الجمهورية الثالثة  ،وتحديات المربع األول
بقلم  :رائف محمد الويشى
 03أبريل 2302
الجمهورية الثالثة في مصر على وشك الوالة  ،وهى جمهورية تستحق بجداارة ن تودو ممةدعة عدب تدابات يةها فدي نشدةا عايداة لل لادا ولدا
جمهورية مصر األولى في فجر يوم  32يولةو  ، 2593واتتمر في ندا عملها في جو مشحو بالتوتر حتى عصدر يدوم  32تدتتمتر 2591
 ،ني ننها عاشت لماة  22عاما  ،بةنما ولا الجمهورية الثانةة في مصدر فدي مسدا يدوم  32تدتتمتر  2591وتدةنتهي العمد بهدا رتدمةا فدي
 21يونةو الاادم  ، 3123وهى بذلك تتوو قا بلغت  23عاما مب عمر مصر لل
تدنمر تددريعا علددى نهد معددال كد جمهوريدة مددب هددذو الجمهوريدا الددث
وهعائمها  ،وذلك كما يلي :

 ،والتددي تختلد

فةمددا بةنهددا فدي عصددورها ومشدداكلها وانتصدداراتها

الجمهورية األولى :
إذا نراد التاحث ن يجا جملة مب فارة واحداة تلخدأ نعمدال تلدك الجمهوريدة  ،فداألرج إنهدا تدتوو " العمد علدى تدةادة واتدتا ل وتنمةدة
مصر " لل
تحايا الجمهورية األولى :
خاضت تلك الجمهورية معارك هامةة للةع لةأص دةةعأص با غ ةالن دل غنةو دغهةا ةأ ولةت ب ةل الجهةاص للةع ب ةل م ةف للةع ا
هادتها الشا ة التي لملت ي ظفبف ا ت من لها النجاح نأ با هت لأص تجأيات ك هفص بمتشا كة بغذكفها هما يلي :

ة

ة

 -2مجموعة التحايا الااخلةة  :بدهم مالمجها هي دل لةالح دغل ها يستلزم ب تا بماا بتتكول تلك المجمولة من التجأيات التالهة :
 النهوض خطط التنمهة المنهارص المجتمع خاةة ي الزرالة بالتعلهم بال جة بال نالة .. موا هة ال نف تجنهق العأالة اا تمالهة .. ناء هش وى نأ بضح ضعف الجهش عأ دل تلنع هزيمة منكفص للع يأ ل ا ات ةههوغهة ي لام .. 8491المشاك العاة ة داخ المجمولة التي امت اغنالب يولهو  8491عأ دل بضح دغها غهف متجاغسة ..
 العم للع -3مجموعة التحايا الخارجةة  :بتأبر تلك التجأيات ي لأص مل ات :
 موا هة لسفائه كنوص غاشئة ب وية ي المنطنة .. موا هة ااستعمار الممث ي لغجلتفا .. للادص ههكلة العال ات الخار هة لخأمة فامج التنمهة ي م ف ..كانت ك توقعا المراقتةب ترج فش الاةادة الجاياة في مصر  ،فالتحايا الااخلةة والخارجةة كتةرة  ،وفوق ذلك فإ تلك الاةادة في يا
شتاب عاي الختر لل لوب الملفت للنظر ن الاةادة الشابة التي قاد الجمهورية األولى نظهر احترافةة ال بأس بها في إدارة الت د  ،خاصة
في مجالي التنمةة وبنا الجةش  ،وهو ما نثار انتتاو قوى الخارج إلى ضرورة وند تلك الاةادة وإغراقها في مشاك ال تخرج منها لل
ظهر دور مصر على الصعةا الاولي من خال تأسهسها لجفكة دب لالم ااغجهاز ي اغأبغج الهنأ ي د في لام  8499كزلهمة للأب التي
لاغت بتعاغع من ااستعمار ..
كما نوضحت صفاة األتلحة التشةوةة التي لنأتها م ف ي س تم ف  8499دل الغفب سهتجفك سفلة ك هفص للخالص من النهادص الجأيأص ي
م ف التي تتخذ فاراتها أسلوب سهادي لم يعتاده الغفب منها بلل لم ي ع إل مشاك ك هفص ستهأد م الجة ي الشفق ا بسط ..

