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 مقدمة

 نوعية  - كتاب املفكر عزمي بشارة "الجيش والسياسة عدي
ً
إلى إشكاليات نظرية ونماذج عربية" إضافة

ملكتبة العربية بخصوص العالقة بين الجيش والسياسة. ليست هذه القراءة معنية بعرض أفكار الكتاب، ا

ّتاب ومواقع كثيرة، بل مهمتها قراءة نقدية له، وم ،وهي مهمة ضرورية
ُ
حاولة تأصيل إشكالية وتصدى لها ك

ي، والرأسماليات ديمقراطالا، حيث نظام الحكم أوروبهذه العالقة في بلداننا واختالفها عما هو الحال في 

دون ضرورٍة لتدخل من على السياسة والسلطة  محافظةللالصناعية، ووجود آليات دستورية وقانونية 

 في األزمات الداخلية الكبرى )
ّ

هتلر، موسوليني(. التدخل العسكري في الخارج، من الجيش في السياسة، إّل

التي تناول اّلحتالّلت القديمة والحديثة ت ةقديم مناقشةهناك  إذالقضايا التي لم يتصدَّ لها ِكتابنا هذا، 

بصفة خاصة بعد الحرب ذلك ية ميرككان للجيش الدور املركزي فيها، وقد فعلت الوّليات املتحدة األ 

 خاصة قبل هذه الحرب.بصفة أوروبا العاملية الثانية، و 

 

:
ً

 إسرائيل والشركات األمنية وامليليشيات أوّل

على  ياتمبريالدولة احتاللية استيطانية، وهي نتاج هيمنة ال بوصفها لن أناقش هنا موضوع إسرائيل 

فها واحتجاز تطورها. وكذلك نتاج 
ّ
العالم، وقاعدة عسكرية متقدمة لها في منطقتنا، ومن أجل تأبيد تخل

وجود دولة الصهاينة؛ أقصد أن السياسة ات سوغميات" عن مبريالصمت املجتمعات "املحكومة من هذه ال 

كونها وعالقات حداثية و  إلى فكرٍ  ية، املستندةديمقراطاعتمادها ال من رغمعلى الية، و ميركية واأل وروباأل 

 من رغمعلى الحقوق النسان والشعوب، و  بالحسبانرثة مشروع الحداثة والتنوير، ويفترض أنها تأخذ او 

وجود قرارات دولية تؤكد ضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم في أرضهم، وحق العودة وإعالن دولتهم، نقول 

 الفلسطينيو من رغم على ال
َ
ن حقوقهم. أريد القول إن الجيش والسياسة بل كل ذلك، لم يعط

يات، مبريالوذلك لفرض سيطرة ال  ،مشروع رأسمالي "قومي" وكونية نزلبمهي كلها يات الغربية ديمقراطال

يات الكبرى. إن وجود مبريالأنظمة وشعوب محّددة، أّل وهي دول ال  صلحةوملوّلحًقا العوملة على العالم، 

 سارية خاصة، رافضٍة لكل ما تقدم، ّل يغير في األمر شيًئا.قطاعات شعبية وسياسية، ي

ا "بالك ووتر" وّل أميركموضوع إسرائيل، هناك تشكيالت عسكرية أمنية جديدة، ظهرت في إلى إضافة 

 لها في 
ً

هر ما يشبهها في روسيا "فاغنر"، وهي شركات أمنية عسكرية ّل تدخل أوروبنجد مثيال
َ
ا، وكذلك ظ

عسكرية الرسمية؛ هي ظاهرة جديدة تتعاقد مع الدولة للقيام بمهمات "قذرة" في ضمن املؤسسات ال

الظاهرة هذه ، وفي سورية من خالل املجموعة الروسية. 2003الخارج، كما جرى في العراق بعد احتاللها 

 
ً

  تستحق الدراسة العميقة، فمثال
ً

ت أصال
ّ
كل

ُ
هما الدولتان ها؛ فيلإا أو روسيا ّل تحتاجان أميرك إذ إن، ملاذا ش

 .االلتان تخّصصان أكبر ميزانية للقطاع العسكري فيهما عامليً 
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موضوع الشركات سابقة الذكر، أثبته أعاله، في إطار بروز ظاهرة املليشيات الرديفة للجيوش العربية، 

