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ّ
القوات المسلحة المصرية ...عسكرة المجتمع
بحث

سبق لنا أن تناولنا موضوع دور القوات
املسلحة املصرية (وفي األردن والسودان)
في اقتصادات تلك الدول عند استعراضنا
مــؤلــف «رجـ ــال أع ـمــال ب ـبــدالت عسكرية»
(األخـبــار  .)2017/06/22زينب أبــو املجد
األس ـ ـتـ ــاذة امل ـس ــاع ــدة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـشــرق
األوس ـ ــط ف ــي «أوبـ ــرلـ ــن كـ ــولـ ــدج» ،تـعــود
ل ـل ـمــوضــوع نـفـســه ف ــي كـتــابـهــا «عـسـكــرة
األمـ ــة  -ال ـج ـيــش وال ـت ـج ــارة والـ ـث ــورة في
م ـص ــر» (م ـن ـش ــورات جــام ـعــة كــولــومـبـيــا ـ
 ،)2017لكن بتفاصيل دقيقة وتحليالت
نافذة تعتمد على مختلف املراجع األولية
وال ـثــانــويــة والـقـيــاسـيــة وغ ـيــر الـقـيــاسـيــة
امل ـت ــواف ــرة وذات ال ـص ـل ــة .ت ــوض ــح كيفية
ّ
تـ ـم ــك ــن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة املـ ـص ــري ــة مــن
ّ
التكيف مع التغيرات العديدة التي مرت
بمصر منذ االنقالب العسكري األول عام
 ،1952والــذي استحال ثورة في السنوات
الــاح ـقــة ح ـيــث ارت ـب ــط الـعـسـكــر ب ــأح ــوال
ال ـف ـئــات امل ـعــدمــة وال ـف ـق ـيــرة وذات الــدخــل
املـحــدود واتـبــع نظامًا اشتراكيًا ،ملنحها
ً
ح ـقــوقــا ل ــم تـحـصــل عـلـيـهــا ق ـب ــا .مــرحـلــة
التغير الثانية ـ وفق الكاتبة ـ هي مرحلة
االنفتاح الساداتية التي ركزت على ثقافة
االس ـت ـهــاك .املــرحـلــة الـثــالـثــة هــي مرحلة
املخلوع حسني مبارك التي انتقلت فيها
مصر إلى مرحلة النيوليبرالية املتوحشة.
مــارســت الـقــوات املسلحة املصرية أدوارًا
ق ـيــاديــة ف ــي ت ـلــك امل ــراح ــل ،ع ـلــى مختلف
ال ـ ـص ـ ـعـ ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والفكرية ...لكن مدى هيمنة ثقافة عسكرة
املجتمع (األمــة) ربما تتجلى على أفضل
وجه في كلمات اللواء عصمت مراد مدير
الكلية الحربية في معرض رده على سؤال
دالـيــا عثمان مــراسـلــة صحيفة «املـصــري
اليوم» بتاريخ  13تموز « 2017هل يؤهل
طالب الحربية لالنضمام مباشرة للعمل
ض ـم ــن صـ ـف ــوف الـ ـ ـق ـ ــوات املـ ـسـ ـلـ ـح ــة؟» إذ
أجاب« :خالل أيام تخرج الكلية الحربية،
يـعــي الـطــالــب كـيــف يـفــرق بــن اإلنـســانـيــة
واملودة وبني العمل وااللتزام ،ومثله مثل
باقي مئة ألف مقاتل تخرجوا في الكلية
ال ـحــرب ـيــة ع ـلــى م ـ ــدار  40ع ــام ــا ،الـجـمـيــع
يجتهد وينفذ التعليمات ،فطالب الكلية
الـحــربـيــة ي ـعــرفــون أن ـهــم ق ــادة املستقبل،
هم ال ــوزراء ،املحافظون ،السفراء ،رؤســاء
الجمهورية ،املديرون ،بفضل تضحياتهم
وعملهم الجاد  -التشديد مضاف» .أوردت
الـكــاتـبــة الـنــص مترجمًا إل ــى اإلنكليزية،
ُ
واقتبست نصه العربي األصلي من موقع
الـصـحـيـفــة .وتـعـلــق عـلــى تـصــريــح ال ـلــواء
ب ــال ـق ــول« :ل ـك ــن ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،فــإن
ً
الجنراالت هم فعال قادة البالد .إضافة إلى
رئيس البالد ،املشير عبد الفتاح السيسي
الذي كان وزيرًا للدفاع ،فإن مجموعة من
األل ــوي ــة أو ال ـج ـن ــراالت ي ـق ــودون مختلف
املؤسسات الوطنية ومنها قناة السويس
وامل ــراف ــئ ال ـب ـحــريــة وه ـي ـئــات ال ــدول ــة في
مـ ـج ــاالت الـ ــزراعـ ــة واإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـج ــارة
الـخــارجـيــة واالتـ ـص ــاالت وغ ـيــر ذل ــك .كما
أن بعض الـجـنــراالت املتقاعدين يديرون
شـ ــركـ ــات ح ـك ــوم ـي ــة م ـث ــل ه ـي ـئ ــات امل ـي ــاه
والصرف الصحي واإلنترنت واستصالح
األراضي...
