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املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة
.للعلوم االجتامعية والتاريخية وبخاصة يف جوانبها التطبيقية
يسعى املركز من خالل نشاطه العلمي البحثي إىل خلق تواصل بني املثقفني
 وبينهم وبني،واملتخصصني العرب يف العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل عام
قضايا مجتمعاتهم وأمتهم وبينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية العربية
والعاملية يف عملية البحث والنقد وتطوير األدوات املعرفية واملفاهيم
 كام يسعى املركز إىل بلورة قضايا املجتمعات العربية،وآليات الرتاكم املعريف
. وإىل التأثري يف الحيز العام،التي تتطلب املزيد من األبحاث واملعالجات
 وهو أيضً ا مؤسسة ملتزمة بقضايا األمة العربية،املركز هو مؤسسة علمية
 وهو ينطلق من كون التطور ال يتناقض والثقافة،وبالعمل لرقيها وتطورها
 بل ينطلق املركز أيضً ا من أن التطور غري، ليس هذا فحسب،والهوية العربية
 يف ظروفه، وكتطور لجميع فئات املجتمع،ممكن ّإل كرقي مجتمع بعينه
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،التاريخية ويف سياق ثقافته وبلغته
دول ومجتمعات
ً ،يعنى املركز بتشخيص وتحليل األوضاع يف العامل العريب
 وبالتحليل السيايس،وبتحليل السياسات االجتامعية واالقتصادية والثقافية
 ويطرح التحديات التي تواجه األمة عىل مستوى،باملعنى املألوف أيضً ا
 والسيادة والتبعية والركود العلمي،املواطنة والهوية والتجزئة والوحدة
 وقضايا، وتنمية املجتمعات والدول العربية والتعاون بينها،والتكنولوجي
.الوطن العريب بشكل عام من زاوية نظر عربية
ويعنى املركز العريب أيضً ا بدراسة عالقات العامل العريب ومجتمعاته مع
 ومع السياسات األمريكية واألوروبية،محيطه املبارش يف آسيا وأفريقيا
. بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالمية،واآلسيوية املؤثرة فيه
 مثل علم،ال يشكل اهتامم املركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتامعية
االجتامع واالقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
 فهو يعنى كذلك بالنظريات االجتامعية،االهتامم بالقضايا واملسائل النظرية
 وخاص ًة بإسقاطاتها املبارشة،والفكر السيايس عناية تحليلية ونقدية
عىل الخطاب األكادميي والسيايس املوجه للدراسات املختصة باملنطقة
.العربية ومحيطها
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،ينتج املركز أبحاث ًا ودراسات وتقارير
 وللرأي العام،مؤمترات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصني
 وينرش جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية ليتسنى،العريب أيضً ا
.للباحثني من غري العرب االطالع عليها
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علي الجرباوي | Ali Jarbawi

*

"الدولة العميقة" :محاولة لضبط المفهوم
The Deep State: an Attempt to Fine-Tune the Concept

ً
محاولــة لفهــم مصطلــح "الدولــة العميقــة"؛ فــي ضــوء تزايــد اســتخدام
تأتــي هــذه الدراســة
وخصوصــا فــي مجــال الدراســة المقارنــة،
المصطلــح فــي األدبيــات والتحليــات السياســية،
ً
وتحديــدا عنــد دراســة حاالت متعــددة من النظم السياســية .ومن خــال تحليــل األدبيات التي
ً
يُستخدم فيها هذا المصطلح ،يتضح أن الغموض يكتنف مفهوم الدولة العميقة؛ إذ يُعرّف
بطــرق متباينــة ،ويُســتخدم بأشــكال متعددة؛ مــا يجعله يحمــل دالالت مختلفــة .تنطلق هذه
الدراسة من نظرة نقدية للمفهوم ،وتفترض أن ضبابية تعريفه تشتمل على عنصرَي الخفاء
والمؤامرة ،من جهة ،وفضفاضية استخداماته في نظم سياسية متنوعة (ديمقراطية وشبه
ديمقراطية وسلطوية) ،من جهة ثانية ،تجعالن منه أداة تحليلية غير مفيدة ،أو غير قادرة على
توســيع المجال المعرفي لعلم السياســة المقارنة .وإلثبات ذلك تتت َّبع الدراســة استخدامات
مفهــوم الدولــة العميقــة ،لتظهر التباينــات ،وتبرهن على صحة افتراضهــا .وتقوم بعد ذلك
بمحاول ٍة لضبط المفهوم باستثناء بعض النظم السياسية التي ُ
ض ّمت تحت لوائه.
كلمات مفتاحية :الدولة العميقــة ،الحكومــة المزدوجة ،الجهــاز البيروقراطــي الحكومي،
حكم العسكر ،الدولة األمنية.
This study attempts to understand the concept of the "deep state" given its increasing
use in political literature and analysis. This happens especially in comparative
studies and, specifically, when multiple political systems are addressed. Through
an analysis of the literature in which the term is used, it is clear that the concept of
the "deep state" is ambiguously understood and applied. This study is based on a
critical view of the concept. It assumes that the vagueness of its definition is tinged
with secrecy. Its fragmented usage in a variety of political systems (democratic,
semi-democratic and authoritarian), render it an analytical tool that is not useful
nor capable to expand knowledge of comparative political science. In lieu of this
hypothesis, the study reveals discrepancies in the usage of the concept of "deep
state", in an attempt to refine the concept.
Keywords: The Deep State, Double Government, Government Bureaucracy,
Military Rule, Security State.
*

أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية ،جامعة بريزيت ،فلسطني.
Professor of Political Science and International Relations, Birzeit University, Palestine.
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مقدمة
يف الدراسة املتخصصة يف مجال النظم السياسية املقارنة ،وتحدي ًدا
يف موضوع "دراسة الحالة" لنظم سياسية محد ّدة ،طفَا عىل السطح
منذ تسعينيات القرن املايض مفهوم بدا جدي ًدا ،هو الدولة العميقة.
يختص هذا املفهوم الذي جاء يف السابق تحت مس ّميات مختلفة مثل
ّ
الظل" ،و"الحرس القديم" ،و"مراكز
"دولة داخل الدولة" ،و"حكومة ّ
القوى" ،و"الدولة املزدوجة" ،و"الدولة املوازية" ،مبعالجة قضايا
تتعلق مبوضوعات الهيمنة عىل القرارات املتعلقة بتوزيع املصادر
املحدودة داخل الدولة ،والرصاع الناجم عن ذلك بني مكونّات القوى
املختلفة فيها ومراكزها ،مبا يتضمنه ذلك من إمكان اللجوء إىل
استخدام العنف ،ونتيجة ذلك من تح ّوالت متعلقة بالنظام السيايس
ومركّبات وآليات وفاعلية(((.
تعالج هذه الدراسة ،يف نظرة نقدية ،مدى الصالحية والجدوى
اللتني يُق ّدمهام مفهوم الدولة العميقة ،مع تعدد طرق استخداماته
املختلفة ،بالنسبة إىل مجال دراسة النظم السياسية املقارنة .ولتحقيق
ذلك ،يت ّم االنطالق من استعراض ُمكثّف لتعريف هذا املفهوم ،مبا
يشمله ذلك من تحليل مقارن للمضامني املتعددة التي ينضوي
إليها هذا التعريف ،والتي تؤدي إىل دالالت مختلفة تجعله ينطبق
عىل حاالت نظم سياسية متن ّوعة .ومن خالل هذا التحليل ،يُ ّض
اتساع تعريف مفهوم الدولة العميقة وضبابيته حال ًيا ،وعدم ثبات
استخدامه املصطلحي ،بل توظيفه عىل نحو تعميمي ،وعشوايئ،
وفضفاض ،بقدرته التفسريية ،ويح ّد من أثر فائدته املعرفية ،يف مجال
الدراسة املقارنة .ولتعديل ذلك ،تقوم الدراسة مبحاول ٍة لضبط مفهوم
مصطلح الدولة العميقة وتحديده ،عن طريق استثناء انطباقه الحايل
عىل نوعني من النظم السياسية ،وتقليص استخدامه يف مجال "دراسة
الحالة" فحسب ،ليصبح مفي ًدا.

الترامبية والدولة العميقة في أميركا
بقي مفهوم الدولة العميقة منذ ظهوره محدود التداول ،يت ّم التعامل
معه يف دائرتني محصورتني :األكادميية البحثية املنشغلة مبحاولة
التنقيب عن تفسري لعلّة الرصاعات الخف ّية داخل ثنايا الدولة(((،
والسياسية االتهامية التي تُق ّدم من خالل نظرية املؤامرة تفس ًريا
علم" ،الدولة العميقة :املفهوم والتجليات :إطاللة عىل واقع الحالة
 1مصطفى شفيق ّ
العربية" ،مجلة البيان ،بالتعاون مع املركز العريب للدراسات اإلنسانية ،التقرير اإلسرتاتيجي
الثاين عرش 2015م :الربيع العريب  ...املسار واملصري (السعودية ،)2015 :ص .67
 2إبراهيم السيد" ،ما هي الدولة العميقة؟" ،مركز الروابط للبحوث والدراسات
االسرتاتيجية ،2015/8/2 ،شوهد يف  ،2018/8/28يفhttps://bit.ly/2PI6EKf :
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وسهل لهذه العلّة((( .ولكن دخول دونالد ترامب معرتك
ً
جاه ًزا
السياسة وفوزه بالرئاسة األمريكية ،أخرج تداول هذا املفهوم من
محيط الحلقة الض ّيقة إىل الفضاء العام ،فأصبح "رصعة" و"موضة"(((،
ومصطل ًحا "ساخ ًنا"((( ،و"شائ ًعا"((( يف أمريكا ومختلف أرجاء العامل.
فشعبوية سياسة ترامب أدخلت مفهوم الدولة العميقة إىل ساحة
الثقافة الشعبية ،ومن ث ّم أضحى هذا املفهوم جز ًءا من العقلية
األمريكية والخطاب السيايس الدارج يف البالد((( .من هذا املنطلق،
يعتقد نحو  60يف املئة من األمريكيني ،حال ًيا ،أن "واشنطن ُمسيطر
عليها من جانب الدولة العميقة"(((.
من خارج الوسط السيايس التقليدي ،أقحم ترامب نفسه يف سباق
الرتشح للرئاسة األمريكية ،فارضً ا نفسه عىل القيادة التقليدية النافذة
للحزب الجمهوري .وبتوظيف قدراته الشعبوية للتعويض عن قلّة
خربته السياسية ،قاد  -بوصفه قاد ًما من خارج النظام  -حمل ًة
مهاجم
انتخابية محورها انتقاد ما آل إليه وضع البالد من تراجع،
ً
طريقة إدارتها عمو ًما ،وإدارة الرئيس أوباما تحدي ًدا .رأى ترامب أن
مؤسسة الحكم التقليدية املتجذّرة داخل اإلدارة الفدرالية قد فشلت؛
"حرب" معها،
ما أدى إىل إضعاف البالد ،وأنه بسبب ذلك واقع يف
ٍ
وقادم لـ "احتالل" واشنطن لتخليصها منها ،وإنقاذ البالد ،واسرتجاع
عظمتها من جديد(((.
فاز ترامب باالنتخابات؛ ما أثار حفيظة العديد من األوساط األمريكية،
وخاصة يف واشنطن .فأسلوبه كان غري ًبا عنها؛ اندفاعية ف ّجة من دون
تقلب يف املواقف
عمق تفكري أو تخطيط ،ينجم عنها ،باستمرار،
ٌ
ُعب عنها بعدائية هجومية ممزوجة بسيل من االستهزاءات
امل َّ
وتوزيع اإلهانات .جاء ترامب إىل واشنطن وهو يزدريها ،ويعتقد
3 Tom Porter, "Deep State: How a Conspiracy Theory Went From Political
Fringe to Mainstream," Newsweek, 8/2/2017, accessed on 29/8/2018, at:
https://bit.ly/2BPkJ5L
4 Bill Hughes, "A Modern Day Mystery: What is Deep State," Baltimore
Post-Examiner, 16/4/2018, accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2wjoxaf
5 David A. Graham, "There Is No American 'Deep State'," The Atlantic,
20/2/2017, accessed on 30/8/2018, at: https://bit.ly/2DKIMiV
6 Glenn Garvin, "Is the Deep State Real- and is it really at war with
Donald Trump?" Miami Herald, 2/2/2018, accessed on 30/8/2018, at:
https://hrld.us/2wpmpx5
7 Emma Ashford, "The Deep State Isn't What You Think," The National
Interest, 11/2/2018, accessed on 28/8/2018, at: https://bit.ly/2wsZ4uj
8 Dave Boyer, "Majority of Americans Believe 'Deep State' Controls
Washington: Poll," The Washington Times, 20/3/2018, accessed on 30/8/2018,
at: https://bit.ly/2MPxZfb
9 Evan Osnos, "Trump vs. the 'Deep State': How the Administration's
loyalists are quietly reshaping American governance," The New Yorker,
21/5/2018, accessed on 28/8/2018, at: https://bit.ly/2IhJNBn
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أنه "امل ُخلّص" لألمريكيني من شوائبها .مل ِ
يأت لريبح حربه املفتوحة
عىل "املؤسسة"  The Establishmentفيها فحسب ،وإمنا ل ُينجز
رس أيضً ا ،بطريقة حكم شخصانية تفرتض من الجميع
ذلك برسع ٍة ويُ ٍ
اإلذعان لألوامر الرئاسية والوالء لها ،وتأنف من الخضوع للمساءلة
واملحاسبة ومامرسة حق االعرتاض( .((1جاء ترامب إىل واشنطن ،وهو
يعتقد أ ّن لديه الحق والتفويض الالزمني ألن يقول "كن" فيكون.
لكن األمر مل يكن بهذه السهولة؛ فلواشنطن سياق حكم يختلف
عم يريدها ترامب أن تتّبع .يقوم أسلوبها عىل أخذ الوقت للمعاينة
ّ
والبحث والتشاور والتوافق وعقد الصفقات ،يف حني أ ّن ترامب ليس
لديه رغبة يف ذلك أو متسع من الوقت ،بل يريد أن يفرض عليها ما
املعبة عن
يريد .ضغط عليها الرئيس ،فثارت عليه .وجاءت الثورةِّ ،
التململ والتم ّنع واملعارضة ،بش ّن "حرب مقابِلة" كان سالحها سلسلة
رسية ومحرجة لإلدارة الجديدة(.((1
متواصلة من ترسيبات معلومات ّ
أربكت هذه الترسيبات عمل اإلدارة منذ بداية عهدها الذي كان
يستهدف ،وفقًا لستيف بانون ،كبري إسرتاتيجيي البيت األبيض يف
ذلك الحني" ،هدم النظام"( ((1و"تفكيك الدولة اإلدارية"( .((1ولكن
عوضً ا عن الرشوع يف هذا املسعى ،استنزف هذا السيل املتواصل
من الترسيبات الجزء األهم من جهد هذه اإلدارة ووقتها ،وهي
منشغلة مبحاولة ترميم األرضار البالغة التي تعرضت لها ،وليس أقلّها
خسار َة عدد ُمه ّم من املسؤولني الذين بدؤوا يغادرونها تبا ًعا(.((1
يضاف إىل ذلك ما أ ّدت إليه هذه الترسيبات من فتح تحقيق رسمي
متعلق بشبهة تواطؤ بني حملة ترامب االنتخابية وروسيا التي كانت
الوكاالت االستخباراتية  -األمنية األمريكية قد اتهمتها بالتدخل يف
العملية االنتخابية لعام  ،2016ملصلحة ترامب.
اعتقد الرئيس األمرييك الجديد أنه يواجه عصيانًا خفيًّا يستهدف
وصول
تقويض رشعيته ،ومحارصته ،وتقييد قدرته عىل تنفيذ أجندتهً ،
إىل تحقيق الغاية العظمى؛ وهي إخراجه من منصبه .وجاء ر ّده
رسي ًعا ومتوق ًعا من خالل زعمه أ ّن هناك من يحيك مؤامرة ضده
من داخل أوساط جهاز الدولة البريوقراطي اإلداري ،مع أطراف
10 Jeet Heer, "Donald Trump Can Do a Lot With the 'deep State'," The
New Republic, 22/2/2017, accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2PbBqdC
11 Will Worley, "What is the 'Deep state' and How Does it Influence
Donald Trump," The Independent, 6/3/2017, accessed on 28/8/2018, at:
https://ind.pn/2NqfeMt
" 12كيف انتقل مصطلح "الدولة العميقة من تركيا إىل أمريكا يف عهد ترامب؟" ،الوطن،
 ،2017/2/25شوهد يف  ،2018/8/29يفhttps://bit.ly/2PHKEzh :
13 Charles S. Clark, "Deconstructing the Deep State," Government
Executive, accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2wfjx6w
 14قد تكون استقالة مايك فلني هي أهم هذه االستقاالت التي جاءت من جراء
الترسيبات ،وهو أول مستشار لألمن القومي يف عهد ترامب ،وقد اضطر إىل تقديم استقالته
قبل أن يكمل شه ًرا يف وظيفته هذه.

9
من الوسط األمني ،بالتحالف مع الدميقراطيني ،والليرباليني املوالني
للرئيس السابق أوباما ،ووسائل اإلعالم الليربالية التي اتهمها بتلفيق
"األخبار املزيفة"( .((1وبدأ ترامب يُطلق االدعــاءات واالتهامات
املتواصلة تجاه اإلدارات والوكاالت واألجهزة الحكومية التي من
رئيسا منتخ ًبا ،ودخل يف خصومة علن ّية
املفرتض أن تخضع له بوصفه ً
وخصوصا مع وزارة العدل ،ومكتب التحقيقات الفدرايل FBI
معها،
ً
الذي قام بطرد مديره .وبدأت أزمة ثقة تنمو بني الرئيس من جهة،
والجهاز الحكومي اإلداري  -األمني املسؤول عن مساعدته وتنفيذ
أجندته ،من جهة ثانية(.((1
سارع مساعدو الرئيس ومؤيدوه إىل الدفاع عنه وص ّد ما يتعرض
له من هجامت "املؤسسة" التي أصبحوا يصمونها مبصطلح الدولة
العميقة( .((1وبدأت أوساط من الجمهوريني واليمني املتطرف تش ّن
حملة شعواء عىل هذه الدولة العميقة التي اعتربوها خارجة عن
الدستور ،ومخرتِقة للقانون ،و ُم ِ
فسدة للنظام الدميقراطي ،وتستهدف
تقويض التمثيل االنتخايب بسعيها إلحالل نفسها  -و ُج ّل قوامها
محل رئيس منتخب تريد اغتصاب
يتشكّل من غري املنتخبني ّ -
صالحياته الرشعية(.((1
رص ترامب ومؤيدوه عىل
ولكن ما هذه الدولة العميقة التي يُ ّ
وجودها ،ويبالغون يف تقديراتهم ملدى قوتها التأثريية التي تجعلها
قادرة عىل التآمر عىل رئيس منتخب ،ومتكّنها من التسلط والتحكم يف
الحياة السياسية يف البالد(((1؟ وممن تتكون هذه "الدولة" التي أصبح
اليمني األمرييك املتطرف يُح ّملها وزر كل سلبيات واشنطن؟ باختصار،
ماذا تعني الدولة العميقة يف السياق األمرييك؟
من خالل مراجعة األدبيات األمريكية الشائعة امل ُر ِّوجة لوجود الدولة
العميقة ،نجد أنها تعني ،عمو ًما ،وجود مجموعة غري مرئية وعميقة التجذّر،
غري خاضعة للمساءلة أو املحاسبة ،تسيطر عىل صنع السياسات الداخلية
والخارجية للبالد ،وتتخفى تحت السطح املظهري للنظام الدميقراطي
15 Jon D. Michaels, "Trump and the 'Deep State': The Government Strikes
Back," Foreign Affairs, no. 52 (September-October, 2017), p. 52, accessed on
28/8/2018, at: https://goo.gl/1faapX
?16 Bob Dreyfuss, "That 'Deep State' You Keep Hearing About
It Doesn't Exist," The Nation, 11/5/2018, accessed on 30/8/2018, at:
https://bit.ly/2NrplRa
17 Alana Abramson, "President Trump's Allies Keep Talking About
the 'Deep State.' What's that?" Time, 8/3/2017, accessed on 5/9/2018, at:
https://ti.me/2mH2IxU
18 Harry Khachatrian, "Everything You Need to Know about the
Deep State," The Daily Wire, 29/5/2017, accessed on 28/8/2018, at:
https://bit.ly/2oh0Wm1
19 Doug Casey, "The Deep State," International Man, accessed on
29/8/2018, at: https://bit.ly/2MZaLTE
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القائم عىل أسس دستورية وقانونية( .((2ما يعنيه ذلك ،من ناحية فعلية،
هو انتقال القوة من عند املنتخبني إىل آخرين غري منتخبني ،يصبحون
فيسيونها
املتحكمني الحقيقيني يف القرارات السياسية األساسية يف البالدّ ،
وفق أجندتهم الخاصة ،تحقيقًا لرؤيتهم ومصالحهم .ويف الحصيلة ،يصبح
يف الدولة مستويان للحكم :األول ،هو الظاهر وامل ُنتخب الذي يَظ ّن أنه
املسؤول عن تحديد سياسات البالد ،ولكنه يف حقيقة األمر ليس أكرث من
مست ًوى صوري ومظهري فقط ،وتبقى درجة متثيله للشعب وتحكُّمه يف
النظام ضعيفة ،إن مل تكن معدومة عىل نحو كامل( .((2أما املستوى الثاين،
فهو الباطن ،وهو غري منتخب ،بل إنه املسترت املوجود يف ثنايا املستوى
األول الذي يغلّفه ،ومن ث َ َّم يوفّر له الحامية من االنكشاف للشعب.
هذا املستوى هو الذي أصبح يُشار إليه أمريك ًيا بـالدولة العميقة التي
صارت تُع ّد األهم فعل ًيا من الدولة الظاهرة( .((2باختصار ،يعتقد املنظّرون
لوجود "دولة عميقة" يف أمريكا أنه توجد دولتان؛ األوىل سياسية ُيثّلها رأس
جبل الجليد الظاهر فوق سطح املاء ،والثانية تقودها جهات حكومية
إدارية  -أمنية ،وهي جبل الجليد القابع تحت السطح .الدولة العميقة
يف أمريكا ،إذًا ،هي "دولةٌ" من داخل الدولة ،تترصف كأنها فوق الدولة.
تتشكّل الدولة العميقة ،بالنسبة إىل هؤالء ،من حلقتني .األوىل،
وهي األساسية ،تُك ّون النواة الصلبة لهذه "الدولة" ،وتأيت من
داخل بريوقراطية الدولة ،وتضم مسؤولني غري منتخبني يشغلون
وظائف دامئة ،ويحتلّون مواقع مه ّمة ومفصلية يف منظومة الدولة
اإلدارية  -األمنية ،كوزارات الخارجية والدفاع واألمن الداخيل والعدل
واملالية .يضاف إىل هؤالء مسؤولون من الوكاالت واألجهزة التابعة
متخصصا،
ملنظومة األمن القومي ،وهي سبع عرشة وكالة وجهازًا
ً
يقف عىل رأسها وكالة االستخبارات املركزية ،ووكالة األمن القومي،
وجهاز االستخبارات ،ومكتب التحقيقات الفدرالية(.((2
تُ كّن املواقع املتنفذة هؤالء املسؤولني من التحكّم يف مجرى عملية
تطبيق القانون وتنفيذ التعليامت وتدفُق املعلومات؛ ما مينحهم
قوة هائلة يف ضبط عملية صنع السياسات( .((2وميارس هؤالء قوتهم
20 Sarah Beauchamp, "What Does Deep State Means? The Right wing
Conspiracy Theory Is a Complicated one," Bustle, 4/1/2018, accessed on
29/8/2018, at: https://bit.ly/2Pbsi8z
21 Mike Lofgren, "Essay: Anatomy of the Deep State," Bill Moyers,
21/2/2014, accessed on 16/9/2018, at: https://goo.gl/XRwfiS
22 Ibid.
23 William Ruger, "Groupthink, Not the Deep State, Is the Real
Culprit," The National Interest, 18/2/2018, accessed on 30/8/2018, at:
https://bit.ly/2wjjRRN
24 George Friedman, "The Deep State," Geopolitical Futures, 15/3/2017,
accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2PacCm7
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التحكّمية من خالل ما ييل :أولً  ،استخدام قدرتهم عىل تعطيل كل
ضا ،يقوم به املستوى السيايس
ما يع ّدونه تدخ ًّل يف غري محلّه ،أو ُم ّ ً
املنتخب( ((2الذي ال يحظى ،بالرضورة ،باحرتامهم؛ إما لقلة خربته،
وإما ملروره العابر عىل ُس ّدة الحكم ،وإما لكليهام ،بينام هم الذين
تراكمت لديهم  -بالنظر إىل سنوات الخدمة الطويلة  -املعرفة والخربة
واالستمرارية( .((2ولذلك يعتقدون أنهم هم الطرف الذي تقع عليه
مسؤولية ضبط إيقاع املنتخَبني يك يت ّم الحفاظ عىل مصالح الدولة
التي تصبح متامهية مع رؤيتهم ومصالحهم .ثانيًا ،هم قادرون عىل
التحكّم أيضً ا بواسطة توظيف قدرتهم التقديرية من خالل حرص
خيارات املستوى السيايس يف مجرى ُمح ّدد؛ وذلك من خالل تقنني
توصياتهم املقدمة إىل هذا املستوى بالطريقة التي تالمئهم.
ُوسعها وت ُق ّويها
أما الحلقة الثانية ،فهي إضافية إىل األوىل األساسية ،ت ّ
من خالل متددها عرب شبكة من األنفاق التي تخرتق القطاعات
الحيوية يف البالد ،لتُنتج نخبة متوافقة يف الفكر والرؤية والتوجه،
ومؤتلفة  -حتى إ ْن مل يعرف أفرادها بعضهم بعضً ا  -عىل هدف
الحفاظ عىل الصيغة العامة لهذا التوافق .ويتم ذلك عرب تحويلها
إىل شبكة عريضة ومرتاصة من أشخاص نافذين يسعون جمي ًعا
ُعب عنها( .((2تض ّم هذه الحلقة ،كام
للحفاظ عىل النظام القائم امل ّ
ي ّدعي مر ِّوجو الدولة العميقة ،سياسيني مخرضمني ،حاليًا وسابقني،
وخصوصا من تلك
وشخصيات مؤثرة يف سوق املال وقطاع األعامل،
ً
الرشكات العمالقة املرتبطة بالحكومة بتعاقدات كبرية ومستمرة،
ومجايل الفن واإلعالم ،ورؤساء جامعات وأساتذة مه ّمني ،وأعضاء من
مراكز البحث والتحليل املرموقة يف البالد( .((2هؤالء كلّهم يصبحون
جز ًءا من هذا "الجسم" الذي ميتلك املزيج السحري من تحالف قوة
السالح واملال واملعلومات والقدرات؛ ما مينحه قوة تأثريية هائلة ال
يستطيع معها السياسيون املنتخبون تجاوزه ،أو حتى تجاهله.
إلثبات ادعائها وجود هذه الدولة العميقة ،بدأت األوساط التي تؤيد
ترامب يف التنقيب يف التاريخ السيايس األمرييك عن شواهد ميكن
توظيفها لالستدالل عىل تأصل هذه القوة الخف ّية النافذة يف النظام
السيايس للبالد .بعض هذه األوساط وصل إىل اعتبار أ ّن املخاوف
عب عنها جورج واشنطن وجيمس ماديسون ،يف مطلع عهد
التي ّ
الجمهورية ،حول مخاطر تح ّول قوة العسكر إىل أداة استبداد
25 S. M. Hali, "The Deep State in America," Daily Times, 20/1/2018,
accessed on 28/8/2018, at: https://bit.ly/2BPks2G
26 Vince Coglianese, "What is the Deep State?" The Daily caller, 4/4/2018,
accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2objQea
 27ريم أحمد عبد املجيد" ،نحو تأصيل نظري ملفهوم الدولة العميقة" ،املركز العريب
للبحوث والدراسات ،2018/2/27 ،شوهد يف  ،2018/8/29يفhttps://goo.gl/ut8Ve6 :
28 Casey; Lofgren.
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تكبح الحرية ،إشار ٌة أوىل إىل جذور الدولة العميقة يف أمريكا( .((2أما
البعض اآلخر ،فاكتفى بالعودة إىل عهد الرئيس هاري ترومان الذي
أجاز قانون األمن الوطني ،عام  ،1947ملواجهة امل ّد الشيوعي؛ ما
نتج منه إنشاء وكالة االستخبارات املركزية ،ووكالة األمن القومي،
ومعظم األجهزة االستخباراتية ،وأعاد تشكيل وزارة الدفاع لتصبح
عىل هيئتها الحالية .ويعتقد هؤالء أن هذه البنية األمنية التي أصبح
رسي أن
يُشار إليها بـ "الرتومانية" ،استطاعت بسبب طابع عملها ال ّ
ت ُع ّزز استقاللية عملها عن علنية عمل النظام الدميقراطي ،وأن تُراكم
لنفسها قوة مستقلة ومتصاعدة مع مرور الوقت ،تُ ثِّل ما ميكن
تسميته "الدولة األمنية" املخفيّة تحت ظالل الدولة العلنية املنتخبة
من الشعب( .((3وهذا ما جعل هانز مورغنثاوُ ،منظّر الواقعية
التقليدية ،ينحت يف منتصف خمسينيات القرن املايض ،مصطلح
"الدولة املزدوجة" لوصف هذه الظاهرة( ،((3وأن يكتب يس رايت
ميلز ،عامل االجتامع اليساري األمرييك ،يف الفرتة نفسها عن "نخبة
القوة"( .((3أما آخرون من مؤيدي ترامب ،فقد استعانوا بالرئيس
دوايت أيزنهاور من جهة أنه حذّر األمريكيني يف عام  ،1961من
مخاطر ازدياد النفوذ السيايس لل ُمج ّمع الصناعي  -العسكري عىل
حريتهم والدميقراطية يف البالد( .((3وقد استمر هذا القلق حتى اآلن،
وهو ما جعل مايكل جلينون ،أستاذ القانون الدويل يف جامعة تافتس
مهم حول
األمريكية ،يُصدر يف  ،2015خالل والية الرئيس أوباما ،كتابًا ً
"الحكومة املزدوجة" ،يعالج فيه تعاظم قوة "الدولة األمنية" ،مقابل
تقلُّص السيطرة عليها من جهة الرئيس والكونغرس واملحاكم(.((3
مل يَخ ُْل األمر ،أيضً ا ،من االتكاء عىل نظرية املؤامرة لتأكيد وجود
الدولة العميقة يف أمريكا .فالحقبة املكارثية ،واغتيال الرؤساء:
والتنصت غري
جون كينيدي ،ومارتن لوثر كينغ ،وروبرت كينيدي،
ّ
إدارت الرئيسني ليندون جونسون
القانوين عىل املواطنني ابتدا ًء من َ
وريتشارد نيكسون إبّان الحرب الفيتنامية ،وفضيحتَا "ووترغيت"
29 Christopher A. Preble, "How We Got Trump Clash with the
deep State," The National Interest, 15/2/2018, accessed on 29/8/2018, at:
https://goo.gl/TeoJ4x
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Parapolitics and Criminal Sovereignty (London: Pluto Press, 2009), p. 56.
32 Rafael Khachaturian, "Ditching the Deep State," Jacobin, 20/2/2017,
accessed on 28/8/2018, at: https://goo.gl/z9JEvz
33 Mickey Smith, "The Origin of the 'Deep State': The Vietnam War,
the Turkish mafia and anextraordinary British coup plot," Mirror, 4/3/2018,
accessed on 29/8/2018, at: https://goo.gl/PNASiF
34 Michael Glennon, National Security and Double Government
(New York: Oxford University Press, 2015).
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و"إيران كونرتا" ،وهجوم  11سبتمرب  ،2001كُلّها أُوجد لها روابط
بـالدولة العميقة( .((3وما ترسيبات إدوارد سنودن الحقًا إال خري دليل
عىل ذلك(.((3

الداللة التقليدية للدولة العميقة
يتضح مام سبق أن مفهوم الدولة العميقة يُع ّرف أمريك ًيا بوجود شبكة
إدارية  -أمنية متجذّرة داخل الجهاز البريوقراطي  -التنفيذي للدولة،
تكون "محفورة"( ((3يف باطن القرشة السياسية املنتخبة واملغلِّفة
لهذه الدولة  -لها امتدادات تحالفية خارجها  -وتستهدف حرمان
هذه "القرشة" من حقها الدستوري يف تنفيذ خياراتها السياساتية،
فتعمل عىل عرقلة عملها وتقنني أجندتها مبا يتوافق مع رؤية هذه
الشبكة ومصالحها .املثري لالهتامم أن هذا التعريف ،عىل الرغم
من استناده إىل أساسيات املفهوم التقليدي لـلدولة العميقة ،فإنه
يخرج عن نطاق دالالته املتداولة يف األدبيات التي تعالجه خارج
وسع
الواليات املتحدة األمريكية ،وذلك من ناحيتني :األوىل ،أنه يُ ّ
استخدام املفهوم ليشمل نظا ًما سياس ًيا دميقراط ًيا راسخًا ،يعمل وفق
القواعد األساسية ِ
وخصوصا سم ّو
املنظمة للدميقراطية التمثيلية،
ً
سيادة القانون وفصل السلطات وتداول السلطة بطريقة دورية
وسلمية .والثانية ،أنه يضع جز ًءا من مركّبات الدولة ،أي البريوقراطية
التنفيذية ،يف مواجهة علنية مع جزئها اآلخر ،وهو املستوى السيايس
سيها.
املنتخب الذي من املفرتض أن يُ ّ
مل تكن الداللة التقليدية ملفهوم الدولة العميقة بهذه الشمولية
التي تصبح معها نظم سياسية دميقراطية راسخة ُعرضة ألن تض ّم
يف ثناياها هذه القوة الخف ّية ،بل كانت محصورة داخل النظم
السياسية الالدميقراطية ،أو شبه الدميقراطية ،التي ال يوجد فيها ركائز
العملية الدميقراطية ،أو التي مل ترتسخ فيها هذه الركائز؛ ونعني
بذلك ،تحدي ًدا ،غياب مجموعة من التوازنات والضوابط القانونية
الف ّعالة التي تنظّم فصل السلطات ،وتدعم آليات الرقابة واملحاسبة
عىل األداء ،وتفتح املجال أمام املشاركة السياسية الواسعة( .((3وعىل
عكس الطرح األمرييك للمفهوم ،تفتقر هذه النظم ،كذلك ،إىل وجود
بريوقراطية عميقة ومقتدرة تستطيع كبح مطامح فئات مصلحية
35 Hughes; George Beebe, "The Deep State. Has long Abused Its
Power," The National Interest, 13/2/2018, accessed on 29/8/2018, at:
https://goo.gl/2RADM2
36 Garvin.
37 Matthew Wills, "The Turkish Origins of the Deep State," JSTOR Daily,
10/4/2017, accessed on 28/8/2018, at: https://goo.gl/nXWMsx
38 Abramson.
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ُعب الدولة العميقة ،باملفهوم التقليدي،
داخل الدولة( .((3وبنا ًء عليه ،ت ّ
رسية ،وعميقة ،تتسلط عىل مقدرات
عن وجود مجموعة كامنةّ ،
(((4
الحكم "من تحت السطح"  ،وتسيطر عىل الواجهة السياسية
الظاهرة من الدولة .وما ُيكّن هذه "القوة الكامنة" من ذلك هو
ما متتلكه من قوة إرغام ووسائل ُعنفية  -قهرية ،تستطيع بواسطتها
التلويح املستمر بإمكان استخدام القوة الف ّعالة ،واستخدامها فعل ًيا
عند الحاجة ،ضد تلك الواجهة السياسية ،إن مل تخضع لرغباتها ،وت ُنفّذ
طلباتها .لهذا السبب ،تكون الواجهة السياسية التي من املفرتض أن
تحكم الدولة ،والتي نعني بها السياسيني حتى إن كانوا منتخبني،
دامئة القلق؛ ومن ث ّم يأيت الحذر من إمكان اإلزاحة واالستبدال .وهذا
ما يجعلها هشّ ة وطيّعة وقابلة لالمتثال(.((4

مبا أن املؤسسات املوكل إليها حامية الدولة والدفاع عنها ،وإنفاذ
القانون فيها ،هي التي لديها الحق الحرصي يف امتالك وسائل العنف
رشع قانونًا ،واحتكار استخدامه ،يف الدولة ،فقد ارتبط مفهوم
امل ُ ّ
(((4
الدولة العميقة تقليديًا بوجود "سيطرة ثقيلة وقوية" للجيش
واألجهزة االستخباراتية والبوليسية؛ أي املؤسسة العسكرية  -األمنية
عىل مق ّدرات الحكم فيها .ال تعني هذه السيطرة ،بالرضورة ،الحكم
املبارش للجرناالت ،كام أنها ال تستثنيه ،وإمنا تعني هيمنتهم املخفيّة،
ولكن الفعليّة والدامئة ،عىل مجرى الحياة السياسية يف البالد(.((4
39 Jon D. Michaels, "The American Deep State," Notre Dame
Law Review, vol. 93, no. 4 (2018), p. 20, accessed on 29/8/2018, at:
https://goo.gl/8jeq2v
"40 Sarah Childress, "The Deep State: How Egypt's Shadow State Won out,
PBS, 17/9/2013, accessed on 28/8/2018, at: https://goo.gl/F63V2k
41 Moonis Ahmar, "Pakistan as a Deep State?" Daily Times, 5/1/2018,
accessed on 28/8/2018, at: https://bit.ly/2wi81Yd
42 Mike Rothschild, "What is a 'Deep State'?" Attn, 24/2/2017, accessed on
29/8/2018, at: https://bit.ly/2oehZ8B
43 Ahmar.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

فهم من ميتلك حق "الفيتو" والقرار النهايئ يف الشأن السيايس ،أما
السياسيون فهم الواجهة التي يُفرتض أن تبقى منضبطة ،أو تدخل
مع الجرناالت يف مواجهة تكون ،غال ًبا ،خارسة .باختصار ،الجرناالت
هم يد الحكم الخفيّة يف الدول التي يُعتقد أنها تعاين وجود "دولة
عميقة" فيها.
يُق ّدم دعاة الدولة العميقة التقليديون ع ّدة أسباب مختلفة تُستخدم
لتربير هيمنة املؤسسة العسكرية  -األمنية عىل الحياة السياسية يف
بلد ما ،إن مل يكن تفسريها .هناك من يعتقد منهم أن مثل هذا البلد
قام عىل ٍ
سلطوي يف الحكم ،أساسه التدخل املبارش لهذه املؤسسة
إرث
ٍ
يف عملية إقامة الدولة من األساس ،وبنائها ،وتوطيد دعائم وجودها
بعد ذلك( .((4ولذلك ،حتى إ ْن حدث تح ّول يف شكل الحكم مع مرور
الوقت ،واستلم سياسيون منتخبون مقاليد السلطة ،وانحرس الدور
الظاهر لتلك املؤسسة ،فإن دورها يبقى متج ّذ ًرا ملكانتها التاريخية،
ومؤث ًرا لوضعيتها املركزية .وقد ت ُصبح هذه املؤسسة يف الوجدان
الشعبي هي ممثل كيان الدولة وكينونتها ،وحامي عقيدتها الوطنية،
وعنوان استقرارها؛ ما مينحها امليزة امل ّربرة لبسط هيمنتها .يف هذا
السياق ،غال ًبا ما تكون الثقافة املجتمعية السائدة مبن ّية عىل تهيئة
أفراد املجتمع لتق ُّبل القيام بدور الرعية امل ُتلقية ،واالستكانة للنزعة
امل ُهيمنة ،وتغييب الوعي بأهمية مشاركتهم ورضورتها يف تحديد
مجرى الحياة السياسية يف بالدهم.
وهناك آخرون منهم يعتقدون أن البالد املؤهلة لوجود دولة عميقة
فيها تعاين ،عادةً" ،بارانويا" عامة ،وأنها ُمستهدفة ،وتتعرض لحظر
وجودي داهم ودائم؛ إما من املحيط الداخيل أو الخارجي ،مثل
"املتحسبة" من أمريكا ،أو
باكستان الدامئة القلق من الهند ،وإيران
ّ
من داخلها ،ومثل قلق تركيا أو العراق من األكراد .يف مثل هذه
الحالة ،تنحرس الثقة العامة بالحكومات املدنية  -وقد يكون ذلك
تغيها  -وتتصاعد نحو املؤسسة
بسبب قلّة خربتها أو استمرارية ّ
العسكرية  -األمنية ،رمبا لدميومتها وخربتها وقدرتها ،فتصبح عنوان
الحفاظ عىل األمن القومي للبالد .وبوجود هذه الثقة ،واستخدام
ذريعة الحفاظ عىل أمن البالد وجوهر الدولة ،ينفتح املجال أمام
هذه املؤسسة لفعل ما تريد ،والتدخل فيام تشاء(.((4
وهناك رأي ثالث ال يتعارض مع سابقيه ،بل ينبثق منهام ،وهو
يعتقد أن تسلّط هذه املؤسسة عىل الحياة السياسية ال يتوقف عند
 44مازن حسن" ،تحالفات الدولة العميقة يف مراحل ما بعد الثورات" ،مجلة الفرقان،
العدد  ،)2013( 72ص .29
45 Patrick H. O'neil, "The Deep State: An Emerging Concept in
Comparative Politics," SSRN, 20/11/2017, pp. 3-5, accessed on 29/8/2018, at:
https://bit.ly/2PdnPm5

دراسات
"الدولة العميقة" :محاولة لضبط المفهوم

ادعاء الذود عن املصلحة العامة للدولة واملجتمع ،وإمنا يدخل يف
ح ّيز الحفاظ عىل مكتسبات أعضائها الخاصة وامتيازاتهم( .((4فمن
املعروف أن الجيش وأجهزة األمن تتك ّون وفق هرمية بريوقراطية
شديدة االنضباط ،تتطلب الوالء التام ،ومتنح األعضاء مقابل ذلك
وتحصنهم من بقية أفراد املجتمع .ومن املتوقع
منافع وامتيازات،
ّ
ألّ تنمو الرغبة داخل هذه املؤسسة للحفاظ عىل هذه املنافع
فضل عن ذلك تنمو من أجل املراكمة
واالمتيازات فحسب ،بل إنها ً
عليها وتوسيعها .واملنفذ لذلك هو السيطرة عىل الحياة السياسية،
ومنع السياسيني من التدخل واملساءلة واملحاسبة ملؤسسة ت ّدعي
رسية ،ورضورة البعد عن
أن أساس نجاح عملها يعتمد عىل ال ّ
ُحصن املؤسسة مكتسباتها ،وتحمي
الشفافية( .((4من هذا املدخل ،ت ّ
نفسها من االنكشاف .فعوضً ا عن أن تخضع لإلرادة الشعبية املتمثلة
بالسياسيني املنتخبني ،تعمل عىل ضامن إخضاعهم لها .وما تهويل
املخاطر التي تتعرض لها البالد ،والتخويف من آثارها املحتملة،
والتشكيك يف قدرة السياسيني املنتخبني وفاعليتهم ،إال وسائل ف ّعالة
للحفاظ عىل استمرارية الدور وخصوصية املكانة.
ويوجد رأي رابع يقول إ ّن استمرار هيمنة املؤسسة العسكرية  -األمنية
عىل الحيّز السيايس يف العديد من البلدان يعود إىل ما تتلقاه من
دعم أطر ٍ
اف خارجية ،وتحدي ًدا من دو ٍل لها مصالح فيها .فهذه
املؤسسة هي األكرث ثباتًا واستقرا ًرا داخل هذه البلدان؛ ما يجعل
األطراف الخارجية ت ُفضّ ل االعتامد عليها يف تأمني مصالحها أكرث
من االعتامد عىل السياسيني العابرين .أما مقابل خدمات املؤسسة
غض طَ ْرف هذه األطراف عن تغ ّول
العسكرية  -األمنية فهو ،عادةًّ ،
عم تقوم به من
دور هذه املؤسسة التحكّمي يف بلدانها ،والتغايض ّ
انتهاكات لتأمني استمرار ذلك(.((4
عىل الرغم من أن املؤسسة العسكرية  -األمنية قادرة ،إن أرادت،
عىل السيطرة من الباطن عىل الحياة السياسية يف بلد ما  -ولذلك
ت ُعد تقليديًا أساس الدولة العميقة ومرتكزها  -فإن تعزيز دورها
ومصالحها ال يجعلها تعمل منفردة ،بل تتمدد ،كام يقول منظّروها
األمريكيون أيضً ا ،لتخلق شبكة تحتية من حلفاء وتوابع داخل ُمركّبات
الدولة وقطاعات املجتمع .تض ّم هذه الشبكة العنقودية خليطًا
من مسؤولني حاليني وسابقني من الجهاز البريوقراطي  -اإلداري
للسلطة التنفيذية ،وأعضاء يف السلطتني الترشيعية والقضائية ،نوابًا
وقُضاة ،إضافة إىل أشخاص نافذين يف القطاع العام ،وشخصيات
46 Steven A. Cook, "The Deep State Comes to America," Foreign Policy,
24/2/2017, accessed on 28/8/2018, at: https://goo.gl/yZrrDW
47 O'neil.
48 Ahmar.
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وازنة يف حقول مجتمعية مختلفة ،كالثقافة واألكادمييا واإلعالم
والفنون ،وحتى يف املجال الريايض( .((4هذه الشبكة ،بأطرافها
وأعضائها ورؤيتها ومصالحها ،هي ما أصبح يُطلق عليه مصطلح
الدولة العميقة ،وميكن إجامل تعريفها يف أنها "مركّب من املصالح
والتصورات واإلدراكات التي تتحرك عىل بنية عميقة من أجهزة
الدولة وخاصة األمنية منها ،وشبكة من النخب الثقافية واإلعالمية،
وطبقة من رجال األعامل ،وتحالف اجتامعي عميق مع طبقات
اجتامعية أو رشائح منها وخاصة بريوقراطية الدولة وأجهزة الحكم
املحيل ،وميت ّد هذا املركّب إىل قطاع املجتمع املدين ،وهذا املركّب له
امتداداته اإلقليمية والدولية"(.((5

رسية ،وبِرويّة تامة ،عىل فرض رؤيتها
تعمل هذه الشبكة بطريقة ّ
وتوجهاتها مسا ًرا للدولة ،عىل نحو يحقق أهدافها ومصالحها
الذاتية .لذلك يعترب دارســو الدولة العميقة أنها تشكّل قو ًة
محافظ ًة هدفها استمرار بقاء الوضع القائم عىل حاله؛ ألنها هي
التي ح ّددت مساره ،ولكونه يخدم أغراضها .ويف الحصيلة ،فإنها
ليست أداة تغيري عىل اإلطالق ،بل هي القوة املضادة للتغيري،
والكابحة للمطالبني به ممن تع ّدهم من "املنشقني"( .((5وهي
ال تتورع عن توظيف جميع الوسائل املتاحة لها لتحقيق ذلك،
حتى إن كانت هذه الوسائل غري رشعية وخارج نطاق القانون.
التنصت
فهي  -مبا متلكه من إمكانات متعددة  -متارس تجاههم ّ
والتجسس ،واملالحقة والتعقّب ،والقمع والتحريض ،والتخويف
والرتهيب ،والعنف الذي قد يصل إىل التصفية الجسدية .وليك
تحقق الهدف بنجاعة ،ميكنها أن تعتمد ،من خالل توظيف مبدأ
تبادل املنفعة ،عىل ميليشيات مسلّحة وعصابات الجرمية املنظمة
التي تقايض حامية الدولة العميقة لها بتزويدها باملال ،والقيام
 49أحمد عمرو" ،الدولة العميقة  ..معضلة الربيع العريب" ،البيان ،العدد 312
(حزيران /يونيو  -متوز /يوليو  ،)2013ص  ،95شوهد يف  ،2018/8/29يف:
https://goo.gl/ZZhY52
 50عبد املعطي زيك" ،الدولة العميقة يف مرص :الخصائص والركائز" ،املعهد املرصي
للدراسات ،2016/6/11 ،شوهد يف  ،2018/8/30يفhttps://bit.ly/2MOFIL1 :
 51عمرو ،ص .96
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مبا تطلبه منها من عمليات خارج القانون؛ مثل تنفيذ اغتياالت
وزرع متفجرات( .((5باختصار ،ميكن االستنتاج أن الدولة العميقة ال
تأنف ،يف سبيل تحقيق غاياتها ومصالحها ،من أن تقوم بأفعال غري
أخالقية وغري قانونية ،تولجها يف عامل اإلجرام.
انطلق مصطلح الدولة العميقة يف البداية من تركيا ليصف ،عىل نحو
ُمح ّدد ،حالة الحكم فيها ،ولكنه استُعري رسي ًعا ،بعد ذلك ،لتوصيف
حاالت حكم خاصة ومحددة أخرى ،كانت حالتَا مرص وباكستان
أه َّمها وأكرثها شيو ًعا يف األدبيات( .((5وانترش توظيف املصطلح
الحقًا لتوصيف حاالت جديدة استم ّرت تتزايد حتى بات املصطلح
يصح أن يقال " ُمعومل ًا" .وانعكس ذلك
يف الوقت الراهن ُمع ّم ًم ،وقد ّ
عىل مجال دراسة النظم السياسية املقارنة ،إذ انتقل املصطلح من
خصوصية "دراسة الحالة" إىل شمولية "تعميم الظاهرة" ،مع ما
يُفرتض أن مينحه هذا التوسع من إمكانات جديدة لسرب غور كوامن
مجال النظم السياسية املقارنة ،ولكن مع ما ينتجه ذلك أيضً ا من
إشكاالت منهجية يف هذا املجال.

منذ أ ْن أنشأ أتاتورك ،وكان ضابطًا يف الجيش الرتيك ،دولة تركيا
الحديثة عام  1923عىل أساس قومي  -علامين ،لتخلُف الدولة
العثامنية التي كانت مق ّر الخالفة اإلسالمية ،اتخذ الجيش عىل عاتقه
مهمة حامية هذه الدولة وضامن عقيدتها الجديدة ،ومواجهة أي
تهديدات خارجية أو انحرافات داخلية ميكن أن تتعرض لها( .((5ومع
أن حكومات مدنية تعاقبت عىل حكم تركيا منذ ذلك الحني بنا ًء عىل
إجراء انتخابات عامة ،فإ ّن الجيش ،بوصايته عىل الدولة ،قام بأربعة
انقالبات عسكرية لص ّد ما ع ّده انحرافات تق ّوض طبيعتها ،واستلم
"?52 R. J. E., "What is the 'Deep State'? And where does it come from
The Economist, 9/3/2017, accessed on 29/8/2018, at: https://econ.st/2BNo4lQ
53 Rebecca Ingber, "The "Deep State" Myth and the Real Executive Branch
Bureaucracy," Lawfare Institute in Cooperation With Brookings, 14/6/2017,
accessed on 16/9/2018, at: https://goo.gl/4rhZab
54 Heer.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مقاليد الحكم املبارش فرتات مع ّينة .ولكن إضافة إىل التدخل املبارش
الس الشائع يف تركيا يفيد أ ّن قيادات من
باالستيالء عىل الحكم ،فإن ّ
الجيش قامت باخرتاق بنية الدولة املدنية من تحت ،بواسطة بناء
رسية تض ّم حلفاء وموالني ،ومتتد من ثنايا القطاع الوظيفي
شبكة ّ
العام لتصل إىل داخل قطاعات مهمة يف املجتمع الرتيك .وكان هدف
هذه الشبكة القيام بكل ما يلزم ،وباستخدام جميع الوسائل حتى إ ْن
كانت عنيفة وغري قانونية ،لحامية الدولة وطبيعتها األتاتوركية .ومع
مرور الوقت ،منَا لهذه الشبكة أيضً ا منظومة مصالح خاصة بدأت
تسعى للحفاظ عليها(.((5
كان هناك ،دامئًا ،شكوك عند كثري من األتراك مفادها أ ّن ما كان يحدث
يف البالد من أعامل التأجيج واالضطراب ،وحوادث العنف ،وعمليات
االغتيال التي كان يتعرض لها املنشقون ،من إسالميني وشيوعيني
ومبشين مسيحيني ،ومالحقات اإلعالميني والنقابيني،
وقوميني أكراد ّ
(((5
من صنع هذه الشبكة التي أصبحت ت ُعرف بـالدولة العميقة .
جاءت أ ّول إشارة إىل الدولة العميقة من بولنت أجاويد ،رئيس
الحكومة اليساري يف السبعينيات من القرن املايض ،ثم طفَا املصطلح
عىل السطح عىل نحو واسع خالل التسعينيات .فقد كشف حادث
سري وقع عام  1996عن عالقة مريبة متمثلة بوجود سيايس برملاين،
ومسؤول رشطة سابق ،وقاتل محرتف من عامل الجرمية امل ُنظمة يف
سيارة واحدة ،وع ّزز االعتقاد الرتيك العام بشأن وجود "دولة عميقة"
تتحكم يف البالد ،ذات صلة بعامل اإلجرام( .((5تال ذلك اكتشاف منظمة
رسية تسمى "آرغنكون" كانت تسعى لقلب الحكومة املدنية ذات
ّ
(((5
ِ
التوجهات اإلسالمية ،وت ّم ربطها بعمليات تفجريٍ واغتيا ٍل سابقة .
رئيسا للوزراء حينها ،يش ّن
وهذا ما جعل رجب طيب أردوغان ،وكان ً
حملة عىل هذه املنظمة  -بصفتها املمثلة للدولة العميقة  -شملت
العديد من الجرناالت وآخرين من املتحالفني معهم .وكان من أهم
نتائج هذه الحملة انطالق البداية الفعلية النحسار سطوة الجيش
وهيمنته عىل الحكومة املدنية(.((5
55 "The Deep State: Forms of Domination, Informed Institutions and
Democracy," Heinrich Böll Stiftung, 16/6/2014, accessed on 30/8/2018, at:
https://goo.gl/w4U6oT
56 David Remnick, "There Is No Deep State," The New Yorker, 20/3/2017,
accessed on 29/8/2018, at: https://goo.gl/d894Ae
57 Steven A. Cook, "The deep state Mirage in Turkey," Council on Foreign
Relations, 23/3/2017, accessed on 28/8/2018, at: https://on.cfr.org/2PcerPv
"58 H. Akin Unver, "Turkey's 'Deep State' and the Ergenekon Conundrum,
Middle East Institute, no. 23 (April 2009), pp. 1-25, accessed on 29/8/2018,
at: https://goo.gl/PX4B73
59 Sedar Kaya, "The Rise and Decline of the Turkish 'Deep State': The
Ergenekon Case," Insight Turkey, vol. 11, no. 4 (2009), pp. 99-113.
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رئيسا
ولكن املثري لالنتباه أن أردوغــان ،وكان قد أصبح حينئذ ً
للجمهورية ،قام بعد محاولة انقالب فاشلة جرت ضده عام ،2016
باتهام حليفه السابق والداعية اإلسالمي ،فتح الله غولن ،بأنه يقف
وراء تنظيم رسي ُيثّل الدولة العميقة الجديدة التي تريد قلب
نظام الحكم يف البالد .وعىل إثر ذلك قامت الحكومة بأكرب عملية
تطهري شهدتها البالد؛ إذ تعاملت مع كل من اشتُبه يف أنه عىل عالقة
بـ "تنظيم غولن" باالعتقال أو املحاكمة أو الطرد ،وطال ذلك عرشات
آالف األشخاص من مختلف القطاعات ،الحكومية وغري الحكومية،
وتم إغالق العديد من الصحف واملجالت واملحطات التلفزيونية
واإلذاعية( .((6وقد تكون تركيا أصبحت اآلن خالية من الدولة العميقة
بعد هذه الحمالت ،إال إذا أخذنا بالرأي القائل إن دولة أردوغان
أصبحت هي التي تُ ثّل اآلن الطبعة األحدث من الدولة العميقة يف
تركيا الجديدة(.((6

الضباط"( ((6يف جوانب جميع الحياة املرصية إىل "درجة أصبح معها
وجودها أم ًرا اعتياديًا وطبيع ًيا ،ليس يف نظر اآلخرين وحسب ،بل
أيضً ا ،يف نظر أفرادها"( .((6باختصار ،الدولة العميقة يف مرص هي
الدولة الظاهرة فيها.

إن تط ُّور ما يسمى الدولة العميقة يف مرص يختلف عن الحالة
رسية ،وأنها مرتبطة بالسيطرة املعروفة
الرتكية؛ من جهة أنها ليست ّ
(((6
للجيش عىل مجرى الحياة السياسية املرصية  .تعود جذور هذه
الدولة العميقة إىل استالم الجيش السلطة بعد إطاحة امللكية عام
 ،((6(1952وعدم تخليه عنها حتى اآلن ،باستثناء فرتة حكم محمد
مريس الوجيزة واملضطربة التي انتهت رسي ًعا بتدخل الجيش إلزاحته،
رئيسا للجمهورية ،كام كانت الحال
والعودة إىل تنصيب أحد قادته ً
منذ إعالن قيام الجمهورية( .((6استطاع الجيش ،من خالل سيطرته
عىل مؤسسة الرئاسة وجهاز االستخبارات العامة ،وتغلغله يف جميع
املرافق املدنية الحيوية يف القطاعني العام والخاص( ،((6وإدارته
القتصاد رسمي خاص تابع له ،يحوز نسبة تراوح ما بني  25و 40يف
املئة من االقتصاد املرصي العام( ،((6أن ُيركز نفسه يف قلب الدولة،
وأن يُن ّمي امتيازاته ،ويربط كثريين من داخل الدولة وخارجها
مبصالحه .وبهذه الوسائل متكّن الجيش من توطيد دعائم "جمهورية

الوضع يف باكستان مختلف أيضً ا ،وهو يقع بني حالتَي تركيا ومرص.
فمنذ نشأة الدولة ،كانت العالقة املضطربة بالهند محو ًرا لقلق
الباكستانيني ومصد ًرا لتخويفهم ،استخدمه الجيش لتعزيز مكانته،
وتكديس مكاسبه ،وزيادة سيطرته عىل سياق الحياة العامة يف البالد.
عىل عكس تركيا ،مل تنجح النخبة املدنية الباكستانية يف تشكيل حالة
متينة ومتامسكة ،بل بقيت ضعيفة ومجزأة ،ومل تستطع أحزابها
السياسية املبن ّية عىل أسس التبعية الشخصانية والزبائنية أن تكبح
نهم العسكر يف التدخل يف الحياة السياسية( .((6وعىل عكس مرص ،مل
يقم العسكر يف باكستان باحتكار السلطة ألنفسهم .فمع أن الجيش
رشا يف فرتات منفصلة ،يف عهود الجرناالت محمد
حكم ً
حكم مبا ً
أيوب خان ،ومحمد ضياء الحق ،وبرويز ُمرشف ،فإ ّن البالد شهدت
عهو ًدا من الحكم املدين أيضً ا .وبنا ًء عليه ،فإن الدولة العميقة يف
"عي ساهرة" عىل الدولة ،هي الجيش
السياق الباكستاين تعني وجود ْ
وذراعه القوية املتمثلة يف جهاز االستخبارات العامة ،وتحالفاته
"العي" هي التي ترسم حدود سياسات
املخرتقة للمجتمع .هذه ْ
خصوصا يف مجال السياسة الخارجية ،وتراقب تنفيذها من
الدولة،
ً
الحكومات املدنية ،وتتدخل مبارشة عندما تجد رضورة لذلك .ما عدا
الظل ،تتن ّعم بامتيازاتها ،وبالحصانة التي منحتها لنفسها
ذلك ،هي يف ّ
(((7
من مساءلة اآلخرين ومحاسبتهم إياها .
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مل يتوقف ادعاء وجود الدولة العميقة عند حدود تركيا ومرص
ويتوسع يف اتجاهات
وباكستان ،بل بدأ يخرج عن تقليدية تعريفه
ّ
رسية
شتى .فإيطاليا ،أصبح فيها دولة عميقة تتألف من شبكة ّ
يتحالف فيها سياسيون وأعضاء من القطاع الصناعي مع زعامء من
املافيا( .((7وإيران فيها دولة عميقة عامدها امليليشيات العسكرية
التابعة مبارشة للمرشد العام( .((7وجميع الجمهوريات يف العامل العريب
فيها دولة عميقة ،ولكن ليس يف امللكيات سوى األردن ،من دون
تقديم تفسري مقنع لهذا التعميم من ناحية( ،((7والتفريق من ناحية
وتوسم بريطانيا بأنها الدولة العميقة للعامل أجمع ،ومنبع
أخرىَ .
(((7
كل الرشور التي يعانيها  .وبالطبع ،أصبحت أمريكا املرتع األهم
حال ًيا الزدهار الدولة العميقة .وبلغ االنبهار بهذا املفهوم درجة
اعتبار أن الدولة العميقة موجودة يف كل دولة من دول العامل ،حتى
يف السويد(.((7

صالحية مفهوم الدولة العميقة
رض توسيع نطاق مفهوم الدولة العميقة
من ناحية منهجية ،أ ّ
وتعميم استخدام املصطلح عىل حاالت مختلفة بقدرته التفسريية؛
وبنا ًء عليه ،قلّص من جدوى قيمته العملية وفائدته العلمية لداريس
العلوم السياسية ،وخاصة يف مجال دراسة النظم املقارنة .فهدف
العلم هو التوصل إىل تعميامت موثوقة من خالل إحكام القدرة
عىل التنبؤ والتوقع بالظواهر املدروسة وتنميط استمرارية حدوثها.
وهذا ال يتحقق من خالل استمرار وصف هذه الظواهر ،مع أنه
رضوري فحسب ،بل من خالل شحذ القدرة التحليلية التي تقود إىل
تقديم تفسري لها أيضً ا؛ وذلك من خالل إحكام العالقة بني عواملها
املس ِّببة واملس َّببة .وال ميكن لهذا األمر أن يتحقق إال بضبط األدوات
املستخدمة يف التحليل ،وهي املصطلحات الـتي يجب أن تكون
دقيقة املعنى و ُمحكمة التعريف ،يك يُضمن ثباتها عند االستخدام،
إن كان يف حالة تكرار دراسة الظاهرة الواحدة ،أو يف حالة املقارنة
بني ظواهر متعددة.
71 Tunander, pp. 57-59.
72 Alex Vatank, Sanam Vakil & Hossein Rassam, "How Deep Is Iran's
State? The Battle over Khamenei's successor," Foreign Affairs, (July-August
2017), accessed on 29/8/2018, at: https://fam.ag/2iV7ur6
73 Robert Springborg, "Deep States in MENA," Middle East Policy,
vol. 25, no. 1 (Spring 2018), pp. 136-157, accessed on 29/8/2018, at:
https://goo.gl/bKRx4c
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ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مام تق ّدم ،يتضح أنه ال يوجد تعريف ثابت ذو داللة واحدة مو ّحدة
ملصطلح الدولة العميقة .فعدا ما هو متداول بخصوص أن املصطلح
يعني وجود قوة خف ّية تهيمن عىل مجرى الحياة السياسية يف الدولة،
فإ ّن استخداماته متعددة ،وقد تصل إىل ح ّد التضارب فيام بينها؛
وذلك ألن هذه القوة تختلف يف تركيبتها من دولة إىل أخرى .فأحيانًا
هي املؤسسة العسكرية  -األمنية ،وأحيانًا هي الجهاز البريوقراطي،
وأحيانًا أخرى هي ميليشيات مسلحة ،أو عنارص إجرامية ،أو جميعها
رسا شائ ًعا ،أو تكون
رسا كام ًنا ،أو ًّ
م ًعا .وقد تكون هذه القوة ًّ
منكشفة .وهي تعمل إما من خارج إطار النظام السيايس الظاهر
لضبطه وضامن انصياعه ،وإما من جهة كونها جز ًءا منه تستهدف
إعاقته ،أو تتوظّف من طرفه لخدمة أغراضه.
ال ميكن ،إذًا ،استخدام مفهوم الدولة العميقة للتعريف بظاهرة ذات
خصائص ُمو ّحدة؛ ألنه هو نفسه ليس له تعريف ُمح ّدد ذو داللة
واحدة وواضحة ميكنها أن تقيس اليشء ذاته ،تكرا ًرا أو مقارنةً .لذلك،
توصيف لحالة خاصة ومح ّددة يف
فإن أقىص ما ميكن أن يُق ّدمه هو
ٌ
دولة معيّنة .و"دراسة الحالة" ال تستطيع أن تقود إىل التعميم الالزم
للتوقُع والتنبؤ يف املستقبل .لذلك من الصعب توقُع مكان حصول
هذه الدولة العميقة وزمان حصولها أيضً ا ،إال إذا تم اعتبار أنها دامئًا
موجودة يف حالة كامنة يف كل الدول واألحوال ،وتتف ّعل بعشوائية
ألسباب ليست معروفة ،بل ال تزال تك ّهنية حتى اآلن .فإن كان أساس
الدولة العميقة وجود النظام السلطوي ،فلامذا يت ّم التداول بشأنها
يف السياق األمرييك؟ وإن كان منبعها وجود إرث للعسكر يف إنشاء
الدولة ،ما يعني أ ّن بقاءها الحقًا مرتهنة للجيش وأجهزة األمن،
فلامذا توجد الدولة العميقة يف بعض هذه الدول التي تنطبق عليها
هذه الصفة ،وال توجد يف البعض اآلخر؟ وملاذا تستطيع دولة توصف
بوجود دولة عميقة فيها أن تح ّد من قوة هذه "الدولة" ،أو تتخلص
منها ،بينام ال تستطيع دولة أخرى تشبهها أن تحقق الهدف نفسه؟
كل هذه األسئلة تبقى قي َد اإلجابة غري املتوافرة حاليًا؛ وذلك أل ّن
مفهوم الدولة العميقة فضفاض و ُمتسع وغامض ،وال ميلك القدرة
التفسريية الكافية والالزمة لتقديم اإلجابات الشافية.
إذا كانت الحال كذلك ،فلامذا ينمو االهتامم حال ًيا بهذا املفهوم
وتزداد اإلشارة إليه يف األوساط الصحفية واألكادميية؟ هناك أسباب
أول ،إن هذا املفهوم يستند
تفس ذلكً .
عديدة ومتشابكة ميكن أن ّ
يف جزء أسايس منه إىل وقائع صحيحة .فالجيش وقوى األمن يؤ ّديان
مهم ،ويتدخالن يف تحديد السياسات يف العديد من الدول .كام
دو ًرا ً
أن األجهزة اإلدارية  -التنفيذية تتميّز ،أيضً ا ،بقوة كبرية يف السياق
نفسه .ولكن اإلشكالية يف طرح مفهوم الدولة العميقة تكمن يف
محاولة تورية ما هو ظاهر وواضح ،وتضخيم هذه التورية وتعميمها،
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من دون حرص منهجي ،بخصوص كثري من الدول .صحيح أنه يف
حاالت محددة ،كام يف تركيا ومرص وباكستان ،يتوغل الجيش والقوى
األمنية بطرق وأشكال مختلفة يف ثنايا الدولة املدنية ،ويسيطر عليها،
ولكن استخدام تلك الحاالت املحددة الستنباط تعميم وإسقاطه
عىل دول أخرى هو الذي يتسبّب بلزوجة املفهوم ،ويفقده قدرته
التفسريية .والدليل عىل ذلك أنه ال ميكن ع ّد األنظمة السياسية يف
الواليات املتحدة وتركيا ومرص وباكستان أنظم ًة متشابهة ،ومع ذلك
يُشار إىل وجود دولة عميقة فيها جمي ًعا( .((7معنى ذلك أن هذا
املفهوم ال ب ّد أن يعني شيئًا مختلفًا يف كل دولة من هذه الدول.
بسطًا وتربي ًرا مري ًحا
ثانيًا ،يُق ّدم مفهوم الدولة العميقة توصيفًا ُم ّ
لظاهرة سياسية معقّدة ال يوجد لها تفسري علمي دقيق .ويف
الحصيلة ،يت ّم االستناد إليه إلنارة الجوانب املظلمة يف العملية
السياسية ،فيعمل كأنه "امل َخ َرج" لتفسري كل ما ليس له تفسري ،أو
ال يُراد أن يكون له تفسري( .((7فالقوة الخف ّية ،أي الدولة العميقة،
عىل سبيل املثال ،هي التي تُح ّمل مسؤولية عمليات اغتيال بق َي ْت
غامضة ومريبة ،مثل اغتيال جون كينيدي يف أمريكا ،وألدو مورو
يف إيطاليا ،وبنازير بوتو يف باكستان ،وتخلُّص فالدميري بوتني من
معارضيه ،واختفاء املعارضني السياسيني عىل غرار حالة تشييل أثناء
حكم الجرنال أوغستو بينوشيه.
وثالثًا (وهو تفسري ميت ّد إىل السبب السابق) ،مينح مفهوم الدولة
العميقة املؤمنني بنظرية املؤامرة املدخل الرحب إلثبات دعواهم(.((7
وبالطبع ،فإن "التفسري" الذي تقدمه نظرية املؤامرة ال يستند إىل
حقائق موضوعية ،وإمنا إىل أحكام قيمية؛ ومن ث ّم ميكن بواسطة
استخدام هذا املفهوم توزيع "االتهامات" ،من دون الحاجة إىل إبراز
ويثِّل
اإلثباتات .ومن نافلة القول ،تأكيد أ ّن ذلك يصبح حجر عرثةُ ،
حائل ،من دون الدفع يف اتجاه تطوير املناهج البحثية
عائقًا ،ورمبا ً
القامئة عىل أسس علمية يف مجال دراسة النظم السياسية املقارنة.
ولكونه بهذه اللزوجة الفضفاضية ،ميكن لرؤساء الدول ،عىل سبيل
املثال ،استغالل مفهوم الدولة العميقة وتوظيفه من أكرث من مدخل
لتحقيق أغراض نفعية .فمن ناحية ،ميكن من خالل ادعاء وجود
القوة الخف ّية املتحكّمة يف مفاصل العملية السياسية وامل ُح ّركة
مل ُق ّدرات الدولة ،ض ّخ االعتقاد عند الرأي العام أنه ليس مثة جدوى
بشأن املشاركة السياسية ،وأنه يجب التسليم باألمر الواقع والقبول
به .وغالبًا ما ينجم عن ذلك تصاعد يف عزوف املواطنني عن االهتامم
76 Rothschild; Remnick.
77 Khachaturian.
78 Porter.

بالشأن السيايس ،ما يؤدي إىل تضاؤل فاعليتهم السياسية ،وإضعاف
أدوات الفعل السيايس (مثل األحزاب)؛ فتضمر املعارضة للنظام،
ويتك ّرس الحكم .ولك ْن من املمكن أن يؤدي إفراغ الحياة السياسية
من أدواتها العلنية إىل نتائج عكسية مع مرور الوقت؛ إذ قد يقود إىل
رسية وعنيفة(.((7
الراديكالية السياسية من خالل منو حركات معارضة ّ
يستغل َمن يف الحكم ادعاء وجود دولة
ّ
ومن ناحية ثانية ،ميكن أن
عميقة يك يقوم بتوسيع سلطاته وم ْنح نفسه صالحيات استثنائية؛
وذلك مثل وضْ ع البالد تحت حالة طوارئ مزمنة بدعوى رضورة
مواجهة هذا الخطر واجتثاثه .من هذا املدخل ،يستطيع الحاكم
االنقضاض عىل الدميقراطية وتعزيز سلطوية الحكم ،وقمع الحريات
ومالحقة املعارضة ،وتربير رضورة أن يكون ،أو أن يصبح ،دكتاتو ًرا(.((8
ومن ناحية ثالثة ،ميكن للحاكم استخدام ادعاء وجود الدولة العميقة
لتربير أي تقصري أو إخفاق أو عجز من طرفه .فمن السهل عليه إلقاء
اللوم عىل قوة خفيّة واعتبارها املانع وامل ُعطّل لتوجهاته التغيريية
وأجندته اإلصالحية(.((8
وأخـ ًرا ،هناك من يعتقد أن ُحكّا ًما قد يستخدمون هذا االدعاء
بوصفه وسيل َة إلها ٍء للشعب عن كونهم هم الدولة العميقة التي
تريد أن ت ُحدث تغي ًريا جوهريًا يف طبيعة النظام السيايس يف البالد
ليتالءم ومصالحهم الذاتية( .((8ويف الحصيلة ،ميكن أن تكون الدولة
العميقة مفيدة للدولة الظاهرة ،بل ِمن اخرتاعها.

