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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

ُاَ  ادددِ هو هِ  َدددعِ هَ الهَوِهددديا  ِ هِ ددد هِهددديا ح نا دددحََْقا ُا هَهدددعهَ وَهَُْ دددنا أَِعدددا 

هَ ه دددنا ِْ ه  وًِ هَوَْ دددِرَِيهِهددديا نا ي  ِهَوَعدددا و   ُ ه ُِهَعدددا و  ِهب دددَِىه ِددد ج را

ِه  ُ ددبِ ِ ه َُ هَّللاِددِه لل ِا هَ دد ٌا ِِ ددَِهِهدديا همهَوَهددعهج  ْ ددنا لَو  ُ  هَِقا ه ددًَِْ ن  لَو  جَقا

َِىه﴿ هَ هج ظالَو  ًاح نا هَوأَ نا هإَُِ اك  ف  َِ ه﴾٠٦ِ 

 " صدق هللا العظٌم "                                                                

 سورة األنفال / الجزء العاشر
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 اإلهداء
 الى واهب الحٌاة ودٌمومتها ....... ربً 

 الى من علمنً االخالص والثبات على الحق .... نبً

 الى من ذلل لً المصاعب وهون على المتاعب 

 الى من كان لً الحبٌب والصدٌق لٌسهل وٌنٌر لً الطرٌق 

 أبً

 الى من سهرت اللٌالً ورخصت لً الغوالً 

 خصتنً بالدعاء الى القلب الفسٌح والوجه السمٌحالى من 

 أمً 

 الى سندي من أتكأ علٌه

 أخوتً

 الى من خفق قلبه مرتٌن ... مرة حبا لً ومرة خوفاً علً 

 أهدي الٌكم خالصة فكري وثمرة جهدي
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 شكر وامتان 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

المرسددلٌن وعلددى الدده الحمددد ر رب العددالمٌن والصددالة والسددالم علددى خدداتم االنبٌدداء و

 الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه االبرار المٌامٌن .

 وبعد ... اتوجه بجزٌل شكري وامتنانً الى المشرف على البحث الددكتور الفاضدل  

( لمددا بذلدده مددن جهددد ووقددت ومددا قدمدده لددً مددن رعاٌددة شدداكر عبددد الكددرٌم فاضددل 

ٌرة البحددث وفقدده هللا وجددزا  هللا وتوجٌهددات واراء سدددٌدة ومعاونددة صددادقة عبددر مسدد

 .خٌراً 

واشكر كل من استطاع ان ٌضحً بجزء من وقته الثمٌن فً ابداء ارائده ومالحظاتده 

 وما قدمو  من مساعدة ومشورة اسهمت فً اغناء البحث وتطوٌر  .

واخٌراً اسجل شكري الى كل مدن اسدهم مدن قرٌدب او بعٌدد  فدً تقددٌم المسداعدة فدً 

 .انجاز هذا العمل 

 اسال هللا ان ٌوفق الجمٌع لما ٌحبه وٌرضا 

                                                                                                             

 الباحث
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 المقدمة

تعتبددر المسسسددة العسددكرٌة أحددد المكونددات األساسددٌة ألي نظددام سٌاسددً   وقددد      

أثدددارت العالقدددات بدددٌن المسسسدددة العسدددكرٌة والسدددلطة التنظٌمٌدددة أهتمدددام البددداحثٌن 

والمختصٌن   وقد أزداد االهتمدام بالعالقدة بدٌن المسسسدتٌن بعدد التددخالت العسدكرٌة 

ر المسسسدة العسدكرٌة فدً صدناعة القدرار المتكررة فً العالقات السٌاسٌة وزٌادة دو

 السٌاسً .

فقد أعاد الدور الذي قامت بها المسسسة العسكرٌة فً دعدم أو مواجهدة الثدورات      

العربٌة الى طرح تساسالت حول نمط العالقات المدنٌدة العسدكرٌة فدً العدالم العربدً 

ٌن فدً الددول والدور السٌاسً للعسكرٌٌن   ال سٌما فً ظل اختالف موقدف العسدكرٌ

والتددً تبنتهددا العربٌددة التددً شددهدت ثددورات شددعبٌة مددن مطددالبً االصددالح السٌاسددً   

الشعوب العربٌة وأسباب تغٌٌر موقف العسكرٌٌن من دعم وبقاء النظم السدلطوٌة فدً 

السددلطة وذلددت الرتبدداط قٌادتهددا بصددالت وثٌقددة بالمسسسددة العسددكرٌة   وحددول التددأثٌر 

لواقددع وعدددم تجدداوز العسددكرٌٌن لدددورهم فددً حماٌددة السٌاسددً للعسددكرٌٌن مددن حٌددث ا

الدولددة فددً الشددسون السٌاسددٌة   ولكددن تختلددف طبٌعددة المسسسددة العسددكرٌة المصددرٌة 

 وتكوٌنها وعالقتها بالسٌاسة عن غٌرها من أي مسسسة عسكرٌة أخرى .

لعبت المسسسة العسكرٌة المصرٌة دوراً بارزاً ومسثراً فً الحٌاة السٌاسٌة عقب      

ٌناٌر المصرٌة والتً أدت الى تصاعد االحتجاجات الشدعبٌة وعدزل  75دالع ثورة ان

 الرئٌس حسنً مبارت ونظامه   وتكلٌف المجلس العسكري ألدارة شسون البالد .
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 -مشكلة البحث :

تتمحور أشكالٌة الدراسة فً بٌان حدود وامكانٌات المسسسة العسكرٌة المصدرٌة      

 سٌاسٌة المصرٌة .ومدى تدخلها فً الحٌاة ال

 -اهداف الدراسة :

 تسعى الدراسة الى تحقٌق العدٌد من االهداف ومن أهمها ما ٌلً :     

رصددد وتحلٌدددل ابعددداد ومسشدددرات العالقدددة بدددٌن المسسسدددة العسدددكرٌة المصدددرٌة  – 8

 والسلطة التنفٌذٌة فً مصر .

القرار البحث عن دور المسسسة العسكرٌة المصرٌة ومدى تأثٌرها على صناع  – 7

 السٌاسً فً مصر .

