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﮲

صورة مں

ال﮲حل﮵�ح� الس﮴�ة ذات االٔ�﮲ظمة الملك﮵�ة و﮵�﮶سرحال﮴�ّوات المسّلحة لدول﮳ح﮵�وش ال﮳ح﮲ر﮵�رة العر﮳�﮵�ة﮵�درس ك﮴�اب

﮲�﮴�دا�﮲ها لل﮲�عال﮵�ة المطلو﮳�ة.

لدول ال﮲حل﮵�ح� الس﮴�ة ذات االٔ�﮲ظمة—وهو أول ك﮴�اب ﮵�درس ال﮴�ّوات المسّلحةك﮴�ا﮳�﮵ى ال﮳حد﮵�د﮵�﮲�صل

 م﮳حموعة
﮲

 ﮲ص﮲حامة �﮲﮲�﮴�ا�﮴ها الد﮲�اع﮵�ة ﮲صمں
﮲

الملك﮵�ة—عدم ﮲�عال﮵�ة ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮲حل﮵�﮳ح﮵�ة، على الر﮲عم مں

 االٔس﮳�اب الس﮵�اس﮵�ة اله﮵�لك﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة. �﮴و﮲صح هذه المدو�﮲ة االٔس﮳�اب الر�﮵ٔ�س﮵�ة لذلك.
﮲

مں
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اله﮵�لك الس﮵�اس﮵ى ودور المؤسسات العسكر﮵�ة ال﮲حل﮵�﮳ح﮵�ة

 االٔمة
﮲

�﮴﮴�﮳حذر الم﮴�﮲ع﮵�رات اله﮵�لك﮵�ة الس﮵�اس﮵�ة ﮲�﮵ى االٔ�﮲ظمة السلطو﮵�ة ﮲�﮵ى ﮶س﮳�ه ال﮳ح﮲ر﮵�رة العر﮳�﮵�ة. ﮲�ال ﮵�ع﮴�﮳�ر الد﮲�اع عں

 ال﮴�حد﮵�ات
﮲

الو﮲ط﮵�﮲�ة الر�﮵ٔ�سة للمؤسسات العسكر﮵�ة ﮲�﮵�ها، وٕا�﮲ما �﮴﮴�رك﮲ر و﮲ط﮵�﮲�﮴�ها حول حما﮵�ة االٔ�﮲ظمة الملك﮵�ة مں

، ما ﮵�ع﮲�﮵ى أ�﮲ه ﮲�﮵ى ال﮲عالب ه﮲�اك ﮶س﮲حص ا أمام المؤسسات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮲حل﮵�ح� المحل﮵�ة. �﮶﮴سلك السلطو﮵�ة عا�﮴ٔ�ً

 عدم م﮶ساركة المؤسسات ال﮴�م﮶�﮵�ل﮵�ة. كما
﮲

واحد ﮵�﮴�﮲حذ ﮴�رارات ر�﮵ٔ�سة دون ﮴�﮵�ود أو م﮶ساركة ال﮲�﮲ح﮳�ة، �﮲اه﮵�ك عں

 ﮳�﮶سلك م﮳�ا﮶سر مع
﮲

 الم﮶سلك﮴�﮵�ں
﮲

 المحسو﮳�﮵�ة وال﮴�﮳�ل﮵�ة ﮳�هذه المؤسسات العسكر﮵�ة، ٕاذ �﮴﮴�عارض ها�﮵﮴�ں
﮲

ر لك مں �﮲﮴صُ

 دول ال﮲حل﮵�ح� الملك﮵�ة ه﮵�ٔ�ات
ٔ

الرك﮵�﮲رة االٔساس﮵�ة للمؤسسات العسكر﮵�ة ال﮲�عالة، أال وه﮵ى ال﮳حدارة. كما �﮲﮴�﮶سى
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عسكر﮵�ة م﮲�ا﮲�سة ل﮴�ح﮴�﮵�ق ال﮴�وازن أمام ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮲�ظام﮵�ة—ول﮲صمان م﮲�ع أو ٕاح﮳�اط اال�﮴﮲�ال﮳�ات

 ال﮴�﮳�ا�ٔل.
﮲

المح﮴�ملة—﮳�ح﮵�ث �﮴كون ال﮵�د العل﮵�ا ٔال﮲�راد العا�ٔالت المالكة وحل﮲�ا�ٔهم مں

 ﮳�الدها أمام ال﮴�ّوات
﮲

ولعل االٔهم هو أن العا�ٔالت الحاكمة ال �﮴﮴�و﮴�ع �﮶﮲سر ﮴�ّوات مسّلحة ﮴�ادرة على الد﮲�اع عں

