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(*) أسـتاذ محـاضر  ،كـلية
الـعلــــوم الـــسـيــــاسـيــــة
والعالقـات الدوليـة ،جامعة
اجلزائر . 3
walidpolitc@gmail.com

ملخص الدراسة  :يف مـحاولة بحثيـة متعددة املستـويات نعالج تقـومييا ونفحص
جتـريديا حتليل العالقات املـدنية العسكريـة يف مصر عبر قيـاس مؤشراتي ألبحاث
تومـاس برونو وهارولـد تريكو نـاس  ،والتي ترتكز مـن ناحية الضـوابط املنهجية يف
فاعلـية العالقات املـدنية العـسكرية مـن خالل توافر ثـالث مرتكزات أسـاسية وهي ،
التحكم املـدني يف القوات املسلحة  ،الكفـاية الدفاعيـة  ،والفاعلية العسـكرية  ،ويزيد
البعض شـرط ليبرالية االقتصـاد الوطني ،عبر اشراك الطـرف املدني كفاعل سلطوي
يف رسم وهندسة السـياسة الدفاعية وصناعة األمن يف مستواها املعياري املتجسد
لدى الدول ما بعد احلداثية  ،عبر عملية إسقاطيه للخصوصية املصرية لفهم التفاعل
املركب لتلك العالقة.
مقـدمة  :تعتبر العـالقات املدنية العـسكرية إحدى الـتخصصات املعرفـية التي تعنى
بها حـقل الدراسـات االستـراتيجيـة املعاصـرة ،وهو حـقل عابـر للتخصـصات ألنه
مـصطلح مـركب بني الفـاعل املـدني والفـاعل الـعسكـري والذي يـربط بـينهم مـكون
الـتفاعل الـسوسيـولوجي ،فـالعالقات املـدنية العـسكريـة ذات املسعـى املعياري يف
هنـدسة منظومـة أمنية مجتمعيـة مترابطة عالئـقيا عبر إشراك الـطرف املدني كفاعل
سلطوي يف رسـم السياسة الدفـاعية وصناعة األمن والـدفاع والعمل يف املؤسسات
املتخصصـة يف الشأن األمنـي والدفاعي وهـذا ال يتجسد إال مـن خالل التكامل بني
مثلث القطاع العام والذي متثله املؤسسات املدنية والعسكرية  ،والقطاع اخلاص عبر
توفيـر اخلدمات واملـعدات احلديـثة  ،والقطـاع املعريف يف تـطوير الـتقنيات احلـربية
احلـديثة املـتزامنـة مع متطلبـات العوملـة الرقـمية  ،وإذا كـانت كل هذه املـتغيرات يف
مستـواها املعياري متجـسدة يف الدول املابعـد حداثية والدميـوقراطيات التي وصلت
إلــى نضج يف فـرض تـوافق بني املـدنـيني والعـسكـريني ،والــذي جتسـد من خالل
النقـاشات املعـرفية اجلـادة لتحليـل وتفسيـر طبيعـة تلك العالقـة  ،إال أن دول العام
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النامي مازالـت فتية يف دميوقـراطياتها وتـتسم بطابع عـسكرة الدولـة ولعل النموذج
املـصري يقـدم منوذج اتخـذ من املنظـمات العـسكريـة كمتغيـر أساسـي يف أحداث
االنتقـال الدميـوقراطي وتـأسيس عالقـات مدنيـة عسكـرية عبـر االنصيـاع خليارات
اجليش يف رسـم دوائر صنع القـرار وعلى هـذا األساس ميكن طـرح مشكلـة بحثية
مفادها :
هل سيطـرت املؤسسة العسـكرية على دوائر صنـع القرار يف مصر يجسد
منوذج اجليش البريتوري للتدخل يف إدارة شؤون الدولة ؟
ولإلجابة عن املشكلة البحثية محل الدراسة نفحص االفتراض التالي :
 تـدخل املـؤسسـة العـسكـريـة يف القطـاعني الـسيـاسـي واالقتصـاديمبـصر  ،يجسد منـوذج اجليش البريتـوري يف فرض قوتها وكـاريزميتها
إلدارة شؤون الدولة .
واإلجابة عن املشكلة البحثية واختبار افتراض الدراسة مت هندسة اخلطة التالية:
احملـور األول  :العالقـات املـدنيـة العـسكـريـة  :ضـبط مفـاهيمـي وفحص
مقارباتي
 العالقات املدنية العسكرية كحقل معريف عابر للتخصصات. طبيعـة التفـاعالت التـي تربـط العالقات املـدنيـة العسكـرية حـسب افتـراضاتكرواسنوكيوهن.
 أمناذج ومقاربات تفسير العالقات املدنية-العسكرية.احملـور الثاني  :الـعالقات املدنيـة العسكريـة يف مصر فحص افـتراضاتي
وحتليل مؤشراتي
 املسار الكرونولوجي لتطور العالقات املدنية العسكرية يف مصر. دور اجليش يف رسم دوائـر صنع القرار وبلـورة أمنوذج االقـتصاد العـسكرييف مصر.
 دور اجليش يف ثورة  25جـافني  2011بني الطرف احملايـد والشرطي احلارسللمصلحة العليا يف مصر.
 التعـديل الدستـوري لـــ 2014ومنح القبضـة الصلبة للـجيش يف السيـطرة علىاملدنيني.
 مؤشـرات قياس حتـكم السلطـة املدنيـة يف املؤسسـة العسكـرية حـسب أبحاثتوماس برونو وهارولد تريكو ناس على النموذج املصري.
