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﮲�﮵�ل﮵�ب دروز ﮲�﮵�﮲�س﮵�﮲�ت

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى-مات د﮵�س﮴�﮵�فصورة مں

عودة ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة ٕالى �﮶ك﮲�ا�﮴ها.ٕان ٕاعادة �﮲﮴�﮶س﮵�ط الس﮵�اسة الح﮲ر﮳�﮵�ة المد�﮵﮲�ة أمر ﮲صروري ل﮴�سه﮵�ل

(﮲�﮵ى2019عام﮲�﮵ى  أ﮲حرىومرةالعر﮳�﮵ى﮳�الر﮳�﮵�ع﮵�سمىما﮳�عدالس﮵�اس﮵ىالعر﮳�﮵�ةالمسّلحةال﮴�ّوات﮳ح﮲رم﮵�حاك﮵ى

ال﮴�رن الما﮲ص﮵ى كما ﮵�حاك﮵ى كذلك �﮴د﮲حالتال﮳ح﮲را�ٔر والسودان) �﮴د﮲حال�﮴ها الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲حمس﮵�﮲�﮵�ات وس﮴�﮵�﮲�﮵�ات

. أص﮳�حت ال﮴�ّوات المسّلحةال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى س﮴�﮵�﮲�﮵�ات وس﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات
﮲

ال﮴�رن الع﮶سر﮵�ں

 الدولة، أو مه﮳ح﮲�ة ﮳�س﮳�ب ﮲طهور الم﮵�ل﮵�﮶س﮵�ات
﮲

 ﮴�﮳�ل ﮳حهاتالعر﮳�﮵�ة ٕاما مدا﮲�عة عں
﮲

المواز﮵�ة، أو ح﮴�ى �﮲﮴�ك﮵�كها مں

 ال﮴�رن الحال﮵ى ﮲�﮵ى حروب أهل﮵�ة﮲ع﮵�ر �﮴ا﮳�عة للدولة. ا�﮲﮲حرطت ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة
﮲

﮲�﮵ى الع﮴�د ال﮶�ا�﮵﮲ى مں

��﮲ت عل﮵�ه ﮲�﮵ى ﮲طل الحكم االس﮴�﮳�دادي ﮲�﮵ى ال﮲�﮴�رةوحمالت م�﮲�حة ال﮴�مرد و﮴�مع على �﮲طاق أوسع ﮳�ك﮶�﮵�ر مما

المم﮴�دة
﮲

الر﮲عموعلى.2011وعامالما﮲ص﮵ىال﮴�رنس﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات﮳�﮵�ں
﮲

أمر﮵��﮲�﮵ىالمسّلحةال﮴�ّواتد﮲حولمں
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الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ٕالى الم﮶سهد الس﮵�اس﮵ى ﮳�صورة مما�﮶لة، ٕاال أ�﮲ها عادت ٕالى ال﮶�ك﮲�ات ﮲�﮵ى �﮶ما�﮵﮲�﮲�﮵�ات و�﮴سع﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن

 أن ﮵�ح﮴�ق
﮲

م﮶�ل هذه العودة ٕالى ال﮶�ك﮲�ات ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة؟الما﮲ص﮵ى. مما ﮵�دعو لطرح السؤال: ما الذي ﮵�مكں

المع﮴�ل ال﮴�د﮵�م للس﮵�اسة العسكر﮵�ة

أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ه﮵ى المع﮴�ل ال﮴�ار﮵�﮲ح﮵ى للس﮵�اسة العسكر﮵�ة،
﮲

ح﮵�ث صعدت ال﮴�ّوات المسّلحة ٕالى السلطة مں

﮲
 الذ﮵�ں

﮲
 ال﮴�وم﮵ى. ٕاال﮲حالل الم﮳حالس العسكر﮵�ة ال﮴�ا﮳�عة لل﮳ح﮲�راالت الحاكم﮵�ں

﮲
﮶س﮲�وا ﮴�مًعا دا﮲حل﮵�ًا ﮶سرًسا ﮳�اسم االٔمں

 ﮴�﮳�ل االٔح﮲راب الس﮵�اس﮵�ة﮲�﮶سلهم ﮲�﮵ى الحكمأن
﮲

المد�﮵﮲�ة والك﮲�ا�ٔس وم﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى،والمعار﮲صة مں

