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 ما وراء إقالة رئيس المخابرات :مصر
 محمود جمال

 :تمهيد
في قرار اعتبره البعض مفاجئًا أطاح السيسي بخالد فوزي، رئيس المخابرات العامة، واستبدل به اللواء 

، كذلك قام السييييييسيييييي بحمل ابحه محمود الايييييابح بالمخابرات الحربية أ ييييي ، 1عباس كامل مدير مكتبه
والذي يعمل محذ عدة سيييييييحوات في المخابرات العامة للعمل في مكتج رئيس جهاز المخابرات العامة 

  .ضمن الحركة الجديدة
ير الذي قام به السيسي في رأس جهاز المخابرات العامة هو الثاني من نوعه محذ و وله ويعد هذا التغي

م، هذا بخ ف المرارات المتكررة الذي اتخذها بإحالة العديد من 2014لكرسييي الحكف في مصيير في مايو 
قالة وك ء جهاز المخابرات العامة للتماعد، ولكن نحن هحا بصيييدد حده أهف وأكبر صصيييو يييا أ  قرار اإ

ية المزم  عمدها في مارس  حا 2018جاء قبل فترة وجيزة من اجراء االنتخابات الرئاسييييييي لذلك فإن م، 
 .نحاول أ  نموم بمراءته من عدة جوانج

 

 :المخابرات العامة الحشأة والمهام :أوالً 
جهاز المخابرات العامة جهاز أمحي ومعلوماتي سيييادي مسييتمل يتب  رئاسيية الجمهورية وهو مختل  عن 
إدارة المخابرات الحربية واالسييتع ا التابعة للجيا المصييري، ومختل  كذلك عن قعاا اامن الوطحي 

م، حيث أ در 1952وقد أنشئ الجهاز بعد ثورة يوليو  .التاب  لوزارة الداصلية (جهاز مباحث أمن الدولة)
في عام  "برات العامةالمخا"الرئيس جمال عبدالحا ييير قرارًا رسيييميًا بإنشييياء جهاز اسيييتخباري حمل اسيييف 

وأسييييييحد إلا اللواء زكريا محي الدين مهمة إنشييييييائه بحيث يكو  جهاز مخابرات لديه المدرة علا  1954
  .حماية اامن المومي المصري

                                  
 الرابط، 2018يناير  21، تاريخ الدخول 2018ينتير  18السيس ي يطيح برئيس املخابرات ويستبدل به ذراعه األيمن عباس كامل، مصر العربية، تاريخ النشر  1

http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1467974-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.masralarabia.com/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/1467974-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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ورغف جهود كل من زكريا محي الدين وصلفه المباشييييييير علي  يييييييبرية إال أ  االنع قة الحميمية للجهاز 
حيث قام بتأسيييس فعلي لجهاز المخابرات العامة واعتمد  1957ام كانت م  تولي  يي ح نصيير رئاسييته ع

ممره بمحعمة حدائق المبه بمحافظة "علا محهجه من جاء بعده، فمد قام بإنشيييياء مبحا محفصييييل للجهاز 
لة للراديو واإع م  "الماهرة حالياً  والكمبيوتر والتزوير  "توجيه الرأي العام"وإنشيييييييياء وحدات محفصييييييي

 .2"لعدو معلومات مغلوطةإععاء ا"والخداا 
شيييركة الحصييير للتصيييدير "ولتغعية نفمات عمل الجهاز الباهظة في ذلك الوقتة قام  ييي ح نصييير بإنشييياء 

لتكو  ستارًا اعمال المخابرات المصرية، باإضافة إلا االستفادة محها في تمويل عملياته،  "واالستيراد
ت ذات إدارة محفصييييييلة، وأ ييييييبحت وبمرور الوقت تاييييييخمت الشييييييركة واسييييييتملت عن الجهاز وأ ييييييبح

المخابرات العامة المصرية تمتلك شركات أصرى داصل مصر أغلبها للسياحة والعيرا  والمماوالت مثال 
  ".وادي الحيل للمماوالت"شركة 

والمخابرات العامة تتب  رئاسييييييية الجمهورية وتدين بالوالء التام والمعلق للرئيس، كما هو قسيييييييف رئيس 
 أ  إال الجيا، عن محفصيييييييل عمل له الجهاز أ  ورغف ،1972الذي أقره السيييييييادات عام  المخابرات العامة،

