جملـــــة

العدد مئة وتسعة  -تموز 201٩

احلرب الفكرية
تتخذ احلرب عدة �أوجه وتتنوع م�ستوياتها بتنوع الو�سائل القتالية وباختالف �ساحات
و�ضوحا مع طول �أمد احلرب وا�شتداد العداء بني الأطراف
املعركة ،ويغدو هذا املبد�أ �أكرث
ً
املقاتلة .كما � ّأن تلك الو�سائل وال�ساحات ال تنح�رص يف امل�ستوى املادي امللمو�س وحده،
بل تتعداه �إىل امل�ستوى الفكري لت�صبح معركة عقلية تت�صادم فيها الأفكار واملخططات
والعقائد.
مبعنى �آخرّ � ،إن الت�صدي للعدو وحماربته ال يقت�رص على جهوزية العتاد وال�سالح
واملقاتلني ،واندفاعهم يف حقل املعركة عند ن�شوبها ،و�صمودهم بب�سال ٍة يف وجه العدو؛
فكل ذلك على �أهميته ،ال يكفي �إذا مل يقرتن بجه ٍد فكري ي�ستهدف العقل الذي يقف وراء
وقواته.
جي�ش العدو ّ
لدى تطبيقنا هذه املفاهيم على واقعنا بالن�سبة �إىل العدو الإ�رسائيلي ،ندرك �أننا نحتاج
أي�ضا
أ�شداء ،على �أهبة اجلهوزية ب�سالحهم وعتادهم ،ونحتاج � ً
يف حربنا �إىل ع�سكريني � ّ
تتعمق يف املنظومة الفكرية الإ�رسائيلية ،وت�ستهدف دوافع هذا العدو
نية
�إىل عقول ّ
ّ
وحتدد نقاط �ضعفه وت�ستغلّها ل�صالح الوطن .ويندرج يف هذا ال�سياق بال �شك
ونواياه،
ّ
تعلّم لغة العدو لأ ّنها الباب الذي يخفي وراءه تلك املعطيات.
كل ما �سبق جزء ال يتج ّز�أ من ا�سرتاتيجية اجلي�ش وعقيدته القتالية ،وجانب من
اجلوانب الأ�سا�سية التي تتابعها القيادة يف ر�صدها امل�ستمر للعدو الإ�رسائيلي ،و�سعيها
�إىل حت�صني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والوطن من �رشوره ،فاحلرب قائمة وم�ستمرة ب�شكلَ ْيها
املادي والفكري ،والقدرات اجل�سدية والقتالية ال تقل �أهمية عن القدرات العقلية ،يف
ٍ
بثبات يف وجه عدوه الأول،
�صامدا
امل�سرية امل�رشفة التي يتبعها لبنان منذ عقود طويلة،
ً
الرتدد.
ال يعرف اخل�ضوع وال
ّ
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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�شــروط الن�شــر
« -1الدفاع الوطني اللبناين» جملة ف�صلية تعنى بالأبحاث والدرا�سات الفكرية والع�سكرية ,و�سائر الن�شاطات الثقافية ذات االخت�صا�ص.
 -2ت�شرتط املجلة يف الأعمال الواردة عليها �أال تكون قد ن�رشت �ساب ًقا �أو مقدمة للن�رش يف مطبوعات �أخرى.
خ�صو�صا ما يتعلق منها با إلحاالت والتوثيق
 -3ت�شرتط املجلة يف الأعمال املقدمة �إليها ,الأ�صالة واالبتكار ومراعاة الأ�صول العلمية املعهودة,
ً
(التخ�ص�ص ,الدرجة العلمية ,امل�ؤلفات ,الخ ).ومبلخ�ص ملقاله
وذكر امل�صادر واملراجع .كما نتمنى على الكاتب �أن ُيرفق عمله ببيان �سرية c.v.
ّ
املر�سل بالإنكليزية �أو بالفرن�سية.

 -4املجلة حم ّكمة وحتيل الأعمال املقدمة �إليها قبل ن�رشها على جلنة من ذوي االخت�صا�ص تقرر مدى �صالحية هذه الأعمال للن�رش.
منا�سبا .كما حتتفظ
مقر ًرا للن�رش ,حمتفظة بخيار �إدراجه يف العدد الذي تراه
ً
ُ -5تعلِم املجلة الكاتب خالل �شهرين من ت�سلمها عمله ما �إذا كان َّ
املجلة بحقها يف �أن تقرتح على الكاتب �إجراء �أي تعديالت يف الن�ص تزكيها هيئة التحكيم.

 -6تتوقع املجلة يف الكتابات املر�سلة �أن تكون مطبوعة �أو مكتوبة بوا�سطة  Microsoft Wordو�أن يكون حجم املقال ما بني  ٦٠٠٠و٦٥٠٠
كلمة.
 -٧تعترب «الدفاع الوطني اللبناين» جميع ما ُين�رش فيها ناط ًقا با�سم �أ�صحابه ,وال يعرب بال�رضورة عن ر�أي املجلة �أو قيادة اجلي�ش.
جزئيا � ّإل ب�إذن منها.
كليا �أو ً
 -٨حتتفظ املجلة بجميع حقوق الن�رش والتوزيع ,وال يجوز الإقتبا�س من املواد املن�شورة ً
• الأبحاث املن�شورة يف �أعداد «الدفاع الوطني اللبناين» متي�رسة على موقعwww.lebarmy.gov.lb www.lebanesearmy.gov.lb :
قيادة اجليش اللبناني ،مديرية التوجيه ،اليرزة ،لبنان ،هاتف1701 :
:
عـنـوان املـجـلـة
tawjih@lebarmy.gov.lb & tawjih@lebanesearmy.gov.lb
:
العنوان االلكتروني
:
الســعــر
 5000ليرة لبنانية.
في لبنـــان  100.000 :ليرة لبنانية* .
:
االشتراك السنوي
في اخلارج  150 :دوالرًا أميرك ًيا* .
			
مجلة «الدفاع الوطني اللبناني».
:
االعالنات واالشتراكات
شركة ناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات ش.م.م.
:
التوزيع
يتضمن الرسوم البريدية
* بدل اإلشتراك السنوي
ّ
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يف العام  ،2011انتف�ض ماليني النا�س يف العامل
العربي من تون�س �إىل م�رص وليبيا و�سوريا ،ونزلوا �إىل
ال�شوارع مطالبني ب�إ�سقاط الأنظمة "امل�ستبدة" التي حكمتهم
لعقو ٍد� ،ساعني �إىل ا�ستبدالها ب�أنظم ٍة دميقراطية ت� ّؤمن لهم
احلريات العامة ولقمة العي�ش والكرامة وفق ال�شعار الذي رفعه
املتظاهرون يف ميدان التحرير يف القاهرة :حرية – خبز –
كرامة .و ّلدت هذه االنتفا�ضات يف البداية قناعة ب� ّأن النظام
القدمي يف ال�رشق الأو�سط قد انتهى ،وب�أ ّننا نقف على �أبواب
نظام جديد ي� ّؤمن احلريات واالنتقال نحو نظام دميقراطي .لكن
املن�شود ْين.
�رسعان ما تبددت الآمال بتحقيق الإ�صالح والتغيري
َ
�شهدت بع�ض الدول �سقوط الأنظمة القائمة منذ عقود ،ولكنها
حتولت الثورة
ف�شلت يف احلفاظ على اال�ستقرار� ،أو �رسعان ما ّ
5

�إىل حرب �أهلية؛ بينما جنحت دول �أخرى يف اجتياز التجربة وا�ستعادة
ال�سيطرة على ال�شارع و�إعادة اال�ستقرار �إىل املجتمع .بعد ثماين �سنوات على
تبدد
اندالع الثورات العربية� ،أُ�صيبت املجتمعات العربية بخيب ٍة كبرية بعد ّ
كل الآمال ب�إمكانية حدوث تغيري �أ�سا�سي يف �أنظمة احلكم الأوتوقراطية(((.
لكن ،وعلى عك�س الفكرة ال�شائعة ب� ّأن االنتفا�ضات ال�شعبية قد ف�شلت
وانطف�أت ولن تتكرر ،فقد �أثبتت الأحداث التي �شهدتها ال�سودان واجلزائر ب� ّأن
يتبدد �أو يغيب �إىل
مطلب التغيري ال�سيا�سي من �أجل �إقامة نظام دميقراطي مل ّ
غري رجعة.
ت�سيطر على ال�سيا�سة اخلارجية ملعظم الدول العربية جمموعة من العوامل
مزيجا خمي ًفا من التهديدات والفر�ص .ترتاوح التهديدات ما
التي ُت�ش ّكل
ً
بني املخاوف التي ت�ساور احلكام من عودة االنتفا�ضات ال�شعبية ،وتنامي
النفوذ الإيراين ،بالإ�ضافة �إىل هواج�س تخلّي الواليات املتحدة عن تعهداتها
متدد النفوذ
لت�أمني اال�ستقرار والأمن الإقليمي،
وخ�صو�صا جلهة مواجهة ّ
ً
الإيراين� .أما الفر�ص فتتمثل ب�إمكانية اال�ستفادة من �إ�ضعاف بع�ض دول
حمور املمانعة و�أدواته� ،سواء نتيجة تداعيات �أحداث الربيع العربي �أو جراء
الهجمة الأمريكية لإدارة ترامب �ضد هذا املحور ،وت�صنيف معظم املنظمات
التي ُت�ش ّكل �أذرعته الع�سكرية يف خانة الإرهاب.
يف ظل ما �آلت �إليه االنتفا�ضات العربية التي اندلعت يف العام ،2011
م�رشوعا �أن
وبعد ثماين �سنوات و�إ�سقاطها لأربعة ر�ؤ�ساء ،جند �أ ّنه بات
ً
حتول نحو الدميقراطية؟
نت�ساءل �إىل متى يبقى العامل العربي
ً
ع�صيا على �أي ّ
ا�ستنادا �إىل ما انتهت �إليه االنتفا�ضات
ويرى العديد من املحللني ب�أ ّنه
ً
ال�سابقة ،ف� ّإن ال�شكوك تدور حول �صدق نوايا القيادات الع�سكرية يف ال�سودان
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واجلزائر لت�سليم ال�سلطة للقوى املدنية املطالبة بحك ٍم مدين دميقراطي.
ويبذل املحللون ق�صارى جهدهم ال�ست�رشاف امل�ستقبل من خالل حتليل ما
حدث لالنتفا�ضات الأوىل ،مر ّكزين يف حتليالتهم على �ستة عوامل �سيا�سية:
دور الإ�سالم ال�سيا�سي ،اجليوبوليتيك الإقليمي ،دور النفط ،م�ؤ�س�سات النظام
والتحالفات القائمة ،دور القوات امل�سلحة ،دور املجتمع املدين يف احلراك
ال�سيا�سي(((.
�سيرتكز البحث يف هذه الدرا�سة على دور القوات امل�سلحة يف انتفا�ضات
الربيع العربي ،وعلى ما قامت به من �أعمال ،لكن الرتكيز على دور القوات
امل�سلحة ال يعني �إهمال التعر�ض لت�أثريات العوامل الأخرى يف م�سار
تطورات دراماتيكية ،ون�شوء
االنتفا�ضات التي حدثت ،وما
ّ
ت�ضمنته من ّ
اجلماعات الإرهابية ،وقيام اخلالفة الإ�سالمية يف �سوريا والعراق ،وانت�شار
�سهل لقيادة التنظيم التدخل بقو ٍة يف
تنظيم "داع�ش" يف عدة دول ،مما ّ
جمتمعات عديدة عربية و�أوروبية ،بالإ�ضافة �إىل �شن هجمات �إرهابية.
عد داعمة بقو ٍة
كانت معظم اجليو�ش يف الدول التي �شهدت االنتفا�ضات ُت ّ
للأنظمة القائمة ،وعلى عالقة وثيقة بر�أ�س ال�سلطة ،وعلى هذا الأ�سا�س
خ�صو�صا بعد �أن رفعوا
كان من املنتظر �أن ت�رضب ب�شد ٍة املنتف�ضني،
ً
تطورت ومنت يف ظل حكام و�صلوا �إىل ال�سلطة
�شعار �إ�سقاط النظام .فقد ّ
كع�سكريني عرب انقالب ع�سكري� ،أو لتذكيتهم من قبل القيادات الع�سكرية،
ولذلك كان ينظر �إىل اجليو�ش ك�أدوات قمع بيد احلكام ،وب�أ ّنها لن تكون
متوقعا منها �أن
�أداة تغيري �أو �إ�صالح .لكن مل تن ّفذ هذه اجليو�ش ما كان
ً
تقوم به جلهة حماية الأنظمة ،با�ستثناء حالة واحدة هي يف �سوريا ،حيث
دافعت القوات امل�سلحة عن نظام ب�شار الأ�سد .يف املقابل وقف اجلي�شان
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التون�سي وامل�رصي على احلياد .مما �أقنع الرئي�سان زين العابدين بن علي
وح�سني مبارك على التنحي عن الرئا�سة ،وفرار الأول �إىل خارج البالد.
ال بد من التعر�ض يف البحث للأدوار ال�سيا�سية التي ا�ضطلعت بها اجليو�ش،
تاريخا
ا�ستنادا �إىل الت�صاقها بر�ؤ�ساء الدول الذين جند � ّأن جلميعهم
وذلك
ً
ً
ع�سكريا � ّأهلهم للو�صول �إىل احلكم بو�سائل غري دميقراطية .والالفت �أ ّنه
ً
كان ُينظر �إىل معظم اجليو�ش العربية من قبل الدول الغربية ،على �أ ّنها
رحبت الدول
عن�رص حتديث
وتطور وت�ساهم �
ً
إيجابيا يف بناء دولها ،لذلك ّ
ّ
الغربية ب�أكرث من حمطة باحلركات االنقالبية التي �شهدتها معظم دول
الربيع العربي(((.
من �أجل فهم الأدوار اخلا�صة التي قامت بها اجليو�ش يف الدول التي
�شهدت االنتفا�ضات ،ف�إ ّننا نرى �رضورة قراءة ما جرى يف كل منها على
ٍ
با�ستنتاجات عامة حول
حدة ،وعلى �أن حتاول يف نهاية البحث اخلروج
يفرق بينها ،انطال ًقا من �سلوكيتها يف التعاطي مع اجلماهري
ما يجمع �أو ّ
املنتف�ضة ومع الأنظمة التي كانت قائمة ،والأدوار ال�سيا�سية التي ا�ضطلعت
بها بعد انتفا�ضات .2011
نتعر�ض يف البحث لطبيعة االنتفا�ضات و�أ�سبابها ،بل �سرن ّكز
لن
ّ
يف البحث على درا�سة ردود الفعل التي واجهت بها القوات الع�سكرية
االنتفا�ضات وحتليلها ،انطال ًقا من عاملَ ْي �
أ�سا�سي ْي -1 :طبيعة العالقات
َ
القائمة بني القوات واملجتمع املدين -2 ،م�ستوى التنظيم امل�ؤ�س�ساتي
للقوات الع�سكرية ،وذلك العتقادنا ب� ّأن هناك عالقة مبا�رشة وم�ؤثرة ما
بني هذين العاملَ ْي ومدى االنفتاح التي واجهت فيه القوات امل�سلحة
اجلموع املنتف�ضة.
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 -1العالقات املدنية  -الع�سكرية يف ال�رشق الأو�سط

�صدرت درا�سات عديدة يف �ستينيات القرن املا�ضي و�سبعينياته حول
الأدوار التي ت�ضطلع بها القوات امل�سلحة يف الدول العربية ،على �أثر
االنقالبات الع�سكرية التي حدثت يف عدد كبري من هذه الدول ،و�شملت هذه
أي�ضا طبيعة انخراط القيادات الع�سكرية يف ال�سيا�سة ،وما نتج
الدرا�سات � ً
عن ذلك من �إرها�صات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية ،وما �أدت �إليه من
نزاعات خطرية وباهظة الأثمان بني الدول العربية ،من احلرب امل�رصية يف
اليمن� ،إىل التناف�س ال�شديد الذي ح�صل ما بني العراق و�سوريا.
يف الفرتة الراهنة ال يحكم الع�سكريون �أي من الدول العربية ب�صور ٍة
مبا�رشة ،وذلك على الرغم من اخللفية الع�سكرية للعديد منهم ،فهم يحكمون
بوا�سطة حكومات م�ش ّكلة من مدنيني ،ولكنهم ي�ستفيدون من دعم القوات
امل�سلحة والأجهزة الأمنية واملخابراتية ،لتح�صني موقعهم وزيادة نفوذهم
ٍ
ل�سنوات عديدة �أو لعقو ٍد .يف ظل فائ�ض النفوذ
وحمايتهم لالحتفاظ بال�سلطة
والدعم الذي يحظى به احلاكم الفرد ،تتحول احلكومة املدنية التي تعمل يف
ظل هذا الو�ضع �إىل حكومة موظفني لي�س لها �أي دور �سيا�سي ،ويقت�رص عملها
على ت�أمني العمل الإداري للدولة ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني احلاجات احلياتية
واالجتماعية ،بينما تبقى كل القرارات ال�سيا�سية وال�سيادية و�إدارة ال�سيا�سة
اخلارجية وكل امل�سائل الأمنية يف يد احلاكم الفرد
ح�رصا .من هنا ،ف� ّإن
ً
أ�سا�سيا يف كل القرارات ال�سيا�سية وال�سيادية
دورا �
ً
القوات امل�سلحة ت�ؤدي ً
والأمنية ،والتي متار�سها يف الظل يف فرتات الرخاء ،يف حني تبقى جاهزة
للإم�ساك بكل �آليات �صنع القرار ال�سيا�سي والأمني يف زمن الأزمات(((.
-4

Steven A. Cook, Ruling But Not Governing. The Military and Political Development in Egypt, Algeria and
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يف الواقع ،ال ميكن املجادلة ب� ّأن ال�رشق الأو�سط ما زال املنطقة الوحيدة
يف العامل� ،إذ تتابع القوات امل�سلحة ت�أدية دور رئي�س يف ال�سيا�سة الداخلية.
أ�سا�سيا �أمام ح�صول
حتديدا ُي�ش ّكل عائ ًقا �
ويرى املحللون ب� ّأن هذا الدور
ً
ً
�أي �إ�صالح �سيا�سي ي�ؤدي �إىل حكم دميقراطي(((.
يف الوقت الذي ُينظر فيه �إىل الأنظمة ب�أ ّنها ع�سكرية �أو �شبه ع�سكرية
و�أوتوقراطية� ،أو �أ ّنها ملكية �ضمن نظام اجتماعي ع�شائري� ،أو �أ ّنها
�أنظمة تخ�ضع لنظام االزدواجية الع�سكرية ،تبقى القوات امل�سلحة ال�سلطة
النهائية واحلا�سمة يف تقرير م�ستقبل النظام والبالد.
يف امللكيات الع�شائرية القائمة يف العامل العربي ،ف� ّإن قوة النظام تكون
م�ستمدة من والء الع�شائر للملك �أو من خالل قوة ع�سكرية م�ستعارة ،حيث
ال ي�سمح احلجم ال�سكاين بناء قوات وطنية قادرة على حماية النظام ،وهذا
ما يدفعها �إىل �رشاء خدمات ع�سكريني غرباء.
يف ال�سعودية نرى � ّأن هناك ازدواجية بني القوات امل�سلحة واحلر�س
الوطني والذي ُي�ش ّكل �صمام �أمن النظام� ،ضد �أي تهديد داخلي(((.

لقد �أوجدت الأنظمة التي تعتمد ثنائية �أو تعددية ع�سكرية كما يف �إيران
والعراق قبل العام � ،2003أو يف ليبيا يف ظل حكم معمر القذايف ،قوى
رديفة مل�ؤازرة اجلي�ش النظامي ،وهي الو�سيلة ال�ضامنة لأمن النظام �ضد
وي�ش ّكل احلر�س الثوري الإيراين �أف�ضل مثال عن هذه القوى
�أي تهديدُ .
املهي�أة �
أيديولوجيا حلماية النظام(((.
ً
ّ
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 -2م�أ�س�سة القوات امل�سلحة مقابل التبعية

ال�سيا�سية لقياداتها

ما هي ردات الفعل املرتقبة للقوات امل�سلحة �ضد املنتف�ضني يف وجه
تو�ص ًل حلك ٍم
النظام ،واملطالبني ب�إ�سقاطه �ضمن عملية �إ�صالحية ّ
دميقراطي؟
كانت بع�ض الدرا�سات قد �صدرت عن جتارب حدثت يف دول خارج ال�رشق
ٍ
لعمليات انتقالية ،من حكم �سلطوي مدعوم من القوات الع�سكرية �إىل
الأو�سط
حكم دميقراطي((( .ربطت �إيفا بيلني يف ا�ستنتاجاتها ب�شكلٍ قوي ومبا�رش،
ما بني م�أ�س�سة القوات امل�سلحة والنظام الأمني وبني موقفها من احلركات
ال�سيا�سية الإ�صالحية .عندما تكون القوات الع�سكرية والأمنية خا�ضعة
لل�ضوابط التنظيمية وللقواعد الد�ستورية والقانونية ،ف�إ ّنها ت�صبح جاهزة
لت�أدية دور �أ�سا�سي يف التخلي عن دعم النظام وم�ساندة احلركة ال�سيا�سية
ال�ساعية للإ�صالح� .أما يف حال عدم توافر ال�ضوابط التنظيمية والقانونية
تبعيتها ال�سيا�سية للنظام ،ف�إ ّنه من الطبيعي
للم�ؤ�س�سة ،وتعمل انطال ًقا من ّ
عدائيا من كل حركة تغيري ،تعمل على �إ�ضعاف النظام �أو
�أن ت ّتخذ موق ًفا
ً
�إ�سقاطه .تعني امل�أ�س�سة ب� ّأن القوات امل�سلحة منظمة ب�شكلٍ قانوين ،ويخ�ضع
فيها نظام الرتقية والرت ّفع وتوزيع املنا�صب القيادية وفق قواعد القانون
والكفاءة املهنية ،ولي�س لالختيار الع�شوائي القائم على التبعية ال�سيا�سية
والوالء للحاكم.
ت� ّؤمن م�أ�س�سة القوات امل�سلحة انخراطها يف الدفاع عن امل�صالح الوطنية،
وحتميها من الف�ساد ومن �أي انحراف �سيا�سي ووطني ،وت�ؤدي امل�أ�س�سة
-8
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هويتها
تفرق ما بني ّ
المتالك القوات امل�سلحة لهوي ٍة وطنية و�رشعية ،والتي ّ
وهوية النظام ويجعلها حمط ثقة واحرتام ال�شعب(((.
ّ
� ّإن غياب امل�أ�س�سة عن القوات امل�سلحة ي�ؤدي مبا�رشة �إىل تبعيتها للنظام،
وفق ما تو�صلت �إليه �إيفا بيلني يف حتليالتها ،وهذا يعني ب� ّأن القيادات
ونظام الرتقية يخ�ضعان لإرادة النظام ور�ؤيته ،حيث يجري االختيار على
قاعدة الوالء للقائد �أو لأيديولوجية احلزب احلاكم ،من دون النظر مل�ستوى
الكفاءة املهنية �أو املوقف الوطني لل�ضباط والقادة� .أما يف حال وجود
م�ؤ�س�سة تعمل وفق نظام الكفاءة وقواعد القانون ،ف�إ ّنه ميكن للقيادات �أن
ت�شعر باالطمئنان ببقائها يف مواقعها بعد حدوث �أي تغيري �سيا�سي يف
النظام(.((1
من املتوقع �أن تنطبق نتائج امل�أ�س�سة �أو التبعية على القوى الع�سكرية
والأمنية لدول ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .ويرتبط يف هذه احلالة مدى
قبولها �أو رف�ضها لالنتفا�ضة ال�شعبية املطالبة بالإ�صالح مبدى عملها
كم�ؤ�س�س ٍة وطنية� ،أو ملدى تبعيتها للحاكم �أو لأيديولوجية احلزب احلاكم.
�أما يف ليبيا ف� ّإن �ضعف اجلي�ش الوطني وتهمي�شه ل�صالح الكتائب التي
اعتمد عليها معمر القذايف للدفاع عن نظامه ،فقد حال دون اتخاذ اجلي�ش
الليبي �أي قرارات وا�ضحة وم�ؤثرة يف جمريات الأمور.
أي�ضا الإ�شارة �إىل � ّأن اجليو�ش التي تعتمد نظام اخلدمة الع�سكرية
وجتدر � ً
الإلزامية ،هي �أقرب ل�شعوبها من تلك التي تعتمد التجنيد املهني – االختياري
حيث ي�صبح اجلنود وال�ضباط موظفني يف خدمة النظام �أو احلاكم(.((1
-9
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يظهر اجلدول �أدناه ردود فعل القوات امل�سلحة على االنتفا�ضات العربية،
انطال ًقا من الو�ضع امل�ؤ�س�ساتي للقوى وعالقاتها باملجتمع.
تون�س
العالقات
املدنية -
الع�سكرية

م�رص

�ضابط
�ضابط
على ر�أ�س على ر�أ�س
النظام
النظام

ليبيا
ازدواجية قوات
النظام واجلي�ش
�ضعيفة
ومق�سمة

م�أ�س�سة
القوات �أعلى

عالية

متو�سطة

العالقات مع
املجتمع

قوية

قوية

قوية� /ضعيفة
ح�سب املناطق �أو
الع�شائر

ردود الفعل
على احلركة
الإ�صالحية

انفتاح

انفتاح
ن�سبي

Fracturing
مت�صدعة

اليمن
�ضابط على ر�أ�س
النظام
�ضعيفة
ومق�سمة
ع�شائريا
ً
قوية� /ضعيفة
ح�سب املناطق
�أو الع�شائر
Fracturing
مت�صدعة

البحرين
ملكية
عائلية
ع�شائرية
متدنية

�سوريا
�ضابط على
ر�أ�س النظام
متدنية

�ضعيفة

متو�سطة

متعار�ضة

متعار�ضة
ومت�صدعة

العنا�رص واملوا�صفات امل�ؤثرة على املقاومة �أو االنفتاح على االنتفا�ضات
ال�شعبية.
م�ستوى امل�أ�س�سة منخف�ض:

 القوات الع�سكرية ع�شائرية �أو عائلية.مقاومة االنتفا�ضات  -قوات ع�سكرية مع توجهات –
�أيديولوجية.
ال�شعبية
م�سي�سة.
ع�سكرية
 قواتّ
 قوات ع�سكرية قائمة على التبعيةوالف�ساد.

م�ستوى امل�أ�س�سة مرتفع:

االنفتاح على
االنتفا�ضات ال�شعبية

 القوات الع�سكرية قائمة على الكفاءة. قوات ع�سكرية غري م�سي�سة. غياب التبعية.توجه وطني.
ّ -

�ضعف العالقة مع املجتمع:

 تت�شكل من ف�صائل �أو فئات حمددة. -تت�شكل من مرتزقة �أجانب.

عالقة قوية مع املجتمع:

 التجنيد �شامل لكل طبقات املجتمع. -التجنيد الإجباري.
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 -3بني االنفتاح �أو املقاومة

وفاعل ،ف� ّإن القوات امل�سلحة تكون
عاليا
عندما يكون عامل امل�أ�س�سة
ً
ً
جاهزة لالنفتاح على امل�شاعر والتحركات ال�شعبية املطالبة بالإ�صالح
ال�سيا�سي واالقت�صادي.
مفقودا ف�إّن القوات امل�سلحة
يف املقابل ،عندما يكون عامل امل�أ�س�سة
ً
تكون جاهزة للخ�ضوع لإرادة احلاكم وم�صاحله .وبالتايل ،تكون جاهزة
حترك �شعبي مطالب بالإ�صالح� .أما يف حال فقدان عامل
ملقاومة �أي ّ
تف�سخ القوات الع�سكرية وانهيارها .و� ّإن
امل�أ�س�سة ف� ّإن ذلك �سي�ؤدي ً
حتما �إىل ّ
الأمثلة وا�ضحة من خالل �إجراء مراجعة عامة ل�سلوكية القوات امل�سلحة يف
اجلي�ش ْي التون�سي
بع�ض الدول ،حيث ر�أينا نتائج الرتابط امل�ؤ�س�ساتي يف
َ
وامل�رصي ،حيث مل تتجاوب القيادات مع مطالب احلاكم بالت�صدي
لالنتفا�ضة و�إف�شالها.
مثال �آخر ثال ًثا ،حيث �أدى فقدان عامل امل�أ�س�سة �إىل
و ُت�ش ّكل ليبيا واليمن ً
مواجهة االنتفا�ضة لفرتة ٍ وجيزة ،والتفكك وال�سقوط �شبه الكامل بعد عدة
�أ�شهر.
 - 4حتليل للأو�ضاع ال�سيا�سية والتنظيمية واملهنية

وخ�صو�صا
ال تتوافر املعلومات عما يجري يف عمق امل�ؤ�س�سات الع�سكرية،
ً
يف الدول العربية ،حيث تخ�ضع كل الأمور املتعلقة بالتنظيم وال�سالح
والتدريب ،ناهيك عن اخلطط الع�سكرية وعالقة امل�ؤ�س�سات بالدولة وبال�شعب
لطابع ال�رسية .ال ميكن للباحثني الأكادمييني �أو الإعالميني �أو م�ؤ�س�سات
الدرا�سات املتخ�ص�صة يف ال�ش�ؤون الع�سكرية والدفاعية من الو�صول �إىل ما
يحتاجونه يف م�شاريعهم البحثية �إىل القدر الكايف من املعلومات الالزمة.
14

�أ ً
ول :ع�سكر الدولة �أم النظام

يفرق بني القوات امل�سلحة النظامية وامليلي�شيات امل�سلحة هي
ما ّ
تلك العالقة التي تربط كل منهما بالدولة .وهنا ال يعود الأمر �إىل وظيفة
ا�ستعمال القوة امل�سلحة للدفاع عن الدولة وم�ؤ�س�ساتها �أو مدى ا�ستعداد
اجلنود واملقاتلني لركوب املخاطرة على حياتهم يف ت�أديتهم لواجبهم ،بل
(((1
تتعدى ذلك �إىل ال�س�ؤال :ملاذا يفعلون ذلك؟ ول�صالح من يفعلونه؟
ّ
فاجلواب لدى الع�سكريني مبا�رش وغري خا�ضع لأي اجتهادات :نحن جنود
الوطن ،ومهمتنا هي الدفاع عنه ،وواجبنا يتمثل بالوالء للم�ؤ�س�سة والدولة.
لكن مهمة الدفاع هذه ميكن �أن تخ�ضع ملعايري خمتلفة :الدفاع عن الوطن
�أو الدولة �أم الدفاع عن النظام القائم على ر�أ�س هذه الدولة.
يف الدول العربية التي �ساهمت فيها اجليو�ش يف حروب التحرير من القوى
امل�ستعمرة ،ميكن النظر للم�ؤ�س�سة على �أ ّنها ال�صخرة التي ت�ستند �إليه الدولة
العميقة .فاجلي�ش اجلزائري الذي حارب الفرن�سيني ُي�ش ّكل �ضمان ا�ستمرارية
الدولة واحلفاظ على نظام املجتمع و�أمنه.
و ُت�ش ّكل املقاومة التي �أبداها ال�ضباط امل�رصيني للهيمنة الأجنبية،
القاعدة التي تنطلق منها القيادات الع�سكرية امل�رصية من �أجل �صياغة
دورها الوطني� ،سواء يف الدفاع عن الوطن� ،أو يف تعبريها عن الوالء للأمة
امل�رصية وتراثها .يف نف�س ال�سياقُ ،ي�ش ّكل رف�ض ال�ضباط اللبنانيني للأوامر
ال�صادرة �إليهم ،لال�شرتاك يف حرب لي�ست حربهم و�إعالن والئهم للبنان
وحكومته ال�رشعية (يف العام  ،)1945القاعدة الأ�سا�سية لتنظيم اجلي�ش
وتركيز عقيدته على الوالء للدولة الوطنية(.((1
Florence Gaub Arab Armies: Agents of change. Before and After 2011. Cited in note 3. -12
Chaillot paper No 131. P.15. -13
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ومن �أجل املزيد من الإ�ضاءة على موقع اجليو�ش العربية ُنبدي جملة
مالحظات:
معينة من ال�شعب ،ف� ّإن ذلك ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
�إذا تر ّكز التجنيد على فئات ّ
ٍ
عدها حمط ثقة
ويقوي عالقة احلاكم �أو النظام
بفئات ُي ّ
ثقة ال�شعب بامل�ؤ�س�سةّ ،
ووالء له .يف الدول التي ت�سعى �إىل جعل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية م�ؤ�س�سة جامعة،
يطبق التجنيد الإلزامي� ،أما يف حال اعتماد اختيار نظام االحرتاف
ً
غالبا ما ّ
ليتحول
الع�سكري ،ف� ّإن التجنيد يجب �أن ي�شمل طبقات ال�شعب ومكوناته كافة
ّ
اجلي�ش �إىل م�ؤ�س�سة وطنية جامعة حتظى بثقة كل املواطنني(.((1
وحم�صنة
وتعود ن�سبة الثقة العالية بالقوات امل�سلحة �إىل اعتبارها حمايدة،
ّ
كجي�ش وطني(.((1
عن الف�ساد ،بالإ�ضافة �إىل تاريخ ن�ش�أتها
ٍ

ثان ًيا :قوة ع�سكرية حمرتفة �أم م�سيّ�سة

لي�ست القوات امل�سلحة م�ؤ�س�سة �أ�سطورية ال ميكن ك�شف �أ�رسارها �أو
اخرتاق �أ�سوارها ،وال بد من �إبقائها يف مكانة �أرفع من كل م�ؤ�س�سات الدولة
واملجتمع .يف الواقع هي م�ؤ�س�سة �أ�سا�سية �أُنيطت بها مهمة الدفاع عن
الوطن والدولة وم�صالح الأمة .ولكن كم�ؤ�س�س ٍة وب�سبب وجود �ضوابط خا�صة
بها ،ف� ّإن طرائق عملها الداخلية هي غري معروفة من املجتمع املدين ،وال
ميكن لهذا املجتمع �إدراك عوامل القوة �أو ال�ضعف لديها .وال يقت�رص جهل
املجتمع للمعلومات املتعلقة بعديدها و�أ�سلحتها ،بل يتعدى ذلك لي�صل
�إىل تقييم مدى احرتافيتها وجهوزيتها لتنفيذ املهام الوطنية امللقاة على
عاتقها .هذا اجلهل لعمل القوات امل�سلحة ومهنيتها وجهوزيتها هو جامع
بالن�سبة لكل املجتمعات العربية ،وذلك حتت طابع احلر�ص على ال�رسية يف
Cynthia Enloe, “Ethnic soldiers: state security in divided societies” – (London) penguin,1980. -14
”Arab Center for Research and policy studies,” The Arab Opinion Index 2011 -15
http://English.dohainstitute.org/release/5083f8e-38f8-4e4a-8bc5
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الأمور الدفاعية والع�سكرية .يتطلب احلكم على مهنية القوات امل�سلحة توافر
معلومات حول جمموعة من العنا�رص املهمة �أبرزها:
 -1توافر اخلربات الع�سكرية :م�ستوى مهنية القيادات ،توافر كل اخلربات
الفنية والقتالية الالزمة�...إلخ.
 -2مدى �شعور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وقياداتها بامل�س�ؤولية للوفاء
بالتزاماتها جتاه ال�شعب والدولة.
 -3مدى التما�سك الداخلي والذي ي� ّؤمن وحدة عمل امل�ؤ�س�سة.

 -4العقيدة اجلامعة واجلهوزية املعنوية لتنفيذ املهمة ومواجهة كل
ال�صعوبات والأخطار.
�أثبتت العمليات الع�سكرية واحلروب التي �شاركت فيها بع�ض اجليو�ش
العربية م�ستوى �ضعف املهنية الع�سكرية لدى القيادات واجلنود ،وظهرت
كوارث �سوء التنظيم وغياب العامل املهني وااللتزام بتنفيذ املهمات
املطلوبة ،ولهذا ال�سبب جاءت النتائج دون التوقعات .لكن ظهر يف حمطات
عديدة� ،شاركت فيها اجليو�ش يف عمليات داخلية �ضد عنا�رص معار�ضة،
حالة من املزايدة يف ا�ستعمال فائ�ض العنف �ضد املواطنني ،بق�صد �إظهار
م�ستوى الوالء للحكومة �أو النظام .وميكن القول � ّإن معظم ال�رشوط التي
ذكرناها يف البنود الأربعة يرتاوح وجودها لدى اجليو�ش العربية ما بني
جدا وال�ضعيف �إىل املتو�سط ،وميكن ا�ستثناء اجلي�ش امل�رصي
ال�ضعيف ً
دائما مبوا�صفات امل�ؤ�س�سة املتما�سكة ،واحلري�صة على احلفاظ
والذي يتمتع ً
على ا�ستمرارية الدولة العميقة و�أمن م�رص و�شعبها.
�إذا نظرنا �إىل عاملَي التما�سك الداخلي والرتابط امل�ؤ�س�ساتي ،بالإ�ضافة �إىل
عامل العقيدة اجلامعة ،واجلهوزية املعنوية ف�إ ّنهما ُي�ش ّكالن املنطلق الفعلي
لوجود مبد�أ الكفاءة واحرتام الرتاتبية يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وتدفعان
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امل�ؤ�س�سة للقيام ب�أف�ضل �أداء جماعي يف تنفيذ املهام املطلوبة ّ � .إن التما�سك
الداخلي هو العنوان الأ�سا�سي للمهنية الع�سكرية ،حيث ترتكز عليه الهوية
اجلماعية للقوات امل�سلحة ،والتي ميكن الركون �إليها لبناء العالقة الوثيقة
بني امل�ؤ�س�سة واملجتمع(.((1
ميكن للنظام �أن يت�سبب ب�إ�ضعاف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو �إف�شالها بطريق َت ْي:
الأوىل ،من خالل اعتبارها ميلي�شيا يف خدمة النظام� ،أي ب�إخ�ضاعها
لنظام الوالء املطلق بدل التعامل معها كم�ؤ�س�س ٍة قائمة على �أ�سا�س الكفاءة
املهنية والرتاتبية الع�سكرية.
والثانية ،من خالل افتقارها للموارد والتدريب والعمالنية واجلهوزية،
بانقالب
من �أجل احلد من �إمكاناتها املادية واملعنوية خو ًفا من قيامها
ٍ
ع�سكري� ،أو احلد من خماطرها على النظام(.((1
 -5النماذج يف اجليو�ش العربية

ميكن تظهري حالة اجليو�ش العربية جلهة التما�سك الداخلي والوالء من
خالل اجلدول �أدناه ،حيث ُيظهر � ّأن هناك �أربعة مناذج من اجليو�ش العربية:
النموذج الأول :القوة املتما�سكة والتي يرتكز وال�ؤها على الدولة واملجتمع.
النموذج الثاين :القوة غري املتما�سكة والتي يرتكز وال�ؤها على النظام �أو
احلاكم.
النموذج الثالث :القوة املتما�سكة والتي يرتكز وال�ؤها على احلاكم.
النموذج الرابع :القوة غري املتما�سكة( ((1والتي يرتكز وال�ؤها على الدولة.
Amos perlmutter, "The Military and Politics in Modern Times: on professional and Revolutionary soldiers" -16
)New Haven: Yale University press 1977). P.9
Chaillot paper No 131. P.19. -17
Florence Gaub, Arab Armies: agents of change? Before and after 2011.Chaillot paper no131.www.chaillot_ -18
paper_131_arab_armies_agents
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املعنية وف ًقا لهذه النماذج:
يبي اجلدول �أدناه توزيع الدول
ّ
ّ
الوالء يف امل�ؤ�س�سة

متما�سكة

غري متما�سكة

الوالء للدولة

م�رص  /تون�س

العراق

الوالء للنظام

�سوريا  /البحرين

ليبيا  /اليمن

يتغي و�ضع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أن تنتقل من موقع �إىل �آخر يف
ميكن �أن ّ
تطورات �سيا�سية ت�ؤ ّثر على هوية النظام� ،أو يف
هذا اجلدول ،انطال ًقا من ّ
تتغي العالقات الداخلية للم�ؤ�س�سة،
حال زيادة قدراتها وم�أ�س�ستها بحيث ّ
باعتماد مقايي�س جديدة قائمة على اجلدارة واملهارة املهنية ،واحرتام
العالقة مع املجتمع.
ال بد من التوقف عند الأدوار التي قامت بها �أربعة جيو�ش يف مواجهة
االنتفا�ضات ،والنتائج التي ح�صلت جراء هذا التدخل:
يف ليبيا واليمن ،كانت
تبعية القوات امل�سلحة ل�شخ�ص احلاكم ب�شكلٍ
ّ
وا�ضح ،ومل تتوافر يف �أي منهما العوامل جلعلها م�ؤ�س�سة متما�سكة ،قادرة
على الت�رصف وفق خيارات قياداتها ل�صالح ال�شعب ،بل التزمتا مب�صلحة
النظام ،وهذا ما ت�سبب يف تفككها وانهيارها ،وكان من نتيجة هذا
االنهيار �سقوط النظام واالنزالق نحو حرب �أهلية ما زالت م�ستمرة منذ
ثماين �سنوات .يف البحرين التزمت القوات الع�سكرية بالدفاع عن النظام
امللكي �ضد انتفا�ضة الأكرثية ال�شيعية من ال�سكان ،وخو ًفا من عدم كفاءة
القوات البحرينية يف و�ضع حد لالنتفا�ضة ،فقد ا�ستنجد امللك بقوات درع
اجلزيرة (ال�سعودية والإماراتية) ال�ستعادة ال�سيطرة.
أ�سباب
�أما يف �سوريا ،فقد ُعرف عن اجلي�ش ال�سوري الت�صاقه بالنظام ل ٍ
�أيديولوجية و�أمنية .لكن ،وعلى الرغم من امتالك اجلي�ش �أ�سلحة وقوة نريان،
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فقد ت�سببت التناق�ضات يف تخلّي ع�رشات �آالف اجلنود والرقباء وال�ضباط
عن وحداتهم ،وفرارهم �إىل داخل �سوريا وخارجها ،وعدم االلتحاق باخلدمة
الإلزامية يف �إ�ضعاف اجلي�ش ،حيث حاول النظام التعوي�ض عن ذلك باللجوء
�إىل ا�ستعمال قوة النريان الربية واجلوية التي ميتلكها.
وكان التدخل الرو�سي والإيراين
حا�سما �إىل جانب النظام ،ولكنهما مل
ً
ي�ستطيعا ح�سم الأمور ووقف حالة احلرب وحالة الت�رشذم التي ن�ش�أت عنها
وا�ستمرت لفرتة ثماين �سنوات.

