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رياض قهوجي، مؤسس ومدير موقع ومجلة »األمن والدفاع العريب«

يصدر كتاب »حكم قطاع الدفاع وادارته« يف وقت تشهد الدول العربية تغيريات دراماتيكية غري مسبوقة 

هزت مؤسسات الدولة من أركانها ودفعت بدور املؤسسات األمنية والعسكرية فيها اىل الواجهت خاصة 

فيام يتعلق بعالقاتها مع الشعب ومؤسسات املجتمع املدين والسلطات السياسية. فمنذ بداية ما يعرف 

بالربيع العريب أواخر عام 2010 والذي بدأ يف تونس قبل أن ينتقل اىل دول أخرى مثل مرص وليبيا وسوريا 

وغريها، والتساؤالت ترتدد يف األوساط الرسمية واألكادميية حول مدى تأثري هذه التحركات عىل املؤسسات 

األمنية والسياسية واملجتمع املدين يف الدول العربية. فهذه الدول استقلت عن قوى االستعامر خالل النصف 

األول من القرن العرشين وورثت غالبيتها أنظمة ودساتري فرضتها قوى االستعامر. وعليه فان شعوبها 

مل يكن لها حق االختيار لتقرير أنواع وأشكال األنظمة التي حكمتها – جمهورية أو ملكية، دميقراطية 

أو ديكتاتورية – كام أنها مل تقرر شكل حدودها واالثنيات أو الطوائف التي ستتعايش معها ضمن بلد 

واحد. باختصار، مل يكن هناك عقد اجتامعي ولد بشكل طبيعي يف هذه الدول يحدد العالقة بني الشعب 

والسلطات الحاكمة ويعرف بطريقة واضحة شكل العالقة بني املؤسسات األمنية والعسكرية والسياسية. 

 لطاملا لعبت املؤسسات العسكرية الدور الحاسم يف تغيري الحكام أو األنظمة يف العامل العريب خالل 

القرن املايض. فهي التي أنهت األنظمة امللكية يف العراق وليبيا ومرص يف القرن املايض، كام أنها هي من 

حدد رشوط وأشكال التغيري خالل العقد املايض – سلميا أو عرب استخدام العنف. فالقيادات السياسية 

كانت تعاين من الفساد ورافضة للتخيل عن السلطة يف غالبية الدول التي شهدت انتفاضات شعبية 

مطالبة بالتغيري. لكن املؤسسات العسكرية مل تتعامل جميعها بشكل واحد يف جميع هذه الدول. بل 

شهدنا خصوصية يف كل من هذه الدول اذ أن يف تونس )ودول شامل افريقيا بشكل عام باستثناء ليبيا( 

أظهرت درجة كبرية من االنضباط ورفضت أوامر القيادات السياسية باستخدام فائضا من العنف يف قمع 

املظاهرات، مام أنتج عمليات انتقال سيايس سلمي لحد ما أو تنازالت مهمة من السلطة السياسية العطاء 

املزيد من الحريات للمواطنني وتبني خطوات تزيد من حجم املامرسة الدميقراطية يف الحكم. لكن يف دول 

أخرى مثل سوريا وليبيا واليمن واىل حد ما العراق، فلقد أخذت االنتفاضات الشعبية هناك مسارا عنيفا 

جدا تحولت اىل حروب أهلية وانهيار السلطات املركزية مام أوجد فراغا سياسيا سمح بانفالش منظامت 

ارهابية سيطرت عىل أجزاء شاسعة من هذه الدول. 

تقديم كتاب »حكم قطاع الدفاع وادارته«
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هذا التباين يف تعامل املؤسسات العسكرية يف العامل العريب مع االنتفاضات الشعبية يثبت النظرية 

التي يقدمها هذا الكتاب الذي يظهر املؤسسة العسكرية عىل أنها مكون مهم وأسايس يضم مجموعة 

من سكان الدولة كلفت دستوريا باستخدام السالح والعنف بشكل حرصي ومسؤول لحامية حدود 

الدولة وفرض األمن واالستقرار والحفاظ عىل السلم األهيل. لكن هذه املؤسسة العسكرية تلتزم بأوامر 

وتوجيهات السلطات السياسية التي هي من تزودها باملال لضامن استمراريتها وبالرشعية السياسية 

ملامرسة مهامها داخل البلد وخارجه ويف أوقات السلم والحرب. واملؤسسات العسكرية هي بشكل عام 

متشابهة مع نظرياتها حول العامل من حيث الحرفية وطريقة العمل ويختلف أداؤها حسب قدراتها 

النوعية والعددية ومستوى تعلم مجمتعاتها وتقدمها تكنولوجيا. لكن أي فساد يف السلطة السياسية 

وسوء استخدام للسلطة من القادة السياسيني ينعكس سلبا عىل القطاع األمني بأرسه، والذي يشمل 

حسب الكتاب القوات املسلحة واألجهزة األمنية واالستخباراتية ووزاريت الدفاع والداخلية وما يتصل بهام 

وصوال حتى للقضاء. فالسلطة السياسية التي تعتمد اساليب التفرقة العشائرية أو العنرصية أو الطائفية 

واملذهبية لتعزز قدرتها عىل البقاء يف الحكم وادارة البالد ستسمح بتكوين قوات مسلحة وأجهزة أمنية 

تعكس سياستها يف الحكم حيث يطغى عامل التفرقة يف هيكلية وآلية عمل املؤسسات األمنية مام يؤثر 

عىل أدائها ويحولها اىل أداة لخدمة وحامية النظام عوضا عن حامية الشعب والدولة. فكلام كانت القيادة 

السياسية صالحة وتلتزم بدستور الدولة والقوانني الدولية وتقدم مصالح شعبها عىل كل يشء آخر كلام 

كانت املؤسسة العسكرية تعمل بفعالية ونجاح وحرفية وتكون عالقتها مع املجتمع املدين جيدة ومنتجة.

يبدو أن العامل العريب ال يزال يعيش مراحل التغيري مع تجدد االنتفاضات وتنقلها من بلد اىل آخر، مام 

يزيد من أهمية هذا الكتاب. فهو سيعطي فرصة للقيادات السياسية واألمنية لالطالع عىل سبل االصالح 

والتعاطي السليم مع مجتمعاتها وتعزيز العالقة البناءة بني السياسيني والقادة األمنيني من جهة وبني 

الشعب والعسكر من جهة أخرى. كام يعطي الكتاب تعريفا واضحا وبناء لدور املؤسسات التنفيذية 

والترشيعية والقضائية يف تعزيز دور مؤسسات القطاع األمني وتزويدها بكافة احتياجتها لتمكنها من 

تأدية مهامها وآلية مراقبتها ومحاسبة املسؤولني فيها عن أي خطاء أو مخالفات وكيفية تطوير قوانينها 

لتتامىش مع تقدم شعوبها والتطورات التكنولوجية الرسيعة التي يشهدها العامل.

ولقد زادت التدخالت الخارجية يف شؤون بعض دول املنطقة مام أدى اىل تحويل بعضها اىل ساحات 

لحروب بالوكالة، األمر الذي أوجد ميليشيات مسلحة فيها تشاطر املؤسسات األمنية حق حمل السالح 

وفرض قوانينها الخاصة، مام يشيع الخوف والفساد ويزعزع السلم األهيل ويبقي خطر التنظيامت 

االرهابية التي تعتاش عىل الخالفات الطائفية واملذهبية. وتشهد هذه الدول جداالت متكررة حول سياسة 

الدفاع املثىل التي يجب أن تعتمدها لتصلح وضعها وتوحد صفوف شعوبها وقواها السياسية. مينح هذا 
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الكتاب اجابات واضحة وخارطة طريق العتامدها، ميكن القيادات يف كل دولة من اتباع سياسات تناسب 

قدراتها االقتصادية والبرشية ومقوماتها الطبيعية، وتتامىش مع سياستها الخارجية مع خيار اعتامد نظام 

سيايس دميقراطي وحسناته، امنا مبا يتالئم مع طموحات املجتمع وجهوزيته للتغري. فمدى متسك الشعوب 

بثقافاتها وتقاليدها يؤثر عىل رسعة التغيري فيها، خاصة نحو نظام دميقراطي. وهذا بدوره يؤثر عىل طبيعة 

العالقة املدنية-العسكرية ومدى قابلية تطويرها ورسعة اصالحها وتغيريها.   

ال عامل زمني يحدد صالحية الكتاب، حيث أعده الكاتب بشكل موضوعي ومجرد يظهر تطور القطاع 

األمني والعالقات املدنية-العسكرية منذ قرون عدة حتى يومنا هذا، يخلص فيه اىل أن املؤسسة العسكرية 

هي مثل ناد للمحرتفني تتوحد فيه ترصفات وآلية تفكري كل من ينتمي اليه بغض النظر عن املكان والزمان. 

فهي مؤسسة يتعلم فيها العسكري أو الضابط االنضباط واالنصياع ألوامر مرؤوسيه، وأهمية بناء قدراته 

القتالية وتعزيز الروابط مع رفاقه بالسالح لتحقيق أهداف محددة، وهي ردع خصوم الدولة داخليا 

وخارجيا عن تهديدها، واستخدام القوة عند الرضورة لحامية البلد وتأمني مصالحه أينام كانت. لكن مع 

تقدم الزمن وازدياد حجم الجيوش وتطور التكنولوجيا زادت آلية ادارة وتطوير املؤسسة العسكرية تعقيدا، 

مام يتطلب وضع هيكلية ونظام عمل تتحدد فيه مسؤوليات قياداته وقطاعاته، كام تنظم العالقة مع 

وزارات الدولة ومؤسسات املجتمع املدين. فبناء املؤسسات العسكرية ليست بالعمل السهل والبسيط، 

وال تقترص عىل تطويع عنارص وتوزيع السالح عليها، بل هي عملية ادارية معقدة تتطلب جهدا ومتابعة 

كبريتني من قبل القادة العسكريني والسياسيني عىل حد سواء. كام أن ثورة االتصاالت والثورة االعالمية قد 

زادت من أهمية العالقات العامة داخل املؤسسة العسكرية لتمكنها من بناء صورة ايجابية لها ولقواتها 

لدى الرأي العام لتضمن التأييد الشعبي، والذي بدوره يؤثر عىل االهتامم السيايس يف املؤسسة العسكرية 

ومينحها كل ما تحتاجه من مال لرشاء حاجاتها، مبا يشمل العتاد والسالح وتنفيذ مهامها. 

يصحح الكتاب الرؤية السلبية التي ميلكها العديد يف العامل العريب عن دور القطاع األمني يف استمرار 

املشاكل االقتصادية والفساد واألنظمة الديكتاتورية يف املنطقة، اذ يظهر أن وجود سلطة سياسية سيئة هو 

من يولد الفساد ويؤثر سلبا عىل دور املؤسسة العسكرية. حتى القادة العسكريني الذين قاموا بحركات 

انقالبية متكنوا من االستمرار يف الحكم عرب املؤسسة السياسية التي تنصاع لها حكام املؤسسة العسكرية. 

فان وجود قيادة سياسية فاسدة يحدث عادة اشكالية لدى قيادات املؤسسة العسكرية التي تشعر بأمل 

شعبها وتجد نفسها أحيانا مضطرة للتدخل النقاذ البلد من االنهيار. وال تستطيع املؤسسة العسكرية بحكم 

هيكليتها وآلية عملها حكم الدولة. فهي ستكون دامئا بحاجة للسلطة السياسية. وعليه، فصالح املؤسسة 

السياسية وحسن آداء قياداتها، ينعكس ايجابا عىل القطاع األمني ويزيد من حرفية مكوناته كافة وقبولها 

لدى الشعب، وليس العكس.       
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يف االنهاية أود أن أثني عىل الكاتب دايفد شوتر للجهد الكبري الذي بذله يف البحث والدراسة للخروج 

بكتاب »حكم قطاع الدفاع وادارته،« والذي هو مرجع قيم يصلح أن يدرس يف الكليات الحربية 

وجامعات الدفاع. كام أود أن أشيد بدور مؤسسة كارنيغي يف الرشق األوسط القدامها عىل ترجمة هذا 

الكتاب اىل اللغة العربية وطباعته من أجل افادة القادة واملسؤولني يف العامل العريب، وتسليط الضوء عىل 

دور املؤسسة العسكرية، اسهاما منها بدعم اصالح القطاع األمني يف املنطقة، وتحسني العالقة املدنية-

العسكرية مبا يخدم استقرار وأمن دول املنطقة وتقدم شعوبها. 
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متهيد

اإنه المتياز دومًا اأن ُين�صر للمرء كتاٌب من اأي نوع، ويكرب االمتياز عندما ُيرتجم للمرء كتاب. 

لذا، فاأنا ممنتٌّ للغاية لربنامج العالقات املدنية الع�صكرية يف الدول العربية يف مركز كارنيغي 

لل�صرق االأو�صط، وملدير هذا الربنامج يزيد �صايغ، القرتاح وتنفيذ م�صروع ترجمة كتابي ال�صادر 

العام 2011، حوكمة واإدارة قطاع الدفاع، اإىل اللغة العربية.

بعد  اإذ  كتابته.  مني  طلب  ما  �صخ�صا  الأن  الكتاب  هذا  و�صعت  فقد  كافة،  كتبي  يف  وكما 

فرتة وجيزة من انتهاء احلرب الباردة، عندما كنت بعيدا ب�صكل موؤقت عن وظيفتي احلكومية، 

انخرطُت يف بع�ض التحّوالت االأمنية والدفاعية التي كانت حتدث يف اأفريقيا واأوروبا ال�صرقية، 

و�صاهمُت مبا اأمكنني من خالل معرفتي وجتاربي يف حل عدد من امل�صكالت ال�صعبة واحل�صا�صة 

نهاية  اأفريقيا يف  امل�صاعدة يف مرحلة االنتقال يف جنوب  التجارب، مبا يف ذلك  للغاية. هذه 

اأفكر بطريقة منّظمة يف بع�ض امل�صائل االأمنية والدفاعية  �صنوات التمييز العن�صري، جعلتني 

املهمة الأول مرة. بعد ذلك، وجدت نف�صي مطلوبًا من وقت الآخر لتوّل دور تعليمي وا�صت�صاري، 

ر�صمي اأكرث، يف اأنحاء خمتلفة من العامل، بت�صجيع ودعم من احلكومة الربيطانية، ومن حكومات 

اأخرى الحقا. يف النهاية، وبعد عدد من الطلبات، كتبت كتابًا ق�صريًا ُن�صر يف العام 2000، وهو 

يت�صمن اأكرب قدر ممكن من املعلومات واالقرتاحات املفيدة. حقق هذا الكتاب جناحًا مر�صيًا، 

وجرت ترجمته اإىل لغات عدة، لكن الن�صخ املطبوعة نفدت، كما اأن الزمن جتاوزه. وقبل نحو 

ع�صر �صنوات، �صاألني نا�صر الكتاب، معهد الدرا�صات االأمنية يف جنوب اأفريقيا، عما اإذا كان 

نطاقًا  االأو�صع  االأمنية  امل�صائل  بع�ض  يغطي  اأكرث،  وجوهري  اأطول  جديد  كتاب  و�صع  باإمكاين 

ف�صاًل عن الدفاع. هذا هو الكتاب احلال.

املربر الوحيد للكتاب هو اأنه مفيد لقرائه، بداًل من اأن يكون مكتوبًا الأ�صباب اأكادميية مهنية 

ي�صدر  الذي  نوعه  والوحيد من  االأول  الكتاب  اإنه  دولية.  اأو منظمة  مانحة  اأو حل�صاب منظمة 

االأمن على  الدفاع، ويف قطاع  انخراط مهني طيلة حياتي يف قطاع  نتاج  العربية، وهو  باللغة 

نطاق اأو�صع، يف جميع اأنحاء العامل. وهو موّجه اإىل جمهور غري متخ�ص�ض، وقد حاولت اأن اأكتب 

عن م�صائل معقدة بب�صاطة وو�صوح قدر االإمكان. وي�صرين اأن اأقول اإن هذا الكتاب اعُترب مفيدا 

يف عدد من البلدان على مدار العقد املا�صي، واآمل اأن تكون هذه الرتجمة اإىل العربية مفيدة 

بدورها. منذ البداية، �صرعت يف اإنتاج الكتب بناًء على التاأمل والتجربة ال�صخ�صية، من دون 
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تقدمي تو�صيات مف�صلة، بل م�صريا بب�صاطة اإىل اأن بع�ض االأفكار جنحت عمليا اأكرث من غريها. 

والعديد  العامل  اأنحاء  من  العديد  يف  اخلربة  من  اال�صتفادة  على  قادرًا  كنت  احلظ،  وحل�صن 

من االأنظمة ال�صيا�صية املختلفة، وبالتال جتنب املقاربة االأجنلو-مركزية يف العديد من الكتب 

حول االأمن والدفاع. ولكن جميع التجارب يف العامل ال تفيد االآخرين اإذا ما كانت جمرد �صل�صلة 

من احلكايات، لذلك حاولت يف هذا الكتاب، كما فعلت يف تدري�صي، اأن اأ�صع ما راأيته وفعلته 

وخل�صت اإليه يف اإطار اأو�صع ودقيق فكريا.

وحتى تاريخ كتابة هذا الكتاب، كانت لدي خربة قليلة يف العامل الناطق باللغة العربية. ومع 

ذلك، فاإن جزءًا كبريًا من جتربتي كان يف دول ما بعد اال�صتعمار يف مناطق خمتلفة، وقد بداأُت 

اأتيحت  وفيما  �صعوبة.  اأكرث  لالأمن  الدول  هذه  اإدارة  جعلْت  م�صرتكة  عوامل  اعتربتها  ما  اأرى 

بع�ض  اأالحظ  بداأت  اأي�صا،  بالعربية  الناطق  العامل  يف  متزايد  ب�صكل  لالنخراط  الفر�صة  ل 

كاملة  �صيطرة  دون  من  مركزية  وحكومات  اال�صتعمارية،  احلقبة  حدود  تعمل:  نف�صها  العوامل 

على اأرا�صيها، والتاأثري امل�صتمر للدول امل�صتعِمرة، وتاأثريات القوى العظمى، وقوات اأمن مهيكلة 

اأجنبية، و�صخ�صنة ال�صيطرة على قوات االأمن، وعوامل اأخرى عديدة. وبالتال،  وفقا لنماذج 

اللغة  اأهمية لقّراء  االأفكار التي قد تكون ذات  الإ�صافة بع�ض  فاإن هذا التمهيد يعطيني فر�صة 

العربية.

اأي  بالطبع  مينحني  ال  هذا  ع�صكريًا.  زيًا  قط  يلب�ض  مل  مدينٌّ  الكتاب  هذا  كتب  لقد  اأوال، 

و�صع خا�ض اأو حكمة خا�صة اأكرث من زمالئي الع�صكريني، لكنه يثبت اأّن املدنيني ميكنهم تزويد 

اأنف�صهم مبعلومات عن م�صائل الدفاع، وبالتال فهم اجلي�ض والعمل معه ب�صكل مثمر، كما فعلُت 

من  الكثري  ذلك  العامل، مبا يف  اأنحاء  من  بلدان عدة. يف عدد  املهنية يف  م�صريتي  اأثناء  يف 

البلدان الناطقة بالعربية، هناك افرتا�ض باأن االأمن يعادل الدفاع عملّيا، واأن الدفاع يجب اأن 

يكون حكرًا على الع�صكر. ال فر�صية من هاتني �صحيحة. فاالأمن مفهوم �صامل رفيع امل�صتوى، 

مبجملها.  للحكومة  رئي�صية  م�صوؤولية  وهو  يبنّي،  اأن  الكتاب  هذا  يحاول  كما  عامة،  وم�صلحة 

احلكومة  تنفذ  لكي  االأدوات  من  واحدة  هي  الدفاع  وقوات  االأمن،  مكونات  اأحد  هو  والدفاع 

مل  ما  كافة  جهودهم  �صت�صيع  فعاال،  الع�صكر  يكون  قد  ومهما  النهاية،  يف  االأمنية.  �صيا�صتها 

اإىل هدف �صيا�صي واحلفاظ عليه. وح�صب جتربتي، يدرك معظم  ي�صمحوا للحكومة بالو�صول 

ال�صباط الع�صكريني ذلك متاما.

هذا يعني اأن هنالك جمموعة كاملة من امل�صائل االأو�صع نطاقا مبا يف ذلك امل�صائل ال�صيا�صية 

واملالية واالإدارية وغريها من امل�صائل املتخ�ص�صة، والتي تتجاوز امل�صائل التقنية والعملية التي 
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ُيدار اإدارة  للع�صكر اخلربة فيها، حيث يحتاج الع�صكر اأنف�صهم اإىل م�صورة وتوجيه. ويف نظام 

جيدة، غالبا ما يوفر هذه القدرات مدنيون من ذوي املهارة واخلربة. وبالتال، فاإن االأمر لي�ض 

)اأو ينبغي اأاّل يكون( م�صاألة مناف�صٍة بل م�صاألة تكامل. النظام الفعال هو النظام الذي تعمل فيه 

املجموعات املختلفة معا، والذي يجري فيه تفهم وتقدير خربات بع�صها البع�ض يف املوا�صيع 

التي ال تكون هي نف�صها خبرية فيها. وباملثل، يف حني اأن م�صائل الدفاع غالبًا ما تكون معقدة 

واأحيانا ح�ّصا�صة، فاإن هذا ال مينع االآخرين من اأن ي�صبحوا على دراية كافية بها لتقدمي اآرائهم 

ومقرتحاتهم. ويف نهاية االأمر، هذا هو النمط القائم يف معظم قطاعات غالبية احلكومات، 

وال�صوؤال لي�ض ما اإذا كان يجب اأن يتبع قطاع الدفاع واالأمن النموذج العام للتنظيم القطاعي، 

بل باالأحرى ما اإذا كان هناك اأي �صبب ليكونا خمتلفني.

ثانيا، جرت كتابة هذا الكتاب قبل ما ُي�صّمى »الربيع العربي« يف عام 2011. هذه االأحداث 

و�صعت الغرب وجماعة املانحني يف حالة من الذعر: مل يكن لدى هذه اجلهات اأي مودة خا�صة 

التعامل مع هذه  تعرف كيفية  اأنها  تعترب  بل كانت هذه اجلهات  ملبارك �صخ�صيا،  اأو  لِبْ على 

االأنظمة، وكانت قلقة للغاية حيال ما �صيلي �صقوطها. لكنها كانت تاأمل وتتوقع اأن تكون النتيجة 

يف النهاية دوال ليربالية دميقراطية �صيتم اإعادة ت�صكيل قطاعاتها االأمنية ب�صرعة لت�صبه تلك 

الالزمة  امل�صورة  لتقدمي  فهرعت  مهنية وغري متحزبة،  اأمنية  اأجهزة  مع  الغرب،  املوجودة يف 

وامل�صاعدة على جعل هذا ممكنا.

)بل  املعنية  بالبلدان  لة  مف�صّ معرفة  اأي  على  مبنّيا  يكن  مل  االإيجابي  بالتغيري  االأمل  هذا 

االأمنية  وبالتال  ال�صيا�صية  االأنظمة  اأّن  االعتقاد  اإىل  ا�صتنادا  اأكرث  كان  االأمل  ولكن  العك�ض(، 

يف الدول الراأ�صمالية الليربالية كانت النتيجة الطبيعية واحلتمية للتطورات ال�صيا�صية يف كل 

الدنيا، يف جميع االأوقات ويف جميع الظروف. مَل كانت هناك مثل هذه االآمال غري الواقعية؟

يف غ�صون االرتباك الذي تبع انتهاء احلرب الباردة، وفيما كانت احلكومات واملوؤ�ص�صات 

واملنظمات غري احلكومية تت�صابق على مواقع للتاأثري على الطريقة التي بها �صتتطور قطاعات 

ما  قليلة.  امل�صاِعدة  النظرية  االأدبيات  كانت  �صتتبع،  مناذج  واأي  االنتقالية،  الدول  يف  االأمن 

بتعبري  االأمريكية معروف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صا�صي على جمال يف درا�صة  ب�صكل  اقت�صر  ُوجد 

يف   »Civis«( والدولة  الع�صكر  بني  العالقة  به  املق�صود  وكان  الع�صكرية«،  املدنية  »العالقات 

الالتينية(. وقد تطّور هذا املجال ا�صتجابًة لتزايد حجم اجلي�ض االأمريكي وقوته يف خم�صينيات 

القرن املا�صي وامل�صكالت ال�صيا�صية التي كان ُيعتقد اأنها مطروحة، ف�صاًل عن قيام العديد من 

االأنظمة الع�صكرية يف اأمريكا الالتينية. وقد اأعطى ذلك اأف�صلية ب�صكل خا�ض لفكرة اأن اجلي�ض 
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ميكن اأن ي�صبح �صديد النفوذ، واأنه يحتاج اإىل اأن جتري »ال�صيطرة« عليه من قبل املدنيني. ولكن 

اأفريقيا، على �صبيل املثال، حيث كان  اإطارا غري كاٍف لفهم بلدان يف  اأن هذا كان  ثبت الحقا 

اجلي�ض �صعيفا تاريخيا، اأو يف بلدان كان اجلي�ض يحاول فيها الهروب من ال�صيطرة ال�صيا�صية 

 .1989 عام  بعد  ال�صرقية  اأوروبا  كان احلال يف  كما  الواحد،  دول احلزب  الوثيقة يف  املدنية 

للغاية الإ�صالح  والطموح  الكامل  املفهوم  اإىل  االأفكار  تو�صعت هذه  الت�صعينات،  تقدم عقد  ومع 

قطاع االأمن، وهو مفهوم ال يوجد تعريف متفق عليه، ولكنه عادًة ما يجمع بني عدم الثقة يف 

اجلهات  قوة  زيادة  اإىل  الرامية  واملبادرات  االجتماعية،  والنظرية  الليربالية  والدولة  الع�صكر 

عدٌد  اأنتج  وقد  احلكومية.  واملنظمات غري  واملحاكم  الربملان  ذلك  اخلارجية، مبا يف  الفاعلة 

ليجري تطبيقها يف  املمار�صات«  »اأف�صل  واالأفراد جمموعات خمتلفة من  املنظمات  متنوع من 

جميع احلاالت يف كل اأنحاء العامل.

الر�صمية  غري  االإيديولوجية  اأ�صبح  املختلفة،  املتنوعة  اأ�صكاله  يف  التفكري،  من  النوع  هذا 

للجهات املانحة واملنظمات الدولية التي تتعاطى مع قطاع االأمن، وقد يكون قّراء هذا الكتاب 

قد واجهوا هذا النوع من التفكري ب�صكل ما. وقد ُبذلت حماوالت عديدة الإعادة ت�صكيل قطاعات 

االأمن يف دول »الربيع العربي« على هذا املنوال، وانتهت جميعها تقريبا اإىل الف�صل الأن معايري 

الدولة الليربالية بب�صاطة مل تنطبق عليها. يف ليبيا، على �صبيل املثال، افرُت�ض اأنه ميكن بناء 

جي�ض وطني جديد ب�صرعة، واأنه �صوف ين�صاأ ب�صرعة جمتمع مدين وتربز طبقة �صيا�صية ح�صرية 

على الطراز الغربي لتوجيه اجلي�ض وال�صيطرة عليه. وباملثل، جرى الأول مرة يف الغرب االفرتا�ض 

2012 �صت�صع اجلي�ض ب�صرعة حتت  اأن احلكومة املدنية التي تولت ال�صلطة يف م�صر يف عام 

»ال�صيطرة«. يف البداية، بدا اأّن هذا يحدث. وفيما تعّمقت االأزمة وف�صلت الدولة الليربالية، وجد 

اخلرباء الغربيون اأنف�صهم يف موقف مل يتوقعوه قط، وهو اال�صطرار اإىل تقرير اأي النظامني 

اأ�صواأ يف الواقع: نظاٌم ع�صكري اأم نظاٌم اإ�صالموي. ومع ا�صتثناء جزئي يف تون�ض، مل ينجح فعليا 

اأيٌّ من م�صاريع الدولة الليربالية الغربية يف بلدان »الربيع العربي«.

الراأي  اأعتمد قط(  )ومل  اأعتمد  ال  اأنا  الكتاب،  هذا  من  الرابع  الف�صل  �صيتجلى يف  وكما 

قطاعات  واإ�صالح  هيكلة  توجه  اأن  ويجب  ميكنها  عاملية  تكنوقراطية  مبادئ  هناك  اإن  القائل 

االأمن. هناك �صيا�صات يجب جتنبها )نظرا الأن الّلعب مع القطاعات االأمنية ي�صرتك يف اأمور 

كثرية مع اللعب بقنبلة يدوية(، وهناك بع�ض القواعد العملية الواجب اتباعها، ولكن ال توجد 

قواعد عاملية، وال قوائم اإلزامية للعنا�صر التي يجب ت�صمينها. يف العامل العربي، كما هو احلال 

يف اأي مكان اآخر، يعتمد كل �صيء على اخللفية الثقافية والتاريخية، والنظام ال�صيا�صي، وطبيعة 
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اأي انتقال، ولي�ض اأقله، على نوع قطاع االأمن املطلوب للتعامل مع اأي نوع من التحديات.

اأخريا، يف املرحلة التي انق�صت منذ كتابة هذا الكتاب، كان هناك اهتماٌم متزايد ب�صكل 

هائل بن�صوء »دول اأولية« )proto-states( يف املناطق التي تغيب فيها احلكومة الر�صمية. مل 

تكن هذه الظاهرة جديدة )فلقد راأيناها منذ فرتة طويلة يف اأفريقيا، مثال(. وبحلول ت�صعينات 

القرن الع�صرين، كان هناك فهم متزايد للطرق التي متكنت بها الدول ال�صعيفة من اإدارة االأمن 

جربت دول يف اأفريقيا على الت�صامح مع ال�صيطرة الفعالة 
ُ
)واأحيانا اجلهات املانحة(، وكيف اأ

على اأجزاء من اأرا�صيها من قبل جمموعات �صبه م�صتقلة عملت اأحيانا مع احلكومة، وا�صتغلتها 

املثال، من دون  �صبيل  ال�صودان، على  �صيا�صات  امل�صتحيل فهم  اأخرى. )من  اأحيانا  وعار�صتها 

اإدراك هذا االأمر.( زاد االهتمام مبثل هذه الق�صايا ب�صكل كبري بعد �صعود »داع�ض« املدّوي. اأنا 

ل�صت معنيا ب�صكل اأ�صا�صي هنا بامل�صائل الدينية اأو االإيديولوجية اإال بقدر ما تلعب دورا هيكليا، 

بل بالتحدي العملي الذي يطرحه ظهور كيانات �صيا�صية جديدة تكون جزئيا جمرمة، وجزئيا 

اإثنية، وجزئيا اإيديولوجية، وجزئيا ع�صكرية. هنا يربز �صوؤاالن: كيف نفهمها؟ وهل من املمكن 

اإ�صالح القطاعات االأمنية يف الدول الر�صمية املعرتف بها بطريقة متكّنها من التغلب على هذه 

الكيانات؟

وكما اأ�صف يف الف�صل الثالث من الكتاب، فاإن وظيفة اجلي�ض هي دعم �صيا�صات الدولة عرب 

العنف اأو التهديد بالعنف. لكن لي�ض من ال�صروري اأن تبقى وظيفته ح�صريًا يف منوذج يرتكز 

على الدولة: فالتاريخ مليء باجلماعات امل�صلحة من غري الدول التي ت�صتخدم العنف لتحقيق 

اأهدافها ال�صيا�صية، وقد اأطلقت عليها تعبريات »االإرهابيني« اأو »امليلي�صيات« اأو »مقاتلي احلرية«، 

ح�صب امليل. ويف حني اأنها لي�صت دوال كما نفهم الدول، فاإن »داع�ض« ومنظمات مماثلة ومرتابطة 

يف ال�صاحل ت�صتخدم بو�صوح القوة الع�صكرية )كما تت�صورها( لتحقيق اأهداف �صيا�صية )كما 

تت�صورها(. كانت لدى »داع�ض« اأهداف طموحة للغاية، وبالتال فقد قامت بعمليات ع�صكرية 

وا�صعة النطاق. وبدورها، كانت ا�صرتاتيجيتها الع�صكرية )التي كانت يف الواقع متطورة وفعالة 

ب�صكل مده�ض( جزءا كبريا من ا�صرتاتيجيتها ال�صيا�صية االأو�صع. اإن مناق�صة �صعوبات حتقيق 

االأهداف ال�صيا�صية بالقوة يف الف�صل الثالث قد تكون ذات �صلة هنا. 

والو�صف الذي قّدمُته لهذه الدول االأولية )اأو �صبه الدول( يذّكر بع�صر بداية ت�صكل الدولة 

واحلروب يف اأوروبا واأماكن اأخرى، حيث اإّن من كانوا اأكرث بقليل من ع�صابات م�صلحة كافحوا 

لل�صيطرة على االأرا�صي واملوارد االقت�صادية التي احتوتها، ومن ثم لتو�صيع نطاق املناطق التي 

الدولة  اإن�صاء  بني  باملقارنة  تيلي  ت�صارلز  املوؤرخ  ا�صُتهر  عديدة،  �صنوات  قبل  عليها.  ي�صيطرون 
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رمبا  ي�صّكل  اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  يف  ال�صيما  االآن،  نراه  وما  املنظمة،  واجلرمية 

التج�صيد احلريف لهذه الروؤية، فيما تت�صارع اجلماعات ال�صيا�صية / االإيديولوجية / االإجرامية 

لل�صيطرة على االأرا�صي وا�صتخراج املوارد يف املناطق التي تكون فيها �صيطرة الدولة �صعيفة. 

غالبا ما ُيقرتح، ورمبا عن حق، اأن الو�صع احلال ي�صبه خملفات االإمرباطورية الرومانية، حيث 

مّكن فراغ ال�صلطة الناجت من اإن�صاء العديد من الدول االأولية ال�صغرية اجلديدة.

الرومانية هو  لالإمرباطورية  املُعادل احلديث  باأن  الت�صبيه  يوحي هذا  قد  االأمر،  كان  واأّيا 

النظام الدول للدولة القومية، وعلى االأخ�ض الدولة-االأمة ما بعد اال�صتعمارية التي ن�صاأت من 

حطام االإمرباطورية العثمانية، ثم االإمرباطوريات الفرن�صية والربيطانية الحقا. يعتمد و�صف 

بع�ض اجلماعات امل�صار اإليها اأعاله على اأنها »اإرهابية« اأو »اإجرامية«، بطبيعة احلال، على تبّني 

اأن�صطة هذه اجلماعات: فهي تتناف�ض مع دول ما بعد  منظوٍر حموره الدولة يف تقرير �صرعية 

اال�صتعمار على ال�صرعية والدعم. ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه حتما هو ما اإذا كانت بنية الدولة 

يف مرحلة ما بعد اال�صتعمار قوية بحد ذاتها مبا يكفي ملواجهة هذه التحديات، وما اإذا كانت 

الدول التي طّورت قطاعات اأمنية على غرار اخلطوط التي نوق�صت يف هذا الكتاب �صتكون قادرة 

على اإحلاق الهزمية بهذه اجلماعات. لقد ُبذلت بالتاأكيد جهوٌد �صخمة يف ال�صنوات االأخرية من 

اأجل تعزيز القطاعات االأمنية يف العديد من البلدان الناطقة باللغة العربية. فهل من املحتمل 

اأن تنجح هذه اجلهود؟

اإن حماولة االإجابة عن هذا ال�صوؤال اإجابة كاملة �صوف تقع اأبعد بكثري من نطاق هذا التمهيد، 

ولكن ما ي�صاعد هو البدء يف طرح ال�صوؤال عن االأ�صا�ض الذي يقوم عليه وطٌن ما. بكلمات اأخرى، 

ما هو الذي يوّحد مواطني دولة ما ويجعلهم جميعا يرغبون يف العي�ض هنالك ولي�ض يف اأي مكان 

الغالبية  وراء  تكمن  التي  الليربالية  الدولة  اإن نظرية  اآخر، ومينحون والءهم حلكومة وطنية؟ 

العظمى من التدخالت يف القطاعات االأمنية يف العامل الناطق باللغة العربية خالل هذا القرن 

الذي  ال�صمني  االأمر  ال�صرائب.  مقابل  لل�صكان  اخلدمات  يقّدم  متعاقدا  بب�صاطة  الدولة  ترى 

م  غالبا ما يكون غري مذكور هو النتيجة الطبيعية اأنه اإذا اعتقد املواطنون اأن اخلدمات ال تقدَّ

اآخر. وبالتال، فاإن زيادة قدرة احلكومة على  اإىل مكان  وفقا ملعايري مقبولة، ف�صوف ينتقلون 

توفري خدمات االأمن ب�صعر مقبول يزيد من والء ال�صكان. �صحيٌح اأن احلكومة التي ال ت�صتطيع 

توفري االأمن �صوف متيل اإىل فقدان ال�صرعية، واأن اجلماعات االأخرى التي ميكن اأن توفر االأمن 

قد تكت�صب ال�صرعية بداًل منها، لكن هذا امل�صار التكنوقراطي غري الدامي لي�ض الطريقة التي 

بنيت بها االأمم تاريخيا يف املقام االأول. بداًل من ذلك، كانت االأوطان عموما عبارة عن تعبريات 
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ملمو�صة عن الهوية العائلية، والع�صائرية، واللغوية، واالثنية، اأو عن التوجه الديني واالإيديولوجي، 

االآلية  االأمن هي  تاريخيا، كانت قوات  وتهديدات خارجية.  اأخرى  اأو عن احلذر من جماعات 

للتعبري عن هذه الهويات والدفاع عنها واإنفاذها، ال جمرد عمل مرتزقة.

ميكن املجادلة باأن اأعظم ف�صل �صيا�صي جماعي يف القرن املا�صي كان حماولة اإن�صاء دول 

مبادئ  اأ�صا�ض  على  كبري  حد  اإىل  ذلك  ومّت  االإمرباطوريات،  حطام  من  فورية  �صرعية  قومية 

الدولة الليربالية. ففي حني اأن هناك عددا من البلدان يف العامل الناطق بالعربية لديها �صعور 

بالهوية الوطنية، ي�صري التاريخ احلديث اإىل اأن هذا لي�ض دائما قويا مبا يكفي ملقاومة �صغوط 

نابذة ناجتة عن االختالفات االأخرى يف الهوية. لذلك، قد يكمن امل�صتقبل يف الواقع يف العودة 

اإىل املا�صي. فمن طوارق مال اإىل »داع�ض«، قد نرى على نحو متزايد »اأوطان اأولية« توحدها 

تدعم  اأمن  قوات  ذات  منها جميعا،  مزيج  اأو  االإيديولوجية،  اأو  ال�صيا�صية  املفاهيم  اأو  االإثنية، 

اال�صتعمار، يف  بعد  اإذا كانت دول ما  ما  اإذًا هو  وال�صوؤال  التنظيمية.  املبادئ  وتدافع عن هذه 

العامل الناطق باللغة العربية كما هو احلال يف اأي مكان اآخر، �صوف تكون يف الواقع قادرة على 

مواجهة التحديات االأمنية التي ينطوي عليها هذا التطور. وبقدر ما تقوم هذه الدول بتطوير بنى 

اأمنية فعالة وبالتال جذب الدعم العام، فاإنها �صتكون اأكرث قدرة على القيام بتلك املواجهات. 

اآمل اأن ي�صهم هذا الكتاب، ولو قليال، يف النقا�ض حول كيفية اإن�صاء قطاع اأمني فعال.
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مقدمة

هذا الكتاب يتحّدث عن فهم قطاع الدفاع واإدارته، وعند ال�صرورة اإ�صالحه، لكنه ال 

يتعاطى مع قطاع الدفاع مبعزل عن غريه، بل كجزء من احلكومة وقطاع االأمن، كمجموعة 

ي�صاوي  ال  اأنه  كما  ال�صاملة.  الوطنية  ال�صيا�صة  لدعم  ا�صتخدامها  ميكن  التي  االأ�صول  من 

قطاع الدفاع باجلي�ض وحده.

اأن  يبداأ الكتاب بو�صف القطاع االأمني   االأو�صع: ما هو عليه، وكيف يعمل، وكيف يجب 

اأكرث حتديدا،  ب�صكل  الدفاع  م�صائل  تغطية  ثم جتري  البع�ض.  بع�صها  مع  االأجزاء  تتوافق 

مبا يف ذلك الغر�ض من اجلي�ض ودوره، واالإدارة الداخلية لقطاع الدفاع االأو�صع، و�صياغة 

ن�صبيًا يف املو�صوع، ومن هنا  واالإداري  التقني  العن�صر  وتنفيذها. هذا هو  الدفاع  �صيا�صة 

ا عن »حكم« قطاع االأمن،  جاءت كلمة »اإدارة« يف عنوان الكتاب. لكن العنوان يتحدث اأي�صً

اإن م�صطلح »حكم«  نة كذلك.  اأو�صع نطاًقا، غري فنية مت�صمَّ اأن هنالك م�صائل  اإدراك  مع 

م�صطلح  لكنه  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  يف  كثرية  النتقادات  تعر�ض  وقد  مثالًيا  لي�ض 

عالقة  البعد  هذا  ي�صمل  الدفاع.  لقطاع  الداخلية  االإدارة  يتجاوز  ببعٍد  يذكرنا  الأنه  مفيد 

وبالعملية  الربملان،  مثل  خارجيني  وبالعبني  االأو�صع،  احلكومي  بالنظام  الدفاع  قطاع 

ككل. الدميقراطية 

فهمه  ي�صاء  يزال  ال  الذي  املعّقد  »ال�صيطرة«  مو�صوع  عن  كامال  ف�صال  اأدرجُت  لقد 

وي�صتمر يف بلبلة النقا�ض حول دور اجلي�ض والغر�ض منه، على اأمل اأن يجري تبديد بع�ض 

يف  فقط  )لي�ض  املخابرات  عن  كامل  ف�صل  بت�صمني  اأي�صا  قمت  لقد  االأقل.  على  االإرباك 

اجلي�ض(، الأن الُكّتاب عن هذا املو�صوع يوا�صلون بذل جهود بطولية الإ�صاءة فهمه وت�صويهه. 

باالإ�صافة اإىل ذلك، لقد قمت بت�صمني ف�صٍل حول مو�صوعْي ال�صفافية وامل�صاءلة، وهما يف 

معقدة  بطريقة  تقدميهما  يجري  ما  غالبا  ولكن  خا�ض،  ب�صكل  معقدان  مو�صوعان  الواقع 

ال داعي لها. 

يتوجه هذا الكتاب اإىل جماهري متنوعة. واآمل اأن يكون ذا قيمة كما كان كتابي ال�صابق، 

الدفاع  ب�صوؤون  عام  اهتمام  لديهم  مَلن  بالن�صبة  وا�صح  ب�صكل  قّيما  الدفاع«،  »حتوالت 

واالأمن، وم�صكالت العالقة بني االأمن والتنمية، وحل النزاعات، ال�صيما يف اأفريقيا. كتبت 

الزمالء  االآخر هو  االعتبار هذا اجلمهور. اجلمهور  االأوىل، جزئيا، ويف  القليلة  الف�صول 

لعقود من  التقطري  يجدوا هذا  اأن  اأمل  على  العامل،  اأنحاء  بلدان يف جميع  املمار�صون يف 
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التفكري واخلربة يف م�صائل االأمن قّيما. وباملثل، لدي ثقة يف اأن الكتاب �صوف يفيد العدد 

املتنامي من املهنيني يف املنظمات الدولية الذين يتعاملون مع النزاعات ويهتمون بالبعثات 

اأن يهتم بالكتاب الدبلوما�صيون ورجال ال�صرطة و�صباط اال�صتخبارات،  اآمل  الدولية. كما 

املزيد  ولكنهم قد يرغبون يف معرفة  ي�صكلون جزًءا من قطاع االأمن  اإىل ذلك، مّمن  وما 

اأولئك الذين يدر�صون ويكتبون عن  اأكادميي، وخا�صة  عن م�صائل الدفاع. اجلمهور االآخر 

اأو�صاع النزاع وما بعد النزاع، واالأمن والتنمية، واإ�صالح قطاع االأمن وم�صائل ذات �صلة، 

هذا  اأن  ولو  هذه،  ال�صابق  املماِر�ض  باأفكار  اهتماما  يجدوا  اأن  اآمل  كموؤ�ص�صة.  والع�صكر 

املمار�ض ال�صابق كان قد ق�صى وقًتا طوياًل يف بيئة اأكادميية.

وككتاب ي�صدر عن �صخ�ض مماِر�ض، ولو اأين تقاعدت االآن من اخلدمة احلكومية، فاإن 

االأمن يف عديد  التي قد يتمتع بها تكمن جزئيا يف م�صاركتي املهنية مع قطاع  امل�صداقية 

جتربتي  من  كبري  ب�صكل  ا�صتفدت  لقد  كثرية.  خمتلفة  م�صتويات  وعلى  العامل  اأنحاء  من 

اخلا�صة، وكذلك من جتربة الزمالء واالأ�صدقاء يف جميع اأنحاء العامل. كما اأّنني حاولت، 

تخّيلها.  يجري  كما  ولي�ض  الواقع،  يف  هي  كما  االأ�صياء  ت�صوير  َمْكيافيلي،  تعبري  حد  على 

وال يفيد اأحدًا االقرتاح باأن معاملة بع�ض امل�صائل املطروحة يف هذا الكتاب اأ�صهل، اأو اأقل 

�صعوبة، مما هي عليه يف الواقع.

قطاع  عن  الكتابة  هائل  ب�صكل  تزايدت  الدفاع«،  »حتوالت  كتابة  تال  الذي  العقد  يف 

لهذه  نقدية  ال�صعب تربير مراجعة  �صيكون من  متفاوتة.  ي�صوبه، وذلك بجودة  وما  االأمن 

اإىل عدم  اأن الكثري منها �صيا�صي ولي�ض علميا يف التوّجه، و�صيوؤدي  اإىل  االأدبيات، بالنظر 

توازن هذا الكتاب ب�صكل يائ�ض. لكنني قمت بت�صمني ب�صع �صفحات حول مو�صوع اإ�صالح 

كما �صّمنت  بلبلة.  ي�صبب  يزال  ال  اأّنه  املعامل، مبا  وا�صح  وهو مو�صوع غري  االأمني  القطاع 

ب�صع كلمات عن اجلوانب املختلفة جلدول اأعمال االأمن االإن�صاين الذي اأتى من املجهول يف 

ال�صنوات االأخرية لي�صبح م�صدر هّم كبري للحكومات. ومع اأنني ال اأقول اإّن هذه املوا�صيع 

اأظهرت  لقد  اأواًل،  اأ�صباب.  لعدة  قليال حيالها  اأنني كنت مت�صددا  اإال  االهتمام،  اإىل  تفتقر 

التجربة، مبا يف ذلك جتربتي ال�صخ�صية، اأن االأفكار املعيارية التي تقف وراءها عادًة ما 

تنهار عندما تواجه الواقع. ثانيًا، معظم االأفكار م�صكوك فيها فكرًيا، حيث اإنها ت�صتند اإىل 

افرتا�صات تع�صفية وتعريفات غام�صة ومت�صاربة يف كثري من االأحيان. ثالثا، يعتمد الكثري 

من النقا�ض على املعايري التي تطمح اإىل اأن تكون عاملية، لكنها يف الواقع مرتبطة اإىل حد 

كبري بتجارب تاريخية وثقافية حمددة، ال�صيما تلك ذات الطبيعة االأجنلو�صك�صونية.
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نوع  �صرح  حاولت  اأنني  مبعنى  مفيدا،  اأكون  اأن  معياريا،   اأكون  اأن  اأحاول  من  وبدال 

حاالت  يف  تن�صاأ  التي  وال�صعوبات  املمكنة  واملقاربات  معاجلتها،  يجب  التي  امل�صكالت 

»املثال«  الدفاع  اأن  اأو  االأمن  قطاع  عليه  يبدو  اأن  يجب  عّما  النا�ض  وعظ  اإن  خمتلفة. 

من  اأ�صمع  اأن  البالغ  �صروري  دواعي  من  كان  وقد  �صارا.  يكن  مل  اإن  للوقت،  م�صيعة  هو 

ميكننا  عملية  ن�صيحة  لنا  قدمت  »اأنك  املنا�صبات  من  عدد  يف  الدفاع«  »حتوالت  قّراء 

ا�صتخدامها«. هذه هي الروح التي ُو�صع بها هذا الكتاب اأي�صا.

21
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الف�سل 1

قطاع الأمن وكيف يعمل  

اأن هذا القطاع هو نف�صه جزء  اأ�صا�صي بقطاع الدفاع، اإال  اأن هذا الكتاب معنيٌّ ب�صكل  مع 

من بنية اأو�صع، وهي قطاع االأمن يف وطن ما. بالتال، �صاأبداأ بق�صم متهيدي عن قطاع االأمن 

. هنالك قدر كبري من االلتبا�ض يف ما يتعلق بطبيعة قطاع االأمن، ومعظم هذا االلتبا�ض 
1
االأو�صع

غري �صروري. وهو ينتج ب�صكل خا�ض عن حماوالت النظر اإىل القطاع ب�صكل منعزل، يف �صياق 

معياري مثل احلوَكمة اأو اإ�صالح قطاع االأمن. وهناك ميل ال مفر منه اإىل تعريف القطاع تعريفا 

وا�صعا بحيث ي�صتوعب الطموحات املعيارية عند اأكرب عدد ممكن من جماعات ال�صغط املختلفة. 

العام  لالأمني  تقرير  من  وهي ماأخوذة  التالية،  ال�صياغة  مثل  �صياغات  اإىل  يوؤدي  امل�صار  هذا 

الهياكل  لو�صف  ي�صتخدم  ما  كثريا  عري�ض  م�صطلح  االأمن«  »قطاع  املتحدة:  لالأمم  االأ�صبق 

واملوؤ�ص�صات واالأفراد امل�صوؤولني عن اإدارة االأمن وتوفريه ومراقبته يف بلٍد ما. ومن املقبول ب�صكل 

اال�صتخبارات،  وخدمات  واالإ�صالحيات،  القانون،  واإنفاذ  الدفاع،  ي�صمل  االأمن  قطاع  اأّن  عام 

واملوؤ�ص�صات امل�صوؤولة عن اإدارة احلدود واجلمارك والطوارئ املدنية. وي�صمل اأي�صا يف كثري من 

احلاالت عنا�صر القطاع الق�صائي امل�صوؤولة عن الف�صل يف ق�صايا ما ُيزعم اأنه �صلوك اإجرامي 

و�صوء ا�صتخدام للقوة. عالوًة على ذلك، ي�صمل قطاع االأمن جهات فاعلة توؤّدي دورًا على م�صتوى 

االإدارة واالإ�صراف يف عملية ت�صميم االأمن وتنفيذه، مثل الوزارات والهيئات الت�صريعية ومنظمات 

املجتمع املدين. ومن بني اجلهات الفاعلة االأخرى غري التابعة للدولة والتي ميكن اأن ُتعترَب جزءا 

.
2
من قطاع االأمن، جند ال�صلطات العرفية اأو غري الر�صمية وخدمات االأمن اخلا�صة

من  ولكن  باالأحرى،  تعريفا  ولي�ض  االأمن  ،  قطاع  تعريف  م�صكالت  يف  مقت�صب  بحث  هذا 

فهم قطاع  اإن  الواقع،  الفعلي. ويف  الت�صغيلي  املجال  ا�صتخدامه يف  اإىل  يهدف  ال  اأنه  الوا�صح 

اإذا  اأي  اأعلى،  اإىل  اأ�صفل  ولي�ض من  اأ�صفل  اإىل  اأعلى  اإليه من  اإذا ما نظرنا  االأمن   اأ�صهل بكثري 

نظرنا اإليه كن�صاٍط من اأن�صطة احلكومة يتاأثر اإىل حٍد ما باأجزاء اأخرى من النظام ال�صيا�صي.

التنفيذية  ال�صلطات  مكونات:  ثالثة  كافة  ال�صيا�صية  االأنظمة  ت�صمل  املبداأ،  حيث  من 

التي  للدولة  الدائمة  واالأجهزة  تتكّون من احلكومة  التنفيذية  ال�صلطة  والق�صائية.  والت�صريعية 

. ويف العديد من االأنظمة ال�صيا�صية، يقوم متييز اأ�صا�صي بني القيادة ال�صيا�صية التي 
3
تدعمها
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القيادة  لهذه  امل�صورة  يقدمون  الذين  الدائمني  املهنيني  وامل�صوؤولني  موؤقت  ب�صكل  مُتاَر�ض 

من  تعيينها  اأو  ال�صيا�صية  القيادة  انتخاب  يجري  الدميقراطية،  االأنظمة  وي�صاعدونها. يف 

قبل قادة منتخبني. ومبدئيا، يعود اإىل هذه القيادة ال�صيا�صية الف�صل اإذا ما �صارت االأمور 

ب�صكل �صحيح ويقع عليها اللوم اإذا �صارت االأمور ب�صكل خُمطئ. ويدعم ال�صلطَة التنفيذية 

احلكومية  االإدارات  يديرون  الذين  اأولئك  عن  ف�صال  وتقنيون،  �صيا�صيون  م�صت�صارون 

ومالية الدولة. ويجري توفري املزيد من الدعم من قبل منظمات تنفيذية، مثل اخلدمات 

ميكن  ال  املنظمات،  هذه  دون  ومن  الخ.  التعليم،  وخدمات  ال�صجون،  وخدمات  ال�صحية، 

التنفيذ. ال�صيا�صات مو�صع  و�صع 

م�صوؤوليتهم  تكون  منتخبني  اأفراد  من  يتاألف  فهو  الربملان،  اأو  الت�صريعي  املجل�ض  اأما 

الد�صتورية الرئي�صية مناق�صة القوانني واإقرارها، واملوافقة على االإنفاق احلكومي. من املعتاد 

م�صائل  اأي  ومناق�صة  تقارير  واإ�صدار  احلكومة،  وزراء  ا�صتجواب  للربملان احلق يف  يكون  اأن 

ذات اأهمية وطنية. ويف معظم احلاالت، ُيتوقع من حكومة مل تعد حتظى باأغلبية برملانية اأن 

ت�صتقيل.

معظم  يف  اأما  واأخرى.  تقاليد  وبني  واآخر  بلد  بني  تختلف  الق�صائية  ال�صلطة  بنية 

االأن�صطة  كانت  اإذا  ما  يف  البّت  على  قادرة  د�صتورية  حمكمة  هناك  فتكون  احلاالت 

ميكن  اأخرى  حماكم  هناك  تكون  كما  الد�صتور.  مع  تتوافق  املقرتحة  والقوانني  احلكومية 

كما  امل�صائل.  من  وا�صعة  جمموعة  يف  بها  الطعن  اأو  احلكومة  مقا�صاة  اأمامها  جتري  اأن 

ب�صلوك  تتعلق  م�صائل  يف  حتكم  خا�صة  اإدارية  قانونية  مبحاكم  عديدة  جمتمعات  تتمتع 

من  الق�صائية  ال�صلطة  قرارات  احلكومة  احرتام  ي�صكل  الدميقراطيات،  ويف  احلكومة. 

املقبولة. املمار�صات  قبيل 

ويختلف حتديد  اأحدها.  ي�صكل  واالأمن  اإىل قطاعات،  العادة  ن�صاطات احلكومة يف  تتفّرع 

هذا القطاع بع�ض ال�صيء من بلد اإىل اآخر، اأما مبدئيا، فهو عادًة ما ي�صمل الدفاع واال�صتخبارات 

وال�صرطة واأجزاء من ال�صوؤون اخلارجية ومن وزارة الداخلية. كما قد تكون وظائف مثل مراقبة 

فهم  االأمن،  قطاع  تكّون  التي  االأق�صام  روؤ�صاء  اأما  منه.  جزءا  واجلمارك  وال�صجون  احلدود 

�صيا�صيون م�صوؤولون اأمام الربملان، كما اإن فيها م�صوؤولون دائمون معنيون بال�صيا�صات واالإدارة، 

وم�صت�صارون متخ�ص�صون مثل رجال ال�صرطة وال�صباط الع�صكريني. وكما يف قطاعات اأخرى، 

ال ميكن تنفيذ �صيا�صات احلكومة فعليا من دون منظمات متخ�ص�صة على االأر�ض. وكما لدى 

وزارات الرتبية مدار�ض، كذلك فاإن وزارات االأمن متتلك اأذرعا ت�صغيلية تتكّون ب�صكل اأ�صا�صي 



292�

قطاع الأمن وكيف يعمل

من اجلي�ض وال�صرطة واال�صتخبارات.

فالربملانات  واقع.  اإىل  االأمن  �صيا�صات قطاع  بالطبع يف حتويل  اأخرى  تنخرط جهات 

عليها اأن توافق على موازنات الدفاع بالطريقة نف�صها التي يجري بها توافق على موازنات 

بالقيام  مماثل  نحو  على  ت�صمح  قوانني  اإقرار  الربملانات  على  ويتعنّي  كافة.  القطاعات 

وتقّر  خا�صة،  جلانا  وت�صّكل  الوزراء،  الربملانات  ت�صتجوب  قد  كما  معينة.  بن�صاطات 

وباملثل،  احلكومة.  قطاعات  من  اآخر  قطاع  اأي  يف  كما  متاما  اللوم،  لتوجيه  اقرتاحات 

يجوز للمحاكم اأن تعلن عدم د�صتورية اإجراءات معينة اأو ت�صريعات مقرتحة، اأو قد حتكم 

يتعلق  ما  اإ�صايف يف  وثمة عامل  قانوين.  اأو �صدها يف حالة وجود طعن  ل�صالح احلكومة 

اجلنائية  الق�صايا  يف  التربئة  اأو  االإدانة  عن  اأي�صا  م�صوؤولة  املحاكم  اأن  هو  االأمن،  بقطاع 

التي يعر�صها قطاع االأمن.

واأخريا، فاإن اجلهات اخلارجية بطبيعة احلال، مثل املنظمات التجارية واالأفراد وو�صائل 

االإعالم وما يطلق عليه ب�صكل مبهم »املجتمع املدين«، تكون لديها اأجنداتها اخلا�صة وت�صعى من 

اأي جمال  اأجل تطبيقها والتاأثري على احلكومة يف ما يتعلق بقطاع االأمن، متاما كما تفعل يف 

اآخر.

لذا، فاإن قطاع االأمن ال يختلف كثريًا عن القطاعات االأخرى من حيث التنظيم احلكومي. 

لديه خ�صائ�ض حمددة بالطبع، وهو يتعامل مع م�صائل ح�صا�صة ومعقدة بدرجة ما، ويحق لبع�ض 

مكّوناته ا�صتخدام العنف امل�صبوط يف ظل ظروف معينة. لكن هذه يف الواقع هي جمرد تنويعات 

يف املو�صوع نف�صه، ومن غري املفيد وغري املنتج التعاطي مع قطاع االأمن كما لو كان فريدا من 

نوعه متاما.

ملاذا يعترب قطاع الأمن مهّما؟

يف  فاالأمن  مبجملهم.  ال�صكان  منظور  من  الدولة  ا�صتقرار  اأ�صا�ض  االأمن  قطاع  ي�صّكل 

اأمني  احلياة اليومية هو �صرط م�صبق للتنمية االقت�صادية وال�صيا�صية، ولذا فاإن وجود قطاع 

جّيد االأداء اأمٌر اأ�صا�صي لنجاح اأي بلد. فاإذا ما كان قطاع االأمن غري قادر على اأداء وظائفه 

اأزمة  اأي  تتفاقم  ف�صوف  ال�صكان،  من  اأجزاء  لدى  �صرعيته  فقد  الأنه  اأو  املوارد  نق�ض  ب�صبب 

�صيا�صية قائمة، كما �صتن�صاأ اأزمات جديدة حمتملة.
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اإذ  ذاته.  بحد  غاية  بالطبع  لي�ض  االأداء  َح�َصن  اأمٍن  قطاع  عن  ينتج  الذي  اال�صتقرار  اإن 

اأنه  ندرك  اأن  يجب  ولكن  اأخرى،  تطورات  بحدوث  ي�صمح  اأنه  يف  الواقع  يف  اأهميته  تكمن 

ي�صّببه. فهناك عوامل  وال�صيا�صي، فاإنه ال  بالتقدم االقت�صادي  ي�صمح  اأن اال�صتقرار  يف حني 

وقد  اال�صتقرار،  وت�صّبب عدم  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  تقّو�ض احلياة  اأن  اأخرى ميكن  عديدة 

يعجز عن التعامل معها حتى قطاع اأمٍن يعمل ب�صكل مثال.

وكانت  والتنمية،  للنمو  اأ�صا�صي  �صرط  االأمن  اأن  التنمية فكرة  قاوم خرباء  لفرتٍة طويلة، 

التاريخي لتكوين  ال�صجل  ومع ذلك، فاإن 
 

.
4
االأمن مبجمله لديهم وجهة نظر باهتة عن قطاع 

�صيا�صيا،  ون�صجت  اقت�صاديا  منت  التي  فالدول  فيه.  لب�ض  ال  االقت�صادية  والتنمية  الدولة 

فعلت ذلك بال ا�صتثناء عندما كانت حكوماتها قادرة على توفري االأمن. لقد تغرّي اجلدال يف 

ال�صنوات االأخرية، اإىل درجة اأنه اأ�صبح من ال�صائع االآن �صماع تعبري: »ال توجد تنمية من دون 

اأمن، وال اأمن من دون تنمية«. اإن هذه هي �صياغة متوازنة ومفهومة �صيا�صيا، اإال اأن الن�صف 

اأجزاء  اإن التاريخ يدح�ض الن�صف الثاين، ففي  االأول منها وحده �صحيح ب�صكل ملحوظ. بل 

كثرية من العامل، وطوال معظم حقب التاريخ، كانت هناك دول م�صتقرة بال تنمية. وبالفعل، 

هو  ذلك  على  اجليد  واملثال   - االأمن  النعدام  �صببا  تكون  اأن  ميكن  ذاتها  بحد  التنمية  فاإن 

اأن املعركة مل  ر، والتي لوِحظ ت�صجيعها اجلرمية. وحتى لو  امل�صكالت التي ن�صاأت عن التح�صّ

ُتربح بعد، فاإن النقا�ض احلال حول االأمن والتنمية اأ�صبح االآن اأكرث ا�صتنارة مما كان عليه 

احلال يف املا�صي.

ال �صك يف اأن قوات االأمن تتمتع اأي�صا باأهمية �صيا�صية هائلة يف اأي جمتمع. فهي الو�صيلة 

تكون  عديدة،  جمتمعات  ففي  بها.  واالحتفاظ  ال�صيا�صية  بال�صلطة  لالإم�صاك  اأ�صا�صيًة  االأكرث 

اأي  قبل  عليها  ال�صيطرة  وتاأتي  وموت،  حياة  م�صاألة  حرفيا،  االأمن،  قوات  على  ال�صيطرة 

اأخرى، هناك تراث يف ت�صيي�ض قوات  اأو القبول العام. يف حاالت  اعتبارات تتعلق باحلكومة 

اأخرى فاإن  االأمن وا�صتخدامها مل�صلحة �صيا�صية ويف ا�صطهاد املعار�صني. اأما يف جمتمعات 

اأهمية قوات االأمن يف حد ذاتها تتطلب توازنا دقيقا يف التعيينات العليا بني خمتلف جماعات 

قطاعات  تكون  اأن  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  وميكن  ال�صيا�صية.  امل�صكالت  جتنب  اأجل  من  امل�صالح 

االأمن كبرية ب�صكل غري �صروري وغري فاعل.

ما املق�صود بتوفري االأمن؟

من املفيد اعتبار اأن متطلبات االأمن واال�صتقرار يف اأي دولة تعمل على ثالثة م�صتويات. 

من زاوية امل�صطلحات الع�صكرية الكال�صيكية، يجري تعريف هذه امل�صتويات كما يلي:
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اجلريان،  وبني  املنطقة  يف  ال�صالم  على  يدل  لال�صتقرار  اال�صرتاتيجي  امل�صتوى 

ولكن اأي�صا على التحرر من التدخل االأجنبي، ومن االآثار غري املبا�صرة للنزاعات 

يف اأماكن اأخرى، ومن م�صكالت مثل التهريب وال�صيد غري القانوين و�صرقة املوارد 

اأخرى عديدة  ولكن جهات  م�صوؤولية اجلي�ض،  يكون من  بع�ٌض من ذلك  الطبيعية. 

تكون معنية بذلك اأي�صا، مثل وزارات اخلارجية واجلمارك وحرا�ض احلدود.

على  املنّظمة  اجلرمية  وتهديدات  ككل،  البلد  با�صتقرار  معني  الت�صغيلي  امل�صتوى 

امل�صتوى الوطني، والتوترات االإثنية اأو االإقليمية، والتمرد العنيف �صواء كان �صيا�صيا 

اأم انف�صاليا بطبيعته. وت�صارك ال�صرطة وكذلك اجلي�ض يف حاالت حمددة.

بقدرة  يهتم  اليومية،  احلياة  ا�صتقرار  م�صتوى  على  وال�صيما  التكتيكي،  امل�صتوى 

املواطنني على امل�صي بحياتهم بحيث تكون خالية من اجلرمية والتهديد بالعنف. 

نظاما  اأن  من  الرغم  على  اأ�صا�صي  ب�صكل  ال�صرطة  م�صوؤولية  من  هو  املجال  هذا 

اأي�صًا. ق�صائيا فّعاال مهم 

يف كل م�صتوى من هذه امل�صتويات، هناك حاجة للتن�صيق بني خدمات االأمن والوزارات. 

الوظائف  هذه  تطبيق  ميكن  ال  الأنه  �صحيح،  ب�صكل  يعمل  الذي  االأمن  قطاع  جوهر  هو  هذا 

الثالث ما مل يعمل النظام ككل بفاعلية. يالَحظ اأنني مل اأ�صتخدم كلمة »تهديد«، بل و�صفت 

و�صع  يتناول  الذي  التال  الف�صل  يف  �صاأ�صرح  وكما   .
5
مق�صود وهذا  املهام،  من  �صل�صلًة 

اأن  مع  كبري،  حٍد  اإىل  مكررا  اليوم  التهديد  مفهوم  اأ�صبح  فلقد  االأمن  اأجل  من  ال�صيا�صات 

ُينظر  اأن  االأف�صل  من  بات  باالأحرى،  م�صكالت.  ت�صبب  تزال  ال  ولّدها  التي  الفكرية  العادات 

اإىل القطاع االأمني   يف البلد على اأنه يت�صّكل من عنا�صر جهاز الدولة التي تقوم مبهام متعلقة 

باالأمن من اأجل حتقيق اأهداف حكومية اأو�صع. 

كيف نفهم قطاع الأمن؟

اإليه  ُينظر  اأن  واقرتحُت  االأمن  قطاع  بتعريف  يحيط  الذي  االلتبا�ض  �صابقا  �صرحُت  لقد 

نف�صه  الداخلي  املنطق  اإىل  يخ�صع  الذي  احلكومي  التنظيم  عنا�صر  من  عن�صر  اأنه  على 

القطاع  ملكونات  التال  املوجز  العر�ض  اإن  اآخر.  قطاع  اأي  مثل  نف�صها  اخلارجية  وال�صغوط 

الرئي�صية �صوف يو�صح هذه النقطة اأكرث.

*

*

*
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قوى الأمن

قوات  اأي  ذلك  اجلي�ض )مبا يف  اإىل  االأمن«  »قوات  ي�صري م�صطلح  العملية،  الناحية  من 

اأنها  �صبه ع�صكرية( وال�صرطة ونظام الق�صاء واال�صتخبارات. ما ت�صرتك فيه هذه القوى هو 

اأو االأطباء  اأما يف حال املدر�صني  منظمات تنفيذية معنية بتنفيذ ال�صيا�صات ولي�ض ب�صنعها. 

اأو موظفي ال�صجون فهذه القوى تتيح تطبيق �صيا�صات احلكومة. وعليها اأن تقوم بعملها ب�صكل 

ال�صواحل  �صمل منظمات كخفر  باال�صتقرار. وهنالك ما يربر  ينعم  اأن  للبلد  اإذا كان  �صحيح 

وخدمات الطوارئ املدنية يف تعريف قطاع االأمن.

الوزارات

هنالك ميل مربك نحو التحدث عن وزارات احلكومة )الدفاع والداخلية والعدل( وكاأنها 

ب�صكل ما م�صوؤولة عن »االإ�صراف« على قوى االأمن يف بلٍد ما، واأّنه لوال هذا االإ�صراف لكانت 

هذه القوى بداأت حروبًا تلقائية وا�صطهدت ال�صكان املدنيني. يجب التاأكيد على اأن الوزارات 

ي�صّكل  اإذ  للكلمة.  الق�صري  اأو  املعار�ض  باملعنى  االأمن  قوى  على  ال�صيطرة  م�صوؤولة عن  لي�صت 

كالهما عنا�صر متمايزة، ولكنها وثيقة ال�صلة، من عنا�صر قطاع االأمن. اإن منوذج ال�صيطرة 

�صيارٍة  على  ال�صيطرة  منوذج  هو  الكلمة،  هذه  ا�صتخدام  علينا  كان  اإذا  هنا،  ينطبق  الذي 

لقطاع  فعالة  اإدارة  هنالك  تكون  اأن  يجب  ال�صحيح.  االجتاه  يف  �صريها  �صمان  اأجل  من  ما 

االأمن اإذا اأريَد احلفاظ على اال�صتقرار، ويجب اأن يعمل القطاع نف�صه ككيان متما�صك. ولهذا 

ال�صبب، فاإن تنظيم الوزارات ووظيفتها، وكذلك العالقات بينها وبني الهيئات التي تن�صقها، 

مهمة للغاية. املزيد حول هذا االأمر اأدناه.

لذلك، اأقرتح اأنه ميكن تعريف اجلزء الت�صغيلي من قطاع االأمن على اأنه جميع املوؤ�ص�صات 

التي يتمثل دورها االأ�صا�صي يف توفري االأمن الداخلي واخلارجي، اإىل جانب الهيئات امل�صوؤولة 

واأجهزة  وال�صرطة  اجلي�ض  يعني  هذا  املمار�صة،  يف  ومراقبتها.  مهامها  وحتديد  اإدارتها  عن 

اال�صتخبارات والقوات �صبه الع�صكرية والوكاالت احلكومية امل�صوؤولة عنها.

هذا التعريف ي�صف املكونات االأ�صا�صية لقطاع االأمن نف�صه. ولكن، كما اأ�صرنا، هنالك اأي�صا 

جهات خارجية تتداخل اأدوارها الد�صتورية مع دور القطاع االأمني   يف بع�ض احلاالت. واجلهتان 

بينهما.  الد�صتورية  الفروق  فهم  االأهمية  بالغ  الأمر  واإنه  واملحاكم.  الربملان  هما  الرئي�صيتان 

فاحلكومة يجري انتخابها، وُيتوقع منها اأن َت�صتخدم هذه ال�صرعية لو�صع ال�صيا�صات وتنفيذها. 



332�

قطاع الأمن وكيف يعمل

م به وجود �صوابط ل�صلطات احلكومة، كما ميكن اأن يقال اإن  اأما يف الدميقراطيات، فمن امل�صلَّ

اأنها حتاول  اأن هذا ال يعني  الربملانات واملحاكم تتمتع، على حد �صواء، بدور املوافقة. ورغم 

و�صع ال�صيا�صات واأن دورها يف اإدارة قوى االأمن هو حتى اأقل من ذلك، فاإن موافقتها تكون 

مطلوبة من اأجل حدوث اأمور معينة.

واإذا ما تركنا املقرتحات املتطرفة حول ع�صوية قطاع االأمن جانبا، كامليلي�صيات مثال،   

حتديدا  وهما  ال�صياق،  هذا  يف  متكرر  ب�صكل  ذكرهما  يجري  اآخران  جهازان  لدينا  يبقى 

يتم  وال  متاأ�صلة،  �صرعية  اأي  بالطبع  منهما  اأي  ميلك  ال  االإعالم.  وو�صائل  املدين  املجتمع 

انتخاب اأي منهما. ومع ذلك، يطمح كل منهما اإىل التاأثري على و�صع ال�صيا�صات االأمنية، وقد 

يكونان بالفعل قادرْين على ذلك.

املجتمع املدين

يكون  املدين  املجتمع  مفهوم  فاإن  التعريف،  م�صكالت  فيه  ت�صود  الذي  املجال  حتى يف 

مرتبكا ومبهما ب�صكل خا�ض، وكثريا ما ي�صتخدم امل�صطلح مبعاٍن خمتلفة اأو متناق�صة يف 

لندن  كلية  املدين« يف  املجتمع  اأجل  من  »املركز  ي�صري  وكما  االأمن.  قطاع  اإ�صالح  مناق�صة 

ُي�صتخدم  وهو  معا�صرة«.  ومناظرات  تاريخي  نزاع  »حمل  نف�صه  املفهوم  فاإن  لالقت�صاد، 

التي  املوؤ�ص�صاتية  واالأ�صكال  الفاعلة  واجلهات  امل�صاحات  من  متنوعة  »جمموعة  لي�صمل 

املجتمعات  تت�صمن  ما  وغالبا  ونفوذها.  وا�صتقالليتها  الر�صمي  طابعها  درجات  يف  تتنوع 

املعنية  احلكومية  غري  واملنظمات  امل�صجلة،  اخلريية  اجلمعيات  مثل  منظمات  املدنية 

واجلمعيات  الدينية،  واملنظمات  الن�صائية،  واملنظمات  املجتمعية،  واملجموعات  بالتنمية، 

املهنية، والنقابات املهنية، وجماعات امل�صاعدة الذاتية، واحلركات االجتماعية، وجمعيات 

االأعمال، واالئتالفات، وجمموعات املنا�صرة«. من الناحية النظرية، متثل هذه املجموعات 

»م�صالح واأهدافا وقيما م�صرتكة« ويجب اأن تكون متمايزة عن الدولة، وكذلك عن العائلة 

وقابلة  ومبهمة  معقدة  تكون  ما  »غالبا  احلدود  هذه  اأّن  مع  االقت�صادية،  االأ�صواق  وعن 

.
6

للبحث«

جهة  كل  لي�صمل  كافية  مبرونة  يتمتع  العديدة،  التعريفات  اأحد  وهو  التعريف،  هذا 

القول  املمكن  من  كان  لو  اأواًل، حتى  الذكر.  ت�صتحقان  نقطتني  هناك  ولكن  تقريبا،  فاعلة 

تاأثري �صيا�صي كفكرة جمردة، بل  اأي  اأن يكون له  اإن املجتمع املدين موجود، فاإنه ال ميكن 

من خالل ن�صاطات املجموعات وح�صب. ثانيًا، ال ت�صتطيع هذه املجموعات، بحكم تعريفها، 
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ال�صبب  واملحاكم.  للربملان  الد�صتورية  االأدوار  االأمن مبعنى  قطاع  اإدارة  دورًا يف  تلعب  اأن 

اأعمال  جداول  واأن  بنف�صها،  نف�صها  عينت  قد  املدين  املجتمع  جمموعات  اأن  هو  ذلك  يف 

املجموعات املختلفة تتنازع يف ما بينها يف كثري من االأحيان. عالوًة على ذلك، حتى على 

ميكن  اأنه  اأو  موجودة،  املدين«  »املجتمع  فكرة  اأن  الوا�صح  من  لي�ض  املفاهيمي،  امل�صتوى 

املدين  املجتمع  جمموعات  معظم  متويل  يجري  الواقع،  يف   .
7
املتقدم الغرب  خارج  فهمها 

يجعل  ما  الغربية،  احلكومات  قبل  من  مبا�صر،  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل  النامي،  العامل  يف 

�صرعيتها مو�صع �صك يف عيون املواطنني.
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و�سع ال�سيا�سات الأمنية الوطنية وتنفيذها

الدقيق  مبعناه  االأمن  وقطاع  وتطبيقها.  االأمنية  ال�صيا�صات  لو�صع  موجود  االأمن  قطاع  اإن 

- احلكومة وم�صت�صاريها - يخلق ال�صيا�صة وي�صعى اإىل تنفيذها. وقد توافق الهيئات الت�صريعية 

على متويل قطاع االأمن، اأو على مترير القوانني الالزمة لتطبيقه، وقد ترف�ض، يف حني قد ي�صع 

الق�صاء، يف بع�ض الظروف، حدودا قانونية على ما ميكن القيام به. كما قد حتاول جمموعات 

اأخرى غري منتخَبة، حتريك اأو عرقلة ال�صيا�صات االأمنية بدرجات متفاوتة من ال�صرعية.

تكون عليه مكّوناتها؟ على  اأن  الذي يجب  وما  اأمنية؟  اإىل �صيا�صة  الدول  ملاذا حتتاج  لكن 

اأب�صط م�صتوياتها، بداأ جميع اأ�صكال احلكومات ب�صكل اأ�صا�صي كم�صاريع اإجرامية منظمة. فقد 

�صعت جمموعات اإىل ال�صيطرة على االأر�ض والرثوات، وحاربت بع�صها بع�صا من اأجل احل�صول 

. وفيما اأ�صبحت االأنظمة اأكرث ر�صوخا واختفت املقاومة الع�صكرية 
8
على ال�صلطة اأو االحتفاظ بها

ال�صريحة فقد ا�صتخدمت االأنظمة ب�صكل متزايد قوات االأمن لقمع املعار�صة الداخلية واملحافظة 

ُتنتخب ب�صكل م�صروع ال تواجه هذه امل�صكالت،  االأرا�صي. احلكومات التي  على ال�صيطرة على 

عموما، مع اأن التحديات التي تواجه �صرعيتها قد تقوم من وقت اإىل اآخر. واأ�صبح من املعتاد 

االإ�صارة اإىل مثل هذه التحديات الداخلية واخلارجية باعتبارها »تهديدات«.

تقليديا، ي�صري مفهوم التهديد )على الرغم من ندرة ا�صتخدام امل�صطلح نف�صه، هذا اإذا 

ا�صتخدم يف اأي وقت م�صى( اإىل �صرورة حماية ال�صالمة املادية للدولة من هجوم خارجي. يف 

الفرتة ما بني �صعود الدول القومية وحواىل منت�صف القرن الع�صرين، كان ُينظر اإىل التهديد 

عادة على اأنه غزو اأجنبي، وكان احلل يت�صمن عادة اال�صتعدادات الع�صكرية والبحث عن حلفاء 

رة النت�صار االأفكار ال�صيا�صية  وحماة. وحتى بحلول احلرب العاملية االأوىل، كانت العواقب املت�صوَّ

واالقت�صادية احلديثة ت�صّبب معاناة لدى القادة القوميني. وغالبا ما كانوا يت�صاءلون ما اإذا كان 

ممكنا االعتماد على �صعوبهم.

القتاَل؟  رف�صوا  االأممية،  بتوجهاتهم  والنقابيني،  اال�صرتاكيني  اأن  لو  �صيح�صل  كان  ماذا 

وكما ات�صح، فقد حاربوا يف اأي حال، لكن ذلك مل مينع احلكومة الفرن�صية، مثال، من و�صع 

اإذا لزم االأمر،  قائمة �صرية ت�صم االآالف من ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والفكرية ليتم اعتقالها، 
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حلماية جمهود احلرب. اإن ظهور النظام الُبل�صفي يف رو�صيا، باأمميته وحداثته احلادة، وما تبع 

نتج للمرة االأوىل اخلوف من اأن االأفكار، 
َ
اأ من انت�صار اأحزاب �صيوعية يف جميع اأنحاء العامل، 

ولي�ض الغزو املادي، ميكن اأن ت�صكل التهديد الرئي�صي لوحدة الدولة. وهكذا، فمنذ ع�صرينيات 

القرن املا�صي، ا�صتولت �صخ�صيات �صيا�صية خمتلفة على ال�صلطة يف خمتلف البلدان حول العامل 

من اأجل »اإنقاذهم« من ال�صيوعية )اأو من الدميقراطية، فغالبا ما كان متييزهم بني االثنتني 

مبهما(.

هذه هي خلفية اأول اعتماد ر�صمي مل�صطلح »االأمن الوطني« يف الواليات املتحدة يف العام 

يومنا  يف  حتى  املهيمن  النموذج  الوقت  ذلك  يف  اأدخلت  التي  والُبنى  املفاهيم  وتبقى   .1947

هذا، وبالتال فهي ت�صتحق االنتباه. فقانون االأمن الوطني االأمريكي لعام 1947 وجمل�ض االأمن 

الوطني الذي ن�صاأ عنه، باتا منوذجني لبلدان حول العامل. واأعقبت هذا القانون وثيقة جمل�ض 

االأمن الوطني 68 التي كان تاأثريها املبا�صر حمدودا كونها كانت �صرية للغاية، اإال اأن تاأثريها 

غري املبا�صر كان هائال. فالوثيقة مل حتاول اأن تثبت اأن الواليات املتحدة تواجه تهديدا ع�صكريا 

اجلمهوريات  )احتاد  ال�صوفييتي  االحتاد  اإن  قالت  بل  اأ�صال،  مبا�صر  تهديد  اأي  اأو  تقليديا، 

اال�صرتاكية ال�صوفييتية( ميثل »عقيدة متع�صبة جديدة« واإنه »ي�صعى اإىل فر�ض �صلطته املطلقة 

على بقية العامل«. يف هذا ال�صياق، كان لكل تطور يف كل جمتمع يف العامل تاأثرٌي على اأمن الواليات 

 .
9
املتحدة، وكان ال بد من ا�صتخدام جميع التدابري املمكنة للت�صدي للمخططات ال�صوفييتية

الواليات املتحدة �صرًا على  باأن حتّر�ض  1953 وّجهت  وهكذا، فاإن وثيقة �صدرت يف عام 

عمليات مقاومة يف اأوروبا ال�صرقية، بهدف ت�صويه �صمعة ال�صلطات ال�صيا�صية املحلية وا�صتثارة 

. وبح�صب ما يبدو ل، كان لدى االحتاد ال�صوفييتي املخاوف نف�صها، وقد 
10

التدخل ال�صوفييتي

ا�صتجاب بالطريقة ذاتها، مع اأن اأفعاله كانت اأقل تاأثريا.

ما  الوالء(  التج�ص�ض وحتقيقات  من  )التخويف  املحلية  ومعاِدالتها  التطورات  هذه  اأنتجت 

. ومع ذلك، مل يكن هذا النوع من التفكري 
11

و�صفه اأحد املوؤرخني مب�صطلح »دولة االأمن الوطني«

حم�صورا باأي حال يف القوى العظمى. وقد يكون و�صل اإىل ذروته يف جنوب اأفريقيا يف �صبعينات 

»هجوما  يواجه  العن�صري  الف�صل  نظام  باأن  قناعة  على  فبناًء  الع�صرين.  القرن  وثمانينيات 

جرى  وثقافية،  واإيديولوجية  وع�صكرية  دبلوما�صية  عنا�صر  ويت�صمن  مو�صكو  توجهه  �صامال« 

تطبيق »ا�صرتاتيجية �صاملة« يف غاية التعقيد والتطور يف ظل رئا�صة ِبيرت ويلَيم بوتا )1984-

1989(. هذه اال�صرتاتيجية امل�صتلهَمة من مفّكري مكافحة التمرد الفرن�صيني مثل اأندريه بوفر، 
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اأ�صرف عليها جمل�ض اأمن الدولة ودعمها يف البالد نظام اإدارة االأمن الوطني الذي جمع اأجزاء 

. وقد اكت�صب هذا النوع من التفكري اأي�صا نفوذا يف اأمريكا الالتينية حيث 
12

قطاع االأمن كافة

تعاونت اأنظمة ميينية خمتلفة يف ما كان ي�صمى خطة كوْندور، يف انقالب كامل على تفكري االأمن 

الوطني التقليدي. وقد �صملت اخلطة تبادل املعلومات، والقيام بعمليات م�صرتكة، وحتى اغتيال 

13
املن�صقني ال�صيا�صيني عن كلٍّ من البلدين.

مع اأن التوتر االإيديولوجي املبا�صر والبارانويا )االرتياب ال�صديد( من احلرب الباردة قد 

تراجعا االآن، اإال اأن احلقيقة تظل اأن عقودا من هذا النوع من التفكري يف اأنحاء العامل كافة قد 

اأّثرت ب�صكل اأ�صا�صي يف كيفية روؤية اأولئك الذين ي�صعون �صيا�صات االأمن الوطني، ويكتبون عنها 

اليوم، وبالتال يف كيفية ا�صتمرار فهمهم لوظائف قطاع االأمن. اإىل ذلك، فاإن بارانويا احلرب 

الباردة كانت، على حٍد �صواء، م�صتوحاًة من عادتني ذهنيتني من العادات االأخرى، واأّثرت فيهما 

بالتال. وال تزال هاتان العادتان توؤثران ب�صكل كبري على ال�صيا�صة االأمنية يف خمتلف البلدان.

اأوال، ميكن القول اإن بارانويا احلرب الباردة لي�صت �صوى حالة متطرفة من تطبيق التف�صريات 

الفكرية  النماذج  هذه  كانت  واإذا  عام.  ب�صكل  الدولية  للعالقات  اجلديدة  والواقعية  الواقعية 

)بارادامْيات( التي ي�صهل ا�صتيعابها يف الواقع، غري جمدية اإىل حد ما يف تف�صري �صلوك الدولة 

الفعلي، فهي تظهر يف �صكلها ال�صعبي لت�صور عاملا من امل�صالح املت�صاربة بال نهاية، حيث ت�صعى 

با  الدول با�صتمرار اإىل تعظيم مكا�صبها على ح�صاب االآخرين، وحيث يكون النزاع عاديا بل مرحَّ

به. هذا النوع من املنظور يوؤدي، بطبيعة احلال، اإىل مفهوم �صيا�صٍة اأمنيٍة تناف�صيٍة على اأ�صا�ض 

اال�صتجابة للتهديدات، مبا اأن الدول االأخرى ملزمة اأي�صا بالت�صرف وفقا للمعايري نف�صها. يظل 

هذا النموذج الفكري �صديد التاأثري، وال�صيما اإذا جرى ت�صمني اعتبارات اقت�صادية داخل عنوان 

االأمن الوطني. وهكذا، فاإن العقيدة التجارية اجلديدة )نيو-مركانتيلية( القائلة ِب »التناف�صية« 

النافذة حاليا تفرت�ض اأن ثروة العامل ثابتة ب�صكل اأ�صا�صي )اأو اأنها تتزايد ببطء �صديد يف اأح�صن 

االأحوال(، واأن على كل دولة انتزاع اأكرب قدر ممكن منها. يف الواقع، فاإن التعاون هو االجتاه 

ال�صائد يف العالقات االقت�صادية، كما هو احلال يف العالقات الدولية.

