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 مقدمة 

يناير أعاد للواجهة مجموعة من   25ما مرت به وزارة الداخلية بعد أحداث ثورة  إن  

األسئلة عن وظيفة الشرطة، والسياسات املفترض اتباعها إلعادة إصالح منظومة 

املركزي   السؤال  وكان  أم يف  :  املطروحالشرطة.  الشعب  خدمة  الشرطة يف  هل 

السؤال الجوهري يف  الفارق  ذلك  ولعل  النظام؟  الحال خدمة  بطبيعة  ينعكس  ين 

 . ىلع الوظيفة ومفهوم األمن

القيادة  عند  األمن  مفهوم  يتبع  جزء  هو  الداخلية  وزارة  عند  األمن  مفهوم  إن 

والسلطة  فوزارة  السياسية  رئيسي،  بشكل  الرئيس  يف  املتمثلة  التنفيذية 

من    الداخلية تنفذ السياسات العليا لألمن الداخلي، طبًقا ملا يملى عليها تنفيذه



 

، ويخضع تعيين وزير الداخلية من قبل الرئيس وليس رئيس برامج وخطط وأهداف

    . الحكومة أو البرملان

تستند الهناك   الذي  لألمن  الرئيسي  املفهوم  أن  تؤكد  التي  املؤشرات  من  عديد 

جذور   من  بداية  تهديدات،  أي  من  النظام  حماية  مفهوم  هو  الداخلية  وزارة  عليه 

تنظيمها وحتى  لوزارة   نشأتها  املنتمون  عليها  يتدرب  التي  واملفاهيم  والقيم 

 الداخلية؛ ضباًطا كانوا أو مجندين، بجانب تسليحها وضوابط وآليات استعماله. 

وزارة   إن  نقول  أن  يمكن  الثورة،  بعد  ما  أحداث  خالل  الداخلية  لسلوك  وبالرجوع 

إحداث تهدف إلى    تمارس سياسة  من خالل تكتيكاتها ىلع األرض كانت  الداخلية

فراغ أمني، بحجة عدم ممارسة العنف ضد املواطنين، أو عدم التدخل، بحجة أن األمر 

ظاهرة  تنامي  يف  املساهمة  يف  فعال  تأثير  لها  كان  هنا  واملمارسة  سياسي، 

واملساهمة   مصر،  يف  واآليديولوجية  السياسية  املكونات  بين  كذلك االستقطاب 

من خالل الفراغ األمني،   نظام تنتجه الثورة  ىلع أي  يف إحداث ضغوط اقتصادية

ب سينعكس  الذي  عدم األمر  أو  استثماراتهم  سحب  يف  املستثمرين  ىلع  التأثير 



 

األمنية  األوضاع  بسبب  انخفضت  التي  السياحة  بخالف  جديدة،  استثمارات  دخول 

 . وعدم االستقرار

ارة الداخلية  ما نريد مناقشته يف تلك الورقة هو وضع تعريف مفهوم األمن عند وز

من واقع املمارسة وذكر العوامل التي ساهمت يف َتَشُكل ذلك املفهوم عبر تتبع 

جذور تلك العناصر تاريخيا، والهدف من ذلك هو أن نشير إلى أن مسألة إصالح جهاز 

الشرطة أو وزارة الداخلية يجب أن تذهب وتشتبك يف اصالح املفهوم ذاته وليس 

أو تغ إدارات  الداخلية كما  تغيير تبعية  لوزارة  التابعة  القطاعات  يير تسمية بعض 

الجهاز    فإصالححدث مع "قطاع أمن الدولة" عندما تغير إلى "قطاع األمن الوطني"،  

 أو تغييره يجب أن يكون أعمق من اإلصالحات اإلدارية والهيكلية. 

ارتكزت ىلع يف مصر    معظم الدراسات واألبحاث التي ناقشت اصالح جهاز الشرطة

بشكل أساسي ومناقشة بعض املعضالت املتعلقة    والتشريعية  الهيكليةالبنية  

تأتي ىلع رأسهم   .وهي يف معظمها جيد والبعض األخر متكرر  بمسألة االصالح،



 

الوطنية   الشرطة   إلعادةاملبادرة  "شر  1، بناء  مصر"، بورقته  لشعب  وورقة   2طة 

للنهوض،  املصري  املؤتمر  من  خرجت  التي  "املؤسسة ت  3السياسات  عنوان  حت 

اإلصالح"،  وتحديات  مصر  يف  )الشرطة(  عليه  تيوال  4األمنية  حضارة   اأشرف   مركز 

عاشور  والبحوث،  للدراسات عمر  ورقتي  إلى    يف  األمني  القطاع   "اصالح    باإلضافة 

التي لخص فيها األهداف الرئيسية من اصالح القطاع   ،" والتحديات  املشكالت:  مصر

األول   هدفين  يف  األمن،  األمني  لجهاز  فعالة  ومساءلة  ورقابة  ادارة  أنظمة  انشاء 

ان ملوذلك بأن تكون الرقابة داخليا من خالل السلطة التنفيذية أو خارجيا من البر

م الخدمات تحسين طرق تقديأما الهدف الثاني يتمثل يف  والسلطة التشريعية،  

أما الورقة الثانية "اصالح القطاع األمني وثورات الربيع العربي"    5، األمنية والعدلية

فيها   مع   أن   عنتحدث  األمن  سلوك  هو  الثورات  لخروج  الرئيسية  األسباب  أهم 

ثم ذكر   جتمع بشكل عام وذكر العديد من األمثلة يف تونس ومصر وليبيا وسورياامل

االستقطاب حالت دون تحقيق عملية اصالح ناجح، منها    مجموعة من األسباب التي

 
طة:    1  / http://www.policeforegypt.orgموقع المبادرة المرصية إلعادة بناء الشر
طة لشعب مرص، يونيو  2 طة. ، اإلصدار الرابع،  2013شر  رابطالمبادرة الوطنية إلعادة بناء الشر
: عقد هذا المؤتمر بتاري    خ    3  .  2012يوليو  17 -  16المؤتمر المرصي األول للنهوض: نحو دولة قوية ومجتمع مشارك: اإلصالح المؤسسي
ي مرص وتحديات اإلصالح، المؤتمر المرصي   4

طة( ف   رابطللنهوض. اللواء صالح حافظ، محمد محمود عبدالعال، رشا عبدالواحد، المؤسسة األمنية )الشر
ي مرص: المشكالت والتحديات، مركز بروكينجز الدوحة،    5

ي ف 
 رابط ، 2012عمر عاشور، اصالح القطاع األمن 
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أدت  التي  الثوريين(  أو  اإلصالحيين  )سواء  القوى املختلفة  بين  الشديد  السياسي 

تسي األمني  يإلى  القطاع  إصالح  عملية  والسياسي   العنف  وكذلكس  املقاومة ، 

ح داخل الداخلية املحسوبة ىلع الفساد التي تلعبها القطاعات املناهضة لإلصال

األمن وقطاع  حديًثا،  املنتخبة  الحكومات  وموارد  قدرات  وكذلك  محدودية  ضعف ، 

، باإلضافة املؤسسات الديمقراطية التي فشلت يف احتواء االستقطاب السياسي

  6.محدودية املعرفة والخبرة للذين يعملون ىلع تحقيق االصالح األمني إلى

ي واالقليمي عدى ورقة يزيد الصايغ فيما لم تناقش معظم األبحاث التحدي الخارج

تعرض فيها   وتونس"   مصر  يف  الشرطة  وإصالح  السياسة:  الضائعة  "الفرصة التي 

لبعض النقاط يف اطار نقاشه التحديات واالشكاليات األمنية يف دول الربيع العربي 

جمع فيها بين املشكالت البنيوية يف النظام السياسي والتي ساهمت   بوجه عام

ا خروج  الثورة يف  بعد  املشهد  تتصدر  التي  السياسية  الفواعل  وضعف  لثورات 

عملية اإلصالح أمام األجهزة األمنية التي كانت تمتلك   إتمامومحدودية قدراتها يف  

صناعة   دون  الصحيح  النحو  ىلع  إليها  تسير  لم  لكنها  اإلصالح  عملية  يف  فرصة 

 
6 Ashour, Omar. "Security Sector Reform and the Arab Spring." SETA Perspective 16 (2014): 2. 



 

ة األمنية قدرات كبيرة التحيزات وتحقيق مكاسب حزبية ضيقة بجانب امتالك األجهز 

   7ساهمت يف افشال تلك العملية. 