 -أهمٌة البحث :

تكمددن اهمٌددة البحددث فددً أنهددا تتندداول موضددوع جدٌددد وذو أهمٌددة ولددم ٌددتم تناولدده      

بشكل بحثدً عدن طبٌعدة دور المسسسدة العسدكرٌة المصدرٌة فدً التحدوالت السٌاسدٌة 

 ومدى تدخلها فً الحٌاة السٌاسٌة المصرٌة .
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 فرضٌة البحث 

َُقسكرِةهَُوصرِةهجضـْلعه ووع ُـةه و هُ عُـِهعٌدـاه دـرو هَىهَُوؤُسةه -

حعُـةه ْـرهأهـيهِـِهِهُ عُـ عهعلــىهَُبلاهوِـــاهُقبـــثه و َههعهـــع"هَّللاـهـِه

 .َُح ـهـعاهَُس عُـهـ ةهَُوصـهـرِة،هوهع ُـهـثه و هَُححِ تهَُس عُ ة

أصـدـبحثهأيــدـرههيلوــعهيعًــثهَُوؤُســةهَُقسـدـكرِةهأيــدـرهِـدـِاهوجوعُـدـ   -

 .ِــا اهعلــىهَُحــأث رهَّللاــِهٌَُظــعمهَُس عُِ

 -هٌكلٌة البحث :

تندداول الخصددائص السٌاسددٌة واالجتماعٌددة للجددٌش المطلددب االول  -المبحددث االول :

 الخصائص االجتماعٌة والسٌاسٌة فقد تناولالمطلب الثانً اما الخصائص التنظٌمٌة 

صددري وكشددكاله الشددرعٌة السٌاسددٌة المطلددب الجددٌش الم تطددرق الددى المبحددث الثددانً 

المطلدب الثدانً  موقدف واالول  كبعاد مشكلة الشرعٌة السٌاسٌة فً النظدام المصدري 

تددخل الجدٌش  فقدد تنداول المبحث الثالدث اما  7188الجٌش المصري فً ثورة ٌناٌر 

عدددم االسددتقرار السٌاسددً  تندداولالمطلددب االول  7184حزٌددران  41المباشددر بعددد 

 41المطلب الثانً  التطورات السٌاسٌة بعد تدخل الجدٌش فدً وتناول وتدخل الجٌش 

 حزٌران 
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 المبحث االول

 الخصائص السٌاسٌة واالجتماعٌة للجٌش

 الخصائص التنظٌمٌة  -المطلب االول :

 احتكار القوة  -1

 الفعالٌة التنظٌمٌة -2

 التقدم التكنولوجً -3

 الخصائص االجتماعٌة والسٌاسٌة  -:المطلب الثانً 
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 المبحث االول

 الخصائص السٌاسٌة واالجتماعٌة للجٌش

تمتع الجدٌش عمومداً بدثالث مزاٌدا أساسدٌة ال تتمتدع بهدا أي مسسسدة اجتماعٌدة اخدرى وهدً      

التنظٌم الدقٌق وامتالت القوة المتمثلة فدً األسدلحة والمعددات العسدكرٌة الموضدوعة فدً تصدرفه 

مٌن وفقاً للقوانٌن   والهٌبة العالٌة الناتجدة عدن ذلدت   هدذا باالضدافة الدى تدوفٌر المدال الدالزم لتدأ

التسددلح وتحقٌددق االمددن   فددأن كثٌددراً مددن دول العددالم محكومددة مددن قبددل عسددكرٌٌن سددٌطروا علددى 

السلطة عن طرٌق االنقالبات العسكرٌة ٌضاف الٌهم من انتقل مدن صدفوف الجدٌش الدى السدلطة 

 السٌاسٌة عبر احزاب حاكمة او عبر الوسائل الدٌموقراطٌة واشكاالتها المعقدة .

ً هددذا المبحددث الخصددائص التنظٌمٌددة للجددٌش والخصددائص االجتماعٌددة وسددوف نتندداول فدد     

 والسٌاسٌة .

 الخصائص السٌاسٌة التنظٌمٌة للجٌش -المطلب االول :

 احتكار القوة -اوالً :

تعلب الدولة دوراً بارزاً فً عملٌدة التنمٌدة عدن طرٌدق اداراتهدا المتنوعدة فهدً توجده سدوق      

ثروة الوطنٌة   فٌتنافس الزعماء والسٌاسٌون على المناصدب العمل وتشرف على اعادة توزٌع ال

فً الدولة وفً مسسسدة الجدٌش   علدى اعتبدار ان مدن ٌسدٌطر علدى الجدٌش ٌسدتطٌع ان ٌسدٌطر 

 . (8 على الدولة وعلى المجتمع أٌضاً 

 

                                                           
 . 715  ص  8911المعارف   القاهرة     دار  8أحمد ابراهٌم خضر   علم االجتماع العسكري   ط (8 
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وحٌث ان الجٌش ٌستقطب المتطوعٌن وهو ٌساوي بٌن الضابط وزمٌلده علدى أسدس الرتبدة      

دل محدل  العسكرٌة العلى أسداس األصدل العدائلً والوجاهدة أصدبح الضدابط فدً بعدي الددول ٌح 

السٌاسً التقلٌددي   واضدحى بالتدالً أداة الوصدل بدٌن المجتمدع عامدة والمجتمدع الرٌفدً خاصدة 

لت أصددبحت المواقددع واالدوار فددً دائددرة متواصددلة   الجددٌش مددرأة المجتمددع والدولددة وكنتٌجددة لددذ

 . (8 والمجتمع مرأة الجٌش 

وان االستراتٌجٌة العسكرٌة هً جزء من االستراتٌجٌة الشاملة للدولة   وهً بالتالً بحاجة      

لدى حفدظ للتفاعل مع المجتمع المدنً الذي بدور  بحاجة للجٌش كقوة نظامٌة تساعد  لٌس فقدط ع

االمن بل علدى االسدتفادة أٌضداً مدن الخددمات الكبدرى التدً ال ٌمكدن لغٌدر الجدٌش مدن القدوى ان 

نها  ٌسم 
 7) . 