 
ً

أن  بشارةدكتور المعظمها مليشيات طائفية وقبلية وبلطجية بامتياز. يؤكد في  هي "حالة ليبيا" التي أو بديال

 
ً
 من أن تكون جيوش

ً
لتحديث الدولة واملجتمع، و"تنتج  االجيوش العربية وّل سيما بعد نكسة حزيران، وبدّل

 "تكرس البنى الطائفية التقليدية". هوية وطنية" أصبحت

ا،
ً
ت حال الجيوش كما ذكرنا، فإن املليشيا تهناك حالة تراجع كبيرة في دور الجيش عربًيا؛ فإذا كان إذ

حكم ة مّد ، وفي العراق مع 2011األخيرة التي برزت مع انهيار النظام بصفة خاصة، وّل سيما في سورية بعد 

دلل على انهيار املجتمعات كذلك، 
ُ
 "الجيوش"  من ثمو املالكي، وّلحًقا مع الحرب ضد داعش، ت

ُ
قادت أنظمة

لتشكيالت اّلجتماعية ملا قبل إلى اعودة الشعوَب العربية نحو اّلنهيار الكامل، وهو ما نالحظه من خالل ال

ية الروسية، وامليليشيات العربية، ولكنها أيًضا ميركالوطنية. طبًعا ّل تستقيم املساواة بين الظاهرة األ 

، ومرحلة العوملة ومالزمة ميركتستحق وقفة نظرية، تناقش املوضوع من زاوية خصوصية النظام األ 
ً

ي أوّل

سة الشكل "املافيوي" للنظام الروس ي، الذي يشبه كثيًرا حالة الدول "العالم لها، وكذلك دراكهذه شركات 

شتراكية" إلى دولة اّل أن روسيا تمر بمرحلة تحول من رأسمالية الدولة " من رغمعلى الثالثية اّلستبدادية" 

عن اّلتحاد ية، وهو ما يميز مرحلة بوتين، واستراتيجيته في استعادة الدول التي انفكت إمبريالرأسمالية 

تي في تسعينيات القرن املنصرم، لقامة حلف جديد "إجباري" مع روسيا، وكذلك محاوّلته لفرض االسوفي

ا في ميركروسيا دولة عاملية من خالل تدخله في سورية خاصة، ودعم إيران وتبني سياسة فاعلة ومنافسة أل 

 املنطقة العربية وعاملًيا.

 

ا: 
ً
 الجيوشتفنيد رأي هنتغنون ونشأة ثالث

 رأي املفكر األ 
ً

ي صموئيل هنتغنون في كتابه "الجندي والدولة: نظرية العالقة ميركيتناول الكتاب مطوّل

العسكرية وسياستها"، وينتقد مفهومه ملهنية الجيش وُيفترض أن تكون وظيفته وظيفة األطباء  –الحديثة 

لطاعة "العمياء" إلى ايؤدي بالجيش  إن ذلك قد الدكتور بشارةرأي في أو املهندسين، وسواهم، وطبًعا 

في فيتنام والعراق وأفغانستان، واألمر ذاته تمارسه جيوش سورية وإيران  جرى وتنفيذ جرائم، كما 

ذلك، ويقترح  بشارةالدكتور يرفض يتدخل الجيش "املنهي" ليرتكب جرائم ويدمر املدن؛  إذوسواهم، 

تصبح وظيفته حماية الدولة  من ثمو ية، ديمقراطفة الحرية والبرنامًجا تثقيفًيا للجيش، وبما يعّزز لديه ثقا

عزمي بالنقد مجموعة نظريات غربية عن موضوع  يتناول الدكتور ومواطنيها ومهما تغيرت الحكومات. 