في عام واحا وهو عام  ، 2591واجهت مصر مؤامرتة ب مب العةار الثاة لافعها إلى االنهةار والرجوع بها إلى المربع األول  ،حةث
االتتجاا مب الغرب واالتتئذا منه قت اتخاذ ني قرار :
هي – بما زالت  -المساهم الفئهسي ي ال نك الأبلي

المؤامرة األولى  :سج ت دمفيكا يأها من خطط تموي السأ العالي ي يولهو 8491
دضطف ل أ الناةف للع تأمهم النناص لتو هف العملة ال ع ة الالزمة ل ناء السأ العالي ..
المؤامرة الثانةة  :با هت م ف ي غو م ف  8491لأباغا ثالثها مسلجا من اغجلتفا ب فغسا بلسفائه بكال الغفض ا ساسي منل هو الخالص
من النهادص الجأيأص بتجطهم الجهش الم في بالف وع م ف للع لهأ ااستعمار ب أ خف ت م ف من هذه المعفكة مكاسب ك هفص نأ
دغنذت هشها عأ سج ل من سهناء بدرغم اإلتجاد السو هتي وى العأبال للع سجب واتها بخف ت م ف من تلك المعفكة ب أ د فزت
عض المكاسب الأبلهة سفلال ما استثمفتها ي خطط التنمهة ..
تمث ال تفص الوا عة هن لامع  8411 8491العنأ الذه ي للتنمهة الشاملة التي غهفت ب ل الجهاص ي هوت الم فيهن التعلهم غهض نوص
بالجهش الم في تخطع الخطوط الجمفاء التي تنلق الغفب ي مجالي ال واريخ بةنالة الطائفات بالم اغع اغتشفت ك المجا ظات
با رض الزرالهة زاد ت ر عتها ببزلت للع ال نفاء ب ننت اغت ارا ك هفا ي العأالة اا تمالهة بالسأ العالي تم لغشاؤه بب ف الكهف اء
الالزمة التي غهفت هاص المواطن كما دغل دغنذ م ف من اف ات ب ه ال مأمف ب أ لكست در ام التنمهة اا ت ادية لتلك ال تفص مستوى
م ف للهها عأ اغتهاء مف لة الجمهورية ا بلع ..
زاهف بمستن بالأ بهع در ام لم ت
لاا بني عتا الناصر نتس النهضة الحايثة في مصر معتماا على ث ثة عناصر رئةسةة  ،وهى ما يلي :
 -2الجةش الاوى
 -3المثافو
 -2الاطاع العام
كال الغفب – بمعل لسفائه – يفا ب م ف هأا كال غهف م أق تارص بم طفب ي ت كهفه لزاء ما يجب علل تارص دخفى  ..كال الج
يجب دل يختلف لن الخنق اا ت ادي كما أث ي ب ف التموي بيجب دل يختلف لن التكت المسلح كما أث ي العأبال الثالثي لنأ
كال تسلهح لسفائه تع دسناغها ب هامها ب أها ف ة لسكفية تنسم هها ظهف الجهش ي  11لأ عل للتخلص من هادتل ..
ددت غكسة  8411للع غتائج لكسهة تماما لم تخطف للع ا الغفب الشعب الم في دةف للع مواةلة النتا نهادص ل أ الناةف بالجهش
الم في تخلص من هادتل التي شا ها التخ ط بال جوص التي كاغت هنل ب هن الجهش اإلسفائهلي أ لت ي دغسطس  .. 8411اخت ار
غستطهع دل غنو دل المجابلة الثالثة للغفب – بمعل لسفائه – أ اءت ش ك هف ب أ ما يعنع دغهم أ يأ عول الثمن في ا ..
تعرضت الاةادة المصرية في الجمهورية األولى للمرة الرابعة منذ نشأتها إلى الفحأ مب قت الغرب  ،كا ذلك في عام  2591بغرض التحث
عب نااط ضعفها للخ ص منها  ،لاا وجاوها في خلةة نائمة تابعة تاتع في صفوف الاةادة المصرية لل
ياول هنرى كةسنجر قى مذكراته التي تشرح ما جرى في عصر يوم  32تتتمتر  ، 2591فةاول ننه قا تحا في تلك األيام – ياصا
نغسطس  2591عناما اشتوت إترائة ألمريوا مب حائط الصواريخ المصري  -مع السفةر اإلترائةلي في واشنطب – إتحاق رابةب  -ونخترو
بأ على إترائة ن تنتظر لماة شهر نو شهريب أل هناك نحااثا هامة تتجرى قريتا في المنطاة لل لاا قامت بالخ ص مب عتا الناصر
خلةة نائمة زرعتها نمريوا منذ الستةنا في قلب الاةا دة المصرية لل رح عتا الناصر في عاصمته صريعا بعا ن صما على الحاود لل
الجمهورية الثانةة :
إذا نراد التاحث ن يجا جملة مب فارة واحاة تلخأ نعمال تلك الجمهورية  ،فالثابت إنها تتوو "  % 55مب الاضةة في يا نمريوا " ،
بهذو العتارة المهةنة لشعب مصر التي رددها كثةرا المسئول األول عب الجمهورية الثانةة نمام شعته نستطةع ن نعطى ملخصا عب معالمها ،
وهى مستمرة – كما نوضحنا – منذ  23عاما وتةنتهي العم بها في  21يونةه  3123لل
عناما تولى ننور السادا – مؤتس الجمهورية الثانةة – زمام األمور في مسا  32تتتمتر  2591كانت المخابرا المصرية تنفذ نه
ونطول عملةة في تاريخها واتمها " دكتور عصفور "  ،كانت عتارة عب زرع نربع مةوروفونا في قلب السفارة األمريوةةلل

