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زولتـان براني

*

مواقف الجيوش من الثّورات

تســتعرض هــذه الورقــة المتغيرات التي يمكــن أن تؤثّر في موقف الجيش مــن الثورة ،وهي
كثير ٌة ومتنوعة ،وتختلف باختالف طبيعة الجيوش والمجتمع الذي ينبثق منه ،والبيئة الدولية
يتحــدد – مع اســتثناءات
التــي يوجــد فيهــا .انطال ًقــا من ذلك ،يــرى الباحــث أن مصيــر الثورات
ّ
التنفيذي
الملخص
الجيش ،سواء في انحيازه إليها أو للنظام القائم لمواجهتها.
بسلوك
نادرة-
يتطرق الباحث ً
أيضا إلى العوامل المجتمعية ودورها في تحديد سلوك الجيش وموقفه من
ويقدم الباحث النموذج
المتعددة إثن ًيــا أو دينيا أو طائف ًيا.
الثــورات ،ال ســيما في المجتمعات
ّ
ّ
السوري ً
واضحا ضمن الثورات واالنتفاضات العرب ّية.
مثاال
ً
ّ
ويخلص الباحث في نهاية ورقته إلى أن تو ّقع سلوك الجيوش تجاه الثورات ليس على درجة
ً
نظــرا لكثرة العوامل التــي يحتمل أن
واحــدة مــن الســهولة أو الصعوبة فــي جميع الحاالت،
تؤثّر فيها.
*

أستاذ الحكامة يف مركز فرانك إروين االبن يف جامعة تكساس.
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قوي يسمح لنا بالتّك ّهن مبصريها .فلامذا
الثّورة ،فسنكون يف موقعٍ ٍّ
رصف الجيوش تجاه الثّورات بهذه الكيف ّية؟ وما الذي يق ِّرر إن كانت
تت ّ
ستدعم ال ِّنظام القديم ،أم الث ّوار ،أم سيتوزّع والؤها بني الطّرفني؟ هل
معيٍ؟
ميكن توقّع ر ّدة فعل الجرناالت تجاه الثّورة يف سياقٍ ّ

الشق األوسط وشامل أفريقيا
أثبتت االنتفاضات األخرية الواقعة يف ّ
السياس ّيني واملحلِّلني
م ّر ًة أخرى ،أ ّن علامء االجتامع – ً
فضل عن ّ
االستخباراتيّني  -يفتقرون إىل املقدرة عىل التنبّؤ بالثّورات .إذ ميكن
أن نالحظ بدقّ ٍة ظهور جميع أعراض نضوج الثّورة عىل ٍ
بلد ما أو
منطق ٍة ما ،عىل غرار ما فعل لينني مل ّا تك ّهن مبستقبل أوروبّا وقال
كلامته الشّ هرية" :أوروبّا حبىل بالثّورة"((( .لك ّننا ال نعرف متى تندلع
الثّورة فيها فعل ًّيا ،هذا إن اندلعت بالفعل .ومن املدهش أن يستم ّر
استبدادي يف الوجود العقد تلو اآلخر ،ث ّم يتس ّبب حدثٌ تاف ٌه يف
نظا ٌم
ٌّ
ٍ
حاالت
ظاهره يف اندالع ثور ٍة عارم ٍة ض ّده؛ قد تع ّم املنطق َة بر ّمتها يف
نادر ٍة .ومثالً عىل تلك األحداث ،نذكر توزيع مناشري تنتقد امللك يف
صقل ّية يف كانون الثّاين  /يناير  ،1848وإهانة موظّف بلديّ ٍة لبائعِ
املتغيات التي ميكن أن تؤث ّر يف موقف الجيش من الثّورة،
كرثة
ن
إ
ّ
ّ
ٍ
خرض يف تونس يف كانون األ ّول  /ديسمرب .2010
هي ما يجعل إجراء قراء ٍة صحيح ٍة بالكامل لوقائع تلك الثّورة أم ًرا
برأي دقيقٍ حول
وعىل ال ّرغم من تواصل حريتنا تجاه سبب انطالق رشارة الثّورات ،فإنّنا صع ًبا .لك ّنني أعتقد أنّه باإلمكان الخروج ً
فعل ٍ
عىل علمٍ بأم ٍر يف غاية األهم ّية بشأنها :ال ميكن للثّورات أن تنجح بعد مواقف الجيوش من الثّورات؛ إذا امتلكنا معرف ًة كافي ًة عن الجيش
القمعي لل ِّنظام ،وال ّدولة التي يُفرتض أن يخدمها ،وعن املجتمع الذي انبثق منه،
انطالقها ّ -إل يف ما ندر -من دون دعمٍ من الجهاز
ّ
وبالخصوص الجيش ال ِّنظامي .لقد الحظ لينني أنّه "ال ميكن لثور ٍة والبيئة ال ّدولية التي يوجد فيها .ولقد حاول باحثون عديدون تفسري
جامهريي ٍة أن تنترص ،من دون مساعدة قطا ٍع من القوات املسلّحة االعتبارات التي يضعها الجيش يف حسبانه عندما يق ّرر موقفه وسلوكه
ّ
ّ
مفسة لذلك يف سياق
ال ّداعمة للنظام القديم"((( .وكان رأي أندرز جيفسيك واضحا ،عندما تجاه الثّورة .فــأورد بعضهم ع ّدة عوامل ّ
ِّ
ً
ملتغي ٍ
دراستهم لهذه الظاهرة ،يف حني أوىل آخرون ِّ ٍ
واحد أهم ّي ًة تفوق
قال إ ّن "الثّورة ال ميكن أن تنترص ،مادامت الحكومة تحظى بوالء
ما لسائر
املتغيات من قيم ٍة((( .بيد أ ّن اهتامماتهم ،قد انص ّبت يف
ِّ
(((
الق ّوات املسلّحة"  .وأيّدت ال ّدراستان امله ّمتان  -اللّتان ركّزتا عىل معظم الحاالت إ ّما عىل سامت الق ّوات املسلّحة أو عىل طبيعة ال ّنظام
السياق أ َّن اعتامد منهجيّ ٍة أكرث
دور الجيش يف األزمات الثّورية  -هذا التص ّور ،من خالل استنتاج أ ّن أو عىل مالمح املجتمع .وأزعم يف هذا ّ
ُ
مص َري الثّورات هو
الفشل ،إذا ما بقي الجيش عىل حاله واستخدمه شموليّةً ،تأخذ بعني االعتبار جميع املصادر ال ّرئيسة التي يستقي منها
(((
الجيش معلوماته ،من شأنه ليس فقط أن يُؤ ّدي إىل آراء أكرث دقّ ًة
ال ِّنظام القائم بفعال ّي ٍة .
يوسع أيضً ا مجال تطابق هذه
بشأن املوقف املر َّجح من الثّورة ،بل إنّه ّ
من املؤكّد أ ّن موقف الجيش من الثّورة ،ليس العامل الوحيد الذي
اآلراء مع أوضاع مختلف ٍة.
يسمح لنا بالتّن ّبؤ بنجاحها يف استئصال ال ّنظام القائم أو فشلها يف ذلك.
السيناريو التّايل :أنت محل ٌِّل يف منظّم ٍة استخبارات ّي ٍة،
معي
ل
ي
تخ
ّ
ّ
األقل
فاملسألة امله ّمة هنا ،هي أ ّن دعم الجيش للثّورة  -أو حياده عىل ّ
 رش ٌط رضوري النتصارها .وإذا ما استطعنا التنبؤ مبوقف الجيش من ومه ّمتك تقديم املشورة للحكومة بشأن املوقف الذي يُر َّجح أن تتّخذهٌ
ّ
1 V. I. Lenin, “Lecture on the 1905 Revolution”, Collected Works (Moscow:
Progress Publishers, 1964), vol. 23, p. 253.
2 Cited by D. E. H. Russell, Rebellion Revolution, and Armed Force (London:
Academic Press, 1974), p. 3.
3 Stanislaw Andrzejewski, Military Organization and Society (London:
Routledge & Kegan Paul, 1954), p. 71.
& 4 Katherine Chorley, Armies and the Art of Revolution (London: Faber
Faber, 1943); & Russell, Rebellion Revolution, and Armed Force.

