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 املقدمة

الضاربة   والقوة  العسكري  )الجناح  العادلي  حبيب  اللواء  السابق  الداخلية  وزير  تعبير  حسب  املركزي  األمن  قطاع  ُيعد 

الشرطة( لعب  1لهيئة  وقد  عام  .  في  تأسيسه  النظام  دور    1969منذ  حماية  في  وباألخص  املصري،  العام  املشهد  في  بارزا  ا 

الجماهيرية،   لالحتجاجات  التصدي  عبر  اال الحاكم  وتأمين  السياسيين،  املعارضين  على  القبض  عمليات  نتخابات وتنفيذ 

 
 

 عن دوره الفني املتمثل في حراسة األماكن الحيوية ومساعدة األجهزة الشرطية األخرى في أداء وما يشوبها من تزوير فضال

 خالفات. مهامها مثل اقتحام أوكار عصابات االتجار باملخدرات، ودعم حمالت شرطة التموين لضبط امل

ناوله سواء باللغة العربية أو ورغم محورية دور األمن املركزي إال أنه في حدود اطالعي ال توجد دراسة مفصلة منشورة تت

نجليزية، بل كثيرا ما تتسم الدراسات التي تتناول إصالح القطاع األمني في مصر بعدم الدقة عند تناولها لألمن املركزي ال 

 وال تفرق بينه وبين قط 
 

، مما يؤدي إلى رسم 2 لتقديمها أرقام غير صحيحة عن حجم األمن املركزي اع قوات األمن، وصوال

 صورة خاطئة عن هذا القطاع شديد األهمية. 

اختيار  وكيفية  التنظيمي،  وهيكله  تأسيسه،  دوافع  تناول  من   بداية  املركزي  األمن  قطاع  سبر  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

الحقيقي، وطبيعة العالقة بينه وبين قطاع قوات األمن، واألدوار التي يؤديها. وفي سياق ذلك عرجت على أفراده، وحجمه  

كما تطرقت إلى األسباب التي أدت إلى انهيار قوات   1986اللحظة التي عمل فيها األمن املركزي ضد الدولة في أحداث فبراير  

 .2011يناير  28األمن املركزي في 

موثقة عن األمن املركزي، اعتمدت على تتبع القرارات الرئاسية والوزارية املنشورة في الجريدة الرسمية ولتجميع معلومات  

فيما يتعلق بتنظيم األمن املركزي وتحديد اختصاصاته. كما اعتمدت على شهادات قيادات األمن املركزي الواردة في أوراق 

حيث تكشف عن الكثير من التفاصيل الخاصة بمكوناته وعالقاته التحقيقات في قضايا قتل املتظاهرين خالل ثورة يناير  

بالقطاعات الشرطية األخرى، كما استندت إلى العديد من اللقاءات املنشورة في الصحف واملجالت مع قدامى قادة األمن 

فبراير   في  املركزي  األمن  تمرد  تغطية  وفي  ال  1986املركزي.  مايو،  )األهرام،  تغطية صحف   على  الشعب( اعتمدت  وفد، 

من   الفترة  إلى    25لألحداث خالل  العام   1986إبريل    4فبراير  النائب  إلى إعالن  اندالع األحداث وصوال  بداية  التي واكبت 

تقرير  على  يناير  ثورة  املركزي خالل  األمن  انهيار  بأسباب  الخاصة  املعلومات  في  اعتمدت  الختام  وفي  التحقيقات.  لنتائج 

 داث الثورة املشكلة بقرار رئاس ي من الرئيس الراحل د. محمد مرس ي رحمه هللا. لجنة تقص ي الحقائق في أح 

 

 
 . 852(، شهادة اللواء حبيب العادلي، ص 2012/ 10تقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ثورة يناير، والمشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم ) -1
. 6، ص 2012  في دراسة )إصالح القطاع األمني في مصر: المعضالت والتحديات(، مركز بروكنجز الدوحة،    عمر عاشور  انظر على سبيل المثال: د.  -2

 ألف عنصر. وهو ما سأناقش مدى دقته الحقا.  300اوز جر أن عدد عناصر األمن المركزي يتحيث ذك
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 تاريخي مدخل

التي  القوات  وهي  عسكرية،  شبه  قوات  أنها  على  العسكرية  األدبيات  في  املصري  املركزي  باألمن  الشبيهة  القوات  صنف 
ُ
ت

فرع   تكون  أن  دون  عسكرية  قدرة  املسلحة،  تملك  القوات  من  ُيدم  ا  أن  ويمكن  عسكرية،  تدريبات  أفرادها  جوا ويتلقى 

التي تمتلك أسلحة ثقيلة، وبين جهاز   املسلحةا وسيطا بين القوات  ، أي أنها تمثل نموذج  1بالجيش في حالة الطوارئ العامة

)امل الذي يصدره سنويا  العسكري"  "التوازن  تقرير  أن  نجد  ولذا  مدني.  أمني  بأنه جهاز  ُيصف  الذي  الدولي الشرطة  عهد 

 . 2( بلندن ُيدرج قوات األمن املركزي املصري ضمن القوات شبه العسكريةIISSللدراسات االستراتيجية، 

الثورة الفرنسية Gendarmerieا، تعود جذور قوات الجندرمة )عاملي   إلى فرنسا، حيث تأسست نواة تلك القوات خالل   )

على   بالحفاظ  نشاطهم  يختص  عسكريين  الطرق من  وعلى  الريفية  املناطق  في  وخاصة  البالد،  داخل  والنظام  القانون 

املدن تأمين  املدنية  الشرطة  تتولى  بينما  الحيوية،  األماكن  حماية  عن  فضال  أصبحت 3  الرئيسية  الحقة  مراحل  وفي   .

ت ال  أنها  إال  الداخلية  وزارة  من  العملية  التوجيهات  تتلقى  الفرنسية  املسلحة رسمي  زال  الجندرمة  القوات  تتبع  اآلن  ا حتى 

تشمل  عسكرية  أسلحة  ترسانة  الشرطية  املعدات  بجوار  تمتلك  كما  الجيش،  أفراد  معاملة  أفرادها  فُيعامل  الفرنسية 

 .  4املدافع الرشاشة الثقيلة، واملركبات القتالية املدرعة

روبا خالل القرن التاسع عشر امليالدي، انتقلت فكرة وفي ظل االحتجاجات الجماهيرية والصراعات املحلية التي شهدتها أو 

قوات   أسست  التي  إيطاليا  مثل  أخرى  أوروبية  بالد  عدة  إلى  فرنسا  من  رغم Carabinieri)  الكارابينيري الجندرمة  التي   )

عد املكون الرابع في القوات املسلحة بجوار الجيش والبحرية وسالح الجو. و
ُ
 إسبانيا في  خضوعها لشراف وزارة الداخلية ت

في القرن التاسع عشر عبر السهام في توطيد السلطة   السبانيةتأسس الحرس املدني الذي لعب دورا كبيرا في بناء الدولة  

إيتا   ومواجهة حركة  الرهاب  مكافحة  في  بدور جوهري  قام  كما  البالد.  أطراف  على  ملدريد  أن االنفصاليةاملركزية  ورغم   .

مدني إال أنه يعتمد في التزود باألفراد على التجنيد   حيث أن رئيسه شخص    السباني ا الجيش  الحرس املدني ال يتبع رسمي

التأديبية في القضايا   للقوانين العسكرية  القوات املسلحة، فضال عن خضوع عناصره  القوات 5من  ستخدم 
ُ
ت ما  . وعادة 

ة بعتادها الخفيف مواجهتها لكنها ال تستلزم  شبه العسكرية في التصدي للظواهر واألنشطة التي ال تستطيع قوات الشرط

 االضطرابات الداخلية ومكافحة الشغب والجماعات املسلحة. تحرك الجيش للتصدي لها مثل 

من  بدءا  االستعمار  بعد  ما  حقبة  في  واألسيوية  األفريقية  الدول  إلى  أوروبا  من  العسكرية  شبه  القوات  نموذج  انتقل 

 منتصف القرن العشرين، حيث  
 
تختص بكيفية التغلب على التحديات املحلية   ا مشاكل  واجه حكام الدول املستقلة حديث

 
1 -John Andrade, World police and paramilitary forces (United Kingdom, 1985), Macmillan Publishers, xi. 
2 -The military balance, the annual assessment of global military capabilities and defence economics, The 
international  institute  for  strategic studies, 2020, P (348). 
3 - Derek Lutterbeck, (Between Police and Military: The New Security Agenda and the Rise of Gendarmeries), 
Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, 2004, Vol. 39(1): 47. 

 . 47المصدر السابق، ص - 4
 . 49المصدر السابق، ص - 5
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أمنية جديدة   تأسيس قوات  إلى  وفي مواجهة ذلك لجأوا  يمكن استخدامها    تتسملحكمهم،  التسليح  الحركة وقوة  بخفة 

عسكري انقالبات  لحدوث  تحركه  يؤدي  قد  الذي  الجيش  من  بدال  النظام  عن  أول  دفاع  جمال  1ةكخط  فعل  مثلما   ،

 عبدالناصر في مصر وفق ما سيرد في الصفحات القادمة. 

 أوال: جذور النشأة

عام    باشا  سعيد  عهد  في  تأسست  منذ  عديدة  تنظيمية  بتغيرات  املصرية  الداخلية  وزارة  نظارة   1857مرت  اسم  تحت 

عام  الداخلية إلى جا  1966. فبحلول  الداخلية  لوزارة  التنظيمي  الهيكل  أبرزهم تضمن  الداخلية وكالء وزارة من  نب وزير 

األفراد  وشئون  للتدريب  الوزارة  إدارة  2وكيل  إشرافه  نطاق  والذي شمل  امتداد  ،  تمثل  األمن  فرق  سمى 
ُ
ت ا قوات شرطية 

  أعمال الشغب، وقد بلغ عددها أربع  لقوات بلوكات النظام املوروثة من العهد النجليزي، وتختص بحفظ األمن ومواجهة  

 . 3فرق في القاهرة

انقالب    1968في فبراير   للنظام الحاكم ألول مرة منذ  ، وذلك 1952يوليو    23اندلعت مظاهرات طالبية عارمة مناهضة 

وفي ظل عدم تمكن فرق األمن   .1967ضباط سالح الطيران املتهمين بالتقصير في حرب  عقب صدور أحكام مخففة بحق  

من   الهليكوبتر  وطائرات  بالجيش  عبدالناصر  استعان  املظاهرات  جماح  كبح  جامعة  من  في  املظاهرات  تفريق  أجل 

 4سكندرية ال 
 

التصد. فضال في  الناصري  للنظام  التابعة  في جامعتي  عن االستعانة بعناصر منظمة الشباب  للتظاهرات  ي 

 .  5القاهرة وعين شمس ومصانع حلوان

إ التسليح عقب  الحركة وجيدة  تأسيس قوات شرطية ضاربة خفيفة  الناصري على  النظام  التظاهرات، عمل  تلك  خماد 

من   ف مجند  آال   8بتدريب    6د إلى اللواء )كمال خيرهللا(تختص بمواجهة االضطرابات املحلية بالتعاون مع فرق األمن، فُعه  

القاهرة  أطراف شرق  على  تقع  كانت  التي  نصر  مدينة  في  السابع  بالحي  لهم  معسكر  تخصيص  مع  بالقاهرة  األمن  قوات 

من امللحقين بفرقة املطاردة التابعة ملصلحة التدريب بوزارة الداخلية في مركز تدريب   مجند    200آنذاك. كما جرى تأهيل  

 
 ذا األمر انظر الكتاب التالي: للمزيد حول ه  - 1

Morris Janowitz, Military Institutions and Coercion in Developing Nations. Midway Reprint. University of Chicago Press, 
1988. 

تطور وتضخم البناء التنظيمي لوزارة الداخلية في : محمد الجوادي، قادة الشررطة فري السياسرة   :  انظرحول تطور الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية    للمزيد  -2
 (.608-588(، ص )2008)القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    2(، ط.2000-1952المصرية )

 .3، ص1986مارس  6هرام،  ذا يقول الرجل الذي فكر وخطط لدخول األمن المركزي دائرة العمل البوليسي في مصر؟، األما -3
سكندرية انظر: أحمد عزالدين )أحمد كامل يتذكر: من أوراق رئريس لتصدي لتظاهرات الطالب بجامعة اإلللمزيد من التفاصيل حول االستعانة بالجيش في ا  -4

 (.101-100( ص )2017)القاهرة، دار الهالل،    3المخابرات المصرية األسبق( ط.  
 (.97  -72)أحمد كامل يتذكر، ص  -5
، وسافر إلى بعثة لدراسة إدارة الشرطة في الواليرات المتحردة األمريكيرة 1944، تخرج من كلية الشرطة في عام 1921اللواء كمال خيرهللا من مواليد عام    -6

ي ثرم أصربم مرديرا ألمرن منصرب قائرد االحتيراطي المركرز 1971منصب مساعد مدير أمن القاهرة، ثرم ترولى فري عرام  1970. تولى في عام 1965في عام  

. وأعيرد إلرى منصرب نائرب وزيرر الداخليرة عقرب 1976أصبم مساعدا لوزير الداخلية ثم محافظا لسروهاج فري نروفمبر   1976، وفي يوليو  1974القاهرة في  

ة الروايلي بالقراهرة فري عرام ، ليصبم نائبرا فري مجلرس الشرعب عرن دائرر1978إلى أكتوبر    1977، ثم أصبم محافظا ألسوان من ديسمبر  1977أحداث يناير  

1979. 
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 قوات األمن بمنطقة الدراسة تحت إشر 
ُ
ا على أكبر معسكر لألمن املركزي طلق اسمه الحق  اف املقدم أحمد شوقي الذي أ

 . 1بمدينة نصر 

أغسطس   في  قرار  صدر  التدريبات  انتهاء  لوزارة   1969عقب  املركزي  )االحتياطي  اسم  تحت  املركزي  األمن  بتشكيل 

جنديا  يخضعون لشراف وكيل وزارة   11690ضابطا و  189وبلغ عدد القوات  ،  بقيادة اللواء مهدي البنداري   2الداخلية( 

 .4سكندرية الحتياطي املركزي في القاهرة وال وتمركز وجود ا، 3الداخلية للتدريب وشئون األفراد 

 االقتباس من فرنسا

شعراوي   السابق  الداخلية  وزير  إلى  التأسيس  عملية  املركزي  األمن  مؤسس ي  أحد  خيرهللا"  "كمال  اللواء  جمعة يعزو 

واللواءين صالح مجاهد ومهدي البنداري، في حين يعزو رئيس املباحث العامة السابق )اسم جهاز مباحث أمن الدولة قبل 

إلى   1967يوما في مايو    12نه خالل رحلة استغرقت  لى نفسه قائال إ( اللواء حسن طلعت تأسيس األمن املركزي إ1971عام  

باريس لزيارة املؤسسات الشرطية الفرنسية رفقة اللواء صالح مجاهد واللواء حسين الريحاني )نبتت في ذهنه فكرة إنشاء 

دع
ُ
  C.R.Sى  األمن املركزي في صورته الحاضرة بعد أن شاهدوا في باريس فرقتين فرنسيتين للمحافظة على األمن إحداهما ت

وهي تشبه إلى حد كبير فرق األمن املركزي في مصر، والثانية الجندرمة، وهي إحدى فرق الجيش، تعمل في وقت السلم في 

الحرب(  وزير  تخضع ألوامر  فإنها  الحرب  في وقت  أما  الداخلية  وزير  إمرة  تحت  البوليسية  قوات  5األعمال  عن  وبالبحث   .