 عونا العامة المخابرات جهاز كا  ودوما المدنيين، من محهف وبعض الجيا أبحاء من أغلبهف عحا يييييييره
 – العامة المخابرات" السيييييييلعة لجحاح الثاني العرف ليكو  مصييييييير حكف علا تحاوبوا الذين للرؤسيييييييياء
 ".الجيا

ودو  التميد بالسيييين الممررة للتماعد يكو  تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من محصييييبه بمرار من 
وُيعين نييائييج رئيس المخييابرات العيياميية، ووك ء أول ووك ء المخييابرات العيياميية من ، رئيس الجمهورييية

مخابرات العامة رئيس الجمهورية بحاء علا عرض رئيس المخابرات العامة، ويحل الحائج محل رئيس ال
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائج ، عحد غيابه وتكو  له جمي  اصتصيييييا ييييياته

ملحق ي )رئيس المخابرات العامة معاملة نائج الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتج وبدل التمثيل والمعاش
 3. (قائمة بأسماء من تولوا إدارة الجهاز

                                  
 الرابط ،2018يناير  22، تاريخ الدخول 2015أكتوبر  06واء محسن نعمان يكشف عن دور املخابرات العامة املصرية في حرب أكتوبر، لقاء علي قناة س ي بي س ي ، تاريخ النشر الل 2
 الرابط، 2018يناير  22، تاريخ الدخول 2015أغسطس  26من املخابرات العامة؟، مصر العربية، تاريخ النشر  ملاذا يقلق السيس ي ..جمهورية مصر العميقة 3

https://www.youtube.com/watch?v=7KmlW-csjzI
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/708759-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%9F
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/708759-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%D8%9F
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محذ نشيييييييأته يتولا ملفات أمحية داصلية وصارجية، فكا  لجهاز المخابرات العامة  كا  جهاز المخابرات
جزء كبير من متابعة الملفات السيييييياسيييييية في الداصل المصيييييري ذات البعد االسيييييتراتيجي، وبخصيييييو  
الملفات الخارجية كا  يتولا الجهاز الماييييايا التي تهدد اامن المومي المصييييري، فكا  لجهاز المخابرات 

   .م1973في الصراا المصري اإسرائيلي في فترة الحرب التي انتهت في أكتوبر دورًا 
نشح دور المخابرات العامة بشكل واضح صصو ا أ   1993ومحذ تولي عمر سليما  قيادة الجهاز عام 

فترة اللواء عمر سيييليما  كانت أطول فترة يتولا فيها مسيييئول رئاسييية المخابرات العامة والتي و يييلت 
ام، وتولي الجهاز في تلك المرحلة أغلج الملفات الحسييييييياسييييييية داصل وصاري الدولة المصيييييييرية ع 18إلي 

كملفات الجماعات اإسيي مية وإدارة الحياة السييياسيية داصل الدولة المصييرية، وإدارة المل  الفلسييعيحي 
ق م  وزارة والملفات المتعلمة بالمارة اافريمية، كذلك مل  الع قات المصيييرية اإسيييرائيلية ، وكا  يحسييي

الخارجية في إدارة الكثير من الملفات الخا يييية بالع قات المصييييرية بين عدة دول ، كالواليات المتحدة 
  .وروسيا االتحادية وكوريا الشمالية وغيرهف من الدول

، م  إحالة 2011وتف تجميد دور جهاز المخابرات العامة المصيييييييرية في بعض الملفات بعد ثورة يحاير 
فات  كالمل  الفلسيييييييعيحي التي  لت بعض المل كا  يديرها الجهاز إلا جهاز المخابرات الحربية  التي 

م، ولكن بعد تولي اللواء صالد فوزي 2015م، إلا أوائل عام 2011المخابرات الحربية تديره محذ يحاير 
ن رئاسيييييية جهاز المخابرات العامة قام السيييييييسييييييي بإرجاا بعض الملفات التي كا  يديرها الجهاز وكا  م

 .م2011يحاير 25ضمن تلك الملفات إدارة المل  الفلسعيحي الذي كا  يديره الجهاز قبل ثورة 
 

 :تفكيك المخابرات العامة :ثانياً 
 03يدرك السييييييييسيييييييي مدي صعورة وتأثير جهاز المخابرات العامة داصل الدولة المصيييييييرية، فمحذ انم ب 

تبعيته لحظامه بشيييكل كبير، ا  في الفترة  ، قام السييييسيييي بإعادة هيكلة الجهاز لكي يايييمن2013يوليو 
، وهو يعلف  يييييي حيات جهاز المخابرات 2010التي تولي السيييييييسييييييي فيها إدارة المخابرات الحربية في 