ّ
تقر الكاتبة بأن القوات املسلحة املصرية
أن ـ ـقـ ــذت األمـ ـ ـ ــة وخ ــدمـ ـتـ ـه ــا ،ثـ ـ ــاث مـ ــرات
أولـهــا عــام  1952عندما حــررت مصر من
االحـتــال اإلنكليزي وقضت على النظام
امللكي وأقامت نظامًا متحررًا .املرة الثانية
عندما حـ ّـررت البالد من حكم مبارك عام
 2011عبر انحيازها إلى الشعب املطالب
برحيله ،وأخيرًا عام  2013عندما انحازت
ُ
إلى الشعب املطالب بإنهاء حكم اإلخوان
امل ـس ـل ـمــن .لـكـنـهــا ت ـض ـيــف« :إنـ ـق ــاذ األم ــة
عنى في الوقت نفسه عسكرتها .ففي كل
مــرة قامت الـقــوات املسلحة بإنقاذ األمــة،
عمل املنقذ على احـتـكــار السلطات كافة
ومراكمة امتيازات اقتصادية هائلة».
لذلك ،يوضح هذا املؤلف كيف أن القوات
املسلحة املصرية ـ كونها مؤسسة شبه
مستقلة ذاتيًا ـ عملت على الهيمنة على
سياسات الدولة واقتصادها في العقود
الـسـتــة األخ ـي ــرة .واملــؤلــف يـتــابــع الـجــذور

التاريخية لنفوذ القوات املسلحة املصرية
سياسيًا واقـتـصــاديــا وكيفية تمكنه من
ال ـب ـقــاء رغ ــم الــرب ـيــع ال ـعــربــي واس ـت ـعــادة
سيطرته املطلقة .تقول الكاتبة إن القوات
املسلحة املصرية سيطرت سيطرة كاملة
لفترة ستة عقود مــع انقطاع مؤقت ملدة
 18ش ـه ـرًا عـنــدمــا سـلـمــت الـسـلـطــة إلدارة
مــدنـيــة إســام ـيــة .عـمــل الـجـيــش املـصــري
خالل فترة هيمنته املمتدة منذ عام 1952
عـلــى عـسـكــرة الـحـيــاة الـيــومـيــة للمجتمع
وفــي الــوقــت نفسه على تضليل مختلف
ف ـئ ــات ال ـش ـعــب .فـعـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،قــام
بتزويدهم بخبز مدعوم ،وبنى لهم شققًا
بأسعار مخفضة ،وافتتح قــاعــات أفــراح،
وصمم مالعب كرة قدم ،وباعهم مختلف
املواد االستهالكية .فمن املمكن رؤية أعالم
امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي يـمـلـكـهــا ،ت ــرف ــرف فــوق
مختلف املؤسسات االستهالكية التابعة
لــه وكــذلــك مــؤسـســات ال ـب ـنــاء :مــن جسور
وط ـ ــرق ســري ـعــة وفـ ـن ــادق ف ـخ ـمــة وم ــراك ــز
اصطياف وحتى املرائب .إضافة إلى ذلك،
فإن جنرالت الجيش املتقاعدين سيطروا
عـلــى إدارات تـلــك املــؤس ـســات الحكومية
التي توفر للمواطن خدمات أساسية مثل
م ـيــاه الـشـفــة وشـبـكــات ال ـصــرف الصحي
واملواصالت واستصالح الطرق وصيانة
خ ـط ــوط ال ـه ــات ــف .ك ـمــا اخ ـت ــرق الـجـيــش/
ال ـقــوات املسلحة ،حـيــوات املــواطـنــن عبر
التجنيد اإلج ـب ــاري ال ــذي يمتد مــن سنة
إلى ثالثة سنني .فمن غير املمكن ألي شاب
السفر أو الحصول على وظيفة أو حتى
الــزواج قبل إنهاء الخدمة العسكرية .كما
تنتج الـقــوات املسلحة أغنيات وأناشيد
حماسية عــن الـضـبــاط األب ـط ــال ،وأفــامــا
وثائقية عــن الجنود الشجعان ،وتفتتح
املـ ـت ــاح ــف لـ ـلـ ـمـ ـع ــارك ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،مـ ــن أيـ ــام
الـفــراعـنــة إلــى يــومـنــا ،إضــافــة إلــى تــوزيــع
السلل الغذائية (توقفت عن ذلك هذا العام

حيث بدأت ببيعها بأسعار مخفضة جدًا
مـقــارنــة بـسـعــر ال ـس ــوق) .تــاحــظ الكاتبة
أن م ــع أنـ ــه ل ــم ت ـع ــد ه ـن ــاك ح ــاج ــة مـلـحــة
لـلـقــوات املـسـلـحــة ذل ــك أن ـهــا خــاضــت آخــر
معاركها الرئيسة قبل  40عــامــا ،ووقعت
اتفاقية سالم مع العدو الصهيوني ،فقد
عمل قادتها على إعــادة اخـتــراع أنفسهم
بهدف واحــد هو الحفاظ على حضورهم
املسيطر واملهيمن فــي املجتمع املصري.
بعد توقيع اتـفــاقـيــات كــامــب ديـفـيــد ،كان
على القوات املسلحة العودة إلى ثكناتها
وخ ـفــض عــديــدهــا ،إال أن ـهــا اسـتـمــرت في
فرض التجنيد اإلجباري والحصول على
ميزانية ضخمة ومــا زال ــت تحتل أحياز
الجماهير االقتصادية االجتماعية.
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،تـ ـق ــول ال ـك ــات ـب ــة إن الـ ـق ــوات
املسلحة ،بوجودها الطاغي في مختلف
م ـن ــاح ــي الـ ـحـ ـي ــاة ،ح ـ ّـول ــت امل ـج ـت ـمــع إل ــى
معسكر خاضع لرقابتها الدائمة.
فـ ــي مـ ـج ــال ب ـح ـث ـهــا فـ ــي ه ـي ـم ـنــة الـ ـق ــوات
املسلحة املصرية على املجتمع والـبــاد،
تطرح املؤلفة أربـعــة موضوعات رئيسة.