االستقطاب  لعبه  الذي  الدور  عن  وعاشور  الصايغ  يزيد  عند  اجماع  هناك  كان  لقد 

األجهزة  استغلته  رئيسي  عامل  وكونه  الشرطة  جهاز  اصالح  فشل  يف  السياسي 

 فيما طورت،  لسياساته القديمة   األمنية بوجه عام وجهاز الشرطة للعودة من جديد

الداخلية أي   وزارة  احداث  لعدم  مسوغا  االرهاب  مكافحة  ملف  من  واتخذت  دورها 

اصالحية  يتغي الوطني جوهرية  رات  األمن  جهاز  الخصوص  وجه  وىلع  الجهاز  يف 

تغ تم  أكثريالذي  ليس  فيه  العامة  االدارات  مسميات  من   .ير  العديد  قدم  فيما 

من الشرطة  اقتراحات إلصالح جهاز  وإداري ىلع سبيل   الباحثين  تشريعي  منظور 

ترتكز املثال ورقة محمد علي نصر "دليل اصالح جهاز الشرطة إداريا وتشريعيا" التي  

ساعده فيها العقيد قد  داري، ووالثاني إتشريعي    البعد األول  ،بعدينىلع    تهرؤي

ونائب عن مجلس الشورى من   ،محمد محفوظ ممثال عن مبادرة اعادة بناء الشرطة

 املدنية   أكدت الدراسة ىلع الطبيعة  ،املصري الديموقراطي فريد البياضيالحزب  
 

7 Sayigh, Yezid. Missed Opportunity: The Politics of Police Reform in Egypt and Tunisia. Universitäts-und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2015.  



 

الدستور   والخدمية لنص  طبقا  الشرطة  و  لجهاز  العمل ،  يف  الشرطة  تدخل   منع 

غ الشرطة ملهمة حفظ األمن يتفراالقتصادية، واألنشطة  كذلك  واألهلي و السياسي  

  8املواطنين وحرياتهم. حقوق   مرتكبوها، وتعزيز احترامواكتشاف  الجريمةو منع 

الشرطة  تدفع جهاز  التي  األسباب  لفهم  مناقشة عميقة  إلى  الورقة  تلك  تهدف 

وتنفيذ  النظام  حماية  ىلع  تعمل  ومسارات  سلوكيات  بتبني  له  واملنتسبين 

الَتَعُرض بإيجاز   سياساته األمنية وقمع املعارضين السياسيين له، وذلك من خالل 

الجهاز وتش  التاريخية، حيث  إلى طبيعة نشأة  الوظيفة من جذورها  مرت وزارة كل 

من  بمجموعة  مرحلة  كل  اتسمت  رئيسية،  محطات  بعدة  تأسيسها  منذ  الداخلية 

من عهد   بداية  الشرطة،  العاملين بجهازاألحداث التي ساهمت يف تشكيل عقلية  

وحتى   علي  أربع.  1952محمد  الفترة  تلك  خالل  مصر  الحراك   شهدت  من  موجات 

فعت السلطة إلى تأسيس أجهزة وأقسام لجمع املعلومات عن خصومهم  د الشعبي  

 " باسم  ُعرف  فيما  املختلفة،  ونخبه  الشعب  حركة  عن  التقديرات  البوليس ووضع 

 
يعيا،   8 طة إداريا وتشر  ،  2014محمد علي نرص، دليل اصالح جهاز الشر



 

يقوم برصد حركة املجتمع كله والتعامل مع كل من يمكن أن " الذي كان  السياسي 

 . نظاميكون مصدر تهديد لل 

ا   دور  الورقة  خالل  من  سنوضح  العقيدة وكذلك  تشكيل  يف  االنجليزي  الحتالل 

القتالية لألجهزة األمنية بوجه عام، وكيف ساهمت تلك العوامل عبر الفترات الزمنية 

يتوارث داخل   الذي  األمن  الثورات، وتشكيل مفهوم  بناء مناعة ضد  املختلفة يف 

 جهاز الشرطة من جيل إلى آخر. 

ملية اإلصالح السياسي الشاملة  بشكل عام تأتي عملية اصالح جهاز الشرطة ضمن ع

للدولة والنظام، والتي يستحيل أن تتم بشكل مجزأ لكنها تعتبر أحد أهم الخطوات 

نحو الوصول لإلصالح الشامل للنظام، وهو األمر الذي يتطلب معه فهم عقلية جهاز 

الضباط  عليها  يتدرب  التي  واملنطلقات  سلوكه  تحكم  التي  والدوافع  الشرطة 

تسبين حتى يمكن وضع رؤية شامل وواقعية لعملية اصالح الجهاز من والجنود املن

 جذوره.

 



 

 جذور وظيفة البوليس السياسي

الكتب   من  مجموعة  بكتابة  الشرطة  جهاز  من  املتقاعدين  الضباط  بعض  عمل 

والدراسات من خالل اطالعهم ىلع الوثائق واملراسالت يف الحقب التاريخية خالل  

منذ   املاضيين  مصرالقرنين  يف  السلطة  رأس  ىلع  علي  محمد  ويف    ،قدوم 

بكالوريوس علوم  مقدمتهم عميد الشرطة والدكتور عبدالوهاب بكر الحاصل ىلع  

ىلع  حائز  أنه  كما  تاريخ،  قسم  األدب  يف  وآخر  القانون  يف  وليسانس  الشرطة 

الحديث   ماجستير التاريخ  يف  كتبه  ودكتوراه  أهم  ومن  يف  ،  البريطاني  "الوجود 

امل املصري"  9صرى"الجيش  الت  10و"البوليس  الكتب  من  الحقب وغيرها  رصدت  ي 

التاريخية املختلفة لجهاز الشرطة أو موضوعات تتعلق بالجريمة، كذلك قام بعض 

منها  الداخل  من  الشرطة  جهاز  عن  صورة  تعطي  التي  مذكراتهم  بكتابة  الضباط 

عبدالعزيز،  السياسي ملحمد  البوليس  الل   11مذكرات ضابط  واء حسن طلعت وكتاب 

"، ومذكرات وزير الداخلية األسبق 1971مايو  –  1935"يف خدمة األمن السياسي: مايو  

 
يطان  ف  الجيش المرصى :  9  1982، دار المعارف،   ١٩٤٧- ١٩٣٦عبد الوهاب بكر محمد، الوجود البر

10  ،    1992عبد الوهاب بكر محمد، البوليس المرصي، مكتبة مدبولي
، محمد عبد العزيز، يناير  11 ي البوليس السياسي

 . 1، ط  2015مذكرات ضابط ف 



 

اللواء حسن أبو باشا "يف األمن والسياسة مذكرات حسن أبو باشا"، وتقدم لنه هذه 

املجموعة من الكتب بعض املؤشرات فيما يخص املنهجية والعقلية األمنية التي 

ووزارة الداخلية حينها، بجانب بعض اإلصدارات من مركز بحوث   تدير قطاع أمن الدولة 

وكتاب أحمد موالنا "جذور العداء"   12الشرطة مثل كتاب "الشرطة والنضال الوطني"، 

ط وكيف تاريخ جهاز أمن الدولة منذ نشأته فى تسلسل بسيالذي استعرض فيه  

  حتالل وجود اال  لحركات الوطنية و االسالمية التي ناهضتاقمع  ساهم الجهاز يف  

عملها، االنجليزي   وتطور  األمنية  األجهزة  اتبعتها  التي  واألساليب  وقام    13والطرق 