في أيام رئاسيية اللواء عمر سييليما  للجهاز وأ  جهاز المخابرات العامة  التي توسييعت بشييكل كبير العامة
للجهاز من الرئيس ااسييييييبق حسييييييحي مبارك إلا قيادة  يتمت  بثمة معلمة و يييييي حيات واسييييييعة مححت

الجهاز، لذلك قام السييييييسيييييي بتفكيك الجهاز وتمييد  ييييي حياته محذ اللحظة ااولي، وكا  التفكيك علي 
  :الححو التالي
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ي قام السيسي محذ اللحظة ااولي ل نم ب باستبعاد اللواء محمد رأفت شحاته من قيادة الجهاز والذي 1
، وقت حكف الدكتور محمد مرسييي وتولي اللواء محمد فريد تهامي رئاسيية 2012يحه في عام كا  تف تعي

 .الجهاز، والذي كا  يرأس هيئة الرقابة اإدارية قبل توليه المحصج
ونشرته الصحيفة الرسمية في عددها  2013لسحة  634ييييي أ در عدلي محصور قراًرا جمهورًيا حمل رقف  2

م، نّص علا إحالة عشييرة من وك ء المخابرات العامة للمعاش ، وكا  من 2013نوفمبر 28بتاريخ  48رقف 
المعروف أ  المرار  يييييييادر شيييييييكليا من الرئيس الم،قت عدلي محصيييييييور، كما كا  مفهوما أ  الحشييييييير في 
الجريدة الرسيييييييمية إجراء اضيييييييعراري بحكف قانو  جهاز المخابرات العامة الذي يايييييييعه تحت رئاسييييييية 

مجال لصدور قرارات سرية بخصو ه،  والشاهد أ َّ هذه اإجراءات االستباقية  الجمهورية مباشرة، ف 
التي بدأت قبل بدء إجراءات وض  عبد الفتاح السيسي علا طريق الترشح للرئاسة وانتماله من مرحلة 

  .الوعد بعدم الترشح للرئاسة إلا مرحلة صوض االنتخابات الرئاسية
للمعاش، م  تعيحهف  "المخابرات العامة"وكي  من  14علا إحالة  "السيسي"،  دق 2014يوليو  2ييييي في 3

 .في بعض الو ائ  المدنية
عدة قرارات، تف نشييرها بالجريدة الرسييمية، بحمل ث ثة من  "السيييسييي"م، أ ييدر 2015فبراير  5يييييييييي في 4

وقانو  ، (1978لسيييييييحة  47)، للعمل ببعض الوزرات المدنية، بحاء علا مواد "المخابرات العامة"مو في 
 .بشأ  العاملين بالدولة (1971لسحة  100)
، قراًرا نشرته 2015يونيو  18في  يييييييي استكمل السيسي إجراءات تفريز الجهاز من بعض وك ئه فأ در5

عدم "الجريدة الرسييييييمية بإحالة تسييييييعة من وك ء المخابرات العامة إلا المعاش واثحين  صرين بسييييييبج 
 ".لياقتهما الصحية

 من عدد إلا العامة بالمخابرات العاملين بعض بحمل قرار السييييييسيييييي أ يييييدر 2015يو يييييييييييي في أواصر يول6
 والثييالثيية الثييانييية الييدرجيية مو في من تسيييييييعيية نمييل علا المرار نص حيييث الييدولييةة في العيياميية الوزارات
 «المييالييية»و «العييامليية الموى»و «االسيييييييتثمييار»و «والعيياقيية الكهربيياء» وزارات علا وتوزيعهف والرابعيية

 عمال من وأربعة المهحية بالو ائ  العاملين من سييييييتة إلا إضييييييافة ،«ة واسييييييتصيييييي ح الزراعيالزراع»و
 .2015 أغسعس 1 من اعتبارا ااصير بالمرار يعمل أ  علا وزارات، عدة إلا الخدمة معاوني

 .من قيادات المخابرات العامة إلا المعاش 11ي في شهر ديسمبر أحال السيسي 7
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وكي   17، بإحالة 2016لسييييحة  281قرارا رئاسيييييا حمل رقف  "السيييييسييييي"ر م، أ ييييد2016يوليو  3ييييييييييي في 8
ا ، قرار"السيييييييسييييييي"، كما أ ييييييدر "بحاء علا طلبهف"بالمخابرات العامة للمعاش بدعوى أ  هذا اامر جاء 

