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الحالية المعادلة: في مصر الجيش والدستور  

  

   توفيق أكليموندوس

، ظل ١٩٥٢عام منذ فيما وراء التطورات والمستجدات والتغيرات التي طرأت على النظام السياسي في مصر 
 ١٩٧٧ النظام في عامي الجيش تدخل أنقذ فقد .بقاء النظام نفسهالضامن ا+كبر ل ھو في النھاية الجيش

  .١٩٧١في  للنظام حاسمةوكانت مساندته ١٩٨٦و

فإن فمن ناحية، . ھي صيغة ھجين وھو ما يجعل وصفھا أمرا مركبا ومعقدا ١٩٥٢الصيغة السائدة منذ ف
القانون، بل وعلى الدولة أن تحصل وھو أكبر مالك عقاري في البلد بحكم  ،صاحب السلطة الحاسمة ھو الجيش

رئيس  أن يطيع فإن الجيش يقبل بوضوح أخرى،ومن ناحية  .على موافقته قبل بيع أو تخصيص ا+راضي
   .القرار واتخاذالذي يتخذ القرار بالحرب وله سلطة التعيين  سلحةالدولة الذي ھو القائد ا+على  للقوات المُ 

لضرورة أعلى يشغله با ف� ،فاعدمنصب وزير ال أما
وحدث ذلك  -من ذلك أكثر بل : أقدميةوة الضباط رتب

كانت  -اركعلى ا+قل في حالة واحدة تحت حكم مب
ُمحالة ) عبالطب ةعسكري وھي(الشخصية الًمَعينة 

أبو  واء يوسف صبريالل للتقاعد منذ فترة وأعني
  .طالب

تلك السائدة في كانت الع�قات تشبه ى، خربعبارة أ
ھناك  +ن" تشبه" وأستخدم كلمةستقرة، ديمقراطية م

لم يتول السلطة  ،فمن ناحية. كبيرة اخت�فاتبالفعل 
نعرف ما  ذلك فنحن >لو ،أبداً  في مصر رئيس مدني

إذا كان الجيش كان سيعتبر نفسه ُملزماً بھذه القواعد 
في حالة كون رئيس الدولة غير قادم من صفوف 

وحتى تجاه  ومن ناحية أُخرى،. القوات المسلحة
 مترسخا أبدالم يعتبر ھذا النموذج  ،"عسكري"يس رئ

مرتكزا  أبدالم يكن  ذلك +ن النظام .بشكل كاملفعلياً 
 - جزئياقل على ا+- يعتمدحرة بل كان  على انتخابات

فكان  ،وبما أن الجيش ھو صاحب القوة. على القوة
. ١ي ھذه القواعدلديه الفرصة دوماً Eعادة النظر ف

لكان أمكن للرئيس  ،نا في نظام ديمقراطيكُ  فلو
 إلىغزالة  دون الحاجة  مبارك إقالة وزير الدفاع أبو

ولم يكن ليخشى  إليھالجأ  التيكل الحيل والتحوطات 
ولو كنا في نظام  .ضباط الجيش ردود أفعال
لما كان استطاع المشير طنطاوي  ديمقراطي،

والمؤسسة العسكري أن يوقفا بعض مشاريع 
بغض (خصة التي قررتھا حكومة أحمد نظيف الخص

   ). النظر عن من كان على صواب

 ھا الجيشفإن الميزات الذي يتمتع ب ،المقابل وفي
  :عديدة

  

                                           
حرص الرؤساء على تطوير الحرس الجمھوري، من أجل امت�ك  ١

  .قوة نخبة مخلصة للرئيس

أيار /مايو  

  ٢٠١٢   
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وجزء كبير من ھذه  -سريةبال تهميزانيتمتعت ) أ 
إيرادات ا+نشطة ا>قتصادية  خصوصاوالميزانية، 

وحتى . > تظھر في مالية الدولة للمؤسسة العسكرية،
عن الملفات ا>قتصادية لم يكن  المسئولونالوزراء 

  ؛٢على ھذه البيانات اEط�عوسعھم  في

بينما كان يتم  انتقاد الجيش،لم يكن من الممكن ) ب 
فلم يكن : وھذا المنع كان شبه كامل. الرئيس انتقاد
 -قول أن ضابطا أدين بأية مخالفة مكنمن المحتى 

