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نبذة عن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة 
دولية  منظمة  هو   )DCAF( المسلحة  القوات  على  الديمقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
مقرها الرئيسي في سويسرا تكّرس عملها لمساعدة الدول، من الديمقراطيات المتقدمة 
إلى الديمقراطيات الناشئة، في تحسين الحكم الرشيد في القطاع األمني ضمن إطار من 
على  الديمقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  ويقدم  القانون.  سيادة  واحترام  الديمقراطية 
إلى  تسعى  التي  للدول  العملية  والمساعدات  االستشاري  الدعم  برامج  المسلحة  القوات 
تعزيز الحكم في القطاع األمني الخاصة بها. يعمل المركز أيًضا بشكٍل مباشر مع الحكومات 
الوطنية والمحلية والبرلمانات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقوات األمن والدفاع.

تتمتع 62 دولة من مختلف دول العالم حالًيا بعضوية في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
المركز في عمله على مبادئ  لبنان وتونس. ويستند  المسلحة، من ضمنها  القوات  على 
الرجاء  المعلومات،  لمزيد من  المحلية.  والملكية  الشاملة  والمشاركة  واإلنصاف  الحياد 

 www.dcaf.ch :زيارة موقع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة

وسيترافق تقرير المؤتمر هذا مع نشر أوراق بحث تم التكليف بصياغتها ألغراض المؤتمر. 
www.marsad.eg :ُيشار إلى أن تقرير المؤتمر وأوراق البحث متوفرة على الموقع التالي

إخالء مسؤولية
الديمقراطية  للرقابة  لمركز جنيف  الحصرية  المسؤولية  المنشور هو  إن مضمون هذا 
على القوات المسلحة وال يعكس بالضرورة آراء الدول األعضاء في المركز أو شركائه، أو 

المشاركين في المؤتمر.

شكر وتقدير
تم تمويل هذا المنشور من قبل الصندوق االئتماني للمساعدة اإلنمائية في القطاع األمني 
في شمال إفريقيا التابع لمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. لمزيد 
www.dcaf-tfna.org :من المعلومات حول الصندوق االئتماني، يرجى زيارة الموقع التالي

المحرر: مانس هانسن
صورة الغالف © جوزف هيل على موقع فليكر، قام بقصها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
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فــي أعقــاب ثــورة 2011، أعربــت كافــة الحكومــات 
النظــر عــن انتماءاتهــا  المصريــة المتعاقبــة، بغــض 
التزامهــا  عــن  األيديولوجيــة،  أو  السياســية 
العالقــات  تحليــل  يجــب  لــذا  بالديمقراطيــة. 
المدنيــة العســكرية فــي مصــر وفهمهــا فــي إطــار 

.2014 دســتور  اعتمــاد  وعقــب  التطلعــات  هــذه 

علــى  الديمقراطيــة  للرقابــة  جنيــف  مركــز  نظــم 
القــوات المســلحة مؤتمــًرا فــي مدينــة مونتــرو فــي 
سويســرا مــا بيــن 2 و4 نيســان/إبريل 2014 للبحــث 
المصريــة  المســلحة  القــوات  بيــن  العالقــة  فــي 
ــار  ــز كب ــع المرك ــد جم ــن. وق ــن المصريي والمواطني
الخبــراء فــي العالقــات المدنيــة العســكرية مــن أربــع 
القــوات  فــي  ســابقين  أعضــاء  فيهــم  بمــن  قــارات، 
ــيين  ــن وسياس ــن، وأكاديميي ــوات األم المســلحة وق
ــي.  ــن عــن وســائل اإلعــالم والمجتمــع المدن وممثلي
ومــن أجــل توفيــر القاعــدة األساســية مــن المفاهيــم 
التــي ســتتم مناقشــتها، طلــب المركــز إعــداد أوراق 
ــا. ــي المؤتمــر، وســيتم نشــر بعضه ــا ف بحــث لعرضه

و خــالل المؤتمــر، اســتعرض المشــاركون الحالــة 
فــي مصــر  العســكرية  المدنيــة  للعالقــات  الراهنــة 
لمحــة  عــرض  وبعــد  الصلــة.  ذات  والتحديــات 
عامــة عــن الــدور الرئيســي الــذي لعبتــه القــوات 
ــى  ــة عل ــي السياســة المصري ــة ف المســلحة المصري
مــدى أكثــر مــن 60 عاًمــا، بــدأ المشــاركون بإجــراء 
ــي  ــا الحساســة ف ــن القضاي ــد م ــق للعدي ــل معم تحلي

العســكرية: المدنيــة  العالقــات 

فــي  بمــا  يحكمهــا،  الــذي  القانونــي  اإلطــار 
بموجــب  المنشــأة  المتفاوتــة  الموازيــن  ذلــك 

المختلفــة؛ المصريــة  الدســاتير 
ــالم  ــائل اإلع ــى وس ــوات المســلحة عل ــر الق تأثي

وعلــى تشــكيل تصــورات الشــعب؛
فــي  المســلحة  للقــوات  المتزايــد  الــدور 

المصــري؛ االقتصــاد 
المســاعدة الخارجيــة، وبشــكل خــاص قضيــة 

األمريكيــة. العســكرية  المســاعدات 

التــي  المناقشــات  عــن  فكــرة  التقريــر  هــذا  يقــدم 
ليــس  أنــه  إلــى  ُيشــار  المؤتمــر.  خــالل  جــرت 
فــي  ورد  لمــا  شــامل  تفســير  تقديــم  المقصــود 
ــة  ــارة عــن مقدم ــو عب ــر ه ــل إن التقري ــر، ب المؤتم
العالقــات  علــى  تؤثــر  التــي  الرئيســية  للقضايــا 

المصريــة.  العســكرية  المدنيــة 

المدنيــة  العالقــات  أن  إلــى  المؤتمــر  وخُلــص 
لمســتقبل  أساســية  تعتبــر  المتوازنــة  العســكرية 

1. مقدمة
ــات  ــد العالق ــادة تحدي ــم إع ــم يت ــي حــال ل مصــر. فف
مــع  متجانســة  وجعلهــا  العســكرية  المدنيــة 
المعاييــر الدوليــة القائمــة، ســتؤثر هــذه العالقــات 
ــى  ــى المصالحــة السياســية، وعل بشــكل مباشــر عل
المدنــي،  والمجتمــع  الحكوميــة  المؤسســات  أداء 
وعلــى وحقــوق اإلنســان وأمنــه، وآفــاق االنتعــاش 
ــى أن العالقــات  ــص المؤتمــر إل االقتصــادي. كمــا وخُل
المدنيــة العســكرية المتوازنــة تصــب فــي مصلحــة 
ــح  ــد إذ تتي ــة األم ــة طويل ــوات المســلحة المصري الق
وهــي  أال  األساســية،  مهمتهــا  علــى  التركيــز  لهــا 

الخارجيــة. التهديــدات  مــن  مصــر  حمايــة 
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القــادة  بيــن  العالقــة  أدت  التاريــخ،  مــر  علــى 
والصــراع،  النقــاش  إلــى  والعســكريين  السياســيين 
ــا إلــى الدمــار. وتكثــر األمثلــة التاريخيــة عــن  وأحيانً
أرســلوا  الذيــن  الدكتاتورييــن  السياســيين  الحــكام 
ــن نصيحــة  ــم المســلحة نحــو الكــوارث معارضي قواته
العســكريين  القــادة  عــن  أو  العســكريين،  قادتهــم 
ــر  ــك يعتب ــع ذل ــن تشــبثوا بالســلطة السياســية. م الذي
النقــاش األكاديمــي الحديــث حــول إدارة هــذه العالقــة 
المعقــدة جديــد نســبًيا، إذ يرجــع إلــى عــام 1957 حيــن 
نشــر صامويــل هنتنجتــون كتــاب “الجنــدي والدولــة: 
والعســكرية”.  المدنيــة  العالقــات  وسياســة  نظريــة 
فمنــذ ذلــك الحيــن، نمــت الكتابــات حــول العالقــات 
دراســة  مجــال  لتصبــح  بثبــات  العســكرية  المدنيــة 
كبيــر بالنســبة إلــى المجتمــع العالمــي مــن الباحثيــن. 

العســكرية،  المدنيــة  العالقــات  تحليــل  إطــار  فــي 
بالمالحظــة: جديــران  ســؤاالن  يبــرز 

القــوات  أن  المجتمــع  الدولــة/  تضمــن  كيــف 
وتخــدم  المدنيــة،  للســلطة  تخضــع  المســلحة 
التــي  القــوى  تســتخدم  وال  الدولــة،  مصالــح 
الخاصــة؟ لمصلحتهــا  إياهــا  الدولــة  منحتهــا 

الســلطة  أن  المجتمــع  الدولــة/  تضمــن  كيــف 
وتمتنــع  العســكرية  المهنيــة  تحتــرم  المدنيــة 
مــن  العســكري  االختصــاص  فــي  التدخــل  عــن 
إدارة  العســكري  القــرار  صناعــة  إدارة  خــالل 

؟ تفصيليــة

نمــاذج  فــي  أعــاله  المذكــورة  الدراســات  بحثــت 
مختلفــة لإلجابــة عــن هــذه األســئلة. فمنــذ أواخــر 
تســعينات القــرن الماضــي، اســتحوذ النقــاش األوســع 
علــى  متزايــد  بشــكل  األمنــي  القطــاع  حكــم  حــول 
ومــع  العســكرية.  المدنيــة  العالقــات  حــول  النقــاش 
حــدود  يتخطــى  الــذي  لألمــن  جديــد  فهــم  ظهــور 
الوطــن والمبنــي علــى المصالــح األمنيــة المشــتركة، 
التقليدييــن.  األمنيــة  الخدمــات  مقدمــي  دور  تغّيــر 
ــدة بالنســبة  ــات جدي كمــا وطــرح هــذا التغييــر تحدي

الديمقراطيــة:  المجتمعــات  إلــى 

األمنيــة  الخدمــات  مقدمــي  تنظيــم  يتــّم  كيــف 
أو أجهــزة  الشــرطة  أو  المســلحة  القــوات  مثــل 

ديمقراطــي؟ إطــاٍر  فــي  االســتخبارات 
الضروريــة  المؤسســات  أو  القوانيــن  هــي  مــا 
المســلحة  القــوات  علــى  الرقابــة  لضمــان 

قبــل  مــن  ســليم  بشــكٍل  عليهــا  واإلشــراف 
والمجتمــع؟ المدنيــة  الســلطات 

