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مركز حرمون للدراسات المعاصرة

مركــز حرمـون 
للدراســات املعاصــرة

وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، ال  هــو مؤّسسة 

والفكر�ة املتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع املد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيًضا بالقضايا العر�ية، والصراعات املتعلقة ��ا، 

. و�العالقات العر�ية اإلقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ ُيـــنـــفـــذ املــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة واملـــســـاواة وحــقــوق اإل�ـــســـان وقــيــم املــواطــنــة املــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� ألن يــ�ــون مــيــداًنــا 

ر ل��وار البّناء، وساحة لتال�� األف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية واملوضوعية التي تناقش القضايا السورية األساسية، وتعالج املشكالت  ُيقّدِ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل املناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج املــواد البحثّيــة العلميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــٍد بحثــّي أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــّي العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء املنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
املســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات املتبادلــة بيــن السياســة واالقتصــاد والقانــون واملجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي املســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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ملخص

أّدت موجة االنقالبات العسكرية في الشرق األوسط، في الخمسينيات والستينيات من القرن املا�ضي، 
إلى إجراء بحوث مكثفة حول دور القوات العسكرية في جميع أنحاء املنطقة. لكن، منذ أوائل الثمانينيات، 
هِملت دراسة العالقات املدنية العسكرية في الشرق األوسط، وفي أعقاب الربيع العربي، بدأ الباحثون 

ُ
أ

بتوجيه انتباههم من جديد إلى دور القوات املسلحة وتأثيرها على التطورات االجتماعية والسياسية في 
الشرق األوسط.

كحال الباحثين السابقين، يهتم الباحثون بفهم الظروف التي قد تتدخل فيها القوات املسلحة في السياسة 
وتطيح السلطات املدنية، أو تنسحب طواعية من السياسة و »تعود إلى الثكنات«. باإلضافة إلى ذلك، يسعى 
جيل جديد من الباحثين الستكشاف الظروف -بأي وسيلة- التي تكون فيها القوات العسكرية على استعداد 
للدفاع عن األنظمة االستبدادية ضد االنتفاضات الشعبية. شّجعت أحداث أوائل عام 2011 التركيز القوي 
على اللحظات الدرامية للتغيير الثوري، وتؤكد التطورات األخيرة الحاجة إلى دراسة دور القوات العسكرية 

في عمليات الطحن البطيء للسياسة اليومية، بعد السقوط املفاجئ للقادة املستبدين.
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مقدمة

ملاذا غاب باحثو الشرق األوسط عن الربيع العربي؟ في مقال يطرح هذا السؤال، جادل غريغوري غاوس 
 بدراسة دور 

ً
الثالث )2011) بأنه على مدى العقدين املاضيين، أظهر باحثو الشرق األوسط اهتماًما ضئيال

الجيش في السياسة العربية، وهذا ما جعلهم غير مجهزين بصورة جيدة لفهم العمليات السياسية األخيرة )1). 
هذا االدعاء يدعمه باحثون آخرون يؤكدون أن الجيوش العربية، ودورها في املجتمعات العربية، لم تنل 
سوى القليل من االهتمام البحثي )2)، وقد أظهرت األحداث التي وقعت في األعوام القليلة املاضية الحاجة 
إلى إجراء دراسات وتحليالت شاملة لقطاع األمن في الدول العربية، وللعالقة بين القوات املسلحة والجهات 

الفاعلة املدنية.

ويسعى هذا التقرير لتقديم ملحة عامة عن الدراسات القائمة حول القوات العسكرية والعالقات املدنية - 
العسكرية في الشرق األوسط، وتقديم مناقشات علمية مهمة، وتحديد الثغرات املهمة في املؤلفات السابقة، 
وتسليط الضوء على املوضوعات الرئيسة ألبحاث أكثر، مع التركيز على البلدان العربية. ولكن، نظًرا الرتباط 
تركيا التاريخي بالعالم العربي، وتاريخها املتميز في العالقات املدنية العسكرية، فسوف يتم تضمين بعض 

املؤلفات عنها أيًضا.

 للدراسة في العلوم السياسية، ولكنه 
ً

ا، بوصفه مجاال
ً
 راسخ

ً
ُيعّد تحليل العالقات املدنية العسكرية مجاال

يعتمد على وجهات نظر تخصصية ذات صلة، مثل التاريخ واألنثروبولوجيا وعلم االجتماع أيًضا. في حين أن 
بعض اإلسهامات في النقاش األكاديمي تناقش العالقات املدنية العسكرية على وجه التحديد، فإن بعضها 
اآلخر يدرجها كجزء من مناقشة أوسع حول التاريخ االستعماري، والقومية وتشكيل الدولة وبنى الدولة. 
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حين أن جزًءا من الكتابات يتناول دور الجيش تحديًدا، فإن أجزاء أخرى منها 
تشمل في نطاق دراستها الجهاز األمني   األوسع، ألن استبعاده غالًبا ما يكون أمًرا غير منطقي في سياق األنظمة 
 

ً
التي تتمتع بدرجة عالية من األمننة. تشمل دراسات العالقات املدنية العسكرية في الشرق األوسط كال
من اإلسهامات التي تناقش موضوع العالقات املدنية - العسكرية على وجه التحديد، إما بناًء على حاالت 
 عن دراسات حول تشكيل الدولة في دول الشرق األوسط 

ً
فردية وإما على مقارنات أوسع لحاالت عدة، فضال

املختلفة، حيث العالقات املدنية العسكرية هي املوضوع املركزي.

ا وثيًقا بعمليات االنتقال من نظام حكم إلى آخر، سواء 
ً
ترتبط دراسة العالقات املدنية - العسكرية ارتباط

من خالل االنقالبات العسكرية أم من خالل اإلصالحات السياسية غير العنيفة، ومع التحول الديمقراطي 
)الدمقرطة) بشكل عام. إن السمة املركزية لألنظمة الديمقراطية هي السيطرة املدنية على الجيش، في حين 
أن السمة البارزة للحكم االستبدادي والدكتاتوريات هي الحكم العسكري املباشر، أو النفوذ العسكري 

)1)  - غاوس الثالث، »ملاذا فوتت دراسات الشرق األوسط الربيع العربي: أسطورة االستقرار االستبدادي”، فورين أفيرز 81 )2011)، 83.

 ،Comparative Politics 2)  - إيفــا بيليــن، »إعــادة النظــر فــي قــوة االســتبداد فــي الشــرق األوســط. دروس مــن الربيــع العربــي، »السياســة املقارنــة(
املجلــد. 44، العــدد 2 )2012)، 149-127، وهولجــر ألبريخــت ودينــا بيشــارا، »علــى ظهــر الحصــان: التحــول العســكري والسيا�ضــي فــي مصــر«، قانــون 

الشــرق األوســط والحكــم، املجلــد 3، العــدد 3 )2011)، 13-23.
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الغليظ، على املؤسسات املدنية للحكومة )3). لذلك، فإن دراسة العالقات املدنية العسكرية هي إحدى 
 التطور في العالقة 

ُ
الطرق للتحقيق في درجات مختلفة من الديمقراطية مقابل االستبداد، وتتناول دراسة

بين القطاعين املدني والعسكري في املجتمع عملياِت التحول الديمقراطي، أو عمليات العودة إلى أشكال 
الحكم األكثر تقييًدا.

في ما يلي، سوف نقدم مراجعة موجزة لألعمال السابقة حول الجيوش في الشرق األوسط، مع التركيز 
بشكل خاص على »اإلشكالية املدنية - العسكرية«، وسيتبع ذلك نظرة على النقاشات الجارية حول استمرار 
الحكم االستبدادي، وسيطرة الجيش على السلطة السياسية واملوارد االقتصادية داخل حدودهم الوطنية. 
وأخيًرا، سننظر في كيفية تعامل الباحثين مع الهويات الطائفية، وتأثيرها في العالقات املدنية العسكرية، 
 ضمن الدراسات حول الجيوش في الشرق 

ً
 مهمال

ً
قبل مناقشة القضايا االجتماعية والثقافية، بصفتها مجاال

األوسط.

)3)  - هــذه النقطــة متنــازع عليهــا إلــى حــد مــا؛ فالعالقــة بيــن االســتبداد والنفــوذ العســكري ليســت واضحــة، فــي حيــن أن الخضــوع العســكري للحكــم 
املدنــي يعــد علــى نطــاق واســع مطلًبــا ديمقراطًيــا، ويــرى بعــض الباحثيــن أنــه فــي ظــل بعــض الظــروف يمكــن للجيــش القــوي املتدخــل أن يكــون وصًيــا 
علــى الديمقراطيــة الدســتورية ضــد القــادة املدنييــن ذوي امليــول االســتبدادية. للحصــول علــى نظــرة عامــة عــن هــذا النقــاش، انظــر: أوزان فــارول، 

“املؤسســة العســكرية بوصفهــا حاميــة الديمقراطيــة الدســتورية”، مجلــة كولومبيــا للقانــون الدســتوري، املجلــد 50 )صيــف 2013).
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هل هناك خصوصية شرق أوسطية؟

منذ أواخر الثمانينيات، حاول الباحثون والعلماء تفسير االفتقار إلى الديمقراطية، واستمرار األنظمة 
ظهر إيفا بيلين )2004) 

ُ
االستبدادية في جميع أنحاء الشرق األوسط. في مقال ُيستشهد به على نطاق واسع، ت

طرق معالجة هذه الظاهرة في بحث علمي سابق، قبل البحث عن تفسيرات بديلة الستثناء الشرق األوسط 
في هذا املجال )4). تشير التفسيرات التقليدية لغياب التحول الديمقراطي في الشرق األوسط عادة إلى العوامل 
التالية: ضعف املجتمعات املدنية؛ االقتصادات التي عادة ما تكون تحت سيطرة الدولة؛ ارتفاع مستويات 
الفقر واألمية وعدم املساواة؛ املوقع الجغرافي على أطراف مركز الديمقراطية؛ خصوصية ثقافية معينة 

للمنطقة.

وفًقا للعامل األول، فإن ضعف املجتمعات املدنية يجعلها أقل استعداًدا لتشكيل ثقل موازن موثوق به 
قادر على تحدي مراكز القوة العسكرية. يعالج أوغستوس ريتشارد نورتون )1996) هذه القضية في مجلدين 
محررين بعنوان املجتمع املدني في الشرق األوسط )5)، حيث يتم تعريف املجتمعات املدنية في الشرق األوسط 
على أن ما يحّركها ويدفعها بشكل أسا�ضي هو املنظمات املهنية التي غالًبا ما تكون مجموعات خاصة نشطة 
يهيمن عليها اإلسالميون، حيث تقّدم خدمات متنوعة. ويجادل بأن اإلسالميين سيخففون من حدة خطابهم، 
إذا ُسِمح لهم بحرية التنظيم فقط. املجلدات عبارة عن مجموعة من دراسات الحالة ملختلف منظمات 
املجتمع املدني في الشرق األوسط، مع نظرة متشائمة بشكل عام إلى حالة املجتمعات املدنية في الشرق 
األوسط خارج املنظمات اإلسالمية. وتناول ريكس برينين وباغات كوراني وبول نوبل )1995) هذا املوضوع في 
مجلد محرر آخر، بعنوان التحرر السيا�ضي والديمقراطية في العالم العربي )6)، حيث قاموا بتحليل عمليات 
التحرر والدمقرطة في ضوء الدور الذي تلعبه األوضاع املحلية واإلقليمية والدولية، واالقتصاد السيا�ضي 

واملجتمعات املدنية.

يتعلق العامل الثاني باملستويات املرتفعة لالقتصادات التي تتمحور حول الدولة )7)، معززة بـ »إرث 
األيديولوجيات الحكومية )الدولوية) والفرص التي تغذيها الريوع« )8) التي تمنع بناء قطاع مستقل يمكن أن 
ط العامل الثالث الضوء على الفقر واألمية وعدم املساواة، بوصفها عناصر 

ّ
يكون قوة مضادة للدولة. يسل

مهمة تمنع تقدم الدمقرطة، ألنها تقوض مشاركة السكان في الديمقراطية )الجماهير التي ال تستطيع التعامل 
معها، والنخب التي قد تشعر بالتهديد من أي منظور للتغيير). يسعى العامل الرابع لتفسير االفتقار إلى 
الدمقرطة في الشرق األوسط من خالل موقعه الجغرافي، في محيط مركز التحول الديمقراطي )الدمقرطة) 

)4)  - إيفــا بيليــن، »قــوة االســتبداد فــي الشــرق األوســط: االســتثنائية فــي املنظــور املقــارن،” السياســة املقارنــة Comparative Politics، املجلــد. 36، 
العــدد 2 )كانــون الثانــي/ ينايــر 2004)، 139-157.

)5)  - أغسطس ريتشارد نورتون، محرر، املجتمع املدني في الشرق األوسط، املجلد. 2-1 )ليدن: إي جيه بريل، 1995-1996).

)6)  - ريكس برينين، وبهجت كوراني، وبول نوبل )تحرير)، التحرر السيا�ضي والدمقرطة في العالم العربي )بولدر: لين رينر، 1995).

)7)  - برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية العربية )2002).

)8)  - بيلين، »إعادة النظر في قوة االستبداد«، 139، مرجع سابق.
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-أوروبا- املفترض أنه يمنعه من االستفادة من التداعيات أو »التأثير االستعرا�ضي«، الذي ثبت أنه مهم في 
  To Craft Democracies مناطق أخرى. يكتب جوسيبي دي باملا عن هذا في كتابه نحو صياغة الديمقراطية
)9)، الذي صدر في عام 1990، في أعقاب سقوط كثير من الدكتاتوريات في جنوب أوروبا وأميركا الالتينية، 

وعشية تحوالت أكثر ديمقراطية في أوروبا الشرقية.

أخيًرا، غالًبا ما يكون هناك افتراض بالخصوصية الثقافية للمنطقة، بينما يؤكد البعض ضرورة انتشار 
هياكل السلطة األبوية )البطريركية) )10)، وتشير مجموعة أوسع من الباحثين إلى اإلسالم على أنه يميز املنطقة 
عن غيرها، على وجه التحديد، »ُيفترض أن اإلسالم بيئة غير صالحة الستضافة للديمقراطية« )11). تمت 
معالجة هذا املوضوع بإسهاب، في كتاب الديمقراطية والثقافة السياسية العربية للباحث إيلي خدوري 
)1994) )12)، واإلسالم والدولة)1987) ، لـ فاتيكيوتيس )13)، و”اإلسالم ضد الديمقراطية« لـ مارتن كرامر 
)1993) )14)، والكتب كلها ذات نهج متشائم إلى حد ما تجاه “التوافق” بين اإلسالم والديمقراطية، ويشتمل 
الكتاب األخير على نظرة عامة قوية لألدبيات في هذا املوضوع، كاشًفا عن املفارقة التي مفادها أن كثيًرا 
من مظاهر الديمقراطية في الشرق األوسط قد جاءت من خالل الجماعات اإلسالمية األصولية التي تسعى 

لسلطة سياسية أكبر من خالل القنوات الديمقراطية.

