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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات مؤمتره السنوي يف
قضايا التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ،يف مقر معهد الدوحة
للدراسات العليا ،حول موضوع "الجيش والسياسة يف مرحلة التحول
الدميقراطي يف الوطن العريب" .وبهذا يكون املؤمتر قد انعقد خمس
دورات ،منذ أول مرة عقد فيها؛ إذ بحثت دورته األوىل يف موضوع
"اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :تجارب واتجاهات" (ترشين
األول /أكتوبر  ،)2012وتناولت ثانيتُها موضوع "اإلسالميون ونظام
الحكم الدميقراطي :مسائل املواطنة والدولة واألمة" (أيلول /سبتمرب
 ،)2013وبحثت ثالثتُها يف "املسألة الطائفية وصناعة األقليات يف
املرشق العريب الكبري" يف البحر امليت /األردن (أيلول /سبتمرب ،)2014
وناقشت رابعتُها "العنف والسياسة يف املجتمعات العربية" يف تونس
(أيلول /سبتمرب .)2015
ُعقد املؤمتر يف  3 - 1ترشين األول /أكتوبر  ،2016وقدمت فيه 50
ورقة بحثية محكمة ،أنجزها أكادمييون وباحثون بارزون ،من أصل
 90ورقة بحثية قدمت للمشاركة ،إضافة إىل محارضتني عامتني من
تقديم كل من عزمي بشارة وزولتان براين.

الجيش والسياسة :هل يمكن أن
يبني االنقالب ديمقراطية؟
يعد موضوع "الجيش والسياسة يف مرحلة التحول الدميقراطي" بالغ
األهمية من النواحي العلمية والسياسية والتاريخية؛ فقد برز كحقل
علمي يف العلوم االجتامعية يف الواليات املتحدة منذ الخمسينيات
من القرن العرشين ،بينام برز يف فرنسا ابتدا ًء من الستينيات.
وقد تبلورت يف هذا الحقل ثالثة حقول فرعية؛ األول ،نشأ يف
بداية الخمسينيات ،ويضم محور األبحاث عن املهنة العسكرية
 professionمن قبيل مهنة الجندي وحالته ،وعالقته بالدولة،
والهوية العسكرية ،واملسارات املهنية داخل املؤسسة التي هي
تراتبية وهرمية بطبيعتها ...إلخ .والثاين ،الجيش كمؤسسة شاملة،
بينام اهتمت مجموعة أخرى من األبحاث – يف هذا الفرع  -بدراسة
تاريخ نشأة الجيوش ،والنظام الداخيل للمؤسسة العسكرية ،ونوع
اإلدارة والرتاتبية ،وآلية مامرسة السلطة وتطور مفهوم القيادة ،كام
تناولت بعض األبحاث الجانب االجتامعي يف املؤسسة وانتامءات
العسكر االجتامعية والطبقية ،والجهوية ،والدينية ،واإلثنية .أما
الفرع الثالث ،فبحث يف موقع الجيش يف املجتمع مقارن ًة باملؤسسات
جسم
الشاملة األخرى (كاملؤسسة الدينية واملؤسسة األمنية) ،بوصفه ً
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شامل له كيانه الخاص داخل املجتمع ،وأنظمته الخاصة ومواقعه،
ً
وسكنه ،ومؤسساته االقتصادية والرتبوية والقضائية.
افتتح املؤمتر مبحارضة عامة قدمها عزمي بشارة ،أكد فيها أنّه ال
يوجد جيش بعيد من السياسة بحكم تعريفه؛ فالجيش يتعامل
يوم ًيا مع شؤون الحرب والدفاع ،وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية
"األمــن" و"األمــن القومي" ،وتـراوح بني شؤون عسكرية محضة،
ومسائل متعلقة باالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي .فهذه
حتم يف الدول الدميقراطية وغري
العالقة بني الجيش والسياسة قامئة ً
الدميقراطية .غري أ ّن الحالة التي يدرسها املؤمتر هي تطلّع الجيش
إىل السياسة مبعناها الضيق ،أي مامرسة الحكم ،واالستيالء عليه ،أو
املشاركة فيه ،أو اتخاذ القرار بشأنه .وأشار بشارة إىل نزوع الجيش
نحو الحكم واتخاذ القرار صيغة "االنقالب" يف مراحل متعددة
من التاريخ يف أقطار عربية مختلفة .ولفت االنتباه إىل الفرق بني
االنقالب والثورة بوصفهام مفهومني مختلفَني .وعىل الرغم من أ ّن
هدف كليهام هو خلع رأس النظام ،فإن الثورة تستخدم عاد ًة يف
أي مترد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد الحاكم ،يف
وصف ّ
حني أ ّن االنقالب العسكري يأيت من داخل النظام وغالبًا ما ينتهي
بتغيري الحاكم مع الحفاظ عىل النظام .ولكن مثة حاالت أطلق فيها
االنقالب صريورة تغيري ،تحالفت فيها السلطة االنقالبية مع قطاعات
فعل .ولخّص بشارة
اجتامعية مترضرة لتغيري النظام ،وجرى تغيريه ً
آخر السامت التي استنبطها يف تحليله لعالقة الجيوش العربية
بالحكم بعنوان "ال يقوم الضباط بانقالب من أجل أن يحكم آخرون"،
إذ وقعت قوى سياسية واجتامعية يف البلدان العربية عدة مرات
ضحية وهْمِ أ ّن الضباط يقومون بانقالب يف خدمتها .وقد اتضح أ ّن
بالتخل عن الحكم ملصلحة حزب سيايس إال ناد ًرا.
ّ
الضباط ال يقومون
ويف أحيان كثرية ،كان االنقالب يف الدول العربية هو انقالب النظام
القديم عىل العملية السياسية التي تتجه نحو تغيريه ،يف محاولة
للحفاظ عىل امتيازاته من جهة وعىل النظام الحاكم .إنّه انقالب من
داخل النظام للحفاظ عىل النظام .يتميز هذا النوع من االنقالبات
باالستقرار؛ فال مجموعة أو شلة ،أو أخوية ضباط هنا ،بل الجيش
النظامي ذاته ،وال تدور بعد االنقالب رصاعات الضباط ،فالهرمية
رئيسا.
الرتاتبية واضحة متا ًما ،ويصبح قائد الجيش ً
واختتم بشارة بالقول إن "الجيش مؤسسة تعمل 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 أو خزان أفكار []...
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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 عىل عكس
مرص ،ال سيام وأ ّن انقسا ًما وقع بني مؤيدي الدميقراطية ومؤيدي
االنقالب .أما حني انقسم املجتمع بني مؤيدي حزب سيايس بعينه
(مثل اإلخوان املسلمني) ومعارضيهم( ،وليس بني مؤيدي الدميقراطية
واملنقلبني عليها) فنجح العسكر".

