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 الطبقية العسكرية: األبعاد النفسية ومظاهر املحاباة 
 عباس قباري 

 مقدمة
في الجوانب املادية   صندوقي تكريم شهداء الجيش والشرطة ومخاطر املهن الطبيةتناولنا في املقال السابق مقارنة بين  

ف عالجت القوانين واللوائح حاالت االستحقاق املالي املباشرة للموارد واملميزات املالية والتباين الكبير بينهما، وكي

 واالستثناءات. 

الظروف   ذات  التشريعات  في  سيما  ال  التقنين  عند  املشّرع  يراعيها  التي  النفسية  األبعاد  املقال  هذا  وسيتناول 

في ومآالته  وآثاره  التشريع  مقاصد  طبيعة  فهم  في  كبير  بشكل  يساهم   
ً
تصورا يقدم  ما  وهو  الفترات    االستثنائية، 

 االستثنائية مثل التي تعيشها مصر. 

محل  الصندوقين  كال  في  املشّرع  اها  تغيَّ املادية،  األهداف  عن  أهمية  تقل  ال  نفسية   
ً
أهدافا الورقة  هذه  ترصد 

الدراسة، ففي حين يقتصر قانون صندوق املخاطر الطبية على التعاطي اإليجابي مع الجانب املادي فقط، تكتمل 

 الجيش والشرطة.  صندوق شهداءة واألدبية والنفسية في قانون الجوانب املادي

 األبعاد النفسية لتشريعات الصندوقين
 من التسمية حتي

ً
ن فارق كبير في التعاطي مع كل منهما، بدءا  من مواد القانونين واللوائح التنفيذية لهما نستطيع تبيُّ

 . تحديد املوارد وترتيب املزايا والخدمات

 أوال: التسمية وأسباب االستحقاق  

 التسمية  -أ

على حصر القانون املصطلحات في إطار مادي واضح   التعويض عن املخاطر الطبية اقتصرت التسمية في صندوق 

قانون   بينما  املخاطر،  عن  التعويض  والشرطة  وهو  الجيش  شهداء  تكريم  ألفا صندوق  )تكريم( استخدم  ظ 

مصطلح  من  أشمل  تكريم  مصطلح  األولوية،  لها  وجعل  والنفسية  األدبية  املعالجة  قدم  بذلك  وهو  و)شهداء( 
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تعويض، فبينما يقتصر التعويض على البدل املادي فإن التكريم يشمل الَبدل ويزيد عليه إضفاء االعتزاز بالشخص  

 عله.أو املوقف محل التكريم وإظهار االمتنان والعرفان من ف 

 أسباب االستحقاق  -ب

 لالستحقاق ترتبط باملهنة )
ً
( وجعل منها  العضوية  –  القيام بالعمل  –   مزاولة املهنةاستخدم قانون املخاطر أسبابا

أسباب   استخدم  والشرطة  الجيش  قانون  شهداء  بينما  بتوافرها،  إال  التعويض  على  املستحق  شروط ال يحصل 

ات الوقت لم يتطلب عضوية املستفيد بالصندوق كي يحصل على التعويض  ( في ذالتضحية  –  اإلصابة  –  الشهادة)

املزايا خانة  ،  أو  في  الطبية  املخاطر  تعويض  يضع صندوق  ما  الزمالةوهو  الفئوية   صناديق  العمال  أو صناديق 

 حيبين الزمالءالتكافلية داخل املؤسسة الواحدة  
ً
 رحبا

ً
ث يعمل ، بينما صندوق  شهداء الجيش والشرطة صنع إطارا

 جميع املواطنينفي حيز أكبر وهو االستشهاد و البطولة والعرفان، ويدل على ذلك وضوح رغبة املشرع في مشاركة  

 في تعويض هذه الفئة. 

