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أحمد عبد ربه *

العالقات المدنية  -العسكرية في مصر:
نحو السيطرة المدنية؟
تتحدث النظريات التقليدية للديمقراطية عن رشوط أساسية لنجاح التحول الديمقراطي،
يأيت ضمنها وجود أحزاب سياسية وجمتمع مدين نشيط .إال أن تلك النظريات تغفل عاملاً
حتول ديمقراطي ،وهو السيطرة املدنية عىل املؤسسة
رئيسا من عوامل نجاح أي عملية ّ
ً
العسكرية .ويظهر هذا العامل بوضوح يف احلالة املرصية التي شهدت ثورة أنبأت ببدء
مرحلة التحول الديمقراطي ،إال أن ما شهدته املرحلة االنتقالية من تعثرات متتالية أدت
إىل عودة اجليش إىل املشهد مرة أخرى يف  3متوز /يوليو  2013يدعو إىل دراسة العالقات
املدنية  -العسكرية يف مرص ما بعد الثورة ،ملعرفة مآل الوضع املرصي يف املستقبل القريب
يف ضوء ما شهدته املرحلة االنتقالية من حماوالت إلقصاء العسكر عن السلطة والتعجيل
بنقل السلطة إىل حكومة ورئيس منتخبني.
تعنى الدراسة باستطالع مايض العالقات املدنية  -العسكرية وحارضها ومستقبلها يف
مرص ،وذلك بدراسة الدوائر الرئيسة التي يدور حوهلا الرصاع املدين  -العسكري واملتمثلة
يف صناعة السياسات العامة ،وجتنيد النخبة ،وتنظيم املؤسسة العسكرية ،والسيطرة عىل
مل ّفي األمن الداخيل واألمن اخلارجي؛ فتلك الدوائر تشهد منافسة بني العسكريني
واملدنيني بشأن السيطرة عليها ،وهي منافسة ال جتري بمعزل عن السياق املحيط ،األمر
ترجح أحد الطرفني عىل اآلخر من قبيل
الذي يستدعي إلقاء الضوء عىل العوامل التي قد ّ
الدعم الشعبي أو توافق النخب.

إن تأصيل مفهوم السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية ُي َع ّد أحد املتطلبات الرئيسة
لنجاح أي عملية ديمقراطية ،ألن عدم خضوع املؤسسة العسكرية للسلطة املدنية ينبئ
تدخل اجليش يف العملية السياسية ،كام حدث يف
بتعثّر عملية
جراء ّ
ّ
التحول الديمقراطي ّ
متوز /يوليو .2013
مدرس النظم السياسية يف جامعة القاهرة.
* ّ

146

العدد 2 / 6
خريف 2013

مقدمة
ّ
بني شباط /فرباير  2011ومتوز /يوليو  2013يبقى كثري من األسئلة بال إجابة واضحة؛ ففي
تدخل اجليش مرتني يف املشهد السيايس ،بعد أن كان بعيدً ا عن السياسة طوال
شهرا ّ
أقل من ً 30
فرتة حكم الرئيس السابق حسني مبارك؛ فقد تولىّ اجليش إدارة البالد يف شباط /فرباير  2011بتفويض
التنحي ،واستمرت إدارته للبالد عا ًما ونصف عام حتى انتخاب
من مبارك بعد أن أجربته الثورة عىل ّ
تدخل
رئيسا ملرص يف حزيران /يونيو ّ .2012أما يف متوز /يوليو  ،2013فقد كان ّ
الدكتور حممد مريس ً
اجليش رصحيًا ،إذ قام وزير الدفاع يف  3متوز /يوليو  2013بإلقاء بيان أعلن فيه تولية رئيس املحكمة
الدستورية رئاسة البالد مؤق ًتا ،مع عرض خارطة للمستقبل تنتهي بانتخابات رئاسية وبرملانية جديدة
وتعديل لدستور  ،2012األمر الذي عنى ضم ًنا عزل مريس من احلكم.
ال يمكن معرفة سبب عودة اجليش إىل احلياة السياسية يف متوز /يوليو  2013من دون دراسة العالقات
املدنية  -العسكرية يف املرحلة التي تلت ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011؛ إذ إن دراسة دوائر صناعة
القرار التي تشهد منافسة بني النخبة املدنية واملؤسسة العسكرية ،باإلضافة إىل االسرتاتيجيات التي
وظفتها النخب املدنية املرصية لفرض السيطرة عىل املؤسسة العسكرية ،ستكشف مكمن الفشل الذي
أدى إىل عزل اجليش ألول رئيس مدين َ
منتخب بعد الثورة.

التحول الديمقراطي.
يربط كثري من األكاديميني بني سيطرة النخبة املدنية عىل القوات املسلحة وحتقيق
ّ
وتنوي هذه الدراسة فحص االسرتاتيجيات التي ا ّتبعها ٌّ
كل من العسكريني واملدنيني يف رصاعهم عىل
السيطرة؛ إذ إن هدفها الرئيس هو استكشاف سياق العالقات املدنية  -العسكرية يف ثالث مراحل زمنية
رئيسا ملرص ،والثالثة
خمتلفة ،األوىل قبل ثورة  25يناير ،والثانية منذ رحيل مبارك وحتى انتخاب مريس ً
رئيسا حتى عزله يف متوز /يوليو  2013وما تال ذلك .وتسعى
هي تلك التي أعقبت انتخاب مريس ً
تدخل املؤسسة
الدراسة لإلجابة عىل التساؤل الرئيس التايل :هل هناك فرصة للسيطرة املدنية يف مرص بعد ّ
العسكرية يف الشأن السيايس يف الثالث من متوز /يوليو2013؟ كام تسعى الدراسة لإلجابة عن كثري من
األسئلة ،منها :هل السياق الذي يشهد هذا الرصاع يعمل ملصلحة املدنيني أم ملصلحة العسكريني؟ وما
رصاعا بني املدنيني والعسكريني؟ وما هو تعريف «السيطرة املدنية»؟ وما
هي الدوائر الرئيسة التي تشهد
ً
هي عالقته بإنشاء الديمقراطية ودعمها ،وخاصة يف الديمقراطيات احلديثة؟
بناء عىل ذلك ،تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء :يستعرض اجلزء األول «نظرية السيطرة املدنية» كام قدمها
ٌّ
كل من أوريل كرواسان وبول شامرب يف كتاهبام الديمقراطية حتت الضغط :العالقات املدنية العسكرية
(((
يف جنوب آسياوجنوب رشقها وقداستعرضا فيه العديد من العالقات املدنية  -العسكرية يف الدول
نموذجا لدراسة تلك العالقات اجلدلية .ويتناول اجلزء الثاين
وكونا
ً
النامية التي متر بمرحلة حتوالتّ ،
مايض العالقات املدنية  -العسكرية وحارضها يف مرص بتطبيق النموذج املشار إليه .ويأيت اجلزء الثالث
ليسترشف مستقبل العالقات املدنية  -العسكرية يف مرص.
1 Paul Chambers and Aurel Croissant, eds., Democracy under Stress: Civil-Military Relations in South and Southeast
Asia (Bangkok: Chulalongkorn University, Institute of Security and International Studies (ISIS), 2010).
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ً
والمحددات
أوال :العالقات المدنية  -العسكرية :التعريف
ِّ

يمكن تعريف العالقات املدنية  -العسكرية بأهنا «التفاعالت بني العسكريني والفاعلني املدنيني
بخصوص سلطة اختاذ القرارات السياسية»((( .لذا ،فإن للعالقات املدنية  -العسكرية تنويعات خمتلفة
باختالف الدول ،ويمكن تصويرها بخط مستقيم يمثّل توزيعات خمتلفة لسلطة اختاذ القرارات بني املدنيني
والعسكريني .وبناء عىل ذلك ،فإن السيطرة املدنية تُعترب أحد طريف هذا اخلط ،حيث يكون املدنيون هم
املسيطرين متا ًما ،فهم يصنعون القواعد ويغيرّ وهنا من دون قيود .عىل اجلانب اآلخر من هذا اخلط ،نجد
حالة النظام العسكري التي يكون فيها العسكريون مسيطرين متا ًما(((.
والنموذج الذي ت ّتبعه دراستنا للعالقات املدنية  -العسكرية يف مرص هو النموذج الذي صاغه ديفيد
كوهني وأوريل كرواسان (انظر الشكل  )1وافرتضا أن معركة بسط السيطرة املدنية عىل العسكريني تدور
باألساس حول مخس دوائر لصنع القرار يتنافس حوهلا املدنيون والعسكريون وهي :جتنيد النخبة؛ صنع
السياسات العامة؛ األمن الداخيل؛ الدفاع اخلارجي؛ تنظيم املؤسسة العسكرية .لذا ،فإن تصنيف أي
نتاجا للرصاع بني املدنيني
دولة من حيث درجة مت ّتعها بالسيطرة املدنية عىل العسكريني ال يعدو أن يكون ً
والعسكريني حول التحكم يف تلك الدوائر اخلمس ،وبالتايل يمكن القول إن السيطرة املدنية الكاملة هي
تلك احلالة التي يتمكن فيها املدنيون من السيطرة عىل الدوائر اخلمس من دون منافسة من العسكريني(((.
جيدر ذكر أن املؤسسة العسكرية تستطيع تقويض سلطة املدنيني يف اختاذ القرارات بطرق عدة؛ إذ يمكنها،
من خالل قواعد أو صالحيات مؤسسية حيفظها هلا الدستور والقانون ،أن تقوض سلطة املدنيني يف
بالتدخل أو
بعض املناطق .كام يمكنها تقويض سلطة املدنيني من خالل املواجهة املبارشة ،بمعنى التهديد
ّ
التدخل فعلاً بصورة غري رشعية لزعزعة سلطة املدنيني يف صنع القرارات.
ّ
إحلاحا هو كيف يمكن للنظم املدنية احلديثة أن تنشأ وتضفي الطابع
بناء عىل ذلك ،فإن السؤال األكثر
ً
املؤسيس عىل السيطرة املدنية عىل العسكريني؟ وما هي العوامل التي حتدد مدى نجاح أو فشل املدنيني يف
تلك العملية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال جيب أن ندرك جيدً ا أن درجة السيطرة املدنية يف الديمقراطيات
احلديثة تعتمد عىل مدى قدرة النخب املدنية ورغبتها يف تب ّني اسرتاتيجيات متوسطة وطويلة املدى إلنشاء
أخريا من تقويض نشاط العسكريني السيايس .وهناك العديد من االسرتاتيجيات التي
مؤسسات تتمكن ً
يمكن النخب املدنية تب ّنيها للوصول إىل تلك الغاية ،يأيت منها ترضية العسكريني ،ومراقبتهم ،واختيار
أفراد وقيادات القوات املسلحة بناء عىل الكفاءة ال عىل الوالء ،والرتبية والتعليم السيايس للعسكريني،
وأخريا مكافأة املطيعني ومعاقبة املخالفني.
ً
ّمما ال شك فيه أن أي تفاعالت حتدث يف املجتمع ،بام فيها التفاعالت بني املدنيني والعسكريني ،ال حتدث
يف فراغ وإنام تتأثر بكثري من الظروف والسياقات املحيطة هبا وتتفاعل معها بحيث ختتلف نتائج تلك
نظرا إىل تغري األحوال
التفاعالت من دولة إىل أخرى وداخل الدولة نفسها من فرتة زمنية إىل أخرى ً
ميز كرواسان وكوهني يف نموذجهام بني ثالث جمموعات من األحوال التي تؤثر يف تطور
املحيطة .وقد ّ
العالقات املدنية– العسكرية ،وهي العوامل املبدئية التي تسبق فرتة التحول الديمقراطي ،وعوامل
وأخريا عوامل متعلقة باملؤسسة العسكرية.
خارجة عن إرادة اجليش،
ً
 2املصدرنفسه ،ص .7

3 Claude E. Welch, «Civilian Control of the Military: Myth and Reality,” in: Claude E. Welch, ed., Civilian Control of the
Military: Theory and Cases from Developing Countries (Albany: State University of New York Press, 1976), pp. 21-25.

