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 التقييم:

إشكالية مهمة تتمثل يف الرصاع الدائم ب� السيطرة    ،2021لشهر مايو  رين اف�ز"  فو "التي نرشها موقع  تطرح الدراسة  

ة موقف املدنية من جهة والسيطرة العسكرية عىل سلطة القرار األمرييك وإدارة السياسات. والواضح من خالل مراجع

أدوات النفوذ والسلطة، نظرا لتشعب الرصاع  املحلل� أّن هذا الصدام شّكل لسنوات وال يزال عائقا كب�ا امام العديد من  

وتداخل األدوات ب� سلطة مدنية ممسوكة من فاعل� مدني� يف معظم األحيان منتخب� وب� سلطة عسكرية ممثلة 

طرح املحللون يف هذه الدراسة   يف البنتاغون تعترب نفسها قوة نفوذ عظمى قادرة عىل إدارة السياسات داخليا وخارجيا.

الخيار إلضفاء كيفية ق فّعل هذه  الذي  األمرييك  بالدستور  أساسا  واملرتبط  الجيش  بالسيطرة عىل  املدنية  السلطة  يام 

الطابع الد�قراطي عىل نظام الحكم يف الواليات املتحدة، عىل اعتبار ان الجيش هو قوة ح�ية ودعم للنظام وليس  

فعىل مدى العقود القليلة املاضية، طرة املدنية عىل الجيش،  العكس. لكن أشارت الدراسة أيضا اىل أّن هناك تراجع للسي 

 قام كبار القادة العسكري� بإحباط أو تأخ� القرارات الرئاسية املتعلقة بالسياسة العسكرية بشكل منتظم.

ا التأث� والسيطرة عىل سلطة  النفوذ املطلق والقدرة عىل  لقرار، تدخلنا الدراسة يف تفاصيل الرصاع ب� الطرف� حول 

لتصل بنا اىل تقييم ضمني بفشل كل مساعي الطرف املد� يف الحفاظ عىل سيطرته الكاملة عىل القرار العسكري، ويفرس 

للقول بانه مرتبط بضعف القناعات عند بعض الناخب�    أكرثذلك بضعف اإلمكانيات املادية واللوجستية ورمبا يذهب  

الذين بدأوا يرددون انهم مل يعد لديهم ثقة يف السلطة املدنية وال يف قراراتها. يشّكل هذا التصور ناقوس خطر قد يهدد 

، يةالد�قراطد يف  الهيكلية الد�قراطية للنظام السيايس األمرييك الذي ال طاملا عرض نفسه للعامل كنموذج نوعي ورمبا فري

حيث اثبتت التجربة قوة الهيمنة والسيطرة التي �تلكها البنتاغون والتي تجعله فاعال أساسيا يف الرصاع عىل القيادة ويف  

القدرة عىل توجيه وتفعيل السياسات والخيارات التي لها عالقة باألمن القومي والسيادة والسياسة الخارجية خصوصا  

لدي  وأننا مؤسسة  مقارنة امام  بها  تتميز  التي  الضخمة  املوازنات  مستوى  عىل  وخاصة  ومختلفة  كث�ة  مميزات  ها 

تبحث السلطة املدنية الحاكمة يف الواليات املتحدة عىل نوع من التوازن مع البنتاغون يف محاولة    بالدبلوماسية الخارجية.

سياسة االمريكية بشكل مشرتك ولو بتفاوت يف  للمحافظة عىل مصالحها الحزبية والسياسية. ومن هذا املنطلق متارس ال

النفوذ والتأث� ب� السلطة السياسية والعسكرية، ك� تحاول السلطة السياسية املدنية االستفادة من حضورها السيايس 

ا واالنتخايب لبسط نفوذها وخياراتها ولكن بدعم من البنتاغون وتغطيته. امللفت ان كل املؤسسات املدنية االمريكية مب 

زال تعمل عىل التسويق للجيش األمرييك وللمؤسسة العسكرية تيف ذلك املؤسسات الثقافية ( هوليود مثال) ما انفكت وال  

للشعب األمرييك الذي يؤمن بفكرة التفوق والقوة وفكرة البطل الخارق الذي يهزم وانجازاتها لزرعها يف املخيال العقيل  

