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 م�خص  

�س�� كتاب ا�جيش والسياسة.. إش�اليات نظر�ة ونماذج عر�ية، إ�� البحث �� عالقة ا�جيش بالسياسة، ويسلط 

ع��   باألساس  تطور الضوء  املؤلف  يرصد  ا�حكم،   �� ا�جيش  بتدخل  بھ  تم��ت  الذي  واملسار  العر�ية  التجر�ة 

التار�خ، و� أنھ ال  قالظاهرة العسكراتية ع��  إذ يدافع عن أطروحة مفادها  ارب املوضوع من زاو�ة نظر�ة محضة، 

 .يوجد جدار فاصل ب�ن ا�جيش والسياسة

 

Abstract  

This Book the Army and Politics seeks to analyze the theoretical and Arabic patterns. It sheds light 

basically on the Arab political experience and its remarkable path. Meanwhile, it seeks to display the 

entering of the Army to take executive authority. This thesis argues that there is no separation 

between the Army and Politics in the Arab political experience . 
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 اس��الل 

يدخل ضمن كنفها  دفاع عن أمن الدولة واستقرارها، حيث  عادة ما ��تم املؤسسة العسكر�ة بتنظيم ا�جنود وال  

الوضع  أن  ع�� الطاعة بموجب تراتبية وا�حة، إذ    مجموعة من الكتائب والفيالق وغ��ها من التشكيالت املدر�ة

ات الدولة شأنھ �� ذلك  شأن مؤسسات  س االعتباري ل�جيش �� الدولة ا�حديثة �ستمد من �ونھ مؤسسة من مؤس 

، هذا �� ما يتصل بالدول ا�حديثة، وا�حال أنھ عندما نحاول قياس ..، ا�ح�ومةالقضاء، ال��ملان  :السيادة األخرى 

حقيقة تف�ح أش�ال تدخل ا�جيش �� مراكز القرار عن    ،إزاء العملية السياسية�� الدول العر�ية    حيادية ا�جيش

لمفاده رمز  ا�جيش  أن  للتنميةا  وأداة  الوطنية  من    1لوحدة  �عزز  الذي  السياسة  األمر   �� ع�� تدخلھ  وسيطرتھ 

 . ال�جوء إ�� االنقالبا�حكم ولو اقت�ىى األمر 

إن ا�جيش ها هنا �� الدول العر�ية �عبارة فؤاد إ�حق "جيش عقائدي" مّعد ال ألداء دوره ع�� ا�حدود فحسب    

ال�ي تدّر �� بناء ا�جتمع وتطو�ره، �� هذه ا�حالة ت��ز فكرة املشاريع االقتصادية العسكر�ة  أيضا  و�نما للمساهمة  

ما يجعل ا�جيش أقرب إ�� دولة داخل الدولة كما هو ع�� ا�جيش مصادر دخل ال تمّر ع�� امل��انية العامة للدولة،  

موضع شرف  � االجتما�� واالقتصادي و وسيلة لل���و�حاها    عشية، إذ  يصبح ا�جيش ب�ن  2ا�حال مع تجر�ة مصر

 واع��از يجعل من ا�جّندين �� صفوفھ ينظرون إ�� الساسة نظرة الالمباالة واالزدراء. 

الذين اشتغلوا ن �من ب�ن أبرز الباحث " يز�د صا�غ". �ان وضوع ا�جيشقليلة �� الدراسات العر�ية ال�ي أنجزت �� م  

إذ �عد   العر�يةع�� الظاهرة العسكراتية،  "الصناعة العسكر�ة  الذائع الصيت  مرجعا يقدم صورة �املة   3"كتابھ 

��ا، و�شر �� املوضوع دراسات  عن واقع ا�جيوش العر�ية واأل�عاد الفنية والعملية والتنظيمية واالقتصادية ومآال

ا�جي عالقة   �� البحث  أهمية  ازدياد  إن  بل  هذا،  يومنا  إ��  با��ا   �� مرجعية  تزال  ال  بالسياسةعّدة  تقت�ىي ش   ،

ة: لسد الثغرات ال�ي اع��ت دراسة هذا املوضوع. �� هذا السياق �عد كتاب "ا�جيش والسياس مواكبة علمية جادة  