ثانيا، هناك مفهوم »التهديد« نف�صه. وهذا جزء كبري من حمولتنا الفكرية، الذي نن�صى اأنه، 

يف الواقع، فكرة حمدودة متاما يف الزمان واملكان. ومع تزايد تعقيدات الدول، والتطورات يف 

البنية التحتية للنقل وال�صرائب التي توفرها الفوائ�ض االقت�صادية، فقد اأ�صبح من املمكن يف 

القرن التا�صع ع�صر توزيع ون�صر جيو�ض �صخمة من املجندين ب�صكل دائم، مدعومة باحتياطيات 

االإثنية  اجلماعات  بني  والتداخل  اجلديدة  القومية  الدول  بني  وجود حدود  ومع  مدربة.  وا�صعة 
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التي توفر �صببا للقتال، ووجود التكنولوجيا الع�صكرية التي حتّد من ال�صرر املحتمل اإىل م�صتويات 

مقبولة، لقد اأ�صبح ممكنا احلديث عن تهديدات، بقدر ما ميكن اأن يهدد اأحد اجلريان بغزو   

بع�ض اأو كل اأرا�صي بلد اآخر واال�صتفادة من ذلك.

بعد عام 1945، مل يكن اأحد مّمن يتاأّمل يف اأنقا�ض اأوروبا ميكن اأن يعتقد اأن احلرب من 

كانوا  ت�صددا  ال�صوفييتي  بالتهديد  املقتنعني  اأكرث  وحتى  خيارا.  زالت  ما  اإقليمية  مكا�صب  اأجل 

عادًة ما يقبلون فكرة اأنه اإذا كانت احلرب �صتندلع بالفعل فاإن اندالعها �صوف يكون على االأرجح 

اأنحاء  التهديد يف جميع  انت�صرت نظرية  التقدير. ومع ذلك، فقد  اأو �صوء  من قبيل ال�صدفة 

العامل، مع اأن فكرة الغزو االإقليمي ال مكان لها يف تاريخ العديد من املناطق، حتى يف اأفريقيا. 

اإن لدى جميع الدول االآن قوات دفاع من اأجل الدفاع عن نف�صها �صد قوات دفاع دول اأخرى. ويف 

اأ�صواأ احلاالت، كما يف اأمثلة احلرب الباردة التي ذكرنا �صابقا، يثري هذا النوع من التفكري نوعا 

من االرتياب ال�صديد الذي ي�صّجع على البحث عن تهديد، اأي تهديد، من اأجل ملء فراغ وجودي. 

وبالطبع، ميكن اأن حتقق النبوءة ذاتها، اإذ اإن التعاطي مع دولة اأو كيان باعتبارهما تهديدا هو 

و�صيلة جيدة لتحويلهما اإىل تهديد.

ولكن حتى عند مقاومة اإغراء البارانويا فاإن عادات التهديد الذهنية تظل قوية وتوؤدي اإىل 

ت�صورات عن وظائف القوات امل�صلحة تتعار�ض مع الواقع، ومع احل�ّض ال�صليم يف بع�ض االأحيان. 

قوة دفاع  اإن�صاء  119 على  املادة  ناميبيا يف  باآخر: ين�ض د�صتور  اأو  ب�صكل  لناأخذ مثاًل ع�صوائيا 

»من اأجل الدفاع عن االإقليم وم�صالح ناميبيا الوطنية«. لكن �صد من؟ جنوب اأفريقيا؟ اأنغوال؟ 

وما الغر�ض من ذلك؟ وملاذا �صوف ترغب هذه الدول يف غزو ناميبيا على اأي حال هذه االأيام؟ 

واإذا كانت االأحكام الد�صتورية هي و�صف دقيق للواقع، فاإن املرء يتوقع اأن يرى مناورات ع�صكرية 

الواقع،  اأما يف  للتمّرن على دحر غزو.  الناميبية على احلدود  الدفاع  تن�صر فيها قوات  منتظمة 

بالطبع، فال يحدث �صيء من هذا القبيل قط.

هنا، نرى اللب�ض بني م�صاألتني مرتابطتني ولكنهما متمايزتان. فهناك الدور الرمزي والعملي 

التف�صيل  كما هو مو�صح مبزيد من  اال�صتقالل،  والتعبري عن  ما يف حرا�صة احلدود  اإىل حٍد 

مكّون  االأول هو  اأي هجوم.  االأر�ض �صد  املادي عن  الدفاع  القدمية عن  الفكرة  وهناك  اأدناه، 

منطقي يف اأي �صيا�صة دفاعية، لكنه يف كثري من االأحيان ُيخلط مع الثاين الذي ي�صكل مكّونا 

منطقيا يف ال�صيا�صة الدفاعية ب�صكل عام. ونتيجة لذلك، وفيما توؤّكد �صيا�صات الدفاع واالأمن 

واملكانة  الداخلي،  واالأمن  ال�صالم،  وحفظ  االإقليمي،  االأمن  مثل  اأمور  على  البلدان  معظم  يف 

االإقليمية اأو املحلية، فاإنها ال تزال ملتزمة خطابيا بالدفاع �صد التهديدات، ولذلك فهي متيل 
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اإىل البحث عنها. اإن تغيري هذه العادة الذهنية، من البحث عن تهديدات اإىل حتديد مهام، رمبا 

يكون اأهم خطوة مفاهيمية ميكن اأن تتخذها دولة يف و�صع �صيا�صة اأمنية ُمر�صية. 

كانت  فقد  اأيديها.  �صنع  من  فخ  يف  الدفاع  قطاع  بريوقراطيات  تقع  اأي�صا،  ما  حدٍّ  واإىل 

الباردة،  احلرب  فاإّبان  الع�صكري.  االإنفاق  لتربير  جيدة  طريقة  تاريخيًا  االأجنبية  التهديدات 

نف�صها حتب حقا خف�ض  اأنها هي  ملواطنيها  ت�صرح  اأن  على  الغربية حري�صة  كانت احلكومات 

االإنفاق الدفاعي ب�صكل جذري، لكنها ال ت�صتطيع فعل ذلك طاملا بقي التهديد ال�صوفييتي حقيقة. 

وقد كان من ال�صعب اإيجاد تربير مقنع بهذه الطريقة يف ال�صنوات االأخرية.

بالطبع، ال يعني اأيُّ من ذلك اأّنه ال ميكن بتاتا بناء �صيا�صات االأمن الوطني اأو اأنه يجب عدم 

بالتاأكيد  وهناك  م�صتقرة،  العامل غري  مناطق يف  فهناك  التهديدات.  اأ�صا�ض  على  اأبدا  بنائها 

دول )�صورية واإيران تتبادران اإىل الذهن( لديها اأ�صباب حقيقية للتخوف من هجوم ع�صكري 

وبالتال ال ميكن انتقادها ب�صبب انتهاج �صيا�صة اأمنية قائمة على التهديد. لكن ال�صيا�صة االأمنية 

يجب اأال تقوم على هذه الطريقة من التفكري، وال�صيما يف املناطق امل�صتقرة يف العامل. ينبغي اأن 

تتمثل اإحدى وظائف ال�صيا�صة االأمنية يف حتليل البيئة االأمنية لبلٍد ما والتو�صية بنوع ال�صيا�صات 

التي يجب اتباعها. وكما �صيتبني اأدناه، فاإن القوات الع�صكرية غالبا ما تخدم اأهدافا اأمنية اأو�صع 

نطاقا، وبالتال فهي ت�صتحق اأن يجري االحتفاظ بها حتى عندما ال تواجه تهديدا حقيقيا.

االأمن  اأهداف  اأيٍّ من  العامل يجعل من ال�صعب حتديد  االأمن حول  اإن تعدد �صيناريوهات 

االأحاديث  من  اأبعد  هو  وفيما  التف�صيل.  من  م�صتوى  اأي  وعلى  مفيدا  يكون  اأن  ميكن  الوطني 

املبتذلة عن ال�صالم واالأمن فاإن االأهداف تختلف جذريا بني الدول. وحتى داخل دولة ما، غالبًا 

ما تكون التعريفات مو�صع خالف. على �صبيل املثال، فاإن اأقلية ملحوظة من الربيطانيني كانت 

دائما جتيب، عند �صوؤالها، اأّن االأ�صلحة النووية ال ت�صيف �صيئا الأمن بلدهم. من الوا�صح اأن هذه 

الوطني  االأمن  اإىل  النظر  هي  واالأف�صل  البديلة  املقاربة  مو�صوعية.  اإجابة  لها  لي�صت  االأ�صئلة 

اأقرتح الو�صف التال ال�صرتاتيجية االأمن  اأو كهدف، بل ك�صل�صلة من امل�صارات. لذا،  ال كُمنَتج 

الوطني:

اإن ا�صرتاتيجية االأمن الوطني هي م�صار �صيانة مقّدرات قطاع االأمن، وتن�صيقها 

اال�صرتاتيجية  االأهداف  حتقيق  يف  االأمثل  النحو  على  ت�صهم  بحيث  وتوظيفها، 

للوطن.
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ما الذي يجعل م�سائل الأمن الوطني معقدة

ت�صري ال�صيغة الواردة اأعاله اإىل اأن امل�صائل اال�صرتاتيجية )ولي�ض بال�صرورة االأزمات( التي 

التعاطي معها على جزء واحد من  اأن يقت�صر  لَيُحول دون  تن�صاأ عادًة، تكون معقدة مبا يكفي 

جهاز االأمن الوطني وح�صب، بل يجب النظر اإليها على نطاق احلكومة ككل. هذا ما هي عليه 

ال�صيا�صة االأمنية. مثالن واقعيان ميكن اأن يو�صحا هذا االأمر ب�صكل معقول.

يبدو  تقليديا.  م�صتقر  غري  جماور  بلد  يف  وعنف  ا�صطرابات  هناك  كانت  عدة،  ل�صنوات 

اأن الجئني ومقاتلي الف�صائل االأخرى يعربون  اأن اأحد الف�صائل ا�صتوىل على ال�صلطة. وُيزعم 

من  كاملة  �صل�صلة  فتن�صاأ  امل�صلحني.  املعار�صني  باإعادة  اجلديدة  احلكومة  تطالب  احلدود. 

اأمان احلكومة اجلديدة؟ هل اخل�صوم امل�صلحون  االأ�صئلة. ما الذي يحدث بال�صبط؟ ما مدى 

هم يف الواقع يف البلد اأم هم حقا الجئون فقط؟ هل ينبغي االعرتاف باحلكومة اجلديدة؟ ماذا 

تفعل الدول االأخرى يف املنطقة؟ هل نحاول اعرتا�ض املعار�صني امل�صلحني للنظام ومنعهم من 

الدخول؟ هل ندعم النظام اأم نرغب يف اأن ُي�صتبَدل باآخر؟ ماذا نفعل ب�صاأن الهجرة؟ وماذا عن 

اإطالق  االقت�صادية؟ هل يجب  العواقب  �صتكون  وماذا  بال�صحة واجلرمية؟  املرتبطة  املخاطر 

مبادرة اإقليمية اأم االن�صمام اإىل مبادرة قام بها اآخرون؟ هل علينا اإ�صراك جهاز االأمن االإقليمي 

اأم االأمم املتحدة؟ هل هناك مبادرات قائمة اأ�صال على هذا امل�صتوى؟ وما اإىل ذلك.

يف منطقة غري م�صتقرة، حيث النزاع يكون احتماال دائما، تقرتح �صلطة غربية ح�صنة النية 

نظاما لنزع ال�صالح وبناء الثقة، داعمًة اقرتاحها بالتهديدات والوعود. كيف تقرر احلكومة ما 

اأن جناحها يعتمد   كهذا تفوق املخاطر املحتملة، وال�صيما 
ٍ
اإذا كانت املنافع املحتملة من نظام

اإدارة حكومية  لكل  ُترك  ما  فاإذا  �صيطرة عليها؟  لها  لي�ض  التي  االأخرى  الدول  نية  على ح�صن 

اتخاذ موقف فردي فقد ُتتخذ مواقف جتعل من ال�صعب التو�صل اإىل ت�صوية. �صوف توؤيد وزارة 

اخلارجية املفاو�صات، وقد يحر�ض الرئي�ض اأو رئي�ض الوزراء على حتقيق جناح اإقليمي ودول، 

االأمور  �صارت  اإذا  القدرات  �صي�صتغرقه جتديد  الذي  بالوقت  الدفاع معنية  وزارة  تكون  و�صوف 

املخابرات  اأجهزة  و�صتهتم  بحما�صة،  املدخرات  بتوقع  املالية  وزارة  و�صتقوم  نحو خاطئ،  على 

واال�صتخبارات مبا ميكنها معرفته عن االآخرين، ولكنها تكون اأقل حتم�صا للتخلي عن اأ�صرارها 

اخلا�صة.

يف مثل هذه احلاالت، تكون هناك حاجة اإىل �صيا�صة وا�صحة على نطاق احلكومة حتاول 

االأمنية  ال�صيا�صة  ملقاربة  ميكن  �صاملة.  نتيجة  اأف�صل  وحتقيق  املت�صاربة  امل�صالح  بني  املوازنة 
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من  �صل�صلة  اأو  ال�صلل،  اإما  هو  البديل  �صحيح.  ب�صكل  وهيكلتها  تنظيمها  ب�صرط  ذلك،  حتقيق 

ال�صيا�صات غري املت�صقة، اأو �صيا�صة تعك�ض ما ميكن االتفاق عليه باالإجماع التي يرجح اأن تكون 

بالتال مفّرغة من اي معنى.

اأجنبية  االأمن الوطني لها تبعات على م�صتويات خمتلفة،  االأمثلة، فاإن م�صائل  وكما ُتظهر 

وحملية على حد �صواء. وحتى امل�صائل التي تبدو حمدودة متاما، مثل الزيادة يف ميزانية الدفاع، 

و�صراء اأنظمة اأ�صلحة جديدة، واإعادة تنظيم اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات، قد تثري التعليق 

وحتى االنتقادات من اخلارج. على �صبيل املثال، فاإن كل مبادرة اتخذتها احلكومة اليابانية حول 

م�صائل الدفاع �صوف ُت�صتقبل بنقد مربمج ُم�صبقا واأعمال �صغب تلقائية منظمة يف بلدان اآ�صيوية 

اأخرى. كيف اإذًا لنا اأن نقوم، فكريا، بخلق �صيا�صة اأمنية ت�صعى اإىل حتقيق اأهداف ا�صرتاتيجية 

القدرات  والثاين هو  التحليل  االأول هو  لالأزمات؟ هناك مكّونان:  ا�صتجابة معقولة  ومتّكن من 

والُبنى.

التحليل ال�سرتاتيجي

االأول هو تفح�ض  التهديد، فاإن ن�صاطنا  التخل�ض من منوذج عقيدة  اإذا متكنا فكريا من 

العوامل املقّيدة لل�صيا�صة االأمنية، درجة املرونة التي نتمتع بها. من املفيد تق�صيم التاأثريات على 

ال�صيا�صة االأمنية اإىل ثالثة اأنواع: دائمة، وطارئة، وطوعية، علمًا اأنها متداخلة.

العوامل الدائمة هي تلك التي تتغري ببطء �صديد، هذا اإذا ما تغريت اأ�صال مبرور الوقت، 

االأمني.  بالتخطيط  اخلا�صة  ما،  حٍد  اإىل  املحدودة  االآفاق،  مع  للتالوؤم  عمليا  حمددة  وهي 

وبالتال، قد يكون الوطن كبريا اأو �صغريا، جزيرة اأو غرَي �صاحلي، لديه جريان كبار اأو جريان 

�صغار، اأو قد ال يوجد لديه جريان على االإطالق، وقد تكون لديه موارد طبيعية اأو ال تكون، اأو 

اإثنّي معني، وهكذا. عالوة على ذلك، قد يكون  اأو فيه خليط  يكون يف منطقة مناخية معينة، 

بع�ض التحوالت يف هذه املتغريات اأبعد من التاأثري ال�صهل، مثل �صيخوخة ال�صكان، والتغريات يف 

التوازنات االإثنية، وتغري املناخ، وا�صتنفاد املوارد الطبيعية، الخ.

فعلنا  رد  فاإّن  التخطيط،  فرتة  خالل  فعال  ب�صكل  ثابتة  العوامل  هذه  كانت  لو  حتى  ولكن 

جتاهها ال يكون حمّددا م�صبقا بل غالبا ما يكون مرهونا. على �صبيل املثال، تتمتع الدول البحرية 

وال�صاحلية بتقاليد َبْحرية، على الرغم من وجود ا�صتثناءات مثل اليابان. قد متر الدول اجلزر، 
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مثل بريطانيا، مبراحل من االنخراط يف قارتهم املجاورة ثم االنعزال عنها. والدول التي لي�صت 

اليوم، قد تقرر اال�صتثمار يف  اأو كوريا  اأملانيا قبل قرن م�صى  ُتذكر، مثل  تقاليد بحرية  لديها 

البحرية. وقد تختار دولة غنية، مثل اأمريكا بعد العام 1945، ا�صتخدام جزء كبري من ثرواتها 

ل، مثل اأملانيا، اأن تكون اأقل ظهورا. وكانت حكومة جنوب اأفريقيا  الأغرا�ض ع�صكرية، اأو قد تف�صّ

اتخذت يف عام 1994 قرارًا واعيًا بعدم ال�صعي اإىل القيام بدور ع�صكري واأمني يف القارة، مع 

اأنه كان من ال�صهل عليها القيام بذلك. وقد ا�صطرت يف النهاية اإىل تغيري هذه ال�صيا�صة، ولكنها 

ما زالت حتى اليوم تختار الت�صرف بحذر. وكان ميكن لرو�صيا اجلديدة اأن تنطوي على نف�صها 

اختارت  ولكنها  ال�صيوعي،  النظام  عن  التخلي  عن  الناجم  االقت�صادي  ال�صرر  �صفاء  ملحاولة 

كاأ�صلحة  والنفط  الغاز  خمزون  وا�صتخدام  عظمى  قوة  دور  لعب  يف  اال�صتمرار  ذلك  من  بداًل 

ا�صرتاتيجية.

مثاٌل  كلي.  �صبه  اأو  كلي  ب�صكل  طوعية  تكون  االأمنية  ال�صيا�صة  من  جوانب  هنالك  اأخريا، 

ال�صالم بعيدًا عن الوطن. فقد  وا�صح على ذلك هو امل�صاركة يف بعثات االأمم املتحدة حلفظ 

نف�صها،  بالر�صى عن  لل�صعور  اأو  ال�صيا�صية،  مكانتها  لرفع  اأو  مالية،  الأ�صباب  ذلك  بلدان  تفعل 

الخ. هذه امل�صاركة هي يف االأ�صا�ض ن�صاط تطوعي. وت�صّكل العالقات الدفاعية مثاال اآخر على 

ذلك: من الوا�صح اأن عالقة من نوٍع ما مع اجلريان مطلوبة اإال اأن طبيعة العالقة تعتمد على 

قرارات حمددة. وهكذا، تتمتع جنوب اأفريقيا بعالقات متميزة مع بلدان مثل الربازيل والهند 

البلدان  اإيران حيث حدد  مع  فنزويال عالقات  اأقامت  كما  اأجنوال،  مع  لي�ض  ولكن  واأ�صرتاليا، 

م�صالح م�صرتكة. 

كيف ميكن اأن ينجح ذلك يف املمار�صة؟ لنقل اإن دولة لديها خط �صاحلي طويل، ومقّدرات 

بنمو  تتمتع  وهي  ال�صكان،  من  كبري  وعدد  االأ�صماك،  و�صيد  املعادن  يف  ال�صاطئ  عن  بعيدة 

القر�صنة  اأن  مع  عموما،  م�صتقرون  وجريانها  قليلة  اإثنية  م�صكالت  ولديها  قوي،  اقت�صادي 

على  تركز  اأن  احلالة  هذه  مثل  يف  معقولة  اأمنية  �صيا�صة  �صاأن  من  م�صكلة.  ميّثالن  والتهريب 

القوات البحرية والتعاون بني اجلي�ض وال�صرطة وخفر ال�صواحل من اأجل احلفاظ على التنمية 

وقد  املنا�صب،  الوقت  ويف  االإقليمي.  البحري  التعاون  اأي�صا  تعزز  قد  وهي  للبلد.  االقت�صادية 

وكوريا،  قوات بحرية )اأ�صوة مباليزيا  ن�صر  املنطقة عن طريق  تعزيز مكانتها يف  الدولة  تقرر 

على  الرتكيز  اأي  متاما،  العك�ض  تقرر  قد  اأو  اجلن�صيات.  متعددة  القوات  يف  واالإ�صهام  مثال( 

النمو االقت�صادي واالحتفاظ باحلد االأدنى من القوات الع�صكرية الالزمة حلماية خط ال�صاحل 

وامل�صالح االقت�صادية.
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الأهداف ال�سرتاتيجية الوطنية

يتاأثر توجه ال�صيا�صة االأمنية اأ�صا�صا باالأهداف اال�صرتاتيجية الوطنية للحكومة. لن حتظى 

هذه االأهداف كافة مبكّون اأمني: فاأْن ت�صبح دولة �صناعية كربى اأو تطّور بنية حتتية ع�صرية 

�صت�صتفيد يف  االأمن  قوات  اأن  الرغم من  باالأمن، على  ن�صبيا  لهما  اأمران ال �صلة كبرية  للنقل 

النهاية من كليهما.

تطوير  يتطلب  قد  راأينا،  فكما  اأمنية.  تبعات  لها  يكون  عديدة  ا�صرتاتيجية  اأهدافا  اأن  اإال 

اإقليمية،  اأمنية  اإن االن�صمام اإىل منظمة  املوارد االقت�صادية مقّدرات ع�صكرية حلمايتها. كما 

وامل�صاركة يف بعثات حفظ ال�صالم، وامل�صاعدة على حتقيق اال�صتقرار لدى جارة ه�صة، وال�صعي 

ل�صمان اأمن اإمدادات الوقود واملوارد الوطنية، كلها اأمور تت�صمن عنا�صر اأمنية وا�صحة. ولكن 

يبقى لبع�ض االأهداف �صلة اأقل و�صوحا باالأمن. تخيلوا اأن دولة تنوي اأن ت�صبح ع�صوا غري دائم 

يف جمل�ض االأمن يف مواجهة مناف�صة كبرية. �صتكون هنالك جمموعة متنوعة من العوامل، مبا 

الدولة  تكون  اأن  النهاية، يجب  ولكن يف  الدعم.  للح�صول على  ال�صغط  يف ذلك قدرتها على 

التي تريد اأن تلعب دورا اإيجابيا يف جمل�ض االأمن قادرة على امل�صاركة يف املناق�صات على اأ�صا�ض 

م�صتنري، والتحدث عن دراية عندما يكون النقا�ض حول ا�صتخدام القوات الع�صكرية، واأن تكون 

جاهزة لتقدمي قوتها عندما يتطلب الو�صع. 

�صواء اأحببنا ذلك اأم ال، فاإن مكانًة عظيمة النفوذ اأو حتى متو�صطة النفوذ ترتبط ارتباطا 

وثيقا بالقدرة الع�صكرية اجلدية والرغبة يف ا�صتخدامها. اإن قول مكيافيلي اإن ال�صخ�ض الذي 

يتخلى عن حمل ال�صالح ال يحظى باالحرتام هو قول حق كما كان دائما. وكما يعرف اأي �صخ�ض 

القوى  بني  للردم  قابلة  وغري  مطلقة  فجوة  هناك  فاإن  دولية  مفاو�صات  يف  امل�صاركة  له  �صبق 

النووية وغري النووية من حيث التاأثري واملكانة ال�صيا�صية. وباملثل، فاإن امتالك اأ�صلحة بيولوجية 

اأو كيميائية مينح الدولة مكانة �صيا�صية خا�صة، على الرغم من عدم الفعالية الع�صكرية لهذه 

االأ�صلحة. ولكن، اأبعد من ذلك، فاإن الفرق بني دولة لها تاأثري مبا�صر على م�صائل اأمنية واأخرى 

اأن االأوىل تعرف ما تتحدث عنه وهي جاهزة وقادرة على  اأدبية هو  الأ�صباب  اإليها فقط  ُي�صمع 

الت�صرف اإذا اقت�صى االأمر.

الوا�صح اأن القوات الع�صكرية القديرة ت�صّكل عن�صرا مهما يف ا�صرتاتيجية النفوذ من هذا 

قواتها  ا�صتخدام  حتيط  اأملانيا،  مثل  االأوطان،  فبع�ض  كافية.  غري  ذاتها  حد  يف  لكنها  النوع، 

من  كثري  يف  وا�صحا  يعود  ال  حد  اإىل  القرار  �صنع  وطبقات  التحذيرات  من  بالعديد  امل�صلحة 
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االأحيان ما اإذا كانت القوات �صتكون متاحة بالفعل عند احلاجة. والواليات املتحدة بحروبها غري 

املتناهية بني الكوجنر�ض واحلكومة لديها م�صكالت مماثلة. وينخف�ض  م�صتوى تاأثري كل منهما 

وفقا لذلك، مبا اأنه ال ميكن اعتبار حتى اأقوى بيان حكومي اإال بيان نيات. يف املقابل، فاإن دولة 

منظمة وُمَعّدة ب�صكل جيد للتحدث عن امل�صائل اال�صرتاتيجية املعقدة، ولديها خربة يف حفظ 

ال�صالم، وقادة موؤهلون وذوو خربة، وقدرة ا�صتخباراتية جيدة، قد تكون لديها قدرة اأكرب من 

حجمها الفعلي. املزيد عن هذا الحقا.

تعتمد  هي  بل  فقط،  واإداريا  فكريا  حتقيقها  ي�صعب  ال  فعالة  وطني  اأمن  ا�صرتاتيجية  اإن 

م�صالح  تعريف  كيفية  حول  ُمعلنة،  تكون  ما  نادرا  امل�صائل  من  كاملة  �صل�صلة  حل  على  اأي�صا 

الوطن االأمنية، ومن ميلك القدرة على حتديدها، وماذا يحدث عندما تتناف�ض مفاهيم خمتلفة 

للم�صلحة الوطنية، بع�صها مع بع�ض. تقليديا، كان يجري حتديد امل�صالح االأمنية لدولة ما من 

اأن تعك�ض بال�صرورة م�صالح مواطنيها.  قبل القوى ال�صيا�صية واالقت�صادية املهيمنة، من دون 

يف هذا الو�صع، كان دور االأمن الوطني يف جزء منه احلفاظ على امل�صالح والهيمنة ال�صيا�صية 

هو  االجتاه  كان  الفرن�صية،  الثورة  منذ  ولكن  حتديدها.  على  ال�صلطة  لديها  التي  للمجموعات 

تعريف �صيانة النظام ال�صيا�صي واالقت�صادي للبلد على اأنها عن�صر من عنا�صر االأمن الوطني، 

وال�صعي اإىل الدفاع عنه ع�صكريا عند ال�صرورة.

تعريفات  حول  االقت�صادي  ال�صيا�صي  االختالف  من  النوع  هذا  بات  احلديث،  الع�صر  يف 

االأمن الوطني مكتوما نوعا ما. يف اأقله، يجري مدح املبادئ الدميقراطية مبجرد كالم مع�صول، 

االتفاقيات  فاإن  املتقدمة،  الدميقراطيات  يف  وحتى  دائما.  ال�صهولة  بهذه  لي�ض  هذا  اأن  مع 

االقت�صادية الدولية، مثال، يرجح اأن تكون لها عواقب توؤثر يف املجموعات االقت�صادية باأ�صكال 

الرئي�صة يف حتديد  ال�صيا�صية  فامل�صكلة  اليوم  البلدان  العديد من  اإىل  بالن�صبة  ولكن  خمتلفة. 

اأهداف االأمن الوطني تكمن يف التمييز االجتماعي واالإثني والديني القائم يف املجتمع نف�صه.

االفرتا�ض الكامن وراء مفهوم االأمن الوطني هو اأن الوطن متجان�ض وموحد مبا فيه الكفاية 

بحيث يكون ملواطنيه م�صالح م�صرتكة يجب حمايتها، واأهداف م�صرتكة يجب ال�صعي لتحقيقها. 

هذا يعني ب�صكل ملمو�ض اأنه يف بلٍد تعي�ض فيه جمموعات اإثنية خمتلفة، ي�صعدها جميعا اأن تعي�ض 

معًا �صمن حدود م�صرتكة واأن تتحد يف مقاومة حماوالت تغيري هذه احلدود، �صواء من الداخل 

اأو اخلارج. من الوا�صح اأن هذا نادرًا ما يكون احلال يف اأنقى �صوره. فالنزعات االنف�صالية، 

والنزعات االإقليمية، وحركات اال�صتقالل، ونزعات االن�صمام التوحيدية، واملطالبات االإقليمية، 

الخ، ت�صّكل حقائق يف حياة اأجزاء كثرية من العامل. يف احلاالت الق�صوى )مثل البو�صنة واإ�صرائيل 
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وجنوب اأفريقيا قبل عام 1994(، فاإن لدى اجلماعات املتناف�صة اأفكارا ال ميكن التوفيق بينها 

حول ما يجب اأن يكون عليه الوطن، اأو حتى ما اإذا كان ينبغي اأن يكون موجودا على االإطالق. 

ويف الدول اال�صتبدادية، عادًة ما جتري ت�صوية مثل هذه الق�صايا بوا�صطة القوة الغا�صمة، ويكون 

العنف.  ا�صتخدام  تنفيذه  ويتطلب  �صك،  دون  من  جزئيا  يربز  الذي  الوطنية  امل�صلحة  مفهوم 

)هذه الهيمنة لي�صت دائما من جانب املجموعة االأكرب، فقد �صيطرت اأقلية التوْت�صي على رواندا 

اإال  يوافقوا  املجاورة مل  بوروندي  التوت�صي يف  اأن  1994، يف حني  عام  وبعد   1959 عام  حتى 

الواقع، قد  اأ�صهل. يف  امل�صكلة  والدميقراطية ال جتعل حل هذه  ال�صلطة(.  تقا�صم  موؤخرا على 

جتعل االأمر اأكرث �صعوبة، مبا اأن من عادة االنتخابات اأن جتعل املجموعات املتناف�صة تتطّرف 

فيما يدعم �صيا�صيون مواقف اأكرث تطرفا من اأجل ح�صد االأ�صوات، كما كان احلال يف كل من 

.
14

البو�صنة ورواندا

وعليها  واالجتماعي،  والديني  االإثني  التمييز  عواقب  مع  تتعامل  اأن  حديثة  دولة  اأي  على 

يكن  مل  اإن  االأحيان،  بع�ض  يف  �صعب  هذا  عام.  ب�صكل  مقبولة  اأمنية  �صيا�صة  بناء  حتاول  اأن 

للحكومة  اأمنية قومية رئي�صية  التي �صكلت م�صاألة  ال�صمالية  اإيرلندا  الواقع. ففي  م�صتحياًل يف 

الربيطانية على مدى جيل، اأ�صارت ا�صتطالعات الراأي اإىل اأن حواىل ع�صرة باملائة من ال�صكان 

الكاثوليك دعموا ب�صدة اأهداف اجلي�ض اجلمهوري االإيرلندي من اأجل توحيد اإيرلندا ال�صمالية 

مع اجلمهورية االإيرلندية، يف حني كان رمبا اأ�صعاف هذا العدد من موؤيدي ذلك، جزئيا على 

االأقل. بالتال، ال توجد مقاربة اأمنية للم�صكلة ميكن اأن تعك�ض اإجماعا يف املقاطعة ككل. وميكن 

اأن يكون االأمر نف�صه �صحيحا يف االجتاه املعاك�ض بالطبع. اإذ قد تتعامل الدول مع توترات داخلية 

ب�صكل اأقل حزمًا مما قد يرغب به بع�ض مواطنيها، وذلك خوفًا من مفاقمة التوترات.

ا�ستخدام الأدوات

ال�صيا�صة  ت�صنع  اأن  الدول  على  يتعني  املعقدة،  والفكرية  ال�صيا�صية  اخللفية  هذه  ظل  يف 

االأمنية الوطنية باأف�صل ما ت�صتطيع با�صتعمال االأدوات املتاحة لها. وقد اأ�صرنا بالفعل اإىل هذه 

االأدوات التي ت�صّكل جمتمعًة قطاع االأمن، وهي مف�صلة يف ف�صول الحقة. لذا، يكفي اأن ن�صري 

بل  الفردية،  املكّونات  تفّوق  بال�صرورة  لي�ض  �صيا�صة جيدة  اأمنية  �صيا�صة  يجعل  ما  اأن  اإىل  هنا 

على  االأداء  يف  �صعفا  تعاين  دول  فهناك  معا.  املكّونات  هذه  بها  ت�صاغ  التي  املهارة  باالأحرى 
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م�صتوى ال�صيا�صة االأمنية الأن االأجزاء املكّونة لقطاعها االأمني   ال تعمل ب�صكل جيد، بع�صها مع 

بع�ض، اأو قد تتقاتل يف ما بينها. وهناك دول اأخرى يكون تاأثريها الدول اأكرب مما قد ُيتوّقع الأن 

تن�صيقها اأف�صل ولديها روؤية وا�صحة ملا تريد حتقيقه.

وال�صرطة  باجلي�ض  اخلا�صة  املختلفة  ال�صيا�صات  جمموع  لي�صت  ما  لبلٍد  االأمنية  ال�صيا�صة 

واأجهزة املخابرات واال�صتخبارات وما اإىل ذلك. يف الواقع، فاإن الو�صع هو عك�ض ذلك تقريبا. 

املهام  من  �صل�صلة  منها  تن�صاأ  امل�صتوى،  وعالية  جامعة  حكومية  �صيا�صة  هي  االأمنية  فال�صيا�صة 

امللمو�صة الأجزاء خمتلفة من القطاع، مبا يف ذلك الدفاع. ميكن و�صف ذلك على اأف�صل وجه 

يف �صكل هرمي ب�صيط:

اأ�صهل الطرق للنظر اإىل هذا الت�صل�صل الهرمي هي اعتبارها ُقمعا، فيه �صيا�صات اأو�صع فوق 

ال  التي  ال�صيا�صة احلكومية  العديد من جوانب  اأن هناك  الوا�صح  اأ�صيق حتت. من  و�صيا�صات 

توؤثر على قطاع االأمن. لذلك، عادًة ما ُينظر اإىل ال�صيا�صة االأمنية على اأنها جمموعة تتفرع من 

البلد  الذي يجد  الو�صع اال�صرتاتيجي  يعتمد على  املزيج  والداخلية، وهذا  ال�صيا�صة اخلارجية 

نف�صه فيه. يف املقابل، هناك العديد من جوانب ال�صيا�صة اخلارجية، مثل الدبلوما�صية الثقافية، 

وجوانب من ال�صيا�صة الداخلية، مثل ت�صاريح االإقامة، التي تكون ذات اأهمية �صئيلة، اإْن وجدت 

اأ�صال، بالن�صبة اإىل قطاع االأمن. وبالتال، فاإن ال�صيا�صة الدفاعية، وال�صيا�صات املماثلة الأجزاء 

قطاع االأمن االأخرى، ت�صكل يف االأ�صا�ض حاالت حمدودة م�صتقاة من �صيا�صات امل�صتوى االأعلى 

التي وافقت عليها احلكومة.

لنفرت�ض، على �صبيل املثال، اأن حكومًة ما قررت القيام بدور اأو�صع يف منطقة مل تكن يف 

ال�صابق متثل فيها جهة رئي�صية فاعلة. من الوا�صح اأن هذه امل�صاألة تتعلق اإىل حّد وا�صع بال�صيا�صة 

اخلارجية: �صُيطلب من الدبلوما�صيني �صرح القرار والرتويج له. وقد ُيطلب من وزارة الداخلية 

ال�صيا�صة احلكومية 

ال�صيا�صة اخلارجية / الداخلية

ال�صيا�صة االأمنية

�صيا�صة الدفاع / ال�صرطة / املخابرات واال�صتخبارات
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لدور  اال�صتعداد  اإىل  اجلي�ض  يحتاج  قد  فيما  والق�صاء  ال�صرطة  بني  التعاون  تعزيز  يف  النظر 

اأمني اإقليمي ميكن اأن يكون ب�صيطا مثل التدريبات امل�صرتكة، اأو طموحا مثل امل�صاركة يف قوة 

اإقليمية.

من املحاذير االأ�صا�صية هنا اأن هذا االأمر لي�ض ت�صل�صاًل هرميا ب�صيطا. فاإن وزارة الدفاع ال 

تنتظر مكتوفة االأيدي حتى ت�صلها ال�صيا�صة االأمنية عرب الربيد. بالفعل، يتم حتديد نوع ال�صيا�صة 

االأمنية التي ميكن لبلٍد ما تبنيها، على املدى الق�صري اأقله، من خالل املقدرات املتاحة. لي�ض من 

املنطقي البحث عن دور اأمني اإقليمي ما مل يكن اجلي�ض مدربا وجمهزا للم�صاركة. والت�صل�صل 

تنفيذها من  التي ميكن  االأمنية  ال�صيا�صة  ديناميكي، ويجري حتديد  ت�صل�صل  الهرمي هو فعال 

خالل القدرات املتاحة التي، بدورها، يجري حتديدها بح�صب نوع ال�صيا�صة االأمنية املطلوبة.

من املحاذير اأي�صا اأّن ال�صيا�صات االأمنية لي�صت جميعها اختيارية. فاإذا كان عدم اال�صتقرار 

يف بلد جماور ُينتج �صياًل من الالجئني واجلرمية، فيجب حينها التعامل مع الو�صع على اأف�صل 

وجه ممكن، وا�صتخدام كل االأدوات املتاحة. ولكن حتى يف تلك احلاالت فاإنه ينبغي عدم مباغتة 

تكون لدى احلكومة فكرة ما، على  اأن  وينبغي  تام،  ب�صكل  التحليلية واال�صتخباراتية  اخلدمات 

االأقل، عما �صتفعله يف ظل هكذا الظروف.

هذا الرتكيز على املهام اأكرث من التهديدات اأمٌر اأ�صا�صي الأي �صيا�صة اأمنية حكيمة. وهذا 

فاإن  اأ�صرنا �صابقًا،  بالتهديد. وكما  املهام ذا �صلة  اأن يكون بع�ض  بالطبع، احتمال  ي�صتبعد،  ال 

التهديدات قد �صجعت  القائمة على  االأمن  اأن �صيا�صة  لنتذكر  ولكن  بالفعل،  قائمة  التهديدات 

تاريخيًا البحث عنها، و�صوال اإىل نتائج غري �صعيدة يف حاالت عديدة. و�صوف تقوم على اأ�صا�ض 

اأمنت بكثري تلك ال�صيا�صة االأمنية التي تدرك اأن جميع التهديدات هي مهام، ولكن لي�صت املهام 

كافة تهديدات. 

تنظيم ال�سيا�سة الأمنية

لقد اأثرنا �صابقا نقطًة مفادها اأن ال�صيا�صة االأمنية ت�صمل م�صالح جمموعات عدة وتتطلب 

اإذا كان يتعنّي تنفيذها ب�صكل فعال. وختاما لهذا الف�صل، من  اإ�صهامات من هذه املجموعات 

الُبنى  اإعداد  يجب  واأّنه  تلقائيا،  اأو  ب�صهولة  يحدث  ال  التعاون  هذا  اأن  ن�صيف  اأن  ال�صروري 

وامل�صارات جلعل التعاون ممكنا. تختلف الطريقة التي يجري عربها حتقيق ذلك من بلد اإىل 

للغاية  دولة مركزية  ُتن�صئ  اأن  املحتمل  ال�صيا�صية. فمن  الثقافات  االختالفات يف  ب�صبب  اآخر، 
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تاريخ  ذات  ورمبا  �صعيفة،  مركزية  حكومة  تقاليد  ذات  دولًة  اأّن  حني  يف  قوية،  مركزية  اآلية 

وامل�صاومة. وت�صري  الت�صوية  اأكرث مرونة يعتمد على  ال�صيا�صية، قد تقدم نظامًا  من االئتالفات 

التجربة اإىل اأن احلل االأكرث فعالية �صيعتمد على اأعلى درجة من املركزية التي ُيعقل حتقيقها، 

يف �صوء النظام ال�صيا�صي.

طاقم  عليها  ي�صيطر  التي  الر�صمية  البنية  من  نوع  هنالك  �صيكون  ما  غالبا  حال،  اأي  يف 

الرئي�ض اأو رئي�ض الوزراء. وما اإذا كانت هذه البنية تعمل كمركز لتبادل املعلومات اأو ك�صكل من 

اأمر يعتمد كثريا على الثقافة  اأ�صكال رئا�صة جلنة مَمّجدة، اأو كانت تلعب دورا تنفيذيا، فهذا 

اأن �صيا�صة االأمن الوطني م�صاألة ذات اأهمية وتعقيد كبريين، فاإن  ال�صيا�صية للبالد. ولكن مبا 

نوعًا من التنظيم املركزي من هذا النوع ال مفر منه لتجنب االرتباك والتناف�ض.

كما ت�صمح درجة من التنظيم املركزي ببناء روابط مع عنا�صر ال�صيا�صة االأخرى املرتبطة باالأمن 

�صواء  حدٍّ  على  و�صالحا  متكني  اأداَة  االقت�صادية  ال�صيا�صة  ُتعترب  اإذ  جانبية.  بطريقة  ال�صليم 

الواقعية غالبا ما تكون مو�صع �صك. فالتعليم وال�صحة  اأن فعاليتها  يف العالقات الدولية، مع 

عن�صران رئي�صيان يف اإعادة بناء املجتمع بعد نزاٍع ما، اإال اأن اأيا منهما ال ي�صتحق املتابعة ما 

النوع هي يف جوهرها ذات طبيعة  اأحكاما من هذا  اإن  االأمن.  اأ�صاًل مناٌخ من  مل يكن هناك 

ا�صرتاتيجية ويجب اأن ت�صمل احلكومة ككل الأ�صباب لي�ض اأقلها اأن قرارات كهذه غالبا ما تكون 

جزءا من مقاربة متعددة اجلن�صيات للم�صكلٍة وينبغي النظر فيها من جميع جوانبها. 

وت�صارك وزارات التنمية اليوم ب�صورة متزايدة يف اإدارة االأو�صاع بعد النزاعات االأمر الذي 

يخفف احلمولة عن الع�صكر الذين غالبا ما ُيجرَبون على اخلدمة الأنه ال يوجد غريهم. وعلى 

�صعيد اأكرث طموحا، قد يكون من املمكن يف امل�صتقبل دمج امل�صاعدات االقت�صادية وال�صيا�صة 

االأمنية يف غياب النزاع. حتى اأكرب املدافعني عن �صيا�صات امل�صاعدة االقت�صادية الدولية جتاه 

اأفريقيا يف اجليل االأخري ال يّدعي اأنهّا قد زادت يف الواقع من اال�صتقرار ومنعت النزاع.

يف اجلوهر، تكون للدولة �صيا�صة اأمنية �صواء اأدركت ذلك اأم ال. ولكن املخاطر تتمثل يف اأن 

ال�صيا�صة اإما اأن تكون غري من�صقة بالكامل، مع قيام اأجزاء خمتلفة من احلكومة باأعمالها، اأو اأن 

تهيمن عليها جمموعة واحدة غالبا ما تكون القوات الع�صكرية واأجهزة املخابرات. هناك طرق 

اأف�صل للقيام بهذه االأمور.

��

ديفيد �ُسوتر



49

الف�سل 3

القوات امل�سلحة و�سبب وجودها

ال�صيا�صة االأمنية، ف�صاًل عن  االأمن و�صناعة  ال�صابقني، حاولُت و�صف قطاع  يف الف�صلني 

وذكرت  االأو�صع هذا.  االإطار  الدفاعية �صمن  وال�صيا�صة  امل�صلحة  القوات  تتمو�صع  كيف  اإظهار 

الدولة  �صيا�صة  لدعم  ُوجدت  خا�صة  قدرات  لديها  تنفيذية  منظمات  هي  امل�صلحة  القوات  اأن 

االأمنية.

ما  غالبا  التي  بالدولة،  وعالقاتها  امل�صلحة  القوات  اإدارة  عن  الكتابات  معظم  اأن  الغريب 

– الع�صكرية، قد بداأ تاريخيا من منظور خمتلف متاما. لقد جرى  تو�صف بالعالقات املدنية 

االفرتا�ض اأنه بداًل من اأن تكون القوات امل�صلحة مفيدة اأو مهمة للمجتمع، فاإنها ت�صكل تهديدا له. 

 و�صموئيل 
15

وبالتال، فاإن العالقات املدنية الع�صكرية يف كتابات موؤلفني م�صهورين مثل فاْيرن

تتمثل يف جعل اجلي�ض عاجزا وعدمي الفائدة قدر االإمكان. فمن امل�صتغرب اأن نطلب 
 16

هْنِتنْغتون

التي  املقاربة  هذه  اأرف�ض  اإنني  االأمر.  هذا  مثل  على  اأموالهم  ينفقوا  اأن  ال�صرائب  دافعي  من 

ت�صّكل، يف اأي حال، نتاجا لنظريات العلوم ال�صيا�صية يف خم�صينات القرن الع�صرين مطّبقًة على 

جمال ال ميلك املوؤلفون اأي معرفة اأو خربة �صخ�صية فيه. ونظرا اإىل االرتباك الذي ت�صببت فيه 

هذه املقاربة، �صاأناق�ض نقاط �صعفها ب�صيء من التف�صيل يف الف�صل املقبل. هذا الف�صل معنيٌّ 

باأكرث االأ�صئلة اأ�صا�صيًة: ملاذا نحتاج اإىل اجلي�ض ومن اأجل ماذا �صن�صتخدمه؟ 

ملاذا نحتاج اإىل اجلي�ش؟

االأمر  لكان  وح�صب،  الع�صكرية  القوة  بخف�ض  تتعلق  الع�صكرية  املدنية  العالقات  كانت  لو 

املنطقي هو اإلغاء اجلي�ض كليا. والأن هذا االأمر نادرا ما ُيطرح فاإنه يقرتح اأمرين هما:

ال بد اأن للجي�ض دورا ما مفيدا يلعبه.

التخفيف من  الدفاع على و�صائل  اإدارة قطاع  اأن تقت�صر ق�صايا  بالتال، ال ميكن 

نفوذ اجلي�ض.

اإذن، ما الذي نريد اأن تفعله قواتنا الع�صكرية؟ بو�صوح، ال ميكن اأن يكون االأمر ب�صيطا على 

*

*
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الكثريين، مبن يف ذلك معظم  اأّن  االأمر على  . لن يقت�صر 
17

»القتال والفوز باحلروب« �صاكلة 

الع�صكريني، �صيجادلون باأّن دور هذه القوات هو منع احلرب، بل اأي�صا، وبناء على هذا التعريف، 

فاإن جيو�ض فيجي وبوت�صوانا، مثال، تهدر وقتها الأنه �صوف يكون من غري احلكمة قطعا حماربة 

اأن ن�صرح دور القوات الع�صكرية العاملة يف  اأنها �صتخ�صر. وكيف لنا  اآخر حيث من املوؤكد  بلد 

جمهورية الكونغو الدميقراطية يف وقت كتابة هذا الف�صل؟ من الوا�صح اأنه يجب اأن يكون هناك 

اإجابة اأكرث تعقيدا.

اإن قطاع الدفاع هو بالطبع اأكرب من اجلي�ض، لكن دعونا ناأخذ اجلي�ض اأوال. لقد اقرتحت 

�صابقا اأّن للجي�ض م�صاهمة خا�صة يف تنفيذ ال�صيا�صة االأمنية، واأنه يحدد جزئيا نوع ال�صيا�صة 

االأمنية التي ميكن اأن تكون للدولة. يف اجلوهر، ميكننا القول اإن الوظيفة االأ�صا�صية للجي�ض هي 

دعم ال�صيا�صات املحلية واخلارجية للدولة بالقوة اأو التهديد بالقوة. 

ال  اجلي�ض  يف  كثريين  اأّن  �صحيح  القوة.  على  الرتكيز  هذا  من  القراء  بع�ض  ينزعج  قد 

ي�صتخدمون االأ�صلحة فعليا، كما اأن مهارات ع�صكرية عديدة ُت�صتخدم يف اأطر غري قتالية، مثل 

عن  ومتمايزة  ثانوية  االأ�صا�ض  يف  هي  واملهام  املهارات  هذه  لكن  الكوارث.  حاالت  يف  االإغاثة 

على  الرتكيز  يف  يرغب  املرء  كان  واإذا  بها.  ملحقة  وهي  اأعاله،  املذكورة  االأ�صا�صية  الوظيفة 

التعاطي مع الكوارث الطبيعية، فمن االأف�صل اإن�صاء منظمة دفاع مدين، واإذا ان�صغلت البحرية 

ب�صورة اأ�صا�صية باإنقاذ �صحايا احلوادث البحرية، فاالأرجح اأن تكون احلاجة اإىل خفر �صواحل 

كبديل.

احلروب،  عن  ناهيك  وح�صب،  املعارك  يف  واالنت�صار  للقتال  هو  اجلي�ض  اأن  يعني  ال  هذا 

وبالفعل، مل يكن هذا �صحيحا قط. اإن الوظيفة االأ�صا�صية للجي�ض كانت دائما االإبقاء على احتكار 

 .
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ا�صتخدام القوة، وهو االأمر الذي اعتربه »ماك�ض فيرب« واحدا من اخل�صائ�ض املميزة للدولة

الدولة التي تفقد هذا االحتكار �صرعان ما تتوقف عن كونها دولة وال تعود قادرة على توفري االأمن 

ملواطنيها. وبالتال، حتى يف الدميقراطيات التي ال ت�صوبها �صائبة، فاإن وجود اجلي�ض هو موؤ�صر 

على ت�صميم الدولة على االحتفاظ بهذا االحتكار.

ُي�صتخدم  كان  اجلي�ض  فاإن  املا�صي،  يف  تخا�ض  كانت  احلروب  اأن  البديهي  من  وفيما 

الأغرا�ض اأخرى كثرية، مبا يف ذلك حت�صني االأرا�صي وحماية الطرق التجارية، واإنفاذ احلكم 

اال�صتعماري وحتى اأداء مهام ال�صرطة. وال يزال اجلي�ض يقوم بالعديد من هذه الوظائف اليوم 

ولو بتنويعات.

يبقى الدور الع�صكري االأ�صا�صي هو ال�صيطرة على االأرا�صي. غالبا ما كان هذا يف املا�صي 
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يعني القتال من اأجلها. يف هذه االأيام، ويف حني خا�صت القوات الدولية معارك )يف �صرياليون 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية، مثال(، فاإن اال�صتخدام الرئي�ض للجي�ض من اأجل القتال هو اأقل 

من اأن يكون وجوده تذكريا دائما بوجود خيار عنيف، وبالتال جعل حتقيق االأهداف ال�صيا�صية 

منا�صبة  وبقيادة  جيدا  ت�صليحا  م�صلحة  ع�صكرية  لقوة  ميكن  امل�صتويات،  اأعلى  وعلى  اأ�صهل. 

طريق  عن  القتال  الأعمال  ا�صتئناف  اأي  تردع  واأن  ا�صرتاتيجية  بطريقة  البلد  على  ت�صيطر  اأن 

تكون هذه  اأن  بل يجب  كافيًا،  لي�ض  الع�صكرية  القوات  اأّن جمرد وجود  لكن نالحظ  التخويف. 

اإذا لزم االأمر. ويف ن�صوة ما بعد احلرب  القوات قادرة فعاًل على تخويف عدو حمتمل ودحره 

الباردة يف ت�صعينات القرن املا�صي، مل يكن هذا االأمر وا�صحا على الفور. اإننا اأكرث حكمة االآن، 

و�صيو�صح مثاالن �صبب ذلك. 

مل يكن لدى قوة االأمم املتحدة للحماية يف البو�صنة، من عام 1992 اإىل عام 1995، اأكرث 

من 2000 اإىل 3000 جندي ميكن ن�صرهم، على الرغم من ارتفاع العدد نظريا اإىل  20األفا يف 

مرحلة ما، وكانت قوى الف�صائل املتحاربة تفوقها عددا ب�صكل هائل. على �صبيل املثال، كانت 

الكتيبة الهولندية التي ت�صم 400 جندي يف �ْصرْبرنيت�صا يف عام 1995 غري قادرة على التاأثري 

على الفرقة االإ�صالمية الثامنة والع�صرين املتمركزة يف املدينة والتي كان عدد اأفرادها يرتاوح 

املتحدة  االأمم  بعثة  اإىل  وبالن�صبة  ال�صيطرة عليها.  ناهيك عن  اآالف جندي،  بني خم�صة و�صتة 

للم�صاعدة يف رواندا يف عام 1995، وهي كانت �صغرية ومفككة، فقد كان املوقف اأكرث ياأ�صا. 

االأهلية  احلرب  يف  اجلانبني  من  ت�صليحا  واالأف�صل  تدريبا  االأف�صل  امل�صلحة  القوات  كانت  اإْذ 

اخلامدة تفوقها عددا رمبا مبعدل 20 اإىل واحد، لكن اجلانبني جتاهال البعثة. يف كل حالة، 

كان االإح�صا�ض بالعجز الذي ي�صعر به املجتمع الدول مرتبطا بعدم قدرته على ن�صر قوات عالية 

التدريب باأعداد كبرية، ف�صال عن عدم وجود هدف ا�صرتاتيجي وا�صح، ما كان وحده �صيوّفر 

فر�صة للتقدم ال�صيا�صي. فقط عمليات االنت�صار الوا�صعة للقوات الغربية يف البو�صنة بعد عام 

1995 منحت املجتمع الدول الهيمنة اال�صرتاتيجية وجعلته العامل الرئي�صي للتقدم ال�صيا�صي 
املتوا�صع الذي كان ممكنا.

من الوا�صح اأنه ال توجد عالقة ريا�صية �صارمة بني حجم القوات وقدرتها على امل�صاعدة 

اإن التدريب والقيادة واملعدات والتنظيم جميعها  االأهداف ال�صيا�صية. فمن ناحية،  يف حتقيق 

لها تاأثري كبري على القدرة القتالية للوحدات والتاأثريات الرادعة التي ميكن اأن تنتجها. )فقد 

و�صلت بع�ض وحدات قوة االأمم املتحدة للحماية يف منت�صف ف�صل ال�صتاء يف البو�صنة بزيها 
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ال�صيفي واأ�صلحتها ال�صخ�صية وح�صب، فكانت فعليا عدمية الفائدة بالن�صبة اإىل القادة(. 

ميكن ملزيج من االأعداد والفعالية، اإىل جانب االأهداف الوا�صحة والقيادة القوية، اأن توفر 

امكانية اإيجاد بيئٍة م�صتقرٍة يكون فيها التقدم ممكنا، من دون اأن يكون موؤكدا. اإن ال�صيطرة على 

االأر�ض، مبا يف ذلك البحر والف�صاء اجلوي، هي اأي�صا مهمة بالن�صبة اإىل احلكومات الوطنية يف 

اأوقات ال�صلم. فالقدرة على احلماية �صد القر�صنة والتهريب على نطاق وا�صع، و�صرقة املوارد 

الطبيعية، واالحتجاجات االنف�صالية العنيفة اأو االإثنية، وت�صكيل اجليو�ض اخلا�صة وامليلي�صيات 

نف�صها  حماية  على  الدولة  قدرة  عدم  اإن  املقابل،  يف  و�صالمتها.  الدولة  لوحدة  اأ�صا�صي  اأمٌر 

يجعل  اأن  بالفعل  وميكنه  ال�صكان  نظر  يف  �صرعيتها  يقّو�ض  هذه  مثل  تهديدات  �صد  و�صكانها 

بقاءها ذاته مو�صع �صك. 

يف بع�ض احلاالت، يقوم اجلي�ض بدور رمزي كليا، حتى لو جاءت �صياغته بتعابري الدفاع 

�صابه،  وما  والزي  كاالأعالم  باجلي�ض،  املرتبطة  االأّبهات  ت�صّكل  اأن  وميكن  التقليدية.  االإقليمي 

رمزا �صيا�صيا قويا. اإن اجلي�ض املوحد هو اأحد االأهداف الرئي�صة الإعادة االإعمار بعد احلرب، 

الع�صكرية، حتى ال�صغرية منها،  الأ�صباب رمزية بقدر ما هي عملية. كما تبعث القوات  وذلك 

ر�صالة �صيا�صية حول اال�صتعداد للدفاع عن االأرا�صي الوطنية واحلفاظ على امل�صالح الوطنية. 

اإن اإر�صال قوة ع�صكرية يف مهمة اإىل اخلارج، مهما كانت حمدودة و�صلمية، ي�صّكل بيانا كبريا. 

والبعثات الدولية هي اأي�صا رمز جيد للتعاون االإقليمي اأو القاّري، حتى لو كانت فعاليتها العملية 

لي�صت دائما هي االأف�صل.

وي�صّكل �صّن العمليات خارج البالد طْق�َض عبوٍر مهّما لالأوطان التي تريد زيادة ظهورها على 

امل�صرح العاملي. على �صبيل املثال، قررت كوريا اجلنوبية وماليزيا، وهما دولتان تعتمدان ب�صكل 

كبري على البحر، اال�صتثمار يف فرقاطات ومدمرات حديثة متطورة قادرة على القيام بعمليات 

االأمم  عمليات  يف  ت�صارك  واأن  ال�صابقة  البحرية  القوات  حمّل  حتّل  اأن  اأجل  من  املدى  بعيدة 

كان من  ال�صراء عميقا، ففي هذه احلالة،  ال�صيا�صي خليارات  االأثر  يكون  اأن  املتحدة. وميكن 

الوا�صح للجميع اأن التوازن العاملي للقدرة الع�صكرية كان يتحرك بعيدا قليال عن الغرب. وي�صح 

هذا االأمر اأكرث يف اأفريقيا، وهي قارة طاملا افرُت�ض اأنها ثانوية ع�صكريا على امل�صرح العاملي. 

اأفريقية لقدرة ع�صكرية، حتى لو كانت حمدودة، يدعو اإىل عدم االرتياح يف  اإن امتالك دولة 

الغرب.

وبالتال، مت توبيخ النيجرييني ل�صرائهم »150 فيكْرز م ك Vickers MK3( »3( و50 

دبابة قتالية »تي 55«، وطائرات مقاتلة خمتلفة من طرازي ميْغ واأْلفا... و�صواريخ اأر�ض-جو 
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روالْند، مع اأن التهديد الرئي�صي كان جّراء نزاعات منخف�صة احلّدة على االأر�ض. وال ميتلك 

اأّن  ذلك  من  االأ�صواأ  مهمة...«  مقاتلة  جوية  قدرة  اأو  ل  موؤلَّ جي�ض  اأّي  نيجرييا  جريان  من  ايٌّ 

 .
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اإليها بحاجة  اأنها  املتحدة  الواليات  اعتقدت  التي  والتدريبات  املعدات  تقبل  مل  نيجرييا 

وكان بع�ض هذا النقد �صحيحا بالتاأكيد، مع اأّن طائرة األفا، يف الواقع، لي�صت طائرة مقاتلة، 

اأداوؤها جيدا يف دعم عمليات فريق الر�صد  اأر�صية، وكان  بل هي طائرة للتدريب/ هجومية 

اأّنه مل يكن  »اإيكوموغ«. كما  اأفريقيا يف �صرياليون،  التابع للمجموعة االقت�صادية لدول غرب 

من  عتيقة  طائرات  وهي  ميْغ-21،  طراز  من  الطائرات  من  حفنة  من  اأكرث  نيجرييا  لدى 

خم�صينات القرن الع�صرين، ميكن احل�صول على امل�صتعملة منها مقابل ال �صيء تقريبا. ومع 

النفاثة.  الطائرات  يف  ال�صود  الرجال  مثلها  التي  ال�صيا�صية  الرمزية  اأحدا  تفت  مل  ذلك، 

يجد  اأن  العامل  على  ف�صيكون  اخلدمة  يف  اأفريقيا  جنوب  يف  دفاعية  معدات  حزمة  وبوجود 

الفرقاطات  عن  ناهيك  ال�صوت،  من  االأ�صرع  الطائرات  يف  �صود  رجال  مع  للتعامل  و�صيلة 

والغوا�صات.

بعث  االأخرى عن طريق  الدول  للحد من خيارات  م�صعى  ا�صتخدام اجلي�ض يف  كما ميكن 

ر�صالة �صيا�صية. تقليديا، كانت الدول ال�صغرية جُتري ا�صتعدادات دفاعية لي�ض الأنها كانت تتوقع 

اأن َتهزم حمتاّل اأكرب، بل لردع هذا املحتل، وتعزيز موقفها ال�صيا�صي من خالل اإظهار اأنها على 

البيئات غري  اليوم حتى يف  ال�صلوك  اأ�صكال هذا  اأحد  اإذا لزم االأمر. وي�صتمر  للقتال  ا�صتعداد 

اأو يف  اأمام حليف كبري  النفوذ  لتاأمني  القديرة هي و�صيلة جيدة  الع�صكرية  اخلطرة: فالقوات 

منظمة اأمن اإقليمية.

الع�صكرية.  لالإمكانيات  التقليدي  اال�صتخدام  مثل  اأمٌر  فيها  ي�صتمر  حاالت  بالطبع  هناك 

ويخ�صى عدد من دول العامل وقوع هجوم ع�صكري من قبل الواليات املتحدة، وتختلف االإجراءات 

فيها  التقليدية  املناورة  قوات  اأ�صبحت  التي  ال�صمالية  كوريا  املثال،  �صبيل  على  تتخذها.  التي 

التقليدية  والقذائف  املدى  بعيدة  املدفعية  من  كبرية  تر�صانة  ذلك  مع  لديها  عدمية اجلدوى، 

ق�صرية ومتو�صطة املدى. ولدى هذه االأ�صلحة بع�ض القدرة �صد القوات االأمريكية، لكن االأهم 

واليابان، وهو  اإحداث دمار يف كل مدينة كبرية يف كوريا اجلنوبية  اأنها قادرة على  من ذلك 

الثمن الذي لن تكون الواليات املتحدة م�صتعدة لدفعه، وفقا لتقديرات القيادة الكورية ال�صمالية. 

ومن دون احلاجة اإىل اأي بيان علني من اأي من اجلانبني، فالعالقة اال�صرتاتيجية بني البلدين 

قد تكيفت مع الو�صع الراهن.

االآراء  تختلف  اأف�صل.  ب�صكل  جمّهزة  التقليدية  قواتها  الأن  قليال  خمتلفة  اإيران  حالة 
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تقليدي،  اأمريكي  بغزو  الهزمية  اإحلاق  يف  الواقع  يف  ياأملون  االإيرانيون  كان  اإذا  ما  حول 

البلد �صعب  الع�صكرية االإيرانية جتعل  القوة  اإن  امل�صاألة.  فلي�صت هذه هي  اما يف احلقيقة 

االأمريكيون  املعلقون  يثري  ما  نادرا  ال�صبب  ولهذا  الطريقة،  بهذه  ك�صره  وي�صعب  املرا�ض 

بع�ض اخليارات  ا�صتبعاد  يجري  اأخرى،  مرة  الغزو هذه.  فكرة  تطرفا منهم،  االأكرث  حتى 

ب�صكل هادئ. ال�صيا�صية 

االأ�صغر.  للبلدان  الدفاعية  املواقف  يف  رئي�صا  عامال  اليقني  عدم  ي�صّكل  الواقع،  يف 

وحدهم املتخ�ص�صون الذين لديهم اإمكانية الو�صول اإىل املعلومات احل�صا�صة يعرفون ما اإذا 

ولكن امل�صاألة هي اأنه ال ميكن قط الأي 
 

.
20

كانت كوريا ال�صمالية متتلك بالفعل قدرة نووية اأم ال

معتٍد حمتمٍل اأن يكون متيقنا متاما، وبالتال فقد ال يخاطر باكت�صاف ذلك. باملثل، وبقدر ما 

االإمكانيات الالزمة خللق قدرات  اكتفوا بتطوير  االإيرانيني قد  اأن يحكم، فاإن  املرء  ي�صتطيع 

احتمال  فيه  يبدو  وال�صيما حني  ال�صيا�صي،  الو�صع  تدهور  اإذا  �صنوات  ب�صع  نووية يف غ�صون 

االأ�صا�صية  الر�صالة  لكن  اأمرًا حمتماًل.  نووي  ب�صن هجوم  اإ�صرائيل  اأو  املتحدة  الواليات  قيام 

التي يتم نقلها هي ر�صالة �صيا�صية، وهي حماولة لتجنب ال�صراع من خالل اإظهار االإرادة يف 

القتال عند ال�صرورة.

ينطبق املنطق نف�صه على اأماكن اأخرى. فاالأولوية ال�صيا�صية الدولية الرئي�صة عند ال�صني 

هي اإعادة اإدماج تايوان التي تعتربها مقاطعة متمردة �صد ال�صلطة املركزية. وبحكم كراهيتهم 

اأن يحدث ذلك ب�صالم، كما كان احلال مع  العلنية، يرغب ال�صينيون يف  للنزاعات  الرا�صخة 

هونغ كونغ يف عام 1997. ويهدف تعزيز القوات ال�صينية يف املحيط الهادئ اإىل ترهيب تايوان 

اأّكدت  التي  املتحدة  الواليات  هو  التعقيد  عامل  نزاع.  دون  من  التوحيد  اإعادة  قبول  اأجل  من 

ال�صينية  املعدات  برامج  فاإن  ال�صبب،  ولهذا  التوحيد.  اإعادة  تقبل  لن  اأنها  على  البداية  منذ 

احلديثة، مبا يف ذلك �صراء ال�صواريخ امل�صادة للناقالت واالأ�صلحة امل�صادة لل�صواتل )االأقمار 

اال�صطناعية(، تهدف اإىل ثني الواليات املتحدة عن حماولة التدخل. ومع اأّن الر�صالة ال�صيا�صية 

موجهة اإىل الواليات املتحدة، فاإنها يف جوهرها موجهة اإىل تايوان الإقناعها باأن االعتماَد على 

امل�صاعدات االأمريكية م�صيعٌة للوقت.

ا�صتخدام  ميكن  احلروب«،  وربح  »القتال  غر�صها  كون  جمرد  عن  بعيدا  اأخرى،  بعبارة 

بع�صها مبا�صر وع�صكري،  االأهداف،  كاملة من  لدولة ما يف حتقيق جمموعة  امل�صلحة  القوات 

واأخرى خفية و�صيا�صية، مع وجود العديد من اخللطات بينها. يف الف�صول الالحقة، �صاأبحث يف 

تبعات ذلك على هيكلية �صناعة ال�صيا�صة الدفاعية وتنظيمها.
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ما ل يدخل �سمن تعريف الع�سكر

غالبا ما يكون الفهم ال�صعبي وحتى الفهم النخبوي لدور اجلي�ض مرتبكا للغاية. فمن ناحية، 

هناك الرتكيز على قدرة اجلي�ض على ممار�صة العنف ما ي�صايق الكثري من النا�ض. هذا ال�صيق 

هم املّدعى عليهم  غ يف نهاية احلرب العاملية الثانية، حيث اتُّ تنامى مع اإرث حماكمات نورمْيرِبْ

من النازيني املهزومني ب�صن حرب عدوانية، من بني تهم اأخرى. ُطلبت عقوبة االإعدام وُنّفذت 

يف عدد من احلاالت. قبل احلرب العاملية الثانية، كانت احلروب العدوانية �صائعة جدا وكانت 

غ مل تغري �صلوك الدول كثريا، اإال  ُتعترب جزءا من التفاعل الدول. ومع اأن )حماكمات( نورمْيرِبْ

اإىل تغيري اخلطاب الذي ت�صتخدمه هذه الدول. و�صريعا ما بات م�صطلح »احلرب«  اأدت  اأنها 

»اأعمال  من  باأنه  الوقت  ذلك  يف  ُو�صف  قد  الكورية  احلرب  نعتربه  ما  اإن  اإذ  به،  مرّحب  غري 

ال�صرطة«، واأ�صبحت الدول ت�صري اليوم عموما اإىل العمليات الع�صكرية العدوانية على اأنها »دفاع 

رة« بداًل من اأن تكون  عن النف�ض« اأو حتى »عمليات حفظ �صالم«. وباملثل، فاإن الدول اليوم »حمرَّ

حمَتّلة، وال �صك يف اأن ذلك يجعلها ت�صعر اأف�صل بكثري.

اأن  بدا  تقاتله،  مبا�صر  عدو  لديها  لي�ض  التي  تلك  وال�صيما  البلدان،  من  للعديد  وبالن�صبة 

»الدفاع« كلمة يفيد اعتمادها. فغرّيت وزارات احلرب اأو القوات امل�صلحة اأ�صماءها اإىل وزارات 

الدفاع يف الدول كافة تقريبا. واليوم يو�صف اجلي�ض على نحو �صبه عاملي على اأنه »الدفاع عن 

االأمة«، حتى لو كان ذلك الدفاع ينطوي يف الواقع على اأعمال كان ميكن و�صفها باأنها »حرب« يف 

املا�صي. وبالنظر اإىل التناق�صات الواردة يف هذا التعريف، لي�ض من امل�صتغرب اأن يكون قد اأثبت 

م�صطلح »الدفاع« اأنه مفهوم مرن للغاية. فقد مت و�صف اجلي�ض، على �صبيل املثال، باأنه يدافع 

عن امل�صالح الوطنية احليوية للدولة، وطريقتها يف احلياة، والد�صتور والقيم امل�صرتكة، الخ.

لكن هذه لي�صت �صوى »عقلنة« لالأمور. ال ميكن املرء، يف الواقع، اأن يدافع عن قيم اأو عن 

ميكن  الطريقة.  بهذه  مهاجمتها  ميكن  ال  كما  الع�صكرية،  بالقوات  يتعلق  ما  يف  حياة  طريقة 

وامل�صلحة  قيمك.  عن  خمتلفة  تكون  قد  قيَمهم  اأن  يف  ت�صتبه  قد  الذين  االأ�صخا�ض  قتل  فقط 

الوطنية حجة حتى اأكرث اهتزازا من الناحية التاريخية الأ�صباب اأقلها اأن بلدْين غالبا ما يحددان 

م�صاحلهما الوطنية بطرق متعار�صة ما قد يوؤدي اإىل توتر بل وحتى عنف. هذه االأو�صاف ميكن 

اأن تكون خطرة بطرق اأخرى. فاإذا كان د�صتور اأي دولة ين�ض على الف�صل بني الكني�صة والدولة، 

فقد يتمكن اجلي�ض من اأن يت�صرف بطريقة �صرعية �صد حزب �صيا�صي ديني فاز يف انتخابات 

حرة ونزيهة.
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تو�صف  التي  الع�صكرية  القوات  بتمويل  ال�صرائب  دافع  يقوم  اأن  االأرجح  فمن  ذلك،  مع 

باأنها »حماية« �صد »التهديد«، بدال من تزويد احلكومات بخيارات اإ�صافية لل�صيا�صة اخلارجية 

والداخلية، ما �صوف يكون اأكرث �صدقا من الناحية الفكرية.

اإن ا�صتخدام م�صطلح »التهديدات« ميكن اأن يوؤدي اإىل بحث يائ�ض عن مثل هذه التهديدات، 

اأو عن تهديدات حمتملة اأو حاالت قد تتطور، من يدري، يف يوم من االأيام اإىل تهديدات. كما 

ميكن اأن يوؤدي اإىل حجج مبهمة حول »املخاطر« و»احلرية«، ما ُيظهر حاجة اإىل ن�صر القوات 

الع�صكرية ملجابهتها. تتحدث »اأوراق الدفاع البي�صاء« االآن ب�صكل متزايد عن م�صكالت ال ميكن 

اأن  ا�صتنتاج مفاده  اإىل  القفز  قبل  الوطنية  واملوارد  والهجرة  االحتبا�ض احلراري  اإنكارها مثل 

لهذه  بعد  املحددة  غري  التبعات  مع  للتعامل  �صرورية  �صتكون  الدفاع  وميزانيات  القوة  هياكل 

امل�صكالت، وذلك من دون اإدخال اأي حجة.

�صيكون من قبيل النقد املن�صف اإذا ما قلنا اإن هذا االأمر ي�صكل حتاياًل من الناحية الفكرية، 

اإال اأنه، يف الوقت نف�صه، يجب االعرتاف اأنه يف الواقع ال�صيا�صي من االأ�صهل بكثري تخويف �صعٍب 

ما من اأجل متويل »الدفاع« من اإقناعه باحلقائق املعقدة التي تف�صر االأ�صباب التي جتعل القوات 

الع�صكرية مفيدة. ولكن، كما ذكرنا �صابقا، ينبغي عدم اإجراء التخطيط الع�صكري على اأ�صا�ض 

»التهديد« اأو احلاجة اإىل »الدفاع« اإاّل يف الظرف غري العادي لتهديٍد قائم بالفعل.

يف �صوء اإىل هذا كّله، من املوؤ�صف اأن التقليد االأنْكلو�َصْك�صوين يف الكتابة عن اجلي�ض وعن 

العالقات املدنية الع�صكرية كانت متيل اإىل التاأكيد على ا�صتخدامات الع�صكر االأقل دقة واالأكرث 

م  املقدَّ التحليل  نوع  التقليد  اإيجاد يف هذا  ما ميكن  نادرا  املثال،  �صبيل  بالقتال. على  ارتباطا 

اأن  فكرة  فاإن  ذلك،  على  وبناًء  موجودا.  كان  اإذا  هذا  وال�صني،  كوريا  بنقا�صات  ربطا  �صابقا 

اجلي�ض ي�صتطيع اأن يوؤدي دورا �صيا�صيا حيويا من دون قتال متيل اإىل اأن تكون غائبة عن املفاهيم 

االأنْكلو�َصْك�صونية ربطا با�صتخدام اجلي�ض، مع اأن هذه الفكرة بديهية مبا فيه الكفاية. وبالتال، 

البلد  والعدوان )مبا يف ذلك عدوان  التفكري يف احلرب  الرغبة يف  انف�صال مهم بني  هناك 

نف�صه( والرتدد يف ت�صمية االأ�صياء باأ�صمائها احلقيقية، وال�صيما عندما يتعلق االأمر باأعمال البلد 

نف�صه.

ملاذا يطرح الع�سكر م�سكلة

ال�صيا�صات  دعم  اأجل  من  بها،  التهديد  اأو  القوة،  توفري  هو  اجلي�ض  دور  اأن  نفهم  اإن  ما 
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الدميقراطيات،  يف  وال�صيما  املدين،  املجتمع  يجد  ملاذا  الوا�صح  من  ي�صبح  للدولة،  االأو�صع 

�صعوبًة حمتملة مع اجلي�ض. بب�صاطة، من غري املمكن اإدارُة اجلي�ض كما تدار الدميقراطيات، 

على  قادرا  يكون  اأن  اإىل  يحتاج  فاجلي�ض  اجلي�ض.  كاإدارة  املدين  املجتمع  اإدارة  عدم  ويجب 

فعالة  تكون  ال  بطريقة  املهام  هذه  اأداء  االأمر،  لزم  واإذا  العنيفة،  مهامه  اأجل  من  التدّرب 

اجلي�ض  ي�صر  اأال  يجب  نف�صه،  الوقت  يف  العام.  الراأي  لدى  اأي�صا  مقبولة  تكون  بل  وح�صب، 

بالعملية ال�صيا�صية. اإن القوات الع�صكرية احلديثة مكلفة للغاية، ولذلك يتوقع الناخب ودافعو 

اأن  الع�صكرية  لالأعمال  التي ال ميكن  الطريقة  لكن  بعمل جيد.  القيام  ال�صرائب من اجلي�ض 

ت�صتند  اأن  ويجب  املعايري،  مثل هذه  مع  تتعار�ض  اأال  ينبغي  املدين  املجتمع  معايري  مع  تتوافق 

اإىل تفوي�ض �صيا�صي وا�صح.

تعك�ض  كما  قائمة،  غري  امل�صكلة  هذه  باأن  للتظاهر  فا�صلة  خمتلفة  حماوالت  هناك  كانت 

الت�صريحات التالية:

قواتنا الع�صكرية موجودة فقط لردع احلرب، ويجب اأال ُت�صتخدم اأبدا.

جي�صنا مواطنون يف زّي ع�صكري.

جي�صنا موجود من اأجل الدفاع عن الد�صتور.

جي�صنا م�صدر ا�صتقرار للمنطقة، اإال اأن هذه العبارات هي حقا طرق لتمويه امل�صكلة. اخليار 

االأف�صل هو اإدراك اأن امل�صكلة حقيقية ولكنها قابلة للتدبر. يف االأ�صا�ض، اجلي�ض موجود وميتلك 

به  التهديد  اأو  العنف  ا�صتخدام  اأن  يعتقدون  النا�ض يف املجتمعات كافة،  الأن معظم  ال�صرعية، 

مقبول يف ظروف معينة. لكن ا�صتخدام العنف اأو التهديد به، حتى على نطاق �صيق، ميكن اأن 

التعامل مع جميع  ينبغي  ال�صبب،  لهذا  اإذا وقع خطاأ.  له عواقب عملية و�صيا�صية كارثية  تكون 

وجتهيز  الالزمة،  التدريبات  جميع  عن  ف�صال  الع�صكرية،  العمليات  وتنفيذ  التخطيط  جوانب 

القوات وتنظيمها، بحذر وبطريقة جتمع بني التطبيق العملي واملقبولية. اإن �صباط اجلي�ض، بل 

وال�صيا�صيني والدبلوما�صيني وامل�صوؤولني املدنيني اأي�صا، يحتاجون اإىل العمل معا بطريقة ما من 

مهيَكلة  الع�صكرية  القوات  تكون  اأن  ويجب  معقولة.  وبكلفة  منطقية  دفاعية  �صيا�صة  و�صع  اأجل 

وجمهزة ومدّربة، واأن ُت�صتخدم، اإذا لزم االأمر، يف �صياق قبول اجلمهور العام. �صتختلف كيفية 

�صحرية  �صيغة  وجود  لعدم  نظرا  اآخر  اإىل  بلد  من  بنجاح  معا  املختلفة  الفاعلة  اجلهات  عمل 

واالأمنية  اخلارجية  بال�صيا�صة  وارتباطها  الدفاع  �صيا�صة  �صياغة  تغطية  و�صوف جتري  �صاملة. 

مبزيد من التف�صيل الحقا.

*

*

*
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الختالفات التاريخية والثقافية

نف�صه يف  لو كان هو  اإىل اجلي�ض كما  االآن  نقا�صاتي حتى  اأ�صارت  ال�صائدة،  املعايري  بحكم 

اأن  توؤكد  االأوثق  املراقبة  اأن  اإال  نف�صه.  ال�صيا�صي  ال�صياق  دائما يف  ويعمل  العامل،  اأنحاء  جميع 

اجليو�ض تختلف يف ما بينها على االأقل باختالف البلدان، على الرغم من املظهر املوّحد حرفيا 

للقوات الع�صكرية والت�صابهات ال�صطحية يف ال�صلوك والعقيدة. ويعود ذلك جزئيا اإىل اأّن القوات 

الع�صكرية حتتل مواقع متباينة جدا يف املجتمعات االأمنية يف البلدان الفردية، واإىل اأّن لكل بلد 

واإ�صالحها  الدفاع،  اإدارة قطاعات  على  ال�صبب،  ولهذا  وال�صالم.  املختلفة يف احلرب  جتاربه 

اإذا اقت�صى االأمر، اأن تبداأ بالو�صع اخلا�ض لكل بلد. يف ما يلي بع�ض العوامل القابلة للتطبيق. 

القائمة لي�صت �صاملة، بل هي اإ�صارة اإىل نوع العوامل التي ُتنتج االختالفات. عموما، فاإن العوامل 

هي نتيجة اأنواع خمتلفة من التوجهات اال�صرتاتيجية التي نوق�صت يف الف�صل ال�صابق.

اجلغرافيا

تقليد  اإىل  اأو  القاري،  اأو  البحري  التقليد  اإىل  اإما  الدول  ملعظم  الع�صكرية  القوات  ت�صتند 

العزلة. بالطبع، لي�صت هذه التقاليد غري قابلة للتغيري، ولقد تغريت يف بع�ض احلاالت ب�صكل 

حاد، مبرور الوقت. لكن اجلغرافيا باملعنى االأو�صع، مبا يف ذلك النفوذ وموقع اجلريان، يكون 

دون  من  �صاحلية  ودول  جزر  تقوم  ما  فغالبا  تبنيها.  يتم  التي  ال�صيا�صات  على  مهم  تاأثري  لها 

تقاليد انعزالية با�صتحداث اأ�صاطيل حلماية التجارة، فيما تكون لديها جيو�ض �صغرية فقط. يف 

املقابل، ترّكز دولة غري �صاحلية على الدفاع االإقليمي بوا�صطة جي�صها. وهناك حاالت ا�صتثنائية 

مثل اليابان. فعلى الرغم من اأنها دولة جزيرية، اإال اأنها مل تعمل على بناء البحرية حتى اأواخر 

البحار  ب�صبب  وجزئيا  املتعمدة  العزلة  �صيا�صة  اإىل  جزئيا  ذلك  ويرجع  ع�صر،  التا�صع  القرن 

اخلطرة وفر�ض التجارة املحدودة يف املنطقة. وقد تزامن تطور جي�صها مع الرغبة يف ا�صتن�صاخ 

املمار�صات االإمربيالية الغربية. كان اجلي�ض هو امل�صيطر على ال�صيا�صة اليابانية يف ع�صرينات 

وثالثينات القرن الع�صرين، وكانت النتائج كارثية.

ميكن اأن مينح احلجم اأو العزلة ح�صانًة فعالة من التعر�ض للهجمات، لذلك كان التخطيط 

الع�صكري يف اأ�صرتاليا، مثال، يوؤّكد دائما على الت�صّدي للتهديدات يف مرحلة مبكرة، واإزاحتها 

اأن يكون ذلك حّتى قبل ظهورها. ويدل مثل هذا  اأ�صرتاليا قدر امل�صتطاع، واالأف�صل  بعيدا عن 

التوجه على قوة �صغرية ولكنها عالية اجلودة، وقادرة على العمل بعيدا عن موطنها، وقادرة على 
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احلفاظ على امليزة التكنولوجية. كما يتطلب هذا التوجه ا�صتثمارا كبريا يف مقدرات املراقبة 

واال�صتخبارات.

احلجم والنفوذ

عادًة ما تتمتع الدول ال�صغرية وال�صعيفة بال�صالم اأكرث من الدول الكبرية والقوية، مع اأن 

هذه االأخرية نادرا ما تواجه تهديدات من اأي نوع. بالن�صبة اإىل الدول الكبرية، قد تكون الهزمية 

م�صرتخيا  موقفا  ال�صكان مبجملهم  ويتخذ  كارثية،  تكون  ال  ولكنها  اإزعاج،  يف اخلارج م�صدر 

اأو  اخلارجية  ال�صيا�صة  من  جزءا  الع�صكرية  العمليات  ُتعترب  ما  وغالبا  العنف.  ا�صتخدام  اإزاء 

ولديها  بالتهديد  ت�صعر  ال  التي  ونيوزيلندا  كندا  مثل  ال�صغرية،  الدول  بع�ض  اأما  االقت�صادية. 

قوات �صغرية دائمة، فهي متيل اإىل تكري�ض نف�صها لتقدمي اإ�صهامات حمدودة ولكن عالية اجلودة 

لالأمن االإقليمي اأو العاملي.

التاريخ

التقليد الع�صكري االأنْكلو�صْك�صوين الذي ي�صّكل اأ�صا�ض جتربة معظم الكّتاب يف هذا املو�صوع 

بني  التالية، من  بالعوامل  االأمة  يتاأّثر موقع اجلي�ض يف حياة  اإْذ  العامل.  ينطبق على معظم  ال 

عوامل اأخرى:

انخراطه يف ال�صيا�صة املحلية يف املا�صي

ا�صتخدامه كقوة اأمن داخلي

مكانته املا�صية وكيفية ا�صتخدامه هذه املكانة

جناحه من عدمه يف احلروب اخلارجية

اأو الدولية. االإقليمية  �صمعته 

�صة  موؤ�صِّ اأنها  على  اجليو�ض،  وال�صيما  الع�صكرية،  القوات  اإىل  ُينظر  احلاالت،  بع�ض  يف 

االأمة اأو منقذتها. ففي فيتنام، مثال، يتمتع اجلي�ض بتاأثري كبري، ويرجع ذلك اإىل حد كبري اإىل 

انخراطه الناجح �صد اليابانيني وال�صينيني والفرن�صيني واالأمريكيني على مدى الزمن، ف�صال 

عن دوره يف توحيد البالد يف عام 1975. وبالطريقة نف�صها، ال يزال ي�صار اإىل اجلي�ض ال�صيني 

با�صم جي�ض التحرير ال�صعبي، مع اأنه قام بالتحرير قبل اأكرث من ن�صف قرن. يف املقابل، فاإن 

اجلي�ض الياباين لديه القليل من التاأثري اأو املكانة االجتماعية اليوم. فبعد اخلربات الكارثية يف 

ثالثينات واأربعينات القرن الع�صرين، اأ�صبح اجلي�ض مهنًة ذات مكانة متدنية، ميتع�ض منه اأو 
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يتجاهله معظم اليابانيني، وال يهابه اأي بلد اآخر يف املنطقة.

من دون الرغبة يف الدرا�صة التخطيطية اأكرث من الالزم، قد يكون من املفيد تق�صيم جيو�ض 

العامل اإىل ب�صع الفئات االأ�صا�صية، كما يلي:

الوطنية يف  كانت اجليو�ض  الغربية  اأوروبا  تقاليد  التقليدية: يف  الوطنية  اجليو�ض 

مبالني  غري  الكلمة،  معنى  بكل  مرتزقة  كانوا  للحكام.  اخلا�صة  اجليو�ض  االأ�صل 

احلكومات  اإىل  ُينقل  والوؤهم  كان  احلاالت،  معظم  ويف  وحمرتفني.  �صيا�صيا 

املنتخبة، مع اأن ذلك مل يكن دائما خاليا من ال�صعوبات.

اأثناء احلرب الباردة، مّثل اجلي�ض يف الغرب خماوفنا من االإبادة يف نوع من  يف 

»نهاية العامل«. ومنذ نهاية تلك احلرب، فاإن اجلماعات التي كانت �صابقا تخ�صى 

اجلي�ض وال تثق به، اأ�صبحت ترى يف اجلي�ض فائدته على االأقل، اإن مل تكن تعجب 

للتدخل  الع�صكرية  القوات  اإر�صال  اإن  حتّبهم.  ال  من  �صد  ا�صتخدامه  وتريد  به، 

الليرباليني  املفكرين  جانب  من  روتيني  مطلب  االآن  هو  اخلارج  يف  االأزمات  يف 

واملعاناة  التدخالت  ملثل هذه  املتفاوت كثريا  التاريخ  الرغم من  واالإن�صانيني، على 

واملوت الذي ي�صحب عادًة مثل هذه االأعمال. بالفعل، لقد حلت النزعة الع�صكرية 

الليربالية يف خطاب الدول الغربية الكربى مكان النزعة الع�صكرية التقليدية. 

