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 تمهيد

للل للللاحتللللف الللقفا املدللل افاسكريللللافا ا للل   اف   ر  ف ففللللفااةيللل افا  ي  للللياففللللفا اللل   فا ا  لللل  ف  كز  

فبريللللل جافاا بللللل ا فب للللل ف1936فواإل للللمل  ف اللللللافاسررلللللمل فا ا للللل  ففا لللللافف للللل ك فا الللل ا ففللللللف للللل  

 للافاسررملبلل افا ا لل   افاي لل رففلللفا الل ا فوفلللف لل  ففافرللكفق رللافاللاافاسررللمل ف للكج  ،فصللك ل

فا لللللللللي ا،ف(1953)فإيللللللللل ا ،ف(1952)ف صللللللللل ،ف(1949)ف للللللللل    ،فقرحللللللللل افا اللللللللل   فا ا  للللللللل فواإل لللللللللمل  

ف– 1960)فت كيللللللللللللللل ،ف(1963ف-ف1959ف– 1958ف– 1936)فا اللللللللللللللل ا ،ف(1958)فا  للللللللللللللل جا ،ف(1955)

ف-ف1971)فاسغللللللل  ،ف(1970)ف  للللللل  ،ف(1969)ف يبيللللللل ،ف(1965ف-ف1961)فاا زائللللللل ،ف(1997ف-ف1980

 (فوغي ا ف افا كو .ف1984)ف    ت ري ،ف(1972

للل واللل ف للل فف، فاي يللل افت اهلللافالللا فا اللل ا اففللللفا اللل   فا ا  للل بيلللكفق فاسملحلللاف لللمل فا ا للل  اف    

للل لللق طللافارطع      صلللافق فا ع اللافاإلداي يلللافوا كو يلللافب تللل ف،فى فبلل  فن لللافاسررملبللل افدللكفو للل فوا ي 

ف ستحلل جفايف  رل ف سللىف للبيلفاس لل  فو للاف،فتجل  فاسررملبلل افا ا لل   افأ لل لفقوسلقف  لل ف للع 

 اف لاففلفا  ال اافاي ي افدل اري فصل   اف ل جالفاسررملبل افا ا ل   افتحال فاا  للفا لكو فاي  ل

اسررلللمل فا ا للل  ففا لللاففودلللاففللللففواللل ف للل فيق للل ف  دقللل ف لللاف،قفف لللاطافاررملبيلللافأ للل لف   لللل

 .ف 2013ي  ي فف3 ص ف

 لللل جف اللللقفا املدلللل افاسكريللللافا ا للللل   اف سللللىفا  لللل حافا ا  يللللاف لللللافهكيللللكفبللللكفاف للللافا  للللل  ااف

 ،فا ا  يللللا
 
عطللللاف فحلللل  فد لللل ي ف  تو لللل افااةللللكييفاي  لللللانففلللللف لللللفباللللكا فا   يللللافا ا  لللل ف الصلللل ف

بط  رللافسف)ففقلل ف صل فتلل  ىفاا لل دف ر  يلكفا  للاطا،فواسلكريي فوا ا لل   ي ،فبل ا ي  فوااة لل 

وج لللافف للل افارتر  يلللافا لللت  افيك للل ف لللاف للل  فف،2011يالللل ي ف25 رلللافةللل  اففتخاللل ف لللافاس تقللل  (

اا للل  ف  ادقلل ففامللل فب س اوغللافواس   الللاف،فق للل  فاسااالللاففلللفا عكايللا(ف6لافف لل افا لل تجلل ون  )فورصللق

 
 
للل)ف فا  لللاطاف اللل ئ  ف ح لللكف  للللانإ لللىفق ف لللا فإ لللىفوصللل س ،ف (بط  رلللافسفتخاللل ف لللافاس تقللل  فقي  

 .2013ي  ي فف3ف سىفا  ئ  ف ح كف  لانففلفئافاسرقج  ففلفاررمل ف    فف ق جو ذ  

 

 

إ لللللىفق فدلللللل  اف،ف اللللللافذ لللللتفا تللللل   عفا للللل كف صللللل فت األللللافحللللل سافا  لللللط  ف تت  يلللللاف  لللللاافاسرقجللللل  

فللف  ايلافارتخ بيلاف ل ايافف، فسالصاف ئل  فاا      لاا كفافبر ئكا ف   ي  اسؤ  افا ا    اف

ف ف عكايلللاتك للل ال  فب للل في  لللل،فق لللع فب ح و لللاف للل  الافاي للل فا  ادلللاف املللل فإ لللىفاسرتخ بللل افا تال ف للليا

فصللللفهكيلللكففللللفا املدللل افاسكريلللافا ا للل   افف..   للل فب ا كيلللكاففللللفتللل   عفاسؤ  لللافا ا للل   ا



 

3 

www.fairforum.org 

ب ل فيجاللفقفف ح و لاف تق لي ف ل فف، لافا ل ئ  ففللفاس ل كفا  ي للان لخص فق فاا  دفص  فا مل 

 إذاف  فقغقا فةال ئيافاسك  فوا ا   ف.فف،يج فف ايقافا ق ئكا

كيللللللقفرر لللللل  ف للللللافاللللللاافاساللللللقفا  لللللل ئتفورجيللللللاف للللللافق للللللاات فاس  اك للللللا فكيللللللقفرق لللللل ف للللللا  ف

 
 
اا لللل دفااة لللل فف فسلللل ذاف للل في لللل  اا بللل اساف للللمل فا  للللال اافاس  لللليافورت دلللاف للللا ك  ف  للللترعمل

 ا لللكريي ففللللفا ق للل افاسرتر  يلللافك للل ففاللللفاا للل دفا ت   لللانف لللافةللل  افا ي  للل ي  فسللل ذافقصللل ف سلللىف

فلللفق لل فااة هللاف ا جتلل ف   ال تلل  فسلل ذاف   لللفف  ااة لل ففلللفباللكفايمللل  ففيلل فذ االفاي للافا للكا سلفوالل

 
 
كريي فق ل  ف لاف لتافق ل   فسل ذافقصل ف سلىف ح ك لافاسلففلفا اي فا  اطافسكاف   فورصقفبلكس

وسلل ذافيصلل ف سللىف للك ف ح ك للافا ا لل   ي فق لل  فاسحلل ك فاسكريللافح لل فأاللكفف اسحلل ك فا ا لل   ا

ا تر  للللك فسلللل ذافيملللللكجف للللافير لللل  ف للللاف  لللل و  افاا لللل دفاسدتصلللل جيافو صللللقفذ للللتفب قلللل جااف

سللللل ذافحللللللف جاللللل فف 1"  دالللللل "فو لللللالر تلف لللللافير للللل  ف الللللل  فسللللل ذافحللللل و فت   للللل ف"وةيرلللللافا  لللللا ن"

ق للل فإ لللمل فراليجلللافاسرتخ بللل اففاس علللل( فسللل ذا)ف ذافقصلللك فاإل لللمل فا ك لللت  ففاس  للللا  لللاا فسللل

  لل افقيلل   فسلل ذافدلل  فاا لل دفبلل سررمل  فسلل ذاف لل فيجلل فارتخ بلل اف ع لل افك لل ف   للافاستالل ا و ف

ي ري فو  فدعا   فس ذاف فضفاس تقت اف سىف    افا ط   فا  لنفف  ل  فأايلكاف لاف طالافف30فلف

 لللللافا لللللكا لف)فا  لللللنفن للللل فقرللللل فتحللللل  ف  غعاملللللل  فسللللل ذاف فلللللضف للللللفاسعللللل ج اافا  لللللنفدلللللك  اا  للللل اي ف

   فجفافاا  دفبر ئك ف ئ    ف  فس ذافا ت اف ج ن فق  ر فس ذاوااخ  ج(ف لخ وجف افاين اف ا ي  

لل  ففلللفتق للي ف لل فيحللك ففلللفق للاااف   للافتللكو ف ا لل فحلل  ف اللقفاسللك  فوا ا لل  ففا للاففبلل اف  كز  

تعللكوفاإله بللاف سللىفاللا فاي لللااافف،و لل ف لليحك ففلللفا  لللال اافا ر ج للاف2011ياللل ي فف25 صلل ف الللاف

  للاف   لل فت لل  ف لل اافإذافح و اللل فتالعللاف،فإذافح و اللل فاسد لل ا ف امللل ف تق دللاف،وغي الل فصللاعاف اغ يللا

وا للاففي  للقف للافر للمف ت لل  ف قلل ج فق ف،ف للا  فاسؤ  للافا ا لل   اف الللافا  لل  افوح لل فا  

للل)فاسؤ  لللافا ا للل   افتللل فض تخ لللاف للل ق فف، (فت صللليق  فك ؤ  لللاف لللاف ؤ  للل افا كو لللا  اي 

ل اللاافا   للافق للافف، فااةقلل عف سللىفو لاف  للترلفأ لل لفقوفبل   ا  لاطافا تالقيايللافوتحلل و فجائ  

وتطللل  فإ لللىفو لللافا كو لللاففللل  فف، يالللاف  لللكف عللل   ()ف للل لفا اللل   فقوف الطرلللافرقللل ذفجا للللفا كو لللا

 .فا كو افقوف ؤ  افتح  فجو افأاكفاسررمل 

                                                                    

1
نة التأسيسية لصياغة جللعمل بها كنصوص فوق دستورية ملزمة ألعضاء الل القوى العلمانية فى الفترة النتقالية األولى اقترحتها وثيقة

" يأخذت هذه الوثيقة مسمى "وثيقة السلم، لجيش استقاللية عن مؤسسات الدولةتضمنت مواد تمنح اكما ، الدستور ل يجوز لهم مخالفتها

 .سالميةبرفض القوى ال وهو ما قوبل ، صاحب الطرح، حكومة عصام شرف ينائب رئيس الوزراء ف، يالسلم ينسبة إلى عل

 إدارة بكالوريوس على حصل، األعمال دارةإ مجالي ف متخصصي مصر  أكاديمي (ةالسكندري بمحافظة 1936 مارس 12 مواليد) السلمي علي*

 بالوليات أنديانا جامعة من دكتوراه ثم، 1964 عام األعمال إدارةي ف ماجستير ثم، 1956 عام السكندرية جامعة التجارة كلية من األعمال

 وزير :السبعينيات أواخر في وزاريين منصبين شغل كما، شرف عصام حكومة في الوزراء رئيس نائب منصب شغل. 1967 عام األمريكية املتحدة

 .1979-78 من واملتابعة للرقابة الدولة ووزير، 1978-77 من الدارية للتنمية الدولة
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 ا ؤ  لللللاففن اللللل ا افاس لللللترمل فاسؤ  لللللافف ك فالللللا فا   دلللللاف ح و لللللاف عاللللل  اف لللللك لفتق لللللي  ترللللل

ياللللللل ي فوا ق لللللل افف25 صلللللل ف للللللاف للللللمل فتصلللللل  ح افا ا لللللل   ي فقرق لللللل  ف الللللللافةلللللل  اففلا ا لللللل   اففلللللل

 لل جافدلل ااافساللقفإرحلل ف،فو لل فتللمل ف2013ي  يلل فف3فللىففف وح لل فاسررللمل فا ا لل   ،فاسرتر  يللافايو للى

ا ا لل   افبط  رللاف ال  يللاف الا للافد ئ للاف سللىفتالعللافتلل   عفا الل ا افوتط  ا مللل فا املدلل افاسكريللاف

  .ااة  يافو  س مل فاس ترعايافوت ةي ا مل ف سىف  ايافا تح  فا كي ر ا 

فكيلللللق،ف صلللل فل ل لللل دففلللل للللترمل فاسؤ  لللللانفظلللل ا افاس فوتحايلللللف صلللللكا   دللللافف رحلللل و ففللللىفاللللاف

 للل قاف ااملللل ف اللللاف ا الللكاففنافا  لللاوا تطللل   ،فالللا فا   لللايافاس لللترمل يافوتللل   عفت   املللل ت  رللل ف

ف تالللل  وكلللا تفرحلل و فتحايلللفقةلل فاسا رلللافا ا لل   افاي    يللاف سللىفف 1979 لل ائيلفإا  للمل ف للاف

 صلكفوتحايللف"ك  ف الالال و ففىفو دافسحرلاف.ا كا لفل ترمل ياف ا ؤ  افا ا    اففا بز افاس 

ا بز لللافف وتالللل  ،فكاملكيلللكفو للل  فكق صلللافج اك للل ف  للل إ اللل ا فتق  للللفا ا للل   ي ف لللافةللل  افيالللل ي فو 

ا كف الف افالا فا   لاياففلوكا تف ح وس مل فاست   افف،فاس ترمل ياففىف  ادق  فوتص  ح  مل 

وارامللل اففنافبق لل افا لل ئ  ف  لللااف للافاس حاللافاسرتر  يللافأاللكفةلل  افياللل ي فو لل و   واس للت  تاف اامللل فبللكا  

 أاكا .في  ي فوتط  اافا ا ا اف3فلففف ب سررمل فا ا    

 محاور الورقة:

 
 
  ك لفتق ي ف ..اس ترمل ففلفاس   ف:قوس

  عاف ر سافتق ي ياف افتص  ح افا ا    ي ف :ة ري  

 
 
   :فكيقفت  ر فو ايافاس ترمل فاسؤ  انف ل  دة   

 ا كا لفل :فا تعاياف لخ  جفك ر  افتق ي ياف مل ترمل فف اأا  
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:
ا
 مدخل تفسيري  ..املكانالستقالل في  أول

دللكفسفيختاللقفاةاللل  ف للافجا لللانفا االل  فا  ي  للياف سللىفت صلليقفاسؤ  للافا ا لل   افب  تع  الل ف

