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يصف حازم قنديل ،عامل االجتامع السيايس وخبري الرشق األوسط يف
جامعة كامربدج ،تاري َخ مرص السيايس يف فرتة ما بعد عام ،1952
بأنّه يقوم عىل حكمٍ ٍ
ثابت "مرك ٍّب ثال ّيث األضالع" (صفحة  )3يجمع
بني الجيش والقوى األمن ّية والنظام الحاكم .ويعمد قنديل إىل منظور
كل مؤسسة تعمل وفقًا
الواقعية املؤسسية يف تحليله ،فيفرتض أ ّن ّ
للمصلحة الذاتية متأرجحة بني التنافس والتعاون ،بهدف إخضاع
املؤسستني األُخريني يف نهاية املطاف.
يف رسد تاريخي يبدأ عام  1952وينتهي عام  ،2012يُ ّبي املؤلّف أ ّن
موقف الجيش والقوى األمنيّة هو الذي حسم نتيجة ثورة  25يناير.
متغيا ال قيمة ثابتة ،يتح ّدى
ولدى تناوله دعم الجيش النظام بوصفه ّ ً
قنديل االعتقاد السائد أ ّن الق ّوات املسلّحة دعمت نظام حسني مبارك
وتخلّت عنه عىل مضض ،بعدما أصبح عبئًا عليها .ويك ّرس كتاب جنود
وجواسيس ورجال دولة قنديل أكادمييًّا بارزًا يف الربيع العريب؛ إذ
رسع وضحل ،كام هي حال الكثري من النصوص
تفادى نرش تحليل مت ّ
التي تناولت الثورة ،فص ّورت أحداث ثورة يناير  2011وكأنّها استمرار
لنمط تاريخي أشمل.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

دميقراطية يرعاها الجيش ،من منط نظام أتاتورك .وهكذا ّبي الكاتب
األسس التي وضعها جامل عبد النارص لدولة املراقبة املنيعة
كيف أ ّدت
ُ
ض ّد االنقالبات ،إىل قيام الدولة البوليسية املرصية يف السبعينيات
والثامنينيات من القرن املايض .غري أ ّن عبد النارص ،يف ترسيخه السلطة
يف األجهزة األمنيّة (املدنية والعسكرية) بعي ًدا عن األجهزة السياسية،
ّأسس دولة مخابرات رسعان ما ندم عىل تأسيسها .نتيجة لذلكّ ،أسس
عبد النارص االتحاد العريب االشرتايك لس ّد الفجوة األمن ّية – السياسية
وإلحكام السيطرة عىل القوات العسكرية.

ومث ّة مناذج موازية تفيد يف استكامل التحليل املؤسيس الواقعي
لحكومات أخرى أمن ّية وغري ليربالية يف خض ّم سياسات الحرب الباردة
مثل الصني وروسيا .ويذهب قنديل بعي ًدا يف تقوميه؛ إذ يثري البعد
الفردي لعملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية ،فريبط عىل سبيل املثال،
بني إنشاء دولة عسكرية داخل الدولة وانهيار العالقات الشخصية
بني القائد العام للقوات املسلحة عبد الحكيم عامر وجامل عبد
النارص .ويفعل قنديل اليشء نفسه بوضع هذه املنافسات املؤسسية
الداخلية يف سياقها التاريخي املشرتك ،كأن يعزو ،عىل سبيل املثال،
مشاركة مرص يف حرب  1967جزئيًّا ،إىل حاجة عبد الحكيم عامر
إىل التعويض عن األداء الكاريث للقوات املسلّحة يف اليمن .يف حني
أ ّن املعرفة العميقة باألحداث يف فرتة الحرب ،تو ّجه قراءة املرحلة
املذكورة .وقد تشغل التفاصيل التاريخية الفائضة االنتباه أحيانًا عن
الفرضية املركزية ،فيبدو التعليق عىل العالقات الشخصية (وال سيّام
بني السادات ورئيس األركان سعد الدين الشاذيل ،وبني نارص وعبد
يوضح قنديل ،بد ًءا من عشية انقالب  ،1952كيف هزم جامل عبد الحكيم عامر) وكأنّه طرفة بطبيعته ،أو قائم عىل التخمني.