�أ ً
ول :امل�ؤ�س�سة الكفوءة ووال�ؤها للدولة

كان الالفت منذ اندالع االنتفا�ض َت ْي يف تون�س وم�رص املوقف الذي ا ّتخذته
القوات امل�سلحة جتاه ما يجري على الأر�ض،فقد رف�ضت االن�صياع لأوامر
النظام لكبح االنتفا�ضة وتفريق التظاهرات ،من �أجل ا�ستعادة اال�ستقرار
وحماية احلاكم يف موقعه .بالفعل ،جاء
ت�رصف قيادة اجلي�ش يف البلَ ْدين
ّ
ليدعم التحرك الدميقراطي ال�ساعي �إىل احلرية والإ�صالح ،فكانت طاعة
اجلي�ش لل�شعب ولي�س لأوامر احلاكم ،على الرغم من خلفيته املهنية الع�سكرية.

تون�س
ينظر اجلي�ش التون�سي �إىل � ّأن جذوره و�إرثه الع�سكري يعود �إىل الفرتة
التي �سبقت اال�ستعمار� ،أي �إىل القرن التا�سع ع�رش ،وهي الفرتة التي ت�سلّم
خاللها احلاكم العا�رش لتون�س �أحمد بيك قيادته يف �أثناء حكم والده ،حيث
اعتمد خطة وا�سعة لتحويله �إىل جي�ش مهني وحديث ,فقد �أوفد �ضباطه
ملزي ٍد من التدريب يف فرن�سا ،كما عمل على جتهيزه بالعتاد وال�سالح
احلديث ،وقد بلغ عديده � 27ألف مقاتل.
د�أبت القوات امل�سلحة التون�سية على اعتبار الفرتة ال�سابقة لال�ستعمار،
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كجز ٍء �أ�سا�سي من تاريخها الع�سكري وجذورها الوطنية ،وب�أ ّنها امتداد
جلي�ش �أحمد بيك(.((1
أي�ضا يف هذا ال�سياق من ذكر التجارب التي مر بها الع�سكريون
ال بد � ً
طوعتهم القوات الفرن�سية ،وا�ستعملتهم يف معاركها يف
التون�سيون الذين ّ
احلرب ْي العاملي َت ْي الأوىل والثانية (.((2
َ
النقالب ع�سكري ،فقرر
يف العام  ،1962ا ّتهم عدد من ال�ضباط بالإعداد
ٍ
الرئي�س احلبيب بورقيبة �إبعاد اجلي�ش عن ال�سيا�سة الداخلية ،ف�أن�ش�أ عدة
م�ؤ�س�سات �أمنية للتعاطي مع �ش�ؤون الأمن الداخلي ،ومل ي�ستعمل اجلي�ش
مل�ساندتها �إال لل�سيطرة على �أعمال ال�شغب يف �سن َتي  1978و.1984
بعد ا�ستيالء زين العابدين بن علي على ال�سلطة يف العام  ،1987عمل على
�إبعاد اجلي�ش عن ال�سيا�سة .ولكن ،على الرغم من �ضعف املوازنة الع�سكرية،
فقد حر�صت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على تطوير قدراتها املهنية والتقنية عرب
برنامج للتعاون مع الواليات املتحدة .انطال ًقا من ُبعد اجلي�ش عن ال�سيا�سة
وا�ستنادا �إىل مهنيته ،فقد جنحت قيادته يف اعتماد موقف حيادي من
ً
االنتفا�ضة ال�شعبية .وبالتايل ،رف�ض دعوة الرئي�س بن علي لالنتفا�ض على
االنتفا�ضة وا�ستعادة ال�سيطرة الأمنية على ال�شارع.

رف�ض رئي�س الأركان اجلرنال ر�شيد عمار طلب رئي�س اجلمهورية مواجهة
املتظاهرين ،كما ذهب �إىل �إعالن � ّأن اجلي�ش �سيحمي الثورة� .أعطى هذا القرار
ملعلن املجال ملزي ٍد من اللُحمة والدعم ال�شعبي واالحرتام للجي�ش ولقيادته،
ا ُ
و�سهل للمدنيني عملية
وذهب اجلي�ش التون�سي �إىل �أبعد من ذلك ،حيث َ�ضمن ّ
االنتقال �إىل حكم دميقراطي ،و� ّأمن �إجراء العمليات االنتخابية.
Ibid. -19
Ministry of National Defense, Tunisia, The Tunisian Armed Forces (les Editions de la Mediterraneé), 1990. -20
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م�رص
مل ي�أت قرار القوات امل�سلحة امل�رصية باالمتناع عن الدفاع عن نظام
الرئي�س ح�سني مبارك ،وقمع االنتفا�ضة يف ميدان التحرير يف القاهرة
ت�رصفت هذه القوات كم�ؤ�س�س ٍة وطنية لها تاريخها الطويل
من فراغ .فقد
ّ
يف الدولة امل�رصية العميقة ،ولها عالقاتها الوثيقة باملجتمع امل�رصي،
وهي حتظى بثق ٍة كاملة من ال�شعب امل�رصي .تعود جذور هذه القوات �إىل
القرن التا�سع ع�رش �أيام حممد علي الكبري ،وقد خا�ضت معارك كبرية
�ضد الإمرباطورية العثمانية يف بالد ال�شام والأنا�ضول وهددت الأ�ستانة
تدخل الدول الأوروبية ل�صالح ال�سلطنة.
بال�سقوط لوال ّ
يختلف التاريخ امل�رصي عن تاريخ الدول املحيطة ،حيث يرتبط اال�ستقالل
بوجود اجلي�ش امل�رصي الذي جاهد من �أجله ،بينما �أن�ش�أت الدول العربية
الأخرى جيو�شها بعد �أن منحها امل�ستعمر اال�ستقالل .وال بد من الإ�شارة
�إىل م�شاركة اجلي�ش امل�رصي يف حرب فل�سطني يف العام  1948و .1952
قامت ثورة ال�ضباط الأحرار ف�أ�سقطت امللكية و�أدت �إىل ان�سحاب 8000
جندي بريطاين من منطقة قناة ال�سوي�س ،يف حركة ال�ستعادة ال�سيادة
امل�رصية الكاملة(.((2
تبدل عرب العهود دور القوات امل�سلحة يف ال�سيا�سة وموقعها ،ففي عهد
ّ
كليا من
الرئي�س ْي �أنور ال�سادات وح�سني مبارك خرجت القوات امل�سلحة ً
َ
امل�رسح ال�سيا�سي� ،إذ ا�ستفادت من هذا التحييد لتقوية ذاتها والعمل
كم�ؤ�س�س ٍة حمرتفة ،وفق قواعد تنظيم امل�ؤ�س�سات الغربية الأمريكية
تدخل القوات امل�سلحة يف ال�سيا�سة منذ
والأوروبية .يف الواقع� ،أ�ضعف ّ
Ahmad Abdallah, The Armed Forces and the Democratic Process in Egypt. Third World Quarterly. -21
Vol10no.4.october 1988. pp.52-66
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مبا�رشا
�سببا
العام  1952امل�ؤ�س�سة ،ور�أى الرئي�س ال�سادات ب� ّأن ذلك �ش ّكل ً
ً
لهزمية .1967
فقرر �إعادة اجلي�ش للعمل كم�ؤ�س�س ٍة
ّ
تنبه الرئي�س ال�سادات لهذا الأمرّ ،
كليا عن ال�سيا�سة .وبالتايل ،فقد ف�صل
تر ّكز على مهمتها الدفاعية وتبتعد ً
كليا ما بني �آليات �صنع القرار ال�سيا�سي والع�سكري.
ً
كليا ملهمة الإعداد
تفرغ القوات امل�سلحة ً
بالفعل� ،أدت عملية الف�صل �إىل ّ
للحرب ،وهذا ما �أظهرته حرب  1973وعبور قناة ال�سوي�س وتدمري خط
ٍ
بارليف ،والتي فتحت الباب
ملفاو�ضات �أدت �إىل ا�ستعادة كامل �شبه
جزيرة �سيناء من االحتالل الإ�رسائيلي.
�سار ح�سني مبارك على خطى ال�سادات يف �إبعاده امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
عن ال�سيا�سة الداخلية ،وبالتايل تقوية العمل امل�ؤ�س�ساتي ورفع م�ستوى
املهنية� ،أدى كل ذلك �إىل و�ضع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية فوق ال�سيا�سة.
عملت امل�ؤ�س�سة على �أ�سا�س الكفاءة املهنية يف الرتقية ويف الوظائف
الع�سكرية ،كما �أطلقت حريتها يف اختيار املتطوعني ،ورفع م�ستوى
التدريب والتعليم وزيادة الوعي والتما�سك على كل امل�ستويات ،وهذا ما
� ّأهلها للقيام بدورها الوطني الرائد يف مواجهة االنتفا�ضة ال�شعبية.
حترك اجلي�ش لقلب الرئي�س حممد مر�سي ب�أ ّنه
ّ
يف�س العديد من املراقبني ّ
جتاوبا مع مطالبات ماليني امل�رصيني الذين تظاهروا يف املدن
قد �أحدث
ً
كافة ،وب� ّأن ذلك ينبع من قناعات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي تر ّكزت حول
فكرة الوطنية امل�رصية.
ينظر ال�شعب امل�رصي �إىل جي�شه ب�أ ّنه جي�ش الأمة وحمط فخرها،
وهو م�ستمر يف حماية املجتمع امل�رصي من خالل مواجهة اجلماعات
الإرهابية يف �سيناء ويف الغرب وعلى طول حدوده مع ليبيا.
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ت�سيطر على القوات امل�سلحة حالة من الفو�ضى التي ُتفقدها متا�سكها
وت�ضعها �أمام خطر التفكك عند �أول امتحان ميداين تتعر�ض له ،على الرغم
�سلبا عليها ،ويفقدها ثقة
من قربها وارتباطها بالنظام ،والذي ينعك�س ً
ال�شعب الذي ينظر �إليها كعميلٍ لل�سلطة ،وحري�ص على م�صالح احلكام على
ح�ساب امل�صالح الوطنية العليا.
ال ميكن للقوات امل�سلحة يف مثل هذه احلالة �أن ت�ؤدي �أي دور ب ّناء يف
نهو�ض الدولة �أو �أن ُت�ش ّكل رم ًزا للوحدة الوطنية .لذلك ،ف� ّإن دورها يبقى
وخ�صو�صا
منح�رصا يف خدمة النظام مع كل ما يحمل ذلك من م�ساوئ،
ً
ً
جلهة افتقادها لكل موا�صفات القوة الع�سكرية املنظمة ،وحتويلها �إىل ما
ي�شبه امليلي�شيا امل�سلحة .مع افتقاد القوات امل�سلحة لعنا�رص امل�ؤ�س�سة
املتما�سكة وابتعادها عن مفهوم الرمز الوطني وفقدانها لثقة ال�شعب ،ف�إ ّنها
جتد نف�سها مدفوعة للتعبري عن مزيد من الوالء وااللت�صاق بالنظام ،والذي
لن يكافئها ب�إعطائها املزيد من القوة املادية.
يف الواقع ،هذا ما كانت عليه �أو�ضاع القوات امل�سلحة يف كل من ليبيا
ٍ
تعر�ضتا
ل�ضغوط داخلية
واليمن ّ
ع�شية اندالع االنتفا�ض َت ْي ال�شعبي َت ْي ،حيث ّ
متوا�صلة خالل العام  .2011وهذا ما �أدى �إىل خلخلة عاملَ ْي التما�سك
وعجل بالتايل يف تفككها وف�شلها يف حماية
التنظيمي والو�ضع املعنويّ ,
النظام.

ليبيا
مل حتظ القوات امل�سلحة بثقة امللك �إدري�س �أو العقيد معمر القذايف خالل
عقود حكمهما .وكانت هذه القوات قد ت�ش ّكلت من املحاربني القدامى الذي
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حاربوا �إيطاليا كقو ٍة حمتلة لليبيا .ومل ينجح هذا اجلي�ش يف ك�سب ثقة امللك
�أو ال�شعب ،ويعود ذلك �إىل غياب ال�شعور الوطني اجلامع.
�ضابطا ،ون ّفذوا حركة انقالبية �أطاحت بامللك،
يف العام ،1969اجتمع 12
ً
و�أن�ش�أوا جمل�س قيادة الثورة بقيادة العقيد معمر القذايف ،والذي �رسعان ما
تخلّى عن فكرة القيادة اجلماعية .و�أدت عملية ت�رسيح عدد كبري من ال�ضباط
�إىل �إ�ضعاف اجلي�ش و�إبعاده عن النفوذ والعمل ال�سيا�سي ،بعد حماولة
انقالبية قادها اثنان مع �أع�ضاء جمل�س قيادة الثورة يف العام ،1975
أي�ضا حماولة انقالبية فا�شلة �أخرى يف
وانتهت ب�إعدام 12
ً
�ضابطا وحدثت � ً
العام  .1993وكان العقيد القذايف قد �أن�ش�أ قوة خا�صة م�ش ّكلة من عدة �أفواج
موثوقة حتت ا�سم احلر�س الثوري(.((2
وعلى الرغم من �رصف مبالغ �ضخمة من املال لت�سليح اجلي�ش ،ف�إ ّنه مل
يحظ بثقة النظام الذي كان يخ�شاه ،وهذا ما دفع القذايف �إىل تهمي�ش دوره،
وبالتايل منعه من اال�ضطالع بدوره الع�سكري.
انعك�ست عملية تهمي�ش اجلي�ش من قبل القذايف ل�صالح الوحدات املوثوقة
(احلر�س الثوري) على �أداء اجلي�ش يف احلرب بني ليبيا وت�شاد ما بني 1978
و ،1987وتعود الأ�سباب لل�ضوابط التي اعتمدها النظام على حتركات
الوحدات الع�سكرية وتدريبها.
عندما انطلقت االنتفا�ضة �ضد النظام يف العام  ,2011منع اجلي�ش من
ح�رصا بوحدات احلر�س
الت�صدي للمتظاهرين ،و�أناط القذايف هذه املهمة
ً
الثوري وقوات ال�رشطة .وهكذا بد�أ اجلنود بالفرار من وحداتهم ،كما تفككت
وحدات بكاملها لاللتحاق بالثورة.
Florence Gaub, The Libyan Armed Forces between coup proofing and repression, journal of strategic studies, -22
vol.36, No.2.1 August 2013.
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كان اللواء  32بقيادة العقيد خمي�س القذايف (ابن معمر القذايف) والذي
كان موثو ًقا من النظام .وباملقارنة مع اجلي�ش ال�سوري ،فقد كانت ن�سبة
جدا حيث تراجع عديد اجلي�ش �إىل الن�صف يف مهلة
فرار اجلند مرتفعة ً
�أربعة �أ�شهر من بدء االنتفا�ضة.
تعود ه�شا�شة وحدات اجلي�ش �إىل الإعدامات التي ُن ّفذت لعد ٍد كبري من
ٍ
حلركات انقالبية،
ال�ضباط ،خالل فرتة حكم القذايف بعد اتهامهم بالإعداد
تعمد النظام تعميمها على
بالإ�ضافة �إىل �أجواء اخلوف والرعب التي ّ
الع�سكريني ،وتوزيع املنا�صب والقيادات و�إجراء الرتقيات على �أ�سا�س
ع�شائري ،بدل اعتماد �أ�س�س الكفاءة واملهنية الع�سكرية.
كل هذه الأ�سباب قد �ساهمت ب�شكلٍ مبا�رش يف تف ّكك اجلي�ش الليبي،
وخ�سارة احلرب من قبل القذايف والقوات التي دافعت عنه حيث قتل
القذايف يف �أثناء هروبه بعد وقوعه يف كمني ن�صبته جماعة من الثوار.

اليمن
عندما نتكلم عن دور اجلي�ش اليمني يف مواجهة االنتفا�ضة على الرئي�س
علي عبداللـه �صالح ،ف�إ ّننا نتكلم عن اجلي�ش
املوحد الذي �ضم جي�ش اليمن
ّ
وجي�ش جنوب اليمن ،بعد عملية توحيد البالد يف العام  .1995ون�سارع
كليا بني ال�شمال
�إىل لفت النظر �إىل الإرث الوطني والع�سكري املختلف ً
واجلنوب.
ا�ستقل اليمن ال�شمايل عن ال�سلطة العثمانية يف العام  ،1918بينما
نال اجلنوب ا�ستقالله من بريطانيا يف العام  .1967كان الإمام يحيى
أثرا �إىل حد َبعيد
جي�شا
قد �ش ّكل ً
ً
مهنيا مع بدايات القرن التا�سع ع�رش ،مت� ً
بتنظيم اجلي�ش الرتكي وتدريبه.
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حاول عدد من ال�ضباط تنفيذ انقالب ع�سكري يف الأعوام  1948و1955
و ،1967وقادت احلركة الأخرية �إىل قلب النظام ،وفتحت الطريق لثماين
�سنوات من احلرب الأهلية.
تول علي عبداللـه �صالح احلكم الع�سكري يف العام  ،1978و�أ�صبح الح ًقا
ّ
رئي�سا للجمهورية ،وبقي يف موقعه بالإ�ضافة �إىل وظيفة رئي�س �أركان
ً
اجلي�ش وقائده الأعلى �إىل العام � .2011أعدم علي عبداللـه �صالح 30
�ضابطا بعد اتهامهم بالت�آمر عليه.
ً
كان من الطبيعي �أن يكون جي�ش اجلنوب الذي ت�ش ّكل يف ظل نظام ا�شرتاكي
خمتل ًفا عن جي�ش �شمال اليمن ،كما كان يتبع العقيدة الع�سكرية الرو�سية يف
مهما ،ف� ّإن اجلي�ش يف
دورا
ً
�سيا�سيا ً
الوقت الذي �أدى فيه اجلي�ش يف ال�شمال ً
اجلنوب مل ينخرط يف العمل ال�سيا�سي.
بعد توحيد
اجلي�ش ْي ،انت�رشت وحدات �شمالية يف اجلنوب ووحدات جنوبية
َ
يف ال�شمال يف العام  .1995وبقيت الوحدات على حالها حتى العام ،1997
حيث ُو ّقع اتفاق لإعادة ت�شكيل اجلي�ش من خالل دمج
اجلي�ش ْي وتوحيدهما
َ
والعمل على حتويلهما �إىل جي�ش حمرتفَ ،بعيد عن ال�سيا�سة ،وميلك وحده
ح�رصا حق ا�ستعمال العنف و�أدواته ،ويقوم على �أ�سا�س الكفاءة املهنية.
ً
حلرب �أهلية بعد ب�ضعة �أ�شهر
ولكن بقيت اخلالفات بني الطر َف ْي ،حيث �أدت
ٍ
من عملية الدمج(.((2
على الرغم من الدور ال�سيا�سي املهم الذي � ّأداه اجلي�ش يف ال�سيا�سة اليمنية،
فقد بقي �ضعي ًفا� ،سواء كقو ٍة ع�سكرية �أو يف عالقاته مع املجتمع ،حيث بقي
الدور الأبرز يف يد القبائل .فالقادة مل يكن لديهم �أي دور �إذا مل ت�ساندهم
ع�شرية مهمة.
Khaled Fattah, A Political History of Civil-Military relations in Yemen -23
Alternative Polities, Special Ussue 1, November 2010.pp.25-49.
https://www.alternativepolititika.com/page/docs/kasim-2010-ozel-sayi-1/faw-Metin/Khaled_Fattah
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تكرر ال�سيناريو الليبي يف اليمن ،و�أظهرت وحدات النخبة الع�سكرية
ّ
معار�ضة قوية للحركات الإ�صالحية ،والتي بد�أت تقوى منذ بداية .2011
م�ستعمل الذخرية
يف �آذار  ،2011دخل اجلي�ش اليمني �إىل جامعة �صنعاء،
ً
احلية �ضد الطالب املعت�صمني حيث قتل طالب واحد على الأقل( .((2و�أطلق
اجلنود النار بعد ب�ضعة �أ�سابيع على املتظاهرين فقتلوا وجرحوا املئات
منهم(.((2
ت�صدع اجلي�ش اليمني يف مواجهة االنتفا�ضة بنف�س الطريقة
لكن �رسعان ما ّ
التي حدثت يف ليبيا ،وان�ضمت بع�ض عنا�رصه للمعار�ضة .ويف ظل ت�صاعد
العنف �ضد املحتجني التحق عدد من ال�ضباط الكبار بالقوى املعار�ضة
للنظام ،وكان الأبرز بينهم اجلرنال علي حم�سن الأحمر ،قائد اجلي�ش اليمني
يف ال�شمال الغربي(.((2
ون�ش دبابات من الفرقة املدرعة
�أعلن اجلرنال الأحمر ان�ضمامه للثورةْ ،
الأوىل يف العا�صمة �صنعاء.
ردا على ذلك� ،أعلن وزير الدفاع ب� ّأن اجلي�ش ما زال يدعم رئي�س اجلمهورية
ً
وم�ستعد للدفاع عن الرئا�سة  .كما رد احلر�س اجلمهوري على حتركات الفرقة
املدرعة الأوىل بن�رش دباباته يف نقاط ا�سرتاتيجية يف العا�صمة(.((2
املن�ضمة
بد�أت اال�شتباكات بني الوحدات الع�سكرية املوالية والقوات
ّ
يقدمها
للثورة ،بعدما �أعلن الرئي�س �صالح
تكرارا ر ْف�ضه لأي �صفقة �سالم ّ
ً
جمل�س التعاون اخلليجي.
International crisisgroup (2011 March 10) Yemen between reform and revolution. http://www.crisisgroup.org/ -24
region/Middle-east-northAfrica/Irangulf/Yemen/102popular-protest
Yemen in crisis: A special report Strat for (21.3.2011(. -25
Ibid. -26
Army splits in Yemen crisis escalates Strat for 21.3.2011. -27
Yemen showdown Looms as Army loyalties divide “The Guardian (21.2.2011(.
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بهجوم �صاروخي على ق�رص
يف مطلع حزيرانُ ،جرح الرئي�س �صالح
ٍ
الرئا�سة ،و�أُخلي �إىل اململكة العربية ال�سعودية للعالج.
ال بد من الإ�شارة �إىل � ّأن اخلوف وال�شك ال�سيا�سي بوالء اجلي�ش قبل و�صول
الرئي�س �صالح للحكم ،دفع النظام �إىل عدم تقوية اجلي�ش وتهمي�شه .لكن مع
و�صول �صالح ،فقد جرى تقوية اجلي�ش مع ت�سليم القيادات �إىل �أقاربه والنا�س
املوثوقني منه .وكانت التعيينات والرتقيات جتري على �أ�سا�س الوالء ولي�س
وعم الف�ساد يف �صفوف القيادات العليا.
الكفاءةَّ ،
عندما بد�أت احلرب مع احلوثيني �ضد ال�رشعية ،انق�سم اجلي�ش من جديد،
حيث �سيطر علي عبداللـه �صالح املتحالف مع احلوثيني �ضد ال�رشعية على
وخ�صو�صا الوحدات اخلا�صة
عدد كبري من الوحدات الع�سكرية الأ�سا�سية،
ً
أ�صل ب�إمرة �أحد �أوالده .وظهرت بع�ض الفعالية الع�سكرية يف
التي كانت � ً
جانب ال�رشعية من خالل وحدات من بع�ض الفرق ،التي حاربت احلوثيني
حتت قيادة اجلرنال علي حم�سن الأحمر ،حيث غلبت مهنية ال�ضباط واجلنود
على االنت�ساب الع�شائري(.((2
كان ال بد من االنتظار حتى العام  ،2013لإجراء بع�ض الإ�صالحات يف
التنظيم الع�سكري ،فقد �أجرى الرئي�س هادي �سل�سلة ت�شكيالت يف �صفوف
القيادات،
حماول العمل على نزع الوالء القبلي املهيمن على الوحدات
ً
تبعا لهوية القائد ،من خالل تغيري ه�ؤالء بقاد ٍة جدد� ،أظهروا عن
الع�سكرية ً
رغبتهم يف القتال ورفع معنويات اجلند و�شد �أوا�رص اللُحمة القائمة على
االنت�ساب املهني ،وت�ؤ�رش نتائج العمليات القتالية التي تخو�ضها الوحدات
حت�سن ملحوظ يف الأداء الع�سكري العام(.((2
الع�سكرية على وجود ّ
Michael Knights, "The Military Role in Yemen. Civil-Military Relations in the Tribal Republic", Journal of -28
Strategic studies, vol.36 no.2,2013.
Ibid. -29
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ثال ًثا :امل�ؤ�س�سة املتما�سكة واملوالية للنظام
ميكن ت�صنيف م�ؤ�س�س َت ْي ع�سكري َت ْي �ضمن هذا النموذج هما البحرين
و�سوريا ،على �أ�سا�س خيارهما يف الدفاع عن النظام ومتا�سكهما يف
مواجهة االنتفا�ضة ال�شعبية والثورة ،وجناحهما يف احلفاظ على ال�ستاتيكو
البلد ْين.
ال�سيا�سي يف َ

تدخل قوات �أجنبية �أو
لكن ،ذهب النظامان يف مقاومتهما �إىل طلب ّ
عربية للم�ؤازرة يف احلرب من �أجل الق�ضاء على االنتفا�ضة.

البحرين
حاول امللك حمد بن عي�سى بن خليفة معاجلة االنتفا�ضة التي حدثت،
خطرا على النظام واال�ستقرار العام ،بحمل ٍة من التنازالت
والتي �ش ّكلت
ً
والعطاءات املالية واالقت�صادية ،وبعد ٍد من الوعود ب�إجراء عمليات
�إ�صالحية يف الدولة .قاد هذه املفاو�ضات يف البداية ويل العهد .فتوقفت
هذه املعاجلات الناعمة وانقطعت املفاو�ضات ،عندما �أيقن امللك ب� ّأن هذه
الوعود مل حت ّقق �أي تراجع يف حجم االنتفا�ضة االحتجاجية واندفاعها.
عندها قرر تغيري مقاربته باعتماد ا�سرتاتيجية تقوم على ا�ستعمال
القوة ،و�أدرك امللك �أهمية التحرك ب�رسع ٍة وحزم حل�سم الو�ضع وا�ستعادة
فتوجه بطلب م�ساعدة ع�سكرية من جمل�س التعاون اخلليجي
اال�ستقرار.
ّ
انطال ًقا من �شعوره ب� ّأن هناك قوة �إقليمية ُت ّرك املتظاهرين �ضد النظام.
لبت اململكة العربية ال�سعودية دعوة امللك حمد للم�ساعدة،
وبالفعل ،فقد ّ
لبت حكومة دولة الإمارات الطلب،
ف�أر�سلت �ألف جندي من قواتها ،كما ّ
ف�أوفدت خم�سمائة �رشطي للم�شاركة يف املهمة.
�صغريا ،ويعود ذلك �إىل � ّأن عدد ال�سكان ال يتجاوز
جي�شا
ميتلك البحرين ً
ً
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�شخ�صيا ب�أو�ضاع امل�ؤ�س�سة
مليون ومئتي �ألف ن�سمة ،ويهتم امللك
ً
الع�سكرية و�إعدادها املعنوي وتدريبها(.((3
تتبع البحرين نف�س ال�سيا�سة التي تتبعها الدول النفطية ال�صغرية باحلفاظ
على جي�ش �صغري ،واللجوء للتعوي�ض عن ذلك ب�إن�شاء �أجهزة �أمنية عديدة
بالتوازي مع اجلي�ش.
جيد الت�سليح والإعداد ،ويتقا�ضى اجلنود رواتب جيدة،
اجلي�ش يف البحرين ّ
كما جنح النظام يف �ضم عدد كبري من ال�ضباط والرتباء من خارج اململكة
�إىل �صفوف جي�شه للتعوي�ض عن نق�ص يف امل�صادر الب�رشية الكفوءة .يرى
بع�ض املحللني � ّأن اجلي�ش البحريني ،من خالل هذا املزيج يف املوارد
الب�رشية ،ال ُي�ش ّكل م�ؤ�س�سة ع�سكرية حمرتفة  .فالنظام يف البحرين يعي�ش
دائما يف ظل خماوف من اخلطر الإيراين .ولهذه الهواج�س ما يربرها،
ً
وذلك بعدما طالبت �إيران ب�ضم البحرين �إليها كمقاطع ٍة �إيرانية يف العام
.((3( 1957
ري
من الطبيعي �أ ّنه ال يوجد نظام للخدمة الإلزامية يف البحرين كتدب ٍ
احرتازي .هذه الظروف التي تعي�شها �رشيحة من ال�سكان �ش ّكلت الدافع
الأ�سا�سي لتلك االنتفا�ضة  .وهكذا يكون النظام قد انت�رص على معار�ضينه
من خالل متا�سك قواته امل�سلحة والإبقاء على والئها الكامل للنظام ،مع
تدخل قوات "درع اجلزيرة".
اال�ستفادة الكبرية من ّ

�سوريا
لدت القوات امل�سلحة ال�سورية مثل القوات امل�سلحة اللبنانية من رحم
ُو َ
Zoltan Barany, "Comparing the Arab Revolts: The Role of the Military", Journal of Democracy, October -30
2011. Issue 4. Pp.24-35. https://www.Journalofdemocracy.org/articles/comparing-the-Arab-revolts
Zoltan Barany. See note 35. -31
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البلد ْين .و�أدت
"قوات ال�رشق اخلا�صة" التي �ش ّكلها االنتداب الفرن�سي يف َ
ومهما يف تاريخ الدولة ال�سورية ،حيث قام
ن�شيطا
دورا
ً
ً
القوات امل�سلحة ً
انقالبا خالل فرتة � 30سنة .وبالتايل ،فقد �ش ّكل
اجلي�ش ال�سوري بـ 12
ً
اجلي�ش الآلية الأ�سا�سية لتغيري احلكم بعد احلرب العاملية الثانيةُ .ت�ش ّكل
القوات امل�سلحة ال�سورية واحدة من �أكرث اجليو�ش العربية التي متتلك جتربة
وخربات قتالية ،من خالل خو�ضها لثالث حروب �ضد �إ�رسائيل 1948
و 1967و  ،1973بالإ�ضافة �إىل انت�شارها يف لبنان لفرتة ثالثني �سنة،
أي�ضا جتربة احلرب �ضد اجلي�ش الإ�رسائيلي يف �أثناء اجتياحه
حيث خا�ضت � ً
للبنان يف العام .1982
يندمج اجلي�ش والدولة يف �سوريا �أكرث منه يف �أي دولة عربية �أخرى،
وي�ش ّكل اجلي�ش ال�سوري العمود الفقري
فاالندماج �شامل ،وامل�صري واحدُ .
للدولة على غرار ما هو عليه الو�ضع يف اجلزائر(ُ .((3يدرك النظام ال�سوري
وقوتها لت�أمني ا�ستمراريته وبقائه.
مدى �أهمية القوات امل�سلحة ّ

وعلى عك�س ما كان يفعله القذايف ،فاجلي�ش ال�سوري كان له دور مهم
يف العمل ال�سيا�سي الوطني ،وعلى عك�س ما فعله النظام التون�سي ب�إبعاد
كليا عن ال�سيا�سة .و�إذا كان ال بد من �إجراء مقارنة مع اجلي�ش
اجلي�ش ً
امل�رصي ،ف� ّإن اجلي�ش ال�سوري ال ُي�ش ّكل الرمز الأ�سا�سي للوحدة الوطنية.
وعلى الرغم من رفع �شعار مواجهة �إ�رسائيل وا�ستعادة اجلوالن وحترير
القد�س ،نق�صد التعبري عن موقف وطني يجمع عليه ال�شعب ال�سوري .ولكن
يرمز ذلك �إىل العالقة الع�ضوية القائمة بني اجلي�ش واحلاكم  .فالقوات
دائما جاهزة للدفاع عن النظام ،ب�سبب الرتابط الع�ضوى
امل�سلحة هي
ً
Chaillot paper no.131. By Florence Gaub. P.36. -32
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القائم بني بقائهما� .سعى حافظ الأ�سد لبناء جي�ش حمرتف ميلك القدرات
ووجهه منذ البداية ملواجهة الأخطار واملهام اخلارجية،
القتالية الالزمةّ ،
وح�رص مهمة الأمن الداخلي و�أمن النظام ب�أجهزة املخابرات املتعددة
والتي ربطها كلها به .يف العام � ،1972أجرى عملية تطهري على �أ�سا�س
نظاما يقوم على
معتمدا بذلك
عددا من ال�ضباط،
ً
�رسح ً
ً
مهني ،حيث ّ
املقربني منه
الكفاءات املهنية بني ال�ضباط ،مع الإبقاء على حفنة من
ّ
وحت�سنت يف �أيامه ُلمة التما�سك داخل امل�ؤ�س�سة ،كما
أ�سباب خا�صة.
ل ٍ
ّ
جليا من خالل
ارتفع م�ستوى اجلهوزية القتالية للوحدات ،وقد ظهر ذلك ً
ُلمة التما�سك يف �أثناء احلرب الأهلية ،حيث احتفظ النظام بالعديد الالزم
ٍ
خلو�ض احلرب
ل�سنوات عديدة(.((3
عموما حلافظ الأ�سد ال�ضمانة
يف ر�أينا� ،ش ّكل والء القيادات وال�ضباط
ً
الأ�سا�سية ونقطة اجلذب املركزية ،لت�أمني ُلمة التما�سك خالل فرتة امتدت
أي�ضا عملية الدمج ما بني اجلي�ش والدولة
على فرتة ن�صف قرن .لقد جرت � ً
على �أ�سا�س �أيديولوجي ،ومن خالل اعتماد مبادئ حزب البعث ،وهذا ما
يف�س �ضعف العالقة القائمة ما بني اجلي�ش وال�شعب ال�سوري ب�صور ٍة عامة،
ّ
با�ستثناء �رشيحة واحدة مت ّثلت بالطائفة العلوية والتي ُت ّثل  15يف املائة
تكر�ست منذ بداية اخلم�سينيات حيث اندفع
من ال�شعب ال�سوري ،ل ٍ
أ�سباب ّ
ال�شباب العلويون لالنخراط يف اجلي�ش
وخ�صو�صا للكلية احلربية(.((3
ً

عندما اندلعت �أحداث الربيع العربي ،و�شملت كل من تون�س وليبيا وم�رص،
وردت
بد�أت الت�سا�ؤالت ترت�سم حول �إمكانية ح�صول انتفا�ضة يف �سورياّ ،
بنوع من الت�أكيد وال�سخرية ب� ّأن الو�ضع
م�صادر النظام على هذه الت�سا�ؤالت ٍ
Chaillot paper no 31. Page 38. -33
Ibid. see also Zoltan Barany, the role of the military against the Arab revolts. -34
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يف �سوريا خمتلف ،مل يطل الزمن حتى بد�أت التحركات ال�شعبية من مدينة
درعا ،لت�شمل املدن الأخرى والأرياف� .أما ردود فعل قوات النظام ال�سوري
ت�صدت الأجهزة
على االنتفا�ضة فيمكن ت�شبيهها مبا جرى يف البحرين ،حيث ّ
الأمنية بقو ٍة لها.
امتدت االنتفا�ضة
اعتبارا من منت�صف �آذار من العام  ،2011وبعد �أن ّ
ً
تدخلت القوات امل�سلحة بقو ٍة لقمعها .بد�أ اجلي�ش خالل هذه الفرتة
وتو�سعتّ ،
ّ
املبكرة من االنتفا�ضة با�ستعمال الدبابات ونريان القنا�صة ملنع املتظاهرين
من النزول �إىل ال�شارع .ونقل بع�ض الع�سكريني الفارين �إىل "هيومن رايت�س
وات�ش" ب� ّأن الأوامر التي كانت ت�صدر عن ر�ؤ�سائهم مفادها ب�أ ّنهم �سيذهبون
ملقاتلة دخالء �أجانب و�إ�سالميني متطرفني و�إرهابيني .وكانت الأوامر
ت�صدر للجنود بفتح النار على متظاهرين غري م�سلحني ،وكانت عنا�رص من
املخابرات ترافق اجلند يف العمليات حل ّثهم على �إطالق النار ،وفق ما رواه
امل�ستجوبون من الع�سكريني الفارين(.((3
بعد عدة �أ�شهر ،بد�أ النظام ال�سوري با�ستعمال الأ�سلحة الثقيلة �ضد
املتظاهرين ،ويف �شهر حزيران  ،2011ا�س ُتعملت الطوافات امل�سلحة
ٍ
معرة النعمان ،حيث قتل
بر�شا�شات من �أجل تفريق املتظاهرين يف مدينة ّ
عدد منهم( .((3ويف �شهر �آب ،حتركت قطع من البحرية ال�سورية لتوجيه نريانها
�إىل املتظاهرين يف مدينة الالذقية .بلغ عدد القتلى وفق الأمم املتحدة حتى
منت�صف �صيف  2011ما يقارب  3000قتيل ،وجل�أ ما يزيد عن ع�رشين �ألف
مواطن �إىل تركيا ولبنان(.((3
Human Rights watch, “Syria Defectors describe orders to shoot unarmed protestors (9.7.2011). cited at Derek - -35
lutterbeck. “the Role of Armed Forces in the Arab uprisings”. P. 169.
Helcopters open fire to disperse protesters, Reuters (10.6.2011(. -36
Associated press (14.10.2011(. -37
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خالل هذه الفرتة حملت الأخبار معلومات حول �إن�شاء اجلي�ش ال�سوري احلر
بقيادة عقيد فار من اجلي�ش� ،إذ بد�أت جموع من اجلنود الفارين االن�ضواء
حتت لوائه ،لكن على الرغم من تزايد عدد الفارين من اجلي�ش ال�سوري؛ ف� ّإن
ذلك (وفق م�صادر قريبة من النظام) مل ي�ؤ ّثر على وحدة اجلي�ش وفعاليته
امليدانية(.((3
حتولت �إىل
لن ندخل يف ت�أريخ م�سار الثورة يف �سوريا ،والتي �رسعان ما ّ
حرب مفتوحة بني النظام وحلفائه وامليلي�شيات الأخرى العراقية والأفغانية،
بالإ�ضافة �إىل بع�ض وحدات احلر�س الثوري الإيراين ،وبني ف�صائل الثورة
التي ت�ش ّكلت من القادة والع�سكريني الفارين قبل ت�أليف جبهة الن�رصة التي
تنت�سب لتنظيم القاعدة ،وتنظيم الدولة (داع�ش) الذي جرى ت�أليفه من عراقيني
و�سوريني و�أجانب من عدة جن�سيات .ح�رضوا لاللتحاق بدولة اخلالفة التي
�أن�ش�أها �أبو بكر البغدادي.
تطور االنتفا�ضة وجلوء اجلي�ش �إىل تطويق املدن وا�ستعمال �أ�سلحته
مع ّ
و�صول �إىل الطائرات والطوافات املحملة برباميل املتفجرات ،ف� ّإن
الثقيلة،
ً
تعدت ب�أ�ضعاف
اخل�سائر الب�رشية يف �صفوف املعار�ضة واملدنيني ،قد ّ
نيت بها قوات النظام �أو املناطق الواقعة حتت
املرات اخل�سائر التي ُم َ
وتهجر مئات الألوف من مدنهم وقراهم ،مع ا�ستمرار الأرقام يف
�سيطرته،
ّ
االرتفاع ،حيث بلغ عدد املهجرين والنازحني �إىل الدول املجاورة ما يقارب
خم�سة ماليني ،ويف الداخل ال�سوري ما يقارب �سبعة ماليني� ،أما عدد القتلى
فقد جتاوز � 300ألف مواطن( .((3وتتحدث بع�ض اجلهات عن � ّأن الأعداد قد
جتاوزت � 500ألف مواطن يف ال�سنوات الالحقة.
-38

International Crisis Group (July 13.2011) “ In Syria defectors form dissident army in sign uprising may be
entering new phase”, Washington past, 26,9,2011. “Army storms Rastan as defection rise in Syria”, Daily
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مل تنجح قوات النظام يف ال�سيطرة على الأو�ضاع ،ف�سقطت معظم املدن
م�سيطرا على دم�شق ومدن ال�ساحل ال�سوري
يف �أيدي الثوار ،وبقي النظام
ً
وبع�ض الأرياف� .ساعدت القوات التي ا�ستح�رضتها �إيران يف منع انهيار
النظام ،ولكنها مل تكن قادرة على الإم�ساك بالو�ضع الع�سكري العام .وكان
ال بد من حليف قوي لنجدة النظام ،فكان هذا احلليف رو�سيا ،والتي ح�رضت
ب�أ�سطولها اجلوي والبحري بدعو ٍة من الرئي�س ب�شار الأ�سد بعد زيارة �إىل
رو�سيا .وهكذا جنح التدخل الرو�سي با�ستعمال طريانه الكثيف لدعم عمليات
اعتبارا من �آخر �أيلول  ،2015يف تدمري معاقل
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه،
ً
الثوار و�إخراجهم من كل املدن ،با�ستثناء �إدلب وحمافظتها .واليوم بعد
تدخل قوى
تق�سمت �سوريا �إىل مناطق نفوذ هنا وهناك بعد ّ
ثماين �سنواتّ ،
�إقليمية وحملية.
لن يقبل النظام ال�سوري بهذا الواقع ،ولن يتخلى عن هذه املناطق ،و�سيعمل
مب�ساعدة حلي َف ْيه الرو�سي والإيراين على ا�ستعادتها .و� ّإن �أجد �أ ّنه من املفيد
قدمها ال�سفري الأمريكي �إىل �سوريا روبرت فورد
ً
جدا اال�ستعانة بالقراءة التي ّ
يف حتليله للو�ضع .يقول فوردّ �":إن حكومة الأ�سد كانت عند بداية االنتفا�ضة
قدمت رو�سيا م�ساعدات ع�سكرية للنظام
�آخر حليف عربي لرو�سيا ،ولذلك فقد ّ
و�أر�سلت عدة �أ�رساب من الطائرات مل�ؤازرة قوات الأ�سد وقلب موازين القوى
اعتبارا من العام � ."2016-2015أما عن �إيران ،فيعترب فورد � ّأن
ل�صاحله
ً
وقدمت له �أكرب قوة ع�سكرية من
�إيران هي احلليف الرئي�سي لنظام الأ�سدّ ،
حلفائها ،لتمكينه من ال�صمود بعدما �أنهكت قوات اجلي�ش ال�سوري.
�شعارا منذ بداية الأحداث يف العام
ويرى فورد يف حتليله � ّأن الغرب قد رفع
ً
وي�ضيف
 ،2011ب�أ ّنه ال يوجد حل ع�سكري يف �سوريا .وهذا ال�شعار خاطئُ .
ب� ّأن الأمريكيني وحلفائهم كانوا معار�ضني للأ�سد ،ولكنهم رف�ضوا مواجهة
36