إحلللكرف ؤ  للل افا كو لللافا تالقيايلللافا  لللنفتخ لللاف للل ق فا  لللاطافا ت يقيكيلللافبللل  تمل فت صللليق ف

للل ي تا  للل ففهلللنف ؤ  لللاف،ف ئللل  فون اا(ف–ق يللل فف– الللتفف– ئللل  ف)ف ف الللالا فا  ي  للليافا  للل ئكاوفر 

 ف لل ئ  فاا      للافاسالتخللافا للاففيخلل  فإ يلل فا  للاافو القلل ف اامللل ف للاف لل ائع فوتخ للاف  لل ي  

 ،فاايي فد ج مل فو ز   
 
تتحلكجفوظيقاملل ففللف،فاف افا  ئ  فوا ب س  فوايه زافا  د بيافاي ل ر وت اد

ختالللللللقفحلللللل  فتجللللللل   ف     للللللافا   للللللل  فك لللللل فسفي  ف،ح  يللللللافااةللللللكوجفوا ال لللللللاي فواي للللللافااخللللللل  جل

و سللللىفاللللاافهلللل رفوصللللقفتللللك ا  ففلللللفا  لللل  فا  ي لللللانفوا  لللليط اف سلللللىفف،ا  ي لللللانف اا لللل   ي 

ب ل فعايلنفف،coup d'etatف(فقوفاررلمل فجو لافب  ق   لياmilitary coup)فااة  فبل سررمل فا ا ل  ف 

اف لللافا كو لللافاررالللاف ااملللل  و لللافةللل فتاللللفا كو لللاف ا للل ففللللفح  لللاف،فوا لللت  ىف سلللىفااة للل ،فق فهلللزا 

  افإ ىفحي ف  جافاسؤ  افا ا    اف   ال  مل ف  افق  ر.ف الراعافقوف را  

ي  للقف للافر للمف،فغيلل فق فتالعللاف للا  فاسؤ  للافا ا لل   افاسصلل  اف الللافةلل  افياللل ي فوح لل فا  

لللل)فتلللل فضف ت لللل  ف قلللل ج فقيمللللل  تخ للللاف لللل ق فف، (فت صلللليق  فك ؤ  للللاف للللاف ؤ  لللل افا كو للللا  اي 

لللللل  للللللاف للللللمل فف،رلفأ لللللل لفقوفبلللللل    فااةقلللللل عف سللللللىفو للللللاف  للللللتا  للللللاطافا تالقيايللللللافوتحلللللل و فجائ  

للل)فا ت حللل  فحللل  فذا ملللل  و لللز فرق للل  ف لللافبللل  لف ؤ  لللل افف، ( فود للل ئي   فوا لللل  اي   فوادتصللل جي     ي 

لل،فا كو للا ،ف ف للافااة لل فقوفاس للترمل فا للااا ف للافبلل  لف ؤ  لل افا كو للااي لل فا للافف الل ف  لل فر   

حيللللليفسفيل للللل فف،اس للللل  ""اس ترمل ففللللللفلو  الللللل فر لللللمف ختالللللقف لللللافاس لللللترمل فا لللللااا ف  للللل ي فبللللل

ك ل فال ف ال و ففللفق ل   فاس لترمل فا لااا فف،ا ق  لف إل مل ف افا ترمل  فبرطااف لافاي  

 بلفي    ف اامل فرق فا صملحي اف افا ع  ا.ف،ا ترايكيا

ف،"اا ل فففللفاس ل  "فحلكفا تلك  ع افا ا ل   اقوااافا الل الف لافاس لترمل فا لت ح  فا ع حليف لاف

فللفرقل فاس ل  فا لافففوا ااجالكفب فا  فاا  ففا  نفتحت جفس  ح اف   ريافوا اففي ا ففي فاس

في للل  فبلللا تفدلللكف للل   فاا للل ففجو فق ف،فيرلللقففيللل ف لللاف لللمل فتح  لللتفقدكا للل فبط  رلللاف اياللللا

لف،يجل ف  ،فإذفا لل ىفاسؤ  لافا ا لل   اف   لاف  لللفاللااف، واللااف ل فا لل ك فااة  لافاسصلل  افتر  ع 

وتطللل  فإ لللىفو لللافف،ف للل اف عللل   ()فالطرلللافرقللل ذفجا للللفا كو لللاي  لللافالللاافا   لللاف للل لفا اللل   فقوف 

اس لللترمل ف)فواللل ف للل فق ارالللل ف ايللل ف،ا كو لللاففللل  فا كو لللافقوف ؤ  لللافتح للل فا كو لللافأالللكفاسررلللمل 

حيللليف،ففرلللكفذاعللل فاسؤ  لللافإ لللىفقأالللكف لللافااةقللل عف سلللىفو لللايافاس لللترمل فا  للل براف،ب س لل  (

ااخل  جل(فف–ا ر ل ي ف–ا ال ل   لفف–دتصل جففاسف–اس  لف)ف  ر فتط  فإ ىف ك فا تط  ف   ا  

ذاعلللل فقأاللللكف للللافذ للللتفأاللللكفاسررللللمل ف تت غلللللففلللللف لللللف  لللل ح افاسللللكريي فوترلللل  ف،ف للللافاسللللكريي 

اف لافاس ل حافا  ي  ليافواسدتصل جيافواي اليلافوا ال ل  ايافوا ر ل ئياف،بت  ي   ف صل اة   ،فبلكا 
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"اس لللترمل ففح  لللافق للل رف  للل امل فح  لللاوالل ف للل فعايلللنفا تحللل  ف لللافح  لللافاس لللترمل ففللللفاس للل  فإ لللىف

 ب س   ".ف

 سبع مقولت تفسيرية من تصريحات العسكريين ا:ثانيا 

،ف كلللللزافا ك ا لللللاف سلللللىف صلللللكفو ت أالللللافتصللللل  ح افا ا للللل   ي فأالللللكفا  للللل  اففللللللف  ادلللللقف تالللللكجا

و لللللل ي تف لللللل فيتاالللللل ف امللللللل فبلللللل ؤ امل فيرق لللللل  فو ا للللللكريي فوو للللللافاسؤ  للللللافا ا لللللل   اف    لللللل ..ف

،ف تصلل  ح اف للافك لل  فرز للافاس للترمل ففلللفتصلل  اافا ا لل   ي فوتصلل  ح  مل وت  للقفاللا فا

 لاف لمل فف، ج   اف افاسر سافا تق ي يافا  نفتؤ لكفالا فا بز لافاس لترمل يافر و ااففركفبا   

 :2   ت  لف، ع  اافو جاف سىفق  الامل ففىف ال  ع اف ختاقا

 املقولة األولى: "هذا عرقنا وسنقاتل من يقترب منه"

 اللل جف سلللىفف،ا اللل ااف ح للل جفرصللل ف، عللل  افو جاف سلللىف  للل  ف  للل  كفون للل فا لللكف الف ا لللؤو فاس  يلللا

هلللل افذ للللتف لللل افق  لللل  فرللللكواف رللللكا ففاسطلللل  عي فبع  لللل الف  لللل و  افاا لللل دف ا د بللللافاسكريللللا.

ف،3أااللللل ا ف" ؤ للللاف إلصللللمل فاسدتصلللل جف"،ف2012 لللل   فف27اسجالللل فاي سللللىف ارلللل اافاس لللللةاففلللللف

خكا   فك ر  للافتق للي ياف ق لل فوه للافرالل فا ا لل   ي ففلللفو للافاسؤ  للافوهلللف علل  افي  للافا للت

للل  للل اففواللللفهللللف ؤ  لللا،ف فوو لللا  فاسدتصللل جففواسللل  لف سلللىفوهللل فااخصللل  ا ا للل   اف     

 ق ف ؤ  اف  ترااف امل  ف  ؤ   افا كو ا

 املقولة الثانية: "لن نترك مشروعاتنا للدولة لتخرب"

 الل جف سللىفاسطلل  عي فب لل فف،فلللفرقلل فا ارلل ا،ف ح لل جفرصلل ف ر  للافو جاف سللىف  لل  فرقلل فا الل اا

 اكس للللللاف سللللللىف ؤ للللللافف،وهلللللللف علللللل  اففلللللللف التهلللللل فايا يللللللا.4  لللللل و  افاا لللللل دفاسدتصلللللل جياف اكو للللللا

ف   هلللللفيتحللللك فوكلللل  فاسؤ  للللافا ا لللل   اف،فاا بلللل اسافسق لللل  فا كو للللافرق لللل فو   للللا  ففامللللل 

" للافقتلل  ف  لل    لفا  للنفف:فيرلل   ،فو للااف للافا كهللزا  ف و لل  فب  تع  اللف،وا كو للافكيلل  ف  لل ف،كيلل  

                                                                    

2
سلوب الكتابة العلمية أم مع ءعادة صياغة ما ورد على لسان العسكريين من تصريحات ومقولت فى مناسبات مختلفة لتتالإتدخلت الدراسة فى 

 . تلك النقطةبولذا تنوه الدراسة ، يعتمد الفصحى ول يعتمد العامية يالذ

 
3

http://www .، يعلككى الككرابت التككال "الشككروق"منشككور علككى موقككع ، ولككن نسككمح للدولككة بالتككدخل ف هككا ..عككرق( وزارة الككدفا ) مشككروعاتناالعسكككري: 

79b576b91b51-9a7c-4270-136a-aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c. com/news/view. shorouknews 

4
http://www .، يعلى الرابت التال "الشروق"منشور على موقع ، ولن نسمح للدولة بالتدخل ف ها.. عرق( وزارة الدفا ) العسكري: مشروعاتناف

79b576b91b51-9a7c-4270-136a-aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c. com/news/view. shorouknews 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27032012&id=0de8ea0c-136a-4270-9a7c-79b576b91b51
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والللاافا تصلل   ف سللىف للل ففيلل ف للافا  للل ا ف لل ينفبتق للانفا ق للل جف،فهلللف   لللف اكو لللافح لل فتخلل  "

للف،واإلا لل  ففلللف لللف ؤ  لل افا كو للا
 
إسفف، ف إلا لل  فوااخلل ا ح لل فصلل  فذكلل ف قلل جافا كو للاف  اجف

و ل ااف،ف فا كو لافوااة   لاق فايا فا ف  فيالط فف اي فا تص   ف اف ك فدك اف سىفا ت ييلزفبلي

فعرللللل فع لللللي فإ لللللىفرق للللل فو ؤ  لللللت فب يملللللل ف للللل  جفالللللا ف،فدصلللللكفا  هللللللفالللللا فا كس لللللافقوف للللل فيرصلللللك

 جو افقوفح   ا(.ف)ف ف  ر فا  يامل قي  ،فاسالا  افك ل

 برملان قادم وممكن يطلب استجوابات" يه"ف املقولة الثالثة:

ايو ففي : لللمل فاهت   للل فبرللل جافو لللع  فاا للل دف لللافا صلللقف، عللل  افو جاف سلللىف  للل  فا    لللان

 ا لل  افواس للترعلفو خلل   فا   للاففهلل اافاللا فا اعلل  اففلللف للي  ف لل  ف ؤ للافا    للان،فوا  لل   

سبللكفف  لل ذاف للالقال،فب سلل  فدلل ج فو   للافيرللك ف اعلل افا للتج اب افيلل "فف:اا كيللكف سللىفاا لل د

واللا فا اعلل  افا للي فإ للىفف.5 " للاع  فؤة ف اياللل سفتللفق فر لل  ف  للتاكيافس اه للافاللا فاستغيلل اافبحيللي

  ف، ؤ لافا ا ل   ي ف ا ل  افكاملكيللك
ك ل فا للي فإ لىف ؤ لامل فيرق ل  فك يلل  فسفف،و اكي ر ا يلافكتحلك 

 يجافق فيخ افيففر الف افا  د بافب  ففامل فا  د بافا ب س ريافا كي ر ا يا.

 أحد ويسيطر على الجيش""ل يصح بعد كل هذه السنين أن يأتي  املقولة الرابعة:

ف1وداملللل ففلللللفف"اسصللل ففا يللل  " لللافي  للل ف ن ف ئلللل  فتح  للل فه  لللكافف عللل  افو جاففللللفحللل ا فا    لللان

ا للل ئ  ف  للللانففللللفاتخللل ذفدللل ا فإد  لللافا ريللل جاافا ا للل   اف سلللىفيلللامل  ففاملللل فبجللل قاف،ف2013رللل ف ب ف

 ،فا  لل برا
 
ا  للي  افا  للنفاا  لل  فوفلللفظلللفح  للاف،ف:ف"فسفيصللقفأاللكف لللفاللا فا  للالي فا ط  اللادلل ئمل

احت لللل  فيملللللكا فبللللكو فف ا كو للللافاسصلللل  افأاللللكفا  لللل  افق فيلللل ا فقحللللكفو  لللليط ف سللللىفاسؤ  للللا..ففيلللل

.فقتص  فق ف ك فتركي ا ف  جففاللفاسؤ  لافوم   ل فال فا لاففجفا ل فستخل ذفالااف.دصكفح  

اتخللاوافاللاافا رلل ا فااخلل  فبلل سجا فاي سللىفا ق ئلل ..ف لل ف لل ر اف للك كي ف لل ن فودللك افاسؤ  للافسلل ف

يرصللكف علل   (ف لل  فع للتغ  ف للالاففلللفا تق يلل فستخلل ذفدلل ا ف)فغيلل ف  لللانف سللىف للبيلفاس لل  فا رلل ا ..