وأسس دولة عسكرية؛ إذ أ ّمن السيطرة الشاملة
النارص محمد نجيب ّ
عىل الرغم من ذلك ،يرى قنديل أ ّن جامل عبد النارص قد اضط ّر
عىل الق ّوات املسلحة ،واستقطب الجامهري ،وقىض عىل جميع مراكز
السلطة األخرى ،وطهر يف غضون سنوات قليلة قاعدة قوة الضباط لإلبقاء عىل مسار مرص االستبدادي؛ مستبدلً الدور الوقايئ الطاغي
ّ
ّ
ّ
األحرار يف الجيش ،وأقام "شبكة موالية من املسؤولني الحكوميني للجيش بتعزيز دور األجهزة األمن ّية املدنية وق ّوات الرشطة شبه
ضمن بريوقراطية الدولة" (17صفحة) .وهكذا أصبح الجيش "مني ًعا العسكرية .فقد كان من شأن الرصاع يف مرص التي شلّتها الحرب
ض ّد االنقالبات" ،ونشأ الهرم املتاهة املك ّون من املخابرات واألجهزة ووجود معارضة تواجه عوامل أجنبية مح ّرضة ،أن مي ّهدا لالستبداد.
األمن ّية ،والذي بات سمة للنظام السيايس الحايل يف مرص (صفحة  .)20وخفّفت عملية نسبة االستبداد إىل التظاهرات املناهضة للحرب غري
وقد ّأسست أزم ُة  1954املسا َر االستبدادي الجديد للنظام الفتي .الف ّعالة عام  ،1968نيّة عبد النارص بشأن إحالل الدميقراطية .إال أ ّن
ّ
وبينام كان الجيش املرصي الكبري واملتشظّي داخليًّا ،بطيء التحرك ،املؤلّف يرى عىل نح ٍو مقنع أ ّن الرتكيبة املؤسسية طوال العرشين عا ًما
كانت األجهزة األمن ّية حاذقة ورسيعة يف القضاء عىل احتامل نشوء السابقة جعلت عملية التح ّول الدميقراطي تتّسم بالتح ّدي الشديد.
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يفس قنديل التح ّوالت يف مراكز الق ّوة يف زمن ثورة  1971التصحيحية؛
ّ
إذ م ّهد نجاح السادات الطريق للدولة البوليسية املرصية التي
تزامنت واتّساع سطوة وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة .غري
أي ذك ٍر للمحاوالت التي أطلقها السادات
أنّه يغيب عىل نح ٍو واضح ّ
لتطبيق الدميقراطية ،ولو محدودة أو شكلية .فلو كان الكاتب قد أشار
إىل الخطوط العريضة التي وضعها السادات للتع ّددية الدميقراطية
بوصفها هدفًا وطن ًّيا عقب االنفتاح ،أو لو أنّه ذكر مبادرة تخفيف
القيود عىل اإلخوان املسلمني ،ولو كانت شكلية ،لكان أضاف مقاربة
متوازنة إىل املقارنات بني رئيس مرص الثاين والرئيسني التاليني(((.
تع ّد الفرضية املركزية ،خلفي ًة مؤث ّرة يف حرب 1973؛ فقد كان الجيش
يحتاج إىل استعادة موقع رئيس يؤ ّهله لش ّن حرب ناجحة ض ّد
إرسائيل ،ولكن من دون متكني الضباط سياسيًّا .والالفت أ ّن قنديل
تب ّنى قرار السادات بوقف الهجوم املرصي يف سيناء عىل الرغم
من إنهاك القوات اإلرسائيلية ،وكان ذلك القرار قد أثار الكثري من
االنتقادات .فقد كان قنديل مصيبًا عندما رأى أ ّن الرئيس الذي خاض
الحرب أراد إشعال أزمة خطرية لتحفيز وساطة أمريكية يف املنطقة
بدل من السعي لش ّن حرب شاملة .غري أنّه من املمكن
برعاية مرصً ،
االختالف مع النقد الشديد لقرار وقف القتال يف سيناء الذي ُع َّد "يسء
اإلعداد" ،و"كارثيًا" ،و"انتصا ًرا ب ّددته مرص" (ص .)127
تتجاهل هذه اآلراء أ ّن هدف السادات مل يكن عىل األرجح تحقيق
رص عسكري واضح ،وأ ّن مرص وجدت نفسها تخوض حربًا بالوكالة
ن ٍ
ض ّد الجيش األمرييك املتف ّوق ،يف الوقت الذي شهدت فيه العالقات
الروسية – املرصية تدهو ًرا مل تعهده من قبل ،واخرتق جيش السادات
"خ ّط بارليف" عىل الرغم من هذه القيود .ويص ّور قنديل السادات
مرا ًرا عىل أنّه كان مص ّم ًم بحزم عىل قلب سياسات جامل عبد النارص،
وعىل نيل حظوة الواليات املتحدة األمريكية .وكان ذلك غال ًبا مقابل
خذالن املعسكر العريب واملصلحة الوطنية املرصية .يف حني أنّه يق ّر
أ ّن استبدال الحامية العسكرية التي ال يعتمد عليها ،مقابل الحامية
األمريكية مثّل إسرتاتيجية ق ّوة أحسن احتسابها .إال أ ّن املؤلّف يتجاهل
أ ّن التو ّجه نحو الواليات املتحدة قد تأث ّر بـ "االنخفاض الكبري يف الدعم
السوفييتي" ،و"االستجابة الضعيفة" لطلب املساعدات العسكرية
السوفييتية ،كام س ّجلها السادات(((.
