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دور العالقات املدنية - العسكرية في بناء الدولة الوطنية السورية الجديدة

دروس املا�سي وضمانات املستقبل

محمد بقاعي)1) 

اإلطار النظري 

وقد	 لسورية،	 السيا�سي	 للتطور	 حاكًما	 عنصًرا	 سورية	 في	 املدنية-العسكرية)2(	 العالقات	 تعد	
شكلت	الظاهرة	االنقالبية	وما	يتبعها	من	حكم	العسكريين	أحد	املالمح	البارزة	لتجربة	الدولة	السورية،	
في	سورية	 العسكرية	 ،	فاملؤسسة	 الحاكمة	 النخبة	 العسكريون	أحد	مكونات	 الضباط	 حيث	أصبح	
هي	بوابة	الطامحين	من	األفراد	والتنظيمات	السياسية	واملكونات	االجتماعية	للوصول	إلى	السلطة،	
وهي	أداة	الدكتاتورية		إلدامة	سلطتها،	هذا	الحال	أسهم	في	تقويض	أي	تجرية		ديمقراطية	في	سورية،	
وتجاوز	بصورة	واضحة	آلياتها	االعتيادية	في	الوصول	إلى	السلطة	بمثل	االنتخابات.	ومع	دخول	سورية	
مرحلة	الصراع	العسكري	عام	2012	باتت	العسكرة	متاحة	خارج	مؤسسة	الجيش،	وتعدتها	لتشمل	
ا	عدة	في	سورية	لكل	منها	منطقه	الخاص	في	تبرير	اللجوء	إلى	الخيار	العسكري،	ما	سيعقد	طبيعة	

ً
أطراف

العالقات	املدنية-العسكرية	في	املشهد	السوري	املستقبلي.	

كيفية	 في	 السورية	 املجتمعية	 القوى	 من	 عدد	 مقاربات	 على	 بظاللها	 أرخت	 الصيرورة	 	 هذه	 إن	
الوصول	إلى	السلطة،	ليس	في	املا�سي	فقط،	بل	في	املستقبل	أيًضا،	وهو	ما	قد	يترك	آثاره	العميقة	في	
بنية	أي	عقد	اجتماعي	جديد	يسعى	السوريون	إلى	اختطاطه،	والتحدي	سيكون	في	كيفية	حماية	أي	

الشمال	السوري.	 في	 السياسية	 العلوم	 في	كليات	 السياسية،	ويعمل	محاضًرا	 العلوم	 في	 املاجستير	 السيا�سي،	يحمل	درجة	 في	املجال	 باحث	 	 	)1(
له	مقاالت	ودراسات	عدة.

في	أي	عملية	تحول	ديمقراطي	للدول،	ولعل	هذا	املوضوع	أصبح	من	 إلى	عالقة	مدنية-عسكرية	متوازنة	من	القضايا	األساس	 	يعد	الوصول	 	)2(
القضايا	السياسية	الواضحة	عند	مقاربتها	في	عدد	من	الدول،	ولكن	في	سورية	يكتنف	هذا	املوضوع	بعض	الغموض،	وبخاصة	أن	حزب	البعث	
عمل	على	بناء	نموذجه	السلطوي	على	ثنائية	املدني،	ويقصد	به	الجهاز	الحزبي	والعسكري،	ويقصد	به	الجيش،	وفي	هذه	الورقة	ما	يقصد	بالعالقة	
املدنية	العسكرية،	هي	عالقة	الدولة	كتنظيم	سيا�سي	تديره	سلطة	مدنية	مع	أداة	القوة	العسكرية	التي	تحتاج	إليها	للدفاع	عن	األخطار	الخارجية	
وهي	الجيش،	ومن	ثم،	فالورقة	تسعى	إلى	تحديد	العالقة	التي	يجب	أن	تكون	ما	بين	الدولة	السورية	الوطنية	الجديدة،	واملؤسسة	العسكرية	في	هذه	

الدولة.
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ترتيبات	لبناء	الدولة	السورية	الوطنية		في	املستقبل	من	أن	تتعطل	أو	تقوض	بانقالب	من	املؤسسة	
العسكرية،	وفي	كيفية	استعادة	الهيمنة	املدنية	على	املؤسسة	العسكرية،	وتدعيمها،	وماهية	اإلطار	
السياسية	 املؤسسات	 تقوم	 أن	 ينبغي	 التي	 األدوار	 طبيعية	 بذلك	 ويرتبط	 لذلك،	 املالئم	 املؤس�سي	
املختلفة	بها،	إضافة	لقضية	املزايا	الخاصة	بالعسكريين،	والثقافة	السياسية	الجديدة،	وبنية	االتفاق	
لذلك	 السلطة،	 العسكرية	لالستحواذ	على	 للمؤسسة	 اللجوء	 السياسية	لحرمة	 القوى	 بين	 الوطني	
فالتعرف	على	املؤثرات	الحاكمة	لتجربة	العالقات	العسكرية	املدنية	السورية،	واستخالص	الدروس	
منها	أمران	مهمان	في	طرح	ضمانات	وحصانات	تحمي	الدولة	الوطنية	الجديدة	من	تكرار	مآ�سي	اعتماد	

	لالستئثار	بالسلطة،	وهو	ما	تسعى	هذه	الورقة	للبحث	فيه.
ً

البوابة	العسكرية	مدخال

إشكالية البحث

يسعى	هذا	البحث	إلى	معالجة	إشكالية	وجود	أزمة	بنيوية	لدى	بعض	القوى	السياسية	واملكونات	
االجتماعية،	العتمادية	السيطرة	على	املؤسسة	العسكرية	في	الدولة	الوطنية	الجديدة	ضامًنا	سياسًيا	

وأمنًيا	ومجتمعًيا	لها،	ما	قد	يدفع	لحال	االرتداد	إلى	نظام	سلطوي	جديد.	

ويسعى	البحث	إلى	اإلجابة	عن	السؤالين	اآلتيين:

:	كيف	يمكن	تحديد	أبرز	نقاط	الخلل	في	العالقات	املدنية-العسكرية	السورية؟
ً
أوال

بناء	دولة	وطنية	تعتمد	 لبناء	عالقة	عسكرية	مدنية	تكفل	 ثانًيا:	كيف	يمكن	تحديد	الضمانات	
	لذلك؟

ً
	للوصول	إلى	السلطة،	وليس	االستئثار	بالقوة	العسكرية	سبيال

ً
اآلليات	الديمقراطية	مدخال

فرضية الدراسة

تنطلق	الدراسة	من	الفرضية	اآلتية:

إلى	بناء	الدولة	الوطنية	الحديثة	في	املراحل	االنتقالية	ترتبط	 يفترض	البحث	أن	فرص	الوصول	
طرًدا	مع	وجود	عالقات	عسكرية-مدنية	منضبطة	بقواعد	وضمانات	واضحة.

ويشتق	البحث	فرضية	أصغر	من	هذه	الفرضية	العامة،	وهي	التي	سُتدَرس:

يرتبط	دور	العالقات	املدنية-العسكرية	في	بناء	الدولة	الوطنية	السورية	الحديثة	طرًدا	مع	تحقيق	
التحييد	املتبادل	ما	بين	الحياة	العسكرية	والحياة	السياسية،	واملبني	على	مدخلين	هما:	

	األول:	حصول	توافق	وطني	بين	النخب	والقوى	السياسية	يقوم	على	مدنية	الدولة،	وإبعاد	الجيش	
عن	السياسة.

الثاني:	البناء	الوظيفي	السليم	ملؤسسات	الدولة	السورية؛	فكلما	زاد	البناء	املؤسساتي	العسكري	
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القوى	السياسية،	تراجع	 على	قاعدة	املهنية	والحيادية،	وترسخت	املؤسسات	السياسية،	وتجذرت	
نطاق	تدخل	الجيش	في	املجال	املدني.

املنهج 

ستعتمد	العملية	البحثية	على	املنهج	التاريخي	املقارن.

: صيرورة تطورات العالقات املدنية-العسكرية في سورية
ً

أوال

تمهيد

ا	لدولة	مأزومة	سياسًيا،	وتتعدد	وجوه	هذه	األزمة،	وسنركز	على	
ً
	يعد	تاريخ	سورية	السيا�سي	تاريخ

بعض	وجوهها	التي	تهم	هذه	الورقة	وهي:

	عدم	االستقرار	السيا�سي	في	سورية،	ويمكن	االستدالل	عليه	بمعدل	التغيير	الكبير	جًدا	في		. 
سورية	في	عدد	الحكومات	ورؤساء	الجمهورية	واالنقالبات	قبل	وصول	حافظ	األسد	إلى	السلطة.

ارتباط	الوصول	إلى	السلطة	في	سورية	بمؤسسة	الجيش	بصورة	أكبر	بكثير	من	وسائل	االنتقال	. 	
السلطوية	األخرى	مثل	االنتخابات.

ارتباط	ترسخ	النظام	السيا�سي	في	سورية	والوصول	إلى	نوع	من	االستقرار	السيا�سي	اإلجباري	. 	
العسكرية،	 باملؤسسة	 تحكمه	 خالل	 من	 الدولة	 على	 يسيطر	 دكتاتوري	 سيا�سي	 نظام	 بوجود	

والجدول	الالحق	يشرح	ماهية	هذه	األوجه.)3(

املعيار
-1932
1946

-1946
1949

-1949
1954

-1954
1958

-1961
1963

-1963
1971

-1971
2020

13513751213عدد	الحكومات
متوسط	املدة	الزمنية	

للحكومة/	شهر	
ميالدي

97555846

432132رؤساء	الجمهورية
متوسط	املدة	الزمنية	
للرئيس/	سنة	ميالدية

4.51.622325

)3(	الجدول	من	إعداد	الباحث،	واعتمد	في	جمع	غالبية	املعلومات	من	البيانات	الواردة	في	كتاب	بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة	في	سورية،	
ط1،	)د.م:	دار	الجابية،	2008(.
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35149~رؤساء	األركان
متوسط	املدة	الزمنية	

/	سنة	ميالدية
~10.8225.5

انقالب	عسكري	
-	محاولة	انقالبية	-	
عصيان	عسكري

005346)4(4

متوسط	املدة	الزمنية	
/	سنة	ميالدية

0011.30.51.312.5

كرة الثلج 

	في	أقل	من	ثالث	سنوات	من	االستقالل	وقع	أول	انقالب	عسكري	على	الحكم	قاده	حسني	الزعيم	
الثلج	املتدحرجة،	ولم	تتوقف	حتى	 في	30.03.1949،	لتبدأ	معها	سلسلة	من	االنقالبات	أشبه	بكرة	
عام	1970،	ولعل	الوقوف	عند	انقالب	الزعيم	وتحليله	حاجة	ضرورية	لخلق	تصور	أوضح	عن	طبيعة	

العالقة	العسكرية-املدنية	في	سورية	من	خالل	تبيان	املالحظات	اآلتية:

الوطنية	 النخب	 من	 مجموعة	 قادته	 الذي	 االستقالل	 بين	 ما	 الفاصلة	 الزمنية	 املدة	 قصر	 	:
ً
أوال

ضد	املستعمر	الفرن�سي،	واالنقالب	الذي	قاده	ضابط	عسكري	ضد	هذه	النخبة	الوطنية،	والتي	من	
السيا�سي	خالل	مدة	 ثقلها	 أن	تخسر	 النخبة	 يمكن	ملثل	هذه	 بأنها	محل	إجماع	وطني،	وال	 املفترض	
ثالث	سنوات	بعد	نضال	ضد	الفرنسين	امتد	حوالى	25	سنة،	ما	يظهر	أزمة	في	مفهوم	اإلجماع	الوطني،	

وأزمة	مبكرة	في	الدولة	السورية	بعد	االستقالل	في	العالقة	العسكرية-املدنية.	