كشفت زيفها بعض السياسات او املشاهد  لعقود يف التسويق لهذه الصورة التي األعداء، وقد نجحت الواليات املتحدة 

الواقعية التي فضحت كذبة التفوق األمرييك وفكرة البطل الخارق والسالح النموذجي القادر عىل إصابة الهدف، ليدرك 

املدني القيادة  ما يصيب  وان  متاما،  الواقع مختلف  وان  أوهام هوليودية،  بانها  ة من ضعف ووهن وفشل يف  املتلقي 

السياسات الداخلية أحيانا، يصيب مبثله القيادة العسكرية التي تسقط يف سوء التقدير ويف مواجهة عنرص مفاجأة الخصم  

 وردعه أحيانا أخرى.
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 نص الرتجمة: 

ــبه يف  ــي� والخرباء تنفس العديد من   )،كانون الثا� (يناير 20عندما غادر الرئيس األمرييك دونالد ترامب منص ــياس الس

  وأسايس  سيايسعم  ااستخدم ترامب الجيش كد  فقد  ،العسكرية يف الواليات املتحدة الصعداءو بالعالقات املدنية   املعني�

وواـجه وزارة اـلدـفاع التي تـباـطأت يف مـحاوالـته لســــحب القوات من    "،وأشــــار إىل بعض ـقادـته عىل أنهم "ج�االيت  ،ـله

كال ال يف جميع أنحاء العامل. لكنـساحات القت ؤول� املنتخب� مل تبدأ  االـش كري� واملـس باط العـس يف العالقة ب� الـض

 ومل تنته عندما توىل جو بايدن منصبه. ترامب،مع 

ــتور الواليات اٍّن  ــيطرة املدنية عىل الجيش متجذرة بعمق يف دس ــؤولة أمام ف املتحدة،الس ــلحة مس القوات املس

بنى الكونجرس مؤســســات قوية مصــممة للحفاظ عىل هذه   ،1947ابتداًء من عام  الرئيس واملجلس الترشــيعي.

يف كبار الضـباط العسـكري�  سـتمري. قد تراجعت هذه السـيطرة  املاضـية،لكن عىل مدى العقود الثالثة    ،العالقة

 اليوم، بين� تعرثت آليات الرقابة واملســـاءلة.  ،أكرثتطور  لكن نفوذهم    العلني،األوامر وتجنب العصـــيان  اتباع

بالقلق من املعارـضة العـسكرية لـسياـساته ويجب أن يحـسب حـسابًا مع مؤـسـسة تنفذ التوجيه التنفيذي   ئيسيـشعر الر 

ــكل انتقايئ. يف كث� من   ــكريون غ� املنتخب� بتحديد خيارات املدني� أو ت  األحيان،بش   خطيطهايقوم القادة العس

يطرة املدنية هي أكرث من كون القادة    وبالتايل مناسـبًا.  هحتى يتمكن الج�االت من إدارة الحروب ك� يرون فإن الـس

يتعلق األمر مبدى قدرة القادة الســياســي� عىل  ، اذ  العســكري� يتحدون األوامر عالنية أو يريدون اإلطاحة بالحكومة

ــعب األمرييك لتحقيقها.   ــت ثنائية  هنا،تحقيق األهداف التي انتخبهم الش ــيطرة املدنية ليس   تقاس بالدرجات، بل، الس

ا    جمع وتركيزنظرًا ألن الجيش يقوم بو  ا اـملدنيون وينـفذ األوامر التي يصــــدرـه اجـه ك�    اـملدنيون،املعلوـمات التي يحـت

املتحكمون االن يف ســـلطة  هم إذا كان املســـؤولون املنتخبون    ، حتى�كنه م�رســـة تأث� كب� عىل صـــنع القرار املد�

ــيطرتهم م  ،القرار ــع للج�االت الذين �تلكون كل الخياراتلكن يبدو ان س والذين  ،حدودة يف ظل التأث� الكب� والواس

 ك� يفعلون يف كث� من األحيان. -تنفيذها بإمكانهم ابطال 

تاٍّن   شاقة  رميمإعادة  مهمة  املكسورة  العالقة  بإرصار حيث    ،هذه  الرقايب  دوره  مبواصلة  الكونجرس  يطالب 

يتطلب أن يقوم وزراء الدفاع بتعي� موظف� مدني�    ذاوهبغض النظر عمن يحتل البيت األبيض.    لجيش،لومحاسبة  

أنها تتطلب جمهوًرا منتبًها ومستعًدا ملحاسبة القادة املدني� والجيش عىل حٍد    ذلك، . لكن األهم من  سياسي� ومهني�

 سواء. 

