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 معضلة الدميقراطية من عبد الناصر إىل مبارك: حنو علم لالستبداد

 املستشار طارق البشري
(1) 

حنن حباجة إىل علم لالستبداد، فقد أضحى وأطول أكرب ظاهرة نعاين منها يف اترخينا العريب احلديث، والظاهرة الثابتة مع 
 ف والتجزؤ والظلم االجتماعي.سائر أمراضنا األخرى من التبعية والتخل

الزمة لنظام االستبداد الفردي؛ ألن االستبداد يؤدي إىل مالشخصنة وعن االستبداد واحلكم عامًة نلحظ ألول وهلة أن 
هي احلرص على استبعاد أية إمكانية متواجدة وأية إمكانية حمتملة لتكوين تنظيمات أو مؤسسات أهلية بعيدة  األوىلعمليتني: 
أنه داخل الدولة ومؤسساهتا يوجد حرص آخر يف االستبداد الفردي على أن تكون  والعملية األخرىالدولة،  عن سلطة

السلطات كلها يف الدولة موضوعة يف يد احلاكم الفرد وحده، وهذا يتم من طريق إاثرة التنافسات بني األجهزة املختلفة داخل 
كون هو القائد الفرد الذي تتجمع لديه املعلومات كاملة، وأال يدري أّي جهاز الدولة حىت ال تتجمع عليه، واحلرص على أن ي

 جهاز آخر من األجهزة الفرعية ما يعمله كاماًل وال حييط بصورة متكاملة ابألوضاع.
"الشرك ابحلاكم وابلدولة" يف عرف أن تكوين أية مؤسسة أهلية واالنتماء إليها هو نوع من  -: أوهلمافنحن أمام أمرين

كل واحد منفرد عن اآلخر وال يتعامل إال من خالل   ء املؤسسةأن تكون أعضا -األمر الثاينو وليس بعد الشرك ذنب!  تبد،املس
حىت حتتفظ ابلسلطة الفردية فدرس االستبداد األول يقول إنه  املستبد املنفرد حىت إن كل واحد ال تدري ميينه ما فعلت يساره.

كون حريًصا على أال تتجّمع املعلومات كلها إال عندك، وال تتجمع حصيلة اخلربات كلها وأنت على قمة جهاز ما؛ فعليك أن ت
لدى آخرين من داخل جهازك وال يف أي مستوى من املستوايت األخرى؛ ألن هذا األمر هو ما يُكِسب املستبد قدرته على 

 االستبداد والتحكم داخل جهازه.
"، حيكي كيف كان عبد الناصر رات احلامسة يف حريب االستنزاف وأكتوبر: القرايف كتاب أمني هويدي "الفرص الضائعة

همة مكاًًن إال أن يكون هناك نوع من أنواع التعارض بني ما موتغيري القيادات، أال يعطي لكفاءة  1251حريًصا حىت بعد 
ها مصر عن القوى األجنبية على يسمى القيادات السياسية والقيادات العسكرية. فرتة حكم عبد الناصر أكثر فرتة استقلت في

مدى القرن العشرين، وأكثر فرتة تسارعت فيها فرص التنمية االقتصادية املستقلة عن اخلارج على مدى القرن العشرين كذلك، 
 وأكثر فرتة حتقق فيها قدر من العدالة االجتماعية عرب هذا القرن أيًضا، ومع ذلك، كل ذلك مت أبسلوب استبدادي كامل.

رغم سلطته الكاملة على كل ما يتعلق بشئون الدولة يف  -حىت إنه نفسه، على عبد الناصر حىت بداد فرض نفسه واالست
فإنه ابلنسبة للجيش تركه يف يد عبد احلكيم عامر، وهو يعلم أنه من حيث الكفاءة العسكرية ال يصلح،  -كل جماالت األنشطة

أن القيادات العسكرية احمليطة بعبد  -1245ابلتجربة اخلاصة حبرب -ا ومن حيث الكفاءة اإلدارية ال يصلح، وهو يعلم أيضً 
، ومع ذلك بقيت يف قيادات اجليش ملتفة 1245احلكيم عامر يف اجليش تسبب بعضها يف خسائر كان ميكن تفاديها يف حرب 
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كل ما حييط به من عدم اجلدية له ل.. وكان متسك عبد الناصر بعبد احلكيم عامر ورضاه وتقب  1251حول عبد احلكيم عامر إىل 
بسبب ال يوجد يف التحليل السياسي بديل عنه؛ وهو: أن عبد  -يطون به من قيادات عسكريةهو ومن حي-ومن عدم الكفاءة 

يقبض على اجليش هبذه القيادات؛ وهو ال يريد وال يبغي وليس من أهدافه قط أن يكون الرجل األول يف مصر، كان احلكيم عامر  
مكتٍف متام االكتفاء أبن يكون الرجل الثاين، وال يريد عنها بدياًل، وأنه حيقق ذلك مبن حوله من قيادات األسلحة وإمنا هو 

 املختلفة والرجال احمليطني به.
وهذا األمر تستخلصه من كل كتاابت احمليطني بعبد الناصر والكتاابت املدافعة عنه كشمس بدران مدير مكتبه يف 

دي الذي توىل وزارة احلربية مث املخابرات يف وقت ما وكتب ما كتب دفاًعا عن عبد الناصر.. ومع ذلك مذكراته، وكأمني هوي
 ته اآلن. ذكر أثبتت الوقائع ما يستفاد منه ما 

مبمارسته لالستبداد فقط، ولكن –وهذا يعين أن عبد الناصر مع حرصه الشديد على األمن القومي ملصر، فإنه ال أقول 
عندما ُوضع يف موقف اخليار بني أمن الوطن وأمنه الشخصي ابلنسبة للجيش  -االستبداد عليه من أساليب عملأقول مبا فرضه 

. وهنا عندما نقول هبذا اخليار ال 1251اختار أمنه الشخصي.. وهذا ما ترتبت عليه النتيجة الكارثة؛ وهي هزمية مصر يف حرب 
قومي تصدر عن أن العدو الرئيسي لنا عسكراًي وسياسًيا هو إسرائيل، وأن نبالغ؛ ألن ما يتخذ من سياسات يقتضيها األمن ال

هذا اخليار ويبقي من أبقى يف اجليش حفاظًا على أمنه الشخصي، يكون ذلك عبد الناصر إسرائيل ال تقاَوم إال ابجليش؛ مث يضع 
 لشخصي. بني أمن الوطن وأمنه اريِّ عاداًل، وهو أنه عندما خُ  -ابلنسبة يل-احلكم عليه 

د بني املستبد وأهدافه،  وابملعىن االستبدادي، فإن االستبداد نفسه فرض على املستبد أساليب االستبداد؛ ألنه يوحِّ
وهذا من فروض االستبداد على املستبد نفسه:  أان الوطن!..فاملستبد الذي يدافع عن الوطن يتوّحد عنده ذاته والوطن ويقول: 

والواضح أن كل ما أنتجه عبد الناصر من سياسات إجيابية لصاحل الوطن  يستبد عليه، ال له"."االستبداد يستبد ابملستبد، و 
استقاللًيا واقتصاداًي واجتماعيًا أزيلت كاملة بنفس أسلوب حتققها أايم عبد الناصر، ومن الرجل الذي اختاره عبد الناصر ًنئًبا له، 

االستبداد هو الذي يستخدم إن مث يثور السؤال: من يستخدم من؟  ومنومن النيابة له ترشيحه له ابلرائسة مستقبالً.. 
ضع–حىت ولو على حسابه -مستبدا  يهاملستبد ويبق مستبًدا فّكر يف ترك احلكم؟  ناهل رأي. لفروض االستبدادهو نفسه  هوُيخ

هذا الذي يفعله سيمارس ضده  يف ذلك؛ ألن أساليب عمله ومقتضيات االستبداد جتعله يعلم يقيًنا أناملستبد يستحيل أن يفكر 
 إن ترك احلكم. 

 فاملستبد يف احلقيقة هو عبد لالستبداد، هو كرخص مستبد عبٌد لالستبداد كنظام.
(9) 

واملستبد دائًما حريص على أن يفكك أواصر التعاون بني من يريد أن يستبد هبم، وأن حييلهم إىل آحاد أو أقليات 
ولكن يف  ،ن أهم أسلحته تتمثل يف كيف يفرض قوته الذاتية على بالدًنتكالعامل لقرون، ومل  متضاربة. إن االستعمار نفسه ساد يف

مكن جلزيرة صغرية يف أقصى أكيف   :ومن مث تكون له السيادة. ولننظر إىل اخلريطة ؛كيف حيقق الفرقة بيننا لنتصارع ونتضارب
ربع العلم )يف أفريقيا وآسيا وأسرتاليا(..؟ مل يكن ذلك ابلعلم  -ميف يوم من األاي-الغرب األورويب يسكنها بضعة ماليني أن حتكم 

البعض.. ولننظر يف جتارب أممنا: هل كان  هابعضالقوى األخرى وحده، وال ابلقوة وحدها، ولكن كان إباثرة الفرقة واخلالف بني 
كومني بعضهم وبعض؟ لو كان احلكم ميكن ألي حاكم مستبد يف بالدًن أن يسود من غري أن يثري اخلالفات الشديدة بني احمل

يقوم على مجاعة قومية فهو يثري اخلالف بني خمتلف األداين يف داخل هذا اجلماعة وبني ما عسى أن يكون من تعدد يف الطوائف 
 والفئات.. وإذا كانت اجلماعة احملكومة تقوم على أساس آخر فهو يثري اخلالفات القومية بني املنتظمني يف هذه اجلماعة.
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األزمة األم يف اللحظة الراهنة هي الدميقراطية، أو ما يسمى بشكل عام الدميقراطية؛ أي حراك الشعب من خالل إرادته 
يتخلص اترخينا السياسي يف القرنني املاضيني يف أمرين أساسيني:  -كما سبق أن ذكرت يف مناسبات عديدة–وقدراته. حنن 

استقالاًل يبعدها عن اخلضوع ألن سيطرة أجنبية عليها؛ لتشكل سياسات داخلية السعي لالستقالل الوطين للجماعة الوطنية 
أي أن  ؛"الدميقراطيةترعى مجاهري شعبها كلها، وتسّد حاجاهتم وحتقق هلم أهدافهم املادية واملعنوية، والنقطة الثانية هي ما نسميه "

ق أهدافًا يراها ويطالب هبا ويرى فيها نفعه وحتقيق حيكم الشعب نفسه بنفسه من خالل تكوينات تتشكل وقف خلياراته وحتق
 ذاته ومثله الفكرية.

وقد ثبت لنا خالل فرتة حكم عبد الناصر اليت متّيزت بتحقيق قدر كبري من االستقاللية الوطنية يف السياسة واالقتصاد 
دا عن الدميقراطية وعن التشكل األهلي والعالقات االجتماعية لكن مع التحقق الكبري أيًضا أبساليب االستبداد السياسي وبعي

( سنة، 14جلماعات الشعب، وثبت لنا من هذه التجربة أهنا أضاعت كل املكاسب اليت حققتها وسعت لتحقيقها على مدى )
ومن مث صار أمامنا درس اترخيي هامٌّ جدًّا  .ضاعت كلها خالل ثالث سنوات تقريًبا بذات األسلوب االستبدادي الذي قامت به

كد أنه ال ضمان وال حتقق الستقالل وطين مكفول ومتحقق وعصّي على االنتكاس إال بنفي االستبداد عنه واشتماله على يؤ 
 التحقق األمثل حلراك شعيب تنظيمّي مؤسسّي وأهلّي ال خيضع لسلطة الدولة، ولكنه خُيضعها لسلطانه.

 وكان يقف مع صاحل الضعفاء ويعمل على حتقيقه، وكان عبد الناصر من الناحية االجتماعية كان عادالً فعلى الرغم من أن 
ضد سيطرة خنب معينة على حساب الصاحل الشعيب وعلى حساب الضعفاء.. ولكن كل ذلك أبساليب استبدادية، بعيدة متاًما 

 1211–1249عن مشاركة الناس بتكوينات وتشكيالت حرّة وبعيدة عن سيطرة الدولة.. ومع ذلك اهنار كل ما صنع من سنة 
وألغاه خلفه الذي عينه هو بنفسه ًنئًبا له قبل وفاته؛ ألغاها كلها أو بدأ يف إلغائها وشق الطريق إللغائها وإهنائها متاًما من سنة 

 وصرًن إىل ما حنن فيه اآلن من ضياع سياسي واقتصادي واجتماعي.. 1221حىت  1214
"، وإذا وجدت الوطنية فال ال وطنية بدون نظام دميقراطي" وما تالها أظهرت أنه 1251النقطة املهمة هنا أن هزمية 

ضمان الستمرارها إال إذا وجد نظام دميقراطي.. ولذلك فنحن حني نطالب ابلدميقراطية أساًسا للعمل الوطين إمنا نريد للعمل 
 الوطين أن يكون ويقوم بضماًنت جوهرية، ال يقوم وال يصلح وال يستمر إن قام بدوهنا...

عبد الناصر أوضحت لنا أن أية سياسة وطنية يف اجملال الدويل ويف االقتصاد ومراعاة العدالة االجتماعية.. من هذا تجربة ف
النوع، بغري دميقراطية، حمكوم عليها ابلزوال، وهذا ما حدث يف جتربة عبد الناصر، حكم وطين وِعَي املصلحة الوطنية حبكم مصر 

كم قبله على مدى القرن العشرين، مع تنمية اقتصادية، مل تكن هبذا القدر أيًضا يف سرعة إجنازها والعرب مبا مل يِعِه هبذا القدر حا 
على مدى القرن العشرين، وقدر من العدالة االجتماعية ال أبس به.. كل ذلك من غري دميقراطية، ومن خالل حكم استبدادي؛ 

يف اجملتمع وال تقبل وجود أية هيئة داخل الدولة تكون ذات قرارات حيث الدولة ال تقبل وجود أية تنظيمات شعبية مستقلَّة عنها 
متميزة أو مشاركة لرائسة الدولة يف شيء.. هبذا االستبداد الكامل انتهت كل هذه السياسات فور وفاة عبد الناصر، وتويلِّ خلفه 

 السادات.
اليت أجراها يف السنوات العشر اليت حكم  أًن صرت على قدر كبري من االقتناع أبن سياساتهف ابلنسبة للسادات..أما 

فيها كانت ابالتفاق مع الوالايت املتحدة، وكان يف ذلك يتعامل مع هذه املنطقة مبا يعيد اهليمنة فيها للسياسات األمريكية.. 
وهذه   ،تعايشوأهم شيء يف هذا األمر كان هو االعرتاف إبسرائيل الذي نقل املوضوع اإلسرائيلي من جمال احلرب إىل جمال ال

 كانت خطوة قام هبا السادات.
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والفكاهة اليت قيلت أايمها، أن السادات منذ أن توىل احلكم يتبع كل إجراءات عبد الناصر ولكن يف يده ممحاة وليس 
ق الذي كان قلًما، ألنه فعاًل أدَّى بسياساته العامة واخلاصة والوطنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية إىل ما ألغى كل الطري

وهو النظام االستبدادي الديكتاتوري الفردي. هو زعم من أول  ؛فقط أبقاه اواحدً  افيما عدا أمرً  ،خطَّه عبد الناصر يف هذا الشأن
واحلقيقة أنه هدم كل ما فعله عبد الناصر فيما عدا النظام  ،يوم أنه سيقيم نظاًما دميقراطيًّا يكمل به نظام عبد الناصر

بل إنه ألغى نظام عبد الناصر بذات األساليب االستبدادية الفردية اليت كان عبد الناصر حيكم هبا اجملتمع سابًقا  الديكتاتوري،
 عليه.

تها، فيمكن ابختصار شديد أن نقول إن السادات شقَّ عشابلنسبة لفرتة حكم السادات وفرتة حكم حسين مبارك اليت 
 مه.وفًقا ملقتضياته وما حيتّ  وبىنأن حسين مبارك هو الذي قام بتمهيد هذا الطريق وهدم الطريق ورسم بداايته وهناايته وتفريعاته، و 

 السادات هو راسم السياسة، وقد اغتيل بعدها، وحسين مبارك هو منفِّذ هذه السياسة. 
... وكان وحسين مبارك موظف بريوقراطي ليست لديه القدرة على رسم السياسات، ولكنه منفِّذ، وينفذ حبذر وببطء كبري

تنفيذه هلذه السياسات ال حيتاج إىل ذكاء، وال إىل مغامرة؛ ألن املطلوب كان يف التنفيذ منه أن تقوِّض مراكز القوة يف النظام 
 القدمي.

(4) 
وإذا كان عبد الناصر استطاع أن يبين جهاز إدارة قوايًّ ليس من ًنحية األمن فقط ولكن من ًنحية االقتصاد والشؤون 

ية أيًضا، مستفيًدا يف ذلك من اخلربات الفنية املهنية اليت متتلكها الطبقة الوسطى يف مصر ومنظًِّما هلا يف تكويناهتا االجتماع
املهنية، فإن حسين مبارك فيما اتَّبعه من سياسة السياسات كان عليه أن يقوِّض جماالت هذه القوة ويفكِّكها فيما يتعلَّق مبجاالت 

 األمن.
مسلك حسين مبارك.  ماالتفكيك ال حتتاج لفرط ذكاء، سيما إن كانت تتمُّ حبذر وببطء اعتاد عليهإن القدرة على 

 ولذلك فأان أحدد نظام حسين مبارك بثالث مراحل كل واحدة منها يدور حول السنوات العرر:
فاءات ومن قدرات السنوات العشر األوىل من حكمه: ينفذ سياسات سلفه السادات بذات جهاز الدولة، ومبا فيه من ك

على العمل. واستبقى فيه الكثري من ذوي اخلربات املهنية العالية الذين كانوا موجودين أصاًل. ولذلك مل يظهر يف السنوات العشر 
لى وكان هو أيًضا يف السنوات العشر األوىل حذرًا جدًّا، وليس متأكًِّدا متاًما من سيطرته ع، األوىل خلل كبري يف التشك ل اإلداري

القوات املسلَّحة بسبب وجود أبو غزالة ذي السمعة الكبرية داخل هذا اجلهاز الكبري املنضبط. وكانت عالقته ابألمريكيِّني مل تصل 
 بعد إىل احلدِّ الذي وصلت إليه بعد ذلك. 

خاصة ابلسياسة األمريكية ويف أوائل التسعينيات ختلص من أبو غزالة يف اجليش وما ميثِّله من منافسة، وارتبط ارتباط كاماًل 
، وهذا أعطى حلسين مبارك قدرة أوسع على التصر ف 1221مع اشرتاك مصر يف احلرب ضدَّ العراق بعد احتالل صدام للكويت 

يف إعادة هيكلة الدولة، بشكل جيعله أكثر قدرة على السيطرة على من دونه والتحك م فيهم وإنفاذ ما يراه وبغري خضوع لتلقائية 
 اجلاري من قبل. العمل

وهنا جند أنه يف السنتني أو الثالث األوىل من التسعينيات أصدر جمموعة من القوانني يتعلَّق أوهلا بتعيني القيادات يف 
املناصب القيادية يف الدولة حبيث يكون تعيينهم وقتيًّا ويعيَّنون ال من خالل حقوق ومراكز قانونية سابقة هلم ولكن من خالل 

 ت الرائسة هلم. وكان ذلك يتعلَّق ابلوظائف أو ما يسمى الوظائف احلكومية غري التكرارية أو وظائف القيادات.حمض اختيارا
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أو قريًبا من ذلك[ تتبع  415 -414( شركة ]411ويف ذات الوقت كانت شركات القطاع العام املنتجة واليت تزيد عن )
ة تتبع الزراعة، والصناعية تتبع الصناعة، والتجارية تتبع التموين... إخل. الوزارات املختلفة حسب نوعيَّاهتا. فالشركات الزراعي

وتشرف عليها هيئات ومؤسسات عامة، فعدَّل هذا النظام وجعله نظام شركات تتبع شركات قابضة؛ وذلك إلمكان التصر ف فيها 
أن الوظائف القيادية غري التكرارية يف احلكومة. وقرَّر ابلبيع يف املستقبل. وجعل لكلٍّ منها جمالس إدارة تتغريَّ كلَّ ثالث سنوات بش

ذلك ابسم الدميقراطية وأهنا انتخاابت جتري من اجلمعيات العمومية لكل شركة، واحلقيقة أن هذه اجلمعيات العمومية هي كلها 
وزير  بيدركزية وضع كل الشركات جملس إدارة الشركة القابضة الذي يعيِّنه وزير واحد هو وزير قطاع األعمال العام.. فباسم الالم

وابسم الدميقراطية جعل كلَّ جملس إدارة لشركة يتغريَّ كلَّ ثالث  واحد بداًل من عدد من الوزراء، هو وزير قطاع األعمال العام.
 سنوات ممَّا يزعزع املراكز الثابتة يف مواجهة رئيس واحد وليس مواجهة مسامهني.

ملسلَّحة؛ إذ كان العميد أو من يف رتبته يبقى ثالث سنوات مثَّ يرقى إىل رتبة اللواء أو والتعديل الثالث كان يف القوات ا
ة  حُيال إىل االستيداع. فأجرى هذا األمر من رتبة عقيد. فإذا مل يُ َرقَّ العقيد إىل عميد بعد ثالث سنوات حُيال لالستيداع أو يتم املدَّ 

د سنتني حُيال إىل االستيداع أو ميدَّ له كل سنة، وأصبحت كل الدرجات الوسطى من والعميد إذا مل يُ َرقَّ لواء بع كل سنة بسنة.
اجليش إىل الدرجات العليا خيضع للمدِّ السنوي له يف عمله مبا ال يستطيع به أبًدا أن يضع أو ينفِّذ أيَّ سياسات عامة، أو يكون 

 يقدر على العمل اآلمن والساعي للنتائج بعيدة املدى. أوله رأي 
ومن هنا بدأ التفك ك هبذه اإلدارة املصرية على مدى سنوات التسعينيات، كان كل أصحاب املناصب الوسيطة أو العليا 
أو غري التكرارية، يف القطاع املدين، ويف شركات القطاع العام، ويف اجليش، ويف البوليس، بعد أن سار نفس النظام الذي استقرَّ يف 

َكن" أي أال تعمل أعمااًل قد جتلب عليك ُسخط رئيس ساخط عليك، اجليش عليهم صار كل هؤالء ي
َ
شيع بينهم فكرة "إطفاء امل

 ومن هنا بدأ التفكك.أو تكون ذات نتائج بعيدة يف األداء العام األجهزة الدولة املختلفة أو شركات القطاع العام أو غريها. 
إدارة احلكم عاطف عبيد الذي كان توىلَّ تفكيك القطاع العام يف  مث بدأ بيع القطاع العام... ومنذ هناية التسعينيات توىلَّ 

 السنوات العشر السابقة، توىلَّ رائسة الوزارة، وبدأ التفس خ يف أجهزة الدولة تظهر آاثره يف اهنيارات كاملة للعمل يف كل اجملاالت.
سنِّ اخلمسني يستطيع املوظف أن يطلب إحالته  وساعد على ذلك أنه يف القطاع العام وضع فكرة "املعاش املبكر"، أي إنه من

إىل املعاش وذلك لكي يشجع كل ذوي اخلربة يف هذه القطاعات املختلفة على اخلروج من اخلدمة يف الوقت الذي حيتاج جهاز 
 اإلدارة لعمل هؤالء خبرباهتم السابقة كلها لتدريب ونقل اخلربة لألجيال املختلفة بعدهم.

وأصبح جهازًا خاضًعا فقط لرائسته الفردية. وُشلَّْت متاًما  سيخ جهاز الدولة بكل تركيالته،هذه وسائل تفكيك وتف
قدرة املستوايت املختلفة من املهنيِّني وذوي اخلربات الفنية يف فروع النشاط املختلفة، ُشلَّت متاًما قدرته على الفعل النافع بعيد 

 قابلهم من ظروف وصروف.املدى وحىت على اإلدارة البصرية احلكيمة مبا ي
النقطة الثانية كانت تشجيع الدولة للمهنيِّني فيها يف خمتلف اجملاالت من اإلعارة لدول اخلليج مبا أفقد هؤالء احلسَّ الرسايل 
لعملهم يف مهنهم املختلفة عند عودهتم، ومبا ساعد على خلخلة عنصر االنتماء اجلماعي والغرية على الصاحل العام يف أدائهم 

 العمل يف بلدهم األصلي عند عودهتم إليه. 
هبذا جرى يف عهد حسين مبارك تفكيك جهاز الدولة ابعتباره اجلهاز الوحيد واألوحد الذي يدير الشؤون العامة يف مصر، 

سقط النظام يف عشرة أايم، مل يستطع أن يُقاوم، مث عادت بعد ذلك بسنتني  9111يناير  94ولذلك عندما قامت حركة 
وقراطية املصرية للحكم يف انقالب سياسي جرى لعدم وجود تنظيمات شعبية قوية قادرة على اإلمساك إبرادة البالد، واتَّسمت البري 

 إدارهتا هي بعد االنقالب بكلِّ ما نرى من أخطاء وعدم تبص ر يعكس ما آل إليه جهاز الدولة من َوَهٍن.
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زاًب.. أي مستقالًّ عن الدولة... التكوينات اليت عملها حسين مبارك ال احلزب الوطين الدميقراطي يف عهد مبارك مل يكن ح
ختتلف عن التكوينات اليت أقامها عبد الناصر... كهيئة التحرير أو االحتاد االشرتاكي... كل منهم كان يضع الفتة تدل على أن 

يصل فيه ال خيرج عن صناعة احلكومة قيد أمنلة وال  الشعب يتجمَّع يف تكويٍن وراء الدولة، لكنه يف احلقيقة كان تكويًنا حكوميًّا
 فال أثر هلا. -وهم قلَّة-إال من تشرئب أعناقهم لرضاء الدولة عنهم أو أتخذهم يف كنفها، ومن يتوهَّم غري ذلك   ملواقع القيادة

تنظيم شعيب منفصل لكن احلقيقة أن أمن الدولة عندًن على مدى هذه السنوات كلها ال يعرتف إطالقًا أبن يكون هناك 
 عنها وليس حتت رقابتها وإشرافها حىت لو كان هذا التنظيم مجعية خريية أو مجعية لدفن املوتى.

إن تقاليد نظام احلكم عندًن أالَّ يوجد تنظيم مجاعي يف أيِّ فرع من فروع األنشطة االجتماعية يكون بعيًدا عن رقابة الدولة 
القوانني اخلاصة ابجلمعيات اخلريية واجلمعيات التعاونية وغري ذلك، ستجد دائًما أهنا خاضعة ومتابعتها وهيمنتها، انظر إىل مجيع 

 للدولة.
*****
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فرلت القضية األوىل لثورة الوحدة العربية: ملاذا 
 يوليو؟

 د. سعيد خالد احلسن

 
لى ملاذا فشلت القضية األوىل لثورة يوليو؟ قبل اإلجابة ع

هذا السؤال ينبغي أن نتساءل عن ماهية القضية األوىل لثورة 
ا إذا كانت الوحدة العربية هي ابلفعل القضية يوليو، وعمَّ 

 ؟األوىل لثورة يوليو
ابلقطع مل تكن الوحدة العربية قضية ثورة يوليو عند 

كان العنوان األساس لثورة   -كما حنسب- اندالعها.. بل
يوليو سنة  1ق يف ر: وهو ما حتقَّ حر  يوليو هو االستقالل والت

كتوبر/ أعقب فشل العدوان الثالثي على مصر ) 1241
ى من ( عندما صادر عبد الناصر آخر ما تبقَّ 1245نوفمرب 
ا على ني مبصر ليسدل الستار هنائيًّ ات قواعد الربيطانيِّ معدَّ 

جالء االحتالل الربيطاين عنها والذي كان كل من عبد 
وزير الدولة للشؤون وزراء مصر وأنتوين إيدن الناصر كرئيس ل

اتفاقية  1244أكتوبر  12 عا يفقد وقَّ  الربيطاين اخلارجية
 اني ابلكامل عن مصر يف غضون عشرين شهرً جبالء الربيطانيِّ 

اليت كانت قد  معاهدة التحالف من توقيع االتفاقية وانقضاء
 متَّ  1245يونيو  12 .. ويف1245عت يف لندن عام وقِّ 

علن لغيت امللكية وأُ إجالء آخر جندي بريطاين عن مصر وأُ 
 قيام النظام اجلمهوري.

                                                           

  أستاذ كرسي احلضارة اإلسالمية واملشرتك اإلنساين، جامعه
 اخلامس / الرابط.حممد 

ن اثين عناوين ثورة يوليو هو القضاء على إوميكننا القول 
قباًل عن  صاء النخب السياسية اليت عجزتْ قطاع وإقاإل

ني يف عات املصريِّ تطل   -وقد تعوق مستقباًل حتقيق- حتقيق
وهو ما بدأته ثورة يوليو  ،االستقالل والعدالة االجتماعية

( والقرارات 1249بقوانني اإلصالح الزراعي )سبتمرب 
سات االشرتاكية بشأن البناء االقتصادي وأتميم كربى املؤسَّ 

(. وضمن هذا املسار 1251قتصادية والصناعية )اال
من النظام يف مصر وانتهت  اأصبحت ثورة يوليو جزءً 

 ،قطاعاإل ىق االستقالل والقضاء علمهامها الثورية بتحق  
ر من ( إجنازًا للتحر  1245ًنهيك بتأميم قناة السويس )

 االستعمار.
اها بنَّ وهكذا فإن الوحدة العربية كانت يف واقع األمر قضية ت

ا وإمنا رجال دولة عبدالناصر وصحبه، ال بصفتهم ثوارً 
كانت قضية الوحدة هي   حيكمون النظام يف مصر، ومن مثَّ 

ته األوىل لكنها مل تكن ابلقطع قضيَّ  ،يوليو 94قضية لنظام 
حبكم أن أي نظام يستهدف ابألساس بقاءه واستمراريته. 

 بتجاوز استقاللية إال وإجناز الوحدة العربية ال ميكن أن يتمَّ 
أقطاره العربية ومنها مصر بطبيعة احلال. ومن هنا فإن قيادة 
عبد الناصر ملصر ونضاله من أجل الوحدة العربية، كان من 

ر العريب وللجماهري ا للتحر  جانب نضااًل لناصر بصفته قائدً 
ف  يوظِّ لكن جوهره كان نضااًل  ،العربية داخل وخارج مصر

لدولة اإلقليمية املصرية لتحقيق الوحدة ه أدوات اًنصر عربَ 
 94كن كما ال ميكن أن تكون قضية لثورة توهي مل  ،العربية

يوليو، وإمنا قضية ما ميكن أن نطلق عليه قوى الثورة 
أن  (9)عبد الناصر يف هناية املطاف يأو ما رأ ،(1)العربية

، اليت رأى أنه يقع عليها احلركة العربية الواحدةيطلق عليه 

                                                           

 (   للمزيد، انظر:1)
، )بريوت: نظرية الثورة العربيةعصمت سيف الدولة،   -

 (.1219، 1دار الفكر، ط
، ) تونس: صامد عن الناصرينی وإليهمعصمت سيف الدولة،  (9)

 14(، ص .1222، مارس 1للنشر والتوزيع، ط

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_1936
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_1936
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ليس على النظام القطري العريب( عبء إجناز الوحدة )و 
 العربية وحترير فلسطني.

 *** 
تنا يف تناول قضية ل بداية أن منهجيَّ غري أننا نريد أن نسجِّ 

ني و غريها من قضااي املستقبل والواقع العربيَّ أالوحدة العربية 
هي ابختصار منهجية ترى أنه ال يستقيم من جهة، النظر 

ا عن املستجدات ن هذه القضااي بعيدً يف أي قضية م
"الَتَمث ل  -ما نطلق عليه- الواقعية: وهو ما يقتضي

الواقعي"؛ كما أنه يقتضي من جهة أخرى اعتبار النسق 
املعريف الذي ينتمي إليه أهل النظر يف قضاايهم اجملتمعية 

مه مثل هذا االعتبار من معاٍن وقيم والقومية ومبا يقدِّ 
ل  أو "متث  - ية ودروس اترخيية: وهو اعتبار  ومرتكزات مفاهيم

للنسق املفاهيمي احلضاري ينبغي أن ينظر  -معنوي "
يف حصيلته وخمرجاته كتمث ل معنوي ليجعل  ""التمث ُل الواقعي

من هذه احلصيلة حصيلًة تضبط النظر "الواقعي" يف الواقع 
 اهتا.املعاش وظروفه ال ُمعاشة ومستجدَّ 

ل على ما نقوله عرب النظر يف كتاب نا أن ندلِّ ه يفيدًن هولعلَّ 
ة: اته وخربته الغنيَّ هل من فكره وأدبيَّ ره وننْ رجل حنبه ونقدِّ 

هو يف كتابه فوأقصد به الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا.. 
كانوا يكتبون يف   اااًب مسلمني كبارً  أن ُكتَّ يبنيِّ  "قذائف احلق"

ر "فيها أشرف ما مقدماهتم لكتب أمضاها مجال عبد الناص
ته ودينه"؛ والشيخ الغزايل إذ يُبنيِّ يؤكد زعيم مسلم حنو أمَّ 

ذلك، يتساءل من بعد: كيف حدث ذلك التغيري الرهيب 
يف فكر مجال عبد الناصر: فقد رأى شيخنا اجلليل أن عبد 

سالم وطرف آخر الناصر كان ينحاز يف كل صراع بني اإل
ق ذلك ابلصراع اء تعلَّ سو  ،إىل هذا اآلخر يف وجه اإلسالم

بني اهلند وابكستان، أو الصراع بني القبارصة األتراك 
ا أن مجال عبد ا معتربً والقبارصة اليوًنن؛ بل ميضي بعيدً 

ا يف  وديعً ا يف قتال اليمن ومحاًل الناصر كان أسًدا هصورً 
قتال الصهاينة. وحقيقة األمر فإن هذا النظر ال يقتصر على 

ى ما ذكره؛ بل هناك كما هو معروف  شيخنا اجلليل، أو عل
األحزاب املصرية  وشائع من يقف عند قيام عبد الناصر حبلِّ 

 على النهج الديكتاتوري خذ هذا دلياًل بُعيد ثورة يوليو، ويتَّ 
 يوليو بشكل عام. 94لعبد الناصر وجتربة نظام 

فإن من قادوا  ،1251عبد الناصر على هزمية  أما بشأن ردِّ 
إعادة بناء القوات املسلحة املصرية بعد هزمية وأشرفوا على 

يُرِجعون لناصر الفضل األكرب يف القيام بذلك  1251
ق بدوهنا انتصار رمضان بكفاءة واقتدار ما كان ليتحقَّ 

نتصار الذي كانت وهو اال ،م1214كتوبر أه/1224
 1252رائيل )من مارس سحرب اإلستنزاف بني مصر وإ

عة على قدومه ( بشائر ًنص1211إىل أغسطس 
ال نريد هنا نفي هذه االنتقادات يف مجلتها . (1)الوشيك

وتفاصليها وإمنا نريد القول أبن تقييم وجاهتها ال يستقيم إال 
عرب متابعة املالبسات وسياق الظروف اليت حكمت قرارات 
عبد الناصر ومواقفه. وميكننا يف هذا الشأن أن نضرب 

 بعض األمثلة:
أو يف مواجهة -ر إىل جانب اهلندإن وقوف عبد الناص -

ل أحد ا ضد طرف شكَّ كان يف حقيقة األمر وقوفً   -تركيا
املرتكزات الرئيسة حللف بغداد األمريكي االستعماري الذي  

عة حللف األطلنطي كان يريد جعل العامل االسالمي أداة طيِّ 
ق ذلك مبعسكر سواء تعلَّ  ،يف مواجهة خصومه الدوليني

عة الشرتاكي أم بشعوب العامل الثالث املتطلِّ االحتاد السوفييت ا
ل هنا وقد ُتسجَّ  ،تنير من التبعية واهليمنة االستعماريَّ للتحر  

ىل جانب اهلند املتصارعة إة على موقف ًنصر حتفظات حمُِقَّ 
 -أو يف مواجهة تركيا بلد املسلمني- مع ابكستان املسلمة

ية يف لكن يظل أن لناصر معاذيره وهو خيوض معركة مصري 
 مواجهة املعسكر اإلمرباييل األمريكي.

احلكيم عامر يف أول زايرة  الناصر عبدَ  عندما أرسل عبدُ  -
مور العسكرية وجس لوفد مصري إىل موسكو ملناقشة األ

النبض فيما خيص السد العايل، حرص عبد الناصر أثناء 
زايرة عامر أن يعلن من القاهرة عن األحكام الصادرة من 

                                                           

 ( للمزيد، انظر: 1)
 -9117، االعداد ملعركة التحرير حممد فوزي -

 (9114، 1، )القاهرة: دار الكرمة، ط9171
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نت لعسكرية يف قضية الشيوعية، واليت تضمَّ احملكمة ا
ا مبدد سجن ا شيوعيًّ متهمً  12ا ابلسجن على أحكامً 

سنة. وهو يف هذا يريد أن يوجه رسالة  19و 5ترتاوح بني 
صل ابلسيادة له سياسته الداخلية اليت يعتربها تتَّ  أبنَّ 

وقد أبدت القيادة السوفيتية حينها احرتامها  ،الوطنية
وهو ما رصده السفري الربيطاين يف موسكو  لسياسته تلك:
( يف تقريره إىل وزير خارجيته معتربًا 1241حينئذ )نوفمرب 

أنه: ال شك يف أن السوفييت يراعون مشاعر مصر الوطنية 
ها، وأن عالقات القاهرة مبوسكو  والقومية وحياذرون من مسِّ
لن تسفر عن أي تغلغل شيوعي مبصر، وأن احلزب 

ا بينما يقبع أقطابه يف السجون بدون نوعً الشيوعي سيظل مم
 .(1)ل موسكو لصاحلهمأن تتدخَّ 
عبد الناصر لألحزاب بُعيد ثورة يوليو هو أمر  إن حلَّ 

قطاع مبصر على املشهد استدعاه واقع سيطرة رجال اإل
لناصر من  بدَّ  ، فكان النْي السياسي والسياسة احلزبية املصري َّ 

صالحاته إا إلرساء قدمً تصفية نفوذ اإلقطاع حىت ميضي 
مثل هذا التحفظ ال يصح أن يُوجَّه إليه  لذا فإنَّ  (9)الثورية

ق الثورة مباشرة وإىل أن حتقَّ  يف السنني األوىل اليت تلتْ 
مث  ،ته الثورية بتأميمه لقناة السويسلناصر تثبيت شرعيَّ 

وجناحه يف االحتفاظ  ،(1245يه للعدوان الثالثي )تصدِّ 
ظ على  أن التحف  إالَّ  ؛ت السيادة املصريةبقناة السويس حت

عدم اعتماد عبد الناصر حلرية العمل احلزيب ميكن أن 
قيامه ابلفعل ابإلصالح  ق ابملراحل اليت تلتْ يستقيم إذا تعلَّ 

 قطاع مبصر.الزراعي وتصفية نفوذ اإل
منذ البداية واجه ًنصر مشكلة كربى يف إدارة ثورته  -

كان يوِكُل أمره ابلضرورة للضباط وإصالحاته وابخلصوص ما  
من رفاقه يف جملس قيادة الثورة الذين نيطت هبم مهام الثورة 
واحلكم.. وهم بطبيعة احلال مل يكن هلم ذات اخللفيات 

                                                           

رام ھرة: مركز األھ)القا سنوات الغليان،يكل، ھ( حممد حسنني 1)
 .941(، اجلزء األول، ص 1222،1للرتمجة والنشر، ط

 هل كان عبد الناصر دكتاتورًا ؟(  عصمت سيف الدولة، 9)
 وما بعدها. 41(، ص 1211، 1)ب ريوت: دار املسرية، ط

العقائدية: لذا الذ عبد الناصر مبا يتجاوز اخلالفات 
كأ على صداقته احلميمة بعبد احلكيم عامر العقائدية، فاتَّ 
أمام منافسيه من قيادات الضباط األحرار  لتثبيت سلطته

تِّ   كاء قاد عبد الناصر على وجه اخلصوص، غري أن هذا اال
صل إبدارة عامر حسب فيما يتَّ ف تإىل انتكاسات ليس

بل أيًضا يف إدارة عامر  ،لسوراي خالل وحدهتا مع مصر
صل من سواء ما اتَّ  ،حة لنظام عبد الناصرللقوات املسلَّ 
 1251ل العسكري يف اليمن أم حبرب تدخ  ذلك بقرار ال

كما هو شأن - وهناك من رجال ثورة ًنصر، (4)ونكستها
تِّكاء على عامر من يرى أن ذلك اال -األستاذ أمني هويدي

إىل انعدام  -يف مفارقة ذات داللة- قد قاد من جهة أخرى
ل ا شكَّ التواصل بني القيادة العسكرية وتلك السياسية ممَّ 

 .(4) واكب أداء ثورة يوليو ملهامهاعجزًا بنيوايًّ 
- ويف كل األحوال كان عبد الناصر جيد نفسه مستدَرًجا -

ألن جيعل من الدولة املصرية وجهازها  -اأو مضطرًّ 
صالحاته ومشروعه الثوري إالبريوقراطي أداته يف حتقيق 

إىل تصفية  1251تداعيات هزمية  تدَّ أوإذ ، (4)ريالتحر  
القيادة السياسية  ادسرتدااجليش، وإىل  "مراكز القوى" يف
 ؛سات الدولة وجهازها البريوقراطية مؤسَّ هيمنتها على كافَّ 

ى ذلك إىل تكريس القيادة الفردية لعبد الناصر على أدَّ  قدف
ة تكاد تكون فيها األجهزة رأس الدولة يف ظروف ابلغة الدقَّ 

له يف  عوًنً  ن كوهناالسياسية املوالية للرئيس عبًئا أكثر م
. ومن هنا فلن يثري 1251قيادته ملهام إزالة آاثر عدوان 

الدهشة أن ينجح السادات )خليفة عبد الناصر وخصم 
سات ني( يف اإلجهاز على خصومه يف خمتلف مؤسَّ الناصريِّ 

الدولة املصرية بعد أن قُ يَِّض له فيها أن ميسك مبفاتيح 

                                                           

يكل، سنوات الغليان، اجلزء األول، مرجع ھحسنني ( حممد 4)
 وغريمها. 424، ص119سابق، ص

-9193يوليو  33الدميقراطية ونظام طارق البشري،  (4)
 .445(، ص1221)القاهرة: كتاب اهلالل، ديسمرب ، 9171

( عصمت سيف الدولة، عن الناصريني وإليهم، مرجع سابق،  4)
 .111ص
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خالفته لعبد إليه عند  القيادة السياسية الفردية اليت آلتْ 
 .(1)الناصر

أن عبد الناصر كان يدرك أن  -كما حنسب  -وواقع األمر -
ل أداهتا ابلبريوقراطية املصرية ثورته كانت ثورة من أعلى: تتمثَّ 

ومن هنا كان حبث عبد الناصر  ،وجهازها يف الدولة املصرية
عاته الثورية تنظيم ر لتطل  الطويل عن صيغ مجاهريية توفِّ 

ماهريية على أسس نظرية فكرية جامعة يف قاعدهتا اجل
حتالف ومن مث  هيئة التحريربتجربة  االداخل املصري بدءً 
 وانتهاءً  ،الطليعي تنظيمالومن بعد  قوى الشعب العامل

 رة من أيِّ )املتحرِّ  احلركة العربية الواحدةا ملفهوم يه عربيًّ بتبنِّ 
كسبيل طري عريب ومبا يف ذلك املصري(  ة ألي نظام قُ تبعيَّ 

 .نْي وحيد لبناء الوحدة واملستقبل العربي َّ 
*** 

ما سبق وابخلصوص منه النقطتني األخريتني  ويبدو لنا أنَّ 
يف "منري شفيق يف كتابه  -عن حق- فقان مع ما يراهإمنا تتَّ 

حينما رأى أن املعضلة والعقبة  ،"التجزئة والدولة القطرية
قع التجزئة، وأهنا ال األساس اليت ينوء هبا الواقع العريب هو وا

ر ا تطو  مة العربية ككل وإمنا تعيق أيضً م األتعيق وحسب تقد  
من األقطار العربية على حدة. وهو هنا  قطرٍ  الواقع يف كلِّ 
ف والعجز العريب حالة  ر يف جتاوز واقع التخل  ال يرى التعث  

ف بصفة كامنة يف بىن اجتماعية أو ذهنية أو يف واقع التخل  
و يف قضية منوطة ابلوعي السياسي، بقدر ما يراه أمرًا عامة أ
ر العريب للصراع يف مواجهة العوامل ا إبدارة قوى التحر  مرتبطً 

ويف  ،ق الوحدة العربيةالداخلية واخلارجية اليت تعرتض حتق  
القلب منها الواقع الُقطري ال ُمشتِّت للوطن العريب وكذلك 

ة بتكريس خارجية معنيَّ  ته البنيوية والسياسية لقوىتبعيَّ 
 .(9)التجزئة العربية ومنع قيام الوحدة العربية

                                                           

، 1211-1249يوليو  94ة ونظام ( طارق البشري، الدميقراطي1)
 وما بعدها 454مرجع سابق، ص

رة: دار الشروق، ھ، )القاالتجزئة والدولة القطرية(  منري شفيق، 9)
 وما بعدها. 5(، ص 9111

رة لألستاذ منري إذ ترصد اخلطورة غري أن هذه الرؤية ال ُمَقدَّ 
الكامنة يف التجزئة العربية ويف تداعياهتا السلبية على عملية 
اإلدارة العربية للصراع يف مواجهة خصوم املستقبل العريب 

و حامسة يف إعطاء البعد االجتماعي التحرري، ال تبد
ه الذي جيعل األولوية لقضية الوحدة العربية "القومي" حقَّ 

إذ يقف عند أتكيده أنه  ،على قضية وحدة العامل اإلسالمي
ال ميكن حتقيق الوحدة اإلسالمية إال بتحقيق الوحدة 

ف الغرض من إقامة الوحدة العربية على العربية: فهل يتوقَّ 
ة اإلسالمية؟ وهل خيتلف مضمون الوحدة حتقيق الوحد

 عن ا واقتصادايًّ ا وسياسيًّ العربية وبنيتها املنشودة اجتماعيًّ 
 ا؟مضمون الوحدة املنشودة إسالميًّ 

ة ضمنيَّ  ه رسالةً وال خيفى أن األستاذ منري يف هذا إمنا يوجِّ 
 هلم سالمية كبديل للوحدة العربية، يبنيِّ للمنادين ابلوحدة اإل

صور الرؤية اليت تفرتض إمكانية حتقيق الوحدة عربها ق
سالمية عن غري طريق حتقيق الوحدة العربية؛ إال أنه من اإل

جهة أخرى يقف بدور الوحدة العربية عند حقيقة أهنا 
ا يف وجه خصوم املستقبل العريب.  وتضامنً ل تعاوًنً تشكِّ 

ة هي يف واقع  أن هذه الوحدة املرجوَّ وذلك دون أن يبنيِّ 
سالم منذ مئات قها اإلحقَّ  ،مر استعادة لوحدة قائمةاأل

حى ل عربها جمتمع األمة العربية الذي أضْ السنني وشكَّ 
وأنه  ،ا له دون غريه من الناسمبوطنه وطنً  بذلك خيتص  

ًنهتا بدون استعادة هذه الوحدة فإن األمة العربية مبكوِّ 
ا يعيق ممَّ  ؛لةالبشرية واملادية والرتاثية تصبح يف حكم ال ُمعطَّ 

قدرة الكتلة اجملتمعية العربية عن توظيف قدراهتا من أجل 
 .نْي تزكيتها وتطورها االجتماعي َّ 
ا عند حقيقة أن الوحدة العربية ال إننا هبذا نريد أن نقف مليًّ 

وإمنا هي شرط  ،ا للتضامن والتعاونل وحسب أفقً تشكِّ 
تطلق أدبيات من هنا  .رر من القيود احلائلة دون التطو  للتحر  
ر من القيود اليت حتول ر الوطين هذا املفهوم على التحر  التحر  

ا قيود ال تقف فقط عند وهي عربيًّ  ،ر االجتماعيدون التطو  
ف يف الداخل، ة للخارج ومن التخل  ر من التبعيَّ قيود التحر  

ر من التجزئة كطريق وإمنا تقف ابألساس عند أولوية التحر  



 

15 

ن املشروع الوحدوي العريب إإذ ، (1)اجملتمعية لتحرير اإلرادة
قت وما زالت هو يف جوهره مشروع استعادة وحدة حتقَّ 

قة أببعادها املختلفة قة منذ قرون، وهي ما زالت متحقِّ متحقِّ 
يب و ابستثناء بعدها النظامي الذي قام االستعمار األور 
عنه  ابخرتاقه وتفكيكه عند احتالله للوطن العريب ومل جيلُ 

ابلقطرية العربية. وإن  اءً  بعد أن تركه فسيفساء جمزَّ إالَّ 
من األمهية،  عالخرية على قدر "االنتباه" هلذه النقطة األ

د به رؤيتنا للقوى صاحبة املصلحة يف حتقيق تتحدَّ  انتباه ألنه
سواء كانت مواقع  ،الوحدة العربية ومواقع غريها من القوى

دقاء )يقفون على ر( أو أصحلفاء )يف معسكر التحر  
طريني( أو أعداء )يف قليميني أو قُ إاحلياد( أو خصوم )

مرباييل(.. وكذلك هو"انتباه " املعسكر االستعماري واإل
ينظرون يف جتربة عبد الناصر  نْ ننا من التمييز بني مَ ميكِّ 

ليأخذوا منها الدروس والعرب على طريق حتقيق الوحدة 
دون أخطاء عبد الناصر وبني أولئك الذين يتصيَّ  ،العربية
نوا عربها جنازاته ذريعًة يزيِّ إخذوا من تشويه جتربته و ليتَّ 

جلماهري األمة العربية االحنراف عن طريق الوحدة العربية 
 عن موجبات النضال من أجلها.. والصدَّ 

*** 
عاهتا يف مبصر يف حتقيق تطل   (9)1212كان إخفاق ثورة 
اصطدم يف  ،الستعماريةر من التبعية ااالستقالل والتحر  

ى إىل إحساس عام ابنسداد األفق النهاية حبائط مسدود أدَّ 
عاهتا أمام املناهج التقليدية للحركة الوطنية يف حتقيق تطل  

 /وهو ما عرض له أستاذًن املستشار ،رية واالجتماعيةالتحر  

                                                           

رة: ھ، )القاالطريق إىل الوحدة العربية( عصمت سيف الدولة، 1)
وما  411وما بعدها، ص 954(، ص1252، 1دار الطليعة، ط

 بعدها.
 للمزيد، انظر:  (9)

مخسون  أمحد عزت عبد الكرمي، حممد حسنني هيكل، -
)مؤسسة األهرام، مركز الواثئق  ،9191عاًما على ثورة 

والبحوث التارخيية ملصر املعاصرة، دار الكتاب اجلديد، 
1211) 

 طارق البشري بوضوح وتفصيل يف الفصل األول من كتابه
 .(4)"9171-9193يوليو  33 الدميقراطية ونظام"

غري أن مصر حىت يف جانبها الرمسي كانت تدرك أبحزاهبا 
ي ها الذين عاشوا حقبة احلرب العاملية الثانية وسياسي ِّ 

ولذلك كانت ُتستحضر  ،األخطاَر احملدقة ابملنطقة العربية
مشاريع الوحدة العربية بني قوى النظام العريب الرئيسة 

وبغداد والرايض ودمشق، وهو ما وابخلصوص يف القاهرة 
فر عنه من ى يف مشروع ميثاق اجلامعة العربية وما أسْ جتلَّ 

ذلك التأسيس الذي وإن مل  ،أتسيس جلامعة الدول العربية
 يكن بعيًدا عن التأثري والنفوذ االستعماري )الربيطاين بوجهٍ 

ا على صعيد ا عربيًّ خاص( إال أنه كان يف جوهره نزوعً 
ذة يف الشرق من املنطقة ة الرمسية املتنفِّ القوى العربي

 .(4)العربية
ا لدى عبد الناصر وقد كان هذا النزوع الوحدوي واضحً 

فلسفة "رة من الثورة كما أشار يف كتابه خالل فرتة مبكِّ 
أن هذا الكتاب يشري إىل ما كان عن ، ًنهيك "الثورة

وهو اختالج يشرتك  ،خيتلج يف صدر عبد الناصر الشاب
بد الناصر مع أقرانه من شباب مصر يف حقبة ما بعد فيه ع

 احلرب العاملية األوىل.
*** 

 ومن املهم بشأن حضور قضية الوحدة العربية يف مصر أالَّ 
يغيب عن نظرًن أهنا ليست وليدة لتجربة عبد الناصر أو 

ا ا كامنً حقبته، فقد كان االجتاه الوحدوي يف مصر اجتاهً 
حة على جتربة علي بك الكبري يف ا ألقى بظالله الواضوعميقً 

النصف الثاين من القرن الثامن عشر واليت ابءت ابلفشل 
( نتيجة طابعها املغامر وصراعاهتا الداخلية. 1114)عام 

                                                           

 ( للمزيد، انظر: 4)
األحزاب ومركلة الدميقراطية عصمت سيف الدولة،  -

وما  41رية، ب.ت(، ص، )ب ريوت: دار املسيف مصر
 بعدها

حممد حسنني هيكل، سنوات الغليان، اجلزء األول، مرجع  ( 4)
 على سبيل املثال. 911سابق، ص
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ا يف جتربة حممد وكان هذا االجتاه الوحدوي أكثر وضوحً 
علي ابشا مطلع القرن التاسع عشر، وهي التجربة اليت نريد 

كما أن ،  أقرب عهًدا بتجربة يوليو أن نقف عندها ألهنا
جتربة حممد علي ابشا كانت أعمق وأوسع من جتربة حممد 

ها وإن كانت جتربتا حممد علي علي بك الكبري اليت سبقتْ 
بك الكبري وحممد علي ابشا متشاهبتان من حيث مبتدأ 

-وكانت التجربتان  ،وحمطات وحصيلة مسارمها الوحدوي
ذورًا ملالمح جتربة ثورة يوليو حتمالن ب -وابخلصوص آخرمها

 يف منتصف القرن العشرين.
وإذ نستعرض يف الفقرات التالية نظرًن يف جتربة حممد علي 

رات جتربة ابشا ألن فيها ما يشرتك يف بعض مالمح وتعث  
ًنصر الوحدوية فإن النظر فيها يربز من جهة، أهنا مع 

ا ُقدِّر الحقً ا أمهيتها البالغة كنذير بتجربة أخرى أكثر جناحً 
 أن النظر ق عرب جتربة عبد الناصر الوحدوية، إالَّ أن تتحقَّ 

ر جتربة عبد الناصر ق وتطو  فيها يربز من جهة اثنية تفو  
كما أنه من جهة اثلثة يلقي الضوء   ،الوحدوية مبا ال يُقاس
ل جتربة يف هناية املطاف إىل ختلخُ  تْ على العوامل اليت أدَّ 
حه عرب وهو ما سنوضِّ  ،ع حصيلتهاضُ حممد علي ابشا وتوا

إلقاء الضوء على حقب ثالث يف جتربة حممد علي ابشا: 
متكني  الثانية وهي حقبةلدت لاليت مهَّ  ،حقبة عمر مكرم

وقد كان  .مث احلقبة الثالثة اليت شهدت إخفاقه ،حممد علي
ا جعل جتربة حممد علي ممَّ  ،ا ابألساسل داخليًّ ذلك التخلخُ 
 ،خماطر تعطيلها والقضاء عليها من اخلارج مكشوفًة أمام

ع الرؤى مث سنمضي بعد ذلك يف تتب   ،وهو ما حدث ابلفعل
ر اخلاصة بقضية الوحدة، لنستخلص أسباب إخفاق وتعث  

 عبد الناصر وثورة يوليو يف حتقيق الوحدة العربية.
*** 

 حقبة عمر مكرم )التمكنی املغدور(
ارخيي ش رقي الس ويس إىل أن تقودًن الرؤية العامة للس ياق الت 

انس   الخ الع   رب ع   ن الس   لطنة العثماني   ة ك   ان نتيج   ة لعج   ز 
ع     ات التزكوي     ة املتنامي     ة يف بنيته     ا ع     ن االس     تجابة إىل التطل  

ال   والايت الواقع   ة حت   ت حكمه   ا املباش   ر الفعل   ي من   ذ أواخ   ر 

؛ ولعج  ز الس  لطنة ع  ن الص  مود ن عش  ر امل  يالديمالث  االق  رن 
وم  ع م  ا نالحظ  ه م  ن  ،)األوروبي  ة( أم  ام التح  دايت اخلارجي  ة

اص     طبار املش     روع التزك     وي الع     ريب بن     زوع يس     تهدف ل     دى 
ال    بعض إفراغ    ه م    ن مض    مونه اإلس    المي )وه    و م    ا يعكس    ه 
مث   يالت دع   وة "اجلمعي   ة الوطني   ة العربي   ة" بب   اريس إىل جع   ل 

 أن مث  ل ه  ذه الن   زوع مل إالَّ  ،ا وحس  ب(ا ش  رفيًّ اخلالف  ة منص  بً 
عات العرب التزكوي ة، كم ا أن ه مل تطل   ا علىيكن ابلقطع غالبً 
ويظه   ر  ،ا عل   ى حتقي   ق مث   ل ه   ذا اإلف   راريك   ن ابلقط   ع ق   ادرً 

 م    ن ش    رق ذل    ك أكث     ر ج    الًء يف مص    ر )إىل الغ    رب قل    ياًل 
الس         ويس( حي         ث ك         ان املطل         ب األساس         ي للحرك         ات 
االجتماعي   ة التزكوي   ة ه   و "الع   دل وإقام   ة الش   رع ورف   ع الظل   م 

ر هك   ذا عب    َّ  "،ثها املمالي   كواملكوس   ات ال   يت ابت   دعها وأح   د
 ،1124الثائرون يف مصر عن مطالبهم االجتماعي ة يف ث ورة 
ا لتأكي  د وه  م ل  ذلك ك  انوا جي  دون يف األزه  ر وعلمائ  ه مرجًع  

 .(1)شرعية مطالبهم من جهة، وللتعبري عنها من جهة أخرى
اإلرهاص ات النهض وية  1122وقطع غزو ًنبليون ملصر عام 

فة العثمانية إال أن ه س رعان م ا خي رج ة مصر للخالومعها تبعيَّ 
ني ألس      طوله ًنبلي      ون م      ن مص      ر نتيج      ة لت      دمري الربيط      انيِّ 

حم    اوالت  دِ وال    يت مل جُتْ     ،البح    ري، وملقاوم    ة أه    ل مص    ر ل    ه
ا يف عائ       ه اعتن       اق اإلس       الم( نفًع       ًنبلي       ون للمس       اومة )وادِّ 

هتا وإص  رار أص  حاهبا )أه  ل مص  ر( عل  ى قت  ال امتص  اص ح  دَّ 
ك     د الفرنس     يون خيرج     ون م     ن مص     ر ح     ىت  يملو  ،"الكف     ار"

ني ع      ام حرك      ة مجاهريي      ة بقي      ادة العلم      اء األزه      ريِّ  تن      دلعا
ف رض م ن الي وم  تُ مط البهم يف "أالَّ  فيها واليت حددوا 1214

ه      ا العلم      اء وكب      ار ض      ريبة عل      ى مدين      ة الق      اهرة إال إذا أقرَّ 
ويذهب العلماء وعمر مك رم نقي ب األش راف إىل  ،األعيان"

يص  درون ق  رارهم بع  زل ال  وايل واختي  ار حمم  د أبع  د م  ن ذل  ك ف
عل    ي مكان    ه، فه    م ي    رون أن "الس    لطان الع    ادل وح    ده ه    و 

]بطاع    ة هللا ورس    وله وأويل األم    ر من    ا[ ح    ىت اخلليف    ة  املع    ين  

                                                           

، املسيحية واإلسالم على أرض مصر( وليم سليمان قالدة، 1)
 .4-114(، ص ص1225)القاهرة: دار احلرية، 
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ن ]أه   ل البل   د[ يعزلون   ه إوالس   لطان إذا س   ار ف   يهم ابجل   ور ف   
 .(1)وخيلعونه"

د ابحلك   م غ   ري أن حمم   د عل   ي، ال   وايل اجلدي   د، جن   ح يف التف   ر  
واالس  تبداد ارائ  ه دون م  ن ابيع  وه عل  ى الش  ورى والع  دل م  ن 
أولئك العلماء واملشايخ والثائرين على سلفه ال ذين ك انوا ق د 

فه   م ق   د  ،وض   عوا بقي   ادة نقي   بهم عم   ر مك   رم الوالي   ة يف ي   ده
رت    ه دون أن ض    وه ابحلك    م ووض    عوا مقالي    د الس    لطة يف إمْ فوَّ 
س  بة وتكام  ل املس  ؤوليات أداًء دوها مبقوم  ات الرقاب  ة واحملايقيِّ 

ًغا يوج  ب إعم  ال احلك  م فوج  د يف ه  ذا مس  وِّ  ،ألمان  ة احلك  م
 والسلطة على الصورة اليت آلتا فيهما إليه.
 حقبة حممد علي )إخفاق التمكنی(

 ه يف مص  ر، مث يض  م  ت حمم  د عل  ي س  لطتَ يف تس  ارع مث  ري يثبِّ  
ة الس  ودان وال  والايت العربي  ة األخ  رى م  ن الس  لطنة إىل س  لط

بل يكاد يهيمن عل ى  ،يبدأ ابحلجاز فاليمن فالشام ،حكمه
نبول )حاض    رة الس    لطنة طس    إالس    لطنة فيوش    ك عل    ى ف    تح 

عل     ى  ةالعثماني     ة( ل     وال أن أجربت     ه الق     وى األوروبي     ة جمتمع     
نكفاء اثنية إىل حدود مصر، وعلى أتكيد والئ ه للخالف ة اال

ع   د ني ينجح   ون بب   ل إن الربيط   انيِّ  ،(1241العثماني   ة )ع   ام 
عون أربع  ة عق  ود يف ترس  يخ انكف  اء احلك  م يف مص  ر، إذ يت  ذرَّ 

 ،1221يف مواجهت  ه حلرك  ة ع  رايب ع  ام  يمبس  اندهتم للخ  ديو 
ويص      طدمون م      ع اجل      يش الع      رايب يف معرك      ة الت      ل الكب      ري 

ا ب   ذلك ًض   جمهِ  ؛، ليب   دأ االح   تالل الربيط   اين ملص   رن   هويهزمو 
الث   ورة ع النهض   وي فيه   ا، وال   ذي يق   ول في   ه أح   د ق   ادة التطل    

ن  ه ك  ان يرم  ي إىل إع  الن إالعرابي  ة )حمم  ود س  امي الب  ارودي( 
 .(9)اجلمهورية يف مصر وانضمام سوراي إليها

ويف حتلي   ل مس   هب للم   دركات واملف   اهيم ال   يت رمس   ت املن   اخ 
التزك  وي يف مص   ر يف تل   ك احلقب   ة نفه   م م   ن حام   د ربي   ع أن 

م     ا مييزه     ا ه     و )أ( تط     ور م     ن "التعص     ب ال     ديين" إىل  أه    مَّ 
كم  ا  خ  وة الوطني ة"األ"ص بية ديني ة"، و)ب( ب  روز مفه وم "ع

                                                           

دة الثقافة العربية بنی الغزو الصهيوين وإرا(  حامد ربيع، 1)
 .944(، ص 1224، )القاهرة: دار املوقف العريب، التكامل القومي

 .944( املرجع السابق، ص9)

فقد اتسمت  ،عرب عنه بوضوح خطيب الثورة عبد هللا الندمي
تقالي    د احلرك    ة العرابي    ة بعص    بية تتج    اوز "التعص    ب" ال    ديين 
ال  ذي ب   رز يف مواجه  ة محل   ة ًنبلي  ون، إىل "عص   بية" ت   رى يف 

، (4)ت  هاإلس  الم ابألس  اس رابط  ة متاس  ك داخلي  ة ب  ني أبن  اء أمَّ 
وم  ن امله  م هن  ا أن نلح  ظ أتكي  د ممثل  ي املعارض  ة الش  عبية يف 
جمل   س الن    واب يف تل    ك احلقب    ة العرابي    ة، عل    ى أن م    ا يري    ده 

ص  ل األه  ايل إمن  ا أن يع  رض عل  يهم بواس  طة ن  واهبم ك  ل م  ا يتَّ 
. وه و ل يس ببعي د ع ن (4)بشؤوهنم لينظروا إليه بعني املصلحة

كتبه يف حلب، وال يت   الذي "أم القرى"مطالب الكواكيب يف 
هنا إىل أن حممد عبده، رفيق الثورة العرابية يف ثورهت ا، ك ان نوَّ 

س احل زب ال وطين، أما مصطفى كامل مؤسِّ  .يقول هبا يومئذ
ني كم   ا يق   ال، واملن   ادي م   ن بع   د مج   ال ال   دين ح   زب الع   رابيِّ 

؛ فه   و يه   اجم مش   روع اخلالف   ة "مبص   ر للمص   ريني" ،األفغ   اين
ني "يري  دون ه  ذا العق  د الع  ريب يف ي  د يط  انيِّ ن الرب إالعربي  ة، إذ 

بريطاني      ا ال يف ي      د اإلس      الم"، وين      ادي اباللتف      اف ح      ول 
د ا يه   دِّ ن   ه ي   رى يف تقس   يمها خط   رً إالس   لطنة العثماني   ة، ب   ل 

 .(4)ي الشرق قبل مسلميهمسيحيِّ 
من حممد علي إىل عرايب، إىل مص طفى كام ل، جن د  وهكذا،

ج  ز بني  ة الدول  ة العثماني  ة ابس  تمرار القناع  ة بض  رورة ت  دارك ع
ع    ات التزكوي    ة )يف مص    ر( ممتزج    ة ابإلمي    ان ع    ن حتقي    ق التطل  

ابإلسالم كمنطلق للتزكي ة ومبص ري مش رتك ي ربط مص ر بغريه ا 
متها تل    ك التابع     ة للخالف     ة م    ن األمص     ار العربي    ة ويف مق     دِّ 

 حمم     د عل      ي بوض     وح ع      ن ذل     ك يف ع      ام يع      ربِّ  .العثماني     ة
طوال مخسة عشر سنة  ما ظلَّ  ، وكان يومها قد أجنز1294

حيجم عن اإلقدام عليه وما كان أس الفه م ن ال والة حيجم ون 
عني جليش ه بقبول املتط وِّ  1299عنه، وأعين بذلك أمره عام 

                                                           

 .942-942( املرجع السابق، ص 4)
 .941( املرجع السابق، 4)
، االجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر(  حممد حممد حسني، 4)

 .94، 2 -2ه(، ص1429، 9، ط1)القاهرة: مكتبة اآلداب، ج
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يقول حممد عل ي يف إح دى رس ائله ، (1)من األهايل يف مصر
 :(9)اليت كتبها قبيل قيامه حبملته العسكرية األوىل إىل الشام

ا إىل ا فيوًم     تس     ري يوًم     ( العثماني     ة)الس     لطنة  "أًن أع     رف أن
ا ه  ي في  ه. فلم  اذا ها ممَّ  أن أنش  لَ  ن  ه ليص  عب عل  يَّ إى، و دَ ال  رَّ 

أح   اول املس    تحيل بوس    ائلي القليل    ة. عل    ى أين س    أقيم عل    ى 
الوسائل اليت تساعدين على  جل   أنقاضها مملكة كبرية ولديَّ 

 (قحقِّ وأ) أستطيع أن أفتح عكا ودمشق وبغ داد ينالفوز. إن
مقاص   دي عل   ى ض   فاف دجل   ة والف   رات ألهن   ا ح   دود اثبت   ة 

 للدولة اليت أسعى إىل إنشائها".
ع   ات جم   رد ن   زوع إىل ولس   نا نس   تطيع أن ن   رى يف ه   ذه التطل  

عات ه ه ذه ع والفتح. ولكننا نرى أنه كان ينطل ق يف تطل  التوس  
تن  افس  -األوىل ،م  ن جمموع  ة م  ن احلق  ائق الواقعي  ة املش  هودة

ألوروبي   ة الك   ربى عل   ى الس   يطرة عل   ى أق   اليم الدول   ة ال   دول ا
العثماني  ة ودار اإلس  الم، وعج  ز بني  ة الس  لطنة العثماني  ة ع  ن 
مواجه      ة عواق      ب ه      ذا التن      افس والص      مود أم      ام حم      اوالت 

يعمل تنافس الدول األوروبية فيما  -الثانية ،السيطرة األوربية
عثماني ة( بينها )على االستحواذ ابهليمنة على أق اليم الدول ة ال

عل     ى تعطي     ل حتق     ق ه     ذه الس     يطرة األوربي     ة، وذل     ك ع     رب 
ا اس   تثمار الس   لطنة ل   والء أقاليمه   ا )اإلداري واملعن   وي( م   الذً 

فاهتا م ع ه ذه يف إدارة حتالُ  من أخطار التبديد األوريب، وأداةً 
عج     ز حمم     د عل     ي  -والثالث     ة ،األط     راف الدولي     ة املتنافس     ة

 ة مع القوى األوروبية.)بطبيعة احلال( عن أميا مواجهة سافر 
حمم  د عل   ي  عل  ى رؤيت   ه للوض  ع العثم   اين وال  دويل، ظ   لَّ  بن  اءً 

متش    بثًا  أن يظ    لَّ  -ا مبجموع    ة م    ن املواق    ف. أوهل    امتمس    كً 
ة مبظلَّ        وه       و ب       ذلك يس       تظل   ؛ت       ه االمسي       ة للخالف       ةبتبعيَّ 

التحالف   ات الدولي   ة للس   لطنة العثماني   ة، يف الوق   ت ال   ذي ال 
                                                           

م سليمان قالدة، املسيحية واإلسالم على أرض مصر، مرجع ( ولي1)
 .124سابق، ص 

-1241( عبد الرمحن زكي، "محلة الشام األوىل والثانية ) 9)
ذكرى البطل الفاتح ("، )يف( عبد احلميد البطريق وآخرون، 1242

: جمموعة أحباث ودراسات لتارُيه 9141-9141إبراهيم ابشا 
)القاهرة، مطبعة  قضاء مئة عام على وفاتهتنررها اجلمعية مبناسبة ان

 .924(، ص1242دار الكتب املصرية، 

 عل   ى أهن   ا ش   أن م   ع سياس   ته إالَّ  طنة التعام   للتس   تطيع الس   
داخل     ي هب     ا )ح     ىت ال توج     د الذريع     ة لألط     راف األوروبي      ة 

 ل يف الش    ؤون الداخلي    ة للدول    ة العثماني    ة(. وق    د ظ    لَّ بت    دخ  
ا هب   ذا املب   دأ ح   ىت وه   و يك   اد ي   نجح يف حمم   د عل   ي متمس   كً 

أن يعم  ل  -اه  اثني .ع  زل الس  لطان العثم  اين واس  تبداله اخ  ر
نية سلطته املادية واإلدارية يف والية ضمن ذلك على تدعيم ب

ع إىل ت  دعيم قدرت  ه عل  ى الس  لطنة ذاهت  ا. وه  و يف ذل  ك يتطلَّ  
مواجهة األطماع األوروبية يف دائرة س لطته م ن جه ة، وعل ى 
مواجهات حماوالت السلطنة الرامية إىل إعادة حكمه للتبعية 

مسي  ة( وال  يت ك  ان يراه  ا عام  ل اس  تنزاف مل   وارد الفعلي  ة )ال اال
الوالايت من جهة وتفسيخ للبنية الداخلية اإلداري ة للس لطنة 

 من جهة أخرى.
ه حمم  د عل  ي )يف توس  يع وت  دعيم ا هل  ذه املواق  ف، اجتَّ  وتطبيًق  

نطاق س لطته( إىل الش رق، ال إىل الغ رب )يف إفريقي ا(. وه و 
ة  حاج  ة الس  لطنة امللحَّ  ح  ني يفع  ل ه  ذا فإن  ه يفعل  ه مس  تغالًّ 

ابيون حينه  ا ل الوهَّ  ي، إذ ش  كَّ ني املتن  امِ الوه  ابيِّ  الجتث  اث م  دِّ 
ا ل  والايت الس  لطنة العثماني  ة يف الع  راق والش  ام. ا فعليًّ  هتدي  دً 

عوا السلطة الروحية للسلطنة العثمانية )خادمة وكانوا قد صدَّ 
احل  رمني( ابس   تيالئهم عل  ى مك   ة واملدين   ة. وك  ان حمم   د عل   ي 

ى و ق رب أدَّ ب هبذا وحيذر من االمتداد حنو أورواب )وه يتجنَّ 
فريقي  ا قب  ل أيف الواق  ع إىل اجتث  اث احلك  م العثم  اين يف    ال 

أي منطق   ة عربي   ة أخ   رى(. وب   ذلك ميك   ن أن نفه   م إع   راض 
 حمم  د عل  ي وجتاهل  ه الق  رتاح فرنس  ا علي  ه ابلتع  اون عل  ى ض  مِّ 

 فريقيا هلما.أاجلزائر وتونس وطرابلس وإخضاع  ال 
موقف   ه ح   ني ا وض  من ه   ذه االعتب  ارات ميك   ن أن نفه   م أيًض  

ل      ه يف املفاوض      ات م      ع الس      لطنة أوص      ى ابن      ه إب      راهيم )ممثِّ 
العثماني   ة( وذل    ك بع    د قراب    ة نص    ف ق    رن م    ن إعراض    ه ع    ن 

ني، أبن حيصل عل ى موافق ة الس لطنة أبن التعاون مع الفرنسيِّ 
لواليت    ه ت    ونس وط    رابلس واملغ    رب )دون اجلزائ    ر ال    يت   يض    مَّ 

وي     ة كان     ت ق     د خض     عت لالح     تالل الفرنس     ي( وك     ذلك أل
نطاكي  ة وعالئي  ة، إذ ك  ان ق  د أجن  ز م  ا أراد م  ن النم  و ب  دائرة أ

حكم   ه لتش   مل اجلزي   رة والش   ام. ب   ل ان   ه ق   د أوص   ى إب   راهيم 
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ق  ربص وج  زر إجي  ا  ابحلص  ول عل  ى موافق  ة الس  لطنة عل  ى ض  مِّ 
اللت  ني يرامه  ا إب  راهيم م  وط  ق  دم ميكِّ  ن الس  لطنة م  ن مهامج  ة 

أبيه حممد علي  ويف هذا يكتب إبراهيم إىل ،(1)مصر بسهولة
 : (9)قائاًل 

س   يعمل ك   ل م   ا يف وس   عه  (العثم   اين)"... الس   لطان حمم   د 
لتزاماتنا الدينية والشخص ية حن و التنفيذ املآرب الظاملة... إن 

ر يف مص احلنا فق ط. ب ل  نفكِّ ا أالَّ ب منَّ العامل اإلسالمي تتطلَّ 
وعل    ى ذل    ك  ؛ويف ص    احل رفاهي    ة وس    عادة األم    ة اإلس    المية

د طاقتنا لطرد هذا املخلوق اللعني لكي جيل س سنحاول جه
ف   ق م   ع سياس   تنا... عل   ى الع   رش العثم   اين وريث   ه حس   بما يتَّ 

 اذًن هذه اخلطوات ميكن إهناض العامل اإلسالمي".وابختِّ 
حمم د عل ي ميض ي يف  غري أن القوى األوروبية ما كانت لتدعَ 

عات  ه تش  كيل الس  لطة يف الدول  ة العثماني  ة وف  ق سياس  ته وتطل  
 عن       ه رج       ل الدول       ة الربيط       اين النهض       وية. وه       و م       ا يع       ربِّ 

"ابملرس       تون" فيق       ول بينم       ا ك       ان حمم       د عل       ي ي       دق ابب 
أتلي    ف مملك    ة عربي    ة  (حمم    د عل    ي)"إن قص    د : (4)الس    لطنة

أفضل من أي ملك عريب  إن تركيا... جلميع بالد العرب...
 ا للعمل، كثري احلركة".يقوم على هذه البالد نزوعً 

ضعف حممد علي األساسية ه و جتاهل ه أن  لقد كانت نقطة
ش  اغل منص  ب الس  لطنة العثماني  ة س  يختار االحتم  اء بق  وى 

ا كم  ا س  يفعل حفي  د حمم  د أورواب كم  الذ أخ  ري ملواجهت  ه متاًم  
كم  ا ف  ات حمم  د عل  ي أن   ،نيعل  ي نفس  ه يف مواجهت  ه للع  رابيِّ 

عيد بسالم، ص ياغة بني ة يدرك أن القوى األوروبية لن ترتكه يُ 
. وهك   ذا وج   د حمم   د عل   ي نفس   ه يواج   ه م   ا عم   ل الس   لطنة
لق  د  ،ا لوج  همواجه  ة أورواب وجًه   ، وه  وي  ها عل  ى تفادِ جاه  دً 
خ بنية السلطنة من مغامراته النهضوية إىل تعميق تفس   قادتْ 

                                                           

 .442، 921، 921( املرجع السابق، ص 1)
 .925املرجع السابق، ص ( 9)
( حممد أمحد حسونة بك، "إبراهيم ابشا يف بالد اليوًنن اجلمعية 4)

امللكية للدراسات التارخيية"، )يف( عبد احلميد البطريق وآخرون، 
: جمموعة أحباث 1242-1242ذكرى البطل الفاتح إبراهيم ابشا 

ودراسات لتارخيه تنشرها اجلمعية مبناسبة انقضاء مئة عام على وفاته، 
 .45املرجع السابق، ص 

ىل تصديع جهوده التزكوي ة يف مص ر ذاهت ا م ن جه ة إو  ،جهة
حبك م مص ر بثقله ا  حمم د عل ي أن اس تقالل شكَّ  ال ،أخرى
 يف تعبئ ة وإدارة ط وياًل  ي احلضاري قد أسعفه يف املض يِّ املاد

 ح  ني عج  ز التك  وين لكن  ه ع  اد إىل حي  ث ب  دأ أواًل  ،س  لطته
ه ة، وح ني عج زت تربيتُ الثقايف احمل دود ل دائرة س لطته املس تبدَّ 

العسكرية العثمانية التقليدية )وال نقول كفاءته التعبوية( ع ن 
الروحي   ة والثقافي   ة ال   يت ني رب   ط جه   وده التعبوي   ة بق   يم األهليِّ   

ل هب  ا م  دركاهتم اجلماعي  ة، ففش  ل يف تزكي  ة التعبئ  ة إىل تتش  كَّ 
مس    توى إع    ادة ص    ياغة أس    س البني    ة اإلداري    ة واجملتمعي    ة يف 

 مناطق حكمه.
ق ابلبع   د القيم   ي إلط   ار امل   دركات ال   ذي حك   م ا م   ا يتعلَّ   أمَّ   

 ط   ابعٍ  ه أبيِّ ى يف عج   زه ع   ن ومْس   جه   ده التعب   وي، فق   د جتلَّ   
قة يف مواجهة ته املتدفِّ مي إصالحي، وهو ما أفقد حيويَّ إسال

جه  وده وكأهن  ا  فب  دتْ  ،حاس  مٍ  ش  عيبٍّ  أمي  ا س  ندٍ  الس  لطنة م  نْ 
للس     لطة الروحي    ة للرابط     ة اإلس     المية، وال نق     ول  د حت     دٍّ جم    رَّ 

أوض ح  ى بش كلٍ بل إن هذا القصور يتجلَّ  ،للحكم العثماين
-فب الرغم  ،ن ةوهو بص دد غ زو احلج از واس تعادة مك ة واملدي

م   ن جناح   ه يف اس   تقطاب  -كم   ا يش   رح يف إح   دى رس   ائله
ني، ويف اس تيعاهبم ض  من ترتيبات  ه املمالي ك، أو األم  راء املص  ريِّ 

اإلداري     ة والعس     كرية، إال أن     ه يفش     ل يف كس     ب مس     اندهتم 
حلملت    ه إلع    ادة "احل    رمني الش    ريفني"، ويكش    ف لن    ا وص    فه 

مجاع    ات إىل إايه    م ابألم    راء الفراعن    ة ع    ن بواع    ث جل    وئهم 
فب الرغم  ،صعيد مصر وموقفهم ال رافض لل ذهاب إىل احلج از

ر من جتاهل هذا الوصف للطابع العريب اإلسالمي الذي جتذَّ 
ني، إال أن    ه يكش    ف يها لتي    ار الص    ليبيِّ يف مص    ر من    ذ تص    دِّ 

االن    دماج الكام    ل للممالي    ك ابلنس    يج االجتم    اعي وتعب    ري 
م الثق          ايف م          دركاهتم اجلماعي          ة عن          ه، يف إط          ار انتم          ائه

ل وا رفض هم لغ زو فه م ق د علَّ  ،واالجتماعي جملتمعهم يف مص ر
 .(4)احلجاز بقوهلم "لن نرضى حبكم الدولة العثمانية لنا"

                                                           

( أمحد فؤاد متويل، "املماليك يرفضون االشرتاك يف حماربة السلفيني 4)
جملة كية"، حتداي ألوامر حممد علي: دراسة من واقع الواثئق الرت 
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أما على الصعيد اإلداري، فقد كان حممد علي قد رفض أميا 
مشاركة فعلية للقوى احمللية يف احلكم ورأى أن يستعيض عن 

نبي  ة يف ال  بالد؛ خاص   ًة  ذل  ك ابالعتم  اد عل  ى األقلي   ات األج
والواق  ع أن حمم د عل  ي  ،بع د أن انقل ب عل  ى نقاب ة األش راف

ع    ه أم    ام م    ا ك    ان ليس    تطيع تثبي    ت حكم    ه  ملص    ر ل    وال تذر  
 نيتثبي   ت األهلي   بالس   لطنة العثماني   ة أبن احلك   م ق   د آل إلي   ه 

لواليته على مصر مبباركة من نقابة األشراف الت  ي كان ت ق د 
 ،ات   ه بقب   ول مب   دأ املش   اركة يف احلك   مدس   اندته مدفوع   ة بتعه  

ها إىل وك      ان ذل      ك ش      أنه يف األقط      ار األخ      رى ال      يت ض      مَّ 
ي  ة اهلائل  ة )نس  بة إىل عص  ره( وال  يت أم  ا القاع  دة املادِّ  ،حكم  ه

تك   زت )وكم   ا نفه   م م   ن أن   ور عب   د أقامه   ا يف مص   ر، فق   د ارْ 
امللك( على جيش قوي قائم على صناعة حربية وعلى نظام 

إال أن وسيلته يف ذلك   ،االكتفاء الذايت اقتصادي يقوم على
كان  ت االحتك  ار والض  رائب والق  روض اإلجباري  ة والتالع  ب 

 وه   ي ذات الوس   ائل ال   يت ك   ان يض   ج   ،(1)خرةابلعمل   ة والس    
حمم    د عل    ي )م    ن قب    ل( م    ن جل    وء الس    لطنة العثماني    ة إليه    ا 

 ابستثناء االحتكار الذي يكاد حممد علي ينفرد به.
 حياء التمكنی(حقبة العرابينی )إ

ك   ان بوس   ع حمم   د عل   ي ل   و أدرك أمهي   ة عنص   ر املش   اركة يف 
احلك    م يف ت    دعيم مؤسس    ة حكم    ة، وارتض    ى بتطبي    ق، ول    و 
جزئي، للمشاركة يف احلكم؛ أن جيعل النسيج االجتماعي يف 
منطقة حكمه معيًنا له على معاجلة هذين القص ورين معاجل ة 

لنقاب ة األش راف ده متكاملة. فقد ك ان بوس عه أن يلت زم بتعه  
ف مؤسس    ة األزه    ر مب    ا يع    وض جه    وده وأمص    اره وأن يوظِّ    

فهما االجتماعي والسياسي والثقايف. وهكذا، بينم ا ك ان ختل  
يشرف على حسم الصراع مع السلطنة )ومن ورائه ا املص احل 
الرأمسالي ة األوروبي  ة املرتبص ة أبق  اليم الس لطنة( كان  ت الث  ورات 

                                                                                    

م، 1224القاهرة، العدد الثالث، ديسمرب  الدراسات الررقية،
 .92ص
، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة هنضة مصر(  أنور عبد امللك، 1)

 .94،94،52(، ص1، ط 1224للكتاب، 

عل ي إىل اإلق رار "أبن الش عب  ة حممدتندلع يف الشام مضطرَّ 
 .(9)امللتف حوله سيثور عليه إذا حاول قلب العرش الرتكي"

 ع   ن حمم   د عل   ي ب   دياًل  وح   ني ج   اءت س   اعة احلس   م مل جي   دْ 
جنل    رتا إالنك    وص يف وج    ه إن    ذار من    دويب "بروس    يا وفرنس    ا و 

ع م ن نبول، إذ كان ما أقام ه يتص دَّ طسإوالنمسا وروسيا" يف 
  ،نْي ر إىل املس   اندة وال   والء الش   عبي َّ وك   ان حكم   ه يفتق    ،حتت   ه

ث عن  ه م  ن )التف  اف الش  عب م  ن حول  ه( يف ك  ان م  ا يتح  دَّ 
ألهلية( قاصرة عن جتديد لحقيقته تعبئة مادية بشرية إدارية )

مدركات اجلماعة وإحيائه ا مبش اركة أه ل النظ ر والعل م فيه ا، 
 ،ع   ات الش   عبية بتزكي   ة واقعه   اإمام   ًة للتطل   هومب   ا جيع   ل حكم   

حماولت  ه يف آخ  ر املس  ار الس  تنزاف الق  وى البش  رية  تْ أدَّ وق  د 
وض من ه ذه املعطي ات  ،اواملادية ململكت ه ولبني ة الس لطنة مًع 

عات سام التطل  ا من اتِّ ومثيالهتا، كان يربز ما أشرًن إليه سابقً 
اهبم( التزكوية ابملطالبة ابلالمركزي ة، ومبش اركة لأله ايل )ع رب ن وَّ 

وما جاء أول هذا القرن العشرين  ،حملليةيف شؤوهنم ا يف البتِّ 
الق   ادم م   ن ط   رابلس الش   ام -ح   ىت ك   ان الس   يد رش   يد رض   ا 

ا على تلميذ األفغاين اإلم ام حمم د ليستوطن يف مصر متتلمذً 
يفي   دًن أبن   ه وأس   تاذه اإلم   ام )رفي   ق ع   رايب يف ثورت   ه(   -عب   ده

ك  اًن عل  ى وف  اق م   ع معاص  رمها "الك  واكيب" يف أكث  ر آرائ   ه، 
ما بكتابة "طبائع االستبداد"اقد  هنماإحىت   .(4)هتِ 

انعزل    ت مص    ر ع    ن الدول    ة العثماني    ة عق    ب معاه    دة لن    دن 
وتزاي    د ب    ذلك التغلغ    ل االس    تعماري ال    ذي ف    رض  ،1241

رقاب   ة مالي   ة ثنائي   ة بريطاني   ة فرنس   ية عل   ى مص   ر، ومم   ا س   اعد 
على هذا التغلغل االس تعماري من ط احلك م الف ردي الق ائم يف 

وأمام هذا الوضع بدأ التفكري يف اجتاه متصري  ،عهد اخلديوي
احلك       م املص       ري، فرفع       ت احلرك       ة الوطني       ة ش       عار "مص       ر 
للمص   ريني" كش   عار للمقاوم   ة ض   د االس   تبداد وض   د التبعي   ة 

                                                           

-1241( عبد الرمحن زكي، "محلة الشام األوىل والثانية )9)
 .929("،مرجع سابق، ص 1242

، )بريوت: دار عبد الرمحن الكواكيبمود العقاد، عباس حم ( 4)
 .195م(، ص 1252الكتاب العريب، 



 

21 

وك   ان ذل  ك بع   د االح  تالل اإلجنلي   زي ملص  ر س   نة ، (1)املدني  ة
 عل  ى ا ع  ن احلك  م املطل  ق وع  دواًنً وال  ذي ج  اء دفاًع   1229

ا للس      يطرة الربيطاني      ة، ع      رب ين، وتكريًس      االس      تقالل ال      وط
إض  عاف اجل  يش املص  ري وع  رب حمارب  ة األخ  ذ ابلنظ  ام الني  ايب 
ال    ذي أخ    ذت احلرك    ة الوطني    ة مبص    ر تطال    ب ب    ه عل    ى إث    ر 

م   ن  تْ احلرك   ة الوطني   ة وش   دَّ  تْ َج   حادث   ة دنش   واي ال   يت أجَّ 
دت اهتم  ام الص  حف س  اعدها وجعلته  ا حرك  ة ش  عبية، وج  دَّ 

املص      رية، ًنهي      ك أبن الص      حف الوطني      ة العاملي      ة ابملس      ألة 
أخ  ذت تعم   ل عل   ى تعبئ   ة اجلم   اهري ض   د االح   تالل وأعوان   ه 

 مطالبة ابجلالء واالستقالل.
ف   اخلط ال   وطين ب   دأ يف مص   ر بع   د خل   ع اخل   ديوي واس   تبدال 
احلماي    ة ابالح    تالل ال    ذي أهن    ى عه    ًدا ك    ان جه    د النض    ال 

وم  ة ا في  ه ب  ني مقاوم  ة االح  تالل والس  عي إلنش  اء احلكموزًع  
-احلماي ة  ه املناضلون إىل تركي ز اجلهود ض دَّ فاجتَّ  ،الدستورية

 ،ني عل  ى اجل  الءإلزالته  ا وإلرغ  ام الربيط  انيِّ  -ولي  دة االح  تالل
ب    دأت   ،ص م    ن االس    تعمارحرك    ة سياس    ية لل    تخل   فنش    أتْ 

خط     ة  ،ت     نيتها عل     ى خطَّ اس     رتاتيجيَّ  تْ نَ     كحرك     ة أعي     ان وب َ 
تدل  ة احتياطي  ة تطل  ب ف  ة تن  ادي ابالس  تقالل وخط  ة معمتطرِّ 

احلماي  ة، ولك  ن  أقص  ى م  ا ميك  ن ملص  ر م  ن احلري  ة حت  ت ظ  لِّ 
ه    ذه احلرك    ة م    ا لب    ث أن ه    يمن عليه    ا الفالح    ون والعم    ال 

لوه    ا إىل خط    ة تن    ادي ابالس    تقالل والتج    ار واملثقف    ون وحوَّ 
 .(9)التام

ا ل مؤسس احلزب الوطين، ابعثً موعرب ذلك كان مصطفى كا
 م    ن بع    د األفغ    اين "مبص    ر ادايً لل    روح الوطني    ة يف مص    ر ومن    

وأسس احلزب مدرسًة لنشر هذه الروح؛ فجع ل  ،للمصريني"
قوامه    ا يف انتمائه    ا احلض    اري اإلس    المي، وم    ن هن    ا، ك    ان 
أتكيده على أن الدولة العثمانية هي الدول ة ص احبة الس يادة 

                                                           

، )القاهرة: دار احلوار اإلسالمي العلماين( طارق البشري،  1)
 91-12(، ص ص 4، ط9115الشروق، 

تطور احلركة الوطنية يف مصر ( عبد العظيم حممد إبراهيم رمضان، 9)
لكتاب للطباعة والنشر، )القاهرة: دار ا 9131-9191من سنة 
 .4(، ص1222

ا آلت إليه مغامرة عظ ممَّ وهو يف ذلك يتَّ  ،الشرعية على مصر
وجع      ل م      ن ال      دعوة للجامع      ة  ،قحمم      د عل      ي م      ن إخف      ا

اإلس       المية والتف       اف الش       عوب اإلس       المية ح       ول الدول       ة 
ز ه      ذا االنتم      اء يف مواجه      ة الق      وى العثماني      ة، دع      وًة تع      زِّ 

صة أبمصار العامل اإلسالمي. ومضى شوطًا االستعمارية املرتبِّ 
آخ  ر، فن  ادى ابعتب  ار "املس  ألة املص  رية" مس  ألة دولي  ة حم  اواًل 

ابستحكام نف وذ بريطاني ا  اب اليت ضاقتْ و ور االستعانة بقوى أ
ا ذل ك ض غطً  لَ اًل أن يش كِّ متها فرنسا، م ؤمِّ الدويل، ويف مقدِّ 

واستطاع ب ذلك أن  ،على بريطانيا لدفعها للخروج من مصر
يرتفع مبستوى املعركة اليت كانت بني اخلديوي واإلجنليز عل ى 

م  ن  الس لطة، إىل مس توى معرك  ة وطني ة لتحري ر ال  بالد، وجت د
ذ نقيص    ة ب    ل إن    ه جن    ح يف نْب     ،يناص    رها يف احملاف    ل الدولي    ة

وك  ان  ،د وح  دة أه  ل مص  رب ال  ديين ال  يت كان  ت هت  دِّ التعص   
س   ته م   ن قب   اط ابملس   لمني، كرَّ لتئ   ام األا الص   نيعه ه   ذا أساًس   

واعتربه قادة عظ ام، حبج م املهامت ا غان دي  1212بعده ثورة 
إجن  ازه  ( إجن  ازًا يع ز  )املهامت ا غان دي، قص  ة جت اريب م  ع احلقيق ة

 .(4)يف غري أمة مصر
*** 

وسنعود الحًقا الستخالص الدروس من املقارنة بني جتربة  
كلٍّ من حممد علي وعبد الناصر.. غري أن هذا يقتضي قباًل 

ر الذي طبع  مكامن القصور والتعث  أن منضي قدًما لنتبنيَّ 
 على أن ال ننسى أن غاية ،جتربة عبد الناصر الوحدوية

حتقيق الوحدة العربية مل تكن يف واقع احلال غايًة قد قامت 
وإن كانت غايُة الوحدة العربية قضيًة  ،ثورة يوليو من أجلها

نظام دولة مصر اليت رأسها عبد الناصر وعمل على  شغلتْ 
تسخري دولته لتحقيقها ما وسعه ذلك.. ويف هذا يقول عبد 

ون يف مصر، تركيز العمل العريب جيب أن يك :(4)الناصر

                                                           

 ( للمزيد، انظر:  4)
، )بريوت: دار قصة جتاريب مع احلقيقةاملهامتا غاندي،  -

 (.9111، 1العلم للماليني، ط
يكل، سنوات الغليان، اجلزء األول، مرجع ھ( حممد حسنني 4)

 .424سابق، ص
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فمصر جيب أن تصبح ابلفعل الدولة النواة يف الوحدة العربية 
م املثال املمكنة، وأن تصبح النموذج الذي ميكن أن يقدِّ 

 لباقي األمة".
*** 

ه عبد الناصر الوحدوي مل يبدأ ابالكتمال صحيح أن توج  
رية اإلصالحية إال بعد ه التحر  والتبلور كمرتكز رئيس لرؤيتِ 

قناة السويس ومواجهته للعدوان الثالثي، حيث كان أتميمه ل
ملوقف اجلماهري العربية يف مساندته أكرب األثر يف بلورة وعي 

رية اليت بدأها كما كان ملعركته التحر    ،عبد الناصر الوحدوي
مبصر أبعادها العربية الراسخة اليت جتعل من البعد العريب 

طر قُ  رير أيِّ ا لكل من يريد حتري الوحدوي مالذً التحر  
 ،ق األمر مبصر أم بغريها من األمصارتعلَّ  ، سواءعريب

صل بقضية الوحدة وأحسب أن دور عبد الناصر فيما يتَّ 
وإىل  ،رية من جهةتها وضرورهتا التحر  يكمن يف إدراكه حبتميَّ 

احلقائق االجتماعية والتارخيية، اليت تستدعيها من جهة 
ر الوطين والتزكية تحر   جيعل الأخرى، استدعاًء مصريايًّ 

  بتلبية هذا النزوع الوحدوي.نياالجتماعية مرهون
*** 

ل يف بناء ومل يكن ما سبق يعين أن عبد الناصر كان يتعجَّ 
نه كان ميتلك عند إالوحدة العربية، وال نريد هبذا أن نقول 
ر عليه بعد االنفصال بدء ثورة يوليو ذلك النضوج الذي توفَّ 

سلوب حتقيق الوحدة صل أبما يتَّ في 1251وبعد نكسة 
ن عبد الناصر كان يرى أن الوحدة إبل نريد القول  ،العربية

والواقع أن عبد  ،بني مصر وسوراي تقتضي فرتة إعداد كافية
عداد فرتة اإل  تقلَّ ب أالَّ قد ذكر ابلفعل أنه يتوجَّ  الناصر
ا  وسياسيًّ عن مخس سنوات للتحضري للوحدة اقتصادايًّ  تلك

 .(1)وعسكرايًّ 
ل عبد الناصر الوحدة قبل أواهنا، فهو ما يعيدًن ا ملاذا قبِ أمَّ 

مرة أخرى إىل ضرورة النظر لألحداث يف سياق ظروفها وما 
 ص هذا يف االعتبارات التالية:استدعاها، ونلخِّ 

                                                           

 .919( املرجع السابق، ص1)

ن انتصار عبد الناصر يف معركة السويس واليت انتهت إ -
ية مل ُيَصعِّد ابحتفاظه بقناة السويس حتت السيادة املصر 

ني يف العدالة االجتماعية، وإمنا عات املصريِّ وحسب من تطل  
عات مجاهري األقطار العربية قاطبة يف الوحدة د معها تطل  صعَّ 

 .(9)روالتحر  
ة مبحاصرة القاهرة ويف هذا السياق كانت واشنطن معنيَّ  -

وعزهلا، وذلك ابالستيالء على سوراي بعد أن رفض عبد 
ق األمر ابالنضواء سواء تعلَّ  ،بية مطالب واشنطنالناصر تل

رائيل يُنهي الصراع سيف حلف بغداد أم بعقد صلح مع إ
وهو الرفض  ،الصهيوين عرب التسليم ابألمر الواقع-العريب

ه واشنطن حبظر املعوًنت االقتصادية إلنشاء الذي قابلتْ 
ه علي دَّ ، وهو ما رَ العايل وبرفض تسليح مصر عسكرايًّ  السدِّ 

عبد الناصر بتأميم قناة السويس وإببرام صفقة السالح 
التشيكية اليت كسر هبا احتكار الغرب لتسليح املنطقة 

 العربية.
حماوالت واشنطن خللخلة التوازن يف دمشق ومن  توالتْ  -
ة غزو سوراي من اخلارج، وهو غزو كانت تسهيل مهمَّ  مثَّ 
ود سوراي يف منطقة عرب احلشود الرتكية على حد ةً جليَّ  هُ رُ ذُ نُ 

إدلب وكذلك عرب حشود بغداد على حدودها مع سوراي يف 
 .(4)منطقة احلسكة ودير الزور

كان ميكن أن يصدقها الواقع لوال ظروف   ر  ذُ وهي نُ  -
؛ (4)احلرب الباردة وحتذير موسكو ألنقرة من غزو سوراي

ر الستاليين وذلك يف وقت بدأت موسكو تقتنع بنبذ التصو  
ر الوطين اليت تقودها ينظر إىل حركات التحر  الذي ال 

طة إال من منظور االرتياب الذي يربطها الطبقات املتوسِّ 
ح وهي تلك احلقبة اليت مسُ . (4)مبصاحل االستعمار الرأمسايل

وذلك يف أجواء كسر القاهرة -الروسية  "الربافدا"جلريدة 
صر الحتكار الغرب تسليح األنظمة العربية وتصميم عبد النا

                                                           

 .51( املرجع السابق، ص  9)
 .945رجع السابق، ص ( امل 4)
 .951( املرجع السابق، ص 4)
 951( املرجع السابق، ص4) 
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أن احلركة الوطنية  دةً أن تكتب مؤكِّ  -على بناء السد العايل
ل يف مصر قامت ضد االستعمار، وأهنا يف جمال التحو  

 عجزتْ  هائلةٍ  ق منجزاتٍ يف أن حتقِّ  االجتماعي قد جنحتْ 
 .(1)عنها األحزاب الشيوعية طوال اترخيها

يف هذه الظروف كانت الدعاية الغربية واألمريكية  -
تنشط لتُ ه وِّل من أوهام اخلطر الشيوعي املاثل يف  ا،خصوصً 

دة خصوم سوراي واحلزب الشيوعي النشط فيها، مهدِّ 
لة ابألسلحة إىل واشنطن أبن شحنات الطائرات احملمَّ 

حلفائها يف املنطقة العربية كفيلة ابلدفاع عن هؤالء احللفاء 
 وهو ما أجاب عنه عبد الناصر أبن ،املخاطر اخلارجية ضدَّ 

نقل يف اجلو هو سالح ال ميكن إال أن السالح الذي يُ 
ا، أما السالح الثقيل الكفيل مبواجهة العدو يكون خفيفً 

وأن هذه احلمالت األمريكية إمنا  ،اخلارجي فهو شيء آخر
تريد أن تقنع العرب والعامل أن منبع اخلطر يف املنطقة العربية 

طر يكمن يف اخلطر الشيوعي يف سوراي وليس من اخل
 .(9)الصهيوين املاثل يف تل أبيب

يف هذا السياق أرسل عبد الناصر قوات مصرية إىل  -
الالذقية كبادرة تؤكِّد وقوف القاهرة إىل جانب دمشق، 
وكان لذلك أصداًء مدوية يف سوراي وسائر األقطار العربية 

ا رفع من صدى األصوات املطالبة يف دمشق بوحدة مصر ممَّ 
 .(4)وسوراي

ني ني والعسكريِّ بع هذا موجة من زايرة السياسيِّ وقد ت -
ا تواجه به ني إىل القاهرة مطالبني بوحدة رأوها مالذً السوريِّ 

سوراي األخطار اخلارجية احملدقة هبا، واليت وجدوها البديل 
ب قتال داخلي بني األجنحة العسكرية املتنابذة الوحيد لتجن  

ه الصراعات تْ زَ زَّ ، وهو تنابذ ع1241يف سوراي أواخر العام 
الت األمريكية بني األحزاب السورية اليت غذهتا التدخ  

 .(4)ابخلصوص

                                                           

 945( املرجع السابق، ص 1)
 وما بعدها 954(  املرجع السابق، ص 9)
 .911-952( املرجع السابق، ص 4)
 وما بعدها. 919( املرجع السابق، ص 4)

أن  ا أبنه ال يصح  يف مواجهة هذا كان عبد الناصر واضحً  -
خذ قرار الوحدة بني دمشق والقاهرة كإجراء ملواجهة أزمة يتَّ 

طارئة، لكنه قَِبل يف هناية املطاف مبدأ الوحدة ألنه وجد أن 
 تنفجر سوراي من ها حمتومة وحتصيل حاصل لئ الَّ تَ تلبي

 (1: )ةه عليها بشروط ثالثموافقتَ  نَ هَ غري أنه رَ  ،الداخل
حل  (9استفتاء الشعب يف مصر وسوراي بشأن الوحدة )

األحزاب السورية قاطبة شأهنا يف ذلك شأن األحزاب 
 نيالقادة العسكريِّ  اءهنإ (4بعد الثورة ) تْ املصرية اليت ُحلَّ 

إىل ثكناهتم شأهنم  هتمالهتم يف السياسة وعود تدخ  نيالسوريِّ 
ا اعتزلوا السياسة الذين إمَّ  ،حراريف ذلك شأن الضباط األ

وبقوا يف اجليش أو خرجوا من اجليش ليعملوا يف 
 .(4)السياسة

ويف هذا كله مل يقبل عبد الناصر أن يكون حماوروه  -
سات مُيثِّل املؤسَّ  ون، وإمنا منون هم العسكري  األساسي  

الدستورية السورية وعلى رأسها الرئيس شكري القوتلي وإىل 
ر والقيادي البعثي صالح الدين جانبه وزير اخلارجية املنظِّ 

 .(5)البيطار
*** 

ب طرحه اآلن ليس ملاذا وال خيفى أن السؤال الذي يتوجَّ  -
فقد كان سياق األحداث  ؟قبل عبد الناصر الوحدة

إن السؤال  ،حرر ومواجهة اخلصوم تقتضيهاوأولوايت الت
الصحيح هو ملاذا عجز نظام يوليو عن احلفاظ على هذه 

وقبل أن نعرض  ،نفصاليف مواجهة اال أخفقَ  الوحدة ولِ مَ 
ألسباب هذا اإلخفاق على لسان حممد حسنني هيكل أبرز 

 يغيب ب أالَّ نرى أنه يتوجَّ ، (1)رفاق عبد الناصر وحماوريه
طبيعة هذه األسباب هي من نفس طينة  عن ابلنا أن

وإىل ما عرفه  1251إىل هزمية عام  تْ األسباب اليت أدَّ 
نظام عبد الناصر من سوء نظر وتدبري على صعيد إدارة 
الصراع العسكري يف اليمن ومن قبلها يف املواجهة العسكرية 

                                                           

 .912( املرجع السابق، ص 4)
 ا.وما بعده 911( املرجع السابق، ص 5)
 وما بعدها. 444( املرجع السابق، ص 1)
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، 1245يف مواجهة قوى عدوان  -وال نقول السياسية-
ا اهنيار النظام الناصري ر أيضً تفسِّ أهنا أسباب عن ًنهيك 

 بعد وفاة عبد الناصر.
*** 

 ؛ابالنفصال د هيكل أنه ما كان لعبد الناصر أن يُفاجأَ يؤكِّ 
راتألن  فقد كانت طبيعة النقاشات مع  ،ه كانت كثريةمؤشِّ

 ،تهاذ القرار وارجتاليَّ القيادات السورية، ويف أسلوب اختِّ 
مياه األردن حيث كانت  ق منه بتحويلابخلصوص ما تعلَّ و 

اج تدفع حنو الصدام القيادات السورية ومنها البيطار والَسرَّ 
بينما كان عبد الناصر يرى أن دولة الوحدة ال  ،العسكري

وابختصار كانت  ،لة خلوض هذا الصدامزالت غري مؤهَّ 
راتهذه امل  :(1)ص فيما يليتتلخَّ  ؤشِّ

 ني اليت دفعتْ يِّ ني السور ني والسياسيِّ ن ظروف العسكريِّ إ -
هم لفرض حنو الوحدة هي من جنس الظروف اليت دفعتْ 
قة يف حكم االنفصال عندما اصطدمت مصاحلهم الضيِّ 

من يف وخطيئة عبد الناصر هنا تكْ  ،سوراي ببعضها البعض
مبا عليه جتاه هذه الوضعية اخلطرية اليت أحاطت  مْ قُ أنه مل ي َ 

 ،كم يف القاهرةحبكم سوراي، خاصة بعد أن أصبح مركز احل
 من الفرار املدمر. حالةً  ا أوجدَ ا عن دمشق ممَّ أي بعيدً 

بتحيني رؤيته للصراعات يف سوراي،  إن عبد الناصر مل يقمْ  -
ل عليهما لتحقيق واستعاض عن ذلك خبلق بؤرتني عوَّ 

ا حنو االنفصال وال يرهنها هب التوازن يف سوراي مبا ال يذهب
 له يف اًل بد احلكيم عامر ممثِّ فجعل من ع ،ابإلرادة املصرية

سوراي يف ذات الوقت الذي جعل من الضابط السوري 
 ،اج أداته الرئيسة يف حكم سوراياملرموق عبد احلميد السرَّ 

ال صالتخطيط ملؤامرة اإلنف وكان من سخرية القدر أن يتمَّ 
ني اللصيقة بعبد احلكيم من داخل دائرة الضباط السوريِّ 

 .(9)اجرَّ ئة للسَ عامر واملناوِ 
يف حتقيق الوحدة على أجهزة  ن عبد الناصر اعتمدَ إأي  -

اجلماهري الوحدوية املوالية له على   أن تسهرَ اًل الدولة، مؤمِّ 
                                                           

 وما بعدها. 944( املرجع السابق، ص1)
 وما بعدها. 452( املرجع السابق، ص 9)

 ى أن والءَ وهو يف هذا قد تناسَ  ،منع ضرب هذه التجربة
هه ليكون مه ويوجِّ فه وينظِّ اجلماهري حيتاج إىل ما ومن يوظِّ 

 .(4)ازً  ومنجِ والًء فاعاًل 
، قبل الوحدة (4)اوابلتايل فإن وضع سوراي الذي كان هشًّ  -
 ا بعدها.ا هشًّ ا سياسيًّ واقعً  ظلَّ 
ني ني واحلزبيِّ كان على عبد الناصر أن يدرك أن العسكريِّ  -

ني، كانت هلم توق عات عالية ويف طليعتهم البعثيِّ 
ها هلم مقابل مسامهتهم ب أتديتُ الستحقاقات يرون أنه يتوجَّ 

والواقع أنه كان  ،قيق الوحدة )أو ابألحرى فرضها(يف حت
ني ابلفعل دور تبشريي ابلوحدة، إال أن للقادة البعثيِّ 

به الوحدة كان عالمًة على فشل  تْ األسلوب الذي متَّ 
ة اليت مارسوها ني يف حتقيق الوحدة ابألساليب التعبويَّ البعثيِّ 

 .(4)قبل الوحدة
عهم ني وتطل  ض املصريِّ إن عبد الناصر الذي كان يفهم نب -

ا عن فهم للعدالة االجتماعية ويفهم مجاهري مدهنا، كان بعيدً 
عبد  وابلتايل فقد أخفقَ  ؛رهائمجاهري سوراي بقبائلها وعشا

الناصر يف استيعاب حركة فوران اجلماهري يف سوراي، اليت ما 
ما   ل االشرتاكي بقدرِ كان ليقنعها البناء االقتصادي والتحو  

ساته م حنو ترسيخ البناء الوحدوي ومؤسَّ يها التقد  كان يعن
على طريق مواجهة اخلطر الصهيوين احملدق حبدود 

 .(5)دمشق
*** 

ث ايسني يتحدَّ  "يف املسألة القومية الدميقراطية"يف كتابه 
السورية وعن -احلافظ إبسهاب عن جتربة الوحدة املصرية

ث  حدَّ يت هذا يفهو و  ،ر وعي عبد الناصر الوحدويتطو  
ث كماركسي حتدَّ   ،ر اشرتاكي ماركسي ووحدوي عريبكمنظِّ 

د واملساومة الربجوازی ايسني احلافظ عن طابع الرتد  
 ىيوليو وألق 94للقيادات املصرية اليت كانت حتكم نظام 

                                                           

 .445( املرجع السابق، ص 4)
 .442( املرجع السابق، ص 4)
 .445( املرجع السابق، ص4)
 ( نفس املرجع.5)
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بقضية الوحدة من فها واستخفا دهامسؤولية يف ترد   عليها
وحنسب  ،لهر العريب ومستقبللتحر   كمدخلٍ   يَّتهاحيث أولو 

صل ابفتقاد عبد الناصر ألداة طليعية ا فيما يتَّ احلافظ ُم حقًّ 
كاء جية(، ميكن له االتِّ و تها )األيديولوعقائديَّ  هباحز  هلاثورية 
ولسنا حباجة بطبيعة  ،تنيلتحقيق الثورة والوحدة العربيَّ  عليها

االفتقاد إىل برجوازية وعي رفاق عبد  هذا احلال أن نُرِجع
 قيادة الثوة وإىل إحجامهم عن خيانة وعيهم الناصر يف

 السياسي عيهمالطبقي، إذ ميكن إرجاعه بداهًة إىل قصور و 
كانوا من البورجوازية أم من الفالحني أم من أوساٍط   سواء-

وحبكم اخللفية  جهة،حبكم حداثة التجربة من  -شةمهمَّ 
 جهةملوا هتمة اليت مل تكن قد أعدَّ والشخصيَّ  هنيَّةامل
 94يف  تهميف حرك حهمبعد جناجهتهم حدايت اليت واالت

 يوليو.
 -كما حنسب- أيًضا أصابغري أن ايسني احلافظ قد 

ص أسباب إحجام عبد الناصر إو إخفاقه يف عندما شخَّ 
ق تعلَّ تال اليت األسباب  هلذهوتشخيصه  ،ضرب االنفصال

يرجع أسباب  فهويف واقع احلال بعقائدية احلافظ املاركسية، 
عبد  وهَّمنفصال تحلظة اال ه يفإىل أن جهةمن  ،(1)ذلك

أن غالبية اجليش السوري كانت مع االنفصال،  أً الناصر خط
كان يدعم   نهاا ما كبريً سوراي أو قطاعً  اهريوأن غالبية مج

اثنية ال يدين احلافظ وجود النخبة  جهةومن  ،االنفصال
ظ فَّ وإمنا هو يتح ،العسكرية املصرية يف مواقع حكم سوراي

 ،اإلدارية هتا كفاءالسياسي وتديّنِ  يهاعلى قصور وع
خب العسكرية وابلنسبة إليه، فقد جعل ذلك تلك الن  

قيادات  لِ بَ يف دمشق من قِ  جهاالستدرا سهلةاملصرية فريسة 
رة من الربجوازية السورية املتضرِّ  ْتهاب َ عسكرية سورية ألَّ 

ى يف سوراي أتميمات عبد الناصر للمشاريع الصناعية الكرب 
 92ق االنفصال يف قبل حتق   شهران(، أي 1251)يف يوليو 
 .1251 سبتمرب

                                                           

ر الطليعة، ، )بريوت، دايف املسألة الدميوقراطية( ايسني احلافظ، 1)
 .24(، ص1221، يوليو 1ط

صل ا اثلثًا ذا مسة ذاتية تتَّ م احلافظ سببً ويف تشخيصه يقدِّ 
أن إحجام عبد الناصر عن  وهوبشخصية عبد الناصر، 

كانت حماولة   قداملسارعة يف ضرب قوى االنفصال عسكرايًّ 
ا بكربايئه سًّ ما اعتربه مَ  اهلتجمنه على الصعيد النفسي ل

 فهيكل، أمهيتهااالعتبارات  هلذهويبدو لنا أن  .الشخصي
وإن كان يشري  هذا، رفيق عبد الناصر نفسه قد أشار إىل
وال  ر،األم هذا ا جتاوزإىل أن عبد الناصر استطاع سريعً 

خيفى أن الِسَمَة اجلماعية الواجبة لقيادة أي عمل سياسي 
ن املسرية السياسية من  وطين إمنا تعين فيما تعنيه أن حُتَصِّ

ا التداعيات السلبية ألميا اعتبارات شخصية قد تنعكس سلبً 
وهي يف الواقع مسة  كان  ،على املسرية السياسية والنضالية

عبد الناصر يستوحش من أنه يفتقدها ومن أجل ذلك 
جياد هيئة سياسية تشاركه ويشاركها إا على عمل مرارً 

 رية.ما الوطنية والتحر  عاهتتطل  
 طهان إسقاط الوحدة )وال يقول سقو أويعترب ايسني احلافظ 

( يعود يف التحليل األخري ملسألة الوعي السياسي، لهاأو فش
 الوعي ه بتديّنِ مَ هتاا اه أيضً د يف أن يوجِّ ال يرتدَّ  هذا يف وهو

 وهييه املاركساوية االقتصادية العربية، السياسي إىل ما يسمِّ 
إال أنه مع ذلك يعترب  ،آمر على املشروع الوحدوي العريبتت

 نهضةل أرضية مناسبة للأن املشروع الوحدوي العريب يشكِّ 
 هذا ق مثلمصري حتق   رهن، أي أنه ال ينْي م العربي َّ والتقد  
ابملشروع الوحدوي، وإمنا يفرتض  نهضةال وهذهم التقد  

 .(9)املنشودةق هذه النهضة وحسب أنه أرضية مناسبة لتحق  
*** 

يبقى بعد هذا أن عبد الناصر كان إبمكانه من الناحية 
العسكرية أن يقضي على قوى االنقالب لوال إدارة عبد 

  -حني كان على رأس حكم سوراي يف دمشق-احلكيم عامر 
ني حلظة فصاليِّ نكانت إدارًة سيئة للمواجهة مع اال

 حجام عبد الناصر عن إرسالعن إاالنفصال، ًنهيك 
ه يف ئقوات عسكرية كافية لضرب قوات االنقالب وتلك  

وابلرغم من  ،ذلك، رغم وجود فرص قوية يف القضاء عليها
                                                           

 .119،191( املرجع السابق، ص9)
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التضحيات الكبرية والتداعيات السلبية اليت كان ميكن ملثل 
وهو ابلطبع كان أمرًا يف - ي إليهاهذا األسلوب أن يؤدِّ 
لى ر إىل اصطدامات قوية علو تطوَّ  -رحسبان عبد الناص

أرض سوراي بني قوى االنفصال وقوى الوحدة، فإن هذا 
 االعرتاف ى يف هناية املطاف إىل توايل  ؤ قد أدَّ التلك  

ان اهلا ية ومباشرة بعدها من من عمَّ  اابالنفصال بدءً 
موسكو السوفيتية، اليت كانت تريد على ما يبدو احليلولة 

رملني دون منو مشروع عبد الناصر الوحدوي الذي كان الك
له الوحدة  يَ د أمنه القومي، ملا ميكن أن تؤدِّ يرى أنه يهدِّ 

العربية من هتديد لألمن السوفييت نتيجًة لقوة جذهبا اهلائلة 
سالمية يف مجهوايت االحتاد السوفييت ولعواطفها إلشعوب 

 .نْي ت َ سالمي َّ الدينية واحلضارية اإل
*** 

ع الذي ولعله قد وجب هنا أن نقف لنلحظ البون الشاس  
ا ملصر وإمنا ال بصفته رئيسً - يعلو برؤية عبد الناصر

تها ري والقائد جلماهري مصر وأمَّ الثائر التحر   -بصفته
ضج الرؤية واملعاجلة واحلصيلة  بني نُ وذلك إذا قارًنَّ  ،العربية

 :لدى حممد علي ابشااليت كانت لديه بتلك 
لوحدة؛ ستدعيت زعامة ًنصر لسوراي استدعاًء إلجناز ا( ا1

لتئام مصر حممد علي ابلشام واحلجاز مبثابة ابينما كان 
 الضم الذي يعقب الغزو.

كان حممد علي مسؤواًل مسؤولية مباشرة عن عناصر   (9
اخللل يف جبهته الداخلية اليت جعلت الثورات واالنتفاضات 
األهلية تزلزل أقدام سطوته وابخلصوص خارج مصر يف لبنان 

 وفلسطني من الشام.
ت تنم ر حممد علي ابشا على عمر مكرم يف حني فوَّ  (4

ونقابة األشراف فرصة تعبئة ِمصر تعبئًة تعينه على ما هو 
حصد عبد الناصر والء مجاهري قضيته  ،مقدم  عليه خارجها
 .يف سائر أرجاء اإلقليم العريبو يف مصر والشام بل 

س نفصال يف تلم  إن كان عبد الناصر قد أخفق بداية اال (4
عمق ذلك الوالء يف صفوف مجاهري سوراي وجيشها على 
السواء، إضافًة إىل عجزه عن توظيف هذا الوالء تنظيًما 

وتعبئًة وذلك حبكم ظروف التجزئة وقيود مسؤولياته 
فإن حممد علي ابشا ما كان على األرجح  ،البريوقراطية

ميان إليدور خبلده أمهية وضرورة بناء جهوده النهضوية على 
مبرتكزاهتا وعلى ثقتهم أبن دوافعه يف حتقيق النهوض  الناس

 فق ودوافعهم وما ترجوه منه.تتَّ 
 ،ا يف اقتناص حلظة احلسم يف أوانهدً استوى االثنان ترد  ( 4
 يف قرار دخول عاصمة السلطنة د حممد علي طوياًل فرتدَّ 

دًة ابحلرب إن مل اب متوعِّ و العثمانية إىل أن أاته إنذار ُقوى أور 
 ا ال يرجو أماًل إىل حدود والية مصر، فنكص نكوصً  يرجع

عبد الناصر يف ضرب االنفصال  دَ وكذلك تردَّ  ،بتجاوزه
د  د  أعقبه إدراك لدى عبد الناصر أبنه ترد  لكنه ترد   ،عسكرايًّ 

لذا سرعان ما ذهب وهم عبد  ،موهوم يفتقد ملوجباته
ميانه إربية و مكانه إميانه حبتمية قضية الوحدة الع الناصر ليحلَّ 
 جبماهريها.

وإىل جانب ما سبق ذكره، فإن جتربة حممد علي قد ( 5
خرة والضرائب والقروض عرفت مغاالة يف فرض الس  

ا  جتربة عبد الناصر فإهنا من جهة أمَّ  ،اإلجبارية على الناس
قد عرفت اإلصالح الزراعي والبناء االشرتاكي الذي 

وهي من جهة  ،الشعبيستهدف رفاهية الغالبية الغالبة من 
ا عرفته جتارب احلكم الشمويل اليت أخرى مل تعرف كثريًا ممَّ 

الناصر أصداءها سواًء لدى األنظمة الستالينية  عبدُ  عاصرَ 
تها عنف  اجتماعي  قَمَع أم غريها من تلك اليت حاكى  وليَّ 

 .احلرايت قمًعا عنيًفا وأذهب ابحلديد والنار ماليني  األرواح
أن يكون عبد  -وخالفًا حملمد علي- يكن غريًبالذا مل ( 1

ي ي إثر التحدِّ ا على مواجهة التحدِّ  وقادرً اًل الناصر مؤهَّ 
 واحتفظَ  1245فواجه العدوان الثالثي سنة  ،بصالبة وأمل

 وحني ُأسقطتْ  ،بسلطان مصر وسيادهتا على قناة السويس
وحدة مصر وسوراي مل يفقد عبد الناصر ومل تفقد مجاهري 

 ىحدة العربية األمل يف حتقيق الوحدة واإلصرار علالو 
 رفضتْ  1251ته سنة وحني اهنزم عبد الناصر وأمَّ  ،حتقيقها

بعبد  تْ كَ تها العربية اهلزمية ومتسَّ مجاهري مصر وسائر أمَّ 
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الناصر قائًدا ملسرية اخلروج من مستنقع اهلزمية إىل ذرى 
 منشودة لالنتصار.

*** 
طافنا القول أبن الوحدة هكذا ميكننا يف هناية م 

العربية مل تكن ابلقطع قضية عبد الناصر ورفاقه يف جملس 
تهم ًنهيك أبن تكون قضيَّ  1249يوليو  94الثورة عشية 

أن قضية ثورة يوليو األوىل كانت يف ال مراء ف .األوىل
ر من االحتالل الربيطاين، وهو استقالل االستقالل والتحر  

به أن يكون البطل  اصر فاستحقَّ ق حتت قيادة عبد النحتقَّ 
ى إىل رغم أنه استقالل أدَّ  ،لدى مجاهري مصر والعرب

 ،انفصال جنوب وادي النيل السوداين عن  اله يف مصر
إىل غياب أولوية قضااي الوحدة لدى ثورة   وهذا إذ يومِ 

يوليو، فإنه يبني أن ما أجنزه عبد الناصر على صعيد 
شة ته املتعطِّ مة أمام مجاهري أمَّ االستقالل قد شفع له من املال

رات من تصو   فقد كان أبعدَ  ،نتصارات بَ ُعَد عهُدها هباال
أن ، (1)كما يشرح أستاذًن عصمت سيف الدولة نياملصريِّ 

مصر  تْ ر مشكلة االحتالل اليت ظلَّ ابلتحر   أييت رجل  ليحلَّ 
 تنوء هبا لسبعة عقود، فينجح ببضعة أعوام يف أن:

لقوات املسلحة أداًة للتحرير كما فعل أمحد خذ من ا]يتَّ 
ض للخيانة اليت وأن يعزل امللك فاروق حىت ال يتعرَّ  ،ُعرايب
د قوى وأن يوحِّ  ،ض هلا عرايب على يد اخلديوي توفيقتعرَّ 

الثوار حول هدف التحرير بصرف النظر عن خالفاهتم 
الوطين فيلغي من  وأن يلغي االزدواج يف اخلطِّ  ،السياسية

 على السلطة مث يستويل  ،زاب من مُيثِّل خط املساومةاألح
وحييي املقاومة الشعبية  ،هاويواجه االحتالل مبصر كلِّ 
ى دولة كربى ويتحدَّ  ،القتال ليفاوض االحتالل يف ظلِّ 
فإن اهنزم ال  ،ويقاتل لينتصر ،ابلتحالف مع دوٍل غريها

ته وخاصة ملتحًما جبماهري قضااي أمَّ  ويظل   ،يستسلم
ليكتشف عرب كل ذلك االنتماء العريب القومي  ؛حي هاالَّ ف

 تها[.ملصر فيخوض هبا معارك أمَّ 
                                                           

( عصمت سيف الدولة، عن الناصريني وإليهم، مرجع سابق، ص 1)
12. 

