
قضايا

عصام شعبان

بني  املتداخلة،  العالقات  أحدثت 
ــيـــة والـــجـــيـــوش  ــنـ الـــحـــركـــة الـــوطـ
ــــالل  فـــــــي الـــــــبـــــــالد الـــــعـــــربـــــيـــــة، خـ
الــتــاســع عــشــر، ودور نظم  الـــقـــرن  نــهــايــات 
دولــــــــة االســــتــــقــــالل خــــــالل الــخــمــســيــنــيــات 
تشّوشا  العشرين،  القرن  من  والستينيات 
الجيوش  مــوقــف  فيما يخص  الــرؤيــة،  فــي 
مــن الـــثـــورات واالنــتــفــاضــات الــعــربــيــة التي 
املــــواقــــف،  تـــبـــايـــنـــت   .2010 ــنـــذ  مـ انــــدلــــعــــت 
ــقــــيــــاس، أو  ــي الــ ــن الـــتـــعـــمـــيـــم  فــ انـــطـــالقـــا مــ
خصوصية التجربة، لتحديد موقف فكري 
حــديــثــا،  ــيـــوش  الـــجـ أدوار  مــــن  ــيـــاســـي  وسـ
والسياسة،  والــدولــة  باملجتمع  وعالقتها 
للنقاش خالل  املوضوع مرتكزا  وعاد هذا 
الــثــورات الــعــربــيــة، وتــجــّدد مــع انتفاضتي 

الشعب السوداني.
هـــنـــاك مــنــهــج وزوايــــــــا فــــي تــحــلــيــل عـــالقـــات 
ــتـــني،  ــفـــاضـ ــتـ ــــات الـــعـــســـكـــريـــة بـــاالنـ ــــسـ ــــؤسـ املـ
مع  تــاريــخــي،  ومنهج  تجربة  على  تعتمدان 
تــأثــيــرات عــاطــفــيــة، ومــواقــف لحظية ترتبط 
بـــتـــدخـــل الـــجـــيـــوش فــــي االنـــتـــفـــاضـــة لــحــظــة 
انتصارها، وربما ما بدا أنها تنتصر لحركة 
الجماهير ضد املستبد. يقع التحليل املشوب 
في  ما  أو خصوصية تجربة  أحيانا  باألمل 
ــبـــار منهج  ــتـ مــــــأزق، حــيــث ال يـــأخـــذ فـــي االعـ
الــتــحــلــيــل الــطــبــقــي واملـــصـــالـــح االجــتــمــاعــيــة 
ــر الــتــأثــيــر األخــــرى الــتــي تــحــّدد أدوار  ــ ودوائـ
املؤسسات الصلبة من الحركات الجماهيرية، 

بما فيها االنتفاضات والثورات.
ــاء الـــتـــاريـــخـــي أنـــه  ــتــــدعــ ــّثـــل مـــــــأزق اســ ويـــتـــمـ
مكونات  على  تطرأ  التي  التغيرات  يتناسى 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة )الــــجــــيــــش واألجـــــهـــــزة 
وعالقتها  وأدوارهـــا،  والبيرقراطية(  األمنية 
الشعبية،  وبالقطاعات  الحاكمة،  بالسلطة 
وكذلك موقفها من قضايا التغيير السياسي 
واالقـــــتـــــصـــــادي، وعــــالقــــة ذلـــــك بــمــصــالــحــهــا 
ــا االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة،  ــهـ ــاتـ ــاطـ ــبـ وارتـ
وعــالقــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وتــنــتــج من 
حـــالـــة اســــتــــدعــــاء الــــتــــاريــــخ وإســــقــــاطــــه عــلــى 
الجزائري والسوداني،  الشعبني،  انتفاضتي 
ــدة، ال يــســاهــم الـــقـــيـــاس هنا  ــديــ مــشــكــالت عــ
فــي تقديم رؤيـــة مــوضــوعــيــة، كما أن تداخل 
ــة واملـــــــواقـــــــف الــلــحــظــيــة  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــفــــة والـ الــــعــــاطــ
لالنتفاضة لتحديد موقف القوى السياسية 

