
 

 الدور الجازم المفاجئ للقّوات المسّلحة العربية بعد عام 2011

 ﮲�﮵�ل﮵�ب دروز ﮲�﮵�﮲�س﮵�﮲�ت

 

  حسام الحمالوي  – الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى
﮲

 صورة مں

ْلَق ع﮴�﮳�ة  أدى الدور ال﮳حازم لل﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة م﮲�ذ عام 2011 ٕالى و﮳حود أدوار عسكر﮵�ة م﮴�عددة أالو﮳حه و﮲حَ
 ٕا﮲صا﮲�﮵�ة أمام الحكم المد�﮵﮲ى.

﮲
 اس﮴�﮲حالص ﮳�عض الدروس، ﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں

﮲
 ﮳�عد مرور ع﮶سر س﮲�وات على ما ﮵�سمى ﮳�الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى، ﮵�مكں

 الحصاد ال﮲صٔ�﮵�ل ﮲�﮵ى عمل﮵�ة ال﮴�حول الد﮵�م﮴�راط﮵ى ال﮲�ا﮶سلة، والع﮲�ف الذي ﮵�لوح ﮲�﮵ى أال﮲�ق والحروب االٔهل﮵�ة.
 ﮴�﮳�ل المؤسسات العسكر﮵�ة العر﮳�﮵�ة، وه﮵ى

﮲
 ذلك، أن هذه الدروس �﮴دور حول دور ﮳حد﮵�د ﮳حازم مں

﮲
 واالٔهم مں

 مع ﮳�عض اال﮲ح﮴�ال﮲�ات المهمة م﮴�ار�﮲ة
﮲

 ﮳حد﮵�د ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲را�ٔر والسودان ﮲�﮵ى عام 2019، ولكں
﮲

 دروس �﮴م �﮴عّلمها مں
 مع دور العسكر ﮲�﮵ى ال﮶�ورات العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲حمس﮵�﮲�﮵�ات وس﮴�﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الما﮲ص﮵ى.

 مفاجأة الدور العسكري الجازم
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 ال﮶�ك﮲�ات ﮲�﮵ى عام 2011 �﮴﮲�﮵�﮳حة �ٓ﮴�مر
﮲

 على ﮲حالف ما حدث ﮲�﮵ى السا﮳�ق، لم ﮵�﮲حرج ال﮲ص﮳�اط العرب مں

﮲
 م﮳حموعات ص﮲ع﮵�رة ﮲صد االٔ�﮲ظمة ال﮲صع﮵�﮲�ة، �﮳﮴�عها ا�﮲﮲حراط ال﮲ص﮳�اط ﮲�﮵ى الس﮵�اسة واس﮴�﮵�ال�ٔهم على السلطة عں

، أو محاولة ال﮴�﮵�ام ﮳�ذلك ﮲�﮵ى  س﮵�اق ال﮴�﮲�ا﮲�س
﮲

ا ﮲�﮵ى مصر ول﮵�﮳�﮵�ا وسور﮵�ة وال﮵�مں  طر﮵�ق اال�﮴﮲�ال﮳�ات، كما حدث سا﮳�﮴�ً
 ذلك، ﮲�﮵ى عام 2011، �ن لك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ٕا﮶س�ل﮵�ات مع االٔ�﮲ظمة الس﮵�اس﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة، ر﮲عم أ�﮲هم

﮲
 إال﮴�ل﮵�م﮵ى . و﮳�دًال مں

 اال�﮴﮲�ال﮳�ات م﮳�﮲�﮵�ة على الم��ٔد وح﮶سد
﮲

 لم ﮵�﮴�د﮲حلوا ﮳�س﮳�ب هذه إال﮶س�ل﮵�ات. ع﮲�دما �﮴م إالطاحة ﮳�االٔ�﮲ظمة، لم �﮴كں
 ال﮴�ّوات المسّلحة ﮳�ٔ�كملها ﮲حل﮲�هم، ﮳�ل ��﮲ت ﮴�ا�ٔمة على اس﮴�﮲عالل االح﮴�﮳حا﮳حات الحا﮶سدة لكسب ال﮶سرع﮵�ة لما

 س﮵�ٔ��﮵﮴ى ﮲�﮵�ما ﮳�عد.