 4ملزيد من التفاصيل انظر :مشكاة بيت احلكمة ،العدد  :1العالقات املدنية العسكرية يف مرص :التحرك لألمام (متوز /يوليو .)2012
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تتضمن العوامل املبدئية نوع النظام السابق ومدى ما تتمتع به املؤسسة العسكرية فعلاً من امتيازات أو
سلطات وفق الدستور والقوانني القائمة .وتتمثّل العوامل املتعلقة باملؤسسة العسكرية يف ثقافة اجليش
التنظيمية ،ومدى متاسكه الداخيل ،وموقفه االقتصادي ،بينام العوامل اخلارجة عن إرادة اجليش هي تلك
تتدخل يف توازن السلطة بني العسكريني واملدنيني من دون أن يكون للجيش شأن فيها ،مثل مقدار
التي ّ
التأييد الذي حيوزه النظام ،ومدى توافق القوى املدنية والسياسية ،ووجود جمتمع مدين نشيط ،ووجود
وأخريا الدور الذي تقوم به القوى اخلارجية.
هتديدات داخلية أو خارجية من عدمه،
ً
بناء عىل العوامل السابق اإلشارة إليها ،يمكن النخب املدنية أن ختتار االسرتاتيجيات املالئمة للفوز عىل
العسكريني وحتقيق السيطرة املدنية عىل الدوائر اخلمس التي تتنافس فيها مع العسكريني.

والفرضية الرئيسة للدراسة هي أن دور القوات املسلحة يف الشأن السيايس سوف يستمر يف النمو يف مرص
يف السنوات املقبلة؛ فغياب أحزاب ليربالية أو يسارية قوية ،وهتميش اإلسالميني يف الساحة السياسة،
فضلاً عن ترحيب قطاعات شعبية واسعة بدور املؤسسة العسكرية ،واستمرار العمليات اإلرهابية يف
مؤخرا اىل قلب العاصمة ،كل ذلك سيعزز فرص وجود املؤسسة العسكرية يف الشأن
سيناء وانتقاهلا
ً
السيايس كضامن لعدم سقوط الدولة الوطنية.
العالقات املدنية  -العسكرية

السياسة العامة
(ب)
تنظيم املؤسسة العسكرية
(د)

األمن الداخيل
(ج)
الدفاع اخلارجي
(هـ)

جتنيد النخبة
(أ)
اسرتاتيجيات التحكم

عوامل متعلقة باجليش:
 .1الثقافة التنظيمية
 .2التامسك الداخيل
 .3املوارد االقتصادية

عوامل خارجة عن إرادة اجليش:
 .1الدعم الشعبي للنظام
 .2التوافق املدين
 .3املجتمع املدين النشيط
 .4الشعور بوجود هتديد خارجي
 .5استشعار هتديد داخيل
 .6الفواعل اخلارجية أو األجنبية
األحوال املبدئية

شكل رقم  :1عوامل و اسرتاتيجيات فرض السيطرة املدنية

(((

5 Aurel Croissant and David Kuehn, «Civilian Control of the Military and Democracy: Conceptual and Theoretical
Perspectives,» in: Chambers and Croissant, eds., p. 42.
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ثانيا :العالقات المدنية – العسكرية:
ً
العوامل الحاكمة ودوائر المنافسة
عند النظر إىل السياق املرصي نجد أن العوامل اخلارجة عن إرادة اجليش وتلك املتعلقة باجليش مبارشة
تصب يف مصلحة سيطرة املؤسسة العسكرية عىل املجال السيايس ،وتعمل عكس طموح املدنيني يف بسط
السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية .وقد انطبق هذا عىل الفرتة السابقة عىل توليّ الرئيس السابق مريس
للسلطة ،كام أنه امتد طوال فرتة إدارة مريس ،وسيستمر بعد مريس ً
أيضا ،وهو ما سنراه يف ما ييل.

عالوة عىل ذلك ،فإن العوامل املبدئية ،أي األوضاع التي سبقت توليّ مريس للحكم ،تصب كذلك يف ما
هو عكس طموح فرض السيطرة املدنية عىل القوات املسلحة؛ فحركة الضباط األحرار هي التي أنشأت
اجلمهورية وقضت عىل النظام امللكي ،ومنذ متوز /يوليو  1952مل يتول احلكم إال أحد أعضاء املؤسسة
وأخريا مبارك .لذا ،فإن القوات
ومرورا بعبد النارص فالسادات
العسكرية ،بد ًءا باللواء حممد نجيب
ً
ً
املسلحة املرصية مل ختضع منذ متوز /يوليو  1952لقيادة مدنية وإنام كان رأس الدولة ينتمي باألساس
نوعا ما من خضوعها لسيطرة رئيس من خارج املؤسسة العسكرية ،كام حدث مع
إليها ،وهو ما
سيصعب ً
ّ
مريس .كام أن عدم انحياز اجليش إىل مبارك ضد الثورة أضاف إىل رصيده لدى اجلامهري وجعل منه املنقذ
يف عيون جزء كبري من املرصيني.
 -1عوامل خارجة عن إرادة الجيش
أ  -دعم الجماهير

( )1قبل الثورة

لقد مت ّتع اجليش املرصي بتأييد شعبي وسط اجلامهري منذ قيام ثورة  ،1952وازداد هذا التأييد مع
اإلصالحات التي أدخلها عبد النارص ومع القضاء عىل اإلقطاع ،ثم تراجع عقب هزيمة  1967لكنه
عاد إىل مستواه بعد النرص الذي حققه يف ترشين األول /أكتوبر  .1973وقد استمر هذا الوضع يف ظل
حكم مبارك بسبب إبعاد اجليش نفسه عن الفساد السيايس املسترشي يف مؤسسات النظام ،عىل األقل من
خالل النأي بنفسه عن املشهد السيايس واألضواء اإلعالمية .يضاف إىل ذلك قيام اجليش بتوزيع السلع
الغذائية ،كاملعكرونة واألرز ،بأسعار خمفضة يف التسعينيات من القرن املايض وأوائل القرن احلايل ،وهو ما
عزز شعبيته وسط الفقراء ،خاصة يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي عاشتها مرص يف تلك الفرتة.
وقد ساد بعد ثورة  25ينايراعتقاد بأن اجليش كان غري راض عن مرشوع التوريث ،وهو ما حال دون
تأكّ ل شعبيته يف موازاة تأكّ ل شعبية نظام مبارك ،األمر الذي جتلىّ يف ترحيب اجلامهري بتوليّ اجليش للسلطة
عقب رحيل مبارك ورفضه مبادرات نقل السلطة إىل نائبه عمر سليامن .هذا كله يؤكد أن اجليش املرصي مل
خيرس شعبيته منذ ثورة متوز /يوليو  1952إال يف الفرتة البسيطة الواقعة بني هزيمة  1967ونرص .1973
( )2بعد الثورة

ّ
متكن اجليش من تأمني تأييد اجلامهري له يف ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011من طريق عدم انحيازه إىل
جليا يف الشعار الشهري «اجليش والشعب إيد واحدة»،
مبارك ،ووقوفه عىل احلياد .وقد ظهر هذا التأييد ً
واستمر فرتة من الزمن إىل أن أغضب املجلس العسكري بعض القوى الثورية بتورطه يف حوادث عنف
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أسفرت عن إزهاق أرواح بعض املتظاهرين((( ،عالوة عىل التلكؤ يف تنفيذ مطالب الثورة من تطهري
مؤسسات الدولة وحماكمة رؤوس النظام السابق .ويمكننا القول إن اجليش تالعب بالقوى الثورية ،ومل
حيقق جملسه العسكري مطالب الثورة طواعية ،بل كان ينتظر وصول غضب اجلامهري إىل أوجه ليقْدم عىل
تنفيذ أحد مطالب الثورة كي يمتص هذا الغضب .فعىل سبيل املثالُ ،أقيلت حكومة شفيق يوم اخلميس
 3آذار /مارس  2011فتحولت مجعة  4آذار /مارس من تظاهرة حتت عنوان «الشعب يريد إسقاط
باقي النظام» ،وكانت هتدف باألساس إىل إقالة شفيق ،إىل احتفالية بحضور رئيس الوزراء اجلديد عصام
رشف((( .كام أن قيام املجلس العسكري باإلفراج عن عبود وطارق الزمر و ٥٨آخرين من أعضاء تنظيم
اجلهاد واجلامعة اإلسالمية يوم  12آذار /مارس  2012حتى قبل اإلفراج عن معت َقيل الثورة يمكن
االستدالل منه عىل رغبة اجليش يف كسب تأييد أعضاء تلك اجلامعات لنرصته عىل القوى الثورية التي
تضغط عليه كي يرسع يف الرحيل وتنفيذ املطالب.
وقد خرس اجليش يف تلك الفرتة ً
أيضا تأييد األقباط بسبب األزمات الطائفية املتكررة التي مل تكن ر ّدة
فعل املجلس العسكري فيها كافية إلرضاء األقباط ،لدرجة أهنم قرروا التظاهر ضده وضد طريقة تعامله
مع الفتن الطائفية .وكانت مذبحة ماسبريو من أسباب فقدان املجلس العسكري تأييد األقباط؛ ففي
أيلول /سبتمرب  2011اعتدى بعض املتطرفني اإلسالميني عىل كنيسة املاريناب يف أسوان ،وجاءت ردة
فعل املحافظ سلبية ،وهو ما أثار غضب األقباط يف أرجاء مرص ودفعهم إىل اخلروج يف «يوم غضب
قبطي» (األحد  9ترشين األول/أكتوبر) .واصطدمت قوات الرشطة والرشطة العسكرية باملتظاهرين
فور وصوهلم إىل مبنى ماسبريو (مبنى احتاد اإلذاعة والتلفزيون املرصي) ،ووقعت اشتباكات خ ّلفت،
قبطيا ومسلماً وقتيل واحد من أفراد قوات
وفقًا لبيانات املجلس القومي حلقوق اإلنسان 28 ،قتيلاً ً 26 ،
اجليش ،وأكثر من  321جرحيًا(((.

من ضمن النقاط املفصلية األخرى يف عالقة املجلس العسكري بالقوى الثورية ،وهي التي نتجت منها
قطيعة كاملة بني الفريقني ،هي احلوادث الدامية يف شارع حممد حممود التي بدأت يف  19ترشين الثاين/
نوفمرب  2011واستمرت حتى يوم  25من الشهر نفسه .ونجم عن االشتباكات بني القوى الثورية
وسع اهلوة بني املعسكر الثوري واملجلس
وقوات األمن ما يزيد عىل  56قتيلاً ومئات املصابني ،وهو ما ّ
وقوض رشعية األخري وق ّلص الدعم الشعبي له.
العسكري ّ
ً
رشيكا يف إنتاجه طوال املرحلة االنتقالية،
مل ينقطع مسلسل سفك الدماء الذي كان املجلس العسكري
ومل يكن لدى الثوار من يلقون اللوم عليه سوى املجلس العسكري .وكان ضمن حلقات ذلك املسلسل
اشتباكات وزارة الدفاع يف  2أيار /مايو  ،((( 2012ومذبحة إستاد بورسعيد يف  1شباط /فرباير
 ،((1( 2012وكثري من املآيس األخرى التي كان املجلس العسكري مسؤولاً عنها يف أعني الثوار ،وهو ما
أدى إىل اهتزاز صورته.

 6مثل حوادث حممد حممود األوىل والثانية وجملس الوزراء وماسبريو ...إلخ.
 7املرصي اليوم.2011/3/5-4 ،
 8املجلس القومي حلقوق اإلنسان ،تقرير عن أحداث ماسبريو ،تاريخ  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012عىل املوقع اإللكرتوين<http:// :

www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=500:2011-11-02-19-51-28&catid=43:201003-09-13-00-53&Itemid=55>.