كيــف ينبغــي علــى الدولة أن توّزع المســؤوليات 
ــة والبرلمــان والســلطة  بيــن الســلطات التنفيذي
القضائيــة والقــوات المســلحة مــن أجــل ضمــان 
المؤسســات  جميــع  فــي  العمــل  ســير  حســن 
والرقابــة واإلشــراف الالزميــن فــي آن واحــد؟ 
منحهــا  ينبغــي  التــي  الســلطة  مقــدار  هــو  مــا 
تحديــد  إطــار  فــي  المختلفــة  األطــراف  إلــى 
التخطيــط  وفــي  القومــي،  األمــن  اســتراتيجية 
الدفاعــي واألمنــي، وموازنــات الدفــاع واألمــن، 
ــادة العســكريين  ــن الق ــات الشــراء، وتعيي وعملي

وإقالتهــم؟

ــف  ــذه األســئلة تختل ــى ه ــة عل ــن أن اإلجاب ــي حي ف
دولــي  إجمــاع  يبــرز  الوطنــي،  المســتوى  علــى 
ومنظمــات  المتحــدة  األمــم  تتشــاركه  واســع، 
منظمــة  مثــل  مختلفــة  إقليميــة  وشــبه  إقليميــة 
األفريقــي،  أوروبــا واالتحــاد  فــي  والتعــاون  األمــن 
أن  األمنــي  القطــاع  حكــم  علــى  يجــب  أنــه  علــى 
عليهــا  المتفــق  المعاييــر  مــن  مجموعــة  يراعــي 
دولًيــا. وتعتبــر هــذه المعاييــر الدوليــة أن فــرض 
المســلحة  القــوات  علــى  الديمقراطيــة  الرقابــة 
خطــوة  يشــكل  االســتخبارات  وأجهــزة  والشــرطة 
أساســية لتحقيــق األمــن الجماعــي1 ولمنــع نشــوب 

الصراعــات. 

الجوانــب  حــول  الســلوك  قواعــد  مدونــة  تولــي 
لمنظمــة  التابعــة  لألمــن  والعســكرية  السياســية 
األمــن والتعــاون فــي أوروبــا أهميــة كبيــرة للرقابــة 
والشــرطة  المســلحة  القــوات  علــى  الديمقراطيــة 
التعــاون  بالتالــي  وتحظــر  االســتخبارات  وأجهــزة 
هــذه  تفــرض  لــم  التــي  الــدول  مــع  العســكري 
الرقابــة. وتنــص المــادة 25 مــن تلــك المدونــة علــى 
ــوات  ــل أو تدعــم الق ــن تقب ــدول المشــاركة ل أن “ال
رقابــة  أو  لمســاءلة  تخضــع  ال  التــي  ]المســلحة[ 
التــي تــم إنشــاؤها دســتوريًا”. وإّن هــذه  ســلطاتها 
الــدول األعضــاء  المدونــة ملزمــة أخالقًيــا لكافــة 
فــي  المنظمــة والتــي يبلــغ عددهــا 57 دولــة  فــي 
الوســطى.  وآســيا  وأوروبــا  الشــمالية  أمريــكا 
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن منظمــة األمــن والتعــاون 
ــا تحافــظ علــى عالقــات مميــزة مــع ســتة  فــي أوروب
األبيــض  البحــر  دول  مــن  التعــاون  شــركاء  مــن 

مصــر.2 ضمنهــا  مــن  المتوســط، 

2. العالقات المدنية العسكرية في النظام الديمقراطي

1. يعنــي األمــن الجماعــي أن أمــن طــرف واحــد يهــّم جميــع األطراف الفاعلة، ما يدفعها لالســتجابة الجماعية للتهديدات والنتهاكات الســالم.
2. شــركاء التعــاون مــن دول البحــر األبيــض المتوســط اآلخريــن لمنظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا هــم الجزائــر وإســرائيل واألردن والمغــرب 

وتونــس.
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منظمــة  ســلوك  قواعــد  مدونــة  أن  حيــن  فــي 
ــا واضحــة جــًدا حــول  ــي أوروب ــاون ف ــن والتع األم
علــى  ديمقراطيــة  رقابــة  فــرض  إلــى  الحاجــة 
نســبًيا  قليــاًل  عــدًدا  تشــمل  المســلحة،  القــوات 
التــي  الطريقــة  حــول  المفصلــة  التعليمــات  مــن 
يتوجــب علــى الــدول مــن خاللهــا ممارســة الرقابــة 
مــا  عــادًة  محاســبتها.  أو  المســلحة  القــوات  علــى 
تفــرض الدولــة الرقابــة الديمقراطيــة مــن خــالل 
مجموعــة مــن اإلجــراءات القانونيــة والمؤسســاتية 
ــة الديمقراطيــة  ــا البعــض. والرقاب التــي تعــزز بعضه
الفّعالــة للقــوات المســلحة تتطلــب بشــكل خــاص:

القــوات  علــى  مدنيــة  ســيادة  إنشــاء   .1 
المسلحة

الوطنيــة  وقوانينهــا  الدولــة  دســتور  علــى  يجــب 
أن تنــص، بعبــارات ال لبــس فيهــا، علــى أن القــوات 
المنتخبيــن  المدنييــن  للقــادة  خاضعــة  المســلحة 
القانونــي  اإلطــار  علــى  يجــب  كمــا  ديمقراطًيــا. 
رئيــس  مــن  كل  ومســؤوليات  ســلطات  يحــدد  أن 
الدولــة والحكومــة والبرلمــان والقضــاء والقــوات 
المســلحة فــي أوقــات الســلم والحــرب، وأن يوضــح 
بهــدف  المختلفــة.  الجهــات  هــذه  بيــن  العالقــات 
مــن  ســليمة،  عســكرية  مدنيــة  عالقــات  تطويــر 
المهــم أال يمنــح الدســتور القــوات المســلحة أي حــق 
فــي تفســير دســتور الدولــة و/أو قوانينهــا، أو فــي 
ــد  ــاع والقائ ــر الدف ــل وزي ــات السياســية )مث التعيين
الدفــاع  لجنــة  ورئيــس  المســلحة  للقــوات  العــام 
أو  بسياســات  يتعلــق  مــا  وفــي  إلــخ(،  البرلمانيــة، 
علــى  يجــب  المقابــل،  فــي  الدفــاع.  موازنــات 
السياســيين  أن  يضمــن  أن  أيًضــا  القانونــي  اإلطــار 
فــي  يتدخلــون  العســكرية وال  المهنيــة  يحترمــون 
علــى  والعملياتيــة  التكتيكيــة  القــرارات  صناعــة 

المثــال. ســبيل 

عمليتــي  فــي  المدنيــة  القيــادة  ضمــان   .2
مجــال  فــي  الموازنــات  ووضــع  التخطيــط 

الدفــاع
تشــكل مســؤوليتي التخطيــط ووضــع الموازنــات فــي 
مجــال الدفــاع جــزًءا مــن المســؤوليات الرئيســية 
ففــي  المدنيــة.  الحكومــة  عاتــق  علــى  تقــع  التــي 
التقنيــة،  الخبــرة  المســلحة  القــوات  تقــدم  حيــن 
عمليــات  حــول  النهائــي  السياســي  القــرار  يعــود 
التخطيــط وإعــداد الموازنــات فــي مجــال الدفــاع إلــى 
المدنييــن، وهــو ليــس عبــارة عــن مهمــة عســكرية 
وبهــدف  الدفــاع.  وزارات  مســؤولية  ضمــن  تقــع 
ووضــع  التخطيــط  فــي  المدنيــة  القيــادة  ضمــان 
تكــون  أن  يكفــي  الدفــاع،  مجــال  فــي  الموازنــات 
فحســب،  المدنيــة  الرقابــة  تحــت  الدفــاع  وزارة 
الموظفيــن  مــن  كاٍف  بعــدد  تتمتــع  أن  يجــب  بــل 

المدنييــن. فــي هــذا اإلطــار، ُتظهــر أفضــل الممارســات 
أن وزارات الدفــاع التــي تعمــل بشــكل جيــد دائًمــا 
المدنييــن  الموظفيــن  مــن  مزيًجــا  تشــمل  مــا 
والعســكريين، وذلــك مــن أجــل التأكــد مــن أنــه يمكــن 
المتممــة  الخبــرة  علــى  االعتمــاد  القــرار  لصانعــي 
لبعضهــا لــدى كل مــن المجموعَتيــن. إلــى جانــب ذلــك 
اللجــان  و/أو  البرلمــان  مــع  الدفــاع  وزارة  تتعــاون 
التخطيــط ووضــع  مســائل  كافــة  حــول  المتخصصــة 
التجربــة  وتبيــن  الدفــاع.  مجــال  فــي  الموازنــات 
حكــم  مــن  الخارجــة  البــالد  أن  الصــدد  هــذا  فــي 
ــادة بالمؤسســات الالزمــة  ــي الع ــع ف اســتبدادي ال تتمت
ــن  ــاع م ــي مجــال الدف ــات ف ــط ووضــع الموازن للتخطي
إلــى  البــالد  هــذه  تحتــاج  بالتالــي  المدنييــن.  قبــل 
ــر الموظفيــن والمؤسســات، مثــل  االســتثمار فــي تطوي
وزارة دفــاع قــادرة علــى العمــل ضمــن إطــار الســيادة 

المدنيــة.

