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يكتيس كتاب كيف تستجيب الجيوش للثورات؟ وملاذا؟ أهميةً ،ليس
بغرض دراسة ظاهرة العالقات السياسية العسكرية فحسب ،وإمنا
أيضً ا للوصول إىل بناء إطار معريف يساعد يف التنبؤ بهذه الظاهرة
ودراستها ،ال سيام ما يتعلق منها بدور الجرناالت يف عمليات االنتقال
السيايس وتبعاتها .كام يسعى الكتاب إلعادة النظر يف األدبيّات
جل جهدها يف املفهوم
النظرية التي تناولت مفهوم "الثورة" ُمركزة ّ
ذاته وما يتعلق به من حراك سيايس مدين ،و ُمتغافلة عن محورية
دور املؤسسة العسكرية يف حسم هذا الحراك ،والتحكم يف مساره
ومآالته األخرية ،سواء يف أن يكون لها دور ُمحفز للتحول الدميقراطي
أو ُمعطل له .وما يضيف للكتاب قيمة هو اتخاذه من ًحى منهجيًا
حاسم ملساراتها،
للمقارنة بني حاالت متشابهة ،كان تدخل الجيش
ً
وذلك من دون الرتكيز يف أدق تفاصيل العالقات املدنية  -العسكرية،
ولكن بالرتكيز يف موازين القوى بني الجرناالت والنخبة السياسية،
وتفكيك هذه العالقة بغرض بناء منوذج ُمفرس لطبيعة تدخل الجيش
يف العملية السياسية .وهو بالنتيجة ال يسعى لدراسة مآالت الثورة
أو حتى أهدافها ،لكنه يركز يف دور املؤسسة العسكرية فيها ،وما إذا
كانت ستعود لثكناتها.
يُستهل الكتاب يف مقدمته بعرض ملربرات بحث موضوع الثورات
من منظور موقف الجيوش نفسها من دون الرتكيز بالدرجة نفسها
يف الحراك السيايس واملــدين .ويقدم الكاتب وجهة نظر تتعلق
بضعف التحليل الذي تال حوادث  ،2011ويعزو ذلك إىل عجز
األدبيات األكادميية والباحثني عن رصد ظاهرة الجيش والسياسة،
سواء إلشكالية تتعلق بتدفق املعلومات أو ما يرتبط بحالة الحذر يف
التعامل مع هذا املوضوع الشائك ،وهو من ث ّم يتحفظ عىل ما أُثري
حول عجز أدوات التحليل عن رصد ذلك التغيري .فأغفلت األدبيات
ما يتعلق بردة فعل الجرناالت عىل التظاهرات الشعبية ،وذلك لعدم
توقعهم تلك التظاهرات يف األصل.
وما يجعل دراسة عالقات موازين القوى داخل املؤسسة العسكرية
مهم هو ما طرحه منوذج الثورات العربية ،فأبرزه منوذ ًجا
أم ًرا ً
منقسم يف حاالت اليمن
متوح ًدا يف حاالت مرص وتونس ،بينام كان
ً
وليبيا ،وغري مكرتث بالتظاهرات ومطالبها يف حالتي سورية والبحرين.
وعرج الكاتب يف مقدمته عىل رصد اتجاه األدبيات وحججها يف تناول
ظاهرة الجيش والسياسة ،خاصة ما يتصل بظروف تصدع حالة الوالء
بني الجيش والنظام ،وكذلك العوامل التي تؤدي إىل انقسام الجيوش
عىل نفسها .ويفرتض يف ذلك جملة من الحجج التي يسعى إلثباتها
وترتكز حول ما ييل:
الجزم بفشل الثورات واالنتفاضات ،إذا ما قررت الجيوش إخامدها؛
وذلك ما يتناىف مع آراء كثري من األكادمييني مثل إريك هوبزباوم
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ورايت ميلز ،وكذلك عدد من "الفاعلني الثوريني" مثل تيش غيفارا
وماو تيس تونغ الذين يرون أ ّن املجموعات الثورية املتحصنة
بالجامهري تستطيع هزمية الكتائب املنظمة.
الفهم العميق لعالقة الجيش بالدولة واملجتمع كفيل بفهم طبيعة
ترصف الجيش إزاء الثورات سواء يف الحوادث التاريخية السابقة أو
حتى توقع توجهه يف الحوادث املستقبلية.