خالصة واستنتاجات

39
احملور األول  :العالقات املدنية العسكرية  :ضبط مفاهيمي وفحص
مقارباتي
 العالقات املدنية العسكرية كحقل معريف عابر للتخصصاتيف البدايـة يشيـر املصطلـح املركب العالقـات املدنيـة –العسكـرية إلـى ذلك االرتباط
الـعالئقي بني املـؤسسـة العسـكريـة و املؤسـسة املـدنيـة  ،وهي حـال أي منظـمة أو
مؤسسة أخرى يف تفاعلها مع مؤسسة اخرى  ،وكل منها مصالح استراتيجية تعمد
علـى فرضهـا للطـرف اآلخر  ،غـير أن مخـارج النقـاشات املعـرفية حـول ادارة هذه
العالقة (الـعالقات املدنـية –العسكـرية ) ،جديـدة نسبيـا  ،اذ برجع االهتـمام بها يف
األواسـط األكادميية إلـى عام  1958حني نشـر "صامويل هـانتنغتون" كتـابه املوسوم
بـــ "اجلنـدي والدولـة  :نظريـة وسياسـة العالقات املـدنية والعـسكريـة"  ،الذي شكل
الـنـــواة الــصلـبـــة األولـــى بـطـــرح أدوات حتلـيلـيـــة للـمـــوضـــوع( ،)1وكـــذا
إسهامات"موريـسجانويتز"اللـذان ركزا على تطور الـظاهرة منذ الثـورة البرتغالية يف
عـام  1975إلى غاية نهـاية تسعينيـات القرن املاضي ،ومع نهايـة احلرب الباردة عام
 1991توسعت دائـرة اهتمامات نظرية للعالقات املدنية العسكرية مع موجة الدمقرطة
والعوملـة االقتصاديـة  ،وتأكدت أهـمية العالقـات املدنيـة العسكـرية مع ظهـور فواعل
اجملتمع املدني العاملي ،زمن بني املؤسسات واملنظمات الغير حكومية التي لعبت دورا
كبـيرا يف إرسـاء معايـير وقـواعد الـعالقات املـدنيـة العسـكريـة جند مـنظمـة األمن
والتعاون األوروبية وكذا مركز التحكم الدميقراطي يف القوات املسلحة  ،وكان دورها
تـأهيل املـنظمـات العسكـرية عـلى القـيام مبـهامهـا وانهاء احلـروب وتعلمي الـطرق
اجلديدة ملكافحة الـشغب( )2لذلك فالبحث عن إطار حتليل العالقـات املدنية العسكرية
يرتكز على منطني من التحليل :
األول :مـرتبط بـكيفيـة ضمـان الدولـة /واجملتمع أن املـؤسسـة العسـكريـة تخضع
للسلطة املدنية تخدم مصالح الدولة وال تنحاز خلدمة مصاحلها الشخصية ؟
الثاني :كيفية إيجاد أرضية تفاهم بني السلطة املدنية و احترامها للمهنية العسكرية
واالمـتنـاع عـن التــدخل يف االختـصــاص العـسكـري ،ويف دوائـر صـنع القـرار
العسكري( )3يعد التعريف الذي أورده "صامويل هانتنغتون" يف مؤلفه :
 ،THE SOLDIER AND THE STATEالــذي صــدر عــام ، 1958أســس الكـثـيــر مـن
التحليالت املعاصـرة لنمط العالقات املـدنية العسكريـة  ،حيث يحدد يف تعريفه أربع
أبعاد أساسية :
 -1أن العسكـريني و املـدنيـني يشكلـون جمـاعتـني مختلفني  ،وأن هـناك متـايزات
فرعية داخل كل منها.
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 -2إن العالقات املدنية العسكرية يغلب عليها جانب الصراع .
 -3إن النمط األمثل للعالقات املدنية العسكـرية يقوم على احداث توازن بني الدور
املدني و العسكري يف ظل وجود سيطرة مدنية.
 -4إن التحـول األمثل للعالقـات املدنـية العـسكريـة عبـر الوقـت واتخاذهـا أمناط
مختلفة يرتبط بدرجة فعالية السيطرة املدنية(.)4
يعـد مخارج التعريف الذي قدمه "صامويل هانتنغـتون"إلى التزام املؤسسة العسكرية
باملؤسسـة املدنية مع فـرض توافق بني الدور املـدني والعسكري خـاصة إذا ما تعلق
األمر باجلوانب التي متس األجندة األمنية باخلصوص.
يف حني يـورد"أ.د عامـر مصبـاح" تعريـفا للعالقـات املدنيـة العسكـرية ":بـأنها كل
اإلجراءات والقرارات والسياسـات حيث جتعل القيادة العسكرية /األمنية
تعمل حتت امـرة القيـادة السيـاسيـة املدنـية  ،وتقـوم بأداء دور الـدعم و
التعـزيـز لـوظــائف القيـادة املـدنيـة يف أدرة البـالد محليـا وخـارجيـا ،
واحلفـاظ علــى االستقـرار الـسيـاسـي واألمنـي للمجـتمع( ،" )5فـيبـدو هـذا
التـعريف أكثـر دقة يف حتـديد أدوار ووظـائف القيـادة املدنيـة والعسكـرية لـضمان
االستقرار األمني والعسكري و السياسي واالجتماعي ويعد املطلب املعياري الواجب
تـوفره يف طـابع تلك الـعالقات .أمـا يف حقل علم االجتـماع العـسكري يـورد "فؤاد
اآلغـا" يف كتابه املوسوم بـــــ "علم االجـتماع العسكري"  ،عرفهـا بأنها "آثار التعاون
بني األفراد العـسكريني واملـدنيني يف تنفيـذ السيـاسة العـامة للـدولة( ")6حـيث يحدد
التعريف دور القـطاعني يف تنفيذ أجندا السياسة العـامة للدولة واالمتثال ملبادئها مع
عدم التداخل يف االختصاصات واملهام املنوطة بكل مؤسسة وقطاع .
من خالل التحلـيل الذي أورد بعـض االسهامـات املعرفـية لهـندسـة مقاربـة معرفـية
للعالقات املدنية العسكريـة  ،ميكن القول أن العالقات املدنية العسكرية مفهوم مركب
يف اطار التكـامل ويف نفس الـوقت عدم التـداخل يف االختصـاصات بني املـؤسسة
العسكرية واملدنية .