تفكيك مفهوم الدولة العميقة
لن يُسعف مفهوم الدولة العميقة  -كام هو متداول حال ًيا  -مجال
دراسة النظم السياسية املقارنة .فهو ال يُق ّدم تعريفًا واض ًحا ،وال
يعطي منهجية ثابتة ،وال ينبثق منه إطار نظري متامسك؛ ما يعني
عدم متكني الباحث من االعتامد عليه إلجراء مقارنات وفق أسس
موضوعية ،أو للتوصل إىل تعميامت موثوقة .السبب يف ذلك هو
اتساع هذا املفهوم وفضفاضيته؛ إذ أصبح يُح َّمل ،من دون عناء
تقديم اإلسناد املوث ّق ،مسؤولية سوء استخدام السلطة ،ومساوئها،
يف أي دولة يف العامل .فالسبب دامئًا جاهز لإلسقاط عىل أي حالة،
"79 Lodge; Ishaan Tharoor, "What an actual 'deep state' looks like,
The Washington Post, 7/3/2017, accessed on 29/8/2018, at: https://wapo.
st/2Mwdox3
80 Graham.
81 Michaels, "The American Deep State," p. 1.
82 Gary Hart, "The 'Deep State' Conspiracy Is a Joke," The National
Interest, 13/2/2018, accessed on 28/8/2018, at: https://goo.gl/JxLV3S
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حشه داخل
وكل حالة( .((8املطلوب هو البحث ،فقطّ ،
عم ميكن ْ ُ
نطاق ما يسمى الدولة العميقة ،ومن املفرتض أن طَنني هذا املصطلح
قادر عىل أن يتكفّل بالباقي ،وهو االرتياح باالكتفاء بالتربير عوضً ا
عن االنهامك يف البحث عن التفسري .وليك يت ّم تجاوز هذه املعادلة
السهلة ،وإيجاد نَ ْفعٍ لهذا املفهوم ،يجدر تفكيك مكوناته وتحديد
مدى انطباقه ،ليك يت ّم ضبط معناه ،فيتم حرص استخدامه يف الحاالت
الواجبة فقط .لتحقيق هذا الغرض ،ميكن اقرتاح القيام باستثنا َءيْن
مهمي لحرص شيوع االستخدام الحايل ملصطلح الدولة العميقة.
ّ
أول استثناء عىل انطباق هذا املفهوم متعلق بالدول ذات األنظمة
السياسية الدميقراطية الراسخة .فالتكوين القانوين  -السيايس لهذه
الدول يحول دون نشوء دولة عميقة فيها ،عىل الرغم من االدعاءات
التي يطلقها البعض ،والتي تأيت غالبًا ألسباب النفعية السياسية.
وميكن إيراد ثالثة عوامل رئيسة إلسناد صحة هذا االستثناء .األول،
أ ّن النظام الدميقراطي يتأسس ،ويتأمسس أيضً ا ،حول رضورة احرتام
مبادئ أساسية وضامنها؛ وأهمها ،سيادة القانون ،وفصل السلطات،
ووجود آليات ف ّعالة للرقابة واملساءلة واملحاسبة ،وتأكيد الحقوق
والحريات الفردية .يف الدول التي تعمل وفق هذا النظام ،يوجد
فضاء سيايس مفتوح ومكفول لكل من يرغب يف املشاركة ،ليس من
خالل آليات الفعل السيايس املتوافرة ،كاألحزاب املوجودة فحسب،
بل بواسطة الفرصة املتاحة إليجاد آليات جديدة .وإضافة إىل ذلك،
توجد آليات من داخل بنية النظام السيايس مهمتها أن يراقب
بعضها اآلخر ،ويُسائله ويحاسبه؛ ضمن توزيع للصالحيات مح ّدد
وواضح ومتوازن ،يجعل لكل سلطة من السلطات الثالث نطاق
مسؤولية ال تستطيع تجاوزه .أما من خارج البنية الداخلية للنظام،
فإن اإلعالم الح ّر ميارس من خالل وسائله املتعددة واملتن ّوعة عملية
املتابعة الحثيثة ملجريات العملية السياسية .ومن ث َّم ،فإن الدول
الدميقراطية مكشوفة؛ لكونها تعمل تحت طائلة القانون ،وعىل
املعب عن مصالح
أساس تأمني الحامية والقدرة لالختالف والتنوع ِّ
متعددة ،ومتضاربة(.((8
يف هذا السياق ،ال تستطيع ق ّوة خفية ت ُدعى الدولة العميقة أن تجد
لها جذو ًرا متكّنها من الحياة .وحتى يف حال اخرتاق جامعة ما القانو َن
رسي بهدف السيطرة عىل مجرى الحياة السياسية يف دولة
عىل نحو ّ
من هذه الــدول ،فإن أمرها ال بد يف نهاية املطاف أن ينكشف.
وأحد األدلة عل ذلك ما جرى للرئيس األمرييك نيكسون يف فضيحة
83 O'neil, pp. 2-3.
84 Michael Lind, "The 'Deep State' Is No Supervillain," The
National Interest, 12/2/2018, 12/2/2018, accessed on 29/8/2018, at:
https://bit.ly/2NnNPL1
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"ووترغيت" ،ولرونالد ريغان يف "إيران كونرتا" ،وما يجري لرتامب
حال ًيا من تحقيق يتعلّق مبا أصبح يُسمى "روسيا غيت".
أما العامل الثاين ،فهو أن الفلسفة التي تقوم عىل أساسها النظم
الدميقراطية تسمح ،هي وتركيبتها ،بوجود مجموعات الضغط
ُعب عن مصالح مجموعات مختلفة ،بطريقة رشعية وقانونية
التي ت ّ
(((8
وعلنية  .فليس ممنو ًعا ،أو مستهج ًنا ،أن ت ُنظّم مجموعة نفسها،
وتحشد مواردها ،يك تسعى لتحقيق أجندتها السياسية؛ من خالل
مامرسة كل ما هو متاح قانون ًيا من وسائل تأثري يف الطبقة السياسية،
ابتدا ًء من متويل الحمالت االنتخابية للمرشحني ،مــرو ًرا بالتأثري
املستمر يف املنتخَبني من خالل آلية االتصال املبارش ،أو عرب حمالت
وصول إىل التهديد
ً
ضاغطة بواسطة االجتامعات والعرائض املوقّعة،
بسحب التأييد وعدم إعادة دعم انتخاب املمثِّلني .وعدا مامرسة
الضغط ،فإن كل مجموعة من هذه املجموعات تقوم ،حفاظًا منها
عىل مصالحها ،مبراقبة األداء الحكومي عمو ًما ،ومتابعة كيفية تنفيذ
الجهاز البريوقراطي الحكومي للسياسات .وأحيانًا ،ميكن أن تقوم
هذه املجموعات مبحاولة اخرتاق هذا الجهاز ،وعقد تحالفات مع
أشخاص نافذين داخل مؤسساته وأجهزته وهيئاته املختلفة ،وبنا ًء
عليه قد تصبح سببًا يف إيجاد ما يس ّمى الدولة العميقة ،وتُ ثّل
جز ًءا منها .ولكن ذلك إ ْن حصل ذلك ،فإنه رسي ًعا ما ينكشف؛
بسبب وجود املستويات املتعددة من الرقابة الداخلية والخارجية.
وبالعكس ،ميكن ادعاء أن وجود هذه املجموعات التي تعمل يف
علن ّية وحريّة من خارج البنية الحكومية يُقلّص الحاجة إىل منو "دولة
عميقة" داخل هذه البنية .ويف هذا السياق ،ال يوجد م ّربر العتبار
أ ّن امل ُج ّمع الصناعي  -العسكري الذي حذّر منه الرئيس أيزنهاور،
وبقي نفوذه يتنامى بعد ذلك ،جز ًءا من دولة عميقة ،بل هو يعترب -
مثل االتحاد القومي لألسلحة  - NRAمن أقوى مجموعات الضغط
وأعظمها نفوذًا داخل الساحة األمريكية(.((8
يُفيض بنا ذلك إىل العامل الثالث ،األهم بالنسبة إىل ُم ّدعي وجود
القوة الخفيّة يف الــدول الدميقراطية ،وهو الجهاز البريوقراطي
الحكومي ،بفرعيه اإلداري واألمني ،املتهم األسايس بكونه ُع ّش تفريخ
الدولة العميقة فيها .فهؤالء ينظرون إىل قدرة هذا الجهاز امل ُك َّون من
موظفني غري منتخبني عىل الوقوف يف وجه السلطة السياسية املنتخبة،
واستطاعته تعطيل أجندتها السياسية ،بوصفه ُيثّل دولة عميقة موازية
لها ،وكابحة للحكم الدميقراطي( .((8ولكن هذا االدعاء ينطوي عىل
85
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رسيًا(.((8
مغالطة كربى .فبريوقراطية الدولة هي جهاز علني وليس ّ
والهدف األسايس من وجوده هو ضامن سالسة الحكم وانسيابيته
التغي املستمر للسلطة
وتنفيذ السياسات الحكومية ،عىل الرغم من ّ
السياسية .هو ،إذًا ،ركيزة استمرار النظام الدميقراطي واستقراره .ولذلك
ُمنح ،ومل يَغتصب ،منذ تكوينه عىل أسس بريوقراطية مهنية ،وليس
عىل أسس سياسية نفعية ،قد ًرا عاليًا من االستقاللية والحصانة لض ّخ
وخصوصا عندما
القدرة فيه عىل مواجهة رغبات السياسيني ونزواتهم،
ً
تكون جامحة .هذا ال يعني عىل اإلطالق أن هذه البريوقراطية مستقلة
عن السياسيني ،وال تأمتر بأوامرهم .بل هي تابعة ،ولكن ليس لهم عىل
نحو شخيص ،وإمنا للدولة التي يقسمون عىل الوالء لها عند إشغالهم
وخصوصا يف املراتب العليا منها(.((8
لوظائفها،
ً
وال ميكن يف هذا السياق قبول ادعاء أن هذا الجهاز البريوقراطي
رصف مثل كتل ٍة واحدة ،عىل األقل؛ ألن مجموع موظفيه،
ُمس ّيس ويت ّ
وهم كُرث ،ال ميكن أن يكون من لون سيايس واحد ،وعىل رأي سيايس
مو ّحد ،فليس عىل هذا األساس يتم انتقاء املوظفني وتوظيفهم( .((9ويف
الحصيلة ،ال توجد مؤامرة تُحاك ضد السلطة السياسية عندما يقوم
أصل ،وهو حامية األداء الحكومي
هذا الجهاز بأداء الدور املناط به ً
من التدخالت السياسية .فالسياسة لها مستواها ووظيفتها املح ّددة يف
يختص بوظيفته املح ّددة بتنفيذ
اتخاذ القرارات ،والجهاز البريوقراطي ّ
(((9
هذه القرارات؛ بحيادية ،ووفق أفضل االعتبارات املهنية املرعيّة  .هذا
ال يعني ،بالطبع ،عدم وجود آراء ورغبات وتطلعات سياسية فردية
داخل هذا الجهاز التنفيذي ،أو أ ّن العالقة بني املستويني ،السيايس
والتنفيذي ،مثالية وسلسة دامئًا ،بل يشوبها التوتر يف معظم األحيان،
ولكنه يكون ُمسيط ًرا عليه يف أغلب األحيان ،وينفجر يف أحيان؛ كام هي
حال عالقة الرئيس ترامب ببريوقراطية واشنطن حال ًيا .لذلك فإن ما
عب عن هذا االنفجار ،ولكنه
شهدته بداية عهده من موجة ترسيبات يُ ّ
(((9
ال يدل عىل وجود دولة عميقة تنشط داخل أروقة املؤسسات ؛ إذًا،
ال يوجد أدىن دليل عىل أنها جاءت نتيجة قرا ٍر مو ّحد ٍ
وجهد منظّم ،بل
إنها جاءت غالبًا من جانب أفرا ٍد ال تربطهم ببعضهم صلة ،سوى القلق
العام من توجهاته واستهدافه املستمر ملؤسساتهم(.((9
88 Michaels, "Trump and the 'Deep State'," p. 53.
89 Friedman.
90 Ashford; Ingber.
91 Clark.
92 Paul R. Pillar, "America Has No Deep State," The National Interest,
15/2/2018, accessed on 29/8/2018, at: https://bit.ly/2Chy7jo
93 Dov S. Zakheim, "Think There's a Deep State? Take a Look at
Turkey," The National Interest, 18/2/2018, accessed on 29/8/2018, at:
https://goo.gl/7xU2Sf
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أما االستثناء الثاين ف ُيخرج الدول غري الدميقراطية ،أو التي ال تزال
تحول دميقراط ًيا ،ويوجد فيها هيمنة للجيش عىل مجرى
ً
تشهد
الحياة السياسية ،من انطباق مفهوم الدولة العميقة عليها .فظاهرة
وخصوصا يف الفرتة ما بني الخمسينيات
تدخّل الجيش يف السياسة،
ً
والسبعينيات من القرن املايض ،يف دول ما كان يُسمى "العامل الثالث"
الحديثة االستقالل ،ظاهرة معروفة ومدروسة باستفاضة( .((9فالجيش
خصوصا يف فرتة االستقالل األوىل يف تلك الدول،
كان دامئًا ُيثّل،
ً
املؤسسة األكرث متاسكًا ،نظ ًرا إىل هرمية تنظيمه وبريوقراطيته ،واألكرث
انفتا ًحا للحراك االجتامعي؛ وذلك عىل قاعدة فتح املجال ألفراد
من طبقات مختلفة لالنتساب إىل صفوفه ،والتعامل معهم مبساواة
قوامها االعتامد عىل الكفاءة والخربة .ث ّم إ ّن الجيش كان هو املؤسسة
األكرث كفاءة واألحدث ،مقارن ًة باملؤسسات األخرى يف تلك البلدان،
نظ ًرا إىل االهتامم بإعداده و ُمعداته؛ لكونه ميثّل عنوان سيادة الدولة
واستقالل البالد .لذلك كانت النظرة إىل الجيش داخل تلك الدول
نظرة إيجابية تفاؤلية ،وكان يُعترب "امل ُخلّص" من االستعامر ،وإرث
االستعامر ،والطبقة السياسية التقليدية ،وخاص ًة إن كانت ُمتّهمة
وتول
بالفساد؛ ومن ث ّم كان تدخله يف السياسة ،وقيامه باالنقالبات ّ
السلطة ،أم ًرا مقبولً  ،بل مرغوبًا فيه ،يف العديد من الدول.
مع مرور الوقت ،تفاوت استقرار النظم السياسية من دولة إىل أخرى،
واختلفت درجة تدخّل الجيش يف السياسة تب ًعا لذلك .فهناك دول
كامل من نطاق الحلبة السياسية،
استطاعت تحييد الجيش وإخراجه ً
ليصبح جيشً ا مهن ًّيا ،مهمته الدفاع عن البالد عند الحاجة ،بينام
متكنت دول أخرى من تحقيق ذلك جزئ ًيا ،وفشلت أخرى .يف املنطقة
العربية ،عىل سبيل املثال ،ت ّم تحييد الجيش يف تونس أكرث منه يف
مرص والسودان والجزائر .وتقلّص الدور السيايس للجيش يف تركيا اآلن
عم كانت عليه الحال حتى مطلع القرن الحادي والعرشين .وكذلك
ّ
هي الحال يف دول عديدة يف أمريكا الالتينية وأفريقيا.
ليس مالمئًا ،أو مفي ًدا لألهداف املعرفية ،يف مجال دراسة النظم
السياسية املقارنة ،اعتبار أ ّن تدخّل الجيش يف السياسة أم ٌر ينضوي
رسا ،وال ينطوي عىل
تحت مظلة الدولة العميقة .فهذا التدخل ال يت ّم ً
مقبول من
ً
مؤامرة ،بل هو أمر معروف ومكشوف  -حتى إن مل يكن
دعاة الدميقراطية ومؤيدي الدولة الدميقراطية  -وليس يف حاجة إىل
التذ ّرع بـالدولة العميقة لتغطيته أو تربيره .وليك يتم فهم العملية
السياسية يف مرص وباكستان والسودان وتركيا ،ودول عديدة أخرى،
ال ب ّد من دراسة الدور الذي يؤديه الجيش بخصوص السياسة فيها.
94 Mackubian Thomas Owens, "Civil-military Relations," Oxford
Research Encyclopedia of International Studies, November 2017, accessed on
28/8/2018, at: https://bit.ly/2oDmrhr
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أما كيفية الح ّد من هذا التداخل والتدخّل فيصبح موضو ًعا آخر له
تغي الثقافة السياسية السائدة يف هذه الدول ،ومتتني
عالقة بكيفية ّ
الحياة الدميقراطية فيها ،وتعزيز الحكم املدين يف البالد .باختصار ،إخراج
الجيش من العملية السياسية يف دولة ال يتعلق بكيفية إنجاح التح ّول
الدميقراطي فيها ،وال يفيد فيه االستسالم الدعاء وجود دولة عميقة
ال ميكن إزاحتها أو زحزحة مكانتها وتأثريها؛ ما يعني االستسالم لألمر
الواقع ،وتكريس استمرار هيمنة الجيش عىل الحياة السياسية يف البالد.
إذا تم األخذ باالستثنا َءين ،يتقلّص مفهوم الدولة العميقة تلقائ ًيا
"مرسبي" ،أحدهام ميكن أن يكون مفي ًدا ،أما الثاين
ليبقى له أحد
ْ
فسيبقى ضا ًّرا بالحقل املعريف للعلوم السياسية .املرسب األول هو
االتجاه نحو استمرار التفتيش عن وجود تحالفات خف ّية ألفراد ،وليس
رسية ،قد ترتبط بعامل الجرمية امل ُنظّمة؛
ملؤسسات ،لتكوين شبكات ّ
وذلك بهدف التأثري يف مجرى الحياة السياسية يف الدولة .ميكن أن
يكون هذا االتجاه مفي ًدا يف مجال "دراسة الحالة" فقط ،أي دراسة
كل دولة عىل حدة؛ لكون هذا النوع من الدراسات يهتم بالبحث
يف التفاصيل ويق ّدم كث ًريا من املعلومات .ولكن دراسة الحالة تبقى
مجالً معرف ًيا مق ّي ًدا ومح ّد ًدا ،وال يُسعف يف تطور إمكان التعميم
واستنباط النظريات يف السياسة املقارنة.
أما املرسب الثاين ،فهو استمرار استخدام التربير القائم عىل نظرية
املؤامرة ،ومفاده أ ّن هناك دامئًا شيئًا سيِّئًا يحدث يف الخفاء ،وإسقاط
ذلك عىل جميع الدول ،ويف كل الحاالت واألحوال .وعىل الرغم من أن
هذا االتجاه تعميمي ،فإنّه ال ميكن أن يكون مفي ًدا؛ ذلك أنه ال يتضمن
أي قدرة تفسريية .ولذلك ،فإن استخدامه بهذه الطريقة ال ميكن أن
يضيف نوعيًّا إىل حقل املعرفة يف مجال دراسة النظم السياسية املقارنة.
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صـدر حديـ ًثا

تأليف :مجموعة مؤلفين

الثورات العربية :عسر التحول الديمقراطي ومآالته

ضمن سلسلة دراسات التحول الدميقراطي ،صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات كتاب الثورات العربية :عرس التحول الدميقراطي ومآالته ،وقد تضمن بحوث ًا
قُدمت يف مؤمتر "خمس سنوات عىل الثورات العربية :عرس التحول الدميقراطي ومآالته"،
الذي عقده املركز يف بريوت خالل  الفرتة  23-21كانون الثاين /يناير  ،2016بالتعاون مع
معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية  -الجامعة األمريكية .يضم الكتاب
ومفهرسا) ،أربعة أقسام :شهادات وقراءات من واقع
( 880صفحة بالقطع الوسط ،موثقًا
ً
التجربة الثورية العربية ،وإعادة قراءة الثورات العربية وتحوالتها ،ومأزق الدولة التسلطية
يف تجربة الثورات العربية ،والتحوالت االجتامعية – السياسية ،وفيها  26بحثًا.
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العالقات الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق
The Transnational Shiism and the Nation-State in Iraq

تتنــاول هــذه الدراســة الروابــط الشــيعية فــوق الوطنيــة فــي الحالــة العراقيــة ،وتأثيرهــا فــي
ديناميــات العالقــة بيــن المرجعيــة الدينية الشــيعية والدولة الوطنيــة ما بعــد الكولونيالية.
وتبحث الموضوع من زاوية الدراسات فوق الوطنية ،لتجادل بأن الدولة الوطنية ّ
مثلت تحد ًيا
للطابع فوق الوطني للسلطة الدينية الشيعية؛ ما أطلق نزاعات بين الطرفين .وما بعد عام
أن ضعــف الدولة الوطنية في
 ،2003تبلــورت أطــر عالئقيــة جديدة بين االثنين .وترى الدراســة ّ
العــراق والمشــرق العربــي أفضى إلــى نمو تأثير الشــبكات فــوق الوطنية المتمحــورة  -في
الحالــة الشــيعية  -حــول المشــروع اإلســامي الحركــي الــذي تقــوده إيــران .وتســتنج أن
االســتقطابات الشــيعية البينية تتجــه نحو التنافس بين الشــيعوية الحركيــة المدعومة من
طهــران ،والقوى التي تتماهى أكثر مع مشــروع إعادة تشــكيل الدولــة الوطنية ،وأن العنصر
فــوق الوطنــي يســتثمره المتنافســون لتحســين مواقعهــم فــي بنيــة الســلطة الداخليــة
العراقية.
كلمــات مفتاحيــة :العــراق ،الدراســات فــوق الوطنيــة ،المؤسســة الدينيــة الشــيعية،
الدولة الوطنية.
This study deals with transnational Shiism and the dynamics of relations between
the Shiʿi religious establishment and the post-colonial state in Iraq. It sheds light
on two aspects of transnational Shiism. First, the evolution and internal dynamics
of religious authority, especially in terms of adapting its transnational domain to
the Iraqi national context. The study argues that the relationship between Shiʿi
religious establishment and the state was often characterized by tension, as the
state sought to consolidate its power within its borders. Yet, after 2003, the nature of
relations between the two has significantly changed, leading to new configurations
of authority. Second, the increasing polarization between activist transnational
Shiism, which is today led by the Iranian state, and Iraq-centric Shiism became a
key factor in shaping power relations in post-2003 Iraq.
Keywords: Iraq, Transnationalism, Shiism, The Nation-State.
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مقدمة
تناقش هذه الدراسة عالقة التحالفات الشيعية "فوق الوطنية"
بالديناميات والرصاعات الداخلية التي شهدتها الدولة الوطنية يف
العراق .وتحاول أن تسلّط الضوء ،مفاهيم ًيا وتحليل ًيا ،عىل البعد فوق
الوطني للتش ّيع ،مبا هو هوية دينية مقرتنة مبؤسسات وتقاليد سابقة
ّ
بوجودها الدول َة الوطنية الحديثة ،ومبا هو مظلة لعقيدة سياسية
وتحالفات اجتامعية  -سياسية تط ّورت يف العقود األخرية لتتحول
بالتدرج إىل فاعل جيوسيايس.
(((

وتحاول الدراسة أيضً ا استيعاب الطابع املركّب للعالقة بني الهوية
الشيعية والدولة الوطنية ،فهي مل تكن دامئًا عالقة ٍ
نقض مطلقة،
بل كانت عالقة تك ّيف أيضً ا ،ويف بعض األحيان عالقة متا ٍه ،بحسب
السياق املكاين والزماين وطبيعة استقطاباته .ولذلك ،تبدأ الدراسة،
"الوطني"
يف مبحثها األول ،مبناقشة مفاهيمية ونظرية للعالقة بني
ّ
الوطني" ،ث ّم تنتقل يف املبحث الثاين إىل مناقشة التش ّيع من
و"فوق
ّ
حيث هو هوية فوق وطنية ،مع الرتكيز عىل املؤسسات الدينية
وكيفية تعاملها مع وجود الدولة الوطنية يف العراق الحديث ،يف حني
يستكمل املبحث الثالث هذا النقاش مبعالجة صعود التيار الشيعي
الحريك داخل املؤسسة الدينية ويف الفضاء االجتامعي  -السيايس
الشيعي .ويف املبحث الرابع ،تركز الدراسة عىل مرحلة ما بعد عام
 ،2003التي أفضت إىل بروز الظاهرة السيستانية تعب ًريا عن عالقة
مغايرة بني املرجعية الدينية والدولة الوطنية .ويف املبحث الخامس
واألخري ،تناقش الدراسة االتجاهات والديناميات الراهنة يف العالقة
بني الشيعوية السياسية فوق الوطنية والدولة الوطنية.
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أ ّن ضعف الدولة الوطنية يف
العراق واملرشق العريب ،املقرتن بأزمة رشعية تتعلق باألسس التي
تشكّلت منها تلك الدولة ،وبأمناط الحوكمة التي اعتمدتها يف العقود
واألعوام املاضية ،أوجد فراغات يف السلطة وأزمات هوياتية ،خلقت
سياقًا مواتيًا لنم ّو مرشوعات بديلة قامئة عىل روابط فوق وطنية،
إثنية أو دينية أو مذهبية ،صارت هي نفسها تُع ّمق ضعف الدولة
والسنية
الوطنية .وشهدنا يف األعوام األخرية صعود النزعات الشيعية ُ
والكردية فوق الوطنية .وعىل الرغم من أ ّن تلك االتجاهات طرحت
تجسداتها ،بصيغة تص ّورات ملا ينبغي أن تكون عليه
نفسها ،يف بعض ّ
السنية
الدولة الوطنية ،وليس بصيغة النقض التا ّم لها ،بل إ ّن الحالتني ُ
والشيعية تجسدت َا أحيانًا يف شكل رصاع عىل الرسدية الوطنية ،فإ ّن
تلك االتجاهات ،يف وضع استقطاب طائفي إقليمي ،أخذت تتجه نحو
الوطني" ،وهو محاولة ترجمة لِام يعرف يف اللغة
 1اخــرت استعامل تعبري "فوق
ّ
اإلنكليزية بـ .Transnational

خيارات يستعيص يف ظلّها تكريس سلطة الدولة الوطنية ورشعيتها
بحدودها الراهنة.

أو ًلا :فوق الوطني /معالجة نظرية
شهد حقل الدراسات فوق الوطنية((( Transnational Studies
انتعاشً ا يف العقود الثالثة األخرية مع منو تأثري الفاعلني العامليني غري
الدولتيني ،مثل الرشكات املتعددة الجنسية ،ث ّم مع تسارع ديناميات
العوملة والهجرة وما ترت ّب عىل ذلك من ظواهر جديدة؛ من بينها
منو التواصالت فوق الوطنية بني األفراد والجامعات ،وتط ّور التعبريات
السياسية واالجتامعية لهويات وتحالفات فوق وطنية .وبوج ٍه عا ّم،
هنالك اتفاق عىل أ ّن مفهوم "فوق الوطنية" Transnationalism
يشري إىل "الروابط والتفاعالت التي تربط األفراد واملؤسسات عرب
حدود الدولة الوطنية"((( .وهناك من مييل إىل تعريفها تعريفًا أكرث
تحدي ًدا ،بوصفها "التبادل املتسارع عرب الحدود الوطنية للمعلومات
وقوة العمل و(الثقافة) ورأس املال ،من خالل فاعلني غري دولتيني
وبطريقة تتحدى تلك الحدود والعالقات بني الــدول ،أو تُعيد
صياغتها"(((.
نتيج ًة لهيمنة النظريات املتمركزة حول الدولة الوطنية يف الحقلني
السيايس والقانوين ،طغت النظرة إىل "فوق الوطني" بوصفه تحديًا
مفاهيم ًيا وسياس ًيا وقانون ًيا .فهو من جهة ،يتحدى الفهم الكالسييك
للسيادة القائم عىل سيطرة الدولة وإرشافها عىل التفاعالت الرئيسة
مع محيطها الخارجي ،وعىل نح ٍو خاص التبادالت ذات الطابع
السيايس أو املايل أو العسكري ،ما يك ّرس احتكار الدولة الوطنية
للسلطة السياسية يف داخل حدودها .وهو من جهة أخرى ،ميثّل
يعب عن منظومة العالقات
تحديًا لـ "الدويل" International؛ الذي ّ
بني الدول ،بوصفها الوحدات "الرشعية" الرئيسة للنظام الدويل.
 2حاولت الدراسة تج ّنب الخوض يف نقاش مط ّول بشأن مفهوم "الوطنية" الذي غالبًا ما
تناولت ،باستفاضة ،الفرق بني املفهومني والخلل الناتج من
يختلط مبفهوم "القومية" .وقد
ُ
تعب عن هوية الدولة ،مبا
الخلط بينهام يف موضع آخر ،عادًّا أ ّن "الوطنية" يف منطقتنا صارت ّ
عب مفهوم القومية عن هوية "فوق وطنية"
هي كيان جغرايف  ،Territorial Stateيف حني ّ
أعب عن كيان الدولة القامئة يف
تعكس ما يسمى Ethno-Nationalism؛ لذلك ،اخرتت أن ّ
العراق بأنه "دولة وطنية" .ملزيد من التفصيل ،انظر:
Harith al-Qarawee, Imagining the Nation: Nationalism, Sectarianism and
Socio-Political Conflict in Iraq (London: Rossendale, 2012); Anthony
Smith, National Identity (England: Penguin Books, 1991); Liah Greenfeld,
Nationalism: Five Roads to Modernity (USA: Harvard University Press, 1999).
"3 Steven Vertovec, "Conceiving and Researching Transnationalism,
Ethnic and Racial Studies, vol. 22, no. 2 (1999), pp. 447-462.
4 Elizabeth Olson and Rachel Silvey, "Transnational Geographies:
Rescaling Development, Migration, and Religion," Environment and
Planning, vol. 38 (2008), pp. 805-808.

دراسات
العالقات الشيعية فوق الوطنية والدولة الوطنية في العراق

تصاعد يف العقدين األخريين االهتامم بالفاعلني غري الدولتيني
 Non-State Actorsكقوة جديدة جديرة بالدراسة ،وال سيام
يف الدول التي تشهد رصاعات داخلية ويتسم كيان الدولة فيها
بالضعف .ويف وقت اتجه التنظري الحديث إىل ابتكار مفهوم السيادة
املركبة  Hybrid Sovereigntyلإلشارة ،عىل نح ٍو أسايس ،إىل الدور
الذي تؤديه املنظامت الدولية يف صوغ شكل الحوكمة ،يف السياق
النيوليربايل السائد منذ نهاية الحرب الباردة تحدي ًدا ،أضاف ظهور
فاعلني محليني أو فوق وطنيني ينافسون الدولة يف سلطتها داخل
حدودها ،أو يشاطرونها إيّاها ،مزي ًدا من التعقيد للمفهوم ،وبات
يتحدى بطريقة أكرث جذري ًة املفاهيم الويستفالية الكالسيكية
للسيادة((( .ويف اآلونة األخرية ،ومع تطور النظريات االجتامعية عن
الهوية ،برز اتجاهان؛ أحدهام انتقل من املنظورات املتمركزة حول
الدولة إىل املعالجة املتمركزة حول املجتمع ،وتحدي ًدا الفضاءات
املحلّية وتفاعالتها ،واآلخر عالج التفاعل بني الدولتي وغري الدولتي،
الوطني وفوق الوطني ،من خالل رؤية دينامية تركز عىل بعد
التفاوض والرصاع والتعايش بني الهويات ،من دون أن يراها بصيغة
النقض املتبادل يف معادلة صفرية حا ّدة(((.
يف كتابه املتعلّق بالسيادة يف املنطقة العربية ،يذهب جوخان باجيك
إىل أ ّن عالقات الدولة باملجتمع يف العامل العريب تربز منوذج السيادة
املركّبة ،بسبب عدم التناسق بني النموذج الويستفايل للدولة الوطنية
الذي فرضته املرحلة الكولونيالية عىل املنطقة ،والبنى االجتامعية
والسياسية األهلية .ولذلك ،يقرتح التخيل عن النموذج الويستفايل
يف مقاربة قضية السيادة يف املنطقة العربية ،ألنه ال يتوافق مع
بديل منهجيًا من السيادة املركبة التي
الحقائق االجتامعية ،ويقرتح ً
تقبل التعايش والتزامن بني والءات تاريخية ،ق َبلية أو إثنية أو دينية،
والصيغة القانونية للدولة الحديثة(((.
وعىل نحو أكرث تحدي ًدا ،يرى متيم الربغويث أ ّن هناك تباي ًنا بنيويًا
بني املنظومة الثقافية للمجتمعات العربية ،وكياناتها الجيوسياسية
َ
االفرتاق
(الدول الوطنية ما بعد الكولونيالية) .وك ّرس هذا التباي ُن
5 Shahar Hameiri, Governing Borderless Threats: Non-Traditional Security
and the Politics of State Transformation (Cambridge: Cambridge University
Press, 2015); Sara Fregonese, "Urban Geopolitics 8 Years On: Hybrid
Sovereignty, the Everyday, and Geographies of Peace." Geography Compass,
vol. 6, no. 5 (2012), pp. 290-303.
6 Thomas Risse-Kappen, "Introduction," in: Thomas Risse-Kappen
(ed.) Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic
Structures and International Institutions (Cambridge: Cambridge University
Press, 1995).
7 Gokhan Bacik, Hybrid Sovereignty in the Arab Middle East: The Cases of
Kuwait, Jordan, and Iraq (New York: Palgrave Macmillan, 2008).
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بني مفهو َمي الدولة واأل ّمة((( .ولكن مثل هذه القراءة ،التي قد
تتأثر مبواقف أيديولوجية مسبقة ،تطمس الفوارق بني إشكاليات
تشكل الدولة الوطنية وتلك الناتجة من اخفاقات عمليات بناء
األمة .وبعبارة أدق ،ال ينبغي االنسياق إىل تصور حتمي بأن الدولة
الوطنية مرشوع فاشل بسبب أصل نشأتها (وهذه املسألة أكرث
املبسطة عنها) وتجاهل أكرث من قرن من عمر
تعقي ًدا من التصورات ّ
تلك الدولة ،وما أنتجه من شعور باالنتامء إليها ،حتى وإن مل يُرتج َم
ذلك الشعور دامئًا باندماج مجتمعي واتفاق عىل قيم كربى تحكم
املجتمع السيايس الوطني .وإذا كان إيرنست غيلرن يرى أ ّن الدولة
 األ ّمة ظهرت تجسي ًدا لوضع "تطابقت فيه الهوية الثقافية معالحدود السياسية"((( ،فإنّها  -بهذا املعنى  -نتاج للتطور التاريخي
الخاص بأوروبا ،ولتحوالت سوسيولوجية وجيوسياسية متخّض عنها
هذا التطور .فاأل ّمة مبعناها الحديث ،من منظور غيلرن ،هي نتاج
للحداثة ،ولتجذّر آلياتها اجتامعيًا ،وللتحوالت التي أفرزتها ثقافيًا،
وهو ما مل يُن َجز بشكل نهايئ يف املجتمعات العربية .وقد أسهمت
العوملة وتسارع الديناميات فوق الوطنية ونهاية الدولة التحديثية
(التي تحولت ،يف الغالب ،إىل مرشوع تسلطي مريايث) يف انتكاسات
عمليات بناء األمة.
يحيلنا مفهوم الدولة  Stateيف اللغة الالتينية إىل حالة تتّسم بالثبات،
أي بنوع من الرسوخ وشكلٍ من االتصاف( ،((1وهو ما ال يضمره
مفهوم الدولة يف اللغة العربية املشتق من الجذر "د و ل" .فهذا
الجذر يعكس حال ًة متغري ًة وتداولً زمن ًيا .ونقرأ يف لسان العرب ما
يأيت" :الدولة بالفتح يف الحرب أن تدال إحدى الفئتني عىل األخرى.
يقال كانت لنا عليهم الدولة ،والجمع الدول والدولة بالض ّم يف املال.
يقال صار الفيء دول ًة بينهم يتداولونه مر ًة لهذا ومر ًة لهذا [ ]...وقال
الزجاج الدولة اسم اليشء الذي يتداول ،والدولة الفعل واالنتقال
من حال إىل حــال"( .((1ويستخدم الربغويث هذا التباين يف الجذر
اللغوي ليشري إىل االفرتاق يف األصل الثقايف بني "الدولة" و"األ ّمة" يف
املجتمعات العربية .فالدول قد تقوم وتنهض وتغلب ،أو تضعف
ومتوت ،لكن األ ّمة أكرث ثباتًا ،وإليها تتجه الوالءات النهائية للناس.
من هنا ،ناد ًرا ما حاولت حكومات املنطقة وحركاتها السياسية تشييد
8 Tamim Al-Barghouti, The Umma and the Dawla: The Nation-State and
the Arab Middle East (London: Pluto Press, 2008).
9 Ernest Gellner, Culture, Identity and Politics (Cambridge: Cambridge
University Press, 1987).
 10اشتق املفهوم من الكلمة الالتينية  Statusالتي تحيل عىل "وضع ،أو شكل من أشكال
الوجود ،أو موقع ،أو منزلة" ،انظر:
Online Etymology Dictionary: http://bit.ly/2oRaQNh
 11لسان العرب ،مادة "د و ل" ،انظرhttp://bit.ly/1LCxdvV :
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رشعياتها عىل أساس الوالء للدولة أو لهويات؛ كاأل ّمة العراقية ،أو
السورية ،أو األردنية ،بل إ ّن كربى الحركات السياسية يف التاريخ
ما بعد الكولونيايل يف املنطقة ب َنت أيديولوجياتها عىل فضاءات ثقافية
أوسع من الدولة ،مثل "األ ّمة العربية" و"األ ّمة اإلسالمية" ،و"األ ّمة
الكردية"( .((1ث ّم إ ّن عودة دولتني من أكرث دول املنطقة رسوخًا (إيران
وتركيا) إىل تب ّني رسديات ثقافية تدمج بني الوالء الوطني واألخ ّوة
اإلسالمية ،تدفع إىل استنتاج أ ّن الوالء الخالص للدولة الوطنية ما زال
عاج ًزا عن تحقيق اإلشباع األيديولوجي والتامهي الهويايت؛ أي ما
افرتضته نظرية التحديث الكالسيكية القامئة عىل فكرة مفادها أ ّن
الدولة ميكنها أن تقود عملية تحديث وعلمنة ،وأ ّن هذه العملية
تفيض يف النهاية إىل ظهور دولة – أ ّمة ،باملعنى الحديث.

من أجل ذلك ،مل تكن الوالءات فوق الوطنية ،يف منظور أتباعها ،انحرافًا
عن الوالء الوطني ،بل التزا ًما مبا يُعتقد أنّه والء أسمى يعكس "الهوية
الحقيقية" لشعوب املنطقة .فأه ّم أيديولوجيتني أث ّرتا يف صوغ أفكار
الهوية وتعبرياتها السياسية يف املرشق العريب كانتا "القومية العربية"
و"اإلسالم السيايس" .وانطلقت كلتا األيديولوجيتني من موقف الرفض
لإلرث الكولونيايل ،وقيام االستعامر بتفكيك املنطقة وإيجاد كيانات
مصطنعة فيها ،لكنهام افرتقتا يف تحديد "الهوية الحقيقية" لشعوب
املنطقة ،منش َّدتني يف ذلك إىل فهم ماهوي للهوية بوصفها "شيئًا
ثابتًا عرب الزمان" .وذهب القوميون العرب إىل تأكيد الهوية القومية،
وتحدي ًدا عنرص اللغة ،يف حني ذهب اإلسالميون إىل مركزة الهوية
الدينية .وافرتقت األيديولوجيتان يف املوقف من "التحديث والعلمنة"
أيضً ا .ففي وقت ذهب القوميون العرب إىل تب ّني العلمنة ونقد
الوالءات املذهبية والطائفية و"الرجعية الدينية" ،تب ّنى التيار اإلسالمي
موقفًا معارضً ا للعلمنة ،عا ًّدا إياها محاول ًة لتجريد األ ّمة من هويتها
"الحقيقية" و"رسالتها" وإخضاعها ،ثقاف ًيا ،لنموذج مستعار من الغرب.
هنالك بع ٌد آخر متحورت حوله االستقطابات الهوياتية .ففي حني
ذهب بعض التيارات فوق الوطنية إىل تب ّني الرفض الراديكايل
12 Al-Barghouti.

للدولة الوطنية ،والدعوة إىل مرشوعات وحدة سياسية تنهي
الحدود "املصطنعة" التي رسمها االستعامر ،تب ّنت تيارات أخرى
موقفًا أكرث براغامتيةً ،وحاولت التوفيق بني وجود الدولة الوطنية،
بوصفه حقيق ًة سياسيةً ،والوالء للهوية فوق الوطنية ،حيث ال يوجد
تناقض بني االنتامءين عادة .وحاول بعض التيارات القومية العربية
التخل عن املوقف الراديكايل ملصلحة نظرة ترى أ ّن
ّ
واإلسالمية
الوطني والقومي ،أو الوطني والديني ،يكمل أحدهام اآلخر .وميكننا
القول إ ّن تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ،وغريه من التنظيامت
تعب اليوم عن املوقف الراديكايل الذي يرفض االعرتاف
الجهاديةّ ،
بالدولة الوطنية ،وأ ّن التخلص منها ي ُع ّد بداي ًة لبناء مرشوع دولة
"الخالفة" وتوحيد "األ ّمة" .يف حني تتبنى التيارات اإلسالمية الرئيسة
يف تركيا وإيران وتونس والعراق ودول أخرى من دول املنطقة،
املوقف الرباغاميت التوفيقي الذي ال يرى تناقضً ا بني الدولة الوطنية
واإلميان باإلسالم السيايس الحريك .واستند هذا النوع من التوفيقية،
يف غالبية األحيان ،إىل املامرسة ،من دون أن يتأصل أيديولوج ًيا ،عىل
يحل متا ًما إشكالية العالقة بني الدولة الوطنية والهوية الدينية.
نح ٍو مل ّ

ثان ًيا :الهوية الشيعية والدولة
الوطنية في العراق :مراجعة تأريخية
ال يختلف التش ّيع عن باقي الفرق الدينية اإلسالمية من حيث
كونه عقيد ًة فوق وطنية ،أو "الوطنية" (مبعنى أنه ليس مث ّة عالقة
مبارشة لتلك العقيدة بوجود الدولة الوطنية أو بعدم وجودها) .لك ّن
البعد الجدير باملالحظة يف الحالة الشيعية يتعلق بالطبيعة الهرمية
املؤسساتية للتش ّيع ،الناتجة من تط ّوره إىل هوية طائفية متثّل أقلي ًة
يف العامل اإلسالمي ،سعت لتأكيد استقالليتها وحفظ متايزها؛ عرب تطوير
أنساق اعتقادية وطقوسية ومؤسساتية ت ُعيد إنتاج تلك الهوية .وت ُع ّد
املجسد الرئيس ملحاوالت مأسسة الطائفة.
املرجعية الدينية مبنزلة
ِّ
ومن دون الدخول يف التفصيالت التاريخية لتطور املرجعية الدينية
التي تناولها كثري من املؤرخني( ،((1ميكن القول إنّها تعكس محاول ًة ملركزة
السلطة الدينية داخل الطائفة الشيعية ،وتنظيم التواصل بني تلك
السلطة واملريدين ،عىل نح ٍو يسمح بتكوين عالقة تبادلية مستدامة.
ت ُق ّدم السلطة الدينية إىل األتباع ما يحتاجون إليه من توجيه وإرشاد
فقهي وديني ،عرب االجتهاد الديني الذي يقوم به مجتهدون ُمق ٌر
مثل :جودت القزويني ،تأريخ املؤسسة الدينية الشيعية :من العرص البويهي
 13انظر ً
إىل نهاية العرص الصفوي األول (بريوت :دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع)2005 ،؛
وانظر أيضً ا:
Yitzhak Nakash. The Shi'is of Iraq (Princeton: Princeton University
Press, 2013).
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لهم باألعلمية .ويف املقابل ،يق ّدم األتباع الطاعة ،ويدفعون "الحقوق
الرشعية" التي تسمح لتلك السلطة بتمويل نفسها وإدامة تشكيالتها،
وال سيام ما كان معنيًّا منها بالتعليم الفقهي وتوزيع األموال.

شؤون الدولة( ،((1والتحديث  Modernizationالذي يشمل إضعاف
البنى االجتامعية التقليدية ما قبل الحديثة وتفكيكها ،إلقامة فضاء دولتي
ومدين حديث ،عىل أساس نهج تنموي أوامري (من األعىل إىل األدىن).

تط ّور هذا الفضاء التباديل بانتصار املدرسة األصولية عىل اإلخبارية.
وأفىض ذلك إىل تنامٍ للدور االجتامعي – السيايس بالنسبة إىل املرجع
الديني؛ ومن ث ّم انخراطه يف حقل املامرسة السياسية ،سواء كان
ذلك عرب التحالف مع امللك (منوذج الدولة الصفوية) ،أم عرب الصدام
املحدود أو املفتوح مع الدولة (الخميني ومحمد باقر الصدر) ،أم عرب
التعايش الصعب معها (منوذج الخويئ) ،أم عرب قيادتها (منوذج والية
الفقيه يف إيران).

عبت تلك العمليات عن محاولة صناعة فضاء وطني ،تحكمه
باختصارّ ،
الدولة الوطنية ،وتنظّم تبادالته الداخلية وعالقاته الخارجية عىل نح ٍو
يؤدي إىل إضعاف الفضاءات فوق الوطنية وتبادالتها املستقلة عن
الدولة الوطنية ،ما أ ّدى إىل حرمان املرجعية الدينية من موارد مهمة
كانت تأتيها عرب التبادالت فوق الوطنية ،ودفعها إىل التك ّيف مع
رشوط العمل يف بيئة أكرث محدودي ًة من الناحية الجغرافية.

يف مختلف األحوال ،يجب االستدراك باإلشارة إىل أمرين مه ّمني؛
أحدهام أ ّن املأسسة التي حصلت داخل الطائفة الشيعية مل تنت ِه
إىل بناء هرمية مهيكلة ومستقرة كام هي حال املؤسسة الدينية
الكاثوليكية ،بل إ ّن الجدل عىل دور املرجع /املراجع وحدود
سلطاته/م ،وكيفية اختياره/م ،مل يُحسم حتى اليوم ،وأفىض نتيج ًة
لذلك ،إىل االنقسام الراهن بني تيار الوالية املطلقة وتيار الوالية
الخاصة .أ ّما األمر اآلخر ،فمفاده أ ّن "املركزة" التي حصلت داخل
الطائفة وترافقت مع صعود التيار األصويل ،وظهرت – بحسب ما
يجادل زاكريي هرين  -يف ظل عمليات الالمركزة Decentralization
والتفكك التدرجي لإلمرباطوريات الكربى يف املنطقة (العثامنية
والصفوية) يف شكل تيارات "إصالحية" متزج بني الديني والسيايس(،((1
ظل التنافس
مل تؤ ِّد إىل إنهاء التنافس داخل "الطائفة" ،حيث ّ
مثل،
متواصل بني مدرستَي قم والنجفً ،
ً
السيايس والفقهي والجغرايف
أو بني الحركيني والتقليديني ،وتأث ّر الحقًا بظهور الدولة الوطنية من
حيث هي فضاء جيوسيايس يسعى ملركزة بديلة ال تتمحور حول
الهوية الدينية.
بهذا املعنى ،تع ّرضت العمليات التبادلية التي أوجدت فضا ًء عالئق ًيا
غري رسمي يف زمن تفكك اإلمرباطوريات املتعددة القوميات؛ ومن
ث ّم بلورت هوي ًة طائفي ًة تسعى ملأسس ِة نفسها ومركز ِة قرارهاٍ ،
لتحد
كبري بظهور الدولة الوطنية يف العراق وإيران ودول أخرى .وقامت
الدولة الوطنية عىل مرشوع لبناء األ ّمة ،يتمحور حول ثالث عمليات
رئيسة :املركزة  ،Centralizationأي تأكيد سلطة تلك الدولة
يف حدودها اإلقليمية واحتكار العنف الرشعي واإلدارة للمجال
الرسمي  -القانوين ،والعلمنة Secularization؛ ومن ث ّم االنتقال من
مركزية الديني إىل مركزية الوطني وبناء هيكل قانوين وضعي إلدارة
14 Zackery M. Heern, The Emergence of Modern Shiism: Islamic Reform in
Iraq and Iran (London: Oneworld, 2015).

يف الحالة العراقية ،كان االصطدام املبكر بني املرجعية الدينية والدولة
مجس ًدا للرصاع بني رغبة تلك املرجعية
الوطنية ما بعد الكولونيالية ّ
يف تأكيد مركزيتها وحفظ فضائها وضامن استقالليته ،وسعي الدولة
الجديدة لفرض سلطتها يف حدودها املقررة بالتوافقات الدولية.
و ُحسم الرصاع ملصلحة هذه الدولة؛ ألنّها استندت إىل الدعم الدويل
يف مرحلة تشكيل نظام دويل جديد مببادئ تقوم عىل "الدولنة"،
وعىل ع ّد الدولة الوطنية الوحد َة السياسية الرئيس َة لذلك النظام
الــدويل( .((1ويف املرحلة املبكرة ،فرضت تلك النتيجة عىل السلطة
الدينية الشيعية نو ًعا من االنكفاء ،ووضعتها يف موضع دفاعي أمام
النمو الرسيع للفضاء الدولتي والقانوين الوضعي ولتيارات العلمنة
املدعومة من الدولة ،بعد أن دشّ نت الدول ُة الجديدة عه َدها بنفي
كبار املراجع من األصل اإليراين ،وصوغ قانون للجنسية يعقّد حركتهم
وتبادالتهم فوق الوطنية( .((1ويف مرحلة الحقة ،بدأت السلطة الدينية
عمل ّية تطور ،استجاب ًة لهذا التحدي الجديد ،مستثمر ًة االختالالت
االجتامعية  -السياسية الناتجة من سياسات التحديث الرسيع
والفوقي ،ومن عالقات السلطة اإلقصائية التي تط ّورت داخل الفضاء
الدولتي ،واتخذت  -تحدي ًدا  -شكل هيمنة متزايدة من النخب
السنية .وقامت تلك االستجابة عىل عنرصين :أحدهام
العسكرية ُ
 15ملزيد من التفصيل بشأن العلمنة ومفاهيمها ومناذج تطبيقها ،انظر:
Jocelyne Cesari, The Awakening of Muslim Democracy: Religion, Modernity
and the State (Cambridge: Cambridge University Press, 2014); Birol Baskan,
From Religious Empires to Secular State: Three Road to Secularization (New
York: Tylor and Francis, 2014).
 16ميكن مالحظة وعي اإلدارة الكولونيالية بهذا الرصاع من خالل إرصارها عىل التصدي
وعبت غيرتود بيل ،املوظفة السياسية يف اإلدارة الكولونيالية ،عن
ملرشوع املراجع الشيعةّ ،
ذلك يف إحدى مراسالتها؛ حني حذّرت من تح ّول العراق إىل "دولة ثيوقراطية يقودها مجتهد،
رش كبري" ،انظر:
وهو ٌّ
Toby Dodge, Inventing Iraq: The Failure of Nation-Building and a History
Denied (New York: Columbia University Press, 2003), p. 69.
 17بيار جان لويزار" ،الحد الطائفي يف املسألة العراقية" ،يف :مجموعة مؤلفني ،املجتمع
العراقي :حفريات سوسيولوجية يف اإلثنيات والطوائف والطبقات (بغداد /بريوت :معهد
الدراسات االسرتاتيجية  -العراق ،)2006 ،ص .220-209
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رشا للفضاء الديني -
رفض سياسات العلمنة ألنّها مثلت تحديًا مبا ً
االجتامعي املشكّل للمحيط الطبيعي الذي تتحرك املرجعية الدينية
وتعيش فيه .أ ّما العنرص الثاين ،فهو نقد الرشاكة بني الدولة الوطنية
ما بعد الكولونيالية والقوى "الكولونيالية" ،بوصفها الراعي األسايس
لنشوء تلك الدولة بشكلها ونظام عالقاتها الراهن .ومنذ منتصف
القرن العرشين ،بدأت النزعات الحركية يف الظهور داخل املؤسسة
الدينية وبرز مراجع يريدون "إعادة االعتبار" إىل اإلسالم ودوره
املركزي اجتامعيًا ،إىل جانب تحديثه وتقدميه رسدي ًة معارصة عن
الهوية والنظام االجتامعي ،عىل نحو ما فعل محمد باقر الصدر(.((1
ظلّت سامت الطابع فوق الوطني ،أو املتعدد الجنسيات ،تطبع
املؤسسة الدينية يف النجف ،مع عودة بروز املراجع الكبار من
أصل إيراين ،مثل أيب القاسم الخويئ وعبد األعىل السبزواري وعيل
السيستاين ،واستمرار تدفق طالب من إيران وبلدان أخرى للدراسات
الدينية ،عىل الرغم من "التسفري" أو التضييق املنتظم الذي مارسه
نظام البعث إزاءهم بعد عام  .1968ترى إيلفاير كوربوز يف دراستها
الشبكات العائلية فوق الوطنية للمراجع الشيعة ،أ ّن املرجع أصبح
يتحرك كفاعل عابر الدولة ،يستجيب يف تفاعالته االجتامعية لحاجات
املجتمع الديني ،ال املجتمع الوطني ،لكنه مضطر؛ بالنظر إىل وجوده
الطبيعي يف دولة وطنية ،وحاجته إىل التعامل مع سلطات لدول
وطنية يف أماكن وجود املريدين ،إىل التعامل والتك ّيف مع املحددات
التي يوجدها هذا الوجود ،وإىل صوغ شبكاته عىل نح ٍو يسمح لها
بالبقاء والعمل .فهي ترى أ ّن الشبكات العابرة الدولة الوطنية تتغري
وتتقولب من خالل التجربة املحلية( .((1تشري كوربوز أيضً ا إىل أهمية
الطريقة التي يدير بها املراجع مواردهم ،وتحدي ًدا كيفية توزيع
رئيسا يف صوغ شبكاتهم .ففي حالة
رصا ً
أموال الخُمس ،بوصفه عن ً
عائلة الخويئ ،كان إلنشاء مؤسسة الخويئ ومرشوعات خريية أخرى
دور كبري يف إدامة شبكة التعاضدات التي نشأت حول املرجع خالل
حياته ،ويف تحويل تلك املؤسسة إىل فاعل رئيس يف العملني السيايس
والديني الشيعي أيضً ا.
مهم يف تحديد
ث ّم إ ّن للنشاطات التي تنفق فيها هذه األموال دو ًرا ً
إرث املرجع واتجاهات أرسته ومكانتها املستقبلية .وهنا ،تكون
املقارنة بني عائلتَي الخويئ والحكيم مفيدةً ،وميكنها أ ّن تيضء جوانب
خصوصا
مهم ًة عىل خيارات الطبقة الدينية الشيعية وسياساتها،
ً
بعد وفاة املرجع .ففي وقت انخرط أبناء املرجع الحكيم يف العمل
امللط ،تجديد الفقه اإلسالمي:
 18لالستفاضة يف مرشوع محمد باقر الصدر ،انظر :شبيل ّ
محمد باقر الصدر وشيعة العامل (بريوت :دار النهار.)1998 ،
19 Elvire Corboz, Guardians of Shi'ism: Sacred Authority and Transnational
Family Networks (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015).

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

السيايس املعارض (محمد مهدي الحكيم ومحمد باقر الحكيم) ،إىل
ح ّد قيادة تنظيم سيايس (املجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق)،
وكان من أه ّم القوى السياسية الشيعية ،تركّز نشاط الشبكة العاملية
فوق الوطنية للخويئ – مع بعض االستثناءات  -عىل العمل الخريي
ورعاية حزمة مرشوعات واسعة يف أوروبا وآسيا وإيران واملنطقة
العربية .ويكمن الفرق يف نظر كوربوز يف عاملَني ،يتمثل العامل األول
يف أ ّن املرجع محسن الحكيم كان مرج ًعا عربيًا ،ومن ث ّم ،مل تكن
لديه صالت واسعة يف إيران وبني املجتمعات الشيعية غري العربية،
عىل الرغم من تجربة ابنه محمد مهدي يف باكستان ،يف حني كان
األصل اإليراين للخويئ مم َّر عبور لبناء صالت واسعة .وانعكس ذلك
ُ
ظل الشأن
عىل اهتاممات األبناء وخياراتهم املستقبلية .ففي وقت ّ
السيايس العراقي محوريًا يف نشاط أرسة الحكيم ،مل تكن لجناح
مه ّم من أرسة الخويئ اهتاممات عراقية .أ ّما العامل الثاين ،فيمكن
استنتاجه من عرض الباحثة لطبيعة عالقة املرجعني وأبنائهام بالدولة
يف العراق؛ ذلك أ ّن اصطدام الحكيم بنظام البعث ،وانفتاحه بعض
الوقت عىل حزب الدعوة واإلسالم السيايس الحريك  -إىل ح ّد أ ّن اثنني
من أبنائه كانا من مؤسيس الحزب  -ح ّد َدا طبيعة الدور املستقبيل
لهؤالء األبناء الذين انتقلوا إىل املنفى ليقودوا العمل السيايس
الشيعي املعارض للنظام .ويف املقابل ،كان خيا ُر الخويئ مهادن َة
السلطة وعدم االصطدام بها .ومن ث ّم ،عمل عىل تطوير شبكاته
الدينية واملالية يف اتجاه عدم التورط املبارش يف السياسة ،بوصف
ذلك إسرتاتيجي ًة للبقاء(.((2

ً
ثالثا :التشيّع الحركي والدولة الوطنية
بدأت املؤسسة الدينية ،منذ ستينيات القرن العرشين تحدي ًدا ،تنقسم
بطريقة أعمق ،بني التيار الحريك والتيار املسمى عاد ًة "التقليدي"؛ أي
الذي ال مييل إىل االنخراط املكثف يف النشاط السيايس .وعىل الرغم
من أ ّن هذا االنقسام مل يكن دامئًا نتيجة خالف فقهي وأيديولوجي ،بل
حتّمته أحيانًا أوضاع حكمت خيارات رجال الدين ومامرساتهم ،فإنّه
ح ّدد ،عىل نح ٍو أو آخر ،طابع االستقطابات الشيعية الداخلية ،وأث ّر
كث ًريا يف العالقة بني االنتامء الشيعي فوق الوطني والدولة الوطنية.
لك ّن هذا االنقسام اقرتن بانقسام آخر داخل املدرسة األصولية ،بني
ت ّيار مييل إىل نهج حريك راديكايل ،مثّله عىل نح ٍو خاص الخميني ،وت ّيار
آخر مييل إىل نهج محافظ ،من دون مامنعة يف االنخراط السيايس
وعب
املحدود ،ومثّله محسن الحكيم ،ومن ث ّم الخويئ والسيستاينّ .
الخالف بني التيارين عن فلسفتني سياسيتني ،رمبا وجدتا أفضل
20 Ibid.
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تجسيد لهام يف الحوار الذي دار بني الخميني والحكيم حول املوقف
وتجسدت فيه بعض معامل النزعة الثورية التغيريية
من نظام الشاه،
ّ
ّ
والشك يف الحلول الثورية لدى
لدى الخميني ،وامليل إىل املحافظة
الحكيم ،من دون أن ننىس أ ّن اختالف عالقتهام بنظام الشاه (انخرط
الخميني يف رصاع مفتوح مع الشاه ،يف حني كان الحكيم يحظى
بدعمه) أدى دو ًرا يف تشكيل مواقفهام السياسية(.((2
السني الذي شهد ظهور حركات سياسية  -مثل
عىل غرار اإلسالم ُ
حزب التحرير واإلخوان املسلمني والتنظيامت السلفية الجهادية -
اتخذت مواقف راوحت بني القبول الضمني بالدولة الوطنية والرفض
الراديكايل لها ،شهد التش ّيع يف عرص الدولة الوطنية ظهور حركات
سياسية اختلفت يف مواقفها من الدولة الوطنية .وميثّل حزب الدعوة
اإلسالمية ،وهو أقدم األحزاب الشيعية التي ما زالت فاعل ًة يف العراق،
السنية؛ من حيث
منوذ ًجا شيع ًيا ً
قابل للمقارنة بالحركات اإلسالمية ُ
ظهوره تعب ًريا عن ٍ
رفض لسياسات العلمنة التي تب ّنتها الدولة الوطنية
وللهيمنة الغربية أيضً ا ،وتب ّني موقف يسعى ألسلمة املجتمع وإعادة
مركزية الدين إىل الذات الجمعية ،واإلميان بأ ّن اإلسالم نظام متكامل
وشامل للحياة( .((2ويف وقت كان بعض قادة حزب الدعوة أعضا ًء
سابقني يف حزب التحرير (محمد هادي السبيتي وأخوه مهدي
السبيتي وعارف البرصي)( ،((2تأث ّر معظم األعضاء املؤسسني لحزب
الدعوة بفكر اإلخوان املسلمني ،إىل ح ّد أ ّن بعضهم تع ّرض لالتهام من
السني إىل النجف(.((2
الدوائر الشيعية التقليدية مبحاولة إدخال الفكر ُ
حزب الدعوة معضلة
مثل معظم حركات اإلسالم السيايس ،واجه ُ
املوقف من الدولة الوطنية ،حيث أشار يف أدبياته املبكرة إىل "األ ّمة"
بوصفها الجامعة الدينية التي يجب انتشالها من الجهل والتخلّف
وإعادة بناء شخصيتها اإلسالمية .ومل تحسم تلك األدبيات الحدو َد
 21نص الحوار ينقله أحمد أبو زيد العاميل عن رسالة للمريزا عيل الغروي التربيزي إىل
السيد محمد كاظم رشيعتمداري ،وعن نص فاريس بعنوان "خاطرات حجة اإلسالم واملسلمني
سيد عيل أكرب محتشمي" ،انظر :أحمد عبد الله أبو زيد العاميل ،محمد باقر الصدر :السرية
واملسرية يف حقائق ووثائق ،ج ( 2بريوت :العارف للمطبوعات ،)2006 ،ص .39-37
كتاب يف
تأليفه
 22يذكر عبد الهادي الفضيل ،القيادي السابق يف حزب الدعوة ،أنّه قُبيل
َ
يعب فيه عن وجهة نظر اإلسالم الشيعي الحريك ،قام باستفتاء عدد من
انتظار اإلمام الذي ّ
كبار مراجع الدين الشيعة ،من بينهم محسن الحكيم ،إ ْن كانوا يعتقدون أ ّن اإلسالم يشتمل
عىل نظام كامل وشامل لتنظيم الحياة ،وأ ّن الحكيم قد أجاب باإليجاب ،عادًّا أ ّن "يف اإلسالم
النظام الكامل عىل النهج املذكور يف السؤال ،ويتضح ذلك بالسري والنظر يف األوضاع التي
كان عليها املسلمون يف العصور األوىل" .أ ّما الشيخ مرتىض آل ياسني ،فأجاب بأ ّن "الترشيع
اإلسالمي مل يغادر كبري ًة وال صغري ًة من شؤون الحياة ّإل وانتظمها يف سلك نظامه الشامل"،
انظر :حسني منصور الشيخ ،عبد الهادي الفضيل :تأريخ ووثائق ،ط ( 2القطيف :منشورات
العلمة الفضيل )2013 ،ص .286-280
لجنة مؤلفات ّ
 23عبد الهادي الفضيل ،الحركة اإلسالمية يف العراق (مستل من كتاب تاريخ القزويني)،
العلمة الفضيل ،)2014 ،ص .46
(القطيف :منشورات لجنة مؤلفات ّ
 24حسن شرب ،حزب الدعوة اإلسالمية :تأريخ مرشق وتيار يف األمة ،ج  ،1ط ( 2بريوت:
العارف للمطبوعات ،)2009 ،ص .88

29
السياسية لتلك األ ّمة عىل نح ٍو واضح ورصيح ،كام أنّها ظلّت تفتقر
إىل موقف محدد من الدولة الوطنية ورشعية وجودها .وعىل
الرغم من تألّف قادة حزب الدعوة األساسيني وكوادره من مواطنني
عراقيني ،وتح ّرك هؤالء القادة والكوادر استجاب ًة لألوضاع االجتامعية
والسياسية يف العراق ،كان للحزب أعضاء أو متعاطفون من غري
العراقيني؛ مثل الشيخ عيل الكوراين ،ذي األصل اللبناين ،الذي أدى
مهم يف مراحل الحزب التأسيسية وجداالته الداخلية .كام ارتبط
دو ًرا ً
املرجع محمد حسني فضل الله والشيخ محمد مهدي شمس الدين،
وهام لبنانيان أيضً ا ،عىل نح ٍو أو آخر ،بالحزب يف مراحل مع ّينة من
تاريخه ،بل إ ّن لورنس لويري ترى أ ّن حزب الدعوة شهد عملية تح ّول
إىل تنظيم فوق وطني  ،Transnationalizationبعد خروج كثري من
قادته إىل املنفى ،وتحدي ًدا إىل منطقة الخليج(.((2
بهذا املعنى ،يشبه حزب الدعوة  -يف الكثري من سامته  -خصمه
الرئيس ،حزب البعث؛ الذي تبنى كذلك مفهو ًما لأل ّمة متجاوزًا للدولة
الوطنية ،وكانت له فروع يف دول عربية عدة ،وكان بعض قادته
تنافسا بني
وجسد الرصاع بني الحزبني
ً
وكوادره من غري العراقينيّ .
أي بني اإلسالميني والقوميني ،عىل الرغم من
عقيدتني فوق وطنيتنيْ ،
مثل.
االلتقاء يف بعض املنطلقات؛ كالعداء لإلرث الكولونيايل ً
حزب الدعوة موقفَه من مسألة العالقة
عىل غرار البعث ،مل يحسم ُ
بني الهوية فوق الوطنية والدولة الوطنية ،بل اعتمد أيضً ا التوفيق
الرباغاميت والتعامل مع الواقع ،من دون تخ ٍَّل رصيح عن املنطلقات
األيديولوجية( .((2ومن البداهة أ ّن هذه الحركات تتأثر بطبيعة
السياق الذي تتحرك فيه ،والرصاعات التي تنخرط فيها ،والتحديات
التي تتعامل معها .وكان الحراك السيايس للحزبني ،سواء أكان ذلك يف
كل
املعارضة أم يف الحكم ،مطبو ًعا مبحددات الوضع العراقي ،وبسعي ّ
منهام للوصول إىل السلطة والحفاظ عليها ،مبا يعنيه ذلك من ٍ
تكيف
مع محيط نشاطهام ،ومع أوضاع العمل ضمن حدود الدولة الوطنية،
خصوصا يف مرحلة الحكم حينام تصبح مهمة الحزب تأكيد سلطة
ً
األقل .ويفيض
تلك الدولة ال نفيها؛ وذلك عىل صعيد املامرسة عىل ّ
التخل العميل عن املقوالت األيديولوجية،
ّ
هذا األمر ،عادةً ،إىل
فتكون النتيجة تح ّول تلك األحزاب إىل تكوينات مرهونة بسلوكها
لنزعات السلطة وحاجاتها ،يتغلب فيها التكتييك عىل اإلسرتاتيجي،
واليومي عىل املستقبيل ،وتتأكّل مرشوعاتها التغيريية التي وضعتها
املؤسسة.
أيديولوجياتها ّ
25 Laurence Louër, Shiism and Politics in the Middle East (New York:
Columbia University Press, 2012).
 26من حوار مع قيادي حايل يف حزب الدعوة (فضّ ل عدم ذكر اسمه) ،ترشين الثاين/
نوفمرب .2015

30
بانتصار الثورة اإليرانية ،اتجه الفكر الشيعي الحريك إىل تب ّني مبدأ
والية الفقيه ،مبا يعنيه ذلك من مـ ْز ٍج بني السلطتني السياسية
والدينية ،أو جعل الديني قنا ًة لتشكيل السيايس .وتعني العودة إىل
مركزة "الديني" ،من الناحية النظرية ،تراج ًعا عن مركزة "الوطني"؛
أي عودةً ،يف الحصيلة ،إىل تأكيد الدين فضا ًء فوق وطني .لك ْن
من حيث املامرسة ،شهد اإلسالم الشيعي الحريك أبرز تح ّوالته يف
سياق الرصاع داخل الدولة الوطنية .ومن ث ّم ،طرح نفسه منوذ ًجا
إلصالح تلك الدولة ،ال التخيل عنها .فمعظم الخطب التي كان يديل
بها الخميني اتجه إىل نقد نظام الشاه وطريقة حكمه وفساده؛ أي
إ ّن هذه الخطب كانت مسكون ًة بق ّوة بالهاجس اإليراين ،وكذلك
كانت الثورة التي قادها الخميني؛ فهي إيرانية الطابع قبل أن
تكون إسالميةً .وظلّت هذه املسافة الفاصلة بني النظرية والتطبيق،
ٍ
لتنافس بني ر ًؤى مختلفة ،راوح بني نزعة
مصد ًرا لإلرباك ومساح ًة
لتجاوز "الوطني" تجاوزًا تا ًّما ،ونزعة أخرى إلعادة تأسيس العالقة
بـ"الوطني"؛ عرب جعل الدين جز ًءا من الهوية الوطنية.

مبا أ ّن هذه الدراسة معن ّية باملامرسة أكرث من عنايتها بالنصوص،
املبني عىل والية
ميكن القول إ ّن مامرسة نظام الحكم يف إيران،
ّ
الفقيه ،عكست عالق ًة مرتبك ًة بني الشيعوية فوق الوطنية والدولة
الوطنية .فمن جهة ،سعت النخبة الثورية اإليرانية لتأكيد سلطتها يف
الفضاء الشيعيِ ،
موظف ًة موارد الدولة اإليرانية ،لبناء شبكات تحالف
عقائدية يف لبنان والعراق وغريهام .ومن جهة أخرى ،اكتسب النظام
الجديد طاب ًعا دولت ًيا ووطن ًيا بعد أن طرح نفسه منوذ ًجا لحكم
الشعب والتعبري عن هويته عىل نح ٍو أصيل ،فـ "الشعب"  -يف هذا
السياق  -متمثّل باإليرانيني الذين تتعامل مؤسسات الحكم معهم
وتخاطبهم يوميًا .وعىل غرار حالة أنظمة أخرى (حزب البعث يف
ظل الفاصل بني حدود "األ ّمة" وحدود "الدولة"
العراق ويف سورية)ّ ،
قامئًا ،وط ّور النظام آلياته الخاصة للتعامل مع شؤون األ ّمة ،وآلياته
األخرى للتعامل مع شؤون الدولة ،ليعيد تأكيد االزدواجية الناتجة
من عدم التجانس بني "األ ّمة" و"الدولة" يف املنطقة.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

عراق ًيا ،انعكس ذلك عىل مستويَني؛ أحدهام سعي التيار املحافظ يف
مرجعية النجف للحفاظ عىل استقالليته عن سلطة املرشد األعىل يف
إيران ،ما دفعه إىل التكيّف مع االشرتاطات الصعبة للنشاط الديني
يف ظل نظام صدام حسني من جهة ،وبناء شبكاته فوق الوطنية
مثل،
املستقلة عن النظام اإليراين من جهة أخرى .وهكذا نجحتً ،
مرجعية الخويئ يف البقاء أكرث من عقدين يف ظل حكم معروف
بطابعه القمعي الشديد ،ومتكّنت يف الوقت نفسه من مواصلة
نشاطاتها داخل إيران ،عىل الرغم من املوقف غري الودي للنخبة
الثورية تجاهها .ومصدر هذا النجاح هو قبولها الضمني بتقسيمٍ
للعمل تتج ّنب مبوجبه التدخل يف العمل السيايس ،وتق ّر باحتكار
املرشد األعىل لهذه السلطة(.((2
عىل املستوى الثاين ،ظهرت يف داخل النجف مرجعيات حركية تتبنى
تصورات مقاربة لوالية الفقيه ،لكنها تسعى لتوطني هذا املفهوم
عراق ًيا عرب الرصاع مع الجناح املحافظ الذي سيطر عليه مراجع من
ذوي األصول اإليرانية (الخويئ والسيستاين) ،وتقدميه بوصفه رؤية
راديكالية للتغيري تقوم عىل استعادة "الهوية الحقيقية" للمجتمع
يف مواجهة النظام القومي العلامين ،والتعبري عن مصالح الطبقات
املهمشة من هذا النظام عىل غرار النخبة املحافظة يف النجف .كانت
تلك هي الرؤية التي طرحتها حركة محمد الصدر يف مامرساته خالل
التسعينيات من القرن املايض ،ث ّم أصبحت املرجعية التي انبثقت
منها معظم التيارات الشيعية الحركية الجديدة بعد االحتالل.

رابعا :الظاهرة السيستانية والدولة
ً
الوطنية بعد عام 2003
رافق انهيا َر نظام صدام حسني ،بسبب االحتالل األمرييك يف عام
 ،2003تدا ٍع لهياكل الدولة .وتع ّرضت هذه الهياكل ،خالل أكرث من
ثالثة عقود من الحكم البعثي الذي تح ّول إىل حكم فردي تسلّطي،
لعملية تسييس عميقة ،وهو أم ٌر أ ّدى إىل تقليص هامش استقاللية
تلك الهياكل تجاه السلطة الحاكمة .و"استكملت" العقوبات
االقتصادية الدولية عملية التهديم الداخيل للفضاء الدولتي وما
تشكّل عىل هامشه من فضاء مدين ،وأخذت النزعات التقليدية تشهد
نو ًعا من اإلحياء؛ إ ّما بسبب بحث السلطة عن تحالفات اجتامعية
جديدة لتعوض الرتاجع يف قدرتها عىل مامرسة السيطرة عرب األدوات
الدولتية ،وإ ّما بسبب سعي املجتمع للبحث عن مالذات للحامية
النفسية واالجتامعية ،مع تراجع الحقل املدين وتراجع قدرة الدولة
27 Corboz.
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عىل إشباع الحاجات األساسية .وجاء االحتالل لينجز تفكيك أجهزة
الدولة السلطوية ،وتحدي ًدا األجهزة التي احتكرت سلطة القرس،
ليسمح بربوز املؤسسات البديلة ،بوصفها فواعل اجتامعية  -سياسية،
ومن ث ّم بدأت عملية تأسيسية جديدة؛ بكل ما تعنيه من إعادة
تعريف للهويات والحدود والرسديات.
عىل الصعيد الشيعي ،برزت املرجعية مجد ًدا بوصفها صاحبة
الكلمة العليا يف تحديد مسار الجامعة الشيعية يف إطار الكيان
الوطني العراقي .لك ّن هذا الربوز حصل يف سياق الصدام بني
جسدته ،عىل نح ٍو أسايس ،الحركية الراديكالية التي
تيارين :األول ّ
مثّلها التيار الصدري ،مستوع ًبا املقوالت األساسية للتشيع الحريك
ونزعته الثورية ،وبوصفه وريثًا وامتدا ًدا لحركة محمد الصدر يف
التسعينيات من القرن العرشين .أ ّما التيار الثاين ،فكان يعكس
موقفًا براغامتيًا ونزع ًة لتأكيد سلطة الطائفة من حيث هي جامعة
عبت
هوياتية ،بدلً من تجسيد املقوالت األيديولوجية ،وهو موقف ّ
عنه قوى املنفى العائدة ،مثل املجلس األعىل اإلسالمي العراقي
(املجلس األعىل للثورة اإلسالمية سابقًا) ومعظم أجنحة حزب
الدعوة .وكام هو الشأن يف حاالت سابقة ،مل يكن هذا االنقسام
وطني ،بل هو
وطني وآخر
يتطابق متا ًما مع االنفصال بني تيار فوق
ّ
ّ
ناشئ عن تنافس عىل تشكيل الفضاء السيايس الشيعي والرسديات
السياسية الحاكمة له ،عىل نح ٍو يستدعي التضامنات فوق الوطنية
عند الرضورة ،من دون أن تحكمه تلك التضامنات عىل نح ٍو حا ٍّد.
ولنئ كان التيار الصدري حرك ًة محلي ًة ذات جذور قوية يف املجتمع
الشيعي الجنويب وامتداداته يف وسط العراق ،حيث انسجمت
منطلقاته مع منطلقات التيار الثوري اإليراين ومتاثلت معه ،فإ ّن
معي من التنسيق والتعاون يف مواجهة
ذلك سمح الحقًا بقدر ّ
العد ّو املشرتك املتمثّل باالحتالل .ولنئ كانت قوى املنفى العائدة
قد نسجت تحالفات وعالقات تنظيمي ًة مع النظام اإلسالمي يف
إيران (بل إ ّن بعضها تب ّنى مبدأ "والية الفقيه" ودان بالوالء للمرشد
األعىل) ،فإنّها كانت محكوم ًة برغبة يف تكريس وجودها عراقيًا،
حتى عن طريق التحالف أو التعاون مع "االحتالل" ،يف ما بدا أنّه
انحراف عن املقوالت األيديولوجية التي بُني عليها نظام والية
الفقيه يف إيران .ومل يكن البعد فوق الوطني هو املحرك الرئيس يف
سلوك التيارين ،بقدر ما كان سبب ذلك متمث ًّل بالرغبة يف إعادة
تشكيل عالقات السلطة داخل الدولة الوطنية.
حكم أعىل
سمح هذا التنافس بربوز مرجعية السيستاين بوصفه ً
يتجاوز الخصومات السياسية ،ويستند إىل ما يكفي من الرشعية،
ليح ّدد سقوف الحراك السيايس داخل "الطائفة" ،واملبادئ الناظمة
عالقتها بالدولة الوطنية.
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تجسد الفلسفة السياسية
ال ميكن العثور عىل نصوص نظرية محددة ّ
للسيستاين ،بل يغلب االفتعال عىل معظم املحاوالت التي أرادت الربهنة
عىل وجود هذه الفلسفة ،عرب التفسري الرغبوي للفتاوى اآلن ّية .لكن،
ميكننا القول إ ّن السيستاين تجاوز التمييز القرسي الحا ّد بني "الحريك"
و"التقليدي" الذي يُستدعى  -يف غالبية األحيان – لتفسري التنافسات
الشيعية ،مستخد ًما املامرسة الفعلية واالستجابة لضغط األوضاع ،ليقدم
تص ّورات متيل إىل دولة دستورية ليربالية بهوية إسالمية( .((2ال تستند
تجسدها املامرسة،
هذه "التص ّورات" إىل نظرية سياسية متكاملة ،بل ّ
الوطني ،لكنها
الوطني /فوق
ُحل  -عىل نح ٍو نهايئ  -ثنائية
وهي ال ت ّ
ّ
ّ
تعب عن رشوط جديدة للعالقة بني الدولتي وغري الدولتي ،خرجت
ّ
عن الفهم الكالسييك لبناء األ ّمة الذي استند  -كام سبق القول  -إىل
عمليات املركزة والعلمنة والتحديث .فاملرشوع التأسييس لدولة ما
بعد عام  2003تراجع عن ذلك النموذج عرب تب ّني الالمركزية ،ليقبل
بانتشار السلطة مؤسسات ًيا وسياس ًيا واجتامع ًيا ،والتعايش بني مراكز
ق ًوى عدة (عىل الرغم من أن التطبيق يشري إىل استمرار الرصاع عىل
طبيعة الالمركزية ومستواها وم ّدتها) .وما عادت "العلمنة" ،أيضً ا،
هدفًا للدولة ،وليس ذلك بسبب صعود التيارات السياسية اإلسالمية
فحسب ،بل بسبب صعود فكرة التوافق بني املك ّونات مع ّرف ًة عىل
أساس ديني أيضً ا ،عىل نح ٍو يضفي الرشعية عىل العامل املذهبي
بوصفه مصد ًرا للوالء والفعل السياسيَني .ويف ٍ
وقت كان فيه مرشوع
بناء األ ّمة الكالسييك قامئًا عىل عمليات تحديثية تستهدف تفكيك البنى
التقليدية ما قبل الدولتية ،فإ ّن تلك البنى أُعيد االعرتاف بها مع صعود
الليربالية وانتصارها عىل االشرتاكية ،وسقوط النموذج السوفيايت للدولة
"الكلنية" ،واللجوء إىل سياسات الهوية  Identity Politicsبوصفها
ّ
بديل من الرصاع األيديولوجي؛ مبا يعنيه ذلك من االنتقال من فكرة
ً
"تغيري املجتمع" إىل فكرة "تفاوض الهويات".
حافظت املرجعية الدينية عىل طابعها فوق الوطني ،بل إ ّن هذا
الطابع انتعش مع تحرر السلطة الدينية يف النجف من القمع الذي
كان ُيارس ضدها يف زمن النظام السابق .فاملرجع األعىل هو من
أصول إيرانية ،ترتبط مبرجعيته شبكة واسعة من الطالب والوكالء
واملمثلني واملؤسسات الدينية والخريية والتثقيفية التي تنترش يف
الكثري من بلدان العامل ،والتي أ ّمنت منزلته بوصفه صاحب أكرب عدد
من املقلّدين بني املراجع األحياء يف العامل الشيعي( .((2يضاف إىل
 28ملعرفة السياق العا ّم ،يبقى من املفيد االسرتشاد مبجموعة الفتاوى واملواقف التي
أبرزها السيستاين يف مرحلة ما بعد عام  ،2003ملامرسته السياسية ،واملنطلقات التي انطلق
منها ،انظر :حامد الخفاف ،النصوص الصادرة عن سامحة السيد السيستاين يف املسألة
العراقية (بريوت :دار املؤرخ العريب.)2007 ،
29 Mehdi Khalaji, "The Last Marja: Sistani and the End of Traditional
Religious Authority in Shi'ism," The Washington Institute for Near East
Policy, Policy Focus, no. 59 (September 2006).
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ذلك أ ّن اثنني من كبار مراجع النجف اليوم (محمد إسحاق الفياض
وبشري حسني النجفي) من أصول غري عراقية (األول أفغاين ،والثاين
باكستاين) .كام أ ّن التحرر من مضايقات النظام السابق سمح بزيادة
عدد الطالب غري العراقيني يف حوزة النجف وتسهيل دراستهم.
يعني ذلك ،أ ّن تحرر الحقل الديني من رقابة السلطة السياسية
وهيمنتها سمح بتعزيز شبكات تبادالته فوق الوطنية التي يتبعها
تشكّل والءات ،ومنظومة عالقات عابرة الدولة ،عىل نح ٍو أكرث سالسةً.
وتتمثّل املفارقة يف هذا السياق ،من جهة أ ّن رجال الدين يف العراق
تح ّرروا من تلك السلطة ،يف حني يواجه نشاطهم وحركتهم يف إيران،
أكرب البلدان الشيعية ،رقاب ًة من نوع آخر؛ رقابة سلطة الويل الفقيه.
ويذهب مهدي خلجي إىل أ ّن ما يحدث يف إيران عمل ًيا هو علمنة
للمجال الديني؛ مبعنى أ ّن الدين يخضع إلرادة السلطة السياسية
التي أخذت تنظّم عمل الحوزات والنشاط الديني يف إيران ،وهو ما
يُفهم منه أ ّن العلوية يف هذا البلد هي للدولتي ،وليست للديني يف
الوقت الراهن(.((3
لهذا السبب ،طـ ّورت مرجعي ُة النجف براغامتيتها الخاصة بها،
املوروثة من حقبة الخويئ ،وتك ّيفت مع رشوط النشاط الفقهي داخل
إيران ،عىل نح ٍو يج ّنبها االصطدام بسلطة الويل الفقيه عرب الرتكيز عىل
القضايا الفقهية والنشاط الخريي .أ ّما عراق ًيا ،فسعت للحفاظ عىل
حريتها املكتسبة داخل العراق عرب نهج يقوم عىل ما يأيت:
•ضامن بقاء املعادلة السياسية التي تسمح بنظام ُحكم تقوده
الغالبية الشيعية ،ذي سمة إسالمية ،وهو ما متثّل بإرصار املرجع
عىل كتابة الدستور من جهة جمعية منتخبة عراقية.
•مقاومة تح ّول تلك الدولة إىل نظام سلطوي يسعى لفرض
هيمنته الكاملة عىل املجتمع ،وتحدي ًدا عىل املجال الديني.

بس َط
•مقاومة محاولة التيار الراديكايل فوق الوطني يف النظام اإليراين ْ
سيطرته التامة عىل الفضاء السيايس الشيعي يف العراق ،وتحويل
الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة إىل إحدى أدوات هذا النظام.
التقت مرجعية النجف مع النظام يف إيران عىل هدف متكني الشيعة
يف عراق ما بعد عام  ،2003لكنهام اختلفَا يف طبيعة التيار الشيعي
الذي يجب دعمه ومنطلقاته السياسية واأليديولوجية .ويعكس ذلك
تنافسا قدميًا ،تحت سقف مصلحة الطائفة ،بني التيار الراديكايل
ً
والتيار املحافظ .وعىل الرغم من االختالفات الجزئية ،ميكن النظر
إىل التنافس الصامت حاليًا بني السيستاين والخامنئي ،بوصفه امتدا ًدا
يعب عن تباينات يف تص ّورات
لتنافس طويل ومختلف بني التيارينّ ،
30 Ibid.

كل منهام لدور الفقيه ومجال نشاطه ،من دون أن يعني ذلك
ّ
مبالغةً؛ من خالل ج ْعل هذه الثنائية مفرس ًة لكل يشء ،أو تجاوز
املحددات واألوضاع التي تفرض عىل املرجع أن يترصف بطريقة
معي.
مع ّينة يف سياق ّ

إذا كان نظام والية الفقيه يف إيران قد قام عىل فكرة هيمنة الفقيه
عىل الدولة واستخدام الدولة لتنفيذ مرشوع بناء املجتمع اإلسالمي،
فإ ّن السيستاين ينحدر من مدرسة متشككة يف هذا النهج ،ال متيل
إىل فرض هيمنتها املطلقة عىل الدولة ،بل إنّها متيل إىل الحفاظ عىل
مسافة آمنة من الدولة ،وإىل التدخل لحامية النظام ،أو منع تعسف
يس َع السيستاين لفرض رؤية محددة
تلك الدولة عند الرضورة .ومل ْ
لشكل الدولة وطبيعة نظامها السيايس .وتج ّنب ،يف معظم األحيان،
التدخل يف تفصيالت العمل السيايس ،لك ّن حركته تحكّمت فيها
"االعتبارات الثالثة" املذكورة آنفًا .ومن هنا نفهم موقف املرجعية
من مسألتني حديثتَي العهد :األوىل هي رئيس الوزراء نوري املاليك،
واألخرى هي تنظيم داعش.
يف املسألة األوىل ،تنامى الشك لدى مرجعية النجف تجاه املاليك
مع اقرتابه من التيارات الشيعية املدعومة من الجناح الراديكايل يف
النظام اإليراين (منظمة بدر وعصائب أهل الحق) ،وسعيه لتقوية
قبضته عىل السلطة والهيمنة عىل املجال الدولتي ،واالنتقال منه إىل
وصول إىل
ً
تطويع الفضاءات االجتامعية غري الدولتية لتلك السلطة،
دعم مرجع مستقبيل ميثّل نهج النظام يف إيران إىل ح ّد بعيد ،بل إ ّن
بعض سياسات املاليك اتخذ شكل محاولة التأثري يف السلطة الدينية؛
تجل يف
عىل نح ٍو شبيه بالسياسات التي ات ّبعها نظام البعث ،كام ّ
محاولة التضييق عىل طالب الحوزة الباكستانيني من أتباع املرجع
بشري النجفي ،بعد أن و ّجه نق ًدا علن ًيا للامليك( .((3وبدأت املرجعية
بالتعبري عن تذ ّمرها من املاليك باإلشارات ،ث ّم انتقلت إىل موقف أكرث
 31عيل محسن رايض" ،أحد فضالء الحوزة العلمية يف النجف األرشف يروي ما حصل من
اعتداء آثم عىل طلبة الحوزة العلمية من اإلخوة الباكستانيني" ،وكالة أنباء براثا،2014/5/20 ،
شوهد يف  ،2018/5/29يفhttp://bit.ly/2nPmu6L :
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رصاح ًة بعد الفوز الكبري للامليك يف االنتخابات النيابية لعام ،2014
الذي ب َدا كأنه حلقة أخرى يف اتجاه توطيد دعائم سلطته .ودعمت
املرجعيةُ ،رصاحةً ،استبداله؛ يف إجابة السيستاين عن رسالة حزب
الدعوة بخصوص هذا الشأن(.((3
ويف املسألة الثانية ،كانت فتوى الجهاد الكفايئ( ،((3التي أصدرها
السيستاين ،تكرا ًرا للدور الذي أ ّدته املرجعية الدينية يف مفاصل
تاريخية سابقة (الغزوات الوهابية يف القرنني الثامن عرش والتاسع
عرش ،واالحتالل الربيطاين ،وانتفاضة عام  .)1991ووجدت املرجعية
نفسها يف وضع السلطة االجتامعية ذات الرشعية األوسع ،وميكنها أ ْن
تضع إرشادات أساسي ًة لحفظ النظام العام .وهي ،يف هذه الحاالت،
تستجيب  -يف غالبية األحيان  -إىل الحاجة االجتامعية املتمثّلة بوجود
سلطة عليا مرشدة و"منظمة" ،ذات موقع أخالقي أعىل ،ويف الوقت
نفسه تترصف بوحي من دورها بوصفها مؤسسة شيعية معن ّية
خصوصا إذا كان هذا الخطر
بحامية الطائفة من الخطر الخارجي،
ً
يتمثل بجامعة تكفّر الطائفة الشيعية.
ِ
نصل إىل استنتاج أ ّن املرجعية الدينية ،بطبيعتها ،مؤسسة فوق
وطنيةُ ،وجدت وتشكّل معظ ُم تقاليدها قبل ظهور الدولة الوطنية،
لكنها تكيّفت مع هذا الظهور ،عرب التح ّول إىل فاعل وطني تارةً،
واالنعزال عن الشأن السيايس تج ّنبًا للصدام املبارش بني قيمها فوق
الوطنية وقيم الدولة الوطنية تار ًة أخرى .ويف مرحلة ما بعد عام
 ،2003أُتيحت للمرجعية فرصة غري مسبوقة للمزج بني مهمة الفاعل
الوطني ،عرب التأثري يف عملية تشكيل النظام السيايس وتط ّوره يف
العراق ،وتنمية شبكاتها فوق الوطنية وتطويرها يف الوقت نفسه،
كل يشء  -مؤسس ًة دينيةً .ومل تس َع
بوصف تلك املرجعية  -أولً وقبل ّ
مرجعية النجف للتحول إىل سلطة سياسية؛ أل ّن ذلك كان سيجعل
وسيخل باملعادلة التي تناسب حاجتها إىل
ّ
منها مؤسس ًة "وطنيةً"،
املوازنة بني الدورين السابقني .فتحويل املرجعية إىل سلطة سياسية
ظل التيار املحافظ
التخل عن الوظيفة األصلية التي ّ
يف العراق ،يعني ّ
يدافع عنها يف مواجهة التيارات الحركية الراديكالية .ويف الوقت
نفسه ،قد يؤدي االكتفاء بالدور الديني ،من دون محاولة التأثري يف
االتجاهات السياسية العامة ،إىل هيمنة تيارات معادية ،أو منافسة
 32بشأن كيفية تن ّحي نوري املاليك وسبب ذلك ،انظر" :حزب الدعوة :تغيري املاليك
محسوم قبل شهر" ،الجزيرة نت ،2014/8/15 ،شوهد يف  ،2018/5/29يف:
https://goo.gl/zW7gHt؛ وبشأن صورة رسالة السيستاين الجوابية عن رسالة قيادة حزب
الدعوة ،انظر" :نص رسالة السيد السيستاين ردًا عىل رسالة قيادة حزب الدعوة يف  11رمضان"،
درر العراق ،شوهد يف  ،2018/5/29يفhttps://goo.gl/CQNVm5 :
" 33بيان صادر من مكتب سامحة السيد السيستاين  -دام ظلّه  -يف النجف األرشف
حول التطورات األمنية األخرية يف محافظة نينوى" ،موقع مكتب سامحة املرجع الديني
األعىل السيد عيل الحسيني السيستاين ،شوهد يف  ،2018/5/29يف:
http://bit.ly/2nPqZhG

بشأن الدولة وتهديدها السلطة الدينية  -االجتامعية للمرجعية .من
خل بطبيعة وظيفتها
أجل ذلك ،اختارت املرجعية دو ًرا موازنًا ،ال يُ ّ
وخصائصها من حيث هي مؤسسة دينية فوق وطنية ،ويف اآلن
نفسه ،ال يحرمها من قدرة التأثري يف السياسة الوطنية عىل نح ٍو مينع
هيمنة التيارات املعادية أو املنافسة.
لك ّن هذا التوازن يتع ّرض اليوم الختبارات كبرية ،مع تسارع ديناميات
التفكيك للدولة الوطنية ،واحتدام التنافس عىل السلطتني السياسية
والدينية ،بني التيارين الراديكايل واملحافظ.

خامسا :فوق الوطني والوطني:
ً
االتجاهات الراهنة
شهدت االستقطابات السياسية الشيعية تح ّوالت مهم ًة يف األعوام
األخرية ،تب ًعا التجاهات التنافس السيايس داخل العراق والرصاع
اإلقليمي يف املنطقة .وبقدر تعلّق األمر بالتحالفات فوق الوطنية،
ميكن املجادلة بأ ّن هناك عالق ًة طردي ًة بني مستوى التامهي مع هوية
شيعية حركية ودرجة االنخراط يف التحالفات السياسية فوق الوطنية.
وكلام كانت "االعتبارات" العراقية أكرث مركزي ًة يف تفكري قوة سياسية
ميل إىل االنخراط يف تلك التحالفات،
أقل ً
مع ّينة وسلوكها ،كانت ّ
حيث نقلت القوى السياسية الكربى (املجلس األعىل والتيار الصدري
وحزب الدعوة) مركز اهتاممها وثقلها السيايس إىل الفضاء السيايس
العراقي ،وط ّورت شبكات تحالفاتها الرئيسة يف سياق العمل ،أو
التنافس يف املوارد ،إىل داخل الكيان الوطني العراقي.
ال يعني ذلك أ ّن تلك القوى تخلّت عن عالقاتها وتعاطفاتها ومصالحها
مع إيران أو القوى الشيعية غري العراقية ،بل صارت  -إىل ح ّد بعيد
 تط ّوع تلك االرتباطات بطريقة أداتية لخدمة أهدافها ومصالحهايف السياق الوطني العراقي .وال يعني ذلك أنّها حلّت متا ًما إشكالية
عدم التطابق بني مفهومها األيديولوجي لأل ّمة ومتركز عملها السيايس
داخل الدولة العراقية ،بل يعني أنّها ط ّوعت مامرساتها السياسية
لتصبح أكرث تكيّفًا مع حقيقة وجود الدولة الوطنية ،وأ ّن تلك القوى
مل ترتاجع عن إميانها بعلوية الوالء إىل "أ ّمة إسالمية" متخيّلة ،وال عن
أولوية "الرشعي" – مبعناه الديني  -إزاء "الوطني" ،لكنها "عرقنت"،
ومحاصة املناصب
من خالل املشاركة يف السلطة واالنتخابات
ّ
الحكومية ومتويل نفسها وشبكاتها عرب أدوارها الدولتية والتنافس
الزبائني والربامجي بينها ،فعلَها السيايس إىل ح ّد ٍ
بعيد.
ليس مفاجئًا ،إذًا ،أ ّن تلك القوى تشعر اليوم بالتهديد من تيارات
أخرى أكرث متاه ًيا مع املرشوع السيايس الشيعي فوق الوطني ،عىل
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نح ٍو يُعيد ترسيم االستقطابات الشيعية إىل رصاع بني تحالف ميكن
توصيفه بقدر من املجاز بـ "التحالف العراقوي" ،وآخر بـ "التحالف
فوق الوطني" .لك ّن الدينامية األساسية املشكّلة لهذا االستقطاب
تدور حول الرصاع بني تيار يسعى لالستقرار السيايس وعدم إحداث
خلخلة جذرية لعالقات القوة يف املجتمع الشيعي ،وهو يقرتب
من مرجعية النجف (التيار الصدري واملجلس األعىل اإلسالمي
والربجوازية املدينية الشيعية) ،وآخر يسعى لتغيري هذا الوضع
واستبدال تلك العالقات ملصلحته ،وهو يرتبط بعالقات مع الجناح
الثوري اإليراين ووالء للمرشد األعىل اإليراين (منظمة بدر وعصائب
أهل الحق وكتائب حزب الله) .لذا ،ليس مفاجئًا أن نرى التيار األول
أكرث متاه ًيا مع وجود الدولة الوطنية العراقية وبقائها ،فهي تعبري
جيوسيايس عن الحاجة إىل النظام  ،Orderيف حني مييل التيار الثاين
إىل تجاوز تلك الدولة والتامهي مع والء عاب ٍر لها؛ عندما تصبح حاج ًزا
أمام نزعته التغيريية الراديكالية.
يف هذا السياق ،ال ب ّد من االستدراك بالقول إ ّن األطراف املنخرطة
نفسه بالقدر ِ
نفسه من
يف هذا االستقطاب ال تتب ّنى الخط السيايس َ
االلتزام ،وإ ّن منطلقاتها تتباين ،وال تعكس سياساتها  -بالرضورة -
اصطفافًا تا ًما يف أحد التحالفني .ففي حني يؤدي العداء بني التيار
مهم يف النفور الحايل بينهام،
الصدري وعصائب أهل الحق دو ًرا ً
فإ ّن التقارب بني الصدر والحكيم ال يعني تخلّيهام عن مواقف ميّزت
بني الجانبني بعد عام  ،2003وال سيام يف ما يخص املوقف من الدور
األمرييك .ويف وقت تسعى فيه العصائب للتحول إىل تيار شيعي
رئيس ،وتبحث عن تغيريات جزئية يف داخل النظام السيايس (مثل
الدعوة إىل نظام رئايس)( ،((3فإ ّن حرك ًة مثل كتائب حزب الله الداخلة
يف تحالف مع العصائب ت ُعلن رصاح ًة أنها تتبع والية الفقيه ،وتتب ّنى
مواقف التيار الثوري اإليراين من دون تر ّدد(.((3
مييل بعض الكُتاب إىل تفسري االستقطابات الشيعية عىل أساس
ما يصدر من خطاب سيايس ،من دون النظر إىل البنية العالئقية
التحتية التي ترسم معامل هذا الخطاب .لك ّن مثل هذا التفسري يبقى
سطح ًيا ،وال يُق ّدم إطا ًرا تن ُّب ِئ ًيا مالمئًا يساعد يف استرشاف سلوك
الفاعلني السياسيني وتفكيكه .فالقوى "العراقوية" تستند ،اليوم ،يف
مواقفها إىل ترابط مصلحي مع وجود الدولة العراقية ،ومع حقيقة
أ ّن تلك الدولة ما زالت توجِد لهذه القوى ما تحتاج إليه من عنارص
مثل ،ف ْهم اقرتاب التيار الصدري يف
البقاء والدميومة .وهكذا ميكنناً ،
" 34عصائب أهل الحق تطالب بتغيري النظام من برملاين إىل 'رئايس' أو تشكيل حكومة
أغلبية" ،وكالة املدى برس ،2013/1/28 ،شوهد يف  ،2018/5/29يف:
https://goo.gl/Zvg8na
" 35عن الكتائب" ،موقع كتائب حزب الله ،انظر:
https://www.kataibhizbollah.com/about
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مواقفه من تيار الحكيم ،واقرتابهام م ًعا من النهج العا ّم ملرجعية
بدل من النهج العا ّم للجناح الثوري يف إيران ،وكذلك األمر
النجفً ،
بخصوص انقسام حزب الدعوة إىل جناح سعى للتقارب مع مرجعية
النجف ،وآخر قريب من طهران وشبكة تحالفاتها .ويف املقابل ،فإ ّن
قوى جديدة؛ مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والقوى
التي ارتبطت بنيويًا بالنظام اإليـراين ،مثل منظمة بدر ،ما زالت
تستم ّد الكثري من مصادر قوتها وتأثريها من العالقة بالحرس الثوري
اإليراين ،وتبدو  -نتيج ًة لذلك  -أكرث استعدا ًدا لالنخراط يف تحالفاته
فوق الوطنية ،أو استثامر تلك التحالفات لتحسني موقعها السيايس
يف العراق.

