
  
  )مانیسل عمر کارنامھ مبارک و تند بر یمرور(

  )صباح( گرپژوھش

  
ک  َ سنی سید مُبار د حُ مَّ َ ح او پس . چھارمین رئیس جمھوری جمھوری عربی مصر بود) ١٩٢٨مھ  ۴زاده (مُ

  وی در طول سی سال ریاست. جمھوری مصر رسید  ، بھ ریاست١٩٨١از ترور انور سادات، در سال 

 وبود را حفظ کرد   را کھ از زمان جنگ شش روزه برقرار شده» العاده  حالت فوق«جمھوری خود، 

پس از ترور انور سادات  یو. را ادامھ داد» صلح با اسرائیل«سیاست خارجی انور سادات در رابطھ با 

او پیش از آغاز اعتراضات سراسری در مصر، یکی از . بھ ریاست جمھوری رسید ١٩٨١اکتبر  ۶در 

  .رفت  حاکم منطقھ بھ شمار میکتاتوران یدترین  قدرتمند

. مونوفیا مصر بھ دنیا آمد تیوالدرکفر المصیلح در  ست وھشتیزده بنودر سال   محمد حسنی سید مبارک

 یرتبھ افسربا  نو نوزده چھل ونظامی رفت و در سال  فاکولتھوی پس از پایان تحصیالت متوسطھ بھ 

نیروی ھوایی رفت و تحصیالت تکمیلی خو را  فاکولتھبھ  نوزده پنجاهمبارک در سال  .التحصیل شد  فارغ

وی پس از پیشرفت در نیروی ھوایی مصر تا مقام نایب رئیس  .در آکادمی نظامی شوروی سابق گذراند

حسنی  .جمھوری رسید  بھ ریاست ١٩٨١اکتبر  ۶جمھور باال رفت و پس از ترور انور سادات در 

وزیری این کشور   ھای مھم وی نخست پست باشد و از جملھ  جمھور مصر می  مبارک چھارمین رئیس

   .است، ھمچنین وی در حزب دموکراتیک ملی فعالیت داشتھ است



ل کامل کشور را بر عھده وکنتر ازدهیدوھزاروسال  یجنورمصر، مبارک تا  ١٩٧١طبق قانون سال 

منطقھ بھ داشت و پیش از قیام مردم مصر بھ عنوان رئیس جمھور این کشور ازقدرتمندترین حاکمان 

  .رفت  شمار می

ھای متعدد حکایت از  گزارش ٢٠١١وریبرف ١٠در پی اعتراضات سراسری در مصر، در تاریخ 

اما در یک سخنرانی تلویزیونی، اعالم کرد در سمت خود باقی خواھد . الوقوع او داشت استعفای قریب

اصل قانون اساسی و  ۶صالح آمیز قدرت را آماده کند و ھمچنین ا  ماند تا شرایط را برای انتقال صلح

ای  یک روز پس از این مصاحبھ، با بیانھ ٢٠١١وری برف ١١در تاریخ . ابطال یک اصل آن را اعالم کرد

کھ از طرف معاونش عمر سلمیان منتشر شد، با اشاره بھ شرایط دشوار کشورش، از ریاست جمھوری 

ل کامل کشور را در ومصر مبارک کنتر ١٩٧١طبق قانون سال  .استعفا و قدرت را بھ ارتش واگذار کرد

عھده دار سمت ریاست  ٢٠١١، او تا سپتامبر ٢٠٠۵عھده دارد و بر اساس آخرین انتخابات در سال 

  .جمھوری مصر می باشد

حکومت را بھ ارتش . از ریاست جمھوری مصر استعفا داد ٢٠١١وری برف ١١حسنی مبارک در تاریخ 

  .رفت... و یجا بھ امارت متحده عربواگذار کرد و بھ شرم الشیخ وازآن

پی فرار خانواده حسنی مبارک دیکتاتور مصر و کناره گیری خاموش وی از مسؤولیت ریاست جمھوری 

تعیین عمر  .، روی کار آمدلیاسرائرئیس سازمان اطالعات مصر و مھره رژیم ' عمر سلیمان'این کشور، 

مراسم تحلیف وی، احتمال  سلیمان رئیس سازمان اطالعات مصر بھ عنوان معاون مبارک و برگزاری