املهنيون واملجّندون

بالن�صبة اإىل ال�صيا�صي اأو املوظف احلكومي اأو الدبلوما�صي اأو ال�صحايف، فاإن اجلي�ض ميكن 

اأن يكون طبقة مغلقة منفردة، وحمَلّ جهٍل عنها وحتى خوف منها. بدوره، كثريا ما ينمو اجلي�ض 

داخليا وينف�صل عن املجتمع، من غري اأن يدرك كيف ُينظر اإليه ب�صكل عام. اجلزء املقبل من 

اأف�صل  على  قوته  نقاط  من  اال�صتفادة  وكيف ميكن  اليوم  هو  كما  باجلي�ض  معني  الف�صل  هذا 

وجه.

وتوخيا لتب�صيط االأمور، لقد افرت�صُت حتى االآن اأن اجلي�ض يعادل ال�صباط الع�صكريني. يف 

الواقع، اإن الغالبية العظمى من القوات امل�صلحة، اأي ما ي�صل اإىل %90، ال تتكون من �صباط، بل 

من جنود وبحارة وجنود �صالح اجلو. يف حني اأّنه من املفهوم مَل ال يظهر الرجال املجندون عادة 
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الع�صكرية االنقالبات  القليل من  ينفذوا �صوى  وال�صيا�صة، كونهم مل  الكتب عن اجلي�ض  يف 
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فاإن م�صائل مدنية وع�صكرية عديدة مهمة تنبع من حقيقة اأن الطبقات من غري ال�صباط ت�صّكل 

الغالبية العظمى من الع�صكر.

فكرة  اأن  ففي حني  املهنية.  واخلدمة  الوطنية  بني اخلدمة  التوازن  امل�صائل هي  اأهم هذه 

ت�صليح ال�صكان غالبا ما اأّدت اإىل توتري القادة الوطنيني، فقد كانت هناك فرتة طويلة، من عام 

اأوروبا واآ�صيا، ومتطلباتها من  1950 تقريبا، حني جعلت احلرب احلديثة يف  اإىل عام   1850
اأعداد كبرية جدا من امل�صاة، احلاجة اإىل الكتل الكربى من اجلنود حتميًة، وبالتال احلاجة اإىل 

التجنيد. وحتى اليوم، فاإن الدول التي تعتقد اأنها تواجه تهديدا تقليديا كبريا، قد يكون لديها 

نظام خدمة وطنية ب�صكٍل ما الإنتاج اأعداد كبرية من اجلنود املدربني الالزمني يف اأوقات االأزمات. 

لكن التجنيد نادرا ما متتع بال�صعبية �صيا�صيا، اأقله لدى اأولئك الذين يتم ا�صتدعاوؤهم.

الدولية ي�صع فكرة  ال�صالم  اليوم ال�صتخدام اجلي�ض يف عمليات دعم  املتزايد  اإن االجتاه 

العمليات يف  اإىل  ب�صهولة  اإر�صال املجندين  �صك. ال ميكن  اأكرث فاأكرث مو�صَع  الوطنية  اخلدمة 

اإجبارهم يف العديد من البلدان على اخلدمة  اإىل التدريب، وال ميكن  الأنهم يفتقرون  اخلارج 

خارج حدود البالد. وينطوي التجنيد على �صفقة: فال�صباب �صوف يتخلون عن جزء مهم من 

اأجل و�صعهم يف ظروف  اأجل الدفاع عن ترابهم الوطني، ولكن لي�ض من  حياتهم للجي�ض من 

معقدة وخطرة كما اجلنود املحرتفني. اإن هذا النوع من املنطق هو الذي دفع الفرن�صيني اإىل 

التخلي عن تقاليد اخلدمة الع�صكرية، التي كانت قد ا�صتمرت اأكرث من مئة عام، عندما انتقلوا 

اإىل اجلي�ض املحرتف يف عام 2000.

ومع ذلك، ال يزال بع�ض املجتمعات يرى حججا قوية ل�صالح التجنيد االإجباري، مبا اأّن ذلك 

يجنبه خطر اإن�صاء طبقة ع�صكرية حمرتفة ت�صبح متمايزة عن املجتمع ككل، كما يجمع ال�صباب 

من خمتلف اخللفيات االجتماعية واملناطقية. توؤدي حجة »مدر�صة الوطن« اخلا�صة بالتجنيد 

يف جمتمعات معينة اإىل قيام اجلي�ض باأداء �صل�صلة كاملة من االأدوار االجتماعية والتعليمية.

املحرتفني  ال�صباط  تناق�ض بني  اأبدا  يكن هناك  النطاق، مل  وا�صع  التجنيد  اأيام  حتى يف 

والرتب االأخرى املجندة. فقد اعتمدت القوات الع�صكرية جميعها على �صباط ال�صف من اجلنود 

املحرتفني، من رتبة عريف ورقيب، لقدٍر كبري من فعاليتها، وهم من وّفر الرابط الذي يحافظ 

اإن  �صباطا.  اأنف�صهم  هوؤالء  ي�صبح  احلاالت،  من  كثري  ويف  معا،  الع�صكرية  الوحدة  جْمع  على 

جذب هوؤالء االأفراد واالحتفاظ بهم، حتى يف اجلي�ض حيث التجنيد هو ال�صائد، لهو هدف مهم 

للغاية الأي قوة ع�صكرية. وقد كان اأحد اأوجه ال�صعف الرئي�صة يف اجلي�ض ال�صوفييتي افتقاره �صبه 

الكامل ل�صلك �صباط ال�صف، وما يرتتب على ذلك من �صوء توظيف مكثف ل�صباط يف وظائف 
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كان من الطبيعي اأن ي�صطلع بها �صباط ال�صف. يف الع�صر احلديث، اأ�صبحت القوات البحرية 

اإىل حد كبري، حتى يف الدول التي حتافظ ر�صميا على التجنيد، يف  والقوات اجلوية حمرتفة 

�صوء الطبيعة املعقدة للعمل الذي ينطوي عليه االأمر.

يتوىل  متزايد،  وب�صكل  ومتنوعة.  معقدة  منظمة  هي  احلديثة  الع�صكرية  القوة  فاإن  لذلك 

ال�صابط احلديث، الذي عادة ما يكون خّريجا، قيادَة جمموعة من املهنيني املتعلمني املوجودين 

هناك الأنهم يريدون اأن يكونوا يف هذا املكان ممن يحق لهم اال�صتقالة، يف حدود املعقول. اإن 

م�صائل مثل االأجور والبدالت، والتعليم والتدريب، و�صيا�صة اإ�صناد املواقع، ورفاه االأ�صرة، ت�صغل 

هذه  مثل  فاإن  ومتحم�صة  ماهرة  ع�صكرية  قوة  على  احلفاظ  املرء  اأراد  اإذا  احلديث.  ال�صابط 

امل�صائل ت�صبح اعتبارات مهمة يف اإدارة الدفاع.

كما مل يعد اجلي�ض اليوم، حتى هيئة ال�صباط، طبقة ذاتية االكتفاء، منف�صلة عن املجتمع 

ذلك  ي�صمل  وال  احلياة.  م�صارب  جميع  من  املدنيني  مع  متزايد  ب�صكل  اجلي�ض  ويتوا�صل  ككل. 

والبائعني وحتى  العلماء واملهند�صني  اأي�صا  بل  الدبلوما�صيني وموظفي اخلدمة املدنية وح�صب، 

ال�صحافيني. والتحركات االأخرية الرامية اإىل تقلي�ض حجم القوات امل�صلحة قد اأّدت اإىل توظيف 

مدنيني يف وظائف كان ي�صغلها ع�صكريون. وقوة العمل اجلديدة هذه التي ت�صم يف الغالب عماال 

ذوي اأجور منخف�صة وغري مدّربني وبال دوافع قوية، ت�صّكل م�صكلة كبرية ب�صكل خا�ض بالن�صبة 

اإىل الروح الع�صكرية التقليدية. يف اأي حال، فاإن املهنة الع�صكرية لي�صت كما كانت عليه من قبل. 

ففي معظم البلدان، يكون التقاعد يف �صن اخلام�صة واخلم�صني، ورمبا يف �صن اأ�صبق. اإن �صباطا 

اآخر تعيني ملوقع قيادي م�صمون  اأو �صحب  اإْن يتم ملء،  الوقت. وما  عديدين ال ينتظرون هذا 

)�صفينة اأو فوج، على �صبيل املثال(، فاإن العديد منهم يغادر على اأي حال.

اجلي�ش كخدمة عامة

اإن ال�صمة االأهم الأي قوة ع�صكرية هي اأنها جزٌء من اخلدمة العامة. وبالتال، فاإن اأقرب 

نظري للجندي هو الدبلوما�صي واملوظف املدين واملدّر�ض، والطبيب يف بع�ض املجتمعات. متيل 

مهن اخلدمة العامة اإىل امتالك عدد من ال�صمات املميزة يف اأي جمتمع، مبا يف ذلك التالية:

جديرة  مهنة  ويعتربها  ذاتها،  بحد  بالوظيفة  اهتمام  العام  املوظف  لدى  املهنة: 

التي  املادية  املكافاآت  واأهم من  الوظيفي عاليا  الر�صا  يكون  ما  وعادًة  باالهتمام. 
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تكون يف الغالب متوا�صعة.

نف�ض  حتفزهم  النا�ض  من  اأكرب  جماعة  من  جزء  احلكومي  املوظف  اجلماعية: 

الدوافع على حتقيق االأهداف العري�صة نف�صها.

اال�صتمرارية: املوظف العام عادًة ما يقّدم التزاما طويل املدى للمنظمة نف�صها.

عقالنية.  بطريقة  الت�صرف  العامة  اخلدمة  موؤ�ص�صات  حتاول  العقالنية: 

ملعايري عقالنية  وفقا  الوظائف، يجري عادًة  واإ�صناد  الرتقيات  فاال�صتقطاب، كما 

اأقل  اخلا�ض  القطاع  يف  ال�صائد  والالعقالنية  املح�صوبية  نوع  ويكون  معقولة. 

�صيوعا.

ت�صع  قد  وفيما هي  وتنظيمات.  لقواعد  عموما  العامة  تخ�صع اخلدمات  التوقعّية: 

توحيد  عموما  وت�صمن  حتميهم  فاإنها  النواحي،  بع�ض  من  االأفراد  لبع�َض  حدودا 

املعاملة.

املهام،  عن  امل�صوؤول  هو  َمن  الوا�صح  من  يكون  عموما،  والبنية:  الهرمي  الت�صل�صل 

ال�صخ�صي  فالنفوذ  طبيعي.  ب�صكل  به  اخلا�ض  امل�صتوى  حتقيق  اإىل  العمل  ومييل 

يلعب دورا اأقل من دوره يف القطاع اخلا�ض، كما اأن مزيج اخلوف والف�صاد املوجود 

يف القطاع اخلا�ض اأقل �صيوعا.

هذه اخل�صائ�ض التي ُتنتج عادة منظمات فعالة ب�صكل معقول لي�صت نتاج ال�صدفة. فهي نوع 

من القواعد الرباغماتية التي ي�صعها االأ�صخا�ض العاقلون الأنف�صهم فيما هم يراقبون ما ينفع 

وما ال ينفع. هذه �صمة مميزة لي�ض فقط للعديد من منظمات القطاع العام بل اأي�صا ملوؤ�ص�صات 

القطاع اخلا�ض الكبرية الناجحة، ويبدو اأن الفيالق الرومانية واخلدمة املدنية ال�صينية عملت 

على هذا النحو اإىل حد كبري.

يقودنا ذلك اإىل م�صاألة القيم االأ�صا�صية اجلماعية. هنا قد ن�صتفيد من الفروق املفيدة التي 

 .
23

املنخف�صة الثقة  ذات  وتلك  العالية  الثقة  ذات  املجتمعات  بني  فوكوياما  فران�صي�ض  قدمها 

املجتمعات ذات الثقة املتدنية هي هياكل مفّتتة حيث ال يثق االأفراد باأحد خارج اأ�صرهم املبا�صرة 

وي�صعون اإىل تعظيم ثرواتهم وقوتهم ال�صخ�صية، غالبا على ح�صاب االآخرين. املجتمعات ذات 

هوؤالء  جمموعات.  يكّونون  الذين  االأفراد  بني  روابط  فيها  توجد  التي  تلك  هي  العالية  الثقة 

يف  اخلا�صة.  م�صلحتهم  على  وتف�صيلها  املجموعة  م�صلحة  ملتابعة  اجتماعيا  موؤهلون  االأفراد 

جميع جماالت احلياة، ومع قابلية عالية للتوقع، تكون الُبنى ذات الثقة العالية اأجنح من تلك 

ذات الثقة املتدنية.

*

*

*
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حول  نقا�ض  باأي  �صلة  ذات  زة  مميِّ خ�صائ�ض  بثالث  العالية  الثقة  ذات  املجتمعات  تتمتع 

اجلي�ض، وهي:

االأ�صغر،  البنية  يف  حتى  بنية،  اأي  يف  ال�صخ�صي:  الطابع  اإ�صفاء  اأو  التخ�صي�ض 

فطريا  التعاون  هذا  يكون  عندما  اأف�صل  ب�صكل  البنى  تعمل  االآخر.  على  يعتمد  كلٌّ 

على  ال�صخ�صي  الرتابط  قيمة  الع�صكرية  املنظمات  عرفت  لطاملا  املدى.  وبعيد 

احل�صول  اأجل  من  يعملون  النا�ض  اأن  م�صت  قرون  منذ  وتعلمت  امل�صتويات  جميع 

على قبول اأقرانهم بجهٍد اأكرب مما يفعلون من اأجل اأي مبلغ من املال. وكما تفعل 

�صعورا  بدوره  ُينتج هذا  بالفعل،  التقليدية يف معظم احلاالت  العام  القطاع  ثقافة 

بااللتزام والزمالة جتاه �صركاء العمل، ف�صال عن الرغبة يف اإجناز املهمة. وهذا 

اأقل  تكون  اأن  من  ككل،  العام  القطاع  داخل  بل  اجلي�ض،  داخل  الرتتيبات  ن  ميِكّ

بريوقراطية وقانونية من القطاع اخلا�ض.

اأنه يف  اأدركت املوؤ�ص�صات الع�صكرية  االأ�صا�صية اجلماعية غري املالية: لطاملا  القيم 

با�صتثناء  ال�صخ�صي،  باجلهد  ال�صخ�صية  املكافاأة  ترتبط  اأال  يجب  فعالة،  منظمٍة 

اأن االأ�صخا�ض الناجحني يح�صلون على ترقية. مبجرد  املنطق البديهي الذي يرى 

ربط االأداء باملكافاأة، ي�صبح النا�ض مهوو�صني بو�صعهم اخلا�ض ويتوقفون عن الثقة 

باالآخرين. ومن املثري لالهتمام اأن نالحظ اأنه يف القوات الع�صكرية حيث يتعر�ض 

كبار ال�صباط لفر�ض حتقيق اأرباح كبرية، وحتى الف�صاد، ينحدر التما�صك والروح 

املعنوية وقدرة القوات على القتال. على �صبيل املثال، يف ال�صني، مت ت�صجيع جي�ض 

اإقامة م�صاريع جتارية.  الدفاع من خالل  ا�صتكمال ميزانية  ال�صعبي على  التحرير 

جلب ذلك ف�صادا حمتوما. واأ�صبحت امل�صكلة خطرية اإىل درجة اأن جي�ض التحرير 

.
ال�صعبي ا�صطر اإىل التخلي عن هذه ال�صيا�صة يف عام 241998

يف  هو  مّما  بكثري  اأكرث  حتى  مطلق،  هو  بالوظيفة  الع�صكري  االلتزام  التفاين: 

بدين  اأذى  االلتزام  هذا  عن  َينتج  اأن  ميكن  احلاالت،  بع�ض  يف  العام.  القطاع 

اإذا  العمل  عن  التوقف  له  يتيح  عقد  اأي  ال�صابط  لدى  لي�ض  موت.  حتى  اأو  ج�صيم 

نف�صها، ال  املعاملة  ال�صابط، بطبيعة احلال،  يتوقع  وبدوره،  االأمور.  ق�صوة  ا�صتدت 

باملقارنة،  يعلم،  وهو  اأي�صا.  ككل  املنظمة  ومن  بل  وح�صب،  املبا�صرين  من زمالئه 

من  للتهرب  اخلفية  ال�صروط  اأو  اال�صتثناء  بنود  عن  تبحث  ال  االأبوية  خدماته  اأن 

االلتزامات جتاه اأع�صاء االأ�صرة.

*

*

*
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احرتافية  بجيو�ض  االأول  املقام  تتعلق يف  اإن هذه اخل�صائ�ض  قو�صني،  بني  بالقول،  جدير 

حديثة كما تطورت يف االآونة االأخرية. فهي لي�صت ذات طبيعة غربية على وجه احل�صر، على 

الرغم من ارتباطها بجيو�ض حديثة وفعالة على النمط الغربي. فاجليو�ض احلديثة غري الفعالة، 

.
25

حتى لو كانت مبنية على النماذج الغربية، ال متلك بال�صرورة هذه ال�صفات

املثال، لطاملا كان  اأخرى. على �صبيل  اأي�صا مناذج تنظيمية  التاريخ، كانت هناك  على مر 

املرتزقة جزءا من احلروب، كما �صاع وجود جيو�ض باأكملها من املرتزقة. وكثريا ما كان اخلط 

الرومانية  غري  الوحدات  يف  احلال  هو  كما  مبهما،  واملرتزقة  املحرتفني  الع�صكر  بني  الفا�صل 

القوى امل�صتعمرة قوات  االأكرب من اجلي�ض الروماين. كما ا�صتخدمت  التي كانت ت�صكل اجلزء 

املرتزقة على نطاق وا�صع، وغالبا ما جندت ال�صكان املحليني للقتال �صد قومهم، وقمعهم. رمبا 

كانت »القوة العامة« )فوْر�ض بوْبليك( يف الكونغو البلجيكية املثال االأكرث �صهرة. ويف احلربني 

�صهد  كذلك،   .
26

اخلارج يف  حمليا  املجّندة  القوات  اال�صتعمارية  القوى  ا�صتخدمت  العامليتني 

معظم احلروب املناه�صة لال�صتعمار عن�صرا من عنا�صر احلروب االأهلية، حيث كانت وحدات 

الأجل االثنني  اأو  اأو عن قناعة  املال  اأجل  امل�صتعِمرين من  اإىل جانب  تقاتل  ال�صكان املحلية  من 

يف  الفرن�صية،  القوات  مع  قاتلوا  الذين  اجلزائريون  »احلركيني«  هو  �صهرة  االأكرث  املثال  معا. 

حني اأن املثال املختلط هو الكتيبة 32 من قوة دفاع جنوب اأفريقيا ال�صابقة التي كانت تتاألف من 

االأنغوليني املعار�صني للنظام يف لواندا ممن قاتلوا يف ناميبيا حتت اأمرة �صباط جنوب اأفريقيا 

البي�ض. اأما فعالية هذه القوات فقد تنوعت تنوعا كبريا.

وقد ا�صتهر بع�ض قوات املرتزقة واكت�صب �صمعة ع�صكرية مميزة. فالفيلق االأجنبي الفرن�صي 

الذي تاأ�ص�ض يف عام 1831 والذي اقت�صر على جتنيد االأجانب فقط يف �صفوفه )مع اأن �صباطه 

كانوا وما زالوا فرن�صيني(، حفل ب�صجل قتال مميز، ويبدو اأنه كان، على االأقل، بنف�ض فعالية 

اأي وحدة فرن�صية اأخرى. وعلى �صاكلته مت تاأ�صي�ض الفيلق االإ�صباين بعد فرتة ق�صرية، وكان يقبل 

بع�ض االأجانب، رغم اأنه جّند االإ�صبان ب�صكل اأ�صا�صي. وقد �صّكل كالهما حلوال مل�صكلة القتال يف 

حروب القرن التا�صع ع�صر اال�صتعمارية حيث كان من ال�صعب ا�صتخدام اجليو�ض املجّندة.

تدين  لكونها  »دائمة«  مرتزقة  قوات  اأنها  على  واالإ�صبانية  الفرن�صية  الفيالق  و�صف  ميكن 

بالوالء لدولة واحدة وتقاتل كجزء من قواتها الع�صكرية. يف املقابل، كان هناك مرتزقة باملعنى 

احلقيقي للكلمة، يعملون ملن يدفع لهم، وهم على ا�صتعداد لتحويل الوالء من اأجل الربح. من 

املحتمل اأن تكون املرة االأخرية التي جرى فيها جتنيد مثل هوؤالء االأ�صخا�ض باأعداد كبرية يف 

�صبعينات القرن الع�صرين اأثناء القتال يف اأنغوال، مع اأّن بع�ض االأفراد البائ�صني كان يعمل مرتزقًة 
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ع�صكرية  �صركات  اإىل  املرتزقة  حتّول  االأيام،  هذه  يف  ال�صابقة.  يوغو�صالفيا  ا�صطرابات  يف 

اأن  يبدو  الفعلي،  القتال  ت�صارك يف  املرتزقة  القوات  اأن  يبدو  العراق حيث  وبا�صتثناء  خا�صة، 

ال�صركات  اأن�صطة  اللوج�صتي. وفيما  التدريب والدعم  ال�صركات يتمركز يف  اأعمال هذه  معظم 

ال�صركات احلكومات  الع�صكرية اخلا�صة وحتى كينونة بع�صها مثرية للجدل، فقد منحت هذه 

فر�صة القيام بالتدريب وحتى تنفيذ م�صاريع اإ�صالح القطاع االأمني عن بعد.

من الوا�صح اأن القوات امل�صاركة يف النزاعات امل�صلحة لي�صت جميعها قوات ع�صكرية تديرها 

الدولة. لقد انتهى ع�صر احلركات التحررية العظيم، لكن اجلماعات املن�صقة ُتوا�صل القتال يف 

اأجزاء خمتلفة من العامل، اأحيانا من اأجل اال�صتقالل اأو احلكم الذاتي، مثل املتمردين ال�صي�صان 

اأو منور التاميل )يف �صريالنكا(، واأحيانا �صد االحتالل والهيمنة االأجنبية كما هو حال خمتلف 

اأن دوافع هوؤالء املقاتلني  »االإ�صالمويني ». واجللي  التي غالبا ما تو�صف مب�صطلح  اجلماعات 

هي �صيا�صية باملعنى االأو�صع للكلمة، ولكن املقابالت مع اأولئك الذين قاتلوا يف اأفغان�صتان على 

مدى الثالثني �صنة املا�صية اأو يف العراق يف االآونة االأخرية، تك�صف منطا اأكرث تعقيدا من املثالية 

املختلطة بالرغبة يف ال�صفر واملغامرة، واحتمال القتال من اأجل ق�صية يعتقدون اأنها عادلة.

املوجودة  املجموعات،  هذه  تكون  ما  وكثريا  »امليلي�صيات«.  عادًة  ي�صمى  ما  هناك  واأخريا، 

يف  وهي  �صيا�صيني.  قادة  بطموح  االأقل  على  اأو  �صيا�صية،  باأحزاب  مرتبطة  اأفريقيا،  يف  غالبا 

الغالب منظمة على اأ�ص�ض مناطقية اأو اإثنية اأو دينية، ولديها عادة م�صتوى متدّن من املهارات 

اأع�صاء  االأمر ترويع  االأرا�صي واملوارد، واإذا لزم  ال�صيطرة على  الع�صكرية. وتتمثل مهمتها يف 

اجلماعات املعار�صة جلعلها تغادر املنطقة. وكما هو احلال يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

يف ال�صنوات االأخرية، فاإن لدى هذه اجلماعات والءات �صخ�صية ب�صكل اأ�صا�صي، وتنق�صم وتدمج 

وتقاتل بع�صها بع�صا يف ت�صكيلة حمرية من التوليفات.

تتفاوت االأنواع املختلفة من التنظيمات الع�صكرية املو�صوفة هنا ب�صكل وا�صح وَتظهر نقاط 

عديدة مثرية لالهتمام عند مقارنتها. اأوال، غالبا ما تكون احلدود غري وا�صحة. فجنود الدول 

التدريب  من  منخف�صة  مب�صتويات  ويتمّتعون  اأجورا  يتقا�صون  ال  الذين  ال�صعيفة  االأفريقية 

يتحركون بطرق ال ميكن متييزها عن امليلي�صيات التي يقاتلون. وقد تتحالف جماعات امللي�صيات 

نف�صها مع القوات احلكومية اأو حتى مع الغزاة الأ�صباب تكتيكية، كما حدث يف العراق. وقد توؤدي 

االختالفات والتناف�صات االإثنية اأو القبلية اإىل عمليات اإعادة تنظيم مفاجئة، كما حدث عندما 

التحرير  »رياك م�صار« مع احلكومة يف اخلرطوم ملحاربة جي�ض  بقيادة  النوير  حتالف مقاتلو 

ال�صعبي ال�صوداين من الديْنكا الذي يهيمن عليه »جون قرنق«، مع اأن املجموعتني تنتميان اإىل 
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نف�ض املنطقة. ال�صودان هو بالفعل مثاٌل على نزاع �صّكل فيه اإن�صاء امليلي�صيات والتالعب بها فّنا 

مبدعا وجزًءا من القتال معرتفا به. كما اأن ال�صلة بني امليلي�صيات واجلرمية املنظمة غالبا ما 

تكون مبهمة: فقد كان جي�ض حترير كو�صوفو واملافيا االألبانية يف كو�صوفو الكيان نف�صه فعليا، 

االأمر الذي بدا طبيعيا بالن�صبة اإىل ال�صكان املحليني ولكنه كان حمرّيا للغربيني.

التيغري  القوات احلكومية. كانت جبهة حترير �صعب  دائما مل�صلحة  االأمور  تاأتي  ثانيا، ال 

مة ومدّربة ب�صكل  التي حاربت نظام احلكومة الع�صكرية، الدِيْرْغ، يف اإثيوبيا ملدة 15 عاما، منظَّ

مذهل، وحققت يف النهاية انت�صارا ع�صكريا تقليديا. ورمبا كان اجلي�ض الوطني الرواندي الذي 

غزا رواندا من اأوغندا يف عام 1990 ب�صبب الوح�صية �صد �صكان الهوتو، اأف�صل تدريبا وقيادة 

من القوات احلكومية التي هزمها يف نهاية املطاف.

ثالثا، غالبا ما يتم اال�صتقطاب يف جميع هذه املنظمات الأ�صباب مت�صابهة جدا. فعلى امتداد 

معظم التاريخ الب�صري، كانت جتذب ال�صباب فر�ض املغامرة، وال�صفر، والرفاقية، واخلطر )يف 

الهروب  اإىل  ي�صعون  كانوا  اأنهم غالبا ما  اليومية. كما  والتغيري من احلياة  جرعات �صغرية(، 

من البطالة والفقر، اأو من عدم توفر الفر�ض لتح�صني اأو�صاعهم. اإحدى التبعات اأن املقاتلني 

االأمر مماّل  بال�صالم وكثريا ما يجدون  اأبعد ما يكون عن الرتحيب  امل�صّرحني كانوا  ال�صابقني 

ويتحولون اإىل اجلرمية اأو اأن�صطة املرتزقة.

من ال�صعب فهم هذا املوقف يف �صياق االإيديولوجيات الراهنة حول احلرب وال�صالم التي 

هي يف الغالب من �صنع الغرب. وكما قد يتوقع املرء، فاإن هذه االإيديولوجيات ال تت�صق الواحدة 

مع االأخرى، ولكن االإيديولوجيا املهيمنة التي تبني على قرون من التفكري الليربال الغربي، ترى 

اأن احلرب لي�صت �صوى حلقات ع�صوائية من العنف الطائ�ض والوح�صية، وتكون يف معظم االأحيان 

موجهة �صد ال�صكان املدنيني، ويقاتل فيها جنود م�صابون ب�صدمات نف�صية غالبا ما يكونون قد 

جربوا على القتال من قبل مقاول العنف. )تتعاي�ض هذه ال�صورة بطريقة ما مع �صورة 
ُ
ُخطفوا واأ

احلرب كن�صاط �صروري ونبيل عندما ت�صّمى تدخال اإن�صانيا(.

من الوا�صح اأن بع�ض هذه العنا�صر ال�صلبية حقيقي ويحدث فعليا. اإال اأن قدامى حماربي 

النزاعات امل�صلحة عادًة ين�صمون اإىل القوات الع�صكرية اأو يبقون فيها ب�صكل اأ�صا�صي لالأ�صباب 

التي مت و�صفها يف وقت �صابق، ولي�ض لالنخراط يف عمليات قتل ال معنى لها. بالفعل، فاإن غالبية 

امل�صاركني يف معظم النزاعات امل�صلحة احلديثة ال ت�صهد اأي قتال وال ُتطلق نارا. ومع اأن املعارك 

ال�صارية يف ال�صراعات االأفريقية لي�صت غري معروفة )كما حدث يف رواندا بني عامْي 1990 

اأو  ي�صتول على مدينة  ما  تفوقا حمليا عادًة  يفر�ض  اأن  الذي ميكن  الطرف  اأن  اإال  و1994(، 
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قرية بقليل من املقاومة. وينطبق ال�صيء نف�صه على النزاع يف يوغو�صالفيا ال�صابقة، حيث كانت 

القوات منهكة للغاية وفاقدة للحوافز ومدربة ب�صكل �صعيف على القتال يف معارك مت�صابكة، اإىل 

درجة اأنها كثريا ما كانت تن�صحب اإذا تعر�صت للهجوم، وال�صيما يف نهاية ال�صراع. وهكذا فاإن 

هرب القوات البو�صنية املُ�ْصلمة من �صريبرنيت�صا يف متوز/يوليو ١٩٩٥ يف مواجهة هجوم قامت 

به قوة اأ�صغر بكثري من جي�ض �صرب البو�صنة حرّي الكثريين، ولكنه كان يف الواقع منوذجا دقيقا 

على النزاع ككل. وبعبارة اأخرى، فاإن جتربة النزاع امل�صلح متنوعة للغاية ولي�صت بال�صرورة ما 

يتوقعه اخلرباء الغربيون.

اإ�صالح  عن  درا�صيا  كتابا  ليكون  �صيق  ب�صكل  الكتاب  هذا  يو�صع  مل  بالفعل،  اأ�صرنا  وكما 

القطاع االأمني. ولكن من اجلدير هنا اإدخال فكرة اأّن العوامل التي نوق�صت اأعاله لها �صلة وثيقة 

باأن�صطة يف اإ�صالح القطاع االأمني اأجراها خرباء غربيون غالبا ما ال يدركون هذه امل�صائل وال 

املزيج اخلا�ض من العوامل التي قد تكون قائمة يف جمتمع معني. وال ينبغي اأن ُتفاجاأ الدول يف 

لني مبفاهيم  الغربيون حممَّ و�صل اخلرباء  ما  اإذا  االأمني  القطاع  اإ�صالح  يتلقى  الذي  الطرف 

الفعلية  االأو�صاع  عن  كثريا  خمتلفة  مفاهيم  اأعاله،  نوق�صت  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  م�صبقة، 

القائمة يف بلدانهم.

ماأ�س�سة المتياز

اإن قوة اأي منظمة فعالة لي�صت يف االمتياز بقدر ما هي يف االمتياز املُماأ�ص�ض، ما يعني توقع 

م�صتوى عاٍل من االأداء اأداًء متوا�صال. نكرر هنا اأن اإنتاج معظم الكتابات عن اجلي�ض يجري وفقا 

لالفرتا�صات الثقافية االأنْكلو�صْك�صونية. من بني هذه الفر�صيات جند مفهوم القيادة البطول. 

ما  منظمة  اأي  لنجاح  اأ�صا�صيني  االأعمال  وحتى  واحلروب  ال�صيا�صة  قادة  يعترب  املفهوم  وهذا 

يعطيهم مكانة هائلة وكذلك مبالغ هائلة من املال يف بع�ض احلاالت. اأما يف الواقع، بالطبع، 

فحتى القائد االأروع ميكن اأن يوؤثر تاأثريا مبا�صرا على جزء �صغري وح�صب مّما يجري يف املنظمة 

اأ�صفل  يف  النا�ض  يظهرهما  اللذين  واالت�صاق  اليومية  الكفاءة  هو  بكثري  ذلك  من  االأهم  ككل. 

ال�صلم التنظيمي، وهم الذين رمبا ال يكون القائد الكاريزمي قد التقاهم قط. املهم هو االمتياز 

الذي متار�صه املنظمة ككل، حيث اأن االأ�صخا�ض املتو�صطني ميكن اأن يتقّدموا يف منظمة جيدة، 

اأما املنظمة املتو�صطة ف�صوف تطغى على االأرجح حتى على الفرد االأقدر.
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من  اأكرث  االمتياز  ماأ�ص�صة  اإىل  يوؤدي  الذي  امل�صار  الناجحة  املنظمات  ل  تف�صّ عام،  ب�صكل 

اإعداد قادة اأبطال. هذا �صحيح ب�صكل خا�ض يف اجلي�ض. ففي القرن التا�صع ع�صر، كان عباقرة 

مثل »نابليون« و»ولْنْغتون« و»�صاكا« قادرين على قيادة جيو�ض ترتاوح بني 50 و100 األف جندي. 

وكانوا قادرين على تكوين فكرة عامة عما يجري، وي�صدرون االأوامر وَيظهرون حتى يف �صاحة 

وجود  على  يعتمد  ال�صامل  النجاح  اأن  متاما  الوا�صح  من  لكن  احلرجة.  اللحظات  يف  املعركة 

مروؤو�صني من نوعية جيدة ال يقومون فقط باأ�صياء معقولة، بل يعرفون اأي�صا ماذا يدور يف عقل 

القائد. هذه النقطة االأخرية بالغة االأهمية. ففيما يتزايد حجم اجليو�ض ب�صكل كبري وتنخف�ض 

كثافة القوات يف �صاحة املعركة عند زيادة قوة النريان، يكون املروؤو�ض بالتال، ب�صكل متزايد، 

يف اأو�صاع يتعني عليه فيها اتخاذ قرارات عاجلة. �صمن هذا ال�صيناريو ال تعود امل�صاألة جمرد 

»ماذا اأفعل؟«، بل »ماذا �صوف يتوقع مني القائد اأن اأفعل؟«، وحتى »ماذا ميكن يتوقع زمالئي 

ل ب�صكل معقول،  ّ اأفعل؟«. وبهذه الطريقة، ميكن للقوة الع�صكرية اأن تعمل كُكلٍّ مُمف�صَ مني اأن 

حتى عندما يكون التوجيه املركزي غري ممكن. هذا ال ياأتي عن طريق التخاطر، بالطبع، بل عن 

طريق التدريب الدقيق واخلربة الطويلة يف العمل معا. هذا هو م�صار ماأ�ص�صة االمتياز، وهو اأمر 

اأ�صا�صي لفهم كيفية عمل اجلي�ض.

غالبا  للوحدات.  الع�صكرية  الفعالية  اإىل  بالن�صبة  االأهمية  بالغ  اأمر  ذلك  اإن مدى ح�صول 

الأن  اأكرث،  بني  املدرَّ اأو  املحرتفني  قبل  من  ب�صرعة  امليلي�صيات  بقوات  الهزمية  اإحلاق  ميكن  ما 

تتوقعه.  ال  ما  تواجه  عندما  االأحوال،  اأف�صل  يف  �صيئًا  تفعل  ال  اأو  تنهار،  ما  كثريا  امليلي�صيات 

الغر�ض  يعرف  ال  املرء  كان  فاإذا  وا�صحة،  توجيهات  اإىل  يحتاجون  املهنيون  حتى  وبالطبع، 

اال�صرتاتيجي، فمن ال�صعب عليه اال�صتجابة بفاعلية.

لدى اجليو�ض املختلفة تقاليد متباينة، وهي تتوقف يف الغالب على مكان تدريب �صباطها 

الكبار. فاجليو�ض املدربة من قبل الكتلة ال�صوفيتية ال�صابقة متيل اإىل اأن تكون جيدة يف التدريبات 

املربجمة م�صبقا والتكتيكات املوحدة، ولكنها اأقل فعالية بكثري يف التعامل مع ما هو غري متوقع. 

.
27

دة بالفعل، الأن تعليم هذا النوع من ال�صلوك �صهل و�صريع، فهو من �صمات اجليو�ض املجنَّ

الت�سرف بناًء على الأوامر

وهي  كافة،  الباقية  ال�صمات  قبل  البع�ض  ي�صعها  اجلي�ض  �صمات  من  �صمة  اإىل  ينقلنا  هذا 
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الطاعة. وهنا اأق�صد الطاعة الداخلية، اإْذ �صوف ُتطرح م�صائل الطاعة لل�صلطة املدنية يف وقت 

الحق. عادًة ما يقدم املعّلقون اخلارجيون الطاعة الع�صكرية بعبارات متطرفة. وغالبا ما ُينظر 

اإليها على اأنها طاعة لالأوامر �صبيهة بطاعة االآلة، يجري احل�صول عليها بتهديدات بالعقوبات 

الفظيعة يف حال املعار�صة. يدين كل م�صتوى من م�صتويات اجلي�ض »بالطاعة ال�صريحة والقطعية 

. ح�صنا، نعم، ولكن هناك بع�ض ال�صروط املهمة التي يتعني القيام بها.
28

الأوامر رئي�صه«

املرتزقة  جيو�ض  اأيام  يف  حتى  كذلك،  كانت  ما  ونادرا  اأبدا  مطلقة  لي�صت  الطاعة  اأوال، 

يف  اأما  الع�صكري،  القانون  مدونات  يف  بعمق  متج�صٌد  القانوين«  »النظام  مفهوم  اإن  ّميني. 
ُ
االأ

املمكن  من  يكون  اأن  قبل  االأقل  على  التالية  الثالثة  باملعايري  النظام  يفي  اأن  فيجب  املمار�صة 

اعتباره مقبوال:

القانون  بخرق  اأمرًا  الأن  نظرا  الدولة،  لقوانني  وفقا  �صرعيا  االأمر  يكون  اأن  يجب 

هو بطبيعته غري �صالح. يف بع�ض االأحيان، يجب اأن يوؤخذ يف االعتبار قانون البلد 

باأداء  اجلي�ض  يف  الن�صاء  اأمر  ممكنا  يكن  مل  اخلليج،  حرب  يف  املرء.  فيه  الذي 

وظائف قيادة املركبات الأن القانون ال�صعودي املحلي كان يحظر ذلك.

بع�ض  يف  يكون  الذي  الع�صكري  القانون  مع  مت�صقا  اأي�صا  االأمر  يكون  اأن  يجب 

يوؤمر  اأن  ميكن  ال  املثال،  �صبيل  على  املدين.  القانون  من  تقييدا  اأكرث  االأحيان 

اجلندي بالتغيب من دون اإجازة.

اأخريا، يجب اأال يكون الطلب اأمرًا منافيا لروح اجلي�ض، اأي يجب اأن يكون من اأجل 

ما ُي�صّمى غالبا »االأغرا�ض الع�صكرية«. ينبغي عدم اإعطاء اأوامر بتفاهة، وبالتال، 

ي�صبح من غري املقبول اأن يوؤَمر اجلنود بتم�صية كلب ال�صابط امل�صوؤول.

من املفيد هنا اأن ن�صيف اأّن هناك افرتا�صا يف معظم الدوائر باأن االأوامر التي ُتعطى �صوف 

تكون قانونية. ولكن ال ُيالم املروؤو�ض على اإطاعة اأمٍر ما اإال اإذا كان االأمر غري قانوين بو�صوح. 

باملثل، ال ُيعترب جهل القانون ُعذرا، ومل تعد طاعة االأوامر حجًة كما كانت، مثال، يف اجلي�ض 

االأمريكي حتى عام 1944. ومع ذلك، فاإن اأحد االفرتا�صات يف القوات امل�صلحة لبلد دميقراطي 

هو اأن اإعطاء االأوامر وتنفيذها كالهما قانوين على حد �صواء، وبالنظر اإىل ت�صاوي االأمور كافة، 

فاإن َمن ُي�صدر االأوامر يتحمل م�صوؤولية اأكرب.

ثانيا، اإن الطاعة لي�صت عقيدة بحد ذاتها. والغر�ض منها اإنتاج اأداء عملياتي جيد يف ظروف 

يندر فيها الوقت اأو الفر�صة ملناق�صة ما اإذا كان الهجوم على تّلة معينة اأمرا منطقيا اأم ال. والأن 

*

*

*
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معارك االإبادة احلقيقية نادرة جدا، فاإن االنت�صار يعود يف الغالب اإىل القوة التي حتافظ على 

ان�صباطها ومتا�صكها الأطول فرتة ممكنة. لكن االنت�صارات ال يفوز بها النا�ض االآليون. بالفعل، 

هناك اأدلة على اأن القوات الع�صكرية التي ت�صجع على املبادرة على جميع امل�صتويات تنجح اأف�صل 

بكثري من تلك التي تتطلب الطاعة لالأوامر من دون جدال، ولي�ض من ال�صعب معرفة ال�صبب. 

كما قال اجلرنال الربو�صي »فون مولتِكه«: »ال توجد خطة تعي�ض اأطول من اال�صتباك مع العدو«. 

ونتيجة لذلك، �صوف تتوقف االأوامر االإمالئية �صريعا عن اأْن يكون لها اأي �صلة بالواقع، والقوة 

الع�صكرية التي ال تعرف ماذا تفعل بعد ذلك، لن تفعل �صيئا. وال�صعور باملبادرة يكت�صب اأهمية 

اأكرب يف عمليات ال�صالم احلالية، حيث ميكن اأن ترتك الوحدات ال�صغرية التي يقودها القادة 

ال�صباب معزولة للتكيف مع احلاالت �صديدة احل�صا�صية.

لقد تعّلم الع�صكر من خالل التجربة اأن املبادرة الفردية لي�صت �صرورية للنجاح يف املعركة 

وح�صب، بل اإنها اأي�صا لن تن�صاأ ب�صكل عفوي يف و�صع �صعب ما مل تكن قد جرت ممار�صتها يف 

حاالت اأ�صهل. وبالتال، فاإن املبادرة، ال الطاعة العمياء باالأحرى، مطلوبة من اجلميع، ال من 

اإن الفكر الع�صكري احلديث قد ا�صطلح على ت�صمية هذا النوع من التفكري  ال�صباط وح�صب. 

»اأوامر مر�ِصدة للمهام«، اأي اأن يقال للقائد ما هو هدفه )مثال، »�صيطْر على هذه التلة«(، ولكن 

.
29

ُيرتك له، يف حدود معينة، كيفية القيام بذلك

االأوامر. ففي  اإعطاء  ال�صرعية على م�صار  اإ�صفاء  الع�صكري هو  اأ�صرار االن�صباط  اأحد  اإن 

اأو  التدريب  اأو  القدرة  اأف�صلية  من  �صيء  االأوامر  يعطي  من  لدى  �صحيح،  ب�صكل  منظم  جي�ٍض 

اخلربة على من يتلقى االأوامر، وهذا ما َينُتج عن العقالنية العامة للنظام الذي يعمل فيه كلٌّ 

من ُم�صِدر االأمر وُمتلقيه. من الناحية النظرية، ميكن اأن يقوم ال�صابط االأعلى بعمل ال�صابط 

االأ�صغر، وقد يكون قام اأ�صال به. ويعرف ال�صابط املبتدئ اأنه مع التدريب واخلربة، �صوف يكون 

باإمكانه اإ�صدار هذه االأوامر اأي�صا.

ال�صر االآخر، 

على  املوؤ�ص�صاتي  الطابع  اإ�صفاء  هو  الع�صكرية،  الطاعة  جوانب  من  جانب  اأهم  يكون  وقد 

نتائج  اإىل  التوجيهات  حتويل  يف  النظام  كفاءة  بل  تهّم،  التي  الفردية  الطاعة  لي�صت  امل�صار. 

عملية. املنظمات الع�صكرية، كالقطاع العام عموما، موجهة ب�صكل اأ�صا�صي نحو العمل، وبالتال 

يجري اإعداد االأنظمة لغر�ض اأ�صا�صي هو اإر�صال التعليمات الإجناز االأمور. اإن طريقة العمل هذه 

التي ي�صفها اآخرون من خارجها، عموما، باأنها »بريوقراطية«، هي يف الواقع فعالة للغاية يف 

�صمان اأن حت�صل االأ�صياء. وعادًة ما حتتوي هذه الطريقة اأي�صا على درجة من احل�صو لل�صماح 

��

القوات امل�سلحة و�سبب وجودها



72

بعدم حدوث االأمور، اأي من اأجل »الع�صيان«، اإذا اأردمت.

ت�صكل الرقابة الوا�صحة والفاعلية التنظيمية اأمورا حا�صمة. ومع اأن ف�صائل التنظيم االأرقى 

املزعومة يف اجلي�ض �صحيحة، اإال اأن االأمر لي�ض كذلك دائما. فكلُّ من عمل يف منظمة كبرية 

يعرف اأن االأوامر التي ال حتظى ب�صعبية، ب�صكٍل ما، ال يجري تنفيذها. اإذ ُتفقد اأوراق، وال يتم 

املوارد  ميلك  ال  اأخرى،  منظمة  اأي  مثل  اجلي�ض،  الخ.  االجتماعات،  ُتعقد  وال  بالوعود،  الوفاء 

الالزمة لتتبع التقدم املحَرز يف كل اأمر والتاأكد من اأّن متابعته قد مّتت. ويعتمد الكثري على الثقة 

وال�صعور بال�صرعية. عندما تغيب هاتان فاإن م�صكالت القوة الع�صكرية ميكن اأن تكون حادة. ويف 

معظم احلمالت الع�صكرية الفا�صلة كانت هنالك م�صكالت يف القيادة والرقابة يف مكان ما.

للتلخي�ض، فاإن القوى الع�صكرية موجودة لتزويد احلكومة بخيارات من اأجل تنفيذ �صيا�صتها 

االأمنية، خيارات لن تكون متوفرة لها بخالف ذلك. وترتاوح القدرات املتاحة من العنيفة ب�صكل 

�صافر اإىل ال�صيا�صية برباعة، وحتتاج اإىل نظام متطور لال�صتفادة منها على اأف�صل وجه. اجليو�ض 

مت�صابهة جدا وخمتلفة كثريا، على حد �صواء. فهي مت�صابهة الأنها جزٌء من القطاع العام يف كل 

اأ�صولها، ف�صال عن  اأن  القطاع. وهي خمتلفة، من حيث  بلد ولها خ�صائ�ض ونقاط قوة ذلك 

خلفياتها ال�صيا�صية والثقافية والتاريخية، تختلف ب�صكل
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الف�سل 4

ال�سيا�سة واجلي�ش و»ال�سيطرة«

وهذا  دميقراطي.  نظام  اأي  يف  مهما  مو�صوعا  ال�صيا�صي  بامل�صار  وعالقته  اجلي�ض  ي�صّكل 

االأمر مهم ب�صكل خا�ض يف فرتات االنتقال �صواء من احلرب اإىل ال�صلم اأو من نظام ا�صتبدادي 

اإىل نظام دميقراطي، اأو يف البيئة االأكرث تعقيدا بكثري عند اإعادة البناء بعد احلرب. وقد جرت 

درا�صة هذا املو�صوع على نطاق وا�صع يف املا�صي بعنوان العالقات املدنية الع�صكرية. يف الوقت 

احلا�صر، ي�صّكل هذا املو�صوع امل�صاألة االأ�صا�صية الإ�صالح القطاع االأمني، وهو اخت�صا�ض قد منا 

يف ال�صنوات االأخرية من حيث الطموح واملحتوى، اإن مل يكن بال�صرورة يف العمق. ومع اأّن هذا 

الف�صل ال يتعّلق باإ�صالح القطاع االأمني على هذا النحو، فاإنه يغطي بع�ض الق�صايا التي غالبا 

.
30

ما تناَق�ض حتت هذا العنوان، واأمتنى اأن يكون مفيدا يف تبديد بع�ض �صوء الفهم

مرحلة  اأثناء  يف  وال�صيما  ال�صيا�صي،  وامل�صار  اجلي�ض  بني  للعالقة  ب�صيط  منوذج  يوجد  ال 

انتقالية. وتتباين طبيعة مراحل االنتقال يف حد ذاتها. ففي بع�ض احلاالت، قد يكون التغيري من 

 متتع فيه اجلي�ض بال�صوت احلا�صم يف �صيا�صة الدفاع واالأمن. ويف حاالت اأخرى، قد يكون 
ٍ
نظام

كان اجلي�ض خادم جماعة  اأخرى،  برمتها. ويف حاالت  ال�صيا�صية  العملية  �صيطر على  اجلي�ض 

�صيا�صية اأو اإثنية اأو دينية هي االآن خارج ال�صلطة. ومهما يكن من اأمر، فاإن الهدف، اأي »الدولة 

النهائية« كما ي�صّميها اجلي�ض على نحو مفيد، هو حيث يلعب اجلي�ض دورا �صحيحا ومفيدا يف 

العملية ال�صيا�صية.

امل�صكلة معقدة بالقدر الكايف يف حد ذاتها، لكن غمو�ض امل�صطلحات امل�صتخدمة يجعلها 

اأكرث �صعوبة. بالتال، عندما ن�صتخدم تعبري »اجلي�ض« فنحن نعني عمومًا ال�صباط، اأو الذين 

يكونون عادة فوق رتبة عقيد. »ال�صيا�صة«، بالطبع، ميكن اأن تعني اأمورا كثرية، بدءا باملناظرات 

واالنتخابات وحتى �صيا�صة النفوذ وعمليات احلكم. لكن اإذا اأخذنا يف االعتبار جممل العملية 

ال�صيا�صية ف�صوف يتفق معظم النا�ض على اأن اجلي�ض يجب اأن ي�صارك يف بع�ض اجلوانب الفنية 

بكيفية  االأ�صا�صية اخلا�صة  القرارات  ي�صارك يف  اأال  ولكن يجب  والتنفيذ،  ال�صيا�صات  يف �صنع 

اإدارة البالد. و�صي�صمل الدور ال�صحيح للجي�ض اخل�صائ�ض التالية:

جزءا كامال ومنا�صبا من عملية �صنع ال�صيا�صات *
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ح�صور �صباط اجلي�ض اأمام اللجان الربملانية ل�صرح الق�صايا الع�صكرية الفنية

احلكومة  �صيا�صات  عر�ض  واأثناء  �صحافية  موؤمترات  يف  اجلي�ض  �صباط  ح�صور 

دعما للوزراء

اأو غري  �صواء عرب م�صدر معلن  تقدمي ت�صريحات لالإعالم عن م�صائل ع�صكرية، 

معَلن.

غري اأن جيو�ض معظم البلدان لعبت يف بع�ض االأوقات اأدوارا اأكرب بكثري من ذلك، وما زال 

النوع  هذا  من  اإرث  الدول  من  العديد  ولدى  اأكرب.  بدور  القيام  يف  بحقه  اليوم  ي�صعر  بع�صها 

للتعامل معه. فكيف نفهم دوافع اجلي�ض يف مثل هذه املواقف؟

جذور »التدخلّية« الع�سكرية

العمليات  يف  والكارثية  الوح�صية  الع�صكرية  التدخالت  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 

ال�صيا�صية، اإال اأّن الغالبية العظمى منها كانت الأ�صباب ُيعتقد اأنها جيدة اأو حتى ت�صتحق الثناء. 

وعلى الرغم من وجود حاالت اأّدت فيها الرغبة يف ال�صلطة اأو الرثوة اإىل تدخل ع�صكري، اإال اأن 

هذه احلاالت لي�صت كثرية. يف اأكرث االأحيان، َيعترب اجلي�ض تدخله حمايًة للبالد ب�صكل اأو باآخر. 

ولكن ما الذي مينح �صابطا فكرَة اأنه ميلك احلق بالتدخل، ناهيك عن الواجب، حتى يف حالة 

اخلطر الوطني الكبري؟

النقطة االأوىل هي اأن اجلرناالت نادرا ما يتخذون مثل هذه القرارات باأنف�صهم. احلكومات 

اأمثلة  الع�صكرية احلقيقية، باملعنى الكامل لهذا امل�صطلح، تكاد تكون غري موجودة، وال توجد 

فعلية، على حد علمي. من الناحية العملية، فاإن اجلي�ض، اأو ف�صائل داخل اجلي�ض عادًة، تعمل 

ال�صيطرة  على  اجلي�ض  ي�صتول  عندما  وحتى  �صيا�صية.  اأزمة  اأثناء  �صيا�صي  جتمع  دعم  على 

اال�صرتاتيجية على الوطن، كما هو احلال يف اجلزائر اأو باك�صتان، فاإنه ال يحكم مبفرده، وعلى 

االأرجح اأنه ال ميكن بالفعل اأن يكون قد فعل ذلك. اإن معظم ما ي�صّمى »االأنظمة الع�صكرية« هي 

يف الواقع اأنظمة مدنية مع اإدراج عدد من ال�صباط الع�صكريني الذين يعتمدون على دعم احلكم 

من جانب جهاز الدولة احلال. وقد يكون التدخل اإىل جانب قوى رجعية )ت�صيلي عام 1973( 

اأو العك�ض )الربتغال عام 1974(.

حتى يف مثل تلك احلاالت فاإن اجلي�ض نادرًا ما يعمل ككيان واحد. على �صبيل املثال، انق�صم 

اجلي�ض الفرن�صي ب�صدة حول م�صاألة م�صتقبل ا�صتعمار فرن�صا للجزائر، و�صّن عدد من وحداته 

*

*

*
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تتعر�ض  ما  ال�صيا�صة عادًة  نف�صها يف  اإ�صراك  تفّكر يف  التي  اإن اجليو�ض  �صهرة متردا.  االأكرث 

. وقد جرى اإحباط حماوالت انقالبات 
31

النق�صامات داخلية موجعة قبل تدخلها، اأو بعد التدخل

ع�صكرية عديدة من قبل �صباط خمل�صني، يف حني اأن االنقالبات التي قام بها جزء من اجلي�ض 

العملية  يف  الع�صكري  التدخل  اأن  ثابتة  قاعدة  اأنها  يبدو  معروفة.  غري  لي�صت  اآخر  جزٍء  �صد 

ال�صيا�صية يتبع انهيار العملية ال�صيا�صية نف�صها، اأو ينتج عنه. ل�صوء احلظ، فاإن الدميقراطية، 

اأو على االأقل اإجراء انتخابات تناف�صية، لي�صت عالجا، بل هي غالبا ما جتعل االأمور اأ�صواأ. فما 

ال�صبب يف ذلك؟

تثري الدميقراطية بحد ذاتها ال�صقاق. تبقى االأحزاب ال�صيا�صية حّية وتبحث عن ال�صلطة 

من خالل التاأكيد على تباينها. وحتى داخل االأحزاب، ت�صعى املجموعات اأو االأفراد اإىل متييز 

اأو  يت�صع حلزٍب  الهام�ض  ب�صكل خا�ض، هناك حّيز على  ال�صيا�صي  النزاع  اأوقات  اأنف�صهم. ويف 

جتمٍع اأكرث تطرفا. ال�صيا�صيون الذين ينتقلون اإىل الو�صط، اأو الذين يبحثون عن انفتاحات على 

خ�صوم �صيا�صيني �صيجدون اأنهم يفقدون الو�صوح والتعريف، ويجري ا�صتبعادهم من قبل زمالء 

اأكرث تطرفا واأقل تدقيقا.

ذات  االأطراف  بني  االختالفات  فيه  تكون  التطور يف جمتمع  النوع من  احتواء هذا  ميكن 

جميع  تت�صمن  معقول  ب�صكل  نظامية  �صيا�صية  بنية  وهناك  اأ�صا�صي  ب�صكل  اإيديولوجية  طبيعة 

للوالءات  نتاج  هي  ال�صيا�صية  فاالأحزاب  البلدان.  معظم  يف  احلال  هو  لي�ض  هذا  لكن  االآراء. 

مثل هذه  االإثنية. يف  اأو  الدينية  تعرّب عن اجلماعات  قد  اأو  املحلية،  اأو  العائلية  اأو  ال�صخ�صية 

احلاالت، قد يكون من امل�صتحيل التوفيق بني م�صالح طرف واآخر. وقد تتذرع االأحزاب اخلا�صرة 

باأخطاء ح�صلت، فاإّما ترف�ض قبول نتيجة االنتخابات، اأو تعمل على اإ�صقاط احلكومة بو�صائل 

غري برملانية، ال �صّيما عندما تكون العملية االنتخابية غري مثالية. يف النظام ال�صيا�صي القائم 

على العائلة اأو الع�صائر غالبا ما ي�صعر احلزب الناجح باحلاجة اإىل مكافاأة موؤيديه بالوظائف 

والعقود، ما يفتح الطريق اأمام اتهامات بالف�صاد.

اإىل ذلك، فاإن الدميقراطية الربملانية، املثرية لالإعجاب يف حد ذاتها، حتتوي على عدد 

من االفرتا�صات غري املعلنة التي يجب تلبيتها اإذا كان عليها اأن تعمل على النحو املن�صود. يجب 

ُينظر اإىل ال�صيا�صة على اأنها م�صار يجري فيه الت�صامح مع اخل�صارة، مهما كانت مزعجة.  اأن 

اإن انت�صار خ�صومه �صيكون كارثة بالن�صبة للبالد، لكن يجب  رمبا يكون املر�صح قد قال علنا 

ل الفوز،  اأن املرء يف�صّ اأكرث من اعتباره اعتقادا حقيقيا. من املوؤكد  اأمرا خطابيا  اعتبار ذلك 

حكم  اأن  حقيقة  املرء  اعتقد  لو  ماذا  ولكن  معار�صا.  كونه  نعمة  يف  ي�صتقر  اأن  االآن  عليه  لكن 
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اخل�صوم �صيكون كارثة؟ قد يكون املرء من جمموعة اإثنية تخ�صى كثريا على �صالمتها يف ظل 

اأو رمبا  اأو من حزب ديني يعترب بع�ض �صيا�صات املعار�صني حتمل خطايا.  احلكومة اجلديدة، 

يكون جمرد خوف ب�صيط من اأن املناف�ض �صي�صتخدم موارد الدولة لتدمريه لي�ض فقط �صيا�صيا، 

بل اأي�صا �صخ�صيا.

وتنطبق هذه امل�صكلة ب�صكل خا�ض على اأفريقيا حيث يكون القادة غري اآمنني، بغ�ض النظر 

عن مدى االإن�صاف الذي اأو�صلهم اإىل ال�صلطة. اأ�صار اأحد اال�صتطالعات يف عام 1991 اإىل اأن 

 
32

يف الو�صول اإىل خواتيم. 485 حاكما اأفريقيا بعد اال�صتعمار واجهوا احتماال ن�صبته %59.4 
وحتى لو بدا ذلك اأدق من الالزم، فمن الوا�صح، وقتها وبعد ذلك، اأن خ�صارة النفوذ يف اأفريقيا 

املعار�صة كما هو �صائع يف  اإىل مقاعد  واالنتقال  للرتبة  مريح  اأكرث من خف�ض  تعني  اأن  ميكن 

كدر�ض  املوت  حتى  فيديو  على  امل�صور  للتعذيب  تعر�صه  ي�صمل  اأن  ميكن  ذلك  اإن  بل  الغرب. 

ال�صخ�صي  البقاء  فاإن  وبالتال،   .1990 عام  يف  ليربيا  يف  دو  ل�صمويل  حدث  كما  �صيا�صي، 

�صيكون اأولوية دائما، حتى لو »مل يكن ُيعترب يف العادة اأ�صا�صا �صرعيا للتحرك ال�صيا�صي« ويجري 

. من نافلة القول اإنه يف مثل هذه 
33

جتاهله يف الكتابة النظرية، كما يذكر كري�صتوفر كالْبهام

الظروف، قد ت�صّكل ال�صيطرة على الع�صكر م�صاعدة اأ�صا�صية ال�صتمرار احلياة. وبع�ض ما ي�صمى 

»اأنظمة ع�صكرية« هو بب�صاطة اأنظمة يقرر فيها الع�صكر من يبقى يف ال�صلطة.

النا�ض مو�صع  يريده  ما  ي�صع  االأقل،  على  ما  ب�صكل  الربملان،  باأن  افرتا�ض  وباملثل، هناك 

التنفيذ. لكن حتى الربملان الن�صط قد ال ميثل يف الواقع الراأي العام متثيال فاعال. وقد يقت�صر 

عمل ال�صيا�صيني اأنف�صهم على الت�صاجر واملناورة لال�صتفادة فيما الدولة تتفكك، وال يتفقون اإال 

على احلاجة اإىل اأجور اأعلى. قد تكون االنق�صامات يف البلد ويف الربملان عميقة اإىل درجة اأنه 

ال توجد فر�صة جلمع حكومة قابلة للعمل. ويوفر خطر االنق�صام ال�صيا�صي دعامًة �صبه فكرية 

للتدخل من قبل اجلي�ض.

علينا اأن نتذكر اأن معظم العمل على التدخل الع�صكري قد جرى يف الغرب املرتاح، حيث 

من الطبيعي اأن نرى اجلي�ض ي�صبه اإىل حد ما بولي�صة تاأمني باهظة الثمن، �صرورية رمبا، ولكن 

غري مرحب بها كثريا عند دفع الفاتورة. ومع ا�صتثناءات قليلة، فاإن الدول الغربية تعمل ب�صكل 

معقول، ومل تتنازع على حدودها بالقوة ملدة 50 عاما تقريبا. اإىل ذلك، فاإن االقت�صاد الليربال 

الكال�صيكي َيعترب الع�صكر اإزعاجا باهظ الثمن يوظف املوارد التي ميكن ا�صتخدامها ب�صكل اأكرث 

اإنتاجية اأو للتخفي�صات ال�صريبية. وتكون القوات الع�صكرية لهذه الدول ب�صكل عام �صغرية وغري 

مكلفة اإىل احلد الذي ميكن لوزارات املالية االإفالت به.
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من ال�صروري االإ�صرار على اأّن و�صع اجلي�ض ومكانته يختلفان ب�صكل كبري عن هذا النموذج 

يف بقية العامل، لي�ض فقط من حيث التاريخ والثقافة، بل يف الوظائف التي يوؤديها، مع اأّن الو�صع 

يجب اأال يكون كذلك. فقد يكون للجي�ض دور يف التنمية، اأو قد يكون لديه برنامج عمل مدين 

كبري، اأو قد ميتلك م�صانع ويديرها، اأو قد يكون التنظيم الوحيد يف البالد الذي لديه اأي �صرعية 

حقيقية عند جميع املجموعات االإثنية والدينية. قد يكون اجلي�ض اأكرث قبوال من قّوة �صرطة غري 

موثوق بها، وقد يكون حمط اإعجاب اأكرث من حكومة فا�صدة. لهذه االأ�صباب كافة، فاإن االأو�صاع 

التي جتد القوات الع�صكرية نف�صها فيها ميكن اأن تختلف ب�صكل هائل من بلد اإىل اآخر، حتى قبل 

ن�صوب اأزمة، وُي�صتبعد اأن تتوافق مع املعايري الدميقراطية الليربالية الغربية. اإن هذا التعقيد هو 

الذي ُينتج جمموعًة متنوعة ال ح�صر لها من اأنواع امل�صاركة الع�صكرية يف ال�صيا�صة.

  قالئل هم الذين �صوف يدافعون عن مثل هذا التدخل يف ال�صيا�صة، من حيث املبداأ، ولكن 

للتدخل  ال�صاملة  االإدانة  فاإن  الواقع،  املطلق. يف  ال�صر  من  نوعا  اعتباره  اأي�صا  املفيد  من غري 

ال�صيا�صة تت�صمن افرتا�صات خفية نادرا ما يجري تربيرها، عن ح�صول تدخل  الع�صكري يف 

�صد احلكومة. هذه االفرتا�صات غالبا ما تت�صمن ما يلي:

احلكومة لديها اأغلبية فعالة يف الهيئة الت�صريعية وقادرة على تنفيذ برناجمها. 

جميع  قبل  من  �صرعية  اأنها  على  �صلبية  ب�صورة  االأقل  على  مقبولة  احلكومة 

مواطنيها.

تتمتع احلكومة ب�صعبية دنيا لدى الناخبني.

لدى احلكومة احلد االأدنى من الكفاءة.

تخ�صع جمموعات امل�صالح كافة يف البالد اإىل القوانني التي اأ�صدرتها احلكومة.

ميكن للمعار�صني ال�صيا�صيني واملن�صقني اأن يعرّبوا عن اأنف�صهم من دون خوف.

احلكومة موحدة ب�صكل معقول داخليا.

ُيعترب وزراء احلكومة �صادقني.

هذه الئحة متطلبة، وقد ال ت�صتطيع كل دولة غربية حتى اأن تّدعي بثقة اأنها تلّبيها. لكن جذور 

التدخل الع�صكري تكمن يف كثري من االأحيان يف عدم قدرة احلكومات على تلبية العديد من هذه 

املعايري اأو اأي منها. وميكن اأن يكون هذا تعليقا على جودة احلكومة اأو الطبقة ال�صيا�صية، كما 

ميكن اأن يكون نتيجة اال�صتحالة املطلقة للحفاظ على دميقراطية تعمل يف حالة تنوع اإثني وديني 

كبري، اأو يف دولة ال تكون بنيتها التحتية متقدمة مبا يكفي لتحمل ال�صغوط التي تفر�صها عليها 

الوظائف الدميقراطية.

*

*

*

*

*

*

*

*
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عدة  مئات  قبل  احلكومة.  �صرعية  حول  اخلالف  هو  الع�صكري  للتدخل  اآخر  متكرٌر  �صبٌب 

من ال�صنني، كان املوقف وا�صحا متاما. كان اجلي�ض، يف الواقع، ي�صّكل ممتلكات خا�صة حلاكم 

البلد، وُي�صتخدم يف حروب هذا احلاكم. كان والء اجلي�ض امل�صري اأو جي�ض الزولو اأو اجلي�ض 

هذا  تعقيد  اإىل  املا�صيني  القرنني  يف  الدميقراطية  اإر�صاء  اأدى  وقد  فقط.  للحاكم  ال�صيني 

املوقف اإىل حد كبري. من ال�صهل مبا فيه الكفاية اأن نتفق ب�صورة جمردة على اأن اجلي�ض مدين 

بوالئه للحكومة احلالية. لكن هذا يت�صمن االفرتا�صات باأن احلكومة، اأي احلزب اأو االئتالف 

يف ال�صلطة، لي�صت فقط مقبولة بل اأن هذا النوع من احلكومة ُيعترب �صرعيًا كذلك. من الوا�صح 

اأن هناك دائما اأقلية غري را�صية عن نظام احلكم الذي تعي�ض فيه، لكنها يف العادة لن تتحداه 

عالنية.

غري اأن امل�صكالت ن�صاأت حيث ُوجد انق�صام اأ�صا�صي يف قلب املجتمع حول نوع احلكومة التي 

نهاية  يف  اجلي�ض  يعطي  الذي  احلزب  اأو  احلكومة  ب�صاأن  اليقني  عدم  وبالتال  �صرعية،  تكون 

املطاف والءه له، اأو بالفعل، ملن يكون اجلي�ض يف الواقع. كان االجتاه العام يف القرنني التا�صع 

ع�صر والع�صرين ا�صتبداَل امللكيات ال�صلطوية باجلمهوريات الدميقراطية. ومع ذلك، اإذا نظرنا 

اليوم اإىل هذا التحول على اأنه اإيجابي، فلم يكن ُينظر اإليه هذه النظرة دائما يف ذلك الوقت. 

وهناك حاالت حديثة من تدخل اجلي�ض الأنه كان هناك اعتقاد حقيقي باأن الدميقراطية ت�صكل 

تهديدا لالأمة نف�صها، لي�ض اأقله بجعل مواطنيها جنودا اأقل �صاأنا.

نظرية املخاطر

هنالك جمال لدرا�صة مقارنة جيدة تتناول التدخالت الع�صكرية يف ال�صيا�صة حول العامل. 

ال مكان للقيام بذلك يف هذا الكتاب، ولكن يف ال�صفحات التالية �صوف اأتناول مو�صوعني ب�صكل 

يف�صل هذا  ملاذا  وثانيا  الع�صكري،  التدخل  املتكررة حول جذور  اأوال االفرتا�صات  موجز، وهما 

التنظري يف وجهة نظري يف حتديد امل�صكلة ب�صكل �صحيح.

االأدبيات عن اال�صتباه يف اجلي�ض، واخلوف مّما قد يفعله وهو غري خا�صع للرقابة، لها ثالثة 

م�صادر اأ�صا�صية. امل�صدر االأول هو التنظري ال�صيا�صي االأنْكلو�صك�صوين حول مكانة اجلي�ض. من 

اجل�صم املعقد واملتغري لهذه النظرية، ميكننا التمييز بني خطني رئي�صيني من احلجج. فبالن�صبة 

مع  يتماهى  اجلي�ض  كان  امل�صتعمرة،  واأمريكا  بريطانيا  يف  ال�صاعدة  املتو�صطة  الطبقات  اإىل 
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قد  ثابت  قوي  جي�ض  من  اخلوف  اأن  يبدو  لذلك،  ونتيجة  امللك.  ونفوذ  االأر�صتقراطية  الطبقة 

الواليات  تاأ�صي�ض  كانوا موؤثرين يف  الذين  اأمريكا  ونظرائهم يف  الربيطانيني  املفكرين  اأ�صاب 

االأمريكي.  اال�صتقالل  بعد  بريطانيا  يف  اأ�صا�صيا  عامال  اخلوف  هذا  ظّل  وتطورها.  املتحدة 

اأن »امل�صكلة املركزية يف العالقات املدنية الع�صكرية مل تكن هي امل�صكلة  اأنه فيما  من الغريب 

منع  كانت  بل  الدميقراطيات،  ملعظم  بالن�صبة  وال  املتحدة،  للواليات  بالن�صبة  االأكرب  االأ�صا�صية 

واالأمريكيني عن هذه  الربيطانيني  الكتاب  . مع ذلك، فاإن 
34

الدولة« الع�صكري على  اال�صتيالء 

امل�صائل اعتربوها امل�صكلة الرئي�صية. 

ثانيا، اإن املفاهيم الليربالية عن ال�صالم واحلرب، كما ت�صود لدى هذه الطبقات الو�صطى 

نف�صها، رف�صت احلرب باعتبارها �صيئة للتجارة، واجلنود باعتبارهم اأغبياء ومتعط�صني للدماء، 

واحلرب كحالة يفعل الب�صر العقالنيون كل ما ميكن لتجنبها. كان ُيعتقد اأي�صا اأن احلرب كانت 

غالبا ب�صبب اجليو�ض التي كانت موؤثرة وكبرية جدا، اأو ب�صبب �صباقات الت�صلح بني الدول. ومبا 

هذه  فاإن  االأنْكلو�صك�صونيني،  قبل  من  اأواًل  �صيغت  قد  الع�صكرية  املدنية  العالقات  نظريات  اأن 

ن�صاأت  االأفكار.  بتلك  ب�صدة  تتاأثر  كانت  اجلي�ض،  من  اخلوف  يف  الثاين  اخلط  وهي  النظرية، 

النظرية عندما بداأ علماء ال�صيا�صة بعد احلرب العاملية الثانية، وال�صيما يف الواليات املتحدة، 

باالهتمام باجلي�ض كموؤ�ص�صة. وبحلول تلك املرحلة، كان التدخل الع�صكري يف ال�صيا�صة االأمريكية 

الالتينية اأمرا �صائعا، وكانت االأنظمة الع�صكرية موجودة يف جميع اأنحاء تلك القارة. ومن غري 

املفاجئ اأن العالقات بني ال�صيا�صيني واجلي�ض اأ�صبحت مو�صوعا رئي�صا، على الرغم من �صعوبة 

اال�صتدالل،  طريق  عن  العمل  من  بالكثري  القيام  يتعني  كان  لذلك،  ونتيجة  عمليًا.  اال�صتجالء 

ومن خالل القراءة املتاأنية للت�صريعات والبيانات احلكومية، ومن خالل تطبيق النماذج النظرية 

امل�صتمدة غالبا من عمل النظام ال�صيا�صي االأمريكي.

بدا  اأي�صا،  الع�صكرية  ال�صيطرة  تقع حتت  اأفريقيا  امل�صتقلة حديثا يف  الدول  بداأت  عندما 

للبع�ض اأّن هناك نزعة عاملية للجي�ض للبحث عن ال�صلطة، وهو انطباع عززه �صعود احلكومات 

املتخ�ص�صني  بالتال جتراأ غري  وباك�صتان.  اجلنوبية  كوريا  مثل  اأماكن خمتلفة  الع�صكرية يف 

وراحوا يت�صاءلون عما اإذا كانت هناك، يف الواقع، اأموٌر ذات قابلية للتطبيق العام ميكن قولها 

عن اجلي�ض، وجادلت �صل�صلٌة من الكتب يف خم�صينات و�صتينات القرن الع�صرين اأّن هذه االأمور 

هذه  بني  املقاربات  يف  احلقيقية  االختالفات  من  التقليل  عدم  املهم  من  اأنه  ومع   .
35

موجودة

تلك  كبري  حد  اإىل  ت�صبه  فيها  ورت  �صُ التي  واجليو�ض  ال�صمات.  بع�ض  تت�صارك  فاإنها  الكتب، 

املوجودة يف بريطانيا والواليات املتحدة، وكذلك تلك التي كتب عنها املتخ�ص�صون يف العالقات 
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تدريبا  ومدربة  وقوية  كبرية  اجليو�ض  هذه  كانت  اإْذ  الالتينية.  اأمريكا  من  الع�صكرية  املدنية 

جيدا ومن�صبطة ب�صكل جيد، ولذا كان االأمر الغام�ض »لي�ض اأن تتمرد هذه القوة �صد اأ�صيادها 

. معظم اجليو�ض، يف ذلك الوقت واالآن، لي�ض 
36

املدنيني، بل ملاذا تطيعهم يف اأي وقت اأ�صال«

هكذا بالطبع. اإىل ذلك، كان يقال اإن اجلي�ض كان دائما »مت�صائما وجماعيا ومييل اإىل التاريخ، 

. يف 
37

وموجها نحو ال�صلطة وقوميا وع�صكريا، وم�صاملا وذرائعيا يف النظرة اإىل املهنة الع�صكرية«

الواقع، ال�صباط الع�صكريون احلقيقيون يختلفون نوعًا ما عن هذه ال�صورة، وهم خمتلفون عنها 

بطرق خمتلفة يف اأماكن خمتلفة.

كان هذا النوع من التحليل تب�صيطيا للغاية. مل يفرت�ض �صوى جهتنْي فعالتنْي، وهما القوى 

اأن عالقتهما  الع�صكرية، وهي اجلي�ض غالبا وعمليا، وال�صيا�صيون املدنيون، وراأى هذا التحليل 

على  »ال�صيطرة«  اأجل  من  املدنيني  قبل  من  م�صتمرة  معركة  هناك  واأن  باخل�صومة  تتمّيز 

نظام  الأي  »االأ�صا�ض اجلوهري  لعبة حم�صلتها �صفر حيث  لعبا  االثنني  اأن  يعني  اجلي�ض. هذا 

النفوذ يختلف باختالف »ن�صبة  اأن هذا  . ومبا 
38

الع�صكري« النفوذ  ل�صيطرة املدنيني هو تقليل 

الناجت الوطني املخ�ص�ض لالأغرا�ض الع�صكرية و... عدد االأفراد الذين يخدمون �صمن القوات 

، يجري بالتال تعزيز �صيطرة املدنيني، منطقيا، عن طريق خف�ض ميزانيات الدفاع 
39

امل�صلحة«

وم�صتويات القوى العاملة. كما افرت�ض التحليل اأنه ال يوجد �صوى دولتني حمتملتنْي، الدميقراطية 

املدنية اأو احلكم الع�صكري.

كان هذا مبجمله يبدو ب�صيطا ن�صبيا يف اخلم�صينات وال�صتينات، ولكن عندما انتهت احلرب 

الباردة، بداأت االأنظمة الع�صكرية تختفي ب�صرعة، لي�ض فقط يف اأمريكا الالتينية، بل اأي�صا يف 

اأفريقيا، وكان هناك القليل من االنقالبات لتحل حملها. فما الذي حدث؟ هل مت التاأكيد على 

انت�صار �صيطرة املدنيني يف كل مكان؟ هل خ�صع اجلي�ض لتطور �صيا�صي جماعي غام�ض؟ على اأي 

حال، �صرعان ما اأ�صبح وا�صحا اأن اأنظمة ما بعد احلرب جاءت يف جميع االأ�صكال واالأحجام واأن 

هناك بع�ض ال�صمات امل�صرتكة. يف العديد من احلاالت، كانت امليزانيات والقوى الب�صرية ُتقطع 

ب�صكل وح�صي، ومع ذلك، وجد الباحثون اأن هناك عالقات بني اجلي�ض واالأنظمة املدنية اجلديدة 

ذات تعقيد غري معروف، واأن »ال�صيطرة« كانت مفهوما غام�صا اأكرث بكثري مما كان ُيفرت�ض. 

»�صيطرة«  كانت  اإذا  ما  وا�صحا  يكن  مل  ن�صبيا،  املتجان�صة  الالتينية  اأمريكا  منطقة  يف  وحتى 

املدنيني قد مت تعزيزها اأو تخفي�صها، اأو حتى ما اإذا كان لهذا املفهوم معنى كبري. وكما اأ�صار ج. 

�صموئيل فيت�ض، فاإن كل هذا الغمو�ض كان مزعجا يف جمال يطمح اإىل اأن يتم التعامل معه كعلم 

اجتماعي جدي. اإن االفتقار اإىل احلد االأدنى من التوافق يف االآراء حول االأ�صئلة االأ�صا�صية يبدو 
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.
40

اأنه يقو�ض �صلطتنا كعلماء للتحدث حول امل�صائل احلا�صمة املتعلقة بال�صيا�صات

مَتّثل اخلط الثالث للخوف من اجلي�ض وعدم الثقة به يف النظرية االقت�صادية التي اعتمدت 

مرة اأخرى اإىل حد كبري على التقاليد االأنْكلو�صك�صونية. تاريخيا، مل تكن للجهات املانحة الدولية 

. اإال اأنها بداأت على نحو متزايد حتاول لعب دور، مرّكزة يف البداية 
41

عالقة كبرية بقطاع االأمن

على »خف�ض االإنفاق الع�صكري الأغرا�ض التنمية«، ولكنها بعد ذلك انخرطت يف جماالت اأخرى 

. وبالن�صبة الأو�صاط عديدة معنية بالتنمية، كان كل قر�ض ُينفق على االأ�صلحة واجلنود 
42

ا اأي�صً

عمليات  من  واملزيد  املزيد  انطالق  ومع  والتعليم.  ال�صحية  والرعاية  للتنمية  اأقل  قر�ض  هو 

انتهاء احلرب يف  بعد  البناء  الإعادة  تنفيذ خطط  ومع  الت�صعينات،  املعقدة يف  املتحدة  االأمم 

اأماكن خمتلفة مثل كو�صوفو وتيمور ال�صرقية، ازداد دور املنظمات املانحة. يف معظم احلاالت، 

ا�صتمرت هذه يف اإقامة عالقة حذرة مع قطاع االأمن. كما تدخل �صندوق النقد الدول والبنك 

الدول ب�صكل متزايد يف م�صائل العالقات املدنية الع�صكرية، ومل يكن ذلك مفيدا دائما، حيث 

كان »يهيمن االقت�صاديون الكال�صيكيون اجلدد« على املنظمتني، وهوؤالء االقت�صاديون يعتربون 

. يف االآونة االأخرية فقط، بداأ املانحون يعرتفون 
43

االإنفاق الع�صكري، تاريخيا، »هدرا خال�صا«

.
44

باأهمية القوات الع�صكرية وقوات االأمن االأخرى

خماطر النظرية

تبقى املقاربات الثالث التي بينها �صالت واهنة، التي نوق�صت اأعاله، هي ال�صائدة يف كل من 

اأدبيات التحليل ال�صيا�صي ويف حماوالت حتويل قطاعات االأمن �صمن خانة اإ�صالح قطاع االأمن. 

يجري تدري�ض عنا�صر هذه النظريات يف كليات االأركان ومواد العلوم ال�صيا�صية، وهي موجودة 

يف اأوراق ال�صيا�صات واالإعالنات الدولية املتعلقة بقطاع االأمن. ومع ذلك، وكما �صيكون وا�صحا، 

ال يوجد اأ�صا�ض براغماتي ملثل هذه االآراء. بالفعل، حاول عدد قليل من الكتاب يف هذا املجال 

املجادلة تاأ�صي�صًا على اأحداث حقيقية. بدال من ذلك، �صعت اجلماعة املوؤثرة يف هذا اخلطاب 

اأنواع  جميع  على  االأنْكلو�صك�صوين  ال�صيا�صي  التفكري  من  م�صتمدة  نظرية  تف�صريات  فر�ض  اإىل 

االأو�صاع. وفيما هو �صحيح اأن بع�ض هذه النظريات يقوم على اأحداث تاريخية حقيقية، فاإن ما 

هو اأقل و�صوحا يتمثل يف كيفية انتقال ح�صا�صيات الطبقة الو�صطى جتاه اجليو�ض الدائمة يف 

اأمريكا القرن الثامن ع�صر اإىل اأفريقيا اليوم، على �صبيل املثال.
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اأمام املنظرين الذين كانوا يكتبون  لكي نكون من�صفني، فرمبا مل يكن هنالك خيار كبري 

بني خم�صينات و�صبعينات القرن املا�صي. ففي تلك االأيام، كانت تاأتي االأخبار اخلارجية ببطء، 

عن طريق التلك�ض والتليفون، واأفالم ال 35 ملم باهظة الثمن واملرهقة. مل يكن التحليل اجلدي 

متاحا كثريا حول جيو�ض اإندوني�صيا اأو الباراجواي مثاًل، على االأقل لي�ض باللغة االإنكليزية التي 

كانت اللغة الوحيدة التي يعرفها معظم الباحثني. كانت الرحالت امليدانية �صعبة ومكلفة واأحيانا 

خطرة. لذلك كان من الطبيعي بناء النظريات على اأ�صا�ض ما كان ُيعتقد اأنه معروف، وتطبيقها 

بتحرر على اأو�صاع اأخرى.

النظامية  التغيريات  من  العديد  يف  امل�صرتك  العامل  اأن  املحللني  من  للعديد  بدا  وهكذا 

املفاجئة والعنيفة هو الع�صكر الذين يراأ�صهم عادة جرنال اأو عقيد، وكثريًا ما يظهر اأحد هوؤالء 

ليكون احلاكم اجلديد. وقد جرى الت�صديد على هذا الت�صابه الوظيفي بني التطورات يف جميع 

اأنحاء العامل، بدال من الت�صديد على اخللفيات ال�صيا�صية للبلدان املعنية التي كانت �صتكون اأكرث 

اأن هناك �صيئا غريبا ب�صاأن اجلي�ض ككل الذي يبدو  تعقيدا واأ�صعب على التحليل. لذلك ظهر 

كاأن لديه جوعا موؤ�ص�صاتيا لل�صلطة. ولذلك كانت العالقات املدنية الع�صكرية اأ�صا�صا م�صاألة اإبقاء 

االأعداد وامليزانيات  القيام بذلك جزئيا من طريق خف�ض  اقرُتح  ال�صلطة. وقد  اجلي�ض خارج 

حتديد  عمليا  يعني  ما  وهو  »االحرتاف«،  ُي�صمى  الأمر  الرتويج  خالل  من  وجزئيا  الع�صكرية، 

جماالت معينة لتكون حكرا على اجلي�ض ومنعه من االنخراط يف جماالت اأخرى.

ماذا ينبغي اأن تكون هذه املجاالت؟ لقد اقرتح كاتب اأمريكي ب�صجاعة منطا من »امل�صورة 

الع�صكرية« ب�صاأن »م�صتويات القوة واأنظمة االأ�صلحة والنفقات«، و»امل�صورة ال�صيا�صية واملدنية يف 

. ولكن ال ميكن الأي 
45

ما يت�صل بالدبلوما�صية وامليزانية وال�صيا�صة ال�صريبية والقبول ال�صيا�صي«

اأن ي�صمح بهذا الكم من التاأثري الع�صكري، حتى لو كان وا�صحا ما املق�صود  نظام دميقراطي 

بتعبري »امل�صورة«. من الناحية العملية، كما �صُيطرح يف الف�صل التال، ال توجد جماالت ع�صكرية 

بحتة، ويف هذا ال�صدد، ال توجد جماالت مدنية بحتة. هذه هي خماطر مناق�صة العالقة بني 

ال�صيا�صة واجلي�ض من دون التمتع بتجربة يف اأي منهما.

اإن احلجم االأكرب من اخلربة والتحليل املقارن املتاح االآن ميّكننا من بناء نظرية يف التدخلية 

الع�صكرية تكون اأكرث دقة وفائدة. ولكن قبل االنغما�ض يف هذه املهمة، قد نتوقف ونتاأمل يف ما اإذا 

كانت اأي نظرية عامة يف التدخلية الع�صكرية �صرورية يف الواقع. توؤكد االأطروحة احلالية - التي 

تعر�صت ل�صربات قليلة لكنها ال تزال قوية- اأن االإقبال الع�صكري املوؤ�ص�صاتي على ال�صلطة يقوم 

على اأن العالقات املدنية الع�صكرية يف اأي بلد، اأو على االأقل يف الغالبية العظمى من البلدان، 
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تتكون يف معظمها من التقليل من نفوذ اجلي�ض ومن ال�صيطرة عليه. لكن هذا ي�صح فقط اإذا 

كانت جميع حاالت التدخل الع�صكري مت�صابهة، اأو على االأقل تت�صارك يف العديد من ال�صمات. 

اإذا مل يكن هذا �صحيحا، فامل�صكلة ال وجود لها بالفعل، وهذا يف الواقع ما اأقرتحه هنا.