 9املرصي اليوم.2012/5/3 ،
 10الرشوق.2012/2/3 ،
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( )3بعد انتخاب مريس

رئيسا للجمهورية ،تدفق مئات اآلالف من الناس إىل ميدان التحرير
يف يوم انتخاب حممد مريس ً
احتفالاً بفوزه ،ور ّددوا هتافات ضد املجلس العسكري ،كام طالبوا بإسقاط اإلعالن الدستوري املكمل
ونددوا بانتزاع مجيع صالحيات رئيس اجلمهورية( .((1وأدى الرئيس مريس يمني رئيس اجلمهورية أمام
املتظاهرين يف امليدان املذكور يف مجعة «تسليم السلطة» يوم  29حزيران /يونيو  ،2012قبل أن يتوجه
إىل املحكمة الدستورية العليا ليؤدي اليمني الدستورية .وكان هذا يدل عىل استعراض مريس للتأييد
الشعبي الذي يتمتع به يف مواجهة املجلس العسكري(.((1

ّ
ومتكن مريس من مضاعفة الدعم الشعبي الذي حيوزه عرب إحالة املشري طنطاوي (القائد العام للقوات
املسلحة ووزير الدفاع) والفريق سامي عنان (رئيس أركان اجليش املرصي) ومعظم أعضاء املجلس
العسكري ،إىل التقاعد .ويف اليوم ذاته ،تدفق اآلالف إىل التحرير لالحتفال هبذا القرار مر ّددين هتافات
مؤيدة ملريس ومضادة حلكم العسكر.

وقد حاول مريس أن يزيد من رصيده من الدعم الشعبي بأن قرريف أول اجتامع له مع حكومة اجلنزوري
زيادة الرواتب واملعاشات بنسبة  15يف املئة ،كام قرر زيادة معاش الضامن االجتامعي من  200إىل 300
جنيه لكسب تأييد تلك الطبقة العريضة من املجتمع املرصي التي تعمل يف احلكومة ،أو التي تتلقى
معاش الضامن االجتامعي( .((1لكن ما لبث الرئيس مريس أن بدأ ،مثله مثل املجلس العسكري ،يصطدم
باملعسكر الثوري الذي أصبح يعتربه أحد األسباب الرئيسة لعدم حتقيق أهداف الثورة؛ إذ إن سياسات
مريس املتخبطة يف املجالني االقتصادي والسيايس ،باإلضافة إىل هتمة أخونة الدولة التي الحقته عقب
اختاذه قراراته وسلوكه وترصفاته ،عالوة عىل تورط مجاعة اإلخوان املسلمني يف حوادث عنف أودت
بحياة بعض الشباب الثوريني ،كل هذا أفقد مريس التأييد الشعبي بصورة أرسع من اكتسابه له .كام أدى
إىل ظهور بعض األصوات التي تطالب بتوليّ اجليش السلطة مرة أخرى .وقد انتهى السخط الشعبي عىل
مترد التي أعلنت مجعها ماليني التواقيع لسحب
مريس ومجاعة اإلخوان املسلمني عمو ًما إىل ظهور حركة ُّ
الثقة من مريس ،والدعوة إىل انتخابات رئاسية مبكرة ،كام حددت يوم  30حزيران /يونيو  2013موعدً ا
للثورة عىل نظام اإلخوان .وبالفعل امتألت الشوارع منذ يوم  28حزيران/يونيو بماليني املرصيني
الغاضبني عىل نظام حكم اإلخوان املسلمني إىل أن تدخل اجليش يوم  3متوز /يوليو وعزل الرئيس مريس.
ب  -مدى توافق القوى المدنية والسياسية والمجتمع المدني النشيط
(النخب الجديدة)

حدته بني األحزاب الليربالية واحلركات الشبابية من جانب ومجاعة اإلخوان
حال اخلالف الذي ازدادت ّ
املسلمني وباقي األحزاب اإلسالمية من جانب آخر دون توطيد السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية.
وتعود جذور هذا اخلالف إىل االستفتاء عىل التعديالت الدستورية التي اقرتحها املجلس العسكري
يف آذار /مارس .2011وقد أيد تلك التعديالت اإلسالميون بجميع طوائفهم ،من إخوان مسلمني
وسلفيني ،بينام اعرتضت عليها األحزاب الليربالية والقوى الثورية .وانطوى هذا االنقسام عىل مبادرة من
 11املرصي اليوم.2012/6/25 ،
 12املرصي اليوم.2012/6/30 ،
 13املرصي اليوم.2012/7/2 ،
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واضحا
القوى اإلسالمية إىل تأييد املجلس العسكري ومباركة خطته إلدارة املرحلة االنتقالية ،وظهر ذلك
ً
يف ترصحيات القادة املؤيدة خلارطة املجلس العسكري .ومنذ ذلك احلني بدأت الفجوة بني املعسكرين يف
االتساع ،وبدأ اخلالف بينهام يتزايد بشأن كثري من القضايا طوال املرحلة االنتقالية.
ظهر هذا اخلالف يف ا ُ
جل َمع (املليونيات) املختلفة التي خرج فيها املعسكر الليربايل إلعالن مطالبه بد ًءا
من مجعة (مليونية)  27أيار /مايو «( 2011مجعة تصحيح املسار» و«مجعة الغضب الثانية») التي قاطعتها
التيارات اإلسالمية الرئيسة ووصفتها بأهنا ضد إرادة الشعب(.((1

مثّلت االنتخابات الربملانية التي ُعقدت يف ترشين الثاين /نوفمرب  2011أحد مفاصل اخلالف بني
املعسكرين الليربايل الثوري واإلسالمي من جانب وداخل املعسكر اإلسالمي ذاته من جانب آخر؛ إذ
انقسم اإلسالميون يف هذه االنتخابات ّ
فشكل حزب احلرية والعدالة التابع جلامعة اإلخوان املسلمني
انتخابيا مع بعض األحزاب الليربالية كحزب الوفد الذي انسحب منها يف اللحظات األخرية،
حتال ًفا
ً
يف حني شكل حزب النور السلفي حتال ًفا لألحزاب السلفية خلوض االنتخابات الربملانية .وقد أدى هذا
اخلالف االنتخايب إىل تزايد الفجوة بني اإلخوان املسلمني والسلفيني.

مع استمرار املرحلة االنتقالية وطوهلا ،ازداد اخلالف حدة عىل األساس نفسه بني الليرباليني من جانب
واإلسالميني من جانب آخر؛ إذ كان اإلسالميون يرصون عىل التمسك بخارطة الطريق التي وافق عليها
الشعب يف استفتاء  19آذار /مارس  ،2011بينام كان املعسكر الليربايل يطالب بنقل فوري للسلطة إىل
توسعا.
سلطة مدنية ،فأدى هذا اخلالف يف الغايات إىل ازدياد الفجوة
ً
ومل ي ِ
نه انتخاب مريس الشقاق بني األحزاب والقوى السياسية حول كثري من القضايا ،كوضع الدستور
ُ
عمقه .وقد أثبتت األيام أن مع مرور الوقت بعد انتخاب مريس كربت الفجوة بني املعسكر
وإنام
اجلديد،
ّ
حتول إىل اشتباكات
املدين الليربايل واملعسكر اإلسالمي .وزادت قرارات الرئيس نفسه اخلالف حدة حتى ّ
بني مؤيديه ومعارضيه أمام املحاكم هبدف الضغط عىل املحكمة للوصول إىل حكم بذاته؛ ففي  17متوز/
يوليو  ،2012وخالل نظر املحكمة اإلدارية العليا يف قضيتي حل جلنة صوغ الدستور وإلغاء اإلعالن
الدستوري املكمل ،وصلت حدة اخلالف بني الفريقني إىل أن تظاهر ٌّ
كل منهام أمام املحكمة للضغط
عليها ،فطالب املعسكر الثوري الليربايل بحل اللجنة بينام طالب أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني بعدم
حل اللجنة .وقد كان من الطبيعي ٍ
آنئذ أن تقع اشتباكات بني الفريقني وأن يسقط جرحى منهام.

تكرر السيناريو السابق نفسه عقب إصدار الرئيس مريس إعالنًا دستور ًيا يف  22ترشين الثاين /نوفمرب
حصن به القرارات واإلعالنات الدستورية التي أصدرها وتلك التي سيصدرها حتى نفاذ
ّ 2012
حصن جملس
الدستور اجلديد وانتخاب جملس شعب جديد ،در ًءا للطعن فيها أمام أي جهة .كام أنه ّ
الشورى واجلمعية التأسيسية للدستور ضد احلل بأحكام القضاء ،إىل جانب أمور أخرى( .((1وقد أثار
ذلك اإلعالن الدستوري حفيظة القوى الثورية والليربالية ،وحدا هبا إىل التظاهر أمام القرص الرئايس ،ما
أدى إىل اشتباكها مع مؤيدي الرئيس أمام القرص مبارشة ،وسقوط  5قتىل من الطرفني(.((1
 14املرصي اليوم.2011/5/26 ،
« 15مرسى ديكتاتور «مؤقت» ،املرصي اليوم ،2012/11/23 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

article2.aspx?ArticleID=361644>.

<http://today.almasryalyoum.com/

« 16شقيق «شهيد دمنهور»« :إزاي اإلخوان تستعني بطفل حلامية مقرها» »،املرصي اليوم ،2012/11/26 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.almasryalyoum.com/node/1270351>.
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يضاف إىل ذلك أن الرئيس مريس أعلن يف  17حزيران /يونيو  ،2013ويف غمرة الغضب الشعبي ،حركة
تعيني حمافظني شملت تعيني سبعة حمافظني جدد من اإلخوان ليصبح عدد املحافظني اإلخوان عرشة.
وقد أثار ذلك حفيظة املعارضني ملريس ودفعهم إىل تنظيم تظاهرات( .((1من هنا ،يمكن القول إن قرارات
عمقت الفجوة بني اإلسالميني والليرباليني ،وصولاً إىل عزل
مريس كانت أحد األسباب الرئيسة التي ّ
مريس وسط تأييد شعبي جارف .لكن عزل مريس مل ي ِ
نه اخلالف بني اإلسالميني والليرباليني ،بل أضاف
ُ
إليه بعدً ا دمو ًيا.
 -3التهديدات الداخلية والخارجية

وتنحي مبارك انفالت أمني مل يشهده املجتمع املرصي من قبل .ويف واقع
أعقب نجاح الثورة املرصية ّ
األمر ،بدأ هذا االنفالت عقب اندالع الثورة مبارشة ،بسبب انسحاب رجال الرشطة يوم  28كانون
الثاين /يناير وهروب عدد كبري من املساجني من خمتلف السجون ،فانترشت «البلطجة» واجلريمة َّ
املنظمة،
إال أن اللجان الشعبية التي ّ
حدت من ذلك االنفالت.
شكلها املواطنون للدفاع عن األحياء السكنية ّ

عزز هذا الغياب
مربرا لوجوده .وقد ّ
كان املجلس العسكري طوال فرتة إدارته للبالد جيد يف غياب األمن ً
األمني ذرائع استمرار العسكر يف احلكم حتى استقرار البالد وعودة األمن ،وهو ما كان يوازن املطالبة
بنقل السلطة إىل سلطة مدنية يف أرسع وقت ممكن.