ٕالى العودةد﮲�عاهموٕالى حد ما، ال﮴�ع﮳�ٔ�ة ال﮳حماه﮵�ر﮵�ة،
﮲

ٕالى ال﮶�ك﮲�ات. و﮲طلوا ﮲�﮵ى �﮶ك﮲�ا�﮴هم ﮲�﮵ى الع﮴�د أالول مں

 والحر�ت
﮲

 أن الس﮵�اس﮵�﮵�ں
﮲

، على الر﮲عم مں
﮲

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة الم﮶�﮵�رة لل﮳حدل دعوهم ٕالىال﮴�رن الحادي والع﮶سر﮵�ں

 ال﮴�﮲�او�﮴ات
﮲

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة العم﮵�﮴�ة وال﮴�﮲ص﮲حم المر�﮲﮴�ع وال﮲�موال﮴�د﮲حل ﮲�﮵ى الس﮵�اسة أ�﮲﮶�اء أالزمات ال﮲�ا﮳حمة عں

هذا اال�﮳﮴حاه. �﮴م �﮳﮴حد﮵�د العال﮴�ات العسكر﮵�ةالم﮲�﮲ح﮲�ض. ح﮴�ى لم ﮵�﮲حالف الر�﮵ٔ�س ﮳حا﮵�ر ﮳�ولسو�﮲ارو ﮲�﮵ى ال﮳�راز﮵�ل

 الس﮵�اسة﮳�ٕا﮲حراج ال﮴�ّوات المسّلحةالمد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة
﮲

مں
﮲

، ﮲عال﮳�ًا على حساب ال﮴�﮲عا﮲�ل المؤ﮴�ت عں

ا�﮴﮲�ها�ت ح﮴�وق إال�﮲سان واالم﮴�﮵�ازات العسكر﮵�ة الها�ٔلة.

 ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ﮳ح﮲رًءا
﮲

 االٔ�﮲ظمة الحاكمة كما هو الحال ﮲�﮵ى الدوللم �﮴كں
﮲

ا مں راس﮲حً

العر﮳�﮵�ة. ٕاذ حكمت ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة
﮲

، ﮲عال﮳�ًا مں
﮲

 مد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

﮳�االع﮴�ماد على حل﮲�اء س﮵�اس﮵�﮵�ں

﮶س﮳��ت �﮲﮲�وذ مع﮴�دة ﮴�ا�ٔمة على العا�ٔلة أو الع﮶س﮵�رة أواالٔح﮲راب ال﮵�م﮵�﮲�﮵�ة. ولم �﮲﮴حلق ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى دولها

 �﮴حال﮲�ات عم﮵�﮴�ة دا﮲حل الم﮳ح﮴�مع،
﮲

ولم �﮴ؤسس ا﮴�﮴�صادات س﮵�اس﮵�ة ﮴�ا�ٔمة علىالم﮲�ط﮴�ة أو الطا�﮲ٔ�ة، ولم �﮳﮴�ں

المسّلحة لمدة أر﮳�عة أو ﮲حمسة ع﮴�ود،المحسو﮳�﮵�ة للح﮲�اظ على حكمهم الحصري. كذلك، لم �﮴حكم ال﮴�ّوات

 لك المعار﮲صة الس﮵�اس﮵�ة وال﮲�﮴�ا﮳�ات وم﮲�ظمات
﮲

الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى.ولم �﮴﮴�﮲حلص مں

ح﮴�ى أ�﮲ها ﮴�امت ﮳�ٔ�دوار ا﮴�﮴�صاد﮵�ة ﮲ص﮲حمة، لك﮲�ها ﮲�﮶سلتحاولت ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة أن �﮴حكم،

﮲�﮵ىم﮲�﮴�﮶سرونال﮲ص﮳�اط�نح﮵�ث،1973عام﮳�عد�﮶﮴س﮵�ل﮵ى﮲�﮵ىح﮴�ى﮳�ك﮲�اءة.ا﮴�﮴�صادا�﮴هإادارة﮲�﮵ىال﮲عالب﮲�﮵ى

﮳�﮶سٔ�نال﮴�﮲�اوضٕالى﮳�﮵�﮲�و﮶س﮵�ها﮲صطر،2021عام﮲�﮵ىالعر﮳�﮵�ةالدول﮳�عض﮲�﮵ىالحالهوكماالحكومةأرو﮴�ة