مرحلة،  لكل  موجز  بشكل  مقاالت  هيئة  ىلع  املاجستير    14بنشرها  رسالة  وتعتبر 

" أحد أهم الدراسات التي تعرضت 1922  –  1805لعبدالوهاب بكر "البوليس يف مصر  

 ته. لتطور جهاز األمن منذ نشأ

إعتمادًا ىلع ما ذكرناه سابقًا من الكتب والدراسات سنقوم باستعراض تطور جهاز  

 األمن يف مصر يف خمس محطات رئيسية ىلع النحو التالي:

 
ي ) 12

طة والنضال الوطن  طة، ط.  –( 1981  - 1881الشر  . 1982مركز بحوث الشر
 .2013،  1أحمد موالنا، )جذور العداء(، ط  13
ي مرص، موقع البوصلة، أحمد موالنا، تاري    خ أج  14

   https://nr.tn/3o8ocQAهزة األمن السياسي ف 

https://nr.tn/3o8ocQA


 

 

 .. الخدمة الوطنية وجهاز »الضبط والربط« (1848-1805) املحطة األولى: محمد علي

الباشا،   محمد   حقبةل( سياقات نقدية  2001ذكر خالد فهمي يف كتابه )كل رجال 

، بعضها اتسم بجوانب إيجابية للتجربة، والبعض األكثر بجوانب سلبية ىلع علي

الصعيد اإلنساني يف نقده للحداثة والخطاب القومي. إن الظروف التي فرضت ىلع 

الكبيرة والتجنيد اإلجباري أو ما عرف  الفالحين وسكان الريف يف مصر لبناء املشاريع  

وأخذت  عليها،  إقبال  هناك  يكن  ولم  مقاومة،  واجهت  الوطنية(  )الخدمة  حينها 

التي  الشعارات  »الوطنية« و»املصريون« و»الدفاع عن األرض« وغيرها من  شعارات 

علي   محمد  البسطاء    وأبنائهقام  الفالحين  عقول  بغرسها يف  بعده  تتحول  لمن 

ي ما تالقت مع حب الفالح ألرضه. ولكن تلك املفاهيم غرست لتحقيق ملفاهيم، وه

 15أهداف محمد علي وأسرته، وكان لها تقاطعات مصلحية مع األوروبيين. 

 
15 Fahmy, Khaled, and Ḵālid Maḥmūd Fahmī. All the Pasha's men: Mehmed Ali, his army and the making of modern 
Egypt. Vol. 8. Cambridge University Press, 1997. 



 

جاء محمد علي ىلع رأس السلطة بعد الثورة ىلع خورشيد باشا عقب رحيل الحملة 

من التجار لتلك الفرنسية، وقيادة شيوخ األزهر ونقيب األشراف عمر مكرم ومجموعة  

الثورة التي استطاعوا فيها خلع خورشيد باشا، وقام عمر مكرم باختيار محمد علي 

أخذ يف بناء    1805ليتولى الحكم، وكان جنديًّا ألبانيًّا حينها، وفور توليه الحكم يف  

يف ديوانه   (16)منظومته الخاصة، وكان أول ما قام بإنشائه هو جهاز )الضبط والربط(

وأ  الظوغلي« الخاص،  بك  »محمد  بالديوان  نائبه  إلى  السياسي   17وكل  األمن  مهام 

. التي بدأ بها الجهاز   هام املوالتجسس ىلع منافسيه داخل مصر، وكانت هذه أول  

شخًصا يف مدينة   60قام محمد علي بإنشاء جهاز شرطة قوامه    1831الحًقا يف عام  

إحدى يتحدثون  وكانوا  األوروبيين،  لحماية  أو   اإلسكندرية  الفرنسية  اللغتين: 

جهاز    18ة. اإليطالي  نواة  وضعت  فقد  الشرطة،  تاريخ  يف  فارقة  نقطة  هذه  وتعد 

الحقب  الشرطة ىلع أساس حماية األجانب واألغنياء، وهو ما أخذ يتطور مع مرور 

 
بي    : بالضبطيقصد  (  16) اليومية  والمنازعات  الخصومات  للمحاكمة، وفض  وإرسالهم  معهم،  والتحقيق  الجناة،  المتعلقة بضبط  طية  الشر األعمال 

ا. أما  طة حاليًّ ي تقوم بها أقسام الشر
، وهي األعمال نفسها الن  أماكن االحتجاز  فيقصد بها: حفظ األمن عبر الدوريات، وحراسة   أعمال الربط  المواطني  

بينما يتبع قسم    -ثم الخديوي فيما بعد–)الحبسخانات(، والتصدي لغارات المناش والبدو، وحراسة بوابات المدن. وكان قسم الربط يتبع ديوان الوالي  

 .الضبط ديوان الجهادية )الجيش(

ي وسط القاهرة بج 17
 انب ميدان التحريرهو نفسه اسم الشارع المطل عل مقر وزارة الداخلية الرئيسي ف 

 .478ص:  ،1977عام ، آداب عين شمس ،( رسالة ماجستير غير منشورة1922- 1805)البوليس في مصر،   ر محمد،عبد الوهاب بك 18



 

إحدى املهام الرئيسية املالزمة لعمل   وكانتالتاريخية املختلفة حتى أيامنا تلك،  

 تتمثل يف:  جهاز الشرطة حينها 

جمع املعلومات عن املهتمين بالسياسة أو من لهم نشاط اجتماعي واسع،   .1

 ومن يمكن أن يعتبروا تهديًدا لنظام الحكم. 

 حماية املصالح األجنبية والطبقات الغنية. .2

 و»قلم املخصوص« ( 1863-1854باشا ) سعيد محمد املحطة الثانية: 

عهد   سنة    باشاسعيد  محمد  يف  الداخلية  جهاز  نشئ  »نظارة    1857أُ اسم  تحت 

وكان   وصالحياته،  مهامه  توضح  داخلية  الئحة  واستصدار  »قلم قسم  الداخلية«، 

تفتيش  إجراءات  ومباشرة  الحراسات،  بترتيب  مختصًّا  النظارة  داخل  املخصوص« 

يخ  فيما  األجانب  بالقناصل  واالتصال  األجانب،  إلقامة  املعدة  واملنازل  ص الفنادق 

القضايا املتعلقة برعاياهم. وكان جل العاملين بهذا القسم من األجانب أو الشوام  



 

النازحين إلى مصر، ممن يجيدون اللغات األجنبية، وهو يمكن اعتباره جهاز شرطة 

 19ي.أجنبيًّا داخل جهاز الشرطة املصر

سيع وتطوير جهاز الشرطة وتو   (1892-1879باشا )  املحطة الثالثة: الخديوي توفيق

 ته صالحيا

احتل البريطانيون مصر بذريعة حماية الخديوي من  باشا  يف عهد الخديوي توفيق  

واألوروبيين   األهالي  بين  اشتباكات  نشوب  بعد  بدأت  التي  عرابي  أحمد  ثورة 

 باإلسكندرية، وقتل العشرات من املصريين واألوروبيين وأصيب املئات، كان من ضمن 

وكان لجهاز الشرطة دور يف قمع تلك   20ن وإيطاليا، قنصل إنجلترا واليونا  املصابين

قمعي   دور  أول  وهو  والثورة،  ااالحتجاجات  الشرطة يملصريضد  جهاز  به  يقوم  ن 

بجانب   باإلسكندرية.  من  وحدات  بعض  املصري  املوجودة  وخصوًصا  حيث الجيش، 

عد وذلك ب  تمهيًدا ملحاكمة قادته  1882أصدر الخديوي قراًرا بإلغاء الجيش املصري  

 مشاركة معظم وحدات الجيش وقياداته مع عرابي يف ثورته. 
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أكتوبر   لها يف  بتعيين سفير جديد  بريطانيا  لدراسة 1882قامت  دوفرين،  اللورد   ،