 لم �﮴ع﮴�﮳�ر الحكمة ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة ﮳حهات ﮲�اعلة ر�﮵ٔ�سة ﮲�﮵ى عام 2011. ﮲�﮴�د ﮲ص﮲عطت
ق  العمل، وم﮲رّ

﮲
 االح﮴�﮳حا﮳حات ال﮴�﮵ى �ّ﮲ظمها ال﮲�﮶سطاء ال﮶س﮳�اب على االٔ�﮲ظمة االس﮴�﮳�داد﮵�ة ٕالى الحد الذي أو﮴�﮲�ها عں

 ال﮳�﮶سري
﮲

 ٕالى حكم ﮵�سود ﮲�﮵�ه االٔمں
﮲

 إالم��﮲ات ال﮴�مع﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�وم عل﮵�ها االس﮴�﮳�داد، ح﮵�ث �ن المح﮴�﮳حون �ّ﮴وا﮴�﮵�ں
 س﮳�ا�﮴ها ال﮳�﮵�رو﮴�راط﮵ى ع﮲�دما أص﮳�حت وزارات

﮲
 والر﮲�اه اال﮴�﮴�صادي. سحب أالو�﮴و﮴�راط﮵�ون ال﮴�ّوات المسّلحة مں

﮲
 الدا﮲حل﮵�ة و﮴�ّوات ال﮶سرطة ﮲ع﮵�ر ﮴�ادرة على ال﮴�صدي ل﮴�لك االح﮴�﮳حا﮳حات. ��﮲ت ال﮴�ّوات المسّلحة  ﮳�ع﮵�دة عں

 الس﮵�اسة و�﮳﮴حهل الد﮵�﮲�ام﮵�ات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة  ﮲�﮵ى عام﮵ى 2011 و2012، ما أدى ٕالى �﮴حر�ت س﮵�اس﮵�ة محر﮳حة ﮳�عد
 ﮳�ر�﮲امح� العمل ال﮳حد﮵�د.

﮲
 ا�﮲حسار اح﮴�﮳حا﮳حات الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى ود﮲حول ٕاعادة ال﮳�﮲�اء الس﮵�اس﮵ى ﮲صمں

 �ن اح﮴�مال ال﮴�مع الها�ٔل ﮳�م﮶�ا﮳�ة ا﮲ح﮴�﮳�ار ﮲ص﮲عط حاسم لل﮴�ّوات المسّلحة ال﮴�﮵ى �﮴م ﮳حل﮳�ها ٕالى الم﮴�دمة، ال س﮵�ما
 ع﮲�دما و﮲صع﮴�ها وسا�ٔل ال﮴�واصل اال﮳ح﮴�ماع﮵ى و�م﮵�رات الهوا�﮴ف المحمولة أمام أ�﮲ظار ال﮳حم﮵�ع. ��﮲ت ال﮴�ّوات

، ﮲�﮵ى
﮲

 مطالب المح﮴�﮳ح﮵�ں
﮲

 عں
﮲

 وص﮲عار ال﮲ص﮳�اط لم ﮵�كو�﮲وا ﮳�ع﮵�د﮵�ں
﮲

 الم﮳ح﮲�د﮵�ں
﮲

 المسّلحة مؤسسات هرم﮵�ة، لكں
 ك﮳�ار ال﮲ص﮳�اط ﮳�ام﮴�﮵�ازات ر﮲�﮵�عة. مالٔت ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮲�راغ الذي �﮴رك﮴�ه االٔ�﮲ظمة

﮲
 الو﮴�ت الذي �ن ﮵�﮴�م﮴�ع ﮲�﮵�هں

ا على مصالحها المؤسسا�﮵﮴�ة. عالوًة  الس﮵�اس﮵�ة الحاكمة ال﮴�﮵ى ﮲حلع﮴�ها االح﮴�﮳حا﮳حات ال﮶سع﮳�﮵�ة، لك﮲�ها حا﮲�ظت أ﮵�﮲صً
 على ذلك، �﮳﮴�ا﮵�﮲�ت موا﮴�ف ال﮴�ّوات المسّلحة الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر.

