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نبذة عن الكاتب

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

ّ
ملخ�ص
يدور ال�صراع يف م�صر بني امل�س�ؤولني اجلدد املُنت ََخبني دميقراطي ًا ،وبني املجل�س الأعلى للقوات
امل�سلحة ،حول قيادة م�ستقبل البالد يف حقبة مابعد مبارك .فاملجل�س الأعلى ،الذي حكم م�صر منذ
�أوائل العام  ،2011ي�سعى �إىل تر�سيخ و�صايته على البالد يف الد�ستور .وال�سلطات املدنية حتاول
بدورها انتزاع ال�سلطة من م�ؤ�س�س ٍة ع�سكري ٍة �ش ّكلت دعامة احلكم ال�سلطوي لعقود ،وت�سعى الآن �إىل
البقاء فوق القانون .وهذا الواقع �إمنا ي�ضع م�صري العملية االنتقالية يف م�صر على املحك.
و�سعت القوات امل�س ّلحة امل�صرية ّ
توغلها التام يف ك ّل جمال تقريب ًا من جماالت
بعد العام ّ ،1991
نظام ح�سني مبارك القائم على املح�سوبيات .وجرت ا�ستمالة كبار ال�ضباط عرب وعدهم بتعيينهم
بعد التقاعد يف منا�صب رئي�سة يف الوزارات والهيئات احلكومية وال�شركات اململوكة للدولة ،ومنحهم
رواتب �إ�ضافية وفر�ص ًا مربحة مُت ِّكنهم من ك�سب دخل �إ�ضايف وزيادة موجوداتهم املادية ،وذلك
مقابل والئهم للرئي�س .جمهورية ال�ضباط هذه �ش ّكلت �أدا ًة �أ�سا�سي ًة لل�سلطة الرئا�سية ،والتزال حتتفظ
بنفوذها ال�سيا�سي املتغلغل حتى بعد �سقوط مبارك ،خمرتق ًة جهاز الدولة واالقت�صاد على ال�سواء ،ال
على م�ستوى القيادة وح�سب ،بل �أي�ض ًا على امل�ستويات كافة.
يتو�صل ك ٌّل من الرئي�س اجلديد ،حممد
لذلك ،وبغية تفادي الو�صاية الع�سكرية ال�صريحة ،البد �أن ّ
مر�سي ،والأحزاب ال�سيا�سية يف م�صر� ،إىل توافق را�سخ على احل ّد من ال�صالحيات اال�ستثنائية التي
ي�سعى املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �إىل ت�ضمينها يف الد�ستور اجلديد .كما �أنه من ال�ضروري تثبيت
الرقابة املدنية الف ّعالة على تفا�صيل ميزانية الدفاع و�أي م�صادر �أخرى للتمويل الع�سكري.
مع ذلك ،يجب �أن يلزم القادة املدنيون احلذر .فكلما �أحرزوا مزيد ًا من التق ّدم ،كافحت جمهورية
ال�ضباط �أكرث لإحكام قب�ضتها على ما لها من �سلطات ،م�ستخدم ًة �شبكاتها الوا�سعة املتغلغلة يف
جميع �أنحاء جهاز الدولة بغية عرقلة �سيا�سة احلكومة و�إ�صالحاتها ،و�إعاقة ت�أمني اخلدمات العامة،
وتقوي�ض النظام الدميقراطي النا�شئ� .إن جمهورية م�صر الثانية لن تولد �إال عندما تزول جمهورية
ال�ضباط عن الوجود.



اليد الطوىل جلمهورية ال�ضباط
ق َّد َم ت�سليم املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ال�سلطة ر�سمي ًا �إىل الرئي�س املنتخب حممد مر�سي،
يف  30حزيران/يونيو  ،2012م� ّؤ�شر ًا مهم ًا على نهاية مرحلة م�ضطربة يف عملية االنتقال ال�سيا�سي
يف م�صر وبداية �أخرى يبدو �أنها �ستكون �أطول و�أكرث تعقيد ًا� .إذ �سيتعينّ على الرئي�س املنتخب ،يف
امل�ستقبل القريب� ،أن يتعامل مع املجل�س الع�سكري الذي ميار�سال�سلطة الت�شريعية �صراح ًة ،وي�سعى
�إىل ال�سيطرة على �صياغة الد�ستور اجلديد� .أما على املدى البعيد ،ف�سيواجه امل�س�ؤولون املنتخبون
دميقراطي ًا «جمهورية ال�ضباط» ،املتم ّثلة ب�شبكات ع�سكرية
مَ
مال يتم تفكيك جمهورية ال�ضباط ،ف�سوف ت�ستخدم
م�ستدمية تخرتق كل فروع وم�ستويات �إدارات الدولة
نفوذها ال�سيا�سي الوا�سع و�سيطرتها على اجليوب
والقطاعات االقت�صادية اململوكة لها تقريب ًا .مَ
ومال يتم
البريوقراطية واالقت�صادية الرئي�سة لإ�سقاط �أي
تفكيك جمهورية ال�ضباط ،ف�سوف ت�ستخدم نفوذها ال�سيا�سي
حكومة م�ستقبلية التكون على مزاجها.
الوا�سع و�سيطرتها على اجليوب البريوقراطية واالقت�صادية
الرئي�سة ملنع مر�سي �أو �أي رئي�س بعده من ممار�سة ال�سلطة احلقيقية ،و�إ�سقاط �أي حكومة م�ستقبلية
التكون على مزاجها.
واليوم بلغت جمهورية ال�ضباط امتدادها الأو�سع .فيتمتّع كبار ال�ضباط ب�إمكانية الو�صول �إىل
جمموعة وا�سعة من الوظائف احلكومية بعد التقاعد ،وبرف�ض احل�صول على اخلدمات وال�سلع
املدعومة ،وبال�سيطرة على املوارد والفر�ص الكبرية �ضمن االقت�صاد املدين ،وباملكانة االجتماعية
املرموقة .كما �أن جمهورية ال�ضباط متار�س �سيطرة ح�صر ّية على ميزانية الدفاع ،وامل�ساعدة الع�سكرية
الأمريكية ،وال�شركات اململوكة للم� ّؤ�س�سة الع�سكريةُ .ي�ضاف �إىل ذلك �أن جمهورية ال�ضباط ت�ستند �إىل
�شعور عميق بالأحق ّية امل� ّؤ�س�سية وال�شخ�صية .ولذا� ،إن تقلي�صها ور ّدها �إىل حجمها الطبيعي �سيكون
عملية دقيقة وطويلة ت�ستغرق �سنوات عديدة.
من جانبه� ،أخذ املجل�س الع�سكري يح ّدد امل�صالح التي يعتزم الدفاع عنها ب�صراحة متزايدة،
فر�سم اخلطوط احلمراء ،و�أ�صدر حتذيرات غري م�سبوقة يف فظاظتها ،ر ّد ًا على كل مايعتربه حت ّدي ًا
للمكانة اال�ستثنائية التي يحتفظ بها لنف�سه .ومن هنا تبدو امل� ّؤ�شرات مثرية للقلق .ي�سعى املجل�س
الع�سكري �إىل فر�ض �إدراج مواد يف الد�ستور امل�صري اجلديد متنحه و�صاية ع�سكرية دائمة .ولو جنح
يف ذلك ،ف�ستكون قدرة ال�سلطات املدنية يف امل�ستقبل على و�ضع ال�سيا�سات امل�ستق ّلة وتنفيذها ملواجهة
التحديات االقت�صادية واالجتماعية الهائلة التي تواجه م�صر مق ّيدة ب�ش ّدة .ويف هذه الظروف� ،سوف
تعاين �أي حكومة منتخبة دميقراطي ًا من عدم ا�ستقرار مزمن.




فوق الدولة :جمهورية الضباط في مصر

املقربني
دمج ّ
ظهرت جمهورية ال�ضباط يف الأ�صل يف �أعقاب �إطاحة النظام امللكي على يد القوات امل�سلحة
امل�صرية يف العام  ،1952وخ�صو�ص ًا بعد تثبيت العقيد جمال عبد النا�صر رئي�س ًا للبالد عن طريق
اال�ستفتاء ال�شعبي يف العام  .1956وقد جرى نزع ال�صبغة الع�سكرية جزئي ًا عن جمل�س الوزراء �إىل
ح ّد كبري يف عهد خلفه �أنور ال�سادات يف ال�سبعينيات ،وا�ستمر هذا االجتاه يف ظ ّل التهمي�ش ال�سيا�سي
الظاهري للقوات امل�سلحة امل�صرية خالل رئا�سة ح�سني مبارك ،التي بد�أت يف العام  ،1981وهو
رابع ع�سكري ي�شغل هذا املن�صب منذ �أن تعينَّ َ اللواء حممد جنيب رئي�س ًا للوزراء يف العام  ،1952ثم
تو�سعت ب�أ�شكال جديدة لت�صبح
رئي�س ًا للجمهورية يف العام  .1953مل َتزُل جمهورية ال�ضباط يوم ًا ،بل ّ
الدعامة الأ�سا�سية لنظام مبارك القائم على املح�سوبيات� ،إىل �أن خرجت من ظ ّله لتتولىّ ال�سلطة
الكاملة يف �أوائل العام .2011
على النقي�ض من ت�صوير القوات امل�سلحة امل�صرية يف عهد عبد النا�صر على �أنها عامل تغيري
اجتماعي يف «الثورة من فوق» ،التي �أطلقها الرئي�س �آنذاك ،حيث �أ�شرفت على �إعادة توزيع الأرا�ضي
و»م ْ�ص َرنة» القطاعني ال�صناعي واملايل يف اخلم�سينيات ،وثم على ال�سيا�سات اال�شرتاكية بدء ًا من
َ
�أواخر العام  1961ف�صاعد ًا� .أ ّدى دمج القوات امل�سلحة �ضمن نظام مبارك �إىل تخ ّليها الكامل عن
مهمتها الإيديولوجية ال�سابقة .فتم ا�ستقطاب كبار ال�ضباط �إىل النظام الرئا�سي القائم على التمتّع
بالنفوذ واملح�سوبية ،وجرت ا�ستمالة القوات امل�سلحة ونزع ال�صبغة والدور ال�سيا�س َّيني عنها .لكن بدل
�أن تن�أى امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية بنف�سها عن ال�ساحة ،باتت خفية بف�ضل ح�ضورها الطاغي :حيث تغلغلت
جمهورية ال�ضباط يف احلياة املدنية لدرجة �أ�صبح معها وجودها �أمر ًا اعتيادي ًا وطبيعي ًا ،لي�س يف نظر
الآخرين وح�سب ،بل �أي�ض ًا ،وهذا الأهم ،يف نظر �أفرادها �أنف�سهم.

طائفة ال�ضباط

بعد العام � ،1991سارت عملية الدمج يف نظام املح�سوبية التابع ملبارك ،من خالل الوعد مبنح
«بدل والء» يح�صل عليه كبار ال�ضباط عند التقاعد ،وذلك مقابل امتناعهم عن االنخراط يف
ال�سيا�سة وقبولهم لرواتب متد ّنية ن�سبي ًا ،خالل �سنوات اخلدمة يف القوات امل�سلحة .بالن�سبة �إىل
الغالبية العظمى ،يت�ض ّمن هذا البدل فر�صة ملوا�صلة وظيفة يف القطاع احلكومي ،ماي�ضيف راتب ًا ثاني ًا
�إىل املعا�ش التقاعدي الع�سكري ،ولكل منهما العالوات والبدالت املرتبطة به.
ميكن للمتقاعدين الع�سكريني الذين تربطهم عالقات مع جهات نافذة �أن ي�أملوا يف تعيينهم يف
وظائف يف اجلهاز احلكومي املدين تو ّفر لهم فر�ص ًا مربحة خا�صة مت ِّكنهم من ت�أمني دخل �إ�ضايف �أو
م�ضاعفة موجوداتهم املادية �إىل جانب الرواتب واملعا�شات .بالن�سبة �إىل الق ّلة ،يجري التعيني الثاين