5 Chorley; Russell; & Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in
the Middle East: Exceptionalism in Comparative Perspective”, Comparative
Politics, vol. 36, no. 2 (2004), pp. 145-146; “Reconsidering the Robustness
of Authoritarianism in the Middle East: Lessons from the Arab Spring”,
Comparative Politics, vol. 44, no.2 (January 2012), pp. 130-135; Zoltan Barany,
“Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military”, Journal of Democracy,
vol. 22, no.4 (October 2011), pp. 25-26; Derek Lutterbeck, “Arab Uprisings and
Armed Forces: Between Openness and Resistance”, DCAF (Geneva Centre for
the Democratic Control of Armed Forces), SSR Paper 2 (2011), pp. 15-17.
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الق ّوات املسلّحة يف ٍ
معي يشهد انتفاضة ثوريةً ،فمن أين تبدأ يف ويف معرض هذا البحث ،سأح ّدد املصادر األساس ّية املؤث ِّرة يف موقف
بلد ّ ٍ
البحث عن أجوبة؟ وما العوامل التي تُغني بحثك؟ إ ّن الغاية من هذه الجيش من الثّورات .وسأبدأ باملتغريات املرتبطة بالق ّوات املسلّحة ،ث ّم
وسأبي
واملتغيات االجتامع ّية.
متامسك ،أنتقل إىل العوامل املرتبطة بال ّدولة،
ٍ
ٍ
أدوات تسمح بإنتاج تحليلٍ
منطقي
املقالة ،هي تقديم
ّ
ّ
ٍّ
أخـ ًرا احتامالت تأثري املحيط الخارجي يف موقف الجرناالت من
غني قدر اإلمكان إىل الحكومة يف ذلك الشّ أن.
وتقديم تقري ٍر ٍّ
الثّورات .وسأناقش يف جميع ما سبق شتّى العوامل ،بد ًءا من أكرثها
السياقات.
أهم ّي ًة من ال ّناحية العا ّمة يف معظم ّ

مصادر المعلومات

العوامل العسكريّة
الخاصة بالق ّوات املسلّحة ،هي العوامل األه ّم يف
إ ّن االعتبارات
ّ
تحديد كيف ّية تعامل الجرناالت مع االنتفاضات .ويكمن أه ّم عاملٍ يف
متاسك الق ّوات املسلّحة داخل ًّيا ،وذلك عىل ال ّرغم من وجود عوامل
حاسم يف تحديد موقف الجيش من االنتفاضات،
أخرى تلعب دو ًرا
ً
املتغيات
الصحيحة .ولنستعرض اآلن هذه
إذا ما توفّرت ّ
الشوط ّ
ّ
ٍ
مبزيد من التّفصيل.

يستخدم الجيش عند صياغة موقفه من الثّورة ،أربعة مصادر
ٍ
املؤسسة العسكريّة،
معلومات؛ وهي  -ابتدا ًء بأكرثها أهم ّي ًة  -التاليةّ :
الخارجي .فاملصدر األه ّم من
فال ّدولة ،فاملجتمع ،وآخرها املحيط
ّ
بني هذه املصادر هو أ ّن عىل الجرناالت أن يدرسوا خصائص الق ّوات
املسلّحة وأوضاعها وتركيبتها .ويتمثّل املصدر الثّاين للمعلومات ،يف
ال ّدولة؛ إذ هي التي تقف وراء عمل ّية صنع القرار يف الجيش ،مبا
سجل الحوكمة،
يتض ّمنه ذلك من معاملتها للق ّوات املسلّحة ،ومن ّ
الصادرة للجيش أثناء الثّورة .أ ّما املصدر الثّالث
ومن التّعليامت ّ
للمعلومات ،فهو املجتمع ،وال س ّيام العالقات بني الق ّوات املسلّحة
والسامت ال ّرئيسة لالحتجاجات أو التم ّرد .ويتمثّل آخر
واملجتمعّ ،
املصادر يف اآلثار التي يطبع بها الوضع ال ّدويل يف الغالب موقف الجيش
مثل
من الثّورة ،ويف أثر قضايا امل ّد الثّوري أو خطر التدخّل الخارجي ً
يف ذلك املوقف .وليست العوامل املنبثقة من هذه املصادر األربعة
منعزل ًة عن بعضها البعض؛ بل يؤث ِّر أحدها يف اآلخر .ومل ّا كان االهتامم
األساس منصبًّا هنا عىل موقف الجيش من الثّورات ،فإنّنا سننظر إىل
عوامل ال ّدولة واملجتمع والخارج من منظور الجيش .ولهذا ،فإن
متغي "نظرة الجرناالت إىل ال ّنظام القائم" ،الذي ميكن تصنيفه تحت
ّ
خانة عوامل الجيش وال ّدولة ،يندرج ضمن إطار "ال ّدولة".

االنقسامات العرقيّة  -الدينيّة

من نافل القول إ ّن هذه العوامل التّوضيح ّية ليست متساويةً؛ فبعضها
يفس أكرث من غريه موقف الق ّوات املسلّحة من الثّورة .كام أ ّن القضايا
ِّ
بالغ ًة األهم ّي ًة يف حال ٍة مع َّين ٍة ،كاالنقسامات الدين ّية بني الض ّباط ،ال
ٍ
حاالت أخرى ،ال بل قد ال تندرج البتّة ضمن
تحظى بأهم ّي ٍة ت ُذكر يف
العوامل املذكورة .وعىل ال ّرغم من انعدام منوذ ٍج ذيكٍّ بوسعه أن
يدلّنا مبارش ًة عىل املوقف الذي سيتّخذه الجيش حاملا ندخل إليه
السابقة ،تسمح
املتغيات املالمئة ،فإن ال ّدالئل املستقاة من الثّورات ّ
ّ
لنا بالوصول إىل بعض التّعميامت املفيدة .ويف نهاية املطاف ،ال ب ّد من
لكل حال ٍة
كل متغريٍ يتح ّدد يف هذا التّحليل تب ًعا ّ
االعرتاف بأ ّن وزن ّ
عىل حد ٍة ،وأنّه ليس هناك ٌ
طرق مختَ َصةٌ ،وال مندوحة عن معرفة
الحاالت الفرديّة التي نتأ ّملها معرف ًة عميقةً.

كث ًريا ما متثّل الجيوش التي تتبع نظام التّجنيد اإللزامي بالخصوص،
التكيبة السكّانية للبلد .ففي ال ّدول
مقط ًعا ع ْرض ًّيا يعكس كامل ّ
متع ّددة األعراق واألديان ،غال ًبا ما تتأث ّر الق ّوات املسلَّحة باالنقسامات
الطّائفيّة والعرقيّة التي يعرفها املجتمع عمو ًما .وكث ًريا ما تطغى الهويّة
العرق ّية و  /أو ال ّدينية عىل الهويّات األخرى؛ كهويّة الجنود املحرتفني،
أو هويّة مواطني ال ّدولة أو معتنقي أيديولوج ّي ٍة مع ّين ٍة .وذلك حتّى
عندما يبذل الجيش جه ًدا كب ًريا يف التّثقيف العقائدي وبناء هويّ ٍة
مشرتك ٍة لعنارصه .ويف بعض األوضاع ،قد تكون االنقسامات العرق ّية -
الدين ّية يف صفوف الض ّباط ،هي االنقسام األه ّم يف كيان الجيش .ومن
املر ّجح ،أن تح ّدد تلك االنقسامات موقف الضبّاط؛ وال سيّام إذا كانت
املظامل العرقيّة  -الدينيّة عىل صل ٍة بالثّورة.

