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*

القوات المسلحة وعمليات االنتقال السياسي

**

Armed Forces and Political Transitions

تســ ّلط هــذه الورقــة الضــوء علــى دور القــوات المســلحة وأثــره فــي تأييــد عمليــة االنتقــال
السياســي أو مقاومتها .وفي مســعاها لتقديم مقاربة أكثر شــمولية ،تناقــش بداية معادلة
العالقــات المدنية  -العســكرية من جوانب مختلفة :الدولة ،والمجتمع ،والقوات المســلحة
بحــد ذاتها ،بهدف اكتشــاف الركائز األساســية إلقامة توازن بين قوة المؤسســات السياســية
(التشــريعية ،والتنفيذيــة) وقــوة الجيــش السياســية ،من شــأنه أن يُخضع العســكر لســيطرة
المدنيين ،ويركز نشاط القوات المسلحة في األمن والدفاع الخارجي .وبعد إجراء مقارنة بين
السياسة العسكرية في الديمقراطيات الحديثة والدول التسلطيةّ ،
تركز الورقة في الصفات
لتقدم في
المشــتركة بيــن الــدول والمجتمعات التــي نجحت في بناء جيــوش ديمقراطيــة
ّ
ً
مجموعــة مــن النصائــح والتوصيــات للناشــطين والسياســيين الديمقراطيين لما
خاتمتهــا
يجب فعله وما يجب تحاشيه في المجال األمني  -الدفاعي لبناء جيوش ديمقراطية.
كلمــات مفتاحيــة :الســيطرة المدنيــة ،القــوات المســلحة ،السياســة العســكرية ،الدول
التسلطية.
This paper highlights the role of the armed forces and their impact on the process of
political transition, and discusses civil-military relations in their various aspects:
the state, society and the armed forces per se, in order to reveal the main pillars
that constitute a balance between the power of political institutions (legislative
and executive) and the military power of the army. Such a balance would lead to
the subduing of the army to the civil authority, and confine military activities to
security and defense. The paper focuses on the common characteristics shared by
states that have succeeded in building democratic armies. To conclude, the author
presents a set of recommendations addressed to activists and democrats, on what
ought to be done and what should be avoided in the security-defense field during
the process of democratic army building.
Keywords: Civil Authority, Armed Forces, Military Policy, Autocracy
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مقدمة
ٍ
مؤسسات يرتكز نشاطها يف األمن والدفاع،
ليست القوات املسلحة
بل هي يف الوقت نفسه مؤسسات سياسية مهمة .ويشمل هذا
دول دميقراطيةً ،فكونها خادم ًة مطيع ًة
حتى الجيوش التي تدعم ً
للدولة ،فيعني هذا أنّها تتخذ موقفًا سياس ًيا .ومتثّل عمليات االنتقال
السيايس ،سواء أكانت نتيجة تغيري يف الحكومة أو يف النظام أم نظا ًما
سياس ًيا جدي ًدا بالكامل ،مراحل حرجة بالنسبة إىل القوات املسلحة،
ألنّها تطالَب باتخاذ موقف لجهة ما إذا كانت ستؤيد عملية االنتقال
أو تقاومها أو ستكتفي باالنتظار حتى ترى ألي جهة ستميل الرياح
ثم تتخذ موقفًا بعد ذلك فقط.
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أو رئيس الوزراء) ،ومجلس الوزراء ،والوزراء الحكوميني ،ومختلف
هيئات الفرع التنفيذي التي تتعامل مع مواضيع الدفاع واألمن .أما
الربملان واللجان الربملانية وما يكون يف خدمتها من منظامت ،فإنّها
املؤسسات التي متثّل الفرع الترشيعي.
يتم أحيانًا إهامل الجانب املجتمعي يف الكتابات املتعلقة بالسياسة
العسكرية ،مع أ ّن من البديهي استحالة وجود دولة أو جيش دون
مجتمع .ولعل السبب يف هذا اإلغفال العريض يعود إىل أ ّن دور
املجتمع يف العالقات املدنية – العسكرية كان ،حتى وقت قصري
نسبيًا ،يقترص بدرجة كبرية عىل تفريخ ضباط وجنود ،ولكن الصعود
التدريجي للرأي العام والناشطني االجتامعيني ،من قبيل وسائل
اإلعالم واملنظامت غري الحكومية ،جعلها تصبح مكونات ذات نفوذ
يف السياسة ،مبا يف ذلك السياسة العسكرية.
متثّل القوات املسلحة الجانب الثالث من معادلة العالقات
املدنية – العسكرية .ومع أ ّن أغلب املنتمني إىل املؤسسة العسكرية
هم إما متطوع ّون أو ُج ّندوا إلزاميًا ،أو ضباط صف ،فإ ّن دراسة
أول بالضباط املحرتفني املختصني بإدارة
السياسة العسكرية ت ُعنى ً
العنف (يف مقابل املجندين الذين تكون خربتهم استخدام العنف).
ميثّل سلك الضباط نخبة املهنة العسكرية .وميثّل أعضاء السلك
األعىل رتب ًة الجيش عمو ًما؛ فهم يبينون وجهات نظر الجيش وينقلون
احتياجاته إىل الدولة واملجتمع.

تركّز هذه الورقة يف هذه املسائل ،بخاصة يف بحث نوع عمليات
االنتقال السيايس التي تواجهها القوات املسلحة ،والصفات األساسية
للجيوش الدميقراطية ،ومعنى الدميقراطية ،عىل صعيد املامرسة،
بالنسبة إىل القوات املسلحة ،هذا إىل جانب عدد من املسائل
األساسية يف العالقات الدميقراطية املدنية – العسكرية.

السيطرة المدنية:
الفرعان التنفيذي والتشريعي
يف الدميقراطيات الحديثة ،يجب فهم السياسة العسكرية بوصفها
مجموع ًة من العالقات القامئة بني مجموعة من املؤسسات.
وتنتمي املؤسسات إىل أحد الجوانب الثالثة من مثلث العالقات
املدنية -العسكرية :الدولة أو املجتمع أو القوات املسلحة بحد ذاتها.
ميثّل فر َعا الحكم أكرث مؤسسات الدولة أهمي ًة يف هذه املعادلة.
وميكن تجزئة الفرع التنفيذي إىل املسؤول التنفيذي األول (الرئيس،

ال ميكن للجيش ،بحكم طبيعته ،أن يكون دميقراط ًيا ،من جهة بنيته
املؤسسية الهرمية ،وثقافته االعتبارية ،وطبيعة اتخاذ القرارات
وإجراءات التنفيذ من القمة إىل القاعدة .وكام يف املهن األخرى ،فإ ّن
مسؤوليات ضابط الجيش تزداد مع كل ترقية .وعىل خالف الحال يف
مهن أخرى ،ير ّجح أن تشمل مسؤوليات الضابط املحاسبة عىل تأدية
العمل ،ويشمل ذلك عد ًدا من العاملني تحت إمرته يتزايد باطّراد،
فضل عن رفاهيتهم وحياتهم وسالمة عتادهم أثناء القتال.
ً
يجب التمييز بني كيانني أساسيني يف املؤسسة الدفاعية :وزارة الدفاع،
وهي مؤسسة تابعة للدولة يكون مديرها األعىل وزي ًرا ،أي عض ًوا
يف مجلس الــوزراء ،وهيئة األركان العامة التي هي أعىل درجات
القوات املسلحة االحرتافية وتتوىل تسهيل التخطيط الدفاعي وتدفق
املعلومات يف اتجاهني بني القيادة العليا ومختلف الوحدات ،ويكون
قائدها ،رئيس األركان العامة ،أعىل ضباط الجيش رتبةً .هذه هي عىل
وجه التقريب البنية املؤسسية املعيارية يف الدميقراطيات الليربالية،
إال أنّه توجد بالطبع انحرافات عنها؛ فعىل سبيل املثال ال يزال الجيش
يف موقع مؤسيس أضعف من هذا بكثري يف اليابان وأملانيا ،وهام
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دولتان كان التخوف فيهام من عودة بروز النزعة العسكرية قويًا،
حني بُدئ بناء القوات املسلحة الجديدة.