املــوضــوع األول هو أن مؤسسات القوات
املسلحة املصرية ليست هي التي أسست
أول نـظــام عـسـكــري ع ــام  .1952االنـقـطــاع
ال ـجــوهــري األول حـصــل ف ــي ثمانينيات
ال ـ ـقـ ــرن املـ ــاضـ ــي بـ ـ ـ ــوالدة ق ـ ـ ــوات مـسـلـحــة
جــديــدة هــي التي تحكم مصر فــي أيامنا
ه ــذه .واالخ ـتــافــات بــن ال ـقــوات املسلحة
الـســابـقــة والـحــالـيــة نـجــدهــا فــي تكوينها
االقـ ـتـ ـص ــادي-االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وع ـق ـي ــدت ـه ــا،
وكـيـفـيــة عـسـكــرتـهــا املـجـتـمــع .بينما كــان
قــادة القوات املسلحة املصرية السابقون
ينتمون للطبقة الوسطى الذين صعدوا
ف ــي ظ ــل ن ـخــب م ـتــرفــة حــاك ـمــة ومـجـتـمــع
مـ ـعـ ـسـ ـك ــر أو م ـ ـج ـ ـيـ ــش ،ع ـ ـبـ ــر الـ ـ ـح ـ ــروب
واالشتراكية ،فإن القوات املسلحة الحالية
ت ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن م ــدي ــري

األع ـم ــال الـعـسـكــريــن ،أو مــا تـطـلــق عليه
اس ــم «ض ـبــاط نـيــولـيـبــرالـيــن» يهيمنون
على املجتمع عبر السيطرة على السوق.
نقطة االخـتــاف الرئيسة األخــرى تتعلق
بــال ـع ـق ـيــدة .بـيـنـمــا ك ــان ــت ع ـق ـيــدة ال ـق ــوات
املسلحة األولــى ذات هوية قومية عربية
واشتراكية ومرتبطة باألمور اإلقليمية،
ف ـ ــإن ع ـق ـي ــدة ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة امل ـصــريــة
ال ـح ــال ـي ــة ض ـي ـق ــة ت ــرك ــز ع ـل ــى الـعـصـبـيــة
( )patriotismاملصرية واألم ــور الداخلية.
ت ـت ـب ــع ال ـك ــات ـب ــة هـ ـ ــذا االن ـ ـق ـ ـطـ ــاع ووالدة
الضباط النيوليبراليني الذين يتميزون
ب ـمــركــز ث ـقــل ف ــي رس ــم س ـي ــاس ــات ال ـب ــاد.
والدة هـ ــؤالء ال ـض ـبــاط الـنـيــولـيـبــرالـيــن،
ت ـ ـمـ ــت ع ـ ـنـ ــد ت ـ ـحـ ــويـ ــل م ـ ـصـ ــر إلـ ـ ـ ــى دولـ ـ ــة
رأسمالية نيوليبرالية تحت حكم املخلوع
حـسـنــي م ـب ــارك .تــؤكــد الـكــاتـبــة أن هــؤالء
الضباط ليسوا بالضرورة مؤمنني بمبدأ
الرأسمالية ،بل يعارضونها بسياساتهم
ألن امل ــؤس ـس ــات ال ـت ــي يــديــرون ـهــا تتمتع
بـمـيــزات تـتـجــاوز مــا هــو مـسـمــوح بــه في
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص .ل ـكــن أول ـئــك
الـضـبــاط يستفيدون مــن انـفـتــاح الـســوق
لتحقيق مكاسب شخصية ومؤسساتية.
مــوضــوع الكاتبة الثاني هــو أن الضباط
ك ــان ــوا ق ـب ــل ان ـت ـف ــاض ــة ع ـ ــام  2011ج ــزءًا
ال ي ـ ـت ـ ـجـ ــزأ مـ ـ ــن نـ ـ ـظ ـ ــام حـ ـسـ ـ ّن ــي م ـ ـبـ ــارك
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرال ــي ب ـ ــل م ـ ــن صـ ــنـ ــاعـ ــه .وق ــد
سـقــط ذل ــك ال ـن ـظــام ألن ــه ل ــم يـحـقــق عــدالــة
اجتماعية ،وعــانــى وبــاء الــراعــي-الــزبــون،
وفسادًا سافرًا وانحطاط الخدمات العامة
وتـمــايـزًا طبقيًا غير مـسـبــوق .فــي عملية
الـتـحــول إل ــى الـنـظــام الـنـيــولـيـبــرالــي ،عـ ّـن
ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ض ـبــاطــا م ـت ـقــاعــديــن في
م ــراك ــز مــدنـيــة ب ـهــدف حـمــايــة نـظــامــه من
أي ان ـق ــاب ــات ع ـس ـكــريــة .وم ــع أن ــه حــافــظ
عـلــى وج ــه مــدنــي ل ـلــدولــة بـتـعـيــن وزراء
تـكـنــوقــراط ،ف ــإن أول ـئــك ال ـج ـنــراالت كــانــوا

كانوا
ينتمون
للطبقة
الوسطى
قبل أن
يستحيلوا
مدراء أعمال
عسكريين

هــم الحكام الحقيقيون للدولة .إذ تولوا
مناصب حكام املحافظات ،وأسهموا في
إدارة اقتصاد رأسمالي مختل ألنهم كانوا
فــي مــواقــع إدارة النشاط االقـتـصــادي في
دولــة نيوليبرالية .بــذلــك ،فــإن الجنراالت
كــانــوا مـســؤولــن عــن أغ ــاط الـنـظــام الــذي
انهار عــام  .2011وتولي الكاتبة انتباهًا
خاصًا ملسألة دور القوات املسلحة كمنقذ.