در پی .فرار دیکتاتور سرزمین فراعنھ را در پی گسترش موج اعتراضات و تظاھرات مردمی افزایش داد

را ترک کرده و گسترش اعتراضات مردمی، جمال و عالء مبارک، فرزندان دیکتاتور مصر، این کشور 

پیش از این ریاست سازمان اطالعات مصر را بر  کھ عمرسلیمان، جانشین مبارک. بھ انگلیس گریختند

نقش  لیاسرائبھ عنوان اصلی ترین مھره آمریکا و رژیم  عھده داشت، از دیرباز در تحوالت منطقھ ای

یمان بھ مراتب بیشتر از مبارک نمایندگان معترضان اعالم کردند مقابلھ مردم با سل. آفرینی کرده است

 .خواھد بود و ملت مصر، ھرگز وی را تحمل نخواھد کرد و بھ انقالب خود ھمچنان ادامھ خواھد داد

بر دیکتاتور  پیش با برگزاری نماز جماعت مغرب در میدان آزادی قاھره، پیروزی انقالبیون مصر، نیز

  .تبریک گفتنداین کشور را با سجده شکر بھ درگاه خدا، بھ یکدیگر 



  خانواده اش مبارک و ییدارا

  
ر می لامیلیارد د ھفتادجمال مبارک و عال مبارک بالغ بر حسنی مبارک ، سوزان مبارک ،واده ثروت خان

ً دربانک ھا و شرکت ھای آمریکایی سوئیسی و انگلیسی بھ صورت حساب . باشد این دارایی ھا عمدتا

ر سرمایھ در لامیلیارد د ١٧جمال مبارک مالک تنھا برآورد می شود . سرمایھ گذاری موجود می باشد

 .آمریکایی و انگلیسی است آلمانی ، مؤسسات سوئیسی،

ھای  نیز کاستھ شده بود، اما او دارایی یجنور ٢۵در  ام مردم مصریققدرت حسنی مبارک حتی قبل از 

  . فراوانی را برای خود اندوختھ است

بر این اعتقادند کھ بیشتر ثروت حسنی مبارک بھ قراردادھایی کھ او در دوران حضورش در  مردمقاطبھ 

بھ ریاست جمھوری  ١٩٨١ھنگامی کھ او سرانجام در سال . گردد نیروی ھوایی منعقد کرده است، باز می

راد خانواده ھا ثروت اف بر اساس ارزیابی. اش تقسیم شد ھای او میان اعضاء خانواده رسید، ثروت و دارایی

  . باشد ر میلامیلیارد د ھفتاداو در حدود 

این میزان دارایی با ثروت «معتقد است  -استاد علوم سیاسی در دانشگاه پرینستون امریکا - امنسی جمال

ھای اقتصادی در دولت و ارتش توانستھ است  او با انجام فعالیت. باشد دیگر رھبران عرب قابل مقایسھ می

حسنی مبارک تالش . فساد زیادی در حکومت او وجود دارد. را جمع آوری کند این میزان دارایی

ھای او و خانواده اش در خارج از  البتھ بیشتر دارایی. کرده تا از منافع عمومی بھ سود خود استفاده کند می

ھای عربی در خاورمیانھ  این الگویی است کھ بیشتر حکومت. باشد مصر و در انگلستان و سویس می

  » .ھا را در اختیار خواھند داشت اند و با کنار رفتن از قدرت نیز ھمچنان این دارایی ای خود اتخاذ کردهبر



نیز معتقد است کھ مبارک،  –دورھم انگلستان پوھنتون استاد علوم سیاسی در  - کریستوفر داویدسون

روتی را برای خود صادی ثھای اقت ھمسرش و فرزندان او از این حق برخوردار بودند تا با انجام فعالیت

  . انباشت کنند

آخرین فرعون؛ حسنی مبارک و آینده نامشخص مصر در دوران ریاست «نویسنده کتاب  –عالئدین اآلسر 

اش زندگی پر ریخت و پاشی برای خود درست کرده  معتقد است کھ مبارک و خانواده» جمھوری اوباما