القوى	 قبل	 من	 طبيعي	 أمًرا	 بوصفه	 معه	 والتعامل	 لالنقالب	 والسيا�سي	 الشعبي	 القبول	 ثانًيا:	
تأييًدا	للحكم	الجديد،	وبادر	 في	املدن	السورية	 التظاهرات	 الفاعلة	حينئذ،	حيث	سارت	 السياسية	
أكثر	من	سبعين	نائًبا	في	املجلس	الوطني	بإعالن	تأييدهم	لالنقالب.)5(		وهو	ما	يظهر	وجود	قابلية	لدى	
الشعب	السوري	وقواه	السياسية	لفكرة	تحكم	العسكر	بالقرار	السيا�سي،	يقول	مطيع	السمان	»لم	
يقف	أحد	من	النواب	الذين	عدلوا	الدستور	وجددوا	انتخاب	القوتلي	لرئاسة	الجمهورية،	وال	أحد	من	

من	 ضباط	 ملجموعة	 انقالبية	 محاولة	 	،1971 عام	 زيدان	 حسين	 قادها	 انقالبية	 )محاولة	 وهي	 فاشلة،	 انقالبية	 محاوالت	 أربع	 شملت	 	 	)4(
1972،	محاولة	انقالبية	قادها	العميد	الركن	تيسير	لطفي	كانت	محاولة	ضمت	تحالًفا	من	الضباط	املستقلين	 املحسوبين	على	صالح	جديد	عام	

واإلخوان	املسلمين	وتيار	البعثيين	القوميين	املقربين	من	العراق	عام	1982،	محاولة	انقالب	رفعت	األسد	عام	1984(.		

)5(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	مرجع	سابق،	ص	152.
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السياسيين	الذين	كانوا	يسيرون	خلفه	ويؤيدون	أعماله	ومواقفه	وينادون	بزعامته،	لم	يقف	أحد	في	
وجه	زعيم	هذا	االنقالب،	واستنكر	عمله،	وشجب	تصرفه	في	السر	والعلن	سوى	رئيس	الوزراء	األسبق	
لطفي	الحفار،	أما	اآلخرون	فقد	أيدوه	بصورة	أو	بأخرى،	وفي	املقدمة	فارس	الخوري	الذي	كان	يركن	

الزعيم	إلى	آرائه	وفتاويه	السياسية«.)6(

ا:	فشل	الحكومات	السورية	الخمس	التي	تعاقبت	خالل	ثالث	سنوات	قبل	االنقالب	في	التعامل	
ً
ثالث

الحل	 بوصفها	 العسكرية	 باملؤسسة	 االستعانة	 االنقالب	 سبق	 وقد	 واجهتها،)7(	 التي	 التحديات	 مع	
الناجع	ملواجهة	االضطرابات	التي	شهدتها	سورية	في	الذكرى	األولى	لهزيمة	حرب	1948،	ونجاح	حسني	

الزعيم	في	ضبط	األمور	أغراه	باإلقدام	على	االنقالب.			

رابًعا:	فشل	الجناح	املدني	والعسكري	في	سورية	في	إدارة	أزمة	العالقة	بينهما،	حيث	أسفرت	حرب	
طرف	 كل	 وحّمل	 الجيش،)8(	 وضباط	 املدني	 الحكم	 رجال	 بين	 العالقة	 في	 شرخ	 وقوع	 عن	 	1948
	اآلخر،	إضافة	إلى	فشلهم	في	التعامل	مع	أزمة	الفساد	التي	ظهرت	في	

َ
مسؤولية	هذه	الهزيمة	الطرف

الجيش،		ففي	17.03.1949	هاجم	النائب	فيصل	العسلي	في	البرملان	الزعيم،	وحضر	رئيس	الجمهورية	
ا،	فظهرت	عيوبها	

ً
أسلحة	مشتراة	حديث تجربة	صالحية	 العظم	 الوزراء	خالد	 القوتلي	ورئيس	 شكري	

ظهوًرا	يدعو	لألسف،	ثم	أعقبهما	دخولهما	مستودعات	تموين	الجيش،	واكتشفا	فساَد	بعض	املواد،	
حوالى	 عددهم	 البارزين	 الضباط	 من	 عدد	 مع	 الزعيم	 تقدم	 وقد	 الضباط،	 بعض	 فساد	 أظهر	 ما	
ا		بمذكرة	لرئيس	الجمهورية	تضمنت	مطالبهم	للتعامل	مع	فيصل	العسلي،	وضبط	

ً
خمسون	ضابط

العالقة	بين	املستويين	العسكري	والسيا�سي،	ولكن	رئيس	الجمهورية	في	حينها	شكري	القوتلي	ورئيس	
الوزراء	خالد	العظم	تعامال	باستخفاف	مع	هذه	املذكرة.)9( 

خامًسا:	منذ	االنقالب	األول	لم	يبذل	جهد	إلعادة	الجيش	إلى	ثكناته،	وأصبح	من	املقبول	في	صفوف	
الوظائف	 في	 حزبهم	 ورفاق	 أصدقائهم	 لوضع	 ويناورون	 يخططون	 الرجال	 أن	 كلها	 املسلحة	 القوات	
الدرك	 تبعية	جهاز	 إعادة	 1954-1958،	ومنه	 بين	 ما	 بذل	 الذي	 الجهد	 واملهمة،)10(	وحتى	 األساسية	

لوزارة	الداخلية،	بقي	جهًدا	ذا	فاعلية	محدودة	لتحييد	الجيش	عن	الحياة	السياسية.

)6(		مطيع	السمان،	وطن	وعسكر،	ط1،	)د.م:	بيسان	للنشر	والتوزيع،	1995(،	ص320.

)7(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص	110 

)8(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص	128

)9(		تتضمن	رد	القوتلي	على	املذكرة	عدم	أحقية	الضباط	في	التدخل	بشؤون	الحكم	والتصرف	كأنهم	»مخاتير	القرى«.

)10(		باتريك	سيل،	األسد:	الصراع	على	الشرق	األوسط،	ط10،	)بيروت:	شركة	املطبوعات	للتوزيع	والنشر،	2007(،	ص87.
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سادًسا:	استهزاء	العسكريين	في	التعامل	مع	السلطات	واملناصب	السياسية)11(،	حيث	أقدم	رؤساء	
الجمهورية	 رئاسة	 ؤ	 وتبوُّ والتنفيذية،	 التشريعية	 السلطات	 سائر	 تولي	 على	 السوري	 الجيش	 أركان	

ورئاسة	الحكومة،	حيث	تتابعت	القرارات	التي	جعلت	مناصب	الدولة	ألعوبة	بيد	العسكريين)12(.

سابًعا:	تضمن	نص	البالغ	رقم	واحد	الذي	أذاعه	حسني	الزعيم	العبارات	الرنانة	نفسها	عن	بطوالت	
الجيش	في	انتصاراته	الداخلية،	والتي	ما	زالت	تستخدم	حتى	وقتنا	الراهن.)13(

ثامًنا:	لعب	بعض	السياسيين	دوًرا	سلبًيا	في	الصراع	السيا�سي،	حيث	كانوا	يستخدمون	العناصر	
	للتالعب	السيا�سي	

ً
املتعاونة	معهم	داخل	الجيش	لتصفية	حساباتهم	الحزبية،	وكان	أكرم	الحوراني	مثاال

في	شؤون	املؤسسة	العسكرية،	فكان	من	ضمن	املتعاونين	مع	حسني	الزعيم	إلطاحة	القوتلي،	ثم	مع	
سامي	الحناوي	لخلع	الزعيم،	وتعاون	بصورة	موقتة	مع	أديب	الشيشكلي	إلطاحة	الحكومة	الشعبية،	
محاولة	 تمت	 وعندما	 	،١٩٥٤ سنة	 الشيشكلي	 إلطاحة	 املتآمرين	 جناح	 الحوراني	 تزعم	 ذلك	 وبعد	
استبعاد	العناصر	البعثية	في	الجيش	سنة	١٩٥٧	دفع	الحوراني	الضباط	البعثيين	إلعالن	العصيان	
والتمرد،	فقد	كان	دأبه	ودأب	حزبه	التسلق	إلى	السلطة	بصورة	مكيافيلية	تتغلب	فيها	املصلحة	الحزبية	

على	مصلحة	الوطن	واستقراره.)14(

االنقالبات	 من	 عدد	 وحتى	 وتنسيقه	 الزعيم	 انقالب	 تنظيم	 في	 الخارجي	 الدور	 محدودية	 تاسًعا:	
األخرى،	على	الرغم	من	أن	الزعيم	كان	يبحث	عن	رضا	أميركا)15(	بأي	وسيلة	ومنها	فتح	عالقات	مع	بن	
غوريون،)16(	يقول	بشير	زين	الدين	»النتيجة	التي	يمكن	الخلوص	إليها	بعد	تحليل	الوثائق	املعاصرة	
تمت	ألسباب	 قد	 	،1954-1949 بسورية	خالل	 التي	عصفت	 الخمسة	 االنقالبات	 أن	 هي	 املدة	 لتلك	

داخلية	ترتبط	بالعالقة	املتوترة	بين	الجيش	ومؤسسات	الحكم	املدني«.)17(

)11(		يعد	رئيس	الجمهورية	الدكتور	ناظم	القد�سي	نموذًجا	للزعماء	الذين	تعرضوا	للتنكيل	بسبب	مخالفتهم	أهواء	الجيش،	حيث	تعرض	في	حياته	
السياسية	للسجن	ثالث	مرات،	كانت	األولى	لدى	انقالب	الشيشكلي	سنة	1951،	ثم	سجن	في	1962،	وسجن	املرة	الثانية	من	قبل	ضباط	االنفصال	

بين	28	/3/	-1962 1962/4/12،	ومرة	ثالثة	في	عقب	انقالب	8	آذار/	مارس	1963.

)12(		كانت	املناصب	التي	توالها	أمين	الحافظ	في	الستينيات	مثار	سخرية	الشارع	السوري،	حيث	أسندت	إليه	أكثر	من	عشرة	مناصب	في	آن	مًعا.

)13(		تتضمن	البيان	عبارات	مثل	»الجيش	السوري	الباسل«،	»	الرسالة	الخالدة«.	

)14(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص282

)15(		لم	تدعم	أميركا	انقالب	الزعيم،	بل	وجدت	بأن	أي	انفتاح	على	الزعيم	قد	يوصل	رسالة	بشرعنة	االنقالبات	العسكرية	في	مناطق	أخرى،	وهو	
ما	كانت	تخشاه	أميركا،	خاصة	أنه	قد	يؤدي	إلى	وصول	دكتاتورين	قد	يحمالن	فكًرا	يسارًيا	معاديا	للواليات	املتحدة	األميركية.

