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اهتمت أجهزة االستخبارات الغربية بدراسة أحوال العامل اإلسالمي عموما واحلركات 
ت ومراكز الدراسات دور الواجهة، فاستعان الغربية اإلسالمية خصوصا، ولعبت اجلامعات

 يبأسالتاريخ احلركات اإلسالمية ورموزها و  دراسةمن الباحثني العرب ل العديدب
 مواجهتها، ومن هذه الدراسات:

دراسة  يوه ؛(1)األصول التاريخية والفكرية( )جماعات التكفير في مصر ... -1
حلساب األكادميية األمريكية لآلداب ( 1191)عام  العظيم رمضان عبد/ دأعدها 

 .)جون وكاثرين ماك أرثر(والعلوم جبامعة شيكاغو بتمويل من مؤسسة 

وجاءت الدراسة ضمن سلسلة دراسات تستهدف )دراسة مضمون احلركات األصولية 
رتب على والدينية والنتائج اليت ميكن أن ت ،جتماعيةوطبيعتها اال ،واملعاصر ،التارخيي

متكنها من الوصول إىل احلكم يف بالدها وتأثريها على احلياة السياسية واالقتصادية 

 .(2)ريعية والثقافية(والتش

رفعت / دوهى دراسة أعدها  (3)متى؟ وكيف؟ ولماذا؟( ... )حسن البنا -2

 لوثر راتمان()املستشرق  ، حتت إشرافاليبزج بألمانيا الشرقيةحلساب جامعة  السعيد
 وعميد جامعة برلني. ،اللجنة املركزية للحزب الشيوعي عضو

                                                

 الدراسات مليئة بالمغالطات التاريخية حيث غلب عداء كاتبها للتيار اإلسالمي على المنهج العلمي. (1)
 -[1991].الهيئة المصرية العامة للكتاب ط -( العظيم رمضان عبد) –" األصول التاريخية والفكرية..  جماعات التكفير في مصرانظر: كتاب " (2)
 [.11-1:ص]

 .[1991.]الطليعة الجديدة ط دار – (رفعت السعيد) – متى؟ وكيف؟ ولماذا؟(...  )حسن البنا (3)



          

 مصطفى كامل/ دوهي دراسة أعدها  ،(1)خر للحركة اإلسالمية()الوجه اآل -3
احملسوب على اليمني األمريكي  )كارينجي للسالم( حلساب مركز (2002)السيد عام 

 .ضمن سلسلة أحباث تتعلق مبخططات اهليمنة األمريكية على الشرق األوسط

قد تناولت الدراسة آخر تطورات احلركة اإلسالمية مبصر عموما، واإلخوان املسلمني و 
ة دراسة جتربة مراجعات اجلماعة اإلسالمي مع الرتكيز على اإلسالمية خصوصا،واجلماعة 

 وآثارها املستقبلية.

يف  اويف مقابل االهتمام الغريب املتزايد بدراسة احلركات اإلسالمية، جند نقصا شديد  
ات اليت يستعملها يف مواجهة التيار  ساليبهالغرب وأتتناول أدوات الدراسات اليت 

 اإلسالمية.

وحتاول هذه الدراسة سد ثغرة تارخيية بالغة اخلطورة، إذ تتناول دور االحتالل الربيطاين 
د الظروف احمليطة بنشأة األفرا ونظر ا ألن يف تأسيس جهاز األمن السياسي مبصر،

هر ركيزة أساسية يف بنائهم النفسي وتكوينهم الفكري ويظ متثل واجلماعات واملؤسسات
أمهية متثل  يةدراسة هذه املرحلة التارخيفإن  ،قعية وممارساهتم العمليةأثرها يف خياراهتم الوا

رب تارخيه ع جهاز األمن السياسي المصرياليت قام هبا  تساعد على فهم األدوار إذكبرية 
حيانا أالطويل يف قمع احلركات الوطنية واإلسالمية مبختلف توجهاهتا داخل مصر و 

 .خارجها

                                                

 .اللندنية التقرير االستراتيجي الثاني لمجلة البيان -خر للحركة اإلسالمية  ملخص دراسة الوجه اآل (1)



       

شى املصريون االقرتاب منها، ويعجز خي، ميثل أحجية جهاز أمن الدولةظل لقد 
فاقُتحمت مقراته وسقطت  ،يناير 22إىل أن جاءت ثورة  ،اعن فك طالمسه املتخصصون

ن انكشف املستور من أساليب اجلهاز وطرق عمله، ولكو ملفاته ووثائقه يف أيدي الثوار، 
 -:وطبيعة عالقتهنشأة اجلهاز املتعلقة بتارخيية الفجوات ال العديد من بقيت

 (.1122)باحملتل الربيطاين منذ نشأة اجلهاز حىت ثورة يوليو  .1

 (1122) إعادة تأسيسه بعد جناح ثورة يوليو خالل مرحلةاألمريكية  باملخابرات .2

مشلت مذكرات  واليتواملراجع،  ردم هذه الفجوات التارخيية، استعنت بعشرات الكتبلو 
أجهزة املخابرات واملباحث، ورسائل ماجستري  ساءؤ الساسة وقادة العمل السري، ور 

 هاز الشرطة.جلودكتوراه غري منشورة تتناول التاريخ املعاصر 

األستاذ/ حسن (، واغتيال 1111أثناء تناول بعض األحداث كثورة ) أحياناجلأت 

للتوسع نسبيا يف سرد املعلومات إلعطاء صورة تقريبية عن ممارسات أجهزة األمن البنا 
السياسي آنذاك، ومل أتناول بشكل حتليلي أساليب عمل األمن، ألن هذه األساليب 

ناولتها ، وقد سبق أن تمباركتطورت مبرور الوقت حىت وصلت لذروهتا يف هناية عهد 
بالتحليل يف كتاب 

 

       
 

  



 

 

 جهاز األمنموجز تاريخ 

 المصري السياسي 
  



       

اع القرار توفري املعلومات لصن متثل أجهزة األمن السياسي أمهية كبرية، إذ يناط هبا
قهر ل املواطنني من املخاطر والتهديدات، إال إن األنظمة املستبدة تسخرهاالوطن و  محايةو 

رسيخ حكم تونتيجة لزيادة رقعة االستبداد و ، صومها السياسينيالشعوب والبطش خب
مبنظومة األمن ازداد االهتمام  (،1989-1902) )محمد علي(الفرد على يد 

 طرس غاليب حادثة اغتيال إثراإلجنليز  ابعدة تطورات إىل أن هيكلهالسياسي، ومرت 
ار حلماية كب السرية للعمل السياسي()مكتب الخدمة  سسواأ(، حيث 1110)عام 

أعوان   أحد أكرب  حسن رفعت (1111)عام ، مث أرسلت اجنلرتا السياسيني املصريني
ت الوطنية جبهاز ليتعلم أساليب قمع احلركا القيصرية اإلجنليز بالبوليس املصري إىل روسيا

م جهاز األمن تنظي اإلجنليز أعاد (1111)ثورة  ويف أعقاب )التشيكا(، األمن الروسي
لعام امسه  إدارة عموم األمن اعلى املستوى املركزي يتبع  اجديد   اجهاز   أوافأنش ،السياسي

قلم الضبط )، باإلضافة إىل جهاز فرعي على مستوى احملافظات امسه القسم املخصوص

أجهزة األمن  مشلت دائرة اهتماماتو  ،القلم المخصوص، وعرف باسم (1)فرع ب(
 :ومتابعةمراقبة السياسي 

 نشاط الوطنيني الذين يقومون بأعمال املقاومة املسلحة ضد الربيطانيني. 
 حزاب األخرى الناشئةحزب الوفد واأل. 
 النشاط الطاليب يف اجلامعات واملدارس واملعاهد. 
 زهر واحلركة الطالبية بداخله ومشاخيه وعلماؤهاأل. 
 يوعيالعمال واحلركة العمالية والنشاط النقايب والنشاط الش. 

                                                

 .الجريمة الجنائيةتمييًزا له عن )قلم الضبط فرع أ( المختص بمكافحة  (1)



          

 جنبيةاجلاليات األ. 
 النشاط التبشريي. 
 النشاط السياسي العريب. 
 .قياس الرأي العام وحتليله من وجهة النظر األمنية 

وإعالن بريطانيا عام  ضد اإلجنليز وأعواهنم، ومع استمرار حوادث االغتياالت
ن عن إنشاء جهاز جديد لألمن السياسي يتوىل عل  أُ ، إنتهاء احلماية على مصر (1122)

ا ابع  ت القسم المخصوص ، وصارباإلدارة األوربيةرعاية مصاحل الرعايا األجانب مسي 
 فيما خيتص بشئون األجانب. اإلدارة األوربيةملدير 

املقيمني مبصر  وقيام اليهود، بريطانيا والثورة البلشفيةا للعداء األيدلوجي بني ونظر  
 امع القسم المخصوصخصص  سرية يف مطلع العشرينات،شيوعية  الياكوين خبت
ليتوىل  مكتب العمل ( أنشئ1130)ا ملكافحة النشاط الشيوعي، ويف عام قسم  ( 1128)

الل، للملك واالحتنشر شبكة مرشدين يف املصاحل احلكومية لرصد النشاطات املعارضة 
القلم و القسم المخصوص يتشكل من  جهاز األمن السياسيوبإنشاء مكتب العمل صار 

 واإلدارة األوربية وفرع مكافحة الشيوعية ومكتب العمل.المخصوص 

ني معاهدة الصداقة والتحالف ببنود ل وفقا اإلدارة األوربيةألغيت  (1131) ويف عام
 وظل تالمذهتم األمن السياسي،، ورحل اإلجنليز عن جهاز (1131)مصر وبريطانيا عام 

أقسام  احلاكم، وبدأت من رجال املخصوص يواصلون مسرية دعم احملتل األجنيب والنظام
)مكتب أنشئ  (1131)ففي عام  لتليب احتياجات اإلجنليز، املخصوص يف التوسع

 نفس العام مث أنشئ يف حتالل،اللناهضني ملتابعة شئون العرب املالشئون العربية( 



       

)مكتب مكافحة النشاط أنشئ  (4411)ويف عام ؛ بوليس حرس الجامعات
على يد أفراد  لقاهرةا يف اللورد موينتعمرات الربيطانية بعد اغتيال وزير املسالصهيوني( 

 عصابة شترين اليهودية.

حرب تكسري عظام ( 4411عام )احلرب العاملية الثانية  إنتهاءاملخصوص بعد  خاض
حسن  /ذستااألاملخصوص ملرشد اجلماعة  اغتيالملسلمني توجت بمع مجاعة اإلخوان ا

 البنا.

هاز جبض على قياداته، وأُنشئ جهاز املخصوص وقُ  ُحل   (4411) فور قيام ثورةو 
وبدأ اجلهاز  ليتوىل شئون األمن السياسي،( 4411) يف أغسطس المباحث العامة

 -من أشهرهم: (4)ضابط (411) اجلديد عمله ب

والنبوي  ،ا باش وحسن أبو ، وأحمد رشدي ،وممدوح سالم  ، حسن طلعت ]

، وتولت املخابرات املركزية األمريكية تدريب ضباط [ وسعد الشربيني ،إسماعيل 
املباحث العامة اجلدد على فنون مكافحة اجلاسوسية واملراقبة وتأمني املنشآت 

اوض إىل ليب التففنون التحقيق واالستجواب ومجع األدلة وأساو والشخصيات اهلامة 
 .اط املخصوصمن ضبين ستعانة بالكثري آخر فروع العمل املخابرايت، وسرعان ما متت اال

 ،الصالحيات والسلطات منح جملس قيادة الثورة جهاز املباحث العامة املزيد من
لعديد من ا توىلو  ،على املناصبألووصل رجاله  ،اجملتمع اجلهاز على حساب تغولف

 الداخلية: منصب وزيرقياداته 

                                                

 .من ضباط المخصوص 6من بينهم  (1)



           

 (4491 – 4494) مـدوح سالــــمم. 
 (4499 -4491) هميـد فــــالسي. 
 (4491 -4499) لــإسماعيوي ــالنب. 
 (4491 -4491) اـباش ن أبوــــحس. 
 (4491 -4491) ديــرش دـــمـأح. 
 (4441 -4441) ىــالحليم موس عبد. 
 (1144 -4449) يــب العادلـــحبي. 

كة احملافظني ومديري األمن، وبعد حر و  الوزراء ز مناصبخرون من ضباط اجلهاآوتوىل 
الناصر  وأطاح فيها برجال عبد (4494) مايو 41 التصحيح اليت قام هبا السادات يف
سن ح رئيس املباحث العامة اللواء ألقي القبض على من املناصب الرئيسية بالدولة،

فهم، ة كوادره يف وظائمع بقاء كافمباحث أمن الدولة  هاز إىلاجلوتغري اسم ، طلعت
اللواء حسن عبد  قبض على رئيس جهاز أمن الدولة( 1144ر )يناي 11 وبعد ثورة
، مع بقاء أغلب كوادر أمن الدولة يف قطاع األمن الوطنيوصار اسم اجلهاز  ،الرمحن

 اجلهاز اجلديد.

       
  



 

 األمن السياسي

(5081 – 5011) 
  



           

ل الربيطا ي فرتة االحتال ةإىل بداي محمد عليمن بداية عهد متثل الفرتة التارخيية املمتدة 
هامة يف تاريخ الشعب املصري، إذ بعد فشل احلملة الفرنسية يف تثبيت أقدامها على 

بقيادة  اإلجنليز(، وفشل حماولة 4914األراضي املصرية، واضطرارها لالنسحاب عام )
ت الدول الغربية يف تنفيذ خمطط (، بدأ4919الحتالل مصر عام ) الجنرال فريزر

، بعد أن (4)مصر اقتصاديًا واجتماعًيا باستخدام أساليب القوة الناعمةضعاف إل
 .(4919حطموها عسكريا يف معركة نافارين عام )

، ي إسماعيلالخديوفُوضع االقتصاد املصري حتت الرقابة املالية الغربية يف عهد 
ت ذووضعت اإلرساليات التنصريية األجنبية رحاهلا يف املدن املصرية املختلفة، وأخ

اإلرساليات تبين مستشفيات تكسب هبا قلوب الفقراء، ومدارس تفسد هبا عقول 
األطفال، وخترج أجيال جديدة ضعيفة الصلة بعقيدهتا وحضارهتا ومنبهرة حبضارة الغرب، 
وزامحت احملاكم املختلطة احملاكم الشرعية، وعندما تراكمت أسباب الضعف الداخلي، 

 (.4991ري عام )شن هجومهم العسك اإلجنليزعاود 

جهود  تسارعتزادت جرعات االستبداد السياسي، و وخالل تلك املرحلة التارخيية 
ول املصري على يد رعايا الد وتفاقمت عمليات هنب ثروات الشعب ة،يناملنشر الع

متيازات األجنبية، ويف تلك األجواء مرت منظومة األمن ميني مبظلة االالغربية احملت
 أبرزها:تطورات دة السياسي بع

                                                

كتاب [،  1796. ]ط - الهيئة العامة للكتاب -(جون مارلو) – [1111-1971" ]تاريخ النهب االستعماري لمصر" كتاب: للتوسع انظر (1)
، كتاب "الجذور التاريخية الشروق :دار – (محمد قطب) "واقعنا المعاصر"وكتاب  ،[1111. ]ط -مدارات للنشر  - (لتيموثي ميتشيل) "استعمار مصر"

محمد ) "ودخلت الخيل األزهر"كتاب  -[ 1711"المختار اإلسالمي" ط. ] -د/ خالد محمد نعيم  -[ 1716-1976التنصير الغربية" ]إلرساليات 
 .(عبد الرحمن الجبرتي)كتب المؤرخ الفذ  - دار الزهراء العربي -( جالل كشك



       

 

(، ثار الشعب على الوايل 4914عقب رحيل احلملة الفرنسية عن مصر عام )
نقيب األشراف/ عمر مكرم الجندي األلباني/ العثما ي/ خورشيد باشا، واختار 

(، وبدأ حممد علي مبجرد توليه املنصب 4911) عامليتوىل منصب الوايل  محمد علي
لضبط األمن يف  (ديوان الوالي) (4911أ عام )نشنواة جلهاز الشرطة، فأيف تأسيس 

الظوغلي، وأشرف على إدارة الديوان القاهرة
 )الذراع اليمنى لمحمد علي(. (4)

 يف عمله على رجال جييدون اللغتني العربية والرتكية، ويتنكرون يف الظوغلياعتمد 
ون كل يان ملعرفة أسرارهم وأحاديثهم ويدونأزياء الباعة اجلائلني، ويرتددون على دور األع

مسعوه يف تقارير، يتم جتميعها وتلخيصها وعرضها على املسئولني، وقد قدر  ما
قواًصا )رجل  11أحد رجال القنصلية الروسية يف تقرير لبالده عددهم ب )بوكتي(

 .(1)شرطة سري(

ص من خصومه خلوبعد استقرار حممد علي يف احلكم، بدأ يف ترسيخ حكم الفرد والت
من التخلص من  شيوخ األزهربعض  مبساعدة (4914السياسيني ، فتمكن عام )

( من التخلص من 4944)مارس  4بنفيه إىل دمياط، مث متكن يف  الزعيم/ عمر مكرم
 املماليك يف مذحبة القلعة، مث أخذ حممد علي يف التوسع يف استقدام األجانب لتطوير

لوافدون األجانب يف  احلصول على امتيازات تضمنت ، ومن مث بدأ امؤسسات الدولة
متيازات الونتيجة لتزايد اعدم خضوعهم للقوانني املصرية وخضوعهم لقوانني بالدهم، 

                                                

 به مقر وزارة الداخلية باسمه. يعتبر بمثابة وزير داخلية محمد علي، وتكريما لجهوده سمي الشارع الكائن (1)
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رطة خاصة باألوربيني يف مدينة ( بإنشاء ش4914األجنبية قام حممد علي عام )
قوموا اإليطالية ليرجاًل ممن جييدون إحدى اللغتني الفرنسية أو  11سكندرية قوامها اإل

 وريب واألسواق واجلمارك.احلي األ بدوريات يف

 

( عن إنشاء 4919احلكم، أعلن عام ) (4911–4911) سعيد باشاوبعد أن توىل 
العمومية فيما خيص ترتيب وضبط  بإصدار الالئحة اقرارً نظارة )وزارة( الداخلية و )أصدر 

جهاز أمن  (4)خمصوص ىف كل من ضبطىت داث قلمنصت على إح ، واليتاألجانب
إجراءات تفتيش الفنادق مباشرة برتتيب احلراسات، و  خيتصالقاهرة واإلسكندرية، 

تصال بالقناصل األجانب فيما خيص القضايا املتعلقة ، واالإلقامة األجانب واملنازل املعدة

 .(1)برعاياهم(

جهاز حديث للشرطة مت  ( مت تكليف ضباط إيطاليني بإنشاء4911ويف عام )

وكان من ضمن رجاله ضباط من سويسرا  (1)تسميته ألول مرة باللفظ األوريب )بوليس(
 وإيطاليا.

عات رجال الشرطة من التدخل يف املناز )متيازات األجنبية منع ترتب على ازدياد االو 
 جناية أو جنحة ال يصحاألجانب  ويف حالة ارتكاب أحد ،اليت تنشأ بني األجانب

و معاينته ما أال جيوز دخول مسكنه لتفتيشه و  بطه إال مبساعدة القنصل الذي يتبعه،ض
                                                

 جهاز الضبطية: هو االسم القديم لجهاز المباحث حالًيا. (1)
 .[61:ص] –[ 1711.]ط - كتبة مدبوليم -( الوهاب بكر عبد) –[ 1771-1711" ]لبوليس المصري"ا (1)
 [.1777حل لفظ الشرطة محل لفظ البوليس رسمًيا عام ] (3)



       

كان القناصل  ما اوكثريً  ،مل حيضر أحد مندويب القنصل أو إذا وافق املتهم على ذلك كتابة
يتذرعون بإبداء احلجج لتعطيل أو إرجاء إرسال مندوهبم حىت ولو كان طلب دخول 

 .(4)(ا من القضاءاملنزل صادرً 

 

(، خشي من نفوذ أخيه 4994-4911احلكم ) الخديوي إسماعيلعندما توىل 

)مصطفى فاضل(من أمه ووريثه على العرش 
السلطان من  فرمانا صدرستأ،ف(1)

 بتجريد شقيقه من ممتلكاته وأطيانه وأمواله، وقام برتحيله لرتكيا،( 4911عام )العثما ي 
لخديوي ااثة العرش يف أبنائه بداًل من أشقائه، وتبع هذا النزاع العائلي تعرض وجعل ور 

كتشف ( اُ 4914ورة، ففي شهر إبريل عام )بأساليب متط (1)حملاوليت اغتيال إسماعيل
جهاز معبأ بالبارود أسفل مقعده بدار األوبرا، ويف سبتمرب من نفس العام ألقيت قنبلتني 

 على موكبه مبيدان املنشية.

ها هتمام باألجهزة األمنية وتسخري لال إسماعيلالخديوي دفعت حماوالت االغتيال 
 للتجسس ومجع املعلومات عن:

  مالحلي األمير محمد عبد وعمه فاضل مصطفىأخيه أفراد عائلته وعلى رأسهم. 
 .التيارات املعارضة له 
 .عالقات أعدائه بالباب العايل باألستانة 

                                                

 [.86:ص]-[1711]مركز بحوث الشرطة ط –[1711-1111"]الشرطة والنضال الوطني" (1)
 .ه الفخم بهاكان أكثر أفراد عائلة )محمد علي( ثراء، وسميت منطقة )مصطفى كامل( باإلسكندرية باسمه لوجود قصر  (1)
 .[11،11:ص] -[ 1771عام ] رسالة دكتوراه غير منشورة - (محمد خيري طلعت) – [1771-1739" ]البوليس السياسي في مصر" (3)



           

ال أقو  -األحاديث املتداولة  -التحركات  -االت تصوتضمنت تقارير األمن )اال

 .(4)الصفات الشخصية لألفراد املتحرى عنهم وحالتهم النفسية( -الصحافة 

 

صديق وزيرًا للمالية، ومل يلبث أن أصبح  باشا إسماعيلني عُ  (4919) عامىف و 
 الضائقة املالية اشتدت (4991)من عام بريل أ ، ويفيالدولة بعد اخلديو  يف الرجل الثا ي

نتيجة إثقال امليزانية بالقروض والديون الغربية، وبسبب تبذير اخلديوي يف  بالبالد
تفرض الرقابة ، و ننيمتثل الدائ مشرتكةعلى إرسال بعثة  مع فرنسااجنلرتا  ، واتفقتالنفقات

أعتزم وعندما  ،(جوبيرجوشن و)باسم  البعثة واشتهرت ،األوروبية على املالية املصرية
ة عن العجز أمام احملاكم املختلطوزير املالية مقاضاة  (جوشن وجوبير)املندوبني األوربيني 
 القضية، معه يف تورطإذا قدم للمحاكمة فإنه سي الوزير أنرأى اخلديوي الواقع يف امليزانية، 
استدعاه  حملاكمةا، وقبل أن تبدأ شخصه بتهمة التآمر على ة للوزيرحماكمفرتب اخلديوي 

 يا أنه رضرً سراي اجلزيرة مظه صطحبه إىلاإيل سراي عابدين، وتلطف يف حمادثته، مث 
(، واستمرت احملاكمة 4991) ، وألقوا جثته يف النيل نوفمرباألمن بقتله مث قامعنه، 

 .لة وسجنه هبادنق إىل الوزير املقتول غدًرا بنفيت يف سبيلها، وحكم ةالصورية ماضي
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االحتالل البريطاني 

 5001عام
  



           

 4حتالل مصر لتحقيق عدة أهداف سياسية ودينية واقتصادية:صت بريطانيا على احر 

 عرقل حماوالتيـ إضعاف الدولة العثمانية، بتمزيق الوحدة اجلغرافية للعامل اإلسالمي مما 
هود يف ، ويسهل من عمليات توطني الياجليش العثما ي للتوسعات الربيطانية تصدي

 فلسطني.