رأيه تظل قاصرة عن إعطاء رؤية أكثر موضوعية في الكتاب "الدولة الثكنة، الدولة البريتورية وسواها"، و

 عن إشكالية الكتاب املركزية "العالقة بين الجيش والسياسة" في العصر الحديث. 
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والسبب  ،ألمر عينه في بلداننا كذلك، وهذا من أكبر املستحيالتإلى االوصول  بشارةالدكتور ويبتغي 

ية والجديدة املتوسطة" في الحكم وأشكال السيطرة هنا أن مشروع الطبقة الرأسمالية "القديمة الليبرال

 ملوضوع ّلحًقا. إلى اّل تسمح بذلك، وسنتطرق  املختلفة السياسية

ية، وبما يستوعب الصراعات ديمقراطبثوراتها الصناعية وتطويرها لل-الطبقة الرأسمالية تسمح 

أنه  من رغمعلى الفي السياسة، بذلك التحييد لدور الجيش  -مدى قرون عدة فياّلجتماعية والسياسية، و

ر الدكتور عزمي. 
ّ
 من الطبيعي أن يكون له دوًرا كما ُينظ

في توضيح نشأة مفهوم  امهم  إسهاًما إن مفكرنا يشرح تطور العالقة بين الجيش والسياسة، ويقدم 

ساوي بين الجيش عاملًيا، وكيف تغيرت من جيوش تعتمد على التراتبية الطبقية إلى جيوش تعتمد على الت

ة نزلاملمكانات األفراد وليس إاألفراد، وأن ما يميز بين عناصر الجيش الرتبة العسكرية والتعليم، أي 

كانت األخيرة محتلة  إذالطبقية؛ ففي املنطقة العربية نشأ العسكر ضمن إطار جيش الدولة العثمانية، 

وا ؤدلي، عاد قسم كبير من هؤّلء، مناطقهو  ية على دول الرجل املريضوروب"لدولنا". وباستيالء الجيوش األ 

 دوًرا في تأسيس جيوش دولهم. 

مصر وسورية من مثل في العراق، أّما بقية الدول  ةكبير  صورةبيشير الكتاب إلى أن هذا األمر تحّقق 

 على "الضباط العرب العثمانيين" بالكامل.فيها ية وروبولبنان فقد قضت الجيوش األ 

ات الحداثية في تحديث املجتمع ويّ تشكيل الجيوش العربية والشرطة أسرع النُ ، كان كلها األحوال في

دوًرا أساسًيا في تشكيل الدول، وما ّل يتوسع فيه أن  أدىأن الجيش  إلى هنا الدكتور بشارةالعربي، ويشير 

لبرجوازية طبيعة الطبقة ا فيفما تأثير ذلك  من ثمو تحت سيطرة اّلحتالل الفرنس ي أو البريطاني،  جرى ذلك 

 رؤيتهم للسياسة، ومجمل تاريخنا الحديث.  فيالضباط و فيالقديمة والحديثة و

عن دور هؤّلء الضباط، ولكن بخصوص تجربة مصر أو  ابخصوص سورية، أوضح كتابنا نسبًيا كثيرً 

نِشئت بأعداد قليلة وبعتاد خفي
ُ
ف، العراق أو لبنان، فقد تضمن الكتاب أفكاًرا تفيد أن هذه الجيوش أ

لبنى  اعسكرية وفًق  جأفواأسست فيه  إذوطنية، الواعتمدت في تشكيله على "تنشيط" الهويات ما قبل 

 الطائفية أو القومية.

دون تدخل الجيوش في السياسة، إّل في األزمات الكبرى، توضح من مسألة استقرار الدول الصناعية 

، فلماذا هذه مناقشة جديةا، تستدعي أميرك وّل سيما فيكلها ا أوروبأن امليزانيات الكبرى للجيوش في 

الجيوش، وما دورها في استراتيجيات تلك الدول؟ وطبًعا ليست مهمة الجيوش ردع كل من روسيا أو الصين 

 بتدخل الجيش 
ّ

 إّل
ً

 فيها أزمات كبرى، وّل تجد لها حال
ُ
فقط، بل هناك القضايا الداخلية التي قد تحدث

الذي يقترحه الدكتور عزمي لتهميش فكرة املهنية، ورًدا على هنتغنون التثقيف  من ثمو وفرض النظام. 