وموازنة الت�صعيد الع�سكري الذي و�ضعته كل من �إيران ورو�سيا ل�صالح
النظام ،وهذا ما جعل ميزان القوى مييل ل�صاحله(.((4
مق�سمة �إىل ثالث مناطق مع املنطقة الرئي�سة التي هي
�صحيح � ّأن �سوريا ّ
حتت �سيطرة النظام ،و�صحيح � ّأن ب�شار الأ�سد باق يف ال�سلطة يف املدى
املنظور .لن يقبل النظام ببقاء �سوريا مق�سمة و�سيعمل مع حلي َف ْيه الرو�سي
والإيراين على ق�ضم �إدلب و�شمال �رشق �سوريا حيث ي�سيطر الأكراد ،ولكن
عملية �إعادة توحيد البالد �ستنتظر ح�صول حل �سيا�سي(.((4
 -6اال�ستنتاجات

�ش ّكلت االنتفا�ضات التي �شهدتها بع�ض الدول العربية امتحا ًنا ملدى
قابلية هذه اجليو�ش للتدخل يف الأزمات لت�سهيل تغيري النظام �أو لعرقلته،
والذي �ش ّكل العنوان اجلامع لكل االنتفا�ضات ،كما �أثبتت ب� ّأن غياب بع�ض
اجليو�ش عن امل�رسح ال�سيا�سي ،ال يعني عدم اهتمامها بال�ش�ؤون ال�سيا�سية
وجهوزيتها للتدخل ب�شكلٍ حا�سم� ،إذا ما ر�أت وجود �رضورة وطنية لذلك.
يتعدى وظائفها التقليدية،
دورا
ّ
ت�ؤدي اجليو�ش يف معظم الدول العربية ً
والتي ترت ّكز يف الأ�صل على حماية حدود الوطن والدفاع عن امل�صالح
الوطنية و�أمن املجتمع ،وهذا ما يدفع حكام بع�ض الدول النظر للم�ؤ�س�سة
ور ْي َبة ،وهذا ما يدفعها �إىل احلر�ص على �إيجاد توازنات
الع�سكرية نظرة �شك َ
داخلها ،متنع �أو تخ ّفف �سالمة النظام من خطرها.
ُي�ش ّكل الأردن �أف�ضل التجارب يف هذا املجال .يف الوقت الذي حتاول
�أنظمة �أخرى �إىل جعل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كرم ٍز ل�ضمان النظام" العلماين"،
و�إبعاد �شبح االنق�سامات الطائفية واملذهبية والعرقية داخل املجتمع .وال
Robert Ford, “The Syrian Civil War: A New Stage, But Is it The Final one?” Middle East Institute. Policy Paper -40
April 2019 .2019-8.
Ibid. -41
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ميكن يف مثل هذه احلالة تو ّقع �أن ت�ؤدي القوات امل�سلحة دور القوة احليادية
جتاه الدولة واملجتمع .فهي منحازة وب�شكلٍ ال يقبل ال�شك للدفاع عن
ال�شعارات التي ينادي بها احلاكم �أو احلزب احلاكم .وميكن �أن ُندرج حتت
هذا التو�صيف اجلي�ش العراقي وامل�رصي ،واجلي�ش اجلزائري .وهناك بع�ض
اجليو�ش العربية التي جرى �إعدادها للدفاع عن النظام و�شخ�ص احلاكم،
وتغيب فيه ب�شكلٍ �أو ب�آخر كل عنا�رص امل�ؤ�س�سة الوطنية اجلامعة .وبالتايل،
ف� ّإن انغما�سها الكامل بال�سيا�سة ينطلق من عامل الوالء للحاكم ،وحمايته
وت�أمني ا�ستمراريته .وهذا ما ر�أيناه يف الدول التي �شهدت انقالبات ع�سكرية
حيث اعتلى ال�سلطة �شخ�صية ع�سكرية ،ا�ستمرت باحلكم ومدعومة من اجلي�ش
والأجهزة الأمنية لعقود.
بدءا
مرت بها الدول التي �شهدت االنتفا�ضات العربية ً
بعد التجارب التي ّ
من العام  ،2011ال بد من الت�سا�ؤل بعد مرور ثماين �سنوات عن االجتاه الذي
لتطور العالقات املدنية – الع�سكرية يف الدول العربية،
ميكن �أن نتو ّقعه
ّ
وماهية الدور الذي ميكن �أن ت�ؤديه القوات امل�سلحة؟.
�ش ّكلت تون�س وحدها نقطة فارقة يف هذا ال�ش�أن حيث كان ميكن للجرنال
عمار قائد اجلي�ش اال�ستفادة من الدعم ال�شعبي له ،ولكنه رف�ض الإغراء،
وترك احلرية للقوى ال�شعبية وال�سيا�سية للتوافق ،وبالتايل للت�أ�سي�س حلك ٍم
دميقراطي للبالد.
فعليا يف عملية االنتقال ال�سيا�سي
يف م�رص ،مل تتدخل القيادة الع�سكرية ً
بعد الثورة الأوىل ،ولكنها بقيت هي ال�ضامن ال�ستكمال املخا�ض ال�سيا�سي
بعد ا�ستقالة مبارك من خالل حماية ال�سلطة امل�ؤقتة ،وت�أمني عملية
االنتقال ال�سيا�سي .ولكنها عادت من جديد يف" الثورة امل�ضادة" على
�سلطة الإخوان امل�سلمني ،و�سمحت بتن�صيب وزير الدفاع كر� ٍأ�س لل�سلطة
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بعد عملية انتخابية ناجحة  .وال�س�ؤال الآن :هل �ستكون رئا�سة عبد الفتاح
تكرارا لتجربة ح�سني مبارك للبقاء يف ال�سلطة �إىل �أن يحني زمن
ال�سي�سي
ً
ف�ضلت القوات امل�سلحة
�إ�سقاطه؟ لكن يف نهاية املخا�ض امل�رصي فقد ّ
امل�رصية �أن تبقى ال�ضامن ال�ستمرار الدولة العميقة.
بعد ا�ستعرا�ض ما جرى يف البحرين وليبيا واليمن و�سوريا ،ف� ّإن الأمور ال
تتوجه هذه الدول نحو �إقامة نظام دميقراطي.
تدعو للتفا�ؤل ب�إمكانية �أن
ّ
وبالتايل ،ف� ّإن تطوير العالقات املدنية – الع�سكرية لن يحدث يف امل�ستقبل
املنظور .ويبدو ب� ّأن هذه العالقات يف البحرين و�سوريا مر�شحة �أن تذهب
باجتاه مزيد من الوالء وااللت�صاق بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والنظام.
يف ليبيا واليمن من ال�صعب تقدير ما �ستنتهي �إليه احلرب امل�ستمرة يف
جدا ا�ستقراء امل�ستقبل ال�سيا�سي لهما.
هذين َ
البلد ْين ،ويبقى من ال�صعب ً
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دور القضاء العسكري في مكافحة
المس به
اإلرهاب والتجسس وخطورة
ّ
العقيد الركن أنطوان شديد *

دمة
املق ّ

*

ضابط في الجيش
اللبناني

ت�ؤدي اجلرمية �إىل الإخالل ب�أمن املجتمع و�إحلاق
ال�رضر باملجني عليه ،وهذا ما ُيعطي ح ًقا للدولة يف توقيع
العقاب باجلاين عن طريق �أجهزة ق�ضائية متخ�ص�صة يف جمال
االدعاء واملالحقة والتحقيق واملحاكمة .من هنا ُي�ش ّكل الق�ضاء
اجلزائي يف لبنان امللتزم مببد�أ "ال جرمية دون ن�ص"((( ،وهو
ما ُي�سمى مببد�أ ال�رشعية اجلزائية .وقد جاء دور املحاكم يف
احلفاظ على النظام العام عن طريق قمع اجلرمية ومالحقة
املجرمني و�إحالتهم �أمام املحاكم اجلزائية املخت�صة ،بهدف
ملغ َت�صب �إىل �أ�صحابه .هذا وتتنوع
معاقبتهم و�إعادة احلق ا ُ
املحاكم يف لبنان من حيث اخت�صا�صاتها ونطاق عملها،
ولك ّنها تدخل جميعها �ضمن ت�سمية املحاكم العادية ،ويف
-1

سمير عاليه ،شرح قانون العقوبات ،القسم العام -معالمه -نطاق تطبيقه -الجريمة -المسؤولية -الجزاء -دراسة مقارنة،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،2002 ،ص.45
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امل�رشع مالحقة وحماكمة بع�ض اجلرائم املحددة
بع�ض احلاالت �أوجب
ّ
ح�رصا �أمام حماكم جزائية ا�ستثنائية مبوجب قوانني خا�صة ُتيز ذلك،
ً
ومن هذه املحاكم املحكمة الع�سكرية الدائمة املنفردة يف اخت�صا�صها
ال�شخ�صي واملو�ضوعي ،واملتميزة يف تنظيمها كما يف �إجراءات املحاكمة
امل ّتبعة لديها.
خ�صو�صا يف الظروف اال�ستثنائية
�إذا كان وجود هذه املحكمة اال�ستثنائية،
ً
أمرا م�سلّ ًما به من غالبية احلقوقيني
احلالية التي متر فيها املنطقةً � ،
اللبنانيني ،ف� ّإن �صالحيات هذه املحكمة ،النوعية منها وال�شخ�صية ،جله َتي
امل�ضمون وال�سعة ،كانت وما زالت مو�ضوع جدل وا�سع ومعلّل ،ما طرح قيد
املناق�شة اجلدية الواقع الت�رشيعي احلايل لهذه املحكمة.
� ّإن اخلالف الدائر بني احلقوقيني يف هذا ال�ش�أن يجد باعثه ،من جهة ،يف
رغبة بع�ضهم بت�ضييق ال�صالحية املو�ضوعية لهذه املحكمة ،وح�رصها يف
امل�سائل اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أمنها ،ومن جهة �أخرى يف �إ�رصار
البع�ض الآخر على االكتفاء برتميم الو�ضع القائم.
تقدم ،تربز لدينا �إ�شكالية م�ستقبل مكافحة الإرهاب
ً
ا�ستنادا �إىل ما ّ
والتج�س�س ،يف ظل املطالبات ب�إلغاء �صالحيات املحكمة الع�سكرية �أو احلد
منها ،ما يدفعنا �إىل طرح الت�سا�ؤالت التالية:
 -1ما مدى قدرة الق�ضاء العديل على القيام مبهمة مكافحة الإرهاب
والتج�س�س ،و�إمكانية ت�أمني احلماية الأمنية الالزمة له؟
 -2هل ميكن حماكمة الع�سكريني �أمام املحاكم العدلية وخا�صة ملا
لهذا الأمر من خ�صو�صية �أمنية كبرية؟
 -3هل املحكمة الع�سكرية هي احلل الأن�سب ملكافحة الإرهاب والتج�س�س
املطرد لهذه اجلرائم؟
وت�شكيل الرادع الكايف وخا�صة مع االزدياد ّ
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الق�سم الأول :الق�ضاء الع�سكري بني التنظيم والأ�صول

� ً
أول :التنظيم القانوين للق�ضاء الع�سكري يف لبنان

�أعطى قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اجلديد((( ،مبوجب ن�ص عام،
املحاكم العادية �صالحية النظر يف الدعاوى اجلزائية جميعها ،ما مل
ليدخلها
معينة ُ
يوجد ن�ص خا�ص مينع عنها �صالحية النظر يف ق�ضايا ّ
يف اخت�صا�ص حماكم ا�ستثنائية �أو خا�صة ،كاملحكمة الع�سكرية �أو
املجل�س العديل ،فاخت�صا�ص املحاكم العادية هو الأ�صل ،لتم ّتعها بالوالية
ال�شاملة((( .واملحاكم اال�ستثنائية توجد يف كل دول العامل ،وهي تن�ش�أ
يف الأ�صل ملعاجلة ظروف ا�ستثنائية ،يف زمن ا�ستثنائي يقت�ضي اتخاذ
�إجراءات �رسيعة وم�ؤقتة ،ومن ثم العودة �إىل الأ�صل� ،أي �إىل الو�ضع العادي
وفق قواعد العامة املعمول بها يف الظروف االعتيادية .ويف املبد�أ ال تكون
املحاكم اال�ستثنائية اجلزائية ،بخالف املحاكم اجلزائية العادية ،خمت�صة
معينة �إال مبوجب ن�ص قانوين خا�ص ُيبيح لها �رصاحة حق
للنظر يف ق�ضية ّ
املالحقة واملحاكمة يف بع�ض اجلرائم �أو ب�سبب امل�ساهمة يف ارتكابها� ،أو
بالنظر �إىل طبيعة الأفعال اجلرمية املرتكبة((( .وقد حلظ امل�شرتع اللبناين
أنواع من املحاكم اال�ستثنائية انطال ًقا من الواقع االجتماعي والواقع
عدة � ٍ
الأمني الل َذين متر فيهما البالد ،هذا بالإ�ضافة �إىل �إن�شائه املحكمة الع�سكرية
الدائمة التي �أعطى وجودها �أهمية كبرية يف منظومة الت�رشيع اللبناين.
ت�شمل املحاكم اجلزائية اال�ستثنائية يف لبنان :املجل�س الأعلى ملحاكمة
الر�ؤ�ساء والوزراء ،املجل�س العديل ،الهيئة العامة ملحكمة التمييز اجلزائية
-2

قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم  ،328تاريخ  2001/8/2وتعديالته.
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عندما تنظر باجلرائم املن�سوبة �إىل الق�ضاة ،حمكمة الأحداث ،الق�ضاء
الع�سكري ،حمكمة املطبوعات ،املحكمة الناظرة بالق�ضايا اجلمركية،
وحمكمة مكافحة الغ�ش واالحتكار((( .بعد ذكر هذه املحاكم اال�ستثنائية،
�سوف ن�ضيء فيما يلي على مو�ضوع مقالنا هذا �أال وهو الق�ضاء الع�سكري
متناولني تعريفه ،جذوره التاريخية ،هيكليته ،اخت�صا�صه� ،صالحية
حماكمه ،وخ�صو�صياته.
نظرا
حي ًزا ً
ي�شغل الق�ضاء الع�سكري ّ
مهما يف بنية اجل�سم الق�ضائي اللبناين ً
وتنوع الأ�شخا�ص املحالني �أمامه ،ب�سبب �صفتهم
�إىل �سعة اخت�صا�صه
ّ
الوظيفية� ،أو ب�سبب نوعية الأعمال املن�سوبة �إليهم ،وال بد من الإ�شارة �إىل
هذا الق�ضاء الذي ُيعنى:
 -1بتحديد املحاكم الع�سكرية وتنظيمها ،مبا يف ذلك ال�صالحيات
والأ�صول الواجب اتباعها �أمامها .كما �أ ّنه القانون الذي ُيحدد العقوبات
أمرين :قانون تنظيم الق�ضاء
واجلرائم الع�سكرية� .إ ّنه قانون يجمع بني � َ
الع�سكري و�أ�صول املحاكمات اجلزائية من جهة ،وقانون العقوبات واجلرائم
الع�سكرية من جهة �أخرى((( .بذلك يكمن �أول اختالف بني قانون الق�ضاء
ين العقوبات و�أ�صول املحاكمات اجلزائية� ،إذ �إ ّنه يف احلقل
الع�سكري وقانو ّ
نظرا الت�ساع املوا�ضيع.
اجلزائي لكل منهما قانون خا�ص ً
 -2ال تلغي هذه االختالفات حقيقة العالقة املتينة والثابتة بني قانون
الق�ضاء الع�سكري وقانون العقوبات وقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية �إذ
� ّإن قانون الق�ضاء الع�سكري هو قانون خا�ص ،و�أما القانونان الآخران فهما
قانونان عامان ،ويقت�ضي تطبيق القانون اخلا�ص عندما يرتكب اجلرم
دوما الرجوع �إىل القانون العام
املن�صو�ص عليه �أحد الع�سكريني .ويقت�ضي ً
-5
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خلو قانون الق�ضاء الع�سكري من ن�ص ينطبق على اجلرم املن�سوب
يف حال ّ
�إىل املدعى عليه(((.
تاريخيا ،فقد عرف اللبنانيون يف بداية �شهر ت�رشين الأول من العام
�أما
ً
 1945والدة �أول حمكمة ع�سكرية وطنية لهم ،بعد اال�ستقالل ،مربرة �رضورة
أقرت جمعية الأمم املتحدة قيام فرن�سا بانتداب لبنان
وجودها ب�أ ّنه عندما � ّ
�أعطتها احلق ب�إبقاء جيو�شها على الأرا�ضي اللبنانية للمحافظة على
�سالمة الدولة الواقعة حتت �سلطة االنتداب .وتوالت منذ ذلك احلني القوانني
املتعلقة بالق�ضاء الع�سكري ،وتو�سعت �صالحياته �أكرث ف�أكرث .ففي 12
كانون الثاين من العام � ،1946صدر قانون العقوبات الع�سكري و�ألغى معه
قانون العقوبات الع�سكري العثماين والقانون الذي �أن�ش�أ حمكمة ع�سكرية
وحتديدا يف � 28شباط � ،1956صدر
وطنية لأول مرة للعام  .1945بعد ذلك
ً
القانون املتعلق ب�إن�شاء حمكمة متييز ع�سكرية ،وتعديل بع�ض مواد قانون
العقوبات الع�سكرية املذكور ،ووفق �أ�سباب املوجبة لإن�شاء حمكمة التمييز
تقدم ،ال بد من ت�سليط ال�ضوء على هيكلية هذا
الع�سكرية .وعط ًفا على ما ّ
الق�ضاء اال�ستثنائي الذي تت�شابه مع الق�ضاء اجلزائي.

 -١هيكلية الق�ضاء الع�سكري اللبناين

يت�ألف من ثالثة �أجهزة ق�ضائية تعمل با�ستقاللي ٍة وتعاون لإي�صال
الدعوى �إىل مرحلة احلكم ،بحيث يتمثل ق�ضاء االدعاء مبفو�ضية احلكومة
لدى املحكمة الع�سكرية ،وق�ضاء التحقيق من ق�ضاة التحقيق الع�سكريني،
فيما يت�ألف ق�ضاء احلكم مب�ستوياته الثالث من ق�ضاة منفردين وحمكمة
ع�سكرية دائمة وحمكمة متييز ع�سكرية .و�سنتناول يف ما يلي مهام هذه
الأجهزة.
-7
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• مفو�ض احلكومة ومعاونوه

تتحرك الدعوى العامة يف الق�ضاء الع�سكري ب�شكلٍ ح�رصي من قبل
مفو�ضية احلكومة ،فاملت�رضر ال ميكنه تقدمي �شكواه مبا�رشة �أمام قا�ضي
التحقيق� ،أو املحكمة الع�سكرية الدائمة� ،أو القا�ضي املنفرد الع�سكري بل
ويار�س مفو�ض احلكومة،
�أمام النيابة العامة التي تتوىل ال�سري يف الدعوىُ .
القائم ب�أعمال النيابة العامة لدى املحكمة الع�سكرية ومعاونوه ،وظائف
عموما �إىل جانب الأ�صول والأعمال اخلا�صة بهم
النائب العام اال�ستئنايف
ً
واملحددة يف القانون(((.

• دائرة ق�ضاة التحقيق

قا�ض �أو عدة ق�ضاة
يقوم بوظيفة قا�ضي التحقيق لدى املحكمة الع�سكرية ٍ
من مالك الق�ضاء العديل� ،أو �ضابط �أو عدة �ضباط من املجازين يف احلقوق،
وتت�ألف الدائرة من قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ويعاونه �ستة ق�ضاة
عي �ضباط من املجازين يف احلقوق للقيام بوظيفة
حتقيق ،وميكن �أن ُي ّ
عي الق�ضاة العدليون لدى املحاكم الع�سكرية من
قا�ضي حتقيق ع�سكريُ .ي ّ
وزيري العدل والدفاع الوطني ،وبعد
ق�ضاة املالك العديل بناء على اقرتاح َ
موافقة جمل�س الق�ضاء الأعلى ،ويبقى ه�ؤالء الق�ضاة خا�ضعني لوزارة العدل
يف كل ما يتعلق برواتبهم وترقياتهم وت�أديبهم(((.

• ق�ضاء احلكم

يت�ألف ق�ضاء احلكم من:
 ق�ضاة منفردين ع�سكريني :يتوىل الق�ضاء الع�سكري املنفرد ق�ضاةمن مالك الق�ضاء العديل ،غري �أ ّنه ميكن تعيينهم من ال�ضباط املجازين يف
-8
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-9

المرجع السابق ،المادة .13

48

احلقوق من رتبة مالزم �أول فما فوق ،و�إذا تع ّذر ذلك فمن غري املجازين(.((1
 املحكمة الع�سكرية الدائمة ومركزها بريوت ،وميكن تغيري مركزهابقرا ٍر من وزير الدفاع الوطني بعد �أخذ ر�أي ال�سلطة الع�سكرية العليا ،ويت�أثر
ت�أليفها بنوع اجلرم الذي تنظر فيه ،ففي الدعاوى اجلنائية ُت�ش ّكل هذه
املحكمة من رئي�س برتبة �ضابط مقدم وما فوق ،ومن �أربعة �أع�ضاء� ،أحدهم
قا�ض عديل من الدرجة الثالثة ع�رشة وما فوق ،ومن ثالثة �ضباط من رتبة
ٍ
دون رتبة الرئي�س ،و ُت�ش ّكل يف الدعاوى اجلنحية من رئي�س �ضابط ال تقل
رتبته عن رتبة مقدم وما فوق ،ومن
قا�ض عديل من نف�س
ع�ضوين �أحدهما ٍ
َ
درجة الأول ،ومن �ضابط دون رتبة الرئي�س(.((1
 حمكمة التمييز الع�سكرية ومركزها الرئي�سي يف بريوتُ .ت�ش ّكل هذهاملحكمة بح�سب نوع اجلرم الذي تنظر فيه ،ففي الدعاوى اجلنائية ُت�ش ّكل
قا�ض عديل من الدرجة ال�سابعة وما فوق ،ومن �أربعة �ضباط
من رئي�س وهو ٍ
قا�ض
�أع�ضاء من رتبة مقدم وما فوق� ،أما يف الدعاوى اجلنحية فتت�ألف من ٍ
بدل من
و�ضابطني
من الدرجة ال�سابعة
ع�ضوين من رتبة مقدم وما فوق ً
َ
َ
�أربعة(.((1

� -٢صالحية الق�ضاء الع�سكري

�أما يف ما يتعلق باالخت�صا�ص ،فهو ب�صور ٍة عامة� ،أهلية �إحدى ال�سلطات
معينة ،ويعني بالن�سبة �إىل الق�ضاء اجلزائي� ،أهلية القا�ضي
للقيام ب�أعمالٍ ّ
لر�ؤية الدعوى اجلزائية والف�صل فيها ويف الدفوع املقدمة يف �ش�أنها(ّ � .((1إن
قواعد االخت�صا�ص يف الق�ضايا اجلزائية هي من النظام العام ،لأ ّنها ُو�ضعت
 -10المرجع السابق ،المادة .7
 -11انون القضاء العسكري ،المادة .7
 -12قانون القضاء العسكري ،المادة .5
 -13عاطف النقيب ،أصول المحاكمات الجزائية ،الطبعة األولى ،المنشورات الحقوقية صادر ،بيروت ،1993 ،ص .286
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لت�أمني ُح�سن �سري العدالة اجلزائية ،ويجوز �إثارتها يف مراحل الدعوى
عفوا من تلقاء ذاتها حتى لو مل
جميعها ،بل يتوجب على املحكمة �إثارتها ً
يتعر�ض لها الفرقاء( .((1وعندما نتحدث عن االخت�صا�ص ،نعني بذلك �سلطة
املحكمة و�صالحياتها للنظر يف الق�ضية املطروحة �أمامها � ْإن جلهة ال�شخ�ص
املحال �أمامها� ،أم جلهة اجلرمية امل�سندة �إىل الفاعل �أو باقي املدعى عليهم
من �رشكاء ومتدخلني �أو حمر�ضني� ،أم جلهة مكان وقوع اجلرمية �أي وقوع
إداريا لهذه املحكمة( .((1ال بد لنا يف هذا
هذا اجلرم داخل املنطقة اخلا�ضعة � ً
ال�سياق من تناول مو�ضوع �صالحيات املحكمة الع�سكرية �أال وهي:
 -1ال�صالحية الإقليمية :ت�شمل �صالحية املحكمة الع�سكرية الدائمة
الأرا�ضي اللبنانية كافة ،با�ستثناء املناطق التي ت�شملها املحاكم الع�سكرية
امل�ؤقتة اخلا�صة بالقوات امل�سلحة(.((1
 -2ال�صالحية النوعيةُ :ت ّدد هذه ال�صالحية اخت�صا�ص املحكمة يف
النظر يف هذا الفعل اجلرمي �أو ذاك ،ويف نوع هذه اجلرمية �أو تلك ،وعندما
نتكلم على ال�صالحية املو�ضوعية �أو النوعية للمحكمة الع�سكرية ،ال بد لنا من
�أن نعر�ض مواد قانون الق�ضاء الع�سكري املتعلقة بهذه ال�صالحية ،ومناق�شة
كيفية تطبيقها ،و�رشح �أنواع اجلرائم التي تن�ضوي �ضمنها ،وهي املذكورة
يف املادة  24من قانون الق�ضاء الع�سكري.
 -3ال�صالحية ال�شخ�صيةُ :يق�صد بها �صالحية املرجع اجلزائي بالنظر
أي�ضا ل�شخ�ص
�إىل �شخ�ص املدعى عليه ،حالته و�صفته اخلا�صة ،كما بالنظر � ً
املدعي �أي املت�رضر .وميكن القول � ّإن ما ُيحدد اخت�صا�ص املحكمة الع�سكرية
بغ�ض النظر عن طبيعة اجلرم
هو "ال�صفة الع�سكرية" ل�شخ�ص املدعى عليهّ ،
 -14تمييز جزائي ،الغرفة السادسة ،رقم  ،153تاريخ  ،2000/10/19صادر في التمييز ،2000 ،ص  686وتمييز جزائي ،الغرفة السادسة ،رقم
 ،200تاريخ  ،2000/9/3صادر في التمييز ،2001 ،ص .963
 -15الياس أبو عيد ،أصول المحاكمات الجزائية ،الجزء الثالث ،الطبعة األولى ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،بيروت ،2010 ،ص .22
 -16قانون القضاء العسكري ،المادة .23
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ويحاكم �أمام املحكمة الع�سكرية � ًأيا كان جن�سيتهم و� ًأيا كان
الذي ارتكبهُ ،
نوع اجلرمية امل�سندة �إليهم وف ًقا للمادة  27من قانون الق�ضاء الع�سكري.
ميزت املادة  26من
�أما يف حالة اخلالف على ال�صالحية بني املحاكم ،فقد ّ
مرجعني
قانون الق�ضاء الع�سكري عند وقوع خالف �سلبي �أو �إيجابي( ،((1بني
َ
ع�سكريني ،و�آخر بني حمكمة ع�سكرية وحمكمة عدلية .ففي احلالة
ق�ضائيني
َ
َ
للبت بتعيني املرجع هي حمكمة التمييز الع�سكرية
الأوىل ،املحكمة ال�صاحلة ّ
بهيئتها اجلنحية� .أما يف احلالة الثانية ،فت�صبح حمكمة التمييز العدلية
هي حمكمة تعيني املرجع .ف�إذا كان اجلرم جناية من �صالحية املحكمة
تبعا لهذه اجلناية ب�سائر اجلرائم املتالزمة معها(.((1
الع�سكرية ،ف�إ ّنها تنظر ً
�أما �إذا كان اجلرم جناية من �صالحية الق�ضاء العادي ،وكان ثمة جنحة
من �صالحية الق�ضاء الع�سكري متالزمة مع اجلناية ،ف� ّإن الق�ضاء العادي
ينظر يف
بجرم من �صالحية
معا� ،أما �إذا لوحق �شخ�ص يف �آن واحد
ٍ
اجلرمني ً
َ
وبجرم من �صالحية املحاكم العادية ،ف�إ ّنه ُيحاكم بكل
املحكمة الع�سكرية
ٍ
جرم على حدة من قبل الق�ضاء ال�صالح ،وعلى املحكمة التي تنظر بعد الأوىل
باجلرم الذي هو من �صالحيتها �أن َت ُب ّت بجمع العقوبات �أو ب�إدغامها(.((1
ثانيًا :الق�ضاء الع�سكري� :أ�صول ب�سيطة جلرائم خطرية

حتكم �إجراءات املالحقة اجلزائية �أ�صول و�ضوابطُ ،تددها ن�صو�ص
قانونية حمددة ،ويف مقدمتها �أ�صول املحاكمات اجلزائية� ،أما تلك الن�صو�ص
التي حتددها قوانني خا�صة ،كما هو احلال يف الن�صو�ص الإجرائية التي
 -17الخالف سلبي هو رد كال المرج َعين الدعوى بحجة عدم صالحيتهما للنظر بها ،أما الخالف اإليجابي فهو تنازع كال المرج َعين بضرورة تحويل
الدعوى إليه وعدم صالحية المرجع اآلخر.
 -18قانون القضاء العسكري ،الفقرة  3من المادة .28
 -19قانون القضاء العسكري ،الفقرتان  1و 2من المادة .28
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ُتدد �أ�صول املالحقة �أمام بع�ض املحاكم اجلزائية اال�ستثنائية ،كاملحاكم
الع�سكرية ،فيغلب على �إجراءات املالحقة فيها طابع الإجراءات الكال�سيكية
التي حتكمها الكثري من القيود وال�ضوابط ،من هنا ُتق�سم الأ�صول الواجب
مراعاتها ن�سبة �إىل مراحل املحاكمة.

 -١الأ�صول الواجب مراعاتها خالل مرحلة ما قبل املحاكمة

امل�رشع اللبناين الق�ضاء الع�سكري �صالحية النظر باجلرائم الإرهابية،
�أوىل
ّ
وبالتايل تكون املحاكم الع�سكرية هي املخت�صة باجلرائم الإرهابية(،((2
مبر�سوم �صادر
با�ستثناء اجلرائم الإرهابية التي ُتال �إىل املجل�س العديل
ٍ
يف جمل�س الوزراء.
يخت�ص مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية ومعاونوه ،بتحريك
الدعوى العامة وال�سري بها �أمام املحكمة الع�سكرية ،ما مل ي�صدر مر�سوم
فتكف يد املراجع
يق�ضي ب�إحالة �إحدى الق�ضايا على املجل�س العديل
ّ
الق�ضائية الناظرة كافة.

 -٢الأ�صول الواجب مراعاتها خالل مرحلة املحاكمة

تخ�ضع املالحقات والتحقيقات واملحاكمات و�إ�صدار القرارات والأحكام
وطرق الطعن يف الق�ضاء الع�سكري ،لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اللبناين،
با�ستثناء بع�ض الن�صو�ص املخالفة الواردة يف هذا القانون.
هذا ويتمتع كل من اخل�صوم با�ستثناء الطرف املت�رضر من اجلرمية ،خالل
�إجراءات املحاكمة �أمام املحاكم الع�سكرية ،باحلقوق ذاتها املمنوحة لهم �أمام
امل�رشع املت�رضر من حتريك الدعوى العامة،
الق�ضاء اجلزائي العادي .وقد منع
ّ
�إذ حرمه من االدعاء املبا�رش بدعوى احلق ال�شخ�صي �أمام �أي مرجع ع�سكري،
 -20سمير عاليه ،موسوعة االجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز ،)1970-1950( ،ص.114
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ففوت عليه
ومنعه � ً
أي�ضا من االن�ضمام �إىل الدعوى العامة بعد حتريكهاّ ،
ٍ
بتعوي�ضات �شخ�صية �أمامهاّ � .إنا ذلك ال مينعه من التقدم
�إمكانية املطالبة
ب�شكوى �أمام مفو�ضية احلكومة �أو ال�رشطة الع�سكرية يف اجلرمية امل�شهودة،
وبالتايل لي�س هناك ما مينع اال�ستماع �إليه ب�صفة ٍ
�شاك �أو �شاهد(.((2
وتختلف �إجراءات املالحقة واحلقوق وال�ضمانات املقررة حلماية
م�صالح اخل�صوم ،لو �أُحيلت الق�ضية �أمام املجل�س العديل� ،إذ يتوجب فور
تعيني املحقق العديل ،على املراجع كافة التي كانت قد و�ضعت يدها على
الق�ضية �أو ُكلّفت القيام ببع�ض �إجراءات املالحقة والتوقيف و�إحالة امللفات
وامل�ستندات كافة املتعلقة بالق�ضية ،ومنها املحا�رض املنظمة �إىل املحقق
املعي ،وذلك بوا�سطة مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية.
العديل
ّ
وكما هو الو�ضع �أمام املراجع الع�سكريةُ ،حرم
امل�رشع املت�رضر من جرمية
ّ
�إرهابية حقه يف حتريك امللف بالإدعاء ال�شخ�صي املبا�رش �أمام املجل�س
العديل ،ولك ّنه �أجاز له حق االن�ضمام �إىل الدعوى العامة ،واملطالبة
بالتعوي�ض عما حلق به من �رضر.
� ّإن هيئة املحكمة الع�سكرية الناظرة بالق�ضايا اجلنحية تتبع يف املحاكمة
يطبقها القا�ضي املنفرد اجلزائي ،والهيئة
نف�س الأ�صول والقواعد التي ّ
أ�صول خا�صة،
اجلنائية تتقيد ببع�ض الأ�صول العامة ،باعتبار � ّأن لها قواعد � ً
بينما تتبع الهيئة الناظرة بق�ضايا اال�ستئناف ،نف�س الأ�صول والقواعد التي
تطبقها حمكمة اال�ستئناف ،حتى �صدور الأحكام النهائية.
ّ

• املحاكمة الوجاهية:

 -العالنية

جتري املحاكمة عالنية �أمام املحكمة الع�سكرية على اختالف درجاتها،
 -21فيلومين نصر ،أصول المحاكمات الجزائية ،دراسة مقارنة وتحليل ،الطبعة الثالثة ،المنشورات الحقوقية ،صادر ،بيروت ،2002 ،ص.32
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مبعنى �أ ّنه ميكن ملن ي�شاء من النا�س ح�ضور املحاكمة ،وهذه القاعدة
مفرو�ضة حتت طائلة الإبطال �إال يف بع�ض الأحوال اخلا�صة ،كاملحافظة
على النظام العام حيث ميكن للمحكمة الع�سكرية الدائمة �أن جتري
املحاكمة ب�شكلٍ �رسي ،على �أن ت�صدر الأحكام عل ًنا(.((2
 ال�شفاهيةراع خالل
�رشطا �
ُتعد ال�شفاهية ً
أ�سا�سيا حتت طائلة �إبطال احلكم� ،إذا مل ُت َ
ً
مراحل املحاكمة كافة ،بحيث ُوجب تالوة ورقة االدعاء �أو القرار الظني
التثبت من هوية املدعى عليه وقبل ا�ستجوابه الكامل،
�أو االتهامي بعد
ّ
وو�ضع الأدلة جميعها قيد املناق�شة وعر�ض املواد اجلرمية وتالوة
املحا�رض التي تثبت �ضبطهاّ � .إن قاعدة ال�شفاهية تتعلق بالنظام العام.
 الوجاهيةيجب على املحكمة اعتماد قاعدة الوجاهية
والتقيد بها ،فاملحاكمة
ّ
جتري بح�ضور فرقاء الدعوى� ،أي املدعى عليهم وممثل مفو�ضية احلكومة،
�إال � ّأن هذه الأخرية ال مت ُثل �أمام القا�ضي املنفرد الع�سكري ،و�إذا مل يح�رض
املدعى عليهم جتري حماكمتهم
غيابيا بعد تبليغهم قانو ًنا ،ويجب يف
ً
الق�ضايا اجلنائية �إبالغ املتهم قرار االتهام ال�صادر بحقه ،و�إال يكون
باطل.
احلكم
ً
أ�صول �أو مت
�أما عندما يتبني من نتيجة التبليغّ � ،أن املدعى عليه قد تبلّغ � ً
�إبالغه ل�ص ًقا ،لعدم العثور عليه ،ومل يح�رض يف املوعد املقرر ملحاكمته،
�أو مل ي�سلّم املتهم �أو الظنني نف�سه للتوقيف ،قبل ال�ساعة املحددة الفتتاح
غيابيا ،ويقت�ضي التمييز بني
اجلل�سة ،جاز للمحكمة الع�سكرية حماكمته
ً
اجلناية واجلنحة.
 -22قانون أصول المحاكمات الجزائية ،المادة .291
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 -حق الدفاع

نظرا خلطورة
عد هذا احلق من احلقوق التي حتظى
ٍ
ُي ّ
باهتمام دائم ً
الق�ضايا املتعلقة به والنتائج املرتتبة عليها ،كما ُي�ش ّكل ركيزة جوهرية
للمحاكمة املن�صفة ،التي ُي�ش ّكل نظامها املتكامل( .((2حيث � ّإن وجود
حمام للدفاع عن املدعى عليهم �إلزامي �أمام املحاكم الع�سكرية كافة
ٍ
ويعهد بالدفاع عن املحالني
با�ستثناء الق�ضاة الع�سكريني املنفردينُ ،
على املحكمة الع�سكرية الذين لي�س لديهم حمامني �إىل �أحد املحامني �أو
املعينني بقرا ٍر من وزير الدفاع الوطني.
ال�ضباط املجازين يف احلقوق
ّ
�شفهيا خالل اجلل�سات من دون لزوم ت�سجيل الوكالة
وميكن توكيل حمام
ً
�إذا كانت خطية .على رئي�س املحكمة الع�سكرية تعيني حمام للدفاع عن
حماميا� ،أو �إذا تع ّذر على حماميه الدفاع
يعي هو
املدعى عليه يف حال مل ّ
ً
عنه .فاملتهم بريء حتى تثبت �إدانته يف حماكمة قانونية تكفل له فيها
�ضمانات الدفاع عن نف�سه ،ويعني حق الدفاع بالأ�صالة حق املتهم ب�أن
ُيبدي يف حرية كاملة وجهة نظره يف �ش�أن وقائع الدعوى وتطبيق القانون
عليها.
با�ستثناء الن�صو�ص املخالفة الواردة يف هذا القانون ،تخ�ضع
للمالحقات والتحقيقات واملحاكمات و�إ�صدار القرارات والأحكام وطرق
الطعن فيها لقانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية اللبناين.

• املحاكمة الغيابية

أ�صول �أو مت
عندما يتبني من نتيجة التبليغّ � ،أن املدعى عليه قد تبلّغ � ً
�إبالغه ل�ص ًقا لعدم العثور عليه ،ومل يح�رض يف املوعد املقرر ملحاكمته ،جاز
للمحكمة الع�سكرية حماكمته
غيابيا ،ويقت�ضي التمييز بني اجلناية واجلنحة.
ً
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 -احلكم ال�صادر يف اجلناية

� ّإن احلكم الغيابي ال�صادر عنها ال يقبل االعرتا�ض �أو النق�ض( ،((2غري �أ ّنه
�إذا �أوقف املحكوم عليه الفار ،من جراء ت�سليم نف�سه� ،أو �إلقاء القب�ض عليه
قبل �سقوط العقوبة املحكوم بها ،مبرور الزمنُ ،تقرر املحكمة التي �أ�صدرت
احلكم باعتبارها وا�ضعة يدها على الدعوى من دون �سواها� ،إ�سقاط احلكم
جمددا موقو ًفا،
الغيابي ال�صادر يف حقه و�إلغاء مفاعيله كافة وحتاكمه
ً
وبال�صورة الوجاهية.
 احلكم الغيابي ال�صادر يف اجلنحة� ّإن هذا احلكم قابل لالعرتا�ض مبهلة ع�رشة �أيام من تاريخ التبليغ ،كما
برد
يوما
اعتبارا من تاريخ تبليغ احلكم القا�ضي ّ
�أ ّنه قابل للنق�ض مبهلة ً 15
ً
اعتبارا من تاريخ انق�ضاء مهلة االعرتا�ض يف حال مل
�شكل �أو
االعرتا�ض ً
ً
يتم تقدميه.
مقدما �ضمن املهلة القانونية،
�إذا اعرت�ض املحكوم عليه وكان اعرتا�ضه
ً
ُتقرر املحكمة �إ�سقاط احلكم الغيابي واعتباره ك�أ ّنه مل يكن ،وجتري املحاكمة
جمددا بال�صورة الوجاهية وت�سمى حينها باملحاكمة االعرتا�ضية.
ً
 طرق املراجعةنوعني :طرق مراجعة عادية
�أما يف ما يتعلق بطرق املراجعة ف ُتق�سم �إىل َ
وطرق مراجعة غري عادية.
 -١طرق املراجعة العادية
االعرتا�ض واال�ستئناف ،وهي تلك التي ُيجيز فيها امل�شرتع للمتظلّم �أن
يتذرع بكل حكم �صدر �ضده لأي �سبب كان من غري �أن يفر�ض عليه �أن ي�ستند
ّ
يف طعنه على عيب قانوين م�رشوط.
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	�أ-االعرتا�ض

يقت�رص االعرتا�ض فقط على الأحكام الغيابية ،واحلق باالعرتا�ض يقت�رص
أي�ضا على اجلنح �إذ � ّإن احلكم الغيابي ال�صادر يف اجلناية ال يقبل االعرتا�ض.
� ً
ولالعرتا�ض املقدم مفعوالن:
مفعول ُم�س َقط :مبعنى � ّأن احلكم الغيابي ي�سقط �إذا ما توافرت �رشوطه
القانونية وال�شكلية ،ويقت�رص هذا املفعول على مقدم االعرتا�ض فقط.
مفعول �إعادة الدعوىُ :تعاد �إىل املحكمة نف�سها التي �أ�صدرت احلكم الغيابي
جمددا ب�صور ٍة وجاهية.
من �أجل �إجراء املحاكمة
ً

ب -اال�ستئناف

ثان �أعلى مرتبة يف الت�سل�سل
تقت�ضي هذه الطريقة برفع الق�ضية �إىل مرجع ٍ
الق�ضائي من املرجع الذي �أ�صدر احلكم بق�صد �إبطال �أو تعديل ما ورد يف احلكم
ال�سابقّ � .إن الأحكام ال�صادرة عن الق�ضاة املنفردين الع�سكريني يف الدعوى
اجلنحية بال�صورة الوجاهية �أو مبثابة الوجاهي تقبل اال�ستئناف وف ًقا للأ�صول
العادية
املعينة يف قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائيةّ � .إن الأحكام القابلة
ّ
لال�ستئناف هي �أحكام الق�ضاة الع�سكريني املنفردين �سواء ق�ضت بالرباءة �أو
بالعقوبة ،و�سواء ف�صلت يف الأ�سا�س �أم يف ال�صالحية �أم يف االخت�صا�ص�.إ ًذا،
ال ا�ستئناف يف الأحكام ال�صادرة عن املحكمة الع�سكرية الدائمة.
يكون لال�ستئناف مفعوالن �أ�سا�سيان:
املفعول املعلّقُ :يق�صد به تعليق تنفيذ احلكم البدائي ال�صادر عن القا�ضي
الع�سكري املنفرد.
املفعول الناقل والنا�رشُ :يق�صد به عر�ض الدعوى وب�سطها �أمام حمكمة
�أعلى لتد ّقق فيها ،وتف�صل يف اال�ستئناف وفق مو�ضوعهِ ،
مقد ِمه
و�ص َفة ّ
والأ�سباب امل�ستند �إليها فيه.
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 -٢طرق املراجعة غري العادية

التمييز و�إعادة املحاكمة ،وهي تلك التي ال يجوز ا�ستعمالها �إال يف احلاالت
التي ين�ص عليها القانون على وجه التحديد بعك�س الطرق العادية وال جمال
ال�ستعمالها �إال عندما تنعدم �إمكانية اللجوء لطرق املراجعات العادية �أو عند
ا�ستنفاذها.