نشر أي  ١٩٥٦يث يحظر قانون صادر في عام ح
لفت نظر باحث وتم . معلومة تتعلق بالجيش دون إذنه

سعد الدين إبراھيم، برسالة  واحد على ا+قل وھو
   .مھذبة وصارمة، حينما حاول تجاوز ھذا المنع

وأھمھا الجمع  ،للضباط ھناك مزايا كثيرة تمنح) ج
ي حين بين راتب التقاعد للضابط ووظيفة جديدة ف

   .يحظر القانون ذلك على المدنيين

محجوزة كما  كان ھناك على ا+قل ث�ثة مناصب) د
للضباط وھي منصب الرئيس ومنصب جرت العادة 

وكذلك منصب  ل�ستخباراتمدير اEدارة العامة 
كما يمكننا إضافة مناصب محافظي  ،وزير الدفاع
باEضافة إلى . القائمةلى ھذه الحدودية إالمحافظات 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واEحصاء الذي 
   .يترأسه دائما ضابط

 –يعرفه الكثيرون  وھذا ما > -كما كان للجيش ) ھـ 
الدولة  مختلفة لُمراقبة ما يحدث داخل جھازأساليب 

جھاز الرقابة مثل المخابرات العسكرية أو حتى 
جھون وھناك أيضا العسكريون الذي يت. اEدارية

وبشكل عام، فإن شبكات  .للعمل في القطاع الخاص
 ھناك الكثير(داخل جھاز الدولة والمجتمع الجيش 

 جالس المحليةالمو القطاع العام في العسكريينمن 
  .وفعالة كانت متعددة) مجالس المحافظاتو

في النھاية أن مسألة ع�قة السلطة ر اEشارة وتجد
إبان بشكل قوي أثيرت في مصر المدنية بالجيش قد 

  . ١٩٦٢الصراع بين ناصر وعامر في 

                                           
قد يكون بعض وزراء المالية أو محافظي البنك المركزي ممن  ٢

الصورة، لكن G تمتعوا بثقة المؤسسة العسكرية قد تم وضعھم في 
في المقابل، من المعلوم أن عددا . يتوافر لدينا مؤشرات تشير إلى ذلك

يكن لديه أي نفاذ على  اGقتصادية لمكبيرا من وزراء الوزارات 
  المعلومات والبيانات ذات الصلة

 أو> ،فائزاً  ي خرجھو الذ تذكر أن عامرنأن  يجبو
+نه كان لديه  أيضاولكن  ،الجيش ساندوه ضباط +ن

حق التعيين  تشارك" أن حجة غاية في القوة وھي
 يفتح الباب أمام الشقاق بين السلطتين" والترقية

ن ضباط قريبو اعترفوقد  .ويعرض الجيش للخطر
من ناصر مثل كمال رفعت بأن عبد الحكيم عامر 

تنظيم سلطة  اإذ يمكنف. كان على حق في ھذه النقطة
جب أن التعيين والترقية بقواعد صارمة للغاية ولكن ي

ومن المعروف كذلك  .في يد واحدة ھذه السلطة ظلت
أن أمين ھويدي بحث كثيراً مسألة الع�قات بين 

  .ش في زمن الحرب والس�ميقائد الجو الرئيس

 معروف أن الجيش في تركيا كان لدية نزعةومن ال
ويعتبر البرلمان  عتبار نفسه ا+مة ببعدھا الخالد،>

كان كما . نيةاTفي اللحظة ھو ممثل اEرادة الشعبية 
 ،يعتبر نفسه حارس المصالح الوطنيةالجيش التركي 

مكان المواجھات والمصالحات  البرلمان بينما يرى
ا>خت�فات ورغم  -ويمكننا القول كذلك  .الخاصة

ن الجيش المصري إ -الكبيرة مع الجيش التركي
في  ا+درى ھمافسوالُمجمع العسكري ا+مني يعتبرا ن

ا+منية تسيطر وكانت اللغة . مجال ا+من الوطني
وھذه  .في حقبة مبارك ا+سلوب المعرفيعلى 

 إلىوكذلك  إلى قيود موضوعيةجع الظاھرة تر
 إيجابيةلھا آثار  المعادلةوھذه  .شخصية اختيارات

فإن الجيش يعتبر نفسه  وأخيرا، .سلبية وأخرى
من رحمھا خرجت الدولة المصرية  التي المؤسسة