نت  من الكتب ال�  لعزمي �شارة  4إش�اليات نظر�ة ونماذج عر�ية"
ّ

عالقات ا�جيوش العر�ية بالسياسة، دراسة  ي دش

م فرضية  ع��  خاللھ  من  يدافع  النامية    فادها إذ  الدول   �� ول�جيوش  والسياسة.  ا�جيش  ب�ن  فاصل  يوجد  ال  أنھ 

الفرضية ما �عزّزها داخل م�ن الكتاب، فإن مناقشتنا لھ ستتم   ور �� بناء الدولة. و�ذا �ان لهذهد   ثاة حديواملستقل

 حسب ا�حاور التالية: 

 السلطة بالقوة والقوة ألجل السلطة   أوال:

معيار   أن  الدفاع عن أمن البالد واستقراره، إذ تلتصق عبارة القوة دائما با�جيوش نظرا للمهام املو�ولة لها و��     

قياس درجة قوة الدولة من عدمها يرتبط �� األغلب األعم بقوة ا�جيش وكيفية اشتغالھ، من هذه الفكرة بالذات  

 مسألة رغبة الدول �� الر�ادة العسكر�ة. لو انطلقتنبع 
ّ

ز ع�� دراسة ا�حالة نا من الكتاب الذي ب�ن أيدينا والذي يرك

 
 .1990دار الساقي   العسكر والحكم في البلدان العربیة، الطبعة األولى  في ، فؤاد إسحق الخوري،  یدافع عن ھذه الفكرة،   -1
كــارنیغي للشــرق األوســط، علــى الــرابط التــالي،   -فــوق الدولــة: جمھوریــة الضــباط فــي مصــر، مركــز مــالكوم كیــر فـي ھــذا الصــدد أنظــر، یزیــد صــایغ،  -2

https://bit.ly/2kIJB7p   2022أكتوبر  7شوھد یوم  . 
 .1992یزید صایغ، الصناعة العسكریة العربیة، مركز دراسة الوحدة العربیة، الطبعة األولى   -3
 .2017عزمي بشارة، الجیش والسیاسة: إشكالیات نظریة ونماذج عربیة، المركز العربي لألبحاث ودراسة السیاسات، الطبعة األولى   -4

https://bit.ly/2kIJB7p


 
 ..العسكرما وراء وظیفة 

 قراءة في كتاب الجیش والسیاسة 

 

 

 
2022 بر أكتو 21   

 
4 الصفحة     

إ��   الن��ينا  العالقات  العر�ية  وع��  العر�ية  ا�جيوش  ��ا  تقوم  ال�ي  األعمال  ع��  كب��  �ش�ل  ز 
ّ

يرك األخ��  هذا  أن 

 . الديناميكية ال�ي تر�طها بالسلطة

الذي    ا�جيش موضوع الدراسة هو ا�جيش النظامي  ع�� أن  "ال��ضة املعاقة "  كتاب  �� الفصل األول يركز صاحب   

و�� محاولة منھ للتحقيب يرى ��   نواة من ا�ح��ف�ن املتفرغ�ن ل�حياة العسكر�ة �� زمن السلم وزمن ا�حرب،  ھحول

ج أول  االنكشاري  تمّ�� عا�جيش  الذي  التار�خ   �� نظامي  السابق.  يش   �� والفاتح�ن  الغزاة  جيوش  صعيد ن  وع�� 

خالل   العسكراتية  للظاهرة  األمر��ي  التنظ��  املؤلف  يدحض  ومهنة،  حرفة  �ونھ  ب�ن  ا�جيش  توصيف   �� التمي�� 

 .للتحليل من�جا �ونيا ال �ش�ل   باعتبارهالباردة ا�حرب ف��ة 

الصدد     هذا   �� هنتنغتون  املؤلف  �ستحضر  صامو�ل  والدولة""  كتاب  إ��   5ا�جندي  خاللھ  من  يخلص  والذي 

الضباط �ش�لون مهنة مثلهم مثل ا�حام�ن واألطباء، ولفظ م�ي بالنسبة لعزمي �شارة ليس عكس  فكرة مفادها أن 

بل الدارج،  االستخدام   �� إنھالهاوي  مجموعة    ،  ع��  تقوم  ملهنة  انتماء  عن  �عّ��  واأل مصط�ح  القواعد  خالق، من 

 �� إدارة العنف واملسؤولية وال�ور�وراتية (أي جسم متاضد).تتج�� ا�خ��ة، وخ��ة ا�جيش هنا تون �� ي�خّصها هنتغ

