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الجيش والحكم عرب ًيا :إشكاليات نظرية
Army and Political Power in the Arab World:
Theoretical Challenges

ً
ً
عارضا من
خطــأ ،أو
تعالــج هــذه الدراســة العالقــة بيــن الجيــش والسياســة ،ليســت بوصفهــا
نتاجا لمراحل تاريخية ،ولطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها
عوارض االبتالء العربي ،بل ً
وبنيتهــا وعملية التحديث فيها .وتنطلق الدراســة من فرضيــة مؤداها :أنّه ال يوجد جيش بعيد
ً
حديثا دورًا في بناء الدولة،
وأن للجيوش في الدول المســتقلة
عن السياســة بحكم تعريفهّ .
وفــي تســريع عمليــة االنتقــال من مرحلــة إلى أخــرى .وتركز الدراســة علــى تط ّلــع الجيش إلى
السياسة بالمعنى الضيق ،أي ممارسة الحكم واالستيالء عليه .وتميز بين مفهو َمي "الثورة"
و"االنقالب" مقدمة للوقوف على تجارب وحاالت تاريخية مختلفة قام فيها العسكر بدور مهم
في عملية التغيير السياسي واالجتماعي .ومع جزمها بصعوبة التوصل إلى نظرية وقانون
يضبطــان عالقــة الجيــش بالحكــم وتصرّفــه فيه ،تحــاول الدراســة التمييز بين انقــاب النظام
علــى عمليــة سياســية أطلقهــا ،وانقالب ضبــاط راديكاليين بهــدف إصالح النظــام أو تغييره،
كما تحاول استنباط أبرز السمات المشتركة لالنقالبات العسكرية.
كلمات مفتاحية :الجيوش العربية ،الجيش والحكم ،االنقالبات العسكرية ،الدولة الوطنية
العربية.
This study examines the relationship between the military and politics in the Arab
world, not as a flaw or symptom of an Arab predicament, but as a product of history
and a result of the nature, formation and structure of the Arab state. The study starts
from the presumption that, by definition, there is no military without politics, since
armies have historically played a key role in establishing modern states in developing
countries and in accelerating the process of transition. The study distinguishes
between “revolution” and “coup”. While acknowledging the challenges in developing
a theory or law to account for the army’s relationship with political rule, the study
attempts to highlight five key commonalities among military coups. The study also
discusses the military coup’s need for an alliance with civil and political forces in
order to prevail.
Keywords: Arab Armies, Army and Political Power, Military Coups, Arab
National State.
*

مفكر عريب ،املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
Arab Public Intellectual , General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.

*

7

العدد 22

8

أيلول  /سبتمبر 2016

مقدمة

(((

ليست هذه مقدمة لدراسة مجال الجيش والسياسة بصورة عامة ،بل
محاولة يف تحديد املوضوع يتبعه تحليل عيني لبعض جوانب تدخّل
الجيوش العربية املبارش يف الحكم ،ثم استنتاج مقوالت نظرية بنا ًء
ٍ
تعميامت
عىل ذلك .فمن الصعب ،إن مل يكن من املستحيل ،إطالق
عابرة للزمان واملكان حول الجيش والسياسة ،أي خارج السياق
التاريخي ،مبا فيه التاريخ املحيل ،والثقافة ،والبنية االجتامعية وغريها.
تروم املحاولة النقد ،من دون االنزالق إىل تعداد املساوئ بوصفه
مقدمة للوعظ .والنقد هنا رديف للنظرية .ورجال النقد ال تقفان
عىل ما يجب أن يكون ،بل عىل ما هو قائم من عالقة بني الجيش
والسياسة ،ليس بوصفه خطأً ،أو عارضً ا من عوارض االبتالء العريب ،بل
نتاج مراحل تاريخية وبنى اجتامعية واقتصادية وثقافة .إ ّن تحليل
الظواهر انطالقًا من تاريخيتها وإعادة إنتاجها نظريًا ،ودحض ما
ينترش من أساطري وأفكار مسبقة هي مكونات النقد الذي نقصد ،أما
اإلجراء النقدي الذي يتلوه ف ُيتّخذ من خالل تبيني التوتر بني نتائج
التحليل ورضورات التحول الدميقراطي عرب ًيا ،وهي شاغلنا الراهن.
وتوخ ًيا للوضوح سنقوم بداي ًة ببعض التحديدات لحرص املوضوع،
ولو كان نظريًا:

• •نعني بالجيش هنا ما يجمع الجيوش الوطنية الحديثة؛ أي
القوات املسلحة املنظمة يف فرق وأسلحة وفيالق وكتائب أو غريها
من التشكيالت املدربة عىل الطاعة مبوجب تراتبية واضحة يف
تسلسل األوامر من الجندي وحتى قيادة الجيش ،التي تقوم لغرض
الدفاع عن دولة ،وقد تتدخَّل أيضا للحفاظ عىل استقرارها الداخيل(((.
وال نقصد القوى غري النظامية املسلحة يف خدمة عقيدة أو طبقة
أو قضية أو حزب .كام ال نقصد أيضً ا فيالق فرسان يل ّبون الدعوة
للخدمة العسكرية ،ومعهم جنودهم ،وينضمون إىل حملة عسكرية
بنا ًء عىل طلب امللك أو اإلمرباطور ،ويديرون إقطاعية يف حياتهم
العادية ،أو يجبون الرضائب للسلطان ،مع أ ّن هذه األخرية سميت
جيوشً ا يف املايض .املقصود يف هذه الدراسة هو الجيش النظامي
التابع لدولة .وهو غال ًبا ما يرتبط به يف عرصنا جيش احتياط ،وحتى

 1نص الورقة التي قدمها الدكتور عزمي بشارة محارضة افتتاحية يف مؤمتر "الجيش
والسياسة يف مرحلة التحول الدميقراطي يف الوطن العريب" الذي عقده املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات يف  3-1ترشين األول /أكتوبر .2016
وسعت جيوش كثرية يف العامل املعارص مفهومه ليشمل حراسة الدستور
 2وهو التدخل الذي ّ
(أو النظام) القائم ،ضد عدم االستقرار ،وضد الجديد أيضً ا ،وعدّه بعض الباحثني مستحقًا
تسمية الحرس أو الحراسة ،ومنها الربيتوريانية املستمدة من الحرس الربيتوري الروماين.

إذا تع ّزز يف الحروب وحاالت الطوارئ بقوات تعبئة شعبية وغريها،
تبقى نواته األساسية قوات نظامية دامئة مؤلفة من ضباط وجنود
محرتفني خاضعني لقيادة.
ورمبا كان الجيش النظامي األول يف التاريخ هو الجيش االنكشاري
العثامين((( .وليس صدفة أنه بني من أرسى وصبية مخطوفني منتزعني
من أهاليهم ،يف الواقع ،كانوا يجلبون إىل معسكرات خاصة يخضعون
فيها لتدريب ريايض وعسكري وديني ،وتثقيف عىل الوالء للسلطان.
ويجري تدريب بعضهم للعمل يف ديوان السلطان ،ومرافقه املختلفة.
ومن زاوية نظر موضوعنا ،كانت هذه األساليب ما يلزم فعله لتجاوز
العالقات االجتامعية والوالءات والعصبيات التي تفصل األفراد (الرعية)
عن الحكام ،وذلك لبناء والء مبارش للسلطان .فلم تكن الدولة الحديثة
قد قامت بعد ،ومل يقم لها جيش يجمعه الوالء للوطن .والطريق
الوحيد إلنتاج هذا الوالء املبارش يف ذلك العرص هو التبعية الشخصية
للسلطان ،أي ملكية السلطان لهم .إنّهم يف الواقع نوع جديد من
املامليك ،انتظم يف جيش نظامي يتبع للسلطان .وإذا نظرنا إىل تدريبهم
وعيشهم املشرتك يف القرون األوىل للسلطنة وجدناهم األقرب إىل تصور
أفالطون لطبقة "حراس املدينة" يف كتابه جمهورية أفالطون.
والحقًا يف مراحل أفــول السلطنة ،تح ّولت ملكية السلطان
لالنكشارية إىل ملكية االنكشارية للسلطان .ويحتاج تتبع هذه
الصريورة يف التاريخ العثامين إىل دراسة خاصة ،تتقاطع مبارشة
مع موضوعنا ،الجيش والسياسة .وعىل كل حال فإ ّن جذور تدخّل
الجيش مبعنى القوة النظامية املحرتفة يف السياسة ترضب بعي ًدا
يف التاريخ العثامين؛ إذ أنشأت السلطنة جيشً ا محرتفًا مرتبطًا
بالسلطان ميكن ع ّده أ ّول جيش مدرب محرتف ومنظم يف أوروبا.
غري أنّه ما إن بدأت بوادر األزمات االقتصادية والسياسية ،وتجذر
االنكشارية يف حياة املدينة العثامنية حتى أصبح هذا الجيش عبئًا
عىل الباب العايل وقي ًدا من قيود أخرى تكبل يديه؛ إذ أجج تذمر
السكان يف األزمات ،وقاد تحركات احتجاجية يف العاصمة ،أو شارك
فيها ،وتدخّل مبارشة يف عزل الصدور العظام ،وقتل السالطني أو
خلعهم ،وصولً إىل رفض الجيش االنكشاري يف العقد األول من
القرن التاسع عرش عملية تحديثه ،أو حتى بناء جيش حديث
إضاف ًة إليه؛ وخالل مامنعته التحديث واإلصالح جرى عزل سلطانني
من منصبهام ،وقتل أحدهام.
 3أقيم من أرسى حرب مسيحيني بعد احتالل أدرنة ،انظر :خليل اينالجيك ،تاريخ الدولة
العثامنية :من النشوء إىل االنحدار ،ترجمة محمد م .األرناؤوط (بريوت :دار املدار اإلسالمي،
 ،)2002ص 23–22؛ ساطع الحرصي ،البالد العربية والدولة العثامنية (بريوت :دار العلم
للماليني ،)1960 ،ص .17 - 16
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لقد ازداد تدخّل االنكشارية قو ًة مسلح ًة يف شؤون األستانة كلام
تراجعت نجاعتها القتالية وعجزت عن قتال األعــداء يف الثغور
والذود عن السلطنة ،وكلام زاد جشع قاداتها ومطالبتهم بحصة من
الرثوة .وتطور تداخل مصالح بينهم وبني فئة التجار يف إسطنبول.
لقد تحولت االنكشارية "إىل آلة فساد وفوىض ،وتضاءل ارتباطهم
بثكناتهم ،وصار الكثري منهم ال يذهب إىل الثكنات إال الستالم
املرتبات التي كانت تسمى باسم 'العلوفات' ...ثم أخذ الكثريون
منهم يشتغلون مبهن مختلفة ،بعد أن يبيعوا تذاكر علوفاتهم...
وصار عدد كبري ممن يحملون اسم االنكشارية ال يجتمعون إال أفرع
صوت العصيان ،مبطالبة زيادة العلوفات والعطايا ،أو لطلب عزل
وزير ،أو تنصيب وزير أو شنق جامعة من الوزراء ...وعندما تقرر
الدولة تسفري االنكشارية إىل ساحات القتال ،ما كانت تجد هناك إال
أعدا ًدا صغرية من املسجلني .((("...والحقًا أصبحت تسمية ،بل وصف
انكشارية يطلق للتدليل عىل التخلف والفوىض وعدم النجاعة ،مع
أنّه كان يف املايض يستدعي صور االمتياز والشجاعة والتفوق.

ولكن ليس بوصفه فئة اجتامعية تابعة له ،بل بصفته جيشً ا حديثًا
موال ًيا للسلطان الذي مل تعد تقيده أي مؤسسات وسيطة ،وأصبح
منصبه أشبه بامللكية املطلقة .ومل يعد الجيش ميثّل ح ًدا من أي نوع
لصالحيات السلطان ،إضاف ًة إىل قيود املؤسسات التقليدية األخرى.

• •ومع تغريب الجيش وتع ّرضه لقيم ثقافية جديدة ازداد تسييسه
وتطلّعه لدور إصالحي يف الدولة ،ال سيام أنّه األكرث تعرضً ا لنتائج
الفشل االقتصادي واالجتامعي ،عرب الهزائم التي لحقت به .ليربز
دوره األكرب يف االنقالب الدستوري العثامين يف عام 1909 - 1908
بإرغام السلطان عبد الحميد الثاين عىل إعادة العمل بدستور ،1876
ومن ثم خلعه يف عام .1909

قليل عند نص أفالطون ملتابعة الفكرة أعاله لوجدنا
• •ولو أقمنا ً
نظريته االجتامعية-الفلسفية قامئة عىل الفصل بني الوظائف
والكفاءات واملواهب املرتبطة بها ،مح ِّذ ًرا من خلط قطاع املال
واألعامل بالحراس ،لنقرأ الحوار التايل:

" ..-ليس أرض وال أبعث عىل الخجل بالنسبة إىل الراعي من أن يريب
ويغذي من أجل حامية قطعانه كالبًا تدفعهم رشاستهم وجوعهم،
أو أي عادة سيئة أخرى تع ّودوها ،إىل التعرض باألذى للامشية،
فيتحولون من كالب إىل ما يشبه الذئاب.
 وإذن فمن الواجب اتخاذ كل التدابري التي تحول دون سلوكحراسنا عىل هذا النحو إزاء مواطنيهم ،بحيث يسيئون استخدام
قدرتهم ويغدون سادة رشسني بدلً من أن يكونوا حامة يقظني"(((.
• •متكّن السلطان محمود الثاين ( )1839-1808من تصفية
القادة االنكشاريني يف عام  ،(((1826وبدأ إعادة بناء الجيش عىل
أساس عرصي حديث ،غريب يف الواقع ،عىل النموذج الفرنيس والحقًا
األملاين الربويس .وأصبح السلطان محمود أول سلطان عثامين مطلق
الصالحيات؛ فالجيش يتبع له مبوجب نظام طاعة حديث ،وال يتدخل
يف قراراته .لقد أصبح الجيش مرة أخرى تاب ًعا للسلطان مبارشة،

 4الحرصي ،ص .48 - 47
 5جمهورية أفالطون ،ترجمة فؤاد زكريا (القاهرة :املؤسسة العربية للتأليف والنرش ،دار
الكاتب العريب ،د.ت ،).ص .117
 6سميت عملية قتل قادتهم وتشتيت شملهم عىل يد محمود الثاين بـ "الواقعة الخريية".