ترى بيلين أن كّل هذه التفسيرات غير مرضية، حيث ال يوجد فيها أي تفسير متميز وفريد من نوعه في الشرق 
األوسط. البلدان األخرى التي ُحرمت باملثل من هذه الشروط املسبقة املفترضة تمكنت من إدارة عملية 
االنتقال. على سبيل املثال، أفريقيا )جنوب الصحراء) فقيرة مثل الشرق األوسط، إن لم تكن أفقر منه، مع 
وجود مجتمعات مدنية ضعيفة وبعيدة عن مراكز الديمقراطيات الناجحة، ومع ذلك، فهي منطقة تمكنت 
فيها كثير من البلدان من تحقيق هذا التحول. بعبارة أخرى: قد تفسر هذه العناصر بعًضا من مقاومة التحول 
الديمقراطي، ولكن ليس كلها. إضافة إلى النظر إلى الفشل في تعزيز عمليات الدمقرطة، تقترح بيلين النظر 
أيًضا إلى عوامل الفشل في بدء التحول الديمقراطي. بعبارة أخرى، تقترح النظر إلى قوة األنظمة االستبدادية، 
 من التركيز على ضعف الشروط املسبقة املفترضة لتحقيق التحول الديمقراطي. في تسليط الضوء 

ً
بدال

على دور الجهاز القمعي في تشكيل تطورات الدولة، تتناغم دعوة بيلين مع البحوث السابقة حول العالقات 
املدنية العسكرية في الشرق األوسط. سنقّدم عرًضا موجًزا   لإلسهامات املركزية في دراسة العالقات املدنية 

العسكرية في الشرق األوسط، قبل العودة إلى تحليل بيلين.

)9)  - جوزيبي دي باملا، لصياغة الديمقراطيات: مقال عن التحوالت الديمقراطية )مطبعة جامعة كاليفورنيا، 1990).

)10)  - هشام شرابي، النظام األبوي الجديد، نظرية التغيير املشوه في املجتمع العربي )نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، 1988).

)11)  - بيلين، »إعادة النظر في قوة االستبداد«، 141، مرجع سابق.

)12)  - إيلي خدوري، الديمقراطية والثقافة السياسية العربية )لندن: فرانك كاس، 1994).

)13)  - ب. فاتيكيوتيس، اإلسالم والدولة )نيويورك: كروم هيلم، 1987).

)14)  - مارتن كارمر، »اإلسالم ضد الديمقراطية«، تعليق، 95 )كانون الثاني/ يناير 1993)، 35-42.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

8

اإلشكالية املدنية العسكرية: حالة الشرق األوسط

في كتابه »الجندي والدولة« )1957)، وهو أحد أوائل األعمال العلمية حول العالقات املدنية العسكرية، 
يحاول صموئيل هنتنغتون معالجة ما ُيعرف بـ »اإلشكالية املدنية العسكرية« )15)؛ وهو التحدي املتمثل في 
االحتفاظ بجيش فعال من الناحية العسكرية، ويكون خاضًعا للحكم املدني. في مواجهة هذا التحدي، يقدم 
هنتنغتون مفهوم »السيطرة املدنية املوضوعية« الذي يتضمن ترتيًبا تمنح فيه السلطات املدنية الضباط 
املحترفين استقاللية في مجال الشؤون العسكرية )16). في رأيه، سيعزز هذا االحتراف العسكري، وفي املقابل، 
سيحصل القادة املدنيون على جيش قوي صلب محايد سياسًيا، وخاضع بصورة طوعية للسيطرة املدنية. 
تستند نظرية هنتنغتون على النموذج السببي التالي: يشجع االعتراف باالستقاللية داخل املجال العسكري 
على مزيد من االحتراف، حيث يؤدي إلى الحياد السيا�ضي والتبعية الطوعية، ومن ثّم إلى تأمين السيطرة 
املدنية على الجيش. بالنسبة لهنتنغتون، فإن العنصر املحدد لالحتراف في الجيش هو خضوعه للسلطة 

ا احترافًيا )17).
ً

املدنية. في رأيه، الجيش الذي ال يطيع ليس جيش

رفض عالم االجتماع املختص بالقضايا العسكرية موريس جانوفيتز )1960) وصفة هنتنغتون ضد 
الجيش املسّيس، ورّوج ملفهوم أكثر ديناميكية عن االحتراف، يتضمن إحساًسا بتقدير الذات املهنية والقيمة 
األخالقية. ورأى جانوفيتز أن هذا الشكل من االحتراف، في ظل ظروف معينة، يجعل الجيش أقل استجابة 
للسيطرة املدنية، وليس أكثر )18). وجادل بأن تسييس الجيش أمٌر ال مفّر منه، وأن التقسيم الدقيق بين 
ا لوجهة نظر هنتنغتون، فقد اقترح إبقاء الجيش تحت 

ً
عالم الجيش والعالم املدني أمٌر غير مستدام. وخالف

املراقبة، من خالل اإلشراف املدني على كثير من مستويات الشؤون العسكرية )19).

بينما ركز هنتنغتون وجانوفيتز على العالقات املدنية العسكرية في املقام األول في الواليات املتحدة، 
في سياق الحرب الباردة، شهدت الستينيات والسبعينيات من القرن املا�ضي اهتماًما علمًيا متزايًدا بدور 
ا. في الخمسينيات والستينيات من القرن املا�ضي، غّيرت 

ً
الجيوش في دول العالم الثالث املستقلة حديث

سلسلة من االنقالبات العسكرية الخريطة السياسية للشرق األوسط. في مصر )1952)، قامت مجموعة من 
ّدر لها أن يحكمها 

ُ
الضباط العسكريين بالتخلص من النظام امللكي املصري، وأقاموا جمهورية استبدادية ق

ضباط الجيش. وفي أعقاب انقالب عام 1952، سعى ناصر لتغيير املجتمع املصري من خالل مصادرة أمالك 
كبار مالك األرا�ضي، وإدخال إصالحات اإلنتاج الصناعي، والرعاية الصحية والتعليم تحت سيطرة الدولة. 
ذت تحت راية االشتراكية العربية ترافقت مع سياسات خارجية شددت على استقالل  ِفّ

ُ
هذه اإلصالحات التي ن

)15)  - بيتــر فيفــر، »اإلشــكالية املدنيــة العســكرية: هنتنغتــون، وجانوفيتــز، ومســألة الســيطرة املدنيــة«، القــوات املســلحة واملجتمــع، املجلــد. 23 
العــدد 2 )شــتاء 1996)، 149-178.

)16)  - صموئيل هنتنغتون، الجندي والدولة )كامبريدج: مطبعة جامعة هارفارد، 1957)، ثامًنا.

)17)  - املرجع السابق، 81 -85

)18)  - موريس جانوفيتز، الجندي املحترف )غلينكو: فري برس، 1960)، 65-66.

)19)  - املرجع السابق، 363 -367
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العرب وتضامنهم في مواجهة اإلمبريالية الغربية )20). ترّدد صدى هذه األفكار في جميع أنحاء العالم العربي، 
طلقت موجة من القومية العربية في جميع أنحاء املنطقة )21). 

ُ
وفي أعقاب أزمة قناة السويس عام 1956، أ

وسط مجلدات من األدبيات عن مصر عبد الناصر، هناك عمل مرجعي أسا�ضي ألنور عبد امللك، مصر: 
املجتمع العسكري ونظام الجيش واليسار والتغيير االجتماعي في عهد عبد الناصر )22). أثارت الثورة املصرية 
اضطرابات سياسية في جميع أنحاء العالم العربي، وأعقبتها انقالبات عسكرية في العراق )1958، 1963، 
1968)، وسورية )1963، 1970)، واليمن )1962) وليبيا )1969) )23)، وقد أظهر هذا أهمية جيوش الشرق 

األوسط، وأثار مناقشات ساخنة بين باحثي الشرق األوسط والعسكريين.

دار نقاشان مترابطان بخصوص القوات العسكرية: هل ستمثل قوة للتغيير اإليجابي أم ال؟ وتحت أي 
ظرف ستتدخل القوات العسكرية بنشاط في الشؤون السياسية؟ طوال الخمسينيات والستينيات من 
القرن املا�ضي، كان لبعض الباحثين البارزين وجهة نظر إيجابية عن دور القوات العسكرية في سياسات 
الشرق األوسط )24). قّدم مانفريد هالبيرن حجة أن املحترفين العسكريين سيعملون كوكالء للتحديث في 
ا، وجادل بأن الضباط يشكلون مكوًنا رئيًسا من »الطبقة الوسطى 

ً
دول الشرق األوسط املستقلة حديث

الجديدة«، التي يمكن أن تكون طليعة في التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية لهذه الدول الجديدة 
)25). قّدم باحثون آخرون مثل إدوارد شيلز )26)، وفاتيكيوتيس )27)، ادعاءات مماثلة، وأكد كالهما أن إمكانات 

الجيش هي قوة للتنمية. وقد عكس هذا تبنيهما لنظريات التحديث، التي هيمنت على األوساط األكاديمية 
في الخمسينيات والسبعينيات من القرن املا�ضي، ورأت أن التصنيع كان مفتاح تطور املجتمعات الحديثة. 
رأى علماء مثل هالبيرن وشيلز وفاتيكيوتيس أن القوات العسكرية مناسبة تماًما لقيادة مثل هذه العمليات 

الحاسمة للتصنيع، بسبب القدرة التنظيمية، وااللتزام الوطني العائد إلى ضباطهم األعلى.

من خالل عمله األسا�ضي »النظام السيا�ضي في املجتمعات املتغيرة« )1968)، هاجم هنتنغتون املعتقدات 
املركزية لنظرية التحديث، وال سيما االفتراضات القائلة بأن التنمية االقتصادية والسياسية والعسكرية 
مترابطة بشكل طبيعي. ومع ذلك، كحال كثير من خصومه النظريين، كان لديه وجهة نظر إيجابية عن 
ا، ذات املؤسسات السياسية الضعيفة، 

ً
الجيش، وقّدم حجة أنه في بلدان العالم الثالث املستقلة حديث

)20)  - ويليام كليفالند، تاريخ الشرق األوسط الحديث )منشورات وستفيو: بولدر، كولورادو، 2010)، 293- 313.

)21)  - املرجع السابق، 314 -315

)22)  - أنــور عبــد امللــك، مصــر: املجتمــع العســكري. نظــام الجيــش واليســار والتغييــر االجتماعــي فــي عهــد عبــد الناصــر )نيويــورك: رانــدوم هــاوس، 
.(1968

)23)  - كليفالند، تاريخ الشرق األوسط الحديث، 333 -335، مرجع سابق.

)24)  - أوغســطس ريتشــارد نورتــون وعلــي ألفونــه، »التطــورات فــي العالقــات املدنيــة العســكرية فــي الشــرق األوســط،« محــرر. كارســتن جنســن، كليــة 
الدفــاع الدنماركيــة )كوبنهاغــن، الدنمــارك، 2008)، 18.

)25)  - مانفريد هالبيرن، سياسة التغيير االجتماعي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1963).

)26)  - إدوارد شــيلز، »الجيــش فــي التطــور السيا�ضــي للــدول الجديــدة«، فــي دور الجيــش فــي البلــدان الناميــة، تحريــر. جــون ج. جونســون )برينســتون: 
مطبعة جامعة برينســتون، 1962).

)27)  - فاتيكيوتيس، الجيش املصري في السياسة )بلومنجتون: مطبعة جامعة إنديانا، 1961).
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ستمثل القوات العسكرية أكثر فروع املجتمع كفاءة واستنارة، حتى أثناء قيام الجيش بدور الحارس للقوى 
املحافظة )28). لم يشارك هذا املوقف عاموس بيرملاتر )1969)، الذي نظر إلى الجيش في املقام األول على أنه 
قوة قمعية حريصة على االستحواذ على السلطة واستخدامها لخدمة مصالحه الخاصة، وجادل بأنه بمجرد 
أن يطالب جيش أي دولة بالسلطة، فمن غير املرجح أن يتخلى عنها )29). مع إشارة خاصة إلى مصر، صاغ 
بيرملاتر مصطلح الدولة البرايتورية praetorian state، وهي دولة يميل فيها الجيش إلى التدخل في الحكومة، 
ولديه اإلمكانيات للسيطرة على السلطة التنفيذية. في الدولة البرايتورية، يأتي القادة السياسيون بشكل 
أسا�ضي من الجيش، ويؤدي الجيش دوًرا مهيمًنا في جميع املؤسسات السياسية الرئيسة. مّيز بيرملاتر، كذلك، 
بين نوعين من الجيوش البرايتورية: “جيش املحكمين” الذي يسعى للتأثير في السياسة من وراء الكواليس؛ 

و«الجيش الحاكم« الذي يمارس الحكم املباشر لفترات طويلة من الزمن )30).

 مّيز بين األنظمة العسكرية: “الوسيط” و”الو�ضي” و”الحاكم”. 
ً

قدم إريك نوردلينجر )1977) تصنيًفا مماثال
وتماشًيا مع بيرملاتر، قال إن تصرفات القوات العسكرية تحددها بشكل أسا�ضي مصالحها الذاتية املشتركة، 
ال التصور األوسع للمصالح الوطنية )31). وتطّرق هذا املوقف إلى مناقشة بين علماء العالقات املدنية: متى 
تميل القوات العسكرية إلى التدخل في صنع القرار السيا�ضي؟ وفي أي ظرف؟بمقارنة التدخالت العسكرية في 
دول عدة، حدد صموئيل فاينر )1962) سلسلة من العوامل التي تحدد ميول الجيش وفرصه لالنخراط في 
التدخالت السياسية )32). بحسب رأيه، فإن ميل الجيش إلى التدخل في السياسة ينبع من العوامل التالية: 
املصلحة الوطنية؛ املصلحة الذاتية للشركات؛ املصلحة الذاتية االجتماعية )خاصة االثنية أو الطائفية أو 
القائمة على الطبقة)؛ املصلحة الشخصية الفردية. يشير فاينر إلى أن التدخالت العسكرية غالًبا ما تكون 
مبررة بالرجوع إلى املصالح الوطنية، حتى عندما تكون حماية مصالح الشركات وامتيازاتها الدافَع األسا�ضي 
)33). وعلى الرغم من وجود دوافع قوية، ال بّد من إتاحة الفرص للعسكريين للتدخل، في شكل ظروف 

اجتماعية - سياسية تمكن من التدخالت العسكرية، ويمكن أن تنبع فرص التدخل من اعتماد املدنيين على 
الجيش، ومن األزمات املحلية التي تقّوض شرعية القادة املدنيين، ومن شعبية القوات العسكرية نفسها )34).

يذهب نوردلينجر إلى أبعد من فاينر، في تسليط الضوء على دور النزعة التعاضدية )الكوربوراتية) 
ويعّرف  السياسية،  العمليات  في  التدخل  بخصوص  العسكريين  القادة  قرارات  تحديد  في  العسكرية 
الكوربوراتية العسكرية بأنها حماية وتعزيز مصالح الجيش من خالل الدعم املالي الكافي، واالستقاللية في 
الشؤون الداخلية، والحفاظ على مسؤولياتهم في مواجهة التعديات من املؤسسات املتنافسة، واستمرارية 

)28)  - صموئيل هنتنغتون، النظام السيا�ضي في املجتمعات املتغيرة )نيو هافن ولندن: مطبعة جامعة ييل، 1968)، 192-264.

)29)  - عاموس بيرملاتر، »الدولة البرايتورية والجيش اإلمبراطوري: نحو تصنيف العالقات املدنية العســكرية في السياســات النامية«، السياســة 
املقارنــة املجلــد 1، العــدد 3 )نيســان/ أبريــل 1969)، 382-404.