	�أ -التمييز �أو النق�ض

التمييز هو طريق من طرق املراجعة اال�ستثنائية التي ت�سمح للمحكمة
العليا �أي �أعلى درجة يف الت�سل�سل الق�ضائي ب�أن ُتلغي الأحكام املخالفة
للقانون ،والقانون اللبناين جمع يف حمكمة التمييز �صالحية مزدوجة،
فولها يف الوقت نف�سه �سلطة نق�ض احلكم و�سلطة ر�ؤية الدعوى والف�صل
ّ
فيها
جمددا( ،((2يكون للتمييز �أو النق�ض مفعوالن:
ً
نوعني من العقوبات،
املفعول املعلّق �أو املوقف حيث يجب التفريق بني َ
ففي اجلنح ال يجوز وقف تنفيذ عقوبة جنحية �إذا كان احلكم القا�ضي بها
مو�ضوع طلب النق�ض� ،أما بالن�سبة للجنايات ،فال ميكن قبول طلب النق�ض
من املحكوم عليه ما مل يكن موقو ًفا� ،أو ما مل ي�سلّم نف�سه ويدخل ال�سجن
قبل انق�ضاء مهلة النق�ض.
املفعول الناقل والنا�رش �أي ينقل الدعوى �إىل مرجع �أعلى من الذي �أ�صدر
احلكم املطعون فيه وين�رشها �أمامه ،واملرجع الأعلى هنا هو حمكمة
التمييز الع�سكرية.

ب� -إعادة املحاكمة

�إعادة املحاكمة هي �إحدى طرق الطعن اال�ستثنائية التي ت�سمح ب�إلغاء
مربما ال�ستنفاذه طرق املراجعة كافة ،العادية وغري العادية،
حكم �أ�صبح
ً
 -25سامي الخوري ،مرجع سبق ذكره ،ص.85
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�رضرا
�أو النق�ضاء املهل من دون الطعن به ،يف حال �أحلق هذا احلكم
ً
بال�شخ�ص الذي مت �إ�صدار احلكم بحقه.
الق�سم الثاين :الت�صويب على الق�ضاء الع�سكري:

�إحقاق للعدالة �أم خدمة للإرهاب والتج�س�س؟

يكاد الإرهاب الذي حتتاط منه دول العامل ي�شمل الكرة الأر�ضية،
فالإرهاب ب�سبب الإهمال وعدم املواجهة �أ�صبح منظمة ومافيا عاملية،
و�أ�صبح للإرهابيني القدرة على ال�سيطرة �أكرث على قدرات البلدان والعبث
ب�أمن الإن�سان وم�صريه.
حاليا عرب املحكمة الع�سكرية ،كونها
� ّإن حماربة الإرهاب والتج�س�س تتم
ً
أمنيا ملالحقة ال�ضالعني بهذه اجلرائم وحماكمتهم.
ج�سم ق�ضائي مهي�أ � ً
و�سنعر�ض فيما ي�أتي املفاهيم القانونية للإرهاب والتج�س�س ،عار�ضني
الأ�سباب والتق�سيم وت�أثري هذه اجلرائم على لبنان ،كما �سنتطرق لالنتقادات
املوجهة �إىل الق�ضاء الع�سكري وت�أثرياتها على الأمن يف املجتمع اللبناين.
	� ً
أول :التج�س�س والإرهاب حتت مطرقة العدالة

تعد جرائم الإرهاب والتج�س�س من جرائم االعتداء على �أمن الدولة ،وهي
ّ
كبريا على كيان الدولة و�سالمتها .واحلقيقة � ّأن هذه الطائفة من
خطرا ً
ُت�ش ّكل ً
اجلرائم لي�ست جرمية فرد �ضد فرد ولكنها يف الواقع جرمية �ضد دولة على
يد فرد �أو جمموعة من الأفراد .وبالتايل ،ف�إ ّنها تكون مرتكبة �ضد ال�صالح
العام ،وميتد �أثرها لي�شمل كل من يقيم على �أر�ض الدولة اللبنانية.
منطا من �أمناط ال�سلوك الإن�ساين الذي رافق ن�شوء
مت ّثل جرمية التج�س�س ً
بتطورها حتى �أ�صبح له يف يومنا هذا �ش�أن كبري.
املجتمعات القدمية،
وتطور ّ
ّ
قدميا بالطابع الع�سكري� ،أما اليوم فقد ا ّت�سع نطاقها
ا ّت�سمت اجلا�سو�سية
ً
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املكونة للدولةّ � .إن جرائم اخليانة والتج�س�س
لي�شمل النواحي احليوية كافة
ّ
وال�صالت غري امل�رشوعة بالعدو هي من �أخطر اجلرائم التي تقع من الفرد
�ضد دولته ،ذلك � ّأن مقرتف هذه اجلرمية يقطع رابط الوالء املقد�س الذي
معاديا لوطنه و�شعبه ،وهو موقف ال
يربطه بدولته و� ّأمته حني يتخذ موق ًفا
ً
ُيق ِدم عليه املواطن ال�رشيف.
كبريا على الأ�صعدة
الإرهاب هو �إحدى الظواهر املعا�رصة التي �أحدثت
تغيريا ً
ً
كافة داخل الدولة ،ولعل ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل كونها �أ�صبحت ظاهرة غري
حمدودة� .أ�صبحت اجلرمية اليوم ت�ستخدم �أحدث �أدوات التكنولوجيا وتر�صد
أموال طائلة ،فقد خرجت من منهج الع�شوائية لتتبع التخطيط والتنظيم،
لها � ً
�إذ �أ�صبح للجماعات الإرهابية هيكلية قيادية ،ت�ضع اخلطط وتقوم بالتنفيذ
بناء ال�سرتاتيجيات تخدم م�صاحلها.
أ�رضارا
عندما ُترتكب جرمية �إرهابية �أو جرمية جت�س�س ،ف�إ ّنها ت�سبب �
ً
مت�س باخل�صائ�ص الأ�سا�سية ل�سيادة الدولة و�أمنها،
عامة للمجتمع ،كونها ّ
تعر�ض �أمن الدولة �إىل اخلطر ،ف� ّإن هذا ي�ستوجب على ال�سلطات
وانطال ًقا من ّ
امل�رشع اللبناين
العامة التدخل لإيقاع العقوبة وردع املرتكبني ،وقد اعتمد
ّ
يف هذا الإطار �سيا�سة جنائية مت�شددة.
ُتعد اجلا�سو�سية واحدة من �أقدم املهن التي مار�سها الإن�سان داخل
املجموعات الب�رشية املنظمة.
والتج�س�س هو عملية احل�صول على معلومات لي�ست متاحة عادة للعامة،
وهو �أحد الأنواع وال�سبل امللتوية يف احلروب احلديثة والقدمية� ،إ�ضافة
طرف احلرب ،ومبوجب القانون
وخطرا
ترب�صا
�إىل �أ ّنه مي ّثل
داهما لكال َ
ً
ً
ً
الدويل( .((2يف الواقع مل ُت ّقق الدولة العربية انت�صاراتها على الدول العربية
 -26البروتوكول األول من القانون الدولي ،المادة .46
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باالعتماد على جي�شها و�أ�سلحتها فح�سب ،ولك ّنها تغلّبت عليها من خالل
املعرفة واالهتمام بكيفية احل�صول على املعلومات اال�ستخباراتية ،بو�صفها
مهما يف هذا الع�رص .وقد ك�شفت الأجهزة الأمنية اللبنانية العديد
ً
�سالحا ً
من برامج التج�س�س الإ�رسائيلية التي يتم حتميلها على الهواتف الذكية مثل
فايرب( ،)VIBERوالتي تعمل مثل جا�سو�س متن ّقل مع ال�ضحية ،بالإ�ضافة
�إىل عمالء كبار يعملون من خالل �شبكات اخللوي وتزوير الأرقام.
�أما الإرهاب ،ف� ّإن الإحاطة مبدى خطورته ت�ستدعي ذكر تعريفه و�أنواعه
والأ�سباب التي ت�ؤدي �إليه ،بالإ�ضافة �إىل تبيان معاناة لبنان الطويلة مع
"يعنى بالأعمال الإرهابية الأفعال
الإرهاب .وقد اعترب القانون اللبناين �أ ّنه ُ
جميعها التي ترمي �إىل �إيجاد حالة ذعر وترتكبها بعدة و�سائل كالأدوات
املتفجرة واملواد امللتهبة واملنتجات ال�سامة �أو املحرقة والعوامل الوبائية
عاما( "((2وال �شك � ّأن لبنان �شهد
خطرا ً
املكروبية التي من �ش�أنها �أن ُتدث ً
وحتديدا منذ بداية ال�سبعينيات ،حيث
عدة موجات من التطرف والإرهاب،
ً
برزت فيه �أمناط من الإرهاب ،قلّما عرفها التاريخ املعا�رص لهذه الدولة التي
وتو�سع دائرة ن�شاطاتها يف
متدد احلركات اجلهادية
ت�آكلتها احلروب .ف� ّإن ّ
ّ
أمرا مقل ًقا ،وخا�صة بعد غزو العراق وبدء الأزمة ال�سورية
الآونة الأخرية بات � ً
والنزوح ال�سوري ودخول لبنان و�سط �أتون هذه الأزمة ،و�سعي احلركات
املن�ضوية يف ظل ال�شعارات �إىل ا�ستخدام �ساحات �شتى لن�رش �أفكارها وفق
وحتول
احلاجة واملتطلبات .دخل لبنان على هذا الأ�سا�س يف حلقة العنف
ّ
�إىل مركز ن�شاط لتلك املنظمات ،فن�شطت اجلماعات الإرهابية فيه ،على
الرغم من � ّأن تيارات الفكر اجلهادي ال�سلفي التي ظهرت يف اخلم�سينيات مل
ت�ستطع �أن تبني �شعبية حول طروحاتها ،ومل ت�ستطع م� َأ�س َ�سة نف�سها.
 -27قانون العقوبات اللبناني ،المادة .314
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ثانيًا :التجاذبات حول �صالحية الق�ضاء الع�سكري وتداعياتها

على الأمن يف املجتمع اللبناين

ٍ
النتقادات �رش�سة ناهيك
تعر�ض الق�ضاء الع�سكري على مر الع�صور
لقد ّ
مو�ضوعا لها ،ولعل �أبرزها ما جاء على
عن التجاذبات احلادة التي ُت�ش ّكل
ً
ل�سان �أحد ر�ؤ�ساء الوزراء الفرن�سيني ال�سابقني جورج كليمن�صو(George
 )Clémenceauمن �أ ّنه يكفي �إ�ضافة عبارة "ع�سكري" على كلمة ما من
�أجل �إفقادها ملعناها ،و�أ ّنه انطال ًقا من هذا الواقع فال الق�ضاء الع�سكري
هو ق�ضاء وال املو�سيقى امل�صبوغة بذات ال�صفة هي املو�سيقى( .((2وقد
انق�سمت الآراء يف الداخل اللبناين ما بني م�ؤيد ومعار�ض لوجود الق�ضاء
الع�سكري ،حيث يرى ق�سم كبري وجود هذا الق�ضاء �رضورة وطنية وحاجة
ملحة لال�ستقرار الداخلي ،فيما ق�سم �آخر يطالب احلد من �صالحياته �أو
�إلغائه.
�سنقوم بعر�ض وجهة نظر من يهاجم املحكمة الع�سكرية وينتقدها
يف اخت�صا�صها و�إجراءتها و�أحكامها ،عار�ضني بعد ذلك كل الدالئل
والرباهني التي من �ش�أنها �أن تظهر عدم �أحقية اداعاءاتهم وعدم �صحة
اتهاماتهم ،و�سنورد �أ�سماء بع�ض الأ�شخا�ص الذين اعتربوا � ّأن وجود
�رضوريا وميكن اال�ستغناء عنها.
املحكمة الع�سكرية لي�س
ً
 -١مكامن اخللل من وجهة نظر املنتقدين
من هنا ال بد لنا من ذكر الأ�سباب الدافعة �إىل معار�ضة هذا الق�ضاء
اال�ستثنائي.
-28
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_Pierre BRICARD:la justice militaire francaise à la lumière des récentes reforms. www.academia.edu/justice
militaire_en_france, internet, accessed: 22/11/2017

• انعدام امل�ساواة بني املواطنني وعدم جواز حماكمة املدنيني �أمام
هذه املحكمة

� ّأدى هذا الأمر �إىل املطالبة باالمتناع عن حماكمة املدنيني �أمام املحاكم
تعار�ضا بني ا ّت�ساع
اال�ستثنائية ،فهذه الإ�شكالية جعلت الكثريين يرون
ً
نطاق اخت�صا�ص الق�ضاء الع�سكري و�صالحيته ،وبني مبادئ حقوق الإن�سان
وطبيعة الأنظمة الدميقراطية.

• و�ضعية املت�رضر �أمام الق�ضاء الع�سكري

يف الق�ضاء الع�سكري ،مت ح�رص تل ّقي ال�شكاوى والإخبارات جميعها
مبفو�ض احلكومة
املتعلقة باجلرائم التي هي من �صالحية الق�ضاء الع�سكري ّ
لدى املحكمة الع�سكرية .وي�ضع منتقدو الق�ضاء الع�سكري هذا النظام يف
خانة امل�ؤ�س�سات الق�ضائية ،التي ال تقبل �أ�صولها �إطال ًقا بالتقدم بالدعوى
ان�ضماما �إىل
املدنية ،من قبل املت�رضر للمطالبة بالتعوي�ض ال مبا�رشة وال
ً
الدعوى العامة(ّ � .((2إن مل�س�ألة عدم جواز مثول املدعي ال�شخ�صي ،با�سمه
ِ
و�ص َفته �أمام الق�ضاء الع�سكري �أهمية خا�صة يف النقا�ش الدائر ،لتعار�ض هذا
الو�ضع مع حق من احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،وهو حق االدعاء والتقا�ضي
واملطالبة بالتعوي�ض ،ب�سبب اجلرم الذي يقع على �شخ�صه �أو ماله �أو على �أي
من احلقوق املادية واملعنوية املرتبطة به.

• حقوق الدفاع

إلزاميا �أمام املحكمة
� ّإن قانون الق�ضاء الع�سكري َي ُع ّد وجود حمامي دفاع � ً
اختياريا �أمام الق�ضاة الع�سكريني املنفردين( .((3ولكن
الع�سكرية ،ولك ّنه
ً
أي�ضا ح�سب ر�أي منتقدي املحكمة الع�سكرية ،ف� ّإن
خال ًفا للمفهوم ال�سائد و� ً
املفهوم ال�سائد حول عبارة "حمام" ال تعني هذه الت�سمية يف الق�ضاء
 -29قانون القضاء العسكري ،المادة .25
 -30قانون القضاء العسكري ،المادة .57

63

الع�سكري بال�رضورة � ّأن هذا ال�شخ�ص هو رجل قانون( .((3وبالتايل ،ف� ّإن من
�شخ�صا
يقوم مبهام حمامي الدفاع يف املحكمة الع�سكرية ميكن �أن يكون
ً
غري حائز �أب�سط �رشوط ممار�سة مهنة املحاماة� ،أال وهو �إجازة احلقوق� .أما
متوافرا يف
التدرج يف املهنة ،فهو لي�س
ً
عن ال�رشط الثاين ملمار�سة املهنة �أي ّ
أي�ضا.
هذه احلالة � ً

• عالنية املحاكمات

مما ال �شك فيه � ّأن �أهم �ضمانات املحاكمة العادلة هي مبد�أ عالنية اجلل�سة
ل�ضمان ال�شفافية والنزاهة� ،أما الق�ضاء الع�سكري فقد ن�ص �أ ّنه "جتري
املحاكمة علنية �أمام املحكمة الع�سكرية على اختالف درجاتها� ،إال � ّأن لها
دائما عل ًنا.
تقرر وفق قانون العادي �إجراءها ً
�رسا ،على � ّأن الأحكام ت�صدر ً
�أن ّ
ملخ�ص عنها �إذا ر�أت
وللمحكمة الع�سكرية �أن ُت ّظر ن�رش وقائع اجلل�سات �أو ّ
(((3
ويعترب �أ�صحاب نظرية �إلغاء املحكمة الع�سكرية � ّأن هذا
موجبا لذلك" َ .
ً
الن�ص الوا�سع يف�سح املجال للمحكمة الع�سكرية ،يف �أثناء النظر يف اجلرائم
التي تتعلق باملدنيني� ،أن تعتربها ذات جانب �أمني ُي�ؤ ّثر يف الأمن القومي
�صارخا ملبادئ املحاكمة
فيتم التعامل معها ب�رسي ٍة ،مما ُي�ش ّكل انتها ًكا
ً
العادلة والعلنية(.((3

• ت�أليف املحكمة الع�سكرية وت�شكيلها

�أورد الد�ستور اللبناين يف الفقرة "هـ" من مقدمته مبد�أ ف�صل ال�سلطات الذي
ُي َع ّد مرتكز العالقة بني ال�سلطات حلماية حقوق املواطنني ،وذلك عندما ن�ص
على � ّأن "النظام قائم على مبد�أ الف�صل بني ال�سلطات وتوازنها وتعاونها"،
كما ورد يف املادة  20منه "� ّإن ال�سلطة الق�ضائية تتوالها املحاكم على
 -31قانون القضاء العسكري ،المادة .21
 -32قانون القضاء العسكري ،المادة .55
 -33المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة ،إعادة تحديد الصالحيات ،إعداد فريق عمل جوستيسيا ،إشراف الدكتور بول مرقص ،ص .30
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اختالف درجاتها واخت�صا�صاتها �ضمن نظام ين�ص عليه القانون ويحفظ
مبوجبه للق�ضاة واملتقا�ضني ال�ضمانات الالزمة ،والق�ضاة م�ستقلون يف
�إجراء وظائفهم ،وت�صدر القرارات والأحكام من قبل كل املحاكم و ُتن ّفذ با�سم
ال�شعب اللبناين".
تكون املحاكم الع�سكرية تابعة لوزارة الدفاع ولي�س لوزارة العدل ،املرجع
الق�ضائي للمحاكم العادية ،وو�ضعها خارج �سلطة وزارة العدل وحتت �سلطة
بعيدا عن مبادئ
وزارة الدفاع ،يعني و�ضعها خارج نطاق القانون العاديً ،
حكم القانون ،حيث ت�أتي خارج �إطار النظام الق�ضائي العام ،مما يتنافى مع
مبد�أ ف�صل ال�سلطات.
ا�ستنادا �إىل ما تقدم ،و�إحلا ًقا ملا ذكرناه من هيكلية الق�ضاء الع�سكري،
ً
ي�ستخل�ص معار�ضو وجود املحكمة الع�سكرية ما ي�أتي:
 عدد ال�ضباط يف املحاكم الع�سكرية يفوق عدد الق�ضاة ب�ضع َفني �أو �أكرث.قا�ضيا� ،أما القا�ضي هنا
 ير�أ�س املحكمة الع�سكرية الدائمة �ضابط ولي�سً
فهو جمرد م�ست�شار ق�ضائي ال ميلك �سوى �سلطة �إبداء الر�أي.
 ميكن تعيني �ضباط غري جمازين يف احلقوقكقا�ض ع�سكري منفرد.
ٍ
يت�ساءل هنا ه�ؤالء عن مدى قدرة ال�ضباط املذكورين على �صون املبادئ
واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية� .إذ �إ ّنه خال ًفا للق�ضاة
املعينني للحكم
العدليني املتخرجني من معهد الدرو�س الق�ضائية ،فال�ضباط
ّ
يف املحاكم الع�سكرية من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية والتنفيذية مل يح�صلوا
على تدريب كاف �أو �شهادة يف القانون.

• حيادية املحكمة الع�سكرية

مقلبني ،ي�صب املقلب الأول يف خانة احلياد
ين�رصف معيار احلياد �إىل
َ
امل�ؤ�س�ساتي ،والثاين يف خانة احلياد الفردي.
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من جهة ،احلياد امل�ؤ�س�ساتي للمحكمة عن �أي جهة �أخرى وعدم تبعيتها
ل�سلط ٍة غري ال�سلطة الق�ضائية .وبالتايلّ � ،إن عدم مراعاة هذا ال�رشط ُي�ؤ ّثر
يف �سري العدالة يف املحكمة ،الأمر الذي يزيد القلق حيال ال�صالحيات
أي�ضا ،كون هذا الق�ضاء يت�ألف من عدد من
الوا�سعة للق�ضاء الع�سكري � ً
الهيئات والأجهزة املختلفة التي تتكون من �أقلية ق�ضاة عدليني ومن �أكرثية
ع�سكريني ،ويجري تعيني الع�سكريني منهم ومناقلتهم وفق �أ�صول ال تتوافق
واملعايري التي ت�ضمن حياد الق�ضاء وا�ستقالله(.((3
من جهة �أخرى ،نفقد احلياد الفردي عندما يحاكم ال�ضابط �أحد �أفراد
جدا .من
م�ؤ�س�سته ورفيق ال�سالح ،حيث التعاطف واالنحياز �أمر �إن�ساين وارد ً
التنحي ،حيث تكون ال�صلة بني املحاكم الع�سكرية وال�ضابط
هنا تنبع فل�سفة
ّ
إراديا �أو ب�صور ٍة غري �إرادية مقولة "ان�رص �أخاك
ا َ
حل َكم هي �صلة وثيقة تتبع � ً
مظلوما"(.((3
ملا كان �أو
رفيق ال�سالح ،ظا ً
ً
هذا وقد �شهد الت�رشيع الع�سكري يف لبنان عدة تعديالت ،كان �آخرها
امل�رشع اللبناين حتت وط�أة
يف العام  ،2001ولكن منذ ذلك التاريخ ،ظل
ّ
املطالبات املدنية واحلقوقية باحلد من �صالحيات املحكمة الع�سكرية
وتعديل بع�ض ن�صو�ص الق�ضاء الع�سكري ،ال بد لنا �أن نقف عند كل هذه
املطالبات وامل�آخذ لنربهن مدى ال�شفافية التي تتمتع بها املحكمة
الع�سكرية الدائمة يف كل �إجراءاتها .وكون بحثنا هذا لي�س متعل ًقا �سوى
بدور املحكمة الع�سكرية الفعال يف مكافحة الإرهاب والتج�س�س� ،سنعك�س
اجلرمني �ضمن �سياق مو�ضوعي.
كل ما يتبع ه َذين
َ
 -34المحكمة العسكرية والمحاكمة العادلة ،إعادة تحديد الصالحيات ،إعداد فريق عمل جوستيسيا ،إشراف الدكتور بول مرقص ،ص .43
 -35أندريا أبي نادر ،القضاء العسكري ،أي مساواة؟ أي عدالة؟ المجلة الرسمية لطالب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف،
 ،2013ص .22
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 -٢واقع املحكمة يدح�ض حجج املنتقدين
• مبد�أ امل�ساواة

كر�ست االتفاقيات الدولية مبد�أ امل�ساواة �أمام القانون واملحاكم� ،إذ � ّإن
ّ
"الكل �سواء �أمام القانون ،ولكل �شخ�ص حق يف التمتع باحلماية من قبل
القانون على قدم امل�ساواة مع الآخرين( .((3تنح�رص �صالحية املحكمة
الع�سكرية بالق�ضايا املحالة �أمامها مبوجب ن�ص قانوين فقط .وبالتايل،
ف� ّإن املحكمة الع�سكرية يف ما يخ�ص جرمي َتي الإرهاب والتج�س�س ت�ستمد
�صالحيتها من القانون وفق اجلرم بحد ذاته ولي�س وفق ال�شخ�ص مرتكب
اجلرم .كما ُيجاهر من ينتقد املحكمة الع�سكرية بعدم جواز حماكمة �أي مدين
رجح الك ّفة
�أمامها ،باعتبارها ق�ضاء
ا�ستثنائيا ُي ّيز بني ع�سكري ومدينُ ،
ً
وي ّ
طرف اخل�صومة هنا ،يف
�أو الغلبة للأول على ح�ساب الثاين ،واحلقيقة � ّأن َ
ق�ضايا التج�س�س والإرهاب ،هما الدولة واملجرم ،ولي�س من مكان هنا لتمييز
مدين عن ع�سكري .بالعودة �إىل دور املحكمة يف معاجلة ظاهر َتي الإرهاب
مقيدة وملزمة ،ن�ستنتج
والتج�س�س ،وعط ًفا على وجود ن�صو�ص قانونية ّ
� ّأن �إجراءات املحكمة الع�سكرية حترتم مبد�أ امل�ساواة ،فلي�س من املمكن �أو
املنطقي �أن تتعاطف املحكمة الع�سكرية مع من يرتكب هذا ال�صنف من
اجلرائم حتت ذريعة متييز بني ع�سكري ومدين.

• و�ضعية املت�رضر �أمام املحكمة الع�سكرية

يدعي من ينتقد الق�ضاء الع�سكري ويهاجمه ب� ّأن هذا الق�ضاء اال�ستثنائي
ّ
يتعار�ض مع �أحد حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ،وهو حق االدعاء والتقا�ضي من
جهة ،واملطالبة بالتعوي�ض من جهة �أخرى.
 -36اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة .7
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 -حق االدعاء والتقا�ضي

يدعي من ينتقد املحكمة الع�سكرية ب ُغ ْب املت�رضر �أمام الق�ضاء الع�سكري،
ّ
كونه ال ي�ستطيع �أن يكون طر ًفا يف النزاع ،ولكن يغفل ه�ؤالء عن حقيقة
�إمكانية املت�رضر �أن يتقدم ب�شكوى �أمام النيابة العامة الع�سكرية لتحريك
أي�ضا � ّأن ق�ضاة التحقيق الع�سكريني ي�صيغون قراراتهم
الدعوى ،ويغفل � ً
الظنية واالتهامية بعد اال�ستماع �إىل املدعى عليهم وال�شهود جميعهم حيث
ي�ستمع �إىل املت�رضر ب�صفته �شاهد.

 -حق املطالبة بالتعوي�ض

انطال ًقا مما �سبق ذكره ،ومن عدم �صالحية الق�ضاء الع�سكري بالنظر يف
دعوى احلق ال�شخ�صي ،ف� ّإن املحكمة الع�سكرية ال ت�ستطيع �أن حتكم ب�أي
تعوي�ضات للمت�رضرين ،غري � ّأن هذا ال ينفي حق املت�رضر من نقل الدعوى
ال�شخ�صية �إىل الق�ضاء املدين فور انتهاء املحكمة من النظر والبت بدعوى
احلق العام.

• حقوق الدفاع

مما ال �شك فيهّ � ،أن املحكمة الع�سكرية حري�صة كل احلر�ص على حق
الدفاع ،كونه حق �أ�سا�سي وركن جوهري للمحاكمة املن�صفة ،وذلك انطال ًقا
من قرينة الرباءة �إىل حني �إثبات الإدانة ،غري � ّأن من ينتقد املحكمة الع�سكرية
ِ
حمامي الدفاع الع�سكريني من ال�ضباط ،ال ُي�شرتط
يتذرع بكون
ويهاجمهاّ ،
�أن يكونوا من احلائزين على �إجازة حقوق وفق قانون الق�ضاء الع�سكري،
ف�ضل ذلك ،ولكن ومن �أجل �أن تكون الأمور يف ن�صابها ال�صحيح
و� ّإنا ُي ّ
ِ
جميعا من
املعينني
حمامي الدفاع الع�سكريني
يقت�ضي الذكرّ � ،أن ال�ضباط
ً
ّ
قبل قيادة اجلي�ش هم من املجازين يف احلقوق ،ال بل و�أغلبهم يتابع درا�سة
عليا يف هذا االخت�صا�ص� .أما عن �رشط التدرج ،فقد غاب عن بال ه�ؤالء
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ِ
حمامي الدفاع اال�ستعانة مبندوب نقابة املحامني لدى
�إمكانية ال�ضباط
املحكمة الع�سكرية عند احلاجة.

• عالنية املحاكمة

يعترب من ينتقد املحكمة الع�سكرية � ّأن مبد�أ عالنية املحاكمة منقو�ص،
كون املحكمة موجودة داخل ثكنة ع�سكرية ي�ستلزم الدخول �إليها �إذن م�سبق،
كما ويعترب ه�ؤالء � ّأن لرئي�س املحكمة الع�سكرية �سلطة ا�ستن�سابية كبرية يف
جمال جعل اجلل�سات �رسيةّ � .إن علنية املحاكمة هي من اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
لأ�صول املحاكمة يف القانون اللبناين ،وقد ن�ص قانون الق�ضاء الع�سكري
كر�س مبد�أ
على هذا املبد�أ .انطال ًقا مما �سبق ،جند � ّأن القانون الع�سكري قد ّ
العالنية حتت طائلة �إبطال املحاكمة ،وقد �أعطى للمحكمة �صالحية �إجراء
لدواع �أمنية ،حيث قد ُي�ؤدي بقاء املحكمة
بع�ض املحاكمات ب�شكلٍ �رسي
ٍ
علنية �إىل �إف�صاح �أ�رسار ع�سكرية تتعلق بالأمن القومي والع�سكري� .أما بعد،
ويف مو�ضوع الإرهاب والتج�س�س ،ويف ما يخت�ص بالدخول �إىل املحكمة
املرتبط ب�إذن الدخول �إىل الثكنة الع�سكرية ،فيجب �أن نذكر � ّأن ال�صحافة
اللبنانية وو�سائل الإعالم دائمة احل�ضور يف اجلل�سات كافة ،و� ّإنا �إذن
الدخول هو من �أجل ت�أمني احلماية للمحكمة واحل�ضور وال�صحافة واملدعى
عليهم على حد �سواء.

• ت�أليف املحكمة وحيادية �أع�ضائها

عد االنحياز من �أبرز االتهامات التي ُتطلق على املحكمة الع�سكرية،
ُي ّ
باعتبارها تت�ألف ب�أغلبها من ال�ضباط الذين حتكمهم تراتبية ان�ضباطية
معينة ،ال ت�سمح لهم ب�أن يكونوا عادلني ومن�صفني يف �أثناء النظر يف
ّ
الق�ضايا وامللفات املعرو�ضة �أمامهم .لكن اجلدير بالذكرّ � ،أن عديد الق�ضاة
املدنيني يف املحكمة الع�سكرية ،من ق�ضاة النيابة العامة وق�ضاة حتقيق
مدنيا .فيما يبلغ عدد
قا�ضيا
وق�ضاة م�ست�شارين ،يبلغ اثنان وع�رشون
ً
ً
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جميعا
الق�ضاة الع�سكريني �أربعة �ضباط جي�ش واثنني من قوى الأمن ،لي�سوا
ً
جال�سني يف نف�س الهيئة .وبالتايل ،ف� ّإن �أي ملف مير بثالث مراحل ،بحيث
تكون املرحلة الأوىل يف عهدة النيابة العامة الع�سكرية التي يتوالها ق�ضاة
مدنيون ،ومن ثم ينتقل امللف �إىل ق�ضاة التحقيق حيث الق�ضاة جميعهم
أخريا ي�صل امللف �إىل املحكمة الع�سكرية حيث يوجد ق�ضاة
مدنيني ،و� ً
وم�ست�شارون ع�سكريون ،بالإ�ضافة �إىل امل�ست�شارين والق�ضاة املدنيني.

• حماوالت �إلغاء �أو احلد من �صالحيات املحكمة الع�سكرية

جرما
ال ميكن هزمية الإرهاب والتج�س�س بالأ�سلحة فقط ،فالذي يرتكب ً
قدم �إىل حماكمة عادلة ،و�أن ي�صدر بح ّقه عقاب
بحق املجتمع ال بد و�أن ُي َّ
منا�سب ،ومن �أبرز �أهداف قانون الق�ضاء الع�سكري �إنزال عقوبة �رسيعة
وعادلة مبرتكبِي اجلرائم الواقعة �ضمن اخت�صا�صه ،فقيمة القانون وفاعليته
تكمنان يف �رسعة �إجراءاته كما يف عدالة �أحكامه.
وقد مت تقدمي العديد من االقرتاحات التي تطالب ب�إلغاء املحكمة الع�سكرية
�أو تعديل �صالحياتها� ،أبرزها ثالثة اقرتاحات:
اقرتاح النائب �إيلي كريوز الذي اعترب � ّأن الق�ضاء الع�سكري ال يتوافق مع
مبادئ املحاكمة العادلة ومفاهيم حقوق الإن�سان ،حيث تقدم يف  22ني�سان
من العام  2013باقرتاح قانون يرمي �إىل تعديل قانون العقوبات الع�سكرية،
�أي قانون الق�ضاء الع�سكري حل�رص اخت�صا�ص هذا الق�ضاء باجلرائم
الع�سكرية ،بح�رص املعنى �أي الق�ضايا امل�سلكية والت�أديبية ومنع �أي امتداد
لالخت�صا�ص الع�سكري �إىل املدنيني ،ولقد �أُحيل االقرتاح �إىل احلكومة لإبداء
الر�أي منذ العام .2013
�أما وزير العدل ال�سابق �أ�رشف ريفي فقد وعد منذ توليه الوزارة ،يف �شباط
من العام  ،2014ب�إلغاء املحاكم الع�سكرية واال�ستثنائية وعمل بكل الو�سائل
�شن عليها هجمة �رش�سة و�صلت الأمور
لتعديل قانون الق�ضاء الع�سكري ،حيث ّ
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أخريا باالنتهاء
به حد نزع الثقة عنها ،والت�شكيك ب�رشعيتها� ،إىل �أن �أعلن � ً
من م�رشوع قانون رقم /34ق ،يرمي �إىل �إن�شاء �أجهزة ق�ضائية متخ�ص�صة
بق�ضايا الإرهاب واجلرائم الكربى ،وح�رص دور املحكمة الع�سكرية مبحاكمة
الع�سكريني عن اجلرائم التي يرتكبونها.
تقدمت بها النائب بوال يعقوبيان بتاريخ
�أما �آخر االقرتاحات فهي التي ّ
� 12آذار  ،2019لتعديل بع�ض �أحكام قانون الق�ضاء الع�سكري رقم
 ،1968/04/13لت�صبح �صالحياته حم�صورة بالع�سكريني وال تطال
و�سائل الإعالم املقروءة واملرئية وامل�سموعة واملواقع الإلكرتونية وو�سائل
التوا�صل االجتماعي ،وقد َ�س َّمت هذا االقرتاح بقانون �آدم(.((3
َتطرح هذه املطالبات ب�إلغاء �أو احلد من �صالحيات الق�ضاء الع�سكري عدة
عالمات ا�ستفهام ،حتت وط�أة ت�صاعد الأخطار والتهديدات التي يجابهها
لبنان من بواب َتي الإرهاب التكفريي واالعتداءات الإ�رسائيلية ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك هناك ق�ضايا متعلقة بالأجهزة الع�سكرية والأمنية من �ضباط ورتباء
أمرا غري مقبول ،ل ّأن
وعنا�رص ،تعترب �إحالتها كاملة على املحاكم العدلية � ً
الع�سكري عندما ميثل �أمام املحاكمة ُي�ؤتى بكل �سريته ،وهذه املعلومات
وي�ؤدي �إف�شا�ؤها �إىل تعري�ض الأمن القومي والع�سكري
�رسية ً
جداُ ،
ُت�ص ّنف ّ
للخطر.
بت�رسعها يف �إجناز امللفات
تتميز املحاكم الع�سكرية ب�رسعتها ولي�س
ّ
املعرو�ضة �أمامها و�إ�صدار الأحكام.