تط ّورت بنية املؤسسة العسكرية العثامنية الجديدة بخاصة يف
مرحلة التنظيامت العثامنية ال سيام مرحلة التنظيامت الثانية،
ووجهت عملية إعادة هيكلة املدارس عىل أساس حديث ملقتضيات
بناء هذا الجيش ،كام بدأ التعليم الحديث عمليًا يف الكليات
الحربية ،يف البحرية وســاح املدفعية والهندسة" ،أل ّن العلوم
العرصية -عىل اختالف أنواعها  -دخلت املاملك العثامنية أول ما
دخلت عن طريق املدارس العسكرية .فإ ّن أوىل املدارس الحديثة
أنشئت لغايات عسكرية بحتة .وأوىل املؤلفات يف العلوم الرياضية
والطبيعية  -وحتى يف التاريخ والجغرافيا  -كانت وضعت يف املدارس
العسكرية وللمدارس العسكرية ...حتى تعليم الطب الحديث بدأ يف
'الطبية العسكرية'"((( .وشهدت مرحلة التنظيامت تبلور التنظيامت
السياسية الحزبية الرسية يف الجيش العثامين .وتدين عودة الدستور
يف عام  1908إىل أهمها ،وهي "جمعية االتحاد والرتقي" التي ستدشن
مرحلة سيطرة الضباط العثامنيني "التنظيامتيني" عىل السياسة
والدولة حتى انهيار الدولة العثامنية نتيجة الحرب العاملية األوىل.
 7الحرصي ،ص .84 - 83
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لقد خرجت العسكريات الجديدة الرتكية والعربية األوىل يف املرشق
من رحم هذه املؤسسة العسكرية التنظيامتية ،ويف حني برز دور
العسكرية الرتكية يف تحطيم معاهدة سيفر ( ،)1920وتحرير
األرايض الرتكية العثامنية السابقة من الجيوش الفرنسية واإلنكليزية
وصول إىل االعرتاف الدويل بوحدة تركيا واستقاللها يف
ً
واليونانية
معاهدة لوزان ( ،)1923فإ ّن دور العسكرية العربية التي نشأت يف
رحم املؤسسة العسكرية العثامنية التنظيامتية (االتحادية) برز بداي ًة
باالرتباط مع الحركة العربية ،وتوضّ ح هذا الدور يف تجربة اململكة
السورية العربية ( )1920-1918ببناء جيش وطني سوري  -شامي
حطمه الفرنسيون بعد احتالل دمشق ( ،)1920بينام اعتمد امللك
فيصل يف تأسيس الجيش العراقي يف عام  1921ركيز ًة للدولة العراقية
الحديثة عىل أولئك الضباط العرب السابقني يف املؤسسة العسكرية
العثامنية "االتحادية" .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن جيش اململكة العربية
السورية بدمشق كان جيشً ا شام ًيا بكل معنى الكلمة إذ مل يبق فيه
من القادة الحجازيني إال النزر اليسري .فكان أول جيش شامي عىل
الطريقة النظامية الحديثة ،وكان كثري من ضباطه ينحدر من أصول
تركامنية وكردية لكنه كان متعربًا حضاريًا ولغويًا ويرى يف العروبة
هوية جامعة.
كان الجيش الــريك نتاج إصالحات ذاتية وتحديث يف مرحلة
التنظيامت التي استمرت نحو القرن يف جهد جبار ملواجهة تحديات
تطور الجيوش الغربية ،أما الجيوش العربية فقد بنيت يف ظل
مراحل االستعامر القصرية نفسها .وتحكّمت يف بنيتها مقاربات الدول
االنتدابية وفهمها لبنية املجتمعات العربية ،وال سيام بنيتها الطائفية
والقبلية .يستثنى من ذلك إىل ٍ
حد بعيد الجيش العراقي والجيش
الجزائري .فقد استقل العراق مبك ًرا ،ونشأ تواصل فعيل بني ضباطه
وضباط الجيش العريب ،أما الجيش الجزائري فقد ظل حتى حكم
الشاذيل بن جديد استمرا ًرا لجيش التحرير.
وقد اتخذ بناء الجيش املرصي مسا َر تطور مشاب ًها للجيش الرتيك
منذ قضاء محمد عيل عىل آخر املامليك .ووقعت مذبحة القلعة
قبل مذبحة االنكشارية ،كام تأث ّر الجيش املرصي بالتقنية العسكرية
الفرنسية قبل الجيش العثامين ،وذلك يف العقود األوىل من القرن
التاسع عرش .وتجىل هذا يف نجاح الجيش املرصي يف الثالثينيات من
القرن التاسع عرش يف مرحلة محمد عيل باشا يف احتالل سورية .وكان
هذا إضاف ًة إىل النكسات املتواصلة يف الرصاع مع روسيا من عوامل
ترسيع تطوير الجيش العثامين .أما الجيش املرصي فكبح تطوره،
إذ بقي منذ ثورة عرايب وحتى عام  1952مقي ًدا يف ظل االنتداب
الربيطاين حتى انقطعت صلته بجيش محمد عيل.
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• •ال يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه .فالجيش
يتعامل يوم ًيا مع شؤون الحرب والدفاع ،وقضايا أخرى يطلق عليها
تسمية "األمن" و"األمن القومي" ،وتراوح بني شؤون عسكرية محض،
ومسائل متعلقة باالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف العامل
واإلقليم والدولة .فحتى مبعناه الضيق ليس األمن مفصولً عن هذه
القضايا .ولذلك فموضوع الجيش والسياسة موضوع واسع .وهو
قائم يف الدول الدميقراطية وغري الدميقراطية .ولكن حالة محددة
تعنينا هنا هي تطلّع الجيش إىل السياسة مبعناها الضيق ،أي مامرسة
الحكم ،واالستيالء عليه ،أو املشاركة فيه ،أو اتخاذ القرار بشأنه.
ومعلوم أ ّن قيادة الجيش يف الدول الدميقراطية غالبًا ما تكون مطّلعة
عىل قضايا السياسة الخارجية والداخلية ،وقادرة عىل إجراء تقييامت
وتوقعات ،وقد يُطلب رأيها املتخصص يف هذه القضايا ،ولكن الجيش
يأمتر بأوامر مؤسسات منتخبة ،متثّل هي سيادة الدولة .والفرق بينه
وبني الحكومة أنّه يخدم سيادة الدولة بغض النظر ع ّمن انتخب
للحكم؛ أي إ ّن الحكومة بالنسبة إليه ال تتغري بتغري الحزب الحاكم.
عرف القرن العرشون جيوشً ا مس ّيسة للغاية ،بل مؤدلجة ،يف دول غري
دميقراطية ،من دون أن تكون تلك الجيوش حاكمة؛ إذ كانت منقادة
يف خدمة حزب حاكم تعتنق عقيدته تحدي ًدا ،كام كانت الحال يف
كل ديكتاتورية
االتحاد السوفيايت ودول املعسكر االشرتايك .فليست ّ
عسكرية .صحيح أ ّن الجيش يف هذه الحالة كان مسيّ ًسا ،وحتى
عقائديًا كام يقال يف بالدنا ،ولكن الهدف من أدلجته ليس الحكم،
بل االقتناع بدوره يف خدمة نظام حزب واحد يحمل عقيدته .وكان
املفوضون الحزبيون وسيلة أدلجته من وحداته الدنيا وحتى قياداته
العليا (وذلك ،مبوجب نظام القوميسار الحزيب السوفيايت يف مؤسسات
الجيش ووحداته من األعىل إىل األسفل) .ويفرتض أن يضمن هؤالء
تثقيفه ،و"نقاءه" األيديولوجي والتزامه العقيدي .وقامت محاوالت يف
تقليد هذا النموذج يف كوبا وغريها من دول العامل الثالث .والحالتان
السورية (منذ صالح جديد) ،والعراقية (يف مرحلة حكم صدام
حسني) هام من الحاالت التي نجح فيها النظام يف العقود األخرية يف
تسييس الجيش ،وقلّد وظيفة القوميسار السوفياتية بإحداث وظيفة
ضابط التوجيه السيايس الذي يتبع إىل اإلدارة السياسية يف الجيش؛
مبعنى تطويعه متا ًما للنظام الحاكم عرب املنظامت الحزبية يف الجيش،
واملخابرات العسكرية التي تحولت وظيفتها من التجسس عىل العدو
إىل التجسس عىل الجيش نفسه وضباطه يف وحداته كافة.
ففي بال َدي االنقالبات العسكرية النموذجية العراق وسورية مل يحكم
الجيش الدولة يف العقود األخرية .والضباط الذين قاموا باالنقالب
األخري ( 1968يف العراق 1970 ،يف سورية) جعلوا نصب أعينهم أن
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يكون آخر االنقالبات ،وذلك ببناء جيش مستقر ذي تراتبية هرمية
واضحة ومــوا ٍل للنظام ،ويخضع لرقابة أجهزة مخابرات حديثة
ومتطورة ،وتتغلغل فيه منظامت الحزب الحاكم .ويرشك النظام
ضباط الجيش الكبار يف بعض املشاورات ،ومينح بعضهم مناصب
سياسية بعد إنهاء الخدمة ،أو خالل خدمتهم كام يف عضوية اللجنة
املركزية والقيادة القطرية لحزب البعث يف سورية ،واألهم أنّه
يرشكهم بحصة من الرثوة والنفوذ ،ومينحهم امتيازات كثرية تضمن
والءهم ،كام يفسح املجال للرتب األدىن (يصح هذا يف حالة سورية)
لالستفادة من شبكة الفساد ،والتهريب وغريه.
ويف الجزائر مثّل الجيش قاعدة الرئيس هواري بومدين األساسية
يف حكم البالد .ولكن الجيش مل يحكم ،بل حكم الرئيس مبساعدة
مدنيني وعسكريني ،وذلك بعد أن أعاد تشكيل جيش التحرير عمليًا
ليصبح جيش الحدود عموده الفقري بقيادة جامعة َو ْجدة من
الضباط املوالني .ومع وفاة الرئيس كان الجيش املؤسسة الوحيدة
القادرة عىل فرض مرشحها الرئايس الشاذيل بن جديد (األعىل رتبة
واألكرب س ًنا) .وبنى بن جديد مؤسسة الجيش مبا يتالءم مع الجيوش
وعي هيئة أركان ومنح رتبة لواء ،وقام بتسليح الجيش
العرصيةّ ،
كام يف الدول الحديثة .وأعاد االعتبار لدور جبهة التحرير بوصفها
حاكم .وأعىل من شأنها .ولكن الجيش عاد وحكم البالد مبارشة
حزبًا ً
بعد انقالبه عىل االنفتاح السيايس الذي بادر إليه الشاذيل بن جديد
بعد انتفاضة  1988بخاصة ،والذي بدأ يفلت من قبضة النظام؛
وأجرب الرئيس عىل االستقالة ،وتوىل الجيش الحكم عمليًا للتعامل مع
آثار العملية السياسية وحالة عدم االستقرار االجتامعي التي تبعتها
وصولً إىل ما يشبه الحرب األهلية يف الرصاع مع اإلسالميني .وحكم
منتقل من مجلس رئايس بقيادة شكلية لشخصيات من
الجيش البالد ً
مرحلة النضال الوطني ،إىل رئاسة عسكري ولكن منتخب وهو اليمني
زروال الذي أطلق عملية الحوار الوطني((( ،ونشأت بعدها الحاجة
إىل استدعاء قيادة مدنية (بوتفليفة) وإجراء انتخابات .وعملت
هذه القيادة املدنية التي تحظى برشعية حركة التحرر (التي فرضها
الجيش يف االنتخابات) عىل إعادة بناء الجيش بحيث يتبع لها.
أما يف مرص ،فقد حكم ضباط الجيش مبارش ًة بعد ثورة يوليو .ومع
محاولة بناء مؤسسة الرئاسة فوق بقية مؤسسات الدولة ،مبا فيها
الجيش ،وقع رصاع مع قيادة الجيش من الضباط األحرار ،أي عبد
الحكيم عامر .ومل يُحسم ملصلحة الرئاسة ومعها الضباط بالثياب
املدنية ،إال بعد هزمية  1967التي ح ّملت عامر ومجموعته يف الجيش
واملخابرات مسؤوليتها .وقام أنور السادات مبتابعة تعزيز مكانة
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فغي قادته بصورة
مؤسسة الرئاسة وصالحياتها عىل حساب الجيشّ ،
متواترة مل تعرفها مرص من قبل .ولكن النظام احتاج إىل الجيش
يف ضبط املعارضة بعد اتفاقيات كامب ديفيد ،أو ما ُسمي نارصيًا
بـ"الجبهة الداخلية" .وهي تسمية دالة تيش بأ ّن البالد يف حالة حرب
يف الداخل والخارج .ولكن املقصود هذه املرة كان مترد األمن املركزي
يف عهد حسني مبارك .وحصل الجيش منذ تويل املشري عبد الحليم أبو
غزالة وزارة الدفاع (يف نهاية عهد السادات وخالل عهد مبارك) عىل
امتيازات كثرية ،مبا يف ذلك حقة يف حساب بنيك غري حساب الحكومة،
والقيام بنشاطات اقتصادية وخدماتية وإسكان وغريه ،بحجة رضورة
تلبية حاجاته وحاجات ضباطه بعي ًدا عن أزمات االقتصاد املرصي ،ما
رفعه فوق املجتمع املرصي وقضاياه .وتضاعفت هذه االمتيازات يف
مرحلة مبارك ووزير دفاعه طنطاوي ،حتى تحولت إىل نوع من إدارة
ذاتية اقتصادية وعسكرية للقوات املسلحة؛ بحيث تأسس مجتمع
عسكري أو جمهورية ضباط ذات اقتصاد موازٍ ،وشبكة خدمات
خاصة .وهي ظاهرة مرصية بالغة الخصوصية.

مل يكن النظام يف العراق وسورية ومرص نظا ًما عسكريًا ،مبعنى حكم
العسكر ،مع أ ّن سورية والعراق م ّرتا بعملية عسكرة للنظام ،وهذا
مختلف عن حكم العسكر .إنّه نظام طغمة يقف عىل رأسها حاكم
فرد ،ديكتاتور ،مطلق الصالحيات عمليًا ،وتنصاع ألوامره مؤسسات
الدولة كلها ،عىل الرغم من القيود الدستورية النظرية ،وبعض
التوازنات الداخلية التي ال بد أن يأخذها يف الحسبان عند اتخاذ
القرار؛ ولكنه يف النهاية قراره ،أو قرار من ينتدبه مبنحه سلطة ما.
فالقائد هو "سيد البالد" ،ومصدر السلطات ،حتى انتقلت هذه
البالد من سيادة الدولة إىل سيادة الرئيس ،ثم إىل مرحلة متاهي
األمرين م ًعا.
وتتألف الطغمة املحيطة بالرئيس من املقربني واملوالني له من الحزب
وقادة أجهزة األمن والجيش ،ويتقاطع القرب والوالء يف حاالت كثرية
مع القرابة العائلية واالنتامء العشائري والجهوي .ويف الحلقة األوسع
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نجد رجال أعامل ،وكبار بريوقراطيي الدولة والحزب ،ومحاسيب
مستفيدين (ومفيدين رمبا) من أصناف مختلفة.
مثة فرق بني حكم ضباط الجيش واستبدالهم الرئيس بعد اآلخر من
جهة ،وأرسة حاكمة يف نظام طغيان يتبع لها الجيش ويفعل كل ما
تأمره به كام يف حالة سورية من جهة أخرى .لقد عزل الجيش الشاذيل
بن جديد ،واغتيل محمد بوضياف ،وذهب عيل كايف وجاء اليمني
زروال ثم جيء ببوتفليقة الذي أطلق (حني أحس بقوته وبالدعم
الشعبي للتغيري) عملية تغيري العالقة بني الجيش والرئاسة .ال ميكن
مقارنة هذه املرونة التي متكّن من تغيري الواجهات والشخوص ،مبا
يف ذلك املخاطرة بتغيريات حقيقية ،بحالة رئيس ال يتغري ولو دمرت
البالد وهجر العباد أو قتلوا .لدينا يف حالة سورية نظام مستعد
للذهاب بعي ًدا إىل درجة تغيري الشعب بدل تغيري الرئيس ،وال يتمتع
بأي درجة من املرونة ،ويذهب حد شن الحرب (بكل ما تعنيه
الكلمة) عىل شعبه.
الحالة األوىل أكرث مرونة وانفتا ًحا لإلصالح بواسطة تغيري القادة
املدنيني والتمكني من االنتخاب لتنفيس الغضب الشعبي من النظام.
فخالفًا لحكم الجيش يف مرحلة معينة من تاريخ الجزائر فإ ّن نظام
الطغيان السائد يف سورية يستخدم الجيش أداة القمع الرئيسة
ولكن ليس الوحيدة ،إذ تعمل إىل جانبه وباستقالل عنه أجهزة أمنية
عديدة يراقب أحدها اآلخر وتخضع للحاكم الطاغي((( الذي ال يرتك
مثل.
متنفسا للناس ،يتمثل بتغيري الرئيس ً
ً

حول االنقالبات العسكرية
ثار سؤال كبري حول توقّف االنقالبات يف العقود األخرية يف دول ُعدت
بلدان االنقالبات ،أي سورية والعراق .وحني تفجرت ثورة شعبية
تحدي ًدا يف سورية ،بلد االنقالبات يف املايض ،مل يقع انقالب وبقي
الجيش موال ًيا للنظام ،مستنزفًا بانشقاقات فردية كثرية ،ولكن من
دون رشخ عمودي من أي نوع يف الجيش نفسه.
لقد خرج املواطنون السوريون بعد أن استجمعوا شجاعتهم عىل
إثر نافذة األمل التي فُتحت يف تونس ومرص وبداية الثورة يف ليبيا،
وفتحوا صدورهم للجيش ،فأطلق حامة الديار النار عليهم .وثبت
أ ّن "الجبهة الداخلية" بلغة هذه األنظمة هي الجبهة الوحيدة التي
 9حاولت أن أجد مصطل ًحا آخر يعرب عن حكم الطغيان متجسدًا يف الفرد الحاكم فلم
أجد .والحقيقة أ ّن هذا أدق من استخدام مصطلح االستبداد ،فاألخري يتيح إمكانية تخيل
االستبداد العادل أو املستنري وغريه ،أما الطغيان فهو وصف الستبداد قائم عىل القمع والظلم.
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استعدوا لها .لقد دخل الجيش يف حالة حرب مع قسم كبري من
الشعب ،فتحول بذلك إىل ما يشبه امليليشيا يف حرب أهلية ،وظل
مواليًا للنظام .وال بد أن يُسأل هنا السؤال البسيط :ملاذا؟

لقد بدا منذ سبعينيات القرن املايض كأ ّن السودان هي الدولة العربية
الوحيدة ذات القابلية لالنقالب العسكري البسيط (انقالب البشري)،
وكذلك موريتانيا .ويتوافق هذا مع حقيقة أ ّن عهد االنقالبات
ول يف سورية والعراق واملغرب ومرص واألردن
ودبابات الفجر قد ّ
وغريها ،ويصح يف اليمن منذ تويل عيل عبد الله صالح السلطة.
ويصدق اليوم عىل الدول كافة ،فكيف مل يصدق عىل مرص؟ فبالذات
رصي
يف البلد الذي شهد إقصا ًء للجيش عن السياسة والحكم يف ع َ
حسني مبارك والسادات ،وقع انقالب عسكري .ولذلك يُسأل مرة
أخرى السؤال البسيط :ملاذا؟ وهذا هو السؤال الثاين.
ويف الحقيقة يصدق التعميم أعاله عىل مرص أيضً ا؛ فانقالب املجلس
األعىل للقوات املسلحة بقيادة عبد الفتاح السييس مختلف عام
عرفناه سابقًا ،من عبد الكريم قاسم وحتى معمر القذايف وجعفر
النمريي مرو ًرا بانقالبات سورية .إنّه ليس انقالب ضباط من داخل
الجيش عىل النظام الحاكم ،أو عىل زمالئهم يف حاالت أخرى ،بل
انقالب الجيش نفسه ،أي قياداته العليا عىل العملية الدميقراطية،
لتمسك الحكم بنفسها ،وذلك يف إطار النظام القائم .مل يكن انقالب
املجلس األعىل للقوات املسلحة بقيادة عبد الفتاح السييس ،وكذلك
تحرك الجيش الجزائري بقيادة خالد نزار يف كانون الثاين /يناير ،1992
من نوع االنقالبات التي عرفناها سابقًا وتقودها تنظيامت عسكرية
أيديولوجية تفرض هيمنتها عىل قيادة الجيش أو تستويل عليها .إنّه
تحرك تقوم به قيادة الجيش نفسها لوقف العملية السياسية ،وذلك
لحامية أسس النظام السيايس القائم من نتائجها ،وأيضً ا لحامية
امتيازات الجيش نفسه املكتسبة يف ظله .إنه ليس انقالبًا عىل النظام،
بل انقالب مؤسسة الجيش من داخل النظام عىل العملية السياسية
التي أطلقها النظام نفسه مضط ًرا ،بعد أزمات وحراك اجتامعي واسع
يف الجزائر عام  ،1988وبعد ثورة  25يناير يف حالة مرص.
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يف حالة مرص مثّل تحرك الجيش يف  3متوز /يوليو  2013انقالبًا عىل
الرئيس املنتخب وعىل الدميقراطية؛ أما يف الجزائر فجرى التحرك
بالتنسيق مع الرئيس الشاذيل بن جديد الذي استقال أو اضطر إىل
االستقالة بعد تبني نتائج الدورة األوىل من االنتخابات الربملانية يف
كانون األول /ديسمرب  .1991مل يودع الرئيس الشاذيل السجن بعد
رئيسا لألركان
عي خالد نزار ً
اضطراره إىل االستقالة ،وهو الذي ّ
ووزي ًرا للدفاع .فلم يكن االنقالب يف الحقيقة عليه ،بل عىل العملية
السياسية التي مل يتحكَّم يف نتائجها ،وأسفرت عن احتامل شبه مؤكد
لصعود غالبية ترشيعية بقيادة "الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ" ،بعد تبني
نتائج الجولة األوىل لالنتخابات.
وق ّدم االنقالب املرصي للباحثني "مفاجأة" أخرى هي خدمة املثقفني
الذين يرطنون بالدميقراطية والليربالية لهذا االنقالب ،وذلك ليس عىل
سبيل الخوف والتقية ،بل عىل سبيل التسويق والتربير يف ما ميكن
وصفه بخيانة املثقفني للدميقراطية ،وهي من أكرب خيانات املثقفني
حل
الجامعية وأوضحها يف القرن العرشين ،وأشدها أث ًرا (ورمبا ّ
الخوف والتقية مؤخ ًرا محل التسويق والتربير ،فبعد أن أدرك بعضهم
وتجب) .وحدث يف الجزائر
طبيعة النظام االنقاليب الذي كان قد طغى ّ
مثل ذلك قبل ما يقارب الثالثة عقود حني بارك املثقفون الحداثيون
إجهاض العملية االنتخابية .وتتكرر القضية ذاتها باستمرار ،أال وهي
خوف النخب الحاكمة واملعارضة من صعود قوى جديدة بخطاب
سيايس وثقايف جديد ،قد ال تغري الحاكمني فحسب ،بل أسس النظام
أيضً ا ومنط الحياة كله(.((1
وال شك يف أ ّن انتهاء االنتخابات العربية الحرة كلها بانقالبات عسكرية
منذ السودان عام  ،1989والجزائر عام  ،1992 - 1991وإشكالية
اإلسالميني بوصفهم قوة رئيسة سياسية ثقافية يف املجتمعات
العربية ،وعالقتهم امللتبسة بالدميقراطية ،والسلبية مببادئها ،ميثّالن
سوية معضلتني رئيستني يفرتض أن تشغالنا عند بحث التحول
الدميقراطي يف منطقتنا .وأضيف إىل ذلك معضلة ثالثة هي انقسام
النخب السياسية العربية ،وحتى املجتمعات ،وعدم متكّن مؤسسات
الدولة القامئة من احتوائها يف حالة التحرر املرحيل من االستبداد
مثل ثالث فرتات تعددية دميقراطية نسبيًا يف
والحكم السلطوي .خذ ً
السودان من االستقالل ،مل تستقر عىل صيغة ائتالفية أو غريها لحكم
كل منها انقالب عسكري مدعوم من حزب سيايس أو
البالد .فقد تبع ً
أكرث ،وحكم عسكري (تخللته هو ذاته محاوالت انقالبية) .ويف رأيي
مل تتفق النخب السياسية املدنية يف السودان منذ االستقالل عىل
10