 الفعالٌة التنظٌمٌة  -ثانٌاً :

وٌبددرز دور المسسسددة العسددكرٌة مددن خددالل التخطددٌط الدددقٌق والتحضددٌر المددتقن   والٌمكددن      

لعسدكرٌٌن لفكدرة وأهدداف الخدمدة االجتماعٌدة   القٌام بهذا الدور مدن دون توجٌده بدٌن صدفوف ا

تمامدداً كمددا هددً الحددال مددع مبدددأ التنشددئة او التجنٌددد او التطوٌددع   ودعددم الجددٌش مددن قبددل الدولددة 

والشعب صار جزء هام من مٌزانٌة الدولة ٌقتطع لوزارة الدفاع وأخلدت التقنٌدة فدً مهامده وفدً 

 . (4 تنظٌمه 

 

 

                                                           
 . 72  ص  8991  دار الساقً   لندن    8فساد كسحق الخوري   العسكر والحكم فً البلدان العربٌة   ط (8 

اد   العسكرٌون العرب وقضٌة الوحدة   مركز دراسات الوحددة العربٌدة   بٌدروت    (7    ص  8921مجدي حم 

75 . 

 . 44  ص  8911  مركز دراسات الوحدة العربٌة   بٌروت    8ب والعالم   طعلً الدٌن هالل   العر (4 
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 التقدم التكنولوجً  -ثالثاً :

تظهر مقارنة مستوى التكنولوجٌا العسكرٌة العربٌدة مدع مسدتوى التكنولوجٌدا العسدكرٌة فدً      

الدول الغربٌة   الفرق الشاسع بٌنهمدا   وٌفسدر ذلدت بدالفوارق ذاتهدا مدا بدٌن المجتمعدات العربٌدة 

ة وصوالً وتلت الفرٌبة على الصعٌد التكنولوجً العام القائم على المعرفة والعلم والمناهج التربوٌ

الى المختبرات ومراكز األبحاث والمصانع فدً الغدرب   فدً حدٌن أن دول العدالم الثالدث وبٌنهدا 

 . (8 الدول العربٌة تعتمد على كتٌراد التكنولوجٌا وبشكل خاص األسلحة المتطورة 

دور طدرق جدٌددة فدً       واذا كانت التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال األسلحة تفري ضدرورة تص 

م   وخصوصاً فً منظومات االتصال والمعلوماتٌة فإن تحقٌق هذا االمدر ال ٌكدون اال عدن التعلٌ

طرٌددق رفددع مسددتوى المعرفددة التكنولوجٌددا فددً العددالم العربددً وسددائل وتقنٌددات اذان تحدددٌث هددذا 

المجتمددع أمددر أساسددً وعنصددر ال ٌتحقددق مددن دوندده تطبٌددق التكنولوجٌددا المتجددددة فددً المسسسددة 

 . (7 العسكرٌة 

 الخصائص االجتماعٌة والسٌاسٌة -مطلب الثانً :ال

ددد بعٌددد بقدرتدده العسددكرٌة   أي بمدددى تددوافر عناصددر القددوة       تددرتبط رفاهٌددة المجتمددع الددى ح 

واستراتٌجٌة استخدامها   اذ أن حالة التوازن والوفرة فً القوى تخلق موقفداً مدن التكدافس النفسدً 

ئل ومن االحسـدـاس بالقـدـدرة علدى الحركدة وامكـدـانٌة المنـدـاورة والمسداومة وتوجدد فرصداً وبددا

 . (4 متعددة 

 

                                                           
وودٌددز   جددات   الجٌددوش والسٌاسددة   ترجمددة عبددد الحمٌددد عبددد هللا   مسسسددة األبحدداث العربٌددة   بٌددروت    (8 

 . 81  ص  8917

 . 81المصدر نفسه   ص  (7 

 . 74علً الدٌن هالل   العرب والعالم   مصدر سابق   ص  (4 
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ان الدور االجتماعً للمسسسة العسكرٌة بدذلت الدذي ٌجمدع بدٌن الجدٌش والمجتمدع المددنً        

بٌنهمددا هددو كنفصددام مرضددً   ٌخسددر فٌدده المجتمددع سددنداً قوٌدداً   كمددا أن حٌددث أن عدددم الددتالحم 

األنانٌددة العدوانٌددة والٌددأس الشدددٌدٌن ٌجعددالن مددن الصددعب تنظددٌم القددوات المسددلحة   كمددا تشددكل 

الغرٌزٌة الفردٌة والجماعٌة أساساً لنشوب الحروب   فمهمة الجٌش اذا لٌست عسدكرٌة او امنٌدة 

فحسب بل هً اهتمام بالمجاالت االجتماعٌة الخدماتٌة التً مدا زالدت علدى غٌدر وجده حسدن فدً 

مطـدـلوبة المجتمعــات النـدـامٌة حٌدث اداراتهـدـا ومسسساتهـدـا عـدـاجزة عدن تـدـوفٌر الخدمـدـات ال

 . (8 كمــاً ونوعاً 

سددة العسددكرٌة مدن خددالل التنشددئة       وضدمن هددذا األطددار تبدرز أهمٌددة الدددور االجتمداعً للمسس 

العسكرٌة التً ال ٌمكن فصلها عن التنشئة المدنٌة والوطنٌدة والتدً تتوجده الدى العددد الكبٌدر مدن 

ٌن الددذٌن سددٌعودون بعددد انتهدداء فتددرة خدددمتهم الـددـى مجددتمعهم ومسسسـددـاته  المتطددوعٌن والمجنددد 

 . (7  المدنٌة

أن مفدداهٌم الخدمددة االجتماعٌددة تعمددل بشددكل أساسددً علددى تنظددٌم المجتمددع وتطددوٌر حاجاتدده      

االجتماعٌة والنفسٌة التً تمثل واقعداً هامداً فدً سدلوكه   فدأهم مدا ٌبحدث عنده الفدرد هدو ا نتمداء 

ر وا لفدة االجتماعٌدة   اال كنده ولتحقٌدق كشدباع واألمن باألهمٌة نفسها التً ٌبحث فٌها عن التقدٌ

حاجدات االنسدان هندات عقبدات متنوعدة   منهدا النفسدٌة التدً تعدود الدى تارٌخده الخداص وطبٌعدة 

عالقاته األسرٌة   ومنها ما ٌعود الى العقبات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تلعب دوراً كبٌراً فً 

ٌ ف  مظاهر سوء التك
 4) . 