 تراجع السيطرة املدنية عىل الجيش •

ية،عىل مدى العقود القليلة ف ،ليس من الـصعب العثور عىل دليل عىل تراجع الـسيطرة املدنية عىل الجيش قام  املاـض

كل منتظم. كرية بـش ة العـس ياـس ية املتعلقة بالـس كري� بإحباط أو تأخ� القرارات الرئاـس يف عام   كبار القادة العـس

الســياســة التي تحظر   تفعيليف منع الرئيس بيل كلينتون من    املشــرتكة،رئيس هيئة األركان  باول،ســاعد كولن   ،1993

ال تخرب". اـشتىك كل من الرئيس باراك أوباما وترامب من أن   تـسأل،م� أدى إىل حل وـسط "ال  ،للجيشاملثلي� انتـساب  

وأجربه� عىل مضــض عىل قبول زيادة   -م� حد من الخيارات العســكرية وترســيب املعلومات   -الضــباط حارصوه�  
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عىل   -غانـستان  القوات التي مل يدعموها. أـشار ج�االت أوباما إىل أنهم لن يقبلوا بأقل من مقاومة عدوانية للتمرد يف أف

  حينها،قائد القوات األمريكية يف أفغانسـتان    ماكريسـتال،الرغم من معارضـة البيت األبيض. وأقال أوباما الحًقا سـتانيل  

ــاء من هيئة األركان العامة   ــتنكر أعض ــؤويل البيت األبيض و بعد أن اس ــيحات  بعضمس الحظ ترامب  جانبه،. من  هترص

قادة عـسكري� كبار عن أوامره بـسحب القوات من أفغانـستان وـسوريا. عىل الرغم من أن هذه التحركات كانت تراجع 

ا   إال أن تراـمب تراجع يف النـهاـية عـندـما أخربه الـقادة العســـكريون أـنه ال �كن القـيام ـبذلك    للحمـلة،وعوًدا تحـمل توقيعـً

 وأن السياسات سترض باألمن القومي.

. لكنهم غالبًا ما يحصلون عىل أكرث م� ينبغي  يريدونه،بار القادة العسكري� دامئًا عىل كل ما  ال يحصل ك  بالطبع،

أو  الخارج  يف  االنتشار  حول  الرئيسية  العناوين  تتصدر  التي  القرارات  من  أبعد  هو  ما  إىل  أيًضا  سلطتهم  متتد 

القوات. املنا  تخفيض  خالل  من  اليوم  يف  املرات  مئات  الجيش  تأث�  داخل  يتجىل  الب�وقراطية  يف و   البنتاغون،ورات 

توجه عملية صنع القرار بعيًدا   التفاعالت،وخالل الشهادة يف الكابيتول هيل. هذه    األبيض،املناقشات السياسية يف البيت  

مؤرشات عىل تآكل السيطرة املدنية خارج يبدو أن هناك  .   عن املدني� يف مكتب وزير الدفاع ونحو األفراد النظامي� 

باالنحناء للسلطة  ف  ،البنتاغون الجيش  الكونغرس  ي  املدنية،نادًرا ما يطالب  انتقايئ   وجههوبدالً من ذلك  بشكل 

حزبية. إدارة  خال  ألسباب  أن    املثال،عىل سبيل    أوباما،ل  الكونجرس  املعلق� وعضو واحد عىل األقل يف  اقرتح بعض 

 اإلسالمية احتجاًجا عىل إدارة الرئيس لحملة هز�ة تنظيم الدولة    املشرتكة،رئيس هيئة األركان    د�بيس،يستقيل مارتن  

كوسيلة ضغط يف معركة حزبية حول  و كمستشار عسكري كب� للرئيس    . كان الهدف هو استخدام دور د�بيس(داعش)

أشاد العديد من الد�قراطي� بالج�االت املتقاعدين والعامل� يف الخدمة الذين    ترامب،سياسة أوباما الخارجية. يف عهد  