)30)  - عاموس بيرملاتر، األدوار السياسية والحكام العسكريون )لندن: فرانك كاس، 1981)، 8-40.

)31)  - نوردلينجر، الجنود في السياسة: االنقالبات العسكرية والحكومات )إنغلوود كليفز، برينتس هول، 1977).

شــرت 
ُ
)32)  - فاينــر، الرجــل علــى ظهــر الحصــان: دور الجيــش فــي السياســة، الطبعــة الثانيــة. )بولــدر، كولــورادو، ويســتفيو، 1988) )الطبعــة األولــى. ن

عام 1962).

)33)  - املرجع السابق، 61 -71

)34)  - املرجع السابق، 72 -84
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املصالح املؤسسية )35). ويجادل بأن القوات العسكرية من املرجح أن تتدخل في السياسة عندما ُينظر إلى 
مصالحها التجارية على أنها مهددة. على هذا النحو، يحدد نوردلينجر الشرط األسا�ضي لفّك ارتباط الجيش 
بالسياسة بأنه ثقته في أن استقاللية الشركة وامتيازاتها لن تكون موضع تهديد من قبل القادة السياسيين 

عند انسحابه.

ل فك االرتباط العسكري عن الحكم السيا�ضي في بلدان مختلفة، حّدد كلود ويلش 
ّ
بالنظر إلى كيفية تشك

)1974) خمسة عوامل إضافية قد تسّهل االنسحاب العسكري من السياسة: أن النخب العسكرية تشكك 
في مزيد من مشاركتها في السياسة؛ أن يتلقوا دوًرا مناسًبا في حماية األمة أو املشاركة في حفظ السالم الدولي؛ 
أن انسحابهم قد يساعد في تجنب النزاعات الداخلية؛ أن يكون هناك نمو اقتصادي؛ أن تكتسب النخب 

العسكرية الثقة في القيادة السياسية لألمة )36).

العلمية حول االنقالبات  النقاشات  في قلب  الشرق األوسط  أنظمة  السبعينيات، كانت  أواخر  حتى 
شت  العسكرية، والتحديث، وبناء الدولة بعد االستعمار، والقومية. لكن، منذ ثمانينيات القرن املا�ضي، ُهّمِ
البحوث العلمية املتعلقة بالشرق األوسط في إطار دراسة البلدان النامية واملجال األوسع للسياسة املقارنة 
)37). على وجه الخصوص، تم إهمال العالقات املدنية العسكرية، والدور السيا�ضي للجيش في الشرق 

األوسط، بوصفها موضوعات لالستفسارات العلمية )38). هناك بعض االستثناءات القليلة التي تستحق 
الذكر، وسيتم عرضها في القسم التالي.

)35)  - نوردلينجر، الجنود في السياسة، 65 -66، مرجع سابق.

 ،Mass: Duxbury Press ،Scituate( 36)  - ويلش جونيور وســميث، الدور العســكري والحكم: وجهات نظر حول العالقات املدنية - العســكرية(
.(1974

)37)  - بوسوســني، “االســتبداد الدائــم: دروس الشــرق األوســط للنظريــة املقارنــة«، السياســة املقارنــة، املجلــد 36، العــدد 2 )كانــون الثانــي/ ينايــر 
.127-138  ،(2004

)38)  - باراك وعساف ديفيد، »قطاع األمن العربي: أجندة بحثية جديدة ملوضوع مهمل«، القوات املسلحة واملجتمع 36 )5) )2010)، 806-807.
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االحتراف العسكري 

في مقاٍل ُيستشهد به على نطاق واسع حول االحتراف العسكري في الشرق األوسط، يحقق كامارافا 
)2000) في كيفية قيام القادة السياسيين في الشرق األوسط بتطبيق االحتراف العسكري في أثناء سعيهم 
لحماية أنفسهم من االنقالبات العسكرية )39). يحدد كامارافا املعضلة التي تواجه القادة املدنيين، في هذه 
العملية االحترافية التي تعزز الهوية املؤسسية للجيش وتطلعاته السياسية، وهي تكمن في شكل تحديث 
األسلحة واملعدات العسكرية، والتدريب التقني املتقدم، وإضفاء الطابع الرسمي على إجراءات التجنيد 
والترقيات )40). عالوة على ذلك، حّدد ثالثة أنواع من األنظمة التي تعاملت مع هذه املعضلة بطرق مختلفة. 
الديمقراطيات العسكرية، مثل إسرائيل وتركيا، هي جزء من النوع األول من هذه األنظمة التي تتميز 
ا سياسًيا 

ً
باملؤسسات الديمقراطية، ولكن مع جيش يتمتع باستقاللية كبيرة عن الحكم املدني، ويمارس نفوذ

كبيًرا بدرجة معينة من الدعم الشعبي )41). ويشمل النوع الثاني تلك األنظمة التي يحكمها »السياسيون 
الضباط االستبداديون«، التي تدين بتكوينها للجيش، وما زالت تخضع لسيطرة القادة العسكريين، وتضم 
 مثل مصر والعراق وسورية وليبيا والجزائر واليمن وأنظمة جمهورية أخرى في الشرق 

ً
هذه املجموعة دوال

األوسط )42)، وشهدت بعض هذه الدول أيًضا إنشاء قوات عسكرية إضافية مرتبطة بشكل أيديولوجي بقادة 
النظام )43). وأخيًرا، بالنظر إلى املمالك في املنطقة، يفصل كامارافا بين ممالك النفط في الخليج الفار�ضي، 
التي تزود قواتها العسكرية الصغيرة جزئًيا بمرتزقة أجانب، و«ممالك األسطورة املدنية« في األردن واملغرب، 
حيث تتمتع الجيوش الكبيرة القائمة على التجنيد بمستوى معين من االستقاللية الكوربوراتية )الشركاتية)، 

ويتمتع كبار الضباط بامتيازات معتدلة مقابل والئهم للنظام )44).

تتمثل املقاربة األكثر فاعلية في مجلد عن القوات املسلحة في الشرق األوسط، حّرره باري روبين وتوماس 
شر في عام 2002، ويحتوي على فصول خاصة بكل بلد تغطي القوات املسلحة ملصر والعراق، 

ُ
كيرني )45) ون

وإيران، وإسرائيل، واألردن، والسلطة الوطنية الفلسطينية، وسورية، وتركيا. كانت أهداف هذه الفصول 
كما يلي: تقييم أهداف وقدرات القوات املسلحة في الشرق األوسط، ومدى إمكانية تحقيق أهدافها؛ دراسة 

)39)  - مهــران كامارافــا، »االحتــراف العســكري والعالقــات املدنيــة - العســكرية فــي الشــرق األوســط«، مجلــة العلــوم السياســية الفصليــة، املجلــد 
.67-91  ،(2000( 1 115، العــدد 

)40)  - تجــدر اإلشــارة إلــى أن فهــم كامارافــا لـــ »االحتــراف العســكري« يختلــف عــن فهــم هنتنغتــون. فــي اســتخدام هنتنغتــون لهــذا املصطلــح، تضمــن 
االحتــراف العســكرية االلتــزام باالنقســام الواضــح بيــن القيــادة السياســية والعســكرية، والتبعيــة الطوعيــة للحكــم املدنــي. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، 
 

ً
يشير استخدام كامارافا لهذا املصطلح في املقام األول إلى تحسين األسلحة العسكرية والتدريب واملهارات التقنية لدى األفراد العسكريين، فضال

عــن إضفــاء الطابــع الرســمي علــى اإلجــراءات الداخليــة للجيــش.

)41)  - كامارافا، “االحتراف العسكري والعالقات املدنية العسكرية في الشرق األوسط”، 70 -75

)42)  - املرجع السابق، 76 -79

)43)  - املرجع السابق، 82 -84

)44)  - املرجع السابق، 90 -91

)45)  - باري روبين وتوماس كيني محرران، القوات املسلحة في الشرق األوسط. السياسة واالستراتيجية، )لندن: فرانك كاس، 2000).
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القوات املسلحة للشرق األوسط، بوصفها مؤسسات اجتماعية سياسية، والعالقة بين الجيش والسلطة 
 

ً
السياسية بشكل عام. هذه الفصول، التي كتبها باحثون مقيمون في الواليات املتحدة وإسرائيل، أكثر شموال

ودقة في تحليل القدرات العسكرية من دراسة الديناميكيات االجتماعية والسياسية. عموًما، فإن جيوش 
الدول العربية تفتقر إلى الجاهزية القتالية، وبذلك؛ هي جيوش غير قادرة على الرد بقوة على التهديدات 
الخارجية. وفي الوقت نفسه، ُينسب إلى الجيوش العربية النفوذ الكبير والوظائف املستقرة على الساحة 
الداخلية. يذكر روبن في فصله التمهيدي أن العالقات املدنية العسكرية في الدول العربية مرت بمرحلتين 
منذ الخمسينيات. خالل املرحلة األولى، في الخمسينيات والستينيات من القرن املا�ضي، كان الجيش هو 
املنافس الرئيس للحكومات )غير الديمقراطية)، وفي املرحلة الثانية، من حوالي عام 1970 فصاعًدا، تغير دور 

الجيش ليصبح الحامي الرئيس لألنظمة )التي ما تزال أنظمة سلطوية) )46).

 أعمق للدور السيا�ضي للجيش، في كتابه: السيطرة وليس الحكم: 
ً

يقدم ستيفن كوك )2007) تحليال
التطور العسكري والسيا�ضي في مصر والجزائر وتركيا )47)، وهو يعّرف هذه البلدان بأنها أنظمة يهيمن عليها 
الجيش، وتتميز بالحكم العسكري غير املباشر، والتأثير العسكري القوي على الشؤون السياسية )48). وبينما 
يدرك كوك االختالفات، يرى أوجه التشابه املذهلة في دور الضباط العسكريين في تشكيل الدولة الحديثة، 
والهيمنة السياسية طويلة األمد للجيش في هذه البلدان. ويدرس كيف توقف الجيش في كل دولة عن إنشاء 
ا للسيطرة 

ً
دكتاتوريات عسكرية، على الرغم من أنه كان على وشك أن ينهي تشكيلها، لكنه ما يزال يجد طرق

على التطورات السياسية، من خالل تسليم السيطرة املباشرة على الوزارات والوكاالت الحكومية إلى الحلفاء 
املدنيين، فقد ضمنت الجيوش امتيازاتها املؤسسية، وهيمنتها داخل النظام السيا�ضي لكل بلد. بمرور الوقت، 
يمكن للجيوش االنسحاب إلى ثكناتها، وإخفاء سلطاتها خلف واجهة من املؤسسات الديمقراطية الزائفة، 
وقد مكنت هذه الواجهة الضباط العسكريين من تلبية مطالب معينة ناشئة عن املجتمع، من دون تغيير 
طابع النظام السيا�ضي، وسمحت هذه املؤسسات الديمقراطية الزائفة لضباط الجيش بالبقاء في السلطة، 

ا لالستياء العام.
ً
في حين تحّمل الفاعلون السياسيون اآلخرون عبء الحكم اليومي، وأصبحوا هدف

في بعض املنعطفات، سمح الضباط العسكريون، في الجزائر ومصر وتركيا، باالنفتاح السيا�ضي لتأمين 
الحفاظ على الواجهة الديمقراطية. يشير كوك إلى ظهور انتخابات متعددة األحزاب في مصر والجزائر، 
د أن كل هذه التطورات قابلة للعكس. في حين 

ّ
واتساع مساحة السياسة املدنية في تركيا، كأمثلة، لكنه يؤك

أن النخب العسكرية تتسامح مع املعارضة السياسية، فإنها ترفض التسامح مع ما تعّده تهديدات خطيرة 
للنظام، وملوقعها املتميز )49). ومن الحجج الرئيسة في تحليل كوك أن املؤسسات الرسمية قد تضع السلطة 
الرسمية في أيدي القادة املدنيين، في حين يحتفظ الضباط العسكريون بالسيطرة على التطورات السياسية 

من خالل الروابط غير الرسمية وآليات املراقبة )50).

)46)  - باري روبين، »الجيش في سياســة الشــرق األوســط املعاصرة«، في القوات املســلحة في الشــرق األوســط. السياســة واإلســتراتيجية، محرران. 
بــاري روبيــن وتومــاس كينــي )لنــدن: فرانــك كاس، 2000)، 1-22.

)47)  - ستيفن كوك، سيطرة ال حكم: التطور العسكري والسيا�ضي في مصر والجزائر وتركيا )مطبعة جامعة جون هوبكنز، 2007).

)48)  - املرجع السابق، 15.

)49)  - يــدرك كــوك أن تركيــا تختلــف عــن مصــر والجزائــر، مــن حيــث إن تركيــا قــد تحركــت أكثــر فــي اتجــاه نظــام متعــدد األحــزاب فعــال تحــت الســيطرة 
املدنية.

)50)  - كوك، سيطرة ال حكم، مرجع سابق.
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ويشير كوك إلى أن دساتير مصر حددت بتفصيل كبير إجراءات اختيار رئيس جديد، في حالة تقاعد شاغل 
املنصب، أو استقالته، أو عجزه، أو وفاته. وفًقا للدستور املصري لعام 1971، كان رئيس مجلس الشعب هو 
التالي في ترتيب الرئاسة. ومع ذلك، بعد اغتيال أنور السادات عام 1981، لم يكن هناك أي شك في أن من 
سيخلفه هو حسني مبارك، نائبه وهو اللواء السابق في القوات الجوية، الذي كان يتمتع بالدعم الحاسم من 

الضباط )51).

البرملان سلطات واسعة النطاق لإلشراف على اإلنفاق العسكري، وكان  ُمِنح  وفًقا للدستور نفسه، 
مطلوًبا من وزير الدفاع املصري رسمًيا تقديم عرض سنوي أمام اللجنة الدائمة للدفاع واألمن القومي 
التابعة ملجلس النواب، لإلجابة على األسئلة، والسماح ألعضاء مجلس النواب بتدقيق امليزانية العسكرية. 
في الواقع، سيقف وزير الدفاع أمام البرملان مرة واحدة فقط كّل بضعة أعوام، حيث سيتم تجنيبه من 
أي استجواب قاس، نظًرا لالحترام املمنوح للضباط العسكريين )52). واألمر األكثر أهمية هو أن السلطة غير 
عَزز في آن واحد، حيث إن موظفي الرئاسة كانوا يتألفون بشكل شبه حصري 

ُ
الرسمية للعسكريين تتجلى وت

من ضباط عسكريين عاملين أو متقاعدين، حيث يمكن أن يقوموا بإقناع مختلف الفروع البيروقراطية في 
الدولة في مصر بأولويات القيادة العسكرية )53).

)51)  - املرجع السابق، 139.

)52)  - املرجع السابق.