(C.R.Sبال (.  Compagnies Républicaines de Sécuritéفرنسية يعني سرايا األمن الجمهوري )( نجد أنها اختصار لتعبير 

مثل وهي   النطاق  واسعة  الجماهيرية  للتحركات  بالتصدي  تختص  عسكرية  تشكيالت  هيئة  على  منظمة  متنقلة  وحدات 

 . 6 تأسست في ظل حكومة فيش ي خالل االحتالل النازي لفرنسااملظاهرات وأعمال الشغب، و 

عام  ورغم   في  كانت  لباريس  طلعت  زيارة حسن  تكون   1967أن  قد  الفكرة  أن  إال  بسنتين  املركزي  األمن  تأسيس  قبل  أي 

تبلورت في ذهنه خالل الزيارة، ثم وجدت صدى لدى القيادة السياسية ودخلت مرحلة التطبيق عقب تظاهرات الطلبة في 

خيرهللا  1968عام   وكمال  طلعت  رواية حسن  بين  الجمع  وعند  مجاهد(.  )صالح  اللواء  أن  في   7نجد  مشتركا  عنصرا  كان 

من  مقتبس  مصر  في  املركزي  األمن  عمل  نمط  أن  على  معه  صحفي  لقاء  في  خيرهللا  كمال  اللواء  أكد  كما  الروايتين، 

 .8النموذجين الفرنس ي واألميركي

 
 . 6، ص 1986مارس  6مقابلة مع اللواء حسني غنايم في تقرير: مأساة جندي األمن المركزي تبدأ في يوم الجالليب، الوفد،  -1
 . 4، ص2014سبتمبر ، طلب حل جهاز األمن المركزيقضائية الخاصة ب 67لسنة   33647انظر: تقرير هيئة مفوضي الدولة بخصوص الدعوى رقم   -2
 . 71محمد الجوادي، قادة الشرطة في السياسة المصرية، ص  -3
 . 3، ص1986مارس   6ماذا يقول الرجل الذي فكر وخطط لدخول األمن المركزي دائرة العمل البوليسي في مصر؟، األهرام،   -4
 .  144(، ص1983طن العربي للنشر والتوزيع،  )بيروت: الو   1(، ط١٩٧١مايو  - ١٩٣٩حسن طلعت، )في خدمة األمن السياسي : مايو  -5
6 - Joyce Edmond-Smith, Police forces in France, Journal of Ethnic and Migration Studies, 1974, p228. 

 

منصب مدير األمن  1966، وشغل في مارس  1938بدكرنس محافظة الدقهلية، تخرج من كلية الشرطة عام   1913مجاهد من مواليد عام  اللواء صالح  -7
ليطاح به من منصبه على خلفية عالقته بمراكز  1971ثم أصبم محافظا للشرقية حتى نهاية عام  1971إلى مايو   1968العام، ثم أصبم محافظا لدمياط من 

 تي صفاها السادات. القوى ال 
 . 3، ص1986مارس   6فكر وخطط لدخول األمن المركزي دائرة العمل البوليسي في مصر؟، األهرام،   ماذا يقول الرجل الذي -8

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.1974.9975289?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.1974.9975289?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.1974.9975289?needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1369183X.1974.9975289?needAccess=true
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 تحويل االحتياطي املركزي إلى إدارة عامة في عهد السادات

 15تولى أنور السادات الحكم في ظل صراعات داخلية ملتهبة. وتمكن السادات في    1970سبتمبر    عقب وفاة عبدالناصر في

املناهضة له فاعتقل    1971مايو   ا على رأسهم نائب رئيس الجمهورية شخص    91من القضاء على مجموعة مراكز القوى 

العامة أحمد كامل، و  الداخلية شعراوي جمعة، ومدير  علي صبري، ووزير الحربية محمد فوزي، ورئيس املخابرات  وزير 

 .. ُووجهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر ومنع الرئيس من ممارسة صالحياته1املباحث العامة حسن طلعت 

، كما أقر 1971عقب تلك التطورات أدخل السادات  تغييرات على أجهزة الدولة شملت تغيير قانون هيئة الشرطة في عام  

جاريا بأن يتولى منصب وزير الداخلية ضابط من الشرطة، وهو ما لم يحدث في العهد الناصري السادات ما صار عرفا  

للوزارة من   اللواء عبدالعظيم فهمي  تولي  التغييرات أقال السادات قائد 19652إلى    1962سوى خالل فترة  . وفي ظل تلك 

ادة القوات بلغ كمال خيرهللا، وحين تسلم األخير قيقوات االحتياطي املركزي اللواء مهدي البنداري وعين بدال منه اللواء  

 . 3ضابط    220ألف مجند  و11عددها 

عتبرت قوات 1967  هزيمةوفي ظل انشغال القوات املسلحة بإعادة بناء قدراتها العسكرية بعد  
ُ
، والعداد لتحرير سيناء، ا

واستع الداخلية.  بالجبهة  الثاني  الدفاع  بمثابة خط  املركزي  نجدة االحتياطي  قوة  باعتبارها  القناة  مدن  تأمين  في  بها  ين 

سريعة لألهداف الحيوية حال تعرضها للخطر، فضال عن تأمينها ملداخل القاهرة ضد أي محاوالت إبرار جوي إسرائيلي. 

ناة عبر سكندرية ومنطقة القحتياطي املركزي خارج القاهرة وال كما قام اللواء كمال خيرهللا بتوسيع نطاق انتشار قوات اال 

 . 4تأسيس منطقة أسيوط ومركزها مدينة أسيوط، ومنطقة وسط الدلتا ومركزها مدينة طنطا

وتراجع   أكتوبر،  حرب  انتهاء  في  عقب  السادات  أصدر  القناة،  منطقة  في  املركزي  لالحتياطي  القرار   1974عام  الحاجة 

   595الجمهوري رقم  
ُ
ت سمى "الدارة العامة لقوات االحتياطي املركزي"  الذي نص على إنشاء )إدارة عامة بوزارة الداخلية 

خالل أو اضطراب، ومعاونة قوات الشرطة بمديريات األمن، وتكون نواتها )إدارة االحتياط إ تختص بحفظ األمن من أي  

الداخلية(  بوزارة  لألمن 5املركزي"  الوزير  ملساعد  تابعة  الجديدة  العامة  الدارة  أصبحت  القرار  هذا  وبمقتض ى  وجرى .  6. 

الحديدي"  "محمد  اللواء  املركزي   7تعيين  لالحتياطي  العامة  لإلدارة  عام  8مديرا  في  ثم  بترقية    1976.  قرار جمهوري  صدر 

 
يو مرا 31أحيل رئيس المباحث العامة اللواء حسن طلعت عبدالوهاب محمد، ونائبه اللواء محمد محمود زهدي للمعراش بقررار مرن رئريس الجمهوريرة فري   -1

 .264، ص1971يونيو    10بتاريخ    23، ونشرته الجريدة الرسمية في العدد  1971
منصرب رئريس المباحرث العامرة  1953، وتولى في عرام 1928بكسال في السودان، تخرج من كلية الشرطة عام   1907عبدالعظيم فهمي من مواليد عام    -2

 .1988سنوات، ثم عمل سفيرا في المجر وإنجلترا، وتوفي عام  )سلف أمن الدولة(، ثم شغل منصب وزير الداخلية لثالث  
 .3، ص1986مارس  6ماذا يقول الرجل الذي فكر وخطط لدخول األمن المركزي دائرة العمل البوليسي في مصر؟، األهرام،   -3
 المصدر السابق. -4
 .258، ص1974مايو   2،  18  ، الجريدة الرسمية، العدد1974لسنة    595قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -5
 .71قادة الشرطة في السياسة المصرية، ص  محمد الجوادي،  -6
، وصل إلى منصب كبير المعلمين في كلية الشرطة ثم مديرا لمعهرد 1944، وتخرج من كلية الشرطة في عام  1921اللواء كمال الحديدي من مواليد عام    -7

 .1980، وتولى منصب محافظ المنيا في عام 1974من المركزي في عام أمناء الشرطة، ثم مديرا لأل
 .604ص   ، 1974أغسطس    29،  35الرسمية، العدد  ، الجريدة  1974لسنة    1323قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -8
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، ليشغل بذلك قائد االحتياطي املركزي منصب مساعد وزير، وهو 1اللواء محمد الحديدي إلى درجة مساعد وزير داخلية 

 قوات االحتياطي املركزي من منظور نظام السادات.  ما يشير إلى األهمية التي صارت تشغلها

 كنقطة تحول  1977أحداث يناير 

زيادة  الحكومة  إعالن  الجماهير  تتحمل  لم  السادات،  تبناها  التي  االنفتاح  سياسة  عقب  االقتصادية  األوضاع  تردي  مع 

ب صندوق النقد الدولي لتخفيض % تجاوبا مع مطال  30إلى    20بنسب تتراوح من    1977أسعار السلع األساسية في يناير  

يومي   خالل  فاندلعت  للمواطنين.  املقدم  الحكومي  تظاهرات    19و  18الدعم  القاهرة يناير  في  عنف  وأعمال  حاشدة 

ا خطيرا دفع رئيس جهاز مباحث أمن الدولة سكندرية سرعان ما امتدت لتشمل تسع محافظات في أحداث مثلت تحدي  وال 

ل أبوباشا  حسن  اللواء  مذكراته  آنذاك  في  سرعة بألقول  في  يتطور  املوقف  أن  اللحظات  تلك  في  شك  هناك  يكن  )لم  نه 

مذهلة ليأخذ شكل ثورة شعبية شاملة....وقد كانت املرة األولى منذ ثورة يوليو التي تخرج فيها القوات املسلحة من ثكناتها 

رض حظر التجوال في القاهرة(لتعيد النظام إلى الشارع بعد أن عجزت قوات األمن عن مالحقة األحداث و 
ُ
. 2تداعياتها.. وف

قتيال على األقل. واضطر مجلس الوزراء للغاء قرارات زيادة األسعار، كما أقال السادات   64وقد سقط في تلك األحداث  

نائبين ج عين  فيما  االجتماعية،  الشئون  ووزيرة  فهمي  السيد  الداخلية  وزير  بينهم  من  الوزراء  من  عددا  فبراير  ديدين في 

، وقال السادات بعد هدوء األوضاع في اجتماع مع قادة 3سماعيل واللواء كمال خيرهللاير الداخلية وهما اللواء النبوي إلوز 

األجهزة األمنية حسب اللواء أبوباشا في مذكراته: لن أسمح بتكرار ما حدث أبدا، ويجب الضرب في املليان مع أول بادرة 

 لسادات على األحداث اسم انتفاضة الحرامية. ألعمال شغب مماثلة. وأطلق ا

وقائد االحتياطي املركزي   1977عقب انقشاع أحداث يناير طلب السادات من نائب وزير الداخلية املعين حديثا في فبراير  

الشعبية التظاهرات  مواجهة  قدرتها على  يكفل  بما  املركزي  االحتياطي  قوات  تشكيل  إعادة  كمال خيرهللا  اللواء  . السابق 

في أماكن استراتيجية على مستوى الجمهورية تشم القاهرة واعتمد خيرهللا خطة تعتمد على نشر قوات األمن املركزي  ل 

ألف مجند دون زيادة العدد عن   30سكندرية وأسيوط بحيث يبلغ إجمالي أعداد تلك القوات  وطنطا ومرس ى مطروح وال 

ع والسيطرة  تدريبها  يسهل  كي  ظرف  أي  تحت  الحجم  عام  4ليهاهذا  ديسمبر  في  لكن  ليشغل    1977.  خيرهللا  اللواء  قل 
ُ
ن

إلى   املركزي  االحتياطي  قوات  عدد  وزيد  أسوان،  محافظ  األمن   110منصب  جعلت  مسبوقة  غير  زيادة  في  مجند  ألف 

البالد   كاهل  تثقل  كبيرة  موارد  تخصيص  على  انعكس  ما  وهو  الداخلية،  وزارة  عليه  تسيطر  جيش  إلى  يتحول  املركزي 