)16(	حول	هذا	املوضوع	يمكن	مراجعة	وثائق	وزارة	الخارجية
				501.BB	Palestine/5–1949:	Telegram		https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1949v06/d671 

)17(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص235

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1949v06/d671
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التسييس 

الحياة	 في	 العسكر	 لتدخل	 فقط	 املجال	 يفسح	 لم	 الزعيم	 انقالب	 إن	 القول	 يمكن	 باملجمل	
السياسية	املدنية،	بل	تعداه	األمر	إلى	ترسيخ	قناعة	لدى	عدد	من	الضباط	والتيارات	السياسية	بأن	
الجيش	 مؤسسة	 باتت	 وعليه	 الجيش،	 بمؤسسة	 يمر	 السياسية	 أحالمهم	 لتحقيق	 وصولهم	 سبيل	
التنافس	السيا�سي	بين	األحزاب	السياسية،	وخاصة	أن	املؤسسة	العسكرية	هي	مهلهلة	ال	 هي	حلبة	
تملك	منظومة	فكرية	وطنية	متجاوزة	األيديولوجيا	السياسية،	وهو	ما	فسح	املجال	النتشار	األفكار	
تشجيع	 على	 العقائدية	 األحزاب	 أوضاع	حفزت	 هذه	 	 العربية،)18(	 والقومية	 اليسار	 مثل	 السياسية	
يعد	 لم	 التي	 املسلحة	 القوات	 مراتب	 في	 والترقي	 العسكرية،	 الكليات	 دخول	 على	 الشباب	 أعضائها	
باإلمكان	تجاهل	أهميتها	السياسة،)19(	ويمكن	العثور	على	تفصيل	مثير	لالهتمام	حول	هذه	الظاهرة	
في	تقرير	استخباراتي	تابع	لوزارة	الخارجية	األميركية	عن	التيارات	السياسية	في	سورية	بتاريخ	2	تموز/	
في	 السياسية	 االنتماءات	 أهم	 ويذكر	 الجيش،	 عن	 للحديث	 التقرير	 يتعرض	 حيث	 	،1956 يوليو	

صفوف	القوات	املسلحة،	وورد	فيه	»ينقسم	الجيش	إلى	خمس	مجموعات	رئيسة	هي«:

مجموعة	حزب	البعث.	   	
مجموعة	الشيوعيين.	   	
مجموعة	الشيشكليين.		   	
	املجموعة	املؤيدة	للعراق.   	
مجموعة	الحزب	القومي	السوري.)20(   	

ُيظهر	تقرير	االستخبارات	الجيش	السوري	ببنية	أشبه	بالبنية	البرملانية	املكونة	من	كتل	سياسية	
أكثر	من	البنية	العسكرية	الحيادية	التي	يجب	أن	تتضمنها	أي	مؤسسة	عسكرية،	وقد	ظهر	واضًحا	
على	 السورية	 السياسية	 الساحة	 على	مجمل	 تطغى	 اليسارية	 التيارات	 بدأت	 الخمسينيات	 منذ	 أنه	
حساب	التيارات	الوطنية	الوسطية	من	مثل	حزب	الشعب	والحزب	الوطني،	وعلى	الرغم	من	اختالف	
مسميات	اليسار	السوري	ودخولها	في	صراعات	فناء	بينية،	لكن	ذلك	ال	يتعارض	مع	حقيقية	أن	الجذر	
الفكري	لغالبية	اليسار	السوري	باختالف	أشكاله	متأثر	بصورة	من	الصور	بالفكر	اليساري	الشيوعي،	
وبخاصة	بفكر	ماركس	ولينين،	وبصورة	رئيسة	بفكرة	حاجة	األحزاب	اليسارية	الجماهيرية	إلى	السيطرة	
»دكتاتورية	 فكرة	 تطوير	 أي،	 املجتمع.	 على	 وفكرها	 دولتها	 لفرض	 القسرية	 القوى	 مؤسسات	 على	

	،)2017 السياسات،	 ودراسة	 لألبحاث	 العربي	 املركز	 ط1)بيروت،	 عربية،	 ونماذج	 نظرية	 إشكاليات	 والسياسية،	 الجيش	 بشارة،	 عزمي	 	 	)18(
ص112.

)19(		باتريك	سيل،	األسد:	الصراع	على	الشرق	األوسط،	ص68.

)20(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص264.
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البروليتارية«	لتصبح	دكتاتورية	الحزب	السيا�سي،	وليست	الطبقة	العمالية،	وهي	حال	ال	تنطبق	على	
القوى	الليبرالية	السورية	التي	كانت	ترى	بأن	اآلليات	الديمقراطية	تتيح	لها	الوصول	إلى	السلطة،	لذلك	
فالقوى	الليبرالية	لم	تندفع	للسيطرة	على	الجيش	كوسيلة	للتحكم	بالسلطة،	يقول	لينين:	»إن	تعاليم	
النضال	الطبقي	التي	طبقها	ماركس	على	مسألة	الدولة	وعلى	مسألة	الثورة	االشتراكية	تف�سي	ال	محالة	
أحد،	 مع	 تقتسمها	 ال	 التي	 بسلطتها	 أي	 بديكتاتوريها،	 السياسية،	 البروليتاريا	 بسيادة	 االعتراف	 إلى	
املسلحة	 القوة	 استخدام	 نهج	 تلمس	 ويمكن	 املسلحة«)21(،	 الجماهير	 قوة	 إلى	 مباشرة	 تستند	 والتي	
للوصول	إلى	السلطة	في	طروحات	منظري	البعث،	ومليشيل	عفلق	الدور	الرئيس	في	ذلك،	حيث	كانت	
مبادئ	البعث	تحمل	في	جذورها	األيديولوجية	بذور	الفكر	االنقالبي،	يقول	عفلق:	»إن	الصفة	املميزة	
للبعث	هو	انقالبيته«،	وقد	ُيدحض	هذا	االقتباس	على	اعتبار	أن	عفلق	لم	يقصد	باالنقالب	االنقالَب	
العسكري	للوصول	إلى	السلطة،	بل	مسار	التغيير	الجذري	للمجتمع	العربي	من	حال	إلى	حال،	ولكن	
انسجام	 عن	 أي	 لالنقالب،	 صادقة	 أدوات	 تهيئة	 عن	 مسؤولة	 االنقالبية	 الحركة	 »إن	 يقول:	 عفلق	
الوسيلة	جزء	 الغاية	والوسيلة	وأن	 بين	 إن	ال	فرق	 نقول	 املعنى	 أعضائها	مع	نظرتها	ومبادئها،	وبهذا	
متصل	بالغاية	نابع	منها«)22(	وبذلك،	فاملسار	االنقالبي	اإلجرائي		العسكري	هو	جزء	أصيل	من	مفهوم	
إلى	 للوصول	 من	حظوظ	 له	 ليس	 بأن	 يدرك	 كان	 فالبعث	 عفلق،	 الذي	قصده	 االجتماعي	 االنقالب	
	عن	أن	طروحه	األيديولوجية	تتنافي	مع	فكرة	تعدد	السلطات	

ً
السلطة	من	خالل	االنتخابات،)23(	فضال

إنتاج	املجتمع	وفق	أيديولوجيته	الفكرية،	 إلى	إعادة	 واملشاركة	مع	اآلخرين،	فهو	حزب	ثوري	يهدف	
ومن	ثم،	فاملسار	الوحيد	املتاح	أمامه	هو	االنقالب	العسكري	والوصول	إلى	السلطة،	والقضاء	على	
املنافسين	املحتملين	كلهم	بطريقة	دموية،)24(وخاطفة،	فالبعثيون	ابتدعوا	طرق	في	اختطاف	السلطة	
1963	وما	 ممن	يقومون	باالنقالبات،)25(	وقد	أكد	»دريسديل«	أن	الذين	قاموا	بانقالب	آذار/	مارس	
بعده	من	انقالبات	لم	يكونوا	فقط	يطمحون	إلى	حكم	سورية	فحسب،	بل	كانوا	يسعون	إلى	إحداث	
إلى	 أيديولوجية	تهدف	 البعث	كانوا	يقدمون	 في	املجتمع،	فمنظرو	 تغيير	اجتماعي	واقتصادي	شامل	
تحويل	كامل	للمجتمع	من	خالل	أقلية	حزبية،	فأدى	ذلك	إلى	وقوع	خالفات	وانقسامات	بين	من	يرون	

)21(		فالديمير	لينين،	الدولة	والثورة،	)نسخة	إلكترونية(،	ص15.

)22(		ميشيل	عفلق،	في	سبيل	البعث	ج1،	ط1،	)نسخة	إلكترونية(،	ص78

)23(		في	االنتخابات	البرملانية	عام	1949	حصل	البعث	على	مقعد	واحد،	وفي	انتخابات	1954	على	14	باملئة	من	املقاعد،	وفي	عام	1962	على	14 
باملئة	أيًضا.

)24(		شابت	الحركات	االنقالبية	في	سورية	في	فترة	الخمسينات	إراقة	دماء	بشكل	محدود	لجهة	التعامل	مع	الخصوم،	ولكن	التعامل	اليساري	عموما	
	تظهر	طريقة	تعامل	البعثين	مع	انقالب	جاسم	علوان	مدى	زيادة	مستوى	

ً
والبعثي	خصوصا	مع	الخصوم	امتاز	بمستوى	أعلى	من	الدموية،	فمثال

إراقة	الدماء	مقارنة	بكل	تاريخ	سوري	السيا�سي	السابق.

)25(	انقالب	8	آذار	من	قاده	الناصري	زياد	الحريري،	وهو	ليس	بعثًيا،	ولكن	البعثين	هم	من	استطاعوا	اختطاف	السلطة.
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التسريع	من	وتيرة	التحول	االشتراكي،	ومن	يرون	التروي	والتعقل	والتغيير	التدريجي.)26(	ورأى	ميشيل	
عفلق	بأنه	ال	بد	أن	تكون	قيادة	الحركة	الشعبية	بيد	أقلية،	إذ	لو	أن	األكثرية	كانت	قادرة	على	وعي	
كانت	 أنها	 التنظيم	حقه،	ولو	 تنظيم	حقوقها	 كانت	قادرة	على	 أنها	 مساوئ	األوضاع	وعًيا	حًقا،	ولو	
تسير	من	نفسها	في	طريق	النضال	الجدي	لتبديل	األوضاع،	ملا	كانت	املرحلة	االنقالبية،	وما	كانت	األمة	
للنهوض،)27(	وعليه	يمكن	القول	إن	إدخال	مؤسسة	الجيش	 إلى	انقالب	في	حياتها	وأوضاعها	 بحاجة	
السورية	بصورة	تفوق	 الدولة	 بالويالت	على	 السياسية	عاد	 القوى	 بين	 السيا�سي	 التنافس	 بوتقة	 في	
مرحلة	التنافس	الفردي	للسيطرة	على	الجيش	للوصول	إلى	السلطة،	ألن	الحال	الثانية	هدفت	تغيًرا	
األيديولوجية	 مع	 ليتالءم	 املجتمع	 في	 تغيًرا	جذرًيا	 فهدفت	 األولى	 الحالة	 أما	 السلطوية،	 املناصب	 في	

السياسية	للقوى	اليسارية.	

الجيش العقائدي »األداة« 

بين	-1946 1962			كان	صراع	الحكم	قاصًرا	على	فئة	قليلة	من	املدنيين	والعسكريين	الطموحين	
1970	فقد	طالت	التصفيات	والصراعات	فئات	 	-	1963 للوصول	إلى	الحكم،	أما	في	املرحلة	التالية	
أوسع	من		املجتمع	السوري،	وعلى	الصعيد	السيا�سي	تبنى	البعث	سياسة	تهدف	إلى	ترسيخ	حكم	الحزب	
الواحد،	وتحقيق	دمج	كامل	بين	مؤسسات	الحكم	املدني	والجيش،	وتمت	عملية	»تبعيث	الجيش«،		
ذت	هذه	السياسات	من	خالل	قالب	أيديولوجي	يرتكز	على	مبدأ	ترسيخ	البعث	حزًبا	قائًدا	للدولة	 ّفِ

ُ
ون

البعث	 لحزب	 الحًقا	 التقدمية	 الوطنية	 الجبهة	 ميثاق	 	 وأعطى	 العقائدي،	 الجيش	 وبناء	 واملجتمع،	
املسلحة،)28(وتمت	 والقوات	 الجيش	 داخل	 التكتلي	 أو	 الحزبي	 والنشاط	 التنظيم	 حق	 وحده	حصًرا	
عسكرة	الحزب	تدريجًيا	عبر	إخضاع	الترفع	في	مراتب	العضوية	من	عضو	نصير	إلى	عضو	عامل	لشرط	
الخضوع	لدورة	عسكرية	سميت	»دورات	العمل	الفدائي«،	وتوقفت	العسكرة	خالل	السبعينيات	ثم	
والحزب	وعسكرة	 الشعبية	 املنظمات	 في	 املسلحة	 الفصائل	 1980	من	خالل	تشكيل	 في	عام	 عادت	
الجيش	 تعد	 سياسية	 اجتماعية	 نخب	 تحكم	 إلى	 ذلك	 وأدى	 فا�سي.)29(	 منهج	 وفق	 الشبيبة	 منظمة	
وسيلتها	الرئيسة	للصعود	في	السلم	االجتماعي،	وكانت	هذه	حال	األطراف	املهمشة	والفقيرة	واألقليات	

الدينية.	