هل هنالك حقا م�سكلة؟

ميكننا اأن نبداأ باملوافقة على اأن هناك اأمثلة عديدة على اال�صتيالء على ال�صلطة من قبل 

اجلي�ض، اأو على االأقل من قبل �صباط اأفراد، ف�صال عن حاالت يكون فيها اجلي�ض قد ا�صتبك مع 

�صيا�صيني مدنيني منتخبني اأو غري منتخبني، اأو حيث حاول ممار�صة نفوذ غري مربر. وال�صوؤال هو 

ما هي االأهمية اجلماعية التي مننحها لهذه االأحداث، اإن ُوجدت، وما اإذا كان ميكن ا�صتخال�ض 

اأي ا�صتنتاجات عامة منها. اإن فكرة وجود نوع من التناف�ض العاملي على ال�صلطة بني ال�صيا�صيني 

واجلرناالت كثريا ما جندها يف االأدبيات. الربوفي�صور »فاْيرن« ُيدرج، مبتعة على ما يبدو، كل 

املنا�صبات يف عام 1958 التي ا�صتوىل فيها اجلي�ض على ال�صلطة يف بلدان خمتلفة، م�صت�صهدا 

مبوافقة وا�صحة بح�صب �صحيفة التاميز اللندنية على اأنها كانت »�صنة العجائب« بالن�صبة اإىل 

اجلرناالت. قد ُيغفر للمرء الظّن باأنه كانت هناك مباراة كرة قدم تدور يف جميع اأنحاء العامل 

بني اجلرناالت وال�صيا�صيني، حيث �صمح ال�صيا�صيون، من خالل اللعب الدفاعي ال�صعيف، باأن 

.
46

يحرز اجلرناالت عددا من االأهداف

اإثارة  االأكرث  كانا   1958 لنبداأ بحدثني يف عام  الواقع؟  االأحداث يف  ت�صابه هذه  ما مدى 

من  وباك�صتان  فرن�صا  يف  ال�صلطة  على  اال�صتيالء  وهما  وفايرن،  التاميز  �صحيفة  اإىل  بالن�صبة 

قبل اجلرنالني ديغول واأيوب خان على التوال. ولعل ديغول هو املثال االأقل اإقناعا جلوع القوى 

الع�صكرية الذي ميكن للمرء اأن يفكر فيه. بدايًة، ديغول مل يكن جرناال يف اخلدمة. كان قد ترك 

اجلي�ض قبل 20 عاما تقريبا ومت تعيينه نائبا لوزير احلرب يف االأ�صابيع االأخرية قبل الهزمية 

في�صي  اأدار ظهره حلكومة  الع�صكريني،  زمالئه  عك�ض معظم  وعلى   .1940 عام  الفرن�صية يف 

املتعاونة مع املحتل التي كان يقودها اجلي�ض، وذهب اإىل املنفى يف بريطانيا حيث اأ�صبح الزعيم 

ال�صيا�صي للفرن�صيني االأحرار. مل يبحث عن دور ع�صكري، وعاد اإىل فرن�صا عام 1944 ليكون 

اأول زعيم �صيا�صي للجمهورية الرابعة، لكنه ترك ال�صيا�صة با�صمئزاز بعد �صنوات عدة.

عندما جرى ترهيب اجلمهورية الرابعة واإزالتها من قبل اجلي�ض، عاد ديغول اإىل ال�صلطة 
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يف عام 1958. لكن ال بد اأن اجلي�ض قد �صعر بخيبة اأمل �صديدة. فاإن ديغول مل يقم فقط مبنح 

اجلزائر اال�صتقالل، وهي التي كانت هي العامل املحفز النخراط اجلي�ض، بل قام ديغول اأي�صا 

وا�صع  نطاق  على  اجلي�ض  نفوذ  من  احلد  يف  و�صرع  �صده،  ع�صكري  انقالب  حماولة  مبواجهة 

وبناء هيئة رئا�صية كبرية وقوية جعلت ال�صيطرة على اجلي�ض، ف�صال عن العمليات الع�صكرية، 

يف اأيدي القادة املدنيني املنتخبني ب�صكل حا�صم للمرة االأوىل يف التاريخ الفرن�صي. رمبا مل يكن 

بع�ض ذلك وا�صحا على الفور، ولكن مل يكن هناك اأي عذر، حتى يف عام 1958، لعدم االأخذ يف 

االعتبار اأن ديغول كان �صيا�صيا مدنيا حلواىل 20 عاما، وكان جمهوريا ودميقراطيا.

وا�صتوىل  حمرتفا  جنديا  كان  اإقناعا.  اأكرث  مثاال  خان  اأيوب  اجلرنال  ُيعد  االأوىل،  للوهلة 

كانت  الذي  ا�صكندر مريزا  الرئي�ض  كان  اأن  بعد  فعل ذلك  لكنه   .1958 عام  ال�صلطة يف  على 

اأعلن بالفعل االأحكام العرفية. وقد جرى ا�صتبدال مريزا  تقلقه خ�صارة االنتخابات املقبلة قد 

ر�صل اإىل املنفى. ويبدو اأن انقالب خان كان مرحبا به ب�صكل عام من قبل 
ُ
بطريقة غري دموية واأ

�صعب تعب من عقٍد من عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي. اأعاد خان الد�صتور ب�صرعة وقدم عددا من 

التدابري التقدمية لتعزيز التنمية، وقمع الف�صاد، وزيادة حقوق املراأة. لكنه مل يكن قادرا حقا 

على معاجلة م�صكالت البالد. وعلى الرغم من فوزه يف انتخابات عام 1964 باأمانة م�صكوك 

فيها، فقد ا�صطر اإىل ت�صليم ال�صلطة يف عام 1969. ومع اأن اال�صتعدادات الدفاعية �صد الهند 

كانت م�صدر قلق دائم، اإال اأّن خان مل يكن يقدم خدمات خا�صة اإىل اجلي�ض، ومل تكن حكومته 

ع�صكرية. كان مثاال جيدا على �صخ�صية مدعومة لي�ض ب�صبب ف�صائله بل كرّدة فعل على عيوب 

احلكومة ال�صابقة. بداأ خان تقليدا طويال من تورط اجلي�ض يف ال�صيا�صة الباك�صتانية، وهي حالة 

تن�صاأ عادة عندما يتعب ال�صعب مبجمله من الف�صاد وال�صقاق و�صوء اإدارة النظام ال�صيا�صي.

وقعت جمموعة مماثلة من االأحداث يف عام 1961 يف كوريا اجلنوبية. منذ نهاية احلرب 

العاملية الثانية، كان »ري �صينج-مان« يدير هذا البلد، وهو من اأ�صد مناه�صي ال�صيوعية ويتمتع 

بدعم من الواليات املتحدة. حكمه كان فا�صدا وغري فعال ووح�صيا. وبعد انتخابات مزورة للغاية، 

مت طرده من ال�صلطة بفعل انتفا�صة وطنية قادها الطالب يف عام 1960. وبعد عام من الفو�صى 

ال�صيا�صية، توىل ال�صلطة اجلرنال بارك ت�صوجن-هي يف عام 1961. يبدو اأن االنقالب كان �صعبيا 

مبا فيه الكفاية لدى النا�ض املنهكني والغا�صبني من عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي والف�صاد. اجلرنال 

بارك كان يثري الف�صول فقد كان خدم يف جي�ض دولة مان�صوكو التي كانت دمية يابانية، وخ�صع 

ل�صنوات عدة من التدريب يف اليابان. كان ع�صوا يف حزب مارك�صي و�صارك يف مترد فا�صل يف 

اأواخر االأربعينات. وبو�صفه رئي�صا ملا يقارب ع�صرين عاما، فائزا ب�صل�صلة من االنتخابات جرى 
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التالعب بها تالعبا �صديدا، فقد حّول بالده اإىل قوة اقت�صادية اقتداًء باليابان. وكانت التنمية 

هي التي ت�صغله، ال اجلي�ض، ومل يكن اجلي�ض، كمجموعة، موؤثرا ب�صكل خا�ض، على الرغم من 

حالة احلرب التقنية مع كوريا ال�صمالية.

�صوى  بعد  يكن هناك  الع�صكرية، مل  املدنية  العالقات  الدرا�صات عن  اأوىل  اأجريت  عندما 

عدد قليل من البلدان االأفريقية امل�صتقلة، وبالتال عدد قليل من االنقالبات لت�صملها الدرا�صات. 

لكن انقالَبنْي، يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ويف نيجرييا، �صرعان ما ر�ّصخا �صمعة اأفريقيا 

باعتبارها قارة االنقالبات. ومع ذلك، مل تكن اأي حالة منهما ب�صيطة. مل يكن جوزيف موبوتو 

اأدى  طموحا  و�صيا�صيا  �صحافيا  كان  بل  حقيقيا،  جنديا  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  من 

الكونغولية  القوات  متردت  عندما  ولكن  كعقوبة.  اال�صتعماري  اجلي�ض  يف  الع�صكرية  اخلدمة 

التابعة للجي�ض الوطني اجلديد �صد ال�صباط البلجيكيني، جلاأ رئي�ض الوزراء باتري�ض لوموْمبا 

اإىل موبوتو، وعينه قائدا للجي�ض. اأطاح موبوتو فيما بعد بلوموْمبا والرئي�ض جوزيف كا�صافوبو 

باملعنى  ع�صكريا  انقالبا  ذلك  يكن  فعليا. مل  البالد  ديكتاتور  واأ�صبح  غربينْي،  وت�صجيع  بدعم 

احلقيقي. يف الواقع، �صرع موبوتو نا�ِصطا يف تدمري اجلي�ض لتخلي�ض نف�صه من تهديد حمتمل 

ملوقعه. نظم انقالبا ثانيا يف عام 1965، وكان مدعوما اأي�صا من الغرب الأنه كان ُيعترب مناه�صا 

جيدا لل�صيوعية.

اأما االنقالب النيجريي يف عام 1966، فقد تاأّلف يف الواقع من انقالبات عدة. االأول الذي 

اأغوي- اللواء  االأمر  نهاية  يف  ب  ن�صّ والذي  نزيوغو  وكادونا  اإفيجونا  اإميانويل  الرائدان  قاده 

مدنية  حكومة  مكان  حّل  حيث  كبرية  ب�صعبية  يتمتع  البداية  يف  وكان  للدولة،  رئي�صا  اإيرونزي 

الأن قادة االنقالب والنظام اجلديد كانوا من »االإغبو« من اجلنوب  فا�صدة وغري فعالة. ولكن 

ال�صرقي للبالد، �صعرت جماعات اأخرى بالتهديد، وال�صيما عندما مت �صجن واإعدام اأ�صخا�ض من 

غري »االإغبو«. لذا فاإن االنقالب العك�صي يف وقت الحق من ذلك العام الذي قام به املقّدم ياكوبو 

ُغُوون امل�صيحي من و�صط البالد، دار حول ال�صيا�صة العرقية مثلما دار حول اأي اأمر اآخر. اأدى 

هذا االنقالب ب�صكل مبا�صر اإىل ذبح االآالف من االإغبو واإىل حرب االنف�صال يف بيافرا ب�صكل 

غري مبا�صر. قاد غُوون البالد حتى عام 1975 وتراأ�ض فرتة من التنمية والنمو االقت�صادي.

ق�صية  هذه  كانت   .1967 عام  يف  اليونان  يف  االنقالب  هو  املرحلة  نف�ض  من  اأخري  مثاٌل 

معقدة ومربكة للغاية، وال تزال تكتنفها ال�صكوك حتى اليوم. يف نهاية املطاف، كان االنقالب 

ال�صيوعيون،  يقودها  التي  املقاومة،  قوى  بني   1944 عام  يف  بداأت  التي  االأهلية  احلرب  نتاج 

ومب�صاعدة  الأملانيا.  املوالني  املتعاونني  عن  ف�صال  املنفى،  من  العائدين  اليمينيني  وال�صيا�صيني 
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غربية، ربح اليمني وحكمت البلد �صل�صلة من احلكومات املعادية لل�صيوعية. وعندما بدا وكاأن قوى 

اأكرث اعتداال �صتفوز يف انتخابات عام 1967، حيكت جمموعة متنوعة من املوؤامرات لالحتفاظ 

ق�صطنطني  امللك  واأقنعت  االأوىل  ال�صربة  اجلي�ض  يف  العقداء  من  جمموعة  �صربت  بال�صلطة. 

بتعيني �صخ�صية مدنية �صورية رئي�صًا للوزراء. قِبل اجلي�ض احلكومة اجلديدة باعتبارها ال�صلطة 

ال�صرعية. 

الع�صكريني يف االنقالب ومت اعتقال بع�ض كبار اجلرناالت. وقد دعمت  مل ي�صارك جميع 

القوات البحرية والقوات اجلوية امللك عندما حاول تنظيم انقالب م�صاد علما اأن هذه القوات 

كانت �صديدة الوالء للملكية. بعد ذلك حاولت البحرية القيام بانقالب ع�صكري يف عام 1973. 

زعم اجلرناالت اأنهم قاموا »بثورة وطنية« الإنقاذ االأمة من اال�صتيالء ال�صيوعي عليها، وقاموا 

اأن  اإىل  وا�صع،  ب�صكل  للحداثة  ومعادية  لل�صيوعية  ومعادية  قومية  اإيديولوجيا  وتنفيذ  بتطوير 

كانت  املرحلة،  تلك  وبحلول   .1974 عام  يف  لقرب�ض  الرتكي  الغزو  بعد  ال�صلطة  من  زيحوا 
ُ
اأ

اأّن  ومع  امل�صاد.  بانقالبه  املت�صددين  اأع�صائها  اأحد  وقام  تتفكك،  نف�صها  الع�صكرية  الطغمة 

جمرى االأحداث قد يبدو معقدا كما مت عر�صه، اإال اأن ما جرى عر�صه يكاد ال يخد�ض ال�صطح.

من املمكن العثور على بع�ض نقاط الت�صابه بني االنقالبات التي جرت مناق�صتها. يف عدد 

من احلاالت، قدمت االإيديولوجيات التقليدية املناه�صة لل�صيوعية عنا�صر م�صرتكة، يف حني اأن 

البع�ض االآخر ت�صبب به تفكك االأنظمة ال�صيا�صية واال�صتياء ال�صعبي من الف�صاد و�صوء االإدارة. 

من �صاأن جمموعة اأكرب من التدخالت اأن توفر مقارنات اأخرى مثرية لالهتمام. لكن هذا لي�ض 

اأي اجلوع املوؤ�ص�صاتي لل�صلطة من قَبل جي�ض منظم  هو امل�صاألة حقا. املهم هو ما ينق�ض هنا، 

ومن�صبط يتحرك لالإطاحة بحكومة مدنية. لقد حر�صُت متعمدًا على اختيار هذه احلاالت بدال 

اأن تكون معروفة من قبل املنظرين االأوائل يف العالقات املدنية  من تلك التي كان من املمكن 

ال  لل�صلطة  املوؤ�ص�صاتي  اجلوع  هذا  مثل  اأّن  تو�صح  ال�صغرية  العينة  هذه  ولكن حتى  الع�صكرية، 

التقاتل بني  باالأحرى مرتبكة ومتناق�صة، يف ظل  اإن ال�صورة  اأي مكان.  العثور عليه يف  ميكن 

اأخرى. ال ميكن  �صفوف الع�صكر، وحتالف ف�صائل من اجلي�ض مع �صيا�صيني مدنيني وم�صالح 

ا�صتخال�ض ا�صتنتاجات عامة حول العالقات بني اجلي�ض والدولة من مثل هذه احلاالت.

يكمن جزء من امل�صكلة يف اأننا منّيز متييزا م�صطنعا بني التغيريات املفاجئة يف االأنظمة 

عنيفة،  كافة  الع�صكرية  التدخالت  لي�صت  ت�صمله.  ال  التي  وتلك  اجلي�ض  ت�صمل  التي  ال�صيا�صية 

وبع�صها يحمي حقوق االإن�صان ب�صكل ملحوظ مثل ما ح�صل يف البريو. على النقي�ض من ذلك، 

ات�صم بالعنف كال اال�صتيالء البل�صفي على ال�صلطة عام 1917 وحماولة االنقالب التي قام بها 
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ديغول  كان  الع�صكري.  االنخراط  معنى  حول  اللب�ض  بع�ض  اأي�صا  هناك   .1923 عام  النازيون 

اأقل من  اإىل ال�صلطة. باملقابل، كان هتلر جنديا قبل  18 �صنة عندما و�صل  خارج اجلي�ض ملدة 

تتاألف  ميلي�صيا  قبل  من  مدعومة  كانت  التي   1923 عام  االنقالب  حماولة  من  �صنوات  خم�ض 

ِهْندْنبورغ رمزا  حني والتي ا�صتخدمت امل�صري بول فون  ب�صكل كبري من قدامى املحاربني امل�صرَّ

باأنه حماولة انقالب ع�صكري. وهذا حكم �صحيح، ويجب  املوؤرخني ال ي�صفون ذلك  لها. لكن 

الع�صكرية االأخرى  التدخلية  العديد من حاالت  اأحكام مماثلة بالطريقة نف�صها على  اأن تطبق 

املفرت�صة.

لالإطاحة  ب�صكل جماعي  يعمل  كلها،  اأو  اجلي�ض،  فئة �صباط  من  يكون جزء  عندما  وحتى 

اأجزاء خمتلفة من  بال�صلطة املدنية، فاإن االأ�صباب تكون غالبا معقدة ومربكة، وقد تكون لدى 

اجلي�ض ولدى اأفراد حمددين اأجندات خمتلفة اأي�صا. وتعليق �صامويل ديكالو باأن الدوافع وراء 

ينطبق  ال�صخ�صية«  االعتبارات  وت�صمل  معقدة  دائما  »كانت  اأفريقيا  يف  الع�صكرية  االنقالبات 

.
47

على معظم مناطق العامل االأخرى اأي�صا

اأكرث ما ميكن قوله اإنه يف اثناء التحوالت ال�صيا�صية املفاجئة، قد يقوم اأفراد اأو جماعات 

من اجلي�ض، الأ�صباب متنوعة، بلعب دور �صيا�صي. وقد تظهر �صخ�صية ع�صكرية حالية اأو �صابقة 

كزعيم اأو داعم اأو قائد �صوري لنظام �صيا�صي جديد، وقد يتعاون معه بع�ض اجلي�ض اأو اجلي�ض 

احللول  تبدو  ال  عندما  االأزمات  وقت  يف  الغالب  يف  يحدث  الع�صكري  االنخراط  هذا  باأكمله. 

ال�صيا�صية العادية ممكنة. وقد ياأتي التدخل الع�صكري الأ�صباب �صيا�صية اأو اإثنية اأو دينية اأو مالية، 

اأو الأن البع�ض يف اجلي�ض يوؤمن حقا باأنه وحده ي�صتطيع اإنقاذ البالد من الكوارث ال�صيا�صية اأو 

الف�صاد اأو ال�صيوعية اأو االإ�صالم اأو احلرب االأهلية اأو اأي تهديد اآخر.

كان  حالة،  كل  ويف  اأعاله،  املذكورة  احلاالت  من  اأي  يف  وحده  احلكم  اجلي�ض  يحاول  مل 

لديه على االأقل موافقة �صمنية من اجلهاز احلكومي. غالبا ما ا�صتفاد ال�صيا�صيون املدنيون من 

احلكم الع�صكري، وحتى لو ا�صتمّروا يف عدم اعتبار ال�صيا�صات التي يتبعها اجلي�ض �صحيحة. 

عندما تف�صل احلكومات الع�صكرية، فعادًة ما يكون هذا االإذعان ال�صلبي قد ا�صُتنفد، وال�صكان 

الذين خاب اأملهم اأ�صبحوا م�صتعدين ملنح �صيا�صيني مدنيني فر�صة اأخرى. ونادرا ما تلعب دورا 

احلجٌج املجردة عن الدميقراطية واال�صتبداد.

املتعط�ض موؤ�ص�صاتيا  الع�صكرية - اجلي�ض  املدنية  العالقات  اأن م�صكلة  اإىل  ي�صري بقوة  هذا 

لل�صلطة – قد ال تكون موجودة بح�صب ما اقرتح موؤلفون مثل فايرن وهنتْغتون وجاُنِوْتز، اأو بدقة 

اأكرث، ال يوجد دليل عملي على وجودها يف اأي وقت م�صى. هذه قاعدة واهية حتاول بناء اأي نوع 
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من النظرية. هذا ال يعني، بالطبع، اأن العالقات بني اجلي�ض والقوى املدنية ممتازة بانتظام، 

اأو اأن اجليو�ض ال تخلق م�صكالت خطرية يف بع�ض االأحيان. ما تبقى من هذا الكتاب خم�ص�ض 

ملناق�صة هذه امل�صكالت حتديدا.

  واإىل جانب ما ميكن اأن يطلق عليه البيان »القوي« ب�صاأن م�صكلة العالقات املدنية الع�صكرية، 

كما هو مو�صح اأعاله، فهناك اأي�صا ن�صخة »�صعيفة« من البيان. ويتعلق هذا ب�صراع وا�صح يف 

، هناك حيث جتري، كما يقال، 
48

»اأروقة احلكومة، بعيدا كل البعد عن النطاق املعتاد للباحثني«

مباراة يومية ال ربح فيها بني اجلي�ض واملدنيني للح�صول على ال�صلطة والنفوذ. االأمر لي�ض كذلك 

عمليا بالطبع. هناك اأمران يجري اخللط بينهما.

ال�صيا�صية  العلوم  اأق�صام  يف  وكذلك  كافة،  الكبرية  والبريوقراطيات  احلكومات  يف  اأوال، 

اجلامعية، تقوم خالفات و�صراعات حول جميع اأنواع امل�صائل الكبرية وال�صغرية. هذا ال مفر 

منه. نادرًا ما تكون الق�صايا وا�صحة املعامل، وقد تكون هناك اختالفات جوهرية وقوية. فقد 

يرغب اجلي�ض يف اأن تكون هناك قوٌة ت�صرع يف مهمة �صالم اأكرث ت�صليحا مّما يعتربه املدنيون 

دعم  على  ُيجرب  اأنه  اإال  اخلارج،  من  �صراء طائرة  اجلو يف  �صالح  يرغب  قد  �صيا�صيا.  مقبوال 

املنتخبني  ال�صيا�صيني  اأن  هي  االأ�صا�صية  فالقاعدة  الدميقراطية،  يف  اأما  املحلية.  ال�صناعة 

لديهم الكلمة االأخرية الأنهم هم الذين يتحملون امل�صوؤولية اإذا �صارت االأمور على نحو خاطئ. 

اأ�صطورة - وقد  يف اأي حال، ال ي�صكل اجلي�ض بال�صرورة كتلة موحدة - القبلية الع�صكرية هي 

يتفق املدنيون يف وزارة دفاع مع زمالئهم الع�صكريني اأكرث مما يتفقون مع نظرائهم يف وزارة 

املالية.

ومع ذلك، والأن هذه املعارك البريوقراطية حتدث بالفعل بعيدا عن اأعني الباحثني املحققني، 

فمن ال�صعب فهمها ب�صكل �صحيح، ونتيجة لذلك، هناك ميل اإىل اال�صتنباط مّما هو معروف 

الواليات  نظام  عمل  طريقة  عن  �صعبيا  ُيفهم  مّما  اال�صتقراءات  ت�صتمد  ما  عادًة  مفرت�ض.  اأو 

نون يتنازعون �صيا�صيًا م�صائل جوهرية مبرارة. اأما  املتحدة الهائل واملرِهق واملجزاأ، حيث املعيَّ

ب�صكل  يعمل  االأخرى  االأنظمة  اإىل حد كبري ومعظم  االأمريكي غري منطي  فالنظام  الواقع،  يف 

خمتلف متاما.

العن�صر الثاين هو جوهري اأكرث ويتعلق مب�صاركة اجلي�ض يف امل�صار ال�صيا�صي العادي نف�صه. 

هذا لي�ض نادرا كما قد يبدو لالأنْكلو�صك�صونيني، وال ُينظر اإليه دائما على اأنه اأمر �صيء. ويعتمد 

القوات  كانت  القدمية،  يوغو�صالفيا  ففي  دائما.  احلال  هو  كما  والثقافة،  التاريخ  على  الكثري 

ن�صاأ  ال�صيا�صي.  تاأثريها  ب�صبب  التا�صعة«  باأنها »اجلمهورية  ب�صكل غري ر�صمي  امل�صلحة معروفة 

��

ديفيد �ُسوتر



89

هذا من الرتاث احلزبي للجي�ض وحقيقة اأن العديد من القادة االأوائل يف البالد كانوا حماربني 

قدامى من احلرب العاملية الثانية. وبداًل من اال�صتياء من هذا التدخل الع�صكري، عّزز احلزب 

متعددة  منظمة  كانت  امل�صلحة  القوات  الأن  جزئيًا  احلكومة،  يف  الع�صكرية  امل�صاركة  ال�صيوعي 

االإثنيات بحق. توجد تقاليد مماثلة يف اأجزاء من اأفريقيا حيث خا�صت ال�صعوب االأ�صلية حروب 

اال�صتقالل. وبح�صب التعريف، ال ميكن اأن يوجد هذا النوع من العالقات املدنية الع�صكرية اإال 

يف دولة احلزب الواحد، حيث اجلي�ض هو اجلناح الع�صكري للحزب احلاكم. لذلك، ميكن اأن 

يكون االنتقال اإىل نظام متعدد االأحزاب كارثيا، كما يف حالة يوغو�صالفيا. وهناك �صكٌل اآخر 

التوْت�صي  ال َيدعم فيه اجلي�ض حزبا �صيا�صيا، بل جمموعة اجتماعية اقت�صادية، كما يف حالة 

البورونديني، اأو حيث يرتبط اجلي�ض ب�صكل كبري بع�صرية م�صيطرة اأو جماعة اإثنية، كما هو غالبا 

احلال يف اأفريقيا.

الالتينية  اأمريكا  م�صكلة  من  فجزٌء  كبريا.  �صيا�صيا  دورا  اأي�صا  اجلي�ض  متنح  قد  التقاليد 

كان الفكرة التي ورثتها عن اإ�صبانيا االإمرباطورية باأن اجلي�ض هو احلار�ض النهائي للم�صلحة 

خمطئة  فكرة  »هي  املنتخبة  للحكومة  الع�صكري  اخل�صوع  فكرة  فاإن  لذلك،  ونتيجة  الوطنية. 

يلعب  اأن  يجب  اجلي�ض  اأّن  العاديني  النا�ض  معظم  ويتقبل  ال�صائدة«،  املدنية  للثقافة  بالن�صبة 

. يف املقابل فاإن �صلب مفهوم العالقات املدنية الع�صكرية يتكرر يف 
49

دورا رئي�صيًا يف ال�صيا�صة

الثقافات التقليدية كما يف ثقافات عّدة يف اأفريقيا، حيث كان كل ذكٍر بالغ حماربا. اإن ما نعتربه 

م�صكلة العالقات املدنية الع�صكرية يعتمد اإىل حد كبري على املكان الذي نبداأ منه.

»ال�سيطرة« على اجلي�ش

لقد ذكرنا �صابقا اأّن التقليل من نفوذ اجلي�ض مل يكن امل�صاألة الوحيدة التي تثري االهتمام 

ْمنًا، دوٌر مفيد يلعبه. من الوا�صح اأن  يف العالقات املدنية الع�صكرية، فاجلي�ض كان له بالفعل، �صِ

مثل هذا الدور ال ميكن اأن يقت�صر على العمليات الع�صكرية الفعلية. ال ميكنكم اأن تاأخذوا جي�صا 

اجلي�ض  وجود  الأن  باملقابل،  ذلك،  يف  ترغبوا  ولن  احلرب،  اإىل  وتر�صلوه  التخزين  ثالجة  من 

هو دائما حقيقة �صيا�صية حملية وخارجية مهمة، كما يوؤّثر على �صياغة العديد من ال�صيا�صات 

احلكومية.

العامة.  احلكومية  العملية  يف  باأكملها،  الدفاع  بريوقراطية  بل  اجلي�ض،  اإدخال  يجب  لذا 

ولكن كيف ينبغي القيام بذلك؟ املكان الذي ينبغي اأن نبداأ منه هو ال�صوؤال عن موقع اجلي�ض 
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العام، االأمر الذي �صياأتي ببع�ض الو�صوح عن م�صاألة �صيطرة املدنيني امل�صّو�َصة واملرِبكة.

ال�سيطرة املدنية و�سيطرة املدنيني

هناك مفهومان منف�صالن لكنهما مت�صالن يوؤديان اإىل االرتباك يف هذا ال�صدد وهما:

ال�صيطرة املدنية على اجلي�ض

�صيطرة املدنيني على اجلي�ض 

نعني بال�صيطرة املدنية الطاعة التي يدين بها اجلي�ض للقطاع املدين، اأي للدولة. اجلي�ض هو 

اأحد اأدوات الدولة العديدة، مبا يف ذلك ال�صرطة، وخدمة االإطفاء، واخلدمة الدبلوما�صية، ويف 

العديد من البلدان، اخلدمات الطبية. لدى جميع هذه الهيئات واجب الوالء للدولة التي توظفها 

نيابة عن املواطنني ودافعي ال�صرائب. يف كل جمتمع تقريبا، من املرجح اأن االأفراد الذين يقدم 

– �صوف يكونون مدنيني. لكن  اأو وزير يف احلكومة  اإليهم - كالرئي�ض مثال  الع�صكري تقريره 

هذا يف الواقع اأمر تقني الأن امل�صاألة املهمة هنا هي اأن يقبل اجلي�ض اأنه خادم االأمة حيث تكون 

الدولة وكيلها. ياأخذ اجلي�ض االأوامر من الدولة، من احلكومة احلالية عمليًا، كما تفعل ال�صرطة 

اأو خدمة االإطفاء. ال�صوؤال االأ�صا�صي هو ما اإذا كان اجلي�ض يطيع الدولة اأم اأنه يحاول ا�صتغالل 

املدنية  العالقات  العواقب خطرية على  تكون  اأن  االأخرية، ال ميكن  الدولة. يف احلالة  وظائف 

الع�صكرية وح�صب، بل �صتكون كارثية على الدولة كذلك.

وكما راأينا، فاملرجح يف املمار�صة العملية اأن يكون موظفو وكاالت الدولة التي يطيعها اجلي�ض 

من املدنيني كليا اأو اأ�صا�صا. اجلي�ض يدين بالطاعة لي�ض الأن مدنيا يحدد االجتاه، بل الأن االأخري 

ميثل الدولة باأكملها لهذا الغر�ض. يف حال كان وزير الدفاع �صابطا عامال، وهو اأمر �صائع يف 

بع�ض مناطق العامل، فاإن طاعة اجلي�ض له �صتكون ب�صفته وزيرا، ولي�ض �صابطا.

اأنها  اأن �صيطرة املدنيني على اجلي�ض �صرورية وجيدة وفعالة منت�صرة اإىل درجة  اإن فكرة 

اأ�صبحت �صيئا بديهيا. يف بقية هذا الف�صل �صاأتناول اأربعة اأ�صئلة، وهي:

ما اإذا كانت �صيطرة املدنيني لها اأي معنى حقيقي.

هل ذلك اأمر جيد دائما.

ما اإذا كانت هناك طرق عملية لتحقيق ذلك.

ما هي الفوائد التي توفرها هذه ال�صيطرة بالفعل.
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حدود  »و�صع  هي  املدنيني  ل�صيطرة  الرئي�صية  امل�صاألة  اإن  االأمريكيني  املنظرين  اأحد  يقول 

امل�صوؤولية  ملجاالت  احلكومة  تعريَف  كموؤ�ص�صة،  واجلي�ض  امل�صلحة،  القوات  اأفراد  �صمنها  يقبل 

اأن احلكومة، ال اجلي�ض، حتكم  اأي  املدنية،  بال�صيطرة  الواقع ما و�صفُته  . هذا يف 
50

املنا�صبة«

امل�صائل التي توؤثر على اجلي�ض. الربوف�صور هنتْغتون يعترب اأن �صيطرة املدنيني، بو�صفها »�صيطرة 

مو�صوعية للمواطنني«، تقوم عندما »تقف هيئة �صباط حمرتفني على اأهبة اال�صتعداد لتنفيذ 

. واقعيا، هذا هو اأي�صا تعريف لل�صيطرة 
51

رغبات اأي جمموعة توؤّمن �صلطة �صرعية داخل الدولة«

ل من قبل مدنيني. املدنية، مع بند اإ�صايف اأن الدولة يجب اأن متثَّ

لكن املوؤلفني، حتى املوؤلفني املقتَب�صني، يفكرون باأمر اآخر اأي�صا، وهو جوهريا �صيطرة اأفراد 

مدنيني على اأفراد من ال�صباط. هناك ثالث حاالت فقط ميكن اأن يقال فيها اإن اأمرا غام�صا 

مثل »ال�صيطرة« قائم. اأوال، الوزراء هم بالتعريف الروؤ�صاء ال�صيا�صيون الإداراتهم، وميكنهم رف�ض 

اأي اقرتاح يقدمه لهم اجلي�ض. اأما يف بريوقراطية تدار ب�صكل جيد، كما �صرنى الحقا، فيجب 

اأال ت�صل االأمور اإىل تلك املرحلة. ثانيا، ميكن للمدنيني، مبن يف ذلك الدبلوما�صيون وامل�صوؤولون 

خارج وزارة الدفاع، اأن يخربوا اجلي�ض باأن اقرتاحا ما يتعار�ض مع �صيا�صة احلكومة، وينبغي 

بالتال �صحبه. واأخريا، يف معظم االأنظمة ال�صيا�صية، يكون مدير الوزارة الدائم - ال�صكرتري اأو 

ال�صكرتري الدائم اأو املدير العام - م�صوؤواًل اأمام الربملان عن ميزانية وزارته. وبذلك يكون قادرا 

على رف�ض فر�ض عقوبات على االإنفاق اإذا وجد االأمر غري منا�صب.

�صيطرة  املعقول احلديث عن  كان من  اإذا  ما  فيه  امل�صكوك  اإىل جانب هذه احلاالت، من 

املدنيني مقابل ال�صيطرة املدنية على اجلي�ض. كما اأن عدم التمييز هو اأمر مفيد اأي�صا يف جتنب 

االثنتني  اأن  حيث  الدميقراطية،  ال�صيطرة  نف�صها  هي  املدنيني  �صيطرة  باأن  ال�صائع  االفرتا�ض 

يتولون  �صوف  الذين  املدنيني  على  االأمر  يعتمد  ذلك،  اإىل  متاما.  خمتلفتني  تكونا  اأن  ميكن 

. يف اأملانيا بني عامي 1933 و1945، كانت �صيطرة املدنيني هي امل�صكلة، ال احلل، 
52

ال�صيطرة

كما كان الو�صع يف عهد �صتالني وبول بوت و�صدام ح�صني. بالفعل، هناك بع�ض االأدلة على اأن 

اأكرث  الواقع  يف  هي  النطاق  وا�صعة  فظائع  ارتكاب  اأجل  من  امل�صلحة  القوات  ا�صتخدام  اإ�صاءة 

وجه  وعلى  الع�صكرية.  االأنظمة  يف  منها  دميقراطية،  غري  واإن  مدنية،  اأنظمة  ظل  يف  �صيوعا 

مع  يتناق�ض  الأنه  ال�صلوك  من  النوع  هذا  ملمار�صة  عر�صة  اأقل  الع�صكريني  القادة  فاإن  العموم، 

�صورتهم الذاتية املهنية وي�صيء اإىل الروح املعنوية.

نظرا اإىل هذه التعقيدات، وحتى لو اأمكن تعريف �صيطرة املدنيني على اجلي�ض، فكيف ميكن 

اإحداث هذه احلالة املرغوبة واملحافظة عليها؟ االأوثق �صلة بذلك رمبا هو كيف نعرف اأن اجلي�ض 
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نقطة  تت�صارك يف  لكنها  املوؤ�صرات،  من  اقرتاح عدد  قد مت  املدنيني؟  ل�صيطرة  بالفعل  يخ�صع 

�صعف عامة هي اأنها تعالج امل�صار اأكرث من اجلوهر، واالآثار اأكرث من االأ�صباب. تت�صمن قائمة 

منوذجية ما يلي مما لن اأتناوله بالتف�صيل:

د�صتورية قيود 

روابط اجتماعية اأو غريها جتمع املدنيني والع�صكر �صوية

�صيا�صية �صوابط حزبية 

قيود على احلجم

.
53

امل�صوؤولية تر�صيم حدود 

من الوا�صح اأن هذه القائمة تتعلق اأ�صا�صا مبا اأ�صميُته »ال�صيطرة« املدنية، اأي ال�صحة العامة 

للعالقات بني اجلي�ض والدولة. ولكن هناك خلط يف هذه القائمة بني االأدلة على اأن العالقات 

الع�صكرية املدنية جيدة، االأمر الذي ينطوي على تعاون من قبل اجلي�ض، وبني حماوالت اإجبار 

اجلي�ض على الت�صرف على نحو مقبول، وهو ما يعني العك�ض. وهذا بدوره يعك�ض اخللط حول 

طبيعة �صيطرة املدنيني التي جرى و�صفها �صابقا. ميكن القول اإن هذه العوامل كافة، با�صتثناء 

التي تقع �صمن النقطة الثالثة، هي عالمات على اأن اجلي�ض مت�صالٌح مع موقعه وال يرغب يف 

حتّديه. وبالطبع، فاإن جميع هذه العوامل، مبا يف ذلك عوامل النقطة الثالثة، لن يكون لها اأي 

تاأثري اإال اإذا كان اجلي�ض م�صتعدا للتعاون. بع�ض االأمثلة �صتو�صح ذلك.

لقد اأّكد ُكّتاب متعّددون اأن الد�صتور هو الوثيقة االأ�صا�صية التي حتافظ على اجلي�ض يف مكانه 

من خالل ت�صمني اأمٍر بني اأحكامه ي�صعه حتت �صيطرة »املدنيني«، وهي عادة ما تكون �صيطرة 

الرئي�ض. يف الواقع، هذا هو املبداأ االأ�صا�صي لل�صيطرة املدنية وال عالقة تذكر له مع »املدنيني« 

بهذه ال�صفة. اأما من الناحية العملية، فاإن �صياغة الد�صتور، اأو اأي قانون اآخر، متليها اإىل حٍد ما 

عالقة القوى ال�صيا�صية يف وقت ال�صياغة. )من الوا�صح اأّن ال اأحد ممن كتبوا عن هذا املو�صوع 

يق�صد اأن نتخيل جمموعة من ال�صباط القلقني وهم يقّلبون �صفحات الد�صتور حماولني معرفة 

ما اإذا كان م�صموحا لهم القيام بانقالب اأم ال(. لكن حتى عندما يحدد الد�صتور درجة مر�صية 

يعني  وهذا  التزامها،  على  يوافق اجلي�ض  ما مل  معنًى  لذلك  يكون  فلن  »املدنيني«  �صيطرة  من 

قبوله واجبه جتاه القطاع املدين، اأي الدولة. يف التحليل النهائي، فاإن االأحكام الد�صتورية من 

هذا النوع تقع خارج املو�صوع. اإىل ذلك، غالبا ما يجري تربير االنقالبات الع�صكرية، كما يف 

حالة ت�صيلي يف عام 1973، بحجة اأن احلكومة نف�صها قد انتهكت الد�صتور، وقّدم اجلي�ض نف�صه 

كمدافع عن هذا القانون.
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طريقٌة اأخرى اأكرث فائدة �صطحيا ملمار�صة االإكراه على اجلي�ض هي الطريقة التي اعتمدتها 

يف كثري من االأحيان الديكتاتوريات ال�صيا�صية، اأي بناء قوة اأو قوات موازية الإبقاء اجلي�ض حتت 

ال�صيطرة. املثال الذي يتكرر ذكره هو اأملانيا حتت حكم هتلر، عندما اأن�صاأ احلزب اال�صرتاكي 

القومي جهاَز قمٍع هائال ال يخ�صع للم�صاءلة اإال من جانب احلزب. كانت هذه ال�صيا�صة فعالة 

على  ال�صيطرة  يف  ف�صلت  املمار�صة  يف  لكنها  املدنيني،  ال�صكان  يف  للتحكم  كو�صيلة  بالتاأكيد، 

1938، كان اجلي�ض يخطط الغتيال  اأي معنى ذي مغزى. ابتداًء من عام  اجلي�ض االأملاين يف 

هتلر واال�صتيالء على ال�صلطة. ومع اأّن هذا كان �صرا مفتوحا و�صارك فيه �صباط على م�صتوى 

عاٍل جدا، فقد ف�صل اجلهاز النازي يف اكت�صافهم.

اإن ما ت�صرتك فيه هذه االأمثلة واأخرى ت�صبهها لهو فر�صية اأن اجلي�ض يحتاج اإىل ال�صيطرة 

عليه يف جميع االأوقات الأنه بخالف ذلك �صيفلت من قيوده ويتوىل ال�صلطة. مرة اأخرى، هناك 

القليل من االأدلة التاريخية التي ت�صري اإىل اأن هذا يحدث. ب�صكل عام، تبدو امل�صكلة اأكرث تعقيدا 

ودقة. وتبعًا للحالة ال�صيا�صية العامة فاإن املهمة احلقيقية تكون واحدة مما يلي اأو االثنتني معا:

اإىل جمموعة  اإلزام اجلي�ض باملجتمع وال�صلطة املدنية بطريقة جتعله ال يتحول قط 

املدين  املجتمع  قبل  قبوله من  يتم  وبالتال  به،  اأعمال خا�ض  ذات جدول  منف�صلة 

باعتباره �صرعيا، 

اأو اإظهار خ�صوع اجلي�ض اإىل ال�صلطة املدنية من الناحية العملية والرمزية

وهكذا، وللعودة اإىل مثال الد�صتور، فاإن البند الذي ين�ض على اأن الرئي�ض هو قائد القوات 

امل�صلحة ال تكون له قوة تنفيذية اإال اإذا وافقت هذه القوات نف�صها على هذا الو�صع. غري اأن فقرة 

من هذا النوع ت�صّكل مع ذلك تذكريا مفيدا ورمزا عاما لكل من اجلي�ض واملجتمع املدين ملا يجب 

اأن تكون عليه العالقة بني القوى الع�صكرية والقوى املدنية )ال »املدنيني«(.

ب�صبب  واملوؤ�ص�صاتية،  الر�صمية  ال�صيطرة  اأ�صاليب  على  الالزم  من  اأكرث  تركيز  هناك  كان 

اأكرث فاعلية بكثري، وهي تختلف  �صهولة فهمها وتوثيقها بال �صك. االأ�صاليب غري الر�صمية هي 

على  القائمة  املجتمعات  يف  خا�ض  ب�صكل  ومهمة  قوية  ولكنها  البلدان،  بني  ما  كبريا  اختالفا 

الر�صمية  غري  االأ�صاليب  هذه  وت�صمل  واآ�صيا.  اأفريقيا  يف  املجتمعات  من  العديد  مثل  التوافق 

ال�صيا�صات، واالت�صاالت  الع�صكرية واملدنية، واإ�صراك املجتمع املدين يف �صنع  اخرتاق النخب 

املتكررة بني اجلي�ض وجماعات املجتمع املدين، وعالقة عمل اأوثق بني الع�صكريني واملدنيني، الخ. 

اإن اأ�صاليب كهذه قد ال تكون وا�صحة دائما، ولكنها ت�صّكل قلب ال�صيطرة املدنية باأف�صل معنى 

لهذا امل�صطلح، كما �صيت�صح يف بقية هذا الكتاب. 
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علينا اأي�صا اأن ندرك اأّن طبيعة العالقات بني اجلي�ض والدولة تختلف اختالفا كبريا بني بلد 

واآخر. يف البلدان ذات الثقافات ال�صيا�صية املتقدمة، غالبًا ما تكون العالقات الع�صكرية املدنية 

م�صاألة تنغيم دقيق. ويف البلدان التي تكون فيها هذه الثقافة اأقل تطورا، ميكن اأن تكون امل�صكالت 

جوهرية اأكرث، وميكن اأن يكون حلها حا�صما مل�صتقبل البلد نف�صه. هناك حاالت تتبع فيها حكومة 

بقاء  ب�صمان  اجلديدة  احلكومة  �صتهتم  وحيث  فا�صدا،  اأو  ديكتاتوريا  اأو  غا�صما  جي�صا  مدنية 

النظام الدميقراطي اله�ض يف مكانه. هذه واحدة من احلاالت القليلة التي يكون فيها احلديث 

عن »ال�صيطرة« باملعنى العدائي اأمرا م�صروعا. �صيتطلب امل�صار مزيجا من املقاربات الر�صمية 

وغري الر�صمية التي �صيتم ا�صتخال�صها من دون خجل من عامل ال�صيا�صة العملية، بدال من الكتب 

الدرا�صية، وميكن اأن ت�صمل اال�صرتاتيجيات التالية:

لديها  دولية  »اأخّوة«  يف  اأع�صاء  اأنها  متاما  الع�صكرية  القوى  تدرك  التطبيع.  عالج 

جانب  من  القبول  عن  �صابقا  منعزل  نظام  جي�ض  يبحث  �صوف  ومعايري.  اأعراف 

الذي  اجلي�ض  اإن  القبول.  هذا  على  احل�صول  لعدم  اأمل  بخيبة  و�صي�صاب  نظرائه 

دائرة  من  م�صتبعدا  اأو  به  مرحب  غري  �صيظل  ال�صيا�صية  الطموحات  عن  يتخل  مل 

ال�صياحة الع�صكرية لكليات االأركان واملوؤمترات ومعار�ض الدفاع التجارية. وبالتال، 

فاإن اعتماد املعايري الدولية يقدم مكافاآت كبرية الأولئك الذين لوال ذلك فقد مييلون 

اإىل العودة اإىل الطرق القدمية. ف�صال عن ذلك، فاإن عاماًل مهما اأي�صا يتمثل يف 

اأهمية التعر�ض لطرق جديدة يف العمل وهو التعر�ض الذي مييل ال�صفر اإىل اخلارج 

واالت�صال باالأجانب اإىل انتاجه. ويف كثري من االأحيان، يكون ال�صلوك غري املقبول 

من قبل اجلي�ض نتاج اجلهل والعزلة، ولي�ض نتاج اأمر اأكرث عمقا.

عالج العقيدة. كما اأ�صرت من قبل، فاإن القوى الع�صكرية التي ال تتحلى بدور منا�صب 

يكّر�ض  اأن  نظام دميقراطي جديد  على  ذلك.  بداًل من  ال�صيا�صة  اإىل  تتحول  �صوف 

الوقت واجلهد لتحديد االأدوار واملهام للقوى الع�صكرية بحيث تكون هادفة جلعل هذه 

القوى اأكرث احرتافية. مرة اأخرى، �صيكون االت�صال باجليو�ض االأخرى مفيدا هنا.

الرعاية. ينبغي اأال جتد احلكومة اأي حرج يف اال�صتفادة من الطموح الطبيعي لالأفراد. 

ويجب اأن تقت�صر الرتقية على اأولئك الذين يظهرون التزام ال�صيا�صة الدميقراطية. ويف 

حني اأن التغيري االأ�صيل على امل�صتوى االأعمق ي�صتغرق بع�ض الوقت، اإال اأنه ميكن حتقيق 

الكثري من خالل حتديد املوظفني القادرين والطموحني يف الرتب املتو�صطة، واالإي�صاح 

لهم اأن وظائفهم تنطوي على اإمكانات كبرية �صرط اأن يلعبوا وفقا لقواعد احلكومة.

*

*

*
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على  فهذا جمال  املخابرات،  مل�صاألة  اأدناه يف طرحي  �صيذكر  ما  ب�صبب  املخابرات. 

اجلي�ض اأال ي�صيطر عليه. اإن حكومًة دميقراطية جديدة حتتاج ب�صرعة اإىل بناء قدرات 

ا�صتخبارات مدنية، لي�ض فقط للت�صلل اإىل اجلي�ض، بل اأي�صا لتوفري قدرة حتليلية غري 

ع�صكرية ت�صاعد على جتنب هيمنة التفكري الع�صكري.

اإن م�صكلة كيفية التعامل مع جي�ض فا�صد هي اأكرث تعقيدا. تختلف احللول اإىل حٍد ما وتتوقف 

على ما اإذا كان الف�صاد م�صتوطنا يف املجتمع اأم اأنه يقت�صر على اجلي�ض، اأو على االأقل على اأنه 

اأ�صواأ بكثري يف اجلي�ض. من غري املعتاد اأن يكون اجلي�ض اأكرث ف�صادا من العرف ال�صائد )يكون 

عادة اأقل من ال�صائد(، ولكن ميكن اأن يحدث ذلك عندما تكون مقاليد ال�صلطة يف اأيدي اجلي�ض 

لفرتة طويلة جدا. وُينظر اإىل الف�صاد اليومي على اأنه نوع من ال�صريبة اأو الر�صم على جمتمع 

ال يرغب يف اأن يدفع مقابل م�صتوى كاٍف من اخلدمة العامة من خالل فر�ض ال�صرائب. �صوف 

ي�صعر امل�صوؤولون احلكوميون املجَهدون بالعمل الذين يتقا�صون اأجورا منخف�صة باأن الر�صاوى التي 

يقبلونها كو�صيلة مربرة لالنتقام من النظام. لذلك، فاإن العالج االأول هو التاأكد من اأن القطاع 

العام يح�صل على اأجر كاف واأن لديه موظفني منا�صبني. هذا ال يعني اأن املرتبات يجب اأن تكون 

مرتفعة كما هو احلال يف القطاع اخلا�ض، حيث اأن قالئل مّمن يعملون من اأجل ال�صالح العام 

اإثرائهم اخلا�ض.  اأجل  اأولئك الذين يعملون من  اأْن يح�صلوا على عائدات جيدة مثل  يتوقعون 

لكن االأجور يجب اأال تكون اأقل اإىل درجة اإثارة التهّكم والف�صاد. والعالج الثاين هو عدم و�صع 

االإغراءات يف طريق النا�ض. فمثال، ُتعترب خ�صخ�صة اخلدمات اأو التعاقد اخلارجي عليها فكرة 

�صيئة الأنها توؤدي ب�صكل عام اإىل الف�صاد.

الدفاع  معدات  مثل  اخلارج،  من  دوما  ت�صرتيها  اأن  الدولة  على  يجب  اأمور  بالطبع  هناك 

الرئي�صية. ولكن على هذا امل�صتوى، نادرا ما يكون التدقيق واالإ�صراف فعالنْي. مييل اجل�صع اإىل 

ت�صويه مفاهيم النا�ض عن املخاطر التي يتعر�صون لها، بينما ميكن للمحققني اأنف�صهم بب�صاطة 

اأن ي�صبحوا هدفا اآخر للر�صوة. وت�صاعد عملية �صفافة اإىل حٍدّ ما بالطبع اإال اأن اجلواب الوحيد 

على املدى الطويل هو اأن يكون نظام ال�صراء معقدا وطويال، وي�صمل الكثري من االأ�صخا�ض اإىل 

حد يجعل م�صتحيال اأن يقّدم املوردون ر�صوة لكل �صخ�ض ميكن اأن يوؤثر يف القرار. كما ي�صاعد 

اأْن يكون ملِزما اأْن مير امل�صار عرب عدد من اللجان، وال�صيما اإذا كانت هذه اللجان مكونة من 

اأع�صاء لي�صت لديهم م�صالح قطاعية �صيقة ي�صعون خلفها، واإذا �صملت ممثلني من خارج وزارة 

الدفاع.

*
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خال�سة

باخت�صار، اأود اأن اأقرتح اأن ال�صيطرة املدنية مفهوم ذو قيمة حمتملة من حيث اأنه يذّكرنا، 

مبن يف ذلك َمن هم يف القوى الع�صكرية، باأن هذه االأخرية ملزمة واجب الطاعة للدولة. يف 

املقابل، فاإن مفهوم �صيطرة املدنيني، رغم �صعبيته، ال ي�صيف �صوى القليل من الو�صوح ويربك 

البلدان  يف  خا�صة  ي�صح  هذا  كم�صطلح.  اإ�صقاطه  االأف�صل  من  خمتلفة.  بطرق  فعليا  امل�صاألة 

التي كانت فيها العالقات املدنية الع�صكرية �صيئة يف املا�صي وحيث ُيطلب فعال من اجلي�ض اأن 

يعتاد و�صعية اأقل �صلطة اأو تاأثريا مما كان يتمتع به، حتى ولو كان هذا املوقع يف النهاية هو اأكرث 

اأن نقول  اأقل حكمة يف مثل هذه احلالة من  اإذ لي�ض هناك ما هو  اإر�صاًء من الناحية املهنية، 

جلرناٍل ما اإنه �صيكون من االآن ف�صاعدا خا�صعا ل�صيطرة املدنيني.

على  تنطوي  الأنها  االأرجح  على  مفيدة  غري  نف�صها  »�صيطرة«  كلمة  فاإن  ذلك،  على  عالوًة 

عالقة نفوذ وتفوق، وت�صتح�صر �صيناريو وجود جي�ض م�صعور ي�صعى بياأ�ض اإىل االإم�صاك بزمام 

ال�صلطة، وال يعوقه اإال بع�ض العبارات الد�صتورية الدقيقة. ينبغي اأال يكون من ال�صروري اأن نكرر 

القائمة على ذلك  ال�صيا�صة  الواقع، واأن  االأمور يف  لي�صت �صورة دقيقة لكيفية حدوث  اأن هذه 

فهمها مبعنى  فيجب  م�صكلة،  بالفعل  هي  ال�صيطرة  كانت  اإذا  �صلبية.  نتائج  اإىل  دائما  �صتوؤدي 

طفل  على  ال�صيطرة  ولي�ض  طائرة،  اأو  �صيارة  مثل  املعدات  من  ح�صا�صة  قطعة  على  ال�صيطرة 

غري مطيع. يتمّثل اأحد موا�صيع هذا الكتاب يف اأن عالقات النفوذ والتبعية ال تنجح متاما. يف 

التعاون والتحايل، وقد تخلق بال�صبط ال�صروط  النهاية، هذه العالقات ت�صجع اال�صتياء وعدم 

ممت لتجنبها. لذا، فاإن اجلزء املتبقي من هذا الكتاب خم�ص�ٌض للطرق التي ميكن من  التي �صُ

خاللها ا�صتخدام املواهب الع�صكرية بال�صكل االأف�صل.
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الف�سل 5

�سنع ال�سيا�سة الدفاعية

قاربنا طبيعة ال�صيا�صة االأمنية والعالقة بني �صيا�صة الدفاع واالأمن، �صابقا، ب�صيء من التف�صيل. 

وال�صياق  الدفاعية،  ال�صيا�صة  �صنع  وهيكلية  تنظيم  يف  اأنظر  �صوف  الف�صل،  هذا  يف  بالتال، 

املدنيني  من  كل  دور  مناق�صة  التال  الف�صل  يف  و�صاأكمل  معه.  تتنا�صب  اأن  يجب  الذي  االأكرب 

والع�صكريني يف هذا امل�صار.

غري  الأنها  لي�ض  احلكومة،  ل�صيا�صة  الهرمي  الت�صل�صل  اأ�صفل  يف  عادة  الدفاعية  ال�صيا�صة  تقع 

مهمة، بل الأنها تتعلق فعليا بالتنفيذ، كما هو احلال مع �صيا�صات جميع االإدارات الوظائفية. اإنها 

اإحدى الطرق العملية لتطبيق ال�صيا�صة االأمنية. وطاملا اأن اأهداف ال�صيا�صة االأمنية حتدد و�صائل 

ال�صيا�صة الدفاعية، فالعالقة تكون �صحية.

الكثري من  الدفاع.  وزارة  قبل  ُت�صنع ح�صرا من  ال  الدفاعية  ال�صيا�صة  اأّن  نفهم  اأْن  املهم  من 

ل يحدث هناك، بطبيعة احلال، والوزارة هي امل�صوؤولة اإىل حد كبري عن التنفيذ،  العمل املف�صّ

لكن هناك جهات فاعلة اأخرى عديدة ت�صارك، وهذا هو ال�صبب الذي يجعل هذا الف�صل يتمحور 

حول �صنع ال�صيا�صة الدفاعية يف نطاق احلكومة ككل.

اأتعّمد هنا اأال اأقول الكثري عن امل�صمون الفعلي لل�صيا�صة الدفاعية الذي يجري تغطيته يف مكان 

اآخر اإىل حد ما، وهو، على اأي حال، يختلف كثريا بني بلد واآخر وبني و�صع واآخر. اأما هنا فاأنا 

معني بامل�صارات العامة.

بع�ش الكلمات عن كالوزفيتز

باملفكر  وب�صكل �صحيح  عام  ب�صكل  مرتبطة  عقيدة  ال�صيا�صية يف احلرب  الغايات  تت�صدر 

غالبا  كالوزفيتز  اأن  ومبا   .)1831-1780( ْكالوزفيتز  فون  كاْرل  الكبري  الرْبو�صي  الع�صكري 

ما ي�صاء فهمه، فقد يكون من املفيد تخ�صي�ض جزء موجز عما كان يعنيه يف الواقع. ال�صائد 

اأخرى«، وهذا  لل�صيا�صة بو�صائل  اإن احلرب »هي ا�صتمرار  عموما هو قول كالوزفيتز املفرت�ض 

قد اأثار بع�ض النا�ض واعتربوه خمجال فيما اعترب اآخرون اأّنه غري دقيق. كالوزفيتز اأدىل بعدد 

�3
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من الت�صريحات العامة من هذا النوع، لكن قد نعترب مناق�صته يف املجلد االأول من كتابه »عن 

 24 احلرب« حا�صمة، وهو الوحيد الذي جتري مراجعته بالكامل. وفيما هو �صحيٌح اأّن اجلزء 

من املجلد االأول عنوانه »احلرب هي جمرد ا�صتمرار لل�صيا�صة بو�صائل اأخرى«، فهو يتابع ويقول 

ما يلي:

ا�صتمرار  هي  حقيقية،  �صيا�صية  اأداة  هي  بل  �صيا�صي  عمل  جمرد  لي�صت  احلرب   ...

الغاية، واحلرب هي  ال�صيا�صي هو  الهدف   ... اأخرى  بو�صائل  ذا  ُمنفَّ ال�صيا�صي  التعامل 

.
54

و�صيلة للو�صول اإليه، وال ميكن اأبدا النظر اإىل الو�صائل بعزلة عن غر�صها

هنالك اأمران يجعالن ما يعني ذلك غام�صا. االأول هو اللغة: اللغة االإنكليزية غري عادية 

حيث هناك كلمتان منف�صلتان لل�صيا�صة )policy( املعّرفة على اأنها اتخاذ قرارات ب�صاأن خطة 

وتنفيذها، والعمل ال�صيا�صي مبعنى العمل الذي يقوم به ال�صيا�صيون للح�صول على نفوذ والفوز 

»اأداة  اأنها  اأف�صل على  ب�صكل  ال�صيا�صية«  »االأداة  التعبري عن  ال�صدد، ميكن  باأ�صوات. يف هذا 

اأن احلرب لي�صت �صوى ا�صتمرار للحياة ال�صيا�صية  ل�صيا�صة الدولة«. ما ال يقوله كالوزفيتز هو 

العادية: اليوم ت�صويت يف الربملان، وغدا موؤمتر �صحايف، ويوم االأربعاء نغزو رو�صيا. اإىل ذلك، 

يتحدث اإلينا كالوزفيتز من حقبة ما قبل ]حماكمات[ نورْمبرِيغ، عندما كان بو�صع الدول اأن 

تفكر    يف حروب عدوانية لتو�صيع اأهداف �صيا�صتها اخلارجية، وكانت تنفذ ذلك فعال. لذا من 

االأف�صل، رمبا، قول �صيء مثل »ا�صتخدام القوة الع�صكرية« اإذا اأردنا جتنب االرتباك اليوم.

بهذا ال�صكل، فاإن كل ما يقوله كالوزفيتز هو اأنه من غري املجدي ا�صتخدام القوة الع�صكرية 

باإمالء  الع�صكرية(  القوات  )اأي  للو�صائل  ال�صماح  عدم  يجب  اأو�صع.  �صيا�صي  هدٍف  دون  من 

الغايات. النتيجة الطبيعية بالطبع هي اأن التخطيط والعمليات الع�صكرية يجب اأْن ُتنّفذ دائما يف 

�صياق �صيا�صي اأو�صع، واأّن �صيا�صة الدفاع يجب اأن تخدم دائما اأهداف ال�صيا�صة العامة للحكومة. 

ب�صكل  اأن يجري جتاهل ذلك  املفاجئ  اأنه من  اإال  الكفاية،  فيه  يبدو منطقيا مبا  اأّن هذا  ومع 

متكرر. عادًة ما يعود ال�صبب اإىل اأّن للجي�ض، الذي تكون مقاربته للحرب بال�صرورة تكنوقراطية 

بطبيعتها، �صوتا نافذا جدا يف ما يجب القيام به. بالطبع، ال يكفي اأن نعلن اأن لدينا هدفا اأكرب 

ن�صب اأعيننا قبل القيام بعمليات ع�صكرية، ومن غري املرّجح اأن يتم اإطالق العديد من العمليات 

من دون اأي فكرة عّما كانت تنوي حتقيقه. ولكن هناك معياران مهمان يجب الوفاء بهما قبل 

وجود اأي فر�صة للنجاح، وهما:

بني  منطقية  عالقة  هناك  تكون  اأن  يجب  اأي  منا�صبة،  التدابري  تكون  اأْن  ينبغي  *
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ال�صيا�صي. والهدف  الع�صكري  العمل 

هناك  تكون  واأن  االآخر،  على  منهما  كل  تاأثري  لكيفية  فهٌم  هناك  يكون  اأن  يجب 

بع�ض و�صائل قيا�ض التقدم نحو ذلك.

كيف ميكن القيام بذلك؟ يحدث ذلك على امل�صتوى الت�صغيلي، وهذا يقع بني اال�صرتاتيجية 

التي هي يف املقام االأول جمال ال�صيا�صيني، والتكتيكات التي هي يف االأ�صا�ض حكر على اجلي�ض. 

االأ�صعب هو جعل امل�صتوى الت�صغيلي يعمل بال�صكل ال�صحيح، �صواء يف حرب كربى اأو يف عملية 

حلفظ ال�صالم. يحدث الف�صل عادة الأن املدنيني والع�صكر ال يفهمون ما يكفي عن اأعمال بع�صهم 

البع�ض الإجراء حمادثة معقولة. ونتيجة لذلك، ينف�صل اجلانبان اأحدهما عن االآخر، وال اأحد 

ال�صنوات  يف  امل�صكلة  تفاقمت  وقد  ال�صيا�صة.  واأهداف  الع�صكرية  العمليات  تتقاطع  اأين  يرى 

اأي�صا  هي  بل  وح�صب،  �صيا�صية  لي�صت  االأهداف  حيث  ال�صالم،  عمليات  ت�صاعد  مع  االأخرية 

اأهداف ال ي�صتطيع الع�صكريون االإ�صهام فيها مبا�صرة. ي�صتطيع اجلي�ض تاأمني االأر�ض، لكنه ال 

ي�صتطيع اإجبار النا�ض على الت�صويت يف االنتخابات، واإىل درجة اأقل جعلهم ي�صّوتون ل�صالح 

االأ�صخا�ض املنا�صبني.

للحرب  هانوي  حكومة  اإدارة  هو  بنجاح  الت�صغيلي  امل�صتوى  ممار�صة  على  االأمثلة  من 

الفييتنامية. كان هناك هدٌف �صيا�صي وا�صح، اأال وهو توحيد البالد حتت �صيطرة هانوي. وما 

بد من حتقيق عودتهم  لذا كان ال  اإىل بالدهم،  االأمريكيني  بعودة  اإال  كان ميكن حتقيق ذلك 

اأواًل. يف املقابل، كان هذا يعني حملة ع�صكرية طويلة �صبورة ولكن منخف�صة امل�صتوى، تهدف 

التفوق  ُيبطلون  الفوز، وقد حاربوا بطريقة جعلتهم  ي�صتطيعون  باأنهم ال  االأمريكيني  اإقناع  اإىل 

االإمكان. كما ا�صتدعى ذلك �صيا�صًة يف ا�صتخدام القوة  االأعداد واالأ�صلحة بقدر  االأمريكي يف 

لتحقيق غايات �صيا�صية اأكرث ما هي ع�صكرية وجرى بناء التكتيكات وفقا لذلك. على النقي�ض 

من ذلك، عِلق االأمريكيون يف اأهداف غري وا�صحة املعامل، وانف�صال بني ال�صيا�صات الع�صكرية 

وال�صيا�صية، وعقيدة تكتيكية �صددت على اإحلاق الهزمية بالعدو من خالل قوة نريان متفوقة. 

ومبجرد اأن غادر االأمريكيون، حتول الرتكيز اإىل حرب تقليدية �صد �صايغون.

ال�سيا�سة الدفاعية وال�سيا�سة الأمنية

الدفاعية  ال�صيا�صة  بني  العالقة  االإ�صافية حول  الكلمات  بع�ض  يكون  قد  املرحلة،  هذه  يف 

*
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من  �صل�صلة  للحكومة  �صتكون  مثال،  اخلارجية،  �صيا�صتها  من  كجزء  مفيدا.  االأمنية  وال�صيا�صة 

ما.  نوع  من  وع�صكري  دفاعي  عن�صر  لديها  التي  الدول  من  جمموعات  اأو  دول  مع  العالقات 

و�صتكون الرغبة يف االن�صمام اإىل هيكلية اأمنية اإقليمية �صيا�صية جزئيًا، الإعالء �صورتها اأو بناء 

لتحقيق مكا�صب  اأو  اأخرى  الدفاع لال�صتفادة من جتربة دول  اإىل  وت�صتند جزئيًا  اأوثق،  عالقة 

اأمنية ملمو�صة، على �صبيل املثال. وباملثل، فاإن اإدارة هذه الع�صوية، مبجرد اكت�صابها، �صت�صمل 

العمل الذي �صيكون جزئيا �صيا�صيا وجزئيا ع�صكريا. هناك �صل�صلة كاملة من  قدرا كبريا من 

اجلوانب حيث يقوم بعٌد �صيا�صٌي خارجٌي يجب احرتامه، كما يف التدريبات امل�صرتكة اأو �صراء 

املعدات االأجنبية. 

بحرية  قوات  يف  ال�صفن  من  جديدة  فئة  من  ل�صفينة  ت�صغيل  اأّول  املثال  �صبيل  على  لناأخذ 

متو�صعة. من ال�صروري حتديد الدول التي �صتزورها ال�صفينة واملّدة وماذا �صيكون الربنامج. من 

االأهداف البحرية يف مثل هذه الزيارات، كاكت�صاب اخلربة العملية،  اأن هناك بع�ض  الوا�صح 

وممار�صة االنت�صار بعيدا عن البلد االأم، وتعلم كيفية التعامل مع املوانئ غري املاألوفة. و�صتكون 

اأخرى يف املنطقة، وتعزيز  اأي�صا، مثل التعرف على قوات بحرية  اأو�صع  اأهداف دفاعية  هناك 

االت�صاالت الدفاعية، واإعالء �صورة القوات الع�صكرية للبلد املعني، وقد تكون هناك عالقات 

عامة قّيمة وفوائد ا�صتقطاب. باملثل، �صتكون هناك خماوف رئي�صية تتعلق بال�صيا�صة اخلارجية. 

البلدان  العديد من  �صفراء يف  يقوم  و�صوف  ترحب.  ال  اأخرى  فيما  بالزيارة،  دوٌل  ترحب  فقد 

مبمار�صة ال�صغط، وقد تتزامن زيارات ال�صفينة مع زيارات الرئي�ض اأو مع معر�ض جتاري. لن 

يكون اأي من هذه االأهداف يف حد ذاته حا�صما و�صيكون الربنامج النهائي مزيجا من جميع هذه 

االأهداف. وهذا يعني �صمنيا اأّن القليل من قرارات ال�صيا�صة الدفاعية م�صتقل متاما، وكل ذلك 

يحدث يف �صياق اأكرب ويت�صمن ما يكون من املفيد اأن ن�صميه »دوائر �صنع ال�صيا�صات«.

دوائر �سنع ال�سيا�سات

ال بد اأْن تختلف املوؤ�ص�صات بع�صها مع بع�ض من وقت الآخر. ففي غياب عبقرٍي ا�صرتاتيجي 

فاإّن اأي �صيا�صة لها معنى واأي موقف قوي وحمرَتم، �صيكونان نتاج اأكرث من طرف، بطريقة حتل 

هذه اخلالفات. غري اأن هذا ال يعني اأن ال�صيا�صة الناجتة يجب اأن تكون ت�صوية ب�صيطة، اأو اأنها 

من  معقًد  م�صاٍر  نتيجة  بال�صرورة  لي�ض  اأنها  كما  اأخرى.  على  ملوؤ�ص�صة  انت�صارا  اأن متثل  يجب 

امل�صاومة بني جمموعات م�صالح.
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هذه  حل  خاللهما  من  ميكن  طريقتان  عموما  هناك  للدولة،  االإدارية  التقاليد  على  بناًء 

)نوع  القمة  من  قوية  بقيادة  يتمتعون  متخ�ص�صني  من  هرمية  بريوقراطية  يف  اخلالفات. 

البريوقراطية الذي افرت�ض ماك�ض فيرب اأنه عادي(، �صوف يقوم ميل اإىل عدم مناق�صة ال�صيا�صات 

خارج الت�صل�صل الهرمي املبا�صر اإىل اأْن يتم االتفاق عليها من قبل املوجودين يف اأعلى الهرم. 

االأ�صخا�ض  وبالفعل، يف نظام تتدفق فيه ال�صلطة نزواًل وتاأتي املبادرة من القمة، ي�صبح كبار 

ملتزمني �صخ�صيا باالأفكار واملواقف يف وقت مبكر. يف املقابل، يف ظل بريوقراطية اأقل تراتبية 

وغري ر�صمية، ميكن اختبار االأفكار على م�صتوى اأدنى يف البداية من دون احلاجة اإىل تعري�ض 

اأين تكون خالفاتكم املحتومة ومتى  اإنها م�صاألة  »اأَنوات« االأفراد النافذين للخطر. يف الواقع، 

حتلونها. وبحكم ما هي عليه الطبيعة الب�صرية، كّلما جرى حل امل�صائل ب�صرعة، كلما كانت عملية 

�صنع القرار اأ�صهل. ومع اأنه �صيكون من الوا�صح يف املناق�صة التالية اأين اأو�صي بعنا�صر من النوع 

الثاين من البريوقراطية، فهذا فقط الأنه يبدو اأن بع�ض االأنظمة تنجح يف املمار�صة ب�صكل فعال 

اأكرث من غريها. اأدرك اأن هذه اخل�صائ�ض متاأ�صلة يف املجتمعات، فمن غري املرجح اأن يت�صابه 

النظامان االأملاين واالأ�صرتال كثريا، مع اأن كاّل منهما �صيتغري بال �صك.

ولكن حتى ما يبدو اأكرث االأنظمة تراتبيًة، كاأنظمة عديدة يف اآ�صيا، يجري يف الواقع قدٌر 

كبري من بناء توافق غري ر�صمي يف االآراء على م�صتوى اأدنى. اإن تطور هذه املمار�صة يتحول اإىل 

دوائر �صنع ال�صيا�صات الذي �صاأعّرفها على اأنها كافة َمن لديهم معرفة بامل�صكلة وم�صلحة يف 

حلها. العن�صر الثاين حا�صم الأنه ميّكن النا�ض من اخلروج من اأدوارهم ال�صيقة والبحث عن 

اإىل ا�صت�صارتهم كحٍق  اأ�صخا�ض تقوم حاجة  يتاأثر غرورهم. بالطبع، هناك  اأن  حلول من دون 

من حقوقهم، اأو الأنهم يطالبون بذلك غري اأنهم لي�صوا االأ�صخا�ض الذين تتحدثون معهم ب�صكل 

�صخ�صي وتقولون لهم »ما راأيكم يف ذلك كفكرة؟«، اأو »قد يكون اأحد احللول املمكنة كذا«. اأكرر 

اأنه كلما ارتقت االختالفات اإىل املواقع الهرمية االأعلى قبل اأن يجري التخفيف منها فاإنها تكون 

اأكرث حدة مع البنى الهرمية االأخرى. وبالتال، فاإن الرد هو بناء اأو�صع توافق يف االآراء عند اأدنى 

م�صتوى، وهذه نقطة �صاأعود اإليها يف الف�صل التال. يف الواقع، ي�صتحيل اأن تكون لدينا �صيا�صة 

دفاعية معقولة من دون اإ�صراك دوائر اأو�صع ل�صنع ال�صيا�صات.

اإىل  متيل  وهي  العملية،  امل�صكالت  حلل  ال�صيا�صات  �صنع  دوائر  عن  غنى  ال  املمار�صة،  يف 

كانت  وكلما  اأم ال.  بها عالنية  �صواء مت االعرتاف  الهيكليات �صرامة،  اأكرث  توجد حتى يف  اأن 

دوائر �صنع القرار اأقل �صيوعا، فاإن املزيد من الوزارات اأو غريها من الهياكل الهرمية �صوف 

جتري نقا�صها اخلا�ض، من دون اأن تكون مّطلعة على ما يفكر فيه االآخرون و�صوف تتخذ موقفا 
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اإدخال  اأنه يختلف كثريا عن مواقف االآخرين. واإذا ما جرى  اإدراك  غري مرن، غالبا من دون 

لو كان  للغاية، وحتى  اأن ي�صبح �صخ�صيا  الناجم ميكن  ال�صراع  فاإن  ال�صيا�صية،  ال�صخ�صيات 

اأن ي�صبحا على املحك. عادًة ما تكون  االأمر غري ذلك، فاإن مكانة الهيكليات وكرامتها ميكن 

و�صيتبني  �صعبة  ت�صبح  الت�صوية  الأن  �صيئة،  النظام  هذا  مبوجب  اتخاذها  يتم  التي  القرارات 

بو�صوح اأن هناك رابحني وخا�صرين. اأما اإذا جنح هذا النظام باأي �صكٍل فهذا الأن �صخ�صية قوية 

تدّخلت، غالبا الرئي�ض، اإال اأن هذه ال�صخ�صية، بالطبع، �صتنتقي على االأرجح من بني خيارات 

عدة بدال من حماولة اإيجاد اإجماع يخدم م�صالح اجلميع.

اإنها  االإدارات والوزارات املعنية بالدفاع واالأمن معًا م�صاألة معقدة.  اإن م�صاألة كيفية عمل 

املوجودة  املوارد  ي�صتفيد من  اأن  للمرء  اإدارة. كيف ميكن  م�صاألة  بل  م�صاألة هيمنة  لي�صت حقا 

لديه باأكرث الطرق اإنتاجية؟ لي�ض من املمكن بالطبع ف�صل هذه امل�صاألة عن م�صاألة تنظيم الدولة 

لنف�صها، مبا اأن تنظيم الدفاع واالأمن لي�ض اإال مثاال خا�صا على ال�صيا�صة العامة.

عمومًا، هناك منوذجان تنظيميان اأ�صا�صيان للتن�صيق احلكومي، ومنوذجان اإجرائيان. يف 

كل حالة منها يكون التمايز بني نهج نزول )من فوق اإىل حتت( ونهج �صعودي )من حتت اإىل 

فوق(. املتغريان التنظيميان هما:

رئي�ض احلكومة، ميكنه حماولة  اأو  الدولة  رئي�ض  ل�صالح  يعمل  قوي  تنظيم مركزي 

ال�صروع يف �صيا�صات واالنخراط بدرجة من التف�صيل. اإن مثل هذا التنظيم غالبا ما 

يراأ�ض جلانا وجمموعات عمل م�صرتكة بني االإدارات ويغطي م�صائل يف موا�صيع توؤثر 

على عدة اإدارات، واالأمن مثال على ذلك.

تنظيم يجري فيه توزيع ال�صلطة على االإدارات، مع وجود جمرد تنظيم مركزي �صغري 

يكون له رمبا دور تن�صيقي فقط.

تتميز  االأوروبية  االأنظمة  فمعظم  ولي�صت مناذج مطلقة.  ميول  دائما، هذه  احلال  هو  كما 

ب�صيغٍة من هيئة موظفني تكون مركزية قوية، مع اأن قدرتها على املبادرة ب�صيا�صات مقابل جمرد 

منع القرارات التي ال تعجبها، ميكن اأن تكون حمدودة. ويف حني ُينتج هذا النظام ب�صكل عام 

اإجابًة حمددة، ففي اأحيان عديدة، ال يحدث هذا اإال عندما يكون م�صت�صار ال�صوؤون اخلارجية 

للرئي�ض قد و�صل اأخريا اإىل هذا احلد يف �صلة مهامه. وعادًة ما تكون عاقبة ذلك وقتا �صائعا 

لة غالبا هي وزارة اخلارجية. من ناحية  ل وزارة على اأخرى، وتكون الوزارة املف�صَّ ونتيجًة تف�صّ

اأخرى، فاإن غياب مركز قوي يخلق م�صكالت كذلك، حيث اأن االختالفات ميكن اأن ت�صتمر اإىل 

*

*
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االأبد. النظام الياباين، على �صبيل املثال، ي�صتغرق وقتا طويال دائما ب�صبب احلاجة اإىل اإيجاد 

اإجماع بني االإدارات. وهذا يعك�ض طبيعة ال�صلطة املوزعة ب�صكل عام يف املجتمع الياباين ككل. 

املتغريان االإجرائيان هما كالتال:

نظام يقوم بتق�صيم وا�صح بني ال�صيا�صات التي يقررها الوزير وم�صت�صاروه، والتنفيذ 

الذي يقرره موظفون ر�صميون.

نظام ي�صاعد فيه م�صوؤولون ر�صميون يف �صياغة ال�صيا�صات وتنفيذها.

النظام االأول يجعل التن�صيق بني االإدارات اأكرث �صعوبة، الأنه ال ميكن للم�صوؤولني اأن يكونوا 

متاأكدين من اخلط الذي يجب اأن يقرتحوه على االآخرين اإىل اأن يتكلم الوزير اأو حكومته. ومن 

الوا�صح اأن هذه االأمور اأ�صهل عندما يبداأ امل�صوؤولون اأنف�صهم يف و�صع ال�صيا�صات، حيث ميكن 

لالإدارات العمل معا على �صيء يقدمونه ب�صكل م�صرتك اإىل الوزراء.

هذه املتغريات �صوف توؤثر ب�صكل كبري على اآليات الطريقة التي يجري بها و�صع ال�صيا�صات. 

ولعل احلالة الق�صوى هي حالة الواليات املتحدة التي ُيعترب نظامها يف �صنع ال�صيا�صات نظاما 

وا�صعا ومعقدا، وي�صّعب التو�صل اإىل اإجماع حول العديد من امل�صائل. هناك تعقيد اإ�صايف يتمثل 

نون من ال�صيا�صيني، وكثري منهم  يف اأن امل�صتويات العليا من االإدارة االأمريكية يهيمن عليها معيَّ

عندما  املهنية  حياتهم  تعزيز  من  يتمكنوا  حتى  الأنف�صهم  �صمعة  بتكوين  االأول  املقام  يف  يهتم 

يغادرون احلكومة. وتتمثل اال�صتجابة املعتادة يف اإن�صاء جلنة تن�صيق لل�صيا�صات من اأجل التو�صل 

اإىل موقف توفيقي يكون، مثل معظم التنازالت، معقدا وه�ّصا للغاية، بحيث ال يكون لدى النواب 

االأمريكيني اأي هام�ض للمناورة.

ل يف م�صائل الدفاع واالأمن والعدد الكبري من امل�صالح املعنية، ودرجة  نظرا للتعقيد املتاأ�صّ

ما  ن�صاأل  اأن  املعقول  فمن  التن�صيق،  و�صعوبة عملية  التي ميار�صها احللفاء واجلريان،  الرقابة 

لي�ض  بدء،  ذي  بادئ  �صال�صة.  اأكرث  العملية  جلعل  اتخاذها  ميكن  خطوات  اأي  هناك  كان  اإذا 

اأن خطوط التما�ض احلادة والتناف�ض املوؤ�ص�صاتي ي�صببان م�صكالت. يف العديد  هناك �صكٌّ يف 

من النظم االإدارية، يتم حتديد م�صوؤوليات االإدارات احلكومية، وحتى م�صوؤوليات مكاتبها، كتابًة 

وتكون لها قوة القانون. يف هذا النوع من النظام، ي�صعب تقا�صم ال�صلطة، وتكون االإدارة، وهي 

على االأرجح وزارة اخلارجية، م�صوؤولة نظريا عن امل�صائل االأمنية. اأما يف املمار�صة، فتقوم حاجة 

اإىل م�صاعدة من وزارة الدفاع اإذا كان املطلوب تبّني �صيا�صات معقولة. اإن اإحدى نقاط ال�صعف 

يف نظام كهذا هي اأن القرارات الدفاعية املهمة، ب�صبب العن�صر ال�صيا�صي فيها، ُت�صنع من قبل 

اأمرا  الرئي�ض. عندئذ مُينح اجلي�ض  اأو مكتب  الوزراء  اأو جمل�ض  وزارة اخلارجية  اأ�صخا�ض يف 

*

*



104100

ديفيد �ُسوتر

واقعا مّت التو�صل اإليه الأ�صباب �صيا�صية، و�صوف يطلب منه اأن يجعله ينجح.

بها  ي�صمح  اأي مرونة  با�صتغالل  امل�صكالت، فهو يق�صي  النوع من  لهذا  اإذا كان هناك حلٌّ 

النظام اإىل احلد االأق�صى. ويكون من املفيد اأن يتمتع اأولئك الذين يعملون يف ق�صٍم ما ببع�ض 

اخلربة يف عمل اأق�صام اأخرى، على االأقل، وبع�ض الفهم ملا هي اأولوياتها. ومع ذلك، لي�ض من 

تفكري  كيفية  اإدراك  ولكن  اأو �صابط �صغري،  دبلوما�صي �صغري  اإىل  نف�صك  اأن حتّول  ال�صروري 

نظريك مينع احلوار غري املجدي ويزيد من الثقة، وبذلك، عندما يقول اأحٌد ما اأمرا يبدو معقوال 

اأنه من  ولكن ال ميكن التحقق منه بفعل التجربة فمن املمكن قبوله ب�صكل عام. لذا، يف حني 

املعتاد لوزارات اخلارجية اأن تتحدث نيابة عن وفد يف اجتماعات دولية، فمن امل�صتغرب بالفعل 

اأال يكون زمالء من وزارات اأخرى اإىل جانبهم.

قد  اأي م�صاألة  املواقف من  املوافقة على  تبداأ  اأن  اأكرث، من اجليد  على م�صتوى موؤ�ص�صاتي 

اأن  اإذا �صمح النظام بذلك. ويف�صل  االأعلى،  اإىل  اإدارات، من القاعدة  تنطوي على تعاون بني 

حتليالن  هو  الذي  البديل  اأما  البع�ض.  بع�صهم  اأ�صال  يعرفون  اأ�صخا�ض  قبل  من  ذلك  يكون 

منف�صالن تتبعهما مفاو�صات بني وزارتني اأو اأكرث، فهو مييل اإىل اأن يوؤّدي اإىل انت�صار الوزارة 

)اأو الوزير( االأكرث نفوذا، بداًل من عك�ِض الفكرة االأف�صل. ويجب اأن يكون الب�صر العقالء قادرين 

على اخلروج مبوقف منطقي من جمموعة متنوعة من الزوايا.

ي�صاعد هذا امل�صاَر وجوُد عدد معقول من م�صوؤول الدفاع املدنيني. ولدي املزيد اأقوله عن 

هذه النقطة يف وقت الحق، اأما هنا فيجب التاأكيد على اأن التجربة ت�صري اإىل اأن العالقات بني 

هناك  ما.  نوٍع  من  و�صطاء  دون  من  �صعبة  تكون  ما  غالبا  الع�صكريني  والرجال  الدبلوما�صيني 

�صباط على وعي �صيا�صي وهناك دبلوما�صيون يعرفون �صيئا عن الدفاع، لكن رمبا ب�صكل غري 

�ض لتهدئة العالقات بني الدول  كاٍف يف احلالتني. الدبلوما�صيون اأع�صاء يف حمفل دول خم�صَّ

ويعتقدون يف بع�ض االأحيان اأّن االتفاقات والعالقات اجليدة بني الدول هي حقًا غايات يف حد 

ذاتها. هذا، جنبا اإىل جنب اللغة اخلا�صة امل�صتخدمة والرتتيبات الباروكية التي جتري يف ظلها 

االأخرية  الذي قد تكون وظيفته  العادي  املفاو�صات، ما يجعل احلياة �صعبة جدا على املوظف 

قيادة كتيبة م�صاة يف ظل ظروف اأب�صط من ذلك ب�صكل ما. اإن مهمة البريوقراطيني املدنيني هي 

فهم اجلانبني وامل�صاعدة يف عملية ت�صكيل االإجماع. ويجري ا�صتخدام البريوقراطيني للعمل مع 

اجلانبني، وهم مييلون اإىل التعامل مع الدبلوما�صي ب�صهولة اأكرب بفعل متاثل خلفياتهم وتاأهيلهم، 

اأخذ اجلانب ال�صيا�صي من انخراط وزارة  ف�صال عن نوع العمل الذي يقومون به، وعن طريق 

الدفاع على عاتقهم فاإنه ميكنهم ترك اجلي�ض يرّكز على جماالت اخلربة اخلا�صة به.
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لقد رّكزُت حتى االآن على فكرة دوائر �صنع ال�صيا�صات داخل احلكومة. هناك العديد من 

الدول حيث يكون هذا هو العرف ويكون هناك اهتمام حمدود خارج احلكومة ب�صيا�صة الدفاع 

لكن  وا�صع.  نطاق  على  �صرعية  وُتعترب جيو�صها  م�صتقرة،  الدول  تكون هذه  ما  وغالبا  واالأمن. 

هناك العديد من الدول االأخرى يكون فيها الو�صع خمتلفا متاما. على �صبيل املثال، هناك بع�ض 

الدول التي ين�ض فيها الد�صتور على ف�صل ال�صلطات وقد مَينح الربملان دورا ن�صطا، حتى لو كان 

اأو على ال�صماح بن�صر القوات.  جمرد دور �صلبي يف القدرة على رف�ض الت�صويت على التمويل 

الواليات املتحدة هي مثال متطرف على ذلك.

ب�صكل اأعم، فاإن نظم التمثيل الن�صبي االنتخابية التي متيل اإىل اإنتاج ائتالفات تنقل ميزان 

القوى اإىل الربملان ب�صبب احلاجة اإىل �صمان موافقة االأطراف واحلفاظ على االئتالف. هناك 

اأي�صا دول كان تاريخها احلديث �صيئا ربطا بالعالقات املدنية الع�صكرية، اأو حيث لعب اجلي�ض 

املجتمع  اإح�صار  يتم  اأن  ال�صواب  ال�صيا�صة. يف حاالت عديدة، �صيكون من  قويا جدا يف  دورا 

املدين عمدًا اإىل م�صار �صنع ال�صيا�صات كطريقة ال�صتعادة الثقة يف اجلي�ض. واأخريا، هناك دول 

يكون تركيز اجلي�ض فيها تركيزا داخليا ب�صكل رئي�صي، اأو حيث توجد م�صائل �صيا�صية رئي�صية 

تهّم عامة النا�ض، كالتجنيد االإجباري.