كتبنا حول هذا املوضوع والحلول املمكنة يف موضع آخر.

طبيعة النظام وهويته ،كام سادت فيه رصاعات متعلقة بحدوده
وتركيبته اإلثنية الجهوية (جنوب السودان ،ودارفور ،وغريها) .يف
هذه الحالة بدا الجيش القوة القادرة عىل فرض الوحدة بالقوة.
واملقصود هو الوحدة القرسية من أعىل ،وليس االتحاد واالندماج
القائم عىل رشعية الدولة ومؤسساتها.

يبدو حكم العسكر يف هذه الحالة كأنّه قدرة الجيش عىل فرض العام
عىل الخاص ،والوطني عىل الفئوي ،والدولة عىل الفئات املتنازعة.
مسيسا ومخرتقًا من األحزاب
لكن الجيش السوداين نفسه كان
ً
الحديثة مثل األحزاب الشيوعية واإلسالمية والقومية ،أو األحزاب
ذات العمق الطائفي باملعنى السوداين كام بينت االنقالبات املتكررة،
ومل يتمكن من فرض نظام حكم رشعي يحظى باتفاق السودانيني.
بالتطرق إىل انقالب  3يوليو  2013يف مرص قمنا بالتمييز األخري
بني انقالب قيادة الجيش ،أي النظام يف الواقع ،عىل عملية التغيري
وإجهاضها من جهة ،وانقالب ضباط متوسطي الرتب غالبًا من داخل
الجيش نفسه عىل النظام ،مبا فيه قيادة الجيش العليا نفسها ،من جهة
أخرى .وأل ّن الحديث يدور حول االنقالبات العسكرية من األهمية
أن نع ّرف االنقالب ،وهو ما يحتم علينا املرور بتمييزه عن الثورة.
والحقيقة أنّه أصبح دار ًجــا بالعربية إطالق تسمية انقالب عىل
االنقالبات العسكرية .مع أ ّن التسمية نفسها تطلق بالفارسية والرتكية
عىل التحركات الشعبية الكربى لتغيري نظام الحكم التي تسمى عادة
"ثورة" بالعربية .فخالفًا للفارسية والرتكية تستخدم العربية مفردة
"ثورة" ،وليس "انقالب" ،ترجم ًة لـ . revolutionولكن كلمة انقالب
قد تعني أم ًرا قري ًبا من التجديد الثوري ،أو التحول الثوري بالعربية
أيضً ا ،فيقال انقالب فكري وسيايس وثقايف ...إلخ(.((1
وبعي ًدا عن التعريفات العلمية استخدمت أيضً ا كلمة ثورة يف
وصف أي مترد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم ،مرادفًا
11
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لـ "انتفاضة" أو "قَ ْومة" أو غريها .ولكنها يف االستخدام املصطلحي
تعني غال ًبا تحركًا شعب ًيا واس ًعا إلسقاط نظام الحكم .ونحن غال ًبا
ما ال نكتفي بحصول التحرك نفسه ،بل نع ّد التغيري الفعيل للنظام
هو اكتامل الثورة أو نجاحها .ولذلك يدور دامئًا نقاش هل يستحق
تحرك شعبي واسع لتغيري النظام تسمية ثورة ،إذا فشل أو قمع ومل
ينته بتغيري النظام؟ وهذا مصدر التباس كبري؛ فالبعض ال يسمي
االنتفاضات الشعبية من خارج النظام بهدف تغيريه ثورة إال إذا
نجحت يف ذلك .والبعض اآلخر ال يسميها ثورة إال إذا سيطرت
عليها قيادة ذات أيديولوجية وفرضت تصو ًرا محد ًدا لطبيعة النظام
بعد الثورة.
أما االنقالب العسكري فيأيت من داخل النظام وغالبًا من الفئة
تنظيم وهي فئة القوات املسلحة ،وغال ًبا ما ينتهي
االجتامعية األعىل
ً
بتغيري الحاكم مع الحفاظ عىل النظام ،وقد يكون هدفه الحفاظ
أصل .ولكن مثة حاالت أطلق فيها االنقالب صريورة تغيري
عىل النظام ً
تحالفت فيها السلطة االنقالبية مع قطاعات اجتامعية مترضرة
فعل.
لتغيري النظام ،وجرى تغيريه ً
وقد مت ّوهت انقالبات كثرية بلقب الثورة سواء أقادت إىل مثل
هذا التغيري أم ال .ففي العقود الخمسة أو الستة األخرية اكتسب
مصطلح ثورة عمو ًما بع ًدا معياريًا إيجاب ًيا يف مقابل البعد السلبي
للفظ االنقالب.
ومن املهم التأكيد هنا ،أنّــه من ناحية الدميقراطية والتحول
الدميقراطي مل يثبت أ ّن الثورة الشعبية أكرث كفاءة للوصول مبجتمع
ما نحو الدميقراطية ،من اإلصالحات من أعىل سواء أقامت بها قيادة
عسكرية بعد انقالب أم قيادة سياسية ،أم كالهام سوية .فالثورات
من زاوية نظر الدميقراطية مخاطرة كربى قد تقود إىل فوىض أو
أنظمة شمولية ،وحتى إذا انتهى بها املطاف إىل الدميقراطية فهذه ال
تتولد عن الثورة مبارشة ،بل بعد سلسلة إصالحات دستورية وقانونية
وحوارات ومساومات سياسية تتلوها .الثورة تغري النظام ،واإلصالح
يبني الدميقراطية بعد تسلّم السلطة .وهذه الجدلية ليست دامئًا
واضحة للثوريني .ويفرتض أن ميتلك الثوريون الدميقراطيون تصو ًرا
ليس فقط للثورة بل لعملية اإلصالح السيايس بعدها أيضً ا.
ولهذا ،فنحن ال نقصد املدح أو الذم ،وال نستخدم املصطلحات
بوصفها أحكام قيمة عند التمييز بني االنقالب العسكري والثورة
الشعبية .وما يهمنا يف هذه الورقة هو التمييز بني االنقالب لتغيري
قيادة والحفاظ عىل النظام ،واالنقالب الذي يأيت ضمن عملية تغيري
اجتامعي سيايس.

العدد 22
أيلول  /سبتمبر 2016

من االنقالبات األولى
إلى االنقالبات الراديكالية
منذ أن ُع ّد الحكم األول للعسكر يف الحداثة وهو تح ّرك أوليفر
كرومويل (( )1658-1599الذي أصدر قرا ًرا بإعدام امللك تشارلز
وحل برملانه نفسه ،وأصبح "ديكتاتو ًرا عسكريًا" عىل
األول عام ّ ،1649
(((1
حد تعبري ونستون ترشتشل)  ،مرو ًرا باالنقالب العسكري األهم
يف أوروبا الذي قام به نابليون عىل سلطة اإلدارة ،وحتى مصطفى
كامل أتاتورك (الذي نظم حركة مقاومة عسكرية ضد قوات الحلفاء
املحتلة ،والقوات اليونانية الغازية التي أنزلت يف إزمري وتوجهت
إىل الداخل ،واصطدم أيضً ا مع قوات السلطان الذي خضع لهم قبل
معاهدة سيفر وبعدها) ،قامت الجيوش بدور يف تأسيس الدولة
الحديثة ،وترسيع عمليات االنتقال من مرحلة إىل أخرى .وهذا
تحدي ًدا دور نابليون بعد الثورة الفرنسية ،ودور أتاتورك بعد إخفاق
األيديولوجيا الربنامجية الطورانية للقوميني األتراك ،وهزمية حكومة
االتحاد والرتقي يف الحرب العاملية األوىل وخسارة اإلمرباطورية .وال
انقالب جمعية االتحاد والرتقي؛ األول عىل عبد الحميد
ننىس بالطبع
َ
الثاين عام  1908بهدف وقف االستبداد الحميدي وإعادة الدستور،
والذي تح ّول عمليًا إىل تغيري النظام ،أي تح ّول من انقالب إىل ما يشبه
الثورة .واالنقالب الثاين عام  1912عىل جامعة الالمركزية (حزب
الحرية واالئتالف) بعد أن تغلبوا عىل االتحاد والرتقي يف املجلس
النيايب .لقد باغت زعامء االتحاد والرتقي "الوزارة خالل اجتامعها يف
الباب العايل ،وقتلوا وزير الحربية مع مرافقه ،واضطروا رئيس الوزراء
لالستقالة"( .((1وأبطلوا الخطوات الالمركزية التي اتخذتها الحكومة
يف األقاليم وأعادوا فكرة املركزية .كانت خطوتهم هذه هي التي
ولدت ردة الفعل العربية عىل الحكم الذي اتخذ منحى مركزيًا
تركيًا .وقد ورث مصطفى كامل حداثية التنظيامت ومركزيتها لكن
مع قلب جذري أليديولوجيتها الطورانية القومية الشاملة يف مرحلة
حكم االتحاد والرتقي ( ،)1918-1908بالتحول إىل بناء دولة قومية
تركية .وبرز دور التنظيامت يف صالبة قوة العسكرية الرتكية ،ويف
أثر املركزية اإلدارية للدولة العثامنية يف األناضول ،بأعىل مام كانت
مثل ،أما التجربة العسكرية العربية
عليه يف بالد الشام العثامنية ً
القصرية خالل حكم اململكة السورية العربية فلم تكن متتلك هذه
التقاليد الدولتية.
12 Winston Churchill, A History of English Speaking Peoples (New York:
Dodd, Mead & Company, 1956), p. 314.
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لقد تدخلت الجيوش عمو ًما لقيادة عملية التغيري يف مراحل الحرب
األهلية وعدم االستقرار السيايس .ومع أ ّن انقالبها جاء يف بعض
تدخل
الحاالت أشبه بانتصا ٍر يف حرب أهلية ،ويف حاالت أخرى جاء ً
بحجة منع حرب أهلية ،فالدافع األخري هو العالق يف األذهان حتى
عرصنا .وقد بني سامويل فايرن حاالت التدخل بسبب الفراغ الناتج
من ضعف املؤسسات وعجز السياسيني ،ووجود ظرف كهذا وميل
فكري سيايس لدى الجيش للتدخل ،وذلك يف كتابه املعروف الرجل
عىل صهوة الحصان( .((1وبني كثريون آخرون من منظري التحديث
(من خمسينيات القرن املايض حتى سبعينياته) ،أ ّن الجيش املؤسسة
األكرث حداثة واألكرث متاسكًا يف دول العامل الثالث املستقلة حديثًا،
وبناء عليه ،من الطبيعي أن يقوم بدور عامل استقرار ومتاسك
للمجتمع حي ًنا ،ودور تحديثي ثوري حي ًنا آخر(.((1
ويخلق امليل للتدخل يف رأينا منذ تأسيس الجيوش الحديثة وارتباطها
بفكرة الدولة ،إذ بدت كأنّها متثّل الدولة يف مقابل الجامعات والفئات،
والواحد يف مقابل التعدد ،والنظام مقابل التشتت واملصلحة العامة
يف مقابل املصالح الجزئية للقوى االجتامعية والسياسية .وهي فوق
كل هذا متتلك القوة .والحقيقة أ ّن هذا قد يكون صحي ًحا إذا كانت
مهمة الجيش مؤقتة لتحقيق السلم األهيل بحيث يضع نفسه يف
خدمة الدولة بعد تنفيذها .ومن دون ذلك يفصل خيط رفيع بني
ادعاء الجيش أنّه ميثّل املصلحة العامة وأن يصبح هو املصلحة
العامة؛ وبني ادعائه أنّه يجسد الدولة وأن يكون هو جسد الدولة،
وبني متثيل الوحدة الوطنية يف مقابل التعددية ،أو أن يصبح هو
"الواحد األحد".
واألمر مرتبط إىل حد بعيد بتامسك الدولة ووحدتها يف تركيبها
وتعدد وظائفها ومؤسساتها؛ فالدولة الهشة غري املستقرة والضعيفة
املؤسسات ،هي التي تدفع الجيش إىل أن يجسد كيانها من خارجها
ليفرضه بالقوة.
الجيش قوة منظمة مسلحة مرتبطة بالدولة ،ويصح القول إ ّن
الطبيعي هو ليس عزوف الجيوش عن الحكم ،بل تدخّلها فيه ،ولذلك
14 Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military
in Politics, with a New Introduction by Jay Stanley (New Brunswick, NJ:
Transaction, 2002), pp. 164 - 184.
 15األمثلة كثرية ،ونكتفي بذكر أبرزها:
Morris Janowitz, The Military in the Political Development of New Nations
(Chicago: Univ. of Chicago Press, 1964); Samuel Huntington, Political Order
;)in Changing Societies (New Haven: Yale Univ. Press, 2006
انظر بخاصة الفصل املعنون:
"Praetorianism and Political Decay," pp. 192 - 263.
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فإ ّن ما يحتاج إىل ترتيبات مأمسسة هو عدم تدخّلها .والقادر
عىل وضع ترتيبات كهذه هو الدولة القوية وذات املؤسسات
الرشعية القادرة عىل االستغناء عن القرس العنيف بصفته القاعدة،
واالحتفاظ بحقها الحرصي يف استخدامه من جهة أخرى .وموضوع
إخضاع الجيش للمؤسسات املنتخبة يشغل الدميقراطيات ،نظري ًة
ومامرسةً ،سواء لناحية تثقيف الجيش واملجتمع ،أم لناحية وضع
الرتتيبات الدستورية املؤسسية والقانونية التي تضمن عدم تدخل
الجيش يف الرصاعات والخالفات السياسية القامئة يف املجتمع
والدولة ،وتضمن والءه للحكومة املنتخبة وتنفيذه قراراتها.
هذا الدافع للفصل قديم قدم الفلسفة .رمبا كان هذا أيضً ا دافع
أفالطون لتخصيص الكتاب الخامس من الجمهورية ملهمة تدريب
حراس املدينة لتحويلهم من مقاتلني إىل جنود .إنّه إذًا التمييز بني
مقاتلني وجنود .واملقصود هو تحويلهم إىل جنود يف خدمة الدولة
يأمترون بإمرة الحكام وليس حكا ًما .فمن يحكم هم الذين لديهم
رؤية شاملة للعدل والخري العام (يسميهم أفالطون فالسفة).
أساسا عىل براديغم القوة (أو ما سامه العرب
تقوم مامرسة الجيش ً
بالشوكة) .ومكونات هذا الرباديغم هي القوة املسلحة والردع،
والتنظيم والطاعة والرتاتبية ،والتمييز بني العدو والصديق ،والدفاع
والهجوم ،واالستعداد لقتل الخصم قبل أن يقوم هو بالقتل .ومثة
نقاش جوهري يف مدى صالحية هذا الرباديغم لـتأسيس مقاربة يف
إدارة الدولة واملجتمع .وهو ليس نقاشً ا عمل ًيا حول إمكانية ذلك
فحسب ،بل هو نقاش قيمي وأخالقي أيضً ا متعلق باملوقف من
اإلنسان واملجتمع البرشي.
ويف حاالت وهن مؤسسات الدولة وهشاشتها وانعدام االستقرار
وقصور الثقافة املدنية ،واهتزاز رشعية املؤسسات املدنية واألحزاب
فعل مهمة الحفاظ عىل الوحدة
يف مقابل الجيش ،يتذ ّوت الجيش ً
إىل درجة من الفهم مفادها :مبا أ ّن الجيش ميثل املصلحة العامة
ويعمل ملصلحة املواطنني ،فام الحاجة إىل الحوار والنقاش واآلراء
واألحزاب واملؤسسات؟ ميكن قراءة وصف كهذا يف وصف خالد
نزار هواري بومدين من منطلق التحزب له" :كان يفكر من دون
أن يقول ذلك رصاحة ،بأنه إذا كان كل يشء يجري من أجل سعادة
الشعب فام الذي يبقى للنقاش ..هل نستطيع اختيار األسلوب
والنهج؟ إ ّن اللعبة الربملانية القامئة يف الدميقراطيات الغربية لهي
انعكاس لحالة التقدم التي متر بها مجتمعاتها ..وليس يف صورة
املجتمع الجزائري ما يصلح للمقارنة ..أما أقرص الطرق لتحقيق
النجاح فإنه ميكن يف حرص السلطة التي جرى االستيالء عليها بثمن
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باهظ بني أيدي فريق عمل كفؤ ومتفانٍ تجاه املصلحة العامة"(.((1
ونجد عند برنارد لويس كال ًما شبي ًها يف وصف توجهات أتاتورك،
مع الفرق أ ّن األخري مل يكن ضابطًا متمر ًدا راديكاليًا ،بل جز ًءا من
حامل
النخبة العثامنية اإلصالحية التنظيامتية يف القرن التاسع عرش ً
إرثها( .((1فال وجه للمقارنة بني املجتمع الجزائري بعد االستقالل
واملجتمع الرتيك الذي مل يُستع َمر أب ًدا ،ونخبهام.
املشكلة التي تربز عرب ًيا ،وال بد ألي بحث يف الجيش والسياسة من
معالجتها ،أ ّن الجيوش يف بعض الحاالت تعكس وحدة قامئة عىل
متييز بني مكونات وعنارص اجتامعية ،ألن سلسلة القيادة فيها قد
تقوم عىل والءات تنتج عصبيات( .((1يف هذه الحالة يصبح فرض
الجيش الوحدة الوطنية عىل املجتمع ،فرضً ا لحكم عصبية بعينها،
بحيث تعني الوحدة الخضوع لها .ومثة أمثلة مهمة عىل ذلك يف
جيوش عربية كثرية من العراق وسورية واليمن وحتى موريتانيا(.((1
ارتبط االنقالب األول يف تاريخ العسكرية العربية الجديدة بعد
انهيار الدولة العثامنية ،ونشوء نظام الدول املستقلة (سياسيًا
مبوجب معاهدات) أو الواقعة تحت الحامية واالنتداب يف املنطقة،
بالعسكرية العراقية .إنّه انقالب الفريق بكر صدقي ( )1936الذي
تلقّى دعم جامعة انتلجنسوية عراقية يسارية فابية هي جامعة
(األهايل)( ،((2ودعمته حتى صحيفة االنقالب التي رأس تحريرها
الشاعر محمد مهدي الجواهري وهيمن عليها الشيوعيون .وسبق
أن جرى تسييس الجيش تحت قيادة بكر صدقي الــذي قام
 16خالد نزار ،الجيش الجزائري يف مواجهة التضليل :محاكامت باريس ،ترجمة خليل
أحمد خليل وألبري فرحات (الجزائر /بريوت :أنيب /الفارايب ،)2003 ،ص .40
& 17 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 3rd ed. (Oxford
NY: Oxford Univ. Press, 2003), pp. 290 - 291.
 18يف رأي الكاتب ،يؤدي البحث عن والءات جهوية وعشائرية إىل إنتاج العصبيات وليس
العكس .وهو عكس ما قال به ابن خلدون ويصح يف مرحلته .حيث تطلع العصبية إىل الغلبة
واالستيالء عىل الحكم ،لتصبح هي الدولة .يف الدول العربية الحديثة توقظ السلطة عرب بحثها
عن والءات مبارشة عصبيات ،وتربطها بالحكم ،إنّها تعيد إنتاجها.
 19تشتهر قضايا الوالءات الجهوية (التي تحولت إىل طائفية يف سورية والعراق يف
ظل حكم البعث) التي أصبحت طائفية رصيحة يف العراق بعد االحتالل ،وكذلك الوالءات
القبلية وتقاطعاتها مع الوالءات يف الجيش اليمني ،ولكن حتى يف دولة مثل موريتانيا م ّر
الجيش برصاع اتخذ طاب ًعا عربيًا زنجيًا يف إحدى املراحل ،انظر :السيد ولد أباه وآخرون،
موريتانيا :الثقافة والدولة واملجتمع ،ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2000 ،
ص .128 - 127
 20بقيادة جعفر أبو التمن وكامل الجادرجي يف حينه .وشكك الشيوعيون يف االنقالب
الذي يبدو أ ّن مح ّركه إضاف ًة إىل بكر صدقي كان حكمت سليامن املعارض لرئيس الحكومة
ياسني الهاشمي يف مرحلة من عدم االستقرار سادت يف العراق بعد وفاة امللك فيصل األول
وتغري فيها أكرث من عرش حكومات يف ثالث سنوات .لكن كامل الجادرجي الذي أمل يف
يلب طلب عبد الكريم قاسم أن
الدميقراطية وتسليم السلطة للمدنيني ،خاب أمله ولذلك مل ّ
يدعمه بعد االنقالب ،واتخذ موقفًا ريبيًا من االنقالبات العسكرية.
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بقمع الثورات العشائرية( ((2يف منطقة الفرات األوسط يف أوائل
الثالثينيات ،وسحق انتفاضة اآلشوريني عام  ،1933ما أدى إىل بداية
التوطن الحديث لآلشوريني يف الجزيرة السورية إثر ذلك مبوجب
اتفاقات بريطانية  -فرنسية .صحيح أ ّن النظام املليك مل يستوعب
التنوع اإلثني والثقايف للعراق يف حينه كام يبدو ،وهو أمر ليس
سهل عىل كل حال ،ولك ّن الحقيقة أ ّن الرصاع بني الدولة والبداوة
ً
يف العراق مستمر منذ عقود ،بل قرون .وال يتعلق األمر بالقوميني
العرب وحدهم ،بصيغهم امللكية والجمهورية اليمينية واليسارية،
وعدم تقبّلهم تعددية الوالءات ،بل بعالقة الدولة واملجتمع عمو ًما.
أي دولة حديثة يف مجتمع ما زالت فيه العشائر قوية وتولد
وأقصد ّ
والءات طاردة عن املركز ،مبا يف ذلك معارضة الخدمة العسكرية يف
جيش نظامي .كان هذا يف مرحلة حابت فيها السياسة الربيطانية
زعامء العشائر وسمحت لهم باالحتفاظ بأسلحتهم ،ما أتاح لهم
منع الدولة من تجنيد أبناء العشائر للجيش ،وتكريس تحويل
أبناء العشائر إىل فالحني يعملون عند زعامء العشائر الذين تحولوا
إىل إقطاعيني يف الواقع .وكان الجيش عاج ًزا عن مواجهة هجامت
قوات اإلخوان الوهابيّة التي كانت تنطلق من نجد ملهاجمة جنوب
العراق يف األعوام  1922و 1924و .((2( 1928 – 1927كام أن الجيش
الذي أراده فيصل بوتقة صهر الوطنية العراقية وتشكّلها ما لبث
أن زج به يف الرصاعات الداخلية بعد االستقالل.
وكون بكر صدقي قائد االنقالب والرجل القوي يف العراق من أصول
كردية هو من أدلّة االندماج الذي كان سائ ًدا يف تلك املرحلة عىل
مستوى جهاز الدولة وثقافة النخب السياسية والعسكرية .ولكن
كيان الدولة ذاته مل يستقر بعد ،وذلك لناحية رشعيتها التاريخية،
وعالقتها باملجتمع ،بل املجتمعات التي تتألف منها ،والتي ال
ترتبط برابطة الدولة الوطنية .يصح هذا بالنسبة إىل العراق ودول
املرشق العريب عمو ًما ،وليبيا والجزائر والسودان وغريها .ولذلك
احتاج العراق إىل التوحد حول رشعية تاريخية من خارجه (األرسة
الهاشمية) ،أو الجيش بوصفه كيان الدولة املتجسد خارج املجتمع.
وهو ما حصل يف غالبية الدول املذكورة أعاله.
وال ّ
شك يف أ ّن الصدام مع انتفاضة اآلشوريني الذين رفضوا ضمهم
للعراق (لعدم تضمن استقالل العراق واعرتاف عصبة األمم به يف
 21نظر إليها الحقًا بوصفها ثورات شيعية ،مع أنها كانت يف الحقيقة انتفاضات عشائرية.
وكانت هذه العشائر تدين باملذهب الشيعي.
 22إريك دافيس ،مذكرات دولة :السياسة والتاريخ والهوية الجامعية يف العراق الحديث،
ترجمة حاتم عبد الهادي (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2008 ،ص .104