هناك	اتساق	عام	في	طريقة	مقاربة	غالبية	الضباط	الذي	وصلوا	إلى	السلطة	من	حسني	الزعيم،	

)26(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص359.

)27(		ميشيل	عفلق،	في	سبيل	البعث	ج1،	ص	96.

)28(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	مرجع	سابق،	ص447.

)29(		عزمي	بشارة،	الجيش	والسياسية،	إشكاليات	نظرية	ونماذج	عربية،	ص	110.
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مروًرا	بالشيشكلي،	انتهاء	بحافظ	األسد،	لجهة	تركيز	السلطة	في	يدهم،	واختالف	قواعد	السطوة	لديهم	
التي	أضاف	إليها	حافظ	األسد	بعًدا	طائفًيا	عائلًيا	عقائدًيا	حزبًيا،	يقول	منيف	الرزاز	»روائح	التكتل	
االرتفاع	 في	 األصوات	 بدأت	 ثم	 همًسا،	 األمر	 أول	 	 عنها	 الحديث	 وبدأ	 تفوح	 بدأت	 املقصود	 الطائفي	
في	 الطائفي	 التنسيب	 نتائج	 1965	ظهرت	 عام	 فبحلول	 االتهام«)30(،	 تسند	 مادية	 بوادر	 حين	ظهرت	
الجيش	بصورة	مروعة	حيث	يقدر	»دريسديل«	بأن	نسبة	الضباط	السنة	في	الجيش	كانت	تتراوح	ما	
بين	25	و	30	باملائة،	بينما	مثل	أبناء	األقليات	الطائفية	ما	ال	يقل	عن	70	في	املئة	من	مجموع	الضباط،	
يشغلون	 العلويين	 فإن	 االستراتيجية«	 للدراسات	 عمران	 »مركز	 أجراها	 حديثة	 دراسة	 )31(وبحسب	

أهم	أربعين	منصًبا	في	الجيش	السوري.)32(	وقد	مثل	نظام	األسد	نموذجا	ملا		يسميه	»فاينر«	»الصنف	
	في	سلك	الضباط،	

ً
الثنائي«،	هو	حكم	قائم	على	مصدرين	أساسين	للسلطة	:األول	هو	الجيش	ممثال

النوع	من	الحكم	موزعة	بشكل	تناسب	مع	 في	هذا	 واآلخر	هو	الحزب	السيا�سي،	وتكون	املسؤوليات	
توزان	قوى	بين	مصدري	السلطة،	ووفق	حلف	غير	معلن	بين	قوة	سياسية	تشرعن	تدخل	العسكر،	
بالقوة،	حيث	يمارس	العسكري	والسيا�سي	 وقوة	عسكرية	تحمي	شرعية	الحزب	السيا�سي	وتدعمها	
االبتزاز	ضد	املجتمع	واملعارضة،	وتكون	النتيجة	النهائية	لهذا	الشكل	من	الحكم	بروز	حاكم	مستبد	
يكون	عسكرًيا	 أن	 يمكن	 الحاكم	هنا	 أن	 العسكرية،	علًما	 بالقوة	 يعتمد	شمولية	سياسية	مدعومة	

سابًقا	جرب	تمدينه	للتوافق	مع	مقتضيات	الدستور	والتشريعات	الوطنية	املعمول	بها.

وقد	أدرك	حافظ	أسد	في	الثلث	األخير	من	القرن	العشرين	أن	الشق	الحزبي−املدني	هو	الحلقة	
قطاع	 على	 يقتصر	 شكلًيا	 ا	

ً
نمط ملؤسساته	 فأعطى	 السلطة،	 على	 املتصارعة	 الفئات	 بين	 األضعف	

ا	
ً
نفوذ تبسط	 مؤسسة	عسكرية	 على	 يقوم	 النظام	 توازن	 وجعل	 والحكم،	 اإلدارة	 أجهزة	 في	 محدود	
واسًعا،	من	خالل	تشكيل	فرق	عسكرية	خاصة	بحماية	النظام،	ومؤسسات	أمنية	تهيمن	على	الحياة	
العامة،	واعتمد	في	ذلك	على	العنصر	الطائفي	العشائري	−	العائلي	ألنه	يعد	األكثر	ضماًنا	بالنسبة	إلى	
تحقيق	معادلة	التوازن	الصعبة	داخل	املؤسسة	العسكرية،	فكثير		من	الضباط	العلويين	املنتمين	
أو	صلة	 تربطهم	صلة	قربى	 أو	كانت	 ينتمون	لعشيرة	األسد	نفسها،	 كانوا	 للنظام،	 الداخلية	 للدائرة	
صداقة	طويلة	معه،)33(	وهو	ما	عمل	بشار	أيًضا	على	املحافظة	عليه،	لذلك	بات	الجيش	أداة	ضمان	

)30(		منيف	الرزاز،	التجربة	املرة،	ط1،	)د.م:	مؤسسة	منيف	الرزاز	للدراسات	القومية،	1985(،	ص	159.

)31(		بشير	زيد	الدين،	الجيش	والسياسة،	ص400

https://	، 	2020 للدراسات	االستراتيجية،	 العلوي«،	مركز	عمران	 الصفاء	 نهج	 النظام	-2020	 في	جيش	 القوة	 )32(		محسن	مصطفى،	»مراكز	
 cutt.us/1hBol

)33(		نيقوالس	فان	دام،	الصراع	على	السلطة	في	سورية،	ط1،	)القاهرة،	مكتبة	مدبولي،1995(،	ص	175.

https://cutt.us/1hBol
https://cutt.us/1hBol
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االستقرار	السيا�سي		للنظام	الدكتاتوري،	مستثمًرا	مبدأ	»التحكم	بالجيش	هو	مفتاح	السلطة«،)34( 
وأصبح	أداة	رئيسة	في	تنفيذ	السياسة	الخارجية	للنظام	سواء	بحرب	عام	1973	أو	بالتدخل	العسكري	
في	لبنان،		وقد	الحظ	»هينبوش«	بأنه	في	الوقت	الذي	تعرض	فيه	الشق	املدني	من	الحزب	لضربات	
متتالية	إال	أن	القيادة	العسكرية	في	الحزب	لم	تتغير،	ما	يدل	على	أن	الجهاز	العسكري	كان	يقوم	بدور	
محوري	في	القيادة	السورية،	وقد	استطاع	حافظ	تحييد	الجيش	وضباطه	عن	لعبة	الطموح	للوصول	
إلى	السلطة،	حيث	أخِضع	الجيش	لهيمنة	مؤسسة	الرئاسة	من	خالل	استخدام	األدوات	األمنية،	ولكن	
هذا	التحييد	لم	يشمل	التحييد	في	الدور	السيا�سي	الذي	يلعبه	الجيش	في	املحافظة	على	النظام،	فمع	
وفاة	حافظ	األسد	كان	موقف	املؤسسة	العسكرية	هو	الذي		ضمن	التوريث	لبشار	األسد،	وسهله،	
2000	و2010	بما	 وعمل	بشار	على	إعادة	ترتيب	املواقع	القيادية	داخل	املؤسسة	العسكرية	ما	بين	
على	 وينقلب	 في	سورية	 الجيش	 يثر	 لم	 ملاذا	 ولكن	 الجديد«،	 »للملك	 بالكامل	 املؤسسة	 والء	 يضمن	
النظام	السيا�سي	بعد	عام	2011؟	وكيف	استطاع	النظام	أن	يضمن	والء	الجيش،	وأن	يتغلب	االنتماء	

للنظام	على	االنتماء	للوطن؟

والجواب	أن	حافظ	األسد	بصورة	أساس،	وبشار	من	بعده،	استطاعا	بناء	جيش	النظام،	وليس	
جيش	سورية	من	خالل	الخطوات	اآلتية:

ا	كبيًرا	مع	. 	
ً
تصميم	البناء	االجتماعي	للجيش،	حيث	ُدِفع	العلويون	لالنخراط	في	الجيش	انخراط

التركيز	على	عوامل	التجييش	الطائفي،	ومن	ثم،	أصبح	العنصر	العلوي	بارًزا	في	الجيش	السوري،)35( 
خلف	 بالوقوف	 الجيش	 قيادة	 قرار	 في	 التأثير	 في	 حاسًما	 	

ً
عامال كانت	 الطائفية	 فالهوية	 وبالنتيجة،	

دكتاتور	حزب	البعث،	والذهاب	إلى	أبعد	مدى	من	العنف	واإلجرام	في	الدفاع	عنه.)36(
لتكون	. 	 دمشق	 العاصمة	 محيط	 في	 تتمركز	 الجيش	 في	 الوالء	 مضمونة	 قوى	 مراكز	 تقوية	

ضمانة	للنظام	من	أي	محاولة	انقالبية،	وهذه	املراكز	هي:		
أ جهاز	األمن	في	القصر	الجمهوري.	.
أ الحرس	الجمهوري.	.
أ الفرقة	الرابعة.	.

ما	. 	 السورية،	 الشرائح	 من	 لعدد	 واالقتصادي	 االجتماعي	 للرقي	 باًبا	 وجعله	 الجيش	 تضخيم	

)34(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية:	تحدي	التغيير	وإعادة	التشكيل،	ط1،	)د.م:	مركز	عمران	للدراسات	االستراتيجية،	2018(،	
ص18.

)35(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية:	تحدي	التغيير	وإعادة	التشكيل،	21

والنشر،	 لألبحاث	 العربية	 الشبكة	 )بيروت:	 عياش،	ط1،	 الرحمن	 عبد	 ترجمة	 وملاذا؟،	 للثورات؟	 الجيوش	 تستجيب	 باراني،	كيف	 زولتان	 	 	)36(
2017(،	ص261.
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الدولة،	 بحماية	 واملتمثلة	 به،	 املنوطة	 األساسية	 املهمة	 بعيًدا	عن	 وظيفًيا	 دوًرا	 يؤدي	 الجيش	 جعل	
في	 وبقوة	 يشاركون	 بأن	 للضباط	 يسمح	 ا	

ً
نفوذ الجيش	 لضباط	 املمنوحة	 االمتيازات	 تعطي	 حيث	

األعمال	واألنشطة	االقتصادية.)37(
تفعيل	جهاز	األمن	العسكري	في	القطع	العسكرية،	وإعطاء	ضابط	أمن	القطعة	العسكرية	. 	

صالحيات	فعلية	تفوق	قادة	األركان	داخلها،	وبذلك	أصبحت	مؤسسة	الجيش	هي	مؤسسة	تدار	فعلًيا	
بطريقة	أمنية	بعيدة	عن	املهنية	العسكرية.

الدمج	بين	مؤسسة	الحكم	والجيش	من	خالل	أيديولوجية	تقوم	على	مبدأ	الجيش	العقائدي	. 	
الذي	حول	الجيش	إلى	قوة	أمن	داخلي	هدفها	املحافظة	على	استمرار	النظام	القائم.)38(

إفساد	مؤسسة	الجيش	من	خالل	الفساد	والرشوة	والتفييش،	وبذلك	أصبح	الضباط	والقادة	. 	
العسكريون	يدافعون	عن	النظام	ألن	بقاء	النظام	يضمن	حمايتهم	مما	قاموا	به	من	عمليات	فساد.