يزيد صايغ

بالتزامن مع اخلدمة الفعلية يف القوات امل�سلحة ،مايخدم تكوين ال�سيرَ الذاتية وبناء العالقات متهيد ًا
للح�صول على منا�صب �أف�ضل بعد التقاعد .يف كثري من الأحيان ،يكون ه�ؤالء ال�ضباط يف طريقهم
�إىل توليّ منا�صب قيادية عليا يف فروع القوات امل�سلحة التي
ينتمون �إليها ،وميكن �أن يطمحوا �إىل االن�ضمام �إىل جمال�س ميكن للمتقاعدين الع�سكريني الذين تربطهم عالقات مع
�إدارات ال�شركات التجارية اململوكة للدولة بعد تقاعدهم جهات نافذة �أن ي�أملوا يف تعيينهم يف وظائف يف اجلهاز
من اجلي�ش .وه�ؤالء هم الأكرث حظ ًا ،والأكرث وال ًء.
احلكومي املدين تو ّفر لهم فر�ص ًا مربحة خا�صة متكِّنهم
ف�ض ًال عن ذلك ،ن�ش�أ بدل الوالء بو�صفه حافز ًا قوي ًا من ت�أمني دخل �إ�ضايف �أو م�ضاعفة موجوداتهم املادية.
لل�صفني الثاين والثالث من ال�ضباط كي ميتثلوا للنظام
ريثما ي�أتي دورهم .بالن�سبة �إىل ال�ضباط الذين يتقاعدون برتبة لواء ،ويح�صلون على مبلغ مقطوع
ي�صل �إىل  40000جنيه م�صري ( 6670دوالر ًا) ،ومعا�ش تقاعدي �شهري ي�صل �إىل  3000جنيه
( 500دوالر) ،الب ّد �أن ي�ش ّكل احتمال ح�صولهم على رواتب �شهرية ترتاوح بني  100000ومليون جنيه
(� 16670إىل  166670دوالر ًا) ،بح�سب بع�ض التقارير ،حافز ًا قوي ًا .لكن نظام املح�سوبية بات يعمل
اليوم بطريقة مغايرة للنمط ال�سائد يف الثمانينيات ،عندما عمل وزير الدفاع �آنذاك ،امل�شري عبد
توجه القوات امل�سلحة نحو االكتفاء الذاتي اقت�صادي ًا الفائدة جلميع
احلليم �أبو غزالة ،لكي يح ّقق ُّ
ال�ضباط بال ا�ستثناء� .أما يف عهد امل�شري حممد ح�سني طنطاوي ،الذي ُعينِّ وزير ًا للدفاع يف العام
 ،1991ف�إن فئة قليلة من �أ�صحاب الرتب العليا ظ ّلت حت ّقق القدر الأكرب من املكا�سب نتيجة دجمها يف
نظام مبارك ،فيما خ�سر ال�ضباط ذوي الرتب املتو�سطة والدنيا الكثري من املكا�سب واملزايا ال�صغرية
�إثر تعديل الإنفاق العام يف م�صر بعد ذلك الزمن.
ر�سخت �سيا�سة م�سار مزدوج غري ر�سمية هذا الف�صل .وفق ًا ل�ضباط وم�س�ؤولني حكوميني �سابقني
ّ
توجهات �سيا�سية
�أُجر َيت معهم مقابالت لإعداد هذه الورقة ،ف�إن �صغار ال�ضباطَّ ،
ممن يعتربون ذوي ّ
�أو غري جديرين بالثقة ،التتم ترقيتهم بعد رتبة رائد ،وبد ًال من ذلك ي�ستكملون �سنوات اخلدمة
االعتيادية ثم يتقاعدون كما هو معهود يف �أوائل الأربعينات من �أعمارهم على �أبعد تقدير .وحدهم
ال�ضباط الذين يعترب وال�ؤهم م�ؤكد ًا يتجاوزون هذا احلاجز غري املرئي .وعندما ي�صل ه�ؤالء ال�ضباط
�إىل الرتب الو�سطى – �أي مقدم ،عقيد ،عميد  -مييلون �إىل حت ّمل رواتبهم وظروفهم املعي�شية
املتوا�ضعة على �أمل �أن دورهم �سي�أتي �أي�ض ًا.
هذا اليعني �أن عدد امل�ستفيدين كان متوا�ضع ًا .بل على العك�س متام ًا� ،إذ ّ
ت�ضخمت «طائفة» ال�ضباط
الكبار ،كما و�صفها عامل االجتماع امل�صري �أنور عبد امللك يف �أوائل ال�ستينيات ،ب�شكل كبري نتيجة
لعدد من التدابري .وكانت باكورة ذلك ا�ستحداث رتبة ع�سكرية رفيعة جديدة ،هي فريق �أول ،يف
نهاية فرتة ّ
التدخل امل�صري يف احلرب الأهلية يف اليمن بني العامني  1962و .1966هذا �أدى �إىل
زيادة كبرية جد ًا ،ودائمة ،يف عدد ال�ضباط الذين ميكن ترقيتهم �إىل رتبة فريق ولواء.
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�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ظ ّل احتياج القوات امل�سلحة �إىل كبار ال�ضباط ثابت ًا على الرغم من انتهاء حالة
احلرب مع �إ�سرائيل يف العام  ،1979حيث يبلغ عدد اجلنود يف اخلدمة الفعلية  ،468500و479000
يف االحتياط ،و 72000يف القوات �شبه الع�سكرية املرتبطة بالقوات امل�سلحة .كما تو ّفر القوات
امل�سلحة عدد ًا كبري ًا من كبار ال�ضباط التنفيذيني والإداريني يف وزارة الداخلية ومديرية املخابرات
العامة التي تتبع الرئي�س.
ولعل مازاد من عدد كبار ال�ضباط هي الرتقية التلقائية من رتبة عميد عند التقاعد (ال�سن الق�صوى
� 54سنة) �إىل رتبة لواء .هذا يزيد من مكاف�أة نهاية اخلدمة واملعا�ش التقاعدي والعالوات والبدالت
الأخرى ،ويزيد �إىل ح ّد كبري عدد الألوية املتاحني للتعيني يف اجلهاز احلكومي املدين وال�شركات
التجارية اململوكة للدولة.
يرتكز هذا النظام �أي�ض ًا �إىل �آلية «اال�ستدعاء» ،وهي العقود التي تبلغ م ّدتها �ستة �أ�شهر قابلة
للتجديد والتي يتم �إ�صدارها جلميع ال�ضباط الكبار عند التقاعد ،وت�سمح لهم بالبقاء يف الزي
الع�سكري ويف اخلدمة الفعلية (با�ستثناء قيادة العمليات) .وميكن جتديد عقود اال�ستدعاء ملدة
ت�صل �إىل ع�شر �سنوات ،علم ًا �أنها قد متت ّد يف بع�ض الأحيان �إىل �ضعفي هذه املدة .وتن ّفذ العقود
حتى لو كان املتقاعدون ي�شغلون منا�صب �أخرى مقابل راتب يف القطاع املدين� ،سواء كان عام ًا �أم
خا�ص ًا .وبالن�سبة �إىل َح َملة رتبة لواء ،الذين يبلغ �سن تقاعدهم الأق�صى � 58سنة ،فاال�ستدعاء يعزّز
ع�ضويتهم يف جمهورية ال�ضباط ومي ّد نفوذ القوات امل�سلحة ب�شكل كبري خارج احلدود الر�سمية
للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية.

عوامل الدمج يف نظام حم�سوبية مبارك

ث ّمة عوامل ثالثة مت�ضافرة دفعت دمج جمهورية ال�ضباط يف نظام املح�سوبية التابع ملبارك .كان
�أولها ت�صميم مبارك على �أال يجازف ب�صعود رجل ع�سكري قوي �آخر ميكن �أن ي�ش ّكل حت ّدي ًا ل�سلطته.
وقد انعك�س هذا يف قيامه يف العام  1989ب�إقالة وزير الدفاع �أبو غزالة ،الذي كان يتمتع ،بح�سب
اعتقاد الكثريين ،ب�شعبية تفوق �شعبية رئي�س اجلمهورية� ،سواء داخل القوات امل�سلحة �أم بني عامة
ال�شعب .وبعد فرتة فا�صلة تولىّ خاللها اللواء يو�سف �صربي �أبو طالب (الفريق الحق ًا) ،والذي يحظى
بتقدير كبري ،هذا املن�صبُ ،عينّ طنطاوي وزير ًا للدفاع يف �أيار/مايو  .1991يف ظ ّل طنطاوي ،الذي
و�صفه �ضباط م�صريون مل يك�شف عن �أ�سمائهم ب�أنه «كلب مبارك» ،ح�سب ما ُن ِقل عنهم يف برقية
لل�سفارة الأمريكية يف العام  2008ن�شرها موقع «ويكيليك�س» ،مت ا�ستقطاب امل�ستوى القيادي يف
القوات امل�سلحة �إىل قلب نظام املح�سوبية.
ثاني ًا� ،أ ّدى ال�صراع املت�صاعد مع اجلهاديني الإ�سالميني امل�سلحني ،والذي ازداد مرارة بعد حماولة
�ضم �سلك ال�ضباط يف القوات امل�سلحة �إىل
اغتيال مبارك يف �أدي�س �أبابا يف العام � ،1995إىل ت�سريع ّ
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داخل نظام مبارك ،علم ًا �أن ذلك مل يكن وا�ضح ًا يف البداية ،نظر ًا �إىل االجتاه نحو زيادة االعتماد
على الأجهزة الأمنية .فقد ازداد عديدها لي�صل �إىل مايق ّدر بـ 1.4مليون ،وفق ًا لبع�ض التقديرات،
عند �إطاحة مبارك� ،أو مايعادل قرابة � 1.5أ�ضعاف حجم
القوات امل�سلحة واحتياطيها جمتم َعني .يف غ�ضون ذلك� ،أ�صبح املتقاعدون الع�سكريون ي�شغلون وظائف يف
ارتفعت ميزانية وزارة الداخلية ال�سنوية ثالثة �أ�ضعاف جميع م�ستويات احلكم املحلي ،حيث عملوا كذراع
مقارن ًة بالزيادة التي �شهدتها ميزانية الدفاع (�أنظر اجلدول تنفيذية و�أمنية موازية تتبع يف نهاية املطاف
()1
.)1
الرئي�س.
�شاع االعتقاد �أن ظهور «الدولة الأمنية» قد ه ّم�ش القوات
امل�سلحة ،لكن �صعود جنم الأجهزة الأمنية يف املعركة �ضد الإ�سالميني ،الذي ح ّول الأنظار عن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،كان نوع ًا من ذ ّر الرماد يف العيون لأن القوات امل�سلحة ا�ستمرت يف لعب دور الغنى عنه
يف املحافظة على النظام� .أ�صبح املتقاعدون الع�سكريون ي�شغلون وظائف يف جميع م�ستويات احلكم
املحلي ،حيث عملوا كذراع تنفيذية و�أمنية موازية تتبع يف نهاية املطاف الرئي�س من خالل املحافظني

اجل���دول  .1ميزانية وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ارت��ف��ع��ت ب�شكل �أ���س��رع م��ن ميزانية ال��دف��اع
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الذين يع ّينهم .كما قامت القوات امل�سلحة ،والتزال تقوم ،بتقدمي ال�ضباط من اخلدمة الفعلية لتوليّ
ّ
مايدل
عدد كبري من املنا�صب القيادية والإدارية العليا يف وزارة الداخلية ومديرية املخابرات العامة،
وي�ؤ ّكد على دور القوات امل�سلحة الع�ضوي يف احلفاظ على نظام مبارك.
�أما العامل املت�ضافر الثالث فتم ّثل يف نقطة التح ّول التي حدثت يف العام  1991عندما �أطلق مبارك
حملة كربى خل�صخ�صة امل�شاريع االقت�صادية التابعة للقطاع العام ،على خلفية �شطب جزء كبري من
ديون م�صر اخلارجية ،و�إعادة التفاو�ض بينها وبني �صندوق النقد الدويل على اتفاقية العام ،1987
يف �أعقاب حرب حترير الكويت .مل ت�ؤ ِّد الطريقة التي �أُدي َرت بها اخل�صخ�صة �إىل «ر�أ�سمالية الدولة»
وال �إىل اقت�صاد �سوق حرة حقيقي ،بل �إىل تط ّور ر�أ�سمايل م�ش ّوه .وقد و ّفر ذلك فر�صة لكبار ال�ضباط
يف القوات امل�سلحة للو�صول �إىل ح ِّيز كبري من االقت�صاد امل�صري الذي بقي مملوك ًا للدولة .ويتم
هذا االحتواء لل�ضباط لي�س فقط من خالل التعيني يف جمال�س �إدارات تلك ال�شركات ،بل �أوجدت
الإ�صالحات االقت�صادية الليربالية اجلديدة يف الفرتة التالية فر�ص ًا جديدة لل�ضباط ال�سابقني
املتواجدين يف الإدارة املدنية ،للح�صول على الرثوة �أو لزيادة �أمالكهم وموجوداتهم.