يف هذا السياق ،من امله ّم التفريق بني النزعة الشيعية فوق الوطنية
بوصفها تيا ًرا سياس ًيا ،والتش ّيع فوق الوطني بوصفه هوية دينية
تتمثل بالتعاطف الجمعي مع "الشيعي" ،وال سيام يف حاالت
السني ،أو املشرتكات الطقوسية التي تساهم
املواجهة مع اآلخر ُ
يف إعادة إنتاج تلك الهوية لجامعة متخ ّيلة فوق وطنية ،أو يف
املؤسسات الدينية التي تقوم مبا يشبه الدور الذي تح ّدث عنه
أنتوين سميث ،وهو يتناول وظيفة حراسة هوية الجامعة؛ عرب إعادة
إنتاج رسدياتها وفضائها الرمزي والخطايب( .((3فالشيعوية السياسية،
تعب عن موقف أيديولوجي ،وعن خيارات
بتجسدها الحايلّ ،
رصاعية ال تتقرر آل ًيا عرب االنتامء إىل الهوية الشيعية ،بل عرب قراءات
ومفاهيم اجتامعية  -سياسية وجغرافية  -سياسية .وتعكس مشاركة
عصائب أهل الحق ومنظمة بدر وتنظيم "أبو فضل العباس" ،وغري
ذلك من الفصائل الشيعية املسلحة يف الرصاع السوري ،حال ًة من
التامهي مع خيارات التيار الثوري اإليراين يف سياق الرصاع اإلقليمي
والدويل .وعىل الرغم من االستخدام املكثف للرمزية الشيعية يف
التجنيد ويف الرسدية الحاكمة لهذا االنخراط ،فإ ّن املواجهة محكومة
انعكاسا ال مف ّر منه
باالستقطاب الجيوسيايس القائم ،أكرث من كونها
ً
36 Anthony Smith, Myths and Memories of the Nation (New York: Oxford
University Pres, 1999).
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لوجود خريطة طائفية متباينة يف املنطقة .مبعنى آخر ،فإ ّن الوجود
السني ليس كاف ًيا لتفسري الرصاع ،بل إ ّن شحن هذا الرصاع
الشيعي – ُ
طائف ًيا نتج من خيارات سياسية واعية اتخذتها أطرافه .وعىل الرغم
من متظهر الرصاع "طائف ًيا" يف عقول كثريين من املراقبني له أو
املنخرطني فيه ،فإ ّن "الطائفي" هنا محكوم بالسيايس ،أي برشوط
الرصاع يف سياق زماين  -مكاين مح ّدد.
إذًا ،ال ب ّد من أن يُطرح سؤال :ما السبب الذي يجعل بعض القوى
الشيعية أكرث استعدا ًدا للتامهي مع الشيعوية السياسية فوق
الوطنية ،سواء كان ذلك عرب تب ّني مقوالتها األيديولوجية أم عرب
املشاركة يف جبهات مواجهة خارج العراق ،أم عربيهام؟ ويبدو اإلغراء
مهم ،فهذا التيار ما زال وف ًّيا للمقوالت األساسية
رصا ً
األيديولوجي عن ً
لإلسالم السيايس يف املنطقة ،بوصفه حرك ًة معادي ًة للهيمنة الغربية،
تحمل تفس ًريا سياس ًيا لالنتامء اإلسالمي؛ ذلك أ ّن التيار اإلسالمي الذي
ظهر يف حقبة الدولة الوطنية قام عىل أدلجة اإلسالم وشحن الهوية
الدينية مبقوالت "عرصية" ،مثل الثورة واملقاومة ،يف محاولة الستنطاق
املخزون الديني سياس ًيا ،وتحويله إىل أساس للتعبئة والفعل .وهكذا
مثل ،معركة الحسني يف "الطف"،
تستدعي التيارات الشيعية الحركيةً ،
رئيسا يف امليثولوجيا الشيعية عن الذات الجمعية
لتصبح محو ًرا ً
والعدالة والخري العا ّم؛ لذلك فإ ّن اختيار بدر والعصائب وكتائب
حزب الله تسميات ،مثل "الحشد الشعبي املقاوم" أو وصفها نفسها
يعب عن متا ٍه أيديولوجي مع التيار الثوري
بـ "فصائل املقاومة" ،إمنّا ّ
يف إيران ،لكنه متا ٍه يرتبط أيضً ا بحقيقة أ ّن تلك القوى تستمد قدرتها
ووسائل قوتها وبقائها من الدعم املايل والعسكري الذي يق ّدمه
الحرس الثوري اإليراين .وتشكّل هذه العالقة التخادمية وامتداداتها
إىل دول ومناطق أخرى؛ لبنان وسورية واليمن ،تجسي ًدا لشيعوية
فوق وطنية منخرطة يف رصاع جيوسيايس ،ومستقلة يف خياراتها عن
التشيّع االجتامعي والثقايف.
السنية والشيعية ،الكثري من مقوالتها
وتستمد التيارات اإلسالميةُ ،
من منابع متشابهة ،وتحدي ًدا من فكرة أ ّن اإلسالم نظام شامل
للحياة ،صالح لكل عرص .لك ّن هذه التيارات تأثرت بالتطييف املتزايد
للسياسات اإلقليمية ،عىل نح ٍو جعل بعضها يتخندق ض ّد بعضها
اآلخر يف الكثري من الساحات .ومن ث ّم ،تواجه الشيعوية فوق الوطنية
إشكالية التوفيق بني "إسالميتها" و"شيعيتها"؛ أي بني منطلقها
األيديولوجي القائم عىل الوالء للهوية اإلسالمية ،وانتامئها الطائفي
الذي صار يفرض عليها االصطدام بق ًوى إسالمية واالصطفاف مع قوى
علامنية (مثل النظام السوري) ،عىل أساس الرشاكة الطائفية.
من الواضح أنه ستكون لهذه اإلشكالية نتائج مستقبلية مه ّمة؛ إذ
سيدفع التشييع املتزايد لإلسالم السيايس الشيعي ،بفعل رصاعه مع
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السني ،إىل تأكيد عنارص االفرتاق بني الطرفني ،وتجاوز
اإلسالم السيايس ُ
املنابع املشرتكة ،وإذكاء رسديات التاميز واالختالف بني الطرفني .ويف
مثل هذه البيئة الرصاعية ،تكتسب النزعة الشيعية فوق الوطنية
مزي ًدا من األسباب للتخندق والتكاتف ،األمر الذي يضعف التيارات
الراغبة يف كرس هذا التخندق وتجاوز االستقطاب الطائفي ،ويح ّد
من قدرة التيارات الشيعية "العراقوية" عىل الوصول إىل نقاط تالقٍ
مع املك ّونات غري الشيعية يف الدولة الوطنية العراقية ،بوصف هذا
التالقي رشطًا إلحياء تلك الدولة واملحافظة عليها كيانًا متامي ًزا عن
محيطه ،وذا هوية خاصة به .وعىل العكس من ذلك ،سيق ّوي تراجع
االستقطاب الطائفي يف املنطقة قدر َة القوى الشيعية العراقوية عىل
صناعة خياراتها الخاصة التي ال تتحكم فيها الحاجة إىل التامهي مع
الشيعوية فوق الوطنية؛ ومن ث ّم إيجاد مشرتكات مع املك ّونات غري
الشيعية يف العراق ،تُعاد عىل أساسها صناعة العقد السيايس املنظّم
لوجود الدولة الوطنية العراقية.

وهكذا ،ميكن املجادلة بأ ّن الشيعوية السياسية فوق الوطنية تستمد
قوتها من ضعف الدولة الوطنية ،كام هو األمر أيضً ا بالنسبة إىل
السني ،وتحدي ًدا السلفية الجهادية .وهنا
تيارات اإلسالم السيايس ُ
تكمن أهمية املرحلة الراهنة واالستقطاب املوجود بني التيارات
الشيعية العراقوية ،والتيارات الشيعية املرتبطة بالجناح الثوري
اإليراين .فقدرة األوىل عىل صوغ مرشوع يحافظ عىل الكيان السيايس
العراقي ويؤكد متايزه عن محيطه وينعش هويته الوطنية الخاصة
به ،سيؤدي إىل إضعاف قدرة الشيعوية فوق الوطنية عىل تهديد
وجود هذا الكيان ،ومن ث ّم ،الح ّد من إمكان تحول الرابطة الشيعية
فوق الوطنية إىل قومية شيعية بديلة من الدولة الوطنية املنهارة.
ميكننا القول ،إ ّن نجاح مرشوع إحياء الدولة الوطنية ،أو مرشوع
تحويل الشيعوية فوق الوطنية إىل قومية بديلة ،ال يتعلق بالخيارات
التي تتخذها أطراف االستقطاب الراهن فحسب ،بل بنوعني من
الديناميات أيضً ا ،أحدهام داخيل واآلخر إقليمي:
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أولً  ،يف السياق الداخيل العراقي ،يتأثر مرشوع إعادة صوغ العقد
السيايس للدولة الوطنية العراقية مبتغريين؛ أحدهام طبيعة العالقة
باملك ّونات غري الشيعية والقدرة عىل الوصول إىل تفاهامت معها
تسمح بحفظ الكيان السيايس العراقي ،عرب تنازالت متبادلة عن جزء
كل مك ّون ملصلحة إقامة رصيد وطني يحفظ وجود هذا
من مصالح ّ
مستقبل إىل شبكة
ً
الكيان ،ويؤسسه عىل حاجات متبادلة قد تتح ّول
عالقات تؤكد متايز الدولة الوطنية عن محيطها وت ُعيد تأسيس هويتها
الخاصة بها( .((3أ ّما املتغري الثاين فيتعلق بالتفاعالت الشيعية الداخلية
وأبعادها االجتامعية ،وال سيام العالقة بني التيار املحافظ والتيار
فكل تيار يحمل معه مرشو ًعا مختلفًا بخصوص ما يجب
الراديكايلّ .
أن تكون عليه الدولة العراقية ،وعالقتها بالشيعوية فوق الوطنية.

للتغيري الراديكايل تحاول أن تستجيب لرغبة قطاعاته يف تصحيح
معادالت القوة داخل املجتمع الشيعي .وبطبيعة الحال ،ال ميكن
القول إ ّن هذا االستقطاب واضح ،أو إ ّن هناك وع ًيا تا ًّما به من
الفاعلني السياسيني واالجتامعيني ،بل يتداخل مع عنارص أخرى،
وتفلت منه فضاءات مهمة ،مثل الفضاءات التي تتمثل بالتيار
الصدري ،من حيث كونه حرك ًة تقودها عائلة دينية علوية ،بنزعة
عراقوية ،لك ّن قاعدته االجتامعية تتألف  -يف جزء كبري منها  -من
األقل حظًا ،ومن األصول الجنوبية .من هنا ،ميكن
القطاعات الشيعية ّ
القول إ ّن قدرة التيار الصدري عىل التأثري يف هذا االستقطاب ،وعىل
عب
االحتفاظ بدوره التجسريي بني منطي املصالح والتص ّورات التي يُ ّ
مهم يف الحؤول دون تفاقم الرصاع.
تظل ً
عنها التيارانّ ،
عامل ً

مييل التيار املحافظ إىل نه ٍج براغاميت يعتمد التسويات ويتج ّنب
الحلول القصوى املربكة لبنية العالقات االجتامعية  -السياسية
القامئة؛ ولذلك فإ ّن القوى املنخرطة فيه ،يف غالبية األحيان ،هي تلك
التي ارتبطت مبراكز القوى العائلية واالجتامعية التقليدية يف املجتمع
الشيعي ،والتي تحتل فيها املراكز الدينية (النجف وكربالء والكاظمية)
مكان ًة مركزيةً ،وتؤدي العوائل الدينية البارزة من النسل العلوي فيها
تجسد الهرمية التقليدية داخل املجتمع الشيعي
دو ًرا أساس ًيا؛ ألنها ّ
(مثل عوائل الخويئ والحكيم والصدر وبحر العلوم وسواهم) .أ ّما
التيار الراديكايل ،فيتجه إىل تب ّني مواقف أكرث جذريةً ،واالقرتاب
من الحلول القصوى أحيانًا ،وهو تيار يختزن يف تكوينه االجتامعي
القطاعات الشيعية الشاعرة بالتهميش يف ظل عالقات القوة والهرمية
االجتامعية السائدة داخل املجتمع الشيعي ،التي متنح املراكز الدينية
والعوائل الدينية دو ًرا محوريًا ،يف غالبية األحيان ،عىل حساب شيعة
الجنوب الذين يشكّلون الغالبية الشيعية دميوغراف ًيا.
ميكننا مالحظة أ ّن معظم القادة والحركيني للقوى املرتبطة بالجناح
الثوري اإليراين ينحدر ،اليوم ،من عوائل غري علوية ،وأكرثهم من
أصول جنوبية ،وليس مفاجئًا أن ترتبط تلك القوى بالجناح الذي
يقوده نوري املاليك يف حزب الدعوة ،من حيث تعبريه عن تحفّظ
تجاه الزعامات "العاممئية" ،وتحدي ًدا املرتبطة منها بالربجوازية
املدينية ،هذا عىل الرغم من ارتباط املاليك نفسه بروابط عشائرية
ويتوسل هذا التيار بخيارات
مع عائلة كاشف الغطاء الدينية البارزة.
ّ

ثانيًا ،يف ما يخص الديناميات اإلقليمية واتجاهاتها املستقبلية ،ميكن
أي مرشوع من املرشوعني (مرشوع إحياء
القول إ ّن الحسم يف اتجاه ّ
الدولة الوطنية أو مرشوع تحويل الشيعوية فوق الوطنية إىل قومية
بديلة) س ُي ِ
حدث تح ّوالت كبري ًة يف الجغرافيا السياسية للمنطقة ،ويف
التحالفات االجتامعية – السياسية؛ ولذلك فإ ّن إمكان استمرار الرصاع
خصوصا أنّه رصاع
بني التيارين إىل أعوام مقبل ًة يبدو أم ًرا مر ّج ًحا،
ً
السني ،ويتأثر بها أيضً ا؛ إذ يحتدم
يؤث ّر يف دينامية مشابهة يف العامل ُّ
التنافس بني إسالم ُسني متجاوز الدولة الوطنية ،وتيارات وق ًوى
تسعى للحفاظ عىل تلك الدولة وتأكيد خصوصيتها.

 37ننطلق يف هذا السياق من مفهوم لبناء األ ّمة يرى فيها عملي ًة لتكثيف التفاعالت
بني املكونات الفرعية إذ يصبح مقدار تلك التفاعالت أكرب من مقدار التفاعالت داخل كل
مك ّون ،انظر:
Jocher Hippler, "Violent Conflicts: Conflict Preventation and Nation)Building, Terminology and Political Concepts." in: Jocher Hippler (ed.
Nation-Building: A Key Concept for Peaceful Conflict Transformation
(London: Pluto Press, 2005), 3-14.

خاتمة
عالجت هذه الدراسة العالق َة بني التضامن الشيعي فوق الوطني
والدولة الوطنية يف العراق ،مع محاولة الرتكيز عىل املرحلة الراهنة
واتجاهاتها املستقبلية؛ أل ّن الدولة الوطنية يف العراق ،اليوم ،تتعرض
لتحديات أساسية ،كان آخرها صعود تنظيم الدولة اإلسالمية ،وأل ّن
االستقطابات اإلقليمية صارت ت ُن ّمي التضامنات الطائفية فوق
الوطنية ،التي تطرح نفسها أحيانًا بصيغة مرشوعات لهويات بديلة.
جادلت الدراسة بأ ّن الهوية الشيعية هي بطبيعتها هوية فوق
وطنية ،أو الوطنية ،من حيث كونها هوي ًة ديني ًة تشكّلت مؤسساتها
وتطورت قبل تشكّل الدولة الوطنية الحديثة .وواجهت تلك الهوية
تح ّديًا مع ظهور الدولة الوطنية ما بعد الكولونيالية ،بوصفها مرشو ًعا
لبناء األ ّمة يقوم عىل املركزة والعلمنة والتحديث ،وهو أمر أ ّدى إىل
التنافس بني تلك الدولة واملؤسسة الدينية الشيعية ،كام أ ّدى إىل
ظهور اإلسالم السيايس الشيعي ،بوصفه محاول َة استجاب ٍة للتحدي
الذي نشأ عن الوضع ما بعد الكولونيايل وسياسات العلمنة وهيمنة
السنية عىل هياكل الدولة العراقية.
النخب ُ

دراسات
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لك ّن الشيعوية فوق الوطنية أخذت مسارين :األول محافظ ،أراد
اإلبقاء قدر اإلمكان عىل املؤسسات التقليدية؛ عرب تج ّنب االنخراط
املكثّف يف العمل السيايس الحريك ،واملحافظة عىل وظيفتها الدينية؛
والثاين راديكايل أراد بناء نظام سيايس بديلٍ  ،استنا ًدا إىل املذهب
أساسا يف صيغة والية الفقيه بإيران .ومنذ ذلك
ّ
الشيعي،
وتجل ً
الحني ،تع ّمق التنافس تحت سقف التضامن الشيعي بني التيار
املحافظ والتيار الراديكايل ،بني الرغبة يف الحفاظ عىل "فوق الوطني"،
من حيث هو عالقة دينية  -مذهبية ال تصطدم مبارش ًة بالحقائق
السياسية ،والرغبة يف ج ْعل "فوق الوطني" مرشو ًعا سياسيًا لتغيري
معادالت القوة اجتامعيًا وجيوسياسيًا.
سمح التحول يف العراق ،بعد عام  ،2003بإقامة عالقة جديدة بني
املؤسسة الدينية الشيعية والدولة الوطنية ،بعد أن أُعيد تعريف
تلك الدولة عرب التخيل عن املنطلقات الكالسيكية التي قامت
عليها (املركَزة والعلمنة والتحديث) ملصلحة نظام ليربايل يقوم عىل
التصنيفات الهوياتية ،عىل نح ٍو أتاح للمرجعية الدينية أن تربز
فاعل يف سياسات الدولة الوطنية ،وضام ًنا ملصلحة الغالبية
بوصفها ً
الشيعية ،من دون التفريط يف وظيفتها بوصفها مؤسسة دينية
بامتدادات فوق وطنية.
أبرزت هذه املعادلة ما صار يُعرف بالظاهرة "السيستانية" التي
هي مرحلة فريدة وغري مسبوقة من التعايش بني الدولة الوطنية
واملؤسسة الدينية؛ بطريقة كرست الثنائية الصارمة التي تفصل بني
تيار حريك ينشغل بالشأن العا ّم ،وتيار انكفايئ ال ينشغل ّإل بالفقه،
ملصلحة ظهور نه ٍج وسيط بني والية الفقيه من جهة ،وعزلة الفقيه
من جهة أخرى.
تضع الهشاشة املتزايدة للدولة يف العراق ،التي تجعل عنارصها
محل اختبار ،مضافًا إليها االستقطاب اإلقليمي
التأسيسية الجديدة يف ّ
محل
املتصاعد الذي ع ّمق تطييف الهويات ،التجرب َة السيستانية يف ّ
اختبار وتح ٍّد ،وتطرح الكثري من األسئلة عن مرحلة ما بعد السيستاين؛
إذ يربز الرصاع بني تيار شيعي س ّميناه مجازًا "العراقوي" ،وآخر مندرج
يف التحالفات فوق الوطنية التي شكّلها الجناح الثوري الحريك يف
النظام اإليراين ،بوصفه رصا ًعا عىل تحديد طبيعة الدولة الوطنية يف
العراق وهويتها ،ومن ث ّم العالقة بني الوطني وفوق الوطني .وجادلنا
بأ ّن مسارات هذا الرصاع تتأثر بالعوامل الداخلية واإلقليمية وتؤث ّر
فيها ،وأ ّن نجاح التيارات التي اندمجت بنيويًا يف الدولة العراقية يف
تقديم مرشوع إلعادة صوغ تلك الدولة الوطنية عىل نح ٍو يحفظ
كيانها السيايس ،سيقلّل من قدرة االتجاهات فوق الوطنية عىل تقديم
محل الدولة الوطنية التي
تحل ّ
نفسها مرشو َعات لهويات بديلةّ ،
تواجه اليوم سؤال الرشعية وتح ّدي البقاء يف العراق واملرشق العريب.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :عزمي بشارة.

في اإلجابة عن سؤال :ما السلفية؟
صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات كتاب جديد للدكتور عزمي
مقة عن
بشارة بعنوان يف اإلجابة عن سؤال :ما السلفية؟ والكتاب دراسة وافية ومع ّ
السلفية .وتلحظ مقدمة الكتاب أن السلفية قد لحقها مقدار كبري من التعريفات والرشوح
واالستعامالت املتباينة ،فام برح الدارسون والباحثون يتداولون هذا املصطلح إما بالتبسيط
تضيف أي جديد عىل ما قاله األسالف .غري
خل باملعنى ،أو بالنقول املتواترة التي ال
الذي يُ ُّ
ّ
ما عن إعادة تدوير كتابات السلف ،كام درجت العادة عند
أن هذا الكتاب ،خالفًا لذلك ،ينأى متا ً
ال ُكتّاب التقليديني ،بل يقتفي أثر العلم والبحث التاريخي التحلييل والتفكري النقدي ،فال
حا له تاريخ،
يدرس السلفية بوصفها مفهو ً
ما مجردًا ذا معانٍ اختزالية ،بل بوصفها مصطل ً
عا ،إذ
وله منشأ تاريخي ،وخضع يف سياقه التاريخي لتعديالت مهمة يف معناه ودالالته م ً
مل يبق واحدًا ،بل صار متعددًا ،وصارت لدينا سلفيات ال سلفية واحدة،
إن مفهوم السلفية
َ
كالسلفية اإلصالحية والسلفية الدعوية والسلفية العلمية والسلفية الجهادية  ...إلخ.
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 التجربة والمكاسب:المصالحة الوطنية في الجزائر
National Reconciliation in Algeria: Experience and Achievement

 بالتركيز علــى حيثيات التجربة،تتنــاول هذه الدراســة مشــروع المصالحة الوطنية فــي الجزائر
 وذلك من خــال رصد مفهوم،عاما على صــدوره
ً  وال ســ َّيما بعــد مرور ثالثة عشــر،ومكاســبها
 وتحــاول الدراســة نقــد. واإلطــار التاريخــي لألزمــة الجزائريــة، وأهدافهــا،المصالحــة الوطنيــة
 وتبحث فــي الســياق المعرفــي والتاريخي،المشــروع مــن أجــل تأســيس أفق جديــد للتصالــح
 الطريق الطويلة إلى المصالحة، كرونولوج ً ّيا، ومن ثم تناقش،للمصالحة الوطنية الجزائرية
 بالتركيز، وتنتقل الدراســة إلى رحلــة المصالحة الجزائريــة.الوطنيــة وتحقيــق الوئــام المدني
 وتُخ َتم،علــى تقديــم قــراءة وافيــة لمشــروع الميثاق من أجــل الســلم والمصالحــة الوطنيــة
 والوقوف على بعــض ثغرات هذه، بهدف إيجــاد أفق جديــد للتصالــح،بجملــة مــن االنتقــادات
 وعلــى مــا يمكــن أن تنفتــح عليــه من مكاســب لــو أريد لها،التجربــة العربيــة فــي المصالحــة
.التطوير
. السلم االجتماعي، المصالحة الوطنية، الوئام المدني، األزمة الجزائرية:كلمات مفتاحية
In September 2018 it will have been thirteen years since the referendum on the
reconciliation plan in Algeria. This paper considers the details and achievements
of the plan by investigation of the concept and objectives of national reconciliation
and the historical framework of the Algerian crisis, critiquing the plan in order
to establish new horizons for reconciliation. It examines the historical context of
Algeria's national reconciliation, and then the chronology of the path to national
reconciliation. It then moves on to study the Algerian journey of reconciliation
through a thorough reading of the draft Charter for Peace and National
Reconciliation. Finally, the paper determines the extent of the advances made in
establishing peace and coexistence in the Algerian homeland and also identifies
some of the gaps in the reconciliation experience, and suggests ways to unlock
potential achievements.
Keywords: The Algerian Crisis, Civil Concord, National Reconciliation, Social
Peace.
*
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دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

مقدمة
أخـــى الــحــديــث عــن مــوضــوعــات الــحــوار والــتــعــارف بني
الحضارات ((((  -والحوار بني األديان واملذاهب الدينية ،والتسامح
الــديــنــي((( ،وهــو الحديث الــذي م َّيز نهاية العقد األخــر من
القرن املايض  -مكانه لحديث آخر حول موضوع جديد اكتسح
الساحة الفكرية واألكادميية واإلعالمية .إنه موضوع التطرف
واإلرهاب الذي قفز من ح ّيز ض ِّيق كان يشمل بعض جبهات العنف
يف مناطق مخصوصة من العامل ،ليحتل املشهد الدويل ،ويشكِّل محور
خصوصا بعد
النقاش السيايس والفكري واألكادميي العاملي بر ّمته،
ً
أحداث  11سبتمرب  ،2001وما تواىل بعدها(((.
خالل تلك الفرتة ،أي منذ بداية التسعينيات ،كانت الجزائر ،دولة
ومجتم ًعا ،تُصارع وحدها التطرف اإلرهايب من دون أي سند دويل أو
إقليمي ،ومن دون تضامن عريب و /أو إسالمي .ومل تفلح دعوات النظام
السيايس الجزائري إىل التعاون الدويل لدرء خطر اإلرهاب وتجفيف
منابعه وتدمري قواعده الخلفية واللوجستية ،ومل تلق أي صدى يف تلك
الفرتة ،اعتقا ًدا من املجتمع الدويل وفواعله اإلسرتاتيجيني أن الحالة
اإلرهابية الناشئة يف الجزائر هي حالة مخصوصة مرتبطة برشوطها
املبارشة (االنقالب العسكري وإلغاء املسار االنتخايب) .بيد أن هذا
املوقف الدويل قُ ِّدر له أن يعيش "لحظة حقيقة" وانعطافة كلّية ،حينام
رشا للظاهرة اإلرهابية؛ إذ تع َّرض
أصبح املرتوبول الغريب نفسه هدفًا مبا ً
مبنى مركز التجارة العاملي ومبنى البنتاغون األمريكيان لعمليات إرهابية
مربمجة وغري مسبوقة ،جعلت أقوياء العامل ،وعىل رأسهم الواليات
يغيون موقفهم ،ويعلنون "حربهم العاملية عىل
املتحدة األمريكيةِّ ،
اإلرهاب" تحت اسم "التحالف الدويل ملكافحة اإلرهاب".
ُ 1عقدت ندوات ومؤمترات عدة ملناقشة هذا املوضوع عىل الصعيد العريب واإلسالمي
والدويل؛ منها :املؤمترات التي نظمتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف طهران
يف عام  1999حول الحوار بني الحضارات ،ويف برلني يف عام  2000حول الحوار والتعايش
بني الحضارات والثقافات ،ويف دمشق يف عام  2002حول الحوار بني الحضارات من أجل
التعايش ،كام ُع ِقدت ندوة حول املوضوع ،كانت تحت إرشاف منظمة اليونسكو ،يف نيسان/
أبريل  .2005انظر :الطاهر سعود" ،نهاية التاريخ ،صدام الحضارات ،شعوب بال دول  ...ثم
ماذا؟ أو حوار الحضارات كرضورة إنسانية" ،يف :الطاهر سعود ،أبحاث وآراء يف الفكر والثقافة
(عمن :دار األيام للنرش والتوزيع.)2014 ،
واالجتامع ّ
 2أصــدرت منظمة اليونسكو إعالن مبادئ بشأن التسامح يف عام  ،1995وخصصت
السادس عرش من ترشين الثاين /نوفمرب من كل عام يو ًما للتسامح عىل املستوى العاملي.
انظر :إبراهيم الحيدري ،سوسيولوجيا العنف واإلرهاب :ملاذا يفجر اإلرهايب نفسه وهو
منتش فر ًحا؟ (بريوت :دار الساقي ،)2015 ،ص .319-311
ٍ
 3منذ أن كتب الباحث هذه الدراسة إىل لحظة إرسالها للنرش ،ميكن أن نحيص عرشات
التفجريات األخرى ،وعمليات الدهس والطعن وغريها من األساليب اإلرهابية التي يبدو أنها
تشتغل تحت طائلة عنرص املفاجأة وتجديد أسلوب العمل .نذكر من تلك األحداث :تفجريات
بروكسل وتفجريات تركيا وحالة الدهس يف مدينة نيس الفرنسية وتفجري امللهى اللييل يف
الواليات املتحدة األمريكية وحالة الطعن يف أملانيا وحالة الطعن يف لندن .وال ننىس بالطبع
مناخ اإلرهاب الذي أصبح حالة مزمنة يف كثري من الدول العربية واإلسالمية.
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منذ تلك اللحظة دخلت اإلنسانية مرحلة تاريخية جديدة وحاسمة،
مرحلة تعكس املدى الخطر الذي وصلت إليه الظاهرة اإلرهابية،
توسلها باملنتجات
من قدرتها عىل اخرتاق الحدود واألقاليم ،إىل ّ
التكنولوجية للحداثة الغربية ،وتوظيفها وسائطها وأدواتها املتعددة،
العسكرية و"امليديائية" الجديدة.
يف هذا الوقت ،كانت الجزائر ،بعد ميض أكرث من عقد عىل دخولها أتون
املنازلة ضد اإلرهاب والعنف املتطرف ،قد ط َّورت تجربتها الخاصة
يف مكافحة اإلرهاب والتطرف ،وت َشكَّل لديها مخزون إسرتاتيجي من
الخربة يف مجال التعامل معه ،سواء عىل الصعيد األمني والعسكري،
عرب ما خربته قوات الدفاع الذايت والجيش واألسالك األمنية املختلفة
األخــرى ،أم عىل الصعيد االجتامعي والثقايف ،عرب ما ط َّورته من
ميكانيزم الوئام املدين واملصالحة الوطنية.
ملا بدأت الجزائر تربأ من مرض اإلرهاب والتطرف ،كانت وتائر
"كم ونو ًعا ،وتكاد متتد عىل
العنف واإلرهاب قد بدأت تتصاعدًّ ،
رقعة جغرافية واسعة ،من املغرب حتى إندونيسيا ،لتصل إىل مناطق
ودول وحضارات؛ بحيث تتحول إىل مصدر خطر كبري عىل حياة
الناس واستقرارهم ،وعىل العامل ،وعىل السالم فيه"((( .خطر ما عاد
خصوصا أن الظاهرة ما عادت
أحد مبنأى عنه ،أو مبنجى من آثاره،
ً
أفعال فردية معزولة ،لكنها اكتست طابع التنظيامت العابرة الحدود
ً
والقوميات ،ووصلت يف طبعتها الداعشية إىل قضم الوحدة الرتابية
لبعض الدول ،لتؤسس عىل أنقاضها كيانها ،وتفرض فيه رؤيتها للعامل.
ما عادت هذه الجامعات والتنظيامت أصوليات هاربة من العامل،
بل تح ّولت إىل أصوليات راغبة يف العامل ،يصدر املنضوون تحتها عن
اقتناعات تؤسس عىل رضورة مناجزة ال ُّنظُم "الجاهلية" القامئة،
والعمل عىل تغيريها بأساليب العمل العنفية والراديكالية(((.
أمـــام امــتــداد الــظــاهــرة اإلرهــابــيــة عــى طــول الــعــامل العريب
واإلسالمي  -حيث أصبحت ال ت ُع َّرف إال بوصفها مامرسة لصيقة
بالفضاء الثقايف اإلسالمي(((  -وأمام وضع يتهدد املجتمعات العربية
وأنظمتها السياسية ،ويقيض عىل استقرارها نتيجة ما خربته بعد
 4الحيدري ،ص .13
 5انظر :فريدمان بوترن" ،الباعث األصويل  ...ومرشوع الحداثة" ،ترجمة عمرو حمزاوي،
املستقبل العريب ،السنة  ،19العدد ( 218نيسان /أبريل  ،)1997ص  39وما بعدها.
 6يُرص جناح عريض من الكتَّاب والسياسيني واإلعالميني الغربيني عىل الربط بني الظاهرة
اإلرهابية واإلسالم ،بينام يرص بعض املتخصصني عىل أنها ظاهرة عابرة األديان والحضارات،
وليست مقصورة عىل دين بعينه .غري أن هذا ال يعفينا من االعرتاف يف الحالة اإلسالمية
بانبناء ظاهرة اإلرهاب وصدورها عن ظاهرة التطرف الذي "يستمد فكره من التأويل
املنحرف للتعاليم اإلسالمية ويوظفها حرك ًّيا ضد املسلمني أنفسهم" ،ويف الحصيلة ضد غريهم.
انظر :محمد أبو القاسم حاج حمد ،جذور املأزق األصويل (بريوت /لندن :دار الساقي،
 ،)2010ص .55
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موجة ثورات الربيع العريب التي أدخلت بلدانًا بأكملها يف فوىض أمنية
واقتتال داخيل وتحطيم ملكتسبات الدولة الوطنية؛ يربز تساؤالن :ما
الذي ميكن أن تقدمه التجربة الجزائرية يف مجال منازلة التطرف
واإلرهاب ،وتجاوزه عرب تدبري املصالحة الوطنية ،عىل صعيد الحاالت
املشابهة يف العامل العريب واإلسالمي؟ وما الذي ميكن أن تستفيده
القوى الدولية من الخربة الجزائرية عىل صعيد التعامل مع الظاهرة
اإلرهابية يف أبعادها األمنية والعسكرية واإلسرتاتيجية؟
ليس من شأن هذه الدراسة الرتكيز عىل التساؤل الثاين ،فهذا
موضوع دراسة أخرى مستقلة ،لكنها تتخذ من التدبري القانوين
واالجتامعي  -الثقايف الذي بارشته الجزائر تحت اسم "املصالحة
الوطنية" مجالً للبحث والدرس والتقويم ،للوقوف عىل جوانب القوة
يف التجربة التي تحتاج اليوم إىل التعميم أو االستلهام عىل الصعيد
العريب ،من دون أن مينعنا ذلك من رؤيتها بعني النقد؛ أي بالوقوف
عىل بعض جوانب القصور يف التجربة التي تحتاج إىل التطوير.

أو ًلا :موضوع الدراسة في سياقه
المعرفي والتاريخي
يبدو التأطري املعريف ،وكذا الوقوف عىل الخلفية التاريخية لتدبري
املصالحة الوطنية ،ووضعها يف سياقها ،ولو يف عرض وصفي  -تاريخي
مركَّز ،أم ًرا رضوريًّا من الناحية املنهجية؛ ذلك أن الوعي بدالالت
مفهوم "املصالحة الوطنية" كام تتب ّدى يف الخطاب العلمي املهتم
باملوضوع ،وكذا بحيثيات "األزمة الجزائرية" ،هو أمر أسايس يف
كل جهد يرمي إىل فهم تجربة املصالحة واستيعابها بوصفها آلية
حل مرب ًما ألعوام االقتتال الداخيل،
لجأت إليها الدولة الجزائرية ًّ
والتط ّرف اإلرهايب.

 .1في مفهوم المصالحة الوطنية
ليست تجربة املصالحة الوطنية إبدا ًعا جزائريًّا غري مسبوق؛ فهناك
تجارب عدة يف هذا الصدد ،ط َّورتها مجتمعات ودول وأنظمة سياسية
يف مناطق من العامل كانت قد عرفت عدم استقرار داخيل نتيجة
رصاع بني مك ّوناتها الدينية أو اإلثنية ،و /أو نتيجة أسباب سياسية
أو أيديولوجية.
ميكن أن منثِّل لذلك بالتجربة اإلسبانية بعد أعوام الحرب األهلية
وحكم الجرنال فرانكو ،وتجربة املصالحة الوطنية يف جنوب أفريقيا،
وهي التي أنهت ثالثة قرون من االستقطاب العرقي بني السود
والبيض ،وأحلَّت نظا ًما سياس ًّيا دميقراط ًّيا محل نظام األبرتهايد،
وتجارب دول أمريكا الالتينية (األرجنتني ،والبريو ،واألوروغــواي،

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

والسلفادور) خالل فرتة الثامنينيات ،وعىل رأسها تجربة التشييل يف
االنتقال السيايس والدميقراطي ،وهي التي أنهت الحكم العسكري
الدكتاتوري لنظام بينوشيه ،وغريها من التجارب الدولية األخرى(((.
فام املقصود باملصالحة؟ وما أبعادها؟ وما أهدافها؟ وما أهم مقرتباتها؟
إن لفظة "املصالحة" مشتقة يف أصلها اللغوي من الصالح ،وهو ضد
وصالَ َحه مصالَ َحة ِ
واصالَحا
واصطَلَ َحا َّ
وصال ًحاْ ،
السلمَ ،
الفسادُ .
والصلح ِّ
(((
واستَ ْصلَح نقيض استفسد .
وت ََصالَحا ْ
واصتَلَحاْ ،
من الدالالت املنطقية التي ميكن أن نستنبطها من الجذر اللغوي
للكلمة أن املصالحة فعل يفرتض توافر طرفني نشب بينهام عداء
فعل ،إما مببادرة وتنازل من
أو خصومة .وتنشأ املصالحة ،بوصفها ً
الطرفني املتخاصمني ،وإما مببادرة وتنازل من أحدهام ،كام قد تكون
فعل ناشئًا عن وساطة طرف ثالث يسعى للتقريب بني املتخاص َم ْي.
ً
أما يف األدبيات املهتمة مبسائل النزاع والسالم يف العامل ،فتُع َّرف
املصالحة بأنها :سريورة من الوفاق وطأمنة الرأي العام يف أمة أو
بلد ما ،بعد حدث أليم يكون قد أصاب تاريخهام الحديث .ويتب َّدى
مسعى املصالحة يف مظهر مزدوج ،يتمثل يف السامح للضحايا بالتعبري
الرصيح وحثّ الفاعلني اآلخرين عىل االعرتاف بأفعالهم ،بهدف
تحقيق الشعور باالنتامء إىل كيان واحد ،والقبول تال ًيا مبنطق العيش
املشرتك .ويف الحصيلة ،تج ُّنب تكرار املأساة الوطنية(((.
أما يف االستخدامات الشائعة يف مجال علم السياسية ،فيكتيس مفهوم
املصالحة أبعا ًدا تحليلية عميقة؛ حيث هناك من يرشطه بتوافر
مجموعة من العنارص ،تتلخص يف(:((1
•الحقيقة ،أو ما يدعوه بعض املتخصصني "املصارحة قبل
املصالحة" ،وتعني التعبري املفتوح عن املايض .ولتحقيق ذلك،
يقرتحون تشكيل لجان وهيئات وطنية للحقيقة ،تضطلع

 7انظر:
Abbas Aroua, "Quelques expériences d'amnistie à méditer," in: Ouvrage
collectif, Quelle réconciliation pour l'Algérie? Préface de Pierre Ghillard
(Genève: Institut Hoggar, 2005), pp. 42-46, accessed on 25/9/2018, at:
https://bit.ly/2HTNi4H
 8مجد الدين محمد بن يعقوب الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ط ( 8بريوت :مؤسسة
الرسالة للطباعة والنرش والتوزيع ،)2005 ،ص .229
9 "La réconciliation nationale," Encyclopédie Larousse, accessed on
26/9/2018, at: https://bit.ly/2HXrrVW
 10انظر :عبد النور منصوري" ،املصالحة الوطنية يف الجزائر من منظور األمن اإلنساين"،
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية ،جامعة الحاج لخرض ،باتنة،
 ،2010-2009ص  .69وانظر أيضً ا:
Abbas Aroua, "l'amnistie et les fondements de la paix," in: Ouvrage collectif.
pp. 20-33; Youcef Bedjaoui, "Qui réconcilie qui? Réflexions sur la dite
réconciliation en Algérie," p. 6, in: Ouvrage collectif.
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مبهمة التحقيق يف مسائل مثل :املفقودين واملجازر الجامعية
وأعامل االغتيال ،يطلَق عليها "لجان الحقيقة واملصالحة"
(.)VCR, TRC

•العدالة ،مبا هي عملية إعــادة اعتبار وإصــاح وتعويض
للمترضرين ومساواة ووقف للضغوط واملامرسات التعسفية.
•الرحمة ،وتعني العفو الالزم لبناء شبكة عالقات جديدة.

•السالم ،ويعني األمن لجميع األطراف ،والتو ّجه صوب املستقبل
املشرتك والحياة الكرمية.

عن النزاع .املصالحة ،إذًا فضاء تلتقي فيه الحقيقة والعدالة واالحرتام
واألمن .وفاعلية مسارها مرهونة بدرجة الدمج التي ميكن تحقيقها
بني هذه العنارص األساسية؛ فاملصالحة الحقيقية هي تلك التي
ت ُد َمج تلك األبعاد متا ًما ،وت ِ
ُحدث تح ّوالت ثقافية ومجتمعية حقيقية
(((1
وعميقة تصل إىل رسم رؤية كلية للنزاع املشرتك .

 .2أهداف المصالحة الوطنية
شكَّل العقدان األخريان من القرن املايض مرحلة مهمة يف التقويم
خصوصا تلك التي خربت نزاعات
الزمني للمجتمعات املعارصة،
ً
واضطرابات عىل جبهاتها الداخلية .وأتاحت الظروف اإلقليمية
والدولية (مثل سقوط جدار برلني ،وانهيار املعسكر الرشقي ،وظهور
العوملة االتصالية) انفتاح هذه املجتمعات عىل قيم هذه الحقبة
وأفكارها ومستج ّداتها؛ إذ مل تبق شعوبها حبيسة حدود دولها.
يف هذا الصدد ،احتل موضوع املصالحة يف العامل ح ّي ًزا كب ًريا من
االهتامم؛ ألنه بدا طريقة حضارية ،وأسلوبًا مرغوبًا فيه لتسوية
بدل من املسالك
الرصاعات والتوترات الداخلية بالطرق السلميةً ،
الراديكالية والعنفية التي طغت يف الحقب السابقة.

إضافة إىل ما سبق ،يذكر بعض املتخصصني ركائز أخرى ،أو يستعيضون
عم سبق ،وهي :العفو واملسامحة ،أي أن يجري تعميم حالة من
بها ّ
العفو والسامح عىل املجتمع كله مثر ًة للمصالحة؛ والذاكرة ،مبعنى
املحافظة عىل الذاكرة الجمعية ،وما فيها من ندوب ترجع إىل حقبة
النزاع ،من أجل االعتبار منها واستخالص الدروس ،تحت قاعدة أن
من ينىس املايض محكوم عليه بتكراره.
ويؤكد آخرون رضورة عدم خلط مفهوم املصالحة مبفهوم تسوية
النزاع  Règlement de Conflitأو حل النزاع résolution
de conflit؛ فاألول منهام يستهدف وقف أعامل العنف ،أما
الثاين فيستهدف إقرار السالم مبعالجة البنى املسببة للنزاع .أما
املصالحة ،فتسعى إىل استتباب السلم مبعالجة آثار النزاع ،وذلك
باستحداث حاالت أو وضع يتيح اعتياد األطراف املتنازعة العيش
املشرتك يف ظل العالقات الجديدة التي تم ترسيخها عرب آلية
حل النزاع(.((1
املصالحة ،بهذا املعنى ،هي طور من أطوار سريورة كلية لتحقيق
السالم يف مجتمع فقده .تبدأ هذه السريورة وتستمر عىل متصل
زمني ثاليث املراحل ،يشمل :تسوية النزاع بوقف أعامل العنف ،ثم
حل النزاع مبعالجة مس ّبباته ،واملصالحة التي تعالج اآلثار الناجمة
11 Bedjaoui, p. 6.

إن مسلك املصالحة  -مبا هي استعادة حالة العالقة السلمية يف
املجتمع؛ حيث يأمن فيها الجميع ضمن إطار من العيش املشرتك
يف كنف الحرية والكرامة  -يهدف ،بحسب ما يشري إليه املهتمون
 بعي ًدا عن اإلسقاطات والتفصيالت التي تختص بتجربة مصالحةبعينها من التجارب املعروفة  -إىل(:((1
•الوقف الفوري للعنف ،للوصول إىل حالة من السلم املستقر
عرب تحويل العالقات من طابعها العدايئ إىل طابعها الرتاحمي.
وعىل الرغم من أن هذه العملية صعبة املراس والتحقق ،بالنظر
الرتسبات والرتاكامت الطويلة من الحقد والكراهية
إىل حجم ّ
والعداء والضغائن الناجمة عن أعوام الرصاع ،فهي رضورية،
وتستلزم عملية تغيري أو تأهيل سيكولوجي وثقايف عميقة
للمعتقدات والسلوك.
•إعادة تجديد اإلجامع الوطني عرب حل أزمة اختيار السلطة
السياسية؛ ذلك أن اإلجامع الوطني يتعرض لرشوخ عميقة،
نتيجة للنزاع املجتمعي .ونظ ًرا إىل أن معظم النزاعات يف العامل
كان َمر ُّده إىل أزمة السلطة السياسية ،فإن حل أزمة اختيارها
12 Ibid., pp. 8-9.
 13منصوري ،ص 73-71؛ أنور نرص الدين هدام ،املصالحة الوطنية يف الجزائر :خطوة
حضارية نحو حل أزمة اختيار السلطة السياسية (جنيف :معهد الهقار ،)2007 ،ص .33-24
وانظر أيضً ا.Ouvrage collectif :
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يُ َعد مرحلة مهمة ضمن مخطط التسوية واملصالحة .وكل ذلك
رهني بتأسيس مجتمع جديد عىل قواعد جديدة يتوافق عليها
الجميع ،وهو ما سامه بعض الباحثني تجديد مضمون العقد
االجتامعي املتضمن خطاطة للحقوق والواجبات وااللتزامات.

•إصــاح املؤسسات االجتامعية القامئة ،مثل املؤسسات
القضائية والسياسية والرتبوية واإلعالمية ،وغريها من
املؤسسات األساسية يف املجتمع ،ألن شعور الفرد بتغيري
محيطه االجتامعي واملؤسيس والرمزي يؤثر يف دائرة سلوكه،
لتكتمل حلقة التغيري االجتامعي.

•دعم ثقافة السلم؛ ذلك أن املصالحة تستلزم أن تتقبل أغلبية
املواطنني مسؤوليتها األخالقية والسياسية لتغذية ثقافة حقوق
اإلنسان وفن العيش املشرتك بنرش منطق التسامح وترسيخ
ثقافة دميقراطية ومواجهة ثقافة ال ـراع ،لتأمني مستقبل
األجيال الالحقة والعيش بسالم يف ظل مؤسسات منتخَبة بإرادة
الشعب السيدة من دون تزوير انتخايب أو إمالءات مفروضة.
•تجاوز مخلّفات األزمة بضامن استقاللية الدولة وكفالة الحريات
وتخفيف معاناة ضحايا النزاع الذين تأثروا به مبارشة (مثل
عائالت املفقودين وضحايا االغتيال السيايس والسجناء
واملفصولني من العمل) عرب اآلليات السيكولوجية والرمزية
املختلفة (مثل التقدير والقبول االجتامعي وصناعة األمل)،
وعرب اآلليات الترشيعية والقانونية التي تتيح التعويض والتكفُّل
املادي من مؤسسات الدولة يف حالة الرضورة.

 .3المقاربات األساسية للمصالحة
عىل اعتبار أن عملية املصالحة تسعى لعالج جملة االهتزازات
والرضوض الحاصلة يف الجسم االجتامعي نتيجة نزاع له أسبابه
الخاصة ،تن ّوعت مقاربات املصالحة بني ما يأيت(:((1
أ .المقاربة المعرفية والثقافية

املصالحة ،وفق املقاربة املعرفية والثقافية ،هي عملية تغيري ألهداف
أطراف النزاع ومفاهيمها وأفكارها حول ذاتها وحول خصومها يف
الوقت نفسه .يف لحظات النزاع ،يطور كل طرف رؤيته الدفاعية
الخاصة للنزاع ،ويشكِّل متثالته السلبية عن الطرف اآلخر ،معط ًيا
نفسه املس ِّوغات كلها التي تغتال اآلخر وتسفِّه رؤيته وت ِّربر حذفه
وإقصاءه .وال بد من تغيري هذه البنى الذهنية والثقافية املشكَّلة
خالل فرتة النزاع وتأهيلها من أجل استتباب السالم الناشئ .وذلك
14
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كله مرشوط بتحقيق التقارب الفكري والتالقي الثقايف حال استشعار
فداحة العنف الذي وقع ،وكذلك حال تقوميه.
خلل
أول بوصفها ً
هذه املقاربة مهمة يف عالج آفة التطرف التي تبدأ ً
يف البنيات التصورية ،ثم تنعكس يف السلوك الظاهر ،مس ِّوغة اإلقصاء
املعنوي واملادي لآلخر املختلف أو املتاميز ،بل حتى ملا يُص َّور عىل أنه
آخر عىل الرغم من الروابط الجامعة.
ب .المقاربة السيكولوجية والدينية

املصالحة ،وفق املقاربة السيكولوجية والدينية ،عملية تغيري ملواقف
أطراف النزاع وأحاسيسها ،تجاه ذاتها وتجاه خصومها يف الوقت نفسه.
إن أعامل العنف املشا َهدة أو املرتكَبة يف فرتة النزاع تغرس الخوف
والحزن واألمل ،وتع ِّمق اإلحساس بالظلم واملعاناة والرغبة يف االنتقام.
وهذا املناخ السيكولوجي هو فتيل قد يشعل النزاع مجد ًّدا يف أي
لحظة .لذلك ،تصبح عملية استتباب السلم مرشوطة بإحداث تغيري
نفيس  -اجتامعي؛ حيث يكون محركه هو االعرتاف بالظلم الواقع
فعل.
وطلب العفو ومامرسة العفو ً
وفق هذه املقاربة ،ميكن اعتبار املصالحة مبنزلة تقارب يف األحاسيس،
وبناء إلطار سيكولوجي مشرتك أيضً ا ،من أجل استتباب السالم ودعم
النظام السيايس الناتج من الحل التفاويض للنزاع .وهنا ،ميكن تشغيل
الرتسانة الدينية لتغليب منطق املصلحة العامة وترسيخ قيم التسامح
والحث عىل العفو والدفع بالتي هي أحسن ،وهي آليات مهمة
لترصيف النزاع وإلتاحة مناخ من املو ّدة االجتامعية.
ج .المقاربة اإلجراءاتية

يحتاج تجسيد املصالحة إىل تشغيل آليات وأدوات وإج ـراءات
عملية وفاعلة ،توضع موضع التطبيق ،ليصبح فعل املصالحة أم ًرا
ناج ًزا .ومن بني هذه األدوات واإلجــراءات يجري الحديث عن
العفو الرسمي العام وتشكيل لجان للحقيقة واإلنصاف واملصالحة
والدعاوى القضائية واملحاكامت العلنية والتعويضات املالية والتطهري
واإلصالح واسرتجاع الذاكرة التاريخية.
ينبغي التنبيه هنا إىل أن مقاربات املصالحة املذكورة آنفًا تشكِّل
ما ميكن تسميته "أمناطًا مثالية"  ،Ideal Typesوال تتطابق تجارب
املصالحة يف العامل ،كام تجسدت يف الواقع املشهود ،مع هذه
املقاربات يف شكلها الحريف؛ حيث يفتح زخم الواقع احتامالت املزج
بني هذه املقاربة أو تلك ،أو بني األدوات املستخدمة يف مقاربة ما
انفصال بني
ً
مثل،
وتوظيفها يف مقاربة أخرى؛ إذ ال ميكن أن نتصورً ،
املقاربة الثقافية واملقاربة الدينية ،أو خلو االثنتني من زخم إجرايئ
يعطيهام مداهام من التحقُّق الواقعي.

دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

 .4اإلطار التاريخي لألزمة الجزائرية
بعد هذا التأطري املعريف ملسألة املصالحة يف الخطاب العلمي املعارص،
نحتاج إىل تأطري تاريخي يوقفنا عىل سياقات األزمة وحل األزمة يف
الحالة الجزائرية ،ويف هذا الصدد نشري إىل أن اآلراء تتباين بخصوص
اإلطار التاريخي الذي يستدعيه الباحثون لوضع تدبري املصالحة الذي
أطلقته السلطة السياسية يف عام  2005ضمن سياقه املوضوعي.
وإذا كان بعض التحليالت يقترص عىل اسرتجاع األسباب املبارشة،
ممثلة بـ "األزمة األمنية" أو "الحرب األهلية" ،كام يصطلح عليها بعض
الدارسني( ،((1وهي التي خربها املجتمع والدولة بعد إلغاء املسار
االنتخايب يف كانون الثاين /يناير  ،1992فإن بعضها اآلخر ير ّدها إىل
لحظة احتجاجات ترشين األول /أكتوبر 1988؛ أي إىل اللحظة التي
عرفت فيها الدولة الوطنية الجزائرية كربى أزماتها السياسية وأ ّدت
إىل إنهاء حقبة األحادية الحزبية وإدخال البالد يف مرحلة جديدة
من التعددية السياسية والحزبية .وهناك اتجاه ثالث يؤكد رضورة
أن تنطلق يف الجزائر عملية تقويم وطني ومصالحة شاملة ،تضع
املجتمع والدولة عىل أرضية صلبة ،تقطع مع املامرسات السابقة
وتؤسس جمهورية جزائرية جديدة .وهذه العملية مرشوطة ،يف رأي
هذا االتجاه ،بتقويم شامل إلرث أكرث من خمسني عا ًما؛ أي إلرث
الدولة الوليدة بعد االستقالل(.((1
عىل وجاهة هذا الرأي وأهميته ،تتجه دراستنا هذه إىل مناقشة تدبري
جسدتها النصوص القانونية املستفتى فيها،
"املصالحة الحاصلة" كام َّ
ال "املصالحة املأمولة" كام يتب ّناها ويتص ّورها بعض األطراف والنخب
السياسية الفاعلة يف املجتمع الجزائري ،وعىل هذا األساس سنكتفي
رشا يف التوسل بهذا
مبناقشة الخلفيات القريبة التي كانت سب ًبا مبا ً
حل رضوريًّا لـ "األزمة الجزائرية".
الشكل من املصالحة بوصفه ًّ
أفضت مرحلة التحول السيايس بعد عام  1988إىل تعددية سياسية
غري منظمة ،نجم عنها انفتاح سيايس وإعالمي وجمعوي مل يكن
منضبطًا يف أغلبية األحيان ،وافتقد تقاليد املامرسة السياسية
الرصينة وثقافة االختالف .كذلك ،يعاب عىل هذه الفرتة التوظيف
السيايس الطابع لركائز الهوية الوطنية الجزائرية؛ حيث جرى السامح
بتأسيس أحزاب عىل أساس ديني وهويايت عىل الرغم من املوانع
الدستورية( ،((1ما أ ّدى إىل نتائج ضا ّرة بصيغة الدميقراطية الناشئة،
 15انظر يف هذا الصدد :لويس مارتيناز ،الحرب األهلية يف الجزائر ،ترجمة محمد يحياتن
(الجزائر :منشورات مرىس.)2005 ،
مثل ،موقف الزعيم التاريخي حسني آيت أحمد ،ومعه حزبه "جبهة القوى
 16هذا هوً ،
االشرتاكية" ،الذي يدعو إىل إعادة مراجعة الفرتة السابقة كلها وإقرار بعض اآلليات؛ منها
إنشاء مجلس تأسييس يُعيد النظر يف تصور بنية الدولة الجزائرية كلها.
 17سمحت السلطة بتأسيس أحزاب سياسية عىل أساس ديني (الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ)،
ولغوي وهويايت (التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية) ،عىل الرغم من أن دستور عام 1989
الذي جرى االستفتاء فيه بعد أحداث ترشين األول /أكتوبر  ،1988وتم مبوجبه إقرار مبدأ
التعددية الحزبية ،يحظر ،رصاحةً ،تأسيس أحزاب عىل أساس طائفي أو ديني.
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وبالعقد االجتامعي الجديد ،يف ظل تراجع ِ
خطر عىل صعيد رمزية
الدولة وهيبة مؤسساتها يف الفرتة .1992-1988
أدت هذه االنطالقة الدميقراطية غري املنضبطة إىل انفالتات ما انفكت
ترتاكم حتى أدخلت املجتمع والدولة يف أزمة خطرة وغري مسبوقة،
إضافة إىل تبعات أزمة اقتصادية واجتامعية نجمت عن تدين مداخيل
املحروقات ومديونية ثقيلة راكمها ضعف أداء اقتصادي وتسيريي
من النخبة الحاكمة .وهكذا ،شهدت الجزائر يف هذه الفرتة أزمة
سياسية وانتخابية خطرة ،أسلمتها إىل أزمة أمنية أخطر كادت تقيض
عىل كيان الدولة نفسه.
تعود هذه األزمة السياسية ،كام أصبح معلو ًما ،إىل تدخُّل مؤسسة
الجيش وتوقيفها املسار االنتخايب بعد إعالن فوز حزب الجبهة
اإلسالمية لإلنقاذ  FISيف الدور األول من االنتخابات الترشيعية،
واتخذ هذا التدخل طابعه املؤسيس املغلَّف بالقانون؛ فتم إعالن
استقالة رئيس الجمهورية( ،((1الذي كان قد حل الربملان قبل ذلك
بأيام ،مبقر املجلس الدستوري ،لتتوىل إدارة شؤون الدولة هيئة يف
شكل مجلس رئايس جامعي هو املجلس األعىل للدولة ،((1(HCE
وهي هيئة ابتدعها املجلس األعىل لألمن الذي هو يف األساس هيئة
استشارية يرأسها يف األصل رئيس الجمهورية ،وتتشكل من عضوية
رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية واالقتصاد
والعدل ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني ،وليس من صالحياتها
اتخاذ قرارات كهذه يف غياب رئيسها الذي أزيح من املشهد السيايس
عرب استقالة صورية.
نجمت عن هذا الرتتيب "القانوين" للهيئات الجديدة حالة استقطاب
داخل الطبقة السياسية بني مؤيد ومعارض؛ فالنخب ذات التو ّجهات
العلامنية ،املوزّعة عىل األحزاب وجمعيات املجتمع املدين والنقابات،
املمثِّلة ملا ُس ِّمي "املعسكر الدميقراطي" ،انحازت كلها إىل الرتتيبات
الجديدة ،بل كانت س َّباقة  -فور إعالن نتائج االنتخابات عرب "لجنة إنقاذ
الجزائر  "CNSAالتي أُ ِّسست يف  30كانون الثاين /ديسمرب 1991
برئاسة منسق املركزية النقابية ،عبد الحق بن حمودة  -إىل دعوة
 18حصلت الجبهة اإلسالمية عىل  188مقعدًا من مجموع  340مقعدًا يف الدور األول
النتخابات  26كانون األول /ديسمرب  1991الترشيعية؛ أي نحو  3222260صوتًا ،وكان
منتظ ًرا أن تحصد أغلبية األصوات يف الدوائر االنتخابية املتبقية يف الدور الثاين ،لتضيف
مقاعد جديدة متكِّنها من تشكيل حكومتها منفردة من دون تحالف حزيب ،كام متكِّنها من
تغيري الدستور .ونرشت نتائج الدور األول يف العدد  1من الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية ،بتاريخ  .1992/1/4انظر :عبد النارص جايب ،االنتخابات ،الدولة واملجتمع (الجزائر:
دار القصبة للنرش ،)1999 ،ص 153-149؛ أما استقالة رئيس الجمهورية ،الشاذيل بن جديد،
فبثت عرب التلفزيون الوطني يف  11كانون الثاين /يناير  .1992انظر رسالة االستقالة يف :يوسف
محمد الشيخ ،أجنحة اإلنقاذ :قصة جبهة اإلنقاذ الجزائرية من الوالدة إىل االعتقال (بريوت:
مؤسسة العارف للمطبوعات ،)1993 ،ص .162-161
 19انظر ،بيان إنشاء املجلس األعىل للدولة ،يف :الشيخ ،ص .167-165
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الجيش للتدخل وتوقيف العملية االنتخابية ،حفاظًا عىل الطابع
الجمهوري للدولة .أما الفواعل الحزبية والجمعوية والوجوه السياسية
املستقلة املنحازة إىل "املعسكر الوطني  -اإلسالمي" ،فعارضت توقيف
املسار االنتخايب ،وشكَّل بعض الفاعلني فيها ما ُس ِّمي "لجنة الدفاع
عن اختيار الشعب" .وهكذا بارشت جبهة اإلنقاذ ،عرب مناضليها
واملتعاطفني مع مرشوعها السيايس ،أشكالً من االحتجاج الشعبي،
متَّبعة يف ذلك "إسرتاتيجية املواجهة الشعبية والسياسية" من خالل
تحريك الشارع والدعوة إىل تنظيم تظاهرات وتجمعات ومسريات
تطالب باحرتام كلمة الشعب ،ودعوة العسكريني إىل عصيان أوامر
مسؤوليهم إذا طلبوا منهم إطالق النار عىل املتظاهرين(.((2
لكن إعالن حالة الطوارئ يف شباط /فرباير  1992وإرصار الجيش
وقوى األمن عىل إنهاء مظاهر االحتجاج والرفض كلها ولو بالقوة،
أحبطا املساعي النضالية السلمية كلها من أنصار الحزب الفائز الذي
سيلحقه الحل القانوين بعد شهر من إقرار حالة الطوارئ .وهكذا
خصوصا بعد
بات الوضع مرش ًحا نحو مزيد من التأزم والتصعيد،
ً
حمالت االعتقال والسجن املوسعة .بعدها ،عمدت السلطة الفعلية
الجديدة إىل حل املجالس املنتخبة ،وتنصيب هيئات بديلة إلدارة
الشأن العام؛ ما فتح الباب وأعطى املس ِّوغات الواقعية لبعض
التيارات العنفية( ((2التي كانت تنتظر هذه اللحظة لتنتقل إىل العمل
املبارش ،متوسلة بالعنف لتحقيق "دولتها اإلسالمية" بعدما فشل
تحقيقها باالنتخابات.
 20كميل الطويل ،الحركة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر :من اإلنقاذ إىل الجامعة (بريوت:
دار النهار للنرش ،)1998 ،ص .92-91
 21أول تنظيم مسلّح جرى تشكيله هو الحركة اإلسالمية املسلحة  MIAالتي أسسها
مصطفى بويعيل بني عامي  1982و ،1987ودخلت يف نزاع مسلح ضد السلطة إىل حني
القضاء عىل بعض أفرادها ،ثم عىل زعيمها يف عام  ،1987والقبض عىل اآلخرين .ثم جرى
اإلفراج عنهم بعد انفتاح عام  ،1988لينسلك بعضهم ضمن صفوف العمل السيايس يف إطار
جبهة اإلنقاذ ،غري أن إلغاء املسار االنتخايب دفع ببعض قياديِّي الحركة املسلحة إىل معاودة
نشاطهم العسكري من جديد .ثم انضم إىل العمل املسلّح املقاتلون العائدون من أفغانستان،
وبدأ تشكيل الجامعات املسلحة يتناسل عىل نحو طفري تحت مظالت تنظيمية وأيديولوجية
عدة؛ منها :حركة الدولة اإلسالمية  ،MEIوالجبهة اإلسالمية للجهاد املسلح  ،FIDAوالجامعة
اإلسالمية املسلحة  GIAالتي تحولت بعد عام  1994إىل اتحاد بني الجامعات املسلحة
السابقة ،كام أُ ِّسس الجيش اإلسالمي لإلنقاذ  .AISلكن الرضبات التي وجهها الجيش
واالختالفات األيديولوجية بني منتسبي هذه الجامعات (سلفيني ،وقطبيني ،وهجرة وتكفري،
وغريهم) ،وكذا حرب الزعامات بينهم ،ذلك كله جعل التشظي واالنقسام معطيني مميزين
ملشهد العمل املسلح بعد ذلك؛ حيث أُ ِّسست جامعات أخرى؛ مثل :الحركة اإلسالمية للدعوة
والجهاد  ،MIPDوالجامعة السلفية للدعوة والقتال  ،GSPCوالرابطة اإلسالمية للدعوة
والجهاد  .LLIDوملا دخل العقد األول من القرن الحادي والعرشين ،اندمج بعض هذه
الجامعات ضمن تنظيامت عابرة القوميات؛ حيث أعلنت الجامعة السلفية للدعوة والقتال
يف أيلول /سبتمرب  2006التحاقها بتنظيم القاعدة ،فنشأ ما يُع َرف بتنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي ،كام أعلن بعض بقايا الجامعات األخرى االنضامم إىل تنظيم "داعش"
اإلرهايب .ملزيد من التفصيل ،انظر :فرانسوا كليمنصو وآخرون ،الجامعات اإلسالمية املسلحة،
ترجمة عبد الرحيم حزل (بريوت /الدار البيضاء :أفريقيا الرشق)2003 ،؛ وانظر أيضً ا :املرجع
نفسه ،ص  53وما بعدها؛ وأيضً ا :لياس بوكراع ،الجزائر :الرعب املقدس ،تقديم إرفيه بورج،
ترجمة خليل أحمد خليل (الجزائر /بريوت /ANEP :دار الفارايب ،)2003 ،ص .341-273

ربمتبس  /لوليأوليأ

مع ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أنه حتى منتصف عام  ،1992مل تس َّجل
سوى حاالت اغتيال فردي وأعامل مسلحة محدودة؛ حيث كان
إلسرتاتيجية التعبئة السياسية التي بارشتها قيادة جبهة اإلنقاذ
دور يف أن يبقى التصدي للوضع الجديد مرتك ًزا عىل آليات العمل
السيايس السلمي ،لكن يبدو أن هذا املسار سيتم تجاوزه ليحتل
مكانه مشهد دموي عنيف هيمن عىل البالد خالل عقد التسعينيات؛
حيث ارتفع منسوب االغتياالت والتصفيات الجسدية والنزاع املسلح
إىل مستويات مل يشهدها تاريخ البالد.
فاقم هذا الوضع سياس ُة "الكل األمني"  Le tout sécuritaireالتي
اعتمدتها القيادة العسكرية أسلوبًا للقضاء املربم عىل اإلرهاب الذي
أصبح املصطلح املستخدم للتعبري عن حرب هوجاء ناشئة بني اإلخوة
األعداء .وألن التطرف ال يولِّد إال التطرف ،فقد ارتفع منسوب هذا
العنف املتبادل عندما توسع انتشار الجامعات املسلحة يف مناطق
الوطن املختلفة ،مستفيدة من طبيعة البالد الطوبوغرافية؛ حيث
أصبحت السالسل الجبلية الشاهقة ،التي متتد يف جهتها الشاملية،
مالذًا آم ًنا لتجمعات الشباب الفا ِّرين من بطش اآللة القمعية يف
املدن ،لتحتضنهم الجامعات اإلرهابية وتشكِّل منهم قوتها الضاربة.
يف خضم هذه الحرب االستنزافية التي انطلقت بني الطرفني ،وق َّرر
فيها كل طرف املحافظة عىل منسوب عا ٍل من العنف والعنف املضاد،
أُس ِكت صوت السياسة ،ومل يُتَح للمبادرات الكثرية الداعية إىل حل
األزمة أن تجد طريقها إىل النجاح ،بد ًءا بندوة الوفاق الوطني التي
جمعت السلطة مع بعض الفواعل من املعارضة السياسية ،وانتهت
رئيسا للدولة ،مرو ًرا بعقد روما الذي جمع األحزاب
باألمني زروال ً
والشخصيات الفاعلة من املعارضة بحضور ممثيل الحزب املحلول،
وحتى مبادرات الرئيس زروال الحوارية مع قادة جبهة اإلنقاذ كان
مصريها كلها الفشل بسبب تع ُّنت هذا الطرف أو ذاك.
ظلت األزمة تتفاقم حتى كادت تهدد املجتمع والدولة يف وجودهام،
وكانت لها تكلفتها املادية واملعنوية الخطرة؛ فخالل الفرتة
 ،1996-1992غادر البالد نحو  400ألف جزائري من ذوي الكفاءات،
وسقط أكرث من  200ألف قتيل ،و 10آالف مفقود ،ونحو 200-100
ألف نازح ،وخسائر مادية تقدر مبليارات الدوالرات(.((2
يف ظل هذا الوضع ،كانت العملية السياسية شبه معطَّلة ،وكانت
الحرب األهلية قد وصلت إىل منسوب مخيف من العنف ،ع َّززه
تطرف من جهة الجامعات املسلحة التي مل تكتف باغتيال الصحافيني
واألطباء واملثقفني ،بل بارشت نو ًعا مام ُس ِّمي "الرعب غري املفهوم"،
شمل ضواحي املدن ،ولحق جميع الفئات ،حتى األطفال ،وانترشت
22
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حاالت الذبح الجامعي والتصفيات املناطقية .وغذَّى هذا التطرف
تطرفًا يف الجهة املقابلة؛ أي ما ُس ِّمي يف تلك املرحلة بالتيار االستئصايل
الذي كان يؤمن بأن االستئصال هو الطريق الوحيدة القتالع الظاهرة
اإلرهابية من املجتمع .ويف ظل هذه الحرب العدمية؛ حيث ال مهزوم
وال منترص ،كان هناك خارس واحد فقط ،هو الجزائر ،مجتم ًعا ودولة،
فهل من مخرج لألزمة إذًا؟ ذلك ما بدت مالمحه بعد ذلك.

ثان ًيا :من قانون الرحمة إلى الوئام
المدني :الطريق الطويلة إلى
المصالحة الوطنية
مل يكن قانون املصالحة الوطنية الذي استُف ِتي فيه الجزائريون
يف بداية األلفية الجديدة ،خطوة جرى القفز نحوها بسهولة كام
قد يُتص َّور؛ إذ سبقتها ألكرث من عرشية كاملة جهود ظلت تراوح
بني الفشل ونصف النجاح ،اعتقا ًدا من أطراف النزاع يف إمكان أن
يظفر أحدهام باآلخر ليفرض خياراته ،لكن رشاسة املعركة وتكلفتها
البرشية واملادية جعلتا بعض الفاعلني السياسيني يبادر إىل إطالق
مبادرات سياسية إليجاد حل "لألزمة الجزائرية" .مبادرات بدت يف
البداية محتشمة ومحدودة األثر ،لكن تكلفة املعركة جعلتها تنضج
أمل يف إنهاء األزمة املتصاعدة.
ببطء لتغدو أكرث جرأةً ،
من أهم تلك املبادرات مسعى الوفاق الوطني الذي أرشف عليه
الرئيس زروال مبع ّية قيادة جبهة اإلنقاذ التي أطلق رساحها لتسهيل
االتصاالت يف اتجاه إيجاد تسوية ما ،لكن هذه املبادرة مل تسفر
عن تقدم يف اتجاه الحل ،عىل الرغم من أنها استغرقت سنة كاملة،
وانتهت بخيبة أمل كبرية ،وإعالن الرئيس نفسه غلق هذا امللف ،ثم
إطالقه "قانون الرحمة" الذي ميكن اعتباره نقطة االنطالق يف الطريق
الطويلة نحو التصالح الوطني.
هذا القانون ،مثلام نص عليه األمر الرئايس( ،((2هو سلسلة تدابري
تتيح لألشخاص املتابَعني بجرائم اإلرهاب أو التخريب الذين يسلِّمون
أنفسهم العودة إىل املجتمع بعد نبذ العمل املسلح ،يف مقابل
استفادتهم من العفو أو من عقوبات مخفَّفة .لكن هذا القانون يبدو
أنه كان يصدر عن مقاربة أمنية مل تزل مهيمنة حتى تلك اللحظة؛
ألنه مل يس َع إىل معالجة أسباب األزمة ،وعىل هذا ،مل تكن نتائجه ذات
حل مرب ًما لها.
وزن لتشكِّل ًّ
 23صدر بنا ًء عىل األمر رقم  95 / 12املؤرخ  ،1995/2/25املتضمن تدابري الرحمة ،وكذا
القواعد والرشوط والكيفيات املط َّبقة عىل األشخاص املتابَعني بجرائم اإلرهاب أو التخريب
الذين سلموا أنفسهم تلقائ ًّيا للسلطات املختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهايب
أو تخريبي.

تنس سلطة ما بعد االنقالب املدنية – العسكرية،
يف هذا الوقت ،مل َ
التي كانت منشغلة باملحاربة العنيفة لإلرهاب ،أن تعمل عىل صنع
واجهات سياسية ومدنية ،لتمنح لنفسها االمتداد الشعبي املفقود؛
رئيسا للجمهورية
حيث انتظمت انتخابات رئاسية ث َّبتت زروال ً
بعدما حملته ندوة الوفاق الوطني قبل ذلك إىل رئاسة الدولة،
كام نظمت انتخابات ترشيعية ،فازت فيها ،بالطبع ،األحزاب
املقربة من النخبة الحاكمة ،وعىل رأسها حزب التجمع الوطني
الدميقراطي الذي مل يكن قد مىض عىل تأسيسه أربعة أشهر قبل
إجراء االنتخابات.
لكن هذا الرئيس الذي انتُ ِخب شعبيًّا (مع مالحظة ما شاب العملية من
تزوير مفضوح) ،ليكون انتخابه لبنة يف مسعى بناء الرصح املؤسسايت
الذي كث ًريا ما جرى التبشري به وبقرب اكتامله ،أعلن استقالته بعد
أقل من ثالثة أعوام؛ أي قبل انتهاء واليته الرئاسية بعامني كاملني.
وف ُِّست هذه االستقالة باملسعى التفاويض الرسي لبعض قادة الجيش
الوطني مع قادة التنظيم املسلح املس َّمى "الجيش اإلسالمي لإلنقاذ"
 AISمن دون موافقة الرئيس ،وهو مسعى انتهى بإعالن الجيش
اإلسالمي هدنة من جانب واحد يف ترشين األول /أكتوبر .1997
يبدو أن هذه االستقالة ،عىل الرغم من أنها ك ّرست انطبا ًعا لدى الشارع
الجزائري بهشاشة االستقرار داخل منظومة مؤسسات الدولة ،فتحت
املجال من جهة أخرى لتسوية سياسية ،يبدو أنه كان يجري التحضري لها
منذ مدة من قيادة الجيش التي كانت تبحث لها عن تسويق سيايس مل
يكن يف وسع الرئيس زروال ذي الخلفية العسكرية القيام به.
سيكون انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف نيسان /أبريل 1999
 وهو الذي كان مرشح الجيش بال مواربة  -الواجهة السياسية امل ُثىلالتي ستذهب مبسار التصالح إىل أبعد مدى ممكن ،وستنقله من
إطار "قانون الرحمة" إىل إطار الوئام املدين( ،((2قبل أن ينتهي يف
خطوة الحقة إىل مسعى شامل للمصالحة الوطنية.
أول ما ميكننا أن نلحظه عىل هذا القانون هو أنه مل يكن تدب ًريا
قانون ًّيا محضً ا جرى إقراره بأوامر رئاسية مثل سابقه ،قانون الرحمة،
لكنه ُم ِّرر عىل الهيئات الترشيعية ليأخذ حصانته القانونية ،ثم ُم ِّرر
لالستفتاء الشعبي ليتحصن بإرادة شعبية تعطيه مداه من الصدقية،
ومتنحه سنده االجتامعي.
وألنه كان تدب ًريا منطلقًا من عمق النظام السيايس الحاكم ومن
اقتناعه بجدوى تسوية سلمية لألزمة ،وتعب ًريا عن إرادته لحلحلتها
بعد تلكؤ دام أعوا ًما ،وألنه حظي بتزكية شعبية كبرية (أكرث من
جسد هذا القانون ،ولو نسبيًّا،
 85يف املئة من أصوات املستفتَ ْي)ّ ،
24
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طموح إعادة اإلدماج املدين يف املجتمع لعرشات التائبني ممن تخلَّوا
عن العمل املسلح يف الجبال بعد إعالن الهدنة ،وكانوا ينتظرون
تحصي ًنا قانونيًّا يراعي وضعهم الجديد( .((2لتلك األسباب مجتمعة،
أسفر تطبيق هذا التدبري القانوين بني فرتة إقراره وانتهاء مدته التي
ح ّددها قانون الوئام املدين بستة أشهر (متوز /يوليو  - 1999كانون
الثاين /يناير  )2000عن عودة آالف املسلحني ،وانقطاعهم النهايئ عن
العمل املسلح(.((2

ً
ثالثا :رحلة المصالحة الجزائرية تصل
إلى محطتها النهائية
عىل الرغم من النجاح الظاهر والنتائج اإليجابية ملسعى الوئام
املدين ،مقارنة بنتائج قانون الرحمة ،فإن ذلك ال مينع توجيه جملة
من االنتقادات؛ لعل أبرزها أن هذا القانون ،شأنه شأن سابقه ،قانون
الرحمة ،مل يذهب إىل حد معالجة األزمة الجزائرية يف عمقها ،مبا هي
أزمة سياسية بامتياز ،بل اكتفى مبعالجة بعض أعراضها ومظاهرها،
وعىل رأسها الظواهر ذات املنزع األمني؛ حيث تراجعت أعامل
القتل والتخريب تراج ًعا ملحوظًا ،وإن استمر بعضها ،ولو عىل
نحو استعرايض.

ربمتبس  /لوليأوليأ

والدويل  -حيث أعادت معظم السفارات األوروبية فتح أبوابها،
وتكثّف النشاط الديبلومايس إلبراز الوجه الجديد لجزائر الوئام،
وتحسن وضع
وهو ما أمثر عودة الكثري من االستثامرات األجنبية
ّ
الجزائر وصورتها عىل الصعيد الدويل عمو ًما  -بدا أفق جديد للرئيس
بوتفليقة ،قبيل انتهاء عهدته الرئاسية األوىل ،لتبشري الجزائريني
بإمكانات الذهاب بسياسة الوئام املدين إىل خيار أوسع وأعمق،
وهو خيار تعميق السلم واملصالحة الوطنية الشاملة .لذلك ،سيكون
تبشريه بـ "املصالحة الشاملة" ،ودعوته إليها هام املفردة األساس يف
برنامج ترشحه لوالية رئاسية ثانية ،مثلام كان تبشريه بالوئام املدين
هو املفردة األساس يف برنامج ترشحه للوالية الرئاسية األوىل.
"يجب تشجيع كل عمل من شأنه أن يدفع حركية السلم ،كام يجب
أن تبارش هذه الحركية وتواصل إىل نهايتها"( .((2بهذه العبارات كان
الرئيس بوتفليقة يحث الهيئة الناخبة الجزائرية لتص ِّوت ملرشوع
ميثاق السلم واملصالحة الوطنية .وهو ما استجاب له كثري من
الناخبني ،عىل الرغم من األصوات املعارضة واملعرتضة عىل بعض
بنود املرشوع؛ حيث أصبح بالفعل حقيقة واقعة منذ أيلول /سبتمرب
 ،2005حينام زكَّته أغلبية من األصوات ،تجاوزت  97يف املئة ،ليبدأ
تنفيذه بوصفه قانونًا يف شباط /فرباير .((2(2006

 .1قراءة في مشروع الميثاق من أجل
السلم والمصالحة الوطنية
أ .وصف أفقي لمشروع الميثاق

ميثاق السلم واملصالحة الوطنية هو الوثيقة التي ُعرضت عىل الشعب
لالستفتاء فيها ،وهي مبنزلة اإلطار العام لألحكام القانونية للمصالحة.
يتضمن مرشوع امليثاق املح َّرر يف  16صفحة من القطع املتوسط
باللغتني العربية والفرنسية ديباجة وخمسة محاور أساسية؛ هي كاآليت:

أمام سياسة الوئام املدين الظافرة التي نجحت يف تضييق مساحة
العمل املسلح واسرتجاع الدولة مكانتها عىل الصعيد األفريقي والعريب
 25الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية" ،قانون رقم 08-99
مؤ ّرخ يف  29ربيع األ ّول عام  1420املوافق  13يوليو سنة  ،1999يتعلّـق باستعادة الوئام
املد ّين" ،موقع رئاسة الجمهورية الجزائريةhttps://bit.ly/2kvSuj5 :
 26بحسب اإلحصاءات املتاحة ،وصل عدد الذين استفادوا من تدابري قانون الوئام املدين
إىل ما بني  6آالف و 6.5آالف مسلح .وكان عدد املسلحني بني عامي  1993و 1996قد وصل،
بحسب بعض اإلحصاءات ،إىل نحو  30ألف مسلح .وتب ًعا لتقرير أعدّته خل ّية املساعدة
القضائية لتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية التي تم إنشاؤها يف حزيران /يونيو ،2005
قدِّر عدد من تم القضاء عليهم من اإلرهابيني بنحو  17ألف إرهايب يف الفرتة .2006-1992

•الديباجة :جرى فيها تأكيد أهمية نضاالت الشعب الجزائري
ألجل الحرية والكرامة ،وما تع َّرض له بسبب آفة اإلرهاب
الذي كان يرمي إىل تقويض مكسب الدولة والسلم االجتامعي،
وجدوى املصالحة بوصفها ضام ًنا للسلم ورشطًا للتنمية ،وأن
الشعب بتزكيته هذا امليثاق يعبِّ عن عزمه عىل إنهاء املأساة
الوطنية( ((2وإرساء جزائر الغد.

 27انظر خطابه لدى استدعائه الهيئة االنتخابية الستفتاء  16أيلول /سبتمرب يف .1999/8/2
موقع رئاسة الجمهورية الجزائرية ،يفhttps://bit.ly/2kmBj07 :
 28صــدر تحت رقم  01-06بتاريخ  ،2006/2/27ويتضمن تنفيذ ميثاق السلم
واملصالحة الوطنية.
" 29املأساة الوطنية" هو املصطلح الذي سكَّه خطاب السلطة للتعبري عن أعوام الدم
والرصاص منذ إلغاء املسار االنتخايب ودخول البالد يف أزمة سياسية وأمنية.
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المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

•عرفان الشعب الجزائري لص ّناع نجدة الجمهورية الجزائرية
الدميقراطية الشعبية :يف هذا املحور جرت اإلشادة بدور مؤسسة
الجيش واألسالك األمنية املختلفة وتضحياتها إلنقاذ الجمهورية،
مبس مؤسسات الجمهورية تذ ّر ًعا مبا خلّفته
وتأكيد عدم السامح ِّ
املأساة الوطنية.
•اإلجراءات الرامية إىل استتباب السلم :تتلخص يف بعض الرتتيبات
القانونية لتسوية وضعيات التائبني( ((3واملحكوم عليهم ،عرب
آليات؛ منها :إبطال املتابعات القضائية وإبــدال العقوبات
واإلعفاء من العقوبة والعفو.
•اإلجراءات الرامية إىل تعزيز املصالحة الوطنية :هي إجراءات
تسعى للقضاء عىل بذور البغضاء ،وتشمل إنهاء املضايقات
وإعادة املفصولني إىل مناصبهم وتسوية وضعياتهم االجتامعية
ومنع النشاط السيايس عىل من شارك يف أعامل إرهابية ومن
كانت له مسؤولية يف العبث بالدين وتعاليم اإلسالم.
•إجراءات دعم سياسة التكفل مبلف املفقودين املأساوي :من خالل
رفض رمي الدولة باملسؤولية عن التسبب يف االختفاء والتغييب،
مع تح ُّمل الدولة مصري هؤالء عىل ذمتها ،ومتكني ذوي حقوقهم
من تجاوز املحنة من خالل النص عىل حقهم يف التعويض.