وبذلك	تكون	النتيجة	الحتمية	هي	أنه	في	املرحلة	التي	انطلقت	فيها	الثورة	كان	النظام	قد	حصن	
نفسه	من	أي	خطر	عسكري	من	قبل	الجيش،	ألن	املؤسسة	العسكرية	في	سورية	لم	تكن	حقيقة	هي	
ا،	حيث	 الجيش	الدولة	السورية،	وإنما	هي	جيش		النظام	األسدي،	وخالل	عمر	الثورة	ظهر	ذلك	جليًّ
حاالت	 اقتصرت	 بل	 اليمن	 مثل	 عامودي	 انشقاق	 حالة	 أي	 تشهد	 لم	 العسكرية	 املؤسسة	 هذه	 إن	
أو	عناصر	كان	دافعهم	األسا�سي	قيمي	شخ�سي،)39(  الفردية	متمثلة	بضباط	 الحالة	 االنشقاق	على	
وكان	الضباط	املنشقون	غالبهم	من	السنة،	ما	زاد	من	نسبة	الضباط	العلويون	في	الجيش،)40(	ومثلما	
أشار	عدد	من	الخبراء،	كان	حافظ	األسد	وبشار	من	بعده	مستعدين	الحتمال	اندالع	ثورة	ضد	حكمهما	

طوال	حياتهما	السياسية.)41(

وما	يزيد	من	تعقيد	حال	العالقات	املدنية-العسكرية	في	سورية	أن	املؤسسة	العسكرية	السورية،	
ا	حيادًيا)42(	في	الصراع	في	سورية	بعد	عام	2011	بل	أن	املؤسسة	العسكرية	كانت	األداة	

ً
لم	تكن	طرف

في	عيون	 الوطني	 الجيش	 انهيار	فكرة	 إلى	 أدى	 ما	 السوري،	 الشعب	 في	صراعه	مع	 للنظام	 الرئيسية	

)37(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية،	ص23.

)38(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية،	ص24.

)39(		محمد	بقاعي،	دراسات	املناطق:	إقليم	الشرق	األوسط،	)د.م:	جامعة	الشام،	2020(،	ص191.

)40(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية،	ص23.

)41(		زولتان	باراني،	كيف	تستجيب	الجيوش	للثورات؟	وملاذا؟،	ص262.

اللبنانيين	 الفرقاء	 بين	 التوافق	 ما	سهل	 اللبناني،	 الداخلي	 الصراع	 في	 األهلية	حيادًيا	ملدى	مقبول	 الحرب	 اللبناني	خالل	زمن	 الجيش	 بقي	 	 	)42(
للتوافق	على	هذه	املؤسسة.	
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السوريين	بسبب	تورطه	الواسع	في	قتل	املدنيين	وقصفهم،)43(		لذلك	نشأت		قوى	عسكرية	معارضة	
السورية،	 األرا�سي	 السيطرة	على	مساحات	واسعة	من	 الثائر،	واستطاعت	 املجتمع	 لحماية	 للنظام	
إلى	ثالث	 العسكرية	مقسمة	 الجغرافية	 أن	 يجد	 	2021 في	عام	 السورية	 الخريطة	 إلى	 اليوم	 والناظر	
مناطق	نفوذ	محمية	دولًيا،	ولكن	مسيطر	عليها	من	قوى	عسكرية	محلية،	وهي	بنية	عسكرية	ال	يمكن	
أنها	مؤدلجة،	فجيش	النظام	وقوات	قسد	لهما	بعد	أيديولوجي	يساري،	وحتى	الجيش	الوطني	 إنكار	
السوري	يحمل	بعًدا	أيديولوجيا	»إسالميا«،	وعليه،	فتسييس	الحالة	العسكرية	بهدف	التغلب	على	

الخصوم	واالستئثار	بالسلطة	هي	صفة	لصقت	بسورية	منذ	تأسيسها	وحتى	اآلن.

دروس مستفادة من التجربة التاريخية 

ومن	خالل	ما	تم	تناوله	سابًقا	يمكن	طرح	السؤال	اآلتي:	كيف	يمكن	تحديد	أبرز	نقاط	الخلل	في	
العالقات	املدنية-	العسكرية	السورية؟

ولإلجابة	عن	هذا	السؤال	يمكن	تفنيد	اإلجابة	بالنقاط	اآلتية:	

مقارنة	. 	 املدنية	 السلطة	 سمو	 بمبدأ	 السوري	 للجيش	 الضباط	 سلك	 لدى	 القناعة	 غياب	
بالسلطة	العسكرية.	

عدم	تحلي	املؤسسة	العسكري	السورية	بمبادئ	الحرفية،	وغياب	اعتماد	فكرة	املؤسسة	التي	. 	
تقدم	خدمة	الدفاع	للزبون	وهو	الدولة.	

تحطيم	الحياد	للمؤسسة	العسكرية	من	خالل	نقل	الصراع	السيا�سي	بين	القوى	السياسية	. 	
اليسارية	تجاه	املؤسسة	العسكرية.

ضعف	القناعة	لدى	غالبية	التيارات	السياسية	اليسارية	باآلليات	الديمقراطية	في	الوصول	. 	
كلما	 إنه	 القول	 يمكن	 وبالنتيجة	 السلطة،	 على	 لالستحواذ	 االنقالبات	 خيار	 وتبني	 السلطة،	 إلى	
انخفضت	الثقافة	الديمقراطية	لدى	القوى	املجتمعية	الفاعلة،	كان	االتجاه	نحو	االنقالبية	للوصول	

إلى	السلطة.
مثل	. 	 من	 االجتماعية	 الفئات	 بعض	 لترقي	 وسيلة	 العسكرية	 املؤسسة	 إلى	 الدخول	 شكل	

مؤسسة	 باتت	 العسكرية	 فاملؤسسة	 ثم،	 ومن	 السلطوي،)44(	 وضعه	 لتحسن	 واألقليات	 الفالحين،	
مؤدلجة	جرى	تطييفها	إلى	حد	بعيد،	فاالنقالبات	العسكرية	جعلت	من	مؤسسة	الجيش	أداة	لتعميق	

واالستراتيجية،	 السياسية	 للدراسات	 السوري	 املركز	 �سي:	 دي	 )واشنطن	 في	سوريا،	ط1،	 الديموقراطي	 التحول	 مؤلفين،	خطة	 مجموعة	 	 	)43(
2013(،	ص149.

)44(		فأغلب	االنقالبات	في	األربعينيات	والخمسينيات	قادها	أكراد	من	ضباط	جيش	الشرق،	كما	أن	االنقالبات	واملحاوالت	االنقالبية	في	الستينيات	
	إلى	العام	1970	كان	لألقليات،	وخاصة	العلويين،	دور	حاسم	فيها.

ً
وصوال
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االحتقان	املجتمعي	وزيادة	االستقطاب،	وال	سيما	االستقطابات	األيدولوجية	والطائفية.)45(
الوحيدة	. 	 هي	 العسكرية	 الوسائل	 بأن	 للنظام	 املعارضين	 بعض	 لدى	 حتى	 القناعة	 ترسخ	

عام	 الثورة	 وعسكرة	 الثمانينيات،	 في	 املسلمين	 اإلخوان	 تجربة	 ولعل	 النظام،	 إسقاط	 على	 القادرة	
2012	مؤشران	مهمان	في	ذلك.	فهيمنة	التفكير	بطريقة	استحواذ	القوة	للوصول	إلى	السلطة	أصبحت	

من	الثقافة	السياسية	اإلجبارية	للمجتمع	السوري.
ال	. 7 للنظام،	 إلى	مؤسسة	حماية	 الجيش	 تحول	 إلى	 أدت	 البعث	 زمن	حكم	 في	 الجيش	 أدلجة	

حماية	للدولة.
في	. 8 وحتى	 تاريخًيا	 الليبرالية)46(	 وحتى	 اليسارية	 السورية	 النخب	 بعض	 لدى	 قناعات	 وجود	

الوقت	الراهن	بأنه	في	حاالت	األزمات	والعجز	وعدم	إيجاد	الحلول	للتحديات،	فإن	اللجوء	للعسكر	
هو	الحل	على	قاعدة	»عند	العسكر	يوجد	الحل«.

ثانًيا: إعادة ضبط العالقة العسكرية املدنية في الدولة الوطنية السورية 

دروس نظرية وتجارب

إن	الرهان	الذي	تدور	حوله	العالقات	العسكرية	–	املدنية	هو	السلطة،	وكيفية	شرعنتها،	ومن	
املعقدة	واملتشعبة،	 العالقة	 في	فهم	هذه	 املجتمع	عنصرا	مهما	 املحافظة	عليها،	ومن	هنا	يصبح	 ثم	
املدني	 التحكم	 أن	 تعتقد	 التي	 املعيارية	 الرؤية	 ضمن	 التحليالت	 معظم	 تنخرط	 املجال	 هذا	 وفي	
والديمقراطي	في	الجيش	يبقى	أفضل	من	غياب	هذا	التحكم،	بعبارة	أخرى	يجب	أن	يكون	العسكر	
املنتخبة	ديمقراطًيا،	ويجب	أن	تكون	متحررة	من	كل	تدخل	 املدنية	 تابعين	وُمراقبين	من	السلطات	
للسلطات	العسكرية	في	ممارستها	لسلطاتها	السياسية،	ولكن	إذا	ما	كان	املدني	غير	منتخب،	فقد	يلجأ	
إلى	العسكر	لحماية	سلطته،	وبذلك	يصبح	العسكريون	عامل	الترجيح	الستمرار	من	هم	في	السلطة،	
أو	في	فقدهم	إياها،	ومن	ثم	كلما	انخفض	مستوى	الديمقراطية،	زادت	احتمالية	التدخل	العسكري	في	
تب	عدد	من	الدراسات	واألبحاث	التي	تناولت	العالقة	املدنية-العسكرية،	ومنها	

ُ
الحياة	املدنية،	وقد	ك

العمل	الكالسيكي	لصموئيل	هنتغتون	»الجندي	والدولة«،	وقد	سعى	هنتغتون	إلى	معالجة	ما	يسميه	

)45(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية،	ص19.	

	إنشاء	مجلس	عسكري	انتقالي	يدير	الفترة	القادمة	على	قاعدة	بأن	املدنيين	عجزوا	
َ
)46(		تزامن	مع	كتابة	هذه	الورقة	طرح	جمال	سليمان	فكرة