من امل�صكوك فيه ما اإذا كانت هناك اأي قواعد عامة حول اأف�صل طريقة الإ�صراك املوؤ�ص�صات 

جتنب  اإىل  احلاجة  هي  الوحيدة  االأ�صا�صية  القاعدة  ولعل  الدفاع.  م�صائل  يف  احلكومة  خارج 

الوظائف املربكة. من ال�صواب اأن ت�صع احلكومة مقرتحات الأن لديها التفوي�ض واملوارد الالزمة 

للقيام بذلك. اأّما اإذا حّول الربملان نف�صه اإىل مركز ثاٍن يف عملية �صنع القرار فاإن النتيجة هي 

غالبا الفو�صى وال�صلل، حيث ميكن اأن يلغي كلٌّ منهما االآخر وال يجري اإجناز اأي �صيء )كما يف 

الواليات املتحدة(. ميّثل الربملان م�صالح الناخب واملواطن ودافع ال�صرائب، ويقوم بعمله على 

اأف�صل وجه عندما َيطلب من احلكومة وامل�صوؤولني اأن مْيثلوا اأمامه ويقّدموا تف�صريًا منطقيًا ملا 

جرى القيام به با�صمه. �صيكون ل املزيد عن هذا يف وقت الحق.
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اأرغب االآن يف نقل الرتكيز بعيدا من امل�صائل االأو�صع املتمثلة يف التن�صيق و�صيا�صة احلكومة 

اأن يعمل عربها املدنيون والع�صكريون معا يف �صياغة �صيا�صة الدفاع  اإىل الطريقة التي ميكن 

من  خمتلفة  اأنواع  تاأثري  يف  ثم  للجي�ض  املنا�صبة  واملهام  االأدوار  يف  اأنظر  و�صوف  وتنفيذها. 

يجب  الدفاعي.  التنظيم  جماالت  اأ�صعب  اإحدى  وهذه  احلكومية.  واملمار�صات  الهيكليات 

االعرتاف باأن حتقيق تكامل �صليم بني الوظائف واالأفراد املدنيني والع�صكريني لي�ض �صهال وقد 

ي�صتغرق بع�ض الوقت.

هو  احلكومة  دور  اإن  الكّتاب،  اأحد  تعبري  حد  على  النظرية.  الناحية  من  وا�صح  املوقف 

املجاالت  ما هي هذه  لكن   .
55

اجلي�ض يعمل �صمنها  لكي  املنا�صبة«  امل�صوؤولية  »حتديد جماالت 

اأن  هو  حقا  يهم  ما  كل  اأن  الكّتاب  من  العديد  يعترب  راأينا،  كما  اإْذ  ُنعّرفها؟  وكيف  املنا�صبة؟ 

تكون جماالت امل�صوؤولية حمدودة قدر االإمكان، وبالتال تقييد اجلي�ض و�صمان منعه من البحث 

للح�صول  غريبة  طريقة  االأمر  هذا  ي�صّكل  »االحرتاف«.  عرب  وذلك  الالزم  من  اأكرب  دور  عن 

على اأف�صل النتائج من جمموعة مْكلفة من االأفراد الذين قامت الدولة باختيارهم وتدريبهم 

وجتهيزهم. �صاأعود الحقا اإىل الطريقة التي اأّثرْت بها العوامل التاريخية والثقافية على الو�صع 

فعليا  واقعني  ُيعتربان عمومًا غري  اإىل جمالنْي  االإ�صارة  اأوال، جتدر  ولكن  البلدان.  يف خمتلف 

�صمن م�صوؤولية اجلي�ض.

املجال االأول هو ال�صيا�صة اخلارجية واحلروب والتحالفات. فعلى اأعلى م�صتوى ا�صرتاتيجي، 

تلك  وال�صيما  والربملانات،  املعاهدات.  واإبرام  احلروب  اإعالن  يف  حّقها  على  احلكومات  تغار 

التي تتمتع بقوة مثل الكوجنر�ض االأمريكي، ميكنها اأن تعرقل اإعالن احلرب وترف�ض الت�صديق 

على املعاهدات، لكن لي�ض لها عادًة احلق يف اقرتاح اأي منهما. وهذا ي�صبح اأقل بكثري اإذا كان 

اجلي�ض، كخادم للدولة، ميلك املبادرة اأو حتى التاأثري يف هذه املجاالت.

املجال الثاين هو التمويل. فبا�صتثناء ظروف ال�صيطرة الع�صكرية املطلقة، من غري املحتمل 

اأن ت�صمح الدول للجي�ض بتحديد م�صتوياته اخلا�صة من االإنفاق الدفاعي. يف جميع اأنظمة احلكم 

تقريبا، يجب اأن يخ�صع االإنفاق، مبا يف ذلك االإنفاق الدفاعي، مل�صاءلة الربملان، حيث اأن هذه 
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الهيئة هي التي ت�صوت على االأموال التي تنفقها احلكومة وال�صرائب الالزمة لزيادتها. قرارات 

وبالتاأكيد  �صيا�صيني  لي�صوا  )وهوؤالء  الدائمني  امل�صوؤولني  وعلى  �صيا�صية  قرارات  هي  االإنفاق 

نفق بها املال. هذا مييل اإىل اأن يكون احلال 
ُ
لي�صوا ع�صكريني( الدفاع عن �صحة الطريقة التي اأ

حتى عندما يكون اجلي�ض متنّفذا جدا. اإىل ذلك، يتعني على وزارة املالية، ورمبا بع�ض اللجان 

امل�صرتكة بني الوزارات، املوافقة على القرارات الرئي�صية املتعلقة بامليزانية واالإنفاق. بالطبع، 

اإىل التاأثريات العملية خلف�ض املوازنة، ومن الطبيعي  اأن ي�صري الع�صكريون  من امل�صروع متاما 

اأي�صا اأن تدافع خدمات خمتلفة عن و�صعها املال مقارنًة بخدمات اأخرى.

جمالت امل�سوؤولية

بال�صيا�صة  املتعلقة  القرارات  يف  نادرًا  اإال  الع�صكرية  القوى  ت�صارك  اأاّل  مقبوال  كان  اإذا 

املنا�صبة  املجاالت  ما هي  نقرر  اأن  لنا  فكيف  الدفاع،  وميزانيات  واإعالنات احلرب  اخلارجية 

اأن يكون ا�صراك  لها؟ يكمن جزء من امل�صكلة يف طريقة �صياغة ال�صوؤال، حيث ُيفرت�ض عادًة 

الع�صكرية« يف  اإىل منط »امل�صورة  الكّتاب  اأحد  اأ�صار  االأمريكي،  ال�صياق  اجلي�ض ح�صريا. ففي 

»م�صتويات عديد القوات، ونظم االأ�صلحة، والنفقات«، ف�صال عن »امل�صورة ال�صيا�صية واملدنية يف 

. ولكن ال ميكن الأي 
ما يتعلق بالدبلوما�صية، وامليزانية وال�صيا�صة ال�صريبية والقبول ال�صيا�صي”56

نظام دميقراطي اأن ي�صمح بهذا القْدر الكبري من النفوذ الع�صكري، حتى لو كان املق�صود بتعبري 

»امل�صورة« وا�صحا. وباملثل، هناك �صوؤال �صحيح طرَحه علّي �صابط يف قوة دفاع جنوب اإفريقيا 

يف بريتوريا يف عام 1994: »اإذا كنت اأنا كرجل ع�صكري اأقول لك اإنني بحاجة اإىل قطعة من 

املعدات، فعلى اأي اأ�صا�ض تقول ل، اأنت كمدين، اإنه ال ميكنني احل�صول عليها؟« ميكننا التعاطي 

مع هذا النوع من االأ�صئلة ب�صهولة اأكرب اإذا و�صعنا املبدئني التاليني يف االعتبار:

ال توجد اأ�صئلة مهمة تكون اإّما ع�صكرية بحتة اأو �صيا�صية بحتة.

ال ي�صّكل املدنيون وال اجلي�ض جمموعة متجان�صة.

اأ�سئلة �سيا�سية وع�سكرية

يبدو اأن ا�صرتاط تق�صيم االأمور اإىل اأكوام ت�صّمى »�صيا�صية« و»ع�صكرية« خمطئ، وال يتطابق 

*

*
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مع الواقع. قد يكون من االأف�صل طرح امل�صاألة على النحو التال: يف اأي ق�صية تربز عند �صياغة 

اأو تنفيذ �صيا�صة الدفاع، هناك بع�ض اجلوانب التي حتتاج اإىل مهارات اجلي�ض وبع�ض اجلوانب 

التي حتتاج اإىل مهارات املدنيني.

ف�صلت  قد  الدقيق  النحو  بهذا  االأمور  ت�صنيف  ملحاولة  التاريخ  يف  امل�صاعي  اأّن  املوؤّكد  من 

النفوذ.  تقليل  تعني  ما  م�صاألة  على  ال�صيطرة  عن  التخلي  على  املوافقة  اأن  حيث  عام،  ب�صكل 

ونتيجة لذلك، هناك �صباق لتحديد الق�صايا على اأنها »�صيا�صية« اأو »ع�صكرية«، وبالتال زيادة 

لي�ض  مبفرده؟  الق�صايا  بع�ض  مع  يتعامل  اأن  اجلي�ض  ميكن  اأنه  املوؤكد  من  هل  ولكن  النفوذ. 

بال�صرورة. لناأخذ على �صبيل املثال قرار جعل اختبار اختيار قوة »الكوّماندوز« )املغاوير( اأكرث 

واقعية واأكرث �صرامة. بعد فرتة وجيزة من تقدمي االختبار، ميوت عدد من املتدربني يف متارين 

للقيام  اختيارهم  جرى  املتدربني  اإن  يقول  فهو  لذلك  اجلي�ض  ياأ�صف  وفيما  ال�صيئ.  الطق�ض 

باأعمال خطرية. لكن املتدربني لديهم عائالت، وميكن للعائالت الو�صول اإىل ال�صيا�صيني على 

وعلى  م�صكلة.  ذلك  بعد  الوزير  يواجه  وقد  االإعالم،  و�صائل  واإىل  والوطني  املحلي  ال�صعيدْين 

االأرجح، لن يعجب الوزير اأن ي�صمع عن احلادث الأول مرة عرب و�صائل االإعالم، ولن يرغب يف 

اإبالغ الربملان باأن هذه م�صاألة ع�صكرية ال ينبغي اأن يكون له وللربملانيني راأي فيها. توجد م�صكلة 

مماثلة يف بلدان عديدة عندما تقوم القوات اجلوية بتدريبات الطريان على م�صتوى منخف�ض: 

والهدوء.  ال�صالم  ال�صكان املحليني يف  للتدريب مع رغبة  الع�صكرية  تتعار�ض احلاجة  غالبا ما 

ينبغي لفت انتباه الوزراء اإىل هذه امل�صكالت قبل ظهورها ولي�ض بعده.

ولكن هل يعني هذا اأن كل قرار قد يكون له بعد �صيا�صي معني يجب اأن يتفح�صه وزير؟ من 

الوا�صح اأن هذا �صيكون م�صتحياًل. تكمن االإجابة يف التخلي عن هذا التمييز غري العملي بني 

اآنفا،  اأمثلة مثل املذكورة  القيام به. يف  ال�صيا�صية والع�صكرية، والرتكيز على ما يجب  امل�صائل 

هناك ثالثة اعتبارات اأ�صا�صية، وهي التالية:

اأن  من  التاأّكد  وعليه  �صيا�صي  بعٌد  له  يفعله  مما  الكثري  اأن  اجلي�ض  يدرك  اأن  يجب 

زمالءه املدنيني يعرفون ما يجري ومن الت�صاور معهم بح�صب ال�صرورة.

على  واحل�صول  الوزراء  وحتذير  ال�صيا�صي،  البعد  يف  النظر  املدنيني  على  يجب 

موافقتهم اإذا بدا ذلك �صروريا.

حدث  ما  تو�صيح  على  الوزراء  م�صاعدة  يف  املبادرة  زمام  املدنيون  يتخذ  اأن  يجب 

ا�صتعدادا  اأكرث  الوزراء  �صيكون  بالطبع  منا�صبة من اجلي�ض.  والدفاع عنه، مب�صورة 

للدفاع عن موقف مت الت�صاور معهم حوله م�صبقا.

*

*

*
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وجه  على  الواقع.  يف  املدين  الدور  ماهية  يف  والنظر  للحظة  التوقف  بنا  اجلدير  من 

اخل�صو�ض، هناك حاجة لتجنب اخللط بني االأدوار املختلفة متاما ما بني ال�صيا�صي وامل�صوؤول 

املدين. عندما ن�صتخدم كلمة »�صيا�صي« يف هذا االإطار، فاإننا نتحدث عن ُبعٍد يف �صياغة واإدارة 

�صيا�صة الدفاع. وعلى �صبيل املثال، فهذه ال�صيا�صة:

الوزارة الدائم كما  العام الذي يكون م�صوؤوال عنه عادًة مدير  قد تنطوي على املال 

راأينا.

يف  اأو  الوطني  امل�صتوى  على  بالعر�ض،  متعلقة  م�صكالت  اأو  انتقادات  جتذب  قد 

اخلارج.

قد تتطلب موافقة الربملان اأو التفاو�ض مع دول اأخرى.

قد تت�صمن اإدخال مفاو�صات اأو ت�صويات مع دوائر حكومية اأخرى.

املدنيني(  ال�صيا�صيني  )اأي  الوزراء  من  ُيتوقع  موا�صيع  فهذه   ،
57

االأوىل النقطة  وبا�صتثناء 

التعليق عليها علنا اأو بني زمالئهم. واملهارات املطلوبة للدعم هي اإىل حد كبري املهارات التي 

اأو  اأخرى  اإحاطة حكومة  اإن  وتدريبهم.  قدراتهم  بف�صل  املدنيون  امل�صوؤولون  اأن ميتلكها  ينبغي 

و�صائل االإعالم، اأو التفاو�ض مع وزارة املالية، هي اأمور اإجماال ال يجيدها اجلي�ض ب�صكل خا�ض، 

اأو هو حتى ال يتحّم�ض للقيام بها. بعبارة اأخرى، ال يتعلق االأمر بو�صع اجلي�ض يف جمال م�صوؤولية 

اأجل  من  واملدنيني  للجي�ض  امل�صرتكة  املوارد  با�صتخدام  بل  �صرر،  اأي  ي�صّبب  اأن  ال ميكن  حيث 

حتقيق اأف�صل النتائج.

وْهم التجان�ش

مع اأّن بع�ض اجليو�ض متجان�صة اأكرث من غريها، ومتيل جميعها اإىل اإظهار جبهة موحدة يف 

مواجهة َمن هم خارجها، اإال اأنها يف الواقع ممزقة بفعل الفئوية والغرية، مثل معظم التنظيمات. 

َمَثٌل على ذلك هو التوتر الذي يحدث غالبا بني اأفراد من االأ�صلحة القتالية، كما بني الطيارين 

الذين  الفنيني  االأخ�صائيني  وبني  العليا،  الوظائف  احتكار  اإىل  مييلون  الذين  امل�صاة  و�صباط 

املهنة  الأن  وباملثل،  والتخ�ص�صية.  التدريبية  الرغم من مهاراتهم  التقدير على  بعدم  ي�صعرون 

الع�صكرية تت�صمن اإمكانية القتال واالإ�صابة والوفاة، فاإن روحها ترّكز ب�صكل خا�ض على تنمية 

القيادة والثقة بني اأولئك الذين قد ُيدعون اإىل املخاطرة بحياتهم معا. يف مثل هذه احلالة، ويف 

زمن ال�صلم كما يف اأوقات النزاع، تكون النزعة اإىل الثقة مبن تعرفونهم ومن يرتدون الزي نف�صه 

*

*

*

*
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وح�صب، بل ورمبا مَبن لديهم تخ�ص�صكم نف�صه.

ذاتها.  املحايدة  الع�صكرية  اال�صت�صارات  فكرة  ت�صّور  ُت�صّعب  الع�صائرية  النزعات  هذه 

الن�صيحة  فيها  تكون  درجة  اإىل  التجريد  من  عاٍل  م�صتوى  على  م�صائل  هناك  احلال،  بطبيعة 

متيل  حيث  اخلدمة،  و�صروط  االأجور  مثل  م�صائل  هناك  كما  ما،  معنى  لها  العامة  الع�صكرية 

�صعوبة،  اأكرث  الق�صية  كانت  كلما  عام،  ب�صكل  ولكن  التالقي.  اإىل  املختلفة  اخلدمات  م�صالح 

كلما كان من ال�صعب تقدمي م�صورة جماعية لها معنى ما وال تعك�ض بب�صاطة توازن القوى يف 

اجلي�ض نف�صه.

�صوف يو�صح ذلك مثاالن. لنتخّيل دولة �صاحلية تواجه م�صكلة يف تهريب االأ�صلحة وغريها 

على طول �صاحلها. لديها مبلغ �صغري من املال تنفقه على معدات من اأجل مواجهة هذا التهديد. 

ما الذي ينبغي اأن تكون عليه الن�صيحة من قبل القوى الع�صكرية؟ عمليا، �صيحدث اأمٌر مثل ما 

يلي. �صوف تقول البحرية اإن زوارق الدورية ال�صريعة اأو الطرادات التي حتمل طائرات الهليكوبرت 

للطائرات  التحمل واحلمل  االأكرب على  القدرة  اإىل  القوة اجلوية  و�صت�صري  البحرية هي احلل. 

ثابتة اجلناحني. �صوف يعتقد اجلي�ض اأّن ال�صماح للمجرمني بالهبوط ثم تعّقبهم مبركبات ذات 

حركة عالية اأكرث منطقية. لكل من هذه القوات حجة مقنعة حول وجوب اأن تكون هي امل�صوؤولة 

عن القيادة العامة للعملية. بعد قليل، �صاأناق�ض الطرق التي ميكن من خاللها التخفيف من هذا 

النوع من امل�صكالت.

الق�صية هنا ال تقت�صر على اأن الف�صائل يف القوات الع�صكرية �صت�صعى اإىل تعزيز ق�صاياها. 

الطرفني،  اأحد  اإجابة �صحيحة واحدة كما يف معظم هذه احلاالت. يف  اأنه ال توجد  اأي�صا  بل 

اأفكار تفر�ض اتفاقا  االأخر، هناك  هناك افرتا�صات ال معنى لها ع�صكريا، بينما، يف الطرف 

عاما. لكن معظم الق�صايا املتعلقة ب�صيا�صة الدفاع تقع يف املنطقة الرمادية الكبرية يف الو�صط 

حيث ال توجد حكمة غري قابلة للطعن، وبالتال ال اأمل يف و�صول �صيء ي�صمى »م�صورة ع�صكرية« 

بة بعناية ومتاحة لال�صتخدام الفوري. مو�صّ

ا�صمها  واحدة  جمموعة  توجد  ال  فكذلك  متجان�صة،  غري  الع�صكرية  القوى  كانت  اإذا 

»املدنيون«. يف الكتابات عن العالقات املدنية الع�صكرية، هناك لغط م�صتمر بني ال�صيطرة من 

اأكرث احلاالت مدنيون، غري  قبل ال�صيا�صيني وال�صيطرة من قبل املدنيني. فال�صيا�صيون هم يف 

اأن املدنيني، من دون �صك، لي�صوا �صيا�صيني دائما. بالفعل، يف حني اأن اإحدى وظائف امل�صوؤولني 

املدنيني قد تكون م�صاعدة احلكومة على و�صع �صيا�صاتها مو�صع التنفيذ، فقد يكون االأمر هو 

اأكرث من  اأنهم �صياأخذون طرف زمالئهم الع�صكريني يف بع�ض امل�صائل، على االأقل على حدة، 
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طرف ال�صيا�صيني. ميكن اأن تكون التوترات بني ال�صيا�صيني وامل�صوؤولني الدائمني �صخمة مثلما 

هي بني ال�صيا�صيني واجلي�ض. وحقيقة اأّن امل�صوؤولني املدنيني كافة ال يت�صابهون لي�صت فقط بديهية 

على امل�صتوى الفردي، بل هي �صحيحة من الناحية املوؤ�ص�صاتية، الأن امل�صوؤولني م�صتخَدمون لدعم 

املواقف املختلفة والدفاع عنها. وقد تتبنى اإدارات خمتلفة يف نف�ض الوزارة وجهات نظر خمتلفة 

معدات  م�صروع  حالة  يف  املدنيني.  من  هم  املعنيني  جميع  اأن  مع  االقرتاح،  نف�ض  حول  جذريا 

العالقات  وخرباء  واالقت�صاديني  العلميني  امل�صت�صارين  لدى  تكون  قد  مثال،  مقرتحة  جديدة 

الدولية ومديري امليزانية وجهات نظر متباينة تباينا حادا.

�صبيل  على  القرار.  هذا  مثل  يف  امل�صاركني  الوحيدين  املدنيني  يكونوا  لن  بالطبع  لكنهم 

املثال، عند مناق�صة م�صروعٍ  ما فاإن امل�صوؤولني يف وزارة الدفاع �صوف ي�صغطون ل�صالح االقرتاح 

املطروح على الطاولة، و�صوف ي�صاور القلق امل�صوؤولني من وزارة ال�صناعة ب�صاأن االآثار املرتتبة 

على القاعدة ال�صناعية، و�صوف تدر�ض وزارة اخلارجية التداعيات الدولية، و�صوف تدعم وزارة 

املالية احلل االأقل كلفة.

يجري  »�صيا�صية«  ُت�صّمى  كتٍل  اإىل  الدفاع  اإدارة  عمل  ترزمي  فكرة  �صخيفًة  يجعل  كّله  هذا 

الر�صمي.  الزي  يرتدون  �صباط  معها  يتعامل  و»ع�صكرية«  املدنيني،  قبل  من  معها  التعامل 

واحلقيقة هي اأن اأي نظام لن يعمل على االإطالق ما مل يوافق امل�صوؤولون عنه على التعاون والعمل 

على اإجناحه. وهذا يتطلب اإقامة عالقات فردية عرب احلدود املوؤ�ص�صاتية ورغبة يف التعاطي مع 

اأولئك املوجودين يف تخ�ص�صات اأخرى كزمالء ولي�ض كاأعداء.

ال�سباط والبريوقراطيات

حتى االآن، نظرُت يف اأ�صئلة عامة حول االأدوار التي ميكن اأن يلعبها اجلي�ض يف اإدارة الدفاع. 

غري اأنه من الناحية العملية حتدث يف �صياق اجتماعي وموؤ�ص�صاتي حمدد يختلف اختالفا كبريا 

بني بلد واآخر. يف جميع احلاالت، يجري اإخراج اجلي�ض من موطنه الطبيعي، قاعدته اأو مقراته 

القيادية، ويجري و�صعه يف بيئة غريبة حيث ُت�صنع القواعد من قبل االآخرين. فما هو االإطار 

البريوقراطي الذي يعمل فيه ال�صباط الع�صكريون يف بلدان خمتلفة؟ يف حني اأن هناك ميزات 

م�صرتكة فاإن االإطار ميكن اأن يختلف اختالفا كبريا. لقد اأ�صرت �صابقا اإىل تاأثري االختالفات 

الثقافية والتاريخية. وينطبق ال�صيء نف�صه على الهيكليات البريوقراطية واحلكومية التي يعمل 
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فيها اجلي�ض، كما هو مو�صح يف االأمثلة اأدناه.

النهج التنازيل )من الأعلى اإىل الأ�سفل(

التي و�صفها ماك�ض فيرب  تلك  تاأثريا على اجلي�ض هي  االأكرث  التي كانت  البريوقراطية  اإن 

الذين كتبوا  االآخرين  اأي تنظيم، مثله مثل معظم  اأبدا يف   الذي مل يعمل 
58

)1920-1864(

عن التنظيمات. لقد اأثار بع�ض النقاط ال�صحيحة حول طبيعة البريوقراطية، وال�صيما عمادها 

العقالين اأ�صا�صا الذي حل مكان اأنظمة احلكم الع�صوائية ال�صابقة. لكن فيرب، �صواء كان اأدرك 

ذلك اأم ال، كان يف اجلوهر ي�صف دوما بريوقراطية ْبرو�صيا حتى عام 1918. كانت هذه قوة 

حم�صورة اجتماعيا وحمافظة �صيا�صيا، وكانت ترى دورها كم�صاعد يف احلفاظ على النظام 

اال�صتبدادي حينها. وكان والوؤها للملك، ولي�ض لل�صعب. باالإ�صافة اإىل ذلك، وكما نرى من تركيز 

ال�صائعة يف  البريوقراطيات  نوعا من  التنظيم، فقد كانت  االإدارية وت�صّلب  اللوائح  فيرب على 

اأجزاء معينة من اأوروبا، ولكن اأقل بكثري يف اأماكن اأخرى. فالدول التي متار�ض هذا النوع من 

االإدارة متيل اإىل امتالك امليزات التالية:

تاريخ من اال�صتبدادية ال�صيا�صية

تراث من القانون الروماين والنابليوين

نظام من القانون االإداري ي�صع م�صوؤوليات قانونية ملختلف عنا�صر البريوقراطية.

ال يزال هذا النوع من االأنظمة موجودا يف اأنقى �صوره يف الدول االأوروبية مثل فرن�صا واأملانيا 

اليوم. ويكمن اأ�صله يف مفهوم اال�صتبدادية الذي يقت�صي اأن مي�صك امللك �صلطات الدولة كافة. 

االأ�صا�صية  النظام  وتركت ميزات  بال�صعب وح�صب،  امللك  ا�صتبدال  الدميقراطية جرى  يف ظل 

التالية بال تغيري:

تفوي�ض ال�صلطات ال�صريح واحل�صري، غالبا بالت�صريع، اإىل جمموعات متخ�ص�صة

متييز �صارم بني �صياغة ال�صيا�صات وتنفيذها

مبادرة تنازلية من االأعلى اإىل االأ�صفل

قيمة �صئيلة لالإجماع.

اأوىل هذه اخل�صائ�ض ينطوي على مفهوم االخت�صا�ض، وهي كلمة موجودة باأ�صكال خمتلفة 

يف عدد من اللغات االأوروبية، اإال اأنها لي�صت موجودة باللغة االإنكليزية اإال عن طريق اال�صترياد. 

من ال�صعب اأن ُترتجم ب�صكل دقيق، ولكن اإحدى تبعاتها العملية الرئي�صية هي امليل اإىل تق�صيم 

العمل اإىل اأجزاء قائمة بذاتها، بحيث يتم التعامل مع كل منها من قبل ق�صم معني فقط. لي�ض 

*

*

*

*
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هناك خطيئة اأكرب يف هذا النوع من النظام من جتاوز املرء »اخت�صا�صه«.

اخلا�صية الثانية مُتلي هيكلية البريوقراطيات من هذا النوع. يف قمة الوزارة، هنالك الوزير 

امل�صوؤول عن �صياغة ال�صيا�صات. ومع ذلك، فاإن مبادرة الوزراء حمدودة عمليا، حيث اأن الوزراء 

اإىل جمموعة من  اآخر غري قابل للرتجمة ي�صري   وهو تعبري 
59

الوزير، اأو طاقم  يعاونهم مكتب 

االأفراد، مبا يف ذلك اأ�صخا�ض من خارج احلكومة، يعملون �صخ�صيا ل�صالح وزير معني، وعادة 

والطاقم  الوزراء  بني  �صارم  ر�صمي  متييز  وهناك  جديد.  وزير  تعيني  عند  ا�صتبدالهم  يتم  ما 

وامل�صوؤولني الدائمني الذين تتمثل مهمتهم االأ�صا�صية يف تنفيذ ال�صيا�صات.

اأكرث مرونة مما يرد �صمنا  اأن يعمل بطريقة  وبطبيعة احلال، فاإن هذا النوع من البنية عليه 

يف النموذج اأعاله اإذا كان املطلوب اإجناز االأمور. وتنطوي ال�صيا�صة بطبيعتها على ت�صويات، وال بد 

للم�صوؤولني من امل�صاركة يف �صياغة ال�صيا�صات بطريقة ما، بدال من انتظار �صدور االإلهام من فوق. 

كبرية  عقبات  هناك  البلدان،  بني  اختالفات  وجود  مع  االأنظمة،  من  النوع  هذا  يف  ولكن 

اأمام االإجماع مبا اأّن الوالءات متيل اإىل اأن تكون عمودية والت�صل�صالت الهرمية �صوف تتفاو�ض 

مع بع�صها البع�ض مثل دول ذات �صيادة تقريبا. هذا اأمر متوقع نظرا للتقليد القا�صي بتفوي�ض 

�صخ�صية  دعوة  يتم  ما  غالبا  لذلك،  ونتيجة  لتمار�صها.  فقط  واحدة  جمموعة  اإىل  ال�صلطات 

اأعلى، مثل رئي�ض الوزراء اأو الرئي�ض، التخاذ القرار، و�صيكون هذا القرار على االأرجح اختيارا 

مبا�صرا بني مواقف خمتلفة ب�صكل حاد.

اإىل  التخ�ص�ض مييل  اأي نظام قائم على  اإن  بنية مثل هذه؟  يكون و�صع اجلي�ض يف  كيف 

القيام بنوع من التمييز امل�صطنع بني الق�صايا ال�صيا�صية والع�صكرية. �صوف ُيوَكل اإىل اجلي�ض 

تنفيذ ال�صيا�صة الدفاعية وُيرَتك اإىل حد كبري يقوم بها من دون تدخل مدين كبري. وهذا ي�صع 

اجلي�ض يف موقع قوي، على االأقل ر�صميا. لكن هذا يجعله عمليا خا�صعا دائما للرف�ض من قبل 

طاقم الوزير وغالبا من قبل وزارة اخلارجية اأي�صا. و�صوف يكون موقف هذه االأخرية اأقوى يف 

نظام حكٍم ي�صم بع�ض املدنيني الذين يعملون يف امل�صائل الدفاعية. تقدم وزارة اخلارجية عددا 

كبريا من اأع�صاء طاقم الوزير، لي�ض اأقله يف وزارات الدفاع، و�صيكون من غري املعتاد بالن�صبة 

اإال عندما يكون اجلي�ض متنفذا  اأن يفوزوا باختبار القوة مع وزارة اخلارجية  اأو لوزيرهم  لهم 

الأ�صباب اأخرى.

النهج الت�ساعدي )من القاعدة اإىل الأعلى(

التنازل، وهو منوذجي لدى  النهج  اأنظمة احلكم هو عك�ض  االآخر من  االأ�صا�صي  النوع  اإن 
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على  املثال،  �صبيل  على  نابليون.  قانون  اأو  الروماين  القانون  من  اإرث  لديها  لي�ض  التي  الدول 

الرغم من اأن امللكية التايلندية املطلقة ا�صتمرت ملئات عديدة من ال�صنني اأكرث من فرن�صا، اإال اأن 

نظامها االإداري خمتلف متاما. يجب علينا اأي�صا عدم اخللط بني التعلق باالإجراءات والتعريفات 

القانونية لالأن�صطة. على �صبيل املثال، يف عدد من الثقافات الكونفو�صية، ُتعترب الطقو�ض واّتباع 

االإجراءات املحددة مهمان للغاية، ولكن هذا ب�صبٍب من التقاليد واآداب ال�صلوك االجتماعي اأكرث 

من كون ذلك مطلبا قانونيا. خ�صائ�ض هذا النوع من النهج هي كما يلي:

ذات  امل�صائل  حول  وا�صع  نطاق  على  وت�صاور  االإدارية،  احلدود  يف  غمو�ض  هناك 

االهتمام امل�صرتك.

امل�صوؤولون الدائمون هم من ي�صعون ال�صيا�صات.

املبادرة تاأتي عموما من القاعدة اإىل اأعلى.

ُتعطى قيمة عالية لالإجماع.

تختلف  كما  التنازل،  النظام  يف  منها  اأكرث  الت�صاعدي  النظام  هذا  يف  تنويعات  جند 

االأ�صول. اإحدى التنويعات موجودة يف بريطانيا العظمى، ونرى اأوجه ت�صابه مع نظامها يف عدد 

من بلدان �صمال اأوروبا، مثل هولندا وال�صويد. ولكن توجد اأنظمة مماثلة يف العديد من البلدان 

. القوا�صم امل�صرتكة بني هذه البلدان 
60

االآ�صيوية واالأفريقية كذلك، مع اأّن اأ�صولها خمتلفة متاما

هي التالية:

ثقافة براغماتية

احرتام للتقاليد واالتفاقيات بقدر احرتام القوانني املكتوبة

تف�صيل االإجماع.

عندما اأ�صتخدم كلمة »براغماتي«، فاأنا ال اأحكم بناًء على قيم اأنكلو�صْك�صونية، بل اأ�صتخدم 

الكلمة يف �صيء قريب من املعنى الفل�صفي التقني، اأي ا�صتخال�ض ا�صتنتاجات من بيانات ح�صية 

ولي�ض من التعليل امل�صبق، وهو اأمر �صائع يف االأنظمة التنازلية. ومن دون بنية قانونية وا�صعة حتدد 

كل �صيء، �صيكون هناك ميل اإىل اعتبار االأفكار بناء على جدارتها. وباملثل، اإن عددا من هذه 

املجتمعات )اليابان هنا مثال جيد( ي�صوغ م�صاريع القوانني والوثائق احلكومية بطريقة ال ميكن 

تف�صريها ب�صكل نهائي، ما ي�صمح لها بالتال باأن تعني اأ�صياء خمتلفة الأ�صخا�ض خمتلفني.

مييل هذا النوع من النظم اإىل حتقيق اأهدافه من خالل ال�صماح ببناء االإجماع على م�صتوى 

منخف�ض. وكقاعدة عامة، يحاول امل�صوؤولون ت�صوية امل�صكالت على اأدنى م�صتوى ممكن والتو�صل 

بع�ض  يف  اأ�صهل  اأنه  رغم  فوق،  من  احلا�صم  والتدخل  �صعودا.  امل�صاألة  مترير  قبل  اإجماع  اإىل 

*

*

*

*

*

*

*



116112

ديفيد �ُسوتر

البلدان من غريها، ال ُيعترب مثاليا الأنه ينطوي على فقدان ماء الوجه الأحد الطرفني. ونتيجة 

اأدوار امل�صوؤولني احتفالية  لذلك، يف العديد من هذه االأنظمة، وال�صيما االآ�صيوية منها، ت�صبح 

ب�صكل متزايد مع �صعودهم يف االأقدمية. وغالبا ما يجري اإعداد اجتماع وزاري لت�صوية م�صاألٍة 

ما بدقة كبرية، واالجتماع ر�صمي للغاية، ولكنه ال يكون هناك عمليًا �صوى االعرتاف االحتفال 

بقرار كان مّت التو�صل اإليه اأ�صال.

اإىل عدم االإعجاب بالنزاع العلني، لذا حتى يف حالة  متيل املجتمعات التي تقّدر االإجماع 

وجود خالفات، فاإن »القلب البارد«، كما ي�صّميه التايالنديون، مطلوٌب من اجلميع. هذا النوع 

من النظام يجعل التمييز ال�صارم بني الوظائف اأقل �صيوعا ويوفر جماال اأو�صع للت�صاور والو�صول 

اإىل توافق يف االآراء بني الت�صل�صالت الهرمية. واأخريا، فاإن مثل هذه االأنظمة تدار ب�صكل عام 

من دون اأطقم وزراء، وبالتال يكون للم�صوؤولني احلق وامل�صوؤولية يف اقرتاح اأفكار اإىل الوزراء، 

م بهذه ال�صفة. �صرط اأن تكون متوافقة مع ال�صيا�صة العامة بالطبع، اأو اأن تكون قابلة الأن ُتقدَّ

اإن نقاط �صعف هذا النوع من االأنظمة هي الرتكيز غري املربر على م�صائل موؤقتة ق�صرية 

اإىل اتباع  االأجل وامليل الدائم نحو النزعة االإدارية العقيمة. متيل االأنظمة التنازلية بطبيعتها 

وت�صل  بالتكتيكات،  اأ�صا�صا  تهتم  الت�صاعدية  االأنظمة  اأن  اأَجال، يف حني  اأطول  ا�صرتاتيجيات 

املوقف  عك�ض  النهاية  يف  يكون  موقف  اإىل  املوؤقتة،  املعقولة  الت�صويات  من  �صل�صلة  عرب  غالبا، 

االأّول.

اإن موقع الع�صكر يف هذا النوع من الهيكلية هو ر�صميا اأ�صعف، ولكنه يبقى اأقوى من االأنظمة 

التنازلية. وكثريا ما ُي�صتخدم املدنيون باأعداد كبرية، مبا يف ذلك يف مواقع ال�صلطة، ما مييل 

اإىل اأن يكون له اأثر اإعفاء الع�صكريني من مهام ال تنا�صبهم كثريا. وهذا يجعل الدائرة ككل اأكرث 

فعالية يف املعارك ال�صيا�صية االأو�صع. اإن غياب طاقم وزاري يزيد من تاأثري الع�صكر من حيث اأن 

حماوريهم هم امل�صوؤولون الدائمون املعروفون جيدا لديه، وهم عادة خرباء يف الدفاع.

وبالطبع، فاإن ال�صذج فقط هم الذين يعتقدون اأن املنظمات تعمل بب�صاطة وفق هيكلياتها 

الر�صمية. هناك �صبكات من جميع االأنواع يف منظمات كبرية، واحلكومات والقوات الع�صكرية 

ارتادوا  الذين  اأولئك  ت�صم  ر�صمية  غري  خا�صة  �صبكات  هناك  تكون  قد  ذلك.  عن  اأمثلة  هي 

للموظفني يف  اأو دورة تدريبية  اأكادميية دبلوما�صية  اأو تخرجوا من  النخبوية نف�صها،  اجلامعة 

نف�ض العام، اأو خدموا معا يف وظائف معينة يف اخلارج اأو �صاركوا يف عمليات خارجية خا�صة، 

فاإن  وباملثل،  ال�صعبة.  باللغات  املتحدثني  اأو  اخلا�صة  القوات  مثل  النخب،  اأع�صاء  عن  ف�صال 

اأو الدينية الأفراد القوات امل�صلحة، والطبقات ال�صيا�صية، وحتى  اأو االإثنية  اخللفيات ال�صيا�صية 
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»الروابط  فاإن  اأفريقيا،  حالة  يف  كبرية.  قيمة  ذات  تكون  قد  العليا  املدنيني  املوظفني  طبقة 

والهيكليات غري الر�صمية لل�صلطة القائمة على عوامل مثل العالقات االإثنية والعائلية وال�صيا�صية 

.
61

ُيح�صب لها ح�صاب اأكرب بكثري من ح�صاب الت�صل�صل الهرمي الر�صمي وخطوط القيادة»

مع بع�ض التنويعات، ي�صح هذا كذلك يف اأماكن كثرية اأخرى يف العامل. يف بع�ض البلدان 

الرتبة احلالية.  اأهمية من  اأكرث  الع�صكرية  االأكادميية  التخرج من  يكون عام  االآ�صيوية، مثال، 

وكما هو احلال يف معظم االأمور، ميكن اأن تكون هذه االأنواع من االرتباطات وال�صبكات جيدة اأو 

�صيئة، وفقا لل�صياق االأو�صع. اإذ ميكن اأن تفكك امل�صكالت يف اأنظمة اأكرث ر�صمية، ولكن ميكنها 

اأن نفهم كيفية  اإذا كان لنا  اأي�صا اأن تعيق االإدارة ال�صل�صة للمنظمات. وهذه ال ميكن جتاهلها 

عمل املنظمات يف املمار�ض.

جتدر االإ�صارة اإىل اأنه يف حني اأن امل�صوؤولني املدنيني لي�صوا جمموعة متجان�صة، مثلهم مثل 

االأنظمة ال�صيا�صية، فاإن بع�ض املبادئ العامة تنطبق  اأدوارهم بني  اأن تختلف  الع�صكر، وميكن 

الربملان  مع  والتعامل  الوزراء  الْطالع  اأكرث  مالئمني  يجعالهم  وخربتهم  تدريبهم  اإن  عليهم. 

االأ�صخا�ض  عموما  هم  ود�صتوريا،  ال�صيا�صية.  امل�صورة  وتقدمي  االإعالم  و�صائل  مع  والتعاطي 

املنا�صبون الإدارة النفقات الوطنية وحما�صبتهم عليها. معظم العلماء واملهند�صني واملحا�صبني 

واالقت�صاديني الذين توّظفهم احلكومة يقعون يف الفئة املدنية اأي�صا.
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وظائف وتنظيم وطرائق عمل وزارة الدفاع

ال ميكن الأحد يزور وزارات الدفاع يف خمتلف البلدان، اأو يعمل معها، اأال ُي�صدم بالفوارق 

الكبرية بينها. هذا اأمر غريب مبا اأّن الدوائر احلكومية يف جميع اأنحاء العامل غالبا ما ُتظهر 

اأق�صام  عام  ب�صكل  اخلارجية  وزارات  لدى  تكون  املثال،  �صبيل  على  الت�صابه.  اأوجه  من  الكثري 

ووحدات  اأق�صام  املالية  وزارات  لدى  تكون  وباملثل،  عامة.  م�صائل  مع  تتعامل  واأق�صام  اإقليمية 

اإنفاق االأموال، كما يقول البع�ض. يف  لل�صيا�صة االقت�صادية مكّر�صة ملنع الوزارات االأخرى من 

املقابل، تختلف وزارات الدفاع ب�صكل كبري يف احلجم والنطاق والتنظيم.

مروحة وا�سعة من وظائف الدفاع

تعود االختالفات بني وزارات الدفاع، اإىل حد كبري، اإىل املروحة الوا�صعة من الوظائف التي 

ينطوي عليها الدفاع، ومن �صبه املوؤّكد اأن هذه الوظائف هي اأكرث من وظائف اأي جمال حكومي 

اآخر. اإىل ذلك، هناك اختالف كبري يف الطريقة التي يجري بها تنفيذ هذه الوظائف. ما يلي 

ي�صمل اأهم وظائف الدفاع العامة كما اأراها، علما باأن القيام بها كافًة لن يقت�صر على وزارة 

واحدة، باأي �صكل من االأ�صكال، و�صيكون هناك بع�ض التداخل يف اأي حال:

�صياغة ال�صيا�صة الدفاعية

تنفيذ ال�صيا�صة الدفاعية

حتليل اال�صتخبارات، مبا يف ذلك جمع املعلومات اال�صتخباراتية

قيادة قوات العمليات وال�صيطرة عليها 

التخطيط للعمليات والتمارين

التخطيط للطوارئ

جتنيد وتدريب واإدارة االأفراد الع�صكريني يف وقت ال�صلم

البحث عن املعدات وتطويرها

�صراء املعدات

*

*

*

*

*

*
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*

*
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اإدارة التنظيم نف�صه.

هناك �صوؤاالن يجب طرحهما يف ما يتعلق بكلٍّ من هذه الوظائف، وهما:

هل يجب اأن تكون هذه الوظائف جزءا من وزارة الدفاع باملعنى اجلغرايف؟

االأهم من ذلك، هل هي جزء من الوزارة تنظيميا؟

كما هو احلال دائما فاإن االإجابات تعتمد جزئيا على عوامل خارجة عن �صيطرة امل�صوؤولني 

عن التنظيم. �صوف تركز بع�ض احلكومات وظائف يف مكان واحد اأو تقوم بداًل من ذلك بنقل 

اأن  اأجل توفري املال. وغالبا ما تقرر دول �صغرية  املهام من العا�صمة، وذلك يف احلالتني من 

جتمع جميع الوظائف معًا، يف حني اأن دوال كبرية قد تقوم بتفريقها. و�صتكون احلجج خمتلفة 

يف كل بلد. هنا، كما يف ما تبّقى من الكتاب، �صاأناق�ض اأ�صا�صا اخليارات املتاحة، اأكرث من تقدمي 

التو�صيات.

اأفراد لي�صوا جزءا وظيفيا  اأخرى، على  اإدارة حكومية  اأي  اأكرث من  تعتمد وزارات الدفاع، 

يجب  الذي  االأهم  ال�صوؤال  فاإن  بالتال،  العمليات.  وحدات  يف  ع�صكريني  اأفراد  على  اأي  منها 

وظيفتان  هناك  والتدريب.  واالإدارة  الت�صغيلية  االأن�صطة  بني  احلدود  تقع  اأين  هو  عنه  االإجابة 

اأ�صا�صيتان تتوقع احلكومة اأن حتققهما القوى الع�صكرية، ب�صكل فردي وجماعي، وهما:

التخطيط للعمليات وتنفيذها �صعيا وراء امل�صالح الوطنية - وظيفة القيادة

تقدمي امل�صورة الع�صكرية حول م�صائل ال�صيا�صة الدفاعية - الوظيفة اال�صت�صارية.

 والثانية م�صوؤولية 
62

امل�صوؤولية االأوىل تقع على عاتق القائد الع�صكري على امل�صتوى الوطني،

رئي�ض هيئة الدفاع. هذه امل�صطلحات هي اأو�صاف وظيفية وح�صب الأن االأ�صماء الفعلية املعطاة 

للوظائف تختلف ب�صكل كبري بني بلد واآخر. يف كثري من احلاالت، يجري اجلمع بني الوظائف.

القائد الع�صكري على امل�صتوى الوطني هو قائد القوات امل�صلحة يف البالد يف اأوقات احلرب 

ال�صالم.  مثل عمليات حفظ  بعيدا من احلرب،  الع�صكرية  للعمليات  القيادة  �صلطة  ي�صّكل  كما 

وهو م�صوؤول عن الن�صر العملياتي للوحدات الع�صكرية وعن التدريبات يف وقت ال�صلم، ويعمل من 

املقر الع�صكري الوطني، وتنظيم هذا املقر يختلف بني بلد واآخر. فالبلدان التي تواجه تهديدا 

على االأر�ض، اأو تتوقع القيام بعمليات عرب احلدود مبا�صرة، يكون لها على االأرجح تنظيم ب�صيط 

من هذا النوع، يف حني اأن البلدان التي ال تواجه تهديدا اأر�صيا اأو التي غالبًا ما جتري اأن�صطتها 

الع�صكرية عن بعد، فقد تكون لها مقرات ع�صكرية عدة اأو ترجتل وفقا للظروف. املهم اأّن هذه 

الوظيفة يجب اأن تكون موجودة ب�صكل ما.

رئي�ض هيئة الدفاع املعروف اأحيانا برئي�ض اأركان الدفاع، هو القائد املهني للقوات الع�صكرية 

*

*

*

*

*
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هذه  ككل.  واحلكومة  الدفاع  وزارة  يف  الع�صكرية  لل�صوؤون  الرئي�ض  امل�صت�صار  وكذلك  الوطنية، 

االأوحد  االأكرب  ال�صبب  تقريبا.  الدفاع  وزارات  باأخرى، يف جميع  اأو  بت�صمية  الوظيفة موجودة، 

الع�صكري على  القائد  وظائف  اأو دمج  الدفاع هو ف�صل  وزارات  بني  التنظيم  لالختالفات يف 

اأخذها يف احل�صبان  التي يجب  املهمة  االعتبارات  الدفاع. ومن  ورئي�ض هيئة  الوطني  امل�صتوى 

عند اتخاذ قرار ب�صاأن منوذج معني اإمكانية االإفراط يف ال�صيطرة واالإدارة التف�صيلية للعمليات 

الع�صكرية من قبل الوزارة عندما يتم اجلمع بني الوظيفتني.

االأرا�صي الوطنية، توجد عادًة ثالثة  يف هيكلية قيادة ومراقبة عملية ع�صكرية بعيدة من 

م�صتويات من ال�صيطرة، وهي:

امل�صتوى اال�صرتاتيجي. وهو يتعلق بالتوجيه ال�صيا�صي العام وال�صيا�صة الع�صكرية التي 

ت�صمل امل�صائل التي تهم الوزراء.

امل�صتوى العملياتي. هذا هو امل�صتوى الذي يجري فيه حتويل االأهداف اال�صرتاتيجية 

اإىل اأهداف ع�صكرية، ويجري اإعطاء توجيهات تنفيذية للقائد. ي�صمل هذا امل�صتوى 

القوات الع�صكرية وامل�صت�صارين املدنيني يف البلد.

امل�صتوى التكتيكي. هذا ينطوي على التخطيط للعملية نف�صها وتنفيذها.

امل�صتوى اال�صرتاتيجي لل�صيطرة واملراقبة يكون يف وزارة الدفاع وي�صمل وزارات اأخرى ح�صب 

املتطلبات، يف حني يتم تنفيذ امل�صتوى العملياتي يف مقر العمليات. من املهم للغاية احلفاظ على 

اأنه  القيادة  �صل�صلة  كبار خارج  ع�صكريون  وزراء موظفون  فيه  يجد  وتفادي و�صع  التمايز  هذا 

من املمكن واملغري اإ�صراك اأنف�صهم يف التخطيط العملياتي. من الوا�صح اأن الوزراء يحتاجون 

اإىل يكونوا مّطلعني على العمليات املهمة، لكن يجب وينبغي عليهم اأال يرغبوا يف االنخراط يف 

التفا�صيل. هذا املطلب يحّث على ف�صل جغرايف من نوع ما بني الوظيفتني.

هناك طرق منطقية اأخرى للف�صل بني الوظائف القائمة يف وزارة دفاع. واأب�صط متايز هو 

بني ال�صيا�صات والتنفيذ رغم اأن هذا االأمر غالبًا ما يكون اأ�صعب يف الواقع العملي مما يبدو، 

واأنه يعتمد اإىل حد ما على تنظيم الدفاع الوطني للبلد. املعيار احلقيقي، كما اأقرتح، هو امل�صلحة 

ال�صيا�صية. ويف عودة اإىل املثال ال�صابق عن التدريب على الطريان، من الوا�صح اأن هناك بع�ض 

امل�صائل التي جتذب االهتمام ال�صيا�صي، مثل التدريب املقدم للطالب االأجانب، واحلوادث ب�صكل 

عام، وحوادث التحليق على علو منخف�ض، وال�صغوط ال�صيا�صية لقبول طيارين اإناث.

�صوف يحتاج الوزراء اإىل اأن يكونوا مّطلعني على مثل هذه امل�صائل من اأجل اإ�صدار االأحكام 

ال�صحيحة والدفاع عن �صيا�صاتهم يف الربملان. ولهذا ال�صبب، يحتاجون اإىل الو�صول اإىل املوظفني 

*

*

*
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املدنيني والع�صكريني الذين هم على دراية بهذه امل�صائل. ومبجرد تقرير ال�صيا�صات، ينبغي اأن 

التدريب  واإىل منظمة  التدريب،  برنامج  الذي �صينظم  القوات اجلوية  اإىل مقر  تنفيذها  ُيرتك 

على الطريان التي �صتنفذه. اأما من يجل�ض اأين بال�صبط، فهو اأمٌر اأقل اأهمية من اأهمية الوعي 

الكامل لدى املوظفني للم�صائل التي حتتاج الوزارة اأن تكون على علم بها. وبالتال، فاإن النظام 

ل الذي يعلم بحادث طائرة اأثناء مهمة تدريب �صي�صمن نقل احلقائق االأ�صا�صية اإىل الوزارة.  املوؤهَّ

اإىل احل�صول  التي حتتاج  االإعالم  لو�صائل  ببيان  االإدالء  الوزير يف  يرغب  �صوف  االأرجح،  على 

على معلومات مثل ا�صم الطيار وعمره ومدة تواجده يف القوات اجلوية وملاذا وقع احلادث. هذه 

احلقائق، ال التفا�صيل التقنية، هي ما حتتاج الوزارة اأن حت�صل على اإحاطة عنه.

الهيكلية

هنالك العديد من املوؤثرات على هيكلية وزارة الدفاع، منها ما هو خارج عن �صيطرة اأولئك 

الذين يقررون ما يجب اأن تكون عليه. ولكن قبل االنتقال اإىل تدقيق اأكرث تف�صيال لهذه التاأثريات، 

يجب اأن اأوؤكد على مبداأ تكامل املوؤ�ص�صات. هذا يعني بب�صاطة اأنه ينبغي هيكلة التنظيم بطريقة 

ت�صاعد على حتقيق االأهداف. يبدو هذا بديهيا، ولكن من املثري للده�صة مدى جتاهل هذا املبداأ. 

عمليات  من  ثروة  توليد  هو  اأنكلو�صك�صونية  اأعمال  �صركة  اهتمام  من  الغر�ض  فاإن  ذلك،  على 

ال�صركة ومكافاأة امل�صتثمرين بعائدات جيدة. يف جمتمعات اأخرى، قد يكون غر�ض ال�صركة هو 

اأن  الفوز بطلبات مرموقة. يجب  اأو  ناجت،  اأكرب  اأو على  ال�صوق،  اأكرب ح�صة يف  احل�صول على 

تعك�ض هيكليات ال�صركة هذه االأهداف. يف حالة احلكومة، يتوقع معظم النا�ض اأن تكون اأهدافها 

االأمانة والنزاهة والفعالية، وعلى هيكليات االإدارات ت�صهيل حتقيقها. �صيكون من غري املاألوف 

اأن تقّلد حكومة هيكليات القطاع اخلا�ض.

هناك العديد من االأ�صباب وراء جتاهل مبداأ تكامل املوؤ�ص�صات. اأحد االأ�صباب ال�صائعة هو 

التاأثري اخلارجي. يف اأجزاء كثرية من العامل، ت�صري اخلدمة العامة على منط ممار�صات القوة 

ي�صتخدم  واآ�صيا  اجلنوبية  واأمريكا  اأفريقيا  دول  من  العديد  فاإن  وهكذا  ال�صابقة.  اال�صتعمارية 

فمثال،  منا�صبًا،  ذلك  يكون  االأحيان،  بع�ض  الفرن�صي. يف  اأو  االإ�صباين  اأو  الربيطاين  النموذج 

�صرتاليا ونيوزيلندا، اأما يف اأحيان اأخرى فاإن �صعوبات 
ُ
النموذج الربيطاين يعمل ب�صكل جيد يف اأ

تن�صاأ عندما يجري زرع اإرث ا�صتعماري يف جمتمع كان يعمل تاريخيًا بطرق اأخرى. على �صبيل 
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املثال، تاأثرت وزارة الدفاع الهندية يف البداية بالنظام املوروث عن بريطانيا العظمى وبتو�صيات 

اللورد  الهند  يف  امللك  نائب  اأركان  من  �صابق  بريطاين  ع�صكري  �صابط  وهو  اإي�صماي،  اللورد 

. لكن النظام كان عليه اأن يتغري بعد فرتة ق�صرية. يف جنوب اأفريقيا، مت ت�صميم 
63

موْنْتباِتن

النظام الذي جرى تبنيه عام 1909 بتف�صيل كبري يف مكتب احلرب الربيطاين اآنذاك لكنه مل 

ينا�صب املناخ ال�صيا�صي املختلف يف ذلك البلد.

ب�صكل عام. على �صبيل  التي �صوف تتحرك على م�صتوى احلكومة  التاأثريات  هنالك بع�ض 

بقية  ذلك  تفعل  مل  اإذا  الوزاري  الطاقم  نظام  الدفاع  وزارة  ت�صّغل  اأن  من  جدوى  ال  املثال، 

احلكومة، اأو العك�ض. وزارة الدفاع يف ال�صويد �صغرية جدا وفقا للممار�صة االإدارية القيا�صية يف 

ذلك البلد، حيث يتم اإقرار العديد من الوظائف من قبل هيئات م�صوؤولة اأمام الربملان. ومتيل 

اإعادة تنظيم القطاعات العامة اإىل اأن تكون وا�صعة االنت�صار حيث حتدث. يف بع�ض الدول يكون 

تنظيم اخلدمة العامة جامدا متاما، بينما تالحق دول اأخرى كل نظرية اإدارية ع�صرية. بالفعل، 

يف بع�ض البلدان قد ال يوجد مفهوم البريوقراطية املهنية واملحايدة واحلرفية. وقد يكون نظام 

توزيع الغنائم �صّغاال على اأعلى امل�صتويات، اأو قد تكون هناك عادُة جلِب االأ�صخا�ض من قطاع 

االأعمال اإىل احلكومة، االأمر الذي له بو�صوح اأخطاره و�صعوباته.

يف  االختيار  حرية  يقيد  الذي  الرئي�صي  العامل  فاإن  العامة،  املحاذير  هذه  جانب  واإىل 

اأنه اإذا مت توظيف  الهيكليات �صيكون مدى وجود كادر مدين ملحوظ يف الوزارة. من الوا�صح 

اأ�صفها اأدناه لن تكون ممكنة. ولكن حتى لو  عدد قليل من املدنيني فاإن بع�ض الهيكليات التي 

كانت االإرادة ال�صيا�صية موجودة خللق م�صاهمة مدنية كبرية يف ال�صيا�صة، فاالأمر لي�ض م�صارا 

ميكن ت�صحيحه بني ليلة و�صحاها، كما ا�صتنتجت دولة جنوب اأفريقيا منذ عام 1994. ي�صتغرق 

االأمر �صنوات، اإن مل يكن عقودا، لتنمية كادر من خرباء الدفاع املدنيني الذين يتمتعون بثقة ال 

اجلي�ض وح�صب بل بثقة القيادة ال�صيا�صية اأي�صا. االأمثلة الثالثة التالية تفرت�ض اأن كادرا مدنيا 

كبريا اإّما متوّفر اأو يجري التخطيط له.

الهيكليات املوازية

تكون هذه حيث وظيفة الدفاع مق�صمة بالطريقة التالية:

مقر رئي�صي للدفاع يتعامل مع امل�صائل الع�صكرية الفنية

وزارة دفاع يكون معظم املوظفني فيها من املدنيني، وهي تتعامل مع امل�صائل ال�صيا�صية 

واملالية وتدعم الوزير.

*

*
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هنالك درجة من املنطق ال�صطحي يف هذا الرتتيب، لكنه نادرا ما ينجح عمليا. وحتى لو 

كانت الوظيفتان متواجدتنْي معا، كما هو احلال يف الرنوج التي تعّد واحدة من البلدان القليلة 

يتناف�ض  التوا�صل. �صوف  فيها، ف�صتكون هناك م�صكالت يف  ينجح  الرتتيب  اأن هذا  يبدو  التي 

مركزا نفوذ دائما، اأحدهما مع االآخر، وال�صيما اإذا كانا يعمالن مع الرئي�ض نف�صه الذي �صيكون 

عليه عمليا اأن يختار بني امل�صورتني. اإن دوافع وزارة الدفاع ودوافع مقر الدفاع خمتلفة متاما، 

بل غالبًا ما تتعار�ض. عالوًة على ذلك، اإذا كانت هناك حاالت، مثل الهند حيث يجب اأن تنتقل 

االقرتاحات من مقر الدفاع اإىل وزارة الدفاع للموافقة عليها، فاإن هذا يعطي البريوقراطيني 

و�صعا قويا جدا �صوف ت�صتاء منه القوات الع�صكرية.

القوات  من  االأغلب  على  �صتاأتي  خمتلفة  مبوا�صيع  املتعلقة  املبادرات  فاإن  عام،  ب�صكل 

هذه  ظل  يف  االأركان.  �صباط  من  االأكرب  العدد  ورمبا  التقنية  املعرفة  لديها  الأن  الع�صكرية 

اأو االنتقاد. وما مل يكن  اأكرث من جمرد االعرتا�ض  اأن تفعل  الظروف، ال ميكن لوزارة الدفاع 

لديها موظفون ع�صكريون، فلن تكون يف و�صع ميكنها من توليد اأفكار عديدة حول م�صائل مثل 

املفاهيم العملياتية اأو امل�صرتيات. اأما اإذا كان فيها بالفعل مكّون ع�صكري فاإن مقر قيادة الدفاع 

�صوف ُينظر اإليه كمناف�ض. هذا �صيخلق نزعة لدى التنظيمني نحو اتخاذ مواقف مت�صددة، ويف 

الوقت املنا�صب، �صيو�صع الوزير يف موقع يجب عليه فيه اأن يحكم بني م�صورة اأمانة �صره وم�صورة 

رئي�ض هيئة الدفاع اأو املقر الع�صكري الوطني.

الت�سل�سالت الهرمية املوازية

يف ظل الت�صل�صالت الهرمية املوازية، يتم تق�صيم وظيفة الدفاع على النحو التال:

مقر قيادة دفاع م�صوؤول فقط عن تنفيذ ال�صيا�صات

املجال  بح�صب  ومرتبة  منف�صلة  ومدنية  ع�صكرية  تنظيمات  فيها  تكون  دفاع  وزارة 

الوظيفي.

الق�صم  م�صوؤوليات  بني  وا�صح  متايز  وجود  املهم  من  جيد،  ب�صكل  النظام  هذا  يعمل  لكي 

الع�صكري وم�صوؤوليات الق�صم املدين من اأجل جتنب تناحر الت�صل�صل الهرمي والتخمني والتناف�ض. 

�صيكون هناك عدد من االأق�صام الع�صكرية التي تقدم تقاريرها يف نهاية املطاف اإىل رئي�ض هيئة 

الدفاع، وعدد من االأق�صام املدنية التي ترفع تقاريرها اإىل اأمانة �صر وزارة الدفاع. �صيتعامل رئي�ض 

هيئة الدفاع والوزارة مع جوانب خمتلفة من نف�ض امل�صاألة. من الناحية العملية، �صيكون النظام 

اأكرث مرونة مما يبدو للوهلة االأوىل. على �صبيل املثال، قد يطلب رئي�ض هيئة الدفاع م�صورة ب�صاأن 

*

*
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لكن  املدنيني.  �صتاأتي منطقيا من  امل�صورة  اأو بريوقراطية. هذه  �صيا�صية  ما  م�صاألٍة  مع  التعامل 

االأهم من ذلك يكمن يف ممار�صات العمل التي ي�صتخدمها التنظيم ككل. يجب اأن يكون هناك 

ات�صال م�صتمر بني املوظفني الع�صكريني واملدنيني، وينبغي اأن ي�صّكل وجود م�صدر وحيد مل�صورة 

 اأ�صا�صيا، ف�صال عن اأّن مثل هذه امل�صورات تعك�ض وجهات النظر الع�صكرية واملدنية. 
ً
الوزراء مبداأ

التي قد يتجادل بها املدنيون  بلغت احلدة  االأمر. ومهما  اأهمية هذا  ال مبالغة يف الرتكيز على 

واجلي�ض، فاإنهم بحاجة اإىل التو�صل اإىل موقف م�صرتك ميكن تقدميه اإىل الوزراء.

لناأخذ على �صبيل املثال درا�صة حول م�صاهمة وطنية يف بعثة االأمم املتحدة حلفظ ال�صالم. 

قد يقع التن�صيق العام على االأرجح على م�صوؤولية رئي�ض هيئة الدفاع، لكن جزءا من العمل يجب 

اأن يقوم به موظفون مدنيون. وميكن اأن يكون التوزيع املحتمل للعمل مثل التال:

من  الئحة  و�صع  على  الوطني  الع�صكرية  القيادة  مقر  مع  الع�صكرية  القوات  تعمل 

القوات املتاحة واخلروج بحزمة خمطط تف�صيلي.

تنظر القوات الع�صكرية يف القابلية العملية لنقل القوات اإىل حيث تكون هناك حاجة 

اإليها، ودعمها.

به  تقوم  ما  اكت�صاف  اإىل  ال�صفارات يف اخلارج  بتوجيه  والع�صكريون  املدنيون  يقوم 

الدول االأخرى امل�صاِهمة بالقوات.

يقوم موظفو اال�صتخبارات باإجراء تقييم �صريع للو�صع يف البلد.

ينظر املوظفون املدنيون وموظفو اخلدمات يف م�صائل الرعاية االجتماعية واالإجازات 

واالأجور اخلا�صة وما اإىل ذلك.

يتوا�صل املدنيون مع وزارة اخلارجية التي �صتطلب من دون �صك اأكرب م�صاهمة وطنية 

يف البعثة، ومع وزارة املالية التي �صت�صر على اأ�صغر قوة ممكنة.

ينظر املدنيون يف العالقات العامة واجلوانب ال�صيا�صية االأو�صع للعملية.

ينظر املدنيون يف اجلوانب املالية للعملية.

زمالئه  من  بدعم  لكن  للوزراء،  النهائي  العر�ض  تقدمي  الدفاع  هيئة  رئي�ض  يتوىل 

املدنيني.

ت�سل�سل هرمي متكامل

يكون هذا حيث تنق�صم وظيفة الدفاع اإىل:

مقر قيادة دفاع م�صوؤول فقط عن تنفيذ ال�صيا�صات
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وزارة دفاع حيث توجد تنظيمات ع�صكرية ومدنية خمتلطة، مرتبة بح�صب الوظيفة.

هذا هو �صكل التنظيم االأكرث تطورا يف وزارة الدفاع ورمبا االأكرث فاعلية. لكنه يتطلب اأن 

يكون املدنيون وال�صباط الع�صكريون �صعداء يف العمل معا ومن اأجل بع�صهم بع�صا، وهو مطلب 

اإىل  االإ�صارة  اإليه. وجتدر  للذهاب  البريوقراطيات م�صتعدة عادًة  يتعدى قليال ما تكون معظم 

االإلزامية. يف كل  القيود  اآخر من  نوع  اأي  اأو   ،50/50 بن�صبة  التق�صيم  اإىل  توجد حاجة  اأنه ال 

حالة، يجب اأن يكون االختبار ما اإذا كان ميكن القيام بعمل معني بطريقة اأكرث فاعلية من ِقبل 

�صخ�ض مدين اأو ع�صكري. يف بع�ض احلاالت، كما يف التخطيط العملياتي، يكون معظم االأفراد 

اأو جميعهم من الع�صكريني. ويف حاالت اأخرى، كما يف امل�صوؤولية عن املوظفني املدنيني، ينطبق 

العك�ض. اإذًا، فاإن الهيكلية املتكاملة هي التي تاأخذ مبداأ التعاون املدين والع�صكري اأبعد ما ميكن 

�صمن املعقول. و�صوف يتعني اتخاذ ترتيبات خا�صة ل�صمان اأن يكون لكل منهم خط مرجعي اإىل 

ي�صتطيعون  املدنيني ال  اأن  اأن يكون مفهوما بو�صوح  نف�ض اخللفية. كما يجب  اأعلى من  موظف 

اإعطاء اأوامر ع�صكرية كما اأنهم لي�صوا حتت االن�صباط الع�صكري.

هيئة اأركان دفاع متكاملة

اأيًا كان النموذج املختار من النماذج اأعاله، �صتكون هناك حاجة اإىل اأق�صام اأركان ع�صكريني 

يف كل �صالح من اأجل تقدمي امل�صورة ب�صاأن ال�صيا�صات وتخطيط العمليات وتنفيذها. لقد راأينا من 

قبل اأن اجلي�ض نادرا ما يعمل ككتلة واحدة وميكن اأن يكون من ال�صعب للغاية بالن�صبة للمدنيني 

احل�صول على امل�صورة الع�صكرية املتكاملة واملو�صوعية، الأن اخل�صائ�ض املوؤ�ص�صاتية للجي�ض متيل 

اإىل و�صع العقبات يف الطريق. ومع ذلك، حتتاج احلكومات عمليا اإىل م�صورة ع�صكرية متكاملة، 

وهناك ثالث طرق اأ�صا�صية ميكن من خاللها احل�صول على هذه امل�صورة، وهي:

جلنة قادة االأركان برئا�صة �صكلية

رئي�ض هيئة الدفاع مع طاقم �صغري للتن�صيق

رئي�ض هيئة الدفاع مع فريق اأركان متكامل.

الطريقة االأوىل هي الطريقة التقليدية، وال تزال ُت�صتخَدم يف بلدان عديدة، وهي تعتمد على 

االإجماع، والرئي�ض الذي قد ُيعنيَّ بالتناوب لن يكون له تاأثري �صخ�صي يذكر. و�صوف يكون دوره 

اإىل توافق  متثيل وجهات نظر قادة االأفرع الع�صكرية لدى القيادة ال�صيا�صية وحماولة التو�صل 

*

*

*

*
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يف االآراء. ومن احلتمي اأن يكون التن�صيق بني االأفرع �صعيفا، ومن املرجح اأن تكون لدى االأفرع 

برامج للمعدات منف�صلة ومتداخلة. هذا ميكن اأن يكون اأقل من م�صكلة عندما يكون �صالح واحد 

كبري بحيث يقّزم االأ�صلحة االأخرى، ولكن النظام نادرا ما يعمل ب�صكل جيد.

رة عن االأوىل. هنا، �صيكون لدى رئي�ض هيئة الدفاع طاقم متفرغ  الطريقة الثانية ن�صخة مطوَّ

يقوم باأكرث من جمرد ترتيب االجتماعات. و�صيتم تكليفه بالبحث عن االإجماع ورمبا ُيطلب منه 

تقدمي اإحاطة للقيادة ال�صيا�صية مبا�صرًة حول م�صائل متعلقة بال�صيا�صات. �صيعمل طاقمه ب�صكل 

اأ�صا�صي يف التن�صيق عرب االأ�صلحة حول م�صائل مثل االأجور و�صروط اخلدمة، وامل�صورة الع�صكرية 

حول م�صائل ال�صيا�صات االأمنية وما اإىل ذلك يف احلاالت التي تتاح فيها فر�صة معقولة للح�صول 

وبرامج  و�صكلها  حجمها  يف  كبري  حد  اإىل  �صتتحكم  الفردية  االأ�صلحة  لكن  ُمنتج.  اإجماع  على 

معداتها.

اأن ي�صمل  اخليار االأخري هو وجود رئي�ض هيئة الدفاع على راأ�ض فريق دفاع متكامل ميكن 

املوارد  واإدارة  والتخطيط  لل�صيا�صات  الع�صكرية  ويقدم م�صورة جماعية حول اجلوانب  مدنيني 

وبرامج املعدات، من دون اأن تقّدم اخلدمات الع�صكرية الفردية امل�صورة مبا�صرة. ولكن من املهم 

للغاية جتنُّب اأن ي�صبح اأركان الدفاع جمرد طبقة اأخرى ما بني دوائر االأ�صلحة اأو مقار قيادات 

االأ�صلحة وامل�صتوى ال�صيا�صي، االأمر الذي لن ي�صيف الكثري. بداًل من ذلك، يجب اأن يتولوا مهام 

االأ�صلحة. تت�صمن  اأ�صا�ض تعدد  دفاعية معينة �صتنّفذ من االآن ف�صاعدًا جماعيا وح�صب وعلى 

االأمثلة ما يلي:

االإ�صهامات الع�صكرية يف ال�صيا�صة الدفاعية

حجم و�صكل كل �صالح من االأ�صلحة

برنامج الدفاع

م�صاريع املعدات الرئي�صية

التخطيط العملياتي

املخابرات

اللوج�صتيات و�صيا�صة �صوؤون املوظفني.

�صيبقون  فهم  كافة،  وظائفهم  يخ�صروا  لن  القيادية  املقار  اأو  الفردية  االأ�صلحة  اأركان  اإن 

م�صوؤولني عن اأمور مثل التالية:

الفعالية واجلهوزية العملياتية للخدمات 

تنفيذ ال�صيا�صات املقررة مركزيا
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اإدارة امل�صائل التي توؤثر على �صالح واحد فقط

معظم م�صائل التجنيد والتدريب

توليد متطلبات العمليات على امل�صتوى االأدنى.

كيف ينبغي اأن تكون هيكلية اأركان الدفاع متكاملة؟ هناك عدد من اخليارات، لكن النقطة 

االأ�صا�صية التي يجب اأخذها يف االعتبار هي التمايز بني الوظائف التي تنطوي بال�صرورة على 

اأكرث من �صالح، والوظائف التي يجري التعامل معها بوا�صطة �صالح واحد لكنها تهم اجلميع. 

فعلى �صبيل املثال، ي�صّكل احلد من الت�صلح م�صكلة توؤثر على اجلميع، وبالتال يجري رمّبا التعامل 

مع جوانبها الع�صكرية داخل دائرة ل�صيا�صات الدفاع الع�صكرية يعمل فيها �صباط من كل �صالح. 

كما اأن برنامج معدات �صالح اجلو يهم اجلميع، ويرجع ذلك من جهة اإىل ارتباطاته بالربامج 

االأخرى، ومن جهة اأخرى اإىل اأن املوارد املطلوبة من قبل القوات اجلوية يجب اأن تكون متوازنة 

مع املوارد الالزمة من قبل القوات االأخرى. الت�صوية املعقولة تكون بوجود قطاع دفاع متكامل 

يعمل فيه �صباط يف القوات اجلوية، على اأن يقّدم تقريره اإىل رئي�ض هيئة الدفاع بداًل من قائد 

القوات اجلوية.

ع�صكرية  روؤية  وتنفيذ  جتميع  عن  م�صوؤول  منف�صل  ق�صٌم  هناك  يكون  اأن  يجب  وبالطبع، 

ل اإىل اإجماع. يوّفر ذلك  جماعية ب�صاأن اأولويات املعدات، ما ال ميكن اأن يكون جمرد عملية تو�صّ

اإال  به  القيام  ميكن  ال  ما  املطلوبة،  القدرات  توفري  اأجل  من  املتناف�صة  احللول  لتحليل  فر�صًة 

من خالل فريق عمل متكامل. عمليا، �صوف تت�صمن حلوٌل عديدة عنا�صَر من اأكرث من �صالح. 

اأولويات  ماهية  حول  ع�صكرية  نظر  وجهة  تقدمي  الدفاع  هيئة  رئي�ض  باإمكان  �صيكون  عندئذ، 

الربنامج ال�صاملة.

بالطبع، لن يكون هذا �صهال من الناحية العمليةـ فالقوى املوؤ�ص�صاتية كافة اإىل متيل العمل 

�صده. فال�صابط البحري، يف نهاية االأمر، ان�صم اإىل البحرية ليقوم باأف�صل ما عنده من اأجل 

اإر�صاء  القوات اجلوية، مهما كان �صمريه �صاحيا، ويجب على اجلميع  اأجل  ولي�ض من  جماله 

و�صع  عدم  نحو  االأ�صلحة  جانب  من  اجتاه  هناك  يكون  لذلك،  االأعلى.  الرتب  ذوي  �صباطهم 

اأثناء وجودهم  االأ�صخا�ض يف هيئة الدفاع املركزية، ونحو حماولة ال�صيطرة عليهم يف  اأف�صل 

هناك. ولكن يبقى عدد من االأ�صياء التي ميكن القيام بها ملعاجلة هذه امل�صكالت، وهي:

يجب اأن يكون وا�صحا اأن هيئة اأركان الدفاع هي املكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات، 

بحيث يكون هناك حافز الإر�صال اأف�صل االأ�صخا�ض هناك.

يجب اأن تكون اخلدمة يف هيئة الدفاع �صرطا اأ�صا�صيا للرتقية اإىل الرتب العليا.

*
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ميكن لوجود مدين كبري يف هيئة الدفاع امل�صاعدة على منحها هوية موؤ�ص�صاتية الأن 

ا�صتعداد املدنيني لنقل والءهم ب�صكل عام اأكرب من ا�صتعداد املوظفني الع�صكريني.

طرائق العمل

لقد ذكرُت يف ما �صبق، ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر، قدرا ال باأ�ض به عن اأ�صاليب العمل. اإذ 

اإن جناح اأو ف�صل وزارة الدفاع يعتمد يف نهاية املطاف على الطريقة التي يقرر عربها اأركانها 

العمل معا. ر�صوم املخططات التنظيمية اأمور خطرية )ولن جتدوا اأيا منها يف هذا الكتاب( الأنها 

ال�صلطة وامل�صاءلة،  ُتظهر  التي  الر�صمية  البيانية  الر�صوم  اأهمية. فوراء  االأكرث  تخفي اجلوانب 

التنظيم  يعمل من خالله  الذي  املكتوب  النظام احلقيقي غري  اأي  التنظيم االفرتا�صي،  يكمن 

فعليا. هذا التنظيم االفرتا�صي هو يف االأ�صا�ض �صبكة من العالقات االجتماعية واملهنية. كلما 

كانت اأف�صل واأقرب، كلما كان اأداء التنظيم اأف�صل. بالفعل، فاإذا ا�صطرت اأي منظمة كبرية على 

االأرجح اإىل العمل بال�صبط مثل ما هو مذكور يف املخطط التنظيمي ولي�ض اأكرث من ذلك، فلن 

حت�صل اأمور كثرية. لذا، فاإن جميع اخل�صائ�ض التي و�صفُتها اأعاله، والعالقات بني املجموعات 

واالإدارات كافة، ال توفر �صوى اإطار يحتاج اإىل التعبئة. اإن التنظيمات ت�صبه املياه املتدفقة التي 

جتد طريقها متجاوزة العقبات.

اأو  املتبادل،  االحرتام  هي  الدفاع  وزارة  مثل  ومعقدة  ناجحة  ملنظومة  االأهم  ال�صمة  اإن 

الف�صل يف ذلك الت�صامح املتبادل. وكثريا ما يجد الع�صكر ال�صيا�صة منّفرة وحمبطة، لكن هذه 

م�صكالتهم  اأي�صا  لديهم  لكن  اخلا�صة،  اأهدافهم  لديهم  فال�صيا�صيون  ال�صيا�صة.  طبيعة  هي 

اإظهار واجهة من اليقني التام، وهم  اأولئك الذين يحبون  وخماوفهم اخلا�صة. وهم، وال�صيما 

اأنا�ض غري واثقني، وهم ح�صا�صني للغاية لالنتقاد وعدم ال�صعبية. على اأي حال، فاإن جزءا كبريا 

من خ�صائ�ض ال�صيا�صة م�صتمدٌّ منا نحن الناخبني الذين يحاول ال�صيا�صيون ا�صتمالتنا.

اإن املدنيني الذين يتحّلون باحلكمة يحرتمون الراأي الع�صكري من غري اأن ي�صمحوا الأنف�صهم 

باأن يطغى ذلك عليهم. فمن �صبه املوؤّكد اأّن ال�صباط الع�صكريني خرباء ويتمتعون بقدر كبري من 

اإدارة الدفاع. وميكن للمدنيني اال�صتفادة  االإ�صهام بقدر كبري يف  التدريب واخلربة، وميكنهم 

الق�صوى منهم لي�ض عن طريق القبول اأو الرف�ض الب�صيط ملقرتحاتهم، بل من خالل الدخول 

يف حوار انطالقا من موقف م�صتنري اإمنا حمايد. ومع اأن ق�صايا ع�صكرية عديدة تكون معقدة 

*
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اإال اأن القليل منها معقد اإىل درجة عدم التمّكن من تف�صريه لل�صخ�ض العادي الذكي. وبالفعل، 

ت�صّكل اإحدى وظائف املدنيني متثيَل القيادة ال�صيا�صية والناخبني ودافعي ال�صرائب الذين يوحي 

الع�صكر بالعمل با�صمهم. ال بد من مقاومة حجة ال�صرورة الع�صكرية، اأو احلجة القائلة »اأنت لن 

تفهمها، فاأنت جمرد مدين ».

من امل�صكوك فيه ما اإذا كان موقف كهذا يفيد اجلي�ض، يف الواقع، على املدى البعيد. يف 

معظم املجتمعات اليوم، يتطلب اجلي�ض موافقة �صيا�صية على خططه، واملدنيون يف و�صع اأف�صل 

منه بكثري يف م�صاعدته على احل�صول على هذه املوافقة، �صرط اأن يكونوا مقتنعني باأن اخلطط 

االآخرون. يف جو  التي يقدمها  امل�صورة  اأن حترتم  �صحيحة. ف�صال عن ذلك، على كل جماعة 

من االحرتام املتبادل، يجب عدم قبول اأي تاأكيد باأن اأمرا ما »م�صتحيل ع�صكرّيا« اأو »غري وارد 

�صيا�صيًا« بدون اعرتا�ض، اأما يف النهاية، وبعد مناق�صة معللة، فيجب اأن يوؤخذ كراأي مهني يجب 

احرتامه.

لقد وىّل الزمن الذي كان فيه اجلي�ض يقدم نف�صه ككهنوت غام�ض يتمتع بب�صرية مميزة 

ت�صرب اأ�صرارا عميقة. يفر�ض الواقع ال�صيا�صي اأنه اإذا كان اجلي�ض يريد احرتام وتفّهم ال�صكان 

والنظام ال�صيا�صي، فعليه اأن يكون قادرا على تقدمي حججه على نحو ميكن اأن يفهمها النا�ض 

العاديون. ففي النهاية، هوؤالء النا�ض العاديون هم ناخبون ودافعو �صرائب.

دور وزير الدفاع

بغ�ض النظر عن طرائق العمل املحددة املختارة، فاإن اأي هيكلية لوزارة دفاع مبكّون مدين 

ملامًا  اأو  العام،  االأمني  اأو  الدائم،  ال�صر  اأمني  اأو  الوزير،  ت�صمياته:  تتعدد  �صخ�ض  فيها  �صيكون 

املدير العام. يكون هذا ال�صخ�ض قد حقق �صجاًل مهنيا يف اخلدمة املدنية، يف وزارة الدفاع 

امل�صوؤولني  جلميع  املهني  الرئي�ض  هو  و�صيكون  االأقل،  على  املهنية  حياته  معظم  طوال  عموما، 

املدنيني يف االإدارة.

بهذا املعنى، ال يختلف وزير الدفاع عن �صائر الوزراء، وتكون وظائفه م�صابهة، ورمبا ت�صمل 

م�صائل مثل تن�صيق امل�صورة يف جمال ال�صيا�صات واإدارة الوزارة. يف العديد من اأنظمة احلكم، 

من الطبيعي اأن يكون الوزير م�صوؤوال اأمام الربملان عن نفقات وزارته. و�صواء كان جميع املوظفني 

املدنيني يعملون مبا�صرة معه اأو اإذا كانوا مبعرثين يف جميع اأنحاء الوزارة، فاإنهم يوؤدون ب�صكل 
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جماعي ما يعرف بوظائف اأمانة ال�صر التي ت�صّكل بب�صاطة كافة الوظائف املطلوبة لدعم الوزير 

يف ت�صغيل دائرة حكومية. الوظائف البديهية هنا هي التالية: 

التعاطي مع امليزانية

التعامل مع الربملان

التعامل مع اجلمهور/العامة

التعامل مع و�صائل االإعالم

التعامل والتفاو�ض مع وزارات اأخرى

التعاطي يف العالقات الدفاعية مع بلدان اأخرى.

لي�صت هذه الوظائف كاّفة مدنية ب�صكل ح�صري، غري اأن جميعها وظائف يلعب فيها املدنيون 

االأحيان.  دورا مَهيمنا. ومع ذلك، فاإنهم �صوف ي�صتفيدون من امل�صورة الع�صكرية يف كثري من 

مثاٌل على هذا التفاعل قد يكون مفيدا:

C-( -130اإىل وزير الدفاع ويحثه على ف�ّض �صرب طائرات النقل �ض يكتب وزير املالية 

وفورات  اإن  ويقول  امل�صتاأجرة،  املدنية  الطائرات  من  النقل  على  القدرة  توفري  وعلى   ،)130
الدوائر  اإحدى  وظيفة  بو�صوح  املرا�صالت  هذه  مع  التعاطي  ي�صّكل  ذلك.  عن  �صتنتج  ملحوظة 

والتكتيكات  اللغة  ونوع  الوزير،  من  رد  �صياغة  كيفية  �صيعرفون  فهم  املدنيني،  اأي  احلكومية، 

القوات  الوزارات. �صوف جتري مقاربة  املعارك بني  النوع من  �صتكون فعالة ملحاربة هذا  التي 

الع�صكرية لالّطالع على راأيها ب�صاأن العواقب العملياتية لالقرتاح و�صتقّدم امل�صورة ب�صاأن جوانب 

مثل توافر الطائرات املدنية القادرة على الهبوط على مدارج مرجتلة، و�صعوبة توفري الدعم لها 

بعيدا من الوطن. يف الوقت نف�صه، �صيّطور املدنيون حجة م�صادة حول اجلانب املال. و�صيقوم 

م�صوؤول مدين كبري بتحويل ذلك اإىل م�صودة للوزير ودعوة اجلي�ض للنظر فيها. ويف حال كانت 

اأّنه يف نهاية املطاف، �صيف�صح  امل�صودة غري دقيقة، ف�صوف ي�صعى اجلي�ض اإىل ت�صحيحها، مع 

املجال للمدنيني يف ما يخ�ض م�صائل االأ�صلوب والبنية. بعد ذلك، يتم تقدمي امل�صودة اإىل الوزير 

كم�صورة جماعية من الدائرة.

من حيث املبداأ، هذا امل�صار لي�ض اأكرث تعقيدا مما يح�صل يف وزارات اأخرى. وبالتال، يكون 

اإىل ذلك. يتعامل  لدى وزارة ال�صحة م�صت�صارون طبيون، ويكون لوزارة النقل مهند�صون، وما 

املوظفون االإداريون مع م�صت�صاريهم بنف�ض الطريقة التي يتعامل بها زمالوؤهم يف وزارة الدفاع 

عملية من حيث  اختالفات  وجود  من  الرغم  على  بالوزارة.  امللحقني  الع�صكريني  ال�صباط  مع 

النوع والدرجة عندما يتعلق االأمر بالدفاع، فاإنه من املفيد اأخذ ت�صابه املبداأ االأ�صا�صي هذا يف 

*

*

*

*

*

*
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االعتبار.

بالتحديد، يجب اأن يكون وا�صحا للجميع اأّن الوزير هو رئي�ض الوزارة، وبالتال لديه موقع 

�صلطة على املوظفني الع�صكريني الذين يعملون لديه. وال�صابط الع�صكري الذي يعمل يف الوزارة 

فاإنه يف تلك الفرتة يخدم احلكومة، والوزير، واأمني ال�صر. وفيما يبقى �صمن الت�صل�صل القيادي 

الع�صكري يف ما يتعلق باالأجور واالإدارة، فهو، يف واقع االأمر، موظف حكومي موؤقت. بالتال، اإذا 

هم بارتكاب خرق اأمني اأو عمل فا�صد، ف�صوف يقوم االأمني العام ولي�ض رئي�ض هيئة الدفاع  ما اُتّ

بالتحقيق. ولكن اإذا كان االنتهاك يتعلق بالقانون الع�صكري فقط، اأو كان قد حدث قبل ان�صمامه 

اإىل الوزارة، فقد يجري التعامل مع االأمر عرب الت�صل�صل القيادي الع�صكري.