شوند کھ بر اساس  ھا در حالی اعالم می این آمار» .داشتند ر داراییلامیلیارد د ٧٠تا  ۵٠آنھا بین . بودند

از مردم زیر  ٪٢٠ر است و نزدیک بھ لاد ٢٠٧٠اعالم بانک جھانی سرانھ درآمد ملی برای ھر مصری 

  . کنند خط فقر زندگی می

ھای بزرگ صنعتی و تجاری مصر  جمال و عال مبارک در شرکت«: کند اآلسر در کتاب خود اشاره می

ھای خود را در  این دو فرزند مبارک پول. زنند باشند و از این بابت پول کالنی بھ جیب می یشریک م

ھای گران قیمت  تلووندا و اسکودا، ھروسازی ھموتھای چیلی مصر، صنایع  ھایی اعم از رستوران مکان

کھ  - ) اینسایتآی اس اچ گلوبال (بر اساس وب سایت » .اند ھای خانھ سازی سرمایھ گذاری کرده و شرکت

ھایی در لندن، پاریس، مادرید، دوبی،  اعضاء خانواده مبارک خانھ - پردازد ھای اقتصادی می بھ تحلیل

  . رک و فرانکفورت دارنداواشنگتن دی سی، نیوی

آمریکایی و  آلمانی ، ر سرمایھ در مؤسسات سوئیسی،لامیلیارد د ١٧برآورد می شود جمال مبارک مالک 

سویس ” یو بی أس”در حالی است کھ نامبرده دارای حساب جاری سری در بانک  این. انگلیسی است

ً در صندوق ھای سرمایھ . آی سی أم می باشد”وحساب دیگری در بانک سویسی  ثروت جمال عمدتا

مؤسسھ  گذاری بسیاری در آمریکا و انگلیس از جملھ بریستون آند ویست و امالک و مستغالت انگلیسی، 

و اما . ینانشال دیتا سرویس و بصورت صندوق ھای استثماری مشترک مدیریت می شودو بنیاد مالی فا

دارایی . وارد باشگاه میلیاردرھای دبی شد ٢٠٠٠خانم سوزان مبارک ھمسر حسنی مبارک ، از سال 

ً در بانک ھای ایاالت متحده است اما وی امالک و مستغالت دیگری در لندن،   سوزان مبارک عمدتا

  .پاریس و امارات دارد مادرید ، فرانکفورت،

ً بر این دارایی ھا نظارت لامیلیارد د پنج تا دهثروت سوزان مبارک بین  ر تخمین زده می شود کھ شخصا

میلیارد  ده تاپانزدهعال مبارک فرزند کوچکتر حسنی مبارک است کھ اموال داخلی و خارجی وی . دارد

واشنگتن و  س انجلس ،ر در اللامیلیارد دپنج ھا و مستغالت عال مبارک بالغ بر دارایی. ر می باشدلاد

یکی از بھترین خیابان ھای  وی ھمیچنین امالکی در خیابان بازار مال فروشان درایو،. رک می باشدانیوی

رک بھ اضافھ دو ھواپیمای شخصی و قایق بادبانی ارک و در حاشیھ منھتن و نیویاجھان در حومھ نیوی



بیشتر  ٢٠٠١ارزش ثروت شخصی محمد حسنی مبارک در سال  ،. میلیون یورو دارد ۶سلطنتی بھ مبلغ 

 ااندونزی ر می باشد کھ اغلب در بانک ھای امریکا ، سوئیس ، انگلستان، اسکاتلند ،لامیلیارد د ستیباز 

  .بانک کردیت سوئیس سرمایھ گذاری شده است

رشوه، معاملھ اسلحھ ، سرمایھ  ر از ثروت اش را از طریق معامالت مشکوک،لامیلیارد د ١۵مبارک 

جالب است کھ شرکت ھای بسیار . گذاری در مناطق گردشگری شرم الشیخ وغردقھ بدست آورده است

در صد از سود خالص خود را بھ خانواده حسنی  ۵٠بزرگی در مصر فعالیت می کنند کھ مجبورند 

  .مبارک بدھند

 )سایھ مبارک(عمر سلیمان رئیس سازمان اطالعات مصر 

  
گیری حسنی مبارک از قدرت خبر داد اما تظاھرات کنندگان  معاون رئیس جمھور مصر رسما از کناره