•اإلجراءات الرامية إىل تعزيز التامسك الوطني :تشمل القضاء
خصوصا املواطنني الذين تو ّرط ذووهم
عىل عوامل اإلقصاء،
ً
يف اإلرهاب ،والتكفل بأرس اإلرهابيني .كام ذكَّر امليثاق يف هذا
املحور الشعب برفض أي تدخل أجنبي ،وبأن ينسلك أفراده يف
مسعى البناء الوطني والدفاع عن نظامه الجمهوري التعددي،
وأكد أن الدولة ستعمل عىل ترقية شخصية املجتمع وهويته عرب
النهوض بالجوانب الدينية والثقافية واللسانية.
ولوضع هذه الرتتيبات موضع التنفيذ ،بعد أن حاز امليثاق التأييد
الشعبي ،صــدرت مراسيم وأوامــر رئاسية عدة (يف  28شباط/
فرباير :)2006
•أمــر رقــم  01 / 06يتض َّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم
واملصالحة الوطنية.
•مرسوم تعويض ضحايا املأساة الوطنية املفقودين.

" 30التائب" هو املصطلح الذي اشتقه الخطاب الرسمي ،بعد مرحلة الوئام املدين،
عبوا بإرادتهم الطوعية عن التخيل عن العمل املسلح،
للتعبري عن حاالت املسلحني الذين َّ
وهو خطاب تلطيفي إزاء خطابات أخرى تستخدم مصطلحات مثل "اإلرهايب" .ويبدو أن
خاصا باأللفاظ التي تحتاج إىل بحث ودراسة؛
حالة املصالحة الجزائرية أنتجت
قاموسا ًّ
ً
مثل مفاهيم" :املأساة الوطنية" و"ضحايا اإلرهاب" و"التائبني" و"ذوي الحقوق" و"اإلرهاب
الهمجي" و"الفتنة" و"صناع نجدة الجمهورية" و"املفقودين" و"ذوي حقوق املفقودين".

•مرسوم يتعلق بإعانة الدولة لألرس املحرومة التي ابتليت بضلوع
أحد أقاربها يف اإلرهاب.
•مرسوم يتعلق بتعويض ضحايا املأساة الوطنية (إعادة اإلدماج
رسحني من أعاملهم).
أو التعويض للم َّ
•مرسوم يتعلق بكيفيات الترصيح لألشخاص الذين َ ْيثلون أمام
السلطات املختصة.
ب .وصف عمقي لمشروع الميثاق

أهداف ميثاق السلم واملصالحة الوطنية
•التكفل مبلف املفقودين يف بعده االجتامعي السيايس؛ حيث أقر
امليثاق مبدأ التعويض املادي لألرس املعنية.
•التكفل بقضايا األشخاص الذين سلموا أنفسهم ووضعوا السالح؛
حيث ورد يف املادة  24من األمر  01 / 06ما يأيت" :تتخذ الدولـة،
كلام دعت الحـاجـة إىل ذلك ،اإلجـراءات املطلـوبـة ،يف إطـار
القوانني والتنظيامت املعمول بها ،من أجـل رفـع كـل عائق
إداري يواجهـه األشخـاص الذين استفـادوا من أحكـام القانون
املتعلِّق باستعـادة الـوئام املدين".
•التكفل بعائالت اإلرهابيني وإعادة إدماج املفصولني بسبب
املأساة ،وتعويضهم؛ حيث جرى التنصيص عىل أنه ال يجوز
التعرض لألشخاص الذين كان لبعض أقاربهم ضلوع يف األعامل
اإلرهابية أو معاقبتهم عىل ذلك .بل نص القانون أيضً ا عىل
معاقبة كل متييز يف حق هذه األرس.
•العيش بكرامة؛ حيث كفل هذا القانون رصف إعانة متنحها
الدولة لــأرس املحرومة .ونــص ،مبوجب مادته الخامسة
والعرشين ،عىل أن "لكـل من كـان مـوضـوع إجــراءات إداريـة
للتسـريح من العمـل قـررتها الدولـة ،بسبب األفعال املتصلة
باملأساة الوطنية ،يف إطـار املهام املخ َّولة لها ،الحق يف إعادة
إدماجه يف عامل الشغل أو ،عند االقتضاء ،يف تعويض تدفعه
الدولة ،يف إطار الترشيع املعمول به".
•تكريس الحصانة القانونية لألسالك األمنية املختلفة من أي
متابعات محتملة أمام الجهات القضائية ،سواء أكان ذلك داخل
الوطن أم خارجه؛ حيث تم التنصيص مبوجب املادة  45من
األمر رقم  01 / 06أنه" :ال يجوز الرشوع يف أي متابعة ،بصورة
فردية أو جامعية ،يف حق أفراد قوى الدفاع واألمن للجمهورية،
بجميع أسالكها ،بسبب أعامل نُفِّذت من أجل حامية األشخاص
واملمتلكات ،ونجدة األمة ،والحفاظ عىل مؤسسات الجمهورية
الجزائرية الدميقراطية الشعبية".
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•الرتتيبات الوقائية لعدم تكرار املأساة؛ حيث نص القانون،
مبوجب مادته السادسة والعرشين ،عىل منع املامرسة السياسية
عىل جميع األشخاص املسؤولني عن االستعامل املغرض للدين،
الذي أفىض إىل األزمة ،وكذا عىل الذين شاركوا يف أعامل إرهابية.

املصالحة الوطنية :الحصيلة
ال بد من اإلشارة إىل أن تدبري املصالحة الوطنية  -بغض النظر عن
االنتقادات التي نُس ّجلها عىل الرؤية التي وجهته ،أو الطريقة التي
نصت عىل ذلك أرضية امليثاق" ،غاية ينشدها
طُ ِّبق بها – كان ،مثلام َّ
الشعب الجزائري" ،و"أنها مطلب غري قابل للتأجيل ،نظ ًرا ملا تواجهه
الجزائر من تحديات التنمية العديدة"(.((3
رصح به عدد من املتابعني أو املعنيني مبارشة
أسفر تطبيقها ،مثلام َّ
مبلفها ،عن إيجابيات كثرية ،مع تسجيلهم أيضً ا بعض امللحوظات
بخصوص بعض املسائل املستجدة التي مل ينتبه إليها نص امليثاق
أو النصوص التطبيقية الخاصة(((3؛ إذ َّرصح رئيس خلية املساعدة
القضائية املكلفة بتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية،
وهي هيئة أُ ِّسست يف حزيران /يونيو  ،2005وانتهت مهمتها
يف حزيران /يونيو  ،2015بأن الحصيلة كانت إيجابية ج ًدا ،وأن
امليثاق طُ ِّبق بنسبة  95يف املئة ،وشملت إجراءات السلم واملصالحة
أربع فئات(:((3
•فئة األشخاص الراغبني يف تسليم أنفسهم طواعية.
•فئة املفقودين.

•فئة األشخاص اإلرهابيني.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مستهم إجراءات املصالحة الوطنية؛
•أكرث من  15ألف شخص َّ
منهم  6آالف شخص استفادوا من تدابري الوئام املدين قبل ذلك.
•استفادت من التعويض  7100عائلة مفقود من مجموع 7144
عائلة معنية.

•استفادت من التعويضات املالية  11224عائلة إرهايب محرومة،
من ضمن قامئة رسمية باإلرهابيني الذين تم القضاء عليهم،
املق َّدرين بـ  17ألف إرهايب.

•أعيد إدماج أكرث من  4300شخص يف مناصب عملهم بعد
ترسيحهم منها أيام األزمة.
نص عليها امليثاق ،واملتعلقة برتقية
وأما بخصوص البنود األخرى التي َّ
الهوية والشخصية الوطنية ،والنهوض بالجوانب الدينية ،فأوضح
الوزير املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية واألفريقية ،عبد القادر
مساهل ،يف عرضه إسرتاتيجية الجزائر ملكافحة اإلرهاب ،أن القضاء
مهم لهذه اإلسرتاتيجية التي متثلت يف
عىل التطرف كان محو ًرا ًّ
"تعزيز أسس املرجعية الدينية الوطنية من خالل ترقية ثقافة اإلسالم
الذي يدعو إىل اإلنسانية والتسامح واالنسجام االجتامعي" .ومن بني
اإلجراءات التي اتخذتها الجزائر يف هذا املجال ،يف رأيه(:((3
•حامية الرتاث الديني من األفكار املتنافية مع املرجعية الدينية
الوطنية ،واسرتجاع املسجد ملهمته الحقيقية يف املجاالت الدينية
والثقافية واالجتامعية والرتبوية.
•إعداد خريطة وطنية جديدة للمساجد ،وإدراج موضوع الوقاية
من التطرف العنيف يف خطب األمئة ،إىل جانب التعليم القرآين
والجوانب الدينية األخرى.

رسحني من عملهم بسبب ضلوعهم يف
•فئة األشخاص امل َّ
أعامل إرهابية.
فبي رئيس اللجنة أن:
أما عن الحصيلة اإلحصائية باألرقامَّ ،

•مشاركة املرشدين الدينيني يف نشاطات التوعية الجوارية حول
ظاهرة العنف والتطرف.

 31الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرشوع امليثاق من أجل السلم واملصالحة
الوطنية" ،2005/9/29 ،ص .8
 32نبّه بعض الحقوقيني إىل أن من بني الجوانب التي أغفلها ميثاق السلم واملصالحة ملف
األطفال املولودين يف الجبال ،وهم الذين بلغ عددهم نحو  500طفل ،إضافة إىل األشخاص
الذين ُسجنوا بشبهة اإلرهاب ثم ب َّرأتهم املحاكم من دون أن يتلقوا تعويضً ا عن الرضر ،وكذا
األشخاص الذين كانوا محل اعتقاالت إدارية بال محاكمة ،أو األشخاص املترضرين اقتصاديًّا
من املأساة الوطنية؛ وهي أمور تستدعي إطالق تدابري قانونية تكميلية لهذا امليثاق ،تشمل
هذه الفئات املترضرة .انظر" :خلية املساعدة لتطبيق ميثاق السلم واملصالحة الوطنية تسلم
تقريرها للرئيس بوتفليقة هذا األسبوع :قسنطيني يقرتح توسيع املصالحة إىل عفو شامل"،
النرص ،2015/9/27 ،شوهد يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2rq7tw7 :
 33انظر" :مروان عزي يؤكد مبناسبة مرور تسع سنوات عىل تطبيق امليثاق 9 :آالف
شخص استفادوا من إجراءات السلم واملصالحة الوطنية" ،جريدة املساء ،2014/9/29 ،شوهد
يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2jAoksG :

•إطالق رابطة علامء الساحل من أجل إسالم معتدل وسلمي.

•إعادة تنظيم هيئة الفتوى وتكوين وتأطري األمئة املدع ِّوين
ملامرسة مهامتهم يف وسط الجالية الجزائرية املقيمة يف الخارج.
•مرشوع إنشاء مرصد وطني ملكافحة التطرف الديني.
مع ذلك ،يبدو أن الحامسة والفاعلية يف تنشيط هذه اإلجراءات
ووضعها ح ّيز التنفيذ ،كانتا دون السويّة التي ميكن أن نلمسها إزاء
تنفيذ بنود مرشوع امليثاق األخرى املتعلقة بتسوية األمور املادية
رسحني والتكفُّل بضحايا اإلرهاب ،وغري ذلك.
وإعادة إدماج امل َّ
" 34مساهل :املصالحة الوطنية حافظت عىل تالحم وانسجام املجتمع الجزائري" ،اإلذاعة
الجزائرية ،2015/2/20 ،شوهد يف  ،2018/9/24يفhttps://bit.ly/2FPFr2e :

دراسات
المصالحة الوطنية في الجزائر :التجربة والمكاسب

ومع أن هناك جه ًدا تضطّلع به وزارة الشؤون الدينية ،عىل اعتبار
أن املسألة ته ّمها من جوانب عدة ،يف اتجاه إعادة اسرتجاع مؤسسة
املسجد دورها املحوري يف هذا الصدد وتنظيمها نشاطات وفعاليات
دينية وتثقيفية عدة ،كان من أبرزها املؤمتر الدويل لعلامء دول
الساحل الذي انتظم يف الجزائر ألجل السعي نحو بناء ما ميكن
تسميته هيئة دينية ُعلَامئية عابرة الحدود ،تضطلع برتسيخ اإلسالم
املعتدل والتص ِّدي للتيارات التكفريية ،واملبادرات األخرى؛ فإنها مل تزل
مرتددة يف وضع بعض املرشوعات ذات العمق اإلسرتاتيجي الديني
موضع التنفيذ ،ومن ذلك تأسيس دار لإلفتاء تكون مرج ًعا للفتوى
يف الجزائر ،واستحداث منصب ٍ
مفت للجمهورية ،يف وقت يلجأ كثري
خصوصا الشباب املتدينني منهم ،إىل استرياد الفتاوى
من الجزائريني،
ً
واألفكار الدينية من بيئات أخرى خارج الجزائر ،أصبحت تغزو الفضاء
الديني الجزائري وتش ِّوش عىل انتامئه الس ِّني ،املاليك واألشعري.

رابعا :المصالحة الوطنية الجزائرية:
ً
محاولة نقد من أجل أفق جديد للتصالح
هناك جوانب قصور مهمة ميكن أي متابع أن يلحظها عىل التجربة
الجزائرية يف املصالحة ،إذا ما قورنت بتجارب أخرى قريبة منها،
مثل التجربة التشيلية أو التجربة الجنوب أفريقية أو حتى التجربة
املغربية أو تجارب أخرى كثرية.
بدايةً ،ميكن ألي متابع أن يلحظ الرؤية التي يصدر عنها مرشوع
املصالحة الوطنية يف الجزائر ،وهي رؤية جمعت بني املسارين
السيايس واألمني ،لكنها ال تعني تحويل الرصاع إىل املستوى السيايس
ملحاولة إيجاد حل ميس األسباب األساسية ،وال يكتفي مبالمسة
األعراض فحسب ،وإمنا تعني نقل الرصاع جزئ ًّيا إىل املستوى السيايس،
مع الحفاظ عىل املواجهة األمنية .هذه االزدواجية أفرغت تدبري
املصالحة الوطنية يف الجزائر من الكثري من أبعاده الحقيقية املتمثلة
يف نقل الرصاع إىل حيّزه السيايس؛ حيث يستعاض عن الرصاع املسلح
بالتنافس السيايس من أجل تحقيق أهداف كل طرف(.((3
انتهت تجارب املصالحة يف أغلبية البالد ،التي عرفت أزمات
سياسية وأمنية ،إىل إقرار مسارات للتصالح ،استُعيض فيها عن
الرصاع العنيف الذي ميز حقبة ما قبل املصالحة مبسار للتسوية
عب نحو
السياسية ،انتظمت فيه أمور الدولة واملجتمع ،لتَ ُ
مرحلة متهيدية لتحقيق االنتقال الدميقراطي ،ومن ث َ َّم تثبيت
الدميقراطية وتحقيق التداول السلمي للسلطة .أما يف الجزائر،
35
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وبغض النظر عن بعض الخصائص اإليجابية يف مرشوع امليثاق
من أجل السلم واملصالحة  -وهي جوانب ال ميكن إنكارها؛ إذ
استطاع هذا املرشوع تخفيض منسوب العنف ،والح َّد من الكثري
من الظواهر السلبية املوروثة عن مرحلة النزاع املسلح وفتح
املجال ملناخ جديد يف جزائر األلفية الجديدة  -فإن عدد نقاط
الضعف التي سجلتها الجهات السياسية والحقوقية ما زال يلقي
بظالله عىل هذا املرشوع.

وصف األمني العام السابق
يلخِّص
املوقف إزاء نص مرشوع امليثاق ُ
َ
لحزب جبهة التحرير الوطني ،عبد الحميد مهري ،له بأنه "يتضمن
ما ميكن قبوله وما ميكن رفضه" ،ويف هذا الشأن يؤكد مهري أن
مرشوع امليثاق يتضمن صيغة تجمع بني اليشء ونقيضه؛ فالشق
األول منه ال يثري أي خالف ،ألنه يتعلق بجملة اإلجراءات القانونية
واإلدارية التي ترمي إىل معالجة بعض مظامل األزمة وتجاوزاتها
وآثارها ،وهذا أمر مطلوب يف كل مصالحة حقيقية ،لكنه ليس
املصالحة كلها .أما الشق الثاين فريمي ،يف رأيه ،إىل تزكية السياسات
التي اتُّبِعت يف معالجة األزمة منذ إيقاف املسار االنتخايب ،وهي
السياسات التي كانت سب ًبا يف األزمة؛ حيث تم اإلبقاء عىل سياسة
اإلقصاء التي بدأت يف عام  ،1992فكيف ميكن ،إذًا ،الجمع بني
اليشء ونقيضه(((3؟
بالرجوع إىل أرضية املصالحة الوطنية وما تبعها من نصوص أوامر
ومراسيم ،وباالستناد إىل ملحوظات عدد من الكتَّاب ،ميكن تسجيل
نقاط الثلب اآلتية:
•حرص معالجة األزمــة يف جوانبها األمنية وآثارها اإلنسانية
ويتبي هذا من خالل مراجعة مسحية لألوامر
واالجتامعية،
َّ
واملراسيم الصادرة؛ إذ ترمي كلها ،تقريبًا ،إىل معالجة مسائل
تعويض الضحايا واملفقودين ،وتكفُّل الدولة بإعانة األرس

 36انظر :عبد الحميد مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن واملرجع الوحيد"،
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أو كام هي الحال يف التجربة املغربية التي أُ ِّسست فيها
لجنة لإلنصاف واملصالحة ،وغريها من التجارب.

املحرومة من أقارب اإلرهابيني ،وبكيفيات الترصيح لألشخاص
الذين َ ْيثلون أمام السلطات األمنية والقضائية حال تسليم
أنفسهم وتخلّيهم عن النشاط املسلح .وال نكاد نعرث يف هذا
الصدد عىل إجـراءات ومقاربات تأيت عىل معالجة الجوانب
األعمق من األزمة ،وتدعم استدامة السلم يف املجتمع وتك ِّرسه
خيا ًرا نهائ ًّيا وثقافة معيشة.
•رفض معالجة األسباب واآلثار السياسية لألزمة؛ إذ ُص ِّمم ميثاق
السلم واملصالحة ،كام يرى مهري ،ضمن حدود ورؤية ترفض أن
تعرتف بأن عمق األزمة هو سيايس بامتياز(.((3

يف الحالة الجزائرية ،ال نعرث عىل يشء من هذا القبيل؛ حيث
ركزت مؤسسة صنع القرار التي طرحت مرشوع املصالحة عىل
سبل الخروج من األزمة ومسح آثارها يف أرسع وقت ،ومن هذا
الباب تفادت أي محاولة للتعامل مع املايض ،واستنكفت عن
تشكيل لجنة لكشف الحقيقة(.((4
إن غلق الباب عىل املايض ،كام يش ِّدد بعض الدارسني ،ممكن بعد
تشكيل صورة واضحة وصحيحة حول هذا املايض فحسب(،((4
وهذا شأن اضطلعت به ،يف تجارب املصالحة املعروفة كلها،
لجان الحقيقة واملصالحة؛ ليس دامئًا بهدف إنزال العقاب مبن
تسبب يف جروح مادية ومعنوية خالل فرتة األزمة ،لكن ألجل
استعادة الذاكرة الجمعية وتشكيل رواية مشرتكة ومتفق عليها
إزاء هذا املايض األليم ،وليكون ذلك أفضل طريق بغية تحقيق
التسامح وبناء املستقبل املشرتك .وهذا أمر ال نعرث عليه يف
التجربة الجزائرية؛ حيث جرت التغطية عىل فرتة تجاوزت
العقد من الزمن من دون أدىن بحث يف أسبابها ،عىل الرغم
من أن الرواية الرسمية التي يزكّيها ميثاق السلم واملصالحة
بج َّرة قلم ،كام يقول مهري ،ال تغطي الحقيقة كاملة( .((4وهذه
مسألة خطرة ،يف رأي بعض املتخصصني ،ألن تب ِّني صيغة
مصالحة من دون معرفة ما الذي حصل؟ ومن كان سب ًبا فيه؟
وملاذا؟ وألي غاية وهدف؟ هو تب ِّني صيغة منقوصة كفيلة
بإعادة إنتاج األزمة وتج ُّدد اندالعها يف أي لحظة؛ وذلك "ألن
املذابح الجامعية وقتل النساء واألطفال وفقد عرشات اآلالف
من املواطنني يف ظروف غامضة [ ]...ليست أحداث ًا عادية يف
تاريخ األمم .وأسوأ طريقة للتعامل معها هي محاولة تغطيتها
بالنسيان وإقامة الحواجز دون معرفة األسباب والظروف التي
ولّدتها"(.((4

•افتقار تجربة املصالحة الجزائرية لرشوط املصالحة الشاملة .ويف
هذا اإلطار ،يرص بعض املشتغلني مبوضوع املصالحة يف الجزائر
عىل إبراز العيوب اآلتية:

––تفادي التعامل مع املايض ،واالستنكاف عن تشكيل لجان
كشف الحقيقة
من املثري حقًّا أن مرشوع املصالحة ،يف طبعته الجزائرية ،ال
يلتفت يف األساس إىل هذه املسألة ،عىل أهميتها؛ فالضابط
الذي تشري إليه جميع أدبيات املصالحة وتجاربها يقتيض أن ال
مصالحة من دون مصارحة وكشف للحقيقة.
يف تجارب املصالحة املعارصة كلها تقريبًا ،جرى تأسيس
وترسيم لجان للحقيقة واإلنصاف واملصالحة Truth and
 ،Reconciliation Commissionسواء يف الدول الغربية
املتقدمة التي سعت ملعالجة أخطاء بعض السياسات يف
مجتمعاتها( ،((3أم يف دول العامل الثالث ،كام هي حال
التجربة الجنوب أفريقية؛ حيث أُ ِّسست لجنة مشابهة،
تف ّرعت منها لجان فرعية :للعفو Committee on
 Amnestyوالنتهاكات حقوق اإلنسان Committee on
 ،Human RightsViolationsوللتعويض وإعادة االعتبار
،((3( Committee on Reparation and Rehabilitation
 37انظر :عبد الحميد مهري" ،املصالحة الوطنية مل تكن يف حاجة إىل استفتاء" ،جريدة
الرشوق اليومي ،2005/11/6 ،ص .5
 38انظر:
David K. Androff, "Adaptations of Truth and Reconciliation Commissions in
the North American Context: Local Examples of a Global Restorative Justice
Intervention," Advances in Social Work, vol. 13, no. 2 (Summer 2012), pp.
408-419, at: https://bit.ly/2HVQ35u
 39انظر:
Eszter Kirs, "Bridge between the Period of Violence and the Peaceful
Living Together: Thoughts on the Reconciliation Process in SouthAfrica," Miskolc Journal of International Law, vol. 2, no. 3 (2005), pp 42,
at: https://bit.ly/2rqm0Yu

خصوصا عائالت
أمام الضغوط التي مارسها بعض الحقوقيني،
ً
املفقودين واملغيَّبني ،أسست السلطة يف عام  2003اللجنة
الوطنية االستشارية لحامية وترقية حقوق اإلنسان ،برئاسة
رجل القانون فــاروق قسنطيني ،ملتابعة ملف املفقودين،
لكن من دون صالحيات ذات مغزى ،ما دعا بعض الدارسني
40
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 42مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن".
 43املرجع نفسه.

41 Kirs, p 45.
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إىل تأكيد أنها كانت أشبه مبناورة ألجل ربح الوقت .وبعدها،
يف حزيران /يونيو  ،2005أسست السلطة خل ّية املساعدة
القضائية ،وكلَّفتها مبتابعة تطبيق ميثاق السلم واملصالحة
الوطنية ،من دون أن يكون لها هي األخرى ميزات وصالحيات
لجان الحقيقة واملصالحة.

––الخروق القانونية يف نص امليثاق
يتحدث املهتمون بأدبيات املصالحة والعفو الشامل عن ثالثة
رشوط أساسية ينبغي توافرها يف أي مرشوع عفو أو تصالُحّ :أل
وأل يقف عائقًا أمام
يكون متعارضً ا مع نصوص القانون الدويلّ ،
عمليات املساءلة ،وأن يكون قد جرى تب ِّنيه عىل نحو يعكس
إرادة الشعب .ويرى الباحث فالريي أرنولد Valerie Arnould
أن امليثاق من أجل السلم واملصالحة الجزائري يُبِني ضعفًا
شدي ًدا إزاء النقاط الثالث السابقة(.((4
من املسائل التي أثارت جدلً يف هذا الخصوص ما يتعلق
بحجر النشاط السيايس عىل األشخاص الذين تو ّرطوا يف املأساة
الوطنية؛ حيث جرى التنصيص عىل أن "تُ َنع مامرسة النشاط
السيايس ،بأي شكل من األشكال ،عىل كل شخص مسؤول عن
االستعامل املغرض للدين الذي أفىض إىل املأساة الوطنية .كام
تُ َنع مامرسة النشاط السيايس عىل كل من شارك يف األعامل
اإلرهابية ويرفض ،بالرغم من الخسائر التي سببها اإلرهاب
واستعامل الدين ألغراض إجرامية ،اإلقرار مبسؤوليته يف وضع
وتطبيق سياسة مت ِّجد العنف ضد األ َّمة ومؤسسات الدولة"(.((4
وهذه مسألة شكَّك بعض املتخصصني يف مدى دستوريتها؛ حيث
يجري مبوجبها تجريد مجموعات من املواطنني ،مبواصفات قابلة
للتمطيط والتأويل ،كام يقول مهري( ،((4من حقوقهم املدنية
وحريّتهم املكفولة دستوريًّا ،من دون املرور عىل املؤسسة
القضائية التي يحق لها وحدها النظر يف قضايا كهذه.
وهناك مسألة أخرى ذات أهمية قصوى تتعلق بالتنصيص
عىل منح الحصانة لقوات األمن والجيش( ((4من أي متابعات
محتملة أمام الجهات القضائية داخل الوطن أو خارجه ،وهذا
ما يؤسس ،بحسب بعض الدارسني ،منطق اإلفالت من العقاب،
"44 Valerie Arnould, "Amnesty, Peace and Reconciliation in Algeria,
Conflict, Security & Development, vol. 7, no. 2 (June 2007), pp. 239.
 45انظر :املادة  26من القسم الثالث املتعلق بإجراءات الوقاية من تكرار املأساة
الوطنية يف :األمر رقم  ،01-06بتاريخ  ،2006/2/27املتض ِّمـن تنفـيذ ميثـاق السلم
واملصالحة الوطنيـة.
 46مهري" ،امليثاق مرشح ليكون مصحف عثامن".
 47انظر :املادة  45من األمر رقم .01 / 06
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وهو أمر يتعارض مع رشوط إقرار السالم الدائم؛ ويتساءل
هؤالء الدارسون :كيف يجري تحصني أشخاص أو جهات ميكن
أن ت ُثبِت عمليات التحقيق تو ّرطها؟ ولعل هذا هو ما جعل
بعض الناشطني الحقوقيني والباحثني مييل إىل الرأي القائل
إن الهدف من امليثاق من أجل السلم هو تحصني القوات
الحكومية أكرث من تعزيز السلم واملصالحة الوطنية؛ وأن تزكية
مسعى املصالحة يف طبعتها الثانية يف عام  2005كان أم ًرا مل ًّحا
يف أوساط النخبة العسكرية ،لطأمنتهم عىل مستقبلهم بعد
سلسلة الشكاوى التي قُ ِّدمت أمام املحاكم األوروبية يف عامي
 2001و 2002ضد اللواء خالد نزار ،وهو الشخصية الرئيسة
املسؤولة عن أحداث ما بعد عام .((4(1992

––مصالحة التوازنات الظرفية
بعدما تعالت األصــوات املنتقدة ميثاق السلم واملصالحة
الوطنية ،خرج الرئيس بوتفليقة يف عدد من املرات ليؤكد أن
هذه الصيغة من املصالحة هي أكرب ما ميكن فعله يف الوقت
الراهن ،وهي املخرج األمثل ،إن مل يكن الوحيد ،الذي تتيحه
التوازنات الوطنية ،وهو الذي سينري الطريق املؤدية غ ًدا إىل
الحلول النهائية(.((4
قطعت تجربة املصالحة الجزائرية أكرث من عقد كامل بني
مبادرة قانون الرحمة ثم قانون الوئام املدين يك تصل إىل محطة
املصالحة الشاملة ،مع إقرار ترتيبات ميثاق السلم املستفتى
فيه يف أيلول /سبتمرب  .2005وكان هذا التلكؤ يف حل األزمة
املجتمعية م َّرب ًرا دامئًا مبنطق التوازنات داخل النظام الحاكم.
ويبدو أن الوقت ما زال بعي ًدا للوصول بتجربة املصالحة
سمه الرئيس بوتفليقة "الحلول
الوطنية الجزائرية إىل مرحلة ما ّ
النهائية"( ((5التي ميكن من خاللها الجزائريني أن ينعموا بسالم
مستدام مؤسس عىل معرفة الحقيقة الكاملة حول "العرشية
السوداء" ،يك ال تتكرر يف تاريخهم مرة ثانية .فهل سيكون
ذلك ممك ًنا؟ أم هل إن ذلك بعيد املنال؟ ذلك ما سيخربنا
به املستقبل.
48 Arnould, p. 240, pp. 248-249.

 49منصوري ،ص .137
 50مل نشهد ،منذ إقرار ميثاق السلم واملصالحة ،أي إجراءات أخرى نوعية تنقل هذا
التدبري املهم إىل أفق التصالح الشامل ،أو تدعمه ببعض اآلليات األخرى التي تجعل من
تجربة املصالحة الجزائرية تجربة مرجعية بامتياز ،سوى بعض املسالك االحتفائية التي
تس ِّوق للتجربة عىل صعيد محيل ودويل؛ آخرها تصديق الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 8
كانون األول /ديسمرب  ،2017مببادرة من الجزائر ،الئحة تعلن "يوم  16أيار /مايو يو ًما عامليًّا
للعيش م ًعا بسالم" ،أعقبها تسويق سيايس داخيل إلحياء هذا اليوم عرب عدد من املبادرات
الرتبوية والثقافية ونشاطات التوعية التي كان آخرها ترسيم موضوع "العيش م ًعا بسالم"
درسا افتتاحيًّا ملختلف األطوار التعليمية للسنة الدراسية .2019 /2018
بوصفه ً

54
المراجع
العربية
بوترن ،فريدمان" .الباعث األصــويل ومــروع الحداثة" .ترجمة
عمرو حمزاوي .املستقبل العريب .السنة  .19العدد ( 218نيسان/
أبريل .)1997
بوكراع ،لياس .الجزائر :الرعب املقدس .تقديم إرفيه بورج .ترجمة
خليل أحمد خليل .الجزائر /بريوت /ANEP :دار الفارايب.2003 ،
جايب ،عبد النارص .االنتخابات ،الدولة واملجتمع .الجزائر :دار القصبة
للنرش.1999 ،
حاج حمد ،محمد أبو القاسم .جذور املأزق األصويل .بريوت /لندن:
دار الساقي.2010 ،
الحيدري ،إبراهيم .سوسيولوجيا العنف واإلرهــاب :ملاذا يفجر
منتش فر ًحا؟ بريوت :دار الساقي.2015 ،
اإلرهايب نفسه وهو ٍ
عمن :دار
سعود ،الطاهر .أبحاث وآراء يف الفكر والثقافة واالجتامعَّ .
األيام للنرش والتوزيع.2014 ،

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

مارتيناز ،لويس .الحرب األهلية يف الجزائر .ترجمة محمد يحياتن.
الجزائر :منشورات مرىس.2005 ،
منصوري ،عبد النور" .املصالحة الوطنية يف الجزائر من منظور األمن
اإلنساين" .مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية.
جامعة الحاج لخرض .باتنة.2010-2009 ،
هدام ،أنور نرص الدين .املصالحة الوطنية يف الجزائر :خطوة حضارية
نحو حل أزمة اختيار السلطة السياسية .جنيف :معهد الهقار.2007 ،

األجنبية
Androff, David K. "Adaptations of Truth and
Reconciliation Commissions in the North American
Context: Local Examples of a Global Restorative Justice
Intervention." Advances in Social Work. vol. 13. no. 2
(Summer 2012).
Arnould, Valerie. "Amnesty, Peace and Reconciliation in
Algeria." Conflict, Security & Development. vol. 7. no. 2
(June 2007).

الشيخ ،يوسف محمد .أجنحة اإلنقاذ :قصة جبهة اإلنقاذ الجزائرية
من الوالدة إىل االعتقال .بريوت :مؤسسة العارف للمطبوعات.1993 ،

Kirs, Eszter. "Bridge between the Period of Violence
and the Peaceful Living Together: Thoughts on the
Reconciliation Process in South-Africa." Miskolc Journal
of International Law. vol. 2. no. 3 (2005).

كليمنصو ،فرانسوا وآخرون .الجامعات اإلسالمية املسلحة .ترجمة
عبد الرحيم حزل .بريوت /الدار البيضاء :أفريقيا الرشق.2003 ،

?Ouvrage Collectif. Quelle réconciliation pour l'Algérie
Préface de Pierre Ghillard. Genève: Institut Hoggar, 2005.

الطويل ،كميل .الحركة اإلسالمية املسلحة يف الجزائر :من اإلنقاذ إىل
الجامعة .بريوت :دار النهار للنرش.1998 ،

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :ستانلي أرونوفيتز.
تـرجمة :فادي ملحم.

تشارلز ميلز واليسار الجديد

صدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات كتاب تشارلز ميلز واليسار الجديد
( ،)2018وهو العنوان العريب الذي اختاره فادي ملحم لرتجمته كتاب ستانيل أرونوفيتز
 ،Taking It big: C. Wright Mills and the Making of Political Intellectualsالصادر عن
ومفهرسا)
مطبوعات جامعة كولومبيا  .)2012( هذا الكتاب يقع يف ( 368صفحة ،موثقًا
ً
ويعترب سرية فكرية مليلز ،عامل االجتامع واملفكّر الراديكايل الذي مل يتوقف عن الكتابة
ة تحيي ما مثّله
منذ أواخر أربعينيات القرن العرشين حتى نهاية حياته يف عام  .1962سري ٌ
ميلز من تحطيم لأليقونات ومن احتالل أعامله املبتكرة مكانة مرموقة يف تراث علم
ن هذه السرية ال
ون املثقفني العامني .لك ّ
االجتامع النقدي وعلم االجتامع الذي يتناول تك ّ
تبصاته
تجري عىل صعيد واحد ،بل عىل مستويات عدّة :التحليل الدقيق لكتاباته ،وعرض
ّ
الالفتة يف املجتمع األمرييك ودوره العاملي ،واالحتفاء بتصوراته عن املثقف العام أو
املثقف السيايس ،ونقده للجامعة بصفتها مؤسسة.

56

Mahmoud Abdalel | محمود عبد العال

*

:تأثير سياسات الشارع في عملية االنتقال الديمقراطي
2011 دراسة مقارنة بين حالتَي تونس ومصر بعد عام
The Influence of Street Politics on the Democratic Transition Process:
A Comparative Study of Post-2011 Tunisia and Egypt

تتنــاول هــذه الدراســة تأثيــر سياســات الشــارع فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي تونس
، وذلك من خالل رصد خرائط التظاهرات والصراع،2011  بالتركيز على فترة ما بعد عام،ومصر
بهــدف الوصــول إلى العوامل التي أدت إلى لجوء القوى السياســية في مصر وتونس بعد
 وتبحث الدراسة في.الثورة إلى اتباع تلك السياسات بوصفها أدوات ضغط لتحقيق أهدافها
وتحوله إلى
 وفي ســبيل توضيح حدة الصراع السياســي. ونتائجها،أســباب هذه التظاهرات
ُّ
، ترصــد مقارنــة بين حــاالت العنف السياســي في كلتــا الحالتين،عنــف فــي كثيــر مــن األحيان
رصدا ألهم الملفات التي أثارت حدة الصراع
 تتناول الدراسة.ومدى تأثيرها في تجربة االنتقال
ً
 وتخــرج بنتائــج تتعلــق بتحديــد،بيــن القــوى السياســية فــي الحالتيــن التونســية والمصريــة
.ناجحا أم فاش ًلا
العوامل التي َّأثرت في تجربة االنتقال سواء أكان انتقا ًلا
ً
 الصراع، الميدان، اإلدارة االنتقالية، االنتقال الديمقراطي، سياسات الشارع:كلمات مفتاحية
.السياسي
This study examines the impact of street politics on the post 2011 democratization
process in Tunisia and Egypt. It makes use of demonstrations and conflict maps
to identify the factors that led the political forces in post-revolutionary Egypt and
Tunisia to resort to street politics and demonstrations as a pressure tool to achieve
their goals. The paper examines the motivations behind these demonstrations
and their outcomes. The political violence in both cases and its impact on the
transition are compared in order to understand the intensity of the political
conflict and its descent into violence. The study monitors the most important
sources of conflict between political forces in the Tunisian and Egyptian cases,
and determines the factors that influenced the transition experience, successfully
or otherwise.
Keywords: Street Politics, Democratic Transition, Interim Administration, The
Square, Political Conflict.
*

.باحث مرصي مختص بقضايا التحول الدميقراطي وسوسيولوجيا األديان
Egyptian researcher specialized in democratic transition and sociology of religion.
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دراسات
تأثير سياسات الشارع في عملية االنتقال الديمقراطي:
دراسة مقارنة بين حال َتي تونس ومصر بعد عام 2011

مقدمة
تحولت تظاهرات الربيع العريب يف تونس ثم يف مرص إىل حاالت
احتجاج عامة ،أدت إىل إسقاط النظامني السياسيني القامئني آنذاك؛
حيث دخلت تونس ومرص حقبة جديدة ،يتطلع فيها الناس إىل العيش
والحرية وسيادة قيم العدالة والقانون .وما كادت القوى السياسية
تُسقط أنظمة االستبداد ،حتى نتأت االنقسامات واالنشقاقات فيام
بينها؛ فقد ظهرت الخالفات بني القوى السياسية املرصية التي
توحدت جميعها ضد نظام مبارك خالل الثامنية عرش يو ًما السابقة
لتن ّحيه عن السلطة ،ثم اختلفت بعده ألهداف سياسية ومصالح
حزبية ضيقة .وعىل العكس من ذلك ،أخذت الحالة التونسية
طاب ًعا يجمع بني التوافق والتصارع؛ فاستطاعت القوى السياسية
هناك حسم مشكالتها عرب التفاوض وتقديم نوع من التنازالت ،عىل
عكس الحالة املرصية التي كان للشارع والتظاهرات كلمة الفصل
يف التحكم يف مجريات أحداثها .إضافة إىل ذلك ،افتقدت عملية
االنتقال يف مرص األبعاد املؤسسية عىل العكس من حالة تونس؛ فقد
استطاعت املؤسسات التونسية ُم َمثلة يف املجتمع املدين تب ّني مطالب
سسا للتفاوض والتوافق بني القوى السياسية فيام
التظاهرات لتكون أُ ً
بعد .وال نستطيع يف هذا الصدد إغفال قيمة قبول التنوع واالختالف،
التي متتعت بها القوى السياسية الفاعلة يف تونس من خالل تقديم
التنازالت ،وإرصار القيادات التاريخية (راشد الغنويش ،والباجي قائد
السبيس) عىل تفعيل التوافقات إلنجاح تجربة التحول.
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وأهدافها ،وتأثري األبعاد األيديولوجية فيها ،وكيفية إدارتها ،ونتائجها.
وتسعى الدراسة الختبار فرضيات أساسية عدة؛ منها:
•أن مأسسة سياسات الشارع خالل املراحل االنتقالية تؤثر إيجابيًا
يف عمليات االنتقال الدميقراطي.
•أنه كلام انفتحت النخب السياسية بعضها عىل بعض أثناء
املراحل االنتقالية ،زاد ذلك من فرصة إنجاح عملية التحول.

22منهج الدراسة
تنتهج الدراسة مقاربة الحركات االجتامعية Social movements؛
عىل اعتبار أن التظاهرات وسياسات الشارع متثّل أحد أشكال الحراك
السيايس واالجتامعي؛ ألنها تفاعالت بني مجموعة من الفاعلني الذين
ميثلون قاعدة شعبية تفتقد التمثيل الرسمي واملؤسيس ،ولذا تجنح
إىل عرض مطالبها يف تظاهرات عامة((( .انطبق ذلك عىل الحالة
املرصية بدرجة أكرب من الحالة التونسية؛ إذ ُحلَّت جميع املؤسسات
مجلس الشعب والشورى واملجالس املحلية
التمثيلية املرصية ،مثل
َ
واالتحادات الطالبية والنقابية ،بعد نجاح الثورة ،وفشلت القوى
األساسية املح ِّركة ألحداث عام  ،2011مثل الشباب ،يف التمثيل داخل
برملان الثورة األول ،فاستمروا خارج النسق املؤسيس ،وتح َّولوا إىل أداة
يف العملية الرصاعية ،سواء فيام بني القوى السياسية ،أو بني القوى
السياسية واملجلس العسكري الحاكم يف ذلك الوقت .تفرس نظرية
السلوك االجتامعي ذلك إىل حد بعيد؛ فغياب الوسائط السياسية
(مثلام حدث يف مرحلة إسقاط بن عيل ومبارك؛ إذ مل يكن الربملان أو
معبيْن عن الناس) يدفع الناس إىل تشكيل حركة احتجاجية
السلطة ِّ َ
ضد السياسات القامئة ،سواء أكان ذلك ضد نظام سيايس ما ،أم
حتى للضغط عىل قوى اجتامعية أخرى متحكمة (مثلام حدث يف
تونس بني ائتالف الرتويكا الحاكم ،واملعارضة الضعيفة التمثيل يف
املجلس التأسييس).

11تساؤالت الدراسة وفرضياتها
ثورت  14جانفي  2011يف تونس ،و 25يناير  2011يف
بعد نجاح َ
مرص ،ظهرت االنقسامات واالنشقاقات بني القوى السياسية التي
تو َّحدت ضد نظا َمي الرئيسني زين العابدين بن عيل وحسني مبارك،
واختلفت من بعدهام ألهداف سياسية ومصالح حزبية .أدى ذلك
إىل توظيف سياسات الشارع للتأثري يف تطورات التحول خالل املرحلة
االنتقالية يف البلدين .لكن املثري لالهتامم هو نجاح هذه السياسات
يف حالة تونس؛ حيث أدت إىل نتائج إيجابية تدفع لتحقيق التحول
الدميقراطي ،عىل عكس الحال يف مرص ،حيث فشلت يف تحقيقه بعد
تدخّل الجيش مرة أخرى يف حزيران /يونيو .2013

ينبني نجاح عملية التعبئة عىل توافر الفرصة السياسية ،والنجاح
يف استقطاب الجامهري بغرض التأثري يف الفعل االجتامعي ،وتأطريه
لضامن استمراره يف تحقيق أهدافه((( .ولكن يبقى األهم من تأطري
عامل للضغط عىل النخبة السياسية
التظاهر هو مأسسته ،ليكون ً
املتحكمة ،إلجبارها عىل التوافق ،كام حدث يف حالة تونس ،وليس

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤلني رئيسني؛ هام :ما العوامل التي
أدت إىل نجاح سياسات الشارع ،بوصفها أداة إلدارة الرصاع السيايس،
يف الحالة التونسية ،وفشلها يف الحالة املرصية؟ وما مدى تأثري سياسات
الشارع يف عملية االنتقال الدميقراطي يف تونس ومرص؟ وينبثق من
ذلك تساؤالت فرعية تتعلق بأدوار الفاعلني ،وطبيعة التظاهرات،

 1تشارلز تليل ،الحركات االجتامعية  ،2004-1786ترجمة ربيع وهبة (القاهرة :املجلس
األعىل للصحافة ،)2005 ،ص 15-13؛ محمود جامل" ،الحركات االجتامعية يف مرص بعد
 :2011من تصاعد الدور إىل تراجع املكانة ،ومن السلمية إىل العنف" ،مركز إدراك للدراسات
واالستشارات ،2018/3/9 ،شوهد يف  ،2018/9/2يفhttps://goo.gl/AVgA4S :
 2إبراهيم الصايف" ،الحركة االحتجاجية يف تونس" ،املستقبل العريب ،العدد 435
(أيار /مايو  ،)2015ص .168-167
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عامل ملحاولة حسم الرصاع لصالح طرف من دون بقية األطراف
ً
األخرى كام حدث يف حالة مرص .ويف هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إىل
أن مأسسة التظاهر ال تنطبق عىل املراحل األوىل من الثورة التي
تهدف باألساس إىل إسقاط نظم االستبداد ،باعتبارها فاقدة الثقة
واملرشوعية من األساس.

أو ًلا :الشارع
(دور المكان وفلسفة المكانة)
يُ َعد التظاهر من أهم أدوات عملية التعبئة السياسية ،وهو يُعنى
بخلق حالة عامة ترتبط بنزول الجامهري إىل الشارع للتعبري عن
تفضيالتها املختلفة .ويعني التظاهر لغويًّا جملة من املعاين؛
أهمها :التعاون ،مثل ظهري أي نصري ،أو إظهار اليشء أي إبرازه(((.
ظَّم) ملجموعة
ويعني اصطال ًحا ،تجم ًعا عفويًّا أو تعبويًّا (م َن ً
من الناس ،للتعبري عن مطالبهم يف املجال العام ،بهدف إحقاق
الحق ،أو دفع ظلم ،أو حتى التعبري عن تفضيالت بعينها ،ومن
ثم الخروج إىل الشارع وامليادين عن طريق االحتجاج بالوجود
الجسدي((( .وميثل ذلك خرو ًجا عىل القوانني والرشعية السياسية
القامئة ،ألسباب تتعلق بانسداد األفق والحلول داخل املؤسسات
واملجال الخاص(((.
عىل صعيد آخر ،تتعدد تكتيكات التعبئة الشارعية((( ،مثل االكتفاء
برفع الشعارات ،أو اتباع أساليب غري تقليدية ،مثل ما اتبعته الثورة
املرصية ،وهو التجمع يف امليادين العامة عن طريق التعبئة والحشد
املنظَّم خالل وسائل التواصل االجتامعي((( التي شملت تحديد أماكن
 3إسامعيل محمد الربييش" ،املظاهرات السلمية بني املرشوعية واالبتداع :دراسة مقارنة"،
مجلة دراسات  -علوم الرشيعة والقانون ،مج  ،41العدد  ،)2014( 1ص .141
 4للمزيد من املعلومات والتحليالت حول مفهوم الجسد ومحوريته يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية ،وال سيام أهمية الجسد وتجلياته يف الثورة املرصية ،انظر :مريم وحيد ،الجسد
والسياسة (القاهرة :الهيئة العامة املرصية للكتاب.)2015 ،
 5عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة (بريوت /الدوحة :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2012 ،ص 15-14؛ أرشف عبد العزيز عبد القادر" ،املحتجون :كيف
تؤثر املظاهرات واالعتصامات يف سياسات الدول؟" السياسة الدولية ،مج  ،47العدد 187
(كانون الثاين /يناير  ،)2012ص .11
 6تُعنى بحشد الناس يف امليادين والشوارع إلمالء مطالب معينة ،مثلام حدث يف مرص
وتونس ،وقد يكون هذا الحشد ضد النظام القائم ،أو قد يكون حشدًا للتأثري وإمالء املطالب
عىل القوى السياسية املتحكمة .ويختلف هذا املفهوم عن التعبئة الصناديقية التي تعني
دعوة جامهري الناخبني للتصويت لصالح مرشح معني ،مثلام دعت حركة شباب  6أبريل يف
مرص للتصويت لصالح الرئيس السابق محمد مريس ،أو الحشد للتصويت بالرأي كام حدث
يف استفتاء آذار /مارس  ،2011وقد تكون التعبئة الصناديقية بالسلب ،كالدعوة إىل إبطال
األصوات أو املقاطعة ،كام حدث يف االنتخابات الربملانية عام  2010يف عهد مبارك.
7 Marina Ottaway & Amr Hamzawy, "Protest Movements and Political
Change in the Arab World," Policy Outlook, Carnegie Endowment,
28/1/2011, pp. 10-11, accessed on 12/12/2016, at: https://goo.gl/FdGfkU
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التجمعات ،والشعارات ،وإرشادات التظاهر التي انعكست بدرجة
كبرية عن خربة تجربة الثورة التونسية(((.
برز الشارع بصفته أداة فاعلة للتغيري منذ الثورة الفرنسية عام ،1789
وط َّوره آصف بيات (يف السياق الرشق أوسطي واإلسالمي) انطالقًا من
تجربته يف الثورة اإليرانية عام  ،1979والتعامل مع الشارع يف هذا
اإلطار من املنظور الفكري واأليديولوجي ،وليس من املنظور املكاين
فقط؛ فيهمنا يف هذا اإلطار فلسفة املكان ومكانته ،وهو ما يرتبط
بدوره وموقعه يف السياقات السياسية والتحوالت التاريخية ،وكذلك
روابط املكان بالنظام السيايس القائم ،سواء عىل مستوى عنارص
النظام الفاعلة ،أو مؤسساته الضامنة لصريورة استبداده وتطورها(((.
وتراودنا يف سياق حاالت الربيع العريب أسئلة املكان التي تتعلق،
عىل سبيل املثال ،بشارع الحبيب بورقيبة يف تونس وميدان التحرير
يف القاهرة .إن الواعي بطبيعة هذين املكانني يدرك أن اختيار مكان
التظاهر له فلسفة يف نفوس املحتجني أنفسهم ،ولعل القاسم املشرتك
بني أهمية هذين املكانني هو القرب من موقع وزارة األمن الداخيل
التي كانت مبنزلة الضامن الستمرار نظا َمي بن عيل يف تونس ومبارك
يف مرص( ،((1وهذا ما يكسب املكان أهميته يف التأثري أو خلق حالة
عامة إلحداث التغيري.
إن اإلرصار عىل التظاهر يف أماكن السلطة قد يكون مبنزلة تح ٍّد لها
وإعالن عن استعادة الشعب حقه يف املجال العمومي الذي تنازل
عنه لإلرادة العامة بغرض تدبري شؤونه ،وفقًا ألطروحات جون لوك،
أحد مفكري العقد االجتامعي( ،((1وينال ذلك من رشعية السلطة
القامئة نفسها( .((1وبرزت هذه الفلسفة بصورة أوضح يف حالة ميدان
التحرير يف القاهرة الذي تحول إىل فضاء منعزل عن النظام والدولة،
وكأنه حيّز مستقل بذاته ،وهو ما برز يف إمالء املطالب وتصعيدها
ضد النظام عند التمكن من فضاء امليدان ،والحال نفسه يف اعتصام
شارع الحبيب بورقيبة ،الذي كان أحد أهم الحلقات التي ترتب
 8دينا شحاتة" ،حركة الشباب وثورة  25كانون الثاين /يناير" ،يف :بهجت قرين (محرر)،
الربيع العريب يف مرص :الثورة وما بعدها (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2012 ،
ص .142-139
 9آصف بيات ،الحياة سياسة :كيف يُغري بسطاء الناس الرشق األوسط؟ ،ترجمة أحمد
زايد (القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2014 ،ص .327
 10يف هذا الصدد ،ال نستطيع إنكار أهمية وجود املؤسسات الحكومية حول ميدان
التحرير وشارع الحبيب بورقيبة ،كرئاسة مجلس الوزراء والربملان ،وكذلك الفنادق ،ودور
الصحافة ،ومحطات اإلذاعة والتلفزة.
 11جون لوك ،الحكومة املدنية وصلتها بنظرية العقد االجتامعي لجان جاك روسو،
ترجمة محمود شوقي الكيال (القاهرة :مطابع رشكة اإلعالنات الرشقية ،)1965 ،ص .85-83
 12هناك أدلة كثرية تثبت هذا الطرح أبسطها حرص األنظمة االستبدادية أو غري الرشعية
عىل منع التظاهر وعىل تأميم املجال العام ،إذ تسن ُجل األنظمة االستبدادية قوانني متنع
التجمعات أو االعتصامات .وإذا سمحت بها (وهذا غال ًبا ال يحدث) فهي تجعل تنظيمها
واإلرشاف عليها بيد األجهزة األمنية ،بغرض التضييق عليها واإلرشاف عىل مطالبها وتنظيمها.

دراسات
تأثير سياسات الشارع في عملية االنتقال الديمقراطي:
دراسة مقارنة بين حال َتي تونس ومصر بعد عام 2011

عليها خروج بن عيل وهروبه إىل اململكة العربية السعودية ،ومن ثم
نجاح الحراك الثوري.
يف هذا الصدد ،تربز أهمية املكان ،كارتباطه بجامعة( ،((1أو مسجد،
أو شارع نتأ دوره يف ظروف تاريخية وثقافية معينة ،كحالة ميدان
التحرير الذي تحيط به املؤسسات الحكومية واملقاهي ذات الطابع
الثقايف والسيايس ،أو شارع الحبيب بورقيبة الذي ارتبط باسم الزعيم
التونيس قائد االستقالل والحداثة التونسيني .ويشري بيات يف هذا
السياق إىل أن اختيار أماكن التجمع /التظاهر يرتبط بتوافر شبكة
املواصالت العامة ،لضامن وصول الناس العاديني إىل هذه األماكن،
إضافة إىل مدى قابلية هذه الفضاءات للتحول إىل ساحات للمناورة
مع القوات األمنية(.((1
من ناحية أخرى ال ميكننا إغفال أن سياسات الشارع ليست هدفًا أو
فضيلة يف ذاتها ،ولكنها فرصة ورضورة خاصة يف حال انسداد األفق
السيايس للتغيري عرب الوسائط السياسية املختلفة ،كمنظامت املجتمع
املدين أو األحزاب ،ومن ثم بروز الطابع السيكولوجي لفئات محت ّجة
لتنظيم نفسها وعرض مطالبها عىل السلطات القامئة ،مستخدمة يف
ذلك الفضاء العمومي "الشارع" عىل سبيل التحدي الجمعي للسلطة
السياسية القامئة.
وقد ال تكون سياسات الشارع خـ ًرا محضً ا؛ إذ تشري األحــداث
التاريخية إىل تح ّولها إىل أداة خطرة عىل الدميقراطية والحرية ،مثل
الحركات النازية يف أملانيا ،والفاشية يف إيطاليا( ،((1وكذلك تلك التي
نادت بسقوط الدميقراطية والربملان واألحزاب بعد ثورة يوليو 1952
يف مرص ،وتوظيف عبد النارص لها لتصفية خصومه واالنقضاض
عىل الدميقراطية(.((1
ويُ َعد الشارع املكان الرئيس للمامرسات السياسية للناس العاديني(،((1
عبون فيه عن مشكالتهم وهمومهم،
باعتباره مرس ًحا مكشوفًا يُ ِّ
سواء للام َّرة ،أو للمسؤولني ،أو لوسائل اإلعالم ،بغرض جذب الناس
لالنخراط معهم .ويرتبط بسياسات الشارع إشكالية السيطرة /الغلبة،
وال س ّيام يف مراحل ما بعد نجاح الثورات ،وغال ًبا ما تشمل إبعاد
 13أشار بيات يف هذا الصدد إىل حالة الثورة اإليرانية عام  1979التي انطلقت من حول
جامعة طهران.
 14بيات ،ص .339-337
 15محمود عبد العال" ،التعبئة السياسية :السياق ،املفهوم ،والتأثري" ،مجلة العلوم
السياسية والقانون ،العدد ( 1كانون الثاين /يناير  ،)2017ص .190
 16عزمي بشارة" ،الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة املضادة" ،سياسات
عربية ،العدد .)2013( 4
"17 Asef Bayat, "The 'Street' and the Politics of Dissent in the Arab World,
Middle East Research and Information Project (Spring 2018), accessed on
3/9/2015, at: https://goo.gl/9EqZIs
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الطرف اآلخر عن هذا الحيز وليس مشاركته ،وكان من مناذج ذلك
حالة الرصاع التي شهدتها ميادين مرص يف والية الرئيس السابق محمد
مريس؛ فقد سيطر التيار املناوئ له عىل ميدان التحرير ،باعتباره أحد
مالمح رشعية الثورة ،يف حني بحث مؤيدوه عن فضاءات جديدة
ليست بقوته وتأثريه.

تختلف اتجاهات تحليل تأثري سياسات الشارع /التظاهرات بني
اتجاه يعتربها مهد ًدا الستقرار الحكم ،واتجاه يرى فيها عالمة صحية،
بوصفها عنرص تقويم للنظام القائم .ويف هذا اإلطار يربز اتجاه يقر
مبقولة نظرية هيكل الفرصة السياسية Political opportunity
 structureالتي ترى أنه كلام ازداد انغالق النظام عىل نفسه ازدادت
فرصة رفضه لهذه التظاهرات ،وكلام كان أكرث انفتا ًحا زادت درجة
استيعابه لها واحتوائها( .((1ولكن قد ال يكون ذلك واق ًعا ،وال س ّيام يف
حاالت ما بعد الثورات؛ حيث تتسم هذه املراحل باالنفتاح الجربي
وخصوصا بعد انهيار األجهزة األمنية التي كانت من
يف املجال العام،
ً
أهم أدوات القمع بأيدي السلطة؛ لذا ال يتبقى أمام إدارات ما بعد
الثورات سوى التفاعل مع الشارع بوصفه أحد تجليات /مكتسبات
الحالة الثورية ،وذلك باالستجابة املبارشة له ،أو حتى باحتوائه بغرض
تهدئته /كسبه.

ثان ًيا :القوى السياسية الفاعلة في
ثورتَي تونس ومصر
استهلت الجامهري حالة الحراك والثورة يف تونس ومرص بعي ًدا عن
حاالت التنظيم املؤسيس التقليدي ،سواء الحزيب أو النقايب ،الذي
التحق بحالة الثورة فيام بعد ،وذلك عىل الرغم من تأكيد الدور الكبري
18 Pamela E. Oliver, Jorge Cadena-Roa & Kelley D. Strawn, "Emerging
Trends in the Study of Protest and Social Movements," Research in Political
Sociology, vol. 11 (2003), pp. 218-220.
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الذي أدته القوى املدنية يف الكشف عن مساوئ النظام االستبدادي،
وأسهم يف التمهيد للثورة ،وتأليب الرأي العام املحيل والدويل عىل
الدولة الشمولية يف البلدين.

11القوى السياسية الفاعلة في حالة تونس
قادت أحزاب املعارضة (الثورية واإلصالحية) ومنظامت املجتمع
مهم يف رشعنة انتفاضات سيدي بوزيد والقرصين بالثورة
املدين دو ًرا ًّ
التونسية ،فكان لذلك أثر كبري يف نقل حراك الهوامش إىل الساحل؛
حيث العاصمة تونس .واستمر دور هذه القوى يف السعي نحو بناء
التوافق إلمتام عملية التحول الدميقراطي فيام بعد الثورة .وعىل الرغم
من اختالف األيديولوجيات واملصالح ،ووصول التيارات السياسية
الرئيسة إىل نقطة الالعودة (وال سيام قبل أحداث  30حزيران /يونيو
 2013يف مرص) ،فقد امتازت هذه التيارات من نظريتها يف مرص
بالقدرة عىل تنظيم نفسها واالئتالف يف قوى أكرب؛ إذ برزت أربع
جبهات سياسية رئيسة عقب انتخابات املجلس التأسييس؛ هي :جبهة
الرتويكا ،والجبهة الليربالية ،والجبهة اليسارية ،وجبهة اإلنقاذ ،إضافة
إىل منظامت املجتمع املدين ،ال سيام الحركات النقابية التي أدت
دو ًرا يجمع بني محاولة بناء التوافق ،ودعم خيار التظاهر بوصفه
إسرتاتيجية للضغط من أجل بناء التوافق .وهكذا ،عمد الجميع ،عدا
الرتويكا الحاكمة آنذاك ،إىل التظاهرات وسياسات الشارع ،بغرض
التأثري ،وتحويل دفة الحكم عن التيار اإلسالمي الحاكم منذ انتخابات
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011التي متخضت عن املجلس التأسييس،
ورئاسة الجمهورية ،والحكومة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أهمية التزام
الجيش والرشطة الحياد تجاه الرصاع املحتدم بني القوى السياسية،
تفصيل فيام يأيت.
ً
وسنتناول ذلك

.أمنظمات المجتمع المدني

خصوصا تلك الفاعلة سياسيًّا
استفادت منظامت املجتمع املدين،
ً
وشعبيًّا وتنظيميًّا ،كاالتحاد العام التونيس للشغل ،وعامدة املحامني،
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والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،من الحراك السيايس
الذي تال الثورة .وعىل الرغم من حالة املهادنة التي اتبعتها النقابات
الوطنية مع نظام بن عيل ،فقد انفتحت (أثناء الثورة وبعدها) عىل
املجال السيايس العام؛ فوجد االتحاد العام التونيس للشغل نفسه
خصوصا بعد حل حزب التجمع الدستوري الحاكم
أقوى األطراف،
ً
سابقًا ،واستغل يف ذلك قوته الجامهريية؛ حيث بلغ عدد منتسبيه
نحو مليون مواطن( ،((1فجمع االتحاد بني سياسات الشارع ،كالدعوة
لتنظيم التظاهرات واالعتصامات ،وسياسة الوساطة لبناء التوافق.
وقاد االتحاد أثناء الثورة إرضابًا عا ًّما عن العمل ،كان مبنزلة آخر
فصل يف سقوط بن عيل؛ فقد متخض عن أكرب تجمعات وتظاهرات
يف العاصمة التونسية(.((2
وانشغل االتحاد بعد الثورة بقيادة التحركات االحتجاجية
والفئوية التي تلت نجاح الثورة .ونظ ًرا إىل ما لالتحاد من شعبية
وجامهريية ،عمدت الجبهة الشعبية وحزب نداء تونس للدفع
به إىل املعرتك السيايس يف خضم الرصاع املحتدم ضد حكومة
الرتويكا ،ولكن االتحاد نجح بالتعاون مع رعاة الحوار الوطني
يف تجميع الفاعلني السياسيني حول طاولة تفاوض ،باعتباره راعيًا
للحوار وليس جز ًءا منه ،ومتكَّن من إدارة حوار فاعل بني نحو
 21حزبًا ،وعىل إثر هذه الجهود حصل رباعي الحوار عىل جائزة
نوبل للسالم نتيجة لجهوده يف بناء التوافق بني النخبة الحاكمة
واملعارضة يف تونس(.((2
من ناحية أخرى ،مثَّل ظهور حركة مترد التونسية يف  3متوز /يوليو
عامل ضاغطًا عىل القوى
خصوصا مع مآالت الحالة املرصيةً ،
،2013
ً
السياسية إلنجاح مبادرات الحوار وبناء التوافق فيام بينها؛ فنشطت
مترد التونسية من خالل حالة من التظاهرات الثقافية والشعبوية
مليون
َ
بغرض تعبئة الناس لالنتفاض ضد مؤسسات الحكم بعد جمع
توقيع لوثيقتها( .((2ع َّولت مترد عىل العمل امليداين ،والتواصل املبارش
مع املواطن ،بغرض تأجيج حالة االستقطاب ،وهو ما مل ينجح نتيجة
استباق القوى السياسية يف تونس نشاطها ،وإقرار هذه القوى جمي ًعا
عم آلت إليه تجربة
مبدأ التوافق وتحييد األمن والجيشً ،
فضل َّ
مترد املرصية.
 19عدنان املنرص" ،االتحاد العام التونيس للشغل :جدلية السيايس واالجتامعي" ،يف:
مجموعة مؤلفني ،ثورة تونس :األسباب والسياقات والتحديات (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .292-291
 20املرجع نفسه.
21 "The Nobel Peace Prize for 2015," The Nobel Prize, 10/10/2015,
accessed on 2/9/2018, at: https://goo.gl/A1fyBL
 22أنور الجمعاوي" ،حركة مترد التونسية :الحدود واآلفاق" ،سياسات عربية ،العدد 4
(أيلول /سبتمرب  ،)2013ص .87-86

دراسات
تأثير سياسات الشارع في عملية االنتقال الديمقراطي:
دراسة مقارنة بين حال َتي تونس ومصر بعد عام 2011

.بخريطة القوى السياسية وتفاعالتها بعد
انتخابات تشرين األول /أكتوبر 2011

تزعمت حركة النهضة ذات املرجعية اإلسالمية ائتالف الرتويكا الذي
حزب املؤمتر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل
جمع بينها وبني َ
العمل والحريات ،واستطاع هذا االئتالف أن يحصل عىل أكرث من  70يف
املئة من مقاعد املجلس التأسييس يف أول انتخابات بعد عزل بن عيل(.((2
اتخذ التيار اإلسالمي يف تونس منذ الوهلة األوىل خيار التوافق واالئتالف
مع التيارات األخرى ،وإن اختلفت أيديولوجيًّا ،وهو ما برز يف ائتالف
حركة النهضة مع األحـزاب العلامنية ،وتخليها عن منصب رئيس
الجمهورية لصالح منصف املرزوقي ذي االتجاه اليساري العلامين.
عىل صعيد آخر ،اتخذت الجبهة الليربالية اتجا ًها معارضً ا لحكومة
الرتويكا .ومن أبرز أحزاب هذه الجبهة :الحزب الجمهوري ،وحزب
آفاق تونس ،وحزب نداء تونس .استطاعت هذه األحزاب أن تشكل
قوة ضاغطة عىل ائتالف الرتويكا من خالل التظاهرات االحتجاجية،
بغية الحفاظ عىل مكتسبات العهد البورقيبي (وفق تعبري التونسيني)،
ومنها مجلة األحوال الشخصية ،وحرية املرأة( .((2إضافة إىل ذلك،
جمع هذا االئتالف التوجهات الليربالية الرأساملية؛ فقد ضم عد ًدا
كب ًريا من رجال األعامل يف ائتالف االتحاد من أجل تونس(.((2

أما الجبهة اليسارية /الشعبية يف تونس فلم تكن متتلك قوة متثيلية
كبرية داخل املجلس التأسييس ،لكنها احتفظت بنفوذها وثقلها
السيايس لدى املنظامت النقابية والجمعيات والهياكل العاملية.
وتتشكل الجبهة من تحالف يضم  14حزبًا من القوميني واليساريني
الذين ائتلفوا فيام ُعرف بـ "الجبهة الشعبية"( .((2وعىل الرغم من
الضعف التمثييل لهذه الجبهة داخل املجلس التأسييس فقد استغلت
قربها من االتحادات العاملية والنقابية ،وعملت عىل استخدام
ملفات عدة ،وال سيام امللفات االقتصادية واالجتامعية ،بغرض
تحريك الشارع ضد ائتالف الرتويكا الحاكم ،للضغط عليه ومن ثم
إضعافه ،فتزعمت تنظيم االعتصامات واإلرضابات العاملية.
حائل مينع التوافق واالئتالف؛
وكادت جبهة اإلنقاذ التونسية أن تكون ً
حيث كان تشكيل جبهة اإلنقاذ الوطني يف تونس يف  26متوز /يوليو
 2013ذا أبعاد سياسية خاصة ،داخلية وخارجية؛ إذ استوحت
االسم من جبهة اإلنقاذ املرصية التي استطاعت إنهاء حكم اإلخوان
 23عبد اللطيف الحنايش" ،انتخابات املجلس الوطني التأسييس التونيس :اإلطار ،املسار،
والنتائج" ،تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/3/15 ،ص ،23-22
شوهد يف  ،2018/9/2يفhttps://goo.gl/DA8Jpn :
 24أنور الجمعاوي" ،املشهد السيايس يف تونس :الدرب الطويل نحو التوافق" ،سياسات
عربية ،العدد ( 6كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .74
 25االتحاد من أجل تونس تحالف سيايس تك َّون من أحزاب :آفاق تونس ،ونداء تونس،
والحزب الجمهوري ،ذات امليول الليربالية والرأساملية.
 26أنيس منصوري" ،هل تنجح الجبهة الشعبية يف أن تكون الخيار الثالث يف تونس؟"،
نواة ،2012/10/12 ،شوهد يف  ،2017/1/5يفhttps://goo.gl/KwJUE0 :
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املسلمني بعد تدخل الجيش املرصي يف حزيران /يونيو  .2013وعىل
الصعيد الداخيل ،ظهرت يف أجواء اغتيال زعيم التيار الشعبي محمد
الرباهمي يف  25متوز /يوليو  .((2(2013وتشكلت الجبهة من أحزاب
سياسية معارضة (ليربالية ويسارية) ،وعدد من منظامت املجتمع
املدين ،وحركة مترد .وسارت الجبهة ،من يومها األول ،عىل حذو
نظريتها يف مرص باالستقواء بقوات األمن والجيش .ومن ثم دعت
الجبهة إىل تنظيم سلسلة طويلة من الفعاليات واالعتصامات أمام
املقار الحكومية والجهوية ،للدعوة إىل حل املجلس التأسييس وجميع
السلطات املنبثقة منه(.((2
نجحت سياسات الجبهة الشارعية يف تعليق أعامل املجلس التأسييس
مدة شهرين ،وتأخري االتفاق عىل الدستور والتمهيد لالنتخابات ،لكنها
فشلت يف استقطاب قوى األمن والجيش إىل معرتك الرصاع السيايس.
كذلك ،متسك االتحاد العام التونيس للشغل ،الداعم لتحركات جبهة
اإلنقاذ ،مبنح املجلس التأسييس الفرصة إلقرار الدستور وتهيئة البالد
لالنتخابات ،واالكتفاء بحل الحكومة( .((2ويُ َعد ذلك بالنسبة إىل
االتحاد العام التونيس للشغل بداية مرشوعه ألداء دور الوسيط يف
الحوار بني القوى السياسية املختلفة من دون أن يقحم نفسه متا ًما
يف رصاع السلطة الذي حاولت الجبهة ج ّره إليه .وكان ملا شهدته
مرص يف  3متوز /يوليو  2013دور كبري يف تأجيج الرصاع اإلسالمي -
العلامين يف تونس ،وكانت األحداث الدموية التي شهدتها مرص بعد
ميدان رابعة العدوية والنهضة
َ
خصوصا بعد فض اعتصا َمي
ذلك،
ً
يف  14آب /أغسطس  ،2013حاف ًزا للتونسيني عىل تجاوز خالفاتهم،
والرشوع يف بناء التوافق فيام بينهم ،بعي ًدا عن تدخل قوات الجيش
والرشطة .وأبدى الجميع (من إسالميني وعلامنيني) تجاوبًا مع هذه
الرؤية ،حفاظًا عىل الثورة والدماء التونسية.

 .2القوى الفاعلة في حالة مصر
انعكست حالة الجمود السيايس يف مرص سلب ًيا عىل طبيعة دور
القوى السياسية املرصية وشكل التنظيم الذي ظهرت عليه بعد ثورة
 25يناير .ظهر ذلك يف فشلها يف إحداث التوافق فيام بينها ،عىل
عكس الحالة التونسية ،وهو ما أتاح الفرصة لرموز النظام القديم
للعمل عىل تعطيل التجربة السياسية الجديدة التي أفرزتها الثورة.
 27توفيق املديني ،تونس الثورة املغدورة وبناء الدولة الدميقراطية :الطوباوية األصولية
يف السلطة (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ،)2013 ،ص .516-510
" 28هل سقطت رشعية حكومة النهضة باغتيال محمد الرباهمي؟" ،العرب ،2013/7/30 ،ص .12
 29أحمد محمد مصطفى وحياة اليعقويب" ،الدور السيايس للنقابات العاملية العربية يف
ظل ثورات الربيع العريب (التجربتان املرصية والتونسية يف العمل النقايب قبل وأثناء وبعد
الثورات)" ،منظمة فريدرش إيربت ،املرشوع النقايب اإلقليمي ،2015 ،ص  ،28-17شوهد يف
 ،2018/9/2يفhttps://goo.gl/Q43AzH :
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.أالمجتمع المدني

كشفت تطورات األوضاع يف مرص منذ  25كانون الثاين /يناير 2011
فجوة كبرية بني األجيال ،وامتدت الفجوة إىل املسار السيايس نفسه
الذي أراده جيل الشباب الذي تطلّع طوال املرحلة االنتقالية إىل
الخطوات األصعب لتحقيق مطالب الثورة ،عىل عكس جيل الشيوخ
الذي انخرط يف إقامة التحالفات والتوازنات مع املجلس األعىل
للقوات املسلحة بعي ًدا عن جوهر الثورة ومطالبها.
رضبت االنشقاقات واملصالح الفردية صفوف القوى الشبابية؛ فانخرط
بعضها يف حالة الثورة ،وخرج بعضها متا ًما عن الحراك ،واحتُوِي بعضها
متا ًما يف مؤسسات وأحزاب محسوبة عىل النظام القديم .ويبقى أهم
فضل عن
أخطاء هذه الحركات عدم توحدها يف كيانات جامعةً .
ذلك ،أبرزها رموز النظام القديم يف اإلعالم واملؤسسات القدمية كونها
مصد ًرا لحالة الفوىض والتدهور االقتصادي.
دخل الشباب يف رصاع ضد املجلس العسكري الحاكم من خالل التصادم
املبارش معه يف الشارع؛ حيث أجربته مطالب امليادين عىل إقالة حكومة
الفريق أحمد شفيق ،وإحالة مبارك وكثري من رموز نظامه إىل محاكامت
فضل عن
قضائية ،بغية امتصاص غضب الشارع يف ذلك الوقت(ً ،((3
حالة تشكيك عام يف قراراته وسياساته .ودخلت القوى الشبابية يف
خصوصا القوى الحزبية ،التي
خالفات مع القوى السياسية التقليدية،
ً
اتهمتها القوى الشبابية بالسعي وراء مصالحها متناسية مطالب الثورة
وحقوق الشهداء ،وهذا ما ظهر يف االستفتاء عىل التعديالت الدستورية
قسمت رفقاء امليدان إىل قسمني :مدين ،وديني ،وكذلك انتخابات
التي َّ
برملان عام  2012التي قاطعها عدد كبري من القوى الشبابية.
إن افتقاد القوى الشبابية التنظيم ،انعكس عىل غياب الحاضنة
تنظيم ،مثل
االجتامعية ،وهو ما أدى إىل استفادة األطراف األكرث
ً
التيار اإلسالمي ،وقوى النظام القديم .متت عملية تسويق سلبي
للشباب يف هذا الوقت ،فحواها أنهم قوة تجيد فن املعارضة ،وتفتقد
القدرة عىل التنظيم والحكم .وأثار ذلك تخوفات (ظهرت نتائجها فيام
بعد  30حزيران /يونيو  )2013من توظيف هذه الطاقة اإليجابية
يف غري مصلحة الثورة؛ سواء لصالح قوى النظام القديم أو القوى
السياسية األخرى .من ناحية أخرى ،مل يكن للعمل النقايب دور بارز يف
التأثري يف مجريات أحداث الثورة املرصية منذ بداياتها ،ويرتبط هذا
مبحاوالت نظام مبارك التحكم يف قيادات الحركة النقابية ،ومن ثم
تأميم مؤسساتها لصالح الحزب الوطني ورموزه النقابيني.
 30أظهرت األحداث السياسية بعد ذلك شكلية هذه املحاكامت ،فقد برزت حالة
اإلخفاء املتع َّمد ألدلة اإلدانــة ،وهو ما ترتب عليه براءة مبارك ونجليه ورموز نظامه
األمنيني والسياسيني.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

.بخريطة القوى المصرية وتفاعالتها قبيل
انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر 2011

فاعل للمجلس
ضَ ِمن بيان تن ّحي الرئيس األسبق مبارك دو ًرا سياسيًّا ً
األعــى للقوات املسلحة(((3؛ فقد أُوكِلت له صالحيات رئيس
الجمهورية وفقًا لإلعالن الدستوري األول يف آذار /مارس .((3(2011
اعتمد املجلس عىل إدارة تحالفات سياسية مع قوى الثورة املختلفة،
بدأها مع القوى اإلسالمية لتمرير التعديالت الدستورية يف آذار/
مارس  ،2011ومن ثم اكتساب رشعية اإلدارة ،ثم ما لبث أن انقلب
عىل هذا التحالف حينام أرصت القوى اإلسالمية عىل سحب الثقة
من حكومة الدكتور كامل الجنزوري .واستخدم املجلس حكومات
تسيري األعامل واجهة مدنية وتنفيذية لتسيري شؤون الناس اليومية.
ومن ثم ،ضَ من املجلس العسكري لنفسه السلطة ،وترك للحكومة
تح ُّمل نتيجة هذه السلطات من دون أن تكون لديها صالحيات
رسا للقواعد اإلدارية الشهرية التي تقيض بتالزم
حقيقية ،ويُ َعد ذلك ك ً
السلطة واملسؤولية.
من ناحية أخرى ،أبرزت األحزاب ذات التوجه اإلسالمي فاعلية
تنظيم واألقدر
وديناميكية أكرث بعد نجاح الثورة ،باعتبارها األكرث
ً
عىل التعبئة ،ولكنها يف الوقت نفسه فشلت يف إقامة تحالف انتخايب
فيام بينها ،باستثناء تحالف حزب النور املحسوب عىل الدعوة
السلفية ،وحزب البناء والتنمية املحسوب عىل الجامعة اإلسالمية.
واستطاع حزب الحرية والعدالة ،الذراع السياسية لجامعة اإلخوان
املسلمني ،بناء تحالف انتخايب( ،((3جمع  43حزبًا ،وانتهى إىل
 12حزبًا ،أبرزها حزبا الكرامة وغد الثورة( .((3ويف مقابل هذا
التحالف ،برز تحالف الكتلة املرصية الذي ضم أحزاب املرصيني
األح ـرار ،واملــري الدميقراطي االجتامعي ،والتجمع الوحدوي.
وتُ َعد االنقسامات العمودية السمة العامة لهذه التحالفات ،وذلك
العتبارات تتعلق برتتيب مرشحيها داخل القوائم االنتخابية .نلحظ
 31يتكون املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية من  18عض ًوا من قادة القوات املسلحة،
يرتأسه رئيس الجمهورية ،بصفته القائد األعىل للقوات املسلحة ،ويتألف من وزير الدفاع
(القائد العام) ،ورئيس األركان ،وقادة فروع األسلحة الرئيسة ،وقادة املناطق العسكرية،
وقادة الجيوش ،ومدير إدارة الشؤون املعنوية ،ومدير االستخبارات الحربية واالستطالع.
 32انظر :عزمي بشارة ،ثورة مرص :من الثورة إىل االنقالب ،ج ( 2بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2016 ،ص .48-33
 33بدأ التحالف سياسيًّا وانتهى نفعيًّا ضيقًا ،فقد اتفق املتحالفون عىل مبادئ عامة
صيغت يف "وثيقة املبادئ" التي اشتملت عىل مبادئ عامة؛ منها :حرية االعتقاد ،واعتامد
أساسا وقوا ًما للمجتمع ،والعمل عىل التداول السلمي للسلطة عرب االقرتاع الحر
املواطنة ً
املبارش ،واستقالل القضاء ،وضامن حق التجمع وحرية الرأي ،والعمل عىل تحقيق العدالة
االجتامعية ،انظر :يرسي العزباوي" ،محددات النجاح :خريطة التحالفات االنتخابية يف ضوء
الخربة املاضوية" ،تقدير موقف ،املركز العريب للبحوث والدراسات ،2014/6/24 ،شوهد يف
 ،2018/9/2يفhttps://goo.gl/WPmjCh :
 34املرجع نفسه.
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من ذلك فشل القوى السياسية املرصية فيام ميكن تسميته "تخطِّي
حاجز األيديولوجيا"؛ حيث تسبب اختالف األيديولوجيات يف فشل
التحالف الدميقراطي الذي جمع يف بداية تأسيسه أحزابًا من كل
حزب الوسط ،والحرية
االتجاهات ،سواء اإلسالمية الوسطية ،مثل َ
والعدالة ،أو اإلسالمية الراديكالية مثل أحزاب النور ،واألصالة ،والبناء
والتنمية ،وكذا حال القوى ذات االتجاه الليربايل والعلامين ،كحزيب
الكرامة ،والوفد وغريهام.

ً
ثالثا :ثقافة الشارع في تونس ومصر
لقد تطورت ثقافة االحتجاج لدى الشعبني التونيس واملــري،
وترسخت خالل أيام الثورة األوىل؛ إذ تعددت تكتيكات التظاهر ،مثل
االكتفاء برفع الشعارات ،أو اتباع أساليب غري تقليدية مثل التجمع يف
امليادين العامة عن طريق التعبئة والحشد املنظم عرب وسائل التواصل
االجتامعي التي شملت تحديد أماكن التجمعات والشعارات( .((3وال
جدال أن متثيل التظاهرات لكل أطياف املجتم َعني املرصي والتونيس
ثورت البلدين
ورشائحهام االجتامعية والسياسية واالقتصادية أكسب َ
زخم كب ًريا؛ فكلتاهام خرجت من الشارع ،واستمرت يف الشارع ،ثم
ً
تلقَّتها النخب بعد التحقق من جدية مطالبها وفاعليتها.
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نفسها ،يف حالة مقتل الشاب السكندري خالد سعيد عىل أيدي قوات
النظام املرصي ،لخلق حالة رأي عام ضد النظام السيايس؛ فقد كان
لصفحة "كلنا خالد سعيد" اإللكرتونية الدور األكرب يف تنظيم دعوات
التظاهر ،سواء يف أوج أحداث الثورة أو قبلها ،واكتسب الشارع
أهميته بصفته محركًا لتطور األحداث خالل الثامنية عرش يو ًما ،حيث
تحولت التظاهرات طوال املرحلة االنتقالية إىل أداة للفعل السيايس
بعي ًدا عن التنظيامت السياسية التقليدية ،كاألحزاب ومؤسسات
املجتمع املدين(.((3
ومن خالل دراسة تطور دور الشارع واالحتجاج يف هذه املرحلة،
وتطور تبعاته ،نلحظ أن حالة االحتجاج التي اختلقتها األطراف يف
الحالة التونسية أسهمت يف كرس حاجز الخوف لدى مجتمع املراكز
الذي التحق بالثورة متأخ ًرا ،عىل العكس من حالة مرص التي شهدت
رسا لحاجز الخوف يف مراكز القاهرة واإلسكندرية والسويس ثم
ك ً
انتقلت بعد ذلك إىل بقية األقاليم .من ناحية أخرى ،ساعدت سلمية
التعبئة والحراك الجامهريي يف الثورة عىل متدد الثورة بني الهوامش
واملراكز؛ فكلام قويت املعارضة الدميقراطية ،ارتفعت تكلفة قمعها
وتعززت احتامالت نجاحها.

رابعا :تأثير سياسات الشارع في
ً
مخرجات المرحلة االنتقالية
ترتاجع قوة الدولة ومؤسساتها يف ظل حالة الثورة؛ إذ تتعاىل
قوة املجتمع مقارنة بالدولة ،وهذا ما يفرض إعادة تعريف
العالقة بني الدولة واملجتمع يف مرحلة ما بعد الثورة( ((3التي
غالبًا ما تسفر عن حالة من الفوىض والهيجان داخل املجتمع.
سرنكز يف هذا الجانب من الدراسة عىل عالقة النخب السياسية
فيام بينها ،ودور سياسات الشارع يف التأثري يف التعامل مع
إشكاالت املرحلة االنتقالية.

اعتمد الشباب يف مرص وتونس عىل وسائل االتصال الحديثة؛ فقد ع َّول
شباب سيدي بوزيد عىل استخدام التعبئة والحشد إلكرتون ًّيا لحالة
محمد البوعزيزي الذي أحرق نفسه احتجا ًجا عىل وضعه االقتصادي؛
مهم نحو
ً
فكان انتشار صورته عىل مواقع التواصل االجتامعي
مدخل ًّ
تسييس القضية من خالل تضامن الناشطني والسياسيني والنقابيني
والحقوقيني الذين شاركوا جمي ًعا أرسة البوعزيزي يف االحتجاج أمام
مقر الوالية( .((3ويف مرص ،اعتمدت القوى الشبابية عىل الوسيلة
35 Ottaway & Hamzawy.
36 Michele Penner Angrist, "Understanding the Success of Mass Civic
Protest in Tunisia," Middle East Journal, vol. 67, no. 4 (Autumn 2013), p. 548.