1 Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharaoh
(Los Angeles: University of California Press, 1985), p 129.
2 Anwar El-Sadat, In Search of Identity, 1978, p 234,
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA440784
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أ ّما تقييم السياسات الداخلية للسادات من منظور طبقي مالئم،
والعودة إىل الفرضية املركزية للكتاب ،فيأتيان ضمن سياق أكرث سالسة؛
أي تح ٍّد عسكري لسلطته بإقصائه الق ّوات املسلحة
فقد منع السادات ّ
مهمت مدنية؛ مثل اإلسكان ،والنقل الوطني ،واستصالح
ّ
لتتول ّ
األرايض ،وبذلك أبعدها عن تفويضها الرئيس بوصفها ق ّوات مستع ّدة
ربا أعاد توزيع املوارد العسكرية التي مل تعد
للقتال .إال أ ّن السادات ّ
هناك حاجة إليها يف زمن السالم .لكن هذا الوضع ،جعل السادات يف
حاجة إىل رشيك يف الحكم لتأمني استقرار النظام ،ما أ ّدى إىل اعتامده
عىل أجهزة األمن واألجهزة السياسية؛ للسيطرة عىل السكّان بدعمٍ من
الرشكاء األجانب الذين سعى جامل عبد النارص جاه ًدا لالبتعاد عنهم.
يأيت تقييم قنديل سياسات السادات االقتصادية الفاشلة التي أنشأت
دولة مثقلة بالديون "تابعة وغري نامية ،وغري صناعية ومحررة عىل
نحو عشوايئ" (ص  )161الذ ًعا عىل نح ٍو مصيب .ولدى اعتامد املنظور
يتبي أ ّن
النظري للمؤلف ،يف تحليل اضطرابات الخبز عام ّ ،1977
تهميش السادات الق ّوات املسلحة أ ّدى إىل إضفاء الطابع العسكري
عىل الرشطة لتضع ح ًّدا للتم ّرد .ث ّم اعتمدت النزعة االستبدادية
لـلحزب الوطني الدميقراطي عىل الدولة البوليسية التي رعتها وزارة
الداخلية بغرض الحامية ،فشكّلت سمة مستقبلية لنظام مبارك.
لكل رئاسة يف مرص ،بوصف املشهد املؤسيس يف وقت
ومي ّهد قنديل ّ
انتقال السلطة إىل الرئيس الجديد؛ فقد ورث مبارك عام  1981ق ّوة
بوليسية موالية وق ّوات مسلّحة موالية ومه ّمشة ،وإن مل تكن مدحورة
بعد (تنعم بصالت أغفلت غال ًبا مبن اغتالوا السادات) ،ونخبة من
رجال األعامل ترتبط بصالت و ّدية بالحزب الوطني الدميقراطي.
صحيح أ ّن قنديل كان دقيقًا يف تصويره حسني مبارك أنّه "كان ساعيًا
إىل بسط االستقرار ومل يكن مج ّد ًدا" (ص  )220إذ سار عىل خطوات
حريصا عىل عدم
السادات مع اختالف عقائدي بسيط ،إال أنّه يبقى
ً
إعفاء فرعون مرص األخري من املسؤولية أو اللوم بسبب ازدياد معاناة
ظل نظام حسني مبارك.
املرصي العادي يف ّ
لعل أكرث ا ّدعاءات قنديل جرأ ًة وإثارة هو كشفه الفكرة الخاطئة
ّ
ظل حكم حسني مبارك.