 7، نشييييرته الجريدة الرسييييمية، بحمل 2016لسييييحة  282، حمل رقف (2016يوليو  3)جمهوريا، في ذات اليوم 
، ليصيييييييل عدد من تمت اإطاحة بهف (وزارات مديحة)بالمخابرات العامة إلا جهات أصرى  من العاملين

 .شخصا في ذلك الوقت 24بشكل معلن حيحها 
من وك ء جهاز المخابرات العامة إلا  1٩م، أ ييدر السيييسييي قرارًا رئاسيييًا بإحالة 2017يحاير  26يييييييييي في 9

أس ه،الء الاباط، مس،ول مل  فلسعين بالجهاز ، وكا  علا ر2017لسحة  29المعاش، المرار حمل رقف 
، تسيييريبا 2016وائل محمد عبد الغحي الصيييفتي، والذي بثت قحاة مكملين الفايييائية، ص ل شيييهر سيييبتمبر 
وأ هر الموق   . يييوتيا بيحه وبين الميادي السيييابق في حركة فتح والسيييلعة الفلسيييعيحية محمد دح  

ئيسييييييها محمود عباس، وكي  يتعامل جهاز المخابرات المصييييييري الحميمي من السييييييلعة الفلسييييييعيحية ور
وكا  البارز في ذلك المرار أ  المسيييتبعدو  لف يحالوا، مث ، إلا أعمال إدارية أو  4.المصيييرية م  السيييلعة

كتابية، كشأ  معظف االستبعادات التي تمت من قبل، لكحهف أحيلوا إلا المعاش المبكر، وبدا أ  السيسي 
 .ابرات العامةيريد إصراجهف من المخ

 

 :ما قبل إقالة اللواء صالد فوزي :ثالثاً 
قبل إقالة اللواء صالد فوزي من رئاسييييييية جهاز المخابرات العامة شيييييييهدت الدولة المصيييييييرية العديد من 

 :التعورات في العديد من الملفات وكانت أبرزها
ت بتسيييريبات مكتج موجة التسيييريبات التي تخري للعلن من داصل أجهزة الدولة المصيييرية، حيث بدأ -1

السيييسييي التي أذاعتها بعض قحوات المعارضيية المصييرية، ثف تسييريبات سيييعرة جهاز المخابرات الحربية 
علا اإع م المصيييييييري، وكي  يصييييييييز الماييييييييامين التي يتحاولها اإع ميين في برامجهف التلفزيونية، 

ياييا كيفية تحاول موضييوا وتسييريبات حول مل  ترشييح الفريق أحمد شييفيق وكيفية تحاوله اإع مي وأ
 .قرار ترامج بحمل السفارة اامريكية إلا مديحة المدس

                                  
 الرابط، 2018يناير  21، تاريخ الدخول 2017يناير  26النشر ، تاريخ 21مسؤوال من املخابرات العامة، عربي  19للمرة الثامنة.. السيس ي يطيح بـ  4

https://arabi21.com/story/980880/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%80-19-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://arabi21.com/story/980880/%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D9%80-19-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
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محاولة اغتيال وزير الدفاا  يييييييدقي  يييييييبحي ووزير الداصلية مجدي عبد الغفار أثحاء زيارتهف إلي  -2
 مديحة العريا، وزيارات المسييئولين العسييكريين إلا محافظة شييمال سيييحاء تكو  غير معلن عحها، وتتف

 عن ة تامة، ويعلن عحها بعد االنتهاء محها، ومن هحا رأي البعض إ  هذا االسيييييييتهداف كا  ناتجاً في سيييييييري
  .تسريج موعد الزيارة من جهات أمحية عليا داصل الدولة

إع   الفريق سيييييامي عحا ، رئيس أركا  حرب الموات المسيييييلحة ااسيييييبق، نيته الترشيييييح النتخابات  -3
 .حول ع قته بعدد من ااجهزة اامحية، ومحها جهاز المخابرات العامة ، وما أثير من جدل2018الرئاسية 

 

 :ااسباب والتفسيرات :رابعاً 
 :م  إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، في هذا التوقيت، برزت عدة تفسيرات من أهمها

 

 :التوا ل م  مرشحين محتملين :التفسير ااول
رحلة الحالية، جاء بعد تحسيييييق م  بعض أجهزة الدولة يموم علا أ  ترشييييح الفريق سييييامي عحا  في الم