تأسيس بنية تحتية ضخمة تتضمن معسكرات ولوجستيات وعمليات إعاشة وتسليح وتدريب. ومع عقد اتفاقية وتشمل  

 
 .435ص،  1976 يونيو   3، 23، الجريدة الرسمية، العدد 1976لسنة   431مصر العربية رقم  رار رئيس جمهوريةق -1

 .20( ص1990)دار الهالل،    1أبوباشا، في األمن والسياسة، طحسن  -2
 (.634،  633ص )  ، قادة الشرطة في السياسة المصرية  محمد الجوادي،  -3
 .3، ص1986مارس  6ماذا يقول الرجل الذي فكر وخطط لدخول األمن المركزي دائرة العمل البوليسي في مصر؟، األهرام،   -4



 

9 
 

 

في   ديفيد  القوات 1978كامب  من  بدال  سيناء  من  )ج(  املنطقة  تأمين  مهام  املركزي  االحتياطي  قوات  تولي  وبذريعة   ،

 .1فحات وآليات مدرعةاملسلحة، جرى تسليح األمن املركزي ألول مرة بأسلحة ثقيلة تشمل مص

أيضا جرى ألول مرة األخذ بمبدأ مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ، وبمقتض ى ذلك   1977وجدير بالذكر أنه في عام  

عتمد الشراف الجغرافي ملساعدي وزير الداخلية على مناطق محددة من الجمهورية بدال من االكتفاء بوجود مساعدين 
ُ
ا

مناطق جغرافية يرأس كل منها مساعد وزير بحيث تضم كل منطقة عددا من مديريات   5د إلى  نوعيين، فجرى تقسيم البال 

 . 2األمن

 1981ما بعد أحداث املنصة عام 

د كامب  التفاقية  عقده  عقب  السادات  ضد  املعارضة  أنشطة  تزايد  إمع  النبوي  الداخلية  وزير  طرح  في يفيد،  سماعيل 

إلى   5الداخلية بحسب نائب رئيس مباحث أمن الدولة اللواء فؤاد عالم اعتقال عدد يتراوح من  اجتماع مع قيادات وزارة  

ألفا من املعارضين بمختلف توجهاتهم، ثم في ظل تخوفات جهاز أمن الدولة من تداعيات تلك االعتقاالت املوسعة قرر    15

في سبت  لتشمل  تقليل حجم االعتقاالت  السادات  موافقة  أخذ  بعد  مع 3معتقال   1536عدد    1981مبر  النبوي  وبالتوازي   .

األحداث ذروتها باغتيال    اآلن" لتزداد سخونة املشهد، ولتبلغذلك خطب السادات أمام مجلس الشعب قائال "لن أرحم بعد  

في   املنصة  حادث  في  إحدى   1986أكتوبر    6السادات  عناصر  من  ورفاقه  السالمبولي  خالد  الجيش  ضابط  يد  على 

ا يوم  التنظيمات  أسيوط  مدينة  على  السيطرة  التنظيم  من  أخرى  مجموعات  حاولت  كما  تمهيدا    8لجهادية،  أكتوبر 

من عناصر األمن وسبعة من املهاجمين، واحتواء األحداث   106للزحف منها على القاهرة، ولكن انتهت االشتباكات بمقتل  

 .  4من طرف القوات املسلحة والشرطة 

في إحباط تحرك مجموعات الجهاد للسيطرة على نظام الحكم، إال أن االحداث مثلت   ورغم نجاح قوات الجيش والشرطة

فشال ذريعا ألجهزة األمن في اكتشاف التنظيم أو تفكيكه قبل تحركه، وأعقب ذلك إجراء تغيرات في قيادات أجهزة األمن 

إ  شملت النبوي  الداخلية  بوزير  زا الطاحة  عليوة  الدولة  أمن  مباحث  ورئيس  املركزي.  سماعيل  األمن  وقائد  وضمن هر 

، لينص على تعديل اسم 10القرار الجمهوري رقم    1984إعادة هيكلة األمن املركزي أصدر حسني مبارك في عام    مخطط

 5كما تضمن القرار إنشاء    ."الدارة العامة لقوات االحتياطي املركزي" ليصبح "الدارة العامة لرئاسة قوات األمن املركزي"

 إدارات عامة باألمن املركزي وهي:

 الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي بالقاهرة.  •

 الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي بالسكندرية.  •

 
 .6، ص1986مارس   6مأساة جندي األمن المركزي تبدأ في يوم الجالليب، الوفد،  : عبدالمنعم حسين في تقريرمقابلة مع اللواء   -1
   .593ص  ، قادة الشرطة في السياسة المصريةمحمد الجوادي،   -2
 (.271-269، ص)(أخبار اليوم)القاهرة،  .  1فؤاد عالم، اإلخوان وأنا، ط -3

األحرررداث انظرررر: أحمرررد موالنرررا، الجماعرررة اإلسرررالمية: اسرررتراتيجيات متعارضرررة، )اسرررطنبول، المعهرررد المصرررري للدراسرررات، للمزيرررد عرررن تلررر   -4
2018.) 
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 الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي بالجيزة.  •

 الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي بالدلتا.  •

 . 1للعمليات الخاصة لألمن املركزي  الدارة العامة •

 صدر قرار جمهوري جديد بإنشاء إدارتين عامتين جديدتين، وهما: 1985ثم في عام 

 الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي للقناة وسيناء.  •

 . 2الدارة العامة ملنطقة األمن املركزي للوجه القبلي  •

مصر بما يكفل للنظام مواجهة أي أخطار تهدده أو تهدد الوضع األمني وبذلك غطت الدارات العامة لألمن املركزي أرجاء  

للبالد، وأصبح األمن املركزي بذلك هو الخط األول للدفاع عن النظام الحاكم. وفي ظل هذا التوسع غير املسبوق صدر  

عام   ففي  املركزي.  األمن  مهام  يؤطر  وزاري  رقم    1985قرار  قراره  الداخلية  وزير  ب  2أصدر  األمن الخاص  قوات  تنظيم 

وزير/   أول  مساعد  ويرأسها  الداخلية،  بوزارة  الرئيسية  القطاعات  أحد  هي  املركزي  األمن  )قوات  أن  على  ونص  املركزي، 

نظامية   قوات  من  وتتكون  وزير،  عسكرية    –مساعد  جغرافية،   -ليست  مناطق  على  موزعة  وسرايا  كتائب  من  ُمشكلة 

إدارات على مستوى عال من التدريب والتجهيز، وتتحرك ملواجهة أعمال الشغب وتضمها إدارات عامة نوعية وجغرافية و 

أو أي أعمال تخل بأمن واستقرار الجبهة الداخلية، وتساعد قوات األمن باملديريات في أداء مهامها كلما اقتضت الضرورة 

 . 3ذلك( 

ألف مجند   21املركزي وقوات األمن تاله تسريح أكثر من  أكبر تمرد لعناصر األمن    1986لكن في سياق مفاجئ شهد فبراير  

املركز  األمن  معسكرات  بعض  ونقل  الخدمة،  ال من  مصر  طريق  إلى  املدن  داخل  من  ما ي  وهو  الصحراوي،  سكندرية 

 . 4تناوله باستفاضة في فقرة مستقلة الحقانس

من   حاليا  املركزي  األمن  قوات  ل  10تتشكل  العامة  الدارة  تشمل  العامة إدارات  والدارة  املركزي،  األمن  قوات  رئاسة 

العامة ملناطق األمن   سكندرية، وسط الدلتا، شرق الدلتا، املركزي في )القاهرة، الجيزة، ال للعمليات الخاصة، والدارات 

 . 20186. فضال عن وحدة مكافحة إرهاب باألمن املركزي تأسست في عام  5القناة وسيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد( 

 
 .108، ص1984يناير    19،  3، الجريدة الرسمية، العدد  1984لسنة    10قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -1
 .1592، ص1985أغسطس    22،  34، الجريدة الرسمية، العدد  1985لسنة    331قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  -2

، 2014قضررائية الخاصررة بطلررب حررل جهرراز األمررن المركررزي، سرربتمبر  67لسررنة  33647بخصرروص الرردعوى رقررم  تقريررر هيئررة مفوضرري الدولررة -3

 .5ص  

، فقررد رثرررت تناولهررا بالتفصرريل فرري نهايررة 1986تمرررد األمررن المركررزي فرري عررام  تتنرراولنجليزيررة العثررور علررى دراسررة بالعربيررة أو اإلنظرررا لعرردم  -4

 .أدناهالدراسة  

ة قطرراع األمررن فرري مصررر، مركررز محمررد محفرروظ، تحررول قطرراع األمررن فرري الرردول العربيررة الترري تمررر بمرحلررة انتقاليررة: نحررو التغييررر، دراسررة حالرر -5

 .41  ، ص2، ملحق رقم 2012ديسمبر  ي للشرق األوسط،  جكارني
 .  2020نوفمبر    17، اليوم السابع،  (2020-2018نواب" حصاد عامين من برنامج عمل الحكومة )رئيس الوزراء يقدم لر"ال -6
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 ثانيا: كيف ُيختار أفراد األمن املركزي؟

ف هيئة الشرطة في املادة األولى منه باأللفاظ حيث عر    1971لعام    109م  بداية نشير إلى تالعب قانون هيئة الشرطة رق

تشمل  بأنها )هيئة مدنية نظامية( بالرغم من حصول عناصرها على رتب عسكرية، وتسليح بعض مكوناتها بأسلحة ثقيلة  

ستخدمت 
ُ
مدرعات ومصفحات ومروحيات، وتواجد عناصرها سواء من األمن املركزي أو قوات األمن داخل ثكنات. حيث ا

كلمة )نظامية( لتبرير عسكرة الشرطة باعتبار أن تجنيد الشباب فيها يندرج ضمن الخدمة الوطنية ذات الطابع النظامي  

 . 1ال العسكري 

م الشرطة  عناصر  ُيجند  رقم  واقعيا،  القانون  ألحكام  وفقا  العسكرية  للخدمة  املطلوبين  املواطنين    1980لسنة    127ن 

 الخاص بالخدمة العسكرية والوطنية. وبمقتض ى هذا القانون ُيستثنى من الخدمة بالشرطة كال من:

 .خريجي كليات الجامعات واملعاهد العليا في جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها في الخارج •

 على شهادة متوسطة أو أية شهادات أخري معادلة لها من الخارج.  الحاصلون  •

 . 2حفظة القران الكريم بتمامه من غير حملة املؤهالت •

وأقل  نقاش،  دون  األوامر  لتنفيذ  تقبال  أكثر  يكونون  أمية حيث  األكثر  األفراد  الشرطة  في  ُيجند  السابقة  للمعايير  ووفقا 

السياسوعي   والسياقات  النسان  بحقوق  عواصم ا  أو  القاهرة  من  بالشرطة  مجندين  وجود  يندر  وبالتالي  لألحداث.  ية 

نتقى للتجنيد باألمن املركزي األشخاص الذين فشلوا املحافظات في ظل ارتفاع معدالت التعليم بتلك األماكن. وعادة ما يُ 

رابع(  )فرز  عليهم  يطلق  ممن  املسلحة  القوات  في صفوف  القبول  امتحانات  اجتياز  وقدراتهم نظ   3في  مهاراتهم  لضعف  را 

الذهنية لكنهم ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية لاللتحاق بالتجنيد في وزارة الداخلية، والتي تنص على أال يقل طول  

 .  4" 100-سم، وأال يزيد فارق الوزن عن الطول عن" 85سم، وأال يقل متوسط عرض الصدر عن  170الفرد عن 

ال قانون  في  تعديالت  جرت  عام  ولكن  في  والوطنية  العسكرية  في   2009خدمة  أعاله  املستثناة  الفئات  بتجنيد  سمحت 

%( من أعداد املجندين بوزارة الداخلية، 10الداخلية، وبما ال يتجاوز )وزير الدفاع بناء  على طلب وزير    الشرطة بقرار من

الفئات املسلحة من هذه  القوات  بعد استكمال احتياجات  بدأ تج5وذلك  الحاصلين على مؤهالت  . وبذلك  من  أفراد  نيد 

مجندي  وثقافة  بنية  تغيير  عدم  يكفل  ما  وهو  املجندين،  عدد  إجمالي  من  محدودة  نسبتهم  تظل  لكن  الشرطة  في  عليا 

 الشرطة. 