ت ُع ّد السيطرة املدنية املبدأ األسايس للسياسة العسكرية يف األنظمة
الدميقراطية؛ وال ميكن للدمقرطة أن تنجح لوال تلك السيطرة .ويف
أبسط أشكالها ،تكون هذه السيطرة بأن يتحقق ممثلو املجتمع
املنتخبون وقادته من أ ّن اهتامم العسكر ينرصف بالكامل إىل
شؤونهم االحرتافية ،فال يتدخلون يف الحياة السياسية ،ويق ّدمون
للسياسيني مشور ًة مبني ًة عىل الخربة والتجربة عندما يُطلب منهم
ذلك .ويجب أن تكون مشاركة الجيش السياسية مقترص ًة عىل تفاعل
أفراد القوات املسلحة الذين ميلكون أكرب قدر من الخربة والتجربة
حول موضوع محدد (وهم عاد ًة الضباط األعىل رتبةً) مع السياسيني،
كام يجب أن تتم عمليات التفاعل هذه عرب قنوات منتظمة وشفافة
للجميع برشط عدم تعريض أرسار عسكرية للخطر.
يجب أن تكون السياسة العسكرية والخارجية من صنع السياسيني.
ويتوىل مدنيون وضع إطار النقاش حول سياسات ومقاربات بديلة،
مستعينني بخرباء عسكريني مستشارين بحسب الرضورة .وعندما
يتوصل السياسيون إىل قراراتهم ،مبساعدة خرباء عسكريني أو من
دونها ،فإنّه يتعني عىل أفراد القوات املسلحة بذل قصارى جهدهم
لتنفيذ تلك القرارات .ورمبا يتوافر لدى ضباط عسكريني فه ٌم أفضل
من فهم رؤسائهم املدنيني حول موضوع معني ،ومع ذلك فإنّه
ينبغي لهم أن يطيعوا أوامر املدنيني حتى لو كانوا ال يوافقون عليها.
وبكل بساطة ،فإنّه يحق للمدنيني أن يكونوا عىل خطأ ،لكن ال يحق
للعسكريني أن يعصوا األوامر.
من الواضح أنّه يوجد توتر كامن ونزاع حتى بني السياسيني والضباط.
لكن ال يتمثل الوضع املالئم لقيام عالقات مدنية – عسكرية جيدة
بوجود صداقة مثالية بني الجرناالت ورؤسائهم املدنيني وال طاعة
ذليلة وبال جدال من جانب كبار الضباط .أما القادة العسكريون
الذين تعززت ثقتهم بأنفسهم بفضل ما ميتلكونه من خربة وتجربة،
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فمن الحامقة ّأل يحاولوا استخدام نفوذهم الستاملة املدنيني بحيث
يكون قرارهم ملصلحة مسار العمل الذي تفضّ له القوات املسلحة.
وال ميكن تجنب التعارض يف نظام سيايس دميقراطي؛ أي تعددي،
كل من السياسيني
بل هو يف الواقع أمر مرغوب فيه؛ فهو يوحي بأ ّن ً
والقادة العسكريني يقومون بعمل ما هو واجب عليهم .ويحتاج
هذا التوتر الكامن يف العالقات املدنية – العسكرية إىل عمل دائم
ومراقبة وتفاعل ،كام أنّه يجرب السياسيني عىل االعتناء بالقوات
املسلحة ومحاولة فهمها عىل نح ٍو أفضل .وعندما يتمتع كبار الضباط
باالحرتام وميتلكون مهار ٍ
ات بريوقراطي ًة متقدمةً ،أو عندما يعتقدون
أ ّن قدرتهم عىل تأدية مهامتهم رمبا تكون عرض ًة لخطر ما ،أو عندما
ٍ
عقبات
يشكّون يف كفاءة القيادة املدنية ،فرمبا يواجه السياسيون
كبري ًة يف مامرسة سلطتهم.
مبرور الوقت ،تكتسب املؤسسات نفوذها تجاه بعضها أو تفقده،
وتصبح طبيعة العالقات املدنية العسكرية ومداها
انعكاسا للتوازن
ً
املتحول بني قوة املؤسسات السياسية وقوة الجيش السياسية .وتتأثر
العالقات املدنية  -العسكرية ومسائل سيطرة املدنيني تب ًعا لذلك
بعدد من العوامل األخرى ،لعل أهمها بيئة التهديدات الخارجية
والداخلية التي تواجهها الدولة والجيش .أما يف غياب التهديدات
الخارجية والداخلية ،فرمبا يصبح الجيش أقل ابتعا ًدا عن التدخل يف
ميال إىل التهرب من واجباته تجاه املجتمع.
السياسة أو ً
تنطوي السيطرة املوضوعية عىل مفارقة تتمثل بأ ّن تطوير االحرتافية
تدن إرشاف الدولة عىل القوات املسلحة .ورمبا
العسكرية يرتافق مع ّ
ال متثّل هذه املفارقة مشكل ًة يحتمل أن تكون محفوف ًة باملخاطر
يف الدميقراطيات املتينة ،لك ّنها رمبا تكون خط ًرا كب ًريا بالنسبة إىل
أي نظام من
الدميقراطيات الهشّ ة التي نشأت للت ّو يف أعقاب ّ
األنظمة التسلطية.
مثة معيار مه ّم للحوكمة الدميقراطية وهو أ ّن السيطرة املدنية عىل
القوات املسلحة يجب أن تكون متوازن ًة بني فرعي الحكم التنفيذي
والترشيعي .كام أ ّن املدنيني الذين يسيطرون عىل الجيش (والرشطة)
يجب أن يكونوا بأنفسهم خاضعني للعملية الدميقراطية .يناقش
الفرع الترشيعي السياسة الخارجية واملسائل الدفاعية ويجب أن
تكون له سلطة استدعاء أعضاء الفرع التنفيذي والقوات املسلحة ليك
يدلوا بشهادات أمامه يف جلسات علنية أو مغلقة .ويجوز أن تشمل
املواضيع طيفًا واس ًعا من املسائل املتنوعة متتد من تقديم تقارير
عن التقدم يف حرب جارية ،ورشاء أنظمة تسلّح ،ومتديد مدد التجنيد
وصول إىل املستويات املالمئة من تقاسم العبء
ً
اإللزامي أو إنقاصها،
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الدفاعي ضمن تحالف دويل .ويتمتع الربملانيون يف الدميقراطيات
بفرصة تقديم املشورة للفرع التنفيذي أو إبالغه بآرائهم.
لكن التأثري األهم الذي ميارسه صانعو القوانني عىل القوات املسلحة
هو مناقشة امليزانية الدفاعية ،والتصويت عليها ،ومراقبة تطبيقها،
والتداول بشأن القوانني التي تنظم املسائل العسكرية واألمنية
واعتامدها .وتكون اللجان املتعلقة بالدفاع يف الفرع الترشيعي
مع جهازها الوظيفي الفاعل األسايس ،ألنّها متارس اإلرشاف املدين
الفعيل وتكون موضع الخربة العسكرية .ورمبا يتوافر عدد من اللجان
الربملانية كهذه ،مثل اللجان املنفصلة يف كلٍ من مجلس الشيوخ
ومجلس النواب التي تختص بالقوات املسلحة والشؤون الخارجية،
ورمبا تكون عضويتها متداخل ًة ال سيام يف مجلس ترشيعي يتألف من
عدد صغري نسب ًيا من النواب.
بديل حقيقيًا من صوت الفرع
من املهم أن تق ّدم لجان الدفاع ً
التنفيذي حول املواضيع األمنية ،وهذا ليس باألمر السهل دامئًا ،أل ّن
الفرع التنفيذي غال ًبا عىل اطّالع أفضل عىل املعلومات ورمبا يحاول
تجزئة املعلومات الوثيقة الصلة باملوضوع أو حجبها عن صانعي
القوانني .ومام ال شك فيه أ ّن احتامل قيام الفرع التنفيذي باستشارة
أعضاء لجان الدفاع سيكون أكرب بكثري إذا امتلك هؤالء األعضاء
معرف ًة حقيقي ًة وعملي ًة ومحدث ًة مبسائل ذات صلة وثيقة باملوضوع،
يقل االحتامل إذا كانوا ال ميلكون تلك املعلومات.
بينام ّ
تفضيل للرئيس أو الربملان من
ً
رمبا يعطي شكل الدولة الدستوري
حيث التفويض بالسلطة والواجبات .وال توجد قاعدة مكرسة وصلبة
لجهة تحديد النظام األكرث إفضا ًء إىل الدمقرطة الناجحة من بني
النظامني الرئايس أو الربملاين ،أل ّن البيئات املختلفة (من ثقافة سياسية،
وتاريخ ،ووزن نسبي للمؤسسات السياسية ،من قبيل األحزاب) تنتج
أط ًرا مؤسسي ًة مختلفةً.
ٍ
حاالت عديدة من فشل الدمقرطة ،فإ ّن املشكلة ال
وإذا نظرنا إىل
تكمن يف توزيع السلطة بني املؤسسات بل يف عدم انضباط املؤسسات
السياسية لجهة تأدية دورها والتزامها طبقًا للنظم .ويف معظم
الحاالت ،تزداد فاعلية اإلدارة اليومية للقوات املسلحة والسيطرة
املدنية عندما ميارسهام وزير الدفاع (بصورة مميزة عن األركان
العامة)؛ فوزارة الدفاع جزء من الفرع التنفيذي كام أ ّن العاملني فيها
هم يف أغلبيتهم الساحقة من املدنيني.
قوي من دون مؤسسات سياسية قوية .وتواجه
ال يتحقق إرشاف مدين ّ
الدميقراطيات الوليدة ،حيث كان من تقاليد الجيش التدخّل يف
السياسة وحيث يحتفظ بنفوذ سيايس واقتصادي واسع ،تحديًا خط ًريا
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ٍ
وانتخابات
وصع ًبا عىل نح ٍو خاص .وإ ّن نظا َم أحزاب قويًا ومستق ًرا،
حر ًة ونزيهةً ،وشفافي ًة واسع ًة للعمليات السياسية ،ال سيام بخصوص
املسائل املالية ،هي جمي ًعا أمور ستضمن متتع الفرعني التنفيذي
والترشيعي بالرشعية الشعبية والنفوذ السيايس .وأفضل عالج
وقايئ مليل الجيش إىل التدخّل السيايس هو الحوكمة الدميقراطية
الفاعلة واإلميان بالنظام الدميقراطي والوالء له من جانب القطاعات
السياسية الكربى كافةً.