من جانب آخر ،ينتقد الكاتب اتجاه األدبيات التي ترصد ظاهرة
الحركات االجتامعية والسياسية من دون ربطها بالسلوك املحتمل أو
املتوقع للقوات املسلحة ،خاصة إذا أخذنا يف الحسبان أن الجيش هو
من املؤسسات الرئيسة التي سيحتك بها املتظاهرون .ومل يجعل ذلك
االنتقاد الكاتب يجحد جهد تشارلز تيل وتيدا سكوكبول يف تركيزهام
يف محورية املؤسسة العسكرية وعالقتها باستمرار النظام أو سقوطه.
اعتمد باراين يف كتابه عىل منهجية "تتبع العمليات" ،بغرض فهم
ميكانيزمات تشكيل القرارات وتكونها ،وذلك عن طريق دراسة
العالقات السببية بني العوامل والقرارات ،ويتبعها مبنهجية مقارنة
الحاالت .وكان انتقاء الحاالت ناب ًعا من تركيز جهد الكاتب يف حاالت
الجيوش الوطنية وليس الغزو الخارجي ،وكذلك الحاالت التي كان
فيها للجيش دور الحارس للنظام السيايس السابق لالنتفاضات ،ومن
ث ّم فهم أهدافه من التدخل وإن كان يسعى إلقامة حكم عسكري أم
أنه سيكون خاد ًما مؤمت ًنا عىل دولة ما بعد الثورة.

فصول الكتاب
يتكون الكتاب من مدخل ،وخمسة فصول ،وخامتة؛ تُركز يف حاالت
إيران  ،1979وبورما  1988و ،2007والصني وأوروبا الرشقية ،1989
إضافة إىل الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( 2011الربيع العريب).
ويناقش مدخل الكتاب اإلطار النظري واألدبيات السابقة والحاالت
املدروسة ومربرات اختيارها .ويستعرض ذلك الجدل حول مدى
كفاية أدبيات الجيش والثورات يف فهم الظاهرة ،وعالقة الجيش
باملجتمع والدولة والنخب السياسية ،ومدى إمكانية أن يساعد ذلك
يف فهم هذه العالقات والتنبؤ بسلوك الجيش تجاه الحراك السيايس.
يف الفصل األول من الكتاب ،والذي يُعد مبنزلة جوهرة للتحليل
والقياس يف الفصول الالحقة ،يحاول الكاتب رصد عدد من العوامل
واملؤرشات التي تتحكم يف سلوك املؤسسة العسكرية تجاه الثورات.
ويهدف املؤلف من هذا الفصل إىل محاولة بناء منوذج معريف يجيب
عن تساؤالت تتعلق بتعامل الجيش مع الثورة ،وكذلك تقديم تصور
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لرتتيب هذه العوامل وفق أوزانها الرتجيحية .ويرى أ ّن اتجاه قادة
الجيش نحو الثورة يعتمد عىل نطاق املعلومات التي ربطها بأربعة
عنارص ُمرتبة وفق درجة أهميتها ،وهي املؤسسة العسكرية ،والدولة،
واملجتمع ،والبيئة الخارجية .ووجد أ ّن املعلومات الخاصة باملؤسسة
العسكرية نفسها هي األهم عىل اإلطالق ،بينام الوضع الدويل ميثّل
األقل أهمية ،ومل ينكر ترابط هذه العوامل األربعة التي ال ميكن
ألحدها أن يعمل مبعزل عن بقيتها.

عرج الكاتب عىل العوامل العسكرية بصفتها األكرث أهمية ،خاصة
ما تعلق منها بالتامسك الداخيل للقوات املسلحة .ويف هذا الصدد،
سعى لتقديم منوذج تحلييل الستكشاف العوامل التي ميكن أن تهدد
متاسك الجيش ،ال سيام يف ظل غياب املعلومات الدقيقة عن شؤون
الجيش يف الدول القابلة للثورات .ورأى املؤلف أ ّن التباينات العرقية،
والدينية ،والقبلية ،واملناطقية تؤث ّر يف سلوك القوات املسلحة ،خاصة
يف الجيوش التي تعتمد باألساس عىل التجنيد اإلجباري .كام يجد
االنقسامات الجيليّة ذات دور حاسم يف مسار الثورة ،خاصة أ ّن صغار
الضباط (امليدانيني) مييلون إىل اختيار مواقف أكرث جذرية ،ومن ث ّم
أكرث عرضة لدعم الحراك الثوري ،وذلك لعدم ارتباط مصالحهم كث ًريا
بالنظام بعكس رفاقهم من كبار الرتب.