كييل (وزير األمن الداخيل وجون    )،رفضوا قرارات الرئيس. ومن ب� هؤالء "الكبار يف الغرفة" جيمس ماتيس (وزير الدفاع

حث بعض معاريض ترامب  وقدآر ماك�سرت (مستشار األمن القومي لرتامب).  وإتش )،ثم رئيس موظفي البيت األبيض

جيش متقاعدان   كتب ضابط  ،2020القادة العسكري� الكبار عىل التفك� يف إزاحة ترامب من منصبه. يف أغسطس / آب  

بفعل ذلك   املشرتكة يأمرانهنجلينج، رسالة مفتوحة إىل مارك مييل، رئيس هيئة األركان  جون ناغل وبول يه�    مشهوران،

عىل الرغم من أن هذه الجهود رمبا تكون قد ط�نت و   ،2020انتخابات  يف  إذا رفض الرئيس ترك منصبه بعد خسارته.  

ة من خالل اإلشارة إىل أن مهمة الجيش  إال أنها قوضت السيطرة املدني  املنتظمة،أولئك القلق� بشأن سياسات ترامب غ�  

املراقبة. تحت  التنفيذية  السلطة  إبقاء  يخدم    هي  الذي  العسكري  التمرد  السياسيون  يؤيد  فإنهم    مصالحهم،عندما 

 يلحقون أرضاًرا طويلة األمد مببدأ األسبقية املدنية.

اٍ يتجه السياسيون بشكل متزايد إىل ذوي الخربة العسكرية    ، اذالرقابة نفسها أصبحت مسيسة أيضااٍّن   دارة يف 

ووضع لويد أوسنت يف   نفسه،وفعل بايدن اليشء    للدفاع،وزيرًا    ماتيس،  السابق، قرر ترامب تعي� الج�ال    البنتاغون.

كلتا   الضباط ملدة سبع سنوات ع   الحالت�،املنصب. يف  التنازل عن رشط تقاعد  الكونجرس  أن كان عىل  ىل األقل قبل 

إلعطاء األولوية للقادة    قبل،التي تم كرسها مرة واحدة فقط من    القاعدة،يخدموا يف أعىل منصب يف الوزارة. تم تصميم  

ينبغي لوزراء الدفاع   املثالية،الذين يبعدون عن العقلية والشبكات االجت�عية املرتبطة بالخدمة العسكرية. من الناحية  

ل ماتيس    وبالتايل، لعمل كمدني� وليس كجنود.  أن يكونوا مرتاح�  متثل    الالحقة،والتأكيدات    وأوسنت،فإن ترشيحات 

التي تنص عىل أن وزير الدفاع ال   ،1947بدًءا من إصالحات عام    والتقاليد،قطيعة مع أكرث من سبعة عقود من القانون  



5 
 

بأن أولئك الذين لديهم خربة عسكرية هم أكرث    ال يوجد سبب واضح لالعتقاد   �كن أن يكون ج�اًال متقاعًدا مؤخرًا.

وهناك الكث� من األسباب لالشتباه يف عكس ذلك. يف   -مالءمة للسيطرة عىل الجيش نيابة عن الكونجرس أو الرئيس  

ك� يجب عىل مسؤول يف مجلس الوزراء. عالوة   تداعياتها،وليس التدقيق يف    األوامر،يتم تعليم الجنود اتباع    الجيش،

ة  ارييف ح� تتطلب وظيفة السكرت  الحزبية،يتم تعليم األفراد العسكري� بشكل مثايل االبتعاد عن املناقشات    ذلك،  عىل

أصبحت الخدمة العسكرية اختباًرا أساسيًا    وأوسنت،ك� تُظهر تعيينات ماتيس    ذلك،مهارة وخربة سياسية جيدة. ومع  

البنتاغون التي يشغلها عادًة    ذلك، يف غضون    وهذا صحيح حتى يف املستويات األد�.  املدنيون،لوظائف سياسة 

. يفضل العديد من األمريكي� وضع القوات عىل فشل الجمهور يف اإلرصار عىل أن القادة املنتخب� يحاسبون الجيش 

اال  وقد  فقطواإلعجاب    متثال قاعدة  يف ،  املتمثل  الوطني  الواجب  عن  بديالً  قواتنا"  "ادعموا  شعار  تكرار  أصبح 