 ثانيًا: المصطلحات القانونية المستخدمة 

 حقوق شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العملياتعنوان الفصل الثالث من قانون شهداء الجيش والشرطة )

( في حين عنوان الفصل الخامس بالئحة النظام األساس ي لصندوق املخاطر  الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم

( لألعضاءالطبية  تقديمها  يجوز  التي  االجتماعية  الرعاية  وأوجه  ) املزايا  لفظ  غاية حقوق (  عن  بقوة  معبر   )

 من أجل حصول املستحقين  
ً
، أما  حاسم ناجزعلى حقوقهم بشكل  صندوق الجيش والشرطة، الذي يسعي جديا

( تقديمهالفظ  عدم لألعضاء  يجوز  أو  أعضائه  الطبية حقوق  املخاطر  توفير صندوق  احتمالية  معبر عن  فهو   )

، والفارق بين األمرين واضح في تعميق البعد النفس ي للصندوقين احتمالي ليس علي سبيل الجزمتوفيرها فاللفظ  

، فالحقوق ضرٌب من
ً
 وسلبا

ً
 ضروب الواجب الذي ال يحتمل الجواز.  إيجابا

 ثالثًا: الطبيعة القانونية والنظام العقابي 

والشرطة   الجيش  توفر    بالشخصية االعتباريةيتمتع صندوق شهداء  الصندوق وهي  إنشاء  قانون  له  التي قررها 

 عن القيود الحكومية، كما وفر القانون نظام عقابي واضح املعالم لحماية  
ً
موارد الصندوق، من حرية حركة بعيدا

( بينما يخلو املوظفين الرسميين املمتنعين عن توريد الضرائب والرسوم التي في حوزتهمبينها ترتيب عقوبات على ) 
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قانون املخاطر الطبية من هذين األمرين، ومن شأن استقالل القرار وتأمين العقاب الالزم، صنع إطار من األمان  

 النفس ي الداعم. 

 لمالية واألمان النفسي رابعًا: المالءة ا

تضمن التوازن املالي،   التي   (1)النظام اإلكتواري قانون املخاطر الطبية ربط صرف التعويض وتوفير املزايا بقواعد  

األساس ي  النظام  ربط  كما  معين،  تعويضه خالل زمن  يتم  الذي  العدد  التعويض وخطط  في مقدار  تتحكم  والتي 

للصندوق وفق قواعد التوفر والهيكلة املعمول    باملالءة املاليةللصندوق توفير أوجه الرعاية التي يقدمها لألعضاء  

 مارية. بهما في املشاريع االقتصادية واالستث

بينما صندوق  شهداء الجيش والشرطة لم يربط الصرف بأية نظم أو قيود كما لم يربطه بتوفر املالءة املالية، وجعل  

 للوائحه، 
ً
ر مالءة  تقدير قرار الصرف بيد مجلس اإلدارة وحده وطبقا

َّ
ولعل غزارة املوارد وديمومتها وتنوعها قد وف

 بالتبعية.  مالية كبيرة يترتب عليها األمان النفس ي

 خامسًا: تشكيل مجلس اإلدارة 

يتميز صندوق شهداء الجيش والشرطة بتشكيل متوازن ممثل بشكل حقيقي للجهات التي تتبعها الفئات املستهدفة 

( 2) حيث يمثلون أغلبية في املجلس تمنحهم استقاللية في القرار والقدرة علي حسمه، فاملجلس حسب قرار التشكيل

كالتالي:   و  ةخمسيتشكل  الدفاع،  وزارة  عن  وزارة   ثالثةأعضاء  و   عن  التضامن  عضوينالداخلية،  وزارة   عن 

 عن وزارة املالية.  عضواالجتماعي، و

 وكما يتضح من التشكيل تمتلك الوزارات التابع لها املستفيدين أغلبية داخل املجلس.

 إذ يغلب على تشكيله العنصر ا  أما صندوق املخاطر الطبية
ً
لحكومي الذي يهيمن على القرار فبعكس ذلك تماما

الصحةفيرأسه   وزراء    وزير  ثالثة  عضويته  العلميوفي  والبحث  العالي  والتعليم  االجتماعي  والتضامن   املالية 

املركزي باإلضافة   البنك  التجارة    لوكيل  كلية  من  محاسبة  وأستاذ  الدولة  مجلس  رئيس  لوزيرة  ونائب  ومعاون 

 

 على حساب املخاطر التأمينية ويوفر خطط عمل لضبط نظم املعاشات.  يعمل النظام االكتواري ( 

 2019يناير  6مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء الجيش والشرطة، منشور بالجريدة الرسمية العدد األول مكرر)أ( في  2019لسنة  13صدر قرار رئيس الوزراء رقم ( 
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ممثل   واآلخرممثل للقطاع الطبي الخاص  الصندوق فيمثلها عضوين األول    ، أما الفئة املستهدفة بخدمات الصحة

الطبية،   املهن  نقابات  واملصالح اتحاد  الصندوقين  إدارة  تشكيل مجلس  فلسفة  في  كبير  تباين  يعبر عن  ما  وهو 

 املرعية في كٍل.

