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يعتمد ويليام تايلور ،عىل خربته يف املجال العسكري واالستخبارايت،
فقد عمل مع أجهزة االستخبارات األمريكية ،وكان أستاذًا مساع ًدا
يف السياسة الخارجية األمريكية يف األكادميية العسكرية األمريكية يف
أساسا،
ويست بوينت ،واكتسب معرفته يف التفكري العسكري العريبً ،
من خالل عمله مستشا ًرا عسكريًا لكتيبة املشاة العراقية ،إىل جانب
عالقاته الواسعة بهذا املجال ،وحواراته مع قرابة خمسني من الخرباء
فضل عن تعمقه يف دراسة أعامل
العسكريني من املنطقة العربيةً ،
العديد من الباحثني والكتّاب وتحليالتهم املختلفة ألحداث الربيع
قسم الكتاب إىل فصول مختلفة؛ يُعالج
العريب ودور الجيوش فيها .يُ ّ
أحدها مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف املنطقة العربية يف
املايض واملستقبل ،بينام تُق ّدم الفصول األخرى "دراسة حالة" للوضع
يف سورية ،ومرص ،وتونس ،وليبيا .كام يق ّدم الكاتب يف فصل خاص
نصائح موجهة إىل وزارة الخارجية األمريكية للتأثري إيجابيًا يف رسم
سياساتها يف املنطقة العربية ،وأخ ًريا يسترشف الكاتب املستقبل من
خالل تحديده مآالت أوضاع الجيوش يف املنطقة العربية ،مقد ًما
سيناريوهات مختلفة وتفصيلية لرتكيبتها وأدائها.

خاص ،ثورات "الربيع العريب" وردود الجيوش
يعالج الكتاب ،عىل نحو ّ
أو مواقفها منها ،من خالل مساندة األنظمة التسلطية أو الوقوف مع
مطالب الشارع .ويق ّدم رش ًحا مستفيضً ا للعوامل واألسباب املختلفة
التي أ ّدت إىل هذه املواقف .وعىل الرغم من اعرتافه بصعوبة
الخوض يف تفاصيل اتخاذ املؤسسات العسكرية للقرارات ،فإنه يركّز
يف فصول كتابه كاف ًة عىل أ ّن درجة الرقابة عىل املؤسسات العسكرية
من ناحية ،ومصالحها من ناحية أخرى ،هام العنرصان األساسيان
لتفسري مواقفها من االنتفاضات الشعبية .ويلخص الكاتب "املصالح"
مبجموعة من العنارص األساسية املتمثلة باملركز االجتامعي للعسكر،
والتمويل ،واملعدات ،واالستقاللية يف اتخاذ القرارات .أ ّما الرقابة،
فيدخل يف إطارها تأثري العادات الوطنية واالجتامعية يف ثقافة
العسكر ،وأماكن الخدمة وبُعدها الجغرايف عن جامعاتهم ،والرقابة
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التي ميارسها عىل ميزانيتهم السياسيون ،ورقابة املؤسسات الحكومية
عىل دورهم وسلطاتهم ،وتنظيمهم العسكري ،وسيطرة النظام عىل
مراكز اتخاذ القرار وتعيينات الضباط يف املراتب العليا ،والرقابة
الدستورية والقانونية عىل مهامتهم وميزانيتهم.
وبخصوص مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف املنطقة العربية،
يخوض الكاتب يف تفاصيل املايض ،ال سيام تركيبة الجيوش وسلوكها
ودورهــا السيايس ،بــد ًءا من الحقبة التي تلت الحرب العاملية
الثانية ،مؤك ًدا أ ّن الخوض يف املايض أمر أسايس لفهم الحارض
واسترشاف املستقبل.