ري املصري لثورة يوليو كان املسار التحر    ،إذن، من جانب
هو ما جعلها وجعل قيادة عبد الناصر ابلتحديد تكتشف 
انتماء مصر القومي العريب وأنه ال مستقبل ملصر أو لغريها 

 ابملمارسة اإلجيابية هلذا الشعب العريب إالَّ  من أقطار أو دول
  بتحقيق الوحدة العربية.أي إالَّ ، نتماءاال

ُقْطٍر ومن جانب آخر، وشأنه يف ذلك شأن مثيله يف أي 
آخر، كان اجلهاز البريوقراطي للدولة يف مصر غري  عريبٍّ 
ٍ  ألن يكون األداة الكفيلة بتجاوز التجزئة العربية إىل ُم ه يَّ 
ا من تنمية إذ ال ميكن حتقيق الوحدة انطالقً  ،دة العربيةالوح

قوى  تْ حَ وإمنا ميكن القيام بذلك التجاوز إذا أضْ  ،التجزئة
طرية فال تسمح الوحدة العربية قادرة على مواجهة الدولة القُ 

للدولة أبن تطويها وإمنا جتعل من قوى الوحدة قوًى تعلو 
قوى الوحدة هو فيكون مشروع  ،على قوة الدولة القطرية

جلزٍء من أجزاء األمة  امشروع األمة العربية وليس مشروعً 
ل هذا اجلزء إىل يتحوَّ  وذلك )أ( لِئَ الَّ  ،العربية ووطنها العريب

دولة إقليمية )ب( وليكون هذا اجلزُء هو اجلزء النواة والقادر 
بقيادته على مواجهة حتدايت حتقيق مهام الوحدة يف كل 

وذلك كله من أجل أن ميضي  لعريب )ج(أرجاء اإلقليم ا
ا" ًقا من "وحدة األمة العربية شعًبا ووطنً ذلك اجلزء منطلِ 

اليت - ولتكون قيادة احلركة العربية فيكون ملتزًما هِبا )د(
قيادًة قادرًة على القيادة  -تقود هذا اجلزء من األمة العربية

اإلقليم  أقطار وأرجاء الناجزة ملسرية الوحدة العربية يف كلِّ 
فال تُفاَجأ ابلوحدة،  جه هبا حنو الوحدة )ه(العريب وهي تتَّ 

ا خلصوم الوحدة من وال تسمح أبن ترتك مصري الوحدة هنبً 
ني وسائر أعداء املستقبل العريب سواء داخل االنفصاليِّ 

 اإلقليم العريب أم خارجه..
وال ندري ما إذا كانت هذه املهمة القيادية الوحدوية اليت 

هي  احلركة العربية الواحدةعبد الناصر إليها أبهنا مهمة  أشار
ة بضبط دولة الوحدة النواة اليت أرادها عبد مهمة معنيَّ 

، ته العربية يف مصر وخارجهاالناصر دولًة منوذًجا ألبناء أمَّ 
غري أنه بغض النظر عن رؤية عبد الناصر هبذا الشأن، فإنه 

ها أن تقوم مبهامِّ  احلركة العربية الواحدةإذا ما أرادت 
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بقيادة حركة إعادة  عفحينئٍذ علي ها أن تْضطل ،الوحدوية
 وازٍن ليصبح دولًة نواة للوحدة العربية ٍر عريّبٍ طْ صياغة قُ 
أي أن تكون الدولة النواة دولًة لكل إنسان عريب  ،الشاملة

 .(1)ينتمي لألمة العربية
واحدة وأحسب أن عالمات املخاض لوالدة احلركة العربية ال

فليس للحراك العريب الراهن يف خمتلف  ،ىاءَ ترت  قد بدأتْ 
أرجاء الوطن العريب وعلى امتداد العقد األخري )منذ 

ها تكون حركة كفيلة بتحقيق فعلَّ  ،حركةً  دَ لِ ( إال أن يَ 9111
لها املعنوي كيف جتعل من متث    الوحدة العربية إن عرفتْ  مهامِّ 
ل نضالية العريقة مدخلها لتمثِّ ها ومدركاهتا وتقاليدها الثلرتا

لها املعنوي هذا منطلًقا خذ من متث  فتتَّ  ،ظروف واقع جتزئتها
 ا فكرايًّ ل مواجهة استبداد الداخل واخلارج بشعبها، ومنطلقً 

ا رً جه هبا حنو املستقبل املنشود حتر  ا حيفظ مصريها ويتَّ جامعً 
 ا.وكرامًة ورغدً 

*** 
 -سيف الدولة ا عصمتمع شيخن -وهذا كله جيعلنا ندرك

ملاذا سقطت الوحدة ووقع االنفصال بني سوراي ومصر 
ذلك ألن أداة الوحدة كانت دولة ، (9)بسهولة تثري الدهشة

مصر اليت مل تكن يف واقع احلال وحدوية، وإمنا كانت دولة 
 ا. قوميًّ إقليمية ابلرغم من أن قائدها كان وحدوايًّ 

 

***** 

                                                           

 .114( املرجع السابق، ص 1)
 .111(  املرجع السابق،  ص 9)
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 3191 – 9147ين مصر واملرروع الصهيو 

 حممد سيف الدولة
 مقدمة

يف إطار احلوارات اليت متَّت للتحضري للذكرى املئوية 
والبحث يف التطورات اليت حلقت مبصر على  1212لثورة 

(، متَّ استعراض 9112 - 1212امتداد قرن من الزمان )
وما بعدها،  1249يوليو  94خمتلف الرؤى واآلراء يف تقييم 

إىل أن النظام احلاكم يف مصر منذ واليت يذهب بعضها 
وحىت اليوم هو نظام سياسي واحد مبواصفات  1249

وخصائص واحدة، حمورها هو االستبداد السياسي واحلكم 
العسكري واالستئثار ابلسلطة. بينما تذهب آراء أخرى، 
وهو الرأي الذى أتبنَّاه، إىل أنه على الرغم من متاثُل 

السبعة عقود املاضية من  االستبداد السياسي على امتداد
عبد الناصر إىل السيسي، إال أن هناك فرقًا جوهرايًّ بني 

( وبني 1214 - 1249املرحلة الوطنية يف ثورة يوليو )
مرحلة التبعية للوالايت املتحدة والصلح مع العدو الصهيوين 

(، وأنه ال يصح  من الناحيتني الوطنية 9112 - 1214)
 هما.واملوضوعية املساواة بين

وعليه اقرتح املشرفون الكرام على فصلية "قضااي 
ونظرات" أن أقوم ابلكتابة يف هذا املوضوع لشرح هذه 
النقطة وتوضيح وجهة نظري فيها. ومن هنا جاءت الدراسة 

 املختصرة اليت بني أيديكم اآلن.
نتناول يف هذه الدراسة التغريات واملنعطفات 

صر الرمسية من واالرتدادات اليت طرأت على مواقف م
الصراع العرىب الصهيوىن خالل الفرتة منذ قرار التقسيم يف 

                                                           

 .كاتب ومفكر 

حىت اليوم، وملخَّصها أن مصر تبنَّْت وانطلقْت من  1241
الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية الرافضة لالعرتاف 

إىل ما بعد حرب  1242إبسرائيل أو الصلح معها منذ عام 
دث انقالب كامل حني ح 1214، وابلتحديد منذ 1214

يف املوقف املصرى على املستوينْي املبدئي واإلسرتاتيجي: 
فعلى املستوى املبدئى جنح الَعدوَّان األمريكي والصهيوين يف 
حتقيق نصر مبدئي )عقائدي( متثَّل يف انتزاع اعرتاف مصري 
رمسي مبشروعية االغتصاب الصهيوين لفلسطني ومن مث 

 .االعرتاف بشرعية دولة إسرائيل
وعلى املستوى اإلسرتاتيجى جنحا يف حتقيق نصٍر 
اسرتاتيجي متثَّل يف خلع مصر من الصراع لتنفردا مبواجهة 
وتصفية ابقي أطراف املقاومة العربية وعلى رأسها املقاومة 

 الفلسطينية.
 وقد قمنا بتناول هذا املوضوع عرب احملاور اآلتية:

 -احملور الثاين أهداف هذه الدراسة ورسائلها. -احملور األول
قراءة  -احملور الثالث ملاذا متَّ البدء مبصر والرتكيز عليها؟

وحىت  1241سريعة ملوقف مصر الرمسية يف الفرتة من 
صفقة إخراج مصر وكيفية  -احملور الرابع .1214

وسيتم تفصيل هذه احملاور  النتائج. -تنفيذها.احملور اخلامس
 على النحو التايل:
 ذا هذه الدراسة؟ملا -احملور األول

تعد  هذه الدراسة دعوة إىل تصحيح الرواية السائدة 
واملتداولة واملعتمدة اليت يتم  الرتويج هلا داخل "قطاعات" 
واسعة من التيار اإلسالمي، من طمس أي دور وطينٍّ ملصر 

، واختزال التجربة يف 1214إىل  1249يف الفرتة ما بني 
الدميقراطية وعلى  عنصر واحد فقط هو العصف ابحلياة

األخصِّ ابإلخوان املسلمني، ألهنا رواية جتايف الوقائع 
التارخيية الثابتة وتفتقد للمصداقية، وهي يف حقيقتها أقرب 
إىل املكايدات السياسية منها إىل الدراسات التارخيية 

 املوضوعية الرصينة.
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وذلك مع التأكيد بطبيعة احلال على األمهية 
ايت والدميقراطية، وإىل النتائج املدمِّرة القصوى لقضااي احلر 

 اليت ترتَّبت على غياهبا والعصف هبا.
هذا ابإلضافة إىل أن هناك تيارًا معارًضا أصياًل 
وعريًضا يف مصر واألمة العربية، ينتمي إىل هذه التجربة 
الوطنية ويرفع راايهتا ويتبىنَّ مبادئها اليت ينطلق منها ليخوض 

افَّة تيارات األمة ويف القلب منها التيار جنًبا إىل جنب مع ك
اإلسالمي، ذات املعارك اليومية يف مواجهة منظومة التبعية 
والصهيونية والتطبيع واالستبداد واالستغالل والفساد 
واإلفقار والتخل ف، ممَّا يفرض على اجلميع، من ابب 
الشراكة الوطنية والتقدير واالحرتام املتبادل، تقدمي قراءة 

قة وعادلة وموضوعية لتجربته التارخيية، مع أمهية أن صاد
نضع نصب أعيننا دائًما السؤال التايل: ملاذا بعد كل هذه 
العقود والسنني، ال تزال هناك قطاعات واسعة من النخب 
واجلماهري العربية تدافع عن هذه التجربة وتتبىنَّ 
 أيديولوجيَّتها، وتستشهد هبا يف مواجهة األنظمة العربية
التابعة واملطبِّعة، خاصة من مواطين األقطار العربية الشقيقة 

 ؟1249اليت مل حتكْمها سلطة يوليو 
كما أن يف تشويه التجربة واختزاهلا يف قضية واحدة 
وإنكار وجهها الوطين، حرمان مفكِّري وقيادات وقواعد 
التيار اإلسالمي أنفسهم من الدروس اهلامة املستفادة من 

تهديدات واملخاطر واملعارك واالنتصارات التحدايت وال
واهلزائم وأسباب النجاح أو الفشل اليت شهدهتا مصر 

على كافَّة املستوايت الداخلية والعربية  1214 - 1249
واإلقليمية والدولية، وهي دروس ابلغة الثراء واألمهية، ال 
ميكن ألي تيار فكري أو سياسي يف مصر أو فلسطني أو 

االستغناء عنها. ومن هذا املنطلق دائًما ما  يف أي قطر عريب 
كنت أدعو اإلخوة واألصدقاء يف فصائل املقاومة اإلسالمية 

 1254إىل أتم ل ودراسة جتربة منظمة التحرير الفلسطينية 
، بداًل من االستغراق يف إدانتها واهلجوم عليها، 1221 -

ومة درجة من املقا 121للتعر ف على كيفية سقوطها وحتو هلا 
إىل االعرتاف إبسرائيل والتنسيق معها أمنيًّا، حتت الضغوط 

الدولية والعربية، هادفًا من ذلك أن يتجنَّب هذا اجليل من 
املقاومة ذات املصري، خاصة وهم يعيشون منذ سنوات 
طويلة حتت ذات الضغوط اليت تعرَّضت هلا منظمة التحرير 

 وإخضاع قيادهتا.الفلسطينيَّة اليت أدَّْت إىل كسر إرادهتا 
وبذات املنطق يتوجَّب على أي سياسي وطين 
مهموم مبستقبل مصر وأايًّ كانت مرجعيَّته الفكرية، أن 
يدرس كيف متكَّنت الوالايت املتحدة األمريكية وإسرائيل 
من انتزاع مصر من رايدة العامل العريب ودعم املقاومة 

راع العريب الفلسطينية وثورات التحر ر العربية وقيادة الص
الصهيوين، وحتويلها إىل جمرَّد نظام اتبع ضعيف غارق يف 
 الديون صديق وحليف إلسرائيل، واألمثلة على ذلك كثرية.

فإنه جيب على   -وهو األهم على اإلطالق-وأخريًا 
كل املهمومني بقضية التغيري يف مصر، لكي ينجحوا يف 

هناية  مسعاهم، أن يتعرَّفوا على قصة مصر احلقيقية، منذ
احلرب العاملية الثانية حىت اليوم. واليت أييت على رأس 
عناصرها قضية االستقالل والتحر ر الوطين ومواجهة املشروع 
الصهيوين وحترير االقتصاد املصري من سيطرة الرأمسالية 
العاملية ومؤسَّساهتا الدولية ووكالئها من الرأمسالية احمللية، 

ومفتقدة بشدَّة يف برامج كل  وهي املعرفة اليت كانت غائبة
القوى الرئيسية املشاركة يف ثورة يناير، ممَّا كان له دور كبري 
يف هزمية الثورة وإجهاضها والعصف بثوَّارها. فلقد اكتفينا 
مجيًعا مبطالب احلرايت والدميقراطية وبربًنمج اإلصالح 
السياسي والدستوري )البنية الفوقية للنظام، إذا ما استعرًن 

صطلحات املاركسية(، وجتاهلنا قضااي التبعية وكامب امل
ديفيد والنهب االقتصادي الغريب واستئثار الطبقة الرأمسالية 
املصرية مبقدَّرات البالد )البنية التحتية(، بل حرصنا على 
طمأنة كل هؤالء، لنكتشف بعد فوات األوان، كيف كانوا 

ون وخيطِّطون منذ مجيًعا هم أركان الثورة املضادة الذين يرتبَّص
 اللحظات األوىل لالنقضاض على الثورة.
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ملاذا كانت مصر يف صدارة الدول  -احملور الثاىن
 املستهدفة غربيًّا وأمريكيًّا وإسرائيليًّا؟

لقد ثبت اترخييًّا أن النجاح يف حتقيق أي 
مشروعات استعمارية يف األمة العربية جيب أن يبدأ أواًل 

حميطها العريب وإليكم بعض  إبخضاع مصر وعزهلا عن
 األمثلة:

والىت  1214 - 1249كانت جتربة مصر   ●
سنتعرَّض هلا الحًقا بشيء من التفصيل يف مواجهة املشروع 
األمريكي الصهيوين أكرب دليل على هذا املعىن، فصمودها 

أدَّى إىل صمود املوقف  1251و 1245بعد عدواين 
لى وجه العريب بشكل عام، واملوقف الفلسطيين ع

اخلصوص، ورغم التفو ق العسكري واالحنياز الغريب والدعم 
األمريكي إلسرائيل، ظلَّ املشروع الصهيوين معزواًل وفاقًدا 

 للشرعية وحماصرًا على املستوى الدويل.
وقبل ذلك أبكثر من قرن رفضت القوى  ●

االستعمارية بقيادة بريطانيا وفرنسا السماح حملمد علي ابشا 
يف حماولة بناء دولة عربية كربى ختلف وترث  أن يستمرَّ 

)كامب  1241الدولة العثمانية، وقيَّدوه مبعاهدة لندن عام 
ديفيد األوىل( اليت مبوجبها أعطوه احلق يف أن حيكم مصر 
هو وأوالده من بعده ولكن مع منع اتم أليِّ توج هات له 
خارجها يف حميطها العريب، فيما عدا السودان اليت قامت 

 بريطانيا ابنتزاعها من السيادة املصرية فيما بعد.
وخالل احلقبة االستعمارية الواقعة بني جتربيت  ●

حممد على وعبد الناصر، جنحت الدول االستعمارية يف 
إحلاق أكرب أضرار اترخيية ابملنطقة ال نزال نعاين منها حىت 
اآلن من خالل خمططي التجزئة وزرع )إسرائيل( يف ظلِّ 

مصر وابقي األقطار العربية ابلكفاح من أجل نْيل انشغال 
 استقالهلا الوطين الُقطري، وغياب أيِّ مشروع قومي.

  1122وقبل جتربة حممد علي مباشرة ويف عام  ●
كان الختيار ًنبليون بوًنبرت ملصر كمدخل إىل محلته على 

نفس الداللة على ما  -يف إطار صراعه مع بريطانيا-الشرق 
 نقوله.

قة أن الوعي االستعماري أبمهية مصر وضرورة واحلقي
عزهلا عربيًّا يعود إىل خربات قدمية مرتاكمة منذ احلروب 

 الصليبية األوىل، وقد يكون شيًئا من التذكرة مفيد:
جنح صالح الدين األيويب بعد  1121يف عام  ●

أن وحَّد مصر وسوراي و ال العراق يف أن حيّرِر القدس 
 ريوت وعسقالن.وعكا وايفا وصيدا وب

فشلت احلملة  1991و 1911وبني أعوام  ●
 الصليبية اخلامسة يف احتالل مصر.

جنح الصاحل أيوب "حاكم  1944مث يف عام  ●
مصر" وجبيش عريب يف حترير القدس مرة أخرى بعد أن كان 

 .1992قد أُعيد احتالهلا يف عهد السلطان الكامل عام 
ة األخرية فشلت احلملة الصليبي 1942ويف عام  ●

بقيادة لويس التاسع يف احتالل مصر ومتَّ أْسر امللك 
 الفرنسي.

مث جنح قطز "حاكم مصر" وجبيش عريب عام  ●
يف هزمية التتار يف معركة عني جالوت بعد سقوط  1951

 .1942بغداد عاصمة اخلالفة العباسية عام 
حرََّر السلطان بيربس "حاكم  1925مث يف عام  ●

 كرك وقيسارية وأرسوف وايفا.مصر" أنطاكية وال
عزََّز السلطان قالوون "حاكم مصر" هذا التوس ع  ●
 حني استوىل على إمارة طرابلس والالذقية. 1922يف عام 

حرََّر السلطان األشرف خليل  1921ويف عام  ●
بن قالوون "حاكم مصر" صور وحيفا وبريوت وعكا 

 لتتحرَّر بذلك آخر إمارة صليبية.
حداث التارخيية اليت عرضنا لبعضها تدل  هذه األ

فيما سبق على أمهية الدور العريب ملصر عرب العصور، وإدراك 
العقلية االستعمارية الغربية هلذا الدور، وكيف استمرَّ هذا 
اإلدراك يف العصر احلديث وكان أساًسا للمشروع األمريكى 

 الصهيوين األخري اهلادف النتزاع مصر من حميطها العريب.
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موقف مصر من الصراع العريب الصهيوين  -ور الثالثاحمل
 9173إىل  9147يف الفرتة من 

أتيت أمهية التعر ف على مواقف مصر الرمسية خالل 
هذه الفرتة من مقارنتها مبا تالها بعد حرب أكتوبر، يف 
الكشف عن أن الصفقة اليت عقدها السادات مع أمريكا 

ستمرَّ عليها نظامي و)إسرائيل( يف اتفاقيات كامب ديفيد وا
مبارك والسيسي، سبق أن رفضْتها مصر على امتداد ما 
يقرب من ربع قرن يف ظلِّ ظروف دولية مشاهبة بعد 

. بل 1249وحىت يف ظلِّ ظروٍف دولية أسوأ قبل  1249
، وفيما يلي استعراض ألهمِّ 1251و 1242يف ظلِّ هزمييت 

 مالمح هذه املرحلة:
 رفض قرار التقسيم: ●
هزمية مصر وابقي اجليوش العربية يف حرب  برغم
وبرغم تبعيَّتها إلجنلرتا، إال أن املوقف  1242فلسطني عام 

الرمسي ملصر كان هو املوقف العريب املبدئي من قضية 
فلسطني وهو رفض االعرتاف مبشروعية االغتصاب 
الصهيوين ورفض قرار التقسيم الصادر من األمم املتحدة عام 

، واملشاركة مع ابقي األقطار 121لقرار املشهور اب 1241
ضدَّ امليليشيات الصهيونية،  1242العربية يف حرب 

 والتمس ك مبوقفها املبدئي حىت بعد اهلزمية.
إمجاع عريب على رفض الصلح املنفرد مع  ●
 إسرائيل:

 1/4/1241أصدر جملس جامعة الدول العربية يف 
ذا ما جاء يف قرارًا ضدَّ عقد صلح منفرد مع )إسرائيل( ه

 مادته األوىل:
"ال جيوز ألية دولة من دول اجلامعة العربية أن 
تتفاوض يف عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو 
عسكري أو اقتصادي مع إسرائيل أو أن تعقد فعال مثل 
هذا الصلح أو االتفاق. وأن الدولة اليت تقدم على ذلك 

ة طبًقا للمادَّة تعترب على الفور منفصلة عن اجلامعة العربي
 من ميثاقها". 12

 العدوان على غزة: ●
شنَّت إسرائيل عدواًًن على غزة،  1244يف فرباير 

فطلبْت مصر سالًحا من الوالايت املتحدة اليت اشرتطت أن 
ًما، فردَّت مصر يف   91/2/1244يتمَّ الدفع نقًدا ومقدَّ
 بعقد صفقة األسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.

ميم قناة السويس وحرب السد العايل وأت ●
 السويس:
 11/19/1244أعلنت اخلارجية األمريكية يف  -1

أن بريطانيا وأمريكا ستمدَّان مصر بسبعني مليون دوالر  
كمرحلة أوىل لبدء العمل يف السد العايل. وأعلن البنك 

مليون  911الدويل بعدها أنه سيعطي مصر قرًضا قيمته 
 دوالر للسبب نفسه.

سحبت أمريكا  12/1/1245لكن يف  -9
 عرضها وتلْتها بريطانيا.

مث سحب البنك الدويل عرضه يف  -4
94/1/1245. 

فردَّْت مصر بتأميم قناة السويس يف  -4
95/1/1245. 

فصدر بيان ثالثي )أمريكي بريطاين فرنسي(  -4
 .94/2/1245يدين التأميم يف 

بداية العدوان  92/11/1245أعقبه يف  -5
 اء.اإلسرائيلي على سين

مث نزلت القوات الربيطانية والفرنسية بورسعيد  -1
 .4/11/1245يف 

انسحبت جيوش إجنلرتا  1/11/1245يف  -2
وفرنسا من مصر بعد ضغط دويل من أمريكا واالحتاد 

 السوفييت.
انسحبْت )إسرائيل(  1241وأخريًا يف مارس  -2

 بعد ارتكاهبا جرائم القتل والتدمري والتخريب.
 سرائيل( وضدَّ حلف بغداد:مصر ضدَّ )إ ●

سبتمرب  2يف مواجهة مشروع حلف بغداد ويف 
أوضح الرئيس مجال عبد الناصر موقف مصر من  1241
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سياسة األحالف قائال: "كان اإلمجاع العريب أن إسرائيل 
هي اخلطر احلقيقي على الدول العربية. وحاولت أمريكا 

. فلما بشىتَّ الوسائل أن جترَّ العرب إىل صلح إسرائيل
فشلت هذه الوسائل جاء دور الوسائل اجلديدة: خلق 
أخطار أخرى، حىت ولو كانت أخطارًا صناعية، حىت 
يتفتَّت اإلمجاع العريب. بدأت نغمة اخلطر الشيوعي... 
ختويف امللوك والرؤساء من اخلطر الشيوعي، ختويف امللوك 
والرؤساء من أن هذا اخلطر حمدق قريب. ختويف امللوك 

ساء من أن هذا اخلطر أنشب خمالبه ابلفعل يف بلد من والرؤ 
بالدهم وأوشك أن ينقضَّ منها على غريها ما مل يتصد وا 
له... ولقد اختربت السياسة األمريكية خالل مخس سنوات 
طويلة، والنتيجة اليت وصلت إليها أن هذه السياسة جتاه 

 العرب تسعى إىل حتقيق ثالثة أهداف:
 يل على أساس األمر الواقع.تصفية مشكلة إسرائ -1
فرض تنظيم دفاعي خيدم املصاحل األمريكية   -9

 وحدها.
االحنياز إىل السياسة األمريكية يف مجيع   -4

املشكالت الدولية حبيث تتحوَّل الدول العربية 
 ابلفعل إىل منطقة نفوذ ألمريكا".

 مصر ضدَّ )إسرائيل( وضدَّ مبدأ أيزهناور: ●
ن مبدأ أيزهناور ويف معرض حتديد موقف مصر م

قال الرئيس عبد الناصر يف نفس  4/1/1241الصادر يف 
حديثه السابق اإلشارة إليه والذي أدىل به جلريدة األهرام 

"مث كانت آخر الوسائل هي اخلطة  2/2/1241يوم 
األمريكية اجلديدة اليت بدأت مبشروع أيزهناور... ما هو 

جديدة  مشروع أيزهناور يف صلبه وصميمه؟ إنه حماولة
لتحقيق نفس األهداف الثالثة للسياسة األمريكية يف الشرق 
االوسط، أما فيما يتعلَّق إبسرائيل فإن اخلطوات اليت متَّت 

 لتطبيق هذا املشروع حاولت أن حتقِّق ما يلي:
 حتويل األنظار عن إسرائيل. -1
خلق أخطار ومهية من بعض العرب على البعض  -9

 .اآلخر

ائيل إىل بعض الدول إعطاء سالح ال خييف إسر   -4
 العربية.

ربط بعض الدول العربية يف نطاق واحد مع  -4
إسرائيل. نطاق تقوم به أمريكا بدور التوفيق والتنسيق يف 
مجيع نواحي العسكرية. ذلك أن إسرائيل مل تعْد يف احلقيقة 
عدوًّا هلذا البعض من الدول العربية، بل أصبحت زمياًل هلا 

اور يف صميمه إال حلف يف حلف. وما مشروع أيزهن
عسكري. ذلك ألنه يشمل النواحي العسكرية. فهو إذن 
بديل ملشروع الدفاع عن الشرق األوسط الذى رُفض عام 

وهو أيًضا تكملة حللف بغداد يقصد منها أن  1241
 تبعث فيه احلياة".

 :9117رفض االستسالم بعد عدوان  ●

على خطََّطْت إسرائيل للحرب منذ أمٍد بعيد بناًء 
دوافعها التوس عية، وأعدَّْت القوى الالزمة وانتظرت الوضع 
املالءم لتحديد ساعة الصفر األفضل لشنِّ احلرب، مث أعلن 

أبن "أمن إسرائيل  1251رئيس وزراء إسرائيل يف شهر مايو 
يعتمد يف محايته على وجود األسطول السادس يف البحر 

يكا األبيض"؛ وبناء على ذلك رفضت مصر طلب أمر 
لإلذن لبعض قطع األسطول األمريكى السادس بزايرة مواين 

 .19/4/1251اجلمهورية العربية املتحدة يف 
حشدت مصر قوَّاهتا يف  15/4/1251مث يف 

سيناء لتخفيف ضغط احلشود اإلسرائيلية على اجلبهة 
طلبت مصر من السكرتري  11/4/1251السورية. ويف 

وارئ الدولية من العام لألمم املتحدة سحب قوات الط
سيناء؛ فاستجابت األمم املتحدة للطلب املصري يف 

. مث أغلقت مصر خليج العقبة يف وجه 12/4/1251
 .99/4/1251املالحة اإلسرائيلية يف 

أعلن األمني العام لألمم  91/4/1251ويف 
املتحدة يو اثنت يف تقريره إىل جملس األمن أتكيدات مصر 

مل هجومي. ويف أهنا لن تكون البادئة أبي ع
عقد عبد الناصر مؤمترًا صحفيًّا صرحَّ فيه  92/4/1251

أبن إغالق املضايق يعترب تصحيًحا لألوضاع اليت جنمت 
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. وقال عبد الناصر يف نفس املؤمتر: 1245عن حرب 
"طبًعا ابين من الكالم أن العالقات بيننا وبني أمريكا 

الوالايت عالقات سيئة جدًّا.. مفيش اتصاالت بيننا وبني 
املتحدة يف الوقت احلايل، إحنا بنعترب أمريكا متحيزة وواخدة 

%، طبًعا هذا يؤثر على العالقات 111جانب إسرائيل 
بيننا وبني أمريكا.. مفيش مشكلة بيننا وبني أمريكا يف 
األمر القائم. املشكلة بيننا وبني إسرائيل. إيه اللى دخل 

عرفها ولألصوات أمريكا يف املوضوع؟.. ألسباب طويلة ن
اليهودية يف أمريكا ولألسباب التارخيية املعروفة حتيزت أمريكا 
حتيزًا كاماًل إلسرائيل، وجتاهلت جتاهاًل كاماًل حقوق العرب 
املشروعة. أمريكا كأكرب دولة.. كأقوى دولة.. كأغىن 
دولة.. جيب أن تكون عادلة يف معاملتها للعامل حىت ينظر 

 رتام".إليها العامل بثقة واح
قال وزير العمل اإلسرائيلي إجيال  4/5/1251ويف 

آلون يف مؤمتر عام: "إن عبد الناصر أعلن احلرب علينا فعاًل 
وحنن اليوم نريد رفع احلصار". مث بدأ العدوان اإلسرائيلي يف 

مبباركة الوالايت املتحدة  4/5/1251اليوم التايل مباشرًة 
الث دول عربية هي: األمريكية، وقد أوقع هزمية فادحة بث

مصر وسوراي واألردن، وقام ابحتالل سيناء واجلوالن وغزة 
والضفة الغربية مبا فيها القدس الشرقية، وهي اهلزمية اليت ال 

 نزال نسدِّد أمثاهنا الفادحة حىت اليوم.
من خالل بيان - 5/5/1251قرَّرْت مصر يف 

والايت قطع العالقات مع ال -أذاعته وزارة اخلارجية املصرية
املتحدة وقد نصَّ على ما يلى: "بعد أن أثبتت احلوادث 
واألدلة اشرتاك حكومة الوالايت املتحدة واحلكومة الربيطانية 
اشرتاًكا فعليًّا يف العمليات اجلوية مساندة للعدو اإلسرائيلي 
وتدعيًما ألهدافه وذلك بنشر مظلَّة جويَّة واقية فوق أرض 

 العمليات اجلوية ضدَّ األردن العدو، واالشرتاك الفعلي يف
على نطاق واسع بواسطة حامالت الطائرات األمريكية 
والربيطانية يف البحر األبيض إىل جانب استعمال قواعد 
للبلدين قريبة من مناطق جبهات القتال ، فإن اجلمهورية 
العربية املتحدة وبعد اتصال برؤساء الدول العربية، تعترب أن 

واحلكومة الربيطانية قد قامتا بعمل احلكومة األمريكية 
عدواين فعلي ضدَّ األمة العربية كلها وضدَّ أمنها وسيادهتا 

 اإلقليمية.
وبناء على ذلك فقد اختذت اجلمهورية العربية 
املتحدة قرارًا بقطع العالقات السياسية بينها وبني حكومة 

 الوالايت املتحدة".
درس ، ويف جمال حديثه عن تعل م 2/5/1251يف 

النكسة، أعلن الرئيس مجال عبد الناصر أن هناك حقائق 
 حيويَّة يف هذا الصدد ال بد من بياهنا: 

"إن تدمري اإلمربايلية يف العامل العريب سوف يرتك  -1
 إسرائيل لقوهتا مبفردها.

إن إعادة توجيه املصاحل العربية يف خدمة احلقوق العربية  -9
ان يتحرَّك ببرتول ضمان أساسي. فاألسطول األمريكي ك

عريب. وهناك قواعد يف أراض عربية وضعت يف خدمة 
 العدوان اإلسرائيلي وبرغم إرادة الشعوب العربية".

مؤمتر اخلرطوم "ال صلح، ال تفاوض، ال اعرتاف": ●  

ظلَّ املوقف املصري والعريب  1251بعد نكسة 
صامًدا، وصدر قرار اجلامعة العربية املشهور من اخلرطوم يف 

 وهذا نص ه: 1/2/1251
اتَّفق امللوك والرؤساء على توحيد جهودهم يف 
العمل السياسي على الصعيد الدويل والدبلوماسي إلزالة 
آاثر العدوان وأتمني انسحاب القوات اإلسرائيلية املعتدية 

يونيو / حزيران /  4من األراضي العربية احملتلَّة بعد عدوان 
ساسية اليت تلتزم هبا جوان، وذلك يف نطاق املبادئ األ

الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل أو االعرتاف 
هبا وعدم التفاوض معها والتمس ك حبق الشعب الفلسطيين 

 يف وطنه.
 :343قبول قرار جمل  األمن رقم  ●

من  949صدر القرار  1251/ 99/11يف 
جملس األمن، ونص ه: "إن جملس األمن.. إذ يعربِّ عن قلقه 

ملستمر للموقف اخلطري يف الشرق األوسط؛ يؤكِّد عدم ا
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شرعية االستيالء على األراضي عن طريق احلرب، واحلاجة 
إىل سالم عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة يف 
املنطقة، وإذ يؤكِّد أيًضا أن مجيع الدول األعضاء عندما 

ادة قبلت ميثاق األمم املتحدة التزمْت ابلتصر ف وفًقا للم
 الثانية منه.
يعلن أن تطبيق مبادئ امليثاق يتطلب إقامة  -1

سالم عادل ودائم يف الشرق األوسط وهذا يقتضي تطبيق 
 املبدأين التاليني:

أ( انسحاب القوات اإلسرائيلية من األراضي اليت 
احتلَّتها )يف النص اإلجنليزي"من أراٍض احتلَّتها"( يف النزاع 

 األخري.
ولة حالة احلرب، وأن حترتم ب( أن تنهي كل د

وتقرَّ االستقالل والسيادة اإلقليمية واالستقالل السياسي 
لكلِّ دولة يف املنطقة، وحقها يف أن تعيش يف سالم يف 
نطاق حدود مأمونة ومعرتف هبا متحررة من أعمال القوة 

 أو التهديد هبا.
 ويؤكِّد اجمللس احلاجة إىل: -9

 .الدولية يف املنطقة ضمان حرية املالحة يف املمرات ( أ
 حتقيق تسوية عاجلة ملشكلة الالجئني.  ( ب
ضمان حدود كل دولة يف املنطقة واستقالهلا  ( ت

السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق 
 منزوعة السالح.

يطلب من السكرتري العام أن يعني ممثالً  -4
خاًصا إىل الشرق األوسط إلقامة اتصاالت مع الدول 

ف املساعدة يف اجلهود للوصول إىل تسوية املعنية هبد
سلمية ومقبولة على أساس النصوص واملبادئ الواردة يف 

 هذا القرار.
يطلب من السكرتري العام أن يبلغ اجمللس  -4

مبدى تقدم جهود املبعوث اخلاص يف أقرب وقت ممكن" 
 )انتهى نص القرار(.

كان قبول هذا القرار يف تصو ري أول ابدرة مصرية 
ربية حتمل شبهة الرتاجع عن املوقف العريب املبدئي من وع

قضية فلسطني مبا تضمَّنه القرار من حقِّ دول املنطقة مبا 
فيها )إسرائيل( يف العيش بسالم، ولكن السياق العام 
للموقف املصري الرمسي يف اجتاه إعادة بناء القوات 
املسلحة جتهيزًا للحرب القادمة وإدارة حرب استنزاف 

 ة كان ينفي شبهة الرتاجع.ًنجح
ولكن ممَّا ال شكَّ فيه أنه بعد وفاة عبد الناصر 

هو الثغرة اليت  949كان القرار   1214وبعد حرب 
اخرتقت منها أمريكا وإسرائيل والسادات وعدد  من األنظمة 
العربية صالبة املوقف العريب القدمي ومتَّ تغيري املوقف الرمسي 

 درجة. 121العريب 
 ت ضد أمريكا و)إسرائيل(:السادا ●

اخرتت هذا العنوان الفرعي يف ختام تقييم املرحلة 
لنفي أي جمال للحديث عن  1214السابقة على حرب 

 حسن النوااي فيما سُيعقد الحًقا من صفقات:
قال السادات يف خطبته يف أسيوط يوم 

: "إن أمريكا تقف خلف إسرائيل أبن ال 1211يناير11
ألمريكان هم األعداء األصليني وليس جتلو من أي شرب... ا

اإلسرائيليني، ألن إسرائيل خط الدفاع األول ملصاحل أمريكا 
يف خطاب  1211من يناير  11يف املنطقة". وقال ىف

ابملدينة ذاهتا: "أمريكا تعطي السالح وتريد أن تذلَّ  
 كرامتنا".

قوله:  1219أبريل  9ونقلت جريدة األهرام يوم 
أمريكا وما هي سياستها وأهدافها،  "حنن نعرف أين تقف

أمريكا تدعم إسرائيل لتحافظ على استغالهلا لثروة العرب". 
: "إن 1219يوليو  91وقال يف خطابه يف اإلسكندرية يوم 

موقف أمريكا هو عملية استدراج لكي نسلِّم، ولكن أمريكا 
 بعساكرها ليست ربنا".

وقال السادات أمام جملس الشعب يف 
 "إن األهداف األمريكية يف املنطقة هي: :11/11/1211

 إخراج االحتاد السوفييت من املنطقة. -1
 عزل مصر عن األمة العربية. -9
 ضرب التجربة االشرتاكية يف مصر. -4
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 الصفقة -احملور الرابع
 :9173حرب أكتوبر  ●

عرَبت القوات املسلحة  1214أكتوبر  2و1و5يف 
ط  املصرية قناة السويس وجنحت يف حترير شريط بعمق متوسِّ

كم شرق القناة، حمقِّقة هذا النجاح بواسطة   19إىل  11من 
 شهيًدا فقط. 921ألف مقاتل وخبسارة  21

 11مث أصدر السادات قرارًا بتطوير اهلجوم يف 
أكتوبر لتخفيف الضغط على سوراي، ومت تنفيذ هذا القرار 

 91و 4أكتوبر، وذلك بدفع الفرقتني املدرَّعتني  14يف 
االحتياطيَّتني، فقام العدو ابستغالل الوضع اجلديد وجنح يف 

أكتوبر وعرب  15خلق ثغرة بني اجليشني الثاىن والثالث يف 
بقواه إىل الضفة الغربية للقناة وحاصر اجليش الثالث، وقد 
رفض الرئيس السادات تصفية الثغرة خوفًا من هتديد  
 كيسنجر له طبًقا للتصريح الذي أعلنه الحقا يف

أكتوبر طلب  91جمللة احلوادث اللبنانية، ويف  2/2/1214
 99السادات وقف إطالق النار، مث أصدر جملس األمن يف 

أكتوبر قرارًا بوقف إطالق النار، ومل يلتزم العدو ابلقرار وظلَّ 
أكتوبر، حيث متَّ  92إىل  99يكسب أرًضا جديدة من 

مع إسرائيل اإليقاف الفعلي إلطالق النار، مث وقَّعْت مصر 
وحتت رعاية أمريكية االتفاق األول  1214يناير  12يف 

 لفضِّ االشتباك والذي مبوجبه وافَق السادات على اآليت:
ألف جندي مصري من شرق  11سحب  -1

 جندي فقط. 1111القناة وإبقاء 
داببة من شرق القناة  1111سحب أكثر من  -9
 داببة فقط. 41وإبقاء 

كم غرب   41بعمق  منع وجود أي صواريخ -4
 اخلط املصري.

وقد سجل اجلمسى اعرتاضه ولكن متَّ توقيع 
 االتفاق يف النهاية.

وقََّع السادات اتفاق فض  1214سبتمرب  1ويف 
االشتباك الثاين مع العدو الصهيوين، والذى كان أهم ما 

 جاء فيه:

إهناء حالة احلرب مع إسرائيل وذلك ابتفاق  -1
بينهما ال يتم  حل ه ابلقوة املسلحة الطرفني على أن النزاع 

 طبًقا للمادَّتني األوىل والثانية من االتفاق.
قبول مصر بدخول مراقبني أمريكيِّني مدنيِّني  -9

إىل سيناء ألول مرة ملراقبة تنفيذ االتفاق، وهو ما أصبح 
مقدِّمة ملا حدث فيما بعد يف اتفاقية السالم، حيث 

قوات املتعدِّدة اجلنسية ُأسندت مهمة اإلشراف على ال
املوجودة يف سيناء حىت اترخيه إىل الوالايت املتحدة 

 األمريكية )خرج الصهاينة ودخل األمريكان(.
 االنقالب الكبري:

مباشرة انقلب موقف السادات  1214بعد حرب 
درجة، وقَِبل الصفقة املعروضة عليه من أمريكا  121

صر من الصراع و)إسرائيل( ومضموهنا: "أن يتم انسحاب م
الصهيوين متاًما، يف مقابل إعادة سيناء إىل السيادة -العريب

 -كما سنرى-املدنية املصرية وبسيادة عسكرية منقوصة 
ويف مقابل أن تتعهَّد أمريكا بكفِّ يد )إسرائيل( عن مصر 
ويف مقابل أن تتوىلَّ أمريكا تعويض مصر اقتصادايًّ عن 

 عة احمليط العريب".األضرار اليت قد ترتتَّب من مقاط
ولقد قَِبَل السادات الصفقة، ونفََّذ التزاماته فيها 
حبماس شديد وإبدراك وقبول كاملنْي حلقيقة الدور املطلوب 
منه. مل يكن املطلوب منه جمرَّد قرار سياسي وإمنا كان 
املطلوب جتريد مصر من املقدرة على العودة إىل قتال 

ة الدولة املصرية والنظام )إسرائيل( مرة أخرى، وإعادة صياغ
واجملتمع بشكل يضمن حتقيق هذه النتيجة. ولألسف مرَّت 

 الصفقة بنجاح كبري وحتقَّقت النتائج املرجوَّة منها.
ولقد عربَّ الرئيس السادات عن ذلك صراحة حني 
قال بعد املقابلة مع الرئيس األمريكي جيمي كارتر: "سأوقِّع 

مريكي كارتر دون أن على أي شيء سيقرتحه الرئيس األ
أقرأه" طبًقا ملا جاء يف كتاب حممد إبراهيم كامل "السالم 
الضائع". إال أننا لسنا يف حاجة إىل مثل هذا التصريح 
الدالِّ من الرئيس السادات لكي نتعرَّف على حقيقة 
الصفقة اليت متَّْت إلخراج مصر من الصراع، ألننا سنجد 
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دة الصلح بني مصر ذلك واضًحا وجليًّا يف بنود معاه
، واليت تضمَّنت 1212مارس  95و)إسرائيل( املوقَّعة يف 

عدًدا من القيود احملدَّدة املصاغة بذكاء شيطاين ملنع مصر 
حبكوماهتا املتعاقبة من اخلروج من الصفقة.. والعودة إىل 

 حلبة الصراع.
 أهم قيود املعاهدة:

متَّ وضعه لتجريد دولة مصر من  -( القيد األول1
املقدرة على تنفيذ التزاماهتا كعضو يف جامعة الدول العربية 

 وكطرف يف معاهدة الدفاع العريب املشرتك.
أما عن املعاهدة العربية املذكورة فقد متَّ توقيعها يف 

، 1249أغسطس  99وأصبحت ًنفذة يف  1241يونيو 
 وقد تضمَّنت املبادئ واألحكام التالية:
اعتداء مسلَّح يقع على "املادة الثانية: اعتبار كل 

أية دولة أو أكثر منها، أو على قواهتا، اعتداًء عليها مجيًعا، 
ولذلك فإهنا عماًل حبقِّ الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي 
على كياهنا تلتزم أبن تبادر إىل معونة الدولة أو الدول 
املعتَدى عليها وأبن تتَّخذ على الفور، منفردة وجمتمعة، 

، وتستخدم مجيع ما لديها من وسائل، مبا يف مجيع التدابري
ذلك استخدام القوة املسلَّحة لردع االعتداء وإلعادة األمن 

 والسالم إىل نصاهبما.
املادة الثالثة: تتشاور الدول فيما بينها، بناًء على 
طلب إحداها، كلَّما هدِّدت سالمة أراضي أية واحدة منها 

ر حرب داهم أو قيام أو استقالهلا أو أمنها. ويف حالة خط
حالة دولية مفاجئة خيشى خطرها، تبادر الدول املتعاقدة 
اذ التدابري  على الفور إىل توحيد خططها ومساعيها يف اختِّ

 الوقائية والدفاعية اليت يقتضيها املوقف".
ويف مواجهة هذا االلتزام الصريح الواضح الذي 

املعاهدة  نصَّت عليه معاهدة الدفاع العريب املشرتك، نصَّت
اإلسرائيلية يف الفقرة اخلامسة من املادة السادسة -املصرية

من ميثاق األمم  114على ما يلي: مع مراعاة املادة 
املتحدة يقر  الطرفان أبنه يف حالة وجود تناقض بني 
التزامات األطراف مبوجب هذه املعاهدة وأي من التزاماهتا 

املعاهدة هي اليت األخرى، فإن االلتزامات الناشئة عن هذه 
 تكون ملزمة وًنفذة".

إذن وبناًء على ما سبق تكون للمعاهدة 
املصرية أولويَّة على معاهدة الدفاع العريب -اإلسرائيلية

املشرتك، ولألسف فإن القانون الدويل يدعم ذلك، فتنص  
من اتفاقية فيينا للمعاهدات على  41من املادة  4الفقرة 
 التايل:

الطرف يف كلتا املعاهدتني والدولة  "فيما بني الدولة
الطرف يف واحدة منها فقط ختضع حقوق الدولتني 

 والتزاماهتما للمعاهدة اليت تكوًنن مًعا طرفني فيها".
اخلالصة أنه متَّ جتريد مصر من احلقِّ يف ممارسة 
التزاماهتا العربية جتاه أي عدوان إسرائيلي على أي بلد عريب 

يد الدول العربية هي األخرى من ومتَّ يف نفس الوقت جتر 
 إمكانيات وقدرات مصر الدولة.

 وكان هذا هو القيد األول على دور مصر العريب.
فلقد وضعه املفاوض  -( أما القيد الثاين9

الصهيوين خوفًا من أن حتاول مصر التحايل فيما بعد على 
املصرية فتقوم بتوقيع معاهدات أخرى -املعاهدة اإلسرائيلية

طرف عريب كالفلسطينيِّني أو غريهم، فنصَّت يف مع أيِّ 
املعاهدة على أن ما ورد فيها له هو اآلخر األولوية على أيِّ 
التزامات ًنشئة عن أيِّ معاهدة سبق توقيعها مثل املعاهدة 
مع )إسرائيل(. يف مواجهة هذا االحتمال وملنع مصر من 
دة التحايل أوردت )إسرائيل( يف الفقرة الرابعة من املا

املصرية ما يلى: "يتعهَّد -السادسة من املعاهدة اإلسرائيلية
الطرفان بعدم الدخول يف أيِّ التزام يتعارض مع هذه 

 املعاهدة".
وابلتايل ومبوجب هذا البند متَّ جتريد مصر من 
الدخول مستقباًل يف أيِّ التزامات تتناقض مع طبيعة الصفقة 

صارمة. ولذلك حني  اليت متَّت، وختضع التزاماهتا ملراقبة
تدَّعي احلكومة اإلسرائيلية أن مصر تقدِّم دعًما ال توافق 
عليه )إسرائيل( للفلسطينيِّني، فإن مجيع األطراف يتعاملون 
مع مثل هذه االدِّعاءات مبنتهى اجلدِّيَّة، فينفيها املصريون، 
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ويؤكِّدها اإلسرائيلي ون، ويقوم األمريكيون بتحذير مصر 
 أن يكون هذا هنجها ابلفعل.وإنذارها من 
 ملاذا؟

ألن هناك التزامات واضحة متَّفق عليها وموقَّع 
عليها من الطرفني، مبوجبها ال جيوز حلكومة مصر فعاًل أن 
تقدِّم يَد املساعدة والدعم للفلسطينيِّني أو أن تنحاز هلا يف 

 صراعها مع دولة االحتالل اإلسرائيلية.
قرة الثانية من املادة يف نفس االجتاه جاء نص  الف

املصرية إذ -الثالثة من االتفاق الرئيسي للمعاهدة اإلسرائيلية
جاء فيها: "يتعهَّد كل  طرف أبن يكفل عدم صدور فعل 
من أفعال احلرب أو األفعال العدوانية وأفعال العنف أو 
التهديد هبا من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة 

ضيه ضدَّ السكَّان أو املواطنني أو لسيطرته أو مرابطة على أرا
املمتلكات اخلاصَّة ابلطرف اآلخر، كما يتعهَّد كل طرف 
ابالمتناع عن التنظيم أو التحريض أو اإلاثرة أو املساعدة أو 
االشرتاك يف فعل من أفعال احلرب أو األفعال العدوانية أو 
)النشاط اهلدَّام( أو أفعال العنف املوجَّهة ضدَّ الطرف 

خر يف )أي مكان(، كما يتعهَّد أبن يكفل تقدمي مرتكيب اآل
 مثل هذه األفعال للمحاكمة.

وكذلك تنص الفقرة الثالثة من املادة اخلامسة من 
امللحق الثالث على التايل: "يعمل الطرفان على تشجيع 
التفاهم املتبادل والتسامح وميتنع كل طرف عن )الدعاية 

 املعادية( جتاه الطرف اآلخر".
س ذلك فحسب، بل إن مصر ملزمة بتعريب لي

السالم )التسوية(، وإن مل تفعل فإهنا تكون قد أخلَّْت 
ابلتزاماهتا الواردة يف املعاهدة، فتنص  الفقرة الثانية من املادة 
اخلامسة من امللحق الثالث على التاىل: "يتعاون الطرفان يف 

افق كل إمناء السالم واالستقرار والتنمية يف املنطقة، وتو 
منهما على النظر يف املقرتحات اليت قد يرى الطرف اآلخر 

 التقد م هبا حتقيًقا هلذا الغرض".
كانت هذه بعض القيود املوضوعية اليت تؤثِّر يف 
مقدرة مصر الدولة على العودة إىل موقعها السابق يف 

الصراع. ولكن ماذا لو أرادت الدولة املصرية التحر ر من 
رت ضرب عرض احلائط ابلتزاماهتا جتاه هذه القيود وقرَّ 

 )إسرائيل( َوَسَعْت إىل استعادة دورها الطبيعي يف الصراع؟
مل يستبعد الصهاينة واألمريكان هذا االحتمال، 
ولذلك وضعوا نوعني من التدابري األمنية يف املعاهدة 

املصرية لتأمني الكيان الصهيوين ضدَّ خماطر -اإلسرائيلية
اًل عن التزاماهتا جتاه إسرائيل، نتناوهلما تراجع مصر مستقب

 فيما يلي:
هو التدابري الواردة يف امللحق  -( القيد الثالث4

األول من االتفاقية )امللحق العسكري( واليت تتلخَّص يف 
نزع سالح ثلثي سيناء اجملاورتني لفلسطني، إال إبذن 
ة إسرائيل. مع حتديد وحتجيم سالح الثلث الباقي اجملاور لقنا
 99السويس بفرقة مشاة ميكانيكي واحدة، ومبا اليزيد عن 

ألف جندي مصري، ووضع قوات متعدِّدة اجلنسية خاضعة 
 لإلدارة األمريكية، وليس لألمم املتَّحدة، للمراقبة والتفتيش.

ويف هذا الشأن فإنه جتدر بنا اإلشارة إىل 
 املالحظات اآلتية:

ملسلحة  فإن قواتنا ا 1214ابملقارنة مع حرب  -
ألوية مدرَّعة،  4فرق وعدد  4كانت قد عربت القناة بعدد 
أْي عند - 1214أكتوبر  99وكان عددها شرق القناة يف 

داببة  1111كاآليت:   -صدور قرار وقف إطالق النار
جندي مصري شرق القناة )ذكرًن فيما سبق أنه  11111و

جندي فقط بناًء على اتفاقية  1111داببة و 41بقي منها 
االشتباك األوىل مع العدو الصهيوين، وأعيد الباقي إىل  فضِّ 

غرب القناة، وكانت هذه هي الواقعة اليت قيل إن اجلمسي 
 قد بكى فيها(.

يرى بعض اخلرباء العسكريِّني يف حتليالهتم أن  -
القيود العسكرية املفروضة على مصر يف سيناء، جتّرِدها من 

للعدوانني  -ال قدَّر هللا-إمكانية الدفاع وصدِّ عدوان مماثل 
. وهو 1251و 1245اللذين قامْت هبما إسرائيل عامي 

ما جيعل من سيناء رهينة دائمة خاضعة للتهديد اإلسرائيلي، 
ويضع القيادة السياسية املصرية طول الوقت حتت ضغوط 



 

39 

هائلة، تؤثِّر إىل حدٍّ كبري على استقالليَّة قرارها يف كلِّ ما 
 ألمريكية واملطالب اإلسرائيلية.يتعلَّق ابملصاحل ا

ولقد صرَّح بذلك صراحة وزير األمن الداخلي  -
األسبق "آيف دخيرت" حني قال يف إحدى حماضراته عام 

إن إسرائيل انسحبت من سيناء بضماًنت أمريكية  9112
للعودة إليها يف أيِّ وقت إذا تغريَّ النظام يف مصر لغري صاحل 

هي جتريد ثلثي سيناء من إسرائيل، وإن هذه الضماًنت 
القوات والسالح، ابإلضافة إىل وجود احلليف األمريكي 

 هناك ملراقبة القوات املصرية.
ولقد سبق للرئيس الراحل أنور السادات نفسه  -

إبداء ختو فه من هذا الوضع قبل أن يرتاجع ويغريِّ موقفه: 
 12فقد صرَّح يف حديثه جمللة "التامي" يف عددها الصادر يف 

ابآليت: "إن احلديث الدائر يف إسرائيل عن  1214مارس 
نزع سالح سيناء جيب أن يتوقَّف. فإذا كانوا يريدون نزع 
سالح سيناء فسوف أطالب بنزع سالح إسرائيل كلها.  
كيف أنزع سالح سيناء.. إهنم يستطيعون بذلك العودة يف 

 أيِّ وقت يريدون خالل ساعات"!!!
املصرية قد -اإلسرائيليةإذن اخلالصة أن املعاهدة 

جرَّدْت مصر واقعيًّا من إمكانية الدفاع عن سيناء ضدَّ أيِّ 
نوااي عدوانية إسرائيلية جديدة، وهو واقع تدرك إسرائيل 
جيًِّدا أنه ميثِّل رادًعا قوايًّ ضدَّ أيِّ تغري  مصري يف السياسات 
أو االحنيازات أو املواقف، ال ترضى عنه الوالايت املتحدة 

 أو إسرائيل.
مل تكتِف إسرائيل هبذا النوع من  -( القيد الرابع4

التدابري األمنية، بل أصرَّت على أن أتخذ من الوالايت 
املتحدة ضماًنت صرحية أخرى ضدَّ أيِّ انتهاك حمتمل من 
مصر للمعاهدة، ضماًنت الحنياز أمريكا الكامل إلسرائيل 

ت السياسة املصرية مستقبال. واستجابت  فيما لو تغريَّ
أمريكا ووقَّعا مًعا مذكرة عرفت ابسم "مذكرة التفاهم 

اإلسرائيلية"، حيث أرسل الرئيس األمريكي كارتر -األمريكية
خطااًب هبا إىل كلٍّ من رئيس الوزراء املصري مصطفى خليل 
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحم بيجني وذلك قبل يوم 

مارس  94يف  واحد من توقيع مصر على االتفاقية، أيْ 
 ، وقد جاء التأكيد فيها على:1212

اذ ما تعتربه مالئًما 1 ( حق الوالايت املتحدَّة يف اختِّ
من إجراءات يف حالة حدوث انتهاك ملعاهدة السالم أو 
هتديد ابالنتهاك، مبا يف ذلك اإلجراءات الدبلوماسية 

 واالقتصادية والعسكرية.
الزًما من مساندة  ( تقدِّم الوالايت املتحدَّة ما تراه9

ملا تقوم به إسرائيل من أعمال ملواجهة مثل هذه 
االنتهاكات، خاصة إذا ما رُِئَي أن االنتهاك يهدِّد أمن 
إسرائيل مبا يف ذلك على سبيل املثال تعر ض إسرئيل حلصار 
مينعها من استخدام املمرَّات املائية الدولية وانتهاك بنود 

ن القوات أو َشنِّ هجوٍم معاهدة السالم بشأن احلدِّ م
مسلَّح على إسرائيل، ويف هذه احلالة فإن الوالايت املتحدة 
األمريكية على استعداٍد للنظر بعني االعتبار وبصورة عاجلة 
اذ إجراءات مثل تعزيز وجود الوالايت املتحدة يف  يف اختِّ
املنطقة وتزويد إسرائيل ابلشحنات العاجلة وممارسة حقوقها 

 ع حدٍّ لالنتهاك.البحرية لوض
( سوف تعمل الوالايت املتحدَّة بتصريح 4

ومصادقة الكوجنرس على النظر بعني االعتبار لطلبات 
 املساعدة العسكرية واالقتصادية إلسرائيل وتسعى لتلبيتها".

وعندما اعرتض رئيس الوزراء املصري آنذاك، ردَّْت 
رائيل(، أمريكا أبنَّ هذا جزء  من الضماًنت اليت طلبْتها )إس

واليت كانت مصر تعلم بوجودها منذ البداية، وانتهى األمر 
عند هذا احلدِّ، واعُتربت املذكرة املشار إليها جزًءا اليتجزَّأ 

 من املعاهدة.
إسرائيلى يف مواجهة -إذن حنن أمام حلف أمريكي

مصر، هذا احللف ميثِّل هتديًدا حقيقيًّا ألمن مصر يف حالة 
 ائيل( أبن مصر قد انتهكت املعاهدة.أيِّ ادِّعاء من )إسر 

 إعادة صياغة مصر: ●

عرضنا فيما سبق للقيود اليت وضعْتها معاهدة 
السالم على اإلرادة املصرية فيما إذا حاولت العودة إىل 
الصراع. ولكن مل تكن نصوص املعاهدة كافية من منظور 
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اه  األمريكان والصهاينة، فكان ال بدَّ من الضغط يف اجتِّ
صياغة مصر دولة ونظاًما وجمتمًعا لكي تتالءم مع  إعادة

الصفقة املعقودة. كان مطلواًب تكوين قوى سياسية وقوى 
اجتماعية تتبىنَّ النهج اجلديد وتدافع عنه وحتميه، كان 
مطلواًب تفكيك االقتصاد الوطين املخطَّط وخلق اقتصاد 
سوق اتبع وعاجز يف نفس الوقت عن دعم اجملهود احلريب،  

مطلواًب خلق وعي شعيب ضدَّ احلرب ومع السالم حىت  كان
لو كانت خلفيَّاته اهنزاميَّة تطرح حجًجا مثل أن مواجهة 
)إسرائيل( هي مواجهة للوالايت املتحدة األمريكية ومواجهة 
األخرية واالنتصار عليها عملية مستحيلة، ومن مث ال بديل 

 عن قبول ما تعرضه علينا.
ة شاهد من أهلها، فلقد ودعوًن نقرأ مًعا شهاد

صرح د/ مصطفى خليل جلريدة الشرق األوسط اللندنية يف 
، وذلك يف معرض 9119يوليو  5عددها الصادر يف 

إشارته إىل اإلصالحات اليت تطلبها واشنطن حاليًّا من 
السلطة الفلسطينية: "إن الوالايت املتحدة طلبت من مصر 

راء إصالحات قبل إقامة اتفاقية السالم مع إسرائيل إج
سياسية واقتصادية.. وأن الرئيس املصري السابق أنور 
السادات طلب مين اإلشراف على جلنة تضع تصورًا 
للمستقبل السياسي يف مصر"، مشريًا إىل أن جلنته انتهْت 
إىل ثالث توصيات هي: عمل تعد دية حزبية، ودعم املنابر 

عن النظام  الربملانية، وإجراء إصالحات اقتصادية والتحو ل
 االشرتاكي إىل الرأمسايل )االنفتاح االقتصادي(.

وهذا فعاًل ما متَّ تنفيذه الحًقا النتزاع مصر من 
مشروعها الوطين إىل املشروع األمريكي، من خالل خطوات 
 وسياسات حمسوبة وحمدَّدة متَّْت حتت قيادة السادات مثل:

لعزهلا عن  1219طرد اخلرباء السوفييت يف  ♦
اد السوفييت كشريك اسرتاتيجي وإضعاف موقفها االحت

 التفاوضي.
كما ذكرًن -التمهيد للصلح مع )إسرائيل(  ♦

يناير  92ابتفاقييت فضِّ االشتباك األوىل يف  -سابًقا
؛ مبا 1214، وفض االشتباك الثانية يف أول سبتمرب 1214

أسفر عنهما من وضع سيناء ألول مرة حتت الرقابة 
 األمريكية.
طلب السادات من الدول  99/9/1214 يف ♦

 العربية إيقاف سالح البرتول.
-عادت العالقات املصرية 92/9/1214 يف ♦

 .5/5/1251األمريكية اليت كانت مصر قد قطعتها يف 
قرَّر وزراء البرتول العرب رفع  12/4/1214 يف ♦

 حظر تصدير النفط عن أمريكا.
أعلن السادات أن رفع احلظر  92/4/1214 يف ♦

 بناًء على طلب مصر، حيث قال: "أرجو أن أكون متَّ 
واضًحا، ونظريَّيت يف هذا أنين كلَّما تقدََّمْت أمريكا خطوة، 
علينا حنن أن نتقدَّم أيًضا خطوة، مل تعد السياسة نوًعا من 
التعن ت أو اجلمود.. املصاحل كلها مشرتكة وما دام هناك 

يكون هناك  تغيري يف موقف الوالايت املتحدة، فيجب أن
 تغيري أيًضا يف موقفنا بنفس القدر".

إصدار قانون االنفتاح االقتصادي يف  ♦
بقصد تفكيك اقتصاد احلرب وخلق قوى  94/1/1214

اجتماعية رأمسالية تتبىنَّ التوج ه املصري اجلديد إىل أمريكا، 
وتدافع حبكم املصاحل عن السالم مع إسرائيل، وكذلك 

 إىل اقتصاد اتبع.حتويل االقتصاد املصري 
تعمري مدن القناة خللق رأي عام شعيب مصري  ♦

 ضدَّ احلرب، خوفًا على أمن األهايل والسكَّان هناك.
فتح قناة السويس خللق مصلحة دولية ضدَّ  ♦

 استمرار القتال أو جتد ده.
بشكله 11/9/1211إصدار قانون األحزاب يف  ♦

هج األمريكي املقيِّد هبدف أتسيس حزب حاكم يتبىنَّ الن
والسالم مع )إسرائيل( بغضِّ النظر عن استمرار أو رحيل 

 هذا الرئيس أو ذاك.
مع االهتمام  12/11/1211زايرة القدس يف  ♦

إبخراجها مسرحيًّا على الشكل الذي ظهرت به على أهنا 
وليدة فكرة عبقرية هبطت فجأة وبدون مقدِّمات على 

 السادات كالوحي.
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 .11/2/1212ديفيد يف  توقيع اتفاقية كامب ♦
توقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل يف  ♦

95/4/1212. 
االتفاقيات العسكرية واالقتصادية مع الوالايت  ♦

 .1211املتحدة وعلى رأسها املعونة األمريكية يف 
خلق شخصيات ومنابر ثقافية تدافع عن التوج ه  ♦

حلرب اجلديد، كان أشهرها دعوة توفيق احلكيم املبكِّرة بعد ا
اإلسرائيلي شبيًها -مباشرة إىل حياد مصري يف الصراع العريب

ابحلياد السويسري يف احلروب األوروبية. وكان أهم معامل 
التوج ه اجلديد: مهامجة فرتة عبد الناصر، واإلفراج السياسي 
عن خصومه السياسيِّني والتحالف معهم، واهلجوم على 

ه اخلصوص، مع العرب عامة وعلى الفلسطينيِّني على وج
التضخيم من قوة أمريكا وقدراهتا، والدعوة إىل صداقتها 

 واالحنياز هلا كطوق وحيد للنجاة.
وهكذا رويًدا رويًدا بدأت إعادة صياغة مصر على 

الصهيوين، -كافَّة املستوايت لتتواءم مع املشروع األمريكي
وجنحت الصفقة جناحا كبريًا وأْسفرت عن حتق ق جمموعة من 

ت وجه املنطقة لعقود قادمة.النتا  ئج غريَّ
 أهم نتائج كامب ديفيد -احملور األخري

االعرتاف وألول مرة من أكرب دولة عربية  -1
مبشروعية االغتصاب الصهيوين لفلسطني. ومنذ ذلك 
الوقت بدأ اخلطاب الرمسي العريب تدرجييًّا يتحوَّل إىل 

ابستبعاد واضح أو ضمين  1251احلديث عن فلسطني 
، ومبعىن آخر متَّ قبول رمسي عريب لقرار 1242لسطني لف

 التقسيم.
ضرب وحدة الصف العريب اليت كانت جتمعها  -9
وحدة املوقف من قضية فلسطني  -رغم اخلالفات-دائًما 

 1251الذي جتلَّى يف أرقى صوره يف مقرَّرات اخلرطوم بعد 
 .1214ويف أثناء حرب 

لية إلسرائيل، متَّ ختفيف وإلغاء املقاطعة الدو  -4
فلقد رأى عدد من الدول الصديقة للدول العربية واملناِصرة 
لقضاايها، أنه بعد اعرتاف مصر إبسرائيل، ال يوجد مربِّر 

ألن تكون ملكية أكثر من امللك، واستجاب العديد منها 
للضغوط األمريكية يف إعادة العالقات اليت كانت قد 

 .1251ُقطعت بعد عدوان 
ى الداخلي أدَّى هنج كامب ديفيد على املستو  -4

إىل نتائج خطرية متس  املعتقدات املبدئية الوطنية لعامَّة 
الناس؛ فغاب اليقني الوطين، وماعت القضااي، واختلط 
األصدقاء مع األعداء، وتضاءلت قيمة التضحيات التارخيية 
يف احلروب السابقة وفقدت معناها. والنتيجة أن كفَّ معظم 

عتقاد يف جدوى أيِّ مشروع وطين، وانفضَّ الناس عن اال
الناس عن الدعاة الوطنيِّني، واقتصر اليقني على املعتقدات 

 الدينية فقط فهي املالذ األخري.
انتشر الفكر الطائفي ودعاوى االنفصال  -4

والتفتيت يف املنطقة، وكان ذلك من أخطر آاثر كامب 
ل " كدولة ديفيد؛ حيث أدَّى اعرتاف مصر مبشروعية إسرائي

لليهود" إىل إغراء القوى االنفصالية يف الوطن العريب وبدعم 
وتشجيع صهيوين من السعي لتكرار النموذج اإلسرائيلي، 
فبدا احلديث عن دويالت طائفية مارونية وشيعية وسنية 

 وقبطية وكردية وبربرية وزجنية.. إخل.
وجَّهت كامب ديفيد أقوى ضربة للوحدة  -5

؛ فانشقَّت الصفوف، وغاب الشعور الوطنية املصرية
ابملشروعية، وأًن ال أستخدم هنا مصطلح "الوحدة الوطنية" 
مبعناه التقليدي اخلاص بوحدة عنصري األمة من املسلمني 
واألقباط. فالوحدة الوطنية اليت أقصدها هي توحيد املوقف 
من االستقالل الوطين ومن العدو اخلارجي. وما حدث 

مصر الرمسية ابلتصاحل مع العدو ضدَّ  فعليًّا عندما قامت
املصاحل الوطنية والقومية هو أهنا نزعت عن نفسها املشروعية 
الوطنية، ممَّا كان السبب الرئيسي وراء كثري من الصدامات 

 والعنف الذي شهدْته مصر منذئذ وحىت اآلن.
وأخريًا جنحت كامب ديفيد يف حتقيق اهلدف  -1

ابلوضع العريب يف غياب مصر الرئيسي منها وهو االنفراد 
وإعادة ترتيبه طبًقا للمصاحل اإلسرائيلية: فاقتحمت قوات 

وطردت قوى  1229العدو الصهيوين بريوت يف يونيو 
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املقاومة الفلسطينية خارج لبنان بعيًدا عن حدود قطره، مما 
أسفر عن تغيري جذري يف موازين القوى أدَّى بعد سنوات 

يادة الفلسطينية مبشروعية دولة إىل انتزاع اعرتاف من الق
 )إسرائيل(.

ًنهيك عن عمليات العربدة اإلسرائيلية يف املنطقة، 
وتصاعد عمليات العدوان والتأديب اليومية لباقى األطراف 
العربية: فتضرب )إسرائيل( املفاعل النووي العراقي يف يونيو 

، وتضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية يف تونس 1221
، وتغتال أبو جهاد، وتعربد كما حيلو هلا يف 1224عام 

 األرض احملتلَّة... والقصة مستمرَّة حىت يومنا هذا.
ولكن يظل األخطر واألهم هو ما أسفرْت عنه   -2

كامب ديفيد من خضوع مصر بشكل كامل للوالايت 
املتحدة األمريكية، بعد أن أصبحت راعية للسالم وضامنة 

ي )إسرائيل( عن مصر، له وصاحبة الفضل يف كفِّ أيد
وأصبح اجلهد الرمسي الرئيسي ملصر هو تنفيذ اإلصالحات 

الداخلية السياسية واالقتصادية املطلوبة أمريكيًّا، وضبط 
التوج هات واألدوار اخلارجية بناًء على التوجيهات 

 األمريكية.
وهو الوضع الذي ال تزال تعيش فيه مصر منذ ما 

 التحر ر منه، حىت يف ظلِّ عاًما، مل تنجح يف 41يزيد عن 
الشهور الذهبية القليلة لثورة يناير، بل إنه يف السنوات 

اإلسرائيلية بشكٍل غري -األخرية توطَّدْت العالقات املصرية
مسبوق، حبيث أصبحت )إسرائيل( هي البوابة الرئيسية 
الستجالب االعرتاف والدعم األمريكي والدويل لنظام 

بق أن كتبنا عنه دراسة تفصيلية احلكم يف مصر، وهو ما س
متَّ نشرها يف " فلسطني بني الثورة والثورة املضادَّة"بعنوان 

العدد السابع من فصليَّة "قضااي ونظرات" عدد أكتوبر 
9111. 

 

*****

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%B9%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A3..%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.pdf


 

43 

 
نظام ثورة يوليو واإلسالميون: ستون عاًما من 

 الرد واجلذب
 )*(حممود مؤمن

 مقدمة:
وعلى رأسها –واإلسالمية  واجهت األقطار العربية

منذ بداية القرن العشرين العديد من  -القطر املصري
التحدايت املصريية على املستوايت كافة، وميكن إمجال هذه 
التحدايت يف نقاٍط ثالثة، أوهلا: اجلمود الفكري الذي 
أصبح قيًدا على أي حترك من شأنه مواجهة التحدي 

لطة العثمانية اليت اختذت احلضاري الغريب، اثنيها: اهنيار الس
من الدين رابطًا قومًيا يربط األمة اإلسالمية، جبانب تراجع 
القوة العسكرية واملناعة احلضارية لديها؛ فأصبحت تلك 
األوضاع ثغرة للتسلل االستعماري للشرق، اثلثها: بلور 
احلضارة الغربية مرحلة فتوة الشباب ونضج احلكماء، 

ارخيي لصاحلها ابحتواء العرب وسعيها إلهناء الصراع الت
حضاراًي ابلقوة املادية اترة، وابلغزو الثقايف واإلغراء احلضاري 

 .(1)اترًة أخرى
فانربت اجلهود الوطنية مبختلف ألواهنا الفكرية 
واأليديولوجية ملواجهة هذه التحدايت، ومتثل أبرزها يف 

دعوات االنتماء –جهود األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا 
-جبانب سعي مصطفى كامل وحممد فريد  -قائديالع

، وتبلورت هذه اجلهود يف قيام ثورة -االنتماء القومي
، وما تالها من أحداث وتفاعالت واليت عززت من 1212

ضرورايت الرتابط بني االنتماء العقائدي واالنتماء الوطين يف 
                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية. )*(
الكويت،  ،عامل املعرفة سلسلة والتحدي، العرب عمارة، حممد ((1

، 1221مايو  ،92 العدد ، والفنون واآلداب، للثقافة الوطين اجمللس
 .191ص

مواجهة احملتل الغريب، كما أكدت احلضور اإلسالمي على 
سياسية من خالل نشأة العديد من احلركات الساحة ال

يف مقدمتها مجاعة اإلخوان –السياسية اإلسالمية 
اليت اخنرطت يف العمل السياسي وشكلت عامال  -املسلمني

مؤثرًا يف املعادلة السياسية اليت عاشتها مصر منذ أكثر من 
 قرن وحىت يومنا هذا.

 1212تشكلت احلياة السياسية املصرية بعد ثورة 
: القصر ومن ورائه اإلجنليز، ألولطرفني رئيسيني، ا من
: الفرقاء املصريون )األحزاب السياسية واحلركات الثاين

اإلسالمية..إخل(، لكل طرف منهم تصورات وأولوايت، إىل 
حيث أُقصي الطرف األول  1249أن جاءت ثورة يوليو 

بسقوط امللكية وقيام النظام اجلمهوري وجالء اإلجنليز عن 
نظاًما سياسًيا جديًدا وظهر  1249وأنتجت ثورة  مصر،

طرف جديد يف احلياة السياسية املصرية متثل يف العسكريني 
 أو الضباط األحرار.

فرتة حتوالت  1249 – 1212كانت الفرتة مابني 
فارقة يف السياسة املصرية، حيث شهدت صعود الطرفني 

ة ومها: الرئيسيني يف العملية السياسة املصرية لفرتات طويل
العسكريون، ممثلون يف تنظيم الضباط األحرار واإلسالميون، 
وعلى رأسهم مجاعة اإلخوان املسلمني، وجدير ابإلشارة أن 
الساحة السياسية املصرية مل تقتصر على هذين الطرفني، 
فكان هناك تيارات فكرية متعددة ومتنوعة صعدت خالل 

ليت أحدثتها ثورة هذه الفرتة بفعل حالة السيولة االجتماعية ا
، كالوفد املصري والتيارات الليربالية والعلمانية، إال 1212

أن الورقة سرتكز على اإلسالميني والعسكريني كأطراف 
 رئيسية يف معادلة السياسة املصرية.

منذ ذلك احلني، عاشت مصر حالة من الشد 
اإلسالميني والنظام الذي أنتجته ثورة -واجلذب بني الطرفني 

وعليه فإن اهلدف الرئيس هلذه الورقة يتمثل يف  -1249
رصد وحتليل وتقييم حمددات وأبعاد إشكالية العالقة بني 
اإلسالميني ونظام ثورة يوليو كواحدة من أبرز القضااي اليت 

. وهنا تثار 1249متحورت حوهلا السياسة املصرية بعد 
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العديد من التساؤالت حول هذه العالقة من قبيل: ما 
الصراع أو  –لعالقة بني الطرفني؟ وما أسس اخلالف طبيعة ا

التعاون؟ وهل كان هذا الصراع ًنبع عن دوافع عقائدية 
دينية أم أنه خالف سياسي؟ وكذلك تداعيات وانعكاسات 

 هذه العالقة على احلياة السياسية بشكٍل عام.
جدير ابإلشارة، أن دراسة وحتليل العالقة بني 

بد وأن تنطلق من مستويني اإلسالميني والعسكريني ال
: وهو مستوى النصوص، سواء النصوص ألولرئيسيني، ا

املقدسة أو الدستورية، وفق هذا املستوى يتم حبث العالقة 
من ثنااي نصوص جمردة سامهت يف تكوين تصورات ورؤى  
كل طرف، وبعيًدا عن التطبيق الفعلي هلذه النصوص، 

وى الذي يبحث : مستوى اخلربة واحلركة، هو املستالثاين
العالقة من خالل مراجعة التحركات واخلربات التارخيية لكل 
طرف يف عالقته ابلطرف اآلخر، أي التطبيق الفعلي 

، ونظرًا ألن موضوع الورقة هو دراسة العالقة (1)للنصوص
بني اإلسالميني والعسكريني يف اخلربة املصرية يف الفرتة 

، -حمدد أي سياق اترخيي وجغرايف-، 9111 – 1249
فإن االهتمام سينصب على املستوى الثاين حيث رصد 
خربات وحتركات الفاعلني الذين صاغوا تلك العالقة ورمسوا 

 أبعادها وفق ما تبنوه من تفسريات وأتويالت للنصوص. 
من جهة اثنية، فإن ما يقتضيه التحديد املنهجي، 

أن يتم الرتكيز  -مستوى احلركة–وما يفرضه هذا املستوى 
لى مجاعة اإلخوان املسلمني يف إطار تناول االجتاه ع

اإلسالمي وعالقته بنظام ثورة يوليو، وذلك انطالقًا من كون 
اجلماعة مثلت القطاع األكرب من حركات اإلسالم 
السياسي، واألكثر انتشارًا داخل وخارج مصر، كما أهنا 

                                                           

حسنني توفيق إبراهيم، اإلسالم والسياسة يف الوطن العريب خالل ( (1
القرن العشرين، يف: األمة يف قرن )عدد خاص من أميت يف العامل(، 

 الداخل اإلسالمي"، الكتاب الرابع "أمناط الفواعل والتفاعالت يف
)القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 

 : التايل الرابط متاح عرب ، 11 – 52(، ص ص 9111
https://bit.ly/2P0xGjP. 

األقوى أتثريًا وتفاعال مع كل األنظمة السياسية يف خمتلف 
سياقات التارخيية واجلغرافية، ذلك ملا متتعت به هذه ال

اجلماعة من قدرات تنظيمية وفكرية جعلت منها نظاًما 
يواجه كل األنظمة، علًما أنه سيتم التطرق إىل غريها من 
حركات اإلسالم السياسي كلما كان ذلك ضروراًي وفق 

 مقتضيات الورقة وما تطرحه من إشكاليات وتساؤالت.
وتقييم هذه العالقة من ثنااي مخس وميكن رصد 

حددت بشكل كبري مالحمها، من خالل املقابلة  (9)ثنائيات
بني الفرص والتحدايت اليت واجهت الطرفني يف تفاعالهتم 

القبول  مع بعضهم البعض، ومتثلت هذه الثنائيات يف:
والرفض: أي حتدي اجلمع بني سياسات القبول والتعايش 

جوده، حيث انتقلت العالقة مع الطرف اآلخر أو رفض و 
من اجلانب األمين )القبول( إىل اجلانب  -بشكل درامي–

األيسر )الرفض(، التغاضي والتربير: شهدت العالقة بني 
الطرفني فرتات تعاون وتعايش جعلت البعض يتصور أن 
هناك فرص حقيقية ملد جسور بني الطرفني تقوم على 

لطرف اآلخر التغاضي: أي تغافل كل طرف عن جتاوزات ا
بل والتربير له، مع إدراك عالقة التالزم بني التعايش أو 
التعاون مع السلطة والتغاضي هلا. املعارضة واملواجهة: وهنا 

أن املعارضة ال تعين  -أو أبيا أن يدركا–مل يدرك الطرفان 
ابلضرورة املواجهة أو الصراع، وعليه فلم توجد خطوط 

جهة ما حدى ابلعالقة إىل فاصلة بني حدود املعارضة واملوا
مستوى عاٍل من الدموية يف كثري من األحيان، اإلسرتاتيجية 
والتكتيك: أي املوازنة بني األهداف املرحلية واألهداف 
البعيدة يف عالقة كل طرف ابآلخر، واستثمار كل طرف ما 
بينهما من أمور مشرتكة يف حتقيق أهدافه دون اإلضرار 

                                                           

( أشار الدكتور حممد خمتار الشنقيطي إىل هذه الثنائيات اخلمس (9
إطار حديثه عن اإلخوان املسلمني وعالقتهم ابلسلطة، لكن  يف

تضمني هذه الثنائيات كان يف سياق خمتلف، حيث أوردها  
كمتناقضات تقع فيها مجاعة اإلخوان املسلمني يف عالقتها ابلسلطة، 
راجع: حممد بن خمتار الشنقيطي، اإلخوان املسلمون والعالقة 

متاح عرب ، 9112أغسطس  95ابلسلطة، مركز اجلزيرة للدراسات، 
 . https://bit.ly/2HsVKWg: الرابط التايل

https://bit.ly/2P0xGjP
https://bit.ly/2P0xGjP
https://bit.ly/2HsVKWg
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تبىن :  حيدث، اخلطاب والفعاليةابلطرف املقابل، وهو ما مل
الطرفان خطااًب نقداًي يرفض امتداد عالقة تعايش أو تعاون 
مع الطرف اآلخر ابلرغم مما بينهما من مساحات متقاطعة، 
وكان هلذا اخلطاب فعالية الشد واجلذب اليت امتدت بني 
الطرفني، فاإلسالميون يرفضون التشارك يف احلكم غري 

ون يبنون عقيدهتم العسكرية على اإلسالمي، والعسكري
ضرورة مواجهة أي حكم غري عسكري، مبعىن أن اخلطاب 

 كان له أثره السليب يف الفاعلية. 
أتسيًسا على ذلك، تنقسم الورقة إىل ثالثة حماور 

متهيد: يتناول الفرتة  ،كالتايلرئيسة جبانب التمهيد واخلامتة  
كفرتة صعود وحتول لكٍل من   1249 – 1212من 

 1249أوال: فرتة ما بعد ثورة  لعسكريني واإلسالميني.ا
(: من 1211 – 1249وحكم الرئيس مجال عبد الناصر )

اثنًيا: فرتة حكم الرئيس حممد أنور  التحالف إىل الصدام.
اثلثًا: فرتة  (: انفراج مؤقت.1221 – 1211السادات )

(: من 9111 – 1221حكم الرئيس حممد حسين مبارك )
خامتة: وتتناول أهم ما توصلنا إليه من  الصدام. املهادنة إىل

 نتائج وخالصات.
اإلسالميون والعسكريون: فرتة الصعود والتحول  -هيدمت
(9191 – 9193) 

على صعيد العمل اإلسالمي، مثلت حقبة 
( تبلور ونشأة احلركات السياسية 1249 – 1212)

 اإلسالمية احلديثة، كردة فعل على ضعف السلطنة العثمانية
وقدراهتا اجلامعة، فحاول البعض التوجه إلنشاء حركة 
إسالمية شاملة، على رأس هؤالء مجال الدين األفغاين 

، حيث نشأت العديد من هذه (1)وحممد عبده ورشيد رضا
 .(9)احلركات أتسيًسا على جهودهم ودعوهتم

                                                           

 للمزيد يف هذا الصدد:  ((1
حممود عاشور مؤمن، نشأة احلركة السياسية اإلسالمية: من  -

الوهابية لإلخوان: حتوالت الفكر واحلركة، فصلية قضااي 
، أبريل 14راسات والبحوث، العدد ونظرات، مركز احلضارة للد

 :التايل رابطمتاح عرب ال، 115 – 25، ص ص 9112

لتحدث تغيريات جذرية يف  1212جاءت ثورة 
)الشعب( كقوة اثلثة اجملتمع املصري، حيث أدخلت األمة 

مؤثرة وفاعلة بني السلطتني الشرعية )امللك أو القصر( 
، وهو املناخ الذي هيأ لصعود قوى أو (4)والفعلية )اإلجنليز(

فصائل مصرية مؤثرة يف احلياة السياسية بعد أن كانت 
أتسست  1292مقتصرة على امللك واإلجنليز، ففي عام 

وبدأت ممارسة  -موناإلخوان املسل–أكرب مجاعة إسالمية 
عملها الدعوي والتطوعي مث اندجمت يف العمل السياسي 

، مث ُوضعت األسس األوىل لتنظيم (4)1242بدًءا من عام 
وإن مل يعرف بذات االسم –( 4)1242الضباط األحرار عام

ليمثل طرف اثين صاعد يف املعادلة السياسية  -وقتها
ت العسكرية املصرية، بعد أن فتحت األكادمييات والكليا

أبواهبا أمام أبناء الفئات الفقرية واملتوسطة بعد أن كانت 
مقتصرة على أبناء أصحاب األمالك واألرستقراطية الزراعية 

، وكان من بني هذه الفئات شرحية ضمت (5)1245عام 

                                                                                    

 https://bit.ly/2Lcaw4Y 
ترمجة:  األصولية اإلسالمية يف العصر احلديث،دليب هريو،   -

عبد احلميد فهمي اجلمال، )القاهرة: اهليئة املصرية العامة 
 .114 – 22ص ص  ،( 1221 للكتاب،

للمزيد حول هذه احلركات وتقسيماهتا وأنواعها ونشاطاهتا، ( (9
دليل احلركات اإلسالمية السياسية راجع: عبد املنعم منيب، 

 (.9111، 1)القاهرة: مكتبة مدبويل، ط املصرية،
، فصلية قضااي ونظرات، 1212طارق البشري، مقدمة عن ثورة ( (4

، ص 9112، يناير 19ات والبحوث، العد مركز احلضارة للدراس
  https://bit.ly/2lRYB3m: التايل الرابط ، متاح عرب91
 دار :)القاهرةمصر،  يف السياسية احلركة البشري، ( طارق(4

 .114ص ،( 9119، 9 ط الشروق،
كرية املصرية الدور السياسي للمؤسسة العسحممد مسري اجلبور، ( (4

ص  ،(9114، )غزة: جامعة األزهر، يف ظل التحوالت السياسية
 .12 – 12ص 
اجليش والسياسة: إشكاليات نظرية ومناذج عزمي بشارة، ( (5
، 1، )بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، طعربية

 11ص ،(9111

https://bit.ly/2Lcaw4Y
https://bit.ly/2lRYB3m
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. (1)مثانية من الضباط األحرار وحلق هبم البقية فيما بعد
 فتح اجملال العام يف -1212ثورة –ليظهر بذلك أثر الثورة 

بل –املصري للرتقي االجتماعي وصعود فئات جديدة أثرت 
 شكل ومسار بنية الدولة املصرية. -وحددت

ومن هنا بدأت تتجمع خيوط مسرية طويلة من 
الشد واجلذب بني العسكر واإلسالميني، حيث استطاعت 
مجاعة اإلخوان جذب بعض شباب ضباط اجليش لالهتمام 

املعروف –، السيما بعد تويل عزيز املصري ابلقضااي العامة
القيادة العامة للجيش والذي مجعت بينه  -بعدائه لإلجنليز

وبني مجاعة اإلخوان صالت طيبة، وقد اختذ اإلخوان قضااي 
مثل اضطهاد اجلنود داخل اجليش موضوًعا إللقاء اخلطب 
–واحملاضرات ابلوحدات العسكرية، وقد قام حسن البنا 

برتتيب لقاءات خمتلفة بني الضباط  -اإلخوانمؤسس مجاعة 
وعزيز املصري ملناقشة آليات مواجهة االحتالل اإلجنليزي، 
مث ازدادت العالقة بني الطرفني وثوقًا خالل حرب فلسطني 
ليتوىل الضباط تدريب متطوعي اإلخوان، إىل أن ساهم قرار 

يف ازدايد تعاطف الضباط  1242النقراشي حبل اجلماعة 
، كما 1242خوان، كذلك حادث اغتيال البنا عام مع اإل

استمر التواصل فيما بني الطرفني يف حرب الفدائيني يف 
 .(9)1241 – 1241منطقة القناة 
من الواضح إذن أن هناك جمموعة من العوامل أو  

األهداف املشرتكة اليت مجعت بني اإلخوان املسلمني 
السخط على  والضباط األحرار، سواء العداء لإلجنليز، أو

الظروف العامة والسياسات احلكومية، وكذلك أوضاع 
اجليش املرتدية وما يعانيه اجلنود من اضطهاد، مث جاءت 
حرب فلسطني لتربز القدرة التنظيمة والتطوعية ألفراد 
                                                                                    

، اجملتمع املصري واجليشانظر أيًضا: أنور عبد امللك،  -
 .25(، ص9114، 1اهرة: كتاب احملروسة، ط)الق

.، مرجع سابق، ..طارق البشري، احلركة السياسية يف مصر (1)
 .442ص
إلخوان املسلمون راجع يف هذا الصدد: زكراي سليمان بيومي، ا( (9

)القاهرة، مكتبة  ،9119 – 9193بنی عبد الناصر والسادات 
 .15 – 11(، ص ص1221، 1وهبة، ط

اجلماعة واليت أُعجب هبا العديد من الضباط، وقد سامهت 
 هذه العوامل يف صعود الطرفني ولعب أدوار مهمة.

على الرغم من ذلك، مل ينجح الطرفان يف التفاهم  
على طول الطريق، ومل يسع أي منهما إىل استغالل ما 
بينهما من أهداف مشرتكة يف بناء جسور ممتدة للتخلص 
من االحتالل واحلكم امللكي الذي يرون فيه مفاسد كثرية؛ 
وبدأ يظهر الشقاق يف رؤية كل منهما للسلطة وكيفية 

ة اإلصالح، وعليه، فإن العالقة بني الطرفني تقلدها وعملي
ابلرغم من بدايتها التوافقية أو التحالفية، إال أهنا احتذت 

كما –مسار املواجهة والصراع يف العديد من املراحل 
 سيتضح فيما بعد. 

 – 9193مجال عبد الناصر )الرئي  فرتة حكم  -أواًل 
 (3)(: من التحالف إىل الصدام9171

أو التحالف بني اإلسالميني ظهر التعاون  
)اإلخوان املسلمني( والعسكريني )الضباط األحرار( يف 

كما –، حيث 1249يوليو  94التنسيق والتحضري لثورة 
قد بدأت عالقة الضباط ابإلخوان يف وقت  -سلف الذكر

سابق للثورة، إذ كان بني هؤالء الضباط أعضاء منتمون 
كراًي، فتنظيم الضباط جلماعة اإلخوان املسلمني تنظيمًيا وف

األحرار مل يكن تنظيًما سياسًيا ذات إطار فكري موحد أو 
 .(4)يتبىن أهدافًا سياسية حمددة

وكان من جتليات هذا التحالف، قيام مجاعة  
اإلخوان إبصدار بيان لتأييد حركة الضباط األحرار ووصفها 

                                                           

سياق تناول العالقة بني اإلسالميني ونظام عبد  املهم يف نم (4) 
الناصر على وجه التحديد إدراك أمهية اجلوانب املنهجية بشأن مراجعة 
احلدود الفاصلة بني الطرفني، وكذلك فلسفة املقابلة أو املقارنة بينهما 
وما تنطوي عليه من حتيز وإصدار أحكام عاطفية غري موضوعية، 

سي للمفاهيم واملصطلحات يف تصوير كل وصوال إىل التوظيف السيا
طرف لعالقته ابلطرف اآلخر، ميكن مراجعة ذلك يف: حممد شومان، 
مالحظات أولية حول إشكاليات اإلسالم والناصرية، جملة منرب 

 .11 – 54، ص ص 1229، 94 – 94احلوار، العددان 
)القاهرة: دار  عبد الناصر واإلخوان املسلمون،هللا إمام،  دعب (4)

 .15(، ص 1221، 1اخليال، ط
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وكذلك اجتاه نظام الثورة لرد االعتبار أبهنا حركة مباركة، 
لجماعة من خالل إعادة فتح التحقيق يف قضية اغتيال ل

حسن البنا والقبض على املتهمني، واإلفراج عن أعضاء 
اجلماعة املسجونني يف قضااي سياسية كاغتيال النقراشي أو 

، جبانب طلب حممد جنيب ترشيح اجلماعة (1)اخلازندار
حممد –لثالثة من أعضائها لعضوية الوزارة اليت شكلها 

، وملا صدر (9)1249قب استقالة على ماهر ع -جنيب
أُستثنيت منه  1244قانون حل األحزاب السياسية يف يناير 

 .(4)مجاعة اإلخوان ابعتبارها مجاعة خريية دينية
أن هناك بوادر لتحالف  -حينذاك–قّدر كثريون  

اسرتاتيجي فريد من نوعه بني النظام اجلديد الذي أفرزته 
ه اإلسالمي بقيادة مجاعة واالجتا 1249ثورة يوليو 

اإلخوان، لكن حني تبدلت موازين القوى لصاحل الطرفني، 
بدأ كل طرف يف ترتيب أولوايته، وهنا ظهر اخلالف 
والتنافر، حيث متثلت أهداف النظام اجلديد يف، أوال: 
ضرورة إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية وصياغة دورها 

، اثنًيا: حتقيق السياسي وفرض هيمنتها على مفاصل الدولة
 جالء اجليش اإلجنليزي هبدف كسب الظهري الشعيب، اثلثًا:
اإلصالح الزراعي يف الريف املصري هبدف شل مقدرات 
األرستقراطية املصرية وحتييدها. ويبدو أن أولوايت اإلخوان  
كانت ختتلف عن هذا التسلسل، بل ميكن القول أبن نظام 

يكن واضًحا ابلقدر األولوايت وترتيبها لدى اإلخوان مل 
الكايف، مبعىن أن اإلخوان وقتها كانوا يعرفون ابلضبط ما ال 

، فقد كانوا ضد سيطرة اجليش على (4)يريدون ال ما يريدون
مقدرات الدولة ومل يكن لديهم نظام بديل واضح لشكل 

                                                           

اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر ( زكراي سليمان بيومي، (1
 .99- 91مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

 .94( املرجع السابق، ص (9
 .92املرجع السابق، ص  (4)
عبد هللا النفيسي، اإلخوان املسلمون يف مصر: التجربة واخلطأ، ( (4

رؤية مستقبلية: أوراق  –احلركة اإلسالمية  النفيسي، )يف(: عبد هللا
(، 9111، 1)الكويت: آفاق للنشر والتوزيع، ط يف النقد الذايت،

 .994ص 

احلكم، كانوا ضد الوجود اإلجنليزي يف مصر لكنهم عارضوا 
ليز بشأن اجلالء )ابعتبار أن مفاوضات عبد الناصر مع اإلجن

عدم مشاركتهم يف هذه املفاوضات يبطل مشروعيتها 
الشعبية الوطنية(، كانوا ضد استحواذ فئة صغرية على 
األطيان ورفضوا هتميش املعدمني ومع ذلك عارض اهلضييب 

 .(4)قانون اإلصالح الزراعي
مل تكن عوامل التنافر على مستوى األهداف  

ن اعتماد كال الطرفني على فكرة فردية فقط، فعلى الرغم م
القيادة والطاعة املطلقة، إال أن األسس األيديولوجية 
احلاكمة هلذا التصور اختلفت اختالفًا جذراًي، وهو األمر 
الذي جعل مساعي التوفيق بني الطرفني يف نظام سياسي 
واحد أمر صعب ومعقد، كما امتد هذا التنافر ليشمل 

لديين للطرفني، أو تصور كل منهما التناقض بني الفكر ا
لعالقة الدين ابلدولة، حيث يرى عبد الناصر أن الدين ما 
هو إال جزء من عملية التنمية الشاملة وميكن توظيفه لدعم 

، بينما ترى مجاعة (5)توجهاته السياسية واإلجتماعية
اإلخوان أن األساس الديين هو جوهر أي رؤية إصالحية 

 عكس.وموجًها هلا وليس ال
على مستوى املمارسات، كان من الضرورة مبكان  

أن تتقاطع ممارسات الطرفني بشكل يظهر االختالفات 
والتناقضات على مستوى األهداف واألسس الفكرية، فإذا  
كان رفض مجاعة اإلخوان املسلمني املشاركة يف وزارة جنيب 

قد مثل جتسيًدا واقعًيا مبكرًا  1249اليت تشكلت ديسمرب 
فات بني الطرفني على مستوايت أعلى، فإن عام للخال
كان مبثابة مفرتق طريق، حيث وقع خالله أزمات   1244

عصفت مبا تبقى من أواصر التفاهم، متثلت األزمة األوىل: 
حبل مجاعة اإلخوان  -1244فرباير  14 -إصدار قرار 

                                                           

( دليب هريو، األصولية اإلسالمية يف العصر احلديث...، مرجع (4
 .191سابق، ص

، اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر ( زكراي سليمان بيومي(5
 .94مرجع سابق، ص  ،...1221 – 1249والسادات 
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واعتقال العديد من  (1)املسلمني ابعتبارها حزاًب سياسًيا
م التواطؤ مع اإلجنليز والسعي لقلب نظام أعضائها بته

 94-احلكم، األزمة الثانية: أنه عقب استقالة حممد جنيب 
قامت مجاعة اإلخوان بتنظيم املظاهرات  -1244فرباير 

املطالبة بعودة جنيب ما خلق حالة من املواجهة املباشرة بني 
أفراد اجلماعة والبوليس وحتولت املظاهرات إىل اضطراابت 

األزمة الثالثة: حماولة أحد أعضاء اجلهاز السري  عامة،
جلماعة اإلخوان اغتيال مجال عبد الناصر أثناء إلقاء 

. (9)خطاب يف اإلسكندرية فيما ُعرف حبادث املنشية
مبثابة حجر األساس الذي حدد  1244هكذا، كان عام 

وجهة ومسار العالقة بني اإلسالميني ونظام ثورة يوليو، فقد 
ألزمات وما تبعها من حلقات صراعية متصلة رمست هذه ا

 مالمح ستني عاًما شًدا وجذاًب بني الطرفني.
كان مجال عبد الناصر على وعي شديد أبمهية  

الدين ودوره يف مشروعه التحديثي، وحرص على توظيف 
الدين يف دعم توجهاته الداخلية واخلارجية، لكنه سعى إىل 

تمعًيا من حتت سيطرة احتكار املشروعية الدينية وسحبها جم
، (4)التنظيمات اإلسالمية وأيًضا املؤسسات الدينية التقليدية

ويف إطار حتقيق هذا اهلدف، سلك عبد الناصر طريقني 
متقاطعني، األول: حتييد اجلماعات والتنظيمات اإلسالمية 
وعلى رأسها مجاعة اإلخوان املسلمون وإبعادهم عن احلياة 

اين: احتواء املؤسسة الدينية السياسية بشكل كامل، الث
التقليدية )األزهر( وحتجيم دورها يف حدود دعم النظام، 

، 1244وعليه قام عبد الناصر بتأميم األوقاف األهلية عام 
                                                           

( جدير ابإلشارة أن وزارة الداخلية أرسلت خطااًب جلماعة اإلخوان (1
لتحديد هويتهم، وانقسم رأي اجلماعة إىل فريقني، األول: يرى أهنا 
مجاعة دينية، الثاين: يرى أهنا حزب سياسي، وقد كانت الغلبة للرأي 

وابلتايل ينطبق عليها قرار الثاين وأُرسل الرد يؤكد أهنا حزب سياسي 
 .91حل األحزاب، املرجع السابق، ص

للمزيد حول تفاصيل هذه األحداث، انظر: املرجع السابق، ص ( (9
 .54 – 94ص 
 اإلخوان املسلمون: سنوات ما قبل الثورة،حسام متام،  (4)

 .111(، ص 9111، 1)القاهرة: دار الشروق، ط

اليت كانت مبثابة األساس  1241واألوقاف اخلريية عام 
االقتصادي ملؤسسة األزهر، كما ألغى العمل بنظام احملاكم 

أحل نظاًما قضائًيا مدنًيا، واستحدث و  1244الشرعية عام 
وضم إليه  1251اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية عام 

، هبذا (4)العديد من املنشقني عن مجاعة اإلخوان املسلمني
استطاع عبد الناصر إحكام سيطرته على مؤسسة األزهر 
وطرحها كبديل للتنظيمات اإلسالمية اليت أبعدها عن 

 العمل السياسي.
فرتة حكم عبد الناصر وما صاحبها من سامهت  

يف ظهور مدرسة  -ألبناء التيار اإلسالمي-تسلط وقمع 
فكرية جديدة داخل صفوف اإلخوان املسلمني، وهي 
املدرسة القطبية نسبًة لصاحبها )سيد قطب(، الذي كان 
منهجه ميثل إطارًا مرجعًيا لكثري من اجلماعات اإلسالمية 

ة اجلهاد ومجاعة املسلمني اليت أتسست فيما بعد كجماع
)التكفري واهلجرة(، وقد اشتملت هذه اجلماعات على رؤى 

، ويُعد (4) وأفكار خرجت عن فكر مؤسسي مجاعة اإلخوان
الفكر القطيب مبثابة ردة فعل طبيعية على الظروف غري 
اإلنسانية اليت تعرض هلا املعتقلون داخل سجون عبد 

ذوي املعتقلني الذين  الناصر، وما إن وصل هذا الفكر إىل
يعيشون ظروفًا اقتصادية اجتماعية سيئة حىت ّولد حالة من 

 السخط على النظام ورغبة جاحمة يف االنتقام.
وقد سعى العديد من املتأثرين ابألفكار القطبية   

إلعادة ترتيب صفوفهم وإحياء تنظيمات جديدة ملواجهة 
ه النظام وتسلطه، وما إن خرج الزعيم الفكري هلذ

إال ووجد مثار أفكاره  1254التنظيمات بعفو صحي عام 
تزاحم الواقع مدفوعة بروح االنتقام، وقد سعت هذه 
التنظيمات إىل مواجهة النظام ابلقوة من خالل شل حركة 
البالد وضرب املنشآت العامة واستهداف شخصيات 

                                                           

سلمون بني عبد الناصر ، اإلخوان املزكراي سليمان بيومي (4)
 .15 – 55مرجع سابق ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

عبد هللا النفيسي، اإلخوان املسلمون يف مصر: التجربة  (4)
 .949 – 941واخلطأ...، مرجع سابق، ص 
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سياسية ذات شأن، إال أن احلكومة قد كشفت هذه 
أبطلت مفعوهلا، يف إطار و  -1254عام -املخططات 

 . (1)الصراع الدموي بني النظام واإلسالميني
وقد طُويت صفحة من صفحات الصراع بني  

نظام ثورة يوليو واإلسالميني مبشهد مأسوي، ومنعرج 
أيديولوجي اترخيي، حيث قاد النظام مواجهة حامسة عقب 

، إذ أُعدم ستة من قيادات 1254ما ُعرف بقضية تنظيم 
وُسجن اآلالف وهاجر العدد  -بينهم سيد قطب–اإلخوان 

، لتبدأ مرحلة جديدة بعد وفاة عبد (9)األكرب إىل املنفى
 الناصر وأفول جنم االشرتاكية القومية العربية.

 9171فرتة حكم الرئي  حممد أنور السادات ) -اثنًيا
 مؤقت انفراج(: 9119 –

–انتقلت مصر برحيل الرئيس مجال عبد الناصر  
ملرحلة جديدة سياسًيا وجمتمعًيا، وشكلت  –1211 سبتمرب

: 1211–الفرتة اليت توالها الرئيس حممد أنور السادات 
فصال جديًدا من رواية الشد واجلذب بني االجتاه  –1221

اإلسالمي والسلطة السياسية، حيث طرأت على كل طرف 
 -فرتة السبيعينات–تغريات مهمة أضفت على هذه الفرتة 

وصية التارخيية يف مسري ومسار العالقة بني شيًء من اخلص
 الطرفني.

جاء نظام السادات ليشكل ارتداًدا على النظام  
الذي أرسى دعائمه عبد الناصر، وسلك طريًقا بدا وكأنه 
مناقض ملا رمسه سلفه من حيث التوجهات السياسية 

إذ إن السادات واالجتماعية واالقتصادية والثقافية والدينية، 
تلك ما ميتلكه عبد الناصر من مقومات سواء من مل يكن مي

حيث الشعبية اجلماهريية أو الكاريزما الشخصية، فكان من 
الطبيعي أن يتجه اجتاًها خمالًفا لعبد الناصر ليؤسس ويرسي 
دعائم نظامه اجلديد وفق ما يراه وما ميليه عليه الظرف 

                                                           

، اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر ( زكراي سليمان بيومي(1
 .24 – 11مرجع سابق، ص ص ،...1221 – 1249والسادات 

حسام متام، اإلخوان املسلمون: سنوات ما قبل الثورة..، مرجع  (9)
 .119 – 111سابق، ص 

اابة التارخيي داخلًيا وخارجًيا، فانتقل السادات مبصر من حم
السوفيت إىل أتييد الغرب، ومن تبين األيديولوجية 
االشرتاكية كأساس للتنظيم السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي إىل الرأمسالية واالنفتاح على الغرب، ويف هذا 
السياق أهنى السادات القطيعة اليت صنعها عبد الناصر مع 
التيارات اإلسالمية، ففتح اجملال أمامهم وأخرجهم من 

 يبات السجون ملسارات العمل الدعوي والسياسي.غ
كان عقد السبعينيات ابلنسبة لالجتاه اإلسالمي  

واإلحياء اجلديد بعد ما تعرضت له مبثابة فرتة الصعود 
تيارات هذا اإلجتاه من تنكيل، وحتجيم، وحتييد يف فرتة 

هذا الصعود يف،  (4)حكم عبد الناصر، وميكن إمجال عوامل
السياسي الذي نتج عن إخفاق قوى املعارضة : الفرار أوال

غري الدينية واليسارية يف التعامل مع معضالت التخلف 
والتنمية ومواجهة التحدايت املختلفة، وكذلك اإلخفاق يف 
استيعاب الثقافة اإلسالمية والتعامل معها كأحد أهم 

: التنكيل الذي تعرضت له اثنًيا، (4)مقومات اجملتمع املصري
مبا ساعد  1211: 1244اإلسالمية يف الفرتة اجلماعات 

يف تنامي التعاطف الشعيب وإعادة صياغة توجهات الرأي 
العام وتصوراته عن فلسفة هذه اجلماعات ودورها السياسي 

الظرف التارخيي عربًيا وإسالمًيا، إذ  اثلثًا:واالجتماعي، 
محلت هذه الفرتة ظروفًا إقليمية ساعدت على تزايد ومنو 

ت اإلسالمية، فبعد تويل السادات أصبحت املواجهة احلركا
مع إسرائيل مسألة وقت، والعديد من الدول العربية 
واإلسالمية استغلت هذه احلركات كورقة تقارب مع نظام 
السادات وهو األمر الذي أدى إىل تزايد الوزن السياسي 
هلذه احلركات، كما سامهت أحداث إقليمية مثل التدخل 

يف اجتاه  1212فغانستان والثورة اإليرانية السوفييت يف أ
األنظار هلذه احلركات وما تقوم به، رابًعا: املناخ السياسي 

                                                           

حول عوامل اإلحياء اإلسالمي يف فرتة السبعينيات  دللمزي (4) 
احلركات اإلسالمية يف مصر رفعت سيد أمحد، بشكٍل عام، راجع: 

 .49 – 44(، ص ص 1222، 1)القاهرة: سينا للنشر، ط وإيران،
 .45املرجع السابق، ص  (4)
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املوايت الذي حرص على هتيئته نظام السادات لتشكيل 
 .(1)جبهة قادرة على مواجهة التيارات الناصرية واليسارية

القراءة األولية للعالقة بني نظام السادات  
ول بقيام حتالف اسرتاتيجي على ُخطى عبد واإلسالميني تق

الناصر، إال أن هذه العالقة ميكن تفسريها من ثنااي اجتاهني 
رئيسيني، األول: يقول بوجود دعم مباشر من النظام 
للجماعات اإلسالمية هبدف إحداث توازن سياسي يف 
اجملتمع والتصدي للمد الناصري واليساري، الثاين: أن 

ر املراقب من بعيد حلركة إسالمية تنمو النظام كان يقوم بدو 
بسرعة ويتزايد أتثريها، ومبقابلة هذين االجتاهني ميكن رصد 
الواقع التارخيي أبن هذا الرتابط أو التحالف جاء نتيجة ملناخ 
سياسي معني أمل ابجملتمع املصري والعريب واإلسالمي، 

داخلية وخارجية، -سبق ذكرها-وتضافرت عوامل عديدة 
يف تشكيل هذه العالقة  -ووظيفية، ذاتية وموضوعيةبنيوية 

 .(9)ورسم مالحمها
على جانب آخر، إن القول بتشابه البداايت بني 
نظامي عبد الناصر والسادات من حيث التحالف مع 
اإلسالميني واستغالهلم سياسًيا قول ميكن الرد عليه أبن 
السياق التارخيي للحالتني يتناقض بشكل جيعل هذا 

من قبيل الصدفة ليس إال، حيث إن التنسيق بني  التشابه
كأطراف اثنوية يف املعادلة –مجاعة اإلخوان وعبد الناصر 

كان سابًقا على التقارب املباشر حيث مجعت   -السياسية
كالرغبة يف التخلص –بينهم العديد من العوامل املشرتكة 

اليت هيأت الظروف لقيام مثل هذا  -من اإلجنليز وامللكية
الف، بينما كان السادات جزًء من النظام الناصري يف التح

                                                           

اإلخوان املسلمون والسلطة فؤاد عبد الرمحن حممد البنا، ( (1
)اخلرطوم: جامعة إفريقيا العاملية، مركز البحوث  السياسية يف مصر،

 .121والدراسات اإلفريقية، د. ت(، ص 
، األجيال يف السياسة املصرية: دراسة أمحد التهامي عبد احلي (9)

)القاهرة: مركز الدراسات السياسية  ينيات،حالة جليل السبع
 .15 – 14(، ص ص 9112واالسرتاتيجية، 

عدائه لإلسالميني، وجاء هذا التقارب وفق ما فرضته 
 مقتضيات اللحظة الراهنة حينذاك.

ابلتايل، مل يكن هذا التحالف سوى انفراجة مؤقتة  
يف العالقة بني الطرفني، حيث ظهرت بوادر اخلالف 

مية معارضتها والصدام حني أبدت بعض اجلماعات اإلسال
لسياسيات السادات، مثل توجهات السادات اخلارجية 
"مصر أواًل"، والشعارات الليربالية املنفتحة اليت رفعها، واختذ 

حني حاولت  1214هذا الصدام منحىن عنيف عام 
منطمة التحرير اإلسالمي تنفيذ أول "انقالب إسالمي" 

ات، بتفجري مقر االحتاد اإلشرتاكي والقبض على الساد
وتواىل الصدام بني النظام ومجاعات إسالمية أخرى كالتكفري 

، ومع زايرة السادات (4)واهلجرة، وجند هللا، ومجاعة اجلهاد
اجتهت عملية السالم مع  -1211نوفمرب  2-للقدس 

إسرائيل على عكس الرايح اليت تصورهتا اجلماعات 
 اإلسالمية، حينها أعلنت التيارات اإلسالمية يف مصر بكل

رفضها ملشروع  -ابستنثاء األزهر كمؤسسة–مضامينها 
السادات مع إسرائيل، وعليه اهتدى السادات ابخلربة 
التارخيية لفرتة عبد الناصر وشن محلة تضييق أمين 

 . (4)واعتقاالت حبق التيارات اإلسالمية
عقب ذلك، اجتهت الدفة حنو مزيد من املواجهة، 

السادات بعدما  حيث ازداد السخط العام على سياسات
تدهورت األوضاع االقتصادية أتثرًا بقوانني االنفتاح 
االقتصادي، واختاذ عملية السالم مع إسرائيل شكل سافر مل 
يراع التوجهات العامة ملختلف التيارات، وما إن جاء عام 

إال وكان السادات قد فقد كل قواعد التأييد من  1221
اجلماعات الدينية اليمني إىل اليسار، ما دفع بعض شباب 
                                                           

، اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر زكراي سليمان بيومي (4)
 – 111مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

115. 
شاهد على اتريخ احلركة اإلسالمية يف املنعم أبو الفتوح،  دعب (4) 
حترير: حسام متام، تقدمي: طارق ، 9114 – 9171مصر 

 – 111(، ص ص 9119، 9البشري، )القاهرة: دار الشروق، ط
119. 
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، (1)فيما يُعرف حبادث املنصة 1221أكتوبر  5الغتياله يف 
ومعه انتهى فصل آخر من رواية الشد واجلذب بني نظام 

 ثورة يوليو واإلسالميني.
 – 9119فرتة حكم الرئي  حممد حسين مبارك ) -اثلثًا

 (: من املهادنة إىل الصدام3199
الذي –مبارك بنيواًي، مل يكن الرئيس حممد حسين  

ينتمي إىل تنظيم الضباط  –1221توىل احلكم عام 
وابلتايل -األحرار، وإمنا انتمى هلذا التنظيم فكراًي ووظيفًيا 

، -مثل نظام مبارك حلقة أخرية من حلقات نظام ثورة يوليو
حيث كان مبارك حديث العهد ابحلياة السياسية، إذ عينه 

هوده يف حرب تقديرًا جل 1214السادات ًنئًبا له عام 
، وعليه استمرت أهم التوجهات السياسية 1214أكتوبر 

 1221واالقتصادية لنظام السادات يف مرحلة حكم مبارك )
(، مع إدخال بعض التعديالت والتغيريات 9111 –

 .(9)بشكل تدرجيي لتشمل خمتلف جوانب النظام

ميكن قراءة العالقة بني نظام مبارك واإلسالميني  
األوىل: فرتة الثمانينيات اليت مثلت التعايش على مرحلتني، 

واملهادنة بني الطرفني، إذ كان اإلسالميون يف أمس احلاجة 
إلعادة البناء الداخلي وتنظيم صفوفهم بعد خروجهم من 
حمنة املعتقالت اليت ضربتهم بعد حادث اغتيال السادات، 
وكذلك كان النظام يسعى لرتسيخ أركانه واالبتعاد عن 

ة املباشرة مع أي طرف، الثانية: فرتة التسعينيات وما املواجه
بعدها واليت مثلت فرتة صدام وصراع متجدد بني الطرفني، 
وكان أبرز مسات هذه املرحلة ما ميكن تسميته "مباراة 
الصراع على الشرعية"، فكان كل طرف يسعى من خالل 
 ما ميتلكه من أدوات لكسب الشرعية القانونية أو الشعبية.

                                                           

، اإلخوان املسلمون بني عبد الناصر زكراي سليمان بيومي (1)
 – 192مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

141. 
نی النظام السياسي املصري: بللمزيد راجع: على الدين هالل،  (9)

)القاهرة: الدار املصرية اللبنانية،  إرث املاضي وآفاق املستقبل،
 (.9111، 1ط

خل اإلسالميون أساليب جديدة يف عالقتهم أد 
استغالل  -1ابلنظام، متثلت هذه األساليب يف، 

االستحقاقات االنتخابية الربملانية والنقابية كورقة ضغط على 
اخلدمات املتميزة اليت قدموها من خالل  -9النظام، 

مؤسسات كالنقاابت واالحتادات الطالبية ونوادي أعضاء 
شبكات التنظيمية الفعالة، حيث ال -4هيئة التدريس، 

قدموا هذه اخلدمات من خالل شبكة تنظيمية جعلتهم 
يكسبون شرعية التنظيم والتنسيق يف مقابل عشوائية النظام 

 .(4)وتيارات املعارضة األخرى
مع مطلع التسعينيات، الحت بوادر الصدام  

واخلالف بني الطرفني، حيث قاطعت مجاعة اإلخوان 
كتوظيف   1221اابت الربملانية عام املسلمني االنتخ

عكسي لورقة االستحقاقات االنتخابية، كما اختلفت 
اجلماعة مع توجهات النظام بشأن بعض القضااي مثل 

فكان موقف اجلماعة مؤيًدا  1221حرب اخلليج الثانية 
للعراق ورافًضا للتدخل األجنيب يف الشأن اإلسالمي والعريب 

تخدمت اجلماعة على عكس موقف النظام، وقد اس
سيطرهتا على النقاابت واالحتادات الطالبية للتعبري عن 
موقفها، وهنا أدرك النظام خطورة التنظيمات اإلسالمية وما 
وصلت إليه من قوة فكرية وتنظيمية داخل اجملتمع املصري، 
فعمد التباع أساليب قمعية متنوعة سواء كانت إعالمية أو 

 .(4)دور هذه التنظيماتسياسية أو تشريعية هبدف حتجيم 
ميكن قراءة فرتة التسعينيات وما محلته من  

تفاعالت وتشابكات بني نظام مبارك والتنظيمات 
اإلسالمية عموًما يف ضوء املراجعات الفكرية اليت تعرضت 
هلا هذه التنظيمات مبا جعلها تتجه للعنف كسبيل للرد على 

                                                           

العوضي، صراع على الشرعية: اإلخوان املسلمون ومبارك  مهشا (4) 
، 451، العدد 41، جملة املستقبل العريب، اجمللد 9111 – 1229
 .951 – 944، ص ص 9112فرباير 

إلسالم السياسي ابملنطقة: البشري بوشلكه، أتمالت يف واقع ا (4)
إخوان مصر منوذًجا، جملة املنارة للدراسات القانونية واإلدارية، 

 .912، ص 9114، 2العدد
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 -التسعينيات–قمع النظام، فقد شهدت هذه الفرتة 
عمليات إرهابية داخل وخارج مصر استهدفت مصاحل 

حاولت بعض العناصر  1224وأهداف مصرية، ففي عام 
املنتمية للتنظيمات اإلسالمية اغتيال رئيس الوزراء عاطف 
صدقي، كما حدثت حماولة الغتيال وزير الداخلية حسن 

حماولة اغتيال الرئيس مبارك  1224األلفي، أيًضا شهد عام 
، أظهرت هذه العمليات التحوالت (1)األثيوبيةابلعاصمة 

اليت طرأت على التنظيمات اإلسالمية فكرًا وحركًة، وهو 
األمر الذي أدركه النظام فاجته لسياسات هتدف إىل حتجيم 

 وتفكيك هذه التنظيمات مبختلف أشكاهلا.
أو اإلخوان –ابلرغم من حصول اإلسالميني  

نية مقاعد يف على مثا -املسلمني على وجه التحديد
، إال أن املشاركة يف االستحقاقات 1224انتخاابت عام 

االنتخابية بعد ذلك أصبحت مشروطة برؤية نظام مبارك، 
مسح النظام للجماعة  -على سبيل املثال– 9114ففي عام 

ابملشاركة يف االنتخاابت مقابل عدم التحالف مع جهات 
 9115داخلية أو خارجية للضغط على النظام، ويف عام 

شن النظام محلة أمنية موسعة على مجاعة اإلخوان ملنع 
مرشحيها من خوض االنتخاابت العمالية والطالبية، وتكرر 

، 9111األمر نفسه يف انتخاابت جملس الشورى 
، وصواًل النتخاابت جملسي 9112واالنتخاابت احمللية 
 .(9)9111الشعب والشورى 

لطرفني مل تقتصر مظاهر الصراع والصدام بني ا 
على القضااي السياسية مثل قضية الدميقراطية وآليات 
تطبيقها، بل امتدت لتشمل األوضاع االقتصادية املتدهورة 
ورؤية كل طرف لعملية التنمية واإلصالح، كما عارضت 

                                                           

( للمزيد حول هذه العمليات ودالالهتا وإسرتاتيجية الدولة يف (1
مواجهتها، راجع: حسنني توفيق إبراهيم، مستقبل التنظيمات 

 .1225، مارس 41دداإلسالمية يف مصر، شؤون األوسط، الع
راجع: سامية مجعة طايل، أزمة التنظيمات السياسية يف  دللمزي (9)  

مصر: دراسة حالة حزب الوفد ومجاعة اإلخوان املسلمني فرتة حكم 
، 4الرئيس مبارك، اجمللة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد

9111. 

التيارات اإلسالمية سياسات النظام اخلارجية مثل استمرار 
مع العمل ابتفاقية كامب ديفيد اليت وقعها السادات 

إسرائيل، وسياسات االنفتاح على الغرب اليت رسخها 
لعهد مبارك،  -مع إعادة متظهرها–السادات واستمرت 

وبقيت عالقة الشد واجلذب بني الطرفني إىل أن جاءت 
ووضعت هناية نظام ثورة يوليو  9111يناير  94ثورة 
9111. 
 خامتة:

أييت التساؤل اإلشكايل يف مقدمة ما نود اإلشارة  
، حول ما إذا كان الصراع بني الطرفني ينبع عن دوافع إليه

عقائدية أم سياسية، وهل كان اإلسالميون يف صراعهم مع 
نظام ثورة يوليو يبتغون من وراء ذلك الوصول إىل السلطة؟، 
وهل قامت ثورة يوليو يف فلسفتها وفق أسس فكرية 
ومنهجية معادية لإلسالم؟ وهل قامت األنظمة السياسية 

لفة على أساس العداء للتيارات اإلسالمية أم أن هناك املخت
 عوامل موقفية دفعتها لذلك؟

ميكن تصوير اإلجابة على هذه التساؤالت من  
ثنااي اجتاهني، األول: يتخذ من ثورة يوليو موقًفا صلًبا، بل 
وال يرى أهنا ثورة من األساس بل انقالاًب عسكراًي نفذه 

امللكي ابلتعاون من جمموعة من الضباط على النظام 
، وعليه يرى هذا االجتاه أن ممارسات (4)الوالايت املتحدة

األنظمة السياسية اليت أنتجها هذا االنقالب ال تعرب إال عن 
الرؤية األمريكية يف عدائها لإلسالم واملسلمني، وكان من 
الالزم أن تعادي هذه األنظمة كافة التنظيمات السياسية 

م أفظع اجلرائم، أو تعمل على املعارضة وترتكب حبقه
احتوائهم لتنفيذ سياستها الداخلية واخلارجية، وابلتايل فإن 
هذا االجتاه يرى أن الصراع بني اإلسالميني والسلطة يف 
هذه الفرتة ما هو إال صراع عقائدي وحرب على اإلسالم، 
الثاين: يرى أن صدامات ثورة يوليو مع التيارات اإلسالمية 

                                                           

مريكية: ثورة يوليو األ، انظر: حممد جالل كشك، دللمزي (4) 
)القاهرة: الزهراء لإلعالم  عالقة عبد الناصر ابملخابرات األمريكية،

 (.1222، 9العريب، ط
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ع على السلطة، ومل تكن دينية أو عقائدية، ما هي إال صرا 
وعليه فإن أي مظهر من مظاهر هذا الصراع مل يكن سوى 
تعبري عن ميزان القوة بني الطرفني، ويعترب هذا االجتاه أن أي 
سلوك قمعي انتهجه النظام السياسي يف أي مرحلة من 
املراحل ضد أي من التيارات اإلسالمية كان تعبريًا من 

قلقها وأن هذه التيارات أصبحت تشكل خطرًا السلطة عن 
 -مثال–عليها، كما يدلل هذا االجتاه ابلقول إنه مل تنشب 

معارك بني الطرفني حول أي عنصر من عناصر العقيدة 
اإلسالمية، وأن ثورة يوليو عربت عن موقًفا معتداًل جتاه 
اإلسالم واختلفت عن الثورات األخرى اليت أعلن بعضها 

انًيا صرحًيا )ثورة أاتتورك مثاًل(، وأعلن البعض اجتاًها علم
اآلخر التشدد واملغاالة وتضخيم دور الدين ومؤسساته 

 .(1))الثورة اإليرانية مثاًل(
انطالقًا من كون أن احلقيقة التارخيية تقع بني 
متناقضني، فإن املقابلة بني هذين االجتاهني تشري أبن: إذا 

من املخابرات األمريكية كانت ثورة يوليو قد متت إبيعاز 
وانطلقت يف مسريهتا لعداء اإلسالم والتيارات اإلسالمية، 
فإن الدور اجملتمعي للدين مل يسمح بذلك، فحركة الضباط 
األحرار مل يكن هلا بناء فكري أو أيديولوجي موحد وهو 
األمر الذي مسح بولوج عناصر إسالمية ذات أتثري داخل 

ن القول أبن ثورة يوليو أمريكية هذا التنظيم، وعليه فإذا كا
الصنع، فإن دور هذه العناصر قد فرر هذا القول من 
مضمونه، كما أن أي من التيارات اإلسالمية مبختلف 
مشارهبا ال ميثل اإلسالم ذاته كعقيدة، لذا فالقول أبن عداء 
النظام هلذه التنظيمات عداء لإلسالم ذاته هو قول غري 

ي التفرقة بني األفكار سليم، كما أنه من الضرور 
واألشخاص، فإذا كانت ثورة يوليو فكرة عربت عن جمتمع، 
فإن الشخص الذي توىل السلطة بعد ذلك ال ميكن أن يعرب 
عن هذه الفكرة قواًل واحًدا، فإذا اعتربًن أن نظام عبد 

                                                           

احلقيقة والوهم يف احلركة اإلسالمية للمزيد، انظر: فؤاد زكراي،  (1)
، 1)القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط املعاصرة،
1225.) 

كان نتاًجا لثورة يوليو، فإن ممارسات هذا   -مثال–الناصر 
ثورة مباشرًة دون متحيص النظام ال ميكن أن تنسب لل

 وحتليل.
إمجااًل، ميكن تبين موقًفا وسطًا بشأن عالقة الشد 

واإلسالميني، يقوم  1249واجلذب بني نظام ثورة يوليو 
على حقيقة أن التحالف الذي قام بني الطرفني ميكن قراءته 
يف حدود الرؤى االسرتاتيجية واملعطيات الداخلية واخلارجية 

وفرص أمام كل طرف، كما أن حالة  وما تفرضه من قيود
الصراع املستمر من عبد الناصر ملبارك بني النظام 
واإلسالميني ما هي إال حالة صراعية بني أطراف معادلة 
سياسية واحدة ينبغي قراءهتا على مستوايت متعددة وليس 

 مستوى واحد، ذلك إلدراك حقيقتها.
 

***** 
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قتصادية درجات وأمناط التنمية يف ظل أنظمة ا
 خمتلفة عرب ستنی عاًما

 عمر مسري
 مقدمة

ا عن النظام ا خمتلفً جاء التأسيس لنظام يوليو ابعتباره نظامً 
ومن مث  ،السابق بناء على احنيازاته االقتصادية واالجتماعية

وكان هذا  ،أتسيسه لنظام اقتصادي واجتماعي جديد
تني الرئيسيَّ تني يف سياق دويل تتنافس فيه القوَّ  التأسيس يتم  

 ،طةيف العامل على كسب والءات الدول الصغرى واملتوسِّ 
ومن ضمن عملية التنافس تلك االستقطاب حنو االندماج 
يف النظام االقتصادي الرأمسايل السائد أو جتذير االحنيازات 
االجتماعية للفئات الثائرة عرب الفكر االشرتاكي والشيوعية 

 شرها بوسائله املختلفة.اليت حياول االحتاد السوفيييت ن
عام خروج االحتالل من - 1245كانت مصر يف عام 

فقد سبق وأصدرت  ،غري مدينة للعامل بشيء -مصر
لت ، وحتوَّ 1244احلكومة املصرية قانون متصري الديون يف 

مصر بعد احلرب العاملية الثانية من مدينة لربيطانيا إىل دائنة 
ا وضعً  نِ عْ مل ي َ مليون جنيه، لكن هذا  441هلا مببلغ 
فقد اخنفضت أسعار  ،ا قبل احلربا ممَّ  أفضل كثريً اقتصادايًّ 

جه لغري وكان امليزان التجاري ملصر يتَّ  ،االقطن عامليًّ 
وكان  ،الت الزايدة السكانيةومل تالحق التنمية معدَّ  ،صاحلها

 يواكب  وتنموايًّ ا اقتصادايًّ رً ق تطو  على اقتصاد الثورة أن حيقِّ 

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 

ر واالستقالل عن املستعمر ابإلضافة لتحويله لتحر  عملية ا
 .(1)يلنموذج تنمو 

إن حماولة إرساء منوذج تنموي مصري خمتلف مقرتن بنظام 
جديرة ابلدراسة عرب مراحله املختلفة ومصريه  1249يوليو 

من حيث أسس ودعائم هذا النموذج مبحاولة التحديث 
اخلدمات مث  والدخول يف التصنيع إىل االندماج يف اقتصاد

االنتقال لالقتصاد النيوليربايل وطبيعة عالقة الدولة بعملية 
هل هي رأمسالية دولة أم دولة  ،التنمية يف تلك املراحل

ية لصاحل القطاع اخلاص أم دولة خاضعة للقطاع متخلِّ 
ناصر والسادات عبد الاخلاص؟ وما مدى وفاء مناذج دول 

در التمويل الدويل ومبارك حباجة االقتصاد املصري من مصا
ومن السلع األساسية ودور االقتصاد املصري وحجمه 

ر وتدهور الصناعة يف املشروع مع الرتكيز على تطو   ؟اعامليًّ 
دالالت عالقات و الوطين من التأميم إىل اخلصخصة، 
 الداخل واخلارج على االستثمار يف مصر.

يوليو ا من نظام عامً  51ع درجات وأمناط التنمية عرب ولتتب  
بنشأته والرتاجع عن منطلقاته وتدهوره حنو النقيض، فإننا 

ع درجات وأمناط التنمية عرب كل فرتة رائسية على سوف نتتبَّ 
ة والقوانني حدة من خالل أهم املنطلقات التأسيسيَّ 

 تب عنها على النحو التايل:والسياسات وما كُ 
 درجات وأمناط التنمية يف العهد الناصري -أواًل 
 حنيازات واملنطلقات التأسيسية:اال ●
إحداث تنمية مل على ثورة يوليو لبناء اقتصاد يع تسع

ة ويناهض التبعية للغرب وللقوى املهيمنة، رمبا وجد مستقلَّ 
ي ابعتباره أحد مناذج التصدِّ -االقتصاد السياسي ملصر 

ا يف انتشار مقوالت ا داعمً سياقً  -مربايلية العامليةاإل ىللقو 
ة اليت ازدهرت يف دراسات االقتصاد الدويل يَّ مدرسة التبع

وتطبيقاته على عالقات الشمال واجلنوب وعالقة املستعمر 
ا تراودها مبستعمراته، فكانت احلركة الوطنية املصرية دومً 

                                                           

قصة االقتصاد املصري من عهد حممد على إىل جالل أمني، ( 1)
-44(، ص ص9119، 1، )القاهرة: دار الشروق، طعهد مبارك

42. 
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ة وتطبيق نظم اقتصادية مغايرة ص من التبعيَّ فكرة التخل  
للمستعمر ابعتبار االقتصاد يف عهده هدفه االستغالل 

ر وارد واالستعباد للبشر بينما النظام اجلديد هو نظام حتر  للم
 مل تصحبها ر الوطين اقتصادايًّ وطين، بيد أن حماوالت التحر  

ة سواء ببناء منوذج حماولة موازية للتنمية السياسية املستقلَّ 
ة املصاحبة لنظام سياسي مغاير لنمط الدميقراطية التمثيليَّ 

دية ء مؤسسات سياسية تعد  اقتصاد السوق احلر، أو ببنا
دية الشكلية التابعة للملك يف  عن تلك التعد  حقيقية بدياًل 
 العهد السابق.

مبا أن الثورة قامت و تنمية تستهدف إعادة التوزيع، وكانت ال
نظام إقطاعي فاسد وظامل فإن عليها أن تقوم  ضدَّ 

ات وإعادة توزيعها قطاعيَّ ابالستيالء على أمالك هذه اإل
، فإن ذلك من ًنحية .د حلركة اجليشلشعب املؤيِّ على ا

ومن  ،خلق شرعية جديدة إبعادة التوزيع تلك يؤدِّي إىل
دي النظام القدمي والطبقة كسر شوكة مؤيِّ أخرى، ي ًنحية

 االجتماعية املوالية له بسلبهم ممتلكاهتم وتوزيعها، ال يتبنيَّ 
ت أم هااملرء ما إذا كانت هذه السياسات ًنبعة من توج  

د إجراءات لكسب الشرعية السياسية ومغازلة القطاع جمرَّ 
ني الذين يعملون يف قطاع الزراعة األوسع من املصريِّ 
فقد كانت املسألة الزراعية مطروحة  ،ويسكنون يف الريف
ات نتيجة للفقر املتزايد يات وحىت األربعينيبقوة منذ العشرين

ك يف ار املالَّ م كبيف الريف، وسوء توزيع امللكية، وحتك  
 االقتصاد الزراعي املصري ويف احلياة السياسية.