 -37تضامنًا مع الصحافي آدم شمس الدين الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن  3أشهر عن المحكمة العسكرية المنفردة في جبل لبنان ،بسبب مقال
نشره واعتُبر مسيئًا لجهاز أمن الدولة اللبناني.
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اخلامتة

تطرح ق�ساوة امل�شاهد الدموية ،التي حتولت �إىل �أفالم رعب ُينتجها
وي�رشف على نقلها وب ّثها و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ال ت�ست�أذن
�إرهابيونُ ،
�أحد للدخول �إىل هواتف �أطفالنا وحوا�سيبهم� ،س�ؤال ال بد منه ،كيف نحارب
الإرهاب؟ وهل يجب �إرهاب الإرهابيني؟
يتحول الرف�ض
�أمام تفاقم حدة الإرهاب واخلطاب حوله ،يجب �أن
ّ
م�س بها ،ف�رسعة هذا الق�ضاء يف �إ�صدار
للمحكمة الع�سكرية �إىل ّ
توج�س لأي ّ
�أحكام عادلة �ضد الإرهابيني والعمالءُ ،تو ّلد م�شاعر طم�أنينة عامة حول
قدرة الدولة على مواجهة خطر هذه اجلرائم .وقد ا�ستطاعت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية قيادة ورتباء و�أفراد ،بهيئاتها وكل فروعها وحمكمتها الدائمة،
يف ظل وحدة املوقف العاملي حول لبنان اال�سرتاتيجي اليوم� ،أن متنع هذا
الفلتان الإرهابي املنت�رش يف ال�رشق الأو�سط من التغلغل يف الداخل اللبناين،
وهي ت�ضع يف ح�ساباتها �صالح لبنان الوطن ،فوق كل امل�صالح ال�شخ�صية
ال�ضيقة وفوق كل اعتبار ،بحيث تعمل مب�ؤازرة الق�ضاء على تطبيق القوانني
املرعية الإجراء التي حتفظ لبنان والتي من خاللها ي�ستطيع الوطن اللبناين
�ضبط الإرهاب.
التهجم العبثي على وجود املحكمة الع�سكرية ،كونها
يجدر االمتناع عن
ّ
�رضوريا يف ظل عدم وجود حمكمة خمت�صة .من هنا
رادعا
�ش ّكلت و ُت�ش ّكل ً
ً
جليا� ،رضورة الإبقاء على املحكمة الع�سكرية كمحكم ٍة خمت�صة
يبدو لنا ً
ملحاكمة الع�سكريني من جهة ،والإرهابيني والعمالء من جهة �أخرى ،ال �سيما
يف ظل الأزمات الكربى التي مير بها لبنان� ،رضورة جتمع ما بني احرتام
املبادئ التي ين�ص عليها الد�ستور ،و�سمعة الق�ضاء واجلي�ش يف املحافل
الدولية.
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أي�ضا ،يجب اتخاذ الإجراءات الآيلة �إىل تخفيف االحتقان
بالإ�ضافة � ً
الطائفي واملذهبي الذي يتم ا�ستغالله من قبل التنظيمات الإرهابية ،لت�ضليل
ال�شبان واملراهقني والتغرير بهم ،ومكافحة الفقر واحلرمان واجلهل ،اللذين
ُي�ش ّكالن ركيزة �أ�سا�سية يف الرتويج للأفكار الإرهابية ،وال�سبب الرئي�سي
للوقوع يف فخ التعامل .كذلك ،العمل على تفعيل دور امل�س�ؤولني اللبنانيني
يف تنمية روح االنتماء والوالء للوطن داخل فئات املجتمع كافة ،حلرمان
�أجهزة اال�ستخبارات الإ�رسائيلية من ا�ستخدام بع�ض �ضعفاء النفو�س للقيام
ب�أعمالٍ تخريبية و�إجرامية.
� ّإن العمل على زيادة الثقة بني �أجهزة الأمن واملواطنني ،ت�ؤدي �إىل تكامل
اجلهود يف ك�شف العمالء واجلوا�سي�س ،وذلك من خالل �إطالق حمالت توعية
يف املدار�س الر�سمية واخلا�صة ،وبالأخ�ص اجلامعات ،لتثقيف املجتمع
املدين بالتعاون مع وزارة الدفاع وقيادة اجلي�ش ،وذلك عرب �إقامة حلقات
توعية من قبل اخت�صا�صيني وخا�صة عرب و�سائل الإعالم ،لتو�ضيح �أهمية
دور املحكمة الع�سكرية يف حماية الأمن القومي واحلفاظ على ال�سلم الأهلي،
من خالل حماربة الإرهاب والتج�س�س الذي ال ينفك يعمل على تفكيك الوحدة
الوطنية ،عرب زرع اخلالفات وال�شقاق بني فئات املجتمع املكونة للوطن.
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ٍ
كأداة استعمارية في
اللغة العربية
الكيان اإلسرائيلي
الرائد حسني غدار *

دمة
املق ّ

*

ضابط في الجيش
اللبناني

ُت�ش ّكل احلالة االجتماعية-اللغوية� ،أو ال�سو�سيو-
حيويا من النظام االجتماعي االقت�صادي
ع�ضويا
جزءا
ً
ً
لغويةً ،
ال�سيا�سي .ف�أ�سلوب االت�صال بني �أفراد املجتمع ،وكذلك بني
معي وغريه من املجتمعات ،م�شتق مبا�رشة من
جمتمع ّ
النظام املذكور ،ومي ّثل ترجمة له يف �سياق "�إن�شاء االت�صال".
ية ()Standardization
تعتمد الدول القومية مبد�أ ا َ
مل ْع َ َ
يف جماالت الن�شاطات االجتماعية جميعها ،بوا�سطة �أجهزة
بريوقراطية متخ�ص�صة ،لتطبيق الر�ؤية القومية التي تخدم
عد
متا�سك الدولة واملجتمع ُ
وتقق االن�سجام بني مكوناته؛ و ُت ّ
اللغة ومنتجاتها �إحدى �أبرز تلك املجاالت ،بحيث ُتقام ُبنية
ر�سميا و�أكادمييات
م�ؤ�س�ساتية خا�صة ت�شمل جهاز تربية
ً
لغوية وو�سائل ات�صال جماهريية� ،أي الإعالم ،وم�ؤ�س�سات
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املعية اللغوية(((.
�أدبية مثل دور الن�رش ،كل ذلك ُبغية حتقيق مبد�أ
ََ
ينطبق مفهوم املعرية هذا على الدول امل�ستع ِمرة ،التي حتاول بناء حقل
امل�ستعم َرة .ويف هذا الإطار ،تخ�ضع احلالة
لغوي يالئمها عند ال�شعوب
َ
االجتماعية-اللغوية للفل�سطينيني يف الكيان الإ�رسائيلي لأجهزة الدولة،
كونهم جماعة حمتلة .وقد ُو ِّج َهت اللغة العربية يف فل�سطني �إىل �آفاق
تدخل امل�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية على هذا ال�صعيد مل
ية .لكن ّ
�إخ�ضاع ْ
ومع َ َ
تغي وفق ظروف عديدة �سن�أتي على ذكرها
يكن
متجان�سا طوال الوقت ،بل ّ
ً
يف البحث.
�سرنكز يف هذا البحث على اللغة العربية الف�صحى املوجهة �إىل اجلمهور
قا�سما م�شرت ًكا
وحتديدا هيئتها الن�صية املطبوعة ،كونها
الفل�سطيني،
ً
ً
أ�سا�سيا يف بناء
وعن�رصا �
جميعا،
لأفراد اجلماعة الوطنية الفل�سطينية
ً
ً
ً
الهوية اجلماعية ،حماولني ا�ستخراج النمط اال�ستعماري الذي فر�ضته
وا�سعا من اهتمامها وعملت بال كلل
حي ًزا
ً
ال�صهيونية؛ فقد �أفردت �أجهزتها ّ
لإعادة �صوغ الف�صحى مبا يتالءم مع العالقات اال�ستعمارية بني الدولة
وال�سكان الفل�سطينيني(((.
تت�ضمن هذه احللبة البنيوية((( ُدور الن�رش والتوزيع� ،أجهزة الرتبية،
حمطات التلفزة والإذاعات ،ال�صحف اليومية وامل�ؤمترات� .أما الأنواع
الأدبية يف هذه احللبة ،فت�شمل مقاالت الر�أي واملقاالت الفكرية التي
تتناول املوقف الفل�سطيني والعربي من الكيان الإ�رسائيلي ،الق�صة
الق�صرية والرواية.
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معية اللغة
�إ ًذا� ،أن�ش�أ الكيان الإ�رسائيلي منظومة م�ؤ�س�ساتية ت�سعى �إىل َ َ
بكالم �آخر،
العربية الف�صحى ،كجز ٍء من بناء الذات العربية الإ�رسائيلية.
ٍ
كفرع
معية اللغة العربية عند الفل�سطينيني
ٍ
ينظر الكيان الإ�رسائيلي �إىل َ
من خطة نفي الهوية الفل�سطينية .هذه املنظومة امل�ؤ�س�ساتية ُتن ِتج ما
ي�سمى بفائ�ض القيمة ،وقد عمل جورج باتاي  Georges Batailleعلى
تطوير هذا املفهوم ،ومن بعده جان لوك ماريون Jean-Luc Marion
الذي بلْ َو َر نظرية الإ�شباع(((؛ تفيدنا النظرية ب� ّأن جهاز القراءة والكتابة
مرتبطا بال�سياق التاريخي للكيان الإ�رسائيلي .فقد
فائ�ضا
ال�صهيوين ُينتج
ً
ً
كتبت ال�صهيونية من جديد �سل�سلة من الأحداث التاريخية-االجتماعية،
َ
وبهذا ا�ستحوذت على ملكيتها الفكرية والأيديولوجية ،وي�ؤدي هذا النمط
�إىل تراكم املعاين واالنخراط يف عملية �إنتاج الفائ�ض وبروزه.
وحتديدا
امل�ستعم َرة،
يف مقابل الفائ�ض ،تخلق القهرية لدى ال�شعوب
ً
َ
الفل�سطينيني ،دينامية من النق�ص وفقدان امللكية التاريخية-االجتماعية،
يوجد فرا ًغا
ومعه
امتناعا للقدرة على كتابة الأحداث كمالكيها؛ كل هذا ِ
ً
ويف�ضي �إىل ظاهرة الإ�شباع� ،أي تل ّقي الفائ�ض ال�صهيوين وعالمات
ً
هائل ُ
الكتابة املنبثقة عنه كو�سيل ٍة قهرية لإنتاج املعاين واملفاهيم .بل � ّإن قراءة
غالبا �إىل تقنية بقاء نافعة(((.
املقموع للقامع تتحول ً
على هذا الأ�سا�س ،بد�أت عملية م�أ�س�سة الكتابة والقراءة يف فل�سطني ُبغية
تبعا لنمط
دمج التناق�ضات بني احلقلَني
اللغويني الفل�سطيني والإ�رسائيليً ،
َ
تطرقنا �إليه ،ك�أداة قمع ا�ستعمارية.
القراءة والكتابة الفائ�ضة الذي ّ
العقدين اللذين
وكان املحور املركزي لتلك امل�أ�س�سة ،التي اكتملت يف
َ
َتلَ َوا �إقامة دولة "�إ�رسائيل" ،وبلغت ذروتها يف العام  ،1967هو �إلغاء
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�إمكان الكتابة الفل�سطينية من الفل�سطينيني يف بلدهم ،وخلق �شا�شة ي�ضطر
الفل�سطينيون من خاللها �إىل ر�ؤية العامل والتفاعل معه.
خالل العقد الأول بعد �إقامة ما ي�سمى دولة "�إ�رسائيل" ،بد�أ العمل على
العربية كف�ضا ٍء لل�رصاع و�إعادة �صوغ اجلماعة الفل�سطينية؛ وعملت الدولة
بوا�سطة م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم العربي وال�صحافة والأدب ،ومل تكن هذه
احلقول ناجزة ومنف�صلة ،بل كانت بينها تفاعالت وعالقات تبادلية ،وذلك
عرب الأ�شخا�ص الذين عملوا فيها على نحو متزامن ،وبالأفكار التي كانت
تنتقل بينها ،وبالبنى التحتية والرمزية التي كان يو ّفرها كل حقل للحقلَني
آخرين .على �سبيل املثالُ ،ن�رش معظم الأدب الفل�سطيني يف ال�صحافة
ال َ
املحلية ،وكان جزء منه ُي َد َّر�س �ضمن مناهج التعليم يف جهاز الرتبية.
كان جهاز الرتبية والتعليم حتت ال�سيطرة املبا�رشة للدولة� ،أما احلقل
�رصاعا لإخ�ضاعه ،وحتديد كيفية كتابته
الأدبي فقد ا�ستقطب هو الآخر
ً
وقراءته ومبناه الإجمايل .و�سنفح�ص يف ما يلي موقف امل�ؤ�س�سات
الإ�رسائيلية احلاكمة ،وتربيتها لوكالئها على تب ّني الهيئة املف�ضلة للعربية.
ميخائيل �أ�ساف  Mikhail Assafوجريدة "اليوم"
يف الأعوام الأوىل بعد �إقامة الكيان الإ�رسائيلي ،كانت مكانة الفل�سطينيني
حموريا يف �أو�ساط اخلرباء وموظ ِفي احلكم
مو�ضوعا
وعالقتهم بالدولة
ً
ً
اجلديد ،وكانت املجلة ال�رشقية الإ�رسائيلية "ال�رشق اجلديد" �إحدى
احللبات التي جرى فيها النقا�ش.
�شت مقالة بعنوان "دمج العرب
ففي عددها الأول يف العام ُ ،1949ن ِ َ
يف �إ�رسائيل" ،كتبها ميخائيل �أ�ساف،
وتطرق �إىل طبيعة العالقة بني
ّ
الفل�سطينيني والدولة؛ وبح�سب معايريه ،عنى الدمج "حتويل العرب �إىل
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بحد �أدنى من الوالء لإ�رسائيل ،كمرحل ٍة �أولية"(((.
مواطنني ي�شعرون ٍّ
ويف عر�ضه املجاالت احلياتية املختلفة ،ي�رشح �أ�ساف العوامل التي ت�ساعد
يف الدمج ،وتلك التي تعوقه؛ وبعد �أن يعر�ض ال�سكن واحلكم الع�سكري والعمل،
ي�أتي دور الرتبية وال�صحافة.
يبد�أ �أ�ساف بتحديد دور وزارة الرتبية والتعليم يف ظل احلكم الإ�رسائيلي:
"هناك �أهمية خا�صة لن�شاط وزارة الرتبية� .أكرث من  %75من �أوالد العرب
تقريبا ،ويف �ست مدن يقطنها عرب �إ�رسائيل ،بد�ؤوا يتعلمون يف
يف مئة قرية
ً
جهودا كربى
مدار�س تدعمها احلكومة وتراقبها .بذلت ال�سلطات الإ�رسائيلية
ً
املقرر �أو يف �أقرب وقت
يف كل مكان كي تفتح املدار�س �أبوابها يف املوعد
َّ
ممكن"(((.
ي�صف �أ�ساف �أجهزة الدولة باعتبارها عوامل �إيجابية ت�ساعد على دمج
توجد لديهم والء للدولة .يف املقابل ،ي�شري �إىل عاملَني
العرب� ،أي �إ ّنها ِ
معو َقني :الأول هو الآثار الباقية من الفرتة ال�سابقة (واملق�صود املعلمون
ّ
�سيا�سيا ،وكتب التعليم غري املنا�سبة)؛ �أما
نف�سيا �أو
تربويا �أو
غري امل�ؤهلني
ً
ً
ً
العامل الثاين فهو النق�ص يف عدد معل ِمي اللغة العربية الذين يف �إمكانهم �أن
يربوا الفل�سطينيني وفق الرتبية الوطنية ،وهذا العامل نابع من ا�سرتاتيجية
ّ
مواجهة العامل الأول ،مبعنى � ّأن املعلمني اليهود �سيقومون برتبي ٍة ت�صحيحية
مقابل املعلمني الفل�سطينيني التقليديني و ُك ُتبهم التعليمية.
كما يرى � ّأن كتب التعليم من الفرتة ال�سابقة هي بقايا ن�صية ملمو�سة
لنوع الرتبية واللياقة النف�سية ال�سيا�سية ،وروح الع�رص ال�سابق التي يجب
�إلغا�ؤها من خالل تعلُّم اللغة العربية والتقارب بني الفل�سطينيني وجهاز
-6
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�سيعرفهم بلغتهم �إىل هويتهم العربية الإ�رسائيلية
الرتبية اليهودي ،الذي
ّ
اجلديدة.
م ّثلت الكتب العربية وكتب التعليم العربية ،التي �ُألِّ َفت �أو ُحرِّ َرت يف جهاز
الرتبية الإ�رسائيلي ،نقطة البداية يف هذه اال�سرتاتيجية الرامية �إىل خلق
طبيعة جديدة للعربية تتماهى مع دولة "�إ�رسائيل".
ا�ستثنائيا بال�صحافة املكتوبة باللغة العربية؛
اهتماما
ُيبدي �أ�ساف
ً
ً
وعندما ي�صف ن�شاط ه�ستدروت املعلمني((( �أي املنظومة التعليمية الرتبوية
قائل" :بعد �إلغاء
يلخ�ص حالة ال�صحافة العربية يف الدولة ً
الإ�رسائيليةّ ،
وزارة الأقلياتُ ،نقلت ميزانية جريدة "اليوم" �إىل ميزانية وزارة الرتبية،
ت�صدر بالعربية يف يافا على يد جمموعة مثقفني م�ست�رشقني.
و�أ�صبحت ُ
اجلريدة ذات طابع معلوماتي عام ،وهي �صغرية ُتن�رش من دون تو ّقف،
وي�صل عدد الن�سخ اليومية �إىل  ،1500وحمرروها من اليهود وفيهم بع�ض
الكتاب العرب"(((.
فالعرب هم بالن�سبة �إىل �أجهزة ال�سلطة جمموعة حتتاج �إىل تربية
ت�صحيحية ،وال�صحافة العربية هي �إحدى الو�سائل املركزية لتحقيق هذا
الهدف ،مبعونة املثقفني امل�ست�رشقني الذين يفهمون العرب بطريق ٍة منظمة
فعال .وكانت جريدة
وعلمية وي�ستطيعون ترجمة معرفتهم �إىل جهاز تربوي ّ
"اليوم" التي �شغل فيها �أ�ساف من�صب رئي�س التحرير ،القناة املركزية التي
نقلت عربها الدولة معلومات عامة �إىل الفل�سطينيني يف الكيان حتى العام
1968؛ حينذاك توقفت عن ال�صدور وا�س ُتب ِدلت بها جريدة "الأنباء".

-8

الهستدروت (معناها الحرفي :التنظيم) هو االتحاد العام للعمال اإلسرائيليين ،وهو يضم اتحادات صغرى منها هستدروت المعلمين أي االتحاد
الخاص بهم.

-9

المصدر نفسه.
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عوفاديا ليفي  Ovadia Levyوتربية العرب

�سنورِد هنا مقتطفات من مقالة لعوفاديا ليفي الذي كان مرا�سل جريدة
"اليوم" يف منطقة عكا ،وقد ُن�رشت هذه املقالة يف اجلريدة املذكورة
وتطرقت �إىل احلكم الع�سكري ومالحمه الإيجابية ،وهي
باللغة العربية،
ّ
ُت�ش ّكل �
وا�ضحا لكيفية تطويع اللغة العربية يف خدمة االحتالل:
أمنوذجا
ً
ً
�رسا حني نقول � ّإن تدعيم ال�سالم يف هذه املنطقة ،واملحافظة
"ل�سنا نك�شف ً
على الأمن يف الفرتة االنتقالية ،والرغبة يف بناء �أ�س�س العمل والرفاه ،هي
العوامل التي � ّأدت �إىل قيام احلكم الع�سكري� .أعتقد � ّأن انعكا�سات احلكم
الع�سكري يف عكا ومنطقتها لي�ست من خالل املكاتب الع�سكرية ال�ساعية
�إىل تطبيق الأنظمة الع�سكرية؛ بل ينبغي �أن نرى يف هذه املكاتب قبل كل
�شيء حلقة و�صل بني املواطنني وال�سكان من جهة ،وال�سلطات وامل�ؤ�س�سات
احلكومية من جهة �أخرى .ويف الوقت عينهُ ،ت�ش ّكل هذه املكاتب م�صدر
املعلومات الأكرث �صدقية بالن�سبة �إىل �أو�ضاع املواطنني ومطالبهمّ � .إن
جهل معظم املواطنني بال�سبل القانونية لتح�صيل حقوقهم متنح املكاتب
الع�سكرية الأولوية يف خدمة اجلمهور"(.((1
�إذا كان ميخائيل �أ�ساف قد �رشح طريقة �إدارة االت�صال بني الفل�سطينيني
يطبق
وجهاز الرتبية ،ودفعهم �إىل االندماج من منطلق الوالء ،ف� ّإن ليفي ّ
هذا املفهوم ب�شكلٍ عملي؛ �إ ّنه ُير�شد قارئيه من الفل�سطينيني �إىل قبول
ويعيد تعريف الوظائف الإيجابية التي يقوم بها االحتالل.
احلكم الع�سكري ُ
لكنه ال ي�ستطيع التغا�ضي عن ممار�سات القمع وال�سيطرة وامل�صادرة
واحل�صار ،لذا نراه يعترب � ّأن هذه اجلوانب هام�شية ،م�سلّ ًطا ال�ضوء على
الفائدة التي ميكن للعرب حت�صيلها من احلكم الع�سكري ومكاتبه ،ومن
 -10غ ّره ،رمسيس ،المجتمع العربي في إسرائيل (بالعبرية) ،دار فان لير ،القدس ،2016 ،ص ً ،84
نقل عن األرشيف الصحافي في جامعة تل أبيب.

83

التعلّق مب�ؤ�س�سات ال�سلطة ،واالندماج على نحو �أف�ضل يف الدولة اجلديدة.
بالتايل ،جند من خالل مقوالت �أ�ساف وليفي � ّأن العربية والعربية �ش ّكلتا
هاما من البنية التحتية لإن�شاء االت�صال بني الدولة
على ال�سواء ً
جزءا ً
كل منهما ا�س ُتخدمت لوظيف ٍة خا�صة يف عملية الدمج
والفل�سطينيني ،و� ّأن ً
الهرمية ،التي حددت فوقية �أ�صحاب العربية ،وتعلُّق �أ�صحاب العربية بهم،
مبا يالئم �أمنوذج امل�رشوعات اال�ستعمارية الأوروبية.
النقد الأدبي ك�أداة دمج ا�ستعمارية

�ش ّكل النقد الأدبي �إحدى الو�سائل الرئي�سة التي ا�ستخدمتها الدولة
ال�صهيونية بهدف توجيه الفل�سطينيني .ومع بداية اخلم�سينيات ،كان هناك
الكثري من املنابر الأدبية التي ا�ستخدمتها ال�سلطة و�أجهزتها لل�سيطرة على
العربية و�إعادة �صوغها .وكان من �أهم تلك املنابر جملة هميزراح هحدا�ش
ن�شطا ملوظ ِفي احلكم وامل�ست�رشقني
موقعا
(ال�رشق اجلديد) ،وقد م ّثلت
ً
ً
طوروا من خالل املجلة ا�سرتاتيجيات خطابية لل�سيطرة
الإ�رسائيليني ،الذين ّ
على الفل�سطينيني.
يف العام ُ ،1958ن�رشت مطالعة �أدبية يف الق�سم الأدبي من ال�رشق
مقال لإلياهو كـزوم
اجلديد حتت عنوان "�أدب عربي �إ�رسائيلي" ،ت�ضمنت ً
 ،Eliahu Kzomي�صف ما يعتربه امليزة الأ�سا�سية لل�شعر العربي ،وهي
يدعي � ّأن تغيري ال�شعر العربي لن ي�أتي �إال باالت�صال مع ثقافة
اجلمود؛ �إذ ّ
ويف�س الكاتب لقرائه � ّأن ال�شعر العربي بقي على حاله
�أخرى �أرقى منه.
ّ
حتوالت جذرية ،و� ّأن �أربابه رف�ضوا كل
عرب ع�صور طويلة ،ومل حت�صل فيه ّ
ت�أثري من عوامل خارجية .وي�ضيف � ّأن هذه ال�صيغة مل تنك�رس �إال بعدما
هاجرت جمموعة من ال�شبان العرب �إىل الواليات املتحدة الأمريكية،
حيث خرجت من عزلتها الروحانية الفكرية ،واكت�سبت مفاهيم �أخرى عن
84

فن ال�شعر(.((1
وبح�سب كزوم ،لن ي�أتي التغيري من جمرد االت�صال بثقاف ٍة �أخرى ،بل
تطو ًرا
يتوجب على العرب �أن ين ّفذوا هجرة ثقافية نحو م�ستوى �أكرث ّ
للخروج من اجلمود الفكري .ويف حالة الفل�سطينيني ،يزعم كزوم � ّأن
ا�ستقرارهم يف املجتمع الإ�رسائيلي هو اخلطوة الأوىل نحو التحرر
املن�شود ،فيقول�" :أ ّثرت البيئة الإ�رسائيلية يف ال�شباب العربي الذي ن�ش�أ
وتطور يف �إ�رسائيل ،و�أنا مطمئن �إىل � ّأن الأدباء من بينهم �سيكونون طليعة
ّ
(((1
املجددين يف �أنواع الأدب العربي ،ال �سيما ال�شعر ".
عربيا �
إ�رسائيليا� ،أربعة منهم َق ِدموا من العراق،
�شاعرا
ثم يذكر كزوم 17
ً
ً
ً
حمورين :الفئة العمرية وامل�ضمون.
ويبني مراجعته لنتاجهم ال�شعري على
َ
فمن جانب الفئة العمرية ،يلفت �إىل � ّأن معظم ال�شعراء املذكورين هم يف
الع�رشينيات من العمر ،وذلك يعني ب�شكلٍ غري مبا�رش �أ ّنهم �أبناء جهاز
الرتبية الإ�رسائيلي� .أما من جانب امل�ضمون ،في�شري �إىل �أ ّنه ال يوجد لديهم
�أنانية ومفاخرة ال�شعراء العربّ � ،إنا ميتازون بـنغم ٍة �إن�سانية .يرمي هذا
الو�صف �إىل تطهري �أع�ضاء املجموعة من عروبتهم ،و�إن�شاء عروبة �إ�رسائيلية
لديهم ولدى قرائهم.
َب ْي َد � ّأن تلك العروبة الإ�رسائيلية ال تزال ،ح�سب كزوم ،ناق�صة غري مكتملة،
وال بد �إ ًذا من م�ساهمة جمهور القراء يف تغذيتها وت�شجيعها وغر�سها يف
�سيكمل عملية تطهريه يف
نفو�س �أبنائهم .وهو ّ
يدعي � ّأن العربي الإ�رسائيلي ُ
حال قطع عالقاته بالثقافة العربية البالية ،وتب ّنيه الثقافة الإ�رسائيلية،
وب�شكلٍ �أعم الثقافة الغربية ،ليعيد �صوغ �شعره( .((1ومن الواقعي افرتا�ض
 -11كزوم ،إلياهو ،الشعر العربي في إسرائيل ،هميزراح هحداش (الشرق الجديد) العدد  ،35ص .8
 -12المصدر نفسه.
 -13المصدر نفسه.
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� ّأن كزوم َيعي مكانة ال�شعر يف الثقافة العربية ،وموقعه املركزي فيها.
مل تقت�رص جهود تطويع العربية على الك ّتاب وامل�ست�رشقني الإ�رسائيليني،
أي�ضا ك ّتاب عرب ،من بينهم الفل�سطيني مي�شال حداد ،رئي�س
� ّإنا ُعني بها � ً
حترير جملة "املجتمع" التي ت�أ�س�ست يف العام  ،1965بدع ٍم من رئي�س
احلكومة الإ�رسائيلي �آنذاك مو�شيه �شاريت  Moshe Sharritلت�ؤدي دور
الو�سيط الأدبي بني الدولة والفل�سطينيني .وقد �سعى مي�شال حداد �إىل حتقيق
�إعادة متو�ضع لغوي لدى املجتمع العربي يف فل�سطني من خالل املقاالت
التي ن�رشها يف املجلة ،والن�شاطات املرتبطة بها ك�إن�شاء نقابة ل�شعراء
اللغة العربية الفل�سطينيني و�إقامة �أم�سيات �أدبية و�شعرية(.((1
ٍ
كمثقف
ير�سم حداد يف العدد الأول من "املجتمع" الطريق الذي �سي�سلكه
وكاتب عربي ،على حد زعمه ،للم�ساهمة يف بلورة الهوية العربية الإ�رسائيلية
املزعومة�" :أخذت "املجتمع" على عاتقها ت�شجيع احلركة الأدبية والعمل
على �إيجاد كيان �أدبي حملي ،يحقق للمجتمع العربي الإ�رسائيلي مدر�سة
وتعب عن رغبات ال�سكان ونزعاتهم
عربية خا�صة ،حتمل طابع البالد
ّ
التطور ُق ُد ًما"(.((1
وتدفع عجلة
ّ
ثم يدخل يف توظيف اللغة العربية يف هذا ال�سياق" :فلو �أردنا �أن
ن�ستعر�ض �أدب جمتمعنا العربي الإ�رسائيلي ،علينا �أن نت�ساءل ،ما
هو موقف الأدباء واملت� ّأدبني من جمتمعهم هذا؟ �إ ّننا ال نرى � ّأن واجب
الأدباء ت�صوير �ش�ؤون النا�س وت�سجيل خواطرهم وح�سب ،و� ّإنا هو درا�سة
ظروف جمتمعهم وحتليل ظواهره املختلفة وانتقاء العالج الناجع و�إ�سداء
�شيقة و�سهلة (� )...سبحنا يف
الن�صيحة املخل�صة و�إر�شاد النا�س ب�أ�ساليب ّ
�أحالم اليقظة ،وران على نفو�سنا نعا�س اخلمول وكابو�س اخليال مدة
Nashif, Ismail, On the Palestinian Abstraction, Raya Publications, Hayfa, 2014, p.114. -14
 -15حداد ،ميشال ،عالقة األدباء بمجتمعهم ،مجلة المجتمع ،العدد  ،1ص ،3-1من أرشيف مؤسسة الدراسات الفلسطينية.
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طويلة؛ � ّإن �أدباءنا يحملون على �أكتافهم عبء ر�سالة هامة ،عبء تثقيف
حية و�رصيحة"(.((1
املجتمع مبفاهيم جديدة ّ
تطرق حداد �إىل املا�ضي من زوايا
يبدو للوهلة الأوىل �أ ّنه ميكن تف�سري ُّ
خمتلفة� ،إال � ّأن �سياق "العربية" يحدد املعنى الذي من املمكن �أن ُين�سب
�إليه؛ فا�ستخدام مفردات مثل "�أحالم اليقظة" و"اخلمول" و"اخليال"
هو ا�ستخدام مفردات ا�ست�رشاقية بامتيا ٍز ،لأ ّنها م�أخوذة من اخلطاب
ٍ
ال�صهيوين اال�ست�رشاقي يف هيئته
كو�سيط حمليَ ،ين�سب هزمية العرب �إىل
الذهنية ال�رشقية .وكان من املمكن �أن ُيعزى هذا الن�ص �إىل هدف �إ�صالحي
حقيقي معا ٍد لالحتالل ،منا ٍد باحلرية والعدالة للفل�سطينيني ،لوال �سياقه
العربي الإ�رسائيلي.
ن�ستنتج � ّأن اللغة العربية ا�س ُتعملت ك�أدا ٍة لت�شويه منظومة القيم ،وهو
فحولت
�أمر د�أبت عليه �سلطات اال�ستعمار ،ال �سيما االحتالل الإ�رسائيليّ ،
املقاومة واحلرية �إىل �أحالم يقظة وكابو�س خيال ،واالندماج بالغزاة
حية و�رصيحة.
والر�ضوخ للمحتل �إىل مفاهيم جديدة ّ
يف مثال �آخر ،جند املثقف عدنان �أبو ال�سعود ي�صف امل�شكالت الأ�سا�سية
حلول �شائقة وجريئة
للمجتمع العربي الإ�رسائيلي ويحلّلها ويقرتح لها
ً
كما يزعمُ ،بغية احلفاظ على م�صلحة املجتمع ،وتكوين املواطن ال�صالح
الداعي �إىل ال�سلم ،ال�ساعي �إىل اال�ستقرار .يقول الكاتب" :من واجب الثقافة
واعيا ملا�ضيه وحا�رضه وم�ستقبله،
إ�رسائيليا
عربيا �
�أن تنتج مواط ًنا
ً
ً
ً
متعم ًقا يف كل ما
لعا على �أحدث ُن ُظم الفكر،
ُمدر ًكا
لتطور جمتمعهُ ،م ّط ً
ّ
ّ
يجري حوله ...فذلك العربي الإ�رسائيلي هو ال�ضمانة الوحيدة مل�ستقبلٍ
عربي زاهر يف هذه البالد"(.((1
 -16المصدر نفسه.
 -17أبو السعود ،عدنان ،ثقافة المواطنين العرب في المجتمع اإلسرائيلي ،دار حيفا ،الطبعة األولى  ،1966ص .183
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نالحظ وجود عدة ثنائيات متعار�ضة يف هذا الطرح :الثنائية الأوىل
هي بني �صورة املثقف الثوري ال�سائدة قبل العام  ،1948و�صورة املثقف
العربي الإ�رسائيلي؛ �أما الثنائية الثانية ،فهي بني النظام ال�صهيوين القائم،
ملثقل بالتقاليد.
الآتي بالتقدم والتحديث ،والنظام العربي الرجعي القدمي ا ُ
يف الواقع� ،ش ّكلت الثنائيات ترجمة للواقع الفل�سطيني النف�سي واالجتماعي،
على حلبة اللغة ،وبات اجلانب ال�صهيوين من كل ثنائية يعلو فوق اجلانب
الفل�سطيني مع ا�شتداد القب�ضة ال�صهيونية على فل�سطني ،وتعاظم قوة الكيان
الإ�رسائيلي ،و�سيطرة م�ؤ�س�ساته على النواحي االجتماعية والثقافية لدى
التحول املف�صلي بعد حرب النك�سة يف حزيران
و�صول �إىل
الفل�سطينيني،
ً
ّ
من العام .1967
حرب النك�سة وموقع "الو�ساطة" يف العربية

ُت ِمع الأدبيات البحثية ب�ش�أن الفل�سطينيني يف �إ�رسائيل على � ّأن حرب
ويدعي
حتول مف�صلية بينهم وبني النظام ال�صهيوين؛ ّ
� 1967ش ّكلت نقطة ّ
حتول العالقة بني
معظم الباحثني � ّأن هذا احلدث �ساهم مبا�رشة يف ّ
وامل�ستعمر الفل�سطيني من م�ؤقتة �إىل ثابتة .فقبل حرب
امل�ستع ِمر ال�صهيوين
َ
النك�سةّ � ،أطر الفل�سطينيون النظام الإ�رسائيلي كمنظومة �سيطرة م�ؤقتة ،وبنوا
عالقتهم مع الدولة على االنتظار والت�أجيل؛ وبعد احلرب ،ر�أى الفل�سطينيون
يف هذا النظام منظومة قوية ثابتة تفر�ض عليهم االندماج بها .من هنا
عجلت النك�سة يف بناء "�أدبية" ( )Literarityخا�صة بالعربي الإ�رسائيلي،
ّ
و�أبرزت �إىل الواجهة الأدبية جمموعة من الأكادمييني الفل�سطينيني
ور َ�ؤاهم احلداثية من داخل املنظومة الأكادميية
الذين اكت�سبوا معرفتهم ُ
الإ�رسائيلية واخلرباء امل�ست�رشقني(.((1
 -18الناشف ،إسماعيل ،القناع االستعماري ،مركز الدراسات العربية ،قطر ،الطبعة األولى  ،2016ص.120
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ن�شري هنا �إىل عملي َتني ح�صلتا يف �أو�ساط الفل�سطينيني على �أثر النك�سة،
طور الفل�سطينيون
وهما تبدوان للوهلة الأوىل متناق�ض َتني؛ من جهةّ ،
ا�سرتاتيجيات وتكتيكات اندماج يف �أجهزة الدولة ويف منظومتها الأكادميية،
يعبون عن هويتهم الفل�سطينية والعربية ،وم�أ�س�سة
ومن جهة �أخرى� ،أخذوا ّ
وي�ش ّكل الأكادمييون
هذه الهوية عرب ن�شاط جماعي �أكرث
تنظيما من ذي قبلُ .
ً
الفل�سطينيون الذين تخ�ص�صوا يف درا�سة اللغة العربية و�آدابها ،و�شاركوا يف
مثال لهذا التناق�ض :فهم اندجموا يف
ت�أ�سي�س املوقع اجلديد للغة العربيةً ،
الأكادمييا الإ�رسائيلية وتل ّقوا ثقافتهم اللغوية عرب اال�ست�رشاقية ال�صهيونية،
و�رشعوا يف الوقت نف�سه يف الإنتاج الأدبي العربي الفل�سطيني ،من وجهة
نظرهم .نذكر من ه�ؤالء �أمين �إغبارية وتوفيق فيا�ض وعطا اللـه من�صور
وعامر بو �سقيلية وغريهم(.((1
هاتان العمليتان تبلورتا ب�شكلٍ خا�ص يف ال�سنوات التي تلت النك�سة،
وحتديدا يف �أواخر ال�سبعينيات؛ حينذاك ،كان عدد ال ُي�ستهان به من
ً
الأكادمييني الفل�سطينيني قد �أكملوا م�سارهم التعلُّمي يف اجلامعات
الإ�رسائيلية ،وتخ�ص�ص ه�ؤالء يف �أحد �أق�سام اللغة العربية و�آدابها .وبد�أ
وتقد َم يف ُ�سلّم
كثري منهم حياته العملية يف جهاز الرتبية والتعليم العربيَّ ،
الوظائف ملواقع �إدارية وتفتي�شية .و�إىل جانب عملهم هذا ،ا�ستمر بع�ضهم
يف م�سار الدرا�سات العليا لنيل املاج�ستري والدكتوراه .وانق�سمت م�سارات
أ�سا�سا �إىل ثالثة �أنواع رئي�سة:
العمل � ً
• الأول هو العمل يف وزارة الرتبية والتعليم العايل الإ�رسائيلية يف
التفتي�ش وبناء مناهج التعليم باللغة العربية و�آدابها.
حا�ض يف م�ؤ�س�سة �أكادميية عربية.
كم ِ
• الثاين هو وظيفة التدري�س �أو العمل ُ
 -19المصدر نفسه ،ص.94
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• الثالث هو وظيفة يف �إحدى اجلامعات الإ�رسائيلية وهي يف الغالب �إما
جامعة تل �أبيب �أو جامعة حيفا(.((2
عملت هذه املجموعات الثالث على بناء املوقع اجلديد للعربية من
خالل الإنتاج الأدبي ونقده ،وو�ضعت لنف�سها مهمة �إعادة ترتيب الو�ضع
مالئما للحالة امل�ستجدة على الأر�ض� ،أي االحتالل.
الفل�سطيني وجعله
ً
طرف النظام اال�ستعماري ،على اهتمام
وحظي موقع "الو�ساطة" هذا ،بني َ
َ
خا�ص لناحية �صيانته و�إدارته من قبل امل�ستع ِمر ،وتوظيفه لتحويل فعل
اال�ستعمار املناق�ض لل�سياق االجتماعي التاريخي لفل�سطني �إىل جزء من
ذلك ال�سياق.
أفكارا وم�شاعر تت�سم باملحاكاة
لقد �أفرزت هذه الو�ساطة �سلو ًكا و� ً
((2( Mimesis؛ فاملعلم الفل�سطيني املن�ضوي يف �إحدى هذه املجموعات
الثالث يقف يف الو�سط بني �أجهزة �إنتاج املعرفة الإ�رسائيلية وجمموعة
ويفرت�ض به �أن يحاكي معرفة الدولة و�أن يغر�سها يف تالمذته،
التالمذةُ ،
حتى يعمل ه�ؤالء مبوجب قواعد �شعورية تالئم احلد الأدنى من اخلنوع
والوالء لـدولة "�إ�رسائيل".
�سيطرت هذه املحاكاة على اجل�سد املعريف الذي �أنتجه الأكادمييون
الفل�سطينيون يف الكيان الإ�رسائيلي ،وبالتحديد املعرفة التي �أنتجوها
عن اللغة العربية و�آدابها املوجهة �إىل الفل�سطينيني .و�أدى ذلك �إىل �إلزام
الأكادميي الفل�سطيني مبحو ما يعرفه عن اللغة العربية كلغته الأم ،بحيث
تتفعل ثنائية حمو الهوية/اكت�ساب هوية جديدة.
�إذا �أخذنا يف االعتبار املنظومة الأكادميية الإ�رسائيلية التي �أدارت هذه
 -20حمدان ،حسن ،نمط اإلنتاج االستعماري في فلسطين ،دار الفارابي ،بيروت ،الطبعة األولى  ،1990ص .239
Wulf, Christoph, Culture and Society, University of California Press, 1995, p.211.-21
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العملية ،وجدنا يف كل م�ؤ�س�سة �أكادميية رئي�سة جمموعة من الباحثني
الفل�سطينيني الذين يعملون حتت �إ�رشاف باحث �إ�رسائيلي واحد .يف �أواخر
ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينيات ،كان الباحث الإ�رسائيلي �شموئيل موريه
 Shamuel Morehير�أ�س جمموعة من الباحثني الفل�سطينيني يف اجلامعة
العربية يف القد�س ،ويف جامعة تل �أبيب �أدار �سا�سون �سوميخ Sasson
 Somekhاملجموعة الفل�سطينية ،ويف جامعة حيفا � ّأدى دافيد ت�صميح
 David Tsamehهذا الدور(.((2
وكان لدى �سا�سون �سوميخ ثالثة من الطالب الفل�سطينيني :حممود كيال
و�سليمان جربان وحممود غنامي .و�سرنكز على حممود غنامي الذي �أنهى
املاج�ستري ب�إ�رشاف �سوميخ يف العام  ،1982والدكتوراه يف العام ،1990
وحتديدا الفل�سطيني منه ،وقد ن�رش
وهو باحث يف الأدب العربي احلديث،
ً
معظم �أبحاثه الأكادميية يف هيئة نقد �أدبي باللغة العربية يف جمالت �أدبية
توجه من�شوراتها �إىل جمهور القراء الفل�سطينيني .من هنا،
ودور ن�رش حملية ّ
ُتعزى �إىل غنامي م�ساهمة مركزية يف عملية �إن�شاء الو�ساطة يف العربية.
مة
�سا�سون �سوميخ وحممود غنامي و�أكْ َ
د َ

(((2

الو�سطية

العربية

ا�شتهر �سوميخ بكونه مدير املركز الأكادميي الإ�رسائيلي يف القاهرة بني
عامي  1996و ,1998وقد برز ا�سمه يف العامل الأكادميي بعد ن�رش كتابه
عن جنيب حمفوظ ،باالعتماد على �أطروحة الدكتوراه التي �أجنزها يف
جامعة �أك�سفورد(.((2
 -22الناشف ،إسماعيل ،القناع االستعماري ،ص.139
 -23اخترنا تعبير "األكدمة" للداللة على تطويع العربية ودمجها في النظام األكاديمي اإلسرائيلي.
Somekh, Sasson, The Changing Rhythm, Brill, London, 1985, p17. -24
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مل يق�صد �سوميخ يف البداية �أن يدر�س العربية ،فهو �سافر �إىل �إنكلرتا
�ص يف ل�سانيات اللغة العربية� ،إال � ّأن
لدرا�سة الل�سانيات العامة،
وتخ�ص َ
َّ
ووجهه نحو جمال �آخر؛ يف �سريته "�أيام
ّ
تدخل امل�ؤ�س�سة �أزاحه عن طريقه ّ
الهذيان" ،ي�صف ت�سل�سل الأحداث كالآتي" :بعد �شهرين �أو ثالثة يف لندن
جدا من تل �أبيب ،و� ْإن كان فيه الكثري من التغيريات
و�صلني اقرتاح مغر ً
ترك العربية
ترك لندن واالنتقال �إىل �أك�سفوردُ ،
والتنقالت ال�شاقةُ :
والل�سانيات العامة من �أجل بحث الأدب العربي اجلديد؛ اقرتحت جامعة
تل �أبيب تغطية تكاليف احلياة والتعلُّم يف �أك�سفورد حتى انتهاء الدرا�سة،
علي �أن �أُ َع َّي
ويف حال عودتي �إىل البالد بعد ح�صويل على اللقبُ ،عرِ�ض َّ
يف وظيفة ر�سمية يف اجلامعة"(.((2
نفهم من هذا الو�صف للأحداث � ّأن تخ�ص�ص �سوميخ يف الأدب العربي
برناجما
نتج عن حاجات م�ؤ�س�ساتية؛ فجامعة تل �أبيب �أرادت �أن تقيم
ً
للغة العربية و�آدابها وكانت يف حاجة �إىل حما�رضين وباحثني
متخ�ص�صني .و�ش ّكل التوجيه الذي خ�ضع له �سوميخ حمطة مهمة يف
م�سار �إنتاج املعرفة املتعلقة باللغة العربية ،ويف تكوين جهاز �صياغة
(((2
عد جمالت الأدب العربي
القراءة والكتابة الفائ�ضة ال�صهيونية ُ .ت ّ
املوجهة �إىل الفل�سطينيني من �أهم احلقول التي ن�شط فيها �سوميخ ب�صور ٍة
ّ
مثابرة ومتوا�صلة؛ من الأمثلة البارزة على ذلك جملة ال�رشق (هميزراح
بالعربية) التي بد�أت بال�صدور يف العام  ،1970ويذكر �سوميخ يف مقالة
له ُن�رشت يف العام  1979حتت عنوان "القارئ العربي والأدب العربي"
� ّأن "االهتمام الإ�رسائيلي بالعامل العربي� ،سواء على امل�ستوى الأكادميي
جديدا باملرة؛ �إذ � ّإن تاريخ االهتمام طويل
�أو على امل�ستوى العام ،لي�س
ً
 -25سوميخ ،ساسون ،أيام الهذيان ،هكيبوتس همؤوحاد ،تل أبيب ،2008 ،ص( 97بالعبرية).
 -26راجع المقدمة في ما يتعلق بالفائض الصهيوني.
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ري"(.((2
يف هذه البالد ،وهو يعود �إىل ما قبل الدولة بكث ٍ
يعر�ض �سوميخ يف مقالته امل�ؤ�س�سات الأكادميية واملرتجمني و�أنواع
الن�صو�ص التي ُترجمت من العربية �إىل العربية ،وير�سم �صورة �إيجابية
مل�رشوعات الرتجمة التي ت�ساهم ،كما يرى ،يف ربط الثقافات والدول
مييز بني �أنواع خمتلفة من الأدب :الأدب العربي
بع�ضها
ٍ
ببع�ضَ .بيد �أ ّنه ّ
الإن�سانوي الذي يدعم احلركة ال�صهيونية ،والأدب العربي الذي يعار�ض
ككيان احتاليل ا�ستعماري ،بل �إ ّنه
احلركة ال�صهيونية ودولة "�إ�رسائيل"
ٍ
أدبا؛ وهو يف�صل بني هذا النوع من الثقافة الفل�سطينية
ال ُ
يع ّد النوع الثاين � ً
ليدعي �أ ّنه لوال الق�سم العدائي من الفل�سطينيني ،ملا كانت
والثقافة العربيةّ ،
هناك �أي م�شكلة بني العامل العربي و�إ�رسائيل .ومما يكتبه يف مقاله:
أخريا ،وجد النرث الق�ص�صي الأردين والفل�سطيني احلديث َمن ينقله
"و� ً
�إىل العربية .فقد قام الأديب الإ�رسائيلي ،العراقي الأ�صل� ،شمعون بال�ص
 Shimon Plassبرتجمة جمموعة ق�ص�ص �أ�سماها "ق�ص�ص فل�سطينية"
و�ضمت بني د ّفتيها ترجمة عربية خلم�س ع�رشة
�صدرت يف العام ،1975
ّ
ق�صة لأدبا ٍء ينتمون �إىل اجليل ال�سابق و�إىل اجليل احلايل؛ وحتتل الق�ضية
الفل�سطينية يف هذه املجموعة مكان ال�صدارة �إىل حد ظهرت فيه نغمة العداء
والكراهية ب�صور ٍة بارزة ،مع ذلك ف�إ ّنها ال تخلو من الق�ص�ص التي تعالج
م�شكالت املجتمع العربي على �ضف َتي نهر الأردن .من بينها ق�ص�ص الأديبة
�سمرية عزام املليئة باحلنني والأ�شواق ال�شاعرية ال�صادقة� .أما ق�ص�ص
غ�سان كنفاين ،فتغلب عليها الروح الغا�ضبة على احلركة ال�صهيونية وعلى
بع�ض اجلهات العربية التي ا�ستغلت م�أ�ساة الالجئني كدمي ٍة تلهو بها وجتد
مرتجم هذه املجموعة
الرثاء على ح�سابها .وعلى الرغم من اجلهد الذي بذله
ِ
 -27سوميخ ،ساسون ،األدب العربي والقارئ العبري ،الشرق ،العدد ،82ص(19بالعبرية).
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ق�ص�صا ذات م�ستوى فني الئق ،فقد غلبت العدائية على
قدم للقارئ العربي
لي ّ
ُ
ً
(((2
هذه الق�ص�ص وانحدر م�ستواها الفني (با�ستثناء نتاج �سمرية عزام)" .
يبني �سوميخ هنا عالقة �سببية بني حكمه برداءة الأدب الفل�سطيني
عامة ،وبني عداء هذا الأدب وحقده وغ�ضبه جتاه احلركة ال�صهيونية
والكيان الإ�رسائيلي .فالفل�سطينيون بالن�سبة �إليه ال يعرفون كيف يكتبون
راقيا ،ما يعني ،وف ًقا لتحليله ،وجود عالقة جدلية بني الأدب
أدبا
ً
جميل ً
� ً
الرديء ورف�ض ال�صهيونية.
يعد �أدب �سمرية عزام ذا م�ستوى راقٍ لأ ّنها تعالج ق�ضايا
هذا يف حني ّ
احلنني والأ�شواق ال�شاعرية ال�صادقة� ،أي �إ ّنها ،مبعنى �آخر ،ال ت�شغل نف�سها
�سببها امل�رشوع ال�صهيوين .وهذا اخلطاب الذي
بامل�أ�ساة الفل�سطينية التي ّ
يقي�س جودة الأدب بح�سب املوقف من ال�صهيونية هو من �أوجه الفائ�ض
ال�صهيوين قراءة وكتابة.
على �ضوء ما �أوردناه ،ميكننا �أن نعاين �آراء حممود غنامي ،تلميذ
�سوميخ ،ك�أحد �أهم وجوه موقع الو�ساطة العربية يف فل�سطني .فهو �إ�ضافة
�إىل كونه �أحد تالمذة �سا�سون �سوميخ ،يعمل يف جامعة تل �أبيب التي نال
فيها �شهادة الدكتوراه يف العام  .1990ولئن كانت نقطة انطالق �سوميخ
هي الواقع الإ�رسائيلي وموقف الفل�سطينيني جتاهه ،ف� ّإن نقطة انطالق
غنامي هي �إحياء التقاليد العربية الإ�سالمية داخل احلداثة العربية يف
م�رص والعراق وبقية دول العامل العربي ،وذلك يف �سياق اندماجه داخل
ٍ
كباحث.
كطالب ،والح ًقا
الأكادمييا الإ�رسائيلية ،بداية
ٍ
يف مقالة ُن�رشت يف جملة ال�رشق يف العام  1980حتت عنوان