 
، سرربتمبر طلررب حررل جهرراز األمررن المركررزيقضررائية الخاصررة ب 67لسررنة  33647بخصرروص الرردعوى رقررم  ، انظررر: تقريررر هيئررة مفوضرري الدولررة -1

 .6ص  ، 2014
 4، صتقرير هيئة مفوضي الدولة -2
 .2013يناير    17عبدالعال، جنود األمن المركزي.. خوذة ودرع وموت مجاني، المصري اليوم،  محمد فتحي   -3
 .12، ص2013مايو    23  ، 118، الوقائع المصرية، العدد  2013لسنة    779قرار وزير الداخلية رقم  -4
العردد  –الجريردة الرسرمية ، 1980لسنة  127بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم   2009لسنة    152رقم    القانون  -5
 .2009ديسمبر سنة   27)مكرر(،   52
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أول   املجند  يقض ي  الشرطة ثالث سنوات حيث  في  التجنيد  فترة  النظام وحمل   6تبلغ  االبتدائي وتعلم  التدريب  في  شهور 

وفيما يخص الرواتب فقد اتسمت بالضعف الشديد حيث بلغ الراتب .  1م ينخرط بعد ذلك في أداء مهام خدمتهالسالح ث

دوالر بأسعار تلك الفترة، وهو مبلغ ال يكفي احتياجات   40، أي أقل من  2جنيها   220قرابة    2011الشهري للمجند في عام  

في ظل عدم كفاية الوجبات   الثكنات.املجند من طعام وشراب  في  يتناولها  فُتقسم بحيث   التي  العمل والراحة  أما فترات 

 أيام إجازة. 10يوما في العمل ثم يأخذ  20يقض ي الجندي 

من  يكونون  ما  فعادة  شرطة،  دفعة  كل  من  خصص 
ُ
ت عددية  كوتة  وفق  فُيختارون  املركزي  األمن  يخص ضباط   وفيما 

و من ليست لهم عالقات شخصية تسمح بتعيينهم في أماكن أكثر الحاصلين على تقديرات ضعيفة خالل مدة دراستهم أ 

  3. يتلقى الضباط املرشحين لألمن املركزي عقب تخرجهم دورة تدريبية ملدة  3جاذبية مثل مصلحة الجوازات وأمن الدولة 

وتشابه والنهارية.  الليلية  العمليات  على  وعملية  نظرية  تدريبات  تتضمن  مركزي(  أمن  )فرقة  دعى 
ُ
ت الدورات   شهور  تلك 

تدريبات القوات املسلحة. وبعد انتهاء التدريب ُيوزع الضباط على قطاعات األمن املركزي. ويتلقى الضباط خالل خدمتهم 

 
 
يفادهم للتدرب لدى القوات املسلحة للحصول على تدريبات نوعية ال تتوفر تدريبية متخصصة تتضمن إا  باستمرار فرق

 فرق الصاعقة.، مثل 4لدى األمن املركزي 

 العالقة بين الضباط والجنود في معسكرات األمن املركزي 

العسكرية  الحياة  مناخ  مع  الجدد  الجنود  تكيف  وعملية  املركزي،  األمن  معسكرات  في  والجنود  الضباط  بين  العالقة 

ملحرمات التي تحرص والشرطية، وطرق تدريبهم على مواجهة االحتجاجات الجماهيرية، وعملية التعبئة املعنوية تظل من ا

، حتى أن اللجنة الرسمية املشكلة من املركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية  5أجهزة األمن على تجنب التطرق لها

األمن  معسكرات  في  والجنود  الضباط  بين  العالقة  طبيعة  لدراسة  واالستراتيجية  السياسية  للدراسات  األهرام  ومركز 

واأل  األمن،  وقوات  عام  املركزي  تمرد  اندالع  إلى  أدت  التي  والدوافع  لها    1986سباب  وُسمح  بحوثها،  إجراء  من  تتمكن  لم 

دراسات  ثالث  لغيت 
ُ
أ فيما  املركزي،  األمن  تمرد  نحو  املصرية  الصحف  اتجاهات  تناولت  فقط  واحدة  دراسة  بإجراء 

 بعناوين:

 )تمرد األمن املركزي، رؤية اجتماعية ثقافية(  •

 اجتماعية ألهم املتغيرات التي ساعدت على سلوك التمرد لدى بعض عناصر األمن املركزي(. )دراسة نفسية  •

 
 .6، ص1986ارس م 6، الوفد،  (مقابلة مع اللواء حسني غنايم في تقرير )مأساة جندي األمن المركزي تبدأ في يوم الجالليب -1
 .2013يناير    17محمد فتحي عبدالعال، جنود األمن المركزي.. خوذة ودرع وموت مجاني، المصري اليوم،   -2
ضابًطا من ضباط أمن دولة نُشرت على وسائل التواصل االجتماعي عقب ثورة يناير تبين أن أغلبيتهم خردموا لمردة سرنة أو   20بحسب ملفات خدمة قرابة    -3

 األمن المركزي ثم انتقلوا ألمن الدولة، وهو ما يعني أن ضابط األمن المركزي يمكن نقله لجهات شرطية أخرى.اثنين في  
 .38، ص 81، العدد 1989اللواء عبدالرحيم النحاس، هذه مهام قوات األمن المركزي، مجلة األمن والحياة، مارس/ إبريل   -4
يهتفون خالل التدريبات )إحنرا أسرود ستمع إلى جنود األمن المركزي في منطقة طره وهم ، كنت أ2016إلى    2014سجن طره من    خالل فترة اعتقال في  -5

 األمن المركزي.جايين لقرود( مما يدل على مضمون التعبئة المعنوية المقدم للجنود والهادف إلى إهدار ردمية األفراد المفترض استهدافهم من طرف عناصر 
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 .1)الجوانب التشريعية والدارية والتنظيمية لألمن املركزي(  •

في مصر، تكون ألداء الخدمة العسكرية تداعيات على املسار الحياتي للشباب. ونظرا   التجنيد اللزامي  ففي ظل اعتماد 

 ا جامعي  دد املتعلمين تعليم  ملحدودية ع
 
لطبقات ا من جنود الشرطة، فإن الشريحة األكبر من الجنود تكون من اا ومتوسط

فقر   واألكثر  ا  تعليم  التكاليف   ااألقل  تحمل  في  يساهمون  ما  وعادة  الحرفية،  واألعمال  بالزراعة  معظمهم  يعمل  حيث 

وبالتالي عند املعيشية ألسرهم من طعام وشراب وغذاء وعالج ومالبس فض نفقات زواج شقيقاتهم.  في  ال عن مشاركتهم 

ملدة   العسكرية  الخدمة  ألداء  ومادي   3تجنيدهم  نفس ي  تحت ضغط  يعيشون  للغاية،  لرواتب ضعيفة  وتلقيهم  سنوات، 

بفارغ  فينتظرون  زواجهم،  سن  من  ويؤخر  ماديا،  يستنزفهم  عمرهم  من  اقتطاعا  تمثل  الفترة  تلك  أن  ويعتبرون  كبير، 

 بر يوم انتهاء خدمتهم العسكرية.  الص

املركزي حوادث  األمن  معسكرات  داخل  تتكرر  معاملة عسكرية،  للجنود  الضباط  ومعاملة  السابقة،  املعطيات  وفي ظل 

ُيقتل فيها مجندون. وبينما تعزو وزارة الداخلية تلك الحوادث إلى عمليات االنتحار، يعزوها أهالي الضحايا إلى عمليات قتل 

يتعرض لها أوالدهم على يد الضباط، وهو ما غطته هيئة الذاعة البريطانية في فيلم وثائقي تتبع حوادث مقتل   انتقامية

من    13 الفترة  عام  20152إلى    2008مجندا خالل  فبراير  وباملقابل شهد شهر  نوعها حيث قتل   2014.  حادثة فريدة من 

املركزي بدهشور في ظل روايات متداولة عن أن الدافع الرتكاب مجند النقيب إسالم مكاوي طعنا بالسكين في قطاع األمن  

 .3الحادث سب الضابط للمجند بوالدته 

إال أنه من املمكن التحقيق   4ورغم أن مجندي األمن املركزي ومجندي الشرطة عموما يخضعون لقانون القضاء العسكري 

ضباط   3في واقعة إحالة    2008مثلما حدث في عام    في بعض الحوادث من طرف النيابة العامة بقرار من وزير الداخلية

.  5مجندا وأمين شرطة للقضاء املدني بتهمة قتل املجند "علي ظريف" داخل قطاع األمن املركزي في النزهة بالسكندرية 11و

في حدث  مثلما  العسكرية  للنيابة  املجندون  ُيحال  أخرى  قضايا  في  املركزي   بينما  األمن  بتشكيالت  مجند  تعاطى  واقعة 

 .6مخدرات أثناء عمله داخل قسم شرطة سرس الليان

نقل  تصميم سيارات  تغيير  في  ما حدث  املركزي  األمن  مع جنود  الشرطة  قيادات  تعامل  توضح طريقة  التي  الوقائع  ومن 

لجانب الجنود. فلفترة طويلة كان باب السيارة موجودا بالخلف، لكن بحسب اللواء يسري الروبي فقد تغير مكان الباب ل

محمد  املشير  الدفاع  وزير  من   تلقيه شكوى  عقب  العادلي  حبيب  اللواء  الداخلية  وزير  من  بطلب  السيارات  من  األيمن 

 
اتجاهرات الصرحف المصررية نحرو بعمل المشروع واألشخاص المفترض مشاركتهم فيها في : نجوى الفروال ونجروى خليرل:   تفاصيل اللجنة المخولة  انظر  -1

 (.7،  6(، ص)1987، المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية )القاهرة،  1986أحداث فبراير  
 .2016مارس   29، هيئة اإلذاعة البريطانية،  يرصد االنتهاكات ضد أفراد األمن المركزي في مصر  : وثائقيموت في الخدمة -2

 .2014فبراير   7، مبتدا،  ا.. والضابط سبه بوالدتهن: مجند األمن المركزي مختل نفسي  عيا  شاهد -3
 109. ولمزيد من التفاصيل انظر قانون هيئة الشرطة رقم  2014سبتمبر    9،  الشروق ،  إلغاء مشروع قانون »القضاء الشرطي« بعد رفض مجلس الدولة   -4

و 1971لعام   رقم    قرار،  الداخلية  وبتحديدبالخاص    1973لسنة    1050وزير  الشرطة  هيئة  أفراد  جزاءات  تتول   الئحة  التي  الداخلية  وزارة  ى جهات 

 .العسكرية وبتنظيم السجون العسكريةاالختصاصات المنصوص عليها في قانون األحكام 
 . 2008يوليو  29، اليوم السابع، ضباط شرطة للمحاكمة فى قضية مجند األمن المركزى  3إحالة  -5

 .  2011أكتوبر  9، األهرام، إحالة مجند إلى النيابة العسكرية لتعاطيه المخدرات داخل قسم شرطة بالمنوفية -6

https://www.youtube.com/watch?v=gRCpy57ig-w
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=09092014&id=272495f8-2fcc-4a4f-8939-71520c5547a4
http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=17968
https://www.youm7.com/story/2008/7/29/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-3-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89/33570
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/124719.aspx
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ليعاكسوا ركاب السيارات املقبلة خلفهم ملقين عليهم  الباب الخلفي  طنطاوي تختص برؤيته لبعض الجنود يقفون على 

اجهة الجنود ملشاكل في الخروج من السيارة حال تعرضها لالنقالب على قشر البرتقال. وقد أدى التصميم الجديد إلى مو 

 .1الجانب األيمن 

 
 صورة لوري نقل جنود أمن مركزي، ويظهر الباب في الجانب األيمن 

 ثالثا: مكونات قطاع األمن املركزي 

يتطابق هيكل قوات األمن املركزي بشكل كبير مع الهيكل العسكري لقوات الجيش حيث يضم كتائب وسرايا وفصائل، في 

معاونين(. وتتشكل قوات   -مندوبين  -حين يختلف عن الهيكل املعتاد للشرطة حيث ال يوجد في األمن املركزي )أمناء شرطة  

ي )الضباط، ضباط الصف، املجندون(. ويقبع على رأس األمن املركزي األمن املركزي من ثالث طبقات تراتبية عسكرية ه

 لواء بدرجة مساعد/ مساعد أول وزير داخلية.  

إدارات عامة على مستوى الجمهورية وفق تقسيم جغرافي يشمل بجوار الدارة العامة لرئاسة   10ينقسم األمن املركزي إلى  

سكندرية، وسط الدلتا، شرق الدلتا، املركزي في )القاهرة، الجيزة، ال ألمن  قوات األمن املركزي، الدارات العامة ملناطق ا

. فضال عن تقسيم نوعي يشمل قوات العمليات الخاصة. ويتنوع تسليح 2القناة وسيناء، شمال الصعيد، جنوب الصعيد( 

املدرعة   واألليات  املصفحات  إلى  وصوال  الكهربية  العص ي  من  املركزي  األمن  يخص قوات  وفيما  الثقيلة.  والرشاشات 

التدريب توجد معاهد تدريبية تخصصية بالدارات العامة الجغرافية والنوعية بقطاع األمن املركزي، بالضافة إلى معهد 

ت متكاملة  تدريبية  قرية  عن  متخصصة فضال  تدريبية  فرقا  يعطي  الضباط  مصر   90بلغ مساحتها  لتدريب  بطريق  فدانا 

 . 3سكندرية الصحراوي إ

 
 . 2013يناير  17محمد فتحي عبدالعال، جنود األمن المركزي.. خوذة ودرع وموت مجاني، المصري اليوم،  -1

المصرية في:  انظر   -2 الداخلية  لمكونات وزارة  التنظيمي  بمرحلة   المخطط  تمر  التي  العربية  الدول  في  األمن  تحول قطاع  الدكتور محمد محفوظ،  العقيد 

 . 41، ص: 2، ملحق رقم 2012ي للشرق األوسط، ديسمبر جة قطاع األمن في مصر، مركز كارني: نحو التغيير، دراسة حالانتقالية
 . 2014نوفمبر   18، اليوم السابع، بمعسكر الشهيد الكبير  المركزيوزير الداخلية يفتتم قرية لتدريب األمن  -3

https://www.youm7.com/story/2014/11/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1/1955756
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 قوات العمليات الخاصة 

بتنفيذ املركزي  األمن  في  الخاصة  العمليات  قوات  السفارات   تختص  مثل  الهامة  املنشآت  وحراسة  القتالية،  العمليات 

واملطارات والذاعة والتلفزيون، وتدعيم املأموريات الجنائية في الصحاري واملناطق الجبلية. وتتكون القوات الخاصة من 

 مكونين:

الخ -1 وتأمين  كتائب  واملوانئ  واملطارات  السفارات  مثل  والحساسة  الحيوية  املنشآت  بحراسة  وتختص  دمات، 

 . 2ا، واملشاركة مع األمن الوطني في مأموريات ضبط العناصر املطلوبة أمني  1تحركات الرؤساء والوفود األجنبية

على   -2 تتدرب  قوات  وهي  القتالية،  الكتائب  دعى 
ُ
وت الدعم،  البؤر كتائب  مع  بالتعامل  وتختص  القتالية،  األعمال 

وال ضمن   الخاصة  العمليات  قوات  مهام  من  تكن  لم  أنه  املركزي  األمن  قادة  بعض  ويزعم  الخطيرة.  الجرامية 