3. إنشــاء إشــراف برلماني فّعال
والدعــم  الديمقراطيــة  الشــرعية  ضمــان  بغيــة 
دوًرا  يلعــب  أن  البرلمــان  علــى  يجــب  الشــعبي، 
علــى  واألمــن  الدفــاع  قــرارات  اتخــاذ  فــي  هاًمــا 
المســتوى القومــي. وعــادة مــا يعمــد البرلمــان علــى 
هــذه  فــي  متخصصــة  لجــان  عــدة  أو  لجنــة  إنشــاء 
واالســتخبارات(.  واألمــن  الدفــاع  )مثــل  القضايــا 
كبــار  تعييــن  علــى  البرلمــان  يصــادق  عــام،  بشــكل 
ترقيتهــم،  أو  فصلهــم  وعلــى  العســكريين  القــادة 
والنفقــات  التفصيليــة  الموازنــات  علــى  يوافــق  كمــا 
الماليــة والتقاريــر حــول مداخيــل القــوات المســلحة 
أيًضــا  ويوافــق  االســتخبارات.  وأجهــزة  والشــرطة 
علــى قــرارات سياســة األمــن القومــي التــي تقدمهــا 
الحكومــة، ويتخــذ القــرارات حــول حــاالت الحــرب 

لســلم. وا

المدنــي  الحكــم  حــول  خبــرات  تطويــر   .4
األمنــي  للقطــاع 

تتطلــب الســيادة المدنيــة تطويــر الخبــرة والمعرفــة 
هــذه  تطويــر  دون  فمــن  الضروريتيــن.  المدنيَتيــن 
الخبــرة، يصعــب تعييــن موظفيــن مدنييــن فــي مناصــب 
أساســية ُتعنــى بفــرض الرقابــة علــى مؤسســات مثــل 
مــن  عليهــا.  واإلشــراف  البرلمــان  أو  الدفــاع  وزارة 
هنــا غالًبــا مــا ينطــوي إنشــاء رقابــة ديمقراطيــة علــى 
قــرار فاعــل تتخــذه الدولــة لالســتثمار فــي مؤسســات 
البحــث والتدريــب المســتقلة. ففــي هــذه المؤسســات 
المعرفــة  يكتســبوا  أن  المهتميــن  للمدنييــن  يمكــن 
الوطنــي  الصعيديــن  علــى  األمنيــة  الشــؤون  حــول 
والدولــي، وحــول البيئــة األمنيــة الخاصــة بالبــالد، 
وعمليــات التخطيــط للدفــاع واألمــن )بمــا فــي ذلــك 
وضــع الموازنــة(، ومنــع الفســاد فــي عمليــات الشــراء 
تلجــأ  مــا  غالًبــا  جهتهــا،  مــن  وغيرهــا.  العســكرية، 
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الــدول غيــر المســتعدة لفــرض الرقابــة الديمقراطيــة 
ــة  ــن المحــدودة كذريع ــرة المدنيي ــى اســتخدام خب إل
لتقييــد دورهــم والحيلولــة بشــكل فاعــل دون ظهــور 
المدنييــن  لتدريــب  الالزمــة  التدريــب  مؤسســات 

ــًدا. ــا جي تدريًب

5. تطويــر ثقافــة االنفتاح والشــفافية
بشــكٍل  يعمــل  الــذي  األمنــي  القطــاع  حكــم  يشــمل 
ويتطلــب  المختلفــة  األطــراف  مــن  العديــد  جيــد 
نقاًشــا عاًمــا ألن قــرارات الدفــاع المكلفــة غالًبــا مــا 
تتضمــن تنــازالت هامــة فــي مجــاالت سياســات أخــرى 
ــي. يشــير  ــان االجتماع ــم والصحــة والضم ــل التعلي مث
ــاع واألمــن ال تختلــف عــن  ــرارات الدف ــى أن ق ــك إل ذل
الحكومــة.  سياســات  مجــاالت  مــن  آخــر  مجــال  أي 
لــذا يجــب أن تكــون المعلومــات التــي يســتند إليهــا 
صانعــو القــرار السياســي فــي اتخــاذ قراراتهــم منفتحــة 
وشــفافة. بالتالــي فــإن الرقابــة الديمقراطيــة تعنــي 
تشــمل  مفصلــة  دفــاع  موازنــات  عبــر  الشــفافية 
ومدفوعــات  العســكرية  والنفقــات  المداخيــل  كافــة 
المســلحة  القــوات  أعضــاء  مســتحقات  رواتــب/ 
الرقابــة  تتطلــب  كمــا  الدفــاع.  وزارة  وموظفــي 
شــفافة.  شــراء  وعمليــات  سياســات  الديمقراطيــة 
وقًتــا  يســتلزم  الشــفافية  ثقافــة  تطويــر  أن  ُيذكــر 
لضمــان  ضروريًــا  عنصــًرا  يبقــى  أنــه  إال  طويــاًل، 
نزاهــة كل مــن القــوات المســلحة والمدنييــن بشــكل 

البعــض. ببعضهمــا  عالقتهمــا  وضمــن  مســتقل 

والمجتمــع  اإلعــام  لوســائل  حــرة  بيئــة   .6
لمدنــي ا

حــرة  بيئــة  أيًضــا  الديمقراطيــة  الرقابــة  تتطلــب 
لهــم  تســمح  المدنــي،  والمجتمــع  اإلعــالم  لوســائل 
القومــي  باألمــن  المتعلقــة  القضايــا  فــي  بالتحقيــق 
خــاٍل  إطــار  فــي  فيهــا،  تقاريــر  وتقديــم  والدفــاع 
مــن الرقابــة السياســية أو العســكرية. ومــع مــرور 
المدنــي  الوقــت، يمكــن لوســائل اإلعــالم والمجتمــع 
تقــدم  األمــن وقــد  فهــم ســليم حــول قضايــا  تطويــر 
البــالد حــول  فــي  الدائــر  للنقــاش  هامــة  مســاهمات 
ووضــع  التخطيــط  الــى  وباإلضافــة  القومــي،  األمــن 
فــي  التوريــدات  أو  الشــراء  وعمليــات  الموازنــات 

الدفــاع. مجــال 

7. فهــم القــوات المســلحة لدورهــا فــي النظــام 
الديمقراطــي

أعضــاء  مــن  الديمقراطيــة  الرقابــة  تأســيس  يتطلــب 
فــي  لدورهــم  فهًمــا  يطــوروا  أن  المســلحة  القــوات 
الــدور  هــذا  يلعبــوا  وأن  الديمقراطــي  المجتمــع 
بارتيــاح. ُيشــار إلــى أن دمــج القــوات المســلحة فــي 
المســلحة  للقــوات  يوفــر  ال  الديمقراطيــة  العمليــة 
فحســب،  بكثيــر  أكبــر  شــعبًيا  وتأييــًدا  شــرعية 

هــم  القــوات  هــذه  أعضــاء  أن  أيًضــا  يعنــي  إنــه  بــل 
ممارســة  حريــة  ولهــم  كامــل،  بشــكل  مواطنــون 

السياســية. حقوقهــم 

وتكييفهــا  ديمقراطيــة  بيئــة  إيجــاد  عمليــة  تطــرح 
التحديــات.  العديــد مــن  مــع خصوصيــات كل دولــة 
المدنيــة  الديمقراطيــة  الرقابــة  تأســيس  ويشــّكل 
الرئيســية  التحديــات  إحــدى  المســلحة  للقــوات 
بعــض  فــي  عقــود  عــدة  تحقيقهــا  تطلــب  والتــي 
ــارة عــن جــزء ال يتجــزأ  ــا عب ــك، فإنه ــع ذل ــدان. م البل
تقتصــر  أن  يمكــن  وال  الديمقراطيــة،  التنميــة  مــن 
دون  الحكومــة  مجــاالت  بعــض  علــى  الديمقراطيــة 
الرقابــة  دون  للديمقراطيــة  وجــود  ال  إذ  ســواها، 
أن  كمــا  المســلحة،  القــوات  علــى  الديمقراطيــة 
ــل فــي البــالد  االســتقرار والتنميــة علــى المــدى الطوي
فــي  التــوازن  تحقيــق  علــى  قدرتــه  علــى  يتوقفــان 
ــر بشــكل  ــق األم ــة العســكرية. وينطب ــه المدني عالقات
خــاص علــى البلــدان الخارجــة مــن صــراع أو مــن 

اســتبدادي. حكــم 
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ــارًزا  ــا ب ــة العســكرية مكانً ــات المدني ــت العالق احتل
فــي الحيــاة السياســية فــي المنطقــة العربيــة منــذ 
االنقــالب العســكري الــذي شــهده العــراق فــي عــام 
أثــار  وقــد  الصدقــي.  بكــر  الجنــرال  بقيــادة   1936
العســكرية  االنقالبــات  مــن  العديــد  الحــدث  هــذا 
الشــرق  أنحــاء  شــتى  وفــي  العــراق  فــي  األخــرى 
مصــر   ،)1949( ســوريا  إفريقيــا:  وشــمال  األوســط 
الســودان  اليمــن )1955(،  إيــران )1953(،   ،)1952(
 ،)1963  ،1959  ،1958  ،1936( العــراق   ،)1958(
ليبيــا   ،)1965  ،1961( الجزائــر   )1960( تركيــا 
 ،)1972  ،1971( المغــرب   )1970( ُعمــان   ،)1969(
وتتســم  الــدول.  مــن  وغيرهــا   )1984( موريتانيــا 
معظــم هــذه االنقالبــات فــي محاولــة تفــوق الســيادة 

المدنيــة. المؤسســات  علــى  العســكرية 

العســكرية  المدنيــة  العالقــات  جــذور  تعــود 
المصريــة الحديثــة إلــى االنقــالب العســكري الــذي 
الســؤال  كان  وقــد   .1952 فــي  البــالد  شــهدته 
الرئيســي علــى الســاحة السياســية المصريــة هــو 
مــن يجــب أن يتولــى حكــم مصــر: صغــار الضبــاط 
الذيــن قــادوا االنقــالب أو البرلمــان؟ بعبــارة أخــرى، 
بيــن  انقســام  ظهــر  المنتخبــون؟  أو  المســلحون 
القــوات المســلحة والشــعب المصــري حــول هــذا 
الســؤال، إذ شــكل القــادة واالنقســامات التــي نشــأت 
المدرعــات  وكتائــب  المدفعيــة  كتائــب  داخــل 
ــات  ــى الثكن ــودة ســريًعا إل ــن أجــل الع ــا م ــا قويً ضغًط
الدســتورية.  البرلمانيــة  الجمهوريــة  واســتعادة 
ومــن أبــرز مؤيــدي هــذا الموقــف أبطــال حــرب 1948 
مثــل العقيــد يوســف صديــق والعقيــد أحمــد شــوقي 

3. العالقات المدنية العسكرية في تاريخ مصر الحديث
والمقــدم رشــاد مهنــا. أمــا الضبــاط اآلخريــن، الذيــن 
ــورة،  ــادة الث ــس قي ــي مجل ــة ف ــون األغلبي ــوا يمثل كان
ــوات  ــا الق ــة تســيطر عليه ــة مصري ــأرادوا جمهوري ف
1954، كانــوا قــد  المســلحة. وبحلــول نهايــة عــام 
نجحــوا فــي فــرض وجهــة نظرهــم وإقامــة الحكــم 
العســكري. أمــا المعارضيــن الذيــن فضلــوا أن تكــون 
مصــر أكثــر ديمقراطيــة فســجنوا أو أعدمــوا أو تــم 

تهميشــهم. أو  نفيهــم 

لحقــت  التــي  العســكرية  الهزيمــة  كانــت  وقــد 
ــن  ــارة ع ــع إســرائيل عب ــي حــرب 1967 م بمصــر ف
والشــعب  المســلحة  للقــوات  كبيــرة  انتكاســة 
المصــري. بالتالــي، ركــزت القــوات المســلحة بيــن 
العســكرية  قدراتهــا  تطويــر  علــى  و1973   1967
التهديــدات  ضــد  البــالد  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن 
االحتــراف  علــى  الحــرص  حــاز  وقــد  الخارجيــة. 
إلــى  أدى  ممــا  الضبــاط  اهتمــام  علــى  العســكري 
الحكــم  فــي  تدريجــي  بشــكل  إهتمامهــم  خفــض 
ــد  ــوا ق ــي كان ــة الت ــي المهم السياســي المباشــر، وه
كلفــوا أنفســهم بتأديتهــا بيــن 1954 و1967. يمكــن 
القــول أن قــدرة القــوات المســلحة المصريــة بلغــت 

هــذه.  االحتــراف  فتــرة  ذروتهــا خــالل 

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن التوتــرات بيــن الرئاســة، 
التــي يشــغلها بشــكل رئيســي ضبــاط مــن الجيــش، 
ــم تختــِف  ــا للقــوات المســلحة، ل ــادة العلي وبيــن القي
ــون  ــام. إذ شــارك الرؤســاء المتالحق ــا بشــكل ت يوًم
فــي صراعــات علــى الســلطة مــع قادتهــم العســكريين. 