سلسلة القيادة واستخدام القوات
واالمتيازات العسكرية
إ ّن سلسلة القيادة يف الجيش ونواحي مسؤولية املؤسسات السياسية عن
القوات املسلحة يجب أن تكون مقنن ًة ملواجهة جميع السيناريوهات
املحتملة يف أزمنة السلم والطوارئ والحروب .يكون رئيس الدولة ،يف
معظم الدميقراطيات ،القائد األعىل للجيش ،ويكون املدين الذي يعني
مسؤول عن إدارة الجيش اليومية .ويع ّد اختيار وزير
ً
وزي ًرا للدفاع
دفاع ميلك قد ًرا من الخربة يف املسائل الدفاعية – األمنية ،أو يكون
عىل األقل قد أثبت اهتاممه بها ،إشار ًة للقوات املسلحة مفادها أ ّن
الدولة تأخذها عىل محمل الجد .ولعل الوضع املثايل هو أن يكون
وزير الدفاع والعاملون يف وزارته جز ًءا من بنية القوة الحكومية،
وأن يتمتعوا بثقة الرئيس /رئيس الوزراء ،وأن يكونوا عىل استعداد
للدفاع عن مصالح الجيش املهنية املرشوعة .ومع أ ّن الوزير جزء من
الفرع التنفيذي ،فإ ّن عالقته بالفرع الترشيعي بالغة األهمية أل ّن
الوظائف الربملانية املتعلقة بصياغة قوانني متصلة بالدفاع واإلرشاف
عىل امليزانية الدفاعية يكون لها يف الدميقراطيات تأثري مبارش يف
رفاهية القوات املسلحة.
من املهم أن تكون سلسلة القيادة داخل القوات املسلحة مبين ًة
أي التباس محتمل .ويجب أن يكون الشخص
بوضوح مع إزالة ّ
أي مسمى وظيفي آخر
األعىل رتب ًة يف الجيش ،أي رئيس األركان أو ّ
املعي وزي ًرا للدفاع ،وهو عضو مجلس
يعطى له ،خاض ًعا إلمرة املدين ّ
الوزراء الذي ميثل الحكومة يف القوات املسلحة والقوات املسلحة يف
الحكومة .وتكون األغراض الرئيسة من وزارة الدفاع هيكلة العالقة
بني القادة املدنيني املنتخبني وقيادة القوات املسلحة ،وذلك لتحديد
املسؤوليات وتوزيعها بني العاملني املدنيني والعسكريني يف الوزارة،
ولتعظيم فاعلية موظفي الوزارة واالستفادة من املوارد التي تأمتنها
الدولة عليها.
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يتوىل الوزير ،مبشاركة الرئيس و /أو رئيس الوزراء وباقي أعضاء
مجلس الوزراء ،صياغة السياسة الدفاعية  -األمنية وتحديد األدوار
واملهامت ملختلف مكونات الجيش ووحداته .وعليه املحافظة أيضً ا،
مع كبار موظفي الوزارة ،عىل عالقات مالمئة مع الوزارات األخرى؛
مثل مع وزارة املالية أو وزارة التجارة الخارجية
فالروابط الجيدة ً
ميكنها أن تس ّهل دفع األموال يف األوقات املناسبة واسترياد مواد.
ومن الجوهري للحوكمة الدميقراطية أن تكون العالقة بني وزارة
الدفاع والفرع الترشيعي ب ّناءةً ،وكذلك ،وإن بقدر أقل ،بينها وبني
املنظامت غري الحكومية ووسائل اإلعالم والرشكاء األجانب .كرثت
بالطبع التنويعات املحلية للرتتيبات املؤسسية؛ فبعضها ناتج من
حوادث تاريخية وبعضها اآلخر نتاج تقاليد سياسية ،وبعضها يبدو
مالمئًا .ومن املهم أن متنح سلسلة القيادة األفضلية للمدنيني ،وأن
تكون واضح ًة ومقنن ًة ومحرتم ًة من جميع املؤسسات ذات الصلة
الوثيقة باملوضوع.
ومبا أ ّن أحد أهداف القادة املدنيني الحرجة هو الحيلولة دون تدخل
القوات املسلحة يف السياسة الداخلية ،فإ ّن األوضاع التي ميكن
يف ظلها استخدام الجيش داخل ًيا يجب أن تكون محدد ًة مبوجب
القانون .وبصورة عامة ،يتمثّل الدور الداخيل الرشعي الوحيد للجيش
يف الدولة الدميقراطية الحديثة بأعامل اإلغاثة إثر كوارث طبيعية،
ويحتل الجيش موق ًعا مثاليًا لتنفيذ هذا الهدف الذي يضاعف أيضً ا
ما له من تقدير مجتمعي نظ ًرا ملا ميلكه من قوى عاملة وقدرة
يف مجال وسائل النقل ومعدات (مثل اآلليات الثقيلة ألعامل بناء
الجسور ،والهدم ،وإصالح البنى التحتية) .ويجب ّأل يكون للقوات
املسلحة دور يف مكافحة االتجار باملخدرات وسياسات التصنيع؛ أل ّن
فضل عن أنّها يجب أن
حتم احتامالت الفساد ً
هذه النشاطات تزيد ً
تكون مسؤولية قوات األمن الداخيل .ومن منطلق مامثل ،يجب ّأل
يشارك الجنود يف برامج محلية مثل التنمية الريفية واإلرشاف عىل
وظائف قد تعزز تسييسهم.
وعىل الدول التي تحتفظ مبنظامت شبه عسكرية وقوات جندرمة
نظم واضح ًة الستخدام
ومليشيات وحرس وطني وغريها ،أن تضع ً
هذه املنظامت ،ويجب أن يكون الدستور واض ًحا بشأن نوع املهامت
الداخلية التي يسمح للقوات املسلحة أن تتوالها والرشوط الرضورية
لنرش تلك القوات.
كام أ ّن استخدام الجيش يف دولة دميقراطية يف زمن الحرب يجب
أن يكون خاض ًعا لنظم الدستور .تكون سلطة إعالن الحرب وحالة
الطوارئ من اختصاص الفرع الترشيعي عاد ًة أو عىل أقل تقدير،
وعىل الفرع التنفيذي أن يحصل عىل موافقة الربملان .أما نرش قوات
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مع إعالن رسمي أو من دونه فمسألة دستورية مهمة تتعلق ،عىل
نحو خاص ،بالصالحيات الرئاسية .وقد كانت هذه املسألة موضع
نقاش موسع؛ فهي عىل سبيل املثال ،مل تس َّو يف الواليات املتحدة
األمريكية ّإل عام  1973من خالل "قرار الصالحيات زمن الحرب" الذي
حدد بوضوح عدد الجنود الذين يجوز للرئيس نرشهم دون موافقة
الفرع الترشيعي واملدة الزمنية .غري أ ّن إعالن الحرب يف كندا ال يزال
من صالحيات الفرع التنفيذي ،وحتى عند استشارة الربملان يف بعض
الحاالت ،فإنّه مل يطالب بحق إعالن الحرب أو تحديد وقت إنهائها
أو كيفية إدارتها.
ويجب أن يتقاسم الفرعان التنفيذي والترشيعي املسؤولية املالية
الحرصية عن النفقات الدفاعية .ومتثّل سلطة الربملان يف إعداد
امليزانية ،وإصدارها بقانون ،ورصفها ،ومراقبة إدارة الجيش لها،
أقوى األدوات التي ميلكها الربملان للسيطرة عىل القوات املسلحة.
تبدأ عملية إعداد امليزانية يف وزارة الدفاع عاد ًة حيث يتحقق
العاملون املدنيون والعسكريون من احتياجات الــوزارة للسنة
التالية ،ثم يرفع وزير الدفاع ميزانية وزارته إىل مجلس الوزراء
حيث يجري املزيد من املداوالت ،وتحيل الحكومة امليزانية بعد
ذلك إىل الفرع الترشيعي حيث يجري النقاش األهم يف العالقات
املدنية – العسكرية الدميقراطية.
يف األنظمة الدميقراطية ،يقوم الفرع التنفيذي بتزويد الفرع
الترشيعي بامليزانية الدفاعية متضمن ًة أكرب قد ٍر ممكن من التفاصيل،
وذلك ليك يتمكن الثاين من تف ّحصها بدقة .ويفرتض أن تكون
االستثناءات الوحيدة هي البنود التي رمبا يؤدي نقاشها إىل فضح
أرسار عسكرية ،ومع ذلك فإ ّن هذه البنود يجب أن تخضع لتقييم
أعضاء لجنة (أو لجان) الدفاع الربملانية امللزمني بقسم الحفاظ عىل
الرسية .ومن املهم عندئذ ،أن يحصل صانعو القوانني عىل معلومات
دقيقة من خرباء دفاعيني مستقلني ميلكون القدرة عىل إجراء تقييم
عادل ملتطلبات وزارة الدفاع واحتياجاتها .وبعد أن يص ّدق الفرع
الترشيعي عىل امليزانية ،يظل عىل عاتقه التزام مه ّم هو التحقق
أصل .ولضامن
من أ ّن وزارة الدفاع تنفق األموال عىل النحو املقرر ً
السيطرة املدنية الفاعلة ،يجب ّأل تتاح للقوات املسلحة إمكانية
الوصول إىل مــوارد مالية كام يجب ّأل تشارك يف أي نوع من
نشاطات األعامل.
ال يجدر بالدولة الدميقراطية أن تطمح إىل جيش محايد سياسيًا ،بل
إىل جيش ملتزم بقوة بالحوكمة الدميقراطية .ويجب أن تكون القوات
وأل يقوم أفرادها بأي دور سيايس باستثناء
املسلحة غري مسيسة ّ
حقهم يف التصويت بوصفهم مواطنني ،وعليهم ّأل يرتشحوا ملنصب

86
سيايس أو يقبلوا به أو يشغلوه ،وعليهم عدم الظهور يف التجمعات
السياسية وهم يرتدون ب ّزاتهم الرسمية .ويجب أن تكون عملية
اختيار القيادة العسكرية العليا وترقيتها خاضع ًة لسيطرة املدنيني،
وذلك عىل النحو األمثل من خالل مشاركة مسؤويل الفرعني التنفيذي
والترشيعي ،وأكرر عىل النحو األمثل (ولكن ليس بالرضورة) ،بعد
التشاور مع كبار الجرناالت.
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العسكرية يف نظر املجتمع ،وتحايش التطفل عىل شؤون الجيش
الداخلية ،مثل التدريب والرتقيات الروتينية ،وتحايش استخدام
الجيش بأي طريقة أدا ًة يف التنافس السيايس الداخيل .وعىل الدولة
الدميقراطية أن تحرتم روح التضامن بني أفراد الجيش مع املحافظة يف
الوقت نفسه عىل القيم الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان بوصفها
جز ًءا من الثقافة العسكرية.
يحق للجرناالت أن يتوقعوا التوجيه الواضح والسليم من الدولة .ويف
األوضاع التالية لحكم تسلطي ،من املهم حرص مهمة القوات املسلحة
يف الدفاع عن الوطن يف وجه أعدائه الخارجيني وإبعادها عن
السياسة الداخلية ،ومن واجب القيادة السياسية تحديد أدوار قواتها
املسلحة ومهامتها .وناد ًرا ما تتغري أدوار الجيش الرئيسة (الدفاع عن
الدولة ،وضامن األمن يف أماكن األزمات بوصفه قوة حفظ سالم،
ومحاربة اإلرهاب يف الداخل و /أو يف الخارج) ،لكن مهامته تتوقف
عىل أوضاع المتناهية من حيث تنوعها.

