العالقات المدنية-العسكرية في الدول العربية

الوالءات وتشكيل الجماعات في سلك الضباط اللبنانيين
نايلة موسى |  3شباط/فبراير 2016

كجزء من مشروع «إعادة النظر في العالقات المدنية-العسكرية -2014
المعمقة ُأ ِع َّدت
هذه المقاربة اإلقليمية
َّ
ٍ
 :2015الحوكمة السياسية واالقتصادية في المرحلة االنتقالية» الذي وضعه مركز كارنيغي للشرق األوسط.

اليزال الجيش اللبناين ،الذي شهد انشقاقات كبرية ع ّدة خالل الحرب األهلية
الطويلة بني عا َمي  ،1990-1975يعكس االنقسامات املجتمعية والسياسية يف
املجتمع اللبناين األوسع .ويبدو هذا واضحاً من أمناط تكوين الجامعات بني
الضباط بعد العام  .1990ولكن يف حني كانت هذه االنقسامات ُتنسب يف العادة
إىل الديناميكيات الطائفية ،فإنها تدين بالقدر نفسه إىل االنتامءات السياسية (التي
غالباً ماتل ّونها الطائفة) ،والروابط بني األجيال ،وهوية الجيش كهيئة مهنية.
قبل العام  ،1990كان املح ّرك الرئيس لتكوين الجامعات يف سلك الضباط اللبناين
يتمحور حول سياسات الهوية املسيحية-اإلسالمية .بيد أن الحرب األهلية التي
انتهت بهزمية وحدات الجيش اللبناين ذات الغالبية املسيحية عىل يد الجيش
السوري يف ترشين األول/أكتوبر  ،1990أدّت إىل تغيري موازين القوى .وعىل مدى
العقد التايل ،خرس الضباط املسيحيون هيمنتهم السابقة .كان ذلك أكرث وضوحاً
يف مايتعلق بالضباط الذين خدموا تحت قيادة العامد ميشال عون ،قائد الجيش
اللبناين بني عا َمي  1984و 1990ورئيس الوزراء املؤ ّقت الذي ع ّينه الرئيس املنتهية
واليته أمني الجميل يف العام  .1988قاد عون ما أسامه حرب التحرير ضد املواقع
العسكرية السورية يف لبنان بني عا َمي  ،1990-1989ولذلك عندما بدأت عملية
إعادة البناء ،اضط ّر الجيش اللبناين إىل التعامل مع الضباط العونيني الذين شاركوا
يف الحملة ضد القوات السورية .هؤالء الضباط ،الذين كانوا يعتربون أنفسهم قلب
الجيش اللبناين ،اشرتكوا يف هوية جامع ّية مبن ّية عىل الرصاع ،ومن ثم ،يف بعض
الحاالت ،التهميش يف القوات املسلحة.
العالقات بني األجيال والروابط املهنية أكرث أهمية للضباط مام يس َّلم به عموماً.

يتم بناء هذه العالقات أوالً يف املدرسة الحربية ،حيث يقيض ضباط املستقبل
والتوجهات السياسية سو ّية تدريبات تستمر ملدة ثالث
من مختلف الطوائف
ّ
سنوات .بالنسبة إىل الكثري من خ ّريجي املدرسة الحربية« ،يغيرّ الزي العسكري
الشخص .والتدريب العسكري هو تدريب يف الوطنية» ،كام أوضح عميد متقاعد،
املؤسسة فقط 1.وبالتايل
وبالتايل فإن املقصود هو أن يكون والؤهم قرصاً عىل ّ
فإن التطوير املهني املشرتك للضباط ،إىل جانب الخربة الالحقة املكتسبة أثناء
للمؤسسة العسكرية عام ًال قوياً ومهيمناً يف كثري
الخدمة يف الجيش ،جعل الوالء
ّ
من األحيان.
ينضم خاللها الضباط إىل
بيد أن العالقات املهنية تتأثر بالحقبة السياسية التي
ّ
الجيش اللبناين ،مع وجود اختالفات كبرية يف الثقافة واملواقف بني أولئك الذين
انضموا تحت قيادة اللواء فؤاد شهاب يف الفرتة  ،1958-1945أو خالل الحرب
األهلية ( ،)1990-1975أو يف ظل الوصاية السورية يف الفرتة  .2005-1990هذه
االنتامءات املختلفة ،سواء السياسية أو تلك املتعلقة باألجيال ،مرنة أيضاً ،وهي
تتداخل عادة مع بعضها البعض بطرق عديدة.
التوازن الدقيق بني االنتامءات املختلفة الذي سعى القادة املتعاقبون إىل الحفاظ
عليهّ ،
يوضح السبب الذي م ّكن الجيش اللبناين من التغ ّلب عىل األزمات التي
يحتمل أن تع ّرض متاسكه إىل الخطر ،منذ أن تح ّرر من الوصاية السورية واستعاد
املؤسيس يف العام  .2005لكن يف حني تجنّب الجيش احتامل أن يصبح
استقالله ّ
مؤسسة فاشلة ،فإنه اليزال عرضة إىل خطر أن ّ
تحل االنتامءات السياسية أو
ّ
ّ
للمؤسسة وقائدها األعىل.
الطائفية للضباط محل والئهم
ّ

عن المؤلفة
نايلة موسى باحثة في مبادرة اإلصالح العربي ،وتجري أبحاث مابعد الدكتوراه في معهد األبحاث االستراتيجية في باريس.