والنخب من دور الجيش سياسيا مضلل.
تقدير الشعوب أدوار جيوشها 

متميزة،  بمكانة  العربية  الجيوش  حظيت 
ــبــــط بــــــــــأدوار  وطــنــيــة  ــول شـــعـــبـــي، ارتــ ــبــ وقــ
تــاريــخــيــة، مــقــاومــة املــحــتــل، وبـــنـــاء الــدولــة 
وتنظيمها، ونصرة الطبقات الشعبية عبر 
جهاز الدولة، فتكّون لدى الشعوب منظور 
الــدولــة لــيــس جــهــازا للقهر فقط،  أن جــهــاز 
واختلطت  املاركسية.  املقوالت  تنطلق  كما 
في هذه األدوار، لدى قطاعات شعبية ولدى 
ــــب الــثــقــافــيــة  ــــرواسـ جــــنــــراالت الـــجـــيـــوش، الـ
الــتــاريــخــيــة، تمثلت حــديــثــا في  بــالــتــجــربــة 
خـــطـــابـــات عـــاطـــفـــيـــة عــــن انـــحـــيـــاز الــجــيــش 
بجانب  لهما،  وحمايته  والــثــورة،  للشعب 
عبارات تقف على النقيض تهّدد بالفوضى 
واالحــــــتــــــراب وتـــدمـــيـــر الــــــــدول واملـــــؤامـــــرات 

الخارجية والداخلية وغيرها.
وبــحــكــم أن تــكــويــنــات الــجــيــش، وخــصــوصــا 
ــيـــادات الــوســيــطــة، أكــثــر تــأثــرا  ــقـ الــجــنــود والـ
بـــاألفـــكـــار اإلصـــالحـــيـــة ودعــــــــاوي الــتــغــيــيــر، 
خصوصا  لفرضها،  الــقــوة  أدوات  ويملكون 
مــــع امــــتــــزاج آمــــــال الــتــغــيــر االجـــتـــمـــاعـــي مــع 
مقاومة قوى االحتالل، لعبت الجيوش دورا 
في  الــدولــة  السياسة وبناء جهاز  في  مؤثرا 

عدة دول عربية.
وقد استمرت تجارب »دولة االستقالل«  في 
مرحلة جديدة  لتبدأ  وإخــفــاقــات،  نجاحات 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، تــبــنــي فــيــهــا الــجــيــوش 
ــدة، وتـــرتـــيـــب أوضـــاعـــهـــا،  ــديـ ســلــطــتــهــا الـــجـ
ــة وعــســكــرتــهــا، خــفــوت  الــتــحــّكــم فـــي الــــدولــ
الخطاب القومي والعروبي، وتراجع الدور 
من  االنسحاب  وبــدايــة  للدولة،  االجتماعي 
أدوارهــــــا اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، وتــعــّمــق 
الضبط عبر استخدام أجهزة  فــي  ــا  أدوارهـ
ــــاول إيــجــاد  األمـــــن. صــحــيــح أن بــعــضــهــا حـ
تعّددية حزبية، بعد نموذج الحزب الواحد 
)تجربتا مصر وتونس نموذجا(، لكن ذلك 
لم يؤدِّ إلى ديمقراطية تعّددية أو مساحات 
لــتــمــثــيــل مـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــات عـــبـــر املــنــابــر 
بني  الزبونية  عالقات  وفرضت  السياسية، 
االقــتــصــاديــة،  املــصــالــح  السلطة وأصــحــاب 

وخصوصا كبار الرأسماليني.
على مشارف التسعينيات، أصبحت سلطة 
الـــرؤســـاء فــي الـــزي املــدنــي، أبــنــاء الجيوش 
املتنفذة.  للطبقات  تمثيال  األمـــن،  وأجــهــزة 
وأصبح مشهد تحالف السلطة والرأسمال 
وأصبح  الــوضــوح،  شديد  والعاملي  املحلي 
جــهــاز الــدولــة أداًة لــلــثــراء، والــســيــطــرة على 
أجــهــزة األمـــن ضــمــانــا للحماية واســتــمــرار 
الــنــظــم. مــاتــت دولـــة االســتــقــالل التاريخية، 
ــا، ودورهــــــــا الـــوظـــيـــفـــي مـــات  ــهـ ال شـــرعـــيـــة لـ
التي  للدولة  اجتماعيا  دور  فــال  إكلنيكيا، 
تمثلها، وال حريات سياسية، وال نموذجا 
الدماء  أو حتى تجديد  السياسي،  للتداول 

في بنية السلطة. 