يف جميع األنظمة التسلطية تقري ًبا يتمتع الضباط العسكريون
بامتيازات وصالحيات سياسية و /أو اجتامعية – اقتصادية عديدة.
"طي صفحة" وضع الجيش
ويكون هدف القامئني بالدمقرطة ّ
املتميز وتأسيس قوات مسلحة تخدم الدولة ومواطنيها وموثوق
بها وقادرة وتحظى أيضً ا بالتقدير واالحرتام .يجب أن يصبح الجيش
خاض ًعا للمساءلة مبوجب القانون ،ومطي ًعا ومؤي ًدا للكيان السيايس
الدميقراطي ،وتكون مسؤولياته املهنية منظم ًة دستوريًا.
غال ًبا ما تكون نخب األنظمة الدميقراطية الناشئة حديثًا عىل قد ٍر
قليل من الفهم و /أو االهتامم لجهة فهم الجيش بوصفه منظم ًة
احرتافيةً .ويُع ّد هذا خطأً مكلفًا أل ّن مصلحة الدولة املبارشة تقتيض
أن تكون لديها قوات مسلحة ال تؤيد الحوكمة الدميقراطية فحسب
بل تكون أيضً ا قادر ًة عىل تنفيذ املهامت التي يكلّفها بها السياسيون.
لذا فإنّه من املهم ،إضاف ًة إىل بقاء الجيش بعي ًدا عن السياسة ،أن
يكون أيضً ا قان ًعا برشوط الخدمة العسكرية.
ومع أ ّن الجيش يف الدول الدميقراطية ال ينبغي له أن يكون يف
حاجة إىل رشوة أو اسرتضاء (إن أمكن ذلك إىل أي حد) ،فإنّه يجدر
بالدولة أن متنح القوات املسلحة مكان ًة مهني ًة عالية املقام من خالل
تزويدها بأحدث املعدات وبرواتب ومنافع الئقة ،وإعالء قيمة املهنة

ومع أ ّن إغراء إضعاف الجيش يكون يف أغلب األحيان موجو ًدا يف
الدول السائرة عىل طريق الدمقرطة ،ال سيام بعد حكم عسكري،
فعىل السياسيني مقاومة هذا اإلغراء ،ألنّهم مسؤولون بخاصة عن
ضامن احتفاظ القوات املسلحة بقدرتها عىل الدفاع عن الدولة .ويف
الوقت نفسه ،ينبغي لحجم الجيش أن يكون متناس ًبا مع التحديات
التي ميكن أن يواجهها .والدولة التي تحتفظ بجيش دائم كبري الحجم
من دون رضورة لذلك وبسلك ضباط منتفخ ،تبدد مواردها (ويعتمد
ذلك عىل البيئة السياسية طب ًعا) ،بل إنّها ستكون عرض ًة للمشاكل
دامئًا .ويف حال ظهرت عىل الضباط عوارض امللل أو االستياء ،فإ ّن
تكليفهم مبهمة حفظ سالم دولية وسيلة جيدة إلشعارهم بأنّهم
نافعون ومق ّدرون.
تسعى الدول السائرة عىل طريق الدمقرطة إىل هدف حرج يتمثل
بزيادة احرتافية القوات املسلحة .وميكن تحقيق هذا الهدف مبشاركة
كبار الضباط ،وذلك بوضع نظام مالئم للتدريب والتثقيف العسكري
وتعزيز ثقافة تنظيمية تقوم عىل ضبط النفس واحرتام الدستور
واالعرتاف بالتضحيات التي يق ّدمها املجتمع دفا ًعا عنه .ولتوقيت
هذه اإلصالحات وتسلسلها أهمية بالغة؛ إذ رمبا يؤدي الترسع
فيها ،ال سيام يف دمقرطة دول خرجت من حكم عسكري ،إىل عكس
النتيجة املرج ّوة .ويف سياق سيايس تكون فيه القوات املسلحة مهدد ًة
بتدخّل مدين عدواين يف شؤونها الداخلية ،من األفضل تأجيل تغيريات
معينة أو تطبيقها تدريج ًيا.
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الجانب المجتمعي من العالقات
المدنية  -العسكرية
الجانب املجتمعي مك ّون ال غنى عنه من مكونات مثلث العالقات
املدنية – العسكرية ،متا ًما مثل الدولة والقوات املسلحة .لقد أصبحت
املسائل املجتمعية ذات أهمية متزايدة منذ الحرب العاملية الثانية،
وبدرجة أكرب يف العقود الثالثة األخرية .ويستحيل تكوين أحكام
جيش احرتايف أو قائم
علمية بخصوص رضورة أن يكون لدولة ما ٌ
عىل التجنيد اإللزامي من دون فهم موقف الرأي العام من الخدمة
اإللزامية ،والتوجهات الدميوغرافية ،ونظام التعليم .فام هي املسائل
املجتمعية األساسية التي يجب أن يتصدى لها القامئون بالدمقرطة؟

11مجندون إلزام ًيا أم متطوعون؟
ٍ
أي نوع
من بني املسائل األساسية املتعلقة
بجيش دميقراطي تحديد ّ
سيتم اعتامده؛ هل هو التجنيد اإللزامي؟ أم التطوع االختياري؟ وميكن
سوق حجج سليمة تأيي ًدا لكلٍ من الجيوش القامئة عىل التجنيد اإللزامي
ٍ
تهديدات خارجي ًة
والجيوش القامئة عىل التطوع؛ ففي الدول التي تواجه
شديدةً ،حيث يُع ّد التدريب العسكري بالنسبة إىل معظم املواطنني
مرغوبًا فيه اجتامع ًيا ورضوريًا من الناحية اإلسرتاتيجية ،وحيث ال توجد
معارضة شعبية كاسحة للتجنيد ،فإ ّن التجنيد اإللزامي العام يكون
الخيار املفضل عادةً .وعىل الدول الدميقراطية أن تتأكد من أ ّن التجنيد
يطبَّق عىل نح ٍو عادل وأ ّن األفراد الذين تح ّرم عليهم معتقداتهم الدينية
أو الشخصية ح ْمل السالح أو تأدية الخدمة العسكرية ،مينحون خيار
خدمة غري مسلحة يف الجيش أو يكلَّفون بعمل يف مجاالت نافعة
اجتامع ًيا (مثل العناية الصحية ،والعناية بكبار السن ،أو التعليم).
متيل الجيوش القامئة عىل التجنيد اإللزامي إىل أن تكون أقل فاعلي ًة
وأكرث احتيا ًجا إىل موارد عىل أساس كل جندي مقابل مقدار القدرة
العسكرية التي تتيحها ،كام أنها تعمل عاد ًة كام لو كانت يف الواقع
معاهد تدريب ينفق عليها عىل حساب التحديث الدفاعي .ومع ذلك،
فإ ّن إحدى الحسنات الكربى للخدمة العسكرية اإللزامية أنّها تستطيع
أن تكون وسيلة تنشئة اجتامعية قادر ًة عىل الجمع بني شبان من
خلفيات اجتامعية  -اقتصادية وعرقية  -دينية متفاوتة ،واملساعدة يف
دمجهم ضمن مجتمع حقيقي عرب التدريب والتجارب املشرتكة .ويف
تفحصا مجتمعيًا
العادة ،تجذب الجيوش القامئة عىل التجنيد اإللزامي
ً
أكرث نشاطًا نظ ًرا إىل توافر نسبة كبرية من املواطنني الذين أ ّدوا خدمتهم
أو لهم قريب كان قد خدم يف القوات املسلحة .إضاف ًة إىل ذلك يتوضح
أ ّن الخدمة العسكرية اإللزامية ،ال سيام يف املجتمعات املحاربة ،تؤدي
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إىل مستوى أعىل من املشاركة السياسية ،بينام يكون للجيوش القامئة
عىل التطوع تأث ٌري معاكس يف العادة يف نشاط املواطنني السيايس .وإذا
كل العوامل عىل أنّها متساوية ،يكون الخيار األكرث دميقراطي ًة
نظرنا إىل ّ
هو الجيوش القامئة عىل التجنيد اإللزامي التي يتم فيها تقاسم عبء
الخدمة العسكرية بالتساوي تقري ًبا.
وأل ّن األفراد املجندين إلزاميًا يأتون من أطياف املجتمع كافةً ،فمن غري
نخب سياسية ال يع ّدها
املر ّجح أن يضعوا حياتهم عىل املحك من أجل ٍ
املجتمع رشعيةً .أما الجنود االحرتافيون أو املتطوعون فقد اختاروا املهنة
بأنفسهم ،كام أنّهم ال ميثّلون عين ًة متثيلي ًة من الجامعة التي ينتمون
إليها .لكن يف مجتمع دميقراطي يكون فيه سلوك الجنود محكو ًما بنظم
يق ّرها املدنيون ،لن يكون املتطوعون أكرث استعدا ًدا من املجندين إلزاميًا
لطاعة ضابط يصدر أم ًرا مخالفًا للقانون أو الدستور .وبحسب عد ٍد من
الخرباء ،تعتمد هيبة الجيش عىل االستحسان املجتمعي .وهنا أيضً ا،
فإ ّن رشعية النظام هي جانب حاسم من جوانب املوضوع ولكن يتم
تجاهلها يف أحيان كثرية .ورمبا يحظى جيش ما بتاريخ مجيد وتقاليد
حربية ممتازة لكنه ال يستطيع االعتامد عىل التأييد الشعبي إذا كان يف
خدمة نظام غري رشعي.
السؤال اآلخر املعياري واملهم هو :هل ينبغي للجيش بوصفه مؤسس ًة
قيم مجتمعيةً؟ لكن رمبا ال ينتظر الناس العاديون من
أن يعكس ً
جنودهم وضباطهم أن يكونوا مرآ ًة لقيمهم بقدر ما يتوقعون منهم
أن يكونوا احرتافيني ذوي كفاءة يؤيدون الحكم الدميقراطي دون تردد
ويتقيدون بالدستور.