يتناول الكاتب مسألة االنقالبات العسكرية وتدخالت الجيوش يف
الحياة السياسية ،مش ًريا إىل عوامل مختلفة مؤثرة يف هذا الصدد؛ مثل
الهوية الثقافية للعسكر ،واملصالح الشخصية والعسكرية ،وضعف
املؤسسات السياسية ،وحجم املؤسسة العسكرية وح ّدة التدخالت
الخارجية .كام اهت ّم الكاتب بتسليط الضوء عىل دور االنتامءات
الدينية واإلثنية واأليديولوجيات القومية يف التدخالت السياسية
للجيوش .ويضيف أ ّن الخيبات العسكرية وما صاحبها من إذال ٍل
وفقدانٍ لهيبة العسكر قد كان لها تأثري يف االنتفاض وخلع القادة
السياسيني .وبحسب رأي أنتوين كوردسامن Anthony Cordesman
الذي أشار إليه الكاتب ،فإ ّن فشل حركات الدميقراطية ،والشيوعية،
وحتى األيديولوجية الدينية يف ضامن التفاف الشارع حولهم لتحقيق
"حياة جيدة" ،قد أتاح للعسكر أداء دور سيايس وكسب تأييد شعبي،
بصفتهم املرشوع الوحيد البديل القابل للتحقيق .ويُشري الباحث
مرا ًرا إىل كتابات صامويل هنتغنتون  Samuel Huntingtonالذي
يدعو إىل تطبيق نظام "الرقابة الحيادية" لضامن أفضل وضع للعالقة
املدنية  -العسكرية يف الرشق األوسط؛ وذلك بتحديد فصل واضح
بني الحكم املدين واملامرسة العسكرية .فبحسب هنتغنتون ،عىل
القادة السياسيني تحديد السياسات واألهداف املرجوة من العسكر،
بينام يُرتك للعسكر تحديد الوسائل الرضورية واملالمئة للوصول إىل
هذه األهداف .ومن ثم ،عىل السياسيني ّأل يتدخلوا يف تفاصيل عمل
العسكر اليومية .ويف املقابل ،يبقى العسكر بعيدين عن املجال
السيايس ويكونون ق ًوى مهنية ،ال سياسية.
ويف إطار انتفاضات شعوب املنطقة العربية عىل حكامها املستبدين،
مل تُساند الجيوش املطالب الشعبية يف حال ارتفاع مستوى الرقابة
عليها وكون املصلحة املرجوة من دعم الثائرين منخفضة .وبهذا
عمر والقوى املسلحة التونسية مبنيًا عىل
جاء قرار الجرنال رشيد ّ
حسابات املصلحة عىل نحو ٍ
رئيس .فقد كسب الجيش من موقفه
يف مساندة مطالب الشارع شعبي ًة واحرتا ًما اجتامع ًيا أفضل مام سبق،
وارتفا ًعا يف موارده ومصادره ،واستقاللي ًة ونفوذًا سياس ًيا أكرب أيضً ا.
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بطل وطن ًيا بعد تغيري النظام .ويف
عمر بوصفه ً
وظهر الجرنال ّ
املقابل ،مل يكن هناك أي مصلحة فعلية للقوى املسلحة من
استخدام القوة وقتل املتظاهرين ،وهو أمر كان من املمكن أن
يؤدي حدوثه إىل فقدان التأييد الشعبي للجيش .وباختصار،
عنصي
بُنيت مساندة القوى املسلحة للمتظاهرين عىل حسابات ُ َ
املصلحة والرقابة املذكورين آنفًا.
وكان لهذين العنرصين ،أيضً ا ،الدور األسايس يف مساندة الجيوش
للنظام االستبدادي يف سورية .فوقفت نخبة الجيش مع النظام ،آخذ ًة
قليل من املكاسب وكث ًريا من الخسارة يف حال
يف الحسبان أن هناك ً
تغيري هذا املوقف .وقد كان لعقائدية الجيش ،ولرتكيبة األجهزة األمنية
املتنافسة بينها وارتباطها املبارش باألسد ،وأيضً ا التخوف العلوي من
الخطر السني ،دور كبري يف هذا اإلطار ،وال سيام يف ظل ازدياد الطابع
الطائفي للرصاع يف سورية وتخوف العلويني عىل وجودهم .ويتفق
الكاتب مع طرح ستيفن ستار  Stephan Starrالذي يقول إ ّن النظام
السيايس واألمني ،ومن ثم املجتمعي ،قد جرى بناؤه يف سورية مع
ويفس ذلك صمود األسد حتى
األخذ يف االعتبار لحظة الثورة هذهّ .