 مظاهر املحاباة والتمييز السياسي بين الصندوقين
التباين في املزايا والخدمات له بعد نفس ي كما كان له بعد مادي ومصلحي مباشر أوضحناه في الجزء األول من هذه 

الدراسة، التمييز واملحاباة الواضحين في ثنايا القانونين يجعالنا أمام ما يمكن تسميته ازدواج تشريعي يتوفر به كم 

 اعي وتضمينه داخل التشريعات.  البأس به من عدم املساواة وتكريس الظلم االجتم

 أواًل: البعد النفسي للمزايا والخدمات 

للمستفيدين   املمنوحة  املادية  املزايا  األوضحتعد  البعد   الداللة  مراعاة  في  الصندوقين  بين  الكبير  التفاوت  على 

 يمثل عنصر تمييز مضاف بين ال، النفس ي
ً
 نفسيا

ً
 صندوقينإال أن املزايا املعنوية واألدبية وفرت بعدا

 صندوق شهداء الجيش والشرطة   -

إطالق أسماء الشهداء على الشوارع  يتمتع الصندوق بحزمة من املزايا التي تراعي البعد النفس ي، فقد قرر القانون  -

 لذكراهم، كما أنشاء وسام من طبقتين باسم )
ً
( قرر منحه للمستفيدين وسام تحيا مصروامليادين واملدارس تخليدا

يترتب عليه حقوق مالية ومكافآت خاصة ورواتب شهرية دائمة وسمح القانون بالجمع بين الدخل من الصندوق  

 الشهري للوسام وبين أي مصدر آخر للدخل يحصل عليه املستحق. 

أغراض التضامن  وفرض القانون مساهمات مجتمعية تضامنية على فئات واسعة من املواطنين بداعي ما أسماه "

حيث فرض على جميع الطالب في التعليم ما قبل الجامعي مبلغ خمسة   املجتمعية وزيادة وعي النشء" واملشاركة  

 جنيهات، وعلي طالب الجامعة مبلغ عشرة جنيهات بشكل سنوي(.

بنفس القدر فرض على جميع العمال واملوظفين ضريبة تؤدي من الرواتب الشهرية، وتبرعات تخصم من مكافآت  

 أعضاء مجلس النواب. 
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يضاف لذلك حزمة من املميزات ذات البعد املعنوي والوجاهة املجتمعية التي تشمل مجانية االشتراك والتجديد في 

الرياضية  يستثنيها    النوادي  لم  والتي  وغيرها  وسموحة  والجزيرة  كاألهلي  الكبرى  الصفوة  نوادي  ذلك  يشمل 

 وتوفير فرص الحج والوحدات السكنية. ومجانية دخول املسارح والحفالت واملتاحف والحدائق، القانون، 

 صندوق املخاطر الطبية 

النفسية،   أو  املادية دون األدبية  في سبق وأشرنا أن صندوق املخاطر الطبية يقتصر على الخدمات واملزايا  لكنه 

قد تؤثر بصورة معكوسة في البعد النفس ي ما يمثل صورة سلبية حتي   الوقت ذاته يشتمل على إجراءات وضوابط

لم يقصدها القانون، فالصندوق ليس له موارد إال من اشتراكات املستفيدين ذاتهم فليس له أوعية متعددة أو إن  

االشتراكات،   تلك  غير  بال  ذات  العضو موارد  سداد  بمدى  مرتبطة  الصندوق  خدمات  من  االستفادة  أن  كما 

املستفيد يحصل على استحقاقاته  كما قدمنا، يضاف لذلك أن الشتراكه وأدائه للمستحقات وليس أدائه ملهمته