ھمچنان کھ مردم مصر بھ دلیل .مصری اعالم کردند تا محاکمھ مبارک میدان تحریر را ترک نخواھند کرد

حالی ھستند، تظاھرات کنندگان در میان التحریر اعالم کردند تا زمانی سرنگونی مبارک در شادی و خوش

عمرسلیمان معاون رئیس جمھور مصر . محاکمھ نشود این میدان را ترک نخواھند کرد کھ حسنی مبارک

گیری رسمی مبارک از سمت خود خبر داد و اعالم کرد کھ وی شورای عالی  ای از کناره در بیانیھ

  .سئول اداره کشور کردنیروھای مسلح را م

بھ عنوان دستیار اصلی فرعون، ناظر عملیات ساخت اھرام و مرد شماره دو ' ھامان'در تاریخ مصر، از 

این منصب را برای ' عمر سلیمان'حکومت او نام برده شده کھ امروز، شخصی مرموز و پیچیده بھ نام 

  .رئیس حکومت مصر بر عھده دارد

 نوزده پنجاه وچھارقنا متولد شد، در سال  تیوالدر  وپنج ینوزده سسالھ در سال  ھفتادوپنجعمر سلیمان، 

وی مدرک . بھ ارتش پیوست و مدتی بعد با ھیئتی بھ مسکو رفت تا علوم نظامی را در این کشور فراگیرد



ھ خود را در رشت یاسناد ماسترقاھره نیز  پوھنتونعلوم نظامی را دریافت کرده و ھمچنین از  یماستر

  .علوم سیاسی دریافت کرد

میالدی، رئیس بخش  کینوزده نودوسلیمان پیش از رسیدن بھ ریاست دستگاه اطالعات مصر در سال 

وی در . ریزی اتاق عملیات نیروھای مسلح و مدیر دستگاه اطالعات نظامی مصر بوده است برنامھ

میالدی با نوزده ھفتادوسھ و  نوزده صدوشصت وھفتھای سال  ھای مختلفی نظیر جنگ یمن، جنگ جنگ

نوزده ھای سیاسی مربوط بھ سال  گیری وی در عرصھ شرکت داشتھ است اما آغاز اوج لیاسرائرژیم 

مرسدس ضد گلولھ  موتروی در جریان سفر مبارک بھ اتیوپی بھ او پیشنھاد داد کھ . میالدی است نودوپنج

سفر بود کھ کاروان مبارک، ھدف حملھ قرار در جریان ھمین . و ضد انفجار خود را بھ ھمراه خود ببرد

ناجی "مبارک، وی از این حادثھ جان سالم بھ در برد و سلیمان بھ عنوان  موترگرفت اما بھ خاطر وجود 

  .بھ فرد مورد اعتماد وی تبدیل شد" مبارک

ای جمھور فقید سوریھ بر ، رئیس"حافظ اسد"میالدی در مراسم تشییع جنازه  دوھزارسلیمان در سال 

بار در انظار عمومی ظاھر شد و از ھمان زمان، نقش وی در بسیاری از مناقشات خاورمیانھ  نخستین

آویو، بھ عنوان  هللا و قدس و تل بعد از آن بود کھ سلسلھ سفرھای خارجی وی بھ غزه و رام. پررنگ شد

  .ھای خبری مواجھ شد نماینده مصر با انعکاس رسانھ

دربند حماس، سعی کرد  لیاسرائنظامی " گلعاد شالیت"ی و پس از اسارت میالد دوھزاروششوی از سال 

برای تبادل اسرا را بر عھده بگیرد کھ البتھ در این امر ل یاسرائتا میانجی گری میان طرف فلسطینی و 

  . ناکام بود و نتوانست کاری از پیش ببرد

  
حسنى مبارک، جدااز  نیجانشد بھ عنوان کنن انتخاب جنرال عمر سلیمان کھ از وی بھ مرد آھنین یاد می

این کھ مورد اعتراض جامعھ مدنى مصر و تظاھرکنندگان قرار گرفتھ و آن را فقط تغییرى براى حفظ 

اند، از سوى مجامع حقوق بشرى نیز بسیار مورد انتقاد قرار گرفتھ  منویات شخص مبارک توصیف کرده