طـبيعـة التفـاعـالت التي تـربـط العالقـات املـدنيـة العـسكـريـة حـسب
افتراضات كرواسنوكيوهن .
أما عن طبيعة التفاعالت التي تربط بني املدنيني والعسكريني ال حتدث من فراغ وإمنا
تتأثـر بعدد من الظـروف والسياقـات احمليطة بهـا وتتفاعل معهـا  ،بحيث تختلف تلك
الـسيـاقـات من دولـة ألخـرى ومن فتـرة زمنيـة ألخـرى ،ويف هـذا الصـدد ميـز كل
"كـرواسنوكـيوهن"يف منـوذجهما بـني ثالث مجموعـات من التفـاعالت التي تـؤثر يف
تطـور العالقـات املـدنيـة العـسكـريـة وهـذه العـوامـل تسـبق فتـرة التـداول التحـول
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الـدميوقراطي  ،وعوامل خـارجة عن ارادة اجليش  ،وأخيـر عوامل متعلقة بـاملؤسسة
العـسكريـة  ،تتضـمن العوامـل املبدئيـة نوع الـنظام الـسابق ومـا تتمتع به املـؤسسة
الـعسكريـة فعالم من امتيـازات  ،وتتمثل الـعوامل املتعلقـة باملؤسـسة العسـكرية يف
ثقافـة اجليش الـتنظيـمية ومـدى متسـكه الداخلي ومـوقفه االقتصـادي ،بينمـا تتمثل
العـوامل اخلارجـة ‘عن ارادة اجليـش هي تلـك التي تتـدخل يف توازن الـسلطـة بني
()7
العسكريني و املدنيني من دون ان يكون للجيش دور فيها.
شكل رقم  01يوضح عوامل واستراتيجـيات سيطرة املؤسسة املدنية على
املؤسسة العسكرية.

املـصدر :أحـمد عبـد ربه  ،العالقـات املدنيـة العسكـرية يف مـصر  :نحـو السيـطرة
املـدنية ،مجلـة عمران لـلعلوم االجتـماعيـة واالنسـانية  ،مـركز العـربي لألبحـاث ودراسة
السياسات  ،العدد السادس  ،اجمللد الثاني  ،خريف  ، 2013ص. 148
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مناذج ومقاربات تفسيرالعالقات املدنية العسكرية
تتعدد مناذج حتديد العالقـات املدنية العسكرية بـاختالف كل زاوية التي ينطلق منها
كل بـاحث ووفق ما قـدمه "صامويـل هانتنغتـونوبيرملـيوتر" يقـسمان العالقـات املدنية
العسكرية إلى ثالث مناذج :
 -1منوذج اجلـيش البريتـوري  ،ويقصد به دور اجليـش يف التدخل إلدارة شؤون
الدولة .
 -2منوذج اجليش احملترف  :وهو الذي يرتكز بدرجة رئيسية يف الدول الصناعية
والتي متتاز بفرض منطق الطابع املدني على العسكري .
 -3منـوذج اجليش الثوري احملترف  :وهـوليس وكيال بيروقراطـيا للنظام وال يهدد
احلرس الـبريتوري  ،وإمنا هو طرف نظيـر ومستقل يف احلكومة ويف دولة متثل فيه
العنصر االيديولوجي الثوري اجليش كله(.)8
يف حني يورد "كلود ويلش" الذي بدوره صنفها إلى ثالث مناذج وهي :
 -1عالقات مـدنية – عسكريـة متداخلة  :ويتـسم دور هذا النموذج بـسيطرة وجود
املـؤسسة الـعسكريـة تكون مـتحيزة بتـنفيذ أجنـدا ومبادئ احلـزب الشيـوعي ويكون
لدور املؤسسة العسكرية جزء ال يتجزأ من السلطة احلاكمة .
 -2منوذج عالقات مدنيـة عسكرية دميوقراطية يـؤكد على مبدأ الفصل بني الطابع
()9
املدني و العسكري كضمان لعدم تدخل اجليش يف االدارة السياسية.
فكال النموذجـني يحلالن تدخل اجليش يف الـدوائر السيـاسية بدرجـات متفاوتة(،)10
ويف طـرح مغايـر يورد كل من "يـول تشـام برز" و"أورالكـرواسون" منـوذجا مغـايرا
متمثل بنمـوذج اجليش الطفيلي وهـو الذي يتعدى وظـائفه الدستوريـة ويهتم بوظائف
أخرى اضافية ودون االنفالت للقيام بأي عمل عسكري لإلطاحة باحلكومة القائمة.
أطروحة صامويل هانتنغتون وتكوين جيش محترف كمحايد سلطوي
يحاجج يف حتليالته للعالقـات املدنية العسكـرية كمتغير تفـسيري  ،ورأى أن الطابع
املثـالي لتلك العالقـات وهو تكـوين جيش مـحترف  ،بحـث كلما إلـى مرحلـة النضج
أعلى كانت الرقابة املـدنية على اجليش أعلى  ،ويف اطار هـذه املصفوفة القيمية يرى
ان اجليش احملترف يتسم مبجموعة من اخلصائص ميكن ايجازها فيما يلي:
اخلبرة  ،واملسؤولـية االجتماعيـة  ،والتضامن اجلـماعي الداخلي  ،ويـطرح صامويل
يف اطروحته أن السيطرة املدنية على اجليش تتحقق من خالل آليتني :
 -1سـيطرة مدنيـة ذاتية والتي تعتمـد على رقابة ذاتـية من خالل رفض أن تتغلغل
داخل األطراف املدنية.
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 -2سيطرة مدنية موضوعية :ويحددها على النحو التالي:
أ -مسـتوى عال من االحـتراف اجليش و االعتـراف من قبل الضبـاط العسكريني
حلدود اختصاصها املدني.