السييادية، وبحاء علا ما نملته مصيادر وو يفته بأنه معلومات، قام الفريق سيامي عحا  بالتوا يل بشيكل 
مباشييير م  المخابرات العامة لدعمة في االنتخابات المادمة، وذكرت المصيييادر أ  مواالة جهاز المخابرات 

عامة للفريق سييييييييامي عحا  لد فوزي في ذلك التوقيت، حتا يأمن  ال لة اللواء صا باب إقا هو أحد أسييييييي
، وتحدثت 5م2018السيييسييي دور المخابرات العامة في مرحلة االنتخابات المزم  عمدها في شييهر مارس 

مصادر أصري أ  هحاك قحاعة كبيرة لدى السيسي، بأ  فوزي يم  وراء الدف  بسامي عحا  في اللحظات 
 ،«عحا »تخابات الرئاسية التي ستجرى مارس الممبل، وأ  الخعوة التي أقدم عليها ااصيرة لخوض االن

 أحمد» الفريق ااسبق، مصر وزراء رئيس انسحاب بعد العامة، المخابرات جهاز من أصار باوء جاءت
 .الحالي الحظام من تلماه الذي التهديد بسبج أيام، قبل االنتخابية المعركة من «شفيق

                                  
م، 2018يناير  22م، تاريخ الدخول 2018يناير  18ر، قنديل: لدينا مصادر خاصة للعربي الجديد بأن اإلطاحة برئيس جهاز املخابرات العامة كان بذريعة تواصل عنان، تاريخ النش 5

 الرابط

https://www.youtube.com/watch?v=Pu3UULx_R-I
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فإ  صالد فوزي كا  يدف  في اتجاه التغيير من داصل الم،سييييسيييية العسييييكرية، وإح ل  ووفق المصييييادر،
 ص ل عانته الذي المظلف الحفق من بالب د للخروي محاولة في ،«السيسي» من بدال «عحا » أو «شفيق»

 6.السيسي حكف
ريق سيييييييامي وقالت مصيييييييادر أصرى إ  جهاز المخابرات العامة كا  يم  وراء حملة جم  التوكي ت للف

، وهذا بسييبج 2018عحا  في بعض المحافظات حتا يكو  هحاك مرشييح محافس للسيييسييي في انتخابات 
أ  جهاز المخابرات العامة يرى أ  السييييسيييي أصذ العديد من المرارات الخاطئة التي أو يييلت الب د لتلك 

 .المرحلة، هذا بخ ف محاوالت سيعرة السيسي علي الجهاز
ااسييياسيييي في اسيييتياء جهاز المخابرات العامة من السييييسيييي، سيييياسييياته تجاه ويري البعض أ  السيييبج 

مسيييي،وال من الجهاز، بيحهف  119سييييحوات  3الجهاز للسيييييعرة عليه بشييييكل تام والذي أقال بسييييببها ص ل 
قيادات رفيعة، ووك ء لرئيس الجهاز، باإضافة إلا سحج الكثير من اصتصا اته، وتمزيف دوره لصالح 

 .ربيةالمخابرات الح
 

  :التسريبات :التفسير الثاني
م، لف تتوق  التسييييييريبات التي تخري للعلن من داصل أماكن حسيييييياسيييييية للحظام المصييييييري، 2014محذ عام 

، وكشييفت كي  ُيسيييعر جهاز المخابرات 2018وكانت  صر تلك التسييريبات، في ااسييبوا ااول من يحاير 
يصييييييييز المايييييييييامين التي يتحييياولهيييا اإع ميو  في برامجهف الحربيييية علا اإع م المصيييييييري، وكي  

التلفزيونية، ورأي بعض المحللين أ  جهاز المخابرات العامة هو من يم  وراء تلك التسيييييييريبات، وأ  
قرار إقالة اللواء صالد فوزي في ذلك التوقيت جاء بسيييييييبج وقوفه واتهامه بأنه هو من يم  صل  تلك 

في  وني بن محاحيف الخبير اإسيييييرائيلي،  وبحاء علا ما تحاوله 7المصيييييريالتسيييييريبات التي تحري الحظام 
الشييييي،و  العربية وهو ضيييييابح سيييييابق في جهاز االسيييييتخبارات العسيييييكرية اإسيييييرائيلية، أ  التسيييييريبات 

المخابرات الحربية، الذي طالج عددا من اإع مية لصيييييييحيفة نيويورك تايمز الخا ييييييية بأحد ضيييييييباط 