مركز كارنيغي للشرق األوسط | 

ثالثة أجيال من العسكريني
يخلق العيش يف الثكنات والتدريب املشرتك واملشاركة يف القتال روابط بني الجنود.
ّ
وبغض النظر عن التدريب الوطني للضباط والجنود ،فإنهم يحاربون يف املقام
األول من أجل ال َو ْحدَة التي ينتمون إليها ،وليس من أجل مفاهيم مج ّردة مثل
األمة أو الدولة 2.ونتيجة لذلك تح ّدد هذه األفواج العسكرية ،يف كثري من األحيان،
تكوين الجامعات يف الجيش ويف سلك الضباط .يف الجيش اللبناين ،ميكن الرتكيز عىل
ثالث جامعات رئيسة من األجيال :الجامعة التي تم تشكيلها يف عهد فؤاد شهاب،
وجيل الحرب األهلية  ،1990-1975وخ ّريجو املدرسة الحربية من الحقبة السورية
(.)2005-1990
كثرياً ماكانت العالقات داخل هذه األجيال العسكرية عابرة للطوائف وتجمع
الضباط من مختلف الطوائف والخلفيات االجتامعية واملعسكرات السياسية .يبدأ
ذلك يف املدرسة الحربية ،حيث يبني ضباط املستقبل ،عىل مدى ثالث سنوات،
عالقات مهنية عادة مايتم الحفاظ عليها طوال حياتهم املهنية .ينظر الضباط
املتخ ّرجون إىل املدرسة الحربية باعتبارها مدرسة األمة ،حيث يتجاوزون الهويات
الطائفية .وكام قال أحد الضباط« :عندما انقسم الجيش خالل الحرب األهلية
[يف الفرتة  ،]1990-1989مل يكن هناك إطالق نار بني الجيشني .الضباط الذين
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يتخرجون يف العام نفسه الميكن أن يطلقوا النار عىل بعضهم البعض».
تش ّكل الجيل األول نتيجة استجابة شهاب لألزمتني السياسيتني الحادّتني اللتني
شهدهام لبنان يف العام  1952والعام  ،1958عندما واجه الرئيس آنذاك بشارة
الخوري وخليفته كميل شمعون معارضة داخلية قوية وطلبا دعم الجيش لقمع
املعارضة .غري أن شهاب رفض إرشاك الجيش يف السياسة الحزبية ،وأصبح املرشح
الشعبي لرئاسة الجمهورية نتيجة لذلك ،وتولىّ منصب الرئيس يف الفرتة من 1958
إىل  .1964ويرى أحد الضباط أن «شهاب حمى الكيان اللبناين ووحدة الجيش،
[و]حصل عىل الحق يف أن يكون رئيساً» 4.غري أن اعتامد شهاب الحقاً عىل مديرية
املخابرات (املكتب الثاين) لقيادة نهجه غري الحزيب لبناء الدولة ،واجه معارضة من
كثري من السياسيني ،مبن فيهم الزعامء املسيحيون كميل شمعون ورميون إ ّده وبيار
الجميل ،الذين ش ّكلوا تحالفاً نيابياً مناهضاً للشهابية.
م ّثل انتخاب سليامن فرنجية ملنصب الرئاسة يف العام  1970نهاية الشهابية ،ومتت
محاكمة ضباط يف املخابرات بتهمة إساءة استغالل السلطة .ومع ذلك ،التزال
الشهابية مدرسة فكرية قوية يف سلك الضباط بالجيش اللبناين ،وتجمع بني نظرة
وطنية عموماً واعتزاز مهني باألخالقيات العسكرية ونظرة سلبية للسياسيني
املدنيني .والواقع أن تركة فؤاد شهاب باقية يف صفوف الضباط املسيحيني املوارنة
الذين يريدون أن يسريوا عىل خطاه وأن يصبحوا رؤساء ،بدءاً من خليفته يف قيادة
الجيش اللبناين ،إميل البستاين ،وهي مستمرة منذ ذلك الحني.
تش ّكل الجيل الثاين من العسكريني يف املراحل النهائية من الحرب األهلية .وقد
لعب صغار الضباط الذين كانوا قادة رسايا تحت قيادة العامد عون يف -1988
 ،1990عىل وجه الخصوص ،دوراً هاماً يف ذلك .عون اعتمد عليهم أكرث من اعتامده
عىل كبار الضباط ،الذين مل يكن يثق بهم ،ما ّ
املؤسيس للقيادة يف
أرض بالتسلسل ّ
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سياق هذه العملية عن طريق تشجيع الوالء املبارش له.



أخرياً ،كان قبول النظام السوري ،بالنسبة إىل خ ّريجي املدرسة الحربية بعد العام
 ،1990أمراً رضورياً .بني عامي  1991و ،1994تم إرسال  261ضابطاً إىل سورية
للتدريب ،مقارن ًة مع  171ذهبوا إىل الواليات املتحدة و 75إىل فرنسا أو دول
أوروبية أو عربية أخرى 6.وعىل الرغم من أن بعض الضباط اللبنانيني مل يروا فائدة
مهنية من الربامج التدريبية يف سورية ،إال أنهم قبلوا املشاركة يف هذه الربامج
ألسباب ع ّدة .فالخضوع إىل التدريب يف دول أجنبية يؤدي إىل زيادة الرواتب،
يف حني كانت تكلفة املعيشة يف سورية ّ
أقل مام هي عليه يف لبنان ،وكان قرب
سورية يعني أن بإمكانهم العودة إىل بيوتهم يف نهاية األسبوع .األهم من ذلك
هو أن قيادة الجيش اللبناين ّ
فضلت الضباط الذين تد ّربوا يف سورية ،األمر الذي
عاد بالفائدة عىل ترقيتهم الوظيفية .ويبدو واضحاً أن هذا النهج نجح بالنسبة إىل
توجهه
الضباط املسيحيني أيضاً ،الذين بقي الكثري منهم يف الجيش وتجنّبوا تح ّدي ّ
الجديد املوايل للنظام السوري بصورة مبارشة.

الرتكيبة الطائفية والديناميكيات املتغيرّ ة
كانت الهويات الطائفية عنرصاً دامئاً وبالغ األهمية أحياناً يف تكوين الجامعات
يف الجيش اللبناين .ومنذ تأسيس الجمهورية اللبنانية يف العام  1920حتى اندالع
الحرب األهلية يف العام  ،1975ش ّكل املسيحيون غالبية سلك الضباط .فقد سيطر
املسيحيون عىل صفوف الجيش ،عىل الرغم من أن التجنيد مل يكن يستند إىل
معايري طائفية علنية .و ُيعزى ذلك إىل عوامل ع ّدة ،منها ميل املسيحيني املوارنة
مبؤسسات الدولة اللبنانية ،التي هيمنوا عليها تاريخياً أيضاً 7.غري
إىل االرتباط أكرث ّ
أن عدد الضباط املوارنة انخفض ،مبرور الوقت ،من متوسط قدره  70يف املئة من
الضباط قبل العام  ،1945إىل  65يف املئة بني عامي  1945و ،1958و 55يف املئة بني
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عامي  1958و.1975
يعود االنخفاض التدريجي يف نسبة الضباط املسيحيني يف الجيش اللبناين جزئياً إىل
تح ّوالت واسعة يف املجتمع اللبناين ،حيث خرس املسيحيون األغلبية الدميوغرافية.
كام يرجع جزئياً إىل تزايد عدد املسلمني الذين يتق ّدمون لالنضامم إىل املدرسة
الحربية .وأدّت املحاوالت العديدة لتحقيق توازن أكرث إنصافاً بني الطوائف عندما
أعيد بناء الجيش خالل الحرب األهلية (( )1990-1975والسيام خالل منتصف
مثانينيات القرن املايض) ومرة أخرى يف أوائل التسعينيات ،إىل مزيد من االنخفاض
يف عدد الضباط املسيحيني .وأدّى التخ ّلص من عد ٍد من الضباط املسيحيني بعد
هزمية عون يف العام  1990وارتفاع عدد الضباط املسلمني ،إىل حصول تكافؤ ديني
يف نهاية املطاف .كام أن استحداث حصة غري رسمية بواقع  50يف املئة من الطلبة
املسيحيني مقابل  50يف املئة من الطلبة املسلمني لاللتحاق باملدرسة الحربية ،بعد
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الحرب األهلية ،حافظ عىل هذا التوازن منذ ذلك الحني.
ظلت الديناميكيات الطائفية يف الجيش اللبناين هامة يف تسعينيات القرن املايض،
لكنها تطورت منذ ذلك الحني يف عدد من الجوانب الهامة .فقد أصاب إذعان عون
ّ
للتدخل السوري ،يف  13ترشين األول/أكتوبر  ،1990أتباعه من بني دينه بخيبة
أمل شديدة .ذلك أن الكثري من الضباط العونيني مل يوافقوا عىل قتال القوات
اللبنانية ،امليليشيا املسيحية ،والجيش السوري يف  10.1990-1989بالنسبة إىل
البعض ،مل تكن القوات اللبنانية هي العدو ،كام أن محاربتها قد التؤدّي إال إىل
إضعاف املوقف املسيحي .ومع ذلك ،كانت هزمية عون نقطة تح ّول رئيسة أدّت