)53)  - املرجع السابق، 167.
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السرديات العسكرية: التهديدات الخارجية والداخلية

عّد السرديات التي يتم االستناد إليها لتأمين الدعم العام للجيوش، وإضفاء الشرعية على وجوده القوي 
ُ
ت

في السياسة الوطنية واملجتمع، مصدًرا مهًما لسلطاته غير الرسمية في كثير من البلدان. ويشدد كوك على 
مدى استخالص الجيش، في مصر والجزائر وتركيا، شرعيته من السرديات القومية التي تضع الضباط في 
قلب النضاالت ضد االستعمار والتهديدات الخارجية، وتحقق »اإلرادة الوطنية«. كمثال، يقدم كوك نسخة 

مبسطة لسردية قومية مصرية، حيث يحتل الجيش فيها مركز الصدارة: 

في عام 1952، أطاح الجيش بساللة غريبة وفاسدة، وبعد أربعة أعوام دافعت القوات املسلحة ببطولة 
عن استقالل مصر، عندما صّدت الغزو اإلسرائيلي والبريطاني والفرن�ضي عام 1956، وجاءت خسارة سيناء 
عام 1967 نتيجة للعدوان اإلسرائيلي، في وقت كان ثلث القوات املسلحة يقوم بواجبه القومي في اليمن. 
جعلت بطولة ضباط وجنود الجيش املصري عبور قناة السويس، في تشرين األول/ أكتوبر 1973، بنجاح 
أنه من املمكن له استعادة شرف مصر الوطني الجماعي، وأرضها في نهاية املطاف. الجيش املصري هو ضامن 

االستقرار الداخلي ومصدر لالستقرار اإلقليمي )54). 

الوطني وسيادتها، وإعفائه من  الدفاع عن شرف مصر  في  للجيش  الفضل  يعود  السردية،  في هذه 
املسؤولية عن أكبر فشل له في حرب عام 1967.

إحدى السرديات املركزية األخرى بين الجيوش في الشرق األوسط، على األقل في األنظمة العلمانية، هي 
أنها تؤدي دوًرا حيوًيا كحاجز ضد الحركات اإلسالمية الراديكالية. في الجزائر، يصف لويس مارتينيز كيف 
ظهرت خالل الحرب األهلية وحدة مالئمة ملكافحة حرب العصابات، ابتداء من عام 1993، مصّممة ملحاربة 
اإلسالميين، وتعتمد على قوات الجيش والشرطة )امليليشيات الخاصة سابًقا) بدعم حكومي، وبدأت في 
التنظيم من 1994 فصاعًدا. وفي مصر، كان ُينظر إلى الجيش، بوصفه جزًءا من قطاع أمني أوسع، على أنه 
ا في ظل حكم مبارك )55). بعد إطاحة محمد مر�ضي 

ً
عازل ضد اإلخوان املسلمين والجماعات األخرى األكثر تطرف

بصفته رئيًسا، في تموز/ يوليو 2013، ومن ثم الحكومة املؤقتة، عّزز القادة العسكريون في مصر دورهم 
باعتبار الجيش الحاجز الدفاعي ضد القوات اإلسالمية، مع التركيز بشكل خاص على اإلخوان املسلمين. 

يعكس التركيز على الحركات اإلسالمية املحلية نقطة أوسع تتعلق بدور جيوش الشرق األوسط. في 
معظم البلدان، تتمثل الوظيفة األساسية للجيش في حماية الدولة من األعداء الداخليين، ال من األعداء 
الخارجيين. يمكن أن تمثل التهديداِت الداخلية الجماعاُت اإلسالمية التي تتحدى سلطات الدولة على أسس 
دينية وأيديولوجية، أو الجماعات التي تمثل مصالح مجتمعية خاصة في الدول التي تحكم فيها األقلية، 
وهي ذات مستوى عاٍل من االنقسام بين املجتمعات املختلفة. هذا هو الحال بشكل ملحوظ في سورية، كما 
يصف توماس بيريه في دراسته للعالقة بين الدولة العلمانية والدين، متتبًعا الدور األسا�ضي للجيش بوصفه 
مدافًعا عن النظام ضد التهديدات الداخلية من تمرد اإلخوان املسلمين الذي تم سحقه في عام 1982، إلى 

)54)  - املرجع السابق، 28.

)55)  - املرجع السابق، 83 -84
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االنتفاضات الحالية التي بدأت في عام 2011 )56). بيغوم بوراك، في مقال بعنوان »دور الجيش في السياسة 
 وقبل كل 

ً
التركية: لحماية من ومن ماذا؟«، درست دور الجيش التركي في حماية الدولة واألمة التركية، أوال

�ضيء، من التهديدات الداخلية، حيث يتم تعريف الهويات الكردية واإلسالمية على أنها قضايا أمنية )57).

ا، تحظى فيها بعض 
ً
ويشكل نضال الجيش ضد األعداء الداخليين جزًءا من مشاريع قومية أوسع نطاق

الجماعات والهويات بامتيازات على حساب مجموعات أخرى. ضمن هذه املشاريع، قد تجد مجموعات 
معينة نفسها مهمشة، على الرغم من أنها ال تمثل تهديًدا للمجتمع الوطني األوسع، أو املجموعات املهيمنة 
فيه. في حالة مصر، ال ينطوي اضطهاد اإلخوان املسلمين على رفض اإلسالم، باعتباره ركيزة أساسية 
للمجتمع املصري، فالجيش املصري يبني دوره كمدافع عن القومية املصرية التي يبرز اإلسالم فيها كعنصر 
أسا�ضي. ومع ذلك، فإن مثل هذا البناء الوطني يعمل في الواقع على استبعاد املجتمع القبطي في مصر، 
وتهميش موقعهم داخله، وفي ما يتعلق بالجيش املصري، فقد انعكس ذلك في الغياب شبه التام لألقباط 
بين كبار الضباط في الجيش املصري )58). والواقع أن أعمال العنف العسكري التي وقعت أخيًرا ضد املدنيين 
األقباط )59)، وفشل املؤسسة العسكرية في حماية األقباط من الهجمات العنيفة التي وقعت في أعقاب 
إطاحة املؤسسة العسكرية الرئيَس مر�ضي، في تموز/ يوليو 2013 )60)، تم تفسيرها على أنها عالمات على 

انفصال املؤسسة العسكرية عن املجتمع القبطي في مصر، وعدم اكتراثها بمخاوف األقباط.

وقامت العديد من جيوش الشرق األوسط ببناء هويتها وسبب وجودها على ضرورة تشكيل أوزان مضادة 
رجم هذا، كما أوضح جورج قرم في كتابه املؤثر عن التاريخ 

ُ
ذات مصداقية وعوازل ضد إسرائيل. وقد ت

الحديث للشرق األوسط، 1956-2003 )61)، إلى خطابين طبيعيين وشرعيين؛ في الخطاب األول، اعتمدت 
الحاجة إلى مواجهة التفوق اإلسرائيلي بشكل كبير على خطاب فرعي حول الحاجة إلى تعزيز الجهاز التكنولوجي 
للجيش العربي، من عبد الناصر إلى السادات في مصر، ولكن في دول أخرى أيًضا، يتم تفسير االنتصارات 
العسكرية إلسرائيل على أنها نتيجة للتقدم التكنولوجي. كما يؤكد قرم، فإن الحجة بارزة سياسًيا، ألنها 
ن من إلقاء اللوم على كيان خارجي، على سبيل املثال دعم الواليات املتحدة إلسرائيل بأحدث املواد، 

ّ
تمك

وترك االتحاد السوفيتي تقنياته املستعملة والقديمة لحلفائه العرب. يقودنا هذا إلى النتيجة الطبيعية 
الثانية لخطاب إضفاء الشرعية، أال وهي تبرير التقارب مع الواليات املتحدة، الذي نما ببطء بعد الحرب 

اإلسرائيلية العربية عام 1973.

)56)  - تومــاس بيريــه، الديــن والدولــة فــي ســورية: العلمــاء الســنة مــن االنقــالب إلــى الثــورة )منشــورات جامعــة كامبــردج، دراســات الشــرق األوســط، 
كامبــردج، 2013).

)57)  - بيغــوم بــوراك، »دور الجيــش فــي السياســة التركيــة: حمايــة مــن ومــن مــاذا؟« املجلــة األوروبيــة للدراســات االقتصاديــة والسياســية، املجلــد. 
4، العــدد 1 )2001).

)58)  - سكوت، تحدي اإلسالم السيا�ضي، غير املسلمين والدولة املصرية )ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2010)، 83.

)59)  - على وجه الخصوص الحادث املعروف باسم مذبحة ماسبيرو التي قتل فيها أكثر من 25 مدنًيا قبطًيا وجرح أكثر من 300 في اشتباكات مع 
الشرطة العسكرية املصرية خالل مظاهرة في القاهرة.

)60)  - بول سيدرا، »من مواطن إلى مشكلة: الرمزية القبطية الجديدة«، مدى مصر )18 آب/ أغسطس 2013):
https://2u.pw/Zoh6d. 

)61)  - جورج قرم، انفجار الشرق األوسط، 2003-1956، الطبعة الثالثة. )باريس: غاليمار، 2003)، 288-290.
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استمرارية الحكم العسكري

في حين أن السرديات القوية مهمة، فهي ال تفسر وحدها طول عمر األنظمة االستبدادية في الشرق 
نت الجهاز القمعي )من ضمنها 

ّ
األوسط. بالعودة إلى مقال بيلين، حددت املؤلفة أربعة متغيرات رئيسة مك

الشرطة، واإلدارات السرّية..) من التمسك بالسلطة. تميز بيلين بين إرادة الجيش من جهة، وقدرته على 
التمسك بالسلطة من جهة أخرى، وتحدد ذلك العوامل التالية:

· الحالة املالية للجهاز األمني	
·  مستوى الدعم األجنبي	
·  مستوى املأسسة مقابل امتداد امليراث كأساس تنظيمي للجهاز العسكري/ األمني	
·  مستوى التعبئة الشعبية	

 على أهمية اقتصاد الجيوش، كعامل مركزي لتفسير تمسكهم بالسلطة، وتجادل بأن 
ً

تشدد بيلين أوال
 بأن يستسلم عندما يتعرض أساسه املالي لخطر جدي” )62). وفًقا لبيلين، توفر 

ً
»الجهاز األمني   هو األكثر احتماال

 إلى األموال للدول وجيوشها، وهذا يشكل عامل 
ً

 سهال
ً

اقتصادات الشرق األوسط القائمة على الريع وصوال
تفسير مركزي لصالبتها. ثانًيا، تؤكد أهمية الدعم الدولي كعامل آخر قد يدفع الجيوش إلى »االستسالم« إذا 
تال�ضى دعمهم. وفي ما يتعلق بالعامل الثالث، فإن حجتها هي أنه »كلما كانت املؤسسة األمنية أكثر مؤسسية، 
زاد استعدادها لالنفصال عن السلطة والسماح لإلصالح السيا�ضي بامل�ضي قدًما« )63). بعبارة أخرى: تغيير 
النظام، في النظام التوريثي، يعني نهاية مصدر رزق الجيش وقوات األمن. ومع ذلك، في نظام مؤس�ضي، قد 
يؤدي التمسك بالسلطة لفترة طويلة، في مواجهة مطالب التغيير، إلى تدمير شرعية الجيش، في حين أن 
الثوار قد يحّفزون االنقسامات داخل أجهزتهم. وتستند بيلين إلى مثال من أميركا الالتينية لتوضيح ذلك، 
مشيرة إلى أن »أحد العوامل الرئيسة التي دفعت النخبة العسكرية إلى نقل السلطة إلى املدنيين، في البرازيل 
واألرجنتين، كان اهتمامها بالحفاظ على التكامل املؤس�ضي للمؤسسات العسكرية« )64). العامل التوضيحي 
الرابع هو مستوى التعبئة الشعبية، ويقوم على فكرة أن التعبئة الصغيرة يمكن قمعها بسهولة من دون كثير 
من العواقب، ومع ذلك، فإن القمع العنيف للتعبئة على نطاق واسع مكلف من حيث »النزاهة املؤسسية 
ألجهزة األمن، والدعم الدولي، والشرعية املحلية« )65). ومن املثير لالهتمام، أنها الحظت أن الجيش القائم 
على النظام التوريثي سيكون أكثر استعداًدا لتحمل هذه التكلفة من جهاز األمن املؤس�ضي )باملعنى الفيبري)، 
حيث تعتمد الترقية على الجدارة ال على الروابط العائلية أو العرقية، ويرتبط هذا بالتكاليف املتصورة 
املترتبة على التخلي عن السلطة، واألكثر تدميًرا بالنسبة للعسكريين وأفراد األمن في النظام التوريثي: “في 
أميركا الالتينية، أدى وجود حركة عمالية منظمة، ومجتمع مدني نشط )وكالهما يدعم الديمقراطية) إلى 
إجبار األنظمة القمعية في األرجنتين وبيرو على إعادة النظر في القمع، عندما ظهرت خيارات أخرى ممكنة 

)62)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط«، 144، مرجع سابق.

)63)  - املرجع السابق.

 عن ألفريد ستيبان، إعادة التفكير في السياسة العسكرية )برينستون: مطبعة جامعة برينستون، 1988).
ً

)64)  - املرجع نفسه، نقال

)65)  - املرجع السابق، 146.
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وآمنة« )66).

يستحق تمييز بيلين بين النزعة املؤسسية والتوريثية مزيًدا من التمحيص. بينما تعتمد على النماذج 
املثالية الفيبرية، يركز مفهوم بيلين عن التوريثية على الروابط البدائية القائمة على االنتماء الجماعي )67)، 
ويهمش املصادر األخرى للوالء غير الرسمي. يمكن أن يشمل املفهوم األوسع للنزعة التوريثية العالقات غير 
الرسمية، والوالءات الشخصية التي تنشأ من خالل الخدمة املشتركة داخل املؤسسات املتماسكة بإحكام، 
مثل تشكيالت الضباط العسكريين، والوالءات التي تستمر لفترة طويلة بعد ترك الضباط رتبهم العسكرية. 
وكمثال على ذلك، فإن الجيش املصري يتسم بقدر كبير من املأسسة، بمعنى أنه محكوم بقواعد وأنظمة 
قائمة على نظام الكفاءة، ويمكن التنبؤ بها نسبًيا، مع مسارات راسخة للتقدم الوظيفي والتجنيد. في الوقت 
نفسه، كما يذكرنا كوك، يسيطر الجيش إلى حد بعيد على املؤسسات املدنية للحكم، من خالل عالقات 
غير رسمية مع زمالئه الضباط الذين تحولوا إلى سياسيين بارزين، وموظفين مدنيين، داخل املؤسسات 

الحكومية والصناعات املرتبطة بها )68).

إلى استنتاج،  الوصول  في  الجيش  للجيش ضباط  املؤسسية  الصالبة  بيلين، ساعدت  ووفًقا ملنطق 
مفاده أن استقالليتهم املؤسسية وامتيازاتهم االقتصادية قد تمت خدمتهما بشكل أفضل من خالل دفع 
 من إطالق النار على املحتجين السلميين )69)، وجادلت بأن العالقات غير الرسمية 

ً
مبارك »نحو التنحي”، بدال

الواسعة للجيش داخل جهاز الدولة أعطت ضباط الرتب العليا ثقة في حقيقة أنهم سيكونون قادرين على 
السيطرة على العملية االنتقالية، وتعزيز، وربما ترسيخ، االستقاللية واالمتيازات املؤسسية للجيش بعد 

إطاحة مبارك.