ويستفاد من ملوريس يانوفيتس    6"ا�جندي امل�ي"ومن أجل قراءة أخرى لألدبيات املشا��ة �ستد�� املؤلف كتاب    

بالسيطرة املدنية ع�� ا�جيش والشؤون العسكر�ة، إذ يرى  أطروحتھ أ��ا أولت أهمية للنجاعة العسكر�ة وعالق��ا  

والدولية  ا�حلية  البيئت�ن  مع  والتفاعل  ا�جتمع   �� السائدة  القيم  ع��  بانفتاحھ  املهنية  يتجاوز  ما  ا�جيش   ��

ذي  املتغ��ت�ن فاملهنية بالنسبة لھ كما حددها هنتغتون ليست قيما ثابتة، و�بدو �� نقد صاحب الكتاب للتنظ�� ال

املصداقية كث�� من  ��    ،وضعھ هنتغتون  و تكمن  املرحلة  وأ رغبة هتنغت سياق  األمر�كية  العسكر�ة  تفوق   �� ن ون 

 اليؤثر اللي��اليون �� مهنية ا�جيش األمر��ي.

التصنيف      هذا  حالة  بخالف  الكتاب  ا�جيش  يناقش  ��  �سييس  املؤلف  يرى  مسألةوال  �سييسھ  بليغة   حالة 

ا�خطورة، إذ يقول" من املمكن أن ي�ون ا�جيش مسّيسا، بفعل �سييس قادتھ أو أفراده بوصفهم مواطن�ن، لكن ال  

ا�حز�ي�ن د للعمل والتنافس  ي�ون محّز�ا، حيث �سمح  أن  �� يجوز  بالسياسة   ا�جيش  ب�ن عالقة  اخلھ"، والفرق 

لي�ون  ا�حالة األو��  �� أنھ ��    الديمقراطية، يكمن  الدول الديمقراطية وغ��
ّ
ية عا ع�� قضايا السياسة ا�خارجمط

النظر   �غّض  الدولة  يخدم سيادة  أنھ  ا�ح�ومة  و��ن  بينھ  والفرق  املنتخبة،  املؤسسات  بأوامر  و�أتمر  والداخلية، 

ففي   .�حالة الثانية م�خرا �خدمة أحزاب حاكمة �عتنق عقائدها تحديداعمن انتخب ل�حكم، �� ح�ن ي�ون �� ا

فا�جيش   ا�جزائر)،  حالة   ) ا�حقيقة   �� يحكم  لم  و�ن  ا�حكم   �� األساسية  القاعدة  ا�جيش  ش�ل  العر�ية  البالد 

سيان   واألمر  الوط�ي،  التحر�ر  �حركة  امتداد  اعتباره  نتيجة  ا�جزائر   �� الدولة  ب�ى  من  هو  للمؤلف  مع  بالنسبة 

والعراق   سور�ة  �ون   �� االختالف  مع  ومصر  وسور�ة  تحز�ب العراق  �عملية  �ش�ل   مّرا  النظام  وعسكرة  ا�جيش 

 متواز. 

 
5- Samuel P. Huntington, The Soldier and the state: The Theory and Politics of civil-military Relations ( Cambridge: 
Belknap press of Harvard university press,  1985). 
6- Morris . Janowitz. The Military in The political Development of New Nations: An Essay in comparative Analysis 
(Chicago: University of Chicago press, 1964). 
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للتدخل   للعسكر  ا�جال  يف�ح  باألساس  النقطة  ا�حكم. و�ص  �� هذه  ع��  والسيطرة  السياسة  بأخرى  ��  أو  ورة 

فعا دور  للعسكر  كبح  يصبح   �� املدنية  ل  مصداقي��االنخب  من  وعدم   .والنيل  االقتصادية  األزمات  تواتر  ومع 

النخبةثت�ا و   ف  والبطالة  الفقر  حّدة  ازدياد  إ��  إضافة  األزمات،  هذه  حل  أجل  من  الطبقة السياسية  ضعف 

أداة للتعب�� عن قدرتھ   يصبحوتزداد قوة ا�جيش، إذ  تنجح االنقاالبات العسكر�ة  الوسطى وهشاشة بنية الدولة،  

بفرض العام ع�� ا�خاص والوط�ي ع�� الفئوي والدولة ع�� الفئات املتنازعة،  تدخل ضمن هذه ا�حالة االنقالبات  