( كشف ا ستاذ مجمأ سنهن ههك لن تلك العملهة ي فغامجل " مع ههك " ي يوم  81ديسم ف  1114ب ا دل هذه العملهة تعأ من دغجح
بدخطف لملهات التجسس ي تاريخ المخا فات ي العالم با تعادلها ي النجاح لا العملهة " دلتفا " لنأما غججت مخا فات الجل اء ي
أبثها ) لل
الش فص ا لماغهة دثناء الجفب العالمهة الثاغهة مما ع ال فيطاغههن با مفيكههن للع للم كام كا ة التجفكات ا لماغهة
أدت العملهة ي ديسم ف  8411باستمفت تع عأ ب اص ل أ الناةف ب ع غهاية  8414دخ فت المخا فات الفئهس ل أ الناةف أل د أ
المهكف وغات المزربلة أ غن خطة اغتها للفئهس م أرها دمفيكا بلسفائه لما السم دب المفض ..
لم يكن دغور السادات للع للم تلك ا لعملهة تع عأ دل تولع رئاسة م ف بهذا ي فر الشكوك الأائمة التي كاغت تجهط ت ف اتل منذ مأص
طويلة  ..كال يعلم العملهة ك من ال فيق دب مجمأ وزي ( بزيف الجف هة ) بال فيق مجمأ ةادق ( مأيف المخا فات العسكفية ) برئهس
ا ركال ( ال فيق رياض ثم دة ح ال فيق ةادق ) بدمهن هايأى ( مأيف المخا فات العامة ثم دة ح د مأ كام ) بسامي شفف (
سكفتهف ل أ الناةف ثم بزيف شئول رئاسة الجمهورية ي لهأ السادات ) بشعفابي معة ( بزيف الأاخلهة ) بللع ة ع ( رئهس بزراء
ل أ الناةف بغائب رئهس الجمهورية ي لهأ السادات ) بمجمأ سنهن ههك ( رئهس ا هفام ) ..
ث يضة األتتاذ هةو في برنامجه ننه نختر السادا بتلك العملةة في نبري  2592عنا ماابلته في معرعته في برقاش  ،وقا ن
المةوروفونا نععت مب نماكنها في السفارة األمريوةة بعا ذلك بعاة نتابةع لل
ام السادات ي  89مايو  8418الن ض للع ك من لل ةلل ما كاغت تجويل تسجهالت العملهة ل
ما يتعشوا ع " ..
للهل ب أ ا ذلك ةفا ة ي خطاب لام دمام الشعب " لتغأيت ههم