. وهو ما ُيشكك فيه استخدام نظام مبارك لقوات العمليات  3تدريباتها قبل ثورة يناير املشاركة في فض الشغب

ت مواجهة  في  يناير  الخاصة  ولتنفي2011ظاهرات  املوسعة  الجماهيرية  األحداث  مواجهة  ففي  تأمين  ذ  .  عمليات 

انتخابات مجلس الشعب استخدم نظام مبارك قوات العمليات الخاصة، وهو ما يعني أن تدريبها على استخدام  

 . 4األسلحة النارية فقط ال يستلزم عدم استخدامها في مواجهة الجماهير

املركزي بنية األمن   

املركزي  األمن  إقامة معسكرات  الداخلية على  الحاكم، فقد حرصت وزارة  النظام  تأمين  في  والجيزة  القاهرة  نظرا ملركزية 

على أطراف العاصمة لتتدفق منها القوات ملواجهة أي طارئ أمني. ومن أمثلة تلك املعسكرات: رئاسة قوات األمن املركزي 

طره منطقة  ومعسكرات  الدراسة،  نصر في  مدينة  في  ناصر  ومعسكر  السويس، 5،  جسر  في  جالل  أحمد  ومعسكر   ،

 سكندرية الصحراوي. وبطريق القاهرة ال  ومعسكري العمليات الخاصة بالدويقة )قطاع سالمة عبدالرؤوف(

 
 . 38، ص 81، العدد 1989، مجلة األمن والحياة، مارس/ إبريل مهام قوات األمن المركزياللواء عبدالرحيم النحاس، هذه  -1
)الدفاع المدني، واألمن العام، وخدمات   الظوغلي بالتنسيق معبقوات األمن المركزي في تأمين المبنى القديم لوزارة الداخلية    ساهمتعلى سبيل المثال    -2

يتعلق    الجهات المذكورة فيما  أمن الدولة بمقر الوزارة، والذي تولى التنسيق بين مديرية أمن القاهرة، واإلدارة العامة للحراسات الخاصة، باإلضافة إلى مكتب  
شهادة العميد نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تأمين وزارة الداخلية أثناء ثورة يناير،   تقرير لجنة تقصي الحقائق، (. انظر:  بتوفير المعلومات وإصدار األوامر

 . 834والتابع لإلدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة، ص 

ر إدارة العمليات باإلدارة العامة للعمليات الخاصة، واللواء نهاد رشاد خلوصي بالعمليات  هادة العقيد مصطفى خيري مدي، شتقرير لجنة تقصي الحقائق  -3

   .838(، وشهادة اللواء محمد عبدالرحمن يوسف مدير اإلدارة العامة للعمليات الخاصة باألمن المركزي، ص 838، 837، 362، 361الخاصة، ص )

عقب مقتل   1998فعلى سبيل المثال شاركت قوات العمليات الخاصة في التصدي ألعمال شغب موسعة شهدتها مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية في عام    -4

 في مركز شرطة بلقاس حيث استمرت األحداث ما يزيد عن شهر إلى أن نُقل الضابط لمكان رخر.   إيهاب شبانةشاب تعذيبًا على يد ضابط مباحث يدعى 
 بالقاهرة.    صارت داخل الكتل السكانية  للعاصمة  ق الدراسة ومدينة نصر وحلوان كانت تقع في أطراف القاهرة سابقا لكن في ظل التوسع الجغرافيمناط -5

بنية األمن 
المركزي

تقسيم جغرافي 
مناطق8إلى  

تقسيم نوعي 
عمليات خاصة، )

(وأمن مركزي

https://alwafd.news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/79532-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
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 بنية معسكرات األمن املركزي 

القطاعات يضم كل معسكر من معسكرات األمن املركزي عدة قطاعات، وُيسمى كل قطاع باسم   معين. وكانت من أبرز 

بالقاهرة حسب الشهادات الواردة في تقرير لجنة تقص ي الحقائق عن أحداث ثورة يناير، واملشكلة بقرار رئيس الجمهورية 

عام   في  الهرم. وتغيرت أسماء 2012د. محمد مرس ي  الصديق،  أبوبكر  البساتين،  الدراسة،  ناصر،  الفتح،  : أحمد شوقي، 

سمى بأسماء املتوفين من ضباط األمن املركزي مثل قطاع "االعديد من تلك ا
ُ
لشهيد أحمد الكبير"  لقطاعات بعد ذلك لت

 .1سكندرية الصحراوي بطريق مصر ال 

دعى كتيبة الدعم وتكون مدربة على استخدام األسلحة النارية   3قطاع أمن مركزي من    يتكون كل
ُ
كتائب، إحدى الكتائب ت

املأموريات، فضال عن ك منهما من  في  تتكون كل واحدة  منهم تدريبات من نفس   4تيبتين فض  تتلقى سرية واحدة  سرايا، 

سمى هذه 
ُ
نوعية تدريبات كتيبة الدعم بحيث ُيستعان بتلك السرية لدعم كتيبة الدعم في حال احتياجها للتعزيزات، وت

 .  2السرية بسرية الفض املسلح

 مكونات كل قطاع من قطاعات األمن املركزي 

من  ي قطاع  كل  تشكل  ظل  وفي  عميد،  برتبة  عادة ضابط  قطاع  كل  مقدم.   3رأس  برتبة  كتيبة ضابط  كل  يرأس  كتائب 

مجندا. وفي املجمل   30فصائل قوة كل فصيلة    3سرايا. تتكون سرية الفض الواحدة من    4وتنقسم الكتيبة الواحدة إلى  

  16إلى    11ا، بينما يتراوح عدد الضباط في الكتيبة من  دي  جن  360إلى    250يتراوح عدد عناصر الكتيبة الواحدة عادة من  

ضابطا. وعلى أرض الواقع خالل التصدي للتظاهرات يمكن أن يقود ضابط برتبة عقيد تشكيال من قوات األمن املركزي 

 يتكون من:

 .3ضابطا وجنديا 30سيارات محملين بالجنود، حيث تبلغ حمولة السيارة الواحدة  3 •

 مجموعات من كتيبة الدعم. خمس  •

 
 2013نروفمبر  21. وقد قُتل النقيب أحمد الكبيرر فري 2014نوفمبر  18ألهرام، ، بوابة اوصول وزير الداخلية قطاع الشهيد أحمد الكبير لألمن المركزي  -1

 أنصار بيت المقدس.  متنظيمنزل بمحافظة القليوبية تواجد به عناصر من   مداهمةخالل  
 (.836،  835وكيل اإلدارة العامة لمنطقة القاهرة لألمن المركزي للتدريب، ص )  تقرير لجنة تقصي الحقائق، شهادة اللواء جالل علي،  -2

 . 660تقرير لجنة تقصي الحقائق، شهادة الجندي محمد كمال، سائق سيارة لوري أمن مركزي، ص -3

قطاع أمن 
مركزي

كتيبة فض2

سرية فض 
مسلح

سرية فض سرية فض سرية فض

كتيبة دعم

http://gate.ahram.org.eg/News/561589.aspx
https://www.youm7.com/story/2014/11/21/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AE%D9%84-%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9/1960336
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كما توجد داخل معسكرات األمن املركزي سجون عسكرية مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية ملدة ال تزيد على 

ستخدمت معسكرات األمن املركزي في 1من أفراد هيئة الشرطة واملجندين  احتياطيا سنة للمحكومين أو املحبوسين  
ُ
. كما ا

فضال عن أعداد كبيرة من    2013تقال املتظاهرين املدنيين املعترضين على االنقالب العسكري في  فترات الحقة كمقرات الع

 .20192املشاركين في تظاهرات سبتمبر 

 رابعا: عالقة قوات األمن باألمن املركزي 

منهما. فمساعد وزير توجد فوارق مهمة وتداخالت بين األمن املركزي وقوات األمن البد من فهمها الستيعاب اختصاص كل  

فيما يشرف املساعدون الجغرافيون على مناطق تضم ،  3الداخلية لألمن العام يشرف على مساعدي الوزير الجغرافيين

 كل منطقة منهم عدة مديريات أمن، وهي: 

 سكندرية، مطروح، البحيرة(. ل مديريات أمن )ال قطاع منطقة غرب الدلتا، ويشم •

 الدلتا، ويشمل مديريات أمن )كفر الشيخ، الغربية، املنوفية(. قطاع منطقة وسط  •

 قطاع منطقة شرق الدلتا، ويشمل مديريات أمن )دمياط، الدقهلية، الشرقية(.  •

 سماعيلية، السويس(. )بورسعيد، ال  قطاع منطقة قناة السويس، ويشمل مديريات أمن •

 يناء(.قطاع منطقة سيناء، ويشمل مديريات أمن )شمال سيناء، جنوب س •

 قطاع منطقة شمال الصعيد، ويشمل مديريات أمن )الفيوم، بني سويف، املنيا(.  •

 قطاع منطقة وسط الصعيد، ويشمل مديريات أمن )أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج(.  •

 . 4قطاع منطقة جنوب الصعيد، ويشمل مديريات أمن )قنا، أسوان، البحر األحمر، األقصر( •

في كل محافظة، والذي يتبع بدوره مساعد وزير الداخلية لألمن العام عدا محافظة القاهرة   وتتبع قوات األمن مدير األمن

 . 5التي يكون مدير أمنها بدرجة مساعد أول لوزير الداخلية 

. وبذلك 6مدير األمن هو املختص بإصدار األوامر لجميع القوات املوجودة بنطاق إشرافه بما فيها تشكيالت األمن املركزي 

نجد أن قوات األمن املركزي تخضع لشراف مدير األمن في نطاق محافظته، والذي يتبع بدوره مساعد الوزير لألمن العام  

 
الخاص بإنشاء سجن عسكري بقطاع دهشور التابع لإلدارة العامة لمنطقة األمن    2011لسنة    1276المثال: قرار وزير الداخلية رقم  انظر على سبيل    -1

 . 2011أغسطس    24، 196المركزي بالجيزة. والمنشور في الوقائع المصرية، العدد 
 فلن أتطرق لها بشكل مفصل.  2013لول عام نظرا ألن تل  األحداث تقع خارج اإلطار الزمني للدراسة الذي ينتهي بح -2
 . 864تقرير لجنة تقصي الحقائق، شهادة اللواء عدلي فايد، مساعد أول وزير الداخلية لألمن العام، ص - 3
 . 608محمد الجوادي، قادة الشرطة في السياسة المصرية، ص  -4
 . 846الداخلية لقطاع قوات األمن، صتقرير لجنة تقصي الحقائق، شهادة اللواء حسن عبدالحميد، مساعد وزير  -5

 .859شريف جالل مدير اإلدارة المركزية للتنظيمات السياسية بأمن الدولة، ص  اللواء  شهادةتقرير لجنة تقصي الحقائق،   -6
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فضال عن تبعيتها لقيادتها باألمن املركزي في نوع من التداخل تتسم به هياكل معظم املؤسسات الحكومية املصرية. ومثلما  

 قوات األمن، والتي تتشكل من مكونين: ركزي، سأتناول مكوناتتناولت سابقا مكونات األمن امل 

السياسيين  (1 املتهمين  ترحيل  تأمين  مهمتها  والخرطوش،  باآللي  مسلحة  مجموعات  وهي  القتالية:  املجموعات 

 والجنائيين، وتأمين املنشآت الهامة، وأقسام الشرطة، والسجون. 

. 1عات الصغيرة، وليس من مهامها الرسمية فض التظاهرات قوات فض، ومهمتها تأمين املباريات الرياضية والتجم (2

ستخدم عمليا في فض التظاهرات منذ ثورة يناير. 
ُ
 لكنها ت

، والخاص بتنظيم إدارات قوات األمن، فإن تسليح وتجهيز قوات مكافحة 2000لعام    8475وبحسب القرار الوزاري رقم  

مجندا، وُيزود ثالثة من جنود كل    30فصائل، قوام كل فصيلة    3الشغب يتكون من تشكيالت، وكل تشكيل يتكون من  

التابعة  القتالية  الجماعات  أما  الضباط.  قائد من  ونائب  قائد  لكل فصيلة  ببنادق خرطوش رش خفيف. ويكون  فصيلة 

من   جماعة  كل  فتتشكل  األمن،  إلى   10لقوات  جماعة  كل  وتنقسم  قصير،  برشاش  مسلح  ضابط  بقيادة  مجندين 

 ن ببنادق خرطوش. مسلحين بأسلحة آلية، واثنا 3ينهم أفراد، من ب 5قوام كل مجموعة منهم مجموعتين 

توجد   بالقاهرة: ومثلما  األمن  قوات  قطاعات  أبرز  ومن  منفصلة،  معسكرات  األمن  فلقوات  معسكرات،  املركزي  لألمن 

 
 
ن من قطاع األمن املركزي وفقا ملا  نتدبيا مشبرا، السالم، الجبل األحمر. وعادة ما يكون قادة معسكرات قوات األمن ضباط

 تكشفه حركة االنتقاالت السنوية الدورية بوزارة الداخلية. 