 كبديل عن اهلوية اإلسالمية.  العلمانيةالتغريبية  ويةاهل فرض 
  املواد اخلام واحملاصيل الزراعية الوفرية.الثروات و هنب 
 .تأمني خطوط املواصالت إىل اهلند 

شتباكات بني األهايل واألوربيني بريطانيا من اال ( اختذت4991ويف عام )
أحد  استأجر (4991)يونيو  44 فيباإلسكندرية ذريعة لتربر هجومها على مصر، ف

ا جرت العادة يتنقل به على م سكندرية،باإل )سيد العجان(املواطن ا ميلكه املالطيني محارً 
احب على تقديره فطعن املالطي صا يف ذلك الوقت، وملا طالبه املالك باألجر اختلف

احلمار بسكني مما أسفر عن موته فهرع رفاق القتيل إىل مكان احلادث وحاولوا اإلمساك 
فر إىل أحد املنازل اجملاورة، وأخذ املالطيون واليونانيون املقيمون بالقرب من بالقاتل الذي 

مكان احلادث يطلقون النار على األهايل من األبواب والنوافذ، فسقط كثري منهم ما بني 
لى كل ا لالنتقام، فراحوا يهجمون عقتيل وجريح، وحينئذ سارت نفوس اجلماهري طلبً 

قطنها عتدون عليه بالضرب، وامتد اهلياج إىل الشوارع اليت يمن يلقونه من األوروبيني وي

قدر  (1)شتباك بني األهايل واألوروبيون بقتل عدد كبري من اجلانبنياال انتهىاألوروبيون، و 

                                                

 [.1713.]دار المعارف ط – (الرحمن الرافعي عبد) – "ياإلنجليز حتالل واال الثورة العرابيةالت انظر: كتاب "لمزيد من التفصي (1)
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وكان من بني املصابني يف  (4)قتياًل من األوربيني 91املصريني و ( قتياًل من 411ب )
زت  عن قنصلي اليونان وإيطاليا، وانتهفضالً  قنصل اجنلرتا المستر كوكسن احلادث

الخديوي محاية و  إجنلرتا احلادثة لتربر احتالهلا ملصر بذريعة محاية األجانب املقيمني هبا،

 (4991يوليو ) 44أخذ األسطول الربيطا ي يوم ف ورفاقه ، أحمد عرابيمن مترد  توفيق
لى اجليش عد انتصارها عسكندرية، مث متكنت بريطانيا من احتالل مصر بيدك مدينة اإل
أن وأعلنت بريطانيا أهنا دخلت مصر لفرتة مؤقتة ، و  ،ركة التل الكبيرمعاملصري يف 

( أصدر اخلديوي 44/4/4991ويف ) ،السيادة على مصر مازالت للدولة العثمانية
مرسوًما حبل اجليش املصري متهيًدا حملاكمة قواده بسبب  (4941 -4994)اخلائن توفيق 
 . ياإلجنليز اخلديوي ودفاعهم عن مصر أمام الغزو معارضتهم 

 

 بعد احتالهلا أكرب معضلة تواجه الدول الغازية. (1) الدولمتثل آليات السيطرة على 

الشعب  وكيف جتعل لالحتالل؟إذ كيف تتعامل الدولة الغازية مع القوى املناهضة 
 حرماته؟عتداء على االا لنهب ثرواته و احملتل مستسلمً 

إخضاع و  سيطرة على مصربصياغة نظرية متثل خارطة طريق لل اإلجنليزلذا اهتم 
خمتصرة  شعبها، وصاغوها يف عبارة

 ،التواجد الربيطا ي يزداد جبهاز الشرطة آخذ لذا مبجرد بدء االحتالل،، 
لدراسة  دوفرين /األستانة اللوردسفريها لدى ( 4991) يف نوفمرب أرسلت بريطانياو 

                                                

 قتيل. 11، بينما القتلى المصريين 31رجح )عبد الرحمن الرافعي( أن القتلى األجانب كانوا  (1)
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 بتعيني اقرارً  الخديوي توفيقأصدر ( 4991)ويف يناير ، تنظيم أجهزة الدولة املصرية
 دوفرين أرسل (4991) فرباير 1 ويف، ا لقوات الشرطةا عامً مفتشً  السير فالنتين بيكر

 للندن واقرتح فيه النهائي  تقريره

ح جلان حتقيق وحماكم، كما اقرت  تشكيل من خاللالعرابية  الثورةأنصار على القضاء 
إعادة تشكيل اجليش املصري حتت قيادة إجنليزية مع استبعاد العناصر اليت شاركت يف 

 .الثورة

دوفرينوأوصى 
 أربع توصيات لتنظيم جهاز الشرطة:بـ (1)

 تعزيز قوات الشرطة على حساب تصفية قوات اجليش. .4

وات خاصة لقوات الشرطة تتبع نظارة )وزارة( الداخلية وال ختضع لقيادة إجياد ق .1
 اجليش وال لنظارة احلربية.

 حصر قيادة قوات الشرطة يف أيدي ضباط من الربيطانيني وعناصر أوربية أخرى. .1

عزل الشرطة عن اإلدارة املصرية بسحب سلطة احملافظني واملديرين واملأمورين  .1
 ة.املصريني على قوات الشرط

خبضوع مجيع قوات البوليس ملفتش عام بريطا ي يعاونه مساعدون كما طالب 
 .بريطانيون وأوربيون

 

                                                

 [.81]ص:-[1711-1111] "الشرطة والنضال الوطني" (1)



       

 

مالت حب اإلجنليزقام خصوصا،  دوفرينتوصيات فور بداية االحتالل عموما وبعد 
ألف مصري  14اعتقلوا  عتقال واسعة ألنصار عرايب ومناهضي االحتالل، وبلغ عدد منا

 ،أحمد عرابي، ووزير الحربية ورئيس الوزراء/ محمود سامي الباروديمن بينهم 
ة األعيان وقواد اجليش والشرط ، فضاًل عن عدد كبري منوقائد الجيش طلبة عصمت

ة ، وحكم عليهم بأحكام متفاوتكالشيخ عليش والشيخ حسن العدويو شيوخ األزهر 
النفي، كما شكلت جلنة للبحث يف أسباب حوادث قتل األجانب بدًءا من اإلعدام إىل 

تهم ة يف األحداث، وأحالباإلسكندرية، واهتمت اللجنة عدداً من رجال الشرطة باملشارك
 ةعطي وعلي علي موسى وقضت احملكمة بإعدام كل من ضابطي الشرطةللمحاكمة 
ضابط وجندي  11دة ل، باإلضافة للحكم  باألشغال الشاقة املؤببالل يوسفواجلندي 

( أمام مقر عملهما 4991سبتمرب عام ) 44آخرين، ونفذ احلكم يف الضابطني يوم 
باإلسكندرية على مرأى من الناس، وكان اهلدف من تنفيذ احلكم هبذه الطريقة بث الفزع 

 .(4) يف نفس كل من يفكر يف مقاومة احملتل الربيطا ي

 

حتالل الربيطا ي، سرعان ما بدأ الشباب املصري يف تشكيل بالرغم من بطش اال
مجعيات سرية ملقاومة احملتل، وقاموا بإرسال خطابات هتديدية للخديوي واألمراء 
والقناصل األجانب وحكمدارية البوليس واملتعاونني مع االحتالل، فلجأ الربيطانيون 

                                                

 –31]ص: – [1711.]ط –ركز بحوث الشرطة م – [1711-1111] "الشرطة والنضال الوطني" انظر: أسماء رتب المحكوم عليهم في كتاب (1)
37.] 



           

على أفراد  دهم، وجنحوا يف القبضملراجعة قوائم املرتبطني بالثورة العرابية و أماكن ترد

(، وشكلت حملاكمتهم حمكمة فوق العادة أكثر 4991يف يونيو ) (4))االنتقام(مجعية 
من أعضاء اجلمعية بينهم الشاب  11باإلفراج عن  قضاهتا من البلجيكيني، وحكمت
ب على مصرية آنذاك تعاقبسبب عدم وجود قوانني  سعد زغلول، ونفي قادهتا للخارج

 مام للجمعيات السرية.نضاال

 

سعت بريطانيا إلحكام سيطرهتا على الشعب املصري، وعملت على إبعاد أي 
-4994) الثورة املهدية بالسودانثورية عن ذهنه، لذا عندما اتسعت رقعة  مؤثرات
من لأل اجهازً  تفادي انتقاهلا إىل األراضي املصرية، فأسسوا اإلجنليزحاول  ،(4991

 ،، تركز جهده على مراقبة احلدود بني مصر والسودانهاز أمن احلدودالسياسي أمسوه جب
 الخديوي عباس حلمي الثانيراقبة نشاط مث امتد نشاطه يف مرحلة الحقة مل

قبل أن  اإلجنليزالذي كان يشجع الضباط املصريني على الثورة ضد  (4441–4941)
 يوفق أوضاعه مع االحتالل.

                                                

 [.811:ص] –[ 1799رسالة ماجستير غير منشورة  آداب عين شمس ] –[ )عبد الوهاب بكر( 1711-1117" ]البوليس في مصر" (1)



       

 

النظام  شلفوحاولوا استغالل  لتقوية قبضتهم على جهاز الشرطة، اإلجنليزسعى 
رتحات على تقدمي مق نوبار باشارئيس الوزراء الذي وضعه دوفرين عمليا، فشجعوا 

 ساءت أحوال األمن نتيجة لتفاقم اخلالف)جديدة لتنظيم الشرطة إىل اخلديوي ،حيث 
يوي طالب فيه ا إىل اخلدتقريرً  باشا نوباررئيس الوزراء  مقد  فدارة والشرطة، بني أجهزة اإل

ة فرين وتدعيم سلطة وزير الداخلية وأعوانه على أجهز و ذي وضعه دلبإلغاء نظام الشرطة ا
ا لذلك، واالستعاضة عنه تبعً  "مفتش عموم البوليس"الشرطة، وإلغاء وظيفة 

ومون ، مع تعيني ثالثة من املعاونني يق
صدر  (4941) نوفمرب 1ويف ؛ بالتحقيقات وغريها من األمور اليت يكلفهم هبا الوزير

الدون جورستوتعيني  ،أمر عال بإقرار هذه املقرتحات
؛ ا لوزارة الداخليةمستشارً  (4)

( بإخضاع احلكمداريني 1) أصدرت وزارة الداخلية املنشور رقم (4941)مارس  11ويف 

 .(1)(للمديرين، ومعاو ي البوليس للمأمورين خضوعا تاما

 

على تطهري جهاز الشرطة باستمرار من العناصر الوطنية، وكان احلزب  اإلجنليزحرص 
 إلجنليزاحتالل الربيطا ي، فقام الوطين بزعامة مصطفى كامل على رأس املعارضني لال

من له عالقة باحلزب الوطين من جهاز الشرطة، وعلى رأسهم قائد كلية  بفصل كل
 ع احلزب الوطين يف فندق الكونتننتال بتاريخا اجتم، ففي ))خليل حمدي(الشرطة 

                                                

 [.1711-1719صار مندوبًا سامًيا ] (1)
 [.87:ص] – [1711] .ط – مركز بحوث الشرطة - [1711-1111] "الشرطة والنضال الوطني" (1)



           

 قامموكان من بني احلاضرين القائ، املتحدثون باستقالل مصر طالب (41/4/4419)
رونالد ) وزارة الداخليةلطا ي فأرسل املستشار الربي ،خليل محدي قائد كلية الشرطة

 ا عن هذا االجتماع واحلاضرين فيه إىل وزير خارجية بريطانيا.تقريرً  (جراهام

 واعتربت وجوده يف خليل حمديوركزت سلطات االحتالل نظرها على القائمقام 
 إذ من احملتمل أن يبث أفكار احلزب الوطين يف ؛الوظيفة اليت يشغلها مصدر خطورة

 .(4414/ 14/4)ففصل من اخلدمة وألغيت وظيفته بأمر عمومي يف  ،عقول الطلبة

 ية األوىل،فلما نشبت احلرب العامل ،ا بعد فصله من وظيفتهمراقبً  خليل حمديوظل 
يرتكون بعض اخلطابات من الرعايا األملان تتسرب إىل الوطنيني ويراقبون  اإلجنليزكان 

إذا  حدث العكس سألوهم عن اخلطاب ف اوإذ ،تصرفاهتم فإن أبلغوا مبا ورد هلم تركوهم
 مديلخليل حوهذا ما حدث  كان نصيب املرسل إليه اخلطاب النفي،،  كان فيه مأخذ

حيث نفي مع ثالثة آخرين إىل جزيرة مالطا ومل يفرج عنهم إال يف أكتوبر سنة 

4444)(4). 

 

                                                

 [.71،71:ص] -[ 1711. ]ط – مركز بحوث الشرطة –[ 1711-1111] "الشرطة والنضال الوطني" (1)



 

االحتالل البريطاني 

 5001عام
  



           

خذ نشاط أذا لتدفع العقيدة اإلسالمية أبنائها لرفض االحتالل الغريب والتبعية له، 

تناهض االحتالل وأعوانه، وبلغ  (4)الشباب املسلم يتزايد يف تشكيل مجعيات سرية

اليت  (1)"التضامن األخوي"(، من أبرزها مجعية 4441)ام عحبلول  مجعية  19عددها 
من أجل التعاون الدراسي، مث امتد  من طلبة اهلندسة 4( على يد 4411)عام تأسست 

الوطين  احلزب بأفكاراجلمعية تأثرت و لسياسي واالجتماعي، نشاطها ليشمل العمل ا
، ورفض إجراء أي باستقالل مصر ، والذي طالبالذي أسسه الزعيم مصطفى كامل

 قبل جالئهم عن البالد. اإلجنليزعملية تفاوضية مع 

وضعت اجلمعية برناجًما لتكوين خاليا يف املدارس الثانوية والعليا، وألفت أناشيد 
التجار  ي، ورعت محالت ملقاطعةاإلجنليز فالحني مبعاناهتم حتت االحتالل لتوعية ال

وا قادة كي يكون  باخلارج دراسة اجلامعيةلل بعض أعضائهابإرسال ت قاماألجانب، كما 
بينما  ،ة القاهرةقيادة شعب شفيق منصور /ستاذاأل، وتوىل للمقاومة احملرتفة بعد عودهتم

دد جلمعية عء اسكندرية، وكان من بني أعضاشعبة اإل قيادة محمد جبريل /ستاذاألتوىل 

محمود فهمي النقراشيكمن مشاهري الساسة فيما بعد 
وأحمد ماهر، (1)

(1) ،

وسليمان حافظ
 باإلضافة لعدد من رجال الشرطة. (1)

                                                

 [.13:ص] –آداب عين شمس  -[ 1771] عام – رسالة دكتوراه غير منشورة -( محمد خيري[ )1771-1739] "البوليس السياسي في مصر" (1)
 تفاصيل نشأة الجمعية واالغتياالت التي قامت بها. "الثائر الصامت" ورة بعنوانفي مذكراته المنش (العزيز علي عبد)تناول  (1)
 .[ على يد النظام الخاص بجماعة اإلخوان1781، قتل عام ]وزير الداخلية ورئيس الوزراء (3)
 .[ على يد تنظيم ينتمي للحزب الوطني1787قتل عام ] رئيس الوزراء (8)
 [.1771راء بعد ثورة ]وزير الداخلية ونائب رئيس الوز  (7)



       

راقبة كانت تتم ميالحظ وضوح السمت اإلسالمي يف أسلوب عمل اجلمعية: حيث  و 
م بعد البيعة منه تؤخذو ، لجمعية للتأكد من أخالقهمل النضماماألعضاء املرشحني ل

تعصيب أعينهم والذهاب هبم ملكان جمهول يتم فيه عمل كشف طيب سريع وإجراء 
وترديد  ،يعقبه أداء البيعة على مصحف ومسدس ختبار يتضمن بعض األسئلة العامة،ا
 تايل:قسم الال

 ”

 “ 

سم حركي وال يرتك يف منزله ما يدل على عالقته بآخرين اوكان كل عضو يتسمى ب
ا وعً فية وما شاهبها، وكان العضو يصلي ركعتني تطمن أفراد اجلمعية كالصور الفوتوغرا

عد تنفيذها، ا للقائه، ويصلي ركعيت شكر بقبل كل عملية ينفذها استعانة باهلل واستعدادً 
مهية تدريبية قبل عملية و جُترى و ، تم مراقبة الشخصية املستهدفة وطرق مواصالهتات توكان

بتكاري يف طرق الويظهر السمت ا فيه، ليةقيام بالعمالتنفيذ بيوم يف ذات املكان املقرر ال
 :تنفيذ عمليات االغتيال

طالق إموتوسيكل للتشويش على صوت  استعمل املنفذونليات مفي إحدى العف
 من سكندرية إىل جتنيد اثننيالرصاص يف الشوارع املزدمحة، ووصل احلال بشعبة اإل

 ليزاإلجنا بآخر ما لدى للعمل حلساب اجلمعية وموافاهت (4)العاملني بالقسم املخصوص

                                                

 جهاز األمن السياسي آنذاك. (1)



           

 سكندرية لبعض املعتقلنيمن معلومات، وعندما تعرض مأمور قسم احلضرة باإل
 .هخارج السجن وكسروا ذراعه تأديبا ل هبضرب أفراد اجلمعية، قام باألذى السياسيني

ضمت مجعية التضامن األخوي لعضويتها، أحد أخطر أعضائها،  (4419)ويف عام 
 ، والذي حاول توظيف-خريج جامعة لوزان بسويسرا- ردانيالصيدلي/ إبراهيم الو

الوطين  وسبق للوردا ي أن عمل كوكيل لفرع احلزبم، خرباته لتصنيع املتفجرات والسمو 
 بالعباسية، 

أسيس تيف  -رئيس حترير جريدة اللواء- العزيز جاويش عبد /الشيخواشرتك مع 
 .جمعية نقابة العمال

 جمعية  تاعدسومبدأ الوالء والرباء،  اإلميانية بني املسلمنينطالقًا من مفهوم اإلخوة او 
م هتوأمد ،سكندرية اجملاهدين الليبيني ضد الطليانشعبة اإل وباألخص التضامن األخوي

الوزير/ كيف الوقت الذي كان فيه أدعياء الليربالية  ؛(4)باملال والرجال والسالح والطعام

لوقوف على احلياد، وعدم التورط يف يدعون الشعب املصري لأحمد لطفي السيد 
 مساعدة اإلخوة الليبيني علي التصدي للغزو اإليطايل.

 

و وأعواهنم، ه اإلجنليزرأى أعضاء مجعية التضامن األخوي أن العمل املسلح ضد 
بدأت و  السبيل األمثل إلفساد خمططات هيمنة احملتل الربيطا ي على مصر وهنبه لثرواهتا،

                                                

محمد ) – [1717-1711] "قادة العمل الوطني السري واالغتياالت السياسية"مذكرات  "في ضوء القمركتاب " لمزيد من التفصيل انظر: (1)
 [.1111] .ط - مكتبة الشروق الدولية – (الجوادي



       

رئيس ايدت مواقف تز  حتالل لتغتاهلم، ويف تلك اوآونةاجلمعية تبحث عن أبرز معاو ي اال

 -ا:غايل املساندة للمحتل الربيطا ي ومنه الوزراء بطرس باشا

 

الجنلرتا واليت أعطت  ،(4944)يناير 44 يفاتفاقية السودان  على بطرس غاليوقع 
 .إدارة شؤون حكم السودان يف مصر ة معاملشارك يف يحق رمس

 

على  ،اعندما توىل منصب وزير العدل مؤقتً  (4411عام ) غالي بطرس قد  ص
بريطا ي كان ضابط  بقتل فالح مصري 14اخلاصة بنظر اهتام  أحكام حمكمة دنشواي

 مة:ك، وقضت احملفالحة مصرية أثناء صيدهم للحمام باالشرتاك مع زمالئه قد قتل

  فالحني 1بإعدام. 
 املؤبدة الثنني. األشغال الشاقة 
  سنوات لستة. 9سنة لواحد، و 41احلبس 
  جلدة لثالثة. 11احلبس سنة مع الشغل واجللد 
  خلمسة.جلدة  11اجللد 

ها يف مثل الساعة اليت وقعت في أمام أهايل القرية اإلعدام واجللد أحكامنـُفِّذت و  
قي ، ومت تنفيذ حكم اإلعدام يف املتهم األول وبثة أيامبعد حماكمة استمرت ثالاحلادثة 

                                                

تطرق  لفرنسية،في جريدة الفيجارو ا ستعمارية، وكتب مقاالً كم الجائر في التنديد بالسياسة البريطانية االهذا الح (مصطفى كامل) /الزعيم استخدم (1)
فيما كان يذيعه  (،ركروم  / )فيه إلى جهاد المصريين في سبيل االستقالل، وأبان أن حادثة دنشواي قد قضت على مزاعم المعتمد البريطاني في مصر اللورد

 [.1719]ستقالة في مايو إلى اال (كرومر) /مما دفع اللورد، ياإلنجليز ريين يحبون االحتالل من أن الفالحين المص



           

معلًقا حىت مت جلد اثنني، مث شنق الثا ي وُجلد اثنني آخرين، وهكذا بالتوايل حىت انتهت 
 اجملزرة بعد ساعة كاملة

 

ضات بعد حادثة دنشواي، وبدء املفاو  اإلجنليزنتيجة تصاعد الغضب الشعيب ضد 
 واخلوف من هجوم الصحافة على مشروع مد االمتياز؛ية ملد امتياز قناة السويس السر 
بإعادة العمل بقانون املطبوعات الصادر أثناء الثورة  (4414) مارس 11يف  غاليقام 

العرابية، والذي يعطي لوزارة الداخلية سلطات مطلقة تسمح هلا بتعطيل أو مصادرة أي 
مرتني، وتسبب إصدار القانون يف اندالع مظاهرات  رهانذاإرية بعد جريدة أو رسالة دو 

لصيدلي إبراهيم ااحتجاجية، قام البوليس بتفريقها، وكان من بني املقبوض عليهم فيها 

 الشيخ/ عبد العزيز، وكان من تداعيات تطبيق قانون املطبوعات حبس الورداني

ذكرى دنشواي قال ( يف 4414)عام جنيه لكتابته مقاالً  11شهور وتغرميه  1 جاويش
 فيه:

 ”

“ 
 (4) ،

 .تعطيل اجلريدةأسباب بيان احلكومة بشأن وفق ما ورد يف 
 

                                                

 [.138]ص: –[ 1718ط] –)محسن محمد( –" التاريخ السري لمصر بالوثائق البريطانية واألميركية" "أيام هزت مصر 7" كتاب (1)



       

 

ة قناة شركية لاإلجنليز اإلدارة  مفاوضات مع ( على الدخول يف4414عام ) غايل وافق
( 4419) ( بدالً من1119متياز عام )اال لينتهي أخرى ةربعني سنأالسويس ملد امتيازها 

مليون جنيه، وهو ما اعترب مبثابة إهدار ألموال الشعب املصري وحقوقه  1مقابل 
 السيادية.

 

 بطرس باشا غالي /رئيس الوزراء نتقام مناال قررت مجعية التضامن األخوي
 (.4441ر )فرباي 11 بقتله يف الورداني إبراهيم ، فقاموإفشال مشروع مد امتياز القناة

 من 9يف مكان احلادث، مث من خالل التحريات قبض على  الورداني بض علىقُ 
، ويالحظ من استعراض وظائفهم أهنم من احلائزين على قدر أعضاء اجلمعيةزمالئه من 

 عايل من التعليم وفًقا ملقاييس تلك الفرتة:

 )صيديل(. يئكيما  - سنة 11 - إبراهيم ناصف الورداني .4
 .مهندس ري بالفيوم - سنة 11 - علي مراد .1
 .مهندس ري باملنيا - سنة 19 - محمود أنيس .1
 .طالب مبدرسة احلقوق -سنة  11 - شفيق منصور .1
 .طالب مبدرسة احلقوق -سنة  11 - عبده البرقوقي .1
 .مهندس تنظيم -سنة  11 - عبد العزيز رفعت .1
 .حمام -سنة  11 - عبد الخالق عطية .9



           

 .ةطالب باملهندسخان -سنة  11 - محمد كمال .9
 .مدرس –سنة  11 - حبيب حسن .4

لتزام بالقواعد القانونية، واالبتعاد عن استخدام التعذيب، ات باالاتسمت التحقيق
ركاء قال اوآخرون أهنم ش ،على أنه قام باالغتيال مبفرده، كما الورداني إبراهيم وأصر

 ردانيلواأصدرت احملكمة حكمها بإعدام ف ،السياسةبيف مجعية تعاونية ال عالقة هلا 

دام، على حكم اإلع التصديق محمد بكري عاشور /المفتيورفض  ،وبراءة الباقني
ه إىل جلنة وضرورة إحالت ،وأخذ بوجهة نظر الدفاع القائلة باختالل قوى املتهم العقلية

 ، ولكن الصحافة الربيطانية قالت:طبية

”“ 
واعتربت  ،(4) 

(، 4441)يونيو  19سراً يف  الوردانيأُعدم احملكمة رأي املفيت استشاري غري ملزم، و 
 :وكانت آخر كلمات الوردا ي

 ”

“  
وعبد  يدمحمد فر /قدم هلامساها "وطنييت"  بقصيدة علي الغاياتي /الشيخورثاه 

 1 وجاويششهور  1 وفريدقائلها سنة  سجناحلكم ب وتسببت يف، العزيز جاويش
 شهور، من أبياهتا:

 

                                                

 [.171]ص: -)محسن محمد(  – "بريطانية واألميركيةالتاريخ السري لمصر بالوثائق ال" – "أيام هزت مصر 7: "كتاب(1)



       

لموا وبكى الناس يف الشوارع عندما ع ،)يحيا الورداني(وكتب الطلبة على احلوائط 
سوى بعض األقباط الذين أعلنوا )أن مسئولية اجلرمية تقع  الوردانيبإعدامه، ومل يهاجم 

ة الذي مسح للوطنيني املتطرفني بالكتابة واخلطاب المعتمد البريطاني جورستعلى 

زراء اجلديد منهم، ، وطالبوا بأن يكون رئيس الو (4)وهتديد االحتالل الربيطا ي ومؤيديه!!(

 .(1)أو أن يكون هلم على األقل عضو يف الوزارة اجلديدة

 

، إىل انتشار اهللع يف صفوف داعمي مشروع رئيس الوزراء بطرس غاليأدى اغتيال 

األمير حسين كاملمد امتياز قناة السويس، وعلى رأسهم 
، وسحبوا تأييدهم (1)

لمعتمد ان احلياة السياسية مؤقتاً، إذ جاء يف تقرير للمشروع، بل وانسحب بعضهم م

”  البريطاني جورست

“ 
(1). 