من  مجموعة  أرسل  الدراسة  من  انتهائه  وبعد  املصرية.  الدولة  أجهزة  تنظيم 

واخت األمنية  األجهزة  تشكيل  إعادة  يف  كبير  دور  لها  كان  صاصاتها التوصيات 

وتنظيمها الداخلي، وكان ذلك بعد الثورة التي شارك فيها بعض الضباط املصريين 

مع املتمردين ضد األوروبيين ودعموا فيها أحمد عرابي، فكانت تلك التوصيات التي 

والبريطانية  األوروبية  للمصالح  تهديًدا  تمثل  كانت  التي  للمشكالت  بها حالًّ  ُعمل 

 يف مصر، وجاءت كالتالي:  

قوات   .1 تعداد  فصار  الجيش،  قوات  تصفية  ىلع حساب  الشرطة  قوات  تعزيز 

 6174أوروبيًّا، بينما بلغ تعداد قوات الجيش    596فرًدا من بينهم    7390الشرطة  

 .فرًدا

تخضع  .2 وال  الداخلية  )وزارة(  نظارة  تتبع  الشرطة  لقوات  خاصة  قوات  إيجاد 

 .لقيادة الجيش وال لنظارة الحربية

قيادة   .3 يعاونه مساعدون حصر  بريطاني،  عام  يد مفتش  الشرطة يف  قوات 

 .بريطانيون وأوروبيون



 

واملديرين   .4 املحافظين  سلطة  بسحب  املصرية،  اإلدارة  عن  الشرطة  عزل 

 .واملأمورين املصريين ىلع قوات الشرطة

 منح املوظف األوروبي ضعف راتب نظيره املصري.  .5

ن مؤيًدا ألحمد عرابي أو شارك معه، لقد قام االحتالل باعتقاالت سياسية لكل من كا

سواء داخل الجيش أو الشرطة، وكان من ضمنهم قائد الجيش ورئيس الوزراء وعدد 

قرابة   تعدادهم  بلغ  األزهر،  وشيوخ  األعيان  من  أحكاًما   29كبير  ونفذ  مصري،  ألف 

 متفاوتة بين اإلعدام والنفي. 

لدور األمن السياسي والذي كان   ًرا كبيًرا وغرًسايالتعديالت تغيالتوصيات وتعد تلك  

تم  1888لجهاز الشرطة بعد إعادة تشكيله دور رئيسي يف تلك املرحلة، ويف عام 

الذي كان يرأسه اللواء شارل بيكر، وكان يقوم بشكل   تأسيس مكتب البوليس السري

خاص بجمع املعلومات، وقام بزراعة عديد من الجواسيس داخل األسواق واملساجد. 

امل بالتطورات ويختص  وصلتها  الداخلية،  األوضاع  عن  سياسية  تقارير  برفع  كتب 

 الخارجية. 



 

والسياسي  الجنائي  األمن  مفهومي  بين  الفارق  بكر  الوهاب  عبد  الدكتور  ويوضح 

الشهود، وضبط قائاًل: ) الواقعة، واستجواب  التحقيق يف  الجنائي ال يتجاوز  األمن 

من السياسي يتعلق بجمع املعلومات، املتهمين، وعرضهم ىلع النيابة؛ بينما األ

العمل  إحباط  بهدف  املضادة  اإلجراءات  وترتيب  التوقعات،  ورسم  وتحليلها، 

 املعادي(. 

ينشط بشكل كبير، ويزرع   1907مل سنة  اك  مصطفىأخذ الحزب الوطني الذي أسسه  

الحزب  سياق  أن  من  الرغم  وىلع  البريطاني.  لالحتالل  املناهضة  الوطنية  القيم 

فإن الوطن الهوية املصرية،  يتبنى  ي هنا جاء بخطاب قومي 

مل ومحمد علي هو الدافع، فقد اكصطفى  االختالف هنا بين م

الذي  علي  محمد  عكس  لالحتالل،  مقاوًما  تحرريًّا  الدافع  كان 

كانت له دوافع سلطوية داخل أروقة الخالفة العثمانية، وكان 

 إقليميًّا توسعيًّا. 

بعد أول يف تطور عمل األمن السياسي، وزاد بشكل كبير  لقد كان لذلك النشاط أثر

 1910لرئيس الوزراء بطرس غالي سنة    عملية اغتيال سياسي يف تاريخ مصر الحديث



 

وأحد أعضاء الجمعية السرية »جمعية  (21)ىلع يد الصيدلي الشاب إبراهيم الورداني

لبطرس غالي   اغتيالهالتضامن األخوي« التي كان يجرم من ينتمي لها. وقد اعترف ب

وقال إن السبب أنه خائن للوطن، وأخذت صوره يف االنتشار، وهو ما استدعى تجريم 

 كل من يحمل صورته من قبل االحتالل البريطاني. 

، الذي قام  1910، وعين رونالد جراهام يف ديسمبر  استقال ناظر الداخلية آرثر شيتي

السياسي(،   للعمل  السرية  الخدمة  )مكتب  اسمه  كان  سري  جهاز  وكانت بإنشاء 

اإلضافة يف نمط العمل لذلك الجهاز عن بقية األجهزة هي أنه اعتمد ىلع االختراق  

 :يه هاموكانت مه (22) واملرشدين

 قبتها. جمع املعلومات عن الجمعيات السرية ومرا •

 مراجعة بيانات املوظفين املصريين بالحكومة.  •

 مراقبة خطب الجمعة. •

 
ي  (  21)

ي يتيًما ف  ين. ُرنر
ي الرابعة والعشر

ا ف  ، كان وقتئٍذ شابًّ ي
كفالة أحد أقاربه من األعيان، وأرسله بعد إنهاء دراسته بتفوق ليدرس  إبراهيم ناصف الوردان 

ي سويشا  
ا حن  عام    1908الصيدلة ف  ي يناير  1909ثم إل إنجلب 

الكيمياء، وعاد إل مرص ف  ي 
الدراسة، فحصل عل شهادٍة ف  ، ليفتتح  1909لمتابعة 

ي 
. تحول إبراهيم ناصف الوردان  ي

ي الحزب الوطن 
ي صيدلية. كان عضًوا ف  نظم فيه األشعار واألزجال، ومنها الشعر الشعنر

ُ
ي ت
ي ورمٍز وطن  :   إل بطٍل شعنر

 .» ي
ي الحسن غزال البر صابح ماش 

ن الشمس ما تحماش   »قولوا لعي 
اق( 22) ي مشاكل نسائية االخبر

ي صفوف الوطنيي   للتعرف عليهم عن قرب، ورصد نقاط ضعفهم، وتوريطهم ف 
  : عبر زج عنارص تابعة لمكتب الخدمة ف 

و بها.  ازهم  ابب   يمكن  مالية  ميولهم    المرشدون: أو  عن  تقارير  ورفع  رفاقهم،  لمتابعة  ها  وغب  الحكومية  بالمؤسسات  العاملي    من  شبكة  تجنيد  عبر 
 .السياسية



 

 مراقبة الطلبة الهنود باألزهر ونشاطهم املناهض لإلنجليز.  •

تقديم تقارير يومية عن الحالة السياسية للمندوب السامي البريطاني وسراي  •

 الخديوي.  

بإنشاء فروع خارجية له يف لندن وباريس وجنيف   1912الحًقا، قام املكتب يف سنة  

 ملتابعة نشاط الحزب الوطني وكوادره، وىلع رأسهم محمد كمال. 