يرتدد عدد كب� من املواطن� اآلن يف إبداء آرائهم رًدا عىل أسئلة .  التشكيك يف املؤسسة التي تخدمها تلك القوات

عىل سبيل   ،2013عام    YouGovع أجرته  ناهيك عن انتقاد القادة العسكري�. يف استطال   الجيش،االستطالع حول  

باستمرار "ال أعرف" أو "ال رأي%  30إىل    25اختار    املثال، الذين تم سؤالهم  " رًدا عىل لدي  من غ� املخرضم� 

األحوال يف أسوأ    ، أّماالتدقيقالرقابة و  تحصن هذه االتجاهات الجيش من  األحوال،يف أفضل    أسئلة حول الجيش.

العقاب  فتمنحه اإلفالت من  ص مؤمتر صحفي يف البيت األبيض يف أكتوبر / ترشين األول لخّ   .ترصيًحا للترصف مع 

الذي خدم يف الجيش ألكرث   كييل،رفض    قتيل،هذه االستثناءات: خالل مناقشة نداء تعازي ترامب ألرملة جندي    2017

وقد  يعرفون شخًصا قتل أحد أفراد أرسته يف القتال،  الصحفي� الذين ال  دعوة  أفغانستان،من أربعة عقود وقتل ابنه يف  

السكرت�ة الصحفية للبيت األبيض، اللوم إىل الصحفي� لجرأتهم عىل استجواب كييل. وقالت وجهت سارة هاكايب ساندرز  

 إن الجدل حول "ج�ال من مشاة البحرية من فئة أربع نجوم" كان "غ� مناسب عىل اإلطالق".

 التدهور يف العالقات املدنية والعسكرية: تاريخ نشأة  •

التغي�ات املؤسسية. العالقات املدنية العسكرية عىل  التدهور يف  اللوم يف جزء من  إلقاء  عندما أصبحت   �كن 

.  روتيني ومستمر طور القادة املنتخبون بنية ب�وقراطية إلدارة الجيش عىل أساس    عاملية،الواليات املتحدة قوة  

ضًحا يف بداية الحرب الباردة أن مؤسسة الدفاع األمريكية أصبحت أكرب من أن يسيطر عليها الرئيس  عندما أصبح واو 

القومي لعام    مبفرده�، واملجلس الترشيعي   الكونجرس قانون األمن  الذي1947أقر  النهاية    ،  أنشأ ما سيصبح يف 

. إدارة السياسات الب�وقراطية واملحلية  من شأنه أن يجلب خربة يف  مد�،وزارة للدفاع وع� عىل رأسه وزير دفاع  

سيكون لهذا الشخص الوظيفة الحرصية لض�ن توافق أنشطة الجيش مع أهداف األمة عىل النحو الذي يحدده 

املنتخبون. السياسيون  موظف� مدني� يتألفون من أفراد �كنهم    سكرت� وزارة الدفاع،  وقد منح الكونجرس  قادتها 

أبطل الكونجرس عن غ� قصد   ، 1986لكن يف عام    األكاد�ية.،االستفادة من خرباتهم يف الحكومة واألع�ل واألوساط  

من خالل مترير قانون إعادة تنظيم وزارة الدفاع    1947قانون    تم تعديل  العام،الكث� من هذا العمل. يف ذلك  

منذ مترير هذا  .  والذي نقل السلطة واملوارد بعيًدا عن القادة املدني� ونظرائهم العسكري�  نيكولز،-يف غولدووتر

البنتاغون وبقية الحكومة  القانون،  اليوم، .  تسببت أركان عسكرية كب�ة ذات موارد جيدة يف تهج� املدني� يف 

سبيل   ب  املثال،عىل  اآلخرون  املدنيون  واملسؤولون  السفراء  قيادات  يعتمد  عىل  متكرر  املرتبط�    املرتزقةشكل 

الطائرات والدعم    املوارد،جيش للحصول عىل  بال يتحمل قادة    الرضوري� للقيام بعملهم.  اللوجستي،مبا يف ذلك 
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م� �نحهم سلطة دبلوماسية فعلية   الوطنية،املقاتل� اإلقليمي� أيًضا مسؤوليات تتجاوز الحدود  املرتزقة او ما يسمى ب

�ا  واتص ك�  األجنبية.  الحكومات  قادة  مع  أيًضا  ولكن  الخارج  يف  العسكري�  نظرائهم  مع  فقط  ليس  متكررة  االت 

م� زاد من تهميش   والنفوذ،من حيث العدد  املسؤولون العسكريون الذين يحكمون برامج املساعدة والتعاون األمني  

األمن القومي أن الدبلوماسي� يعانون من نقص التمويل   من البديهي يف خطاب   نظرائهم املدني� يف وزارة الخارجية. 