 

حترص الدول االستعمارية على توفري مظلة محاية للمتعاونني معها من أبناء الشعوب 
غايل،  عند اغتيال بطرس اإلجنليزفقد جن جنون  تلة، لضمان استمرار والئهم، لذااحمل

                                                

 .[111المصدر السابق ]ص:(1)
 .وزراء أحدهم/ )سعد زغلول( 6كانت وزارة بطرس غالي تتكون من (1)
 [.1719–1718]تولى الحكم بعد الخديوي/ )عباس حلمي الثاني(، ولقب بالسلطان )حسين كامل(  (3)
 [.113:ص] – (محسن محمد) – "سري لمصر بالوثائق البريطانية واألميركيةأيام هزت مصر التاريخ ال 7: "كتاب (8)



           

 ا ي السابقالربيط املعتمد للورد كرومررسالة  الدون جورستكتب املعتمد الربيطا ي ف
 :قائالً 

وقال يف  “”
” إدوارد جرايلوزير خارجيته   رسالة ثانية

“ 
(4). 

، ن السياسيجبهاز األم اإلجنليز تزايد اهتمام ا على حياة بقية أنصار االحتالل،وخوفً 
اسيني يحلماية كبار الس مكتب الخدمة السرية للعمل السياسي() فقاموا بإنشاء

يطا ي بوزارة املستشار الرب  )دونالد جراهام(مسئوليته  ، وتوىلاملصريني املتعاونني معهم
اردة والذي انطلق يف مط ،)جورج فليبيدوس(الداخلية، وتوىل رئاسة مكتب القاهرة 

امي وإىل ا إىل املندوب السالعناصر الوطنية، وكان املكتب يرسل تقاريره السرية أحيانً 
 .رة دون أن متر على وزير الداخليةالسراي مباش

مت إنشاء مكاتب  (4441) للخارج عام الزعيم الوطني محمد فريدنفي وبعد 
ب املصريني عة نشاط الطالخارجية ملكتب اخلدمة السرية يف لندن وباريس وجنيف ملتاب

 .اللورد كتشنر، وذلك بتوجيهات شخصية من املندوب السامي آنذاك باخلارج
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ملقبوض اجترم االنضمام للجمعيات السرية، إىل حصول  أدى غياب تشريعات قانونية
 اإلجنليزعى س، فقاومة السرية على أحكام بالرباءةخاليا امل عليهم بتهمة االشرتاك يف
من خالل االستعانة باجلمعية التشريعية لسن قوانني ضد  لسد هذه الثغرة القانونية

الذي أضاف إىل قانون و  (،4441لسنة ) 19، فصدر القانون رقم اجلمعيات السرية
 واليت جترم االنضمام جلمعيات سرية. ،مكرر 19العقوبات املصري املادة 

قابة فيهم حتت ر  الذي يعطي حق وضع املشتبه (4)كما مت تفعيل قانون النفي اإلداري
كالواحات الداخلة مدة املراقبة،   نائيةأو نفيهم إىل جهة  ،سنوات1 البوليس مدة تصل
فرد ووضع حتت  191ألف مصري نفي منهم  41شتبه هبم ووضع يف قوائم امل

 آخرين. 194املراقبة

 

 امتثل الفوراق الشخصية بني أعضاء األجهزة األمنية وأعضاء التنظيمات املسلحة دورً 
جمعية  اءالفارق الثقايف والتعليمي بني أعض تسبب لذا ،ا يف حلبة الصراع بينهماهامً 

  هامه،فشل املكتب يف أداء م يف مكتب الخدمة السرية وبني أفراد خويالتضامن األ
إذ  ،لفشمزيد من العلى  مكتب الخدمة السريةكما ساعد تسلل الفساد املايل إىل 

تلقى رشاوى من تهمة ب (4449)عام  )جورج فليبيدوس(بض على مسئول املكتب قُ 
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 بالرفت ، وحكم عليهمضباط ومعتقلني سياسيني مقابل تسهيالت وخدمات قدمها هل
 .سنوات ودفع غرامة مالية 1والسجن 

 االغتيال حوادثاستمرت  ،األمنية يف تعقب خاليا املقاومة ونتيجة لفشل األجهزة
(، ومشلت يف 4444-4441حادثة خالل الفرتة )44 السياسي يف التزايد حىت بلغت

 أغلبها مسئولني مصريني متعاونني مع االحتالل الربيطا ي، وهى:

  (.11/1/4441)يوم  بطرس غالي باشامصرع 
  رئيس  الخديوي ومحمد سعيد باشالقتل  (4441)حادثة شربا يف مايو

 .اللورد كيتشنرالنظار السابق واملعتمد الربيطا ي 
 ( للتحريض على قتل 4441حادثة توزيع املنشورات الثورية يف أغسطس )

ئيس النظار ر  سعيد باشاومحمد الربيطانيني، وإشعال احلرائق، وقتل اخلديوي، 
 .واللورد كتشنرالسابق، 

  (.9/1/4441 ) يف السلطان حسين كاملحماولة اغتيال 

  (.4/9/4441)الثانية يف  السلطان حسين كاملحماولة اغتيال 
  (.1/4/4441)وزير األوقاف يف  إبراهيم باشا فتحيحماولة اغتيال 
  ء( السابق يف )الوزرا رئيس النظار محمد سعيد باشاحماولة اغتيال

(41/1/4444.) 
  يف اإلجنليزحماولة الغتيال كبار املوظفني املصريني املتعاونني مع 

(41/1/4444.) 



       

 بار رئيس النظار السابق وبعض ك محمد سعيد باشاعلى  حادثة إلقاء القنابل
 (.11/1/4444) املوظفني يف

  (.11/1/4444)يف  محمد سعيد باشاحماولة اغتيال 
  (.1/4/4444) يف حمد سعيد باشامحماولة اغتيال 

 

 

 من العناصر الوطنية هاملستميتة للسيطرة على البوليس وتطهري  اإلجنليز مل حتل جهود
كبة لعبت هذه الكو ، و جمعية التضامن األخوي إىل بعض رجال الشرطة من انضمام  ،

ت حيث كان ،يف تدريب أفراد اجلمعية ومحايتهم اكبريً   ارً دو الوطنية من رجال الشرطة 
ثر تعقد يف أقسام الشرطة باعتبارها أك سكندريةإلمعظم اجتماعات شعبة اجلمعية با

ابته عندما أص الضابط مصطفى حمدي، وقد قتل ا عن الشبهاتا وبعدً األماكن أمنً 
وإلبراز  ،(4444)لوان عام يف صحراء ح تدريبه ألفراد اجلمعية شظية إحدى القنابل أثناء

 ة نسلط الضوء على جمهوداتالدور اهلام الذي لعبه ضباط الشرطة من أعضاء اجلمعي
 :املقاومةرجال يف مساعدة  محمد فؤاد عثمان الضابط

 ركزالتابعة مل )كوم الحنش(شرطة  يرأس نقطة المالزم أول محمد فؤاد عثمانكان 
وعن طريقها  ،عند أقصى احلدود الغربية للمديرية، وهى تقع مبديرية البحرية ر الدواركف

اليت   العثمانيةقوات لااستطاع كثري من املتطوعني املصريني التوجه إىل ليبيا لالنضمام إىل 
ضرون من ، كما أن بعض األفراد كانوا حياربة القوات الربيطانية يف مصركانت تستعد حمل
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لعودة إىل ليبيا ات القوات الربيطانية مث اليبيا إىل مصر عن طريق هذه النقطة ملراقبة حترك
ة املشرتكة يبعد ذلك إلبالغ املعلومات اليت حيصلون عليها إىل القوات الرتكية والقوات الليب

واحل مقلد الضابط خبفر الس اليوزباشي محمد أبو زيد، وكان السنوسي معها برئاسة
مصر جلمع معلومات إىل  (4441)بليبيا مث عاد يف سنة  السنوسيقد انضم لقوات 

، ات املطلوبةباملعلوم ضامن األخويجمعية التعن حتركات جيوش احللفاء مبصر وأمدته 
عضو  ن زيانأحمد رمضا، توجه بصحبة املخابرات الربيطانية القبض عليهوملا حاولت 

 للمساعدة يف إخفائه المالزم أول محمد فؤاد عثمانإىل  جمعية التضامن األخوي
دائرة نقطة حد البدو ببإخفائه يف خيمة أمحمد عثمان  ، فقام إلجنليزابعيدا عن أعني 

من التحريات  نجرامإالبكباشي ألكسندر ضابط املخصوص  وعلم ،كوم الحنش
ائه إىل اإلسكندرية وتوجهه إىل مديرية البحرية واختف زيد مقلد اليوزباشي أبوحبضور 

 حمد عثمانمثناء مرور الضابط وأ ،بدائرة كوم احلنش، فقام على رأس قوة للبحث عنه
 نجرامإوقوته متجهني حنو خيام البدو باملنطقة فقام بتضليل  إنجرام بدائرة نقطته شاهد

من  قلدممث قام بتهريب  ،بأن جعله يسري يف طريق آخر موحل بعيد عن خيام البدو
قت و  اخليمة اليت كان يقيم هبا وعاد مسرعا إىل مقر نقطته حيث أثبت قيامه للمرور يف

اع حوافر ورجاله حياولون انتز  إنجرامبينما كان  ،سابق وعودته منه وانتظر يف نقطته
 .جيادهم من املستنقع الذي تورطوا فيه

د ضباط وجاء أح ،ال يزال هبا مقلدد مرشديه له أن املنطقة لتأكي إنجرامومل يربح 
محمد ش، وملا علم نبكوم احلمقلد املخابرات الربيطانية متخفيا يف زي عريب للبحث عن 

بذلك قام بالقبض عليه وأودعه سجن النقطة وأثبت يف الدفاتر أنه صادف  فؤاد عثمان



       

أثناء مروره شخصا أجنبيا أمحر الوجه طويل القامة، وخشي أن يكون جاسوسا فقام 
خر مأمور املركز أتالواقعة، و بالقبض عليه مث تباطأ يف إخطار مركز الشرطة الذي يتبعه ب

ملخابرات أصاب القلق ااملتعاونني مع احلركة الوطنية يف إبالغ املديرية، وملا  وكان من
قطة ن، بادرت باالتصال مبدير البحرية فأنبأها بوجود شخص أجنيب حمجوز بالربيطانية

 ضح أنه، واتلالشتباه يف أمره، فحضر من تعرف عليه وأطلق سراحه كوم الحنش
 .ضابط املخابرات الربيطا ي كيفن لفيك()

لمالزم أول اُشكل جملس حتقيق برئاسة كبري مفتشي وزارة الداخلية للتحقيق مع و 

طاع أن يثبت ولكنه است ،حلجزه ضابط املخابرات الربيطا ي بالنقطة محمد فؤاد عثمان
 .ربيطانيةوسالمة القوات ال ،مام اجمللس إذ برر تصرفه بالغرية على أمن البالدأبراءته 

، فحضر على رأس قوة كبرية حملاصرة د فؤاد عثمانمحميف مسلك  إنجرام شك
مير باملنطقة فلما شاهد القوة قادمة على  محمد فؤاد عثمانمنطقة خيام البدو وكان 

 ا.ن معه إىل سجن النقطة اليت يرأسهوم مقلدبعد أسرع بنقل 

ات حيث ب ،كوم الحنشمن العثور على مقلد توجه إىل نقطة  إنجراموملا يأس 
طوال  قلدم االسرتاحة اليت تعلو سجن النقطة وظل يواصل البحث عن يف ثالث ليال

لى اإلطالق ومل يدر خبلده ع ،ا قوياالنهار يف القرية وما حوهلا بعد أن ضرب حوهلا حصارً 
إىل   مقلديب بتهر  محمد فؤاد عثمان بعد ذلك قام؛ يقيم معه يف نفس املبىن مقلدأن 
 أن يلحق باجملاهدين يف مقلدواستطاع ، م محادة حيث أخفاه حىت هدأ البحثكو 

محمود أحمد " المالزم أول محمد فؤاد عثمانكذلك ساعد ،  الصحراء الغربية



           

رؤسائه  ر" الضابط السابق خبفر السواحل والذي فصل من اخلدمة لعصيانه أوامإسماعيل
 .يف اهلرب إىل الصحراء الغربية من الضباط الربيطانيني،

شرتاك وشكوكه فيه عن اهتامه باال محمد فؤاد عثمانعن  إنجراموقد أسفرت حتريات 
جهة إىل طانية املتلعرقلة حترك القوات الربي كوبري كفر الزياتيف مؤامرة لنسف 

وتقدم أحد  ،شرتاك يف معارك الصحراء الغربية ضد اجملاهدين فقبض عليهاإلسكندرية لال
ن يثبت أ عثماناستطاع  ولكن ؛وقدم كمية كبرية من الديناميت ،البدو للشهادة ضده
تهمة البالغ فرقعات وبعلى الشاهد بالسجن بتهمة إحراز م، وُحكم براءته يف التحقيق

 إىل مديرية الشرقية يف المالزم أول محمد فؤاد عثمانمث صدر األمر بنقل  ،الكاذب
 .(4441) أكتوبر 44

 



 

 5151ثــــورة 
  



           

 باالستقالل ملطالبةواليت رفعت شعار ا (،4444)مثلت ثورة الشعب املصري عام 
ريعة على اء نظرة س، مما يستدعي إلقد تداعيات احلرب العاملية األوىلأح عن بريطانيا،
 -:4احلرب وتداعياهتا املختصة بالشأن املصريأجواء اندالع 

 

د يجة اخلالفات على تقسيم احلدو سادت أجواء من التوتر بني القوى الكربى نت
 (ة اجملريةالنمساوي)احلرب حينما أعلنت اإلمرباطورية ندلعت شرارة طق النفوذ، مث اومنا

على إثر أزمة دبلوماسية نشبت بني البلدين ، (4441)احلرب على مملكة صربيا يف يوليو 
ب صريب وزوجته من قبل طال رشيدوق فرانز فردينانداالويل عهد النمسا  بسبب اغتيال

 .أثناء زيارهتما لسراييفو (ريلو برينسيببا)جيدعى 

عبئت ف ،من إعالن النمسا احلرب على صربياقامت روسيا بتعبئة قواهتا بعد يوم واحد 
علنت أملانيا احلرب أ، أغسطس 4يف  فرنسا قواهتا مث عبئت، يوليو 11أملانيا قواهتا يف 

 شطلب أملانيا إلغاء التعبئة العامة للجي معالروس  مل يتجاوبعلى روسيا بعد أن 
يطانيا لدخول مما دفع بر ، احلرب على فرنسا واجتاحت بلجيكا أملانيا مث أعلنت ،الروسي
ملانيا ا انضمت إىل أاحلرب على تركيا عندمبريطانيا  ، مث أعلنتأغسطس 1يف  احلرب
مصر  محايتها علىفرض  (4441)ديسمرب  49أعلنت اجنلرتا يف  ، مث نوفمرب 1يف 

 4941) حلمي الثاني الخديوي عباسمث أعلنت عزل  ،وزوال السيادة الرتكية عنها

                                                

  -( عبد الرحمن الرافعي) -[ 1711]إلى  [1718]من  "تاريخ مصر القومي [1717]ثورة "كتاب   :انظر 1717حول ثورة  للمزيد من التفاصيل (1)
 [.1719. ]ط - دار المعارف



       

عم اخلديوي  األمير حسين كاملأقامت و ، ا برتكياالذي كان موجودً  ،(4441 –
 ر.سلطانا على مص

 

 اإلجنليزاحلكم على حراب   (4449-4441)السلطان حسين كاملأثار تويل 
ق عاما بالسخط عليه ، حىت أنه عندما زار مدرسة احلقو  وقبوله محايتهم على مصر شعورا

( فوجئ بغياب طالهبا احتجاجا عليه ففصل 4441فرباير ) 49)كلية احلقوق( يف 
عملية  كما تعرض لعدة حماوالت اغتيال من أبرزها بعضهم، واعتقل البعض اوآخر،

 : نجيب الهلباويونفذها  األخوي جمعية التضامنقامت هبا 

عضو شعبة محمد نجيب الهلباوي  ( ألقى4441من يوليو ) في التاسعف
لسلطان ااإلسكندرية جبمعية التضامن األخوي قنبلة أشعلها بفتيل سيجارته على عربة 

فلم تنفجر، بينما كان املوكب السلطا ي يسري من قصر رأس التني  حسين كامل
لقى أثناء اهلرب أباإلسكندرية إىل مسجد عبد الرمحن بن هرمز ألداء صالة اجلمعة، و 

عقب السيجارة على األرض، وكان مكتوبًا عليه احلروف األوىل من امسه  الهلباوي
)ن،ه(، فألقى البوليس القبض على أصحاب مصانع السجائر باإلسكندرية وتعرف 

الذي كان يصنع سجائره مبصنعه،  نجيب الهلباويأحدهم على صاحب السيجارة 
ف زمالء وآخرين، ومل يعرت  ور، ومحمود عنايتشفيق منصوزمالئه  نجيب فقبض على
الهلباوي، ومحمد شمس  حوكم( 9/1/4441بضلوعهم يف احلادث، ويف ) نجيب

حلكم در االقنبلة من شرفته، وص الهلباويالذي استأجر املنزل الذي ألقى  الدين



           

احلكم وهو يضحك غري عابئ به،  الهلباويوتلقى ( ، 11/1/4441بإعدامهما يف )
 .احلكم إىل األشغال الشاقة املؤبدة ،فُخفف السلطان حسينتدخل  مث

 

، تسارعت خطوات توطني اليهود يف فلسطني، وحرصت مع اشتداد وترية احلرب
حات التوسعية و مبريطانيا على حتطيم الدولة العثمانية اليت تقف كحجر عثرة أمام الط

 فرق تسد()سياسة  اإلجنليزتعمل ، لذا اسفلسطني يطانية وطموحات اليهود يفالرب 
 واالذي شجع يف ذات الوقت، عالء القومية الرتكية الطورانيةيف سعيه إل أتاتوركشجعوا و 

ا ا جديدً جهازً  اإلجنليزأنشأ  (4441)يف عام و فيه العرب على رفع شعار القومية العربية، 
العربية ومية تابعة احلركة القمب هلفو وك ،)المكتب العربي( لألمن السياسي مبصر أمسوه

 رج هوجارت()جو، وتوىل قيادته على احتوائها وتوجيهها ضد الدولة العثمانيةالعمل و 
 :كسفورد، وعمل معه طاقم من أميز العلماء والضباط الربيطانيني مثلأستاذ جبامعة األ

 يفالشر)أمري مكة  تشجيع يفاملكتب  وجنح، وجلبرت كاليتون ،دونالد ستورز

ضد  عراقوالشام وال ومواصلة ما يعرف بالثورة العربية باحلجاز ،على تدشني (حسين
سهل و  ،يليز اإلجنأعاق اجليش العثما ي عن التصدي للجيش ، مما الدولة العثمانيةجيوش 
املكتب  شهر ضباطوكان من أ (،4449)حتالل القدس ودمشق عام ا اإلجنليزعلى 

 .(4)لورانس العربب الشهري توماس لورانسعامل اوآثار 

 

                                                

 .العربللورانس  –للتوسع انظر: كتاب "أعمدة الحكمة السبعة"  (1)



       

 

مع اشتعال املعارك اشرتك اجليش املصري مع اجليش الربيطا ي يف احلرب ضد اجليوش 
وات اجلبهة الغربية )ضد قجبهات: اجلبهة الشرقية )سيناء والشام( ، و  1 يف العثمانية،
، (4449)م اانتهت احلرب العاملية األوىل عو ( واجلبهة اجلنوبية بالسودان ، السنوسي

 ،صري للشعوبملمبادئه اليت تتضمن إعطاء حق تقرير ا ويلسونوأعلن الرئيس األمريكي 
اشتدت ،ف لفاء على االستقاللشاركت جيوشها يف احلرب جبوار احل وحصلت الدول اليت

يت فرضتها ، ورفع حالة األحكام العرفية العُب املصري باحلصول على استقاللهمطالبة الش
حمصول ممتلكات الفالحني من ماشية و  اء احلرب، واليت كان من مثارها مصادرةبريطانيا أثن

اسب إجبار الفالحني على زراعة احملاصيل اليت تتنو  ،ألجل املسامهة يف تكاليف احلرب
شكل جتنيد مئات اوآالف من الفالحني ب، و مع متطلبات احلرب، وبيعها بأسعار قليلة
دمت يف اليت استخ "فرقة العمل المصرية"ـ قسري للمشاركة يف احلرب فيما مسي ب

، غريهارنسا و بلجيكا وفاألعمال املعاونة وراء خطوط القتال يف سيناء وفلسطني والعراق و 
 .ينيللمصر السلع األساسية بشكل حاد، وتدهور األوضاع املعيشية ص نقل مما أدى

وبعض  لولزغسعد الوزير السابق  قام، هذه التطورات السياسية املتسارعةعلى إثر 

وينجت()وفد ملقابلة املعتمد الربيطا ي السياسيني بتشكيل 
ملطالبته بالسماح هلم  (4)

، لعرض مطالب الشعب املصري على الدول بفرسايبالسفر حلضور مؤمتر الصلح 
 املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل.

                                                

 (.أقالت بريطانيا وينجت بسبب لقاءه مع )سعد زغلول( ورفاقه، وعينت بداًل منه اللورد )اللنبي (1)



           

رضة الوطنية  ام للمعاحلزب الوطين املتزع ، أظهرحرصا على املصلحة الوطنية للبالدو 
”  يف مذكراته محمد فريدإذ قال الزعيم  دعمه للوفد،

“
 (4). 

وم الشعب وأجاب بأهنم ال ميثلون عم ،رفضه ملطالب الوفد وينجتأبدى اللورد 
املواطنني من  تكيالمجع تو ورفاقه يف  سعدحسب زعمه، فأخذ  املصري احملب لربيطانيا

”  كان نصهاوذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية  

ل اعتقاتوالت األحداث لتنتهي ب مث ،“
جزيرة  إىل همونفي صدقي وحمد الباسل محمد محمود وإسماعيل ورفاقه سعد زغلول

، فاندلعت املظاهرات يف اليوم التايل انطالقا من كلية (4444)مارس  9 يف مالطة
املظاهرات  قمع اإلجنليزوحاول ر، مث انتشرت لتشمل كافة أرجاء مص ،احلقوق بالقاهرة

مارس على املصلني مبسجد احلسني أثناء خروجهم  41بوحشية حىت أهنم أطلقوا النار يوم 
مارس قامت قوة من  11يوم ، و ابوا العشراتمصلي وأص 41فقتلوا  من صالة اجلمعة

 مارس قتل 11، ويف يف بلدة ميت القرشي مواطن 411ربيطا ي بقتل اجليش ال
مندوبا  يالجنرال اللنبكما قامت بريطانيا بتعيني  ،مواطن مبدينة منيا القمح 11اإلجنليز

                                                

رئاسة الوزراء في فترات الحقة، وساهموا في البطش بالحركات  محمد محمود( –إسماعيل صدقي  –)سعد زغلول تولى عدد من رجال الوفد  (1)
 المناهضة لالحتالل.



       

هو صاحب  فاللنبيمارس مما اعترب مبثابة ختويف للشعب املصري  14ساميا جديدا يف 
باهلجوم  إلجنليزا، ورد املواطنون على وحشية لشهرية يف احلرب العاملية األوىلاالنتصارات ا

ني، واالستيالء على أسلحة وحرقها وإطالق سراح املسجون (4)على أقسام البوليس
، وقطع خطوط السكك احلديدية، واهلجوم على مستودعات طعام اجليش اجلنود

، ووصل عدد لماء ودعاة األزهر وطلبة املدارسظاهرات عالربيطا ي، وكان وقود امل

 فزع بريطانيا. ، مما أثار(1)ألف مواطن 91حلاضرين إلحدى املظاهرات باألزهرا

إبريل  1 يف إيرل كيرزونإىل وزير خارجيته  اللنبيففي رسالة للمعتمد الربيطا ي 
”: قال (4444)عام 

 “ (1). 

ة للبعد الديين، الثور  خلطورة اكتساب اإلجنليزعن إدراك السابقة  اللنبيتكشف برقية 
الستعمال  إلجنليزا، مما دفع لةإىل شعوب الدول العربية احملت وخطورة تأثري انتقال عدواها

رواتب  وقرروا زيادة ،إبريل 9 يف ورفاقه سعدسراح سة اإلغراء باملكتسبات، فأطلقوا سيا
لح فاقه بالسفر ملؤمتر الص، ومسحوا لسعد ور رشدي باشا، وأقالوا حكومة املوظفني

                                                

 [.118-173]ص:–مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة  –[" 1717عاما على ثورة ]71"انظر: كتاب  (1)
 [.369انظر: المصدر السابق ]ص: (1)
 [.317انظر: المصدر السابق ]ص: (3)



           

ماية الربيطانية باحل اعرتفت، ولكن الدول الكربى املنتصرة يف احلرب العاملية األوىل بفرساي

 (4)ذلك  الثورةوانتهت ب ،مع مبادئه لويسلونعلى مصر مبا فيها أمريكا يف تناقض سافر 
ا أن علمً  ،آالف مواطن مصري، وهو عدد كبري 1اجمليدة اليت قتل فيها ما يقرب من 

 مليون. 41عدد الشعب املصري آنذاك يقرتب من 

  

ارز يف قمع لبوليس بدور ب، إىل قيام اعلى البوليس املصري يةاإلجنليز ة أدت السيطر 
 ، ومن أبرز هذه اجلهود:الثورة

 بسعد زغلولدا ، مما حى محلة مجع التوكيالت قبل الثورةعل رجال البوليس تضييق .4
( ورد فيها 11/44/4449)بتاريخ  رشدي باشاإىل إرسال رسالة لرئيس الوزراء 

”

”يه رئيس الوزراء خبطاب ورد فيه فرد عل، (1) “ 

 “. 