العودة �إىل املجتمع الع�سكري

ميكن اعتبار جمهورية ال�ضباط التي عاودت الظهور بعد العام � 1991شك ًال م�سخ ًا من «املجتمع
الع�سكري» الذي قام يف عهد عبد النا�صر ،وفق ًا للو�صف الذي �أطلقه �آنذاك �أنور عبد امللك� .إذ
كان الدمج يف نظام مبارك يعني �أن مبارك هو الذي يتولىّ «جممل �سلطة القرار ال�سيا�سي ،ولي�س
جم ّرد ال�سيطرة على جهاز الدولة» )2(.بقيت القوات امل�سلحة العب ًا �أ�سا�سي ًا يف «نظام احلكم متع ّدد
الأطراف املت�صارعة» امل�ؤ ّلف من قوى م�ؤ�س�سية و�سيا�سية متن ّوعة ب�إ�شراف الرئا�سة ،ومنها الأجهزة
الأمنية واال�ستخبارية ،واجلماعات االقت�صادية الرئي�سة ،واحلزب الوطني الدميقراطي ،وخ�صو�ص ًا
عقب �صعود جنم جمال مبارك ،جنل الرئي�سَ ،ومن حوله من وزراء ورجال �أعمال متن ّفذين بعد
العام  ،2000الذي ه ّدد ب�إخفاء �أو تقلي�ص نفوذ القوات
عندما وجد املجل�س الع�سكري نف�سه يف مواجهة عملية امل�سلحة )3(.وعلى الرغم من تغلغل جمهورية ال�ضباط �إىل
�ضف ذلك على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�أعماق جهاز الدولة ،مل ُي ِ
انتقالية غري م�ألوفة ومقلقة ،جل�أ �إىل قيمه الأبوية
ً
ً
ً
دورا �سيا�سيا ا�ستثنائيا .يف الواقع ،مل يكت َِف مبارك بتطبيق
و�إرثه ال�سلطوي ،فاتخذ املواقف املتحفّظة والدفاعية
حتذير عبد النا�صر ب�أننا «النريد �سيا�سيني داخل اجلي�ش»،
�أكرث ف�أكرث كلما �شعر بوجود حتدٍّ مبا�شر ملكانته �أو
ً
بل عك�س �أي�ضا وبنجاح �أطروحة عبد النا�صر القائلة ب�أن
م�صاحله الأ�سا�سية.
ّ
ّ
«اجلي�ش ككل ي�شكل يف ح ّد ذاته قوة يف العملية ال�سيا�سية
الوطنية»� )4(.إن عملية دمج كبار ال�ضباط من قبل مبارك ،التي �ضمنت والءهم و�إذعانهم له� ،أبعدتهم
يف الوقت نف�سه عن واقع م�صر االجتماعي وال�سيا�سي ،وق ّل�صت قدرتهم على املبادرة �أو الإبداع،
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لك ّنها مل تق ّل�ص من رغبتهم يف حماية �سلطاتهم املكت�سبة وامتيازاتهم املرتاكمة.
يظهر ذلك الإرث جلي ًا اليوم يف �سلوك املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ،الذي ت�س ّلم مقاليد احلكم
التنفيذية والت�شريعية الكاملة من مبارك يف � 11شباط/فرباير  .2011ويت�أ ّلف املجل�س يف العادة
من وزير الدفاع وم�ساعديه الأ�سا�سيني (لل�ش�ؤون املالية والقانونية وغريها) ،ور�ؤ�ساء �أركان فروع
القوات امل�سلحة الرئي�سة ،ور�ؤ�ساء اال�ستخبارات الع�سكرية وغريها من املديريات ،وقادة املناطق
الع�سكرية اخلم�س .ولقد عمل املجل�س الأعلى جاهد ًا لإقناع ال�ضباط و�ضباط ال�صف والأفراد ب�أنه
مي ّثل م�صالح القوات امل�سلحة كك ّل ،ولي�س فقط م�صالح كبار ال�ضباط �أو ال�شريحة العليا منهم .لكن،
يف الواقع� ،سعى املجل�س �إىل الدفاع عن املوقع املتم ّيز للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي متتطي جهاز الدولة
واقت�صادها من خالل �شبكات ال�ضباط العاملني واملتقاعدين التي تتك ّون منها جمهورية ال�ضباط.
و�إذا مابدت الفوا�صل بني القوات امل�سلحة واملجل�س الأعلى وجمهورية ال�ضباط غري وا�ضحة ،فيعود
ذلك �إىل حقيقة �أنها مغ�شية و�ضبابية فع ًال .ف�إن ذلك الغمو�ض ،ومعه �إمكانية التن ّفذ من هيئة �إىل
�أخرى وحرية الت�صرف ،هو بعينه مايجهد املجل�س الع�سكري لإدامته.
غري �أن املجل�س الع�سكري ا�ضطر ،على الرغم من ذلك� ،إىل اخل�ضوع �إىل عملية اختبار وتعلُّم غري
م�ألوفة حني خرج من ظل مبارك واحت ّل موقع ال�صدارة يف ال�سيا�سة امل�صرية يف �أوائل العام .2011
فقد وجد �صعوبة جمة يف تقدمي ر�ؤية اجتماعية �أو برنامج اقت�صادي �أو خطة �سيا�سية متكاملة للعملية
االنتقالية ،وتعثرّ مرار ًا حني حاول �أن ي�صوغ حتديد ًا وا�ضح ًا مل�صاحله �أو �أن يبتكر �صيغ ًا د�ستورية
حلمايتها .مل يكن املجل�س راف�ض ًا متام ًا لل�سماح بحدوث انفتاح �سيا�سي و�إعالمي ،كما مل يكن قادر ًا
ب�شكل كامل على التن ّب�ؤ به �أو احليلولة دون حدوثه .لكنه كان �أي�ض ًا عاجز ًا عن ت�ص ّور �أي �سيا�سة تتط ّلب
ٍ
�إ�صالح ًا جوهري ًا �أو تغيري ًا هيكلي ًا �إذ يعترب �أن ذلك ينطوي بال�ضرورة على تهديد �ضمني له ،فكيف به
�أن ي�شرع مبثل هذه ال�سيا�سة .بل على العك�س متام ًا ،عندما وجد املجل�س الع�سكري نف�سه يف مواجهة
عملية انتقالية غري م�ألوفة ومقلقة ،جل�أ �إىل قيمه الأبوية و�إرثه ال�سلطوي ،فاتخذ املواقف املتح ّفظة
يف�سر الكثري
والدفاعية �أكرث ف�أكرث كلما �شعر بوجود حتدٍّ مبا�شر ملكانته �أو م�صاحله الأ�سا�سية .وهذا ّ
من ارتباكه وتر ّدده وتغيريه املتكرر للم�سار طيلة تعامله مع العملية االنتقالية.
مع ذلك ،كان املجل�س الع�سكري ي�ص ّر بعناد تام على احتكار ال�سلطة لتحديد الرتتيبات االنتقالية،
وت�سل�سلها ،وجدولها الزمني .فقد رف�ض �أن يحذو حذو نظريه اجلي�ش التون�سي ،الذي ترك مهام
تخطيط العملية االنتقالية و�إدارتها بعد هروب الرئي�س زين العابدين بن علي يف كانون الثاين/يناير
� ،2011إىل «الهيئة العليا لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي» ،امل�ؤ ّلفة
كلي ًا من املدنيني .يف املقابل� ،أجاب املجل�س الع�سكري ملحاوريه من املدنيني الذين اقرتحوا ترتيب ًا
مماث ًال بعد �إطاحة مبارك« :نحن النعمل على هذا النحو .النعمل من خالل جلان مدنية ع�سكرية
خمتلطة» .لكن تبينَّ �أن �إدارة املجل�س الع�سكري للعملية االنتقالية يف م�صر تتّ�سم بالفو�ضى� ،إذ �ش ّو�ش
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املجل�س على العملية الد�ستورية ،و� ّأخر الت�شريعات التي حتتاج �إليها البالد جد ًاّ ،
وتدخل بطريقة
ال�شرطي ،مع �أن هذا
مزاجية يف الإدارة املالية؛ كما ف�شل يف �إ�صالح وزارة الداخلية و�إعادة العمل
ّ
كان �أحد املجاالت التي كان ميكن �أن يح ّقق فيها تق ّدم ًا حقيقي ًا.
هذا ال�سجل احلافل ي�ؤ ّكد �أن ت�صوير املجل�س الع�سكري لنف�سه منذ �إطاحة مبارك ب�أنه و�صي على
الثورة امل�صرية ،ينطوي على قد ٍر كبري من التحوير .فهو مل يبد�أ بالعملية االنتقالية ،بل ا�ضطلع فيها
يف �أح�سن الأحوال بدور القابلة الذي فر�ضته عليه حركة االحتجاج اجلماهريية� ،أو ت�ص ّرف يف
�أ�سو�أها على نحو ا�ستباقي ،حيث �أزاح الرئي�س لكي يجه�ض ح�صول تغيري ثوري �أعمق ويحمي نف�سه.
ويجدر التذكري ب�أن طنطاوي قد �شغل من�صب وزير الدفاع
البقاء كل هذه املدة الطويلة يف املن�صب �إمنا يعك�س
على مدى ال�سنوات الع�شرين الأخرية حلكم مبارك ،وهي
الوالء ال�سيا�سي من جانب طنطاوي وزمالئه ال�ضباط �أطول فرتة مي�ضيها �أي �شخ�ص يف هذا املن�صب منذ ت�أ�سي�س
ملبارك ،ولي�س كفاءتهم املهنية الع�سكرية.
الدولة امل�صرية احلديثة واجلي�ش الع�صري على يد حممد
علي يف �أوائل القرن التا�سع ع�شر )5(.كان طنطاوي� ،إىل
جانب �أع�ضاء �آخرين يف املجل�س الع�سكريَ ،مبن فيهم كبار م�ساعديه يف وزارة الدفاع ،قد جتاوزوا
بالفعل �سن التقاعد الر�سمي املح ّدد لكبار �ضباط القوات امل�سلحة ،وذلك قبل نقل ال�سلطة �إليهم يف
بوقت طويل .وهذا الميكن تف�سريه �إال من خالل دورهم يف حماية نظام املح�سوبية الذي
العام ٍ 2011
�أقامه مبارك واال�ستفادة منه .البقاء كل هذه املدة الطويلة يف املن�صب �إمنا يعك�س الوالء ال�سيا�سي
من جانب طنطاوي وزمالئه ال�ضباط ملبارك ،ولي�س كفاءتهم املهنية الع�سكرية.
هذا اال�ستنتاج �أ ّكده التقييم امل�س ّرب من موظفي ال�سفارة الأمريكية يف برقية تعود �إىل العام 2008
ب�أن «اجلهوزية التكتيكية والعملياتية للقوات امل�سلحة امل�صرية قد تراجعت» يف عهد وزير الدفاع.
وي�صف �ضباط وم�س�ؤولون �أمريكيون ّ
مطلعون على برامج امل�ساعدات الع�سكرية مل�صر القوات امل�سلحة
امل�صرية ب�أنها مل تعد قادرة على القتال� .أما اخلبريان البارزان يف ال�ش�ؤون امل�صرية ،كليمنت هرني
وروبرت �سربنغبورغ ،فيقوالن ب�صراحة« :لي�س اجلي�ش امل�صري قوة حمرتفة منيعة كما ي�ص ِّوره
الكثريون .فهو مرتهِّ ل وتتكون نواته من �ضباط مد ّللني مت ت�سمينهم �ضمن نظام املح�سوبية الذي �أقامه
مبارك� .أما تدريبه فيتّ�سم بعدم االنتظام ،يف حني تعاين معداته من افتقار �شديد �إىل ال�صيانة ،كما
يعتمد على الواليات املتحدة للح�صول على التمويل والدعم اللوج�ستي» )6(.ويظهر �ضباط م�صريون
�صغار مت اال�ست�شهاد بهم من دون ذكر �أ�سمائهم يف برقيات ويكيليك�س ويف تقارير �صحفية ن�شرت
م� ّؤخر ًا � -إدراك ًا مماث ًال لهذا الرتاجع ،يف حني ي�شكو كبار ال�ضباط املتقاعدين الذين َّمتت مقابلتهم
يف �إعداد هذه الورقة من كون القوات امل�سلحة التزال تتم�سك بعقيدة العمليات ال�سوفييتية والتزال
حتتاج �إىل تطوير قدرة حقيقية يف العمليات القتالية بالأ�سلحة امل�شرتكة ،على الرغم من �أن الأمريكيني
يتو ّلون منذ ثالثة عقود �أعمال التدريب �إىل جانب �إقامة املناورات الأمريكية امل�صرية امل�شرتكة.

يزيد صايغ

باخت�صار ،يبدو �أن القوات امل�سلحة �أ�صبحت �أكرث انغالق ًا من دون �أن تكت�سب الكفاءة كقوة مقاتلة.
ومبعزل عن املظهر اخلارجي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�صرية ،و�إبرازها لذاتها كم� ّؤ�س�سة تت�سم باحلرف ّية
يف املقام الأول� ،أ�صبحت بال مالمح وا�ضحة ،مت ّثلها �شبكات ال�ضباط غري الر�سمية التي تتغلغل يف
جهاز الدولة واقت�صادها عرب نقاط التع ّد والحت�صى ،بقدر مامت ّثله فروعه القتالية الر�سمية .مل
ُتختبرَ القوات امل�سلحة يف القتال منذ �أربعة عقود – با�ستثناء م�ساهمة حمدودة يف عملية «عا�صفة
ال�صحراء» يف الكويت يف العام  ،1991وي�صفها ال�ضباط الأمريكيون ب�أنها كانت «خائبة»  -وبالتايل
يبدو �أن الروح اجلماعية لدى كبار ال�ضباط تعتمد على الذهنية الدفاعية والت�ص ّور املحافظ ب�أن
الإ�صالح والتغيري ي�ش ّكالن م�صدر تهديد كامن لهم� ،أكرث من اعتمادها على �شعور حقيقي ب�أنها
ت�ضطلع مبهمة وطنية .هذا الرتاجع يف االحرتاف املهني لدى القوات امل�سلحة امل�صرية وفاعليتها
العملياتية ناجت �إىل ح ّد كبري عن التح ّول الهام الذي �شهدته جمهورية ال�ضباط بعد العام .1991

عدل
جمهورية ال�ضباط ،النموذج املُ َّ
من ال�شائع �أن يكون للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية يف الأنظمة الديكتاتورية ح�ضور كبري لي�س يف املواقع
احلكومية وح�سب ،بل �أي�ض ًا يف املجاالت التي تقع متام ًا خارج نطاق اخت�صا�ص القوات امل�سلحة يف
جماالت الإدارة العامة ،والبنية التحتية ،واخلدمات ،وال�شرطة و�أجهزة حفظ النظام العام ،ويف
جماالت االقت�صاد التي ت�سيطر عليها الدولة .وقد �سارت عملية تنحية القوات امل�سلحة عن امل�شاركة
العلنية �أو املبا�شرة يف ال�سيا�سة يف عهد مبارك جنب ًا �إىل جنب مع تغلغل كبار ال�ضباط يف جهاز
الدولة ،وبالتايل يف االقت�صاد ال�سيا�سي يف البالد ،حيث بلغ ذلك ح ّد ًا غري م�سبوق .وبعد �أن انح�سرت
جمهورية ال�ضباط �إىل ح ّد ما يف عهد ال�سادات ،وخالل العقد الأول من حكم مبارك ،جند �أنها
تتوغل حالي ًا يف القطاعني املدين واالقت�صادي على نح ٍو �أو�سع بكثري ،وهي تفعل ذلك ال على م�ستوى
يطرة» وح�سب ،بل �أي�ض ًا على جميع امل�ستويات.
«املرتفعات املُ َ�س ِ

نظرة ت�شريحية

كتب عبد امللك يف العام � 1967أن ال�ضباط الذين «نزعوا ز ّيهم الع�سكري وتخ ّلوا عن كل امتيازات
الرتبة ...ح�صلوا يف املقابل على وظائف رئي�سة يف الدولة ،م�ش ّكلني بذلك الأغلبية ال�ساحقة من كبار
املوظفني الدبلوما�سيني ،ون�سبة كبرية من ر�ؤ�ساء ومديري و�أع�ضاء جمال�س ال�شركات احلكومية� ،إلخ.
كما �شكلوا ن�سبة كبرية جد ًا من الوزراء ووكالء الوزراء ،واملدراء العامني ومدراء الوزارات املختلفة،
�إ�ضاف ًة �إىل ال�سواد الأعظم من كبار العاملني والإداريني يف الأجهزة الأمنية ،ف�ض ًال عن ن�سبة كبرية
جد ًا من املنا�صب الرئي�سة يف جمال الثقافة وال�صحافة والإذاعة والتلفزيون» )7(.وق ّدر عبد امللك
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�أن قرابة � 1500ضابط «مت تعيينهم يف املراتب العليا يف امل�ؤ�س�سة غري الع�سكرية» بني العامني 1954

و� )8(.1962أ ّدى �إ�ضفاء ال�صبغة املدنية على املجل�س الوزاري و�إدارات الدولة يف عهد ال�سادات �إىل
تغيري هذه ال�صورة ب�شكل ملحوظ مع بداية الثمانينيات ،لكن املثري لالهتمام �أكرث هو �أن ت�شخي�ص
عبد امللك ي�صلح جمدد ًا وب�شكل دقيق لو�صف الو�ضع احلايل.
اليوم ،يكاد اليوجد دبلوما�سيون م�صريون (عدا امللحقني الع�سكريني) من القوات امل�سلحة ،كما �أن
عدد ًا قلي ًال من كبار امل�س�ؤولني يف و�سائل الإعالم ينتمون �إليها �سابق ًا ،مع �أن َمن انتمى �إليها منهم
ي�شغل منا�صب رئي�سة يف تلك الو�سائل .لكن ارتفعت ن�سبة الوزراء ذوي خلفية ع�سكرية جمدد ًا خالل
حكم مبارك ،مقارن ًة بعهد ال�سادات :ف�إن ال�ضباط ال�سابقني يف القوات امل�سلحة قد احتفظوا ب�شكل
�شبه دائم بحقائب الدفاع ،والإنتاج احلربي ،والطريان املدين ،والتنمية املحلية (احلكم املحلي)،
كما �أم�سك بع�ضهم �أحيان ًا بوزارات �أخرى مثل النقل ،واالت�صاالت ،والبيئة ،والت�ضامن االجتماعي
(ال�ش�ؤون االجتماعية)� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كثري ًا مايكون وكالء الوزراء واملدراء العامون للوزارات من
الع�سكريني املتقاعدين.
بيد �أن الرتكيز على عدد ال�ضباط ال�سابقني يف املنا�صب الرفيعة ،والذي ُيعترب تقليدي ًا م� ّؤ�شر ًا
على ع�سكرة (�أو تراجع ع�سكرة) ال�سيا�سة واحلكومة يف م�صر ،ي�ؤ ّدي �إىل حجب عدد الع�سكريني
املتقاعدين يف املنا�صب الإدارية يف جميع م�ستويات الإدارات املدنية وال�شركات التجارية اململوكة
للدولة .فعدد ه�ؤالء ي�صل �إىل الآالف ،وذلك خالف ًا ملا كان عليه احلال يف عهد عبد النا�صر ،حيث
كانوا يرت ّكزون يف املراتب العليا من تلك القطاعات ،و ُقدِّ ر عددهم �آنذاك بـ .1500كما �أن �أغلبية
ممن يحملون رتبة لواء ،مايعني �أن هناك �آخرين كرث ًا و�أقل و�ضوح ًا
الذين ي�شغلون املنا�صب العليا هم َّ
للعيان من «ال�ضباط الإداريني» من الرتب املتو�سطة يف وظائف �أدنى يف جميع �أجهزة الدولة .ف�ض ًال
عن ذلك ،يتو ّفر ال�ضباط ال�سابقون على خيار البقاء يف زيهم الر�سمي �إذ كانوا اليزالون يخدمون
امل�ؤ�س�سة الدفاعية ،واالحتفاظ عموم ًا بـ»امتيازات الرتبة» ،وهذا �أي�ض ًا خالف ًا ملا كان عليه احلال يف
عهد عبد النا�صر.
تجُ ِّ�سد جمهورية ال�ضباط ال�شا�سعة واملرتامية الأطراف اليوم نتيجة تراكمية لوظيفتني رئي�ستني
قامت بهما خالل ال�سنوات الع�شرين الأخرية من حكم مبارك .فقد عملت� ،أو ًال وقبل كل �شيء،
كحامي ال�سلطة الرئا�سية للمالذ الأخري و�أداة للمحا َفظة على النظام عرب تغلغله البريوقراطي يف
الدولة امل�صرية .ومل ميار�س �سلطته من خالل ال�سيطرة املبا�شرة على جمل�س الوزراء ،كما كان عليه
احلال يف عهد عبد النا�صر .وتر ّكز التغلغل البريوقراطي ب�شكل خا�ص على هيئات رقابية و�إدارية
منتقاة ،وعلى احلكم املحلي ،وعلى الأجهزة الأمنية ولو بطريقة ي�شوبها التوتّر �أحيان ًا.
ومت ّثلت الوظيفة الثانية يف توفري م�سارات ملوا�صلة الوظيفة و�ضمان الدخل املايل لكبار ال�ضباط
يف مرحلة مابعد التقاعد ،وت�أمني م�صادر دخل رئي�سة للقوات امل�سلحة كك ّل .ولعل هذا ي�ش ّكل الإرث

يزيد صايغ

ال�سيا�سي لعملية الدمج يف نظام مبارك ،الذي ت�سعى جمهورية ال�ضباط �إىل االحتفاظ به ك�أولوية
اليوم .وقد حت ّقق ذلك من خالل اخرتاق القوات امل�سلحة جلهاز اخلدمة املدنية ب�شكل عام ،وال�سيطرة
على بع�ض اخلدمات والبنية الأ�سا�سية والأ�شغال العامة ،والربامج املتع ّلقة بالأرا�ضي (حيث يتّخذ
الكثري منها حالي ًا �شكل �شركات جتارية مملوكة للدولة) ،وال�سيطرة احل�صرية على امل�شروعات
االقت�صادية اململوكة للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية.