الشائعة ،أ ّن الق ّوات املسلّحة كانت سعيدة يف ّ
فيبي املؤلّف
لقد أوضح ذلك مستخد ًما الحقائق واإلحصائيات الثابتة؛ ّ
عىل نح ٍو حاسم أنّه عىل الرغم من املزايا اإلضافية الظاهرية ،فقدت
الق ّوات املسلحة عدمية الفاعلية ،الكثري من االمتيازات االجتامعية،
وو ّجهت لها رضبة قويّة بتخفيض األجور وتقليص اإلنفاق العسكري،
وتراجع نوعية املوارد البرشية نتيجة مبارشة لسياسات حسني مبارك
التعليمية والص ّحية .صحيح أ ّن القوات املسلّحة اكتسبت طاب ًعا مهن ًّيا
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سطح ًّيا ،إال أ ّن الجهاز األمني كبح جامح الشخصيات العسكرية
أي تدريب ومن
البارزة ،وكُلّف املج ّندون بأعامل وضيعة من دون ّ
دون مع ّدات حديثة .وقد نشأت مظامل العسكريني من منع الواليات
أي ق ّوة إقليمية ،وأبقت عم ًدا مستوى التسلّح
املتحدة مرص من عرض ّ
املرصي (والعريب) دون مستوى تسلّح إرسائيل.
بعد تهميش القوات املسلحة ،التفت النظام إىل جهاز األمن املدين
للحامية ولفرض السيطرة اليومية .وكان الجهاز األمني بقيادة
رفت بـ"اإلمرباطورية
وزارة الداخلية ذات السمعة السيئة ،وقد ُع ْ
البريوقراطية املرعبة" (ص  )194كام ص ّورها فيلم عادل إمام "اإلرهاب
والكباب" .وقد ُعهِد بقمع اإلسالميني واملهامت القذرة األخرى إىل
قطّاع الطرق املأجورين لتفادي توريط الرشطة ،ومنها انبثقت جذور
ثقافة البلطجية السائدة .إال أ ّن األسوأ كم َن يف حصانة ق ّوات األمن من
العقاب مهام ارتكبت من أعامل ،واتّسام العالقة بني املواطن العادي
والرشطة بالعنف .وهكذا تح ّول ض ّباط األمن من أدوات للسلطة
إىل السلطة نفسها .ووضع تعيني حبيب العاديل وزي ًرا للداخلية عام
 ،1997اللمسات النهائية للدولة البوليسية بامتياز؛ إذ ل ّوح بقانون
الطوارئ املعتمد منذ قرون ،والذي يتيح للرشطة التح ّرك من دون
وتفس تلك الخلفية ،الكراهية ض ّد الرشطة التي ُع ّب
مس ّوغ قانوينّ .
عنها يف  25كانون الثاين  /يناير ،وهو اليوم الوطني للرشطة وقد جرى
اختياره عم ًدا .ومل يكن ذلك أم ًرا مفاجئًا.
انطوت اإلسرتاتيجية األمن ّية غري التقليدية التي تب ّناها حسني مبارك
شل املجتمع بر ّمته ،بدلً من استهداف مجموعات معيّنة من
عىل ّ
املعارضة .صحيح أ ّن مبارك بذل محاوالت للتضييق عىل الهيمنة
الرأساملية عىل الحزب الحاكم ،إال أ ّن اإلرث املرير الــذي تركه
السادات يف مجال الرأساملية االنتهازية التي ربطت الحزب الوطني
وتجسد حكومة أحمد نظيف نخبة رجال
الدميقراطي بعامل األعامل.
ّ
األعامل السياسيني التي أهملت مشاكل مرص االجتامعية العميقة.
ونتيجة لذلك ،غضّ ت الطبقة الوسطى املحرومة (والتي شعرت أ ّو ًل
باالغرتاب بسبب الصدمة التي أطلقها االنفتاح) النظر عن احتامل
ظل حكم جامل مبارك وحلفائه الرأسامليني.
املشاركة يف الحكم يف ّ
لك ْن ،حتّى الرأسامليون الحاكمون الذين تح ّولوا إىل سياسيني ،كانوا
كل مكان؛ فالفساد الحكومي دفع
ممت ّنني لق ّوة الرشطة املنترشة يف ّ
النظام إىل قبضة وزارة الداخلية .وكان الدليل عىل مدى تغلغل مصالح
الرشكات يف القيادة السياسية املرصية وعدم شعبية هذا التحالف غري
املق ّدس ،هو قرار حسني مبارك إقالة "حكومة رجال األعامل" "سيّئة
السمعة" (ص  )228وإبعاد رجل األعامل وصاحب الرشكات أحمد ع ّز
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عن الحزب الوطني الدميقراطي بعد ثالثة أيام من بدء االحتجاجات يف
محاول ٍة عقيمة لتهدئة الجامهري .وهكذا شهدت حقبة مبارك "نجاح
النظام وفشل الدولة" (ص  .)219وكان انهيار النظام عام  2011النتيجة
الرتاكمية لستّة عقود من الرصاع عىل السلطة ضمن التحالف الحاكم.