 

                                                           
 . 793  ص  8917  دار النهضة العربٌة   بٌروت    7محمود حسن   الخدمات االجتماعٌة المقارنة   ط (8 

 . 795المصدر نفسه   ص  (7 

 . 857  ص  8911مصطفى تركً   بحوث فً سٌكولوجٌة الشخصٌة   جامعة الكوٌت   الكوٌت    (4 
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عوائق لٌست نابعة من واقعه الخاص بل من المجتمع بشكل عام   كعدم توفر  فدرص وهذ  ال     

العمل وانتشار البطالة   أو عدم تدوفر  وسدائل التددرٌب المهندً أو عددم قددرة الدولدة علدى تدأمٌن 

مختلف كحتٌاجات ومتطلبدات الشدعب بعدد حدرب أو أزمدة مدا   ممدا ٌدسدي الدى ظهدور مشدكالت 

والخدمددة االجتماعٌددة التددً ٌمكددن للجددٌش أن ٌسدداهم فددً توفٌرهددا بددروح جدٌدددة تتطلددب المسدداعدة 

مدنٌددة وبمدددخل اصددالحً ٌهددتم بتحقٌددق التددوازن وبتنظددٌم االحتٌاجددات لتحقٌددق رفاهٌددة مجتمعٌددة 

 . (8 وأمان وانتماء واستقرار ألفراد المجتمع 

كذا فان الدور االساسً للجٌش ٌتمثل بصفة عامة فً الددفاع الدوطنً حٌدث نالحدظ فدً دول      

العالم الثالث ان المسسسة العسكرٌة تتجاوز ذلت للتدخل فً الشسون السٌاسدٌة للبلدد   فعدوي ان 

ٌكون تحت امرة السلطة المدنٌة فان العكس هو الذي ساد فً جل تجارب الستٌنٌات والسدبعٌنات 

 . (7  زالت اثار  ممتدة الى الوقت الحالً وال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 857مصدر سابق   مصطفى تركً   بحوث فً سٌكولوجٌة الشخصٌة    (8 

اد   العسكرٌون العرب وقضٌة الوحدة   مصدر سابق   ص  (7   . 71مجدي حم 
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 المبحث الثانً

 الجٌش المصري واشكاله الشرعٌة السٌاسٌة

 ابعاد مشكلة الشرعٌة السٌاسٌة فً النظام المصري -المطلب االول :

 2111موقف الجٌش المصري فً ثورة ٌناٌر  -المطل الثانً :
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 المبحث الثانً

 واشكاله الشرعٌة السٌاسٌةالجٌش المصري 

ان الشرعٌة تختلف بأختالف االنظمة السٌاسٌة   فأن كان النظدام دٌمقراطدً ٌدولً األولوٌدة      

للشعب وٌراعى خٌارات هو ٌعطً له الحق فً تقرٌر مصٌر    وٌمكنه من المشاركة فً الحٌاة 

لتعبٌر علدى عكدس االنظمدة السٌاسٌة وبكل حرٌة ودون اٌة قٌود   وٌكون له الحق فً التعبٌر وا

المغلقة الذي ٌكون فٌهدا الشدعب هدو اخدر مدن ٌعلدم بدالقرارات   وحتدى وان كدان لده دراٌدة بتلدت 

 القرارات فال مجال له فً التدخل واعطاء رأٌه .

وسوف نتنداول فدً هدذا المبحدث مطلبدٌن : المطلدب االول ٌتضدمن : ابعداد مشدكلة الشدرعٌة      

ي   والمطلب الثانً ٌتناول : موقف الجٌش المصري فً ثورة ٌنداٌر السٌاسٌة فً النظام المصر

7188 . 

 ابعاد مشكلة الشرعٌة السٌاسٌة فً النظام المصري -المطلب االول :

شهدت المنطقة العربٌة عامة ومصر خاصة حراكاً وموجة من االحتجاجات من طرق فئات      

مجتمعٌة مختلفة مدن الشدعب مدن أجدل المطالبدة بحقدوقهم الوظٌفٌدة والمهنٌدة   فهندات العدٌدد مدن 

العوامل السٌاسٌة التً ساهمت فً اسقاط النظام المصري   ومن بٌن تلت الدوافع التً قادت الى 

 : (8 هً كاالتً الشعب المصري ثورة 

 

 

                                                           
محمد مختار قندٌل   محمود خلٌفة جودة   أبعاد وتدداعٌات الثدورة المصدرٌة داخلٌداً وخارجٌداً جرٌددة الحدوار  (8 

 . www.ahewar.org  الرابط  7188/  0/  77   4313المتحدة   العدد 

http://www.ahewar.org/
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 االزمة البنائٌة فً النظام السٌاسً : -اوالً :

والتددً تتمثددل أهددم مظاهرهددا التددً ٌعددانً منهددا النظددام السٌاسددً المصددري خصوصدداً فهددذ       

المشكلة التً عانت منها الدولة والنظام السٌاسً فً حد ذاتده ممدا أثدر علدى أدائده وفعالٌتده كدون 

عدد المهدد االساسدً ألسدتمرار كفداءة واسدتقرار الدولدة   وكدذلت المسدبب االساسدً هذ  المشكلة ت

ألنهٌددار اسسددها وقوامهددا التددً تقددوم علٌدده   فاالسددتبداد والت سددلط واالنفددراد بالسددلطة أحددد المالمددح 

 . (8 الرئٌسٌة للنظام السٌاسً المصري 

هدا السدلطات الدسدتورٌة المتمثلدة واالستبداد كذلت ٌظهر من خالل المكاندة الكبٌدرة التدً تملك     

فً رئاسة الدولة ورئٌس الجمهورٌة   سدواء فدً ظدل الظدروف العادٌدة او االسدتثنائٌة   فدرئٌس 

الجمهورٌة له قٌدادة الحدزب الحداكم   تضدمن لده السدٌطرة علدى التنظدٌم السٌاسدً الدذي ال توجدد 

 . (7 لطة التشرٌعٌة فواصل واضحة بٌنه وبٌن الدولة   وكذلت تضمن له السٌطرة على الس

وكضافة الى حالة االختناق السٌاسً الدذي نهجده النظدام السٌاسدً عبدر الدتحكم فدً تعددٌالت      

الدسدددتور   والسدددٌطرة علدددى وسدددائل االعدددالم اذ ادى الدددى تعطٌدددل الحٌددداة السٌاسدددٌة واصدددبحت 

 . (4 محصورة بٌد االسر الحاكمة ورجال االعمال المهٌمنة والمستنزفة لثروات البالد 

 هٌمنة رجال المال على السلطة : -ثانٌاً :

فٌعد مالكو منشأت االعمال الكبٌرة   الطبقة االجتماعٌة الوحٌدة التً تدعم النظدام المصدري      

  حٌث نجد رجال االعمدال بدارزٌن فدً مصدر   فدً الهٌئدات القٌادٌدة فدً الدوطن الددٌمقراطً   

                                                           
 محمد مختار قندٌل   محمود خلٌفة جودة   المصدر السابق . (8 

الددددرابط   7183/  4/  71سددددعٌد خالددددد الحسددددن   الحددددرات االحتجدددداجً بمصددددر االسددددباب والتددددداعٌات    (7 

omwww.marocdroit.c  . 