اليوم ،مستن ًدا إىل تحالفات النظام السوري مع روسيا وإيران وحزب
الله ،وإىل دعم مؤسسته العسكرية التي بقيت موالية له عىل الرغم
من الضغوطات الخارجية والداخلية أيضً ا .يُضاف إىل ذلك تحالفات
النظام مع األقليات الدينية األخرى؛ كاملسيحيني والدروز ،وكذا األمر
مع تجار السنة وطبقتهم األرستقراطية ،مذك ًرا بأ ّن بشار األسد وأخاه
ماهر كالهام تزوج امرأة منتمية إىل هذه الطائفة .وبخصوص عنرص
"املصالح" ،يعرتف الكاتب بأن مؤسسة الجيش كانت تسعى لتحسني
وضعها املؤسسايت واملجتمعي املرتدي ،لكنها وجدت أ ّن حظها سيكون
أوفر يف تحقيق ذلك من خالل الوقوف مع نظام األسد ،وليس مع
مطالب الشارع املتقلبة واملتنوعة .فلم يكن هناك من األسباب التي
تدفع النخبة العسكرية إىل توقع ازدياد استقالليتها ونفوذها السيايس
من خالل الوقوف مع مطالب الشارع ،بل إنها كانت "متخوفة حتى
املوت" من معارضتها النظام وما ميكن أن يحصل لها يف حال بسط
سيطرة "النظام العلوي" مجد ًدا عىل سورية.
ويف وضع مشابه لحال سورية ،وقفت قوى النخبة العسكرية مع
نظام القذايف يف ليبيا خالل ثورة 2011؛ إذ كان لعنرصي "الرقابة
املشددة" عليها و"مصلحتها املتدنية" يف تغيري الوضع دور أسايس
يف مساندة النظام .وقد حصلت انشقاقات للعديد من األشخاص
والقطع العسكرية ،يف املنطقة الرشقية أكرث من املنطقة الغربية،
خصوصا ممن كانت لهم مصلحة يف تغيري الوضع .وقد تردد كثري من
ً
العسكريني يف حسم أمرهم من جهة االختيار بني النظام واملعارضة
حتى اتضاح الطرف الذي سيحقق مصالحهم أكرث ،أي املنترص .ويف

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ظل االمتيازات الكبرية التي يحظى بها الجيش املرصي منذ عقود
رصي الرقابة املحدودة
عىل نحو ميكن فيه الحديث عن حيازته عن َ
وقليل ليكسبه
واملصالح العالية ،ارتأى الجيش أن هناك كث ًريا ليخرسه ً
يف إطار أي ثورة قد ت ُسفر عن تغيري هذا الوضع .وهكذا كان موقف
الجيش حياديًا ومرتد ًدا إىل ٍ
حد ما أثناء اندالع الثورة األوىل عىل نظام
مبارك ،ومل يتدخل إال عندما شعر بأ ّن تردده يف التدخل قد يؤثر يف
مصالحه؛ األمر الذي دفعه إىل الوقوف مع الشعب وإجبار مبارك
عىل التنحي ،وال سيام بعد الضغوط األمريكية للقيام بذلك .ويف
عام  ،2013تدخّل الجيش مرة أخرى لتنحية الرئيس املنتخب محمد
مستغل التظاهرات العارمة التي جابت
ً
مريس ،وتقلد زمام السلطة،
الشوارع ض ّد حكمه ،ولكن تدخله هذا ُوصف بـ "انقالب عسكري"،
أكرث منه وقوفًا مع مطالب الشارع أو "ثورة شعبية" .وأشار الكاتب،
يف هذا السياق ،إىل أ ّن اإلدارة األمريكية قد عجزت عن التأثري يف
قرار تدخل الجيش املرصي يف عزل رئيس منتخب دميقراطيًا ،عىل
الرغم من تهديداتها بقطع املساعدات املالية والعسكرية الضخمة
للجيش املرصي.

يؤكد الكاتب أ ّن دور املؤسسة العسكرية قد تغري منذ االنتفاضات
التي شهدتها املنطقة العربية خالل السنوات املاضية ،فلن يكون
رصا عىل حامية األنظمة ،بل سيكون
دورها ،من اآلن فصاع ًدا ،مقت ً
مبنزلة ال َحكم خالل االنتفاضات الشعبية ،من خالل قرارها املرتبط
بكيفية االستجابة ملطالب الشارع .وسيكون لردودها أث ٌر يف الحركات
الدميقراطية يف املنطقة واألوضاع األمنية واالقتصادية ،ومن ثم يف
التأثري يف املصالح األمريكية .واألمر اليقني أ ّن السنوات املقبلة ستشهد
أيضً ا تحركات للشارع وتغيريات سياسية وإسقاط أنظمة وإفراز
أخرى وأ ّن دور املؤسسة العسكرية ،سواء وقفت مع األنظمة أو مع
حاسم يف هذا اإلطار.