 خامسا: تعداد عناصر األمن املركزي 

بعد بيان أوجه االفتراق والتداخل بين قوات األمن واألمن املركزي يمكن تناول قضية هامة يكثر فيها الخلط، وهي القضية 

  2012الحقيقي ألفراد األمن املركزي. فبينما يذكر د. عمر عاشور في دراسة نشرها بمركز بروكنجز في عام  الخاصة بالعدد  

، نجد أن تقرير التوازن العسكري 2ألف فرد   300نقال عن مقال بموقع االشتراكي أن عدد عناصر األمن املركزي يتجاوز  

، وهو عدد يقترب من تعداد عناصر القوات املسلحة البالغ 3ألف فرد  325يورد أن عدد عناصر األمن املركزي    2020لعام  

 . 4ألف في االحتياط 479فرد في الخدمة، فضال عن  438500

األمن  أعداد عناصر  بين  في خطأ جوهري حيث تجمع  باملبالغة وتقع  تتسم  السابقة  األرقام  أن  نجد  التدقيق  ولكن عند 

لب من يكتبون في الشأن األمني املصري بالرغم من وجود معلومات منذ املركزي وقوات األمن. وهي نقطة ال يفطن لها أغ

الذي شهد تمردا من مجندي قوات األمن واألمن   1986الثمانينات عن أعداد األمن املركزي وقوات األمن. فبحلول عام  

 
 .867اللواء فؤاد توفيق، مدير اإلدارة العامة لقوات أمن القاهرة، ص    شهادة  تقرير لجنة تقصي الحقائق،  - 1
 .6، ص2012كنجز الدوحة،  ومر عاشور، إصالح القطاع األمني في مصر: المعضالت والتحديات، مركز برع - 2

3- The military balance- The annual assessment of global military capabilities and defence economics, The international  
institute  for  strategic studies, 2020, P )348( 

 .  345المصدر السابق، ص - 4



 

19 
 

 

مجند حسب وزير ألف    176ألف مجند فيما بلغ عدد مجندي قوات األمن    106املركزي، بلغ عدد عناصر األمن املركزي  

 . 1الداخلية اللواء زكي بدر 

عام   عناصر أكد    2011وفي  تعداد  أن  عبدالحميد  اللواء حسن  األمن  قوات  لقطاع  السابق  الداخلية  وزير  أول  مساعد 

ومع استصحاب إشراف اللواء حسن عبدالحميد على قطاع قوات األمن .  2ألف عنصر فقط  120األمن املركزي يقترب من  

املجندين(   املتداخل مع باسم )سخرة  املشهورة  القضية  في  العادلي  املركزي، فضال عن شهادته ضد حبيب  األمن   3قطاع 

وزير  مساعد  تصريح  من  فيأتي  األبرز  الدليل  أما  القضية.  تلك  تناول  في  غيره  من  دقة  أكثر  أنه  نرجح  يناير،  ثورة  بعد 

خالل فترة حكم د. محمد مرس ي بأن عدد قوات األمن   2013س  الداخلية لقطاع األمن املركزي اللواء أشرف عبدهللا في مار 

 . 4ضابط   4800ألف مجند و  100املركزي يبلغ 

 سادسا: موقع األمن املركزي في هيكل مواجهة األزمات  

كان وزير إدارة األمن املركزي في وزارة الداخلية ترتبط بالتسلسل الداري في الوزارة. ففي الحقبة السابقة على ثورة يناير  

دون اجتماعات الوزير عادة مع مساعديه في محاضر مكتوبة إنما  
ُ
الداخلية يشرف على أنشطة الوزارة عبر مساعديه، وال ت

عد تعليمات مساعدي الوزير إلى قطاعاتهم بمثابة تدوين لألوامر املتلقية من الوزير 
ُ
. وفي حال وجود تهديدات أمنية أو 5ت

تظاهرات،   باندالع  الوزير احتماالت  أول  مساعدي  من:  كل  مع  التظاهرات  مواجهة  خطط  لرسم  الداخلية  وزير  يجتمع 

يتلقى مكتب لقطاعات أمن الدولة واألمن املركزي وقوات األمن واألمن العام، فضال عن مديري أمن القاهرة والجيزة كما  

إ الداخلية  الوزير  وزير  ويرفع  باملحافظات،  األمن  مديري  من  باملستجدات  رئيس خطارات  إلى  املستجدات  بأبرز  تقارير 

 .6الجمهورية، ومجلس الوزراء 

شكل غرفة عمليات مركزية باألمن املركزي في كل منطقة عمل، وتتلقى الغرفة الخطارات 
ُ
وفي حال حدوث اضطرابات، ت

الذ  املركزي  لألمن  العامة  الدارة  مدير  إلى  تقارير  رفع 
ُ
وت امليدانية،  باملواقع  الخدمات  مشرفي  على من  يشرف جغرافيا  ي 

خططها  تنفيذ  املركزي  األمن  لقوات  يمكن  وال  املوقف.  مع  للتعامل  تعليماته  يصدر  ثم  ومن  األحداث،  محل  املنطقة 

 لالنتشار سوى بناء على املعلومات التي يوفرها عناصر أمن الدولة واملباحث الجنائية. 

 
 . (6، 1)، ص1986مارس  4مواقع معسكرات قوات األمن لنقلها خارج المدن، األهرام،   إعادة النظر في  -1
 .2013يناير    17ري اليوم،  جنود األمن المركزي.. خوذة ودرع وموت مجاني، المص -2
 . 2012إبريل    30الوطن،  ، اللواء حسن عبدالحميد: المجندون كانوا يخدمون كبار الضباط بأمر »العادلى« -3
 . 2013مارس   21، الدستور، ""اإلخوان مدير األمن المركزي: لم نعين حراسات على مقر -4
، ، شرررهادة اللرررواء أحمرررد عمرررر أبوالسرررعود مررردير اإلدارة العامرررة للمتابعرررة بمكترررب وزيرررر الداخليرررة أثنررراء ثرررورة ينرررايرتقريرررر لجنرررة تقصررري الحقرررائق -5

 .861،  860ص
 .28المصدر السابق، ص -6

https://www.elwatannews.com/news/details/624
https://www.elwatannews.com/news/details/624
https://www.elwatannews.com/news/details/624
https://www.dostor.org/165295
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 هيكل الشراف األمني بوزارة الداخلية

 األمن املركزي في مواجهة ثورة يناير سابعا: دور 

كل   ففي  التظاهرات.  مواجهة  في  املركزي  األمن  دور  طبيعة  عن  يناير  ثورة  أحداث  حقائق  تقص ي  لجنة  تقرير  يكشف 

من  يتكون  فريق  مع  بالتعاون  إشرافه  نطاق  في  للتظاهرات  التصدي  خطة  بوضع  املكلف  هو  األمن  مدير  كان  محافظة 

املدير لألمن العام، مساعد املدير للوحدات، مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة باملديرية،   )نواب مدير األمن، مساعد

رئيس قسم العمليات باملديرية(.وفيما يخضع جميع مديري األمن باملحافظات عدا القاهرة لشراف مساعد الوزير لألمن، 

عن  بالعاصمة  األول  امليداني  املسئول  هو  كان  القاهرة  أمن  مدير  الوزير   فإن  مساعد  مع  بالتنسيق  التظاهرات  مكافحة 

 لقطاع األمن املركزي. 

يناي ثورة  مواجهة  إ وفي  اللواء  القاهرة  أمن  مدير  شكل  التظاهرات ر،  ملتابعة  متحركة  عمليات  غرفة  الشاعر  سماعيل 

لألمن الداخلية  وزير  أول  ومساعد  أبوشادي،  عاطف  اللواء  بالقاهرة  الدولة  أمن  مباحث  مدير  اللواء   بعضوية  املركزي 

القاهرة رفقة ضابط نجدة العام، ونائب مدير أمن  باألمن املركزي، ومفتش األمن  القاهرة  . 1أحمد رمزي، ومدير منطقة 

. أما الشخص املختص بإصدار قرار بإطالق النار على 2( الخاصة بفض الشغب 100وطبقت وزارة الداخلية )الخطة رقم  

 ا ثم مدير األمن، ومساعد الوزير لألمن املركزي.  تالي: وزير الداخلية شخصي  املتظاهرين فكان حسب التسلسل ال

 
 . 875العميد  هاني جرجس مأمور قسم قصر النيل،    شهادةتقرير لجنة تقصي الحقائق،   -1

 . 868اللواء حسن عزت نائب مدير أمن القاهرة، ص  شهادةتقرير لجنة تقصي الحقائق،   -2

الداخليةوزير

مساعد الوزير لألمن 
العام، ويشرف على كل   

:من

يرأس  مساعدي الوزير 
مثل مساعد )الجغرافيين 

الوزير لشمال الصعيد، 
(. إلخ..وغرب الدلتا

مديري األمن في كل 
المحافظات عدا القاهرة

يكون )مدير أمن القاهرة 
بدرجة مساعد أول وزير 
ويتبع وزير الداخلية 

مباشرة
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يناير   أحداث  بالقاهرة  0112خالل  تواجد  مجند    17،  املركزي   ألف  التظاهرات 1باألمن  فض  في  أيضا  ستخدمت 
ُ
وا  .

دعى وحدات الفض املدنية بحيث تلقي القبض
ُ
فجأة على املتظاهرين.   مجموعات من األمن املركزي ترتدي مالبس مدنية ت

 أفراد.  10وعادة ما تتكون املجموعة الواحدة من 

 انهيار قوات األمن املركزي في ثورة يناير

مشاركة   تتوقع  عبدالرحمن  اللواء حسن  السابق  رئيسها  الدولة حسب  أمن  مباحث  تقديرات  في   5كانت  متظاهر  آالف 

ُرسمت خطة  2يناير   28مظاهرات   ذلك  على  وبناء  أعداد ،  بمشاركة  الداخلية  وزارة  ولكن فوجئت  للمظاهرات.  التصدي 

ضخمة من املتظاهرين في مظاهرات لعدة أيام مما أرهق قوات األمن املركزي التي عانت من نفاذ الذخيرة والرهاق في ظل 

طع شبكات االتصاالت العمل املتواصل لعدة أيام دون راحة وصوال إلى نفاذ بطاريات شحن أجهزة الالسلكي بالتوازي مع ق

الهاتفية مما أعاق التواصل بين القوات وقياداتها. وبالتالي مع انقطاع الدعم عن القوات انسحبت التشكيالت امليدانية 

من أماكنها. وبالتوازي مع ذلك أصيبت الداخلية بالشلل في ظل استهداف أقسام الشرطة بالحرق من قبل املتظاهرين بما  

تعر   28فيهم   والفيوم، قسم شرطة  النطرون  ووادي  واملرج  أبوزعبل  اقتحام سجون  عن  بالقاهرة فضال  تلفيات  إلى  ضوا 

الداخلية لجنة تقص ي الحقائق حول أحداث ثورة   20وخروج قرابة   به وزارة  ألف سجين ومعتقل. وبحسب تقرير أمدت 

تل خالل الفترة من 
ُ
 شخصا من بينهم: 827عدد   2011يناير  31إلى  25يناير، فقد ق

 مواطنا.   679 •

 من السجناء.110 •

 ضباط.  6من عناصر الشرطة من بينهم  38 •

التظاهرات   خالل  أصيب  تعرضت    1276كما  بينما  الشرطة،  عناصر  و  2423من  للحرق،  شرطية  مركبة   191مركبة 

دى انهيار . وقد أ3قطعة سالح    14286آالف طبنجة بإجمالي    10بندقية آلية، وقرابة    2009للسرقة، كما فقدت الداخلية  

 وانسحاب تشكيالت األمن املركزي إلى انهيار وزارة الداخلية بالتوازي مع نزول القوات املسلحة للشوارع لحفظ األمن.

 ثامنا: األمن املركزي ضد الدولة

تمرد  أبرزها  من  السياق  هذا  خارج  أحداثا  شهد  إنما  فقط  للشعب  السلطة  قمع  تاريخ  هو  املركزي  األمن  تاريخ  يكن  لم 

، وهي األحداث التي لم أتمكن من العثور على دراسة منشورة تتناولها، ومن ثم فضلت 1986اآلالف من عناصره في فبراير  

التعرض لها في خاتمة الدراسة بعد شرح التفاصيل الخاصة بهيكل ومكونات وأعداد األمن املركزي مما يساعد على فهم 

 سياق األحداث وتفاصيلها.

 
مجنردين ببندقيرة رليرة، وواحرد  3من خمسة مجندين بقيادة ضابط أو أمين شرطة، حيث يتسلم  مخصصة لمواجهة مظاهرات ينايرمجموعة دعم  تتشكل كل  -1

وُزود كل مجند ممن يسرتخدمون سرالحا رليرا بمائرة ببندقية خرطوش، والخامس ببندقية فيدرال، فيما يتسلم الضابط برشاش هيكلر، وأمين الشرطة ببندقية رلية، 
انظرر: تقريرر لجنرة تقصري الحقرائق، . تين. أما الجندي المسلم ببندقية خرطوش فيزود عادة بخمسين طلقة كاوتشرو طلقة وأربع خزن أو بخمسين طلقة وخزن

 .458شهادة اللواء أشرف عبدهللا عبدربه حسن، قائد قطاع األمن المركزي الحقا، ص
 .855، صير لجنة تقصي الحقائق، شهادة اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولةتقر -2

 (.86-80لجنة تقصي الحقائق، ص )تقرير  -3
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 كيف بدأت األحداث؟

من  أغلبهم  املنتقى  املركزي  األمن  الحياتي ملجندي  املسار  تداعيات على  لثالث سنوات  اللزامية  العسكرية  الخدمة  تترك 

، ففي ظل تلقيهم لرواتب متدنية فضال عن سوء املعاملة داخل املعسكرات، تتشكل الطبقات األقل تعليما واألكثر فقر  ا

القريب   بيئة متوترة يمكن أن تزعزع االستقرار بشكل تلك الظروف ومعرفة املحيط االجتماعي  مفاجئ. وعبر استصحاب 

عام   في  التمرد  شرارة  اندالع  شهد  الذي  األمن  قوات  معسكر  تفهم   1986من  يمكن  الجيزة،  بمحافظة  الهرم  منطقة  في 

قوات األمن ال األمن   سياق األحداث التي اشتهرت باسم تمرد األمن املركزي رغم أنها اندلعت وشاركت فيها أعداد كبيرة من

 املركزي. 