   415زٌاد حافظ   ثورة ٌناٌر فً مصر   تسداسالت الحاضدر والمسدتقبل   مجلدة المسدتقبل العربدً   العددد  (4 

 . 87  ص  7113السنة 

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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فنجد أن تأثٌر رجال االعمال فً النظام السٌاسً المصري مس جمٌع مراكز القوى داخل الدولة 

السلطات   ومس كذلت حتى الجانب االعالمدً   فٌنشدط رجدال االعمدال فدً مجدال تشدكٌل  كلو

 الرأي العام من خالل وسائل االعالم التً ٌمتلكونها .

 

 العمل بقانون الطوارئ : -ثالثا : 

والددذي تسددبب فددً سددٌطرة الجهدداز االمنددً علددى مصددر   هددو القددانون المعمددول بدده بموجبدده      

توسدعت أجهدزة الشددرطة   وعلقدت الحقدوق الدسددتورٌة وفرضدت الرقابدة وقٌددد القدانون بشدددة أي 

 . (8 نشاط سٌاسً غٌر حكومً مثل : تنظٌم المظاهرات   او تنظٌمات سٌاسٌة غٌر مرخصة 

 

 بٌن السلطات : الألتوازن -رابعاً :

ٌ دز       حٌث نجد أنه الفصل بٌن السلطات وكذلت هٌمنة سلطة على حساب أخدرى   وهدذا مدا م

األنظمة العربٌة بصفة عامة ومصدر بصدفة خاصدة   فالسدلطة التنفٌذٌدة هدً مركدز القدرار ولهدا 

  ممدا جمٌع السلطات واالختصاصات   وتأتً السلطة التشرٌعٌة كسلطة تابعدة للسدلطة التنفٌذٌدة 

 . (7 قلل ذلت من مكانه البرلمان 

 

 

                                                           
مصطفى كامل السٌد   أضواء على النظام السٌاسً فً مصر   المسسسة العربٌة للدراسات والنشر   االردن  (8 

 . 495  ص  7118  

أنور محمدود زنداتً   الحالدة الدسدتورٌة فدً مصدر   المركدز العربدً لربحداث ودراسدة السٌاسدات   قطدر    (7 

 .  way.info-www.integrity  الرابط  3  ص  7187

http://www.integrity-way.info/
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 2111موقف الجٌش المصري فً ثورة ٌناٌر  -المطلب الثانً :

الددرئٌس االسددبق حسددنً مبددارت فقددد سددعى ان انتقددال مصددر الددى الدٌمقراطٌددة   ومنددذ تنحددً      

المجلس االعلى للقوات المسلحة الى توجٌه عملٌة التحدول الددٌمقراطً وذلدت لمكاندة الجدٌش فدً 

أعٌن الكثٌرٌن   وتطلع الشعب الى تحقٌق االمن واالستقرار فقد تكلدف المجلدس االعلدى للقدوات 

ضغط االحتجاجات الشدعبٌة احددى    عبر 7188فبراٌر  88المسلحة بمسسولٌة ادارة البالد ٌوم 

 . (8 اهم هذ  العوامل   وهو الدور الذي لعبه الجٌش المصري فً صٌاغة السٌاسة المصرٌة 

ففددً بداٌددة االمددر اتخددذت القددوات المسددلحة موقددف الحٌدداد   والددداعم فددً نفددس الوقددت لثددورة      

الضدامن للدٌمقراطٌدة الشباب   وكذلت فان العدٌد مدن التحلدٌالت وصدفت الجدٌش المصدري بأنده 

واالستقرار   وأنه قدادر علدى قٌدادة الدبالد نحدو الدٌمقراطٌدة رغدم أن الكثٌدر مدن هدذ  التحلدٌالت 

كانت تحذر من االطاحة بمبارت وان فهم هذا التحلٌدل ٌعدود الدى طبٌعدة مدا تحظدى بده المسسسدة 

 . (7 العسكرٌة من مصداقٌة كبٌرة 

طاء السٌاسددٌٌن فددً مصددر لمقاومددة خطددط التورٌددث   حٌددث مثددل الجددٌش االمددل االخٌددر للنشدد     

فبراٌدر والدذي صددر  81وٌمكن القول بأن بٌان المجلس االعلى للقوات المسدلحة رقدم واحدد فدً 

بشكل مفاجئ على لسدان اللدواء " محسدن الفنجدري "   حٌدث سداهم هدذا البٌدان فدً تكدرٌس هدذ  

ات الشعب المصري وما ورد فٌده النظرة تجا  دور الجٌش خاصة   وأنه تحدث عن حماٌة تطلع

مددن تأٌٌددد مطالددب الشددعب المشددروعة واتخدداذ  مددن اجددراءات للحفدداظ علددى الددوطن ومكتسددباته 

وطموحددات شددعب مصددر العظددٌم   وبالتددالً فقددد قدددم البٌددان ان الجددٌش هددو الحددارس علددى تنفٌددذ 

                                                           
 . 491مصطفى كامل السٌد   المصدر السابق   ص  (8 

 . 35المصدر السابق   ص علً الدٌن هالل    (7 
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اد متواصدل مطالب شباب الثورة المشروعة فً اطار الشرعٌة   مقرراً االستمرار فً حالة انعقد

 . (8 وبحث ما ٌمكن اتخاذ االجراءات تجا  حماٌة هذ  الثورة 

تشابهت مع الثدورات االخدرى فدً كونهدا ثدورة شدعبٌة وفدً عنصدر  7188ٌناٌر  75وان ثورة 

المفاجأة   وجذرٌة التغٌٌر   كما مثلت تجسدٌداً لعنصدر مهدم وهدو عنصدر التدراكم الدذي غالبداً ال 

 . (7 تدركه السلطات 

ففً بعي االحٌان كانت طالئع الجٌش الثوري تسدبق الجمداهٌر وتعبدر عدن امالهدا وتحمدً      