مطالب الشارع ،سيكون
ً

مراجعات وعروض كتب
الردود العسكرية على االنتفاضات العربية ومستقبل العالقات المدنية  -العسكرية في الشرق األوسط:

وبذلك يهدف الكاتب ،من خالل تحليله القرارات العسكرية املتخذة
سابقًا أثناء االنتفاضات ،إىل تقديم رؤية تحليلية واسترشافية ملا
سيكون عليه ترصف املؤسسات العسكرية يف السنوات القادمة.
خصوصا ،إىل ص ّناع القرار الغربيني ،وال سيام يف الواليات
وهو يتوجه،
ً
املتحدة ،ملساعدتهم عىل فهم الرتكيبة الجيوسرتاتيجية املعقّدة
لهذه املنطقة ومختلف العوامل والقوى املتنافسة الساعية للسلطة،
مبا يف ذلك اإلســام بشقيه السيايس والجهادي ،وال ـراع الديني
الشيعي  -السني ،ودعاة املحافظني عىل التقاليد العربية واملنادين
بتطبيق مناذج التحديث الغربية ،وبني النخبة والطبقة الشعبية،
وبني جيل الشباب املتمدن والطبقة األرستقراطية .وهنا يتساءل
الكاتب :هل ميكن أن تنجح أي قوة من هذه القوى يف السيطرة
وبسط السيادة؟ أم أنه سيكون هناك تحالفات بني بعض هذه القوى
عىل نحو ميثّل منوذ ًجا جدي ًدا للسيطرة؟ وما هو الدور الذي ستؤ ّديه
املؤسسة العسكرية يف هذا الرصاع التنافيس عىل السلطة والسيادة؟
يستفيض الكاتب يف الحديث عن دور الواليات املتحدة وعالقتها
باملؤسسات العسكرية يف املنطقة العربية وتأثريها ،وال سيام من خالل
تدريب لضباط
فضل عن برامج
الدعم العسكري باملعدات واألموالً ،
ٍ
من هذه املؤسسات العسكرية واألمنية يف الواليات املتحدة .وإذ
يعرتف بأ ّن ما تلقوه من برامج قد أسهم يف تعزيز ثقافة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،فإ ّن ذلك مل مينعهم ،بحسب املصلحة ودرجة الرقابة
واالنصياع ،من املشاركة يف أعامل قتل املتظاهرين وارتكاب انتهاكات
أخرى فظيعة لهذه الحقوق يف أوقات االنتفاضات ،كام مل يكن
للنفوذ األمرييك أي تأثري ملموس يف سلوكهم خالل فرتات الفوىض.
ويؤكّد الكاتب أ ّن استقرار الرشق األوسط وشامل أفريقيا هو يف غاية
األهمية والتأثري يف املصالح الوطنية اإلسرتاتيجية واالقتصادية للواليات
املتحدة .ومن بني هذه املصالح يذكر مسألة عدم إعاقة التجارة
الدولية ،وتعزيز حقوق اإلنسان ودمقرطة الرشق األوسط ،والحرية
الدينية ،والتعاون األمني يف مكافحة اإلرهاب والجرائم املنظمة .وإذ
يؤكّد الكاتب أ ّن املستقبل غري واضح املعامل ،فإنّه يش ّدد عىل أهمية
استمرار تدخل الواليات املتحدة بطريقة ذكية للحفاظ عىل مصالحها
يف هذه املنطقة .وهكذا سيساعدها هذا الكتاب عىل تحقيق ذلك
من خالل توجهه إىل ص ّناع القرار لتسليط الضوء عىل دور املؤسسة
العسكرية يف املنطقة العربية ،وكيفية استغالله يف تعزيز مصالحها
مستقبل .ويأيت هذا الكتاب يف وقت تتعرض فيه الواليات املتحدة
ً
النتقادات شديدة حول غياب إسرتاتيجية واضحة وشاملة لسياستها
يف الرشق األوسط ،ولنفاقها املتبني من خالل ادعائها الدفاع عن قيمٍ
ت ُخالفها بسلوك سياستها الخارجية الحالية ،كام تبني من موقفها إثر
استخدام نظام األسد السالح الكياموي يف غوطة دمشق .فمحاولة
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أمريكا املصالحة بني قيمها من ناحية ،ومصالحها يف الرشق األوسط
من ناحية أخرى ،سيكون مؤذيًا لسمعتها يف الداخل والخارج .ويف
حال التعارض بني القيم واملصالح ،فعىل أمريكا أن تحاول الترصف
بطريقة براغامتية ،محاول ًة رشح عدم الرتابط املذكور يف سياق الرشق
بدل من اتباع سياسة النفاق .وأخ ًريا ،ينصح
األوسط وتعقيداتهً ،
الكاتب الواليات املتحدة بالتعامل مع الرشق األوسط كام هو ،وليس
كام تأمل أن يكون ،ومن ثم الكف عن التأثري يف السياسات الداخلية
للدول ،مبا أ ّن التغيري املستدام ال ميكن أن يأيت إال من داخل كل دولة،
وليس من خالل ما متليه القوى الخارجية.