22االنقسامات اإلثنية  -الدينية
يجب أن يكون الجيش الدميقراطي منفت ًحا بالقدر نفسه عىل
األفراد من مختلف الهويات اإلثنية  -الدينية والخلفيات املناطقية.
وهي مسألة غري متنازع فيها عىل ما يبدو .كام يجب الحكم وفقًا
للمعايري ذاتها عىل الذين يريدون أن يخدموا جنو ًدا احرتافيني .ويف
بعض الحاالت ،من الحكمة تطبيق سياسات تش ّجع مشاركة األقليات
التي ال تتمتع بتمثيل ٍ
كاف .وينبغي التعامل مع عدد من األسئلة
اإلضافية يف املجتمعات املتعددة إثنيًا و /أو املتعددة دينيًا ،وهي
أسئلة ليست لها أجوبة قياسية .بل إ ّن األجوبة تعتمد عىل السياق
املعني .عىل سبيل املثال ،هل عىل الدولة أن تتدخل يف الحاالت التي
يكون فيها أفراد إثني ٍة أو ديان ٍة ما ممثلني يف سلك الضباط عىل نحو
غري متناسب ليس بسبب تالعب سيايس بل أل ّن مجموع ًة ما أكرث
اهتام ًما من غريها باملهنة العسكرية؟ وهل يجب إعطاء الجنود
فرصة تأدية الخدمة يف مناطقهم العرقية /الدينية؟ أم يجب ،رمبا
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ألغراض االندماج االجتامعي ،أن يكونوا يف مناطق عرقية /دينية غري
بدل من ذلك ،أن تتألف كل وحدة من جنود
مناطقهم؟ وهل ينبغيً ،
ينتمون إىل إثنيات وأديان مختلفة؟ أم ينبغي أن يكونوا من الخلفية
اإلثنية /الدينية ذاتها؟
ٍ
انقسامات
يف الدول املتعددة اإلثنيات واملتعددة الديانات التي تعاين
لعل
عميقةً ،أو يف الدول التي تسود فيها أوضاع تالية لحرب أهليةّ ،
القامئني بالدمقرطة املهتمني بتامسك الوحدات العسكرية الصغرية
نسب ًيا ،مثل الرسية والكتيبة وحتى الفوج ،يختارون تنظيمها عىل
أساس اإلثنية و /أو الدين؛ فتنظيم وحدات من مذهب واحد يف
الجيش العراقي الجديد ،أثناء األعامل العدائية بني الشيعة والسنة
وبعيدها ،رمبا يبدو النهج العاقل والحذر الذي ينبغي السري عليه.
ورمبــا يكون ذلك خطو ًة أوىل مقبولة يف اتجاه إنشاء مؤسسة
عسكرية متعددة اإلثنيات حقًا تتصف بوحدات متكاملة إثن ًيا
سهل ،فحاالت التكامل
ودينيًا .إال أ ّن بلوغ هذا املثال ليس أم ًرا ً
اإلثني – العرقي  -الديني الناجح عىل مستوى وحدة عسكرية قليلة
نسب ًيا من الناحية التاريخية .ويتطلب النجاح بهذا الخصوص ص ًربا
تدخل سياس ًيا مكشوفًا ،مثل إلغاء
ً
مجتمع ًيا ،ويف بعض الحاالت
التمييز العنرصي يف القوات املسلحة األمريكية يف متوز /يوليو 1948
مبوجب األمر التنفيذي رقم  9981الذي أصدره الرئيس هاري ترومان.

33الهوية الجندرية والجنسية
كان عدد من املسائل التي شهدت نقاشً ا علن ًيا خالل العقود األخرية
يرتكز يف التوجه الجندري والجنيس للجنود املحتملني :إىل أي مدى
يجب أن متيض القوات املسلحة ليك تستوعب اإلناث من الجنود؟
وهل ينبغي السامح للنساء بالخدمة يف مواقع القتال؟ وهل يجب
إرغام الجنود عىل كشف توجههم الجنيس؟ وهل عىل الجيش أن يفتح
أبوابه للجنود الذين يجاهرون بأنّهم مثليون؟ وبحكم التجربة يبدو
أ ّن اإلرادة الشعبية هي التي يجب أن تقرر األجوبة عن هذه األسئلة
يف دولة دميقراطية .وغال ًبا ما تتب ّنى املجتمعات ،حتى الدميقراطية،
قيم مختلف ًة متا ًما مع تأييد مقاربات مغايرة ،ولهذا فليس مستغربًا
ً
أن يتب ّنى مواطنو إرسائيل وهولندا والواليات املتحدة أفكا ًرا مختلف ًة
بخصوص هذه املسائل.
44الجيش مختبر اجتماعي
تُطرح مسألة مهمة هي :هل يجدر بالدولة أن تستخدم القوات
املسلحة لتطبيق سياسات تقدمية يع ّدها املجتمع مثري ًة للجدل؟
فالدول الدميقراطية تسيطر عىل القوات املسلحة ،مع أنّها ال تتمتع
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سوى بنفوذ محدود عىل مجتمعاتها .وبنا ًء عليه ،فالنجاح يف تطبيق
برامج اجتامعية تقدمية لكنها مثرية للجدل ،داخل صفوف الجيش،
يساعد يف إقناع بقية املجتمع بصحة تلك الربامج؛ إذ بدأ الدمج
العرقي يف الجيش األمــريك ،عىل سبيل املثال ،مبك ًرا ،يف وقت مل
يكن االتجاه السائد يف املجتمع ،بخاصة يف عدد من مناطق البالد،
مستع ًدا لالقتداء به .وهكذا أصبح الجيش أول منظمة كبرية يف أمريكا
يضمن فيها السود الحصول عىل فرص نجاح متساوية ،والقت هذه
السياسة نجا ًحا مشهو ًدا ألنّها "صحيحة" ،وألنّها عززت كفاءة القوات
املسلحة أيضً ا.

55وسائل اإلعالم
تقص أوضاع القوات
تكون وسائل اإلعالم يف الدميقراطيات حر ًة يف ّ
املسلحة وإعداد تقارير بشأنها ،عامل ًة بذلك بوصفها مرشفًا عىل
مهم للمعلومات حول الشؤون
الجيش لحساب املجتمع ومصد ًرا ً
العسكرية .ويجب أن يتوافر للصحافيني االطالع بقدر ٍ
كاف عىل
مجريات األمور يف املؤسسة الدفاعية – األمنية ،دون تعريض األرسار
العسكرية للخطر؛ بحيث ميكنهم الوفاء مبسؤوليتهم لجهة املساهمة
يف النقاشات املجتمعية حول اإلصالحات الدفاعية واملسائل األمنية
ومبادرات السياسة الخارجية .وتزداد أهمية واجب وسائل اإلعالم
بإعداد تقارير نزيهة يف الدول التي تقوم جيوشها عىل التطوع ،وذلك
ألنه رمبا ال تتوافر للناس العاديني طرق أخرى للحصول عىل معلومات
حول املسائل الدفاعية .كام ميكن للصحافة أن تقوم بدور نافع من
خالل مراقبة القوات املسلحة وإعداد التقارير عنها عىل نح ٍو مستمر،
ما يساعد عىل الحيلولة دون ابتعادها جسديًا ونفسيًا عن املجتمع
األكرب ويضمن بقاءها جز ًءا ق ّي ًم من املجتمع .ومن الواضح والبديهي
أ ّن املؤسسات اإلعالمية مسؤولة عن إعداد تقارير دقيقة وموضوعية
عن مجريات الحروب ،لكنها ،حتى يف الدول الدميقراطية ،تتعرض
لضغوط متارسها الدولة ليك تبثّ رواي ًة منحرف ًة عن الحقيقة .وهذا
امتحان ملدى شجاعة وسائل اإلعالم واستقالليتها.
عىل الدول الدميقراطية أن تعزز كفاءة املدنيني يف املواضيع الدفاعية
أل ّن التسلح بهذه املعرفة هو وحده الذي يجعل الفرع الترشيعي
قاد ًرا عىل أن يكون املرشف العليم واملاهر عىل القوات املسلحة.
كام أ ّن التمتع بخربة يف هذا املجال داخل الربملان ويف املنظامت غري
الحكومية ووسائل اإلعالم ،يحول دون هيمنة الفرع التنفيذي عىل
املجال العسكري .ومام ال شك فيه أ ّن تكوين خربة عسكرية هو
مسعى يستغرق كث ًريا من الوقت ،ومن األفضل بدء ذلك يف مرحلة
مبكرة .ورمبا ال يتوافر يف العديد من الدول السائرة عىل طريق
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الدميقراطية مدربون أو خرباء موثوق بهم ميكن تكليفهم بتويل تعليم
املتخصصني الدفاعيني الجدد ،لذا ميكن يف هذه الحاالت االستعانة
مبؤسسات ومدربني من الخارج.

66المنظمات غير الحكومية
متثّل املنظامت غري الحكومية يف الدول الدميقراطية ،والدول غري
الدميقراطية يف حاالت معينة ،ما ميكن وصفه باملقر املؤسيس للخرباء
الدفاعيني املستقلني ،مؤدي ًة بذلك وظيف ًة جوهري ًة يف العالقات
املدنية – العسكرية .ويقوم الخرباء الدفاعيون املستقلون الذين
رمبا يعملون يف املؤسسات البحثية أو يف الجامعات ،بإعداد بحوث
ذات صلة بالسياسات تتناول املسائل العسكرية واألمنية .ويتمثل
عملهم مع الصحافة ّ
بدق "جرس اإلنذار من الحريق" ،إذا اكتشفوا
ٍ
نشاطات معادي ًة للدميقراطية يف املؤسسة الدفاعية – األمنية ،مثل
الفساد أو التدخّل السيايس أو مخالفات يف مشرتيات أسلحة .ويعاين
نقصا حا ًدا
كثري من الدول السائرة حديثًا عىل طريق الدميقراطية ً
عىل مستوى الخربة الدفاعية املستقلة .ويعود السبب يف هذا إىل أ ّن
الجيش يف معظم األنظمة غري الدميقراطية يحتكر الخربة والتدريب
أي نقاش
يف املجال الدفاعي ويحرص عىل التحقق من عدم حدوث ّ
علني حول املواضيع ذات الصلة باألمن وعدم الرشوع يف أي تثقيف
بهذه املواضيع .لذلك فإ ّن ملء هذا الفراغ برسعة يُع ّد مهم ًة رضوري ًة
للدول الدميقراطية.