ب -تبعـية فـعالـة من اجلـيش للقـيادة الـسيـاسيـة املدنـية الـتي تتـخذ الـقرارات
األساسية يف السياسة اخلارجية والعسكرية .
ج -احترام القيادة املدنية الستقاللية اجليش(.)11
فمن خالل هذه الـسيطرة فـإنها تفتح مـجال إلضعاف اجلـيش السيـاسي ويف نفس
الـوقت تـسمح له بـأن يكـون قـوة عـسكـريـة مع ضمـان االدارة املـدنيـة والفعـاليـة
العسكرية يف دوائرها االختصاصية.
أطروحة موريس جانووتيز لنموذج اجليش الشرطي
يـوضح "موريس جـانووتيـز" أنه يف ظل األنظمـة الدميـوقراطيـة  ،فإن تـدخل اجليش
يكـون محدودا وعـادة ما يتحـدد دورهم يف مجال الـسياسـة اخلارجـية وسيـاسات
الدفـاع ،بحيث يكون الـدور الفعال للنخبـة السياسـية للسيـطرة على العـسكريني من
خالل تقـومي دور املؤسسـة التشـريعية بفـرض رقابـة على املـؤسسة العـسكريـة مما
يؤدي إلى دعم السيطرة املـدنية  ،يف نفس الوقت يؤكد أنه من الصعب ايجاد خطوط
التـمفصل على اعتبار العـسكريني كمحايـدين وإال اعتبروا كمرتـزقة  ،والبد أن يكون
لهـم توجه سيـاسي بالـرغم من عدم تـدخلهم يف السيـاسات الـداخلة  ،وقـدم خطوة
حاسمة يف التفريق بني العالقات املـدنية العسكرية يف الدول الغربية والدول النامية،
ففي الدول الغـربية قسمها إلى ثالث فئـات األرستقراطية والدميوقـراطية ،والشمولية
أمـا عن الدول الـناميـة فقسـمها أألى خـمس فئـات وهي االستبـدادية  ،شخـصية ،
حتالف مدني –عـسكري  ،األوليغارشـية العسكريـة  ،دميوقراطي تنـافسي  ،سلطوي
جمهوري( .)12بالرغم من محاولة هذه األطروحات العلمية أن تفحص العالقات املدنية
العسكـرية لكنها ارتكـزت يف جانبها املوضـوعي على املستـوى األفقي دون املستوى
الـعمودي لدور الفواعل واألمناط التحليلية األخـرى يف فهم وتفسير العالقات املدنية
العسكـرية والعمل علـى وضع قواعـد ضبطيـة ومنهجيـة كحقل معريف جـديد جـدير
بـالتحليل  ،ومـع ذلك طرحت العـديد من النـماذج التحلـيلية األخـرى كأبحـاث "ربيكا
شيف"  ،أبحاث "دوجالس ".
مقاربة التوافق لربيكا شيف  :قدمت مصفوفة مغايرة للطروحات
التقليديـة بسيطرة املـدنيني على العـسكريني  ،وبدال مـن ذلك ترتكز يف أبحـاثها على
دور القيم املشتـركة يف حتليل منط العالقـات املدنية العـسكرية  ،معـتبرة أن العالقة
االرتبـاطية بني مثلث اجليش و الـنخبة و املواطنني  ،يجب أن تكـون عالقة تعاونية من
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خالل توافر أربع عوامل أساسية وهي :
 -1التكوين االجتماعي للعسكريني ودى متثيله خملتل التباينات يف اجملتمع .
 -2عمـلية صنع القـرار السيـاسي وحتديـد درجة مشـاركة العـسكريني ومـستوى
احلوار بني مختلف األطر اجملتمعية وأصحاب املصالح .
 -3سيـاسات التجـنيد العـسكري ومـدى اعتمادهـا على التـوافق والتطـوع وليس
االجبار.
()13
 -4النموذج العسكري مبعنى بينة املؤسسة العسكرية والقيم السائدة داخلها.
مقاربة اقتسام املسؤولية لــ دوجالس
حيث تقوم هذه املقاربة على افتراضني وهما :
 -1أن الـسيطرة املـدنية علـى العسكريـني قد حتققت من خـالل اقتسام الـسلطة ،
بحث لكل اجلانبني مسؤوليـة جتاه جوانب معينة يحاسب عليها واليكون هناك تداخل
بيم املسؤوليات .
 -2هناك مصدر واحد وشرعيا لتوجيه العسكريني نابع من املدنيني املنتمني خارج
املؤسسـة العسكريـة ،والسيطـرة املدنيـة عملية ديـناميكيـة تتغير وفـق األفكار والقيم
والظروف احمليطة(.)14
ويشتركان يف اتخاذ القرارات يف عدد من القضايا وأهمها:
 -1القضـايا االستـراتيجيـة  :التي تتـضمن مجـموع القـرارات املتعلقـة بالـدفاع
وقدراتها.
 -2القضايا التنظيمية  :التي تتعلق بالقوات املسلحة واجملتمع .