دراسات
الجيش والحكم عربيًا :إشكاليات نظرية

عام  1932الوعود الربيطانية السابقة لهم ،وتجندوا قبل انضامم
العراق إىل عصبة األمم يف الجيش اإلنكليزي ،وحظوا بوحدات
خاصة شكّلت قوا ًما أساس ًيا يف ما ُعرف بالليفي أو وحدات الرشق،
وكان لها شبيه يف القوات الفرنسية يف سورية ولبنان تحت اسم
اللوفان  ،)Levantقد أث ّر كث ًريا يف بنية الدولة العراقية وتوجهاتها.
واستخدم الربيطانيون وحدة كبرية من وحدات الرشق" ،مجندي
العراق" ،لحامية منشآتهم العسكرية ولقمع األكراد( .((2وم ّهد قمع
بكر صدقي اآلشوريني الطريق له أل ّول انقالب عسكري يف العامل
العريب يف ترشين الثاين /نوفمرب .1936
اتبعت حكومة حكمت سليامن الذي دعم االنقالب ،مواقف
مناقضة ملواقف الحكومة السابقة برئاسة ياسني الهاشمي .أ ّما
جامعة األهايل اليسارية فقد خاب أملها أل ّن حكومة االنقالب
مل تحقق اإلصالحات االجتامعية الالزمة ،ومل تنظم انتخابات
دميقراطية كام وعدت .وتكررت الخيبة الحقًا بعد توقعات الحزب
الشيوعي من انقالب  14متوز ،عىل الرغم من وقوفه معه حتى
النهاية .ويف عام  1958مل يك ّرر كامل الجادرجي خطأ االنضامم
إىل حكومة االنقالب  ،1936إذ اشرتط حزبه الوطني الدميقراطي
االنضامم إىل عبد الكريم قاسم بإجراء انتخابات ،وقد عجز األخري
عن تلبية هذا الرشط.
نجد يف هذا االنقالب بعض نويات ما أصبح الحقًا أمناطًا مكررة
يف االنقالبات العربية ،ومن ضمنها االنقالب بحجة فشل النظام
يف الحفاظ عىل االستقرار ،ومكافحة فساد األحزاب والسياسيني،
والوعد بانتخابات حرة وحكومة مدنية ثم إقامة نظام عسكري
قمعي .ثم ستظهر العالقة بني العسكرية العراقية ذات املضامني
القومية العربية خالل حركة رشيد عايل الكيالين املدعومة من
الحركة العربية الرسية التي تألفت من نخب قومية عربية تعمل
بصورة متشابكة( .((2واعتمدت عىل ضباط يف الجيش ،العقداء
 23كان لهم دور يف قمع ثورة العرشين .كام رفض وضعهم الجديد بوصفهم مواطنني
عراقيني بعد الحرب ،وبعد أن أصبحت عودتهم إىل ترك ّية مستحيلة .تاريخ ًّيا استقر املجتمع
اآلشوري يف رشقي تركيا وشامل غرب إيران وشامل العراق .لقد تو ّحد العرب واألكراد يف
نظرتهم إىل اآلشوريني عىل أنّهم محمية بريطانية غري خاضعة لسيطرة الدولة ،كام أ ّن رواتبهم
يف الجيش الربيطاين كانت ضعف رواتب الجيش العريب ،انظر:
Mohammad A. Tarbush, The Role of the Military in Politics: a Case Study of
Iraq to 1941 (London: Keagan Paul, 1982).
 24ومنها نادي املثني (بقيادة فريد زين الدين وصدّيق شنشل وناجي معروف وصالح
الدين الصباغ) ،ومنظمة العمل القومي (يونس السبعاوي ،وسعيد الحاج ثابت ،ودرويش
املقدادي) ،ومعهم الحاج أمني الحسيني وعدد من الشخصيات القومية التي غادرت لبنان
وسورية وتوجهت إىل العراق نتيجة لألوضاع السائدة هناك يف تلك الفرتة ،انظر :عزيز
العظمة ،قسطنطني زريق :عريب للقرن العرشين (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
 ،)2003ص .55
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األربعة الذين أطلق عليهم "املربع الذهبي" .وحدثت هذه الحركة
بفعل تداعيات الحرب العاملية الثانية ،ونشوء إمكانية الدخول يف
تحالف دويل ضد بريطانيا.

يف هذه املرحلة ،طُمس الح ّد بني االنقالب والثورة يف الثقافة السياسية
للفئات الوسطى عمو ًما وللمثقفني املسيسني أو املنخرطني يف أحزاب
أو قريبني منها ولحركات الشباب والطالب .أصبحت الثقافة السياسية
النقدية انقالبية شعبوية أكرث منها دميقراطية ،وانجر إليها اليسار
واستغل التفكري االنقاليب عيوب النسق الليبريايل الهش إلسقاط
ّ
الحقًا.
النظم وليس لتطبيق الدميقراطية أو العمل من أجلها .أخذت
هذه االتجاهات يف التبلور منذ ثالثينيات القرن املايض التي كانت
مرحلة َج ْزر عام لجغرافيا الدميقراطية يف العامل ،وذلك بتأثري صعود
النزعات الوطنية والقومية االشرتاكية الفاشية والنازية .ويف املنطقة
العربية انترشت حركات الشباب ذات القمصان امللونة وتأثرت يف
ذلك حتى األحزاب الليربالية الكبرية مثل "الوفد" (القمصان الزرق)
و"الكتلة الوطنية" يف سورية (القمصان الحديدية) .ومل يكن "اإلخوان
املسلمون" بعيدين عن تأثري هذه األجواء فشكّلوا "فرق الجوالة".
ومنها أيضً ا "عصبة العمل القومي" ،و"السوري القومي االجتامعي"،
و"مرص الفتاة" (الحزب االشـرايك) .والستيعاب النزعة العسكرية
للشباب ،أدرجت الحكومات يف برامجها التعليمية يف املدارس مادة
الفتوة ونظامها ،وهي مادة شبه عسكرية.
وجرى الحقًا املزج بني االنقالبية والثورية أو تفسري االنقالبية كثورية.
وأصبح ينظر إىل االنقالب بوصفه مقدمة لعملية تغيري اجتامعية -
اقتصادية (ثورة) .جرى ذلك مع انقالب يوليو يف مرص أولً ثم مع
انقالبات البعث يف سورية والعراق وإىل ٍ
حد كبري يف انقالب  14متوز
الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية.
وال ميكن فهم العالقة بني العسكرية الجديدة بعد النكبة واالنقالبات
مبعزل عن فهم العيوب البنيوية يف النسق الليربايل النخبوي العريب
الهش الذي أخذ ينفتح نسب ًيا أمام ممثيل القوى االجتامعية الجديدة
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من الطبقة الوسطى الصاعدة .لكن عوامل أخرى حسمت مصريه يف
النهاية؛ منها سيطرة أبناء األرستقراطية عليه ،والتضارب بني واجبات
أعضاء الربملانات ومصالحهم االقتصادية  -االجتامعية ال سيام كبار
املالك منهم ،وتزوير االنتخابات والتالعب بنتائجها ،وعدم االلتزام
باألغلبية االنتخابية يف تشكيل الحكومات املرصية( ،وسابقة تعديل
الدستور للسامح لشكري القوتيل بوالية ثانية ز ّورت فيها االنتخابات
النيابية تزوي ًرا فاض ًحا ،يستثنى نسبيًا انتخابات عام  1954يف حالة
سورية) ،واألخطر منها عجز الربملانات والنسق الليربايل عن حل
املشكلة االجتامعية املوضوعية والحقيقية ،وهي مشكلة الفالحني
ثقيل عىل جدول أعاملها كلها مبا فيه
مع حضور املشكلة حضو ًرا ً
برملان مرص ما قبل يوليو ،وأخ ًريا العجز يف مواجهة املرشوع الصهيوين
يف فلسطني.
ما عجزت النخب الليربالية عن حله عىل مستوى مشكلة الفالحني
حلَّه الضباط بقرارات" ثورية" فورية ،وحدث التحول التاريخي يف
إدماج الفالحني والعامة يف حركة التاريخ والتحوالت االجتامعية
الكربى يف مجتمعات ميثّل الفالحون معظم سكانها ،كام متثّل الزراعة
مصدر دخلها األسايس .ومع تدفق أبناء الفالحني والطبقات الوسطى
إىل الجيش حصل تغيري كبري يف توازن القوى االجتامعي ،وتغريت
بالتدريج طبيعة القوى الحاكمة.
تعاطفت األحزاب الليربالية مع حركات الجيش ضد النظامني امللكيني
يف مرص والعراق ،وتأ ّملت منها خ ًريا يف البداية ،ثم تب ّددت آمالها
برسعة .ويف سورية تورط جميع القوى السياسية مبا فيها الليربالية،
واملحافل املاسونية الشامية يف االنقالبات األوىل بانية اآلمال عىل
دور الضباط التحديثي .ومن ذلك منوذج حزب الشعب واالنقالب
الثاين يف سورية أي انقالب اللواء سامي الحناوي( .((2لقد توقعت
القوى الليربالية والتنويرية والحديثة املتأثرة بالثقافة الغربية أن
يقوم الجيش بدور تحديثي رسيع يحرق املراحل يف التغلب عىل
قوى التخلف والرجعية .لك ّنه فعل ذلك بطريقته ،مبا فيها رصاعات
الضباط عىل السلطة ،وانقلب عىل القوى التي ع ّولت عىل دوره.
ماثل لناحية الثقة بقدرة الجيش عىل
وأعتقد أ ّن منوذج أتاتورك كان ً
قيادة مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية ،وتؤدي فيه الحرية
من دون تقاليد حديثة إىل الفوىض .فالجيش يف نظر هذه القوى قادر
 25وكان قادة املحافل املاسونية فاعلني يف انقالب حسني الزعيم  .1949وزير خارجيته
(عادل أرسالن) كان منهم .وعرف انقالب الحناوي فاعلية أكرب للامسونية .هذا غري مدروس يف
التاريخ السوري الحديث ،وبينته دراسات زميلنا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جامل باروت يف ضوء تحليل املؤرشات الوثائقية والتاريخية للمحافل السورية وللشخصيات
التي حاولت توطيد االنقالب الثاين ،وتسويقه سياسيًا يف وسط النخب املتنورة.
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عىل ترسيع عملية انتقال املجتمع نحو الحداثة من دون الدخول
يف حالة من الفوىض قد تحدثها الدميقراطية املبكرة يف مجتمعات
غري جاهزة لها .ونالحظ عودة إىل هذا النمط من التفكري بعد
الثورات العربية عام .2011
وبعد ثورات  2011برز أمر آخر هو خوف الطبقات الوسطى
ليس من عدم االستقرار ،بل خوفها عىل منط حياتها من سيطرة
اإلسالميني .ودفعها هذا الخوف بحد ذاته للمراهنة عىل النظام
القديم والجيش ،مع أنّها الطبقة التي يفرتض أن يراهن عليها
بوصفها قاعدة لعملية االنتقال الدميقراطي.
وارتبطت انقالبات الضباط الصغار الراديكاليني املتأثرين
باأليديولوجيات التي افتتحتها ثورة  23متوز /يوليو  1952بأزمة
املرحلة الليربالية وهشاشتها ،وعدم متكّن النظام التعددي الحزيب
من االتفاق عىل السقف الوطني املتعلق بطبيعة البلد ونظام
الحكم ،ليك تدار التعددية يف إطار االتفاق الدستوري ،والعجز
عن حل املسألة الزراعية وقضية الفالحني ،والفشل يف مواجهة
االستيطان الصهيوين يف فلسطني الذي تجىل يف هزمية عام .1948
فعل لقضية بناء الدولة
واملشكلة أنّه حتى يف حالة اإلخالص ً
الوطنية والتحديث كام يف حالتي عبد النارص وهواري بومدين،
يصعب جرس الفرق بني الطموح والواقع ،وبني حجم األهداف
غري املحدود ،ومستوى القائد وكفاءته والقدرات املحدودة ألي
إنسان ،بني شعبيته الحقيقية ومتثيله للعموم وضيقه بأي منافس،
بني الواحدية املزعومة والنزوات والنزعات الفردية مثل امليل
للشعبوية وحب الظهور وتقديس الشخصية والرتيّب والشك يف
رفاق الدرب ،وحفظ الضغينة لفرتات طويلة عندهم جمي ًعا(.((2
يصعب التوصل إىل نظرية وقانون يضبطان عالقة الجيش بالحكم
وترصفه فيه؛ فالجيوش تختلف باختالف املراحل التاريخية ،ودرجة
تطور املجتمعات ،والعقائد السائدة ،وبنية الجيش االجتامعية
وغريها .وعىل الرغم من إعجاب أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم
وحتى عبد النارص وعبد الكريم قاسم ،وقبله وإن كان بدرجة أقل
أديب الشيشكيل ،بنموذج أتاتورك وتقليده يف بعض األمور ،فالفرق
 26كتب خالد نزار أيضً ا" :إن الرئيس بومدين الذي كان رجل دولة من مستوى مامثل
ألعظم رجال الدولة يف عرصه مل يستطع أبدًا أن يرتفع فوق الحسابات األنانية ،والكراهيات
الصغرية التي جرها معه هواري ...إن األحقاد العميقة وعدم الثقة والشك املرضيني سوف
تلقي بظاللها القامتة عىل خصاله الشخصية النبيلة ...إن هواري كان يدفع بومدين دو ًما
للنظر إىل خصم ظريف كعدو يجب التخلص منه ،وهو سوف يدفعه ليك يطحن بدون رحمة
أولئك الذين تجرأوا عىل الوقوف بوجهه ،واحدًا بعد اآلخر" ،نزار ،ص  .45وبومدين ليس
أسوأ األمثلة بالتأكيد ،وسنذكر الحقًا خصومات شخصية أعاقت التطور ،ومثّلت محركًا أساسيًا
يف عملية صنع القرار.