تحقٌق تلت االمال فً معظم الثورات   وجاءت ثورة ٌناٌر لتضٌف للخبرة الثورٌة اضافة جدٌدة 

  فددالثورة السددلمٌة انتشددرت فددً جمٌددع ربددوع مصددر واسددتمرت رغددم سددقوط الشددهداء وصدددرت 

مصري بالنزول من معسكراتها الدى الشدوارع  عدادة االنضدباط   وهدو االوامر لقوات الجٌش ال

ما قوبل بسعادة غامرة من المصرٌٌن لثقتهم فً القوات المسلحة   وقد لعب الجٌش دور الحدامً 

 . (4 للثورة المصرٌة منذ بداٌتها   وهو دور غٌر تقلٌدي بالنسبة لجٌوش العالم 

قوات المسلحة ألوامر السلطة   فسوف تضرب المٌدان   وعلى الوجه االخر فلو استجابت ال     

ولو استجابت لدعوى الشرعٌة فقد كان علٌها ان تحمً المٌدان اي ان الجٌش كان لحظدة مٌدزان 

السددالمة الوطنٌددة   وكددان الشددعب ٌرٌددد وجددود  وكددان ٌطلددب انحٌدداز    وهددذا ٌعنددً ان الجددٌش 

 . (3 موجود بدور قرٌب لموضوع الشرعٌة مع المٌدان 

 

 

                                                           
 735  ص  7187لشروق   القاهرة   محمد حسنٌن هٌكل   مصر الى اٌن ؟   ما بعد مبارت وزمانه   دار ا (8 

 . 735المصدر نفسه    (7 

 . 94  ص  7188  عبد الفتاح السٌد   ثورة التحرٌر اسرار وخفاٌا ثورة الشباب   دار الحٌاة   القاهرة  (4 

 . 93نفسه   ص المصدر  (3 
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 المبحث الثالث

  2113حزٌران  31تدخل الجٌش المباشر بعد 

 عدم االستقرار السٌاسً وتدخل الجٌش -المطلب االول :

 حزٌران 31التطورات السٌاسٌة بعد تدخل الجٌش فً  -المطلب الثانً :
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 المبحث الثالث

 2113/ حزٌران  31تدخل الجٌش المباشر بعد 

منعطفداً  7184ٌونٌدو  41شكلت المظاهرات العارمدة التدً شدهدتها المددن المصدرٌة   ٌدوم      

ٌنداٌر  75نوعٌاً جدٌداً فً تدارٌ  مصدر   فبعدد ان تغٌدر الوضدع السٌاسدً فدً مصدر بعدد ثدورة 

  ظهددرت علددى السدداحة قددوى سٌاسددٌة جدٌدددة الددى جددوار االئتالفددات الشددبابٌة   واكتسددبت  7188

ٌة قوة دفع جدٌدة واتسمت أنشطتها بالحٌوٌة والفاعلٌة   حٌث شاركت فً معدارت التعددٌة الحزب

ابتداء من معركة االسدتفتاء علدى التعددٌالت الدسدتورٌة فدً  7187   7188عدٌدة طوال عامً 

  الى  7187  وتشكٌل لجنة دستور  7187الى االنتخابات البرلمانٌة اواخر عام  7188مارس 

 . 7187الجمهورٌة  ان تمت انتخابات رئاسة

وسدوف نتنداول فددً هدذا المبحدث دراسددة مطلبدٌن   المطلدب االول ٌتندداول : عددم االسددتقرار      

 41السٌاسً وتدخل الجٌش   والمطلب الثانً ٌتناول : التطورات السٌاسٌة بعد تدخل الجٌش فً 

 . 7184حزٌران 

 عدم االستقرار السٌاسً وتدخل الجٌش  -المطلب االول :

شهدت الساحة المصرٌة موجة ثورٌة جدٌدة أدت الى نزول مالٌٌن المصرٌٌن الى الشوراع      

ٌونٌددو   وزٌددادة الدددعوات لعددودة المسسسددة العسددكرٌة للنددزول الددى المٌددادٌن    41والمٌددادٌن فددً 

واحداث تغٌٌرات سٌاسٌة داخلٌة واقلٌمٌة ودولٌة فارقة بعد اعالن القوات المسدلحة تضدامنها مدع 

ٌونٌو وعزل الرئٌس محمد مرسً   واعالن القدوات المسدلحة بمشداركة  41موجة الثورٌة فً ال
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قوى سٌاسٌة ودٌنٌة عن خارطة طرٌق جدٌدة تسلم بمقتضــاها رئٌس المحكمدة الدسدتورٌة العلٌدا 

 . (8 " عدلً منصور " مهام منصبه كرئٌس مسقت للبالد 

ر   االمر الذي مه د الطرٌدق مدن جدٌدد لتددخل ٌناٌ 75والتً هدفت الى تصحٌح مسار ثورة      

   7184ٌولٌدو  4القوات المسلحة المصرٌة لممارسة دورها السٌاسً بشكل حاسدم فدً قدرارات 

عبر ازاحة حكم االخوان المسلمٌن عن السلطة وعزل الرئٌس محمد مرسً   واصدار قدرارات 

 . (7 لمرحلة انتقالٌة جدٌدة 

بواقع سٌاسدً معقدد    7183ٌناٌر  85و  83لالستفتاء فً  7184فقد ارتبط طرح دستور      

فالمجتمع المصري ٌمر بحالة من االستقطاب بٌن مسٌد لترتٌبات خارطة الطرٌق التً تم اعالنها 

ٌونٌو   ومعاري لهذ  الترتٌبات   وسرعان ما تحول هذا االستقطاب الى موجات  41بعد ثورة 

االخدوان المسدلمٌن اربدات المشدهد السٌاسدً بالتظداهرات من العنف السٌاسً اثر محاولة جماعة 

 . (4 الٌومٌة ومحاولة التأثٌر على نتائج الدستور   العمل على ابطال مسٌرة االستفتاء 

وكانددت القٌددادة العامددة للقددوات المسددلحة قددد أتخددذت كددل الترتٌبددات واالجددراءات المرتبطددة      

مٌن لالسدتفتاء علدى مشدروع الدسدتور تنفٌدذاً للقدرار بمعاونة وزارة الداخلٌة فً تنظٌم أعمال التدأ

بشأن دعوة الشعب المصري لالستفتاء على مشروع الدستور  7184لسنة  021الجمهوري رقم 

 . (3 الجدٌد   والتأكد من تفهم جمٌع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماٌة المواطنٌن 