 ق لللل ف ؤ للللافا ا لللل   ي ففوتصللللقفاللللا فاسرلللل سافك للللك لف.6صلللملافا ايللللكف للللافاا لللل دف للللاف ك لللل "

للل ويرق للل  فك ؤ  لللاف  لللتراافتللل فضفاسرصلللي الفيفف لللاطاف،ف  لةللل ك فاسلللك  فقوفاسلللكريي ف     

 ا.ف كري

                                                                    

5
 
ا
youtube. https://www . يمنشور على الرابت التال ..والستجواب لحديث السيس ى عن البرملان راجع الفيديو كامال

com/watch?v=WB9MVTR02YE 

 
6

youtube. https://www . 2013نوفمبر  1بتاريخ  ياملسرب بالصوت على الرابت التال "اليوم ي املصر "حوار  يف يراجع تصريحات السيس 

com/watch?v=UwU7UPkzcTY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE
https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE
https://www.youtube.com/watch?v=WB9MVTR02YE
https://www.youtube.com/watch?v=UwU7UPkzcTY
https://www.youtube.com/watch?v=UwU7UPkzcTY
https://www.youtube.com/watch?v=UwU7UPkzcTY
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  املقولة الخامسة:
ا
 أعوام" 10ملدة  ا"املؤسسة العسكرية تحتاج تحصين

يط  لاففاملل فبتحصلي فو لافاسؤ  لاف،ف ع  افو جاف سىف    فا    انففلفرق فااة ا فا   ب ف

ف"اسؤ  للافا ا لل   ا:فا ا لل   اففلللفا ك للت  فا للاففتلل فااكيالل ف للافدعلللفا الللاف ايالللاف للافدعالل 

و سىفاا  يافق فيلك  فق فالاافا لكو ف،ففلفا ك ت  ف كو ا ف مل فا ق  افاس  ياف تحت جفتحص ال  

ل،ف لال ااف سلىفايدللف10إ ىفف5 يالف  فا تكاجف مل ف ،ف لك  ،ف ف ل  فا لافف يصللفإ لىفااة ل قي 

ف،الللا فا تصلل  ح اف لل فع لل ىفإ يللل فا ا لل     ف الللافا  لل  افوح للل فا  فوتلخللتفف.7جييللن"،ف يب ا للل

ك ل فا لي فا تصل  ح افإ لىف،فو لايافاا ل دفك ؤ  لاف  لترااففل  فا كو لاتل  ي فف اف حل وسا

للللللل  ك هللللللللافتجالللللللللفف، ح  لللللللاف للللللللافحلللللللل سافا تللللللل ه فوااخ لللللللليافوااةللللللللا فا اللللللل  ف للللللللافاسللللللللكريي ف     

 فيففاحت للل  فيالقلللاف الللل ف لللك  فإ لللىف ق فتح لللع  ف،ا ا للل   ي فيطاعللل  فتحصلللي فو لللا  ف  لللال اا

 ،فا  للاطافا تالقيايلللا
 
حيللليفتللل فا للالتف سلللىفق فون للل فا لللكف الفعالللي فف،واللل ف للل فتللل ففلللفا ك لللت  ففالللمل

ب لل فعايللنفق فون لل فا للكف الفاساللي فصلل  ففلل  ف ق فف،أاللكف  افرللافاسجالل فاي سللىف ارلل اافاس لللةا

ح ل فا لعملجفف،وا فو افج ت  فف  ذفسفي هلكففللفقففبالكففللفا ال   ف،ا  اطافا تالقيايافاسالتخا

للفايف  ريللافا  للنفت  لل ففامللل فاسررملبلل افا ا لل   ا.و      فإ للىفح  للاف للافحللل سافع لللي فاللاافاي لل فقي  

ب للللل فعايلللللنفق فح  لللللافا صللللل االف لللللافاسلللللكريي ف،في  يللللل فو للللل فأالللللكا ف3اإلح للللل  فبخطللللل  اف للللل فتللللل ففللللللف

  ال ت  ف  ال اافوف فتص  ا مل .

لللفايغللل   ،فرقللل فااةللل ا ففلللىف"ا يللل  فف اسصللل  " للل ف اعللل فاا بللل ا ف لللاف ئللل  فتح  للل ف،ف  لللافذ لللتفقي  

 ري جافح ااف تحصي ف الصع ف  ن  ف اكف الففللفحل  ف ل فإذافف،ي حييف   ع فب  ت  ي ف افاس رق

ف"اسقلل و فترلل جفح اللاف للا،فبحيلليفعالل جف ا الصللافجو فقج للاف  لل ااف،ت شللقف ا ئ  للافو لل فيللال ق

ف،   اففر اففلفا ك ت  فتحصافا ق   فا    انف  ن  ف الكف الف،ب  ت  ي ف ا  (ففق)فاس رقي 

بلللل  دفا كس للللاففي لللل فيتاالللل ففوالللل فق لللل ،ف8  ئ  للللا"وا لللل  ف لللل فب  للللتىال  فجو  فح لللل ف لللل ف لللل فيللللك لفا

لللل  فيالطلللل ففاسبتالللل جف اللللل ف سللللىف خلللل   افب ؤ للللافا  هلللللفسالصللللافون لللل فا للللكف الفك  دللللاف حصللللاففااي 

لللللفكعيللللل ا للللليجلللللافح للللل  مل فذا ب  ك للللل فيالطللللل ففالللللاافا تصللللل   ف سلللللىفجس لللللاف   لللللافتتااللللل فبراللللل ف،ف  فوإي ب 

 ك هللللللافتجاالللللل فيق لللللل فو طلللللل  فف لللللل افا تمل للللللافب لللللللفاي لللللل ا فوا تر  يللللللكفف،اا بلللللل ا ف للللللافا  للللللاا

ف30فيلللل ف الق لللل فقرللللل ف"حلللل   فةللللل  افففللللللفودلللل فيللللل وج،فاإله ائيللللافاس للللتر اففللللللفقفف  ايللللافارتخ بيللللا

  افا ب  .فف ةملةي ف اي ر  ف-فك  فيكعلف-ا  نفبادف كجفاس   كي ففامل فف،ي ري "

 

                                                                    

7
 السابق املصدر 

8
 .السابق املصدر

file:///C:/Users/R/AppData/Local/Temp/Temp2_Attachments_2015115.zip/المصدر
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 املقولة السادسة: "اسألوا املقاولين"

 مل ال لللل  جف سللللىف،ف لللل د  فا    للللانففلللللف طلللل  فافتت حلللل فس لللل والفداللللل افا  لللل   فاا كيللللكاف علللل  ا

.والا ف9وح ص فا  كيكف سىفااةق عف سىفاس  فا ا  فوإ ط اف للفذففحل فحرل ف،ق  رت فورزاات 

اف ا خللللل ب اافااة  يلللللافدعللللللففر ئا للللل فون للللل فجفللللل الف للللل ب ف للللل  فع لللللغلف لللللكي   )فا اعللللل  اف سلللللىفغ اباملللللل 

ف،ا ا للللف لللافاسرللل و ي ()ف  وه للل فأ للل لفتارللل ي فع لللي فإ لللىفولللاناف ت للل  فااةلللكو إسفق ف،ف الصلللع (

 
 
للف، فب  للااك اأ لل لفهاا لل ف للافقدلل  فاي للي افا تصلل د  ففلللفبحيلليفترلل  فا للااك افب  للتك  ئمل فتار ئي 

قودللل افااة هلللافإ لللىفذ لللت. افالللاافاسالطاللل ففلللع فالللا فا اعللل  اففاملللل ف لللافا كس لللاف للل فاللل فق طللل ف  للل ف

 ق للل فكيقيلللافاغيللل فوظلللل ئقفف،ةللل في  لللافاس ت لللل جف ااملللل فك ر  لللافتق لللي ياو لللاف،فدياللل ففللللف لللي د 

لللف،اا للل د للل  فو لللايافاس لللترمل فاسؤ  لللانف لللمل فا  ملةلللي ف    
 
 

 
 لللاف لللمل فف، فاس  لللياوكيقيلللافت

اإل للللل   فوا طللللل  فوا  عللللل  فف)ف  للللللف،  للللللفاسؤ  لللللاففللللللف جللللل سافأايلللللكاف للللللفا عالللللكف لللللاف ج   للللل 

 ا طا(.ففاوا صال   افا غاائيافوا     يافوق ي   

 ا في مجال الصرف الصحي"عاما  25"لدينا سابق خبرة  املقولة السابعة:

ف،ون ل فاإلرتل جفااة  ل ففللفح   لاف حالاف، ع  افو جاف سىف    فا ا اافاب ااي في   فإ ل   يل

ف65ل تالقيللافاي  لل  فا    و ي  ري يللاف للف،قةاللل افا ت ديللاف سللىفب وت  لل  ف  لل   ف للافونا افاإل لل   

صحل.ا ال للل كفا للل ن  ف مللللا فا اعللل  اف اتلللك يلف سلللىفهلللكا افا للل نا اففللللفا ريللل  ف مللللااف حطلللافصللل  ف

.فوالللللا فا اعللللل  افتصلللللاففللللللفرقللللل فاتجللللل  ف ر  لللللافا    لللللانف10 حطللللل افا صللللل  فا صلللللحل()فا ا لللللل

اغيل فوظل ئقفاا ل دف لمل فا  ملةلي فف ق ل ف، فك ر  لافتق لي ياو   افا تخكا   فقي   ف،ا   برا

 ف، فاس  يا     
 
 فلفاي    فاسكريافواس  و  افاسدتص جيا.فف ح  فص  ف ح  ف
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youtube. https://www .، 2014أغسطس  5 يبالفيديو منشورة ف افتتاح مشرو  قناة السويس يراجع تصريحات السيس ى ف
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 2014غسطس أ 10 يمنشور ف، قرية 670محطة صرف لنهاء معاناة  65كلالسكان" تتفق مع النتاج الحربي لتنفيذ األعمال الكهروميكانيكية "

org. ahram. http://gate . ي:على الرابت التال

%eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7

-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-D8%AA/

-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B9

-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A

aspx. D9%84%D9%83%D8%A7%-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UAjhdKwRMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=UAjhdKwRMYQ
https://www.youtube.com/watch?v=UAjhdKwRMYQ
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/523636/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83.aspx
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ا
 ؟كيف تكونت وضعية الستقالل املؤسس ي للجيش ا:ثالث

اا جفهلاو فا املدل افاسكريلافا ا ل   افاسصل  افااةكي لافإ لىفاسررلمل فا ا ل  ففا لافف ل كت ف

ي  يللللل فف3ق ارللللل اف سلللللىف"اررلللللمل فف  ا للللل ،فوا لللللاففق اللللل ف ايللللل فا  لللللع  ف"ةللللل  ا"ف،1952ا لللللعملجففللللللف

.ودللللللكف لللللل  فا  للللللؤا فا لللللل ئ  ف سللللللىفا  للللللل حاف11"ف للللللاففلللللل و فك يلللللل افسفع للللللافاسرلللللل  ف للللللاك ا 2013

لل صللغ  فا  للع  فا للايافدلل جوافاسررللمل فف افيجللافق فيتلل  ىفح لل ف صلل ا  ي  لليافاسصلل  افالل :ف  

ق فا ب س   فأاع  افق  ر:فاس لة  فق فاسالتخع   فظ  فارر   فبي فا رل اافاس للةافحل  فالااف

 ،فا  لللؤا 
 
 فإذف للل ا فاسرر للل   افا  لللنف  للل افجا للللفكت ئلللافاسكفايلللافوكت ئلللافاسلللك   اف لللغط

لل و للافقبلل نفف فإ للىفا   اللل افوا للتا جافاا      للافا ب س ريللافا ك للت   ا. ف للافقهلللفا الل جاف لل  ا  د   

  لللللفا اريللللكفي  للللقفصللللكي فوا اريللللكفقح للللكف لللل  لفف،1948 ؤ للللكففاللللاافاس دللللقفقبطلللل  فحلللل  ف

،فا لاياف ل ر افي  ال  فايغاعيلاففللف جال فديل جافا  ل  ا،ف لع  فا  ل و ا فواسرك ف   جف  ال .ق  

 للل ر افدلللكف،ف1954و حاللل  فيمل يلللاف للل  فففللل  اجوافه     لللاف صللل  افا للليط ف ااملللل فا رللل اافاس للللةا.

 ر ة اففلفف  فوه افرا ا فوإد  افااة  فا ا   ف.

فسلل ال افقوفق للك  افقوفتلل فرقللامل فف،اسا   لل  فا للايافف للا افق فت لل  ف صلل فقك لل فجي ر ا يللافق لل ف

 فا لللت  ففي للل فافصللل ا ي  واللل ف للل فق لللقاف سلللىف الللقفا املدللل افاسكريلللافا ا للل   افأالللك  فقوف مل   للل  .