وعن مستقبل الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،توقّع الكاتب استمرار
معاناة أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة ج ًدا خالل السنوات أو حتى
العقود القادمة ،مش ًريا إىل تداعيات االنتفاضات وآثار األوضاع التي
شهدتها املنطقة ،بعد سنة  ،2011يف االستقرار والوضع االقتصادي،
وما يتبعه من استمرار البطالة خاصة يف صفوف الشباب ،وعجز
الحكومات عن تأمني الغذاء املالئم والضامن الصحي والتزويد
بالوقود ومصادر الطاقة ،وما سيصاحب ذلك من استياء عام .ويؤكد
أ ّن األحــداث األخــرة قد أظهرت الخالفات الجوهرية إىل العلن
(كالخالفات الدينية والعرقية واإلثنية) يف املجتمعات العربية حول
طبيعة الحكم لتحقيق "حياة أفضل" .ويف ما يتعلق بالسيناريوهات
املتوقعة ملستقبل الجيوش العربية ،فإن الكاتب مل يستبعد أيًّا منها،
مؤك ًدا مرة أخرى أ ّن عنرصي "الرقابة" و"املصالح" سيكونان حاس َمني
يف ردود الجيوش املستقبلية عىل االنتفاضات الشعبية .وتح ّدث
الكاتب عن سيناريو مثايل للعالقات املدنية  -العسكرية ،تكون فيه
املؤسسة العسكرية غاية يف املهنية والحياد ،وخاضعة للمساءلة
رشبة لثقافة حقوق اإلنسان وحرياته ،وذلك
وللسلطة املدنية ،ومت ّ
ظل حكومة منتخبة دميقراطيًا .ويف املقابل ،أشار إىل سيناريوهات
يف ّ
أخرى تكون فيها القوى العسكرية غري مهنية ومرشذمة وضعيفة؛
يف ظل حكومات هشة وفاشلة ومؤسسات حكم فاسدة ،وانتشار
للفوىض واإلرهاب واالحتقان الديني والطائفي ،وعجز عن تطبيق
املصالحة الوطنية .ويف سيناريو آخر ،يكون الحكم فيه لفئة دينية
مسيطرة عىل مقاليد الحكم ،مبا يف ذلك املؤسسة العسكرية التي
ستكون ذرا ًعا أمن ّي ًة للنظام الحاكم عىل حساب تهميش حقوق بقية
املواطنني وانتهاكها .وتساءل أخ ًريا ،هل ستُبنى الجيوش بطريق ٍة
مشابهة للحالة اللبنانية التي يراعى فيها الرتكيبة الطائفية للبالد؟ أم
أنه سيتم استبعاد بعض املجموعات الدينية واإلثنية عىل نح ٍو يضمن
حامية نظام عدم املساواة االجتامعية؛ ومن ثم االمتيازات القامئة
وضامن استمرار األنظمة االستبدادية؟ أم أننا سنشهد مؤسسات
عسكرية حيادية ودميقراطية؟

صـدر حديـ ًثا

المؤلف :فالح عبد الجبار

دولة الخالفة :التقدم إلى الماضي،
"داعش" والمجتمع المحلي في العراق
يف كتابه دولة الخالفة :التقدم إىل املايض ("داعش" واملجتمع املحيل يف العراق)،
الصادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( 464صفحة بالقطع الوسط،
ومفهرسا) ،ينطلق الباحث العراقي فالح عبد الجبار من تحليل الدولة "العراقية"
موثقًا 
ً
عىل تحليل املجتمع املحل
ِّ
حا لرتكيز البحث
الفاشلة وتيار دولة الخالفة ،بتوصيفه ُ
مفتَتَ ً
والت هذه التَّمثُّالت قبل صعود داعش
العراقي يف متثُّالته لصورته الذاتية ومحنته ،وتح ُّ
وبعده ،والتفاعالت بني املجتمع املحيل وأجهزة دولة الخالفة ،من املحاكم الرشعية إىل
متاسا بالحياة اليومية.
أجهزة الحسبة وديوان بيت املال ،وهي األجهزة األكرث
ً