واالٔهم.1988عام﮳�عداال�﮴﮲�﮴�ال
﮲

الحكم﮶سرع﮵�ةمحل�﮴حللمالال�﮵﮴�﮲�﮵�ةأمر﮵��﮲�﮵ىالمسّلحةال﮴�ّواتأنذلكمں

 ه﮲�اك
﮲

 ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة لم �﮴كں
﮲

 الحكم المد�﮵﮲ى والعسكريالدس﮴�وري والمد�﮵﮲ى، ولكں
﮲

�﮲﮴�اوب مما�﮶ل ﮳�﮵�ں

 االس﮴�﮲�ادة م﮲�ه. أدت ﮴�ّوة مؤسسات الم﮳ح﮴�مع
﮲

 للمد�﮵﮲�﮵�ں
﮲

المد�﮵﮲ى والمعار﮲صة الح﮲ر﮳�﮵�ة ٕالى مساعدة﮵�مكں

 على العودة ٕالى الوا﮳حهة ﮲�﮵ى أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة،
﮲

﮳�﮵�﮲�ما ﮴�﮲صى االس﮴�﮳�داد على هذه الم﮲را﮵�ا ﮲�﮵ى الدولالمد�﮵﮲�﮵�ں

العر﮳�﮵�ة.

مع﮴�ل ﮳حد﮵�د للس﮵�اسة العسكر﮵�ة

ّ
﮲�لم �﮲َ﮴صعف المؤسسات العسكر﮵�ة العر﮳�﮵�ة ﮳�عد﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة م﮲ح﮴�ل﮲�ة.العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ةٕان

﮲
إال﮲ح﮲�ا﮴�ات، ﮳�ل ٕا�﮲ها أ﮲طهرت صورة ٕا﮵�﮳حا﮳�﮵�ة �﮴حتس﮲�وات ﮴�ل﮵�لة ﮲�﮵ى السلطة الم﮳�ا﮶سرة، ر﮲عم ﮲طهور العد﮵�د مں
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 االر�﮳﮴�اط الطو﮵�ل االٔمد ﮳�ٔ��﮲ظمة الحكم السا﮳�﮴�ة. ولم
﮲

﮶سعارات م﮶�ل "ال﮶سعب وال﮳ح﮵�ش ٕا﮵�د واحدة"، على الر﮲عم مں

 ال﮲حص﮲حصة والم﮶سار﮵�ع اال﮴�﮴�صاد﮵�ة�﮲ُ﮴صعف إالصالحات اال﮴�﮴�صاد﮵�ة المؤسسات العسكر﮵�ة، ﮳�ل ٕا�﮲ها
﮲

اس﮴�﮲�ادت مں

ال﮳حد﮵�دة.

اس﮴�﮲�ادتكما.2011عام﮲�﮵ى�﮲﮲�سهال﮴�ٔ�ك﮵�دالحاكمةاالٔ�﮲ظمة﮲�﮵ى�﮴رس﮲حهاالعر﮳�﮵�ةالمسّلحةال﮴�ّواتاس﮴�﮲حدمت

 أمر﮵�� الال�﮵﮴�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى �﮶ما�﮵﮲�﮲�﮵�ات
﮲

 س﮵�اق ٕا﮴�ل﮵�م﮵ى م﮲ح﮴�لف عں
﮲

و�﮴سع﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن الما﮲ص﮵ى، ح﮵�ث أدى �﮴وسعمں

ال﮳�﮵�ٔ�ة الد﮵�م﮴�راط﮵�ة السلم﮵�ة ٕالى ز﮵�ادة اح﮴�مال﮵�ة العودة
﮲

ٕالى ال﮶�ك﮲�ات. ﮲�﮵ى الم﮴�ا﮳�ل، ﮲عر﮴�ت ل﮵�﮳�﮵�ا وسور﮵�ة وال﮵�مں

﮳�ح﮵�ث أص﮳�حت مالعب لل﮴�وى إال﮴�ل﮵�م﮵�ة. ٔ�ي﮲�﮵ى حروب أهل﮵�ة م﮴�﮴�طعة أو مطولة على طول الع﮴�د الما﮲ص﮵ى،

 �﮲﮴صعف ﮳حاذ﮳�﮵�ة الُم﮶�ُل﮶سعب ﮲�﮵ى أي م�ن، ﮵�سعى المواط﮲�ون العرب ٕالى ا﮲ح﮴�﮵�ار ح�مهم
﮲

و�﮴﮴�ل﮵�ل ال﮴�مع، لكں

 اال﮴�﮴�صادي والمادي.
﮲

﮵�س﮴�ط﮵�ع االس﮴�﮳�داد﮵�ون ال﮲�ط﮲�ون ص﮲�ع ﮶سرع﮵�ة (﮲صع﮵�﮲�ة)الد﮵�م﮴�راط﮵�ة ع﮲�دما ﮵�﮴�دهور االٔمں