�ل  �� جرت  ومور�تانيا،    من  ال�ي  حماية السودان  هاجس  يحركها  أخرى  خلفية  ذات  انقالبات  املقابل   �� وتحدث 

�س�ى حسب ال�اتب انقالب مؤسسة ا�جيش من داخل النظام ع�� العملية   امتيازات ا�جيش املكتسبة �� ظلھ، إذ 

األع� ا�جلس  انقالب  بالذات  يجّسده  انقالب  وهو  السي�ىي السياسية،  الفتاح  عبد  بقيادة  املس�حة  للقوات   �

 . 1992جزائري بقيادة خالد نزار �� يناير  وتحرش ا�جيش ا�

األهمي   غاية   �� مسألة  إ��  الكتاب  صاحب  ب�ن �ش��  فيما  ا�حاصل  االلتباس  فك   �� املن�جية  بمحاولتھ  ترتبط  ة 

إ��االنقالب والثورة، والدراسة   النظام، واالنقالب الذي    �س��  القيادة وا�حفاظ ع��  لتغي��  ب�ن االنقالب  التمي�� 

الغالب �ستو�� عل��ا    �� الثورة  �انت  أنھ و�ن  �غي�� اجتما��، ع��  أيديولوجيةيأ�ي ضمن عملية  الثورة   قوى  مثل 

فإ��ا من زاو�ة أخرى  اإليرانية،  والثورة  تثبت قدر��ا   البلشفية  ا  ع��  لم  الديمقراطية�سهيل عملية  إ��  أو   النتقال 

النظام إ�� أنظمة شمولية، ،  �غي��  أو  إ�� فو�ىى  إ�� عزمي �شارة مخاطرة ك��ى يمكن أن تقود  بالنسبة  فالثورات 

بدأت بإصالح وان��ت إ�� �غي�� النظام،   التحوالت الديمقراطية �� العالمة  ويعزز هذه الفرضية من منطلق أن غالبي

ثورة.   دون  من  ثوري"  �غي��  إ��"  يقود  قد  نفسھ  اإلصالح  أن  �ع�ي  ب�ن وهذا  ا�حّد  طمس  جرى  الوضع  وتحت هذا 

اره مقدمة لعملية �غي�� االنقالب والثورة وأض�� املزج ب�ن االنقالبية والثور�ة قائما بامتياز، ينظر إ�� االنقالب باعتب

 اجتماعية. 

 ثانيا: مركز�ة ا�جيش �� الدولة الثكنة.. مجال التدفقات أو عندما يصبح ل�جيش دورا �� السياسة  

الكتاب أن نمر    من السهللم يكن     تتبع محاور   �� ال�اتب ع��    ع��ونحن �س��سل  تدخل ا�حور الذي يركز فيھ 

  بنا أك�� �عود  هذا    يو�ح عزمي �شارة مصط�ح الدولة الثكنة، ول�ي    د عن  التوقف ا�جيش �� الشؤون العامة دونما  

عالم   ن العشر�ن، والذي احتمل من خاللھ�� مرحلة مبكرة من العقد الرا�ع من القر   "هارولد السو�ل "  إ�� تحليل

األمر��ي   نخباالجتماع  بوصول  وا�جتمع  الدولة  القرارعسكرة  صنع  عملية  إ��  أمنية  املنظومة   ة  إجهاد  نتيجة 

أ ومستمرة،  طو�لة  حروب  عن  الناجم  الدائم  التوتر  �سبب  ل�حرب.السياسية  الدائم  التأهب  حالة  ب    و 
ّ

فاملرك

الثكنة" "الدولة  يق��حھ السو�ل  الذي  عل��ا    7النظري  واملؤسسات ك�ل و�فرض  ا�جتمع  ا�جيش ع��  ف��ا  �سيطر 

واإلعالم  العل�ي  البحث  وتوجيھ  ا�حر�ات  تقييد  �شمل  حيث  العدو،  ضد  املعركة  خدمة   �� شاملة  �عبئة  عملية 

 والتعليم، ومبدأ القوة العسكر�ة.  