 .1ثورة تونس بين الصراع ومأسسة
التوافق
.أالتوافق على مرحلة ما بعد بن علي

بعد خروج بن عيل إىل السعودية ،أعلن الوزير األول محمد
الغنويش توليه مهامت الرئاسة وفقًا للفصل  56من الدستور ،مع
 37انظر :محمد املرصي" ،مرص :التظاهرات أداة فعل سيايس بديلة يف ظل ضعف
جامهريية األحزاب" ،سياسات عربية ،العدد ( 4أيلول /سبتمرب  ،)2013ص .134-124
 38أمل حامدة" ،معادلة جديدة؟ :إعادة تشكيل العالقة بني الدولة واملجتمع بعد
الثورات العربية" ،السياسة الدولية ،العدد ( 189متوز /يوليو  ،)2012ص .19-15

ددعلالا
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إغفال الفصل  .((3(57تبع ذلك الخطاب احتجاجات عامة يف األطراف
واملراكز تطالب برحيل الغنويش ،والعمل مبوجب الفصل  57من
الدستور ،وكانت جل القوى السياسية التونسية تؤيد ذلك املنحى.
ونتيجة لحالة الضغط الشعبي والنخبوي ،أقر املجلس الدستوري
بخلو منصب رئيس الجمهورية ،وتويل رئيس مجلس النواب فؤاد
املبزع مهامت الرئاسة مؤقتًا لحني إجراء االنتخابات( .((4واستمر
الشارع يف مامرسة الضغط من خالل االعتصام والتظاهر يف ساحة
القصبة ،فأفرز "اعتصام القصبة  "1إقالة عدد من وزراء عهد بن عيل،
ونتج من "اعتصام القصبة  "2إقالة حكومة محمد الغنويش املحسوبة
عىل بن عيل ،وتب ِّني الخريطة الزمنية والتفصيلية لتسيري املرحلة
االنتقالية؛ فأقر الرئيس املؤقت إلغاء العمل بدستور عام ،1959
واإلعالن عن مجلس وطني تأسييس خالل ستة أشهر يقود املرحلة
االنتقالية ،ويوكل له وضع الدستور والتمهيد ملرحلة االنتخابات .كان
ذلك مبنزلة أهم خطوات االنتقال الدميقراطي يف الحالة التونسية؛
فقد ضمنت هذه اإلجراءات اضطالع الثوار مبسؤولية إدارة املرحلة
االنتقالية بدلً من رموز النظام القديم ،وهذا عكس ما حدث يف
الحالة املرصية .يضاف إىل ذلك توحدهم عىل هذه املطالب عىل
عكس ما سييل هذه املرحلة.
.بالمجلس التأسيسي

اتفقت القوى السياسية التونسية عىل صالحيات املجلس التأسييس
ومدة انعقاده .ولكن جرى متديد املرحلة االنتقالية إىل حني صياغة
الدستور ،فأثار هذا األمر حفيظة قطاع واسع من املعارضة التونسية
التي مارست ضغطًا سياس ًّيا وشارع ًّيا عنيفًا عىل املجلس التأسييس
وحكومة الرتويكا ،واتهمت املجلس التأسييس بتح ُّوله إىل سلطة فوق
كل السلطات؛ إذ أوكلت له مراقبة الحكومة ومنحها الثقة ،وكذلك
اإلرشاف عىل مؤسسة الرئاسة.
وشعرت أحـزاب املعارضة بأن املجلس يخدم مصالح الرتويكا،
خصوصا أنها صاحبة األغلبية ،وهذا ما أدى إىل مقاطعتها لفعالياته
ً
واالنسحاب منه متا ًما بعد اغتيال محمد الرباهمي .وساهمت هذه
الخالفات يف تعطيل مسار صياغة الدستور التوافقي يف املوعد
املرسوم له ،وتأزم األمر بعد ولوج العنف السيايس إىل الثورة ،تزام ًنا
مع اغتيال املعارضَ ْي شكري بلعيد ومحمد الرباهمي؛ حيث مثل
 39يرشح الفصل  56من الدستور التونيس آلية انتقال السلطة يف حالة عجز الرئيس
مؤقتًا عن مامرسة سلطاته ،بتكليف الوزير األول بإدارة شؤون البالد لحني عودة الرئيس .أما
الفصل  57فيوحي بأن خلو منصب رئيس الجمهورية يرتتب عليه اجتامع املجلس الدستوري
لتكليف رئيس الربملان بالسلطة ملدة ال تتجاوز  60يو ًما ،يتم اإلعداد خاللها النتخابات رئاسية.
 40عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .297-256

ربمتبس  /لوليأوليأ

اغتيال الرباهمي أرضً ا خصبة للمعارضة وحركة مترد لقيادة تظاهرات
ومسريات تدعو إىل حل املجلس التأسييس وكل السلطات املنبثقة
خصوصا بعد دخول االتحاد
منه( .((4كذلك ،تأجج املشهد السيايس،
ً
العام التونيس للشغل عىل خط الرصاع بعد إعالنه اإلرضاب العام
عقب اغتيال الرباهمي.
استغلت املعارضة اغتيال الرباهمي ،وسعت إىل تجييش الشارع
لتشكل ضغطًا شعب ًّيا يؤدي إىل جر املؤسسة العسكرية لالنحياز
إليها ضد حكومة الرتويكا عىل غرار ما حدث يف مرص ،ولكن رسعان
خصوصا بعد
ما ساءت األوضاع يف مرص وتصاعدت موجة العنف،
ً
ميدان رابعة العدوية والنهضة ،فأوعز هذا إىل رباعي
َ
فض اعتصا َمي
(((4
املجتمع املدين الراعي للحوار بتب ِّني مبادرة للتوافق  ،والعمل عىل
إجبار الجميع عىل تقديم التنازالت من خالل االنخراط يف حوار
وطني جاد(.((4
.جالتوافق على صياغة الدستور

ارتبطت الخالفات حول صياغة الدستور بالخالف عىل ماهية املجلس
التأسييس ،أو باألحرى أغلبية املجلس نفسه؛ حيث تسيطر عىل
مراحل ما بعد الثورات أجواء التشكيك وانعدام الثقة يف ظل حالة
الاليقني( ،((4ولكن استمرار هذه الحالة يهدد بناء التوافق؛ لذا تلتزم
األطراف ،وال س ّيام األقوى منها ،بذل الجهد لتطمني األطراف األخرى
(ويف هذا السياق تخوفت النهضة من دخول الحوار مع القوى
املعارضة لها خشية أن تتحول تلك القوى من قوة احتجاج إىل قوة
انقالب)( ،((4فال ميكن الحديث عن أقلية وأغلبية يف مراحل البناء
الدميقراطي ،لكن ميكننا الحديث عن الجامعة الوطنية التي متهد
إلرساء قواعد اللعبة الدميقراطية.
ُع َّد التوافق عىل صياغة الدستور من أصعب مراحل إمتام عملية
االنتقال ،وبناء الثقة ،والخروج (ولو جزئ ًّيا) من حالة الاليقني التي
خصوصا يف حالة املواد
أصابت العالقة بني اإلسالميني والعلامنيني،
ً
 41املديني ،ص .512-509
 42يتكون رباعي الحوار الوطني التونيس الذي قاد عملية الحوار بني األطراف السياسية
التونسية من  4منظامت من املجتمع املدين التونيس؛ هي :االتحاد العام التونيس للشغل،
واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،والهيئة الوطنية للمحامني،
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
 43إبراهيم نرص الدين وآخرون ،حال األمة العربية  ،2014-2013تحرير عيل الدين هالل
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2014 ،ص .179-178
 44ملزيد من املعلومات ،انظر:
Scott Mainwaring, "Transitions to democracy and democratic consolidation:
Theoretical and comparative issues," Working paper, no. 130, The Helen
Kellogg Institute for international Studies, November 1989.
 45الجمعاوي" ،املشهد السيايس يف تونس" ،ص .82
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التي تتعلق بهوية الدولة ،وباملساواة بني الرجل واملرأة .وضَ ِمن
تنازل حركة النهضة عن تصورها ملواد الرشيعة اإلسالمية جوه ًرا لبناء
التوافق ،وطأمنة للقوى املعارضة لها ،وهذا ما أتاح شبه إجامع عىل
إقرار الدستور داخل املجلس التأسييس بأغلبية  200نائب من إجاميل
 216نائبًا( .((4و ُع َّد نجاح التجربة التونسية يف بناء التوافق نتا ًجا لحالة
التزاوج الواعي بني التظاهرات والتعبئة من ناحية ،والحوار والتوافق
من ناحية أخرى .أدت هذه التظاهرات إىل التأثري إيجاب ًيا يف املشهد
السيايس كله؛ حيث تنازل اإلسالميون عن طموحاتهم فيام يتعلق
بتصورهم ملواد الهوية والرشيعة اإلسالمية( ،((4وأبدت منظامت
املجتمع املدين فاعلية كبرية يف القيام بدور الوسيط من دون االنحياز
إىل أي طرف من القوى السياسية.

 .2ثورة مصر بين بناء التحالفات وأولويات
المرحلة االنتقالية
.أالقوى السياسية وصراع التحالفات

عىل الرغم من إيجابية الدور الذي أدته القوات املسلحة يف
إسقاط مبارك ،فإن إرصارها عىل احتكار إدارة املرحلة االنتقالية
مل يكن موضع توافق عىل اإلطالق ،سواء بني القوى اإلسالمية أو
الشبابية أو حتى التيارات املدنية .كان املشهد ضباب ًّيا بعد عزل
مبارك؛ فلم ي ْجر التوافق عىل جدول زمني بتوقيتات معينة يتم
حسم مصري
عىل إثره تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخَبة ،ومل يُ َ
رموز نظام مبارك ،وإمنا رضخ املجلس يف سبيل ذلك كله لضغوطات
الشارع العنيفة.
نتيجة لغياب التوافق العام حول ماهية املرحلة االنتقالية ،سعت
األطراف جميعها ،ويف مقدمتها املجلس األعىل للقوات املسلحة،
لبناء التحالفات السياسية ،بغرض تجاوز ضغوطات اللحظة اآلنية،
التي مثّل الشارع والقوى الشبابية الناشطة يف فضائه محورها،
فاستطاع املجلس العسكري من خالل تحالفه مع القوى اإلسالمية
مترير استفتاء آذار /مارس  2011بنسبة تجاوزت  77يف املئة(،((4
واعترب تلك النسبة مبنزلة تجديد للثقة بإدارته .لكن التحالف بني
طويل ،وانهار كليًّا
املجلس العسكري وقوى اإلسالم السيايس مل يَ ُدم ً
بعد سعي املجلس لالحتفاظ بامتيازاته ،وكذلك الرصاع الذي وصل
أشده بعد إرصار قوى اإلسالم السيايس ذات األغلبية الربملانية عىل
سحب الثقة من حكومة املجلس العسكري ،واعتبار األخري ذلك
46
48

نرص الدين وآخرون ،ص .180
47 Angrist, p. 547.
إبراهيم الهضيبي" ،اإلسالم السيايس أثناء الثورة وبعدها" ،يف :قرين (محرر) ،ص .179
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خطوة غري دستورية ،وتلويحه بحل الربملان .كشف هذا التهديد
نية املجلس األعىل للقوات املسلحة االحتفاظ بالسلطة السياسية،
أو عىل أقل تقدير عدم استعداده لتسليمها لإلسالميني( ،((4وهكذا
انتهى هذا التحالف ،وحل محله رصاع مبارش بعد حل مجلس
الشعب يف  14حزيران /يونيو قُبيل مرحلة اإلعادة يف االنتخابات
الرئاسية عام .((5( 2012
أثارت هذه الخطوة ردود فعل عنيفة من األحزاب ذات التوجه
اإلسالمي التي اتهمت املجلس العسكري بالتآمر عليها مستخد ًما يف
ذلك سلطة القضاء( .((5وعىل الجانب اآلخر أظهرت القوى املدنية
املمثلة يف الربملان احرتامها لحكم حل مجلس الشعب ،باعتباره صاد ًرا
عن هيئة قضائية مستقلة .وقد يُنظَر إىل هذا املوقف عىل أنه بداية
تحالف جديد بني املجلس العسكري والقوى املدنية التي حصدت ما
نسبته  30يف املئة من مقاعد املجلس الترشيعي.
من ناحية أخرى ،شهدت العالقة بني القوى الشبابية واملجلس
العسكري الحاكم توت ًرا منذ توليه زمام الحكم ،لكنها وصلت إىل
حد القطيعة والرصاع املبارش بعد أحداث شارع محمد محمود،
وتعززت بعد أحداث مجلس الوزراء( ،((5وكذا ما ُعرف إعالميًّا
بقضية "التمويل األجنبي" التي اتهم فيها املجلس العسكري
قوى شبابية بارزة ،كحركة شباب  6أبريل وغريها من منظامت
املجتمع املدين امل ُنش ِغلة يف مجاالت الحقوق السياسية واملدنية،
فضل عن اتهامات بالعاملة والخيانة(.((5
بتلقي متويل أجنبيً ،
يف السياق نفسه ،خرس املجلس العسكري عالقته بالكنيسة نتيجة
أحداث العنف الطائفي التي ظهرت يف االعتداء عىل الكنائس
واألقباط ،وعجز الدولة عن توفري الحامية لهم ،بل ولجوئها
للجلسات العرفية لحل هذه املشكالت( .((5وهذا ما أزعج القيادة
الكنسية التي طاملا ضمنت عالقة جيدة بني األقباط والدولة ،ولكن
يبدو أن املجلس العسكري شعر أن دور الوسيط الذي طاملا أ ّدته
 49أحمد محمد خلف" ،الحمالت االنتخابية الرئاسية ومستقبل مرص السيايس" ،يف:
باكينام الرشقاوي ومدحت الليثي (محرران) ،الثورة املرصية والتغيري الحضاري واملجتمعي،
حولية أمتي يف العامل ( 11القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،)2012 ،ص .167
 50جريدة الرشوق الجديد.2012/6/15 ،
 51عيل الدين هالل ومازن حسن ومي مجيب ،الرصاع من أجل نظام سيايس جديد :مرص
بعد الثورة (القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)2012 ،ص .330
 52ماجد عبد القادر" ،من 'محمد محمود والــوزراء' إىل 'الدفاع' ..فض االعتصامات
بالقوة ..واملحصلة ضحايا" ،بوابة األهرام ،2012/5/5 ،شوهد يف  ،2015/12/24يف:
https://goo.gl/8hKKe3
 53شحاتة ،ص .155
 54مي مجيب" ،األقباط يف الرصاع السيايس واالجتامعي" ،مجلة الدميقراطية ،العدد 51
(متوز /يوليو  ،)2013ص  ،3-2شوهد يف  ،2018/9/2يفhttps://goo.gl/qnMuAN :
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الكنيسة بني الدولة واألقباط مل يعد مجديًا ،عىل األقل يف هذه
خصوصا بعد مخالفة الشباب األقباط أوامر الكنيسة،
املرحلة،
ً
وخروجهم يف التظاهرات ضد نظام مبارك ،وكذلك ما شهدته منطقة
ماسبريو من عنف بني قوات الجيش وشباب األقباط املعتصمني
هناك للمطالبة بإصدار قانون دور العبادة املوحد وإلغاء املادة
الثانية من الدستور ،واالعرتاض عىل حاالت االعتداءات املتكررة
عىل األقباط والكنائس .زاد ذلك من حدة الرصاع املسترت بني اإلدارة
االنتقالية واألقباط(.((5
نخلص من ذلك كله إىل االستنتاجني اآلتيني:

•عكست خريطة التظاهرات وسياسات الشارع ،التي شهدتها
املرحلة االنتقالية حالة من ال ـراع السيايس ،أفــرزت تبدلً يف
خريطة التحالفات ،سواء فيام بني القوى الثورية ،أو بينها وبني
املجلس العسكري.
•سعت كل القوى السياسية الستخدام مواردها املتاحة لتحقيق
مصالحها؛ فقد استفاد املجلس العسكري من كونه ميتلك السلطتني
التنفيذية والترشيعية (بعض الوقت) يف رسم خريطة تحالفاته
السياسية ،سواء مع القوى اإلسالمية يف بداية املرحلة االنتقالية،
أو مع القوى املدنية يف نهايتها ،وعملت جامعات اإلسالم السيايس
الستغالل قدرتها عىل الحشد والتعبئة ،سواء يف الشارع بغرض
الضغط ،أو عرب الصناديق.
.بإشكالية التوافق على الدستور

شهدت الجمعية املوكل لها وضع الدستور والدة متعرثة؛ فقد توىل
القضاء اإلداري حلّها ،وهو ما استغله املجلس العسكري لدعوة
القوى السياسية الجتامع عام بغرض التوافق عىل تشكيل الجمعية،
وهو ما رفضته جامعة اإلخوان املسلمني ،باعتباره تعديًا عىل دور
السلطة الترشيعية .يف غضون ذلك ،توافقت القوى السياسية عىل
قامئة من األسامء ،استباقًا لحكم املحكمة الدستورية القايض بحل
مجلس الشعب ،واستغاللً لحالة التوافق بني القوى اإلسالمية
واملدنية عىل شخص املرشح الرئايس آنذاك ،محمد مريس ،الذي
كان يخوض جولة الحسم يف االنتخابات الرئاسية ضد الفريق
أحمد شفيق.
(خصوصا املادة الثانية من
تُعد إشكالية التوافق عىل مواد الهوية
ً
الدستور) من أهم خالفات القوى السياسية يف املرحلة االنتقالية؛ إذ
بدأت هذه الخالفات مع اإلعالن الدستوري يف  19آذار /مارس الذي
55
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انقسمت فيه القوى السياسية إىل ما ميكن أن يطلق عليه استقطاب
فضل عن حالة االنقسام املدين  -العسكري الذي
إسالمي – علامينً ،
(((5
خلفته وثيقة املبادئ فوق الدستورية .
.جالعنف السياسي ودالالت الصراع خالل
المرحلة االنتقالية

تحليل ألداء املجلس األعىل للقوات املسلحة
ً
نعرض يف هذا الجزء
وأداء الحكومات املؤقتة خالل املرحلة االنتقالية التي تلت تنحي
مبارك ،وذلك من خالل استخدام املنهج الكمي والحرص اإلحصايئ
للقتىل واملصابني خالل هذه الفرتة( .((5ونستطيع أن نتوصل من خالل
هذه املنهجية إىل تحديد عوامل فشل اإلدارة االنتقالية يف استيعاب
التظاهرات املوجهة ضد أدائها.
نستطيع أن نستنتج من الجدول عد ًدا من امللحوظات التي تربط بني
العنف ومسألة انتقال البالد من حوزة املجلس العسكري إىل الهيئات
واملؤسسات التمثيلية:
•تجاوز عدد وقائع املواجهات العنيفة بني السلطة السياسية
والشارع خالل املرحلة االنتقالية  125واقعة ،وأسفرت هذه
قتيل.
الوقائع مجتمعة عن زهاء  15848مصابًا ،وً 235
عامل الزمن والحدث السيايس يف
•نلحظ ،من خالل الربط بني َ
تحليل هذه األرقام ،أن مثة عالقة ارتباطية بني ارتفاع أعداد
ضحايا العنف السيايس وتنفيذ االستحقاقات الدستورية التي
من شأنها ضامن استكامل انتقال السلطة ،وهو ما يطرح
عالمات استفهام كبرية تتعلق مبدى جدية املجلس األعىل
للقوات املسلحة يف نقل السلطة.
•يظهر ارتفاع أعداد ضحايا شهر كانون األول /ديسمرب  2011إىل
قتيل ،وارتبطت هذه األحداث بتظاهرات مجلس الوزراء
ً 33
العنيفة التي ترتب عليها إعالن املجلس األعىل للقوات املسلحة
جدول زمن ًّيا محد ًدا يقيض بتسليم السلطة للقيادة املدنية
ً
املنتخبة يف حزيران /يونيو .2012

•يربز ارتفاع حدة العنف السيايس يف كانون الثاين /يناير 2012
بالتزامن مع بدء انعقاد جلسات مجلس الشعب الذي

 56تتعلق هذه الوثيقة بالصالحيات واالمتيازات الخاصة باملؤسسة العسكرية ،وكذلك
موقعها وحدود دورها يف دستور ما بعد الثورة.
 57وردت بيانات هذا التحليل يف قاعدة بيانات "وييك ثورة :حتى ال ننىس" ،وهي مبادرة
توثيقية للمركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،تشمل الرصد والتوثيق للقتىل
واملصابني واملقبوض عليهم واملالحقني خالل فرتة الثورة ،مع تصنيفهم باالسم والعنوان
والزمن واملكان وسبب الوفاة.

دراسات
تأثير سياسات الشارع في عملية االنتقال الديمقراطي:
دراسة مقارنة بين حال َتي تونس ومصر بعد عام 2011

حصد اإلسالميون أكرث من ثلثي مقاعده .وشهدت هذه
الفرتة أسوأ املذابح التي شهدها تاريخ كرة القدم؛ حيث
لقي  72مشج ًعا من رابطة مشجعي النادي األهيل (أولرتاس
أهالوي) التي شاركت يف االحتجاجات ضد سياسة املجلس
العسكري ،حتفهم يف املباراة التي أقيمت بني النادي
املرصي البورسعيدي والنادي األهيل يف مسابقة الدوري
املرصي العام.

•شهدت فرتة اإلعداد لالنتخابات الرئاسية مرصع أكرث من 52
قتيل ،ويُربز هذا اإلحصاء حالة عدم الثقة بني املجلس العسكري
ً
والثوار؛ فعىل الرغم من تحديد موعد تسليم السلطة يف أواخر
حزيران /يونيو  2012ظلت االحتجاجات والضغوط عىل
املجلس األعىل مستمرة.

خالصة
عامل لحسم الرصاع كام كانت
مل تكن سياسات الشارع يف تونس ً
عامل لتسويته من خالل الضغط عىل
يف حالة مرص ،لكنها كانت ً
القوى السياسية ،وال س ّيام ائتالف الرتويكا الحاكم ،بهدف تقديم
التنازالت والدخول يف حوار مفتوح مع املعارضة السياسية.
وقد توصلت الدراسة إىل عدد من العوامل التي أث ّرت يف نجاح
سياسات الشارع يف حالة تونس وفشلها يف حالة مرص ،ومن أهم
هذه العوامل:

•فشل القوى السياسية املرصية يف تجاوز خالفاتها األيديولوجية،
عىل عكس القوى التونسية التي استطاعت إىل حد بعيد تجاوز
االنقسامات الحادة التي تفيض إىل إفشال التجربة الدميقراطية؛
وذلك ألسباب متعددة؛ منها :وعي النخبة ،ووجود مؤسسات
فضل عن
قوية قادرة عىل تأدية دور الوسيط بني الفرقاءً ،
الدروس املستفادة من فشل التجربة املرصية التي اعتمدت
عىل تثوير الشوارع وتعزيز االستقطاب النخبوي الذي أفىض إىل
تدخل القوات املسلحة لحسم الرصاع يف النهاية.

•الــدور السلبي لإلعالم املــري يف تغذية حالة الرصاع
السيايس واالنقسام األيديولوجي ،وهو ما برز يف خطابه
املؤدلج البعيد عن قواعد االحرتافية واملهنية ،فبات أداة
للتعبئة والحشد ،متأث ًرا بسطوة السلطة ،ورأس املال
املحيل والخارجي(.((5

 58للمزيد يف هذا الصدد ،انظر :محمد شومان" ،كيف تعامل اإلعالم مع الثورة؟" ،مجلة
الدميقراطية ،العدد ( 49كانون الثاين /يناير  ،)2013ص .39-37
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•متكُّن القوى السياسية املحسوبة عىل الثورة يف تونس من إدارة
املرحلة االنتقالية ،فلم ترتكها لبقايا نظام بن عيل ،وذلك عىل
عكس مرص التي انفرد فيها املجلس األعىل للقوات املسلحة
وحده باإلدارة والحكم.
•توافُق التونسيني عىل جدول زمني بتوقيتات محددة ،تم
عىل إثره تسلُّم الحكم من إدارة الرئيس املؤقت فؤاد املبزع،
وذلك عىل عكس الحالة املرصية التي شهدت ضبابية فيام
يتعلق بتوقيتات الجدول الزمني التي ُو ِضعت نتيجة ضغط
شارعي عنيف.
•مثَّل غياب روح املبادرة واملبادأة لدى املجلس األعىل للقوات
املسلحة يف حالة مرص ذريعة لرشعنة سياسات الشارع التي
طاملا رضخ ملطالبها مك َر ًها.
•إميان القوى السياسية التونسية مببدأ االختالف والتعددية
يف العمل السيايس من خالل تقديم التنازالت ،والتسليم
برضورة االتفاق بهدف تحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية،
وذلــك عىل عكس القوى السياسية املرصية التي قدمت
خلفياتها األيديولوجية ومصالحها الحزبية عىل أهداف الثورة
ومطالبها العادلة.
•اتجاه حركة النهضة يف تونس منذ الوهلة األوىل إىل التوافق
واالئتالف مع التيارات األخرى املختلفة معها أيديولوج ًّيا،
وهذا ما برز يف ائتالف النهضة مع األحزاب العلامنية ،وتخيل
الحركة عن منصب رئيس الجمهورية لصالح منصف املرزوقي
ذي االتجاه اليساري العلامين ،وذلك عىل عكس حالة حزب
رسخ مبدأ املغالبة ،سواء يف
الحرية والعدالة يف مرص الذي َّ
االنتخابات الترشيعية والرئاسية ،أو حتى يف دستور عام 2012
الذي دعت املعارضة لرفضه ،وتم متريره بنسبة  63.8يف املئة.
•عىل الرغم من انتشار خطاب الكراهية والتحريض يف املشهد
السيايس التونيس بعد الثورة ،فقد غابت بني األطراف الفاعلة
يف تونس لغة العنف الحاد التي أصابت التجربة املرصية؛
فحادثتا اغتيال شكري بلعيد ومحمد الرباهمي ،اللتان
دليل عىل سيطرة العنف عىل الواقع
يعتربهام بعض املحللني ً
السيايس التونيس ن ُِسبتا إىل جامعات تكفريية متشددة ،ومل
يكن ألي من القوى السياسية التونسية عالقة بهام ،بل كانتا
مدانتني من الجميع ،ويف املقدمة حركة النهضة ،وذلك عكس
الحالة املرصية التي شهدت خالل املرحلة االنتقالية 125
واقعة مواجهة دامية بني السلطة السياسية والشارع ،أسفرت
قتيل.
عن زهاء  15848مصابًا وً 235
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جدول بتقرير شامل بأعداد القتىل من ترشين الثاين /نوفمرب  2011حتى حزيران /يونيو  2012يف عهد املجلس العسكري
أعداد الضحايا

الحدث السيايس

الفرتة

قتيل
ً 76

مجلس الشعب
التجهيز والبدء يف انتخابات
َ
والشورى

ترشين الثاين /نوفمرب 2011

قتيل
ً 33

أحداث مجلس الوزراء التي ترتب عليها وضع
جدول زمن ًّيا محددًا لتسليم
ً
املجلس العسكري
السلطة
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:حزب العمال الكردستاني
الفاعل الالدولتي في سياق الصراع الدولي
The Kurdish Workers’ Party:
A Non-State Actor in International Conflict

 وتبحث في قســمها.تتنــاول هذه الدراســة حزب العمال الكردســتاني بوصفــه فاع ًلا الدولت ًيا
 وتنتقل،األول البيئــة الداخليــة فــي تركيا وامتــاك حزب العمال الكردســتاني للقــوة المادية
 مــع التركيز علــى التطور،للحديــث عــن البيئــة الخارجيــة ودخــول الحزب فــي الصــراع الدولي
 وتجــادل الدراســة بــأن الفواعــل الالدولتية تســاهم في.التاريخــي منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة
، مــن خالل منافســة الدولة في احتــكار القوة،تشــكيل الفوضويــة الدوليــة والصــراع الدولي
َّ
 وتــرى أن حــزب العمــال.والهويــة والمــوارد
تتمثــل فــي اإلقليــم
وامتــاك مقومــات مع ّينــة
ُ
الكردســتاني اســتفاد من متغيرات البيئة الداخلية والخارجية المساهمة في الصراع الدولي
 وتســتنج أن دخول حزب العمال الكردســتاني في الصراع.مــن خالل امتــاك تلك المقومات
ثم التأثير في اختياراتها في
ّ ، وهي؛ منافسة الدولة في قوتها،الدولي تجسد في عدة مراحل
. والعمل من خارج حدودها، ثم اكتساب أقاليم جديدة،مجال السياسة الخارجية
، األكراد في ســورية، الفاعل الالدولتي، حزب العمال الكردســتاني، تركيا:كلمات مفتاحية
.كردستان العراق
This study deals with the Kurdistan Workers’ Party (PKK) as a non-state actor.
It examines the internal environment in Turkey and the PKK's material strength
before moving on to the external environment and the PKK's entry into an
international conflict, focusing on historical development since the end of the
Cold War. The paper argues that non-state actors contribute to international
anarchy and conflict through competition with the state over the monopoly of
power and the acquisition of territory, identity and resources. It also stipulates
that the PKK benefited from the internal and external environmental variables
contributing to international conflict. The study concludes that the entry of the
PKK, which originated in Turkey, into an international conflict took place in
several stages: the competition with the state for power; the influence of its foreign
policy choices; the acquisition of new territories; and extra-territorial action.
Keywords: Turkey, PKK, Non-State Actor, Kurds in Syria, Iraqi Kurdistan.
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دراسات
حزب العمال الكردستاني:
الفاعل الالدولتي في سياق الصراع الدولي

مقدمة
يدور البحث حول فكرة أساسية مفادها أن حزب العامل الكردستاين
 وهو ضمن الفواعل الالدولتية  -أصبح له تأثري مهم يف السياساتالعاملية ،وذلك من خالل دخوله حلبة الرصاع الدويل .ويستدعي ذلك
أن نتساءل نظريًّا عن كيفية ارتباط الفواعل الالدولتية بهيكل النظام
الدويل ودينامياته .فالنظريات التي أكدت محورية الدولة ليس لديها
قبول للفكرة القائلة إن الفواعل الالدولتية ميكنها أن تقوم بتشكيل
العالقات الدولية .أ ّما النظريات التي تأخذ يف اعتبارها الفواعل
الالدولتية ،فهي مهتمة بكيفية تأثري هذه الفواعل يف السياسات دول ًّيا
وعامل ًّيا .وترى هذه النظريات أن هذا التأثري يتم من خالل عملية
املساهمة يف تشكيل تفضيالت الدول أو املساهمة يف تشكيل عامل
األفكار يف مقابل عامل القوة املادية.
ومن ث ّم ميكننا القول إنه ال توجد نظرية من نظريات العالقات
الدولية استطاعت تناول ما يحدث بالنسبة إىل تصاعد أهمية
الفواعل الالدولتية يف السياسات العاملية ،وخاصة ما يتعلق بالقدرة
املتصاعدة لهذه الفواعل عىل مامرسة القوة املادية يف مواجهة
الدول ،والنتيجة املرتتبة عىل تأثري هذه القدرة يف كيفية أداء األفكار
دو ًرا يف العالقات الدولية.
ومن ث ّم ،ظهرت تصورات نظرية جديدة لتوضيح كيفية مساهمة
الفواعل الالدولتية يف تشكيل العالقات الدولية ويف الرصاع الدويل،
وهذه التصورات النظرية نظرت إىل مفهوم الفوضوية عىل نحو
مختلف عن النظريات التقليدية للعالقات الدولية.
فإذا كانت النظرية الواقعية عىل سبيل املثال قد فرست مفهوم
الفوضوية من خالل الرتكيز عىل التفاعالت بني الدول ،وإذا كانت
مجال للفواعل الالدولتية للتأثري يف
ً
النظرية الليربالية أوجــدت
السياسات الفوضوية ،فإنها قد تعاملت مع هذا التأثري عىل أنه تأثري
غري مبارش ،وذلك من خالل تأثري الفواعل الالدولتية يف سياسات
الدول وتفضيالتها؛ فالتصورات النظرية الحديثة توضح وتفرس كيف
تسيطر الفواعل الالدولتية عىل قوة مادية مستقلة .وال تقوم هذه
القوة بتحدي الدول فحسب ،ولكنها تقوم بتحويل طبيعة الفوضوية
من كونها فوضوية قامئة عىل التفاعالت بني الدول إىل فوضوية أكرث
انفتا ًحا ،بحيث تشمل الفواعل الالدولتية.
ويدفعنا ذلك إىل القول إن التدرج املرتبط مبشاركة الفواعل الالدولتية
أول من تحديها للدولة ذاتها ،وذلك من خالل
يف الرصاع الدويل بدأ ً
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تحدي احتكار هذه الدولة للقوة ،ثم انتقل ثان ًيا إىل كيفية تأثريها
يف السياسات الخارجية للدول ،ثم انتقل أخ ًريا إىل كيفية مساهمتها
يف الفوضوية الدولية مبارشة ،وليس من خالل التأثري يف السياسة
الخارجية للدولة.
ومن ث ّم ،فإن الفواعل الالدولتية تحركت من تحدي قوة الدولة إىل
تحدي سياستها الخارجية ،ثم املشاركة يف الفوضوية الدولية ،ويف
كل مرحلة من مراحل تحركات هذه الفواعل ظهرت عدة نظريات
لتفسري ذلك التحرك.
فمن ناحية أوىل ،فإن تحرك الفواعل الالدولتية لتحدي احتكار الدولة
للقوة قد أيدته العديد من الظواهر الواقعية؛ من ذلك وجود قوات
مسلحة غري نظامية ،إضافة إىل رشكات عسكرية خاصة ،وكذلك
مجموعات منظمة .وقد شكَّل كل هذا األساس لشبكات بديلة
للقمع ،تحدت األشكال التقليدية لسيادة الدولة ورشعيتها .ونتيجة
لهذه التطورات الواقعية ظهرت العديد من التصورات التي حاولت
تفسري هذه التحديات الحتكار الدولة للقوة ،ومن ذلك اإلطار
النظري الذي اقرتحه غازيت  ،Gazitوهذا اإلطار تم تطويره بواسطة
كل من ديكر  Dekkerوفيفود  ،Vivodوهو يتمحور حول مفهوم
السيادة املجزأة ،وذلك لإلشارة إىل منو مراكز متعددة وشبه مستقلة
للسلطة أو للقوة السياسية؛ إذ إن السيادة املجزأة تنشأ يف ظروف
مع ّينة ،وذلك عندما تكون القوة السياسية غري مؤسسة.
وقد أكد غازيت أهمية وكالء الدول الذين يُظهِرون ويستخدمون
السيادة بطُرق مختلفة ،ويف أماكن وأوقات مختلفة .ويرجع ذلك
إىل أن سلطة الدولة غري قامئة ،وال بد من أن يتم التعويض عنها،
ووكالء الدول هم عبارة عن الفواعل الالدولتية ،التي لها عالقة
بالدولة وتفاعالتها مع الدولة هي التي تــؤ ّدي إىل وجود تلك
السيادة املجزأة(((.
ومن املهم هنا أن نذكر أن السيادة املج َّزأة هي عبارة عن إطار
نظري يشتمل عىل العمليات التي تقوم من خاللها الفواعل بكسب
السلطة املحلية ،ليس فقط بواسطة امتالك العنف ،ولكن أيضً ا
من خالل التزويد بالرثوة ،والخدمات الصحية والتعليمية بصفتها
بديل من الدولة .ويشري ما سبق إىل أن مفهوم السيادة املجزأة
ً
يعني تحول مفاهيم الدولة املركزية إىل مستويات محلية أو
1 Erella Grassiani and Eyal Ben-Ari, "Violence Operators:
Between State and Non State Actors," Etnofoor, vol. 23, no. 2 (2011),
pp. 9-10.

72
العكس .ويسمح هذا لنا بأن نرى أن الفاعل الالدولتي ليس تفسخًا
للدولة املركزية ،ولكنه فعل ور ّد فعل من جانب بعض املؤسسات
والوكالء إلقامة النظام الذي هو شبيه بالدولة ،أي إعادة إنتاج
مؤسسات الدولة(((.
غري أن بعضهم يرى أن النظر إىل نشاطات الفواعل الالدولتية
عىل أنها ر ّد فعل هي رؤية محدودة ج ًدا؛ فاإلطار األدق ينظر إىل
الفواعل الالدولتية عىل أنها تتفاوض باستمرار مع الدولة ،ومع ممثيل
السلطة ،ويف بعض األحيان تكابد مشقة يف تويل السلطة يف الدولة
أو أجزاء منها(((.
ويعني ذلك أن الرؤية هنا للفاعل الالدولتي تبدو أكرث رصاعية،
وأكرث تحديًا لسلطة الدولة ،ومن هنا نشأ مفهوم الفواعل العنيفة
الالدولتية ،والتي حاول الكثريون تقديم تعريفات مختلفة لها ،من
بينها أنها "جامعة منظمة ذات بنية أساسية للقيادة تعمل خارج
سيطرة الدولة ،وتستخدم القوة لتحقيق أهدافها"(((؛ أي إن هذا
التعريف يقترص فقط عىل الجانب املتعلق بقيام الفاعل العنيف
باستخدام القوة ملنافسة الدولة.
ومن ناحية ثانية ،فإن تحدي الفواعل الالدولتية للسياسة الخارجية
للدولة ،قد حاولت أطر نظرية عديدة التعامل معه ،ومن ذلك منظور
ما بعد الدولية  ،Post-internationalismوالذي ابتدأه روزينو
 Rosenauرفضً ا للمنظور املرتكز حول الدولة؛ ذلك أن املفكرين يف
إطار هذا املنظور حاولوا الهروب من املنظور املرتكز حول الدولة
 ،State-centricومن ذلك داريو مورينو  Dario Morenoالذي
لفت األنظار إىل صياغة مستقبل العالقات الدولية من خالل فكرة
مراكز أزمات السلطة أو مواقعها؛ إذ إن السيادة مل تعد بدرجة
القابلية نفسها لالحرتام كام كانت يف املايض؛ ما أعطى الفواعل
الالدولتية مزايا مع ّينة(((.
وهكذا ،فإن منظور ما بعد الدولية يُعترب نقطة الوسط نحو التغري
املنظوري يف التفكري يف العالقات الدولية يف اتجاه التغري املتعدد
املستويات ،والذي يرفض الحلول املرتكزة حول الدولة ،ومن ث ّم
2 Ibid., pp. 11-12.
3 Ibid., pp. 12-13.
 4شهرزاد أدمام" ،الفواعل العنيفة من غري الدول دراسة يف األطر املفاهيمية والنظرية"،
سياسات عربية ،العدد ( 8نيسان /أبريل  ،)2014ص .72
5 Alan Chong, "The Post-International Challenge to Foreign Policy:
Signposting Plus Non-State Politics," Review of International Studies, vol. 28,
no. 4 (October 2002), p. 786.
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يدمج بني الفواعل صاحبة السيادة  Sovereignty boundوالفواعل
التي ليس لها سيادة .(((Sovereignty free
ويشري منظور ما بعد الدولية إىل أن الفواعل الالدولتية تتح ّدى
سياسات الدول من خالل صياغة تفضيالت جديدة ،وكذلك امتالك
معلومات وخربة وأدوات متكنها من تحدي السياسة الخارجية للدولة،
وفرض أمور معيّنة عليها.
ومن ناحية ثالثة ،فإن تحرك الفواعل الالدولتية للمشاركة يف الرصاع
الدويل يعني أنها أصبحت تشارك بدرجة أكرب يف العمليات التي تحدد
طبيعة الفوضوية ،وكذلك التأثري األكرب يف نتائج هذه العمليات.
فالفوضوية يف معناها الفني كانت موجودة يف الفرتات األوىل،
وظلَّت متيز العالقات الدولية يف الوقت الحايل ،والجدل هنا بخصوص
أن هناك شيئًا تغري يف كيفية عمل الفوضوية؛ ما أ ّدى إىل أن أصبح
للفواعل الالدولتية وجود وتأثري أبلغ يف العالقات الدولية .والسؤال
(((
نظري ،وهو :كيف ندعم هذا الجدل ،ونفرس هذا التغري؟
هنا
ّ
وإذا رجعنا إىل الفوضوية الويستفالية يف العالقات الدولية ،والتي
كانت تُعترب ملكًا للدول ،وتحدي ًدا الدول الكربى ،وإذا نظرنا إىل نشأة
الفوضوية املفتوحة ،فإن هذا يشري إىل أن إدارة الفوضوية والتحكم
فيها مل يعد مجالً مقصو ًرا عىل الدول أو خاصية مميزة للقوى الكربى،
وهذا التغري يعني أن األفكار والقوة املادية للفواعل الالدولتية زودتها
بالقدرة عىل الوصول مبارشة إىل التأثري يف كيفية عمل الفوضوية؛
ويعني هذا الوصول والتأثري املشارك َة يف صنع الفوضوية وتنفيذها(((.
ويشري ذلك إىل أن الفاعل الالدولتي توصل إىل القدرة عىل املشاركة يف
الرصاع الدويل والفوضوية الدولية عىل نحو مبارش؛ وذلك من خالل
امتالك القوة املادية واألفكار التي مل متكنه من التنافس مع الدولة يف
احتكار القوة املادية أو املوارد أو القدرة عىل تقديم خدمات فحسب،
بل مكنته كذلك من املشاركة يف الرصاعات والحروب الدولية مبارشة،
وهذا ما سرناه فيام بعد.
وأشار عدد من املحللني إىل أن الفاعل الالدولتي ،وعىل األخص
العنيف ،ميتلك مقومات محددة ،تتمثل يف اآليت(((:
6 Ibid., pp. 786-787.
7 David P. Fidler, "A Theory of Open-Source Anarchy," Indian Journal of
Global Legal Studies, vol. 15, no. 1 (Winter 2008), pp. 271-272.
8 Ibid., p. 272.
& 9 DCAF & Geneva Call, "Armed Non-State Actors: Current Trends
Future Challenges," Working Paper, no. 5 (2015), pp. 8-12.
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•اإلقليم :نجد أن بعض الفواعل تعمل يف مجال دويل ولها ممثلون
رسية.
يف دول مختلفة ،بينام تعمل بعض الفواعل األخرى يف ّ
وهنا نقطة مهمة؛ وهي أن ما يحدد اإلقليم الذي يديره الفاعل
الالدولتي هو مجتمع الدول نفسها ،وبالتحديد الدول املجاورة
أو الدول املعن ّية بقضية مع ّينة تخص هذا الفاعل الدويل .وتعترب
معي أحد مقومات نجاح الفاعل الالدولتي؛ وذلك
إدارة إقليم ّ
ألن هذا املق ّوم يحدد الشكل الذي من خالله يدير الفاعل
رصاعه مع الدولة من خالل إحداث اضطرابات معيّنة لها ،وإذا
مل يتمكن الفاعل من إدارة إقليم داخل الدولة التي يدخل يف
رصاع معها فيكون ذلك داف ًعا له للعمل من خارج حدودها
والعمل بطريقة عابرة للحدود.
•ال ُهوية واملوارد :إذا كان اإلقليم هو أحد املوارد املهمة للفاعل
الالدولتي إلدارة رصاعه مع الدولة وللمشاركة من ث ّم يف
الفوضوية الدولية ،فإن هناك موارد مادية أخرى لها تأثري مهم
يف هذا الشأن ،وهي امتالك األسلحة واملال ووسائل النقل
واالتصال ،كذلك هناك إمكانية المتالك خدمات مع ّينة ،وتقديم
الفاعل الالدولتي لهذه الخدمات؛ مثل الخدمات الصحية
والعدالة وكذلك األمن .وإضافة إىل هذه املوارد والخدمات،
فإن أهم مورد من موارد الفاعل الالدولتي خلق ُهويات فردية
وجامعية ،ويشمل ذلك التشكيل العسكري والسيايس ،ووضع
القيم والقواعد وأمناط السلوكيات .ومن ث ّم فإن ال ُهوية هنا مبا
مهم من
فيها من عقائد مشرتكة ،وعادات وتوقعات ،تعترب مور ًدا ًّ
أجل تجنيد مجتمع عىل درجة عالية من االلتزام .وميكن وصف
الفواعل التي تعتمد عىل ال ُهوية بأنها فاعلة نشطة ،وتوصف
الفواعل التي تعتمد عىل املوارد املادية بالفواعل االنتهازية.

•العالقة باملجتمع األوســع :وفقًا لهذا املعيار ،فإن الفواعل
رصا للقوة أو مقو ًما للقوة يتمثَّل يف إدارة
الالدولتية قد متتلك عن ً
السكان املحليني وتنظيمهم؛ الفواعل الالدولتية متارس السيطرة
والنفوذ إلدارة السكان املدنيني سلم ًّيا ،من خالل تقديم خدمات
مع ّينة لهم أو بأسلوب عنيف .وكام يعتمد السكان املحليون
عىل الفاعل لتقديم خدمات مع ّينة ،فإن الفاعل يعتمد عىل
كل
السكان املحليني يف الدعم ،وتجنيد عنارص منهم .ويف ِّ
األحوال ،فإن الفاعل الالدولتي يسعى لالندماج يف املجتمع
املحيط به؛ باعتبار ذلك مقو ًما أساس ًّيا له.
نجد حزب العامل الكردستاين قد م َّر باملراحل املختلفة املتعلقة
مبساهمة الفاعل الالدولتي يف الرصاع الدويل؛ إذ كانت مشاركته
فاعلة يف إطار الرصاع الداخيل مع الدولة الرتكية ،ثم حدثت تحوالت
يف البيئة الداخلية والبيئة الخارجية (اإلقليمية والدولية) أ ّدت
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إىل قدر كبري من املرونة يف العالقة بني القوة املادية التي ميتلكها
الحزب واألفكار؛ بحيث أصبحت أفكار الحزب املتعلقة بتكوين دولة
كردستان الكربى تلك األفكار التي وجدت يف بداية تشكيل الحزب ،أو
حتى ملجرد إعطاء ال ُهوية الكردية معنى معي ًنا أكرث وجو ًدا عىل أرض
فاعل
الواقع .ومن ثم اكتسبت أفكار الحزب وقيمه ومبادئه بصفته ً
الدولت ًيا قوة أكرب ،وأصبح يسهم يف الفوضوية الدولية ،ويف الرصاع
الدويل ،من خالل رصاعه مع الدولة الرتكية ،ثم يف الرصاع الدويل من
خالل وجوده يف الرصاع السوري من خالل هذه األفكار ،وكذلك من
خالل القوة املادية املتعاظمة التي بات ميتلكها.
وهنا تتحدد املشكلة البحثية التي تدور حولها الدراسة ،وهي متعلقة
مبا إذا كان حزب العامل الكردستاين ميتلك مقومات مساهمته يف
الرصاع الدويل من إقليم وموارد مادية و ُهوية وإدارة للمجتمعات
املحلية ،وهل كانت تطورات البيئة الداخلية والدولية سب ًبا يف تطور
امتالكه هذه املقومات؟ وهل مكّنه امتالك هذه املقومات من
املشاركة يف الفوضوية الدولية عىل نحو مستقل عن دور الدولة يف
هذا الشأن؟ أم هل أن الدولة ما زال لها تأثري يف كيفية إدارة الفاعل
الالدولتي للرصاع الدويل؟
اشتملت البيئة الداخلية يف تركيا والبيئة الدولية املتعلقة باألقاليم
املحيطة عىل العديد من املتغريات التي أث َّ َرت يف امتالك حزب العامل
الكردستاين ملقومات قوة دولية؛ ما أسهم يف مشاركته يف الرصاع
الدويل ،وبناء عىل ذلك ،ميكن تقسيم البحث إىل نقطتني أساسيتني:

أو ًلا :البيئة الداخلية في تركيا
وامتالك حزب العمال الكردستاني
للقوة المادية
إن تأثري البيئة الداخلية يف امتالك حزب العامل الكردستاين القوة
املادية يبدأ من تأثري هذه البيئة يف األفكار الخاصة بال ُهوية الكردية؛
إذ إن سياسات الدولة الرتكية أ ّدت إىل تبلور الوعي بال ُهوية الكردية،
رئيسا للقومية الرتكية .وأ ّدى هذا يف النهاية إىل مرونة
وأنها تُ ثِّل عد ًوا ً
يف العالقة بني األفكار ،املتمثلة يف الوعي بال ُهوية الكردية وعدائها
مع القومية الرتكية ،والقوة املتمثلة يف امتالك األكراد القوة املادية
والدخول يف رصاع مع الدولة الرتكية.
ونظريًّا ،وتحت الظروف التاريخية املتغرية واختيارات ال ّنخب ،فإن
القومية الرتكية التي نتجت من انهيار الدولة العثامنية كان من املمكن
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أن تكون أكرث توافقًا مع ال ُهوية الكردية ،وأكرث تعاونًا مع األكراد؛
وذلك عىل أساس أن األكراد واألتراك يتشاركون مصالح متشابهة،
النتامئهم إىل ديانة واحدة ،وانتامئهم إىل الفئة السياسية واالجتامعية
نفسها تحت الحكم العثامين ،كام أن كال منهام واجه القوميات
املنافسة ذاتها ،وذلك مثل القومية اليونانية والقومية األرمينية(.((1

أضف إىل ذلك أن األكراد قد شاركوا يف حرب االستقالل مع القوميني
األتراك ،عىل أساس قبول القومية الرتكية بالتعدد والتنوع الثقايف،
إال أنه خالل املرحلة التكوينية لكل من القوميتني الكردية والرتكية
كل مخطط لالستقالل املحيل
نشبت عالقة رصاعية بينهام؛ ألن َّ
لألكراد تم إسقاطه من األجندة السياسية للجمهورية الرتكية ،هذا
فضل عن أن قومية الدولة الرتكية وسياساتها أصبحت إقصائية تجاه
ً
(((1
القومية الكردية ،وخاصة بعد ثورة الشيخ سعيد .
ويشري ذلك إىل أن التشدد املتبادل من جانب القوميتني الرتكية
والكردية هو الذي أ ّدى إىل منو األفكار الخاصة بعداء القومية الكردية
للقومية الرتكية ،ثم امتالك القوة ملنافسة الدولة الرتكية ،وبنا ًء عىل
ذلك ميكن التفصيل بشأن النقاط التالية:

 .1السياسات التركية والتشدد الكردي
بدأت السياسات الرتكية املتشددة من جانب ال ّنخب الرتكية ،منذ
تويل مصطفى كامل أتاتورك السلطة يف تركيا يف آذار /مارس .1920
فمنذ ذلك التاريخ ،اتبع أتاتورك ونخب الحكم يف عهده سياسات
تقوم عىل اضطهاد األكراد ،ويف الوقت نفسه استئصال ُهويتهم ،أو
مبعنى آخر دمجهم يف إطار الدولة الرتكية .وبناء عىل ذلك فرضت
10 Murat Somer, "Turkey's Kurdish Conflict: Changing Context and
Domestic and Regional Implications," Middle East Journal, vol. 58, no. 2
(Spring 2004), p. 240.
11 Ibid., p. 240.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

النخبة الكاملية مجموعة من اإلجراءات ملنع تبلور ال ُهوية الكردية؛
ومن ذلك القضاء عىل اللغة الكردية ،والحكم بالسجن عىل كل من
يتحدث بها ،وإغالق املدارس والجمعيات واملنشورات الكردية .أضف
إىل ذلك مظاهر إدماج األكراد التي كانت يف عهد أتاتورك ،ومن ذلك
إطالق حكومة أتاتورك تسمية أتراك الجبل عىل األكراد تغيي ًبا ،ونف ًيا
لتميزهم القومي ،وكذلك تدريس الفولكلور الرتيك يف املدارس ليكرس
واقع الترتيك ،وتهجري العائالت الكردية إىل غرب تركيا لدمجهم يف
املجتمع الرتيك ،ومشاركة اإلعالم الرتيك يف الرتويج للطابع الرتيك،
وفرضه عىل جميع مكونات املجتمع(.((1
واستمرت تلك السياسات الرتكية املتشددة تجاه األكراد إىل أن جاء
تورغوت أوزال يف عام 1983؛ إذ إ َّن هذه املرحلة تعترب أهم مرحلة
يف تاريخ األك ـراد ،وذلك من خالل إعطائهم مساحة للتعبري عن
ُهويتهم ،فتم منح األقلية الكردية مجموع ًة من الحقوق الثقافية ،مبا
فيها حرية إصدار الكتب والصحف باللغة الكردية ،والتعهد بتأسيس
معهد ثقايف كردي(.((1
واستمر األمر عىل هذه الحال ،حتى نهاية عهد تورغوت أوزال يف
نيسان /أبريل 1993؛ فقُبيل نهاية عهد أوزال ،وبعد انتهاء عهده أيضً ا،
ظهر دور املؤسسة العسكرية يف الضغط عىل ال ُّنخب الرتكية يف مسألة
حسم .وقد ظهر ذلك يف سياسات
التعامل مع األكراد عىل نحو أش ّد ً
سليامن دميرييل وتانسو تشيللر .وأخ ًريا جاء حزب العدالة والتنمية،
وكان تعامله مع القضية الكردية مزي ًجا من القوة والسياسة(.((1
وكان رد الفعل الكردي تجاه السياسات الرتكية املتشددة منذ بدايتها
متمثل يف خوض النضال املسلح للدفاع عن وجودهم ،وملقاومة
ً
عمليات التهجري الجامعية وترتيك كردستان؛ وذلك عىل أساس أن
هذه األرض التي يعيشون عليها هي أرضهم ،وأنهم يعيشون عليها
قبل مجيء العثامنيني لالستيطان فيها ،واتخاذها دولة لهم .ومن ث ّم
متمثل يف الثورات الكردية ضد السياسات
ً
فقد كان استخدام القوة
الرتكية ،وكانت أوىل هذه الثورات ضد النخبة الكاملية هي ثورة عام
 ،1925أو ثورة الشيخ سعيد بريان.
ومن الجدير بالذكر أن كث ًريا من املنظامت والجامعات الوطنية
الكردية كانت تقف وراء الثورة ،والهدف األسايس من ذلك كان
 12عيل حسن يوسف فتاح الهستياين" ،السياسة الرتكية تجاه الكرد وأثرها عىل العالقات
مع العراق وسوريا من  ،"2008–1991رسالة ماجستري ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة ،القاهرة ،2009 ،ص .29-28
 13املرجع نفسه ،ص .34
 14املرجع نفسه ،ص .43-34
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الحصول عىل الحرية من األتراك ،وإنشاء كردستان املستقلة؛ إذ إن
املحاكامت التي متت بعد فشل الثورة أثبتت أن القامئني عليها كان
هدفهم األسايس هو تأسيس كردستان املستقلة(.((1
وهذا يعني أن السياسات الرتكية املتشددة أ ّدت إىل تبلور ال ُهوية
الكردية القامئة عىل فكرة كردستان املستقلة ،واستخدام القوة
لتحقيق هذا الهدف؛ مبا يشري إىل مرونة يف العالقة بني القوة واألفكار.
فامتالك الفكرة ولّد السعي المتالك القوة ،وامتالك القوة من خالل
النضال املسلح أ ّدى إىل مزيد من تبلور الفكرة؛ أي إن فكرة متايز
ال ُهوية الكردية عن ال ُهوية الرتكية وتنافسها معها قاد إىل مزيد من
العالقة الرصاعية ،والسعي المتالك القوة ،وبلورة أفكار أكرث تشد ًدا
متعلقة بالقومية والدولة(.((1

واستمرت ثورات األكراد بعد القضاء عىل ثورة الشيخ سعيد ،ومن
ذلك ثورة أكرى داغ أو (إحسان نوري) عام  ،1930وفيها استخدم
األتراك سالح الطريان ضد األكراد ،وقد فشلت هذه الثورة بسبب
عدم وجود حزب طليعي يقود الثورة الكردية ،وتدخل الدول األجنبية
ضد الثورة .وبعد أن قضت تركيا عىل حركة إحسان نوري عام ،1930
بدأت قالقل جديدة ضد السلطة الرتكية ،وذلك خالل الفرتة –1930
 .1937ثم بعد ذلك ،جاءت الحرب العاملية الثانية ،وتزامنت مع
ثورة األكراد يف شامل العراق بزعامة املال مصطفى؛ ما شجع أكراد
تركيا عىل الثورة ضد السلطات الرتكية مرة أخرى .واندلعت هذه
الثورة عام  1943بقيادة الشيخ سعيد بريويك يف املنطقة الحدودية
الرتكية  -العراقية .واستمرت هذه الحركات املسلحة الكردية ،إىل أن
ت َح َّول جزء من النضال املسلح إىل نهوض ثقايف وسيايس؛ إذ شهدت
الحركة القومية التحررية الكردية فرتة نهوضها بعد إنهاء الحكم
العسكري املبارش وعودة الحكم الربملاين ،وكانت فرتة النهوض تلك
 15حامد محمود عيىس ،املشكلة الكردية يف الرشق األوسط منذ بدايتها حتى سنة 1991
(القاهرة :مكتبة مدبويل ،)1992 ،ص .360-359
16 Somer, p. 239.
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خالل الفرتة  ،1961-1958ومتيزت بغلبة الطابع اليساري عىل الحركة
القومية الكردية ،ونشأة العديد من األحزاب؛ منها حزب العامل
الكردستاين ،والحزب الدميقراطي الكردستاين ،والحزب االشرتايك
الكردستاين (.((1

 .2مراحل صعود الحزب وهبوطه
كانت نشأة األحزاب السياسية الكردية مبنزلة متهيد لالنتقال من
التعبري الجامعي عن األفكار املتعلقة بال ُهوية الكردية ومتايزها
والسعي لكردستان مستقلة ،وذلك من خالل الثورات الكردية،
إىل التعبري الفردي من جانب تنظيامت سياسية محددة ُم َمثِّلَة
عب بروز قوة حزب العامل الكردستاين.
لألكراد عن هذه األفكار؛ ْ
ففي أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات ،عمل الحزب مع
مجموعة من التنظيامت األخرى يف ظروف رسية وشبه رسية .وقد
أصدرت هذه التنظيامت عدة صحف؛ ق ّدمت من خاللها هذه
التنظيامت القضية الكردية يف تركيا من وجهات نظر مختلفة،
وكذلك قَ َّدمت مطالب الشعب الكردي االجتامعية والقومية،
إضافة إىل أن الحزب أنشأ فصائل املقاتلني الرسية التي قاومت
السلطات الرتكية(.((1
وعىل الرغم من أن حزب العامل الكردستاين مل يعمل يف البداية
منفر ًدا ،فإنه استطاع خالل سنوات قليلة أن يكتسح السيطرة عىل
الحركة القومية الكردية يف تركيا ،ومن ث ّم فإن املجموعة الصغرية من
الرجال والنساء الذين منوا وبدؤوا يف عام  1978ازدادوا ليتحولوا إىل
مجموعة عصابية مكونة من  15ألف مقاتل إضافة إىل  50ألفًا من
امليليشيات املدنية املوجودة يف تركيا واآلالف من املؤيدين النشطني
يف أوروبا(.((1
وظل حزب العامل الكردستاين ما يزيد عىل عقد كامل املنظمة
ّ
ظل محتفظًا بقوته ونفوذه ،عىل
السياسية املسيطرة ألكراد تركيا ،كام ّ
الرغم من الرضبات املتتالية التي وجهتها الدولة الرتكية إىل الحزب،
والتي انتهت باعتقال عبد الله أوجالن زعيم الحزب عام .1999
وقد ترتب عىل اعتقال أوجالن أن حدث تغري يف أفكاره ،من حيث
استعداده للتخيل عن فكرة الكفاح املسلح ،وكذلك تسليم األكراد
أنفسهم للسلطات الرتكية ،واألكرث من ذلك هو التخيل عن فكرة
 17عيىس ،ص .379-367
 18جلييل جليل وآخرون ،الحركة الكردية يف العرص الحديث ،ترجمة عبدي حاجي
(بريوت :دار الرازي ،)1997 ،ص .287
19 Aliza Marcus, "Turkey's PKK: Rise, fall, rise again," World Policy
Journal, vol. 24, no. 1 (Spring 2007), p. 75.
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بدل منها بفكرة تركيا الدميقراطية ،إال أن
استقالل األكراد والتمسك ً
املتمردين من األكراد اعرتضوا عىل قرار أوجالن بإلغاء فكرة كردستان
املستقلة وإحاللها بآمال غامضة للمساواة بني األكراد واألتراك يف
دولة تركية واحدة(.((2
ونتيجة هذا الخالف بني التوجه الجديد ألوجالن وإرصار العديد من
املتمردين عىل فكرة كردستان املستقلة ،حدث العديد من االنشقاقات
داخل الحزب .وعىل الرغم من هذه االنشقاقات ،فإن حزب العامل
ظل حواىل  3آالف مقاتل موالني
الكردستاين مل يتعرض لالنهيار ،فقد ّ
ألوجالن يف معسكرات الجبال يف شامل العراق .كام أن من عوامل
استمرار قوة الحزب أن املنظامت املؤيدة له يف أوروبا وتركيا اكتسبت
مجموعة من املؤيدين الذين ساعدوه عىل اإلبقاء عىل سيطرته .ث ّم
إن العديد من املتعاطفني مع حزب العامل الكردستاين رفضوا تحويل
والئهم بعي ًدا عنه ،وهذا التأييد مكّن الحزب من اإلبقاء عىل قدرته
يف وضع أجندة أكراد تركيا(.((2
وقد استمر الحزب يف امتالك القوة بصورة أخرى ،من خالل امتالك
القوة السياسية بدخول حزب الشعوب الدميقراطي االنتخابات عام
 ،2004ويض ُّم هذا الحزب باألساس العديد من املتعاطفني مع حزب
العامل الكردستاين .وص ّور العديد من املصوتني لحزب الشعوب
الدميقراطي هذا الحزب عىل أنه املمثل القانوين لحزب العامل
الكردستاين ،وقد استطاع حزب الشعوب الدميقراطي أن يفوز يف
العديد من املقاطعات ،وتحدي ًدا يف ديار بكر؛ ما يعني سيطرة حزب
العامل الكردستاين سياسيًّا عىل هذه املناطق(.((2
إال أن السبب األســايس يف قــدرة حزب العامل الكردستاين عىل
االحتفاظ بقوته السياسية يرجع إىل الحكومة الرتكية نفسها؛ فقد
ظلت أنقرة ت ّدعي االنتصار ومل تحاول أن تأخذ أي خطوة لإلصالح
الحقيقي ،يف الوقت الذي كانت هناك محاوالت عديدة من جانب
حزب العامل الكردستاين لوقف إطالق النار والتفاوض ،ولكن مل
تستجب لها الحكومة الرتكية .فكل الخطوات التي اتّخذت كانت
تهدف إىل اسرتضاء االتحاد األورويب ،أما املنهج األسايس للدولة فإنه
مل يتغري ،فكانت اإلصالحات تسري بطيئة؛ ففي مرات عديدة كانت
هناك مبادرات منفردة من جانب حزب العامل الكردستاين لوقف
إطالق النار ،ومن ذلك ما حدث بعد اعتقال أوجالن عام 1999؛ إذ
20 Ibid., p. 78.
21 Ibid., pp. 80-81.
22 Ibid., p. 81.

أعلن الحزب وقف إطالق النار ،وسحب قواته من تركيا إىل جبل
قنديل شامل العراق ،إال أن الحكومة الرتكية استمرت يف رفض مطلب
الحزب بالتفاوض ،واشرتطت لذلك االستسالم الكامل.
ونتيجة هذه اإلج ـراءات فإن السالم الذي تبع وقف الحرب مع
حزب العامل الكردستاين مل يخلق التغيري الحقيقي ،وترتب عىل ذلك
استئناف الحرب مرة أخرى مع الدولة الرتكية ،وذلك يف حزيران /يونيو
2004؛ نتيجة اإلحباط من افتقاد الحوار والحركة السياسية ،ويف عام
 2006تجددت الصدامات مرة أخرى بني الحزب والدولة الرتكية(.((2
وقد حدثت عدة تطورات عىل املستوى الداخيل يف تركيا ،وعىل
املستوى اإلقليمي ،نتيجة لدعم حزب العدالة والتنمية لحكومة
إقليم كردستان العراق ،وكذلك بدء الثورة السورية ،وما ترتب عليها
من رغبة أردوغان يف البداية يف أن يقوم بدور الحامي ملصالح أكراد
سورية .ودفعت هذه التطورات أردوغان لبدء عملية سالم مع حزب
العامل الكردستاين؛ عىل أساس أن دعم أكراد العراق والدعم الذي
كان ممك ًنا يف ذلك الوقت ألكراد سورية دفع رئيس الوزراء الرتيك
آنذاك لإلصالح بشأن العالقة بأكراد تركيا أولً (.((2
وكان هذا التوجه الجديد للحكومة الرتكية جن ًبا إىل جنب مع
املتغريات اإلقليمية سب ًبا يف قيام حزب العامل الكردستاين بإنشاء
فروع له يف كل من العراق وسورية وإيران ،عىل أساس حصول األكراد
عىل الحكم الذايت يف كل دولة من هذه الدول ،وليس عىل أساس
فكرة كردستان الكربى ،والحرب ضد الدولة الرتكية.
ومن ث ّم إذا كانت البيئة الداخلية يف تركيا مبتغرياتها قد أسهمت
يف دخول حزب العامل الكردستاين يف منافسة مع الدولة من خالل
امتالك القوة وال ُهوية ،فإن البيئة اإلقليمية كانت يف البداية مت ّهد ألن
كل دولة إىل قضية محلية وليست قضية
تتحول القضية الكردية يف ّ
رصاع دويل .وهكذا ،كان يفرتض أن يكون التمدد اإلقليمي للحزب
سببًا يف إعطاء القضية الكردية الطابع املحيل من دون دخول هذا
الحزب يف الرصاع الدويل .لك ّن الواقع أشار إىل أن وجود هذه الفروع
يف الدول اإلقليمية سمح لحزب العامل الكردستاين باستخدامها مور ًدا
يف الرصاع ضد الدولة الرتكية ،ومن ث ّم مور ًدا يف االستمرار يف الرصاع
الدويل ،وتحدي ًدا بعد أن استطاعت هذه الفروع ،وخاصة يف كردستان
العراق وشامل سورية ،أن تحقق بعض املكاسب املتعلقة بالحصول
23 Ibid., pp. 82-83.
24 Michael M. Gunter, "The Turkish-Kurdish Peace Process," Journal of
International Affairs, vol. 14, no. 16 (Winter-Spring 2013), pp. 102, 107.
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عىل املزيد من املوارد والسيطرة عىل مزيد من األقاليم ،والتحكم يف
املجتمعات املحلية يف الدول القامئة فيها(.((2
ويبقى السؤال :ما املتغريات التي أ ّدت إىل دخــول الحزب يف
الرصاع الدويل ويف الفوضوية الدولية ،عىل الرغم من أنه ال يطالب
بكردستان الكربى وليس لديه مرشوع قومي كردي ،ويعتمد مصطلح
الشعوب الدميقراطية واألمة الدميقراطية يف كل دولة من الدول التي
يوجد فيها؟

ثان ًيا :البيئة الخارجية ودخول الحزب
الصراع الدولي
كان للبيئة الخارجية أثر يف امتالك حزب العامل الكردستاين القوة،
ودخوله مجال الرصاع الدويل والفوضوية الدولية مبارشة ،عىل الرغم
من أن هذه البيئة ،وخاصة اإلقليمية ،كان من املفرتض أن متهد
إلعطاء القضية الكردية طاب ًعا محليًّا داخليًّا وليس الطابع الدويل كام
سبق ذكره .فاستجاب ًة للغزو األمرييك للعراق عام  ،2003أعلن الحزب
غي أهدافه من الرصاع العسكري ضد تركيا إىل الحكم الذايت
أنه ّ
الكردي يف الدول األربع ذات األقلية الكردية ،ومن ث ّم أنشأ له فرو ًعا
يف هذه الدول.
وهكذا ،بدأت فروع الحزب التي عملت خارج تركيا يف وضع أسس
لحكم ذايت كردي ،بناء عىل نظريات الحكم الذايت الدميقراطي ،وبناء
أساسا(.((2
عىل أفكار أوجالن ً
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مل يعد مجالً مقصو ًرا عىل الدول أو خاصية مميزة للقوى الكربى .وهذا
يعني أن األفكار والقوة املادية للفواعل الالدولتية زودتها بالقدرة عىل
الوصول مبارش ًة للتأثري يف كيفية عمل الفوضوية .ومعنى هذا الوصول
والتأثري يتمثل باملشاركة يف صنع الفوضوية وتنفيذها .ولفهم هذا
التغري ،من املمكن أن نفهم الفوضوية عىل أنها شكل من أشكال السوق
للقوة واألفكار واألبنية املختلفة من السوق ت ُنتج عالقات مختلفة بني
القوة واألفكار .فاملنهج الويستفايل املرتكز عىل الدولة بالنسبة إىل
الفوضوية يشبه األسواق التي تحتكرها األقلية؛ وذلك لوجود عدد
قليل من القوى الكربى التي تحدد العرض والطلب بالنسبة إىل األفكار
والقوة يف الفوضوية .فالقوى الكربى تسيطر يف إطار الفوضوية التي يتم
احتكارها بواسطة األقلية ،وذلك ألن هذه القوى حققت تقد ًما يف إنتاج
القوة املادية واستخدامها ،وخاصة القوة العسكرية؛ عىل نحو جعلها
غري قابلة للمنافسة من جانب الدول األضعف أو الفواعل الالدولتية.
وهذا يعني أن القوى الكربى لها املزايا ،وفقًا لقوتها املادية ،لجعل
الدول األضعف والفواعل الالدولتية تواجه حواجز ضخمة للتأثري يف
بنية الفوضوية ودينامياتها(.((2
ومن ث ّم فإنه من أجل تغيري بنية الفوضوية األوليجاركية للسامح
للفواعل الالدولتية بالتأثري يف الفوضوية مبارشةً ،فإن هذا يحتاج إىل
تغيري ظروف املنافسة املادية بني الفواعل .فكلام زادت املنافسة
املادية بني الدول ،كان هناك مكان أقل لألفكار التي يتم إعالؤها
بواسطة الدول أو الفواعل الالدولتية للتأثري يف سلوك الدول يف إطار
الفوضوية .ومن ثم فإن االنتقال من عالقة غري مرنة إىل عالقة أكرب
مرونة بني القوة واألفكار يف إطار الفوضوية يتطلب(:((2

وهنا ميكن القول إن ثالثة أمور مهمة مرتبطة بالبيئة الدولية ،ترتب
فاعل الدولت ًيا ،حلبة
عليها دخول حزب العامل الكردستاين ،باعتباره ً
الرصاع الدويل ،وهي كالتايل:

(مثل من خالل نشأة
•تخفيض املنافسة بني الدول حول القوة ً
دولة مهيمنة عرب تخفيض القوة املادية أو القدرات املادية
للدول العظمى األخرى).

 .1انتهاء الحرب الباردة ومشاركة الفواعل
الالدولتية في الصراع الدولي
رصا عا ًّما لكيفية دخول الفواعل الالدولتية يف الرصاع
ميثل هذا العنرص عن ً
الدويل .فإذا كانت الفوضوية الويستفالية يف العالقات الدولية تشري إىل
أن الدول الكربى هي التي تتحكم يف هذه الفوضوية ،فإن نشأة ما
يُسمى الفوضوية املفتوحة يشري إىل أن إدارة الفوضوية والتحكم فيها

•صعود الواليات املتحدة األمريكية ،بوصفها دولة مسيطرة أو
مهيمنة ،بعد انهيار االتحاد السوفيايت.

25 Ibid., p. 3.
26 International Crisis Group, The PKK's Fateful Choice in Northern Syria,
Middle East Report, no. 176, Middle East & North Africa (May 2017), p. 3.

27 Fidler, pp. 272-274.
28 Ibid., pp. 274-275.
29 Ibid., p. 275.

•التغريات التي تسمح للفواعل الالدولتية بتطوير قدرات مادية
أكرب يف الشؤون الدولية.
بنا ًء عىل ذلك ،ميكن القول إن الدور املتزايد للفواعل الالدولتية يف
العالقات الدولية خالل العقدين املاضيني تزامن مع(:((2
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•التطورات التكنولوجية بخصوص وسائل النقل ،واإلنتاج،
والتسليح ،واالتصاالت ،والتي سمحت للفواعل الالدولتية بزيادة
قوتها املادية للمشاركة يف العالقات الدولية.
ويعني هذا أن التغري الدرامي يف بنيان املنافسة حول القوة املادية
بني الدول من خالل بروز القطبية األحادية ،وانتشار القدرات
املادية لدى الفواعل الالدولتية من خالل التحوالت التكنولوجية،
أ ّديَا إىل فتح الفوضوية للوصول املبارش واملستقل بواسطة الفواعل
الالدولتية املختلفة .ومن خالل هذا الوصول ،يكون للفواعل
الالدولتية تأثري أش ّد يف كيفية عمل الفوضوية .وقد انسحب
هذا األمر عىل حزب العامل الكردستاين ،كام انسحب عىل غريه
من الفواعل.

 .2غزو العراق والمشاركة في الفوضوية
الدولية
كان غزو العراق عام  2003سببًا يف توجه حزب العامل الكردستاين،
فاعل الدولت ًيا ،ملشاركة أكرب يف الفوضوية الدولية والرصاع
باعتباره ً
الدويل .فمن ناحية أوىل ،ارتبط غزو العراق بعدم اليقني بخصوص
مستقبله وموقع األكراد فيه؛ وذلك أن بيئة الاليقني تؤ ّدي إىل تغري
يف ُهوية الشعوب ،وتفيض إىل تبلور أكرب لهذه ال ُهويات ،عىل نحو
أحدث تأثريات كربى يف اإلدراكات الذاتية ألكراد تركيا(.((3

ومن ناحية ثانية ،فإن حزب العامل الكردستاين اتخذ من شامل
العراق بعد عام  2003مالذًا آم ًنا له ،ونقطة لش ِّن هجامت عىل
أنقرة بكثافة؛ ما جعل تركيا تقوم بتصعيد حشودها العسكرية شامل
العراق عدة مرات منذ عام  2003وحتى اآلن(.((3
30 Ibid., p. 237.
 31حسني عدنان هادي" ،حزب العامل الكردستاين يف العراق ( ،)PKKقراءة يف نشأته
ودوره وتأثريه" ،تحليل السياسات ،العدد  ،27مركز بالدي للدراسات واألبحاث االسرتاتيجية،
 ،2015/8/31شوهد يف  ،2016/10/20يفhttps://goo.gl/UnDDkW :
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معقل،
ً
وإذا كان اتخاذ حزب العامل الكردستاين شامل العراق
ومن ث ّم مجالً للدخول يف الرصاع الدويل والفوضوية الدولية ،فإن
عامل موازنًا للحزب؛ وذلك ألنه تم
حكومة إقليم كردستان كانت ً
تشكيل تحالف بني أنقرة وأربيل ،منذ عام  .2003وقد أسهم هذا
التحالف يف استقرار الحدود املشرتكة بني تركيا والعراق؛ ما أثر يف
نشاطات حزب العامل الكردستاين ،إذ أسهم يف الح ِّد منها( .((3وقد
توافرت بعض العوامل اإليجابية املتعلقة بإقليم كردستان العراق،
عامل لالستقرار ،ومنها سعي الحكومة اإلقليمية يف
وجعلت منه ً
اإلقليم ملزيد من التنمية االقتصادية .وهو ما حقّق مزي ًدا من
التعاون السيايس واالقتصادي مع الدول اإلقليمية وخاص ًة تركيا؛
ذلك أن حكومة إقليم كردستان أصبحت من أكرب رشكاء تركيا
اإلقليميني .كام كان لحكومة إقليم كردستان دور مه ّم يف تأكيد
األمن النسبي عىل الحدود الرشقية ،من خالل تنمية عالقات أمنية
وتجارية بإيران .وقد أ ّدى هذا إىل أن تقوم حكومة إقليم كردستان
بدور املوازن للمطالب الكردية االنفصالية لألكراد اإليرانيني،
وأصبحت إيران ثاين أكرب رشيك تجاري لحكومة إقليم كردستان
بعد تركيا(.((3
وقد تجسدت عوامل عدم االستقرار يف اإلقليم ومساهمته يف الرصاع
الدويل عىل نحو أكرب ،قُ َبيل االستفتاء الذي أُجري عام  2017وبعده؛
وذلك لعدة أسباب تتمثّل يف أن الحكومة الرتكية اعتربت انفصال
إقليم كردستان العراق مبنزلة حدث إقليمي ،له امتداداته يف تركيا
وباقي دول املنطقة التي يسكنها األكراد ،إىل حد إظهار نرشة أخبار
الطقس عىل قناة "رووداو" التابعة إلقليم كردستان بعض املحافظات
الرتكية ضمن حدود كردستان(.((3
ويشري ذلك إىل أن اتجاه اإلقليم لالنفصال عن العراق هو من وجهة
النظر الرتكية سبب يف تغذية األفكار الخاصة لتبلور أقوى لل ُهوية
الكردية يف تركيا .ولذلك ذهب العديد من املحللني إىل أن اتجاه
تركيا إلقامة عالقات قوية بإقليم كردستان العراق ،عىل مدى سنوات
أساسا إىل رغبتها يف أن تكون قادرة عىل
طويلة منذ عام  ،2003يرجع ً
(((3
إجهاض مسار االستقالل واالنفصال .
"?32 Desise Natali, "The Kurdistan Region of Iraq: Stabilizer or Spoiler
George Town Journal of International Affairs, vol. 14, no. 2 (Summer-Fall
2013), p. 71, 74.
33 Ibid., p. 74.
 34سعيد الحاج" ،تفسري الغضب الرتيك عىل البارزاين" ،املعهد املرصي للدراسات،
 ،2017/9/29شوهد يف  2017/12/3يفhttps://bit.ly/2wEfjVs :
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ويف هذا اإلطــار ،نستطيع القول إن ما حدث يف العراق من
تطورات منذ حرب الخليج الثانية مــرو ًرا بغزو العراق عام
ووصول إىل التطورات األخرية املتعلقة باالستفتاء الذي
ً
،2003
عامل من عوامل
أُ ْجر َِي بخصوص انفصال إقليم كردستان ،كان ً
دخول حزب العامل الكردستاين مجال الرصاع الدويل والفوضوية
الدولية ،سواء من خالل األفكار املتعلقة بتبلور أقوى لل ُهوية
الكردية أو من خالل امتالك القوة واإلقليم .فقد اتخذ الحزب
معقل ومالذًا للتحرك ضد تركيا ،وتوجيه رضبات
ً
شامل العراق
متتالية إليها ،وتحدي ًدا من خالل قواعده يف جبل قنديل .لكن
يبقى الرصاع يف سورية هو الرصاع الذي من خالله أسهم حزب
العامل الكردستاين يف الفوضوية الدولية عىل نحو أوضح؛ ويرجع
أساسا من خالل
ذلك إىل ما تحقق للحزب من املكاسب اإلقليمية ً
الدعم اإلقليمي والدويل.