                                                

 .جندي إنجليزي 17أوربي و 31آالف مواطن مصري وفقا لتقديرات الرافعي، وقتل3قتل في أحداث الثورة ما يقرب من  (1)
 [.176المصدر السابق ]ص: (1)



       

ا يعها وفقً البوليس توز  لذلك منع ،املنشورات أداة الدعاية الرئيسية للثوار مثلت .1

حرص البوليس على  ، كما(4)مدير إدارة األمن العام مستر موريسات لتعليم
على آلة  ريف العثو  (1/1/4444) وجنح يوم ها،البحث عن املطابع اليت تصدر 

طباعة املنشورات التابعة للحزب الوطين مبنزل عضو مجعية التضامن األخوي 

الدكتور إسماعيل صدقي
(1). 

 (1)في مدينة رشيدف ؛شاركة مع اجليش الربيطا يباملالثوار يف املدن والقرى البطش ب .1
، راتبتفريق املظاه محمد حجابأثناء قيام مأمور املركز تل أحد املتظاهرين قُ 

فحاول األهايل النيل من املأمور ففر خارج املدينة، مث عاد بصحبة قوة من اجليش 
يس بول، وشارك الشخًصا اهتمهم باالعتداء عليه 41قي القبض علىي ليلاإلجنليز 

وفُرض  مواطن، 41بطنطا قُتل فيها  ا ي يف قمع مظاهرة مبيدان احملطةاجليش الربيط
املا للجلد كل يوم ط يف كفر الشيخ على العمد تقدمي عدد ثابت من األهايل

شخص ونصيب  91الشيخ  مستمرة، وكان نصيب مدينة كفر االحتجاجات
املطلوب تعرض  ريد العدد، وعندما عجز عمدة سخا عن تو 11مدينة سخا 
نذار من الربيطانيني بأن كل حادث جديد من إمارس صدر  11يف ، و لالعتقال

حوادث تدمري حمطات السكك احلديدية يعاقب عليه بإحراق القرية اليت هي 
، كما فُرض حظر التجوال على سكان املدن أقرب من سواها من مكان التدمري

                                                

 [.17]ص: -آداب عين شمس- [1771]عام  - رسالة دكتوراه غير منشورة -( محمد خيري) [1771-1739" ]البوليس السياسي في مصر" (1)
 د/ إسماعيل صدقي شخص مختلف عن )إسماعيل صدقي( المنفي لمالطة ورئيس الوزراء فيما بعد. (1)
 لـ )عبد الرحمن الرافعي(. -[1717] ثورة" كتاب  :ظرتفاصيل انالللمزيد من  (3)



           

ان بني القرى من الغروب إىل وُمنع انتقال السك ،صباحا 1إىل  امساءً  4من 
يت العزيزية أحرقوا قريمارس  11يوم ففي  ؛بتنفيذ هتديداهتم اإلجنليزالشروق، وقام 

 ءألهايل واعتدوا على أعراض النساا من ابعد أن قتلوا عددً  والبدرشني باجليزة
وساقوا األحياء منهم إىل بلدة احلوامدية ليحاكموا أمام القضاء العسكري بتهمة 

بلدة نزلة الشوبك  اإلجنليزمارس اقتحم  11حمطات السكك احلديدية، ويف حرق 
عن  ، فضالً منزل كانت تتكون منهم القرية 141منزل من بني  411وأحرقوا 

ن من بينهم عدد من النساء قتلن ملقاومته هم لواحد وعشرين من أهايل القريةقتل

 .(4)االعتداء على أعراضهن

مدى شراسة البوليس يف مايو  14ا ي عن أحداث يوم تقرير للمعتمد الربيط يظهرو 
”قمع املظاهرات ففي 

 “ 
(1). 

 ،جتاه الثورة من أجل فهم أبعادها، ومدى إمكانية استمرارهافعال األود متابعة رد .1
 ى الصحفئه برئيس حترير قبطي إلحدألحد املخربين عن حمتوى لقا ففي تقرير

” جاء

                                                

 .[177( ]ص:عبد الرحمن الرافعيـ )ل ["1717] ثورة"كتاب   :للمزيد من التفاصيل انظر (1)
 [.367[" ]ص:1717]عاما على ثورة 71 "كتاب(1)
 .ي بمصر الجديدةاإلنجليز يش شخص، مما دفعهم لإلقامة بمعسكر أقامه لهم الج17تعرض األرمن لهجمات الثوار فقتل منهم  (3)



       

 “ (4). 

سى م بعد الثورة، ومتثلت أقعلى حماكمتهتوفري معلومات عن الثوار مما ساعد  .1

 :(1)يف حماكمة الضالعني يف حادثة دير مواس هذه احملاكمات

أرسلت مديرية أمن أسيوط إشارة تليفونية إىل مراكز  (4444) مارس49ففي يوم 
بار الضباط كيقل ثالثة من   قطار ت طلب محايةتضمن ،ونقط الشرطة على طول املديرية

القادمني  ليزاإلجناألهايل بأن الضباط  ض رجال الشرطةفأخرب بع ،ومخسة جنود اإلجنليز
تحركت ف ،موا يف إمخاد الثورةليسه يف القطار من أسوان إمنا هم يف طريقهم للقاهرة
 ة اندفعتوملا وصل القطار إىل احملط ،مجاهري املواطنني من القرى والنجوع إىل حمطة ديروط

 الثمانية. يزاإلجنلت وقتل ،اجلماهري إىل داخل عربات القطار

كمة حمحبملة اعتقاالت واسعة طالت املئات، وقضت  اإلجنليزا على احلادث قام وردً 
مث  ،الربيطانيني الثمانية مواطن الهتامهم بقتل 14دام على مايو باإلع 49يف  عسكرية

 .مصري 11، ونفذ حكم اإلعدام يف 49خفف احلكم عن 

 

يف  اطننيو رجال الشرطة إىل امل عدد من انضم، جنليزمارسات الوحشية لإلتيجة للمن
 ،واشتبكوا مع القوات الربيطانية واستشهد بعضهم وأصيب البعض اوآخر، املظاهرات

                                                

 [.378المصدر السابق ]ص: (1)
 [.61،67]ص: [1711-1111ي" ]الشرطة والنضال الوطن" (1)



           

انية كلت حمكمة عسكرية بريطشُ  ،الثورة العرابية عقبيف خطوة شبيهة ملا حدث و 

من 41من بينهم  (4)فرد 1911عددهم و باملشاركة يف أحداث الثورة حملاكمة املتهمني 
ة وعلى الثالث ،منهم بالسجن مع األشغال الشاقة ملدة عام 41 رجال الشرطة حكم على

 عدام. باإلالباقني

مأمور  شي محمد كاملالبكبا أعدم رميا بالرصاص (4444)يونيو  41 يف) و
ببنادق البوليس  ثوارلهتامه بالتحريض على مهامجة الربيطانيني وتسليحه ابندر أسيوط ال

 .(1)(مارس 11 يوم

  

                                                

 [.161( ]ص:عبد الرحمن الرافعيـ )ل[" 1717] ثورة"كتاب  (1)
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 السياسي أجهزة األمن
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أحداث  نتهاءإفور  اإلجنليز، لذا بدأ ة غري متوقعة لإلجنليزثورة مفاجأمثل اندالع ال
نظيم جهاز تا ل، ووضعوا خمططا جديدً تقييم أداء أجهزة األمن السياسي الثورة  يف إعادة
منصب  يتونالجنرال كال  وزارة احلربية املصريةمدير املخابرات يف ، وتوىلاألمن السياسي

 اهازً ج اإلجنليزمستشار وزير الداخلية لإلشراف على خطط األمن السياسي، وأنشأ 
 هازجهاز مماثل جل ، وهوالقسم المخصوص أمسوهيتبع  إدارة عموم األمن العام ا جديدً 

فروع  اتى احملافظعلى مستو  واأنشمث أ ،)سكوتالنديارد(ية اإلجنليز لشرطة موجود با

، القلم المخصوصباسم اشتهرت و ،(4))قلم الضبط فرع ب( تابعة له عرفت باسم 
كيانات وال ،رصد الرأي العامومنحوا اجلهاز اجلديد صالحيات واسعة ليتمكن بدقة من 

اسعة يف مر الو ، وليعمل على مواجهة موجة التذالنشطاء الذين أشعلوا الثورةو  ، املؤثرة
 ، مما حيول دون اندالع ثورات أخرى شبيهة.ملصريصفوف الشعب ا

 :(1)ومشلت دائرة اهتمامات القسم املخصوص مراقبة ومتابعة

 .نشاط الوطنيني الذين يقومون بأعمال املقاومة املسلحة ضد الربيطانيني 
 حزاب األخرى الناشئةحزب الوفد واأل. 
 النشاط الطاليب يف اجلامعات واملدارس واملعاهد. 
 حلركة الطالبية بداخله ومشاخيه وعلماؤهزهر وااأل. 

                                                

 .تمييًزا له عن )قلم الضبط فرع أ( المختص بمكافحة الجريمة الجنائية (1)
 [.113[]ص:1716]رسالة ماجستير غير منشورة عام  - (محمد خيري طلعت[ )1736-1711" ]البوليس السياسي في مصر" (1)



       

 العمال واحلركة العمالية والنشاط النقايب والنشاط الشيوعي. 
 جنبيةاجلاليات األ. 
 النشاط التبشريي. 
 النشاط السياسي العريب. 
 .قياس الرأي العام وحتليله من وجهة النظر األمنية 
ا ال صوص سجنا خاصاستخدم القسم املخ ،بتعاد عن رقابة اجلهات القضائيةولال

يديره  يه، و إليداع املتهمني السياسيني ف، وربيالسجن األيسمى  ،خيضع إلشراف النيابة
 .المالزم أول هولم والمالزم نوبلكل من 

 

لغضب ابقدر أوسع من احلريات لتنفيس  اإلجنليز، مسح أحداث الثورة إنتهاءبعد 
مما دفع بعض  ،ساب شعبية واسعة، وبدأ حزب الوفد يف اكتتزايد يف نفوس املصرينيامل

اسية يف جين مكتسبات سي ، أمالً صفوفهيات املقاومة السرية لالنضمام لأعضاء مجع
ة التضامن بجمعي شعبة القاهرة، وهو ما أدى إىل تفكك ا عن خماطر العمل املسلحبعيدً 

لبعض ا انضمام، و ارجدراسة باخلعض قياداهتا للنتيجة سفر ب (4444)عام  األخوي
 .شفيق منصور والنقراشي وأحمد ماهرفد مثل رئيس الشعبة حلزب الو اوآخر 

وى دأصر باقي أعضاء الشعبة على مواصلة العمل املسلح، نتيجة عدم اقتناعهم جب
مت ضإنشاء شعبة جديدة ، وقاموا بممارسة العمل السياسي يف ظل احتالل خارجي

 (11/44/4444)ا من وبدأت الشعبة اجلديدة بدءً  غالبيتهم من العمال، جدد أعضاء



           

من أقواها قتل احلاكم  عملية 11وية وجريئة بلغ عددها يف تنفيذ سلسلة عمليات دم
ع القصر بشار  )لي ستاك()قائد( اجليش املصري  وسيردار العام الربيطا ي بالسودان

لى هبدم الكلية احلربية باخلرطوم ع اإلجنليزام ا من قيانتقامً  (44/44/4411)العيين يوم 
وهذا النمط  عملية كانت ضد شخصيات إجنليزية، 14ويالحظ أن  ،فيها رؤوس من

بالدرجة  ، واليت استهدفت(4444-4441خيتلف عن املوجة األوىل من العمليات )
 املصريني املتعاونني مع االحتالل.األوىل 



       

 

 مالحظات الحادث التاريخ

11/44/4444 
 كومبحماولة قتل الكابنت 

coomp 

أطلق جمهول طلقة نارية على اجملين عليه بينما  
كان يقود سيارة أثناء عبوره كوبري بوالق، مل 

 يقبض على أحد.

11/44/4444 
 .صامويل كوهينمقتل الكابنت 

Samuel cohen 

أربع طلقات نارية على اجملين  أطلق جمهول
عليه عندما كان يسري يف اخللفاء بشربا، اجملين 
عليه كان يسري مع ممرضة، وقد مات اجملين 
 عليه يف احلال، مل يقبض على أحد.

11/44/4444 

السرجنت حماولة قتل 

 ويلكوكس فورستر

w'llcooks forster 
 وجنديني بريطانيني.

ين على اجملأطلق جمهول أربع طلقات نارية 
عليهم عندما كانوا يعربون تقاطع العنابر، 

 ،السرجنت فورستر أصيب يف فخده األمين
 مل يقبض على أحد.

11/44/4444 

 ماردسونحماولة قتل الكابنت 
Mardson   واللفتنانت

  Rogerson روجرسون
 وضباط اجليش الربيطا ي.

بينما كان األول والثا ي عائدين من فندق 
هول طلقة عليهما عندما كانا شربد، أطلق جم

يسريان مع ضابطني من ضباط اجليش 
 مل يقبض على أحد. ،الربيطا ي

11/44/4444 

أبوستولو حماولة قتل 

 Apostololسيرفابوبولو

Servapopolo  السائق
 باجليش الربيطا ي.

أطلق جمهول ثالثة طلقات نارية على اجملين 
عليه عندما كان يقود السيارة على كوبري 

قبض مل ي ،الق يف طريق عودته من اجلزيرةبو 
 على أحد.



           

ــبحماولة قتل  11/44/4444  Barnes انرزــ
 .Ayers وآيرز

أطلق جمهول ســــــــــــتة طلقات نارية على ظهر 
مبىن اجليش الربيطـا ي ببـاب احلـديـد عنـدمـا كانا 

 إىل ني عليهما يســـــــــــــريان مع فتاتني ومتجهاجملين
 مل يقبض على أحد. ،شربا، وقد أصيبا

 Giogan جيوجانحمـاولـة قتـل  19/44/4444
من  Flaharthy وفالهارثي

 جنود اجليش الربيطا ي.

أطلق جمهول عــدة طلقــات نــاريــة على اجملين 
عليهما عندما كلنا يســـــــــــــريان عند الســـــــــــــكة يف 

 مل يقبض على أحد. ،الطريق إىل شربا

1/41/4444  Drink  درنيك ووترحماولة قتل  

Water  وآيجن Aigen . 
هول ســـــــــــتة طلقات نارية على اجملين أطلق جم

عليهما يف شــارع عباس قريبا من حمطة الليمون. 
 مل يقبض على أحد.

حماولة قتل ثالثة من ضـباط الصف  44/41/4444
 الربيطا ي.

هاجم حوايل عشـــــرين شـــــخص من الوطنيني 
ثالثة من ضــــــــباط الصــــــــف الربيطا ي يف شــــــــارع 

 مل ،حممد علي واســــــــــتخدمت املدى يف احلادث
 ض على أحد.يقب

1/41/4444 ــبــولــيــس يف  التآمر لقتل اجلنود الربيطانيني.  عـــــــدة  1/41/4444تــلــقــى ال
 عبـد الحليم البيلي بـك  بالغـات عن قيـام 

بعقـــد لقــــاءات يف مكتبـــه هبــــدف التــــآمر لقتــــل 
حفني بـك  ضـــــــــــــبـــاط بريطـــانيني، وأن أبنـــاء 

ــن قد اختريوا ألداء هذه اجلرائم، وقال  اصفـ
هو الذي هاجم  صفصالح الدين نااملبلغ أن 

 مت القبض على ،يف شـــــــــــــربا الكابتن كوهين
عبد الرحمن البيلي، صــالح الدين ناصف، 



       

جالل الدين ناصــف، عصام الدين ناصف، 

كـــــــان مطلوب القبض على ؛أمين عز العرب
 ؛ لكنه كان مريضــا يفعبد الحليم بك البيلي

 ذلك الوقت.

حامت الشـــــــبهات حول أبناء ناصـــــــف نظًرا 
م ال ي( يف شربا، حيث هوجلسكنهم يف )شيكو 
 .(41/41/4444)الكابنت كوهني يف 

 وأبعـد عن بلـدتـه ،أمين عز العربأفرج عن 
حتت حراســـــة البوليس، واختذت إجراءات مماثلة 

 فرباير بعد شـــــفائه يف عبد الحليم البيليجتاه 
 ،لجالل وصـالح ناصف ، وبالنسـبة (4411)

 (4411) فقد بقيا بالســــــــــــجن حىت ســــــــــــبتمرب
 .عبد الرحمن البيليعنهما مع  عندما أفرج

ــافيـل حمــاولــة قتــل  1/1/4411  Savill س
مـن جـنــود اجلـيــش  وفـولـتـون   

 الربيطا ي.

أطلق جمهول عـدة طلقـات نـاريـة عليهمـا من 
مل  ،اخللف عندما كانا يســـــريان يف شـــــارع شــــــربا

 يقبض على أحد.

ــونقتـل  1/1/4411   headson هيدس
 .mint مينتوحماولة قتل 

طلقــات نــاريــة عليهمــا يف أطلق جمهول عــدة 
. نتميوجرح  هيدسونشارع أيب العالء. قتل 
جنـــــــايـــــــات بوالق  949قيـــــــد احلـــــــادث برقم 

 مل يقبض على أحد. (،4411)



           

 فيرليست اللنفنتانتحماولة قتل  4/1/4411
Verelst. 

أطلق جمهول عـدة طلقـات نـاريـة عليه عندما  
كان يســتقل ســيارة أجرة يف شــارع العباســية. مل 

 أحد. يقبض على

 مانكوسحمـاولـة قتل املســـــــــــــرت  1/1/4411
Mankoss  املـــرتجـــم الـــبـــحـــري

 السابق يف اجليش الربيطا ي.

أطلق جمهول عــــدة طلقـــات نـــاريـــة عليـــه يف 
 شارع عباس. مل يقبض على أحد.

 نـايـت  حمــــــاولــــــة قتــــــل الكــــــابنت  41/44/4411
night  . 

أطلق جمهول عـدة طلقـات نـاريـة عليه عندما  
ادث لعام بشــــربا. قيد احلكلن يســــري يف الطريق ا

 جنايات شربا. مل يقبض على أحد. 11برقم 

 بروكويـل قتــل اجلنــدي الربيطــا ي  11/41/4414
Brockwell  وحمـاولـة قتـل زميله

 . Sorton سورتوناجلندي 

ــــــة على  أطلق جمهول عــــــدة طلقــــــات نــــــاري
ظهريهما بينما كانا يســــــريان يف شــــــارع الســــــبتية 

د ألول، وقيــقريبــا من احملكمــة الشـــــــــــــرعيــة قتــل ا
. مل 4414جنايات بوالق  411احلادث برقم 

 يقبض على أحد.

 Hatton هاتونقتـل مســـــــــــــرت  11/41/4414
 املوظف بالسكك احلديدية.

أطلق جمهول النار عليه يف شارع ابن الرشيد، 
 وقتل يف احلال. مل يقبض على أحد.

ــتـر فـانـديـدر     قـــــتـــــــل  11/4/4411 مسـ

ــ  Vandederونهـــتشـ

Hutchon. 

أطلق جمهول النار عليه أثناء ســـريه يف شـــارع 
 القبة الفداوية. مل يقبض على أحد.



       

 ستيلقتل الصف ضابط الربيطا ي  11/4/4411
Steel. 

لنـار عليـه يف شـــــــــــــارع الفجـالة أطلق جمهول ا
جنايات األزبكية  191. قيد احلادث برقمفقتله
 .مل يقبض على أحد .(4411)

لربيطــــــا ي حمــــــاولــــــة قتــــــل اجلنــــــدي ا 41/1/4411
 . Kershow  كيرشو

د عنــأطلق جمهول عليــه عــدة طلقــات نــاريــة 
 919ث برقم قيــد احلــاد حمطــة كوبري الليمون.
 يقبض على مل (.4411جنــــايــــات األزبكيــــة )

 .أحد

ـــــــل  41/1/4411 ــتــر هــوبكنزقــت  الــمس
Hopkins 

  ات نـارية عندماأطلق عليـه جمهول عـدة طلقـ
 111. قيد احلادث برقم كان يســــــــري يف شــــــــربا

 .(. مل يقبض على أحد4411) جنايات شربا

ـــــــل  49/1/4411  الــكــابــتــن جوردونقــت
Gordon  

 يـــة يفأطلق عليـــه جمهول عـــدة طلقـــات نــــار 
. قيد احلادث شــــارع مهمشــــة عند كوبري شـــــربا

(. مل يقبض 4411يات شـــــربا )جنا 119برقم 
 .على أحد

ــتر ألفريد براونحماولة قتل  49/1/4411  المس
Alfred Brown  

لقـات نـارية يف شــــــــــــــــارع ليـه جمهول عـدة طأطلق ع
عبـد الـدايم   جرح هو وتـــابعـــه  .القصــــــــــــــــر العيين

جنايات الســــــيدة  111ادث برقم . قيد احلإبراهيم
  )توفيا فيما بعد(. (، مل يقبض على أحد،4411)

 المستر ادموند بيتشحماولة قتل  49/1/4411
Edmond Beesh   املوظف
 .بالسكك احلديدية العنابر

هول عـــدة طلقـــات نـــاريــــة يف جم أطلق عليــــه
جنايات الوايلي  111 قيد احلادث برقم املطرية.

 .(، مل يقبض على أحد4411)



           

 مـاكنتو  حمــاولــة قتــل املســـــــــــــرت  44/1/4411
Makintosh   املــــــــــــوظــــــــــــف
 .بالسكك احلديدية

أطلق عليــــه جمهول عـــدة طلقـــات نـــاريــــة يف 
جنــــــايــــــات  111دث برقم الزيتون. قيــــــد احلـــــا

 .يقبض على أحد (. مل4411الوايلي )

ــون أ حمــاولــة قتــل املــاجور 4/1/4411  نـدرس
Anderson  عبــد وخـــــــادمـــــــه

 .الواحد الجبيلي

زكي حنفي المغربي ومحمـد  تـــآمر 

دسوقي مصطفى وعلي فهمي علي 

تـــل املـــاجور على ق وإبراهيم خليـل نـاظم  
، وملا مل يغادر (4/1/4411يوم ) أندرســون

ـــه فـــإن اجلرميـــة مل حتـــدث ومع ذلـــك فقـــد  ،منزل
 إىل جبل د الواحد الجبيليعبذوا خـادمـه أخـ

وقتلوه بقضـــــــــــــيــــب حــــديــــدي ودفنوه يف   املقطم
 كهف هناك.

ــــديني الربيطــــانيني  41/1/4411 ــــل اجلن ــــة قت حمــــاول
ــبيكر و ت  , Bakerاونسندـ

Townsend 

أطلق عليهمـا جمهول عـدة طلقات نارية عند 
حمـطـــــــة كـوبـري الـلـيـمون. قيـــــــد احلـــــــادث برقم 

مل يقبض على نـــايــــات األزبكيــــة. ج( 4194)
 .أحد

أطلق جمهول عليه النار عندما كان يف طريقه  .Cave كيف البكباشيقتل  11/1/4411
ـــه يف شــــــــــــــــارع الفلكي. مل يقبض على  إىل منزل

 أحد.

 بيجوت الكولونيل حماولة قتل 41/9/4411
piggot 

أطلق عليه جمهول عدة طلقات نارية يف شارع القاضي 
ت عــابــدين يـاجنــا (4494)الفـاضــــــــــــــــل احلــادث برقم 

 .يقبض على أحد (. مل4411)



       

ــتر براون حمــــاولــــة قتــــل 41/9/4411  المس
 . Brownوعائلته 

أطلق عليــــه جمهول عــــدة طلقــــات نــــاريــــة يف 
 مل يقبض على أحد. حدائق األورمان باجليزة.

 المستر روبسون.قتل  19/41/4411

Robson   

أطلق عليه جمهول عدة طلقات نارية يف شــــــارع 
 بض على أحد.اجليزة. مل يق

ــتر آمبلرقتل  9/1/4411   Ambler المس
 املوظف بالسكة احلديد.

أطلق عليه جمهول النار يف شــــــارع ترعة جزيرة 
 بدران. مل يقبض على أحد.

ألقيت قنبلة على معســــــــــــكر اجليش الربيطا ي  قضية إلقاء قنبلة. 41/1/4411
اجملـاور ملتحف الســـــــــــــكـك احلـديـدية. قتل يونا ي 

يــان بريطــانيــان، مل يقبض واحــد وأصـــــــــــــيــب جنــد
 على أحد.

ألقيت قنبلة على مخســـــــــــة جنود بريطانيني يف  قضية إلقاء قنبلة. 19/1/4411
شارع نوبار. أصيب اجلنود اخلمسة وثالثة جنود 

 مصريني أيضا، مل يقبض على أحد.

ألقيـــت قنبلـــة على قيــــادة القوات الربيطــــانيــــة  قضية إلقاء قنبلة. 1/1/4411
Eden Palace Hotel مل يقبض على ،

 أحد.

ألقيت قنبلة على حمل أمساك يف شارع حبرين.  قضية إلقاء قنبلة. 11/1/4411
قتل مصـــري واحد وجرح بعض املدنيني املصـــريني 

 وثالثة جنود مصريني، مل يقبض على أحد.



           

ـــــة إلقـــــاء قنبلـــــة على جنود  1/1/4411 قضـــــــــــــي
 بريطانيني يف شارع نوبار.

 مل يقبض على أحد.

قضـــــــــــــيـــة إلقـــاء قنبلـــة على ترام يف  1/1/4411
 ميدان الظاهر.

 مل يقبض على أحد.

 

قضـــــــــــــيـــة إلقـــاء قنبلـــة على ترام يف  41/1/4411
 بوالق.

 مل يقبض على أحد.

 اللفتنانت جاكسونحماولة قتل  11/41/4411
Jackson. 

ـــاريـــة على اجملين  أطلق جمهول عـــدة طلقـــات ن
 عليه يف شارع حممد علي عندما كان يقود سيارته

 متجها إىل القلعة، مل يقبض على أحد.