                                  
 الرابطم، 2018يناير  22م، تاريخ الدخول 2018يناير  18كلمة السر وراء إقالة رئيس املخابرات املصرية، الخليج الجديد، تاريخ النشر « عنان»حصري..  6
 الرابط، 2018يناير  22، تاريخ الدخول 2018يناير  19، تاريخ النشر 24جهاز املخابرات في مصر.. ما وراء إقالة اللواء خالد فوزي؟، فرانس  7

https://arabi21.com/story/1065777/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
https://arabi21.com/story/1065777/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87
http://thenewkhalij.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://thenewkhalij.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%C2%AB%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=SfjDkBTNlYg
https://www.youtube.com/watch?v=SfjDkBTNlYg
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اإع ميين المصريين بعدم معارضة إع   الرئيس اامريكي دونالد ترمج بأ  المدس عا مة إسرائيل، 
وني بن "ورغف الحفي المصييييري لهذه التسييييريبات، لكن الصييييحيفة اامريكية أ ييييرت علا  ييييحتها، ورأى 

للواء صالد فوزي من جهاز المخابرات العامة، كو  جهاز ا  هذه التسريبات تم  وراء استبعاد ا "محاحيف
 .المخابرات هو من يم  وراء تلك التسريبات

 

 :السيعرة علا جهاز المخابرات العامة :التفسير الثالث
ويموم علا أ  السيييسييي يعمل اي  في مرحلة ما قبل االنتخابات للسيييعرة علي جهاز المخابرات العامة 

لفترة الثانية من الحكف، وأ  تعيين اللواء عباس كامل الذراا اايمن للسيسي بشكل مباشر قبيل توليه ا
من صاري الجهاز لكي يصبح الرجل ااول داصل جهاز المخابرات العامة، وأ  تكو  إداراته المباشرة من 
وة ص ل الدوائر المريبة محه، وأنه لف يثق في أي قيادة كبري داصل الجهاز تكن له كل الوالء، وا  صع

نمل محمود السييييسيييي إلا مكتج رئيس الجهاز الجديد هي صعوة مبدئية لكي يكو  محمود السييييسيييي 
علي رأس الجهاز في حال فوز السيسي في االنتخابات الرئاسية الممبلة، وقد كشفت مصادر معلعه بأ  
 محمود السيييييسييييي كا  يحايييير جمي  االجتماعات الهامه التي كا  يحاييييرها صالد فوزي وقت رئاسييييته

 .م2014لجهاز المخابرات العامة محذ أوائل عام 
ومن هحا رأي البعض أ  السييييسيييي ال يفهف معحي التواز  في الموي بين ااجهزة، فهو طبما لمحاعاته يريد 
أ  تكو  جمي  ااجهزة تحته قيادته وسييييييييعرته، وربما سيييييييتكو  صعوته ااولا عمج االنتخابات هي 

استحواذ السيسيييييي علا كل شيء وقيادته لكل شيء، وسيصح   تصفية جمي  الجيوب المعارضة لفكرة
 .قيادة بديلة مثل نجليه ضابعي المخابرات، وغيرهما

 

 :الخ فات بين المخابرات العامة والحربية :التفسير الراب 
يري البعض أ  اإطاحة بخالد فوزي م،شر علا تفاقف  راعات م  بين ااجهزة اامحية بدرجة ال تسمح 

إلا ما بعد االنتخابات الرئاسيييية، أو ربما لتجحج تأثيراتها الُمحتملة علا فر  نجاح السييييسيييي بتأجيلها 
في االنتخابات المادمة، ويشييييير الذي يذهج لهذا التفسييييير با  ذلك الصييييراا بين جهاز المخابرات العامة 

ميدل "ه مجلة وجهاز المخابرات الحربية، هو وراء إقالة اللواء صالد فوزي من محصيييييييبه، إلا ما ذكرت
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نم ً عن وكالة اانباء الفرنسييية بعد حادثة مسييجد الروضيية في سيييحاء حيث قالت بأ   8"أيسييت مونيتور
وذكرت تمارير أصري أ  هحاك  .الحادثة كشييييفت فشييييل ضييييباط المخابرات الحربية والعامة في العمل معا
المس،ولة عن المخابرات العامة  ص فات بين اللواء صالد فوزي مدير مديرية المخابرات العامة المصرية

ورئيس المخييابرات العسيييييييكرييية اللواء محمييد فري الشيييييييحييات وأدى ذلييك، إلا عييدم تبييادل المعلومييات 
االسيييييتخباراتية بين الوكالتين اللتين من المفترض أ  يمودا عمل مصييييير في مكافحة اإرهاب في شيييييبه 