الجيش والسياسة :قضايا
وإشكاليات نظرية
بعد املحارضة االفتتاحية بدأت جلسات اليوم األول من املؤمتر
وخصصت لطرح قضايا وإشكاليات نظرية ملوضوع الجيش
والسياسة ،ومحاولة تقيص نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور
أدوارها السياسية.
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الالحقة التي حاولت تفكيك هذه العالقة وفهمها؛ وذلك يف محاولة
للخروج من التفسريات الكالسيكية ،واملساهمة يف صوغ إطار نظري
أصيل ميكنه تفسري هذه العالقة وفهم تحوالتها وتشابكاتها .بينام
قدم طيبي غامري ورقة بحثية تحمل عنوان "تجاوز النظريات
التصنيفية للعالقات العسكرية املدنية :من أجل تفسري العالقة بني
العسكر والثورات العربية" ،تناول فيها النظريات التصنيفية ،وعمد
بدل منها دراسة الجيوش العربية
إىل نقدها ومحاولة تجاوزها ،ليق ّدم ً
حالةً ،وفق شبكة تحليلية خاصة ،وليكتشف األسباب التي جعلت
جيوش الثورات العربية تترصف بطريقة خاصة.
أما الجلسة الثانية فرأسها سيف الدين عبد الفتاح ،وعالجت مقاربات
تحليلية قارنت بني أمناط انقالبية متعددة يف سياق الحرب الباردة،
وقدم فيها أحمد حجاجي ورقة بعنوان "إسرتاتيجيات املعارضة يف
مواجهة الحكم العسكري" ،ركز فيها عىل اإلسرتاتيجيات املختلفة
التي تتبعها املعارضة الساعية لتكريس الدميقراطية يف وجه السلطة
العسكرية الحاكمة .وتقوم يف سبيل ذلك بتقييم ستة خيارات متاحة
أمام هذه املعارضة ،من حيث املكاسب والخسائر ،والرشوط الواجبة
للميض قد ًما فيها .أما مهند مصطفى
لكل منها ،والحاجات الرضورية
ّ
ّ
فجاءت ورقته بعنوان "دور العسكر يف التحول الدميقراطي وتعرثه:
ثالث حاالت مقارنة" ،حاول من خاللها فهم املشرتك واملختلف بني كل
من حاالت تركيا واألرجنتني وتايلند ،من خالل املتغريات أو العوامل
التالية :الرشعية السياسية لتدخّل الجيش يف الحياة السياسية،
واألزمة االقتصادية وفاعلية النظام السيايس ،وتأثري التدخل الخارجي،
ومستوى التكتل والرصاعات بني القوى السياسية الفاعلة يف النظام
السيايس ،وتوجهات الجيش الفكرية وقواعده االجتامعية.

وقد رأس الجلسة األوىل محمد املرصي ،وقدم أول عرض فيها عبد
الوهاب األفندي ،الذي تناول القضايا املحورية التي تشكّل أساس
السجاالت يف هذا املجال ،يف ورقته املعنونة "بني عسكرة السياسة
ومتدين العسكرية :نحو إطار نظري ملعالجة إشكالية (الدولة
املتخندقة)" ،التي ناقش فيها االفرتاض الضمني بأولوية املدين سياس ًّيا
عىل العسكري ،ث ّم العوامل السياسية واالجتامعية واالقتصادية
التي تعمل عىل عسكرة السياسة ،والرشوط الالزمة لتمدين الجهاز
العسكري ،وإخضاعه للسلطة الرشعية ،وتأثري ذلك يف فعالية الهياكل
العسكرية واألمنيّة .ت ُضاف إىل ذلك اإلشكاليات التي تطرحها أوضاع
التحول والتمكني الدميقراطي ،وما يرتبط به من أوجه تشابه وفوارق
بني العالقات املدنية والعسكرية يف سياقات متع ّددة ،وال سيام أوضاع
خاص.
العامل الثالث عىل نح ٍو عا ٍّم ،واملنطقة العربية عىل نح ٍو ٍّ

نشوء العسكرية العربية
الحديثة وتطور أدوارها السياسية

وقدم خليل العناين البحث الثاين ،وجاء بعنوان "تحوالت العقيدة
األيديولوجية للجيوش العربية :قراءة يف األدبيات واألطر النظرية
العربية" ،وسعى فيه إللقاء الضوء عىل االقرتابات التفسريية العربية
لفهم عالقة الجيش بالسياسة طوال العقود الخمسة املاضية ،وال
سيام بعد الربيع العريب ،مع الرتكيز عىل الحالة املرصية التي تبدو
دال ًة عىل تحوالت هذه العالقة وكاشف ًة عنها ،سواء كان ذلك من
خالل الكتابات املؤث ّرة للمفكرين والباحثني املرصيني ،من أمثال
أنور عبد امللك ومجدي حامد ونزيه األيويب ،أو من خالل الدراسات