الدفاع  بال  مقارنة الكونجرس من مخاطر نقص    جيتس،مبن فيهم ماتيس وروبرت    السابق�، جيش. حتى وزيرا  حذروا 

الكث� حيال ذلك.   الخارجية. لكن ال أحد يفعل  إلعادة  متويل وزارة  جادة  محاولة  أفراد   التوازن،بدون  مزايا  فإن 

م� �نح الجيش مزيًدا من الرسعة والقدرات    املدنية،جيش وموارده لن تؤدي إال إىل زيادة تقويض السيطرة  ال

السياسة. الب�وقراطية لوضع وتنفيذ  أثناء املعارك  الوقت    التي �كنه االستفادة منها  أيًضا   نفسه،يف  كان هناك 

واجه البنتاغون صعوبات هائلة يف   األخ�ة،يف السنوات    تفريغ لعمليات السيطرة املدنية داخل وزارة الدفاع نفسها.

تجنيد املوظف� املدني� املحرتف� واالحتفاظ بهم وإدارتهم. هذه التحديات هي نتيجة قلة االستث�ر يف أماكن العمل  

وغالبًا ما يتم إلقاؤهم   مسؤولياتهم،يل من التدريب املنهجي إلعداد املسؤول� املدني� لتحمل  املدنية. ال يوجد سوى القل

يستفيد أعضاء الخدمة من برامج التعليم العسكري املهنية الشاملة وفرص    املقابل،. يف  اه�لهمالبنتاغون و أرشيف  يف  

ا الوضع إىل درجة استنتجت فيها لجنة اسرتاتيجية  تدهور هذ  ،2018بحلول عام    التطوير األخرى طوال حياتهم املهنية.

أن االفتقار إىل أصوات مدنية يف صنع القرار املتعلق    الكونغرس،وهي لجنة عينها    الحزب�،الدفاع الوطني املكونة من  

  ترامب، باألمن القومي "يقوض مفهوم السيطرة املدنية". من املؤكد أن هذه املشاكل أصبحت أكرث حدة خالل إدارة  

عندما امتأل البنتاغون باملسؤول� بالنيابة والوظائف الشاغرة. لكن املقعد املد� كان ضحًال قبل وقت طويل من تويل 

 ترامب السلطة.

 امل�رسة السياسية  •

أصبح القادة املنتخبون عىل   بعد الحادي عرش من سبتمرب، ارتفع تقدير الجمهور للجيش، والحظ السياسيون ذلك.

املدنية   املعاي�  لتجاهل  متزايد  وتجنباستعداد  الجادة    والعسكرية  العسكري   واملساءلة، الرقابة  العصيان  وتشجيع 

يستفيد السياسيون من هيبة الجيش لح�ية أنفسهم من    اليوم،   لتسجيل نقاط سياسية ضد خصومهم السياسي�.

خصومهم   ومهاجمة  من  وهي    – النقد  خالية  اسرتاتيجية  تكون  ما  الجيش  التكلفة،غالبًا  لشعبية  . خالل  نظًرا 

ظهر إعالن لرتامب   ،2020عام  هم يفضلون القوات عىل خصومهم، يف  غالبًا ما يزعم املرشحون أن  االنتخابية،الحمالت  

ليش� إىل أنه هو الذي استمتع بدعمهم. يسعى    Military Timesادعم قواتنا"، واستشهد بايدن باستطالع رأي  عبارة "

حزبية. يف املؤمتر الوطني   كوجوه ح�يةاملرشحون بانتظام للحصول عىل تأييد الج�االت املتقاعدين وحتى استخدامهم  

الذي كان خارج الجيش ملدة عام� فقط،  انتقد مستشار ترامب مايكل    ،2016للحزب الجمهوري لعام    ،  واجه فل� 

