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مقدمة
تُع ّد ظاهرة عمل الجيوش النظامية واملجموعات املسلحة يف النشاطات
االقتصادية ظاهرة قدمية ،حيث يترصف بعض العسكريني مثل رجال
أعامل؛ فيسعون لتحقيق أرباح مادية لذاتهم أو ملؤسساتهم .وهذا
أمر معهود عرب تاريخ الجيوش املختلفة ،وكان لدول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا نصيب وافر من هذه الظاهرة خالل العقود املاضية،
من بينها مرص وتركيا وإيران وباكستان والسودان وسورية واليمن
وليبيا واألردن .ومتثل هذه البلدان محور التحليل يف هذا الكتاب.
أول،
يركز الكتاب يف تحليله هذه الظاهرة عىل موضوعني رئيسنيً :
تطور ظاهرة العالقات االقتصادية للجيوش النظامية ،والكيفية التي
تك ّيفت بها املؤسسات العسكرية يف الدول املختلفة مع التغريات
السياسية واالقتصادية املحيطة بها ،حتى أصبحت لهذه الظاهرة
صفة االستدامة يف هذه البلدان؛ وثان ًيا ،ظاهرة التنظيامت املسلحة
التي برزت يف دول ،مثل ليبيا وسورية واليمن بعد الثورات العربية،
إضافة إىل قوات الدعم الرسيع يف السودان.
كث ًريا ما تتعامل البحوث والدراسات مع الجيش بوصفه إحدى
فاعل يف رسم السياسة يف الدول
مؤسسات الدولة التي تؤدي دو ًرا ً
غري الدميقراطية .لكن ،يتعامل هذا الكتاب مع املؤسسة العسكرية
بوصفها "مؤسسة اجتامعية" تنشأ وتتطور يف سياق اجتامعي
محدد ،تؤثر فيه وتتأثر به ،عىل نح ٍو يؤدي إىل نشوء شكل محدد
من "الرتتيب /النظام" بني هذه املؤسسات املختلفة .وتختلف هذه
املقاربة البحثية عن البنائية واملؤسسية ،وتعترب املــوارد املتاحة
للمؤسسة العسكرية نقطة التمييز الرئيسة بني هاتني املقاربتني .ففي
املقاربة البنائية افرتاض يعترب أن املوارد املتاحة للمؤسسة العسكرية
تح ّدد بالرضورة املسار الذي تسري فيه الجيوش ،أما يف املقاربة
املؤسسية ،فهناك تجاهل لهذه املوارد عىل حساب الرتكيز عىل سلوك
املؤسسة كلها وترصفاتها .لكن يقرتب هذا الكتاب ،بحثيًا ،أكرث ،من
خالل الرتكيز عىل املؤسسة العسكرية داخل السياق االجتامعي،
ليطرح أسئلة من قبيل :كيف أدت املؤسسة العسكرية دو ًرا يف
التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي حدثت يف بلدانها؟
وكيف تفاعل الجيش أو الجامعات املسلحة مع هذه التغريات؟
لهذا الكتاب ميزة إضافية؛ إذ يقدم قراءة معمقة لظاهرة نشاطات
الجيوش االقتصادية ،من خالل دراستها داخل أنظمة سياسية ذات
طبيعة مختلفة ،ويف سياقات سياسية واجتامعية متباينة ،لكنها تقع
كلها يف نطاقات جغرافية وإقليمية متقاربة ،هي دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وتتيح هذه امليزة إجراء مقارنات بني الدول املختلفة،
والرتكيز عىل العوامل املتشابهة واملختلفة بينها.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

مع ذلك ،فإن أحد التحديات عند مراجعة كتاب جامعي ،مثل
الذي بني أيدينا ،هو كيفية الربط بني دول لها سياقات سياسية
واجتامعية متباينة ،حيث ميكن عرض الظاهرة محل البحث من
زوايا نظر مختلفة ،من دون أن يكون ذلك عىل حساب أي من
الحاالت الدراسية التي ُدرِست .لذلك ،لن يكون محور هذه املراجعة
تركيزها عىل تقديم الحاالت الدراسية للبلدان املختلفة ،حالة تلو
حالة ،بل عىل ظاهرة نشاطات الجيوش االقتصادية وعىل تجلياتها
املختلفة يف الدول محل الدراسة ،وعىل محاولة إيجاد عوامل التشابه
واالختالف داخل هذه السياقات .وإذا كان مستوى التحليل يف فصول
الكتاب هو مستوى الدولة أو القُطر ،حيث ركّز كل باحث /باحثة
(من مؤلفي الكتاب) عىل حالة دراسية /دولة ،فإن مستوى التحليل
يف هذه املراجعة سيكون هو اإلقليم كله ،حيث يصبح الرتكيز عىل
الكيفية التي متوضعت فيها هذه الظاهرة داخل اإلقليم وتت ّبع مراحل
تطورها ،وأهم الخصائص التي متيزها .وبناء عىل هذا الشكل ،تتحول
فصول الكتاب إىل املصدر الذي من خالله يتم إعادة النظر إىل
الظاهرة كلها عىل مستوى إقليمي.