ويرى الكاتب أ ّن اختالف الطبقات االجتامعية التي ينحدر منها
حاسم إذا ما
رصا
ً
الجنود وضباط الصف مقارنة بالضباط ،تكون عن ً
أخذنا يف الحسبان متثيلية الجنود وضباط الصف لخلفيات اجتامعية
مختلفة ،ولكن يتوقف ذلك عىل تدفق املعلومات الصحيحة عنهم،
إذ يعمد القادة إىل عزلهم عن أي مصادر مستقلة لألخبار ،ومن
ث ّم يعتمدون باألساس ما يُسوقه إليهم كبار الضباط .وعرج الكاتب
يف هذا الصدد عىل عنرص غاية يف األهمية يتعلق باالنقسامات
داخل أفرع الجيش واملؤسسات األمنية؛ فال ُيكن الحديث عن
"القوات املسلحة" بصفتها كيانًا واح ًدا من دون النظر إىل االختالفات
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والتباينات بني هذه األقسام .فعىل سبيل املثال ،شكلت القوات الربية
قوام املجلس العسكري الحاكم يف اليونان بني عامي  1967و،1974
ما أثار سخط القوات البحرية والجوية ،والتي كانت لها أدوار ثانوية
يف الحكومة العسكرية ،وهو ما أدى إىل تورط مجموعة من ُملتحقي
البحرية اليونانية يف انقالب مضاد فاشل يف أيار /مايو .1973
ويف إطار تتبع سلوك الجيش تجاه املجتمع يف السابق ،يرى الكاتب
أ ّن سلوك أفراد الجيش تجاه التظاهرات واملجتمع يف املايض ينعكس
عىل تعاملهم معه يف املستقبل .فإذا كان أفراد الجيش مو ّرطني يف
قمع املواطنني وانتهاك حقوق اإلنسان يف املايض ،فإن هذا يجعلهم
مييلون إىل اتباع النظام الحاكم وقمع املتظاهرين ،وذلك خوفًا من أن
يؤدي التغيري السيايس إىل محاكمتهم عىل جرائم املايض.
وفيام يتصل بالعوامل التي تتعلق بالدولة ،يرى الكاتب أ ّن سلوك
النظام السيايس املتعلق بالوضع املادي ألفراد الجيش والعناية
بهم يؤثر يف مواقفهم مساندة أو معارضة .ويدخل يف ذلك اللوازم
الرضورية التي ترتبط بتسليح الجيش وتجهيزاته من ناحية ،وكذلك
ضمه للنشاط االقتصادي للدولة من ناحية أخرى؛ كحال جيوش
مرص وباكستان .وعىل صعيد آخر ،يؤثر االستقالل املهني والسيطرة
املوضوعية للمدنيني عىل الشؤون العسكرية يف اتخاذ القرارات
فضل عن أهمية اإلنصاف
الحاسمة انحيازًا إىل النظام أو انقالبًا عليهً ،
يف التعيينات العليا والهيبة العسكرية؛ فعىل سبيل املثال ،وعىل
الرغم من متتع الجيش املرصي باالمتيازات املادية الكبرية ،فإنه عاىن
تضاعف نفوذه مقارنة باملؤسسات األمنية ووزارة الداخلية.
ووجد الكاتب أ ّن العوامل املجتمعية ،خاصة ما تعلق منها بطبيعة
الحراك الثوري وحجمه ،تُ ثّل محد ًدا لطبيعة تعامل الجيش مع
الثورة .ويف هذا اإلطار ،يحدد عامال طبيعة التظاهرات وتكوينها عمل
الحسم يف تعامل الجيش مع الثورة .فقد كان االختالف املذهبي بني
الجيش والنخبة الحاكمة من جهة ،واملتظاهرين من جهة أخرى ،أحد
أهم مربرات انحياز الجيش إىل النظام السيايس يف حالة البحرين.
مييل قادة الجيش إىل تأييد الثورة العابرة لالختالفات التحتية
كاأليديولوجيا والطبقة والهوية ،وذلك خوفًا من انتصارها يف األخري
ومن ثم محاكمتهم.