 .3الصراع في سورية والمشاركة
المباشرة في الصراع الدولي
أسهم الرصاع يف سورية يف تطور الرصاع الذي يخوضه حزب العامل
الكردستاين؛ فقد أ ّدى إىل بروز مرشوع املنظامت الكردية املسلحة يف
سورية ،تلك املنظامت وباألخص حزب االتحاد الدميقراطي يف الشامل
السوري ،والتي رأت تركيا أن أي كيان سيايس ت ُ ْن ِشئه  -سواء كان
حكم ذات ًّيا أو إدارة ذاتية  -سوف يؤدي إىل رفع
دويلة أو مم ًرا أو ً
سقف املطالب الكردية يف الداخل الرتيك من ناحية ،وسوف يؤدي إىل
تحول شامل سورية إىل منصة جديدة لتدريب عنارص حزب العامل
الكردستاين من ناحية أخرى(.((3
وتشري قصة التنظيامت الكردية السورية منذ بدايتها إىل أن هذه
التنظيامت ،وعىل األخــص حزب االتحاد الدميقراطي وذراعــه
العسكرية  -وهي وحدات الحامية الشعبية  -كانت قد وضعت
مرشو ًعا لإلدارة الذاتية حيز التنفيذ ،فيام ُعرف باسم اإلدارة الذاتية
الدميقراطية  ،Rojavaوالتي س ّميت كذلك بكردستان الغربية ،وذلك
منذ بدايات عام  ،2013أي يف الوقت الذي كان يقوم فيه حزب
العامل الكردستاين والحكومة الرتكية ببدء محادثات السالم ووقف
إطالق النار(.((3
 36انظر :سعيد الحاج" ،تركيا واملسألة الكردية :املتاح والــروري" ،املعهد املرصي
للدراسات ،2017/5/26 ،شوهد يف  2017/12/3يفhttps://bit.ly/2PCqx4u :؛ سعيد الحاج،
"اإلسرتاتيجية الرتكية ملواجهة االتحاد الدميقراطي" ،املعهد املرصي للدراسات،2017/3/24 ،
شوهد يف  ،2018/9/2يفhttps://bit.ly/2PG03iV :
37 International Crisis Group, p. 1.
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يعني هذا األمر أن حزب االتحاد الدميقراطي كان يهدف إىل
تحقيق هدف محيل باألساس ،وهو املتعلق بالحكم الذايت ألكراد
ظل الحزب  -وسع ًيا لتحقيق هذا الهدف -
سورية ،وبناء عىل ذلك َّ
يسعى للربط بني املقاطعات الثالث ذات األغلبية الكردية يف
شامل سورية وهي الجزيرة وكوباين وعفرين .ومن ث ّم فإن محلية
الهدف واتجاهه إىل بناء حكم ذايت سوري يف هذه املقاطعات
الثالث كان يعني أن شامل سورية مل يكن من املحتمل استخدامه
جبه ًة يف الرصاع بني تركيا وحزب العامل الكردستاين .غري أن
انسحاب قوات النظام السوري جزئ ًّيا من مناطق األغلبية الكردية
تلك ،يف شامل سورية يف متوز /يوليو  ،2012سمح لحزب العامل
الكردستاين بأن ينقل مقاتليه من جبل قنديل يف شامل العراق
إىل شامل سورية ،ومن ث ّم يحسن وضعه اإلسرتاتيجي من خالل
كسب أرضية جديدة أو إقليم جديد ،يف الوقت الذي بدأ يعاين
خسائر كربى وهو يحارب الجيش الرتيك داخل تركيا ،وهكذا تحول
شامل سورية إىل جبهة للحرب وللرصاع الدويل أو الرصاع بني حزب
العامل الكردستاين وتركيا(.((3
وقد كان هذا الحدث بوجه خاص ،وهو املتمثّل يف انسحاب قوات
النظام السوري من األقاليم واملقاطعات الكردية ،عىل نحو سمح
لقوات الحامية الشعبية باستالم بعض املواقع الحدودية وإدارتها،
ضمن أحداث أخرى أشارت إىل أن حزب العامل الكردستاين تحالف
مع النظام السوري وحلفائه وتحدي ًدا إيران ،الستخدام شامل سورية
جبه ًة يف الحرب ضد تركيا .ففي أيلول /سبتمرب  ،2011قام الفرع
اإليراين لحزب العامل الكردستاين ،وهو حزب الحياة الحرة الكردي،
بتنفيذ وقف أحادي إلطالق النار بعد سنوات من النزاع مع الحكومة
اإليرانية استمر فرتة طويلة .ويف عام  ،2013أدخل املجلس التنفيذي
التحاد املجتمعات الدميقراطية تعديالت ،تهدف إىل إعطاء أولوية
لهؤالء الذين يرون أن حسم الرصاع العسكري والسيايس يف تركيا هو
لحل القضية الكردية يف الدول املجاورة(.((3
مطلب أسايس ّ
وعىل الرغم من أن حزب العامل الكردستاين أسس منظامت
ذات أهداف مدنية يف سورية ،فإن الحزب وأعضاءه املدربني يف
معسكرات جبل قنديل هم الذين كان لهم القدرة عىل اتخاذ القرار.
وقد سمح هذا للحزب أن يخلق قاعدة من املتعاطفني السوريني،
وتجنيد محاربني للقتال يف تركيا ،ورمبا كان للتنظيامت اإلقليمية
38 Ibid., p. 1.
39 Ibid., pp. 3-4.
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االستقاللية يف بعض األمور ،إال أن صنع القرار اإلسرتاتيجي كان
يف يد املحاربني الذين تعلموا وتدربوا يف مؤسسات جبل قنديل.
ومعنى ذلك أن حزب العامل الكردستاين تحقق له الحصول عىل
مهمي يف الشامل السوري ،وهام اإلقليم وإدارة السكان
مورديْن
ْ
املحليني من خالل مؤسسات مدنية ،تبدو مستقلة ،ولكنها يف
الحقيقة تخضع لسيطرة حزب العامل الكردستاين وكوادره املدربة
يف جبل قنديل .لقد نسج هذا الحزب شبكة من الكوادر املدربة يف
الحزب ،ترسبوا إىل املؤسسات التابعة لحزب االتحاد الدميقراطي،
وعملوا بصفتهم مجموعة ظل ،وأصدروا أوامر من خالل شبكة
القيادات اإلقليمية(.((4
ومن ث ّم فإن االمتداد اإلقليمي لحزب العامل الكردستاين يف سورية
مهم للرصاع الدويل ضد تركيا .ومام أسهم يف مشاركة
كان مور ًدا ً
حزب العامل الكردستاين يف الفوضوية الدولية هو الدعم الدويل الذي
قُ ّدم ألكراد سورية ،ولحزب االتحاد الدميقراطي من ناحية ،وكذلك
مساهمة هذا الحزب وتحدي ًدا وحدات الحامية الكردية يف معارك
دولية متعلقة بطرد "داعش" من بعض املناطق من ناحية أخرى.
ففيام يتعلق بالدعم الدويل الذي قُ ِّدم لحزب االتحاد الدميقراطي،
نجد أن الواليات املتحدة دعت منذ فرتة طويلة إىل دعم الحزب
سياس ًّيا وعسكريًّا ولوجست ًّيا .ثم تطور هذا الدعم أكرث من خالل
عدم التزام الواليات املتحدة تعهداتها لرتكيا بخروج قوات سوريا
الدميقراطية ،والتي تشكل وحدات الحامية غالبيتها من منبج .واألكرث
من ذلك أن الواليات املتحدة نرشت قواتها لحاميتها ،ووقّع الرئيس
األمرييك أيضً ا قانونًا يسمح لوزارة الدفاع األمريكية بتسليح املنظامت
الكردية بالسالح الثقيل؛ ما يعني تفضيل ترامب املنظامت الكردية
عىل تركيا ،كام تجاهلت الواليات املتحدة مطالب تركيا بإقامة منطقة
آمنة يف شامل سورية(.((4
وكان الدعم األمرييك لقوات الحامية الشعبية يف حربها ضد داعش
سب ًبا يف التمدد اإلقليمي لهذه القوات ،ولحزب االتحاد الدميقراطي
يف األقاليم التي تم تحريرها من داعش .ففي متوز /يوليو ،2015
استطاعت قوات الحامية الشعبية أن تسيطر عىل تل أبيض ،ومن
ثم أصبحت تسيطر عىل اإلقليم املمتد عىل طول الحدود الرتكية
من مليكيا إىل كوباين .ويف كانون األول /ديسمرب  ،2015استطاعت
قوات الحامية الشعبية أن تعرب الفرات وتسيطر عىل س ّد ترشين،
40 Ibid., pp. 9-10.
 41انظر :سعيد الحاج" ،الواليات املتحدة :أخطر عىل تركيا من خصومها" ،املعهد املرصي
للدراسات ،2016/3/25 ،شوهد يف  2016/9/2يفhttps://bit.ly/2MMF40A :
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ويف شباط /فرباير  2016سيطرت قوات الحامية عىل تل رفعت شامل
أليبو ،وذلك مبساعدة الغطاء الجوي الرويس ،وأخ ًريا يف آب /أغسطس
 2016سيطرت قوات الحامية الشعبية عىل املدينة العربية منبج(.((4
إن من أهم صور الدعم الدويل التي أسهمت يف مشاركة حزب
العامل الكردستاين يف الفوضوية الدولية هي الدعم الرويس
ألكـراد سورية وحزب االتحاد الدميقراطي .وذلك من خالل
الوجود الرويس يف عفرين ،يف بدايات التدخل العسكري الرويس
عب عن دعم الروس لخيارات األكراد يف الحصول
يف سورية؛ ما ّ
عىل الدولة أو عىل كيان سيايس آخر ،ولكن هذا األمر تغري
فيام بعد(.((4
ومن ث ّم نجد أن الدعم الدويل لقوات الحامية الشعبية ،وتحدي ًدا
الدعم العسكري من جانب الواليات املتحدة ،ترتب عليه تحقيق
مزيد من املكاسب متمثلة يف الحصول عىل مزيد من األقاليم.
وهكذا ،تحقق لحزب االتحاد الدميقراطي هدف أسايس؛ وهو
عبارة عن الربط بني املقاطعات ذات األغلبية الكردية ،وهي
الجزيرة وعفرين وكوباين ،ومن ث ّم التمكن من إقامة فدرالية
ميكن أن يعرتف بها املجتمع الدويل .إال أن هذه املكاسب اإلقليمية
استخدمها هذا الحزب يف تقوية جبهته يف سورية للحرب ضد تركيا
عسكريًّا ،وعزلها سياس ًّيا من خالل إقناع الواليات املتحدة باختيار
جانب األكراد يف الرشاكة للحرب ضد داعش .وعىل الرغم من أ ّن
الهدفني متناقضان ،وهام استخدام اإلقليم لتحقيق فدرالية سورية
أو استخدامه يف الرصاع الدويل ضد تركيا ،فإن هذا التناقض مل
يكن قامئًا بقوة نتيجة العمل يف ذلك الوقت عىل تحقيق مزيد
من املكاسب اإلقليمية والحقائق العسكرية عىل األرض .فالدعم
العسكري األمرييك لقوات الحامية الشعبية أ ّدى عن غري قصد إىل
دعم الهرياركية املفروضة من جانب حزب العامل الكردستاين،
والتي تفضل الكوادر املدربة يف الحزب عىل القادة السوريني؛ ما
سمح لهذا الحزب بدعم سيطرته املطلقة عىل التنظيامت العسكرية
واملدنية يف شامل سورية .وترتب عىل ذلك يف النهاية منع وجود
إدارة مدنية حقيقية يف شامل سورية ،وتسبب يف ربط القضية
 42انظر:
;International Crisis Group, pp. 12-13
"قراءة باملوقف الرتيك تجاه داعش والحرب عىل األكراد :قسم العراق ودول الجوار /تركيا"،
تحليل السياسات ،العدد  ،26مركز بالدي للدراسات واألبحاث اإلسرتاتيجية،2015/8/16 ،
شوهد يف  ،2016/12/10يفhttps://goo.gl/r6hygH :؛ عيل بكر" ،تحوالت السياسة الرتكية
وأبعادها اإلقليمية" ،السياسة الدولية ،مج  ،50العدد  ،)2015( 202ص .115
 43فتحية قرقاين" ،تداعيات التدخل العسكري الرويس يف سوريا عىل تركيا" ،املعهد املرصي
للدراسات ،2015/11/14 ،شوهد يف  2016/10/12يفhttps://bit.ly/2oGJA2j :
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الكردية يف سورية بتلك التي يف تركيا؛ ما ترتب عليه تحول مرشوع
الحكم الذايت لحزب االتحاد الدميقراطي إىل مسايرة أهداف حزب
العامل الكردستاين يف الحرب ضد تركيا(.((4
وقد جاء هذا التقدم لحزب االتحاد الدميقراطي ليكون حاف ًزا لرتكيا
للمشاركة يف الرصاع يف سورية مبارشةً ،من خالل التدخل العسكري
فيها؛ إذ إن سيطرة األكراد عىل تل أبيض يف حزيران /يونيو 2015
دفعت أنقرة إىل تغيري حساباتها ،وذلك خشية أن ينجح األكراد يف
إقامة كانتون عىل طول حدودها الجنوبية ،وتحويل شامل سورية إىل
قاعدة النطالق مقاتيل حزب العامل الكردستاين(.((4
وكــان رد الفعل الــريك متعدد الجوانب إزاء هذه املكاسب
وخصوصا يف تل أبيض لقوات الحامية الشعبية وكذلك
اإلقليمية -
ً
للدعم الدويل لها  -فمن ناحية أوىل وعىل مستوى الداخل الرتيك،
أعلنت الحكومة الرتكية إلغاء وقف إطالق النار مع حزب العامل
الكردستاين ،وذلك يف نيسان /أبريل  ،2015خاصة بعد تفجري
رسوج يف متوز /يوليو  2015والعمليات املتكررة التي قام بها حزب
العامل الكردستاين ضد قوى األمن .ومن ناحية ثانية ،استجابت
تركيا من خالل إرسال قواتها العسكرية عرب الحدود يف إطار ما
يُسمى عملية درع الفرات ،وقد أعلنت أنقرة رسم ًّيا أن الهدف
من هذه العملية هو طرد داعش من جرابلس ،إال أنها كانت
أساسا ،إىل منع قوات الحامية
تهدف من خالل هذه العمليةً ،
الشعبية من السيطرة عىل أقاليم أخرى بني جرابلس وإعزاز ،عىل
نحو يؤدي إىل منع وصولها إىل عفرين ،وبعد ذلك تحركت القوات
الرتكية جنوبًا تجاه مدينة الباب ،كام تحركت القوات الرتكية
للحصول عىل مدينة منبج(.((4
ويف هذا اإلطار ،فإن التحرك العسكري الرتيك د ّعمه ،وبخاصة يف
اسرتداد العديد من األقاليم من قوات الحامية الشعبية ،قيا ُم تركيا
بعقد العديد من الصفقات واملساومات؛ ومن ذلك الصفقة التي
ُعقدت بني تركيا وروسيا يف أواخر عام  ،2016ووافقت مبقتضاها
تركيا عىل استعادة النظام السوري رشق أليبو من الثوار الذين
44 International Crisis Group, pp. 12-13.
 45بشأن تغري حسابات تركيا للتدخل يف الرصاع يف سوريا ،انظر :عامد يوسف قدورة،
"تركيا ومسألة تدخلها العسكري يف دول الجوار" ،سياسات عربية ،العدد ،)2014( 11
ص 86-85؛ جان ماركو" ،املفاعيل الدولية والداخلية للسياسة الرتكية يف سوريا" ،سياسات
عربية ،العدد  ،)2015( 17ص .99-98
 46انظر:
;International Crisis Group, pp. 18-19
سعيد الحاج" ،العالقات األمريكية  -الرتكية ودرع الفرات" ،املعهد املرصي للدراسات،
 ،2016/8/26شوهد يف  2017/10/12يفhttps://bit.ly/2MMziwe :
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تدعمهم تركيا يف مقابل أن يكون لرتكيا اليد الطوىل يف استعادة
مدينة الباب من داعش ،كام أن الواليات املتحدة قبلت بسيطرة
تركيا عىل مدينة الباب ،وهو ما مينع قوات الحامية الشعبية من
التقدم غربًا .وبعد أن حصلت تركيا عىل مدينة الباب يف أواخر
شباط /فرباير  ،2017تقدمت القوات السورية وقوات التحالف
السوري شاملً من أليبو إىل رشقي الباب ،حيث سيطرت عىل
األقاليم التي كان داعش يسيطر عليها ،ومن ث ّم توجهت تجاه
منبج ،فتحول األمر من صفقة بني تركيا وكل من روسيا والواليات
املتحدة إىل صفقة بني تركيا والنظام السوري .ثم تحول األمر إىل
صفقة بني قوات الحامية الشعبية والنظام السوري؛ ذلك أنه يف
آذار /مــارس  ،2017قامت روسيا بالوساطة يف صفقة بني قوات
الحامية الشعبية والنظام السوري سمحت مبقتضاها قوات
الحامية الشعبية لـ  200سوري من حرس الحدود للبقاء يف مثاين
قُرى غريب منبج ،وتم إنشاء ما يُسمى املجلس العسكري للباب
إلدارة هذه املنطقة ،كام تم رفع العلم السوري ،وأ ّدى هذا إىل
خلق منطقة عازلة بني قوات الحامية الشعبية والقوات الرتكية؛ ما
خدم باألساس أهداف روسيا املتمثلة يف ِ
الحد من التدخل الرتيك يف
سورية ،وإعطاء النظام السوري دو ًرا أكرب شامل أليبو(.((4

مهم؛ وهو أن قوات الحامية
وتثري قضية املساومات هذه أم ًرا ًّ
الشعبية وحزب االتحاد الدميقراطي مل يكونا قادرين عىل تحقيق
هدفهام يف التحرك من كوباين إىل عفرين ،إال بطريقة غري مبارشة من
خالل املناطق التي يسيطر عليها النظام السوري .وهكذا ،فإن قدرة
الحزب عىل الوصول إىل املمر املطلوب من الجزيرة وحتى عفرين تم
47 International Crisis Group, p. 20.
وبشأن دعم النظام السوري لحزب االتحاد الدميقراطي بشكل عام ،انظر:
"Oray Egin, "The Game Changer: Syria, Iran, and Kurdish Independence,
World Affairs, vol. 176, no. 1 (May-June 2013), pp. 66-67.
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فقط من خالل موافقة النظام السوري .ويدل ذلك عىل أن تحركات
الفاعل الالدولتي ال تخضع ملا حققه من مكاسب إقليمية أو مكاسب
متعلقة باملوارد أو ال ُهوية فحسب ،ولكنها تخضع أيضً ا ملدى وجود
مساومات بني الدول تح ّد من تحركات هذا الفاعل .نتيجة لذلك،
فإن تلك املساومات والصفقات املتبادلة بني الدول توضح أن الدولة
ما زال لها تأثري مهم يف تحركات الفاعل الالدولتي ،ومن ث ّم يف مدى
مساهمته يف الفوضوية الدولية.
إن حزب العامل الكردستاين ،وأمام هذه الصفقات بني تركيا
وأطراف أخرى ،روسيا أو الواليات املتحدة أو النظام السوري ،هو
أمام خيارين :األول هو االستمرار يف استخدام سورية جبه ًة للحرب
ضد تركيا ومن ث ّم للمشاركة يف الرصاع الدويل ،والثاين هو ترك
حزب االتحاد الدميقراطي لتحقيق هدفه املحيل املتعلق بالحكم
الذايت يف سورية ومن ث ّم عدم املشاركة يف الفوضوية الدولية؛
وذلك ألن هذه الصفقات جعلت تحقيق الهدفني م ًعا أم ًرا غري
فرصا
ممكن .وهنا فإن الدولة تضع قيو ًدا مهمة أو قد تعطي ً
ملشاركة الفاعل الالدولتي يف الرصاع الدويل ،مع أنه ميتلك ال ُهوية
واإلقليم واملوارد.
وما يحدث يف العراق من تحركات حزب العامل الكردستاين وتقدمه
للسيطرة عىل سنجار يشري إىل أن الحزب قد يختار البديل األول،
وهو استخدام سورية جبه ًة للحرب ضد تركيا؛ إذ إن الحزب من
خالل سيطرته عىل سنجار يفتح طريقًا للتجارة أمام الشامل السوري
املفروض عليه حظر تجاري من جانب تركيا وحكومة بارزاين؛ فيؤدي
إىل مزيد من اعتامد الحكم الذايت يف الشامل السوري عىل الذات،
وتقليل اعتامده عىل النظام السوري .ويعني هذا أن الحزب يربط بني
جبهة العراق وجبهة سورية ،ويستخدم ذلك للحرب ضد تركيا .ولكن
نجاح الحزب يف ذلك يعتمد عىل الدول مرة أخرى؛ إذ يعتمد عىل
مدى سامح إيران بطريق تجاري حر لشامل سورية ،كام أن تحركات
حزب العامل الكردستاين يف شامل العراق ،وتحدي ًدا يف سنجار ،ميكن
فعل ،من خالل
أن تؤ ّدي إىل مزيد من التدخل الرتيك .وهذا ما حدثً ،
عملية درع دجلة لرتكيا يف العراق؛ حيث تم رضب جبال سنجار قرب
املوصل يف نيسان /أبريل  .2017وكان آخر التحركات الرتكية هي
عملية غصن الزيتون؛ إلمتام السيطرة عىل عفرين ،وإنهاء سيطرة
قوات الحامية الشعبية عليها(.((4
 48سعيد الحاج" ،رسائل القصف الرتيك يف سوريا والعراق" ،املعهد املرصي للدراسات،
 ،2017/4/28شوهد يف  2017/12/3يفhttps://bit.ly/2PDqwgJ :
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خاتمة
كان دخول حزب العامل الكردستاين الذي نشأ يف تركيا للرصاع
الدويل من خالل عدة مراحل؛ بدأت مبنافسة الدولة يف قوتها ،ث ّم
التأثري يف اختياراتها يف مجال السياسة الخارجية ،ثم اكتساب أقاليم
جديدة ،والعمل من خارج حدودها ،عىل نحو أ ّدى إىل مساهمة
الحزب يف الرصاع الدويل والفوضوية الدولية .وكان ملتغريات البيئة
الداخلية والدولية فضل أسايس يف اكتساب الحزب موارد اإلقليم
وال ُهوية وغريها ،والتي مكنته من املشاركة يف الرصاع الدويل .غري
أن الصفقات واملساومات بني الدول كان لها دور يف وضع قيود عىل
الحزب واختياراته؛ بحيث إن الدولة ما زال لها دور مهم يف تحرك
الحزب نحو الرصاع الدويل ،سواء من خالل املساومة أو من خالل
استخدام القوة .ومن ث ّم يتحدد مستقبل مشاركة الحزب يف الرصاع
الدويل مبدى التوافقات بني الدول وإعادة بناء التحالفات فيام بينها.
ويحيلنا ذلك عىل تركيز املدرسة الواقعية عىل أهمية الدولة يف إدارة
الفوضوية الدولية.
وفيام ييل بعض النتائج والخالصات التي توصلت إليها الدراسة:
•أصبحت الفواعل الالدولتية تنافس الدول اآلن يف امتالك القوى
واألفكار التي متكنها من املساهمة يف الرصاع الدويل.
•حزب العامل الكردستاين هو من ضمن هؤالء الفواعل التي
أصبح لها القدرة عىل منافسة الدولة ،واستطاع من خالل ذلك
الدخول يف حرب ضد الدولة الرتكية.
•استطاع حزب العامل الكردستاين أن يكتسب أرضً ا جديدة ،ومن
ثم اكتسب مور ًدا جدي ًدا للحرب واملنافسة ضد الدولة الرتكية
بعد غزو العراق.

•عىل الرغم من الطابع املحيل ألهــداف حزب الشعوب
الدميقراطي يف سورية ،فإن حزب العامل الكردستاين استطاع
أن يسيطر عىل اإلقليم؛ وبذلك قام بتوظيف شامل سورية
جبه ًة للحرب ضد تركيا.

•أسهم الدعم الدويل لحزب االتحاد الدميقراطي يف إمكانية
اكتساب أر ٍ
اض جديدة يف الشامل السوري.
•كانت املساومات الرتكية مع الدول الداعمة لحزب االتحاد
الدميقراطي ،ومنها روسيا والنظام السوري ،سببًا يف اكتساب
تركيا مكاسب جديدة يف حربها ضد حزب العامل الكردستاين.
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إستراتيجية الصين الشرق أوسطية:
من سور الصين العظيم إلى االنفتاح االقتصادي
China's Middle East Strategy:
From the Great Wall to the Opening of the Economy

تســلط هذه الدراسة الضوء على اإلستراتيجية التي ت َّتبعها الصين في سبيل تعزيز وجودها
في منطقة الشــرق األوســط ذات األهمية الكبيرة على مستوى إســتراتيجيات الدول الكبرى.
وتح ّلل ماهية اإلســتراتيجية الصينية وحقيقتها ،والتوجهات واألهداف األساسية إلستراتيجية
الصيــن الشــرق أوســطية مــن خــال الوقوف علــى قضايــا التجــارة واالقتصــاد ،وأمــن الطاقة،
واألمــن القومي ،والقوة الناعمة ،إلى جانب إســتراتيجية الصين فــي تنمية وجودها وتعزيزه
فــي منطقة الشــرق األوســط .كما تتناول هــذه الدراســة دور العوامل اإلقليميــة والدولية في
إســتراتيجية الصين الشرق أوسطية وتأثير هذه العوامل ،وتلقي نظرة مستقبلية على أبعاد
هــذه اإلســتراتيجية واألهــداف التــي تســعى الصيــن لتحقيقهــا ،وكذلــك أهداف دول الشــرق
األوسط من تمتين عالقاتها اإلستراتيجية بالصين.
كلمات مفتاحية :الصين ،الشرق األوسط ،إستراتيجية ،بترول ،طاقة ،قوة ناعمة.
This study explores China's strategy to strengthen its presence in the Middle East,
a move of huge international significance. The paper examines the nature and
reality of China's strategy and analyzes the fundamental objectives of China's
Middle East strategy. The focus is on trade and economic strategy, energy
security, national security and soft power, as well as China's strategy to develop
and strengthen its presence in the Middle East. The study also investigates the role
and impact of regional and international factors in China's strategy in the Middle
East. It takes a forward look at the dimensions of China's Middle East strategy
by trying to gauge what both China hopes to achieve in the region and what the
region expects in return.
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مقدمة
تربط الصني بالرشق األوسط ،وال س َّيام اململكة العربية السعودية
واإلمارات العربية املتحدة وإيران ،عالقات تجارية متينة ،تحصل
بفضلها عىل احتياجاتها من الطاقة اإلسرتاتيجية؛ فقد أصبح لدى
الصني ،منذ إطالق سياسة إصالحات دينغ شياو بينغ ،طموحات
تجارية أكرب ،ونظرة براغامتية أوسع للمنطقة ،وال ميثل الرشق
األوسط ،من وجهة نظر صناع القرار يف بكني ،مصد ًرا للنفط والغاز
فحسب ،ولكنه سوق واعدة لبيع املنتجات الصينية لهذه البلدان
أيضً ا .وتكمن أهمية الرشق األوسط يف عيون الصينيني يف ثروته
وموقعه اإلسرتاتيجي وأهميته العاملية ،بوصفه منطقة تنافس ورصاع
دوليني ميكن أن تنتج واق ًعا عامل ًّيا جدي ًدا مختلفًا.
وتبدو العالقات الصينية بالرشق األوسط متناقضة ومتداخلة بحسب
مصالح الصني وطبيعة العالقات التي تربط دول الرشق األوسط بها؛
مثل ،لديها عالقات إسرتاتيجية بإرسائيل ،وهي تدعم يف
فالصنيً ،
الوقت نفسه الشعب الفلسطيني الذي يحتله اإلرسائيليون ،وهي
تقيم عالقات قوية مع السعودية واإلمارات ومنا ِفستهام الخليجية
إيران .إن طبيعة العالقات التي تربط دول الرشق األوسط تفرض
عىل صناع القرار يف بكني اتباع إسرتاتيجية مرنة وحذرة تجاه تلك
الدول التي ال متتلك إسرتاتيجية واحدة أو رؤية مشرتكة ،مبا يناسب
مصالحها وأهدافها اإلسرتاتيجية.

11أهمية الدراسة وهدفها
تكمن أهمية هذه الدراسة يف أنها محاولة لفهم اإلسرتاتيجية
التي تعمل الصني عىل بنائها يف منطقة الرشق األوسط املضطرب
واملتناقض ،وسعيها للتوفيق بني معطيات هذه املنطقة ،وضامن
مصالحها اإلسرتاتيجية .كام تهدف هذه الدراسة إىل تقديم صورة
واضحة عن طبيعة اإلسرتاتيجية التي تحاول الصني اتباعها مع الرشق
األوسط يف ظل طبيعة عالقاتها بدوله ،ونوعية تلك العالقات ،وضامن
مصالحها يف املنطقة ،وتوضيح األهداف التي تسعى بكني لتحقيقها
من خالل تلك اإلسرتاتيجية.
22إشكالية الدراسة
اإلشكالية األساسية التي تحاول الدراسة مناقشتها هي طبيعة
اإلسرتاتيجية الصينية تجاه دول منطقة الرشق األوسط ،وذلك من
خالل تطور العالقات بني الطرفني ،وأهمية تلك اإلسرتاتيجية ،وأهدافها،

85
ودور املح ِّددات اإلقليمية والدولية التي تؤثر يف تحديدها .كام تطرح
الدراسة فرضية قدرة الصني عىل توظيف تأثري إسرتاتيجيتها يف تأدية
دور أكرث فاعلية عىل املستوى العاملي ،انطالقًا من الرشق األوسط.

33فرضيات الدراسة
تتمحور الفرضيات األساسية التي تطرحها الدراسة حول نوعية
اإلسرتاتيجية التي تتبعها الصني يف منطقة الرشق األوسط ،والوسائل
التي تعتمدها لتحقيقها ،واألهــداف واملصالح التي تسعى بكني
لتحقيقها .وتتساءل الدراسة ،يف املقابل ،عن األهداف التي تسعى
دول الرشق األوسط ،عىل اختالفها ،لتحقيقها من خالل عالقاتها
بالصني ،والوسائل التي تعتمدها الصني لتحقيق أهدافها اإلسرتاتيجية
يف الرشق األوسط .يضاف إىل ذلك التساؤل حول مدى تأثري العوامل
اإلقليمية املتعلقة بالجوار اإلقليمي للصني أو يف منطقة الرشق
األوســط نفسها ،والعوامل الدولية ،مثل دور الواليات املتحدة
األمريكية ،يف التأثري يف إسرتاتيجية الصني يف منطقة مضطربة تعج
باملتغريات والتطورات.
44منهجية الدراسة
يفرض هذا النوع من الدراسات اتباع منهجني متكاملني؛ هام:
املنهج السيايس واملنهج التاريخي؛ ذلك أن منهج العلوم السياسية
يتيح تت ُّبع التطورات السياسية ،وفهم النظم والسلوكات والتوجهات
السياسية ألي دولة ،ومن ثم فاملنهج السيايس هو الخيار املتاح؛ أما
منهج البحث العلمي التاريخي فيعتمد عىل األحداث التاريخية يف
فهم الحارض واملستقبل من خالل جمع املعلومات وفحصها ونقدها
والتأكد من صحتها ،ومن ثم استخالص النتائج ،واملساعدة يف تفسري
األحداث واملشكالت الجارية والتخطيط للمستقبل.

أو ًلا :الشرق األوسط في اإلستراتيجية
الصينية
يعتقد كثري من املحللني أن إسرتاتيجية الصني تأيت منسجمة مع
مصالحها بالدرجة األوىل ،خالفًا ملا تعتقده النخب العربية من أن
الصني تتبع سياسة منسجمة مع املصالح العربية .لذلك مل تعتمد
الصني سياسة تتناقض مع سياسة الواليات املتحدة األمريكية فيام
يتعلق بالقضايا العربية يف منطقة الرشق األوسط .وميكن اإلشارة إىل
أهم ثالثة عوامل تؤثر يف هذه اإلسرتاتيجية :األول هو تعزيز عالقات
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الصني بالدول العربية وتنميتها؛ والثاين هو األمن يف منطقة غرب
الصني حيث يوجد املسلمون؛ وأما العامل الثالث فهو طبيعة العالقة
املتبادلة مع كل من الواليات املتحدة ودول الرشق األوسط(((.

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

العراق والشام ،مؤكدة بذلك مبدأها األسايس يف التعامل مع الدول
النامية (الرشق األوسط ،وأفريقيا) ،وهو عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية للدول(((.

انطالقًا من ذلك ،يقفز إىل ذهن القارئ املهتم بإسرتاتيجية الصني
الرشق أوسطية((( ،عند الحديث عن الوجود الصيني يف تلك املنطقة،
التساؤل حول حقيقة وجود إسرتاتيجية صينية رشق أوسطية واضحة
أو محددة املعامل ،وعن ماهية هذه اإلسرتاتيجية إن كانت موجودة
بالفعل .وميكن أن تعزى هذه الحقيقة إىل أسباب تتعلق بالرشق
األوسط((( نفسه والقوى الفاعلة فيه ،وأسباب لها عالقة باملعطيات
اإلقليمية الصينية .وعىل الرغم من ِق َدم عالقات جمهورية الصني
الشعبية بدول الرشق األوسط وأهميتها ،فإنها مل تعتمد إسرتاتيجية
واضحة تجاهها ،ومل تولها املكانة التي تستحقها.
ويؤيد التاريخ تلك املقولة؛ فالوضع الخاص الذي يتمتع به الرشق
األوسط كفيل برشح افتقار الصني الشعبية إىل إسرتاتيجية رشق
أوسطية واضحة املعامل محددة األهداف؛ فالصني التي تسعى جاهدة
للحفاظ عىل الوضع القائم يف املنطقة باتباعها سياسة عالقات
متوازنة ،ال تريد تعريض تلك العالقات للخطر من خالل اتخاذ
مواقف ملموسة أو اتباع إسرتاتيجية إقليمية واضحة؛ فعدم مراعاة
طبيعة العالقات القامئة بني دول الرشق األوسط وحساسيتها ،من
خالل االنحياز إىل جانب من دون اآلخر ،قد يُع ِّرض عالقتها بالطرف
اآلخر للخطر ،وهو أمر ال تسعى له الصني(((.
كانت جمهورية الصني الشعبية حريصة دامئًا عىل عدم التدخل يف
القضايا الحساسة يف املنطقة العربية ،وأبرزها قضية الرصاع العريب -
اإلرسائييل ،وحرصت عىل التزام القرارات الدولية الجامعية يف قضايا
أخرى عىل جانب كبري من األهمية ،كاملسألة العراقية ،وقضايا ما
يُسمى "الربيع العريب" الذي اجتاح املنطقة ابتدا ًء من عام ،2011
وعدم االنضامم إىل التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف
 1فارس بريزات" ،هل الصني تتجه إىل اتباع سياسة مناقضة لسياسات الواليات املتحدة يف
املنطقة العربية؟" ،مركز الدراسات الدولية واالسرتاتيجية – واشنطن ،عن مركز السالم للثقافة
الدبلوماسية[ ،د.ت ،].شوهد يف  ،2018/8/31يفhttps://goo.gl/Z6bX4C :
بديل من الرشق األوسط .بناء
 2تستعمل الصني مصطلح غرب آسيا وشامل أفريقيا ً
عىل هذا التقسيم تقوم بكني بهيكلة مؤسساتها الحكومية والحزبية املعنية بإدارة عالقاتها
بدول املنطقة؛ فالصينيون ،ومنهم بعض املسؤولني الحكوميني والحزبيني ،ال يفرقون كث ًريا بني
القوميات والشعوب واملِلل وال ِّنحل يف تلك املنطقة ،بل يخلط كثري منهم بني اإلسالم بوصفه
دي ًنا والعروبة بوصفها قومية .بناء عىل تلك االعتبارات ،هم يعدُّون إيران دولة عربية ويرون
أن خالفاتها مع جوارها اإلقليمي ذات جذور دينية.
 3تُسمى منطقة الرشق األوسط يف الصني أيضً ا منطقة غريب آسيا وشاميل أفريقيا.
4 Andrew Scobell & Alireza Nader, China in the Middle East: The Wary
Dragon (Santa Monica, California: RAND Corporation, 2016), pp. 5-6.

ومل تزل الطموحات الجيوسرتاتيجية للصني متواضعة إذا ما قورنت
باالعتبارات االقتصادية .وهذا النوع من االهتاممات ،إضافة إىل
حرص بكني عىل عدم الدخول يف معارضة مبارشة لواشنطن ،أبعدها
عن القيام بأي دور يف حل القضايا اإلقليمية ،وج َعلها ترتك هذه
املهمة للواليات املتحدة .وحرصت إسرتاتيجية بكني وعالقاتها بدول
الرشق األوسط منذ عهد ماو تيس تونغ عىل بناء عالقات مع واشنطن
أساسها توازن املصالح .وظلت الصني حريصة دامئًا عىل الحفاظ عىل
معي من املقاومة للقوة األمريكية ،يف محاولة منها للحفاظ
مستوى َّ
عىل الحوار والتعاون االقتصادي والتكنولوجي مع رشيكها التجاري
الرئيس((( ،عىل الرغم من أن الصني ال توفر جه ًدا يف استغالل املشاعر
املعادية للواليات املتحدة بهدف تقليص نفوذ واشنطن ،ومن ثم
تعزيز رؤيتها لعامل متعدد األقطاب؛ فالتغريات التي طرأت عىل
سياسة الصني الخارجية ،وال سيام يف املنطقة العربية ،ارتبطت مبصالح
الصني اإلسرتاتيجية والحيوية؛ فأينام ُوجِدت تلك املصالح تعززت
عالقات الصني وتطورت.
ميكن القول إن الصني ال متتلك إسرتاتيجية متكاملة ،ولك ْن أولويات
إسرتاتيجية متعددة يف الــرق األوســط ،تتناسب مع مصالحها
حرصا شديدًا عىل التعامل بحذر يف القضايا الحساسة اإلقليمية
 5أظهرت الصني ً
أساسا إىل
والدولية ،ومنها عىل سبيل املثال ال الحرص مبدأ "الصعود السلمي للصني" املوجه ً
جريانها اإلقليميني ورشكائها الدوليني املتوجسني خيفة من تنامي القوة الصينية العسكرية
واالقتصادية؛ فالواليات املتحدة األمريكية كانت تنظر إىل صعود الصني عىل أنه يشكِّل تهديدًا
ملصالحها ومكانتها اإلقليمية ويهدد األم َن ْي اإلقليمي والدويل.
6 Maria Nelopi, "La Chine et le Moyen – Orient," Monde Chinois, no. 4
(Printemps 2005), pp.1-17.
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وعالقاتها بدوله والقوى الفاعلة فيه عىل حد سواء؛ كمواصلة التنمية
االقتصادية ،وال سيَّام ضامن استمرار الطاقة ،يف سعيها للحفاظ عىل
"التوازن اإلسرتاتيجي العاملي للطاقة"((( ،وتحديث الجيش الصيني،
يف الوقت الذي تركِّز فيه عىل استثامر جوانب ضعف النفوذ األمرييك
نتيجة الحرب يف العراق وأفغانستان ،والفشل يف إيجاد تسوية للرصاع
العريب – اإلرسائييل ،واملوقف الشعبي املعادي للواليات املتحدة يف
أغلب مناطق الوطن العريب ،للحد من النفوذ األمرييك وتوسيع النفوذ
الصيني فيه(((.
وعىل مستوى السياسة اإلقليمية للصني ،مل يكن الرشق األوسط يف
هم أساس ًّيا لألمن القومي الصيني .فاملنطقة
أي وقت من األوقات ًّ
اآلسيوية ،وما ميكن أن تحمله من تأثريات مبارشة وفورية يف الوضع
األمني ،كانت ،وما زالت ،يف صميم اهتاممات إسرتاتيجية الصني
وسياستها الخارجية(((؛ فالطابع اإلقليمي الذي ألقى بظالله عىل
إسرتاتيجية بكني يفرس بجالء عدم اعتامد الصني إسرتاتيجية رشق
أوسطية واضحة وحقيقية ،لكن ذلك ال يعني أن الرشق األوسط
يقف عىل هامش االهتاممات الصينية ،أو أن صناع القرار يف بكني
ال يعريون قضايا املنطقة أي اهتامم؛ فتزايُد أهمية الرشق األوسط
يف السياسات الدولية والقضايا العاملية ،وتزايُد القضايا التي تهدد
استقراره ،وتزايُد رغبة الصني يف أن يعرتف بها املجتمع الدويل
بصفتها قوة كربى مهمة محرتمة ومسؤولة؛ كل ذلك دفع الصني إىل
إعادة النظر يف سياستها ،والبدء يف رسم معامل إسرتاتيجية واضحة
وشاملة( ،((1ومن ثم التعامل مع املنطقة العربية من خالل تحديد
األهداف واملصالح واألدوات األساسية للمصالح القومية الصينية(.((1
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الشعبية إسرتاتيجية رشق أوسطية جديدة واضحة املعامل؛ فاالكتفاء
الذايت للصني من النفط حتى عام  1993دفع الصني إىل دمج عامل
النفط يف مفهوم األمن القومي(.((1

ثان ًيا :أهداف إستراتيجية الصين
الشرق أوسطية
مصطلح "اإلسرتاتيجية" من املصطلحات القدمية املستمدة من كلمة
 Strategosاإلغريقية ،ويعني فن التخطيط للعمليات العسكرية
قبل نشوب الحرب ،وفن إدارة العمليات العسكرية بعد نشوبها.
قصد به "التخطيط
وقد شهد هذا املصطلح تطو ًرا كب ًريا حتى أصبح يُ َ
املستقبيل الراشد الذي يهدف إىل تحقيق غايات عليا وفق وسائل
وأدوات إجرائية وعملية محددة"( .((1وت ُ َعد الجغرافيا االقتصادية
والجغرافيا السياسية وتحديد املواقع الجغرافية ،باعتبارها مناذج
للعلوم االجتامعية ،إضافة إىل الدراسات الجيوسياسية ومتغريات
العالقات عىل املستوى الدويل يف القرن الحادي والعرشين ،والتحوالت
الجديدة يف االقتصاد السيايس الدويل ،عنارص مهمة يف تشكيل إطار
موضوعي ومنهجي للدراسة(.((1
تختلف أهداف إسرتاتيجية الصني ومصالحها يف الرشق األوسط
مع اختالف أهمية بلدانه؛ فالحديث عن أهمية منطقة الرشق
األوســط بأرسها بالنسبة إىل الصني هو حديث يجانبه الصواب
بقدر كبري؛ ذلك أن دول املنطقة ليست باألهمية ذاتها بالنسبة إىل
الصني؛ فدول الخليج العريب تأيت عىل رأس األولويات واالهتاممات
اإلسرتاتيجية الصينية.

إن تلك التطورات املثرية قد أث َّرت يف مستوى رسعة التبادل التجاري
يف العقد األول من القرن الحايل بني منطقة الرشق األوسط والصني،
ويف حجم ذلك التبادل ،وكل ذلك أث َّر يف السياسة الصينية يف الرشق
األوسط .إن ازدياد حاجة الصني إىل موارد الطاقة املرتبطة باألساس
بالنمو االقتصادي االستثنايئ هو الدافع األساس ألن يكون للصني

وقد ركزت وثيقة "سياسة الصني تجاه الدول العربية" الصادرة يف
كانون الثاين /يناير  - 2016وهي الوثيقة الرسمية األوىل من نوعها
التي تصدرها الحكومة الصينية تجاه الدول العربية  -عىل مبدأ
التعاون االقتصادي الشامل والتنمية املشرتكة مع الدول العربية(.((1

7 Harsh V. Pant, China's Rising Global Profile: The Great Power Tradition
(Brighton: Sussex Academic Press, 2011), p. 66.
8 Margaret Dunsmore, "Chinese Involvement in the Middle East:
Implications for the United States," University Honors in International
Relations, School of International Service Honors Capstone, 2013, p. 2.
 9من بني أهم القضايا اإلقليمية ،تربز هنا :املسألة التايوانية ،والقضية الكورية ،وصعود
اليابان ،والنفوذ املتزايد للواليات املتحدة األمريكية يف رشق آسيا.
10 Nelopi, pp. 1-17.
11 Scobell & Nader, p. 6.

12 Pierre Journoud (ed.), L'énigme chinoise: stratégie, puissance et influence
de la Chine depuis la Guerre froide (Paris: L' Harmattan, 2017), p. 151.
 13أحمد أبو شوك" ،اإلسرتاتيجية العسكرية لإلمام املهدي يف السودان (:)1885 – 1881
املرتكزات واملتغريات" ،مجلة أسطور ،العدد ( 2متوز /يوليو  ،)2015ص .138-120
الصيني يف أفريقيا" ،مجلة سياسات
 14حكامت العبد الرحمن" ،إسرتاتيجية الوجود ِّ
عربية ،العدد ( 22أيلول /سبتمرب  ،)2016ص 86-74؛ توفيق عبد الصادق" ،مرتكزات
السياسة الخارجية للصني يف أفريقيا" ،مجلة سياسات عربية ،العدد ( 5ترشين الثاين /نوفمرب
 ،)2013ص .114-105
 15انظر" :النص الكامل :وثيقة سياسة الصني تجاه الدول العربية"،ArabicNews.cn ،
 ،2016/1/13شوهد يف  ،2018/8/31يفhttps://goo.gl/ejFisn :
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11إستراتيجية االقتصاد والتجارة
منذ اإلصالحات التي أطلقها دينغ شياو بينغ عام  ،1978شهدت
املبادالت الخارجية للصني تطو ًرا ملحوظًا؛ فقد أصبحت الصني يف عام
 2005ثالث أكرب قوة تجارية ،وخالل عام  2006تجاوزت صادراتها
صادرات الواليات املتحدة(.((1
سيطرت العالقات االقتصادية عىل نشاطات جمهورية الصني الشعبية
وعالقاتها السياسية يف منطقة الــرق األوســط ،وهيمنت عىل
توجهات صناع القرار يف بكني التي مل تنظر إليها دول الرشق األوسط
فاعل يف قضاياها ميكن االعتامد عليه؛ ذلك
يو ًما باعتبارها العبًا دوليًّا ً
يوصف دامئًا بأنه دور هاميش ومحدود ،بينام مل
أن الدور الصيني َ
تسع بكني للحضور عىل نحو فعيل وحاسم من خالل إيجاد مناطق
نفوذ خاصة بها كام هو حال القوى الكربى؛ فالوجود الحقيقي للصني
اقترص عىل التبادالت التجارية والعالقات الثقافية ،عىل الرغم من أن
الرشق األوسط يف عيون الصينيني هو ثرواته وموقعه اإلسرتاتيجي.
وتُع ّد بلدان الرشق األوسط أكرث الدول التي تز ِّود الصني باملنتجات
النفطية (تحصل الصني من اململكة العربية السعودية عىل  18يف
املئة من احتياجاتها النفطية ،ومن إيران عىل  13يف املئة ،ومن عامن
عىل  9يف املئة ،ومن اليمن عىل  5يف املئة ،ومن السودان عىل  5يف
املئة)( .((1وتسعى الصني لتطوير مبادالتها التجارية لتنتقل إىل النفط
مقابل املنتجات املص َّنعة؛ إىل جانب املنسوجات واإللكرتونيات التي
تُع ّد جوهر السلع الصينية املس َّوقة يف كل مكان من العامل تقري ًبا،
وتُع ّد املعدات الصناعية أهم املنتجات التي تعمل الصني عىل
تزويد دول املنطقة بها ،وال س َّيام دول الخليج العريب .وقد أشارت
اإلحصاءات التي أصدرها مجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل
أن الواردات الصينية قد تضاعفت عرش مرات خالل العقد األخري من
القرن العرشين لتصل إىل  60مليون دوالر يف عام  .((1(2009وازداد
حجم التجارة بني الصني ودول منطقة الرشق األوسط ليصل إىل نحو
 600يف املئة يف عام .((1(2016
16 Françoise Lemoine, "La montée en puissance de la Chine et l'intégration
économique en Asie," Hérodote, no. 125, 2ème trimestre (2007), pp. 62-76.
17 Michal Meidan, "La Chine à la conquête des marchés énergétiques
mondiaux," Hérodote, no. 125, 2éme trimestre (2007), pp. 77-94, voir
graphique page 79.
18 Philippe Cadène, "Chine et pays du Conseil de Coopération du
Golfe: Le développement des relations multiformes," Monde Chinois, no. 23
(automne 2010), pp. 11-18.
" 19النفوذ الصيني يف الرشق األوسط  ..كمون أم ترقب؟" ،مركز سمت للدراسات،
 ،2018/2/8شوهد يف  ،2018/8/31يفhttps://goo.gl/CwHFk4 :

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

واستمر التبادل التجاري بني الصني والرشق األوسط بال توقف ،حتى
وصل إىل ذروة منوه الحقيقي مع دول مجلس التعاون يف منتصف
التسعينيات من القرن املايض ،ثم تضاعف ثالث مرات بني عامي
 2004و( 2009من  36.5إىل  107مليارات دوالر) منها  30يف املئة مع
اإلمارات العربية املتحدة وحدها .ومع هذا النمو يف التبادل التجاري،
أصبح مجلس التعاون هو الرشيك التجاري الثامن للصني يف سوق
الصادرات الصينية ،واملو ِّرد التاسع لها ،يف حني ميثل قطاع الطاقة 60
يف املئة من صادرات دول مجلس التعاون للصني(.((2
تستثمر الصني يف كثري من مرشوعات البنى التحتية لتأمني طرقها
التجارية؛ فهي متتلك مئات الجسور ،وآالف الكيلومرتات من الطرق
والسكك الحديدية وخطوط األنابيب يف أماكن عدة من العامل،
وال سيام القارة األوراسية .لكن ذلك ليس كاف ًيا من وجهة نظر
القيادة الصينية؛ فقد أعلن الرئيس الصيني يش جني بينغ عن حزمة
عريضة لتمويل التصنيع يف الرشق األوسط؛ منها قرض قيمته 15
ميس
مليار دوالر ،وقرض تجاري بقيمة  10مليارات دوالر ،وقرض َّ
بقيمة  10مليارات دوالر ،يف الوقت الذي ستستخدم فيه بكني 300
مليون دوالر للمحافظة عىل األمن وتدريب الرشطة يف بعض بلدان
منطقة الرشق األوسط( .((2وبلغت االستثامرات الصينية يف الرشق
األوسط خالل عام  2016أكرث من  160مليار دوالر(.((2

22إستراتيجية أمن الطاقة
إن قاعدة عدم االعتامد الكامل عىل طرف وحيد يف الرشق األوسط،
عمل باملثل الناهي عن وضع البيض يف سلة واحدة ،هي من أهم
ً
أسس دبلوماسية الصني الرشق أوسطية؛ فأمن الطاقة الذي يشمل
مصادره وطرق إمداده هو محرك سياسة الصني وإسرتاتيجيتها تجاه
املنطقة؛ فالصني ال ميكنها االعتامد عىل النفط اإليراين من دون النفط
الخليجي العريب ،وال عىل هذا األخري من دون األول ،ومواقف دول
الخليج العريب املتوافقة بقدر أكرث مع املواقف األمريكية هي أكرث ما
يثري هواجس الصني ومخاوفها.
لذلك تلجأ بكني إىل اعتامد إسرتاتيجيات متعددة؛ تعتمد األوىل
عىل تنويع مصادر الطاقة من أفريقيا وإي ـران وروسيا ،حتى
20 Journoud, p. 151.
21 Jean-Baptiste Bonaventure, "La Chine au Moyen – Orient ou l'intenable
stratégie du statu quo," Asialyst.com., 26/2/2016, accessed on 31/8/2018, at:
https://goo.gl/e6y8np
" 22النفوذ الصيني يف الرشق األوسط".
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ال تبقى رهينة طرف واحد .وتجد الصني نفسها مجربة عىل استرياد
كميات كبرية من مصادر الطاقة من الخارج لسد حاجة التطور
الكبري الذي تعيشه .وقد دفع عدم الثقة باألسواق العاملية الصني
إىل اعتامد إسرتاتيجيات أخرى أساسها إبرام اتفاقيات ثنائية مع
املنتجني ،والعمل عىل توثيق عالقات طيبة مبنية عىل الثقة بينهم.
وقد متكنت الصني من تحقيق الجزء األسايس من إسرتاتيجية أمن
الطاقة ،وهو تنويع مصادر الطاقة من خالل رشائها ما تحتاج
إليه من أكرث من ثالثني بل ًدا .وأما الجناح اآلخر من إسرتاتيجية
أمن الطاقة فتمثَّل يف التقليل من املخاطر املرتبطة بالنقل البحري
للنفط؛ ذلك أن بكني شجعت مشاريع إنجاز خطوط أنابيب
نقل النفط والغاز مع روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى لتجاوز
املخاطر يف مضيق ملقا ،وعملت عىل تدعيم تلك اإلسرتاتيجيات،
فش َّجعت تصدير رؤوس األموال والخربة الفنية لرشكات النفط
الصينية .كام تعتمد الدبلوماسية النفطية الدولية للصني عىل
مبادرات سياسية تجاه املنتجني ،إضافة إىل تطوير إسرتاتيجية
نفطية نشطة وفعالة(.((2
وقد بدأ الزعامء الصينيون تدريج ًّيا يتبعون دبلوماسية الطاقة التي
قادتهم عىل نحو طبيعي وأسايس إىل منطقة الرشق األوسط التي
تحتوي عىل كميات هائلة من مصادر الطاقة؛ بسبب اقتناع الصني
بأن النمو االقتصادي هو األساس الستقرار النظام السيايس الصيني
الذي يهيمن عليه الشيوعيون ،والقوة املستقبلية لبالدهم عىل
املستوى الدويل .وبسبب اعتامد الصني عىل منطقة مضطربة ج ًدا
وتهيمن عليها عىل املستوى اإلسرتاتيجي الواليات املتحدة ،أعلنت
الصني ،أول مرة ،من خالل الخطة الخمسية العارشة (،)2010-2005
عن أولوية الطاقة ،وأن التنمية االقتصادية والتحديث يف العقود
املقبلة سيعتمدان اعتام ًدا كب ًريا عىل إمدادات النفط الخارجية(.((2

33من إستراتيجية سور الصين العظيم
إلى إستراتيجية األمن القومي
أصبحت املنطقة متثِّل امتدا ًدا طبيع ًّيا للمناطق املجاورة للصني،
وتتصل إسرتاتيج ًّيا مبصالح الصني املختلفة ،عىل الرغم من أن معظم
دول الرشق األوســط ال تقع عىل حدودها (الصني) أو تجاورها
جغرافيًّا؛ نظ ًرا إىل جوانبها الجيوسرتاتيجية واالقتصادية ،واعتبارات
أمن الطاقة ،والجوانب األمنية ،والخلفية الثقافية؛ فأمن الطاقة جزء
23 Meidan, pp. 77-94.
24 Journoud, pp. 151.

مهم من األمن االقتصادي ،وهو قضية إسرتاتيجية ميكن أن تؤث ِّر يف
التنمية املستدامة والسالم يف أي بلد .وتفرض إسرتاتيجية الطاقة عىل
الصني ضامن إمدادات النفط ،والحفاظ عليها مع التطور الرسيع الذي
يشهده االقتصاد الوطني الصيني( ،((2وهي بال شك رشوط رضورية
لتحقيق األمن القومي الذي تنشده جمهورية الصني الشعبية.
بقيت الصني عقو ًدا طويلة منكفئة داخل حدودها ،ومحجمة عن
مامرسة أي دور ف َّعال وحاسم خارج حدودها الوطنية؛ حيث كان
األمن القومي الصيني يعني الحفاظ عىل ما هو داخل سور الصني
غي من مفهومها
العظيم .لكن الواقع االقتصادي الذي تعيشه الصني َّ
لألمن القومي؛ ألسباب منها :النمو املتسارع لالقتصاد الصيني ،وشبكة
العالقات التجارية الواسعة ،واتساع مساحة املصالح الصينية خارج
حدودها الوطنية ،األمر الذي أجرب الصني عىل تغيري رؤيتها ملفهوم
األمن القومي إىل رؤية جديدة تربط أمنها القومي بأهم مرتكزاته،
وهو استمرار منو االقتصاد الصيني(.((2
وباملقابل ،فإن الصني ،إىل جانب قيامها باستغالل هيدروكربوناتها
وزيادة صادراتها من املنتجات االستهالكية الرخيصة التي تنتجها
مصانعها ،تعتمد عىل الخليج العريب يف هذا املجال اعتام ًدا يزداد
يو ًما بعد يوم عىل نحو كبري(.((2

44إستراتيجية القوة الناعمة
تتمثل مرتكزات قوة الصني الناعمة تجاه الدول الرشق أوسطية
يف التعاون والتنمية واالستثامرات والتمويل وفاعلية معاهد
كونفوشيوس ،وكذلك عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول،
والرباغامتية غري املحدودة .وميكن النظر إىل هذا النوع من القوة
خاصا بجمهورية الصني الشعبية ،يختلف
الناعمة بوصفه منوذ ًجا ًّ
عن تقاليد أخرى غربية ويابانية يف التعاون واملساعدة .وما مييز
هذا النموذج هو تركيز إسرتاتيجية الصني الناعمة عىل الفصل بني
التنمية االقتصادية واالستثامرات وبني اإلصالحات السياسية ،وحرصها
عىل عدم التدخل املبارش يف شؤون الدول األخرى ،مع إظهار عدم
االهتامم بطبيعة األنظمة السائدة(.((2
25 Scibell & Nader, p. i (Introduction).
 26عزت شحرور" ،الصني والرشق األوسط :مالمح مقاربة جديدة" ،تقارير ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2012/6/11 ،شوهد يف  ،2018/8/31يفhttps://goo.gl/exWv7h :
27 Cadène, pp. 11-18.
28 Valérie Niquet, "La stratégie africaine de la Chine," Politique étrangère,
2ème trimestre (été 2006), pp. 361-374.
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وتُ َعد إسرتاتيجية التعاون والتنمية الشاملة التي تعلن الصني يف كل
مناسبة حرصها الشديد عليها أحد أهم جوانب قوة الصني الناعمة؛
إذ تُ َعد الصني املانح الثالث للمساعدات الغذائية لدول العامل الثالث
(بعد الواليات املتحدة وكندا) عىل الرغم من عدم وجود معطيات
وأرقام رسمية تعكس حجم مساعدات بكني املخصصة للتنمية يف
الدول النامية ،بسبب حرصها عىل عدم إعالن ذلك رسم ًّيا .وكانت
الصني قد أعلنت يف عام  2004عن حزمة من مرشوعات التعاون
االقتصادي قُ ِّدرت قيمتها بــ  21مليار دوالر ،ثم تزايدت املساعدات
الصينية يف بداية العقد األول من القرن الحايل عىل شكل االستثامرات
املوجهة إلنجاز مشاريع مثمرة يف البلدان الحاضنة لتلك االستثامرات.
وقد عملت الصني عىل تلك املساعدات – االستثامرات إلنجاز
مشاريع مثمرة يف البلدان الحاضنة لتلك االستثامرات ،كمشاريع
البنية التحتية؛ موانئ وطرق وسكك حديدية وخطوط أنابيب(.((2
إن اعتامد الصني عىل تنويع وارداتها اإلسرتاتيجية من الرشق األوسط
سمح لها بتعزيز عالقاتها السياسية ومضاعفة مشاريعها مع كثري من
دوله .وقد سعت الصني لتشكيل تحالفات مرنة تضمن لها انتظام
اإلمدادات اإلسرتاتيجية التي تحتاج إليها بتكلفة أقل ،وقد ُص ِّممت
هذه اإلسرتاتيجية لتغطي زم َني الحرب والسلم عىل حد سواء؛ ألنها
تسهم يف إفشال الحصار الذي تحاول منا ِفستها (الواليات املتحدة)
فرضه عليها ،أو التهديدات الخارجية لها ،كالتهديد اإلرهايب لطرق
مواصالتها البحرية عىل سبيل املثال(.((3
ومن أسلحة الصني الناعمة معاهد كونفوشيوس( ((3املنترشة يف
مناطق كثرية من العامل ،ومتثل الوجه األكرث انتشا ًرا والذي تع َّول عليه
السلطات الصينية يف تحقيق االنتشار الذي تطمح إليه اإلمرباطورية
الوسطى .وقد مثَّلت هذه املعاهد أهم وسيلة لإلسرتتيجية العاملية
للقوة الناعمة الصينية؛ إذ حقق إنشاء معاهد كونفوشيوس وانتشارها
يف أرجاء واسعة من العامل نجا ًحا ملحوظًا .ولعل املثري لالهتامم هو
أن السلطات يف بكني تُع ِّول بقوة عىل أن تقوم هذه املعاهد ،إىل
29 Jean-Raphaël Chaponnière, "La Chine: Nne aide difficile à mesurer," La
Lettre des économistes de l'AFD, no. 15 (9 janvier 2007), p. 2.
30 Jean-Pierre Cabestan, La politique internationale de la Chine entre
intégration et volonté de puissance (Paris: Presses de Sciences Po, 2010), p. 390.
 31أول معاهد كونفوشيوس التي فتحت أبوابها كان عام  2004يف طشقند العاصمة
األوزبكية .واعتامدًا عىل األرقام الرسمية الصينية لعام  ،2008بلغ عدد معاهد كونفوشيوس
املنترشة يف العامل  290معهدًا يف أكرث من  98بلدًا .وتطمح الصني إىل افتتاح أكرث من 1000
معهد يف عام .2020
Barthélémy Courmont, Chine: La grande séduction. Essai sur le soft power
chinois (Paris: Choiseul, 2009), p. 29.
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جانب دورها الثقايف والحضاري ،بدور كبري يف التأثري املبارش يف مكانة
الصني عىل الساحة العاملية(.((3

55إستراتيجية الحضور كقوة كبرى
ال ميكن وضع اإلسرتاتيجيات الصينية جمي ًعا يف سلة واحدة من
حيث األهمية واألولوية؛ فالصني ،تلك القوة الطامحة ،متتلك أهدافًا
إسرتاتيجية عىل املدى القصري وأخرى عىل املدى الطويل .ويبقى
الهدف العام واألسايس هو تعزيز الوجود الصيني وتطويره بأشكال
مختلفة يف منطقة الرشق األوسط ،وال سيّام يف دول الخليج العريب.
وميكن النظر إىل البعثات التجارية والسياحية ،والتبادالت االقتصادية
ومشاريع االستثامر التي تتبعها الصني يف إطار األهداف اإلسرتاتيجية
القصرية املدى .وتشري دراسة مشرتكة نرشها مركز نيكسون ومركز
الخليج لألبحاث حول تنامي الدور الصيني يف منطقة الخليج العريب
إىل أن تكهنات كثرية حول نتائج النشاطات الصينية املتعددة مل تزل
غري واضحة .وتضيف تلك الدراسة أن الصني ليس لديها طموحات
عسكرية تدفع بها لتحل محل الواليات املتحدة يف منطقة الخليج
العريب عىل املدى الطويل ،بل هدفها األسايس هو تأمني مصالحها
اإلسرتاتيجية من خالل تحقيق األمن البحري الذي يوفر للصني ما
تحتاج إليه من النفط والغاز واملعادن(.((3
ال شك يف أن العالقات بني الصني والرشق األوسط متثّل تحديًا صع ًبا
للطرفني؛ فاملصالح اإلسرتاتيجية والنفط هام الركنان األساسيان يف
عالقاتهام .وقد كانت الصني وما زالت تويل أهمية خاصة للرشق
األوسط – املنطقة اإلسرتاتيجية التي تسعى لتأكيد حضورها فيها
عىل نحو متزايد  -وال س ّيام فيام يتعلق مبوازين القوة مع القوى
فعل .وكانت تحركات الصني يف الرشق
العظمى األخرى املوجودة ً
األوســط تتم يف الغالب تحت ضغط ظروف إقليمية ودولية؛
مثل ،أن الصني بادرت إىل اتخاذ مبادرات أو
فالتاريخ مل يذكرً ،
مواقف واضحة؛ ذلك أنها تترصف يف الغالب وفق خطوات حذرة
وقلقة وغري واضحة ،وغال ًبا ما كانت تلجأ إىل دعوة األطراف إىل
الحوار والتفاوض لحل األزمات من غري تقديم أي مبادرات أو حلول.
وهذه الرؤية الصينية نابعة من خصوصية منطقة الرشق األوسط
التي تعج بالتناقضات الدينية والعرقية ،وتزدحم بالرصاع والتنافس
الدوليني ،وينطوي الخوض يف تفاصيلها أو املشاركة فيها عىل كثري
32 Ibid.
33 A. Sager & G. Kemp (eds.), China's Growing Role in the Middle East:
Implications for the Region and Beyond (Washington, DC/ Dubai: Nixon
Center/ Gulf Research Center, 2010), p. 23.
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من املخاطر والتحديات التي ال تريد الصني أن تخوض فيها؛ ألنها
تدرك أن قبول التحدي بالدخول إىل الرشق األوسط يحتاج إىل
سلة متكاملة من األدوات والوسائل السياسية والعسكرية واألمنية
واالقتصادية والثقافية واإلعالمية التي مل متتلكها الصني بعد ،وعىل
الرغم من امتالكها بعضً ا منها ،فهي غري كافية ،ومل تزل غري قادرة
عىل استخدامها مبهارة كافية(.((3
يُع ّد الرشق األوسط حديقة الواليات املتحدة الخلفية للحصول عىل
ما تحتاج إليه من موارد الطاقة ،لكن التحليالت التي تسترشف
املستقبل تحمل يف طياتها تغ ًريا يصب يف صالح القوى الناشئة؛
فالتوقعات تشري إىل أن الواليات املتحدة ميكن أن تستغني عن موارد
الطاقة (النفط) القادمة من الخارج بعد عام  2020بسبب تزايد
اإلنتاج املحيل ،األمر الذي سينعكس عىل الدور املستقبيل للواليات
املتحدة يف سوق النفط العاملية ،عىل عكس القوى الناشئة ،وال سيَّام
الصني ،التي سيزداد اقتصادها حاجة إىل الطاقة الواردة من الخارج،
ومن ثم البحث عن معطيات تساهم يف متتني العالقات مع الدول
املنتجة للطاقة(.((3

ً
ثالثا :دور العاملَين اإلقليمي والدولي
وتأثيرهما في إستراتيجية الصين
الشرق أوسطية
تتشابك مصالح الصني الشعبية يف منطقة الرشق األوسط وتتعدد،
وتتمثل هذه املصالح يف أمن الطاقة من خالل ضامن استمرار
الحصول عليه ،وبناء عالقات خارجية حريصة عىل الحفاظ عىل
االستقرار الداخيل ،وتعزيز وضعها بوصفها قوة كربى ميكن أن
فاعل .كذلك ،ميثل الرشق األوسط أهمية
متارس دو ًرا إقليم ًّيا وعامل ًّيا ً
سياسية بالنسبة إىل مشكلة اإليغور التي تعانيها الصني التي تعمل
عىل التجفيف أو التقليص من الدعم املادي واإلعالمي الذي تحصل
عليه هذه األقلية من بعض دول املنطقة ،وعىل رأسها اململكة
العربية السعودية.
وعىل الرغم من األهمية الكبرية للطاقة بالنسبة إىل الصني الشعبية،
تعمل الدبلوماسية الصينية جاهدة عىل عدم اإلرضار باملصالح
 34شحرور.
35 "International Conference: 'China in the Middle East': Pékin
(China), 17-18/3/2015," ISSM, 25/11/2014, accessed on 3/8/2018, at:
https://goo.gl/MGhMFP
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اإلسرتاتيجية األخرى التي ال تقل أهمية عن أمن الطاقة ،وتربز
هنا العالقة بالواليات املتحدة ،والحفاظ عىل صورة الصني بوصفها
القوة الناشئة املساملة التي تسعى ألن يكون لها حضور فاعل نشيط
ومسؤول عىل املرسح الدويل.
ميكن القول إن الرشق األوسط ال ميثل لبكني سوى مصالح ثانوية،
ال حيوية ،عىل الرغم من أهميته الكبرية بالنسبة إىل كثري من دول
العامل عىل املستويات كافة ،وهو ما يفرس اهتامم الصني الضئيل به.
ولعل خصوصية املشكالت الداخلية التي ميتلكها الرشق األوسط
مهم أمام اإلسرتاتيجية الصينية غري املعتادة عىل
هي ما ميثل تحديًا ًّ
التعامل مع هذا النوع من املشكالت ،وهي تلجأ يف الغالب إىل
املايض للحصول عىل املصالح التي تسعى لتحقيقها؛ فالدبلوماسية
الصينية حريصة عىل الحفاظ عىل الوضع القائم ،مع تعديل توجهات
دبلوماسيتها نحو ضامن احتياجاتها من مواد الطاقة عىل حد سواء.
وقد عززت بكني من عالقاتها مبنتجي النفط والغاز الكبار ،كاململكة
العربية السعودية وإيران ،ومع البلدان التي تتمتع بثقل سيايس
بحسب املنظور اإلسرتاتيجي الصيني ،كمرص وسورية .أما التحدي
اآلخر الذي يفرض عىل بكني التعامل أو عىل األقل التأقلم معه
فيتمثل يف دعمها األنظمة القامئة انطالقًا من الحفاظ عىل مصالحها؛
األمر الذي يضعها يف مواجهة مع املجتمع الدويل املعارض لتلك
األنظمة ،وهذا ما يفرض عىل الدبلوماسية الصينية إجراء تعديل
دبلومايس مالئم.
ويشري كثري من املحللني إىل أن الحاجة إىل موارد الطاقة هي التي
متيل عىل الصني مواقفها السياسية يف منطقة الرشق األوسط ،حالها يف
ذلك حال القوى اآلسيوية الكربى ،كاليابان والهند .ومبا أن هذه الدول
جمي ًعا ال تنتج ما تحتاج إليه من الهيدروكربونات الالزمة الستمرار
منوها االقتصادي ،فإنها تسعى دامئًا للحصول عىل النفط والغاز من
األسواق العاملية .وتسعى الصني والهند لتنويع مصادر إمداداتهام من
موارد الطاقة من اململكة العربية السعودية وإيران وبعض الدول
األفريقية .ومن املفارقة أن هذين البلدين اإلقليميني املتنافسني
متفقان يف مواقفهام ضد القوى الغربية يف املؤمترات العاملية التي
تتعلق بشؤون الطاقة(.((3
وقد وصف بعض الباحينث الصني بأنها تنتهج "دبلوماسية
انتهازية ،أو سياسة الركوب املجاين"( ((3يف منطقة الرشق األوسط،
36 Cadène, pp. 11-18.
37 Meidan, pp. 77-94.
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وال س َّيام مع الدول التي تعاين مشكالت سياسية؛ فالصني التي
تقوم مبشاريع استثامرية كبرية يف إيران لن تضحي أب ًدا بعالقاتها
بالواليات املتحدة ،وال بروابطها بالبلدان األخرى املنتجة للنفط
والغاز للدفاع عن طهران ،كام أنها لن تدعم إيــران نووية.
وبكني التي تتبع إسرتاتيجية املقاومة اللينة ،أو سياسة تحقيق
التوازن ،من دون الوصول إىل املعارضة املبارشة للواليات املتحدة
عارضت نقل امللف النووي اإليراين إىل األمم املتحدة ،ثم انضمت
يف نهاية املطاف إىل جهود املجتمع الــدويل( .((3ويحلل مايكل
سينغ من معهد واشنطن طبيعة العالقة الصينية  -األمريكية يف
قائل :إن "التعاون ال يعتمد عىل تحديد
منطقة الرشق األوسطً ،
التهديدات والفرص املشرتكة يف الرشق األوسط فحسب ،بل عىل
تصور املنافسة اإلسرتاتيجية بني الدول بطريقة تكون محصلتها
صفر [كذا] .وإذا استطاع الطرفان القيام بذلك ،فإن املصالح
املشرتكة للواليات املتحدة والصني يف منطقة الرشق األوسط قد
تصبح مصد ًرا للتخفيف من التوترات الثنائية يف آسيا ،وليس
امتدا ًدا لها"(.((3
ويصف كتاب الصني والرشق األوسط :من طريق الحرير إىل
الربيع العريب سياسة الصني الرشق أوسطية بأنها سياسة امليش
عىل الحبال الرقيقة؛ حيث تعمل الصني عىل إدارة عالقاتها
املعقدة بالرشق األوســط مبهارة فائقة؛ فهي تقيم عالقات
مثل ،وتعقد يف الوقت نفسه رشاكات كربى
إسرتاتيجية بإرسائيل ً
مع كثري من الدول العربية ،وتواصل دعمها للشعب الفلسطيني،
ويف الوقت ذاته ،ال ميكن استثناء عالقات بكني بواشنطن فيام
يتعلق بقضايا الــرق األوســط وما فيها من التعقيد؛ فهي
تدعم سياسة واشنطن يف الرشق األوسط مقابل حصولها عىل
الدعم األمني األمرييك للنقل النفطي إىل الصني .كام تحتفظ
الصني بعالقات قوية بإيران عىل مستوى التسليح ومصادر
الطاقة ،عىل الرغم من موقف الواليات املتحدة وحليفتها
إرسائيل املعارض لتلك العالقة ،واملوقف املتحفظ من قبل دول
الخليج العربية ،وال سيَّام املوقف السعودي من سياسات إيران
ومواقفها اإلقليمية(.((4
38 Ibid.
 39مايكل سينغ" ،الصني يف الرشق األوسط :عىل خطى الواليات املتحدة؟" ،تحليل
السياسات ،معهد واشنطن ،حزيران /يونيو  -متوز /يوليو  ،2018شوهد يف  ،2018/8/31يف:
https://goo.gl/jQEaNU
 40انظر :محمد عليامت" ،مراجعة كتاب الصني والرشق األوسط من طريق الحرير إىل
الربيع العريب" ،مراجعات كتب ،مركز الجزيرة للدراسات ،2013/3/3 ،شوهد يف ،2018/8/31
يفhttps://goo.gl/8PFgB3 :
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رابعا :ماذا تريد الصين من الشرق األوسط؟
ً
وماذا يريد الشرق األوسط منها؟
مام ال شك فيه أن أول ما تريده الصني من الرشق األوسط هو أن
يبقى الوضع فيه عىل ما هو عليه بال تغيري؛ فأي تغيري يف الوضع القائم
قد تكون له انعكاسات مهمة عىل الصني نفسها ،بفعل العالقات
املعقدة واملتداخلة واملتناقضة التي تربط بني دول الرشق األوسط
من جهة ،وتربط تلك الدول ببكني من جهة أخرى؛ فمصالح الصني
االقتصادية وطموحاتها السياسية ستكون أول ما يتأثر بأي تغيري يطرأ
عىل الوضع السائد يف املنطقة منذ عقود ،ومتاثل النظام السيايس
فمثل
بينهام مساعد لبكني يف تطوير عالقاتهام االقتصادية والسياسيةً .
ليبيا يف عهد القذايف التي هي بالنسبة إىل الصني ليست ليبيا ما بعده.
كذلك ،ال تؤيد الصني أي تغيري عىل مستوى الدميقراطية والحريات
وحقوق اإلنسان ،وحق تقرير املصري؛ خشية أن يلقى ذلك ص ًدى
واس ًعا داخل الصني ،وال س َّيام يف أماكن يُع ّدها البعض مناطق وأقاليم
محتلة مثل التبت وتركستان الرشقية.

وتعمل الصني عىل جعل دول املنطقة ،وال س ّيام دول الخليج العريب،
أحد الرهانات عىل املنافسة بني الدول اآلسيوية والواليات املتحدة،
القوة املهيمنة يف املنطقة .إن تطور املنافسة بني الدول اآلسيوية
مهم ومهيم ًنا يف آسيا ،لتقاسم
هو دليل عىل احتالل الصني مرك ًزا ًّ
أسواق مصادر الطاقة ،أو الدخول إىل سوق التكنولوجيا الجديدة،
وقد أصبحت الصني يف أقل من عرشين عا ًما قوة إقليمية ال ميكن
تجاهلها مع ناتج محيل إجاميل تجاوز مثيله يف جارتها اليابان منذ
عام .((4(2010
دعم فيام يتعلق بإقليم تركستان الرشقية ،وال سيَّام من
وتريد الصني ً
الدول اإلسالمية الرشق أوسطية ،كالسعودية وتركيا املرتبطتني روح ًّيا ودين ًّيا؛
41 Cadène, pp. 11-18.
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فالصني قدمت لرتكيا تكنولوجيا وأجهزة متقدمة يف مجال الصواريخ
اإلسرتاتيجية والتجهيزات العسكرية ،ومنحتها تسهيالت تجارية
مقابل أن تتوقف أنقرة عن دعمها للحركات اإلسالمية ذات التوجهات
االستقاللية يف شينجيانغ ،وعمو ًما فدول الرشق األوسط غري راضية
عن معاملة الصني ملسلميها ،وقمعها لحرياتهم الدينية(.((4

تتعدد املصالح التي يعتقد العرب يف منطقة الرشق األوسط أن الصني
دعم لها ،منها دعم الصني قيام التنمية االقتصادية
ميكن أن تقدم ً
واالجتامعية بهدف تحقيق االستقرار السيايس ،ودعم املوقف العريب
والفلسطيني للضغط عىل إرسائيل للرضوخ ملتطلبات الشعب
الفلسطيني ،واملساهمة يف تدعيم موقف العرب يف رسم مستقبل
الرشق األوسط ،ذلك أن تطوير التعاون بني الطرفني يخدم تحقيق
األمن يف الخليج واستقراره .وقد سعت الدول العربية لالستفادة
من الدعم الصيني لتطوير الصناعة والتكنولوجيا وتحقيق التطور
االقتصادي ،كام عمل العرب عىل االستفادة من تجارب الصني يف
مجال القدرات والخربات العسكرية بهدف الحفاظ عىل التوازن
اإلسرتاتيجي للعرب مع إرسائيل ،ودعمه ،وتسعى الدول العربية
والصني أيضً ا لتطوير تعاونهام الذي يفيض إىل بلورة موقف موحد
ميكن من خالله التعامل مع ظاهرة اإلرهاب الدويل التي أصبحت
إحدى أهم القضايا الدولية بعد أحداث  11سبتمرب .((4(2001

خاتمة
بدأت أهمية الرشق األوسط تزداد وضو ًحا أمام الصني منذ العقد
األخري من القرن املايض ،وال سيام عند صناع القرار .وتنبع تلك
األهمية من امتالك بكني إسرتاتيجية واضحة توفر لها أم ًنا دبلوماس ًّيا؛
 42عليامت.
 43محمد السيد سليم" ،نحو بناء منتدى عريب – صيني للتعاون" ،الصني اليوم ،العدد
.)2003( 4
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فاالفتقار إىل إسرتاتيجية واضحة ومفهومة عند العاصمة الصينية ،عىل
العكس من امتالكها إسرتاتيجية واضحة يف آسيا الوسطى ،يعني عدم
وجود رؤية إسرتاتيجية فعالة لحامية مصالحها التي تزداد عىل نحو
مدهش ،ومن ثم تعريض األمن الوطني الصيني للخطر؛ فاملصالح
الصينية محددة ،واألهداف الوطنية واضحة يف الرشق األوسط؛ حيث
تظهر املصالح واألهداف املرتبطة بأمن الطاقة واملصالح االقتصادية
والتجارية عىل رأس أولويات الحكومة الصينية؛ فالتحول اإلسرتاتيجي
الجديد ،نتيجة تنامي مكانة الصني االقتصادية والسياسية ،يتمثل يف
سعي القيادة يف بكني لبذل املزيد من الجهد من أجل القيام بدور
قيادي أشد فاعلية يف منطقة الرشق األوسط.
وال شك يف أن الرشق األوسط منطقة جيوسرتاتيجية بالغة األهمية
بالنسبة إىل املحللني واملهتمني بالصني .يدل عىل ذلك قيام مراكز
البحوث والتفكري يف جمهورية الصني الشعبية بزيادة أعداد املحللني
واملختصني بقضايا الرشق األوسط يف هذه املؤسسات ،وتشري األبحاث
إىل أن الرشق األوسط يزداد أهمية للعاصمة الصينية من حيث
االحتياطيات النفطية الضخمة واالستثامرات الكبرية ،هذا يف الوقت
الذي تزداد فيه أهمية املنطقة بوصفها سوقًا واعدة للسلع الصينية،
وموق ًعا مستقبليًّا واع ًدا للبنى التحتية الكربى يف املنطقة ،والحديث
هنا عن اململكة العربية السعودية وإيران اللتني عقدت معهام الصني
رشاكات إسرتاتيجية يف عامي  1999و 2000عىل التوايل .ومع األهمية
االقتصادية التي يتمتع بها الرشق األوسط ،فإن ذلك ال ميكن أن يقلل
من نظرة الصني إىل أهميته السياسية؛ فصناع القرار ينتظرون من
الدول الرشق أوسطية املهمة مواقف سياسية مؤيدة ملواقف الصني
وخصوصا مرص وسورية(.((4
اإلقليمية والدولية وسياساتها،
ً
وهنا ال ميكن الحديث عن وجود سياسة رشق أوسطية موحدة
وشاملة تجاه الصني ،ألسباب عدة؛ منها تنوع توجهات تعامل دول
املنطقة مع الصني الشعبية واختالف طبيعتها ،بل ميكن القول إن
هناك سياسات وتوجهات مختلفة بسبب اختالف العالقات التي
تسعى دول املنطقة لنسجها مع بكني وتنوع طبيعتها؛ فاملسائل
مثل هي عنوان العالقات السياسية بني الصني وسورية
السياسية ً
والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ،أما الرتكيز
عىل التعاون بهدف تطوير العالقات االقتصادية والتجارية من دون
السياسية فهو هدف دول املغرب واليمن وإيران ،بينام تسعى مرص
لتطوير عالقاتها السياسية مبوازاة العالقات االقتصادية.
44 Scobell & Nader, pp. 11-12.
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وال ريب يف أن األهداف األساسية إلسرتاتيجية الصني يف الرشق
خصوصا متعددة ومتشعبة
األوسط عمو ًما واملنطقة العربية
ً
ومرتابطة ،وهي تتميز برتكيزها عىل تبادلية املبادئ واملصالح؛
فمبادئ إسرتاتيجية الصني تتمحور حول الدعوة إىل حل النزاعات
بالطرق السلمية ،والنأي بالنفس عن املشكالت الداخلية للدول.
أما املصالح اإلسرتاتيجية فهي مصالح سياسية تعتمد إسرتاتيجية
عدم التدخل يف شؤون دوله ،واحرتام سيادة أراضيه وسالمتها.
وتنبع إسرتاتيجية تعزيز التعاون عند الصينيني من الحفاظ عىل
مستوى مهم من التعاون املتبادل مع بلدان الرشق األوسط ،يف
حني تركز إسرتاتيجية أمن الطاقة عىل الحفاظ عىل مصادر الطاقة
واستمرارها ،وتحافظ اإلسرتاتيجية االقتصادية عىل سهولة التبادل
التجاري واالستثامر .وأما املصالح األمنية والحضارية فهي تحتل
مرتبة أقل أهمية .إن قدرة الصني الواضحة عىل الحفاظ عىل
هذا التناغم بني متطلباتها اإلسرتاتيجية مكنتها من الحفاظ عىل
مصالحها املتعددة واملهمة ملستقبلها ،وأكسبتها ثقة واحرتام دول
الرشق األوسط التي تتسم بحساسية مفرطة من الدول التي لها
تاريخ يف التدخل يف شؤونها من خالل وسائل حقوق اإلنسان
واألقليات واالستثامرات.
ويع ِّول الكثري من صناع القرار يف بكني ويف الدول العربية عىل
املنتدى الصيني  -العريب الذي أُ ِّسس عام 2004؛ لعله يسهم يف
تعزيز العالقات العربية  -الصينية وتطويرها مبا يخدم مصالح
الطرفني .ويُع ّد هذا املنتدى إطا ًرا للتعاون الجامعي من خالل
آليات عمل متعددة وفاعلة؛ فإقامة عالقات التعاون اإلسرتاتيجي
يف عام  2010عىل أساس التعاون الشامل والتنمية املشرتكة بني
الصني والدول العربية أدخلت هذا التعاون مرحلة جديدة من
التطور والتقدم النوعي الواسع(.((4
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :خالد زيارة.

المسلمون والحداثة األوروبية

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات كتاب املسلمون والحداثة
األوروبية لخالد زيادة ،باحثًا فيه عالقة العرب واملسلمني بأوروبا التي ترجع إىل بدايات
القرن الثامن امليالدي ،والتي انطبعت بالالمباالة يف خالل حقبات طويلة ،ثم تبدّلت يف
الحقبة املعارصة؛ إذ أدّى التقدّم األورويب إىل انقالب هذه الالمباالة إىل إعجاب واألخذ مبا
أحرزته أوروبا يف األفكار والعلوم والتقنيات .يضم هذا الكتاب ( 512صفحة بالقطع الوسط،
ومفهرسا) .ثالثة كتب نرشها املؤلف سابقًا" :اكتشاف التقدم األورويب" ،و"تطور
موثقًا
ً
النظرة اإلسالمية إىل أوروبا" ،و"مل يعد ألوروبا ما تقدمه للعرب".
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اآلراء تجاه حقوق المرأة والقيم الديمقراطية
Public Opinion of Women’s Rights and Democratic Values

كيف تؤثر اآلراء بشــأن المســاواة بين الجنســين في تصوراتنا المتعلقــة بالديمقراطية؟ لقد
 والقضيــة فــي.ُكتــب الكثيــر عــن ارتبــاط الديمقراطيــة اإلجرائيــة بقيــم ديمقراطيــة أساســية
عاما للقيم الديمقراطية تتعرض
جوهرها أن أنظمة الحكم الديمقراطي التي ال تبدي
ً دعما
ً
 المواقف الديمقراطية غال ًبا بأنها داعمة للحريات السياســية/ تُعرّف القيم.للتــآكل والتراجع
 ويمكن. إلى جانب الضمانات المؤسسية التي تكفلها،والمدنية للجميع من دون استثناء
مهما من القيــم الديمقراطية؛ لذلك نتســاءل إن كانت اآلراء
جزءا
ً
ً اعتبــار دعــم حقوق المــرأة
بشــأن المســاواة بيــن الجنســين تســاعدنا فــي التنبــؤ بالميــول الديمقراطيــة أو المناهضــة
 هل يمكن للمرء ادعاء:أساســا إلى اإلجابة عن الســؤال التالي
 نحن نســعى.للديمقراطية
ً
 وهو يتبنى وجهات نظر كارهة للنساء ويواصل إقصاءهن؟،اإليمان بالديمقراطية
. القيم الديمقراطية، الرأي العام، حقوق المرأة:كلمات مفتاحية
How do opinions of gender equality affect perceptions of democracy? Much has
been written linking procedural democracy with underlying democratic values;
in essence, the argument is that without a general support for democratic values,
systems of democratic governance may erode and decline. Democratic values/
attitudes are often defined as support for inclusive political and civil freedoms,
as well as the institutional safeguards which guarantee them. Opinions towards
women’s rights can be considered part and parcel of democratic values. Thus, in this
paper, we ask whether opinions of gender equality can help predict democratic, or
anti-democratic, sentiment. Essentially, we seek to address the question: can one
profess a belief in democracy while simultaneously holding misogynistic views and
excluding women?
Keywords: Women’s Rights, Public Opinion, Democratic Values.
*

Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
كيف تؤثر اآلراء بشأن املساواة بني الجنسني يف تصوراتنا املتعلقة
بالدميقراطية؟ لقد كُتب الكثري عن ارتباط الدميقراطية اإلجرائية بقيم
دميقراطية أساسية .والقضية يف جوهرها أن أنظمة الحكم الدميقراطي
دعم عا ًما للقيم الدميقراطية تتعرض للتآكل والرتاجع.
التي ال تبدي ً
تُع ّرف القيم /املواقف الدميقراطية غالبًا بأنها داعمة للحريات
السياسية واملدنية للجميع من دون استثناء ،إىل جانب الضامنات
املؤسسية التي تكفلها((( .ويف املقابل ،عاد ًة ما يسبغ أصحاب املواقف
أو الشخصية "االستبدادية" عىل األمن والنظام قيمة أعىل من
الحريات الفردية .ويتجىل ذلك عمو ًما يف رغبة متعاظمة إلخضاع
اآلخرين ،وال سيام "األقليات أو الجامعات غري التقليدية"(((.
ميكن اعتبار النساء "جامعة غري تقليدية" ،ال سيام أنهن أُقصني تاريخيًا
عن السلطة .وهذا هو حال منطقتنا عىل وجه الخصوص .وقد شهد
العامل العريب يف الفرتة األخرية ،أيضً ا ،اضطرابات مناهضة للدميقراطية؛
بعضها بتأييد شعبي (مثل االنقالب العسكري عىل الرئيس محمد مريس
يف مرص) .ولذلك نتساءل إن كانت اآلراء بشأن املساواة بني الجنسني
تساعدنا يف التنبؤ بامليول الدميقراطية أو املناهضة للدميقراطية .نحن
أساسا إىل اإلجابة عن السؤال التايل :هل ميكن للمرء ادعاء اإلميان
نسعى ً
بالدميقراطية ،وهو يتبنى وجهات نظر كارهة للنساء ويواصل إقصاءهن؟

البيانات
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أول هل يؤيد املستجيبون
بخصوص املشاركة السياسية للنساء ،نسأل ً
وصول امرأة إىل منصب رئاسة الوزراء أو رئاسة البلد .لهذا السؤال
أربع إجابات تراوح بني (" )1أؤيد بشدة" و( )4كونه "ال أؤيد إطالقًا".
وملعرفة إن كان الجواب عن هذا السؤال يتأثر بامليل العام نحو
الدميقراطية ،نسأل املستجيبني إن كانوا يؤيدون العبارة "قد تكون
للنظام الدميقراطي مشكالته لكنه أفضل من غريه" .وقد أُعطي
املوافقون الدرجة  ،1والرافضون الدرجة .0
ٍ
بعدئذ الرتابط البسيط بني درجات هذين السؤالني ،باستخدام
درسنا
بيانات من الفرتة  .2018-2011ف ُوجِد أ ّن السؤالني مرتابطان ترابطًا
ضئيل ( .)0.045-ويعني ذلك أنه كلام ازدادت املعارضة أل ْن
سلب ًيا ً
تصبح امرأة رئيس َة وزراء ،تضاءل إىل ٍ
حد ما تأييد الدميقراطية
(كأفضل خيار ممكن).
يظهر تحليل االنحدار البسيط العالقة نفسها أيضً ا .فنحن نستخدم
تحليل انحدار للقيم ذات املخرجات الثنائية Logistic Regression؛
حيث إن املتغري التابع ("الدميقراطية هي األفضل") هو متغري ثنايئ،
مع  0للمعارض و 1للمؤيد .يضاف إىل تحليل االنحدار متغريات
ضابطة قد يكون لها تأثري يف اآلراء بشأن الجندر والدميقراطية،
مثل .وندرج يف هذا النموذج
كاملؤرشات االقتصادية االجتامعية ً
سنة إجراء املسح ،والتمييز بني املدينة والريف ،والنوع االجتامعي،
والفئة العمرية ،واملستوى التعليمي ،ودخل األرسة .ونجد أن تأييد
الدميقراطية مرتبط ارتباطًا قويًا مبعارضة أن تكون امرأة رئيس َة
وزراء :كلام تراجع تأييد أن تكون امرأة رئيس َة وزراء ،فإن تأييد
الدميقراطية يرتاجع.