 
7- Voir:  Harold D. Lasswell, Essays on The Garrison State, Edited and with an introduction by jay Stanley: with a preface 
by Irving Louis Horowitz (New Brunswick, NJ; London: Transaction Publishers, 199).  
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ا   ف��ا ع��  الثكنة" و�فرض  "الدولة   �� املنا��  �افة  ا�جيش ع��  العسكري  ال�جتمع االنضباط  تط�� هيمنة  شبھ 

وسر�ة املعلومات ونظام الطاعة العمياء وفرض العمل بالقوة بإخضاع اإل�سان ملبدأ أع�� منھ، إ��ا ��ذا الوصف 

رى محط نقد الذع باعتبارها خطرا  حسب ال�اتب تتجاوز الدولة الديكتاتو�ة الشمولية، وتصبح ب�ن الفينة واألخ

الديمقراطية بالدول  ع��    محدقا  يصبح  حد  واملتخلفة  والذي  الثكنة  للدولة  البسيط  التوصيف  هذا  السواء. 

ياسية واالقتصادية واالجتماعية، رغم ��ديده لبنية الدول املتخلفة يبقى ا�جيش ف��ا مبتدى ومنت�ى العملية الس 

و�تج�� الديمقراطية،  بالدول  قارناه  ما  إذا  ضررا  األمر    أقل  املؤ   هذا  ضعف   �� ال�اتب  الدول  عند   �� سسات 

ا�جد�� مع بالتفاعل  إنتاج وحدتھ  ا�جتمع من  ن 
ّ

تمك ا�خارج. هااملتخلفة وعدم  النظام عليھ من  إ�� درجة فرض   ،

لذلك   م��ا،  والينبع  املؤسسات،  داخل  بنيو�ا  ليس  الوط�ي  ا�جها�عد  فالتماسك  تنظيما  ز ا�جيش    هو   األك�� 

 التجسيد ا�حقيقي للدولة.  

مّر  ع��  تقم  لم  الثكنة  فالدولة  الكتاب  صاحب  منظور  ال�ي   ومن  الفكرة  ح�ى  بل  السو�ل،  تصورها  كما  التار�خ 

و�رى  يتبناها هنتغتون وال�ي ترنو إ�� الفصل ب�ن السياسة واملهنة العسكر�ة �� الدول املتقدمة يدحضها املؤلف،  

راد إم�انية بروز أنموذج قر�ب للدولة الثكنة يكمن �� 
ّ
 فقط �� حدود التأث�� املتبادل ب�ن النمط�ن أنھ تنامت باط

 التجر�ة اإلسرائيلية �� إطار " ديمقراطيىة ��ودية".  

ال�اتب عن وظيفبنا    يؤّدي   النظري الذي يطرحھ  النقاش  التساؤل عن    ةهذا  إ��  دور هذه ا�جيوش بصفة عامة 

ية �� هذا الصدد ينطلق �عض الباحث�ن من فرضاألخ��ة ومجاالت تدخال��ا واألدوار ال�ي من املمكن أن تقوم ��ا،  

ع��  القدرة  لھ  دام  ما  جديدة  وسطى  طبقة  صعود  عن  �عّ��  باعتباره  التحديث  عملية   �� ا�جيش  دور  تحدد 

ت��  التماسك   يؤدي  �ونھ قوة منظمة قادرة ع��  أن  ا�حالة هذه  ا�جيش ضمن  الشع�ي، و�نتظر من  الدعم  جنيد 

 الدور الذي تلعبھ الطبقة الوسطى. 

العر�ي،  الفكرة أعاله �� خضم مع��ك�شّدد     أن ا�جيش استطاع   ع��  الصراع ع�� السياسة والسلطة �� العالم 

و��   وعصرنتھ،  النظام  تحديث  باب  من  واالجتماع  واالقتصاد  السياسة   �� و�تدخل  التوازن  يحدث    تأييداتأن 

األمر  متعددة   سيمك��الهذا  االستقالل  ا�حديثة  الدول  ع��  العسكر  سيطرة   " إن  مجتمعا��   سيقال  تطو�ر  ا  من 

)، وسيعت�� ا�جيش من أقوى الفرقاء السياسي�ن العامل�ن ع�� 1962و�التا�� ا�حفاظ ع�� سياد��ا" (إدوارد شيلز:  

(هل��ن:   الت�و�ن"  الوسطى ا�حديثة  )، بل إن (برغر: 1963الساحة و�مثل بدوره السيا�ىي تطلعات وآمال الطبقة 

الفرقاء السياسي�ن القادر�ن ع�� العمل السياس�ي الهادئ العقال�ي من ب�ن أبرز أنھ  )  يرى �� ا�جيش املصري 1966