التّماسك ال ّداخلي للق ّوات المسلّحة

السمة األه ّم يف تحديد ر ّدة
يُ َع ّد التّامسك ال ّداخيل للق ّوات املسلّحةّ ،
فعلها تجاه الثّورة .فمن شأن الجيش املو َّحد داخليًّا ،أن يقف موقفًا
واح ًدا عىل األرجح ،سوا ًء كان ذلك بدعم ال ّنظام أو بالوقوف ض ّده.
السياق ،يُستبعد تأث ُّره الكبري باالنشقاقات .ويف الحقيقة ،يُ َع ّد
ويف هذا ّ
التّامسك ال ّداخيل للجيش حصيلة تراكب عوامل ع ّدة ،تتعلّق بإمكانيّة
املؤشات الدالّة عىل متاسك الجيش؟ أو
االنقسام داخله .فام هي ّ
بعبار ٍة أخرى :ما هي االنقسامات املحت َملَة التي ميكن أن تؤث ِّر يف
وحدته؟ وما هي أشكال االنقسام التي ينبغي االنتباه إليها؟
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أقل تأيي ًدا للثّورة من الثاين.
الشق األ ّول ّ
لقد حاولت ال ّدول متع ّددة األعراق واألديان ،وبطرقٍ شتّى ،أن متنع هذه األحوال ،يُر ّجح أن يكون ّ
مجموعات وعمو ًما ،يُر َّجح أن يتّخذ الفريقان موقفني مختلفني من ال ّرغبة يف الثّورة.
ٍ
املك ّونات العرقيّة وال ّدينيّة يف جيوشها من التكتّل يف
مثل ،كان املج َّندون اإللزام ّيون الذين
السوفييتي ً
منظّم ٍة .ففي االتّحاد ّ
ٍ
هم من قوم ّي ٍ
وحدات مختلط ٍة يف
ات مختلف ٍة ،يخدمون عمو ًما يف
جمهوريّ ٍ
ات بعيد ٍة عن بعضها البعض .ومل يكن الجنود الذين هم من
بعض القوميّات – كرتكامنستان وأوزبكستان وغريها من القوميّات
ذات األغلب ّية املسلمة  -يحملون أسلحةً ،وهم عاد ًة ما يخدمون يف
مهم ٍت غري قتال ّي ٍة((( .ويف بعض البلدان ،تشكّل
كتائب إنشائ ّي ٍة ويؤ ّدون ّ
العالقات بني الجامعات العرق ّية و  /أو ال ّدينية املختلفة موضو ًعا
خالفيًّا ،إىل ح ّد جعل ال ّنخب السياسيّة والعسكريّة ت ُقيص السكّان
املؤسسة األمنيّة -
امله َّمشني فعليًّا عن الق ّوات املسلّحة ،وغالبًا عن ّ
العسكريّة بر ّمتها .ونجد مثل هذه الحالة يف األردن والبحرين؛ إذ االنقسامات بين وحدات النّخبة
والوحدات النظاميّة
يصعب أن تجد أردن ّيني من أصلٍ فلسطيني أو مسلمني شيعة يف
املؤسسة العسكريّة .ولقد بررت االضطرابات الجارية يف البحرين تلك يلجأ كث ٌري من األنظمة االستبداديّة إىل تشكيل وحدات نخب ٍة أو
ّ
ّ
خاص ًة يف الجيش ،تكون مك ِّمل ًة للق ّوات املسلّحة .وتنضوي
فرو ًعا ّ
اإلجراءات االحرتازيّة التي ات ّخذها ال ّنظام البحريني الس ّني.
هذه الوحدات  -يف بعض الحاالت  -ضمن الهيكل ّية اإلداريّة للجيش،
ٍ
حاالت
بينام تكون منفصل ًة عن الجيش ال ِّنظامي ومستقلّ ًة عنه يف
االنقسامات االجتماعيّة السياسيّة
السبب ال ّرئيس الذي يقف وراء إنشاء هذه
يكون
ما
ا
ري
وكث
أخرى.
ّ
ً
بين النّخب العسكريّة
ٍ
مهني بني الجيش ال ِّنظامي وق ّوات
تنافس
خلق
يف
ِّل
ً
ث
متم
األجهزة،
ٍّ
قد يختلف الجرناالت حول عد ٍد من القضايا االجتامع ّية السياس ّية
ال ّنخبة .فال ّنخب الحاكمة عمو ًما ال متنح الجيش ثق ًة كاملةً ،وترغب يف
وينقسمون؛ كقضايا التو ّجه السيايس ،والفروق املهن ّية ،واختالف
تشكيل ق ّو ٍ
ات منافس ٍة تتبعها مبارش ًة وتضمن والءها .وتحظى ق ّوات
الخربات التعليم ّية .وبعض الجرناالت قد يدعمون ال ّنظام القائم ،بينام
ال ّنخبة غالبًا مبعامل ٍة أفضل من الجيش ال ِّنظامي؛ إذ يكون لها رواتب
ات أكرث ،وتجهيز ٍ
يتعاطف آخرون مع أهداف املعارضة .ورمبا يختلف هؤالء يف شأن أعىل ،وامتياز ٍ
ات أحدث .ومن غري املستغرب أن تنشأ
مسائل العقيدة وبرامج التّسليح وطرق التّدريب .كام ميكن للجرناالت
مؤسسي ٌة بني الق ّوات ال ِّنظاميّة؛ بسبب االستياء الذي تشعر
منافساتٌ ّ
الخاصة.
م ّمن تد ّربوا يف أكادمي ّيات ال ّنخبة العسكريّة ،أن يتح ّيزوا ض ّد زمالئهم به ،والحسد الذي تبديه نتيجة األوضاع األفضل للوحدات
ّ
مؤس ٍ
ٍ
سات أدىن شأنًا .ويف
الذين تعلّموا يف ّ
املؤسسة العسكريّة – األمنيّة ،يف اختالف
جيوش أخرى ،كام هي وغالبًا ما ّ
يتجل االنقسام يف ّ
الحال يف كوريا الجنوبيّة وتايالند وإندونيسيا ،متثِّل سنة التخ ّرج من درجات الوالء لل ِّنظام؛ إذ يُر َّجح أن تكون وحدات ال ّنخبة أكرث وال ًء من
األكادمي ّية العسكريّة ً
عامل ها ًّما ،يجري االصطفاف داخل الجيش عىل الجيش ال ِّنظامي الذي يتح ّول والؤه بسهول ٍة أكرب إىل الثّورة.
أساسه؛ إذ مييل أفراد ال ّدفعة الواحدة إىل التّكاتف والتّعاضد طيلة
وبوسعنا أن نذكر أمثل ًة كثري ًة عىل ذلك؛ فقد ّأسس ال ّرئيس الغاين
حياتهم العسكريّة.
كوامي نكروما الحرس ال ِّرئايس يف عام  ،1960وكان وحد ًة بحجم
ٍ
ٍ
وضابط،
جندي
سنوات أن أصبحت 1200
ست
ويف بعض الجيوش ،ينحدر الض ّباط من أصو ٍل اجتامع ّي ٍة مختلف ٍة إىل ح ٍّد رسيّ ٍة ،ما لبثت بعد ّ
ٍّ
الخاص" .وشكّل وجود هذه الق ّوة
نخب اجتامع ّي ٍة ،وعاد ًة ما ينحدرون وأصبح اسمها "فوج الحرس ال ّرئايس
كبريٍ .فقد يكون بعضهم منتم ًيا إىل ٍ
ّ
رشا لالستقالل املهني للجيش ال ّنظامي
رس كانت الخدمة العسكريّة فيها تقلي ًدا عريقًا رفيع الشّ أن ،بينام املوازية املم ّيزة تهدي ًدا مبا ً
من أ ٍ
(((
رس ترى ولصورته ،كام رفع درجة االستياء املوجود من نظام نكروما  .ويف
ينحدر قس ٌم آخر من منابت اجتامعيّ ٍة ّ
أقل نفوذًا؛ أي من أ ٍ
عامل أساس ًّيا يف ارتقاء املنزلة االجتامع ّية .ويف العراق وقع تأسيس الحرس الجمهوري ال ّنخبوي عام  ،1969عىل
االنخراط يف الجيش ً
الخاص،
شخيص لل ّرئيس (الحقًا الحرس الجمهوري
حرس
ّه
ن
أ
اعتبار
ّ
ٌ
ٌّ
6 Debora Yarsike Ball, “Ethnic Conflict, Unit Performance, and the Soviet
Armed Forces", Armed Forces & Society, vol 20, no.2 (Winter 1994), pp. 239258

7 Simon Baynham, The Military and Politics in Nkrumah’s Ghana (Boulder,
CO: Westview Press, 1988), p. 139.
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الخاصة يف الحرس الجمهوري) .وقاتل
وس ّمي أيضً ا ق ّوات الحامية
ّ
ُ
هذا الحرس مبصداق ّي ٍة عالي ٍة يف حروب العراق ،وأصبح يف عهد ص ّدام
قيص مبارش ًة((( .غري أنّه توجد بعض األمثلة،
حسني تحت قيادة ابنه ّ
التي ال تدعم فرض ّية والء ق ّوات ال ّنخبة لل ّنظام؛ فبعد الحرب العامل ّية
الثّانية ،أنشأ إمرباطور إثيوبيا هيال سياليس وحد ًة عسكريّ ًة ذات
ِح َرف ّي ٍة عالي ٍة – تُدعى بالحرس اإلمرباطوري  -تدين له بالوالء شخص ًّيا.
اطوري  -وليس
ويف كانون األ ّول  /ديسمرب  ،1960كان الحرس اإلمرب
ّ
انقالب ،واستوىل لفرت ٍة وجيز ٍة
ظامي  -هو من قام مبحاولة
ٍ
الجيش ال ّن ّ
(((
مستغل وجود اإلمرباطور خارج البالد .
ًّ
عىل العاصمة أديس أبابا،
االنقسامات بين الجيش
وأجهزة ال ّدولة األمنيّة األخرى

املؤسسات ّيون للق ّوات
يف ال ّدول االستبداديّة ،ال يكون املنافسون
ّ
املسلّحة ال ِّنظامية من داخل الجيش بل من خارج هيكله التّنظيمي؛
الشطة الرسيّة ،التي تغدو قويّ ًة وذات حظو ٍة عند ال ّنظام
كالشطة أو ّ
ّ
يل ،أو
(كجهاز ّ
الشطة يف عهد ال ّرئيس التّونيس زين العابدين بن ع ّ
الشطة الرسيّة يف عهد ال ّرئيس ال ّروماين نيكوالي تشاوشيسكو) .وقد
ّ
يكون ال ّدافع وراء إنشاء أجهز ٍة أمن ّي ٍة مختلف ٍة ،هو منح مناصب
قياديّ ٍة ألعضاء األرسة الحاكمة (كالبحرين وليبيا واليمن) ،إضاف ًة إىل
كل منها ونفوذ الق ّوات ال ِّنظام ّية .وينظر
تحقيق التّوازن بني نفوذ ٍّ
الجيش عاد ًة إىل هذه الكيانات بعني ال ّريبة؛ ألنّه يشكِّك يف والئها
السيايس ويف مواقفها املحت َملَة من الثّورة.
ّ
االنقسامات بين فروع الق ّوات المسلّحة