أما الجلسة الثالثة ،التي رأسها يوسف العبد الله ،فركزت عىل
موضوع نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارهــا
السياسية .وق ّدم أول عرض فيها خالد زيادة الذي درس "األدوار
املبكرة للعسكريني يف السياسة والزعامة العسكرية" ،عا ًّدا تحديث
العسكرية وإنشاء جيوش نظامية تخضع للتعليم والتدريب
كل من الدولة العثامنية ومرص ،املؤسسة
والرتاتبية ،أم ًرا أوجد يف ّ
األكرث تحديثًا وانخراطًا يف العلوم والتقنيات العائدة إىل القرن
التاسع عرش .وقد كان إيجاد جيش نظامي يف الدولة العثامنية
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يهدف إىل ال ّحد من الخسائر التي ُمنيت بها الدولة ،بينام قدم
محمد املرصي بحثًا حمل عنوان "الضباط األحــرار يف األردن:
تجربة تسييس الجيش" ،حاول فيها بيان مدى اختالف الحالة
األردنية واقرتابها من النامذج التي سادت يف بلدان املرشق العريب؛
من خالل إعادة دراس ٍة وتحليلٍ إلحدى التجارب املفصلية لعالقة
الجيش بالسلطة السياسية ،وانخراط الضباط يف الشأن السيايس
وما يُعرف بتأسيس التنظيم الرسي للضباط الوطنيني (الحقًا
تنظيم الضباط األحرار) .فتنظيم الضباط األحرار منذ تأسيسه،
عقب حرب  ،1948حتى إنهائه ،يعكس النموذج األردين لدور
الجيش يف السياسة التي كان ميكن أن متثل تكرا ًرا للنمط الذي
ٍ
تغيريات جوهري ًة
ساد يف بلدان املرشق .كام ّأسست هذه التجربة
يف بنية النظام السيايس األردين ،ودو َر املؤسسة العسكرية فيه،
وعالقاتها بالسلطات املدنية.
وقدم محمد جامل باروت ورقة عن "جذور التسلطية العسكرية:
ازدواجــيــة السلطة العسكرية – املدنية يف سورية (-1950
ٍ
وفحص لدور الرصاع الناجم
 ،")1970سعى من خاللها ملعرف ٍة
عن االزدواجية العسكرية  -املدنية يف الجيش السوري يف بناء
تلك التسلطية كربنامج تحويل اجتامعي  -اقتصادي شعبوي
وخصوصا من جهة تحديد جذورها التاريخية
أيديولوج ًّيا،
ً
التكوينية التي تقوم فرضي ُة البحث وتحليالتُه ونتائجه عىل أنها
تعود إىل االنقالبَني الثالث والرابع ،قبل انقالب الضباط األحرار
قليل ،وأ ّن انقالب الضباط األحرار متيز يف العديد
مبرص وبعده ً
ِ
محددات سياس ِة االنقالبَني عىل املستوى املقارن ،كام مثّل يف
من
التطور العسكري  -السيايس الداخيل منوذ ًجا أ ّو َل للجنة العسكرية
البعثية الالحقة .ويف تجربة هذين االنقالبني السوريني ،تكمن
جذور التسلطية العسكرية مبحددها املرتبط بربامج التحويل
االقتصادي  -االجتامعي الشامل.