 ﮴�ّوا�﮴ها
﮲

 ذلك، �ٔ﮴�مل �﮴لك العا�ٔالت الحاكمة أن �﮴﮴�مكں
﮲

. ﮳�دًال مں
﮲

المسّلحة أال﮴�وى وال﮴�ا﮳�عة ل﮳ح﮵�را�﮲ها إال﮴�ل﮵�م﮵�﮵�ں

 صد أي ﮴�ّوة ﮲عاز﮵�ة مح﮴�ملة، أو أن �﮴﮴�اوم ﮳�عض ال﮶س﮵ىء لم﮲�ع ا�﮲ه﮵�ار ال﮲�ظام. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، ٕان
﮲

المسّلحة مں

 دول ال﮲حل﮵�ح� هم ال﮴�ّوات االٔمر﮵�ك﮵�ة وال﮳�ر﮵�طا�﮵﮲�ة. كما وال �﮴ع﮴�﮳�ر الحا﮳حة إالس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة
﮲

المدا﮲�عون الح﮴�﮵�﮴�﮵�ون عں

 ذلك، ﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى ال﮲�ظر ٕالى م﮴�﮴�﮲�﮵�ات االٔسلحة على أ�﮲ها ال﮴�سط الذي
﮲

دا﮲�ع م﮶س﮴�ر﮵�ا�﮴هم الواسعة لالٔسلحة. ﮳�دًال مں

 الوال﮵�ات الم﮴�حدة و﮲ع﮵�رها
﮲

 اس﮴�﮳حا﮳�ة سر﮵�عة مں
﮲

 ال﮴�﮵ى �﮲﮴صمں
﮲

�﮴د﮲�عه حكومات ال﮲حل﮵�ح� م﮴�ا﮳�ل ﮳�ول﮵�صة ال﮴�ٔ�م﮵�ں

 الحل﮲�اء ٕاذا دعت الحا﮳حة ٕالى الد﮲�اع ع﮲�ها.
﮲

مں

الم﮴�﮲ع﮵�رات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة

 ال﮴�﮲�ك﮵�ر ال﮲�﮴�دي والم﮳�ادرة المس﮴�﮴�لة أحد االٔس﮳�اب
﮲

﮵�ع﮴�﮳�ر ال﮴�﮲�﮲ص﮵�ل الم﮳ح﮴�مع﮵ى لالم﮴�﮶�ال والطاعة وال﮲�﮲�ور مں

﮲
 ﮲ع﮵�ر مع﮴�اد﮵�ں

﮲
اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة لعدم ﮲�عال﮵�ة المؤسسات العسكر﮵�ة ال﮲حل﮵�﮳ح﮵�ة. �﮲ظًرا الٔن ال﮲ص﮳�اط ال﮲حل﮵�﮳ح﮵�﮵�ں

 ﮲�﮵ى أالو﮲صاع ال﮴�﮵ى �﮴﮴�طلب م﮳�ادرة
ٔ

ى على ال﮴�﮴�﮵�﮵�م المس﮴�﮴�ل للس﮵�﮲�ار﮵�وهات ال﮳�د﮵�لة، ﮲�ٕا�﮲هم ﮵�م﮵�لون ٕالى االٔداء الس��﮵

 دا﮲حل
﮲

﮶س﮲حص﮵�ة أو ﮵�﮲�﮴�ح� ع﮲�ها موا﮴�ف ﮲ع﮵�ر م﮴�و﮴�عة. هذا ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ﮲ع﮵�اب المساءلة وال﮲�﮴�د الم﮳�ا﮶سر﮵�ں

المؤسسات العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲ر﮵�رة العر﮳�﮵�ة وهو ما ﮵�﮴�عارض مع ال﮲�عال﮵�ة العسكر﮵�ة. و﮳�ذلك �﮲ادًرا ما ﮵�﮴�م �﮴حم﮵�ل

 الم﮲�اه﮵�م ذات الصلة إالع﮴�﮴�اد أن ا�﮴﮲�﮴�اد ﮶س﮲حص ما هو ﮳�م﮶�ا﮳�ة ٕاذالل
﮲

 أ﮲حطا�ٔهم. مں
﮲

ال﮴�ادة المسؤول﮵�ة عں

 وصمة
﮲

 �﮶م، �﮲﮴صمں
﮲

 االٔداء ال﮲صع﮵�ف أمًرا صع﮳�ًا ﮲�﮵ى ال﮲عالب. ومں
﮲

و�﮶﮴سه﮵�ر. لذلك، مما ﮵�﮳حعل �﮴علم الدروس مں

ال﮲�﮴�د - ﮲حاصًة ال﮲�رد﮵�ة - �﮴كرار اال﮲ٔحطاء ﮲�﮵ى ال﮴�ّوات المسّلحة.