تقريرا نرشته صحيفة
راهن املرصيون عىل استقرار األوضاع األمنية بعد انتخاب رئيس جديد ،إال أن
ً
املرصي اليوم ذكر يف  6آب /أغسطس  2012أن معدل اجلريمة تضاعف يف أول شهر من حكم الرئيس
قياسا عىل األشهر السابقة عليه( .((1وقد شهد مستهل آب /أغسطس  2012فتنة طائفية بني
مريس ً
املسلمني واملسيحني يف قرية دهشور التابعة ملركز البدرشني يف حمافظة اجليزة( ،((1واستهدف مسلحون
ً
ضابطا وجند ًيا
أمنيا مرص ًيا قرب معرب كرم أبوسامل يف رفح فاستشهد 16
جمهولون يف اخلامس منه
ً
حاجزا ً
ُ
وأصيب سبعة آخرون ،وفر املعتدون إىل داخل الكيان اإلرسائييل حيث تصدى هلم اجليش اإلرسائييل
وأعلن مقتل سبعة منهم(.((2
يرى بعض داريس العالقات املدنية  -العسكرية أن التهديدات اخلارجية تؤدي إىل دعم جهود املدنيني
يف فرض السيطرة عىل املؤسسة العسكرية؛ إذ إهنا توجه جهود اجليش إىل مهمته احلقيقية يف الدفاع عن
فتقوض احلكم
الدولة ضد املعتدي اخلارجي ،بينام تؤدي التهديدات األمنية الداخلية إىل العكسِّ ،
وتقوي من وضع اجليش يف مواجهتهام باعتباره «احلامي غري
الديمقراطي والنخب املدنية اجلديدة،
ّ
املتحزب للسالمة الوطنية»( .((2وتنطبق تلك املقولة عىل احلالة املرصية؛ فعىل سبيل املثال ،مل يتمكن
 17املرصي اليوم ترصد باألرقام «حصاد البلطجة» ىف أول  ٣٠يوم ًا رئاسة ،أعد امللف يرسى البدرى ورشا الطهطاوى وحسن أمحد حسني،
املرصي اليوم ،2012/6/18 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=386540>. :
 18أمحد عبد اللطيف [وآخرون]« ،اشتباكات جديدة ىف دهشور ..و إصابة  ١٥وحتطم  ٧حمال ،املرصي اليوم ،2012/8/2 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=348957&IssueID=2585>. :
 19املصدر نفسه.
 20يرسى البدري وإبراهيم الطيب وإبراهيم قراعة« ،دماء عىل احلدود ىف سيناء »،املرصي اليوم ،2012/8/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=349051>.
21 Croissant and Kuehn, p. 48, and Michael C. Desch,Civilian Control of the Military: The Changing Security
Environment (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999).
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الرئيس مريس من حضور جنازة شهداء اجليش يف آب /أغسطس  2012العتبارات أمنية عىل الرغم
من أن املتحدث باسمه أكد أنه سيحرض ،فتحولت اجلنازة إىل تظاهرة ضد الرئيس ومجاعته ،وبلغ األمر
تقدم املشري طنطاوي وقيادات
حد اعتداء املشيعني عىل رئيس الوزراء الذي كان حارضً ا .هذا يف حني َّ
اجليش اجلنازة وسط احتفاء شعبي ،وهو ما دفع مريس إىل التحرك بعد ذلك بأيام وإقالة املشري طنطاوي
ومعظم أعضاء املجلس العسكري.
أ -دور القوى الخارجية

يمكن القول إنه إذا كان الفاعلون الدوليون املؤثرون يف الدولة حمل االنتقال الديمقراطي مصط ّفني إىل
جانب دعم السيطرة املدنية عىل اجليش ،فإن هذا سيصب يف مصلحة عملية السيطرة املدنية .وبناء عىل
استطالع لتطور احلوادث يف مرص يف املرحلة االنتقالية ،يمكن القول إن الواليات املتحدة كانت الفاعل
تتبع نشاط الدبلوماسية األمريكية جتاه مرص
الدويل الرئيس يف الساحة املرصية خالل تلك املرحلة .إال أن ّ
يف املرحلة االنتقالية يوضح أهنا كانت تتالعب بجميع األطراف– إذا جاز التعبري؛ فقد حرصت الواليات
املتحدة عىل مد جسور التواصل مع مجيع الفاعلني املحليني يف الساحة السياسية املرصية ،كاملجلس
العسكري الذي كان عىل رأس السلطة ،ومجاعة اإلخوان املسلمني التي أحرزت أكثرية برملانية يف أول
انتخابات بعد الثورة ،والتيار السلفي ممثَّال يف حزب النور ،والقوى الليربالية واملجتمع املدين.

تفضل حز ًبا
مرارا
وتكرارا طوال املرحلة االنتقالية أهنا ال ّ
ً
وقد حرصت الدبلوماسية األمريكية عىل التأكيد ً
(((2
عىل آخر ،وإنام تدعم
التحول الديمقراطي يف مرص وتسليم احلكم إىل سلطة مدنية منتخبة .
ّ

وأظهر هذا أن الواليات املتحدة اصطفت ،عىل األقل ،إىل جانب تسليم احلكم إىل سلطة مدنية َ
منتخبة.
وجيدر أن نشري هنا إىل مقدار التأثري الذي يمكن أن متارسه الواليات املتحدة عىل اجليش املرصي ،خاصة
يف ظل ضخامة املساعدات العسكرية التي يتلقاها اجليش املرصي من الواليات املتحدة.

تقدم إىل القول إن جز ًءا من االسرتاتيجيا التي تب ّناها مريس لفرض السيطرة املدنية عىل اجليش كان
يدفع ما ّ
يف ضامنه تأييد الواليات املتحدة هلذه اخلطوة ومساعدته فيها من خالل حتفيز اجليش املرصي عىل اإلذعان
للسلطة املدنية َ
املنتخبة.

ويبدوأن اطمئنان مريس إىل اعرتاض الواليات املتحدة عىل أي انقالب عسكري كان أحد دوافع اطمئنانه
إىل فشل تظاهرات  30حزيران /يونيو  .2013وقد ظهر هذا الشعور يف احلوار األخري بني مريس والفريق
أول السييس وقائد األركان قبل قرار العزل ،كام نرشته صحيفتا الوطن اليومية والفجر األسبوعية؛ إذ
نسبت الصحفيتان إىل مريس قوله للسييس إن ما حيدث انقالب عسكري وإن أمريكا لن تسمح بحدوثه،
إال أن ما حدث أظهر أن التحفظ األمريكي املعلن بشأن عودة اجليش املرصي إىل الساحة السياسية مل حيُل
تدخل اجليش مرة أخرى وعزله ملريس(.((2
دون ّ
 22مقابلة مع ويليام برينز (مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية)« :مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية :ال ندعم مجاعات أو أحزاب ًا مرصية»،
املرصي اليوم ،2011/7/1 ،عىل املوقع اإللكرتوين <http://www.almasryalyoum.com/node/473507>، :و«واشنطن» :أنفقنا 60
مليون دوالر ىف  2011لدعم احلريات ىف مرص وتونس وليبيا »،املرصي اليوم ،2011/11/17 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www. :

almasryalyoum.com/node/515640>.

 23أمحد عبدالعظيم« ،الوطن» تنفرد بآخر حوار بني وزير الدفاع والرئيس املعزول« ..السيسى» :حاول متشى بكرامتك« ..مرسى»:
أمريكا مش هتسيبكم( »،الوطن (موقع إلكرتوين)،<http://www.elwatannews.com/news/details/219627> :)2013/7/5 ،
و«ننرش آخر حوار بني السيسى ومرسى قبل بيان العزل »،الفجر ،2013/6/7 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://new.elfagr.org/ :

Detail.aspx?nwsId=377117&secid=1&vid=2#>.

دراسات
العالقات المدنية  -العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية؟

ب -العوامل الداخلية المتعلقة بالجيش

( )1عقيدة اجليش الرئيسة

إن أهم سامت اجليش املرصي هي املحافظة عىل األقدمية واالنضباط واحرتامهام .وقد أ ّثرت تلك السامت
املتميز للمؤسسة العسكرية يف
الوضع
يف إدارة املجلس العسكري للمرحلة االنتقالية .أضف إىل ذلك
َ
ّ
مرص منذ قيام ثورة متوز /يوليو  1952وإنشاء اجلمهورية عىل يد الضباط األحرار .وعىل مر ما يزيد
عىل نصف قرن من الزمان ،استطاعت املؤسسة العسكرية احلفاظ عىل استقالهلا املؤسيس واالقتصادي،
وأنشأت إمرباطورية اقتصادية ال ختضع لرقابة الدولةّ .
ومتكن املجلس العسكري من احلفاظ عىل هذا
الوضع مع تسليمه السلطة إىل الرئيس مريس؛ إذ نص الدستور عىل وجوب أن يكون وزير الدفاع من بني
نوعا ما عىل استقالله.
ضباط القوات املسلحة ،وهو ما يعزل اجليش عن تأثريات السلطة املدنية وحيافظ ً
اجلدير بالذكر أن إقامة اجليش للجمهورية وتتا ُبع ثالثة من ضباطه عىل منصب رئيس اجلمهورية دجما
اجليش بمؤسسات الدولة ،بل يمكن القول إهنام جعال اجليش فوق مؤسسات الدولة ،وهو ما قد جيعل
صعبا.
أمرا ً
قبول خضوع قيادات اجليش وضباطه لسلطة مدنية منتخبة ً

وقد أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة ،عقب إذاعة البيان الذي أمهلت فيه القوات املسلحة
اجلميع ثامين وأربعني ساعة للخروج من األزمة ،أن عقيدة القوات املسلحة املرصية وثقافتها ال تسمحان
بانتهاج سياسة االنقالبات العسكرية .كام ذكّ ر املتحدث العسكري بأنه سبق للقوات املسلحة أن نزلت
إىل الشارع يف السنوات  1977و  1986و 2011ومل تن ّفذ انقال ًبا ،بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب
املرصي وطموحاته نحو التغيري واإلصالح .وأكد ً
أيضا أن القوات املسلحة لن تكون طر ًفا يف دائرة
السياسة أو احلكم ،وال ترىض أن خترج عن دورها املرسوم هلا يف الفكر الديمقراطي األصيل النابع من
إرادة الشعب(.((2

ينطوي ذلك عىل أن ثقافة اجليش املرصي وعقيدته خالل الفرتة املاضية بدتا متنافيتني مع ثقافة االنقالبات
العسكرية .وقد تعزز هذا التوجه يف ظل حكم مبارك الذي كان يعمل عىل عزل اجليش عن جمريات
السياسة ،فلم حياول قادة اجليش املرصي االنقالب عىل الرئيس ،وقد يرجع هذا إىل انتامء الرئيس إىل
القوات املسلحة وحرصه عىل إرضائها؛ فحتى لو أمكن القول إن قيادات اجليش ضغطت عىل مبارك
للتنحي فإهنا تو ّلت احلكم بتكليف منه .كام أدار اجليش املرحلة االنتقالية التي أعقبت ثورة  25كانون
ّ
تدخل اجليش وعزله الرئيس مريس
ّ
الثاين /يناير  2011وس َّلم السلطة يف املوعد املخطط له ،بينام فسرّ
بعد عام من حكمه بانحيازه إىل مطالب الشعب الذي خرج ماليني منه مطالبني برحيل مريس .وقد ترجع
تدخل اجليش هذه املرة إىل أن الرئيس مدين ال ينتمي إىل القوات املسلحة ،كام أنه غري متمرس يف
رسعة ّ
السلطة بعكس مبارك الذي استمر يف احلكم ثالثني عا ًما.
( )2النشاط االقتصادي والتامسك الداخيل للجيش
كام أوضحنا من قبلّ ،
متكن اجليش من االنخراط يف النشاط االقتصادي بصورة كبرية ،بعيدً ا عن هدفه
ونظرا إىل غياب الشفافية والتحجج برسية املعلومات ،ال يمكن
الرئيس وهو محاية الدولة والدفاع عنها.
ً

 24حاتم اجلهمي« ،املتحدث العسكري» :عقيدة القوات املسلحة ال تسمح بانتهاج سياسة «االنقالبات» »،الرشوق،2013/7/1 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072013&id=8f7b2823-6862-4a0f-98f6- :
ab30d07f1d95>.
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اجلزم بحجم مشاركة اجليش يف النشاط االقتصادي .ولطاملا كان مربر وجود نشاط اقتصادي للجيش هو
ختفيف العبء عن ميزانية الدولة ومساعداهتا يف القيام باألعباء االقتصادية( .((2ووفقًا لتقرير حقائق العامل
( )World Fact Bookالذي تصدره وكالة االستخبارات األمريكية ،فإن النفقات العسكرية تستهلك
 2.2يف املئة من الناتج القومي املحيل(.((2

ونجد ،من خالل استعراض رشكات اإلنتاج احلريب( ،((2أن هناك رشكات كثرية تابعة للمؤسسة العسكرية،
وهي تدر دخلاً مستقلاً عن ميزانية الدولة .وتتنوع هذه الرشكات بني الصناعات اهلندسية والصناعات
الكيميائية واإللكرتونية واملعدنية ...إلخ ،ويراوح نشاطها بني إنتاج معدات عسكرية أو إنتاج معدات
معا .لكن ما جيدر اإلشارة إليه يف هذا املجال هو أن مجيع تلك الرشكات يرئسها ضباط يف
مدنية أو كليهام ً
اجليش برتبة لواء.
يمكن القول إنه يف ظل هذا احلجم اهلائل للنشاط االقتصادي للجيش(غري اخلاضع للرقابة) ،ستصبح
عملية فرض السيطرة املدنية حمل شك إذا حاولت املساس بتلك املصالح االقتصادية أو إذا حاولت فرض
الرقابة عليها وإبعاد سيطرة اجليش عنها؛ ففي هذه احلالة ،سيعارض اجليش عملية فرض السيطرة املدنية
أشد معارضة ألهنا ستأيت عىل حساب مصاحله االقتصادية.