برلة داخل الجيوش، وإبقاء األخيرة طيعة وقابلة للقيام بأسوأ األفعال كالقتل 
ّ
وواقعيته ومحافظته، ومنًعا لل

ي في ركميتالش ى مع أي أزمات كبرى. لنالحظ أن ما يفعله الجيش األ تقد التي ، كله والحروب، وأشكال العنف
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، وَدّمَر املجتمعات الحديثة فيها، وأشاد فيها أنظمة 
ً

 إجرامًيا كامال
ً

كل من أفغانستان أو العراق كان عمال

 دوًرا أساسًيا في خلق صراعات من طبيعتها لم تنته بعد.ت أدّ طائفية 

د ّل يكونان يمكن اّلستنتاج هنا: إن املهنية التي يقترحها هنتغنون، أو التثقيف الذي يقترحه عزمي، ق

ات سّوغومشؤون السياسة في أزمات معينة، بل إن الجيش ذاته، في طريًقا لتحييد الجيش في عدم التدخل 

، بل لحماية جميعهم ضخامة ترسانته، ليست من أجل حماية الدولة وتمثيل مصالح الطبقات أو السكان

، وهو يتدخل في ا
ً

ألزمات الكبرى كحال أزمة أملانيا أو إيطاليا الدولة التي تمثل مصالح الطبقة البرجوازية أوّل

قبل الحرب العاملية الثانية كما ذكرنا، ووجود تهديد حقيقي من الطبقات العّمالية في القيام بثورات 

 اشتراكية، وقلب نظام النتاج وليس نظام الحكم فقط.

ف، هو أمر مختلف، وروبي واأل ميركالتدخل األ  
َّ
خل

ُ
ويتعلق بالهيمنة على العالم ي والروس ي في العالم امل

ما بينها، ولم يتوقف أبًدا، وإن تغيرت أشكاله وأسبابه؛ فهناك تطور آللية اقتسام العالم،  واقتسامه في

أثناء الحرب العاملية الثانية، وتعاظم دور حركات التحرر الوطني في وتبدأ بما قبل الثورة البلشفية وبعدها، و

تي وسقوطه، وحالًيا مع مرحلة بوتين، حيث اردة، وبعد تفكك اّلتحاد السوفيأثناء الحرب البافي والقومي، و

تي في السيطرة على العالم، وإن ألسباٍب مختلفة، بعد تحّول ااألخير يحاول استعادة مجد اّلتحاد السوفي

 .ة، كحال تدخله في جورجيا وأوكرانيا وسوريةمافيوي صورةوبالدولة إلى رأسمالية، 

 

ا:
ً
 يش بعد مرحلة اّلستقاللدور الج ثالث

الجيش الذي استلم السلطة والسياسة بعد الحرب العاملية الثانية، في كل من مصر أن يرى مفكرنا 

وسورية والعراق، يمثل الطبقات الوسطى، وجاء للحكم بسبب فشل البرجوازية الليبرالية القديمة في 

املسألة الزراعية الداخلية، وعدم قدرتها ، وكذلك 1948مواجهة األزمات الخارجية، ونقصد نكبة فلسطين 

 هذا ، وسوى ذلك كثير. ةثابت صورةبية وإرسائها ديمقراطعلى تطوير التعددية وال
ً
من  االجيش يمثل ضّباط

 رتب متوسطة ودنيا ويندر وجود الرتب العليا.

توسطة الحكم، كافية هو ملاذا استلمت الطبقة املات سويغتالدكتور بشارة كل حال، ما لم ُيقدم له  في

 وما تأثير استالمها له؟ وملاذا تمكن الجيش استالم السلطة وتأبيد وجوده فيها؟. 

يديولوجية أبشارة "إن الجيش والطبقة الوسطى كليهما ّل يشكالن طبقة اجتماعية أو يقول الدكتور 

ا هذا فعل مناٍف للتاريخ، وألنه كذلك، كان نظام الحكم فرديً  ؛أو سياسية واحدة"
ً
ا، وّل سيما في سورية إذ

 
ّ
ا، استالم والعراق، وكان للجيش دوٌر كبيٌر فيه، كذلك في مصر والجزائر ومختلف دول العالم املخل

ً
ف. إذ

الجيش "والطبقة الوسطى" للسلطة والسياسة في التشكيلة الرأسمالية هو ضد التاريخ؛ فهو ّل يمتلك رؤية 

قة الوسطى مكانها الطبيعي بين الطبقتين األساسيتين، مستقلة وخاصة لنظام النتاج أو السياسة. الطب
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بسيطرة الطبقة  كافة أي البرجوازية الصناعية والطبقة العاملة، ويتصاعد دورها وأهّميتها في املجاّلت

البرجوازية الصناعية. بمعنى آخر يظل الجيش والطبقة الوسطى فاقدين للمشروعية التاريخية وملشروٍع 

 تحديثي للمجتمع. 