 أهم﮵�ة ال﮴�درة الذا�﮵﮴�ة على ال﮲�عل لصالح ال﮴�﮲صاء وال﮴�در (أي
﮲

 الع﮴�﮵�دة، ﮲عال﮳�ًا ما ﮵�﮴�م ال﮴�﮴�ل﮵�ل مں
﮲

﮳�﮲عض ال﮲�ظر عں

 االع﮴�﮴�اد ﮳�ٔ�ن االس﮴�﮲�﮴�ا﮳حات
ّ

. ﮳�ع﮳�ارة أ﮲حرى، ٕان
﮲

أن االٔمور �﮴﮴�م ﮳�م﮶س﮵�ٔ�ة الله) ﮲�﮵ى ال﮳�﮵�ٔ�ات العسكر﮵�ة ﮶سد﮵�دة ال﮴�د﮵�ں

 ﮴�﮳�ل ﮴�ّوة عل﮵�ا، وأن ﮴�درة ال﮲�رد على �﮶﮴سك﮵�ل ال﮲�﮴�ا�ٔح� محدودة أك﮶�ر مما ه﮵ى عل﮵�ه ﮲�﮵ى الوا﮴�ع
﮲

ا مں محددة سل﮲�ً

 ال ﮵�﮳�ذلون أي ﮳حهد ﮳�﮲عض ال﮲�ظر
﮲

 الصعب �﮴ح﮲�﮵�﮲ر وٕالهام االٔ�﮶ر﮵�اء الذ﮵�ں
﮲

﮵�ؤدي أح﮵�ا�ً﮲ا ٕالى أداء دون المس﮴�وى .مں

 �﮴ماًما كما
﮲

 الم�ن الذي ﮵�ع﮵�﮶سون ﮲�﮵�ه. ﮲�﮵ى العموم، ال ﮵�طمح ال﮶س﮳�اب اال﮲ٔع﮲�﮵�اء ٕالى أن ﮵�ص﮳�حوا ﮳ح﮲�وًدا عاد﮵�﮵�ں
﮲

عں

، سواء �ن ﮲�﮵ى دول ال﮲حل﮵�ح� أو ﮲�﮵ى أي م�ن آ﮲حر. ﮳�إال﮲صا﮲�ة
﮲

ال ﮵�ر﮵�دون أن ﮵�كو�﮲وا عمال �﮲ظا﮲�ة أو حراس ل﮵�ل﮵�﮵�ں

ا  ﮲�﮵ى ال﮳ح﮲ر﮵�رة العر﮳�﮵�ة حا﮲�﮲رً
﮲

 العسكر﮵�﮵�ں
﮲

 ال﮲�اح﮵�ة المه﮲�﮵�ة، ﮲عال﮳�ًا ما ﮵�م﮴�لك ال﮳ح﮲رء أالك﮳�ر مں
﮲

لعدم م﮳�اال�﮴هم مں

ا. و﮵�ر�﮳﮴�ط ذلك ار�﮳﮴�اًطا م﮳�ا﮶سًرا ﮳�﮲ع﮵�اب الحا﮲�﮲ر الملح لل﮴�﮲�وق. ﮲صع﮵�﮲�ً

االس﮴�﮲�﮴�ا﮳حات

 ك﮲�اءة ال﮴�ّوات المسّلحة ال﮲حل﮵�﮳ح﮵�ة. ﮵�﮳�دأ ذلك ﮳�﮴�ط﮳�﮵�ق هرم م﮲�ط﮴�﮵ى للر�﮴ب
﮲