 

                                                           
عبد الدرحمن عمدرو   تحددٌات التحدول الددٌمقراطً فدً مصدر   مركدز القداهرة لحقدوق االنسدان   القداهرة    (8 

 . 714  ص  7188

 . 14  ص  8991عبد هللا احمد   الجٌش والدٌمقراطٌة فً مصر   دار سٌنا للنشر   القاهرة    (7 

 . 825  ص  7188تبة جزٌرة الورد   القاهرة   مصطفى منذور   حتى نجنً ثمار الثورة   مك (4 

أمددانً الطوٌددل   معركددة حكددم المصددرٌٌن بددٌن الجددٌش واالخددوان   مجلددة سٌاسددات عربٌددة   المركددز العربددً  (3 

 . 38  ص  7184لربحاث ودراسة السٌاسات   العدد   
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وكذلت نفذت عناصر مشتركة من القوات المسلحة ووحدات مدن األمدن المركدزي وعناصدر      

الحماٌة المدنٌة بوزارة الداخلٌدة العدٌدد مدن البٌاندات العملٌدة واألنشدطة التدرٌبٌدة ألنسدب أسدلوب 

 . (8 لتأمٌن اللجان ومقار االستفتاء 

 حزٌران : 31 التطورات السٌاسٌة بعد تدخل الجٌش فً -المطلب الثانً :

بعد ان تضمنت خرٌطة الطرٌدق التدً أعلنهدا وزٌدر الددفاع " عبدد الفتداح السٌسدً " مالمدح      

التحول الدٌمقراطً الحقٌقً   فقد استندت خرٌطة الطرٌق الى تحدرت القدوات المسدلحة اسدتجابة 

فدً فتدرة محددودة بعد أن حققت دعماً شعبٌاً هائال لبلورة االرادة الشعبٌة التً مثلتها حركة تمرد 

  والتً اعتمدت على كجدراءات دٌمقراطٌدة معتدرف بهدا   مدن حٌدث اللجدوء الدى المطالبدة بألٌدة 

نده مدن االنتخابات المبكرة بدالً من أنسداد األفدق السٌاسدً تحدت مظلدة االسدتقطاب الحداد   كمدا أ

حزٌران ( جاء عبر توجٌده االندذارات للقدوى  41المهم التأكٌد على ان تدخل الجٌش فً ثورة   

 . (7 حزٌران  41السٌاسٌة قبل 

فقد ترتب على التغٌر السٌاسً الذي شهدته البالد وتدخل المسسسة العسكرٌة   تغٌدر مباشدر      

هو مدا أدى الدى تغٌدرات موازٌدة فدً مالمدح فً الطبقة الحاكمة للبالد والدوائر المرتبطة بها   و

النخبة السٌاسٌة فً البالد   وصعود القوى المنتصرة فً صراع السدلطة وتكدرٌس مكانده النخبدة 

العسدددكرٌة   وٌقصدددد بدددذلت مسسسدددات الدولدددة المنتصدددرة تحدددـدٌداً   الجدددٌش   وأجهدددزة األمدددن   

ادت عملٌدة التغٌٌدر السٌاسدً بعدد والقضاء (   وهذا ما ٌرتبط بشكل اساسً بطبٌعة القوى التً ق

 . (4 حزٌزان  41مظاهرات 

                                                           
 . 829مصطفى مندور   المصدر السابق   ص  (8 

الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة   مصر نموذجاً (   شهادة ماجسدتٌر   جامعدة فرٌدة العمراوي   ازمة  (7 

 . 811  ص  7183محمد خضٌر   الجزائر   

 . 811فرٌدة العمراوي   المصدر السابق   ص  (4 
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حٌث قامت المسسسة العسكرٌة بعزل " مرسً " من منصب رئٌسً الجمهورٌة بعدد سدحب      

الجمدداهٌر لثقتهددا مندده   وعلددى الددرغم مددن تددولً المستشددار " عدددلً منصددور " رئددٌس المحكمددة 

 ان المسسسددة العسددكرٌة ظلددت العنصددر العلٌددا لمنصددب رئددٌس الجمهورٌددة المسقدت االالدسدتورٌة 

 . (8 االكثر تأثٌراً فً المشهد السٌاسً 

وبعد ان تم تعدٌل خارطة الطرٌدق وتقددٌم موعدد االنتخابدات الرئاسدٌة علدى النٌابٌدة قدد فدتح      

الباب مجدداً ألحتالل المسسسة العسدكرٌة صددارة المشدهد السٌاسدً واعدادة الطرٌدق امدام النائدب 

 . (7 الوزراء ووزٌر الدفاع عبد الفتاح السٌسً لرعالن عن ترشحه للرئاسة االول لرئٌس 

وعلى هذا النحو كصدر الرئٌس المسقت " عدلً منصوري " بقرار ترقٌة الفرٌق االول عبد      

الفتاح السٌسً لرتبة ُمشٌر   وهذ  الترقٌة تمنح دائماً بعد انتصدار عسدكري هدام   ممدا ٌعندً ان 

مسسسددة العسددكرٌة بمواجهددة العنددف والقضدداء علددى االرهدداب اعتبددرا انتصدداراً تفددوٌي الشددعب لل

 72للمشٌر السٌسً على اري المعركة   ومع صدور بٌان المجلس األعلى للقوات المسلحة فً 

  والذي جاء على أثدر الجلسدة الطارئدة للمجلدس   وذلدت السدتعراي مدا مدرت بده  7183ٌناٌر 

وثدورة    7188ٌنداٌر  75الحافلة باألحداث الكبدرى مندذ ثدورة  البالد فً هذ  األوقات التارٌخٌة

 . (4  7184ٌونٌو  41

 

 

 

                                                           
 . 819فرٌدة العمرواي   المصدر السابق   ص  (8 

 . 75  ص  7183  بٌروت   راسات والنشر احمد حمروش   مصر والعسكرٌون   المسسسة العربٌة للد (7 

 . 75المصدر نفسه   ص  (4 
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 االستنتاج

نستنتج ممدا سدبق أن كحددى أهدم عالمدات هدذ  المرحلدة هدً عدودة الدولدة المصدرٌة بشدكلها      

التقلٌدي   وهً دولة المسسسة العسكرٌة وعودة النضب العسكرٌة الى المشهد السٌاسً   والتدً 