ا  لللللنف لللللغا  فأ للللل لفجائللللل ف لللللع  ف للللللاف)فبحيللللليفي  لللللافا رللللل  فإ فا تللللل ت اافبلللللي فا  ئ  للللللاف،أالللللك

 ل فعايلنفق ف ل فحلك ف)ف فأ  لفت    فتختقفي    ،فا ااي ف ار اافاس لةافو ي فا ري جاف،اا  د(

للللل للللل في لللللافهكيلللللك  ف2013ي  يللللل فف3فللللللف إذف للللل   فا  ؤ للللل افاستملحرللللل  ففللللللفصللللل ا  اف سلللللىفف، (افقي  

 في  ف   فبص االفا  ئ  فواس ي .،فا  اطاف افد ج مل فا ا    ي 

كللا تف،فاا لل  فا املدلل افبللي فا لل ئ  فه لل  ف عللكفا ال صلل فواس للي ف عللكفااة للي ف لل   فب  تاللل ف 

ب ال لل فاا لل  فب   للكواف،ف  فا  لل جاافوا الل ااف ح للكففلل نففوهبلل اساف  لل  ااي لل فبللي فا لل ئ  فقرلل

                                                                    

11
  ي،بالنقالب العسكر  1952يوليو  23 يوصف محمد نجيب ما حدث ف

ا
ستيالء على مبنى القيادة كان وال  1952يوليو  23"إن تحركنا ليلة  قائال

ن اللفظ ليفزعنا ألنه كان  ..نقالب هو اللفظ املستخدم فيما بيننااوكان لفظ  ..انقالبا اا ُعرفنا جميعا  يف
ُ
ر عن أمر واقعولم يك ِّ

وكان لفظ  ..ُيعب 

ستخدم ف نقالب" هو"ال 
ُ
فاوضات وال ياللفظ امل

ُ
ندما أردنا أن  ..وبين رجال الحكومة ورئيسها للعودة إلى الثكنات يتصالت األولى بينامل ثم عِّ

م لكلمة " ستخدمنا لفظ "الحركة" وهو لفظا، أو على األقل نجعله ل يقف ضدنا، نخاطب الشعب وأن نكسبه لصفوفنا ب وناعِّ
 
 ،نقالب"اُمهذ

اط ليس له مثيل ول معنى واضح فى قواميس السياسة يوهو ف
 
عنا  ..نفس الوقت لفظ مائع ومط دنا وتشج  ندما أحسسنا أن الجماهير تؤي  وعِّ

ف بحياتنا طب والتصريحات الصحفية نقول: " يوبدأنا ف، ضفنا لكلمة الحركة صفة املباركةأ، وتهتِّ
ُ
وبدأت  ..حركة الجيش املباركة"البيانات والخ

ر عن فرحتها بالحركة وبدأت برقيات التهنئة تصل إلينا وإلى الصحف والذاعة ِّ
فأحس البعض أن ُعنصر  ،الجماهير تخرج إلى الشوار  لتعب 

ح "ثورة" قد توافر اآلنالجماهير الذى ينقص ال   ، نقالب ليصبِّ
ا
 .نقالب" و"الحركة""ال  ي  انب تعبير  "الثورة" إلى ج استخدام تعبير يا ففبدأنا أحيان

 ا 1952يوليو  23أعتبر ما حدث ليلة  يننأعلى 
ا
جتماعية قتصادية وال مصر التحولت السياسية وال يوظل على هذا النحو حتى قامت ف ..نقالبا

ل ال  ل من أطلق عبارة "الضباط األحرار" على التنظيم الذ .نقالب إلى ثورةفتحوَّ نت أو 
ُ
وأنا أعتذر عن هذه ، أسسه جمال عبد الناصر يك

 ، ألنها لم تكن على مسمى ،التسمية
ا
 بل أشرارا

ا
 ، وكان أغلبهم، فهؤلء لم يكونوا أحرارا

ا
 واجتماعيا

ا
 .كما اكتشفت فيما بعد من املنحرفين أخالقيا

  يولكن ف، الرتبة فقت يليس ف، حاجة إلى قائد كبير يوألنهم كانوا ف
ا
وكنت أنا هذا الرجل ، تى يتواروا وراءه ويتحركوا من خاللهح، األخالق أيضا

 .ف145 ف،ف1984،ف ا افرا ،فجا فا  ت  فااةكييف،ففا ملصركنت رئيسا ،ف اهاف اك ااف ح كفرجياف. لألسف الشديد"
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ب  تع  اللل ففظ للل افا  ئ  لللا،فح لللي ف الطللل وف.ففللللفقو فحللل  تي فبلللي فا للل ئ  ف عللل   فواس لللي ف ح لللك

وح للل ف سلللىفا اللل ااففلللل نففب  سللل افإ لللىفه رلللافهبلللل اساف،فاسؤ  لللافايدللل رفإذفدتللللفاس لللي ف لللل   

  صللافقيمللل فت تللكفف،إ للىفج ا للافوتحايلللاف علل   (ففللملفتللزا فبح هللافح  لل)فق لل فااة  للافا     للاف  لل  ا.

 رلافاغتيل  ف لاق فقرل  فف،ف ا ب ا فا ا   ففا اففا ا فا  لاطاففجل ا،فيك  ف افةملةاف ر ج

 للللافف1952 لللل فيخلللل جففلللللفاللللااف للللاف  لللل فارترلللل  فا  للللاطاففلللللف صلللل ف الللللافف،1981ا  لللل جااف لللل  ف

الللللل فت اهللللللافا للللللكو فا  ي لللللللانف ا ؤ  للللللاففغيلللللل فق فقالللللل ف لللللل في يللللللزفف لللللل اف علللللل   ف  لللللل  ففإ للللللىف  لللللل .

ف،فرللللكفر للللقف علللل   ففلللللفتحييللللكفاا لللل دفب  لللل   ف ختاقللللا،فا ا لللل   اف ر  رللللافبلللل  ق  اافا  لللل برا

وهللللف طللل اف،فبلللكقافبعناحلللافاس لللي فقبللل فغزا لللافا لللافف للل  فيت تلللافأ لللاعيافجا للللفاا للل دفو   هللل 

 لفقه زافا كو ا.في  ف   فبح كافتصقياف  اكزفا ر رففف، عاملافب  ففاا فا   جافف  فت  ي 

 لللل فت للللافف،صلللل حافا ةخصلللليافا ر  للللافأةخصلللليافق لللل رف للللايقاف،قبلللل فغزا للللاف،ا للللالعك ف علللل   

كف سللللىف للللواحللللتقافبلللل ففلللللف الصللللع فسللللكافتز ف،اس للللي ف الطلللل وف()ف ا وفللللاففلللللفاا لللل دفب  رللللك فا  لللل فل

ف-ف ل ا فتالتفا ق ل افوهلفق   فف  اف  ن  فجف الففلفت   عفاا  دفاسص ففااةلكيي.،ف     اف     

ف،  فيا  ف ا ؤ  افا ا    افقفف  دقف ي للانف  ل فيحلك ف سلىفا  ل حاف- فدي  فا    افوح 

ك لللل ف لللل فيا لللل ف ا ؤ  للللاف،فب للل ففامللللل ف  لللل  افإ للللكاجف عللل   ف ت   لللليفااة لللل ف الجالللل فه لللل  ف عللل   

والللللللل ف لللللللل فيطلللللللل  فا لللللللل ؤساف كيللللللللكاف،فا ا للللللل   افقفف  دللللللللقف للللللللافاسا رللللللللافا ا لللللللل   افاي    يللللللللا

 :ف  ذاف   فعا لفاا  د ففح  فقكت   فارامل فوديللف املل فبخص  فو افاا  دففلفف  اف ع   

وتللل ف رلللكفاتق ديلللاف لللمل ف لللافإ للل ائيلفج اللل ف،فإيملللل ف  للل فااةللل و فوفللل ف ر  لللافا  للل جاافا  للل ي ا

واا لللل دفسفعا لللللففلللللف جلللل  ف،ف ا لللل ف سللللىفإة الللل ففلللللف  ايللللافا لللل  اف للللا ياف   اللللافاي للللكفاسالطرللللا

و لللللل  فااللللللل  فقفف،ف للللللافا  سيلللللل افاستحللللللكافاسالتجلللللل افا كف  يللللللافو ات للللللكف سللللللىفا للللللتي اجفاي لللللللةا

ف ل فوظيقلافهل دفد ا ل فيرل  ف،فاحت   ف ري  فح  فهكيكافقوف ك   ف ص ففلفص االف    ف 

 12 ق قفهالكفففلفقدلفا تركي ااف400 اف

ا لل ئ  ف علل   فت بيلل ف   رتلل ف سللىفف للتط الفرللكفا،فااللل فبكايللافدصللافاس للترمل فاسؤ  للانف ل لل د

 ال لللللل لفف، للللللاف للللللمل فا  لللللل   ف ارللللل اافاس لللللللةافبت  لللللليافرطلللللل  فوظ ئق لللللل ف،ا  للللل حافا  ي  لللللليا

 للل ف للل  ف ارللل اافاس للللةافبتطللل   ف،فق  لللطافغيللل ف  للل   افتت للل اف  للل   افادتصللل جياف   حلللا

لللل
 
 رق لللل  ف تصللللع ف  ف

 
لللل ف سللللىفا صللللايكفاسدتصلللل جف.ف ففلللل  مل  فو   ًّ

 
 طيلللل فا رلللل اافاس لللللةافتحلللل فق

ك للللللل ف كلللللللزاف سلللللللىفاي  للللللل  فف،ا  للللللل   اح للللللل ف عللللللل   فإ   ريلللللللافوصللللللل  فقكبللللللل فإ لللللللىففللللللل  فق  للللللل  ف

ت  للللللا فقجوا فاا لللللل دفبكايللللللافا ال للللللاي ي افف للللللاف،اسدتصلللللل جيافقك لللللل ف للللللاف  لللللل ئلفاي للللللافا رلللللل   

                                                                    

12
رتذهب كثير من التقديرات إلى أن قوام الجيش املصرى  جلوبال فاير بور املتخصص فى الشؤون العسكرية  موقع راجع، يألف جند 400كب يقد 

 asp. manpower-military-com/available. globalfirepower. http://wwwالعالم يف

 

http://www.globalfirepower.com/available-military-manpower.asp
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.فت  للللاف13 للللاف   للل فه لللل نف  لللل و  افااخك لللافا   اليللللافو صلللل  افاا للل دفاي لللل ر ف،اسدتصللل جيا

افبصللللال  افو لللل و   ف،افب  ز ا للللافوا تصللللمل فاي ا للللانا للللال     ففلللللف لللللفوللللاناففلللللفا للللعملجفتر  علللل فبللللكا  

 ف،اي  ال فوا  ي  و  ا
 
إ لىفا لك   ففللف  ل و  افا ع يلافا تحتيلافو الل افا طل  فوا  عل  فففوصل س

وارامللللللل افب صللللل  افا اللللللب فوا للللللكه جفو للللللزا الفت  يللللللاف،فواس لللللال    فا ارلللللل  ففوا صللللللال   افاإل    وريللللللا

كلللللا تفو ،فا ع لللل  فوايبرللللل  فو لللللزا الفااخ للللل واافوا ق ك لللللافو صلللل  افاسااعللللل افواسلللللز االفا  للللل  يا

الحلللللل ف  لللللل و  افا رلللللل اافاس لللللللةافا تيلللللل نااف14و صلللللل  افاس  ورللللللافواسيلللللل  فاساكريللللللافز اسخلللللل ب .و  

حيللللليفإيملللللل ف اقللللل اف لللللافا  للللل ائاف،فوا لللللتتال اااففللللل  ف لللللاط افااة   لللللافا ر ر ريلللللافواسح  لللللبيا

 .15واا     فوسفتخ اف ا ائ فوا ر اري فا  نفيخ اف   فاا  ياففلفا رط  ي فا ا  فوااخ  

ف،سدتصلللل جي  فم لللل فاي  لللل  فااةريرلللل ف ا لللل   افا  للللنفتللللكي ا فاسؤ  للللافا ا لللل   اوسفعالللل  فا

 
 
للل،ف لللافق   ح للل فا  لللنفسفتلللك جففللللفاس انرلللافا ا  لللافف لللمل  فبللل  ف ؤ  للل افاا للل دفاسدتصلللل جياف ا  

فرللكفصلل  ف،فا  ئ  لليافتح  لل ف للافاإلرتلل جفا ا لل  ففإ للىفاإلرتلل جفاسللك  فبللك ه اف تق وتللافاا  ملةلل

بلل  فونا افاإلرتلل جفااة  لل فت للت ف التجلل اف كريللافيصلللفف،  ف لليكف  للالف لل بر  ون لل فاإلرتلل جفااة  لل

                                                                    

13
الخدمة  : جهاز مشروعاتياملساحة القتصادية وعمليات الصناعة والخدمات املدنية من خالل ثالثة أجهزة عسكرية ه يينخرط الجيش ف

في ، يملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تسع شركات ويدير قطا  األمن الغذائي .والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة النتاج الحربي، الوطنية

أما الهيئة العربية للتصنيع فتمتلك  .ويستهدف نصف مجمو  منتجاتها السوق املدني ،حربي تملك ثمانية معامل تصنيعحين أن وزارة النتاج ال

بما في ذلك الفولذ ، تنتج هذه األجهزة الثالثة مجموعة متنوعة من السلع .ا% من منتجاتها السوق املدني تقريبا 70وتستهدف  امصنعا  11

لطفال الرضع واملياه ألوسيارات الجيب الفخمة وجرار غاز البوتان واألدوات املنزلية وأنابيب الغاز وحاضنات ا سمنت واملواد الكيميائيةواأل 

 تملك القوات املسلحة عددا ، بالضافة إلى ذلك. املكرونة( وزيت الزيتون وغيرها من املواد الغذائية) املعدنية والباستا
ا
من محطات  من ا هائال

راجع . اعم وقاعات األفراح واملتاجر الكبرى ومساحات وقف السيارات وخدمات التنظيف املنزلي والشركات اللوجيستيةالوقود والفنادق واملط

 
ا
ا "فأاال ا ،فبمؤسسات الجيش املنخرطة فى القتصاد امهما  ايا تعريف مقال ما هي الشركات التي يمتلكها الجيش في مصر؟ وملاذا يعد الجيش منافسا

 /army-egyptian-the-of-com/economics. sasapost. http://www ف     ف سىفا  ابمفا ت  ىفمجالت القتصادفي ” غير نزيه“
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 األسبو  60إنشاء شركة قناة السويس لالستزرا  السمكي والقوات املسلحة تبدأ إنشاء 
ا
aswatmasriya. http://www .، املقبل حوضا

d50865eb36d0-985e-43df-ec56-aspx?id=c8b77d74. com/news/view 
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( من قانون العفاءات الجمركية رقم 1) بنص املادة .معفيتان من الجمارك فكلتاهما، على سبيل املثال وزارتي الدفا  والنتاج الحربيقذك ف

ما تستورده وزارة الدفا  والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة النتاج الحربى  -1 …يعفى من الضرائب الجمركية: »1986لعام  186