ً
أوال :أفكار الكتاب ومناقشاته:
ما يعنيه رجال األعمال في الجيش؟
شامل للحاالت كلها التي
ً
تحليل
ً
ق ّدم الفصل األخري من الكتاب
ُدرست فيه .فام الجديد الذي تق ّدمه هذه املراجعة؟ وكيف ميكن
أن تتم بصورة منهجية علمية من دون انتقائية يف االختيار أو التناول
أو التحليل؟
قبل النظر يف الكتاب ،نستعني بإسهامات الباحثة كريستينا ماين
النظرية والتجريبية ،يك تقودنا خالل عملية املراجعة والتحليل،
بوصفها واحدة من أهم الذين تناولوا هذا املوضوع .عىل املستوى
النظري ،تعاملت ماين مع نشاطات الجيوش االقتصادية باعتبارها
ريادة أعامل .وبالنسبة إليها فإن "ريادة األعامل العسكرية" هي
ابتكار ضباط عسكريني مف ّوضني ،يعملون بصفة مؤسسية ،بوصفهم
مالكني رسميني أو مديرين أو أصحاب مصلحة يف مؤسسات اقتصادية
ملوارد ووسائل جديدة لإلنتاج من أجل إيجاد موارد مالية أو سلع
أساسا
تفيد الجيش بشكل مبارش((( .وما مييز هذا التعريف ،تركيزه ً
عىل سلوك الجيش نفسه وترصفاته؛ وما يعيبه هو عدم الرتكيز مبا
يكفي عىل الجزء املتعلق بالضباط املتقاعدين ،أو عىل أقارب الضباط
العسكريني الذين قد يصبحون جز ًءا من هذه النشاطات االقتصادية،
"1 Kristina Mani, "Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America,
Latin America Politics and Society, vol. 53, no. 3 (Fall 2011), p. 29.
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ويستفيدون منها .أما عىل املستوى التجريبي ،فعملت ماين عىل
دراسة هذه الظاهرة بفحص االقرتابات البحثية املختلفة التي ميكن
استخدامها لفهم هذه الظاهرة((( ،ثم دراسة هذه الظاهرة عىل
املستوى الدويل((( واإلقليمي أيضً ا يف دول أمريكا الالتينية((( .ومن
أول ،يف مراجعتنا هذه .فعند دراسة
هنا تأيت أهمية اختيار ماينً ،
دول أمريكا الالتينية ،توضح ماين أ ّن تطور أشكال نشاطات الجيوش
أول وجود
االقتصادية وطبيعتها يف هذه الدول مرتبط بثالثة عواملً :
فرصة تسمح لهم ببدء هذه النشاطات؛ وثانيًا ،القرار االسرتاتيجي
الذي تتخذه املؤسسة العسكرية عن طبيعة النشاطات التي ستقوم
بها؛ وثالثًا ،التحالفات التي ستقوم بها مع النخب السياسية.
يف البداية ،استند العديد من الكتابات األكادميية إىل أ ّن مثة تشاب ًها
بني تجربة الجيش والتحول الدميقراطي يف دول أمريكا الالتينية ،ودول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .والتشابه األهم هو يف شكل العالقة
بني جيوش قوية ومجتمعات ضعيفة وطبيعتها؛ ذلك أ ّن الجيوش
كانت أوىل املؤسسات التي بدأت عملية التحديث يف دول أمريكا
الالتينية ودول الرشق األوسط .وأعطى هذا الوضع الجيوش ميزة
تفضيلية يف عالقتها باملجتمع ،ويف موقعها السيايس أيضً ا ،حيث
كان ينظر الجيش إىل نفسه ليس باعتباره حامي األمة فحسب،
بل باعتباره املسؤول األول عن بناء الدولة .وستتحول هذه امليزة
التفضيلية ،الحقًا ،إىل مزايا اقتصادية واسعة ،بداية من منتصف
سبعينيات القرن العرشين وبداية مثانينياته .وعىل كل حال ،ستحكم
هذه العوامل الثالثة املذكورة مسار مراجعتنا هذه ،عرب تناول
ظاهرة هذه النشاطات االقتصادية للجيوش يف إقليم الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .فمن خالل الرتكيز عىل هذه العوامل الثالثة ،ستعمل
املراجعة عىل إعادة قراءة هذه الظاهرة داخل اإلقليم ،وعىل البحث
عن عوامل التشابه واالختالف بني الدول املختلفة داخل اإلقليم ،أي
ستعمل عىل مراجعة الكتاب من خالل استخدام العوامل الثالثة التي
ذكرتها ماين ،وذلك لتحليل هذه الظاهرة عىل مستوى اإلقليم كله،
وليس داخل كل دولة يف ذاتها.
بنا ًء عىل ما ورد ،نعرض العوامل التي ساهمت يف بروز ظاهرة
النشاطات االقتصادية للجيوش يف منطقة الرشق األوسط وشامل
2 Kristina Mani, "Militares Empresarios: Approaches to Studying the
Military as an Economic Actor," Journal of the Society for Latin American
Studies, vol. 30, no. 2 (April 2011), pp. 183-197.
3 Mani, "Military Entrepreneurs," pp. 25-55.
4
Kristina Mani, "Militaries in Business: State-Making and
Entrepreneurship in the Developing World," Armed Forces & Society, vol. 33,
no. 4 (April 2007), pp. 591-611.
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أفريقيا واستمرارها .ونعرض أيضً ا عد ًدا من الظواهر التي مت ّيز هذه
املنطقة ،وأثر الربيع العريب يف تطورها.

ثان ًيا :الفرصة التي ساعدت
في دخول الجيش إلى االقتصاد
هناك فرق رئيس بني دول أمريكا الالتينية ودول الرشق األوسط؛
إذ كانت التحوالت يف بلدان أمريكا الالتينية نتيجة تغيريات عاملية
يف االقتصاد الدويل ،كام تذكر ماين ،لكن الفرص يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا كانت نتيجة تغيريات محلية أدت إىل بدء هذه
املسارات وساعدت يف بناء املؤسسات واآلليات املساعدة لالستمرار
فيه .وميكن مالحظة ذلك من خالل عرض حاالت مختلفة.