وفــي املــوضــوع الـثــالــث ،تـقــول الكاتبة إن
العسكر املصريني هم نتاج سياق إقليمي
وع ــامل ــي وتـ ـغـ ـي ــروا م ــع ت ـغ ـيــر ال ـس ـيــاقــن.
ف ــال ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ج ـ ــاءت إلـ ــى الـسـلـطــة
إبـ ـ ــان الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة .وم ـث ــل ك ـث ـيــر مــن
املـسـتـعـمــرات الـســابـقــة ،اتـبـعــت سياسات
معادية لإلمبريالية واخ ـتــارت االنحياز
لـلـمـعـسـكــر الـســوفـيـتــي .كــذلــك إن ال ـقــوات
املسلحة املصرية دعمت تغيرات مطابقة
في القوات املسلحة العربية األخــرى .لكن
ع ـنــد ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،ع ـنــدمــا لم
َّ
يتسن للقوات املسلحة في مختلف أنحاء
العالم االختيار بني دول عظمى ،اختارت
االن ـح ـيــاز إل ــى جــانــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
وكـمــا كثير مــن الـقــوات املسلحة األخــرى،
ّأس ـس ــت أع ـمــال ـهــا ال ـخــاصــة ب ـهــا لحماية
نفسها مــن االقـتـطــاعــات فــي ميزانياتها،
م ــا مـنـحـهــا م ــواق ــع أفـضـلـيــة مـكـنـتـهــا من
الـهـيـمـنــة عـلــى املــؤس ـســة وامل ـج ـت ـمــع .وقــد
ع ـم ــدت ال ـكــات ـبــة إلـ ــى إجـ ـ ــراء م ـق ــارن ــة بني
ال ـق ــوات املـسـلـحــة امل ـصــريــة وج ـي ــوش في
ش ــرق امل ـتــوســط وع ـلــى الـصـعـيــد الـعــاملــي
ّ
ليتبي أنـهــم جميعًا يتشاركون فــي هذا
االنـ ـتـ ـق ــال ال ــوظ ـي ـف ــي .م ــوض ــوع ال ـكــات ـبــة
ّ
ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر ه ــو أن ه ــدف ان ـص ــراف
القوات املسلحة إلى األعمال لم يكن فقط
ل ـت ـحـصـيــل األربـ ـ ـ ــاح وم ــراكـ ـم ــة املـ ـص ــادر.
بطرق باب سوق استهالك الطبقات كافة
والتحكم في مجاالتها املدينية ،فإن أولئك
الجنراالت تمكنوا من تأسيس مراقبتهم
الكاملة للمجتمع ،مــع التطلع للسيطرة
ال ـك ــام ـل ــة ع ـل ـي ــه .وألن ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
املصرية والــدولــة املصرية حديثتان ،فإن
الـكــاتـبــة تستعني بـنـظــريــة مـيـشــال فوكو
الـتـفـكـيـكـيــة ل ـتــرى أن ال ــدول ــة عـمـلــت على
مراقبة الشعب على نحو كامل بهدف خلق
ـذع ــن «ال يمكن ألي
مجتمع منضبط ومـ ِ
شخص من الخاضعني أن يفر ،وليس ثمة
من أعمالهم ،كافة ،ال يمكنني رؤيتها» .لذا
فــإن مؤسسات الـقــوات املسلحة املصرية
قد حولت املجتمع ومحيطه ،إلى معسكر
دائـ ـ ـ ــم ،ح ـي ــث ي ـخ ـض ــع كـ ــل مـ ــواطـ ــن لـعــن
الضابط العلنية والخفيةُ ،
ويـ َـسـ َّـوغ ذلك
كله بالحاجة إلــى ضـمــان األم ــن وحماية
األمة ،دومًا وفق الكاتبة.
هــذه املقدمة املهمة لهذا العرض ،تقودنا
إلــى محتوى املــؤلــف .تستعرض الكاتبة
نـقــاطــا ثــاثــا مهمة فــي «امل ـقــدمــة» أواله ــا
ت ــوص ـي ــف م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ـقـ ــوات املـسـلـحــة
امل ـص ــري ــة وت ــأريـ ـخـ ـه ــا ،وس ـن ـع ــرض ه ــذه
النقاط الثالث «التوصيف» و«السياقية»
و«ال ـت ـق ـصــي» م ــع بـعــض م ــا وص ـلــت إلـيــه
الكاتبة من استنتاجات.

ا) التوصيف:
مؤسسة القوات املسلحة املصرية جيش
ح ــدي ــث ق ـي ــاس ــي ،ي ـح ـمــل أعـ ـب ــاء مــاضـيــه
وبـنـيـتــه ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد االسـتـعـمــار
وخ ـ ـيـ ــاراتـ ــه ال ـ َـعـ ـ ِق ــدي ــة وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـت ــي
خ ــاض ـه ــا ف ــي الـ ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن .وت ـق ــول
الـكــاتـبــة إن حـجــم ال ـق ــوات املـسـلـحــة أكـبــر
مـ ـم ــا يـ ـج ــب بـ ـم ــراح ــل كـ ـثـ ـي ــرة ،ويـ ـف ــرض
الـ ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة عـ ـل ــى مـ ـئ ــات آالف
الـ ـشـ ـب ــاب امل ـ ـصـ ــري ،وي ـت ـم ـت ــع ب ـم ـيــزان ـيــة
ضخمة ويعتنق خطابًا عصبيًا متطرفًا
( )ultra nationalistic rhetoricفي عقيدته
ويدير جهاز دعاية داهية ()sophisticated
بـ ـه ــدف عـ ـسـ ـك ــرة املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .أمـ ـ ــا ت ــدري ــب
الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،ف ـيــركــز ع ـلــى ال ـح ــروب
ال ـن ـظ ــام ـي ــة ،وي ـم ـت ـلــك ص ـن ــاع ــة عـسـكــريــة
كبيرة يذهب إنتاجها لالستهالك املحلي
ول ـل ـت ـصــديــر .ك ـمــا ل ــدى الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
إم ـبــراطــوريــة أع ـمــال ( )businessال يمكن
الـتـكـهــن بـحـجـمـهــا وأرب ــاحـ ـه ــا ،وتـهـيـمــن
على بيروقراطية الدولة التي تسهل لها
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سياسة
إعداد زياد منى
ممارسة أعمالها.