ما تستورده الحكومات  -2 .ت وآلت ومهمات وأجهزة طبية وأدويةألغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوا

 ، واملؤسسات األجنبية
ا
وبالطبع أي ش يء وكل ش يء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في  .«ا لعقود تبرمها مع وزارة الدفا  ألغراض التسليحتنفيذ

الصلب واملنتجات الهندسية »منتجات الوزارة املدنية من وزير النتاج الحربي بأن بعض ، وقد صرح اللواء على صبري  .أغراض التسليح

فرض عل ها رسوم زهيدة
ُ
فهو معفى من ، التابع لوزارة الدفا ، أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، «واللكترونية معفاة من الجمارك أو ت

فرض »للضريبة:  2005لسنة  91( من قانون رقم 47) بنص املادة، الضرائب على الدخل
ُ
األرباح الكلية لألشخاص  يضريبة سنوية على صافت

كما تعفى مشروعات الجيش األخرى . «عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفا  …الضريبة على ي وتسر ، ا كان غرضهاالعتبارية أيا 

عفى من الضريبة كل السلع واملعدات »للضريبة العامة على املبيعات:  1991لسنة  11( لقانون رقم 29) بنص املادة، من ضريبة املبيعات
ُ
ت

الداخلة  واألجهزة والخدمات املعنية في هذا القانون الالزمة ألغراض التسليح للدفا  واألمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات النتاج واألجزاء

هذه املادة على جميع قيادات القوات وهيئات  أحكام ي تسر »مفصلة:  2001من الالئحة التنفيذية لعام  23ثم تشرحها املادة رقم  .«في تصنيعها

الشركات والوحدات »، حسب نص املادة، ويتضمن ذلك، «وإدارات وأجهزة القوات املسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفا  أو امللحقة بها

 . «الهيئة العربية للتصنيع»و« والهيئات التابعة لوزارة النتاج الحربى

com/news/details/53665. almasryalyoum. http://www 

http://www.sasapost.com/economics-of-the-egyptian-army/
http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=c8b77d74-ec56-43df-985e-d50865eb36d0
http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=c8b77d74-ec56-43df-985e-d50865eb36d0
http://www.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=c8b77d74-ec56-43df-985e-d50865eb36d0
http://www.almasryalyoum.com/news/details/53665
http://www.almasryalyoum.com/news/details/53665
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ب ال لل فيصلللفم لل فاإلرتلل جف،ف صلل  اف8 افا  للنفت تاللتفا%ف للافإه لل  لفا لل ن 40قك لل ف للاففم   لل فإ للى

ل)فاسك  ف ا ياافا ا  ياف اتص يا إ لىفحل ا لف،ف ( صلالا  ف12وت ل فف، ف اتصل يافااة  ل اس   افق    

لللللللل%ف للللللللافإه لللللللل  لفإرت ه70  ف تصلللللللل  ح اف ئ  لللللللل  فا ق  لللللللل فح للللللللكففوايعللللللللاف ئلللللللل  فا  ياللللللللاف لللللللل فوفر 

دعلللللفاتق ديللللافا  للللمل ففئ.ق للللقفإ للللىفذ للللتفه لللل نف  لللل و  افااخك لللافا   اليللللافا للللاففق  للللا16  للل بر  

و  لللاف،ف ففللللفا صلللال   افواسالتجللل افاسكريلللا  للل و   ف15و تخصلللتفاا  للل نفا لللاففي للل ف،فأ للل   ا

ف،.تضللللخ  ف صلللل اقفاا لللل دفأ لللل لف لللل  ا17ع لللل  مل فك يلللل ف للللافا غ لللل  ف ق   حلللل فوم لللل فق    لللل

%ف40فإ لىف15ي ل وا فم   ل ف ل فبلي فف،وقصع في تاتفإ ب ا    لافتج   لاف لؤة اففللفادتصل جفا لعملج

فرلللكفقصلللع في تالللتفاساللل اف لللافا قالللل ج فوصللل سافايفللل ا فواس ال لللقي افف،18 لللافادتصللل جفا لللعملج

يرللللففا اللل  اي ففي للل فسفب إل للل فافإ لللىف  للل اافا س ف لللا،فو صللل  افا تاايلللافوا الللل اجففواسخللل بز

قز  رلللللللللللل افي  للللللللللللفا  ملهلللللللللللل افوا تاف، فتصللللللللللللالافا  لللللللللللاافاس للللللللللللاململكياف ا صلللللللللللل  ي  صللللللللللللالا  ف26 لللللللللللاف

للفيللا،ب إل لل فافإ للىفتصلل ياف   لل افا رطلل  فاا كيللكاف ا لل تفااةكيك،فوااة ا لل ا  ف للي  اافوقي  

 .19ك  فعا لف سىفت في ف حط افح  فا الق ي افو ي  فا ص  فا صحلف،اإل ق ا

 لاف لمل ف   ل  ف ئ للانفف،فركف ال ف ع   فاا  دف ا ياف اال فق ا لانف صل ف، ملواف سىفذ ت

وهلللف،فاي ا للانفغيلل فا ز ا يللافا  للنف لل فتخ للاف تطلل   لفحلل فإجا اف لليالللي ف ل لل دفف،1997فلللف لل  ف

و ل جاف ل في لافاا لل دف سلىفالا فاس ل ح افسفتلل اف،ف%ف لاف  لل حاف صل 87  لعافتعالدفحل ا لف

للل لللف، الطرلللاف  للل   ا"فوا تصللل   .. ف ااملللل :ف"  الللل الفاسد للل ا ف  ت    "ق  فف: ف ااملللل فصللل احاقوف  ت   

                                                                    

16
املعونة »حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع:  منشور بعنوان: 2012مارس  26 يوهيبة ف يمع الفريق حمد "اليوم ي املصر "راجع حوار 

 com/news/details/168420. almasryalyoum. http://wwwيالرابت التالتحولت إلى قيد سياس ي على « العسكرية
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واعتاد رؤساء هذا الجهاز على التهرب من الحديث للصحافة قبل  /eg. com. nspo. http://www، ا بعد الثورةا إلكترونيا أنشأ الجهاز موقعا 

لكنه يرفض  ،ه يحاولون لقاء رئيس هذا الجهاز منذ خمس سنواتؤ العسكريين أنه وزمال  نأحد أصدقائنا من املحرري يحكى ل. الثورة وبعدها

 راجع ت ،لكن بعد الثورة نشر الجهاز بعض املعلومات عن أرباحه. اللقاءات الصحفية
ا
باملستندات واألرقام |  بعنوان: ،هذا السياق يف امهما  احقيق

http://yanair .يمنشور على الرابت التال ..«العساكر الغالبة»بأيدي « بيزنيس الجيش املدني» ..جهاز الخدمات الوطنية

net/archives/28031?print=print 
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طافب   فاي    يافا   عافإ ىفالوا فصةيقاف فا ،ف افا تط  اافااة صاافأاكفاسررمل فو يط افاا  دف سىف   و  افادتص جيافهكيكاف

 Egypt’s military expands its control of the country’s economyفل اهافا تر   فا ت  ف..60%

-a554-control/2014/03/16/39508b52-economic-its-expands-military-com/world/middle_east/egyptian. washingtonpost. http://www

html. 38b254d92063_story-b865-11e3 

فل سىفا  ابمفا ت  ف.."فوض ى الحصاءات والتحليالت القتصادية اهاف ر  ف"،فو  رفا ككت  ف ح  جف عكفا ق يلفق فاا فا تركي اافغي فجديرا

c32c9a115b32-9d9d-45bd-1cb9-aspx?cdate=26122014&id=b4b5610b. com/columns/view. shorouknews. http://www 
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ف-ف20وت  او فت اقافا زف  فا  احكفبي ف،ف سىفايدلف نف ق  افص ساففر ج  يالعاف لف،فا سىف  ت رفاا      ففاس لةاف   اافا ال اجفات تاتفا ر ا

 .فق قفهالي فح افا ر   اف30

http://www.almasryalyoum.com/news/details/168420
http://www.nspo.com.eg/
http://yanair.net/archives/28031?print=print
http://yanair.net/archives/28031?print=print
http://yanair.net/archives/28031?print=print
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egyptian-military-expands-its-economic-control/2014/03/16/39508b52-a554-11e3-b865-38b254d92063_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egyptian-military-expands-its-economic-control/2014/03/16/39508b52-a554-11e3-b865-38b254d92063_story.html
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26122014&id=b4b5610b-1cb9-45bd-9d9d-c32c9a115b32
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=26122014&id=b4b5610b-1cb9-45bd-9d9d-c32c9a115b32
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بلللفتالللف  و للافت تالل فجو الل ف،فجو ف     للافقففق  للطاف  لل   اف اامللل ،ف اللتف ارلل اافاس لللةا"

 .20تك اف اامل ف  اكزفتج   افتال  فب     فقو،ف   كاف  ع  فاا  دفقو،ف تتح  فإ ىففال ج 

للف، للاف للمل فاللاافاس  لل   فللعذافق اجف  للال   ف،فلفدطلل الفا ارلل  ااففلللف صلل  ففللصلل  فاا لل دف تح   

 إ   اف   والف ر  ففقوفإ   اف
 
فاايل فا لالاج  فف، التجا اف ي حياف سىف   فا عح فايح ل ف ل مل

لللل،ف  لللل ح افاي ا للللانفاسطا  للللاف للللافون لللل فا للللكف ال  ف سللللىف لللللفق ا للللانف صلللل ففلللل ا  دفع لللليط ففااي 

 صللللل  افاي للللل ال فو للللل   افك للللل فت تلللللكف للللليط افاا للللل دفب  للللل   ف ختاقلللللاف لللللعاضف،فا صلللللة او ا

ف،وكا تفت تكفقذ الفاسؤ  افا ا    افجا لفا اكيكف لافا ل نا اافاستكا الا،فا عال افواسر وسا

ب إل لللل فافإ للللىفاسال صللللافا اايلللل ففلللللف جالللل فإجا افداللللل افف،  لللللفاستصلللل سافقوف لللل كاف صلللل ف اطيلللل ا 

خطللللافق   ح لللل فا  للللنفتتف،حيلللليفهلللل رفا الللل  ف سللللىفاايللللي فهبلللل ا ف تر  للللكففلللللف ئ  للللامل ()ف،ا  لللل   

 .ف 21 اي  اافجوس ف5فا  ال  ا

 بلل فو للكا فف،كعلل  فا  للع  فا ت للكف علل   ف سللىف ي  للاف"بللك فا لل سا"فس للت   اف،فلللفرقلل فا  دلل 

ابتلكااف لافاسحايل افف،بتاييامل فأاكفا تر  لكففللف ال صلافدي جيلاففللفا ل نا اافوا  يال افااة   يلا

والل ف للل ف،فالل ف لللافاسؤ  لل افااة   يللاواسحلل فاي فو لل   افا رطلل الفا اللل  فودطلل الفاي  لل  فوغي  

لفاسؤ  افا ا    اف افوظيقاملل فاي   ليا
 
 ك هلافقصلع فف، تتقل  ف لةيل افاسكريلاف،قجرفإ ىفتخس

لل ا لل فوه جالل فق لل    للافا تي جي  لل،ف لل  ففلللفرالل فا  لل  افوح للا،ف  فو عياي  فلللف،فواللاافايالل ،ف بلللفقي  

                                                                    

20
يحا ف سىفقففشختف عي لفقوف اال ففق ف» سىفقر :ففااخ  فب  تخكا  افاي ا ا فا صة او اف1981  الافف143(ف افد ر  ف د فف10)فتالتفاس جاف

فاخطافا كف الف افا كو اف…يح نفقوفي افا يكفقوفيتاكرف سىفهزاف افاي ا انفااخ  ااف  اافا ر ر   
 
ف.في  ف كاف  فتر  فب فا ر اافاس لةافتالقياا

 .ف افونا افا كف الففلفا تخكا  افاي ا ان« ا ت  ي »  و افف(ف ال 2)فوت هافاس جا

 From Tahrir Square to Emaar Square: Cairo's private road to a private city،ف اهافتر   فاا   جي  ف

city-road-private-cairo-square-emaar-square-com/cities/2014/apr/07/tahrir. theguardian. http://www 
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"فEgypt's Generals and Transnational Capital"ففأاال ا ف2010   ففل   اففف   اف اج ا،فو كاي افت  ر فدصافادتص جفاا  دفل اهاففف

و   اف سىف  دافهك ياففت ه امل ف اا  يافوت ف.capital-transnational-generals-org/mer/mer262/egypts. merip. http://wwwف     اف سىف  دا

 جنرالت مصر ورأس املال العابر للحدود"أاال ا ف"

-com/pages/index/5067/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA. jadaliyya. http://www

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%85%D8%B5%D8%B1

%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8% 

 

 فو اهافقي  
 
     ف"فالجيش والقتصاد في بر مصر    يا(فأاال ا ف"ب ا   اافاي فن ت ذافاسدتص جفا  ي لاق)ف اككت  افن  افقب فاسجكف      ف ر س

com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4. jadaliyya. http://www- ف سىف  دافهك ياف:قي   

-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 

 وراجع أيضا 
ا
  سىفا  ابمفا ت  ىف،فت ه  ف  دافر  فب   ، األملانية حول اقتصاد الجيش" (Die Welt) لصحيفة اصحفىا  اا تحقيق

 net/content/1766. noonpost. http://www،ف

 

http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/07/tahrir-square-emaar-square-cairo-private-road-city
http://www.theguardian.com/cities/2014/apr/07/tahrir-square-emaar-square-cairo-private-road-city
http://www.merip.org/mer/mer262/egypts-generals-transnational-capital
http://www.jadaliyya.com/pages/index/5067/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.jadaliyya.com/pages/index/5067/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.jadaliyya.com/pages/index/5067/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.jadaliyya.com/pages/index/5067/%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3693/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.noonpost.net/content/1766
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لللف.22راللل فقف اجاللل فقرق للل   لللف،وظيقلللامل  ف الللامل فاغيللل ففاللل فعالللكفغ  ع   ف الللامل ف لللك فك للل ف للل فعالللكفغ  ع 