أمثلة عن االنقالبات العسكرية في منطقة الشرق ا�وسط وشمال أفريقيا 
(1936-1984)

الصحراء
الغربية 

اليمن
(1955)

ُعمان
(1970)

الجزائر 
(1965 ،1961) ليبيا

(1969) مصر
(1952)

السودان 
(1958)

العراق
(1963 ،1959 ،1958 ،1936)

إيران 
(1953)

موريتانيا
(1984)

تونس

المملكة العربية 
السعودية

سوريا 
(1949)

تركيا (1960)

المغرب
(1972 ،1971)

لبنان

ا�ردن

ا�راضي الفلسطينية المحتلة 
إسرائيل

ا�مارات العربية 
المتحدة 

قطر 
البحرين

الكويت
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عبــد  جمــال  الرئيــس  بيــن  العالقــات  فاتّســمت 
بالتنافــس،  عامــر  الحكيــم  عبــد  والمشــير  الناصــر 
كذلــك األمــر مــا بيــن الرئيــس أنــور الســادات واللــواء 
محمــد فــوزي )وجنــراالت آخريــن(، وبيــن الرئيــس 
مبــارك والمشــير محمــد حســين طنطــاوي. فــي أول 
المؤسســة  باعتبارهــا  الرئاســة  ظهــرت  حالتيــن، 
األقــوى: إذ ُقتــل المشــير عامــر، وحكــم علــى اللــواء 
آخريــن.  جنــراالت  جانــب  إلــى  بالســجن  فــوزي 
أمــا فــي الحالــة الثالثــة، فاســتطاع الرئيــس مبــارك 
تثبيــت مكانتــه علــى الســاحة السياســية مــن خــالل 
الســماح للقــوات المســلحة بتوســيع نطــاق مهمتهــا 
لتشــمل أنشــطة غيــر عســكرية تتضمــن نشــاطات 
ــوات  ــر، ممــا ســمح للق ــر وأكث ــة مثمــرة أكث اقتصادي
ــا فاعــاًل مهًمــا  المســلحة بتطويــر نفســها لتصبــح طرفً

علــى الصعيــد االقتصــادي )انظــر الفصــل 6(.

فــي عــام 2011، تمكنــت القــوات المســلحة المصريــة 
إذ  للســلطة.  مســبوق  غيــر  تركيــز  تحقيــق  مــن 
ــوات المســلحة بنفســه  ــى للق ــس األعل ــى المجل ارتق
إلــى مكانــة أعلــى مــن الرئاســة مــن خــالل عــزل 
رئيســين متتالييــن ثــم ســجنهما. فــي كلتــا الحالتيــن، 
علــى  تعتمــد  أن  المســلحة  القــوات  بإمــكان  كان 
الــذي كان عفويًــا بجــزء  الكبيــر،  الشــعبي  الدعــم 
ــر  ــي الجــزء اآلخــر )انظ ــد ف ــم متعم ــه وذا تصمي من
ــس  ــن المجل ــو 2013 عّي ــي تموز/يولي الفصــل 5(. وف
المســلحة عدلــي منصــور رئيًســا  للقــوات  األعلــى 
أيًضــا علــى  المجلــس  للبــالد. أخيــًرا، وافــق  مؤقًتــا 
ــات  ــاح السيســي لالنتخاب ــد الفت ترشــيح المشــير عب
لنتائــج  ووفًقــا   .2014 فــي  جــرت  التــي  الرئاســية 
االنتخابــات الرســمية، فــاز الســيد السيســي بنســبة 
عددهــا  يبلــغ  التــي  األصــوات  مــن  بالمئــة   96.91
25.578.223 فيمــا بلغــت نســبة المشــاركة 47.4 

بالمئــة.

دارت  التــي  الحــروب  حــول  الدراســات  وتشــير 
بيــن الــدول مــا بيــن 1816 و1982 إلــى أنــه مــن 
الديمقراطيــة  الــدول  تخــرج  أن  أكثــر  المرجــح 
ــة  ــع دول ــة المســلحة م ــي حــال المواجه منتصــرة ف
أخــرى بالمقارنــة مــع الــدول غيــر الديمقراطيــة. 
الكتابــات  مــن  غنيــة  مجموعــة  ناقشــت  وقــد 
األنظمــة  فــي  المتفــوق  العســكري  األداء  أســباب 
أكثــر  بالحوكمــة  يرتبــط  والــذي  الديمقراطيــة، 
مــن ارتباطــه بالمزايــا التكنولوجيــة. علــى وجــه 
االنتصــار  إلــى  الديمقراطيــات  تميــل  الخصــوص، 
قابليــة  وآفــاق  والشــفافية،  المســاءلة  بســبب 
ــن، والحــذر  ــادة المنتخبي ــدى الق ــاء السياســي ل البق
فــي اختيــار االســتراتيجيات العســكرية، وتخصيــص 
المفتوحــة،  القــرار  صناعــة  وإجــراءات  المــوارد، 

والدعــم الشــعبي. كمــا يميــل التعامــل مــع النقاشــات 
العامــة فــي األنظمــة الديمقراطيــة، حــول التعيينــات 
أن  إلــى  والمســتحقات،  والمكافــآت  والترقيــات 
أكثــر  وبالتالــي  شــفافية،  أكثــر  بطريقــة  يكــون 
المقابــل،  فــي  عــام.  بشــكل  إنصافًــا  وأكثــر  عــداًل 
بشــكل  االســتبدادي  العســكري  الحكــم  يقحــم 
مــن  أكثــر  أو  شــريحة  مــع  مواجهــة  فــي  حتمــي 
الســلم االجتماعــي  المجتمــع، ممــا يضعــف  شــرائح 

السياســي. واالســتقرار 

المدنيــة  العالقــات  تصــب  المطــاف،  نهايــة  فــي 
مؤسســة  أي  مصلحــة  فــي  المتوازنــة  العســكرية 
عســكرية علــى المــدى الطويــل، بغــض النظــر عــن 
الســياق،  هــذا  فــي  للحكومــة.  السياســي  االنتمــاء 
للقــوات  بالكامــل  مسيســة  غيــر  منهجيــة  تســمح 
األساســية،  مهمتهــا  علــى  بالتركيــز  المســلحة 
والتــي تتجلــى فــي حمايــة البــالد مــن التهديــدات 
ــرام  ــوات المســلحة االحت ــة. وتكتســب الق الخارجي
بنجــاح. المهمــة  هــذه  لتأديتهــا  الطيبــة  والســمعة 
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ُيعتبــر  المصريــة،  الدولــة  أســاس  يشــكل  بصفتــه 
النصــوص  مــن خــالل  تنفيــذه  الدســتور وعمليــة 
القانونيــة خطــوة أساســية نحــو تحديــد العالقــات 
جــرت  وقــد  الديمقراطيــة.  العســكرية  المدنيــة 
خــالل  مطــواًل   2014 دســتور  قضيــة  مناقشــة 
مصــر  تاريــخ  مواضيــع:  حظيــت  وقــد  المؤتمــر. 
الدســتوري والطريقــة التــي تــم مــن خاللهــا تحديــد 
فــي  اقتراحهــا  أو  العســكرية  المدنيــة  العالقــات 

المؤتمــر. باهتمــام  الســابقة  الدســاتير 

الدســتور  مســودة  حاولــت  المثــال،  ســبيل  علــى 
القــوات  ســيطرة  مــن  الحــد   1954 لعــام  المصــري 
التأسيســية  الجمعيــة  أعضــاء  مّثــل  إذ  المســلحة، 
التــي اقترحــت هــذه المســودة المجتمــع المصــري 
اللجنــة  هــذه  وشــملت  واســع،  نطــاق  علــى 
شــخصيات بــارزة فــي الجيــش المصــري مثــل اللــواء 
للقــوات  العــام  القائــد  وهــو  صــادق  فــؤاد  أحمــد 
ــدول  ــة فــي حــرب 1948 بيــن ال المســلحة المصري
اللجنــة  العربيــة وإســرائيل. كمــا وشــملت هــذه 
تحظــى  وسياســية  وقانونيــة  فكريــة  شــخصيات 
ــة  ــاف االجتماعي ــف األطي ــن مختل ــر م ــرام كبي باحت
الــرزاق  وعبــد  حســين  طــه  مثــل  والسياســية، 
جماعــة  )مــن  عــودة  القــادر  وعبــد  الســنهوري 
)محــام  عريبــي  وزكــي  المســلمين(،  اإلخــوان 
المصريــة(.  اليهوديــة  الجاليــة  وعميــد  مشــهور 
قاطــع  بشــكل  الدســتور  مســودة  حظــرت  وقــد 
العســكرية.  المحاكــم  أمــام  المدنييــن  محاكمــة 
بتثقيــف  الدولــة  تقــوم  أن  أيًضــا  وإقتضــت 
الدفــاع  مجلــس  وأنشــأت  كمــا  المجنديــن.  جميــع 
ــه  ــن خــالل إيالئ ــاده م ــت بإبع ــن قام ــي، ولك الوطن
هــي:  محــددة  قضايــا  ثــالث  فــي  استشــاريًا  دوًرا 
إعــالن الحــرب، والهدنــة والمصالحــة، والتدابيــر 
مســودة  مــن  األولــى  المــادة  وتنــص  الدفاعيــة. 
جمهوريــة  هــي  »مصــر  أن  علــى  هــذه  الدســتور 
أعطــت  ذلــك،  علــى  بنــاًء  برلمانيــة«.3  تمثيليــة 
لتمريــر  الســلطة  المنتخــب  البرلمــان  المســودة 
المســلحة  بالقــوات  المتعلقــة  التشــريعات  معظــم 