غال ًبا ما يرتبط أفراد الق ّوات الربيّة أو البحريّة أو الجويّة بفروعهم
املعني (ال ّرب أو
التي ينتمون إليها ارتباطًا وثيقًا .والحقيقة أ ّن الفرع
ّ
البحر أو الج ّو) ،هو الذي يش ِّجع مثل هذا الوالء ويغذّيه بعناي ٍة؛
السالح.
ألنّه يع ِّزز يف الجنود روح ال ِّرفاقيّة واالرتباط بذلك ال ّنوع من ِّ
املؤسسة العسكريّة بخصائص مع ّين ٍة؛
ويختص ّ
ّ
كل فر ٍع من فروع ّ
فمثل ،يُع ّد سالح البحريّة يف كثريٍ من الجيوش نخبويًّا ،ويُع ّد سالح
ً
ويعب االرتباط
الج ّو متق ِّد ًما تقنيًّا ومعتا ًدا عىل األوضاع املريحةِّ .
ٍ
بسلوك مناوئٍ لفروع األسلحة األخرى.
السالح عن نفسه
بفر ٍع ما من ّ
8 Ibrahim Al-Marashi, “Iraq’s Security and Intelligence Network: A Guide
and Analysis”, Middle East Review of International Affairs, vol. 6, no.3
(September 2002), available at: http://meria.idc.ac.il/journal/2002/issue3/
jv6n3a1.html.
9 Ernest W. Lefever, Spear & Scepter, Army, Police, and Politics in Tropical
Africa (Washington, DC: Brookings Institution Press, 1970), p. 146.
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ويف كثريٍ من األنظمة العسكريّة ،نجد أحد الفروع (الق ّوات الربيّة
السياسة ،بينام تقنع الفروع األخرى بالبقاء
يف الغالب) منخرطًا يف ّ
محايدةً .ونظام الكولونيالت (العقداء) اليوناين ( )1974 -1967خري
ٍ
كولونيل
ً
عسكري مك َّونٍ من 12
مجلس
مثا ٍل عىل ذلك؛ إذ كان مبنزلة
ٍّ
سالحي الج ّو والبحريّة عدم
من الق ّوات الربيّة .وكان معروفًا عن
ْ
تح ّمسهام ملساندة ال ِّنظام ،كام مل يكن لهام دو ٌر بار ٌز يف الحكم ،حتّى
انقالب
أ ّن ض ّباطًا من البحريّة تو ّرطوا يف أيّار  /مايو  1973يف محاولة
ٍ
مضا ٍّد فاشل ٍة(.((1
االنقسام بين األجيال
(الجنراالت في وجه صغار الضبّاط)

كث ًريا ما يُع ّد التّباين يف وجهات ال ّنظر بني الشّ باب والكهول مصد ًرا
خاص يف الق ّوات
ّ
للصاع.
الصاع بني األجيال عىل نح ٍو ٍّ
ويتجل ذلك ّ
ِّ
املسلّحة .إذ هي تنظي ٌم صارم الرتاتب ّية ،يُرتجم فيه العمر – أي
رتب أسمى ،وإىل رواتب أعىل ،وامتياز ٍ
ات أكرث،
فرتة الخدمة – إىل ٍ
الصغار أن يكونوا أكرث تح ّر ًرا
ومسؤول ّيات أكرب.
ويغلب عىل الض ّباط ِّ
ُ
داعم للعمل
ونزو ًعا نحو ال ّراديكال ّية .وهو ما يُر ِّجح وقوفهم موقفًا ً
الثّوري .عالو ًة عىل ذلك ،ونظ ًرا إىل قرص فرتة خدمتهم يف الجيش ،فإ ّن
ال ّنظام القائم ال مينحهم ّإل صالحيّ ٍ
أقل ،ولهذا يُر َّجح أن يساندوا
ات ّ
الثّورات أكرث من زمالئهم األكرب س ًّنا .ومث ّة العديد من األمثلة عن
انقالبات وثور ٍ
ٍ
ات أيّدها ض ّبا ٌط صغا ٌر ،إثر تعارضهم مع رؤسائهم؛
مثلام حدث يف مرص (سنة  ،)1952ويف تركيا (سنة  )1960والربتغال
(سنة  )1974وغانا (سنة .)1979
تجنيدا إلزام ًيّا
جنود محترفون في مقابل مجنّدين
ً

أي ٍ
جيش ،صفة الجنود الذين يَنضَ ُوون تحت
من أه ّم خصائص ّ
صفوفه ،ومعرفة إن كانوا متط ّوعني بإرادتهم الح ّرة أو مج ّندين لتأدية
الخدمة اإللزام ّية .فاملتط ِّوعون هم مجموع ٌة من الشّ باب والشّ ابات
الذين اختاروا الخدمة العسكريّة مبحض إرادتهم ،وهم أميل إىل تب ّني
الصارم وقيَمه املحا ِفظة .ومن
تراتبيّة الجيش وانضباطه ونظام حياته ّ
جه ٍة أخرى ،ميثِّل املج َّندون جميع مك ّونات املجتمع (أو يُفرتض بهم
أن يكونوا كذلك) ،إذا ما وقع تجنيدهم بكيف ّي ٍة عادل ٍة .وامله ّم هنا،
أ ّن املج َّندين هم عىل األرجح أكرث تعاطفًا مع الثّورة ذات القاعدة
الشّ عبية العريضة ،بينام ير ّجح أن يلتزم املتط ِّوعون مبوقف قيادة
10 Zoltan Barany, The Soldier and the Changing State: Building Democratic
Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americas (Princeton, NJ: Princeton
University Press, 2012), pp. 131-132.
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مواقف الجيوش من ّ
الثورات

الجيش .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املتط ّوعني هم أكرث استعدا ًدا من املج َّندين
الستخدام العنف ض ّد املتظاهرين.
تتّفق انتفاضات القرن الحادي والعرشين جميعها مع هذه االفرتاضات
عمليًّا .فالثّورات التي تحدث يف دو ٍل جيوشُ ها مك َّون ٌة من مج ّندين
ينتمون إىل عا ّمة الشّ عب ،غال ًبا ما تنجح .واألمثلة عىل ذلك كثريةٌ:
رصبيا والجبل األسود ( ،)2000وجورجيا ( ،)2003وأوكرانيا (،)2005
ولبنان ( ،)2005وقرغيزستان ( ،)2005وتونس ( ،)2011ومرص (.)2011
وعىل ال ّنقيض من ذلك ،مل تنجح الثّورات التي وقعت يف ال ّدول التي
تتك ّون جيوشها من متط ِّوعني محرتفني انض ّموا إىل الق ّوات املسلّحة
عرب التط ّوع أو التّجنيد االنتقايئ .ومثال ذلك ما وقع يف بورما (،)2007
وزميبابوي ( ،)2008وإيران ( ،)2009والبحرين (.((1()2011

املسلّحة اإلمرباطوريّة إدار ًة مبارشةً؛ فكان يُرشف شخص ًّيا عىل جميع
القوي الذي يع ّد 400
التقيات ،من "رتبة رائد" وما فوقها ،يف جيشه
ّ
ّ
ألف جندي .هذا ما ح ّول الق ّوات املسلّحة إىل "عمالق ُمقعد" ،غري
قادر عىل القيام بفعلٍ جري ٍء( .((1وباختصارٍ ،فإ ّن تاريخ الجرناالت
عامل ينبغي عىل املحلِّل املتيقِّظ أخذه باالعتبار عندما
كص ّناع قرا ٍر ٌ
يدرس ردة فعلهم تجاه الثّورة.