ن دور الجيش أة، فهناك جيوش كان لها هذا الدور كما الجيش التركي؟ نرى هنا مشكلنقطة األخيرة ال

نتاج حديث، والسياسة الحديثة إكان ضرورًيا لالنتقال من نظام النتاج القديم "الزراعي" إلى نظام 

 عدة الجيش الكبير في تركيا كان سبًبا في انقالبات عسكرية هذا ، ونضيف إن دور كلها وتحديث بنى املجتمع

ا الجيش في بعض الدول العربية "سورية" َيحكم 
ً
قوة منظمة منضبطة، ه وصفبفي تاريخ هذه الدولة. إذ

ويحوز على السالح، ويسيطر على النظام عبر أجهزة األمن والبنى األهلية القديمة، وبسبب ذلك يسيطر 

"سلطوي رث" أو ـكما يصف الدكتور عزمي حكمهم ب كلها كمون بمؤسسات الدولةزعماٌء أفراٌد يتح

"السلطاني في مظهر شمولي"؛ فنظام حكمهم هذا يتطلب تضخًما في أعداد الجيش واألمن ليستوعب 

حالة في  كثر دقةواألالعاطلين عن العمل، وكذلك  اّلستناد إلى عصبية طائفية أو قبلية "اليمن، وليبيا"، 

شرحه لتجربة الجيش والسياسة في سورية، فيرى في ، إلى عصبية جهوية، كما أشار الدكتور عزمي سورية

ملجموعات في الجيش ألسباب جهوية، ولكّنها تطورت، وّل سيما  ا، تحشيًد 1963أن املسألة بدأت بعد عام 

وّلحًقا وبعد عام  ، واّلنتهاء من الحرب ضد الطليعة والخوان املسلمين، إلى عصبية طائفية،1984بعد 

ن إالقول  كثر دقةاألأن  ظنأ، أصبح الجيش يمثل سلطة عائلة األسد. 2005، وتحديًدا منذ عام 2000

ل تياًرا عريًضا من املنضوين في الجيش واألمن، ولكن قيادته من الفئات 
ّ
قواعد النظام "اّلجتماعية" تمث

دية الطائفية التاريخية"، ولكن األمر ظل غير معلن لعب النظام على مخيال "السر  إذالعلوية املوثوق فيها، 

 2003ي ميركوضمن أطر استخباراتية، ولم يتقونن كما حالة لبنان التاريخية، أو العراق ما بعد اّلحتالل األ 

.
ً

 مثال

 حساباتأن أغلبها من الطائفة العلوية، وهناك  من رغمعلى القيادات الجيش واألمن في سورية، و 

األمر ظل غير إّل أن لضباط، لتسلسل مناصب كان هناك ئفة ذاتها، ومنذ الثمانينيات عشائرية في الطا

 
ً

لالنتكاس، كما في حالة ترحيل رفعت األسد، أو حتى في خالفات الضباط الكبار مع الحكم،  مقونن وقابال

ل ما ذكرته من أهميمولدينا حالة وزير الدفاع "علي حبيب"، وهو شخصية 
ّ
ة إجراء همة ومؤثرة. ّل يقل

إثر في عن املسألة الطائفية في سورية، ومنذ الستينيات، وتطوراتها وتصاعدها  دراسات دقيقة

الثمانينيات؛ يدعم فكرتنا هنا أن عزمي ذاته يكتب عن شرائح طبقية متعددة استفادت من إرساء النظام 

املئة من اقتصاد في  60ثر من للتحول الليبرالي واقتصاد السوق، لتتحول إلى مافيا اقتصادية تحوز على أك

 سورية، وأن الشخصيات األساسية فيها من الطائفة العلوية "مخلوف، شاليش".
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 العصبية الطائفية ظاهرة حديثةرابًعا: 

على هناك فكرة نظرية أكدها الدكتور عزمي، وهي أن العصبية الطائفية ليست استمراًرا للماض ي، 

ه يحّدد بروز الطائفية من رغم ال
ّ
، واضطهاد أصحاب املذاهب عدة مع الدولة العثمانية منذ قرونأن