الدوائر  من  اآخر  نوع  اأي  ت�صميم  من  اأ�صعب  جيدا  يعمل  دفاٍع  لوزارة  ت�صميم  كان  رمبا 

احلكومية نظرا للمروحة ال�صخمة من املهام واملجموعة الوا�صعة من اجلهات الفاعلة املعنية، 

ف�صاًل عن ال�صعوبات التي تواجه تن�صيقها. بع�ض العنا�صر ذو طابع عاملي عمليا: و�صوح االأدوار 

والوظائف، والتقليل اإىل اأدنى حد من التداخل واالزدواجية، وخطوط االإبالغ الوا�صحة، وحدة 

اجلهود واالأغرا�ض. ولكن يف املجال الدفاعي، هناك بع�ض االأ�صئلة املحددة التي يجب طرحها، 

وال�صيما التالية:

ذ خارج الوزارة؟ ما هي الوظائف التي �صيجري تنفيذها واأي منها �صُينفَّ

اإىل اأي مدى يكون من الواقعي احل�صول على م�صورة ع�صكرية متكاملة؟ 

هل جرت ت�صوية اأدوار كل من املوظفني الع�صكريني واملدنيني؟

هل ميكن خلق ثقافة عمل واحدة متناغمة؟

اإن االختالفات بني الوزارات ويف الواقع النجاح والف�صل الن�صبينْي، لها عالقة كبرية بكيفية 

االإجابة عن هذه االأ�صئلة.

*

*

*

*
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املخابرات

التقنية والتنظيم. لكن الغر�ض من عملية �صنع  االآن ب�صكل كبري على م�صائل  رّكزُت حتى 

القرار يف اأي نظام دفاعي واأمني هو تطوير ال�صيا�صات وتنفيذها. يف الف�صول القليلة املقبلة، 

�صاأغّطي بع�ض املجاالت التي تتطلب تطوير ال�صيا�صات وتنفيذها.

الوطني،  االأمن  �صيا�صة  لبناء  الدقيقني  واملعلومات  التقييم  من  اأهم  هو  ما  هناك  لي�ض 

وال�صيما يف ما يتعلق بالنوايا واالأعمال املحتملة للدول االأجنبية وغريها من اجلهات الفاعلة. 

بالفعل، رمبا قد ال توجد قدرة واحدة اأكرث قيمة للدولة من مهارة التنبوؤ بالردود املحتملة من 

الدول االأخرى على م�صار عمل معني. كانت اأغلبية احلروب يف التاريخ نتيجة ل�صوء احل�صابات 

الدعم  باأن   1990 عام  ال�صاذج يف  العراقي  االفرتا�ض  هو  الكال�صيكي  املثال  املجال.  يف هذا 

يقودنا  هذا  انتهاء احلرب.  فور  �صي�صتمر  االإيرانية  العراقية  ُقّدم خالل احلرب  الذي  الغربي 

حتما اإىل م�صاألة املخابرات.

منطقيا، ينبغي اأن يقت�صر هذا الف�صل اإىل حد كبري على م�صائل اال�صتخبارات الدفاعية 

وكيف تعمل ال�صيا�صات والتخطيط للدفاع على ا�صتخدام اال�صتخبارات. بالفعل، كانت تلك نيتي 

االأ�صلية. اإال اأن الكثري من الهراء اخلال�ض ُكتب عن املخابرات لدرجة اأنه من ال�صروري العودة 

اإىل املبادئ االأوىل قبل االنتقال اإىل امل�صائل االأكرب. ومبا اأن هذا الكتاب موجه نحو الدفاع، فقد 

نّظمُت النقا�ض عن املخابرات عن العامل اخلارجي. يف الدميقراطيات، من غري املعتاد ورمبا 

تنظيما  واإّن  وحتليلها،  املحلية  املعلومات  وجمع  املخابرات  يف  اجلي�ض  ي�صارك  اأن  املقبول  غري 

ع�صكريا م�صادا لال�صتخبارات قد ال يكون فعاال، على اأي حال.

 املخابرات لي�صت اأكرث من جمموعة فرعية من املعلومات. بالفعل، ت�صتخدم لغات عديدة 

اإذا  اإىل الوقود  اإىل املعلومات كما حتتاج ال�صيارات  الكلمة نف�صها لكليهما. وحتتاج احلكومات 

كان عليها اأن تتفاعل مع االأحداث وحتاول حتديد ما ميكن اأن يحدث يف امل�صتقبل. يكون بع�ض 

احلكومات،  بني  الطبيعية  العالقات  من  وبع�صها  مفتوحة،  م�صادر  من  متاحا  املعلومات  هذه 

والبع�ض االآخر من العالقات املتميزة بني حكومات معينة، وبع�صها من م�صادر خارجية، وما 

اإىل ذلك. ولكن عادًة ما يكون هناك حد اأدنى غري قابل لالختزال من املعلومات التي ال ميكن 
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احل�صول عليها بهذه الطرائق، ويجب احل�صول عليها بو�صائل �صرية اإذا ما اعتربت مهمة مبا 

يكفي. وبالتال، ميكننا اأن نقول اإن املخابرات هي عملية اكت�صاب وا�صتخدام معلومات من كياٍن 

ما )لي�ض بال�صرورة دولة( ال يريدك اأن متتلك تلك املعلومات وال يدرك اأنك قد ح�صلت عليها.

تتاأّتى تبعتان منطقيتان من هذا التعريف، وكلتاهما مهمتان. اأوال، املخابرات لي�صت ب�صكل اأ�صا�صي 

اأكرث من معلومات مت جمعها بطريقة �صرية، وهي بطبيعتها ال ميكن االعتماد عليها ب�صكل اأو باآخر 

اأكرث من املعلومات املوجودة يف امل�صادر املفتوحة. يجب على خمططي ال�صيا�صات االأمنية الوطنية 

اال�صتفادة من املخابرات من دون اإعطائها مكانة ال ت�صتحقها. وكما اأ�صار تقرير َبْتلر بحكمة 

تقنيات  مع  احلال  هو  وكما  املعرفة.  اأ�صا�ض  لتح�صني  تقنيات  �صوى  املخابرات  تقدم  ال 

اأخرى فاإن املخابرات ميكن اأن تكون اأداة خطرية اإْن مل ُيدرك حماذيرها اأولئك الذين 

.
64

ي�صعون ال�صتخدامها

ثانيا، يجب جمع املعلومات اال�صتخباراتية فقط عندما تكون مهمة وذات �صلة على حد �صواء، 

وت�صيف ب�صكل ملحوظ اإىل ما هو معروف اأ�صال. وُت�صتمد هذه اخلا�صية اأ�صا�صا من حقيقة اأن 

املخابرات بطبيعتها متيل اإىل اأن تكون �صعبة وجمعها مكلف، ونادرا ما ميكن جمعها من دون 

خماطر �صيا�صية من نوع ما. وقد يكون هذا اخلطر من النوع التقليدي )ينك�صف م�صدر ب�صري 

من م�صادر املخابرات(، ولكن ميكن اأن يكون اأي�صا ذا طبيعة اأكرث دقة.  املخابرات لعبة يلعبها 

اأجت�ص�ض  اأنا  املنظم.  اجلماعي  النفاق  اأ�صكال  من  �صكل  اإنها  ذلك.  ينكر  اجلميع  لكن  اجلميع 

عليكم واأنتم تتج�ص�صون علّي، لكننا نتظاهر باأننا ال نقوم بذلك. واإذا اأ�صبح معروفا اأنني كنت 

ر لعقد قمة عن ح�صن نية، فقد ال يكون لديكم اأي بديل  اأراقب ات�صاالتكم بينما كنا �صويًة نح�صّ

�صيا�صي �صوى اإلغاء موؤمتر القمة، حتى واإن كان الت�صريب يوؤكد بب�صاطة ما كنتم قد افرت�صتموه 

اأ�صال، اأي اأنني كنت اأجت�ص�ض عليكم.

يلزم  القومي حيث  االأمن  ل�صيا�صة  االأق�صى  املو�صوع  املخابرات هي  اأن  الوا�صح  اإذن، من 

على  ويجب  �صواء.  حد  على  والتحكم  اال�صتهداف  الأ�صباب  احلكومة  م�صتوى  على  التن�صيق 

ا�صتهداف اأجهزة املخابرات اأن يعك�ض اأولويات املعلومات اال�صرتاتيجية على امل�صتوى الوطني، 

اأي نوع املعلومات التي تتطلبها احلكومة ككل. بالتال، مهما كان �صعور وزارة الدفاع، فاإن القوات 

الع�صكرية الأحد اجلريان قد ال تكون الهدف االأكرث اأهمية. بالفعل، هي قد ال تكون مهمة على 

اأو الإر�صال قادتها يف زيارة  اإىل كتلة جتارة حرة  االإطالق مقارنًة بخططها، مثال، لالن�صمام 

تن�صيق مركزي يف اال�صتهداف واإىل طريقة  اإىل نظام  اإذًا حاجة  اأهمية �صيا�صية. هناك  ذات 

لف�ض النزاع بني االأولويات املتناف�صة، ويجب اأن يتم ذلك باالتفاق والتفاو�ض بني الدوائر.



135131

املخابرات

من املفهوم اأْن يكون هنالك غمو�ض �صيا�صي معني ب�صاأن االعرتاف بهذه االأمور بكثري من 

العالنية. فالدول ال حتب التحدث عن م�صائل املخابرات، وعلى االأقل على امل�صتوى البالغي تبقى 

ُي�صاَهدوا وهم يفعلون  اأال  اأقله يجب  اأو  اأن »اجلنتلِمن ال يقروؤون بريد بع�صهم بع�صا«،  الفكرة 

. هذا يوؤدي اإىل عرو�ض عامة عن القدرات املخابراتية ميكن اأن تكون م�صللة بكل فاعلية، 
65

ذلك

وغالبا ما ت�صتفيد من مناذج نظريات التهديد غري املوثوق بها.

�صوف اأتناول حالة جنوب اأفريقيا، لي�ض النتقاد البلد، بل الأن جنوب اأفريقيا من الدول القليلة 

غري الغربية التي ن�صرت مواد مفيدة عن هذا املو�صوع. فبعد فرتة وجيزة من عملية االنتقال يف 

عام 1994، ن�صرت احلكومة اجلديدة كتابا اأبي�ض حّدد املخابرات على النحو التال:

دعما  املتاحة،  املعلومات  جميع  وتف�صري  ودمج  وحتليل  وتقييم  جمع  عن  الناجم  املنَتج 

لعمليات �صنع ال�صيا�صات والقرار املتعلقة باالأهداف الوطنية لال�صتقرار واالأمن والتنمية. 

وبالتال، ميكن و�صف املخابرات احلديثة باأنها »معلومات متعلقة بال�صيا�صات املنظمة«، 

.
66

مبا يف ذلك املعلومات ال�صرية

امل�صكلة يف هذه املقاربة التي ميكن اإيجادها يف اأمكنة اأخرى على نطاق وا�صع اأي�صا، تكمن 

اأن�صطة منظمة بحثية غري  بالقدر نف�صه  اأن ت�صف  اأزلنا كلمة »�صرّية«، فهي ميكن  اإذا  اأنه  يف 

حكومية تاأمل يف التاأثري على �صيا�صات احلكومة. ولكن هناك بالطبع اختالف جوهري، ومهما 

ال�صرية يف  االأ�صاليب  ال�صدق حول مركزية  بع�ض  فاإن  نة،  املت�صمَّ ال�صيا�صية  ال�صعوبات  كانت 

م�صللة  �صورة  يعطي  اأهميته،  على  البحت،  التحليلي  اجلانب  على  الرتكيز  �صليم.  اأمٌر  اجلمع 

حل�صا�صيات املو�صوع. �صوف يحتج جارك املبا�صر اإذا تبني له اأنك تقراأ ات�صاالته، ولي�ض الأنك 

كنت ت�صتغلها يف متارين حتليلية.

وميكن روؤية احل�صا�صيات نف�صها يف اأو�صاف عامة الأغرا�ض املخابرات واأهدافها. وهكذا، 

يعّرف  االأبي�ض،  الكتاب  فيه  �صدر  الذي  نف�صه  العام  يف  اأفريقيا  جنوب  اأ�صدرته  قانونا  فاإن 

»املخابرات واال�صتخبارات اخلارجية« كا�صتخبارات عن – 

اأي تهديد خارجي اأو تهديد حمتمل للم�صالح الوطنية للجمهورية و�صعبها واملخابرات يف 

67
ما يتعلق بالفر�ض املت�صلة بحماية وتعزيز هذه امل�صالح الوطنية ...

اأ�صول  ا�صتخدام  حماوالت  اأن  هي  بالطبع  امل�صكلة  التهديد.  نظرية  عامل  اإىل  هنا  عدنا 

ا�صتخباراتية �صد التهديدات، ناهيك عن »التهديدات املحتملة«، حمفوفة بامل�صاعب وهي يف 

نهاية املطاف ذاتية ب�صكل كامل تقريبا. اإذا كنتم على عالقة جيدة مع جارتكم االأكرب وجرى 

اعتبار خالف حدودي قدمي منذ فرتة طويلة م�صدَر اإزعاج طفيف، فهل يجب اأن جتعلوا هذه 
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اجلارة هدفا رئي�صا يف حال اأرادت يف يوم من االأيام ا�صتعادة االأر�ض املتنازع عليها؟ لنفرت�ض 

ل ُمطالبا بعودة االأر�ض؟ هل هذا يعني وجود تهديد  اأّن حزبا قوميا �صغريا، ولكنه �صاخب، َت�صكَّ

حمتمل؟ وعلى اأي حال، اإىل اأي درجة يكون هذ »املحتمل« حمتمال؟

اأنه يف الدميقراطيات ال  اإن نظرية التهديد اأكرث خطورة يف ال�صياق املحلي. من الوا�صح 

ميكن اعتبار املعار�صة ال�صيا�صية ال�صرعية تهديدا، لكن لنفرت�ض تورط حكومٍة يف حرب اإقليمية 

العنيفون  املتظاهرون  هوؤالء  اإىل عنف. هل ميثل  بع�صها  �صعبية. هناك مظاهرات حتّول  غري 

تهديدا؟ ماذا عن اأ�صدقائهم واأقاربهم؟ ماذا عن و�صائل االإعالم التي تنتقد احلرب؟ ماذا عن 

النا�ض الذين يدعمون احلرب حاليا اإال اأنهم قد ال يدعمونها يف وقت الحق؟ ماذا عن االأ�صخا�ض 

ذوي االأقارب يف البلد الذي تخا�ض احلرب معه؟ نظريا، ال توجد حدود للمكان الذي ميكن اأن 

ينتهي بكم االأمر اإليه مبجرد البدء بالبحث عن تهديدات حمتملة. 

من ناحية اأخرى، هناك مقاربة لال�صتخبارات تقوم على املهام )»ما الذي نحتاج حقا اإىل 

ُتنتج  املقاربة  وهذه  اأخرى؟«(،  طريقة  باأي  معرفته  ميكننا  وال  اأ�صال  نعرفه  ال  ونحن  معرفته 

ناعمة  مراقبة  هو  اإليه  نحتاج  ما  كل  االأوىل،  احلالة  يف  اأعاله.  االأ�صئلة  عن  ب�صيطة  اإجابات 

اأدلة  عن  البحث  ال�صروري  من  الثانية،  احلالة  يف  احلدود.  عرب  القومية  اجلماعات  الأن�صطة 

دامغة على اجلرائم التي يجري ارتكابها اأو التخطيط لها.

يكمن جزء من امل�صكلة يف فر�صية اأّنه �صوف ُينظر اإىل اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات بخوف 

و�صك من جانب ال�صكان، ولذلك يجب و�صف اأعمالها باأنها ذات طبيعة غريّية و�صرورية حلماية 

هوؤالء ال�صكان. من الوا�صح االآن اأنه ميكن اأن تكون هناك حاالت يكون فيها االأمر كذلك، ولكن 

اأي ات�صال مبا�صر باأجهزة املخابرات اإال اإذا  حتى يف الدول اال�صتبدادية، نادرا ما يكون للنا�ض 

كانوا يعار�صون النظام اأو كانوا خمربيه، وهذا اأكرث �صيوعا. يف نظام دميقراطي، تتمتع اأجهزة 

املخابرات واال�صتخبارات عادًة بجاذبية غام�صة، وحتى �صاحرة، ما يحمل خماطره اخلا�صة. لكن 

البع�ض �صيذهب اأبعد من ذلك، بحجة اأن �صلطات املنظمات اال�صتخباراتية متّكنها من

امل�صبق  واالنحياز  امل�صروعة  ال�صيا�صية  االأن�صطة  والتدخل يف  املدنية،  احلريات  انتهاك 

العملية  نزاهة  للخطر  يعّر�ض  ما  عليه،  امل�صبق  احلكم  اأو  �صيا�صي  حزب  اأو  قائد  الأي 

اأو  والتلفيق  من اخلوف  مناخ  وخلق  احلكومة،  معار�صي  ترويع  وميكنها  الدميقراطية. 

وعلى  القرار  �صنع  يف  احلكومة  على  التاأثري  اأجل  من  املخابراتية  باملعلومات  التالعب 

الراأي العام. كما اأنها قادرة على اإ�صاءة ا�صتخدام اأموال املخابرات واأ�صاليبها من اأجل 

حتقيق مكا�صب �صخ�صية وتعزيز م�صالح جتارية خا�صة.
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واأّنه

)نظرا( لهذه املخاطر، تواجه الدميقراطيات التحدي املتمثل يف بناء قواعد و�صوابط 

و�صمانات اأخرى حتمي احلقوق واحلريات ومتنع �صوء ال�صلوك من قبل اأجهزة املخابرات 

.
68

واال�صتخبارات، ولكنها ال تقيدها اإىل حد مينعها من الوفاء مب�صوؤولياتها

ن�صتح�صر هنا، مرة اأخرى، »نظرية االأخطار«، وهي الفكرة التي مفادها اأن اأجهزة املخابرات 

واال�صتخبارات، ما مل يتم التحكم بها بعناية، تبداأ يف الت�صرف ب�صكل �صيء. لكن التجربة ت�صري 

اإىل اأن اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات نادرًا ما تت�صرف بطريقة غري دميقراطية من تلقاء 

اللذان  املفرطان  والتق�صيم  ال�صرية  ب�صكل جماعي.  تت�صرف  ما  نادرًا  الواقع، هي  نف�صها. يف 

تتطلبهما منظمة املخابرات واال�صتخبارات تعنيان اأنه من الطبيعي جدًا عدم معرفة اأي �صيء 

على االإطالق حول ما يفعله ال�صخ�ض يف املكتب التال. هذا يجعل املوؤامرات �صعبة.

بالطبع، من ال�صحيح اأي�صا اأن اأنواع االأمور املذكورة اأعاله حتدث من وقت اإىل اآخر. فهي 

بالفعل قد حدثت، اأو ُزعم اأنها حدثت، يف جنوب اإفريقيا يف ظل نظام الف�صل العن�صري. لكن 

االأحداث التي وقعت يف املا�صي لي�صت يف حد ذاتها اأ�صا�صا كافيًا ل�صياغة ال�صيا�صات للم�صتقبل. 

ال�صلوك  ب�صوء  واالدعاءات  ال�صخ�صي  ال�صلوك  ب�صوء  االدعاءات  بني  التمييز  اأي�صا  املهم  فمن 

املوؤ�ص�صاتي. ال يقت�صر االأمر االأول على االأجهزة املخابراتية واال�صتخباراتية وينبغي التعامل معه 

بالطريقة نف�صها التي يعاَمل بها �صوء ال�صلوك يف اأي مكان اآخر يف القطاع العام.

يف  واال�صتخبارات  املخابرات  منظمات  تتدخل  ما  نادرًا  الحقا،  التقرير  نف�ض  يقّر  وكما 

الدول  من  العديد  هزت  التي  املخابراتية  »االأزمات  اإن  بل  منها.  مببادرة  ال�صيا�صية  العملية 

خالل العقدين املا�صيني غالبا ما كانت نتيجة اأذى اأو تالعب اأو عدم �صرعية �صريحة من قبل 

. هكذا كان الو�صع بالتاأكيد يف جنوب اأفريقيا، لكّنه 
69

ال�صيا�صيني على اأعلى م�صتوى يف الدولة«

�صحيح يف اأمكنة اأخرى اأي�صا. هذا يوؤدي اإىل ا�صتنتاج متناق�ض، لكن مثري لالهتمام، ومفاده اأن 

»الرقابة ال�صيا�صية« هي يف الواقع م�صكلة اأكرث من كونها حاًل، واأن ال�صيا�صيني هم يف احلقيقة 

بحاجة اإىل اأن ُيراَقبوا ال وكاالت املخابرات واال�صتخبارات.

لل�صيطرة  اخلا�صعة  اال�صتخبارات  وكاالت  تعمل  قد  اأواًل،  التحليل.  لهذا  يتان  خا�صّ هنالك 

منظمة  مع  احلال  هو  هذا  اأن  ويبدو  الع�صكريني.  للقادة  ال�صيا�صية  االأهداف  لدعم  الع�صكرية 

حاولت  اأنها  االعتقاد  ي�صود  حيث  الباك�صتانية  امل�صلحة  للقوات  التابعة  الداخلية  اال�صتخبارات 

. لكن هذه حالة غري عادية، وعلى اأي حال، 
70

التالعب باالنتخابات جلعل مر�صحني معينني يفوزون

وبافرتا�ض �صحة التقارير فامل�صكلة كانت تقع على عاتق اجلي�ض وعالقاته مع ال�صلطة املدنية، ولي�ض 
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مع جماعة اال�صتخبارات نف�صها. اخلا�صية الثانية هي اأن هذه االأنواع من االأن�صطة يف باك�صتان، مثل 

اأن�صطة مديرية اال�صتخبارات الع�صكرية يف جنوب اأفريقيا العن�صرية، مل تكن يف احلقيقة معلومات 

ا�صتخباراتية على االإطالق بل اأ�صاليب عمل �صرية، وهذا ما �صاأطرحه باإيجاز بعد قليل.

وبالتال، فاإن »ال�صيطرة«، باملعنى الق�صري للم�صطلح، لي�صت هي امل�صاألة يف الواقع، وهي يف 

اأي حال قد تكون م�صتحيلة يف املمار�صة. اإن اإقامة املزيد واملزيد من اأطر العمل القانونية املعقدة 

اأمٌر ال طائل منه وميكن اأن يوؤدي اإىل نتائج عك�صية. اإن معظم م�صكالت املخابرات غري التي تن�صاأ 

عن التدخل ال�صيا�صي، ال حتدث ب�صبب عدم ال�صيطرة، بل ب�صبب نق�ض التوجيه، اأي اإن اأجهزة 

املخابرات واال�صتخبارات ال يجري اإخبارها مبا يفرت�ض اأن تفعله، اأو كما هو احلال يف حالة جنوب 

اإفريقيا، فاإن تفوي�صها الر�صمي ال عالقة له تقريبا بالعمل الذي توقعت احلكومة منها اأن توؤديه.

بكلمات اأخرى، يجب توجيه اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات وتكليفها بحزم من اأجل تقدمي 

ما ترغب فيه دوائر �صنع ال�صيا�صات بدال من جمع ما هو �صهل اأو ما يهّمها. هذا هو املطلوب 

»ال�صيطرة« من  فاإن  اإليه،  وكما هو م�صار  ومع ذلك،  امل�صبوهة.  »ال�صيطرة«  ولي�ض  االأ�صا�ض  يف 

معظم  من  اأكرث  املخابرات  منظمات  متيل  اأواًل،  ناحيتني.  من  مطلوبة  املركزية  احلكومة  قبل 

اأن تقحم احلكومة يف ماآزق، ولهذا ال�صبب يجب و�صع قواعد وا�صحة  اإىل  املوؤ�ص�صات االأخرى 

حول ما ميكن وما ال ميكن فعله، ومتى تكون هناك حاجة اإىل املوافقة ومتى ال تكون. فمن النادر 

اأن يكون ممكنا جمع املعلومات اال�صتخباراتية �صد االأهداف اخلارجية من دون خرق القانون 

يف مكان ما، ويجب تو�صيح ذلك بو�صوح عند املوافقة على العمليات. ثانيا، يجب اأن يكون هناك 

توجيه مركزي حول َمن يفعل ماذا، وَمن امل�صموح له بتجميع اأي ا�صتخبارات وما اإىل ذلك، من 

اأن يكون  املكلفة. على وجه اخل�صو�ض، يجب  ال�صرورية واالزدواجية  املناف�صة غري  اأجل وقف 

هناك فهم م�صرتك حول جماالت الت�صغيل، اأي من هي املنظمات التي يجب اأن تعمل حمليا ومن 

هي تلك التي يجب اأن تعمل يف اخلارج.

من الناحية العملية، من الطبيعي وجود قوانني تتعامل مع هذه امل�صائل بطريقة متما�صكة، وحتدد، 

مثال، م�صوؤوليات منظمات املخابرات واال�صتخبارات املختلفة، وتفوي�صها. هذا ميكن اأن يكون مفيدا، 

لي�ض اأقله يف احلد من االزدواجية وجعل اإ�صاءة ا�صتخدام اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات لتحقيق 

غاياتها اخلا�صة اأكرث �صعوبة بالن�صبة للقيادة ال�صيا�صية. ولكن كما هو احلال مع جميع القوانني، 

فاإن امل�صاألة احلقيقية لي�صت ما حتدده بل ما اإذا كان يتم تنفيذها. اإن الثقافة ال�صيا�صية التي طاملا 

ي�صتخدم فيها ال�صيا�صيون اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات مل�صايقة خ�صومهم ال�صيا�صيني لن تتغري 

بني ليلة و�صحاها ملجرد اأن قانونا جديدا يقول اإنه ينبغي عليهم عدم القيام بذلك.



13913�

املخابرات

لقد رّكز هذا الف�صل حتى االآن على جمع املعلومات اال�صتخباراتية الأنه املجال االأكرث تعقيدا 

واأكرثها تعر�صًا ل�صوء الفهم يف معظم االأحيان. لكن املعلومات من اأي نوٍع كان ال قيمة لها ما 

�صابق،  عدو  مع  امل�صتوى  رفيعة  م�صاحلة  يدر�ض  اجلريان  اأحد  كان  فاإذا  ا�صتخدامها.  يتم  مل 

فمن املهم احل�صول على اأكرب قدر ممكن من املعلومات ذات ال�صلة، وتنظيمها وتقييمها ب�صكل 

جمع  يف  املتاأ�صلة  ال�صعوبة  جانب  واإىل  معقولة.  قرارات  اتخاُذ  ممكنا  ي�صبح  حتى  �صحيح، 

املواد، فاإن العقبة الرئي�صية اأمام اال�صتنتاجات ال�صحيحة التي يتم ا�صتخال�صها من املعلومات 

اأوال، ينبغي  هي التناف�ض بني املنظمات التحليلية املختلفة. احلل يكمن يف مزيج من مبداأْين. 

التعليق  اأو�صع نطاق ممكن حتى ميكن  التحليل على  الأغرا�ض  اال�صتخباراتية  املعلومات  تعميم 

االإ�صرار  املتناف�صة عرب  التحليالت  ينبغي جتنب  ثانيا،  بوا�صطة جمموعة من اخلرباء.  عليها 

على تقدمي تقييم م�صرتك واحد يكون ملزما للجميع. وميكن حتقيق ذلك من طريق املناق�صة 

ال�صيا�صة  مب�صطلحات  الهدف،  للتحليل.  واحد  مركزي  ُمنِتج  تعيني  طريق  من  اأو  والت�صوية، 

من  اأخرى  اأنواع  مع  ب�صال�صة  مكانها  تاأخذ  اأن  يجب  اال�صتخباراتية  املعلومات  اأن  هو  االأمنية، 

املعلومات بحيث ميكن ل�صانعي القرار اأن يكون لديهم �صورة منا�صبة.

ميكن تلخي�ض احلجة من خالل حتديد ثالث مراحل من عمليات اال�صتخبارات، على النحو 

التال:

جمع املعلومات اال�صتخباراتية. كما اأ�صرنا اأعاله، فاإن هذا هو �صبب وجود منظمات 

املخابرات واال�صتخبارات، والوظيفة املعروفة واملفهومة اأكرث من غريها. ما مل يتم 

جمع معلومات ا�صتخباراتية فلن تكون هناك نتيجة. يف عملية اجلمع، نقوم بت�صمني 

املعلومات التي يوفرها االأ�صدقاء واحللفاء.

يف  �صواء  املرء،  تعلمه  ما  فهم  عملية  ي�صّكل  هذا  اال�صتخباراتية.  املعلومات  حتليل 

�صياقه املبا�صر اأو على نطاق اأو�صع يف ما يتعلق مبا يعرفه االآخر عن املو�صوع.

اال�صتفادة من املعلومات اال�صتخباراتية. هذه عملية و�صع املعلومات اال�صتخباراتية بني 

اأيدي من ميكنهم اال�صتفادة منها عمليا يف تطوير وتنفيذ ال�صيا�صة الدفاعية واالأمنية.

نوع الأ�سئلة التي ينبغي

اأن تطرحها املخابرات وال�ستخبارات

لدى كافة الدول ف�صول م�صروع يف املعرفة، بع�صها عن بع�ض. ففي عامل يتزايد ترابطه، يتاأثر 

*

*

*
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بلد املرء ب�صكل عميق مبا يحدث يف اأماكن اأخرى من العامل، �صواء يف اجلوار اأو يف مكان اأبعد. 

ومن اأجل تنفيذ �صيا�صة خارجية معقولة، و�صيا�صة دفاعية، وحتى �صيا�صة جتارية واقت�صادية، يحتاج 

املرء اإىل معرفة االإجابات عن اأ�صئلة من قبيل االأ�صئلة التالية، من بني اأ�صئلة اأخرى:

ما مدى ا�صتقرار حكومة جارتي؟

هل �صرتفع القوة االإقليمية الكربى اأ�صعار الفائدة اأو تخف�ض قيمة عملتها؟

هل �صحيح اأن جارتي ت�صرتي مقاتالت نفاثة جديدة؟

هل �صتقوم قوات اأجنبية بالتمارين يف املنطقة؟

هل �صت�صتثمر �صركة كربى متعددة اجلن�صيات يف بلدي اأم يف بلد اآخر؟

وكما ذكرنا من قبل، تتوافر جمموعة وا�صعة من املعلومات للحكومات من دون احلاجة اإىل 

جمعها من خالل املخابرات. غري اأنه من غري املرجح اأن تخرب دولٌة حكومًة اأخرى بكل ما قد 

ترغب هذه االأخرية يف معرفته. جميع الدول لديها اأ�صرار، وحتى الدول االأكرث انفتاحا من غري 

اآخر تخفي�ض يف قيمة  اإ�صعاف من�صب الوزير فالن ب�صبب  اأنه مت  اأن تخربك، مثال،  املحتمل 

العملة، اأو اأن اجلرنال علتان ُيعترَب نا�صطا خطريا وعلى االأرجح لن ي�صبح رئي�ض هيئة الدفاع 

يف نهاية االأمر. لدى العديد من الدول قوانني �صرية مت�صددة، ما يجعل اكت�صاف حتى املعلومات 

الروتينية �صعبا.

عالوًة على ذلك، تهتم الدول ب�صكل متزايد باأن�صطة اجلهات الفاعلة غري احلكومية التي 

ترتاوح بني ال�صركات متعددة اجلن�صيات واجلرمية املنظمة، وجتار االأ�صلحة، واأمراء احلرب. 

نادرا ما تكون هيئات كهذه �صفافة يف ما يتعلق باأن�صطتها، اأو حتى وجودها، واالأ�صاليب ال�صرية 

املافيا  ت�صتند  قد  بالتال،  اإىل معرفته.  الوحيدة ملعرفة ما حتتاج احلكومة  الطريقة  تكون  قد 

و�صبكات اجلرمية املنظمة التي متار�ض العنف ال�صيا�صي اإىل ُبنى ع�صائرية وقروية، وقد تتحدث 

بلغات غام�صة، كما قد يكون من امل�صتحيل اخرتاقها بالو�صائل العادية. هذه هي اأنواع املنظمات 

التي يتعنّي على اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات توجيه اأن�صطتها نحوها كذلك.

و�سائل جمع معلومات املخابرات 

تعبريا  عليهما  و�صاأطلق  اال�صتخباراتية،  املعلومات  جمع  يف  عري�صان  اجتاهان  هنالك 

املعلومات  جمع  يف  ن�صط  بدور  بالقيام  واٍع  قرار  على  ينطوي  االأول   .
71

و»ال�صلبي« »الن�صط« 

*

*
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وال�صطو.  واالبتزاز،  والر�صوة،  واملراقبة،  العمالء،  زراعة  الطرائق  ت�صمل  قد  اال�صتخباراتية. 

التكنولوجيا  النوع ال�صلبي ا�صتخدام  اأ�صخا�صا ب�صكل ما. وي�صمل  ُت�صرك هذه الطريقة  عموما، 

بطريقة �صرية، مثل اعرتا�ض االت�صاالت، اأو الرحالت اجلوية غري القانونية، اأو اال�صتطالع عرب 

االأقمار ال�صناعية.

على  تنطوي  االأوىل  الفئة  الأن  الطريقة  بهذه  اال�صتخباراتية  املعلومات  جمع  ق�ّصمُت  لقد 

الق�صري  واالإدخال  العمالء  ِزْرع  اإن  تنطوي على خماطر، عموما.  ال  والثانية  �صيا�صية  خماطر 

ما  وكثريًا  خطاأ،  حدوث  احتمال  على  تنطوي  اأمور  جميعها  اال�صتخباراتية  التحليق  وعمليات 

ح�صل ذلك بالفعل. ومن الناحية ال�صيا�صية، ُتعترب مثل هذه االأعمال اأي�صًا اأعماال غري ودية من 

قبل ال�صلطة املتلقية، فيما ال ُتعترب كذلك املراقبة االإلكرتونية ال�صلبية، على �صبيل املثال. هذا 

البعد ال�صيا�صي يجعل من املهم ب�صكل خا�ض اأن تكون اأجهزة املخابرات واال�صتخبارات لدولٍة ما 

حتت توجيه �صيا�صي قوي واأن تكون احلكومة مبجملها قادرة على اإ�صدار اأحكام عاقلة حول ما 

اإذا كانت احتماالت ال�صرر تفوق الفائدة املحتملة للمعلومات التي يتم احل�صول عليها.

ما هو وا�صح هو اأن جمع املعلومات اال�صتخباراتية اأمر معقد ومكلف وغالبا ما يكون حمفوفا 

باملخاطر ال�صيا�صية. وقد يكون االأمر اأّن كل ما يحتاج املرء اإىل معرفته منطقيا عن هدٍف ما 

متاٌح بُي�صر، وبالتال �صيكون من املنطقي اأكرث توجيه اجلهود مبا�صرة نحو اأهداف اأكرث �صعوبة 

يف مكان اآخر. لي�ض جمع املعلومات اال�صتخباراتية ن�صاطا يجب القيام به ملجرد جمعها، مع اأّن 

هذا يحدث يف كثري من االأحيان.

ال�ستهداف

ال  اإذ  اال�صتخباراتية.  االأهداف  اختيار  ان�صباط يف  يكون هناك  اأْن  اأّنه يجب  الوا�صح  من 

طائل من جمع املعلومات اال�صتخباراتية ملجرد اأنه من ال�صهل احل�صول عليها. ونادرا ما تكون 

وكاالت املخابرات واال�صتخبارات نف�صها اأف�صل َمن يقرر االأولويات. فغالبا ما تعك�ض اأولوياتها 

اأو ما هو مهم للوكاالت نف�صها. فلكي تكون فعالة فاإن جماعة املخابرات  ما هو متاح ب�صهولة، 

واال�صتخبارات يف اأي دولة حتتاج اإىل توجيٍه ب�صاأن امل�صائل التالية:

اأهم االأهداف

االأ�صاليب امل�صموح ا�صتخدامها

االأ�صئلة التي يتعني اإحالتها للح�صول على املوافقة ال�صيا�صية.

*

*

*
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وهنا، علينا اأن نتذكر مرة اأخرى اأنه يجب جمع املعلومات اال�صتخباراتية فقط اإذا كانت هناك 

فر�صة يف اأن تقّدم هذه املعلومات م�صاهمة حقيقية يف ال�صيا�صات. هذا ال ي�صتبعد احلاجة اإىل 

توفري املعلومات التي تاأتي ب�صكل غري متوقع وتكون مهمة اأهمية وا�صحة، حتى لو مل يكن املو�صوع 

اأو تطور مفاجئ وغري  اأولوية رئي�صة يف ذلك الوقت. وقد تكون املعلومات حّقا عن اأزمة جديدة 

متوقع، مع اأّن هذه املعلومات ينبغي بالطبع اأال تكون مفاجاأة كربى يف نظام يعمل ب�صكل �صليم.

املذكورة  االإر�صادات  نوع  لتقدمي  ا�صرتاتيجية  اأي  على  مبجملها  احلكومة  توافق  اأن  ينبغي 

اأعاله. ينبغي اإ�صراك مكتب رئي�ض الدولة اأو رئي�ض احلكومة ووزارتي اخلارجية والدفاع ب�صكل 

التي �صُتطرح  االأ�صئلة  اإن  تنخرطا.  اأن  واملالية كذلك  التجارة  وزارات  ولكن يجب على  خا�ض، 

وهي  مبجملها،  احلكومة  تهم  التي  تلك  باالأ�صا�ض  هي  واال�صتخبارات  املخابرات  اأجهزة  على 

�صوف تتغري بالطبع مع مرور الوقت. يف الواقع، على وكاالت املخابرات واال�صتخبارات اأن تقدم 

على  فيها  احل�صول  ميكن  ال  التي  الظروف  يف  النظام  عن  احلكومية  الدوائر  اإىل  املعلومات 

معلومات باأي طريقة اأخرى. وينبغي عدم القيام باأي جتميع للمعلومات ال يكون مربر متفق عليه 

.
72

يف موقع ما، علما اأّنه ال داعي بال�صرورة اإىل جتاهل املعلومات التي تِرد ب�صكل تلقائي

اإيجاد معنى منطقي

ال�صيا�صات  �صنع  عملية  يف  مفيدة  كانت  اإذا  ما  هو  لال�صتخبارات  االأ�صا�صي  االختبار 

وتنفيذها. ولكي ت�صبح كذلك، يجب اأن يتم تف�صريها بطريقة جتعلها مفيدة. والأن املخابرات 

جمرد معلومات، فاإنها تخ�صع جلميع اأوجه االرتياب يف املعلومات وقد ال تكون اأكرث م�صداقية 

من اإ�صاعة �ُصمعت يف حانة. ي�صري التاريخ اإىل اأن م�صادر املخابرات تعمل جلميع اأنواع االأ�صباب، 

مبا يف ذلك الرغبة يف التاأثري على التاريخ، وال�صعور باالأهمية، واالنتقام، واحل�صول على الكثري 

من املال. وحتى عندما ال تكون هناك حماولة واعية للت�صليل فقد ال يتخطى تقرير املخابرات، 

اأن  »ب«  ال�صابط  »اأ«  امل�صدر  اإخبار  كيفية  عن  بيان  جمرد  من  اأكرث  كونه  املطاف،  نهاية  يف 

اجلرنال »ج« روى حمادثة اأجراها مع الوزير »د« عن ال�صيا�صة جتاه الدولة »ه«.

يحتاج م�صتخدم اال�صتخبارات يف وزارة الدفاع اأو اأي مكان اآخر اإىل بع�ض الطرق لتف�صري 

املبا�صر  ال�صياق  يف  احلال  هو  هذا  يكون  اأن  يجب  ا�صتخدامه.  يتم  حتى  توفريه  مت  ما  وتقييم 

للتقرير وعلى نطاق اأو�صع على حد �صواء. على �صبيل املثال، اإذا ما كنُت كم�صوؤول يف وزارة املالية 
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لعملتها  ال�صماح  تنوي  مبا�صرة،  اقت�صادنا  بها  يرتبط  كربى  جارة  اإن  يقول  تقريرا  تلقيُت  قد 

باالنخفا�ض ب�صدة ف�صاأكون اأحمقا يف الرد بت�صّرع. لن يكون لدي فقط وجهات نظري اخلا�صة 

ببع�ض  التقرير  وا�صع  يقوم  اأن  ا  اأي�صً اأتوقع  بل  اأعرفه،  ما  على  بناًء  التقرير  م�صداقية  حول 

التحليل. ما هو نوع امل�صدر هذا وما مدى �صدقيته؟ وهل يتقاطع التقرير مع تقارير �صابقة من 

امل�صدر نف�صه؟ ما مكانة ال�صخ�ض بحيث تتيح له اأن يعرف؟ وما اإىل ذلك.

هذا مهم ب�صكل خا�ض ب�صبب ما اأ�صّميه »تاأثري امللف االأحمر«. يبدو اأنه اأمر معمم اإىل حدٍّ 

بع�ض  مع  وغالبا  للنظر،  الفت  ب�صكل  ملونة  ملّفات  يف  اال�صتخباراتية  املعلومات  تنتقل  اأْن  ما 

االحتفاالت ومع كلمات تبدو مهمة ولكن مبهمة مطبوعة على الغالف. اإذا كانت هذه العالمات 

لكن  موثوقيتها.  اإىل  ولي�ض  املعلومات،  جمع  طرائق  ح�صا�صية  اإىل  ت�صري  فاإنها  �صيء،  اأي  تعني 

االحتفالية وال�صرية املحيطتني بتوزيع املعلومات اال�صتخباراتية ميكن اأن توؤديا باملعلومات اإىل اأن 

ُتبهر القارَئ، ولي�ض م�صدرها،

اأن  املخابرات  كان على  اإذا  اال�صتخباراتية.  املعلومات  قلب عملية حتليل  اإىل  يقودين  هذا 

تكون مفيدة فال يكفي و�صعها يف ال�صياق قطعة تلو االأخرى فقط، بل ينبغي اأي�صا و�صعها يف 

اأن ن�صميه تقديرًا ا�صتخباراتيا،  ال�صياق يف ما يتعلق مبا هو معروف غري ذلك. هذا ما ميكن 

ال  املثال  �صبيل  على  ا�صتخباراتية،  مواد  ي�صتخدم  ما،  م�صاألٍة  عن  ر�صمي  بيان  عن  عبارة  وهو 

احل�صر. قد يكون االأمر عاما جدا، مثل اال�صتقرار ال�صيا�صي لدولة ما، اأو خا�صا جدا، كال�صوؤال 

كاملعلومات  للغاية،  وتف�صيليا  تقنيا  اأو  بلد جماور، مثال،  املقبل يف  قائد اجلي�ض  عمن �صيكون 

عن �صناعة االأ�صلحة يف دولة اأخرى، مثال. وقد يكون التقرير اأي�صا عن مو�صوع حمدد للغاية 

مثل ما هي فر�ض حدوث انقالب االأ�صبوع املقبل؟ هذا التقدير ُيقدم ال�صتخدام احلكومة ككل 

وم�صاعدتها يف عملية �صنع القرار. وقد اأ�صرُت يف وقت �صابق اإىل احلاجة ل�صمان اأن يتم تنفيذ 

املهام بطريقة ت�صمح للعميل باحل�صول على ما يريد. ومن الوا�صح اأن االأمر نف�صه ينطبق على 

التقديرات التي ينبغي طلبها فقط عند وجود فجوة يف املعلومات يف مكان ما. وقد تكون هناك 

اأي�صا مهام متكررة، غالبا ما تكون تقنية بطبيعتها، ويجب حتديثها با�صتمرار، مثل ما يلي:

ترتيب املعارك ومعايري التدريب لدى البلدان املجاورة

املناورات التي جتريها دول املنطقة

�صحنات االأ�صلحة اإىل املنطقة.

ذكرُت يف وقت �صابق اأّن وجود تيارات من اال�صت�صارات ال�صيا�صية املتناف�صة التي ُتقدم اإىل 

الوزراء هو من املمار�صات ال�صيئة. وينطبق ال�صيء نف�صه على املخابرات واال�صتخبارات. يجب 

*

*

*
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اأن يكون هناك تقدير واحد متفق عليه لكل مو�صوع، ي�صرتك فيه اجلميع. لذلك، يجب اأال تكون 

تقييمات املخابرات واال�صتخبارات املنَتج الوحيد لوكالة واحدة.

»ال�صندوق  بطريقة  بذلك  تقوم  ما  غالبا  بها  خا�صا  ا�صتخباراتيا  تقييما  تعّد  وكالًة  اإن 

االأ�صود«، واأعني بذلك اأنه ال توجد معلومات عن نوع املخابرات امل�صتخدمة وكم منها يرتكز على 

املخابرات وكم على م�صادر اأخرى. بالفعل، ميكن لوكالٍة اأن تكت�صب �صمعة هائلة متاما للتاألق 

اإعادة تغليف معرفة راهنة يف غطاء المع وبّراق واإطالق تعبري »�صري« عليها. وي�صبح  ملجرد 

ادعاءات  تقدم  وكالة  اأن كل  متناِف�صة حيث  وكالة  اأكرث من  تت�صارك  اأ�صواأ حتى عندما  الو�صع 

مماثلة ويتعني على �صانعي القرار االختيار بينها.

االإدارية. لقد وجدت  االآليات  لي�صت �صهلة وهي تتطلب بع�ض  اإنتاج تقدير واحد  اإن عملية 

بلدان عديدة اأنه من املفيد اإن�صاء جلنة، رمبا يف مكتب الرئي�ض اأو رئي�ض الوزراء، تكون مكّلفة 

باإعداد تقديرات متفق عليها. وال ي�صمل اأع�صاء اللجنة ممثلني عن خمتلف وكاالت   املخابرات 

واال�صتخبارات وح�صب، بل ممثلني عن اإدارات امل�صتخِدمني اأي�صا. من املفيد عموما اأن يجري 

اإداراتهم لفرتات ق�صرية ن�صبيا. هنا، يجب تذّكر التحذيرات  دعم االأع�صاء املعنيني من قبل 

توجه من جانب  دائما  ب�صكل خا�ض الأن هناك  اللجان،  تنتجها  التي  ال�صياغات  املعتادة �صد 

اللجان نحو ا�صتخدام لغة م�صاومة حذرة. غالبًا ما يقال مع تربير اإن تقييمات اللجان ميكن اأن 

تكون غام�صة لدرجة جتعلها غري قابلة لال�صتخدام. يو�صح املثال التال هذا:

ال يوجد دليل دامغ على وجود اأ�صلحة دمار �صامل يف العراق. ولكن �صيكون من اخلطاأ 

ا�صتبعاد االحتمال متاما.

لالأدلة  واملت�صاربة  املُجّزاأة  الطبيعة  يف  بل  النظام  يف  تكمن  ال  الن�ض  هذا  يف  امل�صكلة 

اأن تكون  اأن يكون مهّما بحد ذاته. »نحن ال نعرف« ميكن  باأن نق�ض االأدلة ميكن  واالفرتا�ض 

عملية  اأي  اأن  �صحيحا  يبقى  ذلك،  ومع  الو�صع.  حقيقة  تعك�ض  وقد  �صبق،  ملا  معقولة  ترجمة 

للتعليق  وا�صتنتاجات  اأدلة  تقدمي  املخابرات  خرباء  على  يتعني  حيث  نظراء،  يجريها  مراجعة 

بغ�ض  واحدة،  اأف�صل من عمل هيئة  نتيجة  اإىل  توؤدي  اأن  املرجح  االآخرين، من  قبل  عليها من 

النظر عن مهارتها.

ملاذا ل يجري ت�سديق معلومات املخابرات دائما

مع اأن التاريخ مليء مبا ي�صمى »الف�صل الكبري للمخابرات »، اإال اأنه عادة ما يتبني اأن الف�صل 
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يكمن يف العملية التحليلية ولي�ض من نق�ض املعلومات. يكون الف�صل الرئي�صي، بكل ب�صاطة، يف 

اأّن اأولئك الذين يقومون بالتحليل اأو الذين يتلقونه، يكونون على قناعة تامة باأنهم يعرفون ما 

هي احلقيقة اإىل درجة اأنهم يقبلون اأو يرف�صون معلومات املخابرات وفقا لت�صوراتهم امل�صبقة. 

هذا هو مثال منوذجي ملا ي�صمى التنافر املعريف.

هناك ميل طبيعي لدى موؤ�ص�صات املخابرات نحو تكييف تقاريرها مبا َتعتقد اأن العميل يريد 

نتجت كتائب من املحللني، 
َ
�صماعه. كان هذا هو احلال ب�صورة م�صهودة يف حرب فيتنام، عندما اأ

حتى يف وكالة املخابرات املركزية التي غالبا ما كانت مت�صككة، تقديرات للن�صر الو�صيك خالل 

. ويبدو اأن هذا هو احلال اأي�صا قبل غزو العراق يف عام 
73

معظم اأواخر �صتينات القرن الع�صرين

2003. اخلطر هنا هو اأن م�صارا خفّيا من الف�صاد الفكري قد يبداأ. تبداأ الوكاالت من دون وعي 
اأحد  ال�صيا�صية. ال  القيادة  تتوقعه  يتنا�صب مع ما  والتحليالت مبا  املعلومات  اأو تظليل  باختيار 

يحب اأن يكون غري �صعبي اأو ُمهَمال، ونظرا اإىل اأن معظم معلومات املخابرات ال يجري متريره، 

واأن معظم ما يجري متريره ال ُير�َصل اإىل العمالء، فاإن عملية اختياَر الن�صبة املئوية ال�صغرية 

من املعلومات التي ُتعترب مفيدة وُتن�َصر فعليا عملية حرجة. من ال�صهل الوقوع يف عملية ال�صعورية 

وهي اإزالة املواد التي قد تكون غريبة.

ذلك  التربير حتليليا يف  فيها ممكنا  يكن  هناك حاالت مل  اأّن  ي�صاف  اأن  يجب  اإن�صافًا، 

الوقت لتنبوؤ ما ثبت يف نهاية املطاف اأنه دقيق، ب�صبب نق�ض االأدلة الثابتة. على �صبيل املثال، 

كان ينبغي الأي عملية حتليل حمرتمة اأن ت�صتنتج بحلول عام 1987 تقريبا باأّن اأمرًا اأ�صا�صيا قد 

لقد كان �صقوط  النهائية.  الباردة كانت يف مراحلها  واأن احلرب  ال�صوفييتي  تغري يف االحتاد 

االحتاد ال�صوفيتي غري قابل للتوقع حتديدًا الأنه جاء نتيجة لقرارات غري متوقعة من قبل عدد 

قليل من االأفراد. وبحلول عام 1989، رمبا كان من املمكن القول اإن الرئي�ض غوربات�صوف قد بداأ 

م�صارًا مل يعد قادرًا على ال�صيطرة عليه، ولكن كان من امل�صتحيل حتديد كيفية تطوره.

واإن  حتى  �صحيحة  الوقائعية  اال�صتخباراتية  املعلومات  اأن  فيها  يتبني  حاالت  اأي�صا  هناك 

يف  وردت  التي  التقارير  ذلك  على  االأمثلة  ومن  الوقت.  ذلك  يف  ت�صديقها  ال�صعب  من  كان 

متوز/يوليو 1995 عن مذبحة جنود م�صلمني بو�صنيني وغريهم يف مواقع خمتلفة �صمال مدينة 

البو�صنة  �صرب  مهاجمي  من  املدينة  عن  الدفاع  يف  ف�صلوا  اأن  بعد  فروا  حيث  �صريربينيت�صا، 

االأ�صعف عدديا. كان من ال�صعب ت�صديق التقارير الأنه مل يحدث �صيء مماثل خالل جوالت 

اأكرث  القتال ال�صابقة يف البو�صنة. وكان تبادل ال�صجناء الذي ا�صتفاد منه ال�صرب البو�صنيون 

من غريهم اأمرا طبيعيا. وبالفعل، فاإن االأدلة التي قدمت يف ]املحكمة الدولية يف[ الهاي اأثناء 
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حماكمة قائد العملية اجلرنال رادي�صالف كر�صتيت�ض، �صملت ت�صجيالت �صوتية له يذّكر قادته 

من ال�صباط باأّن الرجال امل�صلمني يجب اأن يعاَملوا كاأ�صرى حرب. اأما �صبب نق�صه من قبل قائده 

اجلرنال راتكو مالديت�ض، فذلك يبقى لغزا حتى يومنا هذا.

وحتى عندما ال تكون الوقائع حمل نزاع، ميكن اأن يكون هناك خالف حول ما تعنيه هذه 

الوقائع. هكذا كان اخلوف الغربي يف �صتينات و�صبعينات القرن الع�صرين من االخرتاق ال�صيوعي 

االأفريقية  التحرر  الروابط بني خمتلف حركات  باأن  االفرتا�ض  اأنه جرى  اإىل درجة  الأفريقيا، 

واالحتاد ال�صوفييتي وال�صني تعني اأن مثل هذه احلركات كانت حتت �صيطرة مو�صكو وبكني. يف 

الواقع، كان الغرب نف�صه، من خالل معار�صته ملثل هذه احلركات، هو الذي اأنتج هذه العالقة 

غري املرّجحة. كما ُزعم اأن رئي�صة الوزراء الربيطانية مارجريت تات�صر قد قالت يف ثمانينيات 

القرن الع�صرين: »ال تربكوين باحلقائق، فاأنا اأعرف ما اأفكر به«.

البث والن�سر

لقد  ا�صتثمارها.  اإىل  باإيجاز  ننظر  اال�صتخباراتية، دعونا  املواد  بعد مراجعة جمع وحتليل 

اإن مل تكن مفيدة. وقد ال يوجد حتٍد  اأن املخابرات ال معنى لها  اأ�صّر على  بقيُت طوال الوقت 

لل�صيا�صات.  اإىل دعم مفيد  واال�صتخبارات وحتويلها  املخابرات  تقييمات  اأخذ  اأكرب من حتدي 

كانت  واإْن  املتبادل،  االحرتام  درجة من  واإىل  االت�صال اجليد  اإىل  االأ�صا�صية، هي  اإن احلاجة 

الذين  واأولئك  واال�صتخبارات  املخابرات  وكاالت  العالقات بني  تكون  ما  فغالبًا  رتيبة.  احلاجة 

يعملون معها يف اخلارج متوترة: فالدبلوما�صيون املحرتفون غالبًا ما يعتربون عمالء املخابرات 

مربر. ذلك  اإن  يقال  اأن  يجب  فاإنه  االأحيان  بع�ض  ويف  خطرين.  بقر  رعاة   واال�صتخبارات 

 ب�صكل عام فاإن احلكومة تقبل الن�صيحة املتخ�ص�صة اإذا جرت �صياغتها ب�صكل مفيد ومفهوم. 

وينطبق هذا على ن�صيحة املخابرات بقدر ما ينطبق على ن�صيحة العلماء اأو املحا�صبني. يجب 

ن�صر معلومات املخابرات واال�صتخبارات على الفور، ويجب دجمها مع معلومات اأخرى يف �صكل 

اأغلبية  حتّد  الكاملة.  احلقيقة  باعتبارها  ولي�ض  النقا�ض  من  كجزء  تقدميها  ويجب  تقييمات، 

اأن هذا �صروري من  االأنظمة احلكومية ب�صكل كبري من توزيع املواد اال�صتخباراتية، ويف حني 

دون �صك الأ�صباب اأمنية، فاإنه يجعل من ال�صعب احل�صول على اأق�صى قيمة من مثل هذه املواد. 

راأينا،  كما  اال�صتخباراتية هي،  باملعلومات  املحيطة  احل�صا�صية  فاإن  العملية،  الناحية  من  لكن 
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اأو  كاملة  غري  تكون  قد  التي  نف�صها  املعلومات  من  بكثري  اأكرث  وتقنيات  م�صادر  حماية  ق�صية 

حتى خمطئة. هناك، يف الواقع، الكثري من املكا�صب من خالل ن�صر وا�صع النطاق جلوهر املواد 

اال�صتخباراتية.

ومع ذلك، يجب اأن تكون هناك اآلية مفهومة بو�صوح لن�صر املعلومات اال�صتخباراتية بحيث 

يتعني  فيما  يفهموا حدودها،  اأن  املواد  ُقّراء هذه  يتعني على  وال ت�صّخم.  قيمتها  ال تخّفف من 

على الوكاالت جتنب ن�صر املعلومات اال�صتخباراتية االنتقائية اأو التناف�صية للتاأثري على �صانعي 

ريد اأن تكون 
ُ
ال�صيا�صات. اإن م�صارًا مراَقبا ومركزيا لن�صر املعلومات اال�صتخباراتية �صروري اإذا اأ

املادة مفيدة حقا. 

انخراط املنظومة الدفاعية

الدفاع  اإىل  الو�صول  قبل  االأخرى  امل�صائل  من  الكم  هذا  مع  تعاملت  اأنني  غريبا  يبدو  قد 

اإن كلمتْي »اجلي�ض« و»اال�صتخبارات« مرتبطتان ب�صكل  اإذ  الع�صكر يف اال�صتخبارات.  وم�صاركة 

مبا�صر يف نهاية املطاف، األي�ض كذلك؟

يف الواقع، لي�صتا كذلك. الرابط اإىل حد كبري تاريخي وعر�صي جزئيا. فلفرتة طويلة من 

التاريخ، جمعت اجليو�ض خالل احلمالت معلومات ا�صتخباراتية عن ترتيبات واأو�صاع بع�صها 

تزايدت  �صيوعا،  اأكرث  القومية  الدول  واأ�صبحت  تنظيمًا  اأكرث  اجليو�ض  اأ�صبحت  وفيما  بع�صا. 

اأهمية جمع املعلومات ال عن القوة الع�صكرية خل�صم حمتمل وح�صب، بل اأي�صا عن الت�صاري�ض 

التي قد يكون من ال�صروري اجتيازها ونوع االأ�صلحة التي قد تتوجب مواجهتها. كالعادة، جاء 

الرْبو�صيون اأواًل باأق�صام جيو�صهم االأجنبية يف هيئة االأركان العامة. بعد فرتة وجيزة، ومع ازدياد 

واملعدات  التعبئة  وبخطط  وامل�صانع،  ال�صفن  برت�صانات  اهتمام  هناك  بات  احلروب،  تعقيد 

اجلديدة قيد التطوير. وباتت هناك حاجة متزايدة ومتوازية ملعرفة املزيد عن النيات ال�صيا�صية 

للدول االأخرى.

ومع اأن الكثري من عمليات جمع املعلومات اال�صتخباراتية هذه كان يقوم بها ع�صكريون يف 

االأيام املا�صية، اإال اأنهم كانوا دائما هواة. اإن الرعاية الدقيقة الأفراد �صعفاء قد ي�صربون االأ�صرار 

يف وقت ما، لي�ض مهارة يتوقع املرء بال�صرورة اأن ميتلكها اجلي�ض. وفيما ال يزال عدد من الدول، 

اأنه اأ�صبح  اإال  اإىل اجلي�ض،  مثل فرن�صا، يعهد بالكثري من عمليات جمع املعلومات اخلا�صة بهم 
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اأكرث �صيوعا اأن تقوم بها منظمات مدنية اأكرث كوكالة املخابرات املركزية االأمريكية جهاز اخلدمة 

اخلا�صة للمعلومات الربيطاين. بالفعل، هناك خطر مّت تاأكيده من خالل اأمثلة تاريخية، يتمثل 

يف اأن اجلي�ض، ب�صبب خلفيته واأخالقياته، �صوف مييل اإىل اتخاذ مقاربة �صديدة للغاية يف جمع 

امل�صاركة  فاإن  ذلك،  على  عالوًة  الحق.  وقت  يف  خطري  ب�صكل  احلكومة  يحرج  وقد  املعلومات، 

الن�صطة للجي�ض متيل اإىل حتيز اال�صتخبارات م�صّوبًة اأكرث من الالزم يف اجتاه معني. عمليا، قد 

ال تكون االهتمامات الرئي�صة للدولة ب�صاأن البلدان االأخرى ذات طبيعة ع�صكرية على االإطالق. 

كذلك فاإن م�صار االإحاطة الهرمي يف اجلي�ض لي�صت مفيدة للغاية يف احلفاظ على االأ�صرار، كما 

قد ال يتمتع الع�صكر دوما بوعٌي �صيا�صي يكفي ملعرفة اأف�صل طريقة لن�صر املعلومات.

اأواًل، علينا  املخابرات؟  يكون دور اجلي�ض يف  اأن  اإذًا، ماذا يجب  التحذيرات  يف ظل هذه 

العلماء  و�صي�صارك  منف�صلة.  كوظيفة  الدفاعية  اال�صتخبارات  وجود  اعتبارنا  يف  ن�صع  اأن 

واملهند�صون واالقت�صاديون وغريهم من العاملني يف وزارة الدفاع يف اإنتاج حتليالت املعلومات 

هوؤالء  ينخرط  ع�صكريون،  �صباط  املنا�صب  هذه  فيها  ي�صغل  التي  البلدان  يف  اال�صتخباراتية. 

ال�صباط بال�صرورة ب�صكل كبري يف جماالت درا�صية متعلقة بالدفاع من دون اأن تكون بال�صرورة 

ذات طبيعة ع�صكرية. اأبعد من ذلك، هناك ثالثة جماالت وا�صعة حيث ميكن اأن تكون مفيدًة 

للغاية اخلربُة الع�صكرية باملعنى ال�صيق، وهي:

ت�صّغل القوات الع�صكرية يف كثري من االأحيان مقّدرات جلمع املعلومات اال�صتخباراتية 

بو�صائل تقنية، مبا اأّن اأهدافا عديدة من هذا النوع من جمع املعلومات اال�صتخباراتية 

�صتكون ذات اأهمية ع�صكرية يف كل االأحوال.

ي�صّكل ملحقو الدفاع يف خمتلف البلدان م�صادر معلومات ال تقدر بثمن يف جمال 

املعلومات  جمع  يف  ووظائفهم  �صلوكياتهم  وتختلف  والع�صكري.  اجلوي  الدفاع 

يقدمونه  ما  كل  ولكن  املعنية،  البلدان  بني  ال�صيا�صية  للعالقات  وفقا  اال�صتخباراتية 

�صي�صيف اإىل ال�صورة العامة.

على  اال�صتخباراتية.  املعلومات  حتليل  يف  كبرية  قيمة  ذا  الغالب  يف  اجلي�ض  يكون 

�صبيل املثال، هو اأف�صل َمن يحلل جميء وذهاب كبار ال�صباط يف بلدان اأخرى. وهو 

يقوم باإعداد حتليالت الأوامر املعركة واأمناط التدريب. لكنه ال يحتاج اإىل امل�صاركة 

يف كل جمال من جماالت الدفاع. فمثال، اإذا قام جار كبري ببناء م�صنع �صري، رمبا 

الإنتاج �صواريخ �صمن الرتخي�ض، يحاول اخلرباء الع�صكريون تف�صري املعلومات عما 

داخل  من  معلومات  على  احل�صول  املمكن  من  كان  اإذا  لكن  االإنتاج.  قيد  يكون  قد 

*

*

*
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امل�صنع، فاإن العلماء واملهند�صني املدنيني �صيكونون هم االأ�صخا�ض الذين يعّلقون على 

مثل هذه االأمور ب�صبب عملية الت�صنيع، ونوع االأدوات امل�صتخدمة وم�صدرها، الخ.

اال�صتخبارات  الأن�صطة  رئي�صي  هدف  ذاته  بحد  هو  الدفاع  قطاع  اأّن  اإ�صافة  املفيد  من 

خطوات  اتخاذ  اإىل  ويحتاج  املفرت�صني،  واحللفاء  االأ�صدقاء  اأن�صطة  ذلك  يف  مبا  املعادية، 

يف  متخ�ص�صة  �صغرية  اأق�صام  هناك  يكون  اأن  اإذن،  الطبيعي،  من  ومعلوماته.  نف�صه  حلماية 

االأمن واال�صتخبارات يف قطاع الدفاع. وغالبًا ما تتمثل مهمتها االأ�صا�صية يف تقييم التهديدات 

اأن  ومبا  الوطنية.  واملعلومات  واملن�صاآت  الدفاع  قطاع  يف  العاملون  لها  يتعر�ض  التي  واملخاطر 

هذا يف االأ�صا�ض ي�صّكل وظيفة ملتخ�ص�ض فاإن تن�صيقها يجري عادة من قبل هيئة مدنية م�صادة 

لال�صتخبارات تعمل حتت اإ�صراف وزارة الداخلية.

�سيا�سة املخابرات 

املتعلقة بجمع معلومات  ال�صيا�صة  اإىل  التطرق قليال  اأن يكتمل من دون  الف�صل  لي�ض لهذا 

ويزعم  راأي وكلٌّ  فيه  لكل �صخ�ض  املخابرات مو�صوع  اأن  الالفت  وا�صتخدامها. من  املخابرات 

اأو  اأولية  ال�صكان لديها خربة  اأّن ن�صبة �صئيلة فقط من  اأنه خبري فيه، على الرغم من حقيقة 

حتى ثانوية يف هذا املجال. هذا املزيج من اجلهل واليقني الذي تغّذيه و�صائل االإعالم املهوو�صة 

جهاز  كان  كلما  عام،  ب�صكل  ال�صيا�صية.  ال�صعوبات  من  عددا  يخلق  واالإف�صاء،  بالف�صيحة 

عدة  اأ�صباب  هناك  ال�صيا�صية.  امل�صكالت  من  االأنواع  هذه  زادت  كلما  واأقوى،  اأكرب  املخابرات 

لذلك.

قوى  تقريبا  اإليها  ين�صب  املخابراتية  للمنظمات  الرومان�صي  ال�صعبي  الفهم  فاإن  بدايًة، 

املخابرات  وكاالت  باأن  �صائع  افرتا�ض  وهنالك  والفهم.  الكلي  الِعلم  من  اإلهية  بقوى  �صبيهة 

غرة.  حني  على  توؤخذ  اأن  ينبغي  ال  وبالتال  �صيء،  كل  وتفهم  �صيء  كل  تعرف  واال�صتخبارات 

عندما يحدث تطور غري متوقع حقًا، وُتفاَجاأ احلكومة بالفعل، فاإن الفكرة الفورية هي اأنه كان 

هناك »ف�صل ا�صتخباراتي« ويجب معاقبة امل�صوؤولني عن ذلك. من الوا�صح اأ�صال اأن الو�صع اأكرث 

تعقيدا من ذلك. رمبا مل تكن املعلومات متوافرة، اأو اإذا كانت كذلك، فرمّبا كانت غري مكتملة، 

واأمكَن تف�صريها بطرق خمتلفة. غالبًا ما تكون و�صائل االإعالم واجلهات الفاعلة االأخرى خارج 

احلكومة �صببا يف خيبة اأمل نف�صها: عرب التعاطي مع وكاالت املخابرات واال�صتخبارات بطريقة 

ت�صبه التعاطي مع »بابا نويل« فهي تنزعج بالطبع عندما تف�صل الهدايا املطلوبة يف الو�صول.



1501��

ديفيد �ُسوتر

من  �صارمة  با�صتنتاجات  اخلروج  غالبا  ال�صعب  من  اأنه  وهي  �صلة  ذات  م�صكلة  هناك 

على  تقع  االأحيان.  تكون جمزاأة يف معظم  التي  ب�صبب طبيعتها  املخابرات وحتديدا  معلومات 

عاتق احلكومات م�صوؤولية الت�صرف ب�صاأن اأف�صل املعلومات وعدم الت�صرف اإال بعد التاأكد من 

اأن تكون فيه  اأنها تعرف ما تقوم به. فهذا يف نهاية املطاف، هو العامل احلقيقي الذي ميكن 

اإن م�صتوى املعلومات املتاحة حتى حلكومة متو�صطة  عواقب القرارات املخطئة خطرية للغاية. 

تتو�صل  اأن  م�صتغَربا  يكون  ال  بحيث  للجمهور  متاح  �صيء  اأي  كبري  اإىل حد  يفوق  اليوم  احلجم 

حكومة اإىل نتيجة خمتلفة عما تتو�صل اإليه و�صائل االإعالم. اإىل ذلك، تدرب احلكومات القديرة 

اأمر ال ي�صتطيع �صوى  حمللني تكون مهمتهم تقييم االأدلة واإ�صدار ا�صتنتاجات موثوق بها، وهو 

لو كانت ترغب يف  القيام به، حتى  االإعالمية واملنظمات غري احلكومية  القليل من املنظمات 

القيام بذلك.

غري  واملنظمات  االإعالم  و�صائل  لدى  نف�صها.  لي�صت  املهنية  الدوافع  فاإن  احلال،  وبطبيعة 

احلكومية دوافع جتارية بوجه عام. باالإ�صافة اإىل ذلك، فهي ال تتحمل امل�صوؤولية اإذا تبني اأن ما 

تقوله خمطئ. يف العادة، يف البيوت، �صيعترب النا�ض تقريرا اإعالميا عن مذبحة يف قرية معينة 

يف بلد بعيد تقريرًا حقيقيًا ا�صتنادًا اإىل تقرير مل تتحقق منه منظمة غري حكومية. وقد ينتقد 

النا�ض حكومتهم بعد ذلك ب�صبب التقاع�ض عن العمل اإذا هي مل »تقم ب�صيء ما« على الفور. يف 

وقت الحق، قد يت�صح اأن هذه املذبحة مل تقع، ورمبا مل تكن هذه هي القرية كذلك، ولكن عندها 

االأفراد  ال�صحافيني  اأن  احلال  بطبيعة  �صحيح  االأمر.  جتاوز  قد  العام  االهتمام  يكون  �صوف 

اأن اخلرباء  اأي�صا  و�صحيح  تكون خمطئة.  اأن  واأن احلكومات ميكن  على حق  يكونوا  اأن  ميكن 

الذين يكتبون للمنظمات غري احلكومية ميكن اأن ينتجوا تقارير ذات قيمة كبرية. لكن العقوبات 

املفرو�صة على اإخفاقات و�صائل االإعالم ال توجد على االإطالق، وهذا ي�صجع ثقافة الغلو واليقني 

املزّور ب�صاأن احلوادث التي هي يف اأح�صن االأحوال معقدة ويف اأ�صواأ االأحوال رمبا مل حتدث.

العمل ال�سري والقوات اخلا�سة

يف النهاية، هناك اأمر يجب اأن يقال عن العمل ال�صري وا�صتخدام القوات اخلا�صة. غالبا 

البلدان،  اأنه يف بع�ض  اإىل  ويقود ذلك جزئيًا  واملخابرات  ال�صري  العمل  ما يجري اخللط بني 

اأمني، هناك ب�صكل عام تداخل غري  اأي قطاع  يتم تنفيذ املهام من قبل املنظمة نف�صها. ففي 

قابل لالختزال يف اأّن جمع معلومات ا�صتخباراتية تكتيكية ح�صا�صة يف حاالت خطرية و�صعبة 
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اأن تنك�صف.  اأمر تنفذه قوات خا�صة لديها املهارات الالزمة للقيام بذلك باأمان ومن دون  هو 

اعتبارها  ميكن  وبالتال  العمليات،  عن  االإعالن  املحتمل  غري  من  اأي�صا،  التعريف  وبح�صب 

عمليات �صرية.

ال يجري تنفيذ العمليات ال�صرية بال�صرورة من قبل اجلي�ض. على �صبيل املثال، تقوم ال�صرطة 

عادة مبراقبة �صرية لع�صابات اجلرمية املنظمة. اأما العمليات ال�صرية خارج البالد اأو يف حاالت 

اخلطر واملحن فمن املرجح اأن تنفذها القوات الع�صكرية. وعلى الرغم مّما يفرت�صه االإعالم يف 

الغالب، فاإن اجلدوى من العمليات ال�صرية هي بالتحديد وجوب �صريتها، ومن حيث املبداأ، يجب 

اأال ترتك اأي اأثر خلفها بعد اإمتامها.

ب�صكل عام، ميكن اأْن نقول اإّن العمليات ال�صرية واخلا�صة على حد �صواء – االختالف بينهما 

هنا ال ي�صتاأهل اجلدل حوله - هي عمليات اأمنية غري تقليدية تنّفذها بتكّتم جمموعات �صغرية، 

وتهدف اإىل اأن يكون لها تاأثري يفوق ن�صبة القوات املعنية بتنفيذها. ولكي تكون فعالة فهي عادًة 

ما تتطلب درجة عالية من التدريب واالإعداد، وا�صتخدام عمالء اأذكياء ووا�صعي احليلة، وم�صتوى 

جيد من املفاجاأة. وقد تكون هذه املهارات وهذا امل�صتوى العال من اال�صتعداد اأكرث اأهمية من 

الرهائن  اإنقاذ  اأخذنا  اإذا  امل�صتخدمة.  القوة  نوع  اأو  امل�صاركون،  يرتديه  الذي  ذاته  بحد  الزي 

كمثال، فاإن الفرن�صيني واالأملان الذين لديهم قوات �صبه ع�صكرية مدججة بال�صالح، ي�صتخدمون 

اأفراًدا مدربني تدريبًا خا�صًا من هذه القوات ملثل هذه املهام. الربيطانيون الذين لي�ض لديهم 

تقليد مماثل مييلون اإىل ا�صتخدام قوات ع�صكرية مدربة تدريبا خا�صا.

يف كل من احلالتني، تكون االإدارة ال�صيا�صية ملثل هذه العمليات معقدة و�صعبة. ب�صكل عام، 

اإىل  اأعلى م�صتوى �صيا�صي. ويعود هذا جزئيا  النوع على  املوافقة على عمليات من هذا  جتري 

اأنها جتتذب الكثري من االهتمام - اإنقاذ الرهائن مثال جيد - واأي خطاأ �صوف ي�صتغله النقاد 

بال رحمة. وبعود ذلك جزئيا اأي�صا اإىل اأن هذه العمليات �صعبة بطبيعتها واإمكانية الف�صل قائمة 

دائما. وميكن اأن يكون لهذا االأمر عواقب وخيمة حمتملة، كما يف حالة املهمة املنكوبة للواليات 

املتحدة الإنقاذ الرهائن يف اإيران يف عام 1979. وحتى عندما يجري التخطيط ب�صكل �صحيح 

العملية ناجحة ب�صروطها اخلا�صة فقد يبقى هناك �صرر �صيا�صي كبري، كما حدث مع  وتكون 

اأن  اإىل  1985. هذا ي�صري  ُوْوْريور يف عام  ِريْنبو  التدمري الفرن�صي ل�صفينة حركة »ْغريْنبي�ض«، 

واخلا�صة،  ال�صرية  بالعمليات  املطالبة  ب�صاأن  للغاية  حذرة  تكون  اأن  يجب  ال�صيا�صية  القيادة 

واأن تكون واقعية ب�صاأن ما ميكن اإجنازه. ومبا اأن اأفراد القوات اخلا�صة هم اأول من ميكن اأن 

يخربكم، فاإنهم لي�صوا رجاال خارقني وال ميكن اأن ُيتوقع منهم القيام بكل �صيء.
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اأنه كلما زاد الدور الذي يلعبه اجلي�ض يف جمع املعلومات اال�صتخباراتية ال�صرية،  �صحيح 

ازداد التوجه اإىل اأن تقوم هذه القوى نف�صها باأدوار عمل �صري. يف الواقع، قد يكون من االأف�صل 

فيها  تتعاون  وا�صحة  حاالت  هناك  كانت  لو  حتى  وظيفيا،  منف�صلني  الن�صاطني  هذين  اإبقاء 

منظمات املخابرات واال�صتخبارات والقوات ال�صرية اخلا�صة.

اأحد  القوة اخلا�صة.  بعناية قبل تطوير قدرات  اأن تفكر احلكومات  رمبا كان من احلكمة 

نحو  يخلق �صغوطا  قدرة جديدة،  كل  مع  احلال  هو  كما  ذاتها،  القدرة  وجود  اأن  هو  االأ�صباب 

الذين  االأ�صخا�ض  اأن  ال�صبب االآخر هو حقيقة  املنا�صبة.  املواقف  ولي�ض دائما يف  ا�صتخدامها، 

الذين  وال�صباط  ال�صف  �صباط  اأي  الوحدات،  هذه  مثل  يف  للخدمة  طلب  تقدمي  اإىل  مييلون 

يتمتعون بالذكاء واخلربة، من املرجح اأن يكونوا هم العمود الفقري للقوات النظامية. وقد يوؤدي 

هذا اإىل اإفراغ القوات النظامية من املواهب من اأجل خلق وحدة جذابة �صيا�صيا ولكن قد ال يكون 

لها دور كبري يف الواقع. فقد قيل، مثال، اإن وفرة الوحدات اخلا�صة والنخبة يف القوات امل�صلحة 

اأحد التف�صريات لالأداء ال�صيئ عموما من جانب  الربيطانية خالل احلرب العاملية الثانية هي 

وحدات م�صاة اخلطوط االأمامية. فقد جرى نقل الكثري من القادة الطبيعيني اإىل وحدات بّراقة 

كان تاأثريها على نتيجة احلرب هام�صيا يف تلك احلالة.

اال�صتخبارات جمال �صعب بالن�صبة ملخططي قطاع الدفاع، كما هو احلال بالن�صبة لالآخرين، 

مع اأّنه قد ال يكون ب�صعوبة ما مييل الغرباء عنه اإىل االعتقاد. وهو ي�صّكل م�صاألة متعلقة باحلكومة 

اأف�صل  التخاذ  حتتاجها  التي  املعلومات  احلكومة  اإعطاء  املخابرات   من   والغر�ض  مبجملها، 

القرارات. اأما قطاع الدفاع، فهو اأحد عمالء دوائر اال�صتخبارات وم�صاهم يف العملية التحليلية، 

لكنه ال ميلك يف العادة دورا مهيمنا. والعالقة الوثيقة التي تربط الدفاع واجلي�ض باال�صتخبارات 

هي �صدفة تاريخية اأكرث من اأي اأمر اآخر، ومل تعد ذات �صلة فعلية. بالفعل، فقد يكون االعتماد 

ب�صكل كبري على اجلي�ض خطريا، وال�صيما جلمع املعلومات اال�صتخباراتية.
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الف�سل 9

العمليات الع�سكرية

بعد التح�صريات واال�صرتاتيجيات والنظريات والتحليل كافة، تاأتي اللحظة التي يجب فيها 

القيادة  نظام  اأو  جيدا،  اأداًء  يوؤدي  اأن  ي�صتطيع  ال  الذي  فاجلي�ض  العمليات.   يف  اجلي�ض  ن�صر 

النظر عن مدى  بغ�ض  للمال واجلهد،  اإهدارا  ي�صكالن  ب�صكل �صحيح،  يعمل  الذي ال  والتحكم 

روعته يف اإظهار �صيطرة املدنيني اأو املزايا النظرية االأخرى التي قد ميتلكها. يف هذا الف�صل، 

اأنظُر اإىل العمليات الع�صكرية من جميع االأنواع، واأتناول �صوؤالني على وجه اخل�صو�ض، هما:

الفاعلة  واجلهات  ال�صيا�صية  والقيادة  اجلي�ض  يلعبها  اأن  يجب  التي  االأدوار  هي  ما 

االأخرى؟

هل اإن اجلي�ض يف العمليات هو جمرد اأداة لل�صيا�صيني مغم�صة العينني؟

الأدوار املنا�سبة

لي�ض �صعبا، نظريًا اأقله، ذكر اأدوار خمتلف اجلهات الفاعلة يف العمليات الع�صكرية، �صواء 

كانت هذه العمليات هي عمليات ن�صر حلفظ ال�صالم اأو حاالت حرب فعلية.

على امل�صتوى اال�صرتاتيجي، على القيادة ال�صيا�صية حتديد الغايات العامة للعمليات 

اإىل  اأثناء القيام بذلك، �صوف حتتاج بالطبع  الناحية ال�صيا�صية. يف  الع�صكرية من 

النظر يف ما هو قابل للتطبيق، ما يعني وجوب طلب امل�صورة من امل�صوؤولني الع�صكريني 

واملدنيني.

ع�صكرية.  اأهداف  اإىل  ال�صيا�صية  االأهداف  ترجمة  يجب  العملياتي،  امل�صتوى  على 

والقيود  احلقائق  باالعتبار  تاأخذ  حلملة  خطة  و�صع  العمليات  قائد  على  يتعني  اإذ 

ال�صيا�صية، و�صيحتاج اإىل ن�صيحة اخلرباء املدنيني والع�صكريني يف هذا ال�صدد.

على امل�صتوى التكتيكي، �صياأخذ قائد القوة االأهداَف الع�صكرية وي�صع خطة لتحقيقها، 

ولكن مع املراعاة الواجبة للقيود التي ُفر�صت عليه.

االأر�ض �صوف  لها، فاإن اجلي�ض على  التخطيط  اأّن االأمور كافة جتري كما جرى  افرتا�صًا 

*

*

*

*

*
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ومع  ال�صيا�صي قد حتقق.  الهدف  اأن  يعني  بدوره  العملياتي. وهذا  الهدف  نتيجة حُتقق  يحقق 

اأنه لي�ض من ال�صهل دائما االلتزام بهذا النموذج يف املمار�صة، فمن املهم اأن ن�صعه يف ذهننا 

باعتباره مثاال يجب اأن تطمح اإليه العمليات الع�صكرية من اأي نوع.

الف�سل والتفا�سل

يف الع�صور االإقطاعية، كانت القيادات ال�صيا�صية والع�صكرية يف معظم احل�صارات مرتبطة 

اإىل  يقود احلاكم قواته  نف�صها، حيث  ال�صخ�ض  تتمثل عادة يف  الواقع، كانت  وثيق. يف  ب�صكل 

التي  نف�صها  بالطريقة  ُيعتقل  اأو  ُيجرح  اأو  ُيقتل  فقد  خا�صرة،  املعركة  كانت  حال  يف  املعركة. 

ُيحتجز بها اأيٌّ من االأفراد. كان االأر�صتقراطيون يف الغالب قادة ع�صكريني، اإما يف حد ذاتهم اأو 

كم�صت�صارين ملكيني، وبالتال كان هناك القليل من التمايز بني امل�صائل ال�صيا�صية والع�صكرية. 

على �صبيل املثال، كان �صاموراي اليابان قادة ع�صكريني وم�صت�صارين �صيا�صيني لالإمرباطور على 

حد �صواء. وباملثل، كانت احلروب يف التقاليد االأفريقية هي اأعمال جميع الذكور البالغني. مل 

يكن هناك متايٌز حقيقي بني اجلنود واملدنيني اإىل اأن طرحت القوى اال�صتعمارية الفكرة.

يف  ذلك  بداأ  وقد  الوحدة.  هذه  يقّو�صان  احلرب  يف  املتزايد  والتخ�ص�ض  التعقيد  بداأ 

الغرب، لكنه مل يحدث يف االأمكنة كافة بال�صرعة نف�صها مبا اأن االأمر كان مرتبطا اأكرث من اأي 

اأ�صبحت اجليو�ض اجلماهريية ذات  �صيء بانت�صار التقنيات الع�صكرية اجلديدة. ولكن عندما 

التا�صع ع�صر، بداأ  القرن  بدءًا من  العامل  اأجزاء كثرية من  القاعدة يف  االأ�صلحة احلديثة هي 

القادة الع�صكريون، حتى لو حدث لهم اأن عملوا يف ال�صيا�صة، يتحولون اإىل طبقة منف�صلة تتميز 

باملعرفة املهنية والتدريب.

يف جمتمع دميقراطي، اأو حتى جمتمع يتمّثل فيه الراأي العام بطريقة غري مبا�صرة، ال ميكن 

للقادة ال�صيا�صيني اأن ي�صتمروا اإال من خالل القيام باأمور �صعبية. تعزز انت�صارات احلرب عموما 

من �صعبية القائد، لكن االنت�صارات ال�صهلة ال ميكن حتقيقها دائما. وهناك ميل اإىل اأن تكون 

القيادة ال�صيا�صية، ال القيادة الع�صكرية، هي التي تدفع ثمن عملية ع�صكرية فا�صلة، وهذا يقود 

ال�صيا�صيني اإىل املطالبة بتعهدات من القادة الع�صكريني ال ي�صتطيعون تقدميها بال�صرورة. كما 

اإىل تدخل �صيا�صي مبا�صر يف اجلوانب الع�صكرية البحتة لعملية ما. وقد  اأن يوؤدي ذلك  ميكن 

ميتد ذلك حتى اإىل �صري العملية الفعلي. على �صبيل املثال، ميكن اأن تتدخل القيادة ال�صيا�صية 

من طريق ا�صتخدام حق النق�ض �صد عمليات قد تنطوي على خ�صائر فادحة يف االأرواح.
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امل�سافة والتحكم

لقد اأّدى تطور التكنولوجيا اإىل تعقيد العالقة بني العوامل ال�صيا�صية والع�صكرية يف احلملة 

عرب الطرق التالية:

التي  امل�صافة  ويف  وتطورها،  القوات  حجم  يف  هائلة  زيادات  التطور  هذا  اأنتج  لقد 

ميكن ن�صر هذه القوات فيها، ويف تعقيد العمليات التي ميكن اأن تقوم بها.

كما جعل هذا التطور ممكنًا نقل املعلومات عن العمليات الع�صكرية ب�صرعة يف جميع 

اأنحاء العامل.

اأدى تطوير اجليو�ض احلديثة اإىل بدء العمليات الع�صكرية بتغطية مناطق كبرية يف الزمان 

واملكان اإىل حد اأ�صبحت فيه ال�صيطرة املركزية م�صتحيلة. وحتى لو اأرادت القيادات ال�صيا�صية 

اأن تكون مع »اجلي�ض« يف القرن التا�صع ع�صر واأوائل القرن الع�صرين، فهي �صتكون عمليا بعيدة 

مئات الكيلومرتات عن بع�ض عنا�صر اجلي�ض ولي�ض لديها فر�صة للتوا�صل معهم. كانت تكنولوجيا 

الكثري مما  يكن هنالك عمليا  القوات، ومل  ون�صر  تعبئة  تكنولوجيا  االت�صال متخلفة كثريا عن 

املثال، يف  القوات ومتني االأف�صل لها. على �صبيل  اأن تفعله غري توديع  ال�صيا�صية  للقيادة  ميكن 

�صخ�ض يف  اأي  اأن يكون لدى  املحتمل  1904-1905، كان من غري  اليابانية،  الرو�صية  احلرب 

طوكيو، ناهيك عن �صان بطر�صربغ، فكرة عما كان يحدث على اجلبهة. ولكن ابتداًء من احلرب 

العاملية االأوىل، اأ�صبح من االأ�صهل على الدوام اأن تتوا�صل القيادات الوطنية مع القادة الع�صكريني. 

وفر�ض ذلك طابعا جديدا من التعقيد على العمليات الع�صكرية الأنه يتطلب من القيادة الع�صكرية 

يف امليدان اأن تربر وت�صرح با�صتمرار ت�صرفاتها للقادة ال�صيا�صيني القلقني يف الوطن.