ألقى ترامب مراًرا خطابات حزبية أمام جمهور يرتدون   �ترامب، هيالري كلينتون، وشجع الحشد عىل ترديد "احبسها!" ك

انتخابات   الجوية، "لقد أجرينا  ع  أليس كذلك؟ " يف مقاط   رائعة، الزي العسكري، وقال مرة لضباط يف قاعدة ماكديل 

سبتمرب ممن يرتشحون ملنصب ما خربتهم   11يستخدم بعض قدامى املحارب� يف فرتة ما بعد    بالحملة،الفيديو الخاصة  

أصدر عضو الكونجرس الجمهوري عن والية   ،2020كوسيلة لتقسيم أولئك الذين خدموا من الذين مل يفعلوا ذلك. يف عام  
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السابقة دان كري األمريكية  البحرية  بعنوانتكساس وقوات  إعالنًا  والذي تضمن   Avengers Texas Reloaded نشو 

، غالبًا ما يتم تجاهل اللحظات األقل فظاعة للتسييس، مثل ومع ذلك.  طائرات هليكوبرت هجومية وطائرات مقاتلة

املغامرة  أو  العسكري  العامة للجمهور  الخطب  الط�ان يف  القنابل وبدالت  الواقية من  الرؤساء للسرتات  ارتداء 

الرئيسية الخارجية  السياسة  عناوين  إللقاء  بوينت  ويست  إىل  بأن .  بالذهاب  االعتقاد  تعزز  اإلجراءات  كل هذه 

 العامة األخرى.  اتالخدمة العسكرية أفضل من أنواع الخدم

 :من إرشاف مد� أفضل استفادة السياسي� •

فإن    ،تدخلهم يف سياسة البنتاغونعىل الرغم من أن السياسي� يحاولون الحصول عىل ميزة انتخابية من خالل  

يقوم السياسيون بتعليم الجمهور توقع   املسلحة،من خالل متجيد القوات    ما يفعلونه يف النهاية هو اإلرضار بسلطتهم.

كري� أو اإلذعان لهم يف القرارات املهمة. هذه الديناميكية نفسها  قيام املسؤول� املنتخب� بتقديم تنازالت للقادة العس

أو مقاومة أو معارضة سياسات خصومهم   "،تحفز القادة املدني� عىل تشجيع الضباط عىل العمل "كبالغ� يف الغرفة

أنه قد تكون هناك مزايا قص�ة أو االستقالة احتجاًجا عىل أمر قانو� من رئيس منتخب.    الحزبية، الرغم من  عىل 

، أن القادة العسكري� عىل صواب)، فإنه يفسد املبدأ األوسع الذي طبعا  الذي يفرتضاملدى ملثل هذا السلوك (

لتنفيذها انتخبوا  التي  السياسات  اتباع  املدني�  عىل  بأن  مل يف  .يقيض  العسكري�  الضباط  كبار  غالبية  أن   ح� 

عام   أواخر  حتى  سيايس  مع حزب  ذلك    ،1976يتعاطفوا  يفعلون  أرباعهم  ثالثة  من  يقرب  ما  وفًقا   اليوم،فإن 

عامي   ب�  أجريت  التي  املختلفة  الحرب  بكليات  امللتحق�  الضباط  كبار  تعليق اٍّن    .2020و  2017الستطالعات 

األجيال السابقة من الجنود.   أن تحرجهو رصاحة من شأنها    واسع،لتواصل االجت�عي لجمهور  سيايس حزيب عىل وسائل ا

يؤكدون   - وخاصة من خالل املصادقة عىل الحملة االنتخابية    - إن الج�االت املتقاعدين املنخرط� يف السياسة  

الحزبية االنقسامات  الجيش ممزق بسبب  أن  العسكري  الزي  يرتدون  القاد.  ملن  الكبار إىل فشل  العسكريون  ة 

حيث خلص أولئك   الجيش،فإن صمتهم يجعل الحزبية أمرًا طبيعيًا يف    ذلك،ومع    السلوك.حد كب� يف معالجة هذا  

الذين يرتدون الزي العسكري إىل أنه من املقبول اختيار األطراف السياسية عالنية. وجدت الدراسات االستقصائية األخ�ة  

الفعلية أن ما يقرب من ثلثهم قد الحظوا أن زمالءهم يقدمون أو يشاركون تعليقات مهينة   لكبار الضباط يف الخدمة

 حول املسؤول� املنتخب� عىل وسائل التواصل االجت�عي. 