االنتفاضات العربية والجيوش
مع اندالع االنتفاضات العربية خالل -2010 
2011، ســقــطــت الــنــظــم ســريــعــا نـــتـــاج حــركــة 
الحركة  هـــذه  اخــتــمــرت  املــنــدفــعــة.  الجماهير 
ونضجت، بعدما تصاعدت حدتها، وعبرت 
ــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة مــتــراكــمــة،  عــن أزمــ
منها انــتــفــاضــات الــخــبــز فــي مــصــر وتــونــس 
 ،1977،1984،1985( والـــجـــزائـــر  ــــودان  ــــسـ والـ
أقل )يمكن  1988( وانتفاضات عربية أخــرى 
مــراجــعــة كــراســة االنــتــفــاضــة لــســالمــة كيلة(، 
غالبا ما كان يدخل فيها الجيش أداة ضبط، 
الجانبية،  الــشــوارع  إلــى  وإرجـــاع االنتفاضة 
مرة  للحكم  ويستعد  أنفاسه،  النظام  ليأخذ 
أخــــــرى. يــمــكــن أيـــضـــا تـــأمـــل مـــوقـــف الــجــيــش 
الجزائري في العام 1991، والعشرية السوداء 
بعد ذلك، أو ما شهدها السودان من انقالباٍت 
الــذي جاء بالرئيس  متعّددة منها، االنقالب 

عمر البشير عام 1989.
ــثـــورات املـــضـــادة مــع أولــــى جــوالت  تــولــدت الـ
الـــحـــراك الــشــعــبــي، تــبــدأ دوائـــــر الــســلــطــة في 
ترتيب أوراقها، بما تملكه من أدوات سيطرة 
)األجــهــزة  القمع  أدوات  قـــادة  قلبها  فــي  يقع 
األمنية( وجماعات املصالح االقتصادية، وما 
الحاكم(  )الــحــزب  من شكل سياسي  يمثلهم 
وأجهزة دعاية. تختار هذه املجموعات أمام 
الحراك تقديم تنازالٍت من أجل إعادة تدوير 
النظام وإنتاجه، لكي تحافظ على ما راكمته 
من مصالح اقتصادية، وأوضــاع اجتماعية، 
دولية  وعــالقــات  مهيمنة،  سياسية  وسلطة 
ــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــفـــتـــت الــنــهــج  وإقـ
ــــالف  ــي الــــــوحــــــدوي، وصــــعــــود األحــ ــروبــ ــعــ الــ

والتكتالت اإلقليمية املرتبطة بقوى عاملية.
تــقــع الـــجـــيـــوش هــنــا فـــي مــعــضــلــة بــوصــفــهــا 
ــار نــظــم  ــ تــحــمــي االســــتــــقــــرار واألمــــــــن، فــــي إطــ
استبدادية،  أغلبها استند إليها للقيام بهذا 
الــــــدور، يــصــبــح بــجــانــب عــقــيــدتــهــا الــوطــنــيــة 
املتمثلة فــي الـــدفـــاع عــن الـــوطـــن، الـــدفـــاع عن 
ا مــنــه،  ــــزء نـــظـــام حـــاكـــم مــســتــبــد، أصــبــحــت جـ
بــحــكــم تـــرابـــط املــصــالــح وتـــدجـــني قــيــادتــهــا، 

واتفاقات داخل النظام.
في حالة انتفاضات الشعوب، وبدء مؤّشرات 
تفّكك الــنــظــام، تــعــود الــجــيــوش إلــى مهمتها 
في حفظ النظام وجهاز الدولة. تتقدم خطوة 
إلى األمــام، وتأخذ دورها في تحقيق تغيير 
يــرضــي الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري، ويــســمــح لها 