للل،ف  لللمل اإرتللل ه  ف  ف ايالللل فق ف  للل اف لللافاايلللي فهبللل اسافاا للل دففللللف للللفا  ياللل افو للل فعالللكفغ  ع 

 ف،ااة   يللللا
 
بلللللف،ف ق لللل  فقحللللكفاا بلللل اساف ق لللل افأاللللكفا  لللل  ا()ف،إ للللىفب  صللللافايو ا فاس  يللللافوصلللل س

اسؤ  ل افاسكريلافإ لىفايال افا الرللفبلفا تلكفتل غا  ففللفف،23وح  ف ؤو فاسي  فوا ص  فا صحل

ف  فيكي و ف    افايتل    فوا الرللفا بل ففوا عحل ففو صللةاف،ف24واس اصملافوقركيافك افدك 

،فب إل ل فاف  يالافدالل افا  ل   فو ل   افا ع ل و ف،ا تايق ر اف رالل افا  ل   فوونا افاستصل سا

جففب ا   اللللللللافاي    يللللللللافق للللللللت ذافا تلللللللل   عفاسدتصللللللل )فن  للللللللافقبلللللللل فاسجلللللللككت  افكا لللللللودلللللللكف  لللللللل اف

                                                                    

22
 فل اهاففف

 
إصكا ااف ا كف،ف"جمهورية فوق الضباطج ا افيز كفص عاف"،فإ ىفتضخ فو افاا  دفتق صيلفوق   يافا ت   اف ع   ف ل  دفوص س

 .ف2012،فلجي   ر
23

  ئ  اففب إل  فافإ ىف ج   اف افاا ب اسافاستر  كيا،ف سىف بيلفاس   في ق فا   كافا ر ب افسي  فا    فوا ص  فا صحلف"ا ا اافرص ف  ف ا"

إجا  مل ف ئ  ف جا ف،فا ا اافق    فح  ف ح  جفن  فق اكو ،ف ئ  ف جا فإجا افا   كافب ا يزا،فق    فا ا ااف   وفا  حد،فقف    ففلفاسح فا ا

 .فوا ا ااف ح كفبك فففلفاسالصافرق  ففلفق ي  ف،ا ا اافح كفف  بكياففلفاسالصافاس  ةلفب    دياو ،فب يدص 

لإ ق صللفا كو لاففل اف   طلافتح ل فا ا ل   ي ففل،ف  فتقصياي  ق كافه  كافا   افاسص  اف اق     ل فف.اسال صلافااة   يلافاسكريلافل فبط  رلافا تايلي ففلجا   

ةلل ف  لل ف سلللىف،ف سلللىف  لل حافق  للافصللقح اف   الللاف،"مصكككر تحككت حكككم العسكككر اللقف لل  :فتحلل ف الللل ا ف"ف2012 لل ي فف1فلقو ف للكجفاا   لللكاففللفلفللفاساللق

 ف .   ت  ىفا جزا  ف     و اس دافاإل

com/news/details/858. elwatannews. http://www 

 " العسكر يحكمون وزارات مصر
ا
  ..ا للواءات الجيشالنقل والبيئة األكثر توظيف

ا
 ا للعسكر"والقوى العاملة والتأمينات أقل الوزارات تعيين

com/news/details/856. elwatannews. http://www 

 املحافظات على العسكر سيطرة خريطة

com/news/details/853. elwatannews. http://www 

 الجيش يسيطر على ماسبيرو والشؤون املعنوية واملخابرات أكبر مصدر "للضباط" في مقاعد العالم

com/news/details/857. elwatannews. http://www 

 قبضة الجنرالت يف يالقطا  املصرف

com/news/details/850. elwatannews. http://www 

 تؤهلهم لتولي املناصب املدنية عن غيرهمون يتميزون بالدقة والحزم والنضباط بدرجة ياملؤيدون: العسكر 

com/news/details/855. elwatannews. http://www 

 ونظام مبارك رسخها ..العسكريين للمناصب املدنية ياملعارضون: ثورة يوليو ابتدعت تول

com/news/details/854. elwatannews. http://www 

24
 .فجفف مليافاا  دفواسر صافوح  فااةكوج ار

http://www.elwatannews.com/news/details/858
http://www.elwatannews.com/news/details/858
http://www.elwatannews.com/news/details/856
http://www.elwatannews.com/news/details/856
http://www.elwatannews.com/news/details/853
http://www.elwatannews.com/news/details/853
http://www.elwatannews.com/news/details/857
http://www.elwatannews.com/news/details/857
http://www.elwatannews.com/news/details/850
http://www.elwatannews.com/news/details/850
http://www.elwatannews.com/news/details/855
http://www.elwatannews.com/news/details/855
http://www.elwatannews.com/news/details/854
http://www.elwatannews.com/news/details/854
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 املل فف، ج   اف افاسر سافا  نفتصقفالا فا ال ا افوت ترلكا ف،وا ال  طافا  ي  يافا      ا(

" لللل اف للللت  ي فف"ه     للللافاسلللل نفا ا لللل   ا"..ف"ا ا لللل  ففلللللف صلللللةافاسيلللل  فوا صلللل  فا صللللحل"..

 .25" ي جافا ا ااف ير تل"ف.وع اافا ا   ".

واسا رللللللاف،ففرللللللكف للللل  ف اا لللللل   ي ف لللللاطافحصلللللل  اف سلللللىف يزاريللللللافا لللللكف الف، لللللملواف سلللللىف لللللل ف لللللع 

وا  لل   افاس ا كللاف ا ؤ   للافا ا لل   افجو ف د بللافب س ريللافقوف ئ  لليافقوف،ف يللا ا ا لل   افاي   

واللللللل ف للللللل فقجرفإ لللللللىف اللللللل فح  لللللللاف لللللللافاس لللللللترمل يافاسدتصللللللل جيافواس  يلللللللافوا ال للللللل  اياف،ف جت ايلللللللا

 للللكدي فااةللللكييف امللللل فب  تع  الللل ف ؤ  للللاف للللاف ؤ  لللل اففالللل فعاللللكف للللافا،ف ا ؤ  للللافا ا لللل   ا

للف،وإر لل فب  تع  الل ف ؤ  للافجا لللفا كو للاف،ا كو للا  للافحيلليف  يمللل ف ؤ  للافف،  غلل ف لل فيعللكوفظ ا   

 .ف 26تخ اف ا اطافا تالقيايا
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 :لر  جا ف   ت  ف،2013قوائلفف2012ا ق  افبي ففلفف"ا ي  فف اسص  "ه  كاففل   افاسر ساففف

 com/node/696611. almasryalyoum. http://www ة:املوز العسكري ةجمهوري. 1

 com/node/708461. almasryalyoum. http://www: شنب ستالين وعجلة العسكر-2

 com/node/735446. almasryalyoum. http://www: مصلحة املياه والصرف الصحيالعسكر في -3
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  2012يونيو  21 يفوكتبت ، دراك الثوار له من فرط الفرحإتأخر  ييناير بالنقالب العسكرى الذ 15 يوصفت الدكتورة زينب ما حدث ف

ا
 مقال

هذا الشأن  ياملفارقة املهمة ف، جهاض حكم العسكر بطرق سلميةإتشرح فيه طريقة  ،فشال النقالبات العسكرية"األولية ل رشادات "ال بعنوان 

 يبدأته رغم تطور حجم الظواهر الت ينفس املسار الذ يمقالت ف يولم تكتب بعده أ ،يوليو 3كانت من املؤيدين لنقالب أن الدكتورة زينب 

حيث ، الشهير يالقتصاد، ا مع الدكتور أحمد السيد النجاروهو نفس ما حدث تقريبا  .ما يتعلق باقتصاديات الجيشوباألخص  ،تتحدث عنها

 
ا
 يالت ،"سنقاتل"و "عرقنا"يرد فيه على مقولت  ،بعنوان "اقتصاد الجيش بين التهويل ومنطق تفكيك الدولة" 2012بريل أ 12 يف كتب مقال

ا ويقدم نقدا  ،الدستور  يوينتقد وضعية الجيش الستقاللية ويدعو إلى مراجعتها ف، وردت على لسان مساعد وزير الدفا  للشوؤن املالية

بعنوان "ماذا يريد الغرب من اقتصاد  2013كتوبر أ 8 ياملفارق أنه كتب مقال آخر ف. ا فى هذه الدراسةا استفاد منه الباحث كثيرا ا مهما موضوعيا 
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 الداخل يا: التبعية للخارج كمقولة تفسيرية لالستقالل فرابعا 

اف للللاف اللللقفا ت   لللللفايهال للللنفا للللاففأايللللك  فسفي  للللافدلللل ااافا املدلللل افاسكريللللافا ا لللل   اففلللللف صلللل  

االلللكف صللل ف للللافقكبللل فا للللكو فف.1979تتارللل  فاسؤ  لللافا ا لللل   اف لللافا  سيلللل افاستحلللكاف الللللاف للل  ف

وترللللللللك فاللللللللا فف.27استاريلللللللاف ا  لللللللل  كاافا ا للللللل   افاي    يللللللللاففللللللللفا الللللللل   فإ لللللللىفه رللللللللافإ للللللل ائيل

ا ت   للللفا ا للل  ففايو فع للل  فب رللل   فف:اس للل  كااففللللف للل لف لللال فت   للللف لللاف لللمل فب رللل  جي 

،فو لللللك  ف  ايللللل اف للللل اافاي للللللةافوااخلللللك  افواسالللللكاافا كف  يلللللافاي    يلللللاف،(FMF)فااخللللل  جل

وال فب رلل   ف تعل ج فا  للع  فف،(IMET)فوا  ل   فع ل  فب رلل   فا تاالي فوا تلك  افا ا لل  ففا لكو ل

و الضفاس اكلزف تار فا ك ا افوا تك  افا قينفوا تريلنففللفا  سيل افاستحلكافف،ا ا    ي فايه را

 ف اإلداي يافا ت أااف   .

يتار اللل ففا لل فقك لل ف صللل ج فاس لل  كافاس  يللافا  للنف،وا ب ر  جلل  فا اللاا فترللك    فا  سيللل افاستحللكا

لل للاا لل دفاسصلل ففةع ت  ف1979 ايلل  فجوس ففلللفا الل  فف1.5ففعاللكفدلل  ف  لل  ففقو  لللفب عاللدف،  فوم   

ا للللتر افاس لللل  كاافا ا لللل   افف،1981ف ايلللل  فجوس ففلللللفا الللل  ف550و  لللل فهلللل رفتخقي لللل فإ للللىف

ا ت   للفا ا ل  ففف اي  فجوس ف افاسلال فاسرك لاففللفب رل   ف1.3ف الكف عادف1987سص ف الافا ا  ف

فرلكفترالاف ل فبلي ف،فق  فا ت   لفاسرك ف افب ر   فا تاالي فوا تلك  افا ا ل  ففا لكو لف،ااخ  جل

فجوس ف للللللال    ف200   
 
و رللللللك فف،  ايلللللل  فجوس ف للللللال    ف1.3ف  ف للللللاب ت  للللللمفير لللللل،ف ق للللللقفجوس فو ايلللللل  

٪ف80٪ف لللاف  انرلللافا رللل اافاس للللةافاسصللل  افو30٪فإ لللىف25بالحللل ففإه للل  لفاس للل  كاافاي    يلللا

هلللكي فب  لللاك فق ف صللل فسفتتارلللاف  للل  كاافف لللافإه للل  لف الللكسافا لللتي اجفا  لللمل ف  لللا فا رللل اا.