ويع ّد زولتان باراين العوامل الخارجية ثانويّة ،إذا مل تتوافر لها الظروف
املؤاتية .فارتباط الجيش مبصالح اقتصادية وعسكرية مع دول أجنبية
مانحة ،يجعل كبار القادة يعريون املوقف الدويل اهتام ًما ،وكان ذلك
جل ًيا يف حالة الجيش املرصي الذي يعتمد يف تسليحه وتدريباته عىل
املعونات األمريكية .ويرى الكاتب أ ّن تنامي ظاهرة "االنتشار الثوري"
بدل من
ميل إىل دعم الثورة ً
يف اإلقليم ،يُحفز القادة ليكونوا أكرث ً
املخاطرة بالبقاء يف الجانب الخارس.
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يُناقش الفصل الثاين من الكتاب الثورة اإلسالمية يف إيران وتفاعل
الجيش معها .وفيه رصد باراين األوضاع االقتصادية واالجتامعية
والسياسية إليران يف فرتة السبعينيات ،وكذلك عمد إىل تناول وضع
الجيش ،وتفكيك عالقاته مع الشاه من جهة ،ومع املجتمع من جهة
أخرى .وركز هذا الفصل يف الحوادث التي جرت يف الفرتة من كانون
الثاين /يناير  1978إىل شباط /فرباير  ،1979والتي قادت إىل انهيار
النظام السيايس ،وذلك بالرتكيز يف تعامل الجيش وجرناالته معها.
ويف هذا السياق ،يرى أنه عىل الرغم من سيطرة الشاه عىل
مؤسسات الدولة اإليرانية كافة آنذاك مبا فيها القوات املسلحة ،فقد
ظلت املؤسسة الدينية تتمتع باالستقاللية واملكانة املجتمعية .وهذا
ال ينفي بطبيعة الحال محاوالت الشاه إخضاع املؤسسة الدينية،
وكذلك القبض عىل أبرز رموزها الذين تحولوا إىل قادة للثورة فيام
بعد ،ما يعني فشل هذه السياسات .وفيام يتعلق بحالة الجيش،
يرصد الكاتب صفقات التسليح وامليزانية الضخمة التي متتعت بها
القوات املسلحة اإليرانية يف ذلك الوقت .لك ّن الشاه يف الوقت نفسه
عمد إىل قاعدة "فرق تسد" إلفشال أي محاولة للتنسيق بني القوات
فضل عن متسكه بزمام عملية صنع
املسلحة لتنفيذ انقالب عسكريً ،
القرار داخل الجيش.
تحليل يعتمد عىل طريقة األوزان
ً
أسند الكاتب يف ختام الفصل
الرتجيحية للعوامل التي أث ّرت يف قرار الجيش تجاه الثورة .فأقر بأن
اعتامد الجيش عىل مجندي الخدمة اإلجبارية بدلً من املتطوعني
حاسم يف التحام بعض عنارص الجيش بالثورة .وارتبط بهذا
عامل
كان ً
ً
العامل إعالن الجيش حياده حفاظًا عىل متاسكه الداخيل وخوفًا من
انخراط املجندين وبعض املنشقني يف الثورة املسلحة ضد وحدات
الجيش النظامي .وهو ما ظهرت بعض بوادره عىل نطاق محدود،
خاصة مع تهديد آية الله الخميني للجيش بتحويل الثورة ضده
تحت شعار "الجهاد املقدس".
ووفقًا ملذكرات بعض الجرناالت يف هذه املرحلة ،فقد وجدوا أ ّن
أوامــر النظام للجيش باستخدام القوة إلجهاض الثورة مل تكن
واضحة ،خاصة مع اتجاه الشاه إىل تحويل بعض املسؤولني األمنيني
والعسكريني للمحاكمة بتهمة استخدام القوة ضد الشعب .وكان
لهذا أثر كبري يف نفوس القادة الذين خافوا أن يتحولوا إىل كبش فداء
بني الشاه والثوار .ويف الوقت نفسه ،يع ّد حجم التظاهرات وطبيعتها
مهم يف الحوادث ،خاصة إذا أخذنا يف الحسبان أن
وتكوينها ً
عامل ً
الثورة اإليرانية شارك فيها ما نسبته  10يف املئة من عدد السكان،
من مختلف الطبقات واالتجاهات السياسية ،مبعنى أنها كانت ثورة
جامعة ومل تكن فئوية ،أو مناطقية ،أو دينية ،أو عرقية.