 .جزيرة سيحاء
كالة المخابرات العسيييكرية، التي تمدم تمارير مباشيييرة وكشيييفت المجلة عن أ  المخابرات العامة اتهمت و

إلا وزارة الدفاا، بتجاوز جهاز المخابرات العامة في اصتصا اته، وأضافت بأنه علا الرغف من ذلك، ال 
، 2016تزال وكالة االسييتخبارات العسييكرية تتلما الدعف من السيييسييي، وكشييفت المجلة أنه في ديسييمبر 

متيازاته، مما مححه مسيي،ولية مكافحة اإرهاب في المد  المصييرية، وسيي  السيييسييي سييلعة الشييحات وا
وهذه كانت مهمة صالد فوزي ومديرته، وأضيييييافت الصيييييحيفة أ  هحاك توترات صعيرة بين فوزي ووزير 

  .الداصلية المصري مجدي عبد الغفار المس،ول عن مكافحة الجماعات الجهادية
م، عن 2015الفرنسييييية في عام  «الين أو  إنتليجحس»وبحسييييج تمارير  ييييحفية إقليمية نشييييرتها مجلة 

ن المومي المصيييييييري، وجود ص فات بين جهازي المخابرات العامة والحربية، وهما الذراعا  ااهف لألم
 .بسبج تداصل االصتصا ات وصا ة في محاربة اإرهاب في شمال سيحاء

 

 :اإصفاق في الملفات الخارجية :التفسير الخامس
التي يتبحاها الرئيس اامريكي دونالد ترامج  رفض رئيس المخابرات الممال لصفمة المر رأي البعض إ  

لحل الصراا العربي اإسرائيلي، وتماي بإقامة وطن بديل للفلسعيحيين في جزء من سيحاء المصرية 
ورأي متابعو  إ   .من أرض فلسيييعين التاريخية، هي السيييبج ااسييياسيييي إقالته ليتف توطيحهف فيه بدال

اامريكية، والتي  "نيويورك تايمز"هذه الرواية ت،يدها التسيييييييريبات ااصيرة وكشيييييييفت عحها  يييييييحيفة 
أ هرت ضييييييييابعييا من المخييابرات الحربييية يييدعا الحميييج أشيييييييرف الخولي وهو يععي أوامر للعييدد من 

                                  
8Conflict within Egyptian intelligence hinders counterterrorism in Sinai  ،middleeastmonitor الرابط، 2018يناير  22، تاريخ الدخول 2017ديسمبر  01، تاريخ النشر 

https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2015/07/22/intelligence-services-clash-over-sinai,108085285-BRE
https://arabi21.com/story/1065554/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87
https://arabi21.com/story/1065554/%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87
https://www.middleeastmonitor.com/20171201-conflict-within-egyptian-intelligence-hinders-counterrorism-in-sinai/
https://www.middleeastmonitor.com/20171201-conflict-within-egyptian-intelligence-hinders-counterrorism-in-sinai/
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، ويوجههف إلا تهيئيية الرأي العييام المصيييييييري بتمبييل فكرة االسيييييييتغحيياء عن مييديحيية اإع ميين والفحييانين
  .بها كعا مة للدولة الفلسعيحية "رام هللا"واستبدال  "المدس"

، (بوميد)وقال أندرو ميلر من الذي عين م،صرا نائج مدير مشيييييروا الديممراطية في الشيييييرق ااوسيييييح 
اامن المومي اامريكي بالبيت اابيض وقت إدارة والذي كا  مسييييييئوال عن المل  المصييييييري في مجلس 

الرئيس أوباما، انه بفال جهود صالد فوزي الستعادة الحفوذ، أ بحت جهاز المخابرات العامة قحاة هامة 
واسيييييتأجرت وكالة التجسيييييس ويبر  .في الع قات بين الواليات المتحدة ومصييييير في السيييييحوات ااصيرة

إ  بعض  "ميلر"ممرها في نيويورك، لتمثيل مصالحها، ولكن أضاف شاندويك، وهي وكالة ع قات عامة 
المسيي،ولين اامريكيين وجدوا  ييعوبة في العمل م  السيييد فوزي الذي كا  يري أ  مشيياكل مصيير نتاي 

 ٩.أ  عباس كامل، شخصية أكثر اعتداال "ميلر"واعتبر ، تدصل أجحبي
بإصراي اللواء صالد فوزي من جهاز المخابرات  وأياُا من ضمن الملفات التي رأي البعض أ  السيسي قام