 -3القضايا العملية  :املتعلق باستخدام القوات املسلحة(. )15
من خالل فحص هذه املـداخل النظرية والنماذج املعرفية التي حاولت هندسة ضوابط
منهجيـة ونظـرية  ،وبنـاء ادوات حتليليـة ميكن من خاللهـا تفكيك ديـناميـة العالقات
املدنـية العـسكريـة ولكن هنـا ميكنك طـرح تسـاؤل جدي واملـتعلق مبدى تـوافق هذه
االفتراضـات يف دراسة العالقات املدنـية العسكريـة على الدول النـامية والتي تعرف
عسكرة الدولة يف مشهدها السياسي ؟
يشيـر البروفسور "عمـار مصباح" يف كتابه املـشار له آنفا " :نظريـة العالقات املدنية
العـسكرية  :احلاالت الـتطبيقية يف التـحليل االستراتيجي"  ،أنه من نـاحية الضوابط
املنهجيـة يف فاعلـية الـعالقات املـدنيـة العسكـرية مـن خالل توافـر ثالث مرتـكزات
أساسيـة وهي  ،التحكـم املدني يف القـوات املسلحـة  ،الكفايـة الدفـاعية  ،والفـاعلية
العسكرية  ،ويـزيد البعض شرط ليبرالية االقـتصاد الوطني  ،وهذا من خالل االجابة
عن االفق العلميـة التي يطـرحها "تـوماس بـرون"و يف أبحاثـة و"هارولـدتريكـو ناس"
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واحملـددة يف كيفيـة تطـور فهمـا متكـامال حول تـأثير هـذه االجتاهـات الكبـرى على
االصالح الـدفاعي ؟  ،وكـيف ميكن احلكم عليه علـى أنه أجنز فعال؟  ،وهـل نستطيع
العلم ما اذا كان تأثير االصالح الدفاعي هو ايجابي أم سلبي( )16؟
كل هذه الطروحـات نحاول أن نفحصها على خصوصيـة النظام السياسي يف مصر
وطبيعة العالقات املدنية العسكرية قبل وبعد التغيير األخير الذي شهدته مصر .
احملور الثاني  :العالقات املدنية العسكرية يف مصر /فحص افتراضاتي
وحتليل مؤشراتي
املسار الكرونولوجي لتطورالعالقات املدنية العسكرية يف مصر
تعـود جذور العالقـات املدنيـة العسكـرية املصـرية احلـديثة يف االنقالب العـسكري
الذي شهـدته الدولة املـصرية يف عـام  ،1952وهو ما طـرح حتدي سلطـوي وهو من
يـتولى حكـم مصر هل هم صغـار الضباط الـذين قادوا االنقالب أو البـرملان ؟ وهذا
شكل نقـطة انقـسام بـني القوات املـسلحة و الـشعب املصـري ،مما أدى إلـى حدوث
انقـسام بني القـادة و داخل كتائب املـدفعية وكتـائب املدرعـات ضغطا قـويا من أجل
العـودة سريعا إلـى الثكنات واستـعادة اجلمهوريـة البرملانـية الدستـورية  ،ومن أبرز
مؤيدي هـذا املوقف أبطـال حرب  ،1918مثل العقيـد يوسف صديق ،و أمـا الضباط
اآلخـرين الـذمي كانـوا ميثلـون األغلبيـة يف مجلس قـيادة الـثورة فـأرادوا جمهـورية
مصريـة تسيطر علـيها القوات املسلحـة  ،وبحلول نهاية  ،1954كـانوا قد جنحوا يف
فرض وجهـة نظرهم واقـامة حكم عسكـري( ،)17وميكن االشارة هنـا أن التوترات بني
الـرئاسـة التـي يشغلهـا ضبـاط من اجليـش وبني القيـادة العليـا للقـوات املسـلحة ،
فاتـسمت العـالقات بني الـرئيس جـمال عبـد الناصـر  ،واملشـير عبـد احلكيم عـامر
بالـتناقض  ،كـذلك األمر مـا بني الرئيـس أنور السـادات واللواء محمـد فوزي  ،وبني
الـرئيس حسـني مبارك واملـشير محمـد حسني طنـطاوي  ،ففي أول احلـالتني ظهرت
الرئاسة بـاعتبارها املؤسسة األولى  ،إذا قتل املـشير عامر  ،وحكم على اللواء فوزي
بالسجن ،أما يف احلـالة الثالثة  ،استطـاع الرئيس حسني مبـارك تثبيت مكانته على
الساحـة السياسية من خالل السـماح للقوات املسلحة بتوسـيع نطاق مهامها لتشمل
أنـشطة غير عسكرية( ، )18ويـعتبر الرئيس حسني مبـارك أطور فترة ادارة تولى فيها
منـصب رئيس اجلمهورية منذ اعالن النظـام اجلمهوري املصري  ،خالفا جلمال عبد
الناصر الذي تولى هذا املنصب ملدة  14سنة ( ، ) 1970- 1956وتاله الرئيس أنور
السادرات ملـدة  11سنة ( ، ) 1981-1970ثم تولى محمـد حسني مبارك احلكم ملدة
 30سنة  ،ومنـذ تولـي حسني مبـارك الرئـاسة يف اكتـوبر  ، 1981كـان االضطراب
يسود الـعالقات املدنـية العسكـرية نظـرا لسياسـات أنور السـادات التي حيدت دور
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اجليش يف احلياة السياسية(.)19
دور اجلـيش يف رسم دوائـر صنع القـرار وجتسـيد أمنـوذج االقتـصاد
العسكري يف مصر
عمد محمد حـسني مبارك على استـرجاع مكانة اجلـيش يف الدوائر السـياسية عبر
مستويني :
 -1املسـتوى العـسكري الـسياسـي  :املتمثل بـالقيـادة واألركان ورؤسـاء الفروع
وقادة التشكيالت الكـبرى  ،وهو املستوى األعلى الذي يـدين بالوالء للرئيس  ،ويضع
قواعد السياسة العامة واالستراتيجية االقليمية والدولية.
 -2املـستوى العسـكري امليدانـي  :املتمثل بالقـيادات املدنيـة والتشكيالت القـتالية
التي حاولت القيادة العليا ابعادها من احلراك السياسي .