ذلك بتاريخ املنطقة التي ارتبطت فيه أغلب 
أنــظــمــة دولــــة االســـتـــقـــالل بــالــجــيــوش، ولــكــن 
أغلب النقاش  يطرح بشأن »العالقات املدنية 
الــعــســكــريــة«، فـــي ظـــاهـــرة تـــوحـــي بــانــفــصــال 
الــجــيــوش عــن الـــدولـــة والــشــعــب، واالعـــتـــراف 
بذلك ضمنيا، ال نقده من أجل نموذج يطو!ر 
السياسية.  والــبــيــئــة  الــعــام  واملــجــال  املنطقة 
وتجب إعادة النظر بتسليم بعض الباحثني 
والسياسيني بهذه العالقة، وبــأن  الجيوش 
ــل  ــا دولـــــة داخـ ــمـ تــمــثــل العـــبـــا ســيــاســيــا، وربـ
الدولة، ليس على مستوى التحليل فحسب، 
ــادة األمـــور  ــ ولــكــن عــلــى مــســتــوى الـــرؤيـــة وإعـ
إلـــى نــصــابــهــا، بـــأن تــكــون املــهــمــة األســاســيــة 
لــلــجــيــوش، واملــرتــبــطــة بــالــعــقــيــدة الــوطــنــيــة 
والـــقـــتـــالـــيـــة، حــمــايــة الــــحــــدود وأمـــــن الـــبـــالد، 
ولــيــس تــدخــل الــجــيــوش بوصفها طــرفــا في 
املـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة. وهــــذا الــنــقــد ضــــروري 
وعـــقـــيـــدتـــهـــا  الــــجــــيــــوش  أدوار  ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ السـ
الوطنية، وحمايتها من االنقسام والتشرذم 
في  ذلــك  كما شهدنا  والجهوية.  التطيف  أو 
تـــجـــارب عـــربـــيـــة، الــتــصــقــت فــيــهــا الــجــيــوش 
بحكامها. وعلى من انتمى لجهاز الدولة إن 
أراد خوض املعترك السياسي أن يمارس ذلك 
منفصال عــن مــوقــعــه فــي مــؤســســات الــدولــة، 
وهــــــذه أبـــســـط الـــقـــواعـــد إن أردنـــــــا إصـــالحـــا 

حقيقيا في الوطن العربي.

انتفاضات وجيوش 
يعّد الجيش السوداني األكثر انقالبا عربيا، 
ــي، مــنــذ  ــودانــ ــســ فـــفـــي كــــل مــــراحــــل الــــحــــراك الــ
االستقالل في العام 1956. ينقلب أو  ينتهز 
ضعف النظام وارتباكه وأزماته، حني تندلع 
بــدال  بــقــادة جـــدد  ليسطو عليها  انــتــفــاضــة، 
الــنــظــام نفسه بسلطة  ليجدد  الــقــائــمــني،  مــن 
قــوة  اســتــشــعــر  إذا  يــتــقــاســمــهــا  أو  ــدة،  ــديــ جــ
الحراك وانفصال قواعده من صفوف الجنود 
ــن قـــيـــاداتـــه الــطــامــعــة  والـــضـــبـــاط الـــصـــغـــار عـ
واجتماعيا  طبقيا  واملختلفة  الــســلــطــة،  فــي 
عـــن قـــواعـــد الــجــيــش الــتــي غــالــبــا مـــا تنتمي 
اجــتــمــاعــيــا إلـــى املــحــتــجــني بــشــبــكــاٍت عائليٍة 
الــظــروف املعيشية،  ومــنــاطــقــيــة، وتــشــاركــهــم 
ــودان نــفــســه خــالل  ــســ ــا تــحــّقــق فـــي الــ ــو مـ وهــ
قيادة  الــعــامــة. استشعرت  الــقــيــادة  اعــتــصــام 
الجيش عدم قدرتها على التحّكم الكامل في 
قواعدها. كانت احتماالت توسع االنتفاضة 
املواجهات  ستقسم صفوفها، خصوصا في 
العنيفة ضد االعتصام خالل األسبوع األول 
من إبريل/ نيسان، والــذي ظهر فيه تعاطف 
كــثــيــريــن مـــن جـــنـــود الــجــيــش وضـــبـــاطـــه مع 
االنـــتـــفـــاضـــة، وحــمــايــتــهــم لــلــمــعــتــصــمــني، ما  