طرح املؤرش العريب منذ عام  2011مجموعة متنوعة من األسئلة بشأن
مشاركة النساء يف صنع السياسات ،إضاف ًة إىل القضايا االجتامعية،
مثل .كام ناقش مسألة املشاعر نحو الدميقراطية،
كالعنف املنزيل ً
وهي تقاس بطرق متنوعة مثل التساؤل :هل الدميقراطية مالمئة
لتحقيق األمن والسالمة العامة؟ وهل هي متعارضة مع اإلسالم؟
وغري ذلك من الطرق .وبات لدينا يف النهاية مجموعة متنوعة من
املؤرشات الدميوغرافية؛ مثل الفئة العمرية ،واملستوى التعليمي،
والدخل ،والتمييز بني "حرضي" و"ريفي" ،وغريها .وهذه الفئات
الثالث من األسئلة مجتمع ًة تساعدنا يف معالجة السؤال الرئيس ،ويف
الوقت نفسه نحيط مبتغريات مربكة كالحالة االقتصادية االجتامعية.

رش آخ ٍر للمواقف تجاه الدميقراطية من خالل
ميكن قياس مؤ ٍ
السؤال :هل الدميقراطية تتعارض مع اإلسالم؟ وكام هو متوقع،
عندما نحلل العالقة بني هذه املسألة وتأييد أن تكون امرأة
رئيس َة وزراء ،نجد عالقة إيجابية بني معارضة أن تكون امرأة
رئيس َة وزراء وفكرة أن الدميقراطية ال تتوافق مع اإلسالم .وهنا
أيضً ا تكون العالقة إيجابية بدرج ٍة ضعيفة ( ،)0.023بيد أنها يف
االتجاه الصحيح.

1 Ryan Carlin & Mason Moseley, "Good Democrats, Bad Targets:
Democratic Values and Clientelistic Vote Buying," The Journal of Politics,
vol. 77, no. 1 (January 2015), pp. 14-26.
تستخدم هذه املقالة تعريفًا ملواطنني "دميقراطيني" من أجل تحليل دالالت معينة ،باستخدام
أساليب إحصائية.
2 Peter Merrotsy, "Authoritarian Personality," in: Fathali Moghaddam
(ed.), The SAGE Encyclopedia of Political Behavior (Los Angeles: SAGE
Publications, 2017).

يظهر تحليل االنحدار باستخدام املتغريات املذكورة آنفًا العالقة
نفسها؛ إذ يوجد ترابط إيجايب ذو داللة كبرية بني ضعف تأييد
تويل امرأة لرئاسة الوزراء وفكرة أن الدميقراطية غري متوافقة مع
اإلسالم .ويحصل ذلك برصف النظر عن اإلحاطة بالحالة االجتامعية
االقتصادية؛ ما يعني أن العالقة ال ميكن تفسريها مبستوى الدخل ،أو
الجنس ،أو الفئة العمرية ،أو أي متغري مستخدم آخر.
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الجدول ()1
العالقة بني متغري "الدميقراطية هي األفضل" ومعارضة أن تكون امرأة رئيسة وزراء

معارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء
البلد
سنة املسح
حرضي /ريفي
الجنس
الفئة العمرية
املستوى التعليمي
دخل األرسة
حجم العينة (عدد)

النموذج " :1الدميقراطية هي األفضل"
***-0.118
()0.008
-0.003
()0.002
-0.0001
()0.006
***-0.087
()0.018
0.029
()0.018
***0.031
()0.006
***0.019
()0.006
***-0.058
()0.007
79,148

(* )p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

الجدول ()2
العالقة بني متغري "الدميقراطية غري متوافقة مع اإلسالم" ومعارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء

معارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء
البلد
سنة املسح
حرضي /ريفي
الجنس
الفئة العمرية
املستوى التعليمي
دخل األرسة
حجم العينة (عدد)

النموذج " :1الدميقراطية غري متوافقة مع اإلسالم"
***0.051
()0.007
***-0.026
()0.002
**0.015
()0.006
***0.061
()0.018
***-0.077
()0.017
0.005
()0.003
***-0.067
()0.008
***0.029
()0.007
77,715

(* )p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

ددعلالا

102

ربمتبس  /لوليأوليأ

الجدول ()3
العالقة بني متغري "الدميقراطية هي األفضل" ومعارضة حظر العنف املنزيل
النموذج " :1الدميقراطية هي األفضل"
معارضة حظر العنف املنزيل

***-0.941
()0.037

البلد

-0.001
()0.002

سنة االستبيان

***-0.129
()0.022

حرضي /ريفي

0.020
()0.023

الجنس

**0.056
()0.022

الفئة العمرية

***-0.058
()0.003

املستوى التعليمي

**-0.023
()0.010

دخل األرسة

***0.077
()0.009

حجم العينة (عدد)

29,312

(* )p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001

للتحقق من اآلراء بشأن املساواة بني الجنسني من خالل استخدام
مثال مختلف ،نسأل كذلك :هل ينبغي حظر جميع أشكال العنف
املنزيل مبوجب القانون؟ ونعطي الدرجة  1للذين يوافقون بقوة أو
يوافقون ،والدرجة  0للرافضني والرافضني بشدة.

فمثل ،بدلً من السؤال عن الدميقراطية مبارشة ،نطلب
املختلفةً .
رأيهم يف االنتخابات ويف األحزاب السياسية .فنطلب منهم يف سؤال
مثل اختيار العبارة التي يتفقون معها أكرث من بني
االنتخابات ً
العبارتني التاليتني:

ما نجده هو ارتباط سلبي مهم إحصائيًا بني معارضة حظر العنف
املنزيل وفكرة أن الدميقراطية هي األفضل .ومن املثري لالهتامم يف
مهم .وهذا
هذا التحليل أن التمييز عىل أساس "مدينة /ريف" ليس ً
يعني أن السكان من أصول حرضية وريفية عىل السواء يظهرون
هذه الدينامية؛ أي كلام ضعف تأييد حظر العنف املنزيل ،انخفض
تأييد فكرة أن الدميقراطية هي األفضل عند كال الجهتني.

•"يجب أن نقوم باختيار القادة السياسيني يف بلدك من خالل
انتخابات دورية ح ّرة ونزيهة".

أخ ًريا ،لتجنب تحميل كلمة "دميقراطية" أي دالالت قيمية ،سواء
كانت سلبية أو إيجابية ،نقيس بدلً من ذلك ،قبول الناس ملكوناتها

•"مبا أ ّن االنتخابات يف بعض األحيان تقوم بإفراز نتائج س ّيئة،
يجب علينا اعتامد أساليب أخرى الختيار السياسيني يف بلدك".
يُعطى املوافقون عىل العبارة األوىل الدرجة  ،1واملوافقون عىل الثانية
الدرجة  .2ونطلب منهم أيضً ا يف السؤال عن األحزاب السياسية
اختيار العبارة التي يتفقون معها أكرث من بني العبارتني التاليتني:
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•تعمل األحزاب السياسية عىل خلق حالة انقسام وارتباك؛ ومن
ث ّم فإنه ليس من الرضوري أن يكون هنالك العديد من األحزاب
السياسية يف بلدك".
•"هنالك حاجة رضوريــة إىل العديد من األح ـزاب السياسية
لضامن وجود خيارات متعددة وفعلية للمواطنني من أجل
اختيار من يحكمهم".
هنا ،أيضً ا ،يُعطى املوافقون عىل العبارة األوىل الدرجة  ،1واملوافقون
عىل الثانية الدرجة .2

نحلل املتغري املتعلق بفكرة تويل امرأة رئاسة الوزارة مع متغريات
مستقلة تخص مكونات الدميقراطية املرشوحة آنفًا (أي االنتخابات ،أو
األحزاب السياسية) ،فنجد أ ّن هناك ارتباطًا إيجاب ًيا بداللة إحصائية بني
معارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء واالنتخابات .واألمر نفسه صحيح
يف العالقة بني معارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء واألحزاب السياسية.
هذا يعني أن اتجاهات التقييم املبارش للدميقراطية ليست دقيقة
فحسب ،بل إن األشخاص الذين يحملون وجهات نظر معادية للنساء
أساسا .ومن املرجح أن يكون لديهم
هم معادون ،أيضً ا ،للدميقراطية ً
مشكلة مع مفهوم االنتخابات ،وكذلك مع وجود أحزاب سياسية.

الجدول ()4
العالقة بني الرأي نحو مكونات الدميقراطية ومعارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء
النموذج  :1انتخابات

النموذج  :2أحزاب سياسية

معارضة أن تكون امرأة رئيس َة وزراء

***0.057
()0.009

***0.039
()0.008

البلد

***-0.036
()0.002

***0.032
()0.002

سنة املسح

***0.050
()0.012

***0.053
()0.0109

حرضي /ريفي

*-0.039
()0.021

***0.087
()0.0185

الجنس

***0.060
()0.198

***0.063
()0.0178

الفئة العمرية

**-0.017
()0.007

-0.004
()0.006

املستوى التعليمي

***-0.074
()0.010

***-0.044
()0.009

دخل األرسة

***0.045
()0.008

0.005
()0.007

حجم العينة (عدد)

48,634

48,634

(* )p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
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خاتمة
يف املحصلة ،تبني هذه املعطيات أن وجهات النظر املعادية للنساء
غال ًبا ما تنطوي ،أيضً ا ،عىل ميول معادية للدميقراطية .وهذا منطقي
بالنظر إىل كيفية فهمنا للقيم الدميقراطية ،أي تأييد الحريات السياسية
فضل عن الضامنات املؤسسية
واملدنية للجميع من دون استثناءً ،
التي تكفل ذلك .فمن املرجح أال يوافق أصحاب امليول االستبدادية
عىل هذه الحريات ،وأن يكون لهم رأي سلبي يف ما يتعلق باألقليات
أو الجامعات غري التقليدية /غري السائدة .وتأكد ذلك يف بيانات
املؤرش العريب املرشوحة آنفًا ،حتى عند دراسة العوامل االجتامعية
واالقتصادية .رغم أننا قد نتوقع بعض التنافر املعريف بشأن هذا
املوضوع (أي إن الناس رمبا ي ّدعون إميانهم بالدميقراطية ،ويف الوقت
نفسه يحملون وجهات نظر معادية للنساء) ،والبيانات يف الواقع
واضحة متا ًما بهذا الخصوص .وكل املتغريات التي درسناها كانت ذات
داللة إحصائية كبرية أيضً ا.
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طب ًعا ،هناك حاجة إىل مزيد من العمل لتوضيح اآلليات السببية
وراء هذا االرتباط .لكن يف الوقت الحايل ،تشري هذه البيانات إىل أنه
من غري املحتمل ،بالفعل ،أن ي ّدعي شخص إميانه بالقيم الدميقراطية
ويحمل يف الوقت نفسه وجهات نظر معادية للنساء .وهذا األمر
ليس صحي ًحا من ناحية التناقض املعريف الذي ينطوي عليه مثل هذا
االعتقاد فحسب ،بل تؤكده استطالعات الرأي العام أيضً ا.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

يرصــد هــذا التقريــر أبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي فــي المــدة
 1تموز /يوليو  31 -آب /أغسطس 2018
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, Yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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 2018/7/8لقي ستة من أفراد الحرس الوطني التونيس مرصعهم ،يف
هجوم إرهايب غرب البالد قرب الحدود مع الجزائر ،عن طريق كمني
نصبته مجموعة مسلّحة قرب الطريق الرابطة بني محمية الفائجة
ومنطقة الرصيا يف غار الدماء ألعوان حرس كانوا يف دورية عىل منت
عربتني رباعيتَي الدفع ،برمي قنبلة يدوية عىل السيارة األمنية األوىل،
وحصول مواجهات بعد ذلك باألسلحة النارية.
(رويرتز)2018/7/8 ،

 2018 /7/11أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف ليبيا أنها تسلمت
موانئ النفط األربعة يف رشق البالد من قوات اللواء املتقاعد خليفة
حفرت ،الذي كان قد وضع رشوطًا إلعادة املوانئ إىل إدارة املؤسسة
الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دوليًا
يف طرابلس ،ومنها رشط متويل قواته من امليزانية العامة للدولة .غري
دول غربية عدة ضغطت عليه ،وطالبته بتسليم املوانئ من دون
أن ً
قيد أو رشط ،وأكدت رفضها أي محاولة لتصدير النفط الليبي أو
تهريبه من غري طريق املؤسسة الوطنية للنفط.
(الجزيرة نت)2018/7/11 ،

 2018/7/15عرف جنوب العراق ،تحدي ًدا البرصة والنجف وواسط
وميسان وذي قار وبلدات أخرى ،حركية احتجاجية ،اعتربت األعنف
من نوعها منذ االحتالل األمرييك للعراق ،أشعلت فتيلها قضية رشاء
املياه العذبة ،والتي باتت أحد األعباء الرئيسة التي تضاف إىل انعدام
الكهرباء ،والبطالة ،وارتفاع نسبة الفقر ،وتاليش الخدمات الرئيسة.
وخلت التظاهرات من أي شعارات طائفية أو دينية ،كام أنّها شهدت
ترديد شعارات مناوئة إليران ،بحسب مقاطع فيديو نرشها ناشطون
عىل مواقع التواصل االجتامعي.
(العريب الجديد)2018/7/15 ،

 2018/7/16طالبت حركة النهضة التونسية رئيس الحكومة ،يوسف
الشاهد ،بعدم الرتشح لالنتخابات الرئاسية يف  .2019كام طالبت
الحركة ( 68نائ ًبا من أصل  217نائ ًبا) حكومة الشاهد بتنفيذ
اإلصالحات االقتصادية التي ت ّم التوافق عليها يف وثيقة "قرطاج
( "2التي حددت الربنامج السيايس واالقتصادي واالجتامعي للبالد
خالل الفرتة املقبلة) .وجاء ذلك يف بيان للمكتب السيايس للحركة
إثر اجتامعه يف  16متوز /يوليو  ،2018ونرش عىل املوقع اإللكرتوين
للحركة .كام طالبته بإضفاء مزيد من النجاعة عىل العمل الحكومي،
وذلك عرب الترسيع يف إنجاز التعديل الوزاري ،وخاصة سد الشغورات
الحكومية القامئة.
(وكالة أنباء األناضول)2018/7/17 ،

 2018/7/23أعــرب أعضاء مجلس األمــن الـ  15عن أملهم يف
تأليف حكومة يف لبنان رسي ًعا ،وذلك خالل اجتامع مغلق عقد،
يف  23متوز /يوليو  ،2018وبحثوا خالله أيضً ا تجديد مهمة حفظ

السالم يف هذا البلد .وقد كلف الرئيس اللبناين ميشال عون ،يف
 24أيار /مايو  ،2018رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة،
غري أن مهمته تواجه عراقيل ،عىل رأسها الرصاع بني الكتل السياسية
عىل الحقائب الوزارية يف الوقت الذي ال ميكن تأليف حكومة من
دون توافق القوى السياسية الكربى ،يف مهمة صعبة تحتاج يف بعض
األحيان أشه ًرا عدة .واتهم األمني العام ملنظمة األمم املتحدة أنطونيو
غوترييش حزب الله اللبناين بـ "تقويض" قدرة حكومة لبنان عىل
مامرسة سيادتها وسلطتها.
(الجزيرة نت)2018/7/24 ،

 2018/7/26بدعوة من الحكومة السوريةُ ،عقد اجتامع بني ٍ
وفد
من مجلس سوريا الدميقراطية والحكومة السورية يف دمشق ،يف
 26متوز /يوليو  .2018وكان الهدف من هذا اللقاء وضع األُسس
التي متهد لحوار ٍ
ات أوسع وأشمل ،ولحل كل املشكالت العالقة وحل
األزمة السورية عىل مختلف الصعد .كانت قد سبقت هذه اللقاءات
حــواراتٌ متهيدية يف مدينة الطبقة بني اللجان الفرعية للطرفني،
ناقشت القضايا الخدمية .أسفر هذا االجتامع عن اتخاذ قرارات
بتشكيل لجانٍ  ،يف مختلف املستويات ،لتطوير الحوار واملفاوضات،
وصول إىل وضع نهاي ٍة للعنف والحرب التي أنهكت الشعب واملجتمع
ً
السوري ،ورسمِ خريطة طريق تقود إىل سورية دميقراطية المركزية.
(موقع مجلس سوريا الدميوقراطية)2018/7/28 ،

 2018/7/29نظم املئات من سكان والية الجلفة وسط الجزائر وقفة
احتجاجية يف  29متوز /يوليو  ،2018نددوا فيها مبا وصفوه بـ "سياسة
التمييز" تجاه واليتهم وحرمانها من التنمية ،مطالبني برحيل الوايل.
وخالل األيام املاضية ،شهدت ثالث واليات جزائرية ،هي ورقلة وبشار
والجلفة ،عد ًدا من االحتجاجات والوقفات السلمية ،اشرتكت يف
إدانتها السلطات املحلية ،ومطالبتها بعدم رصف األموال العامة عىل
نشاطات يراها املحتجون غري نافعة .كام طالب املتظاهرون باملزيد
من العدالة يف توزيع الخدمات الحكومية مثل اإلسكان الحكومي.
(موقع قناة الح ّرة)2018/7/29 ،

 2018/7/31أدى الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية املرصية،
حنفي عيل جبايل ،اليمني الدستورية أمام الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس .وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد
وافقت باإلجامع ،يف  23حزيران /يونيو  ،2018عىل اختيار النائب
رئيسا للمحكمة
األول لرئيس املحكمة الدستورية العليا جبايل ً
الدستورية العليا ،خلفًا لعبد الوهاب عبد الرازق حسن .ونرشت
الجريدة الرسمية املرصية قرار الرئيس املرصي ،بشأن تعيني الرئيس
الجديد للمحكمة.
(الهيئة العا ّمة لالستعالمات /مرص)2018/7/31 ،
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 2018/8/1أعفى امللك املغريب امللك محمد السادس وزير االقتصاد
واملالية محمد بوسعيد من مهامته؛ كام نقلت وكالة األنباء املغربية
الرسمية عن الديوان املليك ،يف  1آب /أغسطس  .2018وجاء يف بيان
الديوان املليك أن هذا القرار يأيت "يف إطار تفعيل مبدأ ربط املسؤولية
باملحاسبة ،الذي يحرص جاللة امللك أن يطبق عىل جميع املسؤولني
مهام بلغت درجاتهم ،وكيف ما كانت انتامءاتهم" .وأوضح البيان
أن هذا القرار "اتخذ طبقًا ألحكام الفصل  47من الدستور ،وبعد
استشارة رئيس الحكومة".
(موقع قناة الح ّرة)2018/8/1 ،

تصديق ،من جهة أعضاء الجمع العام الوطني
 2018/8/5ت ّم
ٌ
السادس لحركة التوحيد واإلصالح ،الذراع الدعوية لحزب العدالة
والتنمية ،ملحمد عليلو منسقًا ملجلس شورى الحركة وأعضاء
املكتب التنفيذي الجديد ،البالغ عددهم  11عض ًوا ،باقرتاح من
رئيسها املنتخب عبد الرحامن شيخي .وقد بدت الالئحة خالية من
أسامء قيادات حزب العدالة والتنمية ووزرائه ،بعد أن كان املكتب
التنفيذي السابق يضم وزيرين يف حكومة العثامين .وتأيت هذه
الخطوة لتؤكد توجه الحركة نحو تعميق مزيد التاميز عن الحزب،
واالبتعاد عن السياسة مبعناها الحزيب الضيق ،والسعي وراء
تأكيد الهوية الدعوية والرتبوية واإلصالحية للحركة يف محيطها،
وذلك بحسب ما أكده رئيسها يف الجلسة االفتتاحية للجمع العام
الوطني السادس.
(الرشق األوسط)2018/8/6 ،

 2018/8/6تثري حمالت القمع املستمرة للناشطني الحقوقيني
والسياسيني يف اململكة السعودية ضغوطًا دولية متزايدة عىل
الرياض يك تشمل "سياسة االنفتاح"  -التي يتبناها ويل العهد محمد
بن سلامن  -حقوق اإلنسان واملعارضة السياسية .ويف أحدث املواقف
العاملية بهذا الشأن ،قالت منظمة العفو الدولية( أمنستي) إنه يتعني
عىل املجتمع الدويل الضغط عىل السلطات السعودية لوضع حد
لعمليات القمع واستهداف الناشطني املدافعني عن حقوق اإلنسان.
وأضافت أمنستي يف بيان أن السلطات السعودية بدلً من أن
تعتمد إصالحات يف مجال حقوق اإلنسان ،اختارت التصعيد يف حق
الناشطني الحقوقيني ،من خالل إجراءات عقابية يف وجه االنتقادات
املوجهة إليها.
(الجزيرة نت)2018/8/6 ،

 2018/8/9أجاز مجلس شورى حزب املؤمتر الوطني الحاكم يف
السودان تعديل نظامه األسايس ،عىل نحو يسمح برتشيح الرئيس عمر
البشري يف االنتخابات الرئاسية عن الحزب يف  .2020ويتطلب ترشيح
البشري لوالية رئاسية جديدة ،إضاف ًة إىل إجراء تعديل يف النظام
تعديل دستوريًا يسمح له بالرتشح يف االنتخابات
ً
األسايس للحزب،

الرئاسية املقبلة .تأيت هذه الخطوة يف الوقت الذي يُعلن البشري مرا ًرا
عدم نيته الرتشح يف االنتخابات املقبلة.
(الجزيرة نت)2018/8/10 ،

 2018/8/12قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مرصية
قضت ،يف  12آب /أغسطس  ،2018مبعاقبة محمد بديع املرشد
العام لجامعة اإلخوان املسلمني وأربعة آخرين بالسجن املؤبد،
يف إعادة محاكمتهم يف قضية تتعلق باالحتجاجات العنيفة التي
تلت عزل الرئيس السابق محمد مريس عام  .2013وقد وجهت
النيابة العامة للمتهمني عدة اتهامات من بينها التحريض عىل
ارتكاب العنف واإلرهــاب والقتل العمد ،والــروع يف القتل،
وتأليف عصابة ملهاجمة املواطنني ،ومقاومة السلطات ،وإمدادها
باألموال واألسلحة ،والتجمهر واستعراض القوة ،وحيازة أسلحة،
وإتالف ممتلكات.
(رويرتز)2018/8/12 ،

 2018/8/13اقــرح الرئيس التونيس تغيري ما يعرف بـ "مجلة
األحوال الشخصية" يف تونس ،وذلك يف إطار مرشوع قرار يهدف إىل
تحقيق املساواة يف املرياث بني الرجل واملرأة ،مش ًريا إىل أن املرجع
األول لدولة مدنية مثل تونس يجب أن يكون الدستور ال الدين
والقرآن ،وذلك خالل كلمة ألقاها مبناسبة االحتفال بعيد املرأة يف
 13آب /أغسطس  .2018يف حني أكد القيادي يف حركة النهضة،
عبد الكريم الهاروين ،أن االحتكام إىل الرشع فيام يتعلق باملواريث
لشعب مسلم هو األصل ،وأشار إىل أنه يجب البحث عن استثناء ملن
ال يرغب يف اتباع األحكام اإلسالمية وليس العكس .ولفت إىل أن دور
الدولة هو أن تحمي تعاليم اإلسالم.
(يس إن إن بالعربية)2018/8/14 ،

 2018/8/14دعت جامعة اإلخوان املسلمني إىل إخراج مرص مام
وصفته بـ "النفق املظلم" ،وذلك يف الذكرى الخامسة لفض اعتصا َمي
"حرصا منا عىل أن
"رابعة" و"النهضة" .وقالت الجامعة ،يف بيان لها:
ً
نحيا جمي ًعا تحت سامء وطن يسع الجميع ،تحت مظلة القانون
والدستور ،نناشد الجميع وندعوه إىل حوار وطني مجتمعي شامل
يف مناخ صحي يسمح بتحقيق البنود السابقة ،حتى ميكن استعادة
اللحمة الوطنية واالنطالق نحو وطن واحد لشعب واحد" ،وفقًا ملا
نقله موقع "الحرية والعدالة" ،التابع لإلخوان املسلمني .كام دعت
الجامعة كل القوى الفاعلة يف املجتمع املرصي إىل مراجعة مسرية
املرحلة املاضية بكل تجرد وشفافية ،وبكل حياد وموضوعية ،بعي ًدا
عن الرتاشق والتشفي وتصفية الخالفات أو التنصل من املسؤولية
وإلقاء التهم جزافًا.
(يس إن إن بالعربية)2018/8/14 ،
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 2018/8/17أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ،بصفته
القائد األعىل للقوات املسلحة ووزير الدفاع ،سلسلة من التغيريات
داخل املؤسسة العسكرية ،مست قائ َدي ناحيتني عسكريتني .وقد
شملت اإلقاالت قائد الناحية العسكرية األوىل بالبليدة اللواء ،لحبيب
شنتوف ،الذي جرى استخالفه باللواء عيل سيدان .وكذا قائد الناحية
العسكرية الثانية بوهران اللواء ،سعيد باي ،حيث تم إنهاء مهامته
وتعيني اللواء مفتاح صواب خلفًا له.
(النهار الجزائرية)2018/8/18 ،

 2018/8/16طالبت لجنة خرباء منظمة األمم املتحدة يف مجال
حقوق اإلنسان بإطالق رساح الناشط البحريني نبيل رجب،
واتهمت املنامة بخنق أصوات املعارضني عرب الزج بهم يف املعتقالت.
ووفق بيان رسمي أصدرته اللجنة ،يف  16آب /أغسطس  ،2018فإن
رجب كان ميارس حقه يف التعبري ،وعىل السلطات أن تطلق رساحه
عىل الفور وأن تعوضه عن فرتة الحبس .وبحسب هؤالء الخرباء ،فإن
أحكام قانون العقوبات يف البحرين غامضة وفضفاضة؛ ما يؤدي إىل
معاقبة الناس عىل مامرسة حقوقهم مبوجب القانون .وجاء يف البيان
أن رجب تعرض لالضطهاد؛ مبا يف ذلك الحرمان من حريته لعدة
سنوات ،وأنه ليس هناك تفسري لذلك سوى أنه ميارس حقه يف التعبري
عن رأيه وقناعاته.
(الجزيرة نت)2018/8/17 ،

 2018/8/19قال املتحدث الرسمي باسم املحكمة االتحادية العراقية
العليا إياس الساموك إن املحكمة ص ّدقت النتائج النهائية لالنتخابات
الربملانية .وأضاف أنها اجتمعت ،يف  19آب /أغسطس  ،2018بحضور
كامل أعضائها ،ونظرت يف طلب التصديق عىل النتائج النهائية
النتخابات مجلس النواب العراقي ،مبي ًنا أن املحكمة دققت يف
األسامء الواردة من املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات واالعرتاضات
عىل بعضها ،وصدر قرار التصديق باتفاق اآلراء .واملصادقة تجعل
النتائج رسمية؛ األمر الذي يتطلب اجتامع النواب وانتخاب رئيس
للربملان ثم رئيس للبالد ورئيس وزراء ومجلس وزراء.
(الجزيرة نت)2018/8/19 ،

 2018 /8/19أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قانون
"مكافحة جرائم تقنية املعلومات" الــذي يتيح حجب املواقع
والصفحات اإللكرتونية التي تبث أخبا ًرا تعتربها الدولة كاذبة أو
تنتهك القيم املرصية ،وسط انتقادات من منظامت حقوقية وجهات
إعالمية .ويشرتط القانون اتباع جميع املواقع اإللكرتونية إجراءات
معينة لحصولها عىل ترخيص البث من الجهاز القومي لالتصاالت.
كام يعاقب القانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر ،وبغرامة
ال تقل عن خمسني ألف جنيه ،املسؤولني عن املواقع والصفحات
"املعادية" .وتعترب منظامت حقوقية وجهات إعالمية هذا القانون

مبنزلة إعالن حرب عىل املواقع اإللكرتونية وصفحات مواقع التواصل
االجتامعي املعارضة لسياسات الدولة ،ملا فيه من وسائل ترشيعية
تسمح بالتنكيل بها.
(الجزيرة نت)2018/8/19 ،

 2018/8/23اعتقلت السلطات املرصية ،يف  23آب /أغسطس ،2018
ثالث شخصيات بارزة من املعارضة؛ من بينهم الدبلومايس السابق
معصوم مرزوق الذي دعا إىل إجراء استفتاء عىل "استمرار نظام
الحكم الحايل" يف مرص .والرجالن اآلخران هام رائد سالمة ،العضو
البارز يف حزب تيار الكرامة ،واألكادميي يحيى القزاز الذي دعا يف
اآلونة األخرية إىل رحيل السييس يف صفحته عىل "فيسبوك" التي
كتب فيها "املقاومة هي الحل" .وقبل إعادة انتخاب السييس ،يف
آذار /مارس  ،2018يف انتخابات كان هو املرشح الوحيد الحقيقي
فيها ،انسحب منافسون له من السباق أو سجنوا معللني ذلك
بالرتهيب .كام احتجزت قوات األمن عد ًدا من الصحافيني واملنتقدين
عىل اإلنرتنت يف أيار /مايو .2018
(رويرتز)2018/8/23 ،

 2018/8/24كشفت نتائج املسح الوطني ،حول نظرة املواطن إىل
األمن والحريات والحوكمة املحلية لسنة  ،2017الذي نرشه معهد
اإلحصاء عىل موقعه الرسمي ،يف  24آب /أغسطس  ،2018أ ّن 72.5
يف املئة من التونسيني غري راضني عن املسار الدميقراطي ببالدهم.
وأن  76يف املئة منهم من الفئة العمرية  29-18سنة ،مقابل نسبة
عدم رىض تقدر بنحو  65يف املئة بالنسبة إىل الفئة العمرية 60
سنة فأكرث.
(بوابة اإلذاعة التونسية)2018/8/28 ،

 2018/8/29أثارت مطالبة ناشطني يف الحزب الحاكم يف موريتانيا
للرئيس محمد ولد عبد العزيز ،خالل الحمالت االنتخابية ،بالرتشح
لفرتة رئاسية ثالثة ،ردود فعل غاضبة من املعارضة؛ حيث اتهمت
الرئيس الذي يحكم منذ  ،2009بالتحضري لوالية رئاسية غري قانونية،
ودعت إىل التصدي ملا سمته مخططات البقاء يف السلطة .وترى
املعارضة أن اعتقال السلطات عد ًدا من املرشحني املعارضني ،من
بينهم السيناتور السابق محمد ولد غدة ،قبيل االنتخابات ،يُع ّد
استهدافًا سياسيًا لها من جانب النظام الحاكم الذي يسيطر عليه
حزب االتحاد من أجل الجمهورية.
(الجزيرة نت)2018/8/29 ،

 2018/8/30أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،مستشار
األمن الوطني ،رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فيصل الفياض،
من منصبه .وتُعزى هذه اإلقالة إىل انخراطه يف العمل السيايس
والحزيب ورغبته يف التصدي للشؤون السياسية؛ وهذا يتعارض مع
املهامت األمنية الحساسة التي يتوالها .وقد استندت إىل الدستور
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العراقي الذي نص عىل حيادية األجهزة األمنية واالستخبارية،
وقانونية هيئة الحشد الشعبي التي متنع استغالل املناصب األمنية
يف نشاطات حزبية.
(عريب )2018/8/30 ،21

 2018/8/30التقى الرئيس التونيس الباجي قايد السبيس ،يف
 30آب /أغسطس  ،2018وف ًدا من الكونغرس األمرييك عن "لجنة
الرشاكة من أجل الدميقراطية" يتقدمهم النائب بيل فلورس .وقد
هدفت الزيارة إىل تأكيد حرص الواليات املتحدة األمريكية عىل
مواصلة دعم التجربة الدميقراطية الرائدة لتونس ،والتزام الوقوف
إىل جانبها ملواصلة تركيز املؤسسات الدميقراطية ،وكذلك ملواجهة
التحديات االقتصادية واألمنية.
(التلفزة التونسية)2018/8/30 ،

 2018/8/31شهدت معظم مناطق ريفي إدلــب وحلب ،يف
 31آب /أغسطس  ،2018مظاهرات حاشدة ،تندي ًدا بالحملة
العسكرية التي يــروج لها النظام وروسيا عىل محافظة إدلب
وترصيحات املبعوث األممي إىل سوريا ستيفان دي ميستورا .شملت
أكرث من  30مدينة وقرية يف أرياف إدلب وحلب وحامة بعد صالة
الجمعة ،شهد بعضها مشاركة اآلالف من األهايل .وتوزعت املظاهرات
عىل مدن أبرزها" :إدلب املدينة ،خان شيخون ،معرة النعامن ،الدانا،
رسمدا ،حارم ،سلقني ،عزمارين ،دركوش ،جرس الشغور ،رساقب،
أريحا ،جرجناز ،الهبيط ،الغدفة ،معرشورين ،كفروما ،التح ،معرة
مرصين ،كفرنبل ،معرة الشلف ،كفرعويد ،بنش" ،وغريها من البلدات
التابعة لريف إدلب.
(السورية نت)2018/8/31 ،
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ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
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كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
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 2018/7/1قام رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،السفري
محمد إسامعيل العامدي ،بتوزيع منحة إغاثية ألهايل القطاع شملت
 2.5مليون دوالر للطلبة ،و 2.5مليون دوالر من املستلزمات الطبية
التي تم تقدميها لوزارة الصحة يف غزة.

سنويًا  350مليون يورو لدعم الحكومة الفلسطينية ووكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) ومشاريع
متعددة لدعم الفلسطينيني يف كل املناطق سواء القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة".

 2018/7/2أقرت املحكمة العليا اإلرسائيلية إقامة مديرية خاصة
تابعة ملا يسمى مجلس إدارة "دائرة أرايض إرسائيل" التي ت ُعنى
بالبناء لليهود فقط ،وبررت القرار بالقول إن "إقامة مديرية من هذا
القبيل للبناء لليهود فقط ،ال يشكل انتهاكًا للحق يف املساواة وحق
املواطنني يف العيش بكرامة" .وعربت جهات فلسطينية عديدة عن أن
القرار يرشعن التمييز ضد العرب.

 2018/7/10قال الناطق باسم جيش االحتالل اإلرسائييل إنه قُرر
إغالق معرب كرم أبو سامل التجاري مع قطاع غزة ،ر ًدا عىل الحرائق التي
تندلع يف غالف غزة؛ بسبب الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان
قائل" :مينع عمليات االسترياد والتصدير لقطاع
من القطاع .وأضاف ً
غزة ،ويجري تقليص مساحة الصيد من تسعة أميال إىل ستة أميال".

(الرشق القطرية)2018/7/1 ،

(القدس العريب)2018/7/2 ،

 2018/7/3ص ّدق الكنيست اإلرسائييل مرشوع قانون يسمح باقتطاع
جزء من عائدات الرضائب الفلسطينية بالقيمة نفسها التي تدفعها
السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء واألرسى يف سجون إرسائيل،
واعتربت السلطة الفلسطينية القرار "إعالن حرب" عليها.
(الجزيرة نت)2018/7/3 ،

 2018/7/5ق ّدم عض َوا الكنيست العربيان حنني زعبي وجامل
زحالقة ،من حزب "بلد" ،مرشوع قانون لفرض رقابة دولية عىل
املفاعل النووي اإلرسائييل يف دميونا جنوب "إرسائيل" ،وطالبا بتوقيع
املواثيق الدولية الداعية ملنع انتشار األسلحة النووية" ،ألنها تشكل
خط ًرا كب ًريا عىل البرش ،واستمرار االحتفاظ به قد يسبب للمنطقة
كلها مخاطر جمة ،ألنها مكشوفة أمام هزات أرضية كبرية".
(عريب )2018/7/5 ،21

 2018/7/6رصح الناطق باسم االتحاد األورويب بأن عمليات الهدم
التي تنفذها إرسائيل يف املناطق البدوية "أبو النوار ،والخان األحمر"،
والبناء االستيطاين يف املنطقة ذاتها ،يهدد حل الدولتني للحياة،
ويقوض املساعي لتحقيق السالم الدائم .وأضاف أن الهدم يف املنطقة
حاسم بالنسبة إىل الدولة الفلسطينية املستقبلية.
رصا
ً
"ج" ،يعترب عن ً
(الحياة الجديدة)2018/7/6 ،

 2018/7/6أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص
االحتالل ،وإصابة  146آخرين بجروح مختلفة ،خالل املشاركة يف
مسريات العودة عىل الحدود الرشقية لقطاع غزة؛ وذلك يف الجمعة
 15التي اتخذت اسم "جمعة موحدون من أجل إسقاط صفقة القرن
وكرس الحصار".
(الجزيرة نت)2018/7/6 ،

 2018/7/8أكد شادي عثامن ،مسؤول اإلعالم واالتصال باملفوضية
األوروبية يف القدس ،مواصلة االتحاد األورويب دعمه املايل للسلطة
الفلسطينية من دون أي خفض .وأضاف أن "االتحاد األورويب يقدم

(شبكة أجيال اإلذاعية)2018/7/8 ،

(القدس العريب)2018/7/10 ،

 2018/7/11أعلن الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،عن تقديم
مساعدات بقيمة  100مليون يوان صيني لدعم التنمية يف فلسطني،
وتحسني الوضع املعييش للشعب الفلسطيني وتخفيف األزمة
اإلنسانية ،إضافة إىل املساعدات اإلنسانية العاجلة التي ستقدمها
الصني خالل األيام املقبلة .كام قررت القيادة الصينية زيادة حجم
التربعات التي تقدمها لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) .ودعا الرئيس الصيني إىل
رضورة العمل املشرتك من أجل إنقاذ الوضع املتدهور يف املنطقة،
من خالل إطالق مؤمتر دويل جديد للسالم قائم عىل القانون الدويل
وقرارات الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية.
(األيام)2018/7/11 ،

 2018/7/11اعرتضت البحرية اإلرسائيلية "سفينة الحرية  "2التي
انطلقت من ميناء مدينة غزة إىل أحد املوانئ القربصية ،يف رحلة هي
الثانية من نوعها ،لتدشني خط بحري من أجل كرس الحصار اإلرسائييل
املفروض عىل السكان منذ  12عا ًما ،واعتقلت قوات االحتالل ركابها.
(القدس العريب)2018/7/11 ،

 2018/7/13استدعت وزارة الخارجية اإلرسائيلية ،سفري االتحاد
األورويب لدى تل أبيب ،عامنويل جوفريه ،لتوبيخه؛ وذلك عىل إثر
ترصيحات له ضد محاوالت حكومة االحتالل اإلرسائييل مترير قانون
القومية اليهودية الذي يحتوي بنو ًدا عنرصية ضد الفلسطينيني يف
الداخل الفلسطيني.
(العريب الجديد)2018/7/13 ،

 2018/7/14استشهد الشاب محمد نارص رشاب ( 18عا ًما) والطفل
عثامن رامي حلس ( 15عا ًما) وأصيب  220فلسطينيًا ،خالل قمع
قوات االحتالل اإلرسائييل آالف املتظاهرين يف اليوم املئة ملسرية
العودة وكرس الحصار رشقي قطاع غز ،وقد حملت املسرية اسم
جمعة "الوفاء للخان األحمر".
(عرب )2018/7/14 ،48
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 2018/7/15بوساطة دولية وعربية ،اتفقت املقاومة الفلسطينية
يف قطاع غزة ،واالحتالل اإلرسائييل ،عىل وقف إطالق النار ووقف
الغارات الجوية عىل قطاع غزة .ويأيت هذا االتفاق يف أعقاب رد
املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة عىل قصف لتجمعات مدنية أدت
إىل استشهاد شاب وطفلني.
(سام اإلخبارية)2018/7/15 ،

 2018/7/15شارك العرشات من الفلسطينيني يف تظاهرة تضامن
مع قطاع غزة ،يف مدينة حيفا؛ وذلك نرص ًة لغ ّزة ورفضً ا لعدوان
االحتالل اإلرسائييل الحايل عليها وحصاره لها منذ عام  .2006وتجمع
املتظاهرون يف ساحة األسري يف شارع أبو نواس ،بدعوة من حراك
حيفا ،ورفع املشاركون األعالم الفلسطينية وعدة الفتات.
(عرب )2018/7/15 ،48

 2018/7/16قالت منظمة "بتسيلم" اإلرسائيلية إن املمرضة الشهيدة
رزان النجار ( 20عا ًما) ،التي ارتقت شهيدة أثناء تقديم عالج لجرحى
مسرية العودة رشقي خزاعة ،قُتلت بعد إطالق النار املبارش عليها من
جانب الجيش اإلرسائييل؛ وذلك عكس ادعاء سلطات االحتالل بأنها
أصيبت "بصورة غري مبارشة".
(صدى اإلعالم)2018/7/16 ،

 2018/7/17ص ّدق "الكنيست" اإلرسائييل اقرتاح قانون بادرت إليه
بس ْحب صالحية
وزيرة القضاء اإلرسائيلية ،أييليت شاكيد ،يقيض َ
النظر يف التامسات الفلسطينيني من سكان األرايض املحتلة عام 1967
من املحكمة العليا .وبحسب القانون ،سيكون يف اإلمكان االستئناف
عىل قرارات املحكمة املركزية إىل املحكمة العليا ،ولكن من دون أن
تكون هذه املحكمة الهيئ َة القضائية األوىل التي تناقش التامسات
الفلسطينيني .ومينح هذا القانون املحكم َة املركزية يف القدس صالحي َة
مناقشة القرارات اإلدارية لسلطات االحتالل اإلرسائييل يف الضفة
الغربية يف قضايا التخطيط والبناء ،وتقييد الدخول والخروج من
األرايض الفلسطينية املحتلة عام .1967
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/7/17 ،

 2018/7/19أقر الكنيست اإلرسائييل قانونًا يصف البالد بأنها دولة
يهودية عىل نحو رئيس ،ما أثار غضب األقلية العربية فيها .ويقول
قانون "الدولة القومية" اليهودية إ ّن لليهود حقًا فري ًدا يف تقرير
مصريهم ،كام يجعل من العربية اللغة األساسية للدولة ،مهمشً ا
استخدام العربية التي كانت تُع ّد لغة ثانية يف الدولة .ورد النواب
العرب يف الكنيست اإلرسائييل بغضب ،ووصف بعضهم القانون
بأنه "عنرصي ويؤسس للفصل العنرصي" ،ول َّوح أحدهم ب َعلم أسود،
ومزق آخرون مسودة القانون.
(يب يب يس عريب)2018/7/19 ،

 2018/7/20سقط شهيدان يف قصف إرسائييل جنوب قطاع غزة،
وأصيب شبان فلسطينيون بنريان االحتالل رشقي القطاع مع تجدد
مسريات العودة .وقد انطلقت فعاليات الجمعة السابعة عرشة من
مسريات العودة وكرس الحصار التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا،
ورفعت شعار "لن متر املؤامرة عىل حقوق الالجئني الفلسطينيني"،
يف إشارة إىل أزمة نقص التمويل الدويل لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) .وذكرت
التقارير أن عدد شهداء املسريات ،منذ بدء الحراك الشعبي ،بلغ
 142شهي ًدا.
(الجزيرة نت)2018/7/20 ،

التامسا إىل املحكمة العليا
 2018/7/21ق ّدم ثالثة نواب دروز
ً
اإلرسائيلية ضد قانون القومية ،وقد انضم الثالثة إىل عدة تنظيامت
متثيلية للدروز ،يف أول التامس يجري تقدميه ضد القانون .ويطالب
امللتمسون بإلغاء القانون بأكمله ،أو بعض بنوده ،ومنع نرشه يف كتاب
القوانني ،ألنه يتناقض مع الحقوق األساسية والحقوق الدستورية
للدروز يف إرسائيل ،وألنه سيجعلهم مواطنني من درجة ثانية.
(هآرتس)2018/7/23 ،

 2018/7/24دعت اللجنة املشرتكة للفصائل واللجان الشعبية واتحاد
موظفي وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
يف الرشق األدىن (األونروا) يف وقفتها االحتجاجية ،أمام مقر الوكالة،
إدار َة املؤسسة األممية إىل الرتاجع عن قرارها املتمثل بتقليص
أعداد املوظفني ،واالستغناء عن عدد آخر منهم ،وتحويل آخرين إىل
متعاقدين تنتهي عقودهم يف نهاية عام .2018
(العريب الجديد)2018/7/24 ،

 2018/7/25نفذت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونــروا) قرارها املتمثل بفصل ما
يقارب  1000موظف من برامج الطوارئ لديها ،وأرسلت كتبًا رسمية
تفيد إنهاء خدمات هؤالء املوظفني يف قطاع غزة.
(روسيا اليوم)2018/7/25 ،

 2018/7/27أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني
وإصابة  115آخرين برصاص جيش االحتالل اإلرسائييل ،خالل
مشاركتهم يف الجمعة الثامنة عرشة ملسريات العودة الفلسطينية
التي حملت اسم "أطفالنا الشهداء"؛ وذلك عىل الحدود الرشقية
لقطاع غزة.
(الجزيرة نت)2018/7/27 ،

 2018/7/27أعلن وزير الدفاع اإلرسائييل أفيغدور ليربمان ،بدء
خطة لبناء  400وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنة "آدم" بالضفة
الغربية ،شامل القدس.
(جريدة الغد األردنية)2018/7/27 ،
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 2018/7/29أفرجت سلطات االحتالل اإلرسائيلية ،عن األسرية
الفلسطينية الفتاة عهد التميمي ووالدتها نارميان ،بعد مثانية أشهر
من االعتقال.
(عرب )2018/7/29 ،48

 2018/7/30تو ّجه وفد من حركة حامس عرب معرب رفح إىل القاهرة
يف إطار بحث ملفات املصالحة الفلسطينية .وتتزامن زيارة الوفد مع
وجود وفد من حركة فتح يضم عض َوي اللجنة املركزية عزام األحمد
وحسني الشيخ ،إضافة إىل رئيس جهاز املخابرات العامة ماجد فرج.
(روسيا اليوم)2018/7/30 ،

 2018/8/1قرر وزير األمن اإلرسائييل ،أفيغدور ليربمان ،أنه سيحظر
مرة أخرى نقل الوقود والغاز عرب معرب كرم أبو سامل إىل قطاع غزة،
بسبب استمرار إطالق البالونات الحارقة واالحتكاك عىل السياج،
ويأيت هذا القرار بعد أن قرر ليربمان ،يف األسبوع املايض ،إعادة نقل
الوقود والديزل إىل القطاع ،إثر م ْنع ذلك طوال أسبوعني.
(هآرتس)2018/8/1 ،

 2018/8/2أعربت بعثة االتحاد األورويب يف القدس ورام الله عن
قلقها الشديد إزاء افتتاح مجموعة من املستوطنني مرك ًزا سياحيًا
يف حي بطن الهوى واملدار .ويقع املركز يف القدس الرشقية يف حي
تسكنه نحو  180عائلة فلسطينية أصبح أفرادها مهددين بالطرد
من منازلهم.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/2 ،

 2018/8/3أطلقت الهيئة الوطنية العليا ملسريات العودة وكرس
الحصار عىل الجمعة التاسعة عرشة اسم جمعة "الوفاء للشهيد
محمد طارق دار يوسف" ،وذكرت وزارة الصحة استشهاد مواطن
فلسطيني ،وإصابة  25فلسطين ًيا بجروح مختلفة من جراء قمع
قوات االحتالل اإلرسائييل املشاركني.
(الجزيرة نت)2018/8/3 ،

 2018/8/4تظاهر عرشات اآلالف ،معظمهم من أبناء الطائفة
العربية الدرزية ،يف ساحة رابني مبدينة تل أبيب؛ احتجا ًجا عىل
"قانون القومية" الذي أق ّره الكنيست قبل أسبوعني.
(عرب )2018/8/4 ،48

 2018/8/4للمرة الثانية يف أقل من أسبوع ،اعرتضت البحرية
ُقل ناشطني وترفع العلم السويدي؛ وذلك قبل
اإلرسائيلية سفينة ت ّ
وصولها إىل غزة لكرس الحصار املفروض عىل القطاع منذ .2006
واقتادت قوات االحتالل السفينة إىل ميناء أشدود ،واعتقلت 12
شخصا من خمس جنسيات مختلفة كانوا عىل متنها ،مشرية إىل أنها
ً
كانت تحمل كميات رمزية من املساعدات الطبية.
(فرانس )2018/8/4 ،24

 2018/8/6ذكــرت مــصــادر فلسطينية وثيقة االطـــاع أن قمة
أردنية  -فلسطينية ستُعقد قري ًبا يف عـ ّـان ،يبحث خاللها امللك
عبد الله الثاين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس آخر التطورات
واملستجدات عىل الساحتني الفلسطينية والعربية ،وما يتصل بالقضية
الفلسطينية واالتصاالت السياسية املتعلقة بالشأن الفلسطيني.
(عرب )2018/8/6 ،48

 2018/8/7أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطينيني اثنني
وإصابة عدد آخر بجروح ،من جراء قصف إرسائييل استهدف املنطقة
الحدودية عند مدينة بيت الهيا شامل قطاع غزة.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/7 ،

 2018/8/8ألول مرة يف تاريخ الواليات املتحدة األمريكية ،فازت
رشيدة طليب يف انتخابات الكونغرس األمرييك ،لتكون أول مسلمة
وفلسطينية تتوىل هذا املنصب.
(الخليج أون الين)2018/8/8 ،

 2018/8/9وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إىل الدوحة ،يف
زيارة عمل ،والتقى أمري قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،وأطلعه
عىل آخر املستجدات السياسية عىل صعيد القضية الفلسطينية
واملنطقة ،واملخاطر املحدقة مبدينة القدس املحتلة واملقدسات
املسيحية واإلسالمية ،إضافة إىل آخر التطورات املتعلقة باملصالحة
الوطنية الفلسطينية.
(روسيا اليوم)2018/8/9 ،

 2018/8/10د ّمر االحتالل مقر مؤسسة سعيد املسحال للثقافة
والعلوم بعدة صواريخ أطلقتها طائراته الحربية ،وقد أصيب يف
القصف اإلرسائييل  18مواط ًنا فلسطين ًيا بجروح مختلفة .وعىل أنقاض
مؤسسة سعيد املسحال الثقافية ،توزّع أعضاء فرقة فن ّية فلسطينية
بطريقة عشوائية ،وبدؤوا يرددون كلامت قصيدة "موطني".
(فلسطني اليوم)2018/8/10 ،

 2018/8/10توافد اآلالف ،يوم الجمعة ،للمشاركة يف مسرية العودة
األسبوعية العرشين التي حملت اسم "جمعة الحرية والحياة"؛
وذلك قبل أن يطلق االحتالل الرصاص والغاز املسيل للدموع لتفريق
جموع املتظاهرين ،وقد استشهد فلسطينيان (أحدهام مسعف)،
وأصيب  307منهم برصاص االحتالل اإلرسائييل.
(عرب )2018/8/10 ،48

 2018/8/11شارك عرشات اآلالف يف مظاهرة حاشدة بتل أبيب
ضد "قانون القوميّة" العنرصي .وجاءت املظاهرة ،التي دعت إليها
لجنة املتابعة العليا للجامهري العربية داخل أرايض عام ،1948
وأسمتها "أم املظاهرات" ،تحت شعا َري "فليسقط قانون القومية"
و"نعم للمساواة".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/8/11 ،
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 2018/8/13استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف مقر
الرئاسة مبدينة رام الله ،مجموعة من الناشطني السياسيني الساعني
لتأسيس حـراك سيايس عريب  -يهودي واســع للتأثري يف الحياة
السياسية اإلرسائيلية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/8/13 ،

 2018/8/14وصلت عدة فصائل فلسطينية إىل العاصمة املرصية،
القاهرة ،لبحث ملفات التهدئة واملصالحة" .وبحسب املصدر فإنه
من املقرر أن يغادر اليوم أفراد من حركة املقاومة اإلسالمية( حامس)
ووفــد من حركة الجهاد اإلســامــي ،يتبعهم غ ـ ًدا وف َدا الجبهة
الشعبية والدميقراطية"؛ لالتفاق عىل إجامع فلسطيني بشأن امللفات
املهمة؛ كاملصالحة الوطنية ،والتهدئة مع االحتالل .ومن املقرر أن تُعقد
لقاءات مع قادة املخابرات املرصية لبحث األوضاع امليدانية يف القطاع.
(الجزيرة نت)2018/8/14 ،

 2018/8/16قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،يف كلمته أمام
دورة املجلس املركزي التاسعة والعرشين (دورة الشهيدة رزان النجار،
واالنتقال من السلطة إىل الدولة) يف رام الله" :إننا أول من وقف ضد
صفقة القرن وحاربها ،وسنستمر يف محاربتها حتى إسقاطها" ،وأضاف
قائل إن علينا أن نستمر يف نضالنا ،وأن نقف إىل جانب أهلنا يف الخان
ً
األحمر ،مؤك ًدا ذلك بقوله" :إننا لن نسمح بتمرير مخططات االحتالل
يف الخان األحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنرصي".
(جريدة األيام الفلسطينية)2018/7/16 ،

 2018/8/17استشهد فلسطينيان وأُصيب العرشات باالختناق
وبرصاص الجيش اإلرسائييل رشق قطاع غزة؛ وذلك خالل مشاركتهم يف
مسريات العودة وكرس الحصار ،املتواصلة لألسبوع الـ  21عىل التوايل.
(الجزيرة نت)2018/8/17 ،

 2018/8/17اقرتحت مرص عىل وفد حامس يف القاهرة عقد مفاوضات
شبه مبارشة مع الطرف اإلرسائييل بشأن قضية الجنود األرسى لديها.
وبحسب القناة العربية العارشة فإ ّن وف ًدا أمن ًيا إرسائيل ًيا سيشارك يف
هذه املفاوضات يف القاهرة ،حيث ستتوىل املخابرات املرصية نقل
الرسائل بني الطرفني.
(يورونيوز)2018/8/17 ،

 2018/8/19نرشت القناة العارشة يف التلفزيون اإلرسائييل مقاطع من
محادثة بني الرئيس األمرييك ،دونالد ترامب ،وامللك األردين ،عبد الله
الثاين ،يف واشنطن ،يف  25حزيران /يونيو  .2018ويتضح من املقاطع
يثني ترامب عن إعالن خطّته
املنشورة أن امللك عبد الله حاول أن َ
لتسوية القضية الفلسطينية ،املعروفة باسم "صفقة القرن" .وحذّر امللك
عبد الله ترامب من أن شباب الجيل الفلسطيني الصاعد ال يريدون
حل الدولتني ،بل يريدون دولة واحدة مع مساواة كاملة ،وهذا يعني
ّ
اليهودي .فر ّد عليه ترامب ،ساخ ًرا :هنالك
أن إرسائيل ستفقد طابعها
ّ

منطق يف ما تقوله .إن أصبحت هنالك دولة واحدة ،هذا معناه أ ّن اسم
رئيس الحكومة اإلرسائييل بعد ع ّدة سنوات سيكون "مح ّمد".
(عرب )2018/8/19 ،48

 2018/8/21أكد رئيس املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية
(حــاس) إسامعيل هنية يف خطبة صالة العيد أن رفع الحصار
اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة أصبح "قاب قوسني أو أدىن"
قائل" :بفضل هذه
مع مواصلة املباحثات يف شأن التهدئة .وأضاف ً
طي صفحة هذا
املسريات واملقاومة بتنا قاب قوسني أو أدىن من ّ
الحصار الظامل ،سينتهي هذا الحصار بعز عزيز أو ّ
بذل ذليل".
(الحياة اللندنية)2018/8/21 ،

 2018/8/24أصيب  189فلسطينيًا برصاص االحتالل اإلرسائييل
وباالختناق ،وتم نقل  73منهم إىل املستشفيات ،يف "جمعة الوفاء
للطواقم الطبية واإلعالمية" ،ضمن مسريات العودة وكرس الحصار
عىل الرشيط الحدودي رشق قطاع غزة مع األرايض املحتلة ،وهي
الجمعة الثانية والعرشون من الفعاليات التي انطلقت تزام ًنا مع
ذكرى يوم األرض يف  30آذار /مارس .2018
(العريب الجديد)2018/8/24 ،

 2018/8/25قررت إدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب خصم أزيد
من مئتي مليون دوالر من املساعدات التي كانت تقدمها الواليات
املتحدة للسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو ما
اعتربته السلطة الفلسطينية ابتزازًا أمريك ًيا.
(الجزيرة نت)2018/8/25 ،

 2018/8/28قالت القناة العارشة اإلرسائيلية إ ّن األعضاء العرب
يف الربملان اإلرسائييل املنضوين إىل كتلة "القامئة املشرتكة" يسعون،
بالتنسيق مع السفري الفلسطيني لدى األمم املتحدة رياض منصور،
إىل طرح إدانة إرسائيل بسبب قانون القومية الذي وصفوه بأنه
"يؤسس ألبرتهايد يف إرسائيل".
(جريدة الغد األردنية)2018/8/28 ،

 2018/8/30أكد وزير الخارجية الفلسطيني ،رياض املاليك ،أن الرئيس
محمود عباس سيلقي خطابًا أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة الشهر
املقبل ،وأنه سيعلن  -عىل نحو قاطع  -رفض القيادة الفلسطينية املخطط
األمرييك  -اإلرسائييل لتصفية القضية الفلسطينية عرب صفقة القرن.
(وكالة سبوتنيك)2018/8/30 ،

 2018/8/31أصيب  40مواط ًنا فلسطينيًا بجروح مختلفة من جراء
اعتداء قوات االحتالل اإلرسائييل عىل املشاركني يف مسرية العودة
رشقي قطاع غزة .وتأيت هذه املسرية ضمن الجمعة الثالثة والعرشين
ملسريات العودة وكرس الحصار عىل الرشيط الحدودي رشق قطاع
غزة مع األرايض املحتلة.
(جريدة الغد األردنية)2018/8/31 ،
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أو ًلا :التحديد المتجدد للطائفية
ملاذا يطرح عزمي بشارة إشكالية الطائفة والطائفية عىل بساط
البحث؟ ال شك يف أنه يرى ،بعد األبحاث التي قام بها بشأن الدين
والعلامنية ونرشها يف جزأين ،أن "موضوع الطائفة والطائفية مل
يُبحث عىل نحو ٍ
املتعي ،ومل يُنظِّر علامء
واف عىل مستوى التأريخ
ّ
االجتامع بشأنه عىل نحو ٍ
واف أيضً ا عىل مستوى مناهج البحث
(((
االجتامعي ونظريات العلوم االجتامعية"  ،إضافة إىل تيقُّن بشارة
بغياب عملٍ شاملٍ عن الطائفية يجمع بني املساهمة النظرية والبحث
السوسيولوجي والتاريخ ،يف خضم الرصاعات التي تسود املنطقة
العربية ،وتيقُّنه أيضً ا بغياب محاولة وضع نظرية يف املوضوع ،معت ًربا
أن املنطقة تشكّل مخت ًربا حيًّا لدراسة عىل هذا النحو.

يطرح بشارة عىل بساط البحث أسئلة عن ماه ّية الرصاعات التي
ته ّز املرشق العريب :هل هي دينية ،طبقية أم قومية؟ وما عالقة
الدين بالطائفية؟ وهل الطائفة جامعة أم ِفرقة؟ وما معنى طائفة؟
وهل الطائفية بنية كانت ،يف املايض ،وستبقى يف املستقبل؟ وما صلة
الطائفية االجتامعية بالطائفية السياسية؟
لكن بشارة يعود ويؤكد أن املوضوع الرئيس هو كيفية تشكيل
الطائفية طوائف دينية معارصة؟ ويرى أنها كيانات متخ ّيلة يف
الحقيقة .فالطائفية السياسية تبعث الطوائف انطالقًا من عنارص
انتقائية يف تاريخ الجامعة وتُعيد إنتاجها عىل مستوى مختلف متا ًما،
ويف رشوط تاريخية – سياسية جديدة وبوظائف جديدة؛ لذلك كان
ال بد من مقارن ٍة ببعض النامذج التاريخية.
 1عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخ ّيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .63
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يتمحور البحث حول واقع البنية االجتامعية – السياسية والتاريخية
العربية ،وحول الطائفية يف البلدان العربية .وقد سعى بشارة لتطوير
املفاهيم انطالقًا من التجربة العربية ،وليس من التجربة األوروبية،
لكن من خالل التفاعل العلمي مع نظرية طُ ّورت من خالل التجربة
محاول بيان صالحيتها من عدمها.
ً
األوروبية،
يستخدم بشارة املنهج السوسيو-تاريخي؛ أي دراسة املايض يف الوقت
الحارض ،بحسب نوربرت إلياس الذي يرى أن "املؤرخ االجتامعي
يسلّط الضوء عىل تاريخ العامل الذي نعيش فيه ،لفهم بشكل أفضل
كيف يزن املايض عىل الحارض" .وبعبارة أخرى ،فإن األمر يتعلق
باكتشاف كيفية عمل األشياء وليس ما يحدث(((.
ينطوي هذا املنهج عىل تحليل يتضمن مبادئ السوسيولوجيا ،عىل
سبيل املثال ،وتحليل العالقات استنا ًدا إىل "املعرفة" .وهذا يعني،
االقرتاض من السوسيولوجيا ،ومحاولة العمل مبوجب القاعدة التي
تقول إن عىل السوسيولوجي أن يُظهر حيا ًدا محوريًا؛ أي يجب َّأل
يسرتشد يف بحثه بأحكام قيمية؛ ومن ثم فإن السوسيولوجيا ال تقصد
إصالح املجتمع ،بل بحث مشكالته ،لتع ّزز نفسها ،يف النهاية ،بوصفها
علم يف حد ذاته.
ً
يفكّك بشارة املفاهيم ورموزها وارتباط بعضها ببعض ،للوصول إىل
النتائج .وال شك يف أنه امتاز ،عىل الصعيد النظري ،بالدقة يف استعامل
املفاهيم مبا يخدم أي عمل بحثي تاريخي  -سوسيولوجي يف تناوله
خلل يف
هذه املفاهيم ،كام ركّز عىل املنهج املقارن ،بعد أن كشف ً
استعامل الباحثني مفاهيم غربية يف األبحاث السوسيولوجية(((؛ عرب
ترجامت ال تؤ ّدي املعنى الحقيقي الذي كان يتوخّاه السوسيولوجي
الغريب ،وكذلك الشأن يف مقارنة تاريخ الظواهر االجتامعية والفكرية،
مع الرتكيز عىل ديناميتها الداخلية.
ُعب عن لغة
يطرح بشارة عىل نفسه مهمة العمل عىل املفاهيم التي ت ّ
العلم وعالقة بعضها ببعض لفهم الواقع املحسوس؛ وذلك للتوصل إىل
2 Catherine Colliot-Thélène, "Le concept de rationalisation: De Max
Weber à Norbert Elias," in: Alain Garrigou & Bernard Lacroix (dir.), Norbert
Elias, la politique et l'histoire (Paris: La Découverte, 1997), pp. 52-74.
"3 Ernst Troeltsch et al., "Max Weber on Church, Sect, and Mysticism,
Sociological Analysis (Published by: Oxford university press), vol. 34, no. 2
(Summer 1973), pp. 140- 149; John D. Brewer, "Sectarianism and Racism,
and their Parallels and Differences," Ethnic and Racial Studies, vol. 15, no.
3 (1992), pp. 358-359; Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, 2nd
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تطوير نظرية .مل ي َدع مفهو ًما إال سعى لتمحيصه ومراجعته .وتص ّدى
أيضً ا ملراجع تاريخية وفكرية وسوسيولوجية ،وال شك يف أن هذا عمل
شاق ،مع كل ما فيه من دقة .استحرض بندكت أندرسن ،وهو صاحب
نظرية يف مفهوم القومية يف كتابه الجامعات املتخ ّيلة(((؛ إذ ط ّور عىل
نحو أويل هذا املفهوم ،أي املتخيّل وطبّقه عىل فهم األمة .لكن بشارة
ح ّدد أنه س ُيعالج املتخ ّيل االجتامعي انطالقًا من الدور الذي يُفرده
تشارلز تايلر للمتخ ّيل االجتامعي ،أي "الطريقة التي يتخ ّيل بها الناس
ُعب عنه القصص والصور
العاديون محيطهم االجتامعي ،وهذا ما ت ّ
واألساطري" ،وهو "الفهم املشرتك الذي يجعل املامرسة االجتامعية
ممكنة ،إضافة إىل اإلحساس املشرتك باملرشوعية"((( ،واستخدم
الباحث أدوات التحليل العلمي لإلجابة عن أسئلة راهنة.
وهو إذ يطرح هذه اإلشكالية لتحليلها ،يرى أن املرشق العريب يواجه
يف العراق وسورية واليمن ،وقبلها لبنان ،حربًا أهلية وطائفية تُشبه
حرب الثالثني عا ًما يف أوروبا يف بعض وجوهها .ويرى أنها تعود بنا
إىل الفرتة 1648-1618؛ حني تداخل الرصاع املذهبي الذي تح ّول إىل
حل
رصاع سيايس بني األمراء الربوتستانت والكاثوليك ،وهو رصا ٌع مل يُ ّ
إال يف معاهدة وستفاليا ( ،)1648بعد تسوية الرصاعات ،واعتامد
حل للمسألة الطائفية.
الدولة الوطنية ً
يعتمد الباحث ،إذًا ،عىل تجارب حيّة يف تاريخنا القريب وواقعنا
الحايل ،فتناول ما آلت إليه الحرب اللبنانية ( )1989-1975والنموذج
التوافقي ،كام تناول النموذج العراقي ،وتطرق إىل تركيبة النظام
يف سورية.
ويف قراءته االنتفاضات العربية ،يرى بشارة أن التنافس بني النفوذ
اإليراين الحامل نظرية والية الفقيه الشيعية ،والسعودية الحاملة
الفكر الو ّهايب ،أ ّدى إىل تنامي الرصاع يف املنطقة ،وأ ّن بعض القوى
اإلسالمية ،مثل جامعة اإلخوان املسلمني ،راهن عىل تركيا القومية
للس ّنة يف مقابل إيران الداعمة للشيعة ،يف حني اتّسع
أنها داعمة ُ
املكان للتط ّرف التكفريي؛ أي الدولة اإلسالمية يف العراق والشام
 4بندكت أندرسن ،الجامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية وانتشارها ،ترجمة ثائر
ديب ،تقديم عزمي بشارة( ،الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 .)2014يقول أندرسن" :إليكم إذًا هذا التعريف لألمة الذي أقرتحه بروح أنرثوبولوجية :األمة
أصل" .ثم يع ّرف معنى
هي جامعة سياسية متخيّلة ،حيث يشمل التخيّل أنها محدّدة وسيدة ً
كلمة متخ ّيلة عىل نحو مبسط جدًا ،فيقول" :هي متخيلة ألن أفراد أي أمة مبا فيها أصغر
األمم ،لن ميكنهم قط أن يعرفوا معظم نظرائهم ،أو أن يلتقوهم ،أو حتى أن يسمعوا بهم،
مع أن صورة تشاركهم تعيش حية يف ذهن كل واحد منهم" ،ص .63
 5تشارلز تايلر ،املتخيالت االجتامعية الحديثة ،ترجمة الحارث النبهان ،مراجعة ثائر
ديب ،سلسلة كتب ترجامن (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،)2015ص .35
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(داعش) ،لرضب مبدأ الكيانات الحقوقية السياسية تحت شعار
الخالفة وتطبيق النصوص والجهاد بحسب رؤيتها الخاصة ،حتى
تكاد تعود بنا الرصاعات إىل فرتة الرصاع بني العثامنيني والصفويني،
الذي كان له آثا ٌر ه ّدامة يف النسيج االجتامعي للمجتمعات العربية،
الس ّنية – الشيعية ،وهو أم ٌر
وتخ ّيل بعض القوى الرصاعات املذهبية ُ
التاريخي ،وغري علمي؛ أي أسطوري(((.
يرى بشارة ،أيضً ا ،أن االنتفاضة يف سورية أخذت طاب ًعا طائف ًيا
وجهويًا؛ فقرأ تركيبة السلطة األمنية والعسكرية والسياسية يف
سورية ،وهي تركيبة طائفية بامتياز ،حيث الطائفية هي الحارض
عب عنه يف الخاص ويُنكر وجوده يف الفضاء العام،
 الغائب الذي يُ ّوال شك يف أن الرصاع يف سورية أشد تعقي ًدا من كونه طائفيًا ،لكن
القوى الدميقراطية واليسارية رفضت وجود الطائفية الكامنة يف
بنية الدولة الهشّ ة ،القوية ظاهريًا ،يف سورية ويف بلدان الخليج.
دول إقليمية
هذه الطائفية هي من بني األسباب التي استدعت ً
للدفاع عن النظام ،وأخــرى للوقوف ضــده .وهكذا تستحرض
الطائفية املكبوتة وعاطفة املظلومية الطائفية يف الـراع يف
ذهن الحكام واملحكومني ،وقد أتت محاولة تأكيد شعار الوحدة
الوطنية يف الدول التي اندلعت فيها أحداث طائفية من أجل متويه
اإلحساس بالهشاشة الوطنية.

يش ّدد بشارة عىل عدم قبول مسلّمة مفادها أن األكرثيات حكمت،
بل ُح ِكم باسمها ،يف الحقيقة ،ومل تحكم هي؛ لذلك يقرتح تفكيك
سياسات الهوية التي ت ُوهم املنتمني إىل نحن و ُهم بأنهم حاكمون
ومحكمون ،ما يُساهم يف تأجيج العصبيات ،ومنها الطائفية؛ وكذلك
األمر بالنسبة إىل األقليات التي ُح ِكم أيضً ا باسمها ومل تحكم هي.
يرى بشارة أيضً ا أن الدولة العربية الحديثة نشأت يف إقليم مل ميثّل
وحدة جغرافية – سياسية ،بل شكّل قط ًعا لعالقات أقاليم بإقليم مجاور
6
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لها ،ومتخّض عنها نشوء خالفات حدودية ،وساهم القطع مع أقاليم ،يف
مقابل الدمج يف أخرى ،يف توليد مشاعر املظلومية الجهوية أو اإلقليمية
التي تشهر اختالفاتها الدينية أو املذهبية مع أقاليم أخرى .ويصل إىل
خالصة مفادها اآليت" :مل تكن الطائفية ،وال حتى املظلومية الطائفية،
تحتل الصدارة يف املرشق العريب يف املايض القريب ،فقد ح ّيدتها
تفسريات أخرى لطبيعة الدولة وسياساتها ،مسنودة بأيديولوجيات غري
طائفية غالبًا ،وانتامءات أخرى ه ّمشت الطوائف بني االنتامء املحيل
واالنتامء الوطني والقومي ،وتغلّب عليها أحيانًا حتى االنتامء الحزيب
السيايس القومي أو اليساري .وبدا كأن الطوائف الدينية ،بوصفها
كيانات اجتامعية  -سياسية ،متّجهة إىل زوال .ولكن الطائفية ظلت
قامئة يف الخفاء أو العلن .وعندما سنحت لها الفرصة التاريخية ،للتحول
إىل خطاب سيايس ووعي يحكم القيم السلوكية يف الحياة اليومية،
ٍ
مختلف كل ًيا عام كانت عليه ،كام
أعادت إنتاج الطوائف عىل نحو
(((
طوائف متخيّلةً" .
أسلفنا .لقد أعادت إنتاجها
َ

ينتقد بشارة اليساريني والقوميني والوطنيني العرب بسبب تج ّنبهم
بحث موضوع الطائفية؛ ذلك أنهم اعتربوها مبنزلة ُمه ِّدد لوحدة
األمة إذا ما ذُكرت ،وترددوا يف معالجتها إىل درجة نفيها ،وهذا يظهر
يف األدبيات املختلفة التي تحاول االبتعاد عن مسائل األقليات ،ونبذ
جامعة الهوية ،والرتكيز عىل االصطفافات الطبقية ،واالنقسامات بني
الريف واملدينة ،وعدم تعريف الجامعات عىل أسس دينية؛ لكونه
يقسم الدولة – األ ّمة .ويؤكد الباحث أنه يتفق مع الخطاب الذي
يساهم يف إخامد الرصاعات ،ال إشعالها ،لكن التعامل مع التن ّوع
وعدم إنكاره هو طريق املعالجة(((.
وينتقد بشارة أيضً ا االسترشاق الغريب الذي يرى أن الهوية الوطنية
والقومية ليست القاعدة ،إمنا القاعدة هي الهويات الفرعية؛ إذ تفاعلت
7
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هذه الهويات وتجاورت وتداخلت يف الكثري من الحاالت .فالعروبة
ثقافة مشرتكة وهوية قامئة وال ميكن إنكارها ،حتى بالنسبة إىل من
هم من أصول إثنية؛ مثل األكراد يف املرشق العريب ،واألمازيغ يف املغرب
العريب .ويحاجج بأن املسترشقني واألصوليني يع ّدون القدي َم املفرتض،
وليس الحديث ،هو الحقيقي ،مع العلم أن الواقع هو العكس ،مبعنى
أن تفسريات معارصة للقديم تُسقطه إسقاطًا انتقائ ًيا عىل التاريخ؛
تجعل منه طارئًا عليه .وبهذا املعنى ،قد يكون القديم مصطن ًعا ومفرتضً ا
ومتخيّ ًل .ففي أوروبا ،قادت الحروب الدينية إىل الدولة بحثًا عن السلم
األهيل ،أما يف العامل العريب فقاد فشل الدولة إىل الطائفية السياسية،
لكن املقصود ليس الدولة التي فشلت ،بل دولة املواطنني.
أما عىل مستوى الهوية ،فيقول بشارة" :حتى يف ظل هيمنة ثقافة دينية ،أ ّدت
بنى اجتامعية ،مثل القبيلة والعشرية والعائلة املمتدة ،أدوا ًرا أكرث أهمية يف
حياة الفرد ،وكان لها أث ٌر كب ٌري يف تحديد هويته وسلوكه يف املايض"(((.
طوائف هي جامعات متخيّلة ،فهذه تخيِّل
الطائفية يف عرصنا تنتج
َ
لنا أ ّن الطبيعي هو أ ّن الطوائف تنتج الطائفية .ويفرس بشارة
استنتاجه بالقول إن الطائفة يف األصل جامعة محلية أهلية ،لكن
الطائفيّة داخل الدولة الوطنيّة الحديثة يجري "تخيّلها كأنها جامعة
باالنتامء بواسطة الطقوس والشعائر واألعياد الدينية املتزامنة؛ كام
يجري تخ ّيل مصلحة واحدة للطائفة يف العالقة بالدولة لناحية
حساب حصتها يف الدولة ونصيب أعضائها فيها ،وتخيّل ٍ
ماض مشرتك
وأبطال
ً
للطوائف ومتواصل تاريخيًا يشمل مظلوميات وشهداء
وأصحاب إنجازات يتم الرتكيز عىل انتامئهم الطائفي (حتى لو مل
يَعنِ لهم شيئًا يف حياتهم) ،وأماكن مق ّدسة دينية أو علامنية وقعت
فيها معارك يف املايض ،أو كانت مرس ًحا ألسطورة منشأ الطائفية
الدينية ،وتحديد عالقة تشكيك يف ن ّيات الطوائف األخرى بناء عىل
تجارب مصوغة ،وتنمية ذاكرة مشرتكة حيّة ال عالقة لها بالتاريخ
الحقيقي"(.((1
هنا ،يُطرح سؤال أسايس :أليست القومية أيضً ا جامعة متخيّلة؟ يرى
بشارة أن االنتامء الطائفي يُغلّب الطائفة عىل سائر هويات الفرد،
وأنها تربز يف عرصنا بوصفها "طائفية" يف رصاع مع الهويات األخرى
التي يكون الفرق بينها وبني القومية يف أن القومية ال تقوم عىل
أساس تخ ّيل جامعة باالنتامء إىل دين أو مذهب ،بل تخ ّيل انتامئها
إىل لغة وثقافة .وهي ،من ث ّم ،أقرب إىل واقع املجتمع الحديث ،كام
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أنها غال ًبا ما ترتبط بالتطلّع إىل السيادة وحق تقرير املصري وتشكيل
تأهيل لتوحيد املجتمع املتعدد
ً
دولة ذات سيادة ،والقومية أكرث
الطوائف يف هوية واحدة.
ال يعد بشارة الجامع َة الطائفية إثنية ،فالتطابق بني اإلثنية واالنتامء
انفصال بينهام.
ً
متغية ،بل إ ّن العامل العريب شهد
الديني مسألة ّ
وشهدت بالد الشام نشوء هوية عربية عابرة للديانات واملذاهب،
ومتصارعة مع الطائفية.
يُستع َمل مصطلح "اإلثنية" بكرثة يف الدراسات السوسيولوجية
والسياسية العربية ،بدالالت أوسع وأشمل من "قومية" و"قبيلة"،
وغريهام ،مع أن بعض املنظّرين يرونه األساس ألي قومية.
أما الفرق بني الفئة والفئوية ،والطائفة والطائفية ،فيتمثّل،
تحدي ًدا ،بأن الفئوية والطائفية ترسامن الحدود ،وتنتجان جامعة
من خالل رسم الحدود ذاتها ،جامعة متخيّلة .وذلــك خالفًا
للجامعة العضوية التي ت ُنتج هي حدودها مع الخارج ،يقول
برهان غليون" :إن مل توجد طوائف متعددة؛ فقد تتح ّول العشرية
أو الناحية أو أي جامعة تستند إليها السلطة يف الوالء والتعاطف
إىل 'طائفة' ،أي إىل كيان اجتامعي  -سيايس يف إطار الوالء للنظام
مثل ،يف مقابل تح ّول املعارضة إىل 'طائفة' باستنادها إىل جامعة
ً
أو جامعات هوية يف معارضتها للنظام ،وهذا كله يف سياق الرصاع
عىل الدولة وفيها"(.((1
الهويات كلها مصنوعة ،بحسب السوسيولوجيا الجديدة ،لكن بشارة
تحل
وتكامل وتناقضً ا أيضً ا؛ فلم َّ
ً
تداخل فيام بينها،
ً
يرى أ ّن مث ّة
الوطنية والقومية مكان العشائرية والطائفية ،ومل تُل ِغها ،بل تجاورت
الهويات وتداخلت يف كثريٍ من الحاالت عىل الرغم من هيمنة هويّة
ٍ
وظروف معيّنة.
عىل أخرى يف مراحل تاريخيّة محددة

ثان ًيا :تقييم النظام التوافقي
الكتاب حزمة من األطروحات الجديدة يف مجال دراسات
ق ّدم
ُ
الطائفية ،لعل أبرزها:
•التمييز بني الطائفة بوصفها كيانًا اجتامع ًيا أقرب إىل الجامعة،
والطائفة املتخيّلة التي يحاول الباحث أن يثبت أنها نتاج
الطائفية ،وتحدي ًدا الطائفية السياسية.
 11برهان غليون ،نظام الطائفية :من الدولة إىل القبيلة (بريوت :املركز الثقايف العريب،
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•تفكيك ما يُع ُّد انقسا ًما شيع ًيا ُ -سن ًّيا بوساطة هذا الطقم
االصطالحي (الطائفة املتخيلة ،الطائفة والطائفية بتعريفيهام
الجديدين اللذين يصوغهام الكتاب) .من هنا ،تع ّرض الباحث
لنظريات الجامعة واملجتمع ومسألة الهوية.
•نشوء الهوية الجامعية الواعية ،والهوية بوصفها مك ّونًا يف
األيديولوجيا ،مع أفول الجامعات الوشائجية أو الرتاحمية.
•العمل عىل بلورة مفاهيم الطائفة والفرقة يف السياقني العريب
واإلسالمي ،بعد مقارنتها باملفاهيم املستق َرأَة من السياق
كل
األورويب .وبنا ًء عىل هذه املفاهيم ،يدحض بشارة أن يُع ّد ّ
والس ّنة طوائف؛ مبعنى جامعات.
من الشيعة ُ
•محاولة إثبات عدم صحة مقوالت التاريخية من نوع أن الطوائف
الدينية كانت دامئًا قامئة وسوف تبقى ،وأن الطائفية مغروسة
يف طبيعة املجتمعات العربية .ويرشح العالقة بني املذهب
والتمذهب والتديّن والتطييف ،وعالقة التطييف بالعلمنة ،وأن
الطائفة ليست ظاهرة حديثة ،بل الطائفة املتخ ّيلة هي كذلك.
•رشح العالقة بني منط العلمنة الذي ساد يف املرشق ونشوء
الطائفية السياسية .وقد تناول املؤلف عملية إسقاط الطائفية
السياسية لالنقسام الطائفي عىل التاريخ ،ليظهر كأنه تاريخ
طوائف ،مب ّي ًنا ذلك عرب مثال إسقاط رصاع طائفي شيعي ُ -س ّني
عىل التاريخ اإلسالمي.
•تناول كيفية تح ّول املذاهب إىل طوائف عرب املذهبة والتمذهب،
وأن الطوائف الدينية مل تكن دامئًا سياسية ،أو ذات دور سيايس
مهم؛ مقارنة بالقبيلة والعشرية وغريها من الكيانات االجتامعية.
•التمييز بني التفرقة السلبية بني الناس عىل أساس ديني وتلك
التي تقوم عىل أساس طائفي ،والحروب الدينية والطائفية.
ويرشح املؤلف الفروق بني التمذهب والتطييف؛ عرب مناذج
الصفويني واملامليك والرصاع الصفوي  -العثامين.
•رشح الفرق بني رصاعات املذاهب ،باعتبارها رصاعات بني
الفقهاء والعلامء وبعض أتباعهم يف التاريخ اإلسالمي من جهة،
وما نُس ّميه الرصاع الطائفي يف عرصنا من جهة أخرى.
•ماه ّية الفرق بني الطائفية والعصبية الخلدونية يف عالقتهام
بالدولة ،مبا يف ذلك الفرق بني دولة العصبية الخلدونية والدولة
الحديثة؛ فالعصبية القبلية هي أساس الدولة التي يتناولها ابن
خلدون يف مقدمته ،بل هي الدولة ،يف حني أن الطائفية نقيض
الدولة الحديثة.
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•عالقة سياسات الهوية ،ومنها الطائفية ،بالحداثة ودخول
"العامة" يف املجال السيايس ،وعملية إيجاد أطر ومرجعيات
للمطالب القامئة عىل مقارنة الناس أنفسهم بفئات تنتمي إىل
يبي تح ّول وظيفة الطائفية إىل نقيضها،
الهوية نفسها .كام ّ
فتصبح عائقًا أمام املشاركة السياسية.
•صــرورة نشوء الطائفية السياسية يف الـراع عىل الدولة
الحديثة بعد أن تراجعت أهمية الطائفة الدينية اجتامع ًيا
وسياسيًا يف الدولة الوطنية ،وظروف إعادة إحياء الطوائف
بوصفها طوائف متخ ّيلة ،ودور الطائفية السياسية يف إعادة
ويبي تقاطع البحث التاريخي والنظري يف
إنتاجها وتشكيلهاّ .
والس ّنية بوصفهام
الكتاب أن الطائفية ت ُعيد إنتاج الشيعية ُ
طوائف متخ ّيلة.