 1919املحطة الرابعة: الثورة ىلع اإلنجليز سنة  

ثورة  ب عمليات    1919عد  أخذت  مارس،  ضباط املقاومة  يف  لتشمل  وتتسع  تزداد 

اسمه  جديد  جهاز  إنشاء  عليه  ترتب  ما  وهو  الوزراء،  ورئيس  البريطاني  الجيش 

املخصوص » املصرية القسم  الحربية  بوزارة  املخابرات  مدير  إنشائه  ىلع  أشرف   »

كاليتون، وكان القسم كله من البريطانيين باستثناء فرع القاهرة الذي تواله سليم  

، املصري، واختص بأعمال األمن السياسي املضاد ومكافحة األنشطة العنيفةزكي  

و التوقعات،  ورسم  وتصنيفها،  املعلومات  بتحليل  يقوم  إلى وكان  التقارير  إرسال 

يعطينا ذلك مؤشر املعتمد البريطاني الذي يرسلها بدوره إلى وزارة الخارجية بلندن.  

األمنية حيث ذهب  األجهزة  البينية بين  اإلدارية والعالقات  التبعية  هام من حيث 



 

الشرطة  جهاز  داخل  االدارات  تأسيس  يف  بخبراتهم  باملساهمة  االنجليز  الضباط 

املضطلعة يف الرقابة ىلع مواطنين، وهو األمر الذي نمى   وىلع وجه الخصوص

مصدرا   باعتباره  املجتمع  ضد  بالعمل  لتذهب  األمن  وظيفة  وحور  األمني  البعد 

 للتهديد بدال من حفظ أمنه.  

وبالتوازي مع ذلك، عمل »مكتب مخابرات الشرق األوسط« التابع للجيش البريطاني 

ارجية تجاه مصر. وقد نجح يف كشف أولى ىلع متابعة التهديدات السياسية الخ 

الشيوعيين لدخول مصر يف عام   اإليطالي   1912محاوالت  عبر كشف نشاط شبكة 

بيزوتو، فضاًل عن شبكة جوزيف روزنتال التي كان معظمها من اليهود. وقد شملت 

 دائرة اهتمامات »املخصوص« مراقبة: 

 حتالل. نشاط الوطنيين املنخرطين يف أعمال املقاومة ضد اال •

 حزب الوفد واألحزاب األخرى الناشئة.  •

 النشاط الطالبي يف الجامعات واملدارس.  •

 األزهر وشيوخه والحركة الطالبية بداخله.  •

 العمال والنشاط النقابي والشيوعي.  •



 

 الجاليات األجنبية والنشاط التبشيري.  •

 النشاط السياسي العربي.  •

 قياس الرأي العام وتحليله.  •

جمعية التضامن األخوي« بعشرات عمليات االغتيال، بلغت قامت »يف ذلك الوقت  

، كانت تستهدف املناصب العليا، وكانت تلك املرحلة هي 1924عملية حتى عام    46

أول مرة يتم فيها تفتيش البيوت دون إذن من النيابة، والذي شهد خالًفا وقتها. 

بوكان   املطلوبين  مطاردة  يتم  حين  أنه  هو  االجراء  ذلك  من  تنفيذ الهدف  عد 

تهريبهم وإعطاء معلومات خاطئة  وعامة الناس باملواطنين    كان يقوم  عملياتهم

 . بقصد تضليل قوات االنجليز أو رجال األمن املصريين عمد نع

جهاز   نجح  بوقد  املختص  منفذي "املخصوص"  هوية  كشف  يف  السياسي  األمن 

عام   إقن1924االغتياالت يف  نجح يف  الذي  زكي  سليم  بفضل جهود  السجين ،  اع 

عام   منذ  )كان مسجوًنا  الهلباوي  نجيب  بعفو 1915السياسي  عنه  اإلفراج  بقبول   )

الحكومة ونيل مكافأة مالية تبلغ   آالف جنيه، مقابل املساعدة   10والتوظيف يف 

استغل  إذ  بالفعل.  حدث  ما  وهو  االغتياالت،  تنفذ  التي  للمجموعة  الوصول  يف 



 

ك الفدائي  العمل  يف  ماضيه  املسلحة  الهلباوي  للمجموعات  لالنضمام  مدخل 

فُألقي  لألمن،  وكشفها  املطلوبة  املجموعة  إلى  وصل  حتى  لالحتالل،  املناهضة 

عدم سبعة منهم يف عام   . 1925القبض ىلع عناصرها، وأُ

املحطة الخامسة: توسع وظيفة األمن السياسي يف إطار مكافحة الشيوعية ونشأة 

 1952جماعة اإلخوان املسلمين وحتى 

بتوقيممع مجموعممة مممن املعاهممدات؛  1925 عممام تسمممت هممذه املرحلممة بعممدا

ا بعممد القضمماء ىلع نشمماط جمعيممة التضممامن األخمموي، التممي خرجممت  خصوصممً

عطيممت اإلدارة للمصممريين، وهممو  ىلع أثرهمما القمموات األوروبيممة والبريطانيممة، وأُ

 ما جاء ىلع النحو التالي يف املحطات التالية:  

ملواجهممة  " مكتممب العمممل" لمموزراء صممدقي باشمما ، أنشممأ رئمميس ا1930يف عممام  •

داخممل مصممر وىلع وجممه الخصمموص مممع األجانممب  تصمماعد الحركممة الشمميوعية

، وتممولى رئاسممته مسممتر جريفممز، وكممان يعتمممد ىلع العمماملين داخممل مصممر

شمممبكة ممممن املرشمممدين، وبعمممد إنشممماء مكتمممب العممممل صمممار جهممماز األممممن 



 

املسمممتوى املركمممزي، السياسمممي يتشمممكل ممممن القسمممم املخصممموص ىلع 

والقلممممم املخصمممموص باملحافظممممات، واإلدارة األوربيممممة، وفممممرع مكافحممممة 

الشممميوعية، ومكتمممب العممممل. وخمممالل تلمممك املرحلمممة تحمممول جهممماز األممممن 

السياسمممي بفروعمممه املختلفمممة إلمممى مركمممز ثقمممل يف صمممنع السياسمممات 

 الداخلية.

سنة   • بقاء  1936يف  حددت  وبريطانيا،  مصر  بين  معاهدة  ُوقعت  يف  ،  األجانب 

، وأضيفت أعمالها 1937البوليس بخمس سنوات، وألغيت اإلدارة األوربية يف عام  

 إلى إدارة عموم األمن العام. 

السنة نفسها،   • القسم 1936ويف  أداة  ليصبح  الجامعات  ، تأسس بوليس حرس 

   .املخصوص يف متابعة النشاط الطالبي بالجامعات

نفسها،   • السنة  جدي1936ويف  مكتب  تأسس  »مكتب ،  سمي  بم»املخصوص«  د 

اللورد   البريطانية  املستعمرات  وزير  اغتيال  بعد  الصهيوني«،  النشاط  مكافحة 

 .ىلع يد أفراد عصابة شتيرن الصهيونية 1944موين يف القاهرة عام 



 

سنة   • املوجودين    1937ويف  العرب  ملتابعة  العربية«  الشؤون  »مكتب  تأسس 

 شاط سياسي معاٍد إلنجلترا. بمصر والطلبة العرب باألزهر، ممن لهم ن

خممالل الحممرب العامليممة الثانيممة، ارتكممز نشمماط جهمماز األمممن ىلع مراقبممة األملممان 

واعتقمممالهم، ومراقبمممة البريمممد، وتجمممارة املمممواد التمممي تمممدخل يف الصمممناعات 

الحربيممة، ومكافحممة املقاومممة الوطنيممة، فكممان ضممباط املخصمموص يقومممون 

بيممة التممي تضممطلع بممأدوار يف بإنشمماء جمعيممات سممرية ملعرفممة الرممموز الطال

وإرسممال التقممارير عممن نشمماط »اإلخمموان املسمملمين« الممذي أخممذ  ،مقاومممة االحممتالل