 مسارات متعددة للدور الجازم

 الح�م، ح﮵�ث أ﮶سار ك﮳�ار
﮲

 اس﮴�﮲حدمت ﮳�عض ال﮴�ّوات المسّلحة �﮴سلسلها الهرم﮵ى الم﮴�ماسك ل﮴�﮲�ٔ�ى ﮳�﮲�﮲�سها عں
 ﮵�﮲�﮲حرطوا ﮲�﮵ى ال﮴�مع، ما أدى ٕالى س﮴�وط ﮲�وري لهؤالء الح�م. ﮲حر﮳حت ال﮴�ّوات المسّلحة

﮲
 ال﮲ص﮳�اط ٕالى أ�﮲هم لں

 ﮳�ٕاعادة ﮳�﮲�اء ال﮲�ظام الس﮵�اس﮵ى ﮳�صعو﮳�ة. ﮲�﮵ى مصر،  زاد �﮴د﮲حل  ال﮴�ّوات
﮲

 الس﮵�اسة وسمحت للمد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

 ال﮴�و�﮲س﮵�ة مں

﮲
 مں

﮲
 المسّلحة، ال﮴�﮵ى أص﮳�حت الع﮳�ًا ﮲�وق الدس﮴�ور و�﮲﮲�ذت ا�﮴﮲�ال﮳�ًا ﮲�﮵ى عام 2013 ﮲صد ﮳حماعة إال﮲حوان المسلم﮵�ں
. �﮶م و﮲صع الر�﮵ٔ�س ع﮳�د ال﮲�﮴�اح

﮲
 وال﮴�وى الس﮵�اس﮵�ة اال﮲ٔحرى، م﮶�ل السل﮲�﮵�﮵�ں

﮲
 ﮲حالل اس﮴�﮲عالل ال﮲�﮶سطاء المد�﮵﮲�﮵�ں

 الس﮵�س﮵ى ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى م﮴�عد ال﮴�﮵�ادة، ح﮵�ث �ن  �﮴وّسع ملك﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى ال﮳�الد  وال﮴�مع
 أ﮳�رز مظاهر دورها ال﮴�﮵�ادي.

﮲
 المك﮶�ف ﮳�﮶سلك ك﮳�﮵�ر  مں

ل ﮳�﮲�ها﮵�ة االٔ�﮲ظمة ﮲�ة"  ما ع﮳حّ  ﮶ساركت ال﮴�ّوات المسّلحة اال﮲ٔحرى ﮲�﮵ى ال﮴�مع و�﮴عّر﮲صت لال�﮴﮲�سام،  وأص﮳�حت "مه﮳حّ
 و�﮴د﮲حل حلف ﮶سمال االٔطلس﮵ى ﮲�﮵ى

﮲
 الس﮵�اس﮵�ة ال﮴�ا�ٔمة. د﮲حل م﮳حلس ال﮴�عاون ال﮲حل﮵�﮳ح﮵ى ﮲�﮵ى وساطة ﮲�﮵ى ال﮵�مں
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 م﮳�ا﮶سرة
﮲

 أوساط ال﮲�﮲ح﮳�ة ﮲ع﮵�ر مر�﮳﮴�ط﮵�ں
﮲

 مں
﮲

 ﮶سمال﮵�﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل ﮴�ادة عسكر﮵�﮵�ں
﮲

، �ن ه﮲�اك ا�﮴﮲�الب مں
﮲

 ل﮵�﮳�﮵�ا. ﮲�﮵ى ال﮵�مں
 ال﮴�ع﮳�ٔ�ة المد�﮵﮲�ة. �﮶م �﮴م �﮲﮴�ك﮵�ك

﮲
 و﮳حود ﮳حو مں

﮲
 ﮳�الر�﮵ٔ�س السا﮳�ق عل﮵ى ع﮳�د الله صالح، ح﮵�ث اس﮴�﮲�ادوا مں

 المملكة العر﮳�﮵�ة
﮲

 والحكومة المدعومة مں
﮲

 ال﮳ح﮲�و﮳�﮵�﮵�ں
﮲

 واال�﮲﮲�صال﮵�﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل الحو�﮵﮶�﮵�ں
﮲

 ال﮴�ّوات المسّلحة مں

﮲
 — الذ﮵�ں

﮲
 الل﮵�﮳�﮵ى ﮳�ٔ�كمله ٕالى ﮳حْعل المد�﮵﮲�﮵�ں

﮲
 السعود﮵�ة، وه﮵ى حكومة ﮳�االسم ﮲�﮴�ط. وأدى ا﮲ح﮴�﮲�اء ﮴�طاع االٔمں

، وٕالى صعود ال﮴�ا�ٔد ﮲حل﮵�﮲�ة
﮲

 أصحاب المصلحة الر�﮵ٔ�س﮵�ں
﮲

 �﮴حولوا ٕالى م﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات و﮴�ادة ك﮴�ا�ٔب �﮶ور﮵�ة — مں
 ح﮲�﮴�ر ﮲�﮵ى ﮶سرق ال﮳�الد وال﮳ح﮵�ش الوط﮲�﮵ى الل﮵�﮳�﮵ى ال﮴�ا﮳�ع له، وهو ﮳ح﮵�ش ﮳�االسم ﮲�﮴�ط.