الجيش والسياسة :القواعد التي
تجعل الجيش ديمقراط ًيا
انطلقت فعاليات اليوم الثاين من املؤمتر مبحارضة عامة ثانية قدمها
الباحث وأستاذ العلوم السياسية يف جامعة تكساس زولتان براين،
أي جيش صفة "الدميقراطي"،
حدد فيها املبادئ الرئيسة التي متنح ّ
عىل الرغم من أ ّن هذه الصفة ال تتفق متا ًما مع طبيعة تنظيم
الجيوش داخل ًيا.
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وقال براين إ ّن الجيش هو املؤسسة األقل دميقراطيةً ،من بني
تسيه؛ إذ
مؤسسات الدولة جميعها ،بسبب طبيعته والقواعد التي ّ
تحكمه الرتاتبية واألوامر ،وال مجال فيه لتطبيق آليات الدميقراطية.
بل إنه يذهب إىل أبعد من ذلك ،مؤك ًدا أ ّن الجيش هو مؤسسة
الدولة الوحيدة القادرة عىل تدمري الدولة .ولكنه يوضح أ ّن هناك
مبادئ متنح الجيش صفة "الدميقراطي" عند إقرارها وتطبيقها.
ويُع ّرف الجيوش الدميقراطية بأنها الجيوش التي ت َقبل الحكم
الدميقراطي وتسانده وتحميه.
وبعد املحارضة االفتتاحية الثانية تفرع املؤمتر إىل مسارين؛ خصص
األول منهام لدراسة "الجيش والقوى غري النظامية" ،وذلك عرب
ثالث جلسات ،رأَس األوىل محمد املسفر ،وقدم أول ورقة فيها عيل
املعموري عن "الجيش والفصائل غري النظامية يف العراق :جدل
الدولة والبديل اإلثني"ّ ،بي فيها أ ّن هناك خطأً يف فهم طبيعة
نشأة هذه الفصائل وأسبابها ،وأ ّن كث ًريا من الدراسات أخطأت يف
مدخل لعملية التحليل البحثي .يف حني أنّها
ً
التعامل معها؛ بوصفها
يف حقيقتها مخرجات لوضع أش ّد تعقي ًدا ،ونتائج ملشكلة اإلثنيات
املتناقضة يف العراق ،وفشل الدولة يف أن تكون املحتكر إليقاع
العنف الرشعي ،وهو ما أ ّدى إىل اختالل التوازن ،لتتقدم اإلثنيات
عرب بِناها التقليدية (الدينية ،والعشائرية) وتأخذ موقعها يف حياة
ظل ضعف الدولة أو غيابها.
األفراد ،حامي ًة ومنظِّمةً ،يف ّ
وقدمت سمية شيخ محمود ورقة بعنوان "إشكالية بناء جيش
وطني موحد يف مجتمع منقسم مناطق ًيا" ،مركزة عىل حالة
الصومال ،موضحة أنه بعد إسقاط نظام محمد سياد بري ،قام
بعض قيادات جبهة املؤمتر الصومايل املوحد التي سيطرت عىل
العاصمة يف  ،1991بإعالن حكومة انتقالية تشاركية ،وكان أ ّول
حل مؤسسة الجيش
قرار اتخذه رئيس وزراء تلك الحكومة هو ّ
الوطني الصومايل ،وتسليم سالحه ومقراته إىل رجال املليشيات
املوجودة يف العاصمة .نتج من هذا القرار الكاريث دخول البالد
يف حالة فوىض سياسية واجتامعية ،فأعلنت الحركة الوطنية يف
الشامل انفصال اإلقليم الشاميل عن الصومال باسم "جمهورية
صوماليالند" ،بذريعة أ ّن جبهة املؤمتر الصومايل مل تتشاور معها
يف قراراتها األخرية .وبعد ّ
تعث مؤمترات املصالحة الوطنية ،قررت
الجبهة الصومالية الدميقراطية لإلنقاذ ،إعالن منطقة حكم ذايت
يف مناطق رشق البالد ،باسم "بونتالند" ،وأسست نظامها الخاص
وقواتها الخاصة .وهكذا انقسم الصومال مناطقيًّا إىل ثالثة كيانات،
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وبقي من دون حكومة مو ّحدة ،ومن دون مؤسسات حكومية
َ
نظامية طوال عقد من الزمان.
بينام تطرق بدر الشافعي إىل "إشكالية العالقة بني الجيوش
الوطنية والرشكات العسكرية الخاصة" .وقد ص ّمم دراسته عىل
ثالثة مباحث أساسية؛ تناول املبحث األول األسباب املختلفة
الداخلية والخارجية لالستعانة بهذه الرشكات ،يف حني جرى
تخصيص املبحث الثاين لدراسة حاالت تتدخل فيها هذه الرشكات
يف الرصاعات الداخلية ،واختار ثالث حاالت مختلفة ،هي العراق يف
 ،2003وأنغوال وسرياليون يف تسعينيات القرن املايض .ففي األوىل
ساهمت هذه الرشكات يف إطاحة نظام صدام حسني .ويف الثانية
ساهمت يف تعزيز نظام سانتوس يف أنغوال .أ ّما يف الثالثة ،فقد
نجحت يف استعادة نظام كاباه بعد إطاحته يف انقالب عسكري يف
 .1997أ ّما املبحث الثالث ،فقد ت ّم تخصيصه لتقييم تأثري تدخل
هذه الرشكات يف تسوية الرصاعات.
ورأس الجلسة الثانية من املسار األول أحمد قاسم حسني وقدم
فيها حسن قاسم ملوضوع "الجيش واملليشيات املسلحة يف
السودان :تكامل أدوار أم تنازع اختصاصات؟" ،حاول الباحث
معرفة طبيعة العالقة بني الجيش السوداين واملليشيات املسلحة
واملهمت واألسباب
يف مناطق النزاعات املسلحة ،من حيث األدوار
ّ
واملربرات التي أ ّدت إىل قيام مثل هذه التأليفات العسكرية .وتُبنى
فرضية الدراسة عىل أ ّن سبب قيام هذه املليشيات يعود إىل طبيعة
العمل العسكري للحركات املسلحة والتي تستخدم تكتيك حرب
َ
القتال فيها،
العصابات يف دارفور ،وهي مناطق مل يتعود الجيش
إىل جانب التغيري يف عقيدته القتالية؛ من قتال العد ّو الخارجي
إىل قتال الحركات املتمردة .وقد أ ّدت هذه الحروب والنزاعات إىل
انتشار ثقافة الحرب والقتل ،ومن ث ّم أفضت إىل عسكرة املجتمع
التي تزايد معها االستقطاب اإلثني والجهوي.
وقدمت سحر الفيك دراسة تحمل عنوان "تقاطع مؤثرات الداخل
مع الخارج :املؤسسة العسكرية والسلطة يف السودان" ،تطرقت
فيها إىل الكيفية التي شكّلت إطاحة الحكومات املدنية من خالل
األنظمة العسكرية سمة بارزة يف السياسة السودانية يف مرحلة ما
بعد االستقالل .وأصبح هناك من ٌط من التغذية املرتدة بني أنظمة
الحكم املدنية والعسكرية .وإضاف ًة إىل النمط االنقاليب وقيام
النخبة العسكرية مبامرسة دور مبارش يف الحياة السياسية ،شكّل
وجود طرف خارجي يق ّدم العون ،سواء كان ذلك يف حال وجود
مهددات االستقرار واألمن الداخيل أو بسبب أنه مدفوع إىل ذلك
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مبصالحه ،أح َد املسارات التي تؤدي إىل استالم املؤسسة العسكرية
للسلطة يف ُم َد ٍد مختلفة ،وإىل تشابك العديد من العوامل اإلقليمية
كل مرحلة ويف
والدولية مع العوامل الداخلية ،لتؤثر يف مخرجات ّ
عملية االستقرار السيايس والتحول الدميقراطي.
أما طارق هارون فقدم ورقة عن "الجيش السوداين والجنجويد
(قوات الدعم الرسيع) والتحول الدميقراطي" ،ركز فيها عىل مليشيا
الجنجويد التي كانت تعمل يف دارفــور ثم انتقلت للعمل مع
كل أجزاء السودان .وتكمن إشكالية البحث يف أ ّن
الحكومة يف ّ
للجنجويد أث ًرا بالغًا يف مرحلة التحول الدميقراطي ،وأنّها يف أغلب
األحيان تكون رشس ًة يف مقاومة الدميقراطية؛ إذ تعمل عىل إجهاض
املحاوالت السلمية للتحول الذي ظهر مع الربيع العريب.