 ،العدالة االجتماعيةأيًضا تستهدف  كما كانت التنمية
أن "الشعب  "فلسفة الثورة"فريى عبد الناصر يف كتابه 

حباجة إىل ثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته مث يستقر 
مث  .(1)ن الواحد"ق العدالة ألبناء الوطاألمر فيها على ما حيقِّ 

ة أصدرها حممد تبع هذا االستهداف سياسات أتسيسيَّ 
 عرفت يتالو  ،جنيب واستفاد من أثرها الشعيب عبد الناصر

                                                           

، )القاهرة: بيت العرب للتوثيق ، فلسفة الثورة( مجال عبد الناصر1)
، متاح على موقع ًنصر عرب الرابط 44(، ص 1225العصري، 

   http://bit.ly/2m5y1E0التايل:

بقوانني اإلصالح الزراعي، وأمهها قانون حتديد ملكية 
فقد جاء القانون األول لإلصالح الزراعي  ،األراضي الزراعية
 امللكية الزراعية ادً ، حمدِّ 1249لسنة  112يف سبتمرب برقم 

 111وله أن يهب أبناءه  ،أقصى مبئيت فدان للفرد كحدٍّ 
فدان، وتوزيع األراضي الزائدة على صغار الفالحني بواقع 

دوا مثن هذه األراضي أفدنة( على أن يسدِّ  4إىل  فدانني)
، يضاف % سنوايًّ 4ا وبفائدة على أقساط ملدة ثالثني عامً 

ي لألرض وفاء للموجودات % من الثمن الكلِّ 4,1إليها 
ك ببيع اليت كانت عليها، برغم أن القانون مسح للمالَّ 

أراضيهم الزائدة عن احلد األقصى ملن يريدون وصرف 
 .تعويضات للمالك

ة السياسية اليت أاثرها هذا القانون أكثر قد كانت الضجَّ و 
بكثري من آاثره يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي، فقد 

تة لقانون ابسم امللك فاروق وهيئة الوصاية املؤقَّ صدر هذا ا
أاثر حفيظة كبار ممَّا ، (9)ومل يكن امللك قد غادر البالد بعد

 ،والذين كانوا يسيطرون على األرض وعلى السياسة ،كاملالَّ 
بدأت و  ،ا على القانونوزارة على ماهر احتجاجً  واستقالت

ك ار املالَّ آاثره تظهر يف شكل مصادمات بني الفالحني وكب
د املسلح يف  للتمر  ة يف بعض القرى وصواًل يَّ والسلطات احمللِّ 

املنيا من قبل أحد كبار املالك وهو عديل مللوم ومن خلفه 
 .(4)عائلته

ا من التشريعات االقتصادية اليت ناصر مزيدً عبد المث أدخل 
هات االقتصادية لتحقيق العدالة ق ذات التوج  تعمِّ 

 191ا قانون اإلصالح الزراعي الثاين رقم ومنه ،االجتماعية
ئة ن ختفيض امللكية الزراعية ملوالذي تضمَّ  1251لسنة 

 لبقية األسرة )األوالد( فداًنً  41فدان للفرد، يضاف إليها 
لالنتفاع فقط، وحترمي أي مبيعات لألرض من املالك 

                                                           

ميكن زايرة  1249لسنة  112لالطالع على نص القانون رقم ( 9)
 http://bit.ly/2kWrjjjالرابط التايل: 

يوليو.. "اإلصالح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز  94( أمحد حامد، 4)
يوليو  99ع، بوابة األهرام، خالص الفالح املصري من اإلقطا 

 https://cutt.us/tKrDD، متاح عرب الرابط التايل: 9112

http://bit.ly/2m5y1E0
http://bit.ly/2kWrjjj
https://cutt.us/tKrDD
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ألبنائه، كما ألغى القانون االستثناءات السابقة اخلاصة 
ر األراضي اليت آلت إىل ليلة اخلصوبة. وتقدَّ ابألراضي ق

ألف  914,149نتيجة هذا القانون ب  "اإلصالح الزراعي"
الذي أطلق  1252لسنة  41فدان، مث جاء القانون رقم 

 عليه قانون اإلصالح الزراعي الثالث، والذي جعل احلدَّ 
، غري أن هذا القانون األخري فداًنً  41األقصى مللكية الفرد 

فرصة للتطبيق يف واقع األمر. وتقول اإلحصائيات  مل جيد
ألف  222,124توزيع  متَّ  1252الرمسية أبنه حىت سنة 

 ألف فدان متَّ  114,112فدان على الفالحني منها 
ا لقوانني اإلصالح الزراعي، االستيالء عليها وفقً 

سات ألف فدان كانت تتبع بعض املؤسَّ  124,411و
كان فألف فدان  92,144 ، أما الباقي وقدرهةاملختلف

ا لنفس هذه اإلحصائيات حصيلة أراضي طرح لنيل، ووفقً 
 ،ألف أسرة 449تلك األراضي على  تْ عَ زِّ الرمسية فقد وُ 
، وميكن القول (1)% من األسر الفالحية11أي ما نسبته 

إن هذه القوانني وتلك السياسات املرتبطة هبا تعيد لقطاع 
 ر عدالة اجتماعية حقيقية.الزراعة قيمته وحتاول خلق مظاه

د االجتاه لتحدِّ  1251مث كانت القوانني االشرتاكية يف عام 
العام لالقتصاد املصري، فهو اقتصاد يقوم على سيطرة 
القطاع العام كرافعة لالقتصاد وكآلية لالستقالل عن تبعية 

ي للرأمسالية العاملي، وكماكينة للتصنيع رأس املال احمللِّ 
ت القضية األساسية اليت تواجه الرئيس السريع، فقد كان

مجال عبد الناصر هي بناء الصناعة، يف الوقت الذي مل 
 أيت فيه رأس املال األجنيب للمشاركة يف هذا اجملال، ويف
نفس الوقت عجز القطاع اخلاص عن الوفاء مبتطلبات 

% 9.4التنمية يف وقت تتزايد فيه نسبة السكان مبعدل 
                                                           

 انظر: (1)
خالد أبو بكر، قانون اإلصالح الزراعي بني املؤيدين واملعارضني،  -

 مرجع سابق.
صاد ركز الدراسات االشرتاكية، حتوالت االقتوحدة الدراسات مب -

املصري.. مالحظات أولية، )القاهرة: مركز الدراسات االشرتاكية، 
 ، متاح على موقع االشرتاكي عرب الرابط التايل:5(، ص 1222

http://bit.ly/2ngQVrS 

احلديث عن ثورة يوليو والصناعة  ، أصبح ال ميكنسنوايًّ 
بدأ بتمصري بعض  يدون احلديث عن القطاع العام الذ

املصاحل األجنبية بعد أتميم قناة السويس، مث قامت الدولة 
مث صدرت  ،إبجراء بعض التأميمات 1251منذ عام 

. هبذه 1251القوانني االشرتاكية األساسية يف يوليو سنة 
هو ام وبدأ ينمو مبكون أساسي ن القطاع العاإلجراءات تكوَّ 
مث قامت الدولة إبقامة مشروعات وشركات  ،ةالشركات املؤممَّ 
 .(9)ا لربامج التصنيع املتتاليةأبمواهلا تنفيذً 

هل  ،لقد اختلف حينها وحىت اآلن حول هذه اإلجراءات
هي أتمني للنظام أم للثورة ومحايتها ولضرورهتا التنموية 

ن لكن الكثري حىت ممَّ  ،وطينوللحفاظ على االستقالل ال
هات الناصرية يرون أن حجم هذه لوا عن التوج  حتوَّ 

اإلجراءات وأثرها يف اجملتمع واالقتصاد واالستجابة ملطالب 
ومشاكل اجملتمع تصبح معه الفكرة األمنية قاصرة عن جتريد 
هذا اإلجراء من قيمته حىت لو توافق ذلك مع مصلحة ذاتية 

 .(4)للنظام الناصري
نعود للسؤال حول ماهية النظام االقتصادي املغاير الذي  
كان يريده عبد الناصر، ونلحظ أن الرجل بدأ حيلم يف 

بنموذج رأمسايل قريب الشبه بنموذج دولة  "فلسفة الثورة"
ودور اجليش أو إىل ذلك فهو يقول عن الطريق  ،الرفاه

و يتساءل وجييب قائال "ما هو الطريق؟ وما هو الطليعة فيه 
دورًن على هذا الطريق؟ أما الطريق فهو احلرية السياسية 

ا دورًن فيه فدور احلارس فقط؟ ال يزيد وال وأمَّ  ،واالقتصادية
 .نة ابلذات موقوتة أبجل"احلارس ملدة معيَّ  ينقص...

ة املؤقتة وهذا الدور احلارس قد طرأ لكن يبدو أن هذه املدَّ 
فرتة من االستفتاء عليه ات كبرية أثناء حكمه يف العليه تغري  

، فقد فشلت كل 1211حىت وفاته عام  1245يف 
                                                           

( سامي شرف، اشرتاكية عبد الناصر واالحنياز للفقراء، املصري 9)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112ديسمرب  94اليوم، 

https://cutt.us/ODehr 
-9193يوليو 33الدميقراطية ونظام ( طارق البشري، 4)

(، ص 1221، 1، )بريوت: مؤسسة األحباث العربية، ط9171
112. 

http://bit.ly/2ngQVrS
http://bit.ly/2ngQVrS
https://cutt.us/ODehr
https://cutt.us/ODehr
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حماوالت حتفيز الرأمسالية الوطنية لتشكيل رافعة لالقتصاد  
كما فعل طلعت حرب، ومن هنا التجأ الرجل لتقوية دور 

ة جماالت الدولة يف االقتصاد عرب دخول القطاع العام يف كافَّ 
 االت بعينها.االقتصاد كمنافس قوي مث كمحتكر جمل

فإن نظام يوليو جنح بتمصري الطبقة  ،ن األمراكما   أايًّ 
ل هذه املسيطرة على االقتصاد صناعة وزراعة وجتارة، مث حوَّ 

وكان  ،بعيد السيطرة إىل الدولة لتصبح رأمسالية دولة إىل حدٍّ 
هات االقتصادية وتلك السياسات والتشريعات هلذه التوج  

دة على غالبية دية واجتماعية جيِّ االقتصادية آاثر اقتصا
املواطنني، لكن هذا النمط من التصنيع السريع خلق ما 

 ،يه البعض برجوازية الدولة أو الربجوازية البريوقراطيةيسمِّ 
خدمت من قبل النظام وهذه الطبقة أو الفئة االجتماعية استُ 

ك لة يف مالَّ احلاكم جملاهبة الربجوازية التقليدية اليت كانت ممثَّ 
ا لتحويل االقتصاد دً جيِّ  لت وعاءً وهذه الفئة مثَّ  .(1)ياألراض

للنمط الليربايل يف املرحلة الالحقة ابستيعاهبا لسياسات 
ة للتحديث ميكن هلذه الفئة اإلفادة ليَّ آاالنفتاح االقتصادي ك

منها ابالنفتاح على القطاع اخلاص والوكاالت التجارية 
 للشركات العاملية.

 تصاد الناصري:هيكل االق ●
لت مصر إىل منط االقتصاد حتوَّ  1242بداية من العام 

ومبا أنه كان هناك اهتمام ابلزراعة كقطاع  ،ط الشاملاملخطَّ 
حيوي لالقتصاد املصري الذي كانت أهم سلعة ينتجها 

ن قوانني إحىت قيام الثورة هي القطن اخلام، ميكن القول 
رة يوليو للفئات أهم مكتسبات ثو  اإلصالح الزراعي تعد  

 وهي أساس قاعدته الشعبية وأحد أهمِّ  ،الشعبية املصرية
وجوهره  ،أسس العقد االجتماعي الذي اعتمده النظام

حنقق التنمية االقتصادية"، ولتنمية الزراعة  ىت"الصمت ح
والذي جاء متويله  ،ا جاء مشروع السد العايلوالطاقة معً 

والر مع االحتاد مليون د 21بتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 

                                                           

، الدولة والنظام العاملي: مؤثرات التبعية ومصر( أمحد اثبت، 1)
لقاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية االقتصاد والعلوم )ا

 .141(، ص 1229السياسية جامعة القاهرة، 

ذلك اتفاقية قرض أخرى مع االحتاد السوفييت  السوفييت، تال
لتمويل جممع احلديد والصلب حبلوان واتفاق للتعاون 

، (9)مليون دوالر 194االقتصادي مع أملانيا الغربية بقيمة 
وإن   ،ن نظام عبد الناصر استأنف سياسة االقرتاضإأي 

رة يف حقيقية ومؤثِّ  كانت لتمويل مشروعات قومية إنتاجية
هيكل االقتصاد والصناعة املصرية ويف إطار متويل اخلطة 

قت وهي خطة حقَّ  (،1254-1242)اخلمسية األوىل 
الت االستثمار إذ ارتفعت معدَّ  ؛مستهدفاهتا بشكل كبري

وارتفع الدخل احلقيقي للفرد بنسبة  ،الت التصنيعومعدَّ 
ا قت منوًّ وحقَّ  ،ا% بعد ركود ألكثر من أربعني عامً 4

 .(4)%5ا يفوق حقيقيًّ  اقتصادايًّ 
كانت فلسفة اخلطة اخلمسية األوىل هي التصنيع السريع 
وإحالل الواردات للبدء يف خلق أرضية متكاملة للتنمية 

وحتويل مصر من دولة زراعية إىل دولة صناعية،  ،ةاملستقلَّ 
وهي خطة اعتمدت االهتداء بتجارب االحتاد السوفييت 

اهلند ودول أمريكا الالتينية يف خلق اقتصاد مستقل والصني و 
سعة تستوعب اإلنتاج الصناعي وقطاع وسوق حملية متَّ 

زراعي يتم زايدة إنتاجه واستخراج الفائض منه خلدمة 
 .(4)أهداف الصناعة

كانت الديون واملعوًنت مسألة يف غاية احلساسية يف تلك 
االستقالل الوطين  نظر إليها ابعتبارها متس  إذ كان يُ  ،الفرتة

ى معوًنت غذائية ة، كانت مصر تتلقَّ س التبعيَّ والكرامة وتكرِّ 
مليون  11بلغت  1245أمريكية ومساعدات فنية يف عام 

لكنها انقطعت لعامني ومل تستأنف إال يف العام  ،دوالر
ته مصر من ، وبلغ إمجايل ما تلقَّ 1242/1242املايل 

 211قرابة  (2541-1242)قروض ومساعدات يف الفرتة 
مليون جنيه من الوالايت  411مليون جنيه مصري )

                                                           

قصة االقتصاد املصري من عهد حممد على إىل ( جالل أمني، 9)
 .41-42عهد مبارك، مرجع سابق، ص ص 

 .41( املرجع السابق، ص 4)
، حتوالت االقتصاد ( وحدة الدراسات مبركز الدراسات االشرتاكية4)

 .2املصري.. مالحظات أولية، مرجع سابق، ص 
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مليون جنيه من االحتاد السوفييت ودول  411املتحدة و
الكتلة الشرقية واملؤسسات الدولية وبعض الدول الغربية(، 

% من الناتج احمللي 4ل هذا االقرتاض الضخم كان ميثِّ 
 ،العامة % من االستثمارات41اإلمجايل يف تلك الفرتة أو 

ر وهي نسبة بدت مزعجة حينها لنظام يبحث عن التحر  
 .(1)الوطين واالستقالل واخلروج من التبعية

واجه االقتصاد املصري أزمة اقتصادية  1251بعد نكسة 
اء ضعف املعوًنت من الكتلتني الغربية والشرقية، ة جرَّ حادَّ 

وتكلفة التهجري حلوايل مليون من سكان مدن القناة، 
مت مصر من عائدات قناة السويس والسياحة وتوقف ر وحُ 

إنتاج برتول سيناء، ابإلضافة لتكلفة اجملهود احلريب يف الفرتة 
، كما أن آجال الوفاء ابلديون 1214إىل  1251من 
ي املعوًنت ت يف تلك السنوات، وبدأت مصر يف تلقِّ حلَّ 

 لكن ،واملنح العربية كبديل عن املعوًنت األمريكية والغربية
ا من كل املعوًنت واملساعدات الديون كانت أكرب حجمً 

د اتفاقية املعوًنت ، ومل جتدَّ 1252رها مؤمتر اخلرطوم اليت قرَّ 
بعد توقيع اتفاقية السالم مع  ىالغذائية األمريكية سو 

رة إسرائيل، وهنا جند أن املعوًنت وإن كانت بشروط ميسَّ 
قطاعها إىل مدى إال أهنا تشري يف استمرارها أو ان ،اماليًّ 

 بعة.رضاء املاحنني على السياسات املتَّ 
ر من إذن فالتجربة التنموية اليت بدأت مبساعي حنو التحر  

آلت  ؛ة وبناء منوذج تنموي مستقل يعتمد على الذاتالتبعيَّ 
بفضل الديون وبفضل عدم اقرتاهنا مبسار سياسي دميقراطي 

صادية وسوء إدارة العمليات العسكرية إىل نكسة اقت
وانتكاسة للفلسفة العامة إلدارة االقتصاد وضرورة للبحث 

النظر إليها ابعتبارها رأمسالية دولة  ليات مغايرة، بل متَّ آعن 
خبطاب اشرتاكي، ورغم ذلك كانت جتربة تنموية متوازنة 
ميكن نقدها والبناء على مكتسباهتا، فلم تكن تنمية التصنيع 

 ،ومتوازن ن بشكل متوازٍ اعلى حساب الزراعة بل منا القطاع

                                                           

، 9111-9193التاريخ االقتصادي للثورة.. ( علي اجلريتلي، 1)
 .144-192(، ص ص 1214)القاهرة: دار املعارف، 

منهما يف الناتج احمللي اإلمجايل  سواء من حيث إسهام كلٍّ 
 الت النمو أو التشغيل.أو معدَّ 
عهد السادات: الدولة املتخلية واقتصاد النمو  -ااثنيً 
 التابع

حيث إن نسبة غري قليلة من  ،ورث السادات اقتصاد حرب
هة إىل موجَّ  كانت  عوائد ووسائل العملية اإلنتاجية

اجملهودات واإلمدادات احلربية، وكانت كلفة احلرب حاضرة 
هاته سواء عند تربيره لتوج   ،ايف خطاابت السادات دومً 

أو يف مواجهته  ،ولسياسات التحرير االقتصادي ورفع الدعم
للخطاابت السياسية العربية اليت بدأت يف معاداته عقب 

 د.ية يف كامب ديفتوقيع اتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلي
مل تسمح ظروف النكسة وحرب االستنزاف وحرب أكتوبر 

للنظام السياسي ابلوقت الكايف ملراجعة  للنخبة املصرية وال
ة ونتائجها وإخفاقاهتا وحتدايهتا، جتربة التنمية املستقلَّ 

ل من ابإلضافة إىل أن االقتصاد العاملي كان قد بدأ يتحوَّ 
طنية إىل هيمنة السوق احلر هيمنة رأمسالية الدولة الو 

تلعب فيه الدولة كانت ل  واالندماج، ولكن هذا التحو  
ر اليمني ي كما يصوِّ ل ال يؤدِّ ا، وهو حتو  ا أساسيًّ القومية دورً 

ل مأزوم وذو طبيعة مركبة إىل الرخاء والرفاهية، ولكنه حتو  
 يتمثَّل يف مدرسة التبعية تواجه حتدايً ، وكانت وغري متكافئة

 منوذج السوق بدأ ا من البلدان اليت كانت تتبىنَّ عددً  أن
آسيا شهدت كوراي   غري مسبوق، ففيا اقتصادايًّ شهد منوًّ ي

ا  سريعً ا اقتصادايًّ اجلنوبية واتيوان وهونج كونج وسنغافورة منوًّ 
ى ما شهده االحتاد السوفييت يف جمده. ويف أمريكا تعدَّ 

ني كانوا قد وصلوا إىل الالتينية، وحتت سيطرة جنراالت ميينيِّ 
، شهد ذلك االقتصاد، 1254السلطة يف الربازيل مثال يف 

ا. ويف ا كبريً ا صناعيًّ عً وهو األكرب يف القارة اجلنوبية، توس  
سبانيا واليوًنن إالقارة األوروبية شهدت بلدان مثل 

والربتغال، وكلها حتت سيطرة ميني يطبق سياسات السوق، 
 .(9)خوهلا السوق األوروبية املشرتكةا مسح بدا سريعً منوًّ 

                                                           

( وحدة الدراسات مبركز الدراسات االشرتاكية، حتوالت االقتصاد 9)
 .4-4املصري، مرجع سابق، ص ص 
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كانت رؤية السادات قائمة على أن اللعبة السياسية 
واالقتصادية يف العامل مفاتيحها بيد الغرب األمريكي 
واألورويب املسيطر على االقتصاد العاملي والداعم األكرب 
للنماذج الراغبة يف االنعتاق من التبعية لالحتاد السوفييت 

اشرتاكية كانت أو  ،ماذج التنموية املنبثقة عنهعد عن النوالبُ 
 شيوعية أو حىت دميقراطية اجتماعية، ومن هنا سادتْ 

ة اقتصادية مع انفتاح سياسي حمدود للغاية، يلاري إجراءات لب
قتصادية، يف غياب اإلصالحات االة يلارب ياللتلك غري أن 

ت. اإىل ظهور رأمسالية احملسوبيَّ  تْ ضَ السياسية اهلادفة، أفْ 
عة ابالمتيازات على جانب  فقد استحوذت النخب املتمتِّ 

ي كبري من مكاسب اخلصخصة والنمو االقتصادي الكلِّ 
 .(1)والتجارة املتزايدة

تيحت لنظام السادات وعلى الرغم من أنه بعد احلرب قد أُ 
ة من خالل عودة املالحة يف قناة السويس أو موارد حمليَّ 

ملني ابخلارج، فإنه مل حيسن صادرات البرتول أو عوائد العا
ترشيدها لتمويل احتياجات االقتصاد دون اللجوء لالقرتاض 
اخلارجي، ففي عهد السادات كانت هناك إغراءات كثرية 

ن، يْ ع يف الدَّ ني للسادات للتوس  من قبل الدائنني الغربيِّ 
باع سياسات وكذلك االنفتاح االقتصادي على الغرب واتِّ 

ل، وعدم جتديد بنيته ني قطاع عام مكبَّ اقتصادية متناقضة، ب
ى ا أدَّ اإلنتاجية، وبني اجتاه حركة استرياد غري منضبطة، ممَّ 

فال هي  ،إىل عدم توصيف دقيق للهوية االقتصادية ملصر
 فإن ا جلالل أمنياشرتاكية، وال هي اقتصاد سوق حر، ووفقً 

مليار  14.4مع وفاة السادات بنحو  رَ دِّ الدين اخلارجي قُ 
 .(9)الردو 

هات ا ابلتوج  إال أن هذه األوضاع االقتصادية مرتبطة أيضً 
السياسية للسادات وبسياساته اإلقليمية حيث تدهورت 

                                                           

ابحوط وبريي كاماك، االقتصاد السياسي العريب: ( جوزيف 1)
يناير  91مسارات حنو النمو العادل، مركز كارنيجي للشرق األوسط، 

 https://cutt.us/dLVt3، متاح عرب الرابط التايل: 9112
جالل أمني، قصة االقتصاد املصري من عهد حممد على إىل ( 9)

 .51-55ارك، مرجع سابق ص ص عهد مب

العالقات االقتصادية مع الدول العربية بعد توقيع القاهرة 
ى إىل عودة الكثري من ا أدَّ اتفاقية السالم مع إسرائيل، ممَّ 
لتايل ضعف التحويالت واب ؛العمالة املصرية بدول اخلليج

ل لمساعدات العربية ملصر واليت كانت تشكِّ تراجع حادٍّ لو 
ضعف كذلك ا يف الناتج القومي اإلمجايل و ا مهمًّ رقمً 

املساعدات الغربية لنظام إال أن االستثمارات العربية مبصر، 
 السادات بلغت ذروهتا يف أعوام املفاوضات اليت أفضت إىل

وتراوحت بني  ،1212-1214 ديتوقيع اتفاقية كامب ديف
وعادة ما  ،(4)% من الناتج احمللي اإلمجايل99و 14

ات يف مواقف ارتبطت الزايدة الكبرية يف هذه املعوًنت بتغري  
 .(4)مصر اخلارجية

وهذه السياسات االقتصادية املعتمدة على االستدانة 
عجز املوازنة كانت بداية النكشاف  واملعوًنت اإلمنائية لسدِّ 

ا وانتهاء صورة االقتصاد الذي قتصاد املصري خارجيًّ اال
ة، حيث بدأت الدولة تفقد دورها جه حنو التنمية املستقلَّ يتَّ 

سواء كان مصدر الدعم هذا هو الوالايت  ،لصاحل الداعمني
املتحدة عرب برًنمج املعوًنت االقتصادية والعسكرية املقرتن 

ة والتعاون أو دول منظمة التنمي ،ديابتفاقية كامب ديف
االقتصادي، واليت بدأت بدورها تضغط ابجتاه إجراء 
إصالحات لصاحل القطاع اخلاص وطبقات رجال األعمال، 

م السادات مصر حبجم مديونية خارجية ال تزيد فلقد تسلَّ 
مليار  14.4مليار دوالر بينما سلمها مدينة ب 1.4على 

 .(4)اكما أشرًن سابقً   1221دوالر عند مقتله يف 

                                                           

( البنك الدويل، صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية املتلقاة )% من 4)
، موقع البنك .Egypt, Arab Rep -إمجايل الدخل القومي( 

  http://bit.ly/2mUvLjvالدويل، متاح عرب الرابط التايل: 
ة والسياسة اخلارجية املصرية.. دراسة يف االقتصاد عمر مسري، الثور  4))

، رسالة ماجستري غري منشورة، 9114-9111السياسي الدويل 
جامعة القاهرة،  -)القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

 .112(، ص 9112
جالل أمني، قصة االقتصاد املصري من عهد حممد على إىل ( 4)

 .55عهد مبارك، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/dLVt3
http://bit.ly/2mUvLjv
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ات الدائنني ت هذه السياسات ابلطبع مقرتنة مبشروطيَّ كان
ع املصادر بني ل هيكل الدين اخلارجي من دين متنوِّ وحتو  

الكتلة الشرقية والكتلة الغربية واملؤسسات املالية الدولية 
واملساعدات العربية، إىل دين يغلب على هيكله االستدانة 

واالحتاد من نفس املصادر متمثلة يف الوالايت املتحدة 
األورويب واملؤسسات املالية الدولية، مبا هلذه اجلهات من 

ات قاسية على االقتصاد واملواطن املصري، ولعل مشروطيَّ 
السادات نفسه دفع مثن هذه السياسات ابالحتجاجات 

يناير  12و 12الشعبية اليت واجهها، وعلى رأسها انتفاضة 
لتخفيض فية حيث أعلنت احلكومة إجراءات تقش   ،1211

العجز، ومنها ختفيض الدعم للحاجات األساسية بصورة 
% والشاي  94% والسكر  41ترفع سعر اخلبز بنسبة 

% وكذلك بعض السلع األخرى ومنها األرز وزيت  44
الطهي والبنزين والسجائر وربط هذا بضرورة االتفاق مع 
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل لتدبري املوارد املالية 

افية الالزمة، وهو األمر الذي أشعل االحتجاجات اإلض
 .(1)ليومني إىل أن تراجعت احلكومة عن قراراهتا تلك

إن اختيار السادات القتصاد النمو التابع للرأمسالية العاملية 
املعضالت االقتصادية الرئيسية من  بتعبري البعض، مل حيلَّ 

قاعدة ومل خيلق له  ،محيث تزايد العجز والبطالة والتضخ  
اجتماعية قوية مثلما فعلت القوانني االشرتاكية من إصالح 

باع هذه زراعي وأتميم لنظام عبد الناصر، وابلتايل فإن اتِّ 
السياسات االنفتاحية من منطق املغايرة وفقط كان له أثر  

 .(9)كبري على االقتصاد واالجتماع املصري
 :هيكل االقتصاد املصري يف عهد السادات ●

ع بني الزراعة ادات السلطة هبيكل اقتصادي متنوِّ استلم الس
وجتربة التصنيع السريع وحماوالت االكتفاء الذايت من بعض 
السلع ومصادر الطاقة، لكن ميكن القول إن السادات 

                                                           

، 9111، جملة االشرتاكية الثورية، 1211دروس انتفاضة يناير ( 1)
 http://bit.ly/2m882Mfمتاح عرب الرابط التايل: 

الدولة والنظام العاملي: مؤثرات التبعية ومصر، مرجع  أمحد اثبت،( 9)
 .141سابق، ص 

بسياسات التحرير االقتصادي قد خلق ما ميكن تسميته 
حيث إن القطاع  ،القطاع الصناعي االنفتاحي التجميعي

مل يكن يف معظمه سوى  1214نشأ منذ  الصناعي الذي
% من 51-44فكانت  ،صناعات قائمة على التجميع

وحيتكر  ،احتياجات قطاع الصناعة تستورد من اخلارج
 .(4)استريادها جمموعة حمدودة من األفراد والشركات

ن السادات كان يريد إهناء مرحلة إ أيًضا وميكن القول
الشامل مع إبقاء  االقتصاد املركزي القائم على التخطيط

 الرجل الدولة مسيطرة على مفاصل االقتصاد، فقد غريَّ 
صبغة اشرتاكية إىل  يه العام لالقتصاد من اقتصاد ذالتوج  

اقتصاد يف طريقه لالندماج يف االقتصاد الرأمسايل الغريب، 
ا على كراهية السادات للنموذج ه قائمً وسواء كان هذا التوج  

ه يف طريقه لألفول أو كانت هذه نأالسوفييت واحلديث عن 
هات رغبة دفينة لديه يف خلق نظام اقتصادي خمتلف التوج  

ت عن االقتصاد الناصري خللق شرعية جديدة واألولوايَّ 
على جزء كبري منها  بعد أن قضتْ -تساند شرعية احلرب 

ه فإن التوج   -هرولته للدخول يف عملية سالم غري حمسوبة
  ابلكلية.العام لالقتصاد قد تغريَّ 

ا فإن السادات أنشأ جهاز مشروعات اخلدمة الوطنية أيضً 
بغرض حتقيق االكتفاء الذايت النسيب  1212سنة 

مداد السوق احمللي، وكان إالحتياجات القوات املسلحة و 
هي  1214هذا مبثابة حماولة ترضية للجيش ابعتبار أن 

أخرى ل اجليش أبمور من شغْ  بدَّ  وابلتايل ال ،آخر احلروب
حىت ال ينشغل ابلسياسة وال ينقلب على قيادته، وكانت 
هذه بداية القتصاد اجليش املوازي والذي ال يعلم أحد 

 من أبواب الفساد ل ابابً حجمه احلقيقي حىت اآلن ويشكِّ 
 لعدم خضوعه ألية شفافية وحماسبة.

 
 

                                                           

، املصري وكيفية اخلروج منه مأزق االقتصادعبد اخلالق فاروق،  (4)
 .15(، ص 9114، 1)القاهرة: دار الثقافة اجلديدة، ط

http://bit.ly/2m882Mf
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هناء عهد إمبارك والسياسات النيوليربالية: حنو  -ااثلثً 
 على االقتصاد سيطرة الدولة

جاء مبارك للسلطة بعد انتهاء مرحلة اقتصاد احلرب، بل 
وبعد سنوات من قطع العالقات العربية مع نظام السادات، 

ته يف استعادة تلك العالقات سهلة بعض ما جعل مهمَّ 
ة من اإليرانية املمتدَّ -الشيء، وجاءت احلرب العراقية

للعودة فرصة متميزة للنظام يف مصر  1225حىت  1212
للصف العريب ولو من الناحية الربمجاتية البحتة، لكنه جاء 

فال  ،هات والسياساتط اقتصادي يف التوج  ختب   يف ظلِّ 
عبد النظام السادايت استطاع القطع ابلكلية مع سياسات 

 استطاع وال ،وال استطاع إرساء نظام تنموي مغاير ،ناصرال
واجملتمع والدولة  االستجابة ملتطلبات واحتياجات االقتصاد

املصرية بطريقة حتفظ على النظام استقراره، لكن هذا ال 
ا كبرية على نظام مبارك والذي استفحل يف مسار يعين قيودً 

االبتعاد عن منط التنمية املستقلة وسار يف مسارات معادية 
ا لها سببً ترى يف الدولة وتدخ  اليت ملكتسبات يوليو 
 لى حنو ما سنرى:ع ا للحلِّ للمشكالت ال طريقً 

 سياسات اخلصخصة وانسحاب الدولة من االقتصاد: ●
 ،اتيبدأت سياسات اخلصخصة بوترية سريعة يف التسعين

عام بدايًة من  .9111ت حىت قيام ثورة يناير واستمرَّ 
أي خالل سبعة عشر  ،9111وحىت هناية عام  1224

مليار جنيه يف الوقت  44شركة بسعر  945بيع  ا، متَّ عامً 
 145ال إمليار جنيه ومل يتبق  911  ر بلذي كان مثنها يقدَّ ا

رات وتقديرات شركة فقط مملوكة للدولة، بل وظهرت مؤشِّ 
فعلية رمسية أكرب حلجم الفساد يف عملية اخلصخصة تلك، 

على إهدار املال العام يف عمليات اخلصخصة بسبب  تْ دلَّ 
لقيمة الفعلية الفرق يف القيمة السوقية للشركات املباعة وبني ا

مليار جنيه حسب  411اليت بيعت هبا، والذي بلغ 
 .(1)تقديرات بنك االستثمار القومي

                                                           

، 9111-1224( أمحد حافظ، موجات اخلصخصة يف مصر 1)
، متاح عرب الرابط 9112مارس  92املعهد املصري للدراسات، 

 http://bit.ly/2mVWxaVالتايل: 

ر حينها حاجة الدولة لتمويل عجزها الدائم كان املربِّ 
نفاق على الصحة والتعليم واخلدمات األساسية، واملتفاقم لإل

ن جتارب عديدة للخصخصة جنحت يف اخلالص من إ
ق خسائر ا غري منتج وحيقِّ ابعتباره قطاعً عبء القطاع العام 

عالية،  رات منوٍّ قت مؤشِّ فادحة، لكن هذه السياسة وإن حقَّ 
م وفقر عالية وتدهور رات بطالة وتضخ  فت مؤشِّ فقد خلَّ 

سفر أرقام فلم تُ  ،اقتصادي حاد على مستوى التفاصيل
النمو الكبرية عن إعادة توزيع حقيقي أو عن جسر هوة 

 جود.التفاوت املو 
هات والسياسات االقتصادية مل يكتف مبارك هبذه التوج  

بل قام ابلتزامن إبهناء آخر مكتسبات نظام يوليو  ،الكلية
وهو قانون اإلصالح الزراعي إبدخال تعديالت أفرغت ما 

ففي الرابع والعشرين من يونيو  ،ى منه من مضمونهتبقَّ 
لسنة  25قانون الأصدر جملس شعب مبارك  1229
، 1249لسنة  112قانون البتعديل بعض أحكام  1229

أما تعديالته  ،األخري هو قانون اإلصالح الزراعي األول
ا بقانون تنظيم العالقة بني املالك واملستأجر يف فعرفت رمسيًّ 

وعرفت لدى الفالحني بقانون طرد  ،األراضي الزراعية
املستأجرين، أعطى القانون اجلديد مهلة مخس سنوات 

وهو اليوم الذى فقد  ،1221األول من أكتوبر انقضت يف 
فيه ما يقرب من مليون عائلة أراضي كانوا حىت صدور 

عون فيها حبيازة آمنة. الغالبية الساحقة منهم  القانون يتمتَّ 
وبفقدان األرض فقدوا  ،كانوا من صغار املزارعني الفقراء

ذه ه تْ وأدَّ  ؛اا لرزقهم وألماهنم الغذائي أيضً ا رئيسيًّ مصدرً 
ني بضربة % من املصريِّ 11السياسة إلفقار وهتميش قرابة 

وكانت القوى السياسية ىف جمملها غري رافضة ، واحدة
للقانون فيما عدا حزب التجمع واحتاد الفالحني )حتت 

 ،لكن اعرتاضاهتم ذهبت أدراج الرايح ،التأسيس آنذاك(
رغم أن موقف حزب التجمع مل ينكر وجود إشكالية خاصة 

ة للتعامل معها، كان يَّ م اقرتاحات جدِّ ع القائم وقدَّ ابلوض
أمهها اقرتاح إنشاء صندوق إلقراض املستأجرين بغرض شراء 

http://bit.ly/2mVWxaV
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من املالك بسعر السوق مث تقسيط السعر على فرتة  ياألراض
 .(1)طويلة

 ،ى من إرث يوليوة ما تبقَّ إذن قام نظام مبارك بتفكيك كافَّ 
بينما  ،شديد اهلشاشةلنظام اقتصادي واجتماعي  سَ وأسَّ 

قام بتقوية أجهزته األمنية، كان اهلدف العام لرجاالت نظام 
مبارك هو إثبات نظرية التساقط الليربالية اجلديدة، لكن 
الشيء الوحيد الذي تساقط هو نظامه السياسي يف 

دون تغيري كبري يف سياساته االقتصادية  9111
 واالجتماعية.

 د مبارك:هيكل االقتصاد املصري يف عه ●
سواء اجملموعة االقتصادية يف -اعتمد اقتصاديو عهد مبارك 

أن نظرية على  -الوزارة أو اخلرباء االقتصاديني املؤيدين له
وأن االهتمام بقطاع واحد   ،التساقط كفيلة بتحقيق النمو

رات االقتصادية ألعلى كرافعة لالقتصاد إبمكانه جر املؤشِّ 
ا على ع تلقائيًّ و سوف تتوزَّ وأن عوائد النم ،بوترية منضبطة

اجلميع، فكان القطاع الرافعة هو القطاع اخلدمي مبا يرتبط 
والسياحة وحصيلة السويس به من عائدات العبور يف قناة 

بيع شركات القطاع العام واخلدمات اللوجستية املرتبطة 
بقطاع االتصاالت، مث بعد صعود اجملموعة االقتصادية 

ال مبارك بدأ عهد املضارابت الكبري النيوليربالية بقيادة مج
ابعتبار القطاع املايل واملصريف هو  ،يف البورصة والعقارات

 رد.مطَّ  قاطرة هذا االقتصاد حنو منوٍّ 
وابتت الضرائب  ،مهلت الزراعة والصناعةيف سبيل ذلك أُ 

والديون املصدر الرئيسي لتمويل املشروعات واالستثمارات 
ا على املوازنة عم الفئات الفقرية عبئً اعتبار د احلكومية، ومتَّ 

فرض عني جلذب  اتيف حني أن دعم الصادر  ،العامة
رات االقتصاد الكلي، فقد االستثمار األجنيب وحتسني مؤشِّ 

ا جراء خصخصة العديد من اهنارت زراعة القطن متامً 
ل شركات الغزل والنسيج وإمهاهلا وتدهور ماكيناهتا وحتو  

                                                           

عن قانون اإلجيارات الزراعية وعما فعله مبارك مبصر  ( رمي سعد،1)
، متاح عرب 9114يونيو  99واملصريني، جريدة الشروق، بتاريخ 

 http://bit.ly/2n5bwQ0الرابط التايل: 

يف إطار اقتصاد السمسرة  أراضيها لعقارات بيعت
ألف  545 واملضارابت وتضاءلت املساحة املنزرعة به من

-9112ألف فدان  452إىل  9114-9114فدان عام 
 .(9)ا للجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاءوفقً  9111

ا بصدد اقتصاد خدمي مايل ابمتياز يعتمد عشية الثورة كنَّ 
سياحة وعوائد على الديون اخلارجية واحمللية وعلى ريع ال

ني العاملني ابخلارج، العبور بقناة السويس، وحتويالت املصريِّ 
ل من دعم املواطنني إىل دعم املستثمرين، ويقوم على ويتحوَّ 

سيطرة القطاع اخلاص على مفاصل االقتصاد وعوائد النمو 
عرب الشركات الكبرية يف قطاعات احلديد والصلب 

هو اقتصاد ديون واإلنشاءات واالتصاالت، وابلتايل ف
بعيد من ًنحية الديون ومن  ا إىل حدٍّ منكشف خارجيًّ 

ًنحية اعتماده على مصادر التمويل الدولية عالية الكلفة 
 بشكل مفرط.

نظام أنه فها نظام مبارك والوصف الدقيق لألوضاع اليت خلَّ 
سلطوي يعتمد يف استقراره علي دولة شبه ريعية حظيت 

لنفط وعائدات قناة السويس ومن قات مالية هامة من ابتدف  
وعندما اهنارت هذه اإليرادات الريعية  ،املساعدات اخلارجية

جهزته األمنية أقام النظام إبعادة ترتيب أولوايته لصاحل تقوية 
طلب  وظلَّ  ،وزايدة مواردها على حساب الفقراء

املساعدات اخلارجية هو أحد أهم أنشطة نظام احلكم يف 
وصف هلا هو تعبري الراحل سامر  مصر، وهي وضعية أدق

 .(4)"سليمان "النظام القوي والدولة الضعيفة
)عبد  وعلى مستوى التصنيع العسكري للنظم الثالث ●

كانت هناك حماوالت جادة   :الناصر/ السادات/ مبارك(
لتطوير التصنيع العسكري املصري يف العهد الناصري، 

                                                           

( اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مؤشر املساحة احملصولية 9)
  http://bit.ly/2mr9hpZتاح عرب الرابط التايل: للقطن، م

( ملزيد من التفصيل حول االقتصاد السياسي لنظام مبارك عشية 4)
النظام القوي والدولة الضعيفة:  الثورة ميكن مراجعة: سامر سليمان،

، )القاهرة: اهليئة إدارة األزمة املالية والتغيري السياسي يف عهد مبارك
 .921-921(، ص ص 9114، 4املصرية العامة للكتاب، ط

http://bit.ly/2n5bwQ0
http://bit.ly/2mr9hpZ


 

63 

ادئها إقامة كان أهم مب  ۳5۹۱يوليو  ۳۲فعندما قامت ثورة 
هذا  جيش وطين قوي يعتمد على صناعة حربية وطنية متد  

 إنشاء وإقامة املصانع تواىَل  اجليش ابلعتاد والسالح، ومن مثَّ 
احلربية هبدف تصنيع الذخائر واملفرقعات واألسلحة 

رغم التأثري السليب للدعاية املبالغة على العمل ، املختلفة
ق بتصنيع الطائرات أو الفين اهلندسي سواء فيما يتعلَّ 

 .الصواريخ
إلنتاج  اطموحً  اففي بداية الستينيات بدأت مصر مشروعً 

سبانيا وبعض املهندسني األملان إوتطوير الطائرات مبساعدة 
ين من املالحقات السوفيتية، ويف إطار املشروع قامت الفارِّ 

مصر بتصميم طائرة خفيفة الوزن أسرع من الصوت ومتت 
ا لتصميم حمرك وبذلت جهدً  ،300P-HAتسميتها 
 للطائرة.

وعندما واجه املشروع أزمة يف شراء حمرك الطائرة رأت 
إلنشاء مصنع لصناعة  احلكومة املصرية أن املبلغ كافٍ 

 144بدأ إنشاء مصنع  1251احملركات يف مصر، ويف عام 
تدريب املهندسني املصرين ابملصنع  حملركات الطائرات، ومتَّ 
من طياري أملانيا الشرقية واالحتاد علي أيدي كفاءات 

توفري أماكن االختبار والورش اخلاصة ابلطائرة  متَّ و السوفييت، 
 تومتَّ  ،واحملرك بقاعدة حلوان اجلوية جنوب شرق القاهرة

يف  ،1254أول مرة يف يوليو  E-300جتربة احملرك اجلديد 
 تمت HA-300حني أن النموذج التجريىب للطائرة 

 .(1)1254رس ما 1جتربته يف 
حيث قامت  ،وأمثرت هذه اجلهود عن تعاون مصري هندي
وذلك  E-300اهلند ابملساعدة يف التمويل لتطوير احملرك 

 HALللحصول على حمركات جديدة ملقاتلتها ماروت 
24 Marut-HF  ارين  من الطيَّ نيرسال اثنإومت

ستعداد لقيادة الطائرة ني لكلية الطريان ابهلند لالاملصريِّ 
300-HA،  َّرت اهلند طائرة من طراز ووفMarut 

                                                           

( مقابلة تليفزيونية لقناة روسيا اليوم مع املهندس رشدي عطية، 1)
، 9114مايو  91أحد مهندسي مصنع حلوان للطائرات، بتاريخ 

 s/LHVnMhttps://cutt.uمتاح عرب الرابط التايل: 

مارس  1251بعد نكسة لكن و  ،E-300لتجربة حمرك 
ونتيجة  ،إليقاف املشروع متواصاًل  االسوفييت ضغطً 

وس قامت ارين الر  للمشاكل املالية وتوافر عدد كبري من الطيَّ 
وذلك بعد  ،1252احلكومة املصرية إبلغاء املشروع يف 

وقد  وجتربته.  E-300لث من احملرك نتاج النموذج الثاإ
مليون  144ف هذا املشروع احلكومة املصرية أكثر من كلَّ 

يف املقاتالت  E-300استخدام احملرك  ومتَّ  ،جنية مصرى
 .Maruti-HF 24اهلندية ماروت 

 ؛حاول السادات استغالل الدعم العريب ملصر أثناء احلرب
قطر و ية فقام ابلتعاون مع ثالث دول عربية هي السعود

إلنشاء اهليئة العربية للتصنيع  ۹۱۹5واإلمارات يف عام 
برأس مال مشرتك يفوق املليار دوالر، بغرض بناء صناعة 

لتأسيس قاعدة  عريب املشرتك إثر إتفاق دويل الدفاع العريب
لة يف: وشاركت مصر حبصة عينية متمثِّ  ،رةصناعية متطوِّ 

صناعة ل) ۹۳مصنع و )إلنتاج الطائرات(،  5۲مصنع 
إلنتاج حمركات ) ۹۲5مصنع و املركبات املدرعة(، 
 .(9)لصناعة الصواريخ() ۲۲۲الطائرات(، ومصنع 

رغبة يف كانت لديه لرجل  اويف عهد مبارك ميكن إدراك أن 
اجليش أكثر  تركيز اهتمامإهناء التصنيع العسكري و 

فرغم  ،بعيدة عن األهداف العسكريةالقتصادية النشطة اابأل
يه وزارة اإلنتاج احلريب من تطوير ملدرعات أو ما تشري إل

سيارات لألغراض املدنية أو حىت حديث عن حمركات 
إال أهنا تظل بعيدة عن جوهر التصنيع العسكري  ،طائرات
م الذي كان ميكن الوصول إليه ابلبناء على جتربة املتقدِّ 
إذ انصرفت اهليئة إىل تصنيع أجهزة منزلية  ،اتيالستين

متطورة يف أنشطة للسكك احلديدية لكن  وصناعات غري
وهو ما يستتبع  ،ادً يظل التسليح املصري األساسي مستورَ 

اجليش والقرار املصري لصاحل املنتجني ودوهلم، بل وصل 
إىل متحف  411األمر مببارك أن أهدى طائرات حلوان 

 من البناء على هذه النماذج واستكمال الطريان بربلني، بداًل 
                                                           

( ملزيد من املعلومات والتفاصيل حول اهليئة وأنشطتها احلالية ميكن 9)
  http://bit.ly/2ngTw5aزايرة موقع اهليئة،عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/LHVnM
http://bit.ly/2ngTw5a
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حتويل املصنع من تصنيع الطائرات إىل  ومتَّ تلك الربامج، 
 .(1)صناعة األدوات املنزلية

 خامتة
كان الرئيس عبد الناصر حياول بناء نظام تنموي مستقل 

هذه احملاولة وقد القت  ،قائم على التخطيط املركزي الشامل
ع مصادر التمويل وتبادل ا من حيث تنو  ا مواتيً ا دوليًّ سياقً 

د رؤية بشائر  مبجرَّ ياق الدويل تغريَّ اخلربة، لكن هذا الس
يه للوجود اإلسرائيلي ومبجرد حتدِّ  ،ق هذا النمط التنمويحتق  

يف املنطقة، لكن هذا النموذج التنموي مل يستحضر خطورة 
االستدانة ابلشكل الكايف وهو النظام الذي جاء بعد قرابة 

ب تهم بسبا من فقدان املصريني الستقالهلم وحريَّ سبعني عامً 
 هذه الديون.

ر الكبري يف دت ديون نظام عبد الناصر الطريق للتطو  مهَّ 
املديونية اخلارجية ملصر واليت جنمت ابألساس عن 

هات االقتصادية للرئيس السادات حنو حترير االقتصاد التوج  
املصري من سيطرة الدولة والقطاع العام، ودجمه يف النموذج 

ما مل يكن هيكل جتربة بين ،االقتصادي الرأمسايل السائد
ا هلذا االنفتاح، وهو ما التصنيع وتنويع االقتصاد مستعدًّ 

ل االقتصاد املصري لنمط التنمية التابعة للمركز الرأمسايل حوَّ 
ني ابلغالء ل االقتصاد خلدمة الدائنني وأثقل املصريِّ وحوَّ 

 والتفاوت.
 لسياسات سلفه ولكن بنخبة اًل جاء نظام مبارك مكمِّ 

اقتصادية جديدة قامت ببيع أصول الدولة املصرية وطبقة 
الفساد  تى اخلصخصة، وشرعنأبخبس األمثان حتت مسمَّ 

عرب اعتماد التخصيص ابألمر املباشر لألراضي وممتلكات 
الدولة كوسيلة جلذب مزيد من االستثمارات، وأسس 

 اقتصاد رأمسالية احملاسيب.
ا أو عرب ل ذاتيًّ وَّ مل مي يشري النمط التنموي املصري إىل أنه ما

وسائل التمويل الدولية األقل كلفة كاالستثمارات األجنبية 
والتحويالت النقدية للعمالة ابخلارج وتعظيم عوائد السياحة 

                                                           

( مقابلة تليفزيونية لقناة روسيا اليوم مع املهندس رشدي عطية، 1)
 مرجع سابق.

هات مل تصحبه توج   وما ،تؤول نتائجه للفشل ؛واملالحة
األمر  ،فإنه يعاين من سوء توزيع عوائده ؛اقتصادية صحيحة

صادية واجتماعية جتعل من اجملتمع الذي خيلق فجوات اقت
م، كما ساحة صراع ال ساحة تعاون للبناء والرتاكم والتقد  

تشري إىل أن التخطيط املركزي لالقتصاد وإن كانت له 
مساوئه إال أنه أحدث طفرة اجتماعية يف قطاعات التعليم 

ا ال أبس به يف مسرية التصنيع والصحة وقطع شوطً 
 والتحديث.

 

****
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معامل : اعة املصرية بنی االشرتاكية والرأمساليةالزر 

 9193التحوالت الكربى منذ عام 
 )*(رجب عز الدين

 :مقدمة
حيظى قطاع الزراعة أبمهية كربى يف كل بالد العامل         

على اختالف توجهاهتا الفكرية ونظمها االقتصادية 
والسياسية، وذلك ابعتباره قطاًعا حيواًي ال ميكن ألي 

د أن يقوم دونه، إذ خترج منه مادة احلياة من طعام اقتصا
وشراب وغذاء ودواء ملليارات البشر، كما خترج منه مادة 
الصناعة والتجارة وترتتب عليه سائر التفاعالت االقتصادية 
التقليدية واملستحدثة. وجتتهد دول العامل كافة يف دعم 
 مزارعيها بشىت الطرق سواء على مستوى اإلنقاق املايل
املخصص للزراعة واملوارد املائية، أو على مستوى حتسني 
ظروف الفالحني املعيشية والصحية واخلدمية بوجه عام، 
وصوال إىل الدفاع عن مصاحلهم يف حاالت املنافسة 
التجارية مع دول العامل األخرى، كما يف حالة اتفاقيات 

 9115التجارة احلرة املوقعة بني االحتاد األوريب وكندا عام 
واليت أخذت يف اعتبارها خماوف املزارعني البلجيكيني من 

، وكذلك اتفاقية (1)منافسة املنتجات الزراعية الكندية
التجارة احلرة اليت توصل إليها االحتاد األوريب مع دول 

ولكنها مل تدخل حيز  9112أمريكا اجلنوبية يف يونيو 
م النفاذ بعد، بسبب خماوف املزارعني الفرنسيني وضغطه

 .(9)على حكومة بالدهم )حىت منذ ما قبل عقد االتفاق(
                                                           

  العلوم السياسية.ابحث يف )*(
 ،DWموقع ،توقيع اتفاقية التجارة بني االحتاد األورويب وكندا  (1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9115أكتوبر  41

https://cutt.us/3JyMV  
 انظر اآليت:((9

ومن املفارقات الدالة يف هذا السياق، أن مسألة        
الدعم احلكومي لقطاع الزراعة ال تقتصر على النظم اليسارية 
أو الشيوعية كما هو شائع، بل متتد إىل النظم الرأمسالية اليت 

ولة يف النشاط تتبىن مقوالت حرية السوق وعدم تدخل الد
االقتصادي، فرغم أن أمريكا وأوراب مها معقل املذهب 
الليربايل والنظام الرأمسايل إال أن قطاع الزراعة لديهم ال 
خيضع ملعادالت العرض والطلب والسوق احلر منذ عقود، 
ومازالت هذه الدول تدعم قطاع الزراعة والفالحني مبليارات 

أن ثلث ميزانية االحتاد ، لك أن تتخيل (4)الدوالرت سنوايً 
األوريب تذهب إىل دعم املزارعني األوربيني وذلك مبا يقارب 

 . (4)مليار يورو سنوايً  41

                                                                                    

 ا اجلنوبية،اتفاق اترخيي للتجارة احلرة بني أورواب وجتمع دول يف أمريك 
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112يونيو  DW ، 92موقع 

https://cutt.us/LuNaw   
احتجاجات املزارعني ختيم على زايرة ماكرون للمعرض  -

فرباير  94، 94موقع فرانس  الدويل للزراعة يف ابريس،
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112

https://cutt.us/r54eK  
مليار دوالر خالل  19( خصصت وزارة الزراعة األمريكية مبلغ  (4
لدعم املزارعني املتضررين من التقلبات العاملية بسبب  9112عام 

 15التوتر التجاري بني أمريكا والصني، مث رفعت هذا الدعم إىل 
 . 9112 مليار دوالر خالل عام

راجع: وزير الزراعة األمريكي يقول املزارعون "ضحااي"  -
، متاح :9112يونيو  94حلرب التجارة، موقع رويرتز،  

  https://cutt.us/4Oqtsعرب الرابط التايل: 
يعلم املزارعون األمريكيون العظماء “وكتب ترامب معلًقا على األزمة 

لصني لن تتمكن من إحلاق األذى هبم يف ذلك ألن رئيسهم يقف أن ا
جبانبهم وفعل ما لن يفعله أي رئيس آخر، وسأفعل ذلك جمدًدا العام 

 ”. املقبل إذا تطلب األمر!
راجع: ترامب يشيد ابقتصاد بالده وسط خالف مع  -

أغسطس  5 موقع رويرتز، الصني ويتعهد بدعم املزارعني،
 ط التايل: ، متاح عرب الراب9112

https://cutt.us/FVQpH  
مليار يورو على  41، أنفق االحتاد األوريب 9111( يف عام  (4

مليار يورو مت إنفاقها على الدعم املباشر،  42التنمية الزراعية، منها 

https://cutt.us/3JyMV
https://cutt.us/LuNaw
https://cutt.us/r54eK
https://cutt.us/4Oqts
https://cutt.us/FVQpH
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يعين هذا يف هناية املطاف أن النقاش حول الدعم     
احلكومي للمزارعني يف الدول الرأمسالية ال يتأسس على 

 تبدو األفكار اجلامدة بل على ميزان من املصاحل احليوية اليت
وسائل حتقيقها متناقضة مع املقوالت األساسية للنظام 
الرأمسايل، حيث فمازالت احلكومات حاضرة وبقوة يف دعم 

. ورغم أن (1)هذا القطاع حملًيا والدفاع عن مصاحله دولًيا
بل  –كما أشرًن–قطاع الزراعة ليس حرًا يف هذه الدول 

ة إال أهنا يُدار حتت عني وإشراف وإنفاق احلكومات الغربي
مازالت تضغط على الدول النامية والفقرية لرفع يدها عن 
قطاعها الزراعي وفالحيها، متذرعة مبقوالت حرية السوق 
وخالفه بل وتعترب ذلك أحد الشروط الالزمة للحصول على 

 املنح والقروض الدولية. 
وختتلف حكومات دول العام النامي يف درجة       

وط وفقا العتبارات كثرية حملية االستجابة إىل هذه الضغ
ودولية، وتبدو مصر من الدول اليت استجابت هلذه الضغوط 
بداية من النصف الثاىن من سبعينيات القرن املاضي حيث 
أطلق الرئيس السادات ما عرف ب "سياسة االنفتاح 
االقتصادي" تزامًنا مع الدخول يف مفاوضات السالم مع 

الفات واسعة مع أمريكا وأوراب إسرائيل والتوجه حنو إقامة حت
                                                                                    

يف املائة  41ويشكل الدعم الزراعي ودعم مصائد األمساك أكثر من 
من ميزانية االحتاد األوريب. وترتاوح اإلعاًنت اليت حيصل عليها املزارع 

ألف يورو لكل هكتار حسب معايري  1111يورو إىل  41من 
ألف  4111خمتلفة، بينما حتصل املزرعة الواحدة على دعم يصل إىل 

مليون يورو  191يورو سنواًي، كما أطلق االحتاد األورىب برًنجًما بقيمة 
راعني املتضررين من األزمة األوكرانية الروسية األخرية اليت لدعم املز 

 قررت على إثرها روسيا حظر استرياد املنتجات الغذائية األوربية. 
بدء تطبيق إصالحات السياسة : عبد هللا مصطفى، راجع -

الزراعية املشرتكة يف االحتاد األورويب يف ظل معاًنة بسبب 
، 9114يناير  9  موقع الشرق األوسط، احلظر الروسي،

   https://cutt.us/if8ipمتاح عرب الرابط التايل:
( راجع حول هذه الفكرة مقال مرتضى الشاذيل، السياسة السيئة  (1

 14 نون بوست،  لفكرة جيدة.. هل التجارة احلرة هي حرة ابلفعل؟،
  على الرابط التايل:، متاح 9112ابريل 

https://cutt.us/Rcvmo  

على حساب االحتاد السوفييت، وصوال إىل حقبة الرئيس 
 9111مبارك اليت امتدت منذ أوائل الثمانينيات وحىت عام 

)ثالثة عقود تقريًبا(، واليت استكمل فيها هنج السادات 
وتوسع فيه على مستوى أغلب القطاعات االقتصادية وعلى 

تعرض لسلسة من السياسات  رأسها قطاع الزراعة الذي
املضادة متاًما إلصالحات احلقبة الناصرية يف مخسينيات 

 وستينيات القرن املاضي.
وتسعى هذه الورقة إىل رصد مالمح السياسات الزراعية     

يف مصر االشرتاكية )عبد الناصر( والرأمسالية )السادات 
ومبارك( وآاثرها االقتصادية واالجتماعية، هبدف تكوين 

ورة متكاملة عن حالة القطاع وما مر به من حتوالت على ص
مدار ستة عقود مضت منذ إعالن اجلمهورية وحىت قيام 

. ومن مث، فقد مت تقسيم الورقة إىل 9111ثورة يناير 
تناول فرتة الرئيس عبد الناصر، بينما دمج  األولحمورين: 
رمها بني حقبيت الرئيسني السادات ومبارك ابعتبا احملور الثاىن

يعربان عن توجه اقتصادي واحد خيتلف متاًما إىل حد الضد 
مع توجه احلقبة الناصرية، هذا مع عدم إغفال الفروق بني 
فرتة السادات القصرية )إحدى عشر سنة تقريًبا( استغرقت 
أغلبها يف حرب االستنزاف وحرب اكتوبر وتوابعها وتبعاهتا، 

عقود وتعد أطول  وبني حقبة مبارك املمتدة على مدار ثالثة
 فرتة حكم يف اتريخ مصر احلديث بعد حممد علي. 

احملور األول: معامل فرتة الرئي  عبد الناصر )مصر 
 االشرتاكية(

متيزت احلقبة الناصرية بثالثة معامل أساسية يف جمال     
تعلق مبا أطلق عليه آنذاك قانون ، املعلم األول يالزراعة

توسيع قاعدة املالكني  اإلصالح الزراعي الذي هدف إىل
لألرض، وكسر احتكار فئة كبار املالك والعائالت مللكيتها 
من خالل مصادرة أراضيهم بوصفهم "إقطاعيني"، وإعادة 
توزيعها على صغار الفالحني واملعدمني بوصفهم ضحااي 
عوملوا كعبيد خالل الفرتات امللكية السابقة. أما املعلم 

القات اإلجيار )لألراضي الثاين، فيختص بقانون حتديد ع
والعقارات( والذي استهدف إعادة ترتيب العالقة بني املالك 

https://cutt.us/if8ip
https://cutt.us/Rcvmo
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واملستأجرين بطريقة أخرى مكملة لإلصالح الزراعي متيل 
لصاحل املستأجرين من الفالحني واملزارعني، ويعترب األمر 
مرتبطًا بعملية اإلصالح الزراعي. وابلنسبة إىل املعلم األخري، 

بناء السد العايل وهو أكرب مشروع مائي يف  فيتعلق مبشروع
اتريخ مصر احلديث، واستهدف تنظيم حركة املياه على 
مستوى القطر من خالل االستفادة من خترين مياه الفيضان 
املهدرة وإعادة استغالهلا يف التوسع الزراعي واستصالح 
األراضي، إضافة إىل استغالهلا يف توليد الكهرابء )نصف 

 ر تقريًبا وفقا للتقديرات آنذاك(.احتياجات مص
وميكن بلورة ما سبق يف السياسات التالية: اإلصالح 
 الزراعي وأاثره، مشروع السد العايل، استصالح األراضي. 

 اإلصالح الزراعي وآاثره: .1
اختذ نظام احلكم العسكري الصاعد يف مصر بعد      

مسارًا مشاهبا يف اإلصالح الزراعي ملا  1249انقالب 
كته أغلب الدول االشرتاكية وقتها يف شرق أوراب وآسيا سل

وأمريكا الالتينية، إال أن تطبيقه هلذا النمط اإلصالحي مل 
يكن حاًدا ابلصورة اليت شاعت عنه، كما مل يؤد يف النهاية 
إىل حتوالت جذرية شاملة كما ُروج له، فقد مت تطبيق 
ار اإلصالح الزراعي على ثالث مراحل تدرجيية على مد
 1سبعة عشر عاًما عرب ثالثة قوانني مكملة: األول يف 

فدان  911وحدد سقف امللكية ب  1249سبتمرب عام  
فدان،  111وحددها ب  1251للفرد، والثاين يف عام 

فدان  911فدان للفرد و 41وحددها ب  1252واألخري يف 
 لألسرة.
ويبدو أن األثر السياسي للقانون األول كان مقصوًدا       

لذاته أكثر بكثري من اآلاثر األخرى اليت جاءت متواضعة 
، ومتثل هذا (1)على مستوى اجملالني االقتصادي واالجتماعي

لطبقة  -حمسوبة العواقب-اهلدف السياسى يف توجيه ضربة 
كبار مالك األراضي الزراعية اليت سيطرت على مراكز 

                                                           

 ،أزمة اجملتمع الريفي يف مصر: هناية الفالح؟ حبيب عايب، (1) 
(، ص 9114)القاهرة: املركز القومي للرتمجة، ي، ترمجة: منحة البطراو 

42 . 

السلطة يف العصر امللكي وخُيشى من نفوذها ومقاومتها 
لنظام الوليد الذي تقوده جمموعة من صغار الضباط. ل

ويؤكد ذلك التخوف الضجة السياسية اليت وقعت بعد 
،  (9)صدور القانون بيومني، حيث استقالت وزارة علي ماهر

كما أعلن كثري من السياسيني والشخصيات القيادية يف 
األحزاب العلنية املوجودة على الساحة معارضتهم للقانون، 

دهم جتاوز مرحلة املعارضة إىل التمرد املسلح بل إن أح
ضده؛ فقد تصدى "عديل مللوم" أحد كبار املالك ومن ورائه 
عائلته ذات النفوذ يف حمافظة "املنيا" جنوب مصر، ومعه 
مئات من الرجال املسلحني، للسلطة اجلديدة، وأعلن أنه 
لن يرتك هذا القانون مير واستمرت املناوشات بينه وبني 

الشرطة أسابيع إىل أن مت القبض عليه وحماكمته قوات 
 .(4)ابلسجن

ويبدو حتسب الطبقة العسكرية الصاعدة واضًحا يف     
طريقة صياغتهم للقانون األول الصادر بعد االنقالب بنحو 

(، حيث اشتمل علي 1249سبتمرب  1يوم تقريًبا ) 44
كملة مواد خفيفة األثر ابلنسبة للمالك مقارنًة ابلقوانني امل

اليت جاءت بعد سنوات، فقد مسح ذلك القانون للمالك 
ببيع أراضيهم الزائدة عن احلد األقصى ملن يريدون، كما 
أعطى هلم احلق يف جتنب أراضي اآلخرين املبيعة وكذلك 
مسح هلم أن يهبوا أوالدهم مائة فدان زائدة عن احلد 
األقصى. أيًضا قرر القانون صرف تعويضات للمالك بقيمة 

شرة أمثال قيمتها اإلجيارية عن املساحة املنزوعة إضافة إىل ع
تعويضهم عن املنشآت الثابتة وغري الثابتة القائمة على 
األرض بقيم عالية )مثل: األشجار واآلالت وغريها(، ونظم 

                                                           

 ماهر قد اقرتح يف ذلك الوقت حتديد امللكية الزراعية ب  ي( كان عل (9
سنوات على أن  4فدان، وترك الباقي للتخلص منه خالل  411

 جنيهات. 4جنيًها طاملا بقيت الضريبة  91يكون اإلجيار 
راجع حادثة عديل مللوم وردود األفعال السياسية على إصدار  (4) 

 الرابط التايل:  متاح عرب ، موقع مقاتل،قانون االصالح الزراعي
 https://cutt.us/8iXtE  
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القانون صرف التعويضات يف شكل سندات على احلكومة 
 .(1)%4تسدد على مدى ثالثني عاًما بفائدة سنوية قدرها 

ويف هذا السياق قرر القانون توزيع األراضي الزائدة على     
أفدنة( على أن يسددوا  4إىل  9صغار الفالحني بواقع )

مثن هذه األراضي على أقساط ملدة ثالثني عاًما وبفائدة 
% من الثمن الكلي 1.4% سنواًي، يضاف إليها 4

ملوجودات اليت كانت عليها )األشجار ا لألرض؛ نظري
الت وغريها(. وقد بلغ جمموع األراضي اليت مت نزع واآل

ملكيتها يف ظل قانون اإلصالح الزراعي ما يربو على نصف 
ألف فدان تقريًبا(، أي ما يقرب من 544مليون فدان )

% من إمجايل املساحة املنزرعة يف مصر يف ذلك الوقت 2.4
مليون فدان تقريًبا. وقد جرى توزيع هذه  4.4والبالغة 

ضي وفًقا لنظام معني أُعطيت فيه األولوية ملن كان يزرع األرا
األرض فعال مستأجرًا أو مزارًعا، مث ملن هو أكرب عائلة من 
 أهل القرية، مث ملن هو أقل ماال منهم، مث لغري أهل القرية.

وقد جاءت النسخ األحدث من قوانني اإلصالح     
زامًنا مع الزراعي أقل مرونة مع املالك من القانون األول ت
 1251استقرار نظام احلكم العسكرى اجلديد، ففي عام 

، وأطلق عليه قانون اإلصالح 191صدر القانون رقم 
الزراعي الثاين، وأهم ما يف هذا القانون هو جعل احلد 

فداًن  41فدان، ُيضاف إليها 111األقصى مللكية الفرد 
ات لبقية األسرة )األوالد( لالنتفاع فقط، وحترمي أي مبيع

لألرض من املالك ألبنائه، كما ألغى القانون االستثناءات 
اخلاصة ابألراضي قليلة اخلصوبة، كما خفض التعويض 
املقدر للمالك املنزوع أراضيهم إىل ربع السعر املقدر يف 
القانون األول، وتقدر األراضي اليت آلت إىل اإلصالح 

قانون ألف فدان، أما ال 914الزراعي نتيجة هذا القانون ب 

                                                           

( للمزيد حول تفاصيل نزع امللكيات وإعادة توزيعها، راجع   (1
بشأن اإلصالح الزراعي، وابألخص 1249لسنة   112القانون رقم 

( اليت نظمت مسألة التعويضات عن األراض املستوىل 11املادة )
منشور على الرابط ، egylawموقع  ، 9114أبريل  91عليها، 
       https://cutt.us/RYlLFالتايل:

وأطلق عليه قانون  1252لسنة  41الثالث فحمل رقم 
اإلصالح الزراعي الثالث، والذي جعل احلد األقصى مللكية 

 فداًن.  41الفرد 
وتشري اإلحصائيات الرمسية إىل أن جمموع ما مت توزيعه    

 221بلغ  1211إىل  1249من أراضي خالل الفرتة من 
األكثر من حجم % على 14ألف فدان تقريًبا مبا ميثل 
ألف فدان مت  114، منها (9)األراضى املزروعة آنذاك

 124االستيالء عليها وفقا لقوانني اإلصالح الزراعي، وحنو 
 92ألف فدان كانت تتبع العائلة املالكة، أما الباقي وقدره 

ألف فدان فقد كانت حصيلة أراضي طرحها النيل على 
وقاف، ووفقا ألف فدان تتبع األ 114جانبيه إضافة إىل 

لنفس هذه اإلحصائيات الرمسية فقد وزعت تلك األراضي 
% من 2مليون فرد أي  1.1ألف أسرة تضم  494على 

 .(4)1211سكان الريف املصري عام
اختلف الباحثون يف تقييم آاثر هذه القوانني، كما اختلفوا   

سابقا يف وصفها ابالشرتاكية أم الليربالية، خاصة وأن فكرهتا 
ن جديدة بل نوقشت يف عهد امللك فاورق واثر مل تك

، كما صنفها البنك الدويل (4)بشأهنا جدل يف الربملان آنذاك
ساعتها ابعتبارها قوانني ليربالًية متناغمة جاءت موافقة 
للنمط األمريكي يف اإلصالح الزراعي، علًما أنه قد دعمتها  
 كال من حكومات بريطانيا وأمريكا آنذاك، بشكل ال خيلو
من األبعاد السياسية يف ظل حالة الصراع األمريكي الدائر 

                                                           

 . 41ص هناية الفالح، مرجع سابق،  عايب، بحبي (9)  
 ،42-41( املرجع نفسه، ص  (4

التحوالت حممود عبد الفضيل،  : وراجع أيًضا -
-9193االقتصادية واالجتماعية يف الريف املصري )

ئة املصرية العامة للكتاب، )القاهرة: اهلي (،9171
 .99-91(، ص 1212

( راجع يف تفاصيل النقاش حول اإلصالح الزراعي قبل عام  (4
  الرابط التايل: ربع ، موقع مقاتل، متاح1249

https://cutt.us/xFTlD  
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مع االحتاد السوفييت وحماولة الطرفان جذب واستمالة 
 الطبقات احلاكمة يف الدول الصاعدة. 

ويرى بعض الباحثني أن قوانني اإلصالح الزراعي مل        
تنجع يف زايدة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ نتيجة احنصار 

ظام اجلديد على مسألة احليازات وإعادة توزيع تفكري الن
األراضي، كما يرون أن هذه القوانني مل حتل مشكلة 

 44املعدمني الزراعيني، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة حنو 
ابملائة، مث  41اخنفضت إىل  1254ابملائة، ويف عام 

ابملائة، ووصلت يف هناية  44إىل  1219ارتفعت عام 
ابملائة من مجلة سكان الريف، كما مل  51 الثمانينيات إىل

ينجح اإلصالح الزراعي يف حتسني وتطوير قوى وعالقات 
 اإلنتاج يف الريف املصري إىل احلد الذي كان متصورًا.

بينما يقول مؤيدون إن هذه القوانني جنحت يف إضعاف  
سلطة ونفوذ مالك األراضي وخففت التوزيع غري املتساوي 

كٍل أو اخر، كما منحت احلماية لألرض الزراعية بش
ملستأجري األرض عرب تثبيت نظام إجيار األرض الزراعية 

ووضع قواعد اثبتة لتحديد اإلجيار عند مستوايت منخفضة 
النقدي ونظام املشاركة يف احملصول، حيث يتم من خالهلا 
إعادة توزيع حقوق االنتفاع ابألرض بني املالك 

قابلة للتوريث مبا عقود واملستأجرين، كما جعلت هذه ال
اختزل دور املالك إىل جمرد حمصلني إلجيارات منخفضة ال 
تتغري على مدى سنوات وعقود، وهو ما جعل املستأجرون 
شركاء يف ملكية األراضي الزراعية، بل إذا أراد املالك أن 
يبيعوا ممتلكاهتم، كان عليهم أن حيصلوا على موافقة 

% من إيراد البيع يف 41ن املستأجرين الذين كانوا أيخذو 
مقابل إخالء األرض، كما ألغت هذه القوانني مسألة 

بضمان األرض واستبدلته ابحملصول إضافة إىل االقرتاض 
التوسع يف السلف النقدية والعينية من خالل اجلمعيات 
التعاونية إضافة إىل سن بعض التشريعات لصاحل فئة عمال 

ومحايتهم من  -ملصريأفقر الطبقات يف الريف ا-الرتاحيل 
 .(1)استغالل مقاويل األنفار

 مشروع السد العايل وآاثره: .9
أما ابلنسبة ملشروع السد العايل، فقد اختلطت فيه        

األبعاد الفنية ابلسياسية، خاصة بعد رفض البنك الدويل 
متويله، ورفض الرئيس عبد الناصر لالشرتاطات األمريكية 

ملشروع من كونه مشروًعا مائيًا والربيطانية آنذاك، فتحول ا
حملًيا خيضع ملعايري فنية مركبة إىل كونه مشروعا حترراًي يعرب 
عن االستقالل الوطين ومقاومة التبعية واالستعمار وهو ما 
دفع ابجتاه اإلصرار على تنفيذه مهما كانت العقبات 

، ورمبا كان ذلك سبًبا يف اختفاء (9)والعراقيل واحملاذير
تخوفة من اآلاثر السلبية للمشروع على املدى األصوات امل

الطويل واليت حتولت إىل ظواهر حمسوسة خالل السنوات 
األخرية وصارت حمل مالحظة ونقد املختصني يف علوم 

 الزراعة والنبات واملياه.
تركزت أهداف مشروع السد العايل يف أربعة أهداف       

ضان املهدرة أساسية: األول: يتعلق ابلتحكم يف مياه الفي
وإعادة استغالهلا يف مواسم اجلفاف مبا حيسن من حركة 
الري الدائم يف مصر. اهلدف الثاين: يتعلق ابستصالح 

                                                           

بكر،  : خالد أبويف اإلصالح الزراعي راجع اجلدل حول تقييم  (1)
موقع أرشيف إسالم قانون اإلصالح الزراعي بني املؤيدين واملعارضني، 

  https://cutt.us/59q1tالرابط التايل:  ربع أون الين، متاح
ثورة يوليو اترُينا وراجع أيًضا كتاب عبد الرمحن الرافعي،  -

اهرة: ، )الق9191-9193القومي يف سبع سنوات 
(، فصل السياسية االجتماعية 1222دار املعارف، 
 .414-415للثورة، ص ص 

راجع التفاصيل املنشورة على موقع وزارة الري حول مشروع   (9)
  الرابط التايل: ربع، متاح السد العايل

https://cutt.us/Q3uHH  
السد العايل.. "حكاية  ا تقرير أمحد مسري،وراجع أيضً  -

شعب" واجه طغيان االستعمار لتحقيق أحد أحالم ثورة 
يوليو  91يوليو القومية، موقع جريدة األهرام احلكومية، 

 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112
 https://cutt.us/S471K  

https://cutt.us/59q1t
https://cutt.us/Q3uHH
https://cutt.us/S471K
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ألف فدان زراعي جديد يف الصحراء من فائض املياه  111
املخزنة. أما اهلدف الثالث: يتعلق ابستغالل املياه املخزنة 

ء مشاريع اليت كانت تصب يف البحر قبل ذلك يف إنشا
قومية كربى كاالستزراع السمكي هبدف تلبية احتياجات 
املواطنني من األمساك وتصدير الفائض. اهلدف األخري: 

% من احتياجات 44توليد الكهرابء بتقديرات تصل إىل 
مليون  91إىل  12السكان البالغ عددهم آنذاك من 

 نسمة. 
كما -ركزت دراسات السد على اآلاثر االجيابية     
لكنها مل هتتم ابلقدر الكاف ابآلاثر اجلانبية  -كرًنها أعالهذ 

املتوقعة من تشييده، ومل تقرتح سياسات مكملة للتعامل 
معها. وتشري دراسة للبنك الدويل آنذاك إىل خماطر حمتملة 
على الزراعة املصرية تتمثل يف تراجع خصوبة الرتبة يف حالة 

ا سينعكس يف احنسار الطمي خلف السد يف حبرية ًنصر مب
النهاية على  تراجع إنتاجية الفدان. وكان الفيضان يف 

عرب ما  -رغم خماطره–السابق جيدد تربة الدلتا ابستمرار 
حيمله من كميات طمي مرتاكمة تتسرب إىل األراضي 

 .(1)الزراعية كل عام
كما توقعت الدراسة أن يؤدي اخنفاض خصوبة الرتبة     

خدام املكثف لألمسدة الكيميائية إىل جلوء املزراعني لالست
واملبيدات احلشرية الكثيفة ما سيجعل الزراعة أقل جودة من 
ًنحية، ومن ًنحية أخرى سيتسبب يف تراجع بيع الغذاء 
املصري عاملًيا، وحذرت الدراسة من اخنفاض األراضي 
املزروعة يف دلتا النيل، وارتفاع نسبة امللوحة يف البحريات 

دي إىل تراجع االستزراع السمكي عموًما الداخلية مبا سيؤ 
. وال تبدو خماوف (9ة)يف مصر، وحييلها إىل دولة مستورد

                                                           

مي للبحوث د.هاين راجع مقال الرئيس األسبق للمركز القو   (1)
 1الناظر، السد العايل ما له وما عليه، جريدة الدستور، 

  الرابط التايل: ربع، متاح  9119ديسمرب

https://cutt.us/KQWfd  
( راجع مقالة حتليلية حول اآلاثر اجلانبية للسد العايل: سيف  (9

حياة املصريني؟، « دولة يوليو»مرت دويدار، السد العايل: كيف د

العلماء املصريني بعيدة عن تلك اليت ذهب إليها األجانب، 
عامل اجلغرافيا املصري الشهري د.مجال محدان يف فقد ذكر 

"مذكراته اخلاصة" عدة آاثر سلبية ملشروع السد العايل 
ببه يف توقف منو أرض مصر أفقًيا ورأسًيا، أبرزها تس

وتعريضها للتآكل البحري والصحراوي ألول مرة يف اترخيها 
على حد وصفه، كما تسبب السد يف جعل أرض مصر 
"مغلقة بيولوجيا" بال صرف وال مصرف بعد أن توقفت 
مياهها وتربتها عن التجدد السنوي الذي كان أييت مع 

من احتمالية حتول مصر إىل فيضان كل عام. وحذر محدان 
بيئة منوذجية حاضنة لكل أشكال التلوث إذا استمرت هذه 
احلالة يف التصاعد مبا قد يصل مبصر إىل حالة "املوت 
البيولوجي". إذ تتعرض مصر إىل أكرب عملية تلويث  
كيميائي وآتكل ميكانيكي مبا قد يهدد استمرار مقومات 

ما يعين أن جسم  حياة اإلنسان والنبات واحليوان، وهو
 مصر كله مهدد ابالنقراض الكلي.

كما حذر محدان من أخطار تتصل ابملستقبل املائي        
ملصر يف ظل فقداهنا سيادهتا على النيل وظهور منافسني 
جدد من دول حوض النيل إضافة إىل إسرائيل، عالوة على 
مشروع السد ذاته وآاثره والنمو السكاين املتسارع واملوارد 

رضية احملدودة، األمر الذي دفعه للتعبري عن ختوفاته قائال األ
"إن أايم الغرق قد ولت وبدأت أايم الشرق" بفتح الراء،  
كما حذر من منط جديد من اجلفاف ميكن أن تتعرض له 
البالد أمساه "اجلفاف املستدمي" يف مقابل "الري املستدمي".  
فيه كما عرب محدان عن خشيته الوصول إىل وقت تطرد 

الزراعة متاًما من أرض مصر يف ظل تسارع معدالت منو 
السكان وتعرض املوارد األرضية واملائية الثابتة إىل االنكماش 
والنقصان بسبب تزايد ضغوط التوسع العمراين عليها 
)الرمسي والعشوائي(، األمر الذى قد حيول الوادي والدلتا إىل 

                                                                                    

الرابط التايل:  ربع ، متاح9112أغسطس  91على موقع إضاءات، 
https://cutt.us/hJg6w  
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وفًقا -مكان سكن دون زراعة أو مقربة حبجم دولة 
 .(1)لتعبريه
وكانت له منافع  1211افتتح السد العايل يف يناير       

مباشرة سواًء يف احلماية من أخطار الفيضاًنت واجلفاف أو 
يف توليد الطاقة الكهرابئية، إال أن بعض اآلاثر اجلانبية 
أخذت يف الظهور والرتاكم لتتحول إىل ظواهر متضخمة 

 علوم اهلندسة واملياه صارت حمل نظر ونقد املختصني يف
والزراعة. أوىل هذه اآلاثر اجلانبية حجز السد العايل كميات 

مليون مرت مكعب  911طمي ضخمة أمامه تقدر حبوايل 
مليار  5سنواًي )وصل حجمها املرتاكم يف حبرية ًنصر إىل 

. اثين هذه اآلاثر يتمثل يف (9)(9114مرت مكعب يف عام 
مليارات مرت  11ال تقل عن فقدان كمية كبرية من املاء 

مكعب سنواًي نتيجة عمليات التبخر النامجة عن تكون 
 9كم  5111مسطح مائي مكشوف )حبرية ًنصر( يصل إىل 

ممتدة بني مصر والسودان مع مناخ حار رطب يساعد على 
كثافة عملية البخر، وفًقا ملا شرحه د.هيثم ممدوح عوض 

                                                           

صفحات من أوراقه اخلاصة، مذكرات يف ( مجال محدان،  (1
ص ص (، 1225)القاهرة: دار الغد العريب،  اجلغرافيا السياسية،

99-44. 
مليارات  5خبري سدود: الطمي يف حبرية ًنصر بلغ أمساء نصر، (  (9

، متاح عرب الرابط 9114يوليو  11موقع املصري اليوم، مرت مكعب، 
   https://cutt.us/590aEالتايل:
وراجع أيًضا تقرير: كرمية السروجي، دراسة مشروع  -

 94، موقع مصرسستفادة من طمي النيل، جديدة لال
 الرابط التايل: متاح عرب ،9111يونيو 

 https://cutt.us/VIpCj  
مليار جنيه يف  41وراجع تقرير حنان إبراهيم، هل نرتك  -

الطني.. خرباء خيتلفون حول اجلدوى االقتصادية لطمي 
الرابط  عرب ، متاح9111يو يول 4، مصرسالنيل، موقع 

  https://cutt.us/3o31n التايل:

وأستاذ اهليدروليكا )استشاري دراسات تقييم التأثري البيئي 
 .(4)جبامعة اإلسكندرية(

كما تراكمت جمموعة أخرى من الظواهر خالل الثالثة       
عقود املاضية جيري احلديث عنها بشكل منفصل عن السد 
أحياًًن ومتصل يف أحياٍن أخرى، لعل أبرزها تراجع االستزراع 
السمكي وتراجع عدد الصيادين يف مصر وتفاقم مشكالهتم 

اعية واالقتصادية، كما ارتفعت نسب املواد االجتم
الكيماوية يف االستخدامات الزراعية حىت حتولت حبرية 
قارون من عذبة إىل ماحلة، مبا أدى إىل اختالل التنوع 
البيولوجي السمكي وانقراض أنواع األمساك هبا حىت بلغت 
ثالثة أنواع فقط بسبب الصرف الزراعي املثقل ابألمسدة 

اه الصرف الصحي، كذلك اخنفضت كميات الصناعية ومي
 5، إىل 1211طن يومًيا عام  14الصيد املستخرجة من 

. 9112طن سنواًي عام  4، مث إىل 1221طن يومًيا عام 
ومتتد احلالة نفسها إىل حبرية املنزلة  ايل مصر حيث 
ارتفعت املواد الكيميائية املتسربة من الصرف الزراعي 

املمتد من القاهرة  ف حبر البقروالصحي والصناعي عرب مصر 
 .(4)حىت البحرية

كما أدى اخنفاض منسوب املياه يف الرتع واملصارف إىل      
ارتفاع تسرب املواد السمية إىل الطبقات القريبة من السطح 
يف دلتا النيل، من خالل الصرف الصحي واملبيدات 
واألمسدة لرتتفع معه العديد من األمراض، نظرًا العتماد 

ياه اجلوفية كمصدر للشرب يف أغلب حمافظات الدلتا، امل
وكان لفيضان النيل فيما سبق دورًا مهًما يف ختفيف وطأة 
تلوث املياه اجلوفية القريبة من السطح. وأظهرت دراسة 

، وجود 1221بني الوالايت املتحدة ومصر عام  مشرتكة

                                                           

د.هيثم عوض، اجلدوى االقتصادية لتكريك حبرية ًنصر،  :راجع( 4) 
 على الرابط التايل: ، متاح9111يناير  15موقع جريدة الشروق، 

/cutt.us/8EwKUhttps:/ 
راجع يف أوضاع صيادين البحريات، تقرير مركز األرض حلقوق  (4) 

   https://cutt.us/NhnlK الرابط التايل: متاح عرب اإلنسان،
 

https://cutt.us/590aE
https://cutt.us/VIpCj
https://cutt.us/VIpCj
https://cutt.us/3o31n
https://cutt.us/8EwKU
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عالقة بني انتشار البلهارسيا وبني السد العايل، حيث 
ظام الري واخنفاض تيارات املياه يف انتشار مرض تسبب ن

البلهارسيا يف ربوع القطر املصري، والذي كلف الدولة إنفاقًا 
 إضافًيا ملواجهته، كما أودى االف األرواح. 

وتسبب السد يف اخنفاض املعادن يف الرتبة، مع عدم جتدد  
الرتبة ابلطمي احململ ابلعناصر الغنية، ما اضطر املزارعني 

إلفراط يف استخدام املواد الكيميائية اليت تسربت بدورها ل
إىل املياه اجلوفية وصوال إىل النبات واألمساك، فصار مشرب 
املصريني ومأكلهم معرضا على الدوام للمواد الضارة، ولعل 
ذلك يفسر ارتفاع نسب أمراض السرطاًنت وأمراض الدم 

 .يف القطر املصري
شكلة العمران يف مصر، ألن كما كان للسد أثر على م      

عدم وجود الفيضاًنت مع النمو السكاين جعل التمدد 
السكاين ابجتاه الوسط، كالدهون اليت حتاصر القلب، بدال 
من اللجوء لألطراف خوفًا من فيضان النيل، مع إمكانية 
التوصل للمياه اجلوفية يف األطراف، من خالل الفيضان 

احنصرت املياه من الوسط،  وتغذيته للخزان يف تلك املناطق،
 متيحة للناس تدمري الدلتا والزحف العمراين إىل وسطها.

وتشري بعض املخاوف األخرى إىل آاثر جانبية تتعلق بتزايد  
احتماالت تعرض جنوب مصر لتهديدات الزالزل بسبب 
احلمل الثقيل الذي يسببه السد يف حبرية ًنصر، نتيجة  

ميات املياه الضخمة اليت كميات الطمي املرتاكمة أو من ك
مليار مرت مكعب من  142وصلت يف بعض األحيان إىل 

املياه، كل ذلك يؤدي إىل اختالل توازن القشرة األرضية 
وجيعلها عرضة لالستجابة ألي هزات عنيفة تضرب 

 اجلنوب. 
وتتصل بتلك اآلاثر اجلانبية خماوف أخرى من امتداد    

إىل دلتا مصر ابعتبارها أتثريات ظاهرة االحتباس احلراري 
قريبة من البحر الذي يتوقع ارتفاع منسوبه بسبب ذوابن 
اجلليد يف القطبني. وحيذر خرباء من تعرض الدلتا للغرق 
وخصوًصا رشيد، وقد كان طمي فيضاًنت النيل سابًقا، 
يلقي حبمولته يف البحر مكوًن حائط صد مقاوم لعمليات 

د واجلزر، ًنهيك عن النحر والتآكل اليت حتدث بسبب امل
أمهيته يف ختفيف حدة ارتفاع منسوب مياه البحر، أما اآلن 
فقد زادت ملوحة املياه اجلوفية يف الشمال بسبب آتكل 
تلك السواحل خالل ال عقود املاضية، كما أصحبت دلتا 
النيل معرضة دائما هلجمات من الرايح تؤدي إىل تعرية 

 ).1)ئمالرتبة بسبب عدم وجود الطمي بشكل دا
أما على مستوى توليد الكهرابء، فقد اقرتب السد من      

من جمال توليد الطاقة الكهرابئية، ومل  (9)"اخلروج النهائي"
% تقريًبا من إمجايل إنتاج الكهرابء 2يعد إنتاجه ميثل إال 
عاًما من افتتاحه اترًكا ورائه تركة  42يف مصر وذلك بعد 

مستوى الزراعة واملياه والعمران ثقيلة من اآلاثر اجلانبية على 
وكذلك حياة املصريني وصحتهم بل وأمنهم القومي، إذ يرى 
البعض يف السد هتديًدا عسكراُي للبالد يصعب ختيل نتائج 
استهدافه من قبل أي دولة معادية )إسرائيل على سبيل 
املثال( خاصة يف ظل التطورات التكنولوجية اهلائلة يف جمال 

ة اجلوية، األمر الذي يعرض كافة املدن الصناعات احلربي
 املصرية الواقعة على مسار النهر إىل طوفان وجودي.

مشروعات استصالح األراضي اجلديدة:  .4
 البداايت ونتائجها:

مشروع"  1244أطلق الرئيس عبد الناصر عام        
مديرية التحرير" ابلظهري الصحرواي حملافظة البحرية واعترب 

ستصالح لألراضي الصحراوية مبساحة حينها أول مشروع ا
ألف فدان، مث أعلن عن خطة استصالح  51مستهدفة 

واليت  1242ضخمة يف اخلطة اخلمسية األوىل الصادرة عام 
تتضمن إطالق مشروع الوادي اجلديد يف الصحراء الغربية 

ماليني فدان تكون  4واستصالح ما بني نصف مليون إىل 
                                                           

حياة « دولة يوليو»السد العايل: كيف دمرت سيف دويدار،  ( 1) 
 املصريني؟، مرجع سابق.

 9115صرح وزير الكهرابء احلايل املهندس حممد شاكر يف مايو (  (9
بقرب خروج السد العايل من اخلدمة الكهرابئية مقارنة حبجم احملطات 
الكهرابئية اجلديدة اليت أصبحت تنتج أغلب احتياجات مصر من 

 راجع التصريح على الرابط التايل:، موقع اليوتيوب، الكهرابء
  https://cutt.us/ZiHSz     
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ُتظهر اإلحصائيات الرمسية و موطًنا ألربعة ماليني نسمة. 
املتاحة عن الفرتة الناصرية جهًدا ملحوظًا يف جمال 

ألف فدان  241استصالح األراضي اجلديدة وصلت إىل 
ألف فدان  45عام، مبتوسط سنوي  12تقريًبا خالل 

 تقريًبا.
وتشري "نشرة استصالح األراضي" الصادرة من         

إىل أن  1254حصاء عام  اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإل
وحىت عام  1249جمموع ما مت استصالحه منذ عام 

ألف فدان مبعدل عشرة آالف فدان  12بلغ  1251
ألف  111سنواًي، مث ارتفع هذا املعدل بشكل ضخم إىل 
-1242فدان خالل سنوات اخلطة اخلمسية األوىل من )

( إذ بلغت مجلة املساحة املستصلحة خالل تلك 1254
مليون فدان  241ألف فدان مث ارتفعت إىل  445الفرتة 

. وتشري تلك 1211بنهاية اخلطة  اخلمسية التالية عام 
النشرة أيًضا إىل أن حجم األراضي املستصلحة خالل 

ألف  44مل تتخط  1249العشرين عاًما السابقة على عام 
، بينما تشري دراسة (1)فدان سنواًي فقط 9411فدان مبعدل 

إىل أن حجم ما  1229رة عام حكومية أخرى صاد
استصلح يف مصر منذ التعلية الثانية لسد أسوان عام 

ألف فدان مبعدل  911بلغ  1249وحىت عام  1249
 .(9)عشرة آالف فدان سنوايً 

من خالل ما سبق ميكن تلخيص أهم معامل السياسة       
الزراعية ىف فرتة الرئيس عبد الناصر، ىف ثالثة معامل رئيسية: 

االهتمام بصغار الفالحني واملزارعني على حساب  :أوهلا
طبقة كبار املالك مع مالحظة أن الضرابت اليت ُوجهت إىل 
تلك الفئة مل تكن جذرية شاملة كما هو شائع عنها، بل  

                                                           

ألف فدان، مقدمة النشرة السنوية  44( راجع يف رقم ال   (1
الصادرة من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة  الستصالح األراضي،
 .1، ص1254واإلحصاء، القاهرة، 

الف فدان، دراسة اهليئة العامة للتخطيط  911( راجع يف رقم ال (9
ورقة  قليم الدلتا،العمراين حتت عنوان "اسرتاتيجية التنمية الشاملة إل

(، القاهرة، وزارة التعمري واجملتمعات اجلديدة واإلسكان 4عمل)
 .11، ص 1229واملرافق، ديسمرب 

كانت ضرابت حمسوبة العواقب، إذ مل متنعهم من التملك 
إىل  111مطلًقا بل وضعت سقًفا ليس ابلقليل يرتواح بني 

دان لألسرة، إضافة إىل تعويضات نقدية عن ف 911
األراضي املصادرة. املعلم الثاين: يتعلق بتنفيذ أكرب مشروع 
مائي يف اتريخ مصر احلديثة )السد العايل( والدخول يف 
عملية حتدي واسعة للقوى االستعمارية الكربى وقتها 
إلجنازه، مع مالحظة اآلاثر اجلانبية للسد اليت مل تستحوذ 

هتمام املناسب وقتها وحتولت فيما بعد إىل ظواهر على اال
حمل نظر ونقد املختصني ىف علوم العمران بشكل عام 
والزراعة واملياه على وجه اخلصوص. أما املعلم األخري: 
فيتعلق ابطالق مشروعات استصالح األراضى اجلديدة يف 

ألف  831الصحراء لتوسعة الرقعة الزراعية مبساحة بلغت 
عشرين عاما تقريًبا مع مالحظة تعرض مصر فدان خالل 

خالل تلك الفرتة لثالثة حروب؛ العدوان الثالثي عام 
، حرب االستنزاف اليت بدأت 1251، وهزمية يونيو 1245

 .1214منذ اهلزمية واستمرت حىت عام 
احملور الثاين: معامل فرتة السادات ومبارك )التحول 

 املضاد( 
 ت االلتفاف:تفريغ اإلصالح الزراعي: سياسا .1
سلك الرئيس السادات هنًجا اقتصاداًي خمتلًفا متاًما عما      

أسسه سلفه مجال عبد الناصر يعتمد على االنفتاح على 
الغرب وتقليص دور الدولة يف الداخل، ذلك وفق ما ُعرف 
بسياسة االنفتاح والتحرير االقتصادي أو سياسة الباب 

نتهاء حرب اكتوبر املفتوح اليت جاءت بعد عام واحد من ا
، وجاءت أوىل معامل هذه السياسة بعد عام 1214عام 

واحد من حرب أكتوبر عرب إصدار قانون االستثمار رقم 
يف حماولة الستمالة أصحاب رؤوس  1214لسنة  44

األموال األجانب واملصريني والعرب وفتح صفحة اجلديدة ال 
تقوم على فكرة التصادم كما حدث يف اخلمسينيات 

لستينيات، واستكمل السادات هذا النهج ابصدار قانونني وا
ألف  141مبقتضامها متت إعادة  1221و 1214عام 

فدان كان صغار الفالحيني يستأجروهنا من وزارة اإلصالح 
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الزراعي إىل مالكها األصليني اللذين اُنتزعت منهم يف احلقبة 
رتني الناصرية، كما رفعت هذه القوانني اإلجيارات الزراعية م

إضافة إىل تغيري قواعد فسخ عقود اإلجيار وحتديد نظام 
املزاراعات لصاحل املالك، كما ألغى القانون جلان فض 
املنازعات اخلاصة ابألراضي الزراعية واليت كانت تضم يف 
عضويتها عسكريني وأعضاء يف االحتاد االشرتاكى للنظر يف 

ز متثيل  منازعات أراضي اإلصالح الزراعي، بينما مت تعزي
كبار املالك يف إدارة التعاونيات الزراعية فضال عن السماح 
بتأسيس أشكال جديدة للتعاونيات كهيئات خاصة تعزز 

 . (1)وضع متوسطي وكبار املالك
 رفع يد الدولة عن الفالح: سياسات التخلي  .9
مث جاء مبارك مستكمال ملسار السادات يف حترير       

الزراعي ولكن بشكل أكثر  االقتصاد والتخلي عن القطاع
جرأة وتوسًعا، فأصدر قانون األراضي الصحراوية عام 

فدان بينما  411والذي مسح بتملك األفراد حىت  1221
 1221مسح للشركات بتملك عشرة آالف فدان، ويف عام 

قررت احلكومة إلغاء البيع اإلجباري لبعض احملاصيل املسماة 
سكر، األمر الذي اسرتاتيجية ابستثناء القطن وقصب ال

أدى إىل حترير أسعار زراعتني من ذوي االستهالك الكبري 
الفول( وحماصيل أخرى أقل مثل السمسم –)القمح 

 1221والعدس والفول السوداين والصواي والبصل، ويف عام 
شهد األرز بدوره حتريرًا ألسعاره وصار من أهم زراعات 

دولة مل . خالصة هذه التطورات أن ال1225التصدير منذ 
يعد هلا أي دور إشرايف على الزراعة ابستثناء ثالثة جماالت 
رئيسية متثلت يف: إنتاج األرز واملتاجرة فيه، وحتديد حد 
أقصى ملساحة زراعة األرز سنواًي، والتوزيع اجلغرايف ألصناف 

 .(9)األرز على مستوى احملافظات املسموح هلا بزراعته
إطار سياسة عامة وقد متت هذه اإلجراءات يف       

تضغط ابجتاهها مؤسسات اإلقراض الدويل وتدور حول 
حترير القطاع الزراعي بكل مكوًنته، بدًء بتحرير أسعار 

                                                           

 .11-52هناية الفالح، مرجع سابق، ص ص   (1)
 . 11ص ( املرجع السابق،  (9

املدخالت واملنتجات الزراعية، مبا يف ذلك حترير التصدير 
واالسترياد، خصخصة الشركات الزراعية التابعة للحكومة، 

تأجر، إلغاء املناوابت إعادة تنظيم العالقة بني املالك واملس
الزراعية اإلجبارية، حترير الضمان بعد حتويل بنك التنمية 
واإلئتمان الزراعي إىل بنك جتاري، وأخريًا حترير فوائد 
القروض البنكية، وصوال إىل التحول لنمط الزراعة الرأمسالية 
الكبرية القائم على منح املستثمرين وذوي القدرة املالية 

األراضي بتسهيالت مالية واسعة للقيام  مساحات كبرية من
على استصالحها يف إطار خطة شاملة لزايدة التنمية 
الزراعية بشكٍل عام يف ظل استنناج أبن صغار الفالحني ال 
ميكنهم النهوض هبذه العملية لعدم امتالكهم لرأس املال 
واملعرفة الفنية املطلوبة. مثل هذه الرؤية تستبدل كبار رجال 

غار الفالحني وتعيد إنتاج حالة ما قبل املال بص
اخلمسينيات، وابلفعل طبقت الدولة هذه السياسة على 
أغلب مناطق االستصالح الصحراوي اجلديدة مثل مشروع 

ألف فدان خصصت لرجال  441توشكى الذي يضم 
أعمال خليجيني بتسهيالت ضخمة مل تسفر عن نتائج 

 .(4)عاًما تنموية ولو متواضعة بعد أكثر من مخسة عشر
، 1229لسنة  25يف إطار هذه السياسة صدر قانون    

والذي حل حمل قانون اإلصالح الزراعي ووصف أبنه قانون 
مبقتضى  .إصالح زراعي ليربايل مضاد لقانون اشرتاكي سابق

ُحررت  1221هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 
راضي الزراعية العالقة بني املالك واملستأجر، ومل تعد أجرة األ

مفتوحة املدة، كما مسح ملالكي األراضي بطرد املستأجرين 
فور صدور القانون، ملغًيا حق املستأجرين يف جتديد عقود 
اإلجيار بال هناية، كما نص القانون على رفع أسعار اإلجيار 

                                                           

 أمحد السيد النجار، :( راجع يف تفاصيل مشروع توشكى وتقييمه(4
، ل والبرر يف مصر: األساطري والواقعمن السد إىل توشكى: الني

)القاهرة: مؤسسة األهرام، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
1222.) 

وراجع أيًضا ملخص تقييم اجلهاز املركزي للمحاسبات ألوجه فشل 
الرابط  ربع ، متاح9114أكتوبر  5املشروع، موقع جريدة الوطن، 

  https://cutt.us/kgC2bالتايل: 

https://cutt.us/kgC2b
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من سبع أمثال إىل اثنني وعشرين مثال الضريبة العقارية يف 
، كما نص 1221إىل  1229الفرتة االنتقالية ما بني

القانون على أن االجيار واملزارعة وسوق األرض الزراعية 
 1)بيع، شراء، إجيار( سيتم حتريرها ابلكامل يف مدة أقصاها 

، مبا معناه إلغاء عقود اإلجيار وإعادة 1221اكتوبر 
األراضي املستأجرة إىل مالكها الذين أصبحوا غري مقيدين 

التصرف يف أمالكهم ابلبيع أو  أبي قيد قانوين مينعهم من
الشراء أو االجيار وفًقا لألسعار اليت حيددوهنا دون تدخل 

 . (1)من أحد
هبذا القانون نسف مبارك اجلزء األكرب مما تبقى من     

مكتسبات املزارعني من إصالحات عبد الناصر اخلاصة 
ابألمان اإلجياري، إذ مسح هذا القانون بتحرير أسعار إجيار 

ضي الزراعية متاًما وإمكان استعادة كبار املالك األراضي األرا
اليت كان يستأجرها منهم املزارعون. وقد تسبب القانون 

يف  41,1ألف مستأجر )أي ما يعادل  214بطرد حوايل 
ألف أسرة  441املئة من عدد حائزي األراضي(، وخرجت 

ع خارج دائرة احلائزين، وحتولوا إىل العمل ابألجرة يف املزار 
عند كبار املالك أو يف قطاعات أخرى. كما تسبب القانون 

جنيه للفدان إىل  911يف ارتفاع إجيار األراضي الزراعية من 
أضعاف( خالل اخلمس سنوات  4جنيه )بزايدة  211

ضعًفا حبلول عام  11األوىل من تطبيقه، قبل أن يصل إىل 
كما تسبب هذا القانون يف تظاهرات واشتباكات   .9112

صغار املزارعني من جهة، واملالك والشرطة من جهة  بني
قرية أغلبها يف الدلتا ووسط  111أخرى، يف أكثر من 

مصااًب من  141قتيال و 49مصر، خلفت يف جمملها 
املزارعني. كما تعرض الكثري من املزارعني للرتهيب 
واالحتجاز غري القانويّن والتعذيب على أيدي الشرطة، 

 . 9) ) "ركز األرض حلقوق اإلنسانحبسب حاالت رصدها "م

                                                           

 .24-29هناية الفالح، مرجع سابق، ص ص  حبيب عايب،(  (1
راجع تقرير مركز األرض حلقوق اإلنسان بعنوان "مشكالت ( (9

 الرابط التايل:  متاح عرب " ، 9114الفالحني ىف ريف مصر عام 
https://cutt.us/AobSG  

عودة اإلقطاع: أصحاب املال والنفوذ بديال عن  .4
 الفالحني:

كما شهد قطاع الزراعة يف عهد مبارك عودة لظاهرة          
اإلقطاع وفق منط جديد متدثر بعناوين تنموية براقة من قبيل 
"دعم مبادرات القطاع اخلاص"، "جذب االستثمار"، 

ولة والقطاع اخلاص"، وعلى هذا جرى "الشراكة بني الد
التوسع يف ختصيص مئآت اآلالف من األفدنة لصاحل 
املقربني من السلطة واملستثمرين األجانب )خاصة من دول 
اخلليج( أبسعار رمزية للغاية )عشرات اجلنيهات للفدان( 
إضافة إىل تسهيالت ضريبية واسعة دون التقيد بزراعة 

فتح اجملال لظهور منط جديد حماصيل معينة، األمر الذي 
من الزراعة التصديرية )مثل املواحل كالربتقال والفرولة والرمان 
والكنتالوب والشبندر، وكذلك اخلضروات مثل البطاطس 
والبصل( على حساب احملاصيل االسرتاتيجية الناقصة مثل 
)القمح، الفول(. وتشري إحصائيات جهاز "التعبئة 

ساحات املزروعة ابلربتقال يف واإلحصاء"، إىل ارتفاع امل
، حبجم إنتاج 9111ألف فدان تقريًبا عام  411مصر إىل 
ماليني طن لتدخل مصر منافسة مع أسبانيا  4.9وصل إىل 

لالستحواذ على املرتبة األوىل كأكرب مصدر للربتقال يف 
العامل، وتستهدف احلكومة احلالية زايدة املساحة املزروعة 

مة التصدير وجلب ماليني الدوالرات ابلنبااتت العطرية خلد
ألف فدان  52ملصر، من خالل اسرتاتيجية إعادة توجيه 

 لزراعة هذه النبااتت يف حمافظة بين سويف جنوب القاهرة.
كذلك أدت سياسة ختصيص األراضي هلذه الفئات من       

املستثمرين على حساب املزارعني من أهل البلد إىل نتائج 
ايل على أغراض املساحات فاسدة، من قبيل التح

املخصصة للزراعة وحتويلها إىل أغراض سكنية واستغالهلا يف 
قرى سياحية( بغرض  -عمليات البناء الفاخر )فيالت

الرتبح السريع يف ظل غياب أو تغييب لألجهزة الرقابية. 

                                                                                    

وراجع أيًضا دراسة صقر النور، الفالحون والثورة يف مصر: فاعلون 
، ص 9114، 491، عدد 41منسيون، جملة املستقبل العريب، جملد

 .44 -92ص 

https://cutt.us/AobSG
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ومتتد هذه الظاهرة بشكل أساسي على طول األراضي 
إسكندرية –املتامخة للطرق الصحراوية )طريق مصر 

اإلمساعيلية( إضافة إىل املناطق –الصحراوي(، )طريق مصر 
املتامخة للساحل الشمايل للبحر املتوسط فضال عن مناطق 
ما ُيسمى احلزام األخضر املتامخة ملدينة السادس من اكتوبر 

ذات املوقع –مبحافظة اجليزة وبعض املناطق األخرى 
  على مستوى اجلمهورية. -اجلغرايف املتميز

ويواجه الباحثون صعوابت مجة يف تقدير هذه الظاهرة 
املمتدة منذ مثانينيات القرن املاضي، بسبب غياب 
اإلحصائيات الكلية والتفصيلية عنها سواء من حيث 
املساحة اليت جرى عليها التحايل أو من حيث التكلفة 
املالية املهدرة والفرص البديلة، كما يواجه الباحثون 

ستوى التفسريى لتلك الظاهرة بسبب ندرة صعوابت على امل
التحليالت اليت تناولت آاثرها املمتدة على قضااي االقتصاد 
الكلي واجلزئي السيما قضااي الزراعة والسكن والغذاء ذات 
اإلحلاح الشديد فضال عن قضااي الفساد وآاثرها على 
الدولة واجملتمع، كذلك مثة صعوابت مجة تواجه عملية تقييم 

    .وضع اليد على األراضي وآاثرها املختلفةظاهرة 
رئيس "املركز  (1)صرح اللواء املهندس عمر الشواديف     

يف عام  (9)الوطين لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"
أبن حجم املساحة اليت مت االعتداء عليها عن طريق  9119

مليون فدان على مدار ثالثني عاًما  99وضع اليد بلغت 
هناية الثمانينيات. وقال الشواديف يف حوار مضت أي منذ 

                                                           

راجع حوار رئيس املركز الوطين الستخدامات أراضي الدولة  (1) 
مليون فدان ضاعت بوضع اليد واحليتان اشرتوا  99بعنوان "الشواديف:

مارس  1بتاريخ مصرس، ، ماليني" 2جنيه وابعوه ب  911ب   الفدان
   https://cutt.us/UFQcl، متاح عرب الرابط التايل:9119

، كجهاز يتبع مباشرة لرئيس الوزراء 9111ُأسس املركز عام   (9)
ر من رئيس وليس ألي وزارة سلطة عليه، ويتم تعيني جملس إدارته بقرا

الوزراء بعد ترشيح من وزير الدفاع. غرض املركز ختطيط استخدامات 
أراضي الدولة لضمان التنسيق الكامل بني األجهزة وحتقيق أفضل 
استغالل ممكن ألراضيها ومتابعة تنمية هذه األراضي والرقابة عليها 

 .من التعدايت

مع جريدة اجلمهورية احلكومية "إن مساحة مصر اإلمجالية 
مليون فدان خارج الزمام  19مليون فدان منها  942تبلغ 

ومرفوعة مساحًيا ويفرض عليها ضرائب، بينما تقدر 
املساحة اليت مت االعتداء عليها عن طريق وضع اليد بنحو 

". وأضاف الشواديف "إن الدراسات اليت مليون فدان 99
قام هبا املركز تظهر أن املساحة القابلة لالستصالح علي 

مليون فدان، بينما ال تكفي مياه  15مستوى مصر تبلغ 
مليون فدان فقط، بينما يوجد  9.11الري املتاحة إال لري 

مليون فدان غري صاحلة للزراعة من األصل وميكن  999
 ."اء والصناعة واملزارع السمكيةاستغالهلا يف البن

وأشار الشواديف إىل أن السبب الرئيس يف بيع أراضي       
جنيه للفدان   911إيل  41الدولة بثمن خبس يرتواح من 

كان بغرض تشجيع االستثمار يف األراضي الزراعية ألن 
االستصالح حيتاج تكلفة عالية، لكن بعض املستثمرين كان 

تان األراضي )وفق تعبريه( الذين هلم مآرب أخري فظهر حي
استفادوا من الدعم مث غريوا النشاط ابلبيع أو التقسيم أو 
البناء، فأصبح  الفدان يباع أبكثر من مثانية ماليني جنيه 
يف تقسيمات املباين، مشريًا إىل أن مجيع األراضي حول 
الطرق الصحراوية مت االستيالء عليها بطرق ملتوية استغالال 

لدولة لالستثمار لتحقيق أرابح خيالية. واعترب لتشجيع ا
الشودايف فرتة الثمانينيات البداية اليت انطلقت منها ظاهرة 
التالعب أبراضي الدولة واالستيالء عليها معتربًا أن 
احلكومات املختلفة اليت تعاقبت على حكم مصر مل تكن 
غافلة عن حجم األموال املهدرة من تسقيع األراضي وهنبها 

سيما احلكومات األخرية يف عهد مبارك اليت وصفها ال 
حبكومات رجال األعمال اليت وضعت البلد يف ظروف 
خانقة وسامهت يف عمليات الفساد وإهدار املال العام 
والنهب املنظم لثروات األجيال القادمة، فال يكاد مير يوم 
حيت تظهر فضيحة جديدة لقضية خطرية متعلقة أبراضي 

 .أبخبس األمثانالدولة وبيعها 
وضرب الشواديف بعض األمثلة دون ذكر ألمساء قائال       

ألف فدان من  44"إن مستثمرا واحدًا يضع يده علي 

https://cutt.us/UFQcl
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أراضي الدولة، كذلك قام أحد املستثمرين بشراء قطعة 
جنيه علي طريق  411أفدنة مببلغ  2أرض مساحتها 

 جنيًها للفدان مث 41اإلمساعيلية الصحراوي بسعر  -مصر
ماليني جنيه، والطرف الثاين  2قام ببيع األرض مببلغ 

اشرتى علي أنه يقوم بنفس النشاط الزراعي واإلنتاج احليواين 
والداجين، إال أنه قرر بناء مدرسة فرنسية خمالًفا لغرض 

 االستزراع".
كما ضرب مثاال آخر بشركة القابضة املصرية الكويتية      

ا حول تلك القضية لرئيس قائال "كنا أول مركز يعد تقريرً 
الوزراء األسبق د.أمحد نظيف، وكشفنا كثري من املخالفات 

 95يف العقد االبتدائي لبيع األرض اليت تبلغ مساحتها 
ألف فدان إىل الشركة بغرض االستصالح الزراعي  بسعر 

 4جنيه فقط ليصبح إمجايل قيمة األرض  911رمزي قدره 
 41أن سعر املرت بلغ  ألف جنيه فقط مبعين 911ماليني و

 411قرًشا بينما القيمة احلقيقية لسعر املرت يف هذه املنطقة 
 ".مليار جنيه 91جنيه ليصل السعر احلقيقي هلا ل  

واتبع "نص العقد على التزام احلكومة املصرية بتوصيل      
مياه الري من ترعة اجليزة على نفقة الشركة علي أن يتم 

احات املقررة يف خطة الدولة خصم هذه املساحة من املس
، ولكن نشب خالف بني اهليئة العامة 9111حيت عام 

ملشروعات التعمري والتنمية الزراعية والشركة الكويتية نتيجة 
عدة خمالفات منها تقسيم املساحات لقطع صغرية ا ارتكاهب

فدان أبمساء أفراد وتعديها علي املنطقة  9أقلها حوايل 
ملناطق األثرية ب "طهما"، وقد قام املركز األثرية هلرم اللشت وا

الوطين بدراسة طلب الشركة الكويتية يف حتويل الغرض 
ألنشطة عمرانية مقابل تسوية مالية، وعرض األمر علي 
رئيس الوزراء األسبق د.أمحد نظيف، ولكن عدم التعاون 
بني هيئة التعمري واملركز الوطين دفع إىل عدم تفعيل القرارات 

لشركة اليت هددت يف النهاية ابللجوء للتحكيم اخلاصة اب
 الدويل".

 
 

 . مشروعات االستصالح: خطط طموحة ونتائج ضعيفة4
روجت احلكومات املتعاقبة منذ اخلمسينيات وحىت عام     

خلطط استصالح كربى لزراعة ماليني األفدنة يف  9111
املناطق الصحراوية، وذلك هبدف املسامهة يف زايدة اإلنتاج 

زراعي، وتوفري فرص العمل للمسامهة يف حل مشكلة ال
البطالة، وتعويض الفقد يف األراضي الزراعية القدمية، وإعادة 
توزيع اخلريطة السكانية خلفض حدة الكثافة السكانية يف 

الالفت يف هذه اخلطط املتعاقبة أهنا مل تنجح الوادي والدلتا. 
ها )مع يف الوصول إىل األرقام املستهدفة أو حىت نصف
أن مجلة استثناءات طفيفة(، وتشري اإلحصائيات املتاحة إىل 
إىل  1249األراضي املستصلحة خالل ستني عاًما منذ عام 

مليون فدان، وهو رقم ضئيل مقارنًة  4.4مل تتجاوز  9119
 . (1)ابخلطط املعلنة وحجم الزايدة السكانية

أن  1229وتظهر نشرة استصالح األراضى لسنة     
ألراضي املستصلحة خالل فرتة الرئيس السادات حجم ا

ألف فدان فقط،  141( بلغت 12221 - 1211)
ويبدو أن تلك الفرتة أتثرت بظروف احلرب مع إسرائيل، إذ 
ُتظهر اإلحصائيات تراجًعا حاًدا يف عمليات استصالح 
األراضي خالل تلك الفرتة بشكل غري مسبوق وال ملحوق، 

إىل  1219الل الفرتة من فقد بلغت مجلة املستصلح خ
تسعة آالف فدان ونصف فقط، مث بدأت يف  1212

مث إىل  1212االرتفاع إىل ستة آالف فدان ونصف عام 
ألف فدان عام  24وصوال إىل  1221ألف فدان عام  12

1221(9) . 
وتشري اإلحصائيات نفسها الصادرة من اجلهاز       

صلحة خالل املركزي لإلحصاء إىل أن حجم األراضي املست
 - 1229فرتة الرئيس مبارك املمتدة لنحو ثالثة عقود )

                                                           

األراضي ( علي عبد احملسن السيد، دراسة اقتصادية الستصالح  (1
يف مصر، جملة االقتصاد الزراعي، جامعة املنصورة، العدد اخلامس، 

 . 444-491، ص ص 9114
( راجع: النشرة السنوية الستصالح األراضي، الصادرة من اجلهاز ( 9

 .1، ص 1229املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، القاهرة، 
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مليون فدان تقريًبا. ورغم أن  9.4( بلغت حوايل 9111
هذا الرقم ميثل أكثر من ضعف املساحة املستصلحة خالل 

(، 1221-1249فرتيت الرئيسني عبد الناصر والسادات )
ا عن واليت تقدر مبليون فدان تقريًبا إال إنه مازال بعيدً 

املستهدفات الضخمة املعلنة من قبل احلكومات املتعاقبة. 
خطة ضخمة  1221فعلى سبيل املثال أطلق مبارك يف عام 

 141مليون فدان مبعدل  4.4تستهدف استصالح حنو 
ألف فدان سنواي خالل فرتة العشرين عام املمتدة من ) 

( إال أن ما مت استصالحه منها فعليًا  9111 – 1221
أي بعد خسمة عشر عاًما مل يتخط  9119م حىت عا
 . (1)ألف فدان 544

كما جاءت نتائج املشروعات الكربى اليت أعلنها مبارك 
مثل مشروع شباب  ،منذ هناية الثمانينيات متواضعة للغاية

، والذي 1221)املعروف بقرى اخلرجيني( يف عام اخلرجيني 
ىل قام على فكرة منح شباب اخلرجيني قطع أراضي تصل إ

مخسة أفدنة ضمن مشروعات االستصالح اليت حددهتا 
احلكومة يف مناطق الوادي اجلديد والفرافرة والواحات 
وغريها، وكذلك مشروع توشكى الضخم الذى أعلن عنه 

ألف فدان من  411واستهدف استصالح  1222يف عام 
خالل املستثمرين األجانب )اخلليجيني حتديًدا(، إضافة إىل 

وتضمن بناء  9114هري الصحرواي عام مشروع قرى الظ
قرية الستيعاب مخسة ماليني شخص حبلول عام  411
 ، وكذلك استصالح مليون فدان.9199

                                                           

وية ( للمزيد حول تقييم مشروعات استصالح األراضي الصحرا (1
تقييم الدور ، خالل العقود املاضية، راجع: سارة زايد زينهم حممود

التنموي ملشروعات استصالح األراضي يف مصر، رسالة ماجستري،  
وكذلك دراسة:  .9119كلية التخطيط العمراين، حامعة القاهرة، 

جيهان حسن سيد حسني، تقييم جتربة اإلعمار الريفي اجلديد يف 
ن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية التخطيط النصف الثاين من القر 

جرجس  :وراجع أيًضا دراسة .9112العمراين، جامعة القاهرة، 
معوض مينا، تقييم إنتاجية األراضي املستصلحة مبحافظة الفيوم، 
دراسة يف جغرافية الزراعة، رسالة ماجستري، كلية الزراعة، جامعة 

 .1221القاهرة، 

استهدفت تلك املشروعات وغريها إعادة توزيع النمو 
 94.4السكاين على الصحراء وفق توقعات بزايدته بنحو 
 1221مليون نسمة، على مدى العشرين سنة املمتدة من 

 44مليون منهم إىل  14.4، حبيث يذهب 9111 إىل
مدينة جديدة والباقي إىل مشروعات استصالح األراضي 

مليون فدان، مبا يف ذلك مشروع توشكى  4.4على مساحة 
الضخم. لكن هذه اخلطط مل حتقق املستهدف منها، ال 
على مستوى جذب وإعادة توزيع السكان وال على مستوى 

ة هلم، وتكفي اإلشارة إىل تلبية االحتياجات الغذائي
تضاعف معدالت استرياد مصر من املواد الغذائية األساسية  
كالقمح خالل العقدين املاضيني حىت صارت مصر اثىن 

 2، بكمية وصلت إىل (9)أكرب دولة مستوردة للقمح عاملًيا
متثل نصف احتياجات املصريني  9112مليون طن يف عام 

مليون طن،  12ك حوايل تقريًبا إذ يبلغ إمجايل االستهال
ويتوقع تقرير حديث صادر من وزاراة الزراعة األمريكية أن 

مليون طن خالل  19.4ترتفع واردات مصر من القمح إىل 
لتصبح أكرب دولة مستوردة يف العامل تليها  9112عام 

 .(4)إندونسيا مث الربازيل، فاجلزائر، والفلبني
يني املصريني كما مل تنجح تلك اخلطط يف دفع مال       

للخروج من الوادي إىل الصحراء، حيث مل يتجاوز عدد 
ألف شخص أي ما  941املستوطنني ابلوادي اجلديد 

ماليني نسمة(. وجاءت  4٪ من املستهدف )1.1يعادل 
نتائج مشروع توشكى ضعيفة هي األخرى، ففي عام 

، بعد مثاين سنوات من استصالح األراضي وقبل 9119
٪ فقط 4.4وعد النهائي، مت استصالح مخس سنوات من امل

ألف فدان(، كما مل يصل عدد  411من اهلدف املخفض )

                                                           

موقع مباشر ،انية للدول املستوردة للقمح( مصر ترتاجع للمرتبة الث (9
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112فرباير  11 مصر، 

https://cutt.us/Cp5G5  
% من 99( راجع خملص التقرير: "تسع دول عربية تستورد  (4

  لتايل: الرابط ا تاح عربماجلزيرة مباشر،  واردات القمح يف العامل، 
https://cutt.us/IO3FG  

https://cutt.us/Cp5G5
https://cutt.us/IO3FG


 

79 

شخص يف  9,544السكان املستهدف جذهبم أكثر من 
ماليني  4٪ من ال 1أي ما يعادل أقل من  9115عام 

 .)1)9111املستهدفة يف عام 
كما جاء الوضع أسوأ ابلنسبة إىل مشروع قرى         

راوي واستصالح املليون فدان الذي بدأه الظهري الصح
 14. ففي خالل مثاين سنوات، مت بناء 9114مبارك يف 

 411أخرى قيد اإلنشاء من بني ال  42قرية فقط وبقيت 
املستهدفني، يف حني ظل املليون فدان غري مستصلحني 
حيث غاب التنسيق بني اجلهاز املركزي للتعمري الذي كان 

، وجهاز مشروعات التعمري والتنمية مسئواًل عن إنشاء القرى
الزراعية املسئول عن استصالح األراضي. فتم بناء بعض 
القرى على أراٍض غري صاحلة للزراعة، كما مل يتم توصيل 
مياه الري إىل قرى أخرى، أو مل ختصص أراٍض للمستفيدين 
من البيوت الريفية من أصله، كما ظلت أغلبية القرى نفسها 

نظرًا لعدم توصيل مياه الشرب إليها، أو  خاوية من السكان
. ولعل (9)لبنائها مبناطق الكثبان الرملية، أو مبخرات للسيول

هذا ما دفع ابجلهاز املركزي للمحاسبات إىل كتابة تقرير عن 
إهدار نصف مليار جنيه يف مشروعات هذه القرى اليت مل 

                                                           

راجع دراسة: حيىي شوكت، أساطري التخطيط العمراين يف مصر،   (1)
 الرابط التايل: ربع ،متاح9115نوفمرب  91موقع مرصد عمران، 

https://cutt.us/IJLTU  
، يد حول تقييم جتربة تنمية قرى الظهري الصحراوي يف مصر( للمز  (9

 راجع:
تقييم سياسات التنمية املوجهة ، إميان سيد فرحات -

النيل والدلتا يف مصر، رسالة  يللخروج ابلسكان من واد
ماجستري، قسم التخطيط العمراين، كلية اهلندسة، جامعة 

 . 9119القاهرة، 
ية عن التنمية جهاد رمضان علي خضري، دراسة اقتصاد -

املستدامة للظهري الصحرواي يف مصر، رسالة دكتوراه، 
قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عني  س، 

9119 . 
أمحد السيد مرزوق، دور الظهري الصحرواي يف صياغة  -

اسرتاتيجيات التنمية العمرانية اإلقليمية، رسالة ماجستري،  
 .9111اهرة، كلية التخطيط العمراين، جامعة الق

يستفد منها أحد يذكر، اتركينها قرى أشباح أتكلها 
 .(4)الرمال

أما ابلنسبة إىل مشاريع االستصالح الضخمة األخرى،  
مثل مشروع مبارك لشباب اخلرجيني، فثمة صعوبة يف 
احلصول على البياًنت اخلاصة به سواء من حيث 
املستهدفات أو من حيث النتائج الفعلية اليت حتققت بعد 
عقود من إطالقه غري أن املالحظة العامة حوله ال تشري 

 بنجاحه.
يسهل من خالل ما سبق مالحظة اختالف السياسات     

الزراعية يف عهدي الرئيسني السادات ومبارك عن نظريهتا يف 
الفرتة الناصرية، حبيث ميكن القول إن سياساهتما الزراعية 
متثل انقالاًب مضاًدا على سياسات اإلصالح الزراعي املتبعة 
يف اخلمسينيات، وميكن تلخيص ذلك يف مخس معامل 

األول يف فرتة السادات، ويتعلق إبلغاء جلان فض  يسية:رئ
منازعات اإلصالح الزراعي ومصاحلة بعض كبار املالك 
وإعادة ممتلكاهتم املوضوعة حتت احلراسة منذ اخلمسينيات. 
املعلم الثاين يف عهد مبارك، حيث استكمل املسار نفسه 
 ابصدار قانون مضاد لفرتة عبد الناصر عرف بقانون "حترير
العالقة بني املالك واملستأجر"، والذي مبوجبه عادت سلطة 
املالك للواجهة مرة أخرى. املعلم الثالث يتعلق ابلتوسع يف 
منح األراضي اجلديدة ألصحاب املال واجلاه )احملليني 
واألجانب( وهتميش الفالح املصري من عمليات 
االستصالح استناًدا لتصورات خاطئة حول أمناط احليازات 

صغرية والكبرية. املعلم الرابع يتعلق ابنتشار ظاهرة الفساد ال
يف قطاع األراضي وضعف نتائج االستصالح نتيجة التحايل 
على أغراض مساحات واسعة من األرض وحتويلها إىل 
أغراض السكن الفاخر من قبل الشركات احلاصلة عليها 
ألغراض االستصالح الزراعي. املعلم األخري ويتعلق بضعف 

نتاج الزراعي وتضاعف معدالت استرياد مصر من اإل

                                                           

مليون جنيه يف  411إهدار «: احملاسبات»حممد محدي، (  (4
، متاح 9114مارس  94موقع املصري اليوم، "الظهري الصحراوي"، 

   https://cutt.us/yWt70عرب الرابط التايل:

https://cutt.us/IJLTU
https://cutt.us/yWt70
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احملاصيل الغذائية الرئيسية حىت صارت مصر أكرب مستورد 
 للقمح يف العامل.