سوداى جانشینى رئیس جمھور را دارد، جالدى تمام  ھاى حقوق بشرى فردى کھ بھ اعتقاد سازمان .است

  .عیار است کھ دستش بھ ھزاران جنایت و قتل آلوده است

حماس، رئیس جمھور عربستان، رئیس جمھور آمریکا،  سیر، لیاسرائبرای وی، نخست وزیر رژیم 

  .ھیچ تفاوتی ندارد... رئیس جمھور سوریھ، فعاالن اسالمگرا، شیعھ، سنی، مسیحی و 

البتھ این نقش در  ،گذاری ھای مصر دارد یس سازمان اطالعات مصر نقش مھمی در تعیین سیاسترئ

بر سفر  ھرگاه خبری مبنی . گیرد شود و سیاست خارجی را نیز در بر می سیاست داخلی مصر محدود نمی

ی این شود بھ این معناست کھ مبارک، پیامی ویژه برا سلیمان بھ یکی از کشورھای ھمسایھ منتشر می

  .کشور دارد

دھد،  نگاھی بھ سفرھای اخیر مرد قدرتمند مصر، نقش وی در عرصھ سیاست خارجی مصر را نشان می

ترین وقایع قاره سیاه یعنی برگزاری  او در چند ماه اخیر بھ سودان سفر کرد تا در مورد یکی از مھم

وی برای رایزنی با . گو کندو رفراندوم برای جدایی جنوب مسیحی این کشور با رھبران خارطوم گفت

برای مذاکرات صلح بھ فلسطین سفر کرد . مقامات عربستان در مورد مذاکرات آشتی بھ ریاض سفر کرد

  .ای ایران بھ اسرائیل رفت ھا و پرونده ھستھ سازی و با ھدف بررسی شھرک

 دو ن مرد شمارهعنوا ھای حزبی و چھ در میان جامعھ روشنفکری مصر، بھ عمر سلیمان چھ در میان رده

  .دانند و برخی او را قدرتمندترین استاد جاسوسی در خاورمیانھ می بوداین کشور مطرح 

بنیامین "ھای این رژیم در منطقھ است،  در اجرای سیاست لیاسرائاو ھمچنینی یکی از افراد مورد اعتماد 

] سلیمان[توانیم روی او  ما می«: گوید وزیرجنگ سابق و وزیر صنایع کنونی اسرائیل می" بن الیعازر

  ».کند ھای خود عمل می او بھ وعده. حساب کنیم

دارد، وی ھمچنین ارتباطات " MI٦"ھای جاسوسی انگلیس  سلیمان ارتباطات بسیار نزدیکی را با دستگاه

 .کند وانی از این کشور دریافت میھای مالی فرا تنگاتنگی با سازمان جاسوسی آمریکا دارد و کمک

گرایی  ترین دشمنان مکتبی خواند کھ آن را افراط روزنامھ انگلیسی دیلی تلگراف سلیمان را یکی از مھم

المسلمین را در آن تقسیم بندی قرار داده است،  اسالمی نام نھاده و افرادی مانند سید قطب و جنبش اخوان

ارتباطات  .ین مکتب گذرانده استمبارزه با ااین روزنامھ می افزاید کھ سلیمان بیشتر عمر خود را برای 

ازده یای است کھ حسنی مبارک بعد از حوادث  ھای جاسوسی آمریکا نیز بھ اندازه سلیمان با دستگاه

سپتامبر در سفری بھ آمریکا فاش کرد کھ سلیمان ھشت روز پیش از این اتفاق بھ سیا در مورد حملھ 

توان سلیمان را یکی از سھ ضلع ائتالف محکم  می ،سابقھ بھ این کشور در آینده ھشدار داده بود بی

  .و مصری دانست لیاسرائ - آمریکایی 



ھای اطالعاتی منطقھ خاورمیانھ  ترین شخصیت نیز در گزارشی، قدرتمند" فارین پالیسی"مجلھ آمریکایی 

  .را انتخاب کرده و عمر سلیمان را در رأس این فھرست قرار داده است

  ھمان راھی کھ پیش از او انور السادات و حسنیخواست یوم، بودھور جم عنوان معاون رئیس وی بھ 