﮴�د �﮴ؤدي عدة �﮴وص﮵�ات ٕالى �﮴حس﮵�ں

 ﮴�﮲صوا و﮴�﮴�ًا طو﮵�ًال ﮲�﮵ى ال﮲حدمة. ﮵�﮳حب أن �﮴كون ال﮲حدمة
﮲

 الذ﮵�ں
﮲

 ﮲ع﮵�ر الم﮲�﮴�﮳ح﮵�ں
﮲

﮵�سمح ﮳�﮴�﮴�اعد العسكر﮵�﮵�ں
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﮲
. �﮶ا�﮵﮲�ًا، ﮵�﮳حب �﮴﮴�د﮵�م حوا﮲�﮲ر لل﮴�﮲�وق، وم�﮲�ٔ�ة الذ﮵�ں ﮲

العسكر﮵�ة مه﮲�ة على مدى الح﮵�اة ﮲�﮴�ط لل﮲ص﮳�اط االس﮴�﮶�﮲�ا�﮵ٔ�﮵�ں

﮵�﮲�﮲حرون ﮳�االٔداء على مس﮴�وى أعلى و﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع الر�﮴ب. ﮵�ع﮲�﮵ى ذلك �﮴حرك �﮲حو ﮴�ّوات مسّلحة �﮴ع﮴�مد ﮲�﮵�ها

ال﮴�ر﮴�﮵�ة والروا�﮴ب واال﮳ٔحور على ال﮳حدارة. أما ال﮴�وص﮵�ة ال﮶�ال﮶�ة ﮲�﮴�﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ر﮲�ع الم��﮲ة الم﮳ح﮴�مع﮵�ة للمه﮲�ة

ا، ال ﮳�ل وم﮵�﮲رة ﮲�﮵ى الح﮵�اة المه﮲�﮵�ة  ﮶سٔ��﮲ه أن ﮵�﮲حلق ﮳�﮵�ٔ�ة �﮴ع﮴�﮳�ر ﮲�﮵�ها ال﮲حدمة العسكر﮵�ة ﮶سر﮲�ً
﮲

العسكر﮵�ة. هذا مں

 ﮲حالل �﮴لك﮵�﮲�هم ﮳�مسؤول﮵�اٍت ﮳حادة وٕاعطا�ٔهم سلطة
﮲

 ﮲ص﮳�اط الصف مں
﮲

﮳�عدها. را﮳�ًعا، ﮵�﮳حب ال﮳�دء ﮳�﮴�مك﮵�ں

 االع﮴�ماد على طول
﮲

ا للمهارة واالح﮴�راف واالٔداء، ﮳�دًال مں  ﮲ص﮳�اط الصف و﮲�﮴�ً
﮲

ح﮴�﮵�﮴�﮵�ة. كما و﮵�﮲�﮳�﮲ع﮵ى ال﮴�م﮵�﮵�﮲ر ﮳�﮵�ں

﮲�﮴�رة ال﮲حدمة كمع﮵�ار.

 ﮲حالل الدراسة و�﮶﮲سر
﮲

 ﮳�ٔ�﮲�﮲صل ال﮴�ّوات المسّلحة ﮲�﮵ى العالم مں
﮲

ال﮴�وص﮵�ة ال﮲حامسة ه﮵ى ز﮵�ادة معر﮲�ة العسكر﮵�﮵�ں

ا ٕال﮲عاء أو �﮴﮴�ل﮵�ل ال﮴�ّوات ﮲�﮵ى ال﮲حارج، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ال﮴�در﮵�﮳�ات الم﮶س﮴�ركة، وما ٕالى ذلك. و﮵�﮴�طلب هذا أ﮵�﮲صً

ال﮴�در﮵�ب ﮲�﮵ى ال﮲حارج الٔس﮳�اب س﮵�اس﮵�ة ﮳�ح﮴�ة. كما ﮵�س﮴�ل﮲رم �﮴﮴�﮳�ل ﮲�كرة أن إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ة ه﮵ى ل﮲عة ال﮴�واصل ﮲�﮵ى

ال﮶سؤون االٔم﮲�﮵�ة، كما هو الحال ﮲�﮵ى الم﮳حاالت اال﮲ٔحرى، م﮶�ل الط﮵�ران وال﮴�﮳حارة وإال�﮴﮲�ر�﮲ت والعلوم. و﮳�ال﮴�ال﮵ى ﮵�﮳حب

 ال﮴�در﮵�﮳�ات
﮲

 مهارات الل﮲عة إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ة ﮲�﮵ى سلك ال﮲ص﮳�اط على و﮳حه ال﮲حصوص. سادًسا، ال﮴�﮵�ام ﮳�الم﮲ر﮵�د مں
﮲