خامتة: سباق األرنب والسلحفاة )معضلة األرض 
 والسكان يف مصر(

مثة خلل رئيس مرتاكم على مدار العقود الستة املاضية      
: ضعف نتائج ( يتلخص يف9111- 1249حمل الدراسة )

املشروعات املتعاقبة لتوسيع الرقعة الزراعية مقارنًة ابلنمو 
إذ  ،السكاين املتضخم مبعدالت متسارعة على مدار الفرتة

إىل عام  1221تشري التعدادات الرمسية املتاحة منذ عام 
إىل أن عدد سكان مصر قد تضاعف ثالث مرات  9114

تضاعف عدد . فقد (1)عام 112وربع تقريبا خالل أخر 
السكان خالل اخلمسني السنة األوىل من تلك الفرتة ) 

 12مليون إىل ما يزيد على  2.1( من 1214 -1221
مليون نسمة، بينما استغرق تضاعف عددهم للمرة الثانية 

ليصل  1215 -1241مدة أقل )ثالثني عاًما تقريًبا( من 
الذى أُجري  1215مليون نسمة طبقا لتعداد عام  45إىل 
، كما استغرق تضاعفهم للمرة 1214د حرب أكتوبر بع

عاًما تقريًبا(  91الثالثة فرتة أقل من الثالثني عاًما )حوايل 
مليون نسمة يف تعداد عام  15.4حيث بلغ عدد السكان 

الذي وصل إىل  9114، وصوال إىل تعداد عام 9115
% أي الربع تقريًبا خالل 94مليون نسمة مبعدل منو  114

 .عشر سنوات
حبد ذاته بل بطريقة  وال ميثل النمو املتزايد للسكان مشكلة 

النظر إليه وكيفية التعامل معه، إذ تنظر إليه بعض األنظمة 
احلاكمة يف بالد العامل ابعتباره نقمة جيب التخلص منها، 

                                                           

 1215( بدأت التعدادات الدورية كل عشر سنوات منذ عام  (1
وأضيف إليها إحصاء عدد املصريني ابخلارج، ووصل عدد سكان 

مليون  41.4)ابلداخل واخلارج( حنو  1225مصر يف تعداد عام 
مليون  15.4، مث 1225مليون نسمة يف تعداد عام  42.4نسمة و

الذي حيمل رقم التعداد الثالث عشر  9115نسمة يف تعداد عام
ملعايري إحصائية شاملة  ويوصف أبنه أكرب تعداد سكاين جرى وفًقا

 .خلصائص السكان االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغريها

بينما ينظر إليه آخرون ابعتباره نعمة ختلق فرص ينبغي 
ابلصني اثين أكرب  اقتناصها، ويف هذا السياق يضرب املثال

مليار  1.4قوة اقتصادية يف العامل واليت يبلغ عدد سكاهنا 
نسمة تقريًبا، كما حيتل اقتصاد اهلند املركز السادس عاملًيا 

 مليار نسمة تقريًبا.  1.4وعدد سكاهنا 
ويبدو منو الرقعة الزراعية يف مصر ضعيًفا للغاية مقارنة      

ائيات املتاحة إىل أن بنظريه السكاين، إذ تشري اإلحص
 4.1بلغ  1211مساحة األرض املزروعة يف مصر عام 

مث  1241مليون فدان عام  4.9مليون فدان، مث صعد إىل 
وصوال إىل حنو  1221مليون فدان عام  1.2ارتفع إىل  

، مبا يعين أنه تضاعف مرة 9115مليون فدان عام  11
واحدة خالل قرن مقابل تضاعف عدد السكان ثالث 

رات وربع تقريًبا. وعلى الرغم من أن النشاط الزراعي م
للريف املصري هو النشاط األساسي، إال أن هذا النشاط 
أخذ يتناقص يف أمهيته النسبية خالل العقود األخرية ويتمثل 
هذا يف تراجع نصيب الفرد من املساحة الزراعية واملساحة 

إىل حنو  1221احملصولية  من نصف فدان تقريبا عام 
، وصوال إىل أقل من قرياطني للفرد 1221فدان عام  1.14
 .(9)9114عام 
يف السياق نفسه مثة ظاهرة أخرى آخذة يف التضخم       

وتتعلق ابلزحف العمراين على األراض الزراعية، ويُقدر حجم 
األراض الزراعية املفقودة بسبب زحف املباين واملشروعات 

وحىت عام  1249ن ألف فدان خالل الفرتة م 411حبوايل 
(. 9119 -1229، وحوايل مليون فدان خالل )1224

ألف فدان سنواًي  51وتبلغ معدالت التآكل احلالية حوايل 
)بسبب تعدايت السكن أو املرافق والبينة التحتية كأعمال 
الطرق وشبكات املياه والصرف(، ويف تقدير آخر للدكتور 

عار عن بعد أن فاروق الباب بعد قيامه مبقارنة صور االستش

                                                           

 9الزراعة: اخنفاض نصيب الفرد من األراضي الزراعية ألقل من   (9)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9114مارس  4 موقع املصري اليوم،قرياط،

https://cutt.us/sXEhu  
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% يف القرن 44ما فقدته مصر من أراضيها الزراعية بلغ 
 .(1)املاضي

وتتعاىل األصوات احملذرة من تداعيات استمرار هذه  
الظاهرة بتلك املعدالت املتسارعة مبا قد يؤدي يف النهاية 
 5إىل اختفاء األرض الزراعية بوادي النيل واملقدرة بنحو 

(. وتدفع هذه املخاوف بعض مليون فدان )كأراضي قدمية
اخلرباء إىل وضع سيناريوهني ملستقبل األراضى الزراعية 

متشائم بناء على توقع استمرار أحدمها: ابلوادي والدلتا، 
حالة البطء ىف اخلروج حنو الصحراء إىل املدن واملشروعات 
الكربى مع عدم القدرة على توجيه النمو العمراين بعيًدا عن 

متفائل بناء على توقع سرعة وارتفاع  والثاين: الوادي والدلتا.
معدالت االستيطان ابملدن اجلديدة واملشروعات الكربى 
وإجياد بدائل سياسات جديدة، وابلتاىل احلفاظ على 

 . (9)األراضى الزراعية القائمة
وتبدو حركة الواقع الزراعي والعمراين تسري ابجتاه        

رقعة الزراعية ضعيًفا مقارنًة متشائم للغاية، إذ مازال منو ال
مبعدالت النمو السكاين، بينما تتضاعف معدالت استرياد 
املواد الغذائية الضرورية من اخلارج، كما تتسارع معدالت 
آتكل الرقعة الزراعية احلالية ابلوادي والدلتا بشكل غري 
مسبوق بسبب ضغوط الزحف العمراين املتصاعد، بينما 

املشيدة يف الصحراء تعاين ضعف الزالت املدن اجلديدة 
اإلقبال واإلشغال واالستيطان. وقد توصلت دراسة تقييمية 

إىل أن  9111أعدها معهد التخطيط القومي يف عام 
مدينة جديدة أتسست خالل  99إمجايل عدد سكان 

ألف نسمة مبا ميثل  214العقود الثالثة املاضية مل يتجاوز 
ملدن، وذلك % من حجم السكان املستهدف هلذه ا4

استناًدا إىل بياًنت ثالثة تعدادات سكانية رمسية متتالية 

                                                           

راجع دراسة حتذيرية أعدهتا شعبة اإلسكان والتعمري ابجملالس  (1) 
، بعنوان  9114القومية املتخصصة التابعة جمللس الوزراء املصري عام 

" قضية االمتدادت الزراعية وآتكل األرض الزراعية: حنو سياسات 
 .19-11فعالة على املدى القصري، ص ص 

 .19املرجع السابق، ص ( 9)

. وتبدو مصر حباجة ماسة (4)(9115، 1225، 1225)
إىل خطط عاجلة يف جماالت الزراعة واملياه والعمران خاصة 
يف ظل التطورات املتالحقة ألزمة سد النهضة اإلثيويب على 

والعمران يف مصر، هنر النيل وأضراره املؤكدة على الزراعة 
 وإن اختلفت تقديرات تلك األضرار ما بني مهول ومهون.

******

                                                           

دور املدن اجلديدة يف ( جمدي عبد القادر ابراهيم )وأخرون(،  (4
معهد التخطيط  :القاهرة) إعادة التوزيع اجلغرايف للسكان يف مصر،
( ، أغسطس 992القومي، سلسة قضااي التخطيط والتنمية )

 .91-12، ص ص (9111
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تطور السياسة اخلارجية املصرية: يف عهد )عبد 

 مبارك( -السادات  -الناصر 
 شيماء هباء الدين

 مقدمة
إن السياسة اخلارجية ألي دولة ال تنفصل عن رؤية النخب، 

الس   يما إن كن   ا نتن   اول دول   ة م   ن -شخص   ية القائ   د  خاص   ة
والقائ د يف ذل ك يت أثر بدوافع ه الذاتي ة  -الدول بع امل اجلن وب

وإدراكات  ه لطبيع   ة املتغ  ريات. ويف ه   ذه احلال  ة يك   ون لدراس   ة 
ض     ح توجه     ات القائ     د السياس     ي أمهيته     ا، فم     ن خالهل     ا تتَّ 
ه   ذا  انتماءات   ه الفكري   ة وتعريف   ه لذات   ه ولوخ   ر وللع   امل، ويف
ر دوره ا اإلطار يع رف املص لحة الوطني ة ل بالده، وعلي ه يتص وَّ 

ب ط سياستها اخلارجية جت اه خمتل ف دوائ ر احلرك ة، ويرتِّ وخيطِّ 
ن ت القض   ااي وخيت   ار األدوات ال   يت م   ن خالهل   ا ت   تمكَّ أول   وايَّ 

 السياسة اخلارجية من حتقيق أهدافها.
رت وه    ذا ب    دوره ينطب    ق عل    ى احلال    ة املص    رية، فكي    ف تط    وَّ 

ا ؟ حتدي دً 1249السياسة اخلارجية املصرية عق ب ث ورة يولي و 
كي     ف انعكس     ت توجه     ات الرؤس     اء الثالث     ة )مج     ال عب     د 

 مب     ارك( عل     ى السياس     ة ينالناص     ر، أن     ور الس     ادات، حس     
اخلارجي  ة املص  رية؟ عل  ى س  بيل املث  ال، كي  ف أث  رت توجه  ات  
كل من الرؤساء الثالث ة عل ى حرك ة السياس ة اخلارجي ة، فم ع 

ه    ا ابتع    دت وجتاهل    ت؟ فق    د يل    دوائر تقارب    ت، وع    ن أأي ا
اختلفت رؤية كل منهم ألولوية الدائرة العربي ة، كم ا ش هدت 
العالق  ات املص  رية ابألقط  اب الدولي  ة العدي  د م  ن األمن  اط م  ا 
 بني التقارب والتباعد، حىت األمر نفسه مع القارة األفريقية.

دة أتيت لكن هذا ال يعين إن إدراك ات وتوجه ات ه ؤالء الق ا
منفصلة عن الواقع، فثمة حمددات للسياسة اخلارجية املصرية 

                                                           

 .ابحثة مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

الب   د أن تؤخ   ذ يف االعتب   ار س   واء م   ن ق   ادة أو مؤسس   ات، 
، ومنه             ا: املوق             ع اجلغ             رايف وإن اختلف             ت التق             ديرات

واإلمكاني    ات واإلش    كاليات ال    يت يطرحه    ا، ال    دور الت    ارخيي 
مل، مص ادر ملصر والقضااي األساسية ل ديها يف اإلقل يم أو الع ا

التهديد لألمن التقليدية واجلديدة، الوض ع االقتص ادي ملص ر 
 ورؤية القادة عن كيفية التعامل معه.

م   ن الرؤس   اء الثالث   ة يف تقي   يم تل   ك  رؤي   ة ك   لٍّ  توق   د اختلف   
. وأدواهت  ااخلارجي  ة  ةرك  احل دوائ  ردات وبن  اء علي  ه اختب  ار احمل  دَّ 

احلق   ب  م   ن ويطل   ق ال   دكتور ص   الح س   امل زرنوق   ة عل   ى ك   لٍّ 
 ،إذ ي    رى يف احلقب    ة األوىل احلقب    ة الثوري    ة .ال    ثالث مس    مى

أما الثالث ة فيس ميها احلقب ة  ،اتيةمجوالثانية يسميها احلقبة الربا
ه  ات وس  لوك ك  ل م  ن الرؤس  اء ذل  ك تبًع  ا لتوج  و االعتدالي  ة، 

 ومن مث، يتناول هذا التقرير ما يلي: .(1)الثالثة
 ه اوأتثري  ةرؤساء الثالثاملالمح األساسية لتوجهات كل من ال

يف الس لوك جت  اه دوائ  ر السياس  ة اخلارجي  ة املص  رية األساس  ية: 
العربي  ة، األفريقي  ة، األرك  ان اإلس  المية )تركي  ا، إي  ران(، فض  ال 
عن السياسة اخلارجية جت اه الق وى الك ربى ممثل ة يف ال والايت 

 املتحدة واالحتاد السوفييت )روسيا الحًقا(.
 الناصرمجال عبد  عهد -أواًل 

، م   ن أه   م املرتك   زات الفكري   ة لتوجه   ات مج   ال عب   د الناص   ر
خاص      ة ذات األث      ر يف السياس      ة اخلارجي      ة، رؤيت      ه للنظ      ام 
ال   دويل، ف   إن عب   د الناص   ر يف نظرت   ه للنظ   ام ال   دويل الك   ائن 
آن ذاك )ثن ائي القطبي ة( ك ان ي رى يف طبيع ة تفاعالت ه أن  ه ذو 

األم ر يف ظ ل طبيعة صراعية وعدوانية بص ورة هنائي ة. فهك ذا 
وج     ود نظ     ام دويل ق     ائم عل     ى االس     تقطاب، حي     ث كان     ت 
السياس ة اخلارجي ة لدول  ة م ا جت  اه دول ة أخ  رى ال تق اس فق  ط 
ابلتف    اعالت الثنائي    ة بينهم    ا، وإمن    ا بت    أثري تل    ك السياس    ات 
والتف   اعالت ابلنس   بة لط   رف اثل   ث. كم   ا ك   ان عب   د الناص   ر 
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وعلي   ه،  حيم  ل مش   اعر الع   داء لالس  تعمار وارتباط   ه ابلغ   رب.
ال  يت يراه  ا ال  بعض أداة م  ن -ف  إن السياس  ة اخلارجي  ة املص  رية 

ق    د رأت يف حم     اوالت  -أدوات ال    رئيس املص    ري واتبع    ة ل    ه
ا حن  و حتقي  ق االس  تقالل ا اثلثً  إقام ة حرك  ة ع  دم االحني  از طريًق 

واالستقرار ودف ع عجل ة التنمي ة يف مص ر أواًل مث الع امل الع ريب 
اك مالحظ    ات بش    أن م    دى )وإن ك    ان هن     فالع    امل الثال    ث،

 .(1)عدم احنياز السياسة املصرية يف مراحل اتلية كما سنرى(
زت ح    ول فك    رة القومي    ة تركَّ    فق    د أم    ا رؤيت    ه للع    امل الع    ريب، 

العربي  ة، وم  ا كان  ت تعني  ه م  ن ش  عارات الوح  دة العربي  ة، وم  ا 
ارتبط هبا من آمال يف سوق عربية مشرتكة وما إىل ذلك من 

ب  د عيف ه  ذا الس  ياق كان  ت مس  اندة سياس  ات اس  تقاللية، و 
 الناصر حلركات التحرر العريب كما سنرى.

ا يف ه  ذا اإلط  ار، ف  إن تعبئ  ة املس  اندة ومل يك  ن اإلس  الم غائيًّ  
الشعبية للقومية العربية ولالشرتاكية العربية ما كانت لتتحقق 
ب  دون غط  اء إس  المي. وم   ن مَث ف  إن اخلط  اب ح  ول العالق   ة 

واخلط اب ح ول العالق  ة ب ني اإلس  الم ب ني العروب ة واإلس  الم، 
يف ظ    ل اتًّض    ح واالش   رتاكية، أو االش    رتاكية اإلس    المية، ق    د 

رائسة عبد الناصر وعلى ضوء خطابه يف مواجهة التحدايت 
ف عب     د األساس     ية للسياس     ة اخلارجي     ة املص     رية، فلق     د وظَّ     

الناص     ر اإلس     الم عن     د حتدي     ده جم     االت احلرك     ة ال     يت حت     وز 
ن مفه    وم ال   دائرة اإلس    المية يف تقالي    د االهتم   ام. وهن    ا دشَّ   

ولكنها مل حتَظ ابألولوية يف الرتتيب  ،السياسة الرمسية املصرية
فلق   د كان   ت يف نظ   ر عب   د الناص   ر  األخ   رى، دوائرال   مقاب   ل 

جم   رد ال   دائرة ال   يت تض   م مئ   ات املالي   ني م   ن املس   لمني ال   ذين 
يربطهم رابط العقيدة، وجيمعهم موس م احل ج ال ذي ميك ن أن 

ا، فل    م يتج    اوز األم    ر ذل    ك خاص    ة م    ع ب دورًا سياس    يًّ يلع    
ه      ات اخلارجي       ة ألرك      ان األم      ة اإلس       المية اخ      تالف التوج  

                                                           

، لسياسة اخلارجية املصرية منذ ثورة يوليوأمحد حممد أبو زيد،  ((1
 ، متاح عرب الرابط التايل:9112يوليو  94جريدة اخلليج، 

https://cutt.us/l9jw4  

كما سنتناول على مستوى ،)مصر، السعودية، تركيا، إيران( 
 .(9)السلوك

لت يف قيادة متثَّ  املصري، فقد للدور الناصر عبد وبشأن رؤية
س  رتاتيجية اة يف حج  ر زاوي كمص ر لألم ة العربي  ة حن و وح دهتا  

القي ام ب دور ع املي  عبد الناصر لقيادة الع امل الثال ث، وم ن مَثَّ 
رت رؤيت  ه هل  ذا ، وق  د تط  وَّ (4)تص  حيحي للنظ  ام ال  دويل الق  ائم

 ل  ت يفمتثَّ  املاض  ي الق  رن م  ن اخلمس  ينيات ف  رتة فف  ي .ال  دور
 ارتك زت الس تينيات فرتة يفبينما  ،اإلجيايب االستقاليل الدور
 االس     تقالل دور ه     و ملص     ر الع     املي ل     دورا أن ح     ول رؤيت     ه

 راحمل      رِّ  دور ك      ان الع      ريب الع      امل جت      اه دوره بينم      ا ،النش      يط
 .(4)العريب للتكامل قواحملقِّ  العريب األمن عن واملدافع

يف ه    ذا الس    ياق الفك    ري ح    ول رف    ض االس    تعمار وال    دعوة 
لدور مصري نشط كان اجتاه مجال عبد الناصر والعدي د م ن 

الثال     ث يف أوائ     ل النص     ف الث     اين م     ن الق     رن  زعم     اء الع     امل
 اتبع  نيالعش  رين، تعب  ريًا ع  ن ع  دم رض  ائهم عل  ى إبق  اء دوهل  م 

للق    وى الك    ربى، دون أي اعتب    ار ملص    احل ورغب    ات ش    عوب 
ك    ان االجت    اه إلط    الق حرك    ة ع    دم االحني    از  ، فه    ذه ال    دول

كتعب        ري ع        ن رغب        ات دول الع        امل الثال        ث )اجلن        وب( يف 
مل األول )الش  مال(، واالبتع  اد ع   ن االس  تقالل ع  ن دول الع  ا

ش    بح التبعي    ة بص    ورها املختلف    ة االقتص    ادية للكتل    ة الغربي    ة 
بقي            ادة ال            والايت املتح            دة ودول االس             تعمار األوريب، 

                                                           

د.ًندية مصطفى، اإلسالم والسياسة اخلارجية املصرية: دراسة يف منط   ((9
العالقة وتفسريها وتقوميها، )يف(: د.ًندية مصطفى، د.سيف الدين عبد 
الفتاح )حمرران(، األمة يف قرن )عدد خاص من أميت يف العامل )كتاب غري 

"مناذج وحاالت"(، دوري(، الكتاب الثالث )اإلسالم يف عامل املسلمني 
. 9119القاهرة: مركز احلضارة للدراسات السياسية، ودار الشروق الدولية، 

 متاح على موقع مركز احلضارة للدراسات والبحوث: 
https://cutt.us/hY3dI  

 السابق.  املرجع ((4
)سيناريوهات ما حممد هادي النجداوي، الدور اإلقليمي ملصر  ((4

بعد الثورة(، منشورات مؤسسة خالد احلسن، مركز الدراسات 
  ، متاح عرب الرابط التايل:4، ص9114واألحباث، 

https://cutt.us/1zV2d  
 

https://cutt.us/l9jw4
https://cutt.us/hY3dI
https://cutt.us/1zV2d


 

84 

/ العقائدية حتت لواء االحتاد السوفيييت والكتلة  واالجتماعية
 .1))الشرقية

 مح  ل -كم  ا س  نرى-إال أن واق  ع السياس  ة اخلارجي  ة املص  رية 
مس  ة احنيازي  ة جت  اه الكتل  ة الش  رقية، بص  ورة أو أبخ  رى. حي  ث  

س    م ك    ان س    لوكها ال    دويل واخل    ارجي جت    اه الكتل    ة الغربي    ة يتَّ 
ه التح   الف م   ع الكتل   ة ببينم   ا ك   ان هن   اك م   ا يش    ،ص   راعلاب

الش   رقية وذل   ك العتب   ارات سياس   ية وثقافي   ة أمهه   ا ال   ربط يف 
دة )الكتل ة الغربي ة( لة الرمسية املصرية بني الوالايت املتحاملخيِّ 

 .(9) يف بريطانيا وفرنساوبني االستعمار األورويب ممثاًل 
وقد كان ذلك أيًضا نتاج خربة واقعية سيئة مع الغرب، 
حيث كان من أهم أهداف الثورة: التنمية االقتصادية 
واالجتماعية للبالد، وبناء جيش قوي. وقد تبلور اهلدف 

اءت الغارة اإلسرائيلية األول يف مشروع السد العايل، كما ج
لكي تفصح عن انكشاف اجليش  1244على غزة عام 

د اهلدف الثاين وتزيده إحلاًحا. وحول املصري، ولكي تؤكِّ 
هاتني القضيتني الرئيسيتني قوبلت التوقعات من الوالايت 
املتحدة األمريكية والغرب ابإلحباط، فبعد مفاوضات طويلة 

تحدة عرضهما لتمويل سحب البنك الدويل والوالايت امل
السد العايل، ومن ًنحية أخرى عاد الوفد املصري الذي 

ه إىل الوالايت املتحدة للتفاوض حول املطالب توجَّ 
ل مجال عبد الناصر إزاء ذلك حتوَّ  العسكرية خايل اليدين.

 يف نتائج ني، أماًل إىل االحتاد السوفييت لتحقيق هدفيه الرئيسيَّ 
لنسبة لسياسة مصر اخلارجية بعيدة املدى، ليس فقط اب

وتوجهاهتا وارتباطاهتا اإلقليمية والدولية املستقبلية، ولكن 
 .4))أيًضا ابلنسبة جملرى األحداث يف الشرق األوسط كله

                                                           

، لسياسة اخلارجية املصرية منذ ثورة يوليوأمحد حممد أبو زيد، ا ((1
 مرجع سابق. 

 ملرجع السابق. ا (9)
السياسة اخلارجية املصرية بني مجال عبد الناصر وأنور السادات  ((4

، موقع قاعة حبث 11سلسلة أوراق رقم  وحممد حسين مبارك،
دراسات سياسية مصرية نقال عن موقع املركز املصري للشئون 

  ، متاح عرب الرابط التايل:9111يونيو   اخلارجية،

https://cutt.us/VgVXz  

فهكذا ميكن فهم أسباب تقارب مصر مع االحتاد السوفييت 
منتصف اخلمسينيات يف سياق تصاعد احلرب الباردة الذي  

صفقة األسلحة املصرية التشيكية عام  كان من أبرز عالماته
، واستقدام اخلرباء السوفيت سواء العسكريني منهم 1244

سرتاتيجية أو الفنيني لبناء السد العايل، وتزايد األمهية اال
يديولوجية للشرق األوسط يف اإلطار األوسع للمواجهة واأل

اليت كانت قد تبلورت بني الشرق والغرب. كما جاء أتميم 
كرد فعل مباشر للرفض األمريكي   1245سويس عام قناة ال

والغريب لتمويل السد العايل، وهو التطور الذي بلغ قمته يف 
 .1245صر عام ملالغزو الربيطاين الفرنسي اإلسرائيلي 

ته مصر من لكن تراجع الغزو والتأييد الشامل الذي تلقَّ 
ا العامل العريب والعامل الثالث دعم سلطة عبد الناصر داخليًّ 

قت سياسته حول القومية العربية. وقد أشار ا، وعمَّ وخارجيًّ 
مجال عبد الناصر يف كتابه "فلسفة الثورة" إىل حتمية 

هي:  ،ولية مصر كفاعل جوهري يف نطاق ثالث دوائرؤ ومس
األفريقية، واإلسالمية. وبفعل هذه السياسات و العربية، 

يقية ذات ا للمؤمترات اآلسيوية واألفر أصبحت القاهرة مركزً 
نت تضمَّ  ،ومن ًنحية أخرى .الربامج واللغة املعادية للغرب

دعوة عبد الناصر للقومية العربية خصومة جتاه النظم احملافظة 
يد مصر للنظام الثوري يف يإىل أت تْ يف العامل العريب واليت أدَّ 

وفيما يلي سنفصل . (4)1251إىل  1254اليمن من 
ختلفة إزاء أبرز قضاايها، السلوك املصري جتاه الدوائر امل

 .وأهم األدوات املستخدمة يف هذا اإلطار
 -كم  ا س  لف ال  ذكر-ابلنس  بة للس  لوك، عم  ل عب  د الناص  ر 
ر ال  وطين يف ك  ل أرج  اء عل  ى مس  اندة خمتل  ف حرك  ات التح  ر  

 يف  وحم  ورايًّ الع  امل الثال  ث، م  ا جع  ل مص  ر تلع  ب دورًا قي  ادايًّ 
العم  ل عل  ى جتمي   ع  قي  ادة حرك  ة ع   دم االحني  از، رافًع  ا ش   عار

 .4))قوى اجلنوب ملواجهة حاالت وصور التبعية للغرب

                                                           

 املرجع السابق. (4)
، لسياسة اخلارجية املصرية منذ ثورة يوليوأمحد حممد أبو زيد،  (4)

 مرجع سابق. 
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 تْ فق    د أدَّ  1251يوني    و  4 بع    د  ج    ذرايًّ ه    ذا الوض    ع تغ    ريَّ 
هزمية مصر أمام إسرائيل إىل اهت زاز ص ورة النظ ام املص ري يف 
ال   داخل ويف اخل   ارج. عل   ى س   بيل املث   ال، فق   د كان   ت مص   ر 

ة ع دم االحني از مبثاب ة يوني و( أم ام مجي ع أعض اء حرك  4)قبل 
ق هل   ا إذا س   ارت م والرخ   اء ال   ذي س   يتحقَّ من   وذج ورم   ز التق   د  

ا ابإلدراك ج   دًّ  تْ عل   ى ال   درب املص   ري، إال أن اهلزمي   ة أض   رَّ 
اخل    ارجي لص    ورة مص    ر، ح    ىت بع    د حتقي    ق مص    ر لالنتص    ار 

ألن  1214العس      كري عل       ى إس      رائيل يف ح       رب أكت       وبر 
ا ًه ا خاصًّ دي ه توج  ك ان ل  1211النظام الذي جاء بعد ع ام 

بطبيع      ة واجتاه      ات السياس      ة اخلارجي      ة املص      رية فيم      ا بع      د 
بق )كم ا ا عن النظام السايًّ بصورة ختتلف كلِّ  1214أكتوبر 

وفيم ا يل ي سنفص ل يف سياس ات عب  د  .1))س يجري التن اول(
 الناصر جتاه خمتلف دوائر السياسة اخلارجية املصرية.

 الدائرة العربية: -1
ا يف توجه  ات عب  د قومي  ة العربي  ة حم  ورًا أساس  يًّ كان  ت فك  رة ال

ص   ل م   ا يتَّ فيالناص   ر جت   اه ال   دائرة العربي   ة، عل   ى س   بيل املث   ال 
ث  ورة  ه  ذه الإن س  اعة الص  فر النط  الق ف  ب  دعم ث  ورة اجلزائ  ر، 

 .9))صوت العربإذاعة كانت من 
ر ملح     وظ م     ع األنظم     ة لك     ن رغ     م ذل     ك ك     ان هن     اك ت     وت  

خاصة اململكة العربية السعودية،  ،هات الثوريةاملخالفة للتوج  
رات يف عهد عبد الناصر، بسبب وقد كانت بداية هذه التوت  

س  بتمرب  95اخل  الف ال  ذي ح  دث نتيج  ة ح  رب ال  يمن، يف 
حي  ث أرس  ل عب  د الناص  ر، ق  وة عس  كرية إىل ال  يمن  1259

ل   دعم الث   ورة اليمني   ة ال   يت قام   ت عل   ى غ   رار الث   ورة املص   رية، 
ا م    ن إلم    ام اليم    ين املخل    وع، خوفً    دت الس    عودية ابينم    ا أيَّ    

-ر العالقات املصريةى إىل توت  امتداد الثورة إليها، وهو ما أدَّ 

                                                           

 املرجع السابق.  (1)
حقق الرايدة عربًيا وأفريقيا وحّول الوطن قبلة لقادة « الزعيم» ((9

، متاح عرب الرابط 9112يناير  12، ، املصري اليومحركات التحرر
  https://cutt.us/HYBU4التايل: 

، وق  د خاض  ت مص  ر واململك  ة العربي  ة الس  عودية 4))الس عودية
، إىل أن انتهى 4))حراًب ابلوكالة يف اليمن دامت مثاين سنوات

ناص    ر واملل    ك فيص    ل يف م    ؤمتر الاألم    ر ابلص    لح ب    ني عب    د 
يف عن   دما س   امهت الس   عودية  1251ط   وم، بع   د نكس   ة اخلر 

ت فيم      ا بع      د واس      تمرَّ ، نق      ل اجل      يش املص      ري م      ن ال      يمن
 .(4)العالقات املستقرة بني البلدين خالل عهد عبد الناصر

ا يف سياس  ات يًّ ل  ت القض  ية الفلس  طينية حم  ورًا أساس  أيًض  ا مثَّ 
  1242س  يما أن هزمي  ة  عب  د الناص  ر جت  اه ال  دائرة العربي  ة، ال

ل  ذا كان  ت دعوت  ه لعق  د  .1249ا لث  ورة ان  ت حمرًك  ا رئيس  يًّ ك
ال اع  رتاف، ال ص  لح، »م  ؤمتر اخلرط  وم ال  ذي رف  ع في  ه ش  عار 

ال     الءات »مب    ؤمتر  يَ س     رائيل، وال    ذي مسُِّ     إم    ع « ال تف    اوض
دور كب  ري يف  ملص  ر بقي  ادة عب  د الناص  ر  كم  ا ك  ان« ال  ثالث

نش   اء منظم   ة إتوحي   د الص   ف الفلس   طيين م   ن خ   الل اق   رتاح 
التحري   ر الفلس   طينية، كم   ا س   اندت مص   ر يف القم   ة العربي   ة 

ق   رار  (1254س   بتمرب )س   كندرية الثاني   ة ال   يت عق   دت يف اإل
 1252املنظمة إبنشاء ج يش للتحري ر الفلس طيين، ويف ع ام 

ت   دعيًما « الق   اهرة»أش   رف عب   د الناص   ر عل   ى توقي   ع اتفاقي   ة 
عام  تويفاهتمامه ابلقضية إىل أن  للثورة الفلسطينية، واستمرَّ 

1211(5). 
ز السياس ة االقتص ادية جت اه ال دائرة العربي ة يف عه  د ا م ا ميَّ أمَّ 

عب      د الناص      ر، رف       ع ش      عارات الس       وق املش      رتكة والوح       دة 
                                                           

العالقات بني مصر والسعودية اتريخ من الشد واجلذب.. بدأت ( 4)
يف عهد مجال عبد الناصر بسبب حرب اليمن.. وانتهت بتوقيع 

مرة  السادات على اتفاقية "كامب ديفيد".. واجليزاوى يعيد التوتر
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9119أبريل  92، ، اليوم السابعأخرى

https://cutt.us/Pp2pi        
فارقات العالقات املصرية ، م( جينز إسالميك آفريز آًنليست(4

، متاح عرب الرابط 9112ديسمرب  2 معهد واشنطن، السعودية،
   https://cutt.us/HeOS6التايل:
( العالقات بني مصر والسعودية اتريخ من الشد واجلذب، مرجع (4

 سابق.
يونيو  14، اهليئة العامة لالستعالمات، مصر والقضية الفلسطينية ((5

 ، متاح عرب الرابط التايل: 9115
https://cutt.us/APN3S  

https://cutt.us/HYBU4
https://cutt.us/Pp2pi
https://cutt.us/HeOS6
https://cutt.us/APN3S
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ماهت     ا، ه     ذا إىل جان     ب ة ملقوِّ االقتص     ادية دون دراس     ة ج     ادَّ 
مت  ه مص  ر حلرك  ات تكلف  ة ال  دعم العس  كري والف  ين ال  ذي قدَّ 

 ر.التحر  
ة للسياس ة اخلارجي ة املص رية الثق ايف أداة مهمَّ  ل البع دوقد مثَّ 

جت  اه ال  دائرة العربي  ة يف تل  ك الف  رتة، حي  ث إرس  ال املدرس  ني 
ني لتعل يم أبن  اء ه ذه ال دول، إذ ك  ان ي رى عب د الناص  ر املص ريِّ 

أن مس      اعدة ال      دول العربي      ة لتحقي      ق النهض      ة أم      ر ي      دعم 
عربي   ة ف ال   دول الاالس   رتاتيجية املص   رية، بينم   ا اس   تمرار ختل    

 .(1)ووقوعها يف قبضة االستعمار أمر يضعف مصر
 الدائرة األفريقية: -9

تُ َعد  هذه الف رتة م ن أنش ط ف رتات السياس ة اخلارجيَّ ة املِْص ريَّة 
ا خالهل   ا أمهي   ًة ابلغ   ًة يف أفريقي   ذت حي   ث اختَّ    ،اأفريقي   جت   اه 

ى عل و  ،(9)الدوائر الرئيس ية الثالث ة للسياس ة اخلارجيَّ ة املِْص ريَّة
ر يف م مج    ال عب    د الناص    ر حرك    ات التح    ر  ال    نهج نفس    ه ت    زعَّ 

أفريقي  ا، وكان  ت الق  اهرة املق  ر ال  دائم لزعم  اء ه  ذه احلرك  ات، 
يف ه  ذا الوق  ت كان  ت أفريقي  ا ه  ي الفن  اء اخللف  ي إن  ه حي  ث 

ال   ذي جي   ب االس   تحواذ علي   ه. إذ ميك   ن تلخ   يص رؤي   ة عب   د 
ار وق   وع الناص   ر ألمهي   ة أفريقي   ا االس   رتاتيجية يف ك   ون اس   تمر 

دول الق     ارة يف قبض     ة االس     تعمار يض     عف مص     ر، ألن مث     ة 
ض  رورة لت  أمني من  ابع الني  ل ومن  ع إس  رائيل م  ن االق  رتاب م  ن 

أما عن »أحد خطاابته:   عنه عبد الناصر يفأفريقيا. ما يعربِّ 
أفريقي    ا فل    ن نس    تطيع الفك    اك منه    ا، ح    ىت ل    و أردًن ذل    ك، 

سر وجودًن ينبع  فنحن جزء من القارة األفريقية، والنيل وهو
 .«من قلب هذه القارة

 ال     وزير حمم     د ف     ائق، مس     ؤولية مل     ف العالق     ات وق     د ت     وىلَّ 
تص       ريح ل       ه:  ل يفااألفريقي       ة يف عه       د عب       د الناص       ر، وق       

موضوع النيل كان يشغل املساحة األعظم من اهتم ام عب د »
الناص    ر ض     من القض     ااي األفريقي    ة األخ     رى، وكن     ا يف مجي     ع 

                                                           

 حقق الرايدة عربًيا وأفريقيا، مرجع سابق. « الزعيم» ((1
تيكواج فيرت، تطو ر السياسة اخلارجيَّة املصريَّة جتاه أفريقيا، موقع قراءات  ((9

 ، متاح عرب الرابط التايل:9112يناير  2أفريقية، 
https://cutt.us/LGVYn    

ال  دول األفريقي  ة حن  رص دائًم  ا عل  ى مباحثاتن  ا م  ع الس  ودان و 
صني، وك ان إشراك وزارة الري اليت كانت تضم علماء متخصِّ 

عب    د الناص    ر حريًص    ا عل    ى أتم    ني املي    اه، م    ع احلف    اظ عل    ى 
عالقات دبلوماسية مميزة مع دول النهر وأتمني من ابع الني ل، 

 .(4)«استعماري وجودٍ  ومل يكن ذلك يسريًا يف ظلِّ 
 ألول مرة ضمن بعثة اتبعة لألمم ايًّ وقد شاركت مصر عسكر 

املتح    دة لتحري    ر الكونغ    و يف عه    د عب    د الناص    ر، وأرس    لت  
الفري    ق س    عد ال    دين الش    اذيل، وكان    ت مص    ر  كتيب    ة بقي    ادة
ري      ة ابمل      ال والس      الح وال      دعم حرك      ة حتر   42وقته      ا ت      دعم 

 السياسي.
كم    ا دعم    ت مص     ر ليبي    ا وت    ونس واجلزائ     ر واملغ    رب       ال 

لقارة كانت تدعم الصومال وكينيا وأوغندا القارة، ويف شرق ا
ل    ت يف القل    ب لتس    اند غ    اًن وغيني    ا ونيج    راي وتنزاني    ا، وتوغَّ 

والكونغ   و، كم   ا ق   اوم عب   د الناص   ر حرك   ات االنفص   ال بع   د 
االس     تقالل خصوًص     ا يف نيج     رياي، ووق     ف ض     د االح     تالل 

. (4)الربيط    اين ال    ذي ك    ان يس    عى لفص    ل جن    وب الس    ودان
األفريقية يف الزمالك، واليت كانت  وتشهد على ذلك اجلمعية

ر ال وطين األفريقي ة تستضيف العديد م ن ق ادة حرك ات التح ر  
مثل لومومبا وكنياات، وكانوا جيتمعون مع الوزير حممد فائق أو 

 .(4)مع الرئيس عبد الناصر نفسه
أيًضا عبد الناصر كان دائم احلض ور يف ك ل الفعالي ات، كم ا 

يم األفريقي نيلسون مانديال، ويف أنه طالب ابإلفراج عن الزع
ر إعطاء السودان حّق تقرير املصري، والذي خطوة مفاجئة قرَّ 

وق    د حص    دت مص    ر مث    ار ن    تج عن    ه انفص    اهلا ع    ن مص    ر. 
رت ح ني ق رَّ إهن ا يف الدائرة األفريقية، حي ث  ةسياستها الفعال

فش  لت أدي  س ، بن  اء الس  د الع  ايل، وواجه  ت اعرتاًض  ا إثيوبيًّ  ا

                                                           

 حقق الرايدة عربًيا وأفريقيا، مرجع سابق.« الزعيم( »(4
. عالقات مصر وأفريقيا يف الستينيات ..من "ًنصر" ل "السادات" ((4

 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112فرباير  11الوطن،، والسبعينيات
https://cutt.us/Gb1dO  

 ق الرايدة عربًيا وأفريقيا، مرجع سابق. حق« الزعيم» ((4

https://cutt.us/LGVYn
https://cutt.us/Gb1dO
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ال دول األفريقي ة ض د الق اهرة مل ا كان ت حتظ ى  أاباب يف حشد
 .(1)به من نفوذ

منظم     ة الوح     دة  أيًض     ا بع     دما لعب     ت مص     ر دورًا يف إنش     اء
، كان   ت الق   اهرة ق   د اس   تعدَّت لل   دور 1254ع   ام  األفريقي   ة
ع   د االقتص  ادي، وي   ذكر األس   تاذ ابلبُ  ه   ااهتمام زاداجلدي  د، و 

نيات، أن  ه ول ع  ن املل  ف األفريق  ي يف الس  تيؤ حمم  د ف  ائق املس  
ابل   رغم م   ن املس   اعدات املص   رية الكب   رية، إال أن   ه ك   ان هن   اك 

ل    ت أفريقي    ا الس    وق عائ    د اقتص    ادي كب    ري ملص    ر، حي    ث مثَّ 
الكب  رية جلمي  ع املنتج  ات املص  رية الص  ناعية والزراعي  ة يف ه  ذه 

يف  ش   ركات مص   رية ة. وق   د أنش   أ عب   د الناص   ر ع   دَّ (9)الف   رتة
للتع   دين" و"ش   ركة  اجلن   وب األفريق   ي أش   هرها "ش   ركة النص   ر

النص      ر لالس      ترياد" وش      ركة "مص      ر لالس      ترياد والتص      دير"، 
س كم    ا أسَّ      ،وكان    ت مهم    تهم ال    رتويج للمنتج    ات املص    رية

املهندس     ون املص     ريون الس     دود واملش     اريع ال     يت حتم     ي دول 
ح     وض الني     ل م     ن اجلف     اف، مب     ا ال يتع     ارض م     ع املص     احل 

 .(4)املصرية
هن    اايت الق    رن الث    امن ومل يغ    ب أيًض    ا البع    د الثق    ايف، فم    ع 

ا كب  ريًا ومتنوًع  ا م  ن عش  ر، كان  ت الثقاف  ة املص  رية تع  رف كمًّ  
امل        دوًنت واملؤلف        ات املكتوب        ة وال        رواايت الش        فهية ع        ن 
املعامالت التجارية واملمارسات السياس ية والعس كرية للدول ة 

ت ح ىت س واحل املصرية مع دول اجل وار األفريق ي، ال يت امت دَّ 
الق      ارة، مث جن      واًب ح      ىت من      اطق احمل      يط األطلنط      ي غ      رب 

 .الصحراء وبالد السودان، ابملعىن اجلغرايف والتارخيي
ويف ف   رتة م   ا بع   د انته   اء احل   رب العاملي   ة الثاني   ة، وح   ىت ث   ورة 

عت العالقات الدينية م ع ال دائرة العربي ة األفريقي ة يوليو، توسَّ 
وال     دائرة اإلس     المية األفريقي     ة، م     ن خ     الل اجل     امع األزه     ر 

ص ال     دور لك     ن م     ع تقل       ة األرثوذكس     ية املص     رية.والكنيس     
                                                           

. عالقات مصر وأفريقيا يف الستينيات ..من "ًنصر" ل "السادات" (1)
 مرجع سابق. ، والسبعينيات

(، 9) حضارة مصر والدور اإلقليمي والدويل ،د. حامت عبد املنعم أمحد(  (9
 مرجع سابق.

. عالقات مصر وأفريقيا يف الستينيات ..من "ًنصر" ل "السادات" (4)
 ، مرجع سابق. والسبعينيات

 ، أتثرت العالقات الثقافية سلًبا يف جمملها.اإلقليمي املصري
، عمل     ت احلكوم     ة املص     رية عل     ى 1249وم     ع ث     ورة يولي     و 

ي دوره ا استعادة الدور املصري على الساحة األفريقية، لتؤدِّ 
س       يما أن       ه يف الس       تينيات ك       ان النش       اط  ال، ((4الطبيع       ي

رائيلي متزايًدا يف ش رق أفريقي ا، ل ذا حرص ت مص ر عل ى اإلس
، أيًض   ا أطلق   ت مص   ر (4)إرس   ال البعث   ات الديني   ة والتعليمي   ة

.  (5)هة ألفريقيا بلغات وهلجات أفريقية خمتلفةإذاعة موجَّ  94
ل     ت دور الزعام     ة واخلالص     ة أن مص     ر يف ذل     ك الوق     ت مثَّ 

 .(1)السياسية والثقافية يف القارة
 سالمية )إيران وتركيا(:الدائرة اإل -4
 إيران: ●

 م  ن ج  اء نظ  ام جدي  د أكث  ر اق  رتاابً  1249بقي  ام ث  ورة يولي  و 
ه داف حيث أصبحت األ ،أهداف حكومة مصدق الوطنية

بريطاني  ا  املش رتكة ال تقتص  ر فق ط عل  ى الكف اح املش  رتك ض دَّ 
)كما  ا العداء للملكية أو حماولة تقييدها على األقليضً أبل 

ك   ان عب   د الناص   ر ش   ديد اإلعج   اب   . فق   دح   اول مص   دق(
مبصدق نظرًا لتوافق الرؤى حول عدد م ن القض ااي السياس ية 
يف ذل   ك الوق   ت مث   ل فك   رة القومي   ة واالحت   اد والنض   ال ض   د 
االس  تعمار والظل   م. وه   و م   ا جع   ل عب   د الناص   ر يطل   ق اس   م 

عل  ى أح  د الش  وارع الواقع  ة يف قل  ب الق  اهرة كن  وع  "مص  دق"
 .2))الشارع قائًما حىت اآلن من التكرمي له ومازال هذا

                                                           

، تغريات البعد الثقايف يف عالقة مصر مع أفريقيام ،( محدي عابدين(4
 ، موقع الشرق األوسط، متاح عرب الرابط التايل:9112ديسمرب  12

 https://cutt.us/CM0z6  
( من "ًنصر" ل "السادات".. عالقات مصر وأفريقيا يف الستينيات (4

 ، مرجع سابق. والسبعينيات
حقق الرايدة عربًيا وأفريقيا وحّول الوطن قبلة لقادة « الزعيم» (5)

 ، مرجع سابق.حركات التحرر
يف الستينيات ( من "ًنصر" ل "السادات".. عالقات مصر وأفريقيا (1

 ، مرجع سابق. والسبعينيات
عبد الناصر وإيران.. حنو فهم حقيقي حممد سيف الدين،  ((2

املنتدى العريب لتحليل ، للعالقات املصرية ابلبهلوية واخلمينية

http://gate.ahram.org.eg/WriterArticles/3822/0.aspx
https://cutt.us/CM0z6
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جيدر بنا اإلشارة إىل أثر حلف بغ داد عل ى  ،لكن يف املقابل
برعاي     ة -وك     ان ه     ذا احلل     ف  ،اإليراني     ة-العالق     ات املص     رية
الش      يوعي يف  وق      ف امل      دِّ  يه      دف إىل -ال      والايت املتح      دة

دت ال    والايت املتح    دة منطق    ة الش    رق األوس    ط. وق    د تعهَّ    
 ،صادي والعسكري للدول األعض اءوقتها بتقدمي العون االقت

وأوكل   ت تل   ك املهم   ة  ،ولكنه   ا مل تش   ارك في   ه بش   كل رمس   ي
أتس   يس حل   ف  ىواحملص   لة أن   ه ق   د أدَّ  ،لربيطاني   ا نياب   ة عنه   ا

ر العالق      ات ب      ني الق      اهرة ت      وت   بغ      داد ودع      م إي      ران ل      ه إىل
 .1))وطهران

حيث اختلفت رؤية الدولتني جتاه مشروعات األحالف 
اعتربت مصر أن الدفاع عن منطقة الشرق  فبينما ،الغربية

وأن االستعمار أشد خطرًا ، ولية دوله فحسبؤ األوسط مس
دت قد أكَّ  ،جند أن إيران من جانب آخر ،من الشيوعية
ويف مقابل ذلك  ،ابنضمامها حللف بغداد احنيازها للغرب

عام  "عدم االحنياز"قام عبد الناصر بتأسيس منظمة 
1244(9). 

من يوليو عام  4ف األخرى أنه يف من مواضع اخلال
اندلعت مظاهرات حاشدة يف إيران ما يعرف ابسم  1254

بسبب  "اإلمام اخلميين"عقب اعتقال  "خرداد 14انتفاضة "
خطابه املناهض إلسرائيل والنظام امللكي، وكانت مصر من 

ل يف أوائل الدول اليت اهتمها حممد رضا شاه هبلوي ابلتدخ  
ودعم الثوار وتقدمي املساعدات املالية  الشؤون اإليرانية

 .(4)هلم
 املوق    ف املص   ري م    ن االع    رتاف اإلي    راين ،يض   اف إىل ذل    ك

حي   ث أق   ام الش   اه عالق   ات قوي   ة إبس   رائيل عل   ى  ،إبس   رائيل
يف الوق ت ال ذي ك ان  ،املستوى االقتص ادي واألم ين والثق ايف

                                                                                    

، متاح عرب الرابط التايل: 9112يوليو  41السياسات اإليرانية، 
cutt.us/wkZ0uhttps://  

 املرجع السابق.  (1)
 املرجع السابق.  (9)
عبد املنعم منصور على احلر، العالقات املصرية االيرانية )اجلزء  ((4

 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112نوفمرب  92 احلوار املتمدن، األول(،
https://cutt.us/CHauD   

ر ف مفجِّ   ىل عب   د الناص   ر كيس   اري متط   رِّ إ في   ه الش   اه ينظ   ر
أعل   ن حمم   د  1251م   ن يولي   و ع   ام  94. فف   ي 4))اتللث   ور 

ا رض   ا ش   اه هبل   وي يف مقابل   ة ص   حيفة أن   ه ق   د اع   رتف رمسيًّ   
م ب ه. يف ذل ك الوق ت ه اجم بدولة إسرائيل كأمر واقع ومس لَّ 

إن ش  اه إي  ران ق  د "عب  د الناص  ر الش  اه يف خط  اب ل  ه وق  ال: 
قط        ع  . ونتيج        ه مل        ا س        بق متَّ (4)ابع نفس        ه لالس        تعمار"

 .5))اإليرانية-ملصريةالعالقات ا
إبسرائيل أمرًا خطريًا  وقد اعترب عبد الناصر االعرتاف اإليراين

 لألسباب اآلتية:
إسرائيل على هذا النحو تقفز فوق الطوق العريب احمليط  -

 إىل ما ورائه.
اإلسرائيلي خطر على الثورة العراقية اليت -التعاون اإليراين -
 صعبة. ازالت تواجة ظروفً  ما
 سوف يكون سابقة ا كاماًل سرائيل اعرتافً يران إبإاف اعرت  -

إذ يعين أن إحدى الدول اإلسالمية تعرتف هبا  ،خطرية
 .1))ة ألول مر ا كاماًل اعرتافً 

ذلت مس   اعي لع   ودة العالق   ات يف الس   نوات التالي   ة ولق   د بُ   
حىت مت االتفاق على إعادة العالق ات عل ى مس توى الس فراء 

ركت إي  ران بوف  د رفي  ع ك  ذلك ش  ا  ،1211غس  طس أ 94يف 
 .املستوى يف جنازة الرئيس عبد الناصر

 تركيا: ●
، أصبح الربيطانيون الالعبني املهيمنني يف 1212عقب ثورة 

مص    ر وفص    لوها ع    ن اإلمرباطوري    ة العثماني    ة خ    الل احل    رب 
ع  ت العاملي  ة األوىل. مث م  ع اهني  ار اإلمرباطوري  ة العثماني  ة، تطلَّ 

ع حنو الشرق إىل مصر ب، ومل تتطلَّ اجلمهورية الرتكية حنو الغر 
والعامل العريب، وهكذا سلك كل من البل دين طريق ه اخل اص. 
لكن يف الوقت نفسه جلأ العديد من خصوم مصطفى كمال 

                                                           

 رجع السابق(  امل(4
 ، مرجع سابق.عبد الناصر وإيرانحممد سيف الدين،  (4)
، مرجع العالقات املصرية اإليرانية، عبد املنعم منصور على احلر (5)

 سابق. 
 ( املرجع السابق. (1

https://cutt.us/wkZ0u
https://cutt.us/wkZ0u
https://cutt.us/CHauD
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س اجلمهوري ة الرتكي  ة، مب  ن ف يهم الش  اعر حمم  د أاتت ورك، مؤسِّ  
عاكف آرصوي، إىل مصر هراًب من اإلص الحات العلماني ة، 

ق  اهرة مرك  زًا لألنش طة املعادي  ة لرتكي  ا يف الف  رتة وق اموا ابخت  اذ ال
 تني.ما بني احلربني العامليَّ 

-ر يف العالق      ات الرتكي      ة، تص      اعد الت      وت  1249ويف ع      ام 
املص  رية بع  د اإلطاح  ة ابلنظ  ام امللك  ي يف مص  ر. فق  د أاثرت 
اإلطاح    ة ابملل    ك ف    اروق، والنخب    ة ذات املص    ادر العثماني    ة 

لك  ن  ،ت  دير ال  بالد، غض  ب أنق  رةالرتكي  ة ال  يت كان  ت ال ت  زال 
األهم من ذلك احني از مج ال عب د الناص ر، إىل الس وفييت يف 

ة ب     ني أنق     رة ى إىل زايدة اهل     وَّ احل     رب الب     اردة، عل     ى حن     و أدَّ 
ت إىل حل     ف بغ     داد نق     رة ق     د انض     مَّ أإذ كان     ت  ،والق     اهرة

لق    وة الغربي    ة يف لوأخ    ذت دوره    ا عل    ى حمم    ل اجل    د كركي    زة 
ه الرتك  ي أنش  أت أنق  رة ء ه  ذا التوج   الش  رق األوس  ط ويف ض  و 

عالق  ات م  ع إس  رائيل ال  يت كان  ت قض  ية مركزي  ة يف الوج  دان 
 .(1)العريب

ل ه    ذا اخل    ط الع    ام حم    اوالت للتخفي    ف أو إنش    اء وق    د ختلَّ    
العالق      ات، إال أهن      ا ح      وادث طفيف      ة مث      ل ختف      يض تركي      ا 
لتمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل عند وق وع الع دوان الثالث ي 

(، وكان ذلك يف عهد عدًنن مندريس، 1245ر )على مص
 مل يلب    ث أن ان    تكس م    رة أخ    رى ح    ني غ    ري أن ه    ذا التغ    ري  

فان  دفعت س  وراي للوح  دة  ؛الرتكي  ة-رت العالق  ات الس  وريةت  وتَّ 
ة العربي    ة املتح    دة، ويف ه    ذه هوري    مم    ع مص    ر، وأعلن    ت اجل

 ق وماهتا إىل احلدود الس ورية، وك ادت تكت تركيا قوَّ األثناء حرَّ 
 .(9)1242 سنة حرب
 القوى الكربى: -4
ر يف س  مت عالق  ات عب  د الناص  ر ابالحت  اد الس  وفييت ابلت  وت  اتَّ 

االحت      اد اس      تخدم ح      ني  1244بداي      ة األم      ر، ح      يت ع      ام 
                                                           

، اللعبة الكربى بني تركيا ومصر يف مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي (1)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9114مارس  2معهد واشنطن، الشرق األوسط، 

https://cutt.us/20gMg  
إهلامي، العالقات املصرية الرتكية: اجلذور والثمار، املعهد املصري  حممد (9)

 ، متاح عرب الرابط التايل: 9111ديسمرب  11للدراسات االسرتاتيجية، 
https://cutt.us/jGP1P  

 ،)الفيت و( لص احل الع رب ح ق ال نقض السوفييت وللم رة األوىل
ح  ني دع  ا جمل  س األم  ن مص  ر إىل رف  ع القي  ود املفروض  ة عل  ى 

 التجارية عرب قناة السويس.مرور بعض السفن 
س   رائيل إه   ذا الش   كل م   ن العالق   ات إىل أن قام   ت  واس   تمرَّ 

، وكان    ت 1244فرباي    ر  92ابلغ    ارة الش    هرية عل    ى غ    زة يف 
ه    ذه الغ    ارة ه    ي ال    دافع املباش    ر ال    ذي جع    ل عب    د الناص    ر 

م ال    والايت مريك    ي ق    ائال: "إذا مل تق    دِّ يس    تدعي الس    فري األ
لس   الح لل   دفاع ع   ن األم   ن ملص   ر م   ا حتتاج   ه م   ن ا املتح   دة

. "القومي ملصر فسوف أطلب السالح من االحتاد الس وفييت
ت أول ص     فقة لألس     لحة ب     ني مص     ر واالحت     اد وابلفع     ل متَّ     

وس  حبت  -كم  ا س  بقت اإلش  ارة-1244الس  وفييت يف ع  ام 
ال   والايت املتح   دة عرض    ها ابملس   امهة يف بن    اء الس   د الع    ايل، 

الش   د واجل   ذب  منه   ا، وتس   تمر حال   ة لت   دخل موس   كو ب   داًل 
حي    ث أعل    ن عب    د الناص    ر أتم    يم  ،1245 إىل ع    ام وص    واًل 

-ش  ركة قن   اة الس   ويس، وه   و م   ا س   اهم يف التق   ارب املص   ري
 السوفييت.

كم ا لع  ب انته  اء فك  رة اجلمهوري ة العربي  ة املتح  دة ب  ني مص  ر 
، 1259ا يف التقارب بني الق اهرة وموس كو ع ام وسوراي دورً 

االحت    اد "و ل ح    زب سياس    ي وحي    د جدي    د ه    حي    ث تش    كَّ 
، بينما مل تكن املعارضة الشيوعية موجودة "االشرتاكي العريب

ق     ام خروتش     وف ب     زايرة مص     ر  ،1254ا، مث يف ع     ام عمليًّ     
مبناسبة اكتمال املرحلة الثاني ة م ن الس د الع ايل، وق د اع رتف 

 .(4)للنظام املصري "السمة االشرتاكية"خروتشوف ب  
م الوج  ود الس  وفييت ا ي  نظِّ ع  ت مص  ر اتفاقً  وقَّ  1255ويف ع  ام 

 ىتالس وفييت ح  -التق ارب املص  ري واس  تمرَّ  ،يف املراف   املص رية
وف         اة عب         د الناص          ر لتنته         ي املرحل          ة األوىل م         ن ه          ذه 

  .(4)العالقات

                                                           

، ( العالقات املصرية الروسية.. من عبد الناصر إىل السيسي (4
  ، متاح عرب الرابط التايل: 9111ديسمرب  11، ةصوت األم

https://cutt.us/ILVyt  
 املرجع السابق.  ( (4
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أم       ا ابلنس       بة للعالق       ات م       ع  ال       والايت املتح       دة ، فإن       ه 
 رغم أن        ه يف عه        د عب        د الناص        ر غل        ب ط        ابعوعل        ى ال        

املص            رية جت            اه االخ            تالف والص            راع عل            ى السياس            ة 
ال          والايت املتح          دة، إال أن ه          ذا الط          ابع مل خي          ل م          ن 

لتق     اء أه     داف، كم     ا ب     دأ يف ال     دور احلظ     ات تع     اون ورمب     ا 
لعبت         ه ال         والايت املتح        دة يف مفاوض         ات اجل         الء  يال        ذ

الربيطاني       ة ال       يت أداره       ا نظ       ام ث       ورة يولي       و، ويف -املص       رية
املوق               ف األمريك               ي م               ن الع               دوان الثالث               ي ع               ام 

عق                      دت ال                       والايت  1242ًض                      ا يف أي .(1)1245
 ىعل      األخ     رية املتح     دة م     ع مص     ر اتفاقً     ا مبقتض     اه حتص     ل

مريك     ي ابجلني     ه املص     ري، وكان     ت م     دة االتف     اق القم     ح األ
مت واش        نطن ثالمثئ        ة منح        ة ث        الث س        نوات، كم        ا ق        دَّ 
ني يتلق           ون العل           م يف ال           والايت دراس           ية لطلب           ة مص           ريِّ 

 .9))املتحدة
-املص             ريةب             دأ ت             دهور العالق             ات  1254لك             ن يف 

قط        ع العالق        ات الدبلوماس        ية بع         د  األمريكي        ة إىل ح        دِّ 
املس      اندة األمريكي      ة إلس      رائيل يف ع      دواهنا عل      ى مص      ر يف 

ل األم      ور م      رًة أخ      رى ذلك تتح      وَّ وب       .(4)1251يوني      و  4
ع       رب عملي       ة م       ن إع       ادة التقي       يم لألم       ور، فف       ي الوق       ت 

خ     ذ ابلق     وة ال  في     ه عب     د الناص     ر مفه     وم "م     ا أُ ال     ذي تب     ىنَّ 
اس     رتداده إال ابلق     وة" وش     رع يف عملي     ة إع     ادة بن     اء ميك     ن 

اجل    يش ومواجه    ة إس    رائيل م    ن خ    الل ح    رب االس    تنزاف، 
إال أن       ه يف الوق        ت نفس        ه ارت       بط ابجله        ود الدبلوماس        ية، 

 بع      ثو  ،ظم احملافظ      ة يف املنطق      ةوأص      لح عالقت      ه م      ع ال      ن  
رغبت           ه يف إع           ادة العالق           ات م           ع ال           والايت لإش           ارات 
 .(4)روجرز" لوقف إطالق النارخطة " لَ بِ املتحدة، وقَ 

                                                           

واشنطن.. تعاون وشراكة اسرتاتيجية.. حمطات يف  -القاهرة  (1)
، 9112أبريل  5البلد، ، عاما 51العالقات املصرية األمريكية خالل 

  https://cutt.us/P6z8Bالرابط التايل:  متاح عرب 
  ( املرجع السابق.(9
  املرجع السابق. ((4

السياسة اخلارجية املصرية بني مجال عبد الناصر وأنور السادات  (4)
 وحممد حسين مبارك، مرجع سابق. 

 حممد أنور السادات عهد -اثنًيا
ا ع ن ه ات خمتلف ة كليًّ جاء الرئيس أنور السادات برؤي ة وتوج  
ه   ات السياس   ة اخلارجي   ة عب   د الناص   ر مل   ا س   تكون علي   ه توج  

املص    رية يف عه    ده. فسياس    ة عب    د الناص    ر اخلارجي    ة كان    ت 
ة كفك    رة يديولوجي    ة وعقائدي   أقائم   ة ابألس   اس عل    ى أس   س 

القومي      ة العربي      ة، بينم       ا رأى الس      ادات أن االنتم       اء األول 
وعليه فإن  ،للسياسة اخلارجية املصرية جيب أن يكون مصرايًّ 

ا عل  ى م  ا ي  راه حتقيًق    ذ سياس  اته اخلارجي  ة بن   اءً الس  ادات اختَّ  
 .(4)للمصاحل املصرية فقط

و م وتعل ر السادات أن االهتمامات واملصاحل املصرية تتقدَّ قدَّ 
رأى أن مص    ر مبكانته    ا  حي    ثعل    ى االهتمام    ات العربي    ة، 

ل   ة ألن تق   ود الع   امل الع   ريب ال أن تُق   اد إلي   ه وف   ق حالت   ه مؤهَّ 
وظروف     ه، وأن ال جتع     ل خالفات     ه حت     د م     ن حرك     ة السياس     ة 
اخلارجي   ة املص   رية وبش   كل خ   اص جت   اه الن   زاع م   ع إس   رائيل، 

ال    يت  ر في    ه، ومحل    ة الس    الما أن م    ا س    يفكِّ ورمب    ا ك    ان مقتنًع    
ختدم األهداف واملصاحل العربية مثلم ا خت دم سوف سيطلقها 

ه غ   راًب، أيًض   ا ان   تهج الس   ادات فك   رة التوج     أه   داف مص   ر.
فكان االرتباط الثنائي بني مصر والوالايت املتحدة منذ ع ام 

في   ه إج   راءات االنفت   اح االقتص   ادي،  ذتْ ال   ذي اختَّ    1214
ي   ة لل   والايت وه  و م   ا رأى في  ه ال   بعض ص  ورة م   ن ص  ور التبع

 .(5)املتحدة
لكن جيب االلتفات إىل أنه كان هناك شيء من املرحلي ة يف 

، ففي بداية األم ر جن د أن ه عل ى ال رغم م ن أن سياس ة هتنفيذ
 رت بشكل اختلف جذرايًّ ا قد تطوَّ ا وخارجيًّ السادات داخليًّ 

 منهم ا ق د ب دأ عه ده مع سياسات عبد الناص ر، إال أن ك الًّ 
س يادة مص ر عل ى أراض يها. فمثلم ا ك ان  وهو يواجه مشكلة

عل  ى حتري  ر مص  ر م  ن االح  تالل  اهتم  ام عب  د الناص  ر ينص  ب  
ة اليت واجهت السادات هي يكانت القضية الرئيس  ،الربيطاين

حتري   ر س   يناء م   ن االح   تالل اإلس   رائيلي، ومثلم   ا دع   م إهن   اء 

                                                           

، منذ ثورة يوليو لسياسة اخلارجية املصريةأمحد حممد أبو زيد،  (4)
 مرجع سابق. 

 املرجع السابق.  (5)
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االحتالل الربيطاين ملصر من شرعية نظام عبد الناصر، ج اء 
م   ن  دات حل   رب أكت   وبر وحتري   ره عل   ى األق   ل جل   زءٍ الس   ا ش   ن  

س    يناء، ليم    نح الش    رعية احلقيقي    ة للس    ادات وي    زوده ابلثق    ة 
لتحوي  ل املس  رح ال  داخلي املص  ري وتوجي  ه السياس  ة اخلارجي  ة 

 .(1)املصرية حنو منطلقات جديدة
 1214وحىت أكتوبر  1211 يه السلطة يف أكتوبرفمنذ تولِّ 

وط الرئيسية لسياس ة عب د الناص ر ا ابخلطالسادات ملتزمً  ظلَّ 
وبشكل خاص جتاه الوالايت املتحدة واالحتاد السوفييت. بل 

أبع  د يف اس  تمرار خصوص  ية العالق  ة م  ع  ن  ه ذه  ب إىل ح  دٍّ إ
االحت  اد الس  وفييت بتوقيع  ه ملعاه  دة الص  داقة والتع  اون مع  ه يف 

 ، غ      ري أن الس      ادات أق     دم عل      ى خط      وتني مل1219م     ايو 
كان    ت اخلط    وة   ،م    ا إال فيم    ا بع    داهتثري ض    ح معانيهم    ا وأتتتَّ 

ني املع      روفني األوىل ه      ي إطاحت      ه مبجموع      ة م      ن السياس      يِّ 
يديولوجي     ة ابالحت     اد ب     والئهم لعب     د الناص     ر، وارتباط     اهتم األ

أم     ا اخلط     وة الثاني     ة فكان     ت مطالبت     ه يف يولي     و  ،الس     وفييت
ني مبغ    ادرة مص    ر، وه    و اخل    رباء الس    وفيت العس    كريِّ  1219

أمريك ا  فْ تربه كسينجر خسارة لل روس مل تكلِّ القرار الذي اع
وق   د ج   اء س   لوك الس   ادات انعكاًس   ا هل   ذه ال   رؤى . (9)ًئاش   ي

بش    أن طبيع    ة وأول    وايت املص    احل املص    رية، وك    ذلك خريط    ة 
 التحالفات:

 الدائرة العربية: -1
يف ميكن التمييز يف هذا اإلطار ب ني م رحلتني: املرحل ة األوىل 

لت العالق    ات إىل أهب    ى بداي    ة عه    د الس    ادات، حي    ث وص    
صورها خاصة بعد الدور الذى قام ت ب ه الس عودية م ن رف ع 

 فق  د س  عر الب  رتول، خ  الل ح  رب أكت  وبر. أم  ا املرحل  ة الثاني  ة
ج      اءت فيم      ا بع      د اتفاقي      ة كام      ب ديفي      د لتعص      ف هب      ذا 

أبري ل  94رت الس عودية يف االستقرار بني البلدين، حيث ق رَّ 
ومل يق  ف  .(4)رمص   قط  ع العالق  ات الدبلوماس  ية م  ع 1212

                                                           

 املرجع السابق.  (1)
 املرجع السابق.  (9)
( العالقات بني مصر والسعودية اتريخ من الشد واجلذب، مرجع (4

 سابق. 

ه    ت ب   ل إن ال    دول العربي    ة اجتَّ  ،األم   ر عن    د الس    عودية فق    ط
تها يف جامع ة ال دول لقطع عالقاهتا مع مص ر وجتمي د عض ويَّ 

ه    ا م    ن الق    اهرة إىل ت    ونس، وال    دعوة ق    ل مقر  العربي    ة، ال    يت نُ 
)ألول م        رة( لس        حب عض        وية مص        ر م        ن حرك        ة ع        دم 

 .(4)االحنياز
صر جتاه القضية الفلسطينية ومن مث فقد كان تطور سياسة م

يف قل    ب تل    ك التح    والت، حي    ث تبل    ورت رؤي    ة الس    ادات 
)وليس  1251قبل  حدود ما ىلإيف املطالبة ابلعودة بشأهنا 
وه   و م   ا اعت   ربه ال   بعض تراجًع   ا ع   ن احلق   وق  1242ح   دود 
ن  ه خ  الل م  ؤمتر القم  ة الع  ريب الس  ابع ال  ذي أبعلًم  ا  الثابت  ة(،
امل   ؤمتر ش    رطني  ق   رَّ أجلزائ   ر يف ا 1214ن   وفمرب  92يف  عق   د

للسالم مع إسرائيل مها انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي 
 .(4)متها القدسالعربية احملتلة ويف مقدِّ 

ت ألن تفق     د مص     ر وميك     ن الق     ول إن تل     ك التح     والت أدَّ 
دة معادي  ة ا، ول  يس ذل  ك نتيج  ة سياس  ة متعمَّ  مكانته  ا عربيًّ  

ي م  ا يعت  ربه أولوي  ة لِ  ه يُ عْ ج   لل  دائرة العربي  ة، وإمن  ا انعكاًس  ا لتو 
 للمصلحة الوطنية املصرية.

 الدائرة األفريقية: -9
 الس   ادات احلك   م، وكان   ت مص   ر حتظ   ى بنف   وٍذ كب   ري يف ت   وىلَّ 

ذت أغلبي  ة الق  ارة األفريقي  ة يف عه  د عب  د الناص  ر، ل  ذلك اختَّ  
بقطع  قرارها منظمة الوحدة األفريقية لة يفالدول األفريقية ممثَّ 

، وك  ان 1214عق  ب ح  رب أكت  وبر  م  ع إس  رائيلالعالق  ات 
ت دون ة أسباب منها أن سيناء أرض أفريقية احتلَّ ذلك لعدَّ 

 حق.
 ثالثلكن مل يبق احلال كما هو عليه، فبعد ح رب أكت وبر ب 

س    نوات زار وف    د إثي    ويب مص    ر ف    رفض الس    ادات اس    تقباله، 
ب  زايرة واح  دة أثن  اء حكم  ه إىل إثيوبي  ا  فض  اًل ع  ن أن  ه مل يق  مْ 

 تع   د دول   ة فاعل   ة يف السياس   ة األفريقي   ة، حي   ث يتمرك   ز ال   يت
فيه ا مق ر االحت اد األفريق  ي ومنظم ة الوح دة األفريقي ة، فض  ال 
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اجلبه  ة  ص  ل بنه  ر الني  ل، ب  ل يف املقاب  ل دعم  ت مص  را يتَّ عمَّ  
ع ت الشعبية لتحرير إريرتاي النفص اهلا ع ن إثيوبي ا، وعن دما وقَّ 

، ق  ام ال  رئيس 1212مص  ر اتفاقي  ة الس  الم م  ع إس  رائيل ع  ام 
اإلثيويب، منجس تو ه يال م رايم، بتحط يم زجاج ة مليئ ة ابل دم 

ت لإلمربايلي  ة الغربي  ة وأص  بحت تت  آمر ا أن مص  ر انض  مَّ معلنً  
 .(1)على بالده

وبدأت مصر تضطلع مبمارسة َدْوٍر سليّب يف القارة األفريقية، 
بل كادت ختوض حرواًب ابلوكالة يف كلٍّ من إثيوبيا والكونغو 

وال يف س     بيل خدم     ة مص     احلها م     ع ال     والايت املتح     دة وأجن    
يف ح ني أن  ،األمريكية بعد أن انضمَّت إىل املعس كر الغ ريب

غالبي        ة ال        دول األفريقي        ة حينه        ا كان        ت تتب        ع املعس        كر 
 .(9)الشرقي

ته     ا ال     دول األفريقي     ة بتوقي     ع اتفاقي     ة وم     ع الطعن     ة ال     يت تلقَّ 
الني  ل ل  ري ج  زء م  ن مي  اه  الس  الم، وإع  الن الس  ادات حتوي  ل

أل   ف ف   دان يف س   يناء، أعلن   ت إثيوبي   ا أن ه   ذا املش   روع  44
مت بش      كوى إىل منظم      ة الوح      دة ض      د مص      احلها، فتق      دَّ 

هم فيها مصر إبساءة اس تخدام مي اه الني ل، وك ان األفريقية تتَّ 
رًا ألدي      س أاباب لتعي      د مش      روعها الق      ومي لبن      اء ذل      ك م      ربِّ 

 .(4)السد
 يا(:الدائرة اإلسالمية )إيران وترك -4
 إيران: ●

ش هدت السياس ة  ،مع وصول الس ادات إىل احلك م يف مص ر
 اًل حت و   ،1212-1211فيم ا ب ني ع امي  ،املصرية جت اه إي ران

دات ل مدفوع حبدود املصلحة أو حم دِّ د حتو  ا مل يكن جمرَّ كيفيًّ 
كب  ري    ي  رتبط إىل ح  دٍّ اًل ب  ل ك ان حت  و   ،البيئ ة اخلارجي  ة فحس  ب
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، وذل ك 4))لعالقة بني السادات والشاهزت اابلصداقة اليت ميَّ 
س  يما عل  ى  ه  ات األيديولوجي  ة الي  رتبط أيًض  ا بطبيع  ة التوج  

 (.ه غراًب مثاًل هات اخلارجية )التوج  صعيد التوج  
رات متان     ة العالق     ة كث    رة ال     زايرات املتبادل     ة ب     ني وم    ن مؤشِّ     

 ع  ن ارتف  اع فض  اًل  1212-1211البل  دين فيم  ا ب  ني ع  امي 
 رًا عل  ى اهتم  ام ك  لٍّ ب  دوره مؤشِّ   م  ر ال  ذي يع  د  األ ،مس  توايهتا

م   ن الق   اهرة وطه   ران ابلتنس   يق والتش   اور فيم   ا بينهم   ا. وق   د 
ال دولتني خ الل تل ك الف رتة أكث ر م ن تس عني  وولؤ تبادل مس
 ،منه   ا واح   د وأربع   ون زايرة إيراني   ة ابجت   اه مص   ر ،زايرة رمسي   ة

س    ت ولق    د تكرَّ  وتس   عة وأربع    ون زايرة مص   رية ابجت    اه إي   ران.
مظاهر املساندة اإليرانية للسادات يف دعم مواقفه أمام األمم 

ق بعملية التحول ال يت قاده ا ابجت اه املتحدة وأتييده فيما يتعلَّ 
م  ن متابع  ة  ،الكتل  ة الغربي  ة حي  ث مل خت  ل أي ص  حيفة إيراني  ة

اإلس    رائيلية ح     ىت -دقيق    ة لتفاص    يل عملي    ة الس     الم املص    رية
 .(4)أواخر عهد الشاه

تنفيذ مت نعكس على الصعيد االقتصادي، حيث وهو ما ا
. فيمكن (5)برًنمج ضخم للتعاون االقتصادي بني اجلانبني

ت القول إن العالقات االقتصادية يف تلك الفرتة مرَّ 
 مبرحلتني:

مرحلة استطالعية: وهي اليت كانت فيما بني أعوام  -
1211-1214. 

-1214مرحلة تنفيذية: حيث التعاون الفعلي فيما بني  -
ا لتوافر العوامل املساعدة على تفعيل ، وذلك نظرً 1212

خاصة يف اجلانب  ،هأوجه هذا التعاون بل واملؤهلة لنموِّ 
املصري، إذ إن القاهرة كانت قد أخذت تتبىن سياسة 
اقتصادية جديدة انفتاحية، وابلتايل العمل على إجياد وحدة 
بني توظيف رأس املال األجنيب وإمكاًنت مصر كأن 
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ستعني مصر ابيران من اجل ختطيط براجمها يف جمال ت
 خربات توسيع اإلنتاج وحتسني التجارة اخلارجية.

ا من أهم مرتكزات العالقة كما أن البعد الثقايف اعترب واحدً 
عت مصر وإيران ثالثة بني البلدين، ويف سياق ذلك وقَّ 
 فمثاًل  ،1212و1214برامج تنفيذية فيما بني عامي 

ينظم العالقات  1214–1214نفيذي األول الربًنمج الت
الثقافية والتبادل العلمي بني إيران ومصر، وتنفيًذا هلذا 

مت مصر ثالث منح دراسية لطالب إيرانيني الربًنمج قدَّ 
 عن فضاًل  ،مت إيران مخس منح لطالب مصرينيبينما قدَّ 

صية املتبادلة بني اجلامعات يف عدد من الدورات التخص  
راكز التابعه هلا أو لوزارة الزراعة أو التابعة ملنظمة البلدين وامل

الصحة العاملية أو يف جمال الكمبيوتر، وذلك خالل عام 
وخالل هذا العام أيًضا تبادل البلدان الزايرات  ،1214
طالًبا من جامعة  94حيث قام وفد طاليب قوامه  ،الطالبية

ًبا من طال 12القاهرة بزايرة إليران ويف املقابل زار مصر 
 .(1)جامعة طهران ملدة أسبوع

ذت ، اختَّ 1212لكن مع قيام الثورة اإلسالمية يف إيران عام 
ى خمتلف، حيث السياسة اخلارجية للسادات جتاه إيران منحً 

وهو ما قد أرجعه البعض لصداقته للشاه  ،العداء هلابرز 
وكانت دول الغرب  ،ر السادات استضافته يف مصرالذي قرَّ 

 م له ملجأ.ن تقدِّ أ ،غري استثناءقد رفضت ب
ل  ت السياس  ة اخلارجي  ة املص  رية البع  د الثق  ايف للتعب  ري ع  ن وفعَّ 

هذا املوق ف، حي ث إن األزه ر وغ ريه م ن املؤسس ات الديني ة 
دين الث     ورة أص     درت العدي     د م     ن البي     اًنت الرمسي     ة ال     يت تُ     

كم  ا   ،اإلس  المية، ابعتباره  ا تقح  م ال  دين يف اجمل  ال السياس  ي
 .(9)ان لويل األمرأهنا عصي

 :تركيا ●
ذت ، إذ اختَّ   ب   ني مص   ر وتركي   ا ح   دث حت   ول ابجت   اه التق   ارب

مصر مسارًا للتق ارب م ع الغ رب وال والايت املتح دة يف عه د 
ال     رئيس أن     ور الس     ادات وابتع     دت ع     ن املعس     كر الش     رقي، 
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ك  ان   ، وق  دوأنش  أت عالق  ات م  ع إس  رائيل، وم  ن جه  ة تركي  ا
وب   دء معاه   دات س   الم م   ع ظه   ور ال   نفط يف ال   بالد العربي   ة 

إسرائيل يف مصر واألردن ما يسمح ابستعادة العالقات، ويف  
كال البلدين كان صعود التيارات اإلسالمية وبزور جنمها م ا 
ميه د هل  ذا، لك  ن أغل  ب الظ ن أن املش  كالت الداخلي  ة لك  ال 
الط  رفني ك  ان حي  ول دون اخت  اذ خط  وات جدي  ة للتق  ارب، إذ 

ت حياول الوصول إىل معاهدة قضى السادات عقد السبعينيا
س الم ومعاجل  ة الوض ع ال  داخلي واإلقليم  ي، فيم ا ك  ان العق  د 

 مضطراًب ابلنسبة للوضع الداخلي يف تركي ا، حي ث ع اىنذاته 
س    ليمان دميريي    ل م    ع ق    وة اليس    ار الرتك    ي ومع    ارك الش    وارع 

وه   و م   ا ُخ   ِتم يف النهاي   ة ابنق   الب عس   كري يف  ،والط   الب
 .((12214يف العام نفسه تركيا واغتيال للسادات 

 القوى الكربى:-4
نقطة حمورية يف سياسات مصر  1214لت حرب أكتوبر مثَّ 

وأتيت أمهي ة تل ك جتاه القوى الكربى يف تلك احلقب ة الزمني ة، 
، وم   ا فرض   ته م   ن 1251احل  رب يف أهن   ا ج   اءت بع   د هزمي  ة 

ض   رورة إع   ادة النظ   ر يف السياس   ة اخلارجي   ة املص   رية يف إط   ار 
 .(4)فاعالت الدولية احمليطة هباخريطة الت

ه    ت السياس    ة اخلارجي    ة املص    رية حين    ذاك وعل    ى ذل    ك توجَّ 
حلماي   ة ت   وازن عالقاهت   ا وف   ق املعطي   ات الداخلي   ة واخلارجي   ة، 
وق  د عم  ل الس  ادات بداي  ة األم  ر )يف إط  ار التح  ول املرحل  ي 
املشار إليه سلًفا( على احلفاظ على متاسك اجلبه ة الداخلي ة 

رة العالق    ات م    ع القطب    ني ال    دوليني يف ه    ذا مب    ا يس    مح إبدا
ص حيث أدار العالقات مع االحتاد السوفييت مبا يقلِّ  ،الوقت

ت  وازن الق  وى وق  رار  ىخم  اطر وفاق  ه م  ع ال  والايت املتح  دة عل  
 .(4)احلرب

                                                           

مرجع حممد إهلامي، العالقات املصرية الرتكية: اجلذور والثمار،  (4)
 سابق.

حرب أكتوبر ... التحوالت يف بنية العالقات مصطفى صالح،  (4)
أكتوبر  14 املركز العريب للبحوث والدراسات، املصرية ابلقوى الدولية،

  ، متاح عرب الرابط التايل:9112
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س   م موق   ف الس   وفيت ابحل   رص عل   ى حف   ظ علًم   ا أن   ه ق   د اتَّ 
الوزراء عالقاهتم ابلقيادة اجلديدة وهلذا جاء كوسيجني رئيس 
ة ع دَّ  يلتشييع جنازة عبد الناصر مع وفد س وفيىت كب ري، وبق 

أايم أمض   اها يف اجتماع   ات م   ع أن   ور الس   ادات ال   ذي ك   ان 
نذاك، وجاء يف البي ان ال ذي آقائًما أبعمال رئيس اجلمهورية 
-د ابس تمرار التع اون املص  ريص در عق ب ه ذه ال زايرة التعه  

 السوفييت.
يف السياسة املصرية يف م ايو وحني بدأت إرهاصات التحول 

مراك   ز الق  وى كم   ا  يَ عن  دما أط  اح الس   ادات مب  ا مسُِّ   1211
ق ام  -وكان معروفا عنهم ميلهم جتاه االحت اد الس وفييت- أشري

ب   زايرة  بودج   ورينرئ   يس جمل   س الس   وفيت األعل   ى نيك   والي 
د ولك ن الس ادات أكَّ  ،ملصر للوقوف على حقيقة األحداث

-وال ش   أن هل   ا ابلعالق   ات املص   رية أهن   ا مس   ألة داخلي   ة حبت   ة
الس     وفيتية وأثن     اء ال     زايرة وق     ع بودج     ورين معاه     دة الص     داقة 

 والتعاون السابق اإلشارة إليها.
وصل األمر  ىتأخذت العالقة بني الدولتني منحىن اهلبوط ح

ا بط     رد اخل     رباء ال     روس يف يولي     و إىل إص     دار الس     ادات ق     رارً 
ه     و ع     ام  1211بع     د إع     الن الس     ادات أن ع     ام  1219

ا من  ه عل ى الس  الح ال ذي ك  ان ينتظ ره حس  ب احلس م اعتم ادً 
، 1211وع  ود الس  وفيت ل  ه أثن  اء زايرت  ه ملوس  كو يف م  ارس 

إال أن األس    لحة مل تص    ل ابل    رغم م    ن س    فر الس    ادات م    رة  
أخرى إىل موسكو يف أكتوبر لطلب األسلحة وإنقاذ موقفه، 

ة حامس ة ل نقط ومن مث جاء قرار طرد اخل رباء الس وفييت ليمثِّ 
 السوفيتية.-يف تدهور العالقات املصرية

ولك    ن الس     ادات وص     ف الق     رار أبن    ه وقف     ة موض     وعية م     ع 
الص   ديق حفاظً   ا عل   ى العالق   ة م   ع االحت   اد الس   وفييت، وبع   د 

ة ش   هور ج   رى عق   د ص   فقة أس   لحة م   ع االحت   اد الق   رار بع   دَّ 
الس وفييت عن دما س افر الفري ق أمح د إمساعي ل وزي ر احلربي ة إىل 

، ووردت ابلفع     ل ش     حنات م     ن 1214فرباي     ر  موس     كو يف
ا للق    اء برجيني    ف ه    ذه األس    لحة مث تراخ    ى اإلرس    ال انتظ    ارً 

ا لسياس      ة تنفي      ذً  1214ونيكس      ون يف واش      نطن يف م      ايو 
ا العت   ذار الس   ادات ع   ن املوافق   ة عل   ى ا ك   ان س   ببً الوف   اق ممَّ   

السوفيت بودجورىن يعتزم القيام جملس الزايرة الىت كان رئيس 
 .(1)ة يف الشهر نفسه أثناء حرب أكتوبرهبا للقاهر 
عق   ب اس   تنفاد مجي   ع ف   رص احل   ل الس   لمي ع   رب إن   ه حي   ث 

ل الس     ادات إىل أن الطري     ق إىل ، توصَّ      الوس     اطة األمريكي     ة
إال م        ن خ        الل احل        رب م        ع  الس        الم ال ميك        ن أن ي        تمَّ 

خ اعتق     اده يف مرحل     ة اتلي     ة أبن احل     رب  . ليرتسَّ     (9)إس     رائيل
 م ن اع قد اس تنفدت نفس ها، وأن أايًّ كوسيلة إلهناء هذا النز 

ا على فرض إرادته على اآلخر ابلقوة، وأن قادرً  دْ عُ ي َ  طرفيه مل
الوالايت املتحدة ابلتزاماهتا وارتباطاهتا مع إسرائيل هي الق وة 
 أالدولي  ة الوحي  دة الق  ادرة عل  ى تس  وية سياس  ية. وك  ذلك ب   د

ع  ل ا أبن دور مص  ر ومكانته  ا ب  ني الع  رب جيالس  ادات مقتنًع  
جه مصر ف إن منها القائد الطبيعي هلم، وأنه أينما كانت ستتَّ 

اآلخ  رين س  وف يتبعوهن  ا. ويف ه  ذا اإلط  ار م  ن التفك  ري ظ  ل 
ا ح ول قض يتني، األوىل ه ي الس يادة املص رية السادات ص ارمً 

وتكامله     ا اإلقليم     ي، والثاني     ة ه     ي أتكي     ده عل     ى احلق     وق 
 .(4)الفلسطينية املشروعة

 ذه السادات للحلِّ ملسار الذي اختَّ وبناء على ذلك كان ا
أمام الكوجنرس  1214السلمي، فكان خطاب نوفمرب 

 1215سبتمرب  األمريكي حول قضية الشرق األوسط، ويف
اتفاقيات اقتصادية مع الوالايت املتحدة  أربعتوقيع مت 
مليون  22ى مصر مبقتضاها قرضني قيمتهما مريكية تتلقَّ األ

ويف  .4))مليون دوالر 11ا متهمدوالر إىل جانب منحتني قي
وافقت الوالايت املتحدة على السماح ملصر  1212فرباير 
 1411و يك  ًنقلة جنود مدرعة من طراز يب 1411بشراء 

، كما جرت يف مارس 119ًنقلة أخرى من طراز إم 
ثرتون آلفريد أمباحثات بني الرئيس السادات و  1212

                                                           

مرجع العالقات املصرية الروسية.. من عبد الناصر إىل السيسي،   (1)
 سابق. 

حرب أكتوبر ... التحوالت يف بنية العالقات مصطفى صالح،  ((9
 املصرية ابلقوى الدولية، مرجع سابق. 

اخلارجية املصرية بني مجال عبد الناصر وأنور السادات  السياسة (4)
 وحممد حسين مبارك، مرجع سابق.

 واشنطن.. تعاون وشراكة اسرتاتيجية، مرجع سابق.  -( القاهرة (4
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ت مشكلة مبعوث الرئيس األمريكي كارتر لبحث تطورا
 إىل توقيع اتقاقية كامب ديفيد الشرق األوسط، ذلك وصواًل 

هات مصر ، وما ارتبط هبا من حتوالت يف توج  1212يف 
 .(1)اإلقليمية والدولية

 حممد حسين مبارك عهد -اثلثًا
 بدرجة كبرية مقارنةً يف عهد مبارك الدور اإلقليمي ملصر تغريَّ 

ات، يات والس    بعينينابألدوار ال    يت تبل    ورت يف عق    دي الس    تي
ميك     ن إمج     ال أه     م مس     ات . و (9)حبي     ث ب     رزت رؤي     ة خمتلف     ة

هات السياسة اخلارجية املصرية خالل عهد مبارك، فيما توج  
 يلي:

رف   ع و ه غ   راًب، االس   تمرار يف التوج    و االنكف   اء عل   ى ال   داخل، 
شعار "الس الم كخي ار اس رتاتيجي" حتدي ًدا م ع إس رائيل وه و 

ب ال     دخول يف جتن      و م ابرد، م     ا وص     فه ال     بعض أبن     ه س     ال
 مواجهات حىت بشأن الثوابت.

عام فقد ش هدت السياس ة اخلارجي ة املص رية تراجًع ا  وبشكلٍ 
ين اير  94خالل العقد األخري من القرن العشرين وحىت ث ورة 

. س         واء عل         ى مس         توى انغماس         ها يف األزم          ات 9111
والص     راعات اإلقليمي     ة أو الدولي     ة، ال     يت ق     د تتع     ارض م     ع 

ته  ا يف املش  اركة ا اإلقليمي  ة والدولي  ة، ومس  توى فاعليَّ مص  احله
 .(4)يف إدارة هذه األزمات والصراعات
ه  ات مب  ارك اخلارجي  ة م  ا أيًض  ا ك  ان م  ن أه  م مرتك  زات توج  

يس  مى سياس   ات "االعت   دال" حت   ت ش   عار الواقعي   ة، وابت   ت 
ه، حي ث  ه ذا التوج  فة ض من حم اور إقليمي ة تتب ىنَّ مصر مص نَّ 

املنطق      ة ب      ني حم      ورين ابألس      اس مه      ا: حم      ور  دول تْ فَ ُص      نِّ 
االعت  دال ويش  مل مص  ر واألردن والس  عودية يف مقاب  ل حم  ور 
التطرف ويضم إيران وسوراي إىل جانب حركيت محاس وحزب 

                                                           

 املرجع السابق.  (1)
حممد عز العرب، الدور اإلقليمي املصري حيتاج إىل إعادة نظر،  (9)

 عرب الرابط التايل: ، متاح9111يوليو  2صحيفة االحتاد، 
https://cutt.us/2bOjB     

، لسياسة اخلارجية املصرية منذ ثورة يوليوأمحد حممد أبو زيد،  (4)
 مرجع سابق.

 

وقد جاءت سياسة مبارك اخلارجية جت اه خمتل ف ال دوائر  هللا.
 ترمجة لتلك األسس واملرتكزات:

 الدائرة العربية: -1
الع     رب، لكنه     ا ع     ادت يف ظ     ل أوض     اع ع     ادت مص     ر إىل 

العربي     ة ابلض      عف -س     م فيه     ا العالق      ات العربي     ةجدي     دة تتَّ 
دة اع      إن      ت مص      ر م      ن متكَّ و ت والص      راع. ق والتش      ت  والتم      ز  

العالق ات العربي ة ال يت أص بحت يف وض ع جدي د خيتل ف ع ن 
العربي ة يف اخلمس ينيات والس تينيات -وضع العالقات املص رية

 1221وش  هدت س  نوات  .نياتوالنص  ف األول م  ن الس  بعي
خاص      ة بع      د م      ؤمتر القم      ة الط      ارئ يف  1222و 1222و

، حماوالت مواجهة أوضاع االنفراط 1221عمان يف نوفمرب 
الع  ريب ال  ذي ظه  ر من  ذ غ  زو إس  رائيل للبن  ان وحص  ار ب  ريوت 

ة دول ونق ل قيادهت ا إىل وتشتيت املقاوم ة الفلس طينية يف ع دَّ 
معة العربية بقرار من ، مث عادت مصر إىل اجلا1229تونس 

، بعد أن 1222مؤمتر القمة الطارئة ابلدار البيضاء يف مايو 
ن  ت م  ن إع  ادة عالقاهت  ا مبعظ  م ال  دول العربي  ة كان  ت ق  د متكَّ 

ا ط      وال الثمانيني      ات، وه      ي القم      ة ال      يت اس      تكملت ثنائيًّ      
ات املص  احلة العربي  ة ال  يت ب  دأهتا قم  ة عم  ان يف ن  وفمرب طَ  خمطَّ 

إنش    اء جمل    س التع    اون الع    ريب يف  ع    ن أعل    ن. كم    ا 1221
ب  ني مص  ر والع  راق واألردن واجلمهوري  ة العربي  ة  1222فرباي  ر 
. لك  ن م  ع ذل  ك، تض  اءلت مكان  ة مص  ر ونفوذه  ا 4))اليمني  ة

 الس  عودية ص  عدت ق  وى عربي  ة أخ  رى مث  لاإلقليم  ي، بينم  ا 
 .(4)واإلمارات، وذلك حبكم املقومات االقتصادية ابألساس

رة والرايض من ذ ذل ك الوق ت بص ورة ويف حني تنافست القاه
 تْ  زم     ام القي     ادة يف الع     امل الع     ريب، إال أن     ه أدَّ ت     ويلِّ لدوري     ة 

إىل قيام تعاون  -وال سيما صعود إيران-التطورات اإلقليمية 
فوس    ط تن     امي املخ     اوف اإلقليمي     ة، ، ب    ني ه     اتني ال     دولتني

                                                           

، مركز اجلزيرة العربية يف عهد مبارك -العالقات املصرية ، ( حممد فرج(4
 ، متاح عرب الرابط التايل:9111أكتوبر  14للدراسات، 

https://cutt.us/dBRdx  
فارقات العالقات املصرية ، مجينز إسالميك آفريز آًنليست (4)

  السعودية، مرجع سابق.
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قامت الس عودية ومص ر بوض ع التن افس بينهم ا جانبً ا لص احل 
إي   ران خصوًص   ا يف الع   راق ولبن   ان  دة ض   دَّ به   ة موحَّ   إقام   ة ج

لكن يف الوقت ذاته، ال ميكن وصف واألراضي الفلسطينية. 
كم ا أن  ه يف   .ه ذا التع اون أبن  ه ذو طبيع ة اس رتاتيجية ًنجح  ة

قض    ااي أخ    رى هن    اك إمج    اع أق    ل ب    ني ال    دولتني فيم    ا يتعل    ق 
ابأله         داف املش         رتكة بينهم         ا، وخصوًص         ا ح         ول لبن         ان 

 .1))وسوراي
أم   ا العالق   ات م   ع س   وراي، فق   د س   اءت للس   بب ذات   ه ال   ذي 

عاًم ا م ن عالق ات  41نت ألجله مع السعودية، حيث حتسَّ 
 عن دمشق االسرتاتيجية مع طهران ودعمها حلزب هللا فضاًل 

اس  تمرار س  وراي يف تق  ويض إقام  ة حكوم  ة وح  دة وطني  ة ب  ني 
وال      يت س      عت الق      اهرة إىل تش      جيعها « ف      تح»و« مح      اس»

 .(9)ورعايتها
وكان   ت القض   ية الفلس   طينية ه   ي امل   رآة ال   يت انعكس   ت فيه   ا 

ع   ادت فسياس   ات مص   ر جت   اه الع   امل الع   ريب يف ه   ذا احل   ني، 
رهاهنا حول مشروع خط التسوية من أجل السالم إىل مصر 
تراج      ع  ا، لك     ن م     ع األس      ف يف ظ     لِّ زال قائًم       م     اال     ذي 

د مقومات مكانتها اإلقليمية، على حنو جعل األمر وكأنه جمرَّ 
سعي لدمج إسرائيل يف املنطق ة يف إط ار م ن مش روع الش رق 

مت مص   ر مب   ارك مش   روعها الع   ريب ابس   م فق   د ق   دَّ  أوس   طية،
ف مع العالقات الواقعية واالعتدال، مبا يعنيه ذلك من التكي  

ف مع نظام القط ب الواح د، وإقام ة التكي  و الدولية اجلديدة، 
ض  اء إس   رائيل ال   والايت املتح  دة ع  رب إر عالق  ات خاص  ة م  ع 

. لذا جند أن خط التسوية (4))وإن بقي الرفض الشعيب قيًدا(

                                                           

انظر: د.كمال حممد الشاعر، تطورات قضية أمن اخلليج وأثرها ( (1
اإليرانية، جملة جامعة فلسطني لألحباث –يف العالقات املصرية 

 ، متاح عرب الرابط التايل:2، ص9114، يوليو 4دد والدراسات، الع
 https://cutt.us/brvwO  

 املرجع السابق. (9)
 حول هذا األمر انظر: (4)

العالقات املصرية اإلسرائيلية يف عهد د.عبد العليم حممد،  -
 ، متاح9111أكتوبر  14مبارك، مركز اجلزيرة للدراسات، 

  https://cutt.us/B0yozعرب الرابط التايل: 

م الص     راع يتق     دَّ  السياس     ية يف رؤي     ة احلكوم     ة املص     رية حل     لِّ 
س     رتاتيجية تس     تبعد م     ن اس     رتاتيجية اثبت     ة، وه     ي اابعتب     اره 

طريقه     ا أي خط     وط حتم     ل ش     بهة املقاوم     ة أو الص     مود أو 
 .(4)الرفض، أو نقد املسار

االعت    دال والواقعي    ة اس    تبعدت الرؤي    ة املص    رية ت راي    ة فتْح    
ة ظ       واهر إجيابي      ة، مث       ل ان       دالع االنتفاض       ة توظي      ف ع       دَّ 

( يف األراض  ي 9111( والثاني  ة )1221الفلس  طينية األوىل )
بينما راهن النظام املصري عل ى  ة، وحترير جنوب لبنان.احملتلَّ 

م يف مس       ار التس       وية ع       ن طري       ق انتظ       ار الض       غوط التق       د  
ة عل      ى احلكوم      ات اإلس      رائيلية، والض      غط عل      ى األمريكي      

األط       راف الفلس       طينية لتق       دمي حس       ن الن       وااي واالع       رتاف 
ا أوص      ل  خاس     رً م     ة للس     الم، فك      ان ره     اًنً إبس     رائيل كمقدِّ 

التس  وية السياس  ية إىل طري  ق مس  دود، ويف املقاب  ل اس  تثمرت 
الدول       ة الص       هيونية ك        ل وق       ت لقض        م وهض       م األراض        ي 

ا ابملس  توطنات، وزرع الش  قاق ب  ني الفلس  طينية احملتل  ة وزرعه  
والفلسطينية، ما أضاع ثوابت القضية وسط  األطراف العربية
 .(4)زحام اخلالفات

ال      دعوة للتكام      ل  تاس      تمر وعل      ى الص      عيد االقتص      ادي، 
االقتص  ادي الع  ريب ودع  م العالق  ات االقتص  ادية البيني  ة، ع  ن 
طري   ق أتيي   د بن   اء التجمع   ات االقتص   ادية العربي   ة، كمجل   س 

عاون العريب، وتسويق تلك ال دعوات عل ى أهن ا تتن اغم م ع الت
ت    دهور وتراج    ع املش    اريع  ه الواقعي    ة السياس    ية يف ظ    لِّ توج     

 .(5)الوحدوية القدمية، القائم ة عل ى مش اريع التوحي د الق ومي
ب    ني مص    ر  1222س    س جمل    س التع    اون الع    ريب ع    ام وق   د أُ 

من الواضح  والعراق واألردن واجلمهورية العربية اليمنية. وكان
خاص    ة ب    ني  ،أن التج    ارة البيني    ة ب    ني ه    ذه األقط    ار األربع    ة

قط   ع العالق   ات بع   د  األردن ومص   ر مل تنقط   ع ح   ىت يف ظ   لِّ 
توقي  ع اتفاقي  ة الص  لح م  ع إس  رائيل، حي  ث تزاي  دت ص  ادرات 

ن دوالر ع   ام و ملي    2.5مص   ر إىل بل   دان ه   ذه اجملموع   ة م   ن 

                                                           

 ، مرجع سابق. العربية يف عهد مبارك -العالقات املصرية ، حممد فرج (4)
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ت مث وص      ل ،1224ع      ام  دوالر ملي     ون 44.4إىل  1221
، بينم        ا ارتفع        ت 1221ملي        ون دوالر ع        ام  45.41إىل 

 15.4ن دوالر إىل ي  و مل 4.4وارداهت  ا م  ن ه  ذه األقط  ار م  ن 
 .(1)مليون دوالر يف نفس الفرتة 45.9مث إىل  دوالر مليون
ن يف العالقات الثنائية بني مصر والسعودية إىل ى التحس  وأدَّ 
ة ابلفع   ل ب   ني ع يف ال   روابط االقتص   ادية املهم   ة القائم   توس    ال

ل له السياس ة، يش  كِّ ال دولتني. ح ىت اعت رب أن ه بق در م ا تش كِّ 
ا ي     دعم العالق     ات الس     عودية االقتص     اد أيًض     ا ع     اماًل مهمًّ     

 .(9)املصرية
ن   ذاك رش   يد حمم   د آووفًق   ا ل   وزير التج   ارة والص   ناعة املص   ري 

زاد حجم التبادل التجاري بني الدولتني منذ عام  فقد رشيد،
يف املئة. وق د أص بحت اململك ة العربي ة  441بنسبة  9114

ال   دول العربي   ة  ب   نيالس   عودية أك   رب مقص   د لص   ادرات مص   ر 
، 9112س  واء. ويف ع  ام  وأك  رب مص  در لل  واردات عل  ى ح  دٍّ 

مليون دوالر  295إىل السعودية إىل  مصروصلت صادرات 
ملي  ون دوالر أمريك  ي م  ن ع  ام  511أمريك  ي )زايدة ع  ن ال    

 9.5دات م     ن اململك     ة بلغ     ت (، يف ح     ني أن ال     وار 9111
مليار دوالر أمريكي. وإذا مُجعت سوية، ف إن حج م التج ارة 

ملي  ار دوالر أمريك  ي  4.4وال  ذي بل  غ - الثنائي  ة ب  ني البل  دين
ل أكث   ر م   ن ثل   ث جت   ارة مص   ر م   ع الع   امل ميثِّ    -9112ع   ام 
، أنش   أت ال   رايض اثين مؤسس   اهتا 9112ويف ع   ام ، الع   ريب
"ش          ركة م          واد اإلعم          ار  س          تثمارية يف الق          اهرة وه          ياال

 .(4)"القابضة
فق   د ح   دث تراج   ع عل   ى مس   توايت خمتلف   ة خ   الل ا، وثقافيًّ   

عل      ى س      بيل املث      ال مكان      ة فق      د تراجع      ت عه      د مب      ارك، 
اجلامع      ات املص      رية يف مقاب      ل الص      خب اإلعالم      ي ح      ول 

فل   م تع   د مص   ر منب   ع التعل   يم يف مؤسس   ات حبثي   ة خليجي   ة، 

                                                           

 ، مرجع سابق. العربية يف عهد مبارك -العالقات املصرية ، حممد فرج (1)
فارقات العالقات املصرية ، مجينز إسالميك آفريز آًنليست ((9

 مرجع سابق. السعودية، 
   املرجع السابق. ((4

يواج ه مبنافس ة مراك ز  املنطقة العربية، وصار اإلع الم املص ري
 دة.جديدة متعدِّ 

 الدائرة األفريقية: -9
س   عت مص   ر يف بداي   ة حك   م مب   ارك إىل االجت   اه حن   و ال   دول 
األفريقية تعويًضا عن املقاطعة العربية، وابلفعل متكَّنت مصر 

راته: م    ن أب    رز مؤشِّ     ،إقليميًّ    ا حينه    ا م    ن لع    ب دوٍر قي    اديٍّ 
ح    دة األفريقي    ة يف انتخ    اب مص    ر م    رتني لرائس    ة منظم    ة الو 

، كم       ا ج       رى توقي       ع ع       دٍد م       ن 1224و 1222ع       امي 
اتفاقي             ات التع             اون يف اجمل             االت السياس             ية واألمني             ة 

 .(4)واالقتصادية
ات، أبفول عصر يات اليت طرأت يف التسعينومع املتغريِّ 

القطبية الثنائية، وانتهاء احلرب الباردة، واجهت مصر أزمة 
قليمي بشكل عام، وأصبح ص هذا الدور اإللت يف تقل  متثَّ 

د يف اهتمامات السياسة موقع الدائرة األفريقية غري حمدَّ 
ى إىل مجود ا أدَّ اخلارجية املصرية املرتبكة يف تلك الفرتة، ممَّ 

 احلركة املصرية الفاعلة يف منطقة حوض النيل والبحر األمحر،
وقد حتوَّل األمر إىل التجاهل املتعمَّد للقارة يف أعقاب 

لتتحكَّم أهواء  1224ة اغتيال مبارك يف أثيوبيا عام حماول
شخصية يف اسرتاتيجية مصر جتاه واحدة من أهم دوائر 

ويف الوقت ذاته شهدت فرتة التسعينيات  أمنها القومي.
من التكالب اجلديد على أفريقيا من قبل القوى  انوعً 

اخلارجية التقليدية، كفرنسا وبريطانيا والوالايت املتحدة 
ريكية، ابإلضافة إىل القوى اجلديدة اليت أخذت يف األم

يا ركالظهور على الساحة الدولية، مثل الصني، وإيران، وت
وعودة إسرائيل مرة أخرى إىل الساحة األفريقية بقوة، وغريها 

 .(4)عة للمنافسةمن القوى املتطلِّ 
وبشأن مسألة مصريية كقضية انفصال الس ودان، ف رغم ع دم 

املصرية لرأب الص دع، إال أن ه مل تك ن هن اك إنكار احملاوالت 
فاعلية حقيقية للحفاظ على استقرار السودان، رغم م ا ك ان 

                                                           

تيكواج فيرت، تطو ر السياسة اخلارجيَّة املصريَّة جتاه أفريقيا، مرجع  ((4
 سابق. 

 ، مرجع سابق. تغريات البعد الثقايف يف عالقة مصر مع أفريقيا (4)
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ك من خماطر عديدة على األمن الق ومي لسيناريوهات التفك  
املصري، ومنها بق اء وتزاي د احتم االت هتري ب األس لحة ع رب 
احل     دود م     ع الس     ودان الس     تخدامها يف عملي     ات عن     ف يف 

 ع   ن عملي   ات اهلج   رة املش   روعة أو فض   اًل  ،ريال   داخل املص   
غ    ري املش    روعة، األم    ر ال    ذي انته    ى بتقس    يم الس    ودان ع    ام 

 .(1)عرب استفتاء شعيب يف جنوب السودان 9111
وابلتبعي    ة فق    د تراج    ع التواج    د االقتص    ادي املص    ري ابلق    ارة 
األفريقي  ة، مقارن  ة ابلق  وى اإلقليمي  ة والدولي  ة الس  ابق اإلش  ارة 

ه    و م    آل ه    ذا الرتاج    ع عل    ى قض    ية حيوي    ة   إليه    ا، واأله    م
كقضية مياه النيل وأزمة سد النهضة، حيث مل تستطع مصر 

 ه األمور لصاحلها.إحداث أتثري يوجِّ 
فيم      ا خي      ص  ال      واردات املِْص      ريَّة م      ن أفريقي      ا، فق      د كان      ت 

(، 9119-9112منخفض    ة متاًم    ا خ    الل الف    رتة م    ا ب    ني )
يقي     ة كمس     تورد وك     ان االعتم     اد املص     ري عل     ى ال     دول األفر 

% فقط، وهو ما أدَّى إىل تراجع امليزان 1.4ملنتجاهتا بنسبة 
ر حبوايل التجاري بني مصر وأفريقيا مسجاًل قيمة سالبة، تقدَّ 

 .(9)مليون جنيه فقط 5,494
وج   د العدي   د م   ن الش   ركات املِْص   ريَّة ال   يت تيف الوق   ت نفس   ه 

يف مت    ارس أنش    طة اقتص    ادية يف ال    دول األفريقي    ة، وتس    تثمر 
اجمل    االت املختلف    ة م    ن أبرزه    ا: ش    ركة أوراس    كوم تيليك    وم، 

ب  دأت نش  اطها يف ال  يت  ش  ركة الس  ويدي للك  ابالتوك  ذلك 
، وه  ي تعم  ل يف جم  ال الطاق  ة والكه  رابء 1222أفريقي  ا ع  ام 

يف ك        لٍّ م        ن )غ        اًن وزامبي        ا وكيني        ا ونيج        رياي وس        رياليون 
 .(4)وأوغندا(

 
 
 

                                                           

، الدور اإلقليمي املصري حيتاج إىل إعادة نظرب، حممد عز العر  (1)
 مرجع سابق. 

تيكواج فيرت، تطو ر السياسة اخلارجيَّة املصريَّة جتاه أفريقيا، مرجع  (9)
 سابق. 

 املرجع السابق.  (4)

 (:الدائرة اإلسالمية )إيران وتركيا -4
 إيران: ●

 كان    ت احتم    االت ام    تالك إي    ران أس    لحة نووي    ة، م    ن أه    مِّ 
رة لسياس  ات دول املنطق ة جت  اه طه ران بش  كل دات امل ؤثِّ احمل دِّ 

راء يف احلالة املصرية ح ول األم ر، ب ني عام. وقد اختلفت اآل
ل دعًما للمصاحل القومي ة فيم ا من يرون أن حدوث ذلك ميثِّ 

إي ران دول ة إس المية وامتالكه ا  ق ابألمن املص ري، إذ إنيتعلَّ 
ل عنص  ر ت  وازن ابلنس  بة إلس  رائيل، مب  ا ق  د لتل  ك األس  لحة ميثِّ  

ته      ا يف التهدي      د بقوهت      ا النووي      ة، أو ي      دفعها إىل د حريَّ يقيِّ      
ويف  ،التفك   ري يف ن   زع س   الحها الن   ووي مقاب   ل أس   لحة إي   ران

ل املقاب   ل هن   اك اجت   اه آخ   ر يش   ري إىل أن ح   دوث ذل   ك ميثِّ   
مص  احل القومي  ة املص  رية، فس  وف تك  ون القنبل  ة يف هتدي  ًدا لل

النهاية إيرانية وليست إسالمية، كما أن إيران تستعرض قوهتا 
ولك    ن كم    ا س    بقت  .(4)ر عل    ى املكان    ة املص    ريةبص    ورة ت    ؤثِّ 

اإلشارة كان األخذ ابلرأي الث اين، حي ث اعتب ار إي ران هتدي د 
ه  ة والتنس  يق م  ع ق  وى إقليمي  ة أخ  رى خاص  ة الس  عودية ملواج

 هذا التهديد، وذلك على النحو املشار إليه سلًفا.
الط ابع امل ذهيب عائًق ا  أما على املس توى الثق ايف، فق د اس تمرَّ 

موق ف  دون تطوير العالق ات الثقافي ة م ع إي ران، كم ا اس تمرَّ 
ه سياس  ات األزه ر كم  ا ه و علي  ه، وق د دع  م م ن ذل  ك التوج  

 إيران الطائفية ابإلقليم.
 تركيا: ●

كي   ا خ   الل ف   رتة الثمانيني   ات العدي   د م   ن املع   ارك ش   هدت تر 
ل ح  ىت السياس ية واحلكوم  ات االئتالفي  ة ال يت ال تلب  ث تتش  كَّ 

تنه     ار مم     ا مين     ع التفك     ري يف اس     رتاتيجيات إنش     اء العالق     ة، 
ت و وكان  ت ف  رتة االس  تقرار ال  يت ش  هدهتا تركي  ا يف عه  د تورج  

م        ن هناي        ة الثمانين        ات إىل أوائ        ل  تأوزال وال        ذي امت        دَّ 
 .(4)لتسعينياتا

                                                           

، الدور اإلقليمي املصري حيتاج إىل إعادة نظرحممد عز العرب،  (4)
 مرجع سابق. 

مرجع املصرية الرتكية: اجلذور والثمار،  حممد إهلامي، العالقات (4)
 سابق.
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وخ  الل ه  ذه الف  رتة قام  ت تركي  ا ب  دورها بتغي  ري سياس  تها حن  و 
وت أوزال. ج الشرق األوسط يف ظل حك م رئ يس ال وزراء تور 

 ولكن بداًل من تسهيل العالقات اجليدة بني البل دين، مل ت ؤدِّ 
رات س وى إىل الكش ف ع ن املنافس ة بينهم ا عل ى هذه التطو  

ل  ى س  بيل املث  ال، أص  يبت ش  رقي البح  ر األب  يض املتوس  ط. ع
تركي  ا خبيب  ة أم  ل م  ن ع  دم دع  م مص  ر ألنق  رة بش  أن القض  ااي 

ق  ة بق  ربص، وم  ن جانبه  ا، اس  تاءت الق  اهرة م  ن ش  راكة املتعلِّ 
-تركي  ا الوثيق  ة م  ع إس   رائيل، وال  يت فاق  ت العالق  ات املص   رية

 .(1)اإلسرائيلية
ع        ادت تركي        ا إىل عص        ر  1224وم        ع وف        اة أوزال ع        ام 

فية قصرية العمر، ويف األشهر املعدودة اليت احلكومات االئتال
 فيه   ا جن   م ال   دين أربك   ان احلكوم   ة ح   اول التق   ارب م   ع ت   وىلَّ 

مص   ر ض    من مش   روعه لتح    الف ال   دول اإلس    المية الثم    ان: 
إندونيس        يا، و ب        نجالديش، و ابكس        تان، وإي        ران، و تركي        ا، 

مصر. وكما يبدو فإن مص ر ه ي الدول ة و نيجرياي، و ماليزاي، و 
دة ضمن هذا احللف، وكان هذا املش روع حيم ل العربية الوحي

 املوق    ف واملوق   ع الرتك    ي، ومل يق   در ل    ه ة يف تغ   ري  ا مهمَّ    أبع   ادً 
الب   دء لقص   ر الف   رتة ال   يت قض   اها أربك   ان قب   ل أن يط   يح ب   ه 

وم   ع وص   ول ح   زب  .1221انق   الب عس   كري ًنع   م ع   ام 
، وكانت 9))سياسات جديدةمت طرح العدالة والتنمية للحكم 

الش     رق وف     تح آف     اق للعالق     ات الرتكي     ة العربي     ة الع     ودة إىل 
واإلسالمية من أبرز التحوالت ال يت ش هدهتا السياس ة الرتكي ة 

 .اخلارجية
قض   ى احل   زب مخ   س س   نوات قب   ل أن ي   نجح يف تنفي   ذ زايرة 

إقام    ة "(، وال    يت ش    هدت 9111حلس    ين مب    ارك إىل أنق    رة )
 يرك   زان عل   ى التع   اون يف جم   ال "نْي ح   وار وش   راكة اس   رتاتيجي َّ 

                                                           

تركيا ومصر يف  اللعبة الكربى بني ،مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي(1) 
 الشرق األوسط، مرجع سابق.

 حول تطور رؤية العدالة والتنمية ملصر انظر:( (9
د.سعيد احلاج، حمددات السياسة اخلارجية الرتكية إزاء مصر،  -

، متاح 9115مركز إدراك للدراسات واالستشارات، أبريل 
 عرب الرابط التايل: 

https://cutt.us/IbXWh  

ع  ة الطاق  ة واألم  ن اإلقليم  ي، وق  د بل  غ ع  دد االتفاقي  ات املوقَّ 
ر ق ط اتفاقية جتارية، لكن األمر مل يتطوَّ  14بني مصر وتركيا 

إىل تنس  يق سياس  ي كام  ل، حي  ث خم  اوف السياس  ة املص   رية 
الخ تالف  تْ من املرجعية اإلسالمية للعدال ة والتنمي ة ال يت أدَّ 

 .لفات اإلقليميةيف وجهات النظر جتاه العديد من امل
ل أزم  ة مكتوم  ة ب  ني وم  ن مث ف  إن املل  ف األخط  ر ال  ذي ش  كَّ 

ا تركيا ومصر هو ملف القضية الفلسطينية اليت شهدت تطورً 
مث  9115ا بف   وز هائ   ل حلرك  ة مح   اس يف االنتخ   اابت جدي  دً 

، وه   و أم   ر 9111 س   يطرهتا عل   ى قط   اع غ   زة املت   اخم ملص   ر
ح مل  ف غ  زة أزع  ج اجلان  ب املص  ري، ومن  ذ ذل  ك احل  ني أص  ب

 .واملعابر من أهم نقاط اخلالف بني اجلانبني املصري والرتكي
ه   ذا رغ   م أتكي   د أنق   رة ال   دائم أهن   ا ليس   ت ب   ديال ألح   د وال 
حت اول مزامح ة أح د يف مس احات نف وذه، وأهن ا ت دعم اجمله  ود 

جلامع    ة العربي   ة يف مل    ف املص   احلة الفلس    طينية أو ااملص   ري و 
 . (4)ملف تثبيت اهلدنة يف قطاع غزة

لكن على الصعيد االقتصادي كان ت العالق ات ب ني البل دين 
دت يف ف         رتة رت العالق         ات وتوطَّ         جي         دة نس         بًيا وتط         وَّ 

التسعينيات خاصة بعد زايرة رئيس الوزراء الرتكي آنذاك جن م 
، وه   ي ال   زايرة ال   يت س   عى 1225ال   دين أربك   ان ملص   ر ع   ام 

 .(4)خالهلا لتكوين جمموعة الثماين سالفة الذكر
، ارتف    ع حج    م التج    ارة ب    ني 9114و 9119ع    امي  وب    ني

مليار دوالر. كما  4مليون دوالر إىل  411مصر وتركيا من 
أن اخلط    وط اجلوي    ة الرتكي    ة، أض    افت اإلس    كندرية والغردق    ة 

أت ى و س طنبول. إوشرم الشيخ إىل قائمة رحالهتا املباشرة م ن 
 بص ورة أكث ر. نيالنجاح االقتصادي يف تركيا ليجذب املص ري

ى الرغم من أن عدد السكان يف مصر وتركيا مماثل تقريًبا فعل
ملي   ون يف  12ملي   ون يف مص   ر وحب   وايل  22يُق   در حب   وايل -

                                                           

مرجع حممد إهلامي، العالقات املصرية الرتكية: اجلذور والثمار،  (4)
 سابق.

قلم االنفصال معلم على » عاًما 941تركيا ومصر يف بسام رمضان،  ( (4
، متاح على الرابط 9114سبتمرب  92 املصري اليوم، )تقرير( ،« أردوغان
  https://cutt.us/hkdLAالتايل: 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://cutt.us/IbXWh
https://cutt.us/hkdLA
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إال أن نص  يب الف  رد م  ن "الن  اتج احملل  ي اإلمج  ايل" يف  -تركي  ا
دوالر، يف      وق ه      ذا  12411 تركي      ا، وال      ذي يبل      غ ح      وايل
 .(1)دوالر 4211 ر حبوايلالنصيب يف مصر، والذي يُقدَّ 

ا، فق  د ح  دث تق  ارب ثق  ايف ب  ني اجل  انبني املص  ري أم  ا ثقافيًّ  
والرتك    ي يف الس    نوات األخ    رية م    ن عه    د مب    ارك، وإن ك    ان 
لص  احل الثقاف  ة الرتكي  ة، عل  ى س  بيل املث  ال: اجت  اه العدي  د م  ن 

ح الدراس      ية الرتكي      ة، وانتش      ار نالط      الب للبح      ث ع      ن امل      
دي  د املسلس الت الرتكي  ة يف ه  ذا الوق  ت، فض  ال ع  ن اجت  اه الع

ة ابلنس   بة ز م   ن املص   ريني إىل اعتب   ار تركي   ا وجه   ة س   ياحية ممي   
 هلم.
 القوى الكربى:-4

ى اتبع مبارك مع موسكو )وري ث االحت اد الس وفييت( م ا يس مَّ 
س   مت العالق   ة ب    "التطبيع سياس   ة "الب   اب امل   وارب" حي   ث اتَّ 

 91ت حن و التدرجيي"، كما جرى تتوجيه ا بع د قطيع ة اس تمرَّ 
برائس  ة ًنئ  ب وزي  ر ال  دفاع حين  ذاك،  روس  ي وف  د ا ب  زايرةعاًم  

أندري  ه كوكوش  ني، ليف  تح مل  ف التع  اون العس  كري م  ع مص  ر 
، ولتب   دأ بع   دها بنح   و ع   امني 1224ا بداي   ة م   ن ع   ام جم   ددً 

"، إض         افة 2144عملي         ة اس         ترياد للدابب         ة الروس         ية "يت 
ملروحي  ات ومع  دات أخ  رى. وق  ام ال  رئيس فالدمي  ري ب  وتني يف 

ل ملصر وأجرى مباحثات مع مبارك، بزايرة عم 9114أبريل 
التوقي     ع خ     الل ه     ذه ال     زايرة عل     ي بي     ان مش     رتك ح     ول  ومتَّ 

س       م ابلص       فة عالق       ات الص       داقة ب       ني البل       دين وال       ذي اتَّ 
ملب ارك إىل روس يا  وجاءت الزايرة الرمسية األوىل االسرتاتيجية،
خالهل     ا البي     ان املص     ري الروس     ي  عَ قِّ     ، وُ 1221  يف س     بتمرب

فاقيات تعاون، مث قام مبارك بع دها ب زايرتني املشرتك وسبع ات
خالهلم   ا ال   ربامج  تْ وأع   دَّ  9115و 9111إىل روس   يا ع   ام 

 .(9)ة اجملاالتطويلة األمد للتعاون يف كافَّ 

                                                           

، اللعبة الكربى بني تركيا ومصر يف مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي ((1
 لشرق األوسط، مرجع سابق.ا

. من عبد الناصر إىل السيسي، مرجع ..عالقات املصرية الروسية( (9
 سابق. 

جتاه رت السياسة املصرية وبشأن الوالايت املتحدة، فقد تطوَّ 
ي  ة يف ت العالق  ات ودِّ وإن ظلَّ   ،األمريكي  ةال  والايت املتح  دة 

نه م    ن إمكاني    ة م    ا تتض    مَّ  فِ لع    ام، إال أهن    ا مل خُتْ    ش    كلها ا
 ع     ام االخ     تالف والتب     اين، فبع     د الغ     زو اإلس     رائيلي للبن     ان

وما تبع ذلك من شكوك بعض الدول العربية ح ول  1229
اإلس   رائيلية، خاص   ة م   ع -مص   داقية معاه   دة الس   الم املص   رية

ة القي ادق رَّرت  ،ا بعد جمزرة ص ابرا وش اتيالتزايد الوضع تعقيدً 
ف وه و التص ر   ،املصرية سحب الس فري املص ري يف ت ل أبي ب
 .(4)الذي أغضب دوائر صنع السياسة األمريكية

أم    ا قض    ية ال    ديون العس    كرية جت    اه ال    والايت املتح    دة وال    يت  
مخس  ة بالي  ني دوالر وحي  ث   1224كان  ت ق  د بلغ  ت ع  ام 

ا على االقتص اد املص ري، فل م تك ن الع روض كانت متثل عبئً 
ه   ذه املش   كلة كافي   ة لتخف   يض ه   ذا الع   بء  لِّ األمريكي   ة حل   

حيث كانت تقتصر على خفض نسيب لفائدة الديون، بينما 
 ا من اإلعفاء من هذا الدين.ع نوعً كانت مصر تتوقَّ 

آل ج ور، للمش اركة -كانت مب ادرة مب ارك  1224ويف أبريل 
من أجل منو العالقات الثنائية بني البلدين يف جمال االقتصاد 

 9111الس  تثمار والتكنولوجي  ا والبيئ  ة، ويف ع  ام والتج  ارة وا
ت رت العالق   ات بع   ض الش   يء ب   ني البل   دين حي   ث تبنَّ   ت   وتَّ 

إدارة بوش االبن أجندة نش ر الدميقراطي ة يف الش رق األوس ط 
وتص   اعد الت   وتر ابلق   بض عل   ي ال   دكتور س   عد ال   دين اب   راهيم 

توجي   ه هتم   ة تش   وية مسع   ة مص   ر ل   ه، ووص   ل األم   ر  ال   ذي متَّ 
 زء من املعونة األمريكية ملصر ابإلفراج عنه.لربط ج
رت العالق   ات م   رة أخ   رى بع   د س   جن ت   وتَّ  9114ويف ع   ام 

مين نور، ويف أوأحد معارضي النظام الدكتور  يرائسالرشح امل
كان   ت موافق   ة الك   وجنرس عل   ي مش   روع ق   انون   9111ع   ام 

ملي  ون دوالر م  ن املس  اعدات العس  كرية ملص   ر  111جتمي  د 
شنطن للقاهرة إبغالق األنفاق مع قط اع بسبب مطالبات وا

غ     زة وإع     ادة أتهي     ل الش     رطة املص     رية للتعام     ل م     ع حق     وق 
 اإلنسان.

                                                           

 . تعاون وشراكة اسرتاتيجية، مرجع سابق. ..واشنطن -القاهرة ( (4

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
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بع    د مث     اين س    نوات م    ن العالق     ات  9112لك    ن يف يوني    و 
املت  وترة ب  ني ال  والايت املتح  دة والع  امل اإلس  المي، يف أعق  اب 
اعت    داءات احل    ادي عش    ر م    ن س    بتمرب، ق    ام أوابم    ا إبلق    اء 

ع  امل اإلس  المي م  ن قاع  ة االحتف  االت جبامع  ة خط  اب إىل ال
 .(1)القاهرة

ر، أن السياسة املص رية لكن ال يعين ما سبق من حمطات توت  
ا خمالًف  ا لأله  واء األمريكي  ة، خاص  ة يف ا عامًّ  ذت خطًّ  ق  د اختَّ  

ص     ل ابلقض     ية امللف     ات اإلقليمي     ة الرئيس     ية، وحتدي     ًدا م     ا يتَّ 
 الفلسطينية والعالقات مع إسرائيل.