 لي الســردار السـير قضــية قتل  44/44/4411

 .Lee Stack ستاك باشا
أطلق عدة أشخاص أعرية نارية على سردار 
اجليش املصري وحاكم عام السودان يف شارع 

 قصر العيين.

قبض على املتهمني، وحوكموا أمام حمكمة 
(، وقضت 4411/ 1/ 4جنايات مصر يف )

 اب كال من:بعق
عبد الحميد عنايت، وإبراهيم موسى، 

ومحمود راشد، وعلي إبراهيم محمد، 

وراغب حسن، وشفيق منصور، ومحمود 

 الفتاح عنايتوعبد باإلعدام،  إسماعيل
ومحمود حسن صالح باألشغال الشاقة املؤبدة، 

باألشغال الشاقة ثالث سنوات ... )القضية 
 (.4411جنايات السيدة  441



       

از هد جه، شالسياسي مع التطورات السياسية، وزيادة وترية عمليات االغتيالتزامنا 
 -:، من أبرزهااألمن السياسي تطورات عديدة

 

 لنبي()اللورد الو )عبد الخالق ثروت باشــا(  رئيس الوزراءانتهت املباحثات بني 
صـــــدار بريطانيا لتصـــــريح من جانب إىل إ (4411)املعتمد الربيطا ي يف مصـــــر يف يناير 

احلماية على مصـــــــــــر واســـــــــــتقالهلا مع  إنتهاءفيه أعلنت  (4411) فرباير 19يف واحد 
ظ بريطانيا بصــورة مطلقة بتأمني مواصــالهتا يف مصــر والدفاع عنها من كل اعتداء ااحتف

مستشار  منصـب ، وإلغاءأو تدخل أجنيب ومحاية املصـا  األجنبية واألقليات والسـودان
 يف مقابل أن يســتعاض عنه باســتمرار قيادة العناصــر الربيطانية لقوات البوليس الداخلية

من يف إدارة عموم األ جهاز لألمن الســياســي، وإنشــاء يف القاهرة واإلســكندرية والقنال
 مايو يف از اإلدارة األوربيةجهفتم إنشـــــــاء  ،الرعايا األجانب العام يتوىل رعاية مصـــــــا 

شــئون فيما خيتص ب ألوربيةاإلدارة اتابعا ملدير  م المخصــوصالقســ ، وصــار(4411)
 .األجانب

 ،ير اإلدارة األوروبية إىل املعاشمد المســتر مونتيت ســمي إحالة  تســــجلقد و 
ــتر كين بويدوتعيني   اإلدارة األوروبية، بداية قيام (4/4/4411)يف  منه بدالً  المس
اإلجراءات  يف اختاذ أعنف شـــرعتحيث  ،بغيض يف احلياة الســـياســـية املصـــريةبدورها ال

د عن  وأصـــبحت املســـئول الوحي ،اإلجنليزضـــد محلة االغتياالت اليت كانت حتدث ضـــد 
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 من ، وبدأت تســـتويل على الكثريلقبض والتحري يف شـــأن هذه احلوادثكل عمليات ا
اختصـــــــاصــــــــات وزارة الداخلية، كما أهنا متتعت بســــــــلطات عرفية للتحريات ال ختضــــــــع 

 .إلشراف النيابة

ــي يهيوهولمزي من أبرز العاملني هبا من األجانبوكان  صــــــــاحب اخلربة  القاض
 ،األوىل خالل وبعد احلرب العامليةالطويلة يف مواجهة االضــــــــطرابات اليت جرت بأيرلندا 

 (4411) والذي توىل عام ،سكندريةمسـئول قسـم املخصـوص باإل والكسندر إنجرام
  كان يتعرض هلا األجانب، بينما توىلأعمـال التحريات يف احلوادث الســـــــــــــياســـــــــــــية اليت

تقدمي املشـــــورة حول تقدمي األدلة املســـــاعدة على تقدمي املتهمني للمحاكمة  هيوهولمز
ت استجواب اوكافة املسائل القانونية فيما يتعلق بالقبض واالعتقال كما شارك يف عملي

 .احملبوسني يف القضايا

 

قاء إىل تبادل إل املتواصــــــــــــلة والفشــــــــــــل يف كشــــــــــــف منفذيهاأدت عمليات االغتيال 
 الذي بعثه نبيلالصــر املعتمد الربيطا ي مبتقرير املسـئولية بني الضــباط الربيطانيني، ففي 

تزايد   اللنبي برر ،(4411)يوليو  11يف  الفورــــاللورد ب لوزير اخلارجية الربيطا ي
خبطأ ســياســة التطهري يف جهاز األمن الســياســي اليت اتبعها  حوادث االغتيال الســياســي

 (4449)عندما أطاح خالل عام ، راسل باشا /اللواءالقاهرة  حكمدار بوليس مدينة
 ،إياهم بشــرفاء مســتبدالً  ومعاونيه بالقاهرة مدير البوليس الســياســي سوبيديبجورج فيل

يطانيا يف ت حتتاجه بر كان  لكن تنقصـــهم املعلومات الدقيقة عن عامل مصـــر اخلفي الذي
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ة رئاسب تشكيل مكتب جنائي سياسيل (4411)عام  اللنبيوقد سارع ، ذلك الوقت
إىل جانب القســم املخصــوص يضــم جمموعة من الضــباط الربيطانيني  ()المســتر بنيت

 .السياسية ادثو واملصريني املوثوق فيهم يف حماولة الحتواء هذا السيل املتدفق من احل

 

ا ملسئويل غً ا بالسـبب عدم اكتشـاف اجلهة القائمة بعمليات االغتيال السـياسي حرجً 
ألبريــاء الـــذين ا عــدد من البوليس بــالقبض على ولتبيض الوجــه قــام ،األمن الربيطــانيني

 خليــل وأُعــدم أحــدهم ويــدعى نظري ،اعرتفوا حتــت التعــذيــب بــالقيــام بعمليــات االغتيــال
 وأدى اســتمرار عمليات االغتيال إىل وضــع ا متفاوتة،م على الباقني بالســجن مددً وحك

 ت.البوليس يف موقف حمرج بعد إعالنه توقيف األفراد املتورطني يف محلة االغتياال

ــل برر حكمـدار بوليس القـاهرة يف تقريره إىل وزير الـداخليـة يف  اللواء توماس رس
 الســـــــــياســـــــــي ز البوليس إزاء موجة االغتيالالفشـــــــــل الذي مين به جها (4411)يوليو 
 :قائال

 ”
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 “  

عوامل نجاح أجهزة البوليس في اكتشاف الجرائم،  في ستة عناصرويحصر رسل 
 :وهى

 .خامة جيدة .4
 ظيم جيد هلذه اخلامة.تن .1
 عمل مكتيب جيد. .1
 اعتمادات مالية وافرة. .1
  خربة عملية. .1

 معاونة اجلمهور. .1
 فإن عمل اجلهاز دون العنصر السادس يصبح ،وإنه مع توافر العناصر اخلمسة األوىل

 .عدمي اجلدوى



       

 

ياستهم القائمة س اإلجنليز غري نتيجة الفشل يف كشف حوادث االغتياالت السياسية،
 لسياسي بسبب اخلوف من ضعف والئهم،على إبعاد املصريني عن أجهزة األمن ا

اللورد ظرية نلتعميم  وجلأوا رية ألبناء جلدهتم من املقاومني،وتسريبهم للمعلومات الس

كرومر
طعيمها ت على أجهزة األمن السياسي، فبدأوا يفيد مصرية "أ"عقل أورويب و  (4)

ا ، وتكتسب هذه اخلطوة خطورهتوزباشي سليم زكيالي صر مصرية من أبرزهابعنا
تداولة خنراط يف صفوف املواطنني، ورصد املعلومات املسهولة قيام العناصر املصرية باال من

 عن عناصر املقاومة، مما يسهل اإليقاع هبم.

 

حي لرو ئد مصري للقسم املخصوص، ويعد مبثابة األب اهو أول قا سليم زكي
 ، ورد يف ملف خدمته:ألجهزة األمن السياسي مبصر

انتدب  (4441)يف عام و  ،(4/9/4441)يف البوليس يف  سليم زكيخترج 
ا كان بينم ،ا يف يد القوات العثمانيةوقع أسريً  (41/4/4441)للخدمة يف اجليش، يف 

رتبة املالزم أول وهو يف منح  (4/1/4449)، يف ة بورسعيددمة بالرب الشرقي ملدينباخل
 نوفمرب 11 أحلق ببوليس القاهرة يفو (، 4441)نوفمرب  19من األسر يف  عاد، األسر
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ومنح  ،خصوص ببوليس القاهرةأصبح رئيسا للقسم امل (14/4/4411)يف  ،(4441)

 .(4)ردارية مقتل السقضكشف يف   اا بارزً دورً  ألدائهنيشان النيل من الطبقة اخلامسة 

 

 ضامن األخويجمعية التاليت قام هبا أعضاء  ريئةاجلدموية و العمليات السلسلة عرفت 
ت باسم قضية االغتياال وأعواهنم ضد الربيطانيني (4411)إىل عام  (4444)عام  من

 الكربى.

تنفيذ خطة  يف نجرامإوحلل لغز عمليات االغتيال املتواصلة، بدأ ضابط املخصوص 
استغالل التدهور النفسي الذي أصاب احملكوم عليهم يف ، حاول فيها بالغة الدهاء

لسلطان حسين االشروع يف قتل ، وهي قضية الوحيدة اليت ضبط فيها املتهمون ادثةاحل

 ، للوصول إىل أسرار احلوادث اليت مل ينجح البوليس يف ضبط فاعليها.كامل

 يف سجن نجيب الهلباوي (نجرام)إ ضابط األمن السياسي زار (4411)في عام ف
 :يف التحقيقات قائالً  إنجرامودار بينهما حوار ذكره ، هطر 

 ”

. “  
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” فيقول: حكمدار القاهرة )رسل( ويكمل

. “

 انية أشهرمثخالل  سليم زكياستطاع  الوظيفة احلكومية( -املال  -العفو ) وبربيق
ي، لسياسا االغتيال حوادثالعمل مع البوليس للكشف عن مرتكيب ب الهلباويقناع إ

عن مرتكيب حوادث  )الهلباوي(يكشف مبقتضاه ساألسلوب الذي  )رسل( وحدد
شتبه ه كبطل سياسي كمدخل إىل املاضيمل الهلباوي ماستخدا ويتلخص يفاالغتيال، 

أفرج عنه  بالفعلو  ا للبوليس عليهم دون علمهم،فيهم حىت يكسب ثقتهم فيصبح عينً 
 ثواديف االتصال مبن هلم سجل يف احل ()الهلباويشرع و  (،4411) فرباير 44يف 

الربملان النائب الوفدي ب شفيق منصور المحاميمكتب  على جنيب تردد، و ةالسياسي
 لتقىا صورشفيق منمبكتب ، و مل يعره اهتماما شفيق، ولكن عبته القدميةقائد شو 

 ،ماعيلإسمحمود ، وبدأ يشك يف الفتاح عنايت بمحمود إسماعيل وعبد الهلباوي
 محمود ملتويفا ا من زمالته لشقيقهمامتخذً  الفتاح عنايت الحميد وعبد عبدتواصل مع و 

، وقال هلما إن االغتياالت السياسية استارً ( 4441) يف حماولة اغتيال السلطان عام
ولكنه  ؛ذلكبوسيلة فعالة يف حتقيق املطالب الوطنية، وتظاهر برغبته للعودة يف القيام 

 ،حد ال يعرفهيطمئن أل وال ،ال جيد من يعاونه وتغري أحوال البلد ،لطول إقامته بالسجون
 تل السردارق ا وقع حادثفلم ،رمحه اهلل وأنه يود أن يواصل معهما رسالة شقيقهما حممود

نوفمرب طلب منهما عقد لقائهما التايل بأحد الفنادق إلبعادمها عن أي مراقبة  44يف 



           

ويف احلجرة  ،وخشيته من مراقبة جهاز املخصوص لتحركاته يف املنزل منتيجة تكرر لقاءاهت
 لهلباويل، حيث استمع هلما ومها يعرتفان سليم زكيتواجد  بالفندق اجملاورة هلما

مكن  مما ،هلما الهلباويمبشاركتهما يف حادثة قتل السردار، وأهنما يرحبان بانضمام 
 ،من احلادث مة بعد أسبوع واحد فقطن ترفع تقريرها إىل النيابة العاأاإلدارة األوروبية من 

 :وورد فيه

” 

. “. 

 :نأ ضباط اجلهاز جلهاز األمن السياسي، اكتشف الهلباويمن خالل تقارير و 
ختري اقد لذلك ف ا؛وأصغرهم سنً  اهو أضعف قتلة السردار أعصابً  )عبد الفتاح عنايت(

ري من املشتبه عدد كب ألقي القبض على مباشرة بعد اغتيال السردارف اجلماعة،ب إليقاعل
حمود معضو مجعية التضامن األخوي ومنهم  ،أصحاب السوابق السياسية فيهم من

ر يف بنشر خرب مزو  املؤيدة لالحتالل جريدة المقطم، وأوعز البوليس إىل إسماعيل
ف جنيه ا يف العشرة آالوشى بزمالئه طمعً  محمود إسماعيليوحي بأن  الصفحة األوىل

فحتها فنشرت اجلريدة اخلرب يف ص ،املرصودة ملن يديل مبعلومات عن منفذي االغتيال
 :حتت عنوان األوىل
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تل افات خطرية يف حادث مق)حممود إمساعيل يقابل وزير الداخلية ويلقي باعرت 
 ،تهمااجلريدة يف بي الحميد عنايت الفتاح وعبد عبدـ ل الهلباوي وأوصل ،(السردار

، حراء الغربيةيق الصا لليبيا عن طر واقرتح عليهما اهلروب معً  ،وطالبهما بسرعة اهلروب
أخرباه ف ،ا أن يكون معهما سالح أثناء عملية اهلروب للدفاع عن أنفسهممطلب منهو 

 ،دمحمود راشأن السالح موجود واصطحباه للمنزل املوجود به السالح عند زميلهم 
رسى مل ، وعند سفرهم مجيعا بالقطاروكان السالح هو ذاته املستخدم يف قتل السردار

ض على الثالثة، ، وقبتفتيش الركاببوليس مبدامهة القطار يف مدينة احلمام لمطروح قام ال
قيقات حيث  يف التح شفيق منصورواهنار وتوالت االعرتافات،  ،وحققوا معهم بالقاهرة

فأعطى  ،لتحاقه حبزب الوفد وفوزه بعضوية الربملانابعد معية قد قطع عالقته باجل كان
 (4441)شن أفرادمها عمليات االغتيال من  ة اليتسكندريالقاهرة واإل يتتفاصيل شعب

محمود فهمي النقراشي ، وكان من بينهم(4444)إىل 
، وبدأت وأحمد ماهر (4)

 .اا وحديثً محالت اعتقال واسعة طالت أعضاء اجلمعية قدميً 

 باحلكم  (4411)جنايات السيدة زينب لسنة  441يف القضية رقم  كمةا احمل انتهتو 
: موه (،4411) يوليو 11بتاريخ  منهم 9 احلكم يف ونفذ ،عدامباإل متهمني 9 على
 - ومحمود إسماعيل - وإبراهيم موسى - الحميد عنايت عبدو - شفيق منصور]

 امنثوخفف إىل املؤبد على املتهم ال ،[وراغب حسن - إبراهيموعلي - ومحمود راشد
 .ا لصغر سنه وإلعدام شقيقهنظرً  الفتاح عنايت عبد

                                                

 .اعتقل )النقراشي( لمدة سنة على خلفية التحقيقات (1)



           

 

مق ة تكشف عن عأعضاء اجلمعي سجلت حلظات اإلعدام مواقف تارخيية لبعض 
  يف نفوسهم: االلتزام باإلسالم

”  الحميد عنايت عبد إذ قال

 “. 

غم اف حىت هناية القضية بالر االعرت القناص املاهر الذي رفض  موسى إبراهيمأما 
ه والذي بالرغم من سوء حالته املالية وأبوت ،مشاركته  يف مجيع عمليات االغتيالمن 

 السكة يف عن أيام غيابه من عمله ألربع بنات كان يرفض استالم أموال  من زمالئه بدالً 
 ” :فقال .تاحلديد لتنفيذ االغتياال

 “. 

ه الصالة لف دين حممد عليفأوصى بالتمسك باإلسالم والتربؤ ممن خا إبراهيمأما علي  
 ”: فقال .أما حممود إمساعيل .والسالم

 “. 

 

كمكافأة على   انهأالف جنيه مقابل جثث إخو  41م فاستل نجيب الهلباويوأما 
 (:هحوار احملكمة مع عن األموال اليت تلقاها من قبل، إذ )قال يف ، فضالً خيانتهم

 س: 

                                                

 [.1711]ط  - دار المعارف – (العزيز علي عبد) – "الثائر الصامت"كتاب انظر: تفاصيل اللحظات األخيرة للمحكوم عليهم باإلعدام في   (1)



       

ن: 

 
 

 
فيما بعد، حيث سلم  الهلباوين احملاكمات اغتيال وقد حاول بعض الناجني م

 الهلباويا ليقتل هب العزيز علي عبدلأثناء زيارته ملصر زجاجة سم  عنايتعبد الخالق 
 ا الوقفرار واإلقامة يف قريته أب، ولكنه أفلت بالفالهلباويتتبع  عبد العزيز وحاول

ة اإلخوان عض أعضاء مجاعحمتفظا بالزجاجة حىت سلمها لب العزيز عبدبالصعيد، وظل 
 .الناصر عبد، عند اشرتاكه معهم يف العمل ضد (4411)املسلمني عام 

 

 ليم زكيسخبيانة زمالئه ووطنه، حاز  نجيب الهلباوينتيجة لدوره البارز يف إقناع 
يره إىل تقر  يف توماس رسل حكمدار القاهرة فقال عنه ؛ورضاهم اإلجنليزعلى ثناء 

” ي املندوب السام

                                                

 [.81[ ـ ]ص:1711[ ـ )عبد الوهاب بكر( ـ مكتبة مدبولي ـ ط ]1771-1711] "البوليس المصري" (1)
 .ولكن عملية الرصد لم تنجح في تحديد مواعيد ثابتة له ،حاول أفراد جمعية التضامن األخوي اغتياله (1)



           

عليه  اإلجنليز، وأغدق “ 
 بالرتقيات.

الصاغ  رتبة إىل سليم زكيفي أعقاب احلكم على متهمي قضية السردار رقي ف
منح نوط الواجب الفضي وكان ما يزال مفتشا ( 9/41/4411) ، ويف(4/1/441)

 (،مقدم) منح رتبة البكباشي (41/1/4414)يف  ؛سري ببوليس القاهرةلفرقة البوليس ال
منح رتبة  (4/1/4414)منح رتبة القائمقام )عقيد(، ويف  (4414/ 9/ 41)ويف 

حلكمدار القاهرة، ويف  عني وكيالً ( 4/1/4411)، ويف )عميد( األمرياالي
ا أصبح مفتشً  (1/9/4411)، ويف ح نيشان النيل من الطبقة الثالثةمن (41/1/4411)

 ا بوظيفته كوكيل حلكمدار القاهرة، ويفوظل حمتفظً  ،ا لبوليس الوجه البحريعامً 
أصبح حكمدار البوليس، ويف ( 41/1/4411)منح رتبة اللواء، ويف  (4/9/4411)
القاهرة،  امعةجبظاهرات فضه مل قى حتفه بقنبلة ألقيت عليه أثناءل (1/41/4419)

حسن عزتان بالوقوف وراء مقتله، بينما ذكر واهتم النظام اخلاص لإلخو 
يف كتابه  (4)

 تلته.هو الذي ألقى عليه القنبلة اليت ق عبد القادر عامرأن الطالب  "أسرار معركة احلرية"
 

 

 

 

                                                

 [.391:ص] –[1771]عام  -رسالة دكتوراه غير منشورة  - (محمد خيري طلعت) – [1771-1739] "س السياسي في مصرالبولي" (1)



       

  

، يقاتقمن تلجأ للتعذيب أثناء التحخالل تلك الفرتة التارخيية مل تكن أجهزة األ
جهزة األمن مرت أ، واستملنظمة لشون عملهايف أعماهلا بالقوانني ا اوكانت تلتزم غالبً 
 ،دامها مع مجاعة اإلخوان املسلمني، حىت أواخر األربعينات أثناء صعلى هذا املنوال

، مث حتول الوضع ليصبح العمل خارج القانون ث زادت جرعات العمل خارج القانونحي
 .(1144)يناير 11إىل ثورة  وصوالً  (4411) يوليو 11ن ثورة ا مهو األساس بدءً 

 ا من األساليب، عددً يف صراعها مع خاليا املقاومة اإلدارة األوروبيةاستعملت 
د متابعة ومالحقة املشتبه فيهم خارج البال، منها يف العمل السياسي املضاداجلديدة 
الوقت  سي متقدم يف ذلك، وهو فكر بوليبالعمل السياسي يف الداخلنشاطهم  وربط

ا بعد، مكانا هل قد وجدت ،، حيث مل تكن عالقات التعاون البوليسي الدويلمن الزمان
 :النائب العام يف قضية مقتل السردار تبني أن فمن خالل مرافعة

د وعبد لعبد الحميثالث الخ األ الخالق عنايت عبدكانت تتابع   اإلدارة األوروبية

ارة قدمت اإلدإذ ، عندما سافر إىل أوروبا لدراسة الطب (4411)منذ  عنايتالفتاح 
 :ا سريا من برلني يقولتقريرً األوروبية إىل النائب العام 

”
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“. 

اعرتاض  ،وروبية يف فرتة العشرينياترة األاليت طبقتها اإلدا اجلديدة ومن األساليب
هلا بأن  مث السماح، وتصويرها خطابات املقبوض عليهم السرية إىل ذويهم وحماميهم

ار كان املقبوض عليهم يف قضية السرد، و تأخذ طريقها املعتاد إىل من أرسلت إليهم
ن هذا كاو  ،آمنة السجن مبا حتويه من أسرار تدينهميعتقدون أن مراسالهتم إىل خارج 

الوضع هو أحد أسباب إفالت املشتبه فيهم يف القضايا السابقة حيث كانوا ينسقون مع 
لكن األسلوب اجلديد كان يقضي بوضع املتهمني  ،طمس األدلةزمالئهم باخلارج ل
فق ( حتت حراسة بريطانية وسجانني موثوق هبم متسجن األجانبواملشتبه فيهم يف )

حىت يطمأنوا  ، واكتساب ثقتهماطف مع املقبوض عليهمتظاهر بالتعا على المعهم مسبقً 
ليصورها  على جهاز األمن السياسي إليهم ويسلموا إليهم مراسالهتم السرية اليت متر أوالً 

 مث ميررها بعد ذلك إىل من أرسلت إليهم لتكون بعد ذلك مفاجأة ،اا فوتوغرافيً تصويرً 
، ألول سلتعقب بغري رجال البوليأسلوب ا وقد استخدم .للمتهمني وهيئة الدفاع عنهم

البوليس  كان مجيع خمربيحيث   ،سي، يف قضية السردارمرة يف تاريخ جهاز األمن السيا
لقيام بأعمال لمن أطفال الشوارع لذلك فقد أنشئت على عجل فرقة  ؛يف مصر معروفني



       

ة يمل يرتكوا حركة للشخص املتعقب إال ورصدوها خالل دورة الساعات الثمانو ، التعقب
 .ان يكلف كل فرد منهم بالقيام هبااليت ك

 

دادت وتريهتا ز بدأت موجات املد الشيوعي تضرب مصر، مث ا يف مطلع القرن العشرين
 .وعية سريةمصر يف تكوين خاليا شي يف ونبدأ اليهود املقيمحيث  ،مع مطلع العشرينات

س احلزب يتأس جوزيف روزنتالهودي أعلن الي (4414)أغسطس  14يف و 
وعزيز  - سالمة موسى] :وانضم له عدد من املصريني من أشهرهم ،االشرتاكي املصري

القسم  خصص، ا للعداء األيدلوجي بني بريطانيا والثورة البلشفيةنظرً ، و [ميرهم
سان برئاسة  (4/1/4411)الشيوعي مبصر يف  ا ملكافحة النشاطاملخصوص قسمً 

ا من خاصة بالشيوعيني بدءً  (4)قضية 11 من ضبط متكن القسمو  ،جورج أنسون
 القسم: من أبرز عملياتيوليو، و  11أسيسه حىت قيام ثورة ت

على أعضاء اللجنة املركزية للحزب الشيوعي وعلى  (4411)مايو  11 يوم)القبض 
حضر إىل مصر عام والذي  ،جوزيف روزنتال" زوج ابنة بهيل كوسي"رأسهم 

 ،عادة تنظيم احلزب الشيوعي املصريإل (قسطنطين فايس)اسم حتت ( 4411)
 -بور رفيق ج -ليون المكونين  -شالوم بوالك ) ةباإلضافة إىل باقي أعضاء اللجن

وشارلوت  -ريدل هارسليك  -شعبان حافظ  - لهامي أمينإ -شاكر عبد الحليم 

ي وبيوم - ابنة جوزيف روزنتال وزوجة بهيل كوس أو قسطنطين فايس روزنتال

 عليهم حكمو  ،(وهارون واينبرج -وسكاال ريوس يناكاكيس  -مرسي الباسوسي 
                                                

 [.111]ص: –[ 1771-1739] –"البوليس السياسي في مصر"  (1)



           

ة بالسجن ملدة ثالث (كونينمليون ال -شالوم بوالك ) مبعاقبة (4411)يناير  44يف 
نة بالسجن س (لهامي أمينإ - شاكر عبد الحليم - رفيق جبور)ومبعاقبة  ،سنوات

 .(4)(وبراءة باقي املتهمني ،سنة واحدة (شعبان حافظ)واحدة وحببس 

، (4419)لبث الدعاية الشيوعية إىل مصر يف يوليو  مندوب سوفيييتوصول  رصد
إىل  همدابعإقبض عليه وعلى ثالثة من زمالئه يف ديسمرب و ال ، مثوضعه حتت املراقبةو 

 روسيا يف باخرة سوفيتية.