الأجهزة الرقابية والإدارية املركزية

من بني �أجهزة الرقابة املتع ّددة يف الدولة امل�صرية ،ميكن القول �أن هيئة الرقابة الإدارية ُتعترب
الأهم .وهي مت ّثل �أي�ض ًا النموذج الأكرث �أهمية الخرتاق امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للإدارات املدنية .ت� ّأ�س�ست
هذه الهيئة يف العام  1958للتحقيق يف االنتهاكات الإدارية واملالية ،وي�شمل اخت�صا�صها مكافحة
الف�ساد يف جميع �أنحاء البالد ،ويف �أجهزة الدولة كافة ،با�ستثناء القوات امل�سلحة ،التي التخ�ضع �إىل
�أي رقابة مدنية عدا رقابة الرئي�س ،الذي كان دائم ًا ع�سكري ًا �سابق ًا �إىل �أن مت انتخاب مر�سي.
كان من الوا�ضح �أن الهدف من هذه الهيئة هو �أن تكون �أداة لل�سلطة الرئا�سية .فهي واحدة من بني
«عدد كبري من الأجهزة واملبادرات الرامية �إىل مكافحة الف�ساد ...والتي ي�سيطر عليها الرئي�س ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر» )9(.ويطابق دورها دور هيئة النيابة الإدارية ،التي �أن�شئت مبوجب قانون ُو ِ�ضع
يف العام  1954لإجراء حتقيقات ق�ضائية يف الف�ساد املايل والإداري يف جهاز اخلدمة املدنية ،كما
يتقاطع مع وظائف اجلهاز املركزي للمحا�سبات ،الذي كان �أي�ض ًا يرفع تقاريره ح�صر ًا �إىل الرئي�س
رئي�سي وموظفي الهيئتني الأخريتني هم من املدنيني ،وحتديد ًا
منذ العام  .1988الفرق املهم هو �أن َ
من املحامني واملحا�سبني امل� ّؤهلني ،يف حني ي�أتي رئي�س وكبار م�س�ؤويل هيئة الرقابة الإدارية دائم ًا
من القوات امل�سلحة ،حيث ير�أ�س خليط من �ضباط اجلي�ش وال�شرطة �أق�سامها التنفيذية وفروعها
الإقليمية.
يف ظل حكم مبارك ،عملت هيئة الرقابة الإدارية كو�سيلة لرتهيب املعار�ضني ومعاقبتهم ،وال�سيطرة
على م�ؤ ّيدي النظام .وكان بالإمكان �أي�ض ًا كبح جماحها عندما
ته ّدد حتقيقاتها ال�سيا�سيني �أو رجال الأعمال املق ّربني من
بع�ض الوزارات والإدارات املدنية �أ�صبحت �أ�شبه
الرئي�س .يف العام  ،1996ا�ست ُِبدل رئي�سها اللواء �أحمد عبد
ب�إقطاعات ع�سكرية ي�شغل فيها ال�ضباط ال�سابقون
الرحمن ،بعد �إ�صراره على متابعة التحقيق يف ق�ضية ف�ساد
املنا�صب العليا دائم ًا.
�ضد وزير الإ�سكان �إبراهيم �سليمان )10(.وكان بديله اللواء
هتلر طنطاوي �أكرث �إذعان ًا على مايبدو ،حيث ج ّدد له مبارك
ثالث مرات .بعد تقاعد طنطاوي يف العام ُ ،2004ن ِ�ش َرت اتهامات ب�أنه ا�ستغ ّل من�صبه للح�صول على
عدد من الأمالك ،مبا يف ذلك �سكن �ضباط مدعوم و�أرا�ض يف مناطق تطوير عالية القيمة ،حيث
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زعم �أنه نقل بع�ضها �إىل �أوالده و�أحفاده )11(.كما ُجدِّ د خلليفة طنطاوي ،اللواء حممد التهامي� ،أربع
ُي َ
مرات منذ �أن انتهى تعيينه الأ�صلي يف العام  ،2008كان �آخرها من جانب امل�شري طنطاوي رئي�س
املجل�س الع�سكري يف كانون الأول/دي�سمرب  ،2011على الرغم من املزاعم ب�أن التهامي كان �أي�ض ًا
متو ّرط ًا مبمار�سات فا�سدة.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،مت ّثل هيئة الرقابة الإدارية و�سيلة ال�ستعادة اخرتاق اجلي�ش لإدارات الدولة� .إذ
يتلقى جميع وزراء احلكومة ب�شكل روتيني قوائم من هذه الهيئة  -وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة
يف القوات امل�سلحة  -حتوي �أ�سماء وم� ّؤهالت ال�ضباط الذين �شارفوا على التقاعد وي�سعون �إىل
احل�صول على وظائف جديدة .للوزراء �إ�سمي ًا احلرية يف عدم توظيف �أي منهم ،لكن من الوا�ضح �أن
بع�ض الوزارات والإدارات املدنية �أ�صبحت �أ�شبه ب�إقطاعات ع�سكرية ي�شغل فيها ال�ضباط ال�سابقون
دائم ًا املنا�صب العليا.
ويتعزّز هذا النمط من خالل عمل الهيئة املركزية للتنظيم والإدارة ،امل�س�ؤولة عن تطوير و�إ�صالح
جهاز اخلدمة املدنية وعن «التعبئة للمجهود احلربي» وفق ًا للمادة  8من القانون الرقم  118للعام
 ،1964الذي �أن�شئت مبوجبه .رئي�سها احلايل ،اللواء �صفوت النحا�س ،ان�ضم �أ�ص ًال عند تقاعده من
�سالح اجلو� ،إىل طاقم مكتب رئي�س الوزراء الدكتور عاطف عبيد ،لي�شغل من�صب الأمني العام ملجل�س
الوزراء �إىل �أن مت تعيينه يف الهيئة املركزية يف العام  ،2004ماي�ؤ ّكد على وجود احللقة التي تتعزّز
ذاتي ًا من ال�شبكات والتعيينات لع�سكريني يف املنا�صب الإدارية املدنية.

احلكم املحلي

ي�شهد جمال احلكم املحلي املجال �أكرب تركيز لل�ضباط املع َّينني يف منا�صب مدنية ،حيث يلعبون دور ًا
مبا�شر ًا يف املحافظة على النظام ،على جميع م�ستويات ال�سلطة البلدية بدء ًا من املحافظات و�صو ًال
�إىل �أحياء املدن والقرى .وقد برز احلكم املحلي �أ�سا�س ًا يف عهد عبد النا�صر باعتباره و�سيلة مهمة
لت�أكيد �سيطرة الرئي�س على �أنحاء البالد ،وذلك عرب موازاة ،واحل ّد من� ،سلطات وم�س�ؤوليات وحتى
ميزانيات الوزارات احلكومية املركزية وغريها من الهيئات وال�سلطات املدنية العامة .املحافظون
هم ممثلو الرئي�س و�أعلى املديرين التنفيذيني و�أرفع م�س�ؤويل �أمن يف كل حمافظة .و ُيعتبرَ التق�سيم
املوازي مل�صر �إىل خم�س مناطق ع�سكرية ُمك ِّم ًال للهيمنة على الهيئات املدنية ،باعتبار �أن �إحدى
مهام قادة املناطق الع�سكرية هي التن�سيق مع املحافظني وال�سلطات املدنية املحلية ل�ضمان الأمن
الداخلي.
ظل هيكل احلكم املحلي يتّ�سم بدرجة عالية من الرتاتبية الهرم ّية منذ العام  ،1960عندما �أُعيد
تق�سيم البالد �إىل  26حمافظة ،حيث تتد ّفق ال�سلطة ح�صر ًا من �أعلى �إىل �أ�سفل .يوجد يف م�صر
حالي ًا  27حمافظة ،يف �أعقاب عملية �إعادة التنظيم الأخرية التي �شهدها العام  ،2011علم ًا �أن
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حمافظة القاهرة تنق�سم �أي�ض ًا �إىل �أربع مناطق �إدارية ،ير�أ�س ك ًال منها نائب حمافظ ،ثالثة منهم
تو�صف ب�أنها
�ضباط �سابقني .يف املرتبة الهرمية التالية يوجد « 166مركز ًا» و 200منطقة ح�ضرية َ
«مدن» على م�ستوى البالد كك ّل (وفق ًا لإح�صائيات العام  .)2002ثم ت�أتي مئات �أحياء املدن– كان
يف القاهرة وحدها  23حي ًا يف العام  ،2002و 34بحلول العام  2012وفق ًا لإحدى الإح�صائيات� ،إىل
جانب �أحياء اجليزة ،التي ت�ش ّكل حمافظة منف�صلة ،علم ًا �أنها جزء من مدينة القاهرة الكربى -
و 4617قرية ،منها  920قرية كبرية مبا يكفي ليكون لها جمل�س حملي خا�ص بها (بح�سب �إح�صائيات
العام .)2002
ُي�ش َّكل الهيكل بكامله عن طريق التعيني من �أعلى� .إذ يعينّ رئي�س اجلمهورية املحافظني يف حني
يتولىّ رئي�س الوزراء تعيني ر�ؤ�ساء املراكز واملدن والأحياء؛ ويعينّ املحافظون ر�ؤ�ساء القرى� ،أما وزارة
الداخلية ف ُتعينِّ العمدة يف القرى ال�صغرية «التابعة» التي لي�س فيها جمال�س حملية .فهناك جمل�س
حملي على كل م�ستوى بدء ًا من املحافظة نزو ًال ،يت�أ ّلف �أع�ضا�ؤه من املوظفني برواتب الذين يع ّينهم
ر�ؤ�ساء كل م�ستوى كي يتو ّلوا املهام التنفيذية ،وير�أ�س كل جمل�س �أمني عام و�أمني عام م�ساعد .وهناك
هيكل موازٍ من «املجال�س ال�شعبية املحلية» املنتخبة التي تو ّفر مل�سة دميقراطية ،لكنها مل�سة جتميلية
بحتة كونها المتلك �أي �صالحيات تنفيذية على الإطالق ،وتقوم فقط بتقدمي ن�صائح «ا�ست�شارية» �إىل
جانب املوافقة ا�سمي ًا على امليزانيات املحلية.
وبا�ستثناء «املجال�س ال�شعبية املحلية» – وذلك ل�سبب وا�ضح يتم ّثل يف �أنها التتمتّع ب�أي �صالحيات
�أو موارد ُتذ َكر – يوجد عدد كبري من ال�ضباط ال�سابقني يف م�ستويات و�أنحاء هيكل احلكم املحلي
كافة ،مايو ِّفر لهم الأمان الوظيفي بعد التقاعد ،فيما يخدم وجودهم ب�سط نفوذ ال�سلطة الرئا�سية
لت�شمل كل ركن من �أركان البالد .يجدر الذكر �أن  80-50يف املئة من املحافظني لهم خلفية ع�سكرية
يف �أي وقت من الأوقات منذ الت�سعينيات ،يف حني جاء  20يف املئة �آخرين من ال�شرطة �أو �أجهزة
الأمن الداخلي )12(.ف�ض ًال عن ذلك ،يجري توزيع منا�صب املحافظني وفق ًا لنمط وا�ضح ،حيث يتولىّ
عاد ًة قادة املناطق الع�سكرية ال�سابقون (وهم من القوات الربية) منا�صب املحافظني يف حمافظات
القاهرة (�أو املناطق الفرعية الأربع) ،وال�سوي�س و�سيناء ،على �سبيل املثال ،يف حني يتولىّ الدفاع
اجلوي وحر�س احلدود والبحرية منا�صب املحافظني يف املحافظات الغربية واجلنوبية والإ�سكندرية
وحمافظة البحر الأحمر.
غري �أن تركيز املع ِّلقني عاد ًة على عدد املحافظني الذين يتم ا�ستقدامهم من القوات امل�سلحة ُيخفي
ب�شكل �صارخ احلجم احلقيقي ّ
لتوغل امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية يف احلكم .فال�ضباط املتقاعدون ي�شغلون
ن�سبة �أكرب من املنا�صب الثانوية ،مثل نائب املحافظ ،ومدير مكتب املحافظ ،والأمني العام والأمني
العام امل�ساعد للمجل�س املحلي يف املحافظة .ويتك ّرر هذا ب�شكل وا�سع النطاق يف كل امل�ستويات الإدارية
الدنيا من املراكز واملدن و�أحياء املدن والقرى .ويكفي ذكر مثال واحد لتلخي�ص النمط العام :يف 22
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�شباط/فرباير  ،2012و َّقع وزير الإنتاج احلربي ،اللواء علي �إبراهيم �صربي ،اتفاق ًا لتطوير �سوق
اجلملة يف حمافظة اجليزة ،وقد و َّقع عن الطرف الآخر الرئي�س التنفيذي ل�سوق اجلملة اللواء حممد
�سامي عبد الرحيم ،وذلك بح�ضور نائب حمافظ اجليزة اللواء �أ�سامة �شمعة والأمني العام للمجل�س
املحلي اللواء حممد ال�شيخ وم�ساعده اللواء �أحمد هاين .على الرغم من هذا املثال ،وحتى لو كان
هناك �ضابط �سابق واحد فقط ي�شغل من�صب ًا يف كل هيئة تنفيذية �ضمن كل م�ستوى من م�ستويات
احلكم املحلي – وهذا بالت�أكيد افرتا�ض متوا�ضع جد ًا – ي�صل املجموع الكلي للمنا�صب التي ي�شغلها
�ضباط �سابقون من القوات امل�سلحة يف هيكل احلكم املحلي على امل�ستوى القومي �إىل نحو .2000
والتنتهي امل�س�ألة هنا .فاحلكم املحلي يك ّرر عمل الوكاالت احلكومية املركزية �أو ي�شرف عليها ،يف
جمال اخلدمات والتنمية االجتماعية وال�صحية والرعائية والرتبوية ،حيث يوجد للمحافظة ،وكل
مركز من املراكز واملدن التابعة لها ،مدراء للتخطيط والعقارات املالية وامل�شاريع و ال�ش�ؤون الفنية
والهند�سية� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يدير ه�ؤالء جمموع ًة وا�سع ًة من الدوائر اخلدماتية وفروع �شركات
املرافق العامة والكيانات احلكومية الأخرى ،التي حتتاج جميعها �إىل املوظفني .يف كثري من احلاالت،
تمُلأ هذه الوظائف بال�ضباط ال�سابقني .ويف كثري من الأحيان يتولىّ �أي�ض ًا املتقاعدون من القوات
امل�سلحة ،وكذلك من �أجهزة ال�شرطة �أو الأمن ،رئا�سة الدوائر املتخ�ص�صة .وهذه ت�شمل ،على �سبيل
املثال ،دائرة املحاجر واخلدمات اجليولوجية و�شعبة البيئة يف حمافظتي �سيناء والبحر الأحمر،
وهما حمافظتان غنيتان باملوارد الطبيعية املجزية وتوفران فر�ص ًا للح�صول على دخل �إ�ضايف غري
ر�سمي .ومبا �أن لدى املحافظني م�ست�شارين ع�سكريني ،فمن الطبيعي �أن ي�أتي ه�ؤالء امل�ست�شارون من
القوات امل�سلحة .وب�إ�ضافة ه�ؤالء املتقاعدين �إىل املجموع العام ،ي�صل عدد ال�ضباط ال�سابقني الذين
ي�شغلون منا�صب �إدارية يف مفا�صل احلكم املحلي كافة �إىل �آالف عدة.
بدا �أن ظهور «الدولة الأمنية» يف عهد مبارك بعد العام  ،1991التي احت ّلت فيها الأجهزة الأمنية
موقع ال�صدارة يف فر�ض �سلطة الرئي�س يف احلفاظ على النظام� ،أزاح القوات امل�سلحة �إىل الهام�ش.
و�أ ّدى ذلك �أحيان ًا �إىل التناف�س احلاد على املوارد والنفوذ امل� ّؤ�س�سي .وقد نظر �ضباط القوات امل�سلحة
�إىل وزارة الداخلية و�أجهزة ال�شرطة والأمن املرتبطة بها نظرة ازدراء تع ّمقت خالل العقد الأخري من
بالتو�سع منذ
حكم مبارك ،وعاد ذلك جزئي ًا �إىل االعتقاد �أنها م�شرتكة يف دائرة الفا�سد التي �أخذت
ّ
�صعود جنم جمال مبارك ،جنل الرئي�س ،وال�سيا�سات االقت�صادية الليربالية اجلديدة التي تب ّناها.
غري �أن تغلغل �ضباط القوات امل�سلحة يف وزارة الداخلية ومديرية املخابرات العامة ،ودور املتقاعدين
الع�سكريني والأمنيني على ح ّد �سواء يف هيكل احلكم املحلي� ،إمنا يوحي �أي�ض ًا بدرجة من تكامل
الأدوار بني امل�ؤ�س�ستني الع�سكرية والأمنية يف احلفاظ على النظام.
ويرجح �أن يزداد ذلك التكامل ب�شكل ملحوظ ،بعد �أن �أ ّكد املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة �صدارته
ّ
وحجمها ،وترك ال�شرطة
منذ تو ّليه ال�سلطة يف �شباط/فرباير  .2011فقد �أ�ضعف مباحث �أمن الدولة ّ
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وقوات الأمن املركزي ذات املعنويات املنهارة تائه ًة ،فيما رفع من �ش�أن مديرية املخابرات العامة
لتكون ذراعه و�أداته الداخلية الرئي�سة �إىل جانب اال�ستخبارات الع�سكرية ،التي كان وزير الدفاع
طنطاوي قد �أوكل �إليها ببع�ض مهام املراقبة الداخلية حتى قبل �سقوط مبارك ب�سنوات عدة .وعلى
الرغم من �أن ال�شرطة والأجهزة الأمنية �سوف ُت َلحق جم ّدد ًا بال�سلطات املدنية من الآن ف�صاعد ًا،
�إال �أن ذلك �سيكون ا�سمي ًا ،واملجل�س الع�سكري يتمو�ضع بو�ضوح ليحتفظ بالنفوذ احلا�سم .وماي�شري
�إىل ذلك هو �إعادة ت�أهيل مباحث �أمن الدوة وقوات الأمن املركزي ،الفاقدة لل�شرعية منذ انتفا�ضة
 .2011ف�إن حت�سني قدراتها الب�شرية وعتادها من �ش�أنه �إراحة �أجهزة القوات امل�سلحة (اال�ستخبارات
وال�شرطة الع�سكرية) من عبء حفظ النظام العام ،غري �أن �سعي املجل�س الع�سكري �أي�ض ًا �إىل ح�سني
�صورة �أجهزة الأمن الداخلي لدى اجلمهور خالل مديح دورها يف حماية الدولة منذ ثورة العام
� ،1952إمنا يعزّز من ارتباطها بجمهوية ال�ضباط ويعيد �ضمن ًا ا�صطفاف قطاع الأمن بكامله خلف
القوات امل�سلحة .و�صحيح �أن كل ذلك لن يزيل متام ًا التناف�س بني امل�ؤ�س�ستني ،غري �أن املرجح �أن
يزداد التكامل يف مابني اخرتاق املتقاعدين الع�سكريني والأمنيني جلهاز الدولة ،مايعزّز مرتكزات
جمهورية ال�ضابط.