لك    ى متث    ل مرحل    ة جدي    دة يف  9111اءت ث    ورة ين    اير وج    
العالق      ات املص      رية األمريكي      ة، حي      ث واجه      ت السياس      ة 

ا مل نتوقع  ه. فف  ي األايم املبك  رة للث  ورة ا جدي  دً األمريكي  ة وض  عً 
ولك   ن أم    ام م   ا ملس    ته  ،د املوق   ف األمريك    ي يف أتيي   دهات   ردَّ 

دها واشنطن من قوة الدفع اليت اكتسبتها الث ورة، أعلن ت أتيي 
 .(9)ي عن احلكمبل طالب أوابما مبارك ابلتخلِّ  ،هلا

 خامتة:
أبكث    ر م    ن  1249ت السياس    ة اخلارجي    ة املص    رية من    ذ ث    ورة م    رَّ 

هات ك ل م ن الرؤس اء الثالث ة ال ذين مرحلة، على حنو يعكس توج  
، ف اختالف التوجه ات 9111ين اير  94تعاقبوا عليه ا ح ىت ث ورة 

دات السياس     ة وأول     وايت حم     دِّ ى إىل اخ     تالف تقي     يم دالالت أدَّ 
ه عبد الناصر الثوري الذي رأى من موق ع اخلارجية. لنبدأ من توج  

ا انطالقً    ا م     ن مص    ر واترخيه    ا منطلًق    ا للع    ب دور نش    ط إقليميًّ    
ش    عارات القومي    ة واالش    رتاكية، فن    ادى ابلوح    دة العربي    ة وكان    ت 

ر  عن دعم الثورات وحركات التح ر  جتربة الوحدة مع سوراي، فضاًل 
 سيا كذلك.آليس فقط يف الدائرة العربية وإمنا يف أفريقيا و 

ل     ت إس     رائيل مص     در هتدي     د األم     ن الق     ومي األساس     ي كم    ا مثَّ 
رت أتثَّ ود حتالفات ه اإلقليمي ة )ابلنسبة له، وعلى هذا األس اس ح دَّ 

سياس    ته جت    اه تركي    ا وإي    ران بدرج    ة كب    رية بعالقاهتم    ا إبس    رائيل(، 
وى الك     ربى، حي     ث الع     داء م     ع  ع     ن سياس     ته جت     اه الق     قض     اًل 

ل واالجت     اه ش     رقًا، وهن     ا ك     ان ياملعس     كر الغ     ريب ال     داعم إلس     رائ
د االقتص  ادي أث  ره، حي  ث وج  د عب  د الناص  ر يف املعس  كر للمح  دِّ 

                                                           

  املرجع السابق. (1)
 املرجع السابق. (9)

الش   رقي داعًم   ا ألهداف   ه التنموي   ة عل   ى ال   نمط االش   رتاكي. أيًض   ا 
 أدرك عبد الناصر أمهية مياه النيل فانتهج سياس ة فاعل ة يف أفريقي ا
عل   ى خمتل   ف املس   توايت السياس   ية واالقتص   ادية والثقافي   ة، وه   ذا 
حيسب له، وإن كان ت تل ك السياس ة افتق دت املؤسس ية الض امنة 

 تها.الستمراريَّ 
أم   ا ابلنس   بة ألن   ور الس   ادات، فق   د رأى األم   ور بش   كل برامج   ايت 
خمتل  ف، فه  و انطالقً  ا م  ن مكان  ة مص  ر التارخيي  ة واجلغرافي  ة اعت  رب 

أن ت ربط مص ريها أبح د، فق ط تك ون متبوع ة، وعل ى أهنا ال جيب 
ه    ذا انطل    ق يف مس    رية الس    الم متغاض    ًيا ع    ن األص    وات العربي    ة 
واألفريقية الرافضة )ومل يعمل على تفادي العواقب(، كم ا أن ه رأى 

ب االجت   اه غ   راًب، يف وض   ع مص   ر السياس   ي واالقتص   ادي م   ا يتطلَّ   
 ال      والايت ا ال س      بيل للض      غط عل      ى إس      رائيل إال ع      ربفسياس      يًّ 

 اعت      رب الس      ادات أن الغ      رب ه      و ال      داعم املتح      دة، واقتص      ادايًّ 
لسياس   اته الرأمسالي   ة االنفتاحي   ة، أم   ا بش   أن سياس   اته جت   اه إي   ران، 
فق  د اختلف  ت تبًع  ا للنظ  ام السياس  ي الق  ائم هن  اك وم  دى التق  ارب 

ق يف الدور اخل ارجي ملص ر ب ني عه دي يفر تالكن ومي الفكري معه.
دات، أن األول ذه ب ابل دور املص ري إىل أبع د ناصر والساعبد ال

م  دى، فتج  اوز س  ريًعا النط  اق اإلقليم  ي إىل ال  دائرة العاملي  ة س  واء 
م بتأييد حركات التحري ر واالس تقالل عموًم ا، أو ابملش اركة يف ت زع  

حرك   ة ع   دم االحني   از وحماول   ة إلباس   ها ث   وب قط   ب ع   املي اثل   ث. 
جي ة املص رية يف املص لحة بينما قص ر الث اين حم ددات السياس ة اخلار 

 .املصرية على أضيق نطاق هلا
س     م ابلس     كون وع     دم احليوي     ة يف أغل     ب مب     ارك برؤي     ة تتَّ  ىوأت     

ق  ات مص  ر ابل  دائرة الجوانبه  ا، فه  و وإن ح  رص عل  ى اس  تعادة ع
العربي  ة، إال أن  ه هن  اك العدي  د م  ن املآخ  ذ عل  ى تل  ك الع  ودة هزيل  ة 

م    ع ذل    ك إمه    ال ليتكام    ل و  ،س    رتاتيجيةاالاألث    ر يف ظ    ل غي    اب 
د ألسباب شخصية لل دائرة األفريقي ة، ه ذا مقاب ل سياس ات متعمَّ 

ط  ة جت  اه ال  والايت املتح  دة خاص  ة م  ا يتص  ل ابلقض  ية اتبع  ة ومتخبِّ 
الفلس       طينية وجمم       ل الص       راع الع       ريب اإلس       رائيلي، أم       ا ال       دائرة 

ن اجلمي ع مل حيس ن إاإلسالمية ممثلة يف تركيا وإيران ف يمكن الق ول 
م    ا خي    دم املص    احل املص    رية ب    ل وجمم    ل مص    احل دوائ    ر توظيفه    ا في

احلرك    ة اخلارجي    ة ملص    ر، حي    ث غل    ب الط    ابع التنافس    ي األق    رب 
وابلت     ايل ع     دم التنس     يق ص     وب القض     ااي االس     رتاتيجية   ،للص     راع

 كالقضية الفلسطينية ومسائل مصادر الطاقة.
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ا عل  ى أول  وايت ت  ه ل  يس مطروًح  أص  بح ال  دور اإلقليم  ي ملص  ر برمَّ و 
العام الداخلي، نتيجة لض غوط احلي اة االقتص ادية واألوض اع الرأي 

ح ني  9111ين اير  94ه ذا ح ىت ث ورة اس تمرَّ املعيشية املباش رة، و 
ع     ات عل     ى خمتل     ف املس     توايت. حي     ث إن ق     وة تعاظم     ت التطل  
أ، بداي  ة م  ن الق  وة العس  كرية وح  ىت وض  ع املؤسس  ة الدول  ة ال تتج  زَّ 

 الس  بيل لتب   ينِّ  وه  ذا ه  ومي  ة، التعليمي  ة، واحلال  ة الص  حفية واإلعال
قوام ه املأسس ة واالحني از  ،سياسة خارجية على معيار م ن الرش ادة

 .(1)إىل القضااي اإلنسانية
*****

                                                           

 د.أمحد يوسف، هوامش على دفرت الدور اإلقليمي ملصر، مرجع سابق. (1)
 وحول سبل تفعيل السياسة اخلارجية انظر:

عمرو عبد العاطي، السياسة اخلارجية املصرية بعد ثورة يناير: بني 
 -21، ص9114، يوليو4االستمرارية والتغيري، سياسات عربية، العدد 

21. 
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 3199-9193تطور الدساتري املصرية 
 

 مروة مسري
 مقدمة

 ةاحلي    ا يف املص    ري اجل    يش لت    دخ   ط    ارائً  أو غريب    ا يك    ن مل
 ك  انحي  ث   العس  كرية، ملهام  ه ةابإلض  اف ،املص  رية السياس  ية
 الدول  ة بني  ة يف -األه  م ال  ركن ةللدق   أو- امهمًّ   اركنً   اجل  يش
 تومتح ور  ابش ا، عل ي حمم د ي د عل ى أتسيس ها منذ املصرية
 حمم    د أس    رة عه    د وط    وال حول    ه، ومؤسس    اهتا الدول    ة بني    ة
 ك  ل يف وإعادت  ه م  رات ث  الث خالهل  ا اجل  يش ح  ل متَّ  عل  ي،
 الس ودان يف ب دور القي ام أو األسرة ملك تعضيد دفهب مرة

 ةالعرابي          لث         ورةل وص         واًل  اإلجنلي         زي ح         تاللاال ملص         لحة
 الوف  د حكوم  ة ظ  ل يف 1245 معاه  دة وحلظ  ة ارها،س  نكاو 

 العس   كرية املنظوم   ة يف املص   ري الش   عب م   ن أف   راد ودخ   ول
 1249 فرباي      ر حادث     ة يف تنيق     ويَّ  تنيهل      زَّ  اجل     يش ضوتع     ر  
 السياس     ية احلي    اة لفس    اد وك     ان، 1242 فلس    طني بوح    ر 
 حتط   م يف الكب   ري األث   ر لص   الحياته النظ   ام اس   تغالل وس   وء
 ومبمارس   اته ص   ورته يف امللك   ي النظ   ام أن يف الش   عب آم   ال
 .واجلالء ستقاللاال حتقيق إىل يصل أن ميكن ال تلك

 السياسي والنظام والقانون الدستور ةهيب تمحتطَّ ة؛ وابلتبعي
 هامااستخد اليت متو ، ونتائجها 1212 ت له ثورةر طأ الذي
ابإلض    افة إىل  ،املل    ك قب    ل م   ن للتالع    ب ش    رعي ركمس   وِّ 
 دس    تور مبوج    بل    ه  ةاملمنوح     الص    الحيات اس    تخدام س    وء

بع د ك ل احل راك ال ذي  الس لطة من األغلبية وإقصاء 1294
 وما بعدها. 1212صاحب ثورة 

                                                           

  .ابحثة حاصلة على ماجستري شريعة وقانون 

 ف  اروق كاملل   حك  م أواخ  ر يف ذروت  ه ض  طراباال ه  ذا وبل  غ
 لي اتقاأل م ن وزراء رؤس اء رأس ها على حكومات هفرضمع 

النظ ام  ب ني ةعظيم  ةفج و  م ن ذل ك عن نتج وما، السياسية
 خ     واناإل" سياس     يةال والق     وىم     ن جان     ب، وب     ني الش     ارع 

 عل    ى النظ    ام ق    درة وع    دم " م    ن جان    ب آخ    ر،ش   يوعينيالو 
 .استيعاهبا
ة وم  ا خ ط الس  لط :يلتقي  ان ال مت  وازاين انخطَّ  هن  اك فص ار

حوهل      ا م      ن النخ      ب السياس      ية، وخ      ط الق      وى السياس      ية 
امللتحمة م ع الش عب ابإلض افة إىل مطال ب األخ رية، فك ان 

 ويس    مح املعادل   ة تل    ك يغ   ريِّ  م    ا ش   يءٍ  ح    دوث م   ن ب   دَّ  ال
 بن   اء وإع   ادة للفع   ل ةوش   رعي مبس   احة اهل   امش عل   ى للق   وى
 .جديد شعيب وبظهري جديد جتماعيا بعقد نظام
 :9194دستور  -أواًل 

 :إلصداره اخللفية السياسية
 ابلنظ   ام لإلطاح   ة حرك  ة حت   دث عن  دما اجملتمع   ات ةكافَّ   يف

 ش     املة تك     ون أن جي     ب احلرك     ة ه     ذه ف     إن، غ     ريه ةوإقام     
 م  ع والقطيع  ة اجل  ذري اإلهن  اء عليه  ا بيرتتَّ   حبي  ث ة،وحامس  
 يولي    و 94 يف اجل    يش حرك    ةأكَّدت    ه  م    ا وه    ذاا، س    بقه م    ا

 وآتكله الداخل من النظام رهنياا سبقها كان وإن، 1249
 على قدرته وعدم واخلارجية الداخلية اتواملتغريِّ  الزمن حبكم

 .ستيعاهباا
  يك   ن مل بس   هولة الس   لطة عل   ى الس   يطرة تمت    ذل   ك وعل   ى

 م  ن اخل  ربة أبه  ل واس  تعانوا، ابحلرك  ة ق  اموا م  ن ح  ىتيتوقَّعه  ا 
 من أي يبد ومل، اجلديد للنظام اجسرً  ليكونوا السابق النظام

 العداء بسبب احلراك هلذا مقاومة القدمية السياسية األطراف
 تس   تطع مل كأغلبي   ة معه   م وس   لوكه ونظام   ه للمل   ك الطوي   ل
 .ألجله نتخبتُ  كانت اليت دورها ةممارس
ان التفك   ري يف الدس   تور ال   ذي س   يكون أس   اس الش   رعية وك   

فه   ل س   يكون جم   رد التع   ديل عل   ى م   ا  ،والعق   د اإلجتم   اعي
دي   د بفلس   فه مغ   ايره تتناس   ب م   ع س   بق أم وض   ع دس   تور ج

 .التغريات اجلذرية اليت طرأت على احلياة السياسية والعبيها
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مش   روع مل يتكم   ل حي   ث أن ط   ول م   دة  44ك   ان دس   تور 
حتض   ريه مل   دة ع   ام ونص   ف كان   ت ق   د حس   م فيمه   ا الص   راع 
السياس   ي لص   احل جمل   س قي   ادة الث   ورة ول   يس لص   احل احلي   اة 

أمهها أن الدستور جتاه ل احلزبية، وذلك للعديد من األسااب 
وخل  ع املل  ك م  ن اخ  تالل  49الوض  ع السياس  ي بع  د يولي  و 

األوض   اع السياس   ية  واخ   تالل يف م   وازين الق   وى السياس   ية 
الس   ابقة عل   ى قي   ام الث   ورة؛ أم   ا م   ن حي   ث املض   مون فك   ان 

امللغ   ي حي   ث ع   ا   1294ذل   ك املش   روع تنق   يح لدس   تور 
ور  حت ت قي ادة الثغرات يف األخري ولذلك مل يكتب له الظه

 راغبة يف تويل السلطة منفردة وليس منحها للشعب. 
 :4412مضمون دستور  ( أ
 األحكام العامة يف مواد الدستور: -1
 مش       روع دس      تور جلن       ة اخلمس      ني مب       دأ "اجلمهوري       ة تب      ىنَّ 

ة ابحل رايت العام ة وض ماًنت اخلاصَّ  مث أورد املوادَّ  ،الربملانية"
ني يف احلق   وق املص  ريِّ  األف  راد، ف  النص اخل   اص ابملس  اواة ب   ني

والواجب     ات العام     ة ال حيظ     ر فق     ط التميي     ز بي     نهم بس     بب 
ا ع   دم التميي   ز بي   نهم ب   ل أيًض    ،أو العقي   دة ةاألص   ل أو اللغ   

 (.4ادة املجتماعية )بسبب اآلراء السياسية واال
( إبع  اد أي مص  ري م  ن ب  الده أو منع  ه م  ن 1ادة امل  ) وحتظ  ر

زام املص  ري ابإلقام   ة ( إل  2ادة امل  ) الع  ودة إليه  ا، كم  ا حتظ   ر
يف مك  ان مع  ني إال حبك  م م  ن القاض  ي، وينف  رد املش  روع يف 

عل    ى إل    زام الدول    ة ابلتع    ويض ع    ن  ( من    ه ابل    نصِّ 2ادة امل    )
تنفيذ العقوبة بناء على حكم جن ائي  أخطاء العدالة، إذا متَّ 
( عل     ى حظ     ر 91ادة امل     يف ) ه، ون     صَّ أهن     ائي ثب     ت خط     

وحظ  ر حماكم  ة  ةتثنائيس  ااحملاكم  ات أم  ام حم  اكم خاص  ة أو 
د الدس    تور ه    ذه ومل يقيِّ    . (1)ني أم    ام حم    اكم عس    كريةامل    دنيِّ 

س احلرايت إال يف حاالت خمصوصة كالقبض يف حال ة التل ب  
وش   رط ل   ذلك مس   اح الق   انون وإذن القاض   ي دون أن خي   ول 

 (.14واملادة 14ادة املا ما )السلطة التنفيذية وحدها أمرً 

                                                           

ام، )القاهرة: ( ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف مائيت ع1)
 .942(، ص 9114اهليئة العامة لقصور الثقافة، 

ع حري  ة الص  حافة أطل  ق املش  رِّ  ،وابلنس  بة للح  رايت اجلماعي  ة
والطباع  ة ومن  ع تقيي  دمها أبي قي  د ومن  ع ف  رض الرقاب  ة عليه  ا 
وحظ   ر إن    ذار الص   حف أو وقفه    ا أو إلغائه   ا أو مص    ادرهتا 

 .(95ادة املابلطريق اإلداري )
جتم          اع ومن          ع الش          رطة م          ن حض          ور وأابح حري          ة اال

ن تكون لغرض س لمي ودون إال أبدها ت ومل يقيِّ اجتماعاال
 وأابح املواك ب واملظ اهرات يف ح دود الق انون الحسالمحل 

( وأابح أتلي ف اجلمعي ات واألح زاب دون س ابق 92ادة امل)
دام      ت الوس     ائل والغ      اايت س      لمية وأن تك      ون  إن     ذار م      ا

احملكم       ة  األح       زاب بعي       دة ع       ن النف       وذ األجن       يب وخ       صَّ 
ق هب    ذه األوض    اع م    ن م    ا يتعلَّ     الدس    تورية ابلفص    ل يف ك    لِّ 

 .(9)(41دة ااملمنازعات )
 النصوص السياسية "اخلاصة بنظام احلكم": -9
، ويف ق الفصل الثاين من الباب الثاين ب رئيس اجلمهوري ةيتعلَّ 

رئ    يس الدول    ة فق    ط، ول    يس رئ    يس الس    لطة ه    و الدس    تور 
وينتخ  ب  ة،س  ن 44ويش  رتط أال يق  ل عم  ره ع  ن  ،التنفيذي  ة

ا من هيئه مكون ة م ن أعض اء جمل س الن واب والش يوخ مض افً 
نتهاء مدة الرئيس اأعضاء اهليئات احمللية العاملون يوم  إليهم

الس  ابق، وعل  ى العك  س م  ن ك  ل الدس  اتري املص  رية الس  ابقة 
( عل      ى 24ادة امل      ي      نص يف ) 44دس      تور والالحق      ه ف      إن 

ولية اجلنائية لرئيس اجلمهورية يف حال ة اخليان ة العظم ى ؤ املس
 ىلابإلض    افة إو  ،س    تغالل النف    وذانته    اك حري    ة الدس    تور و او 

اجل رائم األخ  رى ال يت يعاق  ب عليه ا الق  انون، عل ى أن يك  ون 
وتك ون حماكمت ه أم ام  ،هتامه بقرار من أحد جملسي الربمل انا

 زل من منصبه.دين عُ فإن أُ ، احملكمة الدستورية العليا
( وال   يت 11ادة امل   أم   ا امل   ادة احملوري   ة يف ه   ذا الفص   ل فه   ي )

س لطاته بواس طة  مجي ع تنص على أن رئيس اجلمهورية يتوىلَّ 
ع ون الدول  ة جي  ب لنفاذه  ا أن يوقِّ  ؤ ال  وزراء، وتوقيعات  ه يف ش  

وأوام   ره شخص   ية   ،ونعليه   ا رئ   يس ال   وزراء وال   وزراء املختص    
ولية حب  ال، وه  و ؤ كان  ت أو كتابي  ة ال تعف  ي ال  وزراء م  ن املس  
                                                           

مرجع سابق، ص يوليو،  94الدميقراطية ونظام ( طارق البشري، 9)
 .111-22ص 
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رئ  يس جمل  س ال  وزراء أو إعفائ  ه  تعي  نيال يس  تقل إال بس  لطة 
، ابإلض   افة إىل ح   زاب السياس   يةل   ي األعل   ى أن يستش   ري ممثِّ 

ختي   ارهم ع   ن اتعي   ني أعض   اء جمل   س الش   يوخ ال   ذين يك   ون 
ا ملش  روع الدس  تور ميل  ك طري  ق التعي  ني، فه  و ابختص  ار وفًق  

نه الب  اب التاس  ع ال  نص ورمب  ا ك  ان أه  م م  ا يتض  مَّ ، وال حيك  م
التع  ديل وه  ي امل  واد اخلاص  ة  عل  ى حتص  ني بع  ض م  واده ض  دَّ 

اجلمه وري والنظ ام وشكل احلكومة  مببادىء احلرية واملساواة
 .(1)النيايب الربملاين

 قتصادية:النصوص اال -4
قتص    ادي اخل    اص ح    ر الدس    تور عل    ى أن النش    اط اال ن    صَّ 

كثرية بقص د حتقي ق التواف ق   اولكنه أورد على هذا املبدأ قيودً 
د الدس تور قيَّ ، حيث ي العام واخلاصدقتصابني النشاط اال

عت  داء عل  ى لص  احل الع  ام أو االمب  دأ احلري  ة بع  دم اإلض  رار اب
ر ض رورة تنظ يم (، كم ا ق رَّ 2ادة امل حرية األفراد أو ك رامتهم )

ا خلط    ط مرس    ومة هت    دف إىل تنمي    ة قتص    اد الق    ومي وفًق    اال
 (، وإعمااًل 1ادة امله )قتصاد املوجَّ اإلنتاج وهذا هو نظام اال

م أو الس     يطرة أورد الدس     تور لفك     رة القض     اء عل     ى ال     تحك  
س تغالل أو ستخدام السلطة العام ة لالاة ملنع ا خاصَّ نصوصً 

م عل    ى أعض    اء جمل    س األم    ة لتحقي   ق كس    ب م    ادي، فح    رَّ 
تهم ة عض   ويَّ التعي   ني يف جم   الس إدارة الش   ركات يف أثن   اء م   دَّ 

م عليهم التعاقد مع الدولة من أجل (، كما حرَّ 114ادة امل)
ادة امل   بي   ع أو ش   راء أو أتج   ري أم   وال مملوك   ة هل   م أو للدول   ة )

ف  ال  ،بش  أن رئ  يس اجلمهوري  ة ا مم  اثاًل (، كم  ا أورد نصًّ  111
ا أو  أو ص  ناعيًّ  جت  ارايًّ ة أو عم  اًل ح  رَّ  ةجي  وز ل  ه أن ي  زاول مهن  

ره ا ا من أموال الدولة أو يؤجِّ أن يشرتي أو أن يستأجر شيئً 
 (.194ادة املا من أمواله )أو يبيعها شيئً 

اي ة ( ومح44ادة امل ا على محاي ة امللكي ة الص غرية )أيضً  ونصَّ 
ال م     ن ( ومحاي     ة العمَّ     14ادة امل     ك )جرين م     ن امل     الَّ أاملس     ت

(، وجع   ل الدس   تور م   ن العم   ل 44ادة امل   أرابب األعم   ال )
عل ى  ( ون صَّ 49ادة امل ) هعىن الدول ة بت وفري ني تُ ا للمصريِّ حقًّ 

                                                           

مرجع حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام، ماهر حسن،  (1)
 . 949سابق، ص 

جتم      اعي أس      اس اجملتم      ع املص      ري وأل      زم أن التض      امن اال
تم        اعي واملعون        ة جمني االأالدول        ة بكفال        ة الت         الدس        تورُ 

ا للض    رائب جتماعي    ة أساًس    جتماعي    ة وجع    ل العدال    ة االاال
 .(9)والتكاليف العامة

 9191دستور  -اثنياً 
 إلصدارهاخللفية السياسية  ( أ
مل حيق   ق أه   داف ض   باط  1244ا ألن مش   روع دس   تور نظ   رً 

، وأن       ه مل يك       ن يرض       يهم أن تظ       ل الق       وى 1249حرك       ة 
يع         ودوا  السياس        ية متحكم        ة يف املش        هد السياس        ي وأن

لثكناهتم، بل إهنم أصدروا دستورًا مؤقًتا، مما يشري إىل وجود 
ني  ة لع  دم تفعي  ل ه  ذا املش  روع، كم  ا أهن  م مل ينض  موا للجن  ة 

 عم    ل ب    ه ومتَّ ل    ذلك مل يُ ، اخلمس    ني ال    يت التأم    ت لص    ياغته
الع     دول عن     ه، فعه     د رئ     يس اجلمهوري     ة إىل املكت     ب الف     ين 

وابلفع  ل ق   ام  ،ةإبع  داد مش  روع دس  تور حيق  ق أه  داف الث  ور 
املكت     ب الف     ين ل     رئيس اجلمهوري     ة إبع     داد مش     روع دس     تور 

عل    ى جمل    س  عرض    ه عل    ى جمل    س قي    ادة الث    ورة مثَّ  جدي    د متَّ 
 الوزراء لنظره وإبداء الرأي فيه.

 94س  تفتاء ش   عيب عل   ى ه  ذا الدس   تور بت   اريخ اج   ري وق  د أُ 
على م ا  وبناءً  ، من هذا التاريخوأصبح سارايً  1245يونيو 
س  تفتاء ق  د ص  در ع  ن طري  ق اال 1245ت  رب دس  تور عس  بق يُ 

ومل . م   ن قب   ل احلكوم   ة ةن   معيَّ  ةالش   عيب بع   د أن وض   عته جلن   
عم   ره عل   ى  ، إذ مل ي   زدْ العم   ل هب   ذا الدس   تور ط   وياًل  يس   تمرَّ 

بني مصر  تْ ومثانية أشهر وذلك بسبب الوحدة اليت متَّ  ةٍ سن
نته  ى العم ل ب  ه من  ذ احي ث  ،1242فرباي  ر  91وس وراي يف 

تش كيل أول  وعلى أساس هذا الدستور متَّ . (4)التاريخذلك 
                                                           

 د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية يف (9)
 .922(، ص 1211مصر، )القاهرة: دار النهضة العربية، 

 انظر: (4)
د. حيىي اجلمل، النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية،  -

 .112(، ص 1214)القاهرة: دار النهضة العربية، 
الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر،  د. أمحد حممد أمني، -

(، 9115األوىل، سبتمرب )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة 
 .194ص 
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 99يولي   و وب   دأ جلس   اته يف  94ث   ورة  جمل   س ني   ايب يف ظ   لِّ 
 ستمرَّ اسم جملس األمة و ا وقد أطلق عليه 1241يوليو عام 

 .(1)1242فرباير عام  11هذا اجمللس حىت 
 مضمون الدستور: ( ب
 النصوص السياسية: -1
أن مص      ر مجهوري      ة الدس      تور يف مادت      ه األوىل عل      ى  ن      صَّ 

م   ن األم   ة العربي   ة، وه   ذا  ها ج   زء  دميقراطي   ة وعل   ى أن ش   عبَ 
ر أم     رين ابلغ     ي اخلط     ورة يف التط     ور السياس     ي ال     نص يق     رِّ 

تقري  ر اجلمهوري  ة وأتكي  دها حي  ث مل يك  ن  ،املص  ري، أوهلم  ا
لغي     ت امللكي     ة وأم     ا حتم     ال غ     ري ذل     ك بع     د أن أُ اهن     اك 
ر، وذل   ك حبك   م أكَّ   د عل   ى االنتم   اء الع   رويب ملص    ،اثنيهم   ا

 .(9) االجتاهات القومية اليت تبنَّاها النظام يف احلقبة الناصرية
ي تم  حي ث  ، ه ذا الدس تور مب دأ اجلمهوري ة الرائس يةوقد تبىنَّ 

س    تفتاء الش    عيب الع    ام، وه    و ار رئ    يس اجلمهوري    ة ابالي    ختا
 الوزراء وي رأس جملس هم،  السلطة التنفيذية ويعنيِّ الذي يتوىلَّ 

ا، جتماعيًّ ا و قتصادايًّ اا و ة العامة للدولة سياسيًّ ويضع السياس
 وه   و القائ   د األعل   ى للج   يش ورئ   يس جمل   س ال   دفاع ويع   نيِّ 

 القائد العام.
ل ه  ا جمل  س األم  ة ال  ذي يتش  كَّ أم  ا الس  لطة التش  ريعية فيتوالَّ 

املباش   ر، ويراق   ب اجملل   س أعم   ال  يِّ رِّ نتخ   اب الع   ام السِّ   ابال
ا حم  دودة بك  ون اجملل  س ميل  ك الس  لطة التنفيذي  ة، والرقاب  ة هن  

ولية ؤ م      ن أح      د ال      وزراء دون أن تق      وم مس       ةس      حب الثق      
ة للوزارة كلها أمام اجمللس، ألن رئيس اجلمهورية ه و تضامنيَّ 

رئيس ال وزراء املس تفىت علي ه مباش رة م ن الش عب، ف ال ميل ك 
 ا ل  ه ح  ل  ، ورئ  يس اجلمهوري  ة أيًض  جمل  س األم  ة إزاءه س  لطاًنً 

 .جملس األمة
أن "من  ه  (129امل  ادة )أخ  رى أورد الدس  تور يف  ةوم  ن جه  

حت اد  طريقة تك وين االوتبنيَّ  ،اا قوميًّ حتادً الون املواطنني يشكِّ 

                                                           

مرجع  حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام، ماهر حسن، (1)
 .925سابق، ص 

مرجع  النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية، ( د. حيىي اجلمل،9)
 .111مرجع سابق، ص 

 اإلحت اد الق ومي يت وىلَّ أن ه ر من رئيس اجلمهورية، مث ق رَّ  بقرارٍ 
للس لطة التنفيذي ة  وهباتني العبارتني متَّ  الرتشيح جمللس األمة"

ستيعاب اجمللس التش ريعي، إذ اة اليت يرأسها رئيس اجلمهوري
ختيار اسة اليت متلك وحدها صار الرئيس هو من يقيم املؤسَّ 

  عن سلطة الرئيس يف ح لِّ حني لعضوية اجمللس، فضاًل املرشَّ 
اجملل   س، والقاع   دة أن م   ن مل   ك التعي   ني والع   زل فق   د مل   ك 

 .(4)اإلرادة أو على األقل أحاط هبا
 النصوص االقتصادية: -9
بواس     طة  الق     ومي قتص    اداال مي     نظَّ  أن ىعل     الدس     تور ن    ص
 ،جتماعي   ةاال العدال   ة مب   ادىء فيه   ا ىتراَع    مرس   ومة خط   طٍ 
 ون صَّ ( ، 1 ادةامل ) املعيش ة مس توى ورفع تنمية إىل وهتدف
 يض     رَّ  أالَّ  عل     ى اخل     اص قتص     ادياال النش     اط حري     ة عل     ى

 ج       واز ع       دم عل       ى ون       صَّ (، 2 ادةامل       ) اجملتم       ع مبص       لحة
 للش   عب الع   ام اخل   ري م   ع امل   ال رأس س   تعمالا يف التع   ارض

 (.2 ادةامل)
 للمنفع    ة إال ن    زعتُ  ال أن عل    ى ون    صَّ  العام    ة امللكي    ة ومح    ى
(، 11 ادةامل   ) للق   انون اوفًق    ع   ادل تع   ويض ومقاب   ل العام   ة
 األقص   ى احل   دَّ  وننالق   ا ع   نيَّ  الزراعي   ة ابمللكي   ة قيتعلَّ    وفيم   ا

 جي  وز ال وأن  ه اإلقط  اع بقي  ام يس  مح ال مب  ا الزراعي  ة للملكي  ة
 ال   يت ح  والاأل يف إال الزراعي   ة األراض  ي كمتل     نياملص  ريِّ  لغ  ري
 محاي   ة وس   ائل الق   انون دوحي   دِّ (، 19 ادةامل   ) الق   انون نه   ايبيِّ 

 الق  انون اأيًض   موي  نظِّ (، 14 ادةامل  ) الص  غرية الزراعي  ة امللكي  ة
 .(14 ادةامل) ومستأجريها العقارات كمالَّ  بني العالقة
 :9191دستور  -اثلثًا
 :إلصداره اخللفية السياسية ( أ

فرباي   ر ع   ام  99بع   د إع   الن الوح   دة ب   ني مص   ر وس   وراي يف 
ح   دة م   ن قب   ل ال   رئيس بتوقي   ع ميث   اق اجلمهوري   ة املتَّ  1242

                                                           

 انظر: (4)
يوليو، مرجع سابق، ص  94طارق البشري، الدميقراطية ونظام  -

115. 
عبد امللك، اجملتمع املصري واجليش، )القاهرة: اهليئة د. أنور  -

 .144(، ص 9114املصرية العامة للكتاب، 
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خت ري امجال عبد الناصر وال رئيس الس وري ش كري الق وتلي، 
ا كما اختريت الق اهرة عاص مة للجمهوري ة عبد الناصر رئيسً 
وص  در  1245ح  دة ألغ  ي دس  تور ا لقي  ام الو اجلدي  دة، ونظ  رً 
 ،1242ح       دة يف م       ارس ت للجمهوري       ة املتَّ دس       تور مؤقَّ       

مشرتك بواقع  ةتشكيل جملس أم ومبقتضى دستور الوحدة متَّ 
ولق  د . (1)عض  و م  ن س  وراي 911عض  و م  ن مص  ر و  411

ا ا وج       اءت أحكام       ه تلخيًص       ج       اء ه       ذا الدس       تور وجي       زً 
ق      د  فط      وياًل  إال أن      ه مل يس      تمرَّ  1245لنص      وص دس      تور 

 ،نق  الب عس  كري يف س  ورايانفص  لت س  وراي ع  ن مص  ر يف ا
 .(9)ذا الدستورالعمل هب اءنقضاب على ذلك وترتَّ 

 مضمون الدستور: ( ب
ل ت أه م خصائص ه يف ومتثَّ  ،م ادة 14جاء هذا الدستور يف 

هات دول ة قتصادية لتوج  جتماعية واالاال سَ سُ ن األُ أنه تضمَّ 
جتماعي ة دال ة االالوحدة وعمل على السعي إلقامة نظام الع

د س         تبعد تع         د  اجتم         اعي و قتص         ادي واالوالتخط         يط اال
ه الق       ومي وم      نح س       لطات عل       ى التوج        دَ األح      زاب وأكَّ      

عت رب ه  و رئ يس الس  لطة لل رئيس حي  ث يُ  ةوص الحيات واس  ع
 ويعزل نوابه والوزراء ونواهبم ويق وم يعنيِّ  الذي التنفيذية وهو

 س     تمرَّ اد ( وق     41 - 44بوض     ع السياس     ة العام     ة )امل     واد 
 .(4)1251 سبتمرب 92العمل به حىت 

                                                           

 انظر: (1)
 .141د. أنور عبد امللك، املرجع السابق، ص  -
القانون الدستوري وتطور األنظمة الدستورية يف  د. ثروت بدوي، -

 .444مرجع سابق، ص  مصر،
ية يف مائيت عام، مرجع سابق، ماهر حسن، حكاية الدساتري املصر  -

 .444ص 
 الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر، ( د. أمحد حممد أمني،9)

 .144مرجع سابق، ص 
 ( انظر:4)
ص  يوليو، مرجع سابق، 94الدميقراطية ونظام  طارق البشري، -

111. 
ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام، مرجع سابق،  -

 .444ص 

 :9114دستور  -رابًعا
 اخللفية السياسية إلصداره: ( أ

 ،ت حلني وض ع دس تور دائ منشأ هذا الدستور كدستور مؤقَّ 
بع  د أن  1254م  ارس  94س اجلمهوري  ة يف يوق  د أعلن  ه رئ  

 94عم   ل ب   ه م   ن ي   وم األربع   اء املواف   ق ليُ  ،وض   عته احلكوم   ة
جتم اعي اال ما للنظ انصوص ه أساًس ولتصبح  1254مارس 

س   تحدث الدس   تور اوق   د  ،قتص   ادي للدول   ةوالسياس   ي واال
 .(4)منصب النائب األول لرئيس اجلمهورية
ا ع ن الناص رية تعب ريً  ةويعترب هذا الدستور أكثر دساتري احلقب

 ،م ن الدول ة واجملتم ع ولوجية والتنظيمي ة لك لٍّ يتصوراهتا األيد
ر مس ار ث ورة ية املتتالي ة تط و  وقد عكست التج ارب الدس تور 

يولي و م ن إلغ  اء امللكي ة وبداي ة اجلمهوري  ة وم ا اس تتبعه ذل  ك 
من حتول مف اهيم الدميقراطي ة احلزبي ة ال يت س ادت قب ل يولي و 

ابلنظ       ام  يَ إىل نظ       ام رأمسالي       ة الدول       ة ال       ذي مسُِّ        نته       اءً ا
 القومية.شرتاكي وفق التجربة الناصرية اال

 مضمون الدستور: ( ب
 نصوص السياسية:ال – 1
 اجلمهوري ة" أن عل ى 1254 دستور من األوىل املادة تنصَّ 

 حت  الف عل  ى تق  وم ش  رتاكيةا دميقراطي  ة دول  ة املتح  دة العربي  ة
 الوطني ة الوح دة" أن عل ى نصَّ  كما ،العاملة" الشعبقوى 
 العام  ل للش  عب املمثل  ة الش  عب ق  وى حت  الف يص  نعها ال  يت
 الوطنية مساليةرأوال ثقفونوامل واجلنود والعمال الفالحون وهي
 الس   لطة ليك   ون املص   ري ش   رتاكياال حت   اداال تق   يم ال   يت ه   ي

 ق        يم عل        ى واحلارس        ة للث        ورة والدافع        ة للش        عب املمثل        ة
 (.4 ادةامل)" الدميقراطية

 "نظ ام احلك م"جاء ابلباب الراب ع م ن ه ذا الدس تور املعن ون 
ال  نص عل   ى أن رئ   يس الدول   ة ه  و رئ   يس اجلمهوري   ة ويباش   ر 

                                                           

 ر:( انظ4)
 الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر، د. أمحد حممد أمني، -

 .114مرجع سابق، ص 
مرجع  النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية، د. حيىي اجلمل، -

 .114سابق، ص 
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 يت    وىلَّ و  ،اص    اته عل    ى النح    و املب    ني يف ه    ذا الدس    تورختصا
رئ    يس اجلمهوري    ة الس    لطة التنفيذي    ة وميارس    ها عل    ى النح    و 

 يف الدس  تور، حي  ث يض  ع السياس  ة العام  ة للدول  ة يف املب  نيَّ 
قتص   ادية واإلداري   ة م   ع إش   رافه مجي   ع الن   واحي السياس   ية واال

راء عل  ى تنفي  ذها، وخي  تص وح  ده بتعي  ني رئ  يس ال  وزراء وال  وز 
يب  دو مع  ه أن  يوس  لطة إعف  ائهم م  ن مناص  بهم، األم  ر ال  ذ

مفهوم املشاركة بني رئيس اجلمهورية واحلكومة أمر مشكوك 
ق   رتاح الق   وانني اا ل   ه س   لطة وأيًض   ، في   ه م   ن الزاوي   ة العملي   ة

عرتاض عليها وله سلطة إص دار ق رارات هل ا ق وة التش ريع واال
ان س لطة تف  ويض ر أن للربمل  كم  ا ق رَّ   ،يف ف رتات ح  ل الربمل ان

إبص دار ق رارات هل ا  ةس تثنائيرئيس اجلمهورية يف األحوال اال
ا يًّ        ا زمنق        وة الق        انون عل        ى أن يك        ون التف        ويض حم        دودً 

س   لطة إع   الن حال   ة  أيًض   ا ل   رئيس اجلمهوري   ةو ا، يًّ وموض   وع
زم  ة لرتتي  ب املص  احل الوس  لطة إص  دار الق  رارات الئ، الط  وار 
 العامة.

عل    ى األقائ    د ال ه    و وري    ةرئيس اجلمهف     وعل    ى نف    س ال    نهج
سلطة إعالن حالة احلرب بعد موافقة وله  ة،للقوات املسلح
وإب      رام املعاه      دات مث إب      الر الربمل      ان هب      ا،  ،جمل      س األم      ة
أعض   اء يف جمل   س األم   ة  11تعي   ني  ةل   ه س   لطابإلض   افة أن 

 ع  ن فض  اًل  ،نعق  اددع  وة جمل  س األم  ة لال ةوس  لط، "الربمل  ان"
س   يب الثقي   ل ن ال   وزن اليتب   نيَّ ل ؛جمل   س األم   ة س   لطته يف ح   لِّ 

س   ي هليك   ل ملنص   ب رئ   يس اجلمهوري   ة داخ   ل التك   وين املؤسَّ 
 الدولة املصرية يف الدستور.

ث عن مركز سياسي سلطوي شديد الفاعلية ويف هذا نتحدَّ 
ضماًنت  اط هذا املنصب أبيِّ لرئيس اجلمهورية دون أن حيُ 

ى اإلتس  اع، وعل   ةم  ن ه  ذه الس  لطات فائق   أو ض  وابط حت  د  
وإمن ا أوج د  ،ةيس ة رائس مؤسَّ  1254هذا فلم يوجد دس تور 

 ولية.ؤ من املس نوعٍ  فحسب وال يقع على عاتقه أي   ارئيسً 
 :النصوص االقتصادية – 9

عل    ى ك    ل يس    يطر الش    عب عل    ى أن  1254ن    ص دس    تور 
ا خلط ة التنمي ة ال يت وعلى توجيه فائض ها وفًق اإلنتاج دوات أ

( وعن د تعيين ه ألن واع 19ادة امل تضعها الدولة لزايدة الث روة )
 امللكية قرر أن تكون على األشكال التالية:

  ملكي    ة الدول     ة: أي ملكي    ة الش     عب وذل    ك خبل     ق
قط      اع ع      ام ق      وي وق      ادر يق      ود التق      دم يف مجي      ع 

، ويتحمَّ     ل املس     ؤولية الرئيس     ية يف خط     ة اجمل     االت
 التنمية.

  ملكية تعاونية: أي ملكية كل املشرتكني يف اجلمعية
 .يةالتعاون

  ملكي  ة خاص  ة: قط  اع خ  اص يش  رتك يف التنمي  ة يف
 .ستغاللاإطار اخلطة الشاملة من غري 

ش   املة للقطاع   ات الثالث   ة، رقاب   ة الش   عب عل   ى أن تك   ون 
 (.14ادة امل)مسيطرة عليها كلها 

ادة امل    قتص    اد الق    ومي )ويس    تخدم رأس امل    ال يف خدم    ة اال
ة ودعم ياعلى املواطنني محألموال العامة حرمة و ول، (1)(14

ادة امل  ش  رتاكي )لنظ  ام االل اعتباره  ا أساًس  اب ملكي  ة الش  عب
األقص       ى للملكي       ة الزراعي       ة   الق       انون احل       دَّ (، ويع       نيِّ 14

 (.11ادة املالصغرية )الزراعية  ةووسائل محاية امللكي
 :9179دستور  -خامًسا
 اخللفية السياسية للدستور: ( أ

لعم  ل عل  ى أن يب  دأ ا ت ق  د ن  صَّ املؤقَّ   1254ك  ان دس  تور 
م   ن ي   وم األربع   اء اخل   امس والعش   رين م   ن م   ارس  بت   داءً اب   ه 

ستفتاء، غري أن ظروف العدوان بعد طرحه على اال 1254
، وذل   ك ال   دائم إص   دار الدس   تور تعرقل    1251يف يوني   و 

م  ن تقري  ر  1252م  ارس  41عل  ى ال  رغم مم  ا ج  اء يف بي  ان 
تور ال   ذي دس   األساس   ية ال   يت يتع   ني أن يطويه   ا ال ئللمب   اد
 العدوان. ةعبد الناصر أنه سوف يصدر بعد إزالأعلن 
ال   رئيس عب   د  ةل بوف   الب   ث الوض   ع السياس   ي أن تب   دَّ  مث م   ا

ذه م  ن وحبك  م م  ا اختَّ   ،ال  رئيس الس  ادات ل  ه ةالناص  ر وخالف  

                                                           

( عماد البشري ، نظر يف النظام الدستوري املصري احلديث،  1)
أكتوبر  99عدد موقع احملكمة الدستورية العليا، جملة احملكمة، ال

، 1:42، الساعة 9112أغسطس  94، اتريخ اإلطالع  9119
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ل ا ملسار ث ورة يولي و، فق د عجَّ ها هو تصحيحً إجراءات عدَّ 
بوض    ع دس    تور مص    ر ال    دائم، وذل    ك م    ن خ    الل تش    كيل 

س  تعانت احتض  ريية م  ن بع  ض أعض  ائه،  ةجن  جمل  س األم  ة لل
ب   دورها بع   دد م   ن رج   ال الق   انون والقض   اء والفك   ر وقام   ت 

األساسية ال يت يق وم عليه ا الدس تور  ئبوضع مشروع للمباد
بع    د ذل    ك ه    ذا الدس    تور بسلس    لة م    ن اإلج    راءات  وليم    رَّ 
نته  ت إىل إع  داد مش  روع متكام  ل ا . وق  دق  ة بص  ياغتهاملتعلِّ 

س       بتمرب  11فتاء الع       ام يف س       تع       رض عل       ى الش       عب لال
عل    ى  وواف    ق علي    ه وأص    دره رئ    يس اجلمهوري    ة بن    اءً  1211
 .(1)هذا
ومبقتض اه  ،اهذا الدس تور أط ول الدس اتري املص رية عم رً  ويعد  

أول جلس   اته  نتخ   اابت جمل   س الش   عب ال   ذي عق   دَ اج   رت 
ت    ه ، وه    و أول جمل    س يس    تكمل مدَّ 1211ن    وفمرب  11يف 

، ويطل ق ةس نوات كامل ، وهي مخ س 1249بعد  الدستورية
دة" حي ث دي ة السياس ية املقيَّ ة التعد  ب "حق ةعلى هذه املرحل 

ل    بالد لش    هدت عملي    ة التح    ول م    ن تنظ    يم ش    رعي وحي    د 
ف ص       ات وح       ىت منتيَّ ات والس       تينيَّ خ       الل ف       رتة اخلمس       ين

 ، إىل نظام املنابر مث إىل نظام التعد دية احلزبية.اتيَّ السبعين
وض   عه م   ن قب   ل جلن    ة  أن   ه متَّ  1211ويؤخ   ذ عل   ى دس   تور 

هل   ا  ة، وأن نصوص   ه مل ت   تحْ حكومي   ة ول   يس مجعي   ة أتسيس   يَّ 
الفرص  ة الكافي  ة للمناقش  ة العلني  ة، كم  ا يؤخ  ذ علي  ه توس  يعه 
ا لس  لطات رئ  يس اجلمهوري  ة وتركيزه  ا يف يدي  ه وجعل  ه حكًم  

دهتا امل  ادة س  تثنائيه ح  دَّ اب  ني الس  لطات م  ع ختويل  ه س  لطات 
 وغريها. 14

من  ذ مول  ده م  ن فج  وات واض  حة  1211ر  دس  تو وق  د ع  اىنَ 
بني نصوصه وبني التطورات على أرض الواق ع، فعل ى س بيل 

ش   رتاكية رغ   م د عل   ى املف   اهيم االنصوص   ه تؤّكِ    تْ املث   ال ظلَّ   
ه    ا الدول    ة، وق    د نتهجتْ اقتص    ادي ال    يت نفت    اح االسياس    ة اال

                                                           

 ( انظر:1)
  ، املرجع السابق.عماد البشري -
 الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر، د. أمحد حممد أمني، -

 .911ص  مرجع  سابق،

 9114و 1221خض    ع للتع    ديل ث    الث م    رات يف أع    وام 
م    ادة يف  911ن ديباج    ة وم    الدس    تور ن ويتك   وَّ  ،9111و

ن وجامد ألنه يستلزم لتعديل وهو دستور مدوَّ  ،سبعة أبواب
تعديل القوانني  اتمن إجراء أحكامه إجراءات خاصة أشدَّ 

 .(9)العادية
 مضمون الدستور: ( ب
 السياسية:نصوص ال -1

دة، فإقليمها ن مصر دولة بسيطة موحَّ أالدستور على  ينص  
ح  د والس  لطة السياس  ية واح  د وش  عبها واح  د وهل  ا دس  تور وا
ة والقض       ائية يالتش       ريع اتفيه       ا واح       دة، وك       ذلك الس       لط

 والتنفيذية.
أن مجهوري ة مص ر  هفق د ج اء في  ،ق بنظ ام احلك موفيما يتعلَّ 

ش  رتاكي دميقراط  ي يق  وم عل  ى حت  الف االعربي  ة دول  ة نظامه  ا 
قوى الشعب العاملة ونظ ام احلك م فيه ا مجه وري من ذ إلغ اء 

ستفتاء تار ابالة هو رئيس اجلمهورية خيُ امللكية، فرئيس الدول
الش   عيب، وه   و دميقراط   ي ني   ايب، مبع   ىن أن الش   عب ال حيك   م 

 نفسه بنفسه مباشرة وإمنا عن طريق نواب خيتارهم.
وهناك بعض مظاهر الدميقراطية ش به املباش رة في ه م ن أمهه ا 

م  ن أن  ه ل  رئيس اجلمهوري  ة أن  (149امل  ادة )م  ا ت  نص علي  ه 
صل مبصاحل ال بالد املسائل العامة اليت تتَّ يستفيت الشعب يف 

جمل  س الش  عب ال يك  ون إال بع  د  العلي  ا، وك  ذلك ف  إن ح  لَّ 
 (.191ادة امل و  195 امل ادةس تفتائه )االرجوع إىل الشعب و 

نتم   اء للقومي   ة العربي   ة واإلمي   ان د الدس   تور عل   ى االوق   د أكَّ   
 بوحدة األمة العربية يف الفقرة الثانية من املادة األوىل.

عل  ى أن دي  ن الدول  ة ه  و اإلس  الم ولغته  ا الرمسي  ة ه  ي  ون  صَّ 
الش  ريعة اإلس  المية ه  ي  ئعل  ى أن مب  اد العربي  ة، كم  ا ن  صَّ 

املص  در الرئيس  ي للتش  ريع، وه  ذه الفق  رة مل تك  ن موج  ودة يف 
تع ديل دس  توري يف  الدس اتري الس ابقة، كم  ا أهن ا كان ت حم  لَّ 

 "مص     در"حي     ث أض    يفت "ال" إىل كلم     يت  ،1221ع    ام 
م   ن الدس   اتري  1211، وعل   ى ه   ذا ف   إن دس   تور "رئيس   ي"و

                                                           

مرجع  حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام، ماهر حسن ، (9)
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وذل ك عل ى خ الف  ةعليه صراح تْ اليت أبرزت الدين ونصَّ 
وق د أعط ى  الدساتري األخ رى ال يت مل ي رد فيه ا ذك ر ال دين .

الدستور السيادة للشعب وحده ، فهو وحده صاحبها وهو 
مص     در مجي     ع الس     لطات وميارس     ها عل     ى النح     و املب     ني يف 

 .(1)رالدستو 
 قتصادية:االنصوص ال-3

قتص     ادي ملص     ر وه     و النظ     ام د الدس     تور األس     اس االح     دَّ 
شرتاكي الدميقراطي القائم على الكفاي ة والع دل مب ا حي ول اال

ي إىل تقري   ب الف   وارق ب   ني ال   دخول س   تغالل وي   ؤدِّ دون اال
وحيم     ي الكس     ب املش     روع ويكف     ل عدال     ة توزي     ع األعب     اء 

 (.4ادة امل) والتكاليف العامة
أبهن ا امللكي ة العام ة للش عب، أم ا  "امللكي ة"الدس تور  فوعرَّ 

امللكي   ة التعاوني   ة فه   ي ملكي   ة اجلمعي   ات التعاوني   ة ويكف   ل 
(، 41ادة امل    الق    انون رعايته    ا ويض    من هل    ا اإلدارة الذاتي    ة )

 ب  دَّ  وال ،ل امللكي  ة اخلاص  ة يف رأس امل  ال غ  ري املس  تغلوتتمثَّ  
يه     ا يف تؤدِّ جتماعي     ة اك     ون للملكي     ة اخلاص     ة وظيف     ة تأن 

وال جي   وز أن تتع   ارض م   ع اخل   ري  ،قتص   اد الق   وميخدم   ة اال
ب ني  وهكذا يقيم الدستور توازًنً . (49ادة املالعام للشعب )

ح   رتام امللكي   ة اخلاص   ة يف إط   ار م   ن احرم   ة امللكي   ة العام   ة و 
ا عل  ى ك  ل ش  رتاكي ال  ذي جيع  ل م  ن الش  عب رقيبً  النظ  ام اال

 .(9)صور امللكية
 ة:الدستوري تالتعديال -سادًسا
 :9114تعديالت  ( أ
ختي       ار رئ        يس ام الدس       تور لي        نظِّ  لَ دِّ ُع         9114 ة س       نيف

امل   ادة )رف بتع   ديل نتخ   اابت مباش   رة، فيم   ا ُع   اجلمهوري   ة اب
                                                           

 انظر: (1)
د. جورجي شفيق ساري، أصول وأحكام القانون الدستوري،  -

 .154(، ص 1222)املنصورة: كلية احلقوق، جامعة املنصورة، 
د. عيد أمحد الغفلول، النظام الدستوري جلمهورية مصر العربية،  -
 .144(، ص 9112القاهرة: دار النهضة العربية، )
د. حيىي اجلمل، النظام الدستوري يف مجهورية مصر العربية، مرجع  -

 .192السابق، ص 
 .141( د. حيىي اجلمل، املرجع السابق، ص 9)

نتخ    اابت رائس    ية يف اعل    ى إثره    ا أول  وال    يت ج    رتْ  (،15
ة األص      وات املطالب      ة وكان      ت ق      د تص     اعدت ح      دَّ ، مص     ر

وتراوح    ت  9114إبص    الحات دميقراطي    ة م    ع بداي    ة ع    ام 
مطالبه      ا ب      ني إدخ      ال تع      ديالت عل      ى البني      ة الدس      تورية 

عية للحي    اة السياس    ية يف مص    ر ومعارض    ة التجدي    د يوالتش    ر 
 للرئيس السابق حسين مبارك لفرتة رائسية خامسة.

أعل ن ال رئيس الس ابق مب ارك ع ن مب ادرة  9114ففي فرباي ر 
نتخ   اب ام   ن الدس   تور، حبي   ث يك   ون  (15امل   ادة )لتع   ديل 
قرتاع السري الع ام املباش ر م ن مهورية عن طريق االرئيس اجل

 م   ن نتخ   اب، ب   داًل مجي   ع أف   راد الش   عب ال   ذين هل   م ح   ق اال
 ستفتاء.ختيار رئيس اجلمهورية بطريق االا

إىل جمل  س  م ال  رئيس بطل  بٍ تق  دَّ  (122امل  ادة ) ا ل  نصِّ ووفًق  
الش عب بش أن التع ديل امل ذكور وإبض افة م ادة جدي دة ب رقم 

س   تفتاء ى االيف ض   وئها تغي   ري مس   مَّ  ل   يت متَّ ا ا(مك   ررً  129)
ختي     ار رئ     يس نتخ     اب يف ك     ل امل     واد ال     يت ت     رتبط ابإىل اال

 9114م   ايو  11جمل   س الش   عب يف  اجلمهوري   ة، وق   د أق   رَّ 
م   ن األعض   اء عل   ى  414بع   د موافق   ة ( 15امل   ادة )تع   ديل 

م  ايو م  ن نف  س  94س  تفتاء يف ه  ذا التع  ديل، وطرح  ت لال
% من إمجايل 24ليها بنسبة بلغت العام وجاءت املوافقة ع

 ستفتاء.املشاركني يف اال
ختي  ار رئ  يس اجلمهوري  ة اوأص  بح ن  ص امل  ادة بع  د التع  ديل "

قرتاع السري العام املباشر ويلزم لقب ول الرتش يح عن طريق اال
ا عل ى األق  ل م للرتش  يح مئت ان ومخس ون عض  وً أن يؤي د املتق دِّ 

رى واجمل الس والش و  من األعضاء املنتخبني مبجلسي الش عب
دين ع دد املؤيِّ  الشعبية احمللية للمحافظات، على أن ال يق لَّ 

ة س     ع     ن مخس     ة وس     تني م     ن أعض     اء جمل     س الش     عب ومخ
وعشرين من أعضاء جملس الشورى، وعشرة أعضاء من كل 
جملس ش عيب حمل ي للمحافظ ة م ن أربع ة عش رة حمافظ ة عل ى 

 األقل.
وري ة فإن ه ولألحزاب السياسية تق دمي مرش حني لرائس ة اجلمه

صلة، يشرتط أن يكون مضى على أتسيسها مخسة أعوام متَّ 
% 4نتخ  اابت عل  ى نس  بة ام  ع حص  ول أعض  ائها يف آخ  ر 
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على األقل من مقاعد املنتخبني يف كل من جملسي الش عب 
والش  ورى وأن يك  ون مرش  حهما أح  د أعض  اء هيئته  ا العلي  ا 

ته يف ه    ذه ا لنظامه    ا األساس    ي، ومض    ى عل    ى عض    ويَّ وفًق    
 صلة على األقل.متَّ  ةة سناهليئ
ح يف أول حزب سياسي أن يرشِّ  ا سبق جيوز لكلِّ ستثناء ممَّ ا
نتخاابت رائسية جترى بعد العمل أبحكام هذه املادة أح د ا

 9114لة قب  ل العاش  ر م  ن م  ايو أعض  اء هيئت  ه العلي  ا املش  كَّ 
 ا لنظامه األساسي.وفقً 
نتخ  اابت الجلن  ة ا"ى م طلب  ات الرتش  يح إىل جلن  ه تس  مَّ دَّ َق  ت ُ و 

ل م   ن رئ   يس احملكم   ة س   تقالل وتش   كَّ ع ابال، تتمتَّ   "الرائس   ية
م    ن رئ    يس حمكم    ة  ا، وعض    وية ك    لٍّ الدس    تورية العلي    ا رئيًس    

ستئناف الق اهرة وأق دم ن واب رئ يس احملم ة الدس تورية العلي ا ا
مة النقض وأقدم نواب رئ يس جمل س كوأقدم نواب رئيس حم

هود هل م ابحلي اد، الدولة ومخسة من الشخصيات العامة املش 
خيت   ار االثن   ني اآلخ   رين جمل   س الش   عب و  م   نهم خيت   ار ثالث   ة

م   ن  ق   رتاح مكت   ب ك   لٍّ اعل   ى  وذل   ك بن   اءً  ،جمل   س الش   ورى
 .... إخل.اجمللسنْي 

نتق   ادات واملالحظ   ات وي   رى ع   دد م   ن اخل   رباء أن   ه رغ   م اال
امل   ادة )ه   ت إىل منط   وق تع   ديل جِّ النقدي  ة املوض   وعية ال   يت وُ 

س بوق مغ ري  اسياسيًّ  احراكً  شك أحدثتْ  إال أهنا بال (15
 .(1)يف التاريخ السياسي املصري املعاصر

 :9111تعديالت  ( ب
ل الدس تور م رة يع دت مبوجب همت س تفتاء امارس جرى  95يف 

و ل      ت التع      ديالت ح      ذف اإلش      ارة إىل النظ      ام  ،أخ      رى
ش       رتاكي للدول       ة ووض       ع األس       اس الدس       توري لق       انون اال

الرئيس السابق حسين مبارك  وكان، (112اإلرهاب )املادة 
                                                           

 ( انظر:1)
ماهر حسن، حكاية الدساتري املصرية يف مائيت عام، مرجع سابق،  -

 .444ص 
 الدساتري ومشروعات الدساتري يف مصر،، د. أمحد حممد أمني -

 .441مرجع سابق، ص 
 النظام الدستوري جلمهورية مصر العربية، د. عيد أمحد الغفلول، -

 .112مرجع سابق، ص 

ق د بع ث برس الة جدي دة للربمل ان طل ب  9115يف ديسمرب 
م   ن  وواف   ق ك   لٌّ ، م   ادة م   ن م   واد الدس   تور 44فيه   ا تع   ديل 

جملس      ي الش      عب والش      ورى عل      ى التع      ديالت الدس      تورية 
س   تفتاء عل    ى ج   ري االأُ  9111م   ارس  95املطروح   ة، ويف 

علن   ت النتيج   ة أُ و  ربع   ة والثالث   نيه   ذه التع   ديالت للم   واد األ
 %.14بلغت  ةنسب ةوافقمب

 ل يف اآليت:نته هذه التعديالت متثَّ ولعل أبرز ما تضمَّ 
ش         رتاكية والس         لوك إلغ         اء ك         ل م         ا خي         ص اال -

 شرتاكي وحتالف قوى الشعب العاملة وما شابه ذلك.اال
النص على مبدأ املواطنة واعتبارها األساس ال ذي  -

 (.1يقوم عليه نظام احلكم )املادة 
أي نش  اط سياس  ي أو قي  ام األح  زاب عل  ى حظ  ر  -

 (.4أساس الدين أو اجلنس أو األصل )املادة 
ة لإلش        راف عل        ى إنش        اء جلن        ة علي        ا مس        تقلَّ  -

 .(22نتخاابت تكون هلا صالحيات مطلقة )املادة اال
عي إحالل مادة مكافحة اإلرهاب حمل م ادة امل دَّ  -
 .(112شرتاكي )املادة العام اال

األح زاب السياس ية التخفيف من شروط مش اركة  -
 .(15نتخاابت الرائسية )املادة يف اال
 :خامتة

بن    اء عل    ى الع    رض الس    ابق حللق    ات التط    ور الدس    توري يف 
بع   دم  س   متْ تَّ االنظ   ام اجلمه   وري، ن   رى أن بداي   ة التأس   يس 

س تقرار الدس توري والسياس ي، وكم  ا ه و احل ال يف النظ  ام اال
 حلك     ملتك     ريس نظ     ام ا ةٍ خدم الدس     تور ك     أداس     تُ اامللك     ي 

ل وتغ    و   وعل   ى رأس    ه ش   خص ال    رئيس ال   زعيم،االس   تبدادي 
، مع فيذية على مساحة اجملتمعنالدولة وسلطتها الت ةمساح

إال أن ال        زخم م       نح بع        ض احلق        وق ش        كليًّا للمجتم        ع، 
السياس ي املص  احب حلرك  ة اجل يش واحل  روب املتعاقب  ة وع  داء 

يف  ا للتش كيك كب ريً حلرك ة مل ت دع جم ااًل ذه اح ق هل الالغرب ال
توس        ع الس       لطة يف مس       احتها مقاب       ل املس       احة املمنوح       ة 

 للمجتمع.
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الحق  ة عل  ى التأس  يس ووص ول ح  اكم آخ  ر ه  و لويف الف رتة ا
 ع     ن أه     داف ومب     ادىء ا ج     وهرايًّ الس     ادات ن     رى نكوًص     

تعضيد سلطة الرئيس، ب ا يتعلَّق الكثري ممَّ وإن مل يتغريَّ  ،احلركة
تور يف مقابل عدم يف الدس إدخال عنصر الدين صراحةً ومتَّ 

تقيي  د م  دد الرائس  ة وف  تح أب  واب احلي  اة السياس  ية لألح  زاب 
 عل  ى قتص  ادايًّ اا و الغ  رب وم  ا تب  ع ذل  ك سياس  يًّ حن  و ه والتوج   

قتص       ادية ت النص      وص االس       تمرَّ اج      وهر السياس      ات وإن 
 القدمية قائمة.

نته  ت حب  راك ات ط  ويال ح  ىت س  تمرَّ اويف املرحل  ة الثالث  ة ال  يت 
الس      لوك  س      تمرَّ ا ،ع      ن موقعه      ا -اتً      مؤق َّ -ش      عيب أزاحه      ا 
 نوجرى النكوص ع ،قتصادي التابع يف النموالسياسي واال

مكتس    بات ف    رتة اجلمهوري    ة األوىل وأمهه    ا اس    تقالل الق    رار 
قتص  ادية ال  يت زع  م النظ  ام الس  ابق أهن  ا  اال ئاملص  ري، واملب  اد

س رأمسالي     ة الدول     ة، وه     ي كان     ت تك     رِّ  ،ش     رتاكيةاكان     ت 
ولة يف فتح الباب لألحزاب يف لعب دورها يف ت الدواستمرَّ 

ال يت كان ت  9111نتخ اابت  الجتميل شكل النظام وصواًل 
آخ   ر مس   مار يف نع   ش النظ   ام وعل   ى رأس   ه احل   زب ال   وطين 

أخ   رى يف لتب  دأ مرحل  ة أخ  رى مب  وازين ق  وى وأط  راف فاعل  ة 
 .جديدةظروف دولية ظلِّ 

ذ وعن    د النظ    ر للدس    اتري ط    ول ف    رتة حك    م ث    ورة يولي    و من    
، جن    د أن م    ا يف    رتض أن    ه املؤسِّ    س 9111وح    ىت  1249

للعقد االجتماعي اجلديد بني السلطة واجملتمع، أص بح بي اًًن 
م    ن الس    لطة ع    ن كيفي    ة حكمه    ا اجملتم    ع، حي    ث تزاي    دت 
ص   الحيات ال    رئيس وتض   خَّمت يف ك    ل الدس   اتري، خاص    ة 

، أم          ا التع          ديالت الدس          تورية 1211و 1254دس          تور 
 وليس لإلصالح. فكانت مفصَّلة للتوريث

وعل    ى م    دار س    تني عاًم    ا م    ن حك    م ث    ورة يولي    و أبنظمته    ا 
الثالث     ة خمتلف     ة الش     كل ومتَّح     دة املض     مون، ف     إن التنمي     ة 
االقتص  ادية مل تتحقَّ  ْق عل  ى ال  رغم م  ن اخ  تالف السياس  ات 
االقتصادية اليت مارسها كل نظام، سواء كانت اش رتاكية أو 

ص الحات اهليكيل ة يف رأمسالية من ذ بداي ة االنفت اح وح ىت اإل
 عهد مبارك.

اجلمهوري    ة مل حتقِّ    ق م    ا ك    ان يتمنَّ    اه  إن دس    اتري ث    ورة يولي    و
الش     عب م     ن جت     اوز أخط     اء امللكي     ة م     ن حف     ظ احلق     وق 
السياسية أو اإلقتصادية للمصريني يف إطار دس تور زع م أن ه 
وض  ع لص  ون كرام  ة األم  ة املص  رية وتلبي  ه آلماهل  ا يف احلري  ة و 

 .ةالكرامة اإلنساني
***** 
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 جهاز الدولة وهيمنته على اجملتمع املصري
 أمحد خلف

 مقدمة

ملصري أحد أعرق األجهزة يعد  جهاز الدولة ا
اإلدارية يف التاريخ، وهو أقوى تنظيم سياسي يف الدولة 
املصرية، ويستطيع هذا اجلهاز القيام أبدوار حمورية يف توجيه 
السياسة املصرية والتحك م يف شؤون اجملتمع، ومن هذا 
املنطلق فإن هذا التقرير حياول رصد التحوالت اليت طرأت 

احلقبة الناصرية حىت عهد مبارك، مع على هذا اجلهاز منذ 
لبيان ما اعرتى  -عند اللزوم-إطاللة اترخييَّة سريعة أقدم 

ات  هذا اجلهاز من حتوالت وتقدير مدى مسامهتها يف التغري 
 اليت طرأت على اجملتمع املصري.

ويسعى هذا التقرير الستكشاف دور هذا اجلهاز 
ذي يُفرتض أن يُقدِّم من ًنحية مدى تقب له ملشاركة اجملتمع ال

خدماته له، وكيف يقيم العالقة معه؟ وهل يسعى لتحقيق 
مصاحل اجملتمع العامة أم خيدم بقاء سيطرته وهيمنته عليه  
كهدٍف رئيسي يتغلَّب على العديد من األبعاد األبقى أثرًا 
واألجدى نفًعا ممَّا يتعلَّق بتحقيق الصاحل العام للجماعة 

قيقي ملشكالته والسعي لتوفري احللول والوصول إىل إدراٍك ح
ابلطريقة اليت -الالزمة هلا؟ وهل حتقِّق سياسات هذا اجلهاز 

مقتضيات األمن القومي أم ال؟  -يدير هبا شؤون اجملتمع
وسياسات اجلهاز يف اجملاالت املختلفة هل يُراعى فيها رأي 
اجملتمع ويقام بشأهنا حوار جمتمعي لبيان وجهة نظر هذا 

ومدى حتقيقها لرغبات أفراد اجملتمع ومجاعاته  اجلهاز
وتطل عاهتم أو لالستدراك على هذه السياسات من آراء 
اجملتمع أو تغيريها كلية أم أهنا تُفرض عليه ابعتبارها صادرة 

                                                           

 ابحث مبركز احلضارة للدراسات والبحوث 

عن مصدٍر حيوز سلطة أبويَّة تكفل له التوجيه دون عصيان؟ 
هناك  ومن حيدِّد أولوايت الدولة: اجلهاز أم اجملتمع؟ وهل

مساحة حلركة اجملتمع أم أهنا مضيَّقة ومقموعة؟ وسيتم هذا 
بصورة مباشرة وغري مباشرة من خالل استعراض تطور 
اجلهاز اإلداري للدولة ومدى تغلغله يف مساحات كان 
يستقل اجملتمع إبدارهتا وهيمنته عليها ودور التشريعات 

 ه.والسياسات املتعاقبة يف استقرار هذا الوضع واستتباب
إن هيمنة جهاز إدارة الدولة على جمتمٍع ما يكفل 
للقائمني على هذا اجلهاز توجيه اجلهاز لتحقيق مصاحل قد 
ال تكون متثِّل أولويًَّة للمجتع الذي يتحكَّم هذا اجلهاز يف 
إدارته وتسيري شؤونه، بل وكثريًا ما حيدث أن يستغلَّ 

وق القائمون على هذا اجلهاز ما لديهم من سلطات تف
قدرات اجملتمع على العقاب أو املنع أو املساءلة أو الرقابة 
لتوجيه سلوك هذا اجلهاز مبا حيقِّق أهدافهم اخلاصَّة أو على 
األقل حتقيق ما ال خيضع لرقابة اجملتمع ورغباته ومصاحله من 
سياسات وأهداف، ابلرغم من أن هذا اجلهاز اإلداري 

تشريعية من تشريعات منوط به تنفيذ ما تقّرِره السلطة ال
ت، وما تصدره السلطة القضائية من  وحتديٍد لألولوايَّ
أحكام. يف حني أن احرتام اجلهاز اإلداري لسلطة اجملتمع 
وخضوعه لرقابته يكفل للمجتمع حتديًدا ألولوايته 
ومقتضيات أمنه القومي، وحتقيًقا ألهدافه، وتنفيًذا 

 لتوج هاته.
على اجملتمع ابحتكار وتتحقَّق هيمنة جهاز الدولة 

هذا اجلهاز األدوات اليت يتم  هبا تسيري شؤون اجملتمع ومنعه 
للمجتمع من التمك ن من حتصيل هذه األدوات أو شبيًها 
هبا أو قريًبا منها جبهوده الذاتيَّة. واجلهاز اإلداري يف الدولة 
املستبدَّة دائًما ما يسعى للسيطرة على شؤون التشريع 

رجعية خارجه، حبيث يكون هو املرجعية وحماربة أي م
األعلى يف الدولة، وهو يف سبيله لذلك ال يكتفي ابلتدخ ل 
عن طريق ما لديه من نفوذ للسيطرة على اجملالس التشريعيَّة 
وضمان وصول األعضاء الذين يصنعهم على عينه لضمان 
والئهم وخضوعهم له، ولكنه فوق ذلك حيرص على 
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ق يف التشريع بشكل مباشر وغري االستئثار بقدٍر من احل
مباشر من خالل قرارات إدارية تصدر منه، كما حيرص على 
تقرير العديد من االستثناءات يف التشريعات اليت تقّرِرها 
هذه اجملالس فيما تصدره من قوانني، حبيث يظل هلذا اجلهاز 
احلق املتجدِّد يف عدم االلتزام بنصوص القانون أو أتويلها 

واه دون حتم ل أيِّ تبعة. ويسعى اجلهاز على حسب ه
اإلداري يف الدولة املستبدة للسيطرة كذلك على مرفق 
القضاء ليضمن عدم صدور أحكام ختُِل  هبذه املكانة اليت 
حيظى هبا ابعتباره املرجعية العليا والوحيدة وحىت ال جيد 

حبكم مسؤوليته عن تنفيذ األحكام الصادرة -نفسه مضطرًّا 
عن تنفيذ ما ال يرضى أو ما يتعارض مع  -ضاءمن الق

مصاحله. فضال عن سيطرته على اجلهاز التنفيذي للدولة 
الذي يتحكَّم يف معايش أفراد اجملتمع ومجاعاته من شؤون 
الري والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والثقافة... إخل. 
 وهو مبوجب حتك مه يف كلِّ هذه اجملاالت ميلك قدرًا كبريًا
من املعلومات تتجمَّع عند رأس هذا اجلهاز، ويف الوقت 
ذاته فإن هذه املعلومات يتم حجبها عن اجملتمع، وهذا يتيح 
للجهاز حريًة كبريًة يف احلركة، يف حني تضيق مساحة هذه 
اذ  احلركة جدًّا ابلنسبة للمجتمع؛ ممَّا جيعله عاجزًا عن اختِّ

أٍن مركَّب أو معقد القرار املناسب ممَّا يتعلَّق أبيِّ ش
ومتشعِّب يف مستوايت وجماالت خمتلفة من شؤونه؛ لعدم 
إحاطته ابملعلومات املتعلِّقة هبذا الشأن ومدى صلته وارتباطه 
ابلشؤون األخرى. كما تتوافر للجهاز اإلداري سطوة أمنية 
يستعني هبا يف قمع اجملتمع عندما يريد، ويفرق هبا بني 

عليه، ويدير أبدواته األمنية الكثري  مجاعاته حبيث ال تتجمَّع
 من الشؤون املدنيَّة للمجتمع.

لقد كان ظهور أساليب اإلدارة احلديثة يف أورواب 
ومناذج التنظيمات احلديثة هناك متوازًًن يف أورواب الغربية مع 
تطو ر جمتمعاهتا واقتصادها وحركاهتا السياسية واالجتماعية 

لك فإن النمو املتوازي وأنشطة مجاعاهتا الفرعية، ولذ
واملتكاف  لنظم اإلدارة واحلكم احلديثة ولنماذج تنظيم 
اهليئات واملؤسَّسات يف الغرب كان مطَّرًدا سواء يف أبنية 

إدارة الدولة املركزية أو يف مؤسَّسات اجملتمع املدين أحزااًب 
ومجعيات ونقاابت واحتادات رجال أعمال وغرف جتارية 

 ذلك. فكان اشتداد عود أجهزة وصناعية وشركات وغري
الدولة من حيث القدرات والكفاءات يوازيه ويوازنه اشتداد 
عود أجهزة إدارة جهات اجملتمع املدين، فلم تطَغ قوة الدولة 
احلديثة على أجهزة إدارة اهليئات املدنية والشعبية وال 
أزهقت روحها. أما يف بالدًن العربية واإلسالمية والشرقية 

لم حيدث هذا النمو املتوازي واملتكاىف. فأجهزة بعامة، ف
الدول احلديثة يف بالدًن إمَّا كوَّهنا االستعمار بعد سيطرته 
على ما سيطر عليه من بالدًن، وإما أهنا نشأت نشأة حملية 
خبربات التنظيمات األجنبية ملواجهة خماطر اخلارج. وكل 

القرن ذلك خضع بعد ذلك للهيمنة االستعمارية مع هناايت 
التاسع عشر وبداايت القرن العشرين. وهذا التنظيم احلديث 
سواء كان يف األجهزة املدنية أو العسكرية أكسبها قدرات 
فائقة ابملقارنة ابلتنظيمات التقليدية السابقة، من حيث 
أمناط تقسيم العمل وتداول املعلومات وتركيم اخلربات 

احلديثة واالعتماد وكسب املهارات التخص صيَّة والتحليليَّة 
على نظم اإلدارة غري الشخصية وعلى املعلومات واخلربات 
املكتوبة وأساليب حفظ ذلك كله وانتقال اخلربات عرب 

 .(1)األجيال
وجتدر اإلشارة إىل أن وضع املؤسَّسات 
والتكوينات األهلية يعد  أحد املؤشرات املهمَّة على درجة 

السلطة يف اجملتمع، إذ ال الدميقراطية واحلرية وإمكان تداول 
ميكن احلديث عن تداول احلكم بني خمتلف القوى السياسية 
يف غيبة جمتمع مدين قوي يوفِّر للمجتمع مؤسَّسات مدنية 
تعلي من شأن قيم الدميقراطية وتنشر الثقافة الدميقراطية، 
حيث يعترب اجملتمع املدين مبثابة البنية التحتيَّة للدميقراطية 
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مع التعددية احلزبية واالنتخاابت تعترب هذه السياسية و 
 .(1)املقومات الثالث شرطًا رئيسيًّا لتداول احلكم

 اجلهاز اإلداري قبل الدولة القومية -أواًل 
كانت اجملتمعات قبل ظهور الدولة القومية ال 
تعتمد كثريًا على تدخ ل الدولة بشكٍل كبري يف شؤون 

ري الذايت للكثري من شؤونه اجملتمع، وكان اجملتمع يقوم ابلتسي
بعيًدا عن تدخ ل الدولة، وقد كان لضعف وسائل 
االتصاالت واملواصالت مع اتساع الدول القدمية جغرافيًّا أثر  
كبري يف هذا الوضع. ويف اجملتمع اإلسالمي كان تسيري 
اجملتمع لشؤونه بنفسه بعيًدا عن سيطرة الدولة أكرب من غريه 

ة حبكم العوامل السابق اإلشارة إليها، من اجملتمعات األوروبي
ابإلضافة النفصال السلطة التشريعية عن احلاكم، لصدورها 
عن هللا سبحانه وتعاىل، والسبيل إىل معرفة أحكام هللا 
تكون عن طريق العلماء الذين يربزون يف اجملتمع بشكل 
طبيعي عن طريق االجتهاد يف حتصيل العلم مث اعرتاف 

أو جمموع العلماء يف مكان معني ابلعامل اجلماعة العلمية 
اجلديد دون أي تدخ ٍل من سلطة احلاكم يف هذا األمر، مث 
قبول العامة هلؤالء العلماء وثقتهم فيهم ورضاهم هبم ومبا 
يقررونه من أحكام، فضال عن كفالة اجملتمع من خالل 
األوقاف على التعليم مبختلف جماالته من ظهور العلماء 

نت هناك عوائق مادية تقف حائال دون متك ن حىت لو كا
 البعض من االستمرار يف جمال التعليم والتدريس من بعد.

وكذلك االستقالل الذي حازه القضاء يف التاريخ 
اإلسالمي لصدور القضاة يف أحكامهم عن ما تقرَّر يف 
أحكام الفقهاء، خاصة املذاهب الفقهية املعتمدة والشائع 

دون هيمنة من السلطة على هذه األحكام اتباعها يف األمة 
 وال إمكانية تدخ لها يف صياغتها وتقريرها.

وبعد ذلك هناك هيئات أهلية كانت على قدٍر  
كبري من استيعاب قطاعات من اجملتمع ولو بشكل جزئي 
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وبقدر يفوق قدرة الدولة يف كثري من األحيان عن شغله، 
رة يف كل ُقطر وذلك كاملذاهب الفقهية اليت انتشرت متجاو 

ومتجاوزة لكل ُقطر يف الوقت ذاته، وصبغت عادات 
وتقاليد أتباعها مبا قرَّرته من أحكام، وكذلك الطرق الصوفية 
وطوائف احلرف والعائالت الكبرية... وغري ذلك من 
تشك الت أهلية، وهي بطبيعة احلال تشكيالت جامعة غري 

نة، وغري مانعة مانعة، جامعة للمنتمني إليها يف مساحٍة معيَّ 
هلم من االندراج يف غريها ممَّا ال تشغله هي من مساحات، 
وصار هلا مبرور الوقت الكثري من النفوذ على اجملتمع، وهو 
نفوذ غري مفروض على اجملتمع، بل ًنبع منه وبتمويله، وهو 
نفوذ صار يوازي سلطة الدولة ويزامحها يف الكثري من 

راد ابجملتمع واالستبداد به، املساحات، ويغل يدها عن االنف
ويف أوقات األزمات وضعف سلطة الدولة فإنه يقوم مبا 
ينبغي عليها القيام به، وهو ما جتلَّى يف احلالة املصرية 
بشكٍل ابرز يف مقاومة االحتالل الفرنسي هناية القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر مث إحالل حممد علي والًيا 

لى الدولة العثمانية من جانب القوى على مصر وفرضه ع
 والتشكالت األهلية يف الُقطر املصري.

وإذا كان حممد علي قد بدأ مرحلة هنضة جديدة 
إال أن من أخطر وأسوأ ما فيها سعيه لضرب هذه 
التشك الت األهلية والسيطرة عليها وعلى األوقاف، وإنشاء 

 هيئات موازية تتجاوز القدمي وتطغى عليه.
ن توغ ل جهاز حممد علي يف الشؤون وإذا كا

األهلية واالجتماعية، من حيث السيطرة على األوقاف 
واهليمنة على التكوينات الشعبية، إذا كان لذلك ما يربره يف 
عهد حممد علي ملا ألقى عليه مشروعه السياسي من مهام 
جسام، تتعلَّق ببناء اجليش وإعداد التعليم املناسب ملهن 

هذا اإلعداد، ومن حيث التمويل الذي حديثة يقتضيها 
تعنيَّ معه السيطرة بقدر اإلمكان على فائض القيمة 
االجتماعي وتعظيم الدخل القومي مبا يقتضي من اعتبار 
مصر شبه مشروع اقتصادي إنتاجي واحد، مبعىن أنه إذا  
كان توغ ل اجلهاز وقتها متالئًما مع ضخامة املهام وعظم 
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ا كان ذلك كذلك، فإنه بعد إفشال التحدايت املطروحة، إذ
وبعد حصر نظامه وأهدافه  1241مشروع حممد علي منذ 

يف مصر فقط، مل يعد هذا التوغ ل يف ضخامته مناسًبا هلذه 
احملدودية يف األهداف ويف النطاق. ومع ذلك فقد زاد 
نزوعه إىل اهليمنة واحللول حمل أي نشاط مجعي أهلي، كما 

 .(1)ستجيء اإلشارة إليه
ص املستشار طارق البشري مسار جهاز  ويلخِّ
الدولة وما اكتسبه من طباع خالل القرنني املاضينْي يف كتابه 
"جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة"، قائاًل: لدينا 
جهاز إداري للدولة وفًقا لُنظم اإلدارة احلديثة، بدأت نشأته 

الن ظم خالل حكم حممد علي بعد أن ختلَّص من بقااي 
. 1291القدمية، وكان ذلك على وجه التقريب منذ حنو 

ومن مث ميكن حساب عمر جهاز إدارة الدولة احلديث ملصر 
من هذا التاريخ؛ فيكون عمره اآلن.. حنو مئيت سنة. وتقوم 
إزاءه جتربة نظام دميقراطي نيايبٍّ حقيقيٍّ ال تتجاوز جمموع 

عة. فمصر منذ أعوامها وشهورها املتقطعة األعوام التس
مل تعرف نظام حكم يقوم على وجود حقيقي لنظام  1294

برملاين منتخب انتخااًب حرًّا ونزيًها وميارس عمله يف 
استقاللية عن السلطة التنفيذية، مل تعرف ذلك إال يف 
سنوات ال يزيد جمموعها على مثانية أعوام يف ظل دستور 

لك ، وكان ذ1249إىل  1294أي يف الفرتة من  1294
يف فرتات متقطعة مل تزد أطوهلا على عامني وبلغ بعضها 
ستة أشهر أو ثالثة أشهر، وكان أحدها مدَّته حنو مثاين 

. كما عرفت مصر هذا النظام النيايب 1294ساعات سنة 
يف ظلِّ  9111يناير  94املنتخب املستقل بعد ثورة 

، 9111مارس  12التعديل الدستوري الذي جرى يف 
، وتاله 9119تة أشهر من يناير إىل يونيو عرفته مصر لس

رائسة مجهورية منتخبة بنزاهة وحيدة ملدة سنة واحدة من 
دون برملان، وذلك يف ظلِّ  9114إىل يونيو  9119يونيو 
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. مبعىن أننا على مدى تسعني سنة مل نعرف 9119دستور 
 نظاًما نيابيًّا حقيقيًّا إال مدَّة تكاد تبلغ تسعة أعوام.

حظة تتعلَّق حبالة الطوارئ وكانت وهناك مال
تسمَّى حالة األحكام العرفية، اليت تعين من الناحية القانونية 
منح السلطة التنفيذية وجهاز إدارة الدولة، سلطة إصدار 
القوانني بداًل من السلطة التشريعية املنتخبة وإمكان إنشاء 
 حماكم قضائية خاصة بداًل من السلطة القضائية املستقلَّة.
هذه احلالة أُعلنت وُمورست يف مصر يف ظل دستور 

عندما أشعلت احلرب العاملية الثانية،  1242منذ  1294
واطَّرد إعالهنا وتطبيقها من بعد. على مدى هذه السنوات 
بقيت سارية وًنفذة ومل تُرفع ومل تُزل إال ُمدًدا منقطعة ال 

، 1242إىل  1244تبلغ األعوام العشرة، وهي من سنة 
، ومن 1251إىل  1254، ومن 1249إىل  1241ن وم

. وفيما عدا هذه 9119، مث شهورًا يف 1221إىل  1221
املدد املتقطِّعة بقيت حالة الطوارئ قائمة وًنفذة رغم النظام 
الدستوري القائم يف كل من هذه الفرتات. وحىت يف فرتات 
رفعها كانت تصدر قوانني تؤدِّي يف التطبيق إىل كفالة 

لدولة وجهازها اإلداري يف ممارسة السلطات ا« حق»
 االستثنائية على املواطنني.

مثال صدر قانون تدابري أمن  1254ففي سنة 
صدر قانون  1219الدولة ليحل حملها عند رفعها، ويف 

صدر قانون الوحدة  1221محاية اجلبهة الداخلية، ويف 
صدر قانون منع التظاهر وهكذا.  9114الوطنية، ويف 

ذلك أننا عشنا يف مصر يف حالة طوارئ اثبتة اعتاد ومعىن 
عليها جهاز إدارة الدولة وتشكَّلت يف إطارها جتاربه 
ومهاراته وأساليب إدارته للشؤون العامة وللتعامل مع 

اإلدارية وحبكم جتاربه « ثقافته»املواطنني. مبعىن أنه يف 
وخرباته مل يعد يستطيع احلكم وال ممارسة مهام عمله يف 

حالة »تعامل مع املواطنني إال يف ظلِّ ما تنتجه هذه ال
من سلطات وقدرات غري مقيدة، أي يف إطار « الطوارئ

سلطات طليقة من القيود. أخشى أن أقول إنه مل تعد 
إمكانية احلكم وإداراته تنفصل عن خربة االستبداد ومعارفه 
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وعادات تعامله. وأظن أن هذا هو أحد مشاكل ما تواجهه 
يوليو  4من انتكاسات جرت منذ  9111يناير  94ثورة 

9114 (1). 
وهلذا التاريخ املتعلِّق بتشكيل جهاز الدولة وكيفية 
إدارته لشؤون احلكم، فإن جهاز الدولة تبدو عالقته ابلرأي 
العام املصري وابلقوى واجلماعات الشعبية املتعدِّدة عالقة 

ت واألمور، وإن يشوهبا التوت ر والتحر ج يف الغالب من األوقا
أسلوب تشكيل هذا اجلهاز ونظم عالقاته ابلرأي العام 
وأسلوب عمله ونشاطه؛ أي نظام جراين املعلومات يف 
اذ القرارات وطرائق تنفيذها، كل ذلك جيري  داخله ونظم اختِّ
بواسطة خنب ثقافية ومهنية على عزلة عن مجاهري الناس 

الستعداد خارجها، وهي يف الغالب األعم ليس لديها ا
والتأهيل، وليس يف تشكيالت اجلهاز النظامية ما ميكن 
العاملني فيه من تبادل النظر واملشورة مع أيٍّ من التكوينات 
الشعبية اليت يتعاملون معها. وليس مثة وجه اعتياد للقائمني 
على هذا اجلهاز للنظر بندِّيَّة وتكافؤ مع من هم خارجون 

للتبادل الصحي للمعلومات عنه، وال توجد أساليب نظامية 
واملواقف. واملشكل األساسي يف ذلك هو بناؤه شبه املنغلق 
من الناحية التنظيمية الذي ال جيعله يف نشاطه املعتاد 

 .(9)يتفاعل مع التشكيالت الشعبية واالجتماعية من خارجه
بيد أن املعضلة األساسية تتمثَّل يف حمورية هذا 

الف دول أخرى يف حميطها اجلهاز ابلنسبة لدولة كمصر خب
أو يف مناطق أخرى من العامل، ميكن أن حيتلَّ فيها جهاز 
الدولة موقًعا مرتاخًيا عن غريه من القوى والتنظيمات يف 
هذه اجملتمعات كالقبائل والعائالت الكبرية وبعض الطوائف 
املعيَّنة ذات النفوذ يف تلك اجملتمعات؛ إذ تستطيع أيٌّ من 

لتنظيمات محل كثرٍي من األعباء واالنفراد هذه القوى أو ا
ابلقيام هبا بغري حاجة إىل جهاز الدولة أو موازنته يف عدٍد 

 من األعباء واملهام.
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كما -ولكن مصر على توايل العصور وتتابعها 
ح البشري حتتاج دائًما إىل جهاز الدولة، ال ليحفظها  -يوضِّ

 فيها على فقط من عدوان اخلارج عليها، وما أكثر الطامعني
توايل األزمنة! كما أنه الزم هلا أيًضا ليس فقط بسبب أن 
يقوم على حفظ التوازن بني مجاعاهتا وتكويناهتا االجتماعية 
كالطوائف أو القبائل؛ ألن مصر مل تعاِن من التحدايت 
الطائفية والقبلية اليت وجدت عند غريها من الشعوب 

زم هلا أيًضا وعلى واجلماعات الوطنية. ولكن جهاز الدولة ال
حنو هام إلدارة الشؤون املعيشية لشعبها بوصفه مجاعة وطنية 
عامة. مصر ليس فيها انقسامات طائفية وال إقليمية وال 
قَبلية مما ميكن أن يشكِّل صراعات مجاعية هبا، وممَّا ميكن 
أن يولَِّد احتياج كلٍّ من هذه اجلماعات الفرعية ألن تدير 

ناسها كما نرى ذلك يف البلدان اليت الشؤون املعيشية ل
تعرف هذه التكوينات القوية، واليت تنعكس يف خدمات 
التعليم والصحة والشؤون احلياتية األخرى لكل منها. وألن 
مصر مل تعرف ذلك فقد ألقي على جهاز إدارة دولتها كل 
هذه األعمال لعموم الشعب املصري، فلم يتكون بوصفه 

سي وحده أم للجماعة الوطنية اليت جهاز إدارة للشأن السيا
نشأت الدولة على أساسها، ولكنه تكوَّن بوصفه جهاز 
إدارة لكل الشؤون املعيشية للشعب املصري كله. وهو 
جهاز هبذا التكوين ينعكس يف داخله كل مكوًنت األقاليم 
املصرية وقاطنيها بغري فروق جوهرية بني من يعملون به من 

قيل جهاز الدولة من مواجهة كافة األحناء. إن ذلك يُ 
الصراعات الطائفية أو القبلية، ولكنه يلقي عليه عبء هذه 
اإلدارة اليومية للشؤون املعيشية للمصريني كافَّة، دون أن 
خيفِّف عنه هذا العبء مجاعات  فرعية  تقوم بشؤوهنا الذاتية 

 .(4)ألقسام من اجلماعة الوطنية
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 (9)الدولة جهازمتدُّد  -اثنًيا

[ تضم وزارات سبعة 1212كانت الوزارة األوىل ]
تشمل الوظائف السيادية للدولة على النحو الذي أشري إليه 

ولكن ميكن مالحظة أن التشكيل «. 9السياستنامه»يف 
الوزاري اإلداري املركزي بدأ ميد  وجوًها لإلشراف على بعض 
 جوانب ما كان يُعترب من قبل نشاطًا اجتماعيًّا أهليًّا، ال
تراقبه الدولة إال يف إطار إشراف احلسبة مبنع ما ظهر ضرره 
من منكرات ومظامل وإجياب ما ظهر تركه من معروف. 

فضال « ابملطبوعات واملطابع األهلية»فنلحظ بدء اهتمام 
ممَّا صار يتبع وزارة الداخلية، « الصحة»عن موضوع 

وكذلك وجوه اختصاص ال تتعلَّق ابملدارس األمريية اليت 
املدارس واملكاتب »تنشئها الدولة فقط، ولكنها متتد إىل 

، وكذلك احملاكم الشرعية واجملالس احمللية، مث يرد «األهلية
حات واحملاجر واملعادن  النظر أيضا يف شؤون الزراعة واملالَّ

، مبعىن أن اإلدارة املركزية «مالحظة التياترات )املسارح(»و
كانت مرتوكة للمجتمع ملصر صارت إىل التدخ ل يف أنشطة  

 األهلى.
وقد أتكَّد هذا املسعى من السيطرة وبسط الن فوذ 
على مساحات كان يستقل  هبا اجملتمع األهلي يف القرن 
العشرين، فنلحظ أن: وزارة األوقاف اليت ظهرت مع أول 

، مث 1224، ألغيت يف يناير 1212تشكيل وزاري يف 
م. مث انسلخت وبقيت إىل اليو  1214أعيدت يف نوفمرب 

 1211الشؤون الزراعية لتشكِّل مصلحًة مستقلَّة يف 
[ مث صارت وزارة مستقلة، ويف نوفمرب 44]ابلقانون 
[ جتمَّعت مصلحة السكة احلديد 1]القانون رقم  1212

والتلغراف والتليفون ومصلحة البوستة ومصلحة الفنارات 
كي والطرق واألشغال البحرية واملالحة النهرية والنقل امليكاني

                                                           

 .44-41، ص ص املرجع السابق( انظر يف ذلك: 1)
)اليت تعد أول وثيقة دستورية يف « سياستنامه»انظر نص وثيقة  (9)

معة مينيسوات ( منشور على موقع جا1241مصر، وقد صدرت سنة 
   https://cutt.us/W0ad4عرب الرابط التايل:

والكباري، وتشكَّلت منها وزارة املواصالت. ويف ديسمرب 
أنشئت وزارة للتجارة والصناعة  لت مصلحة  1244

التجارة والصناعة اليت كانت اتبعة لوزارة املالية، ويف أبريل 
أنشئت وزارة الصحة العمومية وضمَّت املستشفيات  1245

األمراض  واملعامل ومقاومة األوبئة، كما ضمَّت شؤون
املتوطِّنة ورعاية الطفل ومقاومة احلشرات ومراقبة األغذية 
واملنازل غري الصحية واحملال املقلقة للراحة واخلطرة والضارة 
ابلصحة، مع اإلشراف على شؤون مياه الشرب وعلى 

أنشئت وزارة  1242الصرف الصحي. ويف أغسطس 
للشؤون االجتماعية، لتقوم على شؤوٍن ومصاحل منها 

املسارح ودور السينما والنوادي واجلمعيات واملهرجاًنت »
واملوالد، ومنها اجلمعيات التعاونية والتعاون مبختلف صوره، 
ومنها أعمال الرب واإلحسان، وكذلك مصلحة العمل 
واخلدمات االجتماعية واإلرشاد والدعاية وحماضرات 
التثقيف واملعاهد الليلية ومحاية الطفولة واألسرة ومسألة 

وردت ابلقرار « إخل»وعبارة «. العاطلني عن العمل... إخل
أنشئت وزارة  1244املنش  للوزارة. مث يف أول يوليو سنة 

مث أنشئت وزارة « ختتص بشؤون التموين عامة»التموين 
للوقاية املدنية مهمَّتها التدريب وإنشاء الفرق وتنظيم وسائل 

، مث 1244ليو الدفاع املدين أثناء فرتة احلرب، وذلك يف يو 
أنشئت وزارة التجارة والصناعة وضمَّت  1245يف مارس 

 1241إليها اختصاصات وزارة التموين. ويف فرباير سنة 
أنشئت وزارة للشؤون البلدية والقروية تتبعها إدارة البلدايت 
واألسواق واملذابح واجملاري وغالبها كان اتبًعا لوزارات أخرى 

عمومية ووزارة الصحة ووزارة من قبل مثل وزارة األشغال ال
الداخلية ووزارة الزراعة، مث أنشئت وزارة االقتصاد لتتبعها 
مصاحل اجتزئت من وزاريت املالية والتجارة والصناعة. وبعد 

يف « وزارة اإلرشاد القومي»أُنشئت  1249يوليو  94ثورة 
وضمَّت اإلذاعة والسياحة والدعاية ومراقبة  1249نوفمرب 

طبوعات واملعارض واملتاحف، وُنصَّ على أن من السينما وامل
أهدافها توجيه أفراد األمة وتيسري سبل الثقافة الشعبية 

وتزويد الرأي « وعرض نتائج النشاط األهلي واحلكومي»

https://cutt.us/W0ad4
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 1245العام ابلبياًنت واإلحصاءات الصادقة، ويف يونيو 
وزارة الشؤون »صارت وزارة الشؤون االجتماعية ابسم 

انفصلت  1251مث يف أغسطس «. العملاالجتماعية و 
وزارة العمل بوصفها وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون 
االجتماعية. وظهرت وزارات أخرى على مدى الستينيات 
وما يليها ختتص ببعض وجوه النشاط، مثل وزارة الصناعة 
ووزارة البرتول ووزارة اإلنتاج احلريب ووزارة التخطيط، وكذلك 

ثقافة بداًل من وزارة اإلرشاد القومي، ووزارة وزارات اإلعالم وال
 السياحة ووزارة الكهرابء.

يُ بَ نيِّ هذا العرض شبه التفصيلي صورة سريعة ملدى 
تضخ م جهاز الدولة املصرية على مدى من السنني جياوز 
القرن ونصف القرن. وأن طول املدة يكشف داللة مهمَّة، 

بظاهرة ممتدَّة تتجاوز تتعلَّق أبن التضخ م ودواعيه يتعلَّق 
مراحل اترخيية ونُُظًما سياسية ملكية أو مجهورية وبرملانية أو 

 رائسية ودميقراطية أو استبدادية ودستورية أو فردية.
لكن املشكل يف متد د أنشطة جهاز إدارة الدولة 
اليت حلَّْت فيها الدولة حمل األنشطة األهلية لألفراد 

هذه يف أجهزة رقابة الدولة  واجلماعات. أو وجوه التمد د
على األنشطة األهلية لألفراد واجلماعات. والذي صارت 
به الدولة وأجهزهتا، ليست فقط على سيطرة كاملة على 
الوظائف السيادية اليت تعكس املصاحل العليا للجماعة 
وتعكس أمن هذه اجلماعة، وإمنا صارت على توغ ٍل هائٍل 

العمل األهلي، وهو توغ ل يف األنشطة االجتماعية ووجوه 
يتَّخذ لتحق قه طريقني، إما إحالل النشاط اإلداري احلكومي 
حمل النشاط األهلي، وإما الرقابة املستدمية على النشاط 
األهلي مبا يلحقه ابلنشاط اإلداري احلكومي وجيعله اتبًعا 
هلذا العمل احلكومي. ومثال ذلك ما نلحظه بشأن 

ي واجلمعيات والتعاونيات والنقاابت األوقاف والتعليم األهل
املهنية والنقاابت العمالية والصحافة، ومثاله أيًضا، يتعلَّق 
أبجهزة الدولة ذات االستقالل التنظيمي اليت امتدَّْت إليها 
ذرائع لإلحلاق احلكومي هلا ابلسلطة التنفيذية، مثل األزهر 

 واجلامعات اليت أنشئت من بعد واهليئات القضائية.

التكوينات األهلية وأتثُّرها بتمدُّد النراط  -ثًااثل
 احلكومي

أتثرت التكوينات واألنشطة األهلية بطبيعة احلال 
بفعل هذا التمد د احلكومي بواسطة جهاز الدولة اإلداري 
على مساحات كان يستقل  هبا العمل األهلي، وألنه يف  
كثري من األحيان كان هذا التمد د مقصوًدا منه غل يد 
اجملتمع األهلي عن التحر ك يف مساحات معيَّنة، فإنه مع 
إصابته ابلضعف ألسباٍب متعدِّدة مل يستطع مقاومة هذا 
التغو ل احلكومي، فبات إمَّا غائًبا عن هذه املساحات أو 
موجوًدا بصورٍة ابهتة يف تلك املساحات كتابع ومستخدم 

 من قبل هذا اجلهاز.
لتكوينات األهلية مثال من بني التنظيمات وا ●

الطرق الصوفية ، جند من أمهها «التقليدية املوروثة»
، وابلنسبة للطرق الصوفية تبدو الالئحة التنظيمية والوقف

هي من بواكري امتداد  1214يونيو  9اليت صدرت يف 
سلطة الدولة ابلتنظيم واإلشراف على الطرق الصوفية. 

يخ الطرق وشكَّلت الالئحة جملًسا صوفيًّا من شيخ مشا
ومن أربعة مشايخ من مثانية يُنتخبون ملدة ثالث سنوات. 

صدرت الئحة داخلية ومل تكن للدولة على  1211ويف 
الطرق هيمنة كاملة إال أن شيخ مشايخ الطرق يصدر 
بتعيينه قرار من رئيس الدولة. ويف ظلِّ السلطة الفردية اليت  
ة كانت جتري جمرى األعراف يف التشكيالت املؤسَّسي

القدمية، فقد كان امتالك سلطة تعيني شيخ املشايخ يعين 
الكثري ابلنسبة للدولة، واليت متلك هذا التعيني، وقد صدرت 
هااتن الالئحتان يف عهد السيد حممد توفيق البكري الذي  
كان شيًخا للمشايخ ونقيًبا لألشراف وكان أديًبا ومن 
ول الشخصيات السياسية واالجتماعية ذات األثر والق

املسموع، ومل تعرف مشيخة الطرق الصوفية من بعده 
 شخصيَّة على هذا املستوى الفذِّ من التأثري.

، 1215يقارن ذلك مثال مبا صدر يف سبتمرب 
بشأن نظام الطرق الصوفية،  112حيث صدر القانون رقم 

وجعل اجمللس األعلى للطرق الصوفية هو اهليئة املتحكِّمة يف 
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ومنه تصدر املوافقة على إنشاء طرق الطرق، فله اإلشراف 
جديدة، وله أن حيظر نشاط أي هيئة أو مجاعة وله تعيني 
مشايخ الطرق ووكالئهم وأتديبهم وعزهلم، وهو الذي 
ص ابملوالد واملواكب واإلشراف عليها وإنشاء مكاتب  يرخِّ
حتفيظ القرآن والزوااي. وهذا اجمللس يشكَّل من شيخ مشايخ 

ة من مشايخ الطرق منتخبني ومن ممثٍِّل الطرق رئيًسا وعشر 
لكلٍّ من األزهر ووزارة األوقاف ووزارة الداخلية ووزارة 
الثقافة وأمانة احلكم احمللي. وشيخ مشايخ الطرق يعنيَّ بقرار 
من رئيس اجلمهورية من بني مشايخ الطرق املنتخبني 
لعضوية اجمللس األعلى، واألعضاء املنتخبون جيري انتخاهبم 

اجمللس احمللي حملافظة القاهرة وإبشراف رئيس هذا  مبقرِّ 
اجمللس وحبضور حمافظ القاهرة. وشيخ املشايخ هو من يعنيِّ 
وكالء للمشيخة الصوفية بسائر احملافظات واألقسام 
واملراكز، ووكيل املشيخة هو من يتوىلَّ اإلشراف العام على 
شؤون الطرق وهو من يثبت مجيع املخالفات للقانون 

لنظام وأيمر ابلوقف املؤقَّت أليٍّ من أعضاء الطرق أو وا
املسؤولني فيها. واجلمعية العمومية للطرق تتكوَّن من كلِّ 
مشايخ الطرق الصوفية املعتمدة. والقانون حدَّد هذه الطرق 
املعتمدة، ومنع إنشاء أي طريقة صوفية أخرى جديدة إال 

اخلية وبناء بقرار من وزير األوقاف ابالتفاق مع وزير الد
على موافقة اجمللس األعلى، وشيخ كل طريقة يصدر بتعيينه 

 قرار من اجمللس األعلى.
وهكذا يظهر إىل أيِّ حدٍّ صار هذا النوع من 
النشاط مهيَمًنا عليه من جهاز الدولة املركزية ومل تُعد له أية 

 .(1)قدرة على املبادرة الذاتية تتَّفق مع طبيعة أنه نشاط أهلي
، فإنه بعد انتهاء سيطرة حممد للوقفلنسبة واب ●

علي، عاد الوقف ابلتدريج وعرب السنني ليتبوَّأ مكانة بني 
مؤسسات التمويل األهلية للقيام على عدٍد من الشؤون 
االجتماعية وتسيري املرافق وخدمة التعليم، والتعليم كما هو 

مية معروف يقتضي وضًعا مستقرًّا ومتوياًل اثبًتا، وسياسة تعلي
                                                           

طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة، ( 1)
 .41-42مرجع سابق، ص ص 

تبتعد عن كثرة التغيري والتعديل. والوقف فيما يتعلق 
ابلتمويل يكفل هذا القدر من الثبات واالطِّراد لعمليٍة 
تتطاول وتستغرق لتمامها ما يزيد على السنوات العشر 
للطالب الواحد. وقد بدأ موضوع الوقف يثور سياسيًّا عند 
س سيطرة الوفد ومعه حزب األحرار الدستوريني على جمل

وأرادوا أن يقلِّموا من سلطة  1291و 1295النواب سنة 
امللك وحيد وا من إمكاًنت طاقاته التمويلية عن طريق 
سيطرته على األوقاف، وذلك بربط ميزانية األوقاف ابمليزانية 
العامة للدولة. وأثري يف هذا الصدد طريقة تعيني شيخ األزهر 

ف أن يكون وشيوخ املعاهد، ورأى برملان حكومة االئتال
مدخله للنفوذ إىل هذه املناصب هو مناقشة ميزانياهتا. مث 
استطرد األمر إىل املطالبة إبلغاء الوقف بدعوة صرحية كان 
عمدهتا حممد علي علوبة ابشا قطب األحرار الدستوريني 
ويوسف اجلندي من زعماء الوفد، وعارضهم بقلم اثبت ال 

. مث يف األربعينيات يهدأ الشيخ حممد خبيت املفيت السابق..
فأجاز الرجوع يف الوقف  1245لسنة  42صدر القانون 

األهلي ]الوقف على الذرية[ وحدَّد أقصى مدة للوقف 
األهلي أن يكون على طبقتني فقط أو أن يكون ملدة ال 

يوليو لتلغي الوقف  94جتاوز ستني عاًما. مث جاءت ثورة 
ن كان حيًّا أو على األهلي أصاًل وتوزِّع أعيانه على الواقف إ

املستحقِّني. أما الوقف اخلريي وهو ما يهم نا هنا فقد 
الذي ينص على أنه  1244لسنة  941أصدرت القانون 

أو »إذا مل يعنيِّ الواِقُف جهَة برٍّ أو عيَّنها ومل تكن موجودة 
جاز لوزير األوقاف مبوافقة جملس « وجدت جهة برٍّ أْوىل

د بشرط الواقف وأن يصرف الريع األوقاف األعلى أال يتقيَّ 
أو بعضه فيما يراه من وجوه أخرى. كما نصَّ على أنه إذا  
كان الوقف على جهة برٍّ كان النظر عليه حبكم هذا 
القانون لوزارة األوقاف ما مل يشرط الواقف النظر لنفسه. مث 

الذي نصَّ على أن  1241لسنة  149صدر القانون 
ملوقوفة على جهات برٍّ عامَّة ُتستبدل األراضي الزراعية ا

وتسلَّم للهيئة العامة لإلصالح الزراعي مقابل سندات على 
خيول وزارة  1242لسنة  199اخلزانة. مث صدر القانون 
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األوقاف إدارة األعيان اليت ينتهي الوقف فيها إذا كان 
املستحقون يقيمون عادة خارج مصر. مث صدر قانون برقم 

م األعيان املوقوفة على جهات أبن تسلَّ  1259لسنة  44
برٍّ خاصَّة إىل اجملالس احمللية، وهي من يتوىلَّ نيابًة عن وزارة 

 1211لسنة  21األوقاف استغالهلا. مث أنشئت ابلقانون 
هيئة األوقاف املصرية لتسرتد ما كان بقي مما آل إىل هيئات 

 احلكم احمللي، وهي هيئة حكومية تتبع وزارة األوقاف.
ذلك كله أنه ابلنسبة للوقف اخلريي  ويظهر من

قد  1259إىل  1244فإن جمموعة القوانني املتالحقة من 
قضت على الوقف اخلريي برمَّته، فهي ًنطت النظارة بوزارة 
األوقاف على خالف شروط الواقفني، وهي خوَّلت الوزارة 
أن تعدل يف مصارف الوقف على خالف شروط الواقفني 

وء إىل احملكمة لتقوم هبذا األمر، دون أن جتد ضرورة اللج
وهي استبدلت أبعيان الوقف سندات. فلم يبق من الوقف 
ال أغراضه ومصارفه.. وال ًنظره وال أعيانه. وكل ذلك آل 

 .(1)إىل الدولة املركزية مبوجب مشيئتها املنفردة
وبعد أن كان نص القانون جيمل تشكيل جملس 

من  11ك املادة إدارة هيئة األوقاف كما نصَّت على ذل
بقوهلا: "ُيصدر رئيس  1211لسنة  21القانون رقم 

اجلمهورية قرارًا بتنظيم العمل ابل ه ي ئ ة وت ش ك ي ل م ج لس 
إدارهتا وبيان اختصاصاته وحتديد العالقة بني اهليئة وكل من 
وزارة األوقاف واهليئة العامة لإلصالح الزراعى واجمل ال س 

عاملني الالزمني للعمل إليها". فإن احمللية ، وأوضاع نقل ال
االجتاه اآلن لتعديل القانون، لينصَّ ابلتفصيل على شغل 
مقاعد جملس إدارة اهليئة من كتيبة من كبار موظفي الدولة 
وهيئاهتا املختلفة، حيث ينص التعديل الذي انتهت إليه 

 9112أبريل  14جلنة الشؤون الدينية مبجلس النواب يف 
يف القانون اجلديد املقرتح من احلكومة على  (5على املادة )

أن: "يتوىلَّ إدارة اهليئة جملس إدارة يشكَّل برائسة رئيس 
جملس اإلدارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى املختصة 

ممثل عن حمافظ البنك املركزى خيتاره  -مبجلس الدولة 
                                                           

 .41-41املرجع السابق، ص ص ( 1)

ثل عن مم -ممثل عن وزارة املالية خيتاره وزير املالية  -احملافظ 
ممثل عن وزارة التنمية  -وزارة اإلسكان خيتاره وزير اإلسكان 
ممثل ملصلحة الشهر  -احمللية خيتاره وزير التنمية احمللية 

الرئيس التنفيذى  -العقارى والتوثيق خيتاره وزير العدل 
رئيس اهليئة املصرية  -للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة 

وزارة األوقاف خيتاره وزير رئيس قطاع ب -للمساحة 
اثنني من علماء الشريعة اإلسالمية خيتارمها وزير  -األوقاف 

ثالثة أعضاء من ذوي  -األوقاف ابعتباره ًنظر الوقف 
 .(9)اخلربة خيتارهم رئيس اهليئة"

فبالرغم من أن اهليئة تقوم على إدارة أموال أهلية 
 عن اجملتمع أو غري حكومية، إال أن السلطة مل تُِتْح ملمثِّلني

الواقفني أو خلفائهم أيَّ مقعد من مقاعد جملس إدارة اهليئة 
اليت تدير وتتحكَّم يف أموال الوقف! ابلرغم من أن دستور 

منه على أن: "تلتزم الدولة  21ينص يف املادة رقم  9114
بتشجيع نظام الوقف اخلريى إلقامة ورعاية املؤسسات 

واالجتماعية وغريها، وتضمن العلمية، والثقافية، والصحية، 
استقالله، وتدار شؤونه وفًقا لشروط الواقف، وينظم القانون 
ذلك"، فأي استقالل تضمنه الدولة وهي تسعى لبسط 
مزيٍد من اهليمنة على هيئة األوقاف وإدارهتا من خالل 

 ممثِّليها دون غريهم!
وفيما يتعلَّق ابجملالس احمللية اليت كان ينبغي أن  ●

اجملتمع وتكون على قدٍر من الشراكة مع السلطة يف  متثِّل
إدارة هذا املستوى القاعدي من اجملتمع، فقد حدث تراجع 
يف حجم ونطاق االختصاصات املمنوحة للوحدات احمللية، 

الباب مفتوًحا  1251لسنة  194فحيث ترك القانون رقم 
 لزايدة اختصاصات الوحدات احمللية أدَّت القوانني التالية إىل
تقليصها، فبات يغلب على اختصاصاهتا الطابع االستشاري 
غري امللزم، كما أن هذه اجملالس مل تكن متلك حق التقرير 
والرقابة واإلشراف؛ ولذلك أْمَست التفصيالت اليت وردت 

                                                           

رة هيئة ( حممود حسني، "دينية الربملان" حتسم تشكيل جملس إدا9)
أبريل  14األوقاف مبشروع قانوهنا اجلديد، موقع اليوم السابع، 

 http://bit.ly/2ktl1Yf، متاح عرب الرابط التايل: 9112

http://bit.ly/2ktl1Yf
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 1212لسنة  44يف الالئحة التنفيذيَّة للقانون رقم 
 ابختصاصات الوحدات احمللية واليت فيها حق كل وحدة يف
إنشاء وجتهيز وإدارة املرافق احمللية يف دائرهتا عدمية القيمة،  
كما أن املشرِّع املصري غاىَل يف تعداد املستوايت احمللية 
وأسرف يف منح املستوايت األعلى سلطة وصاية على 
 -املستوايت األدىن، وقد ترتَّب على ذلك أمران: أوهلما

ظم األحيان، تداخل سلطات الوصاية وعرقلتها للعمل يف مع
ضعف الوحدة احمللية من حيث املوارد  -واثنيهما

واإلمكانيات بسبب صغر حجم بعضها. ابإلضافة لذلك 
 .(1)فإن السلطة خصَّصت إيرادات حمدودة للوحدات احمللية

أكرب للمجتمع يف لقد متَّ إهدار فرصة ملشاركة 
مساحة من إدارة شؤونه ومعاونة السلطة يف أداء مهامها 

مستوى الرقابة واإلشراف وتقليل نسبة الفساد،  وحتسني
لكن السلطة اليت سبق بيان رؤيتها بشأن اجملتمع ودوره مل 
تكن لتتنازل عن هيمنتها وسطوهتا عليه حىت لو كان ذلك 
خمفًِّفا من بعض األعباء عن كاهلها، وقد وضح ذلك أكثر 
فيما بعد، إذ إن آخر انتخاابت للمحليات جرت يف عهد 

، وقد 9112ويف ظل سيطرة احلزب الوطين سنة مبارك 
ألًفا  44ألف مقعد، حسم حوايل  49أجريت على حوايل 

لسنة  115منها ابلتزكية، وقد متَّ حل  هذه اجملالس ابلقانون 
الذي أصدره اجمللس األعلى للقوات املسلحة عقب  9111

، وابلرغم من أنه 9111سبتمرب  4ثورة يناير، وذلك بتاريخ 
مادته الثانية على أن: "ُتَشكََّل بقرار يصدر بذلك نص يف 

من جملس الوزارء جمالس شعبية حملية مؤقَّتة ىف احملافظات، 
حبيث تضم  ىف تشكيلها عدًدا كافًيا من أعضاء اهليئات 
القضائية السابقني ومن أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات 

                                                           

عطية حسني أفندي، النظام القانوين لإلدارة احمللية يف مصر، ( 1)
لسياسة والنظام احمللي يف )يف(: السيد عبد املطلب غامن )حترير(، ا

كلية االقتصاد   -مصر، )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية 
( أعمال املؤمتر السنوي 1224جامعة القاهرة،  -والعلوم السياسية 

(، ص ص 1224ديسمرب  4-4الثامن للبحوث السياسية )القاهرة: 
55-52. 

ية ومن الشخصيات العامة ومن القيادات اجملتمعية األهل
وممثاًل عن الشباب وآخر عن املرأة، وذلك كله بناًء على 
عرض من وزير التنمية احمللية واحملافظني". ابلرغم من هذا 
النص فإن هذه اجملالس مل تشكَّل حىت اآلن، وتصدر من 
وقٍت آلخر تصرحيات ملسؤولني عن قرب إجراء انتخاابت 

كتابة هذه   احملليات، لكنها مل جتْد سبياًل للتطبيق حىت وقت
 السطور برغم كوهنا استحقاقًا دستورايًّ جيب إجراؤه.

ل احلكم  فسلطة اجلهاز اإلداري يف مصر تفضِّ
منفردة بعيًدا عن أي مشاركة شعبية ابلرغم من أهنا قادرة 

 9112على السيطرة على نتائج االنتخاابت كما فعلت يف 
ام وما قبلها، ولكن آليات االستبداد تفضل االنفراد ما د

ل فرض قراراهتا ابإلكراه بواسطة جهازها  ممكًنا، فهي تفضِّ
اهلرمي، عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة التقدير االجتماعي 
واالحرتام املتبادل والثقة والوضع االجتماعي بني القيادات 
ل االعتماد على املوظفني الساعني  اجملتمعية احمللية، وتفضِّ

ي املهين عن االعتماد على إىل االستقرار الوظيفي والرتقِّ 
التكوينات األهلية والعائالت والتنظيمات االجتماعية احمللية 
املختلفة، ابلرغم من أن تنفيذ القرارات من خالل رفع الواقع 
بواسطة أهل كل جمتمٍع حملي والتوص ل إىل اقرتاحات احللول 
املبدئيَّة منهم، سيؤدِّي إىل إدراك أفضل ومن مث تنفيٍذ أسلس 

لقرارات املتَّخذة لكوهنا ًنبعة بشكْل أو اخر من خالل ل
ذوي الشأن أنفسهم ومبعاونة حكومية فتكسب التعاطف أو 
االقتناع الالزم للحصول على املردود األفضل للقرارات 

 .(9)الالزمة حللِّ مشاكل اجملتمع احمللي
وابلنسبة لنقاابت العمال، فقد كان تكوين  ●

داايت القرن العشرين شبه مقصور النقاابت العمالية يف ب

                                                           

( عن 1جدول ) مقدمة احملرر،، السيد عبد املطلب غامن( انظر: 9)
السيد عبد املطلب غامن "خصائص إدارة الدولة وحكم اجملتمع، )يف(: 

)حترير(، السياسة والنظام احمللي يف مصر، )القاهرة: مركز البحوث 
جامعة  -كلية االقتصاد والعلوم السياسية   -والدراسات السياسية 

( أعمال املؤمتر السنوي الثامن للبحوث السياسية 1224القاهرة، 
 .11(، ص 1224ديسمرب  4-4)القاهرة: 
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على العمال األجانب مبا هلم من متت ع ابالمتيازات األجنبية،  
كما أن تشكيل اجلماعات كان جيري أبقلِّ قيود إدارية طبًقا 
ألحكام القانون املدين. وقد اطَّرد تدخ ل القانون حلماية 
حقوق العمال وخاصة بعد األزمة املالية اليت حدثت يف 

 24الثالثينيات. مث صدر قانون نقاابت العمال رقم  بداية
وأخرج من نطاق تطبيقه موظفي احلكومة  1249لسنة 

والعمال الزراعيِّني. وأجاز إنشاء نقابة عمالية لعمال جهة 
واحدة أو لصناعات متشاهبة. ومل جيز للنقابة أن تعمل إال 

أن  بعد تسجيلها يف وزارة الشؤون االجتماعية، وهلذه الوزارة
ترفض طلب التسجيل فيلجأ الطالبون إىل احملكمة، 
 وملصلحة العمل بوزارة الشؤون االجتماعية أن حتل النقابة.

يوليو توسَّعت احلركة النقابية  94وبعد ثورة 
مث  1249لسنة  412العمالية طواًل وعرًضا ]القانون 

[ ولكن أهم ما آل إليه األمر هو 1242لسنة  21القانون 
وحيد احلركة النقابية واكتساهبا القوة ابلتوحيد، أنه ابسم ت

ُخوَِّل العاملون يف كلِّ مهنة أو صناعة معيَّنة أن ينشئوا نقابة 
عمالية واحدة، وللنقابة الواحدة هذه أن تنش  نقاابت 
فرعية يف احملافظات وأن تشكِّل جلاًًن نقابية يف املنشآت. 

ابة العامة أوال مث ومن هذا صار البناء فوقيًّا أبن تنشأ النق
هي من يشكِّل مْن دوهنا يف الفروع. واألخطر من ذلك أن 

ومن بعده وزير العمل -نيط بوزير الشؤون االجتماعية 
 -عندما استقلَّت وزارة العمل عن وزارة الشؤون االجتماعية

أن حيدَِّد هو املهن والصناعات اليت جيوز تكو ن النقابة العامة 
صار هو من يعنيِّ القاعدة العمالية لعماهلا، مبعىن أنه 

األساسية اليت يقوم عليها البنيان النقايب. وتضمَّن القانون 
الساري بعد ذلك على النقاابت العمالية ذات األحكام 

[ وذلك فضال عن سلطة اجلهة 1215لسنة  41]القانون 
اإلدارية املختصَّة ]وزارة العمل[ يف االعرتاض على تكوين 

 .(1)بية وطلب حلِّهااملنظمة النقا

                                                           

طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة،  (1)
 .44مرجع سابق، ص 

وابلنسبة للنقاابت املهنية، فبالرغم من أمهيَّتها  ●
وأهنا على مدى القرن العشرين كانت أكثر تكوينات 
النشاط األهلي جناًحا وأكثرها قدرة على اختاذ القرارات شبه 
املستقلة وأكثرها قدرة على الضغط على الدولة فيما يتعلَّق 

جهة »أنه صار لكل نقابة  مبا خيص  كلَّ نقابة، فنلحظ
هي وزارة من الوزارات أو وزير من الوزراء يف « إدارية خمتصة

ُمْكَنِتِه الطعن واالعرتاض على أيٍّ من وجوه نشاط النقابة،  
كل فيما خيص ه، وزير العدل ابلنسبة للمحاماة، ووزير 
األشغال ابلنسبة للمهندسني، وزير الصحة ابلنسبة 

 لألطباء... وهكذا.
رأينا بعد ذلك أنه يف ظرف رأت فيه الدولة أن  مث

استقاللية النشاط النقايب املهين قد جاوزت ما رأته الدولة 
من دور هلا جلأت إىل إاثرة الصراع بني أعضاء النقاابت 
وابتدعت أسلوب فرض احلراسات على النقاابت لتدمِّر 
قدرهتا على العمل األهلي املستقل، وانصاعت احملاكم وراء 

لسنة  111فصدر القانون رقم ه السياسة وأنفذهتا، هذ
الذي أدَّى إىل جتميد أوضاع غالبية النقاابت املهنية  1224

وعدم إجراء انتخاابت هليئاهتا القياديَّة وتعديل قانون 
النقاابت العماليَّة مبا يُعطي لقياداهتا الُعليا املوالية للحكومة 

لمعاش إذا قدَّمت حق االستمرار يف نشاطها بعد إحالتها ل
 .(9)عقوًدا جديدة للعمل يف القطاع اخلاص

وابلنسبة للجمعيات، فقد ُعرف العديد من  ●
اجلمعيات مع أواخر القرن التاسع عشر، وكان وضعها 
القانوين أهنا تنشأ بوصفها مجاعات مدنية تتَّفق مع املبادئ 

ها ، وجتري الرقابة علي1224العامة الواردة يف القانون املدين 
من خالل النزاعات اليت تعرض على احملاكم لتقوِّم معوًجا أو 
تنهي حالة شاذة أو تبطل عماًل خاطًئا. وكان من أهم هذه 
اجلمعيات: اجلمعية اخلريية اإلسالمية، واجلمعية الزراعية، 

                                                           

 ( انظر:9)
 44، ص املرجع السابق -
عبد الغفار شكر، الصراع حول الدميقراطية يف مصر، ص ص  -

111-119. 
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ونشأت كلها يف هناايت القرن املاضي، مث مجعية اإلسعاف 
انت تضبطها ، وجممل األحكام اليت ك1219ونشأت يف 

هي ما ورد ابلقانون املدين من أن اجلمعية تتكوَّن من عدَّة 
أشخاص لتحقيق هدف غري الربح املادي، وكان شهر 
اجلمعية مقصوًدا به محاية من يتعاملون مع اجلمعية من غري 

 أعضائها.
تزايد عددها وبدأت القيود  1212وبعد ثورة 

ا مراسيم من تتزايد على إنشائها فُعرفت مجعيات تصدر هب
الدولة ومجعيات ال يلزم إلنشائها صدور هذه املراسيم، وبدأ 
نوع من التفرقة ترتَّب على ذلك مما يتعلَّق حبصول اجلمعية 
على رعاية الدولة ومدى متت عها إبصدار الرتاخيص جلمع 

[ ُحظر إنشاء 11]القانون رقم  1242الترب عات، مث يف 
يرتدي أعضاؤها زايًّ خاصًّا  مجعيات دائمة أو مؤقتة من اليت

هبا مثل القمصان الزرق والقمصان اخلضر اليت كانت 
تستخدمها األحزاب ]حزب الوفد وحزب مصر الفتاة[، 
وكذلك ُحظرت اجلمعيات اليت تدعو ملذهب سياسي ما. 

صدر قانون ينظم اجلمعيات اشرتط لنشوء  1244ويف عام 
جتماعية، وأن اجلمعية أن ُتسجَّل لدى وزارة الشؤون اال

للوزارة أن متتنع عن تسجيلها إذا وجدهتا خمالفة للقانون، 
وللوزارة حق اإلشراف املايل عليها والتفتيش، وللوزير إلغاء 
انتخاابت اجلمعيات العمومية للجمعيات وله حق طلب 
حل اجلمعية. وال جيوز هلا مجع التربعات إال برتخيص. مث 

رة الداخلية فرتة ما بعد انتقلت الرقابة والوصاية إىل وزا
يلغي أية  1245لسنة  424. وصدر القانون رقم 1241

مجعيات ذات أهداف خمالفة للقانون وأن للدولة مراجعة 
سجالهتا والعلم املسبق ابجتماعاهتا واالعرتاض على قراراهتا. 