 -28المصدر نفسه.
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"املو�ضوعات االجتماعية يف الق�صة املحلية الق�صرية"( ،((2يتناول
متبنيا ال�رسدية الأكادميية ال�صهيونية
غنامي الق�صة الق�صرية الفل�سطينية،
ً
ال�سائدة حول الأدب الفل�سطيني ،وي�ستعملها ك�إطا ٍر تاريخي نظري لتحليل
جانب مهم من النتاج الأدبي لدى الفل�سطينيني .فهو ينطلق يف مقاله من
ك�شعب له تاريخ
كون نقطة ال�صفر� ،أي البداية ،بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني،
ٍ
وعادات وتقاليد ،هي قيام دولة "�إ�رسائيل".
التوجه الذي
يف�صل الإطار املنهجي ونوع التحليل الذي يعتمدهّ �" :إن
ثم ّ
ّ
تتبناه هذه الدرا�سة يعتمد على حتليل اللغة واملبنى يف الن�ص الأدبي،
ٍ
لهدف لغوي بحت ،بل للك�شف عن الوظيفة
لك ّنه لي�س بحالٍ من الأحوال
والداللة التي حتملها اللغة وينه�ض بها املبنى؛ �إذ � ّإن فهم الأبعاد اللغوية
والعنا�رص البنيوية ي�ساعد م�ساعدة �أكيدة يف فهم امل�ضامني التي يطرحها
العمل الأدبي"(.((3
يتمعن يف املو�ضوعات االجتماعية املختلفة �ضمن حياة
بعد ذلك،
ّ
الفل�سطينيني من خالل الق�صة الق�صرية ،في�ستعر�ض الأر�ض والقرية واحلب
ٍ
كمجاالت متر ب�صدمة التحديث عقب �إن�شاء الكيان الإ�رسائيلي.
واجلن�س
م�سو ًغا اختياره ب�أ ّنها "عمل
ويتناول رواية "املت�شائل" لإميل حبيبي ّ
متميز يخرج بالق�صة املحلية من حملّيتها ويتخطى الأ�سالك ال�شائكة نحو
احلداثة".
يتبي لنا � ّأن الإطار الت�أ�سي�سي الذي يقوم عليه موقع العربية الو�سطية هو
ّ
�إق�صاء الواقع والإعالء من �ش�أن العمل الأدبي مبقدار جتاهله لهذا الواقع،
وعدم حماكاته للم�أ�ساة الفل�سطينية ،والتطلّع �إىل ما هو �أبعد و�أرقى ،كما
يح�صل يف رواية "املت�شائل" حلبيبي؛ مبعنى � ّأن فهم الأدب احلداثي
 -29غنايم ،محمود ،الموضوعات االجتماعية في القصة المحلية القصيرة ،العدد  ،112ص .9
 -30المصدر نفسه.
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حمليته
�سينقذ هذا الأدب من
و�إي�صاله �إىل جمهور القراء الفل�سطيني ُ
ّ
التقليدية باجتاه العاملية.
ي�ضيف غنامي" :تكمن قيمة ال�شخ�صية الرئي�سة يف الق�صة� ،سعيد �أبو النح�س،
ملعا�ش ،ال من
يف كونها تطمح يف نهاية املطاف �إىل الت�سامي فوق الواقع ا ُ
خالل العنف واالنقالب ،بل من خالل االندماج والإيجابية؛ ولعل �أبرز ما
ب ّثه "حبيبي" يف هذه ال�شخ�صية �صفة الهدوء وال�سلمية"(.((3
ي�سري غنامي �إ ًذا ب�رسدية انف�صال الأدب عن الواقع ،من خالل رواية
م�سارين :الأول هو انف�صال الفل�سطينيني يف الكيان
"املت�شائل"� ،ضمن
َ
الإ�رسائيلي عن اجلماعة الفل�سطينية واندماجهم يف النظام ال�صهيوين
بحد ذاته عن الواقع االجتماعي
اال�ستعماري؛ والثاين هو انف�صال الأدب ّ
التاريخي .وبهذا ،ي�صيغ غنامي مبد�أه التاريخي ،ومفاده �أ ّنه كلما ر�أت
جمموعة الفل�سطينيني يف �إ�رسائيل نف�سها عربية �إ�رسائيلية �أكرث� ،أ�صبح
�أدبا�ؤها �أكرث قدرة على �إنتاج �أدب حداثي غري مرتبط بواقعهم اال�ستعماري.
مرحلة الت�سعينيات وما بعدها :العربية بني �أيدي اخلرباء

أمنوذجا
الفل�سطينيني-جممع اللغة العربية �
ً

أخريين تغريات عميقة يف العالقة بني النظام
جرت يف
َ
العقدين ال َ
ٍ
بعمليات اجتماعية
ال�صهيوين والفل�سطينيني .بع�ض هذه التغيريات مرتبط
اقت�صادية عميقة داخل النظام ال�صهيوين نف�سه ،وبع�ضها مرتبط مبجموعة
حتديدا ذوي املواطنة الإ�رسائيلية.
الفل�سطينيني داخل الكيان الإ�رسائيلي،
ً
فل�سطينيا � -
قائما قبل
جمتمعا
ومما ال �شك فيه � ّأن هناك
ً
ً
ً
إ�رسائيليا كان ً
ومعرية وفق �رشوط
حتو ًل غري م�سبوقَ ،
الت�سعينيات ،لك ّنه �شهد بعد ذلك ّ
 -31المصدر نفسه.
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اجتماعية اقت�صادية جديدة مل تكن موجودة حتى ذلك احلني(.((3
التحول،
�ش ّكل �أفول الأيديولوجيا الوطنية الفل�سطينية �أحد �أ�س�س هذا
ّ
تبدى يف عدة جماالت �أبرزها �أ ْك َد َمة الق�ضية الفل�سطينية و�رشوع
الذي ّ
الفل�سطينيني �أنف�سهم ببناء نوع جديد من الذاتية ،وو�ضع مكانة جديدة للغة
فراديا كما كان احلال عليه قبل
العربية ،ب�شكلٍ يو�صف باجلماعي ،ولي�س
ً
ذلك.
ومن �أبرز مظاهر هذه املرحلة �إقامة جممع اللغة العربية يف حيفا يف
ٍ
بهدف
ن�شئ كجمعي ٍة غري ر�سمية يف العام ،((3( 2004
العام  2007بعد �أن �أُ َ
و�صول �إىل اعتبارها لغة ر�سمية يف
معلن هو دعم موقع اللغة العربية
ً
يقدم اللغة العربية ،قراءة وكتابة،
�إ�رسائيل .لكن حقيقة الأمر � ّأن املجمع ّ
كلغة ظل للعربية،
ويفرغها من خمزونها التاريخي وذاكرتها اجلماعية.
ّ

يدعي �سليمان جربان وهو من تالميذ �سا�سون �سوميخ ،الذي اختري
ّ
ليكون رئي�س املجمعّ � ،أن الأخري �أُقيم ليحافظ على خ�صو�صية الفل�سطيني
يف �إ�رسائيل عن طريق االندماج يف �أجهزة امل�ؤ�س�سة الر�سمية�" :إن�شاء
جممع للغة العربية يف �إ�رسائيل كان حلم الكثريين من الأدباء واملثقفني،
�سهل ائتالف عدد كبري من املثقفني الفل�سطينيني على �إن�شائه.
ومل يكن ً
لك ْن ،ها هو اليوم جمعية ر�سمية هدفها رعاية اللغة العربية والعمل على
حمايتها وتطويرها"(.((3
خ�صو�صا �إذا
تتبع �آراء جربان يفيد غري ذلك؛
تلك هي الغاية املعلنة ،لكن ُّ
ً
ما قار ّنا �أقواله يف مرحل َتني :الأوىل مرحلة ما قبل �إن�شاء املجمع ،والثانية

 -32الناشف ،إسماعيل ،حول النظم االستعمارية ،المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية ،2011 ،ص.7
 -33موقع مجمع اللغة العربية في حيفا www.arabicac.com :الدخول بتاريخ .2018/11/3
 -34كلمة أُلقيت خالل المؤتمر األول للغة العربية في حيفا في العام  ،2004منقول من موقع المجمع (مرجع سابق).
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بعده ،مع الأخذ يف احل�سبان � ّأن �إن�شاء املجمع وا�ستمراره يتم يف جزء منه
بتمويلٍ من وجوه عربية مندجمة بالكامل يف املنظومة الر�سمية ال�صهيونية،
�أبرزها غالب جمادلة الذي ت�سلّم من�صب وزير ال�شباب والريا�ضة يف حكومة
�إيهود �أوملرت يف العام .2006
وحتديدا يف بداية الت�سعينيات ،كتب
من مرحلة ما قبل �إن�شاء املجمع،
ً
جربان�" :أنا ال �أرف�ض حماوالت الدولة اليهودية لنيل اال�ستقالل؛ على
العك�س من ذلك� ،أفرح لكل �شعب يحظى باال�ستقالل واحلرية .ما �أكرهه
هو الفكرة التي تقوم عليها احلركة ال�صهيونية ،ومفادها �أ ّنه ُبغية �أن
توجد هذه احلركة وتزدهر ،عليها �إذالل ال�شعب الفل�سطيني وطم�سه و�سلبه
توجه وا�ضح لإعادة ت�صميم
ا�ستقالله"؛ ثم ُي�ضيف" :يبدو يل � ّأن هناك ّ
اللغة العربية يف فل�سطني مبا يجعلها بال لون ،وحتويلها �إىل �شكل دوين
غري �ضار بال�سيا�سة ال�صهيونية"(.((3
التوجه الوا�ضح ،نالحظ التبدل يف املوقف عند جربان يف
مقابل هذا
ّ
فرتة ما بعد �إقامة املجمع� ،إذ يكتب" :علينا االعرتاف ب� ّأن اللغة العربية
فعل �أكرث من العربية ،وباتت �أقرب �إىل العاملية بفعل �سهولة
تطورت ً
ّ
الرتجمة بينها وبني اللغات الأجنبية من حيث امل�صطلحات ومباين
اجلمل .فهي �أكرث طواعية من العربية ،ولقد تخلّ�صت منذ عهد بعيد من
طيعة تكاد
حركات �آخر الكلمة وعالمات الإعراب الأخرى ،فغدت �سهلة ّ
ت�صوغ اجلملة فيها كما ترغب دومنا خوف من الوقوع يف املحظور �أو غري
امل�ألوف كما يف العربية"(.((3
بحد ذاته �إ�شكايل
بادعاء طواعية العربية ،وهو كالم ّ
ال يكتفي جربان ّ
 -35مقال بعنوان "تحويل فلسطين" نُشر ضمن مجموعة مقاالت تحت عنوان "مصير اللغة العربية في فلسطين" ،دار حيفا.2001 ،
 -36جبران ،سليمان ،على هامش التجديد ،منشورات مجمع اللغة العربية ،حيفا.2009 ،
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من الدرجة الأوىل ،لكون هذه اللغة من �أفقر لغات العامل باملفردات وهو
�أمر ال َيخفى على �أي باحثّ � ،إنا يتعدى ال�سياق اللغوي نحو �سياق �إن�ساين
 اجتماعي في�ضيف" :ثم � ّإن الإ�رسائيليني عرفوا كيف يت�صلون بالغرب�شئ
واللغات والثقافات الأجنبية؛ من هنا وجب علينا كفل�سطينيني �أن ُن ْن َ
روابط قوية مع م�ؤ�س�سات اللغة العربية ،مثل �أكادميية اللغة العربية،
ونتطلع �إىل ولوج تلك الأبعاد العاملية"(.((3
يربط جربان �إ ًذا بني االت�صال بالعربية� ،أي �إعادة متو�ضع العربية،
والرقي؛ وهو ي ّتخذ املنظومة الأكادميية الإ�رسائيلية
وبني التقدم ال�رسيع ُّ
القيمني على موقع الو�سطية
�
ً
أمنوذجا للتحديث ،وبات من الوا�ضح �أ ّنه من ّ
العربية ،وهو موقف ال ينبع من انتماء فل�سطيني  -قومي ،بل من قاعدة
احلد الأدنى للوالء جتاه الدولة.
وقفة مع "ر�سمية" اللغة العربية يف الكيان الإ�رسائيلي

بعد �أن ا�ستعر�ضنا موقع العربية يف �أو�ساط الفل�سطينيني ،باعتبارها �أداة
امل�ستعمرين� ،س ُنلقي ال�ضوء على موقعها
ا�ستعمارية موجهة �إىل جمهور
َ
�شمول عن
�سعيا لتكوين �صورة �أكرث
ً
بالن�سبة �إىل اجلمهور الإ�رسائيليً ،
و�ضعها يف الكيان ال�صهيوين.
عد اللغة العربية لغة ذات مكانة ر�سمية يف الكيان الإ�رسائيلي مبوجب
ُت ّ
القرار ال�صادر يف العام � 1922إبان فرتة االنتداب الربيطاين؛ لك ّنها لي�ست
اليوم مطلوبة كماد ٍة يف امتحان �شهادة الدرا�سة الثانوية� .إال � ّأن الأ�صوات
الداعية �إىل �إلغاء هذه املكانة �أو �إ�ضعافها ُترافق الدولة منذ �إن�شائها .يف
العام  ،1949كتب املفت�ش الرئي�سي للتعليم الر�سمي مو�شيه دفنا" :ينبغي
 -37المرجع نفسه.
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الت�شديد على ح�ص�ص الريا�ضة البدنية �أكرث من تعليم اللغة العربية� ،سواء
للإ�رسائيليني �أو العرب ،والأف�ضل �أن يعتادوا هم علينا ويتعلموا العربية...
علينا التحرر من الدونية ال�شتاتية"(.((3
ويف العام  ،1955طالبت النائبة �إ�سرت رازئيل ن�ؤوت ب�إلغاء مكانة
العربية يف الدولة وجعل الكيان الإ�رسائيلي �أحادي اللغة� ،إال � ّأن رئي�س
احلكومة �آنذاك دافيد بن غوريون ،عار�ض تلك اخلطوة بحجة �أ ّنها �ستزيد
من نقمة الفل�سطينيني وباقي العرب على الإ�رسائيليني(.((3
تع َّز َز اجتاه �إ�ضعاف اللغة العربية يف �أو�ساط املواطنني الإ�رسائيليني،
(((4
بدءا من العام  ،2001يف ظل ارتفاع من�سوب
العرب منهم واليهود ً ،
وتفجر انتفا�ضة الأق�صى يف العام
التوتر الفل�سطيني  -الإ�رسائيلي
ّ
2000؛ وطرح النائب ميخائيل كاليرن اقرتاح قانون يف الكني�ست لإلغاء
مكانة العربية(((4؛ وكذلك فعل النواب �أرييه �إلداد يف العام  2005و�آيف
ديخرت يف العام  2011ويرييف ليفني يف العام .((4( 2014
يف �سياق مت�صل� ،أ�شارت �أبحاث �أكادميية كثرية �إىل املكانة املتدنية
للعربية يف �إ�رسائيل ،و�إىل الفارق الكبري يف مكانتها الر�سمية على الورق
ومكانتها يف الواقع .تربز هنا دعوة وزير املعارف �شاي بايرون ،يف
العام � ،2014إىل تقلي�ص مدة تدري�س اللغة العربية يف الو�سط اليهودي
بدل من �أربعة ،مع الإ�شارة �إىل �أ ّنها
وح�رصها يف ثالث �سنوات تعليم فقطً ،
در�س كلغ ٍة �إلزامية يف الأ�سا�سّ � ،إنا كلغ ٍة اختيارية ،بحيث ي�ستطيع
ال ُت َّ
 -38كوفولبيتس ،عمانوئيل ،مشاكل تعليم العربية ،منشورات أكاديمية المعلمين ،1993 ،ص( 18بالعبرية).
 -39بنزيمان ،عوزي ،عرب إسرائيل :مواقفهم وسياستهم ،مطبعة القدس ،1992 ،ص( 155بالعبرية).
 -40ي ّ
ُشكل العرب اإلسرائيليون ما نسبته  %20من مجمل مواطني الكيان.
 -41اقتراح قانون متوافر باللغة العبرية على موقع الكنيست اإلسرائيلي:
www.kenesset.gov.il
 -42المصدر نفسه.
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بدل منها ،وال تتجاوز ن�سبة الذين يدر�سون
التالمذة اختيار الفرن�سية ً
العربية
اختيارا  %4من جمموع التالمذة الإ�رسائيليني(.((4
ً

أ�شخا�صا
مدر�سو اللغة العربية للإ�رسائيليني �
ً
ومن غري املعتاد �أن يكون ّ
ناطقني بها كلغ ٍة �أم ،وذلك يف �إطار منع ا�ستخدامها لتطوير عالقات
در�س بال عاطفة ،يف ظل خوف من
�إيجابية مع العرب؛ فالعربية ُت َّ
ا�ستح�سانها
عر�ض على
ُّ
وحتولها �إىل مقدمة لل�صداقة مع العرب .كما �أ ّنها ُت َ
نحو �سطحي ال يتناول الأدب العربي الكال�سيكي الأ�صيل �أو الفل�سطيني
القومي ،وال ُيقارب جتارب كبار ال�شعراء العرب والفل�سطينيني ،بل ُيكتفى
ٍ
بروايات ب�سيطة وموا�ضيع بعيدة عن واقع احلياة
يف كثري من الأحيان
اليومية(.((4
تعب عن
والالفت هو � ّأن الغالبية العظمى من التالمذة الإ�رسائيليني ال ّ
اهتمام بتعلّم اللغة العربية ،ما خال قلة تبغي تعلّمها من منطلق رغبة
�أداتية هي التج ّند ل�سالح املخابرات ،الأمر الذي يخلق عالقة قوية بني
وحتديدا وحدة اال�ستخبارات
تعليم العربية و�أجهزة الأمن يف الكيان،
ً
الع�سكرية "تيليم" التي تتمثل مهمتها يف التدخل يف حياة الفل�سطينيني
اخلا�صة وعالقاتهم وم�شاكلهم املالية و�أمرا�ضهم ،بهدف امتالك النفوذ
واالبتزاز واال�ضطهاد ال�سيا�سي وجتنيد العمالء ،وحتري�ض الفئات
املختلفة من املجتمع الفل�سطيني بع�ضها على بع�ض(.((4

�رصحت به املديرة العامة لوزارة الرتبية والتعليم يف العام
ولعل ما ّ
 ،2003رونيت تريو�ش ،يخت�رص املوقف التعليمي الر�سمي من اللغة
Mendel, Yonathan, The Creation of Israeli Arabic, Macmillan, London, 2014, p.47. -43
Cook, Jonathan, Israel's Army and Schools, Middle East Eye, September 27, 2015. -44
Mendel, Yonathan, The Creation of Israeli Arabic, p.50. -45
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العربية؛ فقد قالت" :العربية لغة مرتبطة بفئ ٍة �سكانية جتعل حياتنا �صعبة
وتهدد �أمننا .مع ذلكّ � ،إن معرفة الطالب بها ت�ساعدهم على ر�ؤية احلياة
يف �إ�رسائيل من خالل عيون العرب ،وهو �أمر �أ�سا�سي لفهم دوافعهم وا ّتقاء
�أفعالهم"(.((4
بلغ هذا امل�سار ذروته مع �إقرار قانون يهودية الدولة من قبل الكني�ست
ن�ص �رصاحة وللمرة الأوىلّ � ،أن "�أر�ض
يف متوز من العام  ،2018بحيث ّ
�إ�رسائيل هي الأر�ض التاريخية لل�شعب اليهودي" ،و� ّأن "اللغة الر�سمية
الوحيدة هي العربية و� ّأن العربية لغة ذات مكانة خا�صة"ُ ،م�س ِق ًطا الر�سمية
أ�صل عن العربية(.((4
املنقو�صة � ً
� ّإن هذا االجتاه الأكادميي  -الأمني ال�سائد مل مينع ظهور م�ساع حمدودة
لإعادة االعتبار للغة العربية� ،أهمها �إن�شاء جلنة �أور التي فح�صت جوانب
خمتلفة من التمييز �ضد اجلمهور العربي ،وقررت � ّأن االعرتاف الفعلي للدولة
باللغة العربية كلغ ٍة ر�سمية مكتملة املعايري �إىل جانب العربية هو �أحد
احلقوق اجلماعية القليلة التي يتمتع بها املواطنون العرب يف الدولة ،و� ّأن
عدم معاملتهم ك�أبناء جزء من ال�شعب له هويته امل�ستقلة وعاداته اخلا�صة،
يزيد من �شعورهم بال ُغ ْب والإجحاف(.((4
يف املح�صلة ،نرى �إىل �أي مدى مت ت�صميم منهج العربية كلغ ٍة موجهة �إىل
اجلمهور الإ�رسائيلي ،ل ٍ
أهداف �أمنية و�سيا�سية وتعليمية حمددة ،تتالقى مع
خط معرية العربية و�إعادة متو�ضعها يف موقع الو�سطية على يد باحثني
و�أكادمييني فل�سطينيني.

 -46ليف ،آري ،اعرف جيرانك ،هآرتس 26 ،شباط ( .2003بالعبرية).
 -47نص القرار متوافر بالعبرية على موقع الكنيست اإلسرائيلي (مصدر سبق ذكره).
 -48تقرير لجنة أور المنشور في العام  2003بالعبرية.
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اخلامتة

تندرج التغيريات التي مرت بها اللغة العربية يف فل�سطني �ضمن العمليات
جميعا ؛ فا�س ُتهدفت البنية
التحويلية العميقة التي خ�ضع لها الفل�سطينيون
ً
ال�شعورية العامة جتاه النكبة التي ميكن اعتبارها �آخر املحطات التاريخية
ملعظم الفل�سطينيني ،بلحاظ الهوية الفل�سطينية احلقيقية.
هذه التغيريات اعتمدت التدخل املبا�رش لن�سف القدرة على الفقدان،
مبعنى � ّأن �إلغاء ال�شعور اجلماعي بالفقدان الذي تو ّلد يف �أعقاب النكبة كان
رك ًنا �
أ�سا�سيا من �أركان �سيا�سة الدولة ال�صهيونية( .((4وظهر هذا االجتاه
ً
التطويعي على امل�ستويات االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية املختلفة.
ومقو ًما ثاب ًتا
جوهرا
وبعد �أن كانت هوية الفل�سطينيني كجماع ٍة وطنية
ِّ
ً
مبنية لدى
ي�شمل اللغة العربية ك�إحدى عالماته البارزة ،باتت هذه الهوية ّ
جزء وا�سع من ال�شعب الفل�سطيني على مبد�أ احلد الأدنى من الوالء للدولة .يف
هذا ال�سياق ،ظهر منط من فائ�ض القراءة/الكتابة القهرية ،ما �أدى �إىل �إعادة
تتبع هذه
متو�ضع العربية وابتعادها عن اجلوهر الفل�سطيني .لقد حاولنا ّ
وحتديدا يف جريدة "اليوم"
الو�ضعية الو�سطية يف احللبة البنيوية العربية،
ً
وجملة "ال�رشق اجلديد" الل َتني �صدرتا بعد النكبة ،ثم مع الفل�سطينيني
الذين تدرجوا يف اجلامعات الإ�رسائيلية وتولوا منا�صب تعليمية و�أكادميية
فيها ،ال �سيما حممود غنامي و�سليمان جربان تلمي َذي �سا�سون �سوميخ .ومل
ِ
تكتف �أجهزة الدولة مبطالبة الفل�سطينيني ب�إعالن الوالءّ � ،إنا جرى ت�أطري
جديد لهذا الوالء على �أ ّنه نه�ضة فكرية ووطنية .ويف بداية ت�سعينيات القرن
تطور البنى التحتية املادية
املا�ضي تقاطعت عمليات ْ
املعرية هذه مع ّ
امل�ؤ�س�ساتية ف�أُقيم جممع اللغة العربية ،الذي �سعى �إىل ترجمة �أمنوذج اللغة
العربية يف ج�سد العربية الف�صحى.
 -49الناشف ،إسماعيل ،معمارية الفقدان ،دار الفارابي ،بيروت ،الطبعة األولى  ،2016ص.9
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يتبي لنا � ّأن ال�رسدية التاريخية للعربية و�صلت �إىل موقع جمعت فيه
ّ
متنافرين هما طرفا العالقة اال�ستعمارية �أي الفل�سطينيني
متناق�ضني
َ
َ
والإ�رسائيليني ،و�ش ّكلت �أداة يفر�ض النظام ال�صهيوين من خاللها الهوية
العربية الإ�رسائيلية .هذا يف حني يبدو الفل�سطينيون غري قادرين على �إنتاج
بنية فكرية لغوية مقا ِومة ،يف ظل تقهقر الروح الفل�سطينية التي تعر�ضت
ل�سل�سلة هزائم على عدة �صعد .وال �شك يف � ّأن االنق�سام الفل�سطيني وتراجع
الدعم العربي وغياب الر�ؤية املوحدة عند العرب وعند الفل�سطينيني ،كلها
ت�ؤدي �إىل �إمعان الكيان ال�صهيوين يف �أ�رسلة العربية وتفريغها من روحها.
يجدر بالإ�شارة � ّأن هناك مرك َزين مل تقم �أجهزة الدولة ال�صهيونية
ب�إخ�ضاعهما ملبادئ القهرية:
• الأول هو القر�آن الكرمي بو�صفه الن�ص الإ�سالمي املقد�س؛ وهو م�صدر
للت�رشيع والأحداث بالعربية الف�صحى التي لها ت�أثري بالغ على الفل�سطينيني
بو�صفهم جماعة دينية �إ�سالمية .وقد �أُقيمت بنية حتتية مادية يف الدولة
ال�صهيونية بهدف خلق رابط ديني مع الفل�سطينيني ،مثل املحاكم ال�رشعية
الإ�رسائيلية التي ُتدير الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني يف الكيان الإ�رسائيلي،
عي رجال دين �أئمة للم�ساجد(((5؛
ومناهج التعليم الديني الإ�سالمي ،و ُت ّ
بيد �أ ّنه مل حت�صل ن�شاطات ن�صية مرتبطة بالقر�آن وتف�سريه كما حدث يف
مهما من اجلماعة الدينية الإ�سالمية
َ
جمال ال�شعر والأدب .هذا يعني � ّأن ً
جزءا ً
الفل�سطينية ا�ستطاع احلفاظ على ات�صاله مع العربية الف�صحى ذات الهوية
الأ�صيلة.
• الثاين هو الرتابط اللغوي العربي الذي ُتتيحه و�سائل التكنولوجيا
وحتديدا و�سائل التوا�صل االجتماعي ،التي ُت�ش ّكل طريق ات�صال
احلديثة،
ً
عابر للقوميات ،ين ُفذ الفل�سطينيون من خالله �إىل اجلمهور العربي الوا�سع
Eibner, John, The Future of Religious Minorities in the Middle East, Lexington Books, London, 2018, p.23. -50
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رغم الن�شاط الدائم للم�ؤ�س�سات الإ�رسائيلية املخت�صة يف هذا املجال،
ويبقون على ارتباط بالنب�ض القومي املعادي لل�صهيونية؛ غري � ّأن هذا
م�صدرا لإعادة �إنتاج الهوية الفل�سطينية.
عد
الرتابط ال ُي ُّ
ً
�أما املحطة التالية للعربية يف فل�سطني ،ف�سوف تتحدد على �ضوء م�سارات
تاريخية و�سيا�سية واجتماعية مت�شعبة ،تبد�أ مب�ستقبل ال�رصاع العربي
 الإ�رسائيلي ،وموقف الدول العربية من الكيان الإ�رسائيلي ،وم�ستقبلاخلالف الفل�سطيني  -الفل�سطيني .ولعل طريق التحرر� ،إذا ُوجد ،يبد�أ من
حدث خارجي كبري يعك�س مفاعيل الهزائم العربية املتتالية منذ النكبة
وحتى يومنا هذا.
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معضالت سيادة الدولة والقوانين الدولية
والفضاء اإللكتروني
أ.د ميشال نعمة وتانيا نعمة

تقدم التكنولوجيا ،تفقد احلدود الوطنية �أهميتها .وبالتايل ،ي�صبح
مع ّ
من ال�رضوري �إعادة حتديد مفهوم ال�سيادة وبنائها .فاملعلومات يف
الف�ضاء الإلكرتوين مبا يتعلّق باحلكومة ،مت ّكن املواطن من مراقبة الدولة
وتتبعها ب�شكلٍ �أف�ضل .من ناحية �أخرى ،ومع �إن�شاء الف�ضاء الإلكرتوين،
ّ
يقدم الأفراد املزيد من املعلومات حول خياراتهم للحكومة من
قد ّ
خالل اال�ستفتاءات والدرا�سات اال�ستق�صائية .وقد ت�ساعد وظيفة الف�ضاء
الإلكرتوين هذه على �إ�ضفاء ال�رشعية على العمل احلكومي؛ لأ ّنه ميكن
�أن ي�ستند �إىل �أف�ضليات املواطن .لهذا ال�سبب ،قد يزيد ذلك ،التعبري عن
التف�ضيالت الفردية؛ وبالتايل �صورة الدميقراطية التمثيلية.
يف العقود الأخرية ،وخا�صة منذ نهاية احلرب الباردة ،ظهرت �أربعة
حتديات جذرية �أخرى �أمام مفهوم �سيادة الدولة وهي املطالب امل�ستمرة
الدولي ْي ،وتقوي�ض �سلطة
لتقرير امل�صري ،ومفهوم �أو�سع لل�سالم والأمن
َ
الدولة ،والأهمية املتزايدة لل�سيادة ال�شعبية.
معيار ْين
حدة
من نواح كثرية ،تنبع �صعوبة معا�رصة مركزية من تخفيف ّ
َ
فعليا التحدي خالل احلرب الباردة ،وهما حرمة احلدود وعدم
مل يواجها ً
تقريبا ،كان تقرير امل�صري اجلماعي
�رشعية االنف�صال .طوال ن�صف قرن
ً
مقت�رصا على العملية الأولية لإنهاء اال�ستعمار .وكانت احلدود القائمة
ً
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تن�شق منطقة عن الدولة ،حتى لو كان ذلك
م�صونة ،ومل يكن من الوارد �أن
ّ
مبوافقة الدولة الأ�صلية.
عد قاعدة �أ�سا�سية يف القانون الدويل ح�سبما ُيليها ميثاق
ال تزال ال�سيادة ُت ّ
معاك�سا
هام�شيا
الأمم املتحدة .وبالتايل ،ف� ّإن ال�سيادة ب�صفتها موق ًفا
ً
ً
م�صم ًما لتوفري الأ�سا�س القانوين مل�ؤيديها بهدف �إجراء �أنواع
للمعايري،
َّ
خمتلفة من العمليات ال�سيربانية الهجومية ،ال تدخل يف نطاق الت�سامح
القانوين� .إ ّنه نهج جاد ،يعر�ضه حمامون من الدرجة الأوىل ،و ُتدافع عنه على
ما يبدو عدد من الوكاالت احلكومية ،التي متار�س قوة كبرية يف الأو�ساط
الإلكرتونية التنفيذية وال�سيا�ساتية.
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الناتو :منظمة في طور التقادم؟
د.أمني لبوس

التعار�ض مربك بالن�سبة حللف �شمايل الأطل�سي .من ناحية ،هناك
الأعمال امللمو�سة حللف الناتو فهو ما زال يع ّزز وجوده يف دول الأع�ضاء
ينظم مناورات ع�سكرية كبرية ،يواجه تهديدات
الواقعة يف �أوروبا ال�رشقيةّ ،
الإنرتنت والإرهاب ،ين ّفذ مهام التدريب وبناء القدرات يف خمتلف البلدان،
مثل �أفغان�ستان والعراق ،ويتو�سع �أكرث ف�أكرث  -ومن ناحية �أخرى ،هناك
الأدبيات املهيمنة عند ال�سيا�سيني واملثقفني ،وا�صفني الناتو كمنظم ٍة عفا
عليها الزمن ،حيث ت�ستثمر دول الأع�ضاء موارد كبرية يف مقابل حتقيق
نتائج �ضئيلة.
خالل احلرب الباردة ،رمبا كان حلف الناتو غري مدرك لتوقيت الأعمال
العدائية ،لكنه كان يعرف اخل�صم والطبيعة وم�رسح العمليات وطرق
تدخلهم .ولكن بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي ،بد�أ التحالف يواجه حتديات
ّ
تعقيدا و�صعوبة من �أي وقت م�ضى .وبالتايل ،ف�إ ّنه
�أمنية خمتلفة و�أكرث
ً
يواجه حتديات وتهديدات من بلدان اجلنوب وال�رشق ،من اجلهات الفاعلة
احلكومية وغري احلكومية ،ومن القوات الع�سكرية التقليدية والهجمات
الإرهابية �أو ال�سيربانية �أو الهجينة وحتى من احللفاء.
�أظهرت الأزمات يف البلقان و�آ�سيا الو�سطى وال�رشق الأو�سط � ّأن الناتو مل
ح�رصيا يف املنطقة الأوروبية الأطل�سية ،و� ّأن الردع
يعد ب�إمكانه العمل
ً
والدفاع �أ�صبحا �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى .فعلى حدوده ال�رشقية،
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و�ضمتها �إليها ،منتهكة بذلك املعاهدات
غزت رو�سيا �شبه جزيرة القرم
ّ
الدولية كافة .يف الوقت نف�سه ،ويف اجلنوب ،تنت�رش احلروب يف خمتلف
بلدان ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا ،ما �أدى �إىل هجرة غري �رشعية على نطاق
وا�سع �إىل �أوروبا ،و�إىل التحري�ض على �أعمال �إرهابية ار ُتكبت يف دول
التحالف و�أماكن �أخرى� .أما بالن�سبة للواليات املتحدة فقد �أعربت عن
تعد املنظمة غري فاعلة ومكلفة.
رغبتها يف مغادرة احللف ،لأ ّنها ّ
منذ عدة �سنوات ،الناتو ُيعيد ت�صميم ا�سرتاتيجية جديدة للردع والدفاع،
قادرا على
بهدف اال�ستجابة للحاالت الأمنية املتغرية با�ستمرا ٍر ،وليكون
ً
مواجهة كل �أنواع التحديات والتهديدات احلالية وامل�ستقبلية الآتية من �أي
مكان .لهذه الأ�سباب ويف �سياق ي ّت�سم بانخفا�ض ميزانيات الدفاع وتغيري
بالتزام جديد :الت�أكيد على القيام مبهمته
الأولويات ال�سيا�سية ،تعهد الناتو
ٍ
التكيف مع التحديات اجلديدة على ال�ساحة الدولية ،و�أكرث من
الأ�صلية،
ّ
تعقيدا.
ري يف عامل يزداد
ذلك بكث ٍ
ً
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Intellectual warfare
Warfare holds many aspects with various levels that are subject to different
combat means and battlefields. This principle becomes clearer depending on the
length of the war and the intensity of the combat between the fighting parties. These
means and battlefields are not only limited to the material level. They surpass it
to the intellectual level as it becomes a mental battle where thoughts, schemes and
doctrines are at clash.
In other words, confronting and fighting the enemy is not only based on the
readiness of the weapons and fighters and their enthusiasm in the battlefield during
the war and brave resistance in the face of the enemy. Despite the importance of the
previously mentioned, it is not enough unless it is combined with a mental effort
that targets the mind behind the enemy army and forces.
While applying these concepts to our reality in terms of the Israeli enemy, we
realize that during our war, we are in need of brave soldiers who are completely
prepared with their weapons and equipment. We are also in need of bright minds
that dig deep into the Israeli mindset and targets the goals and intentions of this
enemy in addition to determining its weak points in order to use them for the
benefit of this nation. In this frame, it is inevitable to learn the language of the
enemy, as it is the key to all the data and information.
Everything that was previously mentioned is an integral part of the army strategy
and combat doctrine. It is a main side that the command is always paying attention
to during its constant monitoring of the Israeli enemy and its aim to immunize the
military institution from its evil claws. The war is constant and persisting in its
material and mental aspects and the physical and combat capabilities are no less
important than mental capabilities in the honorable journey that Lebanon has been
going through for decades, sturdy in the face of the first enemy, not acknowledging
hesitance nor submission.

Brigadier General Ali Kanso
Director of Orientation
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Introduction
Westphalia treaties in 1648 considerably
changed the landscape of international affairs.
It illustrates among many aspects the start of one
significant track and that is state sovereignty. The
1933 Montevideo Convention(1) defined the state as
territory with undisputable sovereignty. This notion
was constructed into the first chapter of the United
Nations’ charter which says that “the Organization’s
foundation depends on the equal sovereignty of all
its members”. De-facto, state sovereignty became
an important pillar in all global affairs.
Sovereignty involves the allegation that there is no
absolute authority above and beyond the sovereign
state. States must be regarded as independent in all
matters of internal politics and should in principle
1- The Montevideo Convention on the Rights and Duties of States is a treaty signed at
Montevideo, Uruguay, on December 26, 1933, during the Seventh International
Conference of American States. The Convention codifies the declarative theory of
statehood as accepted as part of customary international law.
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be free to determine their own fate within this framework.
External sovereignty is a quality that political societies possess in
the relationship to one another; it is associated with the desire of
a community to control its own direction and politics without
undue interference from other powers(2).
Sovereign states system became entrenched in a complex
of rules that evolved, from the seventeenth century, to secure
the concept of an order of states(3) as an international society of
sovereign states. The emergence of a “society” of states, ﬁrst in
Europe and later across the globe, went hand in hand with a new
conception of international law.
After World War II a new model of international regulation
fully crystallized, the regime of liberal international sovereignty
which can be traced by attempts to extend the processes of
delimiting public power to the international sphere and by
attempts thereafter to transform the meaning of legitimate
political authority from effective control to the maintenance
of basic values that no political agent, whether a representative
of a government or state, should, in principle, be able to
abrogate. Effective power is challenged by the principles of selfdetermination, democracy, and human rights as the proper basis
of sovereignty. In highlighting some of the legal transformations
that have taken place in the domains of military confrontations,
war crimes, human rights, democratic participation, as well as the
environment which underlie this shift. These transformations
have been ushered in with the approval and consent of states, but
the delegation and changes in sovereignty have acquired a status
and momentum of their own.