حسب تصريحات نائب رئيس مليار دوالر   25أزمة كبيرة في سداد مديونياتها التي بلغت  1986كانت مصر تعاني بحلول عام 

واحد  بيوم  التمرد  اندالع  قبل  الشعب  مجلس  أمام  الجنزوري  كمال  التخطيط  ووزير  مبارك 1الوزراء  حسني  دفع  مما   ،

ات خارجية إلى أملانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا حيث طلب من الدول األربعة التوسط لدى البنك الدولي للقيام بأربع زيار 

والواليات املتحدة األمريكية من أجل إعادة جدولة الديون املصرية، وصوال إلى تأجيل مبارك زيارته املقررة إلى واشنطن في 

ف   1986عام   مشكلة  لدراسة  أكبر   فرصة  إعطاء  الديون بحجة  ديونها 2وائد  سداد  عن  مصر  بتوقف  األمر  وانتهى   ،

حل سوى بعد مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية ضد العراق ضمن قوات التحالف  1989الخارجية في عام 
ُ
في أزمة لم ت

 .3الدولي، وشطب أكثر من نصف ديونها الخارجية 

يبلغ   الدوالر  سعر  كان  اآلونة  تلك  ديسم 4قرشا   70في  وفي  عام  .  من  املتدنية   1985بر  الشهرية  الرواتب  تخفيض  جرى 

والبالغة   الشرطة  بمقدار  6ملجندي  مصر   80جنيهات  ديون  في سداد  للمساهمة  شهور  مدى خمس  على  وتخلل 5قرشا   ،

 
 
شيك رشدي  أحمد  اللواء  الداخلية  وزير  تقديم  بمبلغ  ذلك  أفراد   5ا  من  كتبرع  لطفي  علي  الوزراء  لرئيس  جنيه  مليون 

ألف   106. وكان هذا عامال استثار غضب مجندي األمن املركزي البالغ عددهم  6الشرطة للمساهمة في سداد ديون مصر 

موزعين على   ألف مجند  176تعداد قوات األمن    معسكرا على مستوى الجمهورية، في حين بلغ  41ضابطا في    3114مجند و

 .7تهاء التمرد اللواء زكي بدر معسكرا بحسب تصريحات وزير الداخلية املعين بعد ان  69

، 1980لسنة  127من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم  34جاءت شرارة التمرد إثر سريان حديث عن تطبيق املادة 

التجنيد  إلى منطقة  أو لم يقدم نفسه  للتجنيد وتخلف  لب 
ُ
أو ط والتي تنص على أن )كل من تخلف عن مرحلة الفحص 

 
 .1986فبراير   24مليار دوالر حجم ديون مصر الخارجية، األهرام،    25 -1
 . 363(، ص 1987، مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية باألهرام )القاهرة،  1. ط1986التقرير االستراتيجي العربي   -2
)القراهرة، الهيئرة  3المالية التي كانت تعانيها مصر في حقبة الثمانينات انظر: سامر سليمان، النظرام القروي والدولرة الضرعيفة، طللمزيد حول طبيعة األزمة    -3

 (.14،  13( ص )2013العامة لقصور الثقافة،  
 .1، ص1986راير  فب 25قرشا عند احتساب الضرائب الجمركية على الواردات، األهرام،    70رئيس الوزراء يؤكد: سعر الدوالر   -4
مرارس  4، وانظر أيضرا: سراعة بسراعة مرع تطرور األحرداث، الشرعب، 7ص 1986مارس  6، فرق األمن المركزي هل تبقى أم تحل؟، الوفد، وحيد رأفت  -5

 .  3، ص1986
 . 15ص  1986مارس   6الوفد،  -6
 . 1، ص1986مارس   6،  أبوغزالة يوافق على إنهاء تجنيد العناصر غير الصالحة بالشرطة  فورا، األهرام -7
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بعد   املختصة  تجنيده والتعبئة  فترة  إلى  تضاف  املقررة،  املدة  االستثناء خالل  أو  التأجيل  أو  العفاء  سبب  عنه  زال  أن 

هم منها أن فترة تجنيدهم ستمتد إلى أربع سنوات، وهو ما آثار غضب الجنود. 
ُ
 املقررة عليه مدة ال تزيد على سنة(. حيث ف

د إشاعة إال أن األمر لم يكن كذلك، وله نصيب من الصحة. تناول أغلب الكتابات لخبر مد فترة التجنيد على أنه مجر رغم  

ورد خطاب من    -حسب بيان رسمي صادر عن النيابة العامة عقب التحقيقات في أحداث التمرد  -  1986فبراير    24ففي  

م إرسال  إرجاء  املعسكر  إدارة  من  يطلب  الهرم  شارع  نهاية  في  الكائن  الجيزة  أمن  فرق  معسكر  إلى  التجنيد  لفات إدارة 

في   التالي أي  اليوم  وفي  تعليمات أخرى،  إلى حين صدور  زائدة  تجنيدهم سنة  املقرر  الصور   25األشخاص  أعيدت  فبراير 

والبطاقات الشخصية الخاصة بجنود املعسكر املفترض نهاية خدمتهم بعد تجنيدهم لثالث سنوات إليهم لحين البت في 

، ومد فترة خدمتهم 1986يوليو    1يحهم من الخدمة في املوعد املقرر في  أمرهم، وهو ما فسره الجنود بأنه يعني عدم تسر 

 ملدة سنة رابعة. 

وفي ظل إطاللة معسكر فرق أمن الجيزة بالهرم على فندق الجولي فيل، ومشاهدة الجنود للسياح واألثرياء وهم يتنزهون في 

وا املعاملة  سوء  من  معسكرهم  داخل  يعانون  بينما  الفندق،  وحدائق  في مسابح  املعسكر  أفراد  بدأ  الرواتب،  نخفاض 

يوم   مساء  من  املحيطة   25السادسة  الشوارع  إلى  خرجوا  ثم  املهمات  ومخازن  اليواء  أماكن  وإحراق  التمرد  في  فبراير 

هيكله  النصهار  بالكامل  تدمر  الذي  فيل  الجولي  فندق  مقدمتها  في  ليلية  ومالهي  فنادق  من  طريقهم  في  يقع  ما  ليحرقوا 

 كازينو وملهى    42فنادق، و  9من بين  ، فضال عن إحراق فنادق بيراميدز وهوليداي سفنكس وهوليداي بيراميدز  1الحديدي 

 . 2ا تعرضوا ألضرار ليلي  

على طريق الفيوم عقب سماعهم   36وفي ذات الليلة تمرد أفراد معسكر آخر لقوات األمن بمحافظة الجيزة يقع في الكيلو  

الكائن في الكيلو    ومد فترة خدمتهم، كما تمرد أفراد معسكر العمليات الخاصة باألمن املركزي بالتطورات في معسكر الهرم  

إ  32 ليغلقوا الطرق. وفي بداية األحداث بطريق مصر  إلى محيط املعسكر رفقة أسلحتهم  سكندرية الصحراوي، وخرجوا 

ل  األجواء  لتهدئة  الهرم  معسكر  إلى  أحمد رشدي  اللواء  الداخلية  وزير  احتجزوه  توجه  الذين  الجنود  من  بثورة  كنه جوبه 

واشتكوا من سوء التغذية وإيداعهم السجن العسكري باملعسكر ألدنى خطأ، وإجبارهم على التبرع بالدم فضال عن القيام  

أخرى  ملعسكرات  التمرد  بامتداد  علمه  ثم عقب  للضرب،  الوزير  تعرض  الزيارة  وفي ختام  للضباط،  منزلية خدمة  بمهام 

 بالجيزة طلب نزول القوات املسلحة للسيطرة على الوضع. مجاورة 

فبراير أذاعت إذاعة صوت العرب والبرنامج العام بيانات عن األحداث، كما   26بداية من الساعة الواحدة من صباح يوم  

فانتشر  األخرى،  املعسكرات  من  العديد  في  رفاقهم  مع  الالسلكي  عبر  املركزي  واألمن  األمن  قوات  أفراد  أخبار تواصل  ت 

القليوبية، ومعسكرات  القناطر الخيرية بمحافظة  في  التمرد واندلعت تمردات أوسع بمعسكر قسم الحراسات املشددة 

بالكامل،  أسيوط  مرور  قسم  املتمردون  دمر  حيث  بأسيوط  الشرقي  والبر  أبنوب  وطريق  غالب  بني  في  املركزي  األمن 

 
، 1986مرارس  18على جثمان ضابط أمن الفندق التابع لشركة كيرسيرفيس أحمد أبوسريع تحت الحطام، األهررام،   المبنىيوما من انهيار    19ثر عقب  عُ   -1

 .19الوفيات، ص
(& ووزيرر الداخليرة ونائبراه يكشرفون فري حرديث خراص لألهررام الحقرائق 4،  3، ص)1986إبريل    4نص بيان النائب العام عن أحداث الشغب، األهرام،    -2

 .1، ص1986فبراير    28.& استقرار الموقف األمني وحصر خسائر األحداث األخيرة، األهرام،  3، ص1986مارس  4ام،  الكاملة، األهر
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املركزي  األمن  ومعسكر  بسوهاج،  األمن  قوات  ناصر   ومعسكر  بقطاع  الثانية  والكتيبة  القاهرة،  مطار  بتأمين  املختص 

باألمن املركزي بمدينة نصر، والكتيبة األولى بقطاع الدراسة لقوات األمن، ومعسكرات قوات األمن بالهايكستب والسالم  

هاجم   الذي  بطره  املركزي  األمن  معسكر  عن  فضال  وشبرا،  األحمر  سجو   5والجبل  منطقة  عناصره  من  طره، آالف  ن 

 . 1سجينا من سجن طره تحقيق  1273وتمكنوا من تهريب 

في  الجيش  كما حرك  بالعاصمة،  الهامة  املقرات  لحماية  الجمهوري  الحرس  تحركت وحدات  التطورات  تلك  مواجهة  وفي 

العاصمة، وفرض حظرا فبراير وحدات من قوات الصاعقة واملظالت واملدرعات إلى    26الساعة الرابعة من فجر األربعاء  

وسعى  الكبرى،  القاهرة  في  بالجامعات  الدراسة  وقف  مع  والقليوبية،  الجيزة  من  الحضرية  واملناطق  بالقاهرة  للتجول 

الجيش للسيطرة على معسكرات األمن املركزي املتمردة حيث جرت اشتباكات عنيفة تخللها استخدام مروحيات أطلقت 

 .  2وقوات األمن في القاهرة نيرانها على أفراد األمن املركزي 

الجمعة   يوم  في  تقريبا  االشتباكات  الثالثة   27انتهت  إلى  صباحا  التاسعة  من  الفترة  في  املواطنين  بتجول  فُسمح  فبراير، 

وصول   عقب  الزيارة  وجاءت  التمرد.  اندالع  بداية  شهد  الذي  بالهرم  األمن  قوات  معسكر  مبارك  زار حسني  كما  عصرا، 

جنود النار بشكل   5ى األوضاع باملعسكر وسحب األسلحة من كافة الجنود لكن خالل الزيارة أطلق  إخطار بالسيطرة عل

محاكمة  في  الخمسة  الجنود  عن  فضال  السالح  من  بخلوه  أبلغ  الذي  املعسكر  قائد  محاكمة  مبارك  ليطلب  مفاجئ، 

 .  3عسكرية خاصة

أحمد رشدي، اللواء  الداخلية  وزير  استقالة  األحداث  تلك  يوم    أعقب  بدر  زكي  اللواء  للداخلية،   28وتعيين  وزيرا  فبراير 

قيادات كبرى في مقدمتهم رئيس مباحث أمن    9مارس شملت تغيير 1وإجراء حركة تغييرات موسعة في وزارة الداخلية بتاريخ  

 ت: . ومن أبرز تلك التنقال 4الدولة نظرا لعدم تمكنه من استشراف اندالع األحداث أو التصدي لها فور وقوعها

الوزير ملنطقة  • إلى منصب مساعد  اللواء محمد حسن طنطاوي  الدولة  الوزير ورئيس مباحث أمن  نقل مساعد 

 وسط الدلتا، ليحل محله مدير أمن القاهرة اللواء مصطفى كامل.

لألمن   • الوزير  أول  مساعد  منصب  إلى  كامل  حسين  اللواء  املركزي  لألمن  الداخلية  وزير  أول  مساعد  قل 
ُ
ن

 االقتصادي. 

 نقل مساعد وزير الداخلية لقوات األمن اللواء مختار بخيت إلى منصب مساعد الوزير للشئون املالية والدارية.  •

 
 للمزيد انظر:  -1
 .  4، ص 1986إبريل  4ص بيان النائب العام عن أحداث الشغب، األهرام،  ن-
 . 6، ص 1986فبراير  28ن طره، األهرام، تفاصيل الهجوم على سج-
 . 3، ص 1986مارس 4الداخلية ونائباه يكشفون في حديث خاص لألهرام الحقائق الكاملة، األهرام، وزير -
،  1986مارس  6. القوات الجوية شاركت في قمع عمليات الشغب، الوفد، 3، ص1986فبراير  28األهرام،  تساؤالت هامة كشفت عنها األحداث األخيرة،  -2

 . 4، ص1986مارس  6ساعة، الوفد،   67من . تمرد جنود األمن المركزي فتوقف الز1ص
 13& ضحايا االشتباكات في أحداث الشغب، الوفد،  5، ص1986مارس   6الرئيس مبار  حضر معركة اقتحام معسكر الهرم أثناء جولته المفاجئة، الوفد  -3

 . 1، ص 1986مارس
 .1، ص1986مارس   2األهرام،  مبار  يطالب اإلسراع بعودة الحياة الطبيعية إلى القاهرة،   -4
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العامة  • الدارة  مدير  منصب  إلى  عبدالفتاح  لطفي  اللواء  املركزي  األمن  قوات  لرئاسة  العامة  الدارة  مدير  نقل 

عبدا اللواء  محله  وليحل  والتوثيق،  املركزي للمعلومات  األمن  ملنطقة  العامة  الدارة  مدير  النحاس  لرحيم 

 .1بالسكندرية، والذي أسند إليه أيضا منصب القائم بأعمال مساعد وزير الداخلية لقوات األمن املركزي 

األمن  قوات  لتمرد  التصدي  في  دوره  إلى  السياس ي  األمن  في  عمله  رغم عدم سابقة  الوزير  ملنصب  بدر  زكي  اختيار  ويعود 

املركزي في أسيوط التي كان يشغل منصب املحافظ بها، حيث سارع فور اندالع التمرد في معسكرات البر الغربي إلى فتح  

النيل من  األخرى  الضفة  على  املتمردين  رفاقهم  إلى  آخرين  مجندين  انضمام  منع  مما  أسيوط  اللواء 2هويس  تعيين  أما   .