ور

نأ بة للههم

دل ي لوا هم

ل توب تسم الظروف السةاتةة في عام  2552في عها حسنى متارك بالو م عب العملةة عصفور  ،لذلك نجا األتتاذ هةو في كتابة "
نكتوبر  92الس ح والسةاتة " طتعة األهرام األولى عام  2552ياول ملمحا ما يلي :
" الجنهنة دل هذا الجهاز الك هف -ين أ المخا فات العامة  -كال أ نق لن سل مستوى لا ي مجا ا من النومي ب أ بةلت ك اءتل للع أ
دغل تمكن من بضع د هزص تن ت بتسجه ي هت بمكتب النائم للع شئول الم الح ا مفيكهة " دبغالأ هف س " ب أ شملت الف ا ة ك
غف ة هل ما ي ذلك مكتب ممث بكالة المخا فات المفكزية ا مفيكهة " يو هن تفبل " بمسكنل دي ا " ..
وقا تتاه إلى هذا التلمة – وبستب نفس الظروف السةاتةة كما ي حظ  -وزير الخارجةة األتتق السةا محمود رياض في مذكراته التي
صار بعنوا " نمريوا والعرب " في عام  ، 2521فاا قال نلم في صفحتي  225 / 222عب العملةة عصفور بما يلي :
" دخ فغي شعفباى معة دل م ا ث الأاخلهة استطالت دل ت ع د هزص ت نت ي منز هف س النائم للع رلاية الم الح ا مفيكهة ي
م ف بدمكن تسجه الجأيث الذي ددلع ل وزيف سهسكو (مسالأ بزيف الخار هة ا مفيكي ) للع هف س ( النائم للع شئول الم الح
ا مفيكهة ي م ف ) و ما سمعل من السادات دثناء منا لتل لل عأ ل ف ذلك الهوم –  4مايو  – 8418نأ د لن السادات سهسكو دغل سهنوم
أء معفكة التجفيف هذا لالبص للع لةفار
تغههف بزيف الخار هة مجمود رياض ببزيف الجف هة مجمأ وزي غهما ي غطال للهل من د
والي مائة بخمسهن ل وا من ااتجاد ااشتفاكي بهم
بزيف الخار هة للع الج الشام كما ذكف السادات لسهسكو دي ا دغل فر
الذين لارضوه ي اللجنة المفكزية لنأما طفح مشفبع ااتجاد هن م ف بسوريا بله ها.. " ..
ويواص محمود رياض " ب أ اطلعت مؤخفا للع التجنهنات التي تمت مع شعفابي معة واسطة النها ة العامة ي يوغهو  8418ب أ برد
هها دل شعفابي معة دثناء ا تمالل مع دل اء التنظهم الطلهعي لالتجاد ااشتفاكي ذكف ما يلي  :لغني غنلت للع المو ودين عض ما للمتل
أمور كثهفص منها ما يمس سالمة ال الد بدر و لل ائي من ذكفها " ..
مما دار هن هف س ب وزيف سهسكو بما دار هل من أيث يت
كما يضة محمود رياض " لل شعفابي معة فر دل يطلعل عأ خمسة لشف كاملة للع الجأيث الذي دار هن سهسكو ب هف س ل ف يوم
 4مايو  8418بهو الجأيث الذي ر ض اإل اح لنل دثناء تجنهنات النها ة العامة معل ي هة مايو .. " 8418
في  39نوفمتر  2599صرح الصحفي األكثر شهرة في العال  Bob Woodwardبالذي تعت ف معلوماتل م أر ثنة ي كثهف من دبائف
جه ة الواشنطن وست أل دغور السادات كال لمهال لوكالة المخا فات المفكزية ا مفيكهة منذ دباسط الستهنات
السهاسهة العالمهة ي منا
ب أ دلاد التأكهأ للع ذلك ي كتا ل  The Secret Wars Of The CIAي ة جة ..291