ت ـض ـي ــف ال ـك ــات ـب ــة أن الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـحــة
املصرية ،األميركية التدريب ،تعمل على
ط ــرد ع ــدد كـبـيــر م ــن ال ـض ـب ــاط املـخــولــن
بــرتـبــة عـقـيــد وعـمـيــد ب ــوص ــول أعـمــارهــم
إلــى األرب ـعــن ،والـهــدف هــو الحفاظ على
الـبـنــاء الـهــرمــي لـلـمــؤسـســات العسكرية.
وهي ال تسمح بترقية إال أعداد محدودة
م ــن ال ـع ـق ــداء والـ ـعـ ـم ــداء إلـ ــى رتـ ــب أع ـلــى،
والــذيــن بــدورهــم يتم تحويلهم للتقاعد
عند وصولهم إلــى ســن الخمسني ،ويتم
ت ـع ـي ـي ـن ـهــم م ــدي ــري ــن مل ــؤسـ ـس ــات مــدن ـيــة
ويحصلون على روات ــب تقاعدية عالية،
إض ــاف ــة إل ــى مـعــاشــاتـهــم م ــن املــؤس ـســات
املدنية .أما التعيينات ،فتتم وفق الرتبة
العسكرية األخيرة والوالء!
أما عدد أفراد القوات املسلحة فهو كبير،
يـضــم ف ــي آن خــريـجــي جــام ـعــات وط ــاب
مدارس واألميني .األخيرين يتم تحويلهم
إلى وزارة الداخلية للعمل كقوات مكافحة
الـشـغــب ،ويـعــانــون أح ــوال عمل غــايــة في
الـ ـس ــوء ،م ــا كـ ــان س ـبـبــا ف ــي انـتـفــاضـتـهــم
ع ــام  .1986وق ــد أث ـ ـ َـرت ال ـكــات ـبــة مــؤلـفـهــا
املهم بـجــداول أحدها خصصته ألحجام
ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة (الـ ـجـ ـي ــش وال ـب ـح ــري ــة
وال ـق ــوات الـجــويــة وق ــوات الــدفــاع الـجــوي
واالحتياط) من عام  1965إلى عام 2015
حـيــث بلغت أع ــداده ــم :الـجـيــش ،310000
والبحرية  ،18500والقوات الجوية ،30000
وال ــدف ــاع ــات ال ـجــويــة  .80000أم ــا أع ــداد
االحتياط فبلغ  479000فرد موزعني على
فروع القوات املسلحة األربعة.
كذلك استخدمت القوات املسلحة املصرية
املجندين كعمال سخرة أو بأجور زهيدة،
وتضيف إن «عبد الحليم أبو غزالة وزير
ال ــدف ــاع امل ـص ــري ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
امل ــاض ــي ع ـمــل ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام املـجـنــديــن
األميني غير الصالحني جسديًا وثقافيًا
وتقنيًا ونفسيًا للخدمة العسكرية عمال
س ـخ ــرة ف ــي ال ـن ـش ــاط ــات ال ـت ـج ــاري ــة مـثــل
العمل في الحقول أو املخابز ،ما قاد إلى
نقد البعض هذه املمارسة ووصفها بأنه
عبودية (.»)slave labour
ُ
مــن األسـئـلــة األك ـثــر إلـحــاحــا الـتــي تـطــرح
عـلــى نـحــو دائ ــم :مــا حـجــم أع ـمــال الـقــوات
املـسـلـحــة وم ــا م ـق ــدار أربــاح ـهــا الـسـنــويــة
مقارنة بدخل الدولة السنوي؟
تجيب الكاتبة على جــانــب مــن األسئلة،
وإن ع ـلــى ن ـحــو ع ــام ف ـت ـقــول« :إن أع ـمــال
القوات املسلحة الحالية تقع تحت مظلة
ثمانية تكتالت هي:
 )1ج ـهــاز م ـش ــروع ــات ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة
ال ـتــابــع لـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع .وق ــد أس ــس هــذا
الجهاز في أعقاب توقيع اتفاقية السالم
مــع ال ـعــدو الـصـهـيــونــي ،وب ــدأ الـعـمــل في
امل ـج ــاالت املــدن ـيــة ،وه ــو يـمـلــك حــالـيــا 11
شركة عمالقة لكل منها شركات متفرعة
عنها.
 )2وزارة ال ـت ـص ـن ـي ــع ال ـ ـحـ ــربـ ــي .ال ـت ــي
اس ـت ـح ــدث ــت ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وت ـم ـلــك
حاليًا  16مصنعًا للتجهيزات الدفاعية.
 )3ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـل ـت ـص ـن ـيــع .ال ـتــي
استحدثت عام  1978وتملك حاليًا تسعة
مصانع حربية تم تحويلها إلى إنتاجات
مدنية.
 )4الـهـيـئــة الـهـنــدسـيــة ل ـل ـقــوات املـسـلـحــة
الـتــي تعمل مــع الحكومة كمتعاقد شبه
حكومي لتنفيذ مشاريع بناء.