فشهـدت العالقات بني السلطة التنفـيذية و املؤسسة السكـرية يف عهد حسني مبارك
باالنسجام التام ،بتولي العـديد من األفراد املؤسسة العسـكرية مناصب مهمة  ،وبدا
أكثر مـن ذلك نفوذ العسكـريني يف احلكم واشتراكهـم يف احلياة السيـاسية وترافق
مع اسنادهم مهام جديدة ي السلطة القضائية مبحاكمة املدنيني(.)20
ما يالحـظ يف دور اجليش يف البنية االقتـصادية مبصر أنه يف عهـد الرئيس "جمال
عبد الناصر" وجهت موارد الدولة نحو اجليش يف استصالح األراضي واقامة البنى
التحتية العـامة والصنـاعة احمللية لألجهـزة االستهالكية و اإللكتـرونيات  ،ومت تعيني
ضباط من رتب عالية مكان مدراء مصانع املدنيني  ،أما يف عهد أنور السادات حدث
حتـول محدود يف األنشطة االنتاجية للجيش  ،فجـرى التركيز على الصناعات األكثر
ارتباطا بالدفاع( ، )21كمـا عرف يف عهد السادات تأسيـس جهاز مشروعات اخلدمة
الوطنيـة الذي يعمد علـى دراسة وتنفيذ األعمـال واملشروعات التـي تدفع بها وحدات
احلكم احمللـي وشركـات القطـاع العـام  ،كمـا منحت املـشروعـات التـابعـة للـقوات
املسلحة امتيازات استثنائية متثلت يف االعفاء من الضرائب وعدم اخلضوع للقواعد
واللوائح القانونـية  ،أما يف عهد حسـني مبارك بدا موقع القـوات املسلحة التاريخي
بوصفها مهنـدسة حتديث مصر  ،حيث عمد اجلـيش يف احلاظ على الئحة طويلة من
االمتيـازات املالية والصناعية مبا يف ذلك السـيطرة على قطاع العقارات املربح  ،كما
عمـد قـادة اجلـيش يف حتـصني أنفـسهم ضـد حملـة حكـومـات مبــارك للتحـريـر
االقتصادي و اخلصخصة  ،وإلى تنويع محفظة القوات املسلحة االقتصادية الدولتية
عبر احلصول على متويل وتكنـولوجيا من مصادر القطاع اخلاص األجنبي و احمللي
،واقامة شـراكات مشتركـة مع رجال املال غيـر عسكريني ،كـما جنحت يف احلصول
علـى استثـمارات صغيـرة يف بعض املـشاريع اجلـاذبة لالهـتمام العـام التي شكلت
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عنـصرا هـاما يف الـبرنـامج االقتـصادي لعهـد حكم حـسني مبـارك( ، )22ويتجـسد
دورها اكثر يف التحكم يف أهم املشاريع املشتركة مع أجانب مثل شركة االسكندرية
حملطـات احلاويـات الدوليـة التي ميلكهـا باألغلـبية كـل من "هاتـشيسـون" القابـضة
للمـوانئ يف "هونـغ كونغ"  ،و"صنـدوق امللكيـة اخلاصـة" القائم "بـاإلمارات العـربية
املتحـدة"  ،وقد افـتتح املشـروع عندمـا كان الـلواء "عبـد السالم محجـوب" محافـظا
لإلسكندرية بحيث أصبح مدافعا قـويا يف التنسيق بني الدولة و القطاع اخلاص بعد
تعيـينه أواخر  ،1990كـذلك شركـة دمياط الـدولية للـموانئ  ،ومـشروع مشـترك بني
الشركة التابعة التي يسيطر عليها اجليش و احلكومة الكويتية و التي يترأسها أيضا
ضـابط عسكـري  ،كما متلـك هيئة قـناة السـويس والتـي يترأسهـا اللواء عـلي أحمد
الفاضل  12من األسهم يف شـركة قناة الـسويس للحـاويات و التي بدأت عـملياتها
يف عام  . )23(2004ومـن اجلديـر بالـذكر أن مـصر ال تـتلقى مـساعـدات نقديـة من
الواليات املتـحدة األمريكيـة بل يتم ايداع املـساعدات العـسكرية يف حـساب مصري
يقدم فوائـد يف الواليات املـتحدة األمريكـية تستخـدمه مصر لـدع تكاليف مـشتريات
الدفـاع التـي تسـتوردهـا من شـركات الـدفاع األمـريكـية  ،ومـنحت عملـية االنـفاق
األمريكي امتيازين مهمني ملصر:
أوال :من الـسنة املـالية  2011إلـى السنـة املاليـة  2011سمحت الواليـات املتحدة
االمريكية االنفاق املبكر للحسابات التي تقدم فوائد .