عن	إيجاد	حل	للصراع	في	سورية،	وبغض	النظر	عن	إمكان	التطبيق	الفعلي	لهذا	الطرح	من	عدمه،	فقد	شهد	هذا	الطرح	مناقشة	مكثفة	من	قوى	
سياسية	وشخصيات	من	مختلف	التوجهات	السياسية	بوصفه	الحل،	وكان	الفًتا	أن	عدًدا	من	النخب	السورية	الديمقراطية	أيدت	هذا	املقترح	
مثال	بسمة	قضماني	كتبت	مقالة	بعنوان	»هل	تحتاج	سورية	إلى	مجلس	عسكري؟«	تدعم	فيها	هذا	املقترح	يمكن	االطالع	على	نص	املقالة	من	خالل	

 https://cutt.us/VdSzp	اآلتي	الرابط

https://cutt.us/VdSzp
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»إشكالية	العسكر	واملدنيين«،	أي	كيف	يمكن	كسب	رهان	إبقاء	العسكر	على	الرغم	من	قوتهم	تحت	
بالبحث	في	كيفيات	أداء	الجيش	املهمات	 سيطرة	املدنيين؟	ومن	هذا	املنطلق	كان	اهتمام	هنتغتون	
املوكلة	إليه،	مع	تجسيد	االحترافية،	وضمان	حياد	الجيش	بالنسبة	إلى	املسائل	املدنية	والسياسية،	
املؤسسات	 عن	 منفصلة	 واأليدولوجية	 املادية	 الناحيتين	 من	 تكون	 أن	 يجب	 العسكرية	 واملؤسسة	
الضباط،	 سلك	 على	 التركيز	 هينتغتون	 ويقترح	 املدنية،)47(	 للسيطرة	 خاضعة	 وتكون	 السياسية،	
الشخصية	 نوع	 فهم	 في	 تساعد	 والتي	 واالقتصادية	 واإلثنية	 االجتماعية	 الضباط	 خلفية	 وتحديد	
املدنيين	وتفسيرها،	 العالقة	مع	 مثيرات	 أمام	 الضباط	 الضباط،	وفهم	رد	فعل	سلك	 بها	 يتمتع	 التي	
فبناء	عالقة	عسكرية	مدنية	سليمة	يرتبط	ببناء	سلك	ضباط	محترف،	وعليه	حدد	هينتغتون	ثالوث	
لكن		 واالحترافية.	 والحياد	 االستقاللية	 وهي	 العسكرية	 املؤسسة	 بها	 تتحلي	 أن	 يجب	 التي	 الصفات	
التاريخية	تدحض	ذلك،	 فاألمثلة	 الحياد،	 تزيد	 االحترافية	 أن	 لجهة	 رؤية	هينتغتون	 »فاينر«	دحض	
تمثل	 املعادلة	 فهذه	 الدولة(	 هو	 والزبون	 الخدمة،	 موفر	 هو	 الجيش	 	( معادلة	خدمة/زبون	 واقترح	
عقالنية	خاصة	تمنح	الجيش	صفة	االحترافية		وقد	ركز	»فاينر«	على	خلفيات	الجيش	السوسيولوجية	
و	األنثروبولوجية	والتاريخية،	خصوًصا	أن	هذه	الخلفيات	هي	التي	تحدد	أشكال	ردات	فعل	العسكر	
التدخل	 رغبة	 كبح	جماح	 أجل	 »فمن	 »فاينر«:	 يقول	 املدنية،)48(	 الجهات	 من	 الصادرة	 املثيرات	 على	
العسكري	في	السيا�سي	يجب	على	العسكر	أن	يستوعبوا	أوال	مبدأ	سمو	السلطة	املدنية،	كما	أن	تدخل	
العسكر	مرتبط	بالثقافة	السياسية،	فالدول	ذات	الثقافة	السياسية	الضعيفة	تكثر	فيها	التدخالت	
العسكرية،	أما	الدول	ذات	الثقافة	السياسية	القوية	فحتى	لو	حدثت	فيها	تدخالت	فإنها	تكون	من	

أجل	الضغط	ال	من	أجل	التأثير	املباشر	في	الحكم«.

أما	»جانويتز«	فيرى	ضرورة	إشراك	العوامل	االجتماعية	والثقافية	في	نشر	ثقافة	أسبقية	املدني	
االجتماعية	وليس	عن	 الشبكات	 يتم	عبر	 أن	 يمكن	 العسكر	 في	 املدنيين	 العسكري،)49(	فتحكم	 على	
طريق	املحاريين	املحترفين،	أي	عن	طريق	الجندي	املواطن،	فالجندي	املتشبع	بقيم	املواطنة	والحس	
املدني	يمكن	وبسهولة	أن	نقنعه	بضرورة	االهتمام	بمهماته	العسكرية	التي	يجب	أن	تتم	تحت	سلطة	
النخب	املدنية	وباالمتناع	في	الوقت	نفسه	عن	املشاركة	في	الحياة	السياسة	املدنية،	ويرى	»جانويتز«	
أن	العسكر	فاعلون	أساسيون	في	الحياة	السياسية،	بالنظر	إلى	املركز	الذي	يحتلونه	في	الدولة	وأمام	
املجتمع	ككل.	وعليه،	ال	يمكننا	منع	العسكر	من	املشاركة	في	الحياة	السياسية،	بل	إنه	يرى	الحديث	

)47(		هاني	سليمان،	العالقات	املدنية:	العسكرية	والتحول	الديمقراطي	في	مصر	بعد	ثورة	25	يناير،	ط1،	)بيروت:	املركز	العربي	لألبحاث	ودراسة	
السياسات،	2015(،	ص20.

 https://cutt.us/Za5Xq		)2019(	،السياسات	ودراسات	لألبحاث	العربي	املركز	العربية«،	والثورات	والدولة	»الجندي	غماري،	طيبي	)48(

)49(		السابق	نفسه.

https://cutt.us/Za5Xq
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موقف	 ذاته	 حد	 في	 هو	 الالموقف	 أو	 الحيادي	 املوقف	 فحتى	 يوتوبيا،	 العسكر	 تسييس	 عدم	 عن	
في	هذا	الطرف	أو	ذاك،	وقد	ميز	»جانويتز«	بين	 إيجابية	 أو	 آثار	سلبية	 له	 سيا�سي،	يمكن	أن	تكون	
العالقات	املدنية-	العسكرية	في	الدول	الغربية	وباقي	دول	العالم،	وأن	هذه	العالقات	تخضع	ألوضاع	
ومحيطات	مختلفة،	فتاريخ	إنشاء	الجيش	وتاريخ	مسار	بناء	الدولة	واملحيط	املحلي	والدولي	كلها	عوامل	
محددة	للشكل	الذي	ستكون	عليه	العالقات	املدنية-	العسكرية	،	وال	يمكن	تفادي	تدخل	العسكر	في	
السياسة	بحسب	»جانويتز«،	واألولوية	ليست	في	البحث	عن	سبل	منع	هذا	التدخل،	وإنما	في	البحث	
عن	سبل	توظيفه	ملصلحة	الدولة	واملجتمع،	بما	يحقق	االستفادة	من	هذه	العالقة	في	ترسيخ	دولة	

ديمقراطية	حداثية.

ويقول	بيتر	فالنستين	»لقد	حدث	تغير	بارز	على	خريطة	الصراعات	الداخلية	العاملية،	فقد	شهدت	
هذه	الظاهرة	انخفاض	ظاهرة	االنقالبات	العسكرية،	فمثال	في	الشرق	األوسط،	شهدت	الفترة	ما	بين	
1950-1960إحدى	وعشرين	محاولة	انقالبية،	في	حين	لم	تشهد	الفترة	1970-1989إال	ست	محاوالت	

فقط«،)50(	وحتى	أفريقيا	وأميركا	الالتينية	وجنوب	شرق	أسيا	تشير	إلى	السياق	نفسه.

يدل	ما	سبق	على	أن	االنقالبات	قد	أصبحت	ظاهرة	نادرة	في	ظل	الدمقرطة	التي	يشهدها	العالم	
آليات	 -	تحدث	ضمن	 العالم	 أنحاء	 -	وفي	كثير	من	 السياسية	 القيادة	 في	 التغيرات	 إذ	أخذت	 اليوم،	
دستورية،	وبصورة	تفوق	ما	كان	سائًدا	في	أثناء	الحرب	الباردة.	وال	يعني	تراجع	االنقالبات	العسكرية	
طور	املؤسسات	

ُ
بأنها	أصبحت	شيًئا	من	املا�سي،	أو	أن	تأثير	الجيش	في	الحياة	السياسية	قد	اختفى،	إذ	ت

ا	جديدة	للتأثير	في	السياسة	الديمقراطية.	
ً
العسكرية	طرق

مع	 يتكيفوا	 أن	 خاللها	 من	 العسكريين	 للقادة	 يمكن	 كثيرة	 طرق	 هناك	 بأن	 فالنستين	 ويضيف	
الديمقراطية	من	دون	معاداتها،	إذ	يقوم	النظام	الديمقراطي	على	مبدأ	السيطرة	املدنية	على	الجيش،	
ولكنه	يفترض	في	الوقت	ذاته	بلورة	ترتيب	عملي	بين	املؤسسة	العسكرية	والسلطات	الديمقراطية	على	
د	األولى	ضمن	تعريف	دقيق،	ويعني	هذا	الترتيب	-	في	العادة	-	فصل	املسؤوليات	العسكرية	عن	 حدَّ

ُ
أن	ت

	عاملًيا.)51(
ً
املسؤوليات	املدنية	بأوضح	صورة	ممكنة،	ويبدو	أن	هذا	املبدأ	يلقى	قبوال

ولكن	فرض	املبادئ	التي	تضمن	سيطرة	املدني	على	العسكري	تنطوي	على	تحديات	كبيرة،	فعلى	
الرغم	من	أن	حكومات	مدنية	حلت	محل	الحكومات	العسكرية	في	11	دولة	من	دول	أميركا	الالتينية،	
في	 الخلل	 فمعالجة	 الجيش،	 تسييس	 	 نزع	خاصية	 في	 اآلن	 إلى	حد	 أخفقت	 الدول	 هذه	 أغلبية	 فإن	

السياسية،	 للدراسات	 العلمي	 املركز	 )عمان:	 العالمي،	ط1،	 والنظام	 والسالم	 الحرب	 الصراعات:	 فهم	تسوية	 الى	 فالنستين،	مدخل	 بيتير	 	 	)50(
2006(،	ص189.

)51(		بيتير	فالنستين،	مدخل	الى	فهم	تسوية	الصراعات-	الحرب	والسالم	والنظام	العالمي،	ص191.
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إلى	 البرازيل	واألرجنتين	احتاج	األمر	 إلى	مدة	زمنية	طويلة،	ففي	 العالقات	املدنية-	العسكرية	تحتاج	
حوالى	عشرين	سنة،	وبالنسبة	إلى	تركيا	ظن	كثيرون	أن	هذا	املسار	وصل	إلى	نضج	خالل	مدة	زادت	عن	
	إلى	ترسخ	الديمقراطية	في	القرن	الواحد	والعشرين،	

ً
خمسين	سنة	منذ	أول	انقالب	عام	1960،	وصوال

ولكن	أتت	املحاولة	االنقالبية	في	عام	2016	لتظهر	أن	عملية	التحول	بقيت	تواجه	تحديات	على	الرغم	
من	أن	الردة	الجماهرية	وموقف	االستخبارات	التركية	قد	وجها	ضربة	قاصمة	للمحاولة	االنقالبية،	
تأسيًسا	قوًيا	لزيادة	تمتين	السيطرة	املدنية	على	 أنها	أسست	 بد	 ومن	ثم،	فإن	هزيمة	االنقالبيين	ال	

الجناح	العسكري	في	تركيا.	