�﮴حس﮵�ں

 و﮲�﮵ى ﮲طروٍف م﮲�او�ٔة، وال﮴�مرن على ال﮴�در﮵�﮳�ات ال﮴�﮵ى �﮲﮴�رض �﮴حد﮵�ات وا﮴�ع﮵�ة، واالس﮴�عداد
ٔ

ى — ﮲�﮵ى الط﮴�س الس��﮵

للع﮴�﮳�ات الم﮴�﮲ع﮵�رة، وال﮴�ٔ�ك﮵�د على أهم﮵�ة ال﮴�درة على ال﮴�ك﮵�ف. أما ال﮴�وص﮵�ة السا﮳�عة، واال﮲ٔح﮵�رة، ﮲�ه﮵ى �﮴ر﮶س﮵�د

 ﮲حالل ﮶سراء ما �﮴ح﮴�ا﮳حة المؤسسة العسكر﮵�ة ﮳�ال﮲�عل ل﮴�طو﮵�ر ال﮴�وة الم﮲�﮶سودة وما �﮴ح﮴�ا﮳حه
﮲

م﮴�﮴�﮲�﮵�ات االٔسلحة مں

لل﮲�﮲راعات ال﮴�﮵ى س﮴�حدث على اال﮲ٔعلب.

 ﮲حالل اال﮳ٔ�عاد الس﮵�اس﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة
﮲

و﮳�الط﮳�ع، ﮲�ٕان اع﮴�ماد هذه ال﮴�وص﮵�ات و�﮲﮴�﮲�﮵�ذها ال﮲�عال سوف ﮵�﮴�﮶سلك مں

﮳ح﮵�وش ال﮳ح﮲ر﮵�رة العر﮳�﮵�ةوال﮶�﮴�ا﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ى �﮴مت م﮲�ا﮴�﮶س﮴�ها أعاله. ﮲�﮵ى الوا﮴�ع، �﮴رك﮲ر ال﮲�صول الم﮲ح﮴�ل﮲�ة ﮲�﮵ى ك﮴�اب

على أ﮳�عاد م﮲ح﮴�ل﮲�ة لمو﮲صوع ال﮳�حث—و﮵�﮶سمل ذلك الس﮵�اسة العسكر﮵�ة وال﮳حوا�﮲ب اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة

والد﮳�لوماس﮵�ة والس﮵�اسة ال﮲حار﮳ح﮵�ة واالٔداء (﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮴حل﮵�ل م﮴�عدد اال﮳ٔ�عاد للحرب ال�ر�﮵﮶�ة ال﮴�﮵ى ﮵�﮶س﮲�ها

) — ال﮴�﮵ى �﮴﮴�وا﮲�ق مع العوامل ال﮴�﮵ى �﮴و﮳حه سؤال ال﮳�حث.
﮲

ال﮴�حالف الذي �﮴﮴�وده السعود﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 - ﮳�﮶سلك ر�﮵ٔ�س ﮳�الس﮵�اسة العسكر﮵�ة
﮲

﮵�ه﮴�م زول﮴�ان ﮳�ارا�﮵﮲ى - أس﮴�اذ العلوم الس﮵�اس﮵�ة ﮳�﮳حامعة �﮴كساس ﮲�﮵ى أوس﮴�ں

 الم﮲�﮶سورات، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك �﮶ال�﮶ة ك﮴�ب
﮲

وال﮴�حول الد﮵�م﮴�راط﮵ى ﮲�﮵ى ﮳حم﮵�ع أ�﮲حاء العالم. ٕاذ ﮴�ام ﮳�﮴�ٔ�ل﮵�ف العد﮵�د مں

هل الد﮵�م﮴�راط﮵�ة ﮴�ا﮳�لةوال﮳ح﮵�وش لل﮶�ورات؟ ولماذا؟ك﮵�ف �﮴س﮴�﮳ح﮵�ب�﮴مت �﮴ر﮳حم﮴�ها ٕالى الل﮲عة العر﮳�﮵�ة، أال وه﮵ى

 الك﮴�ب، م﮲�ها ". كما ﮶سارك ﮲�﮵ى �﮴حر﮵�رال﮳ح﮲�دي والدولة الم﮴�﮲ع﮵�رة، ولل﮴�صد﮵�ر
﮲

 ﮲�﮵ىعدد مں
﮲

ٕاصالح ﮴�طاع االٔمں

."ال﮴�حوالت الدس﮴�ور﮵�ة
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