الحديثة، والتي حمت تلك الدولة الحديثة وجسدتھا، 
 من ذلك دقة أكثرأعرف أن الحقيقة . دولة محمد علي

ويجب  تبعات وإدراك الفاعلين لھمالكن رؤية و
والجيش أيضا، وكما ذكرت  .ا>عتبارفي  أخذھا

سالفا، أكبر مالك عقاري في البلد و> تستطيع الدولة 
وقد كانت ھذه  -بيع ا+رض دون موافقة الجيش

النقطة ا+خيرة أحد أسباب النزاع بين رجال جمال 
  .  مبارك وقادة المؤسسة العسكرية

  لياتإشكا

فمن . ما زالت ھناك العديد من العوامل المجھولة
ناحية، > نعلم بالضبط طبيعة الدور الذي سيلعبه 

 بقىوت .الجيش في عملية صياغة الدستور الجديد
أن  كما. ھناك نقاط كثيرة يجب أن يتم حلھا

 ،من ناحية ،للجيش ا>قتصاديةاEمبراطورية 
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بين  وشبكاته وأدواته داخل جھاز الدولة لن تختفي
لى وھذه الم�حظة تنسحب كذلك ع .ليلة وضحاھا

ا ضباط ا+خ�قيات ورؤية العالم اللذين ينقلھم
، وكذلك تنسحب على الع�قات الخارجية الجيش
وخصوصا ما يخص شراكته مع الو>يات  -للجيش
اطورية ما إذا كانت اEمبر ھو والسؤال ھنا. المتحدة

أن ُتعتبر عائقاً  ية يجبشبكات العسكرالو ا>قتصادية
 أنھا يمكن أن تكون أداة أمعلى طريق الديمقراطية 

   .في عملية توازن السلطات رئيسية

كما ستطرح مسألة الملكية العقارية للدولة والجيش 
وحول ھذه النقطة، أتساءل عما إذا كان . بشكل كبير

عبة الحالية في يجب أن نحافظ على قواعد الل
المحافظات الحدودية وتعديلھا بتمھل وبشكل تدريجي 

  . في باق ا+نحاء

 ،ينالسابق ينلتساؤوتساؤل آخر يتقاطع جزئياً مع ال
أن  أم واقع مر+ يكرس دستورال ا كانما إذ وھو

إذا لم يكن بإمكانه  - على اقل تقدير يجب الدستور
السلبية  ثارهآد أن يحي -تعديل ھذا ا+مر الواقع

على الثالث ھو إذا ما كان  لاؤوالتس .المحتملة
بمھمته ا+ساسية وھي حماية س�مة  ا>كتفاءالجيش 

له بمھام  ا>عترافيجب  ھل ، أما+راضي الوطنية
. اعتبار نفسه صاحب قداسة إلىيميل  نهأُخرى بما إ

إع�ن الحرب وحق  وفي نفس السياق فان مسألة
ذلك أو ا>عتراض عليه عطاء رأيه في الجيش في إ
تساؤل رابع يتعلق بتنظيم الع�قة  ھناكو .مثارة كذلك

بين الرئيس والحكومة من جانب والقوات المسلحة 
 الفحص وھي وثمة مسألة خامسة .ىأخرمن ناحية 

 ا>جتماعيةا+ُصول و ا+مني الذي يفحص المسارات
 ل�لتحاق بالكليةللمتقدمين  وا>نتماءات الحزبية

 متقدم فمن المعروف أنه كان يتم رفض أي .ةالحربي
عضواً في جماعة  ھو أو أحد أفراد عائلته يكون

ومن  .في منظمة جھادية أواEخوان المسلمين 
الواضح أن ھذا الرفض كان ينبع من منطق مشروع 

وھو عدم قبول ضباط يتلقون تعليمات من جھات  –
، لكن من الجلي -أخرى فيما يخص سلوكھم المھني

+نه يفترض (ا أن ھذا ا>ستبعاد كان غير عادل أيض
مقدما أن السلفي أو من ينتمي إلى جماعة اEخوان 

وأن المعادلة ) المسلمين لن يكون مخلصا للمؤسسة
ما  معرفة ل السادس ھوتساؤوال .تغيرت من وقتھا

مرحلة  أو "خطوات" إذا كان يجب أن تكون ھناك
توضع وتطبق  أنن الصيغ النھائية يجب انتقالية أم أ