ساهم في تغير موقف الجيش ولهجته.
اختار الجيش إزاحــة البشير، والقبض على 
املؤتمر  فــي حكومته وقــيــادات حــزبــه،  وزراء 
ــه أعـــلـــن فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــدة  الـــوطـــنـــي، إال أنــ
ــــوى الــــحــــراك ذلــــك،  ــــني رفـــضـــت قـ عــــامــــني. وحـ
ورفعت شعار »تسقط تاني« إلحاقا بشعار 
الجيش  اخــتــار  البشير،  »تــســقــط_بــس« ضــد 
الــتــفــاوض واملـــنـــاورة مــع قـــوى الـــحـــراك. ومــا 
زال املــجــلــس الــعــســكــري الـــســـودانـــي رافــضــا 
والحرية،  التغيير  قــوى  ملطالب  االستجابة 
في انتقال السلطة إلى حكومة مدنية، يتولى 
ــاع. وهــو  ــ ــدفـ ــ فــيــهــا الــجــيــش مـــهـــام األمـــــن والـ
يحاول تقسيم صفوف قوى الثورة، متسلحا 
بخبراٍت سابقة، وربما باستشارات إقليمية 
تـــحـــاول تـــكـــرار املــشــهــد املـــصـــري، مستخدما 

أساليب، منها إغراء قوى سياسية إصالحية 
بمواقع سياسية مستقبال مقابل استمالتها، 
أو الخلط ما بني قوى الثورة وقوى سياسية 
وحــزبــيــة كــانــت حــلــيــفــة لــلــســلــطــة، لتشويش 
ــار الــجــيــش أنــــه يـــتـــحـــاور مع  ــهــ املــشــهــد وإظــ
باإلضافة  ملهاة،  الــحــوار  فيصبح  الجميع، 
إلــى مــحــاوالت اللعب على وتــر تقسيم قوى 
الـــثـــورة مــا بــني الــنــخــب والــشــبــاب، وتــشــويــه 
الراديكالية  والــقــوى  والتغيير  الحرية  قــوى 
وتــجــمــع املــهــنــيــني، واعــتــبــارهــم ضـــد الــديــن، 
دعاة فوضى وشذاذ آفاق، كما كان يسميهم 

نظام البشير في انتفاضة 2013.
ــراك هـــــذه الـــتـــحـــديـــات بــصــمــود  ــ ــحـ ــ يـــقـــابـــل الـ
ــم ضــخــامــتــهــا، ســيــمــا بــعــد مـــجـــزرة فض  رغــ
للجيش  العامة  القيادة  مقر  أمــام  االعتصام 
في الخرطوم، وسقط فيها 108 قتلى. وأغلب 
الــظــن أنـــه ســيــحــاول تــجــاوزهــا. ولــيــس أمــام 
الــجــيــش الــســودانــي ســـوى إعــــادة تموضعه 
في خريطة السلطة ومكوناتها، في مواجهة 
شــعــٍب مثقٍف ذي خــبــرة، وتــجــارب سياسية 
هي األعمق في الحراك السياسي في الوطن 
الــعــربــي. ولــذلــك لــيــس مــن الــســهــل أن يسطو 
قوى  تفتيت  دون  مــن  السلطة،  على  الجيش 
االحتجاج أو هزيمتها، األمر الذي يتضح أنه 
صعب، بحكم صالبة قوى الحراك، وقدرتها 
على املقاومة، بقدر املأساة التي خلفها نظام 

البشير.
ويعد موقف املؤسسة العسكرية من مستقبل 
الــحــكــم فــيــمــا بــعــد االنــتــفــاضــة فـــي الـــســـودان 
والجزائر اإلشكالية األساسية للحراك،  وهي 
ارتــبــطــت بتاريخ  إشــكــالــيــات قديمة جــديــدة، 
املؤسسة وعالقتها بالسياسة، وهو ما ذهب 
إلــى جانب منه أنــور عبد امللك في توصيفه 
حــالــة الــتــطــور املــــــأزوم، أو مـــا طــرحــه عــزمــي 
بشارة في كتابه »الجيش والسياسة« )املركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 2017(، 
املجتمع،  بعسكرة  يتعلق  فيما  وخصوصا 
وتأسيس أنظمة سلطوية مستندة إلى قوة 
صلبة فــي يــد الــنــظــام، وإمكانية تــدخــل هذه 