استقالليّة الجنراالت في اتّخاذ القرارات

ما مدى حريّة الجرناالت يف اتِّخاذ القرارات؟ هل هم مق َّيدون بقرارات
حكّامهم املدنيّني ،أم يُس َمح لهم بات ِّخاذ خيار ٍ
ات مستقلّ ٍة تتعلّق
بشؤونهم املهنيّة؟ إ ّن مأىت طرح هذين السؤالني يكمن يف الفروق
القامئة داخل الق ّوات املسلّحة بني ما يدعوه صامويل هنتينغتون
"السيطرة املوضوع ّية" (تلك التي يتمتّع الجرناالت يف ظلّها بقد ٍر كبريٍ
ّ
و"السيطرة الذّاتيّة" (وهي التي يخضع فيها
من االستقالليّة املهنيّة)ّ ،
الجرناالت لرقاب ٍة دقيق ٍة ،وال يتمتّعون إلّ بح ٍّد أدىن من صالح ّيات
ات ّخاذ القرار)( .((1ففي بعض ال ّدول ،متسك ال ّدولة زمام الجيش بقبض ٍة
السياسة (كاألرجنتني) ،أو بسبب
قويّ ٍة؛ إ ّما بسبب تد ّخلٍ سابقٍ له يف ّ
الخوف من أن تؤ ّدي استقالل ّية قرار الجرناالت إىل زيادة استقالل ّيتهم
السياسة
عن الحكومةّ ،
مم قد يتح ّول يف نهاية املطاف إىل تدخّلهم يف ّ
(كالهند واليابان).
لب املسألة ،يف أ ّن ال ّنخب العسكريّة التي مل تَ ْعتَد اتّخاذ
ويكمن ّ
قرار ٍ
ات مه ّمة ،والتي تكون أنظار الحكّام املدنيّني مسلَّط ًة عليها
باستمرارٍ ،قد ترت ّدد أو متتنع عن اإلقدام عىل فعلٍ حاسمٍ  .ويف بعض
الحاالت ،تشعر هذه ال ّنخب عمل ًّيا بالشّ لل أمام املسؤول ّية الهائلة
امللقاة عىل عاتقها؛ إذ ما املوقف الذي يجب أن تتخّذه تجاه ال ّنظام؟
أهو مساندته أم االنقالب ض ّده؟ وخري مثا ٍل عىل ذلك ما حدث لقيادة
الجيش اإليراين أثناء الثّورة اإلسالمية 1979-1978؛ تلك الثّورة التي
أطاحت بالشّ اه مح ّمد رضا بهلوي .وقد أدار الشّ اه شؤون الق ّوات
11 Lutterbeck, pp. 16-17.
12 Samuel P. Huntington, The Soldier and the State (Cambridge, MA:
Harvard University Press, 1957), pp. 79-83.

العوامل المتعلّقة بال ّدولة
أقل عد ًدا ،وعىل الجيش أن يأخذها بعني االعتبار ،يف ما
متغيات ّ
مث ّة ِّ
املتغيات هي ذات
تعلّق بجانب الدولة من املعادلة .غري أ ّن هذه
ّ
املتغيين األ ّولني؛
أهميّ ٍة شديد ٍة يف معظم الحاالت ،ونعني تحدي ًدا
ّ
فكل من
وهام :معاملة ال ِّنظام للجيش ،وتقييم الجرناالت أداء ال ّنظامٌّ .
حاسم يف موقف الق ّوات
عامل
الطّرفني ميكن أن يقلب امليزان ويصبح ً
ً
املسلّحة من الثّورة.
معاملة النّظام للجيش

بعد استبعاد تأثري العوامل األخرى ،يُالحظ أنّه إذا ما عامل ال ّنظام
الق ّوات املسلّحة معامل ًة ج ّيدةً ،فمن املر ّجح أن يسانده الجرناالت يف
صحيح؛ فإذا كانت معاملة
حال اندلعت ض ّده ثورةٌ .والعكس أيضً ا
ٌ
ال ّنظام للجيش س ِّيئةً ،فري َّجح أن ينقلب العسكر عىل حكّامهم املدن ّيني.
السياق  -عىل ع ّدة عنارص؛
وتنطوي املعاملة املُتَح َّدثُ عنها  -يف هذا ّ
أ ّولها :هل يعتني ال ّنظام بالق ّوات املسلّحة من ال ّناحية املال ّية؛ وذلك
السلك العسكري -
مبنح الجنود املحرتفني بالخصوص الذين هم يف ّ
رواتب وامتياز ٍ
ات الئق ٍة؟
صف وجنو ًدا متط ِّوعني -
ضبّاطًا وضبّاط ٍّ
َ
ثانيها :هل يؤ ّمن ال ّنظام للق ّوات املسلّحة القواعد واألسلحة والوقود
الضورية لتنفيذ مها ّمها؟ ثالثها:
وقطع الغيار وغريها من األدوات ّ
13 Steven R. Ward, Immortal, A Military History of Iran and Its Armed
Forces (Washington: Georgetown University Press, 2009), pp. 210-218.
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والتقيات
هل تتدخّل ال ّدولة يف الشّ ؤون املهن ّية للجيش كالتّدريب ّ
االعتياديّة ،وتحاول التحكّم يف ّ
الخاصة بالحياة
أدق التّفاصيل
ّ
العسكريّة؟ رابعها :هل يستند ال ّنظام إىل مبادئ األقدم ّية والجدارة يف
التقيات داخل صفوف الجرناالت؟ خامسها :هل تو ّرط ال ّدول ُة
إقرار ّ
مهم ٍت مته ِّور ٍة وغري رضوريّ ٍة وتفتقر إىل الشّ عبية يف صفوف
َ
الجيش يف ّ
الجيش؟ سادسها :هل يش ِّجع ال ّنظام عىل جعل الق ّوات الحكوم ّية
شعبي واسعٍ ،وتتمتّع مبنزل ٍة اجتامع ّي ٍة رفيع ٍة؟
تحظى باحرتامٍ
ٍّ

الخارسة بدعم الجيش؛ أل ّن الجرناالت مييلون إىل إلقاء اللّوم عىل
السياسية نتيجة سياساتهم التي أدخلت البالد يف أتون الحرب،
ال ّنخب ّ
ولسوء إدارتهم أثناء خوض الحرب .عالو ًة عىل ذلك ،غال ًبا ما تتع ّرض
حرب طويل ٍة مضني ٍة وخارس ٍة .ومن
كتلة الض ّباط والجنود للتفكّك ،إثر ٍ
الصدد ،نذكر :كومونة باريس عام ،1871
أكرث األمثلة وضو ًحا يف هذا ّ
وعد ًدا كب ًريا من الثّورات التي أعقبت الحرب العامل ّية األوىل يف عام
( 1918كال ّنمسا وأملانيا واملجر).

املتغي يف ح ّد ذاته متع ّدد
ومن امله ّم التأكيد هنا عىل أ ّن هذا
ّ
الجوانب .فإدارة ال ّنظام للق ّوات املسلّحة ،تقوم يف نهاية املطاف عىل
ع ّدة عنارص :ال ّرواتب ،واالمتيازات ،وامتالك األسلحة ،ودرجة تدخّل
والسامح للجيش بالقيام بأنشط ٍة إضافيّ ٍة (كاألعامل ،واإلعالم...
ال ّدولةّ ،
فربا ينقلب ض ّد ال ّنظام
إلخ) .وحتّى يف حالة االعتناء ج ّي ًدا بالجيشّ ،
السيايس.
ُلب مصالحه األخرى؛ كاملنزلة االجتامعيّة أو ال ّنفوذ ِّ
إذا مل ت ّ
مثال عىل ما ذهبنا إليه ،ويتمثّل يف الجيش املرصي إبّان
وهنا نذكر ً
االنتفاضة األخرية .فعىل ال ّرغم من أنّه كان مح ّط عناي ٍة ماليّ ٍة كبري ٍة
بالسامح له بإدارة جز ٍء كبريٍ من االقتصاد
(مبنح ال ّرواتب الج ّيدة ،أو ّ
حصله من االمتيازات .ويعود ذلك
املرصي) ،فإنّه مل يكن مقتن ًعا مبا ّ
السيايس ،وال س ّيام
إىل
ٍ
أسباب ع ّد ٍة ،نجملها يف التايل -1 :تراجع نفوذه ّ
يف مواجهة جهاز األمن ال ّداخيل -2 ،ازدراؤه الشّ ديد البن مبارك القوي
جامل ،الذي كان يُه َّيأ لخالفة والده -3 ،عجز ال ّنظام عن إيجاد الحلول
ملشاكل البطالة والتطرف اإلسالمي.