تقول زينب أبو املجد ،يف الفصل األول من الكتاب "الضباط املتك ّيفون
يف مرص :األعامل والقومية واالستياء" (ص  ،)42-23إن الجيش
املرصي مل يحصل عىل فرصة واحدة ،بل عىل فرص متعددة من أجل
الدخول إىل عامل االقتصاد واألعامل وتستعمل أبو املجد مصطلح
"الضباط املتكيّفون" للتدليل عىل قدرة الضباط يف الجيش املرصي
عىل االستفادة والتكيّف مع الفرص أو التهديدات السياسية التي
م ّرت بها مرص من أجل تعزيز مواقعهم السياسية والعسكرية داخل
النظام .وتقدم مجموعة من األمثلة عىل ذلك ،تبدأ من مثانينيات
القرن املنرصم ،وتظهر واضحة بعد عام .2011
نجد يف الفصل الثاين "رجال األعامل يف األحذية :املشاريع العسكرية
الباكستانية" (ص  ،)68-43لعائشة ص ّديقة  ،Ayesha Siddiqaويف
الفصل الثالث "تكتل الجيش الرتيك ( )OYAKوديناميات الرأساملية
الرتكية" (ص  )96-69لعصمت أكتشا  ،İsmet Akçaأن التفكري
يف دخول الجيش إىل االقتصاد كان قدميًا ،منذ خمسينيات القرن
العرشين وستينياته ،وأن هذا التفكري ارتبط باالستفادة من صناديق
تقاعد العسكريني من أجل ضامن أرباح أعىل لهم ،وتكون لهذه
األرباح صفة االستدامة.
أما الفصل الرابع "كل رجال سيباه :الحرس الثوري اإليراين يف النظرية
والتطبيق" (ص  ،)118-97لكيفان هاريس  ،Kevan Harrisفيلفت
إىل أن الفرصة أتيحت لقوات الحرس الثوري عندما بدأت الحكومة
بربامج إصالح اقتصادي وخصخصة من أجل تشجيع االستثامر ،فكان
هذا سياقًا موامئًا لقوات الحرس الثوري من أجل تعزيز نفوذها ودعم
عملية الخصخصة يف الوقت نفسه.
أما يف حالة املجموعات املسلحة ،كام يف الفصل الثامن "إعادة
بناء الدولة املؤقتة يف ليبيا' :االقتصاد األخالقي' للميليشيات
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والعنف ومتويل األمن" (ص  )196-175لفيليب دروز فينسينت
 ،Philippe Droz-Vincentوالفصل التاسع "الجيش السوري
وامليليشيات والجامعات املسلحة من غري الدول :األيديولوجيا والتمويل
وتغيري املشهد" (ص  )216-197لرشيفة زهور  ،Sherifa Zuhurفإن
الربيع العريب يُع ّد الفرصة التي أتاحت لهذه املجموعات املسلحة
الظهور ،قبل أن تدخل يف عامل النشاطات االقتصادية الحقًا.

ً
ثالثا :القرار االستراتيجي في دخول
الجيش إلى االقتصاد
ترى ماين ،أن الفرصة وحدها ليست كافية من أجل ضامن استمرار
هذه النشاطات االقتصادية ،فالجيوش يف حاجة إىل أن تفاضل بني
اختيارين رئيسني طبقًا لخياراتها االسرتاتيجية((( :أولً ،أن يكون
الجيش من "املصنعني العسكريني" ،حيث تكون النشاطات األساسية
للجيوش هي التصنيع املتقدم من أجل ضامن وجود األسلحة الالزمة.
ويكرث هذا الشكل يف الدول التي لها أهمية جيوسرتاتيجية وتخىش
التهديدات الخارجية التي ميكن أن تؤثر يف استقاللها .ويف هذه
الحالة ،تختار الجيوش السالح بدلً من الزبدة((( .وثان ًيا ،أن يكون
الجيش من "بناة األمة" ،وهنا تختار الجيوش االنخراط يف النشاطات
التنموية للدولة ودعم عملية التنمية واإلصالح االقتصادي .ويف أغلبية
هذه األحوال ،يكون للجيوش مصادر موثوقة للحصول عىل السالح،
وتختار لذلك الرتكيز عىل الزبدة بدلً من السالح.
يف دول أمريكا الالتينية ،متثل حالتَا الربازيل واألرجنتني مثالني منوذجيني
عىل املص ّنعني العسكريني .أما يف حاالت دول الرشق األوسط املبحوثة،
فمن الصعب أن نجد بل ًدا ميثل منوذ ًجا يف هذا املجال .وطبقًا ملا هو
موجود يف الكتاب ،فدول مثل اليمن وليبيا وسورية ،كام هو وارد يف
الفصول السابع والثامن والتاسع ،مل تقم جيوشها بنشاطات تصنيعية
دفاعية بشكل كبري .أما مرص وباكستان والسودان ،يف الفصول األول
والثاين السادس توال ًيا ،أي الدول التي قامت بنشاطات تصنيعية
عسكرية ،فإن هذه النشاطات مل تستمر فرتة طويلة وتراجعت مع
الوقت ملصلحة النشاطات االجتامعية.