خضم تح ّوالت أوسع يف السياق
إىل إعادة بناء الجيش اللبناين ،األمر الذي جرى يف
ّ
السيايس املحيل واإلقليمي.
خرس املوارنة هيمنتهم السابقة ،وجرى استبعاد قادتهم من الساحة السياسية
بعد العام  .1990التمس عون املنفى يف فرنسا ،واعتقل سمري جعجع ،رئيس حزب
القوات اللبنانية ،يف العام  .1994وبسبب شعورهم بالغربة عن النظام السيايس
الجديد بعد العام  1990قاطع املسيحيون بكثافة االنتخابات الترشيعية يف العام
 ،1992وهي أول انتخابات ُأجريت بعد الحرب .بعد ذلك تراجع دخولهم إىل
مؤسسات الدولة ،وخاصة الجيش ،حيث واجه الجيش اللبناين صعوبة يف تجنيد
ّ
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املسيحيني من ضباط الصف واألفراد منذ ذلك الحني.
كانت القيادة الجديدة للجيش تدرك الحاجة إىل إعادة العونيني إىل الجيش ،لكنها
أرادت تأمني والء العونيني الثابت لها أوالً .وعىل الرغم من أنه جرى إرسال الضباط
املعاندين إىل السجون السورية ليكونوا عربة لغريهم 12،كانت هناك حاجة إىل ّ
حل
أكرث دميومة .جاء ذلك عرب القانون الرقم  27الصادر يف  17ترشين الثاين/نوفمرب
 ،1990والذي سمح للضباط من الجيش والرشطة واألمن العام ،وأمن الدولة
بالتقاعد املب ّكر من دون تك ّبد خسائر مالية .كانت النتيجة هي املرسوم الحكومي
الرقم  1111الصادر بتاريخ  20نيسان/أبريل  ،1991والذي قبل استقالة 221
ضابطاً  60من املسلمني و 161من املسيحيني 13.وقد اضطر عون وبعض السياسيني
العونيني مثل الوزيرين عصام أبو جمرة وإدغار معلوف ،بصورة منفردة ،إىل
الذهاب إىل املنفى يف فرنسا.
ب ّرر الضباط العونيون الذين انضموا إىل القيادة الجديدة للجيش اللبناين اختيارهم
عىل املستوى الواقعي غري اإليديولوجي :فقد هزم عون وأصبح النظام السوري اآلن
املؤسسية قائلني إن الجنود
أمراً واقعاً .كام ب ّرر هؤالء الضباط والءهم من الناحية ّ
يتبعون أوامر قائدهم .البل إن بعض العونيني السابقني لحقوا قائد الجيش اللبناين
العامد إميل لحود إىل القرص الرئايس عندما انتخب رئيساً يف العام  ،1998باعتبار
ذلك وسيلة للحفاظ عىل مكانتهم وتأمني الرتقية .فئة أخرية من الضباط العونيني
شملت الضباط املتش ّككني ،وهم كانوا من الضباط الصغار الذين كانوا يقومون
بأدوار قتالية أثناء قيادة عون .وعىل الرغم من أنهم استمروا بعد العام  ،1990إال
التوجه السيايس للقيادة الجديدة للجيش اللبناين ،ونتيج ًة لذلك
أنهم اختلفوا مع ّ
جرى تهميشهم بعد ذلك.
املؤسسية عىل الوالءات
سعى لحود إىل ضامن أن تكون الغلبة للديناميكيات ّ
املؤسسة ،خصوصاً الوالءات الطائفية أو السياسية (مثل الوالء لعون) .وقد
خارج ّ
ّ
أعاد لحود بناء الجيش بطريقة من شأنها أن توفر له الحامية من االنقسامات
الطائفية املتك ّررة .حقق لحود ذلك بدعم سوري من خالل منح الضباط امتيازات
للمؤسسة .وقد أحاط نفسه أيضاً بضباط من مختلف
لتعزيز هيمنة الجيش والوالء
ّ
الطوائف لنقل االنطباع بأنه اليحايب أي طائفة عىل حساب الطوائف األخرى .بيد
أن العديد من الضباط املوارنة كانوا يعتقدون أن لحود مل يكن يثق برشكائه يف
الدين ،إذ أن العديد منهم رفض العمل معه بعد هزمية عون.
كانت محاباة لحود للضباط غري املوارنة مسألة تسييس شخيص إىل ح ّد كبري .ووفقاً
للميثاق الوطني للعام  ،1943الميكن إال للموارنة أن يتو ّلوا منص َبي قائد الجيش