 . 8والعلما�ي واملنطقي غ�� الرومنطيقي

و�ن �ان ش  يدحضها داخل م�ن الكتاب �� أن ا�جيهذه الفكرة ال�ي تو�� أهمية كب��ة ألدوار ا�جيش تجد ما    لعّل  

 القيم  أيضا ��  أك�� حداثة، وال �ع�ي أ��م   �ع�ي أن  فال  ،أك�� تنظيما، ونظام أك�� حداثة  �عّ�� عن نتاج ملؤسسة

فشلوا ح�ن ألقوا ع�� جهاز    ، فالعسكر �� الدول  العر�ية حسب ال�اتب  ھأقدر ع�� نقل قيم حديثة إ�� ا�جتمع �ل
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ال الب��وقراطية  ا�جيش  فأدوات  ا�جتمع  ومراقبة  التحتية  البنية  ومشروعات  االقتصاد  إدارة   �� وفشلوا    الدولة 

 . انشوء طبقة وسطى اقتصادي��يأ الظروف لالذي   �جتمع ا �� غياب دور يمكن أن تف�ح ا�جال للتحديث 

باعتباره يمثل  السيادة، أض�� �� ا�جتمعات العر�ية لدولة  مؤسسات اومع أن ا�جيش يحظى بم�انة هامة داخل    

قول  وسيالفالحية   حد  ع��  إذ  واالقتصادي،  االجتما��  لل����  لتقدم :  ال�اتبلة  الرئي�ىي  املسار  ا�جيش  يصبح   "

تحدد  وثقاف��ا  التقليدية  الب�ى  �انت  أن  �عد  وذلك  االجتما��،  السلم  إ��  صعودا  املهن  وأ�حاب  الفالح�ن  أبناء 

واالقتصادية"،   االجتماعية  م�ان��م  �غي��  من  وتمنعهم  سلفا  مصائرهم  وتقرر  حيا��م  هو مسار  األمر  هذا  إن 

تنشأ ب�ن الضباط املنتم�ن إ�� الطبقة الفالحية رابطة رفاقية �ش��ها    ، حيث مأمور�ة نجاح االنقالباتماسهل من  

ا�جامعة،  �� ت�ون  ال�ي  الطالب  بأخو�ات  فجأة  املؤلف  ا�جيش  أصبح  ا�حز�ية    هكذا  للصراعات  مر�عا 

و  ا�حكم  دواليب   �� أر�انھ  ل�ي يوطد  إال  بانقالب  ليقوم  يكن  املؤلف واإليديولوجية، ولم  يقول  بالسلطة،  االنفراد 

ضمن هذا السياق" الضباط �حظة انقال��م ال يقومون بالتخ�� عن ا�حكم ملص�حة حزب سيا�ىي إال نادرا.. و ما  

    يجري غالبا هو خلع الضباط الزي العسكري وارتداء الثياب املدنبة، بحيث يتقلدون مناصب ح�ومية كمدني�ن". 

    تقال من جيش السلطة إ�� سلطة ا�جيش : الرئاسة ل�جيش.. االنثالثا

حالة التحول ال�ي أصابت �ل من ا�جيش السوري واملصري، ومن   عنديقف صاحب الكتاب �� الفصل�ن األخ��ين    

املالحظات   يأهم  العسكر  قدمها  ال�ي  تقديم   �� مركز�ا  دورا  لعب  ا�جيش�ن  تطور  مسار  أن  الصدد  هذا  �أهم �� 

 مؤسسة تحتكر السلطة.

صاحب    �� حالة ا�جيش السوري وال�ي �عت��ها املؤلف حالة تم��ت بتطييف ا�جيش وعسكرة الطائفية، ينطلق  

الطائفية،    الكتاب لظاهر  السوري  ا�جتمع  بوراثة  تقر  فكرة  الطائفية  من  ع��  العسكر  قبضة  إح�ام  أجل  ومن 

حسمت   معارك مفصلية  خاض  �عدما  �ش�ل عام  السلطة  البعث وع��  حزب  العسكر ع��  و�سييجها، سيسطر 

 داخل ا�جيش وا�حزب. األمور 

هذه أو��  وتطييفھ،  السوري  ا�جيش  تحز�ب  العسكر  خاللها  من  استطاع  أساسية  مراحل  خمس  ال�اتب   يقدم 