تلك اإلمرباطورية االقتصادية التي يديرها اجليش ويستفيد من ثامرها بشكل أساس قادته الكبار قد
سامهت يف احلفاظ عىل متاسك اجليش ،أكان قبل الثورة أم يف أثناء إدارته للمرحلة االنتقالية .وحتى بعد
عزل مريس ،مل حيدث يف صفوف اجليش أي انشقاقات.
 -4دوائر المنافسة بين السلطة المدنية والقوات المسلحة

يؤكد النموذج الذي تتب ّناه الدراسة لتحليل العالقات املدنية العسكرية يف مرص أن هناك مخس دوائر رئيسة
تتنافس يف السيطرة عليها املؤسسة العسكرية والنخب املدنية .وسنعرض يف ما ييل لتلك املنافسة وتطورها
رئيسا.
يف ثالث مراحل متتالية :ما قبل الثورة ،ثم يف املرحلة االنتقالية،
ً
وأخريا بعد انتخاب مريس ً
أ -تجنيد أو توظيف النخبة

( )1قبل الثورة

بدأ اخرتاق أعضاء املؤسسة العسكرية للحياة العامة املرصية مع ثورة متوز /يوليو 1952؛ فعقب تلك
الثورة ،كان العسكريون هم املرشحني ا ُملثل للمناصب الوزارية احلساسة ،فخالل الفرتة 1970 -1952
مثّل الوزراء املدنيون نسبة  64.4يف املئة من إمجايل عدد الوزراء ،ولكن الوزراء العسكريني سيطروا عىل
املناصب الوزارية املهمة .وقد خفت حدة إرشاك العسكريني يف التشكيالت الوزارية مع توليّ السادات
للحكم ،فكانت نسبة الوزراء املدنيني يف عهده  80يف املئة يف مقابل  20يف املئة للعسكريني(.((2
25 Chérine Chams El-Dine, «The Military and Egypt’s Trans-formation Process: Preservation of the Military’s Reserve
Domains,» (SWP Comments; 6, German Institute for International and Security Affairs, February 2013), p. 3, on the
Web: <http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C06_ced.pdf>.
26 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html#top>.

 27يدير اجليش جمموعة واسعة من رشكات الصناعات اهلندسية ( 9رشكات) والكيميائية ( 3رشكات) واإللكرتونية ( رشكة واحدة)
واملعدنية (رشكتان) ،ومراكز للتدريب ومراكز أخرى تابعة لإلنتاج احلريب ،خترج منتجات مدنية عىل املستوى نفسه أو عىل مستوى أعىل
من املنتجات العسكرية .انظر املوقع اإللكرتوين<http://www.momp.gov.eg/Ar/Facts.aspx>. :
 28عىل الدين هالل ،تطور النظام السيايس يف مرص ،2005 -1805 ،ط (10القاهرة :جامعة القاهرة ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،)2009 ،ص .203 -174
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ويف عهد مبارك كذلك ،ق ّلت مشاركة العسكريني يف املناصب الوزارية أو كادت أن تنعدم باستثناء
الوزارات ذات الطابع العسكري كوزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج احلريب .بيد أنه ظهر للعسكريني دور آخر
منذ بداية التسعينيات من القرن املايض ،إذ اخرتقوا اجلهاز اإلداري للدولة وشغلوا فيه مناصب مرموقة
عىل قمة األجهزة الرقابية واإلدارية العامة وكذلك يف اإلدارات املحلية .وال أدل عىل ذلك من أن األجهزة
الرقابية الرئيسة يف مرص ،كهيئة الرقابة اإلدارية واجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ،كانت توكل رئاستها
إىل ضباط متقاعدين(.((2

( )2بعد الثورة

مل يتغري الكثري يف الدور الذي أدته املؤسسة العسكرية يف جتنيد النخبة املرصية بعد الثورة ،بل استفاد املجلس
العسكري من انفراده بالسلطتني الترشيعية والتنفيذية  -وفق اإلعالن الدستوري يف آذار /مارس 2011
– إذ أصبح املسيطر الفعيل عىل مجيع التعيينات يف املستويات العليا .ويالحظ أن املجلس العسكري كان
طوال املرحلة االنتقالية يدافع عن رجاالت اجليش يف املناصب املرموقة ،ويتمسك هبم إىل أبعد درجة ،كام
حدث مع الفريق أمحد شفيق.

وبالنسبة إىل اإلدارة املحلية ،توسع انتشار ضباط متقاعدين يف مناصب املحافظني؛ إذ شهد آب /أغسطس
املعينني اجلدد مخسة ضباط متقاعدين(.((3
 2011تغيري عرشة حمافظني ،كان من بني ّ

( )3بعد انتخاب مريس

أصدر املجلس العسكري قبل أن يغادر الساحة السياسية ويس ّلم السلطة إىل الرئيس مريس ،إعالنًا دستور ًيا
احتفظ من خالله بسلطة الترشيع حتى انتخاب جملس شعب جديد ،كام احتفظ باحلق يف االعرتاض عىل
مواد الدستور التايل .ويف أيام معدودة ،ألغى مريس اإلعالن الدستوري واستعاد كامل سلطاته ،ثم أقال
قيادات املجلس العسكري.

عينَّ مريس لدى ممارسته سلطاته كرئيس منتخب جملس وزراء جديدً ا واستثنى أعضاء املجلس العسكري
أو اجليش عمو ًما .كام أقال يف آب /أغسطس  2012اًّ
كل من رئيس احلرس اجلمهوري ومدير املخابرات
العامة ورئيس الرشطة العسكرية .وأجرى تعديالت عىل مناصب املحافظني ،فعينّ عرشة حمافظني جد ًدا،
منهم ثالثة فقط من اجليش ،للمحافظات احلدودية ،وتضمن التعديل إقالة اثنني من الضباط سبق أن
عينهام املجلس العسكري يف آب /أغسطس  2011حمافظني للمنيا وأسيوط .وتم ذلك كله بصورة
ّ
متدرجة .لكن األمر الغريب هو أن مريس عينّ ثالثة ضباط جيش يف جملس الشورى الذي أصبح مسؤولاً
عن عملية الترشيع بصفة مؤقتة إىل حني انتخاب جملس شعب جديد(.((3

وبعد  3متوز /يوليو  ،2013عاد اجليش إىل املشهد السيايس مرة أخرى وأصبح فاعلاً
رئيسا يف جتنيد النخبة
ً
املرصية بعد عزل السييس للرئيس مريس .فبالرغم من أن املجلس العسكري ليس الرئيس الفعيل للبالد،
كام كانت احلال عقب ثورة  25كانون الثاين /يناير  ،2011فإنه هو من وضع خارطة املستقبل ومن ضمن

 29ملزيد من التفاصيل ،انظرYezid Sayigh, “Above the State: the Officers’ Republic in Egypt,”(Carnegie Paper, Carnegie :
Endowment for International Peace, August 2012), pp. 10-17.

 30اهليئة العامة لالستعالمات « ،د.عصام رشف يعتمد حركة املحافظني اجلدد وتشمل  11حمافظ ًا 5( »،آب /أغسطس  ،)2011عىل
املوقع اإللكرتوين.<http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=50069> :
 31الرشوق.2012/12/24 ،

157

158

العدد 2 / 6
خريف 2013

تنفيذها كام أعلن السييس يف البيان الذي عزل فيه مريس .كام إن قيام القيادة العامة للقوات املسلحة باالجتامع
إىل القوى الوطنية والدينية والشباب قبل إلقاء بيان  3متوز /يوليو ،باإلضافة إىل وجود تلك الرموز الوطنية
يف أثناء إلقاء هذا اخلطاب ،يشري إىل أن القوات املسلحة تُظهر حرصها عىل ألاّ تنفرد بإدارة البالد.
ب -صنع السياسات العامة

شهدت فرتتا حكم عبدالنارص والسادات حتى حرب ترشين األول /أكتوبر 1973اشرتاك القوات
املسلحة يف صنع السياسات العامة؛ إذ كان جيري تعبئة االقتصاد املرصي وموارده خلدمة احلروب
التي ختوضها مرص إىل أن انتهى اقتصاد احلرب مع بدء حمادثات السالم مع إرسائيل .ومع بداية تطبيق
سياسة االنفتاح االقتصادي يف عرص السادات ،انكمش دور القوات املسلحة يف صنع السياسات العامة.
وسار مبارك عىل النهج ذاته؛ إذ حرص عىل إبعاد املؤسسة العسكرية عن املجال العام قدر اإلمكان ،مع
حرصه عىل ضامن الوالء املطلق من جانب وزير الدفاع .فقد أشيع أن ارتفاع شعبية املشري أبوغزالة كان
أحد أسباب إقالته من منصب وزير الدفاع سنة .1989وجاء بعد أبوغزالة ٌّ
كل من الفريق أول يوسف
أبوطالب ( )1991-1989واملشري طنطاوي.
كام أن الدولة األمنية التي أنشأها مبارك استبعدت اجليش من احلياة العامة ،وأحلت حمله جهاز الرشطة الذي
كان يعتمد عليه مبارك بصورة مطلقة يف قمع املعارضني له ويف مواجهة اإلرهابيني .كام ازداد انتشار ضباط
الرشطة املتقاعدين يف املناصب القيادية يف اإلدارة املحلية ،فشغلوا مناصب رؤساء مدن وحمافظني وغري ذلك.

تنحي مبارك وتسليمه إدارة البالد للمؤسسة العسكرية ،غدا املجلس العسكري يتمتع باستقاللية
مع ّ
تامة يف وضع السياسات العامة ،إذ مجع بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وقد استمر انفراد املجلس
العسكري بجميع السلطات حتى انتخاب جملس الشعب الذي اسرتد سلطة الترشيع من املجلس
العسكري .وىف الفرتة التي انفرد فيها اجليش برسم السياسات العامة ،مل ُيعر مطالب القوى الثورية
اهتام ًما ،بل أصدر قانونًا لتجريم بعض حاالت االعتصام واإلرضاب يوم اخلميس الواقع فيه  24آذار/
مارس  2011وسط اعرتاضات حقوقية عليه( .((3وقامت يف اليوم التايل قوات الرشطة العسكرية بفض
اعتصام ميدان التحرير بالقوة وألقت القبض عىل عدد من املتظاهرين .وقد حافظ إعالن آذار /مارس
 2011عىل جملس الشورى ونسبة العامل والفالحني رغم وجود اعرتاضات عليهام( .((3كام قام بتعديل
وشدد أحكام قانون العقوبات ،وأجرى تعديالت يف
قانون األحزاب يوم  28آذار /مارس ،2011
ّ
قيادات املؤسسات الصحافية القومية( .((3ثم قام املجلس بإصدار إعالن دستوري يف 25أيلول /سبتمرب
 2011لتحصني جملس الشعب إزاء الطعن يف عدم دستوريته ،وهذا من خالل تضمني نظام االنتخابات
يف اإلعالن الدستوري .واختتم سلطة الترشيع بتعديل قانون تنظيم األزهر وإصداره يف يوم انعقاد اجللسة
األوىل ملجلس الشعب ،إال أنه أعطى تار ًخيا سابقًا له هو  19كانون الثاين /يناير ،أي قبل انعقاد املجلس
بأيام معدودة ،بحسب قول الكاتب الصحاىف فهمي هويدي( .((3ويشري هذا إىل متسك املجلس العسكري
32
33
34
35