دراسات
الجيش والحكم عربيًا :إشكاليات نظرية

شاسع بني قيادات جيش تقود حملة عسكرية ضد االحتالل
وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام
نفسه كام يف حالة أتاتورك ،وأخرى مؤلفة من ٍ
ضباط راديكاليني من
الرتب الوسطى والدنيا يف انقالبها عىل النظام املليك ،ثم يف سلسلة
منازعاتهم وتنافسهم عىل القيادة والرئاسة.
ولكن مثة سامت مشرتكة ال أعتقد أنّها تصل إىل درجة القانون ،أو
النظرية الكاملة األركان سنتطرق إليها فيام ييل:

11الجيش بوصفه وسيلة للترقي
االجتماعي االقتصادي في مجتمعات فالحية
الجيش مؤسسة حديثة لناحية تأسيسها لغرض ،وعقالنية العالقة بني
الوسيلة والهدف ،وإدارة منظومات معقدة ،ووضع اإلسرتاتيجيات
والتسلح ،والتزام االنضباط والرتاتبية وغريها .كام أنها تقوم رسم ًيا
بدور يفرتض أنه وطني بحكم تعريفه ،وهو الدفاع عن الوطن .ويف
ظروف دول العامل الثالث ،أو يف مراحل ما بعد االستعامر غال ًبا ما
يربز الجيش بصفته جهاز الدولة األكرب واألقوى واألكرث انضباطًا من
بني جميع مؤسسات الدولة واملجتمع ،وهو أيضً ا األحدث لناحية
استخدمت عبارة "تجسيد
عالقته مبفهومي الوطن والدولة .وسبق أن
ُ
الدولة من خارج املجتمع" يف دول ال تقوم فيها وحدة الدولة عىل
العالقة بني املجتمع واملؤسسات الحديثة .كام أنه يف حالة الدول
املتشكّلة هوي ًة يحظى مبكانة ألنه يخاطب املشاعر الوطنية ،فهو
ميثل السيادة ،وبزيه الرسمي وطقوسه ميثّل عزة الوطن وكربياءه.
وتتفاوت مصادره التاريخية بني بقايا جيش االنتداب يف حالة سورية،
وبقايا الجيش العثامين وجيش االنتداب وضباط الثورة العربية يف
حالتي العراق واألردن ،وبني أدوار وطنية يف حاالت التمرد عىل
اإلمالءات اإلنكليزية يف حالة مرص ،وجيش تحرير تحول إىل جيش
وطني يف حالة الجزائر ،فيبدو وكأنه هو الذي أقام الدولة ،خالفًا
للبلدان أعاله التي أقامت فيها الدولة جيشً ا .ويف الحاالت كافة كان
الجيش املؤسسة األكرث قدرة عىل التحرك املنظم يف حاالت الرصاعات
االجتامعية واألزمات وحتى الكوارث الطبيعية.
وإضاف ًة إىل ذلك ،أصبحت العسكرية يف الدول النامية واملستقلة
حديثًا املسار الرئيس لتقدم أبناء الفالحني وأصحاب املهن صعو ًدا عىل
السلم االجتامعي ،وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد
مسار حياتهم ،وتقرر مصائرهم سلفًا ،ومتنعهم من تغيري مكانتهم
االجتامعية واالقتصادية .كام أ ّن فاعلية بنى الدولة الحديثة اقترصت
عمل ًّيا عىل املدينة ،وسيطرت عليها الطبقات القدمية من أبناء األعيان
وأبناء الربجوازية التجارية والطبقات الوسطى الجديدة التي قلّام
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ترسب إليها أبناء الفالحني بواسطة التعليم أو غريه .فالتعليم مل يكن
متا ًحا .وقد انفتح مجال الخدمة العسكرية وصولً إىل سلك الضباط
يف مرحلة االستعامر ،أو االنتداب ،فأصبح أداة الرتقي االجتامعي التي
ميكن ألبناء الفقراء والطبقات املتوسطة استخدامها باالنضامم إليه،
والرتقي فيه ،وال سيام بعدما فتحت األكادمييات العسكرية الوطنية
أبوابها الستيعاب أبناء هذه الفئات؛ ً
فمثل يف عام  ،1936استخدم
النحاس باشا االلتزامات العسكرية التي فُرضت عىل مرص ،مبوجب
املعاهدة املرصية  -الربيطانية ،مرب ًرا لفتح أبواب الكلية العسكرية
للضباط الصغار من مواطني الطبقة الوسطى ،يف حني كانت الدراسة
تقترص فيها عىل أبناء أصحاب األمالك وأرستقراطية مرص الزراعية ،إذ
كان سلك الضباط محصو ًرا فيهم( .((2ومنها تخ ّرج عبد النارص وأبناء
جيله الذين تنظموا الحقًا يف تنظيم رسي هو الضباط األحرار لغرض
القيام بانقالبهم الذي سمي يف حينه بـ "حركة الجيش" .ومع تطور
بنية الدولة ومعها جهاز املوظفني يف املدن الكربى واملتوسطة وتطور
جهاز الخدمات والتعليم ،توسعت الطبقة الوسطى .وارتفع عدد
الشبان من أبناء الطبقة الوسطى الذين التحقوا بالكلية الحربية يف
مرص ،فازدادت نسبتهم بني الضباط( .((2وحصل ذلك يف غالبية الدول
العربية يف أزمنة متفاوتة.
عي أديب الشيشكيل أكرم الحوراين االشرتايك الشعبوي
وبعد أن ّ
املنحاز إىل الفالحني الذي متيز حزبه بحمل قضيتهم ،وزي ًرا للدفاع،
قام الحوراين بفتح أبواب الكلية العسكرية ألبناء الفالحني بخاصة.
وفيها تخ ّرج ضباط مثل حافظ األسد .بل ميكن القول إ ّن الضباط
السوريني االنقالبيني عمو ًما للمرحلة التي تبدأ مبنتصف الخمسينيات
كانوا من خريجي دورات  .1952 - 1950هذا هو الجيل من أبناء
الطبقات الوسطى والفقرية املتأثرين باأليديولوجيات القومية
أو اليسارية أو اإلسالمية الذين قاموا باالنقالبات العسكرية يف
الخمسينيات والستينيات وحتى عام  .1970والحقيقة أنّهم نتائج
مرحلة الغليان السيايس واالجتامعي واأليديولوجي تلك .وهي ظواهر
توقفت يف ظل حكمهم الذي مل ينشأ فيه جيل يشبههم .وميكن القول
إ ّن بعضهم كان مثقفًا أو نو ًعا من انتلجنسيا بثوب الضباط ،مثل منط
 27أنور عبد امللك ،املجتمع املرصي والجيش ( ،)1973-1952ط ( 2القاهرة :مركز
املحروسة للنرش والخدمات الصحفية واملعلومات ،)2005 ،ص  .57صدرت الرتجمة العربية
األوىل للكتاب يف عام 1974؛ انظر أيضً ا كتاب :عزمي بشارة ،ثورة مرص ،مج  ،1من جمهورية
يوليو إىل ثورة يناير (بريوت /الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2016 ،
ص .24
 28أحمد عبد الله" ،القوات املسلحة وتطور الدميقراطية يف مرص" ،يف :أحمد عبد الله
(محرر) ،الجيش والدميقراطية يف مرص (القاهرة :سينا للنرش ،)1990 ،ص 10؛ انظر أيضً ا:
بشارة ،ثورة مرص ،ص .26 - 25
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الضابط االنقاليب األشهر يف تاريخ العسكرية السورية الجديدة ،منذ
عام  1949وحتى عام  ،1969محمد عمران قائد اللجنة العسكرية
البعثية فيام بعد.
رمبا ما زال عدد من الشبان ،حتى زمننا هذا ،يدخل الجيوش العربية
ألغراض الرتقي االجتامعي االقتصادي ،ولكن عدد املجاالت غري
العسكرية املفتوحة ازداد .أ ّما الدوافع األيديولوجية فخفتت إىل حد
بعيد ،إضاف ًة إىل أ ّن الدول كافة أصبحت تحرص عىل انتقاء عنارص
منحازة إىل النظام ،أو عىل األقل غري مسيسة ،لسلك الضباط.
يف سورية مل ينشأ جيش سورية املستقلة من فراغ ،بل ورثت الدولة
الوطنية بعد الجالء ( 17نيسان /أبريل  )1946جيش الرشق املؤلف
من الجنود والضباط والرتباء السوريني يف الجيش الفرنيس يف سورية
ولبنان .وبلغت حصة سورية من الوحدات املسلّحة نحو  17ألف
رجل ،بينام كانت حصة لبنان سبعة آالف رجل( .((2غري أ ّن وزارة
الدفاع السورية قلّصت عدد الجيش يف منتصف عام  1948إىل
ما يقارب سبعة آالف رجل فحسب( ،((3بدعوى تفكيك "التكتالت
العنرصية" فيه( .((3وأ ّدت عملية وراثة الدولة الوطنية جيش الرشق
إىل ظهور متييز بني ضباط الجيش السوري وضباط الجيش الفرنيس
أصل يف الجيش الذي
(واملقصود هو الضباط السوريون الذين كانوا ً
تسلّمته الحكومة السورية من الفرنسيني) .وبدأ تخريج ضباط الجيش
السوري مع الدورة األوىل لخريجي مدرسة حمص العسكرية يف عام
 1945الذين انترشت يف أوساطهم األفكار السياسية واأليديولوجيات
الجديدة ،مثل اليسار والقومية العربية .وازدادت قابليتهم لألدلجة
مع تجربة معظمهم املحبطة يف حرب فلسطني ،ووالدة أوىل حركات
االنقالبات العسكرية .وهي حال قادة االنقالبات يف مرص والعراق
أيضً ا .ومل يكن "ضباط الجيش الفرنيس" كتلة متجانسة ،بل كان
بعضهم قري ًبا من الضباط الجدد ،وكان أبرزهم أديب الشيشكيل
املتحالف حتى عام  1952مع أكرم الحوراين ،زعيم حزب الشباب،
والحقًا أحد القادة الثالثة التاريخيني لحزب البعث العريب االشرتايك.
وولد يف مرحلة التحالف أول تنظيم عسكري عقائدي رسي يف
داخل الجيش ،وهو بهذا املعنى سلف اللجنة العسكرية البعثية
التي قامت يف فرتة الوحدة السورية – املرصية ،والتي يتحدر بعض
أعضائها من تنظيم الشيشكيل  -الحوراين السابق .وحاول الشيشكيل
 29نزار الكيايل ،دراسة يف تاريخ سورية السيايس املعارص( 1950 - 1920 ،دمشق :دار
طالس ،)1997 ،ص .195
 30عارف العارف ،النكبة :نكبة بيت املقدس والفردوس املفقود ،1952 - 1947 ،ج 2
(صيدا :املكتبة العرصية ،)1956 ،ص .358 ،349
 31أحمد الرشبايت (وزير الدفاع) ،الجلسة الثانية يف  28آب /أغسطس  ،1948يف :الجريدة
الرسمية (دمشق) ( 4ترشين الثاين /نوفمرب .)1948
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(الكردي األصل) تسنني الجيش وتعريبه وتفكيك النفوذ الكردي فيه،
غري أ ّن إجراءاته الفعلية كانت جزئية وشملت املسيحيني أكرث من
غريهم .كام تعارضت مع نزعة أكرم الحوراين ابن حامة لفتح الجيش
ألبناء الفالحني ومنهم الكثري من العلويني .وبسبب قرص فرتة حكم
الشيشكيل مل يستطع مواصلة هذه السياسة .ودخل الجيش السوري
مع االنقالب األول يف مرحلة التسييس والخروج من الثكنات من دون
العودة إليها(.((3
ويف الــع ـراق كــان الضباط األربــعــة عــر الــذيــن قــامــوا بثورة
(((3
 14متوز /يوليو  1958برتبة عقيد أو مق ّدم ،باستثناء محمد السبع
الذي كان رائ ًدا يف سالح الجو ،وكان أعالهم رتبة عبد الكريم قاسم
الذي كان برتبة زعيم .انتمى جميع الضباط األحرار باستثناء ناجي
طالب إىل عائالت فقرية ،أي إ ّن الوحيد من بينهم الذي كان ابن
مالك لألرض وعضو املجلس النيايب هو تحدي ًدا ناجي طالب الشيعي.
وتلقى جميعهم تعليمهم يف املدرسة الثانوية أو مدرسة عسكرية
داخل العراق أو خارجه .وكان العديد من الضباط يف املنظامت
الفرعية للضباط األحـرار واملشاركني يف خالياها من املنتمني إىل
املذهب الشيعي ،وقد انتموا أيضً ا بدوافع وطنيّة( .((3تأث ّر الضباط
األحرار بحدثني كبريين هام نكبة  1948وما رواه ضباط الجيش
العراقي عن مجريات الحرب وفشل األنظمة العربية والثورة املرصية
عام  1952التي قام بها ضباط مثلهم .ومن املفيد النظر يف وصف
املؤرخ مجيد خدوري لتجربة عبد الكريم قاسم يف الكلية العسكريّة
ألنّه يص ّور العسكرية صورة من صور التقدم االجتامعي ألبناء الفئات
الفقرية .فقد كانت الشجاعة واالنضباط معيا َري االنضباط والتقدير
وليس املنزلة االجتامعية ،أو أصل الطالب وفصله .ففيها تح ّرر قاسم
من االتكال عىل أب فقري يعيله ،أل ّن الكلية العسكريّة تقدم للطلبة
ما يحتاجون إليه من مأكل وملبس" .وكان معظم طالب الكلية من
العائالت الفقرية نسبيًّا ،أل ّن أبناء العائالت امليسورة يؤثرون طلب
العلم يف الخارج ،أو االلتحاق بكل ّية الحقوق أو كل ّية الطب يف
بغداد"( .((3وميكن متابعة هذه السرية وصولً إىل تجربته يف حرب
عام  ،1948وأثرها يف تكوينه السيايس وموقفه من النظام القائم،
وينطبق ذلك عىل عبد النارص وغريه.
 32سبق أن تناول املؤلف هذا املوضوع بتوسع ،والفقرات أعاله واردة يف كتاب للمؤلف
من عام  ،2013انظر :عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ
الراهن (بريوت /الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .283 - 279
 33وهو الذي بدأ بقتل العائلة املالكة ليلة االنقالب ،وذلك عىل الرغم من رغبتها يف
التفاهم واالستسالم ،مع أ ّن أكرثية الضباط األحرار كانت ض ّد قتلهم.
 34مجيد خدوري ،العراق الجمهوري (بريوت :الدار املتحدة للنرش ،)1974 ،ص .33
 35املرجع نفسه ،ص .108