 )5جهاز الصناعات والخدمات البحرية
الـ ــذي يـمـلــك أربـ ــع ش ــرك ــات ل ـب ـنــاء الـسـفــن
والنقل النهري.
 )6إدارة الـ ـ ـن ـ ــوادي وال ـ ـف ـ ـنـ ــادق ل ـل ـق ــوات
امل ـس ـل ـح ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر قـ ــاعـ ــات األفـ ـ ـ ــراح
واملطاعم واملقاهي وغيرها.
 )7إدارة الخدمات الطبية للقوات املسلحة
ال ـتــي تــديــر امل ـشــافــي ال ـع ـس ـكــريــة ،وت ـقــدم
خدمات مدفوعة للمدنيني.
 )8جـ ـه ــاز مـ ـش ــروع ــات أراضـ ـ ـ ــي الـ ـق ــوات
امل ـس ـلــح الـ ــذي يـسـتـعـمــل أراض ـ ــي ال ـقــوات
املسلحة ملشاريع بناء.

ب) السياقية:
ال ـ ـن ـ ـق ـ ـطـ ــة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ه ـ ـ ــو س ـي ــاق ـي ـت ـه ــا

( )contextualiseضمن البيئة اإلقليمية
وال ـعــامل ـيــة ،م ــع ط ــرح األس ـئ ـلــة الـنـظــريــة
واملقارنات التأويلية وأساليب التحول،
وت ـ ــذك ـ ــر ال ـ ـ ـقـ ـ ــارئ ب ـ ـح ـ ــدوث انـ ـق ــاب ــات
ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ك ـث ـيــر مـ ــن امل ـس ـت ـع ـمــرات
ال ـســاب ـقــة ب ـعــد ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ــى
إبـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاردة ،واس ـت ـه ــدف ــت
اإلطــاحــة باألنظمة التابعة لالستعمار
أو األنظمة الرجعية (حرفيًا :املحافظة)،
وتذكر بانقالب مصطفى كمال أتاتورك
الــذي أطــاح بالخالفة العثمانية .تشير
املــؤلـفــة إلــى أن الــوضــع فــي كـيــان العدو
ال يختلف عـمــا ج ــرى فــي املستعمرات
الـســابـقــة حـيــث ت ـمــارس الـعـسـكــرة دورًا
مـ ـح ــوري ــا ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإلش ـ ـك ـ ـنـ ــازي،
وفـ ــق املـ ـ ــؤرخ بـ ـ ــاروخ ك ـمــرل ـنــغ .عـسـكــرة
املجتمع حصلت في أوروبــا أيضًا بعد
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى .وم ــن األمـثـلــة
التي تــوردهــا الحكم الـنــازي فــي أملانيا
وحكم موسوليني الفاشي في إيطاليا.
ك ـمــا تـلـفــت إل ــى ال ـع ـس ـكــرة ال ـج ــاري ــة في
الواليات املتحدة عبر رومنسية النظرة
إلى الجنود وعد قوة الدولة العسكرية
ً
دليال على تفوقها .كما تعرج على دول
أخــرى في العالم مثل باكستان واليمن
تحت حكم املغدور علي عبد الله صالح،
وت ــركـ ـي ــا وك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـيــونــي
بالطبع.

رغم المكانة
االقتصادية
يتميز
التي ّ
بها ،فإن كيان
العدو يجد
نفسه محاصرًا
أكثر من أي
وقت

ج) التقصي:
تشكو الكاتبة من قلة املراجع عن القوات
امل ـس ـل ـحــة ال ـعــرب ـيــة ب ـعــد الـسـبـعـيـنـيــات،
وت ـش ـيــر إل ــى م ــراج ــع مـتـفــرقــة ع ــن امل ــادة
ظهرت في  1989و 1990و ،2007إضافة
إلــى مؤلف ظهر عــام  2011عــن الضباط
املصريني إبان الفترة الناصرية.
آخ ــذة فــي االع ـت ـبــار قـلــة امل ـص ــادر ،فإنها
تشير إل ــى استعمالها مــراجــع قياسية
وأخــرى غير قياسية ،ومــن ذلــك مذكرات
الـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط والـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات واملـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــات
الـصـحــافـيــة م ــع ك ـبــار ال ـض ـبــاط ،إضــافــة
إلـ ــى م ـي ــزان ـي ــات ال ـح ـك ــوم ــات وال ـق ــوان ــن
والـتـشــريـعــات وال ـن ـصــوص الــدسـتــوريــة
وما يرد في صحيفة «األهرام» الحكومية
وصحيفة «األهالي» اليسارية وصحيفة
«امل ـص ــري ال ـي ــوم» .واسـتـعـمـلــت مـصــادر
أميركية مختلفة ذات صلة.
ننهي عرضنا هــذا بالتذكير بمحتوى
املــؤلــف الــذي يضم ستة فـصــول ،إضافة
إل ـ ــى املـ ـق ــدم ــة املـ ـط ــول ــة :ال ـف ـص ــل األول:
اشتراكية بــا اشتراكيني ،»1970-1950
«الفصل الـثــانــي :الثمانينيات املباركة:
أس ـل ـحــة واس ـت ـه ــاك وف ـض ــائ ــح» وه ـنــا،
ّ
وظ ـ ـفـ ــت ال ـك ــات ـب ــة فـ ــي ت ـق ـص ـي ـهــا بـعــض
ال ـف ـضــائــح م ــراج ــع غ ـيــر م ـع ـهــودة وغـيــر
قياسية ومنها رواية صنع الله إبراهيم
«لـ ـي ــال ــي الـ ـحـ ـلـ ـمـ ـي ــة» .ويـ ـض ــم «ال ـف ـص ــل
الثالث :الضباط النيوليبراليني يراكمون
ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــروات :ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات إل ـ ـ ــى س ـنــن
األل ـف ـي ــة» ،و«ال ـف ـصــل ال ــراب ــع :جـمـهــوريــة
الجنرالت املتقاعدين :التسعينيات إلى
ِسني األلفية» ،و«الفصل الخامس :عمال
غاضبون وبقالون وسمانون إسالميون
وج ـنــرالت ث ــوار« ،»2014-2011 :الفصل
ال ـ ـسـ ــادس :اس ـت ـن ـت ــاج ــات :كـيـفـيــة إن ـهــاء
عسكرية األمة».