السياسة العسكرية
في الدول التسلطية
من أجل الرشوع يف التفكري يف كيفية بناء جيوش دميقراطية؛ أي
جيوش مؤيدة للحوكمة الدميقراطية ،فإنّه من املهم معرفة نقطة
البداية يف تلك العملية وأساسها .كام سرنى ،يختلف الوضع اختالفًا
هائل حني يبدأ بناء جيوش دميقراطية بعد حكم شيوعي أو حكم
ً
عسكري .والفارق كب ٌري بني العالقات املدنية  -العسكرية يف الدول
التسلطية ويف الدميقراطيات.
هناك نوعان رئيسان من الدول التسلطية؛ يتمثّل األول بالدول
الخاضعة لحكم شيوعي ،ويتمثل الثاين بالدول الخاضعة لحكم
عسكري .ومع أ ّن النوعني مختلفان من نوا ٍح عدة ،فهام متشابهان أيضً ا
يف عدة مستويات ،أهمها عدم توافر شفافية يف الشؤون العسكرية.
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11العالقات المدنية  -العسكرية
في ظل الحكم الشيوعي
يكمن أهم االختالفات الرئيسة بني األنظمة السياسية الدميقراطية
واألنظمة الشيوعية (أو االشرتاكية) يف أ ّن الحزب الشيوعي يف الثانية
يحكم جميع الفاعلني السياسيني اآلخرين .والكلمة املفتاحية يف
الدول الشيوعية هي "السيطرة" ،بحيث يسيطر الحزب الشيوعي
أساسا عىل مجمل النشاط املنظم ،ويع ّد نفسه صاحب الدور القيادي
ً
يف الدولة التي يتوقف نجاحها عىل مدى نجاحه يف مامرسة سيطرته
ميل من
عىل جميع املؤسسات األخرى .وتبني أ ّن الدول االشرتاكية أكرث ً
الدول الدميقراطية إىل الروح العسكرية وأ ّن معظمها يقيم منظامت
عسكري ًة كبري َة الحجم (يكفي أن نستحرض الجيوش املتضخمة
املوجودة حال ًيا يف الصني وكوبا والوس وكوريا الشاملية وفيتنام).
تقوم الجيوش الشيوعية عىل التجنيد اإللزامي الذي يُستخدم أيضً ا
وسيل ًة فعالة للسيطرة االجتامعية إضاف ًة إىل تزويد الجيش بأعداد
كبرية من املجندين .واستُخدم التثقيف العسكري الذي يركّز يف
تقاليد الجيش التقدمية ودوره املهم يف املجال االجتامعي السيايس،
من أجل تنشئة األوالد اجتامع ًيا قبل وقت طويل من بلوغهم سن
ٍ
منظامت شبه
الخدمة العسكرية اإللزامية .كام أنشأ الحزب الشيوعي
عسكرية لدعم الجيش شعب ًيا وكذلك لتجهيز املشاركني فيها مبهارات
كانت مفيد ًة للقوات املسلحة .وإضاف ًة إىل ذلك ،جرت عسكرة العلم
والتكنولوجيا واالقتصاد الوطني ،مع أ ّن مدى هذه العسكرة كان
يختلف كث ًريا تب ًعا للدولة املعنية واملدة التاريخية.
ال يوجد يف الــدول الشيوعية تقسيم واضح بني النخب املدنية
والنخب العسكرية .والجيش يف الدول الشيوعية مس ّيس بطبيعته.
ويف واقع األمر ،فإنّه يجري تشجيع القوات املسلحة عىل املشاركة
يف العمليات السياسية بصفات مثل عضو أو مستشار ،حتى يف أعىل
الهيئات الصانعة للقرارات .ولهذا السبب فإنّنا نجد ،عىل سبيل املثال،
أ ّن الصور امللتقَطة ملؤمترات الحزب الشيوعي الصيني أو تجمعات
املسؤولني يف كوريا الشاملية تزخر بالضباط العسكريني الكبار.
ويجري حثّ األفراد من العسكريني االحرتافيني عىل أن يصبحوا
أعضاء يف الحزب الشيوعي .ويف الواقع ،فإ ّن عضوية الحزب الشيوعي
تكون عاد ًة رشطًا مسبقًا لدخول سلك الضباط.
تقيم األحزاب الشيوعية الحاكمة روابط وثيق ًة مع قواتها املسلحة
بدافع الرضورة؛ فدعم الجيش ال غنى عنه لبقاء النظام .ويكون
الجيش يف الدول التي يحكمها الحزب الشيوعي يف تحالف مع
الحزب ،مسيط ًرا عليه سيطر ًة محكم ًة ويقوم عىل االعتامد املتبادل،
لكن الحزب الشيوعي هو الرشيك األعىل مقا ًما دامئًا .ويحتاج الحزب

العدد 24

90
الشيوعي إىل قوات مسلحة موالية للنظام ،تستطيع عىل نحو موثوق
تأدية املهامت املوكلة إليها ،ومنها الدفاع عن النظام الشيوعي يف
وجه أعدائه الداخليني والخارجيني .إضاف ًة إىل هذا الدور ،يكون
الجيش أيضً ا حامي الرتاث الثوري – األيديولوجي للحزب ،وهو يعمل
أدا ًة للتنشئة السياسية عىل الصعيد االجتامعي ،ويقدم املساعدة عىل
إثر حدوث كوارث طبيعية ويف أوقات املصاعب االقتصادية ،حتى إنّه
يشارك يف إنتاج البضائع والخدمات .كام يحتاج الجيش إىل الحزب
الشيوعي إلدامة وضعه املادي وهيبته االجتامعية وتحسينهام.
إ ّن السيطرة الشاملة عىل الجيش مصلحة أساسية لدولة الحزب
الشيوعي؛ فهي تحتاج إىل التحقق من بقاء القوات املسلحة موالي ًة
بالكامل للنظام .وتخضع الجيوش الشيوعية ،بد ًءا من لحظة إنشائها،
ملراقبة منظومة كاملة من الضباط السياسيني تكون وظيفتها
األساسية املحافظة عىل النقاء الثوري يف صفوف الجيش .وللحزب
الشيوعي طريقة أخرى ميارس من خاللها سيطرته عىل الجيش ،وهي
إنشاء نخب مزدوجة؛ وذلك مبحاولة استقطاب الضباط العسكريني
ذوي الرتب الرفيعة إىل مستويات هرمية مختلفة يف الحزب .وتتمتع
النخبة العسكرية يف أغلب الدول الشيوعية بحسن متثيلها عىل جميع
مستويات قيادة الحزب الشيوعي تقريبًا .ومع أ ّن الجيش امتنع
تقليديًا عن التدخل يف النزاعات الداخلية يف الحزب الشيوعي ،فهو
يتدخل (كام حدث يف االتحاد السوفيايت عامي  1957و )1991بوصفه
ممثل للحزب وليس بصفة عسكرية.
ً

22السياسة العسكرية والحكم العسكري
يتصف الحكم العسكري بتنو ٍع أوسع نطاقًا من تنوع الحكم
الشيوعي .ويكون هدف الحزب يف الــدول الشيوعية السيطرة،
ليس عىل السياسة فحسب بل عىل املجتمع واالقتصاد أيضً ا .أما يف
الدول الخاضعة لحكم عسكري ،فإ ّن القوات املسلحة تكتفي عاد ًة
بالسيطرة عىل التوجيه اإلجاميل للحياة السياسية إضاف ًة إىل السياسة
الخارجية والسياسة الدفاعية .لكن تظهر أيضً ا تباينات هائلة.
يبدأ الحكم العسكري عاد ًة بانقالب عسكري ،ورمبا يكون االستيالء
عىل الدولة مصحوبًا بالعنف .وأسباب استيالء العسكر عىل الحكم
مختلفة ج ًدا؛ فرمبا يعتقد الجرناالت أ ّن ازدهار الدولة أو بقا َءها قد
أصبحا يف خطر ،أو رمبا يريدون ببساطة اإلثراء أو التحقق من أ ّن
النخب التي يفضلونها ستتقلد سلط ًة سياسيةً .وبينام يبدأ الحكم
العسكري بتأييد مجتمعي كبري يف أحيان كثرية ،حني يخيب أمل
املواطنني يف الحكم املدين ،فإ ّن حكم الحزب الواحد الشيوعي مل
يسبق له أن جاء نتيجة تأييد أغلبية الشعب.
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رمبا يكون الحكم العسكري متدين الكثافة نسب ًيا ،بحيث ال يتقلد
أفراد القوات املسلحة سوى عدد قليل من املناصب القيادية يف
الدولة (الرئيس ،ورئيس الوزراء ،وحقائب وزارية) لكن يظل املدنيون
وبدل من
مهيمنني عىل الجهاز البريوقراطي وعىل هرمية الدولةً .
ذلك ،فإ ّن الحكم العسكري قد يكون تطفل ًيا بدرجة كبرية ،وذلك يف
الحاالت التي ال تسيطر فيها القوات املسلحة عىل السياسة فحسب
بل عىل التفاعالت االجتامعية واالقتصادية أيضً ا .ومع أ ّن الحكم
العسكري هو دامئًا حكم معا ٍد للدميقراطية ،فاالختالفات يف ما يؤول
إليه كبرية؛ فعىل سبيل املثال ،نُسب عىل نطاق واسع إىل عدد من
حاالت الحكم العسكري ،الفضل يف خلق األوضاع املؤدية إىل تقدم
اقتصادي (تشييل ،وكوريا الجنوبية) .كام أ ّن حاالت الحكم العسكري
تختلف يف ما يخص انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها.
يسيطر الجيش يف ظل الحكم العسكري ،وبحكم التعريف ،عىل جهاز
الدولة اإلكراهي .فام السبب الذي يجعله يتخىل عن السلطة؟
إجامل:
ً
هنالك سببان

•الفشل يف الحكم :يق ّرر الجرناالت االنسحاب من حلبة السياسة
ألنّهم كانوا عمو ًما حكا ًما غري أكفاء وغري شعبيني عىل نطاق
واسع .ورمبا تجىل عدم كفاءتهم يف تراجع االقتصاد ،أو يف نزاع
اجتامعي طويل األمد ،أو يف هزمية يف حرب ،أو يف توليفة من
(مثل :اليونان واألرجنتني بعد حكم عسكري).
هذه الظواهر ً

•"أنجزنا املهمة" :يف هذه الحالة ،تقوم النخب العسكرية طو ًعا
لسبب أو أكرث من األسباب
بنقل السلطة السياسية إىل املدنيني
ٍ
الثالثة التالية :أدارت هذه النخب البالد وحققت ،من وجهة
نظرها عىل األقل ،األهداف التي سعت لتحقيقها؛ وأدركت
أ ّن استمرارها باملشاركة يف السياسة سيع ّرض ما تتمتع به من
تقدير اجتامعي وهيبة مؤسسية للخطر؛ وأ ّن سبب انسحابها
من حلبة السياسة "التعب من الحكم" ،أي إنّها قد ضاقت
ذر ًعا باملسؤوليات السياسية وأصبحت ترغب يف العودة إىل
ثكناتها أو الوفاء بتع ّهدها بإجراء انتخابات أو استفتاء واحرتام
(مثل :تشييل وكوريا الجنوبية بعد
ما يسفر ذلك عنه من نتائج ً
حكم بريتوري).