الفصل الذي يتناول جوهر املوضوع ،أي ثورة  ،2011الح ّج َة
ُ
يوصل
املركزي َة إىل خامتتها املنطقية ،وهي أ ّن وزارة الداخلية قد عجزت
عن احتواء االنتفاضة ،فأُرغم حسني مبارك عىل اللجوء إىل الق ّوات
طويل للتهميش،
املسلّحة طال ًبا املساعدة .تع ّرضت الق ّوات املسلحة ً
فكانت هي من "ستحفر قربه" (ص  .)226ويرى قنديل أ ّن قرار
صف الشعب ،هو ما حسم نتيجة الثورة.
القوات املسلحة الوقوف يف ّ
تكمن أه ّمية هذا الرأي يف التأكيد عىل أ ّن الق ّوات املسلحة قد أدارت
ظهرها لرشكائها السياسيني واألمن ّيني بسبب عقود من الرصاع املتنامي
عىل السلطة ،وليس أل ّن حسني مبارك أصبح عبئًا تخلّت عنه الق ّوات
رسا ،عندما بدا رحيله حتميًّا .باختصار ،شكّلت االنتفاضة
املسلحة ق ً
بالنسبة إىل الق ّوات املسلحة ،فرصة ذهبية لاللتفاف عىل منافسيها
والعودة إىل الق ّمة .وقد أشارت تقارير حديثة إىل أ ّن الجيش ص ّعد
وربا تآمر إلطاحة
الضغط عىل مبارك؛ ليك ال يسلّم السلطة إىل ابنهّ ،
الرئيس يف األشهر التي سبقت الثورة(((.
غري أ ّن مقارنة الثورة املرصية بنظريتها التونسية مسألة أكرث تعقي ًدا؛
فقد القت الثورة التونسية ص ًدى إيجاب ًّيا عند املرصيني ألنّها مثّلت
بل ًدا عربيًّا دحر القمع أكرث من كونها نتيجة "انقالب مامثل النقالب
مرص وانقالبات أخرى يف املنطقة أنشأ نظا ًما تح ّول إىل دولة بوليسية"
(ص  ،)221وأنتج نخب ًة من رجال األعامل متامهية مع قوى أجنبية.
عالو ًة عىل ذلك ،إ ّن ع ّد الجيشني املرصي والتونيس مك ّو ْني من شعبني
متجانسني عرقيًّا وطائفيًّا ،يقلّل من أهمية تن ّوع املجتمع املرصي.
وهناك مسألة أخرى مشكوك فيها ،تكمن يف اال ّدعاء الذي ورد الحقًا،
3 “Egyptian Army Planned Mubarak Ouster Before the Revolution:
Stratfor Report,” Alarabiya, 28/2/2012, viewed 19/6/2013,
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/28/197559.html,

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
جنود وجواسيس ورجال دولة :طريق مصر للثورة.

أ ّن متظاهري ميدان التحرير استلهموا يف ثورتهم أحداث عام  1989يف
ثورت ليبيا وسورية؛ إذ كان خطاب
أوروبا الرشقية أكرث من استلهامهم َ
الربيع العريب أكرث بروزًا يف الثورات من اإلشارات إىل الحرب الباردة.
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طاملا ليسوا هم ضحاياه .وكان املجلس األعىل للقوات املسلّحة يف
حاجة إىل الخطاب اإلسالمي لنرش نفوذه وكسب الشعبية .وقد منح
اإلخوان الق ّوات املسلحة امتيازات خاصة يف أوقات مفصلية مختلفة،
مثل مشاريع الدساتري ،ما يشري إىل أ ّن جذور هذه الرشاكة ،ومن ث ّم
انهيارها الالفت ،تتطلّب املزيد من االستقصاء.