القوة بشكل مستمر، وإعاقة تطور املجتمع.
وليست الحركات واالنتفاضات الجماهيرية 
اليوم صورة من املاضي، كما أن القوة األمنية 
واملؤسسة العسكرية اليوم ليست أيضا هي 
نــفــســهــا جــيــوشــا تـــواجـــه قــــوى االســتــعــمــار. 
ولــــذلــــك ال يـــجـــب أن نـــســـحـــب املــــاضــــي عــلــى 
الـــحـــاضـــر. أصــبــحــت املـــؤســـســـات الــعــســكــريــة 
ــيـــوم، إلــــى جــانــب مــهــامــهــا الــدفــاعــيــة، أداة  الـ
ضبط داخلي بشكل أكبر، وفى االنتفاضتني، 
الـــــســـــودانـــــيـــــة والــــــجــــــزائــــــريــــــة، )مــــــــع تـــقـــديـــر 
الستكمال  تسعى  تــجــربــة(،  كــل  خصوصية 
الجماهيرية  والحركات  السياسية،  أدورهـــا 
تعي ذلك. وهي، على الرغم من عدم امتالكها 
تمتلك  جــمــاهــيــريــة،  حــزبــيــة  تنظيمية  ــرا  أطــ
الجماهير  وتتعلم  وتــفــاعــل،  اتــصــال  أدوات 
كالتجمعات  فــئــاٍت  وتشكل  متسارع،  بشكل 
الــنــقــابــيــة، وحــــركــــات االحـــتـــجـــاج الــشــبــابــي، 
لالحتجاج  الصلب  القلب  املــفــقــرة،  والــفــئــات 
ــي إلــــــــى تــــغــــيــــر الــــنــــمــــط الـــســـيـــاســـي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
ودمقرطته، وتغير بنية االقتصاد، بما يحد 
مـــن تــوســع الــفــســاد والــنــهــب، ويــســمــح لتلك 
الــفــئــات بالعيش الــكــريــم. وهـــذا الــحــراك ذاتــه 
هو ما يصّحح، في بعض األحيان، خطوات 
الــقــوى الــســيــاســيــة، األمـــر الـــذي شــهــدنــاه في 
السوداني والجزائري. وهو نتاج  الحراكني، 
حراك سابق، وإن كان في السودان كان أكثر 
بــــروزا وصـــوتـــا، بينما اقــتــصــر فــي الــجــزائــر 
ــاد وأنــشــطــة مــعــارضــة ذات  ــ عــلــى حـــركـــة رشـ
بعد ثقافي، كاألغاني، ومجموعات املدونني 

وبعض االحتجاجات النقابية.
تــدرك النظم أن زمن الهيمنة املطلقة لم يعد 
ــــى الــهــيــمــنــة  ــتـــي تــســعــى إلـ ــتـــى الـ قـــائـــمـــا، وحـ
الــكــامــلــة تــخــشــى شــبــح االنـــتـــفـــاضـــة. ولــذلــك 

تكرس أدوات القمع الصلبة والناعمة. 

إشكاليات بناء نظم جديدة 
لــم يــكــن الــجــيــش الــجــزائــري مــرحــبــا بــالــحــراك 
ــلـــعـــهـــدة  ــلــــيــــقــــة لـ ــــح بــــوتــــفــ ــــرشـ ــتـ ــ املــــــــعــــــــارض لـ
ــيــــس أركــــــان  ــر رئــ ــبـ ــبــــق أن عـ الـــخـــامـــســـة. وســ
الــجــيــش، أحــمــد قــايــد صـــالـــح، عـــن ذلــــك، قبل 
فــي  الــــصــــراع  أن  إال  تـــصـــريـــحـــاتـــه،  يــغــيــر  أن 
ل 