للع ائمة لمالء النادص العفب  C.I.Aمن خال م ادره ي تلك
كما ةفح وب ببدبارد دكثف من مفص بطوا العنود الماضهة دغل
ل الفئهس كارتف بغاشأه عأم النشف لما أ يس ل من للجاق ضفر الن الم الح
الوكالة بدغل لنأما فر غشف الجنهنة ع منالل المذكور دت
ا مفيكهة ي الشفق ا بسط لا دغل دةف للع النشف معتمأا للع ماية الأستور ا مفيكي لل ..
نما محمود الجةار السورتةر الخاص للرئةس عتا الناصر  ،نأ ا ي مذكفاتل ما يلي " للم السادات نفار ل التل بتعههن ل أ اللطهف غأادي
غائ ا ً أاً منل ي لطار فكة تغههفات لم تتم س ب لرهاق ل أ الناةف من تأالهات ديلو ا سود "  ..ب ع أيثل مع فيأص الأستور ي لام
 1181يشفح ينو ما يلي  " :الذي أث عأ ذلك من تغههفات وهفية ي سهاسة الجكم يجعلني دشك نوص ي دل السادات أ استعال أمهفكا
لتن هذ المؤامفص للع هاص ما ل أ الناةف " ..
تنوا "  ،خ فا م اده دل المخا فات الجف هة أ رةأت لنب تولع السادات
كما نورد الفريق نول محما فوزي فى كتابه " حرب الث
الجكم مكالمات م أرها كال هت السادات ي الجهزص بت د هب ..
نما دل محما حسب العيا مناوب مصر باألم المتجأص ي الستهنات ببزيف خار هتها
للع دمفيكا ي دباسط الستهنات اخت ع بلم غعفف لل دثف دب لنوال لمأص ثالثة ديام ..