5 Mani, "Military Entrepreneurs," p. 35.
" 6املفاضلة بني "الزبدة والسالح" واحدة من األمثلة املشهورة يف االقتصاد ،حيث توضح
أن كل بلد ينبغي له املفاضلة بني خيارات مختلفة يف إنتاجها .ومتثّل الزبدة هنا الرتكيز عىل
النشاطات االقتصادية اإلنتاجية واملجتمعية ،يف حني يشري السالح إىل النشاطات الصناعية
الدفاعية والتسليح .وطبقًا لهذه املفاضلة ،ال ميكن أي بلد أن ينتج "كل" ما يريد من الزبدة
يتخل عن إنتاج جزء من الزبدة ألجل إنتاج السالح ،أو أن
والسالح م ًعا ،لذلك ،يجب عليه أن ّ
يتخل عن جزء من إنتاج السالح من أجل إنتاج الزبدة.
ّ

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

عىل خالف ذلك ،اهتمت إيران بالجمع بني التصنيع العسكري
والعمل االجتامعي؛ إذ اهتمت بالتصنيع العسكري والدفاعي من
خالل الحرس الثوري اإليـراين ،وال سيام يف مرحلة ما بعد الحرب
اإليرانية  -العراقية ( ،)1988-1980عىل أن ال يؤثر ذلك يف النشاطات
االجتامعية والتنمية التي ترشف عليها الدولة .وترتكز املحاوالت
اإليرانية يف التصنيع العسكري عىل التأكد من صيانة املعدات
العسكرية القدمية التي تم رشاؤهــا يف أيــام الشاه محمد رضا
بهلوي ( )1979-1941والعمل عىل تطويرها باستخدام التكنولوجيا
العسكرية الروسية والصينية ،لكن ،تبقى هذه املحاوالت ،عىل الرغم
من أهميتها ،محدودة وغري متطورة تكنولوجيًا(((.
أما األردن الذي خُصص له الفصل الخامس "القطاع الصناعي
العسكري األردين :الحفاظ عىل املكانة املؤسسية يف عرص النيوليربالية"
(ص  ،)134-119لشانا مارشال  ،Shana Marshallفيمثل حالة مهمة
يف هذا السياق ،باعتباره شارك يف صيانة بعض األسلحة والصناعات
الدفاعية وتطويرها .لكن ،بُ ّرر ذلك يف النهاية باعتباره يساهم يف
زيادة التنمية والناتج املحيل اإلجاميل .وكام أوضحت مارشال ،فإن
التربير األهم لهذه النشاطات هو مساهمتها يف التنمية االقتصادية
وليس االعتبارات العسكرية والدفاعية.
ميكن ع ّد تركيا امتدا ًدا لهذه املالحظة نفسها ،لكن الجديد هنا أن
تركيا أبدت مؤخ ًرا اهتام ًما مضاعفًا بالتصنيع العسكري .وعىل املنوال
نفسه ،من املرجح أن تكون منوذ ًجا لـ "املصنعني العسكريني" ضمن
دول الرشق األوسط((( .فخالل السنوات األخرية ،ظهرت مؤرشات عدة
بشأن اهتامم تركيا بالتصنيع الدفاعي والعسكري ،آخرها ما برز يف
الخطة االسرتاتيجية الخمسية ( )2023-2018التي تسعى من خاللها
تركيا إلنتاج  75يف املئة من متطلباتها العسكرية((( .ويف هذا السياق،
ينبغي لنا مالحظة أن التصنيع العسكري يف تركيا ،ال يتم من خالل
املؤسسات االقتصادية التابعة للجيش فحسب ،بل أيضً ا من خالل
رشكات القطاع الخاص التي تشارك يف هذا املجال ،عىل نحو أدى إىل
منافسة مشتعلة بني الطرفني من أجل زيادة املبيعات واالستحواذ
عىل نسبة أكرب من السوق.
7
Robert Czulda, "Lack of Modern Technologies Hampers Iran's
Defense Industry," Atlantic Council, 9/6/2020, accessed on 13/4/2021, at:
https://bit.ly/3sjY4Du
 8إرسائيل من الدول التي تهتم بالتصنيع العسكري أيضً ا ،لكنها مل تكن من ضمن الدول
التي تناولها الكتاب الذي نراجعه ،لذا فضّ لنا عدم التطرق إليها.
9 Burak Ege Bekdil, "Turkey Reveals Path to Boost Defense and
Aerospace Exports by $10.2B in 2023," Defense News, 10/12/2019, accessed
on 14/4/2021, at: https://bit.ly/3e7Fytj
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عىل املنوال نفسه أيضً ا ،نالحظ أن هذا التسارع يف النشاطات
العسكرية الرتكية ،يرتافق مع انخفاض فرص دخول تركيا االتحاد
األورويب ،مع زيادة يف معدل األزمات بينها وبني الواليات املتحدة
والدول األوروبية .وعىل الرغم من أن عد ًدا من هذه الدول يقع
يف مناطق جيوسرتاتيجية مهمة ،فإن اعتامدها عىل حلفاء خارجيني
لتوفري الدعم السيايس والعسكري لهم ساهم يف تحول هذه
الجيوش من االهتامم بالصناعات الدفاعية العسكرية إىل الصناعات
االجتامعية واالقتصادية ،وهي ظاهرة أصبحت سائدة يف أغلبية
هذه الدول .مبعنى آخر ،ميكن استنتاج أن جز ًءا من تراجع االهتامم
بالصناعات الدفاعية العسكرية يف هذه الدول ،عىل الرغم من موقعها
االسرتاتيجي الذي كان يفرض عليها اهتام ًما أكرب بالتصنيع العسكري،
هو اعتامد هذه الدول عىل األسلحة العسكرية والدعم الخارجي
من أجل ضامن استمرارها واالستقرار فيها .وتتضح هذه املالحظة
بعد توقيع مرص معاهدات سالم مع إرسائيل ( 26آذار /مــارس
 )1979وتغيري تحالفاتها االسرتاتيجية من االتحاد السوفيايت إىل
الواليات املتحدة ،وتراجع فرص الرصاع املسلح مع إرسائيل ،ما أدى
إىل انرصاف أغلبية الدول العربية ،ومن ضمنها مرص ،عن الصناعات
العسكرية إىل االهتامم بالنشاطات االقتصادية والتنموية.