«العفو الدولية» تدعو إىل إلغاء قانون «جتريم التظاهر»  ..وتعتربه خطوة مفزعة للوراء ،املرصي اليوم.2011/4/1 ،
«سياسيون يتفقون عىل رضورة إلغاء جملس الشورى ونسبة الـ %٥٠عامل وفالحني» ،املرصي اليوم.2011/4/1 ،
املرصي اليوم.2011/3/31 ،
فهمى هويدي« ،مطلوب حتقيق »،السبيل (األردن) ،2012/1/26 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://fahmyhoweidy.blogspot. :

com/2012/01/blog-post_26.html>.
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بسلطة الترشيع حتى آخر حلظة ،إىل أن تس ّلمها جملس الشعب املنتخب يف  21كانون الثاين /يناير .2012
وواصل املجلس العسكري حتى انتخاب مريس التحكم يف صنع السياسات العامة باستثناء سلطة الترشيع
التي انتزعها منه الربملان املنتخب ،إىل أن اسرتدها املجلس العسكري مرة أخرى بعد حكم املحكمة الدستورية
ببطالن قانون جملس الشعب وصدور قرار بحله بناء عىل هذا احلكم .ومل يكتف املجلس باستعادة سلطة
الترشيع وفقًا لإلعالن الدستوري املكمل الذي أصدره يف  17حزيران /يونيو  2012خالل اجلولة الثانية
خص نفسه  -بمقتىض اإلعالن ذاته -بتشكيله القائم بتقرير كل ما يتعلق بشؤون
النتخابات الرئاسة ،وإنام ّ
القوات املسلحة وتعيني قادهتا ومد فرتة خدمتهم ،كام اشرتط موافقة املجلس العسكري عىل قرار رئيس
اجلمهورية بإعالن احلرب ،وأضاف ً
أيضا رشط موافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة عىل قرار الرئيس
باشرتاك القوات املسلحة يف مهامت حفظ األمن ومحاية املنشآت احليوية يف الدولة يف أوقات االضطرابات.
خص نفسه بتشكيل مجعية تأسيسية جديدة إذا قام مانع حيول دون استكامل اجلمعية لعملها .ومنح هذا
كام ّ
اإلعالن الدستوري رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة حق النقض يف شأن مواد الدستور اجلديد ،إال أنه
بت هذا االعرتاض من صالحيات املحكمة الدستورية العليا(.((3
جعل َّ
رئيسا
( )1بعد انتخاب مريس ً

متثّلت أول خطوة ملريس من أجل مواجهة طغيان سلطات العسكر يف املجال السيايس يف القرار الذي
أصدره يف  8متوز /يوليو  2012بإلغاء قرار املشري طنطاوي بحل الربملان( .((3وكانت املحكمة الدستورية
قد ألغت قرار مريس بعودة املجلس بعد صدور القرار بثالثة أيام فقط .املثري لالنتباه هنا هو أن أعضاء
مجاعة اإلخوان املسلمني بدأوا يتدفقون عىل ميدان التحرير بعد صدور قرار مريس مبارشة ،لدعمه يف هذا
القرار ضد املجلس العسكري.
وكان من الواضح أن املجلس العسكري متمسك بالسلطات التي منحها لنفسه يف اإلعالن الدستوري
الذي أصدره قبل إعالن فوز مريس بالرئاسة ،ومن ضمنها سلطة الترشيع؛ إذ أصدر يف  15متوز /يوليو
 2012مخسة قوانني جديدة ،وأبرمها مريس يف مبادرة منه لعدم اعرتاضه عىل متتع املجلس العسكري هبذا
االختصاص .إال أن إقالة املشري طنطاوي ومعظم أعضاء املجلس العسكري بعد هذا بأسابيع قليلة أثبتت
خطأ هذا االعتقاد ،وأوضحت أن الرئيس مريس كان ينتظر الوقت املالئم ليقتنص باقي صالحياته.

ومع ميض الوقت وتشكيل احلكومة والفريق الرئايس وإلغاء اإلعالن الدستوري الذي أصدره املجلس
العسكري ،أصبح من الواضح أن مريس ِ
ومن خ ْلفه مجاعة اإلخوان املسلمني أصبح هلام سيطرة كبرية عىل
عملية صنع السياسات العامة ،وأن املجلس العسكري توارى إىل خلفية املشهد .إال أن استمرار انتشار ضباط
اجليش املتقاعدين يف أجهزة اإلدارات املحلية أبقى عىل بعض نفوذ اجليش يف جمال صنع السياسات العامة.
كام أن ازدياد االحتقان بني مؤيدي الرئيس مريس ومعارضيه يف ترشين الثاين /نوفمرب وكانون األول/
ديسمرب  ،2012بعد إصدار مريس إعالنًا دستور ًيا اعرتضت عليه األحزاب والقوى الثورية ،قد أعاد
املؤسسة العسكرية إىل املشهد السيايس وصنع السياسات العامة ،من خالل توجيه اجليش دعوة للحوار
بني القوى السياسية بحضور رئيس اجلمهورية حتت عنوان « ِّمل الشمل» يف  12كانون األول /ديسمرب
 36املرصي اليوم.2012/6/18 ،
 37املرصي اليوم.2012/7/9 ،
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 .2012وقد كشفت تلك الدعوة عن انعدام التنسيق بني املؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة ،إذ نفت
وكالة األنباءالرسمية بعد فرتة قصرية صحة الدعوة عىل لسان مصدر عسكري .كام أصدرت الرئاسة بيانًا
أكدت فيه أهنا وجهت الدعوة إىل باقي القوى السياسية التي مل تشارك بعدُ يف احلوار الوطني الذي دعا
إليه رئيس اجلمهورية برئاسة نائبه املستشار حممود مكي ،من دون أي إشارة إىل دعوة وزير الدفاع .وقد
سياسيا بل
حوارا
أكد حينها اللواء حممد العصار مساعد وزير الدفاع عىل وجود الدعوة ،وأن احلوار ليس
ً
ً
هو يف إطار ِّمل شمل األرسة املرصية .كام أشار إىل أن القوات املسلحة ال تتدخل يف السياسة ،وأهنا خرجت
من املشهد ولن تعود( .((3وقد أورد الفريق أول السييس يف بيان  3متوز /يوليو  2013أن القوات املسلحة
حاولت أكثر من مرة منذ ترشين الثاين /نوفمرب  2012إجراء مصاحلة وطنية بني مجيع القوى السياسية،
بام فيها مؤسسة الرئاسة .وأشار يف كلمته إىل أن دعوة احلوار يف كانون األول /ديسمرب  2012استجابت
هلا القوى السياسية الوطنية كلها إال أهنا قوبلت بالرفض من مؤسسة الرئاسة يف اللحظات األخرية(.((3

جمد ًدا؛ ففي  23حزيران /يونيو
ومع اقرتاب  30حزيران /يونيو  ،2013عاد اجليش إىل املشهد السيايس َّ
كرر الفريق أول السييس دعوته اجلميع إىل إجياد صيغة تفاهم لعبور األزمة بأمان ،وأكد أن إرادة الشعب
املرصي وحدها هي التي حتكم القوات املسلحة ،وأن القوات املسلحة مسؤولة عن محاية تلك اإلرادة(.((4

كام صدر عن القوات املسلحة يف  1متوز /يوليو  2013بيان يمهل اجلميع  48ساعة حلل األزمة ،وانتهى
رئيسا للجمهورية يف  3متوز /يوليو ،كام سبق أن أرشنا.
بعزل مريس وتنصيب رئيس املحكمة الدستورية ً
وهبذا تكون املؤسسة العسكرية قد عادت إىل صدارة عملية صنع السياسات العامة ،إال أن احلكومة
ُمنحت ،وفقًا للترصحيات املختلفة ،كامل الصالحيات.
ج -التحكم في األمن الداخلي

( )1قبل الثورة

تدخل القوات املسلحة يف األمن الداخيل مع توليّ مبارك
بعد أن خ ّفت حدة عسكرة الدولة وتراجع ّ
للحكم ،حدث أن اس ُتدعيت القوات املسلحة إىل شوارع القاهرة سنة  1986للسيطرة عىل انتفاضة األمن
املركزي وفرض حظر جتوال يو ًما كاملاً  .وقد أدرك مبارك حينها مدى خطورة استدعاء القوات املسلحة
للتصدي حلدث سيايس .لذا ،حاول منذ إقالة املشري أبو غزالة احليلولة قدر املستطاع دون إرشاك القوات
املسلحة يف مسائل األمن الداخيل .وقد كانت الدولة البوليسية التي أنشأها مبارك يف أواخر حكمه تعمل
عىل إبعاد اجليش عن مسائل األمن(.((4
( )2بعد الثورة

كانت مهامت حفظ األمن الداخيل بعد الثورة مبارشة مقترصة عىل اجليش الذي كان يتولىّ فض
االعتصامات وتأمني املنشآت ،ومواجهة احلوادث الطائفية كالتي شهدهتا منشأة نارص يف القاهرة يوم
38 <http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=708331&issueno=12433#.UkOBKoaAofw>.
نص بيان اجليش املرصي بعزل مريس ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alhadath-yemen.com/news28390.html>. :

39
 40خطاب السييس يف أثناء حضوره الندوة التثقيفية اخلامسة يف مرسح اجلالء 23 ،حزيران /يونيو  ،2013عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.youtube.com/watch?v=z3Y0qnK-xCA>.

يتسن للباحث التأكد منه بشكل منهجي.
 41تم الرتويج بشدة هلذا االنطباع بعد الثورة لكن مل
َّ

دراسات
العالقات المدنية  -العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية؟

 9آذار/مارس  2011وغريها .ومل يكن للرشطة أي دور يذكر يف تلك املرحلة ،وهو ما كان يؤكد
تنحي مبارك،
قبضة العسكر عىل احلكمُ ،
فهم املتحكمون يف األمن الداخيل واملدافعون عنه .وبعد ّ
سيطر املجلس األعىل للقوات املسلحة عىل جهاز مباحث أمن الدولة وعىل جهاز املخابرات العامة،
واستخدمهام للحفاظ عىل األمن الداخيل.
وقد أعلن املجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ واختاذ اإلجراءات الرادعة ضد التظاهرات التي
تعطل حركة العمل ر ًدا عىل حوادث السفارة اإلرسائيلية يف  9أيلول /سبتمرب  .2011وطوال الفرتة
معا عن حفظ األمن
جنبا إىل جنب مع الرشطة املدنية ،املسؤولتني ً
االنتقالية ،كانت الرشطة العسكريةً ،
الداخيل يف مرص.

( )3بعد انتخاب مريس

كان أهم التحديات التي واجهت مريس عقب انتخابه هو إصالح املنظومة األمنية ،حتى أنه أكد عودة
األمن ضمن وعود أول مئة يوم له يف الرئاسة .وعىل الرغم من أنه غيرّ وزير الداخلية ،فإنه مل يتمكن من
إصالح أو إعادة هيكلة الوزارة كام كان يطالب الكثريون .كام اضطر مريس إىل استدعاء القوات املسلحة
عدة مرات للحفاظ عىل التوازن األمني اهلش( .((4ويف أعقاب اهلجامت اإلرهابية يف سيناء يف آب/
أغسطس  ،2012أكد اجليش أنه الفاعل الوحيد القادر عىل احلفاظ عىل األمن يف سيناء ،وذلك من خالل
الكم اهلائل من املعدات العسكرية التي ُأرسلت إىل سيناء للمشاركة يف عملية تطهريها من «اجلهاديني».