فب دكتو ف

نأ ا دل السادات ي زيارتل ا بلع

وجا على لسا السةاة هاى عتا الناصر اتهامها للسادات أغل ت ل أ الناةف ي نأق ههلتول لن طفيق ة تسلمها من دمفيكا ي منالها
مجلة اإلذالة بالتل زيول ي  19س تم ف  1119عنوال " السادات ت د ع " دسفلت من غ ض النلب بمات عأها عأص سالات لل
وتوا ما جا على لسا بوب وودوارد في عام  ، 2599نو ما نشرو وزير الخارجةة األتتق محمود رياض في عام  ، 2521نو ما جا في
كتاب األتتاذ هةو " نكتوبر  92الس ح والسةاتة " في عام  ، 2552نو ما صار على لسانه في عام  ، 3115نو ما ذكرو تلمةحا دل العيا
 ،نو ما ذكرو الفريق نول محما فوزى  ،نو ما قاله محمود الجةار  ،نو ما قالته السةاة هاى عتا الناصر  ،فإ ك ذلك يوض بما ال ياعو
مجاال للشك بأ مؤتس الجمهورية الثانةة في مصر كا عمة ألمريوا لل
ار للع ت ابض للع التفاف للع غزع لسالح سهناء أل هناك ة نة لنأها
كما نكا مجريا حرب نكتوبر  92بالتي اغنل ت من غ ف للع
دغور السادات مع هنفى كهسنجف م ادها لخفاج م ف من دائفص ال فاع مع لسفائه ي منا للطائها سهناء منزبلة السالح ب أ تطلب
ذلك هام فب لج ظ ماء الو ل نق هها الجهش الم في اغت ارا لم يتو عل السادات نام للع لثفه ي ا س وع الثاغي التأخ ي لم
النادص المهأاغههن بل ارهم للع تطويف الهجوم دبل مظلة ةاربخهة بهو لم اغتجاري المطلق ر ل النادص المهأاغهول بهأدهم السادات
المجاكمة العسكفية ي ا ر هم ب أ ددى ي النهاية للع تأمهف النوات ب ار من لم يتم تأمهفه ب أ تطور الج ار للع الت ابض
باالتفاف بهو تماما ما خطط لل هنفى كهسنجف بما غ ذه السادات ف ها ..
لاا كا واضحا بعا توقةع اتفاق الس م بةب السادا وإترائة ن الشعب المصري بأكمله يرفضه ويصر على معاملة إترائة كعاو  ،كانت
عملةا الفساد والتجري العمةق في الاة المصرية تصاحتت تلك الفترة  ،مع انتشار غةر مستوق للمخارا في شوارع مصر باةادة شاةق
ننور السادا نفسه لل وانتهت حةاة السادا على يا الجةش الذي غار به  ،وفى نفس يوم انتصارو المناوص لل
اء سنع م ارك ي دلناب هالك السادات ي دكتو ف  8418لهكم ما لم يتمكن السادات من لكمالل بهو لخفاج م ف كلها من دائفص
معنع
ال فاع مع لسفائه بلكي يتم ذلك كال ا أ من هأم دسس التسلهح ي الجهش الم في إلطائل السالح الذي ينكسف دمام لسفائه
آخف غنو دل تسلهح الجهش الم في منذ لام  8419ب تع اآلل هو مثا ة أيأ خفدص منارغة ما هو ي تفساغة الههود هكذا يتم لخفاج م ف
من دائفص ال فاع للع درض الوا ع  ..بالأله هو دغل لنأما اب المشهف د و غزالة تعأي هذا الوضع إيجاد رادع لستفاتهجي بهو ال اربخ
درض درض كال م هفه الطفد من الجهش ب أبامف دمفيكهة ..
( لمزيأ من المعلومات ي هذا الشأل غنوه للع منا عنوال" ال اربخ ذراع م ف المكسور " بللع منا عنوال " ت اةه مؤامفص م ارك
ضأ المشهف د و غزالة " بللع منا عنوال " اإلف  81الم فية تتعط لذا طارت شف ا لةجع يا هش " بللع دراسة من لنتهن
عنوال " معفكة لطم الخأبد ضفب م ف أسلجة الجه السادس اإلسفائهلهة " لكاتب المنا للع مأبغتل ) ..
نمضى حسنى متارك ث ثةب عاما في إدارة المرحلة الثانةة بالجمهورية الثانةة  ،قام خ لها بو عم يهاف إلى تجري مصر مب مواردها
ونهب وتهريب ثروتها  ،ل يوت بذلك  ،ب نجرى – معتماا على الاتضة األمنةة  -تغةةرا دتتورية مهةنة تضمب البنه خ فته لمواصلة