ّ
سه ومــكــونــاتــهــا،  السلطة  مــؤســســات  بنية 

الجيش(  )وخــصــوصــا  الــنــظــام  يستجيب  أن 
ملطالب االنتفاضة وتنحية بوتفليقة. ومثلت 
االنتفاضة فرصًة للتخلص من بعض رموز 
السلطة، لتجّدد دماءها، لكن ذلك ليس معناه 
الــحــراك و بناء  قــيــادة الجيش مطالب  قــبــول 
أعــمــدة نظام بوتفليقة  نظام جــديــد، ورحــيــل 
ومــحــاســبــتــهــم. يــبــدو أن الــجــنــراالت يــريــدون 
إعادة ترميم النظام بعد تفسخه، وبعد بروز 
صـــراعـــات بـــني مــكــونــاتــه، كــانــت مــحــل نــقــاش 
داخــل املجتمع. وفي هذا السياق، تتهم قوى 
سياسية الجيش باستخدام القضاء، إلبعاد 
مكافحة  بند  النظام تحت  مكونات  من  جــزٍء 
الفساد، بدا ذلك في تحقيقات مع بعض رجال 
نظام بوتفليقة، لكنها امتدت إلى سياسيني 
آخرين، وربما تستخدم لتصفية الحسابات.
)كاتب مصري(

السودان والجزائر نموذجان

الجيوش والثورات العربية

يضع قادة الجيش 
أنفسهم حكامًا 

لمرحلة انتقالية قد 
تطول، متعلّلين بحفظ 

النظام، وحماية 
الدولة والوطن

القوة األمنية 
والمؤسسة العسكرية 

اليوم ليست هي 
نفسها تلك الجيوش 

التي واجهت قوى 
االستعمار

أمــام محاولــة الجيوش إفراغ الربيع العربي من محتــواه، يبقى من المهم أن تطرح قوى الحراك بدائلها السياســية، وبرنامجًا 
اقتصاديــًا عاجــا، وآخر طويل األجل، يحافظ على انتماء أوســع كتلة شــعبية ممكنة للثورة، ألن المشــكلة ليســت في رؤوس 

األنظمة السياسية فحسب، ولكن أيضا بما أنتجه هذا النمط السياسي واالقتصادي من مشكات

)Getty ( 2019 /5/17 اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في الجزائر العاصمة

لم يعد قائما، وحتى  المطلقة  الهيمنة  أن زمن  العربية  النظم  تدرك 
ولذلك  االنتفاضة.  شبح  تخشى  الكاملة  الهيمنة  إلــى  تسعى  التي 
الزمن تغير، ولم تعد عوامل  الصلبة والناعمة.  القمع  تكرس أدوات 
امتالك القوة بالسالح وحسب، بل هناك وسائل االتصال والبث وتشكيل 
الوعي والقدرة على الحشد، ومراقبة العالم ما يجري. لم تعد هناك 
المفقرين  التحكم فيها، وقدرة  أو  الشبابية،  الكتل  إمكانات الستيعاب 
على الفعل، حتى لو معطلين، أصبحت أكبر، وهم وقود الحراك في 

انطالقته حين يبدأ، وفي صموده حين يستمر.

أفول زمن الهيمنة المطلقة
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األوضــاع  وترتيب  دورهـــا،  باستعادة  أيضا 
مــســتــقــبــال، بـــل والــــوثــــوب إلــــى الــحــكــم بشكل 
طريقا  الشعبية  االنــتــفــاضــة  تــكــون  مــبــاشــر. 
ــادة الــجــيــش أنــفــســهــم حكاما  لـــذلـــك. يــضــع قــ
بحفظ  متعّللني  تــطــول،  قــد  انتقالية  ملرحلة 
النظام، وحماية الدولة والوطن، يهيمنون إن 
الدساتير  ويكتبون  ويــشــّرعــون  استطاعوا، 
ــدرون الــــقــــوانــــني، وتـــظـــهـــر الـــجـــيـــوش  ــ ــــصــ ويــ
نفسها مــدفــوعــة إلـــى هـــذا الــــدور الــضــروري 
ــا حـــفـــظ مــصــالــحــهــا  لــحــفــظ الـــــدولـــــة، وأيــــضــ

وامتيازاتها.
ــــاش عــــــالقــــــة الــــجــــيــــوش  ــقــ ــ ــنــ ــ عـــــــــــادت إلـــــــــى الــ
العربية،  االنتفاضات  انــدالع  بالسياسة، مع 
ــكـــري وســيــاســي  ومـــســـألـــة تـــحـــديـــد مـــوقـــف فـ
بــشــأن الــعــالقــات املــدنــيــة الــعــســكــريــة. ارتــبــط 
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