اخلدمة املدنية

يخرتق �ضباط القوات امل�سلحة ال�سابقون قطاعات اخلدمة املدنية كافة ،حيث يديرون اجلامعات،
�أو يتواجدون يف جمال�س �إدارة الكليات الأكادميية �أو مراكز البحوث املتخ�ص�صة ،كما يعملون مدراء
وموظفني يف املعاهد القومية للمقايي�س واملعايري وللتغذية ،وجمعيات حماية امل�ستهلك ومراقبة املياه،
وامل�ست�شفيات احلكومية واملالعب الريا�ضية .كما ير�أ�س �ضباط �آخرون هيئات متنوعة مثل الإذاعة
والتلفزيون ،واملجل�س القومي لل�شباب ،والهيئة العامة للأبنية التعليمية ،واجلمعية العامة للمعاهد
القومية التي تتولىّ �إدارة املدار�س الأجنبية التي �صو ِد َرت يف �أواخر اخلم�سينيات� ،إ�ضافة �إىل الهيئة
العامة للتنمية ال�صناعية .كما يتولىّ املتقاعدون الع�سكريون رئا�سة و�شغل ق�سم كبري من الوظائف يف
اجلهاز املركزي للتعبئة والإح�صاء  -التي ُتعتبرَ امل�صدر الرئي�س للبيانات بالن�سبة �إىل جميع اجلهات
احلكومية واجلامعات ومراكز البحوث واملنظمات الدولية  -ويف العديد من الهيئات التي تخدمها.
والقائمة تكاد التنتهي.

املرافق والأ�شغال والبنية الأ�سا�سية العامة

ث ّمة عدد ُمل ِفت من ال�ضباط (معظمهم من املتقاعدين ،لكن بع�ضهم اليزال يف اخلدمة الفعلية)
هم �أع�ضاء يف جمال�س الإدارة ملجموعة كبرية من املرافق العامة اململوكة للدولة وم�شاريع البنية
الأ�سا�سية الرئي�سة ومايرتبط بها من �أ�شغال وخدمات .العديد من هذه املرافق هي جزء من ال�شركات
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التجارية القاب�ضة الكبرية التي ت� َّأ�س�ست كم�شاريع اقت�صادية مملوكة للدولة خالل املرحلة الأوىل من
اخل�صخ�صة بدء ًا من العام �( 1991أي حتويل امل�شاريع االقت�صادية للقطاع العام �إىل �شركات جتارية
تعمل يف �إطار القواعد املالية لل�ضرائب والأجور املط ّبقة على ال�شركات اخلا�صة).
كما �أن ال�ضباط هم ر�ؤ�ساء �أو �أع�ضاء يف جمال�س �إدارة ال�شركات القاب�ضة للطريان واملطارات،
والنقل البحري والربي (مبا يف ذلك جميع هيئات املوانئ البحرية) والكهرباء واملياه وال�صرف
ال�صحي – والعديد من �شركاتها الفرعية التي متلكها جزئي ًا �أو كلي ًا .كما يهيمنون على قطاعي النفط
والغاز الطبيعي التاب َعني للقطاع العام ،وعلى �شركات اخلدمات املتّ�صلة بها .والأمر نف�سه ينطبق
على بع�ض املرافق الأخرى مثل ال�شركة امل�صرية لالت�صاالت «�إيجيبت تيليكوم» ،Egypt Telecom
التي هي الآن �شركة م�ساهمة حتتكر خطوط الهاتف الثابتة ،ومتتلك ح�صة متنامية يف �سوق الهواتف
املحمولة ،كما ينطبق ذلك �أي�ض ًا على اجلهاز القومي لتنظيم االت�صاالت.
بتمثيل كبري يف الوزارات والهيئات احلكومية التي تتعامل مع
يتمتع املتقاعدون الع�سكريون �أي�ض ًا
ٍ
القطاعات املتع ّلقة بالأرا�ضي مثل الإ�سكان ،و�إدارة العقارات ،والأ�شغال العامة ،واال�ست�صالح والتنمية
الزراعية ،وال�سياحة .فهم يهيمنون على اجلهاز املركزي للتعمري التابع لوزارة الإ�سكان ،والذي يتولىّ
بناء امل�ساكن والطرق الدائرية يف املدن واجل�سور .كما ي�ضطلعون بدور قيادي يف هيئة املجتمعات
العمرانية اجلديدة ،التي يديرها لواء متقاعد يف القوات امل�سلحة .وير�أ�س املتقاعدون الع�سكريون
�أي�ض ًا الهيئة العامة مل�شروعات التعمري والتنمية الزراعية ،وهي الهيئة امل�س�ؤولة عن م�شاريع الري
واال�ستزراع العمالقة يف «تو�شكي» ويف �شمال �سيناء والعوينات ال�شرقية والوادي اجلديد ،والقطاعات
ذات ال�صلة مثل ال�صوامع والتخزين الزراعي .كما يتولىّ ع�سكريون متقاعدون �إدارة هيئة التنمية
ال�سياحية وهيئة الأوقاف ،التي تتولىّ �إدارة الأوقاف الإ�سالمية وم�صادر دخلها بالتوازي مع وزارة
الأوقاف.
يو ّفر احل�صول على وظيفة يف هذه الهيئات املختلفة عم ًال م�ضمون ًا للمتقاعدين .على �سبيل املثال،
ينتقل ال�ضباط ال�سابقون يف �سالح الطريان مبا�شر ًة �إىل قطاع الطريان املدين واملطارات .كما ينتقل
�ضباط البحرية �إىل العمل يف جمال النقل البحري واملوانئ البحرية وقناة ال�سوي�س� .أما نظرا�ؤهم
يف �سلك الإ�شارة فينتقلون �إىل العمل يف جمال االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات؛ يف حني يتّجه �أفراد
اجلي�ش �إىل جمال البناء والنقل الربي والأ�شغال العامة .ويتولىّ عاد ًة ر�ؤ�ساء الأركان ال�سابقون من
خمتلف �أفرع القوات امل�سلحة ،الذين يتقاعدون برتبة فريق� ،أكرث املنا�صب الإدارية ربحي ًة ،حيث
يرت�أ�سون العديد من �أكرب ال�شركات القاب�ضة اململوكة للدولة .لكن حتى �أولئك الذين يجري تعيينهم
يف جمال�س �إدارات ال�شركات الفرعية� ،أو يتم توظيفهم كم�ست�شارين ،ي�ش ّكلون �أقلية حتظى باالمتيازات
باملقارنة مع العدد الأكرب من املتقاعدين الع�سكريني الذين ُيدمجَ ون يف �إدارات الدولة املدنية (كما
�ستتم مناق�شته ذلك الحق ًا).

يزيد صايغ

امل�شاريع االقت�صادية الع�سكرية

تدير جمهورية ال�ضباط اقت�صادها الع�سكري الر�سمي اخلا�ص ،الذي يد ّر عليها م�صادر دخل المت ّر
عرب اخلزينة العامة .يوجد مكتب خا�ص يف وزارة املالية ُيد ِّقق يف ح�سابات القوات امل�سلحة والهيئات
التابعة لها ،وعلى الأرجح بالتن�سيق مع م�ساعد وزير الدفاع لل�ش�ؤون املالية� ،إال �أن بياناته وتقاريره
التخ�ضع �إىل �سيطرة �أو �إ�شراف الربملان �أو �أي هيئة مدنية �أخرى .و ُيعت َقد �أن جزء ًا من العوائد ُين َفق
على بدالت ال�ضباط وم�ساكنهم ،وعلى �إدخال حت�سينات �أخرى على م�ستويات املعي�شة� .أما الباقي
�ستخدم لتكملة الإنفاق على ال�صيانة والعمليات واملقتنيات التي التغطيها ميزانية
ف ُيعاد ا�ستثماره �أو ُي َ
الدفاع �أو امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية.
يتك ّون االقت�صاد الع�سكري من �أربعة �أق�سام رئي�سة هي :ال�صناعات الع�سكرية التي تتبع وزارة
الإنتاج احلربي ،والهيئة العربية للت�صنيع اململوكة للدولة ،وجهاز م�شروعات اخلدمة الوطنية التابعة
لوزارة الدفاع ،وامل�شاريع املُ ِد ّرة للدخل اخلا�صة بالقوات
امل�سلحة ،مبا يف ذلك النوادي والفنادق الع�سكرية وعقود
تدير جمهورية ال�ضباط اقت�صادها الع�سكري الر�سمي
الأ�شغال العامة املدنية التي تتوالها هيئة الهند�سة الع�سكرية،
المتر عرب
اخلا�ص ،الذي يد ّر عليها م�صادر دخل
ّ
ودائرة الأ�شغال الع�سكرية ،ودائرة املياه التابعة لها .وقد تفرع
ّ اخلزينة العامة والتخ�ضع �إىل �سيطرة �أو �إ�شراف
هذا القطاع ب�أكمله �إىل جمموعة مت�ش ّعبة ومتن ّوعة ومتزايدة
الربملان �أو �أي هيئة مدنية �أخرى.
الأهمية للإنتاج املدين وتقدمي اخلدمات يف القطاع املدين
منذ الت�سعينيات .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا يت�ص ّرف اقت�صاد امل� ّؤ�س�سة
الع�سكرية كقطاع جتاري� ،ساعي ًا �إىل �إقامة ال�شراكات �أو امل�شاريع امل�شرتكة مع ال�شركات املحلية
()13
والأجنبية اخلا�صة ،وباحث ًا عن فر�ص للت�صدير واال�ستثمار يف اخلارج.