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يتناول الفصل الثالث من الكتاب تجربة بورما يف  1988و ،2007وفيه
يرجع الكاتب فشل االنتفاضتني إىل املكانة التي اكتسبها الجيش يف
املجتمع ،خاصة ما يتعلق بالجوانب السياسية واالقتصادية ،وكذلك
اعتامده عىل التعليم التلقيني للشعب مبحورية دور الجيش يف
حامية الدولة وتراثها البوذيُ ،مستن ًدا يف ذلك إىل دعم طبقة الفالحني
والفقراء .من ناحية أخرى ،يرى باراين فشل القوى الثورية يف تعبئة
فئات املجتمع نظ ًرا الستخدامها العنف ضد القوات الحكومية ،ما
جعل عد ًدا كب ًريا من السكان يحجم عن املشاركة .ويُرجع الكاتب
أيضً ا فشل االنتفاضتني إىل قدرة الجيش عىل الحفاظ عىل متاسكه
الداخيل واستعادته السيطرة عىل الجنود املتطوعني لضامن والئهم،
أضف إىل ذلك أ ّن قوى إقليمية كالصني وتايالند دعمت قوات الجيش
بغرض الحفاظ عىل مصالحها االقتصادية مع الحكم العسكري
يف بورما.
أرجع باراين فشل االنتفاضتني يف  1988و 2007إىل ضعف املعارضة،
وافتقارها إىل إسرتاتيجية لتطوير أساليبها وأدائها للضغط عىل
جرناالت املجلس العسكري الحاكم إلخراجهم من املشهد السيايس.
ويرى من ناحية أخرى أ ّن رهبان الديانة البوذية كان لهم دور مهم يف
الحشد والتعبئة ضد النظام العسكري يف انتفاضة 2007؛ وأسهم ذلك
يف سقوط ورقة التوت عن النظام الذي طاملا ع ّد نفسه حاميًا للرتاث
البوذي ،ال سيام عند النظر إىل تعامله العنيف مع تظاهرات الرهبان.
وأسهمت انتفاضة  2007يف االنفتاح السيايس بعد ذلك.
يتناول الفصل الرابع من الكتاب حاالت الصني وأوروبا الرشقية ،1989
وكيف تأثرت هذه الثورات بحضور العامل اإلقليمي متمث ًّل باالتحاد
السوفيايت الذي أعلن الحياد تجاه الشؤون الداخلية للدولة .ويعني
ذلك أ ّن االتحاد السوفيايت رفع دعمه عن األنظمة الشيوعية يف هذه
الدول ،وهذا ما أعطى الحراك الداخيل فرصة لتنظيم نفسه إلسقاط
األنظمة الشيوعية .ويرى الكاتب أ ّن حاالت االنتقال يف بولندا واملجر
متخضت عن تحالفات داخلية ضمنت انتقالً سلم ًّيا للسلطة ،أ ّما يف
حالتي أملانيا الرشقية وتشيكوسلوفاكيا فلم يتدخل الجيش نهائيًا يف
عملية الرصاع السياسية ،خالفًا لحالتي الصني ورومانيا اللتني انخرط
فيهام الجيش يف العنف ضد املتظاهرين .ففي حالة الصني ،نفَّذ
الجنود األوامر بال تردد مبجرد صدورها من قيادة الحزب ومن ثم
فشلت االنتفاضة ،وذلك خالفًا لحالة الجيش الروماين الذي انضم إىل
الثورة مع أنه قاومها يف البداية.
ويرى الكاتب أ ّن فشل االنتفاضة يف الصني كان نتيجة لطبيعة تكوين
التظاهرات وغياب متثيليتها للمجتمع الصيني ،خالفًا لحاالت أوروبا
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الرشقية التي مثَّل نظامها الشيوعي خيبة أمل ويأس للمواطنني
والجيش م ًعا.