دراسات
الجيش والحكم عربيًا :إشكاليات نظرية

إ ّن الوعي السيايس للضباط الذين قاموا باالنقالبات العسكرية
األوىل هو نتاج سنوات الغليان السيايس والفكري والوطني تلك ،يف
مرحلة سادت فيها تعددية نسبية يف ظل االنتداب وتص ّدر نخب
ليربالية محافظة أو محافظة من أبناء األعيان للمشهد السيايس؛
وكذلك التعرض لتأثري هزمية الدول العربية يف الحرب عام  1948يف
هذه األجواء .فتشخيص هؤالء الضباط أسباب هذه الهزمية وردة
فعلهم عليها تقاطعا مع موقفهم من الوضع السيايس  -االجتامعي
القائم .وقلّام صدرت مذكرات ضباط هذا الجيل الناقمني املتمردين
عىل األوضاع العربية أو ِس َيهم يف حينه من دون ذكر تأثري صدمة
 1948فيهم ،سواء أشاركوا يف ساحات القتال نفسها يف فلسطني،
أم مل يشاركوا.
وارتبط التطور الالحق بعوامل كثرية منها قدرات من برز من هذا
الجيل وانعقدت له الرئاسة أو الزعامة ،عىل طرح مرشوع سيايس
حقيقي ،ومتكّنه من حسم الرصاع عىل النفوذ من زمالئه من الضباط،
فالذي سيطر وحسم األمر يف النهاية أقام نظا ًما معاديًا للتعددية،
ومقيّ ًدا لحرية التعبري والتنظيم وغريها .فخُنقت الحياة السياسية
التي أنتجت جيلهم من السياسيني واملثقفني والعسكريني.
إ ّن خنق الحياة السياسية العامة التي توقفت عن إنجاب الضباط
املؤدلجني واملسيسني هو من أهم أسباب عدم وقوع انقالبات من
نوع انقالبات ما قبل السبعينيات .هذا من بني أسباب كثرية أخرى
منها استقرار بنية النظام بعد حسم الرصاع عىل السلطة ،وبناء
الجيش النظامي الكبري نسبيًّا ،وتأسيس املخابرات العسكرية التي
تتجسس عىل الضباط ووحدات الجيش( ،((3وإقامة الجيوش الخاصة
(مثل الحرس الجمهوري ،ورسايا الدفاع) وغريها من العوامل ،ومنها
دور ثورة أسعار النفط يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املايض
يف بناء الجيوش الكبرية التي يصعب تحريكها يف انقالب ،وكذلك يف
تحقيق االستقرار يف الجمهوريات .وهكذا توقفت ظاهرة االنقالبات
العسكرية منذ بداية السبعينيات.

22أخوية رفاق السالح الرجولية
تنشأ بني الضباط عمو ًما ،وال سيام يف الوحدات القتالية ،وبني خريجي
الكليات العسكرية من الدفعة ذاتها ،رابطة رفاقية تشبه أخويات
الطلبة يف الكليات الجامعية يف املايض أو رابطة الخشداشية يف
 36وهي متثّل حالة بارزة يف سورية ،وترفع تقاريرها إىل الرئيس مبارشة وليس إىل هيئة
األركان .ويف الجزائر ازدادت قوتها كث ًريا بعد محاولة االنقالب الفاشلة التي قام بها يف عام
 1967قائد الجيش العقيد الطاهر الزبريي (مل يوجد منصب لواء يف الجيش الجزائري يف عهد
بومدين) ،ومنذ تلك املرحلة أصبح الرئيس يعتمد بقوة جهاز األمن العسكري .والحقًا اشتهر
قائده محمد مدين (توفيق) الذي أحاله عبد العزيز بوتفليقة عىل املعاش يف عام .2015

21
الجيش اململويك .وتتحول هذه الرابطة إىل نوع من الوالء الشخيص
للجامعة أو رفاق السالح فيام هو جامعة أبناء الدورة .ويس ّهل ذلك
تجنيدهم يف التخطيط لتحرك أو انقالب .تسود هذه العالقات يف
املليشيات املسلحة والحركات الرسية والكليات العسكرية ،وتضعف
الحقًا يف الجيوش النظامية ،إذ من املفرتض أن تتجاوزها الهيكلية
التنظيمية وتفكّكها الرتاتبية .لكنها تبقى قامئة ،وال سيام يف الوحدات
القتالية ،إذ مير الجنود والضباط بتجارب مكثفة مشرتكة ،من نوع
التدريب الشاق واملناورات ،وحتى املعارك ذاتها .يف هذه األجواء
يجري اختصار أسامء الضباط وإطالق األلقاب الحميمة عليهم.
لهذه الروابط أثر كبري يف دوافع املقاتلني ،أل ّن االنتامء يعزز االستعداد
للتضحية؛ فالجندي غال ًبا ليس مستع ًدا للموت من أجل مفهوم مجرد
للوطن ،وهو مستعد للموت دون رفيقه الجالس إىل جانبه يف العربة
العسكرية أو الطائرة ،أو الراقد بالقرب منه يف الخندق .كام تهمه
صورته التي ترتسم يف أذهان رفاقه ،ورأيهم فيه .ولكن هذه الرابطة
نفسها غال ًبا ما تدفع العسكريني للتسرت عىل جرائم يرتكبها أفراد
منهم أو تشارك مجموعة يف ارتكابها .وهذه قد تتكتم عىل مجازر
وأعامل قتل واغتصاب حتى عند التحقيق فيها ،فتبقى مجهولة إىل
أن يستيقظ ضمري أحدهم.
وخالل االنقالبات نفسها ويف التحضري لها تتشكّل أيضً ا أخوية ،أو زمرة،
أو "شلّة" بالتعبري الدارج .فاالنقالب العسكري تجربة دراماتيكية
مشرتكة حقيقية تنكشف فيها نقاط الضعف والقوة لكل شخص.
ورسعان ما تتحول الشلة أو الزمرة إىل منغص حقيقي بالنسبة إىل
أي قيادة ،أل ّن الجامعة الحميمية تؤسس شعو ًرا من الزمالة ،ومتكّن
من حرية التعبري برصاحة داخلها ،وتدفع لرفض فكرة الزعيم املطلق.
فاألول فيها هو األول بني متساوين .ولذا كانت املجالس العسكرية
هي املجالس الثورية التنظيمية الوحيدة التي يحرتم فيها التصويت،
لكن حاملا تقوم تراتبية ما بعد االنقالب ،تنخر يف الجامعة مشاعر
غرية وتحاسد تصل حد الكراهية والشكوك املتبادلة .فاالحتامل وارد
أن يطمح كل منهم إىل الزعامة.
وال يكاد يخلو نظام واحد حكمه الضباط االنقالبيون ذوو الرتب
املتوسطة أو الدنيا من رصاع شخيص عىل النفوذ ،أو مـرارات
وحزازات ناجمة عن عدم تويل املنصب أو عدم نيل االحرتام الذي
يشعر الشخص أنه من حقه .وغالبًا ما ف ُِست هذه عىل أنّها رصاعات
تخل الساحة منها .ولكن
يسار وميني ،وقومي وإسالمي وغريها .ومل ُ
الرصاعات دارت يف الغالب عىل السلطة والرئاسة ،والنفوذ ،والجاه
واملنصب ،وأحيانًا عىل النهج وأسلوب العمل ،وإن غلفت بادعاءات
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أيديولوجية من أعرضها اليمينية واليسارية .كام أنّها غال ًبا ما أدت
بضباط إىل التحالف مع دول جارة خصم ،مثل مرص وليبيا يف حالة
السودان ،والعراق وسورية يف حاالت رصاعات الضباط يف البلدين.
شاغل أساس ًيا
كان هذا الرصاع بني الطموحني من الضباط االنقالبيني ً
مثل رصاع عبد الكريم قاسم وعبد
ألنظمة الحكم العسكرية .خذ ً
الوهاب الشواف وعبد السالم عارف؛ ورصاع جامل عبد النارص وعبد
الحكيم عامر وصالح سامل وأنور السادات وعيل صربي؛ وحافظ األسد
وصالح جديد ومحمد عمران ،بل رصاعات اللجنة العسكرية البعثية
طيلة سنوات  .1970 - 1963وخذ أيضً ا شكوك بومدين وريبته
وإبعاد زمالئه الضباط عن الحكم ،واعتامده بصفة خاصة عىل ما
سمي ضباط الجيش الفرنيس ،واملقصود هم الذين غادروا الجيش
الفرنيس وضمهم إىل جيش الحدود غرب الجزائر ،بعد أن رفضت
ألوية الثورة األخرى استقبالهم.
هذه الرصاعات من أهم عوامل عدم االستقرار ،وقد تنتهي بإبعاد
الخصم أو تعيينه سف ًريا خارج البالد ،أو التهميش يف وظيفة حكومية،
كام قد تنتهي بالسجن املؤبد واإلعــدام .ويف حاالت كثرية دفعت
هذه الرصاعات املتأذي إىل تحالفات غري وطنية مع قوى أجنبية
ألغراض االنتقام .لقد كان لهذه الرصاعات داخل زمرة الضباط ،وعدم
القدرة عىل مأسستها ،باستمرارها غري الرسمي عىل الرغم من قيام
املؤسسات ،دور رئيس يف حالة عدم االستقرار التي رافقت املراحل
األوىل من االنقالبات العسكرية.

33الصراعات الحزبية واأليديولوجية
يف مراحل تسييس املجتمعات العربية ،وال سيام املرحلة الليربالية
األوىل بعد االستعامر التي ع ّجت باألحزاب األيديولوجية والتيارات
السياسية املحلية وتلك املـتأثرة باألفكار التي راجت عامل ًيا ورصاعاتها:
الشيوعية ،والقومية ،والفاشية وغريها ،نجد أ ّن الضباط توزعوا بني
هذه التيارات ،مثلام انقسمت النخب عمو ًما .ولكن انقساماتهم
تفاوتت يف الدرجة؛ ففي سورية والعراق كانت الرصاعات أكرث حدة
من مرص .فبعد تخلص عبد النارص من اليسار (يوسف صديق أولً ،
ث ّم خالد محيي الدين) ،وحسم الرصاع مع التيار اإلسالمي ،بقي
الضباط غري امللتزمني بأيديولوجية محددة ،سوى الوطنية املرصية
التي اتخذت أيديولوجيا طاب ًعا قوم ًيا عرب ًيا واشرتاك ًيا وعامل  -ثالث ًّيا
يف إطار تصور الوحدات الثالث يف فلسفة الثورة يدعم تدخل الدولة
يف االقتصاد .وميكن القول إنّه ما عدا يف حالة البعث ،همش الضباط
األيديولوجيات الحزبية ،وحتى األحـزاب التي دعمتهم (الحزب
الشيوعي يف حالتي عبد الكريم قاسم وجعفر النمريي ،واليسار
واإلسالميون يف حالة عبد النارص) وتب ّنت موقفًا وطنيًا ببعد قومي
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عريب ونزعة تحديثية تعتمد عىل تدخل الدولة يف االقتصادُ ،ع ّدت
اشرتاكية .وقد خاض الجيل الراديكايل من الضباط رصا ًعا ذا طابع
مبديئ يف حاالت عديدة ،ولكن ظاهرة العسكر يف السياسة انتهت
عمو ًما إىل تبني موقف براغاميت مو ّجه للحفاظ عىل الحكم يف ظل
التوازنات االجتامعية الداخلية واإلقليمية والدولية.
فعل مع "املرونة" الالزمة للحفاظ
هذا التوجه الرباغاميت هو ما ساد ً
عىل الحكم ،وصولً إىل تغيري املواقف والتحالفات الدولية .ويف حاالت
نادرة فقط مل ِ
يبد الضباط الذين حكموا فرتة طويلة مرونة كافية
للتكيف مع التغريات اإلقليمية والدولية .وتكفي مراجعة التغريات يف
سياسات صدام حسني بعد غزو الكويت ،والتغريات يف مواقف حافظ
األسد وتوجهاته ،والقذايف ،وعمر البشري ،ليتضح أ ّن العامل الرئيس
كان الحفاظ عىل الحكم.
ومل تكن السلوكيات التي بدت متشددة وغري مرنة وغري قابلة
للتك ّيف مع العرص نابع ًة من تشدد أيديولوجي ،بل من صفات القائد
الشخصية ،أو من تقديراته الواقعية والرباغامتية أ ّن سياسته هذه
التي تبدو متصلبة هي الطريق األفضل للحفاظ عىل النظام ،وأ ّن
املرونة وما يبدو إصالحات يف الخارج سوف تبدأ تفاعالت من شأنها
أن تقود إىل خسارة السلطة .ليس هذا موقفًا ناب ًعا من أيديولوجية
مختلفة ،بل من تشخيص مختلف لطبيعة النظام واملجتمع وحسابات
براغامتية مختلفة .أحيانًا يعتقد املثقف اإلصالحي أ ّن الحاكم ضيق
األفق يف تصلبه ،وأ ّن هذا يؤث ّر سلب ًيا يف استمرارية نظامه ،بينام يرى
الحاكم أ ّن املثقف اإلصالحي قليل الخربة ،وساذج ،وأنه لو عمل
بنصيحته فسوف يفتح مجالً لتدهور ال ميكن ضبطه ،فبعض األنظمة
قليل من املرونة .هذا نقاش براغاميت يف جوهره.
ال يحتمل ولو مقدا ًرا ً

يف حالة ضباط انقالب  1958يف العراق ،ميكن القول إنّهم جمي ًعا
اتفقوا بدرجات متفاوتة عىل الدعوة إىل القومية العربية .وكان
حامسا للوحدة ،أ ّما عبد الكريم قاسم
عبد السالم عارف أكرثهم
ً
ومحيي الدين عبد الحميد فامال إىل قومية أكرث ليربالية وتأكيد
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الوطنية العراقية .وكانت قومية عبد الوهاب الشواف مشوبة بصبغة
ماركسية بحسب مجيد خدوري( .((3وكان الضباط األربعة عرش من
الس ّنة باستثناء ناجي طالب ومحسن حسني الحبيب الشيعيني،
وكانت أم عبد الكريم قاسم شيعية" ،إلّ أنّه مل تبدر منه أي بادرة يف
حياته العا ّمة تشري إىل تحيّزه للشيعة"( .((3فلم يؤ ِد العامل الطائفي
دو ًرا يف مواقفه ،مع أ ّن تحالفه مع الحزب الشيوعي يف الحكم أسس
له قاعدة اجتامعية شيعية ،كام أ ّن القومية العربية ذات الصبغة
اإلسالمية عند عبد السالم عارف كان لها دور يف تصوير األمر بصورة
مختلفة الحقًا .وقد بدأت عملية بعثنة الجيش بعد انقالب البعث
عىل حكم عبد الرحمن عارف عام  .1968ويبدو من مذكرات عبد
فعل
الوهاب األمني تحدي ًدا أ ّن مجموعة  14متوز كانت تؤمن ً
بحكم دميقراطي برملاين ،وبالحاجة إىل االنتقال إليه بعد القضاء عىل
النظام املليك وإقامة حكومة مدنية مؤقتة( .((3كام أيّدوا سياسة عدم
االنحياز خارجيًّا ،ويف الواقع تشابهوا إىل ح ٍّد ما مع الضباط األحرار يف
مرص سواء يف إميانهم (أو للدقة يف ادعائهم اإلميان) بالدميقراطية ،أو
يف تنكرهم لها الحقًا .مل يكن للضباط أيديولوجيا مح ّددة؛ فبعضهم
كان متأث ًرا بفكر الحزب الوطني الدميقراطي الليربايل التوجهات ،كام
يف حالة عبد الكريم قاسم ومحيي الدين عبد الحميد ،وبعضهم
بالفكر القومي العريب املرشب باإلسالم مثل عبد السالم عارف وناظم
الطبقجيل ورفعت الحاج رسي (كان شخصية مركزية يف تأسيس
تجمعات الضباط األحرار ،ومعارضً ا التأثريات الشيوعية يف قاسم)(،((4
وكان وصفي طاهر وإسامعيل عــي( ((4قريبني من الشيوعيني،
عمش
ووسيطني بينهم وبني عبد الكريم قاسم ،أ ّما صالح مهدي ّ
فكان متأث ًرا بفكر البعث( .((4وكام يف حالة الضباط األحرار املرصيني
كان الرصاع الرئيس بينهم رصا ًعا عىل الزعامة ،كام بني عبد الكريم
قاسم وعبد الوهاب الشواف ،وبني األ ّول وعبد السالم عارف.
أ ّما يف سورية ،فمنذ انقالب أديب الشيشكيل وحتى بعثنة الجيش
انقسم الضباط الذين شكلوا تحالف الشيشكيل – الحوراين إىل
كتلتني كبريتني :الكتلة التحريرية (نسبة إىل حركة التحرير العريب
التي ّأسسها الشيشكيل) والكتلة االشرتاكية (التي كان الحوراين أبرز
 37خدوري ،ص .31
 38املرجع نفسه ،ص .32
 39املرجع نفسه ،ص .45–41
 40حول دوره املركزي مع رجب عبد املجيد يف تأسيس الضباط األحرار انظر :حنا بطاطو،
العراق ،الكتاب الثالث ،الشيوعيون والبعثيون والضباط األحرار ،ترجمة عفيف الرزاز ،ط 2
(بريوت :مؤسسة األبحاث العربية ،)1999 ،ص .80
 41املقدم وصفي الطاهر معاون امليدان لنوري السعيد .الزعيم الركن اسامعيل عيل آمر
مدفعية الفرقة األوىل كان مقربا من الحزب الشيوعي وتنظيمه العسكري "اتحاد الجنود
والضباط" ،وهو غري املقدم الركن اسامعيل العارف سكرتري رئيس األركان ،املرجع نفسه ،ص
.104 - 103
 42املرجع نفسه ،ص  .46 – 45لتفاصيل أوىف ميكن مراجعة :املرجع نفسه ،ص .93 - 88
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الفاعلني فيها) ،يضاف إليهام الجناح العسكري للحزب السوري
القومي االجتامعي بقيادة العقيد غسان جديد ،ومجموعة الضباط
املتأثرين بالحزب الشيوعي السوري .ونشأت كتلة ثالثة كبرية
أقرب إىل املهنية العسكرية من غريها هي كتلة "الضباط الشوام"
التي التفّت حول العقيد عدنان املاليك ،واستقطبت بعض الضباط
املستقلني واملحافظني .وبعد اغتيال عدنان املاليك ،حصل االستقطاب
باتجاه الكتلتني الكربيني :االشرتاكية والتحريرية (ضباط الشيشكيل).
ويف تلك املرحلة ساد أيضً ا رصاع بني النخب املؤيدة ملرص والسعودية
وتلك املؤيدة للعراق .وكان لهذا االنقسام شأن يف الرصاعات بني
العسكر طيلة الفرتة حتى حكم البعث.