كان لهذا التحول أسباب أخرى أيضً ا؛ إذ تعطي الصناعات التنموية
واالقتصادية الجيوش مزايا مهمة .فعىل املستوى االقتصادي ،توفر لها
مصادر من التمويل املستدام ،ما يعطي هذه املؤسسات استقاللية
أكرب عن الحكومات .لكنها يف الوقت نفسه تزيد شعبية املؤسسة
العسكرية بني املواطنني .فظهور الجيش باعتباره يساهم يف تقديم
الخدمات العامة وتوفري السلع الرئيسة ،يرفع مكانته االجتامعية لدى
رشائح عدة يف املجتمع .وبذلك ،يزيد الجيش مكانته التفضيلية داخل
النظام السيايس ،يف الوقت الذي يرفع من موارده املالية املستقلة عن
الدولة .لهذه األسباب ،نجد أن منوذج جيوش "بناة األمة" هو األكرث
انتشا ًرا يف دول الرشق األوسط ،ومتثل املؤسسة العسكرية يف مرص،
والحرس الثوري اإليراين ،حالتني منوذجيتني يف هذا السياق.
يف األحوال كلها ،وبعد أن تأيت الفرصة املناسبة وتقرر املؤسسة
العسكرية اختياراتها االسرتاتيجية يف خصوص نوعية النشاطات
التي ستقوم بها ،سيكون عىل الجيوش تكوين تحالفات مع رشكاء
سياسيني (سواء من البريوقراطية أم من رجال األعامل أم مع رشكات
دولية) ،من أجل ضامن استمرارية مؤسساتهم العاملة يف الصناعات
الدفاعية أو النشاطات التنموية .وهكذا ،وطبقًا ملاين نفسها ،فإن
ثالثية الفرصة املتاحة وتحديد الخيارات االسرتاتيجية للجيش ،إضافة
إىل تكوين رشاكات وتحالفات مع رشكاء سياسيني ،تساهم كلها ،م ًعا،
يف تكوين األعامل العسكرية واستمرارية ريادتها.
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رابعا :التحالفات مع الشركاء
ً
السياسيين
يف سياق دول الرشق األوسط ،نجد أ ّن هذا التحالف بني الجيش
ومؤسسات الدولة الرسمية والبريوقراطية واضح يف عدد من الحاالت
مثل مرص وباكستان وإيران ،والسودان ،يف الفصول األول والثاين
والرابع والسادس توال ًيا .والشكل اآلخر لهذا التحالف هو بني الجيش
والقبائل املحلية ،كام هي الحال يف اليمن وليبيا ،يف الفصلني السابع
والثامن توال ًيا .ومثّل التحالف أيضً ا بني املؤسسات املحلّية والدولية
أحد أشكال هذه التحالفات ،كام هي الحال يف األردن يف الفصل
الخامس .وأخ ًريا ،التحالف بني مؤسسات الدولة وبعض مؤسسات
القطاع الخاص ورجال األعامل ،كام هي الحال يف تركيا يف الفصل
الثالث .مبعنى آخر ،من خالل مراجعة هذه الحاالت ،ميكن تأكيد أن
قدرة استمرار هذه املؤسسات التابعة للجيوش مرتبطة مبدى قدرتها
عىل بناء تحالفات مع النخب السياسية واالقتصادية يف بلدانها
أو خارجها .وأظهرت الحاالت املدروسة يف الكتاب أن استمرار هذه
املؤسسات اعتمد عىل قدرتها عىل بناء هذه التحالفات وتقويتها.
فاستمرار املؤسسات االقتصادية للجيش ال يكون بدعم العسكريني
له فحسب ،بل بدعم النخب املدنية أيضً ا ،سواء السياسية منها أم
االقتصادية.