فيعود   املركزي  لألمن  قائدا  النحاس  عن  عبدالرحيم  يقودها فضال  التي  بالسكندرية  املركزي  األمن  قوات  تمرد  عدم  إلى 

 .3شهرته بالبسالة 

مارس أعلن وزير الداخلية أن حسني مبارك طلب إعادة النظر في مواقع معسكرات األمن املركزي وقوات األمن، كما   4وفي  

سرح دفعات املجندين  طلب أيضا أن تتبع الشرطة أسلوب التسريح املتبع في القوات املسلحة بحي
ُ
مرات في السنة   4ث ت

بدال من دفعتين فقط في يناير ومايو من كل عام. كما أعلن وزير الداخلية الشروع في خطة لدراسة املشكالت النسانية 

تهم واألسرية التي تواجه املجندين لحلها مع التشديد على حصول املجندين على إجازاتهم في املواعيد املقررة، وتحسين تغذي

آالف من مجندي   7آالف من مجندي قوات األمن، و  10وأوضاع معيشتهم، وكشف الوزير أن عدد املشاركين في التمرد بلغ  

 .4  ألف مجند باألمن املركزي على مستوى البالد 106ألف مجند بقوات األمن و 176األمن املركزي من بين 

موافقة وزير الدفاع املشير محمد أبوغزالة على إنهاء تجنيد   مارس أعلنت الصحف الرسمية في عناوينها الرئيسية  6وفي  

تسريح   الداخلية  وزير  أعلن  فيما  محددة،  بمدة  التقيد  دون  فورا  بالشرطة  الصالحة  غير  من    21644العناصر  مجندا 

قبل   يمثل  1986مارس    15الشرطة  ما  وهو  ن13،  علن 
ُ
أ كما  املركزي.  واألمن  األمن  قوات  في  املجندين  حجم  من  قل % 

الكيلو   الكيلو عشرة ونصف بذات الطريق   4معسكرين لقوات األمن من  إلى  . 5على طريق مصر السكندرية الصحراوي 

 مارس املحصلة الرسمية لضحايا األحداث حيث بلغت:  5كما أعلن نائب وزير الداخلية اللواء فارق الحيني في 

 شرطة، وضابط جيش(. قتلى )بينهم ضابطا 107 •

 جنديا(. 653ضابط شرطة، و 22)بينهم جريحا  719 •

 
بحيث يشرف الوزير بشكل مباشر على مباحث أمن الدولة واإلدارات العامة للتفتيش وشرئون الضرباط تعيين نائبين لوزير الداخلية   جرى  مارس  2أيضا في    -1

ومعاهدها واألمن المركزي وقروات األمرن وشرئون  والعالقات العامة، في حين يشرف نائب الوزير اللواء )عبدالكريم درويش( على قطاعات أكاديمية الشرطة
مرن االجتمراعي األفراد والشئون المالية واإلدارية، في حين يشرف نائب الوزير اللرواء )فراروق الحينري( علرى قطاعرات األمرن العرام واألمرن االقتصرادي واأل

 3الشغب يرتم طبقرا للقرانون وبردون إجرراءات اسرتثنائية، األهررام،  التحقيق في أحداث، انظر: والشرطة المتخصصة ومديريات األمن على مستوى الجمهورية
 .1، ص1986مارس 

 . 1، ص 1986مارس  6رخر إنجازات زكي بدر بأسيوط، الوفد، -2

لتنظيمات  أحد عناصر ا  " علي المغربي"  عقب تمكنه من إصابة وتوقيف  1980  عبدالرحيم النحاس نال ترقية استثنائية من الرئيس الراحل السادات في عام-3

ته في المحاولة  الجهادية، بعد تمكن المغربي من قتل ضابط أمن الدولة فضال عن جنديين خالل محاولتين سابقتين للقبض عليه قبل أن يتمكن النحاس من إصاب
 . 3، ص 1986مارس  6الثالثة. انظر: الرجل والمهمة الصعبة، األهرام، 

 . (6،  1) ، ص1986مارس  4المدن، األهرام،   نقلها خارجإعادة النظر في مواقع معسكرات قوات األمن ل  -4
 . 1، ص 1986مارس   5سكندرية الصحراوي مفتوح للمرور، األهرام  طريق القاهرة اإل -5
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 أعلنت في الئحة االتهام أرقاما مختلفة لعدد الضحايا، وهي:  1986إبريل  4ولكن النيابة العامة في 

 . 1مدنيا(  16من العسكريين، و 54قتيال ) 70 •

 مدنيا(. 48عسكريا، و 158مصابا )  206 •

من   530من جنود قوات األمن، و  675لدولة العليا من بينهم )متهما ملحكمة أمن ا  1236كما أعلنت النيابة العامة إحالة  

 متهما آخرين. ولم ُيتهم أيا من ضباط الشرطة في األحداث.    1847، وإطالق سراح 2مدنيا( 31جنود األمن املركزي، و

 أبوغزالة في الصدارة للمرة األخيرة 

برز دور وزير الدفاع أبوغزالة في مواجهة تمرد األمن املركزي وقوات األمن، وهي املرة الثانية التي يقود فيها أبوغزالة جهود 

القوات املسلحة للسيطرة على األوضاع. حيث قاد سابقا عملية التصدي ملحاولة العناصر الجهادية تنفيذ ثورة مسلحة 

 . 1981أكتوبر  6ط عقب اغتيال الرئيس السادات في والسيطرة على مدينتي القاهرة وأسيو 

، وسيطرة الجيش على العاصمة تصدرت تصريحات أبوغزالة 1986فعقب إخماد تمرد األمن املركزي وقوات األمن في عام  

مساعديه   أحد  منه  وطلب  بل  مبارك،  تصريحات حسني  من  بدال  الرسمية  الصحف  حسب 1986فبراير    27في  عناوين 

ا وزير  أبوغزالة شهادة  لكن  البالد،  تستقر  كي  منه  بدال  السلطة  وتولي  مبارك  إزاحة  الجنزوري  كمال  آنذاك  لتخطيط 

 . 19894، ليطيح به مبارك الحقا في عام  3رفض

 
 ( مدنيا 16من العسكريين، و  54قتيال )  60أوردت الصفحة األولى لألهرام أن إجمالي عدد القتلى يبلغ  -1
قوات أمن الجيزة، جنود  من    107يا من قطاع األمن المركزي بأسيوط،  جند  165من بالهرم،  معسكر قوات األجنديا من    173الة )تضمن قرار اإلح   -2

جنديا من األمن المركزي بالجيزة )قطاعي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب    35جنديا من قوات أمن سوهاج،    82جنديا من معسكر قوات أمن شبرا،    134
الخيرية. للمزيد انظر: النائب العام يؤكد عدم ثبوت أي تحريض أو   جنديا من قسم الحراسات المشددة بالقناطر  53وي(،  صحرا  32ومركز التدريب بالكيلو  

 (. 17، 7، 1. ص )1986إبريل 4اتفاق في أحداث الشغب، األهرام، 

 .2013ديسمبر    15ء(، الحلقة الخامسة، الشروق،  : )سنوات الحلم والصدام والعزلة .. من القرية إلى رئاسة الوزراالجنزوريالشروق تنشر مذكرات  -3

جرال تطروير الصرواريخ الباليسرتية فري توجد عدة أسباب متداولة حول أسباب إقالة أبوغزالة منها قضية الضابط المصري عبدالقادر حلمي الذي عمل في م  -4
، حيث ترذهب بعرض ااراء إلرى 1989وكان يمد مصر بمواد تدخل في صناعة الصواريخ، وألقت واشنطن القبض عليه في عام   ، الواليات المتحدة األمريكية

ين مسراعدا لررئيس الجمهوريرة ثرم أطريم بره  عقرب نشرر أن انكشاف دوره تسبب في إقالة أبوغزالة. وجدير بالرذكر أن أبوغزالرة عقرب إقالتره مرن الروزارة عرُ
عن عالقة المشير بلوسي أرتين، وتوسطه لها لدى بعض المسئولين فري الدولرة لمسراعدتها فري قضرية رفعتهرا   1993شي تقريرا في عام  الصحفي وائل اإلبرا
   ضد زوجها السابق.
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 ، ويتصدر العنوان تصريحات أبوغزالة 1986مارس  6غالف صحيفة األهرام يوم 

 الخاتمة 

نموذج القوات شبه العسكرية املعروفة باسم الجندرمة تأسس في فرنسا عقب الثورة الفرنسية ثم امتد في القرن التاسع 

منتصف القرن العشرين مع إجراء تعديالت في  عشر إلى بالد أوروبية أخرى، واقتبسته العديد من الدول املستقلة حديثا  

القوات ش إلى أخرى. قام نموذج  في به العسكرية على تأسيس قوات تخضع لشراف الشرطة عملياتي  طفيفة من دولة  ا، 

وا والتسليح  التجنيد  فيما يخص  الجيش  تتبع  املناطحين  في  األمن  اللتقاض ي، وتختص بحفظ  الريفية والطرق  يعة سر ق 

 ومواجهة االحتجاجات الجماهيرية وأعمال الشغب الواسعة. 

بغرض تأسيس قوات شرطية خفيفة الحركة جيدة التسليح تختص   1969ام  في الحالة املصرية، نشأ األمن املركزي في ع

هزيمة   بعد  قدراته  بناء  بإعادة  الجيش  انشغال  ظل  في  الشعبية  االحتجاجات  مرتبطة 1967بمواجهة  نشأته  تكن  ولم   ،

دة برفع الدعم املند1977بحفظ األمن من املنظور الجنائي، ثم توسع دوره وزاد حجمه ثالثة أضعاف بعد تظاهرات يناير  

 الحكومي عن السلع األساسية. 

اتسمت إدارة مؤسسة الشرطة في مصر عموما واألمن املركزي تحديدا باملظاهر العسكرية سواء في الرتب أو القامة في 

مع  سنوات  ثالث  ملدة  بالشرطة  خدمتهم  ألداء  بالجيش  للتجنيد  املطلوبين  الشباب  من  كبيرة  أعداد  ضم  أو  ثكنات 

انون القضاء العسكري. فضال عن اتسام معظم الجنود بتدني مستوى التعليم وانتشار األمية بين صفوفهم خضوعهم لق

 مما يجعلهم أداة طيعة في يد النظام الحاكم. 

عهده  في  مرة  ألول  ودفعته  مبارك،  نظام  هددت  التي  املحلية  األحداث  أبرز  من  األمن  وقوات  املركزي  األمن  تمرد  كان 

بالجيش الجمهورية   لالستعانة  عهد  في  معهودة  غير  سابقة  في  األمن  بحفظ  املكلفة  القوات  تمرد  ظل  في  الشارع  لضبط 
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يناير   في  تغير الظروف والسياقات  في 2011املصرية. وهو ما حاول مبارك تكراره رغم  ، لكن ساهم نزول الجيش للشارع 

 سنة من مكوثه في الحكم.  30عزل مبارك بعد 

قوات تدخل من قبيل تأسيس    2013ومع التنبه للمستجدات التي طرأت على املشهد األمني الداخلي في مصر بعد انقالب  

مارس   في  فرقتين عسكريتين  يوازي  بقوام  املسلحة  القوات  أفرع  كافة  من  التظاهرات   2014سريع  مواجهة  في  للمشاركة 

( ملكافحة الرهاب من 888كندرية، فضال عن تأسيس وحدة تدعى )سب وباألخص في القاهرة الكبرى وال املناهضة لالنقال 

الدفاع  الداخلية، وخط  لوزارة  الضاربة  القوة  هو  يظل  املركزي  األمن  أن  إال  والجيش،  املركزي  األمن  مشتركة من  قوات 

 األول عن النظام الحاكم. 

واالعتماد في تشكيله على عناصر متعلمة أو   وإن أي توصيات لتطوير األمن املركزي وتمدينه بإبعاده عن الشكل العسكري 

حتى إلغائه أو تقليص أعداده يتطلب تغييرا في النظام السياس ي الحاكم، وإعادة النظر في أولويات نظام الحكم، بحيث 

من  املواطنين  حماية  في  تتمثل  أخرى  أولويات  محلها  لتحل  الشعبية  االحتجاجات  من  النظام  حماية  أولوية  تتراجع 

سياسية االستبد مسارات  عبر  وعزله  محاسبته  على  والقدرة  يحكمهم  من  اختيار  في  لحريتهم  وامتالكهم  والقمع،  اد 

ودستورية. فتوفير حياة سياسية رشيدة يحد من الحاجة إلى وجود أجهزة أمنية عسكرية متضخمة تقمع الجماهير، كما 

ة لزيادة حجم األجهزة األمنية، ويفتح الباب أمام تبني يقلل من دوافع وأسباب الجرائم الجنائية التي يتخذها البعض ذريع

النفقات  عبء  ويخفف  املواطن،  كرامة  يحفظ  مما  املجتمعية،  الشرطة  مثل  األمن  لحفظ  حديثة  شرطية  نماذج 

 االقتصادية الباهظة التي تتطلبها عمليات إدامة وتشغيل مئات اآلالف من مجندي األمن املركزي وقوات األمن. 

 

 