روسيا إىل  الذي كان قد غادر مصر شعبان حافظالوصول إىل مقر الشيوعي 
فقبض عليه وسلم إىل نيابة  ،(4411)دخل خلسة إىل مصر يف سبتمرب  مث ،السوفيتية

 .فحكم عليه باحلبس مع الشغل ملدة ثالث سنوات ،اإلسكندرية

 

مكتب العمل ملواجهة تصاعد  صدقي باشارئيس الوزراء  أنشأ (4411)ويف عام 
ة مرشدين يف شبك مكتب العملونشر  ،جريفزمستر وتوىل رئاسته  ،احلركة الشيوعية

 مكتب العملبإنشاء و  ،(1)املعارضة حلكومية لرصد النشاطات والشخصياتاملصا  ا
ي ركز على املستوى امل القسم المخصوصصار جهاز األمن السياسي يتشكل من 

واإلدارة األوربية وفرع مكافحة الشيوعية ومكتب  باحملافظاتوالقلم المخصوص 
 .إىل وزارة التجارة والصناعة مكتب العملنقلت تبعية  (4411)يف عام و ؛ العمل

                                                

 [.1713ط ] –دار المعارف  –د. )عبد الوهاب بكر(  –[ 1771-1711] "أضواء على النشاط الشيوعي في مصرنظر: كتاب "للتوسع ا (1)
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نتيجة الستمرار االحتالل الربيطا ي يف التالعب باألحزاب السياسية املصرية وإصراره 
بواب جامعة أمن  (4411)نوفمرب  41وم األربعاء يندفع الطلبة على البقاء مبصر، ا

ادة العمل وللمطالبة بإع ،االحتالل الربيطا يا على  مظاهرة سلمية احتجاجً القاهرة يف
ية مساعيلكوبري اإل  وعند عبورهم ،مث زحفوا حنو القاهرة لزيارة بيت األمة ،بالدستور
 )معسكر( قمن قشال اإلجنليزطلق اجلنود أو  ،اوآن( اعرتضتهم قوة من البوليس )التحرير

على الطلبة فسقط عدد من  العربية اوآن( الرصاص قصر النيل )مكان جامعة الدول
 .الشهداء

وعندما وصلت  ،اجتاه كوبري عباس ىل الطريق العام يفإوىف اليوم التايل خرج الطلبة 
الطلبة  أثناء اجتيازو  ،منتصف الكوبري انسحبت قوات بوليس اجليزة ىلإاملظاهرة 

الطالب محمد ب فأصي سابق إنذارا بقوة اجنليزية تطلق النار عليهم دون ئو للكوبري فوج

إثرها  على الصدر توىف من كلية الزراعة برصاصة مباشرة يفعبد المجيد مرسي 
 ،شهيدوأرسلت احلكومة قوة إىل املستشفى استولت على جثة ال ،مبستشفى القصر العيين

وبني  ،ةوذلك حىت حتول بني الطلب ،حيث يقيم والده ،سكندريةإىل اإل ونقلتها ليالً 
 .يع جنازتهتشي



           

لسيطرة قوات بلوكات النظام ل اإلجنليز، فاستعمل ستمرت املظاهرات يف التصاعداو 
لضغط ا مسئول اإلدارة األوربية كين بويد حاولو  ،على طالب اجلامعة ومدارس اجليزة

 -:(4)من رئيس الوزراء ما يليعلى الطالب فطلب 

 رين املقبوض املتظاهمع  التأكيد على النائب العام حىت يستخدم منتهى احلزم
التأكد من و  ،احهم إال بعد التحريات الالزمة، وعدم إطالق سر عليهم
 .براءهتم

  الضغط على وزير املعارف ليقوم بإبالغ الطالب بأهنم إذا استمروا يف إضراهبم
 .فسوف يتم فصلهم

 صدار قرار يسمح مبصادرة الصحف وتعطيلهاإ. 
شديد بعض وت ،ملتعلقة بالنشاط السياسيصدار قوانني جترم بعض األفعال اإكما مت 
األشغال و  ،، كاإلعدام على االعتداءات املوجهة حلياة امللك أو أوصياء العرشالعقوبات

 ا هذه األفعال دون أن تكون له نيةا أو يعاون ماليً الشاقة املؤبدة لكل من يساعد ماديً 
وعقوبة كل من  ،الدولة مباشرة، وجترمي كل من شرع بالقوة يف قلب دستورها االشرتاك في

 .يتطاول على العرش باحلبس
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 إلحكام سيطرة بريطانيا على مصر، ولتحقيق ذلك األمن السياسيجهاز  سعى
يناقش ( ويدب كين) مسئول األمن السياسيفكان  ،املصرية اهلامةشئون التدخل يف كافة 
 -:قضايا عديدة منها ورد كيلرناللمع املندوب السامي  يف اجتماعاته

 السياسة العليا الربيطانية يف مصر. 
 أحكام القضاء املصري يف قضايا القتل الواقعة على أجانب. 
 م واإلعدام يف جرائ ،التدخل لدى احلكومة املصرية لضمان احلكم باإلدانة

 .القتل ضد األجانب
 صرييس املشروط وأحوال اخلدمة لرجال البوليس األجانب يف جهاز البول. 
 وما يتصل هبا من اضطرابات هتدد األمن ،القضايا العمالية يف مصر. 
 جرائم رجال البوليس الربيطانيني أثناء خدمتهم باملدن املصرية. 
 عيني كبار املوظفني الربيطانيني يف احلكومة املصريةت. 
 وأوضاع احلكومات املصرية واألحزاب ،املوقف السياسي املصري. 
 وانتخاب الوصي على العرش ،لكيأوضاع القصر امل. 
 مناسبات تدخل املعتمدية يف شئون احلكومات املصرية. 
 تقارير تقدير املوقف اليت ترسل من املعتمدية إىل اخلارجية الربيطانية. 
 انياتثق هبم بريط لذينتعيني وترقية كبار املوظفني املصريني ا. 
 الشئون الداخلية املصرية. 
 التحليل السياسي لألحداث. 

 



           

 

بني مصر  (4411)ُوقعت معاهدة  يف أداء وظيفتها إىل أن األوربيةاإلدارة استمرت 
 عام أي حىت ،البوليس خبمس سنوات حددت بقاء األجانب يف، واليت وبريطانيا

ا قائيً يت تل، فألغباتفاقية منرواألجنبية ألغيت االمتيازات  (4419)يف عام و ، (4414)
وسرح  ،اهلا إىل إدارة عموم األمن العاموأضيفت أعم (،4/1/4419)اإلدارة األوربية يف 

 .، إما باإلحالة إىل املعاش أو اإلحلاق بأعمال أخرىموظفيها األجانب واملصريني

د محله محل ما أراتالفه من األوراق، و إتالف كل ما أراد إيف  كين بويدوجنح مديرها 
 .يطانيةإىل السفارة الرب 

 

ومكان  ،كالراتب والتقدم الوظيفي  اور،من احمل ايتضمن عددً  (1)الرضا الوظيفيمفهوم 
ية لروح املعنو ا ، كلما ارتفعتوكلما ازداد حتقق الرضا الوظيفي ،وظروف العمل ،وطبيعة

 للعاملني، مما يدفعهم لالجتهاد يف عملهم.

حاول  ،اط األمن السياسي البارز يف محاية عرش امللك واحملتل الربيطا يضب ا لدورونظرً 
 . قدر ممكن من الرضا الوظيفي هلماالحتالل الربيطا ي توفري أكرب
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من رواتب نظرائهم من العاملني   واتب أعضاء أجهزة األمن السياسي كانت أعلىفر 

رف كن عملهم ليتمكنوا من التع، كما متتعوا باالستقرار يف أما (4)بأجهزة الشرطة املختلفة
 .، ودراسة أحواهلمعلى الناس

فحسن باشا رفعت ،منحت أسرهم مكافآت جمزيةبعد وفاهتم و 
 أكرب كان أحد  (1)

ليتعلم أساليب قمع ( 4444)أرسل إىل روسيا عام و  ،بالبوليس املصري اإلجنليزأعوان  
 اته بالدراسة يف(، مث طور خرب لتشيكاا) احلركات الوطنية جبهاز األمن الروسي

 ر األمن العام.، مث مديبربيطانيا، وتوىل منصب مدير حتقيق الشخصية سكوتالنديارد

ا قدره ا سنويً منح ورثته معاشً  (1/41/4419)قرر جملس الوزراء بتاريخ  وبعد وفاته
وإكمال  ،آالف جنيه لزوجته وأوالده الستة 41ا باإلضافة ملبلغ جنيه سنويً  4111

 نان على نفقة الدولة.تعليمهم باليو 

 سكندرية رئيس املخصوص باإل عن وفاة تتحدث (4414)بريل إ بتاريخوثيقة ويف 
أرملة وولدين استحقوا نصف املعاش ) :عن( 19/1/4414)( يوم نجرامإالكسندر )

، إىل جانب تعويض جنيه 14وقدره  (4/44/4411)املرتب له عند اعتزاله اخلدمة يف 
آخر مرتب يتقاضاه هو  حيث كان، سنة 11خدمة قدرها  جنيه عن مدة 1119قدره 
 (.اا شهريً جنيهً  419مليم و 111
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” (:إنجرام)عن أبناء  تقول مذكرة وزارة الداخلية

 “

شيخ محمد الأرملة أن : بينما مينح ضباط األمن السياسي هذه املبالغ اخليالية جند

، لذا مليم 191ا قدره جنيه واحد وا شهريً معاشً  كانت تأخذمفيت الديار املصرية  عبده 
 :ما يلي (11/1/4414)بتاريخ  ورد يف مذكرة جملس الوزراء

”

 “. 

 41الية املنبثقة عن جملس الوزراء املوافقة على رفع املعاش إىل وقد قررت اللجنة امل
(1) ةجنيه طوال مدة حياة هذه األرمل
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ل مسئولية األمن السياسي إىل اانتق، 4419عام  اإلدارة األوربيةترتب على حل 
بعه من فروع يت بوزارة الداخلية وما القسم المخصوصالعناصر املصرية اليت تولت إدارة 

مي سها اخلاص الذي وانفردت القاهرة واإلسكندرية كل جبهاز  ، بعض احملافظاتيف
كما أنشئ بالسراي قسم خمصوص يتبع شرطة القصور امللكية مهمته   ،القلم السياسي
 .ومتابعة أعداء امللك الشخصيني ،مجع املعلومات

 ورويبألاحلكمدارون الربيطانيون يف احملافظات إىل جانب العنصر البوليسي ا يوبق
 بسبب  11وفق ما نصت عليه معاهدة  (4414)من عام  بدالً  (4411)حىت عام 

ة األحكام حبماية أفراد البوليس خالل فرت  اللواء رسل باشا، وتكفل احلرب العاملية الثانية
د ضد املواطنني بع مة أي منهم على انتهاكاهتمورفض حماك ،(4411- 4414العرفية )
 احلرب. إنتهاء

زايد جهود ، فمع تلتليب احتياجات احملتل الربيطا يقسام املخصوص وتوسعت أ

 (4)"مكتب الشئون العربية" (4419)عام  لنشطاء العرب يف مواجهة االحتالل، أنشئا
، واهتم ييز اإلجنللالحتالل  ملتابعة العرب املناهضني الضابط/ محمد يوسف بقيادة

طالب شاط سياسي معاد إلجنلرتا كالاملكتب مبتابعة الطلبة العرب باألزهر ممن هلم ن

مصطفى السباعيالسوري 
الذي اهتم بتوزيع  هاشم الخازندار /والطالب، (1)

ملكتب ، كما رفض ااإلجنليزبالعراق ضد  لي الكيالنيرشيد عامنشورات مؤيدة لثورة 
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، كما (4411)باإلقامة يف مصر عام  القادر الحسيني عبدالسماح للزعيم الفلسطيين 
 .(4411)سكندرية عام من زيارة اإل األمير شكيب أرسالن عحاول من

( الشهداء فلسطين أرضمبصادرة كتاب ) اإلجنليزكما قام املكتب بناء على توصيات  
 واليهود ضد أهلنا اإلجنليزوالذي روى فيه فظائع  ،محمد علي الطاهر /للمؤلف

 بفلسطني.

صادمات بني أنصار بعد امل (4)بوليس حرس الجامعاتأنشئ  (4419)عام ويف 

 19، وتكون  احلرس اجلامعي من باجلامعات (1)والقمصان اخلضراء (1)القمصان الزرقاء
 ضابط، ومثل األداة التابعة للمخصوص املتولية متابعة النشاط الطاليب باجلامعات.

 .(4411)عام  معتقل الطورأنشئ كما بدأت سياسة إنشاء املعتقالت ف

بعد  "مكتب مكافحة النشاط الصهيوني"مسي أنشئ قسم جديد باملخصوص و 
على يد أفراد  (4411)عام القاهرة  يف اللورد موينوزير املستعمرات الربيطانية اغتيال 

 .الصهيونية (1)شتيرنعصابة 

رجال هواتف  ت علىنصالفرتة سياسة الت ، بدأت خالل هذهومع تزايد التطور التقين

 .(1)طح وزارة الداخليةوضعت فوق س السياسة من خالل أجهزة تصنت

                                                

 [.187:ص] – [1771-1739] "البوليس السياسي في مصر" (1)
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ل األملان لى اعتقاتركز جهد األمن السياسي )ع ،احلرب العاملية الثانية ويف أثناء
احلربية   ، ومراقبة التجارة يف املواد اليت تدخل يف الصناعاتاملقيمني مبصر، ومراقبة الربيد

، سيسامبصا  بريطانيا من قبل اجلو ، ومراقبة النشاط الضار [القصدير والصفيحـ ]ك
ب ، والبحث عن أسرى احلر االلتحاق خبدمة اجليش الربيطا ي والتحري عن طاليب

مكافحة املقاومة الوطنية، إذ قام ضباط املخصوص بإنشاء  عن فضالً  ،(4)اهلاربني(
ليهم معرفة ، مما سهل ععيات وطنية سرية لتشجيع الطلبة والشباب على االنضمام هلامج

اليد "د من نشاطهم، ومن أبرز هذه اجلمعيات مجعية الرموز الشبابية الوطنية واحل
 ."الدم"ومجعية  "السوداء

على  اشارسل ب اللواءحكمدار القاهرة  خبروج انتهى الوجود الربيطا ي بالبوليسو 
 .اللواء سليم زكيتلميذه  حل حملهو ، (14/9/4411)املعاش يف 

طاء والنشعن كل الساسة  شخصية وحرص القسم املخصوص على تكوين ملفات
ألف  411كان القسم املخصوص حيتفظ بأكثر من ( 4414)، وحبلول عام الوطنيني

ا بأن عدد ، علمً (1)بطاقة شخصية عن الشخصيات اليت أنشأ هلا ملفات يف أرشيفه
 مليون مواطن. 49بلغ  سكان مصر آنذاك
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مجاعة اإلخوان  وأال وه ،حة الدينيةهر العب جديد على الساظ (4419)يف عام 
 .حسن البنا /ستاذاألاملسلمني وزعيمها الفذ 

البنا  /ستاذاأل( حاول 4411-4419) من عمر اجلماعةخالل السنوات األوىل 

وإعدادها  ،من متتني بنائها الداخلي ، كي يتمكناالبتعاد هبا عن الشئون السياسية
 حتظ مل لسياسية واحملتل الربيطا ي، وبالتايلحزاب الدخول حلبة الصراع مع امللك واأل

ق لالهتمام باألخال امجاعة تدعو  ت جمردعترب إذ اُ ، هتمام األجهزة األمنيةاب اجلماعة
القسم  رئيس سكريفنركتب ، فدون أن يكون هلا دخل بالسياسة ،واألعمال اخلريية

 ” يش الربيطا يباجل سطإىل مركز خمابرات الشرق األو   املصري بوزارة اخلارجية الربيطانية
“(1). 

داقة الصمعاهدة يف اهلجوم على  التابعة لإلخوان النذيردأت جملة أن ب وبعد
بدأ االهتمام الربيطا ي يزداد بشأن  (4411)عام  بني مصر وبريطانيا والتحالف

 .(1)اجلماعة

إىل  ،ك مصر يف احلرب العاملية الثانيةاشرتا ي ماهرعلرفض رئيس الوزراء  أدىمث 
 سين سريح، فعني حكومة تعيني حكومة موالية هلا  فاروق الملكطلب  بريطانيا من 

لب ، طعة اإلخواني من التمدد الواسع جلمااإلجنليز نتيجة االنزعاج ، و (4411)عام 
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طرح هم و يعل بالتضييق قام سريف حتجيم نشاط اإلخوان، حسين سريمن  اإلجنليز

 .(4)قانون حيرم على اجلمعيات اخلريية املشاركة يف العمل السياسي

الذي   حسن البنا /ستاذاأل بنقل (4411)عام  سري اإلخوان قام مجاعة وإلضعاف
ام ع طلبت املخابرات الربيطانية ،اهرةالبنا للق عودةكان يعمل مدرسا إىل قنا، وبعد 

زعم ب أحمد السكري /البنا ووكيل اجلماعةاعتقال كال من  حسين سريمن  (4414)
وجيمعون معلومات عن حتركات القوات  ،أن اإلخوان يقومون بدعايات مضادة لإلجنليز

عتقلتهم استودعات واملعسكرات الربيطانية، فويتواصلون مع العاملني يف امل ،الربيطانية
 ،هممطبعتوأغلقت  ،وأُغلقت صحف اإلخوان كالتعارف والشعاع واملنار ،احلكومة

 .(1)ومُنعت الصحف من نشر أي أخبار عن اجلماعة

لثالثة  رب هناية احلرب العاملية الثانيةأخذ االهتمام الربيطا ي باإلخوان يتزايد مع ق
 أسباب:

شعال ثورة إل العاملية الثانية احلرب نتهاءاستغالل اإلخوان إل من اإلجنليز يةخش .4
 .ية األوىلاحلرب العامل إنتهاء تقالل بعداليت طالبت باالسو  (،4444)ثورة ب شبيهة 

واشرتاك اإلخوان   ،اليهود ستوطننياملبني و  أهلنا يف  فلسطنياشتعال الصراع بني  .1
 كطرف داعم للفلسطينيني.
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، وتنفيذه عدة عمليات ضد األجانب املقيمني العسكري تكوين اإلخوان جلناح .1
 مبصر.

 ”4411 رفرباي 11 ففي تقرير للسفارة الربيطانية بتاريخ

“ (4). 

في فمسي جلماعة اإلخوان ولو بالتزوير، أي متثيل سياسي ر  على منع اإلجنليزحرص و  
بانتخابات جملس النواب  يف جولة اإلعادة البنا /ستاذاألسقط  (4411)عام 

توريد  متعهد - سليمان عيد /د املنافس باإلمساعيلية نتيجة تزوير فج لصا  املرشح
 .األغذية للجيش الربيطا ي مبنطقة القناة

ان من خطاهبا السياسي املعارض احلرب العاملية صعدت مجاعة اإلخو  انتهاءمع و 
 .لالحتالل الربيطا ي

 ،البت اجلماعة بتأميم قناة السويسط (4411)سنة ( العام مؤتمر اإلخوان)في ف
 ” القائم بأعمال السفري الربيطا ي جيمس بوكرفكتب 

“ (1). 

، م اخلاصا النظاي واستهداف األجانب اليت قام هبتزايد حوادث العنف السياس معو 
 :رسالة إىل القصر امللكي قال فيها تشابمان أندورزأرسل الوزير الربيطا ي 
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” 

 “ (4). 

يف مظاهرات جامعة  (4419)رب ديسم 1يوم  سليم زكي /وعلى إثر مقتل اللواء
رئيس  ، صدر قرار منواملشاركة فيها ،خوان بالتحريض عليهاواهتام األمن لإل ،القاهرة
حبل مجاعة اإلخوان املسلمني  (4419) ديسمرب 9يف مساء  محمود النقراشي الوزراء
 ،سجالهتاو  ،وضبط أوراقها ،وإغالق األماكن املخصصة لنشاطها، شعبها يف مصرومجيع 
رار وحدد الق، وحظر اجتماع مخسة أشخاص أو أكثر من أعضائها ،وممتلكاهتا ،وأمواهلا

 111اوح من وبغرامة ترت  ،عقوبة املخالفني باحلبس مدة ترتاوح بني ستة شهور وعامني
كيل وزارة و  عمار عبد الرحمنمع القرار أسباب احلل اليت قدمها  وأرفق ،جنيه 4111إىل 

، الصحة واملستوصفات لوزارة ،س التابعة للجماعة لوزارة املعارفُضمت املدار الداخلية، و 
فاق منها مبعرفة وزارة الشئون والشركات وضعت حتت إشراف وزارة الداخلية لإلن

 جتماعية على األعمال اخلريية.اال

صدور القرار قامت قوة من البوليس باقتحام املركز العام للجماعة باحللمية  روفو 
، الذي أصر على ركوب عربات عتقال كل من فيه ما عدا املرشدباوقامت  ،اجلديدة

 ”: وقال ،الشرطة مع  املعتقلني
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 لكن أصرو  ،“ 
 البوليس على رفض اعتقاله.

 حيفة الحوادثصعلقت  ،رفعها حزب الوفدميوقراطية اليت ييف تناقض مع املبادئ الدو 
 :حزب الوفد على قرار احلل قائلةلسان  املعربة عن

” 

 “ (4). 

 ” :قال فيه ".مدرسة اجلرمية" بعنوان مقاالً  العقادوكتب 

ومل تكتب كلمة واحدة دفاعا عن ؛ (1) “ 
ة س، وسكتت األحزاب ما عدا احلزب الوطين برئاجلماعة بسبب الرقابة على الصحفا

 .فتحي رضوان الذي استنكر القرار يف بيان قوي

سفارة ال عبد الهاديإبراهيم بعد قرار احلل بيومني زار رئيس الديوان امللكي و 
 :رونالد كامبل السفري فقال له؛ الربيطانية

 .ن احلكومة تأخرت أكثر من الالزم يف اختاذ قرار احللأاعتقد 

 .(1)تمر بقوةوقمعهم سيس ،: ال أظن ذلكعبد الهاديفرد 
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قام طالب  (4419)ديسمرب عام  19يف  ادور قرار حل اجلماعة بعشرين يومً وبعد ص
ي ضابط ز رتداء اب حسن عبد المجيد وعضو التنظيم اخلاص باإلخوان ،الطب البيطري

الوزارة  أثناء مغادرته اشيالنقروأطلق الرصاص على  ،وتوجه إىل وزارة الداخلية ،شرطة
 :سباب قتله للنقراشيأ مجيدعبد ال فقتله، وعدد

 .19هزمية مصر يف حربمسئوليته عن  .4
 .حله جلماعة اإلخوان .1
 .خبصوص السودان اإلجنليزاوضات مع شله يف املفف .1
 .ديسمرب 1تشريده للطالب اجلامعيني بعد مظاهرات  .1
إىل  ،رغم التعذيب الوحشي الذي تعرض لههبذه األسباب ب يتمسك عبد المجيدوظل 

بيان  وفيها (،4414)يناير عام  44على الصحف صباح يوم  العام أن أطلعه النائب
وأدان  قراشيالن ، استنكر فيه اغتيالتعقيبا على احلادث حسن البنا /أصدره الشيخ

ام اخلاص وأقر أن عضو النظ ،واعرتف بتفاصيل احلادثة ،عبد المجيدفاهنار  منفذيه،
نظام اخلاص رتف مبساعدة عضو العوأ ،أفىت له جبواز قتل النقراشي سيد سابق /الشيخ

أثناء  ؤادأحمد ف ت الشرطةقتل، فله يف تنفيذ احلادث أحمد فؤادطة ضابط الشر و 
 11اريخ ونفذ فيه احلكم بت ،باإلعدام عبد المجيدعلى  وحكم ،القبض عليهتها حماول

 .(4411) إبريل عام

التخلص  طت خطوات تنفيذ خمطبدأ من قبل النظام اخلاص، النقراشي بعد اغتيال
قتال ل كما مث  ،ا على عرش امللكوتنظيمه خطرً  ،مثل بأفكاره الذي، و حسن البنامن 



       

أن قتل  انيةلسفارة الربيطا قدرت، إذ يف فلسطني إزعاجا للقوى العامليةرجاله بضراوة 
  ”تقرير للسفارة الربيطانية، إذ ورد يف سيؤدي لتفكك اجلماعةا البن

 “(4). 