وأثبت اجليش أن من غري املمكن االستغناء عنه يف احلفاظ عىل األمن الداخيل؛ ففي عملية االستفتاء عىل
الدستور ،ويف ظل ضعف الرشطة الواضح ،كان لقوات اجليش دورها الرئيس يف تأمني سالمة سري عملية
االستفتاء .وليس من املتوقّع ان خيرج اجليش يف املدى القريب من معادلة احلفاظ عىل األمن الداخيل،
خاصة يف ظل األوضاع األمنية املتوترة التي انتهت بقيام مجاعات إرهابية باختطاف سبعة جنود يف سيناء
تدخل اجليش وعزله ملريس وإعادة نرش
واملطالبة باإلفراج عن معتقلني تابعني هلا .ويتأكد ذلك يف ظل ّ
ومعداهتا يف مجيع املدن املرصية .لكن ،بعد ميض عامني ونصف عام عىل ثورة 25
أفراد القوات املسلحة
ّ
كانون الثاين /يناير  2011وما تالها من انفالت أمني وجفاء بني الرشطة واملواطنني ،يمكن أي مراقب
نوعا ما .ويضاف إىل ذلك األثر اإلجيايب الذي خ ّلفه خلع مريس
دقيق أن يالحظ عودة جاهزية الرشطة ً
عىل العالقة بني املواطنني والرشطة ،إذ أخذ الناس يستقبلون قوات الرشطة باهلتاف هلا كلام نزلت إىل
لفض االشتباكات بني مؤيدي عزل مريس ومعارضيه.
امليادين ّ
إال أن الوضع األمني بلغ عقب عزل الرئيس مريس حالة يرثى هلا ،فالقاهرة وكثري من املحافظات تشهد
يوميا اشتباكات دامية خت ّلف عرشات القتىل ومئات اجلرحى بني مؤيدي مريس ومعارضيه ،كام عادت
ً
اللجان الشعبية إىل املشهد مرة أخرى يف القاهرة واملحافظات ،يف ظل استخدام طريف النزاع أسلحة بيضاء
وذخرية حية يف االشتباكات ،وهو ما ينذر بازدياد تدهور الوضع األمني بام قد يرتتب عليه مطالبة البعض
بتوليّ العسكر مقاليد السلطة واللجوء إىل إجراءات استثنائية ضد مؤيدي الرئيس املعزول ،األمر الذي قد
يعرقل فرض السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية.
 42لعل أشهرها تلك املرة التي استدعي فيها اجليش وحاول فرض حظر التجوال عىل مدن القناة عقب احلكم عىل املتهمني بقتل
مشجعي النادي األهيل يف جمزرة بورسعيد الشهرية.
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د -مجال الدفاع الخارجي

بالنسبة إىل جمال الدفاع اخلارجي ،من البدهيي أن يكون من مسؤولية القوات املسلحة ،لكن مسار اخلالف
والنزاع هنا بني النخب املدنية واجليوش يف خمتلف دول العامل التي تشهد حتولاً
ديمقراطيا يكمن يف اجلهة
ً
التي متلك اليد العليا ،أو بمعنى آخر اجلهة التي تتخذ القرارات احلاسمة.

بالنسبة إىل احلالة املرصية ،مل يتغري الكثري يف هذا اخلصوص بعد الثورة عماّ كانت عليه احلال قبل الثورة؛
فوفقًا للدستور اجلديد ،ما زال رئيس اجلمهورية هو القائد األعىل للقوات املسلحة (مادة  .)146كام أنه
يملك احلق يف إصدار قرار احلرب بعد موافقة الربملان .إال أن األمر الذي اختلف عماّ قبل هو جملسا الدفاع
الوطني واألمن القومي اللذان أنشأمها الدستور اجلديد ومجع يف عضويتهام بني املدنيني والعسكريني؛ إذ
ُيتوقع من هذا اجلمع أن يزداد اضطالع النخب املدنية يف مسائل الدفاع اخلارجي واألمن القومي .إال أن
غموض وظائف ٍّ
كل من املجلسني قد يفتح الباب أمام سيناريوات خمتلفة يف املستقبل.

بيد أن احلالة بعد  30حزيران /يونيو  2013أعادت الغموض إىل وضع النخب املدنية حيال الدفاع
نظرا إىل تعطيل العمل بالدستور وعودة الضبابية إىل املشهد مرة أخرى كام كانت احلال قبل
اخلارجي ً
إصدار دستور كانون األول /ديسمرب .2012

و ُيعترب التحكم يف مؤسسة اجليش من أكثر املسائل حساسية يف العالقات املدنية– العسكرية؛ فإذا ما تيرس
للنخب املدنية اجلديدة أن تتحكم يف هيكل القوات املسلحة وتنظيمها الداخيل ،يكون فرض السيطرة
املدنية يف غاية السهولة .ويف احلالة املرصية ،حرص املجلس العسكري عىل أال يتولىّ منصب وزارة الدفاع
شخص غري عسكري ،وهذا ما نص عليه الدستور اجلديد .كام حرص اجليش ،كي يكمل سيطرته عىل
هيكله وتنظيمه الداخيل ،عىل تأمني أغلبية للعسكريني يف جملس الدفاع الوطني الذي يتمتع باختصاصات
خص هذا املجلس بتلك الوظيفة.
شتى ،من بينها مناقشة ميزانية القوات املسلحة؛ إذ إن الدستور اجلديد ّ
وضمنها يف الدستور
كذلك حرص املجلس العسكري عىل اإلبقاء عىل املحاكامت العسكرية للمدنيني ،بل
ّ
اجلديد ،بحيث َ
حياكم املدنيون عسكر ًيا يف حال ارتكاهبم جرائم ضد القوات املسلحة.
ويمتد أثر ثورة  30حزيران /يونيو كذلك إىل جمال التحكم يف مؤسسة اجليش؛ فمع عودة اجليش مرة
أخرى إىل صدارة املشهد السيايس ،ال ُيتوقع أن تتمكن النخب املدنية اجلديدة من التحكم يف مؤسسة
اجليش حتى انتخاب رئيس جديد عىل األقل.

ختا ًما يمكن القول إن الرئيس مريس ّ
متكن إىل حد ما من قلب التوازن ملصلحته يف الدائرتني األوليني
(جتنيد النخبة وصنع السياسات العامة) عىل األقل ،إال أن احلديث عن فرض السيطرة املدنية بالكامل يف
املستقبل القريب يظل حمض آمال غري واقعية.

ً
ثالثا :مستقبل السيطرة المدنية في مصر
عىل الرغم من أن إدارة مريس للمرحلة االنتقالية كشفت عماّ يشبه االسرتاتيجيا املدروسة لفرض السيطرة
املدنية ،أو لنقل والء القيادة العسكرية إىل اإلدارة املدنية اجلديدة عىل أقل تقدير ،فإن اجليش املرصي
بتصديه الواضح والتدرجيي للنظام احلاكم .وقد اختلفت االسرتاتيجيات التي
خالف التوقعات كلها
ّ

دراسات
العالقات المدنية  -العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية؟

اتبعها الرئيس مريس بني ترضية القيادة العسكرية واختيار القيادات بناء عىل الوالء ،ووضع آليات ملعاقبة
وأخريا فرض الرقابة عىل العسكريني.
العسكريني أو مكافأهتم،
ً

إال أن حركة اجليش املنارصة لتظاهرات  30حزيران /يونيو  2013ضد نظام اإلخوان املسلمني والرئيس
مريس ،وعودته مرة أخرى إىل املشهد السيايس بعزله للرئيس أثبتتا فشل تلك االسرتاتيجيا يف إبعاد
العسكر عن املشهد .سندرس يف ما ييل حترك اجليش يف  30حزيران /يونيو ملعرفة أسبابه وما يمكن
استنتاجه من هذا بالنسبة إىل عقيدة اجليش املرصي ومستقبل العالقات املدنية  -العسكرية يف مرص .لكن
قبل ذلك ،سنتعرض لالسرتاتيجيات التي استخدمتها النخب املدنية لفرض السيطرة املدنية عىل املؤسسة
العسكرية منذ شباط /فرباير  2011وحتى حزيران /يونيو  2013ملعرفة ما إذا كان هناك نقص أدى إىل
املشهد احلايل.
 -1استراتيجيات فرض السيطرة المدنية في عهد مرسي

أ -ترضية العسكر

متثّلت اخلطوة األوىل يف تعامل مريس مع املؤسسة العسكرية يف ترقية بعض القادة واستبدال آخرين،
وترضية بعض املقالني بنياشني أو بمناصب مرموقة يف أجهزة الدولة أو بمناصب وزارية؛ ففي أول وزارة
ّ
شكلها هشام قنديل يف  2آب /أغسطس  ،2012احتفظ املشري طنطاوي بمنصبه كوزير دفاع ،ليقال
بعدها بأيام معدودة عقب اهلجوم اإلرهايب عىل جنود اجليش املرصي يف سيناء .وقد أقيل معه الفريق عنان
وبعض األعضاء البارزين يف املجلس العسكري نتيجة تداعيات ذلك اهلجوم اإلرهايب .إال أن املقالني مل
يغادروا القوات املسلحة خاليي الوفاض ،فعقب إحالتهم إىل التقاعد بيومني فقط ،منح الرئيس مرسى
املشري طنطاوي وسام قالدة النيل ،وهو الوسام األعىل يف مرص ،كام منح الفريق عنان وسام اجلمهورية،
وعينهام
مستشارين لرئيس اجلمهورية(.((4
َ
ّ

وجرى تعيني اللواء عبد الفتاح السييس -أحد أعضاء املجلس العسكري ومدير املخابرات احلربية –
وزيرا للدفاع وقائدً ا عاما للقوات املسلحة بعد ترقيته إىل رتبة فريق أول.كام ُعينّ اللواء صدقي صبحي–
ً
قائد اجليش الثالث امليداين وأحد أعضاء املجلس العسكري ً
أيضا -قائدً ا ألركان اجليش املرصي بعد
ترقيته إىل رتبة فريق.
وعينّ يف
وبالنسبة إىل باقي أعضاء املجلس العسكري ،فقد اح ُتفظ ببعضهم بينام ُأقيل البعض اآلخر ُ
مناصب مرموقة ،وهذا ما حدث مع قادة ثالثة أفرع رئيسة يف اجليش املرصي ،إذ ُأعفي الفريق مهاب

رئيسا منتد ًبا هليئة قناة السويس ،وهي إحدى أكرب اهليئات
وعينّ
مميش ،قائد القوات البحرية ،من منصبه ُ
ً
املدرة لعوائد مالية عىل خزينة الدولة .كام ُعينّ الفريق عبدالعزيز سيف الدين  -قائد قوات الدفاع اجلوي
ّ
وزيرا
اجلوية،
القوات
قائد
حافظ،
رضا
طيار
الفريق
وع
للتصنيع،
العربية
اهليئة
إدارة
ملجلس
ا
رئيس
ُ ينّ
 ًً
لإلنتاج احلريب يف وزارة الدكتور هشام قنديل.
اجلدير بالذكر هنا هوأن اللواء حممد العصار رصح لوكالة رويرتز لألخبار أن إعادة تشكيل املجلس األعىل
للقوات املسلحة جرت بالتشاور مع املشري طنطاوي وباقي أعضاء املجلس .كام أكدت ترسيبات صحافية

« 43مريس يمنح املشري طنطاوي الوسام األعىل يف مرص :أصدر قرار ًا مجهوري ًا بتعيني قادة جدد للقوات اجلوية والبحرية والدفاع
اجلوي( »،العربية نت ،)2012/8/14 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/14/232265.html>. :
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للحوار األخري بني الفريق أول السييس والرئيس مريس قول السييس إن تو ّليه منصبه كان برغبة اجليش
كله ال برغبة مريس( .((4وجتدر اإلشارة ً
ايضا إىل التغري العمري يف تشكيل املجلس العسكري اجلديد؛
فالفريق عبدالفتاح السييس الذي ُعينّ وزيرا للدفاع ما زال يف اخلمسينيات مقارنة بطنطاوي الذي تقرتب
س ّنه من الثامنني ( 78عا ًما بالتحديد).
وقد تشري تلك التعيينات  -إذا اس ُتعرضت يف ضوء ترصحيات اللواء حممد العصار -إىل وجود نوع من
اتفاقات اخلروج اآلمن التي جرت بموجبها تنحية قادة املجلس العسكري وضامن أماهنم واستبداهلم
بأعضاء أصغر س ًنا من قيادات القوات املسلحة(.((4
ب -اختيار القيادات بناء عىل الوالء

كان أول القرارات التي اختذها مريس بخصوص اجليش يتعلق بالتخلص من القيادات التي ال تدين
له بالوالء؛ ففي آب /أغسطس  ،2012أقال اًّ
كل من قائد احلرس اجلمهوري ومدير املخابرات العامة
ورئيس الرشطة العسكرية ،ثم أقال املشري طنطاوي وباقي أعضاء املجلس العسكري الرئيسني بالطريقة
التي عرضنا هلا من قبل.
وقد اجته أغلب اآلراء إىل أن مريس استغل التنافس والرصاع اخلفي بني املشري طنطاوي واجليل األصغر
من قيادات اجليش ،مع التيقن من حصول طنطاوي وعنان عىل خروج مرشّ ف بتقليدهم أوسمة الرشف
السابق ذكرها.
ج -نظام مكافأة املؤسسة العسكرية أو معاقبتها

ُيعترب قيام النخب املدنية اجلديدة بمكافأة املصيب ومعاقبة املخطئ من قيادات القوات املسلحة من
االسرتاتيجيات التي تستعرض من خالهلا النخب املدنية اجلديدة سيطرهتا عىل القوات املسلحة ،وتؤكد
معا .وقد قام الرئيس مريس منذ تو ّليه احلكم بمعاقبة العديد من قادة القوات املسلحة
هذه السيطرة يف آن ً
بإحالتهم إىل التقاعد بقرارات رئاسية واستبداهلم بغريهم ،فأقال مدير املخابرات يف اليوم التايل هلجامت 5
آب /أغسطس  2012عىل جنود للجيش بسيناء ،كام أقال قائد الرشطة العسكرية الذي كان مسؤولاً عن
تأمني سالمة جنازة شهداء اجليش يف سيناء يف آب /أغسطس  2012والتي هوجم فيها رئيس الوزراء
هشام قنديل ،علماً بأنه مل يرصح بسبب اإلقالة .واستبدل ً
أيضا قائد احلرس اجلمهوري بعد جنازة شهداء
اجليش يف سيناء ،من دون إبداء األسباب ً
أيضا.