، المدعومة
﮲

 ال �﮲﮴رال ﮴�ّوات مسّلحة أ﮲حرى م﮶ساركة ﮲�﮵ى ﮴�مع ﮴�ص﮵�ر االٔمد لدعم ال﮶سرطة، م﮶�ل ﮴�ّوات د﮲�اع ال﮳�حر﮵�ں
 ال﮴�د﮲حل السعودي إالمارا�﮵﮴ى. ﮲�﮵ى سور﮵�ة، �ن لل﮴�ّوات المسّلحة �﮴﮴�ارب ط﮳�﮵�ع﮵ى أك﮳�ر ٕالى ﮳حوهر ال﮲�ظام

﮲
 ﮳�﮴�وة مں

 ﮲�﮴�دا�﮲ها  �﮶ل﮶�﮵ى ﮴�ّو�﮴ها ال﮳�﮶سر﮵�ة ، ٕاال أن حكومة الر�﮵ٔ�س ﮳�﮶سار االٔسد
﮲

 (ال﮶سرطة والوحدات ال﮳�ر﮵�﮴�ور﮵�ة). ﮳�الر﮲عم مں
 الح﮲�اظ على ه﮵�لكها ال﮴�﮲�ظ﮵�م﮵ى ﮴�ا�ًٔما ﮳�مساعدة ح﮲رب الله

﮲
 ﮲حالل �﮴ع﮲�﮵�ف ال﮴�ّوات المسّلحة، مں

﮲
 �﮴مّك﮲�ت، مں

 وٕا﮵�ران وروس﮵�ا.

 آثار متعددة األوجه

 مّهدت ال﮴�حوالت الالح﮴�ة لعام 2011 الطر﮵�ق الٔدوار عسكر﮵�ة م﮴�عددة أالو﮳حه. ل﮴�د أص﮳�حت الم﮶سلكة ﮲�﮵ى معظم
 الصعب

﮲
 ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رات اال�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة. س﮵�كون مں

﮲
 م﮳حرد ٕاصالح الحوكمة و﮴�طاع االٔمں

﮲
 الحاالت أوسع وأعمق مں

 عكس ا�﮳﮴حاه هذا الدور ال﮳حازم وال﮲�﮲�وذ العسكري، ٕاذ و﮲صعت ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة �﮲﮲�سها ﮲�﮵ى عمق عمل﮵�ات
 ﮲حالل حّلها (وما �﮴اله

﮲
 ﮲حالل �﮴﮶�لها المؤسسا�﮵﮴ى ال�مل أو مں

﮲
 ٕاصالح ال﮲�ظام ﮳�عد عام﮵ى 2011 و2012، ٕاما مں

 صعود للم﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات وأمراء الحرب). و﮴�د أدى ذلك ٕالى ﮳حعل م﮶سلكة اال�﮴﮲�﮴�ال ٕالى الحكم المد�﮵﮲ى م﮲ح﮴�ل﮲�ة
﮲

 مں
 �﮳﮴حر﮳�ة حاالت أ﮲حرى ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة و﮳ح﮲�وب أورو﮳�ا، ح﮵�ث لم �﮴عد ال﮴�ّوات المسّلحة الم﮴�ماسكة

﮲
 �﮴ماًما عں

 �﮴حمل ﮶سعوًرا ﮳�المسؤول﮵�ة الس﮵�اس﮵�ة ﮳�﮵�﮲�ما أعاد الحكم المد�﮵﮲ى �﮲﮴�﮶س﮵�ط �﮲﮲�سه ﮲�﮵ى االٔ�﮲ظمة الس﮵�اس﮵�ة الد﮵�م﮴�راط﮵�ة.

  

 ﮲�﮵�ل﮵�ب دروز ﮲�﮵�﮲�س﮵�﮲�ت أس﮴�اذ العلوم الس﮵�اس﮵�ة والعال﮴�ات الدول﮵�ة ﮲�﮵ى معهد ﮲عر﮵�﮲�و﮳�ل للدراسات الس﮵�اس﮵�ة
 ومؤلف ك﮴�اب  الس﮵�اسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى العالم العر﮳�﮵ى المعاصر .
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