جادل مارتيني وتايلور بأن تهيئة جمال مبارك لخالفة والده بوصفه رئيًسا -وصالته الوثيقة برأسمالية 
املحسوبية- كان بمنزلة تهديد للصناعات التي تدعمها الدولة في املؤسسة العسكرية ذاتها، ولقبضتها غير 
الرسمية على الدولة املصرية )70)، وبالتالي؛ قّدمت للضباط العسكريين حوافز قوية إلنهاء حكم حسني 
مبارك. بناًء على هذا املنطق، جادل مارتيني وتايلور بأن ثورة 25 كانون الثاني/ يناير قّدمت فرصة طيبة 
ا لالستياء الشعبي املدعوم بتهم قانونية بالفساد 

ً
للجيش للتخلص من جمال مبارك أيًضا، وهو ما جعله هدف

.(71(

تؤكد اإلسهامات األخرى في األدبيات بالفعل أن الجهاز العسكري لديه القدرة على لعب دور نشط في 
االنتفاضات الشعبية، من خالل قمعها، أو القيام بدور أكثر سلبية، ومساعدة املتظاهرين من خالل عدم 

 عــن روث بيرينــز كوليــه وجيمــس ماهونــي، »إضافــة جهــات فاعلــة جماعيــة إلــى نتائــج جماعيــة،« السياســة املقارنــة، 
ً

)66)  - املرجــع الســابق، نقــال
.285-303  ،(1997 أبريــل  )نيســان/   29 املجلــد. 

)67)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط«، 145، مرجع سابق.

)68)  - كوك، سيطرة ال حكم، مرجع سابق.

)69)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط«، مرجع سابق.

)70)  - جيــف مارتينــي وجوليــا تايلــور، »قيــادة الديمقراطيــة فــي مصــر: محاولــة الجيــش إلدارة املســتقبل،« فوريــن أفيــرز، املجلــد. 90، العــدد 5 
.127-138  ،(2011(

)71)  - املرجع السابق، 129.
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التدخل. يبحث فيليب دروز فينسنت في دور جيوش الشرق األوسط، املؤسسات الحاسمة سابًقا للحكم 
االستبدادي، إما في تمكين نجاح االنتفاضات من خالل رفض إطالق النار على املتظاهرين املدنيين، وإما 
في منع االنتفاضات من خالل البقاء موالية للنظام، وتعزيز ممارسات القمع القديمة )72). يدرس دينيس بلير 
أسباب االنتقال من الدكتاتوريات العسكرية إلى أنظمة أكثر ديمقراطية، ويؤكد على الدور اإليجابي للجيش 

في إحداث التغيير في االنتفاضات الشعبية األخيرة في مصر وتونس وليبيا واليمن خالل الربيع العربي )73).

)72)  - فيليــب دروز فينســينت، »دور الجيــش فــي التحــوالت العربيــة«، برشــلونة، مرصــد السياســات األورومتوســطية )IEMed)، الكتــاب الســنوي 
للبحــر األبيــض املتوســط 2012 )2012).

)73)  - دينيس بلير، الدعم العسكري للديمقراطية، PRISM، العدد 3، جامعة الدفاع الوطني )حزيران/ يونيو 2012).
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اقتصاديات الهيمنة العسكرية في الشرق األوسط

 من منظور طويل املدى، تكون القدرة العسكرية ألي دولة مقيدة بمواردها االقتصادية. في جميع أنحاء 
الشرق األوسط، تحتاج القوات املسلحة إلى نسبة عالية من املوارد االقتصادية في البلد، على الرغم من أنها 
بعيدة كل البعد عن نسب أفريقيا )جنوب الصحراء). في حين أن الفقر قد يكون مرتفًعا في عدد من مجتمعات 
 

ً
الشرق األوسط، ال تواجه أي دولة في الشرق األوسط خطر االنهيار االقتصادي )باستثناء السودان)، وبدال
من ذلك، تمتلك معظم الدول موارد كافية للحفاظ على مستويات عالية من اإلنفاق على األجهزة األمنية، 
وهو مستوى ُيعّد من بين أعلى املعدالت في العالم، من حيث نسبته إلى الناتج القومي اإلجمالي التي يتم 
إنفاقها على األمن )74). املتوسط في الشرق األوسط هو )6,7) في املئة من الناتج القومي اإلجمالي )في عام 

2000)، بينما هو )3,8) على مستوى العالم، و)2,2) في دول الناتو )75).

النفقات  بيلين  السلطة. ال تشرح  للحفاظ على قبضتها على  للجيوش  أمٌر أسا�ضي  القوي  االقتصاد 
العسكرية الباهظة فحسب، بل تشرح أيًضا القوة املالية للجيوش في الشرق األوسط، مع سهولة الوصول 
إلى الدخل الريعي، سواء أكان نابًعا من موارد النفط والغاز، أم من املرافق الجيواستراتيجية والسيطرة على 
مرافق النقل الحيوية، فكثير من اقتصادات الشرق األوسط قادرة على تحمل نفقات عسكرية عالية حتى 
في أوقات الضائقة االقتصادية، حيث سيكون على القطاعات االقتصادية األخرى أن تعاني أكثر. وتشير 
عت، بسبب 

ّ
إلى أن الحكومة املصرية زادت امليزانية العسكرية بنسبة 22 في املئة في العام نفسه، عندما وق

أزمة اقتصادية، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تق�ضي بخفض دعم السلع األساسية بنسبة 14في املئة. 
وباملثل، في الجزائر تدعم دائًما النفقات العسكرية، على الرغم من الحرب األهلية املدمرة )76).

يدعي هولجر ألبريخت أن نوع النظام، ال العوامل االجتماعية واالقتصادية، هو الذي يحدد اندالع 
االحتجاجات الشعبية، حيث يالحظ وجود صلة بين أنظمة امللكيات التقليدية في املنطقة واالفتقار النسبي 
ا 

ً
لالنتفاضات الشعبية في هذه البلدان من ناحية، وبين الجمهوريات االستبدادية التي أصبحت أهداف

النتفاضات الربيع العربي من ناحية أخرى )77). ومع ذلك، في فصل عن مصر، كتب في عام 2012، مشيًرا إلى 
أن بقاء املؤسسات االستبدادية من النظام القديم يجعل من غير املرجح االنتقال الفوري إلى الديمقراطية 

الليبرالية.

)74)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط«، مرجع سابق.

)75)  - املعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية، التوازن العسكري 2001 -2002 )لندن: أكسفورد، 2001). 

)76)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط«، 148، مرجع سابق.

)77)  - هولجــر ألبريخــت، »التحــول االســتبدادي أم االنتقــال مــن االســتبداد؟ رؤى حــول تغييــر النظــام فــي مصــر، »فــي الثــورة العربيــة فــي مصــر ومــا 
بعدهــا، محــرران. بهجــت كورانــي وربــاب املهــدي )القاهــرة: مطبعــة الجامعــة األميركيــة بالقاهــرة، 2012).
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دور الجيش في االقتصاد

غالًبا ما تستمتع جيوش الشرق األوسط بمكانتها القوية في املجتمع، من خالل اختراق عميق في االقتصاد 
الوطني األوسع لبلدانهم. الشركات العسكرية القابضة هي مثال عن الجيش، بصفته جهة فاعلة اقتصادية 
تتجاوز اإلنفاق العسكري البحت أو الصناعة العسكرية. ومن األمثلة على الشركات القابضة العسكرية، 
صندوق القوات املسلحة التركية االئتماني واملعاشات التقاعدية )OYAK)، بعد أن تطور إلى تكتل كبير 
 عن مؤسسة القوات املسلحة التركية، وفي مصر توجد 

ً
يشارك في مجموعة من القطاعات املختلفة، فضال

الهيئة العربية للتصنيع. يكتب فرات ديمير عن الجيش التركي، باعتباره رائد أعمال ميركنتلي )تجاري) جديد، 
في ضوء محاوالت تركيا لتحرير )لبرلة) اقتصادها )78)، وُيظهر أن امليزانية العسكرية بالكاد تخضع ألي شكل 

من أشكال التدقيق العام، على الرغم من بعض التغييرات الدستورية األخيرة.

أمثلة ملموسة: 

· كما وصفه عصمت أكجا Akca Ismet، يرتكز الهيكل العسكري االقتصادي لتركيا على 	
القابضة )صندوق ائتمان القوات املسلحة وصندوق  ثالثة أعمدة: الشركة العسكرية 
التقاعد، OYAK)، واإلنفاق العسكري )وهو مرتفع جًدا، ويسيطر عليه الجيش بالكامل 
الصناعة  إلى عسكرة  يؤدي  في تطور سريع، وهذا  )وهي  العسكرية  والصناعة  تقريًبا)، 

التركية بأكملها) )79).
·  توّضح مها عزام أن املجلس األعلى للقوات املسلحة في مصر سعى لتوجيه العملية االنتقالية 	

في أعقاب نظام مبارك، وتقول إن قدرة القوات املسلحة على القيام بذلك تعتمد على 
قدرتها على أن تكون شفافة وخاضعة للمساءلة، من حيث دورها في االقتصاد، ومصالحها 
التجارية )80). والواقع أن الديمقراطية تأتي أيًضا في ظل اهتمام عام متزايد بتأثيرات مصالح 
الجيش التجارية، ومستوى أعلى من التدقيق. ويعرض دانيال برومبرغ وهشام سالم آفاق 
إصالح القطاع األمني في مصر، في ضوء مشاركة املؤسسة العسكرية العميقة في االقتصاد 
)81). للجيش املصري ممتلكات في كثير من القطاعات املختلفة، مثل البناء والسياحة والنقل 

البحري وإنتاج البتروكيماويات، واألجهزة املنزلية واألدوية واملنتجات الغذائية. في حين أن 
مجموعة كبيرة من الشركات مملوكة للجيش، فإن عدًدا من الشركات اململوكة للدولة، 

)78)  - فــرات ديميــر، »االقتصــاد السيا�ضــي للشــخصية العســكرية التركيــة املنقســمة: الســيد البطريركــي أو رأســمالية املحســوبية«، فــي فهــم عمليــة 
التغييــر االقتصــادي فــي تركيــا: نهــج مؤس�ضــي، محــرران. تشــتين ويلمــاز، 2010).

.(2010 ،TESEV 79)  - عصمت أكجا، هيكل االقتصاد العسكري في تركيا: الوضع الحالي، واملشاكل، والحلول )اسطنبول: منشورات(

)80)  - مهــا عــزام، »املجلــس العســكري املصــري واالنتقــال إلــى الديمقراطيــة«، ورقــة إحاطــة محليــة، برنامــج الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
.(2012 مايــو  )أيــار/   MENAP BP 2012/02

)81)  - دانيال برومبرغ وهشــام ســالم، »سياســة إصالح قطاع األمن في مصر«، معهد الواليات املتحدة للســالم، تقرير خاص 318 )تشــرين األول/ 
أكتوبــر 2012).
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وخاصة في قطاع النفط، يديرها جنراالت متقاعدون من الجيش املصري )82). تؤثر هذه 
املصالح االقتصادية بطبيعة الحال على استجابة الجيش للمناقشات حول إعادة تشكيل 

قطاع األمن.
·  يوّضح إيفان بريسكو وفلور يانسن وروزان سميتس أن نظامي األسد املتعاقبين )األب 	

واالبن) قد شّيدا نظاًما قائًما على الحوافز ألنصارهما ضمن الدوائر التجارية واالجتماعية 
مقابل الوالء، من خالل تحليل االقتصاد السيا�ضي )83).

·  من أجل حشد الدعم -في أوساط ضباط الجيش- سمح حافظ األسد لقادته العسكريين 	
وأنصارهم بحرية السعي وراء مصالحهم الضيقة )84). على وجه الخصوص، أصبح الفساد 
املحيط بالعقود الحكومية، والتهريب عبر الحدود اللبنانية السورية، مصدًرا مهًما من 
مصادر اإلثراء الشخ�ضي لدى الضباط السوريين. في حين اضطر املدنيون السوريون 
إلى دفع ما يصل إلى 250 في املئة من الرسوم الجمركية على البضائع املنقولة عبر الحدود 
من لبنان، ُسمح للضباط السوريين، باستخدام طريقهم الخاص بين بيروت والحدود 
السورية، بإغراق االقتصاد السوري بمجموعة متنوعة من البضائع من لبنان مع ربح 

شخ�ضي كبير )85).

في كل حالة من هذه الحاالت، يسيطر الجيش على موارد اقتصادية هائلة، بناًء على االمتيازات املؤسسية 
والتفاهمات غير الرسمية مع السلطات السياسية. في ظل هذه الظروف، من املتوقع أن الدور الذي يؤديه 
الضباط العسكريون، املتعلق بالسلطات السياسية، سوف يكشف، من خالل حساباتهم الخاصة، كيفية 

تأمين مصالحهم وامتيازاتهم االقتصادية.

تماشًيا مع باحثين سابقين مثل فاينر )86)، ونوردلينجر )87)، أدرك ستيفن كوك )2006) أهمية مصالح 
الشركات -من ضمنها “الفوائد اإلضافية” املربحة على النحو املذكور أعاله- في تحديد سلوك الجيش. وبناًء 
على ذلك، فقد شدد على القيمة املحتملة لالتفاقيات السياسية، بوصفها أداة لحل الصراعات التي قد 
تسمح للحكام املستبدين والقادة العسكريين بالتخلي عن السلطة من دون مقاضاتهم على جرائم املا�ضي، 

ومن دون خسارة مصالح اقتصادية ضخمة )88).

)82)  - زينــب أبــو املجــد، »الجيــش املصــري فــي السياســة واالقتصــاد: التاريــخ الحديــث وحالــة االنتقــال الحاليــة«، CMI Insight، العــدد 2 )تشــرين 
األول/ أكتوبــر 2013)، 2.

)83)  - إيفان بريسكو، فلور يانسن، وروزان سميتس، االستقرار واالنتعاش االقتصادي بعد األسد: الخطوات األساسية لالنتقال في سورية بعد 
الصراع، الهاي، وحدة أبحاث الصراع، معهد كلينجينديل )تشرين الثاني/ نوفمبر 2012).

)84)  - ســتيفن كــوك، »القــوة غيــر املعلنــة: العالقــات املدنيــة العســكرية وآفــاق اإلصــالح«، ورقــة تحليليــة رقــم. 7، معهــد بروكينغــز )أيلــول/ ســبتمبر 
24 ،(2004

)85)  - املرجع السابق، 24 -25.

)86)  - فاينر، الرجل على صهوة جواد، 72 -84، مرجع سابق.

)87)  - نوردلينجر، الجنود في السياسة، 65 -66، مرجع سابق.

)88)  - ستيفن كوك، »وعد املواثيق«، مجلة الديمقراطية، املجلد 17 )كانون الثاني/ يناير 2006)، 63-74.
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في حين أن االهتمامات االقتصادية توجه املناورات السياسية للقادة العسكريين )89)، فإن سيطرتهم على 
املؤسسات الصناعية سيكون لها تأثير عميق في اقتصادات بلدانهم. في حالة مصر، هل كان ُينظر إلى الجيش، 
من خالل سيطرته على الشركات القابضة اململوكة للدولة، ودعمه لسياسات التجارة الحمائية، على أنه 
الدولية تجاه الخصخصة  )النيوليبرالية)، والضغوط  الليبرالية الجديدة  قوة مضادة قوية لإلصالحات 
في ظل حكم حسني مبارك؟ )90).  في الوقت نفسه، قام الجيش بتأديب العمال املضربين بعقوبات قاسية 
وحشية، وقاوم تقنين النقابات العمالية املستقلة، وكذلك الجهود املبذولة إلنشاء حد أدنى قانوني لألجور 
)91). في ما يتعلق باملؤسسات املدنية، تتمتع املؤسسات العسكرية بمزايا كبيرة على شكل اإلعانات الحكومية 

واالمتيازات األخرى. ومع ذلك، وفًقا لروبرت سبرينغبورغ، استفاد القطاع الخاص املدني في مصر أيًضا 
بشكل كبير من التعاون الوثيق مع الجيش، حيث ُمِنح رواد األعمال من القطاع الخاص عقوًدا مربحة مع 

الجيش، واستفادوا بقوة من مشاركة التكنولوجيا )92).