خامسا :الظواهر المميزة في دول
ً
الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مع هذا التشابه املهم يف الحالتني األمريكية الالتينية ودول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا التي طرحها الكتاب ،تتميز األخرية بظواهر
مختلفة ،منها:
1.تحالف الجيش مع القبائل املحلية ،يف الفصل السابع "سياسة
املحسوبية يف املرحلة االنتقالية :املصالح السياسية واالقتصادية
للقوات املسلحة اليمنية" (ص  ،)174-157يجادل آدم يس سيتز
 ،Adam C. Seitzعىل سبيل املثال ،بأنه ميكن فهم نشاطات
الجيش هناك من خالل فهم "املجتمع التجاري العسكري
القبيل" ،وهو شكل من أشكال التحالف بني السلطة والقبائل،
تقوم من خالله السلطة بتوزيع بعض املواقع املهمة يف الجيش
عىل القبائل ،حيث متكّن الضباط من االستفادة من هذه املواقع
للوصول إىل نشاطات تجارية (جزء منها غري رشعي) ،تد ّر عليهم
عائدات مالية مرتفعة .والحقًا ،يقوم هؤالء الضباط بإعادة
استخدام جزء من هذه العوائد واألرباح لتأكيد دعم القبائل
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لهم وضامن استمرار عالقة قوية بني الضباط يف الجيش اليمني
والقبائل التي ينتمون إليها .وتعمل هذه الطبيعة الخاصة للعالقة
بني القبائل والجيش اليمني التي عمل نظام عيل عبد الله صالح
( )2012-1990عىل تشكيلها ،يف بداية حكمه ،عىل تكوين شكل
خاص من النشاطات االقتصادية للجيوش .وسيكون لسامح
صالح بهذا النوع من العالقة ،ثم تحكّمه فيها من خالل دمج
أو استبعاد فئات معينة من الضباط من مناصبهم ،أثر يف قرار
هؤالء الضباط يف دعم الثورة اليمنية من عدمه ،ما سيؤدي إىل
انقسامات داخل الجيش تجاه الثورة اليمنية .ويف الفصل الثامن
أيضً ا ،املخصص للحالة الليبية ،نجد فيليب فينسنت يجادل بأ ّن
الكتائب املسلحة التي شاركت يف الثورة الليبية ستعمل عىل
بناء شبكة عالقات محلية تضمن لها الدعم الشعبي املحيل
يف مقابل تقدميها بعض الخدمات إىل السكان املحليني ،مثل
توفري األمن أو بعض الخدمات االقتصادية األخرى .ويف هذا
الشكل ،بينام ستكون السياسة واالقتصاد متوقفَني عىل املستوى
الوطني يف ليبيا بحكم الرصاعات السياسية والعسكرية ،فإن
العالقة بني هذه الكتائب والسياقات املحلية ستنتج ديناميات
وأشكالً من السياسة واالقتصاد املحل َيني ،لديهام فاعلية وقدر
من االستمرارية ،مع قدرة عىل التأقلم مع التغيريات املحيطة يف
الوقت نفسه .هو ليس اقتصاد أمراء الحرب ،كام قد يُظن ،بل
هو "اقتصاد أخالقي" ،كام يصف فينسنت؛ إذ ترى الكتائب أن
جز ًءا من واجبها هو توفري األمن للسكان املحليني من أجل ضامن
نجاح الثورة ،لكن يف الوقت نفسه تسعى ألجل توفري التمويل
الكايف لها وضامن استمراريته ،سواء من خالل التفاعل مع البيئة
املحلية أم من خالل وضع يدها عىل أماكن عامة مهمة وتأمني
إدارتها ،مثل املطار أو حقول النفط والغاز أو غريها .وتق ّدم لنا
الحالة الليبية هنا عد ًدا من االستبصارات املهمة .فاملقاربات
البحثية التى تركز عىل دور الدولة ومؤسساتها وتستخدم
مصطلحات مثل "الدولة الفاشلة" و"الدولة الهشة" ،سرتكز عىل
السياسة يف املستوى الكيل /املحيل ،وعىل املؤسسات الرسمية
بشكل كبري .يف حني أن املقاربة البحثية االجتامعية لسلوك
املؤسسات العسكرية وتفاعلها مع البيئة االجتامعية املحيطة
بها تتيح للباحثني رؤية أنواع من السياسة واالقتصاد تتم عىل
املستويات املحلية ،وال ميكن مالحظتها عىل املستوى الوطني.
2.النشاطات االقتصادية للمؤسسات املسلحة بخالف الجيش ،مثل
الكتائب املسلحة يف ليبيا وقوات الدعم الرسيع يف السودان
وقوات الحرس الثوري يف إيران .عىل سبيل املثال ،ق ّدم الفصل
الرابع ،املخصص لقوات الحرس الثوري اإليراين ،تفس ًريا مختلفًا
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لسبب النشاط االقتصادي املتصاعد لهذه القوات .فبينام يفرس
الباحثون هذا التنامي يف النشاط االقتصادي بأنه مدفوع
باعتبارات أيديولوجية عند قادة الحرس الثوري اإلي ـراين،
ويفرسه آخرون بأنه نوع من االنتهازية والرغبة يف التحكم
يف السياسة واالقتصاد يف إيران ،يجادل الباحث كيفان هارس
بأ ّن هذا التنامي هو نتيجة ردة فعل عىل سياسات الحكومة
يف خصخصة املؤسسات العامة للدولة؛ إذ بدأت سياسات
خصخصة املؤسسات العامة يف التسعينيات جز ًءا من خطة
اإلصالح االقتصادي والتنمية بعد ٍ
عقد شهد تصاعد ظاهرة
التأميم وتوسع دور الدولة .وكان هدف سياسات الخصخصة هو
إعطاء دور أكرب للقطاع الخاص .ودفعت سياسات الدولة هذه
املؤسسات الدينية والحرس الثوري اإليراين وغريهام إىل االستفادة
خصوصا مع تراجع
من هذه الفرصة من أجل تعزيز أرباحهم،
ً
القطاع الخاص يف أحيان كثرية عن القيام بهذه األدوار .هنا
ينبغي لنا التذكري أنه ال ميكن فهم سلوك الحرس الثوري اإليراين
يف هذا املوضوع من دون فهم األسباب التي أدت إىل تراجع
دور القطاع الخاص يف إيران ،حيث عاىن هذا القطاع املحيل
صعوبات يف بيئة العمل املحلية وعدم تطورها بالشكل الكايف،
كام عاىن العقوبات االقتصادية الخارجية املفروضة عىل النظام.