اأحد اأهم اأ�صباب هذا التوتر ال�صيا�صي هو الكم الهائل من املعلومات املتاحة للمواطن العادي 

يف الوطن. لقد اأدى تزايد معرفة القراءة والكتابة وانت�صار املمار�صات الدميقراطية يف القرن 

التا�صع ع�صر اإىل اإعطاء الراأي العام �صوتا جديدا مهما يف ال�صيا�صة. كان هذا االأمر حمرجا 

ب�صكل خا�ض عندما كانت تقع يف �صاحات املعارك مذابح فظيعة للغاية يف الوقت الذي كانت 

فيه تكنولوجيا القتل جتاوزت ب�صكل كبري تكنولوجيا ال�صفاء. وهكذا، فاإن التقارير عن املذابح 

كانت  باالأحرى،  نف�صها  املذبحة  من  اأكرث   ،1859 عام  يف  لومباردي  يف  املعارك  �صاحات  يف 

م�صوؤولة اإىل حد كبري عن اإن�صاء ال�صليب االأحمر الدول يف عام 1864. وا�صتمرت تكنولوجيا 

املعلومات  تلقي  ب�صكل متقدم عن قدرة احلكومات نف�صها على  النمو، غالبا  االأخبار يف  توزيع 

على  اأولويًة  ال�صيا�صية  العوامل  جعل  اإىل  ذلك  اأدى  ما  غالبا  االأخرية،  االآونة  يف  ومعاجلتها. 

*

*
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ال�صيا�صات يف توجيه احلروب من قبل القيادات الوطنية.

وفيما قد يكون الراأي العام يف دول عديدة جاهزا وحتى متلهفا للتفكري يف املوت والدمار 

اإىل  الوقائع  للواقع. وقد تعود هذه  االأحيان غري م�صتعد  ب�صكل جمرد، فاإنه يكون يف كثري من 

اأو حتى من  ال�صحف،  القتلى يف  اأ�صماء  ن�صر  القوات، مع  البالد من خالل خ�صائر كبرية يف 

خالل اإدراك اأن العدو، بغ�ض النظر عن مدى مهنيته، يتاألف من اأ�صخا�ض عاديني مثلهم. فغالبًا 

ما تكون تغطية االإعالم للحروب والفظائع َعَر�صيًة وحتى ع�صوائية، مع توافر مواد حترير تعطي 

عادة اأولوية لل�صبق ال�صحايف على اأهمية احلدث نف�صه. على �صبيل املثال، اإن اأول جمزرة متلفزة 

حلرب اأهلية تر�صي ب�صكل عام يف العقل ال�صعبي َمن هم االأبطال ومن هم االأ�صرار، وقد يكون 

�صعبا للغاية على احلكومة اتباع �صيا�صة معقولة بعد ذلك. عالوًة على ذلك، فاإن قلة من النا�ض 

ت�صتمتع مب�صاهدة لقطات تلفزيونية عن الفظائع، وغالبا ما يكون مطلب اجلمهور »القيام باأمٍر 

من  كانت احلكمة  لو  التلفزيون، حتى  �صا�صة  املوؤذية من  ال�صور  يزيل  منطقة احلرب  ما« يف 

اإجراء حمدد قابلة للنقا�ض وميكن اأن توؤدي اإىل حمام دم اأكرب. 

اأ�سباب العمليات الع�سكرية

اإىل تنفيذ العمليات الع�صكرية ل�صبٍب ما من اأ�صباب قليلة ن�صبيا. كٌل من هذه  هنالك ميل 

االعتبارات   / بال�صيا�صات  املتعلقة  االعتبارات  بني  خمتلفة  عالقة  وجود  على  يدل  االأ�صباب 

ال�صيا�صية والع�صكرية. بع�ض الدوافع االأكرث �صيوعا للحرب هي التالية:

الدفاع عن االأرا�صي الوطنية �صد الهجوم

دعم امل�صالح االقت�صادية وال�صيا�صية االأو�صع

حماية احلدود واملقّدرات االقت�صادية

االأمن الداخلي ومكافحة االإرهاب

لعب دور يف العمليات االإقليمية والدولية

حت�صني �صورة االأمة على ال�صعيد الدول اأو االإقليمي.

الأن اخليار الوحيد  للكلمة،  اإىل حد احلافز باملعنى الدقيق  االأ�صباب ال ي�صل  اأول هذه  اإن 

املتاح لبلٍد يتعر�ض للهجوم هو اال�صت�صالم اأو القتال. لكن حتى هنا، �صتميل العوامل ال�صيا�صية 

اإىل الهيمنة. على �صبيل املثال، قد يرغب اجلي�ض يف االن�صحاب اإىل خط ميكن الدفاع عنه ب�صكل 

*

*

*

*

*

*
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اأف�صل، ما يحّتم التخلي عن العا�صمة، لكن احلكومة ال ت�صمح للجي�ض بالقيام بذلك.

ببقاء  لها  عالقة  وال  تعقيدا  اأكرث  ت�صبح  الع�صكرية  القوات  ال�صتخدام  الدوافع  اأن  ومبا 

الوطن، فاإن القيود ال�صيا�صية على ا�صتخدام القوة ت�صبح اأعظم. وما ي�صّكل اأمرا منطقيا على 

عام  �صيا�صية. يف  نظر  وجهة  برمتها من  العملية  يخّرب  اأن  ب�صهولة  الع�صكري ميكن  ال�صعيد 

يف  اإ�صابات  اأية  وقوع  يف  قواتها  ت�صببت  اإذا  اأنه  االأرجنتينية  احلكومة  اأدركت  مثال،   ،1982
الفعل  ردة  تكون  فقد  الغزو،  اأثناء  فوكالند  جزر  يف  ال�صغرية  الربيطانية  الع�صكرية  الوحدة 

الدولية وال�صيما الربيطانية قويًة مبا يكفي لتقوي�ض امليزة املكت�صبة. وباملثل، قرر الربيطانيون 

عدم �صن هجوم على الرب الرئي�صي االأرجنتيني على الرغم من امليزة الع�صكرية الكبرية التي 

ميكن احل�صول عليها عرب تدمري طائرات العدو على االأر�ض، مثال، الأن الدعم الدول للق�صية 

الربيطانية الذي كان حمدودا يف اأف�صل االأحوال، قد يتبدد. يف كل حالة، يجب اإخ�صاع املكا�صب 

الع�صكرية ق�صرية االأجل اإىل ميزة �صيا�صية طويلة االأجل.

ال�صيا�صات  وتعّقد  ال�صيا�صي  التعقيد  يزداد م�صتوى  املتوقع،  العنف  ينخف�ض م�صتوى  وفيما 

ب�صكل متكرر، على الرغم من اأن هذا يبدو تناق�صا. على �صبيل املثال، تقوم جميع الدول بدوريات 

وحتمي حدودها اجلوية والبحرية، لكن القوات التي تفعل ذلك تخ�صع الأوامر �صارمة خا�صة 

با�صتخدام القوة. وحتى الطائرات الع�صكرية التي تنتهك املجال اجلوي للبلد من املرجح اأن تتم 

رعايتها بدال من اإ�صقاطها، الأن اجلميع يدرك العواقب العنيفة والبعيدة االأثر التي �صترتتب على 

هذا االإجراء االأخري.

وكما راأينا، هناك اأي�صا تقليد طويل االأمد من ا�صتخدام اجلي�ض الأغرا�ض غري قتالية، اأو على 

االأقل عمليات غري قاتلة، مثل االإغاثة يف حاالت الكوارث والعمليات ذات امل�صتوى املنخف�ض، مثل 

االأمن الداخلي. كما يوفر بع�ض الدول وحدات ملا ُي�صمى تقليديا »عمليات حفظ ال�صالم«. بعد 

نهاية احلرب الباردة، كان االجتاه نحو ت�صمية هذه االأعمال »عمليات اأخرى غري احلرب«، اأما 

يف هذه االأيام فامليل هو نحو االإ�صارة اإليها با�صم »عمليات ال�صالم« اأو »عمليات دعم ال�صالم«. 

وعادًة ما ُيف�صل هذا امل�صطلح االأخري بوجٍه خا�ض على »عمليات حفظ ال�صالم«، الأ�صباب لي�ض 

اأقلها االعرتاف باأنه نادرًا ما يكون هناك �صالم يجري حفظه.

تنطوي هذه العمليات غالبا على عنف، اأو حتدث يف اأو�صاع عنيفة، ولكن العنف يكون عامة 

متقّطعا وغري من�صق. وقد تن�صم بلدان اإىل هذه العمليات الأ�صباب �صيا�صية ولي�ض ا�صرتاتيجية. 

فبالن�صبة للعديد من البلدان، هي مهمة الأنها ُتظهر فائدة م�صتمرة لقواتها امل�صلحة بعد نهاية 

احلرب الباردة. وينطبق هذا ب�صفة خا�صة على البلدان التي ا�صتثمرت مبالغ كبرية يف املفاهيم 



1581��

ديفيد �ُسوتر

املتعلقة بالتهديد. ف�صال عن ذلك، فاإن عمليات دعم ال�صالم مطابقة لذوق الع�صر وغري مثرية 

للجدل ب�صكل عام مبا اأنها تتميز ب�صبغة اإن�صانية. ويعترب عدد من البلدان، وال�صيما يف اآ�صيا، 

اأّن عمليات ال�صالم هي طريقة مفيدة لتذكري الدول االأخرى باأنها فاعلة اإقليميا اأو دوليا، كما 

ت�صاعد هذه العمليات البلدان على اكت�صاب خربة انت�صار خارج حدودها.

خا�صة  م�صكالت  تطرح  وهي  بنجاح،  تنفيذها  للغاية  ي�صعب  عمليات  فهي  ذلك،  ومع 

بالتن�صيق بني القيادات الع�صكرية والقيادات ال�صيا�صية. غالبا ما تكون الرغبة يف امل�صاركة اأقوى 

العمليات  التي ت�صارك يف مثل هذه  من القدرة على توفري املوارد. وحتى الدول املتطورة جدًا 

للمرة االأوىل تخترب اأنواع امل�صكالت اللوج�صتية والعقائدية والقيادية غري املتوقعة كافة. اإْذ غالبًا 

ما يكون الهدف الع�صكري غري وا�صح، وعادًة ما يتاأّتى عن احلاجة ال�صيا�صية اإىل »القيام ب�صيء 

اإقناع  فيها  جرى  بيئة  اإىل  اجلن�صيات  متعددة  قوة  ُتر�صل  اأن  وهو  �صائع  �صيناريو  وهناك  ما«. 

موؤقتا. يف اجلوهر،  القتال  بوقف  كليهما،  اأو  والر�صوة  التهديد  املختلفني، من طريق  املقاتلني 

تتمثل مهمة الوحدات الوطنية يف حتقيق هدف �صيا�صٍي ما، ولي�ض هدفا ع�صكريا، قد يكون:

اإظهار اأن اأمًة اأو اأممًا ت�صتجيب الأزمة ما

اإثبات اأن منظمة دولية ت�صتجيب لالأزمة

ا�صتجابًة ل�صغوط حملية اأو دولية

اكت�صاب االهتمام الدول وامل�صداقية

مزيجا مّما �صبق. 

عند االإ�صارة حتديدا اإىل دوافع اأنانية و�صيا�صية، ال اأحاول اأن اأتهّكم، بل اأريد التاأكيد على 

ال�صعوبات العملية التي تن�صاأ عندما تن�صر الدول جنودًا يف اخلارج لهذه االأنواع من االأ�صباب، 

عطي لقائد الوحدة ب�صيطا، 
ُ
كما هو �صائع. يف مثل هذه احلاالت، يكون الهدف ال�صيا�صي الذي اأ

مثل �صمان ما يلي:

خلق الكثري من الدعاية اجليدة

عدم اأذية اأحد.

اأما يف بع�ض االأحيان فالدوافع ميكن اأن تكون خمتلطة ب�صدق. فن�صر القوات اليابانية يف 

بعثات االأمم املتحدة منذ ت�صعينات القرن املا�صي، مثال، مل ي�صر بالتاأكيد بطموح ذلك البلد 

يف احل�صول على مقعد دائم يف جمل�ض االأمن التابع لالأمم املتحدة. لكن هناك ق�صايا �صيا�صة 

اأو�صع نطاقا، كما يف اأن ُيظهر ذلك للجمهور الياباين ولدول اأخرى اأن القوات اليابانية ميكن اأن 

توؤدي دورا دوليا قّيما، على الرغم من التاريخ احلديث للبلد.

*

*

*

*

*
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*
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العمليات

اإن امليل احلديث ال�صتخدام القوات الع�صكرية يف و�صع معقد و�صيا�صي للغاية ويف عمليات 

املدنية.  الع�صكرية  العالقات  للكلمة، يثري م�صائل حادة يف  باأي معنى حقيقي  ت�صبه احلرب  ال 

يدرك جميع القادة الع�صكريني املعا�صرين اأن القيادة ال�صيا�صية �صت�صع قيودا على اخلطط التي 

قد ي�صعونها والطريقة التي يديرونها بها، وذلك الأ�صباب وجيهة اأو �صيئة. يف الواقع، كان القادة 

الع�صكريون االأذكياء يدركون دائما اأن احلمالت واالنت�صارات ال تعني الكثري يف حد ذاتها. لكن 

اجلي�ض املن�صغل كما هو احلال بالتقنيات، وبوجود روؤية عملية وكمية، مييل يف بع�ض االأحيان اإىل 

التغا�صي عن هذه احلقيقة. يف الواقع، قد يوؤدي االنت�صار الع�صكري اإىل ن�صر �صيا�صي، لكنه 

اأي�صا قد ال يوؤدي اإىل ذلك.

لقد قلُت يف مكان اآخر اإن م�صار حتويل النجاح الع�صكري اإىل فائدة �صيا�صية معقد و�صعب، 

عند  غالبًا  املوجود  النجاح،  بو�صائل  التعلق  اإن   .
74

املق�صودة بالطريقة  اإجنازه  يتم  ما  ونادرًا 

اجلي�ض اأو عند اأولئك املتاأثرين به، ميكن اأن ياأتي على ح�صاب النتيجة النهائية املتوخاة. وقد 

االإح�صائي لنجاح املعارك  اأ�صبحت التقنية والقيا�ض  حدث هذا لالأمريكيني يف فيتنام، حيث 

جرنااًل  اأن  عجب  ال  احلرب.  اإدارة  حول  النقا�ض  كبري  حد  اإىل  وجتاوزت  ذاتها  حد  يف  غاية 

اأمريكيًا و�صف عقيدة جي�صه الع�صكرية باأنها »املزيد من القنابل، واملزيد من القذائف، واملزيد 

. هذا ما ُي�صمى غالبا »حرب اال�صتنزاف«، وهو 
75

من النابامل... حتى ي�صت�صلم الطرف االآخر«

اال�صتنزاف هي  نف�صها. حرب  اللعبة  لعب  واأ�صعف  اأ�صغر  نادر جناحه ما مل يحاول عدو  اأمر 

الو�صع االفرتا�صي يف العقلية الع�صكرية، يف حني اأن ال�صيا�صيني، املهتمني بالنتائج النهائية بداًل 

اأفكار حرب  انفتاحًا على  اأكرث  ولي�ض الحقًا، هم  االآن  بها  والراغبني  املوؤقتة،  االنت�صارات  من 

املناورة التي توؤكد على حتقيق الهدف اأكرث من تدمري العدو بالقوة النارية باالأحرى.

بالفعل،  خا�ض.  ب�صكل  خطرية  اال�صتنزاف  حرب  تكون  احلديثة،  الع�صكرية  العمليات  يف 

مبجرد اأن ت�صبح العملية معركة نريان فاالأرجح اأاّل يتحقق الهدف. يف مثل هذه ال�صراعات، من 

غري املرجح اأن تت�صبب الهزمية الع�صكرية، حتى لو اأمكن ح�صولها، يف ا�صت�صالم املعار�صة، الأنها 

يف العادة لن ترى نف�صها تقاتل قوة ع�صكرية بل معركة �صيا�صية. وقد تكون الهزمية الع�صكرية اأو 

اخل�صائر الب�صرية الثقيلة مقبولة، بل قد تكون مو�صع ترحيب، اإذا كانت ُتنتج تعاطفا دوليا.

لناأخذ مثاال عاما. يجري اإر�صال قوة متعددة اجلن�صيات تابعة لالأمم املتحدة لالإ�صراف على 

االنتخابات وحماية قوافل امل�صاعدات يف بلد مّزقته احلرب االأهلية. الطرف الذي فاز، وهو يف 

الوقت نف�صه يتوقع خ�صارة االنتخابات، َقِبل قوة االأمم املتحدة على م�ص�ض، فيما خ�صومه رحبوا 



1601��

ديفيد �ُسوتر

بالقوة. كل طرف ياأمل يف ا�صتغالل وجود االأمم املتحدة الأغرا�صه اخلا�صة. كيف ينبغي للدولة 

امل�صوؤولة اأن تخطط عملية �صالم وتنفذها؟ اأول �صيء يجب اأخذه يف االعتبار هو اأن الت�صورات 

ب�صاأن ما تهدف القوة اإىل فعله ميكن اأن تكون متباينة للغاية، �صواء بني الدول التي توافق على 

التفوي�ض اأو تلك التي ت�صاهم يف القوات. فقد يكون هناك تعاطف منق�صم جتاه املقاتلني ودرجة 

ي�صّكل  الذي  التفوي�ض  االأمر  الرغبة يف االنخراط وتكّبد اخل�صائر. و�صيعك�ض هذا  متغرية من 

كان  رمبا  البلدان،  بع�ض  يف  الداخلي  امل�صتوى  وعلى  والت�صوية.  امل�صاومات  من  الكثري  نتيجة 

املتحم�صون »للقيام باأمر ما« قد افرت�صوا، من دون قراءة التفوي�ض بالتف�صيل، اأن القوة �صتنفذ 

اأن تقوم بها فعليا. ولتفادي مثل هذا املوقف، من املهم جدا اأن تكون لدى  عمليات ال ُيفرت�ض 

احلكومة على امل�صتوى اال�صرتاتيجي فكرة را�صخة عما تريد اإجنازه اأو ت�صاعد يف حتقيقه. ما مل 

يح�صل ذلك فاإنها �صتكون مرتددًة ومربكًة يف ردُة فعلها على االأحداث غري املتوقعة وعلى »زحف 

املهمة«، اأي ميل القوات اإىل االنخراط ب�صكل غري ملحوظ خارج التفوي�ض. 

على امل�صتوى العملياتي، فاإن اأهم �صرط هو اأن تكون قواعد اال�صتباك مدرو�صة ب�صكل جيد، 

وينبغي اأن توفر هذه القواعد توجيهات عامة للقوة مبجملها ب�صاأن كيفية الت�صرف ويف اأي ظروف 

ميكن ا�صتخدام القوة. من غري املحتمل اأن يقوم اجلي�ض وحده باإعداد قواعد اال�صتباك، مبا اأن 

هذه القواعد غارقة يف ال�صيا�صة و�صتعك�ض العديد من نف�ض الرتددات واالختالفات يف الراأي التي 

التفوي�ض. تعترب قواعد اال�صتباك �صرورية ب�صبب احتمال  تكون قد ظهرت يف املناق�صات حول 

وقوع كارثة اأو حتريف، مثال، عندما يتم بث قرار خمطئ حول العامل ويطلق حادثة دولية.

اأحيانا من املنظور الع�صكري. ولهذا ال�صبب، ينبغي  قد ال تكون قواعد اال�صتباك عقالنية 

هو  ما  يف  املدنيني  لتوجيه  القواعد  �صياغة  يف  اأمكن،  حيث  الع�صكريون،  اخلرباء  ي�صارك  اأن 

عملي. واملثال الب�صيط هو قواعد اال�صتباك التي حتدد ما الذي يجب القيام به اإذا تعر�صت قوة 

حتمي قافلة اإغاثة الإطالق النار. هذا جزء من م�صاألة معقدة حول اأي نوع من قوات احلرا�صة 

ينبغي اإر�صاله. اإذا كان املفهوم هو اأن القوة يجب اأن تتوقف اإذا اعرت�صتها جماعة م�صلحة واأن 

�صيارة  يف  الرجال  من  قليل  عدد  وجوُد  �صيكون  عندها  القاعدة،  اإىل  امل�صاعدات  بقافلة  تعود 

ِجيب باأوامر بعدم فتح النار منا�صبا. اأما عودة �صرية من املركبات املدرعة اأدراجها بعد بع�ض 

تبني  اإذا جرى  ال�صيا�صي. بدال من ذلك،  ال�صعيد  ف�صيكون ذلك مبثابة كارثة على  الطلقات، 

قواعد ا�صتباك متينة ت�صمح بخيار القتال، فعندها، يجب اأن تتوافر قوات كافية وجمهزة ب�صكل 

�صحيح لتمكينها من اتباع هذه القاعدة.

 ما ميكن 
ً
يف عامل اليوم حيث ميكن روؤية اأعمال جندي يف ن�صرة اأخبار ذلك امل�صاء، فاإن خطاأ

اأن يعرقل العملية برمتها. لذلك، يتعني على قائد وحدة وطنية اأن ي�صمن على امل�صتوى التكتيكي 
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اأن �صباط ال�صف يدركون اإدراكًا جيدًا القيود التي يعملون �صمنها. ويف حني اأنهم بحاجة اإىل 

معرفة ما يقوله التفوي�ض والقواعد املرجعية، فاإن االأمر املهم هو التاأكد من اإخبارهم بال�صبط 

ما عليهم القيام به بلغة ب�صيطة ي�صتطيعون االلتزام بتذكرها حتت ال�صغط. الدول التي لديها 

خربة كبرية يف مثل هذه العمليات قد تعلمت هذا الدر�ض ب�صكل عام بالطريقة ال�صعبة. على 

�صبيل املثال، عندما ت�صمح القواعد للقوة بالرد على النريان، ميكن القائد اأن يعطي كل واحد 

من جنوده بطاقة مكتوب عليها اأمر ي�صبه ما يلي:

يجب اأن يكون ذلك، بالطبع، جزءا من احرتافية اجلنود املعنيني حتى يتمكنوا من احلفاظ 

على االن�صباط حتت النريان، ومن عدم اإطالق النار اإال اإذا مت تفوي�صهم بذلك. وبالفعل، فاإن 

الفرق بني القوات املدربة والقوات غري النظامية مهما كانت �صجاعة هو اأنه ميكن اأن ُيطلب من 

االأوىل اأال ترد على النريان، حتى لو كان ذلك ي�صكل خطرًا عليها، مع الثقة يف اأنها �صتتبع االأوامر.

العمليات الع�سكرية والطاعة الع�سكرية

لقد �صددُت حتى االآن على اأولوية الهدف ال�صيا�صي واأهمية اتباع اجلي�ض اأوامر ال�صيا�صيني 

حتى عندما ال متّثل هذه االأوامر بال�صرورة اأف�صل م�صار ع�صكري. ولهذا ال�صبب، �صتن�صاأ اأ�صئلة 

ميكنكم الرد على اإطالق النار يف احلالت التالية:

تعر�صتم لهجوم م�صلح

كانت حياتكم اأو حياة اأحد رفاقكم مهددة

اأمكنكم حتديد م�صدر الهجوم من دون اأدنى �صك.

عليكم القيام مبا يلي:

اإطالق النار مرة بطلقات منفردة م�صوبة ب�صكل جيد.

التوقف عن اإطالق النار مبجرد حتقيق الهدف.

عليكم عدم القيام مبا يلي:

البحث عن اأهداف اأخرى.

اإطالق النار يف حال كان ذلك �صيعر�ض املارة للخطر.
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حتمًا عما اإذا كان هناك اأي حدود الإطاعة االأوامر.

ال توجد اإجابة مبا�صرة لهذا ال�صوؤال، ولكن اإذا ما دققنا النظر يف امل�صاألة ف�صندرك اأن االإجابة 

الفعالة عن ال�صوؤال تكون بالعودة اإىل بداية الف�صل واإىل االأدوار املخ�ص�صة ملختلف اجلهات الفاعلة 

يف العمليات الع�صكرية. تعتمد العالقات املدنية الع�صكرية ال�صحية اإىل حد كبري على اأداء االأدوار 

املو�صوعة على النحو املن�صود. وهذا يعني اأنه يجب على كل معني اأن يفهم حدود خربته ويتعلم 

تقدير خربات االآخرين. يجب على اجلي�ض اأن ينجز املهمة بطريقة تتفق مع اأهداف ال�صيا�صات، 

بينما على املدنيني ال�صماح له بذلك. عندما ال يجري احرتام هذه االأدوار، �صيتم انتهاك العالقات 

ذ ب�صكل �صحيح. املدنية الع�صكرية ال�صليمة، واالأهم من ذلك اأن املهمة لن ُتنفَّ

ي�صّكل التدخل يف ال�صوؤون الع�صكرية اإغراًء م�صتمرا لل�صيا�صيني يف احلروب اأو االأزمات. ومبا 

اإجباريًا اإىل التالعب باالأمور  اأنهم �صيكونون اأول من يعاين اإذا حدث اأي خطاأ، فاإنهم مييلون 

التي ال يفهمون. قبل حرب الهند مع ال�صني يف عام 1962، مثال، كان رئي�ض الوزراء جواهرالل 

نهرو، ووزير الدفاع الهندي كري�صنا مينون »ي�صرفان مبا�صرة على و�صع كل من االألوية وال�صرايا 

البوؤر  بني  املتبادل  التطويق  يف  والهندية  ال�صينية  القوات  انخرطت  حيث  الف�صائل،  وحتى 

م�صوؤوليتها  من  ال�صيا�صية  القيادة  فيها  تتهرب  حاالت  هناك  باملثل، 
 

.
76

املعزولة« اال�صتيطانية 

وت�صمح يف الواقع للجي�ض باال�صتيالء على الدور ال�صيا�صي.

من حيث اجلوهر، يعمل النظام على اأف�صل وجه اإذا رّكز اجلي�ض على امل�صائل الع�صكرية، 

وال�صيا�صيون على ال�صيا�صات، وعرف الفريقان الفرق. ينبغي اأاّل يكون االأمر ف�صال �صارما، بل 

معرفة اأين ينبغي على نوع خربة كل فريق اإعطاء املجال لالآخر. اأحد موا�صيع هذا الكتاب هو 

اأنه اإذا كانت البنية اخللفية للعالقات املدنية الع�صكرية �صليمة، ف�صيميل �صلوك اجلهات الفاعلة 

املعنية اإىل اأن يكون �صحيحا كذلك.

من الوا�صح اأن القيادة ال�صيا�صية يجب اأاّل تعطي اأوامر تنفيذية وتكتيكية تف�صيلية للجي�ض. 

تعمل القيادة ب�صكل �صحيح على امل�صتوى اال�صرتاتيجي، وينبغي اأاّل مُتلي اأو ت�صرتك يف اجلوانب 

الع�صكرية خلطة العمليات. ولكن ينبغي اإ�صراك م�صت�صاريها املدنيني يف العمل، وينبغي اأن تعر�ض 

القيادة اخلطة عليهم يف اخلطوط العري�صة لكي يتاأكدوا من اأنها حلظت القيود ال�صيا�صية التي 

و�صعوها عليها. واإذا جرى اختيار وحدة معينة ملهمة معينة فيجوز لل�صيا�صيني اأن ي�صتعلموا عن 

ا�صتخدامها على اأ�ص�ض �صيا�صية، لكن عليهم عدم اال�صتف�صار عن اخلطط الع�صكرية. كما يجب 

على القيادة اأال تطالب ب�صيء ال ي�صتطيع اجلي�ض القيام به بو�صوح. قد تكون هناك حاالت يكون 

فيها اخلطر على الوطن �صديدا اإىل درجة اأنه ال بد من جتربة حتى الو�صائل امليوؤو�ض منها، ويف 



1631��

العمليات الع�سكرية

ظل هذه الظروف، يجب على اجلي�ض اأن يبذل ق�صارى جهده لتحقيق النتائج. يف الوقت نف�صه، 

من واجب اجلي�ض اأن يكون �صادقا مع قادته يف ما يخ�ّض فر�ض النجاح. ويف نهاية املطاف، يقع 

على عاتق اجلي�ض واجب تطبيق اأي نظام عملياتي حلكومة ت�صّكلت على االأ�صول، بغ�ض النظر 

عما قد ي�صعر به ب�صاأن فر�ض النجاح.

ويف النهاية، هنالك الق�صية ذات ال�صلة الق�صوى مبا اإذا كان ينبغي اإطاعة جميع االأوامر 

من  املعنوية.  اأو  االأخالقية  املبادئ  مع  تتعار�ض  اأنها  بدا  واإن  حتى  للجي�ض،  املعطاة  التنفيذية 

التي  الدولية  املبادئ  تلتزم  احلكومة  الكفاية.  فيه  مبا  وا�صح  املوقف  فاإن  النظرية،  الناحية 

اتفاقية  تنتهك  عمليات  بتنفيذ  قواتها  تاأمر  اأن  لها  يجوز  ال  لذلك،  ووقعتها.  البالد  اعتمدتها 

جنيف، اأو اأي اأحكام اأخرى يف القانون الدول االإن�صاين، كما ال ت�صتطيع اأن تاأمر اجلي�ض بخرق 

القوانني الداخلية للبلد. بالفعل، يف مثل هذه احلالة، لن يكون للجي�ض احلق وح�صب بل عليه 

واجب الع�صيان. اأما من الناحية العملية، فاإن الو�صع اأكرث تعقيدا بقليل.

تن�صاأ �صعوبات عملية الأن معظم ال�صراعات الع�صكرية تنطوي على حوادث تقع يف مناطق 

اأن يتمّتع اجلنود الذين ا�صت�صلموا  اأنه من املقبول، مثال،  اأخالقيًا وقانونيا. ويف حني  رمادية، 

بحماية قانونية، فاإن ا�صتخدام القوة، حتى القوة املميتة، ملنعهم من الهروب، م�صموح به. ومن 

املقبول اأي�صا عدم اعتبار اأّن الذين يقاتلون بدون زي ر�صمي اأو املتورطني يف ن�صاط اإرهابي اأو 

حرب ع�صابات يح�صلون على احلماية نف�صها التي يتمتع بها اجلنود يف الزي الع�صكري. ومع 

ذلك، من الوا�صح اأنه ميكن اإ�صاءة ا�صتخدام هاتني احلالتني لتربير الفظائع وانتهاك القواعد 

القانونية، وقد حدث ذلك.

تن�صاأ امل�صكلة اإىل حد كبري من حقيقة اأن االأوامر بارتكاب الفظائع نادرا ما يتم تاأطريها 

بهذه التعبريات. فاإن ال�صيا�صيني وكبار القادة االأكرث حكمًة اأذكى من اأن ي�صبح لديهم اأي �صجل 

قواعد  بع�ض  هناك  اأن  كذلك  و�صحيح  عنهم.  ت�صدر  قد  التي  امل�صبوهة  االأوامر  ببع�ض  دائم 

اال�صتباك غري الر�صمية التي ا�صتعملت من وقت الآخر. كما ميكن للمرتزقة والقنا�صني وم�صّغلي 

االأ�صلحة املرهوبة، مثل قاذفات اللهب، ف�صال عن اجلنود الذين ا�صت�صلموا بعد فوات االأوان، اأن 

يجري معاملتهم بعنف يف بع�ض االأحيان حتى بعد ا�صت�صالمهم، وقد حدث ذلك اأحيانا.

ومع ذلك، من املهم اأن اأ�صيف اأننا ن�صعر بالقلق هنا يف ما يخ�ض اأن�صطة االأفراد واجلماعات 

اأخالقية للعملية يف حد ذاتها. هذا عمل  اأو  يف العمليات. نحن ال نتعامل مع مربرات قانونية 

القيادة ال�صيا�صية، ومن اخلطر جدًا اأن يبداأ القادة الع�صكريون حماولة اإ�صافة اآراء اأخرى اإىل 

اآراء القيادة ال�صيا�صية يف هذه املجاالت.
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لقد �صددُت �صابقا على اأّن ال�صيا�صة الدفاعية هي اإىل حٍد ما �صل�صلة من الت�صويات اأمام ما ال 

ميكن جتنبه، كما اأّنها تنطوي على احرتام القوى غري املنقولة حيثما وجدت. اأعظم هذه القوى 

غري املنقولة هي ندرة املال، يف حني اأن م�صكلة ثانوية مهمة هي املعار�صة احلتمية التي تن�صاأ عن 

لة يف الواقع. اإنفاق االأموال املتح�صّ

يف نهاية املطاف، ال ميكن اأن تكون اال�صتعدادات الدفاعية عقالنية بالكامل. يختلف الدفاع 

اإح�صائي  اأ�صا�ض  على  اللذْين ميكن تخطيطهما  وال�صحة  التعليم  ال�صدد، مثال، عن  يف هذا 

عقالين. اإْذ تعرف هاتان االإدارتان عدد االأطفال الذين �صت�صبح اأعمارهم 11 �صنة يف غ�صون 

عدد  عن  جيدة  اإح�صائية  فكرة  اأي�صا  ولديهما  بالفعل.  ولدوا  الأنهم  مثال،  �صنوات،  خم�ض 

االأ�صخا�ض الذين يحتاجون اإىل عالج بالن�صبة اإىل مر�ض معني يف العام املقبل. ومن الوا�صح 

اأن نطاق عدم اليقني يف جمال الدفاع اأكرب من ذلك بكثري. من الناحية النف�صية اأي�صًا، تكون 

اال�صتعدادات الدفاعية �صعبة الأنها ت�صتند جزئيًا اإىل اخلوف، واخلوف من املعلوم، واخلوف من 

املجهول، واخلوف من �صعف »املرء« نف�صه.

لهذا ال�صبب، مل تكن هنالك اأبدا ميزانية اأو هيكلية قوة �صخمة ما فيه الكفاية ملن يقرتحها. 

يف الواقع، كما هو احلال مع خمدرات االإدمان، فاإن املزيد من املال واملزيد من القوى العاملة 

كل  اأن  اإىل  االإ�صارة  يف  اأرغب  ال  لكنني  اإ�صباعها.  من  بدال  ال�صهية  تغذي  املعدات  من  واملزيد 

تخطيط دفاعي يتم بطريقة غري ر�صيدة، اأو اأّنه يجب اأن يكون كذلك. يف الواقع، معظم اجلزء 

املتبقي من هذا الف�صل خم�ص�ض للطرق التي ميكن من خاللها جعل التخطيط ر�صيدًا اأكرث. 

اأ�صلوب علمي  اأي  ابتكار  يتم  دائما م�صار ذاتي. مل  النهاية هو  امل�صار يف  اأن  الوا�صح  لكن من 

لتحديد بنية القوة، و�صيكون من غري احلكمة توقع ظهوره يف امل�صتقبل. لهذا ال�صبب، فاإن ما يلي 

هو يف اجلوهر حتليل �صيا�صي واإجرائي لكيفية تقرير امليزانيات والربامج، وكيفية التمكن من 

تنفيذ العملية على اأف�صل وجه. وهو يختلف متاما عن التحليل القائم على املحا�صبة والتحليل 

االإداري الذي نراه غالبا.
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بقليل من  اأكرث  الدفاعي  التخطيط  يكون  ما  بالفعل، غالبًا  املال.  توافر  يبداأ مع  �صيء  كل 

اإيجاد الطريقة االأقل �صوءا ال�صتخدام التمويل املتوافر ا�صتخدامًا غري منا�صب. ال�صعوبة االأوىل 

الدفاع. وهناك  يكون عليه حجم ميزانية  اأن  لتقرير ما يجب  هي عدم وجود طريقة منطقية 

اجتاه قائم منذ اأمد بعيد وُمعتَمد على نطاق وا�صع مليزانيات الدفاع ال�صنوية وهو اال�صتحواذ على 

معدل يرتاوح بني 2% و3% من الناجت املحلي االإجمال للبلد. �صبب ذلك لي�ض وا�صحا متاما، 

لكن يبدو اأن اقت�صادات قليلة ميكنها احلفاظ على م�صتوى من االإنفاق اأعلى بكثري من ذلك على 

مدى �صنوات عديدة قبل اأن تعاين البالد بطريقة ما. غري اأن املوقف معّقد ب�صبب ثالثة عوامل 

رئي�صية: عدم وجود تعريف موحد للنفقات الدفاعية، وحقيقة اأن العالقة بني االإنفاق الدفاعي 

والناجت املحلي االإجمال عالقة ديناميكية بني رقمني متغريين، ووجود بع�ض االإيرادات اخلا�صة 

بامل�صرتيات الدفاعية خارج ميزانية الدفاع العادية يف بع�ض البلدان.

لي�صت عامال يف حتديد حجم ميزانية  االإجمال  املحلي  الناجت  املئوية من  الن�صبة  اأن  غري 

من  الدفاع  ميزانيات  حتديد  يجري  ما  غالبا  الواقع،  يف  العادة.  يف  بالغية،  كاأداة  اإاّل  الدفاع 

خالل اختبار �صيا�صي للقوة، ا�صتنادا اإىل املبلغ املُنَفق اأو املخ�ص�ض مليزانية العام ال�صابق واإىل اأي 

عوامل خا�صة قد تكون قد تدخلت منذ ذلك احلني. وب�صبب ذلك، فاإن الربامج الناجتة ت�صبه بيتا 

قدميا جدا: فقد جرى حتديث بع�ض االأجزاء واأ�صيف اإليها، بينما مّت التخلي عن اأجزاء اأخرى يف 

منت�صف الطريق، ومت التخلي عن اأي �صكل اأو خطة عامة معينة منذ فرتة طويلة. اإن امل�صار الذي 

يجري من خالله التو�صل اإىل ميزانية الدفاع هو انعكا�ض للطريقة التي تتعامل بها معظم البلدان 

مع قرارات االإنفاق العام، اأي كاختبار قوة بني وزارات املالية واالإدارات امل�صوؤولة عن االإنفاق.

من الناحية العملية، ت�صطر احلكومات اإىل و�صع �صيا�صات متناق�صة ب�صاأن االإنفاق العام. 

فهي، من ناحية، موجودة للقيام باأمور ويتم احلكم عليها جزئيا بناًء على اإجنازاتها. من ناحية 

اأخرى، فاإن تنفيذ االأمور يكلف املال وهي حتاول ب�صكل عام جتنب اإنفاق املال. وميكن اأن يكمن 

اقت�صادية،  اإيديولوجيا  وراء  ال�صعي  مثل  متنوعة،  اأ�صباب  من  اأكرث  اأو  �صبٍب  يف  االأخري  القلق 

اأو احرتام  اإجراء تخفي�صات �صريبية،  اأو الرغبة يف  اإر�صاء مقِر�صني اأجانب،  اإىل  اأو احلاجة 

الئقة  عامة  خدمات  على  باحل�صول  �صعداء  كونهم  رغم  الذين  للناخبني  املتناق�صة  الرغبات 

فاإنهم نادرًا ما يكونون على ا�صتعداد لدفع ثمنها. من الناحية النظرية، ينبغي حتديد ميزانية 

اأما من الناحية  اأن يتحمل.  اأ�صا�ض ما ميكن للبلد  اأخرى باملنا�صبة، على  الدفاع، وكل ميزانية 
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العملية فال توجد طريقة لتحديد م�صتوى القدرة على التحمل. يف النهاية، تكون اأحكام امليزانية 

�صيا�صية اأكرث منها اقت�صادية، وتعك�ض ما يعتربه اأ�صحاب ال�صلطة مهّما. قبل جيل اأو اأكرث، على 

ل دفع تكاليف زيادة الن�صاط االقت�صادي والعمالة بداًل  �صبيل املثال، كانت حكومات عديدة تف�صّ

من متويل ارتفاع معدالت البطالة. يف االآونة االأخرية، غالبا ما كان العك�ض اأ�صح، واالآن هناك 

موؤ�صرات اإىل اأن االأمور قد تكون على منعطف مرة اأخرى.

يتعقد امل�صار ب�صبب الرتكيز اليوم على النتائج املالية ال النتائج احلقيقية. اأعني بذلك اأنه 

قد جرى ا�صترياد ممار�صات الرقابة املالية من القطاع اخلا�ض على اأمل اأن حتل م�صكلة عدم 

كفاية املوارد يف القطاع العام. ومع ذلك، من املهم فهم الفرق االأ�صا�صي بني القطاعني.

القطاع اخلا�ض، على االأقل يف العامل االأنْكلو�َصْك�صوين، يهتم ب�صكل اأ�صا�صي باالأرباح، مبعنى 

اأنه مهوو�ض بالفرق بني النفقات واالإيرادات، وهو يبحث عن كل طريقة تزيد هذا االختالف، 

ت�صغيل  وت�صّكل حقيقة  بذلك.  بالقيام  االإيحاء  االأقل  اأو على  النفقات،  غالبًا من طريق خف�ض 

تخفي�صات  متابعة  �صتجري  اجليد.  املال  العر�ض  مع  باملقارنة  ن�صبيا  مهم  غري  اأمرا  ال�صركة 

النفقات بغ�ض النظر عن انعكا�صاتها على امل�صتقبل، و�صيتم ا�صتخدام جميع اأنواع »ال�صعوذات« 

املالية جلعل االإيرادات تبدو اأكرث مما هي عليه بالفعل. يف وقت كتابة هذا الن�ض، من الوا�صح 

اأن مثل هذه االإجراءات كارثية على املدى الق�صري: فهي ت�صجع على عدم االأمانة وحتى االإجرام، 

يف حني تقّو�ض قابلية ال�صركة على البقاء.

وحتى من حيث املبداأ، من الوا�صح اأنه ال ميكن ا�صتخدام االأ�صاليب نف�صها يف القطاع العام 

الذي يهتم ب�صكل اأ�صا�صي بالنتائج احلقيقية ولي�ض املالية. ولن ي�صّر �صوى بع�ض دافعي ال�صرائب 

اأن يعلموا اأن ح�صابات �صرائبهم قد مت اإ�صنادها اإىل �صركة خا�صة على بعد اآالف الكيلومرتات 

يف بلد ال يتكلم لغتهم. عدد قليل من اأهل االأطفال يف �صن املدر�صة �صيكون منبهرا ل�صماع اأن 

وزارة التعليم لديها فائ�ض يف ميزانيتها بف�صل �صيا�صتها العدوانية باإغالق املدار�ض. ويف اأف�صل 

حاالتها، ال تعدو مثل هذه التقنيات اأكرث من جمرد خلط االأموال جلعل الو�صع يبدو اأف�صل مما 

هو عليه يف الواقع. هذه االأ�صاليب ال تفعل �صيئا حلل امل�صكالت االأ�صا�صية، بل قد جتعلها اأكرث 

االإدارة  يتم ذكر  االأ�صباب، مل  لهذه  ال�صيطرة.  االأمور حتت  باأن  املريح  الوهم  �صوءا من خالل 

املالية على هذا النحو يف هذا الف�صل.

وزارة  يف  نف�صه  الوقت  يف  يجريان  اإدارينْي  م�صارْين  هناك  اإن  القول  ميكن  اجلوهر،  يف 

الدفاع، وهما:

بناء برنامج متوازن وتطبيقه *
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الن�صال من اأجل اإنفاق القدر امل�صموح به يف امليزانية احلالية ولي�ض اأكرث.

هاتان االأولويتان تتنازعان، لكن الثانية اأقوى بكثري من االأوىل، اإْذ ي�صهل قيا�صها كميا اأكرث 

القوة تكاليف  التي ت�صّكل يف احلقيقة م�صاألة تقدير. عالوًة على ذلك، حتمل بنية  من االأوىل 

ثابتة عديدة. ب�صكل عام، ي�صتغرق اإمتام م�صاريع املعدات وقتا، والبنية االأ�صا�صية متيل اإىل اأن 

اإر�صاء  اأجل  اأ�صا�ض »التعيني والت�صريح« من  تكون ثابتة، وال ميكن ت�صغيل القوات امل�صلحة على 

املحا�صبني. ويف حني اأن الرقم الدقيق يختلف من بلد اإىل اآخر، فمن الطبيعي اأن يتم االلتزام 

بحواىل 75% من نفقات الدفاع قبل بداية ال�صنة املالية. ولذلك، يجب اأن تاأتي اأي تخفي�صات 

يجب اإجراوؤها من ن�صبة ال 25% املتبقية من امليزانية، �صواء كانت النتائج منطقية اأم ال. وفيما 

�صتخ�ص�ض  النموذجية  الدفاع  ميزانية  من   %40 اإىل   %30 فاإن  املحددة،  املمار�صة  تختلف 

لتكاليف املوظفني. الن�صبة االأعلى �صتكون خم�ص�صة للجي�ض املحرتف. ورمبا ُتخ�ص�ض %30 

املجال  هذا  يف  املدخرات  نطاق  اأن  مع  الكربى،  واالأعمال  ال�صراء  الأعمال  اأخرى   %35 اإىل 

�صتبقى  ولكن  العقود،  منح  تاأجيل  موؤقت وميكن  ب�صكل  التوظيف  للغاية. ميكن جتميد  حمدود 

الوفورات  عبء  فاإن  وبالتال،  الكربى.  والتكاليف  العاملة  اليد  تكاليف  معظم  تكّبد  �صرورة 

25% و30% من امليزانية، وهي  اأن ياأتي من الن�صبة املتبقية البالغة بني  ق�صرية االأجل يجب 

املجال  هو  املجال  هذا  يكون  االأحيان  اأغلب  يف  احلالية.  الت�صغيل  تكاليف  جوهرها  يف  تغطي 

الغيار  قطع  توفري  اأو  التوظيف  اأو  التدريب  قطع  يوؤدي  اأن  املحتمل  غري  من  لالإنقاذ.  املخطئ 

اإىل اأي فائدة، اأو حتى توفري اأي اأموال على املدى الطويل. جتدر االإ�صارة اإىل اأنه، بوجه عام، 

كلما كانت ميزانية الدفاع اأ�صغر، ارتفعت الن�صبة املخ�ص�صة لتكاليف اليد العاملة، ما يحد من 

م�صاحة املناورة ب�صكل اأكرب.

اأكرر اأن الهو�ض باالإدارة املالية اأمر �صيئ لربنامج دفاعي منظم تنظيمًا جيدا. بالفعل، يكون 

الهّم هو قيا�ض االأرقام ولي�ض القيام مبهام. ومع ذلك، فهذه هي القيود التي يتعني على خمططي 

الدفاع اأن يعملوا �صمنها، و�صيهتم باقي الف�صل بكيفية اال�صتفادة من الو�صع على اأف�صل وجه. 

ميكن اعتبار املقاربات الثالث التالية املمكنة:

ح�صابات الفعالية من حيث التكلفة 

توازن اأكرب بني االلتزامات واملوارد

حت�صينات يف الُبنى وامل�صارات.

املقاربة الثانية هي الوحيدة التي لها القدرة الفعلية على التاأثري على الربنامج ب�صكل هائل، 

ولكني �صاأناق�ض كل مقاربة بدورها.

*

*

*

*
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املدَخالت واملخَرجات

هنا، غالبًا ما يجري طرح مفهوم »القيمة مقابل املال«. اإنها فكرة مفيدة ومن املهم و�صعها 

اأن  نف�صه  املفهوم  يفرت�ض  به.  مبالغ  ب�صكل  توؤخذ على حممل اجلد  ال  اأنها  االعتبار، طاملا  يف 

املال الذي ينفق )املدَخالت( ونتائج اإنفاقه )املخَرجات( على حد �صواء معروفة. وعرب درا�صة 

البدائل، ميكن، نظريًا، ن�صبة مدَخالت/خمَرجات حتديدًا اأف�صل باعتبارها اأف�صل قيمة مقابل 

املال.

اأن يكون  باملخَرجات �صليمة، واأن هذا يجب  املدَخالت  اأن فكرة حماولة ربط  �صك يف  وال 

االأ�صا�ض الختبارات املقارنة يف مقرتحات اإنفاق املال. لكن امل�صكالت تكمن يف التطبيق، على 

النحو املبني اأدناه.

نق�ض املعرفة: اأحيانا، يكون من املمكن اأن نكون متاأكدين اإىل حد ما من املدَخالت. 

لكن اأي م�صروع طموح، اأو اأي عملية �صراء من اخلارج، اأو اأي �صيء مل يتم اإنتاجه بعد 

يكلف دائمًا اأكرث من املتوقع. اإىل ذلك، فاإن بع�ض الوفورات يف التكاليف ال تظهر اإال 

على مدار فرتات زمنية طويلة. فمن املحتمل اأن تكّلف طائرة حديثة من نفقات دعم 

و�صيانة خالل وجودها ما يعادل ثالثة اإىل اأربعة اأ�صعاف كلفة �صرائها، يف حني اأن 

ما يتوفر يف جمال ما، كما يف اإغالق قاعدة بحرية مثال، غالبًا ما يظهر كنفقات يف 

مكان اآخر، كمثل مدفوعات ال�صمان االجتماعي. ومع ذلك، فاإن حاالت عدم اليقني 

ع املخَرجات تكون اأكرب، حيث اأنه من امل�صتحيل معرفة كيفية  التي ينطوي عليها توقُّ

اأداء املعدات حتى يتم ا�صتخدامها فعال.

الهيمنة املالية. يرتتب على ما �صبق اأنه ب�صبب عدم �صهولة حتديد التكلفة، ومبا اأّن 

ت�صكل  ال  املال«  مقابل  »القيمة  فاإن  معروف،  اأمرا غري  ت�صّكل  الفعالية يف جوهرها 

اأبدا قيا�صا دقيقًا وقد تكون يف الواقع غري جمدية. من الناحية العملية، من املغري 

االفرتا�ض اأن احلل االأرخ�ض هو االأكرث فعالية من حيث التكلفة، وغالبًا ما يكون هذا 

هو االأ�صلوب املتبع يف اتخاذ القرار.

من  امل�صتفيد  فاإن  لذلك   ،77 مالية  خمَرجات  ُتنتج  ال  احلكومات  اخلفية.  االفرتا�صات 

اأن التغيريات يف املدَخالت املالية  78، يف حني  اال�صتثمار يكاد يكون دائما نظريا يف طبيعته 

لي�صت َمرئية وح�صب، بل هي اأي�صا ذات اأهمية �صيا�صية. عمليا، متيل جدوى التكلفة اإىل اأن تكون 

و�صيلة لتقلي�ض الوظائف واخلدمات حتت غطاء عملية تبدو تر�صيدا.

*

*
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وبالرغم من هذه املحاذير، يبقى هناك بع�ض الطرائق عموما ملقارنة املدَخالت باملخَرجات، 

كما �صنناق�ض الحقا يف هذا الف�صل.

اللتزامات واملوارد

يعود ال�صبب املعتاد يف االأزمات امل�صتمرة يف برنامٍج للدفاع اإىل عدم التوازن بني االلتزامات 

واملوارد، وهذا يحدث ل�صبب من ال�صببني الرئي�صيني التاليني:

رغبة �صيا�صية يف و�صعية دفاعية ال ميكن حتقيقها باملال املتاح

رغبة �صيا�صية يف التم�صك باالأدوار واملهام الدفاعية التي مل يعد من املمكن حتمل 

اأكالفها.

املالية لن حتل  االإجراءات  يتم ت�صحيحها.  اأزمات دورية حتى  تنتج  مثل هذه االختالالت 

امل�صكلة، كما ال يعالج ال�صماد الال�صق النزف الدموي احلاد، بل من املرجح يف الواقع اأن تزيد 

هذه االإجراءات االأمر �صوءا. ميكن اأن يوؤدي اال�صتخدام الر�صيد للموارد اإىل تخفيف امل�صكلة، 

غري اأنه لي�ض حاًل طويل االأمد.

هنالك بالطبع حوافز قوية ملحاولة القيام اأو االحتفاظ باأدوار ال ميكن متويلها ب�صكل كاٍف. 

وغالبًا ما يكون التخلي عن القدرة اأو التواجد يف اخلارج اأمرًا مربكًا �صيا�صيًا، وقد يكون هناك 

اأ�صباب �صيا�صية قوية  اأو دول قوي لعدم القيام بذلك. وباملثل، قد تكون هناك  اإقليمي  �صغٌط 

لالنخراط يف منطقة عمليات جديدة، حتى لو مل تكن القدرة موجودة فعاًل، فمن ال�صعب اأن 

ت�صرح للنا�ض عن الرغبة يف لعب دوٍر يف عمليات حفظ ال�صالم التابعة لالأمم املتحدة يف حني 

ال ت�صتطيع حتمل تكاليف ذلك. الرد املعتاد هو الطلب من اجلي�ض اأن يقوم باملزيد مبوارد اأقل، 

ونتيجة ذلك هي تدهور بطيء يف القدرات على جميع االأ�صعدة.

الهيكليات وامل�سارات

يكون لدى املخططني الناجحني تركيز وا�صح على ما يحاولون حتقيقه، وهم ي�صممون على 

اأن هناك عددًا من البلدان  اأن ي�صاعدهم برنامج الدفاع يف حتقيقه. يبدو هذا وا�صحا، غري 

يف جميع اأنحاء العامل حيث تطورت هيكليات القوة ب�صكل ع�صوائي وعلى اأ�صا�ض من اال�صتجابة، 

*

*
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وبالتال حيث ال يجري اإنفاق امليزانيات على نحو فاعل كما ينبغي االإنفاق اأن يكون. من ناحية 

اأخرى، هناك دول تنتج قدرا كبريا من القدرة الدفاعية )خمَرجات( من مدَخالت متوا�صعة 

ن�صبيا. ومن االأمثلة على ذلك كٌل من ال�صويد و�صنغافورة اللتني جلب تركيزهما على جمموعة 

لة متويال كافيا قدرًة هائلة يف املجاالت التي حتتاجان اإليها. يف املقابل،  حمدودة من املهام مموَّ

ال يزال من غري الوا�صح اأين ذهبت االأموال الهائلة التي اأ�صيفت اإىل ميزانية الدفاع االأمريكية 

لغيت فيما بعد، 
ُ
يف ال�صنوات االأخرية. فقد جرى اإنفاق جزء منها ب�صكل ع�صوائي على برامج اأ

يف حني اختفى الكثري منها بب�صاطة يف عقود دعم لوج�صتي للقطاع اخلا�ض، عقود �صخمة وغري 

حمددة بدقة.

والت�صليح.  والرتقيع  االأزمات،  اإدارة  خالل  من  هي  القوة  لتخطيط  املعتادة  الطريقة 

اأحدث  اأوقاتهم يف حماولة التاأقلم مع  يق�صي امل�صوؤولون املدنيون والع�صكريون امل�صغولون كافة 

التخفي�صات املالية، ما يوؤدي اإىل اأنه مبجرد اأن تهداأ االأمور فال اأحد يعرف حقا اأين بات برنامج 

الدفاع نف�صه. يف املقابل، فاإن هذا النوع من ممار�صة الذعر غالبًا ما يزيد من تكاليف ميزانية 

الدفاع. على �صبيل املثال، اإن تو�صيع عمليات ال�صراء، وهو اأمر احتياطي قدمي جيد يف حاالت من 

هذا النوع، يزيد ب�صكل عام من التكلفة االإجمالية للم�صروع مبرور الوقت.

اأما الطريقة التقليدية يف الربجمة الدفاعية، فيمكن و�صفها باأنها طريقة التحكيم. �صتطرح 

جمموعات امل�صالح الر�صمية املختلفة قوائم رغباتها التي �صتتجاوز يف املجموع اإجمال االأموال 

املتاحة. وعلى الرغم من املواقف واّدعاءات ال�صرر ال�صديد مل�صالح الدولة اإذا مت قطع م�صروع 

واحد، فاإن اأمرًا ما يجب اأن يوازن امليزانية. و�صيعود الف�صل يف االعتمادات النهائية اإىل قوة 

ال�صخ�صية وقوة ال�صغط اأكرث من قوة املنطق، ويجب اأن تكون هناك على االأقل حماولة لتطبيق 

البوؤ�ض املت�صاوي على كل جمال وظيفي. اإىل ذلك، فاإن التخفي�صات تقع عادة يف عامل املمكن، 

ولي�ض املرغوب فيه. وُتعترب هذه الدورة ب�صكل عام و�صفة للم�صكالت امل�صتمرة، حيث ال يجري 

فعل اأي �صيء يجعل الربنامج يف حالة توازن اأف�صل من �صنة اإىل اأخرى.

ب�صياغته من  التحكم  �صحب  اأجل  نف�صه من  الربنامج  بنية  التعمق يف  اأف�صل هي  طريقٌة 

االأ�صلحة تقدمي  لت�صويته. وبطبيعة احلال، �صتوا�صل  الدفاع  االأ�صلحة، واإعطائها ملوظفي وزارة 

متطلباتها، غري اأن املوظفني املركزّيني وحدهم �صيتولون م�صوؤولية تركيب الربنامج. وهذا من 

�صاأنه اأن يجعل مهمة االإبقاء على توازن االلتزامات واملوارد يف ما بينها اأ�صهل بكثري.

وبافرتا�ض التمّكن من اتباع هذا امل�صار، فاإن املكّون املفقود يف ت�صغيل برنامج دفاع ناجح 

هو اأن ال�صيا�صات والربامج يجب اأن يتم اإقرارها معا، ومن قَبل االأ�صخا�ض اأنف�صهم. قد يبدو 
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هذا وا�صحا، ولكن يوجد ميل كبري لدى الطرفني نحو اأن يكونا مف�صولنْي. يجب اأال يكون الرابط 

بينهما رابطًا عاّما فقط، بل يجب فر�صه على كل م�صتوى من التفا�صيل. فاملطلوب هو جمموعة 

من افرتا�صات التخطيط، ي�صوغها موظفون م�صرتكون يف اخلدمة وم�صت�صارون مدنيون، ويواَفق 

عليها الوزراء. بعد ذلك، يتم تعميم وثيقة مع تعليمات �صارمة باأنه يجب احت�صاب كلفة كل ما يف 

الوثيقة وال �صيئ غري ذلك. اأب�صط طريقة لتمثيل العملية االأ�صا�صية هي كما يلي:

الهيكليات  توؤديها  لكي  العملية  املهام  من  �صل�صلة  اإىل  ال�صيا�صات  ترجمة  يجب 

الدفاعية.

ت�صتلزم هذه املهام تطوير قدرات معينة اإذا كان �صيجري تنفيذها.

يجب ترجمة هذه القدرات اإىل هيكليات قوة حمددة مكلفة بتنفيذ املهام.

يجب اأن تكون هيكليات القوة هذه جمهزة الأداء مهامها من خالل برنامج م�صرتيات 

متما�صك.

فالوقائع،  واحد.  اجتاه  يف  لي�ض  امل�صار  هذا  اأوال،  هنا.  للتطبيق  قابالن  الن  موؤهِّ هنالك 

كاالأموال املتاحة وال�صورة ال�صيا�صية االأو�صع والقوى والقدرات املوجودة اأ�صال، يجب اأن توؤخذ 

يف االعتبار قبل بدء التمرين. ثانيا، هذا امل�صار لي�ض مهتما بكليته بتطوير القدرات العملياتية 

املعلومات  حتليل  يف  حم�صنة  قدرة  اإىل  حاجة  ُينتج  اأن  متاما  املمكن  من  اإذ  وح�صب.  للجي�ض 

اال�صتخبارية، اأو اإىل مزيد من امللحقني الدفاعيني يف اخلارج، اأو اإىل مزيد من اخلرباء للتعامل 

مع و�صائل االإعالم.

اإحدى املنافع العر�صية لهذا النوع من املقاربات هي اأنها تك�صف عن التناق�صات واالزدواجية 

اأن ينخرط كل من �صالحي اجلو والبحرية  املثال، من املمكن متاما  االأ�صلحة. على �صبيل  بني 

املهام مما ميكن تربيره كنتيجة  املزيد على هذه  اإنفاق  واأن يجري  يف مهام حماية خارجية، 

لذلك، علما اأن املهام قد ال يكون قد جري تعريفها اأو الدفاع عنها �صد التدقيق. كما اأنه من 

غري املحتمل اأن يكون كل �صالح على علم تام مبا تقوم به االأ�صلحة االأخرى. وميكن للموظفني 

املركزيني املحايدين، بوجود عن�صر مدين قوي، اختبار �صالحية املقرتحات املقدمة: »كم مرة، 

ال�صنوات  يف  الطريقة  بهذه  فقدمت  طائرة  وكم  البحر؟  فوق  طائراتكم  تتدرب  اجلرنال،  اأيها 

اخلم�ض املا�صية؟«

ما اإن يتم االتفاق على هذه املهام ويجري تقييم م�صتوى املجهود املبذول، ميكن اأن يجري 

تقدير تكاليفها مع العلم باأنه ال ُينفق مال على اأي �صيء مل يح�صل تربيره بالكامل. )بالطبع، 

�صيكون هناك قدر اأقل من الدقة يف ما يتعلق بنفقات معينة يف جمال الدعم والتدريب، ولكن 

*

*

*

*
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حتى هنا، �صوف يكون ممكنا احل�صول على فكرة جيدة عّما يحدث.( ويف هذه املرحلة، ي�صتطيع 

املرء اأن يعطي ب�صكل منطقي تكاليف تقريبية للحفاظ على جماالت القدرة وتعزيزها، وهو ما 

يحتاج �صانعو القرار اإىل معرفته، ولي�ض حجم ميزانية �صالح حمدد. لي�ض من املمكن نقل املوارد 

من احلماية احلدودية اإىل ن�صر قوات حفظ ال�صالم ما مل ُيعرف ما ُينفق على كل منها، على 

االأقل ب�صكل تقريبي.

اختيار الأ�سلحة

املعدات  اإن  جديدة.  دفاعية  اأنظمة  �صراء  على  خا�ض  ب�صكل  نف�صها  االعتبارات  تنطبق 

الدفاعية مكلفة للغاية يف هذه االأيام اإىل درجة اأنه ال يوجد عذر لعدم اإجراء تقييم جيد ملا هو 

مطلوب ومتى. ولكن هذا الهدف يعرقله دائما وجود مغالطتني يف كل مكان لدى اأولئك الذين 

يكتبون متطلبات العمليات، وهما مغالطة اال�صتكمال ومغالطة املثل باملثل.

مغالطة اال�صتكمال هي اأن املعدات املوجودة االآن يف اخلدمة يجب ا�صتبدالها ب�صيء مماثل، 

ولكن اأف�صل. يكون هذا �صحيحًا يف كثري من االأحيان، ولكنه لي�ض �صحيحًا بال�صرورة وال يجب 

افرتا�صه. ومبا اأن التكلفة احلقيقية للمعدات تزداد باطراد، فمن الوا�صح اأنه ال ميكن حتمل 

اال�صتبدال الكامل لكل �صيء. والنتيجة املعتادة هي االنكما�ض الثابت يف املخزون، حيث يجب اأن 

تبقى املعدات القدمية لفرتة اأطول. اأما مغالطة املثل باملثل، فهي اأن املعدات املوجودة يف جردة 

بلٍد جار اأو عدو حمتمل يجب اأن ُتقاَبل مبعدات مماثلة. مرة اأخرى، قد يكون هذا �صحيحا، ولكن 

هناك حاالت عديدة يكون فيها االأمر �صعبا اأو م�صتحيال، وخ�صو�صًا يف الدول ال�صغرية.

بدايته. ففي حال  النقا�ض بدال من  للبدء من منت�صف  نتيجة  املغالطتنْي هي  كٌل من هاتني 

اتباع املنطق املبني اأعاله، فمن الوا�صح اأنه يجب املرور بثالث مراحل قبل اختيار املعدات، وهي:

البّت يف املهمة

حتديد كيفية تنفيذ املهمة

اتخاذ قرار ب�صاأن القدرة على احل�صول عليها

البت يف املعدات املُراد �صراوؤها.

�صتتاأّتى املهمة عن ال�صيا�صة املتفق عليها واالفرتا�صات الناجتة عن التخطيط على النحو 

املبني �صابقا. اأّما م�صاألة القدرة، فهي اأكرث �صعوبة. على �صبيل املثال، اإذا ما تورطت دولة يف 

*

*

*

*
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اأن�صطة حفظ ال�صالم، ميكن القول اإن القوة اجلوية ينبغي اأن تبّدل و�صائل نقلها احلالية ق�صرية 

ال�صفن  ا�صتئجار  منطقّيا  �صيكون  اأنه  الواقع  يف  ُي�صتنتج  قد  ولكن  املدى.  بعيدة  باأخرى  املدى 

والطائرات بح�صب االقت�صاء ونوع العمليات املتوخاة.

يجب اأال تكون عملية تقرير كيفية تنفيذ املهمة معقدة ب�صكل خا�ض. يف احلالة اأعاله، قد 

يطرح املرء اأ�صئلة مثل التالية:

كم من املهمة ميكن للطائرات احلالية تلبيته؟

هل يجب ا�صتبدال الطائرات احلالية يف اأي حال؟

هل هناك اأ�صباب اأخرى وراء احلاجة اإىل طائرات اأكرب؟

هل هناك خيارات اأخرى يف تنفيذ املهمة؟

ما مدى احتمال اأن يكون من املمكن ا�صتئجار ال�صفن / الطائرات وما هي التكلفة؟

�صيكون من املمكن، عادًة، اإجراء تقييمات عامة للتبعات املالية والت�صغيلية لكل عملية، ولكن 

�صيت�صح على الفور اأي�صا اأن مثل هذه املقارنات ال ميكن عقدها اإال من قبل هيئة حمايدة، واإال 

فاإن العملية �صوف تتدهور لت�صبح جمرد عملية تناف�صية يف ح�صد الدعم.

يكون  قد  املعدات.  اختيار  �صوؤال  االإجابة عن  تبداأ  اأن  »الكيفية«، ميكن  تت�صح  اأن  ومبجرد 

هذا االأمر معّقدا اإىل حٍد كبري، ولكنه غري م�صتحيل اإذا جرت مقاربته بطريقة منطقية. نقطة 

االنطالق، بو�صوح، هي امل�صتلزمات. يجب النظر اإىل هذا االأمر ب�صكل واقعي لتفادي املبالغة 

لت�صجيع مثل هذه  و�صيلة مفيدة  اللجان هي  الوارد دوما.  االإغراًء  وهو  املوا�صفات،  يف حتديد 

وموظفيهم  املنف�صلني،  ولكن  امللّمني،  امل�صتقلني  املراقبني  جلنة  الأع�صاء  ميكن  كما  الواقعية. 

اختبار بع�ض االقرتاحات املقدمة من اأجل املتانة. )»اأنت تقول اإنك بحاجة اإىل جهاز ال�صلكي 

يرفع الرتددات 500 مرة يف الثانية. لكن هذه االأجهزة اأغلى بكثري من االأجهزة التي ت�صل فقط 

اإىل ن�صف االعتيادي. ا�صرحوا ما هو الفرق العملياتي العملي.«(

اأي نوع بالت�صنيع الذاتي يف مرافق  للوفاء مبتطلبات من  منطقيًا، تق�صي الطريقة املثلى 

تقع حتت ال�صيطرة. وبهذه الطريقة، ميكن للمرء احل�صول على ما هو مطلوب بال�صبط عندما 

يكون مطلوبا وبالكميات املطلوبة. كما اإن ذلك ُيجّنب املناف�صة املطَولة واملكلفة، وجميع التكاليف 

يتعنّي  النفقات  وهذه  اخلا�صة،  والطائرات  امل�صوؤولني  ونفقات  والت�صويق،  للدعاية  االإ�صافية 

تكاليف  اليوم  تتحمل  اأن  ميكنها  البلدان  من  قلة  اإن  غري  جميًعا.  دفعها  ال�صرائب  دافع  على 

البنية التحتية الالزمة لتحقيق ذلك. وحتى لو اأمكن ذلك، فهذا لي�ض النهج ال�صيا�صي الرائج 

حاليا. لذا، من الناحية العملية، يتعني على الدول اأن تتحمل تقلبات ال�صوق، يف ما عدا بع�ض 

*

*

*

*

*
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اال�صتثناءات القليلة.

هذا يعني عمليا وجوب االختيار ِمْن بني االأنظمة املعرو�صة، اأكانت تفي باملتطلبات متامًا اأم 

ال. اإن عدد منتجي املعدات الدفاعية الرئي�صية يرتاجع، ويف جماالت عديدة، ترتاجع خيارات 

اأنظمة  . اإىل ذلك، ال ت�صتطيع �صوى �صركات قليلة حتمل كلفة تطوير 
79

اأي�صا االأنظمة كل عام 

امل�صلحة  القوات  ت�صتخدمه  ما  غالبًا  ي�صبه  معرو�ض  هو  ما  اأن  يعني  ما  للت�صدير،  خم�ص�صة 

رة. مل تزل وترية التطور التكنولوجي الع�صكري على هذه ال�صاكلة عرب ال�صنني حتى  للدولة امل�صدِّ

اأّن الفجوة تتزايد با�صتمرار بني ما ت�صتعمله الدول املنتجة نف�صها وما هو منا�صب لدولة جديدة 

تغامر بقدرات جديدة. فالرغبة الطبيعية عند الدول يف �صراء اأف�صل ما ميكنها حتمل كلفته 

غالبًا ما توؤدي اإىل كوارث يف العمليات ال�صرائية واللوج�صتية، حيث يجري ت�صليمها معدات تكون 

�صيانتها معقدة ومكلفة للغاية.

من املهم احلفاظ على فكرة التنا�صب يف اأداء املعدات. اإذا كان اأحدهم يحتاج اإىل طائرة 

نقل يبلغ مداها األف كلم، فال داعي لالإنفاق اأكرث على طائرة يبلغ مداها 1500 كلم، ما مل يكن 

هناك يقني مطلق اأنه ميكن ا�صتخدامها. وكثريًا ما يحدث اأن يتحول اجلي�ض تدريجيًا اإىل اأدوار 

جديدة باهظة الثمن ملجرد اأنه اكت�صب قدرة جديدة. من ناحية اأخرى، ميكن اأن يكون جذابًا 

اإذا كان نظام حتديد  اأقل. على �صبيل املثال،  اأثبت فاعليته، حتى لو كانت قدرته  �صراُء نظام 

املواقع »م ك1« �صيعطي موقع ال�صخ�ض يف حدود 5 اأمتار، فهل ي�صتاأهل االأمر حقا �صراء »م ك2« 

الذي ال يزال يف مرحلة الت�صميم والذي �صيقلل اخلطاأ اإىل مرت واحد؟ ما مل يكن املرء يعتزم 

الدخول اإىل عامل ال�صواريخ البالي�صتية العابرة للقارات، فمن �صبه املوؤكد اأن اجلواب هو ال.

يف معظم احلاالت، �صُتعر�ض على البلد جمموعة متنوعة من املنتجات املناف�صة، و�صتكون 

بالن�صبة  الكفاية  فيه  مبا  �صعب  بينها  فاالختيار  منها.  كّل  يف  للغاية  خمتلفني  واالأداء  التكلفة 

طاغيا.  يكون  اأن  ميكن  فاالأمر  املجال،  هذا  يف  امل�صتجدة  للدول  بالن�صبة  اأما  اخلبرية،  للدول 

وقد جرى بالفعل عر�ض بع�ض املوؤ�صرات، وقد تكون هذه حلظة منا�صبة جلمعها معا. اإن �صل�صلة 

االأولويات املحتملة ميكن اأن تكون كما يلي:

كونوا متاأكدين متامًا من القدرة املطلوبة.

انظروا اإىل طرق خمتلفة لتلبية امل�صتلزمات.

ال تنبهروا بوعود االأداء املتفوق.

تاأكدوا من اأن قوة الدفاع قابلة لال�صتخدام والتدريب عليها.

انتبهوا اإىل تكاليف الدعم وال�صيانة وم�صاكلهما.

*

*

*

*

*
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كونوا على دراية باأن كل ما يتم �صراوؤه يجب اأن يدوم لفرتة طويلة.

هنالك طرق متنوعة ملقارنة اأ�صعار واأداء املعدات، وبع�ض هذه الطرق متطور للغاية. تكمن 

املهني ميكن  ولكن احلكم  الفر�صيات.  تعتمد على  املقارنات  اأّن جميع  ما يف  اإىل حٍد  امل�صكلة 

اأن ي�صاعد يف كثري من االأحيان على تقليل ال�صك. ويبقى من املمكن دائمًا تقييمات على نطاق 

على  املعقولة.  االأحكام  بع�ض  اإىل  يوؤدي  اأن  �صاأنه  من  وهذا  والقدرات،  التكاليف  تتناول  وا�صع 

�صبيل املثال، اإذا جرى تقدمي نظامني م�صادين للدبابات، اأحدهما مًيتلك قوة اخرتاق اأكرب من 

االآخر، فاإن ال�صوؤال االأول الذي يطرح نف�صه هو: »هل هذا ي�صنع فرقا؟« اإذا كان النظام االأقل 

قوة لن يهزم دروع دبابات عدوكم، فاإن �صراء هذا النظام، اإذن، م�صيعة للمال بغ�ض النظر عن 

مدى رخ�صه. اإذا كان النظامان �صيوؤديان املهمة، فا�صرتوا عندها االأرخ�ض. اإذا كانت جمموعة 

اأجهزة ال�صلكية تقدم اأداًء فائقا ب�صعر م�صاعف، يكون من احلكمة اأن حتاولوا حتديد الفرق يف 

االأداء بطريقٍة ما. وقد يكون من ال�صعب حتديد الفرق بدقة، ولكن يف حال كان فارق االأداء 

جوهريا، فاإن املعدات االأكرث كلفة تكون جديرة باالعتبار، اأما اإن كان الفرق غري جوهري فينبغي 

عدم اأخذها يف االعتبار. الحظوا اأن التعريف الر�صمي لتعبري »جوهري« غري مطلوب لهذا النوع 

من املقارنة. 

ومبا اأّنه ُيتوّقع من املعدات الع�صكرية اأن تدوم جياًل اأو اأكرث، فقد ال تكون تكلفة اال�صتحواذ 

تكاليف  تاأخذ  التي  احلياة  مدى  التكلفة  ي�صمى  ما  وي�صّكل  حال.  اأي  على  جدا  مهمة  امل�صبق 

ال�صيانة والتطوير يف االعتبار، اأ�صا�صا اأف�صل بكثري للقرارات.

اإىل  ال�صراء حتتاج  العملياتية فقط. لكن قرارات  االآن من حيث القدرة  لقد حتدثُت حتى 

اإحدى الطرائق  اإن �صراء االأنظمة الدفاعية هو  اأخذ العديد من العوامل االأخرى يف االعتبار. 

اإذا ا�صتوفى عدد من االأنظمة  التي متّكن الدول ال�صغرية من ممار�صة قدر كبري من النفوذ. 

املتطلبات، فيجب عندها اأن ي�صتند القرار اإىل عوامل اأخرى، مثل ما يلي:

التعوي�ض والرتخي�ض للت�صنيع

توافر التمويل

فوائد �صيا�صية و�صناعية مرتبطة

اإمكانية التبادل التجاري.

التفاو�صي يف  موقفها  ُت�صعف  العوامل  لتغطية هذه  ا�صرتاتيجية  ال متتلك  التي  الدولة  اإن 

�صوق اأ�صبح االآن و�صيبقى لفرتة متحيزا ب�صكل ملحوظ ل�صالح امل�صرتي. بالطبع، ميكن اأن يكون 

نهاية  يف  علميًا.  بذلك  القيام  فعاًل  املمكن  من  لي�ض  اأنه  وال�صيما  حتديا،  العوامل  جميع  دمج 

*

*

*

*

*
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ومنطقيا  وا�صحا  م�صارا  اأن  اإال  ذاتية.  اأحكام  على  املختلفة  العوامل  تقييم  نظم  تعتمد  االأمر، 

ي�صمل كافة اأولئك الذين لهم م�صلحة يف االأمر غالبا ما يتمخ�ض عنه رابح.

يكمن جزء من ال�صعوبة يف اأّن الدول التي ت�صرتي معدات دفاعية غالبًا ما ال تدرك مدى 

قوة موقفها. فالبلد ال�صغري الذي يطلب �صت طائرات هليكوبرت قد يغمرها اهتمام ال�صركات 

القول  يبقى  النهاية،  يف  ولكن  خاطئ.  قرار  اتخاذ  احتمال  بالرهبة  ي�صعر  وقد  واحلكومات، 

اأن يحقق وفورات  ال�صراء  التح�صري لعملية  االإ�صايف يف  الوقت  للعميل، وميكن لبع�ض  الف�صل 

هائلة فيما بعد، كما ي�صمن احل�صول على املعدات املنا�صبة.

التوجيهات يف  بع�ض  تقدمي  بالفعل  وقد جرى  املرء.  يريده  ما  االأهم هي حتديد  الق�صية 

هذا ال�صدد، ولكن يلزم التاأكيد مرة اأخرى على اأّن حتديد الهدف واحلفاظ عليه هما املطلب 

الرئي�صي الأي برنامج �صراء. فقد يتم تقدمي �صيء بقدرة اأقل بكثري مما هو مطلوب، ولكن ب�صعر 

منخف�ض للغاية. يجب مقاومة اإغراء �صرائه بنف�ض الطريقة التي ينبغي بها مقاومة اإغراء �صراء 

�صيء ذي قدرة اأكرب مما حتتملون وقد يكون اأي�صا معقدا اإىل درجة متنع ت�صغيله ب�صهولة. وقد 

تقدم الدول املوردة تهديدات ووعودا يف حماولة جلعلكم تغريون راأيكم.

وكما يف اأي مكان اآخر، �صر النجاح هو يف املحافظة على املبادرة. اإذا كنتم قد قررمت بالفعل 

املوردة.  الدولة  ا�صتخراجها من حكومة  التي ميكنكم  التنازالت  النظر يف  فعليكم  تريدون  ما 

تتناف�صا على تقدمي  لكي  التحايل على احلكومتني  ينفع، فعليكم حماولة  اإذا كان كال خيارين 

ما  ب�صاأن  اتخاذ قرار  اأف�صل �صفقة. قبل كل �صيء، يجب  لكم  مناق�صات ومعرفة من �صيقدم 

الذي تريدون باالإ�صافة اإىل املعدات نف�صها. هل هو متويل تف�صيلي، اأو تدريب جماين، اأو ت�صنيع 

حملي، اأو تبادل جتاري، اأو �صفقات متكافئة وخدمات �صيا�صية؟ الدولة التي تقرر ما تريد وتلتزم 

بذلك القرار ميكن اأن حتقق مبلغا ملحوظا.

التعاقد مع جهات خارجية

اأخريا، يجب اأن يقال �صيٌء ما عن طريقة نقل العمل من قطاع الدفاع اإىل اأيدي ال�صركات 

مبجملها،  احلكومة  مع  احلال  هو  كما  الدفاع،  قطاع  من  كبريا  جزءا  اأن  حني  ويف  اخلا�صة. 

ر ل�صبب عملي وهو اأن القطاع اخلا�ض غري قادر اأو غري راغب يف القيام باملهام املطلوبة،  تطوَّ

فاإن الفكرة االأخرية وهي التعاقد على اخلدمات مع جهات خارجية ا�صتندت اأ�صا�صا اإىل مبادئ 

اإيديولوجية. وقد قيل اإن القطاع اخلا�ض اأكرث كفاءة بطبيعته من القطاع العام واأن وفورات يف 
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الفعلية  كانت احلجة  اإىل جهات خارجية.  اإ�صناد مهام معينة  �صَتنتج حتما من طريق  التكلفة 

معقدة ونظرية، وال حتتاج اإىل ا�صتيقافنا هنا، ولكنها بالتاأكيد مل تكن حجة ت�صتند اإىل اخلربة 

نظرا لعدم وجود خربة اأ�صبق ت�صتند اإليها.

حا�صمة،  غري  االأدلة  اأن  هو  تقدميه  ميكن  الذي  لطفًا  االأكرث  احلكم  فاإن  جيٍل،  مرور  بعد 

الأ�صباب لي�ض اأقلها اأننا ال نعرف ما الذي كان �صيحدث لو مل يجِر اتباع م�صار اال�صتعانة مب�صادر 

خارجية. من االأ�صهل اأن نرى اإىل �صيا�صة اال�صتعانة مب�صادر خارجية على اأنها انعكا�ض ملزاج 

�صيا�صي يت�صاءل االآن، اأكرث منها ممار�صة جدّية يف زيادة الكفاءة. ومع ذلك، فاإن تلك الدول 

التي تفكر يف الذهاب يف هذا االجتاه، اأو تت�صاءل عّما اإذا كانت اخلطوات التي اتخذتها حكيمة 

بالفعل، جدير بها اأن تتذّكر املحاذير التالية:

قب�صة املوّرد: ب�صكل عام، تدير احلكومات اخلدمات بتكلفة منخف�صة وبكفاءة مقارنًة 

بالقطاع اخلا�ض. وهي تتعر�ض ل�صغوط توظيف وتكلفة ثابتة و�صديدة، وتدفع عموما 

ملوظفيها اأقل من القطاع اخلا�ض. بالتال، من غري املحتمل اأن تقوم �صركة خا�صة، 

مبقارها املرتفة، ومديريها التنفيذيني الذين يتقا�صون اأجورًا عالية، وحاجتها اإىل 

حتقيق اأعلى اأرباح ممكنة مل�صاهميها، با�صتيعاب كافة هذه التكاليف يف نف�ض الوقت 

الذي تقدم فيه خدمة اأرخ�ض من نف�ض امل�صتوى. فال�صركات ت�صتخدم عادًة واحدة 

العقد  اأخذ  هي  االأوىل  اال�صرتاتيجية  لتتقّدم،  كليهما،  حتى  اأو  ا�صرتاتيجيتني،  من 

ب�صعر التكلفة اأو اأقل، ثم رفع ال�صعر عند جتديد العقد. والثانية هي اال�صتيالء على 

واالأجور  اخلدمة  م�صتوى  وخف�ض  املوظفون،  ذلك  يف  مبن  القائمة،  التحتية  البنية 

وظروف العمل. ال ُتعترب اأّي من هاتني اال�صرتاتيجيتنْي مفيدة ب�صكل خا�ض للعميل، 

اال�صتمرار يف  االأ�صهل  املوّرد عندئٍذ، فمن  اأ�صبح معتمدا على  العميل  اأّن  ولكن مبا 

والبدء  باخلطاأ  االعرتاف  من  بداًل  الثمن،  باهظة  اأو  امل�صتوى  دون  تكون  قد  خدمة 

بامل�صار من جديد.

فقدان املرونة: من امل�صكالت املت�صلة اأّن ال�صبب املعتاد للتعاقد على اخلدمات هو تخفي�ض 

التعريف ينطوي  التخل�ض من موظفني. لكن فقدان موظفني ح�صب  فاتورة االأجور عن طريق 

على خ�صارة خربة. هذا هو املعروف با�صم م�صكلة العميل الذكي. على �صبيل املثال، اإذا قمتم 

بت�صليم جميع اأنظمة الكمبيوتر اخلا�صة بكم اإىل موؤ�ص�صة خارجية، عندها اإما اأن تتخل�صوا من 

خرباء الكمبيوتر لديكم، ما يعني اأنكم ال متلكون فكرة كافية عما يقوم به املوّرد اأو اإذا ما كان 

يقوم بذلك ب�صكل �صحيح، اأو االحتفاظ بهم وعدم حتقيق وفورات. يف بع�ض العمليات، قد يكون 

*
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اأن يكون التعاقد مع جهات خارجية  فقدان املوظفني اخلرباء مقبواًل. على �صبيل املثال، يجب 

وينتقل  اأزمة،  تواجهوا  اأن  اإىل  االأوقات،  معظم  يف  كاٍف  ب�صكل  موؤمنًا  الطعام  تقدمي  لعملية 

ق�صمكم اإىل العمل على مدار 24 �صاعة. يف اأح�صن االأحوال، �صيكون ذلك مكلفا للغاية، ويف اأ�صواأ 

االأحوال، قد يتحول اإىل كارثة �صيا�صية حيث يتعني على اجلنود الوقوف يف طابور االنتظار يف 

مطعم »ماكدونالدز« املحلي. وللرجوع اإىل مثال احلوا�صيب، فقد قام عدد من قطاعات الدفاع 

متتلك  االأخرية  وهذه  خا�صة،  �صركات  اإىل  عملياتها  ودعم  االإدارية  الوظائف  بت�صليم  الغربية 

اأو فقدت  ال�صركات،  اأفل�صت هذه  اإذا ما  التحتية وتوظف موظفيها.  البنية  يف معظم احلاالت 

االهتمام الأن العقد مل يعد مربحا، فاإن تلك املنظمات التي اأ�صندت قدراتها اإىل هذه ال�صركة لن 

تتمكن من القيام بعملياتها.

ال�صيناريو  يف  لننظر  باملال.  االأمر  يتعلق  عندما  ف�صاد  خطر  دائما  هناك  الف�صاد. 

اآالف منت�صرين يف وحدات من ال�صرايا يف  التال. دولٌة لديها قوة درك من ع�صرة 

جميع اأنحاء البالد. يف كل وحدة خلية دعم تقوم ب�صراء وطهي الطعام، من بني اأمور 

اأخرى. اإن املبالغ املالية املعنية �صئيلة، وتكاد تكون فر�ض الف�صاد غري موجودة. يتم 

بالتعاقد على خدمة تقدمي كل الطعام مع موؤ�ص�صة ما. هذا عقد كبري  اتخاذ قرار 

ويجب اإن�صاء مكتب جديد الإدارته. ولكن مع تبادل مبالغ كبرية من االأموال واإمكانية 

الف�صاد، فاإن مكتب مكافحة الف�صاد �صيكون مطلوبا اأي�صا ملراقبة املكتب الذي يدير 

العقد. بالتال، تنخرط ثالث منظمات جديدة يف القيام باأمر كان يجري يف ال�صابق 

ب�صكل غري ر�صمي من دون وجود اأي تنظيم على االإطالق.

ينق�صم جزء كبري من احلجج املذكورة اأعاله اإىل فل�صفتني متناق�صتني يف االإدارة. االأوىل 

هي فل�صفة الوظيفة االأ�صا�صية التي يرّوج لها القطاع اخلا�ض. الفكرة هنا هي اأن ال�صركات يجب 

اأخرى  خدمات  على  خارجيا  وتتعاقد  تناف�صية  مبيزة  فيها  تتمتع  التي  املجاالت  على  تركز  اأن 

يتعلق  امل�صار يف ما  تناف�صية يف تلك املجاالت. هناك منطق يف هذا  تتمتع مبيزة  �صركات  مع 

بالقطاع اخلا�ض، مع اأّنه على العموم مل يعمل ب�صكل جيد كما يبدو وقد بداأت �صركات عديدة 

يف اإعادة الوظائف مرة اأخرى اإىل داخل ال�صركة. من املمكن اأن جنادل حول ما اإذا كان هذا 

تتناف�ض على  ما  نادرًا  التي  ينطبق حقًا على احلكومات  االأ�صا�صية«  »الوظيفة  النوع من منطق 

تقدمي اخلدمات، ولكن تاأثريه كبري يف العديد من البلدان. الفل�صفة الثانية هي مقاربة »املهمة 

الدقيقة« التي ت�صاأل بب�صاطة ما اإذا كان عدم تنفيذ وظيفٍة ما مهّما. اإذا كان االأمر مهما، فيجب 

الوظائف احلكومية �صمن  تندرج معظم  املعنية.  املنظمة  الوظيفة حتت �صيطرة  اإبقاء  عندها 

*
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هذه الفئة، وبالتال يجب االإبقاء على معظم الوظائف يف احلكومة، كما متيل التجربة احلديثة 

اإىل اأن تثبت.