مواقف المؤسسة العسكرية
من الثورات العربية ومسائل
إصالحها
عالجت مشاركات الجلسة الثالثة من املسار الثاين ،والتي رأسها
إبراهيم فريحات ،مواقف املؤسسة العسكرية من الثورات العربية
معتمدة عىل حاالت مقارنة بني مرص والجزائر وتونس وسورية،
استهل غسان العزي الجلسة ببحث "عن الجيوش العربية وثورات
عام  ،"2011مستشه ًدا بالنموذجني؛ التونيس واملــري ،وتضمن
البحث إطا ًرا نظريًا سلّط األضواء عىل النظريات الكربى يف مجال علم
االجتامع العسكري ،وتحدي ًدا العالقات املدنية  -العسكرية وتدخّل
الجيوش يف السياسة ،وذلك منذ أواسط القرن املنرصم (مدرسة
شيكاغو ...إلخ) ،مرو ًرا بنهاية الحرب الباردة إىل اليوم.
أما حمزة املصطفى فتطرق إىل "الجيوش والتحول الدميقراطي يف
املنطقة العربية :دراسة مقارنة لدور املؤسسة العسكرية يف تونس
ومرص وسورية" ،يف حني قدم محمد سعدي ورقة عن "رهانات
إصالح مؤسسة الجيش يف العامل العريب" ،اعتمد فيها مقاربة قانونية
ومؤسساتية تعتمد املنهج التحلييل املقارن ،لتشخيص إصالح قطاع
الجيش يف الدول العربية من حيث اإلمكانات والفرص واملوانع،
وخصوصا يف دول شامل أفريقيا ،عرب رسم خريطة أ ّولية أله ّم
ً
االتجاهات واملؤرشات ،إيجاب ًّيا أو سلب ًّيا ،يف ما يخص حوكمة مؤسسة
الجيش يف العامل العريب وترشيدها؛ وذلك مقارن ًة باملامرسات الفضىل
السائدة يف العديد من تجارب الدول الدميقراطية.
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مشكالت العالقة بين الجيش
واالنتقال الديمقراطي في
بلدان المغرب العربي
متحور جل مشاركات املسار الثاين من اليوم الثاين حول دراسة
العالقة بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب،
والذي انتظم يف ثالث جلسات؛ استهل الجلسة األوىل التي رأسها
منري الكشو ،الباحث عادل أورابح مبشاركة تحمل عنوان "الجيش
والسلطة واالنتقال الدميقراطي املتعرث يف الجزائر" ،تطرق فيها إىل
تحليل إشكالية التداخل بني العسكري والسيايس ،من خالل التأصيل
التاريخي للظاهرة العسكرية يف الجزائر ،وتقييم أداء املؤسسة
العسكرية عند تسيريها للمرحلة االنتقالية.
أما نوري دريس فق ّدم دراسة حملت عنوان "الجيش والسلطة والدولة
يف الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إىل الدولة النيوباترمونيالية"،
حلّل فيها األوضاع التي أ ّدت إىل احتالل الجيش قل َْب الدولة والسلطة
يف الجزائر املعارصة ،وانعكاسات ذلك عىل عملية بناء املؤسسات
السياسية والقانونية وتجربة االنتقال الدميقراطي.
ودرس نــروز ساتيك "متــوضــع الجيش يف السلطة السورية
( ،")2011-2000موض ًحا تشكّل الجيش السوري يف الزمن االستعامري
للمنطقة العربية؛ بحيث مل تفلح الدولة الوطنية يف تحريره من
لريسخ الرؤى االستعامرية للمجتمع
األفكار الكولونيالية نسب ًياّ ،
السوري ،ويندمج عىل نح ٍو متتابع يف السياسات النيوليربالية.
وتطرقت مباحث الجلسة الثانية من املسار الثاين إىل دراسة مشكالت
العالقة بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب،
مركزة عىل حالتي تونس وليبيا ،واستهلتها الباحثة آية جراد بدراسة
عن "دينامية العالقات املدنية  -العسكرية يف تونس :من االستقالل
إىل الثورة" ،كانت اختبا ًرا لفرضية بقاء خطر االنقالبات العسكرية
قامئًا ،عىل الرغم من إسرتاتيجيات الوقاية من االنقالبات املتطورة التي
ميارسها النظام .وحاولت الدراسة بيان التهميش والعداء املستم ّرين
تجاه املؤسسة العسكرية بوصفهام قد م ّهدا الطريق النهيار النظام
ٍ
الحاكم يف  ،2011ووالدة وج ٍه
جديد للمؤسسة العسكرية منقطعٍ
عن الصورة التقليدية التي عهدناها عليها.
أما أنور الجمعاوي فقدم دراسة حملت عنوان "الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف تونس" ،اهتمت بثالثة محاور بارزة؛ أ ّولها ،النظر يف
سرية الجيش التونيس الحديث والوقوف عند أه ّم األدوار املنوطة به
(م ّدة حكم الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن عيل) .وثانيها،
الوعي مبوقع الجيش من حدث الثورة ومسار االنتقال الدميقراطي يف
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تونس .وثالثها ،محاولة اإلحاطة بأه ّم مسالك تأهيل الجيش التونيس،
واقـراح وسائل إلصالحه وتطويره ليستجيب ملستجدات الوضع
الدميقراطي الجديد يف تونس.
وقدم العريب العريب دراسة حملت عنوان "املؤسسة العسكرية
يف ميزان الثورتني التونسية والليبية" ،أشار فيها إىل أن املؤسسة
العسكرية يف هذين البلدين كانت مؤسس ًة رسمي ًة غري سياسية.
ولذلك ،أحست املؤسسة العسكرية يف الدولتني بالغنب والتقزيم.
كام ق ّدم مصطفى عمر التري دراسة حملت عنوان "العسكر ومعضلة
التحول الدميقراطي :دراسة الحالة الليبية" ،قيّم فيها دور الجيش
أو العسكر يف عرقلة تطور األجهزة الوسيطة التي ال ب ّد من تب ّنيها
يف املجتمع الليبي ،ليك تُنجز عملية التحول الدميقراطي .ولوصف
هذا الدور وتحليله؛ ت ّم التمييز بني ثالث مراحل رئيسة؛ مرحلة
الحكم املليك ،ومرحلة ثورة الفاتح ،وأخ ًريا مرحلة انتفاضة /ثورة
لكل مرحلة عوامل أث ّرت يف
 17شباط /فرباير  .2011وقد توافرت ّ
دور الجيش أو العسكر لتجعله متمي ًزا .كام أكدت الورقة أ ّن ليبيا مل
تقُم فيها تجربة دميقراطية تستدعي قيام الجيش بانقالبه العسكري،
والقضاء عليها؛ كام حدث يف بلدان أخرى.
أما مباحث الجلسة الثالثة من املسار الثاين ،والتي أدارهــا عبد
الحميد هنية ،فتطرقت إىل مشكالت العالقة بني الجيش واالنتقال
الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب مركزة عىل حالة الجزائر.
البحث األول يف هذه الجلسة ق ّدمه الطاهر سعود وحمل عنوان
"أدوار الجيش يف مراحل االنتقال يف الجزائر :أو الجيش الجزائري
ومسار املصالحة الوطنية" ،وسعى فيه لـ "الحفر" يف أدوار الجيش
الجزائري يف مراحل االنتقال ،ودوره يف تحقيق مسعى التصالح
الوطني يف الجزائر ،أما لعرويس رابح فقدم ورقة حملت عنوان
"الجيش والسياسة يف الجزائر :تحديات ومشاهد مستقبلية" ،دافعت
عن أن العلوم االجتامعية والسياسية ،تهت ّم بفهم دور املؤسسة
العسكرية التي تُع ّد يف كثري من األنظمة السياسية مؤسس ًة مفتاحي ًة
يف فهم تفاعالت املنتظم كلّه .ولذلك ،هو يرى أن دراسته تستم ّد
"أهميتها من اهتاممها بفهم خلفيات الدور السيايس الذي أ ّدته
املؤسسة العسكرية يف م ّدة معينة من تاريخ الجزائر؛ ذلك أ ّن فهم
رئيسا من مسار البحث عن حقيقة آليات عمل
هذا الدور يُع ّد جز ًءا ً
نظام الحكم يف الجزائر .فالجيش له يف التأثري والتأثر مبؤسسات
الدولة ما يجعله موضو ًعا مالمئًا للبحث السيايس".
وركزت ورقة ولد باهي بون بعنوان "العسكريون يف موريتانيا
والجزائر وتجربة التحول الدميقراطي" ،عىل تجربة النظامني
السياسيني املوريتاين والجزائري ،يف محاولة لتقديم جواب عن
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السؤال الشهري :ملاذا تق ّدم غرينا وتأخرنا نحن؟ ولكن عرب الجيش
والسياسة هذه امل ّرة .وبحثت الدراسة يف أوجه التشابه واالختالف
بني النظامني العسكريني ،وكذلك ،فرص التحول الدميقراطي
جل تجارب االنتقال يف هذين
ومآالته ،وقد أشارت دراسته إىل أن ّ
البلدين كانت تنتهي بانقالب عسكري.
وقدم أحمد إدعيل ورقة عن "الثابت واملتحول يف مسارات العالقة
بني الجيش والسياسة يف الجزائر" ،درس فيها طبيعة العالقة بني
الجيش والسياسة يف الجزائر من خالل تعقّب املسارات العامة
للنظام السيايس الجزائري .وم ّربر ذلك هو أ ّن فهم تلك العالقة،
واإلحاطة باألدوار السياسية للجيش ،ومفاعيلها يف مسلسل التحول،
ت ُح ّدد يف ضوء ضغط اإلرث الثقيل لحرب التحرير ،وموازين القوى
الداخلية التي أفرزتها ،ومنطق تبادل الرضبات بني الفصائل قُبيل
االستقالل وبعده؛ ذلك أ ّن الوقوف عىل هذه املسارات التاريخية
التي ترهن مسارات التحول يف الجزائر ،يسمح باإلحاطة بطبيعة
العالقة بني العسكري والسيايس ،واإلمساك بالثابت واملتحول فيها،
وبحث املوارد التي يتوسل بها الجيش من أجل بسط هيمنته عىل
املشهد السيايس.