 االس﮴�﮲ح﮳�ارات العسكر﮵�ة الم﮴�الع﮳�ة.﮳�اسم االس﮴�﮴�رار و�﮲﮴�﮶س﮵�ط االس﮴�﮳�داد و﮳حاذ﮳�﮵�﮴�ه، و ذلك ﮳�مساعدة
﮲

مں

 االٔحوال، ال �﮴ع﮴�﮳�ر ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة
﮲

م﮲�﮴�صرة. ﮲�ال﮴�ّوات المسلحة المصر﮵�ة م﮶�ًال أك﮶�ر﮳�ٔ�ي حال مں

ا�﮲﮲حراًطا ﮲�﮵ى الحوكمة ال﮵�وم﮵�ة، وهو أمر له �﮶م﮲�ه. و﮲�﮵ى
﮲

، ط﮲عت الحرب االٔهل﮵�ة وكذلك ال﮴�﮲�ا﮲�س ﮳�﮵�ں
﮲

ل﮵�﮳�﮵�ا وال﮵�مں

أن ﮳�عض ال﮳حهات ال﮲�اعلة ﮴�امت ﮳�﮴�﮲�ك﮵�ك ال﮴�ّواتال﮳حهات ال﮲ع﮵�ر �﮴ا﮳�عة للدولة على ال﮴�ّوات المسّلحة، ح﮴�ى

 ٕا﮵�ران، ٕاعادة
﮲

ال﮳ح﮵�ش السوري كرك﮵�﮲رة أساس﮵�ة ل﮲�ظام االٔسد، وه﮵ىالمسّلحة. حاولت روس﮵�ا، ﮳�﮶سلك م﮲ح﮴�لف عں

 لالس﮴�﮳�داد العسكري
﮲

 ﮲�﮵ى م﮶�لمهمة صع﮳�ة لل﮲عا﮵�ة. ومع ذلك، ﮵�مكں
﮲

 ال﮲رمں
﮲

أن ﮵�ص﮳�ح م﮴�﮳حذر ل﮲�﮴�رة طو﮵�لة مں

ح﮴�ى وٕان �ن ذلك ﮲�﮵ى ﮶سلك ﮲صع﮵�ف.هذا الس﮵�اق إال﮴�ل﮵�م﮵ى الذي ﮵�﮴�سم ﮳�الحساس﮵�ة االٔم﮲�﮵�ة والع﮲�ف،

ٕاعادة ﮴�﮲�﮶س﮵�ط الس﮵�اسة المد﮲�﮵�ة

العر﮳�﮵�ة ٕاعادة �﮲﮴�﮶س﮵�ط الس﮵�اسة المد�﮵﮲�ة، ما ﮵�﮴�طلب﮲حالصة ال﮴�ول أ�﮲ه �﮴﮴�طلب العودة ٕالى ال﮶�ك﮲�ات ﮲�﮵ى الدول

ال ﮵�﮴�ركون �مل ص﮲�اعة ال﮴�رار ﮲�﮵ى ﮴�طاع الد﮲�اع ﮲�﮵ى﮳�دوره ٕا﮲ص﮲�اء ال﮶سرع﮵�ة على االٔح﮲راب المد�﮵﮲�ة، وو﮳حود ﮴�ادة

، و�﮴و﮲�﮵�ر ر﮴�ا﮳�ة ﮳�رلما�﮵﮲�ة، واالس﮴�﮲�ادة
﮲

 �﮴﮶�ل الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى الموازن، ﮲�﮵ى ﮳�﮵�ٔ�ة أك﮶�ر هدوًءا.أ﮵�دي العسكر﮵�﮵�ں
﮲

مں

الحاكمة ل﮲�﮴�رة طو﮵�لة.وٕاال ﮲�ٕان ال﮴�ّوات المسّلحة العر﮳�﮵�ة س﮴�ظل ﮲�﮵ى موا﮴�عها

الدول﮵�ة ﮲�﮵ى معهد ﮲عر﮵�﮲�و﮳�ل للدراسات الس﮵�اس﮵�ة﮲�﮵�ل﮵�ب دروز ﮲�﮵�﮲�س﮵�﮲�ت أس﮴�اذ العلوم الس﮵�اس﮵�ة والعال﮴�ات

.الس﮵�اسة العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى العالم العر﮳�﮵ى المعاصرومؤلف ك﮴�اب
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