يتبعون لها وليس للنص القرآن، وكذلك بسبب التدخالت اّلستعمارية باسم حماية األقليات. هم وصفب

رنا، وحينما يشرح مفهوم العصبية، فهو ّل يراها  ِ
ّ
 آتيولكنَّ ُمفك

ً
ت ة

ّ
هي، بل هي نتاج كما من املاض ي وظل

ّعلت الجهوية والوّلءات و التي حدثت، ولنقل نتاج أزمة الطبقة الباّلنقالبات 
َ
رجوازية املتوسطة؛ فكان أن ف

القديمة، وسّيستها بما يخلق قاعدة اجتماعية لها. أيًضا، قد تمارس األنظمة تحييًدا لكتلة مجتمعية كبرى 

فر تشكيالت طائفية اتتو  عبر تسييس األديان وصراعاتها واملحافظة على التقاليد، وّل سيما حينما ّل

ن تسيس األديان أكبر من الخالفات بين إخاصة وّلحًقا، أي بومذهبية كثيرة، كحال مصر زمن السادات 

هناك طائفية قديمة متوارثة "اجتماعية"، وكذلك بفعل التدخل  من ثمو املسلمين واألقباط هنا. 

اسية للشعب، كما حاولت ذلك اّلحتالّلت ي، ولكّنها رفضت أن تصبح هوية طائفية سيوروباّلستعماري األ 

تشكيل دول حديثة مع بقية التشكيالت إلى ية، ورفضت"الطوائف" بأغلبها ذلك التسييس، وانحازت وروباأل 

 األهلية الوطنية.

مرحلة بهذه، تنطلق من رفض رؤيٍة استشراقية ومحلية مستجدة، ومرتبطة  الدكتور بشارةفكرة 

السالم السياس ي، وّل سيما بعد الثورة اليرانية، والتنافس بينها وبين  اّلنقالبات العسكرية، وصعود

 فيالوهابية السعودية، ويمكن إضافة الدور الصهيوني "الحديث عن دولة يهودية صافية" في ذلك، وتأثيره 

شكيل ّل بد لها من ت من ثمو ابتعاث األصوليات، وتؤكد أن شعوبنا كانت طائفية، وستظل، ولن يتغير األمر، 

تاب "الطائفيين والليبراليين" الذين يفاخرون بالنظام 
ُ
دول طائفية. الفكرة األخيرة نجدها عند كثير من الك

ويجب على بقية الدول العربية  ،األمر طبيعًيا وصحيًحا ومنسجًما مع التاريخون ّد ويعالطائفي في لبنان، 

 مجتمعاتنا. املرور بتلك املرحلة وربما اّلستقرار فيها، وأنها طبيعة 

ي، وهي كيف ديمقراطإلى إحدى املشكالت التي ستواجه التحول ال الدكتور بشارةيشير الدكتور 

 استيعاب السالم السياس ي في الحياة السياسية.  جري سي

 بوصفها ملسألة الطائفية، وذلك للقول إن الطائفية  مناقشتيأطرح املوضوع هنا، مع 
ً

 اسياسيً  شكال

خِفقة التي هي أدوات للدول ال للحكم تعتمده الطبقا
ُ
وظيفُتها نهب الثروات إذ ية، مبريالت البرجوازية امل

واألموال، وتحويل دولنا إلى أسواق لتصريف املنتوجات، وضبط مجتمعاتنا في إطار صراعات قديمة، ومن 

كية.  سعت للتحول إلىكلها خالل سالّلت حاكمة ووراثية. لنالحظ هنا أن الدول الجمهورية العربية 
َ
 َمل

عن الطائفية، ومن متابعتنا لدوره في أكثر من دولة عربية،  املناقشةسياق في دور السالم السياس ي يأتي 

ه ّل يمتلك مشروًعا اقتصادًيا مختلًفا عن الليبرالية، ومشروعه السياس ي لم يتأصل إفإن الخالصة تقول 
ّ
ن

على التقاليد، ويستند إلى تعاليم دينية تمييزية،  مواطنًيا ووطنًيا، واجتماعًيا ينطلق من مبدأ املحافظة
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تجاوز  جري سيتظل الفكرة مطروحة: كيف  من ثمو وبما يخدم مصلحته املعاصرة.  ةانتقائي ةوثقافي

رؤيتها  صلحةملقوى سياسية وتصادر الجذر الثقافي والديني ها وصفبالطائفية، ومنها السالم السياس ي، 

أجد هنا أن العرب وغير العرب، أمام قضية مصيرية، فإّما أن يساهموا في بناء السياسة وفًقا  وبرنامجها؟.