االنقالبات العسكرية مع التركيز
على الحالة السودانية والتركية
شهد اليوم الثالث يف املؤمتر خمس جلسات انقسمت عىل مسارين.
وخصوصا
وقد ركز جل املشاركات عىل االنقالبات العسكرية،
ً
يف الدميقراطيات الفتية ،مع الرتكيز عىل االنقالبات السودانية
وأبعادها السياسية.
خصصت الجلسة األوىل من املسار األول ،والتي رأسها سحيم آل ثاين،
ملوضوع املؤسسة العسكرية العراقية ودورها السيايس بني التاريخ
والراهن .الورقة األوىل يف الجلسة قدمها الباحثان النارص سعيد وكامل
حسن ،وحملت عنوان "أثر تسييس الجيش يف االستقرار السيايس يف
العراق ( ،")2003-1921تناوال فيها تجربة تدخل الجيش يف السياسة
يف العراق تجرب ًة مه ّم ًة تحظى بخصوصية واضحة؛ لذلك جاء هذا
البحث محاول ًة أكادميي ًة إلماطة اللثام عن مالبسات هذه الظاهرة
وأصولها وخلفياتها.
وجاءت مداخلة عامد علو عن "الدور السيايس للمؤسسة العسكرية
العراقية يف مراحل التحول االجتامعي" ،بالنظر إىل الدور املحوري
الذي أ ّدته وتؤ ّديه يف اتجاهات تطور الحياة السياسية واالجتامعية
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يف العراق ،منذ تأسيسها يف  ،1921مرو ًرا بحلّها من جهة قوات
االحتالل األمرييك يف  ،2003وإعادة تشكيلها بإرشاف أمرييك ،والدور
الذي أ ّدته املؤسسة العسكرية العراقية يف أوضاع الرصاع الطائفي
والحرب عىل اإلرهاب.
أما رسدار عزيز فتطرق إىل "الجيش والسياسة يف إقليم كردستان"،
من خالل ورقة تناول فيها بالرشح والتحليل الخطاب الكردي عن
توحيد قوات البيشمركة مع بداية مرحلة االنتقال ،وكانت أ ّول
محاولة فعلية لالتحاد يف  1994قبل الحرب الداخلية (األهلية).
أي نتيجة فعلية لهذه الخطوات؛ أل ّن الحرب
لكن مل تكن هناك ّ
بدأت بعد وقت وجيز .ومع بداية اندالع الحرب ،انقسمت القوة
التي كانت تشكّل البيشمركة إىل قسمني متضادين ،حدث بينهام
وكل هذا من خالل
الكثري من إراقة الدماء والتعذيب والقتالّ .
الرسد واإلعالم اللذين يصريان من مكونات التفرقة ،ويف النهاية
رئيسا من تك ّون التفرقة يف املجتمع.
يصبحان جز ًءا ً