ورئيس الجمهورية ،وقد سعى لحود إىل تهميش منافسيه املحتملني عىل الرئاسة
من داخل الجيش اللبناين .وذكر أحد الضباط أنه عندما فتح الجيش السوري
أربعة مناصب لضباط لبنانيني كبار للمشاركة يف دورة تدريبية يف سورية ،رفض
لحود إرسال املوارنة ،خوفاً من أن يط ّوروا عالقات مع النظام السوري قد تفيد أي
ضابط لديه طموحات سياسية 14.ووفقاً للمصدر نفسه ،أرسل لحود بدالً من ذلك
مسيحيني من غري املوارنة ،وخصوصاً الروم األرثوذوكس ،ألنهم مل يش ّكلوا تهديداً
سياسياً شخصياً له.
لعب الوالء السيايس أيضاً دوراً يف ذلك .فقد اختار لحود ضباطاً يثق بهم
ويشاطرونه رؤيته املؤ ّيدة لسورية .يف هذه البيئة السياسية الجديدة ،كان من
املفرتض بضباط الجيش اللبناين أن مينحوا والءهم الشامل للقيادة الجديدة
والوجود السوري يف لبنان .كان لحود وحلفاؤه ينظرون إىل الضباط الشيعة
باعتبارهم موالني طبيعيني للرتتيب الجديد للجيش .مل يكن والؤهم موضع ّ
شك
أبداً ،وكان ينظر إليهم بوصفهم صلة وصل أساسية مع جامعة حزب الله الشيعية.
عىل م ّر السنني ،ازداد عدد الضباط الشيعة يف الجيش اللبناين بصورة كبرية ليصل
إىل  26.8يف املئة يف العام ( 2004ارتفاعا من  15.3يف املئة يف العام  .)1958وعىل
سبيل املقارنة ،زاد عدد الضباط السنّة بنسبة  16.1-15.3يف املئة فقط خالل الفرتة
15
نفسها.
ّ
ولعل هذا يساعد يف تفسري السبب يف أن أحد الضباط السنّة وصف ،يف العام
 ،2011التطورات يف الجيش اللبناين يف ظل الوصاية السورية بأنها «م ّد شيعي».
ومن األمثلة عىل ذلك جميل السيد الضابط الشيعي الذي تم تعيينه نائباً ملدير
املخابرات (منصب املدير يشغله دامئاً ضابط ماروين) .كان السيد ،الذي يعترب
إىل ح ّد بعيد رجل سورية يف لبنان ،أحد مهنديس عملية إعادة بناء الجيش بعد
العام  .1990وكان يعترب نفسه «الطائفياً» ودعم حزب الله ألسباب سياسية ،وليس
ألسباب طائفية.
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سار تنامي نفوذ الضباط الشيعة يف الجيش اللبناين جنباً إىل جنب مع ازدهار
عالقة الجيش بحزب الله .ويف فرتة مابعد العام  ،1990سعى لحود إىل فرض
عقيدة عسكرية تقوم عىل أساس تحديد إرسائيل باعتبارها العدو الرئيس للبالد،
والجيش السوري وحزب الله باعتبارهام حليفني أساسيني يف املعركة ضدها .أدّى
انسحاب الجيش السوري من لبنان يف نيسان/أبريل  2005إىل إضعاف هذا النهج،
لكن تم إحياؤه جزئياً عندما عاد العامد عون إىل لبنان من منفاه يف أيار/مايو،
حيث و ّقع بعد ذلك مذ ّكرة تفاهم مع حزب الله .ومبا أن الضباط العونيني كانوا
اليزالون يش ّكلون دائرة أنصار هامة يف الجيش ،فقد سهّل تحالف عون الجديد
قبول بعض الضباط ،عىل األقل ضمنياً ،لالسرتاتيجية املؤ ّيدة لحزب الله وللنظام
السوري.
تم توقيع مذ ّكرة التفاهم يف شباط/فرباير  2006بني العامد عون واألمني العام
لحزب الله حسن نرص الله .مل يتم ذكر الدور السوري يف لبنان وال العالقات بني
إيران وحزب الله ،األمر الذي أدّى إىل إسقاط نقاط االختالف الرئيسة 17.ب ّرر عون
نهجه الجديد ألنصاره موضحاً أن رصاعه مع النظام السوري انتهى عندما انسحبت
القوات السورية من لبنان .إال أن الكثري من الضباط ،مبن فيهم العونيون ،كانوا
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والزالوا ،ينتقدون هذا التحالف .البعض قبل به ألسباب إيديولوجية أو براغامتية،
غري أن البعض اآلخر رفضه ألنهم يعتربون حزب الله مبثابة تهديد.
اليزال العونيون املعارضون ملذكرة التفاهم يقولون إنهم اليفهمون ملاذا سيختار
عون ،الذي قاد الجيش لقتال كل امليليشيات يف  ،1990-1989مبا يف ذلك
امليليشيات املسيحية حتى نهاية الحرب األهلية ،إحدى امليليشيات باعتبارها حليفاً
توجه عون الجديد املؤ ّيد
بعد عقود 18.وقد عبرّ أحد الضباط عن استيائه إزاء ّ
لحزب الله وللنظام السوري ،قائ ًال« :خضنا حرباً ضد الجيش السوري ،كنا مه ّمشني
تحت الحكم السوري ،واآلن انتهى كل يشء» 19.مل يتفق هؤالء الضباط مع التحالف
يحسن ذلك
الجديد نظراً إىل هيمنة حزب الله ،حيث يرون أن من املستبعد أن ّ
وضع املسيحيني يف الدولة.
يف املقابلَ ،ق ِب َل العديد من العونيني مذكرة التفاهم باعتبارها رضورية بسبب
السياق اإلقليمي :فقد نظروا إىل املسيحيني والشيعة باعتبارهم حلفاء أقل ّية
طبيعيني يف منطقة يغلب عليها السنّة .وعىل مستوى أكرث واقعية ،ظن العديد من
العونيني أنه الميكن للجيش أن يعارض حزب الله بسبب البيان الوزاري للحكومة،
والذي وصف حزب الله بأنه حركة مقاومة مرشوعة .ووفقاً لهؤالء الضباط،
الميكن للجيش أن يطلب نزع سالح حزب الله يف حال غياب توافق يف اآلراء بشأن
اسرتاتيجية الدفاع الوطني.
عىل أي حال ،مل تعد السمة العونية عقبة أمام ترقية الضباط بعد العام .2005
عىل سبيل املثال ،تم تعيني ضابط عوين لقيادة لواء الجيش اللبناين الذي أرسل
إىل جنوب لبنان وفقاً لقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة الرقم  1701الذي
أنهى حرب متوز/يوليو  2006مع إرسائيل .يف هذه الحالة ،مل يتفق الضابط مع
اسرتاتيجية عون وتحالفه مع حزب الله ،لكنه لزم الصمت.