كلمة اأخرية عن الف�ساد

لي�ض  هذا  بالف�صاد.  الدفاع  قطاع  يف  ال�صراء  عمليات  ترتبط  ما  كثريًا  العامة،  تفكري  يف 

�صحيحا بال�صرورة، وعلى اأي حال، فاإن تعريف ما هو نزيه وما هو غري نزيه يختلف ب�صكل كبري 

القطاع  فاإن م�صرتيات  للغاية،  الفا�صدة  املجتمعات  اأنه يف  املوؤكد  ولكن من  واآخر.  بني جمتمع 

العام، مبا يف ذلك قطاع الدفاع، �صتتاأثر على االأرجح بالف�صاد.

اإن اال�صتجابة ال�صريعة لهذه امل�صكلة هي املطالبة مبزيد من ال�صفافية والرقابة الربملانية. 

ُيعّد هذا م�صيعة  االأخرى،  الر�صمية  الرقابة  العملية، كما هو احلال مع مبادرات  املمار�صة  يف 

اأن تكون  اأي دولة تدار ب�صكل جيد  اأو  اأي دميقراطية  للوقت اإىل حد كبري. بالطبع، يجب على 

اإجراءات كهذه  اأمام الربملان. لكن  النفقات  للتدقيق يف العقود واملدافعة عن  اإجراءات  لديها 

الدولة  بناء  يف  نظرنا  اإذا  اأعرا�صها.  ت�صّكل  هي  بل  اجليدة،  املالية  االإدارة  �صبب  هي  لي�صت 

الربيطانية احلديثة يف القرن التا�صع ع�صر، فاإننا نالحظ اأّن االنتقال من الف�صاد باجلملة اإىل 

االإدارة اجليدة الذي ا�صتغرق عدة اأجيال كي يكتمل، جاء ب�صبب تغيري اأ�صا�صي يف الثقافة، ولي�ض 

ب�صبب زيادة يف اإجراءات الرقابة. ويتعلق االأمر باإن�صاء نظام اإداري منا�صب، ودفع اأجور معقولة 

للموظفني، والتوظيف والرتقية على اأ�صا�ض اجلدارة، وروؤية عالية الدقة لدور احلكومة.

ينت�صر الف�صاد يف الغالب يف منظمات ذات اأجر منخف�ض اأو مدارة اإدارة �صيئة، اأو اأنه ينت�صر 

رين حق قدرهم. ويجري تربير الف�صاد يف  بني اأولئك الذين ي�صعرون باأنهم مهملني اأو غري مقدَّ

احلكومة على اأنه نوع من االنتقام من النخب ال�صيا�صية التي ت�صتغل منا�صبها مل�صاحلها اخلا�صة 

الع�صكرية  اخلدمة  من  �صنة   40 لديه  الذي  اجلرنال  فاإن  وهكذا،  العاديني.  بالنا�ض  تهتم  وال 

املخل�صة ويتطلع اإىل التقاعد على جمرد معا�ض تقاعدي بائ�ض، قد ال مييل فقط اإىل حماولة بيع 

خربته وات�صاالته من اأجل العملة ال�صعبة، بل قد ي�صعر اأي�صا باأنه حمّق يف القيام بذلك. كما 

ال ي�صاعد االجتاه االأيديولوجي االأخري لت�صويه �صمعة الدولة والعاملني فيها، ف�صال عن متجيد 

اأ�صاليب القطاع اخلا�ض مع ف�صاده الداخلي.

هنالك اأ�صباب عدة لعدم فعالية ال�صوابط الر�صمية. اإن زيادة عدد اجلهات الفاعلة يزيد 

االأنظمة  ال�صيا�صيني، وال�صيما يف  تتم ر�صوة  اأن  ال�صهولة  اأنه من  واملعروف  الف�صاد.  من فر�ض 
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ال�صيا�صية  ال�صيا�صية بني م�صاحلها  الطبقة  فيها  التي ال متيز  العامل  العديدة حول  ال�صيا�صية 

وم�صاحلها التجارية. هذا ي�صاعد على تف�صري تناق�ض الواليات املتحدة الظاهر، فبالرغم من 

وجود جهاز اإ�صراف هائل واإدارة تف�صيلية لربنامج الدفاع من قبل الكونغر�ض، جند يف الواليات 

املتحدة م�صتوى عاليا جدا من الف�صاد، معظمه مت اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صاتي عليه. عالوًة على 

ذلك، فاإن االأفراد الذين يقررون ا�صتغالل معرفتهم اأو موقعهم للتك�صب، يتبعون نف�ض القواعد 

النف�صية مثل االآخرين الذين ي�صاربون على اأمل اأن ي�صبحوا اأثرياء. وهذا يعني اأنهم ي�صبحون 

ج�صعني ومبهورين بالفر�ض، وال يهتمون كثريًا باحتمالية االنك�صاف والف�صل.

اإن اجلواب، يف حال وجوده، هو خلق ثقافة ت�صتهجن خيانة االأمانة، وتكون فيها ال�صغوط 

املوؤ�ص�صاتية �صدَّ الف�صاد قوية ب�صكل حا�صم. وهذا ال يتاأتى ب�صرعة ويتطلب نوعا من اخلدمات 

احلكومية املهنية باأجر جيد وبدوافع عالية، االأمر الذي ان�صغلت معظم البلدان يف تفكيكه يف 

ال�صنوات االأخرية.
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يف االأيام التي كانت فيها اجليو�ض موجودة من اأجل القتال يف حروب ملوكها، فلرمبا كانت 

مكونًة بالكامل من عبيد وجمرمني ومرتزقة اأجانب. مل يعد هذا مقبواًل يف الدميقراطيات ويف 

على  ما  الع�صكرية، مبعنًى  القوات  تكون  اأن  يجب  ال�صعب.  �صيادة  مبداأ  اإىل  ي�صتند  اأي جمتمع 

لة للمجتمع الذي يقوم بتجنيدها ودفع رواتبها ون�صرها. ولكن اإذا كان املبداأ وا�صحا  االأقل، ممِثّ

فاملمار�صة اأكرث تعقيدا ب�صكٍل ما. يهتم هذا الف�صل مبا يجب اأن تكون عليه العالقة بني الع�صكر 

واملجتمع.

الأ�سول

الأ�صباب عملية بديهية، ال ميكن اجلي�ض اأبدا اأن يكون انعكا�صا ح�صابيا دقيقا للمجتمع الذي 

ياأتي منه. ففي حني اأّن ال�صلك الع�صكري ينبغي اأْن يكون مفتوحا للجميع بغ�ض النظر عن االأ�صل، 

فاإن القوات امل�صلحة ميكنها فقط جتنيد اأولئك الذين يقدمون اأنف�صهم بالفعل. وحتى القوات 

املجندة تتطلب موظفني مهنيني و�صباط �صف، والذين ينجذبون اإىل مهنة ع�صكرية لن يكونوا 

بال�صرورة اأكرث متثياًل للمجتمع، باملعنى ال�صيق، من الراغبني يف اأن يكونوا اأطباء اأو م�صرفيني 

اأو مو�صيقيني. �صوف يرغب يف االن�صمام اإىل اجلي�ض عدٌد قليٌل من دعاة ال�صالم وِمن الذين 

ل�صبب اأو الآخر ي�صعرون بالبعد عن الثقافة ال�صيا�صية العامة للبالد. هنالك اأي�صا جمموعات من 

االأقليات االجتماعية واالإثنية والدينية التي قد ت�صعر، ملروحة متنوعة من االأ�صباب، اأن اجلي�ض 

لي�ض لها. من ناحية اأخرى، هناك مناطق وعائالت ع�صكرية ُتنتج تقليديا جنودا اأو بحارة.

اإن هنالك  اإذ  عالوًة على ذلك، فاجلي�ض ال يريد بال�صرورة كل من يرغب يف االن�صمام. 

لة يف املجتمع، مثل املجرمني املعتادين واملر�صى النف�صيني وذوي االآراء  جمموعات معينة ممثَّ

املتطرفة واالأحكام امل�صبقة، ممن لن ترغب فيها، على االأرجح، اأي منظمة خمت�صة، مبا فيها 

اجلي�ض. يبحث اجلي�ض عموما عن اأفراد لديهم مزيج خا�ض من ال�صمات. ذكرُت بع�صا منها 

�صابقا، وهنا اأود النظر اإىل بع�ض ال�صفات االأكرث �صعوبة يف العثور عليها. 
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الب�صر لي�صوا عنيفني بالفطرة. يف احلياة اليومية، تلزم عوامل اإجهاد مثل اخلوف والكراهية 

اأو الت�صمم الإنتاج م�صتويات عالية من العنف. ومع ذلك، فاإن اجلي�ض، حتى لو متكن من جعل 

العنف مقبوال لدى جمندين، يبقى عليه يف املقام االأول اإيجاد اأولئك الذين يتمتعون بالت�صامح 

اليدوي مل يعد  القتال  اأن  ا�صتخدامه عند ال�صرورة. ويف حني  اأو  العنف،  االأ�صا�صي جتاه روؤية 

وي�صع  حقل  عرب  يرك�ض  الأن  م�صتعدا  يكون  اأن  عليه  يزال  ال  اجلندي  اأن  اإال  كان،  كما  �صائعًا 

حربة يف رفيق له يف االإن�صانية، اإذا لزم االأمر. وفيما يجري توجيه معظم اأعمال العنف املدين 

اأنه يف حالة احلرب فاإن  اأو الطيار يعرف  اأو البحار  اأفراد يعرفهم املجرم، فاإن اجلندي  �صد 

قتَل غرباء متاما ال يواجه مع اأحدهم اأي خالف �صخ�صي ُيعد �صرطا. يف الواقع، بالن�صبة اإىل 

اجلي�ض، اإن حمل اجلنود على القتال م�صكلة اأكرب بكثري من احتواء غرائزهم العدوانية.

اأي فرد  اأنها مكان للرعب والفو�صى، مكاٌن يرغب  اأفاد كّل من كان يف �صاحة معركة  لقد 

عادي اأن يهرب منه باأ�صرع ما ميكن. ومع ذلك، فاإن اجلي�ض لن يعمل ما مل يكن ممكنا تدريُب 

اأفراٍد لي�ض على جمرد البقاء يف �صاحة املعركة، بل على العمل بطرق معقدة و�صعبة للغاية يف 

ظل الظروف الق�صوى للمعركة، وترك االأمان الن�صبي يف اخلندق اأو املبنى، والتحرك بناًء على 

االأوامر اإىل بيئة فيها خطر اأكرب.

اإن امل�صاهمة اخلا�صة التي يقدمها اجلي�ض هي العنف املن�صبط البعيد كل البعد عن عنف 

اأن  اأن يتخيل. قد ُيطلب من اجلي�ض، مثاًل،  املجتمع املدين املتقطع والظريف كما ميكن للمرء 

بدون  والزجاجات  احلجارة  من  وابل  حتت  ل�صاعات  يقف  اأن  اأو  رّد،  دون  من  خ�صائر  يتحّمل 

اإطالق نار، اأو اأن يتعاون ع�صكريا مع جمموعة كان يحاول قتلها يف ال�صابق.

يف  املجندين  لقولَبة  م�صممٌة  للجي�ض  االجتماعية  والتن�صئة  التدريب  اأنظمة  اأن  �صحيح 

قوالب من اأمناط ال�صلوك املعتمدة. ولكن من ال�صحيح اأي�صا اأن بع�ض اخل�صائ�ض مطلوبة يف 

اجلنود، واأكرث من ذلك يف ال�صباط، وهي لي�صت بال�صرورة اأف�صل اأو اأ�صواأ من تلك املوجودة يف 

املجتمع ب�صكل عام، لكنها بالتاأكيد خمتلفة. ولهذا ال�صبب، فاإنه من غري العملي اأن نتوقع العثور 

اأن نتوقع العثور على  على عينة كاملة من املجتمع يف ف�صيلة امل�صاة. كما ال ميكن، باملنا�صبة، 

عينة كاملة من اجلماعات االإثنية اأو الدينية. ففيما حاولت بع�ض املجتمعات، الأ�صباب وجيهة، 

لة على االأقل  ا�صتخدام نظام احل�ص�ض اأو نظم اأخرى من اأجل �صمان اأن تكون جميع الرتب ممثِّ

ب�صكل عري�ض للجماعات التي تخدمها، من املتعاَرف عليه اأّن النتيجة النهائية ال ميكن اأن تكون 

اإال تقريبية.

الذين  اأولئك  بجميع  يرّحب  جي�صه  اأّن  املجتمع  ي�صمن  اأْن  اإىل  احلاجة  يلغي  ال  ذلك  لكن 
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يرغبون يف االن�صمام، اأيًا كانت اأ�صولهم، ومعاملتهم على قدم امل�صاواة بعد ذلك. يف النهاية، اأي 

�صيا�صة اأخرى �صت�صعف الدعم املجتمعي للجي�ض. وبعبارة اأخرى، يجب التمييز بني االختالفات 

اإال  املتاأ�صلة التي �صتظل قائمة بني اجلندي العادي وبني فرد املجتمع العادي وال ميكن القيام 

بالقليل جتاهها، وبني تنظيم القوات الع�صكرية و�صلوكياتها، مبا يف ذلك ترتيباتها يف التجنيد 

وترقية موظفيها.

مواقف

ينطبق القول نف�صه تقريبا على وجهات نظر اجلي�ض حول االأمور، مع اأّننا جند املزيد من 

التعقيد هنا. يدرك اجلميع اأن وجهات نظر اجلي�ض واآراءه لن تكون بال�صرورة نف�ض اآراء املجتمع 

ككل. على �صبيل املثال، ففي معظم البلدان، مييل الع�صكر يف املتو�صط اإىل اأن يكونوا اجتماعيًا 

حمافظني اأكرث من املجتمع الذي ميثلون. ولكن يف الوقت نف�صه، لي�ض ل�صلوك اجلي�ض اأن يجعله 

يتعار�ض مع معايري املجتمع وقيمه ب�صكل عام. ال�صعوبة تاأتي عندما يحاول اأحٌد ما حتليل ماهّية 

�صائعا  العن�صري  التحيز  كان  اإذا  اإنه  القول  العبث  �صيكون من  املثال،  �صبيل  على  القيم.  هذه 

اأي�صا. ومع ذلك، يف  ُيطلب من اجلي�ض اأن يكون متع�صبًا عن�صريًا هو  اأن  يف املجتمع، فيجب 

املقابل، ال يوجد �صبب منطقي يدعو اإىل ت�صجيع اجلي�ض يف هذا النوع من املجتمع على الت�صامح 

عن�صريا. �صحيح اأّنه ُيعتقد على نطاق وا�صع اأّن هناك تقبل اأكرث لهذا الت�صامح من التع�صب، 

خا�صة بني املتعلمني، اإال اأن ذلك يظل حكما غري مو�صوعي.

ذو  خطري  �صيف  هي  جمتمعه  قيم  يعك�ض  اأن  يجب  اجلي�ض  اإن  القائلة  احلجة  اإن  بالفعل، 

اجلي�ض،  يكون  اأال  املرجح  فمن  �صك،  مو�صع  نف�صها  هي  املجتمع  قيم  كانت  اإذا  الأنه  حدين، 

ك�صورة م�صغرة للمجتمع، خمتلفا كثريا. ومهما كانت التهم املن�صوبة �صد اجلي�ض االأملاين يف 

احلرب العاملية الثانية، فلن تكون اإحداها الف�صل يف عك�ض قيم جمتمعه. ويف عهد اأقرب، حدث 

االأمر نف�صه يف جمهوريات يوغ�صالفيا ال�صابقة التي تقاتلت بني عامي 1991 و1995. يف كل 

حالة، من الوا�صح اأنه رمبا كان اأولئك الذين ارتكبوا القتل اأكرث ا�صتعدادا من مواطنيهم للقيام 

بذلك، فقد نّفذوا الفظائع مع موافقة �صمنية من غالبية جمتمعاتهم املحلية على االأقل. بالفعل، 

ت�صري االأدلة اإىل اأنه يف معظم احلروب، �صوف يدعم ال�صكان عموما حتى اأ�صد التدابري ق�صوة 

ب�صكل خا�ض على  االأحيان. وينطبق هذا  تتبناها حكوماتهم، ويطالبون باملزيد يف بع�ض  التي 
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النزاعات التي تبتعد عن املعيار االأوروبي واالأمريكي لل�صراع التنظيمي حمدود امل�صوؤولية. قد 

قوة  قاتل من جانب  بوقوع خطر  كامل  اأو جمتمع  ما  وطٌن  �صعر  الفظائع عندما  اأ�صواأ  ارُتكبت 

خارجية، واعترب نف�صه م�صطرا للقتال بالو�صائل املتاحة كافة، اأخالقيًة كانت اأم غري اأخالقية.

اأن اجليو�ض لي�صت م�صطرة اإىل اأن تعك�ض القيم  بالتال، ما نتعامل معه هنا هو االقرتاح 

النا�ض  اأن حْتملها. معظم  املجتمعات  ينبغي على  التي  القيم  تعك�ض  اأن  بل  الفعلية ملجتمعاتها، 

الذين يتحدثون عن االأعراف والقيم يقولون يف الواقع اإنهم يودون اأن يتبنى اجلي�ض القيم نف�صها 

التي يرغبون يف اأن يعتمدها املجتمع ككل. لذا فاإن احلجة توجيهية ولي�صت و�صفية باالأحرى. 

اأ�صواأ من غريها  اأو  اأف�صل  اأن ُتعترب بع�ض القيم  اأنه ال توجد طريقة ميكن عربها  امل�صكلة هي 

با�صتثناء اإ�صدار االأحكام الذاتية. يعتقد معظمنا اأن قيمنا الليربالية املثّقفة تفوق قيم االآخرين 

)مثل جنكيز خان(، لكن علينا اأن ندرك اأنه ال توجد طريقة نهائيا ميكننا من خاللها اإثبات 

ذلك. عالوًة على ذلك، هناك حاالت ميكن فيها القول اإن قيم اجلي�ض تفوق قيم املجتمع املدين، 

كما يف احلالة التي يبقى فيها لدى ذلك اجلي�ض درجة اأعلى من النزاهة يف جمتمع فا�صد.

مع ذلك، على املرء اأن ي�صاأل عن مدى اأهمية هذا االأمر يف املمار�صة. ففي نهاية املطاف، 

ي�صّكل اجلي�ض اأداًة للدولة ويجب اأن يفعل ما تريده الدولة اأن يفعل. وهذا ال ي�صمل فقط تنفيذ 

اأوامر احلكومة ال�صرعية، بل اأي�صا عدم الت�صرف بطريقة تقّو�ض ما حتاول احلكومة حتقيقه، 

وال حتى ب�صكل �صخ�صي. اأكرث من ذلك، يجب على اجلي�ض اأال يت�صرف، ب�صكل فردي اأو جماعي، 

بطريقة توؤثر على قيم املجتمع الذي يخدم. احلالة االأكرث و�صوحا هي اأّن على اجلي�ض اأْن ميتنع 

عن انتقاد النظام ال�صيا�صي، �صواء اأعجبه اأم ال، لي�ض فقط يف العلن، بل اأي�صا يف اخلا�ض اأمام 

املجندين وغريهم ممن ميكن التاأثري عليهم. على �صبيل املثال، فاإن اجلي�ض غري املقتنع بف�صائل 

الدميقراطية �صي�صّكل م�صكلة، لكنه لن يكون تهديدا مبا�صرا طاملا اأنه يحتفظ باآرائه لنف�صه وال 

يحاول فر�صها على االآخرين.

اأحيانا  اإىل جمهور متنوع يف املا�صي، كان يجري انتقادها  اأقّدم هذه احلجة  عندما كنت 

على اأنها حجة رجل اأبي�ض مرتاح من الطبقة املتو�صطة اآٍت من دميقراطية متطورة. بالتاأكيد، 

يف  وقيمه  املجتمع  اأعراف  وغر�ض  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  الذهاب  اإىل  حاجة  هناك  اإن  قيل  لقد 

االأمر.  لزم  اإذا  القيم،  تخالف هذه  التي  االأوامر  يع�صون  �صوف  اأنهم  بحيث  اأنف�صهم،  اجلنود 

�صحيح اأّنه عندما يت�صرف اجلي�ض بدور مدر�صة الوطن، فهذه امل�صائل ميكن اأن تكون مهمة. يف 

حال البلدان ذات اخلدمة الع�صكرية، ميكن القول اإّنه ينبغي اأْن ي�صّكل التثقيف املدين جزءا من 

املنهاج الدرا�صي. ويف حاالت معينة، فقد اأ�صبح ذلك ر�صميا، كما هو احلال يف فرن�صا، حيث 
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ي�صف الع�صكريون الفرن�صيون اأنف�صهم حتى اليوم، بال حرج، باأنهم »جنود اجلمهورية«. اإنهم ال 

يق�صدون بذلك اأنهم �صيدافعون عن وطنهم وم�صاحله وح�صب، بل اأنهم �صيدافعون اأي�صًا عن 

�صل�صلة من القيم املحددة بو�صوح �صديد، مثل العلمانية، و�صيادة ال�صعب، والت�صامن االجتماعي، 

قلت نتيجة �صراع داخلي طويل ومرير  وما اإىل ذلك. بطبيعة احلال، هذه قيم حمددة للغاية �صُ

�صد القوى الرجعية، وهذه القيم ال تنتقل بال�صرورة ب�صورة جيدة على ال�صعيد الدول.

ولكن بالعودة اإىل امل�صكلة االأ�صلية: لي�صت هناك طريقة مو�صوعية لتحديد اأي قيم ينبغي 

اأي قيم خُمتارة مبرور الوقت. يكمن اخلطر االأعظم يف  اأي حال، �صوف تتغري  تعليمها، وعلى 

حماولة تفريغ االأفراد من نوع االأحكام االأخالقية التي يجب على املجتمع القيام بها وتنفيذها. 

اإن الذين ينادون بغر�ض القواعد والقيم يف اجلنود ال يقولون اإّن على اجلندي اأْن يقرر بنف�صه 

ماذا يفعل يف و�صع معني يكون غام�صا اأخالقيا. اإنهم يْدعون اإىل تعليم اجلندي قيمًا من �صاأنها 

اأن حتدد موقفه، هي قيمهم فعليا.

قد نعجب بجندي �صاب يرف�ض اأمرًا بامل�صاركة يف قتل ال�صجناء الأن هذا يتعار�ض مع قيمه 

اأما من الناحية املنطقية، فال يوجد فرق بني هذا الو�صع والو�صع الذي يقتل فيه  االأخالقية. 

مر بعدم اإيذائهم، الأنه يعتقد اأن هذا هو ال�صيء ال�صحيح الذي ينبغي 
ُ
اجلندي �صجناء مع اأّنه اأ

بهذه  يت�صرفوا  اأن  اجلنود  من  نتوقع  اأن  املعقول  وغري  العدل  النهاية، من غري  به. يف  القيام 

الطريقة كق�صاة اأخالق م�صتقلني. عندما يت�صرف اجلي�ض بطريقة غري مقبولة، غالبا ما يكون 

القيادة  نظام  اأو يف  الع�صكرية  املدنية  العالقات  اأو يف  الدولة،  ما يف  ب�صبب وجود خطاأ  ذلك 

اجلندي  م�صوؤولية  ال  معاجلتها،  يجب  التي  امل�صكالت  هي  هذه  نف�صه.  اجلي�ض  يف  واالن�صباط 

الفردية. اإذا كان النظام ال�صيا�صي �صحيا، وكانت العالقات املدنية الع�صكرية جيدة، فلن تن�صاأ 

هذه امل�صكالت، ب�صكل عام. اأما اإذا كان النظام ال�صيا�صي غري �صحي، ومل تكن العالقات املدنية 

الع�صكرية جيدة، فلن ي�صاعد اأي قدر من االإحلاح على امل�صوؤولية الفردية.

بل  للحكومة  ميكن  للدولة،  كموؤ�ص�صة  اجلي�ض  خالل  من  اأّنه  تذكر  ينبغي  قيل،  ما  كل  مع 

عليها و�صع بع�ض �صيا�صاتها قيد التنفيذ. واأنا ال اأحتدث هنا فقط عن �صيا�صات الدفاع، بل عن 

اأي ال�صيا�صات املتعلقة بامل�صائل االجتماعية واالقت�صادية وحتى البيئية. على  االأهم من ذلك، 

اأو  العرقية  االأقليات  مع  اأف�صل  تعامل  ت�صريعًا ملحاولة �صمان  �صّنت احلكومة  اإذا  املثال،  �صبيل 

االإثنية، فيجب عليها تطبيق هذه القواعد اجلديدة على قواها العاملة، مبا يف ذلك اجلي�ض. 

وباملثل، قد يوؤدي املزيد من الت�صامح مع التوجهات اجلن�صية لالأقليات اإىل اأْن ت�صدر احلكومة 

قوانني مناه�صة للتمييز يجب اأن تتوقع اأي�صا من اجلي�ض اإطاعتها. بالفعل، �صيكون للكثري من 
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البيئة االآن جزءًا  اأ�صبحت حماية  الت�صريعات احلكومية تاأثرٌي على اجلي�ض. على �صبيل املثال، 

رئي�صيًا من اإدارة االأرا�صي اململوكة للجي�ض.

من وقت اإىل اآخر، اعرت�ض القادة الع�صكريون على �صيا�صات حكومية حمددة، غالبًا على 

املثال،  ا�صُتخدمت هذه احلجة، على �صبيل  يتم تقوي�صها. وقد  القتال �صوف  اأن فعالية  اأ�صا�ض 

قتالية.  اأدوار  يف  وا�صع  نطاق  على  الن�صاء  توظيف  �صد  وكذلك  واملثليات،  املثليني  جتنيد  �صد 

لكن يف كل حالة، من املرجح اأن ما هو على املحك يف احلقيقة هو �صورة الذكورة الع�صكرية ال 

الكفاءة الع�صكرية. واأكرث من ذلك، مييل هذا النوع من احلجج اإىل اأن يهزم نف�صه على املدى 

الطويل. اإذا مل يقم اجلي�ض على االأقل مبحاولة للتكيف مع االأمناط االجتماعية املتغرية وزيادة 

اجتذاب  يف  والف�صل  وال�صيا�صي  العام  الدعم  وفقدان  نف�صه،  بتهمي�ض  يخاطر  فاإنه  الت�صامح، 

اأن اجلي�ض ال ميكن  اأن يكون مفيدا للفعالية الع�صكرية. بالتال، مع  اأف�صل النا�ض، ما ي�صعب 

اأن يكون �صورة جممدة عن املجتمع ككل، عليه اأن يكون ممثاًل له باملعنى الوا�صع، كما تتطلب 

احلكومات عموما.

�سور

اأهمية اجلي�ض هي، يف  اأن  واملجتمع هو  للعالقة بني اجلي�ض  املعقدة  الطبيعة  اأ�صباب  اأحد 

اأكرث مما  اأنف�صنا  الع�صكر عن  اأقله، رمزية بقدر ما هي عملية. وغالبا ما يخربنا موقفنا من 

يخربنا عن تلك املنظمة. الطريقة االأف�صل التي ُينظر عربها اإىل اجلي�ض هي اعتباره ال»ُهَو« 

عدم  نف�صل  ولكننا  بها،  القيام  يف  نرغب  التي  االأ�صياء  يفعل  اإنه  للمجتمع.  اجلماعي   )id(

القيام بها باأنف�صنا. اإنه يت�صرف انطالقا من تخيالتنا عن الدمار ويج�صد خماوفنا من الهيمنة 

واالإبادة. هو يحاكي ذلك اجلزء منا امل�صتعد بل املتلهف لتاأمل العنف �صد اأولئك الذين ال نحبهم 

ونخافهم. اإن الع�صكريني يعطون هذا اجلزء مّنا مكانا خطريا للغاية، فيما يرف�ض دعاة ال�صالم 

والفعالية  واالن�صباط  التنظيم  فاإّن  وح�صب،  العنف  اجلي�ض  يج�ّصد  وال  متاما.  به  االعرتاف 

وال�صجاعة جميعها �صفات غام�صة للغاية قد نوافق عليها اأو ال نوافق، بح�صب الظروف.

تاأتي النزعة الع�صكرية يف اأ�صكال عديدة، ويف هذه االأيام كما راأينا، قد تاأتي من الي�صار كما 

من اليمني. ي�صّكل الدفاع عن االأفكار املعيارية الغام�صة اأو الرتويج لها من طريق العنف ال�صبَب 

االأكرث �صيوعًا حلجة ن�صر القوات الع�صكرية يف يومنا هذا. اإن العديد من املعّلقني االإعالميني 
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وم�صوؤول املنظمات غري احلكومية وال�صيا�صيني غري املوجودين حاليًا يف احلكومات مقتنعون، 

اأو يّدعون االقتناع، باأّن العنف هو احلل للعديد من م�صكالت العامل، واأّن هذا التدخل، وال�صيما 

من قبل القوى الغربية، �صيعمل على وقف انتهاكات حقوق االإن�صان اأو منعها. هذه احلجة التي 

فقط  اأنتم  )»اإذن،  �صيا�صيًا  لها  الت�صدي  ي�صعب  عقيدة  هي  تاأهيلها  على  التجربة  ت�صجع  ال 

�صتدعونهم ميوتون، األي�ض كذلك؟«(، حتى واإن كان ذلك غري واقعي اإىل حد كبري يف ما يتعلق 

مبا ميكن للقوات الع�صكرية حتقيقه. اإنه يخفي رغبة بدائية يف االنتقام ومعاقبة اأولئك الذين ال 

يت�صاركون قيم موؤيدي التدخل. ميكن للحكومة اأن جتد نف�صها يف موقف عقيم للغاية، حم�صور 

ما بني ال�صكوك وعدم االهتمام لدى عامة ال�صعب واحلث االأخالقي من جانب النخب الواثقني 

من اأنهم حددوا �صرورة اأخالقية يجب على احلكومة احرتامها.

يوجد  ال  اأنه  يعرف  الع�صكرية  ال�صيا�صية  ال�صوؤون  يف  �صارك  �صخ�ض  اأي  فاإن  ذلك،  اإىل 

تقريبا اأي تداخل بني القوات امل�صلحة يف املخيلة ال�صعبية وتلك املوجودة يف الواقع. والواقع اأن 

ال�صعبية  ال�صورة  اإن  بعيد.  اإىل حد  هباًء،  تذهب  الدقيقة  والتو�صيفات  الوقائعية  الت�صويرات 

عن اجلي�ض التي تعززها ب�صكل اأ�صا�صي و�صائل االإعالم املبتِكرة والُفْلكلور والتخيالت واملخاوف 

اأّن �صورة اجلي�ض يف معظم  املحتمل  بالفعل، من  الدنيوي.  الواقع  قوة من  اأكرث  ال�صعبية، هي 

املجتمعات خليقة و�صائل االإعالم اإىل حٍد كبري، يف حني اأن الكتب واالأفالم تزيد من ت�صويهها 

وتعقيدها. يف املجتمعات التي لديها خدمة ع�صكرية وا�صعة النطاق، تكون امل�صكلة اأقل، مع اأن 

ثة للغاية. لكن هذه الفجوة بني االفرتا�صات والواقع ميكن  وجهة النظر ال�صعبية قد ال تكون حمدَّ

اأن تكون وا�صعة للغاية يف البلدان ذات القوات امل�صلحة املحرتفة.

اأفكار جنحت يف  اأمثلة م�صاعِدة وعملية عن  لقد حاولُت حتى االآن يف هذا الكتاب تقدمي 

معني  �صخ�ض  اأي  اأّن  الوا�صح  من  فعال.  م�صتحيل  فاالأمر  احلالة،  هذه  يف  اأما  اأخرى،  اأماكن 

بال�صيا�صة الدفاعية، واأي �صخ�ض يعمل مع اجلي�ض اأو فيه، مبن يف ذلك ال�صيا�صيون، عليه اأن 

يقبل اأن هنالك فجوة �صتبقى دائما ما بني الواقع والت�صور العام. وهذا �صحيح اأي�صا يف العديد 

من جماالت حكومية اأخرى، اإْذ نادرا ما يكون الراأي العام على دراية جيدة بالتعليم وال�صحة 

واالقت�صاد، مع اأّن كل �صخ�ض ميّر بخربة يف التعلم وكل اإن�صان ي�صاب باملر�ض، وكل اإن�صان هو 

م�صتهلك. ولكن مبا اأن م�صاركة الغالبية العظمى من النا�ض �صئيلة مع اجلي�ض، فاإن الفجوة بني 

النظرية والتطبيق رمبا تكون على اأو�صع نطاق هنا. ونتيجة لذلك، من املحتمل جدًا اأن يجري 

اإلقاء اللوم على بع�ض التدابري احلقيقية التي تتخذها احلكومة جلعل اجلي�ض اأقرب اإىل بع�ض 

املعايري املقبولة من طرف املجتمع، باعتبارها مت�صددة للغاية من قبل البع�ض واأقل ت�صددًا من 
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الالزم من قبل اآخرين، فيما تتجاهلها االأغلبية.

بني  الرابط  اأو  والوطن،  اجلي�ض  بني  الرابط  الفرن�صيون  ي�صميه  ما  على  املحافظة  ينبغي 

اجلي�ض وال�صعب، حتى يف جمتمع ال يواجه اأي تهديد ولديه جي�ض حمرتف. فكّلما زادت القدرة 

االأيام  اأف�صل.  ذلك  كان  ال�صكان،  عموم  مع  تفاعله  وعلى  اجلي�ض،  حول  الغمو�ض  اإزالة  على 

املفتوحة وزيارات املوؤ�ص�صات الع�صكرية هي اأدوات ب�صيطة ولكنها فعالة ب�صكل مده�ض يف تقريب 

اجلي�ض من املجتمع. غالبًا ما ياأخذ النا�ض وجهات نظرهم عن اجلي�ض من النخب، ولهذا ال�صبب 

يجب على اجلي�ض اأن يبذل كل جهد ممكن الإبقاء النخب قريبة منه. يجب اأن يتفاعل االثنان 

االإدارة  على  ينبغي  اأخرى  عملية  خطوات  هناك  اأخرى.  ر�صمية  واأن�صطة  مناق�صات  خالل  من 

الع�صكرية اتخاذها لتف�صري نف�صها واأن�صطتها، مبا يف ذلك ما يلي:

اإبقاء االأمور ب�صيطة. يجري فقدان الفروق الدقيقة واملوؤهالت اإذا كانت التف�صريات 

مت�صاربة للغاية. ولن ُتفهم اأي مبادرة، مهما كانت ح�صنة النية، ما مل يكن باالإمكان 

تلخي�صها يف جملة.

ع اإقناع اجلميع. من امل�صتحيل اإر�صاء جميع املجموعات التي تتوجهون اإليها.  عدم توقُّ

الت�صامح  اأكرب من  اإىل الرتويج لقدر  الرامية  على �صبيل املثال، لن تكون املحاوالت 

بًة ب�صكل كبري لدى بع�ض �صرائح املجتمع، لكن ال ميكن القيام  االإثني يف اجلي�ض حمبَّ

بالكثري حيال ذلك على املدى الق�صري.

عدم القلق ب�صاأن ذلك. اإن حماولة اإقناع اجلميع اأو حماولة اإي�صال كل تف�صيل اأخري 

من ال�صيا�صة هي جهد �صائع.

باخت�صار، اإن عالقة اجلي�ض باملجتمع ككل هي م�صاألة معقدة، لكن جناحها مهمٌّ يف �صمان 

احلفاظ على توفر ح�صن النية ودعم اجلي�ض. على �صبيل املثال، قد ال يكون للنيات احل�صنة نف�ض 

اأهمية عن  القيمة املرتفعة التي للمال يف ميزانية الدفاع، لكن يف نهاية املطاف، فهي ال تقل 

االحتفاظ بقوات ع�صكرية ذات م�صداقية على املدى الطويل.  

*

*

*
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الف�سل 12

ال�سفافية وامل�ساءلة

لقد اأ�صرت �صابقًا اأكرث من مرة اإىل اأن اجلي�ض م�صوؤوٌل اأمام املجتمع الذي يوّظفه ويدفع لي�ض 

فقط اأجوره، بل اأي�صا كل النفقات االأخرى الكثرية املرتبطة ب�صيانة قدرات الدفاع وتطويرها. 

موا�صيع هذا الف�صل االأخري تتمّثل يف كيف يكون الع�صكريون، واأولئك الذين ي�صعون وينفذون 

�صيا�صة الدفاع، م�صوؤولني عما يفعلون، واأمام َمن، وما يعنيه ذلك.

مع  يختلفون  الذين  قليلون هم  للغاية.  مناق�صة ق�صرية  تكون هذه  قد  املعاين،  مبعنًى من 

فكرة اأّن ال�صيا�صة الدفاعية يف الدميقراطيات يجب اأْن تكون �صفافة قدر االإمكان، اأو اأّن قطاع 

الدفاع يجب اأن يكون م�صوؤواًل اأمام الناخبني ودافعي ال�صرائب والربملانات. ولهذا ال�صبب فاإن 

معظم طرائق التعاطي مع هذا املو�صوع تكون موجزة ن�صبيًا، مثاًل، بب�صاطة، ذكر اآليات الت�صاور 

مع املجتمع املدين واللجان الربملانية.

ولكن مبا اأن الغر�ض من هذا الكتاب هو اأن يكون دليال للممار�صني، من بني اأمور اأخرى، 

جمال  يف  وال�صفافية  االنفتاح  �صيا�صة  العتماد  العملية  االآثار  التف�صيل  ببع�ض  اأغطي  ف�صوف 

الدفاع وامل�صكالت الناجمة عن ذلك. هذه م�صائل �صيا�صية ح�صا�صة ولي�ض هناك ما يدعو اإىل 

ال�صذاجة ب�صاأنها. دعونا ننظر اأواًل يف بع�ض املبادئ العامة.

ال معنى للم�صاءلة اأو املحا�صبة وال�صفافية، باملجّرد، اإاّل كجزء من م�صار �صيا�صي اأو�صع. من 

الوا�صح نظريًا اأن �صكان البلد، دافعي ال�صرائب والناخبني، من حقهم اأن ت�صلهم جردة ح�صاب 

عما قام به اجلي�ض و�صبب ا�صتخدامه، ومن هنا ا�صتخدام امل�صطلح. كما ينبغي اإعالمهم عن 

�صنع وتنفيذ ال�صيا�صات التي �صاعد اجلي�ض على و�صعها قيد التنفيذ، والطريقة التي جرى فيها 

اإنفاق امليزانية. وتن�صاأ ال�صعوبة من حقيقة اأن اجلمهور ال ميلك القدرة على املطالبة بهذا االأداء، 

ب�صكل جماعي وبا�صمه اخلا�ض، بل يتعني عليه ترك هذه امل�صاألة للهيئات ال�صيا�صية الو�صيطة.

ويجب  احلكومية،  واملن�صورات  االإعالم  و�صائل  يف  النوع  هذا  من  معلومات  ُتتاح  ما  غالبًا 

اأن تكون هذه املعلومات ذات م�صداقية يف ظل الدميقراطيات ال�صليمة، لكن تبقى حقيقة اأنه 

املعلومات  ت�صّدد  اأن  الطبيعي  من  خمتلفة.  عديدة  طرائق  عرب  نف�صها  املعلومات  تقدمي  ميكن 

للتاأكيد عليها. وهذا جزء من �صيا�صة  التي جتدها مالئمة  النقاط  املقدمة من احلكومة على 
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يجد  اأن  اأحمق  �صوى  يتوقع  ولن  نظرها،  لوجهات  دعم  على  للح�صول  نطاقًا  االأو�صع  احلكومة 

احلقيقة الفائقة يف »كتاب اأبي�ض« اأو يف خطاب وزير اأمام الربملان. والأ�صباب مفهومة متاما، 

ت�صّكل املبادرات احلكومية يف هذا ال�صدد جزءا من حرب املعلومات التي حتدث يف كل نظام 

�صيا�صي. ولل�صبب نف�صه، فاإن اأحزاب املعار�صة واملنظمات غري احلكومية وو�صائل االإعالم، كردة 

فعل غريزية، �صتتهم احلكومة بت�صويه احلقيقة اأو كبت املعلومات اأو حتى الكذب. مع ذلك، فاإن 

النظام ال�صيا�صي ال�صليم هو الذي ت�صعر فيه احلكومة القائمة اأّن عليها اأْن تكون منفتحة قدر 

االإمكان يف ما يتعلق بجميع جوانب ال�صيا�صات، مبا يف ذلك �صيا�صة الدفاع. ولي�ض هناك �صكٌّ يف 

اأن النظام الذي يجري فيه توفري املعلومات اأف�صل من نظام تكون فيه االأمور خمّباأة.

غري اإن مقاربًة منفتحة كهذه جتلب معها م�صكالت عملية. امل�صكلة االأوىل هي اأن املعلومات 

لي�صت حمايدة. فاملعلومات قوة، و�صوف يتاأثر توازن القوى بني احلكومة واملعار�صة، �صواء داخل 

الربملان اأو خارجه، بقدر املعلومات التي تتيحها احلكومة. اإن املعار�صة الربملانية واملجموعات 

فعالية  باأكرث  انتقاد �صيا�صات احلكومة  تريد بطبيعة احلال  التي تختلف مع احلكومة  االأخرى 

اإىل  املعار�صة  لتحقيق ذلك، حتتاج  واتاها احلظ.  اإذا  بتغيريها،  ترغب حتى  بل هي  ممكنة، 

فاعليتها  ازدادت  لديها،  املتوفرة  املعلومات  ازدادت  كلما  الواقع،  يف  املعلومات.  اإىل  الو�صول 

املعار�صة  مطالبة  اأن  ذلك  على  ويرتتب  للحكومة.  بالن�صبة  �صعوبة  اأكرث  احلياة  واأ�صبحت 

مة لزيادة نفوذها الذاتي.  بال�صفافية وامل�صاءلة لي�صت غريية كيفما بدت، ولكنها مطاَلبٌة م�صمَّ

وغني عن القول اإن املعار�صة نف�صها، ما اإن ت�صبح يف احلكومة، ف�صتدرك ب�صرعة كبرية م�صاوئ 

ال�صفافية التي من الوا�صح اأنها كانت غائبة عنها.

اأنها �صتتحّمل  اأْن تقبل  اأّن اأي حكومة حتت�صن ال�صفافية كهدف يتوّجب عليها  من املوؤ�صف 

رف�صها  �صيتم  ال،  اأم  دقيقة  كانت  �صواء  ُتتاح،  التي  املعلومات  لذلك.  نتيجة  �صيا�صيا  �صررا 

باعتبارها دعاية اأو ت�صليل، ولن تكون كافية الإر�صاء النقاد. على �صبيل املثال، �صيجري ا�صتخدام 

املعار�صة  و�صتطالب  الف�صاد،  عن  مثرية  اإعالمية  لق�ص�ض  كاأ�صا�ض  الدفاعية  العقود  تفا�صيل 

باإجراء حتقيق جنائي مع الوزير بطبيعة احلال اإذا اعتقدت اأنها �صوف ت�صتفيد من ذلك.

يف  يتبّناها  نخبة  ق�صية  اجلوهر  يف  هي  ال�صفافية  اأن  يف  امل�صكلة  من  كبري  جزٌء  يكمن 

االأ�صا�ض اأولئك الذين يعتقدون اأنهم �صي�صتفيدون منها. يف احلقيقة، ال يوجد يف معظم البلدان 

بالطبع،  االأو�صع.  باملعنى  الدفاع  مب�صائل  املتعلقة  باملعلومات  ملحوظ  ب�صكل  كبري  عام  اهتمام 

واحدة  لي�صت  الدفاع  �صيا�صة  املعلومات حول  لكن  تثري اجلدل،  بالدفاع  املتعلقة  امل�صائل  بع�ض 

منها. من الطبيعي اأن يتم جتاهل اأو اإهمال اأي معلومات واقعية ت�صدرها احلكومة. يف بع�ض 
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االأحيان، يعود ال�صبب يف ذلك اإىل �صوء �صورة احلكومة، اأما يف الغالب فهو يرجع اإىل افرتا�ض 

ميكن تربيره باأّن املعلومات التي ت�صدرها احلكومة مت التالعب بها اأو انتقاوؤها، يف اأقله، من 

اأن الوقائع ال تتوافق مع االأحكام امل�صبقة واالفرتا�صات  اأجل التاأثري ال�صيا�صي. �صبٌب بديل هو 

لدى اجلمهور. عندما يتعلق االأمر مبجموعات ال�صغط، قد يكون الو�صع اأ�صواأ، اإْذ اإن هدفها هو 

احل�صول على الدعاية وتعزيز ق�صاياها. وبالتال، لديها م�صلحة ثابتة يف جتاهل املعلومات 

التي ال تدعم هذه الق�صية اأو ت�صّخفها. 

التي  املوؤامرة  عقلية  مع ظهور  االأخرية  ال�صنوات  اأكرث حدة يف  امل�صكلة  اأ�صبحت هذه  لقد 

ترتبط باإنتاجات تلفزيونية و�صينمائية مثل »امللفات ال�صرية« )The X-Files(. اإن ر�صالة هذه 

االإنتاجات وعدد من الكتب االأكرث مبيعًا هي اأن العامل تديره موؤامرات �صرية، واأّن ال �صيء هو 

يف احلقيقة كما يبدو عليه، واأّن احلكومات تقوم ب�صكل روتيني باالنخراط يف موؤامرات قاتلة 

ووا�صعة حلماية االأ�صرار الفظيعة. اإن املعلومات املقدمة من احلكومات، حتى لو كانت منطقية 

. يف املقابل، هنالك ميٌل اإىل ت�صديق 
80

ومدعومة باالأدلة، ُيفرت�ض اأنها مغلوطة ب�صكل تلقائي

االأدلة التي ينتجها اآخرون، حتى ولو كانت غري متما�صكة متاما. 

اإن �صورة احلكومات غري ال�صادقة قد ت�صربت بعمق اإىل الثقافة ال�صعبية منذ نهاية احلرب 

ال�صورة.  بهذه  يتاأثرون  �صوف  االنفتاح  اأجل  و�صدقًا من  املنا�صلني جديًة  اأكرث  وحتى  الباردة. 

حرية  قانون  املتحدة  اململكة  حكومة  قدمت  عندما  اأنه  امل�صتغرب  من  لي�ض  املثال،  �صبيل  على 

اإىل  2005، كان الطلب االأكرث �صيوعا بال منازع يف جمال الدفاع هو الو�صول  املعلومات لعام 

امللفات التي تو�صح بالتف�صيل العالقات )املفرت�صة( بني احلكومة و»الزائرين الف�صائيني« يف 

ال�صحون الطائرة منذ اأربعينات القرن الع�صرين. اإّن عدم قدرة احلكومة على ن�صر اأيٍّ من هذه 

امللفات اعُترب دليال اإ�صافيا على اأّن لديها ما تخفيه. وحتى يف �صكلها االأكرث احرتامًا، فاإن عقلية 

انعدام الثقة متيل اإىل البدء من افرتا�ض باأن احلكومة تخفي �صيئًا، واأن من واجب ال�صحافيني 

والنا�صطني و�صخ�صيات املعار�صة اأن ت�صتاأ�صله.

الثقافة ال�صعبية توؤثر يف طريقة عمل احلكومة اإىل حد اأكرب بكثري مما يجري اإدراكه يف 

كثري من االأحيان. ويف حني متتلك احلكومات اأ�صرارا فاإنها تدرك متاما، ب�صكل عام، اأنه نادرا ما 

ي�صّكل �صرد االأكاذيب واخلداع عمدًا �صيا�صًة جيدة، ل�صبٍب ب�صيٍط هو اأن عواقب االنك�صاف ميكن 

اأن تكون كارثية. يف املقابل، العقوبات املفرو�صة على ال�صحافيني اأو املنظمات غري احلكومية 

الطبقات  بني  ال�صائد  االفرتا�ض  فاإن  ذلك،  ومع  ُوجدت.  ما  اإذا  قليال،  تكذب  اأنها  يتبني  التي 

املتو�صطة املتعلمة يف العديد من الدول الغربية باأن احلكومات تخفي اأمورا وت�صّلل النا�ض، هو 
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يف النهاية مدّمر للنظام ال�صيا�صي نف�صه. اإن تعليق ع�صو املحكمة العليا يف الواليات املتحدة، 

لوي�ض ْبَراْنديز، اأن »�صوء ال�صم�ض هو اأف�صل ُمطّهر« لهو تعليٌق خطري وغبي. ويف حني اأّنه �صحيح 

 مل يتورع 
ٍ
اأّن التعليق قد جاء يف �صياق نظام �صيا�صي عدائي وخمتل على وجه اخل�صو�ض، نظام

عن الكذب واخلداع، فقد رّوج لهذه الفكرة نا�صطون يف جميع اأنحاء العامل. هوؤالء النا�ض دائما 

ال�صر�ض  العام  التدقيق  اأن  يعتقدون(  اإنهم  يقولون  ويعتقدون )اأو  يعتربون احلكومات خمطئة 

وامل�صتمر وحده �صيوقف احلكومات عن االإفالت من اأنواع اجلرائم كافة، علما اأنهم يف�صلون اأن 

يقوموا هم بهذا التدقيق.

يف الواقع، كانت ملحاوالت احلكومات فر�ض ثقافة ال�صفافية يف كثري من االأحيان تاأثريات 

�صلبية موؤذية. منها اأّن احلكومات تزيد من االن�صحاب اإىل ال�صرية، اإْذ اإّن امل�صوؤولني يفرت�صون 

ل حما�صر  ُت�صجَّ يفعلون ر�صمّيًا �صدهم �صخ�صيًا. فال  اأو  يقولون  �صيء  اأي  ا�صتخدام  اأنه ميكن 

اإن الكفاية  اأو  اإاّل �صفهيًا، وهذا على ح�صاب ال�صيا�صات واالإدارة،  اجتماعات وال توؤخذ قرارات 

تعاين الأن الذين ُيفرت�ض اأْن يقوموا ب�صنع ال�صيا�صات اأ�صبحوا يق�صون كل وقتهم يف االإجابة عن 

اأ�صئلة وتلبية املطالبات باملعلومات.

يف هذه املرحلة من النقا�ض، غالبًا ما يقال اإن »التدقيق« يجب اأن يح�ّصن اأداء احلكومة واأّن 

»االنفتاح« ينبغي اأن يوؤّدي اإىل نظام اأكرث فعالية. اإال اأن اخلربة يف جميع جماالت احلياة ت�صري 

النا�ض يقلل من م�صتوى االأداء يف  اأن مراقبة وقيا�ض وتقييم وانتقاد العمل الذي يقوم به  اإىل 

املنظمات. هذا لي�ض مفاجئا، فالنا�ض ي�صبحون يف موقف دفاعي وع�صبي، ويق�صون املزيد من 

الوقت يف تربير اأنف�صهم والدفاع عن موقفهم يف حال حدوث خالف يف وقت الحق. وباملثل، 

فاإن الوقت املكّر�ض، مثاًل، الإنتاج اإح�صائيات منتظمة حول جهود احلكومة جلعل اجلي�ض اأكرث 

متثياًل لل�صكان هو وقت ال ميكن ق�صاوؤه على تنفيذ تلك ال�صيا�صة. اأما دعوة اأنا�ض من اخلارج اإىل 

مناق�صات، واختبار �صحة فر�صياٍت على جماهري م�صتنرية، ون�صر اأكرب قدر ممكن من املعلومات 

من اأجل ال�صالح العام والتعليق هي اأمور جيدة يف حد ذاتها وقد ت�صاعد يف �صنع ال�صيا�صات.

من الوا�صح اأّن العقلية التي تقف وراء انعدام الثقة يف احلكومة والطلب املرتد على االنفتاح 

هي �صكل خمفف من �صديقتنا القدمية »نظرية االأخطار« التي جتمعها �صاللة م�صرتكة مع انعدام 

الثقة يف �صلطة احلكومة، وهي �صمة ليربالية اأنكلو�صك�صونية يف القرن الثامن ع�صر. اأّما مدى ترابط 

هذا االأمر مع عامل اليوم، فهذا لي�ض وا�صحا على الفور. يف الواقع، ما نحتاجه هو مفهوم خمتلف 

متاما.

حماربة  على  كم�صاِعد  اأو  احلكومات  لرتوي�ض  ك�صالح  لي�ض  ال�صفافية  روؤية  االأف�صل  من 
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املواطن  جتاه  احلكومة  قبل  من  دميقراطي  كواجب  بل  النا�صطني،  لل�صحافيني  ال�صحافيني 

طويال  وقتا  وت�صتغرق  ومزعجة  مكلفة  تكون  اأن  ميكن  وال�صفافية  ال�صرائب.  ودافع  والناخب 

وتقلل الفعالية، حيث يعمل املنتقدون يف اأي حال على جتاهل اأو رف�ض الكثري مما يتم اإنتاجه 

بجهد جهيد. يجب على اأولئك الذين يعملون يف احلكومة اأن يتوقعوا اأن ُيتهموا روتينيا باإخفاء 

احلقائق غري املنا�صبة، يف اأقل تقدير، وبالكذب يف اأ�صواأ االأحوال. وال �صك يف اأن غمو�ض الكثري 

االأمر جزٌء من الثمن الذي  اأن  اإال  اأي�صا.  من املعلومات يف جمال معقد مثل الدفاع ال ي�صاعد 

يجب دفعه يف نظام دميقراطي، واإحدى الطرائق التي تدرك عربها احلكومة اأنها تخدم النا�ض 

اأي�صا  بها  العملية الدميقراطية، يجب االعرتاف  نية. ولكونها جزء من  وتتعامل معهم بح�صن 

كعن�صر يف لعبة �صيا�صية.

تنطبق االعتبارات العامة نف�صها على فكرة امل�صاءلة التي غالبًا ما تكون �صيفرة للمزيد من 

التاأثري والو�صول من جانب اأولئك الذين يرغبون يف انتقاد �صيا�صات احلكومة، اأو حتى عك�صها. 

علينا اأن منيز بعناية بني الوظيفة ال�صحيحة واملهمة لفتح النقا�ض حول �صنع ال�صيا�صات الذي 

ي�صمح للنا�ض بروؤية ما يجري، من ناحية، وبني جمرد تو�صيع دائرة �صنع ال�صيا�صات ال�صحرية 

الأع�صاء جمموعات النخبة من ناحية اأخرى. من امل�صكوك فيه ما اإذا كان هناك يف اأي بلد اليوم 

اأي �صغط علني لنقا�ض وا�صع النطاق حول ق�صايا دفاعية اأو�صع يف العلن، يف مقابل ق�صايا مثل 

توظيف طيارين ن�صاء اأو ف�صائح م�صرتيات مزعومة تكون اأكرث اإثارة لالهتمام �صيا�صيا. ينبغي 

اأاّل يجري اخللط بني البلبلة من قبل �صيا�صيني معار�صني وجماعات م�صالح كجزء من العملية 

ال�صيا�صية وبني امل�صلحة العامة يف زيادة امل�صاءلة.

امل�ساءلة عّماذا؟

على الرغم مما قلُته، ُينظر اإىل امل�صاءلة عادًة، ب�صكل طبيعي يف املطلق كنوع من العالقة 

ذيها، من جهة، وخمتلف املجموعات اخلارجية من جهة  القائمة بني وا�صعي ال�صيا�صات ومنفِّ

باأي عمق،  العادة،  م�صوؤولة عنه، يف  تكون احلكومات  اأن  ينبغي  ما  مناق�صة  وال جتري  اأخرى. 

ويعود هذا جزئيًا اإىل اأن طلبات امل�صاءلة متيل اإىل اأن تاأتي من جماعات امل�صالح التي تهدف اإىل 

تاأمني املزيد من النفوذ لنف�صها. وب�صبب ذلك، فاإن اأي حتركات عملية نحو مزيد من امل�صاءلة 

�صوف ُترف�ض باعتبارها غري كافية. كيف يت�صالح ذلك مع امل�صارات الدميقراطية؟
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تنجح الدميقراطية فقط الأّن ق�صما من مواطني البلد م�صتعٌد لاللتزام بحكومات ال تعجبه 

االأ�صخا�ض الذين �صوتوا ل�صالح الطرف اخلا�صر  اأّن  االأمر يفرت�ض م�صبقًا  ومل ينتخبها. هذا 

يقبلون مع ذلك اأن احلزب الفائز لديه تفوي�ض واأنهم ال ي�صتطيعون االعرتا�ض على تطبيق هذا 

االأنظمة  اأن بع�ض  التفوي�ض، مهما كانت ال�صيا�صات الناجتة ال تعجبهم. من ال�صحيح بالطبع 

االنتخابية تتمتع بتاأييد و�صدقية اأكرث من غريها، ولكنني اأفرت�ض هنا اأن حزبا حاكما، �صواء 

ب�صكل فردي اأو يف ائتالف مع حزب اآخر اأو اأحزاب اأخرى، قد ح�صل على اأكرث من 50% من 

اأن يقوم معار�صو  االأ�صوات يف االنتخابات. ولكن مبوجب قواعد ال�صيا�صة، من امل�صروع متامًا 

اجلديدة  احلكومية  ال�صيا�صات  تعطيل  مبحاولة  خارجه،  اأو  الربملان  داخل  �صواء  احلكومة، 

املقرتحة، بل وحتى حماولة عك�صها. هذا هو احلال حتديدا عندما يتبني اأن ال�صيا�صات الفردية 

التي انُتخبت على اأ�صا�صها احلكومة غري �صعبية اأو غري قابلة للتطبيق، اأو يف حال مل تكن ال�صيا�صة 

التي تعتمدها احلكومة موجودة يف البيان االنتخابي، رمبا الأن امل�صاألة مل تكن قد ن�صاأت بعد. 

وبالتال، ال يحق ل�صيا�صات احلكومة احل�صول على اأي و�صع خا�ض. كما ال ي�صتطيع اأولئك الذين 

اأنهم لي�صوا هم  اأعلى ملجرد  اأخالقي  اأو موقف  اأن يطالبوا باأي و�صع خا�ض  ينتقدون احلكومة 

احلكومة، وبالتاأكيد لي�ض فقط ب�صبب ا�صتخدامهم مفردات متعلقة بامل�صاءلة.

لن يرغب اأحٌد يف العي�ض يف بلد متلك فيه احلكومة كامل ال�صلطة، وحيث ال توجد قوات 

توازن اأو قوات م�صادة. هناك عدد من املجاالت التي تكون فيها ال�صوابط �صرورية، واملجاالت 

الثالثة االأكرث اأهمية هي ما يلي:

اأفعال  اأن تتمتع منظمة م�صتقلة )امَلحاكم( بحرية ا�صتجواب ونق�ض  القانون. يجب 

احلكومة التي تتعار�ض مع القانون اأو تنتهك الد�صتور.

اأنف�صهم(  )وموظفي احلكومة  املواطنني  اإىل منظمة حلماية  االإدارة. هناك حاجة 

للقانون  خروقات  بال�صرورة  تكن  مل  لو  حتى  العادلة،  وغري  التع�صفية  االأعمال  من 

املكتوب.

االإنفاق  ب�صكل م�صتقل يف  التدقيق  قادرة على  تكون هناك منظمة  اأن  املالية. يجب 

�صلطات  ا�صتخدام  باإ�صاءة  قوي  اإغراٌء  دائما  هناك  يكون  �صوف  اأّنه  مبا  احلكومي، 

االإنفاق.

هذا هو اأ�صا�ض امل�صاءلة، ولكن جتدر االإ�صارة اإىل اأّن هذه �صلطات ُتوازن اأو ُتوازي �صلطات 

احلكومة. اأولئك الذين يتولون مقاليد هذه ال�صلطات ال يتفوقون على احلكومة باأي معنى، وال 

ي�صغلون نوعا من تّيار اأخالقي اأعلى.

*

*

*
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دور الربملان وحدوده

مل اأقل حتى االآن الكثري عن دور الربملانات يف ال�صفافية وامل�صاءلة. تكمن امل�صكلة هنا يف اأنه 

يف الوقت الذي ال يتكّلم فيه اأحٌد عن وجوب ا�صتثناء الربملانات من القرارات املتعلقة مب�صائل 

الدفاع، اإال اأن االإغراء يكمن يف اللجوء اإىل الطرف النقي�ض واقرتاح اأن »امل�صاءلة اأمام الربملان«، 

مهما كان تعريفها، هي دائمًا اأمٌر جيد. احلقيقة هي اأن الربملان يعك�ض النظام ال�صيا�صي الذي 

هو جزء منه. ومع اأن نظامًا لديه تدقيق برملاين اأف�صل من نظام من دونه، اإال اأنه ينبغي اأاّل يقع 

اأنه الربملان. يريد  االأخالقي ملجرد  التفوق  تلقائيًا  اأن يّدعي  اأّن للربملان  املرء يف فخ افرتا�ض 

ال�صيا�صيون اإعادة انتخابهم ويجب عليهم اإر�صاء ناخبيهم لذلك. يف اأي نظام قائم على دوائر 

انتخابية، �صيعني ذلك تعزيز امل�صالح االجتماعية واالقت�صادية لدوائرهم االنتخابية وممار�صة 

التعريف  وبحكم  اأخرى.  اأمور  بني  من  االنتخابية،  منطقتهم  يف  اال�صتثمار  اأجل  من  ال�صغوط 

يكون  اأْن  املرجح  ومن غري  اأو�صع،  روؤية  تبني  على  قادرين  ال�صيا�صيني غري  فاإن هوؤالء  تقريبا، 

اإجمال جمموع وجهات نظر امل�صرعني ال�صيقة اأمرا بّناًء للغاية.

تن�صاأ احلاالت االأكرث �صعوبة وخطورة عندما يتعلق االأمر باالإنفاق الراأ�صمال. على �صبيل 

املثال، يف نظام يكون على اللجان الربملانية فيه اأن تدّقق يف منح العقود الكربى، يكون نطاق 

الف�صاد هائاًل. يف بع�ض االأحيان، قد يكون تاأثري ذلك حمدودا ن�صبيا، ما يرقى فقط اإىل ممار�صة 

انتخابية  لدائرة  االقت�صادية  امل�صالح  يخدم  اأن  �صاأنه  من  حلٍّ  اإىل  التو�صل  اأجل  من  ال�صغط 

معينة. لكن قد يكون االأمر اأكرث خطورة بكثري. اإنها حلقيقة اأنه فيما ت�صمل القرارات احلكومية 

غالبًا اأعدادا كبرية من النا�ض، ما يوّفر عن�صر اأمان �صد الف�صاد، ف�صيكون من االأ�صهل بكثري 

التاأثري على اأ�صوات اللجنة مبجموعة من املظاريف البنية.

يف اأف�صل حاالتها، تقوم الربملانات بالطبع بعمل مهم، لكن عليها اأاّل تعترب نف�صها حكومة 

بديلة اأو حتاول تخمني قرارات احلكومة. لهذا ال�صبب، ال ت�صاعد نهائيًا الطريقة املبهمة واملربكة 

التي ُي�صرح فيها دور الربملان يف ما يتعلق بالقطاع االأمني  ، وال�صيما من خالل ا�صتخدام كلمات 

مثل »رقابة« و»اإدارة«. يف ما يلي، اأقدم بع�ض االقرتاحات حول كيفية تطبيق دور الربملان ب�صكل 

اأف�صل يف املمار�صة.

مثلما اأعاله، كذلك اأدناه

مبا اأين كنت �صلبيا اإىل حٍد ما يف هذا الف�صل حتى االآن، فمن املهم طرح اأمر اأكرث فائدة عن 
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كيفية جعل ال�صفافية وامل�صاءلة تعمالن. لقد انتقدت على امتداد هذا الكتاب ما اأراه افرتا�صات 

�صاذجة اأو م�صللة حول ما يجب اأن تكون عليه العالقة بني قطاع االأمن والعملية ال�صيا�صية. لقد 

انتقدت بع�ض االفرتا�صات ال�صائعة يف هذا ال�صدد الأنني اأعتقد اأنها ت�صدد اإىل حد كبري على 

عن�صر النزاع والرقابة، وال حتقق الكثري يف النهاية. وكما اقرتحت يف مكان اآخر، فاإن �صيا�صة 

الرقابة لي�صت �صهلة التنفيذ ونادرًا ما تكون فعالة. بالفعل، ففيما كنت اأحتدث اإىل متحم�صني 

يروجون الأنواع خمتلفة من االإ�صراف، ت�صاءلُت يف بع�ض االأحيان عما اإذا كانوا قد فّكروا مبا فيه 

الكفاية باأن ال نظام ينجح ما مل يكن هناك �صيء لالإ�صراف عليه. وبعبارة اأخرى، فاإن الرقابة 

لي�صت غاية يف حد ذاتها، بل اإنها اإ�صهام يف بلوغ الغاية.

هذه النقطة اجلوهرية اأثارها الهرم�صي التقليدي قائال: »كما اأعاله، كذلك اأدناه«. يجب 

اأن يكون للهدف نظاٌم فعال يف البداية. ومن املرجح اأن يكون هذا النظام هو نظاٌم قائم على 

بالطبع، فاإن  يلعب اجلي�ض دورا يكون وغريه را�صني عنه.  القانون، حيث  الدميقراطية وحكم 

هذا لن يزيل �صرط ال�صفافية وامل�صاءلة، ولكنه �صيجعل هذه العملية اأكرث فعالية وفائدة. هذه 

نقطة مهمة، الأن اأ�صلوب املواجهة يف االإ�صراف الذي يعترب احلكومة مذنبة ثم يبحث عن الدليل، 

اأ�صلوٌب حمكوٌم عليه بالف�صل. هناك �صببان لهذا، وهما:

يجب  اآخرين  اأعداء  جمرد  به  املنادون  ي�صبح  حيث  عدائية  ثقافة  يخلق  ذلك  اأن 

حماربتهم بداًل من اأن يتماهى االإ�صراف مع امل�صلحة العامة.

االأمور  اأكرث قوة من املنظمات خارجها، فاإنها بب�صاطة تخفي  الأّن احلكومات دائما 

التي ال تريدها اأن تكون مرئية.

من  قدر  الأي  ميكن  ال  اأّنه  الواقع  يف  تدرك  للتطبيق  قابلًة  وامل�صاءلة  لل�صفافية  مقاربًة  اإن 

الرقابة اأن يفعل الكثري لتح�صني جمتمٍع فيه ق�صور �صيا�صي يف املقام االأول. فاإن ف�صائل امل�صاءلة 

وال�صفافية لي�صت اأمورا تفر�صها على حكومة مرتددة جمموعة غريية من املحاربني، بل هي جزٌء 

مما يجب اأن تكون عليه احلكومة اجليدة على اأي حال. ويجب اأن متاَر�ض امل�صاءلة وال�صفافية 

من قبل احلكومة الأن هذا هو ال�صيء ال�صحيح الذي ينبغي القيام به، ولي�ض الأنها جمربة على 

ذلك.

نظام قابل للتطبيق

من املوا�صيع التي يتناولها هذا الكتاب اأّنه اإذا �صارك عدد كبري من النا�ض يف عملية �صنع 
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نة يف  ُم�صخ�صَ القرار، ف�صتوؤخذ قرارات اأف�صل ب�صكل عام. وبالفعل، فاإن النمط املغلق لعملية 

االأ�صلوب اجلماعي يف  اإن  �صنع القرار يكون دائما و�صفًة للقرارات ال�صيئة واحلكومة ال�صيئة. 

�صنع القرار يجعل من املرجح اأكرث بكثري اأن يجري ر�صد االأفكار ال�صيئة يف وقت مبكر. ويف حني 

اأن العديد من امل�صاركني يف عملية �صنع القرار يكونون جزءا من النظام احلاكم، فاإن اأولئك 

اأي�صا.  �صوتهم  ُي�صمع  اأن  ي�صتحقون  النتيجة  �صيمّولون  والذين  اجلديدة  بال�صيا�صات  املتاأثرين 

يجب اأن ينطبق هذا ب�صكل عام ب�صرط اأال يكّرر امل�صار ما ح�صل يف مكان اآخر.

ما يفعله الربملان، يف جمال الدفاع كما يف اأي جمال اآخر، هو متثيل املواطن والناخب ودافع 

ال�صرائب. اإن اأف�صل نوع من العالقة هو عندما تلتزم ال�صلطة التنفيذية بالقدوم اإىل الربملان 

اأن  يجب  عليها.  املوافقة  للح�صول على  وال�صعي  �صيا�صاتها  العري�صة خلطط  لعر�ض اخلطوط 

يحظى اأي برنامج �صالح ومف�صل ب�صكل جيد بتاأييد برملان منطقي اأو جلنة برملانية منطقية، 

مع اأّن االنتماء احلزبي، وال�صيما يف نظام �صيا�صي تناف�صي، قد يجعل العملية اأكرث �صعوبة. ومن 

بالتفكري  التنفيذية  ال�صلطة  اإلزام  هي  احلقيقية  الربملاين  التدقيق  ف�صيلة  اأّن  لل�صخرية  املثري 

ب�صيا�صاتها و�صرحها لغري اخلرباء واال�صتعداد للدفاع عنها وتعديلها اإذا لزم االأمر، اأكرث منها 

تعزيز دور الربملان. ومن املرجح اأن تكون االأ�صئلة التي يطرحها الربملانيون مرتبطة ب�صكل وثيق 

مبخاوف الناخب العادي. اإن االن�صباط يف اال�صطرار اإىل تلبية مثل هذه املخاوف لهو �صحي 

للغاية.

بني  مهم  فرق  فهناك  تعقيدا.  اأكرث  فهي  الربملان،  خارج  ال�صغط  جمموعات  م�صاألة  اأما 

وبني  خطرية،  م�صائل  حول  درا�صات  ينتجون  الذين  واالأكادمييني  احلكومية  غري  املنظمات 

املنظمات التي تقوم بحمالت �صعيًا اإىل تغيري ال�صيا�صات. تقوم معظم املنظمات غري احلكومية 

بتقدمي اقرتاحات ب�صيا�صات، بطبيعة احلال، ولكن االختبار يكمن يف ما اإذا كان هذا هو غر�صها 

حكوميني  موظفني  ت�صتخدم  وهي  معينة،  جماالت  يف  خربة  ميتلك  منها  فالعديد  االأ�صا�صي. 

دورا  تلعب  اأن  احلكومية  غري  املنظمات  لهذه  وميكن  متخ�ص�صني.  كم�صت�صارين  متقاعدين 

مفيدا يف تقدمي اأفكار جديدة والتاأثري على تفكري احلكومة. ومن ناحية اأخرى، فاإن منظمات 

احلمالت، وخا�صة تلك التي تركز على ق�صية واحدة، ت�صبه التجمعات ال�صيا�صية الأنها مهتمة 

بال�صلطة والنفوذ اأكرث من اهتمامها باحلقائق املو�صوعية.

امل�صكلة تكمن يف اأّن تاأ�صي�ض منظمة غري حكومية، �صواء للتحليل اأو لل�صغط، ي�صتغرق وقتًا 

ومااًل. ال ميلك النا�ض العاديون يف معظم البلدان هذه الكماليات، وغالبا ما ال ميلكون املهارات 

الالزمة الأن يجري توظيفهم مهنيا من قبل املنظمات غري احلكومية. وهذا يعني عمليا اأن هذه 
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املنظمات تهيمن عليها الطبقات املتو�صطة املتعلمة التي قد تكون اهتماماتها واأولوياتها يف جمال 

العادي،  املواطن  املثال،  �صبيل  على  العاديني.  بالنا�ض  اخلا�صة  تلك  عن  متامًا  خمتلفة  االأمن 

اأكرث عر�صة للقلق يف ما يتعلق بجرائم ال�صوارع من االحتيال املتعلق بالكمبيوتر. باالإ�صافة اإىل 

ذلك، يف معظم اأجزاء العامل النامي، يجري متويل املنظمات غري احلكومية من اخلارج، عادًة 

هذه  مثل  اأن  بال�صرورة  يعني  ال  هذا  اأجنبية.  حكومات  قبل  من  مبا�صر  غري  اأو  مبا�صر  ب�صكل 

املنظمات غري احلكومية هي جمّرد جماعات �صغط للحكومات االأجنبية، مع اأّن ال�صكان املحليني 

با�صم  باأنها قد تتحدث  املنظمات  ادعاءات لدى هذه  اأي  يعتقدون ذلك، لكن ذلك يقو�ض  قد 

املجتمع املدين ككل. 

التي  اجلبارة  الغطر�صة  من  نوع  اإىل  احلكومات  لدى  كبري  نزعة  هنالك  اأخرى،  جهة  من 

مبوجبها يتم رف�ض اآراء النا�ض العاديني على اأنهم غري ملمني باالأمور وال اأهمية كبرية لهم. لكن 

حقيقَة اأن االآراء العامة قد تكون غري مطلعة لي�صت عذرا لرف�ض خماوف النا�ض. يف احلقيقة، 

اإن احلكومة ال تقوم فقط بواجب تقني �صيق لتف�صري �صيا�صاتها والدفاع عنها وح�صب، بل لديها 

م�صوؤولية اأو�صع بكثري عن تو�صيح احلقائق باأكرب قدر ممكن من املو�صوعية. يف النهاية، تعتمد 

نوعية النقا�ض يف بلد ما على موقف احلكومة اأكرث من اعتمادها على اأي عامل اآخر.

املعلومات وال�سرية

يتعلق  ما  يف  اتباعها  احلكومة  على  يتعني  التي  ال�صيا�صات  نوع  م�صاألة  اإىل  يقودين  هذا 

باملعلومات املقدمة عن قطاع الدفاع. من الوا�صح اأّن الروح العامة للبلد وتطّور نظامه ال�صيا�صي 

ي�صكالن عوامل التاأثري االأكرب على �صيا�صات من هذا النوع، ولكن هناك يف كل نظام خيارات 

املعلومات  حماية  يجب  فاإنه  معينة  حاالت  يف  اأنه  اجلميع  يقبل  �صوف  بدايًة،  اتخاذها.  يجب 

ناحية  الثقافة، مثال. من  اأو  الزراعة  ينطبق عموما على  الذي  الو�صع  الدفاعية، على خالف 

اأخرى، هناك اأدلة كثرية على اأن الكثري من ال�صرية يدّمر م�صالح احلكومة، حيث اأن االفتقار 

املعلومات  بالفعل، عادًة ما حتّل  اإىل اخرتاع معلومات.  بب�صاطة  يوؤدي  الر�صمية  املعلومات  اإىل 

ال�صيئة حمل اجليدة، مبعنى اأن و�صائل االإعالم ال�صعبية وجمموعات ال�صغط املتخ�ص�صة عادًة 

ما حتكي ق�ص�صا اأكرث غنى وجاذبية من احلقيقة الر�صينة. اأود اأن اأقرتح متييزا بني نوعني من 

ال�صرية، هما:
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ال�صرية االأ�صا�صية حيث ُيعترب كل �صيء يتعلق بالدفاع واالأمن �صّرا وال ميكن الك�صف 

عنه مطلقا.

االأمن العر�صي حيث يجري النظر يف كل �صيء على اأ�صا�ض كل حالة على حدة، وفقا 

الإر�صادات معينة يف العادة.

اإبقاء  امل�صتحيل  الأنه من  االأ�صا�صية غري ممكن، عادًة،  ال�صرية  املمار�صة، يكون مفهوم  يف 

كل �صيء �صريا. اإىل ذلك، فاإن نظام ال�صرية االأ�صا�صية يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل خف�ض قيمة 

مفهوم ال�صرية، الأنه عندما يكون كل �صيء �صريا، فعندئذ ال يوجد اأمر �صري بالفعل. املجاالت 

اأن  غري  البلدان.  بني  كبري  ب�صكل  تختلف  ولن  وا�صحة،  تكون  ال�صرية  تربير  فيها  يجري  التي 

والوكاالت اخلارجية.  انخراط الربملان  اآخر هو مدى  اإىل  بلد  الذي يختلف من  اأحد املجاالت 

اأو منظمة خارجية على  ت�صريعية  بهيئة  االت�صال  اإذا مت  اأنه  يبدو  ولكن  التعميم،  ال�صعب  من 

مة. هذا لي�ض  اأ�صا�ض منطقي، فمن املرجح اأن حترتم هذه املنظمة الثقة وحتمي املعلومات املقدَّ

م�صتغَربا عندما يتم اأخذ علم النف�ض الب�صري يف االعتبار. فمعظم النا�ض يف�صلون اأن يكونوا 

جزءا من » جمموعة داخلية« اأكرث من » جمموعة خارجية«.

�صجالت  حتتوي  قد  بديهيا.  بال�صرورة  لي�ض  احلماية  تتطلب  التي  املعلومات  اأنواع  بع�ض 

املوظفني على تفا�صيل من غري املن�صف االإف�صاح عنها، وقد تكون غري دقيقة. على �صبيل املثال، 

حماية.  ويتطلب  احل�صا�صية  �صديد  معدات  ب�صراء  املتعلقة  التجارية  املعلومات  بع�ض  يكون  قد 

هناك اأي�صًا معلومات تطلب احلكومات االأخرى حمايتها، ف�صاًل عن نوع من الن�صائح ال�صريحة 

للوزراء التي �صتكون حمرجة للغاية اإذا ما جرى ك�صفها. وميكن اأن ي�صمل ذلك تقييم االأهداف 

واملواقف التفاو�صية لدول اأخرى.

ما  لديها  بطبيعتها  احلكومات  اأن  يعتقدون  َمن  دائمًا  هناك  �صيكون  �صابقا،  اأ�صرت  وكما 

تخفيه. اإن الذين يفكرون بعقلية املوؤامرة والذين يحملون وجهات نظر قوية ونا�صطي حمالت 

الق�صية الواحدة �صوف يكونون م�صتاءين عمدًا من اأي معلومات ت�صدر عن احلكومة من حيث 

اأن هذا يتوافق مع افرتا�صاتهم واحتياجاتهم. اإن قبول مقولة اإنك ال ت�صتطيع اإر�صاء كل النا�ض 

كل الوقت، ياأتي للحكومة مبزايا عملية قوية لتبّني �صيا�صة تبدو معقولة وتزيد من املعلومات التي 

ميكن اإ�صدارها وتو�صح ملاذا ال ميكن اإتاحة معلومات معينة اأخرى. اإن امل�صاألة جزئيا هي م�صاألة 

االإمكان وتقدم  لتكون منفتحة قدر  تبذل جهدا  اآخر. فاإن حكومًة  اأمر  اأي  موقف بقدر ما هي 

تف�صريات معقولة، عندما ال تكون قادرة على ذلك، من املحتمل اأن تلقى ا�صتح�صانا من معظم 

النا�ض. لكن القول اإّنه »اإذا كانت يف ملف ر�صمي، فهي �صر ر�صمي«، كما قال م�صوؤول بريطاين 
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م�صكوك باأمره، فهو قول لي�ض �صخيفا وح�صب، بل اإن له نتائج عك�صية.

وهي  ال�صرية«،  »ثقافة  فكرة  فاإن  االأمن،  قطاع  يف  عملوا  الذين  اأولئك  جتربة  يف  اأخريًا، 

اأن تكون دقيقة.  اأجل »ال�صفافية«، غالبًا ما تكون بعيدة عن  �صكوى متكررة بني النا�صطني من 

اأكرب االأعباء على الذين يعملون بتلك االأ�صرار. فبالن�صبة اإىل �صحايف، اإن  اإذ تفر�ض االأ�صرار 

حقيقة اأن امل�صتند �صري هي م�صدر اإزعاج ومنا�صبة لل�صكوى. اأما بالن�صبة اإىل م�صوؤول حكومي اأو 

م�صوؤول ع�صكري، فهذا يعني اأن الوثيقة تتطلب حماية خا�صة ويجب اأن تبقى حتت قفل ومفتاح، 

ويجب اأن يجري ت�صنيفها بدقة ف�صال عن التوقيع عند خروجها، كما يت�صمن طقو�صا عديدة 

اأخرى �صاقة وت�صتهلك وقتا. الذين يعملون يوميا مع »اأ�صرار« غالبا ما تكون لديهم وجهة نظر 

واقعية وم�صككة اإىل حٍد ما جتاهها.
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الف�سل 13

خال�سة

منذ نهاية احلرب الباردة �صهدنا تغيريات هائلة يف تنظيم وهيكلية قوات االأمن يف جميع 

اأنحاء العامل. يف املمار�صة ويف االأدبيات، كان هناك تركيٌز مفهوٌم على االإ�صالح والتحول، على 

امل�صتوى الفكري والعقائدي، كما على امل�صتوى العملي.

يكن  ومل  كلها  الق�صة  يكن  مل  احلاالت،  بع�ض  يف  كان  كما  ال�صروري  التحول  م�صار  لكن 

ممكنا اأن يكون كذلك بتاتا. فالقطاعات االأمنية وقوات الدفاع عليها يف نهاية االأمر مهمة عملية 

تقوم بها. فهي تتطلب التنظيم واالإدارة، ف�صاًل عن التكيف امل�صتمر وال�صبط الدقيق مع تغري 

الظروف. ول�صوء احلظ، فاإن معظم الكتابات عن قطاع االأمن يف العقد االأخري، اأو ما يقارب 

ذلك، كانت معيارية وغائية واإلزامية، وكانت حتدد ما يجب اأن يبدو عليه قطاع االأمن »املتحول« 

اأو »اخلا�صع لالإ�صالح«، على اأ�صا�ض افرتا�صي اأنه لن يكون بحاجة اإىل اأي تغيري بعد ذلك.

ولكن حتى اأكرث قطاعات االأمن التي ال ت�صوبها �صائبة معياريا عليها اأن تعمل يف الواقع. ما 

اأن تدار بطريقة مرنة وفعالة حتى  اإْذ يجب  مل تفعل ذلك، فيكون ذلك م�صيعة للوقت واملال. 

اأن تعود  اأ�صياء من غري املرجح  تكون قادرة على اال�صتجابة للظروف املتغرية. بالطبع، هناك 

انتقل من  لبلد  املحتمل  املثال، من غري  �صبيل  لذا، على  تغيريها.  ال�صابقة مبجرد  اإىل حالتها 

وغري  �صّري  اأمني  قطاع  جديد  من  لديه  يكون  اأن  تعددي  �صيا�صي  نظام  اإىل  ا�صتبدادي  نظام 

اإىل مناذج �صابقة،  العودة  ت�صمل  التي  تلك  التغيريات، حتى  فاإن  للم�صاءلة. ومع ذلك،  خا�صع 

حمكوم  الديناميكية  هذه  تتجاهل  التي  والنظريات  �صيا�صي،  نظام  اأي  يف  ممكنة  دائما  تبقى 

عليها باإ�صاءة فهم الواقع. وفيما اأنهي العمل على هذا الن�ض، هناك، على �صبيل املثال، تقارير 

دخلت على قوات 
ُ
اأ اأفريقيا تفكر يف عك�ض العديد من التغيريات التي  تفيد باأن حكومة جنوب 

ال�صابق يف  الع�صكرية  الرتب  بنظام  العمل  اإعادة  تعتزم  اأنها  ويبدو   .1994 عام  بعد  ال�صرطة 

قوات �صبه ع�صكرية واأكرث ان�صباطا. ويبدو اأن ال�صبب يف ذلك هو اأن بع�ض االإ�صالحات القائمة 

على القواعد املعيارية التي اأدخلت خالل ال�صنوات اخلم�ض ع�صرة املا�صية كانت غري فعالة يف 

احلد من اجلرمية. وقد حدثت حاالت مماثلة يف بلدان اأخرى.

بكيفية عمل  اهتمامه  االأمن من  لقطاع  مثالية  بهيكلية  اهتماما  اأقل  الكتاب  كان هذا  لقد 

1��
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قطاع االأمن الفعال ب�صكل �صحيح يف الواقع، ومبكان الدفاع �صمنه. واأ�صبحت هذه امل�صائل اأكرث 

اأهمية تدريجا بو�صول جهود االإ�صالح والتحول اإىل �صيغة نهائية يف العديد من البلدان. ومن 

وال�صفافية  الربملان،  مع  والعالقات  االأمن،  وقطاع  الدولة  بني  العالقة  مثل  م�صائل  اأن  الوا�صح 

وامل�صاءلة، جميعها اأمور لديها دور مهم تلعبه. لكن اأيًا منها لي�ض هدفًا يف حد ذاتها، وال واحدة 

االأمن  اإدارة قطاع  كيفية  الكثري عن  االأخرى، تخربنا  امل�صائل  مع  اأو جمموعًة  منها، مبفردها 

ومكوناته الدفاعية من اأجل م�صلحة الوطن ككل. هذا ما حاول هذا الكتاب القيام به.
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عنا�صر هذا اال�صتقرار، وكذلك اأداة مهمة يف ال�صيا�صة اخلارجية. يعر�ض كتاب »حوكمة 

املهنية والبحث  اأكرث من ثالثني عامًا من اخلربة  الذي هو ثمرة  الدفاع«،  واإدارة قطاع 

والتعليم حول العامل، مناق�صة متعمقة لكيفية تنظيم واإدارة قطاع الدفاع للح�صول على 

تتناول ف�صول  كما  الع�صكرية.  العمليات  و�صري  املوارد  اإدارة  اإىل  اإ�صافة  النتائج،  اأف�صل 

يلعبها  التي  واالأدوار  القومي،  االأمن  �صيا�صة  وتنفيذ  و�صياغة  اال�صتخبارات،  حمددة 

عام،  بوجه  وامل�صاءلة.  بال�صفافية  الدميقراطية  وااللتزامات  والع�صكريون،  املدنيون 

العاملية  املوؤلف  امل�صتمدة من جتربة  املمكنة،  العملية واحللول  امل�صاكل  الرتكيز على  يتم 

 Defence Transformation الوا�صعة. هذا الكتاب هو تكملة لكتاب اآخر يحمل عنوان

)حتوالت الدفاع( )�صدر يف العام 2000 عن معهد الدرا�صات االأمنية(، وُترجم اإىل لغات 

كثرية من  اأجزاء  التدريب يف  ومعاهد  واجلامعات  املوظفني  كليات  وُي�صتخدم يف  عّدة، 

العامل.

الأكرث من ثالثني عامًا، مبا يف ذلك  عمل دايفيد �سوتر ل�صالح احلكومة الربيطانية 

يف  الفرن�صية  اخلارجية  وزارة  ولدى  اأبحاث  ومراكز  دولية  منظمات  يف  وجيزة  فرتات 

باري�ض. يعمل حاليًا كموؤلف وحما�صر ويقدم ا�صت�صارات م�صتقلة حول الق�صايا االأمنية. 

كتب د. �صوتر العديد من الكتب واملقاالت، باعتباره خبريًا مرموقًا يف م�صاألة اإدارة القطاع 

اأفريقي منذ  االأمني اجلنوب  القطاع  العمل يف  انخرط يف  اأنه  العامل. كما  االأمني حول 

انتخابات العام 1994، وما زال يدّر�ض ب�صكل منتظم يف البالد. 
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