فبلغ األوج يف  1254لسنة  49مث صدر القانون رقم 
على اجلمعيات، وقد أعلن  السيطرة املستبدَّة ألجهزة الدولة

إلغاء اجلمعيات املوجودة كافة وأن عليها أن تقدِّم طلبات 
جديدة إبنشاء جديد يف ميعاد ستة أشهر من صدور 
القانون، وجعل للحكومة حق رفض تسجيل اجلمعية إذا 
تعارض قيامها مع ما تعتربه الدولة من احتياجات األمن أو  

نع النقاابت املهنية من كان متعارًضا مع النظام العام، وم
إنشاء مجعيات اتبعة هلا، وجعل للوزارة تعيني ممثِّلني هلا 
ابجلمعيات، وهلا حل جملس اإلدارة وتعيني جمالس إدارة 
مؤقتة وهكذا، وقد بقي هذا القانون معموال به حىت عام 

[. وقد كان تعديل نظام 144]القانون رقم  1222
ة وعميقة بني الدولة اجلمعيات ممَّا استدعى خالفات كبري 

وطاليب التكوين احلر للجمعيات واستقالهلا عن رقابة 
الدولة، وتدخَّلت يف هذا الصراع هيئات أجنبية ابسم حرية 
التكوين، واستمسكت الدولة بقدر من السيطرة ابسم محاية 

. وقد (1)األمن العام من نفوذ قوى التمويل األجنبية
بعدم  9111يونيو  4 حكمت احملكمة الدستورية العليا يف

إال أن احلكومة عاودت إصداره ، 9دستورية هذا القانون
، ومرَّت السنون (4)بنفس مواده استيفاًء للشكل فقط

، ففرضت واقًعا جديًدا 9111ووقعت أحداث ثورة يناير 
 -ابلرغم من وجود القوانني املقيِّدة للعمل األهلي-أاتح 

ي من املؤسسات حرية حركة للعمل األهلي، ونشأت العدد
واجلمعيات واملبادرات األهلية فضال عن األحزاب اليت 

يوليو  4يونيو و 41مألت الساحة، إال أن ما تال أحداث 
من عودة ألشخاص ورموز النظام الذي قامت  9114

ضدَّه ثورة يناير أعاد األمور خطواٍت إىل الوراء، حيث متَّ 
مباشرة من  إغالق العديد من املنظمات األهلية مبمارسات

جانب السلطة، وأغلقت العيد من اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية أبواهبا وأوقفت أنشطتها بسبب األوضاع املستجدَّة، 

خاصة -ومت منع العديد من قيادات هذه املنظمات 
من السفر، ابإلضافة إىل صدور قرارات حكومية  -احلقوقيَّة

 ها.ابلتحف ظ على أمواهلم ومنعهم من التصر ف في
                                                           

عاصرة، طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر امل( 1)
 .45-41مرجع سابق، ص ص 

 144حكم احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم  (9)
إبصدار قانون اجلمعيات واملؤسسات األهلية، موقع  1222لسنة 

 حمكمة النقض، متاح عرب الرابط التايل: 
https://cutt.us/T3JcQ  

 .114غفار شكر، الصراع حول الدميقراطية يف مصر، ص عبد ال (4)

https://cutt.us/T3JcQ
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اخلاص بتنظيم  11صدر القانون رقم  9111ويف 
ممارسة العمل األهلي، واثرت بسببه عاصفة من االنتقادات 
اخلارجية، ممَّا دعا احلكومة إىل إعادة النظر يف القانون، وقد 

على  9112يوليو  14وافق جملس النواب املصري يف 
قانون جديد حافظ على هيمنة الدولة واقتصرت التعديالت 

على إلغاء العقوابت السالبة للحرية تقريًبا، ويف املقابل متَّ  به
فرض غرامات كبرية تصل إىل نصف مليون جنيه على ما 
اعتربه القانون خمالفات، مثل إجراء اجلمعية استطالعات 
للرأي أو حبوث ميدانية دون احلصول على موافقة اجلهاز 

ت إىل مليون املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وتصل الغراما
جنيه إذا تلقَّت اجلمعية متويال من اخلارج دون تصريح من 
الوزارة املختصَّة، ومنح القانوُن الوزيَر املختصَّ سلطة وقف 
نشاط اجلمعية ملدة سنة لبعض املخالفات اإلدارية مثل 
االنتقال ملقرٍّ جديد دون إبالر اجلهة اإلدارية خالل ثالثة 

جلمعيات العمل يف جماالت شهور، وفرض القانون على ا
تنمية اجملتمع احملدََّدة يف نظامها األساسي دون غريها مع 
مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات اجملتمع، وهو ما 
يتيح للسلطة هيمنة شبه اتمَّة على نشاط اجلمعيات 
واملؤسسات األهلية ومينحها حق االعرتاض على كل ما تراه 

متعارًضا مع خطط الدولة،  -هاأو ما يراه أحد موظَّفي-
ويقضي على استقاللية املؤسسات األهلية يف العمل 
لتحقيق أغراض القائمني عليها ما دامت ال ختالف النظام 

 .(1)العام الذي ال جيوز اخلروج عليه
، فإن الدعوة للجمعيات التعاونيةوابلنسبة  ●

إليها ظهرت مع نشاط احلزب الوطين يف العشرات األوىل 
القرن العشرين، ونوقش مشروع قانون بشأهنا أمام من 

                                                           

 للمزيد انظر: (1) 
قانون اجلمعيات األهلية اجلديد.. نظرة موضوعية، صفحة "املوقف  -

، متاح عرب 9112أغسطس  14املصري" على موقع فيس بوك، 
 http://bit.ly/2klt6OJالرابط التايل: 

را فخري، ننشر النص الكامل لقانون اجلمعيات األهلية بعد نو  -
يوليو  1تعديله يف ضوء توجيهات الرئيس، موقع اليوم السابع، 

 http://bit.ly/2lJPa5C، متاح عرب الرابط التايل: 9112

وكان من وقفات سعد  1214اجلمعية التشريعية يف سنة 
زغلول وقتها أن هاجم ما تضمَّنه املشروع من سيطرة 
احلكومة على هذا التكوين األهلي. مث مل يصدر قانون 

، 1244، مث ُعدَِّل بقانون جديد يف 1291ابلتنظيم إال يف 
مث صدرت  1245لسنة  411آخر رقم  مث صدر قانون

تباًعا جمموعات من القوانني ينظِّم كلٌّ منها وجه نشاط 
تعاوين: قانون للتعاون الزراعي وقانون للتعاون اإلنتاجي، 
وقانون للتعاون االستهالكي، وقانون للتعاون اإلسكاين 
وقانون لتعاونيات التعليم. وكلٌّ من هذه القوانني يرسم 

هي وزارة أو هيئة حكومية منشأة « تصةجهة إدارية خم»
وخمتصَّة ابلرقابة على هذا النوع من أنواع التعاون، وحيدد 
وزيرًا خمتصًّا لكلِّ نوٍع منها، وذلك لتنظيم سلطة الرقابة 
الوصائية اليت متارسها الدولة على كل من هذه األنشطة 
واجلمعيات. وال أريد اإلطالة يف الشرح والتفصيل ألن 

يب متشاهبة والنتائج واحدة وهي ضمان اهليمنة األسال
املتسلِّطة جلهاز اإلدارة املركزي للدولة على هذه الوحدات 

 .(9)اليت تنشأ طواعية وابملبادرات الذاتية لنشاط األهايل
حرصت السلطة ابستمرار  التعليمويف جمال  ●

على بثِّ معاين اخلضوع هلا يف مقرَّراهتا التعليمية كأحد 
لسيطرة واهليمنة على اجملتمع، ففي دراسة أجراها  أدوات ا

( استهدفت معرفة كيفيَّة إسهام 1222كمال املنويف )
املدرسة واملقرَّرات املدرسيَّة يف تشكيل عقليَّة الطفل جتاه 
احلكومة، وتصو ره لدور اجلماهري، ودور املدرسة يف خلق 

تحليل الوعي واالنتماء الوطين والقومي... إخل. وقد أوضح ال
أن هذه املقررات تعترب اخلضوع للحكومة ضماًًن الستمرار 
الدولة واستقرارها، يف حني تُعد معارضة احلكومة واخلروج 
عليها واباًل على الدولة. واحلكومة كما تصّوِرها هذه 
املقرَّرات هي صانعة كل شيء، وهي اليت تقدِّم اخلدمات يف  

ام فهم مناضلون من أما احلكَّ  كل امليادين وبصورة مثالية،
أجل الشعب، وهبم ينهض اجملتمع ويتخطَّى الصعاب. ويف 

                                                           

رة، طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاص( 9)
 .45-44مرجع سابق، ص ص 

http://bit.ly/2klt6OJ
http://bit.ly/2lJPa5C
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هذه املقررات تبدو رموز السلطة يف صورة مثاليَّة. فرجال 
شرطة املرور واملعلِّمون واألطباء واملوظَّفون كل هم يتَّسمون 
ابلصفات احلميدة ويؤد ون عملهم على خري وجه، ويف 

وَّر هذا النظام على أنه منحة احلديث عن احلكم احمللي يص
من احلكومة وليس حقًّا للمواطنني، وال يرد أي ذكر ملسألة 
الرقابة الشعبية. وهذه الصورة املثالية ختتلف عن الواقع 

 .(1)املعاش
ويتبني من حتليل الدكتور املنويف لذلك النموذج يف 
حينه أيًضا أن اإلشارات إىل دور الشعب كميًّا وكيفيًّا، أتيت 
ضئيلة. فعلى املستوى الكمي تتكرَّر اإلشارة يف املقرَّرات 

مرة، وإىل  45املصرية )حمل الدراسة( إىل احلكومة/الدولة 
مرات فقط إىل  1مرة، مقابل  144الشخصيات القيادية 

 الشعب.
وعلى املستوى الكيفي يبدو الشعب يف هذه 

مع  املقرَّرات اتبًعا منقاًدا، أو على أحسن تقدير متعاوًنً 
احلاكم يف االجتاه الذي يقّرِر املضيَّ فيه، أما الزعماء 
واحلكَّام فهم املبادرون والفاعلون والشجعان واملنتصرون يف 

 .(9)املعارك التارخييَّة
وحديثًا يف النشرة التوجيهية للرتبية االجتماعية 
)تعد مبثابة دليل عمل لالختصاصيِّني االجتماعيني 

(، متَّ التنبيه على 9114/9114ي )ابملدارس( للعام الدراس
تفعيل برامج االنتماء والوالء للوطن لكي ال ينساق شبابنا »

وراء الشائعات أو االعتصامات أو املسريات اليت تؤدِّي يف 
النهاية إىل تعطيل اإلنتاج وأتخ ر برامج التنمية، وجتديد الثقة 
دائًما ابجمللس األعلى للقوات املسلحة وجملس الوزراء 

                                                           

فتحي أبو العينني، الثقافة السياسية للمصريني يف الدراسات  (1)
املصرية.. مراجعة عامة ومالحظات أولية، )يف(: كمال املنويف 
وحسنني توفيق )حترير(، الثقافة السياسية يف مصر بني االستمرارية 

كلية   -والتغيري، )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية 
(، أعمال املؤمتر 1224جامعة القاهرة،  -االقتصاد والعلوم السياسية 

(، اجمللد 1224ديسمرب 1-4السنوي للبحوث السياسية )القاهرة:  
 .112-112األول، ص ص 

 .111( املرجع السابق، ص 9)

هذه النشرة «. االنتقايل، للتأكيد على وحدة واستقرار البالد
ُوّزِعت على املدارس مبراحلها املختلفة، وهي صادرة عن 
وزارة الرتبية والتعليم اليت تُعترب حبسب النشرة نفسها 

املؤسسة الرتبوية املعنيَّة إبعداد وتعليم النشء والشباب »
 .(4)«ليكونوا مواطنني صاحلني

السلطة آليات التشريع لضمان  واستخدمت ●
اليت ابدرْت هبا الدولة  التعدُّدية احلزبيةإحكام السيطرة على 

، 1249بعد أن ألغت األحزاب عقب يوليو  1215يف 
وألسباب غري دميقراطية، فكان صدور قانون األحزاب نفسه 
أوضح مثل لذلك، مبا تضمَّنه من أحكام تضمن سيطرة 

يدة ونشاط األحزاب القائمة، السلطة إنشاء األحزاب اجلد
وخالل عمر التعد دية صدرت قوانني جديدة وُعدَِّلْت قوانني 
قائمة لسدِّ الثغرات اليت كشف عنها التطبيق، ومثال ذلك 
تعديل قانون األحزاب السياسية لتجرمي أيِّ نشاط لألحزاب 
حتت التأسيس عندما جنح احلزب االشرتاكي الناصري حتت 

س نشاطًا سياسيًّا واسًعا وفعَّااًل قبل التأسيس أن ميار 
 9التصريح له بقيام احلزب، وكذلك صدور القانون رقم 

لوضع  1211يناير  12و 12بعد انتفاضة  1211لسنة 
قيوٍد جديدة على النشاط السياسي اجلماهريي، وصدور 
قوانني االشتباه ومحاية اجلبهة الداخلية والسالم االجتماعي 

نشاط السياسي اجلماهريي لألحزاب يف مواجهة تصاعد ال
، وتعديل قوانني املطبوعات والنَّشر 1212السياسية عام 

أكثر من مرة للحدِّ من فاعليَّة الصحف احلزبيَّة، وعندما 
صدر قانون الشركات املسامهة تضمَّن نصًّا يشرتط موافقة 
جملس الوزراء على أتسيس الشركات املسامهة اليت تعمل يف 

والنشر لضمان التحك م يف صدور الصحف  جمال الصحافة
 .(4)اجلديدة

                                                           

( مىن عالم، التعليم والسياسة: املدرسة أداًة للتدجني، موقع السفري 4)
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9114أكتوبر  92، العريب اللبناين

http://bit.ly/2krjKRt 
( عبد الغفار شكر، الصراع حول الدميقراطية يف مصر، ص ص 4)

111-119. 
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ولضمان احليلولة دون التواصل بني األحزاب  ●
السياسية والقواعد اجلماهريية الواسعة، صدرت العديد من 
القوانني يف مقدِّمتها قانون احتاد اإلذاعة والتليفزيون الذي 
يضع أجهزة اإلعالم اجلماهريي كاإلذاعة والتليفزيون حتت 
سيطرة حكوميَّة كاملة، مبا يؤدِّي إىل حرمان األحزاب 
السياسيَّة املعارضة من االستفادة من هذه األجهزة لطرح 
براجمها ومواقفها على املواطنني يف حني كان يتمتَّع احلزب 

 احلاكم ]آنذاك[ بفرٍص واسعة يف هذا اجملال.
مث تنظيم ملكية ونشاط الصحف اململوكة للدولة 

الصحف القوميَّة بوضعها حتت سيطرة جملس حتت مسمَّى 
الشورى الذي كان يعمل بتوجيهات حكوميَّة ويتم من 
خالله تعيني رؤساء جمالس إدارة ورؤساء حترير هذه 
الصحف حبيث أصبحت أداًة للحكومة وتوج هاهتا ال 
تستطيع األحزاب وقوى اجملتمع املختلفة من استخداهنا 

 .(1)ها للرأي العاملطرح توج هاهتا أو شرح مواقف
 خامتة

أوضح استعراض مظاهر هيمنة السلطة على 
اجملتمع املصري وتغو هلا التدرجيي منذ قرنني على مساحات 
وجماالت العمل األهلي، مدى جناح هذه السلطة من خالل 
جهازها اإلداري يف بسط سيطرهتا ونفوذها على حركة 

مع وحتجيم دوره اجملتمع وقواه املختلفة ورفضها ملشاركة اجملت
قدر اإلمكان، وجتريده من كل وسائل القوة الذاتيَّة حبيث 
يظل مفتقرًا إىل جهاز الدولة، وغري قادٍر على التصر ف دون 
الرجوع إليه واحلصول على رخصة منه للقيام أبيِّ فعٍل ولو  
كان بسيطًا، وهو ما قامت به السلطة عرب جهازها اإلداري 

يمنة على نشاط اجملتمع األهلي من خالل خمتلف منافذ اهل
والسيطرة على كلِّ مساحات وجماالت عمله يف النقاابت 
واجلمعيَّات واألحزاب والتعليم واإلعالم... إخل، وأن هذا 
اجلهاز هو الذي ابت بيده املنح واملنع، وهو من حيدِّد 

                                                           

 .119( املرجع السابق، ص 1)

األولوايَّت دون مراعاة لرأي ذلك اجملتمع القابع حتت 
 وصايته.

أن هذا اجلهاز الذي يفرتض أن تناط  وابلرغم من
به مهمة التنفيذ ملا تقر ه كل من السلطتني التشريعية 
والقضائية من قوانني وأحكام دون تدخ ٍل منه عمال مببدأ 
الفصل بني السلطات أو على األقل التوازن بينها، ولكنه 
عصف هبذا املبدأ وبسط هيمنته على هاتني السلطتني 

د مبقدور أيِّ هيئة يف اجملتمع أن تنفكَّ يف أيًضا، حبيث مل يع
حركتها عن سلطة هذا اجلهاز ومراعاة سطوته على أقل 

 تقدير.
وكشف هذا االستعراض يف املقابل عن مدى 
الضعف الذي وصلت إليه قوى اجملتمع وعدم احلفاظ على 
مقومات الصمود يف وجه هذا التغلُغل اإلداري، الذي غلَّ 

يف شؤونه واالستقالل إبدارهتا ما  يد اجملتمع عن النظر
دامت ال تتَّصل ابلشؤون السياديَّة، وما دامت تُراعي ما 
يلزم من حفاٍظ على الوحدة واحرتام النظام العام والثقافة 
السائدة، وهو ما كان حيقِّق منفعة مزدوجة تتمثَّل يف حتقيق 
النفع العاجل للوحدات األهلية ملعرفتها ابحتياجاهتا اخلاصة 
ووسائل حتقيقها، والتخفيف من األعباء عن كاهل الدولة 
وعدم استغراقها يف تفاصيل ميكن أن يتم التعامل معها 

 بواسطة الوحدات اجملتمعية األصغر.
لكن السلطة اليت طغى االستبداد على وسائلها يف 
التعامل مع اجملتمع أََبْت يف البداية إال أن تتغلغل رويًدا 

ان خيتص هبا ويستقل ابلتعامل مع رويًدا على مساحات ك
شؤوهنا مبا يتناسب مع كل بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية 
مبا يلزمها، مث زادت السلطة من احتكارها لشؤون اجملتمع يف 
مقابل قيامها ابلعديد من شؤونه، مث هي اآلن تتملَّص من 

دِّمه التزاماهتا جتاه اجملتمع وتطالبه مبقابل مادِّيٍّ مباشر ملا تق
له من خدمات احتكرت لنفسها يف البداية حقَّ تقدميها 
دون شريك مقابل حتك مها يف توزيعها وتقدميها مبقابل 
مناسب لعموم اجملتمع، وتسعى اآلن الستمرار استبدادها 
دون تقدمي مقابل، وهي معادلة جديدة للحكم يصعب أن 



 

129 

تستمرَّ دون تكاليف ضخمة، تصر السلطة على دفعها يف 
سائل قمع اجملتمع املختلفة، وأتىب أن تقدِّمها له مبا خيفِّف و 

من أعباء تثقل العديد من فئاته ابألعباء املالية والنفسيَّة 
 واجلسديَّة مبا يفوق طاقتها على االحتمال.

وإذا كان اجملتمع ظلَّ يقوم ببعض املهام فإن ذلك  
مع كان بدافع القصور الذايت الذي ظلَّ أيكل من قوة اجملت

وعافيته شيًئا فشيًئا لصاحل سلطة الدولة، ومل يعد يتبقَّى 
للمجتمع الكثري إذا ظلَّ هذا اجلور على حقوقه يف التحر ر 
من تسلط أجهزة الدولة وهيمنتها عليه يف شؤونه اليت ينبغي 
أن يقوم إبدارهتا بنفسه يف مساحات ال يضر  السلطة اليت 

ها له، حبيث يُبدع اجملتمع تعمل لتحقيق الصاحل العام أن ترتك
أشكاال خمتلفة ملعاجلة مشاكله وتقدمي احللول الالزمة هلا يف 
مساحات كالتعليم والوقف وإنشاء اجلمعيات واملؤسسات 
األهلية ذات األغراض املختلفة احملققة خلري اجملتمع وتنميته 
وحتديد أولوايَّت الوحدات احمللية الصغرية واالستحواذ على 

من حرية احلركة يف إدارهتا ومعاجلة مشكالهتا...  قدٍر أكرب
إخل، دون استبداد فوقيٍّ يعوق بنظرته الضيقة مساعدة 
اجملتمع يف حلِّ مشكالته والتخفيف من أعبائه، من حيث 

 يدَّعي العمل على حلِّ املشكالت وتذليل الصعوابت!
وإذا كانت احلقبة الناصرية هي أكثر الفرتات 

ى مساحات حركة اجملتمع وقمعها، فإن وضوًحا يف اجلور عل
ذلك ال ينفي يف الوقت ذاته أن ما تال هذه احلقبة من 
سياسات يف عهدي السادات ومبارك مل تكن أقل وطأة 
على اجملتمع، وإن كانت أهدأ تنفيًذا وأقل ضجيًجا، فلم 
ر كال النظامني يف جتريف احلياة السياسية واالجتماعية،  يقصِّ

يف ذلك املزيد من التحك م يف اجملتمع  وأداهتم األساسية
والسيطرة عليه أبدوات التشريع والقضاء واجلهاز اإلداري 
وسياساته، فضال عن أن عهد عبد الناصر كان أسبق فكان 
ال يزال يف اجملتمع بقيَّة من قدرة على العطاء يف مساحات 
الوقف والتعليم واحتفاظ العائالت الكبرية والعلماء واملثقفني 

الشخصيات العامة بقدٍر من النفوذ والتأثري يف مساحات و 
معيَّنة، إال أن ذلك تقلَّص مبرور الوقت وبفعل سياسات 

النظم املتعاقبة، ممَّا أدَّى إىل اهنياٍر كبري يف الكثري من 
الكفاءات اليت كانت تفخر هبا مصر يف القطاعات املختلفة 

إخل(، واهنارت  )التعليمية والصناعية والزراعية والصحية...
تبًعا لذلك العديد من املؤسسات العلمية والصناعية 
والرتبويَّة... إخل. وابت اجملتمع خلًوا من عناصر ومقومات 
هنوضه وتقد مه، وإن وجد شيًئا منها فإهنا تبقى مع إيقاف 
التنفيذ أو يصري خريها لغري اجملتمع الذي هو أحق هبا من 

 سواه.
جوة بني اجملتمع والنخب كما زادت مبرور الوقت ف

احلاكمة جلهاز الدولة تتعلَّق ابألبعاد الثقافيَّة والفكريَّة، 
بسبب نزوع السلطة إىل االستبداد، فأجلأها ذلك إىل تبينِّ 
كل ما ميكِّنها من االنفراد ابملرجعيَّة يف تقرير كل ما يتَّصل 
بشؤون اجملتمع، ويُرجع املستشار البشري هذا الوضع إىل ما 

يه ي حها بقوله: إن مثة هوة « املسألة الثقافية»سمِّ ويوضِّ
الثقافة العامة  -تفصل بني ثقافتني يف اجملتمع، أوالمها

املوروثة والسائدة بني مجاهري الشعب املصري يف ريفه 
وحضره الشعيب ويف املستوايت االجتماعية غري امليسورة، 

 الثقافة الوافدة اليت تنتشر بني النخب -واثنيتهما
االجتماعية املتميزة اقتصادايًّ وتعليميًّا، وألن هذه النخب 
تنتشر يف جماالت السيطرة والنفوذ يف شؤون االقتصاد 
والسياسة واملؤسسات االجتماعية، ونسبتها بني املهنيِّني 
أكرب بطبيعة احلال من نُدرهتا النسبية بني الطبقات الشعبية، 

إدارة الدولة، ونضح فإن هذا الوجود األغزر يوجد يف أجهزة 
هذا الوجود على سلوك الدولة وأجهزهتا، وانعكس انعزااًل 
عن مجاهري الشعب. كما أن ما يشيع لدى هذه النخب 
من أن الفكر الوافد هو ما يعرب عن التطور واملدنية احلديثة 
ويعكس مفاهيم املعاصرة؛ قد ولَّد لدى هذه النخب 

ابلتخل ف واجلمود، اإلحساس أبن اجلمهرة الشعبية تتَّصف 
وهذا اإلحساس برَّر هلا أخالقيا وفلسفيًّا النزوع لالستبداد 
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والشعور ابلقوامة والوصاية على من ليسوا بعد جديرين أن 
 .(1)يدركوا مصاحلهم ويقبضوا على ًنصية أمورهم أبيديهم

وابلرغم من وجود ضغوط دولية تتعلَّق ابلدميقراطي ة 
ال   رأي... إخل، ممَّ   ا ق   د يفي   د  وحق   وق االجتم   اع والتعب   ري ع   ن

اجملتم  ع وتكوينات  ه األهلي  ة، ف  إن عب  د الغف  ار ش  كر ي  رى أهن  ا 
تب  دو مس  خَّرًة خلدم  ة أه  داف ومص  احل معين  ة للق  وى الدولي  ة 
الكربى، حبيث إنه يتم التغافل عنها من جانبها عندما تشعر 
أهنا قد هتدِّد مص احلها، وت دعمها جزئيًّ ا وبطريق ة انتقائيَّ ة إذا  

ان  ت س  تحقِّق مص  احلها، وإذا ك  ان ذل  ك ق  د حتقَّ  ق ش  يء ك
من  ه يف هناي  ة الق  رن العش  رين ومطل  ع احل  ادي والعش  رين، فق  د 
تراج   ع ه   ذا املنح   ى تراجًع   ا كب   ريًا يف اآلون   ة األخ    رية، وابت 
دع  م ال  نظم االس  تبدادية والتغاف  ل ع  ن أفعاهل  ا يف العدي  د م  ن 

ئ  ات اجلمعي  ات بق  اع الع  امل أم  رًا م  اثاًل للعي  ان. لق  د قام  ت م
واملنظمات غري احلكومي ة اجلدي دة ال يت تنش ط ح ول أه داف 
مفتَّت   ة وقض   ااي جزئيَّ   ة دون ارتب   اط ابألس   باب املش   رتكة هل   ذه 
املش   اكل اجلزئيَّ   ة ال   يت تع   ود ابألس   اس إىل  العومل   ة الرأمسالي   ة 
وسياساهتا؛ ممَّا يه دد مؤسَّس ات اجملتم ع امل دين ابلتح و ل ع ن 

زٍء م   ن اجملتم   ع ال   دميقراطي إىل ملطِّ   ٍف دوره   ا األساس   ي كج   
وخمفِّف حلدَّة املشاكل النامجة عن سياسات العوملة وأتثرياهت ا 
عل         ى دول اجلن         وب وتك         رِّس يف نف         س الوق         ت احلك         م 

 .(9)االستبدادي
ال يع   ين ه   ذا الط   رح دع   م فك   رة "الدول   ة الض   عيفة" 
 املوجودة يف كثري م ن البق اع أم ام جمتمع ات أق وى منه ا أتث ريًا
وأكث  ر حض  ورًا، ولك  ن عل  ى العك  س ف  إن اف  رتاَض س  لطٍة م  ا 
أبن قوَّهتا يف مواجهة جمتمعها هي سبيلها إىل البقاء فتحرص 
عل    ى قم    ع اجملتم    ع وتفتي    ت ق    واه، ملمَّ    ا جي    در التنبي    ه عل    ى 
فس   اده، إذ الس   لطة القوي   ة ينبغ   ي أن تك   ون س   بيل جمتمعه   ا 

 القوي أيًضا للتقد م واالزدهار.

                                                           

( طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة احلكم يف مصر املعاصرة، 1)
 .2-2ع سابق، ص ص مرج
ص ص الصراع حول الدميقراطية يف مصر، عبد الغفار شكر، ( 9)

41-41. 

عرفت منذ القدم دولة مركزية بس بب إن مصر اليت 
اعتماده   ا الكلِّ   يِّ عل   ى الني   ل، ك   ان ازدهاره   ا وتق   د م أح   وال 
اإلنسان هبا يكوًنن دائًما يف عصور الدول ة القويَّ ة، لك ن م ا 

كم  ا -مع  ىن ق  وة الدول  ة ال  يت تتق  دَّم هب  ا أح  وال اجملتم  ع؟ إهن  ا 
 تتمثَّ    ل يف تل    ك الدول    ة ال    يت حتصِّ    ل -يوضِّ    ح ج    الل أم    ني

الض  رائب وينض  بط هب  ا نظ  ام التعل  يم وتنف  ق عل  ى املش  روعات 
واخلدمات العامة، وتقدِّم الدعم للفقراء. أما الدولة الض عيفة 
فه  ي تل  ك ال  يت ال حتصِّ  ل الض  رائب وال حُت  رتم فيه  ا القواع  د، 

 .4وخترق فيها القوانني
إذا كان ذلك كذلك فإن حرص السلطة على 

دية ومعنوية يف مواجهة استجماع كل ما تستطيع من قوة ما
اجملتمع وقواه املختلفة مع بسط مظاهر اهليمنة والنفوذ على 
مساحات حركته وجماالت عمله، مل يؤدِّ إىل وجود دولة 

، بل على العكس ضعفت الدولة إمجاال يف مواجهة 4قويَّة
فواعل داخلية وخارجية مفروضة عليها، وابتت أقل قدرًة 

ر عرضًة للتأث ر واالستجابة بتلك على التأثري يف حميطها وأكث
الفواعل اليت ال يعنيها سوى حتقيق مصاحلها اآلنيَّة واليت 
ليس من بينها بطبيعة احلال إعادة إحياء قوى اجملتمع 
وتكويناته األهليَّة، بل على العكس ترغب يف إضعاف كل 
مظاهر املقاومة لنفوذها اليت ميكن أن تصدر عن جمتمع 

ه فيسعى لتحصيلها، واألخطار اليت عفيٍّ يدرك مصاحل
 يتعرَّض هلا فيتجنَّبها أو يقاومها ويواجهها.

                                                           

-1221انظر: جالل أمني، مصر واملصريون يف عهد مبارك ] (4)
 .12-12(، ص ص 9112[، )القاهرة: دار مرييت، 9112

لة اليت حتاول فرض  (4) يف تعامل اجملتمع مع هيمنة أجهزة الدولة املرتهِّ
عليه والتفافه عليها، انظر: سيف الدين عبد الفتاح، الزحف سيطرهتا 

غري املقدس.. أتميم الدولة للدين، )بريوت: الشبكة العربية لألحباث، 
9115.) 
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إشكال واحد  اجليش والسياسة عرب عهود ثالثة:
 ومداخل متعد ِّدة

 نبيل علي
 مقدمة

املوقع اجلغرايف والدولة املركزية جعال من اجليش يف مصر 
اليت  قدميًا وحديثًا أهم مؤسسات الدولة املصرية للدرجة

جعلت الدكتور عمار علي حسن يذهب ألن حممد علي 
اًل ذلك أبن الدولة احلديثة يف ركاب اجليش معلِّ  بىن

احتياجات اجليش فرضت قيام مؤسسات قامت على 
)حممد علي( اجلنود  ة، فلكي يعا ثأكتافها الدولة احلدي

مهم بىن املدارس، ولكي يعلِّ  ،والضباط بىن املستشفيات
ابلزراعة والصناعة،  هلم الغذاء والكساء اهتمَّ  رولكي يوفِّ 

على دور اجليش منذ الفراعنة  اا أن هذا مل يكن جديدً دً مؤكِّ 
 .(1)ع الرئيسيةفهو أداة احلماية والتوس  

ها الدكتور إليته اليت أشار ته وأمهيَّ على حموريَّ -ولكن اجليش 
عمار علي حسن يف الدولة املصرية طيلة هذا التاريخ 

 يوايل السلطان كان جيًشا تقليدايًّ   -ل قدميًا وحديثًاالطوي
ل فيه إال وحيرس عرشه ويبتعد عن الشأن العام وال يتدخَّ 

)االهتمام ابلشأن العام  أبمر منه، ومل تنشأ السياسة
ل فيه( يف منظومة اجليش إال خالل السبعينيات والتدخ  

والثمانينيات من القرن التاسع عشر حيث كانت األوضاع 
مة من الضعف السياسية واالقتصادية وصلت مرحلة متقدِّ 

والفساد نشأت معها مطالبات كثرية ابإلصالح والدستور 
ونشأت معها مطالبات من داخل اجليش  ،وحتديث اجليش

                                                           

 .ابحث يف العلوم السياسية 
العسكرية بعد الثورات -( عمار علي حسن، إدارة العالقات املدنية1)

 دد عالاألمانة العامة، -العربيةون عربية، جامعة الدول ؤ ش جملة العربية،
 .29، ص 9114، صيف 142

نفسه ابإلصالح ابإلضافة ملطالبة النخبة بذات املطالب، 
ميالًدا للسياسة مبعين كون الشأن العام وأمور  وهو ما يعد  

امللك أو احلاكم أو السلطان،  ىالسياسية مل تعد قاصرًة عل
فأصبحت السياسة مبثابة ممارسة عامة من قبل احلاكم 

 .(9)سواء واجلمهور على حدٍّ 
 ،بداية هذا امليالد وعالمته 1229-1212الثورة العرابية 

)قائد  عندما وقف أمحد عرايب 1221سبتمرب  2ويوم 
)حاكم البالد( يف قصر  فيقاجليش( يف مواجهة اخلديوي تو 

 هعابدين حاماًل مطالبه ومطالب الشعب هو أهم أايم هذ
 الثورة وأعظم تطوراهتا يف ضوء هذا اإلشكال.

وخالل أواخر القرن التاسع عشر وحىت منتصف القرن 
العشرين، ظهرت تنظيمات داخل اجليوش أو ما مسي 
اق ابلضباط التنظيماتيني، ففي تركيا ومصر وسوراي والعر 

ا، ففي ا وأيديولوجيًّ كانت اجليوش خمرتقة حزبيًّ ،والسودان
مصر خالل األربعينيات كانت الكثري من األحزاب 

هلا داخل القوات املسلحة،  ةاتبع ةجنحأواحلركات لديها 
، وهي التنظيمات (4)يت هذه الفرتة "عصر التنظيمات"ومسِّ 

)ورمبا األوحد( يف صياغة مستقبل  صاحبة الدور األهم
البالد، بعد قيامها بدور رئيس يف حترير البالد من 

 االستعمار.

                                                           

يف نشوء العسكرية العربية احلديثة شاهد: مقطع فيديو بعنوان "( 9)
خالد " يتحدث فيه مؤمتر اجليش والسياسة -وتطور أدوارها السياسية 

يف مرحلة التحول الدميقراطي يف  اجليش والسياسة"مؤمتر من زايدة، 
موقع ركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، ، املالوطن العريب"

، 9112يوليو  11 :اتريخ االطالع، 9115نوفمرب  94يوتيوب، 
 https://cutt.us/Eg382متاح عرب الرابط التايل: 

 -حماضرة افتتاحية  -عزمي بشارة شاهد: مقطع فيديو بعنوان " (4)
للدكتور عزمي  فتتاحيةالاضرة ا"، يتضمَّن احملاسةمؤمتر اجليش والسي

يف مرحلة التحول الدميقراطي يف الوطن  اجليش والسياسة"ملؤمتر بشارة 
 94موقع يوتيوب، ، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، العريب"
الرابط  رب، متاح ع9112يوليو  4 :اتريخ االطالع، 9115أكتوبر 
 https://cutt.us/B0hsX التايل:

https://cutt.us/Eg382
https://cutt.us/B0hsX
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ن يف اجليش الذي تكوَّ  "الضباط األحرار"كان تنظيم 
املصري منذ بداية األربعينيات صاحب الدور األهم يف 
 صياغة مستقبل اجليش والدولة مًعا، فباسم اجليش أعدَّ 

كم الذي انتهى مبوجبه احل 1249يوليو  94ذ انقالب ونفَّ 
ه اجلمهوري، وعقد اتفاق اجلالء مع حملَّ  امللكي وحلَّ 

اإلجنليز، ومنذ ذلك الوقت ومصر حيكمها اجليش أو أحد 
ابقية  "الضباط األحرار"اثر حتركات تنظيم آه، وال تزال ئأبنا

 .يف الواقع السياسي املصري حىت اليوم
ل اجليش على وظائف غريه من مؤسسات الدولة فمع تغو  

العسكرية ابلشكل الذي تصبح معه -لعالقات املدنيةد اتتعقَّ 
ق ورمبا غري أي حتوالت ال يرضى عنها اجليش صعبة التحق  

ممكنة، ولكن هذا ال يعين أن اجليش يبتعد عن السياسة 
اعتماد  ويف ظلِّ  ،يف الدولة الدميقراطية احلديثة امتامً 

 االنفصال بني اجليش احملرتف واملؤسسات املدنية املنتخبة
الربملان( اخلاضع هلا، فال يوجد جيش بعيد عن -)الرائسة

ون ؤ مع ش االسياسة حبكم تعريفه، فاجليش يتعامل يوميًّ 
احلرب والدفاع وقضااي أخرى يطلق عليها تسوية األمن، 

ون عسكرية ؤ وتسوية أوسع هي األمن القومي وترتاوح بني ش
ق ابالستقرار السياسي واالقتصادي تعلَّ تومسائل  ةحمض

واالجتماعي يف العامل واإلقليم والدولة، وحىت مبعناه الضيق 
 .(1)ليس األمن مفصواًل عن هذه القضااي

يتناول هذا التقرير إشكال اجليش والسياسة يف مصر منذ 
أي منذ بداية عهد مجال عبد  ،9111 وحىت 1249

الناصر مرورًا مبحمد أنور السادات وانتهاًء مبحمد حسين 
هات الكلية والتفصيالت كل مقارن التوج  مبارك، راصًدا بش
الفرتات الثالث، أو  ل اختالفًا بني العهوداجلزئية اليت تشكِّ 

هذه الفرتة  -بناء على معايري موضوعية-م التقرير ويقسِّ 
الطويلة من التاريخ السياسي املصري إىل ثالث فرتات وليس 

وقوع  وحىت 1249ثالثة عهود، متتد الفرتة األوىل من 
، ويتم تناوهلا من مدخل 1251يونيو  4 يف كسةالن

توقيع  وحىت 1251"الصراع"، وتتبعها الفرتة الثانية من 
                                                           

 .املرجع السابق (1)

، ويتم تناوهلا من مدخل "إجراءات 1212معاهدة السالم 
الرائسة للسيطرة على اجليش"، والفرتة األخرية تبدأ من 

 ، ويتم تناوهلا من مدخل9111 يهتوتن 1212
اط"، ة واالجتماعية للجيش والضبَّ "االمتيازات االقتصادي

شار إليه يف العنوان.وهذا هو تعد  
ُ
 د املداخل امل

 9117-9193اجليش والسياسة  -أواًل 
وما صاحبه من  1249عام  ابنقالبتبدأ هذه الفرتة 

، حتوالت يف طبيعة عالقة اجليش ابلعمل السياسي يف مصر
داللة ل وتنتهي بوقوع النكسة وليس بوفاة مجال عبد الناصر،

النكسة وما حلق هبا من أحداث فيما يتعلَّق بطبيعة العالقة 
، بني اجليش ومؤسسات الدولة السياسية وخاصة الرائسة

وحسب تقدير الباحث فإن املدخل األنسب لتناول هذه 
هلا سنوات ما بعد  فْ ولذلك مل ُتضَ  ،الفرتة هو الصراع

 النكسة من حكم مجال عبد الناصر.
لكل  ،ني الضباط خالل هذه الفرتة مبرحلتنيالصراع ب رَّ مَ 

وقع الصراع  مرحلة منها طبيعتها وأطرافها، املرحلة األوىل
فيها بني مجال عبد الناصر ومعه معظم ضباط جملس قيادة 
 ،الثورة يف مقابل حممد جنيب رئيس اجمللس ورئيس الوزراء

وبدأ الصراع  ،1244وتنتهي إبقالة جنيب  1249من وتبدأ 
نذ اليوم األول للضغط علي جنيب لتعيني عبد احلكيم فيها م

ا عامر الرائد وقتها مديرًا ملكتب رئيس الوزراء وقائًدا عامًّ 
وقتها لتبدأ حلقات أخرى من  ات املسلحة، وهو ما متَّ للقوَّ 

الصراع بني نفس اجلهتني حول الدميقراطية واحلكم النيايب 
عقد واألهم، وهي قضية الصراع األ ،وعودة اجليش للثكنات
إبجباره على االستقالة ووضعه حتت  وانتهت إبقالة جنيب أو

 .(9)1244نوفمرب  14اإلقامة اجلربية يف 

                                                           

رائسة الوزراء يف  ويف هذا التوقيت كان جنيب اثين عسكري يتوىلَّ  (9)
 نفس املنصب قبل ذلك مصر بعد حممود سامي البارودي الذي توىلَّ 

، وهذا وضع جيب التأكيد عليه 1221ا بعد ثورة عرايب بسبعني عامً 
إلدراك حجم الفارق  ،ناصرعبد القبل الولوج ملا بعده من فرتة ة بشدَّ 

يف وضع اجليش وضباطه من السياسة واحلكم يف هذه الفرتة مقارنة 
 بني الفرتتني.
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ابإلضافة لصراع ًنصر مع بعض أسلحة اجليش الرافضة 
 لسياسته أثناء وجود جنيب وبعد إقالته، غري أنه مل يستمرَّ 

ت كلها ا فانتها ممتدًّ طوياًل ابلشكل الذي جيعل منه صراعً 
كان الرئيس   1245، ففيما قبل حرب 1245قبل عام 

عبد الناصر قد واجه أصعب ما مُيكن لقائد انقالب 
ا من ا قاطعً عسكري )أو ثورة( أن يُواجهه، فقد واجه رفضً 

ر جمللس أكرب وأهم سالحني يف ذلك الوقت لألداء املبكِّ 
الرفض ل هذا قيادة الثورة )أو لقيادة اجليش اجلديدة( وقد متثَّ 

مبُحاولة انقالب سالح املدفعية يف  يَ د فيما مسُِّ ر  والتم
اليت   1244د سالح الفرسان يف ر  ، مث حُماولة مت1244

 .(1)كادت أن تُنهي وجود جملس قيادة الثورة
وبذلك يكون عبد الناصر قد أزاح اللواء حممد جنيب من 

ع ا، وأهنى صراعه ماجملال العام العسكري والسياسي هنائيًّ 
ويبدو واضًحا أن  بعض األسلحة الرافضة له داخل اجليش،

الصراع يف هذه املرحلة كان حول وجهات النظر مقابل 
 ،ااألعقد واألطول واألعمق أثرً  واملرحلة الثانية وهصراع 

وكان طرفه الثاين عبد  الذي دار حول النفوذ ابألساس،
ش احلكيم عامر أقرب أصدقاء مجال عبد الناصر وقائد اجلي

 وقتها.
ا متاًما لدور مطمئنًّ مل يكن عبد الناصر وهو الضابط سابًقا ف

، ومل يكن لُيشرك اجليش (9)اجليش ومل خيضع اجليش له متاًما
معه يف احلكم، فلم يكن عبد الناصر يريد إقامة دكتاتورية 

اجليش، أي   مسنوًدا منا مجهورايًّ عسكرية وإمنا أراد حكمً 
 ل فيه،ا للحكم دون أن يتدخَّ أراد أن يكون اجليش حارسً 

                                                                                    

للمزيد حول وضع الضباط يف املناصب السياسية خالل الفرتة األوىل 
إشكاليات  ..عزمي بشارة، اجليش والسياسة :انظر 1249-1251

املركز العريب لألحباث ودراسة  :ذج عربية، )بريوتنظرية ومنا
 .144-141(، ص ص 9111السياسات، الطبعة األوىل، أبريل 

ا ا متامً هل كان الرئيس مجال عبد الناصر مطمئنًّ حممد اجلوادي،  (1)
 2 :، اتريخ االطالع9112فرباير  91للجيش؟، مدوًنت اجلزيرة، 

 :التايل الرابط ربمتاح ع، 9112 أغسطس
 https://cutt.us/aLema 

 املرجع السابق. (9)

وهو ما مل يكن  ،(4)ختو فًا من دور اجليش االنقاليب احملتمل
ولذلك  ؛شركاءه يف االنقالبو يُرضي زمالءه يف اجليش 

دارت أحداث الصراع بني ضباط الرائسة وعلى رأسهم 
ومن جانب عبد  .ًنصر وضباط اجليش وعلى رأسهم عامر

ذها حلسم الصراع ت اختَّ ة إجراءاالناصر ميكن رصد عدَّ 
 منها: ،لصاحله

مل يرجع اجليش بكامله للثكنات ومل تقم حكومة مدنية  -
، فلم خيرج اجليش من خالصة وإمنا بقي األمر بني هذا وذاك

 .حيز السلطة ومل يصبح هو احلاكم
ني خلع بزاهتم العسكرية طاملا طلب من زمالءه العسكريِّ  -

 ميارسون العمل السياسي.
تقوم و د النظام من خارجه، س قواعد شعبية تؤيِّ أتسي -

هيئة  نشأابحلشد والتعبئة له مع السيطرة الكاملة عليها، فأ
حمله  حلَّ مث  ،1241حملها االحتاد القومي  حلَّ مث  ،التحرير

 .1259االحتاد االشرتاكي 
فإن عبد احلكيم عامر كقائد للقوات  ،وعلى اجلانب اآلخر

ة، ملواجهة ًنصر اءات مضادَّ ذ عدة إجر املسلحة، اختَّ 
 وتصوره لدور اجليش، كان من هذه اإلجراءات:

 ،عة من الوظائفذ املشري عامر لنفسه جمموعة متنوِّ اختَّ  -1
فأصبح مشرفًا على الطرق الصوفية ورئيًسا الحتاد كرة القدم، 

 الحتاد املالكمة والنادي ب اثنني من أتباعه رئيسنْي ونصَّ 
اإلشراف على مؤسسة الطاقة الذرية  األهلي، كذلك توىلَّ 

واملركز القومي للبحوث، وأصبح مسؤواًل عن مؤسسة النقل 
 العام يف مدينة القاهرة، ورئيًسا للجنة العليا لتصفية اإلقطاع.

عن طريق الرواتب -عامر عبد احلكيم بىن  -9
شبكة من الوالءات لشخصه من الضباط  -واالمتيازات

عن قصوره  ىه نزواته وتتغاضالذين بقوا يف اجليش تشارك
 املهين وتشاركه صراعه على النفوذ يف الدولة.

حتييد رئيس اجلمهورية واجمللس الرائسي متاًما عن شئون  -4
 .1259الدفاع والقوات املسلحة بداية من 

                                                           

إشكاليات نظرية  ..عزمي بشارة، اجليش والسياسة :للمزيد انظر (4)
 .149ومناذج عربية، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/aLema
https://cutt.us/aLema
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فصل ميزانية اجليش عن ميزانية وزارة احلربية بدًءا من  -4
 .1259عام 
له جمرد مساعد لعامر أي هتميش دور وزير احلربية وجع -4

مبعين خضوع الوزارة للجيش بداًل من خضوع اجليش 
 عامر بنفسه حتديد اختصاصات وزير للوزارة، فقد توىلَّ 

 .1255س بدران وقتها بداية من عام  احلربية 
االحتفاظ حبق تعيني كبار القادة يف يده، وإحباط  -5

ية من حماولة ًنصر جلعل حق تعيني قادة الكتائب واأللو 
 .1259صالحيات رئيس اجلمهورية عام 

لعبد الناصر يف القوات املسلحة سوى التوقيع  دْ عُ مل ي َ  -1
على ترقيات الفريق والفريق أول وكل شيء خيص القوات 

 املسلحة بقي حكرًا على عبد احلكيم عامر.
 1255إزاحة زكراي حميي الدين من رائسة الوزراء عام  -2

ن دور اجليش قائاًل "يف مصر ر ًنصر مألنه سبق وحذَّ 
دولتان اجليش واحلكومة"، وتعيني صدقي سليمان الذي 

ني يف جملس الوزراء من الثلث زادت معه نسبة العسكريِّ 
 .(1)ألكثر من النصف

هذه احلالة من الصراع العسكري يف ميدان السياسة ومن 
ل الكبري من جانب العسكر مل يكن قبلها هذا التدخ  
ل مثة طبيعة جمتمعية تقبل ذلك، فتدخ   ليحدث لوال أن

العسكر يف السياسة وسيطرته على مقدرات احلكم قد 
-سم ابلنظام الفالحيحصل يف البلدان العربية اليت تتَّ 

ا ومصر واجلزائر والسودان والعراق، أكثر ممَّ  الزراعي كسوراي
ة الرتكيب كاألردن والسعودية ودول حدث يف البلدان قبليَّ 

ر ه إىل أن طبيعة اجملتمع الفالحي تؤثِّ وهذا مرد   ،(9)اخلليج
ل فاجلندي الفالحي قبِ  ؛على أداء العسكر بشكل عام

ع بطبائع ل مبادئ االنتساب إىل العسكر وتطبَّ وتقبَّ 
ع مل يلغ متاًما انتماءاته األولية تنظيماته، غري أن هذا التطب  

                                                           

إشكاليات نظرية ومناذج عربية،  ..عزمي بشارة، اجليش والسياسة( 1)
 .142-141، ص ص مرجع سابق

ق اخلوري، العسكر واحلكم يف البلدان العربية، افؤاد إسح (9)
 .44 (، ص1221دار الساقي، الطبعة األوىل، بريوت: )

صفوف  ت هذه الروابط يفته األم، واستمرَّ كه بعصبيَّ ومتس  
وكانت فيما بعد النواة األساسية اليت قامت عليها  ،اجليش

الت السياسية داخل العسكر كما حصل االنقالابت والتكت  
 .(4)يف سوراي والعراق

كانت الصداقة وأخوية السالح جتمع بني الكثري من قادة ف
يوليو فيما بعد،  94تنظيم الضباط األحرار، قادة انقالب 

يدة والصراع الشديد أيًضا بني مجال وكانت الصداقة الشد
عبد الناصر وصديقه عبد احلكيم عامر من أكثر العوامل 
أتثريًا على مستقبل اجليش والنظام السياسي والدولة ككل، 
إذ ما كان تنظيم الضباط األحرار يستمر وينجح لوال 

وا له، وما كانت العالقات الشخصية بني أغلب من انضم  
لشكل لوال الصراع الذي دار بني النكسة لتحدث هبذا ا

عبد احلكيم عامر قائد اجليش وعبد الناصر رئيس الدولة، 
وبذلك تكون العالقات الشخصية )الصداقة/الصراع( بني 

رة بشكل كبري يف أهم أحداث الواقع السياسي العسكر مؤثِّ 
 1249 يوليو 94انقالب بني املصري خالل هذه الفرتة 

 .1251ونكسة 
ر على طبيعة دور اجليش أن بنية اجملتمع تؤثِّ  ضحوبذلك يتَّ 

ن االنقالابت العسكرية يف إذ إ ،يف العمل السياسي
ة يف اخلربة العربية كانت تقوم هبا العناصر يَّ لِ بَ اجملتمعات القَ 

فاشلة تقريًبا كما  -ابستثناء موريتانيا-وكلها  ،ةيَّ لِ بَ غري القَ 
 .(4)حصل يف األردن والسعودية والبحرين

ر فيه كذلك، فباإلضافة ر اجليش ببنية اجملتمع ويؤثِّ أثَّ يت
ر كات اجليش، فهو يوفِّ ر اجملتمع بتحر  للتأثريات السابقة، يتأثَّ 

لالرتقاء  الزراعي وسيلةً -للناس يف النظام الفالحي
كان احلكم سواء  وال فرق يف هذا األمر  ،االجتماعي

يف  1249، فانقالب (4)نيللعسكر أم كان احلكم للمدنيِّ 
ة يَّ ل دخول أبناء العائالت الفقرية أو األمِّ مصر سهَّ 
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، ويف (1)وعائالت الطبقة دون الوسطى للكليات العسكرية
مة وهلا أيديولوجية ة ومنظَّ طة قويَّ غياب طبقة متوسِّ  ظلِّ 
هذه الطبقة لتغيري  االنقالب العسكر حملَّ  لَّ ة هبا، حَ خاصَّ 

ألرستقراطية الزراعية، العالقات الزراعية وإحلاق هزمية اب
ي للوصاية الربيطانية وفساد العرش، وأقام والتصدِّ 

موا العسكريون ألنفسهم جمتمعات خاصة معزولة، وقوَّ 
ني، أنفسهم كنوع من األخوايت املغلقة يف مواجهة املدنيِّ 

قهم وانضباطهم وعدم ميوعتهم د تفو  ت تؤكِّ روا سردايَّ وطوَّ 
الت جمتمعية وعسكرية كلها حتو  ، و (9)نييف مواجهة املدنيِّ 

 الظروف السياسية مع الوقت تستمر ابضطراد مع تغري  
 وسريصدها التقرير يف كل فرتة.

على  تْ ضَ النفوذ قَ  ىيبقى أن حالة الصراع الشخصي عل
بداية من اللواء حممد  ،ااملستقبل السياسي للمتصارعني مجيعً 

وكذلك  ،ناصرا بعبد احلكيم عامر ومجال عبد المرورً  ،جنيب
يف  1251يونيو  4لضعف حالة اجليش وانتكاسته يف  تْ أدَّ 
ئة، وكذلك قضت على أوضاع عسكرية وفنية سيِّ  ظلِّ 

ته، وبذلك تكون الدولة املشروع السياسي الناصري برمَّ 
 وهناا وقعوا ضحااي هلذا الصراع. واجليش واألفراد مجيعً 

 كلما يتضخَّم العسكرية-املدنية العالقات إشكال أن يتَّضح
 احملرتف النظامي اجليش بني العالقة يف التماهي ازداد

 احلديثة. الدولة يف واملؤسسات واألفراد
 9171-9117اجليش والسياسة  -اثنًيا

حالة الصراع بني قائد اجليش  1251أهنت نكسة يونيو 
عبد احلكيم عامر ورئيس الدولة مجال عبد الناصر، وبدأت 

ت فيها الرائسة على استعادة بعدها مرحلة جديدة عمل
السيطرة على اجليش وبشكل كامل ال حيتمل املنازعة من 

ت هذه فيهم قائده نفسه، واستقرَّ  ناطه مبمن ضبَّ  أيٍّ 
ودخول  1212األوضاع حىت توقيع معاهدة السالم 

                                                           

 :مجهورية الضباط يف مصر، )بريوت ..يزيد صايغ، فوق الدولة (1)
 .94(، ص 9119 سالم الدويل، أغسطسمؤسسة كارنيغي لل

إشكاليات نظرية ومناذج عربية،  ..عزمي بشارة، اجليش والسياسة (9)
 .141-142مرجع سابق، ص 

ر يف موقفه من ات أخرى على وضع اجليش تؤثِّ متغريِّ 
حسب تقدير -يتم تناول هذه الفرتة سالسياسة، ولذلك 

من مدخل "إجراءات الرائسة للسيطرة على  -الباحث
اجليش"، ومن أهم هذه االجراءات وأكثرها أتثريًا بعد 

 النكسة مباشرة:
ولية اهلزمية لعبد احلكيم عامر ؤ ل عبد الناصر مسيمحت -
اجمللس العسكري  لِّ ومن مثَّ قام حبضابط آخرين  211و

ون عبد الناصر قد وبذلك يك ؛وأقال أعضاءه االثين عشر
 ص من عامر وكل من يواليه أو يتبعه داخل اجليش.ختلَّ 
قيادة اجليش اجلديدة من اجليل الثاين من تشكيل  -

 ااطً الضباط الذين مل يكونوا من الضباط األحرار وكانوا ضبَّ 
 ني.ني ال ثوريِّ مهنيِّ 
الذي جيعل وزير  1252 سنةل 4قانون رقم الر اصدإ -

والوزارة منصب -حة ات املسلَّ ا للقوَّ امًّ احلربية قائًدا ع
وبذلك يكون الوزير السياسي هو األعلى يف  -سياسي

اجليش ووالءه للرئيس صاحب الفضل يف تعيينه ابألساس، 
وينتهي امتياز كون وزير احلربية مبثابة موظف عند القائد 

 العام كما كان أايم عامر.
عقيد فما صارت ترقية الضباط من رتبة  1252منذ عام  -

 اله عمليًّ وصار وزير احلربية ممثِّ  ،فوق من صالحيات الرئيس
 لدى اجليش.

مت إنشاء قوات األمن املركزي لوضع  1252يف عام  -
قطاع من اجملندين يف اجليش حتت إمرة وزير الداخلية هبدف 
إبقاء العسكر بعيًدا عن مهمة قمع الشعب يف 

 االحتجاجات.
ني يف احلكومة ليشكل ريِّ تقليص عدد الوزراء العسك -

% عام 55بداًل من  1211% عام 91الضباط 
 .(4)م1251

ومن جانبه استكمل السادات وإبجراءات أشد قسوة  ●
وبشكل دوري ومستمر إجراءات سيطرة الرائسة على 

والقضاء على أي احتمال حىت ولو بعيد لنفوذ  ،اجليش
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ية، د نفوذ رئيس اجلمهور عسكري يف العمل السياسي يهدِّ 
 وكان من أهم هذه اإلجراءات:

السادات عالقة مع القادة يف اجليش من خلف ظهر  اءبن -
الوزير حممد فوزي أفشل هبا انقالب مايو، منها عالقته 
مبحمد صادق رئيس األركان، وسعد الدين الشاذيل قائد 

ول عن ؤ منطقة البحر األمحر، وعبد الغين اجلمسي املس
 التدريب وغريهم.

زير احلربية حممد صادق صاحب الفضل يف إفشال و  ةقالإ -
 أمحد امساعيل نه، وعنيَّ ته ومتك  االنقالب خوفًا من شعبيَّ 

لوالئه الشديد له وألنه عوقب قبل ذلك مرتني بسبب 
 أنه مريض ومات ابلفعل بعد احلرب. ااإلمهال وكان معروفً 

املستوايت بشكل  كلِّ   ىة علحركة تغيريات مستمرَّ  اءجر إ -
من الضباط من تعزيز نفوذه يف  ن أيٌّ ن يتمكَّ أي قبل دور 

ل ولو مكانه، وليقطع الطريق على أي قوة ميكن أن تتشكَّ 
 ل خطرًا على حكمه.بعد سنوات قد متثِّ 

سواء املوالية منها  ،تصفية مراكز القوى بشكل مستمر -
نت بفعل االنتصار يف احلرب أو ناصر أو اليت تكوَّ عبد الل

ه مسعة طيبة خيشاها السادات على املدى حىت من كانت ل
 البعيد.

ق من ني يف جملس الوزراء، فلم يبْ ص نسبة العسكريِّ يقلت -
النخبة احلاكمة يف عهد السادات إال مثانية ضباط سابقني، 

ني بل زايدة قوة الرئيس لزايدة قوة املدنيِّ  ولكن هذا مل يؤدِّ 
 نفسه على حساب النفوذ السياسي السابق للجيش.

ا للقوات نفسه قائًدا عامًّ الرئيس السادات ن عالإ -
ص لنفسه املسلحة ابإلضافة لكونه القائد األعلى وخصَّ 
 ل يف أدقِّ مكتًبا يف القيادة العامة للقوات املسلحة وتدخَّ 

د قائد سياسي ة للحرب رغم كونه جمرَّ يَّ التفصيالت الفنِّ 
 .معروف أن حياته يف اخلدمة العسكرية مل تكن طويلة

من القادة  أيٍّ على بعد كامب ديفيد عدم اإلبقاء  -
 ني الذين شاركوا يف احلرب.العسكريِّ 

ا بعد احلرب وخصوصً  ص ميزانية اجليش بشكل حادٍّ يقلت -
 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

عن قضااي  تقوية الداخلية ابلشكل الذي يُبعد اجليشَ  -
ل يف ة للتدخ  ياألمن الداخلي حىت ال تكون له فرصة حقيق

الشأن العام، وهو ما حدث ولكن مل يلغ متاًما احلاجة 
لتواجد اجليش يف بعض األحداث كانتفاضة اخلبز عام 

1211. 
هبذه اإلجراءات استطاعت الرائسة أن تستعيد السيطرة على 

ل يف العمل تدخ   اجليش وأن تضمن والءه وابتعاده عن أيِّ 
أن اجليش تدخل عام السياسي يتعارض مع ما تريد، فرغم 

إلهناء انتفاضة اخلبز، إال أنه مل يستطع أن يعيق  1211
دعوات  قَ لْ سرائيل، ومل ت َ إحتركات السادات يف السالم مع 

 
ُ
د على الدكتاتور" أي قال من اجليش "للتمر  الشاذيل امل

استجابة يف القوات املسلحة، وإمنا أظهر اجليش التزامه 
سرائيل، وأظهر إابلسالم مع ق سياسة الرئيس فيما يتعلَّ ب

 .(1)ا وطاعة بعد توقيع االتفاقاتانضباطً 
ًما كبريًا على مستوى ق تقد  وبذلك يكون السادات قد حقَّ 

ق أو بقوٍل آخر طبَّ  ،يف دولة يوليو ةعالقة اجليش ابلسياس
مثايل،  هرؤية عبد الناصر لدور اجليش يف احلكم بشكل شب

سية إال أنه مل يكن حلساب املؤسَّ ًدا ًما جيِّ وهذا وإن كان تقد  
ًما لسلطات ونفوذ الرئيس الذي والدميقراطية وإمنا كان تضخ  

مل يعد شعب وال جيش يف مصر وقتها قادرًا على ثنيه عن 
، سواء يف اجملال العام السياسي أو فيما يتعلَّق فعله ما يود  

، مع بقاء اجليش حارًسا وحامًيا له بعالقة اجليش ابلسياسة
 مل االنفصال بني اجليش والسياسية كون ، ومعوال الوقتط

إال أن فرتة ما بعد النكسة هي  الثالثة العهود عرب يتحقَّقْ 
 .األقرب لنظرية االنفصال

 فيما خيص   وإمجااًل فإن فرتة ما بعد النكسة مل تكن شائكةً 
وذلك لقصر هذه الفرتة وكون االهتمام  ،اجليش والسياسة

ا على احلرب من ًنحية، ميع كان منصبًّ العام من جانب اجل
ومن ًنحية اثنية حسمت الرائسة مسألة إخضاع اجليش هلا 
منذ بداية هذه الفرتة وهو ما قطع الطريق على أي تطورات 

 قد حتدث يف مواقفه السياسية.
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 3199-9171اجليش والسياسة  -اثلثًا
بعد توقيع اتفاقية السالم كان اجليش الذي صنع النصر هو 

اجليش أفراد م عدد إذ تضخَّ  ،كرب التحدايت أمام الرئيسأ
ته أيًضا، مت ميزانيَّ وتضخَّ  ،ابلضرورة بفعل احلربوضباطه 

لتكون آخر احلروب وتوقيع  طَ وبعد انتهاء احلرب اليت ُخطِّ 
لم تعد هناك حاجة ف ،ااملعاهدة اليت رسخت ذلك عمليًّ 

تمل هذا الكم هلذا العدد الكبري ومل تعد املوازنة العامة حت
الكبري من النفقات العسكرية، ولذلك عكفت مصر على 

تها العسكرية، فوفًقا لتقرير البنك الدويل ختفيض ميزانيَّ 
استهلكت النفقات العسكرية من الناتج احمللي اإلمجايل 

% 91ابملقارنة أبكثر من  9112% فقط عام 9ملصر حنو 
تقريبًا، ، وأما العدد فجرى ختفيضه للنصف (1)1215عام 

وجرى تعويض كل ذلك بعدد من االمتيازات االقتصادية 
اطه، كانت هذه االمتيازات هي واالجتماعية للجيش وضبَّ 

مسة هذه الفرتة من اتريخ مصر وصاحبة التأثري األهم يف 
حسب تقدير -ولذلك فهي  ؛متالزمة اجليش والسياسة

املدخل األدق لتناول هذه اإلشكالية يف هذه  -الباحث
اليت تبدأ بتوقيع املعاهدة وما أعقبها من دمج  رحلة،امل

اجليش يف الوظيفة التنموية للدولة وتوسيع نشاطه 
االقتصادي واالجتماعي، وتنتهي مع هناية فرتة الدراسة 

 .9111ابنتهاء عهد مبارك 
التوافق بني اجليش والرائسة يف هذه املرحلة حمل الصراع  حلَّ 

لرئيس مع اجليش على أدوار أخرى يف الفرتة األوىل، فتوافق ا
 ته وامتيازاته، وتوىلَّ حتافظ على قوَّ  -بعد هناية آخر احلروب-

امللحق العسكري يف واشنطن عبد احلليم أبو غزالة وزارة 
ة توسيع النشاط االقتصادي واملدين للجيش، الدفاع ومهمَّ 

 توىلَّ كما تب،  اط من خمتلف الر   حتسني وضع الضبَّ وتوىلَّ 
، ومل يكن (9)دمج اجليش يف الوظائف التنموية للدولة عملية
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وية علي أتت هذه االمتيازات العسكرية وتلك الوظيفة التنم (9)

 يسرائيل العدو االسرتاتيجإحساب عقيدة اجليش املصري اليت تعترب 
 حصل يف عقيدة اجليش والوحيد، ولكن هذا ال يعين أن تبدياًل 

 49قانون رقم لترسيخه اب بل متَّ  ،سياسي هٍ د توج  ذلك جمرَّ 
، اخلاص إبنشاء جهاز اخلدمة الوطنية، والذي 1212 سنةل

ا عن ميزانية الدولة، منح القوات املسلحة استقالاًل ماليًّ 
حيث مسح هلا بفتح حساب خاص يف مصرف جتاري 

ج ذها، وابلتدر  فيه دخلها من املشاريع اليت تنفِّ  عَ ودِ لتُ 
أصبحت القوات املسلحة يد الدولة الطوىل يف تنفيذ 

هذا  رَ مشروعات البىن التحتية والرفاه واخلدمات وغريها. وبُ رِّ 
الدور االقتصادي الكبري ابملسامهة يف إجناح خطط الدولة 

وق من العرض التنموية، وعدم ترك اجليش ُعرضة لعوامل الس
قطاعه وجود ر والطلب، وهو ما يعين أن اجليش برَّ 

رات اشرتاكية يف الوقت الذي كانت الدولة االقتصادي مبربِّ 
ة تناقض بني ومل يكن مثَّ  ، اقتصاد السوق الرأمسايلفيه تتبىنَّ 

، وهو ما يعين أن هذا (4)اشرتاكية العسكر ورأمسالية الدولة
سة االنفتاح االقتصادي اليت التوج ه كان منفصاًل عن سيا

 .تبنَّاها السادات
ق بطبيعة ر نوعي كبري جيب رصده فيما يتعلَّ ة تطو  وهنا مثَّ 
والتنظريات احمليطة  ،ل اجليش وما خيرتقه من جماالتتدخ  

بذلك، فبعد أن كان اجليش خالل اخلمسينيات والستينيات 
ظريات ل يف أمور السياسية واحلكم، وتنتشر تنيف مصر يتدخَّ 

 ع،لذلك من قبيل الدور الطليعي التغيريي للجيش يف اجملتم
الثورة ويشرتك فيها يف بلدان  أو أن اجليش يفتح الطريق إىل

فة، وهي تنظريات مفهومة يف ضوء النضال الطبقي املتخلِّ 

                                                                                    

املصري خالل فرتة الدراسة على امتدادها، وإمنا جرى هتميش هذه 
العقيدة بشكل كبري واالنشغال ابجلوانب االقتصادية واالستثمارية، فلم 

ومل  ،العداء إلسرائيل يف عقيدة اجليش مقاومة اإلرهاب حملَّ  حتلَّ 
جرى ذلك و ل إيران للعدو االسرتاتيجي الوحيد مكان إسرائيل، تتحوَّ 

خطاب سياسي يعترب أكتوبر آخر احلروب، دومنا تبديل  يف ظلِّ 
سرائيل كعدو من عقيدة اجليش املصري. إحقيقي يف العقيدة يزيح 
كرية للجيش املصري وتطوراهتا منذ امللكية للمزيد حول العقيدة العس

حتوالت  ..سرائيلإحممود مجال، اجليش املصري و  :انظر ،وحيت اليوم
 (.9112أبريل  2املعهد املصري للدراسات،  :سطنبولإالعقيدة، )

،عزمي بشارة، اجليش والسياسة.. إشكاليات نظرية ومناذج عربية، (4)
 .125، 129، 121مرجع سابق ص ص 
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يديولوجية السياسية املهيمنة القاهرة وقتها، أصبح اجليش األ
يف  اًل عن السياسة ومتوغِّ  ادً عَ منذ أواخر السبعينيات ُمب ْ 

واستبدلت تنظريات الدور الطليعي التغيريي  ،االقتصاد
 للجيش ابملسامهة يف اجلهود التنموية للدولة.

ر واستيعااًب له حدثت نقلة يف دراسة وابلتوازي مع هذا التطو  
لت يف االنتقال من البحث العالقات املدنية العسكرية متثَّ 

النقالابت العسكرية اليت الت واعن تفسريات للتدخ  
حدثت خالل اخلمسينيات والستينيات، إىل دراسة األداء 
االقتصادي والسياسي لألنظمة العسكرية اليت أصبحت 

خالصة  .ة يف احلكم خالل السبعينيات والثمانينياتمستقرَّ 
داء االقتصادي لألنظمة ألبعض هذه الدراسات أن ا

عن نظريه يف األنظمة زًا ل منوذًجا ممي َّ العسكرية ال يشكِّ 
املدنية، بينما انتهت إحدى دراسات قياس األداء السياسي 
إىل أن أداء احلكومات العسكرية أضعف وأفقر بكثري من 

رات هي وذلك وفًقا ألربعة مؤشِّ  ،أداء احلكومات املدنية
مستوى شرعية النظام، وغياب احلكم القسري، واحلد من 

 .(1)يةواالستجابة للرغبات الشعب ،العنف
مل  9111ة من بداية التسعينيات وحيت ويف الفرتة املمتدَّ 

ر حقيقي حيدث يف عالقة اجليش ابلسياسة يف مصر تطو  
مغاير ملا هو مستقر منذ توقيع معاهدة السالم، وإمنا 

رات متسارعة يف حجم تطو   -برغبة من الرائسة– حدثت
زئية نات اجلوطبيعة اقتصاد اجليش، ابإلضافة لبعض التبايُ 

وهو صاحب  ،حممد حسني طنطاوي وزارة الدفاع مثل تويلِّ 
املزاج اهلادئ خلف األضواء، قليل الظهور اإلعالمي 
والفاعلية يف اجملال العام، على العكس من عبد احلليم أبو 
غزالة الذي كان حيظى بشعبية كبرية يف اجليش ولدى 

                                                           

مزيد حول تطور دراسات العالقات املدنية العسكرية وأهم لل (1)
أمحد عبد ربه، االجتاهات احلديثة يف دراسة الدور  :انظر نمراحلها

ر(، اجليوش ير حتالسياسي للجيوش، )يف(: محدي عبد الرمحن )
 :والتحول الدميقراطي يف إفريقيا معوقات بناء الدولة الوطنية، )قطر

(، ص ص 9114الدولية، الطبعة األوىل، منتدى العالقات العربية و 
95-41. 

الشعب، ويكثر من الظهور اإلعالمي، وله دور كبري يف 
، وبعزله يكون قد 1225د األمن املركزي القضاء على متر  

ذهب آخر وزراء الدفاع الذين هلم دور يف السياسة أو اجملال 
 ر على الرائسة.العام ولو غري مؤثِّ 

ر حدث تطو   1221 حسني طنطاوي وزارة الدفاع مع تويلِّ 
اط أنفسهم من ثروة اجليش االقتصادية، يف نصيب الضبَّ 
ق على أن حيقِّ  اأبو غزالة حريصً فيه ذي كان ففي الوقت ال

تلف الضباط بال استثناء،  خم لفائدة االكتفاء الذايت اقتصادايًّ 
كانت فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا أايم طنطاوي 

ق القدر األكرب من املكاسب نتيجة دجمها يف نظام حتقِّ 
مبارك، بينما خسر الضباط ذوي الرتب املتوسطة والدنيا 

ثري من املكاسب واملزااي الصغرية، وكان اهتمام حسني الك
ا على شراء والء كبار الضباط لنظام مبارك طنطاوي ُمنصبًّ 
اه الدكتور يزيد صايغ "بدل والء" حيصلون عليه مقابل ما مسَّ 

ل يف فرصة ملواصلة وظيفة يف القطاع عند التقاعد يتمثَّ 
ابلتوازي مع  من وظيفة جديدة اجديدً  ل دخاًل احلكومي، متثِّ 

 ة فإن هذه الوظيفة تتم  املعاش العسكري، وابلنسبة للقلَّ 
ابلتوازي مع اخلدمة العسكرية ما خيدم تكوين السري الذاتية 
وبناء العالقات متهيًدا للحصول على مناصب أفضل بعد 

 .(9)التقاعد
وأصبح الوالء املضمون هو املعيار يف الرتقية طيلة عهد 

أصحاب املواقف السياسية أو غري  اطالضبَّ  امبارك، أم
اجلديرين ابلثقة فال يتجاوزون رتبة رائد ويتقاعدون يف 
الغالب يف بداية األربعينيات من أعمارهم، وال خيتلف هذا 

ته االجتماعية عن فحص اآلراء السياسية للضابط وخلفيَّ 
ر كبري ينقلنا من املساواة قبل ترقيته أايم السادات، وهذا تطو  

)أايم عبد  عية اليت كانت سائدة يف الفرتة األوىلاالجتما
لت دخول أبناء الطبقات الفقرية ودون الناصر( واليت سهَّ 

طة الكليات العسكرية، إىل اعتماد الوالء السياسي املتوسِّ 
واملوقف االجتماعي كأساس للرتقية وكحاكم بدرجة كبرية 

                                                           

مجهورية الضباط يف مصر، مرجع  ..يزيد صايغ، فوق الدولة (9)
 .4-4سابق، ص ص 
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لدخول سلك الضباط من األساس، فرغم أن اجليش يف 
دة أو ال مينع أبناء الفقراء من  ميثل طبقة حمدَّ مصر ال

نون من دخوله عرب دخوله، إال أهنم من ًنحية اثنية ال يتمكَّ 
جراءات والشروط اليت جتعل من ِنسب سلسلة من اإل

 .(1)الضباط ذوي هذه اخللفية ال تزال حمدودة
وخالل العقد األول من األلفية اجلديدة واألخري يف حكم 

جليش ميلك استثمارات يف أغلب قطاعات مبارك، كان ا
االقتصاد املصري تقريًبا، وكان ضباطه خيرتقون أغلب أجهزة 

دون أعلى املناصب يف البريوقراطية الدولة املدنية ويتقلَّ 
عة جماالت كثرية ومتنوِّ فكانت يف املصرية، فأما االستثمارات 

األجهزة املنزلية و سلحة مثل السلع واخلدمات وإنتاج األ
وامتالك وإدارة الشاحنات و املنتجات الزراعية واألغذية و 

التعدين واحملاجر و البنية التحتية و شركات البناء 
احلراسة والصيانة و البرتوكيماوايت والكيماوايت الوسيطة و 

 ...الطاقة املتجددةو املنتجات اإللكرتونية و واملقاوالت 
، وال يهتم التقرير حبصر أو رصد النشاط (9)وغريها

ر ف حبجم التطو  قتصادي للجيش وإمنا هي جمرد أمثلة تعرِّ اال
 .(4)قه االقتصاد العسكريالذي حيقِّ 

وأما عن الضباط فيتواجدون بشكل أساسي يف هيئة الرقابة 
سة ل النموذج األكثر أمهية الخرتاق املؤسَّ اإلدارية واليت متثِّ 

 يالعسكرية لإلدارات املدنية، وكذلك يشهد احلكم احملل
نني يف وظائف مدنية، وخيرتق اط املعيَّ تركيز للضبَّ  أكرب
حة السابقون قطاعات اخلدمة املدنية  اط القوات املسلَّ ضبَّ 

                                                           

للمزيد حول اعتماد الرتقيات يف جيش مبارك على الوالء  (1)
بناء الفقراء القوات أالسياسي والعراقيل املنصوبة على طريق دخول 

 .92، 4بق، ص ص املرجع السا :انظر ،املسلحة
مرباطورية االقتصادية للجيش املصري، براهيم، اإلإمصطفى  (9)
(، ص ص 9112يونيو  1املعهد املصري للدراسات،  :سطنبولإ)
4-14. 
للمزيد حول حجم اقتصاد اجليش يف مصر وطبيعة اجملاالت اليت  (4)

 ،منها وأهم مشروعاته وهيئاته االقتصادية ايسيطر عليها أو حيوز نصيبً 
مرباطورية االقتصادية للجيش املصري، براهيم، اإلإمصطفى  :انظر

 املرجع السابق.

 ؛(4)املرافق واألشغال والبنية األساسية العامةكذلك ة و كافَّ 
اط خيرتقون هيئات رقابية وتنفيذية وخدمية وبذلك فإن الضبَّ 

بني اجليش  ..، وهذا هو املكسب املشرتك .واقتصادية
 سة وبني أفراده ذاهتم على املستوى الشخصي لكلِّ كمؤسَّ 

ل ضمانة كبرية للنظام ًنحية اثنية ميثِّ  نواحد منهم، وهو م
 ق ابألمن الداخلي أو األمن السياسي.السياسي فيما يتعلَّ 

قضى على الذي الصراع يف الفرتة الناصرية  ابملقارنة معو 
 داية من جنيب وحىت ًنصر،، بمجيع أطرافه واحًدا تلو اآلخر

نتجت أ اليتإجراءات السادات يف إخضاع اجليش  كذلكو 
ن جيًشا خاضًعا للرائسة ورئيًسا يفعل ما يريد دون أن يتمكَّ 

أتثري امتيازات يُثار التساؤل عن أحد من منعه أو إيقافه، 
اجليش االقتصادية يف ضوء إشكال اجليش والسياسة يف 

 (؟9111-1212)مصر خالل الفرتة الثالثة 
ن اجليش الذي إولإلجابة على هذا السؤال ميكن القول 

ته أمام الرائسة بعد صراع طويل، عاد منذ فقد عوامل قوَّ 
أواخر السبعينيات وبدفع من الرائسة يكتسب واحًدا من 

ته وهو النشاط االقتصادي والتجاري أهم عوامل قوَّ 
له وهو ما يؤهِّ  اط،واالمتيازات االقتصادية واالجتماعية للضبَّ 

ضت يف اجملال العام يف حال تعرَّ  اكبريً   اويدفعه أن يلعب دورً 
هذه املكاسب للخطر، ولعل هذا ما دفع البعض لتفسري 

االقتصاد  رِ موقف اجليش من مبارك أثناء ثورة يناير بتضر  
العسكري من السياسات الليربالية اليت صاحبت صعود جنم 

ل ن النشاط االقتصادي أهَّ فإ ،أو بقول آخر .مجال مبارك
-1251اجليش املفعول به خالل فرتة ما بعد النكسة )

 له مصاحل اقتصادية حيرسها وحيميها، ( ليصبح فاعاًل 1212
هذا النشاط التجاري الذي يُدر مكاسب مالية كبرية جيعل 

ل يف الشأن العام على الدوام للتدخ   استعدً اجليش مُ 
اسية قد أتيت على حساب رات سيتطو   السياسي ملنع أيِّ 

اقتصاده، ولكن هذه الفاعلية القوية الناجتة عن النشاط 

                                                           

مجهورية الضباط يف  ..للمزيد انظر، يزيد صايغ، فوق الدولة (4)
 .12-11مصر، مرجع سابق، ص ص 
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التجاري واالمتيازات االقتصادية مل تظهر إال يف الظروف 
 االستثنائية يف يناير وما بعدها.

 خامتة
 األوضاع تدهور مع العام الشأن يف اجليش تدخ ل بدأ

 القرن ياتومثانين سبعينيات خالل واالجتماعية السياسية
 بداية 1229-1212 العرابية الثورة وتعترب عشر، التاسع
 عندما- 1221 سبتمرب 2 وكان يوم وعالمته، امليالد هذا
 توفيق اخلديوي مواجهة يف( اجليش قائد)عرايب  أمحد وقف
 ومطالب مطالبه حاماًل  عابدين قصر يف( البالد حاكم)

يه. ومع بداية فارقة ف وعالمة التدخ ل هلذا تتوجًيا -الشعب
األربعينيات من القرن العشرين كان اجليش يف مصر وعدد 
من بلدان الشرق األوسط خمرتقًا حزبيًّا وأيديولوجيًّا، وتُ وَِّج 
هذا االخرتاق يف مصر بسيطرة حركة "الضباط األحرار" 

، مث بدأ بعد هذا التاريخ 1249يوليو  94على السلطة يف 
تقبلهم مجيًعا تقريًبا، صراع بني الضبَّاط قضى على مس

وخلف نكسة حتولت بعدها طبيعة العالقة بني اجليش 
والرائسة من الصراع للخضوع التام، وهو أقرب األوضاع 
لعالقة االنفصال بني اجليش والسياسة، مع كون االنفصال 
مل يتحقَّْق عرب العهود الثالثة وإمنا هذا هو الوضع األقرب 

 له.
ضيف العامل االقتصادي وبعد انتهاء حرب أكتوبر أُ 

إلشكالية اجليش والسياسة، ورغم أنه اسُتخدم إلبعاد 
اجليش عن العمل السياسي إال أن فاعليَّته السياسية ظهرت 
خالل أحداث يناير وما بعدها بعدما أصبح للجيش مصاحل 
اقتصادية يتحرَّك سياسيًّا حلمايتها والدفاع عنها ورمبا 

 تعظيمها.
ضح أن اجليش هو أهم مؤسسات تَّ من خالل الدراسة يو 

ست مع حممد على وحىت الدولة املصرية احلديثة منذ أن أتسَّ 
قاعدة احلكم الصلبة خالل الفرتات  اليوم، وأن اجليش ظلَّ 

 1249الثالثة أو العهود الثالثة حمل الدراسة منذ يوليو 
، غري أنه ال ميكن اجلزم أبن مسرية 9111وحيت يناير 

ر على وترية الل فرتة الدراسة تتطوَّ اجليش والسياسة خ

ة تباينات حقيقية بني الفرتات الثالثة يف وإمنا مثَّ  ،واحدة
موقع اجليش من احلكم ومن رائسة اجلمهورية ومن الشأن 

من   ميكن اإلشارة لعددٍ ل فيه، وإمجااًل العام وطبيعة التدخ  
 لت هلا الدراسة على النحو التايل:االستنتاجات اليت توصَّ 

ما ازداد م كلَّ العسكرية يتضخَّ -إشكال العالقات املدنية -
التماهي يف العالقة بني اجليش النظامي احملرتف وبقية 

 املؤسسات يف الدولة احلديثة.
اعتماد نظرية  اجليش يف الدول الدميقراطية ويف ظلِّ  -

ا بقضااي مرتبطً  الفصل ال يبتعد متاًما عن السياسة وإمنا يظل  
ع واألمن القومي وقضااي االستقرار السياسي احلرب والدفا 

 واالقتصادي واالجتماعي.
احلكم يف مصر إال خالل  -كمؤسسة-اجليش  مل يتولَّ  -

 مجال عبد وحيت تويلِّ  1249فرتات قصرية منها انقالب 
اط من  احلكم ضبَّ ، وإمنا توىلَّ 1244الناصر احلكم يف 

 اجليش برعايته ودعمه.
اجليش يف الشأن العام إال إذا كانت ل ال ميكن أن يتدخَّ  -

ل العسكر يف هناك طبيعة جمتمعية تسمح بذلك، فتدخ  
رات احلكم قد حصل يف على مقدَّ  مالسياسة وسيطرهت

الزراعي كسورية -سم ابلنظام الفالحيالبلدان العربية اليت تتَّ 
ا حدث يف ومصر واجلزائر والسودان والعراق، أكثر ممَّ 

 يب كاألردن والسعودية ودول اخلليج.البلدان قبلية الرتك
االنقالابت العسكرية يف اجملتمعات القبلية يف اخلربة  -

ابستثناء -العربية كانت تقوم هبا العناصر غري القبلية وكلها 
ا كما حصل يف األردن والسعودية فاشلة تقريبً  -موريتانيا
 والبحرين.

جليش مل يرغب أي من أبناء القوات املسلحة أن يشاركه ا -
يف  -عدا حممد جنيب ما-ا وإمنا رغبوا مجيعً  ،يف حكم البالد

ل اجليش قاعدة احلكم وحارسه من دون أن يتدخَّ  أن يظلَّ 
 فيه.
العالقات الشخصية بني العسكر كانت واحدة من أهم  -
رات يف مستقبل اجليش والدولة يف مصر خالل الفرتة املؤثِّ 

 .1251-1249األوىل 
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يف السيطرة على اجليش خالل فرتة ما إجراءات الرائسة  -
بعد النكسة أنتجت جيًشا خاضًعا للرئيس ورئيًسا يفعل ما 

 العام اجملال يف ، سواءن أحد من منعهيريد دون أن يتمكَّ 
 ابلسياسة. اجليش بعالقة يتعلَّق فيما أو السياسي

إشكالية اجليش والسياسة  دْ عُ منذ هناية السبعينيات مل ت َ  -
وإمنا أصبح اجليش ميلك  ،ل يف احلكم فقطدخ  ق ابلتتتعلَّ 
 كبري احلجم وواسع االنتشار.  اومدنيًّ  اقتصادايًّ  انشاطً 
النشاط االقتصادي الذي اسُتخدم إلبعاد اجليش عن  -

در امص واحًدا من أهم السياسة منذ هناية السبعينيات، كان
فاعلية اجليش يف اجملال العام فيما بعد خالل عهد مبارك 

ت هذه الفاعلية يف األحداث االستثنائية يف يناير وما وجتلَّ 
 بعدها.

 
***** 
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 القضاء واستقالله بنی ثالثة عهود

 د. حممد وفيق زين العابدين
 مقدمة

عرب التاريخ ويف مجيع أحناء العامل مثة العديد من النماذج 
املختلفة لألنظمة القضائية، واختالفها ًنبع من أهنا نتاج 

ايري اخلاصة ابلنظم القانونية اخلاصة بكل إقليم تطور املع
د فقط شكل النظم القضائية بل واترخيه، هذه املعايري ال حتدِّ 

ل مفاهيم "االستقالل" و"احلياد" وغريها مما أيًضا تشكِّ 
د نطاقاهتا الذهنية يرتبط جذرايًّ ابلعمل القضائي، وحتدِّ 

 والنفسية.
ين جمرد حالة من عيوإن مفهومي االستقالل واحلياد ال 

ل ل أثناء ممارسة املهام القضائية، بل تتشكَّ ر أو التعق  التحر  
معانيها من وضع القاضي من اآلخرين وعالقته هبم، 
فاالستقالل واحلياد يرتبطان بشروط وضماًنت موضوعية ال 

 جمرد احلالة النفسية أو الذهنية.
إن أي ذكر الستقالل القضاء جيب أن يطرح ابتداًء 

 سؤال: مستقل عن ماذا؟ وملاذا؟ال
األكثر وضوًحا، هو االستقالل عن النظام السياسي للدولة 
ويف القلب منه السلطة التنفيذية، وقد يتبادر إىل الذهن أن 
 مناط االستقالل عملية صنع القرار أو احلكم، واليت عربَّ 
عنها إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية 

: "القضاء يف املسائل نهأب 1224ام الستقالل القضاء ع
املعروضة بنزاهة، على أساس الوقائع ووفًقا للقانون دون أي 
قيود أو أتثريات أو حوافز أو ضغوط أو هتديدات أو 

                                                           

  رئيس احملكمة األسبق جبمهورية مصر العربية ومدير املعهد الدويل
 ابلكويت.لإلنسانيات والعلوم االجتماعية 

تدخالت مباشرة أو غري مباشرة، من أي جهة أو ألي 
 سبب".

ابلطبع هذا هو اجلزء األهم من مفهوم االستقالل، لكن 
ا االستقالل يف الرأي، فيجب أال االستقالل يشمل أيضً 

يتأخر القضاة عن التعبري عن رأيهم فيما خيص القانون 
الذي هو أداة عملهم على مستوايت احرتامه وتطبيقه 

بذلك احلصول على استحسان أي  اومراقبته، وأال يريدو 
 سلطة أو جهة.

إن اجلمهور ال ميكن أن يضع الثقة يف القضاة إال إذا كان 
رصيد االجتماعي والصفات األساسية اليت لديهم من ال

يف األزمنة القدمية، كانت السلطات  .تناسبهم يف احلكم
س يف املقام األول من قبل رؤساء القرى أو القضائية متارَ 

مني مبساعدة من كبار السن، فهؤالء جمموعات من احملكَّ 
نوا أو يُنَتخبوا، لكنهم وصلوا إىل مناصبهم من القضاة مل يُعيَّ 

ل نوع من الرضا املشرتك أو الثقة املشرتكة، بناًء على خال
 احرتام اجملتمع الذي ينتمون إليه.

نوا ويف الدولة احلديثة ذاهتا مُيكن القول إن القضاة، سواء ُعيِّ 
ذلك  من قبل الدولة أو حىت انُتخبوا يف الدول اليت تسن  

الطريق الختيارهم، كانوا أشخاًصا اكتسبوا ثقة اجلمهور 
مهم القانوين وخربة عملهم وأحياًًن احلكمة ًضا بسبب تعل  أي

وحسن السلوك املفرتضني، لكن األهم هو استقالهلم عن  
كل سلطة، فهذا االستقالل هو الذي مييزهم عن فئات  
كثرية أخرى لديها املعرفة القانونية ومتارس أعمااًل قانونية من 

 طبيعة أخرى.
ق ليس مضموًًن إن أفضل نظام قضائي مبين على الور 
ر املتقاضني لنزاهته، إلنتاج الشرعية والثقة اليت أتيت من تصو  

ا أتيت من ألن الثقة أتيت من املمارسة الفعلية أكثر ممَّ 
ل املتطلبات النصية، واملمارسة الفعلية أيًضا هي اليت تشكِّ 

د مفاهيمها لدى صورة االستقالل واحلياد القضائي وحتدِّ 
 اجلماعة اإلنسانية.

يف اتريخ القضاء املصري احلديث، بشكل مقصود أو غري 
دت اهلياكل القضائية للجهاز القضائي ومع تعدَّ  ،مقصود
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تها، واقُتسمت دها كثرت املناصب وتباينت أمهيَّ تعد  
السلطات بينها، أحياًًن عرب توزيع السلطة املوجودة فعاًل، 
 وأحياًًن من خالل ختليق سلطات جديدة بناء على قوانني

، هذا الوضع اإلداري (1)أو لوائح أو ممارسة فعلية وأعراف
للجهاز القضائي ساهم بشكل كبري يف هتديد كل ضمان 

ل السياسي، كما ساهم حيصن املنظومة القضائية من التدخ  
حماولة لإلصالح من الداخل من  د كلِّ بشكل أكرب يف وأْ 

ج خالل ما ُعرف بتيار استقالل القضاء أو حىت من اخلار 
يف فرتات قليلة ًندرة يف التاريخ املصري احلديث آخرها 

 د. حممد مرسي الفرتة اليت أعقبت الثورة املصرية وتويلِّ 
 الرائسة.

إال أن هذه احلالة للجهاز القضائي سامهت أيًضا يف إذكاء 
النظر  الصراع بني القضاة والسلطة يف فرتات كثرية، بغضِّ 

النظر عن  وبغضِّ  عن نطاق الصراع وحموره من ًنحية،
مآالت هذا الصراع من ًنحية أخرى، واملالحظ اترخييًّا أن 

يضت من ِقبل قضاة السلطة خِ  معارك استقالل القضاة ضدَّ 
احملاكم العادية على وجه اخلصوص، ال النيابة العامة وال 
النيابة اإلدارية وال جملس الدولة إال ًندرًا، وابلطبع ال هيئة 

لني عن اعترب أعضاؤها يف األصل ممثِّ قضااي الدولة اليت 
 الدولة.

وقد حفل التاريخ املصري احلديث مبواقف صدامية بني 
القضاة واحلكومة ارتبطت حبماية احلرايت وحفظ احلرمات 
من كل حيف وجور واعتداء يقع من السلطة التنفيذية، 

اًل يف وهذا من صميم عمل القضاة، ومل يكن يوًما تدخ  
م رِّ فيذية أو انشغااًل ابلسياسة اليت حيَُ عمل السلطة التن

القانون االشتغال هبا، والسوابق اليت سنذكرها ستكشف 

                                                           

( مُيكن أن نقارن ذلك مثاًل ببعض األنظمة القضائية، كالنظام 1)
الكندي، الذي ال يعرف عملية رمسية للرتقية داخل القضاء الكندي؛ 
حيث يتوقع القضاة املعينون يف أي مستوى من احملاكم، يف معظم 
احلاالت، قضاء كامل حياهتم املهنية يف هذا املنصب، حىت يتقاعدوا 

عاًما، مع العلم أبن مثة عدًدا قلياًل من  14إلزامية تبلغ يف سن 
 املناصب وال يوجد مسابقة أو طريقة ما للحصول عليها.

وبال ريب عن أن عدًدا من القضاة مل يكونوا يوًما مبعزٍل عما 
حيدث يف البالد، إذ رأوا أن إقامة العدل يف وجه السلطة 

 حبال من األحوال عن إقامة العدل فوق فة ال يقل  املتعسِّ 
ة القضاء، وهذا هو ضامن قيام دولة القانون منصَّ 

أحد   Richard W. Storyواستمرارها، كما يقول 
كبار قضاة الوالايت املتحدة األمريكية: "ال توجد يف 
احلكومات البشرية سوى قوتني ضابطتني: قوة السالح، 

فوق اخلوف  القوانني قضاة   قوةَ  وقوة القوانني، وإذا مل يتولَّ 
المة، فإن قوة السالح هي اليت ستسود حتًما، وفوق كل م
 .(9)ي إىل سيطرة النظم العسكرية على املدنية"وبذلك تؤدِّ 

 جملس "دور عن مالقيِّ  فهمؤلَّ  يقول د. فاروق عبد الرب يف
واحلرايت" عن مثل هذا النوع من  محاية احلقوق يف الدولة

 "مثة:  عنهم ب "قضاة احلقوق واحلرايت"القضاة الذين يعربِّ 
ى صفات خاصة يلزم توافرها يف القاضي الذى يتصدَّ 

ل يف هذه الصفات تتمثَّ  .لقضااي احلقوق واحلرايت العامة
ع أبقصى درجات النزاهة الشجاعة والصالبة، التمت  

واالستقالل واإلنصاف، الثقافة، املرونة وحسن التقدير، 
وابإلضافة إىل الصفات اخلاصة سالفة الذكر فإن هناك 

كما يلزم -عامة يلزم توافرها يف قاضي احلرايت  صفات
مثل: اخلُلق الرفيع، العلم، املنطق  -توافرها يف أي قاٍض ممتاز
ز يف اللغة واألسلوب، ب، التمي  السليم، والذهن املرتَّ 

والدميقراطية يف احلوار القانوين، الصرب واجللد على العمل، 
لعظيم أن وال يكفي يف قاضي احلقوق واحلرايت العامة ا

 كذلك أن يكون حيوز الصفات السابقة كلها، بل يتعنيَّ 
صاحب رؤية شاملة ملشاكل وطنه، وصاحب موقف من 

 ها".حلِّ 

                                                           

( ويف الفقه الدستوري اإلجنليزي يقولون عن القضاة "األسود محلة 9)
"، وهو تعبري دارج يعكس lions under the throneالعرش 

ء أقوى خملب يردع مدى احلرص الدستوري على أن ميثل القضا
احلكومة إذا عملت أو دعمت ما من شأنه أن يعيق حقوق األفراد أو 

 .ممارسة ُحرايهتم
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خلفية اترُيية حول حركة استقالل القضاء يف ظل  -أواًل 
 امللكية

 نشأة فكرة استقالل القضاء ابملفهوم احلديث: ●
ؤوهنا ت يف كثري من شمعلوم أن مصر كانت قد استقلَّ 

اإلدارية عن الدولة العثمانية منذ وقت مبكر عن سائر 
البالد العربية، وأهنا وقعت بسبب ذلك أو ألسباب أخرى 

ليا ني واإلجنليز، رغم االعرتاف ابلسيادة العُ فريسة للفرنسيِّ 
للخالفة العثمانية عليها، وكان االستعمار التشريعي سابًقا 

ه االستعمار على االستعمار العسكري وغريه من أوج
رضت األنظمة الفرنسية واإلجنليزية يف القانون الثقايف، فقد فُ 

والقضاء وتنظيم احملاكم، وظهرت احملاكم املختلطة إىل 
ست جانب احملاكم األهلية بدياًل عن احملاكم الشرعية، وأتسَّ 

مدرسة احلقوق، إىل غري ذلك من تغيريات جذرية يف نظم 
، ومع هذه التغيريات (1)يتهمالفصل يف منازعات الناس وأقض

ظهرت فكرة استقالل السلطة القضائية بشكل واضح 
، (9)وصريح، وراجت يف األوساط القضائية بشكل واسع

ورمبا يكون انتقاهلا قد جاء مصاحًبا إلنشاء احملاكم املختلطة 
نت يف أغلب أحواهلا من اليت تكوَّ  1214يف هناية عام 

لعنصرين الفرنسي قضاة أجانب، ابإلضافة لسيطرة ا
واإلجنليزي على هيئة التدريس مبدرسة احلقوق اليت أُنشئت 

لت بعد ذلك إىل كلية احلقوق عام اليت حتوَّ  1252عام 
 مع إنشاء اجلامعة املصرية األمريية. 1294

واحلدث األهم يف حركة استقالل القضاء خالل عهد 
يخ امللكية هو إنشاء جملس القضاء األعلى ألول مرة يف اتر 

                                                           

( لالستزادة حول هده التغيريات ميكن الرجوع إىل كتابنا: تطبيق 1)
الشريعة بني الواقع واملأمول.. مباحث وحقائق اترخيية يف قضية تقنني 

 (.9119الم، الطبعة األوىل، الشريعة وتطبيقها، )القاهرة: دار الس
( ليس معىن هذا أن فكرة االستقالل مل تكن موجودة قبل تلك 9)

الفرتة، بل كانت موجودة ومطبَّقة بفاعلية أكرب وأعمق يف بعض 
األزمنة، لكن مل تكن معروفة بصورهتا احلديثة اليت ظهرت يف هناية 

ففكرة القرن التاسع عشر وراجت بعد ذلك يف األوساط القضائية، 
االستقالل يف التاريخ اإلسالمي كان هلا حدود ونطاقات خمتلفة ال 

 يسع هذه الورقة عرضها.

لسنة  41القضاء العريب احلديث ابملرسوم بقانون رقم 
ع به وزير العدل آنذاك من ا كان يتمتَّ ممَّ  هبدف احلدِّ  1245

سلطات مطلقة يف تعيني وترقية ونقل وندب القضاة، إذ 
ًما يف استعمل عدد من الوزراء املتعاقبني هذه السلطة حتك  

الثقة يف  ا مسَّ القضاة ذوي امليول السياسية املعارضة، ممَّ 
استقالل القضاء واألحكام اليت كانت تصدر يف الدعاوى 

ة اليت كانت هلا صلة ابلدولة، فرؤي إنشاء ذلك اجمللس املهمَّ 
برائسة وزير العدل وعضوية رئيس حمكمة النقض ورئيس 
حمكمة استئناف القاهرة ووكيل وزارة العدل والنائب العام، 

 استئناف القاهرة. ةكموأربعة ابالنتخاب من مستشاري حم
لكن سقط هذا املرسوم بقانون لعدم عرضه على الربملان 

مشروع  1242مت احلكومة يف عام عرًضا صحيًحا، وقدَّ 
ل صدوره، فأصدر وزير العدل يف ديسمرب قانون آخر تعطَّ 

إببداء الرأي  تة ختتص  من ذات العام قرارًا إبنشاء جلنة مؤقَّ 
ة أعمال هذه يَّ وحرًصا على جدِّ يف شؤون القضاة اإلدارية، 

أن تكون اللجنة  رَ ًدا هبا عن األهواء السياسية تقرَّ عْ اللجنة وب ُ 
برائسة رئيس حمكمة النقض، وعضوية رئيسي حمكميت 
استئناف القاهرة وأسيوط، والنائب العام، ووكيل وزارة 
العدل، وثالثة من مستشاري حمكمة النقض ختتارهم 

 مجعيتها العمومية.
العمل هبذا القرار حىت صدر قانون استقالل القضاء  مرَّ واست
على إنشاء جملس القضاء  ونصَّ  1244لسنة  55رقم 

األعلى برائسة رئيس حمكمة النقض وعضوية رئيس حمكمة 
استئناف القاهرة، ورئيس حمكمة القاهرة االبتدائية والوكيل 

 د القانون اختصاصات اجمللس.الدائم لوزارة العدل، وحدَّ 
 موقف القضاة من فكرة االستقالل: ●

يف سياق اخللفية التارخيية -يف هذه الورقة  من العسري أن نلمَّ 
ر فكرة ة اليت سامهت يف تطو  بكل الوقائع املهمَّ  -ملوضوعها

سيما مع شدة الصراع الثقايف يف قضية  استقالل القضاء، ال
 التشريع والقضاء يف هذه الفرتة التارخيية املفصلية، اليت

نت كثريًا من األحداث شهدت عدًدا من الثنائيات تضمَّ 
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اليت ميكن اعتبارها مفيدة يف القضية موضوع الورقة مثل: 
 )الوطين / الغريب( )الشريعة / القانون( )الديين / السياسي(.

ا يلزم التأكيد عليه أن مواقف القضاة اليت تفاعلت لكن ممَّ 
ة يف مستوايت مع فكرة استقالل القضاء، رغم أهنا رائج

هنا مل إفردية يف النهاية، وميكن القول  تْ عليا إال أهنا ظلَّ 
ختتزل فكرة االستقالل ابالستقالل عن احلكومة أو امللك أو 
الربملان فحسب، كما حدث الحًقا يف عهدي السادات 
ومبارك مثاًل، بل ُفهمت فهًما واسًعا فارتبطت يف واقعها مبا 

ضايل أو السياسي احملض  ميكن اعتباره من العمل الن
 كاملقاومة.

عبد العزيز ابشا فهمي ميكن أن نذكر من ذلك، مطالبة 
رائسة حمكمة النقض  يلَ أول من وَ - (9171-9141)

امللك فؤاد أثناء حفل مرور مخسني عام على  -املصرية
 1244إنشاء احملاكم األهلية يف دار األوبرا يف هناية ديسمرب 

ع األمة املصرية  خالًصا، وأن تتمتَّ أبن يكون القضاء مصرايًّ 
عني شأن سائر الدول إبدارة العدالة يف دايرها بني أهلها أمج

دير شؤون العدالة فيها، وهو ما كان يعين ة اليت تُ املستقلَّ 
تصفية القضاء املختلط الذي كان يقوم عليه قضاة أجانب، 
نا مما أاثر حفيظة وزير خارجية فرنسا وقرينه اإليطايل، فأعل

يف لقاء مع وزير اخلارجية املصري بعدها أبايم قليلة 
ه من استنكارمها هلذه الدعوة واعرتاضهما على ما القتْ 

فهما أن يكون عند إطالقها وختو   استحسان وتصفيق حادٍّ 
قد قصد هبا مهامجة احملاكم املختلطة والدعوة إىل تصفيتها، 

بعشرة  رئيس الوزراء بعدها وتصاعدت األزمة حىت اضطرَّ 
لالنزعاج وأن  أايم إىل التصريح يف الصحف أنه ال حملَّ 

اعرتاض أو احتجاج وإمنا كانت من  الدعوة مل يقصد هبا أي  
 مماثل   ة يف هذا الشأن، أعقبه تصريح  قبيل املذاكرة اخلاصَّ 

 .(1)لوزير اخلارجية يف جملس النواب!

                                                           

، كيف احتفل القضاء األهلي بعيده مصطفى حنفي بك( 1)
، )القاهرة: ًندي الكتاب الذهيب للمحاكم األهليةاخلمسيين، )يف(: 

 .951-955( ص ص 9م، ج 1221الطبعة الثانية القضاة، 

ه ومن املواقف اليت حسمها التاريخ لفهمي أيًضا أنه توجَّ 
يوًما مبالبسه الرمسية قبل ذهابه إىل حمل عمله لقصر امللك 
 ،فؤاد بعابدين حيث مقر احلكم وطلب مقابلته على الفور

حيث قرأ يف الصحف أن جملس النواب يف سبيله ملناقشه 
صة للقضاة ورواتبهم، وابلفعل التقى ابمللك امليزانية املخصَّ 

رية ألنه شعر إبهانة وأبلغه أبنه سيقوم بتقدمي استقالته الفو 
للسلك القضائي ال ميكن قبوهلا أو الصمت حياهلا ألنه أمر 

 مشني وُيسيء الستقالل القضاء املصري.
 ه إىل حملِّ ما يهم يف احلادثة أن عبد العزيز فهمي بعدما توجَّ 

ب حيث كان رئيًسا هلا وكان يُلقَّ  ،عمله مبحكمة االستئناف
وبعد أن  -كمة النقضقبل إنشاء حم-وقتها بشيخ القضاة 

م ابستقالته أهنى عمله أثبت مبحاضر آخر جلسة أنه يتقدَّ 
كرئيس حملكمة النقض اعرتاًضا منه على امتهان القضاء من 
جانب الربملان يف ذلك الوقت، ومل يكن هذا هو املوقف 
الوحيد الذي أعلن فيه عن غضبه يف حماضر اجللسات، بل 

عطيل أحكام جملس الدولة سبقه قيامه بتوثيق اعرتاضه على ت
 يف حماضر جلسات الدعاوى.
-9173أمحد لطفي السيد )مُيكن أن نضيف إىل ذلك 

الذي كان وكياًل للنائب العام مث رئيًسا للنيابة ( 9113
ني ابلشأن حيث اشرتك مع بعض القضاة واملهتمِّ  ،العامة

العام إبنشاء مجعية سرية أُطلق عليها مجعية )حترير مصر(، 
فة من عبد العزيز فهمي وأمحد طلعت وحامد مؤلَّ وكانت 

رضوان وحممد بدر الدين والدكتور عبد احلليم حلمي، 
ابحلالة السياسية يف مصر وما تعانيه من  وكانت تعىَن 

 .االحتالل الربيطاين
شارك القضاة يف البيان الذي  1212وعندما اندلعت ثورة 

احلها، أصدرته جلنة مندويب موظفي وزارات احلكومة ومص
عون إعالن إضراب مجيع املوظفني عن فيه املوقِّ  رَ والذي قرَّ 
صها حىت جُتاب مطالبهم وملخَّ  1212أبريل  19العمل يف 
ح الوزارة بصفة الوفد الرمسية وأن تشكيلها ال يُفيد أن تصرِّ 

االعرتاف ابحلماية وإلغاء األحكام العرفية وسحب اجلنود 
شوارع وامليادين والقرى وتفويض حني من الني املسلَّ الربيطانيِّ 
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حفظ األمن والنظام إىل رجال البوليس املصري، وكان من 
عني: حممد عاطف بركات ًنظر مدرسة القضاء بني املوقِّ 

الشرعي، وحممد زكي اإلبراشي وكيل نيابة االستئناف، 
وسالمة ميخائيل املستشار مبحكمة االستئناف، وحممد 

ئية بوزارة احلقانية، وعبد حلمي عيسى مدير اإلدارة القضا
العظيم راشد وكيل النيابة مبحكمة مصر املختلطة، وحممد 

 .(1)لبيب عطية سكرتري عام النيابة العمومية
 التحول الذي أحدثه إنشاء ًندي القضاة: ●
اجتمع تسعة ومخسون قاضًيا من  1242فرباير  11يف 

مصر  حمكمة استئناف قضاة احملاكم والنيابة العامة يف مقرِّ 
دوا هدفه فقوا على أتسيس )ًندي القضاة( الذي حدَّ واتَّ 

أبنه "توثيق رابطة اإلخاء والتضامن وتسهيل ُسبل االجتماع 
، (9)والتعارف بني مجيع رجال القضاء األهلي واملختلط"

بينما كان اهلدف احلقيقي من إنشاء النادي هو العمل على 
رب قدر توحيد جهات الفصل بني اخلصومات، وحتقيق أك

 ني.ممكن من االستقالل للقضاة املصريِّ 
 كبريٍ   عون بقدرٍ فبينما كان القضاة يف احملاكم املختلطة يتمتَّ 

من االستقالل، ُحرم القضاة يف احملاكم األهلية من كل 
التمييز بني نوعي القضاة قائًما حىت بعد  ضمانة، وظلَّ 

                                                           

، 9191مخسون عاًما على ثورة عزت عبد الكرمي،  ( أمحد1)
)القاهرة: مركز الواثئق والبحوث التارخيية ملصر املعاصرة، مؤسسة 

 .455(، ص 1211األهرام، 
رئيس جملس القضاء األعلى -( بينما رأى املستشار حسام الغرايين 9)

فيما أخربين به؛ أن ذلك كان  -يف فرتة اجمللس العسكري االنتقالية
عضو جملس -رض احلقيقي من إنشاء النادي، رأى أمحد مكي الغ

القضاء األعلى يف فرتة اجمللس العسكري االنتقالية مث وزير العدل يف 
أن الغرض من إنشاء النادي مل يكن أكثر  -عهد الرئيس حممد مرسي

من حتقيق منافع ومصاحل اجتماعية للقضاة كنقابة خدمية ليس أكثر، 
لتحقيق استقالل القضاة مع إلغاء احملاكم وحتول الغرض بعد ذلك 

 املختلطة تدرجييًّا.

( منه 194يف املادة ) الذي نصَّ  1294العمل بدستور 
 .(4)"القضاة مستقلون"لى أن ع

وحقيقة، فإن التمييز بني القضاة فيما خيص استقالهلم كان 
د جهات التقاضي، فاستقالل القضاة أمرًا منطقيًّا نتيجة تعد  

ق إال إذا اندمج القضاة ال ميكن حبال من األحوال أن يتحقَّ 
د بصرف النظر عن نوع املسائل اليت يف نظام قضائي موحَّ 

ق، فجهات القضاء ال الدوائر أو القوانني اليت تطبَّ تتناوهلا 
 ع اخلصومات.د التشريعات أو بتنو  د بتعد  ينبغي أن تتعدَّ 

سيما قضاة احملاكم األهلية  ال-ومن هنا وجد القضاة 
من  أنه ال مفرَّ  -ني يف احملاكم املختلطةوبعض القضاة املصريِّ 

التقاضي ته توحيد جهات للقضاة تكون مهمَّ  إنشاء ًندٍ 
 من االستقالل للقضاة. ممكنٍ  وحتقيق أكرب قدرٍ 

وجدير ابلذكر أن جملة ًندي القضاة مل تصدر مع إنشاء 
إذ صدر  ،ًندي القضاة، بل مل تصدر إال بعد سنوات طويلة

مبعرفة جملس إدارة ًندي  1252العدد األول منها عام 
كن ار، ومل تسه املستشار ممتاز نصَّ القضاة الذي كان يرتأَّ 

 .(4)تصدر بصفة دورية ابنتظام

                                                           

نصَّْت  1244( ومن املفارقات أن ذات املادة يف مشروع دستور 4)
على أن: "ُتوحد مجيع جهات القضاء على النحو الذى يقّرِره 
القانون"، وكأن استقالل القضاة كان منوطًا بتوحيد جهات القضاء، 

ري يف املذكرة اإليضاحية للمرسوم األمريي يقول عبد الرزاق السنهو 
بتنظيم القضاء يف الكويت: "من أهم مقومات  1242لسنة  12

النظام القضائي أن تتوحد جهات القضاء وأن يكون هذا القضاء 
املوحَّد منظًما على وجه تتبنيَّ معه يف وضوح معامل احملكمة على 

تشريعات اليت اختالف درجاهتا ودوائرها وأن يعرف املتقاضون ال
تطبِّقها احملكمة واإلجراءات اليت تتبعها يف نظر القضااي اليت تعرض 

 عليها".
( واملالحظ أهنا خالل فرتات ضعف سيطرة تيار استقالل القضاة 4)

على النادي عانت من التوقف التام عن الصدور أو الضعف الشديد 
ائية يف يف التناول مقتصرًة على سرد وحشد لألحكام والسوابق القض

الغالب األعم، ويف املقابل فتعد فرتة إحكام سيطرته على النادي من 
م أزهى عصور اجمللة، وقد اشتملت على 9112حىت  9111عام 

توثيقات اترخيية مهمَّة لكثري من وقائع استقالل القضاء يف التاريخ 
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 ة:أتثري مسعة القاضي يف مسريته املهنيَّ  ●
مل يكن تقييم القضاة يف أعماهلم القضائية يف عهود امللكية 

ر عدم اشتهار هذا ما يربِّ  ة، ولعلَّ ر بسمعتهم العامَّ بعيد التأث  
ط يف القضاة يف النصف األول من القرن العشرين ابلتور  

حيث   ،ى الحًقااألخالقي على غرار ما تفشَّ  قضااي الفساد
ن بنًدا كانت تقارير التفتيش القضائي يف مصر قدميًا تتضمَّ 

ن فيه ما يصل إىل ش يدوِّ بعنوان )املسموعات( كان املفتِّ 
صل ابلتفتيش، وهو كل ما يتَّ  علمه يف شأن القاضي املعينِّ 

معته الشخصية، أحمبوب هو من زمالئه أم أهنم بسُ 
بونه! أحُيسن هو أم يُسيء معاملة املتقاضني يتجنَّ 

ووكالئهم؟! هل خيوض يف خالفات أسرية أو مع جريانه؟! 
وهكذا، فإذا مل يقف املفتش القضائي على شيء من ذلك  

 .(مسعته كتب: )ومل يصل إلينا ما ميس  
يف كل  جلان   تْ لَ ُشكِّ  1244بعد قيام الثورة ويف عام 

ملوظفني حتت دعوى تطهري اجلهاز ات االوزارات ملراجعة ملفَّ 
احلكومي من الفساد، ومن ذلك جلنة كانت تراجع ملفات 

 ء!القضاة! وقد انتهى عمل تلك اللجنة إىل ال شي
إال أن اللجنة وهي بصدد أداء عملها وجدت يف ملف أحد 

على أعماله كتبه املفتش القضائي  تفتيشٍ  القضاة تقريرَ 
، (9173-9119حسن إمساعيل اهلخضييب )الشهري 

وحتت عنوان )املسموعات( وجدت اللجنة تلك العبارة 
 ا(!)قاٍض ذليل ال يُرجتى منه أن حيمي حقًّ 
ش رت أن تستعني ابملفتِّ مل تستطع اللجنة تفسري العبارة، فقرَّ 

صلت به وكان قد صار وقتها ًنئًبا لرئيس الذي كتبها، فاتَّ 
م أبنه وأثناء حمكمة النقض، فسألوه عن معىن العبارة، فأجاهب

قيامه ابلتفتيش على أعمال القاضي املذكور أرسل )إشارة( 
إىل حمكمة اإلسكندرية اليت يعمل هبا القاضي وطلب منه 

حيث سيصل  ،إعداد القضااي والسجالت والدفاتر للتفتيش
ويف اليوم "إىل اإلسكندرية يوم كذا يف قطار كذا، يقول: 

عت أن يكون يف وقَّ د وعندما وصل القطار للمحطة تاحملدَّ 
                                                                                    

املصري احلديث فضاًل عن أحداث تلك الفرتة اليت شهدت أوسع 
 ستقالل.أنشطة تيار اال

انتظاري أحد عمال احملكمة، ولكين فوجئت ابلقاضي 
مل تكن من عادة القضاة يف -ينتظرين وُيصافحين ابحنناءة 

فين بنفسه وأقبل على حقيبيت جيذهبا من مث عرَّ  -ذلك الزمان
يده  ه حيملها، فمدَّ دت قلياًل تركتُ يدي إبصرار، وبعد أن تردَّ 
مين يُفسح يل الطريق يف ا، وتقدَّ إىل الشمسية فحملها أيضً 

نا إىل احملكمة، زحام احملطة، واستوقف عربة حنطور محلتْ 
 قابًعا إىل جواري يقوم على خدميت حىت أمتمتُ  وظلَّ 
الع على ما أردت مث عاد يب إىل احملطة، من كل ذلك االطِّ 

ه ال يُرجى منه أن حيمي أدركت أنه قاٍض ذليل وأن مثلَ 
 .(1)"حًقا

يُنظر إىل السلوك غري األخالقي للقضاة على أنه  لقد كان
إذ هم األكثر عرضة لالبتزاز والضغوط  ،مطعن يف استقالهلم

من جانب من يعلمون بسوء سلوكهم والتأثري غري املناسب، 
تساؤل   واألشخاص الذين كانت حياهتم الشخصية حملَّ 

 نوا وأال ُيسمح هلم ابملتابعة. يُعيَّ كان األصل أالَّ 
العالقة بنی القضاء والسُّلطة يف عهد مجال عبد  -ااثنيً 

 الناصر
عالقة القضاة ابلسلطة يف العهد الناصري هي األعنف  تعد  

، واألكثر انقساًما، وميكن أن نقسمها إىل شبه مرحلتني
فية إنفاذ اإلرادة السياسية يف احملاسبة التعس   -األوىل

له واملعارضني  واحملاكمات اجلائرة للنظام امللكي واملوالني
ني يف عمليات تطهريية كربى من خالل االغتيال السياسيِّ 

والسجن واحملاكمات اخلاصة خارج إطار القانون وخارج 
من خالل إخضاع  -الثانية إطار املنظومة القضائية ابلكلية.

املنظومة القضائية للسلطة السياسية، وذلك عرب أدوات 
 أمهها:

الرتهيب للسيطرة على ( استخدام السلطة كل وسائل 1)
القضاة وإخضاع السلطة القضائية إلرادة السلطة السياسية، 

                                                           

( أخربين هبذه احلادثة املستشار حمسن فضلي ًنئب رئيس حمكمة 1)
النقض السابق، وأكدها املستشار أمحد سليمان رئيس حمكمة 
االستئناف ووزير العدل السابق، وهي مذكورة يف جملة القضاة: ًندي 

 .11، ص 9114القضاة، القاهرة، عدد سبتمرب 
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مبا فيها االغتيال واالعتداء ابلضرب والعزل والتشوية 
 واالبتزاز والتهديد.

الناصري داخل  نظام( تكوين خالاي خمابراتية اتبعة لل9)
اجلهاز القضائي، واليت ُعرفت ابلتنظيم السري الطليعي، 

صل يف نفوذه ألرفع املناصب داخل املنظومة والذي و 
 القضائية.

سيما اخلاصة  ( إخضاع االختصاصات اإلدارية ال4)
بتعيينات وترقيات القضاة إلشراف السلطة السياسية من 
خالل جهاز اجمللس األعلى للهيئات القضائية الذي ابُتِكر 

 جملس القضاء األعلى. حملَّ  لَّ حَ وَ 
زتني هاتنِي املرحلتنِي كانتا متميِّ  وقد يتبادر إىل الذهن أن

على التوازي بصورة  اتزمنيًّا، لكن الصحيح أهنما تداخلتا ومتَّ 
أكرب، رغم اجلهود املتضافرة أكثر لوضع القضاء حتت 

ضح ذلك السيطرة السياسية يف هناية الستينيات، وسيتَّ 
بصورة أكرب عند التفصيل يف أهم مظاهر ووقائع انتهاك 

 اء يف العهد الناصري.استقالل القض
 االعتداء على السنهوري وحل جملس الدولة: ●

( أحد أشهر 1211-1224عبد الرزاق ابشا السنهوري )
 رائسة ني العرب يف العصر احلديث، والذي توىلَّ القانونيِّ 

جامعة القاهرة،   - قوقاحلجملس الدولة واألستاذية بكلية 
رات على رأس املظاه 1241كان أحد من خرجوا عام 

املطالبة ابجلالء ضمن كوكبة كبرية من رجال السياسة 
، وأحد من ساندوا جملس قيادة ثورة يوليو، إال (1)والقانون

ات عبد الناصر من الرغبة يف فت له نيَّ أنه وبعدما تكشَّ 
السيطرة على احلكم إبقصاء الرئيس املصري حممد جنيب عن 

السلطة  احلكم ووضعه حتت اإلقامة اجلربية ملنع انتقال
-ني، شرع ابالشرتاك مع املستشار سليمان حافظ للمدنيِّ 

يف إصدار بيان مينح  -رئيس جملس الدولة أيًضا فيما بعد
املشروعية لثورة يوليو يف إطار انتقال السلطة من امللك 
فاروق إىل جلنة الوصاية على العرش فحسب، مطالبني 

                                                           

ارة آنذاك، وأعضاء من السلطة ( وفيهم رئيس الوزراء وأعضاء الوز 1)
 القضائية، خرجوا مجيًعا يطالبون ابجلالء.

ريدان إنقاذ اجليش ابلعودة إىل ثكناته العسكرية، إذ كاًن يُ 
 تها.الثورة من الطعن على شرعيَّ 

وصاحب ذلك إلغاء السنهوري بصفته رئيس جملس الدولة 
عدًدا من القرارات احلكومية، بينها قرارات أصدرها عبد 
 الناصر بنفسه، ابعتباره رئيًسا للوزراء يف عهد حممد جنيب.

ملوقف ابلغ السوء من حيث  1244ضه عام وهو ما عرَّ 
ا الذي كان قاضيً -ذ أوحى حممد أبو ُنصري إ ،التدبري

ا مساعًدا للمجلس وقتئٍذ مث كوف  مبجلس الدولة وأميًنا عامًّ 
يه وزارة العدل عام بتولِّ  تْ جَ وِّ ة مناصب ت ُ بعد ذاك بعدَّ 

إىل رئيس اجلمهورية مجال عبد الناصر بفكرة أن  -1252
 ، فتمَّ جملس قيادة الثورة ون بياًًن ضدَّ السنهوري ورفاقه يعد  

ال النقل العام بزعامة شخص يُدعى "الصاوي" تسيري عمَّ 
وكان رئيس احتاد عمال النقل، واقتحموا جملس الدولة 

، (9)دين هتافات "تسقط الدميقراطية" "حتيا الديكتاتورية"مردِّ 
واعتدوا على السنهوري ابلضرب يف قلب جملس الدولة، ومل 

ومل يلبث  لثورة.ه غري صالح سامل عضو جملس قيادة اينقذْ 
جملس الدولة وإعادة  عبد الناصر إال أن أصدر قرارًا حبلِّ 

 تشكيله على أساس قانون جديد لتنظيمه.
قضية مديرية التحرير ووقائع ال حصر هلا من انتهاك  ●

 استقالل القضاء وتقييد احلرايت:
بلغت وقائع االعتداء على القضاة واستقالل القضاء يف 

عهد  ه يف أيِّ ر من اخلطورة ما مل تبلغْ عهد مجال عبد الناص
ي واملخابرات احلربية سطوهتما سواه، فقد كان للبوليس السرِّ 

اليت طالت كل شؤون الدولة مبا فيها شؤون القضاء، وقد 
استطاعت هذه األجهزة جتنيد رجال هلا داخل املؤسسة 

ابلتنظيم الطليعي، فما برحوا يبذرون  فَ القضائية فيما ُعرِ 
لفتنة والشقاق يف صفوف القضاة، وينقلون أخبارهم بذور ا

 وأسرارهم إىل اجلهات األمنية.

                                                           

( وأخربين األستاذ الدكتور حممد يوسف عدس أن الغوغاء كانت 9)
هتتف أيًضا )تسقط احلرية( وذلك بشهادة شاهد عيان على هذه 
الواقعة أخرب الدكتور عدس الذي كان حينذاك طالًبا يف جامعة 

 القاهرة.
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د السلطة السياسية آنذاك يف ارتكاب اجلرائم ومل ترتدَّ 
واستخدام أعنف الوسائل مبا فيها القتل خارج القانون 
للسيطرة على مقاليد األمور داخل اجلهاز القضائي وتوجيهه 

 وإحكام قبضتها عليه.
من أبرز وقائع االعتداء، ما حدث للمستشار كامل  ولعلَّ 

من كلٌّ وقد رواها يل   -رئيس جناايت القاهرة-لطف هللا 
املستشارين أمحد مكي وحممد حسام الغرايين وأمحد حممد 

ص يف أنه عندما أُنشئت )مديرية التحرير( سليمان، وتتلخَّ 
ى بعض الُكتاب اليت كان يرأسها جمدي حسني، وتصدَّ 

م للمحاكمة اجلنائية، وكانت احملكمة قد فسادها وُقدِّ  لبيان
همني، ويف اليوم خُلصت يف قناعتها ومداولتها لرباءة املتَّ 

د للنطق ابحلكم، فوج  اجلميع ابنتحار املستشار لطف احملدَّ 
هللا رئيس الدائرة اليت تنظر اجلناية صباح يوم النطق ابحلكم، 

سه من فوق "سطح" عت السلطات وقتها أنه ألقى نفوادَّ 
املستشار  .ها الشكوك والريبمنزله، وهي الواقعة اليت أحاطتْ 

أمحد مكي قال إنه تقابل مع شقيقه املستشار منري لطف 
ح له أن شقيقه قُتل هللا يف أوائل عهد السادات والذي رجَّ 

 عمًدا قبل أن يستطيع إصدار حكمه يف القضية املذكورة.
النائب العام يف -الم ويضيف املستشار حممد عبد الس

يف  -1252وحىت  1254احلقبة الناصرية ابتداًء من عام 
كتابه "سنوات عصيبة" الصادر عن دار الشروق عام 

، معلومات أخرى يف غاية اخلطورة عن دور (1)1214

                                                           

ول ما يتبادر لذهن قارئ الكتاب: سؤال كيف ُعنيِّ ُمؤلف ( لعل أ1)
الكتاب يف هذا املنصب اخلطري واستمرَّ فيه ملدة ست سنوات  

( لُيخرج فيه مذكراته؟! 1214كاملة؟! وملاذا اختار هذا التوقيت )
السيما عند قراءة كالمه حول قضية انتحار املشري عبداحلكيم عامر 

وتصرَّف فيها بنفسه ابحلفظ لعدم وجود واليت كان يتوىلَّ حتقيقها 
 ُشبهة جنائية هبا؟!

يبدو أن املؤلف كان لديه فراسة أبن مثل هذه األسئلة ستتبادر إىل 
ذهن القارئ فسارع يف مقدمة الكتاب يقول إنه مل يكن ُمقتنًعا وال 
راضًيا عن العهد الذي خدم فيه، وأنه كان يُدرك خطورة منصبه قبل 

ه ومل  يكن ابحثًا عن جاه أو راغًبا يف سلطان بل كان زاهًدا أن يتوالَّ
أشد الزهد يف منصبه، ورغم إدراكه للمتاعب واملصاعب اليت كان 

السلطة يف إفساد مرفق القضاة وتقويض استقالله، ابتداًء 
 من حوادث الفساد اليت كانت كل مؤسسات الدولة

فيها انغماًسا كليًّا، ومرورًا بفساد القوانني وفساد  منغمسةً 
وزير العدل ووزارته اليت كانت هتدف يف األساس إىل هدم 
القضاء واحتوائه سياسيًّا فقط، وقد وقع له ذلك مبساعدة 
تيار التنظيم الطليعي داخل مؤسسة القضاء وبتدبري مذحبة 

من الُقضاة، القضاء اليت أطاحت مبُؤلف الكتاب وغريه 
وانتهاًء حبوادث التعذيب اليت كانت تشمل التعليق يف 
الفلقة والضرب بقبضة اليد، وبقطع احلديد والركل ابألقدام، 
عتقلني لعقرهم، والتجويع ونزع 

ُ
وإطالق الكالب على امل

أظافر اليد، والوضع يف زنزاًنت مغمورة ابملياه، والضرب 
والتعليق خبطاف يف  ابلسوط اجملدول والوضع يف ماء مثلج،

وضع مقلوب، وكل ذلك يف حضور الُضباط السيما اللواء 
محزة البسيوين قائد السجن العسكري، هذا فضاًل عن قهر 

س عليهم واالعتقال ُحرايت املواطنني وُمراقبتهم والتجس  
بدون وجه حق وبدون أذون، وغري ذلك مما يُعطي القارئ 

يتكلم عن دولة وُسلطة إمنا  اقتناًعا اتمًّا أبن عبد السالم ال
يتكلم عن عصابة من البلطجية ُتسيطر على منطقة 

 وسكاهنا.
أخطر ما انتهكت به الس لطة استقالل القضاء، ملا   ولعلَّ 

مباشر حبقوق وحرايت املواطنني، هو  سٍّ نه من مَ كان يتضمَّ 
من إنشاء حماكم أمن الدولة  1242ما حدث يف عام 

ة قانون الطوارئ، مث عام مظلَّ )طوارئ( اليت عملت حتت 
لعام  94من إنشاء احملاكم العسكرية ابلقانون رقم  1255
1255. 

 
 

                                                                                    

يتوقَّع حدوثها بل يتوقَّع تصاعدها إىل درجة اخلطر، فقد وافق على 
تويلِّ املنصب سعًيا إىل اإلصالح! وأايًّ ما كان األمر فُيحمد للمؤلف 

رات موثًِّقا جلرائم الس لطة يف هذه الفرتة بوصفه  أنه كتب هذه املذك
 كان لصيًقا هبا وشاهًدا على جرائمها.
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كحدث جوهري يف تكوين رافد تيار   1252بيان مارس  ●
 استقالل القضاة:

أزهى الفرتات اليت حظيت جبمع عظيم من القضاة  لعلَّ 
الذين طاملا دافعوا عن استقالل القضاء يف وجه أعىت سلطة 

كم، عندما أراد عبد الناصر توجيه القضاء واجلهاز ح
القضائي كاماًل يف نفس اجتاه الدولة، إذ كتب علي صربي 

مقاالت جبريدة اجلمهورية  -ًنئب رئيس اجلمهورية وقتها-
تدعو إىل إدخال القضاة لالحتاد االشرتاكي ليكونوا جبوار 
قوى الشعب العاملة، ووصف القضاة أبهنم يعيشون يف 

 ج عاجية وأن فيهم بقااي اإلقطاع والرأمسالية البغيضةأبرا 
وجيب استئصاهلم من جذورهم، مث قام ابستدعاء املستشار 

الذي شغل وقتها منصب  (9111-9193ممتاز نصار )
رئيس ًندي القضاة، وطلب من نصار االنضمام رمسيًّا إىل 
االحتاد االشرتاكي وعرض عليه موقع أمانة القضاء ابحلزب 

إال أن نصار رفض بشدة مستنًدا إىل أن القضاء  ،وقتها
 ملك جلموع الشعب وال مُيكن أن يكون ملًكا حلزب.