وأث ـ ـ ـ ــرت ال ـك ــات ـب ــة بـ ـج ــدول ــن إض ــاف ـي ــن
أولـهـمــا عــن مـيــزانـيــات ال ـقــوات املسلحة
املصرية من  1950إلــى  ،1915وثانيهما
عــن مــديــري الـنـقــل الـبـحــري العسكريني
وم ــن ذل ــك قـنــاة الـســويــس وق ـطــاع النقل
الـبـحــري ومــرافــئ اإلسـكـنــدريــة ودمـيــاط
وب ــورسـ ـعـ ـي ــد وم ـ ــراف ـ ــئ ال ـب ـح ــر األح ـم ــر
وال ـن ـق ــل ال ـن ـه ــري وه ـي ـئــة س ــام ــة الـنـقــل
البحري وهيئة السد العالي وغيرها.
مــؤلــف مـهــم يـعــرض األمـ ــور ذات الصلة
بـتـجــرد عــاطـفــي ورب ـم ــا صـ ــادم ،يساعد
فــي مـعــرفــة ج ــذور الـسـيــاســات الداخلية
والـ ـخ ــارجـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة ،ودور الـ ـق ــوات
املسلحة املصرية في تحديدها ومعرفة
أولوياتها ،خصوصًا ما يتعلق بالصراع
مع العدو الصهيوني ،بعيدًا من األحالم
واألوهام غير املسوغة.

غريغ كارلستروم :هذا عمر إسرائيل
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـت ـم ـســك قـ ـي ــادة م ـي ـل ـي ـش ـيــات رام ال ـلــه
باتفاقيات «وع ــد بــوعــد بــوعــد» ،مــع الـعــدو الصهيوني،
وتــواصــل الـتـمـســك بــوهــم أن تـلــك االت ـفــاق ـيــات ،بـمــا فيها
الـتـنـسـيــق االس ـت ـخ ـبــاراتــي م ــع ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي ضد
املقاومني الفلسطينيني ووصولها إلى القاع الذي ال قاع
ل ــه ،هــي السبيل الــوحـيــد لتحقيق أهــدافـهــا املـعـلـنــة ،فــإن
العالم كله على قناعة باستحالة تحقيق ذلك ،وأن جماعة
ّ
والتعيش
رام الله اختارت ألسباب نفعية العيش في وهم
عليه.
وفــي الــوقــت ال ــذي تـجــرؤ فيه أنظمة التخلف والخيانة
واملتصهينة األعرابية مثل مملكة بني سعود وبني نهيان
في اإلمارات املتصارعة وبني حمد في قطر ،وغيرها من
الدول العربية ،على منافقة العدو الصهيوني ،ومحاولة
ّ
جعل وج ــوده فــي بــادنــا ،أم ـرًا طبيعيًا بــل مطلوبًا ،فــإن
كثيرًا من قوى التحرر والعدالة في العالم تزيد من إدانته
له بل ومقاطعته .فـ«عندما أمــر السيسي بسحب مصر
م ـش ــروع قـ ــرار ملـجـلــس األمـ ــن يــديــن مـسـتــوطـنــات ال ـعــدو
الصهيوني ،بأمر من ترامب ،قفزت أربع دول غير عربية
هــي نيوزيلندا ومــالـيــزيــا وفـنــزويــا والـسـنـغــال ،وتبنت
املشروع الذي ّ
أقر بـ  14صوتًا ،بينما قررت إدارة أوباما
االمتناع عن التصويت» ما منحه شرعية دولية .أما دولة
جنوب أفريقيا وقيادتها الصديقة للشعب الفلسطيني
ول ـق ـضــايــا ال ـت ـحــرر ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـقــد اس ـتــدعــت سفيرها
احتجاجًا على وحشية عسكر الصهاينة ضد املتظاهرين
الفلسطينيني.
ملخص الـقــول إن كيان الـعــدو الصهيوني ـ ـ رغــم املكانة
االقتصادية التي يتميز بها ،بفضل مساعدات واشنطن،
واس ـت ـغ ــال ـه ــا لـ ـ ــأرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وات ـ ـبـ ــاع س ـيــاســة
الـتـفــريــق الـعـنـصــري ـ ـ يـجــد نفسه مـحــاصـرًا أكـثــر مــن أي
وق ــت .فالشرعية الـتــي اكتسبها ،عقب فظائع الـنــازيــن،
ب ــن ش ـع ــوب أوروب ـ ـ ــا ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات والـسـتـيـنـيــات،
بدأت بالتبخر منذ السبعينيات ،في تطور مواز النتقال
املـجـتـمــع اإلش ـك ـنــازي وال ـس ـف ــاردي نـحــو أق ـصــى درج ــات
التطرف اليميني.