ثـانيا :أن الواليات املـتحدة األمريكية تقـدم مساعدات التمـويل العسكري األجنبي
من خالل تـدبير قـانوني لـــتمويل التـدفق النقدي الـذي يسمح ملـصر بإمتـام عمليات
شـراء ي سنة واحدة ودفع تكاليفها يف السنـوات التالية  ،من خالل منح تكتسب من
مخصصات مستقبلية من الكونغرس(. )24
دور اجليش يف ثورة  25جانفي  2011بني الطرف احملايد والشرطي
احلارس للمصلحة العليا يف مصر
لكن الوضع يف مـصر لم يستـمر وانقلبا األوضـاع األمنية والعـسكرية واالجتـماعية
حلحلتهـا ثورة  25ينايـر  2011مبجدر دعاوي وجههـا املعارضون غيـر حزبيني على
شبكة االنترنيت إلى حركة احتجاج للمطالبة بإسقاط نظام حسني مبارك وبالفعل مت
ذلك بعد شهر يوم  11فيفري  2011أعلن نائـب رئيس اجلمهورية عمر سلمان تنحي
حسـني مبارك وتكلـيف اجمللس األعلى لـلقوات املسلحـة بإدارة البالد  ،وأكيـد هناك
عدة ديناميات حفزت اسقـاط النظام العسكري يف مصـر وميكن فصها يف مسببات
داخليـة وأهمها انسـداد احلوار بني املـدنيني والعسكـريني  ،وغياب التـداول السلمي
علـى السلطـة  ،وتزويـر انتخابـات مجلس الـشعب  ، 2010وطرح مـشروع الـتوريث
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لنجـل الرئيس جمال مبـارك يف العمل السياسي  ،اضـافة إلى انتشـار ظاهرة الفساد
وتـردي االوضاع االقتصـادية و االجتمـاعية واتـساع دائرة الـفقر إلى نحـو  60مليون
فـرد )25(.كمـا بلغ اجمـالي الـدين  670,6مليـار جنيه عـام  ، 2008فيمـا بلغ الـدين
اخلارجـي  8,32مليارات دوالر( ، )26أمـا عن املسـببات اخلـارجية احملـركة لـدعاوي
التغيير يف مصـر وهو تراجع محوريـة مصر كقوة اقليمـية وافريقية وعـربية  ،ويتجلى
أيضـا سقوط نظـم بن علي يف تونـس  ،اضافة إلـى لعب ملف تصـدير الغـاز املصري
إلسرائيل بأسعار متدنية أجج الوضع اكثر عبر االتفاق على االستغالل من  2004إلى
 . )27(2030متكن اجليش من تـأييد اجلماهير له يف ثـورة  25يناير  ، 2011عن طريق
عـدم انحيـازه الى حـسني مبـارك  ،وقد ظهـر هذا الـتأيـيد مـن خالل الشعـر اجليش
والشعـب ايد واحـدة  ،وأستمـر فتـرة من الـزمن إلـى أن أغضـب اجمللس العـسكري
بعـض القوى الثورية بتورطها يف حوادث عـنف أسفرت عن اعتقال بعض املتظاهرين ،
()28
وخسر اجليش أيضا تأييده من طرف األقباط التي متثل اقلية يف مصر.
تولي مرسي كأول رئيس مدنـي لدوائر صنع القرار يف مصر بعد ثورة
يناير
مت انتخاب محمد مـرسي رئيسا للبالد  ،وأدى الرئيس مـرسي اليمني لتولي املنصب
أمام مـيدان التحـرير يف جمعـة تسليـم السلطـة يوم  22يـونيو  ، 2012وكـان يتمتع
بتأييـد عريض مـن طرف الشعـب املصري علـى عكس اجمللس الـعسكري الـذي فقد
هيبته  ،ومتكن مـن مضاعفـة دعمه عبر احـالة كل من طـنطاوي القـائد العـام للقوات
املـسلحة ووزير الدفاع ،والفريق سامي عـنان رئيس أركان اجليش املصري  ،ومعظم
أعـضاء اجمللـس العسكـري إلى الـتقاعـد  ،لكن سـرعان مـا بدأ يـستطـم باملعـسكر
الثوري الذي أصبح يـحمله املسؤولية لعـدم حتقيق أهداف الثورة  ،إضـافة إلى تهمة
أخونة الـدولة التي الحقته عالوة علـى تورط االخوان املـسلمني يف أعمال عنف أدت
بحـياة بـعض الشـباب الـثوريـني مما أفقـدته بسـرعة الـتأيـيد الـشعبي وأدى بـظهور
أصوات التي تطالب بتـولي اجليش السلطة مرة أخـرى ،وأدى إلى ظهور حركة مترد
التي أعلنت جمـعها توقيعـات لسحب الثقـة من مرسي  ،والـدعوة النتخابـات رئاسية
مبـكرة  ،وحـدد  30حزيـران  2014موعـدا للثـورة علـى نظـام االخوان املـسلمني ،
وبالفعل مت ذلك بتدخل اجليش وعزل الرئيس اخمللوع محمد مرسي(. )29
التعـديل الــدستـوري لـــ 2014ومـنح القـبضـة الـصلبـة لـلجيـش يف
السيطرة على املدنيني .
سهلـت االطاحة بنظام مرسي وتعزيز النظـام العسكري اجلديد قدرة القوات املسلحة
املـصرية على حتـويل أموال الدولة إلـى مشاريع التي لـها مصالح فيهـا ،أحد االمثلة
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القرض الذي قدمه البنك األهلي املصري بقيمة 02مليون دوالر يف يناير  ، 2014إلى
فرع من شـركة ثـورة البتـرول التي ميـتلك اجليش حـصة فيهـا  ،كذلك مـنح للجيش
مشروع توسيع وتنميـة قناة السويس  ،ويشمل املشـروع توسيع ستة موانئ مصرية
وبـدأت بحفرهـا الهيئـة الهندسـية للقـوات املسلحـة املصريـة  ،كذلـك توسيع تـواجد
اجليش يف أروقة احلكم حيث انه من بني  27محافظا  17منها حتت حكم اجلنراالت
وكذا تعـزيز حكم السيسـي لقانون يحث اجليش يف حـماية البنى التـحتية األساسية
من خالل فـرض عالقات بـني اجلنراالت و رجـال األعمال الـذين ميولـون هذه الـبنى
التحتيـة( .)30فضال عن مـسودة دستـور  1954التي متنح لـلسلطـة املدنيـة دور على
املـؤسسـة العسكـرية  ،قـما دستـور  2012بإعطـاء اجمللس األعلـى للقوات املـسلحة
سلطـة تعيني تعيـني وزير الدفـاع لواليتني رئـاسيتني  ،كمـا أن معظم أعضـاء مجلس
الدفـاع الوطني مـن العسكريني  ،وسـعت املادة  198مبحاكـمة املدنيـني أمام احملاكم
العـسكريـة  ،وقد أدى دستـور  2014إلى ابعـاد السلـطة من األطـراف املدنيـة مبنح
القوات املسلـحة درجة كـبيرة من االسـتقاللية  ،كمـا تقتضي املـادة  201على تعيني
وزيـر الدفـاع من بني صفـوف الضـباط  ،وتقـتضي املـادة  234بأن يـوافق اجمللس
األعلى للقوات املسلحة على تعيني وزير الدفاع  ،والدستور ال يتضمن أي مادة تنص
عـلى االشراف املـدني على القـوات املسلحة  ،أمـا عن احلصانـة القانـونية املمـنوحة
للقوات املـسلحة مـن خالل املادة  204الـتي هي عبـارة عن تـوسيع للـمادة  198يف
دستور  ، 2012والتي تسمح مبحاكـمة املدنيني أمام احملاكم الـعسكرية  ،كما حتمي
موظفي األجهزة االستخباراتية والعسكرية من أي اشراف مدني(.)31
مـؤشرات قيـاس حتكم السلـطة املدنـية يف املؤسـسة العسكـرية حسب
أبحاث توماس برونو وهارولد تريكو ناس على النموذج املصري
ميكـن قياس ذلـك كما أشـرنا سـابقا من خـالل التحكم املنـي  ،والكفايـة الدفـاعية ،
والفعالية العسكرية .