تجدّد مسألة الوالء السنّي

انشقّ عن صفوف الجيش يف العام  1976إلنشاء جيش لبنان العريب دع ًام ملنظمة
التحرير الفلسطينية أثناء الحرب األهلية .ثم اش ُت ِبه مجدداً بعدم والء السنّة بعد
توقيع اتفاقية الدفاع والصداقة يف العام  ،1992والتي منحت النظام السوري
سياد ًة عىل شؤون لبنان الدفاعية والخارجية .واع ُتبرِ نظام الرئيس السوري آنذاك
حافظ األسد أنه مي ّثل حكم األق ّلية ال َع َلوية يف سورية ،ولذا كان النظام حذراً من
الضباط السنّة يف القوات املسلحة اللبنانية ملا قد يكون لهم من تأث ٍري محتملٍ
ُمزَع ِز ٍع لالستقرار.
لكن الخصومة بني قائد الجيش إميل لحود والسيايس السنّي رفيق الحريري ،الذي
أصبح رئيساً للوزراء يف العام  ،1992ساهمت يف تهميش الضباط السنّة يف القوات
املسلحة اللبنانية .فالرجالن كانت لهام رؤيتان مختلفتان لعملية إعادة اإلعامر :إذ
ّ
فضل لحود مقارب ًة مبني ًة عىل األمن ،يف حني ر ّكز الحريري عىل النمو االقتصادي،
وهو اختالف ّ
لخصه الزعيم الدرزي وليد جنبالط بطراف ٍة بأنه «هانوي مقابل هونغ
كونغ» 22.فلحود مل تعجبه بشكل خاص الدفعة السنوية غري الرسمية التي ق ّدمها
وأرص
الحريري للجيش اللبناين أثناء الحرب األهلية ،والبالغة  500ألف دوالرّ ،
قائد الجيش عىل أن هذه الدفعة يجب أن مت ّر عرب القنوات الرسمية عندما تولىّ
منصبه 23.كام اعتقد لحود أن رئيس الوزراء سيسعى إىل زيادة نفوذه يف الجيش
من خالل الضباط السنّة ،معترباً إياهم رجال الحريري بوضوح.
أرص عميد سنّي متقاعد عىل
بيد أن الضباط السنّة كان لهم شعور مختلف .فقد ّ
أن «الحريري مل يعلم ماكان يجري داخل املؤسسة .أراد [لحود والنظام السوري]
عزله وإبقاءه بعيداً عن الجيش .مل يدعاه ّ
همشا
يوظف رجاله يف الجيش .كام ّ
24
الضباط السنّة الذين اعترباهم مق ّربني منه» .ورشح ضابط سنّي متقاعد آخر
ينحز إىل
أنه لزم الحياد السيايس طوال حياته العسكرية ،عن قناعة أوالً (إذ مل َ
أي سيايس) ،ولتفادي خلق أعداء له يف الجيش الحقاً 25.وقد حرص لحود عىل أن
يهمشهم.
يرافقه ضباط سنّة كلام التقى بالحريري ،ليب ّدد االعتقاد بأنه كان ّ

أحيى القبول ّ
املطرد ،وإن الضمني ،لعالقة القوات املسلحة اللبنانية بحزب الله
ً
طرح مسائل قدمية حول الوالء السنّي ،وبالتايل حول متاسك الجيش .تقليديا ،مل
يكن للضباط السنّة يف الجيش هوية جامعة واضحة أو حتى إحساس بالتضامن
الطائفي .فالسنّة يف لبنان مل ينظروا إىل أنفسهم عموماً عىل أنهم طائفة مه ّمشة
أو حتى أق ّلية ،إذ أنهم يش ّكلون أغلبي ًة يف املنطقة األوسع .وهم أقاموا تاريخياً يف
ّ
املكتظتان
املراكز الحرضية والساحلية املوسرِ ة ،مبا فيها مدينتا بريوت وطرابلس
بالسكان ،ولذا مالوا إىل عدم االنضامم إىل سلك الضباط كسبيلٍ إىل االرتقاء سياسياً
أو اجتامعياً .وهكذا ،أبقت هذه العادة ،إضاف ًة إىل االسرتاتيجية الفرنسية القامئة
عىل تجنيد األقليات (كام يف سورية املجاورة) ،انخر َ
اط السنّة يف الجيش منخفضاً
بشكل غري متناظر عقب إنشاء الجمهورية اللبنانية 20.واليزال هذا اإلرث قوياً بعد
مرور عقود من الزمن ،إذ رشح أحد الضباط املتقاعدين قائ ًال« :أنا من بريوت ،ومل
يكن أمراً طبيعياً ج ّداً أن أتق ّدم إىل املدرسة الحربية .إذ مامن أحد يف أرسيت كان يف
21
الجيش».

والواقع أن التوترات بني لحود والحريري كانت سياسي ًة الطائفية ،واستم ّرت بعد
أن انت ُِخب لحود رئيساً ّ
وحل مكانه العامد ميشال سليامن قائداً للقوات املسلحة
اللبنانية يف العام  .1998لكن الوالء السنّي خضع يف مطلق األحوال إىل االختبار
يف مناسبات عدة عقب انسحاب القوات السورية من لبنان يف العام  .2005مت ّثل
االختبار األول يف حرب العام  2007بني املجموعة السنّية املتط ّرفة فتح اإلسالم
وبني الجيش اللبناين .احتاج الجيش إىل ثالثة أشهر وحمالت متك ّررة ليستأصل
املقاتلني من مخيم نهر البارد لالجئني الفلسطينيني يف شامل لبنان .والالفت
أنه مل تحصل أي انشقاقات سنّية يف القوات املسلحة اللبنانية أثناء تلك الفرتة،
حتى عندما أدّت عمليات الجيش إىل تدمري املخ ّيم .فكام قال أحد الضباط،
«من الصعب أكرث بكثري عىل الجيش مواجهة مشاكل داخلي ٍة من التعامل مع
مجموعات مثل فتح اإلسالم» 26.وقد نجحت القوات املسلحة اللبنانية يف االختبار
جزئياً عرب تصنيف هذه املجموعات عىل أنها منظامت إرهابية ،وتعريفها عىل
أنها أعداء الدولة .هذا األمر أتاح للجيش تصوير نفسه عىل أنه فوق الرصاعات
الطائفية والسياسية.