وساهمت هذه العقوبات أيضً ا يف إضعاف دور القطاع الخاص
الدويل وعدم القدرة عىل جذب االستثامرات األجنبية .ففي ظل
هذا الرتاجع من القطاع الخاص املحيل والدويل مع وجود هذه
الفرص لالستثامر يف املرشوعات والرشكات الحكومية التي متّت
خصخصتها ،تقدم الحرس الثوري وغريه من املؤسسات القريبة
من النظام مللء هذا الفراغ .وبتعبري هارس ،كان هذا التصاعد
يف النشاط االقتصادي للحرس الثوري اإليراين ،بسبب السياسات
الحكومية للدولة وليس عىل الرغم منها (ص .)14
نجد يف الفصل السادس "العالقات املدنية العسكرية يف السودان:
التفاوض عىل التحول السيايس يف ظل اقتصاد مضطرب" (،)156-135
لعطا البطحاين  ،Atta El-Battahaniأمثلة عىل املؤسسات املسلحة،
بخالف الجيش ،وهي قوات الدعم الرسيع والجيش الشعبي .ومل
تح َظ قوات الدعم الرسيع بالقدر نفسه من التحليل يف هذا الفصل،
رمبا ألن الفصل اهتم أكرث بالجيش السوداين ،كون الباحث كتبه قبل
الثورة السودانية ( ،)2019ولذلك مل يركز عىل هذه الظاهرة .مع هذا،
ق ّدم الفصل جز ًءا عن أسباب وجود هذه القوات واألدوار التي تقوم
بها يف السياق السوداين.
من الفصول املهمة يف الكتاب الفصل الثالث املخصص لرتكيا ،الذي
شكل مختلفًا لكيفية إدارة الجيش نشاطاته االقتصادية .ويعرض
يقدم ً

بتك ضورعو تاعجارم
"رجال األعمال في الجيوش :كيف تحقق الجيوش والجماعات المسلحة أرباحً ا في منطقة الشرق األوسط"

فيه أكتشا تك ّيف الجيش مع السياسات االقتصادية املختلفة ،عىل
الرغم من التعارض الواضح يف التو ّجهات االقتصادية لهذه السياسات؛
إذ تح ّول موقع الجيش من مدافع عن سياسات إحالل الواردات
والبحث عن دور أكرب للدولة يف الستينيات والسبعينيات ،إىل الرتحيب
بسياسات تشجيع التصدير والتك ّيف مع السياسات النيوليربالية بداية
من الثامنينيات ،ومع وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة
يف بداية األلفية الجديدة .واملهم يف هذا الفصل هو إدارة الجيش
نشاطاته من خالل رشكة قابضة تدير نشاطاته االقتصادية .وحجم
هذه الرشكة كبري إىل درجة أنها وصلت إىل اعتبارها ثالث أكرب رشكة
قابضة يف تركيا مع بداية األلفية .ويدير هذه الرشكة القابضة مدنيون
محرتفون ،وتعمل وفق آليات السوق ،وتقوم برشاكات وتحالفات
مع رشكات دولية .وال شك يف أن اإلدارة ،من خالل رشكة قابضة
رئيسة تدير رشكات تعمل يف نشاطات اقتصادية منوعة ،تختلف عن
طريقة تطور الرشكات التابعة للجيش املرصي عىل سبيل املثال التي
تتميز بالالمركزية ،والتي يعمل فيها مجندون من الجيش ،ويشارك
عسكريون سابقون وحاليون يف إدارتها .ويف كلتا الحالتني ،استفاد
الجيش من السياسات النيوليربالية ،كام استطاع املحافظة عىل موقع
متقدم يف االقتصاد ،عىل الرغم من اختالف طبيعة النظام السيايس
لكل منهام ،وعىل الرغم من أن دور الجيش يرتاجع يف تركيا ،يف حني
يتصاعد يف مرص(.((1

سادسا :الربيع العربي والنشاطات
ً
االقتصادية للجيوش
يف الفصل األخري من الكتاب ،يقدم املحرر إليك غراورت عرضً ا عا ًما
عن تأثري الربيع العريب يف الجيوش يف مرص واألردن وسورية وليبيا
واليمن .كام يعرض االستجابة املتوقعة للجيش السوداين يف حال قامت
احتجاحات شعبية يف السودان (األمر الذي حصل بالفعل بعد نرش
وتوصل املحرر إىل أن تركيب املؤسسة العسكرية قبل الثورة
الكتاب)ّ .
ساهم بشكل كبري يف تحديد ردة فعلها خالل االحتجاجات الشعبية،
بني دول استطاع الجيش فيها تعزيز موقعه يف النظام السيايس،
اقتصاديًا وسياس ًيا (كام هي الحال يف مرص) ،أو مجموعة انقسم
فيها الجيش مجموعات مثل اليمن وليبيا وسورية .ويف األحوال كلها،
ميكن مالحظة أن الربيع العريب أدى إىل تصاعد النشاطات االقتصادية
10 Zeinab Abul-Magd, İsmet Akça & Shana Marshall, "Two Paths to
Dominance: Military Businesses in Turkey and Egypt," Working paper,
Carnegie Middle East Centre, June 2020, accessed on 14/4/2021, at:
https://bit.ly/3e3ilbt
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للجيوش والجامعات املسلحة أيضً ا .بل حصل الجيش األردين عىل
رشعية أكرب لنشاطاته االقتصادية بعد أن ر ّوجت الحكومة أنه يساهم
يف حفظ األمن يف البالد ويف دعم النشاط االقتصادي يف األردن .ويدل
هذا التصاعد يف حجم النشاطات االقتصادية ونوعيتها عىل أن هذه
الظاهرة مرشحة ألن تستمر فرتة طويلة يف املستقبل ،وهي يف حاجة
إىل مزيد من البحث.