االنقالبات السودانية وأبعادها
السياسية
استهل الباحث مهند فاروق أحمد الجلسة الثانية من املسار األول بورقة
حملت عنوان "انقالب  25مايو  1969يف السودان (،")1985-1969
عالج فيها انقالب  1969بقيادة جعفر النمريي وخلفياته السياسية
واالقتصادية .حيث أ ّدت القوات املسلحة دو ًرا كب ًريا يف تثبيت هذا
االنقالب مبواجهاتها لعدد من االنقالبات التي وقعت ضد نظام مايو؛
وكذلك ،كان لها دور كبري يف إسقاط نظام مايو يف نيسان /أبريل .1985
أما عبد الله عيل إبراهيم فقدم ورقة حملت عنوان "الحزب الشيوعي
السوداين :ويولد من االنقالب ثورة" ،رشح فيها تطور النهج املعادي
لالنقالب يف الحزب الشيوعي الذي اختطه عبد الخالق محجوب،
السكرتري العا ّم للحزب خالل امل ّدة  ،1971 - 1949وع ّده مسارع ًة
لـ "فطرية" غري مأمونة العواقب بالنسبة إىل الثورة السودانية.
بديل من "العمل
وتابع الباحث كيف أصبح "التكتيك االنقاليب" ً
الجامهريي" .وهو تكتيك ميثل يف نهاية األمر "مصالح طبقة الربجوازية
والربجوازية الصغرية".
وقدم الخليفة إسامعيل ورقة عن "دور الجيش يف عملية التحول
الدميقراطي يف السودان" ،يف حني حملت ورقة قيرص موىس الزين عنوان
"الجيش والنخبة واأليديولوجيا :يف تحليل املسار السيايس يف السودان
بني الدميقراطية واالنقالبات العسكرية منذ عام  ،"1958ألقى فيها
الضوء عىل الطبيعة الدينامية للحياة السياسية يف السودان والعوامل
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املؤث ّرة فيها واآلليات التي تتحكم فيها .وركّز عىل ربط ذلك مبآالت
التطورات يف ما يتعلق بقضايا الدميقراطية والحريات .ودرس الباحث
الرتكيب الطبقي – اإلثني للجيش السوداين ،وصلة ذلك بالتكوين
املجتمعي يف السودان بوجه عا ّم ،إضاف ًة إىل طبيعة التداخل – سواء
كان ذلك يف التكوين أو يف التفاعل  -بني الجيش يف مستواه القاعدي
وبني شقّي النخبة (العسكري واملدين).

مشكالت العالقة بين الجيش
واالنتقال الديمقراطي
في بلدان المغرب العربي:
موريتانيا والمغرب
أما املسار الثاين من اليوم الثالث فتناولت أوراقه البحثية مشكلة العالقة
بني الجيش واالنتقال الدميقراطي يف بلدان املغرب العريب مركزة عىل
موريتانيا واملغرب ومرص .رأَ َس الجلسة األوىل من املسار الثاين عبد الرحيم
بنحادة ،وافتتحها عبد الرحمن حرمة ولد بابانا بورقة تحمل عنوان "عوائق
التحول الدميقراطي يف الوطن العريب :موريتانيا منوذ ًجا" ،رشح فيها مسار
التطور السيايس الذي عرفه املجتمع املوريتاين ،وعرف حركية دامئة ،كانت
يف غالبها استجابة لعوامل خارجية ،حالت دون تطور ثقافة الدولة ،إذ إن
الثقافة السياسية املوريتانية التي تبلورت خالل العقود املاضية ،ليست إال
جز ًءا من الثقافة العربية املطبوعة باالستبداد ،بحسب الباحث.
تطرق محمد يحيى حسني إىل "كوابح التحول الدميقراطي :االنقالبات
العسكرية والحكم العسكري يف موريتانيا كنموذج تطبيقي" ،من خالل
ورقة استقىص فيها الحقول النظرية التي عالجت إشكالية االنتقال
الدميقراطي وحضور الجيوش فيه سل ًبا أو إيجابًا ،ورأى الباحثُ أن قراءة
الحالة املوريتانية ،تكشف عن أ ّن الجيش عائق أمام االنتقال الدميقراطي
مادام غري تابع لقيادة مدنية تحكمه ،وما دام مشغولً مبطامع سياسية،
ويدخل طرفًا يف اللعبة السياسية الداخلية التي هي شأن الفاعلني املدنيني
فصل جذريّا بني السيايس والعسكري
أساسا .لهذا ،تقيم هذه املقاربة ً
ً
بوصفهام حقلني متغايرين.
قدم إحسان الحافظي ورقة حملت عنوان "الجيش ،امللكية املغربية،
والنخبة السياسية :أثر البنية يف السلوك" ،عالج فيها تشكيل العالقة
بني الجيش وامللكية والنخبة السياسية يف املغرب ،يف تزامن مع
اللحظة التأسيسية لهياكل الدولة ،بعد االستقالل .ومع تطور األحداث
وتشكيل حياة سياسية وحزبية يف املغرب ،أخذت املؤسسة العسكرية
مساف ًة موضوع ًة مع الفرقاء السياسيني كافّةً ،ما عدا املؤسسة امللكية،
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إذ بق َيت ِظ ّل العرش طَوال هذه امل ّدة ،ورأى الباحث أنه كان لهذا
السياق التأسييس أث ٌر يف سلوك النخبة السياسية يف عالقتها باملؤسسة
وتنظيم وتوجي ًها.
العسكرية ،من خالل وظيفتها الربملانية ،ترشي ًعا
ً

المؤسسة العسكرية المصرية
من الثورة إلى االنقالب
أما الجلسة الثانية من املسار الثاين فخ ُّصصت ملناقشة "املؤسسة العسكرية
املرصية من الثورة إىل االنقالب" ،ورأَسها عبد الوهاب األفندي.
ق ّدم الورقة األوىل سيف الدين عبد الفتاح ،وحملت عنوان "الخطاب
السيايس للعسكر يف مرص :من الثورة إىل االنقالب" ،توقف فيها
الباحثُ أمام املفاهيم املفتاحية الكامنة يف خطاب العسكر؛ من قبيل
مفهوم "الدولة" ،و"الشعب" ،و"الجيش" ،و"الثورة" ،و"حقوق اإلنسان"،
فضل عن الخطاب الداخيل للعسكر املتعلق
و"الدميقراطية" .هذاً ،
بالتنمية ،وكذا الخطاب الخارجي ،وتصور العالقات بالغرب ،وبالواليات
املتحدة األمريكية ،وخطاب مفهوم األمن القومي ،والخطابات التي تتعلق
بتصور املجتمع املدين والحياة املدنية وعسكرة املجتمع.
أما محمود عبد العال فق ّدم ورقة حملت عنوان "الجيوش واالنتقال
السيايس :أبعاد تدخّل الجيش املــري يف العملية السياسية
يف ما بعد  25كانون الثاين /يناير  ،2011تطرق إىل أربعة محاور رئيسة.
املحور األول ،يتناول مقدمات نظري ًة وتاريخي ًة ترتبط بدور الجيوش يف
عمليات االنتقال السيايس ،مع اإلشارة إىل مراجعة عامة ألدبيات العالقات
املدنية  -العسكرية التي ترتبط مبارش ًة بالحالة املرصية .ويرصد املحور
الثاين من الورقة تطور الوضع الدستوري والقانوين للقوات املسلحة
املرصية منذ الحقبة امللكية حتى حقبة كانون الثاين /يناير  ،2011مع أخذ
املواءمات السياسية التي تحكم العالقات املدنية – العسكرية ،يف الحالة
املرصية ،يف الحسبان .وترصد الورقة يف املحور الثالث إدارة املجلس األعىل
للقوات املسلحة للمرحلة االنتقالية ،بعد تن ّحي الرئيس األسبق مبارك
وتأثري سياساته يف نجاح العملية السياسية برمتها .يف حني تسعى الورقة ،يف
املحور الرابع ،ملحاولة اختبار فرضيتَي املصالح االقتصادية واملهنية (مبعنى
تراجع نسبة اإلنفاق العسكري من الناتج املحيل اإلجاميل يف أواخر عهد
الرئيس األسبق مبارك) كأُطر تفسريية ألبعاد تدخّل الجيش املرصي يف
أحداث  25كانون الثاين /يناير .2011
وكانت ورقة يارس جزائريل بعنوان "االنقالبات وتطور الوعي السيايس
العريب :مع الرتكيز عىل انقالب يونيو" ،ركز فيها عىل مسألة ثقة هذه
الشعوب بالعسكر ،وانعكاس هذه الثقة واالنقالبات عىل تطور الوعي
السيايس يف املجتمع العريب .وهو يحدد اإلشكالية اآلتية :كيف ميكن للعامل