بالتايل ،المييل الضباط السنّة إىل ُّ
أساس طائفي .ومع ذلكُ ،ش ِّكك
التنظم عىل ٍ
يف والئهم مراراً وتكراراً منذ انشقاق املالزم أول السنّي أحمد الخطيب ،الذي

يف أيار/مايو  ،2008خضع الوالء السنّي إىل االختبار مج ّدداً ،بعد أن استوىل حزب
الله وحلفاؤه عىل مناطق واسعة من بريوت الغربية .وقد ب ّرر حزب الله هذه



الخطوة عىل أنها ر ٌّد عىل ما اعتربه تدابري عدائي ًة من جانب حكومة رئيس الوزراء
آنذاك فؤاد السنيورة؛ إذ شملت تلك اإلجراءات تفكيك شبكة االتصاالت الخاصة
بحزب الله ،ورصف ضابط أمني كبري يف مطار لبنان الدويل كان حليفاً للحزبُ .نشرِ
الجيش يف العاصمة باعتباره قوة محايدة ،إال أن حياده ا ُملع َلن ان ُت ِقد من جانب
زعامء  14آذار املتحالفني مع الحريري ،الذين ا ّتهموا الجيش باالصطفاف فعلياً مع
حزب الله.
ب ّينت أحداث أيار/مايو  2008التطييف املتزايد للسياسة اللبنانية ،والذي بدأ يف
العام  .2005لكن بدالً من االنقسام التقليدي بني املسيحيني واملسلمني ،كانت
التوترات مابني املسلمني ،وبني السنّة والشيعة .هذا النمط اللبناين وحتى اإلقليمي
األوسع ،انعكس حت ًام يف سلك الضباط يف القوات املسلحة اللبنانية .إذ شعر بعض
الضباط السنّة أن طائفتهم تتع ّرض إىل اإلذالل ،فق ّدموا استقالتهم احتجاجاً عىل
عدم تح ّرك الجيش .وكان العقيد غسان بلعة ،وهو ضابط سنّي عايل الرتبة مق ّرب
من السنيورة ،أول َمن ق ّدم استقالته ،وتبعه العميد عبد الحميد درويش ،وهو
قائد عسكري من الشامل .وقد ص ّور اللواء أرشف ريفي ،مدير عام قوى األمن
الداخيل آنذاك ،وهو سنّي ،االستقاالت عىل أنها رسالة إىل قائد الجيش ميشال
سليامن ،إذ قال إنها أظهرت حاجة القوات املسلحة اللبنانية إىل التح ّرك من أجل
حامية املواطنني اللبنانيني كافة ،مبَن فيهم السنّة.
لكن الوقائع نفسها أظهرت أيضاً أسلوب التباهي الذي غالباً مانجده يف السياسة
اللبنانية .فوفقاً للحريري ،يف نقاش له مع السفرية األمريكية يف لبنان جرى نرشه عرب
ويكيليكس ،كانت استقاالت هؤالء الضباط السنّة املئة تقريباً رمزي ًة ال أكرث 27.أما
شجعوا الضباط عىل االستقالة ،إال أن أياً منهم مل يستقل
سليامن فزعم أن سياسيني ّ
28
فعليا.
جاء اندالع األزمة السورية يف العام  2011ليفاقم التوترات السنّية-الشيعية
املتصاعدة .مذاك الحنيّ ،
تدخلت القوات املسلحة اللبنانية بشكل متواصل لحامية
األمن الداخيل والنظام العام يف لبنان ،والسيام من املجموعات الجهادية السنّية.
لكن انخراط حزب الله يف الرصاع السوري ضد انتفاض ٍة شعبي ٍة إىل جانب نظام
الرئيس السوري بشار األسد ،أثار معارض ًة شديد ًة من بعض األحزاب اللبنانية،
وخصوصاً القيادة السياسية السنّية .وذهب الخطباء السنّة املتش ّددون أبعد
من ذلك ،إذ ا ّتهموا بشكل متزايد القوات املسلحة اللبنانية بالتحرك فقط ض ّد
املجموعات السنّية يف لبنان لصالح حزب الله.
شيخ سلفي عند حاج ٍز
مت ّثلت األزمة الخطرة األوىل بني السنّة والجيش يف مقتل ٍ
للجيش يف عكار يف أيار/مايو  ،2012األمر الذي أدّى إىل ردود فعلٍ عنيف ٍة ض ّد
القوات املسلحة اللبنانية يف تلك املنطقة اللبنانية الشاملية 29.بعد عام ،يف حزيران/
تواجه الجيش طوال يو َمني ،يف مدينة صيدا الساحلية الجنوبية ،مع
يونيو َ ،2013
أنصار الشيخ السلفي أحمد األسري املعروف مبوقفه الرشس ضد حزب الله 30.ويف
 2آب/أغسطس  ،2014ألقى الجيش القبض عىل عامد أحمد جمعة يف عرسال،
وا ّتهمه بإعالن الوالء لتنظيم الدولة اإلسالمية ،ما أشعل صدامات مع مقاتلني
جهاديني 31.إضاف ًة إىل ذلك ،قام عنارص من تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النرصة،
وهي فرع للقاعدة يف سورية 32،باختطاف حواىل  35جندياً ودركياً ،وطالبوا يف
املقابل بإطالق رساح إسالميني محتجزين يف السجون اللبنانية .كام واجه الجيش

مجدداً مقاتلني إسالميني يف األسواق القدمية لطرابلس يف شهر ترشين األول/أكتوبر
وحي جبل محسن
حي باب التبانة السنّي ّ
نفسه 33،ناق ًال النزاع للمرة األوىل من ّ
ال َع َلوي إىل وسط املدينة.
والالفت أن أربعة جنود سنّة فقط انش ّقوا عن القوات املسلحة اللبنانية منذ بداية
الحرب السورية .فاملوقف السيايس الرسمي للمجموعة السياسية السنّية ،تيار
املستقبل ،كان حاس ًام يف س ّد الثغرة بني الجيش وبني الطائفة السنّية ،مع تأكيد
زعيم التيار سعد الحريري دع َمه للجيش ضد املجموعات الجهادية .ومع أن ضباطاً
سنّة عدة اليوافقون عىل اسرتاتيجية القيادة ،إال أنهم اليزالون عىل والئهم .فكام
رشح أحد الضباط« ،الميتلك السنّة سوى املؤسسات والدولة ،فإىل أين يذهبون إذا
34
مافشلت الدولة؟».