في	 حاسًما	 كان	 الجيش	 فموقف	 عندها،	 التوقف	 تستوجب	 تجربة	 أيًضا	 املصرية	 التجربة	 إن	
إسقاط	حسني	مبارك	والوصول	إلى	انتخابات	رئاسية	أوصلت	مرشح	اإلخوان	املسلمين	محمد	مر�سي	
إلى	سدة	الحكم،	ولكن	مع	تصاعد	االستقطاب،	وتوسع	الهوة	بين	الطرفين	املتصارعين	مر�سي	ومن	
خلفه	اإلخوان	املسلمين	مقابل	القوى	الليبرالية	واليسارية	الثورية	التي	اصطفت	ضمن	ما	سمي	جبهة	
اإلنقاذ	الوطني،	أصبح	الجيش	يعد	نفسه	الحكم	بين	القوى	املختلفة،	وأنه	صاحب	الكلمة	الفصل،	
وفي	3	تموز/	يوليو	ُعِزل	الرئيس	محمد	مر�سي،	وانقسم	الوسط	السيا�سي	املصري		بين	مؤيد	ومعارض،		
ويالحظ	هنا	أن	الجيش	املصري	حظي	في	أغلبية	تحركاته	تجاه	الداخل	بغطاء	شعبي	مدعوم	بحركة	
جماهيرية	وطنية	واسعة،	ولكن	في	3	تموز/	يوليو	كان	األمر	مختلًفا،	حيث	كان	الشارع	منقسًما	على	
الرغم	من	وجود	قطاع	واسع	من	الشعب	املصري	وقواه	السياسية	رافض	لهذا	التدخل،		وقد	أثبت	
عزل	مر�سي	بوصفه	رئيًسا	مدنًيا	منتخًبا	هيمنة	الجيش	على	السياسة	في	مصر،	وما	حصل	الحًقا	في	
مصر	من	تعديالت	دستورية	أتت	لترسخ	منزلة	الجيش	فوق	سلطة	املدنيين	،	لذا،	شرعن	الدستور	
والالفت	 املنتخبة،	 على	 املعينة	 املؤسسة	 لطغيان	 ورتب	 دولة،	 داخل	 الجيش	كدولة	 وضع	مؤسسة	
أن	املواد	في	التعديل	الدستوري	التي	تعطي	امتيازات	للمؤسسة	العسكرية	صّوِت	ملصلحتها	في	لجنة	
الخمسين	بنسب	عالية	أقرب	لإلجماع،)52(	ويرجع	عدد	من	الخبراء	عودة	دور	املؤسسة	العسكرية	في	
مصر،	ليس	لصعوبة	استبعاد	الجيش	من	الحياة	السياسية،	بل	الستمرار	ضعف	النخبة	السياسية	
	على	أن	الجيش	تخلى	

ً
املدنية،	وتنامي	الطلب	الشعبي	لتدخل	الجيش	في	العملية	السياسية.)53(	فضال

حتى	عن	القوى	الحليفة	له،	وحظر	نشاط	بعضها.)54(	بحيث	انطبق	الواقع	على	مقولة	محمد	نجيب	
»إذا	ما	خرج	الجيش	من	ثكناته	فإنه	حتًما	سيطيح	بكل	القوى	السياسية،	املدنية	ليصبح	هو	القوة	
الوحيدة	في	البالد،	وأنه	ال	يفرق	في	هذه	الحالة	بين	وفدي	وسعدي،	وال	بين	إخواني	وشيوعي،	وأن	كل	

)52(		هاني	سليمان،	العالقات	املدنية	–	العسكرية	والتحول	الديمقراطي	في	مصر	بعد	ثورة	25	يناير،	ص69.

)53(		املرجع	السابق،	70

)54(		حظرت	حركة	6	أبريل	التي	دعمت	االنقالب،	وكانت	إحدى	الحركات	الشبابية	التي	كان	لها	دور	رئيس	في	ثورة	25	يناير	بعد	اعتقال	أبرز	قادتها	
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قوة	سياسية	مدنية	عليها	أن	تلعب	دورا	مع	القيادة	العسكرية	الديكتاتورية	ثم	يق�سي	عليها،	لكن،	ال	
)55(	ويظهر	االنقالب	األخير	 الثمن«،	 الجميع	 الدرس	وال	غيرهم	استوعبه،	ودفع	 اإلخوان	عرفوا	هذا	
في	ميانمار	مدى	هشاشة	التحول	الديمقراطي	في	ظل	اختالل	التوزان	في	العالقات	العسكرية	املدنية.

مبادئ ومحددات لعالقة متوازنة

التحول	 لعملية	 ا	
ً
معوق السياسية	 الحياة	 في	 العسكر	 تدخَل	 الديمقراطي	 التحول	 أدبيات	 ُعد	

َ
وت

	في	ما	يجب	أن	تقوم	به	دول	التحول	الديمقراطي	في	
ً
الديمقراطي،	وتعد	الديمقراطيات	الغربية	مثاال

ما	يتعلق	بإعادة	هيكلة	العالقات	املدنية-	العسكرية،	إذ	تقوم	هذه	العالقات	في	الدول	الديمقراطية	
السياسية،	 واملؤسسات	 العسكرية	 املؤسسة	 بين	 الفصل	 األولى،	 رئيستين:	 ركيزتين	 على	 الراسخة	
والثانية،	خضوع	املؤسسة	العسكرية	للسلطة	املدنية.	وتتفرع	من	هاتين	الركيزتين	مبادئ	ومحددات،	

من	أهمها:

تخصيص	. 	 شأن	 في	 القرار	 هي	صاحبة	 انتخابية	 بشرعية	 تحظى	 التي	 السياسية	 النخبة	 إن	
املوارد	االجتماعية	واالقتصادية	للدفاع	والقوات	املسلحة.

إن	السلطات	السياسية	املدنية	التي	تحظى	بشرعية	انتخابية	هي	التي	تن�سئ	اإلطار	القانوني	. 	
الواضح	للمؤسسة	العسكرية.

	إن	القوات	املسلحة	ليست	فوق	الدستور،	بل	تخضع	له.	. 
القوات	املسلحة؛	فعلى	سبيل	. 	 إن	هناك	مؤسسات	سياسية	تمارس	اإلشراف	والرقابة	على	

املثال	في	الجانب	التنفيذي	هناك	مجلس	األمن	القومي،	أو	مجلس	الدفاع	القومي،	وفي	الجانب	
التشريعي	هناك	لجنة	الشؤون	الدفاعية	في	البرملان.

إن	املؤسسة	العسكرية	جهاز	محايد	وغير	منحاز	سياسًيا،	كما	أن	والءها	يكون	للدولة	ال	لفرد	. 	
.)

ً
أًيا	يكن	منصبه،	وال	ملجموعة	من	األفراد	)حزب	مثال

على	. 	 حصرًيا	 تنطبق	 العسكرية	 باملؤسسة	 الخاصة	 والقوانين	 والتنظيمات	 القواعد	 إن	
أفرادها،	وال	يخضع	املدنيون	لها.

إن	منصبي	القائد	األعلى	للقوات	املسلحة	ووزارة	الدفاع	يتوالهما	سيا�سي	مدني،	وإن	هذين	. 7
السياسيين	هما	صاحبا	القرار	في	تعيين	األفراد	في	املناصب	العليا	في	القوات	املسلحة،	ويتمتعان	

بإمكان	الوصول	الكامل	إلى	املعلومات	الخاصة	باملؤسسة	العسكرية.
ميزانية	املؤسسة	العسكرية	وأوجه	صرف	مواردها	املالية	تخضع	لرقابة	السلطة	التشريعية	. 8

وتدقيق	أجهزة	املحاسبة	املالية	في	الدولة،	مثل	باقي	مؤسسات	الدولة.

)55(		محمد	نجيب،	كنت	رئيًسا	ملصر،	ط2،	)القاهرة،	املكتب	املصري	الحديث،	1984(،	ص385.
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إن	العسكريين	يحظون	باالستقاللية	والسلطة	في	اتخاذ	القرارات	املتعلقة	بالشؤون	العسكرية	. 9
الصرف.

في	. 0	 التصويت	 مثل	 السياسة	 في	 كمواطنين	 العسكريين	 ملشاركة	 قانونية	 قنوات	 هناك	
االنتخابات	أو	تسلم	املناصب	التنفيذية،	لكن	بوصفهم	أفراًدا	ال	ممثلين	للمؤسسة	العسكرية	أو	

مؤيدين	منها.)56(

الخاتمة والنتائج

البنية	 في	 متجذرة	 العسكرية	 املؤسسة	 لطغيان	 الدافعة	 العوامل	 بأن	 السورية	 التجربة	 تظهر	
االجتماعية	والسياسية	لسورية،	فسورية	املستقبل	-على	األقل	لوقت	معين	وبغض	النظر	عن	موقع	
حزب	البعث	فيها	-	ستبقي	تحمل	طريقة	التفكير	البعثية	للوصول	للسلطة	واالستئثار	بها،	ومن	ثم،	
املدنية-	 العالقات	 هي	 كأداء	 بعقبة	 سيصطدم	 السورية	 الوطنية	 الدولة	 لبناء	 مستقبلي	 جهد	 فأي	
عالقات	 لضمان	 توفيرها	 على	 العمل	 يجب	 التي	 الضمانات	 من	 مجموعة	 هناك	 ولكن	 العسكرية،	

املدنية-	العسكرية	متوازنة:

حصر	دور	الجيش	في	الحياة	العامة	في	مهمة	الدفاع	ضد	األخطار	الخارجية.. 	
	تجريم	العمل	السيا�سي	لألحزاب	السياسية	داخل	املؤسسة	العسكرية،	وإعادة	ضبط	مفهوم		. 

الحزب	السيا�سي	املوجود	في	املجتمع	من	تنظيم	سيا�سي	هدفه	الوصول	إلى	السلطة	بأي	طريقة	كانت،	
إلى	تنظيم	سيا�سي	هدفه	الوصول	إلى	السلطة	بالطرق	الديمقراطية	عبر	االنتخابات.

العملية	. 	 باحترام	 اليسارية	 والليبرالية-	 العلمانية،	 اإلسالمية-	 التيارات	 بين	 الفعلي	 التسليم	
الديمقراطية،	وإزالة	الشكوك	املتباينة	بأن	وصول	إحدى	هذه	القوى	للسلطة	سيعني	استثماره	أدوات	
السلطة	لغايات	حزبية	تضمن	بقاءه	في	السلطة،	وتهدم	العملية	الديمقراطية،	وهذا	يستوجب	إلغاء	

حالة	املعادلة	الصفرية	بين	التيارات	اإلسالمية	والعلمانية،	وبين	التيارات	الليبرالية	واليسارية.	
ما	. 	 إذا	 لفحص	 السياسية	 لألحزاب	 الرئيسة	 األدبيات	 مراجعة	 مهمتها	 برملانية	 لجنة	 تشكيل	

كانت	هذا	األدبيات	تشجع	على	االنقالب	على	الديمقراطية	أو	تشجع	على	فكرة	االستئثار	باملؤسسة	
العسكرية	للوصل	إلى	السلطة،	وفي	حال	وجود	مثل	هذه	األدبيات	الطلب	بحذف	هذه	األدبيات،	وعدم	

تبنيها،	وإصدار	مواقف	واضحة	برفضها.	
مواد	. 	 خالل	 من	 العسكرية	 على	 املدنية	 السيطرة	 إلرساء	 تؤدي	 دستورية	 ضمانات	 ترسيخ	

واضحة	تنص	على	حيادية	املؤسسة	العسكرية،	وسمو	السلطة	املدنية،	على	أن	يتبع	هذه	النصوص	

)56(		هاني	سليمان،	العالقات	املدنية	–	العسكرية	والتحول	الديمقراطي	في	مصر	بعد	ثورة	25	يناير،	ص25.
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محدودة	 تبقى	 الدستورية	 الضمانات	 أن	 أثبتت	 التجارب	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 لذلك،	 ناظمة	 قوانين	
القدرة	على	ضمان	عدم	تدخل	الجيش	في	السياسة،	ولكنها	شرط	الزم	وغير	كاف	لوحده.

الوصول	إلى	إجماع	وطني	معلن	من	قبل	القوى	السياسية	واملكونات	االجتماعية	بأن	اللجوء	. 	
ألشكال	القوة	بما	فيها	العسكرية	في	سورية	لتحقيق	مكاسب	سياسية	عاد	على	سورية	كدولة	عموًما،	

وشعبها	خصوًصا،	بالويالت.)57(
بناء	مؤسسة	عسكرية	ضخمة	. 7 في	 بناء	مؤسسة	عسكرية	احترافية،	ولعل	التجربة	السورية	

العدد،	قليلة	الكفاءة،	ينتشر	فيها	الفساد،	خير	دليل	للسوريين	في	كيفية	بناء	مؤسستهم	الجديدة،	
سلك	 لجعل	 الالزمة	 االقتصادية	 متطلباتها	 توفير	 عن	 بعيًدا	 املؤسسة	 هذه	 إلى	 الوصول	 يمكن	 وال	
تأتي	من	 يتيح	من	مزيات	 ملا	 فيه	 القانونية،	وليس	مرغوًبا	 في	مزياته	 ا	مرغوًبا	

ً
والجنود	سلك الضباط	

انتهاك	القانون.	
تحقيق	القبول	املجتمعي	السوري	للمؤسسة	العسكرية	الجديدة،	وهذا	القبول	يتحقق	بأن	. 8

للمجتمع،	 والجغرافية	 واإلثنية	 االجتماعية	 للمكونات	 سليًما	 انعكاًسا	 العسكرية	 املؤسسة	 تشكل	
وليس	باستئثار	فئة	سياسية	أو	طائفة	ما	بهذه	املؤسسة	لتحقيق	مصالحها.		