لشــرطة. وا

ومقارنــة مــع مســودة دســتور 1954، قــام دســتور 
إلــى  العســكرية  المدنيــة  العالقــات  بإرجــاع   2012
المجلــس  أعطــى  المثــال،  ســبيل  علــى  الخلــف. 
وزيــر  تعييــن  ســلطة  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
جانــب  إلــى  رئاســيتين.  واليتيــن  لمــدة  الدفــاع 
أغلــب  يكــون  أن   2012 دســتور  ضمــن  ذلــك، 

4. اإلطار القانوني للعالقات المدنية العسكرية في مصر

أعضــاء مجلــس الدفــاع الوطنــي مــن العســكريين. 
وقــد كان هــذا المجلــس هــو المؤسســة الوحيــدة 
المســلحة  القــوات  موازنــة  مناقشــة  تتــم  حيــث 
ــغ واحــد  ــى شــكل مبل ــك عل ــد ذل ــا بع ــم إدراجه ليت
فــي الموازنــة العامــة للدولــة. وأخيــًرا، ســمحت 
المحاكــم  أمــام  المدنييــن  بمحاكمــة   198 المــادة 
جريمــة  »تلحــق  حيــث  الحــاالت  فــي  العســكرية 

المســلحة«. بالقــوات  الضــرر 

الســلطة  أبعــاد  إلــى   2014 دســتور  أدى  وقــد 
أكثــر عــن األطــراف المدنيــة، وذلــك مــن خــالل 
يســبق  لــم  صالحيــات  المســلحة  القــوات  منحــه 
لهــا مثيــل فــي تاريــخ مصــر، حتــى أنهــا تجــاوزت 
جمــال  الرئيــس  عهــد  فــي  لهــا  الممنوحــة  تلــك 
عبــد الناصــر. وهــذا يعــود إلــى حقيقــة أنــه تمــت 
صياغــة هــذا الدســتور عندمــا كان المجلــس األعلــى 
للقــوات المســلحة أعلــى ســلطة فــي مصــر. ففــي 
ــة قــوة  ــم يكــن هنــاك أي قــوة لمعادل ــك الوقــت، ل ذل
المجلــس األعلــى للقــوات المســلحة، بمــا أنــه تــم 
حــل مجلــس النــواب فــي حزيــران/ يونيــو حزيــران 
 .2013 2012 ومجلــس الشــورى فــي تمــوز/ يوليــو 
المســلحة  للقــوات  األعلــى  المجلــس  قــام  بالتالــي 
وكمــا  بنفســه.  الدســتورية  الجمعيــة  بتعييــن 
الدســتورية  الجمعيــة  تضمــن  لــم  ســابًقا،  أشــرنا 
الممنوحــة  الصالحيــات  جميــع  علــى  الحفــاظ 
2012 فحســب،  لدســتور  وفًقــا  المســلحة  للقــوات 
الصالحيــات.  هــذه  نطــاق  مــن  وســعت  أنهــا  بــل 
ــاع  ــدة وزارة الدف وتحــّول هــذه الصالحيــات الجدي
تتمتــع  كبيــر  حــد  إلــى  مســتقلة  مؤسســة  إلــى 
دســتور  يمنــح  مماثــل،  بشــكل  خاصــة.  بســلطات 
العامــة  للمخابــرات  كبيــرة  ســلطات  أيًضــا   2014

الداخليــة.  ووزارة  المصريــة 

للقــوات  الممنوحــة  الخاصــة  الســلطات  أن  ُيذكــر 
فــي إطــار فئتيــن: االســتقاللية  المســلحة تنــدرج 
والحقــوق  القانونيــة  والحصانــة  المؤسســاتية، 

الدســتورية.

االســتقاللية المؤسســاتية
درجــة  المســلحة  للقــوات   2014 دســتور  يتيــح 
ــى  ــادة 201 عل ــن االســتقاللية. تقتضــي الم ــرة م كبي
ســبيل المثــال أن يتــم تعييــن وزيــر الدفــاع مــن 
بيــن صفــوف الضبــاط. إضافــة إلــى ذلــك، تقتضــي 
للقــوات  المجلــس األعلــى  بــأن يوافــق   234 المــادة 
لمــدة  الدفــاع  وزيــر  تعييــن  علــى  المســلحة 

3.  بــداًل مــن أن يصــادق عليهــا الرئيــس جمــال عبــد الناصــر، وجــد المــؤرخ صــالح عيســى النســخة الوحيــدة مــن مســودة 1954 فــي 1999 فــي 
ــا بعنــوان “دســتور فــي صنــدوق القمامــة” ليعكــس الســخرية. الطابــق الســفلي مــن مركــز أبحــاث تابــع لجامعــة الــدول العربيــة. وقــد كتــب كتابً
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ثمانــي  لمــدة  أي  متتاليتيــن،  رئاســيتين  واليتيــن 
مؤسســاتية  حمايــة  التدابيــر  هــذه  توفــر  ســنوات. 
ــى  كبيــرة للقــوات المســلحة المصريــة، وللمــرة األول
محميــة  المؤسســة  هــذه  تكــون  مصــر  تاريــخ  فــي 

إلــى درجــة كبيــرة. الرئاســة  مــن 

مجمــع  إلــى  إشــارة  أي   2014 دســتور  يتضمــن  ال 
االقتصاديــة  األنشــطة  إلــى  أو  عســكري  صناعــي 
للقــوات المســلحة. كمــا أنــه ال يتضمــن أي مــادة مــن 
شــأنها أن تنــص علــى اإلشــراف المدنــي علــى القــوات 
اســتحواذ  عمليــات  وتنظيــم  مراقبــة  أو  المســلحة، 
مدنيــة  أصــول  أو  أراٍض  علــى  المســلحة  القــوات 
األمــر  وكذلــك  بيعهــا.  أو  بهــا  التمســك  أو  أخــرى 
ــز  ــت حي ــة أخــرى دخل ــى نصــوص قانوني بالنســبة إل
لذلــك،  نتيجــة   .2013 يوليــو  تمــوز/  منــذ  التنفيــذ 
المســلحة  القــوات  علــى  المدنــي  اإلشــراف  يغيــب 
عــن الدســتور والتشــريعات الحاليــة. وإضافــة إلــى 
القانــون  يــزال  ال  هــذا،  المدنــي  اإلشــراف  غيــاب 
أخبــار  أي  نشــر  يمنــع   1956 لســنة   )313( رقــم 
عــن القــوات المســلحة، ويعــزل هــذه القــوات عــن 
الدســتوري  اإلطــار  فــإن  بالتالــي  الشــعب.4  إشــراف 
والقانونــي المذكــور يضــع جــزًءا كبيــًرا مــن االقتصــاد 
ــر الفصــل 6(.  ــة )انظ المصــري خــارج ســيطرة الدول
ــال  ــى ســبيل المث ــا عل ــؤدي عملًي ــك أن ي ويمكــن لذل
ــى الحــد مــن  ــرادات الضريبيــة وإل ــى انخفــاض اإلي إل
ــة.  ــذ اإلصالحــات االقتصادي ــى تنفي ــة عل ــدرة الدول ق
ومثــال آخــر علــى االســتقاللية الكبيــرة الممنوحــة 

4. القانون رقم )313( لســنة 1956 بشــأن حظر نشــر أي أخبار عن القوات المســلحة، والمعدل الحًقا بالقانون رقم )14( لســنة 1967.
5. يتمثل النفوذ السياســي للقوات المســلحة بالمادة 203 من دســتور 2014، وهي نســخة معدلة من المادة 197 من دســتور 2012.

 http://www.elwatannews.com/hotfile/details/512 :6. لالطالع على النسخة الكاملة من قانون مجلس الدفاع الوطني
7. تنص عليه المادة 205 من دســتور 2014.

للقــوات المســلحة هــو حقهــا فــي أن يفــوق عددهــا 
الدفــاع  مجلــس  فــي  المدنييــن  الممثليــن  عــدد 
الوطنــي بأغلبيــة 9 إلــى 5. 5 وُيشــار إلــى أن مجلــس 
القياديــة  التنفيذيــة  الهيئــة  هــو  الوطنــي  الدفــاع 
مهمتــه  وتقــوم  واألمنيــة  العســكرية  المســائل  فــي 
األساســية علــى »ضمــان أمــن الدولــة« عبــر تحديــد 
علــى  و»الموافقــة  العســكري«،  السياســي  »هدفهــا 
وتنســيق  العســكرية  السياســية  التوجيــه  وثيقــة 
تلــك الوثيقــة مــع السياســات الخارجيــة«، وإعطــاء 
»األوامــر السياســية العســكرية«.6 ويتمتــع مجلــس 
ــي بالحــق المحمــي دســتوريًا بمناقشــة  ــاع الوطن الدف
موازنــة القــوات المســلحة، والتــي يتــم إدراجهــا فــي 
العامــة  الموازنــة  فــي  واحــد  كمبلــغ  الحــق  وقــت 
البرلمــان  فــي  تناقــش  المفتــرض أن  للدولــة )ومــن 
أعطــى  المقابــل،  فــي  النحــو(.  هــذا  علــى  المقبــل 
األغلبيــة  ذي  القومــي  األمــن  مجلــس  الدســتور 
يــرى  بالتالــي،  بحًتــا.7  استشــاريًا  دوًرا  المدنيــة 
األمــن  مجلــس  إنشــاء  أن  المراقبيــن  مــن  العديــد 
ومحاولــة  إلهــاء  عمليــة  عــن  عبــارة  هــو  القومــي 
القــرارات  ألن  المدنييــن،  الممثليــن  إنتبــاه  لصــرف 
ــي،  ــاع الوطن ــس الدف ــي مجل ــا ف ــة ســيتم إتخاذه الهام
للقــوات  األعلــى  المجلــس  أو  الرئيــس  قبــل  مــن 

 . لمســلحة ا

الحصانــة القانونيــة والحقــوق الدســتورية
يوســع دســتور 2014 مــن نطــاق الحصانــة القانونيــة 
الممنوحــة للقــوات المســلحة مــن خــالل المــادة 204 