اففلللللفح لللل  ف صلللل فلفيرللللك فبلللللفيللللت فإيللللكاالفاس لللل  كاافا ا لللل   ف،رركيللللاف للللافا  سيلللل افاستحللللكا

ا لللتخك  ف صللل ف لللكفافت للل  يقف  للل  ي افا لللكف الفا  لللنفا للل  يمل ف لللافف،ف ائلللكففللللفا  سيللل افاستحلللكا

 للل   افجفلللل الفق    يللللا.فوا لللالالكفاس لللل  كاافا ا لللل   افاي    يلللافاسرك  للللافإ للللىف صللل ف سللللىفج لللل ف

وفللل  فا ا للللففاف لللافا ارللل جافكعيللل   يملللل فتللل ف ف لللكج  قإذف،ف ي للللانفجا سللللفدللل فففللللفا  سيللل افاستحلللكا

 .28 صال   افا كف الفاي    يا

                                                                                                                                                                                                  

ويرى أن هذه ، ي من القتصاد املصر  %40تتحدث عن تضخم اقتصاد الجيش وسيطرته على  ي؟ ينتقد فيه تقارير الصحف الغربية الت"الجيش

على غرار الجيش  ي يونيو" ومحاولة تفكيك الجيش املصر  30"ثورة  سياق الهجمة الغربية على مصر بعد ما أسماه يف يالتقارير مغرضة تأت

 . يوالعراق يالسور 

  ابمفاسر  ي ف:

 aspx?Serial=865724&eid=46. eg/articles. org. ahram. http://digitalاقتصاد الجيش بين التهويل ومنطق تفكيك الدولة:

 aspx. eg/NewsQ/235982. org. ahram. http://wwwماذا يريد الغرب من اقتصاد الجيش؟
27

فوا ا ا ،فجوس (فاا اي   ف3)ف  ائيلإ اي  فجوس ف    كااف     افوادتص جيا(فأاكفف1.5)فاس كزفا  اأافبري ا،فتحتلف ص فوف فقحك فا تركي ااف

 .فجوس (فاا اي   ف1.7)ف اي  فجوس (فو  ك ت  ف2.1)
28

 Egypt: Backgroundأاالل ا ف،ف2015 ل   فف3فلفلف  لافا  ل رج  فاي    لفاصل ج   فا اهلافتر  ل   ،ف    يلاسز كف افا تق صيلف افاسا رل افا ا ل   افاي 

Relations .S. and Uف سىفا  ابمفا ت  ى،ف     :pdf. org/sgp/crs/mideast/RL33003. http://fas 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=865724&eid=46
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/235982.aspx
http://fas.org/sgp/crs/mideast/RL33003.pdf
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وسفي  للللافف لللل فاغيلللل فوظلللل ئقفاا لللل دفوج   لللل ففلللللفاس لللل ح افاسدتصلللل جيافواس لللل و  افاسكريللللاف

 فت تللافا رلل اافاس لللةافبللك  ف لل  لفقهال للنفكعيلل فيخللتتفإإذف،فاف للافاس لل  كاافا ا لل   اأايللك  

لللل ب لللل فا لللل ا ف للللاف للللؤو فا للللاي فوتللللك  افدللللكف لللل  كف سللللىفف، فب   للللؤو فا ا لللل   افا قاليللللاق    

ف للللللل فيتااللللللل فب   للللللل فا ا للللللل  ففاغطيللللللل فاس للللللل  كاافا ا للللللل   اف،فارصللللللل اف  فإ لللللللىفا ا للللللللفاسلللللللك  

للللف،اي    يللللا والللل ف لللل فق لللل  ففلللللفت  للللافق  للللطافا رلللل ااف،ف و للللافةلللل ففللللملفح هللللاف ا  كيللللزف ايلللل ف حاي 

 فس ذاف ل فتلك لف صل ف جل  فوا ف  فيق  فقي   ،فاس لةاففلف   و  اف كرياف   جفا تص ص  

لف،ا صال   افا كف  يافح  فا    فأالضفاسرل سافا  لنفتل  مفج ل  فاا ل دفوا ف ل فيلكحضفقي  

اغطيلللللللاف لللللللؤو فا ال لللللللاي فواي للللللل  ففللللللللف  للللللل و  اف كريلللللللافب ر  لللللللافااة هلللللللاف ملكتقللللللل افا لللللللااا فو 

.ف29 سفي للا  فتحلل ف ح للافا كو للافا  للنفاالل   ف للافقن لل افسفحصلل ف  لللف،ا ا لل   افأ لل لف  للترل

دللكفبللكقاف للافيمل يللافف  لل  فاسكريللاإذفإ فدصللافتحلل  فاا لل دف   ،فو عللكوفق فااة صلللفالل فا ا لل 

وهلللفف لل افا ترلل   ف للافا  سيلل افاستحللكافوت ديللاف ا اللكافا  للمل ف للافإ لل ائيلف لل  ف،فا  للعاي ي ا

واللل فرقللل فا اللل  فا لللاففبلللكقاففيللل فا  سيللل افاستحلللكافترلللكي ف  للل  كااف  للل   افسصللل ف،ف1979

لللللل،ف ايلللللل  فجوس ف1.3فبري للللللا ق  للللللائففيلللللل فه لللللل نف  لللللل و  افااخك للللللافف فا للللللافوالللللل فرقلللللل فا الللللل  فقي  

"ي  ل فف:ورص فاس جافايو ىف  لاافا رل ا ،ف1979  الافف32ا   اليافبر ا ف ئ لانف افا   جااف د ف

،فه لل نف  لل و  افااخك للافا   اليللا(فت لل  ف لل فا ةخصلليافاس تع   للا)فبلل نا افا للكف الفه لل نفع لل  

اي  لللل  فواس لللل و  افا  للللنفتطا مللللل فا لللل نا اافوا  يالللل افووحللللكاافااة لللل فو تلللل  ىفج ا للللافوتالقيللللاف

 
 
 .ف 30اف اار جفا  نفتب  فب ال فو ي فاا فاا   ا"اسحسلفو    افا رط الفا ا  فتالقيا

                                                                                                                                                                                                  

 و اهافقي   
 
 to partially resume military aid to Egypt .S. U سىفا  ا الطافب   ففا       ف ف ر س

-ca91-egypt/2014/04/22/b25f68c6-to-aid-military-resume-partially-to-security/us-com/world/national. washingtonpost. http://www

html. 6c0037dde2ad_story-93eb-11e3 
29

مليار  40كأولها أن املؤسسة العسكرية تحصل على مخصصات مالية من املوازنة العامة تتخطى ال ،وهذا القول يعوزه الدقة ألسباب عديدة

 يا أن مصر تعتمد فوليس سرا ، ا لغياب الرقابة املدنيةنفاقه نظرا إأن عائد هذه املشروعات غير معلوم أوجه صرفه أو  ياألمر الثان، اجنيه سنويا 

، ي مليار دولر( املخصصة لشراء األسلحة والتدريب العسكر  1.3) على املعونة العسكرية األمريكية 1979أمور التسليح منذ معاهدة السالم 

ا أن مصر لم تدخل مجال صناعة السالح حتى اآلن باستثناءات طفيفة ليست ذات أهمية بالنسبة للعارفين بمجال الصناعات ا أيضا وليس سرا 

مجالت اقتصادية متعددة يحقق الكتفاء  يمقولة إن وضع الجيش كمؤسسة مستقلة تعمل ف يوهو ما يجعلنا نعيد النظر ف. العالم يالدفاعية ف

 . على توفير احتياجاتها العسكرية بما يجلعها قادرة ،للمؤسسة يالذات
30

 :ل  ف  اجف   ت  فصك فا ر ر  ف اف

 املادة األولى() 

و ت  ىفج ا افوتالقيافاي    فواس  و  افا   ف،فه  نف   و  افااخك افا   اليا(فت   ف  فا ةخصيافاس تع   ا)في   فب نا افا كف الفه  نفع   

ف اار جفا   فتب  فب ال فو ي فاا فاا   افتطا مل فا  نا اا
 
 .فوا  يا افووحكاافااة  فاسحسىفو    افا رط الفا ا  فتالقياا

 املادة الثانية() 

،فف اليت  ىفإجا افاا   نف جا فإجا افيت   ف اف ئ  فو كجف   ف افاي   افبح  ف ال ص مل ففىفا ر اافاس لةافو صك فبال  يا فد ا ف افون  فا ك

 افاي   افغي فاستق غي ف افذورفا  ق يافوااخب افا قالياففىف ج  ف    فاا   نفوفىففا ف افون  فا كف الفق في  فإ ىف    افاسجا ف كج  و ج نفبر ا

 .فا  ا  فاسفتص جيافواس  يافواإلجا  افوا ر ر ريا

 املادة الثالثة() 

 ف.جو فا تريكفب  ر ا كفااة   يا،فا   فيال  فب فتالقياا سجا فاإلجا افه يافا  اط افا ملن اف اري  فب ي    فواس  و  اف

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-to-partially-resume-military-aid-to-egypt/2014/04/22/b25f68c6-ca91-11e3-93eb-6c0037dde2ad_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-to-partially-resume-military-aid-to-egypt/2014/04/22/b25f68c6-ca91-11e3-93eb-6c0037dde2ad_story.html


 

19 

www.fairforum.org 

 للللل   اف)فا ملفللللل ف االاللللل فق فتللللل   عفإ  للللل افالللللاافاا  للللل نفهللللل افدعللللللفت ديلللللافاستق فيلللللافب لللللكافوهيلللللزا

لللل  اكس للللاف سللللىفا تلللل ةي اافا  للللاعياف ا ا اللللكاف سللللىفو للللاففوهلللللف  لللل  اففلللللف التهلللل فايا يللللا،ف (تر  ع 

 ف،اا  دفووظ ئق 
 
وال فق ل فف ، ففلفاسا اكافتق  لدفاا ل دف لاف  ل  ر فووظ ئقلك  ف  ف   ف   

إذفكيللقف كو للافيج و الل ف للكوف  لللفإ لل ائيلفتك  لل فف،31اففلللفح  للاف  لللفح  للاف صلل   للتغ  فهللك  

-1967)ف  جةلللافبللللي فا  ز  للللافواسرتصلللل  قكبللل فدلللل رفا للللتا    اففلللللفا اللل   ففلللللفظلللل و فت   خيللللاف ت

 ف،(1982 لل فت دللافاتق ديللاففللضفاس للالع  فا  لل   فإسففلللف لل  ف)ف(1973
 
 للافوهلل جفهللزاف للاففف للمل

 
 
    ب (فة فتر  ف غلفه    فب  ا لفاسك  )فق ا امل ف حتمل

فاي  فا     :فكيقف الق فاسؤ  افق فتتاراف الح  ف     اف لافقكبل فجو لاف ؤ لكافإل ل ائيلفا  لنف

اف للافق ا للامل ف ل  ا للامل ف الل ئ  فا  لل جااففلللفذ للتفا ت ديلل ف ر  تلل  ف   تلل   ف.ف نا لل فتحتلللفهللزا 

و عللكوفق ف،ف%ف للافقو ا فا ااعللاففلللفيللكفق    لل "99وا   ريللا:ف"،فايو للى:ف"حلل  فقكتلل   ف  لل فااةلل و "

ل
 
ةل فناجاف  ل ح اف،ف ف لافاسر  لافايو لىاا  دفبلكقفيعحليف لافوظيقلافق ل رفغيل فااةل  فارطملد

لللا ح لل فصللل  اف صللل فةللل   فقكبللل فجو لللافتحصللللفف، ف ا ر  لللافا   ريلللا ترلل   ف لللافا  سيللل افاستحلللكافوفر 

و للافةلل فسفي  للافف لل فاغيلل فوظلل ئقفف (. ايلل  فجوس ف للال    ف1.3)ف سللىف ا رلل اف للافا  سيلل افاستحللكا

ك ل فسفي  لافف ل ف ملدلافاي يل افبل ا  دفاسصل فف،فاف اف ملدت فب   سي افاستحلكااا  دفأايك  

 اف افوظ ئق فاا كيكا.فأايك  

 

 ةملةيافاس ترمل فوا تعايافوا ق  ج

 فلللضفبلل اف ق للل افا  د بللافاسكريلللاف سللىفق  لللطافف،صلل حافاغيلل فا  ظيقلللافوا ت هلل فرحللل فاسدتصلل ج

اا  ل نفف  للف،  ااف  ر ف د بافب س ريافق ف جت ايلافق فح ل ف لافقه لزافا كو لافا  د بيلاف،اا  د

                                                                                                                                                                                                  

 ؤ و   لفاا   نفق   فا غي ف ئ  ف جا فإجا ت فو    ف  
 
 .ف افتالقيافا  ي  افا ا  افاس    اف تحري فقغ ا  فوس

 املادة الرابعة() 

 .فا تج   افاسص  افىفح   ف   فب حكفا عال  ف،فت جالفحصياافاس  و  افواي    فا   فيت  ىفاا   نفتالقياا 

افب  ر ا كفا   فتالا فا ص  ف افاا فاي  ا فب  في  افح افتالقيافاي    فواس  و  افوا تا ا فوا ت    فوتط   فو صك فون  فا كف الفد ا   

 .فا ر اافاس لةا

 املادة الخامسة() 

ور فاس  يافواإلجا  افب  في  افح افقجاافاا   نف ا    فاسال  فؤ ح  ب ت فو ير   ف جا فاإلجا افا ا ائ فا كا اياف تالاي ف  لفاا   نفوإجا ت فورا  ف

 .فب فتالقياا فو صك ف ملا فا ا ائ فد ا ف افون  فا كف ال

 املادة السادسة() 

 ،فاا   كافا    ياو  ن  فا كف الفإصكا فا ر ا اافا ملن اف تالقيا فو ا لفب ف افت   عف    ففىف،ف سىفا  ن ااف لففي  فيخص فتالقيافااافا ر ا 

 .(1979يال ي ف الافف15)ف1399صق ف الافف16  افاا      اففىفئصك فب  

 
31

  ائفب ال  ،ف1979    فف26فلودا فاسا اكافف
 
 .فيال ي ف افرق فا ا  ف15فلاا   نفففق
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اا فا   افاس لتتال ي ف ا ؤ  لافا ا ل   اففللفتق لانفا ق ل جففودكفق   ،فاس كزفف ا ح  ع ا

للللف،أ لللل لفق للللاففلللللفا تضللللخ فح لللل فوصلللللفإ للللىف  للللت رفحلللل جف اغ يللللاف،جا لللللفاسؤ  للللا  ف تر  لللل فوفر 

هلل اففلللفا تر  لل فا للاففف.32حلل  فف لل جفاا يلل  ففلللفا الل   ف2013 الا للافا  للق فيافا كو يللاف لل  ف

 فا   يللللافا ا  لللل فاالللل   ف للللافف لللل جف لللل  لفق فاسؤ  لللل افا ا لللل   اففلللللفجو ف،2013  لللل ففلللللففب ايلللل ف

وهلل اافف، سللىفا لل غ ف للاف لل و فقك لل ف للاف لل  ي ف سللىفاغييلل فايرا للافا  ي  لليافا ر ئ للاففامللل ف،كعيلل 

 للللافبللللي فق لللل قفاا يلللل  ف سللللىف  للللت رفف،هيلللل  ف لللللف للللافاا زائلللل فو صلللل فو يبيلللل فو لللل    فوا للللي ا

 ا ا   ففلفا  ق فيافو   فحافا ق  ج.