خاتمة
قـ ّدم الكتاب صــو ًرا عن تطور النشاطات االقتصادية للجيوش
والجامعات املسلحة يف بلدان مختلفة من الرشق األوسط وشامل
أفريقيا .لكن يُعاب عليه عدم الرتكيز عىل حالة العراق ،الغائب
األكــر ،ســواء عىل مستوى الجيش أم عىل مستوى امليليشيات
والكتائب املسلحة .وكان ميكن لدراسة الحالة العراقية أن تق ّدم
تجربة مختلفة وثرية ،حيث يوجد فيه جيشان نظاميان :الجيش
الوطني والجيش التابع إلقليم كردستان .ويف العراق أيضً ا نجد العديد
من الكتائب والتنظيامت املسلحة املختلفة التي كان لتجربتها بُعد
ال ميكن إغفاله ،إضافة إىل كتائب مسلحة مثل الصحوات وجيش
املهدي وغريها .وكلها تجارب يف حاجة إىل مزيد من الدراسة.
عىل الرغم من هذا الغياب ،فإن الكتاب يبقى ممي ًزا ،ألنه مل يتناول
ظاهرة النشاطات االقتصادية للجيوش من خالل استخدام املدخل
املعياري ،وما ينبغي له أن يكون ،وهو مدخل أشد ارتباطًا بنظرية
بدل من ذلك
التحديث ونظريات التحول الدميقراطي ،بل استخدم ً
املدخل التجريبي الذي يتعامل مع الجيوش باعتبارها مؤسسات
اجتامعية موجودة وراسخة داخل بيئة مجتمعاتها ،بذلك تتفاعل مع
هذه املجتمعات وتؤثر فيها وتتأثر بها .وركّز الكتاب أيضً ا ،بصورة
أكرب ،عىل ما تقوم به هذه املؤسسات بالفعل ،وكيف تطور سلوكها
وقراراتها عرب الوقت ،ما يعطي فرصة أكرب لفهم هذه الظاهرة بشكل
أعمق وفهم عملية التغري التي حدثت خالل تلك الفرتة .كام يوفر
إمكانية أفضل لفهم العالقة بني النشاطات االقتصادية واألدوار
مستقبل تطوير
ً
السياسية التي تقوم بها الجيوش .وسيكون من املفيد
هذا النقاش من خالل البحث يف موضوعات مل تح َظ بالقدر الكايف
من الدراسة ،من بينها:
تأثري األنظمة الدميقراطية يف نشاطات الجيوش االقتصادية ،فعىل
سبيل املثال ،هل ساهم وجود الدميقراطية يف تركيا وباكستان يف
التأثري يف شكل هذه النشاطات وطبيعتها يف هذه البلدان ،أم ال
تزال لدى الجيوش القدرة عىل التعامل عىل نحو مستقل حتى يف
وجود الدميقراطية؟

ددعلالا
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من الظواهر املرتبطة بهذا املوضوع ،والتي مل تح َظ بقدر ٍ
كاف من
الدراسة ،هي كيف تتمكن األنظمة األوتوقراطية من السيطرة عىل
النشاطات االقتصادية للجيوش ،عىل الرغم من غياب أدوات الرقابة
املدنية الدميقراطية؟ يف األحوال كلها ،فإن الرئيس أو الحكومة ،سواء
كانت دميقراطية أم استبدادية ،تعمل دامئًا عىل التأكد من أن الجيش
تحت سيطرتها ،وليس بعي ًدا عنها حتى تضمن االستمرار يف الحكم.
فام آليات ضامن ذلك يف األنظمة األوتوقراطية؟
أخ ـ ًرا ،إمكان الرقابة املدنية عىل هذه النشاطات االقتصادية،
باعتبارها جز ًءا من الرقابة املدنية عىل الجيش بصفة عامة .وال تعني
الرقابة املدنية تأكد املدنيني من عدم حدوث انقالب عسكري ضدهم
فحسب ،بل تعني يف األساس قدرة املدنيني عىل التحكم يف اتخاذ
القرار يف املجاالت الرئيسة للدولة .وأن رقابة املدنيني وتحكّمهم يف
اتخاذ القرارات داخل املؤسسات االقتصادية للجيوش هام جزء من
سيطرتهم عىل السياسات العامة يف الدولة ،الذي هو جزء من الرقابة
املدنية عىل الجيوش( .((1وستكون املقاربات املقارنة مفيدة يف هذا
خصوصا مع حاالت من دول أمريكا الجنوبية ،مثل الربازيل
املجال،
ً
واألرجنتني وتشييل التي شهدت ظروفًا قريبة من تلك التي متر بها
منطقتنا العربية .وشهدت اسرتاتيجيات مختلفة من الرقابة املدنية
حققت درجات متباينة من النجاح.
إن دراسة النشاطات االقتصادية للجيوش يف منطقة تشهد موجات
من االحتجاجات والثورات الشعبية ،وتؤدي فيها الجيوش أدوا ًرا
رئيسة ،موضوع يف حاجة إىل مزيد من البحث والدراسة .وهذا
الكتاب ق ّدم محاولة جادة يف هذا السياق ،تفتح الباب إىل مزيد من
البحث والدراسة.

11
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"Conceptualizing Civilian Control of the Military in Emerging Democracies,
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