مقتطفــات من دســتور 2014 

يمكــن محاكمــة المدنييــن »...فــي الجرائــم التــى تمثــل اعتــداًء مباشــًرا علــى المنشــآت 
العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فــى حكمهــا، أو المناطــق العســكرية 
أو  ذخائرهــا  أو  أســلحتها  أو  مركباتهــا  أو  معداتهــا  أو  كذلــك،  المقــررة  الحدوديــة  أو 
الجرائــم  أو  الحربيــة،  المصانــع  أو  العامــة  أموالهــا  أو  العســكرية  أســرارها  أو  وثائقهــا 
المتعلقــة بالتجنيــد، أو الجرائــم التــى تمثــل اعتــداًء مباشــًرا علــى ضباطهــا أو أفرادهــا 

بســبب تأديــة أعمــال وظائفهــم«.
المتعلقــة  الجرائــم  كافــة  فــي  بالفصــل  غيــره  دون  يختــص   ]...[ العســكرى  »القضــاء 
مــن  المرتكبــة  والجرائــم  حكمهــم،  فــي  ومــن  وأفرادهــا  وضباطهــا  المســلحة  بالقــوات 

الخدمــة«. وبســبب  أثنــاء  العامــة  المخابــرات  أفــراد 

http://www.elwatannews.com/hotfile/details/512
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مؤتمر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الدولي للخبراء، مونترو، سويسرا، 2-4 نيسان/إبريل 2014

التــي هــي عبــارة عــن توســيع للمــادة 198 مــن دســتور 
المدنييــن  بمحاكمــة  المــادة  هــذه  وتســمح   .2012
مــع  يتوافــق  ال  حــد  إلــى  العســكرية  المحاكــم  أمــام 
المعاييــر الدوليــة والممارســات الجيــدة، كمــا أنهــا 
تحمــي موظفــي األجهــزة االســتخبارية والعســكرية 
ونظرائهــم مــن أي إشــراف مدنــي )ســواء أكان قضائــي 
ــك، تضــع  ــى ذل ــة إل ــك(. إضاف ــر ذل ــي أو غي أو برلمان
ــاط الشــرطة تحــت ســلطة  ــة ضب التشــريعات الحديث
ــى اكتســاب الجيــش  ــؤدي ال القضــاء العســكري، ممــا ي

ــة. ــي الشــؤون القضائي ــدة ف ــوة متزاي ق

أخيــرا، بــرزت أمثلــة تاريخيــة عــن الجهــود الراميــة 
إلــى تحويــل العالقــات المدنيــة العســكرية فــي مصــر 
الوضــع  أن  يبــدو  لكــن  ديمقراطيــة.  عالقــات  إلــى 
المعاصــر يميــل نحــو الســيطرة العســكرية. ويظهــر 
القضــاء  اكتســبها  التــي  الســلطة  خــالل  مــن  ذلــك 
ــي  ــة الت ــتورية والقانوني ــة الدس العســكري، والحماي

القــوات المســلحة المصريــة. تتمتــع بهــا 
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وســائل  بيــن  العالقــة  فــي  المؤتمــر  بحــث  كمــا 
تنشــرها  التــي  الروايــات  او  والتقاريــر  اإلعــالم 
الشــعب  نظــرة  علــى  وأثرهــا  المســلحة،  القــوات 
إلــى  النظــرة  باعتبارهــا تشــكل جانًبــا أساســًيا مــن 
وعلــى  مصــر  فــي  العســكرية  المدنيــة  العالقــات 

الدولــي. المســتوى 

فــي هــذا اإلطــار، أظهــر اســتطالع للــرأي فــي اإلعــالم 
ــون األول/  ــي كان ــوب ف ــة غال ــه منظم ــي أجرت الوطن
المصريــة  المســلحة  القــوات  أن   2013 ديســمبر 
التــي  القليلــة  الوطنيــة  الكيانــات  هــي واحــدة مــن 
تتمتــع بشــعبية عاليــة بشــكل مســتمر )حوالــي 90 
ــدرة  ــي ق ــي هــذا الوضــع يكمــن ف بالمئــة(. الســبب ف
روايات/تقاريــر  إنشــاء  علــى  المســلحة  القــوات 
الضغــط  ممارســة  علــى  وقدرتهــا  ونشــرها  مقنعــة 
علــى الكيــان الصحفــي المحلــي، ممــا يضمــن نشــر 
ــي الوقــت عينــه، اعتقــد  ــر. ف هــذه الروايات/التقاري
الــرأي  اســتطالع  علــى  المجيبيــن  مــن  بالمئــة   90
ومســتقلة  موضوعيــة  إعــالم  وســائل  وجــود  أن 
مهــم لمســتقبل مصــر. بيــد أنــه يبقــى مــن الصعــب 
للقــوات  المصــري  الشــعب  دعــم  ســبب  تفســير 
والمعلومــات  اإلعــالم  تحتكــر  )التــي  المســلحة 
هــذا  فيــه  يعتبــر  الــذي  الوقــت  فــي  بشــكل كبيــر( 

لبــالده.  ضــروري  المســتقل  اإلعــالم  أن  الشــعب 

تحمــي الدولــة روايــات القــوات المســلحة وتنشــرها 
ــب المدرســية،  ــة والكت ــن خــالل المناهــج التعليمي م
يجعلهــا  ممــا  الحكوميــة،8  اإلعــالم  وســائل  وعبــر 
إضافــة  المصــري.  المجتمــع  فــي  الســائد  المؤثــر 
إلــى ذلــك، فــإن التجنيــد اإللزامــي للشــباب الذكــور 
يوفــر للقــوات المســلحة وســيلة لممارســة التأثيــر 
المباشــر علــى جــزء كبيــر مــن المجتمــع المصــري.

إلــى  والخاصــة  الحكوميــة  األنبــاء  وكاالت  تتعــرض 
ــوات المســلحة والمؤسســات  ــن الق ــوط مكثفــة م ضغ
األمنيــة الحتــرام الخطــوط الحمــراء الصارمــة التــي 
إذ  العســكرية،9  االســتخبارات  وضعهــا مديــر جهــاز 
أنــه مــن المحظــور نشــر أي معلومــات عــن القــوات 
أو  تحركاتهــا  أو  هيكليتهــا  عــن  أو  المســلحة 
االســتخبارات  مــن  صريحــة  موافقــة  دون  أفرادهــا 
العســكرية. ُيذكــر أن عقوبــة اإلخــالل بهــذه القواعــد 
تشــمل الســجن مــن ســتة أشــهر إلــى خمــس ســنوات 

و/أو دفــع غرامــة.

فــي  والمباحــث  االســتخبارات  قانــون  أن  ُيذكــر 
الدرجــة،10 ويشــمل جميــع  بنفــس  قمعــي  الدولــة 
ومهــام  والعمليــات  الموظفيــن  وشــؤون  األنشــطة 
األجهــزة األمنيــة. أمــا العقوبــات فهــي شــبيهة بتلــك 
التــي ُتفــرض فــي حــال إفشــاء معلومــات عســكرية 
 )58( رقــم  القانــون  يتضمــن  وأخيــًرا،  إذن.  دون 
األحــكام  بعــض  العقوبــات(  )قانــون   1937 لســنة 
ــة األســرار  ــى حماي واســعة النطــاق التــي تهــدف إل

القومــي. باألمــن  المتعلقــة 

بيــن  اإليجابيــة  التطــورات  بعــض  تســجيل  تــّم 
ــي  ــو 2013، وه ــوز/ يولي ــر 2011 وتم شــباط/ فبراي
المصريــة  المســلحة  القــوات  فيهــا  كثفــت  فتــرة 
جهــود التواصــل مــن خــالل إصــدار بيانــات ووضــع 
أنهــا  كمــا  منتظــم،  بشــكٍل  توعيــة  سياســات 
اســتخدمت مواقــع التواصــل االجتماعــي لمحاولــة 
أن  غيــر  شــبابًا.  األكثــر  األجيــال  مــع  التواصــل 
ــى  ــت حّت ــة كان ــة الصحاف ــة لحري النســب اإلجمالي
آنــذاك ســلبية. وقّيمــت منظمــة »فريــدوم هــاوس« 
 2012 فــي  جزئًيــا«  كـ»حــرة  المصريــة  الصحافــة 
ــى »غيــر حــرة« فــي  لكــن انخفــض هــذا التقييــم إل
2013 وبقــي علــى هــذه الحــال إلــى 2014. للحصــول 
الرابــط  هــذا  علــى  الضغــط  ُيرجــى  مثــال،  علــى 
 https://freedomhouse.org/country/egypt#.VIhYh5RP6Vc

هــذا  علــى  أثّــرت  التــي  األعمــال  بعــض  وتشــمل 
ــالم  ــة وســائل اإلع ــم حــّث الســلطات المصري التقيي
علــى عــرض آراء أحاديــة الجانــب، وقمــع تغطيــة 
األحــداث المهمــة، وســجن الصحافييــن، وتســريب 
مــن  الصحافييــن  تجريــد  أجــل  مــن  الشــائعات 

ســمعتهم.  وتشــويه  مصداقيتهــم 

5. الجيش ووسائل اإلعالم ونظرة الشعب

8. تبقــى الدولــة المصريــة أكبــر مالــك لوســائل اإلعــالم فــي مصــر، وبالتالــي مــن يســيطر علــى الدولــة يكــون قــادًرا علــى نشــر رواياتــه عبــر 
أجهــزة اإلعــالم.

9. كما ينص القانون رقم )313( لســنة 1956، المعدل بالقانون رقم )14( لســنة 1967 المتعلق بحظر نشــر أي أخبار عن القوات المســلحة.
10. القانون رقم )100( لســنة 1971.