توجيهات النّظام للجيش

نظرة الجنراالت إلى النّظام القائم

كيف تق ِّيم القيادة العسكريّة العليا ال ّنظام؟ هل يَ ُع ّد الجرناالت
خب السياسيّة رشعيّةً؟ هل يعتقدون أ ّن ال ّنظام يحظى بالشّ عبية
ال ّن َ
يف املجتمع عمو ًما ،أم يرون أ ّن غالب ّية الشّ عب راغب ٌة يف استبداله؟
وشعبي وتسعى
قوي
إ ّن مساندة ال ّنخب العسكريّة نظا ًما تعتقد أنّه ٌّ
ٌّ
أقل ّي ٌة صغري ٌة من املتم ّردين ال ّراديكاليني إلطاحته ،هو موقف م َر َّج ٌح
أكرث من تأييد تلك النخب لنظامٍ تع ّده ضعيفًا وفاق ًدا للشّ عبية ومن
ومم ال ّ
السلبية لرشع ّية
السهل إسقاطهّ .
ّ
شك فيه أ ّن نظرة العسكر ّ
ال ِّنظام ،كانت من األسباب املهمة لتأييد الجيش للثّورات يف رومانيا
( )1989وتونس ( )2011ومرص (.)2011
كام يصبح موقف الجيش من رشع ّية ال ِّنظام بعد الهزمية العسكريّة
موقفًا سلبيًّا يف الغالب .وكث ًريا ما تحظى الثّورات يف أعقاب الحروب

تحتاج الق ّوات املسلّحة أثناء االنتفاضات الثّورية إىل أوامر ال لبس
فيها من قادتها املدن ّيني .ومن تلك األوامر ما يتعلّق بطبيعة املرحلة
وبأي طريق ٍة؟ فهل تستخدم
يتعي عىل الجيش أن يتدخّل فيهاّ ،
التي ّ
الشطة ض ّد املتظاهرين ،أم عليها أن تلجأ إىل األسلحة الثّقيلة
أسلوب ّ
والذّخرية الحيّة ض ّدهم؟
إ ّن عىل القادة السياسيّني أن يتّخذوا هذه القرارات وأن ينقلوها
بوضو ٍح إىل القيادة العسكريّة .فإذا تلقّت أهدافًا واضح ًة من
رصف يف التّعامل مع
القيادة السياسيّة ،فإ ّن قيادة الجيش تت ّ
ٍ
إشارات متضارب ًة أو رسائل
عم إذا تلقّت
الثّورة بكيف ّي ٍة مختلف ٍة ّ
أي توجي ٍه عىل اإلطالق .ومن السهل
مرت ّدد ًة أو متناقض ًة أو مل ّ
تتلق ّ
تقدير أهم ّية الفروق بني القيادة الواضحة والقيادة املرتبكة إذا
قارنّا التّوجيه الذي تلقّاه الجيش اإلمرباطوري ال ّرويس عشيّة انتهاء
الحروب الخارسة يف ثورة عام  1905الفاشلة ،بالتّوجيه الذي تلقّاه
يف ثورة شباط  /فرباير  1917املنترصة(.((1

العوامل المجتمعيّة
يشكّل املجتمع الذي ينرث بذور الثّورة ،املصدر ال ّرئيس الثّالث
للمعلومات املتوفِّرة عن الثّورة بال ّنسبة إىل الجيش .ويتأث ّر سلوك
بالسامت املختلفة للتظاهرات .إذ غال ًبا
الجيش تجاه الثّورة كث ًريا ّ
ما يُح ّدد حجم التظاهرات ر ّدة فعل الجيش ويق ّرر تدخّله أو عدم
تدخّله لقمعها .بيد أ ّن تركيبة املحت ّجني وطبيعة االحتجاجات ،من
شأنهام التّأثري بقوة يف كيفيّة ر ّد الجيش عىل تلك التظاهرات .ومث ّة
عوامل مجتمع ّي ٌة أخرى تنضاف إىل ذلك؛ هي تص ّور الجرناالت لحجم
ال ّدعم الشّ عبي للثّورة ،ودرجة التّهديد الذي متثّله بالنسبة إىل ال ّنظام.
14 Theda Skocpol, State and Social Revolutions: A Comparative Analaysis
of France, Russia and China (Cambridge University Press, 1979), pp. 95-99.
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مواقف الجيوش من ّ
الثورات

حجم التظاهرات
وتركيبة المشاركين فيها وطبيعتها

يضطلع حجم االحتجاجات بدو ٍر كب ٍري يف تحديد سلوك الجيش.
الشطة أو
الصغرية ال تستدعي التدخّل عادةً؛ أل ّن بوسع ّ
فالتظاهرات ّ
األجهزة األمنيّة أو الق ّوات شبه العسكريّة أن تتعامل معها .وإذا وقع
ٍ
(وخصوصا
احتجاجات صغري ٍة نسب ًّيا
نرش وحدات الجيش ملواجهة
ً
ٍ
عربات مصفّح ٍة ت ُستخدم
إذا ما وصلت إىل مكان االحتجاجات يف
غال ًبا للتّخويف ال غري) ،ففي ذلك إشارة إىل أ ّن ال ّنظام مص ِّم ٌم عىل
سحق االضطرابات برسع ٍة .وكلّام اتّسعت رقعة التظاهرة ،ازداد
احتامل تدخّل الجيش ال ّنظامي ملواجهتها .فالتظاهرات الحاشدة
التي يشارك فيها عرشات اآلالف من املحت ّجني ،تؤ ّدي عمو ًما إىل نرش
واضح بني حجم الحشود
وحدات الجيش .ومع ذلك ،ليس مث ّة راب ٌط
ٌ
واحتامل فتح الجيش ال ّنار عليها .ويتوقّف قرار الجيش بإطالق ال ّنار
ابطي :تركيبة التظاهرات ،وطبيعتها.
عىل املتظاهرين عىل عاملني مرت ْ
إ ّن أه ّم ما يح ّدد سامت التظاهرات ،هو معرفة هويّة املتظاهرين؛
أي إن كانوا ميثِّلون طيفًا واس ًعا من املجتمع ،أم فئ ًة ٍ /
فئات مع ّين ًة
منه؟ كام أ ّن احتامل استخدام الجيش للعنف إذا كان املتظاهرون
رجال ونسا ًء
مم لو كانت التظاهرة تض ّم ً
شبابًا راديكاليّني أكرب بكثريٍ ّ
عامل
كل األعامر ،ميثّلون رؤى سياس ّية مختلفة .ويوجد ٌ
وأطفال من ّ
ً
آخر مه ٌّم ،هو الهويّة ال ّدينية  -العرقيّة للمتظاهرين ،وال سيّام إذا
السائدة يف الجيش .ولقد
كانت مختلف ًة عن الهويّة ال ّدينية-العرق ّية ّ
السبب األه ّم وراء دعم الجيش البحريني نظام امللك حمد يف
كان ّ
الثّورة األخرية ،االختالف بني الهويّة ال ّدينية للجيش وال ّنخب الحاكمة
(مسلمني س ّنة) من جهة واملتظاهرين من جه ٍة أخرى (معظمهم من
األغلبيّة الشّ يعية امله ّمشة).
ويتّخذ بعض االحتجاجات صــورة مسري ٍة سلميّ ٍة ،بينام تتح ّول
ٍ
مواجهات جسديّ ٍة مع ق ّوات األمن أو مع
احتجاجاتٌ أخرى إىل
للسلطة أو حتى مع املا ّرة يف الطّريق .ومن الواضح
متظاهرين مناوئني ّ
أن طبيعة االحتجاجات تدخل يف ح ِّيز تحديد كيف ّية تعامل الجيش
معها .وعىل العموم ،كلّام كانت االحتجاجات أكرث عنفًا ،زاد احتامل
مواجهة الجنود لها ٍ
بعنف .ومن ال ّنادر عمل ًّيا ،أن ينزل الجيش ملواجهة
تظاهر ٍ
ات سلم ّي ٍة منظّم ٍة قانون ًّيا .وإذا حدث ذلك وفعل ،فمن ال ّنادر
أن يقمعها ٍ
السلمية أحيانًا،
بعنف .وقد يقوم الجيش بسحق املسريات ّ
لك ّن هذا األمر نادر الحدوث بالتّأكيد ،كام قد تن ُدر يف الغالب مهادنة

ال ّنظام للمتظاهرين .ومن األمثلة القريبة عىل ذلك :قمع الجيش
السوري العنيف لالحتجاجات السلم ّية يف درعا (آذار /مارس .)2011
سج ُّ
ل سلوك الجيش تجاه المجتمع
ِ

املؤسسة العسكريّة ليست جز ًءا من ال ّدولة فحسب ،بل هي أيضً ا
إ ّن ّ
من املجتمع الذي ينتمي أفرادها إليه .وير َّجح أن يؤث ِّر سلوك الق ّوات
جانب من الثورة يجب
أي
ٍ
املسلّحة تجاه املجتمع يف حساباتها بشأن ّ
أن تتدخّل لصالحه .فالجيش الذي يقمع التظاهرات بوحشيّ ٍة ،وينتهك
حقوق اإلنسان ،ويتو ّرط يف أعامل فسا ٍد واسعة ال ّنطاق ،ويعامل
ال ّناس عمو ًما معامل ًة سيّئةً؛ سيقف مع ال ّنظام القائم عىل األرجح،
ولن يدعم القوى الثّورية التي ما إن ينقشع غبار الثّورة حتّى تخضعه
مثل
السبب ،من غري املستغرب ً
السابقة .ولهذا ّ
للمحاسبة عىل جرامئه ّ
تخل الكتلة العسكريّة الحاكمة يف تشييل عن السلطة يف عام ،1990
ّ
السابق حصان ًة من املحاسبة عىل
برشط
أسايس يتمثّل يف منح ال ّنظام ّ
ًّ
انتهاكات حقوق اإلنسان املرت َكبة يف املايض.
شعبيّة الثّورة