33تحديات العالقات المدنية  -العسكرية
بعد حكم تسلطي
عم هي عليه بعد حكم
تختلف التحديات بعد حكم عسكري ّ
شيوعي اختالفًا أساس ًيا .حني يرتك الجيش السلطة ،فإ ّن الهم الرئيس
للقامئني بالدمقرطة هو إخراج الجيش من السياسة ،أي إنهاء تدخّل
الجرناالت يف الحياة السياسية ،ويف حال قيام الجيش بدور يف اإلرشاف
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عىل االقتصاد أو املشاركة يف نشاطات اقتصادية وتجارية ومالية،
فيجب إبعاده عن هذه القطاعات أيضً ا .لكن نظ ًرا إىل سيطرة الحزب
الشيوعي الشاملة عىل القوات املسلحة يف الدول االشرتاكية ،فإ ّن
املهمة األساسية تكون عندئذ عىل العكس من ذلك بالضبط :إخراج
السياسة من الجيش ،أي بعبارة أخرى إبعاد الحزب الشيوعي ووكالئه
(الضباط السياسيون ،ومنظامت الحزب) عن الثكنات.
يف هذه األوضاع ،يجب االهتامم مبسألة تتعلق باالحرتافية؛ فالجدارة
ليست العامل املهيمن يف الرتقي يف ظل الحكم الشيوعي ،بل
الوالء للنظام.
تكون التحديات بعد حكم عسكري أكرث مشقةً؛ إذ يجب إنشاء
إطار مؤسيس جديد ليك تتمكن العالقات املدنية  -العسكرية من
تأدية وظيفتها الدميقراطية ،مع اهتامم خاص بتأسيس سيطرة مدنية
متوازنة بني الفرعني التنفيذي والترشيعي .أما يف الدول الخارجة من
حكم شيوعي ،حيث كان الجيش خاض ًعا لسيطرة مدنية محكمة (أي
سيطرة الحزب الشيوعي) ،فإ ّن املهمة األكرث تحدي ًدا ستكون تقوية
إرشاف الفرع الترشيعي عىل القوات املسلحة؛ ذلك أ ّن الربملانات يف
ٍ
مؤسسات صوريةً.
األنظمة االشرتاكية كانت ،عىل نحو كبري،
ومع أننا شهدنا العديد من التجارب املختلفة واملتباينة يف االنتقال
من حكم عسكري يف اتجاه الدميقراطية ،ميكن الحديث عن عدد من
األحكام العامة:
––سيؤث ّر سجل الحكومة العسكرية تأث ًريا كب ًريا يف تحديد نفوذ
النخب العسكرية التي تركت الحكم يف تعامالتها مع النظام
املدين الذي يخلفها.
––يتمثّل أهم التنازالت التي يريدها الحكام الربيتوريون السابقون
من خلفائهم املدنيني بأن يظل لهم صوت يف السياسة (ال
سيام يف الشؤون الخارجية والدفاعية) ،وحصانة من املالحقة
القضائية (بسبب انتهاك حقوق اإلنسان وحقوق أخرى أثناء
مدة حكمهم) ،وميزانية دفاعية كبرية مع سلطة التحكم يف
نواحي تخصيصها ،واالستقاللية يف إدارة الشؤون العسكرية عىل
النحو الذي يرونه مالمئًا.
––أثناء مدة االنتقال ،يستعد القامئون بالدمقرطة إلمكانية قيام
القوات املسلحة مبحاوالت انقالبية وأعامل تدخل سيايس و /أو
إلمكانية حدوث حركات مترد يف صفوف القوات املسلحة.
––ال تحظى املنظامت الدولية مبوقع مؤث ّر يف عمليات انتقال
األنظمة (يف األوضاع التالية لحكم بريتوري ولحكم شيوعي)
ّإل إذا كانت تق ّدم إضاف ًة جوهري ًة للدولة السائرة عىل طريق

الدمقرطة (مثل املكانة التي متنحها عضويتها ،واملساعدة
االقتصادية املعتربة).

بناء جيوش ديمقراطية
ما هي الصفات املشرتكة بني الدول واملجتمعات التي نجحت يف
بناء جيوش دميقراطية؟ وما الذي ينبغي للنشطاء والسياسيني
الدميقراطيني عمله يف املجال األمني – الدفاعي لترسيع توطيد
الدميقراطية؟ وما الذي عليهم تحاشيه؟ وما هي النصيحة التي ميكن
تقدميها للذين يضعون السياسات ويطبقونها؟

11الوضوح :إطار مؤسسي شفاف
وغير مبهم
يجب أن يكون تزويد القوات املسلحة ببيئة سياسية شفافة هدفًا
أساسيًا للقامئني بالدمقرطة ،أن تكون الدساتري واضح ًة بشأن سلسلة
القيادة يف زم َني السلم والحرب ،ويف حاالت الطوارئ الوطنية .فام
املسعى السيايس املقبول من جانب أفراد القوات املسلحة ،قيد
الخدمة واالحتياطيني واملتقاعدين؟ وهل يجب متكينهم من التصويت
وااللتحاق بأحزاب والظهور ببزاتهم يف التجمعات السياسية ،والرتشح
ملناصب؟ يجب تفسري كل ذلك وتنظيمه ،كام يجب تطبيق عواقب
عدم االلتزام.
ينبغي للحكومة أن تسعى إىل الشفافية يف تعامالتها مع قيادة
القوات املسلحة .وإذا أمكن ذلك بأي قدر ،فإنه ينبغي للقادة
السياسيني أن يفرسوا لكبار الضباط أمو ًرا ،منها عىل سبيل املثال
املربرات السياسية واالجتامعية واالقتصادية مليزانية الدفاع ،وأسباب
اعرتاض رئيس الوزراء عىل بعض الرتقيات (إن فعل ذلك) ،أو أسباب
النقاشات الحزبية املتعلقة بإلغاء التجنيد اإللزامي العام .تقلل هذه
الشفافية الشعور بعدم األمان ،وتبني الثقة ،وتساعد يف القضاء عىل
فربكة الشائعات وترويجها.

22التدرج والحلول الوسط
ال يُنصح بإجراء تغيريات رسيعة وجذرية يف العديد من عمليات
االنتقال الدميقراطي بعد حكم عسكري؛ ألنّها رمبا تثري من دون
دا ٍع غضب الذين يعني تغيري النظام بالنسبة إليهم خسارة سلطتهم
وامتيازاتهم .لذلك ،فإ ّن اتباع مقاربة تدريجية تحبذ بناء التحالفات
واالستعداد لتقديم تنازالت مقبولة ،يكون عاد ًة طريقة التقدم
الحصيفة .ويف البلدان التي تحتفظ فيها القوات املسلحة بقد ٍر من
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النفوذ السيايس واملكانة الشعبية بعد انسحابها من سدة الحكم،
من املهم عدم استعدائها دون وجود رضورة لذلك ،مع وضع برامج
إصالحات رسيعة ،تكون معلن ًة ومصمم ًة لتقليل استقاللية القوات
املسلحة و"عالواتها" .ورمبا يؤدي عدم قدرة السياسيني عىل التوصل
إىل حل وسط حني يكون ذلك رضوريًا أو عدم قدرتهم عىل إرضاء
الجرناالت بشأن مسائل ضئيلة األهمية ،إىل تسهيل استعداء أشخاص
كانوا قبل ذلك مستعدين ألن يخضعوا للسيطرة املدنية .وبعبارة
أخرى ،فإ ّن الحلول الوسط اإلسرتاتيجية تستطيع تعزيز احتامالت
التوطيد الدميقراطي الناجح والسيطرة املدنية عىل القوات املسلحة.

33تقوية مشاركة الفرع التشريعي
ترتبط املشاركة الربملانية النشيطة يف شؤون األمن والدفاع بالعالقات
رشا .وبنا ًء عليه ،يجب أن
املدنية – العسكرية الدميقراطية ارتباطًا مبا ً
يكون تعزيز نفوذ الفرع الترشيعي بزيادة سلطة لجنته (أو لجانه)
الدفاعية والتشجيع أو حتى املطالبة مبساهمتها مساهم ًة جوهري ًة
يف اإلج ـراءات واملــداوالت املتعلقة بالقوات املسلحة ،من أولويات
الناشطني الدميقراطيني .ويف الواقع ،فإ ّن مشاركة الفرع الترشيعي
مبشة وموثوقة بعالقات
بقوة يف املسائل الدفاعية هي يف العادة ّ
مدنية – عسكرية دميقراطية .ويكون أعضاء الربملان يف الدميقراطيات
املوطدة ممثلني حقيقيني لناخبيهم .ومع ذلك ،فإ ّن املرشعني يف العديد
من الدميقراطيات ال ينهضون بدور مستقل يف اإلرشاف عىل القوات
املسلحة بسبب تحديدات مفروضة عىل حريتهم يف العمل ،وعدم
اطالعهم الكايف عىل بيانات ومعلومات موضوعية تب ًعا ملا يفرضه فرع
ترشيعي أكرث منهم نفوذًا ،أو بسبب عدم خربتهم يف املواضيع الدفاعية
أو عدم اهتاممهم بها.
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املتعلقة بالدفاع وإقرارها فحسب بل يشمل أيضً ا (ولهذا أهمية
حاسمة) املشاركة النشيطة يف جوانب ثالثة من الشؤون املالية
الخاصة بالقوات املسلحة :تحديد العملية املتعلقة بكيفية وضع
امليزانية الدفاعية وتحديد املؤسسات التي تقوم بذلك ،واملشاركة
يف صيغة امليزانية الدفاعية الفعلية ،واإلرشاف عىل رصف النفقات
الدفاعية وجهة استخدامها .لكن إعطاء الفرع الترشيعي سلطة
مفرطة عىل القوات املسلحة قد ينتج منه ترتيب مؤسيس غري
متوازن ،وعىل نح ٍو أكرث تحدي ًدا ،فإ ّن هيمنة دور الفرع الترشيعي
عىل الجيش تعوق رسعة صنع القرار السيايس وترض بالوظائف
األساسية للقوات املسلحة يف نظام دميقراطي ،والتي تتحدد بكونها
املدافع عن الدولة القادر واملستعد ،و /أو بكونها املشارك النشيط
والنافع يف التحالفات العسكرية.