تقييم منظمة »فريدوم هاوس« – مصر 2014

المصدر: منظمة »فريدوم هاوس«

مليون 82
نسمة 

دوالر أمريكي2,600
�جمالي الدخل
القومي (تعادل

القوى الشرائية)

شبكة ا�نترنت: حّرة جزئًيا 
الصحافة: غير حّرة 

غير
حّرة 



15

مؤتمر مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة الدولي للخبراء، مونترو، سويسرا، 2-4 نيسان/إبريل 2014

الجيــش  حــول  المؤتمــر  مناقشــات  خلصــت 
إبــداء  يجــب  أنّــه  إلــى  الشــعب  ونظــرة  واإلعــالم 
اهتمــام أكبــر فــي هــذا المجــال الــذي يفتقــر إلــى 
التــي  البحــث  أوراق  إلــى  باإلضافــة  الدراســات. 
يعّدهــا مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى 
القــوات المســلحة حــول الموضــوع، يجــب تأســيس 
ــن  ــار ع ــز اإلخب ــن أجــل تعزي ــة م نشــاطات تكميلي
بحــد  بهــا  المتعلقــة  والمعلومــات  األمنــي  القطــاع 

القانــون(.  حــدود  )ضمــن  أكثــر 



16

حكم القطاع األمني في مصر: العالقات المدنية العسكرية تحت المجهر

القــوات  فهــم  أّن  المؤتمــر  فــي  المشــاركون  اســتنتج 
المســلحة المصريــة والعالقــات المدنيــة العســكرية 
فــي مصــر غيــر كامــل ومضلــل إذا لــم يأخــذ بعيــن 
المســلحة  للقــوات  االقتصــادي  الــدور  االعتبــار 
أي  تتوفــر  ال  أنّــه  المشــاركون  ورأى  المصريــة. 
لهــذه  االقتصاديــة  النشــاطات  بتاتًــا حــول  معلومــات 
القــوات – التــي تقــّدر بيــن 20% و40% مــن االقتصــاد 
العــام  العجــز والَديــن  أّن  المصــري اإلجمالــي. ومــع 
الضغــط  ازداد  مرتفعــة،  مســتويات  إلــى  وصــال  قــد 
إلجــراء إصالحــات اقتصاديــة بشــكٍل عــام فــي مصــر. 
ــازات  ــى االمتي ــع أّن التطــرق إل ــي، يمكــن التوق وبالتال
سيشــكل  المصريــة  المســلحة  للقــوات  االقتصاديــة 
مســألة ملحــة ألي رئيــس وحكومــة وبرلمــان يتــم 

ديمقراطًيــا.  انتخابهــم 

ولقــد وّســعت القــوات المســلحة المصريــة بشــكٍل 
االقتصــاد  فــي  تلعبــه  الــذي  الــدور  مــن  تدريجــي 
الرئيــس  حكــم  تحــت  أُعطيــت  ولقــد  المصــري. 
ــى  ــر إل ــة وصــول أكب ــارك إمكاني الســابق حســني مب
فــرص أعمــال الشــركات كمــا رّكــزت علــى النشــاطات 
فــي  القومــي.  األمــن  مــن مســائل  أكثــر  االقتصاديــة 
بشــكل  يعتمــد  مبــارك  الســيد  بــدأ  عينــه،  الوقــت 
متزايــد علــى اســتخدام القــوات األمنيــة المرتبطــة 
ــة للســيطرة  ــن الدول ــة ومباحــث أم ــوزارة الداخلي ب

الداخليــة. الســاحة  علــى 

مصــادر  أهــم  إحــدى  األراضــي  ملكيــة  وتشــكل 
وهــي  المصريــة  المســلحة  للقــوات  العائــدات 
اتهامــات  نتيجــة  ســيما  ال  كبيــر،  جــدل  موضــوع 
الخاصــة  الشــركات  وتتمتــع  ظهــرت.  التــي  الفســاد 
الخاضعــة لســيطرة الجيــش بإمكانيــة الوصــول إلــى 
الماليــة  والمعاملــة  العاملــة11  والقــوى  األراضــي 
صــرف  ومعــدالت  وجمــارك  )ضرائــب  التفضيليــة 
اســتمرت  ولقــد  تفضيليــة(.  واســتثناءات  العملــة 
الســنوات  مــدى  علــى  التفضيليــة  الحمايــة  هــذه 
المؤتمــر  تقريــر  فــي  وُذكــر  ســبق  وكمــا  األخيــرة. 
للمدنييــن  يســمح  تشــريع  أي  يوجــد  ال  هــذا، 

الجيــش. اقتصــاد  علــى  باإلشــراف 

ــس  ــد الرئي ــذ عه ــزة عســكرية من ــة أجه تنخــرط ثالث
الصناعــة  عمليــات  فــي  مكّثــف  بشــكٍل  مبــارك 
مشــروعات  جهــاز  وهــم:  المدنيــة  والخدمــات 
الخدمــة الوطنيــة، ووزارة اإلنتــاج الحربــي، والهيئــة 
العربيــة للتصنيــع. يملــك جهــاز مشــروعات الخدمــة 
األمــن  »قطــاع  ويديــر  شــركات  تســع  الوطنيــة 
الغذائــي« فــي حيــن أّن وزارة اإلنتــاج الحربــي تملــك 
مجمــوع  نصــف  ويســتهدف  تصنيــع  معامــل  ثمانيــة 

العربيــة  الهيئــة  أمــا  المدنــي.  الســوق  منتجاتهــا 
وتســتهدف  وشــركة  معمــاًل   11 فتمتلــك  للتصنيــع 
ــا. ُتنتــج  ــي تقريًب ــا الســوق المدن 70% مــن منتجاته
مــن  متنوعــة  مجموعــة  الثالثــة  األجهــزة  هــذه 
ــواد  ــوالذ واإلســمنت والم ــك الف ــي ذل ــا ف الســلع، بم
وجــرار  الفخمــة  الجيــب  وســيارات  الكيميائيــة 
الغــاز  المنزليــة وأنابيــب  البوتــان واألدوات  غــاز 
المعدنيــة  والميــاه  الرضــع  األطفــال  وحاضنــات 
وغيرهــا  الزيتــون  وزيــت  )المكرونــة(  والباســتا 
مــن المــواد الغذائيــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تملــك 
القــوات المســلحة عــدًدا هائــاًل مــن محطــات الوقــود 
ــر  ــراس والمتاج ــات األع ــم وقاع ــادق والمطاع والفن
وخدمــات  الســيارات  وقــف  ومســاحات  الكبــرى 

اللوجيســتية. والشــركات  المنزلــي  التنظيــف 

وأشــار المشــاركون فــي المؤتمــر أنـّـه مــن األساســي 
أن  المســتقبل  فــي  العســكرية  المدنيــة  للعالقــات 
ــوات المســلحة  ــا لنشــاطات الق ــا معمًق تكتســب فهًم
يســّهل  قــد  ذلــك  إن  إذ  االقتصاديــة.  المصريــة 
وضــرورات  الحالــي  المصــري  االقتصــاد  تقييــم 
يقــّدم  وهــذا  بشــكٍل صحيــح.  المحتملــة  اإلصــالح 
ــي  ــة لمناقشــة اإلشــراف المدن ــا مســاهمة قّيم أيًض

المصريــة.  المســلحة  القــوات  علــى 

6. الدور االقتصادي للقوات المسلحة المصرية

11. يبلغ أكثر من 700 ألف رجل مصري ســّن االلتحاق بالجيش كّل ســنة.
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6. الدور االقتصادي للقوات المسلحة المصرية
تلعبــه  الــذي  االقتصــادي  الــدور  إلــى  باإلضافــة 
المشــاركون  خُلــص  المصريــة،  المســلحة  القــوات 
فــي المؤتمــر إلــى عامــل مهــم للغايــة يؤثــر علــى دور 
العالقــات  علــى  وبالتالــي  مصــر،  فــي  القــوات  هــذه 
األجنبــي  التمويــل  وهــو  العســكرية،  المدنيــة 
المصريــة  المســلحة  القــوات  تتلقــاه  الــذي  الكبيــر 

المتحــدة.  الواليــات  مــن 

أعلــى  علــى  المصريــة  المســلحة  القــوات  تحصــل 
األكثــر  والتمويــل  األجنبــي  التمويــل  مســتويات 
ــات  ــل، تواجــه المنظم ــي المقاب ــي مصــر. ف تماســًكا ف
غيــر الحكوميــة رقابــة شــديدة مــن جانــب الحكومــة 
فــي مــا يخــّص التمويــل األجنبــي المحتمــل. وإّن مصــر 
ــة للمســاعدات العســكرية  ــدول المتلقي ــرز ال ــن أب م
واتخــذت  إســرائيل.  جانــب  إلــى  األمريكيــة 
رئيســي  بشــكٍل  األمريكيــة12  المســاعدات  هــذه 
شــراء  تدعــم  أجنبــي  تمويــل عســكري  منــح  شــكل 
باإلضافــة  األمريكيــة،  الدفــاع  وأجهــزة  األســلحة 
العســكري/التقني  الدفــاع والتدريــب  إلــى خدمــات 
مصــر  شــاركت  المتحــدة.  الواليــات  تقدمهــا  التــي 
العســكري  والتعليــم  التدريــب  برنامــج  فــي  أيًضــا 
العســكريين  للقــادة  تبــادل  برنامــج  وهــو  الدولــي، 
ــات المتحــدة  ــي الوالي ــوا ف ــوا ويتدرب ــب ليتعلم األجان
المتحــدة.  للواليــات  التابعــة  اإلقليميــة  والمراكــز 
قرًضــا  األجنبــي  العســكري  التمويــل  منــح  قّدمــت 
أمريكــي  دوالر  مليــار   1.5 يبلــغ  أولًيــا  عســكريًا 
ــغ 1.3  ــى مبل ــاظ عل ــّم الحف ــذ 1987 ت ــي 1979 ومن ف
ــج  ــل برنام ــا تموي ــار دوالر أمريكــي كّل ســنة. أم ملي
فتفــاوت  الدولــي،  العســكري  والتعليــم  التدريــب 
دوالر  مليــون  و2  أمريكــي  دوالر  ألــف   200 بيــن 
دوالر  مليــون   1.3 معــّدل  مــع  الســنة  فــي  أمريكــي 
المســاعدات  إجمالــي  ُيقــّدر  الســنة.  فــي  أمريكــي 
 ٪30 إلــى   ٪25 يشــّكل  بأنــه  األمريكيــة  العســكرية 
مــن موازنــة القــوات المســلحة المصريــة و80٪ مــن 

القــوات. لهــذه  الشــراء 

مــن الجديــر بالذكــر أّن مصــر ال تتلقــى مســاعدات 
إيــداع  يتــّم  بــل  المتحــدة  الواليــات  مــن  نقديــة 
المســاعدات العســكرية فــي حســاب مصرفــي يقــّدم 
مصــر  تســتخدمه  المتحــدة  الواليــات  فــي  فوائــد 
ــي تشــتريها مــن  ــاع الت ــع تكاليــف مشــتريات الدف لدف
شــركات دفــاع أمريكيــة. ومنحــت عمليــة اإلنفــاق 
األمريكــي امتيازيــن مهمتيــن لمصــر. أوالً، مــن الســنة 
ســمحت   ،2011 الماليــة  الســنة  إلــى   2001 الماليــة 
للحســابات  المبكــر«  بـ»اإلنفــاق  المتحــدة  الواليــات 