في األعوام األخيرة، وّسع الجيش أيًضا محفظته إلى ما أبعد من الشركات القابضة اململوكة للدولة، 
 احتكاره للقطاعات املربحة، ومنح حق الوصول الحصري إلى الشركات االستثمارية األجنبية )93). 

ً
مستغال

وعلى هذا النحو، يبدو أن مقاومة املؤسسة العسكرية في بعض األحيان للسياسات الليبرالية الجديدة 
عكست رغبة عملية )براغماتية) في منع املنافسين املحتملين من الوصول إلى االقتصاد املصري، أكثر من 

التحفظات األيديولوجية.

ال أحد يعرف على وجه اليقين إلى أّي مدى يسيطر الجيش على االقتصاد املصري، ويقّدر “خبراء« بأنه 
صنف املقتنيات االقتصادية للجيش املصري 

ُ
يسيطر على نسبة تراوح بين 5 و40 في املئة من االقتصاد. ت

بأنها من أسرار الدولة، وهي على أي حال مشتتة جًدا بحيث ال يمكن تقديرها بدقة )94). على هذا النحو، من 
الصعب تقدير مدى نفوذ الجيش على االقتصاد القومي ملصر وتأثيره فيه. هناك حاجة إلى مزيد من البحث 
حول الدور االقتصادي وتأثير الجيوش، بشكل عام وليس في مصر فقط. في األعوام األخيرة، سعى الجيش 
األردني ألن يصبح العًبا في إنتاج األسلحة والتكنولوجيا العسكرية الدولية. وفًقا ألدبياته الترويجية، دخلت 
القوات املسلحة األردنية في شراكات بمشروع مشترك مع 26 شركة دفاع أجنبية على األقل، إلنتاج كل 
�ضيء، بدًءا من املركبات املدرعة حتى الحصص امليدانية املعبأة مسبًقا )95). ومع ذلك، في معظم البلدان في 
جميع أنحاء املنطقة، فهذه مواضيع حساسة تتم حمايتها باعتبارها من أسرار الدولة، ويجب التعامل معها 
بحذر. إن السيطرة على املوارد االقتصادية عامل مهم في تشكيل عالقة الجيش مع املجتمع املدني، وهناك 

)89)  - مارتيني وتايلور، »قيادة الديمقراطية في مصر«، 128 -130، مرجع سابق.

)90)  - شانا مارشال وجوشوا ستاشر، »جنراالت مصر ورأس املال العابر للحدود الوطنية”، تقرير الشرق األوسط 262، املجلد 42 )2012).

)91)  - هشام سالم، “عودة اإلضراب لعمال مصر”، تقرير الشرق األوسط 259، املجلد 41، )صيف 2011).

)92)  - روبرت سبرينغبورغ، مصر مبارك: تجزئة النظام السيا�ضي )لندن: مطبعة وستفيو، 1989).

)93)  - مارشال وستاشر، »جنراالت مصر والرأسمال العابر للحدود الوطنية«، مرجع سابق.

)94)  - املرجع السابق.

)95)  - شــانا مارشــال، »املجمــع الصناعــي العســكري األردنــي والجيــش النموذجــي الجديــد فــي الشــرق األوســط،« تقريــر الشــرق األوســط 267، املجلــد 
43 )صيــف 2013).
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عامل مهم آخر هو الدرجة التي ُينظر فيها إلى القوات املسلحة لبلٍد ما على أنها تعكس التكوين الثقافي للسكان 
على نطاق أوسع، وهو ما سننظر فيه في القسم التالي.
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تأثير االنقسامات املجتمعية

في أعقاب االنتفاضات األخيرة في العالم العربي، عادت االنقسامات املجتمعية القائمة على الهويات الدينية 
والعرقية والقبلية إلى الظهور كمحور اهتمام الباحثين. نالت االنقسامات الدينية والعرقية اهتماًما مركزًيا 
في األدبيات حول »منع االنقالب« )96)، متناولة »اإلشكالية املدنية العسكرية« التي أثارها علماء سابقون. 
ُيعّد وجود أجهزة أمنية قوية وقادرة مفتاًحا لقمع املعارضة الداخلية، والحفاظ على الحكم االستبدادي. 
ومع ذلك، من خالل تمكين قواتهم املسلحة، يواجه الحكام االستبداديون خطر إطاحتهم من قبل جيوشهم. 
لحماية أنفسهم من مثل هذه التهديدات، طّبق الحكام املستبدون مجموعة متنوعة من إستراتيجيات منع 
االنقالب. في الشرق األوسط، ساعدت هذه اإلستراتيجيات األنظمة في منع محاوالت االنقالب، منذ عام 
1980، وهذا ما دفع الباحثين إلى النظر إلى استمرار األنظمة االستبدادية على أنه سمة مميزة للسياسات 
 إلى ثالث إستراتيجيات رئيسة ملنع االنقالب: بناء مؤسسات أمنية موازية؛ 

ً
اإلقليمية )97). يشير الباحثون عادة

توزيع الحوافز املادية؛ استغالل الروابط املجتمعية.

التدخل  من  نفسها  لحماية  موازية  أمنية  وأجهزة  قوات عسكرية  االستبدادية  األنظمة  تبني معظم 
العسكري. في دول مختلفة مثل مصر وسورية والعراق وليبيا، أنشأ القادة السياسيون أجهزة أمنية محلية، 
وقوات النخبة املصممة لحمايتهم من محاوالت االنقالب على يد القوات العسكرية النظامية )98). وتسعى 
واالمتيازات  املادية،  الحوافز  توزيع  من خالل  األمنية  وأجهزتها  والءات جيوشها  لتأمين  األنظمة  بعض 
االقتصادية غير املتوفرة لبقية املجتمع. وكمثال على ذلك، أكد كثير من الباحثين أن هناك امتيازات سخية 

يتمتع بها الضباط املصريون )99).

وأخيًرا، استغلت األنظمة االستبدادية االنقسامات املجتمعية عند بناء قواتها املسلحة، ومنحت مصالح 
ف أفراد أسرة الحاكم أو قبيلته أو طائفته في أجهزتها األمنية. 

ّ
خاصة لبعض املجتمعات املحلية، وكثيًرا ما ُوظ

وفي حين أن مثل هذه اإلستراتيجية ال تقّدم إال القليل في بلدان تتسم بقدر كبير من التجانس الثقافي، مثل 
تونس ومصر، فإنها تمثل على ما يبدو اإلستراتيجية األساسية ملنع االنقالبات في البلدان األكثر تنوًعا ثقافًيا. 
ل 

ّ
إن كثيًرا من األنظمة االستبدادية في الشرق األوسط تهيمن عليها من الناحية السياسية جماعات تشك

أقليات طائفية أو اثنية داخل حدودها الوطنية، مثل املسلمين السنة في العراق في عهد صدام حسين، 
والعلويين في سورية، وأهالي شرق النهر )الضفة الشرقية) في األردن، واملسلمين السنة في البحرين، والقبائل 

)96)  - جيمــس كوينليفــان، “منــع االنقــالب: ممارســاته وعواقبــه فــي الشــرق األوســط »، املجلــد 24، العــدد 2 )خريــف 1999)، 165-131؛ وإيفــا 
بيلين«، إعادة النظر في قوة االستبداد في الشرق األوسط. دروس من الربيع العربي«، السياسة املقارنة، املجلد 44، العدد 2 )2012)، 127-149.

)97)  - بيلين، »إعادة النظر في قوة االستبداد في الشرق األوسط«، 129-127، مرجع سابق.

)98)  - كامارافا، »االحتراف العسكري والعالقات املدنية العسكرية في الشرق األوسط«، 82-84.

)99)  - يزيــد صايــغ، فــوق الدولــة: جمهوريــة الضبــاط فــي مصــر، العــدد 33، مركــز كارنيغــي للشــرق األوســط، بيــروت، لبنــان )2012)؛ عمــاد حــرب، 
»الجيــش املصــري فــي السياســة: فــك ارتبــاط أم تســوية؟« ميــدل ايســت جورنــال، املجلــد 57، العــدد 2 )2003)، 290-269؛ ســتيفن كــوك، ســيطرة 

ال حكــم: التطــور العســكري والسيا�ضــي فــي مصــر والجزائــر وتركيــا )واشــنطن العاصمــة: مطبعــة جامعــة جونــز هوبكنــز، 2007).
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الغربية في ليبيا في عهد القذافي )100). في كل هذه البلدان، سعى الحكام السياسيون لتأمين بقائهم على قيد 
الحياة، من خالل تزويد القوات العسكرية واألمنية بأفراد من جماعتهم، ومن ثّم ربطوا مصير القوات 
العسكرية ببقاء النظام. على حّد تعبير غريغوري غاوز الثالث، فإن املنطق بسيط: »إذا سقط النظام وتولت 

األغلبية زمام األمور، فمن املرجح أن يتم استبدال قيادة الجيش أيًضا« )101). 

يبدو أن الربيع العربي قد كشف عن نقطة عمياء في أدبيات العالقات املدنية العسكرية. وبينما كان 
العسكرية  االنقالبات  منع  في  اإلستراتيجيات  بها مختلف  التي ساعدت  الكيفية  الباحثون يستكشفون 
الصريحة، لم يولوا سوى قدر أقل من االهتمام للكيفية التي قد تؤثر بها هذه اإلستراتيجيات في السلوك 
العسكري في مواجهة االنتفاضات الشعبية واسعة النطاق. بشكل عام، كان هناك قليل من التركيز على 
التفاعل اليومي للجيش مع الحياة املدنية، وهو التفاعل الذي يبين بالضرورة رّد الجيش عند حدوث 
احتجاجات اجتماعية. وبينما واجه عدد من الحكام العرب احتجاجات غير مسبوقة، دار بقاؤهم السيا�ضي 
حول سؤال واحد: هل ينشق الجيش؟ أو بشكل أكثر تحديًدا، هل ُيطلق الجيش النار على املتظاهرين أم ال؟ 

.(102(

في مصر وتونس، اختارت القوات العسكرية أال تطلق النار، ولم تترك للقادة السياسيين خياًرا سوى الفرار 
في مواجهة االحتجاجات الضخمة. في البحرين، أثبت الجيش استعداده لقمع املتظاهرين املدنيين بوسائل 
وحشية، وهذا ما سمح للعاهل الحاكم بالبقاء في السلطة. في ليبيا، وكذلك في اليمن، انقسم الجيش، إذ 
 من إطالق النار على 

ً
وقفت بعض التشكيالت إلى جانب النظام، واختار بعضها االنضمام إلى املتمردين، بدال

املتظاهرين. في كلتا الحالتين، ساعد تفكك الجيش في سقوط حكام الفترات الطويلة. في سورية، ما تزال 
القصة تتكشف، لكن بسبب االنشقاقات العسكرية املحدودة، عانى نظام بشار األسد طوال أكثر من عامين 
عمليات املقاومة املسلحة الكبيرة. يثير هذا التنوع في السلوك العسكري السؤال العام »متى وفي أي ظروف 

ينشق جهاز قسري/ إكراهي؟« )103).

كما ذكرنا في فقرات سابقة، هناك افتراض سائد مفاده أن القوات العسكرية واألجهزة األمنية تسعى 
لحماية مصالحها املؤسسية، وستكون دافًعا إلطاحة النظام الحاكم، أو تنشق عنه عندما يتم انتهاك هذه 
ط نوردلينجر الضوء على أربعة أنواع من املصالح التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا السلوك: 

ّ
املصالح )104). سل

دعم امليزانية؛ االستقاللية؛ غياب املنافسين املوثوق بهم؛ بقاء املؤسسات )105). 

بعد هذه االفتراضات، يبدو أن بناء أجهزة عسكرية موازية، وتوزيع الحوافز املادية ال يرقى إلى مستوى 
ضمان والء الجيوش العربية في مواجهة االنتفاضات الشعبية. تماشًيا مع األدبيات حول منع االنقالب، قد 

)100)  - غاوس الثالث، »ملاذا فوتت دراسات الشرق األوسط الربيع العربي«، 84-85.

)101)  - املرجع السابق، 84.

)102)  - مرجع سابق، بيلين، “ قوة االستبداد في الشرق األوسط”، 130.

)103)  - املرجع السابق.

)104)  - إريك نوردلينجر، الجنود في السياسة: االنقالبات العسكرية والحكومات )إنغلوود كليفز: برنتيس هول، 1977)، 66 -68. 

)105)  - ستيفن كوك، سيطرة ال حكم: التطور العسكري والسيا�ضي في مصر والجزائر وتركيا )واشنطن العاصمة: مطبعة جامعة جونز هوبكنز، 
.16 ،(2007
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يكون لهذه اإلجراءات تأثير محدود، ما لم يقترن بوجود االنقسامات املجتمعية، واستغاللها الفعال في هيكلة 
جهاز أمن الدولة. مرة أخرى، يفّسر هذا التناقض بين ردات الفعل العسكرية على االنتفاضات الشعبية في 
تونس ومصر ودول أخرى في املنطقة. كانت تونس ومصر أيًضا من البلدان التي رأى القادة العسكريون فيها 

أن مصالحهم املؤسسية ال تعتمد على البقاء السيا�ضي لحكامهم السابقين )106).

على النقيض من ذلك، تهيمن األقليات الدينية على كل من البحرين وسورية، وقد زودت جيوشها 
وأجهزتها األمنية الرئيسة بأفراد من مجتمعها الطائفي )في حالة البحرين، مرتزقة من السنة واملسلمين من 
دول أخرى) )107). هذه اإلستراتيجية تعمل على منع أو، على األقل، الحد من االنشقاقات العسكرية، من 
خالل التأكيد على أن املصلحة األساسية للجيش بقاء املؤسسات، وتعتمد على استمرار بقاء النظام نفسه. 
في حالة سورية، ما يقرب من 90 في املئة من ضباط الجيش، في الكتائب الجاهزة للقتال، ينتمون إلى األقلية 
العلوية في البالد، وفي الوقت نفسه، أذكى النظام السوري عمًدا املخاوف من اضطهاد طائفي ضد العلويين 
واملسيحيين في حال زواله، من خالل االستفادة من السرديات الطائفية عن العداء السني والتمييز ضد 
العلويين، وأخذ النظام إلى حد ما األقلية العلوية رهينة، وربط مصيرها بمصيره  )108). وهذا له عواقب 
تتجاوز سلوك الجيش نفسه. مع تزايد تطييف الصراع أكثر، استفاد النظام من ظهور امليليشيات التي 

يسيطر عليها العلويون، والتي حملت السالح ضد قوات املعارضة، إلى جانب الجيش السوري )109). 