تسييس التعيينات العسكرية
النشاط السيايس ممنوع رسمياً يف القوات املسلحة اللبنانية ،إذ ُي َّ
حظر عىل
الضباط واملجنّدين مناقشة السياسة أو االنضامم إىل حزب سيايس أو االنتخاب.
لكن وفقاً ألحد الضباط« ،نعرف جميعاً آراء أحدنا اآلخر» 35.والواقع أن السياسة
واإليديولوجيا تتأ ّثران بالسياق وبارتباطات العنارص وفرصهم ،وغالباً ماتح ّدد هذه
العوامل املواقف التي يتّخذها الضباط يف مايتع ّلق باملسائل السياسية ،مبا يف ذلك
عالقة الجيش بحزب الله .بعبارة أخرى ،أصبحت املحسوبية السياسية – بدالً
من امليول اإليديولوجية أو الحياد املهني – عام ًال حاس ًام يف العالقات املدنية-
العسكرية.
تسييس التعيينات والرتقيات الكبرية يف الجيش هذا األخري
يف الوقت نفسه ،ع ّرض
ُ
بشكل متزايد إىل تق ّلبات النظام السيايس اللبناين وشلله .عىل سبيل املثال ،يجب
أن يحصل منصب رئيس األركان ،وهو أعىل منصب يتواله فردٌ من الطائفة الدرزية،
عىل موافقة وليد جنبالط ،الزعيم األسايس للطائفة الدرزية .يف املقابل ،يجب أن
يحصل الضباط املوارنة الذين يسعون إىل قيادة القوات املسلحة اللبنانية ،عىل
موافقة األحزاب السياسية كافة ،مبا أن املنصب ُي َع ّد ُمنط َلقاً إىل رئاسة الجمهورية،
وبالتايل غالباً مايكون عليهم أن يخفوا آراءهم السياسية لينالوا قبول الجميع.
لكن العواقب السلبية تزايدت منذ نهاية الوصاية السورية يف العام  .2005فبعض
املناصب القيادية ُت ِر َكت أحياناً شاغر ًة ألشهر طويلة ،إذ أن غياب التوافق السيايس
حال دون شغلها.
مت َّثل التهديدُ الذي فرضه هذا الجمود عىل متاسك الجيش ،يف مأزق تعيني قائ ٍد
جدي ٍد للقوات املسلحة اللبنانية يف العا َمني  .2015-2014كان من املفرتض أن
يتقاعد العامد جان قهوجي يف أيلول/سبتمرب  ،2014لكن مبا أن مجلس الوزراء
خلف لهُ ،أرجئ تقاعده لعام ثم لعام آخر بدءاً من
عجز عن التوافق عىل ٍ
أيلول/سبتمرب  .2015هذا التأجيل عارضه عون ،الذي انترص لصهره ،العميد شامل
روكزّ ،
ليحل مكان قهوجي .و ُيذ َكر أن روكز ،وهو قائد فوج املغاوير النخبوي ،كان
ُي َ
نظر إليه عىل نطاق واسع يف الجيش عىل أنه قائد كفؤ وضابط محرتف ،لكن كان
ُيفرتَض أن يتقاعد هو أيضاً يف ترشين األول/أكتوبر .2015
الواقع أن الجدال كان سياسياً بالكامل وأدّى إىل أشكال جديدة من املناورة.
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اقرتاح بأن تمُ َّدد والية روكز يف الجيش من خالل ترقيته إىل رتبة لواء،
فقد ُط ِرح
ٌ
يكون التقاعد منها يف سنّ ّ
مخصصة لألعضاء
متأخرة أكرث .بيد أن هذه الرتبة ّ
الخمسة يف املجلس العسكري ،أعىل هيئة يف الجيش ،والذين مي ّثلون عُ رفاً كلاّ ً من
السنّة والشيعة والدروز وطائفتَي الروم الكاثوليك والروم األرثوذكس؛ أما املوارنة
ف ُيم َّثلون بقائد الجيش ،ولذا مل يكن ممكناً ترقية روكز إىل رتبة لواء .فقانون الدفاع
نص عىل ّأن املجلس العسكري يجب أن يتأ ّلف من خمسة
الوطني للعام ّ 1983
ضباط برتبة لواء ،ويرأسه قائد الجيش ،إال أن عون حاجج بأن القانون غري قابل
للتطبيق ألن املراسيم التنفيذية املطلوبة مل ُتنشرَ قط .وقد استخدم عون هذه
الحجة لينادي بدالً من ذلك بتطبيق القانون السابق الصادر يف العام  ،1979والذي
ّ
يح ّدد عدد الضباط برتبة لواء يف القوات املسلحة اللبنانية بثامنية ،مايتيح ترقية
املوارنة إىل هذه الرتبة.
عارض ٌّ
كل من قهوجي وقائد الجيش السابق ميشال سليامن ،الذي انتهت واليته
الرئاسية يف أيار/مايو  ،2014ترقية الضباط ّ
لحل مشكل ٍة سياسية ،إذ من شأنها
تقويض بنية الجيش القيادية .ومل يكن خيا ٌر آخر طرحه بشكل أسايس مدير
العام األمن العام ،اللواء عباس ابراهيم ،أقل إشكالية ،وهو مت ّثل يف رفع سنّ
التقاعد لكبار الضباط كافة ،إلتاحة املجال أمام قهوجي وروكز وآخرين للبقاء
يضم يف صفوفه أصالً
يف الخدمة الفعلية ،وإرجاء النزاع السيايس .لكن الجيش ّ
جيش عديد ُه حواىل 60
الكثري من الضباط برتبة عميد (مايزيد عن  500عميد يف ٍ
ألف رجل) ،وهو للمقارنة ضعف عدد الجرناالت يف الجيش الفرنيس الذي ُي َع ّد
ويضم  200ألف عنرص يف الخدمة الفعل ّية .و ُيذ َكر أنه وفقاً للهيكل
أكرب بكثري،
ّ
يضم الجيش أكرث من  160عميداً،
أال
يجب
اللبنانية،
املسلحة
للقوات
التنظيمي
ّ
ّ
التدخالت السياسية الدامئة وسياسات الرتقية السيئة أضعفت تطبيق هذا
إال أن
التوجيه.
ُيضاف إىل ذلك أن مأزق تعيني قائد جديد للجيشَ ،ع َكس مشكل ًة أكرب بكثري.
فثمة مناصب ثالثة شاغرة يف املجلس العسكري منذ العام  :2013منصب مدير
عام اإلدارة (يتولاّ ه شيعي) ،ومنصب املفتش العام (روم أرثوذكس) ،ومنصب
للروم الكاثوليك (من دون وظيفة مع ّينة) .كام أنه كان من املفرتض أن يتقاعد
ٌّ
كل من رئيس األركان (درزي) وأمني عام املجلس األعىل للدفاع (سنّي) ،يف 7
آب/أغسطس و 12أيلول/سبتمرب عىل التوايل ،غري أن واليتهام ُج ِّددَت م ّرتني (يف
العام  2014ثم يف العام  )2015بغية تفادي شغور مامثل 36.هذا وتقاعد مدير
املخابرات (ماروين) يف  22أيلول/سبتمرب  ،2015لكنه ُط ِلب مجدداً إىل الخدمة
خلف له ،عل ً
ام أن
فوراً لوالي ٍة م ّدتها ستة أشهر إضافية إىل أن يتم االتفاق عىل ٍ
رجئ ثالث مرات قب ًال .هذا النظام ّ
املعطل إىل ح ّد كبري ليس مبن ّياً
تقاعده كان ُأ ِ
عىل الجدارة ،وهو ُمح ِب ٌط أيضاً للضباط املؤهّ لني األصغر س ّناً الذي يسعون إىل
الرت ّقي.
إن عواقب الرتقيات السياسية مثرية للقلق أيضاً يف مايتع ّلق بتامسك الجيش
وانضباطه .ففي  29أيلول/سبتمرب  ،2015سعى عميد يف القوات املسلحة اللبنانية
إىل تح ّدي قرار وزير الدفاع بإرجاء تقاعد قهوجي عرب اللجوء إىل مجلس شورى
الدولة ،وهو املحكمة اإلدارية يف الجمهورية .كانت هذه الخطوة غري اعتيادية
إىل ح ّد كبري ،وح ّثت مديرية املخابرات عىل استدعاء العميد إىل االستجواب ،إذ
أن الضباط ينبغي أن يحصلوا عىل إذنٍ من القيادة قبل اللجوء إىل املحاكم غري