سابعة تتعلق بصيغ الرقابة  ھناك إشكاليةو .اTن
  .البرلمانية والتنفيذية والشعبية

  : الموقف التالي وأتبنى 

وتنحصر . مھمتين أن الجيش له مھمة واحدة >) أ
ھذه المھمة، وفقا لما ھو منصوص عليه في دستور 

، في الدفاع عن وحدة أرض الوطن، طبقا ١٩٧١
الجمھورية الذي يشغل أيضا مركز  لتعليمات رئيس

إذن أنه من فيبدو  . القائد ا+على للقوات المسلحة
>  في النھاية الضروري ا>تفاق على أن الجيش

في  أوفي الحياة السياسية  يجب أن يكون له قوله
فيما يتعلق بإع�ن الحرب إ>  ،الدولة أمورير يتس

 أوة غلب القوى سواء اEس�ميوأ. وا+مور الحربية
 ورفضتبرالية قالت كلمتھا في ھذا الموضوع يالل

كحارس "ة خاصة للجيش بوضعي ا>عتراف
فمن . غير أن ا+مور ليست بھذه البساطة ."للدستور

المخابرات أن وزن ودور وتأثير الجيش و المعروف
ولن . ١٩٧١ا دستور مفي الواقع أكبر مما منحه لھ

الدولة  أعود إلى وزن ھاتين المؤسستين  في جھاز
وفي المجتمع، ولكني سأضيف أن شراكة المؤسسة 

حقيقة "العسكرية مع الو>يات المتحدة ا+مريكية ھي 
كما أذكر أن . من الصعب جدا تجاوزھا" ثقيلة

المخابرات لعبت دورا متزايدا في وضع السياسة 
الخارجية لمصر، وكانت تدير خصوصا الع�قات 

ر المعروف بعد ومن غي. مع البلدان المجاورة لمصر
أو القوى السياسية ا+خرى /ما إذا كان اEخوان و

سيقبلون اEبقاء على ھذا الوضع، وما إذا كان الجيش 
إما الخضوع لسلطة مدنية، والمخابرات سيقب�ن 

وإما إعادة توجيه الخطوط العامة للسياسة الخارجية 
من أجل أخذ رغبات الغالبية البرلمانية أو الحكومة 

ومن غير المعروف . عنھا في عين ا>عتبار المنبثقة
كذلك ما إذا كان الجيش والقوى المدنية سيتعاونون أم 

ومن الواضح، كما أشار عضو . سيدخلون في صدام
البرلمان عمرو الشوبكي، أنه يلزم عدة سنوات من 
الممارسة والتعاون والمفاوضات والصراعات من 

أتي إلى ا+مر الذي لن يت -أجل الوصول إلى الھدف
إذا أظھر اEخوان كفاءة وبراجماتية كتلك التي تحلى 

  .   بھا حزب العدالة والتنمية في تركيا
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 مؤقتة" تسوية"إلى يبدو أنه من الحكمة الوصول ) ب
 وزن المؤسسة العسكرية الواقع ا>عتبارتأخذ في 

ولكن  .لتسوية دائمة سلس بوصولوتسمح بالقيام 
رف  Yانتظار  ھل ينبغي ."مؤقتة"المھم ھو أن ُنع

يشير  أو حدوث تغير البرلمان الحالي، انقضاء فترة
تسيطر بشكل دائم  أنيمكن +ية قوة سياسية  أنه >

  على الحياة السياسية ؟

إن الروح التي يجب أن تسود في النھاية والتي ) ج
حماية : جيب أن ترشد الترتيب الدائم ھي اTتية

لعسكرية، وحماية السياسية من تدخل المؤسسة ا
المؤسسة العسكرية من التدخ�ت غير الشرعية 

  .للسياسة

ش داخل الجي التعيين سلطة أن لي يبدو  واضحاً )د
أن ھذه اليد  بيد .كون في يد واحدة فقطيجب أن ت

 صارمة بقواعد وضوابط أن تكون ملتزمةيجب 
إدارة  من يقولو. الدستورمنصوص عليھا في 
 الشقاق إلىيدعو  إنما ورا+مجماعية في مثل ھذه 

والم�حظة القادمة قد تبدو تافھة، لكن  .داخل الجيش
يجب أن يمنع : الممارسات السابقة تجعلھا مھمة

فمن المعروف أن عبد ". اللعب بالرتب"الدستور 
الحكيم عامر أيام عبد الناصر ترقى مرة واحدة من 