ية املستندة إلى املواطنة، ديمقراطللمنظومة املعرفية الحديثة، ووفًقا ألصول السياسة الحديثة، أي ال

أن يظل التالعب قائًما  ، وإّماناقشةاملواعتماد األخيرة املصدر األساس للدستور وللقوانين، وقضية فوق 

بالطوائف، وتطييفها من الجيش مرة، والطائفيين، ومنهم السالميين، مرة أخرى، وثالثة من خالل الدول 

 ية.مبريالال 

 

 فصول الكتاب خامًسا:

حول  مناقشة مهمةالكتاب الذي بين أيدينا يتألف من ثالثة فصول، األول نظري، ويخوض فيه املفكر 

ا إشكاليته، ويركز ع
ً
التي تتناول أشكال الحكم  هوماتاملفبين  ةحازم صورةبلى أبرز مفكري الغرب، ومفّرِق

املربكة التي تشوش القارئ واملهتم بتطورات  هوماتاملفمن  اوالدول، والتطورات املحتملة لها، ومفنًدا كثيرً 

ل فيه 
ّ
الدولة السورية  وبشكل مقتضب كيفية نشأة الدكتور بشارةالسياسة. الثاني يخص سورية، ويحل

ومشكالتها حينذاك، ويطرح قضية الهوية الوطنية والتباسات تشكلها واختالفات القوى "التقليدية" في 

بتشكيل  ا، منذ زمن اّلستقالل ومرورً مراحللعالقة الجيش بالسياسة إلى أربعة  مناقشتهذلك، ثم يمرحل 

ملحلي والجهوي والطائفي فيها، واستبعاد فئات اللجنة العسكرية في مصر، والتطورات فيها، وكيفية تداخل ا

الستينيات والخالفات فيها، وما جرى ة مرحلفئات "طائفية" أخرى، ويناقش بإسهاب  صلحةمل"طائفية" منها 

من تطورات في حزب البعث ذاته، وكيفية سيطرة العسكر عليه، والخالفات بين قياداته، وّل سيما بين 

فكرة إلى مرحلة الحكام الكامل لعائلة األسد على الجيش، وبما يوصلنا  حافظ األسد وصالح جديد، وإلى

م به، ولم يكن َيحكم بذاته، وهي حالة العراق والسودان ودول كثيرة. أ مفادها همةم
َ
ن الجيش كان ُيحك

، 1952الفصل الثالث يخص مصر، ويناقش فيه التطورات في الجيش املصري، وبدًءا بثورة تموز 

، وبقاء التجربة كلهم ن الضباط األحرار، وغياب أي احتمال ّلنتقال الدولة إلى دولة ملواطنيهاوالخالفات بي

، كلها ضمن سيطرة العسكر أو محاولة سيطرة رئيس الجمهورية "عبد الناصر" على الدولة بمؤسساتها

 وهو ما حصل بشكل كامل مع السادات، ومع مبارك أصبحت الدولة دولة األمن.

في تطورات الجيش املصري، وكيفية فرض بنوٍد دستورية، ليصل بنا إلى مفهوم "دولة  توّسع املؤلف

من األفكار التي توضح ملاذا استطاع الجيش املصري إعادة  االضباط" أو دولة في الدولة، ويسوق لنا كثيرً 

حكم ة مرحلي؛ الجيش املصري في ديمقراط، واّلنقالب على النظام ال2013النظام القديم إلى الحكم 

ميزانيته،  صلحةملتعود  روعاتومشالسادات ومبارك، عمل من أجل تشكيل قطاع اقتصادي خاص به، 

ل حكم بورفض كل محاولة لخضاع قطاعاته ملؤسسات الدولة، وشكل حساًبا بنكًيا خاًصا 
ّ
ه، ولم يشك
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 أو ليبيا، بل ظل الجيش
ً