أو ورثته   بها هو  يقوم  التي  املعقدة،  اإلدارية  الجيش    بخالفوفق شروط وسلسلة من اإلجراءات  صندوق شهداء 

والشرطة الذي يكتفي بصدور قرار من إحدى جهات مجلس اإلدارة متضمنا اسم املستحق، وهو ما يزيد مساحة 

 ساحة الطلب واإللحاح فيه. العرفان والشعور بالجميل والبعد عن م 

والشعبي  الرسمي  والرفض  الحكومي  التنكر  حاالت  من  حالة  االستحقاق  إجراءات  في  السلبية  الصورة  صاحبت 

 ملطالب األطباء بضمهم لصندوق تكريم الشهداء.

 تنكر حكومي 

ءت التصريحات الحكومية ( حالة وفاة معلنة، جا600على وقع أزمة كورونا الطاحنة التي قدم فيها األطباء ما يقارب )

الجيش   )شهداء  لصندوق  والعجز  الوفاة  حاالت  بضم  ومطالباتها  األطباء  نقابة  لجهود  بشدة  ورافضة  مضادة 

 لكن يطرأ هنا سؤال: ملاذا يطالب األطباء بضمهم لصندوق خاص بفئة أخرى؟  ( 3) والشرطة(

 

 العربي الجديد  -ورونا إلى صندوق الشهداء ( وزيرة الصحة املصرية ترفض ضم األطباء املتوفين بك3
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داء الجيش والشرطة وجاهتها من عدة  واإلجابة عليه ميسورة، حيث تكتسب مطالبات ضم األطباء لصندوق شه

( على منتسبي الجيش األبيضإطالق تسمية )   ثانيها أن الدولة اعتبرت جائحة كورونا حالة حرب، وأولها  اعتبارات:  

( استخدمتهما  الجيش األبيض( والتسمية ) حالة حرباملهن الطبية في األوساط الرسمية والشعبية، فالتوصيف )

لكن يبدو (  4) لسيس ي استخدمها واستخدمت في حضوره أكثر من مرة في فاعليات عامةاألوساط الرسمية كافة، فا

أن األمر توقف عند حدود التسمية، فقد قوبلت املحاوالت العملية برفض حكومي بات وحاسم في أكثر من مناسبة 

 وأكثر من مستوى. 

املقابل عند ربنا بقى، لكن    ضحايا األطقم الطبية سيأخذون فالسيس ي رفض الطلب بحسم عندما صرح بقوله ) 

 بّررت رفضها تلك املحاوالت بكون وفاة الطبيب بسبب  (5) (أنا كمصر مش هاقدر أديهم حاجة
ً
، ووزيرة الصحة أيضا

في سلطته  أثناء لقائه نقيب   (6ا) الجائحة يعتبر )إصابة عمل( وأن األمر ليس  الوزراء  وهو ذات ما أكد عليه رئيس 

 (7)على أوضاعهم ومعاملة الدولة لهم في الجائحة  وع األطباءاألطباء عقب اعتراضات جم

 2020وتعددت املحاوالت البرملانية لتمرير مشروع قانون يستجيب لطلب األطباء أبرز تلك املحاوالت جاءت في أبريل  

والشرطة الجيش  األطباء لصندوق شهداء  قانون لضم  تم طرح مشروع  لذات  (8) حيث  آخر  وأعيد طرح مشروع   ،

 (9) قوبلت برفض برملاني صريح أو تجاهللكنها  2021الغرض في فبراير 

 

   ( الرئيس السيس ي يشهد الندوة التثقيفية للقوات املسلحة بمناسبة يوم الشهيد.. ويكرم أبطال الجيش األبيض 4

 ( املقابل عند ربنا ولن نعطيكم شيئا”.. ملاذا يفرق السيس ي بين الضحايا من الجيش واألطباء؟ الجزيرة نت 5

   ري اليوم املص -( وزيرة الصحة لألطباء: الوفاة بكورونا »إصابة عمل«.. وال أستطيع ضم أحد لصندوق الشهداء 6

    -األهرام  –( تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ونقيب األطباء بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة 7