 أفراد التضييق على شتدا، و رج القانونمن مث بدأ جهاز األمن السياسي يلعب خاو 
بري وعدد كرشاد ء مكتب اإلاعتقلت احلكومة كل أعضاف ،حسن البناماعة وعلى اجل

ضو ع ، حىت أنالقادر عودة عبدا لتقديرات فرد وفقً  1111من أفراد اجلماعة وصل إىل 
 كان ميلك نوتة يكتب هبا أمساء وعناوين كل من يتعرف عليهم  البديع صقر عبداجلماعة 
القبض ياسي بقام جهاز األمن الس ،، فلما قُبض عليه وُضبطت النوتةأسفاره بالقطارأثناء 

ومن ضمنها سياراهتم  ،وصادرت احلكومة أموال اإلخوان،(1)على كل األمساء الواردة هبا
 فلم جيد أمامه للتنقل سوى ركوب وسائل، البنا /ستاذالشخصية مبا فيها سيارة األ

مت وقا ،بهرفضت الداخلية جتديد رخصة املسدس اخلاص كما ،  العامةاملواصالت 
مث قطعت عن  ،الذي  يتوىل حراسته الباسط البنا عبدباعتقال شقيقه ضابط الشرطة 

أثناء  تعدها الداخلية الغتياله وصلت إىل املرشد أنباء عن حماولة، و منزله خط اهلاتف
ا اشتد التضييق ، ومليف املنزل على صالتهيداوم فقرر أن ،(قيسونصالته الفجر مبسجد )
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، بقليوب الشيخ النبروايديقه له لالنتقال لإلقامة بعزبة صالسماح  البنا عليه طلب
 .(مصاب بشلل نصفي)ا ذو الثمانني عامً  الشيخ النبراويفقام األمن باعتقال 

ا بصديقه القدمي الضابط جبرج قد استعان الرحمن عمار عبدوكيل الداخلية كان و 
ة فعينه مديرا إلدارة البحث اجلنائي بوزارة الداخلي ،المجيد محمود عبد ا()سوهاج حاليً 

 ا مبيله للعمل خارج القانون إذمشهورً  المجيد عبدوكان  (،4419)غسطس عام يف أ
 وكان ،حياته املهنيةكلف بالقبض عليهم أثناء   شخصا49 ا من بنيشخصً  41قتل 

، ويف مثاهلمردعا أل يقوم بوضع جثث ضحاياه على عربات الكارو لتطوف هبم الشوارع
اهرة، ام مسئول األمن السياسي بالقمإ بمحمد إبراهيم تهمنصبه اجلديد توثقت عالق

 ه املخلصنيمن رجال ضباط وخمربين 1بنقل  المجيد عبدقام  (4414)ويف يناير عام 
 من جرجا إىل القاهرة.

مرات يف  1ها آوعزز ذلك رؤيا ر  ،أجله دنو البناويف هذه األجواء الباطشة أدرك 
 قبكر الصدي أبوة يقودها بزمام ناق وجد فيها أنه يأخذ ،(4414)فرباير عام  41ليلة 

 مهمته. بانتهاءرضي اهلل عنه، مث امتدت يد لتأخذ الزمام منه فأوهلا 

ابن و  جمعية الشبان المسلمينسكرتري  محمد الناغيفرباير طلب  41ويف مساء 
 /ستاذيط بني احلكومة واإلخوان لقاء األوالوس ،الهادي إبراهيم عبدراء ز خالة رئيس الو 
خباره إل معية بشارع امللكة نازيل )رمسيس حاليا( الساعة الثامنة ليالً مبقر اجل حسن البنا

لبيت  محمد الليثي الشبان املسلمني ، وحضر موظف مجعيةالوساطة بأخر مستجدات
 كومة معه برغم اعرتاض أفراد أسرته خشية من غدر احل البنا ليصطحبه للقاء، وذهب البنا

 



       

به، وظلت الشرطة تتابعه كعادهتا منذ غادر منزله إىل مقر اجلمعية، وأثناء خروجه من 
 بد المجيدمحمود عمقر اجلمعية بعد انتهاء اللقاء قامت جمموعة جرجا اليت استعان هبا 

ت فأصيب بسبع طلقات، ولكن حالته الصحية كانالبنا  بإطالق الرصاص على األستاذ
 محمد حسن(. قال 2593يوليو ) 32حلادث بعد ثورة جيدة، ويف التحقيقات يف ا

الضابط بالبوليس السياسي   ”محمد وصفياألمني اخلاص للملك فاروق: مسعت 
قائد شرطة القصر امللكي  أحمد كاملوقائد حرس وزارة الداخلية(، وهو يتحدث إىل 

 .(2) “قائاًل: 

وتوىف البنا مبستشفى القصر العيين ليلة احلادث يف ظروف غامضة، واستخدم اجلناة 
ضطروا ، واليت المحمود عبد المجيديف هروهبم من مسرح احلادث السيارة الشخصية 

الستعماهلا نتيجة عطل مفاجئ أصاب السيارة املعدة لالستخدام يف العملية، ومتكن 
( مالكي القاهرة، وأخرب شاهد العيان 5595) أحد الشهود من التقاط رقم السيارة

بالرقم، فقام الليثي بإبالغ الصحافة ورجال الشرطة مبوقع احلادث برقم  محمد الليثي
رقم  ، وطلب منه نسيانمحمد الجزارالسيارة، وسرعان ما اتصل به رائد األمن السياسي 

 السيارة وقال له:

” 
، ونشرت جريدة “ 

 رقم أمر مبصادرة ( التوفيق صليباملصري رقم السيارة، فلما قرأ مدير الرقابة الصحفية )

لكن مل و ، وصادرت كل األعداد املوجودة هبا ،فدامهت قوات الشرطة املطبعة ،اجلريدة
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 يمحمد الجزار بالليثلتقى انسخة بيعت باألسواق، مث  9555لعثور على تتمكن من ا
 يه،، وأن يذكر رقم سيارة شبغيري أقوالهتجنيه كدفعة مقدمة مقابل  955ليعرض عليه 

 .ذكر يف التحقيقات الرقم الصحيح الليثي ولكن

 اسبمحمد حسني عبدفع صديقه مدرس القانون بكلية التجارة  الجزارفقام 
وأن  ،يف التحقيقات بأنه تواجد يف مكان احلادث أثناء ذهابه لنقابة احملامني للشهادة

كما قال حممد اجلزار (،  5595)وليس  (،5559)رقم السيارة اليت فر فيها اجلناة هو 
( 2591)ا للبوليس السياسي حىت عام كان يعمل مرشدً   الليثييف التحقيقات أن 

انتقاما  دعبد المجيمحمود قم سيارة الضابط جنيهات شهريا، وأنه أبلغ عن ر  25 مقابل
 .من البوليس السياسي الذي توقف عن االستعانة جبهوده

أنه   ابعض ضباط الشرطة ليشهدوا زورً عمدة جرجا، و ب محمود عبد المجيدواستعان 
كان معهم وقت وقوع احلادث، وأصدرت احلكومة تصرحيات تتهم رجال النظام اخلاص 

ا من اإلخوان على خلفية عضوً  15وقامت الداخلية باعتقال ، بقتل املرشد انلإلخو 
 :عبد الرحمن عماروكيل الداخلية وقال  احلادث،

م وإن اإلرهابيني قتلوا شيخهم نتيجة خوفهم من قيامه بتسلي ،إن النار تأكل بعضها
 055مببلغ مايل قدره  محمود عبد المجيدأمسائهم للداخلية(، وبعد احلادث كوفئ 

 .ا حملافظة جرجا )سوهاج(مديرً  وعني ،جنيه



       

وبعد يومني من اغتيال املرشد طلب اجليش املصري من كتائب اإلخوان املشاركة 
نتقال إىل معسكر اجليش برفح، ويف صباح أول ليلة تالية فوجئ حبرب فلسطني اال

 .(2)ااإلخوان باألسالك الشائكة حتاصرهم واعتقلوا مجيعً 

مال جقادها عضو النظام اخلاص السابق باإلخوان يوليو، اليت  32وبعد جناح ثورة 

 39بض يوم فتم الق البنابإعادة التحقيق يف حادث اغتيال  الناصر عبد ر، أمالناصر عبد

ة عرتافات عن قضيادىل بأوالذي  ،محمد الجزار سياسيمن الاألعلى ضابط  (3)يوليو
مبكتبه جبرجا، وكان يوليو  35يوم  العميد محمود عبد المجيداالغتيال، مث قبض على 

 فيمحمد وص العميدمها مفتاحي الوصول للجناة، فلجأ   والرائد الجزاررقم السيارة 
ت باملستشفى( للسفارة الربيطانية لطلب اللجوء السياسي، ورفض البنا)املتهم بقتل 

اخلارجية الربيطانية الطلب خشية من تأثريه السليب على عالقتها بالقيادات املصرية 

 ، كما حاول(2)خوفا من دخول السجن يف بيته على االنتحار وصفي، فأقدم اجلديدة
االنتحار يف السجن احلريب، وانتهت التحقيقات بإحالة  الجزار محمد ضابط املخصوص

 من أفراد الشرطة على رأسهم الضابطني 1متهمني يف القضية حملكمة اجلنايات بينهم  5
( 2599)وقضت احملكمة عام  ،الجزارمحمد المقدم محمود عبد المجيد و العميد

ا باألشغال مً حك محمود عبد المجيدا متفاوتة على املتهمني، وكان نصيب بالسجن مددً 

                                                

 [.885:ص] :المصدر السابق (1)
 .يوليو، مما يدل على شدة اهتمام عبد الناصر بكشف أبعاد القضية 22بعد يومين فقط من قيام الثورة، وقبل مغادرة الملك فاروق لمصر يوم  (2)
 .وثيق بينهما لجوء )محمد وصفي( للسفارة البريطانية يؤشر على وجود تعاون (3)



          

بعد حدوث خالفات بني  (2599)عام  الناصر عبدوأفرج عنه  ،سنة 29الشاقة ملدة 
 وبني اإلخوان. عبد الناصر

 

داخل اجلهاز،  ميف إقامة مدرسة هل الربيطانيون جنح، الربيطاين يف البوليس الوجودأثناء 
طريقهم للمناصب والرتقيات من خالل  وجدواقوامها جمموعة من صغار الضباط الذين 

يت كان املصرية ال ةوجدوا التشجيع من جانب الوزار و  العمل املتفاين خلدمة الحتالل،

 .(3)صر الدوبارةرؤسائها يلتمسون الدعم والرضا من ق

أن تصل  ، استطاعتالربيطاني مواليةصر ايف داخل البوليس املصري عن توهكذا من
مما مكن  ،إىل املراكز القيادية يف اجلهاز، وباألخص يف األمن السياسي والقيادة العليا

معرفته  او كل ما يريد  هلمن جهاز خمابرات داخل جهاز البوليس ينقل يكو اإلجنليز من ت
 السياسة املصرية. أسرار من

وتكشف الوثائق الربيطانية منذ األربعينيات عن تعاون وثيق يف جمال نقل املعلومات 
 :بني أجهزة وزارة الداخلية والسفارة الربيطانية

( يوايف السفارة الربيطانية مبنشورات القسم المخصوصكان )  (2593)في يوليو ف
والتفتيش  ،ثانية كانت عمليات القبضال العاملية وخالل احلرب ،ضباط اجليش السياسية

                                                

 [.331–323]ص: –[ 1282-1222] "البوليس المصري" (1)
 .مقر إقامة المندوب السامي بجاردن سيتي (2)



       

والبوليس  ،واالعتقال تتم بواسطة مجاعات مشرتكة من ضباط املخابرات الربيطانية
 السياسي املصري.

كان القسم املخصوص بوزارة الداخلية يبعث تقاريره عن التدريب   (2599)ويف يناير 
 العسكري يف مصر للسفارة الربيطانية.

توزيع ز البوليس والسفارة الربيطانية إىل حد معرفة السفارة بالعالقات بني جها وبلغت
 .االختصاصات بني كبار موظفي اجلهاز

يتحدث  (2595)ففي تقرير لتقدير املوقف من جانب السفارة يف الثاين من سبتمرب 
ة آنئذ ( وكيل وزارة الداخليمرتضى المراغي بكالتقرير عن قرار وزاري عهد فيه إىل )

اإلشراف ( الوكيل اآلخر للوزارة ببدوي خليفة باشاواألمن العام وإىل ) ،ةبسلطات الرقاب
 العام على اإلدارة الداخلية لوزارة الداخلية.

تلك ( ميمرتضى المراغي بكوتعلق السفارة على القرار بالتساؤل عما إذا كان )
وتنتهي  ،والقدرة على معاجلة املوقف األمين الصعب الذي كانت متر به البالد ،املؤهالت

دث نفس (، ويتحبدوي خليفة باشاإىل استحسان إحالة اإلدارة الداخلية بالوزارة إىل )
التقرير عن وصول تقرير سري إىل السفارة عن نشاط مجاعة اإلخوان املسلمني عن طريق 

 .جهاز األمن السياسي

طة السلكي  حم التصدي للتحريض ضد اإلجنليز، فداهم البوليس السياسيحاول  كما

 .(2)االحتالل اإلجنليزي حترض على مقاومةخوان املسلمني إلانت تذيع بيانات لك
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 والسفارة الربيطانية إىل حد إعطاء أمساء رجال خصوصبني جهاز امل ةعالقال وصلتو 
 البوليس املتصلني بالسفارة أمساء حركية.

 إىل (2595)مايو  0( مسئول السفارة الربيطانية يف مريإالتقرير الذي قدمه )ف
رئيس جهاز األمن بالقيادة الربيطانية لقوات الشرق األوسط يكشف عن أسرار العالقات 

مع السفارة  وعن حقيقة أمساء املتعاملني ،بني السفارة الربيطانية وجهاز البوليس املصري
األحوال واهتمامات السفارة فيما يتعلق ب ،من كبار الضباط وحجم العالقات بني الطرفني

 ” (:مريا... قال ) ريةالسياسية املص

“. 

مايو  2لى األوامر العمومية لوزارة الداخلية بتاريخ معرفة طوبة من االطالع عميكن و 
ضابط من ضباط األمن السياسي الذين منحوا  25واليت ذكر فيها أمساء  (،2595)

تبة األمرياالي ا لرتبة اللواء، ومخسة لر ا حملية يف ذلك اليوم، وقد مشلت الرتقيات واحدً رتبً 
 .)عميد(

 يام هي:مري( بثالثة أإرُّقوا قبل زيارة ) يات اخلمسة الذينالمري كانت مواقع عمل األ

محمود عبد المجيدمدير إدارة املباحث اجلنائية األمرياالي  .2
، وهو الذي (2)

 ومقره الوزارة. ،حسن البناأشرف على قتل األستاذ/ 
 ومقره اجليزة. ،(األميراالي محمود جبرحكمدار بوليس اجليزة ) .3

                                                

 (.ي قتل األستاذ/ )البناحبس بعد الثورة بتهمة االشتراك ف (1)



       

 ( ومقره الوزارة.حسناألميراالي عمر محمد مدير القسم املخصوص ) .2

ومقره حمافظة  ،(2)(األميراالي محمد إبراهيم إماممفتش ببوليس القاهرة ) .9
 القاهرة )مسئول البوليس السياسي(.

ومقره حمافظة القاهرة ، (3)(األميراالي محمد يوسفمفتش ببوليس القاهرة ) .9
 مسئول الشئون العربية.

 ايل:بالت( مسئول السفارة الربيطانية طوبة) وقد أخرب

ا يف أعقاب الغارة اليت متت على أوكارهم إن اإلخوان املسلمني قد حطموا متامً قال:  ـ
 (، حيث ضبط فيها2595)بريل إ 9يف شربا يوم 

 32 مسدس بساقية 22 ومدفع ماكينة، ،مدفع اسنت. 

 أكثر من ألف قنبلة يدوية. 

 ومعد  ،وديناميت أغلبه معبأ يف صناديق ،آالف قطعة جلجنايت 25 أكثر من
 .كميات كبرية من قطن البارود، مثانية قنابل زمنية لالستخدام،

 قطع  9جهاز إرسال،  سلحة صغرية،أو  ،أكثر من نصف مليون طلقة بندقية
 مالبس عسكرية.

ابات ن االنتخأكان يريد مقاطعة االنتخابات املقبلة على زعم   النحاس باشاقال إن 
 لضغوط ( خضعالنحاسرفية، غري أنه )النزيهة ستكون مستحيلة يف ظل األحكام الع

                                                

 (.[ أن طوبة هو )محمد إمام1282 –1222حبس بعد الثورة بالسجن الحربي، ورجح الدكتور/)عبد الوهاب بكر( في كتاب: "البوليس المصري" ] (1)
 .حبس بعد الثورة بتهمة التآمر على الثورة (2)



          

خرى أوالذين أوضحوا أن مقاطعة  ،(فؤاد سراج الدينالقادة الوفديني الذين تزعمهم )
ستعين بُعد الوفد عن السلطة مخس سنوات، وهي مدة جتعل احلزب يرتاجع يف ظالل 

 مث يتحطم أمام القوة السياسية. ،النسيان

 فئة العشرين دوالر. قدم معلومات عن ضبط دوالرات مزيفة من 
 .قدم معلومات عن الشيوعية ونشاطها يف مصر والبالد العربية 
 .قدم قائمة بالرحالت اجلوية القادمة من االحتاد السوفيييت 

وتضمن التقرير أمساء حركية لغري )طوبة( من الضباط املصريني جبهاز األمن أمثال 
(trombone) (fish). 

وزارة الداخلية عن حالة األمن العام يف مصر، ب القسم المخصوصتقرير أعده  ويف
السفارة  وحصلت، (2595)يناير  23 يف أول يوم هلا بتاريخ إىل الوزارة الوفدية قدمهو 

وزارة اخلارجية  ا إىل اللغة اإلجنليزية إىلسارعت بإرساله مرتمجً ف على نسخة منه، الربيطانية
 إيلي على لغاية عن عمليات القبضتفاصيل دقيقة ل، جند أن التقرير يقدم الربيطانية

تقرير مشاكل ويناقش الحنشم الشيوعي،  أعضاء اللجنة املركزية لتنظيم  زمالئهو  (2)رتزواش
 مشاكل: 9ويقسم هذه املشاكل إىل  ،األمن الداخلي يف مصر

 .الشيوعيني .2
 .املعارضة .3
 .اإلخوان املسلمني .2
 .املتطرفني والعناصر اإلرهابية .9

                                                

 .زعيم حركة "إيسكرا" الشيوعية بمصر وصهر موشى ديان (1)



       

 .رفيةالسيطرة باألحكام الع .9
ل التقرير يف استفاضة كل مشكلة على حدة، ويناقش استمرار العمل باألحكام لمث حي

 ،كة الشيوعيةومواجهة احلر ، ملواجهة العناصر املتطرفة بقائهاالعرفية، ويتمسك بضرورة 
املنحلة، ويكشف التقرير جبالء عن متسك أجهزة  جماعة اإلخوان المسلمينوحترك 

قاء األحكام العرفية كوسيلة أساسية ووحيدة ألمن النظام األمن السياسي بضرورة ب
 .احلاكم

( 2591)حكمدار بوليس القاهرة منذ عام  (أحمد عبد الهاديكشف اللواء )و 
، يف شهادته أمام حمكمة الثورة يف القضية املقامة ضد (2595)وحىت منتصف عام 

 (2595)يوليو  39 (2591)ديسمرب  31 ( رئيس الوزراءإبراهيم عبد الهادي باشا)
سبتمرب  35عن شكل العالقة بني جهاز البوليس والوجود الربيطاين عندما قال يف جلسة 

(2592): 

” 

 “. 

 .؟ومني كان رئيس القلم السياسيـ 

لكنهم و  ،وكانوا مسئولني مين ،وكانوا يتصلوا بكل اجلهات أحمد طلعتكان ـ  
 يف الوقت نفسه كانوا يتصلون بكل اجلهات.

 .يه اللي كان خمليك راضي بالوضع ده؟إو ـ 



          

 .(2)(دمي وساروا عليهصل ده نظام قـ أ

واألخبار اهلامة تكتب يف تقارير يومية ترسل إىل السفارة  ،كل املعلوماتكانت  و 
ىل كتابة ( هو الذي يتو رياض نصير جورج) البوليس السياسي ضابطكان و ، الربيطانية

 .(2593)ابريل  29حيل إىل االحتياط يف أحىت ، هذه التقارير

بوليس املصري والعالقات بني ال ،م املزيد من أسرار التعاونوالوثائق الربيطانية تقدم كل يو 
مصر  ا لالجنليز على كل أوجه احلياة يفواإلجنليز بصورة تبني أن هذا اجلهاز كان عينً 

 ،ه احلكوماتفأيا كانت هذ ،دون ما اعتبار لشكل العالقة بينه وبني احلكومات املتعاقبة

  .(3) عنها يءفإنه كان يقدم لالجنليز كل ش

                                                

 [.333]ص: –[ 1282–1222] "وليس المصريالب" (1)
 [.322]ص: –[ 1282–1222] "البوليس المصري" (2)



 

 5111يوليو  19ثورة 
  



          

 -إيطاليا -ألمانيا )هبزمية دول احملور  (2599)انتهت احلرب العاملية الثانية عام 
ولتان واهنيار النفوذ الربيطاين والفرنسي بسبب اخلسائر اهلائلة اليت منيت هبا الد ،(اليابان

 .أمريكا وروسيا كقوتني عظمتني بال منافس وزيف احلرب، وبر 

لدول ا على عدد كبري من الدول، ومن بينها بدأت أمريكا تبسط نفوذهامن مث و 
 مصر. مثلالتابعة لربيطانيا 

ويف نفس الوقت بدأ الغليان الشعيب ضد فساد النظام امللكي يتزايد بعد اهلزمية يف 
كما اشتدت املطالبة الشعبية جبالء بريطانيا عن مصر، (،2591م )حرب فلسطني عا

 القناة. ضد قواعد اجليش الربيطاين مبنطقةوبدأت سلسلة من العمليات الفدائية القوية 

ودعمتهم يف ، (3)مع بعض أعضاء تنظيم الضباط األحرار (2)وتواصلت أمريكا
نقالب على امللك الفاسد التابع لربيطانيا، وتوثقت العالقة بني أمريكا وبني النظام اال

 اشانهوري بالسرفض تعيني  مستر كافرياجلديد، حىت أن السفري األمريكي مبصر 

 الناصر جمال عبد، وتوىل (2)جملس قيادة الثورة فاستجاب له، رئيسا للوزراء بعد الثورة
الرئيس محمد مع  (2599)يف صراع عام  جمالمث دخل  ،منصب وزير الداخلية

الثورة  عضو جملس قيادة وفًقا لرواية ،نجيبضد  ناصر، ودعمت القوى الغربية نجيب
، حيث بناصر ونجياء حديثه عن أجواء الصراع بني يف مذكراته أثن خالد محيي الدين

 قال:
                                                

ب( "كنت رئيًسا لمصر" لـ)محمد نجي –تناولت العديد من الدراسات عالقة أميركا بالضباط األحرار من أبرزها: "اآلن أتكلم" لـ)خالد محيي الدين(  (1)
 ة يوليو األميركية" لـ)محمد جالل كشك(."ثور  –"لعبة األمم" لـ)مايلز كوبالند(  –

 (.)علي صبري –)عبد المنعم أمين(  –)جمال عبد الناصر(  (2)
 [.1222]ط – األهرام – [152( ]ص:خالد محيي الدين)مذكرات  – "تكلمأن اآل" (3)



       

” 

 “ 

 .منصب الرئيس ناصروتويل  ،محمد نجيب انتهى الصراع بعزل بالفعل ، و (2)

 

( الضباط األحرار(، حرص )2593)يوليو  32امللكي، وجناح ثورة نظام المع سقوط 
 ،بصفة عامة ز البوليستعرض جهاعلى تفكيك بنية النظام امللكي وأجهزته القوية، ف

لعليا ، فجرى إحالة عدد كبري من الرتب اواسعةواألمن السياسي بصفة خاصة لتغيريات 
مسح لكثري من و  وتغيري احلكمداريني بآخرين، ،وجرى تغيري املديرين، بالبوليس إىل املعاش

لسنة  212وتيسري إحالتهم إىل املعاش وفق القانون  ،الضباط بطلب تسوية حاالهتم
ىت سن ح ،طاليب تسوية حاالهتم بضم الباقي عن مدة خدمتهمالذي مسح ل (2593)

 متهم احلقيقية حبد أقصى قدره سنتان.دة خدالستني إىل م

 وتولت املخابرات احلربية مسئوليات القسم المخصوص والقلم السياسي ألغيو 
أغسطس  33 يف إدارة المباحث العامةا إىل أن أنشئت ا وخارجيً األمن السياسي داخليً 

(2593).  