يتوسممع خممالل تلممك الفتممرة إلممى السممفارة البريطانيممة، وكممان التركيممز هنمما ىلع 

أربمممع فئمممات، همممي: الشممميوعيون، واملعارضمممة، و»اإلخممموان املسممملمون«، وممممن 

 البريطانيين.يقومون بمهاجمة الضباط اإلنجليز و

وبعممد نهايممة الحممرب العامليممة الثانيممة، زاد نشمماط جماعممة »اإلخمموان املسمملمين« 

ا مممع الممدور الممذي قمماموا بممه خممالل  تجمماه االحممتالل، وتوسممعت العمليممات؛ خصوصممً

بعممد مقتممل  1948. فأصممدرت الحكومممة قممراًرا سممنة 1948حممرب فلسممطين سممنة 

ومصممادرة ممتلكاتهمما اللممواء سممليم زكممي، بحممل جماعممة »اإلخمموان املسمملمين« 



 

آالف مممن أعضمماء الجماعممة، وبعممدها  6وأموالهمما، وقمماموا باعتقممال ممما يقممرب مممن 

كممان  1949، وبحلممول عممام 1949تممم اغتيممال مؤسممس الجماعممة حسممن البنمما سممنة 

ألممف ملممف شخصممي،  150القسممم املخصمموص يحممتفظ يف أرشمميفه بممأكثر مممن 

 18عممداد حينهمما وهممو رقممم كبيممر باملقارنممة مممع تعممداد السممكان حيممث كممان الت

 مليون مواطن.

 بناء املناعة من الثورات وحركات املقاومة

التالية املحطات املهمة خالل فترة حكم أسرة محمد علي، والتي   االشكالتوضح  

مراقبة  ىلع  رئيسي  بشكل  تستند  بصفة  الشرطية  األجهزة  فيها  تتطور  أخذت 

ام تهديًدا له سواء كانوا السياسيين واملعارضين ومتبني األفكار التي يعتبرها النظ

ومنهجية  سلوك  يف  أصَّل  ما  وهو  الشيوعين،  أو  املسلمين«  »اإلخوان  يتبعون 

عملها، وتبعية رفع تقاريرها للخارج. ومع كل ثورة وحراك جماهيري تقوم املنظومة 

للثورة   بذور  أي  لوأد  أوسع،  صالحيات  واكتساب  نفسها  ىلع للحفاظ  وبتحصين 

 من كونها حافظة لألمن. أكثر  األنظمة الحاكمة



 

 

 تطور البنية املؤسسية والوظيفية لجهاز الشرطة بعد ثورة عمر مكرم 1شكل رقم 

 

 تطور البنية املؤسسية والوظيفية لجهاز الشرطة بعد ثورة أحمد عرابي  2شكل رقم  
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ضد  1919تطور البنية املؤسسية والوظيفية لجهاز الشرطة بعد ثورة   3شكل رقم 

االحتالل االنجليزي 

 1924توسع النضال واالحتجاجات بعد   4شكل رقم 
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من تلك املحطات نجد أن نشأة البوليس السياسي أخذت تتطور من خالل عاملين  

اكم، أما العامل رئيسيين: األول الحراك الشعبي والجماهيري الواسع ضد النظام الح 

اإلنجليزي؛  لالحتالل  املناهضة  املجموعات  وعمليات  نشاط  اتساع  فهو  الثاني 

خصوًصا يف عمليات االغتيال للرموز السياسية والضباط الكبار، وأخذ هذان العامالن 

عملية  كل  فمع  السياسي؛  البوليس  جهاز  أدوات  تطور  يف  فاعل  بشكل  يؤثران 

ال نرى  أن  نستطيع  كبرى  البوليس اغتيال  جهاز  وصالحيات  مهام  يف  توسع 

السياسي. وخالل املحطة الخامسة التي ذكرناها أخذ الجهاز يتعامل مع أي معارض 

ىلع أنه تحت دائرة االشتباه ومهدد للنظام والدولة، باعتباره عماًل أصياًل وركيزة يف 

أخذ   واملهام  الصالحيات  توسع  ومع  كلها.  للوزارة  األمنية  الوظيفة  جهاز فلسفة 

البوليس السياسي يوظف جميع القطاعات واإلدارات بالوزارة لتكون تابعة له. وقد 

ىلع  تأكيد  يف  الوطني،  األمن  أو  الدولة  أمن  قطاع  مديرو  الداخلية  وزارة  ترأس 

مركزية الجهاز يف إدارة الوزارة، مثل حسن أبو باشا، وحبيب العادلي، ومجدي عبد 

 الغفار، ومحمود توفيق. 



 

بين عبد الناصر  ..مقارنة بوليس السياسي يف إدارة املرحلة االنتقاليةتوظيف ال

 والسيسي 

امللك  بعد سقوط  للداخلية  وزير  أول  كان  الناصر  عبد  أن جمال  كثير  يخفى ىلع 

فاروق. ولعل ذلك كان له تأثير ىلع جمال عبد الناصر ، بعد أن وقع تحت يده جميع 

املهم واملعلومات  للملك  املعارضين  وتحليل ملفات  بنشاطهم  املرتبطة  ة 

، وهو التابع لوزارة الداخلية  جهاز البوليس السياسيوالتي كانت بحوزة    شخصياتهم

الداخلية،   األطراف  واللعب ىلع  للمباغتة  أوراًقا  يمتلك  الناصر  ما جعل جمال عبد 

مجريات  لتغير  فرص  عدة  األطراف  لتلك  كانت  بالتأكيد  عليهم.  السيطرة  وإحكام 

األهم هنا هو األحداث حي لكن  البعد؛  لنقاش ذلك  لسنا يف سعة  نها، ونحن هنا 

أهلته  العسكرية  خلفيته  ولعل  الناصر.  عبد  جمال  عليها  تحصل  التي  املعلومات 

   .إلحكام السيطرة ىلع الجهاز وإخضاع العاملين فيه له

وصالح نصر،  مع قدوم عبد الناصر رئيًسا أخذ يعتمد ىلع الثالثي: زكريا محي الدين،  

البوليس السياسي، وتوسيع صالحياته  وشعراوي جمعة، يف إعادة تشكيل جهاز 



 

التي   لجمع املعلومات ضد كل من يعارض عبد الناصر، وقد ساهموا خالل األحداث

 يف تقوية الجهاز.  مرت بها مصر يف تلك الفترة

البوليس السيسي هنا مع عبد الناصر يف سيطرتهما ىلع جهاز أمن الدولة )  يشترك

جماهيري حراك  بعد  التي   واسع  السياسي(  املعلومات  توظيف  بعده  استطاعوا 

إدارة املرحلة االنتقالية بما يحقق مصالحهم، فالسيسي سيطر   يفتحصلوا عليها  

أن تولى  الناصر بعد  الجهاز، وعبد  الدولة« بعد عمليات اقتحام مقرات  ىلع »أمن 

 يقم بإصالحات تمس لم  للسلطة  يسي  السوبعد وصول  الوزارة بعد سقوط امللك.  