اإلطالق نظ ًرا لعوامل تتعلق بتشكيلته من األقلية السنية التي
ع ّدها قوة مكلفة بحامية النظام املليك السني ،ال سيام إذا
نظرنا إىل الطابع الطائفي الذي اكتسبته التظاهرات ،ما أفقدها
الزخم الثوري الذي انتهى بتدخل قوات درع الجزيرة لدعم
النظام املليك البحريني .أ ّما يف حالة سورية ،فقد اعتمد األسد
عىل تشكيلة جيشه الطائف ّية التي ذهبت إىل أبعد الحدود يف
استخدام العنف للحفاظ عىل النظام ،وكذلك الحال باعتامده
الس ّنة وذلك مبنحهم مزي ًدا من
عىل دعم رجال املال واألعامل ُ
التسهيالت والعطايا لإلثراء.
ووفقًا للنموذج الذي اتبعه الكاتب يف تحليل مواقف الجيوش تجاه
الثورات ،فإنه يرى أنّ:
•حجم التظاهرات وطبيعتها وتكوينها كانت عوامل حاسمة
يف حاالت تونس ومرص وليبيا وسورية ،بينام مل تكن بالفاعلية
نفسها يف حالتي البحرين واليمن.
•التامسك داخل جيوش سورية واليمن وليبيا من العوامل املؤثرة
يف تطور قرارات الجيوش تجاه الثورة.

يتناول باراين يف الفصل الخامس حاالت الرشق األوسط وشامل
أفريقيا  .2011وعىل الرغم من تأكيد الكاتب اختالف أسباب
انتفاضات الربيع العريب وتعددها ،فإنه رأى الجيش مبنزلة "الدومينو"
يف كل هذه الحوادث .وانطالقًا من ذلك ،واعتام ًدا عىل أسلوب تعامل
قسم انتفاضات الربيع العريب إىل ثالث
القوات املسلحة مع الثوارّ ،
رشائح ،كالتايل:
•من وقف مع الثورة (مرص ،وتونس) :عىل الرغم من تأكيد
املؤلف اختالف تعامل الجيش التونيس مع الثورة عن نظريه
املرصي ،فإنه أق ّر بأن املحصلة النهائية تشابهت يف عدم تدخلهام
بإطالق الرصاص عىل الثوار ،ومن ث ّم ترك األنظمة تتهاوى.
ورأى باراين أ ّن تهميش الجيش يف تونس وإبعاده عن العملية
السياسية عىل مدى ثالثة عقود أسهم كث ًريا يف تعزيز احرتافيته.
•من انقسم حول دعم الثورة (ليبيا ،واليمن) :واتسمت حالتا
ليبيا واليمن ،يف نظر الكاتب ،بالضعف املؤسيس وهيمنة
املناطقية والقبلية عىل التعيينات والرتقيات داخل الجيش .ويف
كلتا الحالتني كان لالنقسامات داخل الجيش والتدخل الخارجي
أدوار قوية يف حسم الرصاع ملصلحة الثوار.
•من قرر الحفاظ عىل الوضع القائم (البحرين ،وسورية) :يرى
الكاتب أ ّن توقع ردة فعل الجيش البحريني كانت األسهل عىل

عامل
•قرار الجيش باالنحياز إىل الثورة يف مرص وتونس كان ً
حاسم يف نجاحها ،وذلك من دون إغفال فاعلية العوامل التي
ً
تتعلق بقوة املعارضة ،وطول نفس النظام القديم ملقاومة
التغيري ،وشعبية املطالب.
•لعامل االنقسامات الطائفية والقبلية واملناطقية أهمية يف
حاالت ليبيا واليمن وسورية والبحرين ،بينام مل تربز يف حالتي
مرص وتونس.

خاتمة
لقد استطاع باراين يف هذا الكتاب أن يقدم إسها ًما أكادمييًا يتعلق
ببناء منوذج تفسريي لتوقع ردة فعل الجيوش تجاه الثورات ،وذلك
من خالل استخدامه عد ًدا من العوامل التي صنفها إىل عسكرية،
ومجتمعية ،وخارجية ،وأخرى تتعلق بعالقة الجيش والدولة .وقد
اعتمد الكاتب يف ذلك أسلوب مقارنة الحاالت الذي أسهم إىل حد
كبري يف إمكانية تعميم النموذج لدراسة حاالت أخرى ،إذا توافرت
املعلومات املتعلقة بالجوانب العسكرية واملجتمعية والعالقات
اإلقليمية والدولية للحالة محل الدراسة ،كام يُسهم ذلك يف تطور
الكتابات التي تتناول العالقات املدنية  -العسكرية ،ال سيام أ ّن
الكاتب قد اعتمد تكامل املنهجني الكمي والكيفي.