2- Professor Hinsley's book, first published in 1966, offers a general survey of the history of the theory of
sovereignty, which seeks to illuminate the theory's character and function by stressing the changing social,
political and economic frameworks within and between the political societies in which it has developed.
3- Bull, H. (1977) The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, London: Macmillan.
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The individual and war crimes
The process of the gradual delimitation of state power can be
illustrated further by another strand in international legal thinking
that has overturned the primacy of the state in international law
and buttressed the role of the individual in relation to and with
responsibility for systematic violence against others. In the ﬁrst
instance, by recognizing the legal status of conscientious objection,
many states have acknowledged there are clear occasions when
an individual has a moral obligation beyond that of his or her
obligation as a citizen of a state(4). The refusal to serve in national
armies triggers a claim to a “higher moral court” of rights and
duties.
Such claims are exempliﬁed as well in the changing legal
position of those who are willing to go to war. The recognition
in international law of the offenses of war crimes, genocide, and
crimes against humanity makes clear that acquiescence to the
commands of national leaders will not be considered sufﬁcient
grounds for absolving individual guilt in these cases.
The Rule of Law, which indicates that the state is also subject
to its own laws, is one factor limiting the sovereignty. With the
Rule of Law we limit the internal sovereignty of the state to give
the population more rights and to make them sovereign. This
limitation of sovereignty is actually a measure to protect the
democratic regime. It puts the constitution above the state and
prevents the existence of a dictatorship in society. Additionally,
liberal scholars argue that this rule is not a limitation, but it is a
restoration of the rights of people by making them sovereign.
All of the international law also represents a loss of sovereignty
to one degree or another. For example, the law of diplomatic
immunity means that the police cannot arrest a diplomat for a
common crime. There are many other examples of government
4- Andrew Vincent; Citizenship, poverty and the real will, University of Wales College of Cardiff.
First published: November 1992.
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actions being constrained by international law, especially in the
areas of human rights, environmental law and economic law.
Most of these international laws form actually the basis of a
democratic society. However, nowadays the practical effects of
international law have changed. In the past, the international law
attempted more to strengthen the sovereignty of states rather
than to restrain them(5). Today, it serves as a tool to reduce the
national sovereignty. On the other hand, when we talk about the
effects of international law on sovereignty, we must also consider
the international institutions, which create these laws.
European Union is another international institution, which
has significant effects on the concept of sovereignty. To look
at these effects we must first examine state sovereignty for the
past several hundred years by defining the principle of interstate
relations and the foundation of world order. The concept lies at
the heart of both customary international law and the United
Nations Charter and both remain an essential component for
the maintenance of international peace and security and an
eligible defense of weak states against the strong. At the same
time, the concept has never been as inviolable, either in law or in
practice, as a formal legal definition might imply. According to
former Secretary-General Boutros Boutros-Ghali, "The time of
absolute sovereignty … has passed; its theory was never matched
by reality(6)".
Empirically, sovereignty of weak states has routinely been
violated by the powerful states. In today’s globalizing world,
it is generally recognized that cultural, environmental and
economic influences neither respect borders nor require an
entry visa. The concept of state sovereignty is well entrenched
in legal and political discourse. At the same time, territorial
boundaries have come under stress and have diminished in
5- Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. International Political Science Review / Revue Internationale de
Science Politique, 22(3), 229–251.
6- Taken from: Hobbes, T., & Gaskin, J. C. A. (1998). Leviathan. Oxford: Oxford University Press.
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significance as a result of contemporary international relations.
Not only have technology and communications made borders
permeable, but the political dimensions of internal disorder
and suffering have also often resulted in greater international
disorder. Consequently, perspectives on the range and role of
state sovereignty have, particularly over the past decade, evolved
quickly and substantially.
Political science scholars have repeatedly asserted that few
subjects in international law and international relations are as
sensitive as the notion of sovereignty(7). Steinberger refers to it
in the Encyclopedia of Public International Law as "the most
glittering and controversial notion in the history, doctrine and
practice of international law". On the other hand Margaret
Klemperer(8) sees it as "the one and only organizing principle in
respect of the dry surface of the globe, all that surface now … being
divided among single entities of a sovereign or constitutionally
independent kind". As noted by Falk(9), "There is little neutral
ground when it comes to sovereignty".

Globalization and cyberspace
Globalization and cyberspace brought about limitations
and decline to state sovereignty in the contemporary world.
Conventional studies of interstate relations alone are not enough
anymore to characterize the reality of international relations.
Citizens everywhere are developing and adding new effective
political and economic impacts to the arena of global relations.
Effective international laws and the fact that citizens can
communicate and share information like never before through
the use of cyberspace fuelled by ceaseless global media coverage
that no one state could control.
7- Encyclopedia of public international law : vol. IV.
8- Klemperer, Margaret (2002). "Preserving a lost culture". The Natal Witness, 7 March 2002, p. 11
9- Falk, R. (1969) The Interplay of Westphalian and Charter Conceptions of the International Legal Order. In
R. Falk and C. Black (eds), The Future of the International Legal Order, vol. 1, Princeton, NJ: Princeton
University Press.
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Non-Governmental Organizations (NGOs) also are assuming
over state responsibilities by imposing global decisions similar to
the UN or the International Court of Justice. Notwithstanding,
multinational corporations have grown their power through
providing services states cannot afford to deliver such as capital
flow, bank loans, pharmaceutical health services and cheaper
commodities(10).
The Globalization of markets gave opportunities to companies to
move away from offering personalized goods and now instead are
manufacturing globally standardized products that are advanced,
functional, reliable and low priced. That mass production means
that only global companies will achieve long-term success by
concentrating on what consumers everywhere in the world are
in need for. Multinational companies use high tech production
as a mean to efficiently penetrate the different sectors of global
markets. Global multinational companies’ marketing strategy can
be applied to outreach communication giants such as Facebook,
Google and the Silicon Valley and their way of penetrating the
global markets(11).
In every society, there are certain basic services that are needed
for people’s wellbeing. If governments are not capable of meeting
those needs, they are obligated to accept the help of external
actors to insure state stability, growth and development. This new
imposed reality on states challenges the concept of sovereignty as
having the full right and power of a governing body over itself,
without any interference from outside sources or bodies.

Cyberspace and sovereignty
The official discourse surrounding the Internet, the cyberspace
and its governance is often state-centered. UN Resolution
10- Held, D. and McGrew, A., Goldblatt, D., and Perraton, J. (1999) Global Transformations: Politics, Economics
and Culture. Cambridge: Polity Press.
11- Thompson, G. (2000) Economic Globalization? In D. Held (ed.), A Globalizing World? Culture, Economics
and Politics, London: Routledge.
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68/167(12), envision states as the primary responsible actors
with regard to the respect, assurance and enforcement of fair
cyber practices, while left behind inaudible on the roles and
responsibilities of other institutions and organizations on the
matter. International law is well known in issues similar to this,
that is to say the place of individuals and non-state actors are not
well defined in a realm which by definition concern the conduct
of affairs between nation states. Since the last century, however,
multi-national corporations, non-governmental organizations
and individuals have been assessed as de-facto international legal
entities, notably in the realm of international human rights law
and international criminal law(13).
However, if in the case of international relations this became
possible as a “top-down” development where states were in a
position to “grant” rights in a judicial space created by themselves,
the case of the cyber dimensions presents some thorny
characteristics.
In the dimension of cyberspace, concepts such as coercive
monopoly, territoriality, and order are irrelevant. While
sovereignty of the state dates back to the Seventeen century, those
of the cyberspace are rooted in the Cold War’s technological arm
race between the two superpowers.
The whole current World Wide Web has witnessed its
mainspring within the walls of the American Information
Processing Technique Office. The idea of creating a series
of linked computers which would allow people to access and
share information was born for military objectives(14). From this
12- In December 2013, the United Nations General Assembly adopted resolution 68/167, which expressed deep
concern at the negative impact that surveillance and interception of communications may have on human
rights. The General Assembly affirmed that the rights held by people offline must also be protected online,
and it called upon all States to respect and protect the right to privacy in digital communication.
13- Senese, A., Mossé, M., Kent, G., & Sacquet, M. (2017, October 9). The Internet, private actors and security
challenges. Sciences Po, Paris, France.
14- Kleinrock, L. (2008). History of the Internet and its flexible future. IEEE Wireless Communications, 15(1),
8–18. https://doi.org/10.1109/MWC.2008.4454699
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simple foundational principal, the basis of the new technology
was developed. Universities adopted this principle to connect
research communities, in what is known as host-to-host type of
communication relying on protocol-based networking between
two or more nodules. In this information exchange, the code, the
commands, the algorithms containing the instructions about the
transmission has a role of paramount importance.

The U.S.A. as a case study
The US Department of Justice on April 18, 2019, released
a version of the report submitted by Special Counsel Robert
Mueller about Russia’s interference in the 2016 US presidential
elections(15). The important part of this report presents the
outcome of the investigation into Russia’s involvement in
the election. The report exposes the inability of the American
system to preserve its sovereignty in the nation’s organizational,
legal, and technological preparedness to confront the digital
space that is undermining internally and externally American
sovereignty and the democratic process.
The Mueller Report provides a broad factual basis for
analyzing the 2016 US presidential elections, thus adding to
the data already made public through the three indictments
handed down during the investigation naming Russian officers,
citizens, and institutions; research institute publications; and
books written by former senior members of the US intelligence
and security establishment. Together, the data paint a stark
picture: acting on direct orders from President Vladimir Putin,
Russian intelligence agencies conducted an organized campaign
to influence the presidential election.
To this end, the Russians adopted a multi-faced approach:
organized, systematic activity by their intelligence agencies (led
15- Itai Brun, Tehilla Shwartz Althsuler; The Mueller Report: What it Includes, What it Omits, and What it
Teaches Publication Series: INSS Insight.
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by the GRU), which included hacking computers belonging to
individuals and institutions connected to the Democratic Party
and the Clinton campaign; leaks of obtained information through
websites and media financed by the Russian government, e.g.,
the Russia Today TV network and the Sputnik news agency;
and dissemination of that information on social media using
a massive army of trolls constructed by the Internet Research
Agency over the course of several years and maintained via
stolen profile pictures and fictitious biographies.
The Russians focused on spreading information about a series
of scandals attributed to Clinton, including the “email affair,”
the “Benghazi attack failure scandal,” the “Clinton Family
Foundation contribution scandal,” and her “support for the
Iraq war". The media generated material about the scandals and
the trolls spread them on Facebook, Twitter, YouTube, and
Instagram. The messages were uniform and matched those of
Trump’s campaign: Hillary was corrupt, suffered from mental
and physical ailments, and was connected to radical Islamic
elements. At the same time, certain population segments were
targeted for voter suppression.
The major problem is that currently, in cyberspace, there is
no need to sign an agreement or enter a closed room and sit
around the same table in order to sway public opinion(16).
This is the revolution that the current digital world has made
possible: the ability to affect election results, mostly by means
of social media. Such "virtual conspiracies" to affect elections
can be made between two sides that never meet physically or
even online (such as in chats or emails) and are not connected in
the usual meaning of the word. Activities occurring in various
locations and at various times can simply stem from shared
interests and serve similar goals. It is enough that each side is
16- Cory, N. (2017). The Worst Innovation Mercantilist Policies of 2016. Information Technology and Innovation
Foundation.
Retrieved
from
https://itif.org/publications/2017/01/09/worst-innovation-mercantilistpolicies-2016
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aware of the other’s existence and their shared interests, and
then echoes the messages coming from the other.
Such reverberations can be direct, by making message contents
go viral via sharing to accounts with many followers or through
networks of interconnected accounts, re-tweeting, and sharing to
groups using private messaging programs (WhatsApp, Telegram
Messenger). But it can also be indirect, such as one side using
inflammatory information about the other for a scheme that
“coincidentally” blows up on the same day embarrassing
information is released on one’s partner so as to divert public
attention away from the partner’s humiliation.
Joint influence by means of a “virtual conspiracy” can be
realized both when a foreign campaign and a local campaign work
toward the same goal, and when a partisan campaign and ancillary
entities (NGOs or super PACs) do so. The ability to forge virtual
conspiracies between various players, domestic and foreign, is
thus a new and major feature of today’s world(17). If the Mueller
Report states that there was no criminal influence by Trump
on the election, it is not that such influence wasn’t exerted, but
because it cannot be labeled criminal by current legislation. The
problem is that the lacuna in legislation reflects a much broader
matter related to conceptual, organizational, and technological
gaps.
The Russian campaign in the 2016 US presidential election
came as a shock revelation to the U.S.A. sovereignty. The US
intelligence community identified Russia’s involvement and
apparently did not understand the essence of Russian’s activity, its
goal, and its broader implications. The Americans did not grasp
the idea of a campaign of influence in cyberspace, because the
platforms used to spread the messages, i.e., social media, were
17- Hare, F. (2009). Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges of Cyber Security? 3,
88–105. https://doi.org/10.3233/978-1-60750-060-5-88
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all American, identified with the American ethos of freedom of
expression and information. In their defense, senior figures in
the US intelligence community say that the ban on gathering
information about US citizens made it impossible to understand
the overall picture of Russia’s actions and their ramifications.
But the problem seems to have been more extensive: today, it
is very clear that there was no one in the United States who saw
himself as responsible for foiling the Russian campaign or had
the organizational, conceptual, and technological qualifications to
operate such an effort.

“Code is Law”
Lessig (2000) noted in his famous essay “Code is Law”(18).
Codes denote the very structural design of the cyberspace, as they
contain the rules based on which interactions between servers
and machines function. This way, codes function like the social
norms and the laws which regulate relations between members
of a society derived from the state structure. Thus, we can see
protocols as all powerful “internet laws”, whose importance can
command the type of interaction between not only computers, but
also the actors behind them. Nevertheless, there is one important
disparity we should make between the “normative/legal structural
design” of the social and the cyber worlds and that is the feasibility
to access knowledge.
Not with standing, how do we assess codes and protocols?
The vast majority of internet users hardly know what codes and
protocols are, let alone how they work and what is their content.
Furthermore, this type of information can even be difficult to
attain by closed-source software. Hence, expertise plays a pivotal
role in the cyberspace, which speaks volumes about the challenges
this place on state institutions and administration which often
encounter complications with minor technological modification.
18- Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. Basic Books. Retrieved from http://codev2.cc/download
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States might have represented the most adequate organizational
structure to the capitalist mode of production, the management
of natural resources, and the mobilization of intercommunal and
global violence. However, they are now confronted by hackers,
rootkits and viruses-writers, seemingly more knowledgeable and
better-equipped to act in the cyber-environment.
The Internet world magnifies the importance of actors endowed
with high expertise and quick adaptability as individuals or
groups, at the expenses of complex governmental bureaucracies
resisting change and technological development.
Still, another challenge emerges when we consider some
technological developments which undermine altogether the
important role of the state as the intermediary of social relations.
This is the case of Block-chain technology(19), and as an example
to this is Bitcoins and Bit-nation. What makes Block-chain critical
is the way through which it manages to evade political attempts to
impose the norm of territoriality principles into the cyberspace.
In simple terms, Block-chain can be described as a vast, shared
database of information which is continuously updated, available
and visible by and on each computer device with access to it
(Bagley, 2016). None of these databases is a “copy” and none
of them is the “original” to be preserved somewhere. On the
contrary, millions of computers host the same content, a fact
which surely guarantees for transparency and accessibility.
In this context it is important to elaborate on the landscape of
data. Data is real information which is stored in physical servers in
exact country and under a specific national legislation. Especially
after Edward Snowden’s revelations on U.S.A. domestic and
international surveillance, many states have pushed for a much
stricter regulation of data localization, justifying it by reference
19- Walker, S. (2016, November 17). Russia blocks access to Linkedin over foreign-held data. The Guardian.
Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2016/nov/17/russia-blocks-access-to-linkedin-overforeign-held-data
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to the need of their national security interest and the privacy of
their citizens’ personal information(20).
Data nationalization is particularly attractive for governments;
it supports their idea of sovereignty by plausibly making foreign
intervention and surveillance more difficult, while making it
easier for them to scrutinize their own domestic flow of data.
In the process of governmental protection of information from
being violated by hackers and regimes, important implications
would emerge with regard to central trans-factional institutions
such as the state bureaucracy. This could be explained by using
the Bitcoins phenomenon. Monetary systems are based on trust:
trust on the value of a currency, trust on creditors to reimburse
debts, trust on banks operating transactions on our behalf, trust
on the stability of central banks.
The problem is what would ensue when the whole system is
replaced by a stateless currency created by an algorithm?
What would occur if people start fluctuating between their trust
for central bankers and an immense computer treasury? For a
portion of the population, this feels like a daydream: freedom
from government’s bureaucracy can finally be attained. For
others, this development represents the ultimate madness of
uncertainty. Definitely, governments are not enthusiastic to
see their undisputed right to issue currency being eroded by a
computer(21).

20- Polatin-Reuben, D., & Wright, J. (2014). An Internet with BRICS Characteristics: Data Sovereignty and
the Balkanization of the Internet. Presented at the 4th Workshop on Free and Open Communications on
the Internet, San Diego (CA). Retrieved from https://www.usenix.org/conference/foci14/workshop-program/
presentation/polatin-reuben
21- Higgins, S. (2017, September 28). Russia Likely to Ban Bitcoin Payments, Deputy Finance Minister Says.
Coin Desk. Retrieved from https://www.coindesk.com/russia-likely-ban-bitcoin-payments-deputy-financeminister-says/
Mangoli, D. (2017, October 23). ICO Ban in Japan a “Definite Possibility". CryptoCoinsNews. Retrieved from
https://www.cryptocoinsnews.com/japan-may-no-longer-be-a-safe-haven-for-icos/
Das, S. (2017, October 27). Bitcoin Banned as a Payment Method in Indonesia, Adopters Will Be “Dealt With".
CryptoCoinsNews. Retrieved from https://www.cryptocoinsnews.com/bitcoin-banned-payment-methodadopters-will-dealt-indonesian-central-bank/
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Political Science and technology
By looking at International Technology as a source of disorder
leading to instability and an obstacle to be dealt with, states
and traditional scholars alike miss the fundamental differences
between the cyberspace and the international arena.
Traditional political scientists at large perceive of technology
and the cyberspace as developments threatening the established
order. Cyberspace is a phenomenon that states feel the need to
be disciplined or exploit it in their favor. In his famous “Abiding
Sovereignty” Krasner(22) mentions cyber only in relation to
cybercrime and potential criminal activities; Hare(23) defends
borders as useful constructs in the field of cyber relations.
Jensen(24) and Shen(25) both understand cyber sovereignty as the
need to impose national sovereignty on cyber actors.
The new dimension introduced by the Internet revolution is
one where territoriality, nationality, laws, monopolies and war
make little sense.
Agents in the cyberspace find themselves in a state-of-nature
condition, in a cyber polity-in-the-making where reciprocal
actions have still not evolved into mature cooperation.
Cyberspace activists consider that states co-exist with a
multiplicity of actors in a way which is far from our classical
understandings of hierarchy and legitimacy, which instead are
continuously questioned and overturned. Thus, interaction is
not thoroughly institutionalized, coercion is not centralized,
and laws, norms and “cyber consciousness” are barely present.
The idea of a “cyber social contract” is absent, and it is not
22- Krasner, S. D. (2001). Abiding Sovereignty. International Political Science Review / Revue Internationale de
Science Politique, 22(3), 229–251.
23- Hare, F. (2009). Borders in Cyberspace: Can Sovereignty Adapt to the Challenges of Cyber Security? 3,
88–105. https://doi.org/10.3233/978-1-60750-060-5-88
24- Jensen, E. (2014). Cyber Sovereignty: The Way Ahead. Texas International Law Journal 50, 275–304.
25- Shen, Y. (2016). Cyber Sovereignty and the Governance of Global Cyberspace. Chinese Political Science
Review, 1(1), 81–93.
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expected to be imposed by governments. In fact, states are
one among the many potential “citizens” of the cyberspace.
The required initiative to sustain order is the realization of the
disadvantages coming from the collective “abuse” of our natural
freedoms and the willingness to partly renounce them for the
sake of living in a functioning society. Thus, unless a Cyber
Sovereign able to guarantee and uphold the rights of all its
members is established, each actor is set to violate the freedoms
of the others. This fact explains our difficulty in understanding
the awkward positions of companies like Facebook and
Microsoft vis-à-vis powerful nation state, and vice versa when
it comes to data protection and surveillance.
Those that support cyberspace freedom assert that just like
different organisms in nature function in different ways, the
Cyber Sovereign would not need to function in the same way
as modern nation states: regulated codes could perform the
role of laws; institutionalized cooperation between the public,
private and corporate sectors could represent a viable branch of
“government”; decision-making processes could take advantage
of the great opportunity the Internet offers with regard to direct
democracy; and so on. “A new, revolutionary conception and
practice of sovereignty will need to be combined by an agreeable
style of governance which, indeed, will not emerge in the near
future but will take time to be institutionalized and legitimized
just as modern states did in the past(26)".
There is no certainty when it comes to the future of the
cyberspace and that of state sovereignty specifically when
national borders are underscored in the ever-changing global
system.

26- Ibid
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Cyberspace and loopholes in law
Two Tallinn Manual groups of experts explored applicability
of state sovereignty to cyberspace operations between 2009 and
2017. The first concluded in Rule 1 of the 2013 Tallinn Manual
that “A State may exercise control over cyber infrastructure and
activities within its sovereign territory".
An important part of what Tallinn manual explored is the right
of state sovereignty and to legally assess this right within the
existing international law(27). As an example they elaborated on
cases where a cyber operation by a State directed against cyber
infrastructure located in another State may causes damage and
thus violate the latter’s sovereignty. In other words, a cyber
operation causing physical damage to either governmental or
private cyber infrastructure violates the sovereignty of the state
into which it is conducted and accordingly amounts to a breach
of international law. As such, it opens the door to the taking of
countermeasures in response.
The other group of experts who prepared Tallinn Manual
2.0 between 2013 and 2017 examined the mutual impact
of cyberspace on sovereignty and visa-versa. They issued a
statement: “A State must not conduct cyber operations that
violate the sovereignty of another State". With respect to remotely
conducted cyber operations, they concurred that whether
sovereignty has been violated depends on: (a) The degree of
infringement upon the target State’s territorial integrity; and (b)
whether there has been an interference with or usurpation of
27- On this topic see below references;
1. "The Tallinn Manual". Ccdcoe.org. Archived from the original on 2013-04-24. Retrieved 2013-04-20.
2. Boyle, Ashley (2012-09-24). "International law takes on cyber: significant challenges ahead". Thehill.com.
Retrieved 2013-04-20.
3. "Security Think Tank Analyzes How International Law Applies to Cyber War". SecurityWeek.Com. 2012-0904. Retrieved 2013-04-20.
4. "Politics". Mother Jones. Retrieved 2013-04-20.
5. Nakashima, Ellen (2013-03-10). "In cyberwarfare, rules of engagement still hard to define". Articles.
washingtonpost.com. Retrieved 2013-04-20.
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inherently governmental functions. The first notion is based on
the premise that a State controls access to its sovereign territory,
and the second notion is based on the sovereign right of a state to
exercise within its territory ‘to the exclusion of any other State,
its legal right to function as a sovereign state’.
On the other hand there is still a gray area on whether a
counter response is legally appropriate by the “injured” state
that would be unlawful but for the fact that they are designed
to put an end to the “responsible” state’s unlawful conduct, in
this case a sovereignty violation. The experts agreed that only
cyber operations conducted by, or attributable to, states violate
the prohibition, although they acknowledged that there is an
“embryonic view” that non-state actors may do so as well.
Since sovereignty is a primary rule of international law, the
initiator of violation damaging cyber operations, including those
that interfere in a relatively permanent way with the functionality
of the targeted cyber infrastructure, qualify as a crime violation,
although agreement could not be reached on the precise scope of
the concept of loss of functionality.
The Tallinn Manual groups’ experts who were willing to
characterize as violations of sovereignty cyber operations falling
below the threshold of loss of functionality extended a number
of possibilities. These included, but were not limited to, a cyber
operation causing cyber infrastructure or programs to operate
differently; altering or deleting data stored in cyber infrastructure
without causing physical or functional consequences, as described
above; emplacing malware into a system; installing backdoors;
and causing a temporary, but significant, loss of functionality,
as in the case of a major DDoS operation. (DDoS is short for
Distributed Denial of Service). DDoS is a type of DOS attack
where multiple compromised systems, which are often infected
with a Trojan, are used to target a single system causing a Denial
of Service (DoS) attack).
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Remarkably, all of the various interpretations of the sovereignty
rule looked to the same justification, “the object and purpose of
the principle of sovereignty that affords states the full control
over access to and activities on their territory". This comes at
a time when ambiguity still prevails with regard to the notion
of "inherently governmental function". Some functions are
obviously inherently governmental in nature, such as conducting
elections, collecting taxes, and national defense. But beyond these
self-evident examples, the universe of inherently governmental
functions becomes less clear.
However, sovereignty is both a principle of international law
from which certain rules, such as the prohibition of intervention
into the external or internal affairs of other states, derive, and a
primary rule of international law susceptible to violation. That is
why the challenge is to identify the sorts of cyber operations that
cross the violation line. While there was agreement that cyber
espionage, in light of extensive state practice to the contrary,
does not, per se, violate sovereignty and that damaging cyber
operations do, between these extremes the proposed law remains
unsettled.
Moreover, coercion requires that the cyber operation in
question be designed to compel the target state to take an action
it would not normally take or to refrain from one in which it
would otherwise engage. Merely malicious, disruptive or criminal
cyber operations generally would not satisfy this criterion. Such
operations therefore would have to rise to the level of a cyber use
of force under Article 2(4) of the UN Charter (and customary
law) to constitute an unlawful act. Unfortunately, the only
consensus regarding the use of force threshold is that destructive
operations qualify. This is problematic because, at least for the
present, the uncertainty of law surrounding the notion of the
use of force has been persistent with respect to cyber operations
below its far-reaching edge.
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There is now a general trend among states to see law and
state practice as indicative that sovereignty serves as a principle
of international law that guides state interactions. However,
it is not by itself a binding rule that dictates results under
international law. While this principle of sovereignty, including
territorial sovereignty, should factor into the conduct of every
cyber operation, it does not establish a block against individual
or collective state cyber operations that affect cyberinfrastructure
within another state, provided that the effects do not rise to the
level of an unlawful use of force or an unlawful intervention.
Political science scholars have repeatedly asserted that since
the rise of the modern nation-state, countries have applied the
doctrine of sovereignty in different ways, at times developing
specific international law regimes tailored to the particular
circumstances. But they argued that, as yet, rules of international
law that address remotely conducted cyber intrusions have yet to
emerge from the principle of sovereignty, as has happened, for
instance, in the laws covering rights to open seas and air space
domains.

Conclusion
National borders are losing their importance, so the redefinition
and reconstruction of the concept of sovereignty becomes a
necessity. Information in the cyberspace about the government
enables the citizen to watch the state. The citizen can keep
better track of government. On the other hand, with creation
of cyberspace individuals may provide more information about
their preferences to government through referenda and surveys.
This function of cyberspace may serve to legitimize government
action; because it can be based on citizen preferences. Therefore,
this may increase the expression of individual preferences; thus
an image of representative democracy.
In recent decades, and particularly since the end of the Cold War,
four more radical challenges to the notion of state sovereignty
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have emerged: continuing demands for self-determination, a
broadened conception of international peace and security, the
undermining of state authority, and the increasing importance of
popular sovereignty.
In many ways, a central contemporary difficulty arises from
the softening of two norms that had been virtually unchallenged
during the Cold War, the inviolability of borders and the
illegitimacy of secession. For almost half a century, collective selfdetermination was limited to the initial process of decolonization.
Existing borders were inviolable, and it was unthinkable that an
area of a state would secede, even with the consent of the original
state.
Sovereignty, still, is considered as a primary rule in international
law as dictated by the charter of the United Nations. Thus
sovereignty as a counter-normative fringe position designed to
afford its proponents the legal basis for conducting various types
of offensive cyber operations is not within legal toleration. It is a
serious approach, proffered by first-rate lawyers and apparently
championed by a number of government agencies that exercise
significant power in cyber operational and policy circles. And, a
rule of sovereignty, as distinct from a principle, has the potential
for sometimes being an obstacle to achieving vital national security
interests, such as defense against terrorism, stopping the spread of
weapons of mass destruction, and ensuring adequate intelligence
as to the capabilities and intentions of hostile states.
But what is cyber law(28)? Some see it as a process to legally
regulate cyber activities to go along in responding to the sovereignty
as principle. Scholars on this topic outlined contemporary
assessments of sovereignty as applied to cyberspace. There is
ample evidence that the prevailing view is that sovereignty is a
primary rule of law and one applicable to cyber activities. This
being so, it seemingly is not the only stance. The other stance
take one of two alternative approaches in order to keep the rule
28- Michael N. Schmitt and Liis Vihul; But what is cyber law? Texas Law Review Volume 95 - Issue 7.
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of sovereignty from acting as an unacceptable barrier to cyber
operations that might be necessary to safeguard a state’s national
security interests.
It is widely recognized that states have unquestioned authority
to prohibit espionage within their territory under their domestic
laws, but it is also widely recognized that international law does
not prohibit espionage. States have long engaged in espionage
operations that involve undisclosed entry and activities within
the territory of other states, subject only to the risk of diplomatic
consequences or the exercise of domestic jurisdiction over
intelligence operatives if discovered and caught.
Not with standing, the differences in how sovereignty is reflected
in international law with respect to the domains of space, air, and
the seas further supports the view that sovereignty is a principle,
subject to adjustment depending on the domain and the practical
imperatives of states rather than a hard and fast rule. For instance,
in the case of the space domain, objects in orbit are beyond the
territorial claims of any nation, and outer space, including outer
space above another state’s territory, is available for exploitation
by all.
Within this framework, it is understood that espionage may violate
international law only when the modalities employed otherwise
constitute a violation of a specific provision of international law,
such as an unlawful intervention or a prohibited use of force. Thus
states conduct intelligence activities in and through cyberspace,
and generally, to the extent that cyber operations resemble
traditional intelligence and counter-intelligence activities.
The fact that states have developed vastly different regimes to
govern the air, space, and maritime domains underscores the
fallacy of a universal rule of sovereignty with a clear application
to the domain of cyberspace. The principle of sovereignty is
universal, but its application to the unique particularities of the
cyberspace domain remains for states to determine through state
practice and/or the development of treaty rules.
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Introduction
La divergence est déroutante entre, d’une
part, les actions concrètes de l’OTAN – celle
d’une organisation qui renforce sa présence dans
les États membres situés à l’est de l’Europe, qui
organise de très grandes manœuvres militaires,
qui lutte contre les cyber menaces et le terrorisme,
qui accomplit des missions d’instruction et de
consolidation capacitaire dans différents pays
comme l’Afghanistan et l’Iraq et qui s’élargit de
plus en plus – et, d’autre part, la littérature qui
prédomine chez les politiques et intellectuels,
décrivant l’OTAN comme une organisation
désuète, dont les états membres investissent de
grandes ressources en échange de résultats minimes.
Pendant la Guerre froide, le procédé était
relativement facile. L’OTAN méconnaissait peutêtre le moment du début des hostilités, mais elle
connaissait, l’adversaire, la nature, le théâtre
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d’opérations et les modalités de leur intervention. Aujourd'hui,
l'Alliance se trouve face à des problèmes de sécurité différents,
plus complexes, change de nature et est plus ardue que jamais.
Ainsi, elle se retrouve confrontée à des défis et à des menaces
provenant des pays du Sud et de l’Est, d'acteurs étatiques
et non étatiques, de forces militaires conventionnelles et
d'attaques terroristes, cyber ou hybrides et même des alliées.
Les crises survenues dans les Balkans, en Asie centrale et
au Moyen-Orient ont montré que l’OTAN ne pouvait plus
s’occuper exclusivement de la région euro-atlantique et
elle lui apparaît que la dissuasion et la défense conservent
plus que jamais leur importance. La Russie a envahi et
annexé la péninsule de Crimée, violant ainsi tous les traités
internationaux, a intervenu dans l'est de l'Ukraine et mène des
activités militaires provocatrices près des frontières de l’OTAN.
Simultanément à cela, au sud, la situation de guerre dans
différents pays du Moyen-Orient et en Afrique s’installe,
entraîne des pertes en vies humaines, nourrit l’immigration à
très grande échelle vers l’Europe et incite aux actes terroristes
perpétrés dans les pays de l'Alliance et ailleurs. Même au
niveau des alliées, les pays membres de l’OTAN doutent de
la solidité de l’engagement du Président Trump vis-à-vis de
l’organisation, qui a exprimé son désir de quitter l’Alliance,
car il trouvait que cette organisation est obsolète, coûteuse
pour les Etats Unis et que son pays devrait s’en retirer.
L'Alliance, aujourd’hui, doit être capable de confronter
tous les types de défis et de menaces actuels et futurs, d'où
qu'ils viennent. Voilà pourquoi elle redessine une nouvelle
stratégie de dissuasion et de défense, pour répondre à
des situations de sécurité qui changent constamment.
Ainsi, dans un contexte marqué par la baisse
des budgets de défense et l’évolution des priorités
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politiques, l’OTAN a pris un nouvel engagement:
accomplir sa mission originelle, et bien plus encore.
Dans un monde de plus en plus complexe l’OTAN est
toujours utile, elle remplit ses fonctions stabilisatrices, et
comment peut-elle faire face aux défis. Dans cet article on
va traiter plusieurs points dont les relations avec la Russie et
les Etats Unis du président Trump et les nouvelles stratégies
qui sont mises en place pour faire face aux défis et comment
s’adapter aux nouveaux enjeux sur la scène internationale.

1- Un bref historique
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)(1)
dans son article 5 du traité détermine les termes de
l’engagement de défense collective: «une attaque armée
contre l’une ou plusieurs [des parties] survenant en Europe
ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque
dirigée contre toutes les parties». Le premier document
stratégique de l'OTAN à être ratifié par le Conseil de
l'Atlantique Nord est le «Concept stratégique de la défense
de la zone de l'Atlantique Nord» (DC 6/1), du 6 janvier
1950. Il s'agit du premier concept stratégique de l'Alliance(2).
Ce document définit le rôle principal de l'OTAN qui est de
dissuader les agressions et d’engager les forces de l’OTAN
si une attaque est lancée. Ce document met également
en exergue l’infériorité numérique des forces militaires
conventionnelles par rapport à l'URSS et la dépendance
par rapport aux capacités nucléaires des États-Unis (3).
1- Le traité qui a mis en place l’organisation est signé à Washington le 4 avril 1949 par douze pays: Belgique,
Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Etats-Unis et
Canada.
2- Le concept stratégique est un document officiel qui décrit la nature et l'objectif immuables de l'OTAN ainsi
que ses tâches de sécurité fondamentales.
3- Le DC 6/1 stipule que l'Alliance doit assurer la possibilité de procéder rapidement à des bombardements
stratégiques comportant l'utilisation de tous les engins sans exception.
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L'invasion en juin 1950 de la Corée du Sud par l’armée
nord-coréenne, a eu un impact sur l'organisation et sa
pensée stratégique. Cette guerre pousse le Conseil de
l'Atlantique Nord à repenser sa structure en créant le 26
septembre 1950, une force militaire intégrée placée sous un
commandement centralisé. Cette guerre a également soulevée
la problématique, de la nécessité de l’engagement de l'OTAN
dans une «stratégie vers l'avant», c’est-à-dire d’avancer les
lignes de défenses de l’Europe occidentale aussi loin vers l'est
en intégrant la République Fédérale d'Allemagne à l’OTAN
(chose faite le 6 mai 1955), alors que quelques années plus
tôt, le premier Secrétaire général – britannique – de l’Alliance,
Lord Ismay lança la formule germanophobe qui résuma la
triple fonction de l’OTAN qui est «garder les Russes dehors,
les Américains dedans, et les Allemands à terre» (keep the
Russians out, the Americans in, and the Germans down).
La deuxième directive stratégique signée à Paris en 1952 définit
l'objectif stratégique d'ensemble de l'OTAN qui est d'assurer
la défense de la zone OTAN et de détruire la volonté et les
moyens de l’URSS et de ses pays satellites de faire la guerre.
Ainsi, les Etats Unis du président Eisenhower décident de
baser plus leur politique de défense en Europe sur l’éventuelle
utilisation des armes nucléaires pour faire face à la supériorité
numérique en arme conventionnelle du bloc de l’ Est. Cette
politique du «New Look» offre une efficacité accrue sur le
plan militaire sans accroissement des dépenses de défense.
L’OTAN prône la stratégie «représailles massives»(4), qui
constitue un élément clé de la nouvelle stratégie de l’OTAN.
Elle n’accepte pas la notion de guerre limitée avec l’URSS,
elle considère que toutes activités hostiles même limitées
de la part de l’URSS nécessiteront l’utilisation de toutes les
armes et de toutes les forces à la disposition de l’OTAN.
4- Cette doctrine nucléaire extrêmement rigide avait un principe simple: toute attaque contre un pays membre de
l'OTAN par l'Union soviétique l'exposerait à des représailles nucléaires massives, sans préavis et sans retenue.
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Une série d’événements internationaux remettent en
cause la stratégie de représailles massives de l’Alliance
et les Américains commencent à préconiser pour
l’OTAN une stratégie de «riposte graduée»(5) qui offre les
avantages de la souplesse quant à la riposte de l'OTAN
en cas d’agression ou menace pour la souveraineté ou
l'indépendance de l'un quelconque de ses pays membres.
Dans la guerre froide, l'Otan a pleinement assuré son rôle
"stabilisateur". Au-delà des clauses du traité, l'alliance a
renforcé la coopération entre les Etats membres, a développé
une culture commune entre leurs gouvernants et a pacifié
les rapports entre les alliées surtout après l’intégration de
l’Allemagne fédérale, l’ancien ennemi dans l’alliance et qui
devient l'Etat-frontière de l'Occident avec le bloc de l’Est.
L'Otan est passée durant les années de la guerre froide
d’une organisation de défense collective à une communauté
de sécurité, animée de valeurs communes(6) et la paix a été
maintenue en Europe, sans recourir au moindre acte de guerre.

2- La fin de la guerre froide: une nouvelle
stratégie pour l’OTAN
L’effondrement de l’URSS et la dissolution du pacte de
Varsovie mettaient fin à la menace russe et transformaient la
situation politique en Europe et la situation militaire générale.
Pratiquement tous les pays qui étaient en confrontation avec
l’OTAN ont abandonné toute hostilité idéologique à l’égard
de l’Ouest. Les pessimistes des deux côtés de l’atlantique
pensaient que l’OTAN est devenue stratégiquement inutile
et politiquement inacceptable. Les Européens comme les
5- La doctrine McNamara ou doctrine de la riposte graduée apparue en 1962, elle définit que l'arme nucléaire
américaine pourra être utilisée de manière graduée (avec plus ou moins de puissance) suivant le niveau de
menace présent.
6- Malgré les désaccords qui surgissent, comme par exemple avec la France du général De Gaulle, le Portugal de
la "révolution des œillets" et la Grèce suspecte l'alliance d'avoir été l’acteur invisible du coup d'Etat d'Athènes
en 1967 et de l'invasion militaire de de Chypre à l'été 1974.
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Américains en avaient moins besoin les uns des autres car ils
considéraient qu’il n’y avait plus de menace directe qui pèse sur
l’Europe, que la scène européenne n’avait plus d’intérêt pour les
États-Unis et que l’éventualité perspective d’une attaque surprise
devenait une hypothèse d’école, et donc la difficulté de justifier
l’existence d’une alliance militaire a perdu sa raison d’être.
Les européens débattaient les questions relatives à l’extension
des missions et l’élargissement de l’OTAN, qui dissoudrait sa
fonction centrale de défense. Pour les Anglais, toute extension
des compétences et élargissement signifieraient une baisse de
cohésion et moins de solidarité. Les Américains s’alliaient au
début sur la position anglaise, mais en 1994 et sous la pression
des pays de l’Est de l’Europe, les Etats Unis se sont engagés dans
la voie de l’élargissement. Fin 1994, les Etats Unis ont mis en
place un programme de coopération- le Partenariat pour la paixafin de permettre aux pays participants d'établir une relation
individuelle avec l'OTAN, en établissant leurs propres priorités
en matière de coopération et en déterminant les progrès qu'ils
souhaitent réaliser, et à quel rythme(7). Ce programme avait
comme objectif l’adhésion des pays de l’Est, il offrait une véritable
coopération militaire paneuropéenne, développait des relations
militaires avec des pays qui avaient toujours été neutres, comme
la Suède, et même il offrait des liens militaires avec la Russie. Il
avait permis l’adhésion de plusieurs pays d’Europe centrale mais
en même temps, il a jeté un froid entre l’OTAN et la Russie.
Donc, l’effondrement de l’URSS, pousse l’OTAN à s’engager
dans la réorganisation de ses structures, la révision de sa
doctrine et de ses concepts et de mettre en place de nouveaux
partenariats. Mais, la sécurité des pays membres reste l'objectif
principal de l'OTAN et l’Alliance a mis l’objectif de travailler
dans le sens d’un affermissement et d'un élargissement de
la sécurité pour le continent européen tout entier et mena
des changements considérables en ce qui concerne ses
7- Le partenariat pour la paix, mise à jour le 22 juin 2017, https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_50349.
htm
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forces intégrées. Elle a perfectionné le niveau de préparation
des forces, leur mobilité et leur aptitude d'adaptation aux
différentes situations et à plusieurs théâtres d’opérations.
La convergence des intérêts entre les Européens qui voulaient le
maintien d’une présence militaire américaine en Europe qui est au
cœur du «couplage» stratégique, et les États-Unis qui semblaient
avoir une vision avant tout politique de l’avenir de l’Alliance
a fait évoluer l’Alliance sans rupture et l’organisation acquière
de nouvelles missions sans abandonner sa fonction première.
Les Etats membres de l'OTAN, en 1997, commencent à
réexaminer et actualiser le concept stratégique de 1991(8),
afin d’intégrer les changements survenus en Europe tout en
confirmant l'attachement de l'Alliance à la défense collective et
aux liens transatlantiques. Cette nouvelle version est adoptée
au Sommet de Washington en avril 1999. Ce concept insiste
sur les liens transatlantiques, le maintien de capacités militaires
efficaces, la prévention des conflits et la gestion des crises, ainsi
que sur le partenariat, la coopération et le dialogue avec tous
les pays, l'élargissement, qui confirme la volonté de l’alliance
d’ouvrir l’adhésion à des nouveaux pays et enfin le concept
insiste sur la maîtrise des armements et fixe des orientations
pour les forces de l'Alliance en mettant en place des capacités
militaires nécessaires pour l'exécution de toute la gamme des
missions de l'OTAN , de la défense collective aux opérations de
soutien de la paix et à d'autres opérations de réponse aux crises.
2.1 L’OTAN: des modifications dans les missions
Après la chute de l’URSS, l’OTAN mute et devient un
outil pour l’ONU et les Etats-Unis dans le domaine de la
sécurité collective et le maintien de la paix, alors que pendant
la guerre froide l’OTAN était une alliance exclusivement
défensive et qui n’avait pas participé à une seule action militaire.
8- Le Concept Stratégique de 1991 réaffirme le caractère défensif de l’Alliance et la volonté de ses membres de
sauvegarder leur sécurité, leur souveraineté et leur intégrité territoriale, https://www.nato.int/cps/fr/natohq/
official_texts_23847.htm, 07 Nov. 1991, mis à jour le 02-09-009.
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Le 28 février 1994, l’OTAN mène sa première action
offensive dans l’ex-yougoslavie en abattant quatre avions
serbes au-dessus de la Bosnie dans le cadre de la «no fly zone»
décrétée par l’ONU. Même une opération militaire avait eu
lieu fin aout 1995. L’opération «Force délibérée» déclenchée
contre les Serbes de Bosnie qui a duré trois semaines et a
permis de détruire une grande partie de l’appareil militaire
du général Mladic(9), ainsi que des infrastructures de la
région contrôlée par les Serbes après les accords de Dayton
Pour garantir l’exécution des termes des accords de Dayton,
20.000 GI’s et 40.000 soldats d’autres pays allaient être
déployés en Bosnie et aux alentours, dans le cadre de la force
IFOR qui remplaça les forces de l’ONU. Ce déploiement est
la première opération de maintien de la paix de l'OTAN qui
montre la volonté de l’Alliance de jouer un rôle fondamental
dans la mise en œuvre de l’Accord de paix et prouve que
les Etats membres sont capables d’adapter les missions de
l’OTAN à des nouvelles priorités et menaces internationales.
En mars 1999, l’opération «Force alliée» de l’OTAN se
passe de toute autorisation de l’ONU pour frapper Belgrade
et le Kosovo. Après cette intervention les alliés ont mis en
place un nouveau concept qui permet à l’OTAN d’intervenir
«hors zone» atlantique et donc de faire face aux risques et
menaces partout dans le monde. L’opération KFOR dure
toujours afin de maintenir un environnement sûr et sécurisé
et qui permet aux citoyens kosovars la liberté de mouvement.
Prenant acte des évolutions de son environnement de sécurité
et des missions qui lui sont confiées, l’Alliance adapte ses moyens
d’actions. Les pays membres décident en 2002, au Sommet de
Prague, de créer la Force de réaction de l’OTAN (NRF), force
multinationale de 25 000 militaires, elle est dotée de composantes
en alerte rapide, capable de se déployer rapidement avec leurs
9- Le Gal Mladic a été le commandant en chef de l'armée de la République serbe de Bosnie (VRS) pendant la
guerre de Bosnie entre 1992 et 1995. Il est reconnu coupable de génocide par le TPIY.
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équipements pour répondre à des menaces ou bien pour mener
des opérations de gestion de crises. La structure des forces à la
disposition de l’Otan se divise alors en deux: l’une prête à se
déployer très rapidement (la FRO) et l’autre prête au déploiement
à moyen et à long terme. Egalement durant ce sommet, les pays
membres décident de mettre fin à la division géographique de la
structure de commandement entre le théâtre centre-européen
et méditerranéen d’une part, et l’Atlantique d’autre part afin
de rationaliser et de moderniser les structures militaires.
En Afghanistan, l’OTAN prend en 2003 le commandement de
la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) dans le
cadre de la résolution 1386 du Conseil de Sécurité des Nations
Unies. Cette mission constitue l’engagement opérationnel le
plus important de l’histoire de l’Alliance (jusqu’à 51 Alliés et
partenaires y ont contribué). L’OTAN assura la coordination
et la planification de ses actions. Principalement la mission de
l’OTAN avait comme objectif de sécuriser la capitale Kaboul
et ses environs, mais avec le temps, la FIAS a vu son mandat
opérationnel s’élargir, avec le commandement en juillet 2006
de la zone Sud alors tenue par les Américains. Une nouvelle
mission a été confiée à l’OTAN, elle fournit l’assistance, le
conseil et la formation aux institutions de sécurité afghanes. Elle
soutient la planification, la programmation et la budgétisation,
garantit la transparence, incite aux respects des principes
de l’état de droit et de la bonne gouvernance, et assure la
formation et le recrutement du personnel civil et militaire. La
mission de l’OTAN en Afghanistan constitue l’opération extra
européenne la plus importante de l’Alliance à ce jour, avec plus
de 16 000 personnels civils et militaires déployés en Afghanistan.