«هذا لنا»� :إعادة النظر يف املجتمع الع�سكري امل�صري
�إن �أحد �أكرث الأمور لفت ًا للنظر املفارقة بني املدى ال�شمويل حل�ضور القوات امل�سلحة يف حياة م�صر،
وبني ق ّلة مايعرفه �أي �شخ�ص من خارج امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ورمبا من داخلها ،برتكيبتها االجتماعية.
ويعك�س هذا املزيج املتناق�ض من التغلغل والعزلة الطريقة اخلا�صة التي تفاعلت بها جمهورية ال�ضباط
يف �آن مع التحول االقت�صادي الليربايل اجلديد وتوطيد ال�سلطوية ال�سيا�سية منذ العام  .1991يف
العقد الأول ،اتّ�سم تفاعلها �أ�سا�س ًا بالتك ّيف ال�سلبي .فقد ُن ِق َلت ال�شبكات غري الر�سمية ،التي ت�ش ّكلت يف
الكلية الع�سكرية وخالل اخلدمة الفعلية� ،إىل داخل الإدارات املدنية للدولة ،وذلك مع قيام ال�ضباط
املوظفني يف تلك الإدارات بتعيني زمالئهم املتقاعدين يف منا�صب �إدارية �أو هيئات ا�ست�شارية .كما
ُن�س َخت تلك ال�شبكات يف م�شاريع جتارية مملوكة للدولة ،حيث يقوم املدراء والإداريون وم�س�ؤولو
ا�ست ِ
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املقتنيات من ذوي اخللفيات الع�سكرية مبنح العقود �إىل الإدارات الإنتاجية �أو اخلدماتية يف القوات
امل�سلحة� ،أو بتل ّقي عقود منها لإجناز جمموعة وا�سعة من خدمات البناء والت�صنيع والرتكيب والتجهيز
وال�صيانة.
تعاملت جمهورية ال�ضباط بدرجة �أكرب من املبادرة مع الفر�ص االقت�صادية واالجتماعية التي
و َّفرها تعميق الإ�صالحات االقت�صادية الليربالية اجلديدة منذ �أوائل الألفية الثالثة .وتتم ّدد �شبكات
ال�ضباط حالي ًا على نحو متزايد �إىل القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا� ،إذ �إن عدد ًا قلي ًال فقط من ال�شركات
امل�سجلة ر�سمي ًا ّ
توظف �ضباط متقاعدين �أو احتياط ،كما �أن ال�ضباط قد يكونون يف طور ت�شكيل
َّ
طموح ال�شركات التجارية اململوكة
�شركاتهم اخلا�صة للفوز بعقود من الباطن .واليق ّل �أهمية عن ذلك ُ
للدولة التي يديرها ع�سكريون متقاعدون ،وال�شركات اململوكة للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية ،للعمل يف الأ�سواق
الإقليمية والدولية الأو�سع.
باخت�صار� ،أ�صبح كبار ال�ضباط املتجذرين بقوة يف قطاعات االقت�صاد املدين �أكرث مي ًال �إىل املبادرة
التجارية واالقت�صادية .فهم ميتطون احل ّد الفا�صل بني املجالني الع�سكري واملدين ،والعام واخلا�ص،
لكنهم اليزالون يعتمدون حتى الآن اعتماد ًا كلي ًا على التعيني ال�سيا�سي واملن�صب الإداري يف داخل
الدولة لت�أمني مدخل �إىل االقت�صاد واحل�صول على الفر�ص .و�سواء كانوا يطمحون ب�صورة متع ّمدة
�إىل االندماج التام يف «الطبقة الو�سطى اجلديدة» الآخذة يف ال�صعود �أم ال� ،إنهم بالت�أكيد يحاكونها
عرب تل ّم�سهم للفر�ص التي مت ِّكنهم من ت�أمني زيادات حا ّدة يف الدخل القابل للت�ص ّرف به ،وامل�ضاربة
يف قطاع العقارات ،واالنتقال �إىل ماي�شبه املجتمعات امل�س ّورة.
التزال هذه االجتاهات يف طور الن�شوء� .إذ التوجد حدود وا�ضحة املعامل بني املرحلة الأوىل من
الدمج يف نظام مبارك للمح�سوبيات خالل الت�سعينيات ،وبني املرحلة الثانية التي تزامنت مع تكثيف
ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية الليربالية اجلديدة وتعميق اخل�صخ�صة بدء ًا من العام .2000
كما �أن احلدود مبهمة بني جناح جمهورية ال�ضباط الذي يتّ�سم مبيله البارز �إىل املبادرة التجارية
واالقت�صادية ،وبني ال�سواد الأعظم من �سلك كبار ال�ضباط .لكن بالن�سبة �إىل اجلميع �ش َّكل االرتفاع
الكبري يف املداخيل القابلة للت�صرف بها الفائدة الأكرب ،ولو �أنها تو ّزعت على نحو غري متكافئ يف
�أو�ساط جمهورية ال�ضباط بر ّمتها.

اال�ستيالء على فر�ص الدخل

يعترب �ضباط القوات امل�سلحة العاملون واملتقاعدون على حقّ �أن الرواتب وظروف اخلدمة متد ّنية،
ويدركون متام ًا �أن الرواتب يف القطاع اخلا�ص ،وحتى يف امل� ّؤ�س�سات التجارية اململوكة للدولة،
قد ارتفعت �أكرث بكثري من مرتباتهم خالل العقدين املا�ضيني من اخل�صخ�صة املتتالية .وكما
ي�شري املتقاعدون على �سبيل املثال� ،إن احل ّد الأدنى لراتب الطيار الذي يعمل يف �شركة الطريان

يزيد صايغ

الوطنية ،م�صر للطريان ،يفوق مبرات عدة راتب طيار مقاتل من �سالح اجلو ميتلك �سنوات عديدة
يف�سر ال�شعور باالمتعا�ض الذي يبديه بع�ض املتقاعدين عند �سماعهم احلديث
من اخلربة .وهذا ّ
عن «امتيازات» امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية .لكن بالن�سبة �إىل غالبية ال�ضباط املتقاعدين ،الفر�صة لزيادة
كمل
املعا�شات التقاعدية ،وتعوي�ضات نهاية اخلدمة ،وعالوات التقاعد املمنوحة ملدى احلياة براتب ُم ِّ
ثان ،والبدالت الإ�ضافية املتّ�صلة به ،هي الأمر الأهم.
ٍ
تبد�أ الفر�ص خالل اخلدمة الفعلية يف الواقع ،بالن�سبة �إىل ال�ضباط الذين يتم انتدابهم �إىل وزارة
الدفاع �أو الكليات الع�سكرية �أو ال�شركات �أو امل�صانع اململوكة للم� ّؤ�س�سة الع�سكرية� ،أو الذين ُي َع َّينون
ملحقني ع�سكريني يف ال�سفارات امل�صرية يف اخلارج �أو «�أع�ضاء منتدبني» يف جمال�س �إدارة ال�شركات
التجارية اململوكة للدولة .جميع ه�ؤالء يتلقون راتب ًا ثاني ًا� ،إىل جانب املكاف�آت �أو البدالت �أو املزايا
الإ�ضافية املرتبطة بكل من�صب.
ي�أتي يف امل�ستوى الأعلى التايل املتقاعدون الع�سكريون الذين ُيع َّينون كم�ست�شارين يف الوزارات ويف
الهيئات احلكومية الأخرى� ،أو يف ال�شركات التجارية التي تقدم خدماتها لتلك الوزارات والهيئات.
ويتم ّكن �أ�صحاب النفوذ من احل�صول على عدد من هذه التعيينات اال�ست�شارية بالتوازي ،التي ينطوي
يف الغالب �أو يف املُط َلق ،على القيام بغري املهام ال�شكلية �أو باحل�ضور الرمزي .وت�شري التقارير �إىل �أن
الرواتب اال�ست�شارية ترتاوح بني  6000و 28000جنيه م�صري ( 1000و 4670دوالر ًا) يف ال�شهر� ،إىل
جانب البدالت واملكاف�آت التي ُتق َّدر بـ 10000جنيه ( 1667دوالر ًا) �شهري ًاُ .تعتبرَ هذه املبالغ ال ُتذ َكر
وفق ًا للمعايري الدولية ،لكنها بالت�أكيد �أعلى من معا�شات التقاعد التي يح�صل عليها كبار �ضباط
القوات امل�سلحة يف نهاية خدمتهم (حيث اليتجاوز راتب اللواء الـ 500دوالر).
�أما الأوفر حظ ًا فهم املتقاعدون الع�سكريون الذين ُيع َّينون يف جمال�س �إدارة ال�شركات التجارية
اململوكة للدولة� ،أي ال�شركات القاب�ضة وال�شركات التابعة لها �أو امل�شاريع امل�شرتكة معها ،التي يبلغ
عددها الإجمايل نحو  .150وي�شري بع�ض ال�ضباط الذين يتح ّدثون من داخل امل�ؤ�س�سة الأمنية �أو
الإدارية� ،إىل �أنه من ال�شائع �أن ترتاوح الرواتب بني � 100ألف و� 500ألف جنيه �شهري ًا (-16666
 83333دوالر ًا) �شائعة ،و ُيعت َقد �أي�ض ًا �أن ال�شراكات اخلف ّية ترفع الدخل ال�سنوي َملن يح�صلون على
�أعلى �أجر �إىل مابني  12و 100مليون جنيه (مليونا دوالر و 16.67مليون دوالر) )14(.ثمة مقيا�س
ُيعينَّ بوا�سطته كبار القادة الع�سكريني يف ال�شركات القاب�ضة اململوكة للدولة الأكرث ربحية عند
منح املنا�صب الإدارية يف
تقاعدهم ،يف حني يتم تعيني الأقل رتبة يف �شركات فرعية �أو تابعة .ويتّبع ُ
امل�ؤ�س�سات التابعة للقوات امل�سلحة ،مثل النوادي االجتماعية والفنادق ،منطق ًا م�شابه ًا ،مع �أن جدول
الرواتب فيها �أدنى بكثري يمُ َنح املتقاعدون الع�سكريون املتن ّفذون �أف�ضل املواقع ،مثل و�سط القاهرة �أو
املنتجعات ال�ساحلية قرب اال�سكندرية �أو العري�ش ،يف حني يتولىّ �أ�صحاب احلظوة الأق ّل �إدارة مرافق
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�أق ّل جاذبية يف �أماكن نائية ن�سبي ًا.

�إ�ستن�ساخ طائفة ال�ضباط

ُي�ضاف �إىل الدخل القابل للت�صرف به توفري امل�ساكن املجانية �أو املدعومة لل�ضباط ،التي يحقّ
ثان ،ف�إن
راتب ٍ
لهم قانون ًا ت�أجريها �أو بيعها .وكما هو احلال بالن�سبة �إىل حقهم يف احل�صول على ٍ
ال�ضباط العاملني ،الذين يك ّلفون بواجبات خارج القوات امل�سلحة ،يح�صلون على م�سكن �إ�ضايف عن
كل وظيفة جديدة يح�صلون على راتب من خاللها .من الوا�ضح �أن هذا الأمر يفيد على وجه التحديد
ال�ضباط ذوي الرتب املتو�سطة والعليا امل�ؤهلني لهذه التعيينات ،ولي�س �صغار ال�ضباط .كلما ارتفعت
الرتبة ،ازدادت جودة امل�ساكن� ،إذ بات كبار القادة يح�صلون الآن يف العادة على فيالت بد ًال من
ال�شقق .وي�ستخدم بع�ض ال�ضباط الدخل الناجت عن الإيجار �أو البيع لبدء م�شاريع خا�صة بهم ،يف حني
ي�شرتي بع�ضهم الآخر �أ�سهم ًا يف �شركات القطاع العام اململوكة للقوات امل�سلحة �أو التي ير�أ�سها �ضباط
�سابقون� ،أو ي�ساهمون مع ًا يف �إطالق م�شاريع خا�صة بهم ،مثل املج ّمعات ال�سكنية ومراكز الت�سوق.
نطاق كل ذلك كبري .فبحلول منت�صف الثمانينيات« ،مت بناء مايقرب من خم�سة يف املئة من جمموع
امل�ساكن التي ُ�ش ّيدت يف البالد من قبل اجلي�ش ولأجل اجلي�ش ،مبا يف ذلك ن�سبة كبرية داخل املدن
الع�سكرية اجلديدة املتناثرة يف ال�صحراء» )15(.ومنذ العام � ،1991أ�شرف وزير الدفاع طنطاوي
على انتقال �سكن ال�ضباط باجلملة باجتاه ماي�سمى باملدن الع�سكرية �أو املدن «ال�صحراوية» ،حيث
ُ�ش ِّيد  24منها ،يف حني التزال ثالث مدن �أخرى قيد التخطيط والإن�شاء واليزال ُيط َلق ا�سم «املدن
الع�سكرية» على �أول جيلني من هذه املدن ،التي مت تخ�صي�ص قطع �سكنية كبرية منها ومايرتبط
بها من مرافق لل�ضباط .هذه املدن ،التي ُيطلق عليها حالي ًا ا�سم «املجتمعات العمرانية اجلديدة»،
تو�سعت مع تعميق خ�صخ�صة االقت�صاد
مفتوحة �أي�ض ًا �أمام الطبقة الو�سطى اجلديدة ال�صاعدة التي ّ
امل�صري خالل العقد املا�ضي .وهي تفاخر حالي ًا ب�سكانها البالغ عددهم خم�سة ماليني ن�سمة ،و ُيتو َّقع
�أن ي�صل عددهم النهائي �إىل  17مليون ن�سمة .ومع انتقال ال�ضباط �إىل تلك املدن ،ا�ست�أجر �أو ا�ستملك
املدنيون املنتمون �إىل الطبقة الو�سطى �أو دون الو�سطى والتجار ال�صغار م�ساكنهم ال�سابقة يف مناطق
مثل مدينة ن�صر يف القاهرة ،التي بنيت �أ�ص ًال لإ�سكان ال�ضباط ،مايق ّدم دلي ًال �إ�ضافي ًا على الف�صل
املرت�سخ بني الف�ضائني الع�سكري واملدين.
ّ
وتعزّز العزلة نف�سها بنف�سها .تتج ّدد �شبكات ال�ضباط يف النوادي االجتماعية الكثرية التي يقيمها
كل فرع و�إدارة من القوات امل�سلحة ،وحتى امل�صانع الع�سكرية كل على حدة ،يف املدن امل�صرية
الرئي�سة .تو ّفر هذه الأندية اخلدمات املدعومة ل�سلك ال�ضباط� ،سواء العاملني منهم �أم املتقاعدين،
حيث ُت�ستخدم ك�صاالت �أفراح �أو لتقدمي الطعام يف املنا�سبات االجتماعية الأخرى ،وذلك بن�صف
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�سعر ال�صاالت التجارية .كما يو ّفر بع�ضها الإقامة امل�ؤ ّقتة لل�ضباط� ،إ�ضافة �إىل الفنادق واملنتجعات
التي تديرها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف املناطق ال�ساحلية املرغوبة يف �سواحل ال�شمال و�سيناء والبحر
الأحمر .وب�إمكان املدنيني �أي�ض ًا ،الذين لديهم املال والعالقات ،ا�ستخدام خمتلف هذه املرافق ،ويف
�أغلب الأحيان ه�ؤالء هم �أفراد الطبقة ال�سيا�سية �أو �أجهزة الدولة �أو �أبنا�ؤهم .ولعل مايك�شف عن
طبيعة الوعي الطبقي اجلديد جلمهورية ال�ضباط هو �أن املن ّقبات والرجال الذين يرتدون اجلالبية
الفالحية ،يمُ َنعون من دخول النوادي الع�سكرية ،وذلك ملا لهذه الأزياء من داللة وا�ضحة على تدنيّ
()16
امل�ستوى الطبقي.
ف�ض ًال عن ذلك ،تدير القوات امل�سلحة متاجر وتعاونيات ا�ستهالكية وحمطات وقود خا�صة بها،
حيث ي�ستطيع الع�سكريون و�أفراد عائالتهم �شراء ال�سلع اال�ستهالكية ب�أ�سعار خم ّف�ضة .كما حت�صل
العائالت على «كارنيه» ،وهي ق�سائم ل�شراء االحتياجات
اليزال الدخول �إىل �سلك ال�ضباط يو ّفر و�سيلة
املنزلية الأ�سا�سية؛ وقد يح�صل ال�ضباط املتن ّفذون على
الرتقاء ال�سلم االجتماعي و�ضمان الأمان الوظيفي
عدد �إ�ضايف من الدفاتر «الكارنيه» الإ�ضافية ،بد ًال من
بالن�سبة �إىل الكثريين.
املخ�ص�ص لهم والذي يكون عاد ًة اثنني �أو ثالثة،
العدد
ّ
حيث ي�ستطيعون �إعطاءها �إىل الأقارب �أو الأ�صدقاء .هذه
امليزات الأخرية ُمتاحة جلميع اجلنود و�ضباط ال�صف وال�ضباط املتط ّوعني (�أي غري املج ّندين) يف
القوات امل�سلحة والبالغ عددهم  ،148500لكن هذا يحجب حقيقة �أن معظم املزايا واالمتيازات تجُيرَّ
ل�صالح كبار ال�ضباط.
اليزال الدخول �إىل �سلك ال�ضباط يو ّفر و�سيلة الرتقاء ال�سلم االجتماعي و�ضمان الأمان الوظيفي
بالن�سبة �إىل الكثريين )17(.لكن فيما حلق �سلك ال�ضباط بالأمناط اال�ستهالكية وال�سكنية املنف�صلة
للطبقة الو�سطى اجلديدة� ،أ�صبح االن�ضمام �إىل ال�سلك يتّ�سم بدرجة �أقل بكثري من الدميقراطية.
و�أ ّدى ذلك �إىل �إلغاء تدريجي لأحد �أهم مظاهر امل�ساواة االجتماعية التي مت ّيز بها عهد عبد
النا�صر ،والتي �س ّهلت دخول �أبناء العائالت الفقرية �أو الأمية وعائالت الطبقة دون الو�سطى �إىل
الكليات الع�سكرية� .أما الآن ،فال تتجاوز ن�سبة الرت ّقي من رتبة جندي متط ّوع �أو �ضابط �صف (غري
املج ّندين) ع�شرة يف املئة من ن�سبة ال�ضباط اجلدد الذين يتم قبولهم� .أما الذين ي�صبحون �ضباط ًا
ممن ينتمون �إىل
بهذه الطريقة ،فال ُي َر َّقون �إىل مابعد رتبة نقيب ،مايح ّد من عدد ونفوذ املقبولني َّ
جماعات الدخل املحدود .وي�ش ّكل التح�صيل العلمي حاجز ًا �إ�ضافي ًا ،حيث ُي َّ
حظر على املتقدِّ مني الذين
اليحمل والداهم �شهادات جامعية من دخول الكلية الع�سكرية .ويف كل الأحوال ،ينتمي احلا�صلون
على درجات عليا يف امتحانات القبول عاد ًة �إىل عائالت قادرة على حت ّمل نفقات املدار�س اخلا�صة
�أو الدرو�س اخل�صو�صية الإ�ضافية.
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املدنيون بو�صفهم �أعيا ًال