لقد مثّلت الوحدة بني سورية ومرص يف عام  1958مخر ًجا من هذا
التفكك الذي أصاب النخب السورية .وقبلت هذه الكتل مؤقتًا مبدأ
عبد النارص يف عزل الجيش عن الحزبية والعمل السيايس .لكن ما
إن رشع عبد النارص يف تفكيك تلك الكتل وإحالة رموزها إىل مواقع
مدنية ،أو إىل مواقع أخرى يف الجيش الثاين يف مرص ،حتى تكتّلت من
جديد ضده .وظلت كتلة "الضباط الشوام" موحدة بسبب مهنيتها
وبُعدها عن التح ّزب ،فاعتمد عليها عبد النارص .لكن من هذه الكتلة
بالضبط خرجت مجموعة الضباط التي قامت بحركة االنفصال
يف  28أيلول /سبتمرب  .1961ومل تتمكن هذه املجموعة من حل
تنظيم الضباط البعثيني الذين كانوا أبرز املتكتلني يف مرص "اللجنة
العسكرية" الرسية يف عهد الوحدة ،والتي تح َّدر معظم مؤسسيها
من الطائفتني العلوية واإلسامعيلية .ونشري إىل هذه الحقيقة مع أ ّن
العوامل الطائفية يف هذه الفرتة مل يكن لها أي شأن فاعل ملموس
يف قيام هذه الكتل ،بل كان االنقسام يجـري عىل قضايا السلطة
والسياسة يف مرحلـة الحرب البـاردة .ولكن سيكون لهذا األمر شأن
يف مستقبل سورية مع اعتامد الضباط عىل الوالءات الجهوية يف
التجنيد خدمة للرصاعات عىل النفوذ داخل الجيش ،وليس لدوافع
طائفية خاصة .فالتنافس دفع الضباط إىل تحشيد الوالء الشخيص
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لهم بأي طريقة .وانتهى هذا النهج إىل انقسامات طائفية بني الحاكمني
واملحكومني يف سورية بعد وصول ضباط البعث إىل السلطة يف سورية،
وذلك بعد سلسلة تصفيات فيام بينهم(.((4
بعد الحرب العاملية األوىل ،وال سيام يف مرحلة احتدام الحرب الباردة
يف خمسينيات القرن املايض ،غدت الجيوش مسيّسة ،فخرجت من
ثكناتها بدعوى تحرير فلسطني والتغيري ،مع الوعد بالعودة إليها بعد
إرساء "دميقراطية سليمة"؛ لكنها مل تعد إىل الثكنات بل أعادت رصاعات
املؤسسات العسكرية السياسية إنتاج انقالباتها الداخلية ،واتهمت
السياسيني التقليديني باملسؤولية عن النكبة وعن الفساد السيايس
واالجتامعي الداخيل .وكان لألحزاب كافة تنظيامت عسكرية يف الجيش
بعد رواج منوذج الضباط األحرار ونجاحه وتحوالته مبا فيها األحزاب
الشيوعية ،والبعث ،وقبله العريب االشرتايك ،واإلخوان املسلمون يف مرص،
وحركة الشباب القومي العريب (حركة القوميني العرب الحقًا) ،والسوري
القومي االجتامعي .ومن مل يكن عنده تنظيامت عسكرية كان له ضباط
مقربون ،مثل حزب الشعب والحزب الوطني يف سورية ،واالستقالل يف
العراق ،والحزب الوطني الدميوقراطي ،مث ّة نوع من العالقة لكن ليست
عضوية بني بعض ضباط االنفصال واإلخوان.
وتأسست أجنحة عسكرية لألحزاب األيديولوجية تعمل داخل الجيش،
ومن أهمها تنظيم البعث بعد انقالب  14متوز  1958بخاصة(((4؛
أ ّما اللجنة العسكرية للبعث السوري ،فأقامها عام  1960عسكريون
سوريون أوفدوا للخدمة يف اإلقليم الجنويب (مرص ،ويف سيناء تحدي ًدا).
وعرفت داخليًا بتنظيم سيناء .وأصبحت هذه اللجنة القوة اإلسرتاتيجية
يف تقرير مستقبل سورية السيايس.
عمت تنظيامت الضباط األحرار الوطنية الرتكيب الجيوش العربية يف
املرشق العريب ووصلت إىل اليمن ،وحملت سامت أيديولوجية سيط ّورها
البعثيون والشيوعيون إىل سامت عقائدية .بالنسبة إىل البعث ،ط ّور
منظروه وتحدي ًدا ياسني الحافظ بعد حركة /انقالب  8آذار /مارس 1963
مفهوم االنقالبية إىل الثورية ،واالنقالب العسكري إىل ثورة ،والجيش
عب
املحرتف التقليدي إىل جيش عقائدي .وضع الحافظ النويات التي ّ
عنها الشيشكيل يف أوائل الخمسينيات :ضباط عقائديون انقالبيون
يحاولون التحالف مع حركات العامل والفالحني واملثقفني .وتتلخص
صيغة الحافظ املنظومية يف الجيش العقائدي وقوى العامل والفالحني
وصغار الكسبة واملثقفني الثوريني .واعتنق حزب البعث رسم ًيا أفكار
الحافظ من خالل تبني نص "بعض املنطلقات النظرية" .جاءت تحوالت
 43انظر :بشارة ،سورية :درب اآلالم نحو الحرية ،ص .284 - 283
أصل بصفة حزبية منظمة داخل جامعة الضباط
 44ورمبا عمل صالح مهدي عامش ً
األحرار قبل االنقالب ،ولكن اللجنة العسكرية أقيمت بعده.
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العالقة بني العسكرية الجديدة املنحدرة من أبناء الفالحني والفئات
الوسطى ومخرجات نظام التعليم املتوسع والفكر السيايس من خالل
إعادة تعريف مفهوم األ ّمة ،وتبني نظرية التالزم العضوي بني النضال
القومي (الوحدوي) والنضال الطبقي االشرتايك(.((4
وال شك يف أ ّن هذه التوجهات أث ّرت يف جميع األحزاب ذات املنحى
القومي واليساري .وحصل تنافس فيام بينها عىل إقامة تنظيامت داخل
الجيوش العربية ،إدراكًا منها ألهمية الجيش وقدرته عىل إحداث
التغيري السيايس وترسيع التحول.
وال يجوز الخلط بني هذه التوجهات وموقف الجيل األول من القوميني
العرب الذين تعاونوا مع أنظمة ملكية ،ولكنهم رحبوا أيضً ا بحامسة
الضباط االنقالبيني ،وتعاونوا مع أي نظام ميكن أن يخدم الفكرة القومية
واالتحاد العريب ،أو التأثري فيه بهذا االتجاه .هذا هو سلوك قسطنطني
زريق الذي كان مستع ًدا ألن يكون سف ًريا لسورية يف واشنطن ،قبل
رئيسا لجامعة دمشق .وهو موقف القوميني
أن يعيّنه حسني الزعيم ً
العرب من الحكم الفيصيل وغريه .كام هو نسبيًا موقف محمد كرد عيل
الذي كان من أبرز من هلل لالنقالب األول يف سورية بقيادة الزعيم،
نكاية بالكتلة الوطنية السابقة .من املفضل التمييز بني القومية العربية
الحزبية البعثية والنارصية ومنظريها ،والجيل األول غري الحزيب من
القوميني العرب الذي إذا تحدث عن انقالب قصد به انقالبًا فكريًا يح ّول
الشعوب إىل أ ّمة ،وتحديث ًّيا يهيئ املجتمعات والدول العربية الستيعاب
العلوم الحديثة يف االقتصاد والعقالنية يف إدارة الدولة ،وعلامن ًّيا بعي ًدا
عن الطائفية .ولكن أبناء هذا الجيل أنفسهم رحبوا بحامس الضباط
الذين قاموا بانقالبات وتوسموا فيهم الخري .وكان يلزم جيل ثالث من
القوميني العرب ليك يتجاوز هذا وذاك.

44الرهانات الدولية على الجيش
في السياسة
كتب الكثري من األبحاث حول هذا املوضوع يف سياق أمريكا الالتينية
تحدي ًدا ،وذلك منذ بداية القرن العرشين ،والحقًا يف قضايا بلدان مثل
تايلند وكوريا الجنوبية .ولكن املوضوع مهم يف السياق العريب أيضً ا.
 45أعيد نرش هذه األفكار يف مقاالت وفصول من كتاب بعض قضايا الثورة العربية الذي
كتبه يف ستينيات القرن املايض .ويف تقييمه ثورة يوليوّ ،بي أنها ثورة وليست انقالبًا ،ألنها
فتحت الباب لتغيريات عميقة يف النظام السيايس والبنية االجتامعية االقتصادية ملرص ،لكنه
ميز بوضوح بني ثورة من أعىل كام ع ّد انقالب يوليو وثورة شعبية من القاعدة ،ورأى أ ّن
عبد النارص مل ينجح يف تحويلها إىل ثورة شعبية ،فلم ينظّم العامل والفالحني ومل يرشكهم يف
عملية صنع القرار وحكم البالد ،ما يعيدنا إىل السؤال املتعلق بالدميقراطية .وأعتقد أ ّن ياسني
الحافظ كان طليع ًّيا بني أبناء جيله من القوميني يف طرح هذه القضايا ،ويف طرح العالقة بني
القومية والدميقراطية .ياسني الحافظ ،األعامل الكاملة لياسني الحافظ ،حول بعض قضايا
الثورة العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2005 ،ص .204 - 110
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مع مت ّدد االتحاد السوفيايت بعد الحرب العاملية الثانية واالنتصار
عىل النازية ،وجاذبية منوذجه التنموي ،وبعد الثورة الصينية ،ساد
يف الدوائر الغربية وال سيام األمريكية خوف من التمدد الشيوعي
يف العامل الثالث والدول النامية واملستقلة حديثًا .يف هذه املرحلة
تحدي ًدا ،ضعفت القوى التقليدية التي تعتمد عليها فرنسا وبريطانيا
يف العامل الثالث ،ويف الوطن العريب ،ونشأت يف الدول املستقلة حديثًا
قوى جدية راهنت عليها السياسة األمريكية .وبرزت من بينها الجيوش
قو ًة منظمة يف الوقت ذاته .وهذه ميكنها أن متسك بالحكم ،كام
ميكن استغالل ثقافات املجتمعات املحلية يف التعبئة ضد الشيوعية.
والضباط يف أفضل الحاالت مؤ ّهلون لحل املسألة الزراعية ،ما يجهض
احتامالت أن تتوسع الشيوعية باسم مظامل الفالحني ،أو االنزالق
إىل الثورات االجتامعية وقيام تحالفات مع القوى الشيوعية بسبب
التخلف والفقر وعدم حل املسألة الزراعية.
وكانت اإلدارة األمريكية يف تلك املرحلة متيل إىل تأييد إصالح
زراعي .وطمحت إىل قيام أنظمة تحديثية معادية للشيوعية ،وال
بأس أن تكون مستقلة أيضً ا عن اإلنكليز والفرنسيني .وظل العائق
املركزي لتحالف أنظمة الضباط من الشيشكيل وحتى عبد النارص
مع الواليات املتحدة هو تحالفاتها األخرى إبان الحرب الباردة ضد
السوفيات (منوذج حلف بغداد) ،وموقف إرسائيل السلبي من دعم
أنظمة مثل نظام عبد النارص يف جهده التحديثي وأيضً ا يف تسلّحه،
وموقف الواليات املتحدة والدول الغربية من القضية الفلسطينية
يف تلك املرحلة.
كانت الواليات املتحدة مهتمة بتحديث مرص يف مواجهة خطر نشوء
الشيوعية يف الرشق ،بسبب تخلف العالقات الزراعية فيها ونقمة
الفالحني ،كام جرى يف الصني وبلدان آسيوية أخرى .وآمنت بقدرة
الجيش عىل القيام بدور يجهض تكرار ما جرى يف الصني .لذلك،
اهتمت اإلدارة األمريكية مبسألة اإلصالح الزراعي اهتام ًما أكي ًدا،
وأعدت مسودات مخططات لهذا اإلصالح الزراعي ،منها كراس
صدر عن الخارجية األمريكية يف شباط /فرباير  1952بعنوان اإلصالح
الزراعي :تحد عاملي(( .((4كان الشيشكيل أول من حاول أن يطبق
برنام ًجا لإلصالح الزراعي يف أوائل عام  1952قبل عبد النارص ،ولكن
بصفة جزئية وبنجاح محدود) .ويبدو أ ّن خرباء وزارة الخارجية درسوا
أيضً ا التجربة الرتكية ،إذ جرى فيها إصالح زراعي مبكر عام  1945من
دون خطوات باتجاه الشيوعية( .((4ويف آب /أغسطس  ،1952أرسلت
46 Hazem Kandil, Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt's Road to Revolt
(London/ Brooklyn, NY: Verso, 2012), p. 25.
47 Lewis, p. 474.
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وزارة الخارجية برقية إىل السفارة يف القاهرة ت ُعلم القيادة الجديدة
أ ّن أمريكا مستعدة لدعم اإلصالح الزراعي .ووجد باحثون شواهد عىل
موقف أمرييك ضد دعوة محمد نجيب للدميقراطية التعددية (عىل
الرغم من دوافعه االنتهازية بعد فشله يف التفرد بالسلطة) ،ألنها
تتضمن مخاطر غري محسوبة ،فالتعامل مع مجموعة منظمة من
الضباط أسهل( ((4من التعامل مع برملانات منتخبة.
وكانت قد نشأت عالقات بني بعض الضباط وكريمت روزفلت ،مبعوث
االستخبارات األمريكية إىل املنطقة العربية ،ومنها إيران وسورية
ومرص .وبدأ روزفلت عقد لقاءات بالضباط األحرار قبل حدوث
االنقالب ،ووضع برنام ًجا لتدريب خمسني ضابطًا مرصيًا ،شارك ستة
منهم يف تدبري االنقالب( .((4أ ّما مسألة ِعلم السفارة األمريكية مبوعد
االنقالب فقد نرش حوله ما يكفي.
ويف خضم الحرب البادرة أصبح السوفيات الرافضون يف تراثهم
األيديولوجي االنقالبات العسكرية يؤيدونها ،إذا جاءت بأنظمة
تتحالف معهم .وأصبحت هذه األنظمة تسمى تقدمية أو سائرة
يف طريق التطور الالرأساميل بتبني دو ٍر رئيس للدولة يف االقتصاد
;48 Kandil, p. 26
انظر أيضً ا املوقف األمرييك من تكليف السنهوري بتشكيل الوزارة ،وقبول الضباط األحرار بهذا
املوقف؛ بشارة ،ثورة مرص ،ج  ،1ص .44
49 Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Politics
;(New York: Simon and Schuster, 1970), pp. 51 - 53
دليل عىل أ ّن عبد النارص شارك يف أي من هذه االجتامعات قبل الثورة؛ كتب
ال يقدم أحد ً
أحمد حمروش عن نشاط كريمت روزفلت مع امللك فاروق ،واستند إىل كتاب كوبالند أعاله
يف عرضه نشاطه يف مرص .وعىل الرغم من أ ّن روزفلت مل ينكر اتصاله بالضباط األحرار ،فإنه
أكد عدم وجود دليل عىل حدوث اتصال مبارش مع عبد النارص شخصيًا" :ولكنه ال يوجد
دليل واحد عىل أ ّن جامل عبد النارص قد اتصل شخصيًا بكريمت روزفلت قبل الحركة ،ولو
أ ّن اتصاالت بعض زمالئه باألمريكيني قد جعلته يطلب من خالد محيي الدين عدم استخدام
عبارة االستعامر األنجلو  -أمرييك يف منشورات الضباط األحرار ،واالكتفاء بذكر االستعامر
الربيطاين وكان ذلك يف شهر مارس [آذار]  ،1952وذلك للتأييد الذي ملسه هؤالء الزمالء من
املسؤولني األمريكيني يف املنطقة" ،انظر :أحمد حمروش ،قصة ثورة  23يوليو (بريوت :املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،)1977 ،ص 187؛ ما كنا لنعتمد عىل كتاب كوبالند وحده ،لوال أ ّن
أحد املشاركني يف االجتامعات أكده يف مذكراته ،انظر أيضً ا :حسني محمد أحمد حمودة ،أرسار
حركة الضباط األحرار واألخوان املسلون ،ط ( 2القاهرة :الزهراء لإلعالم العريب ،)1985 ،ص
 ،89 - 88يقول حسني أحمد حمودة ،الضابط اإلخواين الذي شارك يف لقاءات يف بيت امللحق
العسكري األمرييك مع عبد النارص يف الفرتة الواقعة بني عامي  1950و ،1952إنها كانت
يف شأن عالقات الجيش املرصي بالواليات املتحدة والخطر الشيوعي عىل الرشق األوسط
أي نهضة يف مرص ،أل ّن بقاء الوضع فيها عىل حاله ينذر بانتشار
ومساندة الواليات املتحدة ّ
الشيوعية .وكان للضباط يف رأيه مصلحة يف منع الواليات املتحدة حدوث تدخل إنكليزي ضد
حركتهم ،وأ ّن الواليات املتحدة ساندت الثورة وفتحت أبواب معاهدها العسكرية لتدريب
ضباط الجيش املرصي باملئات فور قيام الثورة .واستكمل الضابط حمودة نفسه الدراسة يف
كلية الحرب العليا يف الواليات املتحدة (املرجع نفسه ،ص  .)90كام يذكر أ ّن عبد النارص
ناهض فكرة التحالف اإلسالمي ضد االتحاد السوفيايت (املرجع نفسه ،ص )91؛ كام روى أنور
السادات أ ّن السفري األمرييك ع ّد إعالمه مبوعد التحرك "لفتة طيبة منا" ،و"بالفعل كان اتصالنا
به بداية عالقة طيبة بيننا وبينه"" ،وحتى عندما كان اإلنجليز يبذلون كل جهدهم ملعرفة من
هم رجال الثورة كان السفري األمرييك قد دعانا إىل العشاء يف بيته يف السفارة فلبينا جمي ًعا
دعوته ..أعضاء مجلس الثورة جمي ًعا".
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والتحالف مع املعسكر االشرتايك .وبعد نجاح انقالب الضباط األحرار
عام  1952يف تغيري النظام يف مرص ،ولو بتضاد مع الشيوعيني ،أصبح
هؤالء يؤيدون النهج االنقاليب ،وأيّدوا انقالب  14متوز يف العراق،
ومبعنى ما شكلوا حزبه السيايس( .((5وقد استخدموه أيضً ا يف إدارة
رصاعهم مع القوميني داخل العراق وإقليميًا ضد النفوذ النارصي.