العامة بعد إصفاق الجهاز في إداراتها، مل  سد الحهاة، ومل  الع قات المصرية السودانية، حيث قالت 
بخعييأ "مصييييييييادر إ  إقيياليية رئيس المخييابرات العيياميية المصيييييييرييية اللواء صييالييد فوزي ربمييا تكو  مرتبعيية 

في مل  إدارة ع قة مصييييييير بالسيييييييودا  وإثيوبيا، حيث أ  المخابرات العامة تلعج دورا  "اسيييييييتراتيجي
محوريا في إدارة ملفات حسيياسيية في سييياسيية مصيير الخارجية، وتتولا مهام رئيسييية في مل  الخ ف 

قبل زيارة  "فوزي"  وإثيوبيا حول مثلث ح يج وسييييد الحهايييية، وقال مصييييدر  صر إ  إقالة م  السييييودا
ديسيييلين بسيياعات، تشييير إلا عمق الدور الذي يلعبه الجهاز في مل  سييد الحهايية صصييو ييا وإلا حجف 
الخعأ الذي ارُتكج، وقال اللواء طلعت موسييا، أسييتاذ العلوم االسييتراتيجية بأكاديمية نا يير العسييكرية، 

 اإقليمية التغيرات نتيجة الحسييييييياسيييييييية بالز توقيت في يأتي المصيييييييرية المخابرات رئيس تغيير“إ  
 شييخصيييات وجود من مان  وال المصييرية، الدولة تواجهها التي الكثيرة والتحديات السييياسييية والظروف

 .”المسبوقة غير والتحديات ااجواء هذه كل م  التعامل طبيعة تدرك

  :صاتمة

                                  
9s Sisi Fires Spy Chief as Shuffle of Top Aides Continues’Egypt  الرابطم، 2018يناير  22م، تاريخ الدخول 2018يناير  18، نيويورك تايمز، تاريخ النشر 

http://www.alarab.co.uk/article/1/129094/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.alarab.co.uk/article/1/129094/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.nytimes.com/2018/01/18/world/middleeast/egypt-sisi-spy-chief.html
https://www.nytimes.com/2018/01/18/world/middleeast/egypt-sisi-spy-chief.html
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سير فالمحصاة الحهائية هي قيام السيسي بالعمل علا إعادة بحاء االتفاق الامحي بيحه وبين أيا كا  التف
الم،سييسيية العسييكرية واامحية بمواعد جديدة وربما نتيجة ذلك االتفاق قام المجلس العسييكري بالتحكيل 

الدولة،  بالفريق سامي عحا  بعد ترشحه للرئاسة، فالسيسي يسعا لفرض المزيد الهيمحة عل كل مفا ل
 .(10) وهذا لن يتحمق دو  السيعرة علا كل ااجهزة اامحية والمعلوماتية والعسكرية

 ملحق ي قائمة بأسماء من تولوا إدارة الجهاز 
شيييييخصيييييية عسيييييكرية، علا الححو  20، 2018وحتا يحاير  1954تولي رئاسييييية جهاز المخابرات العامة من 

 :التالي
 

 الفترة المسئول الفترة المسئول

 - 1954 زكريا محيي الدين -1
 1983 - 1981 محمد فؤاد نصار-11 1956

 - 1956 علي صبري-2
 1986 - 1983 رفعت جبريل -12 1957

 - 1957 صالح نصر-3
 1989 - 1986 أمين نمر-13 1967

 - 1967 أمين هويدي -4
 1991 - 1989 عمر نجم-14 1970

محمد حافظ -5
 1970 إسماعيل

نور الدين  -15
 1993 - 1991 عفيفي

 - 1970 أحمد كامل -6
 2011 - 1993 عمر سليمان-16 1971

 - 1971 أحمد إسماعيل علي -7
 2012 – 2011 مراد موافى-17 1973

أحمد عبد السالم -8
 توفيق

1973 - 
1975 

محمد رأفت -18
 2013 - 2012 شحاتة

 - 1975 كمال حسن علي-9
1978 

محمد فريد  -19
 تهامي

 2014- 2013يوليو  5

                                  
 ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر املعهد املصري للدراسات10)



 
 

 

عسكريمصر        12    8012يناير    28  

  

 - 1978 محمد سعيد الماحي-10
يناير  -2014ديسمبر  خالد فوزي-20 1981

2018. 
 
 

 
 