  .مبارک طی کردند

بینی  سلیمان پس از آنکھ بھ عنوان رئیس دستگاه اطالعاتی مصر انتخاب شد و بنا بھ موفقیتی کھ در پیش

ت او در آبابا صورت داد، بیش از پیش بھ مبارک نزدیک شد تا جایی کھ دس احتمال ترور مبارک در آدیس

گرا بود، با  ھای اسالم این اقدامات کھ بیشتر آنھا علیھ جریان. کشور برای اقدامات خارج از عرف باز شد

در این . گرفت ھماھنگی کامل با سازمان جاسوسی آمریکا و سازمان تروریستی موساد صورت می

رت گرفت کھ صدای جانبھ اقدامات وحشیانھ بسیاری زیر نظر سلیمان صو ھای نزدیک و ھمھ ھمکاری

  .ھای حقوق بشری را ھم درآورد سازمان

ھاى حقوق بشر عمر سلیمان را کھ تا قبل از معاونت ریاست جمھورى، رئیس سازمان امنیت  سازمان

افراد مظنون بھ انجام حوادث تروریستى با ” ھاى وحشیانھ بازجویى“مصر بود، متھم بھ دست داشتن در 

وى ھمچنین در پروژه مبارزه با . کنند مى) اى.آی.سی(تحده امریکا ھمکارى سازمان امنیت ایاالت م

اى  بھ گونھ. تروریسم ایاالت متحده، روابط نزدیکى را با واشنگتن و سازمان امنیت امریکا برقرار کرد

  .دانست اى از سازمان امنیت خود در خاورمیانھ مى کھ ایاالت متحده سازمان امنیت مصر را شاخھ

ھا قرار گرفت کھ توانست نقشى محورى در  نى بیش از پیش مورد توجھ امریکایىعمر سلیمان زما

پس از . ھاى مختلف فلسطینى مخالف یکدیگر ایفا کند مذاکرات سازش میان اسرائیل و فلسطین و جریان

آن مقامات امریکایى مدح و ثناھاى بسیارى را در حق عمر سلیمان کردند کھ نشان از رضایت بسیار زیاد 

از نگاه سازمان امنیت امریکا نیز عمر سلیمان فردى . المللى او بود نگتن از تحرکات سیاسى و بینواش

 .ھاى بسیارى کرده است گرا تالش ھاى اسالم مورد اعتماد و مورد وثوق است کھ براى خنثى کردن گروه

وى در طول دھھ . داردھاى امنیتى در ایاالت متحده را  دوره  عمر سلیمان خود سابقھ حضور در آموزش

اف کندى در شھر فورت پراگ در نورث  ھشتاد قرن گذشتھ میالدى در کمیتھ ویژه جنگ مرکز جان

  .اى دیده است ھاى ویژه کارولینا آموزش

از این رو وقتى ھم کھ بھ مصر بازگشت و ریاست سازمان امنیت این کشور را بر عھده گرفت بسیار  

وى از ھمان ابتداى آغاز بھ کارش بر منصب ریاست سازمان امنیت . رفتھا قرار گ مورد توجھ امریکایى

ھاى امنیتى امریکا برقرار  اش را بر این متمرکز کرد کھ روابط بسیار نزدیکى با سازمان مصر، برنامھ

. اى در سازمان امنیت مصر تاسیس کرد آى اى ویژه براى حضور نیروھاى سى  اى کھ کمیتھ  کند بھ گونھ



ھاى دستگیر شده خارجى از خارج مصر و انتقال آنھا  اف تاسیس این سازمان انتقال تروریستیکى از اھد

جیمی کارتر . بھ این کشور و انجام عملیات بازجویى علیھ آنھا بدون سپرى کردن مراحل قانونى بود

ده کند کھ سلیمان مرد باھوشی و خدمات بسیاری بھ آمریکا کر رئیس جمھور اسبق آمریکا اعتراف می

رود وی را در جریان آخرین   وی معترف است کھ این سلیمان است کھ ھر وقت او بھ مصر می. است

  .دھد  تحوالت منطقھ قرار می

  

  . یخبر یبخشھا تا مبارک و جمال ناصر از مصر -بھره 
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