سابقا(من  األجهاز   الدولة  )أمن  التقنية الوطني  إمكانياته  بتعظيم  قام  ولكنه   ،

العالقات  ورسم  املواطنين،  ومراقبة  التجسس  يف  أكبر  بشكل  للتوسع  والفنية 

جهاز وأصبح  ،  يناير   الشبكية للحركات والجماعات واألحزاب، وكل من شارك يف ثورة

الوط  ياألمن  إدارة  ني  مفاتيح  السلطة  تعطي  التي  واألساليب  األدوات  من  متلك 

املعارضين، وخريطة شاملة لهم، وأوزانهم، وقوة تأثير كل حزب أو جماعة، والعناصر 

صفوفها،   يف  والفاعلة  وضعف  املؤثرة  قوة  ممن  ونقاط  خصوًصا  بها؛  عضو  كل 

أو   الجماعات  أو  األحزاب  داخل  القرارات  اتخاذ  يف  نفس   الحركات.يساهمون  يف 



 

م تسليح القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، وأنشأ يعظلت  الوقت اتجه السيسي

قوات مشتركة بين الجيش والشرطة ملكافحة اإلرهاب، فأعاد تفعيل قانون الطوارئ 

، وأخذ يطور قدرات وزارة الداخلية لتصبح لها قوات عسكرية 1958لسنة    162الشهير،  

 ملواجهة أي احتجاجات أو مظاهرات. مدربة بشكل عاٍل

 عناصر تشكل مفهوم األمن عند ضباط وزارة الداخلية واملنتمين لها  

نستخرج  أن  استعراض  يمكن  بعد   هنا 

جهاز  فيها  نشأ  التي  التاريخية  الحقب 

ساهمت يف    الشرطة ثالثة عناصر رئيسية

الضباط  لدى  األمن  مفهوم  تشكيل 

: األول  واملجندين العاملين بوزارة الداخلية

كما يعرفها   هو عنصر القومية أو الوطنية

حماية النظام هو  الثاني  والعنصر   ،

تتمثل  كانت  التي  وهي  الغنية،  الطبقات 

وبيين واإلقطاعيين، مع ازدياد االنتهاكات بحق املواطنين لحساب األجانب يف األور 

«  الوطنية»القيم 
التي يحددها النظام 

مراقبة المعارضين 
الدولة من )للنظام 

( وجهة نظرهم

حماية الطبقات 
الغنية والسلطة 

العليا

 عناصر تشكل مفهوم األمن عند ضباط الداخلية والعاملين بها 5شكل رقم 



 

داخل القرى واملراكز لحفظ األمن بها، فتلك املناطق كان وضعف التواجد  واألغنياء، 

أفراد يتم حفظ األمن داخلها من خالل شبكاتها االجتماعية أكثر من اعتمادها ىلع  

الشرطة ما  جهاز  وهو  حصر  ،  يف  عند مفهو ساهم  األمن  واملجندين   لضباطا  م 

الداخليةلاملنتمين   ا  وزارة  الغنية؛    العليا  لسلطة لصالح  حساب والطبقات  وىلع 

واملجتمع   املواطنين  قطاعات  هامشوالتي  بقية  ىلع  األمني   أصبحت  االهتمام 

 لجهاز الشرطة. 

مثل أما العنصر الثالث واألهم فهو مراقبة املعارضين للنظام، أو كل من يمكن أن ي 

يتشكل  أخذ  املعارضين  بمراقبة  املتعلقة  الوظيفة  توسع  ومع  للنظام،  تهديًدا 

النظام  الدفاع عن  الداخلية يف  وزارة  والعاملون يف  الضباط  وأخذ  األمن،  مفهوم 

ملسوغات مختلفة، تتمثل يف مفهوم القومية الذي زرعه محمد علي مع تشكيله 

جعلهم  ما  وهو  الداخلية،  وجهاز  الحديث  األخرى   للجيش  املفاهيم  إلى  ينظرون 

لسلوكهم  محرًكا  ومصدًرا  حاكمة  تكون  أن  يجب  وال  مضادة،  مفاهيم  باعتبارها 

الوظيفي، ونحن نقصد هنا مفهوم اإلسالم والقيم الحاكمة واملنظمة فيه؛ وتكمن 

هنا رأس    املشكلة  يقوم  األغلب  ىلع  حيث  عدمه؛  من  وطني  هو  ما  تحديد  يف 



 

بالقوة واملتحكم  الدولة،   النظام  عن  خروج  هو  دونها  وما  الوطنية،  معايير  بوضع 

واملقصد هنا النظام وليست الدولة. وأخذ مفهوم النظام يختلط مع مفهوم الدولة  

ىلع أنه تهديد   للنظام  عند العاملين يف القطاع األمني، فأصبحوا يرون التهديد

عقلية   داخل  تعقيًدا  وأكثر  مركًبا  املفهوم  جعل  ما  وهو  الداخلية للدولة،  ضابط 

لجهة  عمياًل  أو  خائًنا  النظام  يعارض  أو  ينتقد  من  فأصبح  بها.  العاملين  واألتباع 

اإلرهاب« ىلع  »الحرب  سياق  تنامي  ومع  االتحاد    عامليًا  خارجية.  سقوط  بعد 

مفهوم حماية الدولة    مجحسني مبارك د  يف عهد  السوفييتي، أخذ النظام املصري

اإلرهاب ىلع  الحرب  املستوى مع    ومصطلح  ىلع  مردود  من  يمثله  ملا  بعضهما، 

الجيش  إشراك  األمني داخليًّا وخارجيًّا، مع حرصه ىلع عدم  السياسي واملستوى 

يف تلك املسألة، واالكتفاء فقط بوزارة الداخلية. ومع قدوم حبيب العادلي ىلع  

يتعاظم ضد املعارضين السياسيين، وبشكل   أمن الدولةرأس جهاز الشرطة أخذ دور  

أخذت وزارة الداخلية   2004أساسي ضد »اإلخوان املسلمين«، ومع تفجيرات طابا يف  

تضطلع بتلك املهمة تحت اسم »الحرب ىلع اإلرهاب«؛ دون انخراط للجيش أو جهاز  

املخابرات العامة بشكل فعال، ملا فيه من مصلحة عند النظام املتمثل يف حسني 



 

يش سياسيًّا، وعدم إشراكها يف أدوار مبارك يف الحفاظ ىلع استقرار منظومة الج

 أخرى. 

 خاتمة.. معضلة تضارب املفاهيم 

لعل ما جاء يف مذكرات حسن أبو باشا »يف األمن والسياسة«، وكتاب حمدي البدران 

»يوميات ضابط يف األرياف«، وشهادة محمد إبراهيم يف جلسات محاكمة مرسي، 

ارتباك مفهوم األمن لدى العاملين بجهاز   يمثل أحد االستشهادات التي تعزز من فكرة

واملجتمع املواطن  أمن  وبين  النظام  أمن  بين  حبيب الشرطة  له  أشار  ما  كذلك   ،

العادلي خالل مرافعته عن نفسه خالل جلسات محاكمته بعد االنقالب، تأكيد ىلع  

تسمية »جهاز األمن السياسي« التي ذكرها بالنص يف أكثر من موضع، تأكيًدا ىلع 

دور الذي يقوم به الجهاز يف التجسس ىلع املواطنين بشكل عام، وقيام الجهاز ال

بتجنيد البعض، وتوظيف تلك املعلومات يف النصح إذا كانت هناك أبعاد أخالقية 

أن الجهاز لم يستثِن أحًدا من الرقابة أكد  تأكيد ىلع قوة الجهاز، و هو  وة،  وسلوكي 

الثورة  لوماتوالتنصت ىلع الهواتف ومعالجة تلك املع ، بل انه عندما تحدث عن 

رأى أن النظام هو املستهدف بشكل أساسي وأنه كان يجب أن يحمي النظام، وكان 



 

يستخدم مصطلح "النظام" قبل استخدام مصطلح "البلد" أو "الدولة" أو "الحكومة" 

العليا  القيادات  داخل عقلية  املترسخة  والقناعات  األولويات  آخر ىلع  تأكيد  وهو 