الفعالية العسكرية :
منحت متغيـرات البيئة املصـرية خالل العشر سـنوات األخيرة كافـة محفزات اهتمام
اجليش ببناء قوته وتكيف انخراطه يف الشؤون العسكرية و السياسية والتنموية بدءا
من تـزايد التهـديدات األمنـية نتيجـة النتشـار اجلامعـات الدينـية العنيفـة يف مصر ،
ودورها يف قوات حفظ السالم كمشاركتها يف الصومال التي بلغ عدد أفراد القوات
املصريـة يف الفترة املمتـدة من 1993وحتى فيفـري  1995حوالي  1680فردا  ،ويف
الفتـرة من يـونيـو  1998وحتـى مارس  2000قـامت مـصر بـإرسال سـرية مـشاة
ميـكانيكي قوامهـا  125فردا وذلك ضمن بعثـة األمم املتحدة يف افريقيـا الوسطى ،
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كمـا شـاركت يف قــوات حفظ الـسالم بـأنغـوال بعـدد  28مـراقب عـسكـري  ،ويف
موزمبيق شـاركت مصر بعشرين مراقب عسكري بدءا من فبراير  1993وحتى يونيو
 ، 1995ومنـذ انـدالع الصـراع يف دارفـور كـانت القـوات املصـريـة أولـى القـوات
املشاركة يف السالم بإقليم دارفور بالسودان( )32كما كان لها دور محوري يف أدرة
ملف الصـراع العربي االسـرائيلي  ،وحمـاية األمن القـومي املصـري من التهـديدات
االرهابية .
التحكم املدني :
عـرفت دوائر صنع القرار يف مـصر دور اجليش يف هندسـة السياسة العـامة للدولة
منـذ االستقالل إلى غاية حكم محمد مرسي الذي أضفى أول طابع مدني يف احلكم،
لكـن سرعـان ما مت تـزكيـة دور اجليش كـحارس وكجـزء ال يتجـزأ من دوائـر صنع
القرار .
الكفاية الدفاعية :
للمرة األولى بـتاريخ الدساتير املصريـة نص دستور  2012يف نسخته املعدلة 2014
على ادراج مـوازنة القـوات املسلحـة رقمـا واحدا يف املـوازنة العـامة للـدولة ،كـما
استنفى الـدستور مـوازنة القوات املـسلحة من رقـابة البـرملان واستبـدالها مبنـاقشة
مجلس الدفاع الوطني ما يعـني عمليا عدم خضوع االنشطة املالية التفصيلية للقوات
املسلحة لـرقابة ممثلي الشعب ،ففي ظل غياب مؤسسـة سياسية ينتمي إليها الرئيس
املصـري ميكن القـول أن النخبـة العسكـرية هي األقـرب لدوائـر صنع القـرار  ،وما
يحدث اليـوم من تزايـد الدور التنـموي للجيـش هو مبثـابة انقـطاع يف الثـوابت التي
()33
حكمت التفاعل العسكري املدني منذ  ،1952واخالل مبعادلة التوازن االجتماعي.
خالصة واستنتاج:
من خالل التحليل الـسابق ميكن القـول أنه مت اخبار صـحة فرضـية الدراسـة  ،عبر
تـدخل اجليـش يف القطـاعــات احلسـاسـة يف مصـر خـاصـة القطـاع الـسيـاسي
واالقتصادي وبذلك يجـسد منوذج اجليش البـريتوري ،أي اجليش املتدخل يف إدارة
شؤون الدولة وميكن أن نصل يف التحليل إلى ما يلي :
 بنيـة النظام الـسياسي يف مصـر يتسم بسـيطرة املؤسـسة العسـكرية يف رسمدوائر صنع القرار ،وذلك لغيـاب حوار جدي بني الفـواعل املدنية يف فـرض قواعدها
وبـرامجهـا والقـدرة علـى تكـوين مجـتمع سيـاسي ذات طـابع مـدني يف بـناء نـظام
سياسي دميوقراطي يف مصر.
وبالتالي بناء نظام سياسي مدني يف مصر ال بد من توافر ما يلي :
 -تـفعيل دور اجملتمع املـدني كحلقـة ترابـطية بـني التحديـات اجملتمعيـة يف مصر
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والسلطات العليا املديرة لشؤون الدولة.
 محاولة تكوين مجتمع سيـاسي ناضج حيادي يف االنتماء للمـؤسسة العسكريةألن االنقسامات املتزايد يف املؤسـسات املدنية أتاح الفرصة للمؤسسة العسكرية يف
لعب دور التوجيه وبناء العملية السياسي يف مصر.
 اعادة النظر يف مواد الدستور والـتي مكنت املؤسسة العسكرية من االستقالليةاملالية والقانونية مما ضمنت محورتيها يف املؤسسات احلساسة يف مصر .
 محاولة وضع منتـدى وطني يجمع كامل أطياف اجملتمع يف مصر لوضع قواعدوترتيبات مدنية تتسم بطابع بناء مؤسسات دميوقراطية .
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