3- Les défis de l’OTAN
3.1 Les menaces stratégiques du flanc oriental
Sur son front de l’est, l’OTAN doit faire face à une Russie
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beaucoup plus déterminée à revenir sur le devant de la scène
internationale et en particulier sur le théâtre européen. Les
relations entre l’OTAN et la Russie ont rarement été aussi
mauvaises, l’annexion russe de la Crimée au printemps 2014 ainsi
que l’ appui de la Russie aux séparatistes ukrainiens ont revivifié
la potentialité d’une guerre en Europe et le risque de l’utilisation
par la Russie des capacités de déni d’accès/déni de zone (A2/AD)
afin de perturber, voire de bloquer, la liberté de mouvements
des troupes alliées dans ses propres territoires ou espaces
maritimes et de procédés hybrides contre des États membres de
l’organisation. L’OTAN a-t-elle la capacité et la mobilité militaires
nécessaires pour stopper une attaque de très grande ampleur? Et
l’organisation en est-elle capable de riposter avec des moyens
appropriés aux tactiques hybrides qui seraient éventuellement
utilisés par la Russie? Avec la démonstration de force affichée
pendant l’exercice militaire Vostok 2018(10) la Russie se montre
de plus en plus déterminée à changer les règles du jeu et il est
clair que les manœuvres militaires russes, de par leur envergure
et leur intensité, tant en Méditerranée que dans la partie orientale
de l’État russe, tendent fortement à envoyer un nombre de
messages de puissance et de préparation hautement significatifs.
Pour la Russie le temps est révolu, elle est militairement plus
puissante et n’a plus de complexe de mener des excursions
militaires à l’extérieur de ses frontières. Cela s’inscrit dans le
cadre de la déclaration du porte-parole par intérim de l’OTAN,
Dylan White, peu après que le ministère de la défense russe ait
annoncé le début de Vostok-2018: «nous observons depuis un
certain temps… la Russie est plus «sûre d’elle» …elle augmente
son «budget de défense» et renforce sa «présence militaire»(11) …!
Déjà depuis 2005, et spécialement après l’intervention russe
en Ossétie du Sud, Moscou a mis en place un programme
10- Des exercices militaires, les plus vastes de l'histoire de la Russie, mobiliseront près de 300 000 soldats avec une
participation de la chine et la Mongolie.
11- Mahran Nizar Ghatrouf traduit par Rania Tahar, 18-09-018,Les manœuvres en «Méditerranée» et
«Vostok-2018» constituent-elles des messages géopolitiques russes ? https://reseauinternational.net/lesmanoeuvres-en-mediterranee-et-vostok-2018-constituent-elles-des-messages-geopolitiques-russes/
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de modernisation de l’outil militaire dans le but d’améliorer
ses capacités. La Russie s’est penchée spécialement sur le
développement des capacités d’A2/AD et elle a travaillé sur
le développement des outils pour mener à bien une guerre
hybride empêchant ainsi une riposte conventionnelle de
l’OTAN face à ses interventions dans son «voisinage proche».
En déployant des missiles de longue portée anti-aériens, antinavires et surface-surface dans ses «bastions» sur la péninsule
de Kola, dans l’Arctique, dans l’enclave de Kaliningrad, en
Crimée et, dans une certaine mesure, en Syrie, la Russie peut
désormais nier aux forces de l’OTAN l’utilisation de vastes
zones maritimes et aériennes autour, et même à l’intérieur, du
territoire de l’Alliance(12) ce qui peut inciter Moscou à adopter
une attitude beaucoup plus belliqueuse particulièrement contre
des pays membres de l’OTAN dans son voisinage proche
avec l’utilisation de procédés «hybrides»(13). Parallèlement, la
Russie a, par des canaux médiatiques variés, mis en place des
campagnes de désinformation pour introduire la discorde
entre les États membres de l’Alliance et à les plonger dans la
confusion en utilisant à très grande échelle le cyberespace
3.2 Défis sur la frontière Sud de l’Alliance
Les pays de l’OTAN sont confrontés à des attentats,
crises humanitaires et une immigration incontrôlée et
illégale en provenance du Sud. «L’instabilité et les crises
qui persistent à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord alimentent le terrorisme. Elles favorisent également
la migration irrégulière et la traite des êtres humains. La
guerre en Syrie a des impacts directs sur la stabilité de la
région et sur la sécurité de l’Alliance dans son ensemble (14)».
12- Hugo Meijer, Les défis stratégiques de l’OTAN dans la perspective du sommet de Varsovie,06-07-016,http://
www.sciencespo.fr/ceri/fr/content/les-defis-strategiques-de-l-otan-dans-la-perspective-du-sommet-devarsovie
13- Dans la « guerre hybride », l’adversaire combine des approches différentes (conventionnelles, irrégulières,
etc.)
14- Déclaration d’ouverture du sommet de l’Otan, 11-07-018, https://www.voltairenet.org/article201992.html
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Effectivement, l’effondrement de l’Etat Islamique a réduit le
nombre d’attentats terroristes mais a crée une nouvelle menace
terroriste matérialisée par le retour des combattants dans leurs
pays d’origine et la formation des cellules dormantes prêtes à
exécuter des actes terroristes. Ils ont obtenu une expérience
militaire, acquis une formation idéologique et ont noué des
contacts avec des radicaux islamiques du monde entier.
Egalement, L’Afrique du Nord reste une «zone d’origine
et de transit» pour les migrants et les réfugiés d’Afrique
subsaharienne et du Proche-Orient malgré que le nombre
de migrants venant d’Afrique du Nord et traversant la
Méditerranée pour gagner l’Europe a beaucoup diminué,
puisqu’il est passé d’un pic de plus d’un million de
migrants (2015) à 172 324 en 2017 et 139 300 en 2018(15).
En Afrique, le djihadisme s’est longtemps concentré sur le
Sahel, qui est la région située immédiatement au sud du Sahara,
mais, ces dernières années, le champ géographique des actions
violentes s’est étendu et le rayon d’action de leurs auteurs s’est
allongé: en 2016, des attentats ont été commis en Côte d’Ivoire
et au Burkina Faso, tandis que des arrestations avaient lieu
en Guinée, en Guinée-Bissau et au Sénégal dans le contexte
d’opérations antiterroristes. Le nombre de pays africains
connaissant «des activités soutenues de groupes islamistes armés
» est passé de cinq à douze entre 2010 et 2017, tandis que celui
des actions violentes menées par des djihadistes sur le continent
augmentait de plus de 300 % durant la même période(16).
La mauvaise situation économique, le chômage élevé, la
corruption dans les institutions et l’absence des services publics
paraissent eux aussi parmi les principales sources de radicalisation
15- Julio Miranda Calha, sécurité et stabilité en Afrique : défis et priorités, projet de rapport général, Commission
Politique,02-04-019, https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2019-04/083%20
PC%2019%20F%20-%20SECURITE%20ET%20STABILITE%20EN%20AFRIQUE.pdf
16- Idem
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sur le continent. L’OTAN doit lutter sérieusement contre le
djihadisme en provenance des pays subsahariens. Les groupes
radicaux africains professent une idéologie formellement antioccidentale et focalisent leurs attaques sur des objectifs reliés à
l’Occident. L’indifférence des pays membres à la recrudescence de
ces groupes terroristes dans cette région, risque de permettre aux
extrémistes de prendre de l’ampleur jusqu’au moment où les forces
occidentales seront forcées d’intervenir directement sur le terrain.
Egalement, l’immigration clandestine et la traite des êtres
humains posent de sérieux problèmes pour les pays membres
de l’OTAN particulièrement les pays du Sud de l’OTAN.
L’arrivée massive des réfugiés et des migrants en 2015 et 2016
a démontré la vulnérabilité des frontières sud de l’Alliance.
3.3 Le retrait des États-Unis de l’OTAN: un cauchemar
pour l’Alliance
Depuis l’élection du président Donald Trump, l’Otan fait face
à nouveau défi : un président américain profondément persuadé
que l’Organisation est un gouffre économique et inutile pour son
pays. Le président américain a fait entendre à plusieurs reprises
que son pays pourraient refuser de défendre des alliés européens
qui ne veulent pas «régler leurs factures» ou d’acheter certains
matériels militaires fabriqués aux Etats Unis. Pour le président
Trump il y a deux problèmes avec l’Otan. Le premier concerne
l’efficacité présente de l’Alliance, le président la trouve “obsolète”
car elle se focalise que sur la menace russe, alors qu’elle devra
s’intéresser au terrorisme. Le deuxième est d’ordre financier:
pour le président américain, les Etats Unis paient trop par rapport
aux autres Etats membres(17), ainsi il critique la contribution
inférieure à 2% du PIB des États membres. Déjà, l’ancien
secrétaire à la Défense Robert Gates, a critiqué le fait que l’OTAN
se transforme en «une alliance à deux vitesses [divisée] entre ceux
17- Jade Toussay, que sont devenues les menaces de Trump, le 03-04-019 https://www.huffingtonpost.fr/entry/
que-sont-devenues-les-menaces-de-trump-otan_fr_5ca35163e4b04693a9478b37
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qui ont la capacité et la volonté de payer le coût des engagements
de l’Alliance, et ceux qui, tout en appréciant les avantages de
l’adhésion à l’OTAN […] ne veulent pas partager les risques
et les coûts. […] C’est inadmissible et implique la possibilité
très réelle de l’insignifiance militaire collective de l’OTAN(18)»
Par ailleurs le président américain préfère les accords
bilatéraux entre les pays et dénonce les organisations
multilatérales qu’il trouve coûteuses et inefficaces. Les ÉtatsUnis préfèrent travailler bilatéralement avec les Etats européens
de leur choix, plutôt que de traiter avec une organisation de
29 pays membres fonctionnant sur la règle du consensus.
Mais l’enjeu principal reste la stratégie américaine de pivot
vers l’Asie du Sud Est et donc le nouveau positionnement
politique américain envers l’Europe est l’expression d’un
changement plus fondamental dans la distribution mondiale
de la puissance et la vision du monde de l’Amérique. Pour les
Etats Unis, la Chine devient l’adversaire stratégique principal
dans la compétition entre grandes puissances, loin devant la
Russie, ainsi le Président américain concentrera toutes ses
attentions sur l’Asie et l’Amérique latine que sur l’Europe.

4- L’OTAN est prête à répondre aux différents
défis!
4.1 Vers une politique de partenariats
A- Le Partenariat pour la paix
En 2011, les ministres des Affaires Etrangères ont mis en place
une nouvelle politique de partenariat qui permet à tous les
partenaires, qu'il s'agisse de partenaires euro-atlantiques, de pays
du Dialogue méditerranéen ou de l’Initiative de coopération
d’Istanbul, ou encore de partenaires mondiaux, d'accéder à toutes
les activités et les exercices de coopération qui étaient avant affectés

18- Hugo Meijer, Les défis stratégiques de l’OTAN dans la perspective du sommet de Varsovie,op.cit
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uniquement aux partenaires faisant partie du PPP(19). Les pays
membres révisent constamment la structure de commandement,
ils mettent en place suite au sommet de Bruxelles de 2018 une
nouvelle architecture qui se focalise sur la défense collective
et la gestion des crises et la sécurité coopérative. La structure
de commandement se répartit entre le Commandement
opérationnel (ACO) et un nouveau Commandement Allié
pour la Transformation (ACT). ACT qui a pour rôle de mener
l’ajustement de la structure militaire, des forces, des capacités et de
la doctrine de l’OTAN. Ce Commandement est particulièrement
chargé de bien veiller sur l’application de l’initiative de «Défense
intelligente» lancée en 2012 et qui introduit «la coopération
dans la façon de concevoir la création des capacités de défense
modernes dont l’Alliance aura besoin à l'avenir(20)» d’une manière
plus économique, active et harmonieuse. Cette nouvelle culture
de coopération engage les pays membres à mieux collaborer au
niveau de conception, d’achat, d’exploitation et de préservation
des capacités militaires nécessaires à la réalisation des fonctions
fondamentales de l'Alliance telles que déterminées dans le
concept stratégique de l’OTAN. «Il s’agit donc d’harmoniser
les besoins, de mutualiser et de partager les capacités, de définir
des priorités et de mieux coordonner les efforts de chacun»(21).
Egalement, les structures civiles ont été reformées. Les
Etats membres décident de regrouper lors du sommet
de Lisbonne, les quatorze agences de l’OTAN dans trois
organisations principales afin d’en améliorer l’efficacité.
En 2012 l’OTAN a créé une organisation qui a pour tâche
l’acquisition, une deuxième a pour rôle le soutien et une
troisième est chargée de communications et d’informations.
B- L’OTAN et l’UE: un partenariat stratégique
L’Union Européenne et l’OTAN se composent en grande
19- Idem
20- https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_84268.htm
21- Idem
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partie des mêmes États et partagent les mêmes valeurs. L’UE
institutionnalise ses relations avec l’OTAN en 2001 en faveur
d’une implication européenne accrue dans le domaine de la
défense. Les deux organisations font face aux mêmes enjeux
stratégiques et défis auxquels elles étaient confrontées à l’est
et au sud. Elles coopèrent dans divers domaines, tels que la
gestion et la prévention des crises et des conflits et l’appui
des opérations menées par l’UE. La déclaration OTAN-UE
sur la politique européenne de sécurité et de défense (PESD),
adoptée en 2002, a déterminé les principes politiques sur
lesquels se basent la relation, et elle a affirmé l'accès certain
de l'UE à des dispositions de planification de l'OTAN pour
ses propres opérations militaires. En 2010, au sommet de
Lisbonne, les pays membres de l’OTAN ont souligné qu’ils
étaient résolus à consolider le partenariat stratégique avec l’UE.
À Varsovie, en juillet 2016, l’UE et l’OTAN listent les axes
dans lesquels elles souhaitaient accroitre leur collaboration(22).
Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN
ont ensuite entériné, en décembre 2016, soixante-quatorze
mesures visant à faire avancer la coopération entre l'OTAN et
l'UE. Ses mesures portent essentiellement sur l’amélioration
de la résilience face aux menaces hybrides, l’échange des
informations sur les cybers menaces, la mobilité militaire, le
partage d’informations concernant la lutte contre le terrorisme.
C- Lutte contre la traite des êtres humains en
Méditerranée
En février 2016, l’OTAN décide de déployer des navires
de guerre en mer Égée pour porter une aide à la Grèce
et la Turquie pour couper les voies de la traite des êtres
humains de l’immigration clandestine et de la piraterie. Les
navires de l’OTAN assurent la reconnaissance, le suivi et
la surveillance des embarcations traversant illégalement.
22- Les axes sont : lutte contre les menaces hybrides, accroissement de la résilience, renforcement des capacités de
défense, cyberdéfense, sûreté maritime, exercices, etc..
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En octobre de la même année, l’OTAN a décidé de poursuivre
son opération en mer Égée, et de mettre en place une nouvelle
opération. Le «Sea Guardian», avait pour objectif d’assister
logistiquement l’opération Sophia de l’UE(23) en Méditerranée
centrale. Pour remplir cette opération l’OTAN déploie
des bâtiments de guerres et des avions de reconnaissances.
D- L’UE et l’OTAN des partenaires sur tous les théâtres
d’Opérations, du Balkans occidentaux à l’Afghanistan
La gestion de crise et les opérations constituent les domaines
clés de la coopération OTAN-UE, et qui se concrétisent
vraiment dans les Balkans occidentaux et en Afghanistan.
En juillet 2003, l’UE et l’OTAN ont publié une «approche
concertée pour les Balkans occidentaux». Ce document
identifie les axes de la coopération et se focalise sur la vision
commune des deux organisations et sur leur résolution
partagée à établir la stabilité dans les Balkans Occidentaux.
En 2003, l’opération Concordia, dirigée par l’UE, a succédé
à l’opération Allied Harmony dirigée par l’OTAN dans l’exRépublique yougoslave de Macédoine pour stabiliser la région.
L’opération Concordia, qui s’est terminée en décembre
2003, était une mission de maintien de la paix de l'Union
européenne (UE) en République de Macédoine. L'UE a
déployé environ 300 soldats pour assurer la sécurité des
observateurs de l'UE et de l'OSCE qui supervisent la mise en
œuvre des accords d'Ohrid(24), au cours de cette opération,
des moyens de l’OTAN ont été mis à la disposition de l’UE.
En 2004, après l’accomplissement de la mission de la Force
de stabilisation (SFOR) menée par l’OTAN en BosnieHerzégovine, l’UE prend le relais et déclenche l’opération
EUFOR Althea, qui s’inscrit dans le cadre des arrangements
23- L'opération Sophia, vise en principe à lutter contre le trafic d'êtres humains entre l'Afrique et l'Europe.
24- Les accords d'Ohrid sont les accords de paix signés par la Macédoine et les représentants Albanais le 13 août
2001
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«Berlin»(25), en profitant de l’expertise de planification et des
capacités de l’OTAN. Au Kosovo, la force de maintien de la
paix de l’OTAN (KFOR) coopère de près sur le terrain avec
la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au
Kosovo (EULEX), pour renforcer l’État de droit, notamment
dans ses aspects policiers, judiciaires et douaniers(26).
En Afghanistan, la Mission Resolute Support menée par
l’OTAN collabore avec la mission «État de droit» de l’UE
(EUPOL). Des conseillers d’EUPOL ont aidé à réformer
la justice et à développer la police civile. Par ailleurs,
L’UE a financé des projets civils dans le cadre des équipes
de reconstruction provinciales gérés par l’OTAN qui
étaient mis sous la direction d’un pays membre de l’UE.
En Afrique, les deux organisations ont mis aussi à la
disposition de la mission de l’Union africaine au Darfour
(Soudan), des avions de transport. Depuis septembre 2008,
des navires de guerre de l’OTAN et de l’UE sont déployés
côte à côte (respectivement dans le cadre des opérations
Ocean Shield et EUNAVFOR Atalanta), avec d’autres acteurs,
au large de la Somalie, pour protéger les routes maritimes
en luttant contre la piraterie qui sévisse dans la région.
E- Collaborations politiques et lutte contre le
terrorisme et la prolifération des ADM
Les deux organisations travaillent ensemble sur plusieurs
questions notamment celles qui touchent à la sécurité en
Europe et l’espace immédiat de l’Europe. Depuis la crise en
Ukraine et l’intervention des troupes russes dans ce pays,
l’UE et l’Otan se consultent et coordonnent les démarches et
essayent d’avoir des positions communes en particulier celles
concernant la Russie afin d’assurer la complémentarité de
25- L'accord Berlin Plus est un ensemble d'accords conclus entre l'OTAN et l'UE le 16 décembre 2002. Il permet
à l'UE de profiter de certains des moyens militaires de l'OTAN dans le cadre de ses propres opérations de
maintien de la paix.
26- https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160712_1607-factsheet-nato-eu-fr.pdf
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leurs messages et de leurs décisions. Les consultations entre
l’OTAN et l’UE portent aussi sur le changement de la situation
dans les Balkans occidentaux, en Libye et au Proche-Orient.
Par ailleurs, les deux organisations sont déterminées à lutter
contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction
massive (ADM). Les deux organisations échangent les
informations et travaillent sur la protection des européens contre
les attaques chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires.
En coopérant ensemble les deux organisations peuvent
se compléter et donc se renforcer mutuellement pour
mieux affronter les défis et les dangers qui les guettent.

5- Une meilleure défense à l’Est
L’OTAN après l’annexion de la Crimée en 2014 a réagi rapidement
en réorganisant sa force de réaction, la NRF, en mettant en place un
plan d’action «réactivité» (RAP). Elle a procédé à l’augmentation
des effectifs de cette force en la portant à 40 000 personnes, en lui
donnant les moyens de faire face à des évènements imprévus et la
rendre plus adaptable et flexible, de manière à pouvoir procéder
à des consolidations rapides et à en garantir la mobilité. Le RAP
a mis en place également, une force opérationnelle interarmée
d’élites, qui serait capable de déployer très rapidement (entre
deux et sept jours) 5 000 militaires à la périphérie de l’Alliance(27).
En 2016, l’OTAN au cours du sommet de Varsovie renforce
sa présence en Pologne, dans les pays baltes et en mer Noire.
Ces initiatives de l’OTAN indiquent trois choses. Premièrement,
elles confirment la solidarité de l’Alliance avec un rôle capital du
Canada et des Etats Unis, face à l’attitude agressive de la Russie et
aux menaces qu’elle fait peser sur la région. Deuxièmement, elles
interprètent la résolution de l’OTAN à dissuader des agressions
27- Joseph Day, renforcer la dissuasion de l’OTAN a l’Est, Rapport général, Commission de la défense et de
la sécurité, https://www.nato-pa.int/download-file?filename=sites/default/files/2018-12/2018%20-%20
DISSUASION%20DE%20L%27OTAN%20-%20RAPPORT%20DAY%20-%20168%20DSC%2018%20
F%20fin.pdf
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à venir en dotant le continent de dispositions plus puissantes.
Et dernièrement, elles montrent que l’OTAN est déterminée
à empêcher d’éventuelles agressions limitées dans la région.
5-1 La consolidation des relations transatlantiques de
l’OTAN: intérêts communs pour tous les pays membres
Il est clair que l’Alliance transatlantique est bénéfique
pour l’Europe et pour les Etats Unis. Tout d’abord sur
le plan économique, la stabilité en Europe a des effets
positifs et bénéfiques sur l’économie américaine compte
tenu de l’interdépendance des économies transatlantiques.
Le système d’alliance des États-Unis, le plus important
au monde, constitue une base importante pour l’hégémonie
américaine. Les alliés américains estiment que leur alliance
avec Washington renforce leur sécurité. Pourtant, l’hégémonie
américaine ne peut exister sans le système d’alliance. En ce sens, les
États-Unis ont autant besoin de leurs alliés que ceux-ci ont besoin
des États-Unis. Les pays européens sont susceptibles de faire des
concessions sur les exigences strictes de Trump, mais cela va
gâcher l’alliance. En fait, ce sont les alliés américains qui ont cajolé
Washington au point de l’amener à devenir si insolents aujourd’hui.
L’OTAN s’est transformée et tout particulièrement après
l’effondrement de l’URSS en une organisation transatlantique
exécutant des missions globales sur des différents théâtres
d’opérations. Elle préserve la paix sur le continent européen en
empêchant toutes tentatives de déclencher des guerres classiques
majeures. Une guerre conventionnelle à grande échelle peut
coûter les États-Unis plus de 2 500 milliards de dollars par an(28).
Par ailleurs, L’OTAN peut mettre à la disposition des Etats Unis
des forces armées très importantes. Les membres non américains
de l'OTAN comptent 1 857 000 militaires en activité et 1 232
28- David Wemer, Here's Why the United States Needs NATO, JULY 5, 2018, Atlantico Council https://www.
atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/here-s-why-the-united-states-needs-nato
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290 réservistes(29). Les Etats Unis dans sa stratégie de dissuasion
utilisent le territoire européen comme une base pour son bouclier
anti missile qui vise à empêcher les attaques nucléaires contre
les territoires américains et européens et des bases militaires,
qui aident à la projection des forces américaines et de répondre
très rapidement à des crises. Depuis l’effondrement de l’URSS,
l’Alliance a mené treize missions permettant de partager le
fardeau financier entre les Etats de deux côtés de l’Atlantique,
les Alliés ont fourni des milliers de militaires dans le cadre de la
force internationale d’assistance en Afghanistan ce qui a permis
aux Etats Unis d’économiser 49 milliards de dollars en 2011(30).
Les alliés de l'OTAN ont fourni des milliers de soldats à la
Force internationale d'assistance à la sécurité en Afghanistan,
dont 38 000 en 2011, permettant aux États-Unis d'économiser
49 milliards de dollars cette année-là. L'opération en Afghanistan
a été la première et la seule fois où l'engagement de défense
mutuelle de l'OTAN a été invoqué. Par ailleurs, les Européens
conduisent de plus en plus des opérations en cas de crise dans leur
voisinage. Cela a été le cas en Libye en 2011, lorsque les Nations
unies ont autorisé l’OTAN à lancer l’opération Unified Protector
pour faire respecter un embargo sur les livraisons d’armes et
d’établir une zone d’interdiction de vol et pour protéger la
population civile libyenne. La plupart des navires utilisés pour
l’application de l’embargo étaient européens ou canadiens.
Les avantages que tire l’Europe de l’Alliance et de l’apport
des Etats-Unis à celle-ci sont considérables. L’OTAN a
participé à l’instauration d’une période de paix en Europe,
et même lorsque le conflit Yougoslave éclata, les portées
du conflit ont été délimitées dans l’espace et le temps.
Les Etats Unis ont toujours indiqué qu’ils entendaient
jouer tout leur rôle de garant de la sécurité de l’Europe, tout
29- Idem
30- Idem
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en soulignant qu’aussi longtemps que les armes nucléaires
existeraient, celles des Alliés continueraient à servir de
garantie ultime, individuelle ou collective(31). Ainsi, les
Etats-Unis ont mis à la disposition des Alliés la partie la
plus importante des troupes, de même que les matériels
indispensables dans différentes opérations de l’OTAN.
Grâce à l’Alliance, les Européens jouissent aussi du poids
diplomatique, militaire et économique des Etats-Unis,
de leurs forces politiques et militaires, d’une aptitude de
recherche de renseignements sans équivaux. Pour Olivier
Kempf, les Européens "ne souhaitent nullement renoncer
à une protection américaine qui nous permet de profiter de
l’assurance d’une protection extérieure, tout en leur permettant
de faire des économies dans le domaine de la défense"(32).

Conclusion
En soixante-dix ans d’activité, l’OTAN a surmonté de
nombreuses crises, de Suez en 1956 aux désaccords sur le
mode de financement de l’Alliance et pendant quarante
ans l’Alliance a bien remplie sa mission stratégique qui était
d’empêcher une invasion soviétique du territoire européen.
Au sommet de Varsovie de 2016, les Alliés décident d’opérer
une meilleure répartition des charges et une priorisation
des différents défis auxquels ils font face. Parmi ces défis,
la question de financement de l’Alliance et l’engagement
américain dans l’organisation. Les charges budgétaires de
l’OTAN ne représentent pas plus de 15 % du total des
dépenses de défense américaines (33). Par conséquent, la
31-

Hugh Bayley, L’OTAN, une organisation indispensable, https://www.nato-pa.int/downloadfile?filename=sites/default/files/2019-01/L%E2%80%99OTAN,%20UNE%20ORGANISATION%20
INDISPENSABLE%20-%20HUGH%20BAYLEY%202014.pdf
32- Quel rôle peut encore jouer l’OTAN aujourd’hui, 30-09-014, https://www.rtbf.be/info/monde/detail_quelrole-peut-encore-jouer-l-otan-aujourd-hui?id=8366699
33- Michael Ruhle, un monde sans l’OTAN, 29-08-019, https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-in-2018/aworld-without-nato-military-europe-united/FR/index.htm
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dissolution de l’Alliance n’emmènerait qu’une très petite
économie pour les États-Unis, qui en contrepartie perdraient
des alliés, des bases militaires et la coopération politique.
Sur le plan géopolitique, la disparition de l’OTAN renforcera la
Chine et la Russie et tous les pays qui demandent la construction
d’un «monde multipolaire» et cherchant à affaiblir le rôle des
États-Unis sur la scène internationale. Avec le président Trump
une nouvelle donne transatlantique se mette en place: les ÉtatsUnis réduiraient leur engagement en Europe mais demeureraient
dans l’OTAN et les alliés européens investiraient de plus en
plus en Europe pour mieux dissuader la Russie, tout en prenant
en compte les inquiétudes américaines vis-à-vis de la Chine.
«L’Otan en tant qu’organisation paradoxalement se porte
bien, même si l’environnement politique n’est pas forcément
porteur, la solidarité entre alliés fonctionne toujours avec
des déploiements en Europe du Nord, et sur les bords de
la mer Noire. Les forces américaines sont désormais plus
importantes, et avec des moyens lourds, alors que lors de
l’épisode ukrainien en 2014, les Américains venaient de retirer
leurs derniers chars d’Europe»(34). Pour le président Trump
«L’Otan est beaucoup plus forte depuis que je suis président»(35).
Pour l’heure, tiraillée entre l’unilatéralisme de Trump et
les divisions intra-européennes, l’Otan maintient sa cohésion
et reste ce que les Alliés ont toujours désiré qu’elle soit en
priorité: une alliance de défense et de solidarité collective,
un outil de standardisation, un réserve de troupes, un
coordinateur entre les alliés, une organisation de réassurance(36).

34- Olivier Fourt, 04-04-019 70 ans de l'Otan, la fin des certitudes? http://www.rfi.fr/ameriques/20190404-otanfin-certitudes
35- Joshua, Roberts, Donald Trump se félicite des progrès accomplis par l’OTAN, le 3-04-019 http://www.rfi.fr/
ameriques/20190403-etats-unis-otan-donald-trump-se-felicite-progres-accomplis-stoltenberg
36- Andre Dumoulin, après 70 ans, quel avenir pour l’OTAN, 06-04-019, https://www.bruxelles2.eu/2019/04/06/
lotan-a-70-ans-quels-pilotes-dans-lavion/
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The Arab Armies Facing the Popular Uprisings
Retired B.GEN P.S.C Nizar Abdel kader

Many aspects of the Arab Spring came as a surprise: the mass
demonstrations, the toppling of dictatorships, and indeed the speed, and
timing. However, the behavior of the respective military forces was one of
most unexpected aspects during these events.
Arab armies were regarded prior to 2011 as being unequivocal supporters
of the regimes in power; they were consequently expected to crack down
on the uprisings with an iron fist. Decades of military dictatorships, coups
d’etat, and wars had entrenched the Arab armed forces as agents of coercion
– not agents of reform or change.
Prior to the Arab Spring uprisings, the main challenge the Arab societies
were facing was modernization, and many observers judged that the armed
forces could play a positive role in this process, firstly, uniting their societies
and spearheading innovation. However, when they faced the truth, they had
failed to play the role they were expected to accomplish.
This article is an in depth analysis of the causes of the behaviors of the
various Arab armies facing popular uprising calling for the downfall of
the regime. In essence, armed forces are entities that have two distinct
dimensions – as an organization on one hand and as agents of the state on
the other. But in order to understand the various behaviors of armed forces,
both dimensions need to be taken into account together to give us a clearer
understanding of why and how Arab armies have played their political role.
Based on the armed forces allegiance to the state or allegiance to the
regime and looking at the internal factors that make the cohesiveness and
non-cohesiveness of the armed forces, one is able to identify four models of
military forces: the cohesive force with allegiance to the state and society,
the non-cohesive force with obedience to the regime or ruler, the cohesive
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force with obedience to the ruler, and the non-cohesive force with allegiance
to the state. In this analysis, it is found that Egypt and Tunisia represent the
first model, Libya and Yemen represent the second model, and Bahrain and
Syria represent the third model.
Finally, where the army decided not to back the regime like in Tunisia and
Egypt, the regime was doomed. Where the armies opted to stick with the
status quo like Bahrain and Syria, the regime survives. Where the armies
were divided, like in Libya and Yemen, the outcome of the revolution was
determined by other factors such as foreign military intervention, the
strength of the opposition, or complete chaos and civil war.
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The role of the military judiciary in combating
terrorism and esponiage and the danger of harming it
COL P.S.C Antoine Chedid

The Military Judiciary Law occupies an important role in the structure of the
Lebanese judicial body due to its wide scope of competences and the diversity
of persons referred to it because of their functional character or the quality of
the acts attributed to them.
This study raised the following questions to inquire the necessity of the
military court and the society’s need to it.
• To what extent are the judicial courts able to carry out the counterterrorism and counter-espionage tasks, and to what extent can these
facilities be secured?
• Is it possible to refer soldiers to judicial courts for trial without the risk
of exploiting the privacy and secrets of the armed and security forces?
• Can the military court be considered the most convenient solution to
counter both terrorism and espionage and thus form an armor to deter these
increasing acts?
As these questions were answered, the study concluded the great
importance of the Military Court in protecting the Lebanese society from
terrorist attacks and espionage. The study also provided response to critics
that demand the elimination of this court supplying presenting examples of
previous cases and criminals sentenced by the Military Court.
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The Arabic language as a colonial tool
in the Israeli entity
MAJ Hussein Ghaddar

The contradictory relationship between the Israeli occupation and the
Palestinian society has taken many forms on several levels, but it has remained
linked to the basic operation of "standardization", carried out by specialized
bureaucratic bodies, with the aim of creating a forced harmony between the
colonizing state and the colonized people.
The arabic language certainly represented a prominent area of activity for
the members of the zionist state, considering that the Israeli mind regards
the arabic language as a part of the plan to deny the Palestinian identity and
re-form the Palestinian mindset through the institutions of arab education,
journalism and literature.
These activities emerged in various forms, the most important of which are:
- Articles in hebrew in various newspapers and magazines aimed at drawing
a clear path for the relevant israeli institutions and proposing appropriate
measures for corrective upbringing of the palestinians.
- Arabic articles dealing with part of the Palestinian literary output in
harmony with the occupation, which promotes the idea of positivity and
progress and condemns hostility and negativity.
- Integrating the Palestinian teachers into the Israeli academic system
and placing them in an intermediate position between the two parties of the
colonial system and employing them to produce new values of knowledge
appropriate to the zionist regime.
- Encouraging israeli academics to thoroughly study the arabic language
and create a new path for it, with a positive effect (in the israeli sense) towards
the palestinian recipients.
- Support the establishment of linguistic assemblies and arab publishing
houses to produce an arab literality that is appropriate to Israeli plans.
At the same time, the defeats suffered by the arab states at the hands of
the Israelis, specifically the 1967 war, increased the crisis of the Palestinian
identity and pushed the Israeli project forward.
The aim of this article is to approach Israeli procedures in the field of
written Arabic and to highlight the linguistic operational tools used by Israeli
institutions to impose a new value system that suits their policy.
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Les armées arabes face aux poussées populaires
GEN.B. B.E.M. retraité Nizar Abdel Kader

Plusieurs aspects du Printemps arabe se sont manifestés d’une façon
soudaine: les démonstrations de masse, le renversement des dictatures, et
bien sûr la rapidité et le moment choisi du déroulement de ces événements.
Or le comportement des forces militaires concernées fut un des aspects les
plus inattendus de ces événements.
Avant 2011, les armées arabes étaient considérées comme des partisans
sans équivoque des régimes au pouvoir; on s’attendait à ce qu’elles
oppressent les manifestations avec un bras de fer. Des décennies de
dictatures militaires, des coups d’état, et de guerres ont renforcé la position
des armées arabes en tant qu’agents de contrainte et non pas de réforme ou
de changement.
Avant le printemps arabe, le défi essentiel des sociétés arabes fut la
modernisation. Et plusieurs observateurs ont considéré que les armées
pourraient jouer un rôle positif dans ce procès, en unifiant leurs sociétés et
puis en dirigeant l’innovation. Or elles ont échoué à jouer ce rôle attendu.
Cet article analyse en profondeur, les causes du comportement des
diverses armées arabes face aux mouvements populaires réclamant la
chute des régimes. Principalement, les forces armées sont des entités à
deux dimensions distinctes: d’une part, il s’agit d’une organisation, et
d’autre part, elles sont les agents de l’état. Mais pour mieux comprendre les
comportements divers des forces armées, il faut prendre en considération
les deux dimensions, afin de réaliser les causes qui ont poussé les armées
arabes à jouer leur rôle politique.
En se basant sur l’allégeance des forces armées à l’état, ou l’allégeance
au régime, et en examinant les facteurs internes qui mènent à la cohésion
ou à la non-cohésion des forces armées, on est capable d’identifier quatre
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modèles de forces militaires: une force cohésive avec une allégeance à
l’état et à la société, la force non-cohésive avec une obédience au régime
ou au gouverneur, la force cohésive avec obédience au gouverneur et la
force non-cohésive avec une allégeance à l’état. Dans cette analyse, nous
avons trouvé que l’Égypte et la Tunisie représentent le premier modèle, la
Libye et le Yémen représentent le second modèle et le Bahreïn et la Syrie le
troisième modèle.
Finalement, dans les pays où l’armée a décidé de ne pas appuyer le régime
comme en Tunisie et en Égypte, le régime fut voué à l’échec. Dans les pays
où les armées ont choisi de préserver le statu quo comme au Bahreïn et en
Syrie, le régime a survécu. Là où les armées ont subi la division, comme en
Libye et au Yémen, le résultat de la révolution fut déterminé par d’autres
facteurs comme une intervention militaire étrangère, la force de l’opposition
ou le chaos total et la guerre civile.
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Le rôle de la justice militaire dans la lute contre le
terrorisme et l’espionage et la gravité d’y porter atteinte
COL B.E.M Antoine Chedid

La loi sur la justice militaire joue un rôle important dans la structure de
l'organe judiciaire libanais en raison de son large éventail de compétences
et de la diversité des personnes qui lui sont référées en raison de leur
caractère fonctionnel ou de la qualité des actes dont ils sont accusés.
Cette recherche a soulevé de nombreuses questions qui ont été le point de
départ pour établir la nécessité du tribunal militaire:
1- Dans quelle mesure le pouvoir judiciaire est-il capable de mener à bien
la lutte contre le terrorisme et l’espionnage et la possibilité de lui garantir
la protection de sécurité nécessaire?
2- Est-il possible de juger des soldats devant les tribunaux, notamment en
raison de cette grande intimité et de la sécurité militaire??
3- Le tribunal militaire est-il la solution la plus appropriée pour lutter
contre le terrorisme et l'espionnage, et la formation d'une force de dissuasion
suffisante, en particulier avec l'augmentation constante de ces crimes?
Ces questions ont été posées pour déterminer l’importance accordée
au tribunal militaire dans la protection de la société libanaise contre les
attaques terroristes et l’espionnage, ainsi que pour répondre aux critiques
de ceux qui demandent l’abolition du tribunal militaire, tout en donnant de
nombreux exemples de scènes réalistes présentées auprès du tribunal.
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La langue arabe comme outil colonial
dans l'entité israélienne
CDT Hussein Ghaddar

La relation contradictoire entre l'occupation israélienne et la société
palestinienne a pris de nombreuses formes à plusieurs niveaux, mais elle
est restée liée à l'opération fondamentale de standardisation, menée par
des organes bureaucratiques spécialisés, dans le but de créer une harmonie
forcée entre l’État colonisateur et le peuple colonisé.
La langue arabe représente certainement un domaine d’activité de premier
plan pour les organes de l’État sioniste, étant donné que la mentalité
israélienne considère la langue arabe comme faisant partie du plan visant
à nier l’identité palestinienne, et à réformer l’esprit palestinien à travers
les institutions de la société arabe, le journalisme et la littérature.
Ces activités ont pris différentes formes, les plus importantes étant:
- Des articles en hébreu dans divers journaux et magazines visant à tracer
une voie claire pour les institutions israéliennes compétentes et à proposer
des mesures appropriées pour l'éducation corrective des Palestiniens.
- Des articles en arabe traitant une partie de la production littéraire
palestinienne en harmonie avec l'occupation, qui promeuvent l'idée de
positivité et de progrès et condamnent l'hostilité, la négativité.
- Intégrer les enseignants palestiniens dans le système universitaire
israélien et les placer dans une position intermédiaire entre les deux parties
du système colonial et les utiliser pour produire de nouvelles valeurs de
connaissance adaptées au régime sioniste.
- Encourager les académies israéliennes à étudier à fond la langue arabe
et à lui ouvrir une nouvelle voie, avec un effet positif (au sens israélien) sur
les destinataires palestiniens.
- Soutenir la création d'assemblées linguistiques et de maisons d'édition
arabes afin de produire une littérature arabe appropriée aux plans israéliens.
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Dans le même temps, les défaites arabes aux mains des Israéliens,
notamment la guerre de 1967, accentuèrent la crise de l'identité palestinienne
et poussèrent le projet israélien vers l'avant.
Le but de cet article est d’aborder les procédures israéliennes dans le
domaine de l’arabe écrit et de mettre en évidence les outils opérationnels
linguistiques utilisés par les institutions israéliennes pour imposer un
nouveau système de valeurs adapté à la politique israélienne.
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