تركةع مصر وإخراجها مب الصراع  ،كانت نمريوا وإترائة تاوما بتغطةته نمنةا في الااخ  ،وكذلك تةاتةا في الخارج نمام تصاعا
االحتجاجا الاولةة على انتهاكه لحاوق اإلنسا  ،ونخةرا نتاطه الشعب المصري في ثورة  39يناير  3122لل
التاط مجلس متارك العسوري الخةط قت ن يساط في يا الشعب  ،وقام بأعمال مشةنة تةذكرها التاريخ لو ضابط في هذا المجلس  ،فاا
تخصأ هذا المجلس في صناعة األزما وكةا المصريةب  ،فما ننت تنتهي نزمة مب صناعته حتى يختلق نخرى إلرهاق الشعب والحا مب
مااومته  ،لوب ياظة المصريةب واتتعااد الشتاب الاائ لتااي الاما قا نجتر هذا المجلس على تسلة السلطة في  21يونةه  3123لل
الجمهورية الثالثة :
إذا صاق المجلس العسوري في تعهااته  ،وإذا اتتمر الشتاب في ياظته وإصراره على انتها الجمهورية الثانةة  ،فمب المفروض ن تتان
الجمهورية الثالثة في الخروج إلى الحةاة في  21يونةه  3123لل
لوب التاحث المحايا يرى ن الجمهورية الثالثة تتتان عملها في وضع نتون كثةرا مب الوضع الذي كانت علةه الجمهورية األولى منذ نكثر مب
تتةب عاما  ،ني ننها عاد إلى المربع األول  ،وربما نتون  ،وهو ما يعنى على نرض الواقع ن مؤتس الجمهورية الثانةة ( وخلةفته ) قا
نضاعا عشرا السنةب مب حةاة المصريةب وموارده لل للنظر إلى تلك التحايا التي تواجه الجمهورية الثالثة :
 -8ا ت اد م ف دسود مما كاغت للهل ي لام  8491بسنوات ناء النطاع العام أ دهأرت نهب ب هع شفكاتل للع ل وص النظام ..
 -1المو ف ال جي لم ف تأهور أر ام هاسهة للع المستوى العالمي خاةة ي سفطال الك أ بال ش الكلوي بال غط بالسكف ..
 -2جم النفبض الخار هة بالأاخلهة يأخ الهأس ي لوب اا ت اديهن ..
 -9الزيادص المطفدص للسكال هنما ينا لها تفا ع دب ث ات ي الموارد ..
 -9الف عة الزرالهة تجتاج للع ضعف ما هو متوا أ ( م ف تجتاج للع  89ملهول أال هنما المو ود هو  1.9ملهول أال ) ..
 -1اغههار ال نهة التجتهة باغتشار العشوائهات بالجفيمة بالعنوسة بالطالق بال طالة ..
 -1الج هة الأاخلهة مننسمة ب شأص ..
 -1اغ تاح الملف الن طي للع م فالهل لنوى متف ة الأاخ بالخارج ..
 -4ملف المهاه مع دثهو ها تغذيل لسفائه بدطفاف غف هة لأيأص ..
 -81توا أ ثفبص م ف ي ديأي لو الجمهورية الثاغهة ..
 -88المو ف الأبلي دة ح معنأا ي تفكه تل دمام الجمهورية الثالثة هث اغ فدت دمفيكا ل ما يجتوى للع مسالأات بات ا هات ..
 -81ازدياد ال جوص التسلهجهة هن الجهشهن الم في باإلسفائهلي للع مستوى كارثع عأ دل كاغت تلك ال جوص ي ا سلجة التنلهأية ي زمن
الجمهورية ا بلع هي اآلل دة جت دكثف اتسالا ي ك ا سلجة با هم دل لسفائه أ اغ فدت السالح النوبي با سلجة ال ائهة
با سلجة ائنة التنأم ..
تتاوم قةادة الجمهورية الثالثة بواجتاتها  ،تماما كما فعلت قةادة الجمهورية األولى  ،تةلى ذلك قةام الغرب ( ومعه إترائة ) بوق نو
إبطا عجلة التنمةة في مصر  ،تماما كما فع مع الجمهورية األولى  ،تتواص مصر تحريوها وإ كانت بتط شايا متجنتة الصاام  ،تةت
في المرحلة التالةة العم على انا ب يأتي بعم ( كما فعلت في الجمهورية الثانةة ) نو تسخةب للجتهة العسورية  ،لتغةةر قةادة مصر نو
لافعها إلى الاخول في مواجهة عسورية مع إترائة قا تعةاها إلى المربع األول  ،تماما كما فعلوا مع الجمهورية األولى لل
رائف مجمأ الويشع
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