عامل آخر يدخل يف حسابات الجيش ،بشأن كيف ّية التّعامل مع
مث ّة ٌ
الثّورة ،وهو تص ّور الجرناالت لل ّدعم الشّ عبي الذي تحظى به الثّورة.
فإذا استثنينا تأثري العوامل األخرى املذكورة أعاله ،فإ ّن الجرناالت
اجتامعي واسعٍ.
يدعمون الثّورة عىل األرجح ،عندما تحظى بدعمٍ
ٍّ
والعكس صحيح؛ إذ من املستبعد أن تنال مساندة الجيش إذا مل
تدعمها رشيحة واسعة من السكان.
الــروري معرفة جميع
ومع ذلــك ،وكام هي الحال دو ًمــا ،من ّ
مثل امتيازات كثرية
جوانب الحالة العيان ّية .فإذا كان لدى الجرناالت ً
سيخرسونها إذا ما أطاحت الثّورة ذات القاعدة الشّ عبية العريضة
بال ّنظام ،فإنّهم سيقفون ض ّد الث ّوار .وسيتّخذون املوقف نفسه إن
مثل يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتوقّع أن يخضع
تو ّرط الجيش ً
للمحاسبة أو أن يقوم النظام الجديد بتخفيضات كبرية يف موازنة
الدفاع .ومن األمثلة الحديثة عىل ذلك االنتفاضة يف سورية؛ إذ مل متنع
قاعدتها االجتامعيّة العريضة النخب َة العسكريّة العلويّة من القتال
حتى ال ّنهاية؛ ألنها ال تنتظر رحم ًة من جانب الثّورة يف حال انتصارها،
الصاع وتاريخ ال ّنخبة العسكريّة العلويّة يف عهد آل
نظ ًرا إىل تاريخ ِّ
األسد (حافظ األسد [ ]2000-1970وابنه بشار [منذ عام .)]2000
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الحال يف البحرين  -مل يرتك تدخّل مجلس التّعاون الخليجي لدعم
مساعي الث ّوار للحصول على دعم الجيش
أي أث ٍر يف حساب ال ّنخب العسكريّة البحرينيّة؛ نظ ًرا
الصور املتكررة يف الثّورات قيا ُم املعارضني بوضع باقات ال ّزهور ال ّنظام القائم ّ
من ّ
ّ
عىل أبراج الدبابات التي أُرسلت لتخويف املحتجني أو إطالق النار إىل والئها ال ّراسخ للملك .واقترص دور التدخل عىل تسهيل عملهم يف
ّ
ّ
عليهم .فغالبا ما يدرك املشاركون يف الثّورة أنّه ال مفر لهم من قمع املعارضة.
ُ
َّ
ً
الحصول عىل دعم الجيش؛ حتى يحقّقوا االنتصار .وتاريخ الثّورات لقد ُعرف عن بعض الجيوش عدم دخولها يف معارك مع الق ّوات الغازية
ٌ
ظل الجيش التشيكوسلوفايك
فمثلّ ،
حافل مبناشدات الث ّوار للجنود من خالل دعوات التآخي والحمالت يف كثريٍ من األوضاع املختلفةً .
تدريب واملسلَّح أفضل تسلي ٍح يف ثكناته أثناء احتالل
السخط الشّ عبي وتر ّدي ال ّروح املعنويّة املد ّرب أحسن
ٍ
اإلعالمية ومحاوالت استغالل ّ
ٍ
يف صفوف الق ّوات املسلّحة ،وإطالق الوعود بات ّباع
تصب القوات األملانية للبالد عام  .1938وبعد ثالثني عا ًما ،اجتاحت
سياسات ّ
السوفييتية مدعوم ًة من ال ّدول األعضاء يف حلف وارسو
يف صالح املتعاطفني مع الجيش ومع االنتفاضة يف حال انتصارها .الق ّوات ّ
ويف معظم الحاالت ،يكون ض ّباط ال ّرتب ال ّدنيا
واملتوسطة وض ّباط تشيكوسلوفاكيا لقمع حركة ربيع براغ اإلصالحيّة .وم ّر ًة أخرى تخلّف
ّ
ّ
الصف والجنود العاديون أكرث تقبّ ًل ملناشدات الث ّوار من الجرناالت؛ جيش الشّ عب التشيكوسلوفايك عن قتالها .إ ّن من شأن االمتناع عن
ٍ
معلومات مفيد ًة أيضً ا؛ لتحليل الخرباء ،وللتعامل
ألنّه غالبًا ما تكون رواتبهم متدنّي ًة نسبيًّا ،ويشكون املعاملة السيّئة ،القتال ،أن يق ِّدم
ويتوقّعون مكاسب ّ
أقل من الض ّباط الكبار إذا استمر ال ّنظام القائم .املحت َمل للجيش مع االضطرابات املحل ّية.
ولقد استخدم الث ّوار دعوات التآخي عىل نطاقٍ واسعٍ يف كثريٍ من
ّ
الثّورات؛ مثل فرنسا ( ،)1871 ،1848 ،1789وروسيا ( ،)1917واملجر الم ّد الثوري
( ،)1956وإيران ( ،)1979والثّورات العربيّة الحديثة كافّةً ،باستثناء تشهد لحظاتٌ نادر ٌة يف التّاريخ تعاق ًبا رسي ًعا لعد ٍد من الثّورات؛ إذ عاد ًة
ثورة البحرين.
ما متت ّد "العدوى" الثّورية إىل الدول املجاورة .وت ُدعى هذه الظّاهرة بـ
الشقية عام ،1989
"امل ّد الثّوري" .وقد حدثت هذه الظاهرة يف أوروبّا ّ
المتغيّرات الخارجيّة
السابق (يف الفرتة املمت ّدة من 1990
ويف جمهوريّات االتِّحاد السوفييتي ّ
ٍ
حاالت
الشق األوسط وشامل أفريقيا عام  .2011ويف
إىل  ،)2008ويف ّ
إ ّن جميع العوامل املؤث ّرة يف كيفيّة تعامل الجيش مع الثورة ،هي
نادر ٍة ج ًّدا ،تنتقل الثّورات فعليًّا من قا ّر ٍة إىل أخرى ،كام حدث بني أوروبّا
عوامل داخل ّيةٌ؛ مبعنى أنّها تنبع من داخل الجيش أو من ال ّدولة أو
اللتين ّية يف الفرتة املمت ّدة من 1848إىل  .((1(1849فكيف يؤث ّر
وأمريكا ّ
من املجتمع .ومع ذلك ،فرمبا يكون للمحيط الخارجي  -اإلقليمي هذا امل ّد الثّوري يف حسابات الجرناالت؟ إ ّن الض ّباط الذين شاهدوا للت ّو
وال ّدويل  -تأث ٌري ما يف موقف الجيش من الثّورة؛ إذ قد ِّ
يغي قرار نظا ًما يسقط يف دول ٍة مجاور ٍة ،سيضعون ذلك يف حسبانهم ،وسيميلون
الجرناالت املتعلّق بكيفيّة التعامل مع الثّورة.
إىل دعم الثّورة يف بلدهم أكرث من الوقوف يف وجه "م ّد التاريخ"
والوقوف إىل جانب ما يع ّدونه قضي ًة خارسةً .وعىل ال ّنقيض من ذلك،
إمكانيّة التد ّ
خل الخارجي
يضاعف املص ُري الذي لق َيه الحكّام الديكتاتوريون يف أماكن أخرى من
إ ّن إمكان ّية التدخّل الخارجي يف كثريٍ من األوضــاع ،هي
فمثل أدرك القادة
املتغي جهد الجرناالت للبقاء يف السلطة وسحق الثوراتً .
ّ
ٍ
انتفاضات ثوريّةً .وهنا يُطرح البورميون أثناء "ثورة الزعفران" عام  2007أن مصريهم لن يكون أفضل
الخارجي األه ّم يف ال ّدول التي تشهد
سؤاالن أساس ّيان :هل مث ّة إمكان ّي ٌة واقع ّي ٌة للتدخّل الخارجي؟ ولصالح من مصري تشاوشيسكو .كام ال يسع أح ًدا التّشكيك يف أ ّن مصري القذّايف
رضا يف ذهن بشار األسد
من ستتدخّل القوى الخارجيّة :لصالح الثّورة أم لصالح ال ّنظام القائم؟ والقادة اآلخرين املخلوعني يف املنطقة ،كان حا ً
عند اندالع الحرب األهل ّية يف سورية(.((1
وعىل ال ّرغم من أ ّن خطر التدخّل الخارجي غري مطرو ٍح يف كثريٍ من
الصعب إغفال أهم ّيته كمعطى يف بعض الحاالت15 Kurt Weyland, “The Diffusion of Revolution: ‘1848’ in Europe and Latin .
الثّورات ،فإنّه من ّ
America”, International Organization, vol. 63, no.3 (July 2009), pp. 391-423.
ففي ثورة ليبيا التي وقعت مؤ ّخ ًرا ،دفعت الغارات الجويّة املتوقَّعة
16 Christina Fink, “The Moment of the Monks: Burma, 2007”, in Adam
لحلف ال ّناتو الكثريين من ضبّاط القذّايف إىل االنشقاق ،بل وإىل
Roberts and Timothy Garton Ash, (eds.), Civil Resistance and Power Politics
ٍ
ٍ
حاالت أخرى  -كام هي
حاالت كثري ٍة .ولكن يف
االنضامم إىل الث ّوار يف
(Oxford: Oxford University Press, 2009), p. 361.