طالمدا أرتبطدت مدوازٌن القدوى السٌاسدٌة فدً هدذ  الدولدة ظلت تمثل القلدب الصدلب لهدذ  الدولدة ف

بالجٌش   وارتبط الجٌش بالقرار السٌاسً سواء العسكري او غٌر العسكري   وكون الجٌش هو 

النواة الصلبة للدولة ال ٌعنً بالضرورة أن الدولة محكومة عسكرٌاً   فكدان الجدٌش هدو الحصدن 

أوقددات االحددتالل   وظلدت القددوات المسددلحة تلعددب هددذا الدددور خددالل للدولددة المصددرٌة فددً  المدانع

خالل فترة حكم " محمد مرسً " عندما كانت الدولة على شفا انهٌار وشٌت   فكان مدن المتوقدع 

بل من المتوارث ان ٌتدخل الجٌش لكً ٌوضح انه ال ٌمكن ان ٌتم المساس بمفاصدل ومسسسدات 

 الدولة .
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 الخاتمة

 -ان أهم ما توصل ألٌه البحث النتائج التالٌة :     

قوة وهٌبة المسسسدة العسدكرٌة هدً ضدمان للحفداظ علدى تماسدت الدوطن وهٌبدة  – 8

 األمن القومً المصري .

ومدا بعددها وضدعت مصدر أمدام  7184ٌولٌو  4ٌونٌو وقرارات  41أن احداث  – 7

 . 7188ٌناٌر  75ٌما بدأت مع ثورة الدخول فً مرحلة ثورٌة جدٌدة   ألستكمال ف

ظهرت حرفٌة الجٌش المصري بأنحٌاز  للشعب وقدرته على التعلم من أخطداء  – 4

 المرحلة االنتقالٌة .

أن تدخل المسسسة العسكرٌة المصرٌة فً الحٌاة السٌاسٌة ونزولده الدى الشدارع  – 3

طنٌددة الشددعبٌة لددم ٌكددن ٌهدددف األسددتٌالء علددى السددلطة وال الوقددوف ضددد الحركددات الو

 ولكن الحفاظ على األمن القومً المصري .

وجود النضب العسدكرٌة داخدل بنٌدة النظدام السٌاسدً جعدل المسسسدة العسدكرٌة  – 5

 تمارس التأثٌر على الشأن السٌاسً المصري .
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 قائمة المصادر

 الكتب -اوالً :

  دار المعدارف   القداهرة  8أحمد ابراهٌم خضر   علم االجتماع العسكري   ط – 8

 م .8911  

أحمدد حمددروش   مصدر والعسددكرٌون   المسسسددة العربٌدة للدراسددات والنشددر    – 7

 م .7183بٌروت   

  مسسسدة  8وردٌزجات   الجٌوش والسٌاسة   ترجمدة عبدد الحمٌدد عبدد هللا   ط – 4

 م .8917روت   األبحاث العربٌة   بٌ

مجدددي حمدداد   العسددكرٌون العددرب وقضددٌة الوحدددة   مركددز دراسددات الوحدددة  – 3

 م .8912العربٌة   بٌروت   

  دار النهضددة العربٌددة    7محمددود حسددن   الخدددمات االجتماعٌددة المقارنددة   ط – 5

 م .8917بٌروت   

سددة مصددطفى كامددل السددٌد   أضددواء علددى النظددام السٌاسددً فددً مصددر   المسس – 0

 م .7118العربٌة للدراسات والنشر   االردن   

محمد حسنٌن هٌكل   مصر الى أٌن   مدا بعدد مبدارت وزمانده   دار الشدروق    – 2

 م .7187القاهرة   
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  القدداهرة   مصدطفى منددور   حتدى نجندً ثمددار الثدورة   مكتبدة جزٌدرة الدورد  – 1

 م .7188

  مركددز دراسددات الوحدددة العربٌددة    8علددً الدددٌن هددالل   العددرب والعددالم   ط – 9

 م .8911بٌروت 

عبد الفتاح السٌد   ثورة التحرٌدر أسدرار وخفاٌدا ثدورة الشدباب   دار الحٌداة    – 81

 م .7188القاهرة   

عبد الرحمن عمرو   تحدٌات التحول الدٌمقراطً فً مصدر   مركدز القداهرة  – 88

 م .7188لحقوق االنسان   القاهرة   

عبد هللا أحمد   الجٌش والدٌمقراطٌة فدً مصدر   دار سدٌنا للنشدر   القداهرة    – 87

 م .8991

قً   دار السدا 8فساد كسحق الخوري   العسكر والحكم فً البلدان العربٌة   ط – 84

 م .8991  لندن   

 رسائل الماجستٌر والبحوث  -ثانٌاً :

مصطفى تركً   بحوث فً سٌكولوجٌة الشخصدٌة   جامعدة الكوٌدت   الكوٌدت  – 8

 م .8911  

فرٌدة العمراوي   ازمة الشرعٌة فً االنظمة السٌاسٌة العربٌة   مصر نموذجداً  – 7

 م .7183(   شهادة ماجستٌر   جامعة محمد ضٌر   الجزائر   
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 المجالت -ثالثاً :

أمانً الطوٌل   معركة حكم المصرٌٌن بٌن الجدٌش واالخدوان   مجلدة سٌاسدات  – 8

 م .7184   3عربٌة   المركز العربً لربحاث ودراسة السٌاسات   العدد 

زٌدداد حددافظ   ثددورة ٌندداٌر فددً مصددر   تسدداسالت الحاضددر والمسددتقبل   مجلددة  – 7

 م .7113  القاهرة    415المستقبل العربً   العدد 

 المواقع االلكترونٌة  -رابعاً :

محمدد مختددار قنددٌل   محمددود خلٌفددة جدودة   أبعدداد وتدداعٌات الثددورة المصددرٌة  – 8

  الرابط  7188/  0/  77  4313داخلٌاً وخارجٌاً   جرٌدة الحوار المتمدن   العدد 

 :www.ahewar.org  

انور محمدود زنداتً   الحالدة الدسدتورٌة فدً مصدر   المركدز العربدً لربحداث  – 7

 .  way.info-www.integrity  الرابط :  7187ودراسة السٌاسات   قطر   

 4/  71سعٌد خالد الحسن   الحرات االحتجاجً بمصر األسدباب والتدداعٌات    – 4

 .  www.marocdroit.com  الرابط :  7183/ 
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http://www.integrity-way.info/
http://www.marocdroit.com/