                                                

 [.1222] األهرام ط –[ 252]ص: – (خالد محيي الدين)مذكرات  – "تكلمأن اآل" (1)



          

اليت أصبحت املسئول الرئيسي عن األمن  (2)هيئة المخابرات العامةتال ذلك إنشاء 
 مع اعتبارها اهليئة األم جلميع أجهزة اخلدمة السرية. ،السياسي اخلارجي

 

حد أسباب أ قبيل الثورة مناسية والسي ،جهزة األمن احلربيةالنسيب أل ضعفالكان 
د وحدة ا لسيطرة املخابرات احلربية اليت كانت جمر أمن اجليش خاضعً فقد كان جناح الثورة، 

ع حاطة بكافة أنوا وبالتايل مل يكن هلم القدرة على اإل، ضابط 29صغرية تتكون من 
 .النشاط السري داخل اجليش

جمال عبد  هذا الضعف أزعجو  ،ضابط 39لم يكن به سوى فأما األمن السياسي 

جهزة إعادة بناء أ رأىومن هنا  به،هو ، فقد خشي أن يتكرر االنقالب الذي قام الناصر
 .األمن

 ،توىل مسئولية املخابرات احلربيةلي( زكريا محيي الدين( )عبد الناصر) واختار

صالح الدسوقيواستعان بالضابط 
 لتأسيس جهاز أمن سياسي قوي. (3)

سات احمليطة بتأسيس جهاز املباحث العامة، أورد شهادة كل من ولتوضيح املالب
يقول  أول رئيس  للجهاز، واللواء أحمد رأفت النحاس، صالح الدسوقياللواء 

 ”: صالح الدسوقي

                                                

 [.1222. ]الخيال ط. دار -" النكسة  –المخابرات -الثورة" -( صالح نصرتفاصيل عن نشأة جهاز المخابرات العامة انظر: كتاب )لمزيد من ال (1)
عمل )صالح الدسوقي( كمندوب للجيش في وزارة الداخلية، وتولى فيما بعد منصب محافظ القاهرة، ثم تولى منصب سفير، ثم اختلف مع عبد  (2)

 البالد. الناصر، وظل خارج



       

 

إبراهيم بك 

مامإ

الناصر عبد

بد الناصرع 

“ي باشاالنقراش

زكريا محيي الدين

                                                

 .تعرض )محمد إمام( لالعتقال بالسجن الحربي فور قيام الثورة (1)
 .يناير28قارن بين أسلوب الضباط األحرار في تفكيك بنية النظام الملكي، وبين أسلوب التعامل مع بنية نظام مبارك بعد ثورة  (2)



          

عبد الفتاح رياض، أحمد الوتيدي، يسري الجزار، كوثر ] 

، [عبد القادر، محيي خفاجة، أنور نصار، محيي سالم



       

“

أول رئيس للمباحث العامة احلديث عن ظروف  اساللواء أحمد رأفت النحيكمل و 
 ( قائاًل:2593) أغسطس سنة 33يف  إنشاء املباحث العامة

” 

علي ماهر باشا

                                                

 [.233–212:ص] –[ 2333]ط –( محمد صالح الزهار، )ا للداخليةوزيرً ( الناصر عبدلمزيد من التفصيل عن نشأة المباحث العامة انظر: ) (1)



          

حسن طلعت

وأحمد رشديوممدوح سالم

وحسن أبو باشا

“يوسعد الشربينوالنبوي إسماعيل

                                                

 [.233:ص]-)محمد صالح الزهار( – ا للداخليةوزيرً  (الناصر عبد)كتاب  (1)
 [.125:ص]  – [1282-1235] "البوليس السياسي في مصرانظر: قائمة أسماء الضباط في " (2)
 [، حيث كان يتولى حراسة المحجوب.1223رئيس مجلس الشعب، )رفعت المحجوب( عام ] قتل المقدم )عمرو سعد الشربيني( في عملية اغتيال (3)



       

 

إذ سرعان  ؛ا على قمة جهاز املباحث العامةكثريً   اللواء أحمد رأفت النحاسمل يلبث 
العرتاضه على بعض قرارات وزير الداخلية  (2592)سبتمرب  32ما متت اإلطاحة به يف 

 )نقل بعض ضباط املباحث العامة مت النحاس، ويف أواخر أيام الناصر جمال عبدنذاك آ

، مث (2)منهم( وإعادة تعيني ضباط من جهاز املخصوص بدالً  ،جلهات شرطية أخرى
لك مت رئاسة املباحث العامة، وبذ العظيم فهمي عبد توىل ضابط البوليس السياسي

وصل االنقطاع التارخيي الذي حدث بني جهاز املخصوص واملباحث العامة، مبا يضمن 
 االستفادة من اخلربات املرتاكمة لألول.للثاين 

، عن طبيعة األسلوب صالح الدسوقي وأحمد النحاستكشف شهادة كل من 
الذي اتبعه الضباط األحرار لتفكيك منظومة األمن السياسي املوالية للملك ولربيطانيا، 

 وكيفية بناء منظومة أمن سياسي موالية للنظام اجلديد، وميكن إجيازها كالتايل:

كـمحمد إبراهيم إمام غاء جهاز املخصوص، والقبض على قياداته إل .2

، وإحالة باقي القيادات للتقاعد، مما كفل القضاء فعلًيا على ومحمد يوسف
 نفوذ اجلهاز.

تكوين جهاز جديد من عناصر شابة، كانت تعمل بإدارات أخرى بالداخلية،  .3
من وبذلك ضُ  واملشهود له بالكفاءة، أحمد النحاسوبرئاسة ضابط الشرطة 

 والء عناصر اجلهاز اجلديد للثورة.

                                                

 [.223:ص] – ا للداخليةوزيرً  (الناصر عبد)كتاب  (1)



          

،واستقرار اجلهاز األمين اجلديد، متت االستعانة بعد مضي عام على الثورة  .2
أحمد ببعدد من ضباط املخصوص لالستفادة من خرباهتم، كما متت اإلطاحة 

، دون أن ميثل التحاق الضباط القدامى باملباحث العامة؛ أي هتديد النحاس
 هاز لقيادة الثورة.لوالء اجل

استفاد جملس قيادة الثورة من عالقاته القوية بأمريكا، لتدريب أفراد اجلهاز  .9
 اجلديد ورفع مستواهم األمين.

تشعب اهتمامات اجلهاز السياسي اجلديد  حرصت القيادة السياسية اجلديدة علىو 
ه احلياة السياسية جعلى كل أو  امنذ البداية إحكام قبضته اوحماولته ا،مبا يتفق واهتماماهت

 :(2)املباحث العامة منتكون جهاز ، فيف البالد

 

 

ومراقبة اجلمعيات والنوادي  ،وكان دوره احلد من النشاط الضار مبصاحل البالد
ة فاجلمعيات اخلريية واالجتماعية واألنشطة الرياضية اليت ينتظم فيها شباب الطائ

سرائيليني والبحث والتحري عن اإل ،ودة مبصر يف ذلك الوقتجاإلسرائيلية اليت كانت مو 
مكافحة هتريب و  وغريهم من رعايا الدول العربية الذين يرغبون يف جتديد إقامتهم بالبالد،

 خلارج.االنقد إىل 

 

                                                

 [.333:ص]–[ 1282–1222] "البوليس المصري" (1)



       

 

أو اهليئات  وإبعاد تأثري اجلماعات واألحزاب ،ويهتم بإبعاد التيارات احلزبية عن الطلبة
املتطرفة أو ذات امليول واملبادئ اهلدامة عنهم، وكان من واجبات ضباط هذا املكتب 

 ،يوعينيومراقبة الطلبة الش ،املرور على الكليات واملعاهد واملدارس لتفقد حالة الدراسة
 والكشف عن تذمر الطلبة.

 

ن الصحفيني وتنفيذ متطلبات إدارة املطبوعات ونيابة الصحافة والنشر للتحري ع
 والتنفيذ تعليمات الرقابة العسكرية.

 

دور الطباعة حىت ال يتمكن أحد من طبع أو إعداد نشرات مثرية  ملالحظة نشاط
ظفي وعمال اقبة مو ومر  ،للخواطر أو تتضمن ما خيالف القانون أو تسئ إىل النظام اجلديد

 هذه الدور للتعرف على ميوهلم.

 

ومراقبة  ،ونشاط النقابات العمالية ،ملالحظة النشاط اليساري داخل صفوف العمال
 هتا.ااجتماع

 

 السابق. ملراقبة اخلطرين على أمن الدولة وأنصار العهد



          

 

 ،وحماولتها اسرتداد ما فقدته على يد النظام اجلديد ،ملراقبة نشاط األحزاب السابقة
 .ومناهضة الشائعات وحماربة التفرقة الدينية

 

 

 

 

حتدي واجهته هو إضراب سارت املباحث العامة على خطى املخصوص، وكان أول 
، (2593)أغسطس  23 يف دارة مصنع كفر الدوارإقامت العمال بكفر الدوار حيث 

، العمل العمال إضراهبم عنفأعلن كوم محادة، فرع املصنع ببنقل جمموعة من العمال إىل 
 م، وعندما حضرت قوات البوليس لفض اإلضرابوقاموا بوقفة احتجاجية إلعالن مطالبه

أشخاص بينهم اثنان من رجال البوليس، وقامت  5كات انتهت مبقتل حدثت اشتبا 
قوات اجليش والشرطة بالقبض على العشرات من العمال، وُعرضوا على حمكمة عسكرية 

عبد المنعم أمينبرئاسة عضو جملس قيادة الثورة 
، فحكمت احملكمة بإعدام العاملني (2)

 9ذ فيهما احلكم بتاريخ سنة(، ونف29) ومحمد البقري سنة(،25) محمد خميس
 (.2593سبتمرب )

                                                

 .الثورةعرف )عبد المنعم أمين( بعالقاته القوية باألميركان، وكان يعد من أبرز رجالهم بمجلس قيادة  (1)



       

على تقارير املباحث العامة اليت عرضت عليه أثناء  محمد نجيب وعلق الرئيس
 ”أحداث الشغب بكفر الدوار قائال 

 “ (2). 

المخصوص حسن لقسم ( توىل رئاسة املباحث العامة ضابط ا2509)عام ويف 

طلعت
، وسبق لطلعت أن شارك يف قمع أعمال املقاومة ضد اإلجنليز اليت كان يقوم (3)

(، مث أشرف على اجملازر الدموية حبق اإلخوان املسلمني 2599هبا اإلخوان يف القناة عام )
 لحسن طلعت، ويعود  اللواء فؤاد عالم(، وكان من أشهر تالميذه: 2509عام )

(؛ إذ: )شاهد أثناء رحلة عمل له بفرنسا 2505وات األمن املركزي عام )فضل إنشاء ق
تقوم بدور مثيل لدور األمن املركزي،  crsفرقتني فرنسيتني حلفظ األمن إحدامها: تدعى 

لم ، وهى فرقة باجليش تعمل باألعمال البوليسية يف وقت السالجندرمةوالثانية: تدعى 
بعد عودته  ت احلرب تبًعا لوزير احلربية، فنقل الفكرةتبًعا لوزير الداخلية، وتعمل يف وق

( ما 2595واليت بلغ تعدادها حبلول عام ) قوات األمن المركزيللمسئولني، ومت إنشاء 

 .(2)آالف جندي 1يزيد عن 

                                                

 [.152:ص]–[ 1252ط. ] –المكتب المصري الحديث  –كنت رئيسا لمصر" مذكرات )محمد نجيب( " (1)
 [.1251-1232[، وله كتاب بعنوان: "في خدمة األمن السياسي" ]1251]إلى عام [1232]خدم بأجهزة األمن السياسي من عام  (2)
 [.358:ص] –[ 1222ط]  -دار الخيال  – (ديمحمد الجوا) –"مذكرات قادة المخابرات والمباحث"   (3)



          

قى وأجهزة األمن األجنبية، وتل املباحث العامةواستمرت العالقة القوية بني جهاز 
 تدريبية باخلارج. دورات املباحث العامةأغلب قيادات 

 لساداتااليت اعتقلها  الناصر عبدا ضمن جمموعة سجينً  بحسن طلعتوانتهى احلال 
املباحث العامة ليصري قطاع مباحث تغري اسم جهاز (، و 2592)مايو  29يف أحداث 
 أمن الدولة.

 كانوا من ضباط املباحث العامة (2592)ويالحظ أن معظم وزراء الداخلية بعد عام 
النبوي و ،(2599-2599) والسيد فهمي (،2599–2592) مدوح سالممك

 رشدي وأحمد (،2519-2513) باشا حسن أبوو(، 2513-2599) إسماعيل
 وحبيب العادلي( 2552-2555) الحليم موسى وعبد (،2519-2510)
(2559-3522). 

من آخر ضباط املباحث العامة الباقني يف املشهد السياسي،  حبيب العادليويعد 
(، وخدم مبكتب الشئون العربية، وحصل 2509عام ) املباحث العامةحيث التحق ب

، مث عني رئيسا جلهاز مباحث أمن (2)(2519على )دورة مكافحة إرهاب بأمريكا عام )
(، وانتهى به احلال سجيًنا بعد 2559(، مث وزيًرا للداخلية عام )2559الدولة عام )

 (.3522يناير ) 39ثورة 

       

                                                

 [.253:ص] – [2335] ط –الهيئة المصرية العامة للكتاب  – (محمد الجوادي) –[ 2333–1282] "قادة الشرطة في السياسية المصرية" (1)



 
 



          

يوليو  32منذ إنشائها حىت قيام ثورة من خالل استعراض تاريخ أجهزة األمن السياسي 
( حلماية احلاكم املستبد، مث سخرها اإلجنليز 2159ا نشأت يف عام)جند أهن (،2593)

(، لتستفيد من 2525حلماية مصاحلهم وحلفائهم، وتطورت تطوًرا كبريًا بعد ثورة )
ة، وبالتايل ثور بؤ باندالع حدث شعيب ضخم مثل القصورها يف عدم القدرة على التن

وجماالت عملها لتتمكن من رصد الرأي العام بدقة، مما يسهل عليها  وسعت اهتماماهتا 
، أخذت عيناتا من األرببدءً كبح مجاح أي ثورة شعبية مستقبلية هتدد هيمنة االحتالل، و 

 جتاوزاهتا تزداد، فظهرت ممارسات مثل:

انني املنظمة يف خروج سافر على القو  اوتصفيتهم جسديً سيني تعذيب اخلصوم السيا
ها، ومتتعت آنذاك مبظلة محاية ضمنت هلا عدم احملاسبة على جرائمها وجتاوزاهتا، لعمل

 -لتتحول إىل دولة داخل الدولة، تسعى لتحقيق هدفني:

 محاية النظام احلاكم. .2
 الربيطاين. احملتلمحاية  .3

يوليو، فديس الشعب  32الثاين عقب جناح ثورة مث ازداد تغوهلا بعد تأسيسها 
وامتهنت كرامته، وسرقت أمواله، وسنت تشريعات ختنق حرياته، وعلقت املشانق، 

 وفتحت املعتقالت لألحرار من أبنائه.

 

 

 



       

 وباستدعاء تواريخ خدمة أبرز قيادات جهاز األمن السياسي:
سن حلمذ على يده ، مث تتإلنجرام وكين بويدكان تلميذا   سليم زكيجند أن 

، وتتلمذ على يديهما كل من حسن طلعتعلى يد  باشا حسن أبو، وتتلمذ طلعت
 .عالم والعادليعلى يدي  حسن عبد الرحمن، وتتلمذ فؤاد عالم  وحبيب العادلي

 

  2553)سنة  32باألمن السياسي مبصرخدم  إنجرام إلكسندرالعميد-
2539) 

 كين بويد
 .(2529-2532)سنة  29باألمن السياسي  مبصر خدم  (2)

  (2591-2535سنة ) 31باألمن السياسي  خدم سليم زكياللواء. 

 (.2592-2525سنة ) 23باألمن السياسي  خدم حسن طلعت اللواء 

  (2519-2593سنة ) 23باألمن السياسي  خدم باشا حسن أبواللواء. 

  (2519-2595سنة ) 30باألمن السياسي  خدم فؤاد عالماللواء. 

  (3522-2509) سنة 90 باألمن السياسي خدم  العادلي حبيباللواء. 

 

 

 
                                                

 .جنيه في السنة 1233براتب  [ مديًرا عاًما بوزارة الخارجية المصرية1223كان يعمل قبل توليه منصب مدير اإلدارة األوربية عام ]  (1)



          

ياسي  استمرار أجهزة األمن السوهذا التوريث التارخيي للخربات يكشف أحد أهم أسباب 
م ، بالرغم من تغري اسم اجلهاز وشكل النظايف أداء نفس األدوار عرب العهود املختلفة

( إىل 3522يناير ) 39از بعد ثورة يستدعي عدم االكتفاء بتغيري اسم اجله احلاكم، مما
قطاع األمن الوطين، وإمنا يستلزم فتح حوار جمتمعي يطرح تصورات ومقرتحات إلجياد 

 خدمة النظام احلاكماالقتصار على  يعمل على خدمة الشعب الجهاز أمين حقيقي، 
 .وحلفائه بالداخل واخلارج

 ات هامة:وال يسعني في خاتمة الدراسة إال أن أذكر بثالثة مالحظ 

محالت تطهري الشرطة من العناصر الوطنية، و اليت قام هبا اإلجنليز أثناء إشرافهم على  .2
(، وعقب 2113(، وخصوًصا عقب احتالهلم ملصر عام )2590-2113الشرطة )

(، أدت هليمنة الشخصيات غري الوطنية على منظومة الشرطة املصرية، 2525ثورة )
متيز به جهاز الشرطة آنذاك يف تعامله مع وهو ما يفسر السلوك القمعي الذي 

 املواطنني.

التغريات السياسية الكربى اليت مرت هبا مصر صاحبها دائًما اعتقال كبار مسئويل  .3
( مت اعتقال رئيس املخصوص 2593يوليو ) 32جهاز األمن السياسي، فبعد ثورة 

مايو  29 يف السجن احلريب، وبعد حركة التصحيح يف اللواء محمد إبراهيم إمام
شهور، وبعد  9ملدة  اللواء حسن طلعت( مت اعتقال رئيس املباحث العامة 2592)

الدولة اللواء حسن ( مت القبض على رئيس مباحث أمن 3522يناير ) 39ثورة 

 ، ولعل ذلك يكون عربة ملن يأيت بعدهم.عبد الرحمن



       

 من احلزبا بدءً إن تاريخ احلركات اجلهادية واملقاومة اليت تصدت للمحتل وأعوانه،  .2
جمعية بومروًرا  مصطفى كامل، ومحمد فريد، وعبد العزيز جاويشالوطين بقيادة 

 ، ورموزها:(2)التضامن األخوي

، وإنتهاء  باجلماعات إبراهيم الورداني، وعبد العزيز علي، وآل عنايت()
اإلسالمية املعاصرة، يؤشر على أصالة الشعب املصري ورفضه للظلم واالستبداد، 

 تعداده للتضحية من أجل احلرية والكرامة.واس

  

                                                

لتنظيمين ا يالحظ أن نظام آخذ البيعة في جمعية التضامن األخوي يشبه كثيًرا نظام أخذ البيعة لدى النظام الخاص باإلخوان المسلمين،كما أن عمليات (1)
(؛ مما يوحي بوجود عالقة بين جمعية 1228م )تشابهت كثيًرا، كما أن عضو جمعية التضامن األستاذ )عبد العزيز على( انضم لتنظيم )سيد قطب( عا

 .التضامن األخوي والنظام الخاص



          

 

 

 

 

 ضباط جهاز المخصوص

 

 

 

 

 

وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن عمار .. صاحب 

 مذكرة حل جماعة اإلخوان

  



       

 

 

  

 

 

الرئيس: محمد نجيب لحظة القبض عليه من 

 .أنصار جمال عبد الناصر

 

 

 

 

 

 األستاذ/ سيد قطب في المعتقل.

 

 

  



          

 

 

 

 

 
 

 الرفاعي رحمه اهلل. أحمد

 

 

 

 

 

يوم قبل ترحيلي لمعتقل أبو  28زنزانة لبثت فيها

ارتفاع العتبة كان مقصوًدا لملئ أرضيتها  .زعبل

 لكي ال أتمكن من النوم. ،بالماء 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 معتقل أبو زعبل شديد الحراسة.

 

 

 

 

 

مع شاويش معتقل أبي زعبل ... الشاويش 

 .يناير 82حسين .. بعد ثورة 

 

 



          

 

 

 

 

األخ طارق علي أثناء وقفة تطالب بحل جهاز 

األمن الوطني، وأصيب بعدها إصابة بالغة في 

 أحداث العباسية.

 

 

 

 
 

 صورة اللواء حبيب العادلي ببدلة السجن.

  



 
 

  



          

رسالة ماجستري غري  - (الوهاب بكرد عب)( 2533-2159البوليس يف مصر ) -2
 آداب عني مشس. (2599)منشورة عام 

 ط - مكتبة مدبويل -( الوهاب بكر عبد)( 2593-2533البوليس املصري ) -3
[2511.] 

رسالة  - (حممد خريي طلعت)( 2520-2533) البوليس السياسي يف مصر -2
 آداب عني مشس. (2510)ماجستري غري منشورة عام 

رسالة  - (حممد خريي طلعت)( 2593-2529البوليس السياسي يف مصر ) -9
 آداب عني مشس. (2553)ورة عام دكتوراه غري منش

ط  -مركز حبوث الشرطة  - (2512-2112الشرطة والنضال الوطين ) -9
[2513.] 

 [.2515]ط  - دار املعارف - (العزيز علي عبد)مذكرات  -الثائر الصامت  -0

ملعارف ط دار ا -)عبد الرمحن الرافعي(  -الثورة العرابية واالحتالل اإلجنليزي  -9
[2512.] 

الوهاب  عبدد/ ) -( 2595-2532)ضواء على النشاط الشيوعي يف مصر أ -1
 [.2512] ط -دار املعارف  - (بكر

 -( فو ؤ الر  املنعم عبد عبد)مذكرات  -أرغمت فاروق على التنازل عن العرش  -5
 [.2511]ط  - الزهراء لإلعالم العريب



       

 [.2553ط ] -األهرام  -مذكرات )خالد حميي الدين(  -اآلن أتكلم  -25

 [.2550ط ] -املكتب املصري احلديث  -)فؤاد عالم(  -اإلخوان وأنا  -22

)عبد       -( 2532( إىل )2529تاريخ مصر القومي من ) -( 2525ثورة ) -23
 [.2519ط ] -دار املعارف  -الرمحن الرافعي( 

 (ظيم رمضانالع عبد) -األصول التارخيية والفكرية  مجاعات التكفري يف مصر -22
 .[2559] ط -اهليئة املصرية العامة للكتاب  -

 -دة دار الطليعة اجلدي - (رفعت السعيد) -حسن البنا مىت؟ وكيف؟ وملاذا؟  -29
 .[2559] ط

ط  -دار اخليال -)صالح نصر(  -النكسة(  -املخابرات  -)الثورة  -29
[2555.] 

ياسية ت السمذكرات قادة العمل الوطين السري واالغتياال - "يف ضوء القمر" -20
 [.3551]ط  - مكتبة الشروق الدولية - (حممد اجلوادي) - [2525-2539]

 [.3555] ط - (حممد صالح الزهار) -ا للداخلية وزيرً  (الناصر عبد) -29

 - (حممد اجلوادي) - [3555-2593]قادة الشرطة يف السياسية املصرية  -21
 [.3551]ط  -اهليئة املصرية العامة للكتاب 

ط  -املكتب املصري احلديث  -مذكرات )حممد جنيب(  -ت رئيسا ملصركن  -25
(2519.) 



          

 [.2555]ط  -دار اخليال  - (حممد اجلوادي) -مذكرات قادة املخابرات واملباحث  -35

 التقرير االسرتاتيجي الثاين -خر للحركة اإلسالمية ملخص دراسة الوجه اآل -32
 جمللة البيان.

 [.2519] ط -دار الشروق  - (حمسن حممد) - "من قتل حسن البنا" -33

حمسن ) -أيام هزت مصر)التاريخ السري ملصر بالوثائق الربيطانية واألمريكية(  9 -32
 [.2519] ط - (حممد

مركز الوثائق والبحوث التارخيية ملصر املعاصرة  - [2525]عاما على ثورة  95 -39
 [.2505]ط -األهرام  -

  



 
 

 



          

 
 3 

7 

21 

 21 (2081الظوغلي وديوان الوالي ) 2

 21 (2017تأسيس القلم المخصوص ) 1

 28 (2081محاوالت اغتيال الخديوي إسماعيل ) 3

 27 (2078تصفية وزير المالية ) 1

20 

 18 (2003إعادة هيكلة البوليس ) 2

 11 تصفية مؤسسات الدولة من العناصر الثورية 1

 11 بدء المقاومة السرية 3

 13 تأسيس جهاز أمن الحدود 1

 11 انهيار نظام دوفرين 1

 11 فصل الضباط الوطنيين 8

18 

 11 (2128بطرس غالي )اغتيال  2

 31 تداعيات االغتيال 1

 31 (2128إنشاء مكتب الخدمة السرية ) 3

 38 سن قوانين تجرم المقاومة 1

 38 تزايد االغتياالت 1

 30 ضباط الشرطة وجمعية التضامن األخوي 8

11 

 13 (2120-2121الحرب العالمية األولى ) 2

 11 2121 تيال السلطان حسين كاملمحاولة اغ 1

 11 (2128) إنشاء المكتب العربي 3

 18 اندالع الثورة 1

 11 البوليس وقمع الثورة 1

 11 تطهير البوليس من العناصر الثورية 8



       

11 

 11 (2121إنشاء القسم المخصوص ) 2

 10 لتضامن األخوي"جدول بعمليات "جمعية ا 1

 88 (2111إنشاء اإلدارة األوربية ) 3

 80 أسباب عدم اكتشاف منفذي االغتياالت 1

 78 نظرية "عقل أوروبي وأيد مصرية" 1

 72 سليم زكي األب الروحي ألجهزة األمن السياسي 8

 71 قضية االغتياالت الكبرى 8

 71 مواقف تاريخية لحظة اإلعدام 7

 78 ي لسليم زكي ومقتلهالتدرج الوظيف 0

 70 لمواجهة المقاومة أساليب اإلدارة األوروبية 1

 08 األمن السياسي والتيارات الشيوعية 28

 02 (2138إنشاء مكتب العمل ) 22

 01 (2131قمع مظاهرات الطلبة ) 21

 01 األمن السياسي وإدارة الدولة 23

 01 (2137إلغاء اإلدارة األوربية ) 21

 01 الوظيفي لضباط األمن السياسيالرضا  21

00 

 11 حسن البناجهاز المخصوص يغتال  2

 283 عالقة المخصوص بالسفارة البريطانية 1

228 

 221 حل جهاز المخصوص 2

 223 المخابرات األميركية والمباحث العامة )أمن الدولة( 1

 220 ضباط المخصوص في المباحث العامة 3

 212 المباحث العامة على خطى المخصوص 1

211 

 211 الصور 2

231 

230 
 