 . فأمن املواطن هنا ليس ضمن األولويات األولى لجهاز أمن الدولة. (23) از الشرطةبجه

وقد أشار وزير الداخلية أحمد رشدي إلى أن صفوت الشريف وزكريا عزمي كانا وراء  

املخدرات  تجار  ضد  بها  قام  التي  الحمالت  بسبب  املركزي،  األمن  أحداث 

املصال(24)والفاسدين أثر ىلع شبكات  ما  وهو  الوطني ،  للحزب  التابعة  الفاسدة  ح 

ورموزه، ما جعلهم يخططون وينفذون أحداث انفالت أمني إلقالة أحمد رشدي، وذلك 

ببث إشاعة بأن خدمة املجندين باألمن املركزي ستزيد من ثالث سنوات إلى خمس، 

والتضارب هنا كان له عالقة باألولويات، ما انعكس ىلع مفهوم األمن عند النظام، 

دم أحمد رشدي مفهوم أمن املجتمع أو »األمن الجنائي« ىلع حساب األمن حيث ق

ما تسبب يف خروج مقاومة إلعادة  إقالته، وهو  آخر فتراته قبل  السياسي، خالل 

 
   https://www.youtube.com/watch?v=k1I2ahFOYjc، 2014أغسطس    13مرافعة حبيب العادلي خالل جلسات »محاكمة القرن«،  ( 23)
، الوفد، ديسمبر  ،https://bit.ly/2z8vRts، أغسطس،  2011( محمد صالح الزهار، الوفد، 24)   2014وسيد عبد العاطي

https://bit.ly/2WuzIJI   

https://www.youtube.com/watch?v=k1I2ahFOYjc
https://bit.ly/2z8vRts
https://bit.ly/2WuzIJI


 

واملنظومة  النظام  مع  املتسق  األمن  مفهوم  مع  يتناسب  بما  األولويات،  ترتيب 

 الحاكمة. 

املوا بين  االرتباط  العادلي  حبيب  قسَّم  ووزارة وقد  الشرطة  ورجل  املصري  طن 

الداخلية إلى قسمين: األول وصفه بمم»الصورة الجيدة« وهو الجزء املعني بالخدمات، 

السفر،  وجواز  والرخصة،  والوفاة،  امليالد  شهادات  واستخراج  املدني،  السجل  مثل 

والبطاقة، وطلب اإلغاثة والنجدة. وقال إن ذلك يؤكد ىلع ارتباط الحياة املعيشية 

لمواطن برجل الشرطة خالل حياته اليومية. أما القسم الثاني فوصفه بمم»الصورة ل

السيئة« وهو الجزء املعني بتنفيذ األحكام، بداية من تطبيق الضبطية القضائية 

أو  السجن  سواء  القضائية،  األوامر  وتنفيذ  املخدرات،  وتجار  »اإلرهابيين«  ومطاردة 

العادلي(25) اإلعدام حبيب  أشار  وقد  خالل    .  موضع  من  أكثر  يف  مباشر  غير  بشكل 

مرافعته، إلى الدور الذي ساهمت فيه الثورة يف ضرب مركزية الدور الذي تقوم به 

 وزارة الداخلية مع املواطنين. 

 
  https://www.youtube.com/watch?v=k1I2ahFOYjc، 2014أغسطس    13( مرافعة حبيب العادلي خالل جلسات »محاكمة القرن«،  25)
 بعد الساعة(.  57الدقيقة )

https://www.youtube.com/watch?v=k1I2ahFOYjc


 

جهاز   تطور  مراحل  أثرت  السياسي)لقد  عند   (البوليس  األمن  مفهوم  تثبيت  يف 

 دائم   يجعلهم يف وضعية دفاعضباط الشرطة والعاملين يف وزارة الداخلية، وهو ما  

والسلطةعن   فالنظام  عند غُي َت  حدثلم يي حال  ف،  األمن  رات شاملة يف مفهوم 

،  فلن نشهد إصالحات أو تغيرات يف الوظيفة والبنية الهيكلية  القيادة السياسية

متد إلى املستويات الدنيا داخل وزارة الداخلية، املتمثلين يف حيث أن ذلك األثر م

ة؛ حيث مارس بعضهم أنشطة وسلطة تجاه املجتمع مستنًدا ىلع ذلك أمناء الشرط

املفهوم؛ حيث يقوم ضباط »أمن الدولة« حصًرا بتدريس مادة حقوق اإلنسان يف  

أمناء الشرطة؛ لضمان عدم تشتت مفهوم  أكاديمية الشرطة للضباط ويف معهد 

 املفاهيم املضادة لسلوك قطاع األمن الوطني. واختالطه ب األمن 

ما نجد التركيز ىلع األولويات طبًقا لذلك املفهوم ىلع حساب الوظيفة الرئيسية ك

السكانية  واملجمعات  املدن  معظم  أن  املثال  سبيل  ىلع  فنجد  املجتمع،  تجاه 

الجديدة تحميها شركات حراسة خاصة، يديرها بشكل أساسي ضباط شرطة وجيش 

للمو  األساسية  األمن  ووظيفة  مهمة  فأصبحت  بمقابل، متقاعدون،  تباع  اطن 

ولضباط، وليس لقطاع خاص مستند ىلع املدنيين. ونجد مناطق أخرى يقوم العرب 



 

بحمايتها؛ ألنها تقع تحت نفوذهم؛ ويقومون بأخذ أموال من املواطنين مقابل عدم 

سرقتهم أو التعدي ىلع أراضيهم؛ بل إن وزارة الداخلية لجأت لبعض العرب لتأمين 

 اإلنترنت بعد االنقالب.  أبراج الكهرباء وكوابل

قبل  ما نريد أن نشير له هنا هو أن ذلك الدور السياسي الذي لعبته وزارة الداخلية  

رجع لعدة أسباب: أولها أن قطاع »األمن الوطني« دخل تحت إدارة الثورة وبعدها ي

الحربية للمخابرات  إدارته  فترة  خالل  كان   السيسي  أنه  حينها  صرح  الذي  وهو 

 . املسؤول عن جميع األجهزة األمنية بعد الثورة

الثورة،   بعد  نفسها  السياسية  األطراف  سلوك  هو  أخذوالثاني  من تحول  ي  الذي 

أخَذت عدة أطراف تطالب وزارة الداخلية بالتدخل من أجل دوافع  ومنافسة إلى صراع،  

سواء   ىلعمختلفة،  أاإل  املحسوبين  وبالتأكيد والبراليين  للاو  سالميين  علمانيين، 

األحداث  عن  النظر  وبغض  األحداث.  تلك  صناعة  يف  دور  الحربية  للمخابرات  كان 

وكواليسها فإننا يمكن أن نخرج بمحصلة واحدة، وهي أن معظم النخب السياسية 

فتقد للنضج والخبرة واملعرفة، وهو ما ساهم يف صناعة البيئة التي أعطت ت  تكان

 الداخلية دوًرا فاعاًل بين األطراف. لوزارة 



 

وزارة   عليها  تستند  التي  واملفاهيمية  التنظيمية  البنية  فهو  الثالث  األمر  أما 

العيسوي بإصدار   أن قام  اإلرهاب«، فحتى بعد  الداخلية؛ خصوًصا مفهوم »محاربة 

رقم   الشهير  األمن   2011لسنة    445قراره  »قطاع  وأنشأ  الدولة«  أمن  »جهاز  بحل 

العليا ني«،  الوط القيادات  الوسطى وبعض  القيادات  بالعمل بنفس  الجهاز  استمر 

ىلع يف اجتماعاتها مع ممثلي الثورة واألطراف السياسية بعد الثورة    تأكد التي  

اإلرهاب والتجسس،  الوطني ومكافحة  األمن  تأكيد ىلع دوره    26الحفاظ ىلع  وهو 

وما هو غير وطني، وما هو يرفق أي تعريف واضح ملا هو وطني    دون أناألصيل،  

 يندرج تحت اإلرهاب وما هو ال يندرج تحت اإلرهاب. 

 

 

 
ي )أمن الدولة مدينة نرص سابقا؟(، موقع المبادرة المرصية للحقوق الشخصية،   26

ي األول لقطاع األمن الوطن 
،  2011حسام بهجت، عن زيارن 

https://bit.ly/3hBFseQ   

https://bit.ly/3hBFseQ