يتم َّثل الوجه الآخر لآثار االندماج يف نظام املح�سوبيات الذي � ّأ�س�سه مبارك على جمهورية ال�ضباط،
يف تخ ّليها عما تب ّقى من تع ّلق ب�إرث العهد النا�صري املتم ّثل يف ال�سيا�سات احلكومية االجتماعية
الهادفة �إىل �إعادة توزيع الرثوة .وتب َّنت بد ًال من ذلك مقاربة �أبوية جتاه الغالبية العظمى من امل�صريني
الذين مل ي�ستفيدوا من الإ�صالحات االقت�صادية الليربالية اجلديدة التي ُط ِّب َقت خالل العقد املا�ضي.
وقد حتولت الرعاية االجتماعية والتنمية �إىل �صدقات وحظوات ،بدل �أن تكون ا�ستحقاقات ،متنح
وفق ًا لتقدير ومزاج القادة ،با�ستخدام الأموال والأ�صول التي يتح ّكمون بها ح�صر ًا.
فحني تبني القوات امل�سلحة اجل�سور والطرق ال�سريعة بني املدن والطرق الدائرية واملخابز وحمالت
اجلزارة يف الأحياء املدنية الفقرية ،وحمطات تنقية املياه وحتليتها ،ت�صفها ب�أنها «هدية �إىل �شعب
م�صر» ،متجاهل ًة حقيقة �أن املوارد امل�ستخدمة يف نهاية املطاف ت�أتي من املال العام �أو ينبغي �أن تدخل
�إىل خزينة الدولة .وحر�ص ًا منها على تعزيز �صورتها كفاعلة خري ،تعلن القوات امل�سلحة دوري ًا كذلك
عن توزيع ع�شرات الآالف من «ال�شنطات» الغذائية املجانية على الفقراء وامل�ستفيدين من ال�ضمان
االجتماعي يف عيدي الفطر والأ�ضحى.
وقد جل�أ املجل�س الأعلى للقوات امل�سلحة ب�صورة متزايدة �إىل تب ّني هذا املوقف الأبوي ،بعد �أن
بد�أت عالقته بالأحزاب ال�سيا�سية اجلديدة ،وخ�صو�ص ّا
تقوم هذه النزعة الأبوية للمجل�س الع�سكري على
الإ�سالميني ،تتّ�سم باخل�صومة بعد �صيف العام .2011
ثقافة ع�سكرية تعترب املدنيني � ّ
أقل �ش�أن ًا �أو «�أعيا ًال».
ففي ت�شرين الأول�/أكتوبر ،على �سبيل املثال� ،أعلن طنطاوي
تخ�صي�ص  3876فدان ًا من الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها
اجلي�ش لبناء م�ساكن للمدنيني يف �أ�سيوط ،ثم �أ�صدر مر�سوم ًا يق�ضي بالتربع مبلياري جنيه م�صري
( 333مليون دوالر) من �أموال اجلي�ش لبناء «م�ساكن اجتماعية» يف املدن لذوي الدخل املحدود،
وذلك يف ذروة االحتجاجات املناه�ضة للمجل�س الع�سكري التي �شهدها �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب.
كانت املبادرة الأخرية جزء ًا من خطة وطنية لبناء مليون وحدة �سكنية يف كل حمافظات م�صر على
أرا�ض يف
مدى خم�س �سنوات؛ وتقوم القوات امل�سلحة ببناء  25000وحدة منها� ،إىل جانب «التربع» ب� ٍ
القاهرة وحلوان ومدن �أخرى .بعد ذلك ب�أ�سبوعني فقط� ،أعلن املجل�س الع�سكري �أنه �سيقر�ض البنك
املركزي مبلغ مليار جنيه ( 167مليون دوالر) لدعم اجلنيه امل�صري حني تع ّر�ض �سعر �صرفه �إىل
الرتاجع .باخت�صار ،يزعم املجل�س الع�سكري �أنه �ضخّ ماجمموعه  12.2مليار جنيه م�صري (2.33
مليار دوالر) من موارده اخلا�صة يف جهاز الدولة خالل ال�سنة املُنتَهية يف �آذار/مار�س .2012
تقوم هذه النزعة الأبوية للمجل�س الع�سكري على ثقافة ع�سكرية تعترب املدنيني �أق ّل �ش�أن ًا �أو «�أعيا ًال».
يف عهد عبد النا�صر كانت اجلداريات والأ�شكال الفنية الأخرى يف و�سائل الدعاية ال�سيا�سية ُتظهِ ر
اجلنود وهم ي�صنعون امل�ستقبل يد ًا بيد �إىل جانب الفالحني والعمال واملعلمني �أو املث ّقفني .لكن املل�صق
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الذي ت�ص َّدر احلملة الإعالمية التي �أطلقها املجل�س الع�سكري ،يف �آذار/مار�س  ،2012حتت عنوان
«اجلي�ش وال�شعب �إيد واحدة» ،ك�شف عن نظرة خمتلفة متام ًا .يتم ّثل اجلي�ش ،يف هذا املل�صق ،يف
�صورة جندي بكامل ع ّدته القتالية� ،أما الطفل الر�ضيع الذي يحمله هذا اجلندي بني ذراعيه فهو
كناية عن «ال�شعب» .وي�ستح�ضر ذلك �إىل الذهن امل�صطلح العامي امل�صري «عيال» (�أي املُعالني)
وجهه مبارك �إىل
الذي ُي َ
�ستخدم لو�صف الزوجات والأطفال ،والذي يذ ِّكر �أي�ض ًا بالنداء املبا�شر الذي ّ
«�أبنائي» ال�شعب امل�صري يف خطاب متلفز خالل الأيام الأخرية من حكمه .وهذا يعك�س االعتقاد ب�أن
املجل�س الع�سكري هو بال�ضرورة «الأعلم» عندما يتع ّلق الأمر مب�صالح م�صر واحتياجاتها ،كما يعك�س
قناعته ،التي التقل �أنان ّية عن ذلك االعتقاد ،ب�أن ال�سيا�سيني والبريوقراطيني املدنيني �أقل كفاءة
ونزاهة ووطنية� ،أو على �أقل تقدير يحتاجون �إىل التوجيه الأبوي.
وقد ا�ستخدم اخلطاب املعادي للمدنيني لتربير اخرتاق ال�ضباط ال�سابقني جلميع �أجهزة الدولة،
و�إ�شراك القوات امل�سلحة وال�شركات والهيئات االقت�صادية الع�سكرية يف تقدمي اخلدمات االجتماعية
واملنافع العامة الأخرى �إىل جانب جمموعة وا�سعة من ال�سلع اال�ستهالكية .وتعود جذور هذا اخلطاب
�إىل �سعي عبد النا�صر �إىل تعزيز م� ّؤهالت كبار ال�ضباط ،ليجعل منهم «جمموعة من الكوادر
التكنوقراطية القادرة على حت ّدي نظرائها املدنيني بفاعلية» )18(.لكن االدعاء اليوم ب�أن املدراء
الع�سكريني ي�ستطيعون القيام بكل �شيء على نحو �أف�ضل من نظرائهم املدنيني ،ينطوي على قد ٍر من
الت�ضليل واخلداع .ف�إن قدرة املتقاعدين الع�سكريني على «تدبري الأمور» هي نتيجة ُمتو َّقعة لأنهم هم
الذين �أوجدوا جزء ًا كبري ًا من النظام الإداري الذي يعملون �ضمنه وتتوغل فيه �شبكاتهم ،ماي�س ِّهل
عليهم ال�سلوك ب�سهولة و�أمان عرب دهاليزه.
يف احلقيقة� ،إن ارتفاع معدالت الف�ساد يف م�صر (�ص ّنفتها منظمة ال�شفافية الدولية يف العام
 2011يف املرتبة  112من بني  182بلد ًا) وم� ّؤ�شراتها االجتماعية ال�ضعيفة (يعي�ش  40يف املئة من
ال�سكان عند �أو حتت خط الفقر املتمثل بدوالرين يف اليوم ،يف حني عاودت الأمية االرتفاع لت�صل
�إىل  27يف املئة وفق ًا للأرقام الر�سمية) ال ُيعتبرَ م�ؤ�شر ًا �إيجابي ًا على امل�ساهمة التي قدمتها جمهورية
ال�ضباط لإدارة الدولة امل�صرية .لذلك ،جل�أ املجل�س الع�سكري مرار ًا وتكرار ًا �إىل خطاب قومي قائم
على ا�ستح�ضار «انت�صار» القوات امل�سلحة يف حرب العام � 1973ضد �إ�سرائيل ،مقرون ًا ب�إ�شاراته
املتك ّررة �إىل «الأيدي اخلف ّية» و«امل�ؤامرات اخلارجية» ،للدفاع عن م�صادرته احلقَّ يف حتديد امل�صلحة
الوطنية.
ي�ستخدم املجل�س الع�سكري هذا اخلطاب ليدافع عن زعمه ب�أنه الميكن عموم ًا ترك ال�ش�ؤون
ّ
التدخل يف جماالت ال�سيا�سة
اخلارجية والدفاع يف �أيدي القادة املدنيني ،ولي�ؤ ّكد على ح ّقه يف
بحجة �أنها قد ت�ؤ ّثر على الأمن القومي من
الداخلية مثل توفري الغذاء �أو �إعادة الهيكلة االقت�صادية ّ
خالل الت�س ّبب يف حدوث ا�ضطرابات اجتماعية وعدم ا�ستقرار �سيا�سي .وي ّدعي املجل�س الع�سكري،
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عرب و�ضع هذه العناوين حتت عنوان «الأمن القومي»� ،أن له و�ضع ًا خا�ص ًا ي�ستوجب اعتباره و�ص ّي ًا
عزعة لال�ستقرار
على النظام الد�ستوري يف م�صر ،ماي�ضفي عليه واجب منع الت�أثريات املحتملة املُزَ ِ
الناجمة عن عملية التح ّول الدميقراطي «املفرط» .وها هو يقوم بذلك الآن با�سم «الثورة» :فمن خالل
النظام امللكي يف العام ،1952
م�صادرته لهذا امل�صطلح ،واخللط بينه وبني �إطاحة القوات امل�سلحة
َ
ربر
يعيد املجل�س الع�سكري تن�صيب نف�سه على �أنه الأب امل� ّؤ�س�س للتح ّول الدميقراطي يف م�صر ،وي ّ
احتفاظه بال�سلطات التقديرية واال�ستقالل الكاملني.

الدفاع عن جمهورية ال�ضباط
قام املجل�س الع�سكري ،وبعناد متزايد منذ �إطاحة مبارك ،بالتعبئة للدفاع عن مكانته اال�ستثنائية،
وعن امل�صالح اجلوهرية جلمهورية ال�ضباط ،فيما ق ّدم ذلك وك�أنه دفاع ًا عن القوات امل�سلحة .فبعد
عقود ن�أى بنف�سه فيها عن لعب دور مبا�شر يف ال�سيا�سة الوطنية واحلكومة� ،أعاد منذ تو ّليه ال�سلطة يف
�شباط/فرباير  2011تعريف عالقته بالدولة امل�صرية ،وبالتايل ت�أكيد �أولوياته امل� ّؤ�س�سية وال�سيا�سية
على نحو �أكرث و�ضوح ًا من �أي وقت م�ضى .وي�سعى املجل�س الع�سكري �إىل احلفاظ على امتيازاته
ال�سيا�سية ،ومكاف�آته املادية ،ومكانته االجتماعية التي
يعتقد �أنها جميع ًا ا�ستحقاقات لقاء دفاع القوات امل�سلحة
ي�سعى املجل�س الع�سكري �إىل احلفاظ على امتيازاته
عن م�صر ،كما ي�سعى �إىل تعزيزها بح�صانة قانونية ر�سمية
ال�سيا�سية ،ومكاف�آته املادية ،ومكانته االجتماعية
ً
عن �أي من �أفعاله ،ما�ضيا �أو م�ستقب ًال ،على ح ّد �سواء.
التي يعتقد �أنها جميع ًا ا�ستحقاقات لقاء دفاع القوات
وبالن�سبة �إىل املجل�س الع�سكري ،هذا يف�ضي على وجه
امل�سلحة عن م�صر ،كما ي�سعى �إىل تعزيزها بح�صانة
التحديد �إىل ت�أكيد حقه يف ال�سيطرة املطلقة على ميزانية
قانونية ر�سمية عن �أي من �أفعاله ،ما�ضي ًا �أو م�ستقب ًال،
الدفاع ،وامل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية ،واقت�صاد
حد �سواء.
على ّ
امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية الر�سمي وامل�شاريع التابعة له .كما
ميار�س حرية الت�ص ّرف املطلقة يف ا�ستخدامه الأ�صول واملوارد النا�شئة عنها جميع ًا .ف�ض ًال عن ذلك،
يرغب املجل�س الع�سكري يف احلفاظ على النفوذ الفعلي جلمهورية ال�ضباط يف جهاز الدولة ويف
اجلزء اململوك للدولة من االقت�صاد امل�صري ،وعلى الفر�ص التي يو ّفرها هذا للتم ّدد �إىل القطاع
اخلا�ص �أو القطاع املختلط على نحو متزايد� .أما جناح املجل�س الع�سكري �أو ف�شله يف احلفاظ على
الو�ضع الراهن من خالل �إن�شاء و�صاية ع�سكرية ر�سمية ،فيتو ّقف على كيفية تط ّور العملية ال�سيا�سية
والد�ستورية يف الفرتة املقبلة.