ومع ذلك، تشير حالة سورية أيًضا إلى قيود »اإلستراتيجية الطائفية”، وتشكل األقلية العلوية 12 في املئة 
فقط من سكان سورية. على الرغم من أن العلويين يشغلون مناصب رئيسة داخل الجهاز األمني  ، فإن غالبية 
العسكريين السوريين من املسلمين السنة. ولهذا السبب، فإن النظام السوري غير قادر على نشر وحدات 
عسكرية كبيرة ال يهيمن عليها الضباط العلويون، في مواقع أساسية في القتال ضد املتمردين املؤلفين إلى 
حد كبير من املسلمين السنة، بسبب خطر االنشقاق على نطاق واسع. مع وجود جيش دائم قوامه 220 
ألف جندي في عام 2011، وتشير التقديرات إلى أن نظام األسد يمكن أن ينشر بشكل فّعال أقل من ثلث 
قواته في القتال )110) في حرب أهلية طويلة األمد، وهذا يقّوض االستدامة العسكرية للنظام، بينما يرسخ 
االنقسامات املجتمعية، ويزيد من تعقيد أي احتمال للتسوية السلمية في سورية ما بعد األسد )111). يلقي 
التركيز على إستراتيجيات منع االنقالب الضوَء على التقارب بين عالقات السلطة واالنقسامات املجتمعية، 
عّد تهديداٍت للنظام والتي ليست كذلك. أدى تطور األحداث في أعقاب سلسلة من 

ُ
وعلى الجماعات التي ت

االنتفاضات الشعبية إلى توجيه اهتمام الباحثين الجدد نحو تأثير االنقسامات املجتمعية وانعكاساتها على 

)106)  - غاوس الثالث، “ملاذا فوتت دراسات الشرق األوسط الربيع العربي«، 84.

)107)  - ديريــك لوتربيــك، »االنتفاضــات العربيــة، والقــوات املســلحة، والعالقــات املدنيــة العســكرية«، القــوات املســلحة واملجتمــع املجلــد 39، 
.42-43  ،(2012( 1 العــدد 

)108)  - ليــون غولدســميث، »العلويــون مــن أجــل األســد«، فوريــن أفيــرز، 16 نيســان/ أبريــل 2012؛ مجموعــة األزمــات الدوليــة، ميــاه مجهولــة: 
التفكيــر مــن خــالل ديناميكيــات ســورية، موجــز الشــرق األوســط رقــم 31 )2011).

)109)  - جوزيــف هوليــداي، “نظــام األســد. مــن مكافحــة التمــرد إلــى الحــرب األهليــة”، تقريــر الشــرق األوســط، املجلــد 8، معهــد دراســات الحــرب، 
واشــنطن دي �ضــي، الواليــات املتحــدة األميركيــة )2013)، 29 -31

)110)  - املرجع السابق، 27 -28.

)111)  - املرجع السابق، 40 -41.
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العالقات املدنية العسكرية في الدول العربية. ومع ذلك، فإن التركيز الوحيد على الترتيبات املؤسسية ال 
يمكن أن يفسر بشكل كامل سبب نجاح بعض األنظمة أكثر من غيرها في االحتفاظ بالسلطة في سياقات 

االنقسام املجتمعي/ الطائفي.

إن الجمهورية السورية واململكة األردنية، على الرغم من اختالفهما في التكوين املؤس�ضي، هما نظامان 
تهيمن عليهما مجموعات األقليات، وتدعمهما أجهزة قسرية قوية وواسعة النطاق، من ضمن ذلك القوات 
العسكرية الكبيرة القائمة على التجنيد اإلجباري. باإلضافة إلى ذلك، يعتمد كالهما على سرديات وطنية قوية 
مصقولة من قبل الدولة، وعلى إنتاج هويات وطنية متميزة، في حين يتم قمع الوالءات املتضاربة املحتملة 
أو إنكارها تماًما. في سورية، تم تقديم نظام البعث، والقوات املسلحة السورية، على أنهم مدافعون عن 
القومية العربية »غير الطائفية«، وأنهم حصن ضد تهديدات التطرف اإلسالمي، والحرب األهلية الطائفية 
ن النظام من تحييد األغلبية السنية املسلمة في 

ّ
-وهي تهديد كان قد صقله النظام طيلة ثالثة عقود، وهذا مك

ز عبادة الشخصية في البداية حول حافظ 
ّ
سورية سياسًيا. باإلضافة إلى ذلك، يرتبط النظام والجيش بـترك

األسد باعتباره “منقذ األمة” )112)، وفي األعوام الالحقة، حول بشار األسد وزوجته وأطفاله )113). بالكاد تّمت 
دراسة تأثير مثل هذه التركيبات القومية بين السوريين من مختلف االنتماءات املجتمعية، على الرغم من 

أهميتها لشرعية النظام وبقائه.

دت في البداية على أنها انتداب بريطاني، على خلق هوية جماعية  ِيّ
ُ

اعتمدت اململكة األردنية، التي ش
جديدة وسط شعب كان لديه القليل من الصالت املسبقة، لتوليد الوالء لهذا الكيان الوليد وحكامه، 
وأكدت صياغة الهوية الوطنية األردنية الوالء للعائلة املالكة الهاشمية التي تحمل أوراق اعتماد إسالمية 
)تنحدر من ساللة النبي محمد)، باإلضافة إلى أوراق اعتماد عربية )دور مركزي في الثورة العربية الكبرى)، 
لكنها أكدت أيًضا وجود سكان أصليين من شرق األردن، والضفة الشرقية والبدو والقبائل )114). مع التدفق 
الهائل للفلسطينيين في أعقاب حربي 1948 و1967، وظهور أغلبية سكانية فلسطينية بحكم األمر الواقع 
في األردن، ُبذلت جهود لخلق قومية أردنية أكثر شمولية، تهدف إلى تجاوز االنقسامات بين األردنيين )من 
الشرقية  الغربية)، مع ضمان هيمنة الضفة  لنهر األردن) والفلسطينيين )من الضفة  الشرقية  الضفة 
)115).  أكد جوزيف مسعد )2001) الدور املركزي للجيش األردني في البناء املستمر للهوية الوطنية األردنية، 

واحتواء تأثير الفلسطينيين في األردن )116). وإظهاًرا لقوة الجيش وأهميته كقاعدة للهيمنة األردنية، أدلى قدامى 
املحاربين العسكريين بتصريحات علنية في األعوام األخيرة، انتقدوا فيها ملك األردن لفشله في كبح نفوذ 
الفلسطينيين، وطالبوا بإصالحات سياسية جذرية )117). وفي حين أن عدًدا من الدراسات قد بحث التوترات 

)112)  - ليزا ويدين، غموض الهيمنة. السياسة والشعارات والرموز في سورية املعاصرة )مطبعة جامعة شيكاغو، 1999).

)113)  - ليزا ويدين، »األيديولوجيا والفكاهة في األوقات املظلمة: مالحظات من سورية”، استفسار نقدي 39 )صيف 2013).

)114)  - لينــدا ليــن، الوطــن والوطــن. حــوارات الهويــات القبليــة والوطنيــة فــي األردن )برينســتون، نيــو جير�ضــي: مطبعــة جامعــة برينســتون، 1994)، 
.26

)115)  - هيليل فريسخ، “القومية الضبابية: حالة األردن”، القومية والعرقية السياسية، املجلد. 8، العدد 4 )شتاء 2002).

)116)  - جوزيف مسعد، التأثيرات االستعمارية: تكوين الهوية الوطنية في األردن )نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2001).

)117)  - عساف دافيد، “ثورة املحاربين األردنيين القدامى”. فورين بولي�ضي )حزيران/ يونيو 2010)، تم االسترجاع من موقع الشبكة العنكبوتية 
بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
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بين املواطنين األردنيين من أصل أردني أو فلسطيني )118)، فإن تأثيرها على الديناميات داخل الجيش الوطني 
واملكانة في املجتمع األردني كان موضوًعا لقليل من الدراسات التي تجاوزت كتاب مسعد. ويعكس االفتقار 
ا وطويل األجل للعوامل االجتماعية 

ً
إلى البحوث املتاحة بخصوص هذه املسائل حالة إهمال أوسع نطاق

والثقافية في الدراسات املتعلقة بالقوات العسكرية العربية )119).

)118)  - للحصول على ملحة عامة عن الدراسات املبكرة حول هذا املوضوع، انظر براند، لوري، »الفلسطينيون واألردنيون: أزمة الهوية«، مجلة 
الدراسات الفلسطينية، املجلد. 24، العدد 4 )صيف 1995).

)119)  - باراك وعساف، “قطاع األمن العربي”.



مركز حرمون للدراسات المعاصرة

30

الجوانب الثقافية والتوجهات املعيارية

بصرف النظر عن املناقشات السابقة حول الجيش بوصفها عوامل محتملة للتحديث، كان هناك قليل 
من التركيز األكاديمي على املعايير والقيم والعالقات االجتماعية داخل القوات املسلحة في العالم العربي. أرجع 
بعض الباحثين إلى ضباط الجيش األعلى نظرة مميزة للعالم، يلعب فيها الجيش دوًرا حاسًما في عمليات 
التحرر الوطني وتشكيل الدولة والتحديث )120). عادة ما يوصف الضباط العسكريون بأنهم »عصريون/ 
حداثيون رفيعو املستوى«، في تركيزهم على مهارات علمية وتنظيمية وتقنية معينة، ومع موقف نخبوي 
ط 

ّ
)121). سل بالدهم  املهارات، مالئمون بشكل خاص لحكم  مثل هذه  يمتلكون  ا 

ً
بوصفهم ضباط بأنهم، 

الباحثون الضوء على مثل هذه املواقف الحداثية العالية، وهم يرون أن الجيش متردد في التخلي عن 
السلطة السياسية )122). في مصر، يتم تدريب ضباط الجيش في األكاديمية العسكرية املرموقة في مصر، 
حيث يتم قبول الطالب بشق األنفس، بناًء على املهارات الشخصية واملزايا املدرسية. أثناء قبول الطالب من 
خلفيات اجتماعية مختلفة )123)، من املفهوم على نطاق واسع أن األكاديمية تغرس في الضباط املحتملين 
 يتمتعون بمهارات غير عادية، وصفات أخالقية، 

ً
هوية النخبة، وفهًما جماعًيا ألنفسهم بوصفهم رجاال

وأنهم مؤهلون بشكل خاص لحماية بلدهم وحكمه )124). ومع ذلك، لم تتناول أي دراسة بعمق تأثير التدريب 
العسكري في التصورات الذاتية الجماعية والتوجهات األيديولوجية لدى الضباط الشباب في مصر، أو في 

دول عربية أخرى.

في الواليات املتحدة، نظر عدٌد قليل من الباحثين في التنشئة االجتماعية للجنود داخل القوات املسلحة 
األميركية، وفي استكشاف إنتاج املعايير واملثل والسرديات الجماعية، والهويات وعالقات السلطة داخل 

الفروع املختلفة للجيش األميركي )125).

في إسرائيل، أشرف البروفيسور في األنثروبولوجيا، إيال بن علي، على إنتاج مجموعة كبيرة من األبحاث 
اإلثنوغرافية حول القوات املسلحة اإلسرائيلية، وهياكل قيادتها، وممارساتها التدريبية والقتالية، ودمجها 
للجنود الجدد في عالم عسكري تحدده قواعدها الخاصة، والقيم وصور العدو ومفاهيم التهديد )126). إسهام 

)120)  - كوك، »القوة غير املعلنة«، 3 -4، مرجع سابق.

)121)  - املرجع السابق، 4

)122)  - يشــترك فــي هــذا الفهــم للمعاييــر واملواقــف العســكرية علمــاء مثــل فاينــر )1962، 1988) وهنتنغتــون )1968) وبيرملاتــر )1969)، الذيــن 
يؤكــدون جميًعــا علــى إحجــام الجيــش عــن التخلــي عــن الســلطة، لكــن مقارباتهــم للجيــش تختلــف فــي مناطــق أخــرى.

)123)  - وليم كليفالند، تاريخ الشرق األوسط الحديث )ويستفيو برس، 2004)، 304.

)124)  - مرجع سابق، كوك، “القوة غير املعلنة”، 4 -5.

)125)  - فرانــك تورتوريلــو، إثنوغرافيــا »الشــجاعة« بيــن مشــاة البحريــة األميركيــة، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة إلينــوي فــي أوربانــا شــامبين، إلينــوي، 
الواليــات املتحــدة األميركيــة )2010)؛ ودورن، وغرايفــز، وأوملــر جونيــور، وكولينــز، وجاكوبــس، الثقافــة العســكرية األميركيــة فــي القــرن الحــادي 

والعشــرين، مركــز الدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة، واشــنطن العاصمــة، الواليــات املتحــدة األميركيــة )2000).

)126)  - إيــال بــن آري، ضبــط الجنــود: الصــراع والعواطــف والعــدو فــي وحــدة عســكرية إســرائيلية )أكســفورد: كتــب بيرخــان، 1998)؛ إدنــا لومســكي 
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مهم آخر من إسرائيل هو دراسة رودا كنعانه للجنود الفلسطينيين في الجيش اإلسرائيلي )127). وبقدر كبير 
من الحساسية، تستكشف كنعانه دوافع هؤالء الجنود، وصراعاتهم املؤملة على الوالء، وتهميشهم الدائم 
مقارنة باإلسرائيليين اليهود، والتداعيات االجتماعية التي يواجهونها داخل مجتمعاتهم املحلية.من الصعب 
زت األبحاث التي تتناول الجوانب االجتماعية 

ّ
ز على الجيوش العربية. رك

ّ
الحصول على دراسات مماثلة ترك

والثقافية للقوات العسكرية في العالم العربي إلى حد كبير على االهتمامات األساسية، وال سيما تأثير العوامل 
الثقافية في القدرات القتالية للجيوش العربية. أحد األمثلة هنا هو كتاب كينيث بوالك »العرب في الحرب« 
شر في عام 2002، بناًء على أطروحة الدكتوراه الخاصة به، التي تتناول تاريخ الحرب في ست 

ُ
)128)، الذي ن

دول عربية بين عامي 1945 و1991 )129). نقطة انطالق بوالك هي أنه على الرغم من وجود قوات عسكرية 
كبيرة مزودة بأحدث األسلحة الحديثة، مع كثير من القوى البشرية، عانت الدول العربية كثيًرا من الهزائم 

في ساحة املعركة ضد املعارضين األضعف على ما يبدو. 

في إطار جهوده لتفسير السجل الكئيب لألداء القتالي العربي، يتطلع بوالك إلى تنظيم القوات العسكرية 
العربية. يجد أنه ال يوجد نمط ثابت في تماسك الوحدة، والقيادة، والخدمات اللوجستية والصيانة، أو 
الروح املعنوية داخل الجيوش العربية. ويجادل بأن ضعف األداء العربي في الحرب ينبع من ضعف القيادة 
التكتيكية، وإدارة املعلومات، والتعامل مع األسلحة، وصيانة املعدات )130). في التقييمات الخاصة بكل بلد، 
حّدد نقاط القوة والضعف العسكرية للجيوش العربية املختلفة. على سبيل املثال، في كتابته عن حروب 
مصر العديدة مع إسرائيل، يجادل بوالك بأن الجنود املصريين قاتلوا جيًدا في مواقع ثابتة، لكن الضباط 
الصغار »أظهروا باستمرار عدم استعدادهم للمناورة، أو االبتكار، أو أخذ زمام املبادرة، أو التصرف بشكل 
 إلى 

ً
مستقل« )131). أثناء أطروحة الدكتوراه الخاصة به، ينسب مثل هذه النواقص العسكرية صراحة

السمات الثقافية العربية، وهو أكثر حذًرا بشأن إجراء هذه الروابط في كتابه الصادر عام 2002.