55ال يقوم الضباط بانقالب
من أجل أن يحكم آخرون
وقعت قوى سياسية واجتامعية يف البلدان العربية عدة مرات
ضحية توهمها أ ّن الضباط يقومون بانقالب يف خدمتها .وقد اتضح
أ ّن الضباط ال يقومون بالتخيل عن الحكم ملصلحة حزب سيايس
إلّ ناد ًرا.
وما يجري غال ًبا هو خلع الضباط الزي العسكري وارتداء ثياب
مدنية ،بحيث يتقلدون مناصب حكومية بوصفهم مدنيني .هذا ما
فعله أتاتورك ،إذ حرص عىل ألّ يبدو تحركه متر ًدا عسكريًّا عىل أوامر
السلطة ،فبعد أن طلب منه وزير الحرب أن يعود إىل إسطنبول
تبي أنه يقوم بعكس تكليفه عند تعيينه مفتشً ا
عام  ،1919إذ ّ
بدل
عا ًما للجيش التاسع ،فقام بتنظيم ميليشيات املقاومة املسلحة ً
من حلها .خلع مصطفى كامل الزي العسكري خالل التحرك لكيال
يعيص األوامر بصفته عسكريًّا ،وطلب من زمالئه فعل ذلك ،ث ّم
قام ببناء جيش جديد( .((5وهذا أمر مختلف متا ًما عام فعله حافظ
األسد ورفاقه ،وجامل عبد النارص ورفاقه بعد الوصول إىل الحكم،
مع أ ّن النتيجة تبدو واحدة ،وهي اللباس املدين لعسكريني.
فعل .فهو يحكم غال ًبا
ال تح ِّول الثياب املدنية الحكم إىل مدين ً
بلغة األوامر التي تصبح قوانني ،كام ال يقبل وجود أي معارضة،
إذ يع ّد أي اعرتاض عليه موقفًا من الوطن والدولة .وهذا أصل
تخوين املعارضات هذا النوع من األنظمة .فهي مبوجب العقلية
العسكرية ليست معارضة حزب خارج السلطة لحزب آخر يف
السلطة ،فالعسكر ليسوا حزبًا من األحزاب ،ولذلك تع ّد معارضتهم
موقفًا عدائ ًّيا ضد الدولة والوطن .هذا إدراك العسكر الذايت حتى
لباسا مدنيًّا.
بعد أن يرتدي ً
 50إىل درجة أ ّن الشيوعيني تبنوا لقب "الزعيم األوحد" يف وصف قاسم ،ونرشوه عىل
أوسع نطاق بحسب حنا بطاطو .وال شك يف أنهم بذلك رفعوا قاسم يف مقابل عارف وعبد
النارص ،انظر :بطاطو ،ص .119
51 Lewis, p. 248.
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تتكرر هذه اإلشكالية يف حالة القوى التي ال تحكم بوصفها أحزابًا
معي ،يف مقابل أحزاب أخرى لها برامج
متلك برامج نابعة من فكر ّ
مختلفة .فمن يحكم باسم حركات التحرر حتى بعد أن انتهى
دورها يف تحرير البالد من املستعمر ،ومن يحكم باسم الجيش،
أو باسم الدين ،غال ًبا ما مييل إىل نرش فهم ألي اختالف معه عىل
أنه موقف يتجاوز االختالف مع سياسته ومواقفه إىل خصوم ٍة مع
الوطن أو الدين .ويف هذا يلتقي التخوين والتكفري.

تول الحكم
وغال ًبا ما ال يؤدي خلع الحكام الثياب العسكرية عند ّ
مثل حالة قام
إىل متدين العسكر ،بل إىل عسكرة السياسة .إذا أخذنا ً
فيها الحزب بانقالب عسكري كام يف حالة البعث السوري ،نجد أ ّن
الحزب نفسه تعسكر تدريج ًّيا .وجرى ذلك يف البداية عرب "الحرس
القومي" ،ث ّم عرب إخضاع الرتفيع يف مراتب العضوية من نصري إىل
عضو عامل لرشط الخضوع لدورة عسكرية ُس ِّميت دورات العمل
الفدايئ ،ث ّم دورة مامرسة قتالية عىل الجبهة .وتوقفت هذه العسكرة
خالل السبعينيات ،ث ّم عادت يف عام  1980من خالل تشكيل الفصائل
املسلّحة يف املنظامت الشعبية والحزب ،وعسكرة منظمة الشبيبة
وفقًا ملنهج فايش .وأدى ذلك إىل تحكّم نخب اجتامعية سياسية تع ّد
الجيش وسيلتها الرئيسة للحراك االجتامعي ،مبعنى الصعود يف السلم
االجتامعي .وكانت هذه حال األطراف املهمشة والفقرية واألقليات
الدينية ،وكان الجيش هو املسار الذي ميكن أن يسلكه شاب من
أرسة يف هوامش البالد لتأمني وظيفة وللتقدم اجتامع ًّيا من حيث
املنزلة .وكان الجيش يف مرحلة االنتداب فتح أبوابه لهذه الفئات.
وال ينبغي أن ننىس أ ّن التمثيل النسبي املرتفع للمتح ّدرين من هذه
يغي حقيقة أ ّن الجيش هو التنظيم األقوى واألكرث حداثة
الفئات مل ّ
يف دولة ما بعد االستقالل .لك ّن استئثار حزب البعث بالحكم وتقييد
الحريات ،مبا يف ذلك حرية التعبري والتنظيم السيايس وغريها ،أ ّديا يف
النهاية إىل اعتامد الحزب عىل األمن وبيئته االجتامعية التي تؤ ّمن له
القوى البرشية ،وتقليص قدرة الفئات االجتامعية والسياسية األخرى

دراسات
الجيش والحكم عربيًا :إشكاليات نظرية

عىل التأثري سياس ًيا .وأسهم ذلك يف زيادة قوة الوالءات االجتامعية
التي يعتمد عليها األمن ،ومنها الروابط الطائفية العلوية يف حالة
سورية .لك ّن األثر األهم كان سيطرة الضباط عىل حزب البعث ،ث ّم
عىل السلطة عامة بعد معارك مفصلية ُحسمت يف داخل الجيش ويف
داخل الحزب(.((5
مث ّة حاالت استثنائية لتخيل الضباط عن السلطة ملصلحة قوى مدنية
بعد انقالب؛ ومنها انقالب الربتغال  25أبريل /نيسان  1974ضد نظام
استادو نوفو الفايش وديكتاتورية سيليزار التي بارشت يف عهد كريتنو
إصالحات سياسية منذ عام  1969تخلّت عنها عام  .1973وترافق
االنقالب العسكري الذي قامت به "حركة القوات املسلحة" بثورة
شعبية .ومن الجدير بالذكر أ ّن قيادة الجيش تحركت بفعل ضغط حركة
صغار الضباط الثوريني .وشهدت رصاعات بني اليمني واليسار ،وداخل
اليسار بني شيوعيني واشرتاكيني ،حتى انتهى األمر إىل انتخابات بحسب
دستور جديد وتسليم السلطة لنظام دميقراطي منتخب عام  .1976ومل
يحقق الضباط الذين خاضوا االنتخابات نتائج مرضية يف االنتخابات.
كان العامل الحاسم يف هذه الحالة تطلّع املجتمع املدين والسيايس
يف الربتغال واألحزاب والنقابات ،وقسم كبري من الجيش ،إىل نظام
دميقراطي يف بيئة الربتغال األوروبية .ولدينا من املنطقة العربية انقالب
الفريق عبد الرحمن سوار الذهب بعد انتفاضة أبريل  .1985وتبني
أ ّن انقالبه جرى بالتنسيق مع قادة االنتفاضة واألحزاب .كام سبقه
تسييسا برتب أدىن تفاعلوا مع االحتجاج
أيضً ا ضغط من ضباط أكرث
ً
الشعبي .وتخىل عن الحكم ملصلحة السياسيني املنتخبني رئيس الوزراء
الصادق املهدي ،وأحمد املريغني رئيس مجلس السيادة ،وذلك بعد
أن رقى نفسه إىل رتبة مشري .واحتفي به يف الرأي العام العريب لهذا
السبب .ما لبث أن انقلب التيار اإلسالمي عىل العملية الدميقراطية،
مستعي ًنا بضباط من الجيش ،معتق ًدا أنهم ينقلبون ملصلحته حتى تبني
له أ ّن الجيش لن يتخىل عن السلطة ألحد ،وأ ّن عمر البشري سوف
يحكم بزي عسكري أو من دونه .ودفع التيار اإلسالمي مثن هذا األمر.
هذا االنقالب األخري هو القاعدة؛ فبعد تجاوز استثناء سوار الذهب
كأنه زلة عابرة من زالت التاريخ ،عاد االنقالب إىل قاعدته سامل ًا.
ومؤخ ًرا يف عام  ،2011بدا تحرك وزير الدفاع املشري طنطاوي ورئيس
أركانه حافظ عنان واملجلس األعىل للقوات املسلحة وضغطهم عىل
مبارك لالستقالة انقالبًا من هذا النوع .فقد مكث املجلس العسكري
يف الحكم إىل حني تسليمه لسلطة منتخبة .فهل كان من منط انقالب
52
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الربتغال نفسه؟ من الواضح يف الربتغال أ ّن الجيش بدأ الثورة وتبعه
الشعب ،أ ّما يف مرص فقد خرج الشعب إىل الشارع ،وتح ّرك الجيش
بأمر من رئيس الجمهورية .ومث ّة تقديرات مختلفة لدوافع تحييده
نفسه يف مرحلة ما (بعد ما سمي "موقعة الجمل") بني النظام
والشعب .وبال شك مرت لحظات أدرك فيها الجيش قوة املطلب
الدميقراطي ،والحت له فكرة التخلص من مبارك وعملية التوريث
البنه .ولكن حتى يف هذه اللحظات كان جل ما أراده إنقاذ امتيازاته
التي رسختها الصفقة التاريخية يف عهد مبارك .ولك ّن قدرة الجيش
عىل فرض إرادته كانت متعلقة بحركة الشارع مصدر الرشعية يف
تلك األيام ،أي باملجتمع املدين املرصي ومدى إرصاره عىل الربنامج
الدميقراطي ،وتحقيق الوحدة عىل أسسه الدميقراطية ،واالختالف
عىل غريها تحت سقفها.

وحني سنحت الفرصة ،عاد الجيش واستغل عدم قدرة القوى
السياسية عىل االختالف تحت سقف مؤسسات منتخبة دميقراطيًا،
ومحاوالت عدد منها كسبه لصفّها ضد أخرى .ويف الحقيقة استغلها
جمي ًعا ليغدو املؤسسة املج َمع عليها من القوى السياسية غري املتفقة
عىل أي يشء آخر .يف تلك األيام العصيبة التي مرت بها مرص بعد
انتخاب ٍ
الثابت الوحيد
رئيس للجمهورية عام  2012بدا الجيش
َ
بني قوى سياسية ،متغرية وغري قادرة عىل االتفاق ،وجميعها تلجأ
إليه ليكون إىل جانبها .وقام بخطوته بعد أن ح ّرك الجامهري يك
تطالبه بذلك.
ويف رأيي فإ ّن االنقالب املرصي "يوليو  "2013الذي كان نقطة
تحول يف تاريخ الثورة العربية من أجل الدميقراطية ،يشبه انقالب
أوغستو بينوشيه ،أي انقالب جيش النظام عىل العملية السياسية،
أكرث مام يشبه االنقالبات الراديكالية .جاء انقالب بينوشيه عىل زعيم
منتخب هو سلفادور أليندي الذي ع ّينه األخري عام  1973قائ ًدا عا ًما
رئيسا لألركان منذ  .1972وقد ع ّينه
للقوات املسلحة بعد أن كان ً
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يوم  23آب /أغسطس وانقلب عليه يوم  11أيلول /سبتمرب( .((5ومن
الواضح أ ّن االنقالب عىل حكومة االتحاد االشرتايك الشعبي ما كان
لينجح لوال دعم اإلدارة األمريكية ومخابراتها ،ومل يكن ليصمد يف
الحكم من دون هذا الدعم .وقد نفذ بينوشيه سياسات نيوليربالية،
ورفع الحامية عن اإلنتاج املحيل ،ومنع النقابات وأوقف الدعم عىل
السلع ،وخفض مرصوفات الحكومة بخصخصة الخدمات االجتامعية.
وخالل التسعينيات كانت تشييل بحسب البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل َ
أفضل اقتصاد يف أمريكا الالتينية ،أو ما ُعرِف مبعجزة
تشييل (ونحن ال نرى وج ًها للشبه بني االقتصاد املرصي ومشاكله
البنيوية واقتصاد تشييل ،وال نتوقع معجزة اقتصادية من عبد
الفتاح السييس).
إنّه انقالب النظام القديم عىل العملية السياسية التي تتجه نحو
تغيريه ،يف محاولة للحفاظ عىل امتيازاته من جهة ،وعىل النظام
الحاكم الذي صمد بعد أن قُطع رأسه من جهة أخرى .ليس هذا
َ
تحرك ضباط صغار يسعون إىل الحكم ويجرون تجارب عىل نظام
الحكم األفضل ،وينتقلون من اليسار إىل اليمني ،ومن اليمني إىل
اليسار وينفذون إصال ًحا زراعيًّا ويعممون التعليم ،بل هو انقالب
قيادات الجيش العليا ومؤسسة الجيش .إنه انقالب باملعنى الضيق
للمصطلح ،انقالب من داخل النظام للحفاظ عىل النظام ممن يراه
الجيش تهدي ًدا له ،وليس من نوع االنقالبات التي تتحول إىل إقامة
نظام جديد ،فتطلق عىل نفسها غالبًا تسمية ثورة :ثورة  23يوليو،
وثورة  14متوز ...إلخ.

أيلول  /سبتمبر 2016

الجيش مؤسسة تعمل عىل وفق مصالحها .وهي متيل إىل تصوير
مصالحها يف مراحل االنتقال كأنها مصالح وطنية عامة ،كام ال تعمل
هذه املؤسسة مبوجب نظام أفكار .إنها مؤسسة منظمة أعىل من
حزب أو حركة تحمل أفكا ًرا ،فهل يجب ع ّدها يف مرحلة التحول
الدميقراطي قوة داخلية؟ أم سيبقى النظر إليها مؤسسة تدافع عن
حدود الوطن؟ عىل دروس االنتقال الدميقراطي أن تتعظ باالنقالب
العسكري األخري يف مرص.
من ناحية أخرى ،ثبت يف تركيا كام يف مرص أ ّن االنقالب يحتاج
إىل التحالف مع قوى مدنية وسياسية ليك يتمكن من فرض نفسه
عىل املجتمع .فهو يفشل من دونها ،وهذا ما وقع يف تركيا إذ فشل
االنقالب ،ال سيام أ ّن انقسا ًما وقع بني مؤيدي الدميقراطية ومؤيدي
االنقالب .فلم يجد االنقالب الرتيك قوى مدنية حليفة .أ ّما يف مرص،
فحني انقسم املجتمع بني مؤيدي حزب سيايس بعينه (مثل اإلخوان
املسلمني) ومعارضيهم (وليس بني الدميقراطية ومؤيديها) فقد
نجح العسكر ،ومبوجب هذا الفرز وجد االنقالبيون حلفاء كثريين
يساندونهم من منطلقات ودوافع مختلفة ،ضد اإلخوان أو أي حركة
سياسية أخرى تقسم املجتمع "إما معي وإما ضدي".
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