تقارير
الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي

العريب أن يكون يف طور الثورة عىل األنظمة الشمولية ،ويف الوقت نفسه
تثق شعوبه ،إىل هذه الدرجة ،باملؤسسة التي أ ّدت دو ًرا أساسيًا يف القمع
الذي عاشته هذه الشعوب بعد االستقالل عىل نحو ما تظهر استطالعات
الرأي ،ويف صدارتها "املؤرش العريب" الذي يعده املركز العريب لألبحاث؟
أما عيل عبد الرؤوف فقدم ورقة حملت عنوان "دور الجيش يف إجهاض
قيمة الفراغ العا ّم يف مدن الربيع العريب ،من املقدس الوطني إىل املدنس
املش ّوه :حالة ميدان التحرير" ،حاجج فيها أن النظام الحاكم واملجلس
العسكري يف مرص ،أدركَا خطورة منوذج ميدان التحرير يف التحول من فراغ
يعب عن قوة الشعب وضعف النظام.
مشتت خاضع للسلطة ،إىل فراغ ّ
وبنا ًء عىل هذا الفهم ،انطلقت أفكار التفتيت والتشويه املستمرة للميدان
كل ٍ
الذي تح ّول بالتدريج إىل ٍ
جهد يف مرحلة ما بعد أحداث
هدف ُج ّند له ّ
 30حزيران /يونيو و 3متوز /يوليو  .2013ومن ث ّم ،كانت فرضية الورقة
الجوهرية هي أ ّن التحول بالتدريج ،عىل مدار السنوات الخمس املاضية،
يف الصورة الذهنية والبرصية والوجدانية مليدان التحرير؛ من فراغ مقدس
إىل فراغ مدنس ،هو مرشوع متع ّمد ،بـ "سبق اإلرصار والرتصد" .وقد صاغ
املجلس العسكري مرشوع التحول بهدف إهدار الطاقة الثورية وتشتيتها
وإجهاض دور الفضاء العا ّم يف مرص.

ختام المؤتمر:
مقاومة االنقالبات في
الديمقراطيات الفتية في ضوء
"انقالب  15تموز /يوليو" في تركيا
عالجت الجلسة الختامية من املؤمتر ،والتي رأَسها مروان قبالن،
"انقالب  15متوز /يوليو"  2016يف تركيا
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ق ّدم الورقة األوىل يف الجلسة عمر عاشور ،وحملت عنوان "تحديات
مكافحة االنقالبات والدفاع عن الدميقراطية يف تركيا" ،وحلل فيها
الباحث فشل االنقالب ،عىل الرغم من القدرات القتالية العالية
لالنقالب ّيني ،وحاول أن يخلص ،ومن خالل مقاربة مقارنة ،إىل جملة
تحديات لسياسات مكافحة االنقالب وتكتيكاتها يف الدميقراطيات
الناشئة ،من خالل اإلشارة إىل بعض التجارب العاملية ،وما ميكن أن
تقدمه التجربة الرتكية يف هذا املجال.
أما أحمد أويصال فتطرق إىل "العالقات املدنية  -العسكرية يف تركيا
يف عهد حزب العدالة والتنمية" ،موض ًحا اهتامم الحزب باملدنيني
األتراك ،من خالل تب ّنيه التعديالت الدستورية واملطالب الشعبية،
ثم بدأ يف التحكم بالشؤون الخارجية واألمنية التي طاملا احتكرها
الجيش .غري أن الباحث يعتقد أن انقالب  2016فتح صفح ًة جديد ًة
يف العالقة بني العسكر والحكومة املدنية يف تركيا .وتطرق الباحث
إىل التغيريات التي طرأت عىل هذه العالقة ،من خالل املقاومة
الشعبية واإلجــراءات القانونية والسياسية التي لحقت محاولة
االنقالب الفاشلة.
وقدم مراد يشلتاس ورقة حملت عنوان "إعادة َص ْوغ العالقات بني
العسكر والسلطات املدنية يف تركيا بعد  15متوز /يوليو ،"2016
تطرق فيها إىل تداعيات محاولة االنقالب عىل الصعيدين السيايس
والعسكري؛ وذلك يف إطار تحلييل لدراسة العالقات بني املؤسسة
العسكرية والحكومية املدنية يف تركيا .مش ًريا إىل الطبيعة املتحولة
يف العالقة بني العسكر والحكومة املدنية يف تركيا إبّان حكم حزب
العدالة والتنمية.
أما الورقة األخــرة يف املؤمتر فقدمتها فريوز ملطاعي ،وتناولت
فيها "املعالجة اإلعالمية ملحاولة االنقالب العسكري يف تركيا:
دراسة تحليلية ملضمون بعض القنوات العربية والغربية (–15
 16متوز /يوليو .")2016