دراسات وأوراق تحليليّة
مواقف الجيوش من ّ
الثورات

انفتاح الضبّاط على الخارج

وخاص ًة ذوي ال ّرتب العليا  -عىل الخارج،
إ ّن انفتاح ض ّباط الجيش -
ّ
عامل يؤث ّر يف سلوكهم تجاه الثّورات .ففي الغالب ،ال
قد يصبح ً
تقترص األهداف املض َم َرة والرصيحة لل ّدول التي تعلّم ضبّاطًا أجانب
مؤسساتها التّعليمية ،عىل تقديم التّدريب املهني؛ بل تجعلهم
يف ّ
يل
رشبون القيم السياسيّة لهذه ال ّدول .برز ذلك عىل نح ٍو ج ٍّ
أيضً ا يت ّ
أثناء الحرب الباردة ،عندما كان الض ّباط األجانب يدرسون يف االت ّحاد
السوفييتي أو الواليات املتّحدة األمريكيّة أو اململكة املتحدة؛ إذ كان
ينتظر من هؤالء أن يصبحوا مؤيدين لل ّدول املضيفة.
ويف عامل ما بعد الحرب الباردة بالخصوص ،يتلقّى الض ّباط األجانب
تعليم يف
املؤسسات العسكريّة لل ّدول الدميقراطيّة
ً
ال ّدارسون يف ّ
العالقات الدميقراط ّية بني املدن ّيني والعسكر .فإذا ترك هذا التّعليم
ميل للتّعاطف مع
أث ًرا يف رؤية الضبّاط للعامل ،فرمبا يصبحون أكرث ً
اطي .ومع ذلك ،فإ ّن العالقة
الثّورات التي تهدف إىل إقامة حكمٍ دميقر ٍّ
عامل قليل األثر يف موقفهم من الثّورات ،ومن املستب َعد
بالخارج ،تُع ُّد ً
أن يفوق أث َر العوامل األكرث أهم ّيةً؛ كتعامل ال ّنظام مع الق ّوات
املسلّحة ،واالنقسامات داخل ال ّنخب العسكريّة .ويف بعض األحيان،
قد تجعل ال ّدراسة يف الخارج الض ّباط معادين لل ّدولة املضيفة .ومن
األمثلة عىل ذلك :منغستو هيال مريام الذي كان ضابطًا إثيوبيًّا واع ًدا،
درس يف الواليات املتّحدة ستّة أشه ٍر يف عام  .1967فقد منت لدى هذا
ٍ
زعيم
الضّ ابط مشاعر معادي ٌة لألمريكان ،وأصبح بعد عرش
سنوات ً
(((1
للمجلس العسكري الشّ يوعي الحاكم ونظامه القاتل .
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يف كانون األول  /ديسمرب  ،1989ق ّرر الجيش ال ّروماين  -وبعد فرت ٍة
قصري ٍة من الرت ّدد  -أن يدعم الشّ عب ض ّد نظام تشاوشيسكو؛ لع ّدة
مؤسس ًّيا
أسباب متوقَّع ٍة .فقد كان جيشً ا من املج ّندين ،تختلف قيادته ّ
الشطة الرسيّة التي كانت تتمتّع مبعامل ٍة تفضيل ّية من ال ِّنظام.
مع ّ
ومل يكن احرتام الجرناالت كب ًريا لنظام تشاوشيسكو ،يف حني واجهوا
تظاهر ٍ
ات سلم ّي ًة حاشد ًة ميثِّل املشاركون فيها املجتمع ال ّروماين برمته،
(((1
الشقية .
وكانوا موقنني بزوال األنظمة الشيوع ّية املتسارع يف أوروبا ّ
وقد نجحت الثورة ،وكانت حالة التغيري العنيف الوحيدة لألنظمة يف
املنطقة ،بفضل الدعم الحاسم للجيش.
مل يكن نظام الجرناالت يف بورما عرض ًة لخط ٍر ج ّدي يف عام ،2007
أسباب ميكن توقّعها؛ وأه ّمها أ ّن القيادة العسكريّة ،قد بقيت
لع ّدة
ٍ
من دون ٍّ
السلطة ،عىل ال ّرغم من
شك مو ّحدة ال ّرغبة يف البقاء يف ّ
إجامعها عىل رفض استخدام العنف ض ّد ال ّرهبان الع ّزل .لقد كان
القادة العسكريّون هم ال ّنظام ،وكان الجيش ق ّو ًة محرتفةً .ومل ينجح
ربا أل ّن املنشقّني املحت َملني
الث ّوار يف إقناع الجنود مبساندة قضيتهمّ ،
قد أدركوا أنّهم قد يدفعون هم الثمن يف ال ّنهاية ،إذا مل تتمكّن
االنتفاضة من إسقاط الجرناالت(.((1

لقد كان دعم الجيش التّونيس النتفاضة بالده متوقَّ ًعا ،مثلام كانت
معارضة الجيش البحريني العنيفة للتظاهرات أم ًرا متوقَّ ًعا .ذلك أ ّن
الجيش األ ّول كان جيشا من املج َّندين اإللزام ّيني ،وكان جز ًءا هامش ًّيا
مؤسسة بن عيل األمنية ،األمر الذي جعل رشع ّية ال ّنظام ضعيف ًة
من ّ
يف نظر الجنود ،بينام حظيت االنتفاضة بشعب ّي ٍة واسع ٍة ،وكان الجنود
منفتحني عىل دعوات التآخي .أ ّما الجيش الثّاين ،فقد كان جيشً ا
من املوالني لل ِّنظام واملرتزقة م ّمن لديهم مصلح ٌة وجوديّ ٌة يف سحق
تظاهر ٍ
أي فرص ٍة لكسب
ات تغلب عليها أكرثيّ ٌة شيع ّيةٌ ،ال متتلك ّ
العسكر إىل صفّها .كام كان الجيش يحظى مبعامل ٍة ج ّيد ٍة من جانب
الخالصة :أربعة سيناريوهات
تدخل من حلفاء البحرين الخارجيني لدعم إجراءاته.
ال ّنظام ،ويتوقع ً
(بعد فوات األوان)
من الواضح أن توقّع سلوك الجيوش تجاه الثّورات ،مل يكن عىل درج ٍة
الصعوبة يف جميع الحاالت؛ نظ ًرا لكرثة العوامل
السهولة أو ّ
تقدم دراسة العوامل املذكورة أعاله زا ًدا ها ًّما للمحلّلني ،يسمح لهم واحد ٍة من ّ
السؤال امله ّم
ّعات مدروس ٍة ملواقف الجيوش من الثّورات املستقبلية ،التي يُحتمل أن تؤث ِّر فيه .ومع ذلك ،فإ ّن مقاربة هذا ّ
بوضع توق ٍ
ّ
بالطريقة الشّ املة واملنهجيّة التي أقرت ُحها ،تؤ ِّمن أدا ًة مفيد ًة للمعنيني
صحيح أنّنا وصلنا إىل هذه ال ّنتائج بعد
وللآمل ال ّنهايئ لهذه الثّورات.
ٌ
بالسلوك املحتمل للقادة العسكريّني تجاه الثّورات يف املستقبل.
نبي أ ّن موقف الجيوش يف
وقوع الثّورات العرب ّية ،لكن بوسعنا أن ّ
بعض الثّورات األخرية ليس باملستغرب ،وكذلك نتيجة الثّورات نفسها.
17 Dawit Shifaw, The Diary of Terror: Ethiopia 1974 to 1991 (Bloomington,
IN: Trafford, 2012).

18 Zoltan Barany, Soldiers and Politics in Eastern Europe, 1945-1990
(London: Macmillan, 1993), pp. 155-159.
19 Fink, pp. 354-370; Mary P. Callahan, “Myanmar’s Perpetual Junta”, New
Left Review, vol. 60 (November-December 2009), pp. 27-63.