كما أن يوسف صبري أبو . رتبة رائد إلى رتبة لواء
عندما أصبح وزيرا  ھو أيضا قد قفز رتبةطالب 
و> يسعنا بشكل كاف وصف كم تضايق ھذه . للدفاع

    . الممارسات الضباط

يكون للبرلمان الحق على ا+قل  لماذا > أفھم> ) ھـ
في أن يتم إط�عه على ميزانية الجيش وميزانية 

. صيغ ذلك ويمكن التفاوض على .ا>قتصاديذراعه 
منع البرلمان من القيام أن يتم تقرير يمكن  ،فمث�

+غلبية في أمور  مور أو أن ھناك حاجةببعض ا+ُ 
 اقتراحكان يمكننا  اولكني أتسال عما إذ .أُخرى
والرقابة  اEط�عحق البرلمان في : من نوع صفقة

ا>قتصادية مقابل حماية دستورية ل]مبراطورية 
خصخصتھا، وفي مقابل  أو تفكيكھا للجيش تمنع

ضمانات بأن مرتبات الضباط ستكون مساوية أو 
أعلى من مستوى المرتبات السائدة في القطاع 
الحكومي، باEضافة إلى اEبقاء على المزايا ا+كثر 

ومن المعلوم أن ا+زمة ا>قتصادية في . شرعية
إلى  النصف الثاني من الثمانينات دفعت نظام مبارك

دي ذلك أن يؤ دون–مزايا الضباط  مراجعة وخفض
  ...لكن مبارك كان عسكريا. إلى تبعات كبيرة

) و الحصصأ(الكوتا  ثمن منع سياسة وبأي يجب) و
أي ثمن . للقبول في  القوات المسلحة وترقية الضباط

الرجوع  وممكناكان ُمستحباً  إذا؟ المھم ھو معرفة 
ا+كاديمية الحربية > لنماذج اختيار القبول في 

أن فمن الجلي . ا+كثر فقراً فعلياً الطبقات  تستبعد
كبر فيما يخص أبناء الطبقات الوسطى لديھم فرصة أ

ولكن . الرصيد الثقافي أوشروط اللياقة البدنية  توفر
كثر فقراً \منھجي لالبعاد شبه أن ا>ست واضح كذلك

 :وفي ھذه الحالة الخاصة جداً أتسال .سلبية ولد آثار
خذ ا+يكون من باب  ھل تخصيص حصة صغيرة >

أن نمنع  ماإ فعلينا ،وبنفس المنطق  .بأخف ا+ضرار
ي قوة أ إلى ا>نضمامالط�ب وصغار الضباط من 

 امح مع كل ا>نتماءات الحزبيةستن وسياسية أ
  . اھجميع

ولھا قيمة النص  مع تسويات مفصلة واضحة ننيإ) ز
  .الدستوري يمكن مراجعتھا دورياً 

المدنين أمام  من البديھي أنه يجب منع مثول) ح
وإذا كان ذلك يبدو مستحي� في . محاكم عسكرية

سياق ا>نف�ت ا+مني الحالي، فمن الممكن، في ھذه 
المرحلة، التفكير في تشكيل محاكم مختلطة من قضاة 

   .  المدنيين وقضاة عسكريين

أنه يمكن في البداية  أتصور ،وفيما يتعلق بالرقابة) ط
الجھاز المركزي  إليوضع صيغة تحيل الرقابة 

للمحاسبات الذي يكتب تقريرا سرياً ُيقدم لرئيس 
رئيس أو ل/ وأو للجنة الدفاع في البرلمان  /الدولة و

ذلك  المحكمة الدستورية العليا حتى لو تم مراجعة
ويجب أيضا مراجعة  .بعد النظام تدريجياً فيما

القانون المنظم والمكرس لحظر النشر فيما يخص 
فھذا الحظر ليس صحيا، ويمكن :ريةالمؤسسة العسك

أن ھذه الممارس فيھا إجحاف أيضا أن نجادل ب
، حيث أن الجيش وكما قال اللواء الم�، > للجيش

و> يوجد ما يمنع من التجريم . يتفاخر بإنجازاته
للسب والقذف، أو انتھاك ا+سرار  والعقاب والمشدد

 لكني اعتقد بشكل عام أن الحظر الكامل -العسكرية
  .الع�قة بين الجيش والرأي العامبيضر في النھاية 