44تشجيع المشاركة المدنية /المجتمعية
في الشؤون األمنية
بإمكان الخرباء الدفاعيني املدنيني املستقلني واملنظامت غري الحكومية
والصحافيني املعنيني باملسائل األمنية ،القيام بدور مفيد يف تقديم
املشورة للمسؤولني املنتخبني والجمهور بخصوص الشؤون العسكرية.
وتؤدي مشاركتهم إىل تشجيع الشفافية كام أنها تعزز الثقة بني
املجتمع والدولة والقوات املسلحة .لذلك فاستحداث دورات دراسية
يف الجامعات ،والسامح للمدنيني (الصحافيني ،والبريوقراطيني،
والسياسيني ،ومن عىل شاكلتهم) بأن يسجلوا يف برامج مالمئة
يف األكادمييات العسكرية ،وتقديم مبالغ مالمئة من املال العام
للمنظامت غري الحكومية التي تع ّد در ٍ
اسات حول املسائل الدفاعية،
إجامل.
ً
ستساهم كلّها يف تحسني العالقات املدنية – العسكرية
وعمو ًما ،فتوافر حريات مضمونة لوسائل اإلعــام ليس رضور ًة
لعالقات مدنية – عسكرية دميقراطية فحسب ،بل إنّه ال ميكن توطيد
الدميقراطية من دون هذه الحريات.

يُع ّد قيام الفرع الترشيعي بدور نشيط أم ًرا ال غنى عنه لسيطر ٍة
مدنية متوازنة عىل الجيش .وال يشمل هذا الدور مناقشة القوانني

55التثقيف المواطني والتدريب العسكري:
دور الجيش الصحيح
يف النظام املدريس ويف الكليات واألكادمييات العسكرية ،يجب إعطاء
دروس للتالميذ واملتدربني والطالب العسكريني حول دور القوات
املسلحة الصحيح يف دول ٍة ومجتمع دميقراط َيني .وعىل الدولة أن تبذل
جه ًدا يف تعليم مواطنيها بد ًءا من مرحلة مبكرة يف إطار تعليمهم
الرسمي بأ ّن دور الجيش يقترص عىل حاميتهم من التهديدات
األجنبية ،وتقديم املساعدة إثر كوارث طبيعية ،ومساعدة عمليات

الجيوش والسياسة واالنتقال الديمقراطي
القوات المسلحة وعمليات االنتقال السياسي

حفظ السالم الدولية إن أمكن ذلك .وعىل نحو مامثل ،فإ ّن التعليم
العسكري االحـرايف ،من التدريب األسايس للجنود املتطوعني أو
املجندين إلزاميًا إىل دورات أكادميية األركان املع ّدة لكبار الضباط،
يجب أن يتضمن عنارص تعليمية عىل املستوى املالئم حول األنظمة
السياسية الدميقراطية ،واملشاركة املواطنية يف الشؤون األمنية،
والتنشئة االجتامعية االحرتافية للعسكريني ،مع التشديد عىل أ ّن أفراد
القوات املسلحة ليس لهم دور سيايس باستثناء اإلدالء بأصواتهم.

66اإلصالحات العسكرية:
التسلسل والتدخل
يتطلب مختلف األوضاع أنوا ًعا مختلف ًة من اإلصالحات العسكرية.
وميتد نطاق املهامت األساسية لبناة الدميقراطية من بناء جيوش
مستقلة جديدة عىل األسس املتزعزعة أو الغائبة التي تركتها القوى
وصول إىل تقليص استقاللية القوات املسلحة
ً
االستبدادية وراءها،
تقليصا جذريًا يف البيئات التالية ألنظمة
وامتيازاتها وحجمها
ً
بريتورية .وميكن لتسلسل اإلصالحات الدفاعية املدروس أن يكون
بالغ األهمية يف ضامن التزام الجيش وتعاونه .كام أ ّن التشاور
مع كبار الضباط من ذوي العقلية الدميقراطية بخصوص تفاصيل
دليل عىل رغبة الدولة يف أن
اإلصالحات وترتيبها ،يكون يف العادة ً
تضع وجهات نظر القوات املسلحة يف الحسبان .ورمبا يشجع عىل
إرساء مناخ مريح بني املؤسسات .وبالطبع ال تعني هذه املحادثات
أ ّن الحكومة مجربة عىل األخذ بنصيحة جرناالتها ،إال أنّها تساعد عىل
فهم أفضليات الضباط األعىل رتب ًة وهي يف العادة مفيدة للطرفني.
ومن املتوقع أن تتبنى النخب العسكرية التي تستشريها الدولة
بصورة وثيقة ،تلك اإلصالحات الدفاعية املحتملة عىل أنّها صادرة
عنها حتى إن مل توافق عىل كل تدبري مبفرده .وهو أمر يصعب توقعه
مع النخب التي ت ُستبعد من دائرة التشاور.
ينبغي للدولة اتخاذ خطوات عديدة أخرى؛ مثل تقليص وجود القوات
املسلحة يف العاصمة واملراكز السياسية األخرى ،وتطوير منظامت
سياسية قادرة عىل حشد جامهري من املؤيدين للمساعدة يف تفادي
املحاوالت االنقالبية املحتملة .كام يُنصح القادة املدنيون بأن يسايروا
القوات املسلحة ،ويحرضوا احتفاالتها ،ومينحوا امليداليات ،ويشيدوا
نبل ،وهي إمياءات
بالجنود بوصفهم ميثلون فضائل األمة األكرث ً
قليل أو ال تكلّف شيئًا ولكنها عظيمة النفع يف خلق عالقات
تكلّف ً
مدنية – عسكرية صحية.
ويف وضعٍ مثايل ،ينبغي إنهاء مشاركة الجيش يف االقتصاد .ويف الوقت
نفسه ،فإ ّن للتسلسل أهمي ًة حاسمةً؛ إذ يجب دراسة املسائل العملية
قبل الترسع يف جعل مامرسات الجيش التجارية ممنوع ًة مبوجب
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القانون .وعىل سبيل املثال ،إذا كانت املوارد التي يجنيها الجيش من
نشاطاته التجارية ت ُستخدم لدفع نفقات تشغيلية حيوية ،فمن أين
ستأيت األموال الالزمة لتغطية تلك النفقات؟ إن مل يتوافر جواب مقنع
لهذه املعضلة يتمثل بوضع جدول زمني النسحاب الجيش تدريجيًا
من االقتصاد ،فعىل الدولة أن تجد املوارد الكفيلة بالتعويض عن
اإليراد املفقود ،خالل املدة املقررة .ومع ذلك ،فإ ّن التقيد بالجدول
التوصل
الزمني برصامة أمر ال يُنصح به ،ورمبا يكون من الرضوري
ّ
إىل حلول وسط من أجل الخري العام عىل النطاق األوسع ومن أجل
التوطيد الدميقراطي.

يجب أن تكون للدولة قدرة اإلرشاف عىل ترقية أعىل أفراد القوات
املسلحة رتب ًة (يجب أن يوافق املسؤولون املدنيون املختصون عىل
الرتقيات إىل أعىل من رتبة عقيد ركن "كولونيل" يف الجيوش الصغرية
واملتوسطة الحجم ،ورمبا يجب الحصول عىل هذه املوافقة بالنسبة
إىل الذين تتم ترقيتهم إىل أعىل من رتبة جرنال بنجمتني يف الجيوش
الكبرية) .ويف الوقت نفسه ،إذا اعرتض السياسيون عىل ترقيات،
فعليهم أن يتأكدوا من أ ّن حجتهم مبنية عىل أدلة دامغة بخصوص
عدم الكفاءة االحرتافية للمرشح املعرتض عليه ،أو بخصوص مواقفه
السياسية املتعارضة مع عالقات مدنية – عسكرية دميقراطية .وعىل
السياسيني عدم التدخل يف الرتقيات الروتينية ألصحاب الرتب الدنيا،
كام عليهم عدم الوقوف يف وجه التعليم العسكري وتدريب الجيش
وشؤونه االحرتافية ما مل يتعارض ذلك مع القيم الدميقراطية األساسية.

77االستفادة من الخبرة العسكرية
ٍ
تضحيات كبري ًة من أجل تعليم قواتها
تق ّدم الدول واملجتمعات
املسلحة وتدريبها وتجهيزها واإلنفاق عليها بطرق أخرى .ولذلك،
فإ ّن تهميش الضباط العسكريني بعدم طلب نصحهم يف عملية وضع

94
فضل عن اإلسرتاتيجية العسكرية،
السياسة الدفاعية أو الخارجيةً ،
هي سياسة مدنية غري مسؤولة وإهدار للموارد العامة .وبعبارة
أخرى ،فإ ّن الضباط يكتسبون معرفتهم التخصصية مقابل تكلفة
باهظة يتحملها دافعو الرضائب الذين يحق لهم الحصول عىل مردود
من استثامرهم.
ويف نهاية األمر ،تتوقف هذه التوصيات عىل األوضاع املحلية؛ فام
يكون منطق ًيا يف سياقٍ ما رمبا ال يكون منطق ًيا يف سياق آخر .والقيادة
الجيدة عامل مساعد مثلها مثل القوانني الجيدة ،واإلصالحات الدفاعية
املعقولة ،واملشاركة الربملانية النشيطة ،واملشاركة املجتمعية ،وما إىل
مهم .وعلينا أن نعرتف،
ذلك .وكام هي الحال دامئًا ،فإ ّن للح ّظ دو ًرا ً
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يف نهاية املطاف ،مهام كان ذلك مخي ًبا لآلمال ،بعدم وجود خريطة
طريق آمنة من الحرائق يف اتجاه الدميقراطية.
ال وجود لدميقراطية مثالية ،وال وجود لعالقات مدنية – عسكرية
مثالية .صحيح أ ّن الدميقراطيات تظل منشغل ًة دامئًــا بعملية
الدمقرطة؛ فهذه عملية مستمرة ،بحيث أ ّن أوضا ًعا جديد ًة تتطور
ٍ
تحديات جديد ًة تتطلب إعادة تفكري
مع تغري األزمنة ،منتج ًة
ٍ
وتحسينات مستمرةً .والهدف األهم هو مواصلة التقدم
وتصويبات،
نحو ذلك املثال امل ـراوغ ،أي الدميقراطية املثالية .وإذا استطاع
السياسيون مواصلة هذا التقدم ،فإنّهم سينجحون يف النهاية يف
تحسني دميقراطياتهم وبناء جيوش تكون دميقراطي ًة حقًا.