إعادة	بناء	العقيدة	العسكرية	للمؤسسة	العسكرية	الجديدة	لتبنى	على	أسس	وطنية،	وليس	. 9
على	أسس	أيدولوجية	سياسية	أو	أقلوية.	وفي	سبيل	ذلك	يجب	أن	يتم	إجراء	مراجعة	شاملة	لنظم	
ومناهج	تدريب	الكليات	العسكرية،	وتغيير	مواد	الدراسة	بحيث	تعكس	مفهومات	الوطن	واملواطنة	
والوطنية،	وحماية	الحدود	والتراب	ووحدة	الشعب	السوري،	وفك	االرتباط	بين	الجيش	والعقائدية	

الحزبية	واأليديولوجية.)58(
مدنية-. 0	 عالقات	 لترسيخ	 والكفاح	 املجتمع،)59(	 تعبئة	 على	 وقادر	 فاعل	 مدني	 مجتمع	 وجود	

عسكرية	متوازنة،	ومن	املهم	عدم	ترك	قيادة	عملية	التحول	الديمقراطي	برمتها	للسياسيين،	ويمكن	
الدور	 والثقافي؛	 التربوي	 الدور	 مستويات:	 بثالثة	 الديمقراطي	 التحول	 في	 املدني	 املجتمع	 دور	 تركيز	

التعبوي؛	الدور	الرقابي	والنقدي.)60(
تخفيض	حجم	صالحيات	السلطة	التنفيذية	في	عالقتها	مع	الجيش،	وتركيز	هذه	الصالحيات	. 		

)57(		يقول	عمر	حمزاوي	في	وصف	الحالة	املصرية:	»كانت	الطامة	الكبرى	للقوى	الليبرالية	واليسارية	التي	تمثلت	في	اإلصرار	على	استدعاء	الجيش	
الى	الحياة	السياسية	مجدًدا	واالستعداد	للتحالف	معه	ومع	عموم	املكون	العسكري	األمني	في	الدولة	املصرية	لإلطاحة	غير	الديموقراطية	وبعيدا	

عن	صندوق	االنتخابات	باإلخوان	وحلفائهم«.

)58(		مجموعة	مؤلفين،	خطة	التحول	الديموقراطي	في	سوريا،	ص150.

	- 	1983( إبان	الحكم	العسكري	لألرجنتين	 انتهاكات	حقوق	اإلنسان	 إدانة	 في	 املثال	أدت	منظمات	املجتمع	املدني	دوًرا	محوريا	 	فعلى	سبيل	 	)59(
1976(،	كما	كان	لها	األثر	األكبر	في	دفع	البرملان	الحًقا	إلى	إلغاء	قانون.

)60(		مجموعة	مؤلفين،	التغيير	األمني	في	سورية،	ص9.
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الحكم	 ظهور	 ملنع	 الزاوية	 حجر	 البرملانية	 فالرقابة	 التنفيذية،	 السلطة	 حساب	 على	 البرملان	 بيد	
االستبدادي،	وأساس	شرعية	الرقابة	البرملانية	على	القطاع	العسكري	قائم	على	مبدأ	»ال	ضرائب	من	
دون	تمثيل«،	وتستطيع	البرملانات	دعم	إصالح	القطاع	العسكري	عبر	طرق	عدة،	منها:	ترسيخ	امللكية	
الوطنية،	تطوير	رؤية	وطنية	لألمن	وتحديد	أطر	عمل	قانونية	سليمة،	توفير	نهج	أكثر	تجاوًبا	وشمولية	

يعكس	احتياجات	الشرائح	كافة،	ضمان	إدارة	عامة	مالية	أفضل.)61(
ترسيخ	إعالم	حر	ومصون	من	تعدي	السلطة	أو	التهديد	من	املؤسسة	العسكرية،	مع	إمكانية	. 		

وصول	الصحافيين	إلى	معلومات	عن	املؤسسة	العسكرية	ونشاطها	»مع	مراعاة	املتطلبات	املشروعة	
شأن	 في	 الجدل	 في	 اإلسهام	 على	 وتشجعه	 الرقابة	 فرض	 من	 الجمهور	 يمكن	 بما	 العملياتي«	 لألمن	
اإلصالح،	ويضمن	مساءلة	املؤسسة	العسكرية	من	املجتمع	األوسع	ال	من	نخبة	مهتمة	قليلة	العدد	
فحسب.	وبناء	عليه،	تؤدي	الصحافة	دوًرا	مهًما	في	كبح	املؤسسة	العسكرية	عن	أن	تشكل	بممارساتها	
،	مادًيا	أو	معنوًيا،	وأن	تكون	أكثر	تطابًقا	مع	القيم	السائدة	في	

ً
واتجاهاتها	املؤسسية	مجتمًعا	معزوال

املجتمع.
العمل	على	بناء	ثقافة	ديمقراطية	جديدة	للمجتمع	السوري	تتجاوز	إرث	الدكتاتورية	واألفكار	. 		

الشوفينية	التي	أثرت	باملجتمع	وطريقة	تفكيره،	أي	بإيحاد	ثقافة	سياسية	ديمقراطية	تكون	هي	الحامي	
الفعلي	للدولة	الوطنية،	مع	تعليم	األجيال	الجديدة	مبدأ	القيادة	املدنية،	بحيث	يكون	واضحا	لديهم	

أن	اللجوء	إلى	استخدام	الجيش	لغايات	الدفاع	الخارجي	فقط.)62(
أهدافه	. 		 أهم	 أحد	 جهاًزا	 يصبح	 بحيث	 العسكرية،	 االستخبارات	 جهاز	 مهمة	 تنظيم	 إعادة	

ضمان	منع	وقوع	االنقالب	على	العملية	الديمقراطية،	وليس	جهاًزا	لترسيخ	هيمنة	الدكتاتورية	على	
املؤسسة	العسكرية.	

بما	. 		 السوري،	 الشعب	 بحق	 أجرموا	 الذين	 الضباط	 ومحاكمة	 االنتقالية	 العدالة	 تطبيق	
يضمن	إيصال	رسالة	واضحة	بأن	املسؤولية	عن	الجرائم	واالنتهاكات	مصونة،	وال	تموت	بالتقادم،	ما	

سيشكل	حاجًزا	أمام	كل	من	يفكر	باستخدام	األدوات	القسرية	للوصول	إلى	السلطة.	
قد	. 		 جندرة	 شروط	 يحقق	 وبما	 العسكرية،	 املؤسسة	 في	 للمرأة	 أكبر	 ملشاركة	 املجال	 فسح	

تساعد	في	تخفيف	أي	حركة	انقالبية	محتملة	ضمن	املؤسسة.)63( 
التوافق	على	تجريم	إنشاء	مليشيات	مسلحة	تتبع	ألحزاب	سياسية	أو	مجموعات	بشرية	بعد	. 7	

الوصول	إلى	توافق	وطني،	واالنتقال	إلى	نظام	ديمقراطي.

)61(		مجموعة	مؤلفين	التغيير	األمني	في	سورية«،	ص9.

)62(		بيتير	فالنستين،	مدخل	الى	فهم	تسوية	الصراعات-	الحرب	والسالم	والنظام	العالمي،	ص213.

)63(		لم	يكن	للنساء	في	تاريخ	سورية	أي	دور	في	أي	انقالب	أو	عملية	انقالبية.	
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إيجاد	مساحة	من	التحاور	والتكامل	بين	النخبة	العسكرية	والسياسية	واملجتمع	املدني	بما	. 8	
يسهم	في	معالجة	الهواجس	البينية	لدى	األطراف.)64(

تنويع	مصادر	تسليح	الجيش	واالنتقال	نحو	مصادر	تسليح	من	دول	ديمقراطية.. 9	
ضرورة	أن	تكون	عملية	التحول	الديمقراطي	في	سورية	جزء	من	مسار	دولي	يحظى	بشرعية	. 0	

دولية،	ما	يصعب	على	ضباط	الجيش	فكرة	االنقالب	على	هذه	العملية	نتيجة	التكاليف	املتوقعة	ملثل	
هكذا	عمل	من	املجتمع	الدولي.

إعادة	صياغة	القيم	العسكرية	الحالية	»شرف	وتضحية	وإخالص«	بقيم	جديدة	تعبر	قيمًيا	. 		
حقوق	 دمج	 إلى	 أيًضا	 العملية	 هذه	 وتحتاج	 باملواطن،	 العضوي	 بارتباطه	 الوطن	 قيمة	 إعالء	 عن	

اإلنسان	في	النظرة	الذاتية	للقوات	املسلحة	وفي	املجتمع	برمته.)65( 
إعادة	صياغة	قانون	جديد	ينظم	املؤسسة	العسكرية	السورية	وفق	منظور	إصالحي	حداثي.. 		
على	. 		 من	خلفية	عسكرية،	 يكون	 أال	 أي	 سابًقا،	 ا	

ً
الجمهورية	ضابط رئيس	 يكون	 أال	 اشتراط	

األقل	ملدة	ال	تقل	عن	عشر	سنوات.
ضبط	موازنة	الدفاع	بحيث	ال	تشكل	عبًئا	على	قطاعات	التنمية	الرئيسة	في	البالد.)66(. 		

إن		إعادة	التوازن	بين	املجالين	املدني	والعسكري،	ال	يعني	تقويض	املؤسسة	العسكرية	أو	إضعافها،	
أداء	 في	 كفاءتها	 وتعزز	 العسكرية،	 املؤسسة	 احترافية	 هذه	 التوازن	 إعادة	 تزيد	 أن	 املفترض	 من	 بل	
املهمات	األصلية	التي	أنشئت	من	أجلها،)67(	وأن	نهج	الضمانات	السابق	هو	نهج	شمولي	أي	ال	يستقيم	
بتطبيق	أجزاء	مبعثرة	منه،	فتاريخ	التدخل	العسكري	لألسف	ينبئ	بهشاشة	الضمانات	التي	استطاعت	
إيقاف	جموح	العسكريين،	يقول	هوبس	»إن	العهود	واملواثيق	التي		ال	تظللها	السيوف	ليست	إال	كلمات	
ال	طاقة	لها	على	حماية	اإلنسان«،	واملعضلة	أن	السيوف	في	البحث	عن	توازن	في		العالقات	املدنية-	
لها،	وعليه	 	من	أن	تكون	الحامية	

ً
انتهاك	العهود	واملواثيق	بدال التي	تشكل	خطًرا	على	 العسكرية	هي	

ال	بد	من	صقل	سيف	جديد،	ولعل	السيف	األم�سى	هو	نشر	الثقافة	الديمقراطية	في	املجتمع	وفي	
مؤسسات	الدولة	السورية	الجديدة.	

)64(		مجموعة	مؤلفين،	تحوالت	املؤسسة	العسكرية،	119.

)65(		بيتير	فالنستين،	مدخل	الى	فهم	تسوية	الصراعات-	الحرب	والسالم	والنظام	العالمي،	ص213.

على	حساب	 وذلك	 العالمي.	 املعدل	 مرات	 ثالث	 والثمانينيات	 السبعينيات	 في	 عادلت	 العسكري،	 اإلنفاق	 في	 كبيرة	 	شهدت	سورية	معدالت	 	)66(
املتطلبات	املدنية	في	الصحة	والتعليم	والخدمات	اإلنسانية	املختلفة	لدولة	حديثة	العهد	والوالدة.

)67(		هاني	سليمان،	العالقات	املدنية	–	العسكرية	والتحول	الديمقراطي	في	مصر	بعد	ثورة	25	يناير،	ص29.
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