    -البوابة نبوز  –يناقش مشروع قانون بضم ضحايا كورونا من األطباء لصندوق الشهداء  غدا.. البرملان (8

     مصراوي  -( األطباء" تدعم مشروع قانون ضم ضحايا الفريق الطبي لصندوق تكريم الشهداء 9
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 ثانيًا: مظاهر المحاباة 

تعديل قانون  شهداء الجيش والشرطة، تجددت محاوالت األطباء في املطالبة   في إحدى املرات التي ناقش فيها البرملان

التعديالت   باب  فتح  فرصة  وكذا  كورونا  أوضاع  اشتداد  والشرطة مستثمرة  الجيش  لصندوق شهداء  باالنضمام 

 بالرفض كسابقاتها.  للقانون، لكنها كالعادة قوبلت

ومن مظاهر املحاباة طبيعة التعديالت التي تمت لصالح )صندوق شهداء الجيش والشرطة( والتعجل الشديد في 

التي تزيد موارد  التعديالت  النواب وشكواهم من عدم تمكنهم من االطالع على حيثيات تلك  إقرارها رغم اعتراض 

لالطالع ومن   نصف ساعةبالي رئيس البرملان إلي رفع الجلسة ملدة وميزات الصندوق، ما اضطر املستشار حنفي الج

التي تستوجب العجلة هنا ومن ثم املوافقة، واألناة والتمهل هناك واملحاباة  ثم اإلقرار، وهو ما يوضح تباين املواقف  

 .(10) ومن ثم الرفض

القرار األول الذي يصدره برملان   التعديل يمثل  برئاسة املستشار حنفي   2021ويعزز من قصد املحاباة كون هذا 

 (11) الجبالي في أولي جلساته الفعلية بعد جلسات اإلجراءات واالنتخابات

مل  التعويضات  زيادة  باعتماد  االجتماعي  التضامن  وزيرة  وجه  فالسيس ي  الحد  ذلك  عند  األمر  يتوقف  ستحقي لم 

 من    200صندوق الجيش والشرطة لـ  
ً
ضمن دعم حكومي واضح لقرارات مجلس إدارة  (  12)ألف  100ألف جنيه بدال

يضاف لذلك متابعة دؤوبة من السيس ي ألعمال الصندوق عبر اجتماعات مطولة متكررة مع مجلس (  13) الصندوق 

 (14) إدارته لم يفعلها باملقابل مع صندوق تعويض األطباء

 

  اليوم السابع   –نصف ساعة بسبب التابلت املستشار حنفي الجبار يرفع  الجلسة العامة  (

   املال  –( البرملان يوافق على تعديالت صندوق الشهداء مبدئيا .. ومطالب بحضور أسرهم 11

  ألف جنيها   200( وزيرة التضامن : الرئيس السيس ي وجه بزيادة تعويضات أسر الشهداء إلي 

      اليومقرارات مهمة لـ»صندوق الشهداء واملصابين أخبار  4( 13

    موقع الرئاسة –( الرئيس عبد الفتاح السيس ي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء 14
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 أثر السياسة في صناعة البعد النفسي ثالثا: 

 ملواطنيها ضمن سياساتها وتدابير قراراتها  
ً
التي توجهها صراحة أوضمنا العامة  تراعي الدول مجموعة من الرسائل 

والفنية   الثقافية  وربما  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  برامجها  تخدم  الرسائل مضامين  تحمل  وإجراءاتها، 

، كما تعبر عن
ً
مؤشرات اإلنجاز لساستها من واقع البرامج التي وعدوا بها الجماهير في حمالتهم االنتخابية، كما   أيضا

تتنوع الرسائل حول اإلنجاز حسب تنوع ما يراعيه النظام في برامجه التي تتخذ أساليب التقشف أو الرفاه، ويأتي 

ائل، فتعبر مواد القانون بشكل مباشر في دعم التشريع في مقدمة األدوات التي تستخدمها النظم في إرسال هذه الرس

توزيع   في  والعدل  الحقوق والواجبات،  في  املواطنين  بين  املساواة  وقيم  تجاه مواطنيها،  الدولة  تتبناها  التي  الوجهة 

 املزايا وفرض املستحقات هو أول ما يسعي القانون إلقراره.  