العسكرية .وكان من املفرتض أن يتقاعد هذا الضابط ،وهو ماروين ،يف آب/
أغسطس  ،2016مايعني أن متديد والية قهوجي عرقلت تلقائياً فرصتَه الوحيدة
ً 37
ل ُيعينَّ قائدا.

خامتة
ّ
توخت الحكومات اللبنانية املتعاقبة حذرها يف ماتطلبه من الجيش ،ألن ذلك من
شأنه أن يؤدّي إىل تداعي التامسك بسبب الوالءات املتع ّددة يف سلك الضباط .ومع
مال الضباط إىل التق ّيد يف املامرسة مبعيا ٍر سلو ٍّ
ذلكَ ،
يك مشرتك ،برصف النظر عن
والءاتهم الشخصية منذ االنسحاب السوري من لبنان يف العام  .2005فقد ّ
غض
ٌ
َ
الطرف ،عند تعيينهم يف جنوب لبنان،
ضباط ذوو آراء مناهضة بش ّدة لحزب الله
رساً .وباملثل ،مل يؤ ِّد االنتقاد السنّي السرتاتيجية قيادة
عن نقل الحزب أسلحته ّ
الجيش إزاء األزمة السورية منذ العام  ،2011إىل عصيانٍ أثناء العمليات العسكرية
ضد املتش ّددين السنّة يف لبنان .لكن ّ
تدخل الجيش يف نزاعات داخلية ذات صبغة
طائفية قوية اليزال يطرح تح ّدياً ،كام كانت الحال يف اشتباكات أيار/مايو  2008يف
بريوت .ومع ذلك ،أثبتت القوات املسلحة اللبنانية متاسكها يف مناسبات عدة ،حتى
عندما جرى ّ
تخطي خطوط حمر سابقة ،مبا يف ذلك القتال يف معركة نهر البارد،
وتأمني الحدود الرشقية منذ العام  2012لتسهيل ّ
تدخل حزب الله العسكري يف
سورية.
أحد العوامل املهمة التي ساهمت يف الحفاظ عىل متاسك الجيش ،هو أنه مل تشعر
أي مجموعة من مجموعات الضباط – سواء أكانت ُمح َّدد ًة بالهوية الطائفية أو
الوالء السيايس – بالعزلة يف القوات املسلحة اللبنانية منذ العام  .2005والواقع أن
تداخل مختلف أنواع االنتامءات (الطائفية أو السياسية ،أو االنتامءات املرتبطة
ُ
وتقاطع الروابط بني مجموعات الضباط ،صانا حتى اآلن وحدة القوات
باألجيال)،
املسلحة اللبنانية .لكن تسييس التعيينات والرتقيات العسكرية ،الذي أسفر عن
فائض يف أعداد كبار الضباط ،يق ّوض الفعالية العملياتية للجيش .كام أن هذا
التسييس يو ّلد انقساماً غري سليم بني الضباط السياسيني وبني الضباط غري املس ّيسني
أو املس ّيسيني بدرجة أقل ،يتح ّدى مفاهيم االحرتاف العسكري ،و ُيض ِعف بالتايل
ثقة الضباط بواحد ٍة من مؤسسات الدولة اللبنانية القليلة التي يعتربها معظم
املواطنني جدير ًة بالثقة ورشعي ًة وهيئ ًة وطني ًة بحق.
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كجزء من مشروع «إعادة النظر في العالقات المدنية-العسكرية  :2015-2014الحوكمة السياسية واالقتصادية
المعمقة ُأ ِع َّدت
هذه المقاربة اإلقليمية
ٍ
َّ
في المرحلة االنتقالية» الذي وضعه مركز كارنيغي للشرق األوسط ،والذي يسعى إلى ترقية البحث حول القوات المسلحة في الدول العربية
وتحديات مرحلة االنتقال الديمقراطي.

يود مركز كارنيغي للشرق األوسط أن يعرب عن امتنانه لمركز بحوث التنمية الدولية على دعمه مشروع العالقات المدنية-العسكرية في الدول العربية.
ّ
يتحمل كل كاتب مسؤولية اآلراء الواردة في دراسته.
ّ
مركز كارنيغي للشرق األوسط
مركز كارنيغي للرشق األوسط هو مؤسسة مستقلة ألبحاث السياسات مق ّرها يف بريوت ،لبنان .وهو جزء من مؤسسة كارنيغي
للسالم الدويل .يو ّفر املركز تحليالت معمّقة حول القضايا السياسية ،واالجتامعية-االقتصادية ،واألمنية التي تواجه الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وهو يسند تحليالته إىل كبار الخرباء يف الشؤون اإلقليمية ،ويعمل بالتعاون مع مراكز األبحاث األخرى التابعة
لكارنيغي يف بيجينغ وبروكسل وموسكو وواشنطن .يهدف املركز إىل تقديم التوصيات إىل صانعي القرار والجهات املعنية
الرئيسة ،من خالل تقديم الدراسات املعمّقة ،وأيضاً من خالل وضع مقاربات جديدة للتحديات التي تواجهها البلدان العربية
التي مت ّر يف مراحل انتقالية.

مؤسسية بشأن قضايا السياسة العامة؛ وتعبرّ وجهات النظر املذكورة هنا عن آراء كاتبها وال
ال تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف ّ
تعكس بالرضورة وجهات نظر املؤسسة ،أو فريق عملها ،أو مجلس األمناء فيها.
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