 ،ا حُيمد لوزير العدل وقتها املستشار عصام حسونةوممَّ 
إبالر الواقعة اليت حدثت لنصار للرئيس عبد الناصر 
وحصوله منه على موافقة إببعاد القضاة عن التنظيم الطليعي 

شرتاكي، مستعيًنا ابملشري عبد احلكيم عامر الذي واالحتاد اال
ذكرت بعض املصادر أنه وقف جبوار ًندي القضاة يف 

 .موقفه الرافض لالنضمام للحزب
بدأ احلديث من جديد عن  1251إال أنه وعقب نكسة 

ة أنه القضاة للتنظيم الطليعي واالحتاد االشرتاكي حبجَّ  ضمِّ 
ث استخدم التيار حي ،ال صوت يعلو على صوت املعركة

اليساري كل الوسائل من أجل الضغط على القضاة لدرجة 
َ بلغت أن خالد حميي الدين عندما عُ  رئيًسا جمللس إدارة  نيِّ

أخبار اليوم قام بتعيني علي إمساعيل مديرًا عامًّا للمؤسسة 
وقام بدوره بتعيني كل السجناء املوجودين بسجن الواحات 

 وم.يف وظائف صحفية أبخبار الي
ومبجرد تعيني املستشار حممد أبو نصري وزيرًا للعدل زاد األمر 
سوًءا، يقول حممد عبد السالم النائب العام يف الفرتة من 

: "يف النصف 1252حىت أغسطس  1254أغسطس 
نُكب القضاء بوزير منحرف،  1252الثاين من شهر مارس 

ال يفهم يف سياسة احلكم إال على أهنا الدس والنميمة 
اعة الفرقة، وهي وسائل إن قيل جتاوزًا أهنا كانت فيما وإش

مضى تصلح للوزارات األخرى فإهنا أبعد ما تكون عن 
 .(1)الصالحية لتسيري األمور يف وزارة العدل"

وكان -أصدر ًندي القضاة برائسة املستشار ممتاز نصار 
املستشار حيىي الرفاعي سكرتريًا عامًّا للنادي واملستشار 

بياهنم الشهري بتاريخ  -أميًنا للصندوق وقتها مقبل شاكر
د "بيان مارس" الذي أكَّ  سماملعروف اب 1252مارس  92

أسباب النكسة هو إهدار الشرعية واملشروعية  على أن أهمَّ 
ي النكسة إال وأنه ال سبيل للحرية واسرتداد احلق وختطِّ 

 ابلدميقراطية.
عمه  نقاًل عن-وقد حكى يل املستشار حممد املتيين 

أن  –املستشار كمال املتيين أحد شهود واقعة بيان مارس
ُمصدري البيان بعدما انتهوا من إعداده وأرادوا طباعته مل 

مطبعة خاصة، بسبب خوف  هلم طباعته يف أيِّ  يتسنَّ 
املطابع  إذ كانت ُجل   ،املطابع من اإلقدام على طباعته

رقة وال خترج تقريًبا وقتئذ خاضعة ملراقبة صارمة، فال تدخل و 
دى أحد وكالء النيابة املشاركني يف البيان إال إبذن، فأبْ 

وثيقة ابملستشار نصار استعداده  والذي كان على صلةٍ 
لطباعته داخل املطابع األمريية مستعيًنا بوالده الذي كان 
يعمل هبا، وسبحان هللا فقد طُبع البيان ابلفعل داخل 

ة املذكور فقد ُعزل ضمن املطابع األمريية، وأما وكيل النياب
من ُعزل يف املذحبة اليت وقعت بعد ذلك، لكنه صار بعدها 

 بسنوات حمام شهري سارت بذكره الرُكبان!

                                                           

، سنوات عصيبة.. ذكرايت انئب عام( حممد عبد السالم، 1)
 .155(، ص 1214)القاهرة: دار الشروق، الطبعة األوىل، 

وقد كتب يف تفصيل بعض الوقائع اليت ارتكبها الوزير املذكور وأشار 
املستشار عبد السالم، املستشار ممتاز نصار كذلك يف كتابه  إليها

، 1214"معركة العدالة يف مصر" الذي طبعته دار الشروق عام 
 السيما دوره يف مذحبة القضاة يف العهد الناصري.
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ومما جاء يف البيان: "صالبة اجلبهة الداخليَّة تقتضى إزالة 
مجيع املعوقات أمام حرية املواطنني، وأتمني احلرية الفردية 

واالجتماع ويف النقد  مواطن يف الرأي والكلمة لكلِّ 
املواطنني، وسيادة القانون"،  واالقرتاح، وكفالة احلرايت لكلِّ 

د صدور البيان أعلن بعض القضاة رفضهم له بزعم أنه ومبجرَّ 
خُيرج القضاة عن حيادهم وينزلق هبم حنو االشتغال يف 

 .السياسة
للنور مباشرًة خاض ممتاز نصار  "بيان مارس"بعد خروج 
اابت ًندي القضاة ابلقائمة اليت ُعرفت وقتها ورفاقه انتخ

بقائمة "مرشحو األحرار"، وكانت معركة شرسة ليست مع 
الذين عرفوا بقائمة "مرشحو -مرشحي التنظيم الطليعي 

فحسب، وإمنا مع نظام مجال عبد الناصر احلاكم  -السلطة"
ذاته، ويشاء هللا أن تنتصر إرادة القضاة رغم كل التحدايت 

وتنجح قائمة ممتاز نصار كاملًة، ليقف نصار  والصعاب،
 بعدها منشًدا أبيات مكرم عبيد ابفتخار:

ليس كسائر األايم يقرُبه ظالم الليل شيًخا إذا ابتسم للنور 
 ..اوليدً 

يوًما أخذًن به على  .يوًما قنصناه من شبكة احلياة فريًدا.
 الزمان عهًدا جديًدا

 عزائمنا حديًداأن نصور له من أنفسنا ًنرًا .. ومن 
 وأن نعيش يف العز كراًما .. وأال حنيا يف الذل عبيًدا
 اهاكم يومكم ميُر على الناس يوًما .. وميُر علينا عيدً 

جت غيظ عبد الناصر وأتجَّ  وكان من نتيجة ذلك أن اشتدَّ 
 ،1252نريان حقده فوقعت املذحبة الشهرية يف أغسطس 

لسنة  29نون رقم إذ أُعيد تشكيل اهليئة القضائية ابلقا
ا أسفر عن عزل أكثر من مئيت قاض بينهم ، ممَّ 1252

 24رئيس حمكمة النقض، ابإلضافة لصدور القانون رقم 
 الذي وضع نظاًما جديًدا لنادي القضاة صريَّ  1252لسنة 

أعضاء جملس إدارته ابلتعيني حبكم مناصبهم القضائية، 
ى عل الذي نصَّ  1252لسنة  21قانون رقم الوكذلك 

 حل   إنشاء "حمكمة عليا" كانت مبنزلة حمكمة دستورية، ومتَّ 
جملس القضاء األعلى وإحالل اجمللس األعلى للهيئات 

ه، وعهدت إليه كل املسائل اإلدارية وكذلك القضائية حملَّ 
التعيينات والرتقيات داخل اجلهاز القضائي، ووضعت 

 بشكل فعلي حتت إشراف السلطة السياسية.
هذا أن جمموعة اخلمسة عشر اليت كانت قد واألغرب من 

فازت برائسة ًندي القضاة حديثًا صدر قرار بفصلها هنائيًّا 
هؤالء القضاة عن مواصلة  دون رجعة، ومع هذا فلم ينثنِ 
لني إلاثرة حفيظة الس لطة انتصارهم لقيمة االستقالل متحمِّ 

 وأحياًًن عسفها.
ء على السادات ومرحلة أخرى من االعتدا -اثلثًا

 استقالل القضاء
هل انتهى االعتداء على استقالل القضاة إبعادة القضاة  ●

 املعزولني يف عهد السادات؟!
على عكس نظام مجال عبد الناصر، عمل نظام السادات 

سات الدولة، على تعميق مكانة السلطة القضائية بني مؤسَّ 
وإذا كان ميكننا وصف سياسات عبد الناصر جتاه القضاة 

ا ترهيبية، فيمكننا وصف سياسات السادات جتاههم بكوهن
بكوهنا ترغيبية،  لت إعادة املعزولني ألسباب سياسية، 

بات القضاة ومنحهم وتعيني أبناء القضاة، ابإلضافة لرفع مرتَّ 
حصاًنت فعلية واخرتاع املناصب داخل اجلهاز القضائي 
وغري ذلك، مبا ميكن إمجاله يف حدوث تغيريات جوهرية يف 

 اإلطار السياسي لتعيني القضاة وترقيتهم وعزهلم.
فضاًل عن األسباب الثقافية واالجتماعية األخرى، وأمهها 

 مستوى التعليم القانوين، واحنصار االلتحاق بكليات تديّنِ 
القانون ما بني ضعاف النتائج الدراسية يف الثانوية أو أبناء 

للوظيفة ل أن جذور التأه   القضاة واحملامني، وال شكَّ 
القضائية يرتبط بنوعية التعليم القانوين واملهارات واألدوات 

إىل ذلك أن االختبارات  مون، أضفْ اليت ميلكها املتعلِّ 
واملعايري االختبارية اليت كان يتم االختيار على أساسها مل 
تكن تسمح أبي صورة ابكتشاف املوهوبني بشكل 

من غريهم من بني واألكثر أتهياًل الذين هم أوىل  ،استثنائي
املتقدمني، فضاًل عن أن مُيكن قياس كفاءهتم ونزاهتهم 

 تهم للفساد.وعدم قابليَّ 
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ورغم كل ذلك، إال أن معارك استقالل القضاء يف عهد 
عبد الناصر مل تكن هي األخرية من نوعها لقضاة جيل 
األربعينيات واخلمسينيات والستينيات، بل مل تكن إال جولة 

ع، ففضاًل عن احتفاظ نظام السادات من جوالت الصرا 
ابلطرق القدمية لالفتئات على السلطة القضائية مبجموعة 

ة واإلجراءات القضائية خارج نطاق من احملاكمات اخلاصَّ 
دت مشاكل السلطة السياسية مع القضاء العادي، جتدَّ 
ًة يف وزير لَ دت احلكومة املصرية ممث َّ ًندي القضاة، فجنَّ 

إلسقاط جمالس إدارة ًندي القضاة ا طاقته العدل كلَّ 
أنور أبو سحلي  ال يفوتنا هنا ذكر حماوالتو املنتخبة، 

( الذي اختري رئيًسا حملكمة  ال القاهرة 1212-9111)
ويف العام التايل ًنئًبا عامًّا ويف العام التايل وزيرًا  1211عام 

للعدل، إذ جاب حماكم مصر من شرق اجلمهورية إىل غرهبا 
ا يف وطنية أعضاء جملس إدارة النادي وطاعًنا فيهم كً ُمشكِّ 

د مطالبتهم بعودة جملس القضاء بزعم أهنم يُعادون النظام جملرَّ 
ه بقرارات مذحبة القضاة عام وجودُ  يَ غِ لْ األعلى الذي أُ 

نة من ع الوزير عن أن يناصر جمموعة معيَّ ، ومل يتورَّ 1252
مني ابلعدوان على رفوا مبناصرهتم للقائن عُ حني ممَّ املرشَّ 

القضاء يف العهد الناصري، مستعيًنا ابملنتدبني بديوان الوزارة 
حيه، بل حفز األعضاء ورؤساء احملاكم االبتدائية لنصرة مرشَّ 

على انتخاهبم بوعود إعادة صرف اإلعانة للنادي لدعم 
ر الوزير ذاته مشروع )مكتبة رجال القضاء( واليت سبق أن قرَّ 

كفل هلم حافالت لنقلهم من أقاليم   إيقاف صرفها، كما
يف رعاية رؤساء النياابت واحملامني العموم ورؤساء –مصر 

توا لصاحل إىل ًندي القضاة ليصوِّ  –احملاكم االبتدائية
مل حي السلطة، غري أن القضاة مل يُرهبهم نفوذ الرؤساء و مرشَّ 
توا لقائمة جملس إدارة النادي هم وعود الوزراء، فصوَّ تُغرِ 
 من سعيه إال خيبةُ  تخبة وجنحت مجيًعا ومل ُيصب الوزيرَ املن

 األمل.
 قانون السلطة القضائية وقانون العيب: ●

الرئيس السادات إنشاء حماكم أمن  أقرَّ  1221يف عام 
ة قليلة عندما زار الدولة العادية وحمكمة القيم، وبعدها مبدَّ 

ر املستشا استغلَّ  ،1221أكتوبر  11بتاريخ ًندي القضاة 
رئيس ًندي -( 9111-1291حممد وجدي عبد الصمد )

الفرصة ليُلقي خطااًب ًنرايًّ ينتقد فيه سياسات  -القضاة
ا دفع موسى السادات يف شأن إصدار قانون العيب، ممَّ 

صربي أن يكتب عنه مقااًل يف الصفحة األوىل حتت عنوان 
 "مولد زعيم" يقصد املستشار وجدي عبد الصمد.

صمد حرًجا من أن ينتقد قانون العيب أمام فلم جَيد عبد ال
ص منهم يف السادات الذي أصدره ليقمع معارضيه ويتخلَّ 

إذا " ا قاله يف خطابه:فة، وكان ممَّ حماكمات سياسية متعسِّ 
ة تنش  الدول ظم احلرَّ غضبت فاغضب من نفسك، فالن  

وأخطاء الدميقراطية على كثرهتا ال تعدل خطًأ واحًدا  ،ةاحلرَّ 
والنقد مىت كان "، وقال أيًضا: "خطاء الديكتاتورية..من أ
اًل ابلشؤون العامة ال أبس من الشطط فيه أحياًًن، وأن صِ تَّ مُ 

للمسؤولية اجلسيمة  يأبن التصدِّ  مَ لِّ الرجل العام جيب أن ُيسَ 
معناه إساءة الظن فيه نتيجة القلق الطبيعي على ما 

الذى هو  ذلك القلق ،يعتقدون أنه حيوي ابلنسبة هلم
مظهر من مظاهر إدراك املواطن واهتمامه ابلشؤون العامة 

ة شعور املواطن بواجبه العام وغريته عليها أو هو مظهر لشدَّ 
 .(1)"يف النظام الدميقراطي

مبارك وتقييد جديد للحرايت مع معارك جديدة  -رابًعا
 الستقالل القضاء

قضاء مل تكن سياسة مبارك جتاه القضاة وقضية استقالل ال
النظام  أبفضل من سابقتها يف أغلب األحوال، إذ استمرَّ 

ًعا لسياسة تعميق وضع السلطة القضائية بني بِ السياسي متَّ 
مؤسسات الدولة وفصلهم اجتماعيًّا عن كثري من فئات 
اجملتمع وطوائفه، و ل هذا إعطاء مساحة واسعة لتعيني 

ثري من أبناء القضاة وخرجيي كلية الشرطة وتفضيلهم يف ك
األحيان عن خرجيي كليات الشريعة، ابإلضافة لتعيني 

 التقاعد أكثر من مرة. النساء ألول مرة كقضاة ورفع سنِّ 

                                                           

( كلمة املستشار وجدي عبد الصمد كاملة يف العدد الصادر من 1)
، عدد يناير / إبريل، جملة القضاة الفصلية: ًندي القضاة، القاهرة

 .91-14، ص ص 1221
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ة الصراع بني القضاة والسلطة، إال أن معارك ورغم زايدة حدَّ 
استقالل القضاء بينهما أخذت بعديِن أكثر اختزااًل، ميكن 

راع بني السلطة اختزال الص -أواًل  اختصارمها يف اآليت:
 السياسة والقضاة فيما ُعرف ب "تيار استقالل" القضاة.

اختزال الصراع بني السلطة وتيار االستقالل حول  -اثنًيا
 "قانون السلطة القضائية" يف أكثر األحيان.

فرت عنها السنوات الطويلة من جتارب واحلقيقة اليت أسْ 
مل، أنه استقالل القضاء يف مصر، بل وحىت على مستوى العا

ال ميكن استعادة االستقالل القضائي عن النفوذ السياسي 
د تصحيحات فنية وتشريعية، ألن والفساد املايل مبجرَّ 

اإلصالح يعتمد يف مجيع األحوال على التزام موثوق من 
احلكومة ابحرتام حكم القانون بقدر ما يعتمد على التغيري 

ن له انعكاس و التشريعي، وشعور ذايت للقضاة أبهنم مستقل  
 حقيقي على ممارساهتم وأعرافهم.

لقد أغفل قضاة "تيار االستقالل" الفساد الذي استشرى 
داخل اجلهاز القضائي اكتفاًء ابلعبارة الرائجة يف أوساطهم 
"القضاء يطهر نفسه بنفسه"، فبينما كانت تعمل السلطة 
السياسية يف عهدي السادات ومبارك على ختريب املنظومة 

ة على قدم وساق، انشغل اإلصالحيون من القضاة القضائي
بتعديالت قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش 
القضائي جمللس القضاء األعلى وختصيص امليزانية وغريها من 

 املسائل اليت استنفدت طاقاهتم.
إن وجود نظام قضائي يعمل بشكل جيد أمر ابلغ األمهية 

لكن املؤسسات القضائية  ال،ي للفساد بشكل فعَّ للتصدِّ 
وإن الفساد يف القضاء  ،(1)هي نفسها قابلة للفساد

                                                           

( تظهر الدراسات االستقصائية أن جتارب الفساد وتصوراته يف 1)
احملاكم منتشرة على نطاق واسع، كما ذكر مشروع العدالة العاملية يف 

أوردت  9111، ويف تقريرها السنوي لعام 9119تقريره الصادر عام 
ب من نصف الذين  لهم ( أن ما يقر TIمنظمة الشفافية الدولية )

٪ اعتربوا قضيتهم فاسدة على املستوى العاملي، يعتقد 45االستطالع 
٪ من األوروبيني أن الفساد منتشر يف خدماهتم القضائية، 49حوايل 

ويف بلدان متنوعة مثل: أفغانستان وبنجالديش وبوليفيا وبلغاراي 
اليوغوسالفية وكمبوداي وكرواتيا وإثيوبيا وجورجيا ومجهورية مولدوفا 

ض فقط مصداقية احملاكم وتصورات القضاة للفساد ال تقوِّ 
ونزاهة القضاة، بل يضر جبميع الوظائف القضائية املعاونة 
األساسية، مثل تسوية املنازعات وإنفاذ القانون ومحاية 

 حقوق امللكية وتوثيق العقود.
بقي أمر أخري نشري إليه يف هذه التقدمة لقضية استقالل 
القضاء يف عهد الرئيس مبارك، وهي أن نظام مبارك بقصد 
أو بغري قصد، ساهم بشكل كبري يف توريط القضاة يف عدد 
من االشتباكات اجلماعية مع احملامني، على حنو مل يكن له 

ت، امللكية وحكم عبد الناصر والسادا سابق عهد يف ظلِّ 
من انفصال القضاة عن اجملتمع  ى بدوره إىل مزيدٍ وهو ما أدَّ 

واقرتاهبم أكثر من طبقة السلطة اليت كانت تضم بشكل ابرز 
الداخلية واجليش ورجال احلزب الوطين، صحيح أن املواقف 
اليت اخنرط فيها عدد كبري من القضاة ضمن أحداث 

رائسة، م مث انتخاابت ال9114االنتخاابت الربملانية يف 
إىل  مأظهرت ميل القضاة إىل جانب الشعب أكثر من ميله

السلطة، إال أنه سرعان ما تبني أنه ميل تياري ارتبط 
بسيطرة تيار االستقالل على ًندي قضاة القاهرة 
واإلسكندرية، فبمجرد فشلهم يف انتخاابت ًندي القضاة 

تسارعت وترية املشاكل بني القضاة واحملامني  9112عام 
ا يف هت كل صور الصراع مع السلطة وظهر ذلك جليًّ وانت

، ففشل قائمة املستشار 9111االنتخاابت الربملانية عام 
هشام جنينة أمام قائمة املستشار أمحد الزند ميكن اعتباره 
-نتيجة إقحام تيار االستقالل القضاة يف صراع مع السلطة 
ال  -ويف مقدمتها وزارة العدل وجملس القضاء األعلى

اسبهم من حيث االستعداد وال هم أهل له ابألساس، ين
فرفض الكثريين لسياسات تيار االستقالل ساهم مع 
إغراءات السلطة املادية واملعنوية يف حسم األمور يف ًندي 
القضاة لصاحل املستشار الزند حىت نشرت صحيفة كويتية 
وقتها اخلرب حتت عنوان "احلكومة املصرية حتكم سيطرهتا 

القضاة"، وابلطبع مثة أسباب أخرى سامهت يف  على ًندي
                                                                                    

السابقة واملغرب وبريو وأوكرانيا، يُنظر إىل القضاء على أنه األكثر 
 فساًدا من بني مجيع املؤسسات العامة.
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 وطبيعة مجاعية وبعضها ذ والنتيجة املشار إليها، بعضها ذ
 طبيعة فردية، لكن ال جمال لذكرها هنا.

إعادة جملس القضاء األعلى.. إعادة حقيقية للحياة أم  ●
 عودة ومهية؟!

يعد الصدام الذي وقع بني ًندي القضاة برائسة املستشار 
بد الصمد واحلكومة املصرية ممثلًة يف وزير العدل وجدي ع

الذي ينتمي إليها حول صدور تعديالت قانون السلطة 
القضائية اليت تقضي إبعادة اجمللس األعلى للقضاء بعد 

وإسبار احلصانة على رجال النيابة -غيبة أربعة عشر عاًما 
أول  –همبا يف ذلك وألول مرة النائب العام نفس –العامة
دت معركة استقالل القضاء بني ًندي ئع اليت جدَّ الوقا

إذ دعا النادي جلمعية عمومية طارئة  ،القضاة ونظام مبارك
نه هذه ونشر إعالًًن مدفوع األجر جبريدة األهرام ضمَّ 

العبارات: "ًندي القضاة وقد استنفذ كل الوسائل إلصدار 
ل تعديل قانون السلطة القضائية وأعيته احليل يف التوص  

تفاق مع احلكومة، يدعو القضاة لالجتماع يف مجعية ال
اذها لكفالة  اختِّ جراءات اليت يتعنيَّ عمومية طارئة لتدارس اإل
 صدور ذلك التعديل".

القضاة إىل ارتداء األومسة واألوشحة واالحتشاد  فهبَّ 
وما لبثت  ،بناديهم حىت موعد اجلمعية العمومية الطارئة

سها فؤاد حميي الدين أن لة يف شخص رئياحلكومة ممثَّ 
عاودت االتصال برئيس النادي وتوافقت معه حىت صدر 

الذى  1224لسنة  44التعديل املطلوب ابلقانون رقم 
 .1224مارس  91صدر يف 

وهبذا التعديل ُحرم اجمللس األعلى للهيئات القضائية من 
ا ليس أكثر، حيث معظم اختصاصاته، وبقى وجوده شكليًّ 

 ضائية استقاللية يف شؤوهنا.منحت اهليئات الق
افتئات احملاكم العسكرية وحماكم أمن الدولة  ومع ذلك ظلَّ 

لًة يف على السلطة القضائية قائًما، واحتفظت احلكومة ممثَّ 
ي القانوين وبكثري من وزارة العدل لنفسها ببعض النفوذ النصِّ 

 فوذ يف املمارسة جتاه احملاكم االبتدائية وقضاهتا على وجهالن  
اخلصوص، وهم الذين ميكن اعتبارهم عصب اجلهاز 

لنفسها ببعض  القضائي، بل إن السلطة الرائسية احتفظتْ 
صالحيات التعيني، وأمهها ابلطبع سلطة تعيني قضاة 

 احملكمة الدستورية العليا.
واحلقيقة أن جملس القضاء األعلى ذاته كان يف بعض 

د لقضاء ووأْ األحيان أداة السلطة يف النيل من استقالل ا
 ضح الحًقا.حماوالت إصالح املنظومة القضائية كما سيتَّ 

 معركة حالة الطوارئ: ●
بعد سنوات قليلة من عزله يف مذحبة القضاء، عاد املستشار 

للقضاء وانتخب رئيًسا  (9111-1241حيىي الرفاعي )
إذ استغل  ؛لرئيس جديد جديدةً  ه صفعةً لنادي القضاة ليوجِّ 
، لُيلقي كلمته 1225بريل أالة األول يف حَدث مؤمتر العد

أمام الرئيس املصري حسين مبارك معلًنا رفض القضاة 
ا لقانون الطوارئ ويطالبه بوقف حالة الطوارئ، وكان ممَّ 

السيد الرئيس.. كنا نود أال مُتد حالة الطوارئ، فهي "قاله: 
مل متنع أحداث الشغب األخرية، وأنت مل تستعملها قط يف 

( من 14وف واحلمد هلل، ولو استعملت املادة )هذه الظر 
الدستور لكان استعماهلا أول استعمال صحيح دستورايًّ 

رًا لذلك فتجاوب الشعب مربِّ  لكنك مل تستعملها، ومل جتدْ 
 تْ حالة الطوارئ، أما وقد ُمدَّ  دَّ أال متَُ  معك.. كنا نود  

معقوًدا إليك  ابألمس، فقد بقي أن قرار إهنائها سيظل  
بكلمة منك، أنمل أن تُتاح الظروف يف أسرع وقت 

 ."إلهنائها
ومن املفارقات الغريبة اليت وقعت ليحىي الرفاعي بشأن  

وكما حكى -ضته ملؤامرة سوء أنه كلمته تلك واليت عرَّ 
يف يوم افتتاح مؤمتر العدالة  -املستشار حممد ًنجي درابلة

رة ابدره أحد أعضاء جملس إدا 1225بريل أ 91بتاريخ 
ًندي القضاة يف الغرفة امللحقة بقاعة املؤمتر ويف حضور 
رئيس اجلمهورية بتعريض بكلمته اليت ألقاها أمام احلضور 

ا يف بشأن رفض حالة الطوارئ معاتًبا إايه أبنه مل يكن حمقًّ 
مما دعا مبارك للتدخل قائاًل: "أًن ال ُأحب أن  ؛وجهة نظره

لى الفور: "اي ريس حنن أراكم خمتلفني"، فرد عليه الرفاعي ع
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قضاة معتادون على املداولة، لكن كلمة القضاة هي اليت 
 قُلُتها يف القاعة وليس غريها".

وتعقيًبا على مؤمتر العدالة كتب حيىي الرفاعي يف حبثه 
)النهضة التشريعية والقضائية.. ماذا تنتظر؟!(: "تُرى إذا  

بدل كل كانت كلمات الرئيس اليت أقام عليها وعده أبن يُ 
ما يستطيع من جهد يف حدود صالحياته الدستورية لوضع 

ل إليها املؤمتر موضع التنفيذ، وهو ما جتاوز احللول اليت يتوصَّ 
به طموحات القضاة أنفسهم.. فما الذي حال حىت اآلن 
دون قيام السلطة التنفيذية ابلبدء يف اخلطوات الالزمة للوفاء 

 هبذا الوعد؟!".
بلد من البالد العربية،  ر الداخلية يف كلِّ ويقول: "أقول لوزي

ا تلقاه املظاهرات الوطنية من وبكل ما حتمله جواحني ممَّ 
رجال هذه الوزارات: لو كنت مكانك اي سيدي الوزير 

 -وخباصة املتظاهرين منهم-النشغلت كثريًا أبمن املواطنني 
بل قبل انشغايل أبمن السلطان، وحلرصت على أن أقول 

ه ال زمن بغري عدل، وأن الظلم هو سبب حلكوميت أن
الَِّذيَن آَمُنوا )اختالل األمن مصداقًا لقوله سبحانه وتعاىل: 

 (َوملَْ يَ ْلِبُسوا ِإميَانَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
، وحلرصت على أتكيد أن [29]سورة األنعام: اآلية 

بوليس اإلجنليزي بدأت يوم نزع الشرطة هيئة مدنية، فقوة ال
أفراده أسلحتهم، فازدادوا حرًصا على إقناع مواطنيهم بدور 

 الشرطة".
حيث تعرض ملؤامرة ابلغة  ،وقد دفع الرفاعي مثن هذا املوقف

إذ ُعزل من رائسة ًندي القضاة،  ،السوء من حيث التدبري
ض به وأوقعه حمله عضو جملس إدارة النادي الذي عرَّ  وحلَّ 
السوء يف مؤمتر العدالة األول، غري أنه ما لبث أن عادت  يف

األمور لنصاهبا، وعاد الرفاعي لرائسة ًندي القضاة بعد 
 ريها.بِّ انكشاف املؤامرة وافتضاح أمر ُمدَ 

 :1225بريل أمؤمتر العدالة األول  ●
تبدأ أحداث هذا املؤمتر وفعالياته عندما تقدم املستشار 

إىل ًندي قضاة مصر بعقد مؤمتر  أمحد حممود مكي ابقرتاح
للعدالة لتصحيح املسار التشريعي ودعم استقالل القضاء، 

 اإلعداد للمؤمتر  جملس إدارة النادي االقرتاح وتوىلَّ فتبىنَّ 
مبقر  1225بريل عام أالذي انعقد ابلفعل يف العشرين من 

 دار القضاء العايل.
وألقى   ويف جلسة املؤمتر االفتتاحية حضر الرئيس مبارك

د فيها على استقالل القضاء وعلى دور القضاة يف كلمة أكَّ 
حتقيق النهضة الشاملة للبالد وأنه سيسعى لتحقيق العدالة 
من خالل ما سينتهي إليه املؤمتر من توصيات 

 .(1)واقرتاحات
رئيس -م يف اجللسة االفتتاحية املستشار حيىي الرفاعي وتكلَّ 

د ويف حضور رئيس والذي أكَّ  -ًندي القضاة وقتئذ
اجلمهورية على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ وسبق وأن ذكرًن 

 طرفًا من كلمته.
املؤمتر املستشار أمحد حممود مكي  م يف مستهلِّ كما تكلَّ 

صاحب فكرته واألمني العام له، وكذا املستشار حممد 
 ر املؤمتر يومئٍذ.حسام الدين الغرايين مقرِّ 
ر طالب عدد من القضاة بتفعيل ويف األايم التالية للمؤمت

املادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة اإلسالمية، من 
ًنئب رئيس -ره املستشار عثمان حسني عبد هللا ذلك ما قرَّ 

حمكمة النقض األسبق والرئيس املناوب للجنة التشريع 
فقال: "يف مصر اإلسالمية، ويف مؤمتر ينعقد ابسم  -ابملؤمتر

                                                           

وكان مما قاله يف خطابه: "أعدكم أبن أبذل كل ما أستطيع من ( 1)
جهد يف حدود صالحيايت الدستورية لوضع احللول اليت تتوصلون إليها 

 موضع التنفيذ".
ابلطبع مل ينفذ وعده بل سعى لنقض العدالة، وإجناز عكس ما ولكن 

طالب به القضاة، فلم تصدر أية قوانني مطابقة للشريعة بل متَّ النيل 
من بعض نصوص األحوال الشخصية املطابقة للشريعة، ومتَّ متديد 
حالة الطوارئ، والتوسيع من سلطات القضاء العسكري وحماكم أمن 

تثنائية، وأُلغي اإلشراف القضائي على االنتخاابت الدولة واحملاكم االس
بعد أن ألزمت احملكمة الدستورية العليا به السلطة مبوجب نصوص 
دستورية تضمن عدم املطالبة به والعودة إليه، ومتَّت حماربة القضاة 
والسيطرة على كثري منهم اترًة ابلرتهيب واترة ابلرتغيب، ومنح وزير 

واسعة مبوجب قانون السلطة القضائية  العدل اختصاصات وسلطات 
 كان هلا أتثريها البالغ على استقالل القضاة.
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رايتها ال ميلك اإلنسان أن يكُتم يف نفسه العدالة، وحتت 
ا عن السبيل القومي إىل عدالة حقة، إن هذا حديثًا هامًّ 

الدولة الشريعة  نَ السبيل هو احلكم مبا أنزل هللا، وهو أن تقنِّ 
اإلسالمية، وأن جيري القضاء يف مصر على مقتضى 
أحكامها، إن اإلصالح اجلذري لشؤون التشريع والقضاء 

ل يف العناية ابلشريعة دراسًة الهتما يف مصر يتمثَّ مشك وحلِّ 
وتشريًعا، وحكًما وتطبيًقا، ففي ذلك حتقيق لوحدة املنهج 
التشريعي والسياسة التشريعية، وللتكامل بني التشريع من 
ًنحية وبني العقيدة والقيم واألخالق من ًنحية أخرى.. إن 

أنخذ به أو  تقنني الشريعة واحلكم هبا ليس أمرًا اختيارايًّ 
نرتكه، نعمله أو هنمله، بل هو أمر  ضروري والزم وحيوي، 

فيما  -يُلزمنا به ديننا وتقتضيه مصلحتنا، وإن صالح أمورًن 
مرهون  ابلعمل ابلشريعة وابألخذ ابحلل  -ره القرآنقرَّ 

 اإلسالمي الشامل..".
مث قال: "إن الشريعة ليست اتريخ حضارة ابدت أو تراث 

بل هي نظام صاحل للحياة وللتطبيق يف كل أقوام ماضني، 
مكان ويف كل زمان.. لقد قامت فلسفة القانون احلديث 
على أساس انفصال القاعدة القانونية عن الدين، وظللنا يف 
مصر نلتزم هذا املبدأ أكثر من قرن من الزمان، ظللنا نفصل 
بني إصالح القانون وبني الدين واألخالق، فما أحوجنا 

قفة نستعرض فيها نتائج ذلك وحصيلته إزاء هذا اآلن إىل و 
الكم اهلائل من مشكالت التشريع ومشكالت القضاء 
ومشكالت اجملتمع كله.. لقد طغى يف بالدًن االستعمار 
السياسي والعسكري فجاءًن معه االستعمار الثقايف 
والفكري والتشريعي، وملا رحل االستعمار العسكري 

تعمار الثقايف والفكري معه االس والسياسي مل يرحلْ 
والتشريعي، لقد عاش هذا النوع من االستعمار يف داخلنا، 
وما زلنا نقيس األمور أو الكثري منها مبقياس الدولة األوروبية 
واألمريكية، كلما كانت الفكرة من هناك فإننا نقف عندها، 
وكلما كان احلل التشريعي من هناك فإننا منيل إىل تقريره 

صحيح أنه قد آن هلذا االستعمار الثقايف أن واحرتامه، وال
خذ األنظمة األوروبية واألمريكية احلديثة تَّ تيرحل، وعلينا أال 

أو املعاصرة مقياًسا نقيس عليه أنظمة الشريعة اإلسالمية، 
هذه األنظمة احلديثة املذكورة ليست حتًما صاحلة، إن 
صالحيتها وجدواها حمل نظر أو هي حمل شك هناك، 

، ومن ابب ا ما ختتلف هناك النظرايت اختالفًا جذرايًّ وكثريً 
أوىل فإن صالحيتها وجدواها ومالءمتها لنا هي حمل شك 
عندًن، إن أنظمة اإلسالم تتوافر بذاهتا على أسباب 
الصالحية ومقومات اجلدوى واملالئمة، إن شريعة اإلسالم 
ال تقاس على غريها، بل غريها يقاس عليها، فهي نظام 

قائم بذاته متكامل شامل، وإن كثريًا من مشكالت  مستقلٌّ 
لها إن شاء هللا األخذ التشريع والعمل القضائي سوف يُذلِّ 

 .(1)اإلسالمي الشامل املتكامل" ابحللِّ 
من القضاة والباحثني املشاركني أبحباث  م عدد  وقد تقدَّ 
ؤمتر اليت مهمَّ رات ومذكِّ 

ُ
ة يف هذا الشأن خالل فعاليات امل

اإلعالن عن  ، وبعد أن انتهت متَّ ت أربعة أايماستمرَّ 
ص يف املطالبة: إبصدار التوصيات اليت انتهى إليها وتتلخَّ 

ة من الشريعة اإلسالمية، ومراجعة مشروعات قوانني مستمدَّ 
فق يف أحكامها مع مبادئ الشريعة سائر التشريعات لتتَّ 

صدار إعمااًل لنص املادة الثانية من الدستور، وأن يواكب إ
تلك التشريعات وتنفيذها هتيئة املناخ العام املالئم يف 
جماالت التعليم والرتبية واإلعالم والثقافة والتكافل 

كليات احلقوق   ويلَ االجتماعي وغريها من اجملاالت، وأن تُ 
ابجلامعات ومركز الدراسات القضائية دراسة الشريعة 

ب مع دورها اإلسالمية والعناية الالزمة ابلقدر الذي يتناس
بوصفها املصدر الرئيسي للتشريع، وأن يتم إلغاء التشريعات 
االستثنائية واحملاكم االستثنائية، وإلغاء نظام املدعي العام 
االشرتاكي، والنص يف القانون على حظر تسليم املواطن 
املصري إىل دولة أجنبية، وضرورة تنظيم اإلشراف القضائي 

ة وفعلية ق رقابة جادَّ مبا حيقِّ  على االنتخاابت يف كل مراحلها
ة ولو استلزم ذلك حبيث يرأس القضاة اللجان االنتخابية كافَّ 

                                                           

تطبيق الشريعة اإلسالمية: جملة القضاة، عدد خاص مبؤمتر العدالة ( 1)
 .44-41، ص ص 1225األول، أبريل 
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إجراء االنتخاابت على مراحل، وغري ذلك من توصيات 
 ة.عظيمة وجادَّ 

أُرسلت هذه التوصيات لرائسة اجلمهورية لتفعيلها، لكن 
دون جدوى، بل استثارت هذه التوصيات حفيظة الرئيس 

لن نسمح "الذي نقل عنه سكرتريه اخلاص قوله: املصري 
متديد حالة الطوارئ لثالث  ، ومتَّ "للقضاة أن حيكموا البلد

سنوات أخرى، ووضعت القيود تلو القيود على القضاة من 
خالل منح اختصاصات وسلطات واسعة لوزير العدل 
مبوجب قانون السلطة القضائية كان هلا أتثريها البالغ على 

املشار إليه هو  "مؤمتر العدالة"قضاة، فكان استقالل ال
 األول واألخري.

 حيىي الرفاعي .. عود  على بدء ●
مل تكن عودة الرفاعي ورفاقه جمللس إدارة النادي من السهولة 
مبكان، فقد اهُتم الرفاعي ورفاقه يف القائمة ونيل منهم أبسوأ 

لًة ممثَّ احلكومة ه تمحتالف ثالثي تزعَّ  لِ من ِقبَ  (1)االهتامات
يف وزارة العدل وبدعم أجهزة أمن الدولة، فاختلط احلق 

اترًة  ،ت آاثر العبث والعدوان يف القضاءابلباطل وتفشَّ 
ة بسبب الرتغيب واترًة بسبب الرتهيب، وكان من شدَّ 

عدوان األجهزة األمنية التابعة للحكومة على قائمة الرفاعي 
ك رجال األمن مراقبة ندواهتم ولقاءاهتم، وقد اعرتف بذل

 -وهو املستشار حممود عبد احلميد غراب-ألحد القضاة 
شوه عنوة ضاربني حبصانته الذين اقتحموا منزله فجرًا وفتَّ 

القضائية ومكانته األدبية عرض احلائط، متجاهلني مطالبته 
هلم ابحرتام تلك احلصانة أو إظهار اإلذن الصادر ابلتفتيش، 

حد ولديه بدعوى اعتناقه بل بلغ هبم األمر أن اعتقلوا أ

                                                           

َه ليحىي الرفاعي ذاته من أنه قد اختلس )جهاز  (1) منها ما ُوجِّ
َه   تلفزيون( من النادي إابن كان رئيًسا جمللس إدارته، ومنها ما ُوجِّ

للمستشار حممد ًنجي درابلة اترًة أبنه إرهايب واترًة أبن له ميول دينية 
متشدِّدة حبكم كونه شقيًقا للدكتور عصام درابلة القيادي يف اجلماعة 
َم به قضاة القائمة مجيًعا من أهنم  اإلسالمية وقتئٍذ، فضاًل عمَّا اهتِ 

 لسياسة.يشتغلون اب

، فانتفض القضاة غضبًة هلذا القاضي حىت (9)أفكارًا متطرفة
ه وتقدمي االعتذار عن ابن رجال األمن لإلفراج عن اضطرَّ 

ف االهتامات اخلطأ غري املقصود، لكن ومع هذا مل تتوقَّ 
حي قائمة الرفاعي هم وحماوالت التشويه بدعوى أن مرشَّ 

لى النظام، بيد أن كثريًا من جزء من حماولة انقالب ع
تلك احلقائق وخاضوا يف التجديد  القضاة وقتها أدركوا كلَّ 

الثلثي النتخاابت جملس إدارة النادي معركة شرسة مل يكن 
هلا نظري، فاستطاع مرشحو قائمة الرفاعي أن يفوزوا أبربعة 
مقاعد من أصل مخسة كانت جُترى عليها االنتخاابت وقاد 

عي إىل رائسة جملس إدارة ًندي القضاة مرًة ذلك حيىي الرفا
 أخرى.

م مع إمهال ل تيار استقالل القضاء بشكل منظَّ تشك   ●
 لوجي:يو التمايز األيد

رغم كل حلقات الصراع السابقة بني القضاة والسلطة، ال 
ل على حنو ميكن القول إن تيارًا الستقالل القضاء قد تشكَّ 

األول من القرن  م إال خالل منتصف العقدواضح منظَّ 
احلادي والعشرين، لقد ساعد اشتداد عود رموز قضاة 

هم مكاًنت مرموقة داخل حمكمة النقض ئاالستقالل وتبو  
وحمكميت استئناف القاهرة واإلسكندرية، وسيطرهتم الفعلية 
على ًندي القضاة األم ابإلضافة لناديي قضاة اإلسكندرية 

 ضح يهمل كلَّ واملنيا على تشكيل تيار لالستقالل وا
من ميكن اعتبارهم  حيث ضمَّ  ،لوجيةيو االختالفات األيد

ني أو ذوي التوجه اإلسالمي ومن ميكن اعتبارهم إسالميِّ 
ليرباليني أو ذوي التوجه العلماين أو الليربايل، ابإلضافة 

 آلخرين من ذوي املصاحل ومن ال تصنيف حقيقي هلم.
                                                           

أخربين املستشار حممد ًنجي درابلة واملستشار مصطفى أبو زيد ( 9)
من املفارقات اليت البسْت هذه الواقعة أن بعض القضاة من أن 

املرشَّحني على القائمة املنافسة وُمؤيِّديها كان يُعلُِّل ما حدث للقاضي 
املعتِدي على ُحرمة مسكنه أبن: )التفتيش جرى لبيت من ُيساكن 
املستشار ال لبيت املستشار نفسه(؟! فال غرابة بعد هذه املفارقة أن 
تفوز قائمة املستشار حيىي الرفاعي يف االنتخاابت بعد ما رأى القضاة 
ردود األفعال املتباينة حيال ما حدث للمستشار حممود عبد احلميد 

 غراب وجنله!



 

158 

لعلمي والعملي، د اوقد ساعدهتم السمعة احلسنة، والتفر  
واألداء اخلدمي االجتماعي من خالل ًندي القضاة، 

ر من تصد   ؛ابإلضافة ملساندة القضاة يف بعض أزماهتم
املنظومة القضائية كزعماء وتصدير أفكارهم للجهاز 
القضائي ككل على حنو مل يسبق له مثيل طوال التاريخ 

 القضائي العريب احلديث.
يف  1224ًدا يف عام ففي وقت مبكر قلياًل، وحتدي

اإلمارات العربية املتحدة، وقعت حادثة رمبا كان هلا أتثريها 
ص يف ع والعودة لنادي القضاة، وتتلخَّ يف إاثرة فكرة التجم  

ني إبصدار حكم إثر قيام أحد القضاة املصريِّ على أنه و 
برباءة أحد املتهمني يف قضية خمدرات، قام املسؤولون هناك 

اء إعارته، فما كان من قضاة تيار االستقالل ابختاذ قرار إبهن
املوجودين هناك إال أن أعلنوا تضامنهم مع زميلهم، ليس 
ابخلطاابت الرًننة والشعارات الطنانة، بل طلب مخسة منهم 

حممد ًنجي و املستشارون أمحد حممد سليمان، وهم -
إهناء  -حممود حممود مكيو هشام البسطويسي، و درابلة، 

لهم، وامتنعوا عن حضور جلساهتم ابحملاكم، إعارهتم مع زمي
وزير العدل  وا طوال شهر كامل على موقفهم، حىت أحلَّ وظل  

اإلمارايت أن حيضروا إليه واسرتضاهم إبلغاء قرار إهناء إعارة 
 زميلهم.

ن ألتقي أبحد رؤساء االستئناف من وقد ساقتين الصدفة أل
مالء يف اإلسكندرية أثناء عوديت من العمل مع أحد الز 

ن يعلنون عدم وكان رئيس االستئناف املذكور ممَّ -سيارته 
رضائهم مبواقف قضاة االستقالل حىت إنه كان معروفًا بعدم 

منهم يف انتخاابت جملسي إدارة ًنديي قضاة  أتييده أليٍّ 
فذُكر أمامه عدد  من رموز قضاة تيار  -مصر واإلسكندرية

وده هلم، لكن االستقالل، وابلطبع ظهر من حديثه عدم 
الغريب يف األمر أنه قال لنا: إن من الصفات الفريدة يف 

زون يف علمهم وأخالقهم، قضاة تيار االستقالل أهنم متميِّ 
وأهنم جييدون البحث العلمي على أحسن ما يكون، 

عون واسرتسل يف هذا الثناء حىت قال عنهم إهنم يتمتَّ 
 أبخالق عالية يف التعامل مع خمالفيهم.

س القضاء األعلى وتقويض فكرة االستقالل من جمل ●
 داخل املنظومة القضائية:

يف بداية األلفية الثالثة حدثت واقعة كان هلا أتثري كبري يف 
حراك واسع النطاق أتثريًا يف املنظومة القضائية ويف اجملتمع 

حيث أصدر جملس القضاء األعلى برائسة  ،املصري
ئيس حمكمة النقض، املستشار فتحي عبد القادر خليفة ر 

قرارًا حبظر مناقشة قراراته أو  9114أكتوبر  91بتاريخ 
م فيها، جاء التعريض هبا أو التعقيب عليها بغري طريق التظل  

اعتبار التعريض بقراراته أو مناقشتها أو التعقيب عليها "فيه: 
م فيها وفق القانون من بوجه غري الئق أو بغري طريق التظل  

واجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية واليت وجه املخالفة ل
( من قانون 24تستوجب املساءلة التأديبية وفًقا للمادة )

 ."السلطة القضائية
توجيه تنبيه إىل املستشار أمحد مكي ًنئب  وبناء عليه، متَّ 

، 9114يناير  92رئيس حمكمة النقض آنذاك، بتاريخ 
 على اآليت:النتهاك القرار املشار إليه، وجرى نص التنبيه 

سؤال ال ا متَّ كم الوارد يف خطابكم عمَّ "بعد مطالعة ردِّ 
حدث منكم يف اجلمعية العامة لنادي القضاة ما بصدده و 

، إذ وصفتم جملس 9114أكتوبر سنة  11املنعقدة يوم 
القضاء األعلى أبنه: )أصبح من احُلكام(، وأنه: )جملس 

نه: )خُيالف ُمعني تلهف على رفع السن مرتني يف دقائق(، وأ
القانون يف ندب القضاة لعشرات السنني وجيري الندب 
على الندب(، وقلتم أبن القضاة: )قد أصيبوا خبيبة أمل إذ 

فخر وضمانة  ي دورًا حملَّ عوا إىل جملس قضاء يقوم ويؤدِّ تطلَّ 
طًا على الرقاب حقيقية الستقالل القضاء وليس سيًفا ُمسلَّ 

جملس القضاء: )مل يهتم  ل يف شؤون النادي(، وأنيتدخَّ 
ضت للتخفيض بسبب زايدة أبمر مرتبات القضاة اليت تعرَّ 

األسعار(، وطلبتم من أحد أعضاء جملس القضاء األعلى 
الذي شهد اجلمعية أن يذكر لك إجنازات جملس القضاء، 
 يف سياق يكشف عن ُسخريتك من جملس القضاء األعلى.

ة على السياق ل ابلصوت والصور وإذ كان حديثكم املسجَّ 
كم املكتوب ينطوي على م، والذي مل تنكروه يف ردِّ املتقدِّ 



 

159 

من شأن جملس القضاء األعلى، وتعييب لقراراته،  حطٍّ 
على رئيسه وأعضائه مبا تتوافر به أركان جرمييت  وتطاولٍ 

العلين، فضاًل عما يف مسلككم حبديثكم  القذف والسبِّ 
وتقاليدها الرفيعة من خروج على واجبات الوظيفة القضائية 

 د وسوء القصد، أصاب مشاعر كلِّ يف ظروف تقطع ابلتعم  
قدرها عند الدولة  ر السلطة القضائية ويعلم بعلوِّ من يوقِّ 

 واملواطنني.
وإزاء ما بدر منكم غري مسبوق يف اتريخ القضاء، وحرًصا 

( من قانون 24ر، وعماًل ابملادة )على أال يشيع أو يتكرَّ 
ي يف ذلك هكم إىل عدم الرتدِّ ية ننبِّ السلطة القضائ

 مستقباًل".
واحلقيقة، أن كثريًا من القضاة الذين تولوا مناصب مفصلية 

فون يف األمور العامة للقضاة يف منظومة القضاء كانوا يتصرَّ 
وشؤون احملاكم والقانون كأوصياء وأصحاب أمالك ال  

غاية  دي خدمة، أذكر يف هذا املقام واقعة يفكأمناء ومتعهِّ 
الغرابة، حدثت من أحد املستشارين يف املكتب الفين 
حملكمة النقض، حينما قامت جملة ًندي القضاة بنشر بعض 
 ،أحكام حمكمة النقض، كما جرت عادة اجمللة من قبل

حيث أبدى عدم رضاه وعتابه على رئيس حترير اجمللة 
املستشار حممد ًنجي درابلة ًنئب رئيس حمكمة النقض 

بب عدم استئذانه منه قبل عملية النشر، كما لو آنذاك، بس
أنه كتاب أو عمل فين، ال جيوز نشره والتعامل عليه قبل 

 احلصول على إذن!
إن احلديث عن قضية استقالل القضاة هلو من املوضوعات 

سع هلا هذه الصفحات، فكثري من أحداثها مل اليت ال تتَّ 
سبق األجل، ن، وبعضه طواه النسيان وتتابع السنني و يدوَّ 

وإن الربط بني هذه األحداث وحتليلها رغم أمهيته الكبرية 
املهملة من الباحثني يف العلوم السياسية واالجتماعية، إال 

عسرية عليهم، ففوق أنه حيتاج لباحث الأنه من األمور 
ة ص عاين وظيفة القضاة وخرب سريهتم ومسريهتم لقلَّ متخصِّ 

اجلانب، فاحلقيقة اليت ال  الكتب والدراسات املوثوقة يف هذا
ض لكثري من هذه األحداث ميكن أن خنفيها أن التعر  

ابلربط والتحليل واستخالص النتائج مما يوقع يف احلرج 
ض للمساءلة يف بالدًن العربية، وكأن الكتابة يف هذا ويعرِّ 

 املوضوع كالسري يف أرض ملغمة بكل أسف.
 خامتة

إقامة العدل،  حدِّ  إن وظيفة القضاء مل تقف يوًما عند
ى إىل ونصرة املظلوم، واألخذ على يد الظامل، بل إهنا لتتعدَّ 

محاية احلرايت وحفظ احلرمات من كل حيف وجور واعتداء 
ام قبل احملكومني، وهذا من صميم عمل يقع عليها من احلكَّ 

اًل يف عمل السلطة التنفيذية أو القضاة، ومل يكن يوًما تدخ  
م القانون االشتغال هبا، فقواعد اليت حيرِّ  انشغااًل ابلسياسة

الشرع اليت تقتضي أن يسامح اجلاهل، مبا ال يسامح به 
العامل، وأنه يُغفر له ما ال يغفر للعامل، إذ ُحجة هللا عليه أقوم 
منها على اجلاهل، وعلمه بقبح املعصية وبغض هللا هلا 
مبا وعقوبته عليها أعظم من علم اجلاهل، ونعمة هللا عليه 

أودعه من العلم أعظم من نعمته على اجلاهل، فلزم أن 
يقابل من الَعتب مبا ال يقابل به من ليس يف مرتبته، 
كنات اليت يودعها هللا 

ُ
وتقتضي أيًضا أنه بقدر اخلصائص وامل

عز وجل يف بعض العباد وبقدر االستطاعة أتيت التكاليف، 
 فيلزمون مبا ال يلزم به غريهم.

يف شؤون السلطة ال يشكل حتاياًل على  ل القضاةوتدخ  
ني حيث يعتربه بعض املهتمِّ  ،التشريع أو خروًجا عليه

ابلشأن القضائي عماًل سياسيًّا، فأمر السلطة ابخلري وهنيها 
عن الشر واجب، وتوجيهها مبا حيفظ وحدة األمة ويدرأ 

ي له واجب، عنها األخطار واجب، ورفض الظلم والتصدِّ 
تنفيذ أوامرها إذا خالفت الشرع والتشريع وانتقادها وعدم 

واجب، بل وتوجيهها حنو اإلصالح العام واجب، كل ذلك 
 ابعتباره عماًل من أعمال محاية احلرايت وحفظ احلرمات.

إن املعرفة القانونية مهما بلغت من اإلجادة ال تكفي 
وحدها لتكوين ثقة اجلمهور يف القضاة، بل استقالل 

الشعور ابالستقالل للجمهور هو الذي القضاة وانتقال هذا 
دها، إن اجلمهور ال حيتاج لقضاة يوجد هذه الثقة ويؤكِّ 

ني وحنوهم، بل حيتاجهم  ني والعسكريِّ ني مبفهوم السياسيِّ وطنيِّ 
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اس للحرايت واحلقوق، فعمل القضاة من جنس عمل كحرَّ 
ه ليس احلدود واألرض بل نطاقه ني، لكن نطاقَ العسكريِّ 

ته عن األرض يف خصوصيَّ  قوق وهو ال يقل  احلرايت واحل
 الذاتية للشعوب.

 
***** 



 

161 

 
 اجملتمع وأزمات التعليم والصحة عرب ستنی عاًما
  )*(أمحد شوقي

 مقدمة:
يف أعقاااب الثااورة املصاارية ثااورة يف كتاب  ه بعن  وان "

يولي      و  94؛ أي قب      ل 1242الص      ادر ع      ام  (1)"9191
ود من اآلن؛ عق 2أعوام فقط، وقبل حنو  4بنحو  1249

تناول املؤرخ املصري عبد الرمحن الرافعي احلال ة االجتماعي ة 
يف مص  ر خاص  ة م   ا يتعل  ق منه  ا ابلتعل   يم والص  حة؛ مش   ريًا 
ألس  باب ت   دهورمها، وإىل القض  ااي الرئيس   ية ال  يت متث   ل حم   ور 
النهض      ة التعليمي      ة والص      حية يف مص      ر خ      الل الس      نوات 

لرئيس     يني الالحق    ة، فض    ال ع     ن الوق    وف عل     ى الف    اعلني ا
 الذين يقع على عاتقهم عبء حتقيق هذه النهضة.

ومن الضروري اإلشارة بشكل موجز ملا انتهى إلي ه 
الرافعي ابعتباره متهيًدا لتناول سياسات التعليم والصحة يف 
مصر خالل فرتة العق ود الس تة الالحق ة؛ للنظ ر يف الكيفي ة 
 ال  يت تعام  ل هب  ا النظ  ام اجلدي  د ابخ  تالف أوجه  ه م  ع بع  ض

 القضااي ذات الصلة.
بداي   ة؛ اعت   رب الرافع   ي أن االح   تالل االجنلي   زي ق   د 
اعتم   د لبس   ط س   يطرته عل   ى املق   درات املص   رية عل   ى نش   ر 
-اجله   ل واألمي   ة واألم   راض م   ن خ   الل حرم   ان املص   ريني 

م   ن التعل   يم والتثقي   ف  -الس   يما طبق   ة العم   ال والفالح   ني
ن الرعاي  ة والرتبي ة األخالقي ة والديني ة، فض  ال ع ن احلرم ان م 

الص  حية املناس  بة. ويش  رتك يف املس  ئولية ع  ن ت  ردي أوض  اع 

                                                           

 ابحث يف العلوم السياسية.  )*( 
يف أعقاب الثورة املصرية ثورة رافعي، ( انظر: عبد الرمحن ال(1

 -ه 1412)القاهرة: دار املعارف، الطبعة الثالثة،  ،9191
 م(، اجلزء الثاين.1222

التعل  يم والص  حة احلكوم  ات األهلي  ة املص  رية املتعاقب  ة عل  ى 
 احلكم يف ظل االحتالل.

وإدراًك     ا هل     ذه احلقيق     ة كان     ت النهض     ة التعليمي     ة 
والص        حية حم        ور اهتم        ام احلرك        ة الوطني        ة الس        اعية إىل 

ًعا لنش    ر التعل    يم وتط    وير االس    تقالل فأول    ت اهتماًم    ا واس    
األفك         ار وتوس         يع امل         دارك والعناي         ة ابحلال         ة الص         حية 

 للمصريني. 
ويف رمس   ه ملالم   ح النهض   ة االجتماعي   ة املنش   ودة يف 

رصد الرافعي جمموع ة م ن القض ااي ال يت ينبغ ي  قطاع التعليم
العم   ل يف إطاره    ا وه    ي: تعم   يم التعل    يم االبت    دائي وجعل    ه 

ملص    ريني، والعناي     ة ابلتعل    يم بكاف     ة إجب    اراًي وجمانيً    ا لك     ل ا
درجات       ه، و"العناي       ة ابلرتبي       ة الوطني       ة واخللقي       ة والديني       ة 
والرايض    ية" وأن يك    ون الغ    رض منه    ا تك    وين "جي    ل ق    وي 
حمص ن ابلعل  م واألخ الق"، والعناي  ة بعل وم اهلندس  ة والزراع  ة 
والص         ناعة والتج         ارة وامله         ن؛ لتمك         ني اخل         رجيني م         ن 

 ح املنشودة.االضطالع مبشروعات اإلصال
وأش ار الرافع  ي ألمهي  ة ض  مان اس  تقالل اجلامع  ات، 
وت       وفري األس       اتذة األكف       اء وت       وفري الض       ماًنت الالزم       ة 
النش    غاهلم بعملي    ة التعل    يم وع    دم االنغم    اس يف الوظ    ائف 

 املدنية يف الوزارات األخرى.
أش ار الرافع ي جملموع ة م ن  وعلى املستوى الص حي

ى الوق     ائي م     ن خ     الل القض     ااي أبرزه     ا االهتم     ام ابملس     تو 
املس   اكن الص   حية وتوص   يل املي   اه الص   احلة للش   رب لكاف   ة 
املن   اطق، واإلكث   ار م   ن املستش   فيات وزايدة ع   دد األطب   اء، 
والتوزيع العادل للمستشفيات على السكان "حبيث ال يقل 
ع   ددها ع   ن مستش   فى كب   ري لك   ل مرك   ز م   ن مراك   ز القط   ر 

ص    م، وك    ل بن    در م    ن بن    ادره وك    ل قس    م م    ن أقس    ام العوا
ومستش    فى ق    روي لك    ل مخ    س ق    رى عل    ى األكث    ر، ع    دا 
املستش              فيات املخصص              ة لع              الج أم              راض معين              ة 
واملستوص    فات" والتوزي    ع الع    ادل واإللزام    ي لألطب    اء عل    ى 
الس       كان، والتوس       ع يف إنش       اء كلي       ات الط       ب ومعاه       د 
األحباث الطبية والتمريض واملعامل، وتوفري األجهزة الالزمة 
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واحملافظ     ات، ورعاي     ة الطفول      ة للع     الج بكاف     ة امل      ديرايت 
واألموم    ة بتع    اون احلكوم    ة واألف    راد واجلمعي    ات، والعناي    ة 

 .(1)ابلرتبية الرايضية
واس    تفادًة م    ن القض    ااي الرئيس    ية ال    يت أش    ار إليه    ا 
الرافع  ي ض  من ه  ذا االقتب   اس  امل  وجز؛ حت  اول الورق  ة إلق   اء 
نظ  رة س  ريعة عل  ى بع  ض القض  ااي املتعلق  ة ابلتعل  يم والص  حة 

م  ع  1249يولي  و  94اس  ة كيفي  ة تعام  ل نظ  ام م  ا بع  د لدر 
مس  ألة النهض  ة التعليمي  ة والص  حية، عل  ى أن يك  ون اخل  ط 
العام للورق ة املقارن ة ب ني الوض ع ال ذي آل إلي ه ح ال ه ذين 

، م       ع اإلش       ارة 9111و 1249القط       اعني ب       ني ع       امي 
للمحطات الرئيسية ضمن هذه التحوالت كلًما كان ذل ك 

حن  و يوض  ح التح  والت ال  يت مت  ت يف  ض  روراًي ومتاًح  ا عل  ى
. وعل  ى ه   ذا 9111و 1249العه  ود الثالث  ة املمت   دة ب  ني 

تنقس  م الورق  ة حمل  ورين رئيس  يني أوهلم  ا ع  ن التعل  يم واثنيهم  ا 
عن الصحة؛ لتنتهي خبامت ة ح ول أب رز النت ائج ال يت كش فت 

 عنها هذه الدراسة املوجزة.
والت سياساااات التعلاااايم: ادعاااااءات اجملانيااااة وحمااااا -أواًل 

 االنسحاب احلكومي
ك   ان االهتم   ام ابلتعل   يم ج   زًء م   ن مش   روعات بن   اء 
الدول    ة من    ذ عه    د حمم    د عل    ي م    ن خ    الل بن    اء امل    دارس 
واملعاهد والكليات وإرسال البعثات إىل اخلارج لنقل العلوم 
واخل  ربات تزامنً  ا م  ع مش  روعات هنض  وية قام  ت عل  ى حف  ز 

كما شغل التعل يم الزراعة والصناعة سواء املدنية أو احلربية،  
حيزًا من مساعي التحرر الوطين واالستقالل عن االحتالل 

 .1249اإلجنليزي ملصر قبل 
ل ذا أول  ت الس  لطات الرمسي ة خاص  ة خ  الل أوق  ات 
االهتم   ام ابلنهض   ة العس   كرية واالقتص   ادية )كم   ا يف عه   د 
حمم     د عل     ي واخل     ديوي إمساعي     ل( اهتماًم     ا كب     ريًا ابلتعل     يم 

إىل آخ   ر، حس   ب طموحات   ه  اختلف   ت درجت   ه م   ن ح   اكم
واس    تقالليته. وال ينف    ي ذل    ك العدي    د م    ن الس    لبيات ال    يت 
طبع    ت اجله    ود الرمسي    ة املتعلق    ة ابلنهض    ة التعليمي    ة ومنه    ا 

                                                           

 .959 -951( املصدر السابق، ص ص (1

حم  اوالت التغري  ب ع  رب س  لخ اجملتم  ع ع  ن هويت  ه اإلس  المية 
سواء من خالل إجياد نوع من التعل يم املنفص ل ع ن التعل يم 

تويل األسرة العلوية حكم مصر الديين الذي كان ذائًعا قبل 
وب    داايت عه    دها، أو ع    ن طري    ق ع    دم االهتم    ام بتط    وير 
التعل    يم ال    ديين وحم    اوالت الس    يطرة عل    ى التعل    يم األزه    ري 

 .(9)مبختلف مؤسساته كجزء من تعميق استبداد السلطة
ابلت    زامن م    ع االهتم    ام الرمس    ي )املتقط    ع( ابلتعل    يم 

ا؛ خاص     ة يف حرًص     ا مش     اهبً  اجملتم     ع األهل     يفق     د أب     دى 
األوقات اليت كانت تتخلف فيها اجلهود الرمسية السيما يف 
ظل االحتالل؛ للنه وض ابلتعل يم والفك ر والثقاف ة؛ ابعتب ار 
التعل      يم أداة التح      رر ال      وطين وق      اطرة الرتق      ي االجتم      اعي 
والطبق  ي فض  ال ع  ن حتص  يل النف  وذ يف دوائ  ر احلك  م. ولع  ل 

يه   ا يف ه   ذا الص   دد أب   رز اإلجن   ازات ال   يت ميك   ن اإلش   ارة إل
مشروع اجلامعة املصرية )جامعة القاهرة اآلن( واليت نشأت  

مث حتول    ت الحًق    ا جلامع     ة  1212كمؤسس    ة أهلي    ة ع     ام 
 .(4)حكومية

ويلخ   ص د.حس   ان عب   د هللا أس   تاذ أص   ول الرتبي   ة 
 1249حال  ة التعل  يم يف مص  ر خ  الل الف  رتة الس  ابقة عل  ى 

وإمهال التعليم  أبن االحتالل ركز على نشر التعليم احلديث
ال   ديين ورب   ط التعل   يم ابلوظيف   ة م   ن خ   الل خت   ريج م   وظفني 
للعمل لدى احلكومة؛ انتهاًء ابالزدواجية التعليمية والثقافية 
عرب إرساء العلمانية واللغة اإلجنليزية وإبع اد اإلس الم واللغ ة 
العربي  ة ع  ن العملي  ة التعليمي  ة، فض  ال ع  ن إض  عاف الش  عور 

التاريخ؛ معتمًدا يف ذلك على نش اط الوطين إبمهال دراسة 
اإلرس       اليات وامل       دارس األجنبي        ة ويف مق       دمتها اجلامع        ة 
األمريكية ابلقاهرة، إىل جانب حتج يم دور مؤسس ة األزه ر 

                                                           

 .959 -951( املصدر السابق، ص ص (9
( حسان عبد هللا، تطور التعليم يف مصر حتت االستقالل املنقوص (4
ة واملضامني، قضااي ونظرات )مصر منذ ( الفلسف1212-1249)

، 14((، العدد 9: مائة عام من التحوالت االسرتاتيجية )1212ثورة 
عرب الرابط متاح  مركز احلضارة للدراسات والبحوث، ،9112أبريل 
   https://cutt.us/yT93d:التايل
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ال   يت حاول   ت التش   به مبؤسس   ات التعل   يم احل   ديث م   ا أدى 
لتقل  يص دوره  ا احلض  اري. وم  ن أه  م القواع  د ال  يت أرس  اها 

التعليمية: التمييز الطبقي يف فرص االحتالل إلدارة العملية 
احلصول على التعليم من خالل إلغاء جمانية التعليم وإمه ال 

 الريف وقصر االلتحاق ابجلامعة على طبقات معينة.
غ     ري أن احلكوم     ات ال     يت وص     لت للس     لطة بع     د  
أدخل    ت ع    دة تع    ديالت انته    ت بض    مان جماني    ة   1294

ي  ة( م  ا ترت  ب كاف  ة أن  واع التعل  يم دون اجل  امعي )ح  ىت الثانو 
علي  ه زايدة يف أع  داد الط  الب امللتحق  ني وتوس  ًعا يف إنش  اء 

يف مل    ف  1249، فم    اذا أجن    ز نظ    ام م    ا بع    د (1)امل    دارس
التعليم عل ى ص عيد إاتحت ه لعام ة الش عب؟ وكي ف حاول ت 
بع  ض احلكوم  ات الته  رب م  ن التزامه  ا الدس  توري مبجاني  ة 

 التعليم؟ 
ميك      ن اإلجاب      ة ع      ن ه      ذا التس      اؤل م      ن خ      الل 

 العناصر التالية:
 11م    د مظل    ة التعل    يم اجمل    اين للجامع    ات بع    د  ( أ

 (:1211-1249سنوات )
كم    ا س    بقت اإلش    ارة عم    ل االح    تالل االجنلي    زي 
عل   ى تقل   يص ف   رص االلتح   اق ابلتعل   يم إمي   اًًن أبن   ه وس    يلة 
لتق  دمي جي  ل لدي  ه وع  ي حبقوق  ه، وختوفً  ا م  ن إف  راز قي  ادات 

ق  ه كم  ا ح  دث متعلم  ة يلت  ف حوهل  ا الش  عب للمطالب  ة حبقو 
 . 1212إابن ثورة 

يف مناخ اتسم  1249ومن مث فقد ُولد نظام يوليو 
بتخل   ف العملي    ة التعليمي    ة ال   يت كان    ت تواجهه    ا يف ذل    ك 
الوق   ت العدي   د م   ن التح   دايت لع   ل أبرزه   ا ع   دم املس   اواة 
طبقًيا يف فرص التعليم؛ ابستثناء ما أحدثته حتوالت ما قبل 

ح ىت املرحل ة الثانوي ة، ليظ ل  الثورة من ضمان جمانية التعليم
 التعليم اجلامعي حمرًما على غري القادرين مالًيا.

ورغم أن هذا النظام رفع شعارات املساواة والعدالة 
وغريه  ا يف مقدم  ة أولوايت  ه االجتماعي  ة؛ فإن  ه مل يق  ر جماني  ة 

س نوات م ن قي ام الث ورة؛  11التعليم اجلامعي إال بعد م رور 
                                                           

 .141 -144( املصدر السابق، ص ص (1

ال    ذي ُوض    ع  1245س    تور ج    اء د؛ ل    ذا 1259أي ع    ام 
بع    د الث    ورة بنح    و أربع    ة أع    وام خاليً    ا م    ن اإلش    ارة جملاني    ة 

من ه ذا الدس تور عل ى  42التعليم اجلامعي. ونصت املادة 
أن "التعل    يم ح    ق للمص    ريني مجيًع    ا تكفل    ه الدول    ة إبنش    اء 
خمتلف أنواع املدارس واملؤسسات الثقافية والرتبوية والتوسع 

دول   ة خاص   ة بنم   و الش   باب امل    دين فيه   ا ت   درجيًيا. وهت   تم ال
"تشرف الدول ة عل ى  41والعقلي واخللقي" وجاء يف املادة 

التعل     يم الع     ام، وي     نظم الق     انون ش     ئونه. وه     و يف مراحل     ه 
املختلف    ة مب    دارس الدول    ة ابجمل    ان يف احل    دود ال    يت ينظمه    ا 

عل      ى أن "التعل      يم يف  41الق      انون"، كم      ا نص      ت امل      ادة 
 .(9)ان يف مدارس الدولة"مرحلته األوىل إجباري وابجمل

مبوج  ب ق  انون  1259ومت ت  دارك ه  ذا اخلل  ل ع  ام 
ن  ص عل  ى جماني  ة التعل  يم اجل  امعي لي  تم ال  نص عليه  ا الحًق  ا 

التعل  يم " أن 42وال  ذي ج  اء يف مادت  ه  1254يف دس  تور 
ح  ق للمص  ريني مجيًع  ا، تكفل  ه الدول  ة إبنش  اء خمتل  ف أن  واع 

والرتبوي  ة والتوس  ع  امل  دارس واجلامع  ات واملؤسس  ات الثقافي  ة
"تش    رف الدول    ة عل    ي التعل    يم  42فيه    ا" وأض    افت امل    ادة 

الع  ام، وي  نظم الق  انون ش  ئونه، وه  و يف مراحل  ه املختلف  ة يف 
 .(4)مدارس الدولة وجامعاهتا ابجملان"

وق      د أس      همت جماني      ة التعل      يم اجل      امعي يف زايدة 
 1249ألًفا عام  91أعداد الطالب امللتحقني به من حنو 

ألًف  ا  149، لتقف  ز إىل 1251/ 1251ألًف  ا ع  ام  21إىل 
 .1254/ 1254عام 

واستمر ضمان اجملانية يف كافة مراحل التعليم العام 
الذي ظ ل حاكًم ا احلي اة السياس ية  1211دستور مبوجب 

م  واد تتعل  ق  4وق  د ن  ص عل  ى  9111يف مص  ر ح  ىت ث  ورة 
أن "التعل   يم  12حب   ق امل   واطنني يف التعل   يم. ج   اء يف امل   ادة 

                                                           

، الشبكة العربية ملعلومات حقوق 1245( دستور مصر (9
 : رب الرابط التايل، متاح ع9112فرباير  12اإلنسان،

https://cutt.us/2LtjM 
، متاح 9114يونيو  9، موقع طيبة نيوز، 1254( دستور مصر (4
  https://cutt.us/wquuZ: رب الرابط التايلع
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ح     ق تكفل     ه الدول     ة، وه     و إلزام     ي يف املرحل     ة االبتدائي     ة، 
وتعمل الدولة على م د اإلل زام إىل مراح ل أخ رى. وتش رف 
عل     ى التعل     يم كل     ه، وتكف     ل اس     تقالل اجلامع     ات ومراك     ز 
البح    ث العلم    ي، وذل    ك كل    ه مب    ا حيق    ق ال    ربط بين    ه وب    ني 

أن "الرتبي  ة  12حاج  ات اجملتم  ع واإلنت  اج". ونص  ت امل  ادة 
م   ادة أساس   ية يف من   اهج التعل   يم الع   ام". وج   اء يف الديني   ة 
أن "التعليم يف مؤسس ات الدول ة التعليمي ة جم اين  91املادة 

أن "حم  و األمي  ة  91يف مراحل  ه املختلف  ة". وأض  افت امل  ادة 
واج       ب وط       ين جتن       د ك       ل طاق       ات الش       عب م       ن أج       ل 

. وي      رتبط ذل      ك ابلتط      ورات يف إنش      اء البني      ة (1)حتقيق      ه"
لتعليمي    ة خ    الل الس    نوات األوىل م    ن عم    ر ث    ورة للعملي    ة ا
 إليه التقرير يف العنصر التايل. ، وهو ما يشري1249
 وتوسعات البنية التحتية: 1249ثورة  ( ب

: اترُينااا 9193يوليااة ساانة  33ثااورة يف كتاب  ه "
" أش      ار 9191 -9193القااااااومي يف ساااااابع ساااااانوات 

امل     ؤرخ املص     ري عب     د ال     رمحن الرافع     ي إىل م     ا أجنزت     ه ث     ورة 
يف جم     ال التعل     يم فيق     ول "تق     دم التعل     يم يف عه     د  1249

الث  ورة تق  دًما عظيًم  ا". وأج  رى الرافع  ي مقارن  ة م  وجزة ب  ني 
أع   وام م    ن  4وأوض   اعه بع   د  1241أوض   اع التعل   يم ع   ام 

م    دارس  4الث    ورة؛ فق    د ش    هد الع    ام الس    ابق عليه    ا بن    اء 
أع  وام بع  د  4مدرس  ة خ  الل  1944جدي  دة فق  ط مقاب  ل 
 مدرسة سنواًي. 942الثورة؛ أي مبعدل 

وتش           ري اإلحص           اءات إىل أن الع           دد اإلمج           ايل 
آالف مدرس    ة ع    ام  4للم    دارس قف    ز يف مص    ر م    ن حن    و 

؛ أي 1211الف مدرسة حبلول عام  12إىل حنو  1249
م  ع ق  رب هناي  ة عه  د ال  رئيس مج  ال عب  د الناص  ر، وه  و م   ا 

أل    ف م    درس  941ت    وازى مع    ه زايدة ع    دد املدرس    ني إىل 
 4.4لثورة، وارتفع عدد الط الب إىل ألف قبل ا 41مقابل 

أل ف. وم  ع ذل ك اتس  مت  241ملي ون طال  ب مقاب ل حن  و 

                                                           

، الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان، 1211دستور مصر  (1) 
 : رب الرابط التايل، متاح ع9111نوفمرب  91

https://cutt.us/C4Ixw 

ه   ذه الف   رتة ابرتف   اع نس   بة التس   رب م   ن التعل   يم يف خمتل   ف 
املن    اطق؛ لكنه    ا كان    ت يف الري    ف أعل    ى م    ن امل    دن وب    ني 

 .(9)اإلًنث أكثر من الذكور
 94وت  دعيًما لتل  ك التح  والت تب  ىن نظ  ام م  ا بع  د 

حتوي  ل ج  زء م  ن القص  ور ال  يت مت  ت مص  ادرهتا  يولي  و سياس  ة
من األجانب وكب ار امل الك وأف راد األس رة احلاكم ة إىل أبني ة 
تعليمي  ة، وق  د بل  غ ع  دد امل  دارس ال  يت أُنش  ئت هب  ذا النظ  ام 

 .(4)آالف مدرسة 4حنو 
وأشار عبد الرمحن الرافعي إىل أن النهضة التعليمية 

فق  د أنش  أت  مل تقتص  ر عل  ى التوس  عات يف إنش  اء امل  دارس
الدول   ة أيًض   ا اجمل   الس املتخصص   ة ك   اجمللس األعل   ى لرعاي   ة 
الفن    ون واآلداب واجملل    س األعل    ى للعل    وم واجملل    س األعل    ى 
لرعاي   ة الش   باب املخ   تص بنش   ر ال   وعي ب   ني الش   باب ع   ام 

؛ فض  ال ع  ن أتس  يس جلن  ة الطاق  ة الذري  ة لألغ  راض 1245
 الس   لمية إىل جان    ب املرك    ز الق    ومي للبح    وث. إىل جان    ب
ذل  ك س  عت مص  ر بع  د الث  ورة لنش  ر تل  ك الرؤي  ة التعليمي  ة 
والتثقيفية ابلدول األفريقية واآلسيوية ليص ل ع دد املدرس ني 

 1242آالف حبل     ول ع     ام  4املص     ريني هب     ذه ال     دول إىل 
؛ فض ال ع ن إنش  اء 1241مدرًس ا فق ط ع  ام  442مقاب ل 

 .(4)املراكز الثقافية واملدارس ابلعديد من الدول
االهتم     ام ابلتعل     يم الف     ين ع     رب  يض     اف إىل ذل     ك

إنش   اء م   دارس إعدادي   ة فني   ة زراعي   ة وص   ناعية وجتاري   ة إىل 
جانب املدارس العامة، هذا مع االهتمام بنوعية التعليم من 
خ    الل ف     رض م    ادة الرتبي     ة العس    كرية والقومي     ة ابمل     دارس 

                                                           

)القاهرة:  كم ينفق املصريون على التعليم،( عبد اخلالق فاروق، (9
 -41(، ص ص 9115اهليئة املصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة، 

41.  
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 الثانوي   ة وم   ا يف مس   تواها. وعل   ى ص   عيد التعل   يم اجل   امعي،
وكلي    ة البن    ات  1241وط ع    ام ك    ان إنش    اء جامع    ة أس    ي

جبامع  ة ع  ني    س. كم  ا توس  عت جامع  ة الق  اهرة بف  رع هل  ا 
 .(1)يف اخلرطوم

وابلتوازي مع ذل ك ع زز النظ ام اجلدي د خمصص ات 
ملي   ون جني   ه  92التعل   يم ض   من املوازن   ة العام   ة لرتتف   ع م   ن 

% م     ن 14.2مب     ا يع     ادل  1244/ 1249خ     الل الع     ام 
ملي ون جني ه س  نة  44ىل مص روفات املوازن ة العام ة للدول ة إ

/ 1251ملي  ون جني  ه خ  الل الع  ام  11.1، مث إىل 1241
 .(9)% من املصروفات العامة12.9مبا يعادل  1251

وبشكل جممل ارتفع عدد العاملني يف قطاع التعليم 
ملي   ون حبل   ول  1.2مبص   ر س   واء املدرس   ني أو اإلداري   ني إىل 

، وارتف   ع ع   دد 1249ألًف   ا ع   ام  44مقاب   ل  9112ع   ام 
، 9115ألف مدرسة هناية  44ملدارس احلكومية إىل حنو ا

 4مقاب    ل  15فيم    ا وص    ل ع    دد اجلامع    ات احلكومي    ة إىل 
 .(4)1249فقط عام 

التقشف احلكومي يف نفق ات التعل يم والتالع ب مبب دأ  ج( 
 (:1229-1251اجملانية )

 1251يوني  و  4ومتت د ه ذه املرحل ة م  ن بع د هزمي ة 
و التجهي  زات احلربي  ة عل   ى بع  د حت  ول االهتم  ام املص  ري حن  

حس       اب القطاع       ات اخلدمي       ة، لتس       تمر يف ظ       ل حك       م 
السادات الذي تبىن سياس ات االنفت اح والس وق احل ر وه و 
م     ا مت     ت ترمجت     ه يف انس     حاب حك     ومي م     ن القطاع     ات 
اخلدمي   ة، وه   و األم   ر ال   ذي اس   تمرت وتريت   ه خ   الل العق   د 

 األول من حكم مبارك.
الف   رتة املمت   دة يش   ري د.عب   د اخل   الق ف   اروق إىل أن 

وبداي     ة التس     عينيات؛ ق     د ش     هدت اخنف     اض  1251ب     ني 

                                                           

 .414 -414( املصدر السابق، ص ص (1
 .414 -414املصدر السابق، ص ص  (9)

وعبد اخلالق فاروق، مأزق التعليم يف مصر.. بني النشأة والفرز 
 (، مصدر سابق.4-4االجتماعي)

 ( املصدر السابق.(4

خمصص    ات التعل    يم يف املوازن    ة العام    ة للدول    ة م    ا أدى إىل 
تدهور البنية األساسية املتعلقة ابملباين والتجهيزات واملعامل 
وغريه   ا، وارتف   اع كثاف   ة الفص   ل داخ   ل امل   دارس احلكومي   ة، 

 .(4)خلصوصيةوزايدة اعتماد املصريني على الدروس ا
ت   وازى ذل   ك م   ع حم   اوالت حكومي   ة للته   رب م   ن 
مبدأ جمانية التعليم والذي نصت عليه الدساتري املصرية من 
خالل عدة إج راءات أبرزه ا: التوس ع يف امل دارس التجريبي ة 

وه      ي مبص      روفات عالي      ة مقارن      ة ابمل      دارس  1212من      ذ 
احلكومية )عريب( وال ميكن دخوهلا لكافة الطالب حىت ل و  

ن   ت تت   وافر ف   يهم الش   روط؛ فض   ال ع   ن إجب   ار الط   الب كا
وأولي  اء أم  ورهم عل  ى دف  ع تربع  ات بش  كل عي  ين أو نق  دي 
للحصول على خ دمات مث ل النق ل م ن مدرس ة إىل أخ رى 

 .(4)وغريه
وعل       ى املس       توى اجل       امعي؛ توس       عت اجلامع       ات 
احلكومي   ة وكلياهت   ا يف ت   دريس املق   ررات ابللغ   ات األجنبي   ة 

؛ بش  كل يعي  د إىل األذه  ان النظ  ام مقاب  ل مص  روفات عالي  ة
التعليم      ي اجل      امعي يف عه      د االح      تالل وك      ذلك خ      الل 

وم   ن ب   ني  1249الس   نوات العش   ر األوىل م   ن عم   ر ث   ورة 
ه     ذه الكلي     ات )االقتص     اد والعل     وم السياس     ية، والتج     ارة، 
واحلق   وق وغريه   ا(. وق   د عمق   ت ه   ذه الظ   اهرة م   ا يع   رف 

 .(5)ابزدواجية النظام التعليمي املصري
ءت ه      ذه اإلج      راءات يف إط      ار العدي      د م      ن ج      ا

الشعارات اليت رُفعت خالل عه د الس ادات واس تمرت م ع 
مب     ارك لتقل      يص نط     اق جماني      ة التعل     يم وأبرزه      ا مق      والت 
"اجملانية املسئولة" و"ترشيد اجملانية"، وهو ما توازى مع رفع 
احل    د األدىن للقب    ول فيم    ا ُيس    مى كلي    ات القم    ة لتقل    يص 

                                                           

تعليم، مصدر ( عبد اخلالق فاروق، كم ينفق املصريون على ال(4
 .41سابق، ص 
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بح    ث الراغب    ون يف ذل    ك وال    ذين مل ف    رص اللح    اق هب    ا لي
حيقق    وا رغب    تهم ع    ن ف    رص مبص    روفات ابهظ    ة يف القط    اع 
اخل  اص، وذل  ك ابلت  زامن م  ع هج  وم مس  ئويل كلي  ات القم  ة 
مث   ل الط   ب عل   ى سياس   ة جماني   ة وس   هولة القب   ول يف ه   ذه 

 الكليات مطالبني بتقليص العدد.
والقت هذه السياسة غطاًء تشريعًيا يف إطار حت ول 

ص    رية م    ن االش    رتاكية إىل الس    وق احل    ر؛ فس    مح الدول    ة امل
ابلتوس  ع يف إنش  اء  1221لس  نة  142ق  انون التعل  يم رق  م 

الس    ابق اإلش    ارة –امل    دارس التجريبي    ة للغ    ات مبص    روفات 
ورغ  م أتكي  د ه  ذا الق  انون عل  ى مب  دأ جماني  ة التعل  يم  -إليه  ا

فإنه نص على جواز حتصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى 
الباب البت زاز أولي اء األم ور ابل نص عل ى  للتالميذ كما فتح

إمكاني  ة "اإلف  ادة م  ن اجله  ود الذاتي  ة للم  واطنني" للحص  ول 
على التربع ات اإلجباري ة، ون ص الق انون عل ى ف رض رس وم 

 .(1)يقدرها وزير التعليم مقابل إعادة قيد الطالب
وك      ان م      ن أه      م تبع      ات إمه      ال التط      وير نتيج      ة 

حتي  ة للعملي  ة التعليمي  ة التقش  ف احلك  ومي تع  رض البني  ة الت
؛ األم  ر ال  ذي ع  رب 1229ألض رار ابلغ  ة خاص  ة م  ن زال زال 

عنه وزير الرتبية والتعل يم حينه ا د.حس ني كام ل هب اء ال دين 
أل  ف مدرس  ة تقريبً  ا( غ  ري  19ابلق  ول إن نص  ف امل  دارس )
. ويف ه  ذا اإلط  ار ش  هدت (9)ص  احلة لالس  تخدام اإلنس  اين

اإلنف   اق احلك   ومي عل   ى ف   رتة التس   عينيات زايدة نس   بية يف 
التعليم ومن مث التوسع يف أعمال البناء والصيانة للمنشآت 
التعليمي       ة احلكومي        ة، لرتتف       ع ب        ذلك نس       ب االلتح        اق 
ابمل  دارس ولت  نخفض بنس  بة قليل  ة مع  دالت األمي  ة، لك  ن مل 
يك  ن ذل  ك اس  رتاتيجية وإمن  ا ك  ان اهل  دف م  ن ه  ذه ال  زايدة 

                                                           

( عبد اخلالق فاروق، مأزق التعليم يف مصر.. بني النشأة والفرز (1
رب الرابط متاح ع ،، 9112أبريل  95، مصراوي، (4االجتماعي )

  https://cutt.us/pShIY: التايل
( عبد اخلالق فاروق، مأزق التعليم يف مصر.. بني النشأة والفرز (9

  (، مصدر سابق.4-4االجتماعي )

ى البني  ة التحتي  ة عل   1229جم  رد التعام  ل م  ع تبع  ات زل  زال 
 .(4)للعملية التعليمية

غزو القطاع اخلاص واألجن يب للعملي ة التعليمي ة  (د
(1229- 9111:) 

ع  زز تقل  يص الدول  ة لنفق  ات التعل  يم وزايدة الرس  وم 
عل  ى الط  الب يف ظ  ل ت  دين العملي  ة التعليمي  ة م  ن ع  زوف  
كث   ري م    ن املص    ريني ع    ن التعل   يم احلك    ومي لص    احل التعل    يم 

ع   ن ف   رص تعليمي   ة أفض   ل تقاب   ل املص   روفات اخل   اص حبثً   ا 
ال   يت ي   دفعوهنا؛ ح   ىت ول   و كان   ت أعل   ى م   ن تل   ك ال   يت ي   تم 

 حتصيلها يف املدارس احلكومية خاصة التجريبية.
علًما أنه يف مرحلة سابقة كان دور القطاع اخلاص 
التعليم   ي مكم   ال ل   دور الدول   ة ول   يس ب   ديال عنه   ا حتدي   ًدا 

فبحل    ول ع    ام  ؛1214وح    ىت  1249خ    الل الف    رتة م    ن 
أل ف  19.2كان عدد املدارس احلكومية   1214/ 1214

ملي     ون طال     ب خب     الف ط     الب  5.1مدرس     ة تض     م حن     و 
املعاه  د األزهري  ة؛ يف ح  ني ك  ان ع  دد امل  دارس اخلاص  ة حن  و 

ألف طالب فقط؛ مبا يوازي  141مدرسة تضم حنو  512
 % من إمجايل الطالب.9حنو 

ول      ة لك      ن األم      ر تغ      ري الحًق      ا بس      بب اجت      اه الد
لتخفيف العبء عن املوازن ة العام ة م ن خ الل االنس حاب 
م     ن بع     ض القطاع     ات االجتماعي     ة أو تقل     يص اإلنف     اق 
احلكومي عليها مثلما جرى يف قطاعي التعليم والص حة م ا 
أدى إلمه  ال حك   ومي لتط  وير البني   ة التحتي  ة وم   ن مث زايدة  
كثافة الفصول، وحبث كثري من املصريني ع ن ف رص أفض ل 

دارس اخلاص  ة؛ مس  تفيدين يف ذل  ك م  ن الث  روات داخ  ل امل  
املالية اليت كونوها إثر اهلجرات املصرية لدول اخلليج وغريها 
من الدول النفطي ة؛ ليب دأ ب ذلك القط اع اخل اص لع ب دور 

 .(4)البديل عن القطاع التعليمي احلكومي
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أدى ذل      ك إىل انتش      ار ظ      اهرة امل      دارس اخلاص      ة 
مدرس ة  1295حن و  إىل 9112ليصل عددها حبل ول ع ام 
 9444آالف طال      ب، و 514خاص      ة لغ      ات هب      ا حن      و 

أل  ف طال   ب، وارتف   ع  442مدرس  ة خاص   ة ع  ريب هب   ا حن   و 
 4511الع      دد اإلمج      ايل لكاف      ة امل      دارس اخلاص      ة لنح      و 

، 9114ملي  ون طال  ب حبل  ول ع  ام  1.1مدرس  ة تض  م حن  و 
وكذلك حال اجلامعات اخلاصة اهلادفة للربح بعد التص ريح 

 111ات اخلاص  ة واألجنبي  ة مبوج  ب الق  انون إبقام  ة اجلامع  
، ليص     ل ع     دد املعاه     د العلي     ا )مبص     روفات 1229لس     نة 

فض   ال ع   ن إنش   اء  9115معه   ًدا ع   ام  114ابهظ   ة( إىل 
أل    ف  24كلي    ة تض    م حن    و   24جامع    ة هب    ا حن    و  15حن    و 

جامع ة  94وارتفع العدد إىل حنو  9112طالب حىت عام 
بع    د أن   9114أل    ف طال    ب حبل    ول ع    ام  141هب    ا حن    و 

كانت يف مصر جامعة واحدة خاصة وحتديًدا أجنبية وهي 
اجلامعة األمريكية؛ ليتقلص دور التعليم العام لصاحل التعليم 

 .(1)اخلاص
علًم  ا أن  ه ق  د ع  زز م  ن ف  رص االلتح  اق ابجلامع  ات 
اخلاص     ة أيًض     ا مب     دأ التوزي     ع اإلقليم     ي ورف     ع احل     د األدىن 

وق   د ك   ان  للقب   ول ب   بعض الكلي   ات خاص   ة كلي   ات القم   ة.
هل ذه السياس ة تبع ات س لبية عل ى مس توى اخل رجيني خاص  ة 
يف التخصص ات العملي ة مث  ل الط ب واهلندس ة والص  يدلة.. 

 .(9)إخل
وقُ      درت إمج      ايل نفق      ات األس      رة املص      رية لتعل      يم 

ملي  ار جني  ه عل  ى األق  ل  1.4أبنائه  ا هب  ذه اجلامع  ات بنح  و 
؛ مبتوسط تكلفة للطالب تصل 9114/9114سنواًي عام 

ال   ف جني   ه س   نواًي، مث ارتفع   ت ه   ذه التك   اليف  15نح   و ل
ملي      ارات س      نواًي؛ فيم      ا بلغ      ت  4لنح      و  9114حبل      ول 

التك    اليف اإلمجالي    ة لاللتح    اق ابلتعل    يم اخل    اص اجل    امعي 

                                                           

عبد اخلالق فاروق، مأزق التعليم يف مصر.. بني النشأة والفرز  (1)
 (، مصدر سابق.4-4االجتماعي )

 ( املصدر السابق.(9

مليار جنيه  14.5حنو  9114/9114وقبل اجلامعي عام 
 .(4)مليار 41لنحو  9114مث ارتفعت حبلول عام 

س  ات التعل  يم يف مص  ر واخلالص  ة فيم  ا يتعل  ق بسيا
، أن الدول   ة توس   عت يف تق   دمي 9111ح   ىت  1249من   ذ 

اخلدم  ة للم  واطنني يف إط  ار تب  ين نظ  ام احلك  م لالش  رتاكية؛ 
بغ     ض النظ     ر ع     ن تطبيقاهت     ا؛ واس     تمر ه     ذا ال     نهج ح     ىت 
منتص    ف الس    بعينيات م    ع توج    ه النظ    ام احل    اكم القتص    اد 

توسع السوق احلر، ومن مث تقليص النفقات على التعليم وال
يف السماح لالستثمارات اخلاصة ابلدخول إىل هذا اجملال، 
األم   ر ال   ذي ت   وازى م   ع ت   دين مس   توايت التعل   يم ابلقط   اع 
احلك   ومي وزايدة نس   ب التس   رب واالعتم   اد عل   ى ال   دروس 
اخلصوصية، وهو األمر ذات ه ال ذي ينطب ق عل ى السياس ات 
الص     حية ويك     اد تك     ون التح     والت ال     يت ش     هدهتا ب     نفس 

زمين وذل  ك عل  ى النح  و ال  ذي تتناول  ه الدراس  ة يف الت درج ال  
 حمورها التايل.

السياسات الصاحية: أمنااط توزياع األعبااء وأوجاه  -اثنًيا
 التمييز

ش  هدت مص  ر تط  ورًا ملحوظً  ا يف تق  دمي اخل  دمات 
يف اجمل  الني الوق  ائي والعالج  ي؛  1249الص  حية بع  د ث  ورة 

 114فعل  ى مس  توى البني  ة التحتي  ة بل  غ ع  دد املستش  فيات 
وبلغ عدد الوحدات الصحية  1251مستشفى حبلول عام 

وح  دة ابلق  رى، وكم  ا ح  دث ابلتعل  يم اجته  ت الدول  ة  511
لن     زع ملكي     ة العدي     د م     ن املستش     فيات اخلاص     ة وحتويله     ا 

 . (4)للخدمة العامة
وابلتوازي مع ذلك اجته ت الدول ة لض مان التغطي ة 

طنني الدس  تورية والقانوني   ة لتق   دمي اخل   دمات الص   حية للم   وا
 1245م   ن دس   تور  45؛ فق   د نص   ت امل   ادة 1249بع   د 

عل   ى أن "الرعاي   ة الص   حية ح   ق للمص   ريني مجيًع   ا، تكفل   ه 

                                                           

 ( املصدر السابق. (4
( سايل حممد فريد، االسرتاتيجيات والسياسات الصحية يف مصر (4

، خريف 14، السنة 59ية، العدد يف ضوء اخلربة الدولية، أحوال مصر 
 .14، ص 9115
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الدول     ة إبنش      اء خمتل      ف أن     واع املستش      فيات واملؤسس      ات 
الص   حية والتوس   ع فيه   ا ت   درجيًيا، وه   و نفس   ه ال   نص ال   ذي 

، م   ع ح   ذف لف   ظ 1254م   ن دس   تور  49تض   منته م   ادة 
فق   د نص   ت  1211أم   ا دس   تور  "ت   درجيًيا" بنهاي   ة ال   نص.

من      ه عل     ى كفال      ة "الدول     ة اخل      دمات الثقافي      ة  15امل     ادة 
واالجتماعي  ة والص  حية، وتعم  ل بوج  ه خ  اص عل  ى توفريه  ا 

 11للقرية يف يسر وانتظام رفًعا ملستواها" كما نصت املادة 
عل      ى أن الدول      ة تكف      ل "خ      دمات الت      أمني االجتم      اعي 

طال         ة والص         حي، ومعاش         ات العج         ز ع         ن العم         ل والب
 .(1")والشيخوخة للمواطنني مجيًعا، وذلك وفًقا للقانون

وك     ذلك ص     درت جمموع     ة م     ن الق     وانني املنظم     ة 
والض  امنة لتق  دمي اخل  دمات الص  حية للم  واطنني مث  ل ق  انون 

لتنظ            يم وإدارة املؤسس            ات  1244لس            نة  421رق            م 
إلنش  اء هيئ  ة الت  أمني  1254لس  نة  14العالجي  ة، وق  انون 

 144رار رئ    يس اجلمهوري    ة رق    م الص    حي االجتم    اعي، وق    
 .(9)لتنظيم املؤسسات العالجية 1254لسنة 

ك       ان وض       ع نظ       ام الت       أمني الص       حي منتص       ف 
الستينيات السبيل لتقدمي اخل دمات الص حية بش كل ع ادل 
لكاف   ة فئ   ات اجملتم   ع؛ لك   ن قط   اع الرعاي   ة الص   حية ش   هد 
العديد من التحوالت اليت أدت إىل عدم الكفاءة يف توزيع 

فض     ال ع     ن ت     دين مس     توى اخلدم     ة ذات     ه وحتم     ل اخلدم     ة 
امل  واطنني خاص  ة الفق  راء مزي  ًدا م  ن األعب  اء للحص  ول عل  ى 
الرعاية الصحية إىل جانب متيي ز بع ض الفئ ات فيم ا يتعل ق 

. ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة (4)بفرص وتكاليف العالج
 إىل العناصر الرئيسية التالية بشكل موجز.

 
 

                                                           

 ، مصدر سابق.1211، و1254، 1245( انظر دساتري مصر: (1
  ( سايل حممد فريد، مصدر سابق.(9
 املصدر السابق.( (4

اخل        دمات مقاب        ل الت        أمني الص        حي: جماني        ة  (1
منتص                    ف  -1249اش                    رتاكات اثبت                    ة )

 السبعينيات(:
يوليو ص دور  94شهدت الفرتة السابقة على ثورة 

عدة قوانني تنظم ح ق احلص ول عل ى الرعاي ة الص حية منه ا 
وال   ذي ح   دد مس   ئولية ص   احب  1245لس   نة  54ق   انون 

العم     ل جت     اه الع     املني فيم      ا يتعل     ق إبص     اابت العم      ل يف 
جارة دون اجملاالت األخ رى، مث ق انون قطاعي الصناعة والت

وال    ذي أل    زم ص    احب العم    ل ابلت    أمني  1249لس    نة  25
اإلجباري على العمال ض د إص اابت العم ل ل دى ش ركات 

 111صدور القانون  1241التأمني التجارية. وشهد عام 
اخل    اص ابلت    أمني ض    د أم    راض املهن    ة م    ن خ    الل تع    ويض 

ض األم  راض ص  احب العم  ل للعام  ل يف حال  ة اإلص  ابة ب  بع
 املهنية.

وبع     د الث     ورة؛ حاول     ت الس     لطات نق     ل مس     ئولية 
لس   نة  919الت  أمني إىل القط  اع الع   ام فص  در الق   انون رق  م 

اخل       اص ابلت       أمني والتعويض       ات ض       د إص       اابت  1242
العمل، ومبوجبه نُقلت مسئولية التمويل وااللتزامات الناجت ة 
ع     ن إص     اابت العم     ل إىل مؤسس     ة عام     ة، حي     ث أُنش       

القومي إلصاابت العمل لتجاوز أخطاء شركات  الصندوق
 التأمني التجارية يف حق العمال املصابني.
 1242لس       نة  21وأل       زم ق       انون العم       ل املوح       د 

الش    ركات واملص    انع إبنش     اء أقس    ام وإدارات طبي    ة هب     ا أو 
التعاق    د م    ع ش    ركات أتم    ني جتاري    ة بعق    ود أتم    ني مجاعي    ة 

عمالي    ة وال    يت للعم    ال أو التعاق    د م    ع املؤسس    ة الص    حية ال
- 1251لس  نة  411نش  أت بق  رار رئ  يس اجلمهوري  ة رق  م 

لتصبح نواة اهليئ ة العام ة للت أمني الص حي ال يت نش أت ع ام 
لتطبي ق الت  أمني الص  حي عل  ى م  وظفي احلكوم  ة  -9114

واهليئ       ات واملؤسس       ات العام       ة ووح       دات اإلدارة احمللي       ة؛ 
عني ابإلضافة لضم العاملني ابلقطاعني العام واخلاص اخلاض

لق    انون الت    أمني االجتم    اعي. ومبوج    ب ه    ذا النظ    ام ك    ان 
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املواطن     ون ال     ذين يتمتع     ون ب     ه حيص     لون عل     ى اخل     دمات 
 .(1)الصحية مقابل اشرتاكات اثبتة

نق      ل أعب      اء اخل       دمات الص      حية إىل امل       واطنني  (9
 (:1229 -)منتصف السبعينيات

تالعب          ت الس          لطات املص          رية من          ذ منتص          ف 
ول عل  ى اخل  دمات الص  حية الس  بعينيات مبب  دأ جماني  ة احلص  

م    ن خ    الل توظي    ف بع    ض املص    طلحات واملق    والت مث    ل 
"التموي   ل ال    ذايت أو املش   اركة الش    عبية يف حتم   ل األعب    اء"، 
وم    ن مث التوس    ع يف إنش    اء أقس    ام الع    الج ابألج    ر وزايدة 
ع      دد األس      رة هب      ا، وم      ن مث نق      ل أعب      اء احلص      ول عل      ى 
اخل         دمات الص         حية للم         واطنني مث         ل: ش         راء األدوي         ة 

املس   تلزمات الطبي   ة فض   ال ع    ن إج   راء التحالي   ل واألش    عة و 
 .(9)الطبية

وفيم   ا يتعل   ق ابلت   أمني الص   حي؛ تالعب   ت الس   لطة 
مبب  دأ اجملاني  ة م  ن خ  الل خف  ض االش  رتاكات الثابت  ة املق  ررة 

% لك ن ذل ك ك ان مقاب ل رس وم 41على املش رتكني بواق ع 
يدفعها املرضى عن د احلص ول عل ى اخلدم ة مبوج ب الق انون 

 . (4)1214لسنة  49 رقم
ن    تج ع    ن ذل    ك وص    ول ع    دد األس    رة املخصص    ة 
ألقس  ام الع  الج ابألج  ر داخ   ل املستش  فيات التابع  ة ل   وزارة 

 4944مقاب    ل  1224أل   ف س   رير ع   ام  44الص   حة إىل 
% م    ن إمج    ايل 41لتمث    ل حن    و  1211س    ريرًا فق    ط ع    ام 

األس  رة املوج  ودة هب  ذه املستش  فيات بنس  بة مل تك  ن تتج  اوز 
% م        ن إمج        ايل ع        دد األس        رة 1.1 حن        و 1211س        نة 

 .(4)مبستشفيات الصحة

                                                           

( للتفاصيل انظر: نبذة عن التأمني الصحي، اهليئة العامة للتأمني (1
 : ابط التايلرب الر ، متاح ع9112أكتوبر  2الصحي، اإلطالع بتاريخ 

https://cutt.us/hEoFY  
 ( سايل حممد فريد، مصدر سابق.(9
 نبذة عن التأمني الصحي، مصدر سابق. ((4
 ( سايل حممد فريد، مصدر سابق.(4

اخلصخص        ة وانس        حاب الدول        ة م        ن تق        دمي   (4
 (:9111 -1229اخلدمات الصحية )

س    عت احلكوم    ة املص    رية من    ذ بداي    ة التس    عينيات 
لالنس  حاب م  ن جم  ال تق  دمي اخلدم  ة الص  حية ونق  ل ملكي  ة 
وتبعي   ة القط   اع الص   حي الع   ام للقط   اع اخل   اص لرف   ع أعب   اء 

؛ ابإلع  الن 1221عنه ا، وتع زز ه  ذا املس عى ع ام التموي ل 
ع     ن ب     رًنمج اإلص     الح الص     حي يف مص     ر ابلتع     اون م     ع 
امل  احنني ال  دوليني خاص  ة البن  ك ال  دويل، ف  تم تض  مني إقام  ة 
املستشفيات العامة مبشروعات الشراكة بني القطاعني العام 

 واخلاص. 
وكان أخطر القرارات احلكومية يف هذا الصدد قرار 

الوزراء سابًقا أمحد نظي ف؛ إابن حك م مب ارك  رئيس جملس
وال  ذي أبطل  ه القض  اء اإلداري بتحوي  ل اهليئ  ة  9111ع  ام 

العام   ة للت   أمني الص   حي إىل ش   ركة قابض   ة. واس   تند احلك   م 
الص    ادر م    ن املنص    ة القض    ائية أن "كفال    ة الدول    ة للرعاي    ة 
الص       حية حت       ول دون أن يك       ون احل       ق يف الص       حة حم       ال 

 .(4)ة واالحتكار"لالستثمار أو املساوم
وتشري البياًنت الصادرة عن اجلهاز املركزي للتعبئ ة 
العام      ة واإلحص      اء إىل زايدة ع      دد مستش      فيات القط       اع 
اخل   اص وع   دد األس   رة املتاح   ة هب   ا بش   كل كب   ري مقاب   ل من   و 
حم  دود يف املستش  فيات احلكومي  ة والرتاج  ع الكب  ري بس  عتها 

ًقا ابإلعالن السريرية، وهو األمر الذي استمرت وتريته الح
ع ن ط  رح مستش  فيات التكام ل للقط  اع اخل  اص لالس  تثمار 

 .(5)فيها مث جتميد امللف
                                                           

( أمحد عابدين، خصخصة القطاع الصحي يف مصر.. السيسي (4
رب الرابط ، متاح ع9115فرباير  11على خطى مبارك، العريب اجلديد،

  https://cutt.us/Ry2e7 :التايل
مستشفى  551( ُقدر عدد مستشفيات القطاع احلكومي بواقع (5

بزايدة  9114مستشفى خالل  542مقابل  9114حىت عام 
ات %. وبلغ عدد املستشفي1.9مستشفى واحد بنسبة منو مل تتجاوز 

 4% بواقع 4.1بزايدة  29مستشفى مقابل  24اجلامعية 
مستشفيات فقط. ووصل إمجايل عدد األسرة يف هذه املستشفيات 

% خالل عام واحد؛ 4.1ألف؛ ابخنفاض  21.2ألف مقابل  24.4

https://cutt.us/hEoFY
https://cutt.us/Ry2e7
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م     ن رايدة القط     اع الع     ام إىل اهليمن     ة األجنبي     ة   (4
 واخلاصة على قطاع األدوية:

ك   ان للش   ركات العام   ة ال   رايدة يف ص   ناعة األدوي   ة 
خالل العقود األوىل من النصف الثاين من القرن العشرين؛ 

تراجع   ت بش   كل كب   ري يف ظ   ل سياس   ات االنفت   اح  لكنه   ا
لصاحل القطاع اخل اص املص ري واألجن يب ال ذي حتت ل بع ض 
شركاته املراكز العشرة األوىل بقائمة أك رب ش ركات األدوي ة؛ 

للقط     اع اخل     اص  4مراك     ز للش     ركات األجنبي     ة و 5بواق     ع 
املص   ري دون أن يك   ون ض   من ه   ذه املراك   ز العش   رة ش   ركة 

 األعمال العام. واحدة اتبعة لقطاع
ويرج    ع ه    ذا الض    عف إىل ب    رامج اخلصخص    ة ال    يت 
تبنتها الدولة خالل التسعينيات للتخلص من القطاع العام 
ويف إط   اره ش   ركات األدوي   ة احلكومي   ة لترتاج   ع حص   ة ه   ذه 

% منتص         ف 14الش         ركات م         ن س         وق األدوي         ة م         ن 
% فق    ط حاليً    ا وف    ق تق    ديرات 9,5لنح    و ( 1)الس    بعينيات

ق أمحد عماد الدين، وذلك ابلتوازي مع وزير الصحة الساب
اإلمهال احلكومي هلذه الشركات حيث اإلحج ام ع ن ض خ 
اس تثمارات للتط  وير س واء خلط  وط اإلنت اج أو للمع  دات أو 
للبح    وث والتط    وير، ذل    ك يف الوق    ت ال    ذي ختص    ص في    ه 
الش     ركات األجنبي     ة واخلاص     ة م     وازًنت ض     خمة ألحب     اث 

جنيب متكن من جذب التطوير، كما أن القطاع اخلاص واأل
الكف  اءات الفني  ة واإلداري  ة م  ن ش  ركات القط  اع الع  ام ع  رب 
توفري متويالت ورواتب مغرية أسهمت يف انتقاهلم إليه على 

، فض   ال ع   ن ت   دين أس   عار (9)حس   اب الش   ركات احلكومي   ة
                                                                                    

 241مستشفى مقابل  1119فيما بلغ إمجايل عدد املستشفيات 
%. ووصل 5.4مستشفى خالل عام واحد بنسبة منو  41بزايدة 

 5441بزايدة  94541سرير مقابل  41124عدد األسرة إىل 
  %؛ خالل عام واحد.95.9سرير؛ بنسبة منو 

( الشركة القابضة لتجارة األدوية، التعريف ابلشركة، اإلطالع (1
 https://cutt.us/m4wZCأكتوبر، متاح على:  2بتاريخ 

عاملية شركات  11( صاحل إبراهيم وأمين صاحل، دراسة تكشف: (9
يناير  2خاصة تستحوذ على مبيعات األدوية يف مصر، الوطن، 

  https://cutt.us/uuBRu: رب الرابط التايل، متاح ع9115

األدوي      ة ال      يت تنتجه      ا الش      ركات العام      ة ألهن      ا تت      أخر يف 
ار منتج    ات تس    جيل األدوي    ة املثيل    ة يف ح    ني ترتف    ع أس    ع

 .(4)الشركات العاملية ألهنا أصلية
وت  ؤدي ه  ذه األوض  اع الخ  تالالت كب  رية يف ت  وفري 
األدوي  ة الالزم  ة للمرض  ى يف مص  ر، حي  ث ختض  ع يف كث  ري 
م  ن األحي  ان أدوي  ة مهم  ة الحتك  ارات الش  ركات األجنبي  ة 
يف ظ      ل ض      عف األذرع احلكومي      ة الق      ادرة ع      ن تع      ويض 

 النقص.
ل        ى اخل        دمات التميي        ز يف ف        رص احلص        ول ع (4

 الصحية:
كان  ت هن   اك مس   اواة يف احلص   ول عل   ى اخل   دمات 
الصحية بني كافة فئات اجملتمع عرب نظام التأمني الصحي، 
لك   ن األم   ر اختل   ف الحًق   ا م   ن خ   الل متيي   ز بع   ض فئ   ات 
اجملتمع مبستشفيات وخدمات معينة أو عرب مزااي متويلي ة ال 
 تت      وافر لغ      ريهم عل      ى حن      و يعم      ق أوج      ه غي      اب العدال      ة
االجتماعي   ة يف احلص   ول عل   ى اخل   دمات الص   حية، خاص   ة 
أن ه      ذه امل      زااي تتوج      ه للوظ      ائف العلي      ا يف ح      ني يبق      ى 
البس     طاء والفق     راء يف حاج     ة للمستش     فيات العام     ة ال     يت 

 تضاعفت رسومها بشكٍل كبري.
م  ن ب  ني أوج  ه التميي  ز ال  يت ش  هدهتا حت  والت ه  ذه 

إبنش   اء الف   رتة أن   ه خ   الل عص   ر الس   ادات مت متيي   ز القض   اة 
ص     ندوق للخ     دمات الص     حية واالجتماعي     ة خ     اص هب     م؛ 
وال ذي مت ت زايدة موازنت ه بش كل كب ري يف عه د مب ارك ع رب 
رسوم تفرض على املواطنني املتقاض ني أم ام احمل اكم، وذل ك 

. (4)بع  د ان ك  انوا خاض  عني كغ  ريهم لنظ  ام الت  أمني الص  حي
يضاف إىل ذلك جمموعة املستشفيات العسكرية اليت تقدم 

                                                           

( رشا حافظ، روشتة إنقاذ مستقبل قطاع الدواء ىف مصر، جملة (4
 : رابط التايلرب ال، متاح ع9112أغسطس  41اإلذاعة والتليفزيون،

https://cutt.us/TR1WI   
( عالء عرييب، ثالثة قوانني لعالج القضاة على نفقة املواطنني، (4

 : رب الرابط التايل، متاح ع9114أبريل  4مصر العربية، 
https://cutt.us/Z5Woj 

https://cutt.us/uuBRu
https://cutt.us/TR1WI
https://cutt/
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ماهتا ألفراد القوات املسلحة بشكل جماين مقاب ل رس وم خد
ابهظ     ة تف     رض عل     ى امل     دنيني ال     راغبني يف الع     الج هب     ذه 

 املستشفيات.
 مفهوم املواطن العبء.. من جنيب إىل مبارك:  (5

يقول اللواء حممد جنيب الرئيس املصري األول بعد 
يولي  و "عن   دما ق   ررًن حتدي   د النس   ل أو ض   بطه واقتح   ام  94

: 1249الس   كانية ق   ال ش   يخ األزه   ر يف س   بتمرب املش   كلة 
"ال     دعوة لتحدي     د النس     ل ه     دم لكي     ان األم     ة وجرمي     ة يف 
حقها"، وتبعه بطريرك األقباط قائال: "حتديد النس ل جرمي ة 
ال تستند إىل حقيقة الدين واع رتاض عل ى مش يئة اخل الق". 
ويعل  ق جني  ب عل  ى ه  ذين الق  ولني: "ومل أقتن  ع هب  ذا الك  الم 

من وأعرف ديين جيًدا وأعرف حقيقة جوهره، وأًن رجل مؤ 
فأحسس  ت أن ذل  ك ختل  ف ع  ن طبيع  ة العص  ر وأحسس  ت 
أن     ه م     ن الض     روري أن ي     رتبط رج     ل ال     دين ب     روح العص     ر 
واقرتحت ضرورة أن يدرس األزهر علوم احلياة جبانب علوم 

 .(1)الدين"
يف وق   ٍت الح   ق حت   دث ال   رئيس الث   اين بع   د الث   ورة 

ة الس    كانية وأهن    ا ختل    ق لن    ا مج   ال عب    د الناص    ر ع    ن ال    زايد
املش    كالت، معت    ربًا أن هل    ا ح    ل وحي    د وه    و العم    ل. أم    ا 
ال  رئيس حمم   د أن  ور الس   ادات فق  ال يف أح   د خطاابت  ه ع   ن 
القضية "زايدة السكان عندًن مازالت تسجل معدال شديد 
االرتف  اع، وح  ني نق  ول إنن  ا نس  تقبل ك  ل س  نة ملي  ون نس  مة 

لطب     ع يف اس     تخدام زايدة، فإنن     ا نس     تقبل تل     ك ال     زايدة اب
املراف   ق، ويف مص   اريف الدراس   ة، ويف تش   غيل اخل   رجيني م   ن 

 املدارس واملعاهد واجلامعات".
يولي  و  94وق  ال آخ  ر رؤس  اء حقب  ة م  ا ب  ني ث  وريت 

حمم   د حس   ين مب   ارك يف أح   د  9111ين   اير  94و 1249
خطاابته "الزايدة السكانية موجودة منذ الستينيات، عندما 

                                                           

)القاهرة:  حممد جنيب: كنت رئيًسا ملصر،مذكرات ( حممد جنيب، (1
 .444(، ص 9114املكتب املصري احلديث، الطبعة الثامنة، يونيو 

ل عب  د الناص  ر م  ن انعكاس  اهتا، ح  ذر ال  رئيس الراح  ل مج  ا
 .(9)ووجه إيل إنشاء اجمللس األعلي لتنظيم األسرة"

يتبني من هذه التصرحيات والكت اابت عم ق النظ رة 
املأزوم  ة للس  كان يف مص  ر م  ن جان  ب احلكوم  ات املتعاقب  ة 
عل   ى أهن   م أعب   اء أو كم   ا يع   رب عنه   ا د.س   يف ال   دين عب   د 

 5لدول   ة، وك   أن عل   ى ا (4)الفت   اح مبقول   ة "امل   واطن الع   بء"
يولي   و مل تك   ن كافي   ة  94عق   ود مض   ت عل   ى حك   م نظ   ام 

لل     تخلص م     ن ه     ذه النظ     رة وإلح     داث التنمي     ة املنش     ودة 
لضمان الرفاه للمصريني ولضمان خل ق ف رص العم ل وف تح 
اجمل  االت إلقام  ة املش  روعات لالس  تفادة م  ن ه  ذه الطاق  ات 
البش      رية اهلائل      ة ال      يت تع      اين نقص      ها العدي      د م      ن ال      دول 

 ربية.األو 
 خامتة:

إن أه   م م   ا ميك   ن استخالص   ه فيم   ا يتعل   ق مبلف   ي 
التعل   يم والص   حة أن االهتم   ام هبم   ا من   ذ عه   د حمم   د عل   ي 
ابشا وح ىت اآلن ارت بط بش كل أساس ي بق وة الدول ة وحبثه ا 

حبي  ث كان  ت الس  لطة  (4)ع  ن االس  تقالل يف كاف  ة اجمل  االت
اء تتجه إىل تعليم الناس ونشر ال وعي واملع ارف بي نهم؛ ابتغ 

تعزي    ز اإلرادة الوطني    ة واالس    تفادة م    ن غ    رس ه    ذه العل    وم 
واملعارف يف تعزيز بناء الدولة عس كراًي وسياس ًيا واقتص اداًي 
واجتماعيً  ا.. إخل، إض  افة إىل التوس  ع يف بن  اء املستش  فيات 
وتق    دمي خ     دمات الرعاي     ة الص     حية، وه     و م     ا ت     دل علي     ه 

ض مؤش رات ع  دة يف عص  ور النهض ة أو حم  اوالت االس  تنها

                                                           

« عبد الناصر»حممد كامل، احلكومة تستعني خبطب  ((9
ملواجهة الزايدة السكانية، املصري اليوم، « مبارك»و« السادات»و

 : رب الرابط التايل، متاح ع9112ديسمرب  41
https://cutt.us/LzM0s 

الزحف غري املقدس: زحف الدولة ( سيف الدين عبد الفتاح، (4
، )القاهرة: مكتبة على الدين: قراءة يف دفاتر املواطنة املصرية

 (.9114الشروق الدولية، 
عبد اخلالق فاروق، مأزق التعليم يف مصر.. بني النشأة والفرز ( (4

، متاح عرب 9112أبريل  19(، موقع مصراوي، 4-9االجتماعي)
  https://cutt.us/0GgSb الرابط التايل:
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يف ظ  ل حك  م حمم  د عل  ى واخل  ديوي إمساعي  ل ومج  ال عب  د 
الناصر، وإن كانت هذه التج ارب ارتبط ت بس لبيات ع دة 

 يف الوقت نفسه.
وق  د لع  ب اجملتم  ع األهل  ي عل  ى ال  دوام دورًا مهًم   ا 
يف تعزي    ز العملي    ة التعليمي    ة وتق    دمي اخلدم    ة الص    حية ول    و 
 أبشكال بسيطة؛ خاصة يف أوق ات غي اب الدول ة ع ن أداء
مهامها؛ سواء عرب مبادرات فردية أو مجاعي ة، وأس هم فيه ا 
نظ   ام الوق   ف ب   دور كب   ري، ولع   ل أب   رز األمثل   ة عل   ى ذل   ك 
اجله   ود الوطني   ة األهلي   ة إلنش   اء اجلامع   ة املص   رية )جامع   ة 

فض    ال ع    ن املستش    فيات اخلريي    ة  (1)1212الق    اهرة( ع    ام 
 اليت تقدم خدماهتا للفقراء.

جه املواطن يف احلصول ومن أبرز السلبيات اليت توا
على هذه اخل دمات ه و غي اب العدال ة االجتماعي ة بس بب 
ارتف     اع املص     روفات الالزم     ة للحص     ول عل     ى خدم     ة ذات 
ج ودة مناس  بة س  واء يف الص حة أو التعل  يم، وه  ي قطاع  ات 
ينبغ        ي أن تض        منها الدول        ة ملواطنيه        ا دون أن تتب        ىن يف 

م ن امل واطن  عالقتها ابجملتمع منطق الربح، فالدولة ال ت ربح
 خاصة إذا كانت تسيطر على معظم أدوات اإلنتاج.

وفيما يتعلق حبديث إعالميني وسياس يني ع ن رب ط 
التعليم ابحتياجات سوق العمل؛ من املهم اإلشارة أن هذا 
ال ينطبق فقط على جم رد التعل يم الف ين؛ لكن ه يش مل أيًض ا 
ج تعل  يم ونق  ل التكنولوجي   ا يف خمتل  ف اجمل   االت ل  ربط اخل   ري

بسوق العمل ابلفع ل ول يس جم رد مراكم ة فني ني دون ف رص 
عم         ل متاح         ة هل         م أيًض         ا؛ خاص         ة يف عص         ر ال         ذكاء 
االص    طناعي ال    ذي يع    د أيًض    ا ج    زًء م    ن تط    ورات س    وق 

 العمل.
ومن أبرز السلبيات اليت تعرض هلا قطاع التعليم يف 
مصر نسف مبدأ استقالل اجلامعات واملؤسسات التعليمية 

أن ه   ذا االس   تقالل ض   مانة حلص   انة  خاص   ة األزه   ر، رغ   م
اجملتم    ع والدول    ة ض    د االس    تبداد واالح    تالل، فض    ال ع    ن 
اس  تمرار انفص   ال النظ   ام التعليم   ي بش   كل كب   ري ع   ن هوي   ة 

                                                           

 ( املصدر السابق.(1

األم    ة وتراثه    ا واترخيه    ا ال    وطين بفع    ل التوس    ع يف انتش    ار 
 اجلامعات واملدارس الدولية واألجنبية واخلاصة.
عل   يم والص   حة وق   د ك   ان الفش   ل يف إدارة ملف   ي الت

م   ن ب   ني األس   باب الرئيس   ية ال   يت ان   دلعت عل   ى إثره   ا ث   ورة 
ين    اير مطالب    ة ابلع    يش واحلري    ة والعدال    ة االجتماعي    ة،  94

وال   يت غاب   ت بش   كل كب   ري ع   ن عملي   ة تق   دمي اخل   دمات يف 
ه  ذين القط  اعني قب  ل الث  ورة ض  من إج  راءات التقش  ف ال  يت 

ف     اق اتبعته     ا احلكوم     ات املتعاقب     ة م     ن خ     الل تقلي     ل اإلن
واخلصخصة وتوسع القطاع اخلاص واألجنيب على حس اب 

 .(9)الطبقات الفقرية وجودة اخلدمات املقدمة هلم
*****

                                                           

( شريف اللبان ودعاء حممود، دليل نواب الربملان: القضااي (9
االقتصادية واالجتماعية الشائكة يف مصر قبل ثورة يناير وبعدها، 

رب الرابط متاح ع ،9115يناير  11ات، املركز العريب للبحوث والدراس
 https://cutt.us/DVHTU: التايل
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العالقة بنی السلطة واجملتمع يف ظل دولة يوليو 

9193 
 طارق جالل

 :مقدمة
تعرض اتريخ مصر احلديث حلدٍث مفصلي غري 

هبا، وهو  وجه احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
حركة الضباط األحرار اليت قامت ابنقالب عسكري أزاح 
النظام امللكي، وأسس على أنقاضه نظاًما مجهوراًي تقوده 
املؤسسة العسكرية. مل يكن الصعود العسكري سهال كما 
صورته أحداث التاريخ ومشاهد الدراما، فقد سبقه أعوام 

واستمر من العمل الالمركزي، الذي بدأ مع أمحد عرايب، 
ابستغالل القصر للجيش وانتهى بلحظة االنقالب واعتالء 

 السلطة.
ترسخت لدى اجملتمع صورة إجيابية جتاه اجليش على 
مدار اترخيه، مذ نشأته وحىت اآلن، رغم تغري تلك النظرات 
من مرحلة ألخرى، فبينما كان هناك إشفاق مما تعرض له 

فلسطني. مث تغريت اجليش يف التل الكبري، وصواًل هلزميته يف 
، بقوانني اإلصالح 1249هذه النظرة إىل العزة والكربايء يف 

، قبل 1251الزراعي وجمانية التعليم. وعادت وانكسرت يف 
، علًما أنه رغم حمورية دور 1214أن تزداد فخرًا وانتماًء يف 

اجليش يف خريطة السلطة، فإنه دوًما كان هناك تباين بني 
 نظرته للسلطة بشكل عام.نظرة املواطن للجيش و 

تطورت عالقات السلطة ابلشعب بصور خمتلفة، 
رمبا تقاطعت يف بعض اللحظات نظرة الشعب للسلطة 
واجليش، إال أن حالة التدافع بني السلطة والشعب مل يكن 

 اجليش كمؤسسة جزء أساسًيا فيها.

                                                           

 .ابحث ماجستري يف العلوم السياسية 

يبحث هذا التقرير قضية العالقة بني السلطة 
عهد رؤساء مجهورية يوليو عبد واجملتمع أو املواطن يف 

الناصر، والسادات ومبارك، وذلك بتناول أكثر العوامل اليت 
سامهت يف تغري منط العالقة بني السلطة والشعب يف كثري 
من األحداث، يف حماولة تسهم يف حسن قراءة املشهد 
احلايل، انطالقًا من حتليل اللحظة اليت سبقته، وشكلته، 

منشأه، وقراءة احلاضر ال تنبت فاملاضي أصل احلاضر، و 
أبًدا، عن فواعل وتكوينات املاضي. ومن هنا كانت أمهية 
فرتة ما قبل مجهورية يوليو يف تفسري الدعم الشعيب الذي 
حصلت عليه األخرية، عندما أعلنت االنقالب، وابلتايل 

 94أمهية دراسة الثالث مراحل املؤثرة واملشكلة للحظة 
تبار أن األوىل كانت مبادرة مباغتة يونيو، ابع 41يناير، و

من الشعب، يف حني اسرتدت السلطة زمام األمور يف 
 الثانية.
 طريق اجليش إىل السلطة: كيف بدأ؟ -أواًل 

بدأت عالقة اجليش املصري ومكانته مع الشعب 
يف مصر احلديثة، يف اللحظة اليت اثر فيها السيد أمحد عرايب 

ب على البالد حبجة الديون، وزير احلربية، بعد هيمنة األجان
وحماولته السيطرة على احلكم من خالل ثورته اليت انتهت 

، وهو ذات العام 1229ابلفشل بعد هزميته يف التل الكبري 
الذي تدخلت فيه بريطانيا واحتلت مصر، بغية محاية 
مصاحلها، وقمع أي حماولة جديدة من جانب اجليش 

إضعاف اجليش، للسيطرة على البالد، ولذلك مت تعمد 
وهتميشه من احلياة احلياة السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.
مع هذه األجواء، ظهر السيد مصطفى كامل الذي 
أحيا احلركة الوطنية، وأخذ على عاتقه قضية جالء اإلجنليز، 
وحتركت املياة الراكدة بنشأة جيل جديد متكن فيما بعد من 

، الذي 1294دستور ، واليت نتج عنها 1212إشعال ثورة 
أدخل مصر مرحلة ليربالية سياسية حتت مظلة النظام 
امللكي، وقد شهدت هذه املرحلة تعددية سياسية وحزبية مل 

 تشهدها مصر يف اترخيها من قبل. 
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شهدت مصر على الناحية االقتصادية تطور مماثل 
يف مكوًنت اجملتمع حيث التجارة والوظائف اجلديدة اليت 

ل اإلداري الذي نشأ وتصاعد مع جاءت مع اهليك
االحتالل، وهو ما ساهم يف نشأة طبقات جديدة وتطور 
مظاهر طبقات تقليدية أخرى، متثلت ذروهتا يف حلظة 
أتسيس بنك مصر على يد طلعت حرب، وتطور طبقة 
رأمسالية صناعية منحدرة من طبقة أرستقراطية من جهة، 

ادر طبقة وسطى وبروز طبقة العمال والبريوقراطية وظهور بو 
متعلمة منحدرة من صغار املالك من جهة أخرى، وقد 
اختلفت عالقة كل طبقة من هؤالء مع السلطة، فبينما  
كانت الطبقة الرأمسالية تتبع الوفد، كانت طبقة اإلقطاع 
متجذرة يف عالقات مع البالط امللكي، يف حني اخنرطت 

متأثرة  طبقة املتعلمني والعمال داخل احلركة االشرتاكية،
ابلتوجه املاركسي، يف الوقت الذي وجدت فيه الطبقة 
الوسطى الدنيا املنحدرة من األقاليم ذات القيم التقليدية، 
ضالتها يف مجاعة اإلخوان املسلمني، بقيادة الشاب املثقف 

 .(1)املتدين حسن البنا
مل يكن هناك شكل موحد لطبيعة العالقة بني امللك 

حياًن يكون امللك واألحزاب يف واألحزاب واإلجنليز، فأ
توافق ضد اإلجنليز كحالة اخلديوي عباس حلمي، وأحيان 
أخرى، جتد اإلجنليز يتخدلون ابلقوة إلجبار امللك على 
تشكيل حكومة بقيادة مصطفى النحاس كما حدث يف 
عهد امللك فاروق، ًنهيك عن صراعات األحزاب بني 

هذه احلالة يف بعضهم البعض، واستغالل امللك واإلجنليز 
تقريب أحدمها على حساب األخر، كما فعلت بريطانيا 
عندما قربت الوفد صاحب الشعبية، يف مقابل احتواء امللك 

 جلماعة اإلخوان األخذة يف الصعود بصورة كبرية وملفتة.
ورغم أن تلك الفرتة تسمى احلقبة الليربالية األهم يف 

من اجملتمع مل اتريخ مصر احلديث، إال أن القطاع العريض 

                                                           

"ثورة مصر: اجلزء األول من مجهورية يوليو إىل عزمي بشارة، ( (1
)بريوت: املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،  ثورة يناير"،

 .94(، ص 9115 الطبعة األوىل،

يكن جزًء منها ابلصورة الكاملة، إذ كان الشعب ينظر بعني 
غري واثقة يف األحزاب، السيما بعدما حتالف الوفد الذي  

، مع اإلجنليز فيما بعد، ما 1212كان حمرًكا رئيسًيا يف ثورة 
 أفقده الثقة يف النخب.