ت�شكّل الو�صاية الع�سكرية

مرجح ًا على الدوام ،لكنه مل يكن حتمي ًا.
كان فر�ض �شكل من �أ�شكال الو�صاية الع�سكرية �أمر ًا ّ

يزيد صايغ

لقد �أ�صبح املجل�س الع�سكري �أكرث قوة و�أكرث عر�ضة يف �آن ،بعد �إطاحة مبارك .فاالنتفا�ضة ال�شعبية
قذفته �إىل واجهة ال�صدارة ال�سيا�سية ،لكنها ا�ضط ّرته �أي�ض ًا �إىل البحث عن و�سائل يع ّو�ض بها خ�سارة
�شبكة العالقات ال�شخ�صية والتفاهمات غري الر�سمية التي �أ ّمنت جمهورية ال�ضباط يف ظل حكم
مبارك .ولع ّل هذا يف�سر �سل�سلة املحاوالت التي يقوم بها املجل�س الع�سكري لتحويل ال�سلطات التي
توالها يف �شباط/فرباير � 2011إىل مبادئ «فوق د�ستورية» من �ش�أنها �إ�ضفاء الطابع امل� ّؤ�س�سي الثابت
على امتيازاته وح�صانته �ضمن ترتيبات ر�سمية ،وو�ضعها ب�شكل دائم فوق الدولة امل�صرية.
كان �آخر هذه املحاوالت الإعالن الد�ستوري املك ّمل الذي �أ�صدره املجل�س الع�سكري يف  17حزيران/
يونيو  .2012بهذه اخلطوة� ،أعلن املجل�س عن نيته االنتقال �إىل املوقع القيادي الأول ،منهي ًا فرتة
ال ِعر�ضة وعدم اليقني التي جنمت عن �إطاحة مبارك يف ال�سنة ال�سابقة .يف ظاهر الأمر ،ف�إن
ال�سلطات املُط َلقة التي �أ�سبغها املجل�س الع�سكري على نف�سه �صاحلة فقط �إىل �أن ُي�صاغ د�ستور جديد
يحدِّ د �صالحيات الرئا�سة والربملان وي�سمح ب�إجراء انتخابات عامة جديدة .لكن عملي ًا ،رتّب املجل�س
الع�سكري «املجاالت املحجوزة» التي ي�سعى �إىل تكري�سها ك�صالحيات وا�ستثناءات دائمة يف الد�ستور
اجلديد .وقد و�ضع املجل�س نف�سه يف منزلة بارزة مت ّكنه من فر�ض ال�شروط ،وخ�صو�ص ًا عرب متكني
نف�سه من طلب �إعادة �صياغة املواد الد�ستورية التي يعرت�ض عليها ،وج ْعل انتخاب برملان جديد يتو ّقف
على �إقرار الد�ستور اجلديد.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،جاء الإعالن الد�ستوري املك ّمل على الفور يف �أعقاب القرار الذي اتخذته املحكمة
قا�ض ع�سكري �سابق ع ّينه مبارك يف العام  – 2009باعتبار انتخاب
الد�ستورية العليا – التي ير�أ�سها ٍ
ثلث �أع�ضاء الربملان غري قانوين وقانون االنتخابات اجلديد ال�صادر يف ت�شرين الأول�/أكتوبر 2011
غري د�ستوري .على ذلك� ،أ�صدر املجل�س الع�سكري مر�سوم ًا �إ�ضافي ًا � َأم َر بح ّل الربملان بر ّمته .وبذلك
جنز تقريب ًا خالل الأ�شهر ال�ستة ع�شر
�ألغى الإعالنان ال�صادران عن املجل�س العك�سري كل �شيء �أُ ِ
ال�سابقة من املرحلة االنتقالية .وهكذا ،فر�ض فعلي ًا املجل�س الع�سكري من جانب واحد مرحلة انتقالية
ّ
ومر�شحي الرئا�سة كما فعل يف املا�ضي .وحدها
ثانية ،من دون الت�شاور مع الأحزاب ال�سيا�سية
االنتخابات الرئا�سية جرت وفق ًا للإجراءات واجلدول الزمني اللذين ح ّددهما املجل�س الع�سكري يف
 30كانون الثاين/يناير .2012
غامر املجل�س الع�سكري بالنتيجة ،فتح ّرك ب�سرعة لتعزيز موقفه .وبعد
حتى يف ذلك الوقت ،مل ُي ِ
يوم من ن�شر الإعالن الد�ستوري املُك ِّمل� ،أعلن املجل�س الع�سكري �إعادة ت�شكيل جمل�س الدفاع الوطني،
الذي كان قد �أحياه قبل �أربعة �أيام ،و�أ�صدر القواعد والإجراءات التي حتكم ع�ضويته .كان جمل�س
الدفاع حتى ذلك احلني غري فاعل ،فقد �أن�شئ �أ�ص ًال يف عهد عبد النا�صر ثم �أُ ِّ�س�س ر�سمي ًا يف د�ستور
العام  1971ك�أداة لل�سلطة الرئا�سية ،لكن مل ي�صدر قانون يح ّدد نظامه الأ�سا�سي ،ونادر ًا ما اجتمع �أو
مار�س �أي �سلطة وا�ضحة .وي�سعى املجل�س الع�سكري الآن �إىل حتويل جمل�س الدفاع �إىل �آل ّية م� ّؤ�س�سية
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ميكنه من خاللها �ضمان ا�ستقالله الدائم عن ال�سيطرة املدنية ،ويف الوقت نف�سه ممار�سة الرقابة
ّ
والتدخل ،وفق ًا لتقديره ،يف جماالت ال�سيا�سة املدنية.
طبق ًا للد�ستور ،يرت�أّ�س رئي�س اجلمهورية جمل�س الدفاع الوطني ،لكن املجل�س الع�سكري ح�شد كل
الظروف �ض ّده ب�إعالنه �أن املجل�س �سيتك ّون من � 16إىل  17ع�ضو ًا ،منهم � 10إىل  12من �صفوف
املجل�س الع�سكري .وق ّرر كذلك �أن جمل�س الدفاع الينعقد �أو يتّخذ قرارات �إال بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه.
هكذا ،ف�إن جمل�س ًا ع�سكري ًا م�ص ّغر ًا �سيقود فعلي ًا الدولة امل�صرية ب�شكل دائم.
وت�أكيد ًا على ا�ستقالليته وحرمان مر�سي ب�شكل ا�ستباقي من �سلطاته �أكرث من ذلك� ،أعلن املجل�س
الع�سكري تالي ًا �أنه عينّ جرنا ًال مدير ًا للرئا�سة .ثم �أ ّكد املجل�س �أن رئي�سه طنطاوي �سيحتفظ مبن�صب
وزير الدفاع يف احلكومة القادمة وب�صالحيات القائد العام للقوات امل�سلحة امل�صرية.

بني الو�صاية الع�سكرية و«الدولة اخلف ّية»

التو�صل �إىل توافق قوي على احل ّد من ال�سلطات
يتعينّ على مر�سي والأحزاب ال�سيا�سية يف م�صر ّ
اال�ستثنائية التي ي�سعى املجل�س الع�سكري �إىل ت�ضمينها يف الد�ستور اجلديد ،من �أجل جت ّنب قيام
و�صاية ع�سكرية �صريحة .كما عليهم تعزيز هذا التوافق من خالل ماتب ّقى من العملية االنتقالية
ومب�ستوى من الوحدة الوطنية مل يظهروه حتى الآن.
وعليهم الإدراك ب�أن هواج�س �ضباط القوات امل�سلحة حيال
يتعينّ على مر�سي والأحزاب ال�سيا�سية يف م�صر
رواتبهم وظروفهم املعي�شية حقيقية ،والبحث عن �سبل
احلد من ال�سلطات
التو�صل �إىل توافق قوي على ّ
ّ
اال�ستثنائية التي ي�سعى املجل�س الع�سكري �إىل ت�ضمينها لكي تعالج احلكومة تلك االحتياجات الفعلية .غري �أن ذلك
يعزّز �ضرورة حتقيق الرقابة املدنية الف ّعالة على تفا�صيل
يف الد�ستور اجلديد من �أجل جتنّب قيام و�صاية
ميزانية الدفاع و�أي م�صادر متويل �أخرى ت�ستفيد منها
ع�سكرية �صريحة.
القوات امل�سلحة ،مبا يف ذلك امل�ساعدة الع�سكرية الأمريكية
واالقت�صاد الع�سكري .فيجب توفري احتياجات القوات
امل�سلحة ك�أحد واجبات ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية ،ولي�س كا�ستحقاق ميليه املجل�س الع�سكري
عرب �سلطاته التقديرية.
واليق ّل �أهمية عن ذلك بالن�سبة �إىل الهيئات املدنية النا�شئة �أن تقف يف وجه ا ّدعاءات املجل�س
الع�سكري ب�أنه يقوم بدور الو�صاية بو�صفه «حامي» الد�ستور� ،أو �أنه يتمتّع بو�ضع ا�ستثنائي ي�ضعه ب�شكل
دائم فوق ال�سلطة والقانون املدن َّيني .ويظهر مر�سوم �أ�صدره طنطاوي يف � 10أيار/مايو  ،2011مينع
مقا�ضاة �ضباط القوات امل�سلحة امل�صرية ،العاملني واملتقاعدين على ح ّد �سواء ،املتّهمني بـ«الك�سب
غري امل�شروع» �أمام غري املحاكم الع�سكرية� ،أن عدم اخل�ضوع �إىل القانون املدين ي�ش ّكل هاج�س ًا خا�ص ًا
للمجل�س الع�سكري.

يزيد صايغ

مل يتع ّلم املجل�س الع�سكري حتى الآن �أنه الميكنه �أن يحتفظ بكل �شيء و�أال يتخ ّلى عن �أي �شيء.
بيد �أنه غري قادر على ترجمة ال�سلطات التي اليزال ميلكها �أو امل�ستويات العالية من الثقة والقبول
التي اليزال ينالها من املواطنني عام ًة� ،إىل تعبئة �سيا�سية ف ّعالة ،وال �إىل �إ�ضفاء ال�شرعية على ّ
تدخله
امل�ستمر يف املجال املدين .هذا يو ّفر ملر�سي والطبقة ال�سيا�سية اجلديدة النا�شئة �إمكانية تو�سيع
االنفتاح الدميقراطي يف م�صر بح ّيز �ض ّيق ولكن حيوي .لكن يجب �أن يتو ّقعوا �أنهم ك ّلما تق ّدموا،
ازدادت مقاومة ال�شبكات واملعاقل الإدارية املتبقية جلمهورية ال�ضباط� .إن ح�ضورها ونفوذها باديان
متام ًا للعيان حتى الآن ،غري �أن قيام ال�سلطات املدنية بتقلي�صها يف ظ ّل التح ّول الدميقراطي قد
يجعلها تتح ّول �إىل «دولة خف ّية» ُم َّ
بطنة ،تعرقل �سيا�سات احلكومة والإ�صالحات وتعيق تقدمي اخلدمات
العامة ،ماي�ؤ ّدي �إىل تقوي�ض �أداء و�شرعية ال�سلطات املدنية املنتخبة دميقراطي ًا .ولن تولد اجلمهورية
الثانية يف م�صر �إال عندما ُت َف َّكك جمهورية ال�ضباط و ُت�ستَخ َرج من باطن الدولة امل�صرية بالكامل.
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نبذة عن الكاتب
يزيد �صايغ باحث �أول يف مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط يف بريوت ،حيث يرت ّكز عمله
على العالقات العربية املدنية-الع�سكرية ،والأزمة واملعار�ضة يف �سورية ،و�إ�صالح قطاع
الأمن يف البلدان العربية التي مت ّر يف مراحل انتقالية� ،إ�ضاف ًة �إىل ال�صراع الإ�سرائيلي-
الفل�سطيني.
عمل �صايغ قبل ذلك �أ�ستاذ درا�سات ال�شرق الأو�سط يف جامعة «كينغز كولدج» يف لندن
حتى العام  .2011وبني العامني  1994و� ،2003شغل من�صب م�ساعد مدير للدرا�سات يف
مركز الدرا�سات الدولية يف كامربيدج .كما تر�أّ�س برنامج ال�شرق الأو�سط يف املعهد
الدويل للدرا�سات اال�سرتاتيجية يف لندن بني العامني  1998و� .2003سبق له �أي�ض ًا �أن �شارك
ب�صفته م�ست�شار ًا ومفا ِو�ض ًا يف البعثة الفل�سطينية �إىل حمادثات ال�سالم مع �إ�سرائيل بني
العامني  1991و .1994ويق ّدم �صايغ ،منذ العام  ،1998امل�شورة ال�سيا�سية والتقنية حول
حمادثات الو�ضع النهائي لل�سالم والإ�صالح الفل�سطيني.
ل�صايغ م�ؤّلفات عديدة ،كان �آخرها«We Serve the People»: Hamas Policing in Gaza :
)(2011؛ و«بناء الدولة �أم �ضبط املجتمع؟ القطاع الأمني الفل�سطيني والتح ّول ال�سلطوي
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة» ()2011؛ و«�إ�صالح قطاع الأمن يف املنطقة العربية:
التحديات التي تواجه و�ضع �أجندة حملية» (.)2008
�شكر
امل�ؤ ّلف مدين �إىل ال�ضباط املتقاعدين وامل�س�ؤولني احلكوميني ال�سابقني والباحثني واخلرباء
امل�صريني ،وامل�س�ؤولني واخلرباء الأمريكيني ،الذين قابلهم �أو ا�ست�شارهم خالل �إعداد
هذه الورقة .وهو مدين �أي�ض ًا ب�شكل خا�ص �إىل دميا بابلي و�سماح ح ّمود وروى الأوبري على
م�ساعدتهنّ البحثية له .وي�شكر كذلك معهد الواليات املتحدة لل�سالم وجمل�س بحوث الفنون
والإن�سانيات الربيطاين لدعمهما املراحل ال�سابقة من بحثه يف الفرتة .2010-2005

مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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