 

،فا ا لللل   اففلللللفجو فا   يللللافا ا  لللل فتالقلللل فاي لللل ا فأ لللل لف لللل ف ففللللع فايه للللزا،فوح للللافا تر  لللل 

واا دلللللللفه لللللل جفا تحلللللل  فإ للللللىف،فوت للللللال فا ارلللللل جفسرلللللل  ي فو ح لللللل  ي ف سللللللىفأاللللللضفاس للللللؤو ي ففامللللللل 

وسف،ف فنا لللل ف للل  افح لللل فا   للل%ف لللاف  انرللللافاا للل دفاسصلللل فف99ا كي ر ا يلللا.ود  فا تر  لللل فإ ف

ف للل،فقحلللكفعااللل فقيلللافيلللت فإرقللل  فالللا فاي للل ا 
 
افق فا اكيلللكف لللافا لللكو فاي للل رففللللف الطرلللافف لللمل

سفااالللللافح للللل فا  ف لللللاف لللللكجفا اللللل  اي ففللللللفه  ناللللل ف،فو لللللافبياملللللل فا لللللي افو يبيللللل ،فا  للللل  فايو لللللم

 .ف33قوفق كاجف افيتار  ف واتاف افاا  د،فا ا   ف 

ا اللللكا فا  د بللللاففإ للللىف،و للللزافا تر  لللل فارال لللل  فا ق لللل جففلللللفاسؤ  لللل افا ا لللل   اففلللللفا للللكو فا ا  يللللا

فلللففووهللكافاسالا للافقرلل ،ف ف للافدعلللفاا  لل افا  د بيللافوا ال لل  اياففلللف  انرلل افاا يلل  وا تللكدي

سفت هلللكفا اللللافا للل  ايافتقحلللتفف،ب  لللتتال افا    للل ف، للللفجو ف للل   فقف  ريللل فوا  للل  فايو لللم

وذكلل فففهللنفسفتتارللاف اا  لل افتقصلليايا.ف،وقرلل فح لل ففلللفح  للافوهلل جفاللا فا ل الللاف، يزاريللافا للكف ال

هللكفقففجو للاففلللفاسالطرللاف للكيمل ف د بللافب س ريللافد  للافقوفح لل ف ت  للطاف سللىفقه للزافا تر  لل فقرلل فسفت  

قوفي للللل  ف لللللافف،سفتتللللل  ف يزاريلللللاف الللللكف الف سلللللىفاإل لللللمل ف،%ف املللللل 60وقرللللل ففللللللفقك للللل ف لللللافف،اسخللللل ب اا

سفيخ للللللافف-فوااةللللللكييف اتر  للللل ف-ففقللللل ف صللللل فا صلللللاافااةصللللل  ف سللللللىفبيللللل  فتقصللللليسلف إلرقلللللل  .

                                                                    

32
 org/results/countries/egypt. defenceindex. http://governmentي:تقرير الشفافية الدولية على الرابت التال يراجع تفاصيل الحالة املصرية ف

 com/news/details/282008. almasryalyoum. http://www:«حرج»فساد الجيش في مصر وصل ملستوى «: الشفافية الدولية» اوراجع أيضا 

cnn. arabic. http://archive .:ترتيب الدول العربية األكثر فسادا بصفقات التسلح ا:وراجع أيضا 

com/2013/business/1/29/Defense_deals_transparency/ 
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تتدرج بين خطر منخفض « F»وينتهي بحرف « A»درجات ملقياس باألبجدية النجليزية  عرتب تقرير املنظمة درجة الفساد في هذا املجال إلى سب 

 للغاية ثم خطر منخفض ثم خطر معتدل ثم 
ا
  خطر مرتفع وبعدها خطر مرتفع قليال

ا
إلى أعلى درجات الخطر والذي  ثم خطر مرتفع للغاية وصول

أن مخاطر الفساد داخل الجيوش تتراوح بين "مرتفعة" و"حرجة" في كل حكومات شمال  وخلص التقرير إلى. الخطر الشديد أو الحرجبسمي 

وحصلت إسرائيل والكويت ولبنان ودولة المارات العربية املتحدة على أعلى  .حكومة 19التي شملها التقييم وعددها ، فريقيا والشرق األوستأ

وكان مستوى مخاطر الفساد ف ها ، األولى في القياس ةوإن لم يصل أي منها إلى األحرف الثالث، فريقيا والشرق األوستأتقدير بين دول شمال 

 ، ا""مرتفعا 
ا
وقيمت املنظمة مستوى الفساد في قواتها ، كل من الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن، ئمةوجاء في ذيل القا. ا للمقياس العامليوفق

 . آخر الحروف في املقياس« F»املسلحة بأنه "حرج" وهو املرادف لحرف 

http://government.defenceindex.org/results/countries/egypt
http://www.almasryalyoum.com/news/details/282008
http://archive.arabic.cnn.com/2013/business/1/29/Defense_deals_transparency/
http://archive.arabic.cnn.com/2013/business/1/29/Defense_deals_transparency/
http://archive.arabic.cnn.com/2013/business/1/29/Defense_deals_transparency/
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جو فقفف،فأ لل لف   لللف الل ئ  فأ لل  فاي للكفو  ئاتلل فوفلللف لل    فيخ للافاا لل دف،اا لل دف ا د بللا

ق ل ففللفا لي اففيال   فاا  ل نفا ا ل  فف لافاسح ل  يافف   ا افقوف ح  عافح  ف عياافاإلرق  .

 ا  نف ملي اف اي فأ  لف   ل.ف

 

 

 

 ف77ا ت للكاف ال  يللافا تر  لل ف سللىف لل  ف
 
،فجو للاف فحلل  فاسؤ  للافا ا لل   اففلللف لللتقصللياي  ف للؤاس

  للت   اففاه بللاف سللىفق  اللإوترللي ف لللف،فو لل جاف لل فت لل  فاي للاااففلللفصلليغافا للتق   يافبلل جاافاللل

ع ل  ف ؤ ل فف،  لت   افاةل فت  لافا كو لاف سلىف ؤ ل ف  ل  ف لاف لعا،فوف ف  ت رفا  ق فيا

ا ت لكاففق فاسالا لاف،ا  ق فيافو   فحلافا ق ل جفبل ا ي  ففلىفا ال   .فا ط  لقففللفح  لاف صل 

و جفذك ال ففللف،فاف سىفأاضفاا فاي اااف سىف ص ج ف افجا للفاا ل دفاسصل ففرق ل فلفاإله ب

 ف  للل  رفو قوف"  لللؤ ف،" صلللك ف للافا ريللل جاافا   لللطافتحقللاف سلللىفذكللل فا لل  "فا تر  لل فبصللليغا

اا  دفسفي   اففلفااةلكييف لافق ل  فتخصل ف لاف الا ل افف  فعاينفق ،فا   "فتحقاف سىفذك 

ل فح لل ف ل ف لل  ف   لل    ف،قهالبيلا ب ال ل فيجلل  فتاللل و فالا فاي لل  ففللفا للكا لف للاف،ف ف   ق لل جح    

و ل نالف الامل ف ملل فا ا   لاف لخل  جفف،و  جاف  فع الافب افي تاف افذ لت،فاس ا الي فاسحايي فدعل

و   لللللل في تللللللكفاي لللللل فإ للللللىف ح ك لللللل افف،وااخي رللللللاف الللللل  افو حلللللل وسافاللللللك فا كو للللللافوإا رللللللافاا لللللل د

قوفف،صللل ج فا  للنفتحلللكة ف للافاسالا لللاف  رلل فصللل  حاف اغ يلللاا ط  لللقففلللفاي للل فقك لل فق فاسف  لل   ا.

  تعلاف،ف ف ص ففلفق  قف  تعاف سىفاسؤ ل  ك هافق فا تر   ف  جففلفا امل يافوا ا  ف،   ججاف اغ يا

 "ا ق  جفااة جف اغ يا".

افت يلل فإسفق ف ؤ لل اافا لل  ايافدللكفصللك اف ع لل   ،ف2013و غل فق فاللاافا تر  لل فدللكفصللك ففلللف ل  ف

قصللك فاس للي ف الطلل وففبصللقت ف،ف2011 لل ي فف10فقلل ف،فإ يلل فا تر  لل فجلل  ف لل فذاللاا  لل   ففلللفات

 ،ف ئللل  فاسجاللل فاي سلللىف ارللل اافاس للللةا
 
 سلللىفقح للل  فدللل ر  فا ر للل افا ا للل  ففبع للل فاففاالللكيمل

  جافهكيلكافتلالتف سلىفا تص صل فااةصل ففب  قصللففللفهل ائ فا   لافغيل فاس ل والفاس  ل  اف

ف للالتفاسلل جاف دلل ف ففامللل فأاللكفتر  للكا .ح لل ف لل فبللكقفا تحريلل،ف  للع  فاا لل د
 
ا(فف8)فووفرلل    لل   

"ي لل  ف االي بللافا ا لل   افه يللافاس تص صلل افاسخ  للاف،ف1966  للالافف25اس لل فاف ارلل ر  ف دلل ف

ك لللل ف"تخللللتتف،ف  يالللل افا قحللللتفوا تحريلللل فاسالصلللل  ف اامللللل ففلللللفدلللل ر  فا   للللافغيلللل فاس لللل وال"
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فبلل  تحري فوا قحللت،فا الي بللافا ا لل   اففلللفه يللافايحلل ا فجو فغي الل  فللعذافتعللي ف  لل فق ف،فابتللكاا 

 .34قح  امل فإ ىفه افاس تص  "،فا  اداافسف ملداف   فب اخك افا ا    ا

 

لللف، للللافاس ادعلللافا ب س ريلللافقوفاسح  للللبيافو علللكوفق فا راللل  للللع للل لفإح      فيج لللاف للللفديلللل جااف ف    

وظ لل فاللااففلللف،فاة  يللاوح لل فا    للانفو ج   للافاا بلل اسافاف،اف للاف الطلل وففو اللل  اا لل دفبللكا  

ايو ففي : لافأالضفديل جاافاا ل دف لافا صلق،فقيل  فترالك ف الصلافون ل فا لكف ال()فح ا فا    ان

و ل ي تفف،حييفقبكرفتخ ف ف افا   لافاا كيلكفا لاففتلك لف ايل فا لعملجفأالكفا  ل  ا،فوا     

 .35في  فيتاا فب  ك ت  فاا كيكفوا ب س  فا افف يطااف ال د اف  انرافاا  د

فااللللك  ف لللالف لللاف،فافالللا فاسخللل و ففللللفح ا تللل فاسرتخ بيلللافقةالللل افا   شلللقفسالصلللافا  ئ  لللات كلللك

قهلل  فب لل و افتقلل جف،ففلللفحلل ا ف للافإبلل ااي ف   للا فوسلل  فااةكيللكف()فاا لل دفوا  د بللافا ب س ريللا

ةل فق لافي لك فاسؤ  لافا ا ل   افب ا ل اف   قيلاف،فاا  دفب  اف   فوإأال ج ف لافا  د بلا

فالل  ف للافاي لل فأ للكاف،و الللك  ف للالف للافم لل فادتصلل جفاا لل دفا  للؤا .فأايللكاف لللفا عاللكف للا

قوفف، ر  رامللل فبترللكي اافااخبلل ااف وهلللف  للعافت يلل فا  لل   ف اغ يللافإذاف لل فت للف،36%2ودللك  فب  للعاف

 ي  ي .فف3ب  فا فظ ا ف ااي  ف  صافأاكف

جيقيللكفااخملصللافق فااللل  فتحلل سافكبلل رفحللكة ف  ظيقللافوو للايافاا لل دف الللاف ا اللكاف   للاف

لل،فو ياللاف  للكف علل   
 
 للاف   لل فاسا اللكافف، فب   سيلل افاستحللكافاي    يللافصلل  ف للافر حيللاف  تعط

ف،و للللافر حيللللافق لللل رفيحاللللافب  للللاف  للللترلففلللللفا للللكا لف،واسا رللللافا ا لللل   افوا للللتي اجفا  للللمل 

،فعا لللففللفق  لطافادتصل جياف  صللا،ف ل ف يزاريلاف  صلا،فختالقف لافقفف ؤ  لافت أالاف اكو للاي

ق  ل ا فأالكفاراملل افااخك لافبتل  لففئو  ل ف،فع ال ل فففيل فا ق ل ج،فففر الف لافا  د بلاسفيخ افي 

لللل،ف ال صللللاف كريللللاففلللللف ؤ  لللل افح   يللللا ف . لللللفاللللااف ر بلللللفاسبتالللل جف للللافا  ي  للللافوااةلللل  ف ا 

ا تللللللعمفف،اسملحالللللافاي يللللل افق فاغيللللل فوظيقلللللافاا للللل دفو ح و لللللافاس لللللترمل فب  لللللافجا سللللللف للللل  

للللف،ب  تعايللللاف لخلللل  ج افسفتللللزا فبح هللللافإ للللىفواللللا فا الرطللللافتحكيللللك  ،ف ف اتعايللللافصلللل  فاس للللترمل فد  ال 

                                                                    

«
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ه بالفصل ف« املشير com/article2. almasryalyoum. http://today .:لضباط الجيش« الكسب»جرائم  ييعدل قانون القضاء العسكرى ويخص 

aspx?ArticleID=300906 
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ا
youtube. https://www .ي:والستجواب منشور على الرابت التال لحديث السيس ى عن البرملان راجع الفيديو كامال

com/watch?v=WB9MVTR02YE 
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     ف سىفا  ابمف،ف2014  ي فف19بت   عفففزيونى على قناة النهار الفضائيةيحوار تل ياقتصاد الجيش ف راجع تصريحات السيس ى بخصوص حجم

 com/watch?v=YIRIGscjRng. youtube. https://wwwل:ا ت  
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،فوت ةي ا مللل ف سللىفو للافاا لل د(ف1973 ملدللافاا لل دفب   سيلل افاستحللكاف لل فأاللكف)فج ا للاف   للاا

  ف اتعايافواس ترمل .ك  فص  فا ق  جفد  ال  

 