ا له كما شاع، وكما حال جيش تونس مثال
ً
يتمتع بمؤسسات  حسني مبارك تهميش

 بذاته.  من رغمعلى القوية؛ و 
ً

 تفاوت مخّصصات ميزانيته من واحدة إلى أخرى، فإنه ظل قطاًعا مستقال

ل وحسم "عدم اّلستقرار"، إلى ا، دفعته 2011ثورة 
ّ
لم تستطع القوى السياسية اّلتفاق حول  إذلتدخ

د ي، وظلت هناك مشكالت تباعد بين هذه القو ديمقراطشكل الدولة ال ى، وهو ما لعب عليه الجيش، وحيَّ

، وهذا ما سّهل له اّلنقالب؛ وبحدوثه ُسحقت التجربة هصلحتملوجذَب قطاعات شعبية وسياسية 

 "دولة ضمن ديمقراطال
ً

ُك الجيش، وحدوث اّلنقالب، يوضح أن هذا الجيش كان فعال ية الوليدة. تحرُّ

من إعادة الجنرال  2018 هنيته، وما نشهده مؤخًراالدولة"، ولم يكن مؤمًنا بحيادية الجيش أو بضرورة م

 قول بأنه للجيش دور في السياسةتفي الكتاب  مناقشةعبد الفتاح السياس ي لترشيح نفسه للرئاسة، يفتح 

حقبة. وفي هذا يقول مفكرنا "كلما كان املجتمع أكثر تقدًما، يكون دوُر إلى ، ولكنه يتغير من حقبة دائًما

 مناقشةا كان املجتمع أقلَّ تقدًما، يكون الجيش أكثر تقدمية"، فكرته هذه تتطلب الجيش رجعًيا، وكلم

؟ نعم هو كذلك حينما يتدخل ليقمع يرجعي وروبي أو األ ميرك، فهل يمكن القول إن دور الجيش األ دةمعق

 في  صلحةملالشعب في مرحلة األزمات الكبرى 
ُ
ف

َّ
 اّلحت روعاتاملشالنظام الحاكم، أو حينما ُيوظ

ً
 اللية مثال

ي في أفغانستان والعراق.." وكذلك وجود الجيش الروس ي في سورية. فكرة املقتطف ميرك"كوجود الجيش األ 

في استنهاض قدرات املجتمع من خالل  دور  إذ كان لهالثانية، توضح دور الجيش في البلدان املخلفة، 

ية، ولكن جيش "ما بعد اّلستقالل خوض معارك وطن االصالح الزراعي والتعليم العام والتصنيع وأيضً 

واملساهمة في قيام أنظمة  ،إسرائيل معالحروب الوطنية  خسارةو فردية ال إلىذاته" هو من أوصل األنظمة 

شمولية، ودول قابلة لالنتكاس، ولتتشكل مؤسساتها وفًقا للتشكيالت األهلية، وليس وفًقا لفكرة املواطنة، 

، وهو دور رجعي بامتياز، وهو ما 2011وفي هذا نالحظ انقالب الجيش املصري على "التقدم" املجتمعي بعد 

املهنية التي كانت صفة للجيش املصري، ومفهوًما دافع عنه  حينما يسخر من فكرة الدكتور بشارةيوضحه 

دورها املشار إليه "الرجعي"، فهي تقف على  من رغمعلى الا، و أوروبهنتغنون. أيًضا بما يتعلق بالجيوش في 

قوة بوصفها لى ثورة مجتمعية على النظام الرأسمالي، وحينها تتقدم إالحياد ما لم تتأزم األوضاع بما يؤدي 

ة و"إجرامية" مثالنا هنا "هتلر وموسوليني وآخرين"، وقبل ذلك، دورها في استعمار العالم قبل الحرب رجعي

 العاملية الثانية.

 بما يخص أغلب الدول التي حدثت فيها انقالبات عسكرية، ويفرق بينها وبين  
ً
يتضمن كتابنا أراًء ثمينة

الفرق بين الثورة والصالح وكيفية تحول الثورة  الثورات، وكيفية تحول بعض اّلنقالبات إلى ثورات، وما

إلى إصالح أو العكس، وتغّير دور الجيش حينما يصبح في السلطة، وأن تجارب كّلٍ من مصر وسورية 

 والجزائر والعراق وليبيا واليمن مختلفة، بل إن هذه التجارب ذاتها مختلفة بتغير الشروط التاريخية.
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