النظام من خالل قوانين الصندوقين شديدة الوضوح،   فيما يخص موضوع الدراسة فالرسائل السياسية التي وجهها

فهي إيجابية بإفراط في جانب قانون تكريم شهداء الجيش والشرطة، وسلبية في جانب صندوق املخاطر الطبية، 

 تفرضه  
ً
 معنويا

ً
 تستقطعه من أموال املواطنين كافة، ودعما

ً
 ماديا

ً
فهي تمد يد العطاء للفئة األولي وتوفر لها دعما

مؤسسات الدولة وفق نهج تكافلي أبوي، في حين تضن على الفئة األخرى وتستدعي حالة فقر موارد الدولة تاركة  على  

أمر توفير املوارد من أموال ذات الفئة فقط واشتراكاتها فيقع على عاتقها توفير الدعم وفق نهج تضامني ذاتي بين 

 املستحقين. 

ءات التي تتخذها الدولة بذاتها أو تحفز املجتمع لفعله بالتعبئة الشعبية إن وضعنا القانونين في اإلطار العام لإلجرا 

   الطبقة العسكريةواإلعالمية، يتضح لنا صورة من صور تعمد التمييز لصالح  
ً
في كل ش يء وأن األمر ليس مقتصرا

الدولة  بين  شراكة  حالة  عن  تنم  فيها  الفئة  لهذه  املمنوحة  فيها  املبالغ  املزايا  فكم  فقط،  الصندوق  تقنين  على 

واملؤسسة العسكرية ما يمثل وصاية عسكرية على املدنيين، وهو ما تؤكده املواقف الرسمية املتتابعة في الرسائل 

 م األدوات.واإلجراءات واستخدا

 خاتمة
من واقع املقارنة بين صندوقين يعالجان حالة متشابهة لفئتين من املواطنين قدرت لهم الظروف العمل وفق درجات  

رِع دفة التقنين في كال القانونين، ومظاهر التباين في  شَّ
ُ
متقاربة من الخطورة بسبب وظيفتهما، وبيان كيف أدار امل

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 9 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 11, 2022      

بما يرقي لصنع الطبقية العسكرية التي تمثلت في محاباة حكومية وبرملانية أنصفت جهة  املوارد والتفاوت في املزايا،  

 على حساب أخرى.

ومع بيان البعد النفس ي الذي يراعيه املشرع في التقنين وكيف يصبح بذاته ميزة مضافة للمميزات املادية املباشرة  

لف  
ً
البعد مرجحا كان هذا  في بعض األحيان، وكيف  في بل قد يسبقها  الباحث  تبناها  التي  العسكرية  الطبقية  كرة 

 دراسته. 

أهميته،  وإبراز  تحفيزه  في  الدولة  ودور  التشريع  في  النفس ي  البعد  حول  الدراسات  بتعميق  التوصية  أهمية  تأتي 

ي"  والتعبئة الشعبية واإلعالمية إلقراره، فاألبحاث والكتابات الغربية التي سبقت في هذا الفرع "علم النفس القانون 

ركزت على دائرة النتائج والتصرفات القانونية واقتصرت على إطار تقديم املشورة النفسية لقضاة املحاكم أو تحليل 

أقوال الشهود أو الرقابة علي أعمال هيئات املحلفين، في جانب آخر عنيت تلك الدراسات باإلجراءات املتبعة مع  

 وات املسلحة والشرطة في ضرورة التدريب والدعم الفني.نزالء السجون، أو األمور الخاصة بالتعامل مع الق 

لذا تأتي ضرورة االهتمام بجانب آخر لم تتطرق له تلك الدراسات يتمثل في تعميق البحث حول األبعاد النفسية 

 التي تراعيها الدول في أعمالها القانونية ويراعيها املشرع في إصداراته وهو ما قدمت فيه تلك الدراسة املاثلة ن
ً
موذجا

 يصلح للبناء عليه، وينطبق ذلك على ما ذكرناه حول األثر السياس ي للدولة في صناعة البعد النفس ي للتشريعات. 
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