غريغ كارلستروم الكاتب اإلنكليزي املقيم في تل أبيب
أص ــدر أخ ـي ـرًا «م ــا عـمــر إســرائ ـيــل ـ الـخـطــر مــن الــداخــل»
ً
(منشورات جامعة أوكسفورد  .)2017املؤلف كان مراسال
لصحيفة «تــايـمــز» اللندنية ومجلتي «إيكونوميست»
ً
اإلنكليزية و«نـيــويــورك» األميركية .عمل سابقًا مراسال
لقناة «الجزيرة» اإلنكليزية ،وهو متعاطف عضوي مع
كيان العدو حيث يصفه بالديمقراطية وما إلى ذلك من
اللغو السمج املستهلك .هو يرى أن استمرار ميل املجتمع
في كيان العدو نحو اليمني املتطرف ،وتقسمه إلى قبائل
( )tribesأو معسكرات مختلفة ،ومتناحرة ،يشكل خطورة
عـلــى ال ـك ـيــان ،وي ـن ــذر ب ـحــرب أه ـل ـيــة ،أي إن اسـتـمــر ذلــك
فسيؤدي إلى انهيار الدولة وتحللها.
يـحــدد الـكــاتــب عــوامــل ع ــدة تـهــدد مستقبل كـيــان الـعــدو
ومنها سـيــاســات املــواجـهــة واح ـتــال مــا يسمى «الضفة

الغربية» التي تمزق وحدة القوات املسلحة اإلسرائيلية
وتـقـســم املـجـتـمــع ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـشــق ال ـقــائــم حــالـيــا بني
اإلش ـك ـنــاز وال ـس ـفــارديــم وال ـحــريــديــم ،وبـيـنـهــم مــن جهة،
والفلسطينيني من جهة أخرى.
يشدد املؤلف على حقيقة االنقسام العضوي بني مختلف
مجتمعات كيان العدو ،إضافة إلى االنقسامات السياسية
غير القابلة للردم في املستقبل املنظور .كما يشير إلى
عــامــل االن ـق ـســامــات االق ـت ـصــاديــة والـ ـف ــوارق الـهــائـلــة بني
الطبقات والفئات االجتماعية.
العامل األكثر خطورة على مستقبل الكيان ووجوده ،دومًا
ً
فضاء للمؤدلجني
وفق الكاتب ،هو نتنياهو ألنه «خلق
والطائفيني واملتطرفني املصممني على تفكيك الخيوط
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ش ــدت املـجـتـمــع ف ــي امل ــاض ــي» .فكيان
الـعــدو ،وفــق الكاتب ،أضحى مجتمعًا عصبيًا-دينيًا ،ذا
هــويــة يمينية واض ـحــة .ففي مـكــان الـتـظــاهــرات املعادية
الحـتــال جنوبي لبنان وال ـحــرب عليه ،اسـتـحــال املنظر
إلــى عصابات اليمني املتطرف تالحق املعادين للحرب،
ً
ووقوف الشرطة متفرجة بدال من حماية األخيرين .يقول
ً
الكاتب إن نتنياهو يبدو معتدال مقارنة بــوزرائــه ،لكنه
يخاطب املخاوف العنصرية لدى املستمع.
هنا ال بـ ّـد مــن تأكيد أن مالحظات الكاتب ال تنطلق من
مـنـظــور م ـعــاداة الـكـيــان ،بــل املـحــافـظــة عـلـيــه؛ تـمــامــا مثل
موقف مليشيا رام الله التي تتمسك بما تسميه زورًا «حل
الدولتني» ألنه مفيد للعدو وليس للشعب الفلسطيني.
أثار هذا املؤلف موجة من التعليقات ،املعادية على نحو
خاصَّ ،
وعد الكاتب قاصر الفهم! لكن هناك من عد املؤلف
مهمًا «أيضًا بحجة أن صحيفة تايمز اللندنية استغنت
عن الكاتب بعد صدوره ،بما يعني أنه محق في تحليالته
واستنتاجاته!» كما نال مديح قراء ومعلقني كثر.
الكاتب ،وكثير من املعلقني على مؤلفه الحظوا أن نزوع
ك ـي ــان ال ـع ــدو ن ـحــو ال ـي ـمــن امل ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـصــريــة ،أمــر
طبيعي كــونــه نسخة عــن املجتمعات األوروب ـي ــة ،قاعدة
متقدمة للغرب ،تعيد إنتاج من خلقها وأسسها ودعمها.
الغرب ،كما نرى ،يتجه بأقصى سرعة نحو اليمني ،كما
يرى الكاتب ،الذي يضيف إن هذا أمر عابر ،لكننا نختلف
مـعــه فــي ه ــذا ،وف ــي كثير مــن أحـكــامــه عـلــى كـيــان الـعــدو.
فوجب النظر إلــى النمسا وبولونيا وبريطانيا واملجر
وتشيكيا وحتى أملانيا ،وكيان العدو ليس مختلفًا عن
ذلك .تكمن املشكلة في أن تلك الكيانات األوروبية ليست
مهددة وجوديًا ،على عكس كيان العدو.
يقول الكاتب إن الـنــزوع الغربي إلــى اليمني مــؤقــت ،وإن
األجيال األوروبية الجديدة تميل إلى أن تكون اجتماعية-
ليبرالية ،فــإن رديفها في كيان العدو محافظ مع نزوع
لليمن املـتـطــرف مــع تميز المـتــاك قــوة تــوســع وتوسيع
أراض ــي الــدولــة اإلشـكـنــازيــة ،كما يتجلى ذلــك فــي حركة
االستيطان .مؤلف مفيد لالطالع على بنية كيان العدو
يحوي تفصيالت كثيرة ،مع الحذر من األحكام املتعاطفة
مع الصهيونية وكيانها العنصري.