ال يحتفظ نورويل دي أتكين بهذه التحفظات، وهو من قدامى املحاربين في الجيش األميركي، ولديه ثالثة 
عقود من الخبرة في العمل مع القوات املسلحة في العالم العربي. في مقال نوقش كثيًرا، يجادل بأن سلسلة من 
السمات الثقافية العربية تقوض االنضباط العسكري، وهو ما يجعل القوات املسلحة في كثير من البلدان 
 من ذلك 

ً
العربية غير صالحة للقتال )132). ومن بين السمات التي أبرزها دي أتكين امليل إلى االحتكار، بدال

فيــدر وإيــال بــن آري )محــرران)، الجيــش والنزعــة العســكرية فــي املجتمــع اإلســرائيلي )ألبانــي: مطبعــة جامعــة نيويــورك الحكوميــة، 2000)؛ بــن أري، 
إيال، دانيال مامان وزئيف روزينك، »دراسة الحرب والجيش في إسرائيل: تحقيق تجريبي ونقد تأملي«، املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط 

.461-84 ،(2003( 35

)127)  - رودا آن كنعانه، محاطون: جنود فلسطينيون في الجيش اإلسرائيلي )ستانفورد: مطبعة جامعة ستانفورد، 2009).

)128)  - كينيــث بــوالك، العــرب فــي الحــرب: الفعاليــة العســكرية، 1991-1948، كتــاب مجلــس العالقــات الخارجيــة )لينكولــن، نبراســكا: مطبعــة 
جامعــة نبراســكا، 2002).

)129)  - كينيث بوالك، تأثير الثقافة العربية على الفعالية العسكرية العربية، أطروحة دكتوراه، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كامبريدج 
.(1996(

)130)  - املرجع السابق، 573 -574.

)131)  - املرجع السابق، 146.

)132)  - نورويــل دي أتكيــن، »ملــاذا يخســر العــرب الحــروب«، مجلــة الشــرق األوســط الفصليــة، كانــون األول/ ديســمبر 1999 املجلــد الســادس، 
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الذي يوزع املعرفة التقنية الحيوية داخل الجيش،  والنظام التعليمي الذي يتمحور حول الحفظ الروتيني 
عن غيب، ال حول الفهم والتحليل؛ والتركيز على املكانة االجتماعية، ومواجهة االدخار التي تعوق التدريب 
الفعال، والتركيز على الرتب والسلطة االجتماعية التي تعوق تماسك القوات والثقة بين الجنود ذوي الرتب 
املتدنية وضباطهم، وهذا ما يثبط املبادرة، واالرتجال، والقدرة على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة بين 

الضباط األدنى رتبة، وهي سمات يمكن أن تثبت أهميتها في حاالت القتال الحقيقية )133).

ويشير دي أتكين أيًضا إلى روابط الثقة والوالء ويرى أنها واضحة بشكل خاص في العالم العربي؛ أي 
انعدام الثقة في أي شخص من خارج األسرة، ويشير إلى أهمية الوالءات الطائفية والقبلية في املجتمعات 
العربية، وانعدام الثقة بشكل عام بين القادة السياسيين املدنيين والقادة العسكريين، ويشجع ذلك على 
 من الجدارة، 

ً
تجنيد ضباط رفيعي املستوى على أساس الوالءات القبلية أو الطائفية أو السياسية، بدال

وظهور فروع عسكرية وقوات أمنية موازية مصممة إلبقاء بعضها البعض تحت السيطرة ]مراقبة بعضها[، 
وتثبيطها عن التعاون، وهو ما يقلل من مخاطر االنقالبات العسكرية املنسقة ضد القادة السياسيين. 
باختصار، يجادل دي أتكين بأن املجتمعات العربية تميل ثقافًيا إلى هيكلة جيوشها بطرق قد تعمل على منع 

االنقالبات العسكرية، لكنها تجعلها أيًضا غير فعالة عسكرًيا )134). 

وسط التعميمات الكاسحة، تقّدم مقالة دي أتكين بعض األفكار املثيرة لالهتمام حول أنماط التفاعل 
الكتائب  داخله  والثقة  الوالء  تضارب  والعالية، وحول  املنخفضة  الرتب  ذوي  الضباط  بين  االجتماعي 
العسكرية، وهي قضايا لم يتم تناولها إلى حد بعيد، بين باحثي الشرق األوسط الذين نادًرا ما يكون لديهم 
إمكانية الوصول إلى »الحياة الداخلية« للقوات العسكرية في املنطقة. في العقود األخيرة، انخرطت دول 
عربية عدة في تعاون عسكري مع الواليات املتحدة، وشمل هذا التعاون تدريبات منسقة في العمليات 
القتالية، وتجارة األسلحة، وتعليم كبار الضباط من الجيوش العربية في األكاديميات العسكرية في الواليات 
الحليف  بدور  بين مصر وإسرائيل، اضطلعت مصر   ،1979 السالم، عام  اتفاقية  توقيع  املتحدة. منذ 
العسكري الرئيس للواليات املتحدة في العالم العربي. وبوصفها جزًءا من هذا التحالف، التحق ِجيالن من 
الضباط املصريين بأكاديميات عسكرية في الواليات املتحدة )135). على سبيل املثال، ق�ضى اللواء السي�ضي، 
حين كان القائد العام للقوات املسلحة ونائب رئيس الوزراء في تموز/ يوليو 2013، عاًما في الكلية الحربية 
للجيش األميركي في كاراليل بنسلفانيا، بين عامي 2005 و2006 )136). قد يفترض املرء أن التعاون املكثف 
مع األفراد العسكريين األميركيين كان له تأثير في الثقافة التنظيمية والتواصل بين األفراد داخل القوات 
املسلحة في مصر واألردن ودول أخرى في العالم العربي. ومع ذلك، في مقال أحدث، يطرح دي أتكين قضية 
أن التأثير الغربي في الجيوش العربية قصير العمر وسطحي )137)، وفي معرض إشارته، على وجه الخصوص، 

العدد 4. 

)133)  - املرجع السابق، 2 -5.

)134)  - املرجع السابق.

)135)  - غريغــوري، النظــام املصــري الجديــد ومســتقبل العالقــة اإلســتراتيجية بيــن الواليــات املتحــدة ومصــر، معهــد الدراســات اإلســتراتيجية لكليــة 
الجيــش األميركــي الحربــي، كاراليــل، بنســلفانيا، الواليــات املتحــدة األميركيــة، )2013)، 5-6.

)136)  - سبرينغبورغ، »أجندة السي�ضي اإلسالمية ملصر«، فورين أفيرز )تموز/ يوليو 2013).

)137)  - دي أتيكيــن، “التأثيــر الغربــي علــى الجيــوش العربيــة: دّق األوتــاد املربعــة فــي الثقــوب املســتديرة، مجلــة الشــرق األوســط الفصليــة للشــؤون 
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إلى حالة مصر، يزعم أن النفوذ الغربي نادًرا ما يتجاوز الضباط األكثر تعرًضا له بشكل مباشر: »بعد أن 
خبروا مشاركة الفرنسيين والبريطانيين والسوفييت واآلن األميركيين مع جيوشهم، فمن الواضح أن الثقافة 

العربية/ املصرية املتفشية والقوية تعود إلى الداخل بمجرد مغادرة املستشارين« )138).

عتبر مقاالت دي أتكيني تذكيًرا بمدى قلة الباحثين الذين استكشفوا الديناميكيات الداخلية 
ُ
بشكل عام، ت

للقوات العسكرية العربية. قد يعكس هذا اإلهمال جزئًيا الهيمنة االنضباطية للعلوم السياسية في مجال 
العالقات املدنية العسكرية. حتى اليوم، اعتمدت الدراسات التي تتناول دور القوات املسلحة في الدول 
العربية بشكل كبير على األدوات التحليلية واملنظورات النظرية التي توجه االنتباه نحو اآلليات املؤسسية 
ركت القضايا التي شغلت تقليدًيا علماء األنثروبولوجيا 

ُ
وعالقات القوة على مستوى الدولة وبين الدول. وت

وعلماء االجتماع، مثل الديناميات التفاعلية، والتوجهات املعيارية، ومسائل الهوية، واالنتماء بين األفراد 
العسكريين، من دون دراسة.

ر هذا اإلهمال جزئًيا أيًضا باإلشارة إلى قيود الوصول إلى املجال العسكري، والقيود القانونية على ما  ُيفسَّ
يمكن اإلبالغ عنه، والحساسية السياسية في ما يتعلق بـ »كل األشياء العسكرية« في معظم العالم العربي. في 
حين أن هذه القيود مهمة، هناك مصادر قّيمة للمعلومات ما تزال غير مستغلة إلى حد بعيد من قبل باحثي 
الشرق األوسط. في مراجعة للدراسات حول قطاع األمن العربي، أشار باراك وديفيد إلى مصدرين من هذا 
القبيل: األول ظهور مشهد إعالمي عربي جديد، أفسح املجال لنقاشات عامة ساخنة حول الشؤون العسكرية 
والقضايا املتعلقة باألمن، وجعل املعلومات متاحة وقد كانت محمية من التدقيق العام قبل بضعة أعوام 
فقط، وهذا يفتح إمكانيات جديدة للدراسة؛ واآلخر نشُر القوات املسلحة الوطنية في بعض الدول العربية 
نشرات إخبارية ومجالت، تسعى من خاللها لتشكيل صورتها العامة، والسيطرة على النقاشات العامة حول 
دور الجيش في مجتمعاتها الوطنية )139)، وعلى الرغم من أن هذه املواد نادًرا ما يستكشفها الباحثون، فإنها ال 
يمكن أن تعوض عن صعوبات إجراء البحوث اإلثنوغرافية. ومع ذلك، ما تزال هذه املصادر قادرة على تقديم 

رؤى ثاقبة قيمة عن العالقات املدنية - العسكرية في العالم العربي.

ما فشل باراك وديفيد في معالجته هو أنه في حين أن املؤسسات العسكرية قد تكون محظورة على معظم 
الباحثين، فإن املجتمعات املدنية املحيطة بها ليست كذلك. بالنظر إلى التدابير التحذيرية املالئمة، يمكن 
فحص آراء الناس عن جيوشهم الوطنية كمؤسسات، وكأوصياء على األمن القومي واألمن العام، وكأدوات 
لقمع الدولة، وكساحات محتملة للمهن االحترافية، من خالل املقابالت، ومن خالل متابعة املناقشات في 
وسائل التواصل االجتماعي السائدة، ومن خالل مصادر أخرى. تؤثر مواقف املدنيين تجاه الجيش بشكل 
كبير في مساحته للمناورة السياسية، وقدرته على التدخل العلني في الشؤون السياسية، وممارسة القوة 

العسكرية ضد املعارضين السياسيين وأصوات املعارضة، من دون فقدان الدعم الشعبي.

الدولية، املجلد 17، العدد 1 )ربيع 2013)، 18-31

)138)  - املرجع السابق، 21.

)139)  - باراك وعساف، قطاع األمن العربي، 16-815، مرجع سابق.
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استنتاج

منذ أوائل الثمانينيات، كانت العالقات املدنية العسكرية في الشرق األوسط موضع إهمال علمي. في 
أعقاب الربيع العربي، وّجه باحثو الشرق األوسط انتباههم مرة أخرى إلى دور القوات املسلحة وتأثيرها في 
التطورات االجتماعية والسياسية في املنطقة. في هذه العملية، أعيد النظر في أعمال الباحثين األوائل، مثل 

هنتنغتون وفاينر ونوردلينجر وبيرملاتر.

ركزت املناقشات السابقة كثيًرا على املشاركة النشطة للقوات املسلحة، وعلى الظروف التي بموجبها 
ستتدخل القوات املسلحة بنشاط أو تنسحب من السياسة، باعتبارها جهات فاعلة مستقلة إلى حد ما. 
ز الباحثون على كيفية استجابة القوات املسلحة لالنتفاضات الشعبية. في أعقاب 

ّ
في األعوام األخيرة، رك

الربيع العربي، تساءل الباحثون؛ تحت أّي ظرف من املحتمل أن تنشق القوات العسكرية، عوًضا عن سحق 
االحتجاجات الشعبية باستخدام القوة؟ عند استكشاف هذه األسئلة، ودراسة سلوك القوات املسلحة 
عند مواجهة االنتفاضات الشعبية، شّدد الباحثون على ثالثة عوامل مترابطة: األول مستوى املؤسساتية 
ما كانت القوات املسلحة أكثر رسمية، 

ّ
داخل القوات املسلحة، فكما جادلت بيلين )140)، ولوتربيك )141)، كل

وملزمة بالقواعد، وقائمة على الجدارة؛ قّل احتمال دعمها للحكام االستبداديين الذين يواجهون معارضة 
شعبية ضخمة؛ 

الثاني مدى اعتماد مصلحة الشركات والبقاء املؤس�ضي للجيش على بقاء النظام، فكما أشار غاوس 
ا وثيًقا ببقاء النظام، فمن املرجح أن يقف إلى 

ً
الثالث وهولبريخت، إذا رأى الجيش أن بقاءه مرتبط ارتباط

جانب النظام، ويكون مستعًدا الستخدام القوة الوحشية ضد معار�ضي النظام.

وأخيًرا، هناك مسألة تتعلق بالنظام وقواته العسكرية: هل يخضعان لسيطرة مجموعات معينة أم 
ليبيا  الباحثون الذين يقارنون بين االنتفاضات في  الثقافي للسكان عامة؟ ويؤكد ذلك  التنوع  يعكسان 
والبحرين وسورية واليمن )142)، وتأثير االنقسامات العرقية والقبلية والطائفية في تحديد سلوك القوات 
العسكرية في مواجهة االنتفاضات الشعبية. في سياقات االنقسامات املجتمعية املتزايدة، قد يعكس سلوك 

القوات املسلحة مزيًجا قوًيا من املصلحة الذاتية املؤسسية والتضامن املجتمعي )143).

كان الربيع العربي تنبيًها إلى الحاجة إلى تحديث بحثي للعالقات املدنية العسكرية في املنطقة. ومع ذلك، 
ال ينبغي أن يقتصر البحث الجديد على دور القوات املسلحة في االضطرابات وعمليات االنتقال السيا�ضي، 
سواء كمدافعين عن النظام، أو ثوريين ملتزمين، أو منشقين مترددين. يجب أن يستكشف البحث املستقبلي 
دور الجيش واألجهزة األمنية األخرى في سياسات الحياة اليومية، وتأثيرها في عمليات صنع القرار، وفي 

)140)  - بيلين، »قوة االستبداد في الشرق األوسط« و«إعادة النظر في قوة االستبداد”.

)141)  - لوتربيك، “االنتفاضات العربية والقوات املسلحة والعالقات املدنية العسكرية”.

)142)  - غاوس الثالث 2011؛ وبيلين 2012؛ ولوتربيك 2012.

)143)  - هوليداي، “نظام األسد”.
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عالقات القوة بين القوى السياسية املتنافسة. إن تطّور األحداث في مصر هو تذكير بأن املناورات السياسية 
التي تحدث بين التحوالت الدراماتيكية ضرورية لفهم نتائج العمليات االنتقالية. بينما تظل األنظمة سليمة، 
تتطور ديناميكيات قوتها الداخلية وأنظمة اإلكراه ووسائل إضفاء الشرعية الذاتية. ويظل موقف الجيوش 

العربية، وعالقاتها بالسلطات السياسية واملجتمع ككل، محورًيا لفهم هذه العمليات.
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