ك� أن أعضاء الخدمة يجعلون السيطرة املدنية أكرث صعوبة عندما يترصفون ك� لو أنهم متفوقون عىل نظرائهم املدني�.  

ث باستمرار أن الكث�ين يف الجيش يعتقدون أن قرارهم بالخدمة العسكرية يجعلهم متفوق� من  تظهر األبحا

 NORCوفًقا ملسح أجرته مؤسسة األبحاث    الناحية األخالقية عىل أولئك األمريكي� الذين مل يتخذوا هذا الخيار.

تنطوي   ،2020لعام   الذين  األمريكي�  أولئك  تجاه  نظرهم  وجهات  إىل  حتى  �تد  بالتفوق  الشعور  هذا  فإن 

مبا يف ذلك األطباء الذين يحاربون الوباء والدبلوماسيون الذين يخدمون يف   -وظائفهم أيًضا عىل مخاطر كب�ة  

 عليهم،ملدني� الذين يرشفون  يشكك العسكريون يف رشعية ا  الحدود،مناطق القتال أو يف مهام صعبة. يف أقىص  

 خاصة إذا كانوا يشتبهون يف أن هؤالء القادة ال يشاركونهم وجهات نظرهم الحزبية. 
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عامل آخر يقوض السلطة املدنية هو ارتباط الجيش بفكرة أنه يجب أن يكون له سيطرة حرصية عىل ما يعتربه  

يؤكد أن للجيش الحق يف الرد عندما    هنتنغتون،ل  الذي أيده العامل السيايس صموي  املفهوم،شؤونه الخاصة. هذا  

العسكرية. الشؤون  التدخل يف  املدنيون  فإن االستقاللية حق وليس امتيازًا. لكن الشؤون   الرأي،ووفًقا لهذا    يحاول 

ة  وتجربة الدول األخرى تش� إىل أن الن�ذج البديل  الضباط،العسكرية والسياسية ليست مختلفة ك� يعتقد العديد من  

 اعتاد القادة العسكريون عىل إرشاف أكرث تدخالً بكث� من إرشافهم   املثال،عىل سبيل    أوروبا،منطقية متاًما: يف جميع أنحاء  

 نظرائهم يف الواليات املتحدة.  من قبل

 يف التسويق لقوات الجيش هوليوود دور •

القوات املسلحة بشكل ب  متعلقونفاألم�كيون    ،االتجاهات يف الثقافة األمريكية تدعم العديد من هذه املشاكل

وفًقا الستطالعات الرأي التي أجرتها   متزايد ويعتقدون أن الوطني� الحقيقي� هم من يرتدون الزي العسكري.

أخرى.  غالوب،مؤسسة   وطنية  مؤسسة  أي  من  أكرث  الجيش  يف  أكرب  ثقة  لديه  الدوام  عىل  الجمهور  هذا    فإن 

يعني أن رشائح كب�ة من السكان تعتقد أن من يرتدون الزي   املدنية،الثقة يف املنظ�ت    إىل جانب تراجع  اإلعجاب،

�ا هذا العشق جزئيًا بسبب الجهود املبذولة إلخراج الجيش   ورمبا حتى الدولة نفسها.  الجيش،العسكري يجب أن يديروا  

ال أو  الدعوات للتضحية املشرتكة  القليل من  أفغانستان  من مأزق ما بعد فيتنام. مع  الوطنية خالل الحرب� يف  تعبئة 

بذل الجيش   ذلك،فعله إىل جانب شكر القوات عىل خدمتهم. يف غضون  يمل يكن لدى غالبية الجمهور الكث� ل  والعراق،

وال سي� خالل األحداث الرياضية الجامعية    العسكرية،جهوًدا كب�ة لتكريم الجنود بعروض وطنية تركز عىل نبل الخدمة  

نكرانًا   فهم األفضل واالكرثحرتافية. كل هذه االتجاهات عززت فكرة أن أفراد الخدمة العسكرية كانوا استثنائي� حًقا  واال 

 للذات من املدني� الذين شجعوهم.

 

 