الفر��ىي ع�� سور�ة ح�ى   1946إ�� سنة    1920من سنة    تبتدئ   �� نظره  املراحل و�� مرحلة االحتالل واالنتداب 

ب�ن سنة   الثانية ما  املرحلة  العسكر   1963و سنة    1954ا�جالء، وتدخل  الكتل  العقائدية وال�ي �سم��ا مرحلة  �ة 

العقا العسكري  التنظيم  بانقسام  املرحلة  هذه  تمّ��ت  وقد  املتصارعة،  تحالف وا�جهو�ة  لھ 
ّ
ش� الذي  ئدي 

أّسسها  –الشيشك��   ال�ي  العر�ي  التحر�ر  حركة  إ��  �سبة   ) التحر�ر�ة  الكتلة  كب��ت�ن:  كتلت�ن  إ��  ا�حورا�ي 

الفاعل�ن ف أبرز  ال�ي �ان ا�حورا�ي  العقائدي وال�ي استمرت  الشيشك�� والكتلة االش��اكية  ��ا)، ثم مرحلة ا�جيش 

�عمل ع��   دور ثانوي �� الرئاسة، إذ �ان فقط  راحل لم يكن ا�جيش سوى  امل، و�� طيلة هذه  1983إ�� غاية سنة  

إ�� األبد.. األم�ن حافظ األسد"، و��  حماية السلطة وتأم�ن استمرار�ا��ا، وع�� ذلك، فإن دخول مرحلة " قائدنا 

ال�اتب  2000  -1983املرحلة األخ��ة ( التحقيب الذي أقامھ  إ�� ممارسة السلطة ) حسب  انتقل  ي�ون ا�جيش قد 

 سد �ش�ل ��ائي.  والظفر بالرئاسة خاصة �عد تحطيم انقالب رفعت األ 
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إذا   أنتج  الذي  �� هذه    ،ما  يتحكم  جيش  إ��  السلطة  يح�ي  جيش  من  بانتقالھ  ا�جيش  وظيفة  تطور   �� ا�حالة 

 دواليب السطة؟ 

أيديولوجيا خاصة ��ا، لها  بالنسبة ل�حالة املصر�ة �ش�� صاحب الكتاب إ�� أن غياب طبقة متوسطة قو�ة منظمة 

حلول    �� ساهم  ما  الزراعية    1952انقالب  هو  العالقات  لتغي��  الطبقة  هذه  م�ان   �� العسكر  �عو�ض  و�التا�� 

العرش وفساد  ال��يطانية  للوصاية  والتصدي  ا�حاكمة،  الزراعية  باألرستقراطية  الهز�مة  فإن  ،  و��حاق  و�التا�� 

تداخل سلطات  مع  سكر  ارتباط العسكر بالسلطة و�سللھ إ�� دفة ا�حكم ابتدأ مع جمال عبد الناصر ��يمنة الع

والرئ لوز�ر  ا�جيش  ونائبا  ا�جو  سالح  قائد  مبارك  حس�ي  وصول  و�مثل  الرئاسة،  ملنصب  ا�جيش  خضوع  ثم  يس 

ثم   إ�� رئاسة الدولة بمثابة ا�عطافة استطاع من خاللها ا�جيش أن يصل إ�� السلطة ومن  1972ا�حر�ية �� عام  

 مهدت الستقاللية ا�جيش.    عن صفقة تار�خية يؤشر هذا األمر �عبارة ال�اتب

 ع�� سبيل ا�ختم  

أننا قد   �اف�  ند��ملناقشة �عض األف�ار الواردة �� م�ن الكتاب، وال  ليست هذه القراءة ال�ي قدمنا سوى محاولة    

ا فقط  حاولنا  بل  حقها،  للكتاب.عند  لوقوف  وفيناها  الك��ى  ا�حاور  تبدو   أبرز  مجملها   �� الكتاب  أطروحة  إن 

الباحث كتابات  لالطالع ع��  العسكري فرصة  االجتماع  �� علم  للباحث�ن  تقدم  األجانب  �متناسقة  �� ن  ومناقش��م 

رغم أك��    لم ين�ج  �سمح بإعادة التفك�� �� موضوع ال زال البحث فيھ  -هذه الكتابات–املوضوع ف�ي ع�� األقل  

 راهنيتھ، ال سيما �� املنطقة العر�ية.  

 