يف تلك الفرتة كان اجليش عملًيا خارج السياسة  
ومل يكن متورطًا  -أهنم كانوا مشاركني كأفرادإال -كمؤسسة 

يف أي أعمال عدائية ضد الشعب، يف االحتجاجات 
 واهلبات الشعبية، بعكس البوليس املدين.

دخلت املؤسسة العسكرية مرحلة ميالد جديدة، أو 
ما ميكن تسميته أتسيس اثٍن بعد القرار الذي اختذه 

حلربية أمام بفتح أبواب الكلية ا 1245مصطفى النحاس يف 
أبناء الطبقة الوسطى، بعدما كانت حكرًا على أوالد الطبقة 
األرستقراطية، حمتًجا أمام اإلجنليز حباجته إىل أتمني البالد 

 .(9)بعد انسحاب القوات الربيطانية واكتفائها بقناة السويس
متكنت الطبقة الوسطى املنحدرة من طبقات 

وهم الذين تربوا  تقليدية دنيا من إدخال أبنائها للجيش،
أثناء فرتة صعود مجاعة اإلخوان املسلمني من جهة، واحلركة 
الشيوعية املصرية من جهة أخرى، لقد ترعرع معظمهم على 
هذين التوجهني، بغية االعتماد على مركزية األصالة بصورهتا 
العروبية اإلسالمية يف مواجهة األخر احملتل خارجًيا، وحتقيق 

 هبزمية أتباع احملتل داخلًيا.العدالة االجتماعية 
شكلت هذه األفكار املخيال السياسي لقادة 
اجليش الذين شكلوا تنظيم الضباط األحرار لالنقالب على 
امللك، وإعادة تشكيل عالقة جديدة بني املواطن والسلطة 
تقوم على توفري العدالة االجتماعية له، يف مقابل تنحيته عن 

ال اجليش، وهو ما يستتبعه مهمة مواجهة احملتل لصاحل رج
 من أتميم كامل للمجال العام إال من أنصار السلطة.

 اثنًيا: السلطة واجملتمع يف العهد الناصري:
دخلت العالقة بني السلطة واجملتمع مرحلة جديدة 
خمتلفة متاًما، فكانت شعارات اجلمهورية يف مقابل امللكية، 

                                                           

-9193"اجملتمع املصري واجليش )ور عبد امللك، أن (9)
 .41(، ص 9114)القاهرة: احملروسة، الطبعة الثانية، ("، 9173
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لة االقتصادية والسيادة يف وجه اخلضوع واالحتالل، والعدا
يف مقابل اإلقطاع، وانقلبت األوضاع بداية من بنية السلطة 
وتغري مراكز الثقل ليتوزع بني مقر الرائسة اجلمهوري واجليش 
واملؤسسات األمنية، بداًل من القصر امللكي وجملس الوزراء 
والربملان واألحزاب، هذا مرورًا بتكوينات العمل السياسي 

رى إبزاحة قوى تقليدية واستبداهلا اليت قد تغريت هي األخ
بقوى جديدة، وأخريًا تغريت العالقة بني السلطة واملواطن 
لتدخل مرحلة خمتلفة، تتواجد فيها اجلماهري الغفرية يف 
املشهد السياسي واالقتصادي ولكن كتابع وليس كصانع، 
بينما سابًقا كانت بني مهمًشا يف األقاليم وحمرًكا لألحداث 

 يف العاصمة.
جاءت املرحلة الناصرية مبشروع شامل يستهدف 
إعادة تشكيل السياسة واجملتمع واالقتصاد يف مصر واملنطقة 
العربية. لذا سعى عبد الناصر سريًعا يف سحب البساط من 
حتت أقدام النخب السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت 
ظلت لعقود قائمة، حبجة أهنا خنب مزيفة وخادعة واتبعة 

مربايلية، ولكن متثل اهلدف احلقيقي يف تغيري راديكايل لإل
لقلب موازين القوى، ال ميكن حدوثه بعدد صغري جًدا من 
الرتب املتوسطة للجيش، ومن هنا جاءت أمهية الدعم 

 الواسع لعامة الشعب.
إن قراءة طبيعة العالقة بني السلطة واملواطن يف 

مات والواجبات العهد الناصري، يستتبع النظر إىل االلتزا
اليت عاهدت مجهورية يوليو الشعب على الوفاء هبا، يف 
مقابل فهم الدور الذي تنتظره السلطة من اجلماهري )وقد  
كان مصطلح اجلماهري حموراًي يف هذه الفرتة(. لقد حققت 
الناصرية نقلة حقيقية يف حياة مئات اآلالف من الفقراء 

جاء على  املصريني، وحسنت من أوضاعهم، ولكن ذلك
حساب قبوهلم الضمين ابلوالء املطلق للجمهورية، واألهم 
من ذلك أن جناح االنقالب ما كان ابإلمكان دون وجود 
تلك احلشود. ونظرًا لطبيعة العقلية العسكرية يف اإلدارة، 
فكان تقوية أجهزة األمن الداخلي القمعية والثقافية حاضرة 

إال ستخرج عن بقوة لتنميط تلك اجلماهري وقولبتها، و 

املسارات احملددة هلا، ولفهم املعادلة يف العهد الناصري ميكن 
 قراءهتا يف ضوء العناصر التالية: 

 التنمية كسالح جللب الشرعية: .1
ُعرف اجملتمع املصري يف امللكية، أبنه جمتمع النصف 

%، بسبب سيطرة تلك القلة من الشعب على 1.4يف املائة 
راضي الصاحلة للزراعة، لذا  % من مساحة األ44أكثر من 

كانت قوانني اإلصالح الزراعي ثورة اقتصادية واجتماعية، 
أعادت تشكيل اجملتمع، خبلقها طبقات جديدة، وإزاحة 
طبقات قدمية، فتم تقسيم األراضي الزراعية بني الفالحني، 
ووضع سقف للملكية اخلاصة ملالك األراضي للقضاء على 

ة قيادات اجليش وحاشية طبقة اإلقطاع، اليت حلت طبق
النظام حملها، كما ظهرت طبقة وسطى شكلت بريوقراطية 
الدولة، بعدما سنت الناصرية قوانني جمانية التعليم من 
املدارس وحىت مرحلة اجلامعة، مع االلتزام أمام الشعب 
بتعيني اخلرجيني يف الوظائف احلكومية. واستكمل ًنصر 

بري من املشروعات توجهاته االقتصادية، بتأميم عدد ك
االقتصادية، وجاءت ذروة تلك التوجهات بقرار أتميم قناة 

 السويس.
ومن مث متكنت الدولة من حتقيق منًوا كبريًا، نظرًا 
لتوجهات النظام حنو التصنيع، مع قوانني اإلصالح الزراعي، 
وسياسات التأميم، فارتفعت دخول الفقراء وحدث توزيع 

أوسع لرأس املال، وتشغيل أكرب للثروات، وحدث دوران 
أفضل للموارد واإلنتاج. لكن ذلك ال خيفي مشكالت 
أخرى حمورية، تتمثل يف حدود الطاقة االستيعابية للقطاع 
العام واجلهاز اإلداري للدولة، فقد زادت األعباء على موزانة 
الدولة نتيجة االعتماد على التشغيل االجتماعي. عالوة 

ة كحرب اليمن اليت أحدثت على بعض القرارات السياسي
خسائر اقتصادية فادحة، مل تتمكن الدولة من جتاوزها، مع 
زايدة الديون، وخلل ميزان املدفوعات، وهي أمور ستلقي 

 بظالهلا على توجهات نظام السادات فيما بعد. 
واجلدير ابلذكر، هو أن السياق الدويل ساهم يف 

يف تقويته،  إجناح انقالب يوليو، بل وساهم بصورة مباشرة
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حيث حث النظام على تشريعات لإلصالح الزراعي 
وإعالن الدعم له، وكذا جالء القوات الربيطانية من مصر 
بعدما أبلغ تنظيم الضباط واشنطن أن مصاحلهم ستكون يف 
أمان، فكان من مصلحة واشنطن تويل اجليش مقاليد احلكم 

ري، وحماولة اجتذابه، وذلك نتيجة صعود قوى اليسار املص
يف وقت كان الصراع األمريكي مع االحتاد السوفييت يتخذ 
مسارات تصعيدية مستمرة، فكانت الظروف مواتية متاًما 
لتحول مصر حنو املعسكر االشرتاكي، بسبب وجود احتالل 
عسكري، يف وقت يدعي فيه االحتاد السوفييت دعمه 
للمضطهدين والشعوب احملتلة، فقد دخلت واشنطن سريًعا 

ار دعم الضباط، ونصحتهم بتطبيق قوانني اإلصالح يف مس
الزراعي، ألنه الطريق األهم لقوى اليسار، الذي سيدخلون 
منه لتثوير الفالحني، ولذلك كانت قضية اإلصالح الزراعي 

 .(1)قضية حمورية للغرب، كما كانت مهمة لنجاح االنقالب
ويعود الفضل للنظام الناصري يف نقل القطاع 

من اهلامش إىل املركز، ويف قلب العمليات،  األوسع للشعب
بينما يف السابق كانت السياسة تنحصر يف خنبة قليلة جًدا 

لذلك فعلى الرغم  .من األرستقراطيني املقيمني يف العاصمة
من تغين الكثريين ابملرحلة الليربالية اليت عاشتها مصر يف 

موعة عهد امللك، إال أهنا كانت ليربالية أقلية مكونة من جم
من املنتفعني، وهذا ما يدفع البعض للقول إنه رغم دكتاتورية 
النظام الناصري، إال أنه منح الناس دورًا يف احلياة السياسية 
واالقتصادية، مع اعرتافنا أبنه كان أتثري صوري متاًما. لقد  
كان طبيعًيا أن يكون ًنصر هو األب والقائد يف وجهة نظر 

رًا للنقلة النوعية اليت حدثت يف اجلماهري يف ذلك الوقت، نظ
 حياة املاليني من الشعب.

 الطاعة للرئيس والوالء للجمهورية: .9
إن شرعية أي قوى ملمارسة العمل السياسي يف هذا 
الوقت، جيب أن تنطلق من فكرة أساسية مفادها، أن مبدأ 
الطاعة للضباط األحرار، والوالء للجمهورية جيب أن يسبق  

 قيم.كل شيء، وال تعلوه 
                                                           

 .49-41( عزمي بشارة، مرجع سابق، ص(1

لقد ساهم اإلصالح الزراعي يف تفتيت القاعدة 
االقتصادية واالجتماعية للنخب واألحزاب السياسية، وهو 
األمر الذي سّهل من مهمة قانون حل األحزاب السياسية 
الذي حل مجيع األحزاب السياسية عدا مجاعة اإلخوان 
املسلمني، اليت كان يتبعها كثري من تنظيم الضباط األحرار 

 رأسهم مجال عبد الناصر يف بداية األمر. وعلى
فاستكمل ًنصر نظامه السياسي بتشكيل االحتاد 
االشرتاكي العريب لتشكيل خنب سياسية جديدة، تتبع الرؤية 
الناصرية، جبانب هيئة التحرير اليت تقوم بتدجني وتنميط 
الطالب واملثقفني، السيما أن اإلخوان والوفديني واليسار  

العليا يف اجلامعات، بينما أخذت اخلالفات كانت هلم اليد 
 بينه وبني اإلخوان تزداد.

شن النظام الناصري حراًب كبرية على اليساريني 
واإلخوان املسلمني، ألن اليسار اهتم ًنصر ابلعمالة 
لإلمربايلية األمريكية، حينما زادت التفامهات والتواصالت 

تشكيل  بينهما، بينما كان اإلخوان يضغطون على قرارات
احلكومة ورفضوا عدد من سياسات وتوجهات جملس قيادة 
الثورة، فتم اعتقاهلم مجيًعا، وتعرضوا يف الداخل للتعذيب 

 والقتل. 
وبعيًدا عن األسباب املباشرة لطريقة تعامل  النظام 
الناصري مع اليسار واإلخوان، فقد كان ينظر لكل طرف 

والء هؤالء يتجاوز  فيهم بنظرة غري الواثق هبم، العتقاده أبن
اجلمهورية، وهو ما يعين يف وجهة نظر ًنصر عدم والئهم 
لشخصه يف احلقيقة. فاملبدأ الذي شكل أدوات التعامل 
السياسية لناصر مع التكوينات السياسية واالقتصادية يف 
عهده، كان إما الوالء املطلق والتبعية الكاملة لنظامه/ 

واخلراب، ألن اجلميع ، أو تعرض البالد للفوضى (9)لشخصه
غري ًنضج، وحده الذي أيتيه العلم، فعبد الناصر ما كان 
ليسمح أبي صوت يغرد خارج سربه، ليس يف املعارضة 
فقط بل يف داخل التنظيم نفسه، وليس أدل مما تعرض له 

                                                           

)القاهرة: مركز األهرام  "واآلن أتكلم"،خالد حميي الدين،  (9)
 .111(، ص 1229للرتمجة والنشر، 



 

177 

حممد جنيب، الذي توافقت رؤية عبد الناصر مع واشنطن 
ملطالبة جمدًدا على ضرورة رحيله، بعدما ضغط على ا

ابلدميقراطية، وضرورة انسحاب اجليش لثكناته، يف الوقت 
الذي كان يرى فيه ًنصر أن السياسيني جمموعة من اخلونة 
واخلبثاء الذين ال ينبغي ترك البالد هلم، كما أن واشنطن  
كانت تعتقد أبن وجود الضباط سيسهل مهمتها أكثر من 

ضم  جمموعة من ممثلي الشعب، الذي سيعطل من عملية
 مصر للمحور األمريكي سريًعا.

كان املخيال السياسي لعبد الناصر، هو كيف يتم 
تفتيت كافة املؤسسات الوظيفية الوسيطة اليت ميكن أن 
حتول بينه وبني وعي الشعب الذي حرص على تشكيله الة 
إعالمية جبارة، فتفككت كتلة اليسار وضعفت وهي حىت 

ذاهتا وقوهتا، وأصبح يومنا هذا غري قادرة على استعادة 
الشعب ال يتلقى سوى الوعي السلطوي، وهو رغم كل 

يف حني كان  ،ذلك ظلت نظرته معتزة بسلطة الناصرية
السلطة تنظر هلذا الشعب ابعتباره جمموعة من السذج غري 
الناضجني، الذين ال يصلحون للنظام الدميقراطي، فكان 

اجلماهري من  الدور الرسايل لتنظيم الضباط األحرار لقيادة
 .(1)خالل الدور الطليعي للضباط

وذلك ألن املعادلة اليت توصل إليه عبد الناصر   
كانت االختيار بني نقيضني ال اثلث هلما، إما احلزم/ 

، وعلى هذة املعادلة (9)االستبداد، وإما الفوضى/احلرية
سارت مجهورية يوليو، ويف كثري من قرارات الرؤساء الذين 

كم اجلمهورية، ميكن قراءة منطق هذه املعادلة تعاقبوا على ح
 جبالء، لتحليل وتفسري وفهم أبعاد توجهاهتم.

 هزمية الناصرية: .4
رغم النجاحات الكبرية اليت حققتها الناصرية على 
املستوى االجتماعي واالقتصادي، إال أن سياسات 

تغييب الكفاءات القادرة على  ،التعذيب تؤدي للتغييب

                                                           

)بريوت: دار  رة وامليثاق"،"فلسفة الثو مجال عبد الناصر،  (1)
 .44(، ص 1211القلم،
 915خالد حميي الدين، مرجع سابق، ص  (9)

غم التغين بعدالة الناصرية، كما أن ملء توجيه القرارات ر 
البطون ال يعين أبًدا التوسع يف السجون، مع استمرار 
احلديث عن الكرامة الوطنية، فاخلوف ال يبين اتريخ وال 
حيقق انتصارًا، فدفعت البالد مثًنا غالًيا من دماء أبنائها 
لتوجهات ًنصر اخلارجية، فلم يعي النظام أن فشل مشروع 

ان إنذارًا بضرورة مراجعة تواجهاته، وحبث حدود الوحدة ك
قدراته وطاقاته، اليت يبددها يف الشرق والغرب، مث كانت 

ألف جندي  41اهلزمية يف حرب اليمن، وموت قرابة ال 
مصري، عالمة على كارثة تنتظر املشروع القومي العريب 
الناصري، إال أنه مل يكن هناك آذان تصغى، حىت جاءت 

راب، اليت مثلت هناية درامية للمشروع النكسة ابخل
الناصري، بعد أن وضعته أمام أزمة ثقة حقيقية بينه وبني 
املؤمنني ابملشروع العرويب، الذي ال يعتمد سوى على أهل 

 اخلضوع والتبعية لرأيه فقط، وليس الكفاءة واألهلية.
 اثلثًا: االنفتاح االقتصادي واملواطن يف عصر السادات:

وليو لصدمة كربى بعد هزمية تعرضت دولة ي
، واخذت تظهر بوادر غضب داخل أنصارها، ما 1251

دفع جزء منها لالنسحاب، والتساؤل حول أسباب اهلزمية، 
واهتزت شرعية اجلمهورية، وابلتايل ما يؤخذ عنوة يسرتد 
قمًعا، فأخذ نظام السادات يتوسع أكثر يف استخدام 

 ودة.القبضة األمنية، لتعويض الشرعية املفق
 جتاوز الناصرية: -1

جاء السادات مبشروع مناهض للناصرية، حىت ولو 
ادعى عكس ذلك، حيث استهدف تبين سياسات قوضت 
أسس العقد االجتماعي الذي أسسه عبد الناصر. بدأت 
توجهات السادات عندما شرع فيما أمساه ثورة "التصحيح"، 
 إلعادة الناصرية إىل مسارها األصلي، بعدما قامت مراكز
القوى اليت ترسخت يف املرحلة الناصرية بتضليل مسارات 
اجلمهورية، ومن هنا فإن حركته تلك، جاءت هبدف تطهري 
الناصرية من خبثها، بينما كان نظامه يتبع خطوات 
متسارعة حنو القطيعة معها، دون إخالله ابألصول اليت 
صنعت النظام الناصري من حيث بنية النظام السياسي 
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ن من قوى اجليش واألمن الداخلي واحلزب نفسه، املكو 
 .(1)الواحد

وقد تعددت األسباب اليت دفعت السادات إىل تبين 
مشروع مناهض للناصرية، وإعادة تشكيل طبيعة العالقة بني 

فهناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية،  .السلطة والشعب
أما األوىل، فهي أن السادات حاول إثبات أن شخصيته 

ه كان حبق قائد حمنك، لذلك بدأ عهده ليس ضعيفة وأن
بتصعيد اخلالف مع اللجنة التنفيذية العليا لالحتاد 

علي -االشرتاكي العريب، ابعتبار قاداهتا يف ذلك الوقت 
هم أقطاب النظام  -صربي وسامي شرف وشعراوي مجعة

الناصري الذين أشاعوا بضعف شخصيته، ويرغب يف إثبات 
اولتهم يف االنقالب عليه، أحقيته ابلرائسة بعد فشل حم

ولرغبته يف القضاء عليهم واملضي قدًما يف إثبات أن لديه 
مشروع سيحقق ملصر الكثري من املكاسب، أمهها استعادة 

، وجتاوز األزمات االقتصادية اليت 1251األرض احملتلة بعد 
 ورثها عن عبد الناصر.

وهناك الكثري من احلوادث اليت تعزز أتثري النزعة 
صية على بعض قرارات السادات املصريية، كمبادرة الشخ

، دون أن يناقش 1211التسوية مع إسرائيل اليت طرحها يف 
اجلهات السيادية، حىت وزير خارجية حكومته مل يعلمه 

 .(9)ابخلرب
وفيما خيص األسباب املوضوعية، فكانت هناك 
أزمات كربى يف االقتصاد، نتيجة تضخم اجلهاز اإلداري، 

لديون، ًنهيك عن اخلسائر اليت تكبدها النظام من وزايدة ا
الوحدة مع سوراي، وجسد اجليش املتهالك عقب تبين 
سياسات عسكرية غري عقالنية، انتهت هبزائم مدوية يف 
اليمن ومع إسرائيل، علًما أنه يعاب على السادات أنه كان 

 جزًء من تلك السياسات.

                                                           

 .22 -22عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  ((1
"الفرص الضائعة: القرارات احلامسة يف حريب أمني هويدي،  ((9

 االستنزاف وأكتوبر، حقائق تنرر ألول مرة مع مثاين واثئق سرية"،
 .49(، ص1229عات للتوزيع والنشر، )بريوت: دار املطبو 

مكن من اجتماعًيا، أدرك السادات جيًدا أنه لن يت
االستمرار يف سياسات عبد الناصر االجتماعية، ومل يكن 

من -أمامه من خيار سوى التوجه حنو االنفتاح االقتصادي 
فقام برفع يد الدولة عن دعم املواطنني،  -وجهة نظره

والكف عن سياسات التوظيف يف القطاع العام للمتعلمني 
ه من من الطبقة الوسطى، واستبدل منظومة االقتصاد املوج

الدولة، ليحل حملها منظومة جديدة من رجال األعمال 
فضال عن كون هذا التوجه سيسمح له ابالقرتاب أكثر من 

% من قواعد 22احملور األمريكي، الذي اعتقد أنه ميلك 
اللعبة، ما يعين أنه كان يعتقد أبن حترير سيناء سيكون من 

 واشنطن وليس من مقر وزارة الدفاع املصرية. 
ية حكمه، ساعدته األوضاع يف اخلليج اليت  يف بدا

كانت لتوها مكتشفة القيمة االقتصادية للبرتول، وكانت 
تشرع يف أتسيس ممالكها، فتم االعتماد على العمالة املصرية 
-بصورة كبرية، فتمكن النظام من جتاوز أزمة اقتصادية 

نتيجة تصدير العمالة املصرية للخارج، وأصبحت  ،اجتماعية
 ملواطن ابلسلطة أقرب لنموذج الليربالية االقتصادية.عالقة ا
نيوليربالية تسلطية وإزاحة املواطن من الفلكلور  -9

 السياسي:
مل تدخل مصر عصر الليربالية السياسية، إذ كانت 
ليربالية سلطوية، تعتمد على تبين سياسات نيوليربالية يف 
االقتصاد وقمعية يف السياسة، رغم حدوث حترير بسيط يف 

جملال العام وتدشني عملية سياسية منضطبة وإطالق سراح ا
املعتقلني، حيث تعمد تقوية اإلسالميني لتضييق اخلناق 
على الناصريني، من خالل االعتماد على فتح مساحة 
أوسع لإلسالميني، وصّدر نفسه بكونه "الرئيس املؤمن". 
ورغم هذا فقد منحت سياسات السادات ضد الناصريني 

حتالفه مع الوالايت املتحدة األمريكية، وبرهنت مصداقية يف 
 على صحة نيته يف حماربة الوجود السوفييت يف مصر.

تعتقد بعض نظرايت التحول الدميقراطي، أن 
النيوليربالية االقتصادية، ميكن أن تسهم يف حترير اجملال 
العام، وفتح آفاق العمل السياسي، ورغم ذلك متكن 
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مر، رغم إاتحته مساحة واسعة السادات من جتاوز هذا األ
للقطاع اخلاص، وتشكل طبقة رجال أعمال جدد، حيث  
كان من املمكن أن تكون برجوازية وطنية حتارب يف 
املستقبل لتحرير اجملال العام، وتطالب بنفوذ سياسي، إال أن 
ما مت هو أن تلك النخبة الرأمسالية كانت جسر النظام 

لربجوازية املصرية مع للعبور إىل واشنطن، فكان حتالف ا
، فهي مل ختن (1)الرأمسالية العاملية أمر منطقي بل طبيعي

القضااي الوطنية، بقدر ما كان هناك عوار يف أتسيسها. لذا 
فإن فهم كثري من خيارات الربجوازية املصرية يستتبع قراءة 
يف اخليارات السياسية جلمهورايت يوليو بصفة عامة، ولفرتة 

وكيف كانت خلياراته االقتصادية وجه  السادات حتديًدا،
 .(9)سياسي أهم

على جانب آخر، سامهت حالة التنفيس السياسي 
يف إعادة سؤال الدميقراطية من جديد، وانطلقت تظاهرات 
الطلبة يف اجلامعات تطالب ابحلرية واملشاركة السياسية، 

بغياب الرؤية النقدية الطروحات  1251معللة اهلزمية يف 
يجة غياب معارضة حقيقية وفّعالة، إال أن قوات نت ،النظام

األمن تعاملت مع تلك التظاهرات ابلعنف، واقتحمت 
اجلامعات، وهو أمر يُظهر أن توجهات النظام الداخلية مل 
تكن هبدف حترير اجملال السياسي، بل كانت لضرب توازن 
القوى داخلًيا، ليمنع أي حماولة جديدة لزعزعة مركزيته يف 

قرارات، ولتهميش الدور الشعيب يف التأثري على اختاذ ال
 مسار األحداث.

ومن هنا يعود سؤال السلطة واجملتمع، فلم يستمع 
النظام لصوت املواطن، ألنه مل تكن هناك إرادة سياسية 

بل على  ،حقيقية من النظام إلشراك اجملتمع يف السلطة

                                                           

"تضخيم الدولة العربية: السياسة واجملتمع يف نزية األيويب،  ((1
ترمجة: أجمد حسني، مراجعة: فاحل عبد اجلبار،  الررق األوسط"،

 .511ص  (،9111)بريوت: املنظمة العربية للرتمجة،
اسات )بريوت: مركز در  "الدولة املركزية يف مصر"،نزية األيويب،  ((9

 .144ص  (، 1222الوحدة العربية، 
 

ة العكس، لقد بدأت عملية ازاحة مركزية اجلماهري من احليا
السياسية يف عهد السادات، ال يقصد بذلك القول أبن 
عبد الناصر كان ليربالًيا، ولكنه كان يشارك الناس يف قراراته 
صوراًي، حبضورهم مؤمتراته، مع إعالهنم الكامل ابلوالء بينما 
قرر السادات إزاحة اجملتمع من احلياة العامة حىت مؤمتراته 

 وخطاابته.
ليو قد أّمنت نفسها من أدرك السادات أن دولة يو 

الدعم االجتماعي والشرعية الشعبية، وقد حصل أنصارها 
على الكثري من املزااي اليت ما كان حيلمون هبا، فكان يعترب 
أن للدولة حدود وطاقة، ولن تتمكن من مسايرة ذات 
السياسات إىل أطول مدى، وأن على اجملتمع التحرك 

لطة أمام املواطن لكسب قوت يومه، بعيًدا عن إلتزام الس
بشيء، مع استمرار والئه هلا، وعدم خروجه عليها، وهو 

 األمر الذي أدركه املواطن جيًدا.
أيًضا مل يعتمد النظام على التظاهرات اليت استمرت 
عامني للضغط عليه، ومل تؤثر فيه لشن حرب على إسرائيل، 
ولكنه قرر ذلك حينما أدرك أن خيار التسوية السياسية غري 

، بعد رفض إسرائيل املبادرات األمريكية، فالقرار جاء صاحل
 مببادرة من النظام وليس بضغط من اجلماهري.

ويف مرحلة الحقة ظن السادات أنه بنصر أكتوبر 
أصبح لديه رصيد كبري يسمح له بفعل أي شيء، فظن أن 
الناس لن تتحرك يف حال بدأ إجراءات برًنمج صندوق 

عن املواد األساسية، إال أنه تفاجأ النقد الدويل، ورفع الدعم 
، ما 1211حبجم الغضب الشعيب الذي تسبب ابنتفاضة 

 أضطره يف النهاية للرتاجع عن سياساته.
هذا خاصة أنه مع استمرار التفاوض مع الغرب  

خبصوص جالء القوات اإلسرائيلية من سيناء، أدرك 
السادات أنه لن يتمكن من استكمال احلرب على أكثر من 

هة، فاجلبهة اخلارجية مشتعلة والداخلية أكثر اشتعااًل، جب
والوضع االقتصادي يزداد خنًقا بعد تكاليف إعداد اجليش 
للنصر، واملوازنة كانت على أشدها، فقرر أتجيل إجراءات 
رفع الدعم، حىت ينتهي من إحداث تسوية سياسية مع 
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إسرائيل بشروط أمريكية تفرغه للداخل، وهو ما حدث يف 
هاية. فالتسوية السياسية مل تكن جمرد جالء لقوات حمتلة الن

عن أرض مصر اليت احتلتها، بل كان انسحاب اترخيي عن 
الدور املصري احملوري يف قيادة احملور العريب لدول املواجهة 
مع إسرائيل، حيث ضرب النظام مصاحل املنطقة عرض 
احلائط، ومل يبايل أبي ضغوط خارجية، واكتفى بتوجيه 

كيزه على مواجهة الغضب الداخلي للشعب، فأخذ مسار تر 
ثقايف يعيد أتكيد هوية الدولة املصرية الفرعونية، ومسار 
أمين يركز على قوات األمن الداخلي ملواجهة الشغب، بداًل 
 من الدور الكبري الذي كانت تقوم به املخابرات يف اخلارج.

حاول النظام تقوية جبهته الداخلية، لتجاوز  
ة السخط الشعيب، بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، عاصف

وتركزت حربه ضد النفوذ اإلسالمي الذي تضاعف مذ 
وصوله للحكم، لتكون هناية السادات على يد رجال من 
داخل اجليش، رافضون لسياساته األخرية ضد الكيان 

 الصهيوين.
ابلرغم من صغر فرتة حكم السادات، ًنهيك عن 

جود قوات حمتلة أرض البالد، إال أن صعوبة تلك الفرتة بو 
آاثر سياساته مازالت مؤثرة حىت يومنا، فقد أعاد تشكيل 
بنية السياسة واالقتصاد واجملتمع يف مصر، بتحالفاهتا 
الداخلية واخلارجية، بدرجة مل يستطع رئيس مصري جاء 

 بعده اخلروج عنها.
 رابًعا: مبارك يسري على هنج رئيسه:

رأس السلطة يف ظروف  جاء حسين مبارك إىل
مقلقة ألي مسئول يتوىل السلطة خلًفا لرئيسه الذي اغتيل 
جبواره، يف مكاًًن من املنتظر أن يكون أحد أكثر األماكن 
أمًنا، لذا تركت هذه احلادثة آاثرًا عميقة يف شخصية مبارك، 
ظهرت جتلياهتا يف عدد كبري من املواقف، اليت كان حيدوه 

يق كثري من القرارات، كما أن اجلزء فيها الرتاجع عن تطب
األخر من رؤية مبارك تكونت بفضل مرافقته للسادات، 
فكان مشروعه استكمال ما بدأه السادات، مع الرتكيز على 
املناورة داخلًيا وخارجًيا فيما يستجد من أوضاع هبدف 

االستمرار يف احلكم ألطول فرتة، لذا مل يكن لدى مبارك 
 ي واجتماعي للسلطة.مشروع سياسي واقتصاد

ترسخت العالقة بني السلطة واملواطن يف عهد 
ورفع  ،مبارك، ومن بعده على استمرار التهميش للمواطن

عنه الدعم الذي بشرت به دولة يوليو، وأخذ نظام مبارك 
يستكمل طريق االنفتاح االقتصادي، ولكن بصورة أكثر 

، ولكنه ذهب لنفس 1211قلًقا، خشية تكرار انتفاضة 
نتيجة االنفتاح يف النهاية، السيما يف العقد األخري من 

 حكمه، إذ تبىن سياسات نيوليربالية شاملة.
 اسرتاتيجيات األمن يف إدارة السياسة واجملتمع:  -1

اختلفت طريقة تعامل مبارك مع الشعب وفًقا لعدد 
من االعتبارات، أمهها بعدين، أوهلما الوضع اخلارجي 

على النظام فيما يتعلق بوضع وطبيعة الضغوط املفروضة 
حقوق اإلنسان وشكل اجملال العام، حيث توازت مرحلة 
مبارك مع اهنيار االحتاد السوفييت، والتبشري األمريكي ابلنظام 
العاملي اجلديد، واملوجة الثالثة للتحول الدميقراطي، فقد ألقى 
هذا السياق بظالله فعلًيا على الوضع املصري، حيث ساهم 

ارجي بتحسني أوضاع حقوق اإلنسان، وهو ما الوضع اخل
، اليت شهدت 9114ظهرت آاثره بوضوح يف انتخاابت 

جناًحا كبريًا جلماعة اإلخوان املسلمني، رغم الظروف الصعبة 
 .(1)اليت كانت تعمل يف سياقها

بينما البعد اآلخر، فهو توقعات السلطة من ردات  
فتاح فعل اجلماهري، فيما خيص استكمال شروط االن

االقتصادي، وبرامج التكيف اهليكلي اليت يفرضها صندوق 
النقد الدويل نيابة عن أصحاب الديون، هبدف إعادة 
جدولة مستحقاهتم، فكانت بعض اإلجراءات تؤجل، 

 وبعضها اآلخر يُلغى لعدم إاثرة املتضررين.
وكانت قد خدمت الظروف مبارك يف بداية 

تيجة اندالع احلرب حكمه، عندما ارتفعت عوائد النفط، ن

                                                           

ال يقصد هنا ابلطبع أن األوضاع كانت ليربالية ابلكامل، ولكن   (1)
كان لتلك الفرتة آاثر يف تنفيس الوضع السياسي وفتح هامش من 

 احلركة يف اجملال العام.



 

181 

بني العراق وإيران، فقام بتبين سياسة زايدة الدعم املقدم 
وحتسني منشات خدمة  ،للمواطنني، وإصالح البنية التحتية

املواطنني اليت آتكلت لقلة الصيانة، فمكنه ذلك من 
 .(1)احلصول على دعم جزء كبري من اجملتمع

 سياسًيا، قام نظام مبارك إبطالق سراح املعتقلني
السياسيني، وإاتحة مناخ حمدود من االنفتاح السياسي يف 
اجملال العام، مبا يسمح بتخفيف حدة االحتقان الداخلي، 

حضرها ، 9114يف عام مث نظمت انتخاابت برملانية 
اإلخوان ومتكنوا من حصد الكثري من األصوات، وهو األمر 
الذي خلق حالة قلق داخل النظام جتاه اإلخوان، بدأت من 

 .9111لك اللحظة، وظلت حىت أحداث الثورة يف ت
مل يكتف مبارك بدعم النخب السياسية اليت أطلق 
سراحها، أو الشرائح الواسعة اليت استفادت اجتماعًيا 
واقتصاداًي من سياساته، حيث قام مبارك بتقوية املؤسسات 
األمنية، وتقريب قياداهتا من قصر الرائسة، ورفع من مرتباهتا 

اءهتا، ابعتبارها رأس املثلث الذي سيدير منه ومستوى كف
، فقد ساعدته املؤسسة (9)األمور السياسية واالقتصادية

األمنية يف إفراز ومحاية طبقة رجال األعمال اجلدد، 
ابعتبارهم أداته يف استكمال مسار االنفتاح االقتصادي، 
فقد كان واعًيا بضرورة خروج طبقة برجوازية من حتت 

 ية ومظلة توجهاته الداخلية واخلارجية.عباءته السلطو 
كان مبارك يدرك أن تلك املنح االقتصادية 

حيث  ،والتنفيس السياسي أمور ضرورية ومؤقتة لفرتة معينة
يعلم جيًدا أهنا لن تطول لغياب مبادرات التصنيع لدى 
القطاع العام واخلاص اليت ميكن أن حتقق فائض رأمسايل 

حتسني ظروف معيشة حقيقي يسمح بزايدة األجور و 
املواطنني، عالوة على إدراك النظام أن استمرار االنفتاح 
السياسي سيعين تقدمي املزيد من التنازالت يف املستقبل، ما 

                                                           

(1 (  Osman, Tarek, Egypt on the brink: 
from Nasser to Mobark.(New haven: 
Yale university press, 2010), p171. 

 .151عزمي بشارة، مرجع سابق  ((9

سيجرب النظام على التخلي شيًئا فشيء عن مناطق نفوذه، 
لذا فالوعي هذا لدى النظام، مل يكن له نظري لدى النخب 

لتنفيس السياسي، يف كسب السياسية اليت استفادت من ا
مساحات من النظام واالستبسال يف الدفاع عنها، أو على 
األقل توحيد جبهتها الداخلية، ملقاومة أي حماولة من 
السلطة، لسلبهم مكاسب سابقة، إال أنه يف احلقيقة مل 
تتمكن القوى السياسية من تنظيم نفسها عدا احلركة 

نتشار، ويف هذا اإلسالمية، اليت متكنت من التمدد واال
السياق ينبغي اإلشارة إىل الصورة اليت استفاد هبا النظام من 
اإلسالميني يف مصر، يف عدم تعريته، من خالل توسع 
أدوارهم االجتماعية اليت ساعدت النظام بصورة غري مباشرة، 
عندما أخذ يرفع دعمه عن املواطنني، فكانت األدوار 

ية ومقرات اجلماعة االجتماعية الكبرية للجمعية الشرع
حاضرة بقوة يف توفري احتياجات كثري من الفقراء 
واملعدومني، بدال من توجه تلك الكتل حنو السخط من 

 النظام.
ولذلك سامهت اسرتاتيجيات األمن يف تلك الفرتة 
من تعزيز أدوار اإلسالميني االجتماعية لصاحل بقاء النظام، 

م من العمل مع استمرار إجراءات التنكيل واالقصاء هل
 السياسي يف اجملال العام.

بينما كان لرجال األعمال الطفيليني، أو ما يعرف 
دور يف استقطاب أكثر عدد من  (4)برأمسالية احلبايب

املنتفعني من دائرة الفساد بصفة عامة، مبا خيدم أكثر قدر 
من املواطنني هبدف التسكني، وقد توسع جانب من رجال 

ار االجتماعية يف العقد األخري لنظام األعمال يف أداء األدو 
مبارك، مع تويل جلنة السياسات بقيادة مجال مبارك تطبيق 
مشروع النيوليربالية حبذافريها املأسوية، فقد أصبح قيام هذه 
الطبقة بدور اجتماعي، ضرورة لعدم اهنيار اجملتمع، يف 
الوقت الذي أدرك فيه النظام وقياداته األمنية أن اإلسالميني 
لن يتمكنوا من تغطية انسحاب الدولة ابلكامل يف الدعم 

                                                           

"رأمسالية احملاسيب: دراسة حممود عبد الفضيل، للمزيد انظر:   ((4
 (.9111)القاهرة: دار العني،  يف االقتصاد االجتماعي"،



 

182 

االجتماعي، وذلك هبدف التشويش على سياسات النظام 
السلبية واالنسحابية من جهة، مع استمرار انتفاع الكثري 
من الفئات اجملتمعية من منظومة الفساد والرشوة واحملسوبية 

 من جهة اثنية.
الدولة من كذلك استمر تعيني أبناء بريوقراطية   

خالل قانون أبناء العاملني، حيث متثل الكتلة الصلبة 
املؤيدة لدولة يوليو مذ نشأهتا، مع دمج كل هذه العناصر 
داخل احلزب احلاكم لتكون لدى األخري الغلبة والسيطرة 
على مقاليد األمور، السيما مع توسع أدوار مالك األراضي 

فراد تلك املناطق والعمد يف األرايف واألقاليم، يف جتنيد أ
داخل احلزب احلاكم، من خالل شبكة معقدة من املصاحل 
بينهم وبني السلطة من جهة، كما حافظ النظام على 
استمرار دعم املواد األساسية للحياة للفقراء والعمال حلماية 

 استقراره من ثورة جياع.
واحملصلة وجود هرم اجتماعي يتكون من طبقة 

يس وحاشيته من خنب أمنية السلطة، املكونة من الرئ
ورأمسالية طفيلية، ويف املنتصف الطبقة الوسطى اليت تشكل 
اجلهاز البريوقراطي للدولة، وعدد ال أبس به من املتعلمني 
العاطلني عن العمل، وجمموعة صغار رجال األعمال، ويف 

 القاعدة أييت املعدمني والفالحني والعمال.
اك فئة منتفعة ونتيجة هذه السياسات أنه كانت هن 

متاًما من بقاء النظام، هذه الفئة متوزعة بني الطبقات 
الثالث بني منتفع ومستفيد وراض، كما كان هناك فئات 
متضررة بصورة كاملة من ذات السياسات، وهو ما خلق  
كتلتني داخل كل طبقة، مبا يشمله هذا من تنوعات 

 وأيديولوجية وجغرافية داخل كل كتلة.
 لفصل األخري لرواية دعم املواطن:"بيع الدولة" ا -1

متيز اهلرم االجتماعي يف عهد مبارك حبالة من 
حيث ميكن حدوث صعود فردي من الطبقة  ،السيولة

الوسطى حنو قمة اهلرم، من خالل العالقات وتقدمي قرابن 
الوالء، والدخول يف شبكة الفساد، والتطبيع معها، كما كان 

سطى يف قاعدة اهلرم، من السهل تساقط أفراد الطبقة الو 

نتيجة البطالة وضعف األجور، وغياب معايري الكفاءة 
لصاحل احملسوبية والرشاوي. يف احلقيقة لقد كانت سيادة 
الفساد هي السمة األكثر تعريًفا بنظام مبارك، حيث وصل 
املصريني ملعدالت فساد رمبا هي األعلى يف اتريخ دولتهم 

هناك رشوة، وكل صعود احلديثة، فكل شيء مقبول إذا كان 
 ممكن يف حضرة احملسوبية.

كانت نظرة السلطة للمواطن تدور حول فكرة 
الرتشي من أجل الرتقي، فال أبس من الرشوة مهما كان 
منصبك، إن كان ذلك سيحقق لك مزيًدا من األموال، 
فكل شيء مستباح فيما عدا نقد النظام احلاكم، ومل يكن 

فكان اجلميع يدرك أن الشعب مغيب عن هذه احلقيقة، 
الرتقي ممكن وليس مستحيل، ولكنه حيتاج فقط لرشوة، أو 
واسطة، وكانت ذروة هذا التصور وسيادته يف فرتة سيطرة 

 جلنة السياسات لدى احلزب الوطين.
جتاوز النظام معادلة االستقرار اليت سادت قرابة 

، من الرتدد والرتاجع يف تنفيذ شروط صندوق (1)عقدين
لدويل، وتوسعت سياسات اخلصخصة وبيع مقدرات النقد ا

الشعب لطبقة رجال األعمال املقربني من مجال مبارك، 
واتسمت هذه املرحلة بزايدة الغىن الفاحش لدى حاشية 
النظام بعد إمتام الزواج غري الشرعي بني السلطة والثروة، يف 

 مقابل مضاعفة الفقر واهنيار الطبقة الوسطي.
صندوق النقد الدويل اليت وصفت وابلرغم من أرقام 

%، إال أن الشعب 4مصر ابملعجزة بعد وصول النمو إىل 
كان يتضور جوًعا، ومل يتحقق من نظرية تساقط مثار التنمية 
على عامة الشعب شيًئا، فكانت األموال حُتول سريًعا إىل 

 .(9)اخلارج

                                                           

"العمال ورجال األعمال/ حتوالت الفرص ًنهد عز الدين،  ((1
هرة: مركز الدراسات السياسية )القا السياسية يف مصر"،

 .41(، ص9114واالسرتاتيجية، 
"العدالة االجتماعية والنماذج التنموية: مع إبراهيم العيسوي،  ((9

)بريوت: املركز العريب لألحاث ودراسة  اهتمام خاص مبصر وثورهتا"،
 .941(، ص9114السياسات، 
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على الصعيد السياسي أيًضا اختارت احلكومة 
فقد  ،إلاثرة غضب الشارع ضدهااملصرية أيسر الطرق 

سامهت وسائل التواصل االجتماعي يف خلق طبقات واعية 
ابلقضية الفلسطينية، ومتأثرة أبحداث االنتفاضة، فكان 
توجه النظام حنو التطبيع وبيع الغاز إلسرائيل، سبب جديد 
لتحول رؤية الشعب للنظام، من ًنظم فاسد إىل نظام خائن 

اك السياسي يف تلك الفرتة من جيب إزاحته، وساهم احلر 
 زايدة الشعور إبمكانية اندالع الثورة.

أما النظام فقد اكتفى ابملؤسسات األمنية يف 
التعامل مع الشعب، فوصل جهاز الشرطة عامة وأمن 
الدولة حتديًدا إىل أمسى مراحل نفوذها اترخيًيا، لدرجة 
دفعت البعض للقول أبن الشرطة شعرت أهنا أهم من 

بل هناك من يقول إن جلان داخل أمن الدولة،   اجليش،
كانت تتصنت على بعض عناصر اجليش، ورمبا هو ما 
يفسر أبعاد ترك اجليش أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة 

 تنهار عقب الثورة، يف حماولة لكسر أنفها.
وكانت هذه العوامل مؤذنة بنهاية املسارات التقليدية 

عمل السياسي الربملاين خاصة بعدما أضحى ال ،للمعارضة
جرمية، ما دفع خنب سياسية جديدة إىل التوجه حنول 
 5تشكيل حركات سياسية خارج األطر التقليدية كحركة 

بعيًدا عن اإلطار  إبريل وحركة كفاية واجلمعية الوطنية للتغيري
التقليدي احلزيب اليت تسيطر عليه جلنة سياسات احلزب 

بارة السالم وحريق وكانت أحداث من قبيل عالوطين، 
القطارات وغرق الشباب يف اهلجرات غري الشرعية، كافية 

 لتفاقم غضب الشارع.
، لتضرب أبحالم 9111مث جاءت انتخاابت 

الناس يف التغيري السلمي عرض احلائط، وأضحى اقرتاب 
تويل مجال مبارك السلطة كابوس قريب التحقق، ولكنهم  

حًيا مث البوعزيزي  كانوا غافلني عن حلظة قتل خالد سعيد
 حرقًا.

 
 

 خامتة:
يقول اجلربيت أن الثورة فعل دليل على الصحة وليس 
املرض. فاجملتمع الذي يتحرك ويرفض ويعارض هو جمتمع 
سليم، وقد ساعد اجملتمع املصري وجود تنظيمات وكياًنت 
سياسية وجمتمعية، لتوجيه غضب الناس وحتريكه يف 

حلة ميدان التحرير يف املسارات الصحيحة، حىت وصل ملر 
يناير، لذلك فاجملتمع الذي يفتقد للكياًنت الوظيفية  94

فاملرض ليس يف الفقر والضعف،  ،هو اجملتمع املريض حًقا
ولكن يف غياب من أيخذ ابليد، وهو ما أدركه جيًدا نظام 

، فالكياًنت تساعد على احلركة، إذا 9114يوليو  4
 ة هتميش املتضررين.فالقضاء على الكياًنت يسهل من مهم

رغم الدور الكبري الذي قامت به دولة يوليو 
يف حشد القطاع األوسع من الشعب يف االستفادة  1249

من ثروات البالد، ومنح الشرعية لقرارات جملس قيادة الثورة، 
وظهور طبقات اجتماعية من خارج دائرة اإلقطاع شديد 

مرهوًًن بشروط الضيق إابن املرحلة امللكية، إال أن ذلك كان 
سياسية أفقدت هذه األمور كثري من املزااي اليت كان ميكن 
البناء عليه لتأسيس جمتمع قوي حيلم ويقدر على التحول 
الدميقراطي، والسبب يف ذلك أن تلك الطبقات نشأت 
وترعرعت على مبدأ الوالء املطلق للنظام، ومن يعرتض أو 

من  خيتلف، فمكانه السجن، أو التهميش وحرمانه
املكاسب االقتصادية واالجتماعية، وابلتايل نشأت طبقات 
اجتماعية اتبعة للنظام، ومُتثل وجهه السلطوي على املعىن 
الواسع، السيما ان إلغاء العمل النقايب قد حرم تلك 
الطبقات من وجود تنظيم يسمح لتحريكهم وتنظيمهم 
لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، وتبين النظام أدوات 

يلة لتقنني واحتواء أي حماولة للتجمع لتكون اتبعة له بد
وليس خارجة عنه، كاعتماده االحتاد االشرتاكي العريب، 
وهيئة التحرير مث احلزب الوطين وغريها من الكياًنت اليت  
كانت تسعى يف احلقيقة لتنميط الشعب ومنعه من التحرر 

 الفعلي.
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لذلك، فإذا كان عبد الناصر يدعي أن الدور  
لرسايل جمللس قيادة الثورة هو أن يكون يف طليعة اجلماهري ا

هبدف حتقيق احلرية السياسية والتنمية االقتصادية، حبجة 
عدم نضج املصريني يف ذلك الوقت، فقد أثبتت 

 اسرتاتيجيات وتكتيكات دولة الضباط عكس ذلك.
لقد وعدت دولة يوليو الشعب ابحلرية والكرامة 

أكثر من ستني عاًما، مل حيصل  واالستقالل، ولكننا بعد
املواطن سوى على جزء ضئيل جًدا، من مشاركته يف شرعنة 

، مث سحب منه كافة الوعود، 1249ودعم ما حدث يف 
ليجد املواطن نفسه اآلن يف مواجهة مصريه بنفسه، دون أي 
دعم من الدولة، فإذا كانت نظرة املواطن لعبد الناصر بكونه 

ا القائد الذي خسر حرب األب الذي منح، فهو أيضً 
بدأها، وإذا كان السادات هو من انتصر، فهو أيًضا من 
ابع، بينما مبارك قد ابع فقط، كما أنه مل يكن له شرعية 
إجناز كسابقيه، وإن حاول استدعاء حلظة الضربة اجلوية، 

 يكفيه أنه أهدر وأفسد.
نتاج هذه الرتاكمات املتداخلة مل يكن هناك نظرة  

املواطن جتاه السلطة، بل كانت نظرات متغرية واحدة من 
حبسب املواقف املختلفة، اليت توضح مدى حجم وعي 
صاحبها ونضجه يف قراءة األحداث، حىت جاءت حلظة 

، وهي هنر جيري، 9111يناير  94املكاشفة واحلساب يف 
 وليست حدث جامد، بل مرياث يتوارث.

***** 
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 3199- 9193األدب يف مصر الفن و 

  أمنية عمر
 مقدمة

نقط   ة م   ن النق   اط احملوري   ة ال   يت  1249متث   ل أح   داث يولي   و 
ش   كلت اتري   خ مص   ر املعاص   ر، وانتقاهل   ا م   ن نظ   ام سياس   ي 
ملك  ي جيع  ل مقالي  د احلك  م قاص  رة عل  ى األس  رة امللكي  ة، إىل 

 أبن  اء الش  عب يف ت  ويلِّ  لك  لِّ  نظ  ام مجه  وري مي  نح احل  ق خت  ياًل 
لي   د احلك   م، ومينح   ه حقيق   ة ألبن   اء الطبق   ة املتوس   طة م   ن مقا

 ضباط اجليش.
س  تميل م  ن تاحتاج  ت الس  لطة اجلدي  دة تق  دمي خط  اب وق  د 

عليه ا حكم ه  امقه، كركي زة س يُ ءوالب ه خالله الشعب وحت وز 
ة بعد ذل ك، وم ن مث ك ان لعقود ممتدَّ  ويكتسب منها شرعيته

س بيل نش  ر  م ن حش د وجتني د ك ل قطاع ات الدول ة يف ب دَّ  ال
ه   ذا اخلط   اب وبس   ط س   يطرته، ويف مرحل   ة كه   ذه يكتس   ب 

ت  ه بص  فته أمهيَّ  واألدب القط  اع اإلعالم  ي وابلقل  ب من  ه الف  ن
األوسع انتشارًا واألكثر قدرة على الوصول إىل خمتلف فئات 

والق    يم ال    يت  وطبق    ات الش    عب م    ن حي    ث تبس    يط املف    اهيم
ال فني   ة حيويه  ا خط  اب الس  لطة اجلدي  دة، وترمجته  ا إىل أعم  

 ُتوصل ألفراد الشعب ما تريد السلطة إيصاله.
 يف بس    ط الس    يطرة وإن كان    ت جعل    ت التي    ار وه    ذه الرغب    ة
 الع    ام يتم    اهى م    ع الس    لطة ويس    ايرها يف ك    لِّ  الف   ين واألديب
ا أيًضا كانت هن أالإل إىل بوق ينعق مبا تريد، مواقفها ويتحوَّ 

ة أكث  ر الس  بب الرئيس  ي يف وج  ود تي  ار ف  ين آخ  ر ميتل  ك رؤي  
موض  وعية يف معاجل  ة القض  ااي االجتماعي  ة، رمب  ا بطريق  ة غ  ري 
اليت تتبنَّاها السلطة، وابلطبع ًنل كل  تيار جزاء ومثن مواقف ه 

 وفق ما تراه السلطة آنذاك مناسًبا.

                                                           

 معة القاهرةطالبة ماجستري بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبا. 

س   رتاتيجية ال   يت ع االوفًق   ا ل   ذلك حي   اول ه   ذا التقري   ر أن يتتبَّ   
وكي    ف  واألدب ه    ا س    لطة يولي    و يف التعام    ل م    ع الف    نبعتْ اتَّ 

يف نش     ر خطاهب     ا اجلدي     د؟ وم     ا ه     ي أب     رز  م     ااس     تعانت هب
يف  واألديب ز هب    ا اإلنت    اج الف    ينالقض    ااي والس    مات ال    يت متيَّ    

مراحل   ه املختلف   ة؟ وم   ا ه   ي مس   احات التفاع   ل ب   ني خمتل   ف 
نعك   اس ذل   ك ااحمل   اور السياس   ية واالقتص   ادية واالجتماعي   ة و 

ع  ارض للس  لطة؟ أثن   اء امل   وايل وامل واألديب عل  ى اإلنت  اج الف  ين
الناص ر،  مج ال عب دو حمم د جني ب،  :، ه مرؤس اء ةحكم أربع 

م ن  ءا حممد حسين مبارك بشيحممد أنور السادات، وأخريً و 
 .اإلمجال والتفصيل يف آن واحد

 الفن يف عهد حممد جنيب -أواًل 
تغي ري   فيها حممد جنيب فارقة يف ظ لِّ كانت املرحلة اليت توىلَّ 

عة م ن ض باط اجل يش حي اول أن يكس ب ه جممو سياسي قادتْ 
 ، وم   ن مث م   ن الض   روري احملاول   ة بش   ىتَّ هءدع   م الش   عب ووال
ة األدوات لكس  ب ه  ذا ال  دعم وال  والء، الط  رق اس  تغالل كافَّ  

عل   ى قص   ر ف   رتة -ل  ذا مل يك   ن م   ن املس   تغرب اهتم   ام جني   ب 
ب  ل وتكرمي  ه لبعض  هم أمث  ال أن  ور  ،اننيابلف  ن والفنَّ   -حكم  ه

مدحي    ة يس    ري وغ    ريهم، إىل جان    ب وج    دي وحمم    د ف    وزي و 
حضوره للعدي د م ن املس رحيات، لك ن االهتم ام مل يك ن م ن 

 م   ن قب   ل ب   ل ك   ان متب   اداًل ط، ط   رف الس   لطة السياس   ية فق   
نض  مام للحرك  ة ل  ذا فق  د س  ارع الفن  انون ابال ،االفن  انني أيًض  

السياسية اجلدي دة ومباركته ا وتق دمي ال دعم الكام ل هل ا س واء 
ع إبي  رادات ه  ذه األعم  ال، ا أو الت  رب  ع  ن طري  ق أعم  اهلم ذاهت  

فف  ي حف  ل افتت  اح س  ينما ريف  ويل وال  ذي حض  ره الل  واء حمم  د 
مص     ر تتح     دث ع     ن "جني     ب غن     ت في     ه أم كلث     وم قص     يدة 
مت ألول م   رة نش   يد نفس   ها" للش   اعر أمح   د رام   ي، كم   ا ق   دَّ 

 "صوت الوطن"، كما أن الشعار الذي رفعته الثورة "االحتاد،
فقد ظهرت ص ورة  ،لعديد من الفناننيالعمل" رافق ا النظام،

الفنانة مدحية يسري على غالف جمل ة "الف ن" وه ي تلتح ف 
حيم    ل عن    وان "الف    ن  بعل    م مص    ر م    ع ش    عار الث    ورة يف ع    ددٍ 

ليل  ى م  راد عل  ى املس  رح نش  يد التحري  ر  تْ واحلري  ة"، كم  ا غنَّ  
عتم اد.. ابلنظ ام والعم ل ومطلعه يقول "على اإلله القوي اال
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ض     ي اي مص     ر اي خ     ري ال     بالد"، ويف ذك     رى فاهن حت     اد..واال
 شهدت القاهرة حف اًل 1244يناير  95حريق القاهرة األول 

معظ  م جن  وم الف  ن يف  "مهرج  ان التحري  ر"، ض  مَّ  يَ مسُِّ   اض  خمً 
ا ابلنس  بة وك  ان ه  ذا تكرميً   ،تل  ك الف  رتة وحض  ره حمم  د جني  ب

 في   ه فري   د األط   رش حملم   د للفن   انني م   ن وجه   ة نظ   رهم، وغ   ىنَّ 
 "مش انت وحدك جنيب.. الشعب كله جنيب"،  اًل جنيب قائ

م  ه وال  ذي قدَّ  "نش  يد احلري  ة"الوه  اب تق  دمي  كم  ا أع  اد عب  د
، 1245ألول م    رة يف عه    د النح    اس بع    د إلغائ    ه معاه    دة 

حجب  ه حلمل   ه مع  اين ثوري  ة، وك   ان مطلع  ه "أن   ت يف  لك  ن متَّ 
صمتك م رغم.. أن ت يف ص ربك مك ره"، لك ن ك ان مت تغي ريه 

ص  متك م  رغم.. كن  ت يف ص  ربك مك  ره" فأص  بح "كن  ت يف 
واخت ريت مقدم ة ه  ذا النش يد فيم ا بع  د لتك ون ش ارة مقدم  ة 

م هل  م نش  رة األخب  ار يف اإلذاع  ة املص  رية، ويف هناي  ة احلف  ل ق  دَّ 
احلك  م بع  د  حمم  د جني  ب الش  كر والتك  رمي واس  تقبلهم يف مق  رِّ 

 .(1)ذلك
، وم   ع لك  ن ف   رتة حك   م الل  واء حمم   د جني   ب مل تس  تمر ط   وياًل 

ت الس     لطة السياس     ية الناص     رية العالق     ة م     ع يته     ا اس     تغلَّ هنا
ل الفن انني يف ذل ك الوق ت، وأعط  ت لنفس ها احل ق يف الت  دخ  

ب  داء ال  رأي واحل  ذف والتع  ديل يف األعم  ال الفني  ة وف  ق م  ا إو 
ا، وابدرة ه  ذا ظه  ر فيم  ا ح  دث يف الف  يلم ال  ذي ت  راه مناس  بً 

ان حس   إأتلي   ف وك   ان م   ن ص   وره أمح   د ب   درخان "هللا معن   ا" 
القدوس وبطولة فاتن محامة وعماد مح دي، وك ان يعت رب  عبد

أول أفالم الثورة وقصته تتناول مسرية الضباط األحرار وقائد 
ي ه  ذا الث  ورة الل  واء حمم  د جني  ب وك  ان زك  ي طليم  ات س  يؤدِّ 

وتع   ديل 1244أتخ   ري ع   رض الف   يلم لش   تاء  ال   دور، لك   ن متَّ 
ية ال    يت قص    ته وتغ    ري جم    رى أحداث    ه وف    ق التط    ورات السياس    

جبار اللواء حممد جنيب على االستقالة ووضعه إحدثت بعد 
حج    ب دوره م    ن الف    يلم، ورغ    م  ره    ن اإلقام    ة اجلربي    ة، ف    تمَّ 

الناص   ر  إج   راء املخ   رج التع   ديالت املطلوب   ة فل   م يس   مح عب   د

                                                           

 1 النهار، حممود الزيباوي، الفن املصري يف زمن"احلركة املباركة"،( 1)
، متاح 9112أغسطس  94 يف: االطالع مت ،9114أغسطس 

 https://cutt.us/O5zGK عرب الرابط التايل:

 ابع    رض الف    يلم ح    ىت ش    اهده الس    ادات بنفس    ه ورف    ع تقري    رً 
 ،لتقري     راب الناص     ر ال     ذي مل يكت     فِ  عن     ه إىل عب     د اًل مفصَّ     

فش  اهد الف  يلم بنفس  ه م  رة أخ  رى، ك  ل ه  ذا ح  دث م  ع ف  يلم 
 .د ثورة يوليومن املفرتض أنه كان ميجِّ 

أش    رفت أم كلث   وم عل    ى عملي   ة تطه    ري  ،م   ن ًنحي    ة أخ   رىو 
 ألغانيها حىت ميكن إذاعتها يف املرحلة الناصرية اجلديدة، ومتَّ 

، م  ن الكت  ب والس  جالت والواثئ  ق حمم  د جني  ب ش  طب اس  م
ن     ع ه     و م     ن  اآلن، ومُ ىتق     ة ب     ه ح     األغ     اين املتعلِّ واختف     ت 
ر الس ادات قرَّ حني  ،1211واستمر هذا حىت عام ، الظهور

لكن  ه ظ  ل ممنوع  ا م  ن الظه  ور ح  ىت  ،رف  ع اإلقام  ة اجلربي  ة عن  ه
 .(9)1224وفاته 
 يف عهد مجال عبد الناصرالفن  -اثنًيا
 ( السينما1

ش  د والتعبئ  ة ا مت  ام اإلدراك ألمهي  ة احلالناص  ر م  دركً  ك  ان عب  د
س      تمراره السياس      ي، والتعبئ      ة واحلش      د الش      عبية كأس      اس ال

م   ه الدول   ة وتدعم   ه ك   ل قطاعاهت   ا تاج   ان إىل خط   اب تقدِّ حي
راضية كانت أو مرغم ة، وألن القط اع اإلعالم ي والف ين ك ان 

 بت وفري الدعاي ة ال يت ك ان حيتاجه ا خط اب الس لطة يف كف ياًل 
ى ه ذا القط اع ذلك الوقت فقد وجبت الس يطرة الكامل ة عل 

 .بشىت الوسائل طوعية كانت أو قهرية
الناص  ر إدارة ش  ؤون ال  بالد   عب  دأثن  اء ت  ويلِّ  1244يف ع  ام و 

 يه منصب رئيس اجلمهورية بشكل رمس ي، رأى عب دوقبل تولِّ 
ا يف الل وائح والق وانني ال يت يعم ل وفًق  االناصر أن هناك قصورً 

ام االجتماعي هلا جهاز الرقابة اإلعالمي ال تتناسب مع النظ
لس     نة  441ق     انون رق     مالوالسياس     ي اجلدي     د، ف     تم إص     دار 

وال  ذي يعط  ي اجله  از احل  ق يف الرقاب  ة الكامل  ة عل  ى  1244
األش      رطة الس      ينمائية والغنائي      ة واملس      رحيات واملونولوج      ات 

س  طواًنت وأش  رطة التس  جيالت الص  وتية، وذل  ك ألج  ل واأل
ظ    ام الع    ام داب العام    ة واحملافظ    ة عل    ى األم    ن والنمحاي    ة اآل

ا دون ومصاحل الدولة العليا واألمن العام، وترك األم ر مفتوًح 
                                                           

ة: وكالة ( أمل عراين، سلطة السينما..سلطة الرقابة، )القاهر 9)
 .14-54ص  ص(، 9111 ًنشرون، الصحافة العربية
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حتدي   د مع   ايري واض   حة للقب   ول أو ال   رفض، ب   ل األم   ر يرج   ع 
 .(1)ملزاجية أعضاء اجلهاز ممثلي الدولة يف هذه احلالة

مت إنش      اء اجملل      س األعل      ى للفن      ون  1244ويف م      ايو ع      ام 
الدول ة قوام ة عل ى ن قانون إنش ائه أن واآلداب، والذي تضمَّ 

"رفاهي   ة الش   عب الروحي   ة، وأن واجبه   ا أن حتمي   ه م   ن مس   وم 
ب ال  ذوق الع  ام وحتم  ي الفك  ر وخم  درات الوج  دان، وأن هت  ذِّ 

الناص   ر احلك   م ب   دأت تظه   ر   عب   دمث بع   د ت   ويلِّ  األخ   الق"،
 اوإذاعته     ابش    كل واض    ح وص    ريح س    ينما الدول    ة ومس    رحه

مل     ة عل     ى يف إط     ار مش     روع وص     اية فكري     ة كا اودور نش     ره
الت الدول   ة ح   ىت ق   رارات الت   أميم ت   دخ   تْ الش   عب، واس   تمرَّ 
وال   يت كان    ت أح   د أب   رز نتائجه    ا  1251الش   هرية يف يولي   و 

ل أتم  يم القط   اع الثق  ايف يف الدول   ة بش   كل ش  به كام   ل، وحت   وَّ 
املوهوبني من الفنانني واألدابء  القطاع الثقايف من قطاع يضم  

ني يِّ الدول  ة البريوق  راطفي ظإىل قط  اع حي  وي بداخل  ه بع  ض م  و 
ع      دميي املوهب      ة ابس      تثناء تي      ار ص      غري ع      ارض ودف      ع مث      ن 
معارض  ته، لك  ن مل تك  ن دول  ة يولي  و ه  ي املس  تفيدة الوحي  دة 

سياس  ات م  ع  يتماش  الفق  د اس  تفاد م  ن  ،م  ن ه  ذه العالق  ة
إذ مت تك     رمي الفن     انني  م     ن الفن     انني وغ     ريهم؛ع     دد الدول     ة 

كان     ت املناس     بات  ة م     رات ويف كث     ري م     ن واإلعالم     ني ع     دَّ 
م  ن ًنحي  ة أخ  رى و ، 1241ب  دايتها وبش  كل رمس  ي يف الع  ام 

فق    د زاد نف    وذ ه    ذا القط    اع واكتس    ب أمهي    ة معنوي    ة داخ    ل 
ل ل   ه محاي   ة م   ن الدول   ة، كم   ا أن دع   م الس   لطة السياس   ية مثَّ   

م  ه س  واء م  ن احمل  افظني أو م  ن املعرتض  ني عل  ى طبيع  ة م  ا يقدِّ 
 .(9)املعارضني أرابب نفس القطاع

 ا هلذا اإلطار من املؤسسات والقوانني قام ت س لطة عب دوفقً 
بعملي   ة "تطه   ري ثق   ايف" للمنتج   ات اإلعالمي   ة  الناص   ر بداي   ة

ف    ات وش   وائب النظ   ام امللك   ي وف    رتة املختلف   ة مم   ا تعت   ربه خملَّ 

                                                           

 .29-25ص ص ( املرجع السابق، 1)
دراسة لدور  شريف يونس، عن الفن واألدب يف ظل الناصرية: (9)

، مت 9119 سبتمرب 12املثقف يف ظل حكم الزمرة، احلوار املتمدن، 
 ، متاح عرب الرابط التايل: 9112أغسطس  99: طالع يفاال
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وج  اءت األف  الم يف  ا،حمم  د جني  ب أح  د "رف  اق" الث  ورة أيًض  
وًنظ رة  دة بطبق ة الباش وات وفس ادهم،جمملها س اخطة ومن دِّ 

م     ا ك     ان م     ن ثقاف     ة قب     ل أح     داث يولي     و ابعتباره     ا  لك     لِّ 
 تْ م    ن تنقي    ة روح الش    عب منه    ا، وامت    دَّ  ب    دَّ  اس    تعمارية ال

ة الفن   انني ال   ذين عملي   ة التطه   ري ه   ذه لتش   مل اس   تبعاد كافَّ   
اه الس    لطة آن    ذاك، ويعت    رب حمم    د ل   ديهم آراء خمالف    ة مل    ا تتبنَّ    
موقف  ه السياس  ي م الس  لطة بس  بب ف  وزي أب  رز م  ن اس  تبعدهتْ 

الناص  ر،  د لل  رئيس حمم  د جني  ب ورفض  ه لسياس  ات عب  داملؤيِّ  
بعد رفض حممد فوزي الغناء ملديح  1254ويف ذكرى الثورة 

 ،م عل  ى مش  روعه ال  وطينيالناص  ر، ج  اءت عجل  ة الت  أم عب  د
وال   ذي ك   ان يه   دف ملنافس   ة الش   ركات األجنبي   ة يف ص   ناعة 

ت أممَّ  فال  وطين، ا ي  دعم الس  وق ممَّ   ؛س  طواًنت بتكلف  ة أق  لاأل
فون" على الرغم من ع دم أتم يم ش ركة  السلطة شركته "مصر

الوه    اب "ص    وت الف    ن" العامل    ة يف نف    س ذات  حمم    د عب    د
د حممد فوزي خسائر فادحة مل يستطع ى لتكب  ا أدَّ الوقت، ممَّ 
م  رض عل  ى إث  ر ه  ذه اخلس  ائر ورفض  ت الدول  ة وق  د جتاوزه  ا، 

اوي مجع   ة وزي   ر آن   ذاك عالج   ه عل   ى نفقته   ا، ب   ل وق   ام ش   عر 
الناص  ر بتهدي  د الفن  انني ال  ذين يث  ريون احل  ديث  داخلي  ة عب  د

لت األمر حىت ت دخَّ  عن مرض فوزي وطلب عالجه، ومل يتمَّ 
الناص  ر فواف  ق، لك  ن ف  وزي ف  ارق احلي  اة  أم كلث  وم ل  دى عب  د

إلض افة إىل حتي ة كاريوك ا وال يت اب، ابعدها إبحدى عشر ش هرً 
الناص   ر ابإلض   افة  عب   دض   ت للس   جن مئ   ة ي   وم يف عه   د تعرَّ 

ة طويل    ة وذل    ك بس    بب كلمته    ا لوض    عها حت    ت املراقب    ة م    دَّ 
الش   هرية "ذه   ب ف    اروق وج   اء فواري    ق"، ه   ذا ابإلض    افة إىل 

لت فرق    ة انتمائه    ا لليس    ار املع    ارض آن    ذاك، ب    ل وق    د ش    كَّ 
مت م    ن خالهل    ا ات عق    ب اهلزمي    ة، ق    دَّ يمس    رحية يف الس    تين

 ت ح   ىت متَّ اس   تمرَّ و  ،العدي   د م   ن املس   رحيات الناق   دة للنظ   ام
فق د ش اركت يف  ،ت هكذا ح ىت آخ ر عمره امنعها، واستمرَّ 

اعتص  ام الفن  انني يف عه  د مب  ارك ب  ل وكان  ت الفنان  ة الوحي  دة 
 .(4)املضربة عن الطعام
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مج    وع  ب    د للس    لطة اجلدي    دة م    ن مش    روع تلت    ف   مث ك    ان ال
م" ه  و البط  ل وال  داعم الش  عب حول  ه، ويك  ون الش  عب "املعلِّ  

وم    ن مث يك    ون ال    رئيس وجمل    س قي    ادة الث    ورة  األساس    ي ل    ه،
ش       رتاكي ممثل      ي البط       ل ه       م األبط      ال، فك       ان املش       روع اال

 امش روعً  -تسمية الس لطة ل ه على حدِّ - الدميقراطي التعاوين
ينبغ   ي أن تس   اهم في   ه وتدعم   ه ك   ل قطاع   ات الدول   ة  اوطنيًّ   
للف    ن أن  ب    دَّ  س    تبعد من    ه ك    ل أع    دائها، وم    ن مث ك    ان التو 

وأن  ،أة ه  ذا الش عب كك  ل واح د ال يتج  زَّ يس تلهم م  ن عظم 
ا، لذا فال اطه "األحرار" دائمً د ضبَّ ث بلسانه الذي يؤيِّ يتحدَّ 

غراب     ة يف أن يغ     ين عب     داحلليم ح     افظ "كلن     ا ك     ده ع     ايزين 
صورة.. صورة للشعب الفرحان حتت الراية املنصورة"، وعلى 

الث   ورة  ا س   يتم متجي   دلس   ان الش   عب وم   ن خ   الل الف   ن أيًض   
دت الثورة اليت مهَّ تلك  ،"ضباطها" ابختالف رتبهمو اجمليدة

ون وا ويض   ح  ملس   تقبل ال   بالد املش   رق، والض   باط ال   ذين ض   ح  
أبرواحهم ألجل خلق واقع جديد جمل تمعهم، فج اء ف يلم "هللا 

ا هلؤالء الضباط دً ممجِّ  -بعد حذف وتعديل ما جيب-معنا" 
ن "رد قل   يب" ال   ذي يق   ص كي   ف متكَّ    وث   ورهتم، مث ك   ان ف   يلم

ض    ابط اجل    يش واب    ن الف    الح البس    يط ابل    زواج م    ن  "عل    ي"
مث ل م ن األف الم  اابنة الباشا بع د قي ام الث ورة، وغريمه  "جني"إ

ب ل ودعم ت الق وات  "غروب وش روق" و"األي دي الناعم ة"،
حم    ل  ك    ان  مساعي    ل ايس    نيإاملس    لحة سلس    لة أف    الم بطله    ا 

ص    اهتا، وذل    ك تص    ويرها الثكن    ات العس    كرية مبختل    ف ختص  
س تغالل الفكاه  ة يف تقري  ب أف راد العس  كرية والب  وليس م  ن ال

مج    وع الش    عب املص    ري وكس     ب أتيي    ده وتعاطف    ه، وابت     ت 
 .(1)األفالم على اختالفها تعظم يف "الشعب"

وبع  د النكس  ة ظه  رت العدي  د م  ن األف  الم ال  يت تنتق  د حك  م 
الناصر وما آلت إليه األمور، لكنها منعت من العرض،  عبد

وال    ذي يق    ص حكاي    ة  1252املتم    ردون" م    ن بينه    ا ف    يلم "
الدكتور عزيز الذي ذهب لعالج الناس يف منطقة ًنئية لكنه 

قس   م خمص   ص أله   ل امل   ال والث   راء  ،وج   د املص   حة منقس   مة
د األه  ايل عل  ى ه  ذه وقس  م للفق  راء وأص  حاب احلاج  ة، يتم  رَّ 

                                                           

 بق.امرجع س ،( شريف يونس، عن الفن واألدب يف ظل الناصرية1)

األوض    اع ويرفض    وهنا ويس    تولون عل    ى املص    حة لك    ن ق    وات 
ع ذل  ك بق ي األم ل يف القض  اء م  األم ن تقض ي عل  ى التم رد،

منع    ه م    ن الع    رض  عل    ى الظل    م ومل ينقط    ع، لك    ن الف    يلم متَّ 
لتش    ويهه مسع    ة النظ    ام السياس    ي، وهن    اك ف    يلم "ش    يء م    ن 

 ال  ذي اس  تبدَّ  "ع  رتيس"د قص ة وال  ذي جيسِّ   1252اخل وف" 
 "ف ؤادة" وقام تمل تس لم من ه،  "ف ؤادة"أبهل قريت ه ح ىت حب ه 

ت م   ع أه   ل القري   ة ابلث   ورة رفض ه   ذا الظل   م والقه   ر وش   اركب   
ال   ذي قت   ل بس   بب ظلم   ه واس   تبداده، لك   ن  "ع   رتيس"عل   ى 
"ل   و   الناص   ر مس   ح بع   د مش   اهدته للف   يلم بعرض   ه ق   ائاًل  عب   د

كن  ت أًن ك  ده ك  ان الن  اس قتل  وين"، وغريه  ا م  ن األف  الم ال  يت 
 .(9)ُمنع عرضها وُعرضت يف بداية عهد السادات

 ( األغنية الوطنية9
 ي  تم رمسه  ا للش  عب "املعل  م" وض  باطه  ويف إط  ار الص  ورة ال  يت

مت   1245ففي حرب  كانت األغنية الوطنية حاضرة وبقوة،
كتاب    ة وتلح    ني وغن    اء العش    رات م    ن األغ    اين الوطني    ة لع    ل 
أبرزه    ا ك     ان "وهللا زم    ان اي س     الحي " لعب    داحلليم ح     افظ، 

الناص     ر رائس     ة   عب     دوأثن     اء االس     تفتاء الش     عيب عل     ى ت     ويلِّ 
حن      ا إا " عب      داحلليم أيًض      غ      ىنَّ  1245اجلمهوري      ة ودس      تور 

أثن  اء وض  ع  هب  ا يف تغ  ىنَّ وه  ي نف  س األغني  ة ال  يت الش  عب "، 
ا أم كلث   وم فق   د ارتبط   ت أمَّ    ،(4)الس   د الع   ايل حج   ر أس   اس

ظهر  ، وقدالناصر بعالقة جتاوزت العالقة الفنية العادية بعبد
ته  ا ل  ه يف خمتل  ف احملاف  ل ب  ل ذل  ك يف طبيع  ة األغ  اين ال  يت غنَّ 

، (4)الناصر بعد موته على عبد امومسها الغنائي حدادً  وألغت
اه حمم  د "ال  وطن األك رب " ال ذي غنَّ  وهن اك األوبري ت الش هري

وال  ذي ك  ان  ،الوه  اب وش  ارك في  ه العدي  د م  ن الفن  انني عب  د

                                                           

السياسة والسينما يف مصر ( درية شرف الدين، 9)
-12 ص ص ،(1229، )القاهرة: دارالشروق، 9119:9119

24. 
، )القاهرة: دار دلتا احلليم حافظ موسوعة عبد( حممود قاسم، 4)

 .14-51 صص  (،9114للنشر، 
)القاهرة: مؤسسة   أم كلثوم وحكام مصر،( سعيد الشحات، 4)

 .114-114 صص (، 9111كتاب، 
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الناص   ر م   ن مب   ادئ وسياس   ات فيم   ا  اه عب   ديرس   ي م   ا يتبنَّ   
 اها عبدذلك من األغاين اليت غنَّ  الوحدة العربية، وغري خيص  

 ن   ده عل   ى األح   رار"،إ" مث   ل "بط   ل الث   ورة"، ،االوه   اب أيًض   
ويرج    ع ه    ذا الك    م الكب    ري م    ن  ..."ايمج    ال الن    ور واحلري    ة"

 الوه  اب بعب  د األغ  اين لواثق  ة العالق  ة ال  يت كان  ت ت  ربط عب  د
ي   ه احلك   م، لك   ن عل   ى وقب   ل تولِّ  1249الناص   ر من   ذ يولي   و 

لوطني    ة ف    إن ال    رغم م    ن ه    ذا الرص    يد الكب    ري م    ن األغ    اين ا
عق ب  اإلذاعة املصرية مل جتد ما تواكب به احلدث من أغ انٍ 

د ومت  دح ألن ك  ل األغ  اين كان  ت متجِّ   ؛1251نكس  ة يوني  و 
الناص ر، فأذاع ت أغني ة حمم د ف وزي "بل دي أحببت ك اي  عبد

 قَ ْل      فل      م ت َ  1254اه      ا يف ذك      رى الث      ورة بل      دي" ال      ذي غنَّ 
 .(1)وليست له للبلد تْ يَ نِّ الناصر ألهنا غُ  استحسان عبد

 ( األدب4
س   عت الس   لطة إلقام   ة عالق   ة ودي   ة م   ع األدابء، خصوص   ا  

وأن األدابء ك  انوا م  ن املستبش  رين ابلعه  د اجلدي  د ومبص  ر م  ا 
بع    د يولي    و وف    ق املب    ادئ املعلن    ة م    ن قب    ل الض    باط األح    رار 
آنذاك، وقد تّوِجت هذه العالقة الودِّية إبنش اء ج ائزة الدول ة 

وم      ن ًنحي      ة أخ      رى، حرص      ت  .1242التش      جيعية ع      ام 
السلطة على أن يبقى هذا الدعم ويستمر بشكل دائم س واء 
ابحلفاظ على ودية العالقة أو إصدار مواثيق الش رف وأتم يم 
وس    ائل اإلنت    اج؛ وم    ن مث تكبي    ل األدب وإبق    اؤه يف مس    اره 

، ويف إط  ار ه  ذه الوس  ائل املختلف  ة (9)ال  ذي ترتض  يه الس  لطة
ت ك ذلك مواق ف األدابء جت اه يف التعاطي م ع األدب اختلف 

الس   لطة، فم   نهم م   ن دعمه   ا بش   كل دائ   م وحي   اول توجيهه   ا 
قدر املستطاع إذا ما جانبت الصواب، أييت يف مقدمة هؤالء 
"توفي    ق احلك    يم"، وال    ذي كان    ت معظ    م كتاابت    ه قب    ل يولي    و 
تن  اقش قض   ااي اجملتم  ع وأوض   اعه السياس  ية وحت   اول إص   الحه 

الفك  ر" وغريه  ا، ه  ذه  مث  ل: "أه  ل الكه  ف"، و"حت  ت    س

                                                           

 ، )القاهرة:9الناصر سنوات وأايم مع عبد( سامي شرف، 1)
 .111-111 صص (، 9114 ،9، ط املكتب املصري احلديث

ة، مرجع ( شريف يونس، عن الفن واألدب يف ظل الناصري11(
 سابق.

الكت   اابت ض   منت ل   ه مكان   ة كب   رية بع   د يولي   و، ب   ل واعت   ربه 
عب    د الناص    ر أاًب روحيًّ    ا للث    ورة، وقلَّ    ده "ق    الدة الني    ل" ع    ام 

، وُم             نح "ج             ائزة الدول             ة التقديري             ة يف اآلداب 1242
"، ابإلض      افة لوس      ام العل      وم والفن      ون م      ن الدرج      ة 1251

لث    ورة العدي    د م    ن األوىل. م    ن جانب    ه، كت    ب احلك    يم بع    د ا
املؤلف     ات الداعم     ة هل     ا كم     ا يف رواي     ة "األي     دي الناعم     ة"، 
واس  تفاد احلك  يم م  ن تق  دير عب  د الناص  ر ل  ه؛ فكت  ب العدي  د 
ه السلطة بشكل غ ري مباش ر، وحت دَّث  من املؤلفات اليت توجِّ
احلك  يم يف كتاب  ه "ع   ودة ال  وعي" ع   ن أن  ه ك   ان حيس  ن الظ   ن 

من ه ش ططًا ك ان حي اول  بعبد الناصر طوال الوقت، وإذا رأى
توجيه    ه برف     ق وع     ن بع    د، وه     ذا م     ا ح    دث عن     دما كت     ب 
مس      رحية "الس      لطان احل      ائر" و"بن      ك القل      ق"، ويف نف      س 
الكت    اب "ع    ودة ال    وعي" انتق    د حماول    ة أتلي    ه وتق    ديس عب    د 
الناص  ر، لك  ن الكت  اب متَّ  ْت طباعت  ه بع  د م  وت عب  د الناص  ر 

 وهو ما عرض احلكيم آنذاك النتقادات واسعة.
اك أيًض   ا جني   ب حمف   وظ، ال   ذي وإن ك   ان مل يتج   رَّأ عل   ى وهن   

نق د النظ  ام الناص  ري بش كل مباش  ر لك  ن رواايت ه مل خت  ُل م  ن 
بعض اإلشارات، كرواية "ثرثرة فوق الني ل" ال يت ترص د انف راد 
الضباط ابلسلطة، و"مريامار" اليت تعرََّضْت لث ورة يولي و بنق ٍد 

احلري   ة  س   اخر، وبع   د النكس   ة مسح   ت الس   لطة هب   امش م   ن
اس    تغلَّه األدابء يف مؤلَّف    اهتم، أمث    ال: إحس    ان عبدالق    دوس 
وعبد الرمحن الشرقاوي، لكن النقد وإن أصبح أكثر ص راحة 

. (4)لكن أحًدا مل جيرؤ على ذك ر عب د الناص ر بش كل ص ريح
 الدول   ة ف  رتة يف املتبع   ة ه  ي واجل  زرة العص   ا سياس  ة إذن تبق  ى

 عل   ى للحف   اظ رةاجل   ز  تفض   ل الدول   ة كان   ت وإن الناص   رية،
 كانت العصا لكن والشعب،" للثورة" ممثلة ابعتبارها صورهتا
 .عصى ملن دائًما حاضرة

 
 
 

                                                           

احملروسة : )القاهرة ،أقنعة الناصرية السبعة عوض، ( لويس19)
 .41-92ص ، ص (9114 للنشر،
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 الساداتالفن واألدب يف عهد  -اثلثًا
 ( السينما1

على الرغم من انتماء السادات إىل "الضباط األحرار" الذين 
ق   اموا جمتمع   ني أبح   داث يولي   و إال أن   ه ق   د ح   دث يف بداي   ة 

الناص    ر، م    ن رف    ض  ث يف بداي    ة عه    د عب    دعه   ده م    ا ح    د
وكس   ر اهلال   ة التقديس   يَّة  سياس   ات احلقب   ة الناص   ريةلوتش   ويه 

ال  يت ق  ام النظ  ام الناص  ري ببنائه  ا ح  ول نفس  ه، وذل  ك حماول  ة 
انطلق ف    ، إلرس    اء أس    س حكم    ه وكس    ب تع    اطف الش    عب

مباشرة فيما أمساه "ثورة التصحيح"، وكان القط اع اإلعالم ي 
به هذه الثورة، ففي قطاع  اليت انطلقتْ  من أوائل القطاعات

دة مل  ا ك  ان حي  دث الس  ينما ج  اءت العدي  د م  ن األف  الم املن  دِّ 
فعل  ى س  بيل املث  ال ج  اء ف  يلم  ،الناص  ر يف عه  د ال  رئيس عب  د

"زائ    ر الفج    ر" ال    ذي أنتجت    ه الفنان    ة ماج    دة اخلطي    ب ع    ام 
لكنه قوبل ابلرفض من أجهزة الدولة، ومل ميك ث يف  1211

ق وحيك  ي ع  ن فت  اة ص  حفية حتقِّ   ا،ا واح  دً س  بوعً الع  رض إال أ
يف فس    اد رج    ال الدول    ة، لكنه    ا ختتف    ي يف ظ    روف غامض    ة 

لي     ا، وبع     دها ك     ان ف     يلم وتغل     ق النياب     ة التحقي     ق أبوام     ر عُ 
ا ا واض    حً انتق    ادً ميثِّ    ل ال    ذي ك    ان  1214نت    اج إ"الكرن    ك" 

الناصر األمني ة وعملي ات التع ذيب املمنهج ة  لسياسات عبد
 املعتقالت والسجون، ولعل أبرز املشاهد فيه اليت حدثت يف

ك    ان اغتص    اب س    عاد حس    ين يف مكت    ب الض    ابط "خال    د 
ا لنق  د ى دوره كم  ال الش  ناوي، واس  تمرارً ص  فوان" وال  ذي أدَّ 

نتاج  ه إاحلقب  ة الناص  رية ك  ان ف  يلم "وراء الش  مس" وال  ذي مت 
ا أبح    داث اعتق    ال الط    الب عل    ى وج    اء مليئً     1212ع    ام 

 ن يف تع       ذيبهم بش       ىتَّ لسياس       ية والتف       ن  هتم اءاأس       اس انتم       ا
عل ى نف س  الوسائل والطرق، وغريها من األفالم اليت س ارتْ 

النهج يف بيان مثالب النظام الس ابق يف س بيل حتس ني ص ورة 
 .(1)براز حماسنه واالستبشار بهإالنظام القائم اجلديد و 

مث كان      ت ح      رب أكت      وبر وكان      ت وظيف      ة الف      ن كم      ا ك      ل 
ذه املرحل  ة ه  و االلتف  اف ح  ول ال  وطن قطاع  ات الدول  ة يف ه  

                                                           

منشورات  ، )القاهرة:مقارابت يف النقد الفين( هويدا صاحل، 1)
 .22-21ص ص ( 9111 ،بتانة

نتاج العديد من األفالم اليت صورت مدى معاًنة إوجيشه، و 
وتضحية جنود اجليش يف سبيل "االنتصار" يف هذه احلرب، 
مث ج    اءت األف     الم بع     د ذل    ك ممج     دة لإلنتص     ار وص     احبه 

ا عم   ن أرادت الس   لطة ا أو س   هوً "الس   ادات" ومتغافل   ة عم   دً 
ن س جالت احل رب، وكان ت أف الم السياسة اسقاطه ودوره م 

"الرصاصة التزال يف جييب" و"العمر حلظة" وغريها من أوائل 
األعم     ال ال     يت مت انتاجه     ا ابلتع     اون م     ع الق     وات املس     لحة 

 هتا ب   ل وبف   رق كامل   ة م   ن جن   ود اجل    يش،اوابالس   تعانة مبع   د
وحت   دث بع    ض نق    اد الس    ينما ع    ن أن الكث    ري م    ن األعم    ال 

بر ق  دمت عل  ى عج  ل، ومت األوىل ال  يت جس  دت ح  رب أكت  و 
االس     تعانة فيه     ا مبش     اهد واثئقي     ة م     ن احل     رب ودجمه     ا م     ع 

وجاءت بعد ذلك األعمال األحدث  مشاهد يؤديها فنانني،
وال  يت ح  وت أخط   اء اترخيي  ة وتقني   ة فادح  ة، فيم   ا ك  ان ف   يلم 

قد أع ده جمموع ة  9114" والذي صدر عام 412"الكتيبة 
نت اج ذايت، وعل ى من املؤرخني حول بطوالت هذه الكتيب ة إب

ال    رغم م    ن استض    افة الكتيب     ة لص    ناع الف    يلم وأبطال    ه لك     ن 
التليفزي   ون املص   ري ق   د جتاهل   ه ومل يق   م بعرض   ه ح   ىت قُ   دم ل   ه 

 .(9)جماًنً 
خلف    ت احل    رب أعب    اء اقتص    ادية جس    يمة بس    بب اإلنف     اق 

اض معدالت النمو، ل ذا فخناى إىل ا أدَّ العسكري الضخم ممَّ 
عل  ى مس  توى السياس  ات،  ورايًّ حم   اًل فق  د ش  هدت مص  ر حت  و  

ش     رتاكية وسياس     ات العدال     ة االجتماعي     ة وق     وانني فم     ن اال
الس     لطة الناص     رية، إىل  تبن َّْته     ااإلص     الح االقتص     ادي ال     يت 

نفت  اح اقتص  ادي وسياس  ات ليربالي  ة اقتص  ادية بش  كل كب  ري، ا
تزامن ذلك مع ميل السلطة السياسية حنو ال والايت املتح دة 

وكان  ت ف  رتة  .ه  دة الس  الم م  ع إس  رائيلاألمريكي  ة، وعق  د معا
هل  ا م  ن ذراع ق  وي ي  دعم عص  ر الرفاهي  ة  ب  دَّ  نفت  اح ه  ذه الاال

نفتاح واالستهالك اجلديد، ويلهي اجملتمع عن مثالب هذا اال
م    ن فس    اد ورش    وة وهتري    ب وفروق    ات اجتماعي    ة ت    زداد ب    ني 
طبق   ات اجملتم   ع، وابلفع   ل ظه   رت العدي   د م   ن األف   الم ال   يت 

                                                           

ة: يز ، )اجلالفيلم السياسي يف السينما املصرية ( حممود قاسم،9)
 .424-424ص ص (، 9112 وكالة الصحافة العربية،
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، فج  اءت وف  ق ةقتص  ادية اجلدي  دياس  ات االتتناس  ب م  ع الس
آراء النق   اد فارغ   ة م   ن ك   ل مض   مون ومع   ىن س   وى م   ا ي   دعم 
ثقاف      ة الرفاهي       ة واالس       تهالك وأطلق       وا عليه       ا اس       م أف       الم 
"مق اوالت" جمل رد كس ب امل ال، وج  اء كث ري منه ا يعتم د عل  ى 
اإلغراء اجلسدي وحيمل ختم للكبار فقط، من أمثال أفالم: 

ى وال     ذائب"، "ام     رأة م     ن ًنر"، "الك     ل "املطلق     ات"،"األنث
 .(1)وغريها الكثري عاوز حيب"،

ات وأواخ     ر عه     د الس     ادات ظه     رت ي     وم     ع مطل     ع الثمانين
نفت  اح، ك  ان ا لسياس  ات االا موض  وعيًّ م نق  دً األف  الم ال  يت تق  دِّ 

من فيلم "أهل القمة" املأخوذ من رواية جنيب حمفوظ و  اأبرزه
منع   ت عرض   ه مث  إخ   راج عل   ي ب   درخان، وكان   ت الرقاب   ة ق   د

ث الف يلم ع ن "زع رت يتحدَّ و ، 1221مسحت بعرضه يف عام 
بع  د ترك  ه  اس  ريعً  اطبقيًّ   اق ص  عودً ال ال  ذي حيقِّ  الن  وري" النشَّ  

ا م  ن حرك  ة مس  تفيدً  ،مهن  ة النش  ل وعمل  ه يف هتري  ب البض  ائع
ف  رتة االنفت  اح، ليص  بح بفض  ل  االس  ترياد الواس  عة ال  يت رافق  تْ 
رج  ل األعم  ال "احمل  رتم"، فيم  ا الص  عود الس  ريع حمم  د زغل  ول 

متثل عائلة الضابط "حممد فوزي" حال الطبقة املتوسطة ال يت 
 .(9)نفتاح وضاق هبا احلالجىن عليها اال

 ( األغنية الوطنية9
بكث  ري يف بداي  ة عه  ده الس  ادات  مل حي  ظَ  ،م  ن ًنحي  ة أخ  رى

 مسه كما حدث مع سلفه مجال عبد ابمن األغاين اليت تتغىنَّ 
هب  ا  ا بس  بب األوض  اع السياس  ية ال  يت كان  ت مت  ر  الناص  ر، رمب  

ب ال   بالد واس   تعدادها للح   رب، ال   بالد بع   د النكس   ة، وأته    
لك    ن م    ا بع    د ح    رب أكت    وبر ش    هدت ال    بالد العدي    د م    ن 

 بَ د للنص    ر ولل    رئيس، مث بع    د ذل    ك واَك    األغ    اين ال    يت متجِّ    
وا ابلس     الم وك    ان أب    رز ه    ؤالء عل     ى ن احل    دث وتغن     و املطرب    

ت حم    ل أم كلث    وم مس    ني اخلي    ام املطرب    ة ال    يت حلَّ    اإلط    الق اي
ت "الس   الم ق   ال كلمت   ه"، ، وق   د غنَّ   تابلنس   بة لف   رتة الس   ادا

                                                           

، )بريوت: دار الفارايب، هوية السينما العربية( مسري فريد، 1)
 .199-191 ص ص(، 9115

، الرريف وأفالم زمن التحوالت املصرية نور( حممد صاوي، 9)
 .21-15 صص  ،(9112 )بريوت: دار الراتب اجلامعية،

 وهناك فايدة كم ال ص احبة أغني ة "حبيبن ا الس ادات"، وغ ىنَّ 
 ل   ه ل   ه س   يد مك   اوي "تع   يش اي س   ادات"، وعب   داحلليم غ   ىنَّ 

ن الس   ادات يتمت   ع بعالق   ة جي   دة م   ع الوس   ط ا"ع   اش"، وك   
 فة عامة.الفين بص

 ( األدب4
شهدت مرحلة الس ادات احني ازات واض حة م ن قب ل الس لطة 
جت     اه األدابء ال     ذين يوالوهن     ا ويتح     دَّثون مب     ا تري     د، وك     ذلك 
شهدت هجوًما واض ًحا عل ى م ن حي اول النق د أو املعارض ة، 
فعل  ى س  بيل املث  ال ابت  ْت ج  وائز الدول  ة التش  جيعية تعطَ  ى يف 

الكات ب، ك أن يك ون عس كرايًّ املقام األول بن اًء عل ى خلفي ة 
أو ص     حفيًّا ض     من مؤسس     ات الدول     ة، أو آرائ     ه السياس     ية 
املنحازة للرئيس بغ ض النظ ر ع ن املس توى األديب لص احبها، 
فق  د ًنل م  ثال الكات  ب "يوس  ف الس  باعي" ج  ائزة الدول  ة يف 
ذلك الوقت على الرغم من ضعف كتاابته مقارنة مبعاص ريه، 

ل مدير املتحف احلريب ونقيبً ا فقط لكونه كان عسكرايًّ وشغ
للصحفيِّني ووزيرًا للثقافة بع د ذل ك، وم ن ًنحي ة أخ رى فق د 
ه   اجم الس   ادات شخص   يًّا توفي   ق احلك   يم ووص   فه ابلعج   وز 
اخل     رف وص     احب األحق     اد الس     وداء بع     د إص     دار احلك     يم 
وجمموع    ة م    ن األدابء بي    نهم جني     ب حمف    وظ لبي    ان سياس     ي 

، وع    اد بع    دها (4)منتق    دين في    ه بع    ض سياس    ات الس    ادات
جني  ب حمف  وظ وانتق  د الفس  اد يف عه  د الس  ادات م  ن خ  الل 
رواايت    ه "ليل    ة مقت    ل ال    زعيم" وال    يت تص    ّوِر اإلحباط    ات ال    يت 
ًنل    ت الش    باب يف ه    ذه املرحل    ة واملع    اًنة والغرب    ة وم    ا ط    ال 
اجملتمع من ويالت االنفتاح، و"احلب فوق هضبة اهلرم" اليت 

دم قدرهتم عل ى تك اليف تصّوِر ضيق حال الشباب وأيًضا ع
ال    زواج ممَّ    ا دف    ع بط    ال الرواي    ة لل    زواج س    رًّا، وعن    دما ح    اوال 
التق    ر ب لبعض    هما مل جي    دا س    وى األهرام    ات كس    اتر هلم    ا، 
فق  بض عل  يهم ب   وليس اآلداب، ولك  ن جني   ب حمف  وظ كان   ت 
معارضته أقل حدَّة من احلكيم ممَّ ا مح اه م ن بط ش الس ادات 

                                                           

 أم سلطة األدب، أدب السلطة توفيق احلكيم: ( أمحد فهيد،11)
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ر عه  ده لين  تقم م  ن احلرك  ة ب  ه، لك  ن الس  ادات ع  اد يف أواخ  
آالف أم     ر  11الثقافي    ة يف مص     ر بع    د إص     داره أكث    ر م     ن 

اعتقال للعديد من الشخصيات العامة والسياس يَّة م ن بي نهم 
لطيف     ة ال     زايت وأمح     د ف     ؤاد جن     م وغ     ريهم ابإلض     افة لغلق     ه 
صحف املعارضة، وذلك بسبب رفض العدي د م ن قطاع ات 

 .(1)الشعب سياساته التطبيعية مع إسرائيل
ويف الس    نوات اخلم    س األخ    رية يف حك    م الس    ادات احنص    ر 

وذل   ك بس   بب الظ   رف ، بص   فة عام   ة واألديب اإلنت   اج الف   ين
السياسي بع د معاه دة الس الم ومقاطع ة الدول ة العربي ة ملص ر 
وم   ن مث غل   ق األس   واق العربي   ة أم   ام الس   لع املص   رية مب   ا فيه   ا 

ى بع د زدهار م رة أخ ر املنتج الفين املصري، لكنها عادت لال
 .(9)مقتل السادات

 مباركالفن واألدب يف عصر  -رابًعا
 ( السينما1

ت  ة يف الف  رتة ال  يت يش  هد اجملتم  ع املص  ري حال  ة م  ن احلري  ة املؤقَّ 
الس      لطة  هتعق      ب ك      ل س      لطة سياس      ية، وه      ذا ألن تش      وي

السياسية السابقة يعد أحد الركائز اليت تبين السلطة اجلديدة 
اح هبامش من احلرية يستميل عليها سطوهتا وقوهتا، مع السم

ال  رأي الع  ام إىل النظ  ام اجلدي  د، يف ه  ذه الف  رتة يس  تفيد الف  ن 
ت فيس    ارع كغ    ريه م    ن القطاع    ات م    ن ه    امش احلري    ة املؤقَّ    

بع   رض أعمال   ه ال   يت ُمنع   ت م   ن قب   ل، وابألخ   ص تل   ك ال   يت 
ا لسياس    ات النظ    ام الس    ابق، ل    ذا فق    د ش    هدت م نق    دً تُق    دِّ 

مبوج    ة الواقعي    ة،  يَ ك م    ا مسُِّ    الس    ينما يف ب    داايت عه    د مب    ار 
وذلك مع ظهور العديد من املخرجني الذين يقومون مبناقشة 

أمث    ال ع    اطف الطي    ب ، قض    ااي الواق    ع بش    كل أكث    ر ج    رأة
لكث   ري م   ن ا تعرض   ف وحمم   د خ   ان وخ   ريي بش   ارة وغ   ريهم،

                                                           

 الرواية دراسات يف الرواية والروائيون..، يوسف ( شوقي بدر12)
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قتص     ادي ال      يت نفت     اح االاألف     الم ال     يت تنتق     د سياس     ات اال
أض   رارها  ب   ارك ومناقش  ةلعه  د م تْ انتهجه  ا الس  ادات وامت   دَّ 

ملؤلف  ه  1229عل  ى اجملتم  ع، فم  ثال ف  يلم "س  واق األت  وبيس" 
حمم  د خ  ان وخمرج  ه ع  اطف الطي  ب، يتن  اول احلال  ة املت  دهورة 
للمجتمع املصري بس بب السياس ات اإلقتص ادية م ن خ الل 

 وهن  ارًا لت  وفري لقم  ة حس  ن س  ائق األت  وبيس ال  ذي يعم  ل ل  ياًل 
راكب    ات األت    وبيس  عيش    ه، وذات ي    وم حت    دث س    رقة ألح    د

تب  دأ الس  يارات وحي  اول حس  ن اإلمس  اك ابلل  ص، لك  ن ابق  ي 
، فيق  ود حس  ن األت  وبيس ايئًس  ا اترًك  ا تح  ر كتري  د الو ر ابلت  ذم  

ر ر املش    هد يف هناي    ة الف   يلم لك    ن حس    ن يق    رِّ الل   ص، ويتك    رَّ 
واللح اق ب  ه، وحل  ق تعطَّ ل الطري  ق األت  وبيس ح ىت ل  و  فإيق ا
جتي    ب املش   اهد م    ا ب   ني البداي    ة ، و وأبرح    ه ض   رابً ابلفع   ل  ب   ه

ا هن  اك أيًض  و  . ال  ذي ح  دثوالنهاي  ة ع  ن س  بب ه  ذا التغ  ري  
ف، يأتلي  ف وحي  د حام  د وإخ  راج مس  ري س  م  ن ف  يلم "الغ  ول" 
ث ع      ن معرك      ة خيوض      ها الص      حفي "ع      ادل وال      ذي يتح      دَّ 
نفت   اح أح   د أك   رب رج   ال األعم   ال يف عه   د اال عيس   ى" ض   دَّ 

م ال ملوس يقار "فهمي الكاشف"، بسبب قتل ابن رج ل األع
البار الذي جيلس به ع ادل، فيح اول رج ل األعم ال إس قاط 

مسعته وهي أهم من  الطرق ألهنا ستنال التهمة عن ابنه بشىتَّ 
شيء يف ع امل التج ارة، بينم ا يتف اىن ع ادل يف إثب ات أن اب ن 
رج    ل األعم    ال ه    و القات    ل، ويق    ول قولت    ه الش    هرية "فهم    ي 

ويعم     ل ًنس م     ن ق     انون ساكس     ونيا  يالكاش    ف ع     ايز حيي     
ذه      ب وًنس م      ن ط      ني"، لك      ن القض      اء ينح      از لفهم      ي 

بنفس  ه  ر ع  ادل أن يق  تصَّ فيق  رِّ  ؛الكاش  ف وحيك  م بربائ  ة ابن  ه
وينته  ي الف  يلم مبش  هد مقت  ل فهم  ي الكاش  ف بفع  ل ض  رابت 

مث ل "زم ن ح امت هن اك اف الم أخ رى و  ،(4)بلطة ع ادل عيس ى
كله     ا و  زه     ران"، "وانتبه     وا أيه     ا الس     ادة" و"البي     ه الب     واب"،

نفت اح م ن أض رار، ابإلض افة ل ذلك الا هف ا مل ا خلَّ جاءت نقدً 
فق   د تزامن   ت ف   رتة حك   م مب   ارك م   ع اهتم   ام رؤوس األم   وال 

                                                           

 ص، بقامرجع س أمل عراين، سلطة السينما..سلطة الرقابة، (4)
154. 

https://cutt.us/ZY1ai


 

193 

س تثمار هب ا مم ا زاد األم وال لال خالعربية ابلسينما املصرية وض
 .(1)من عدد األفالم املعروضة يف تلك الفرتة

غ ري  اأمنيًّ  امص ر وض عً  شهدتبعد اغتيال الرئيس السادات 
 ر ه     ذا الوض     ع األم     ين عل     ى ص     ناعة الس     ينما،مس     تقر، أثَّ     

ابإلضافة للعديد من التفجريات اليت شهدهتا مص ر يف ذل ك 
ظه رت العدي  د ف الوق ت، وتبن َّْته ا بع ض اجلماع ات املس لَّحة،

اإلره   اب، ك    ان أوهل   ا ف    يلم  م   ن األف   الم ال    يت تتن   اول وجتاب    ه
ه ويوجِّ    الل،"اإلره  اب" لف   اروق الفيش   اوي وخمرج  ه ًندر ج   

بتموي ل م ن اخل ارج  الفيلم األنظار إىل أن هذه اهلجمات ت تم  
أي م     ن "أع      داء ال      وطن"، وك     ذلك "الن      اجون م      ن الن      ار" 

مة املش     رتكة ب      ني ه      ذه نفج      ار"، لك     ن السِّ      او" و"اخلط     ر"
ض  ت للموض  وع بش  كل س  طحي ال يتن  اول األعم  ال أهن  ا تعرَّ 

إخراج ًندر من دوافع أو أسباب، بينما جاء فيلم "اإلرهايب" 
حي  ث بط  ل ، م  ا س  بقهن ا ع  ج  الل وبطل  ه ع  ادل إم  ام خمتلًف  

ل  ة ب  ني البط  ل الف  يلم ه  و اإلره  ايب، كم  ا ع  رض حل  وارات مطوَّ 
وإمام اجلماعة اليت ينتمي إليه ا، بع د ذل ك أتيت أف الم وحي د 
حام د عل ى م ا هب ا م  ن اخت زاالت للكث ري م ن احلق ائق، لكن  ه 

مث    ل  ش    أة اإلره    اب،رب    ط فيه    ا ب    ني القه    ر االجتم    اعي ون
 "اإلرهاب والكباب"، و"دم الغزال" وغريها.

األف      الم ذات النق      د  تات اس      تمرَّ يم      ع منتص      ف التس      عين
 دلة عن  املفضَّ  األف الم  االجتم اعي االقتص  ادي، لكنه ا مل تع  دْ 

وه   ي األف   الم  ى ابملوج   ة الش   بابية؛فظه   ر م   ا يس   مَّ  اجلمه   ور
القفش   ات ذات الس   يناريو اخلفي   ف املعتم   دة ابألس   اس عل   ى 

"إمساعيلي    ة راي    ح و "آي    س ك    رمي يف جل    يم" والنك    ات، مث    ل:
ت  زامن ذل  ك ابلطب  ع م  ع وق  د "مه  ام يف أمس  رتدام"، وج  اي" 

ص  عود الكث  ري م  ن الفن  انني الش  باب كمحم  د هني  دي وأمح  د 
العزي  ز وغ  ريهم،  ك  ي وايمس  ني عب  دز حلم  ي وحمم  د ف  ؤاد وم  ىن 

وات ت ه   ذه النوعي   ة م   ن األف   الم، لك   ن ظه   ور القن   واس   تمرَّ 
ر عل ى اإلنت اج الس ينمائي الفض ائية وارتف اع أج ور الفن انني أثَّ 

وم  ع  لك  ن م  ع ال  دخول يف األلفي  ة اجلدي  دة يف ه  ذا الوق  ت،
ق املزي   د م   ن رؤوس ت   ذاكر الس   ينما وت   دف   رف   ع الض   رائب ع   ن

                                                           

 بق.امرجع س ضياءحسين، التاريخ االقتصادي للسينما املصرية، (1)

ان  تعش قط  اع الس  ينما بش  كل   ي؛األم  وال واإلقب  ال اجلم  اهري 
 .(9)كبري مرة أخرى

سمح بع رض العدي د م ن بارك كان يُ وعلى مدار فرتة حكم م
األف   الم ال   يت تنتق   د النظ   ام، وك   ان ه   ذا م   ن ابب "التنف   يس" 

 "، فج   اء ف   يلم "ال   ربئةنفج   ار ال حمال   االد ن الض   غط يولِّ   أل
قض ية الس جن السياس ي يف مص ر،  والذي ين اقش (1225)

د يف اجل     يش لتع     ذيب وكي     ف ي     تم اس     تغالل الش     باب اجملنَّ     
حظ    ره بع    د ذل    ك وح    ذف من    ه  لك    ن الف    يلم متَّ  املعتقل    ني،
دق  ائق، ومل تع  رض هنايت  ه احلقيقي  ة إال بع  د  5هتا مش  اهد م  دَّ 

وال    ذي يق    ف في    ه  (1229" )، و"ض    د احلكوم    ةاعاًم     12
احمل  امي يف احملكم  ة أم  ام وزي   ر التعل  يم ورئ  يس هيئ  ة الس   كك 

ابلفس اد، لك  ن احلكوم ة تس  تغل  اهم من ك  الًّ ا  احلديدي ة متهًم 
الفيلم م ن إخ راج ع اطف هذا كان و ، سلطتها لتدمري احملامي

وه  و م  ن أب  رز م  ن ًنق  ش قض  ااي اجملتم  ع مبوض  وعية  ،الطي  ب
وص     دق، وف     يلم "امل     واطن مص     ري" ال     ذي ين     اقش الفس     اد 

دفع لله  روب م  ن أتدي  ة اخلدم  ة العس  كرية، ال  يت تُ   ىوالرش  او 
وهناك من التجأ للتاريخ ملناقشة العالقة بني احلاكم واحملكوم 

، والذي عاد في ه "املصري"هني يف فيلم مثلما فعل يوسف شا
لألن  دلس يف الف  رتة ال  يت ع  اش فيه  ا اب  ن رش  د هن  اك، مناقًش  ا 
 .قضااي الواقع من خالل الصراعات احلاصلة يف ذلك الوقت
،  لكن مع هذا فقد منعت السلطة بعض األفالم من الع رض

ال     ذي ك     ان يتن     اول  (1222) "كف     يلم "ح     ائط البط     والت
أكتوبر، لكنه أغض ب مب ارك ألن ه مل  الضربة اجلوية يف حرب

حبيًس  ا ح  ىت  ه الذاتي  ة فمنع  ه م  ن الع  رض، وظ  لَّ يتن  اول س  ريتَ 
" ا "اهلروب م ن اخلانك ةعرضه، وهناك أيضً  ى مبارك فتمَّ تنحَّ 
ث ع  ن كي  ف اختل  ف جمل  س الث  ورة وال  ذي يتح  دَّ  (1225)

ني، بع    د تنحي    ة حمم    د جني    ب ح    ول تس    ليم الس    لطة للم    دنيِّ 
ات العقلي  ة املص  حَّ  1249س  لطة م  ا بع  د ت الوكي  ف اس  تغلَّ 

بطول ة م ن رين واهت امهم ابجلن ون، ك ان الف يلم يف ح بس املفكِّ 

                                                           

السينما املصرية املعاصرة وحتوالهتا يف ( صبحي شفيق، 9)
 ، )القاهرة: اجمللس األعلى للثقافة،السنوات العرر األخرية

 .941-942 صص (، 9112
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ماجدة اخلطيب وكمال الشناوي لكنه ُمنع م ن الع رض أبم ر 
 .السلطات

يف السنوات األخرية قبل سقوط النظام خرجت علينا العديد 
لي ه، ك ان د عأ حب دوث مت ر  من األفالم ال يت تنتق د النظ ام وتتنبَّ 

ال     ذي ع     رض في     ه خمرج     ه  (9111) "فوض     ى يَّ أبرزه     ا "ه     
يوس  ف ش  اهني للفس  اد والظل  م والقه  ر املستش  ري يف اجملتم  ع 

د ه ذا الظل  م بك ل جربوت  ه يف بس بب الس  لطة احلاكم ة، جيسِّ  
س  طوته  الف  يلم شخص  ية أم  ني الش  رطة "ح  امت" ال  ذي اس  تغلَّ 

 ح  ىت ض  د وكي  ل النياب  ة الش  ريف ءوس  لطته يف فع  ل ك  ل ش  ي
ليخط  ف من  ه خمطوبت   ه، واتب  ع بع  دها تلمي   ذه خال  د يوس   ف 

ر في     ه مص     ر م     ن خ     الل ف     يلم "ح     ني ميس     رة" ال     ذي ص     وَّ 
"العش  ش" وكي  ف اختنق  ت الطبق  ة الوس  طى يف مص  ر بفع  ل 
جربوت التحالف بني السلطة ورجال األعم ال، بع دها ج اء 

وك  ان الف  يلم  (9112) ة""دك  ان ش  حات ا بف  يلميوس  ف أيًض  
ث  ورة بس  بب اجل  وع والفق  ر ال  ذي استش  رى أ حب  دوث الق  د تنبَّ  

نتش  ار اجلماع  ات اإلس  المية ايف اجملتم ع، كم  ا يتن  اول ظ اهرة 
ا الطبق   ات الفق   رية، لك   ن ج   اءت ه   ذه يف اجملتم   ع خصوًص   

 وهب      وط ت      دىنِّ  كاس      تثناءات وف      ق النق      اد يف ظ      لِّ  األف      الم
م  ة بص  فة عام  ة يف مس  توى اإلنت  اج الس  ينمائي واألف  الم املقدَّ 

 .(1)ي مباركاألخرية قبل تنحِّ  العشر سنوات
 ( األغنية الوطنية9

كانت األغنية الوطنية قد أصاهبا اجلمود بعد معاهدة كامب 
ديفي   د، لكنه   ا ع   ادت يف عه   د مب   ارك م   رة أخ   رى يف ع   دة 

كما  مناسبات، بداية من مدحه على دوره يف حرب أكتوبر
ج      اء يف أغني      ة "أول طلع      ة جوي      ة فتح      ت ابب احلري      ة"، 

ا "اخرتًنه"، وبعد عودت ه نتخاابت دائمً ألثرية يف االواألغنية ا
ل      ه ش      ريين  تْ غنَّ       9114م      ن رحلت      ه العالجي      ة يف الع      ام 

 ل ه رت مص ر" وك ذلك غ ىنَّ  له هاين شاكر "ن وَّ سنا" وغىنَّ "ريِّ 
عم     رو دايب "واح     د منن     ا"، وكان     ت الس     مة الغالب     ة هل     ذه 

                                                           

السيناريست  الصناعة اخلطرة.. ..السيناريو( محدى النورج، 1)
 صص (، 9114، )اجليزة: دار أطلس،الرمحن منوذًجا انصر عبد

11-95. 

ا للدول      ة األغ      اين أهن      ا جتع      ل م      ن ش      خص ال      رئيس مرادفً      
ح ب ال وطن ال ينفص ل ع ن ح ب رئيس ه،  ومن مثَّ  ،نيةوالوط

لكن الشعب كان لديه وجهة نظر أخرى فيم ا خي ص ال وطن 
 عنه      ا بش      كل واض      ح أثن      اء ث      ورة اخل      امس والوطني      ة ع      ربَّ 

 .9111والعشرين من يناير لعام 
 ( األدب4

م  ع بداي  ة الثمانينيَّ  ات استبش  ر املثقَّف  ون بش  يء مغ  اير ميك  ن 
خب      الف م      ا ح      دث يف عه      د  أن حي      دث يف عه      د مب      ارك

السادات خصوًصا مع إفراج مبارك عن املثقفني املعتقل ني يف 
عه  د الس  ادات ورف  ع احلظ  ر ع  ن ص  حف املعارض  ة، لك  ن مل 
حيدث أي تغري يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
يف ال بالد ت  وحي بتب د ل لألح  وال إىل األفض ل، خصوًص  ا م  ع 

فت    اح وازدايد مع    دَّالت اهلج    رة االس    تمرار يف سياس    ات االن
والتض      خ م االقتص      ادي، وعل      ى ال      رغم م      ن ظه      ور بع      ض 
األعم  ال الروائي  ة ال  يت تش  تبك اش  تباًكا ج  ادًّا م  ع الواق  ع مث  ل 
األعم   ال الروائي   ة لك   لٍّ م   ن هب   اء ط   اهر وع   ز ال   دين ش   كري 
فشري وعالء األسواين صاحب رواية "عمارة يعقوبيان" وال يت 

ات اليت شهدها اجملتمع املصري تسلِّط الضوء على أبر  ز التغري 
يف ف  رتة م  ا بع  د االنفت  اح م  ن خ  الل من  اذج كادح  ة موج  ودة 
ابلفع  ل يف اجملتم  ع، لك  ن احلرك  ة األدبي  ة بص  فة عام  ة أص  اهبا 
الرك  ود واجلم  ود واحن  در مس  توى اللغ  ة املس  تخَدم يف األعم  ال 

وابتت املكتوبة، وتبدَّلت معايري النقد األديب واجلوائز األدبية 
قائم   ة عل   ى احملس   وبيات وجمامل   ة الس   لطة، ب   ل ح   ىت عالق   ة 
الس  لطة ابملثقف  ني ب  دأت تتآك  ل م  ع م  رور الوق  ت، فبع  د م  ا  
ك    ان مب    ارك يق    وم بنفس    ه ابفتت    اح مع    رض الق    اهرة ال    دويل 
للكت   اب واللق   اء ع   دَّة م   رات م   ع املثقَّف   ني، أص   بحت أمس   اء 

األجه  زة املثقف  ني ال  ذين س  يلتقي هب  م ال ب  د أن تواف  ق عليه  ا 
األمنية،حىت اعتذر مب ارك ع ن افتت اح املع رض ولق اء املثقف ني 

 .(9)به يف السنوات األخرية حلكمه
 

                                                           

 الكرمة،: )القاهرة ماذا حدث للثقافة يف مصر؟، جالل أمني،( 9)
 .42-45 صص  (،9112
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 خامتة
له  ا تن اول التقري ر م  دة زمني ة طويل  ة تق ارب الس  تني عاًم ا، ختلَّ 

ميك ن الق ول أن التقري ر ق د  حكم أربع رؤساء ملصر، ل ذا ف ال
ماًل، بل اا شإملامً  يف هذه املدة واألدب استطاع اإلملام ابلفن

لكن     ه ح     اول ق     در  ق     د اخت     زل خلف     ه الكث     ري، مَ ن م     ا قُ     دِّ إ
س مت هب ا ك ل مرحل ة املستطاع توضيح املالمح العامة اليت اتَّ 
س    تزادة يف ن م    ن أراد االوترس    يم اخلط    وط العام    ة ال    يت متكِّ    

 .عهاالبحث من تتب  
بعالق  ة وثيق  ة م  ع  ارتبط  ا املص  ري واألدب الف  ن وفي  ه جن  د أن

وذل      ك ألن ه      ذه  ،1249لطة السياس      ية من      ذ يولي      و الس      
ا يف عملي  ة بن  اء دولته  ا ا واض  حً دورً  م  االس  لطة ق  د بل  ورت هل

م   ن قطاع   ات  اكغريمه     واألدب ا س   يكون الف   ناجلدي   دة، دورً 
بلس اهنا  ناثيف فلكه ا ويتح دَّ  انللس لطة وي دور  نيالدولة اتبع

ت ات ال يت ًنل إن اقتضى األمر ذل ك، ك ذلك ارتبط ت التغ ري  
ه  ذا القط  اع عل  ى كاف  ة املس  توايت ابألوض  اع السياس  ية م  ن 

قتص   ادية ال   يت يطبقه   ا النظ   ام، س   واء كان   ت والسياس   ات اال
ات يف آلي   ات عملي   ة اإلنت   اج والتوزي   ع أو حج   م ه   ذه التغ   ري  

اإلنت  اج ومض  امينه وقيم  ه أو ح  ىت الوج  وه ال  يت تظه  ر وختتف  ي 
 من الساحة الفنية.

 الفن أهل اجملتمع ومن ضمنه وكانت سلطة يوليو تتعامل مع
بثنائي  ة املثوب  ة والعق  اب، ومعي  ار الثنائي  ة ه  و  موأرابهب   واألدب

مدى رضاها هي، ومن مث تُغدق اهلدااي والتكرميات وعروض 
ستبعد من ب ويُنبذ ويُ العمل على من حاز الرضا، بينما حيارَ 
لرض اها، م ن هن ا ميك ن  أاثر غضب السلطة أو حىت مل يس عَ 

آن    ذاك يف أغلب    ه  واألدب وإن ك    ان قط    اع الف    نن    ه إالق    ول 
ثرًا الس     المة، لك     ن الف     ن م     ؤ ان     زوى حت     ت جن     اح الس     لطة 

 ابجملتمع. ماعالقتهة ا من يدرك حقيقأبدً  امل يعدمواألدب 
ع م     رآة ميك     ن م     ن خالهل     ا تتب       ناليش     كِّ  واألدب الف     نإن 
ة املس     توايت، ليس     ت فق     ط ات اجملتمعي     ة عل     ى كافَّ     ري التغي     

نعك   اس ه   ذه ا حت   دث يف أروق   ة الس   لطة، ب   ل التغ   ريات ال   يت
ات والسياس       ات املختلف       ة عل       ى املنظوم       ة القيمي       ة ري التغي       

ل ه    ذه والس    لوكية لألف    راد وم    ن مث األس    ر واجملتم    ع، وتش    كِّ 

ا مل  ن أراد الزاوي  ة مس  احة ج  ديرة ابلبح  ث والدراس  ة خصوًص  
 .1249جتماعي ملصر ما بعد يوليو ع التاريخ االتتب  

 ال  رئيس حك  م ف  رتة الق  ول أبن ميك  ن لتقري  را خ  الل ل  ذا فم  ن
 السياس     ية والس     لطة ومرتبك     ة قص     رية كان     ت جني     ب حمم     د
 واض  ًحا مش  روًعا متتل  ك وال حكمه  ا إرس  اء حاول  ت خالهل  ا
 الدولة، قطاعات لكلِّ  كبري بشكل مهادنة جاءت لذا، بعد

 الفنَّ     انني م     ع واح     تفظ ال     رئيس حمم     د جني     ب بعالق     ة طيب     ة
رتة ال رئيس مج ال عب د الناص ر حاول ت ومع جميء ف  ،واألدابء

الس   لطة أن تبق   ي عل   ى اس   تمرار ه   ذه العالق   ة الودِّي   ة، لك   ن 
س  لطة عب   د الناص   ر كان   ت دائًم   ا ل   ديها مش   روًعا ال ب   دَّ م   ن 
حش  د ك  لِّ قطاع  ات الدول  ة ل  ه، بداي  ة ممَّ  ا أمْست  ه "االش  رتاكية 
اء الدميقراطي  ة"، م  رورًا "ابلقومي  ة العربي  ة" وص  واًل "حملارب  ة أع  د

ال  وطن"، ه  ذه املش  اريع قلَّص  ت كث  ريًا م  ن ه  امش حري  ة الف  ن 
واألدب، وجعل       ت اهل       امش مقص       ورًا عل       ى أتيي       د الدول       ة 
ومشاريعها فقط ابلطريقة اليت تريدها الدولة، فاتَّبعت الدول ة 
سياس  ة االس  تبعاد والتض  ييق واللع  ب بق  رارات الت  أميم، ح  ىت 

ان أن ال أممَّ   ت وس   ائل اإلنت   اج كله   ا وس   يطرت عليه   ا لض   م
 صوت يعلو فوق صوت الدولة هنا.

وم     ع ق     دوم الس     ادات مسح     ت الدول     ة هب     امش م     ن احلري     ة 
ُعرض       ت في       ه ك       ل األعم       ال الناقم       ة عل       ى عب       د الناص       ر 
وسياس   ات حكم   ه، لك   ن س   رعان م   ا انقض   ت ه   ذه الف   رتة 
وُحش      دت ك      ل وس      ائل اإلنت      اج األديب والف      ين م      ع ابق      ي 

أثن    اء  مؤسس    ات وقطاع    ات الدول    ة ل    دعم اجل    يش املص    ري
احل   رب ض   دَّ إس   رائيل، مث ج   اء عص   ر االنفت   اح وس   يطرة ق   يم 
الس وق والع رض والطل ب عل ى اإلنت اج الف ين واألديب، وظه ر 
م   ا يس   مَّى بس   ينما املق   اوالت معدوم   ة احملت   وى والقيم   ة، ومتَّ 
التض     ييق عل     ى ك     ل األف     الم ال     يت حاول     ت نق     د سياس     ات 

الس  ادات  االنفت اح وم ن بع دها سياس ات التطبي ع، ح ىت ق رَّر
آالف ق رار  11غلق اجملال العام املصري إبصداره ما يقارب 

 اعتقال حبق رموز احلركة الثقافية املصرية آنذاك.
مث كانت مرحلة الرئيس مبارك واليت شهدت يف بدايتها كما  

ه    و متع    ارف علي    ه ه    امش حري    ة مس    ح بط    رح ك    ل األف    الم 
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احية وما واألعمال األدبية الناقدة لسياسات السادات االنفت
جلبته م ن وي الت عل ى اجملتم ع املص ري، لك ن مرحل ة مب ارك 
ج  اءت متذبذب  ة يض  يق ه  امش احلري  ة هب  ا ويتَّس  ع وف  ق ق  راءة 
السلطة السياسية للمشهد، واعتمدْت أكثر عل ى م ا يس مَّى 
"سياسة التنفيس" واليت عادة ما كانت تعقب مرحلة تضييق 

وت  ه يف وكب  ت للح  رايت، ح  ىت ض  اق ه  ذا اهل  امش ووص  ل ذر 
م  ع حرك  ة اعتق  االت طال  ت العدي  د م  ن الرم  وز  9111ع  ام 

السياسية والثقافية املصرية، مث كانت ثورة اخل امس والعش رين 
 .9111من يناير عام 

*****
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