د -الرقابة عىل العسكر

مل جي ِر قبل عزل مريس التوصل إىل أي آلية مؤسسية تتمكن من خالهلا القيادة املدنية من مراقبة اجليش
وقياداته ،إال أن استبدال طنطاوي وعنان وباقي قيادات املجلس العسكري بقيادات أخرى قد يعطي

 44نُسب إىل السييس قوله« :أنا مسكت وزيردفاع برغبة اجليش كله ومش بمزاجك وأنت عارف كدا كويس ..وبعدين أنت متقدرش
تشيلني.أنت خالص مل يعد لك أي رشعية».
« 45مريس حييل املشري طنطاوي والفريق عنان للتقاعد :الرئيس املرصي يقرر إلغاء اإلعالن الدستوري وتعيني حممود مكي نائب ًا
للرئيس( »،العربية نت ،)2012/8/12 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/12/231883.html>, :
and “Morsy Assumes Power: Sacks Tantawi and Anan, Reverses Constitutional Decree and Reshuffles SCAF,“ Daily
News, 12/8/2012, on the Web: <http://dailynewsegypt.com/2012/08/12/morsy-assumes-power-sacks-tantawi-and-ananreverses-constitutional-decree-and-reshuffles-scaf/>.

دراسات
العالقات المدنية  -العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية؟

ً
مؤرشا عىل أن الرئيس مريس كان قد أصبح بالفعل يف موقع أعىل من قادة اجليش ،ما يمكنه من مراقبتهم
وتوجيههم ،هذا عالوة عىل كونه القائد األعىل للقوات املسلحة بمقتىض الدستور اجلديد.
ووفقًا للدستور اجلديدُ ،أنشئ جهازان مستقالن ملتابعة أمور اجليش بصفة عامة ،ومها جملس األمن

ونظرا إىل عدم وضوح
القومي (ذو األغلبية املدنية) ،وجملس الدفاع الوطني (ذو األغلبية العسكرية).
ً
الفروق بني اختصاصات ٍّ
كل من املجلسني حتى اآلن ،فإنه يصعب اجلزم بمدى قدرة النخب املدنية عىل
ممارسة مراقبتها للمؤسسة العسكرية .إال أن تعطيل العمل بالدستور وعزل اجليش ملريس يعكسان عودة
اجليش إىل خارج نطاق مراقبة النخب املدنية ،كام كانت احلال يف املرحلة االنتقالية األوىل ،وال يتصورنّ
عينها.
أحد أن تراقب النخبة التي عينتها املؤسسة العسكرية من ّ
بعد استعراض االسرتاتيجيات السابقة التي استخدمها الرئيس مريس يف العام الذي أمضاه يف السلطة يف
تنحية العسكر عن الساحة السياسية ،يمكن القول إن مريس حاول إىل درجة ما تقديم بعض احلوافز إىل
املؤسسة العسكرية للبقاء خارج املجال السيايس واإلذعان للسلطة املدنية املنتخبة .وقد نجح يف ذلك إىل
حد ما ،إال أن حترك اجليش أثبت أن طبيعة اجليش املرصي عصية عىل التحييد يف رصاع النظام السيايس
مع اجلامهري ،خاصة يف حالة خروج تلك اجلامهري إىل الشوارع ً
رفضا هلذا النظام ،وهو ما سيتضح يف ما ييل.

-2حزيران /يونيو وتداعياته على السيطرة المدنية (خاتمة)

شهد حكم الرئيس مريس العديد من دعوات التظاهر ضده والعديد من دعوات إسقاط حكمه .وشهدت
تلك التظاهرات سقوط عدد كبري من الضحايا ،إال أن الزخم الذي سبق الدعوة للتظاهر يوم  30حزيران/
يونيو دفع إىل خروج ماليني املرصيني إىل الشوارع بد ًءا من يوم اجلمعة  28حزيران /يونيو ً
رفضا حلكم
اإلخوان ومطالبة بإسقاطه .وقد كانت ردات فعل الرئيس مريس متأخرة وأدنى من سقف التوقعات،
تدخل اجليشً ،
أوال بإمهال اجلميع فرصة ثامن وأربعني ساعة للخروج من األزمة .ومع مىض
وكان أن ّ
تدخل اجليش ببيان العزل يف 3
املهلة املحددة وعدم ارتقاء خطاب مريس إىل مستوى حجم التوقعاتّ ،
متوز /يوليو ،وجرى التحفظ عىل الرئيس مريس وتسليم إدارة البالد إىل رئيس املحكمة الدستورية ،مع
ضامن اجليش إلجراءات املرحلة االنتقالية وخطة املستقبل.

تدخل اجليش أول مرة بعد ثورة متوز /يوليو 1952ذلك الذي جرى يف كانون الثاين /يناير 2011
كان ّ
تدخل اجليش املرصي
متيز ّ
ثم يف حزيران /يونيو  .2013ويمكن أن نستشف من هذا بعض املالمح التي ّ
يف احلياة السياسية عىل النحو التايل:

• إن مراجعة العوامل املحيطة بالتنافس بني املدنيني والعسكريني يف مرص تُظهر أن معظمها يصب يف
مصلحة املؤسسة العسكريةالتي تتمتع باستقاللية اقتصادية وتنظيمية واسعة ،كام أهنا موحدة أمام أي
تدخالت خارجية ،ومل يثبت يف حلظة من اللحظات أن فيها أجنحة يمكن للمدنيني النفوذ من خالهلا
للتدخل يف الشأن العسكري والسيطرة عليه ،فضلاً عن أن الدراسة أثبتت أن التيارات املدنية تعاين
ّ
انقسامات بنيوية وتنظيمية عميقة متنعها من تب ّني أجندة موحدة يف مواجهة املؤسسة العسكرية يف مرص.
• اجليش املرصي ال يزيح احلاكم متدخلاً يف الشأن السيايس إال إذا خرجت اجلامهري إىل الشوارع تطالب
تدخل سيايس من جانبها ،ذلك بأن زمن االنقالبات العسكرية (باملعنى
بإسقاط هذا احلاكم ،كغطاء ألي ّ
التقليدي) يف مرص وىل.
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• يف أوقات االضطرابات ،وعند اللجوء إىل اجليش لضبط األوضاع األمنية يف البالد من خالل انتشار
ً
ضغطا عليه للخروج من األزمة ،وهو أمر من املتوقع أن يتكرر
وحداته ،تزداد قدرته التفاوضية مع احلاكم
مع أي رئيس مدين تال منتخب يف مرص بحيث لن يكون أمام األخري إال اإلبقاء عىل دعم عسكري حلكمه
وإال أصبح بقاؤه حمل شك.

التدخل املبارش يف شؤون احلكم .كام أن جتربة توليّ املجلس
• عقيدة اجليش املرصي تتعارض مع
ّ
العسكري املرحلة االنتقالية عقب كانون الثاين /يناير  2011ترتبت عليها إحباطات للقيادات العسكرية
التدخل يف متوز /يوليو
تدخلها إلدارة شؤون البالد مبارشة ،وهو ما انعكس عىل نموذج
ّ
حتول دون ّ
 ،2013إذ سلمت املؤسسة العسكرية احلكم إىل رئيس املحكمة الدستورية ،واكتفت بأن تكون ضام ًنا
وحكماً للعملية االنتقالية.
• أثبتت التجربة أن هناك حساسية واضحة لدى املؤسسة العسكرية جتاه تيارات اإلسالم السيايس،
والسيام مجاعة اإلخوان املسلمني .والتبدو ألي تيار منتمٍ اىل اإلسالم السيايس فرصة حقيقة يف حكم
البالد يف املستقبل القريب.

• أسس اجليش يف مرص إلمكانية التدخل يف الشأن السيايس مستقبلاً  ،وذلك عرب تفرقته بني ما سماّ ه الدور
الوطني والدور السيايس ،وهو ما أكده بيان اجليش؛ إذ إن الدور الوطني للقوات املسلحة يدعوها إىل
الوقوف ضد احلاكم اجلائر الذي خرج الشعب عليه ،وإن كان هذا ال يعني إدارهتا لشؤون البالد وإنام
التيقن من حتقق رغبة اجلامهري يف التخلص من هذا احلاكم ،وهو ما يعني بشكل أو بآخر أن اجليش يف مرص
لن حيكم مستقبلاً ولكنه سيحتفظ لنفسه بحق الفيتو بدعوى تأديته دوره الوطني.

تدخل اجليش للمرة الثانية يف فرتة تقل عن ثالث سنوات جيعل من الصعب فرض
ختا ًما يمكن القول إن ّ
السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية يف السنوات املقبلة ،خاصة بعد أن نجحت القوات املسلحة يف إقناع
تدخلها يف الشأن السيايس ينبع من دورها الوطني ال من دورها السيايس الذي قررت بنفسها
الشارع بأن ّ
أن تقلله إىل أبعد احلدود .ويمكن القول إن األيام التالية ستتجه إىل ثالث سيناريوات يف مرص تراوح بني
مرجح وإن يكن وار ًدا يف ضوء مزاج شعبي مؤيد
السيطرة العسكرية الكاملة عىل شؤون البالد ،وهو أمر غري َّ
للحكم العسكري ويف ظل غياب بديل َّ
منظم من مجاعة اإلخوان املسلمني ،واجتاه مرص إىل الديموقراطية
مرجح بدوره يف ظل املؤرشات التي ظهرت منذ  3متوز /يوليو
الكاملة والسيطرة املدنية ،وهو سيناريو غري َّ
جنبا اىل جانب شبكات املصالح املرتبطة بالنظام
وحتى اآلن ،و ُتبينّ أن اجليش ومؤسسات الدولة العميقةً ،
القديم ،تدفع يف اجتاه مغاير للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،وتشجع عىل تسلط اجليش عىل املشهد
املرجح هو أن تشهد مرص حكماً
مدنيا يف الواجهة وسيطرة عسكرية من وراء
السيايس ،بينام يبدو أن السيناريو َّ
ً
الستار ،يكون فيها اجليش «حكماً » ال حاكماً بني السلطات ،وهو ما يعني أن استدعاءه إىل املشهد لن يتوقف
عند هذه املرة .وإذا وضعنا ذلك بجوار حقيقة مؤداها أنه بقدر ما تغيب إرادة سياسية حقيقية من أجل توزيع
الدخول والثروات ومن أجل االنحياز إىل برامج العدالة املجتمعية ،ستظل فئة املهمشني والفقراء يف مرص
جاهزة لالنفجار يف أي حلظة ،األمر الذي يعني يف التحليل األخري أن موجات ثورية وتبديلاً للمعادالت
السياسية سيكونان سيدَ ي املشهد يف األجلني املتوسط والطويل.