إيــداع  للكونغــرس  فوائــد، ممــا ســمح  تقــّدم  التــي 
مبلــغ المســاعدات كامــاًل فــي الحســاب المصرفــي 
مــن  أقــل  نيويــورك  فــي  الفيدراليــة  للخزانــة 
للمخصصــات.  الكونغــرس  تحديــد  بعــد  يوًمــا   30
ــد خــالل الســنة  ــدّر الفوائ وكانــت هــذه األمــوال ت
تســتطيع  الــذي  المبلــغ  مــن  يزيــد  مــا  الماليــة، 
المتحــدة  الواليــات  أّن  ثانيــا،  تصرفــه.  أن  مصــر 
ــي مــن  ــل العســكري األجنب تقــدم مســاعدات التموي
النقــدي”  التدفــق  لـ”تمويــل  قانونــي  تدبيــر  خــالل 
فــي  شــراء  عمليــات  بإتمــام  لمصــر  يســمح  الــذي 
الســنوات  فــي  تكاليفهــا  ودفــع  واحــدة  ســنة 
التاليــة مــن خــالل منــح تكتســبها مــن مخصصــات 
أّن  يعنــي  هــذا  الكونغــرس.  مــن  »مســتقبلية« 
وأّن  حــدود  دون  إئتمــان  بطاقــة  تتلقــى  مصــر 
هــذه الفكــرة مدعومــة بالثقــة بــأّن تمويــل برنامــج 
أي  دون  سيســتمر  األجنبــي  العســكري  التمويــل 

. تغييــر

األمريكيــة  العســكرية  المســاعدات  تســتند 
إلــى مصــر علــى دعــم سياســي داخلــي قــوي فــي 
كبيــًرا  عــدًدا  توفــر  أنهــا  إذ  المتحــدة،  الواليــات 
الدفــاع  لصناعــات  العمــل  وفــرص  العقــود  مــن 
األمريكيــة. وغالًبــا مــا يأتــي أعضــاء الكونغــرس فــي 
المســاعدات  يدعمــون  الذيــن  المتحــدة  الواليــات 
يتــّم  انتخابيــة  مــن دوائــر  إلــى مصــر  العســكرية 
ــى  ــم يعتمــدون عل ــاع وه ــدات الدف ــع مع ــا تصني فيه
دعــم صناعــات الدفــاع فــي حمــالت إعــادة انتخابهــم 
السياســية.  مســيراتهم  اســتمرار  فــي  وبالتالــي، 
ــى  ــر عل ــة بشــكٍل كبي ــل الداخلي ــذه العوام ــر ه تؤث
حجــم وطبيعــة المســاعدات العســكرية األمريكيــة 
إلــى مصــر، وتســاعد علــى تفســير بعــض القــرارات 
يفســره  ممــا  أكثــر  المســاعدات  بهــذه  المتعلقــة 
الوضــع السياســي فــي مصــر أو العالقــات األمريكيــة 

لمصريــة.  ا

المســلحة  القــوات  تمّتــع  واقــع  أّن  الممكــن  ومــن 
ــى  ــد ادى ال ــر ق ــي كبي ــي أجنب ــم مال ــة بدع المصري
زيــادة قدرتهــا علــى تركيــز مواردهــا الماليــة علــى 
فــي  توســع  فــي  ســاهم  ممــا  المدنيــة،  المشــاريع 
ــى.  ــا األول ــارج واليته ــوات المســلحة خ أنشــطة الق

7. المساعدات العسكرية األمريكية الُمقّدمة إلى القوات المسلحة المصرية

التعليم والتدريب  الخارجي وبرنامج  العسكري  العيسكرية والتمويل  الخارجية  المبيعات  األمريكية لمصر من  األمنية  المساعدة  تتكون    .12
الدولي. لمزيد من المعلومات يرجى قراءة مقالة سوزان فوجلسانج )Susan S. Vogelsang( : التعاون بين الواليات المتحدة ومصر بعد ثورة 

يناير U.S.-Egypt Cooperation after Egypt’s Januaray 2011 Revolution( 2011(، وزارة الخارجية األمريكية.
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8. خالصات
دعًمــا  تلقــى  التــي  مصــر  طموحــات  كافــة  تعتمــد 
االجتماعيــة  والعدالــة  الحريــة  أي   - شــعبًيا 
والســمعة  اإلنســان  االقتصــادي وحقــوق  واالزدهــار 
مؤسســات  وأداء  السياســية  والمصالحــة  الدوليــة 
االنســاني  واألمــن  المدنــي  والمجتمــع  الدولــة 
المســلحة  القــوات  وســمعة  العســكرية  والمهنيــة 
مدنيــة عســكرية  قيــام عالقــات  علــى  المصريــة - 

ومتوازنــة.  ديمقراطيــة 

علــى أي محاولــة لتحقيــق مصالحــة وطنيــة و/أو 
ــج مختلــف عناصــر العالقــات  احتــواء األزمــات أن تعال
بمــا  األمنــي،  القطــاع  وحكــم  العســكرية  المدنيــة 

ــه: في
تفويــض القوات المســلحة؛

دور وأمــد القضاء العســكري؛
مســاءلة القوات المســلحة؛

دور الحكومــة والبرلمــان فــي تعييــن كبــار القــادة 
والموافقــة  الدفــاع  سياســة  ووضــع  العســكرية 

ــاع.  ــة الدف ــى موازن عل

االنتعــاش  آفــاق  أن  علــى  الضــوء  المؤتمــر  ســّلط 
قــد  مصــر  فــي  االجتماعــي  واالســتقرار  االقتصــادي 
تحديــد  إعــادة  يتــّم  لــم  حــال  فــي  ضئيلــة  تكــون 

العالقــات بيــن المدنييــن والمؤسســات العســكرية 
أفضــل  مــع  متجانســة  وجعلهــا  البــالد،  فــي 
تصبــح  بالتالــي،  القائمــة.  الدوليــة  الممارســات 
المتعلقــة  الدوليــة  بالمعاييــر  االلتــزام  مســألة 
بالعالقــات المدنيــة العســكرية أهــّم مــن أي وقــت 
الدولييــن،  وشــركائها  لمصــر  بالنســبة  مضــى 
علًمــا أن عــدًدا كبيــًرا منهــم قــد وّقــع علــى مدونــة 
السياســية  الجوانــب  حــول  الســلوك  قواعــد 
لمنظمــة  التابعــة   1994 لعــام  لألمــن  والعســكرية 
األمــن والتعــاون فــي أوروبــا. وبالرغــم مــن أنــه 
مــن الواضــح أّن القــوات المســلحة المصريــة تتمتــع 
بحمايــة دســتورية مــن أي رقابــة وإشــراف مدنــي 
ــك فــي الوقــت الحالــي  ــال، وال يبــدو ذل ذي وقــع فّع
المســاعدات  محتــوى  أو  نطــاق  مــن  يقلــص  أنــه 

لدوليــة. ا

كمــا وخُلــص المؤتمــر إلــى أن العالقــات المدنيــة 
مصلحــة  فــي  أيًضــا  تصــب  المتوازنــة  العســكرية 
األمــد،  طويلــة  المصريــة  المســلحة  القــوات 
مهمتهــا  علــى  التركيــز  لهــا  تتيــح  أنهــا  ســيما  ال 
األساســية، أال وهــي حمايــة مصــر مــن التهديــدات 

لخارجيــة. ا
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إلــى الســلطات السياســية والعســكرية فــي مصر:

النظــر فــي إعــادة هيكلــة العالقــات المدنيــة العســكرية كجــزٍء ال يتجــزأ مــن عمليــة التحــول 
المســتقبل؛ فــي  المســتدامة  للنمــو االقتصــادي والتنميــة  فــي مصــر وكأســاس  الديمقراطــي 

العمــل بشــكٍل ناشــط علــى تشــجيع الحــوار الوطنــي المفتــوح حــول العالقــات المدنيــة العســكرية 
وتعزيــز فهــم القواعــد والمعاييــر وأفضــل الممارســات الدوليــة ضمــن اإلدارة المدنيــة والبرلمــان 

والقــوات المســلحة؛
المبــادرة باعتمــاد خطــوات وأدوات عمليــة تحّســن مــن شــفافية القــوات المســلحة ومســاءلتها 

ــة.  ــر الدولي ــد والمعايي ــع القواع ــق م ــا يتواف بشــكٍل تدريجــي بم

إلــى مؤسســات التدريــب والبحــث األكاديمــي في مصر:

شــمل العالقــات المدنيــة العســكرية وحكــم القطــاع األمنــي فــي مواضيــع برامــج التعليــم والبحوث؛
تمكيــن المهنييــن فــي الجيــش واألجهــزة األمنيــة مــن الوصــول إلــى برامــج تســمح لهــم بإجــراء 

دراســة مقارنــة للممارســات المدنيــة العســكرية فــي ســياقات عمليــات تحــول ديمقراطــي؛ 
ــة  ــات المدني ــي والعالق ــاع األمن ــم القط ــة حوك ــة المتعلق ــرات الوطني ــف الخب ــادل مختل تســهيل تب

العســكرية؛ 
البحــث فــي أثــر العالقــات المدنيــة العســكرية علــى برنامــج عمــل مصــر السياســي واالقتصادي؛ 

إشــراك منظمــات المجتمــع المدنــي واإلعــالم فــي البحــوث المتعلقــة بالعالقــات المدنيــة العســكرية؛ 
النظــر فــي نشــر أطلــس دفاعــي نموذجــي يقــدم للشــعب بيانــات أساســية حــول قطــاع الدفــاع مــع 

ــات.  تحديــث دوري لهــذه البيان

إلــى مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة: 

تنظيــم ورشــات عمــل ونــدوات ومؤتمــرات كمتابعــة لهــذا المؤتمــر حــول العالقــات المدنيــة 
واســعة؛  بمشــاركة  العســكرية 

إنشــاء مركــز معرفــة حــول حكــم القطاع األمنــي في مصر؛
جمــع النصــوص القانونيــة التــي تنّظــم القطــاع األمنــي فــي مصــر وتحليلهــا ونشــرها مــن أجــل 
توفيــر إمكانيــة وصــول ســهلة علــى اإلنترنــت إلــى التشــريعات الخاصــة باألمــن والدفــاع فــي 

مصــر.

9. توصيات

أوصــى المشــاركون فــي المؤتمــر بما يلي: 
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