مييض قنديل يف وصف حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية
الذي بدأ مببادرات جريئة يف السياسة الخارجية ،يف حني بقيت
اإلصالحات الداخلية بطيئة وجزئية ،ما يشري ،خالفًا للح ّجة الرئيسة يف
الكتاب ،إىل أ ّن السلطة املطلقة والحكم قد ال يكونان هدف الق ّوات
املسلحة .وتط ّورت سياسة املجلس األعىل للقوات املسلّحة رسي ًعا إىل
عنف عسكري – أمني منهجي ض ّد املحت ّجني .ونيس املجلس أصوله
املؤيّدة للثورة .وفشل يف االرتقاء إىل مستوى منوذج املرحلة االنتقالية
بقيادة الق ّوات املسلّحة عام  .1952ويشري قنديل إىل أ ّن ق ّوات األمن
أي مساءلة عن قتل املحت ّجني ،مل ترت ّدد يف
نفسها ،والتي نجت من ّ
إحداث صدع بني الجيش والشعب؛ عىل أمل استعادة موقعها املتميّز.
إال أ ّن الق ّراء قد يتساءلون عن سبب وقوف املجلس األعىل للقوات
املسلحة إىل جانب قـ ّوات الرشطة املكروهة ،وعن سبب قمعه
املتظاهرين بقسوة شديدة .هل كانت أيدي املجلس األعىل للق ّوات
املسلحة مقيّدة بسبب افتقاره إىل الخربة السياسية ،أم التخويف من
األجهزة األمن ّية ،أم بسبب كليهام؟

ور ًّدا عىل سؤال قنديل الختامي ،فإ ّن القيادة اإلسالمية أخفقت يف
نهاية املطاف يف التغلّب عىل قوات األمن والقوات املسلحة .وال
ريب أ ّن الق ّوات املسلحة قد نجحت يف العودة إىل الحياة السياسية
بدليل دورها املحوري يف تنحية محمد مريس ،وتأليف الحكومة
املوقّتة الالحقة((( .ولكن ،ماذا يعني هذا ملرص اليوم؟ لقد أ ّدى افتقار
الثورة إىل القيادة إىل نجاح الثورة .إال أ ّن هذا االفتقار نفسه ينبئ
مبشهد سيايس متّسم بالفوىض .ويؤكّد قنديل أ ّن املسؤولني املنتخبني
مستقبل سيضط ّرون للخضوع لسلطة الحلف األمني السيايس طاملا
ً
مأمسسا .إال أ ّن أحداث متوز  /يوليو  2013أثبتت أنّه يجب أن
بقي
ً
عامل يف معادلة مشاطرة املؤسسات والسلطة
يدخل الشعب املرصي ً
التي وضعها قنديل .إضاف ًة إىل ذلك ،قد متثّل حملة القمع التي أطلقها
السييس انهيا ًرا يف التحالف األمني السيايس القديم ،ما قد يعني تح ّو ًل
نحو ات ّحاد عسكري أمني.

يفس ملاذا واصلت أغلبية املرصيني (%88
إال أ ّن األه ّم أ ّن قنديل ال ّ
منهم وفقًا ملؤسسة غالوب العاملية لالستطالعات) دعم الق ّوات
أي حال كانت التجربة
املسلحة يف كانون األول  /ديسمرب((( .عىل ّ
القصرية للمجلس األعىل للقوات املسلحة يف الحكم ،عودة مؤسفة
إىل معادلة الق ّوة التي ّأسسها السادات ،وحافظ عليها مبارك" :يسيطر
األمن ،وينعم املساعدون السياسيون باملنصب وبالرثوة ،يف حني يتف ّرج
العسكر من بعد مكتوف األيدي" (ص  .)235وقد يكون التحالف
بني اإلسالميني واملجلس األعىل للقوات املسلحة مبنزلة زواج مصلحة
أساسا االستبداد
متبادلة؛ إذ يشري قنديل إىل أ ّن اإلسالميني ال يعارضون ً

مع فشل التجربة اإلسالمية يف الحكم ،وسعي الق ّوات املسلحة التي
استعادت نشاطها إىل اسرتجاع موقع بارز ،وتصميم املؤسسة األمن ّية
التي لحق بها الخزي عىل أن تحتفظ باليد الطوىل ،يبدو مسار مرص
غامضً ا ،ومدى تأثري الطريق الداخيل املسدود يف املستوى املؤسيس.
ومهام تكن النتيجة ،فإ ّن عدسة قنديل بشأن التنافس املؤسيس عىل
السيطرة عىل النظام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسعي الحايل لإلمساك
بزمام السلطة يف مرص .وهكذا ،متنح هذه النظرية املع ّدلة الواضحة
ولطلب
الحافلة بالتفاصيل ،تفس ًريا واض ًحا ملن يراقبون الوضع الحايلّ ،
ثورة  25يناير ،وللتاريخ املرصي بصورة عامة.
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املرجع نفسه.
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