•مصادر الطائفية السياسية يف الرصاع الدويل عىل تركة السلطنة
العثامنية وفشل التنظيامت ونظام الحامية الدولية لألقليات،
ويف الـراع عىل السلطة يف الدولة الوطنية ،وال سيام بني
الضباط ،ويف فشل الدولة العربية يف عملية بناء األمة ،ونشوء
األكرثيات واألقليات يف ظل االستبداد ،عرب تحويل األكرثية إىل
طائفة يف املوقف من النظام السائد بوصفه نظام أقلية؛ وذلك
باستناد قادة نظام االستبداد إىل والءات وشائجية ومحلية
وتوسعها إىل والءات طائفية.
ّ
غري أن واح ًدا من أهم املوضوعات التي يتناولها الكتاب هو ما
يس ّميه "الحلول التوافقية للرصاعات السياسية الطائفية ونشوء
الكتاب عدم وجود نظرية يف التوافقية،
النظام الطائفي" ،إذ يوضّ ح
ُ
بل تجارب عينيّة مختلفة مبوجب بنية املجتمع والدول وتاريخها
وثقافة النخب السياسية فيها ،كام يظهِر أن التوافقية إذا مل تقم
عىل أساس املواطنة املتساوية؛ فإنها ال تستحق صفة "دميقراطية"،
وال يفرتض أن تُس ّمى "دميقراطية توافقية".
يبحث الكتاب يف الطائفية والتوافقية يف لبنان والعراق ،ويتع ّرض
شكل طائف ًيا،
لها بالنقد ،ويرى أن الحرب األهلية يف لبنان اتخذت ً
وانتهت بتسوية الطائف ،وهي تسوية دولية /إقليمية مل ِ
تقض عىل
الطائفية ،بل ع ّززتها؛ من دون تطبيق بنود الطائف كلها التي وعدت
بإلغاء الطائفية السياسية( ((1يف غضون خمسة وعرشين عا ًما من
تطبيقه ،لكن هذا االتفاق مل يطبّق حرفيًا ،ودخلت البالد يف أتون
الرصاع اإلقليمي  -املذهبي.
12
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وحاول بشارة ،من خالل كتابات مثقفني ومؤرخني عن الطائفية
وأسبابها يف لبنان ،االطالع عىل رؤية كل منهم ،فوجد أنه مل تكن هناك
تعب عن انتامء املؤرخني واملثقفني
قراءة واحدة للتاريخ ،بل قراءات ّ
األيديولوجي أو السيايس أو الطائفي ،فكل منهم رأى أسبابًا للطائفية
كل طائفة تاري َخ لبنان
مختلفة عن األسباب التي رآها اآلخر ،وصاغت ُّ
ورؤيتها هي ملختلف الرصاعات السياسية وأسباب انفجار الصيغة
الطائفية( .((1وتوصل املؤلف إىل نتائج مفادها أن القوميني العرب
حاولوا النأي عن معالجة موضوع الطائفية واعتربوها غري موجودة،
(((1
أو مؤامرة خارجية ،أما املاركسيون فتب ّنوا مقولة الرصاع الطبقي
من دون الغوص يف أسبابها الحقيقية ،وتختلف رؤيــة مثقفي
الطوائف اللبنانية املختلفة لتاريخ لبنان بطرائق متعارضة متا ًما ،إن
مل تكن متناقضة؛ إذ ذهبت كل طائفة إىل بناء وطنيتها والرتكيز عىل
خصوصية تاريخها الذي صاغته ومتايزت به عن الطوائف األخرى.
ومتحور هذا التناقض حول األحداث والشخصيات التاريخية(.((1
جرت محاولة حرص االحرتاب الطائفي بعد الطائف من خالل تب ّني
الدميقراطية التوافقية التي يرى بشارة أنها ليست نظرية مكتملة
صاغها عامل السياسة األمرييك الهولندي آرنت ليبهارت( ،((1بل هي
مجموعة تجارب بدأت بوصفها سياسات عملية قبل أن تصبح
منوذ ًجا نظريًا .ويش ّدد بشارة عىل األخذ يف الحسبان أنها مامرسة
قبل أن تكون نظرية؛ ألن هناك من يقاربها بوصفها النموذج األوحد.
وبالنسبة إليه ،متاهت الطائفية مع النظام السيايس اللبناين يف اللغة
مثل ،يف تعريف الطائفية يف
العربية إىل حد استخدام اسم لبنانً ،
موسوعة اإلسالم ،وأدخل معجم الروس الفرنيس مصطلح "اللبننة"
للداللة عىل معنى تشظّي الدولة يف الرصاعات الطائفية.
ال شك يف أن النظام الطائفي اللبناين توافقي ،لكنه يقوم عىل الطائفية
السياسية وتغلغلها يف الدولة ،وتنبع هشاشة التوافق من إجهاض
نشوء مواطنة مستقلة عن الطائفة ،إضافة إىل تحييد قدرته عىل
صيانة التوافق ذاتيًا.
13 Georges Corm, Contribution à l'étude des sociétés multi-confessionnelles,
preface de M. Edmond Rabbat (Paris: Librairie generale de droit et de
jurisprudence, 1971), pp. 20-25.
 14مهدي عامل ،النظرية يف املامرسة السياسية :بحث يف أسباب الحرب اﻷهلية يف لبنان
(بريوت :دار الفارايب ،)1979 ،ص .50-49
 15أحمد بيضون ،الرصاع عىل تاريخ لبنان أو الهوية والزمن يف أعامل مؤرخينا املعارصين
(بريوت :منشورات الجامعة اللبنانية ،)1989 ،ص .432
16 Arend Lijphart, "Review article: The Northern Ireland Problem; Cases,
Theories and Solutions," British Journal of Political Sciences, vol. 5, no. 1
(January 1975), pp. 83-106.

مراجعات وعروض كتب
أسئلة توّ لد أخرى :عن كتاب عزمي بشارة
"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة"

بعد أن كانت الطائفية محصورة يف لبنان ،يرى بشارة أن واقع العراق
واالحرتاب الذي ظهرت بوادره بعد االحتالل األمرييك يف عام ،2003
توصل إىل وفاق بعد
أ ّدى إىل دستور مل يُصغ عىل أساس طائفي ،بل ّ
حوار بني نخب جامعات متصارعة ،فرضت بالقوة سيطرة من يرى
ممثل لغالبية طائفية ،ومنح الدستور إقليم كردستان العراق
نفسه ً
ما يشبه االستقالل.
ويف قراءته النموذج العراقي ،الحظ بشارة وجود قراءات تختلف
يف تفسريها تاري َخ العراق ،فهناك من رأى أن النموذج الطائفي هو
األصلح بسبب خالفات تاريخية .وهناك مقاربة مفادها رضورة
الحكم السلطوي يف العراق؛ أل ّن املجموعات اإلثنية والطائفية
غري قادرة عىل بناء مجتمع سيايس موحد ،إىل جانب قراءة أخرى
تقول إن انقسام السكان إىل طوائف ص ّعب قيام وحدة عربية،
والس ّنة كالهام يرفض االندماج ،وال سيام الشيعة بسبب
فالشيعة ُ
الس ّنية مع عدم وجود قومية عربية.
الخوف من طغيان األكرثية ُ
وبحسب بشارة ،نشأت  -عىل الرغم من ذلك  -قوى متجاوزة
للطوائف ونخبة عراقية ترغب يف بناء دولة ،وكانت حقيقية
وفاعلة يف املجتمع.
ويرى الباحث ،أيضً ا ،أن ثورة العرشين شكّلت بدايات االندماج
وأفرزت شخصيات قومية .ومن بني مؤسيس التيار القومي شخصيات
شيعية أ ّدت دو ًرا أساس ًيا ،وتولّت مناصب مهمة .ومل تكن املرحلة
امل َلكية طائفية ،ومل تحصل صدامات يف املرحلة الجمهورية ،بل
سيطرت عىل السلطة أرس سلطانية ذات قوة عسكرية .وميكن أن
تقود قراءة تاريخ الوزارة يف العهد امل َليك إىل استنتاجات متباينة؛
إذ ميكن استنتاج أن السلطة ُعقدت لنوري السعيد وحلقته ،وأن
سمتها األساسية هي عدم استقرار النظام السيايس ،لكنها كانت
مرحلة بلورة الهوية الوطنية العراقية بالتوازي مع صعود القومية،
وتجل ذلك يف االندماج يف األحزاب والحركات السياسية .ومن
ّ
ث ّم ،كانت الطائفية السياسية عىل مستوى العراق ظاهرة جديدة
تفاقمت بعد االحتالل األمرييك .وقبل ذلك اقترصت عىل أحزاب
ظلم طائف ًيا ،لكنها مل تطالب بنظام يقوم عىل
وتيارات شكت ً
الطائفية السياسية .ويرى بشارة أن دور حزب البعث مل يكن
ثانويًا ،فمرحلة ص ّدام حسني أقرب إىل الحزب اللينيني املحكم،
وأن مركزية الوالء أ ّدت إىل االعتامد عىل االنتامء العشائري ،وهو
فارق كبري بني هذا النظام السلطوي وأنظمة شمولية .فاألنظمة
السلطوية التي تُبنى عىل عالقات تقليدية ال تنجح يف التحول إىل
شمولية ،عىل الرغم من محاوالتها أدلجة املجتمع.
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تنافسا بني
لكن بعد االجتياح األمرييك ،أوجد التحشيد الطائفي
ً
الطوائف ،ما أ ّدى إىل تشظّيها .ويف مقابل التحرك الشيعي لتصعيد
طائفية سياسية ،قامت أيضً ا حركات ُس ّنية ،وس ّهل الخطاب الديني
للقوى أن تق ّدم نفسها بصفتها قوى طائفية ،ودخلت لغة املك ّونات
الحياة السياسية .يقول بشارة إن هذا املنعطف التاريخي تح ّدث عنه
برنارد لويس؛ ذلك أ ّن الطائفية السياسية مل ت ُعد حالة هامشية ،بل
أصبحت مسألة مركزية يف الخليج واملرشق العريب ،وغدت املنظامت
بديل من املنظامت القومية واليسارية.
اإلسالمية السياسية ً
أما العنف الطائفي ،فلم يكن معزولً عن عوامل إقليمية وخارجية،
وهو ظاهرة جديدة أيضً ا يف العراق ،لكنه يحدد نقطة التح ّول
األساسية بالنسبة إىل الشيعة العراقيني ،وهي انتفاضة عام ،1991
كام يؤكد بعض الباحثني؛ إذ اقترصت هذه االنتفاضة عىل املناطق
للس ّنة والهوية العراقية.
الشيعية ،واعتُربت تهدي ًدا ُ
بعد انقسام املنطقة إىل محورين ،ازداد االنقسام ،وال سيام يف حالة
الرصاع عىل النفوذ بني إيران والسعودية .كام تب ّنت الدولة نفسها
خطابًا دين ًيا للتحشيد ،وم ّهد النظام ،من خالل تشجيعه تارة وقمعه
الس ّني والطائفية السياسية
تارة أخرى ،الطريق لنشوء اإلسالم السيايس ُ
الشيعية ،وازدهر الخطاب الديني يف املجال العام ،وازدادت مظاهر
بناء الجوامع ،وصعدت صحوة شيعية .وهنا ،يرى بشارة أنه ال ميكن
فصل ظاهرة (داعش) عن الظروف السياسية التي سادت يف العراق
بعد االحتالل؛ مبا فيها حل الجيش ،وتغلغل النفوذ اإليراين ،وإقصائية
النظام العراقي الطائفية .ويقول إن من الواضح أن صوغ الدستور
جرى يف ظروف احتالل؛ أي يف غياب سيادة وطنية ،وميكن الجزم أن
دستور العراق لعام  ،2005ليس صناعة وطنية عراقية خالصة ،إذ
يرسخ النظام االتحادي والالمركزية بوصفهام ضامنني لحرية األقاليم،
ّ
ويسند الدستور سلطة ترشيعية شبه تامة إىل األقاليم عىل حساب
الدولة املركزية ،وتظهر هنا خصوصية التوافقية التي أراد كاتبو
الدستور إرساءها يف حالة األقاليم فحسب .وهي أقرب إىل التفتيت
وفعل تح ّول اإلقليم يف كردستان إىل دولة شبه
منها إىل الوحدةً .
مستقلة مرتبطة شكل ًيا بالدولة العراقية.
ويؤكد بشارة ،هنا ،أن من َّأسس للرشعية عىل أساس املظلومية
أضعف القدرة عىل التطلّع إىل املصلحة الوطنية العامة .ويقف هذا
إىل جانب عدم متتع النخب والقادة بالوعي الكايف لتكوين مجتمع
توافقي ذي هدف وطني .ويعتقد الباحث أن ارتفاع نسبة الذين
الس ّني – الشيعي ،يف
رئيسا يف التوتر ُ
يرون يف التدخّل الخارجي سببًا ً
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استطالع "املؤرش العريب" الذي يع ّده املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،ناجم عن قناعة املستجيبني بوجود تدخّل إيراين من
الس ّنة ،وسعودي من منظور الشيعة.
منظور ُ

ً
ثالثا :الطائفة الجوهرانية والطائفة
المتخيّلة /المستحدثة
تكشف لنا املتابعة النقدية لهذا الكتاب ،الذي اعتنى صاحبه بتقديم
نظرية شاملة وفق منطوقه يف فهم الطائفة والطائفية والطوائف
املتخ ّيلة يف حالتنا العربية ويف املرشق العريب عىل وجه التحديد،
جمل ًة من املالحظات األساسية ،سواء عىل الصعيد النظري املنهجي
التي أ ّمنت املرشوعية املعرفية لوالدة النص ،والتي يفرتضها البحث
السوسيولوجي ،أو عىل صعيد قراءة النامذج.
يقول بشارة" :إن الدولة الحديثة غال ًبا ما نشأت يف إقليم مل ميثل
وحدة جغرافية – سياسية ،وكان تأسيس الدولة الحديثة قط ًعا
لعالقات أقاليم دولتها مع أقاليم مجاورة لها كانت تشكّل معها
وحدة جغرافية ودميوغرافية .فأصبحت هذه األقاليم خارج الحدود
السياسية ونشأ عنها قضايا الخالف الحدودية ،فال تكاد أي دولة
عربية تخلو من هذا النزاع مع دولة عربية مجاورة أو أكرث لها"(.((1
ونضيف هنا أن غسان سالمة يؤكد هذه الفكرة ،بقوله" :الحدود مل
تكن اعتباطية مئة يف املئة ،وال كان جمع أكرث من قبيلة أو شعب
أو طائفة يف دولة واحدة نتيجة مطلقة لنزوات موظف يف وزارة
املستعمرات .كان األمر أكرث تعقي ًدا؛ إذ اختلفت املعايري من دولة
كربى إىل أخرى ،ومن منطقة يف العامل إىل أخرى"( .((1ويرى غليون أن
الدول الكربى يف اتفاقية سايكس  -بيكو كانت يف حاجة إىل أن ترى
الدول املستحدثة وقد لفّها بعض من الصدقية.
تُع ّد هذه املسألة مكونًا أساسيًا يف الثقافة السياسية العربية .وهي
ليست مسألة تاريخية بــاردة ،فاملؤرخون غري متفقني متا ًما عىل
املعادلة التي متَّت بني القوى املحلية والقوى الدولية التي أنتجت
يف النهاية الدولة املعنية؛ إذ اتفق االنفصاليون والوحدويون عىل
ع ّد الكيانات القامئة هشّ ة وسطحية ال متثل الشعوب وتطلّعاتها(،((1
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 18غسان سالمة ،املجتمع والدولة يف املرشق العريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
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ومنهم من ع ّدها فضفاضة ،بينام عدها الوحدويون ثوبًا ض ّيقًا عىل
دول شتى.
قسمتها إرادة املستعمر االعتباطية ً
أ ّمة ّ
هذه األزمــة البنيوية متصلة بلحظة تكوين الدولة الحديثة
وتأسيسها ،فاملتتبع للمسار التاريخي الحديث الذي أ ّدى إىل والدة
الدولة الحديثة ،يتوقف عند جملة معطيات تاريخية وسياسية
واقتصادية وثقافية أ ّدت أدوا ًرا كربى يف تهيئة املناخ العام لهذه
النشأة؛ منها ما هو متصل بالقوى العظمى التي كان عليها أن
تأخذ يف االعتبار وهي تنشئ الدول الجديدة واحدة تلو األخرى
عد ًدا من املعطيات األساسية .وأول هذه املعطيات ،بطبيعة الحال،
مصلحة الدول الكربى باإلجابة عن السؤال اآليت" :ما الحدود
والهوية والحدود الجغرافية الفضىل التي تجعل من قيام الدولة
املستحدثة حدث ًا إيجابيًا ملصالح الدول الكربى؟"( ،((2أو عىل األقل
ملصالح الفئات االقتصادية – االجتامعية الكربى التي كانت تسيطر
يف مرحلتها االستعامرية.
من هنا ،أال ميكننا القول إن هذا املسار أفىض إىل تشكيل أزمة بنيوية
مستمرة؟ إن لحظة تأسيس الدولة يف املرشق العريب مل ِ
تأت يف
سياقات طبيعية ،ف ُبنى الدولة ،املتمثلة باملؤسسات واألطر واملناهج
والدساتري والعقود االجتامعية واألح ـزاب السياسية املنبثقة من
أيديولوجيات ومؤسسات عسكرية وأمنية ،نَ ت كلها عىل نحو مطّرد،
وتوسعت عىل حساب املجال السيايس ومفهومي الوطن واملواطنة
ّ
بوصفهام عنوانني جامعني ملختلف القوى والرشائح االجتامعية التي
تشكّل منها املجتمع.
ومن جهة أخرى ،يرى بشارة أن من يحاول أن يفهم االنقسام الطائفي
عرب فهم الخالفات املذهبية يف العقيدة ،يبدأ من املكان الخطأ،
ويذهب يف االتجاه الخطأ ،وال يصل إىل نتائج تساعده يف فهم ظواهر
اجتامعية سياسية ،مثل الطائفة والطائفية والطائفية السياسية.
أال ميكننا القول ،يف هذا السياق ،إن الطائفية السياسية ،مع التسليم
بحداثتها ،ظلَّت عىل الــدوام يف حاجة إىل مس ّوغات ومرشوعية
عقائدية موجودة يف صلب املعتقد ،ويف صلب تأويل النص القرآين؟
فالوالية ،بوصفها مفهو ًما ،جز ٌء ال يتج ّزأ من االعتقاد الشيعي الديني،
وهي مت ّمم أسايس للدين (أشهد أن عل ًّيا بالحق ويل الله) .ويف
أقل  -جزء من االعتقاد الديني
املقابل ،فإن الخالفة  -وإن بح ّدية ّ
الس ّنة ،وكذلك األمر بالنسبة إىل عصمة األمة وعدالة
بالنسبة إىل ُ
الخلفاء .فاملركبات الفقهية والتفسريات واالجتهادات موجودة دامئًا
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مراجعات وعروض كتب
أسئلة توّ لد أخرى :عن كتاب عزمي بشارة
"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة"

مع علامء الدين والفقهاء ،يربرونها بصيغة التكليف الرشعي للعامة.
مبعنى آخر؛ إن أي سلوك ناجم عن جامعات الطائفية السياسية يجد
لنفسه مرشوعية يف فتاوى دينية وتكليفات رشعية .وهذا ال يعني،
بالرضورة ،أن التيارات املنتسبة إىل الطائفية السياسية كلها تنتمي إىل
أصول املذهب وتتبع تعاليمه عىل نحو إمياين حريف؛ فقد تكون تيارات
علامنية وجدت ضالّتها يف هذا االنتامء الشكيل ،والحالة العراقية
شاهدة ،ذلك أ ّن جميع القوى السياسية الشيعية تلجأ إىل املرجعية
يف النجف لتستمد مرشوعيتها السياسية منها ،سواء أكان عالوي
أم املاليك أم الصدر أم الحكيم .وأي مامرسة سياسية ال يرىض عنها
محل تشكيك ،ورمبا يؤدي املرجع يف النجف اليوم
املرجع ،ستكون ّ
أدوا ًرا مركزية يف السياسة الداخلية أكرب من مجال املؤسسات املنبثقة
من الدولة العراقية ،بسبب ضعفها عرب إعطاء املرشوعيات للقوى
السياسية وتربيد العالقات بينها؛ فالدعوة إىل النفري العام ،وتشكيل
الحشد الشعبي ،ودخول االنتخابات ،كلها أمور ترتبط باملرجعية.
مث ّة مالحظه أساسية يف هذا السياق ،متمثّلة بأن لدى السعودية
عالقات جيدة ونفوذًا واس ًعا لدى التيار العلامين الشيعي يف العراق
(إياد عالوي منوذ ًجا) ،وهي مت ّد جسورها إىل جامعات شيعية أخرى
مثل) ،عىل قاعدة منع إيران من التمدد يف العراق.
(التيار الصدريً ،
ومن ثم ،يظهرها هذا األمر كأنها ليس لها خالفات جذرية مع بعض
التيارات الطائفية الشيعية.
يرى بشارة أيضً ا أن النفوذ اإليراين تغلغل بعد االحتالل األمرييك
للعراق يف عام  ،2003وأ ّن هذا النفوذ تسلَّح بنظرية والية الفقيه
الشيعية املأمسسة يف أجهزة دولة ذات مصالح قومية عىل املستوى
اإلقليمي املحيط بها( .((2وهو يح ّمل الرصاع اإليراين – السعودي
مسؤولية تطييف الخالف السيايس ،من شبه القارة الهندية إىل
املرشق العريب( .((2هذا إىل جانب دينامية تعزيز التباين بني املذاهب
وقيام النشاطات التبشريية املذهبية السلفية والوهابية والشيعية،
األمر الذي ع ّزز التكفري.
أتاحت هذه الدول ،ع َرب تب ّنيها خطاب الشحن املذهبي لفعل السياسة
الدولية ،فرصة إثارة الطائفية؛ ما أ ّدى إىل تهميش مطالب الشعوب
إبّان الحراك يف عام  .2011فإيران دعمت القوى التي تواليها يف لبنان
والعراق وسورية .أما السعودية فوقفت ضد الثورات ،لكنها انحازت
إىل الثورة يف سورية بسبب رصاعها مع إيران ،يف حني راهن اإلخوان
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املسلمون عىل تركيا التي لها أهداف سياسية قومية يف املنطقة(((2؛
ومن ثم ات ّسع املكان للتطرف التكفريي ،أي (داعش) ،لرضب مبدأ
الكيانات الحقوقية السياسية ،تحت شعار الخالفة وتطبيق النصوص
والجهاد ،بحسب رؤيتها الخاصة.
نتب ّنى ،هنا ،تحليل رضـــوان السيد الــذي يــرى أ ّن للرصاع
الس ّني
اإليراين  -السعودي أسبابًا تكمن يف ثالثة وجوه :تع ّرض اإلسالم ُ
النشقاقني أساسيني يف القرن العرشين :انشقاق اإلخوان املسلمني
وبروز القاعدة (وهي زواج بني الوهابية والقطبية اإلخوانية) ،ودخول
إيران عىل خط املقاومة الفلسطينية عسكريًا وسياس ًيا ،إذ صارت
تقود جبهة املعارضة أو الرفض للحلول االستسالمية( ،((2ودخول إيران
أيضً ا ،عىل خط االستقرار الداخيل يف عدد من الدول العربية؛ من
طريق األقليات الشيعية ،أو حركات اإلسالم السيايس .ومن ثم ،أ ّدى
التدخّل اإليراين ،أمنيًا وسياسيًا يف العراق ولبنان والبحرين واليمن،
بحسب السيّد ،إىل االشتباك مع السعودية ،وقد استغلت إيران
الخالف بني السعودية والواليات املتحدة األمريكية بعد عام 2001؛
بسبب هجامت  11سبتمرب ،إذ كان معظم املهاجمني من السعوديني،
وق ّدمت نفسها محارب ًة ضد اإلرهاب ،كام تجاورت مع الواليات
املتحدة يف العراق ،وساعدتها استخباريًا ضد طالبان يف أفغانستان.
يُرجِع السيد التدخّل اإليراين يف البحرين إىل أيام الشاه ،فهو قديم
"وال يعود إىل أن الشيعة أكرثية يف الجزيرة وحسب ،بل وألن إيران
اعتربت البحرين دامئًا من ممتلكاتها"( .((2وعن اليمن ،يقول السيد:
"إن الضغوط التي واجهها 'الزيود'( ((2باليمن عرب أربعة عقود من
الحكومة ومن السلفيني ،دفعت جز ًءا من شبانهم يف التسعينات
للتطلع إىل إيران"(.((2
من يحمل مسؤولية التدخّل اإليراين؟ قوة إيران أم ضعف العرب
الذي يظهر من خالل فقدان املرشوع املو َّحد والقادر عىل املبادرة
أولً ؟ أم عدم التعامل مع الشيعة العرب بوصفهم مواطنني متساوين
أنفسهم يف البحرين قد
يف الحقوق والواجبات؟ إ ّن القوميني العرب َ
انتقدوا التجنيس الذي تقوم به دولة البحرين للهروب من أزمة
األقلية واألكرثية ،التي ال ميكن تخطّيها إال باملواطنة.
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يع ّد اخرتاق إيران للمجال العريب إسرتاتيج ًيا ،فهو يجري من خالل
ح ْمل راية فلسطني ،نظريًا ورمزيًا ،وتب ّني تنظيامت مسلّحة ،منها
الجهاد اإلسالمي ،مع إنشائها حزب الله ودعم حركة "حامس" ،بعد
عام  ،2000األمر الذي كانت له آثار يف العرب ويف األمريكيني والرشق
األوسط بوجه عام .وهذا عنرص مهم ج ًدا ،فالقضية الفلسطينية هي
التوسع اإليراين ،الذي حمل راية فلسطني عندما تخلّت
أساس يف ّ
عنها مرص ،يف وقت تكررت فيه هزائم العرب ،إىل حرب  ،1973التي
انترصت فيها مرص ،ولكن نرصها مل يُستكمل ،بل أىت مبتو ًرا؛ فكأنه
لالستثامر يف كامب ديفيد فحسب ،ويف التهيئة النسحاب مرص من
منظومة الدفاع العربية؛ وكل ذلك لدوا ٍع اقتصادية وأمنية ،أثبت
الزمن فشلها بسبب فساد األنظمة التي ا ّدعت الوطنية.
أما مؤمتر مدريد للسالم ( ،)1991واتفاق أوسلو ( ،)1993الذي ثبت
فشله مع اغتيال رابني يف عام  - 1995مع اإلشارة إىل أن إرسائيل ال
ميكن أن تفاوض ضعفاء ألن أي مفاوضات ال ميكن أن تقوم إال انطالقًا
من موازين قوى متوازنة  -فقد أ ّدى ،إىل جانب جميع هذه املعطيات
وغريها ،إىل رشعنة التدخّل اإليراين ،الذي اعتمد عىل الرتاجع العريب
يف امليادين السياسية والعسكرية واألمنية واالجتامعية.
وعوضً ا عن حل األزمة داخليًا ،ذهبت هذه الدول إىل الفساد ،وعمدت
إىل الدكتاتورية والتضييق عىل من تفرتض أنهم سيوالون إيران ،لكن
التنظيامت التي دعمتها إيران (مثل حزب الله) ،استطاعت أن تدحر
إرسائيل يف عام  ،2000يف وقت كانت فيه الدبلوماسية واملحاباة
اللبنانيتان عاجزتني عن تطبيق القرار األممي رقم  .425فح ّول هذا
األمر حزب الله إىل ق ّوة ،وكان مقاومة يؤيدها بعض الشيعة ،وبعض
آخر يقف موقف املتفرج منها ،أو يدعو مع الرئيس رفيق الحريري
إىل تجاهل  12كيلومرتًا مرب ًعا من لبنان يف اإلعالم؛ أي منطقة القتال
التي تدور بني حزب الله وإرسائيل .لقد عملت هذه األنظمة ،إىل
جانب معطيات أخرى ،عىل توسيع النفوذ اإليراين يف البلدان العربية،
مبا يف ذلك العراق الذي خاض حرب الثامين سنوات مع إيران .حدث
ذلك عندما أخذ ص ّدام حسني العر َاق إىل حرب الخليج األوىل باسم
األ ّمة ،وحدث عندما فشل يف الكويت ،وعندما ذهب إىل "النفط يف
الس ّني ،بعد
مقابل الغذاء" ،وأخ ًريا إىل االحتامء بالعشرية واإلسالم ُ
ارتكاب قدر كبري من األخطاء السياسية والعسكرية.
ال شك يف أن غياب أي مرشوع عريب جامع دميقراطي يف املنطقة
العربية ّأسس لتفيش "الطائفية الكامنة يف بنية الدولة الهشة" ،كام
يقول بشارة ،يف ظل الهزائم املتالحقة يف الخارج والداخل.
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يشري النص الذي بني أيدينا إىل "علمنة الوعي االجتامعي" مخر ًجا
عمليًا ونظريًا للتحرر من أَرس إشكالية الطائفية السياسية .لكن
هذه اإلشارة ال بد من التوقف عندها مليًّا باعتبارها النقطة املركزية
األساسية التي تُ كّننا من الخروج من املأزق الراهن.
علمن ُة الوعي االجتامعي هي مهمة َمن؟ وكيف تقوم هذه العلمنة؟
وأي روافع حاملة لها؟ وكيف ستتخذ وجهتها؟ هل ستتم من النخب،
عرب مذهب جامع للجامعات كلها املك ّونة املجتمع؟ وهل يكفي
مفهوم العروبة لجمع النخب العربية يف إطار جامع للنهوض باألمة؟
وكيف سيتم إقناعها بأن العلامنية ال تتعارض مع الدين؟ ويف حالتنا
اإلسالمية الحارضة ،كيف ميكن لتلك الجامعات أن توفّق ما بني
الرشيعة اإلسالمية التي صيغت وفق أحكام وقواعد قانونية ،استمدت
والسنة ،والترشيعات الحديثة املعلمنة؟ أسئلة
مرشوعيتها من القرآن ُ
شائكة ينبغي التوقف عندها؛ ألن اإلجابات عنها ستفيض إىل إزالة
الكثري من االلتباسات التي واجهت العلامين العريب منذ عقود.

خالصات عامة
أمام تلك املعطيات ،نجد أن القسم النظري من الكتاب ،الذي تناول
مرشوعية البحث واملفاهيم وتفكيكها وإحالتها عىل مصدرها األول،
ومحاولة مقاربتها من جديد وفق ما توصل إليه البحث من قراءة
علمية ،أراد القول إن الطائفية ،والطائفية السياسية ،هي التي تُعيد
إنتاج الطوائف باعتبارها طوائف متخ ّيلة ،وهذه هي العارض امل َريض
الذي يساهم  -إضافة إىل مشكالتها البنيوية  -يف تفتيت الدولة
الوطنية يف وظائفها األساسية .وهذا أم ٌر صحيح من حيث الوصف،
لكن كيف تستعيد الدولة تلك املرشوعية؟ رمبا تقبل النخب السياسية
الصياغات املستحدثة؛ مثل الفدرالية والالمركزية اإلدارية يف الدولة
الوطنية ،وتفرضها عىل جمهورها باعتبارها الحل األمثل ألنهار الدم
امل ُسال يف سورية ،كام هو الشأن يف العراق واليمن ،ومن ث ّم تتك ّرس
ظاهرة الطائفية السياسية التي تصنع الفرد ال املواطن ،وتؤبّد أزمتنا.
رمبا يُساهم هذا الكتاب الطائفة ،الطائف ّية ،الطوائف املت َخ َّيلة يف
نزع املرشوعيات عن تلك القوى السياسية التي تحمل تلك الهويات
املستحدثة واملتخيّلة ،لكن ال تستطيع أن تلغيها ،فهي محمولة
َ
القبول بها مرغمني؛ أل ّن
بروافع إقليمية ودولية رمبا ستجعلنا نرىض
دونها ثالثني عا ًما من الدم ،من دون أفق سيايس أو مرشوع حقيقي،
وال سيام أن بشارة أشار إىل أن حرب الثالثني عا ًما يف أوروبا أفضت
إىل الدولة ،بينام أفضت حروبنا األهلية إىل تشظّي الدولة وتفتيتها،
فهل العودة إىل ملّ الشمل العريب ُمتاحة؟

مراجعات وعروض كتب
أسئلة توّ لد أخرى :عن كتاب عزمي بشارة
"الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة"

يتيح يل الكتاب فرصة إعادة قراءة مفاصل تاريخية – اجتامعية مهمة،
ولو أنها يف حاجة إىل نقاش مستفيض وأسئلة ،وال سيام يف املجال
التطبيقي .وميكن للباحث يف هذا الحقل أن يوظّفها يف أبحاثه أو يف
أبحاث طالبه ،وأن يركّز عىل الفائدة األكادميية لهذا الجهد العلمي،
مع العلم أنه ميكن مناقشته نقاشً ا مط ّو ًل يف السياسة ،وميكن االتفاق
عىل بعض املفاصل األساسية واالختالف يف مفاصل أخرى.
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مراجعات وعروض كتب
االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة

مدخل منهجي
يف البدء ،ينبغي اإلشارة إىل أن كتاب عزمي بشارة هو من األعامل
"التأسيسية" يف حقول العلوم االجتامعية .وتقوم فرضيته وثيمته
األساسية عىل محاولة وضع املحددات املنهجية العامة ملصطلحات
"الطائفة" ،و"الطائفية" ،و"الطائفة املت َخ َّيلة" وإعادة ترشيح مآالتها
املفاهيمية البحثية .وتتَّسم املعالجات التنظريية بالقدرة عىل
استيعاب دراسات ومظا ّن علمية متعددة بأسلوب املحا ّجة األكادميية
العلمي.
ومامرسة النقد
ّ
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واألســاطــر"((( .ولكونها متثّل من جهة أخرى "عصبية من دون
جامعة أهلية عينية ،ومن ث ّم من دون إطار للفضيلة .فإذا مل تتوافر
منظومة أخالقية جديدة ذات مصادر أخرى ومبعايري هي موضع
إجامع ،متأل العصبية الفراغ"((( .ويُعلّل تحول الطائفة الدينية إىل
"جامعة مت َخ َّيلة" ،بالقول" :إنهم يتخيلون أنفسهم كأنهم جامعة،
مع أنهم ليسوا كذلك لناحية البنية االجتامعية .ولذلك نقول إنهم
طائف ٌة مت َخيَّلة(((.

الجانب الجديد يف طروحات الكتاب هو محاولة إثبات فرضية
جديدة تتعلّق بتجديد تنقيح الجدل املحتدم بشأن مصطل َحي
"الطائفة" و"الطائفية" ،وربط ظهور مصطلح "الطائفية املت َخ َّيلة"
ونظريتها "الطائفية السياسية" بالحداثة والعلمنة؛ من خالل تأكيد
أن صريورتهام متأخرة نسبيًا ،بل إنهام جاءتا يف فضاء استغالل الطابع
املديني للمجتمعات الحديثة.
ّ

أو ًلا :في سردية إخفاق نموذج
الدولة /األمة :ضمور الوطنية
وإفرازاتها الطائفية
استهل به
ّ
املوسع ،الــذي
يحاول بشارة يف امللخص التنفيذي
ّ
الكتاب ،طرح إشكاليات إخفاق منوذج الدولة /األ ّمة وتداعياته
يف عرقلة إيجاد املعيار األمثل لالندماج املتمثّل باملواطنة؛ وهذا
املعيار وامل ُ َح ِّدد وفق رؤيته ،هو الذي أفىض إىل صريورة ما بات
يُعرف يف األدبيات الفكرية بـ "الطائفية السياسية" .لكن ،يحاول
بشارة ،من جهة أخرى ،يف أكرث من موضع أن يحدد إطا ًرا جام ًعا
ستهل ذلك بالقول "إ ّن الطائفية
ملفهوم "الطائفية" الذي يُع ّرفهُ ،م ً
محل املعايري
والتعصب ّ
محل القيم،
تعكس وظيفة الهوية بإحاللها ّ
ّ
األخالقية ،ما يؤدي إىل طمس الحدود بني الخري والرش والفضيلة
والرذيلة ،وإحالل الحدود بني 'نحن' و'هم' يف مكانها"((( ،ومن ّب ًها
إىل رضورة فهم معنى "الطائفة املت َخ َّيلة" التي جاءت عنده
بوصفها" :مت َخ َّي ًل اجتامع ًيا حديثًا يقوم عىل تص ّور التبعية لدين
أو مذهب باالشرتاك مع ماليني البرش الذين ال يعرفون بعضهم ومل
يشكّلوا يو ًما جامعة ،كأنه انتام ٌء إىل جامعة كربى بنا ًء عىل مقاربة
انتقائية ٍ
ملاض مشرتك من املرويات والقصص والحقائق املنتقاة
 1عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائف ّية ،الطوائف املت َخ َّيلة (الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2018 ،ص .15

إزاء هذا التنظري ،يق ّدم بشارة استقراءاته املتعلقة بصريورة "التمذهب"
يف املرشق العريب تحدي ًدا ،ويحاول أن يبني فرضيات منهجية لتأرخة
الس ّنة والشيعة ،مك ّر ًسا الجذور األوىل
ذلك التحول املتقابل بني ُ
للتمذهب وموروثاتها الطائفية وتشكّالتها ،وكيف غدت ثنائية
السنة ،متأسست الحدود املذهبية
عرفت بالتس ّنن والتش ّيع" :يف حالة ُ
الواضحة يف ظل حكم املامليك لبالد الشام ومرص ،وذلك من خالل
إعادة صياغة الهوية املذهبية ضد الفرق الشيعية والعلوية الغالية
يف املرشق يف مرحلة الرصاع مع املغول تحدي ًدا .أما يف حالة الشيعة،
فبدأت هذه العملية يف بغداد يف ظل حكم البويهيني ،واكتملت
ومتأسست يف ظل حكم الصفويني"((( .ويف ضوء تلك الطروحات
االستهاللية ،أكد أن إخفاق "الدولة" ،وهي الدعامة الرئيسة يف بناء
التجانس يف العامل العريب ،أفىض إىل الطائفية السياسية(((.
ومام له داللة يف هذا السياق ،طرح بشارة املتعلق مبا ميكن أن
يوصف بـ "الوطنيات البديلة املتصارعة" التي تنهض وتتشكّل عىل
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أنقاض الرصاع عىل تاريخ البالد ،لتشكل هوياتها الذاتية الخاصة
بعد هزمية بناء األمة واملواطنة وقابليات االندماج (الطوعي أو
القرسي)((( .وجاءت تحليالته بنا ًء عىل استقراء النموذج األورويب
ورؤيته ملفهوم "األمة /الدولة" وأثر ذلك يف تعليل ظهور "الطائفية"
امل ُفضية إىل "طائفية مت َخ َّيلة"؛ إذ يذكر أنه "ميكن القول إن الطائفية
ُعب عن سريورة معاكسة للتجربة األوروبية.
يف العامل العر ّيب اليوم ت ّ
ففشل الدولة الوطنية معطوفًا عىل الرصاعات اإلقليمية ،أدى إىل
الطائفية السياسية"((( .ووسط هذا الخلل البنيوي يف الدولة أو األمة
(مع تحفّظنا عن مصطلح األمة التي هي األخرى تخيل فحسب)،
"يربز خيار االنتامء إىل الطائفة من عدمه ،خيا ًرا وهميًا ،عىل األغلب،
يف حالة هيمنة الطائفية .فالطائفية هي نفي لحرية االختيار هذه،
ومن ثم يصبح الرصاع مع الطائفية رشط مامرسة هذه الحرية"(((.
وبعبارة أكرث وضو ًحا ،يقول بشارة" :الطائفية ،ال تعني أن يعيش
الفرد يف الجامعة ،بل تعيش الجامعة فيه؛ إنها تسكنه حتى لو مل
يتشارك القي َم معها بالرضورة"(.((1

ثان ًيا" :الطائفية السياسية":
صلتها وتكييفاتها مع العلمنة
يطرح بشارة نو ًعا من اإلشكالية الجديدة التي تتعلق بالطائفية ومدى
صلتها الوثيقة بتحوالت العلمنة (أي متايز املجاالت واملؤسسات) يف
تاريخ الدول الحديثة ،من ّو ًها بنوع من ال ُح ّجية التاريخية للتكييفات
التي سبق أن قام بها أفراد أو جامعات نتيجة حالة من الرتاجع التي
انتابت االنتامء الديني أو خفوت الكاريزما الدينية يف إثر التحوالت
املعقدة التي شهدتها املجتمعات اإلنسانية ،ويذكر عىل سبيل املثال،
ال الحرص ،كيف "اضطر البابا أوربان الثاين إىل ّأل يكتفي بالشعارات
الدينية لتعبئة املقاتلني يف الحمالت الصليبية ،بل أن يرشح أيضً ا
ِ
يكتف بشارة بهذا
فوائد التوسع اإلقليمي لألجيال القادمة"( .((1ومل
االستدالل التاريخي؛ فيك يثبت دالئل تصوراته ومناحيها يف مراحل
تاريخية الحقة ،يسوق أمثلة عدة تؤطر هذه التصورات وتلتقي
مع مقدماته النظرية عن عالقة الطائفية بالعلمنة .ومتثّل أحد تلك
األمثلة البارزة يف تأكيده كيفية وصول حافظ األسد إىل س ّدة الحكم
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يف سورية ،ومن ث َّم صريورة املزاوجة بني االنتامء العضوي إىل الطائفة
يف وسط جو الدولة امل ُعلمن .ويخلُص إىل أن السبب هو "عدم طائفية
حزب البعث السوري" الذي أتاح وصول األسد إىل س ّدة الحكم عىل
الرغم من "عصب ّيته الطائفية" .لكن بشارة ،من جهة مقابلة ،يعود
ويذكر" :الحقًا ،وبعد الوصول إىل الحكم ،استُخدم الوالء عرب العشرية
والبلدة وحتى الطائفة إىل أن أصبح الوالء للزعيم عرب الطائفة واع ًيا
عب رصاح ًة عن هذا الوالء السيايس عرب الطائفة ،عىل
لنفسه (وال يُ َّ
الرغم من وجوده ،إال عند الشعور بتهديد ،كام يف حالة الثورات
العربية عام  .((1(")2011جاء رضب هذا املثال من باب املقايسة
املعيارية التي ترى إمكان حدوثه يف مناطق وأزمان متعددة (سواء
يف املرشق العريب واإلسالمي أو يف باقي أرجاء العامل).
تاريخ ًيا ،يعتقد بشارة أن السياسة يف املرشق العريب /اإلسالمي وحتى
الحقبة العثامنية (إىل غاية عرص التنظيامت الحديثة) مل ت ِتح املجال
لظهور الطائفية السياسية ،ألن السياسة ،أو باألحرى املشاركة السياسية،
مل تكن ُمتاحة للعا ّمة ،ومل يكن الشأن العام عموم ًيا ،بل كان خصوص ًيا.
ولهذا يعتقد أن "تسييس الطوائف" بدأ عموديًا يف مرحلة مشاركة
العامة يف السياسة بوصفه نتا ًجا واض ًحا للتحوالت التي رافقت العرص
الحديث( .((1وعىل الرغم من ذلك ،يعود بشارة ويؤكد أن "الطائفية
السياسية" جاءت نتا ًجا للعلمنة ،إال أن هذه األخرية مل تكن سوى
"علمنة متأخرة أو معاقة؛ فالطائفية الحديثة واملستحدثة هي نتاج
عملية علمنة "مش ّوهة" ،إ ْن صح التعبري( .((1ويف هذا السياق ،يبدو
أن بشارة متأثر بتحليالت املفكر واملؤرخ األملاين إرنست تروليتش
( )1923–1865وما أضافه إىل حقل الدراسات االجتامعية ،وال سيام يف
كيفية ميل الكنائس إىل التكيّف مع الدولة وجنوح تلك الكنائس خالل
هذه العملية نحو الطبقات الحاكمة لتغدو جز ًءا من النظام االجتامعي
القائم ومتارس التسويات مع العامل(.((1

ً
ثالثا :مخالفة إسقاطات النموذج الخلدوني
في تفسير العصبيات /الطوائف
يف خض ّم ما طرحه بشارة يف القسم األول من كتابه الذي ك ّرسه
لرشح الطائفة /الطائفية بني متغريات املفاهيم واملامرسات
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مراجعات وعروض كتب
االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة

مهم وقع فيه كثري من
باعتبارها إشكاليات وتنظريات ،أكد
التباسا ً
ً
الباحثني يف أثناء رشوعهم يف تفسري ظواهر الطائفية والعصبيات
عىل حد سواء؛ إذ ش ّدد عىل تجاوز "فرض النموذج الخلدوين
عىل الدولة الحديثة لتفسري سيطرة قوى سياسية" .ففي رأيه،
"يخطئ كل من يحاول دراسة الدولة العربية الحديثة مبفاهيم
العصبية مع إسقاط مفهوم العصبية الخلدوين الخاص بالقبيلة
(يف الدولة مبعنى تس ّيد ساللة بعينها) عىل الطائفة الدينية يف
عرصنا ،وذلك يف سياق عالقات القوة داخل الدولة الحديثة .يتب ّنى
بحثنا هذا مقاربة نظرية مفا ُدها أن القوى التي تسيطر عىل
الدولة الحديثة تنتج عصبية ،أو ت ُعيد إنتاجها ،يف ظروف تاريخية
معينة ،وليست العصبية هي التي تستويل عىل الدولة"( .((1لكنه
يضيف يف معرض تفسريه العصبية يف الدولة الحديثة معايري أخرى
مهمة تعضدها وتصبح لها مبنزلة دعامة تساهم ،يف الحصيلة ،يف
قائل:
"تخليق" الطائفية السياسية املعارصة والجامعة املت َخ َّيلةً ،
"مث ّة امتيازاتٌ معنوي ٌة متعلق ٌة مبشاعر التفوق عىل اآلخرين يف
املكانة يف الدولة ،والفخر يف مقابل الذل ،وأن الشعور مبلكية
الدولة هو امتياز ،وهو امتياز معنوي من الدرجة األوىل يساهم
يف إنتاج جامعة مت َخ َّيلة متلك الدولة ،ومينح شعو ًرا بالتفوق
والثقة؛ فاالمتيازات ليست مادية فحسب .وهذا الشعور بأن
اإلنسان ينتمي إىل جامعة متلك الدولة (أجهزتها األمنية ورموزها
ومناهج تدريسها) ،وجامعة أخرى محرومة من ملكية الدولة،
أو من حصة مالمئ ٍة فيها ،هو أحد أهم مصادر الطائفية املعارصة
التي يجري تأجيجها يف العراق"(.((1

رابعا :العراق النموذج األكثر راهنية
ً
يطرح بشارة ،من خالل مناذجه املعيارية التي ساقها لتثبيت فرضياته
النظرية بشأن تحوالت "الطائفية" ومامرساتها ،ثالثة مناذج رئيسة
تتعلّق بدول معروفة تاريخ ًيا بزخم رصاعاتها الطائفية ،هي إيرلندا
ولبنان والعراق ،لكنه من جهة أخرى ،يُ ّبي كيف سيصبح العراق
املثال األكرث راهنية واألكرث تأث ًريا يف املرشق العريب .وشغل الفصل
املخصص للعراق صفحات كثرية ،ختم بها كتابه (شغل  214صفحة)،
ّ
تخصيصه
وأحد دالئل استقطاب موضوع العراق يف كتاب بشارة هو
ُ
الكثري من الجداول واالستبيانات املتعددة التي ختم بها الفصل
16
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والكتاب م ًعا ،عىل عكس املوضوعات التي سبقته .ويش ّدد بشارة
يف الفصل املتعلق بالعراق عىل فرضية خاصة مفادها عدم تك ُّون
املخصص
"الطائفة الس ّنية املت َخ َّيلة" قبل عام  ،2003يف معرض حديثه ّ
عن كيفية وصول زعيم أو قائد منتمٍ إىل إحدى الطائفتنيّ ،إل أنه
يستخدم زخم االنتامءات املتعددة الستقطاب عدد من الضباط
والجامعات من طوائف متباينة من أجل ضامن الوالء الشخيص
وتثبيت أركان سلطته(.((1
يف الواقع ،يطرح الباحث العراقي فرن حداد مثل هذه اإلشكالية
املتعلقة بعدم بروز الطائفية الس ّنية السياسية إال بعد عام 2003
يف مؤلفاته الكثرية الخاصة ب ُعقد النزاع الطائفي يف العراق( ،((1ومن
أبرزها بحثه األخري الذي نرشه يف عام  ((2(2016بعنوان" :بناء الدولة
ني يف عراق ما بعد "2003؛ إذ
املرتكزة عىل الشيعة والرفض ُ
الس ّ
أورد فيه ما نصه" :رغم أن العالقات الطائفية ما قبل العام 2003
كانت حميد ًة أكرث بكثري مام هي عليه يف االثنتي عرشة سنة املاضية،
احتوت عىل بذور ما حصل بعد تغري النظام"( .((2كام قال رصاحة
للس ّنة هوية طائفية
"ميكن القول إنه قبل العام  ،2003مل يكن ُ
نشطة ،ومل يعتربوا أنفسهم طائف ّيني"( .((2ولهذا خَلص حداد ،بشأن
مدى طائفية الدولة العراقية يف حقبة ما قبل عام  ،2003إىل أنه
"مل تكن الدولة العراقية تريد من الشيعة أن يتخلّوا عن تشيّعهم ،ومل
تكن الدولة بح ّد ذاتها معادية للشيعة ،بل سيكون أكرث دقة بكثري أن
نقول إن الدولة ما قبل عام  2003كانت شكاكة بأولئك الذين كانت
حياتهم وهوياتهم مندمجة يف الرتاكيب االجتامعية والدينية الشيعية
(بعضها عابرة للوطنية) التي وفّرت حقائق موازية بخصوص التاريخ
 18املرجع نفسه ،ص .297
 19إىل جانب كتاب فرن حداد (يف األصل أطروحته للدكتوراه) الذي استخدمه بشارة يف
كتابه هذا بعنوان:
Fanar Haddad, Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions of Unity (New York:
;)Columbia University Press, 2011
لالطالع عىل ترجمة مختزلة ،انظر :فرن حداد ،العالقات الطائف ّية يف العراق :الرؤى املتعادية
للوحدة ،ترجمة مصطفى نعامن أحمد (بغداد :مطبعة أوفسيت الكتاب.)2017 ،
20 Fanar Haddad, Shia-Centric State Building and Sunni Rejection in Post2003 Iraq (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace,
;)2016
صدرت له ترجمة حديثة ،انظر :فرن حداد" ،بناء الدولة املرتكزة عىل الشيعة والرفض السني
يف عراق ما بعد  ،"2003مجلة رأي آخر (مجلة دورية محدودة التداول تصدر كل شهرين
عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف بريوت) ،العدد ( 4كانون الثاين /يناير-شباط/
فرباير  ،)2016ص  ،52-26لكنها ترجمة خلَت من اإلحاالت والهوامش.
;21 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 3
انظر أيضً ا الرتجمة العربية :حداد" ،بناء الدولة" ،ص .27
;22 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 9
انظر أيضً ا :حداد" ،بناء الدولة" ،ص .37-36
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اقي والذات العراقية والدولة العراقية"( .((2ويف السياق نفسه،
العر ّ
ويف جدلية بروز املح ّددات املتعلقة بظهور "األنا" و"اآلخر" ودور
هذه الثنائية االستقطابية التي تخدم الطائفية ،كتب الباحث العراقي
حارث حسن" :كان الكثري من الشيعة يتق َّبلون ،قبل العام ،2003
سني ،متجاهلني حقيقة أن
الفكرة البسيطة القائلة إن حكم صدام ٌّ
الس َّنة يقودون دولته مل تكن طائفية
الكثري من األسباب التي جعلت ُ
الس َّنة ،بعد العام  ،2003حقيقة
بالرضورة .وباملثل تق َّبل العديد من ُ
أن العراق قد يصبح دولة يهيمن عليها الشيعة .وأ ّدى تعريف 'اآلخر'
الطائفي إىل تعريف 'األنا' بالطريقة نفسها"(.((2
من حيث االنتامء
ّ
عىل الرغم من هذه الطروحات العراقية املتساوقة إزاء الطائفية
السياسية واملت َخيَّلة يف حقبة ما قبل عام  ،2003نجد يف دراسة حديثة
ما ين ّم عن تصورات مخالفة تربط األيديولوجيا القومية العربية مبا
ُدعي بـ "الطائفية املرافقة غري السياسية" ،بل تجنح هذه الرؤية إىل
االعتقاد الرصيح أنها "متجذّرة اجتامعيًا ،وهي بذلك تخالف رؤية
بشارة يف االعتقاد أنها وليدة العلمنة والعرص الحديث"؛ إذ أشار
عيل حاكم صالح يف كتابه األيديولوجيا ومتثيالتُها الفَلسفية يف الفكر
اقي الحديث إىل أن "املفارقة التي تجوهرت حولها األيديولوجيا
العر ّ
القومية العربية يف العراق هي تَرافُق طائفيّتها مع علامنيّتها ،أقول
'تَرافُق' فقط ،أل ّن الطائفية ليست نتيجة العلامنية القومية من حيث
التافُق بح ّد ذاته يُفرس
املفهوم واملامرسة يف ُمجتمعات أُخرى .وهذا َ
من جهة أُخرى أ ّن الطائفية مل تكن سياسية فقط ،كام يزعم حسن
ال َعلوي وآخرون ،بل كانت متجذّرة اجتامع ًيا ،وال يعدم املرء تعبريات
طائفية رصيحة يف الخطاب الثقا ّيف ُمنذ بواكري الدولة العراقية ،ما
;23 Haddad, Shia-Centric State Building, p. 10
انظر أيضً ا :حداد" ،بناء الدولة" ،ص  .39-38ومن املهم يف هذا السياق متابعة تحليالت
الس ّنة املست ِغلني
الزوجني سالغلت ،إذ أشارا إىل ما نصه" :فال ميكن تقسيم املجتمع إىل ُ
والشيعة امل ُستغَلني .ولهذا ،فاالستناد إىل قاعدة الطبقة ،أو ما يعرف بالذين ميلكون والذين
ال ميلكون يف العراق ،كام يف أي بلد آخر ،وليس إىل قاعدة التقسيامت الطائفية .ومع استثناء
شبكة الحكم الحالية واملناصب العليا يف سلك اإلدارة [خالل سبعينيات القرن العرشين]،
فإن الذين ميلكون والذين ال ميلكون كانوا من كلتا الطائفتني [ ]...فلم يكن هناك خصومة
أو مواجهة طائفية .وإن األوضاع يف سبعينيات القرن العرشين مل تكن استمرا ًرا لألوضاع يف
ثالثينيات القرن العرشين وأربعينياته وخمسينياته" ،انظر:
Peter Sluglett & Marion Farouk-Sluglett, "Some Reflections on the Sunni/Shi'i
Question in Iraq," Bulletin (British Society for Middle Eastern Studies), vol.
5, no. 2 (1978), pp. 85-86.
 24حارث حسن ،األزمة الطائفية يف العراق :إرث من اإلقصاء (بريوت :مركز كارنيغي
للرشق األوسط ،)2014 ،ص 3؛ انظر أيضً ا تفصيالت طروحاته يف:
Harith Hasan Al‐Qarawee, "Sectarian Relations and Socio‐political
Conflict in Iraq," Analysis, Italian Institute for International Political, no.
200 (September 2013), pp. 1-12; Harith Al‐Qarawee, Imagining the Nation:
Nationalism, Sectarianism and Socio‐political Conflict in Iraq (Lancashire:
Rossendale Books, 2012).

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

يُفرس ذلك أنها مل تكن وليدة رصا ٍع حديث ،بل هي ُمك ّون ثابت
يف التاريخ اإلسالمي ،وتاريخ العراق لقُرون َمضَ ت ،كام أ ّن ال ُّنخب
السنية التي كانت ُجز ًءا من بناء الدولة العثامنية
السياسية والدينية ُّ
هي نفسها ظلت ال ُّنخب الرئيسة يف الدولة العراقية الحديثة ،فجرى
التاريخ كام لو أ ّن هذه وريثة تلك"(.((2
الس ّنية بالح ّدة التي شاع بها االنتامء
مل يكن االنتامء إىل الطائفة ُ
إىل الطائفة الشيعية يف الحقبة ما قبل عام  ،2003وذلك ألسباب
الس ّني بالتو ّجه القومي يف
عدة ،من أهمها امتزاج الحس الديني ُ
غالبية حقبة ما قبل عام 2003؛ بسبب التامهي مع رسدية الدولة،
وقد تك َّرس هذا األمر نتيجة ذوبان املؤسسة الدينية التي متثّلها هذه
الطائفة مع توجهات الدولة العامة أو ُخفُوت دورها نتيجة ش ّدة
الضبط الفوقي الذي مارسته الدولة ،واالفتقار إىل الجهد التنظيمي
الحزيب الذي يساعد يف تكريس النزعة وامليل بالشعور بأهمية
االنتامء واالنضواء يف طائفة مت َخيَّلة ،يف الوقت الذي انفصلت الرؤى
الشيعية عن بنيان الدولة األيديولوجي ،وتك ّرس لديها الشعور باألنا
املغايرة ،األمر الذي ساعد يف تفعيل التص ُّور باملظلومية واإلقصاء
والتهميش يف بعض مراحل الدولة العراقية قبل عام  ،2003ونجم
عنه سهولة إنتاج طائفة مت َخيَّلة عابرة لتص ّورات الوطنية يف بعض
األحيان .ومهام يكن من أمر ،كان ذلك مدعاة لبشارة يك يبني تحليله
ويفس التح ّوالت يف حشد الطائفية يف ضوء معطيات الرصاع والحرب
ّ
العراقية  -اإليرانية ،لكننا نس ّجل تحفّظنا عن وصفه الذي يقول فيه:
"وتعززت قوة املرجعية الدينية الشيعية يف النجف ،وألن غالبية
وقسم كب ًريا من الفا ّرين من
الشيعة يقطنون يف املناطق الحدودية،
ً
الجندية لجؤوا إىل أهوارها ،وهذا كله يف ظروف رصاع مع دولة دينية
رصيحة يف إيران تقوم عىل نظام 'والية الفقيه'"( .((2يف الواقع مل تكن
غالبية الشيعة تقطن يف املناطق الحدودية فحسب ،كام ذكر بشارة،
بل يف الكثري من الحوارض املعروفة يف العراق عىل غرار مدن النجف
فضل عن الكاظمية يف مدينة بغداد .وجميع تلك
وكربالء وبابلً ،
املدن ،كام هو معروف ،مل تكن حدودية.
متتزج طروحات بشارة وتتالقح مع أفكار الباحث فرهاد إبراهيم
الخاصة بتفسري تح ّوالت الطائفية يف املرشق ،وال سيام يف حالة العراق؛
إذ أشار إبراهيم إىل ضعف الطائفية السياسية يف عهد ص ّدام حسني
بسبب الركون إىل الوالء للحاكم يف املقام األول واعتامد صلة القرابة:
 25عيل حاكم صالح ،األيديولوجيا ومتثيالتها الفلسفية يف الفكر العراقي الحديث (بريوت:
دار الكتاب الجديد املتحدة ،)2017 ،ص .70-69
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أي أهمية مبارشة للنظام ،حيث
"مل يكن للطائفية السياسية يف الحقيقة ّ
ميكن تجنيد أشخاص من جميع الطوائف واملعتقدات ،ألن الفيصل
فس من جهة أخرى الخلل الوظيفي
هنا هو الوالء للحاكم"( .((2لكنه ّ
الذي وقع فيه النظام امل َليك فيام مىض ،وال سيام نظرة هذا النظام
تجاه الشيعة؛ ال بوصفهم طائفة متاميزة عقائديًا ،بل بقدر ما أثارته
إشكاليات وحساسية أصول بعض رجاالت املؤسسة الدينية الشيعية
األجنبية وانعكاس ذلك عىل املشهد الداخيل العراقي؛ إذ يقول:
"يف العراق كانت الحكومات امللكية يف بداية األمر استمرا ًرا للنخبة
العثامنية العربية (التي كانت س ّنية) يف تعاونها مع اإلنكليز ،يف إطار
تحالف الحركة العربية مع الوعود اإلنكليزية ،وباستثنا ٍء نسبي للشيعة،
مع أنها ض ّمت مسيحيني ويهو ًدا يف نوع من متثيل النخب يف املدن
الكربى .وقد أدرك امللك فيصل هذا الخلل ،وبذل جه ًدا لدمج الشيعة يف
النخبة العراقية الحاكمة ،عىل الرغم من عالقة الشك والريبة املتبادلة
بني امللك واملؤسسة الدينية الشيعية املؤلفة من املجتهدين يف النجف،
ليس لكونهم مجتهدين شيعة بالرضورة ،بل لسيطرة املجتهدين
اإليرانيني عليها يف مرحلة الحكم املليك ،وما قبله"(.((2
مام تجدر مالحظته يف هذا السياق ،ومبا يتعلق بدور املؤسسة
الشيعية الدينية يف التنميط الطائفي /السيايس ،هو أن بشارة
يطرح بعض رؤاه وتعميامته تجاهها .نسجل م ّرة أخرى تحفّظنا
عم توصل إليه حني قال" :أ ّدت هذه املؤسسة دو ًرا معارضً ا
ّ
لالندماج الشيعي الس ّني يف املجتمع العراقي من منطلقات
مذهبية ،وأحيانًا مصلحية"( .((2وسبب تحفّظنا هو أن األمثلة
التي أوردها ،واملتعلقة بإثبات هذا التعميم أفادت ،فحسب ،يف
إثبات عدم اندماج املؤسسة الشيعية الدينية يف حركة اإلصالح أو
التحديث التي تب ّنتها الدولة (عىل سبيل املثال تحريم املجتهدين
للمناصب الحكومية حتى عام  ،((3( 1927ومن ث ّم ،ما تفاعل يف
 27فرهاد إبراهيم ،الطائفية والسياسة يف العامل العريب :منوذج الشيعة يف العراق ،ترجمة
عن األملانية مركز دراسات التفاعل الثقايف والرتجمة (القاهرة :مكتبة مدبويل ،)1996 ،ص
 .347اعتمد بشارة النسخة األصلية باللغة األملانية لهذا الكتاب يف أكرث من موضع.
 28بشارة ،ص  .361وللرجوع إىل مناذج ملجتهدين شيعة من ذوي األصول األجنبية ،يُفضّ ل
مراجعة :عبد الهادي الحائري ،التش ّيع والدستورية يف إيران :دور علامء العراق الشيعة يف
السياسة اإليرانية ،ترجمة عبد اإلله النعيمي (واشنطن :معهد الدراسات الشيعية.)2015 ،
ت ُرجم العنوان الفرعي للكتاب بترصف ،والرتجمة الدقيقة كاآليت" :دراسة يف دور الفرس
املقيمني يف العراق يف السياسة اإليرانية".
 29بشارة ،ص .362-361
 30حظر املجتهدون الشيعة قبول املناصب الحكومية لالنتداب الربيطاين؛ إذ ح َّر َمها
وظل هذا الحظر عىل قبول املناصب
محمد تقي الشريازي يف عام  ،1920ومهدي الخاليصّ ،
الحكومية ساريًا حتى عام  .1927كام عارض املجتهدون التعليم الحديث ،مع أن منصب وزير
التعليم (املعارف) انحرص يف الشيعة منذ العرشينيات ،انظر :بشارة ،ص .651
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الوسط الشيعي وما ع ّده بشارة بداي ًة للتأسيس الطائفي للطائفية
السياسية بفعل بيان أو ميثاق مطالب التمثيل الطائفي /املحاصيص
للشيعة يف عام  ،((3( 1935ليت ّوج مبرحلة املرجع محسن الحكيم
الذي منح الطائفية السياسية دفعة جديدة ،وفق وصف بشارة،
وال سيام حني وصف عبد السالم عارف بـ "الطائفي" بعد عام
 1967يف سابقة ت ُع ّد األوىل يف وصف رئيس دولة بهذا الوصف)(.((3
ولعل جميع هذه األمثلة تيش بتحوالت صريورة الطائفية السياسية
ّ
ومتنحها زخمها الكبري ،لكنها مل تكن مدعاة بالرضورة إىل إعاقة
بالس ّني اجتامعيًا يف العراق .ومام له مغزاه يف هذا
اندماج الشيعي ُ
الصدد أن استقراءات بشارة يف هذا املضامر قد تساهم يف إزالة
االعتقاد الكالسييك السائد املتمثل بأن مبعث الطائفية السياسية
هو سيايس محض فحسب.
يف الواقع ،نحا بعض الباحثني الغربيني املتخصصني يف الشأن
العراقي منحى بشارة يف تفسري الفجوة الحداثوية التي رافقت
املك ّون الشيعي داخل املنظومة اإلدارية العراقية منذ نشأة الدولة
العراقية يف عام  1921وما قبلها وصــرورة العزلة ،بالقول" :مل
يكن الشيعة يف الواقع عىل اتصال بالسلطات الحكومية ،ويف هذا
السياق كانت املدن الشيعية املق ّدسة ،مبا فيها الكاظمية ،مبنزلة
كيانات ذات حكم ذايت عىل نح ٍو فعيل ،ومن ث ّم ،غدت معزولة
حتى من النزر اليسري 'للحداثة' و'التقدم' الذي قد القاه البعض من
الس ّنة .وإذا ما قُ ّدر ألي أحد أ ْن يعمم ،فإنَّه من الصحيح أيضً ا
أبناء ُ
القول إن النزعة الشيعية العراقية كانت يف جوهرها أكرث تحفظًا
الس ّنية
وأقل تق ّب ًل للتغيري والتحديات الفكرية من قرينتها النزعة ُ
العراقية"(.((3
 31انصبّت املطالب ،بقيادة املرجع محمد حسني كاشف الغطاء ،عىل متثيل الشيعة
بوصفهم طائفةً ،أو "ممثلني حقيقيني" ،كام يقال ،واملطالبة بتغيري طريقة االنتخابات،
وبتمثيل الشيعة يف محكمة التمييز ،واالهتامم بتدريس الدين يف املدارس مع م ْنح الدين
درجة يف االمتحانات مثل باقي املواد .كام تض ّمنت املذكرة الكثري من املطالب االجتامعية
والسياسية األخرى املتعلقة بإنصاف املناطق الفقرية .ووصف بشارة هذا البيان بالقول" :كان
هذا البيان يف رأينا بداية صياغة الطائفية السياسية ،مبعناها الدقيق من جهة علامء الدين
حصة للطائفة يف الدولة والسلطة ،والنطق باسم الطائفة
الشيعة ،من حيث هي رصاع عىل ّ
ومظلوميتها يف هذا السياق تحديدًا" ،انظر :بشارة ،ص .654-653
 32من األمثلة األخرى التي ساقها بشارة عن محسن الحكيم وكيف عدَّه عائقًا للتحديث
نصه" :حاول قاسم أن يفضّ ل الشيعة يف التعليم والتعيينات يف
يف عهد عبد الكريم قاسم ما ّ
نوع من التمييز اإليجايب ( )Affirmative actionالذي يقوم به نظام تحديثي لرفع الغنب
االجتامعي وتوسيع القاعدة االجتامعية لنظامه ،وبنى ضاحية الثورة ،وهي يف الواقع مدينة
تحسن فيها وضع املهاجرين الشيعة يف بغداد .ولكن عىل الرغم من كل ذلك ،فقد
شيعية ّ
شكّل علامء الشيعة واإلسالميون الشيعة جبه ًة مع البعث والقوميني العرب عمو ًما ضدّه"،
انظر :بشارة ،ص .695 ،685
33 Sluglett & Sluglett, p. 81.
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مخطط
الحس الطائفي الفردي يف الدولة العراقية  2003-1921إزاء الطائفية الحزبية منذ عام 2003

ﻣﺴﺘﱰة /ﻛﺎﻣﻨﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ /ﻣﻌﻠﻨﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻹدﻣﺎج اﳌﻜﻮﻧﺎت
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﴎدﻳﱠﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻘﴪي
ﻋﲆ أﺳﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲ /ﻗﻮﻣﻲ
ﻣﺜﺎﻻ(
)ﻓﺼﻞ اﻟﻮﻗﻔني اﻟﺴﻨﻲ /اﻟﺸﻴﻌﻲ ً

أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻗﻮﻣﻴﺔ /وﻃﻨﻴﺔ

أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ دﻳﻨﻴﺔ
)ﻏﻄﺎء ﻋﺸﺎﺋﺮي وإﺛﻨﻲ ودﻳﻨﻲ(

ﺧﻄﺎب ﻣﺘ َﺨ ﱠﻴﻞ
ﻋﺎﺑﺮ ﻟﻠﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻘﻮﻣﻴﺎت

ﺧﻄﺎب ﴏﻳﺢ
ﻣﻜ ّﺮس ﻟﻠﺘﻔﺎﺿﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ /اﻟﻘﻮﻣﻲ

خامسا :كيف الخالص من الطائفية
ً
السياسية؟
عىل الرغم من إفراد صفحات كثرية أوضحت تجلّيات مصطلحات
الطائفة والطائفية والطائفة املت َخيَّلة ومتظهراتها ومامرساتها ،فإن
الحلول التي اقرتحها بشارة يف كتابه تكاد تكون ،إىل ح ٍّد بعيد ،مختزلة.
ورمبا مدعاة ذلك أن محورية الكتاب األساسية انص ّبت عىل التنظري
الخاص بتفسري الظاهرة الطائفية (بتشكّالتها املتعددة) أكرث
األكادميي ّ
من تت ُّبع كيفية النأي عنها .وعىل هذا األساس يطرح بشارة حلَّه إزاء
حل ملسألة الطائفية خارج
قائل" :وال نعتقد أن مث ّة ً
املسألة الطائفية ً
الدولة واملواطنة الدميقراطية ،ومفهومهام ،سواء أقامت املواطنة عىل
أساس التعددية الثقافية واللغوية والقومية ،أو عىل ٍ
أساس اندماجي.
الحل التاريخي للحروب الدينية يف أوروبا ،ولكن
كانت الدولة هي ّ

االنتامء العابر للطوائف يتضمن بُع ًدا هويات ًيا ،قوم ًيا أو وطن ًيا أو
أساسا لها
كليهام ،وتحتاج املواطنة إىل هيمنة منظومة ِقيَمية تشكّل ً
ولدستورها .وهو يف الحالة العربية ال بد من أن يجمع بني ال ِقيَم
اإلنسانية الكونية التي تقوم عليها الدميقراطية الليربالية واملرياث
التاريخي العريب اإلسالمي .هذا هو التحدي"(.((3
من خالل استقرائنا كتاب بشارة ومنوذجه األكرث راهنية عن العراق،
نجد أن مث ّة شكلني للطائفية ميكن تشخيصهام يف العراق يف حقبة ما
بالحس الطائفي
قبل عام  2003وما بعدها؛ فهناك ما ميكن وصفه
ّ
الفردي املسترت /امل ُق َّنع وهو ملتبس التفاعل يف عهود متعددة قبل عام
 ،2003يقابلها ما ميكن ع ّده بالطائفية الحزبية التي كانت رصيحة وأكرث
ح ّدية يف العهد الذي تال عام  .2003واملخطط يوضح ذلك.
34

بشارة ،ص .387

مراجعات وعروض كتب
االستقراءات الداللية لمفاهيم الطائفية السياسية :مراجعة نقدية
في كتاب "الطائفة ،الطائفية ،الطوائف المتخيّلة" لعزمي بشارة

المراجع
العربية
إبراهيم ،فرهاد .الطائفية والسياسة يف العامل العريب :منوذج الشيعة
يف العراق .ترجمة عن األملانية مركز دراســات التفاعل الثقايف
والرتجمة .القاهرة :مكتبة مدبويل.1996 ،
بشارة ،عزمي .الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املت َخ َّيلة .الدوحة /بريوت:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2018 ،
الحائري ،عبد الهادي .التش ّيع والدستورية يف إيران :دور علامء
العراق الشيعة يف السياسة اإليرانية .ترجمة عبد اإلله النعيمي.
واشنطن :معهد الدراسات الشيعية.2015 ،
حداد ،فرن" .بناء الدولة املرتكزة عىل الشيعة والرفض السني يف عراق
ما بعد  ."2003مجلة رأي آخر( .مجلة دورية محدودة التداول تصدر
كل شهرين عن املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية يف بريوت).
العدد ( 4كانون الثاين /يناير-شباط /فرباير .)2016
________ .العالقات الطائفية يف العراق :الرؤى املتعادية للوحدة.
ترجمة مصطفى نعامن أحمد .بغداد :مطبعة أوفسيت الكتاب.2017 ،
حسن ،حارث .األزمة الطائفية يف العراق :إرث من اإلقصاء .بريوت:
مركز كارنيغي للرشق األوسط.2014 ،
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صالح ،عيل حاكم .األيديولوجيا ومتثيالتها الفلسفية يف الفكر العراقي
الحديث .بريوت :دار الكتاب الجديد املتحدة.2017 ،

األجنبية
Al‐Qarawee, Harith Hasan. Imagining the Nation:
Nationalism, Sectarianism and Socio‐political Conflict in
Iraq. Lancashire: Rossendale Books, 2012.
________. "Sectarian Relations and Socio‐political
Conflict in Iraq." Analysis. Italian Institute for
International Political. no. 200 (September 2013).
Haddad, Fanar. Sectarianism in Iraq: Antagonistic Visions
of Unity. New York: Columbia University Press, 2011.
________. Shia-Centric State Building and Sunni
Rejection in Post-2003 Iraq. Washington, DC: Carnegie
Endowment for International Peace, 2016.
Sluglett, Peter & Marion Farouk-Sluglett. "Some
Reflections on the Sunni/Shi'i Question in Iraq." Bulletin
(British Society for Middle Eastern Studies). vol. 5. no. 2
(1978).

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :زولتان باراني.
تـرجمة :نبيل الخشن.

الجندي والدولة المتغيرة :بناء جيوش ديمقراطية في أفريقيا
وآسيا وأوروبا واألميركتين

مد زولتان باراين يف كتابه الجندي والدولة املتغرية :بناء جيوش دميقراطية يف
يتع ّ
أفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكتني ،الصادر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
وترجمه نبيل الخشن عن أصل إنكليزي عنوانه The Soldier and the Changing State:
 ،Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe, and the Americasاستحضار
دراســة كتبها يف عام  1957صموئيل هنتنغتون ،صاحب أطروحة "صــدام الحضارات"،
عن العالقات املدنية العسكرية الحديثة ،بعنوان الجندي والدولة .لك ّنه يف حني يركّز
هنتنغتون عىل القوى العظمى والنزعة العسكرية وما قامت به من دور يف الحربني
العامليتني ،يسلّط باراين الضوء عىل العالقات املدنية العسكرية عىل نحو ما تتأثر بالتحول 
جح أن ت ُن ِتج عالقات مدنية
حص الرشوط التي يُر َّ
الدميقراطي وتعقبه ،وغايته الطموحة تف ّ
عسكرية دميقراطية يف طيف واسع من األوضاع االنتقالية .يف هذا الكتاب ( 640صفحة
ومفهرسا).
بالقطع الوسط ،موثقًا
ً
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عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة السابعة من
مؤمتره السنوي لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي بعنوان
"العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية
بعد عام  ،"2011يف مدينة الحاممات التونسية يو َمي  21و22
أيلول /سبتمرب .2018
وقد رأى املركز العريب أن يخصص أعامل هذه الدورة لبحث دور
العوامل اإلقليمية والدولية يف تجارب االنتقال الدميقراطي التي
أعقبت ثورات عام  2011العربية بسبب ضآلة االعتناء البحثي
العريب بهذا املوضوع ،وغياب الجهود الوافية لفهم األدوار واملؤثرات
الخارجية وتفسريها ،وتداعياتها عىل عملية االنتقال الدميقراطي يف
عم جرى يف
البلدان العربية ،إضافة إىل أن فسحة السؤال العلمي ّ
الربيع العريب نراها تضيق ،يف حني تتسع الفجوة بني األطروحتني
الح ّديتني يف املوضوع؛ أي أطروحة التآمر الخارجي من جهة ،وأطروحة
الصناعة املحلية للثورات العربية من جهة أخرى ،بحسب وصف
مهدي مربوك مدير فرع املركز العريب بتونس .وهو األمر الذي يربز
جدوى البحث عن تفسريات موضوعية ودقيقة ملا حدث يف بلداننا
منذ مرور أكرث من سبع سنوات عىل انطالق "الثورات العربية" .ورأى
املركز العريب أولوية البدء بدراسة تأثري األدوار اإلقليمية والدولية
يف مسارات االنتقال السيايس التي خربتها بلدان الربيع العريب بعد
ثورات عام  ،2011وهي مساحة تحفل بإشكاليات وتحديات تشكّل
أجندة بحثية ذات أهمية ،وفق ما أكد منسق املؤمتر عبد الفتاح
مايض ،مدير مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف
البلدان العربية".

أو ًلا :العامل الخارجي :إشكاليات
وتوجهات نظرية
استهلّت دراســة اإلشكاليات النظرية ملوضوع العامل الخارجي
وعالقته بالدميقراطية األطروحات البحثية التي عرضت يف املؤمتر،
وق ّدم الباحث عبد الفتاح مايض قراءة بانورامية لألدبيات التي
تناولت هذه العالقة ،واملعالجات البحثية ألبرز العوامل الخارجية
وبي أن االهتامم
املؤثرة يف مسارات االنتقال إىل الدميقراطيةّ .
البحثي باملوضوع قد بقي محدو ًدا حتى تسعينيات القرن املايض،
وعىل الرغم من تنامي االعتناء يف األلفية الجديدة مبسائل من قبيل
دعم الدميقراطية واملرشوطية السياسية ،وفرض الدميقراطية بأدوات
خارجية ،وكذا تأثري العوملة ،ظلت االتجاهات العامة ألدبيات التحول
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الدميقراطي تضع جل اهتاممها عىل عوامل الداخل ،غلب وزنها يف
فهم مناذج االنتقال وعملياته ،وتفسريها .ومل تختلف الحال كث ًريا مع
بروز خربة االنتفاضات الشعبية العربية ،فقد ظل تركيز البحوث التي
تناولتها عىل العوامل الداخلية؛ كاالقتصاد الريعي ،ودور القبيلة،
وتغ ّول املؤسسة األمنية ،وعوامل الثقافة السياسية ،يف حني بقيت
تناول يف تلك األدبيات.
العوامل الخارجية األقل ً
ويف السياق ذاته ،جادل الباحث محمد سعدي ،يف ورقته "االتحاد
األورويب واملرشوطية الدميقراطية :اختبار ما بعد الربيع العريب"،
بأن املرشوطية الدميقراطية التي ينتهجها االتحاد األورويب يف آليات
دعم اإلصالحات السياسية يف دول العامل العريب ،بعد الحراك العريب
عام  2011مل تثبت نجاعتها ،وتحتاج إىل مراجعة جذرية؛ فالرتكيز
عىل األمن واالستقرار والتنمية االقتصادية عىل حساب اإلصالحات
الدميقراطية ،الذي يؤطر وجهة نظر االتحاد األورويب إىل قضية
التحول الدميقراطي يف العامل العريب من قبل الحراك العريب وبعده،
مل يحرز دف ًعا حقيق ًيا لديناميات االنتقال السيايس يف العامل العريب
وتفاعالته .مل ينجح االتحاد األورويب يف أن يربز "قوة معيارية" كام
أراد ،وظل ير ّجح يف كثري من األحيان االعتبارات اإلسرتاتيجية عىل
حساب املقاييس املعيارية واألخالقية .وتعطّل الرهان عىل التحول
الدميقراطي والسعي للدفع جهة إرســاء دولة القانون وحقوق
اإلنسان ،بصفتها رشطًا رضوريًا لتحقيق االستقرار وعدم الرضوخ
لفكرة استدامة األنظمة التسلطية باسم االستقرار ودوام املصالح.
وضمن االهتامم بالتوجهات واألفكار واألطروحات يف هذا املوضوع،
استعرض الباحث عز الدين حميمصة الدور املهم ملراكز التفكري
األمريكية املؤثرة يف بناء إسرتاتيجيات اإلدارات األمريكية وتوجهاتها
إزاء موضوع االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية؛ إذ تعتمد
هذه الورقة عىل تتبع مخرجات بعض مراكز البحث واملنابر البحثية
واإلعالمية الرئيسة التي تساهم يف رسم السياسات الخارجية للواليات
املتحدة أو تؤثر فيها ،وكذا عىل الترصيحات الرسمية ،إضاف ًة إىل تت ّبع
التحركات عىل األرض واملواقف من حركات التغيري ،والثورة املضادة
والحروب األهلية يف البلدان العربية .وتتخذ الورقة من تحليل
الخطاب أداة منهجية .تتلخص القيمة املضافة لهذه الورقة يف كونها
تحاول قراءة الخطاب األمرييك الداخيل ،سواء لدى صناع القرار أو
املراكز املؤثرة يف رسم السياسات الخارجية األمريكية ،من خالل نظرة
مبن َّية عىل البحث يف النظريات املؤسسة له والخطاب املعتمد خالل
األزمات .والظاهر أن الخطاب املتبع يعتمد املصلحة األمريكية قيم ًة
مطلقة ،أما الباقي فال يعدو كونه مقاصد إجرائية.

تقرير
المؤتمر السنوي السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي
"العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام "2011

ثان ًيا :الواليات المتحدة :الدور األقوى
تأثي ًرا واألشد جد ًلا
ركّــزت الجلسة الثانية عىل دراســة سياسات الواليات املتحدة
األمريكية تجاه الثورات العربية؛ واستهلها الباحث محمد الرشقاوي
بطر ٍح حول "االنتفاضات العربية واملوقف األمرييك :أخالقيات
السياسة أم إسرتاتيجيات املصالح؟" ،شدد فيه عىل رضورة تفكيك
العامل األمرييك ،انطالقًا من رؤية واشنطن ذاتها ووفق غاياتها
ومصالحها اإلسرتاتيجية ،وفهم ما تعارض مع ُمثُلِها و ِقيمها وخطاب
سياستها الخارجية حول الحرية واإلصالحات الدميقراطية يف هذا
اإلطــار .وأوضــح الباحث أسباب دعوته إىل عدم التعويل عىل
املسؤولية األخالقية لدى الواليات املتحدة يف عهد ترامب وتصور
إمكانية د ْعم إدارته مسأل َة االنتقال الدميقراطي العريب؛ أولً  ،عدم
تغري موقف ترامب من االنتفاضات العربية عندما قال يف إحدى
تغريداته يف  5متوز /يوليو '" 2013الربيع العريب' ال يؤ ّدي إىل نتائج
إيجابية .اسم جيّد ،ونتائج سيئة!" .ثانيًا ،مل يتو ّرع ترامب  -عىل
خالف كلينتون وبوش االبن وأوباما  -عن تهميش الحرية وحقوق
اإلنسان يف الخطاب الرسمي للبيت األبيض ووزارة الخارجية .ويربز
قراره االنسحاب من مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،متسقًا
مع موقفه األصيل الذي ال يويل أي اعتبار لحقوق اإلنسان .إن
أمريكا  -ترامب قد دخلت طواعية حقبة االنعزالية ،وأدارت ظهرها
لثقافة حقوق اإلنسان وداللتها املبدئية يف العالقات الدولية.
وأخ ًريا ،مثة نذير من تزامن الرباغامتية املصلحية لرتامب مع تراجع
امل ّد الدميقراطي يف العامل؛ فوترية الدميقراطية قد تراجعت يف أربع
وعرشين دولة عام .2017
وذهب الباحث رضوان زيادة إىل أن العامل الخارجي يف الثورة
السورية قد احتل بصورة متدرجة دو ًرا أساس ًيا ،وتصاعد وزنه حتى
حاسم يف النهاية ،وبات أقرب إىل العامل املؤثر الوحيد .وهنا
صار
ً
تكمن ،بحسب الباحث ،أهمية دراسة دور العامل الخارجي وتطوره
يف مسار الثورة السورية .وقد استعرض الباحث الديناميات الداخلية
للثورة السورية وكيفية تفاعل العوامل الداخلية والخارجية لتحديد
مسار الثورة ومصريها حتى عام  .2018ثم ّبي الباحث أن إعالن
الرئيس ترامب انسحابه من سورية قد حرس العامل األمرييك لصالح
سيطرة كاملة لروسيا عىل املشهد السوري وخلص إىل أن روسيا
والنظام السوري وحدهام ميلكان خطة إسرتاتيجية تقوم عىل تكرار
ما قام به بوتني يف الشيشان .أما الواليات املتحدة والغرب عمو ًما،
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فليس لديهام إسرتاتيجية يف سورية ،كام أنهام ال يريدان تطوير
إسرتاتيجية ت ُلزمهام القيام بأي يشء.
ومن زاوية أخرى تناولت فوزية الفرجاين السياسة األمريكية ودعم
االنتقال الدميقراطي يف تونس خالل الفرتة  .2016-2011وتساءلت
يف ورقتها عن التصورات األمريكية عن االنتقال يف تونس ،وعالقة
ذلك بإسرتاتيجية األمن القومي ،وخلصت إىل أن إدارة أوباما قد
تب ّنت يف دعم االنتقال الدميقراطي يف تونس منوذ ًجا نظريًّا للتح ّول
الدميقراطي ،تداخل فيه املعطيان السيايس واالقتصادي وتكامال،
ولكن سياستها العملية أثبتت أن بعض الوعود مل تتحقق .واتضح أن
مجاالت الدعم وطرقه وأدواته واألطراف الفاعلة فيه متنوعة ،وأن
املجال األمني مثّل أولوية لديها .وقد ترددت إدارة أوباما بني الدوافع
املثالية املتمثلة يف تأييد الدميقراطية ،وأولويات السياسة الواقعية
الساعية لتحقيق املصالح اإلسرتاتيجية الثابتة ،واعتورت حركتها
عوائق بنيوية وإسرتاتيجية.

ً
ثالثا :التغيير في المغرب العربي
وقوى الخارج
ٍ
حاالت من بلدان املغرب
يف الجلسة الثالثة ،استعرضت أوراق ثالث
العريب .وقد بدأها الباحث فرج معتوق بطر ٍح حول دور فرنسا يف
مثال .وعرض الباحث املوقف
ثورات الربيع العريب ،مستخد ًما تونس ً
الرسمي الفرنيس تجاه االنتفاضة التونسية التي تحولت رسي ًعا إىل
ثورة ،وكيف تشكّل موقف املجتمع املدين من إعالميني ومثقفني
ورموز فكرية وسياسية مختلفة .وتساءل الباحث عن األسباب
الكامنة وراء تلك املواقف ،وخلص إىل نتائج منها أن صورة اإلنسان
تغيت بفضل حركات الربيع العريب؛ إذ أصبحت الثورة
العريب قد ّ
مهم ومؤث ًرا .ويف حني احتفى
التونسية عىل وجه الخصوص حدث ًا ً
القطاع األكرب من الفرنسيني بالربيع العريب ،ظل هذا الحدث مصدر
قلقٍ لرشيحة فرنسية قليلة العدد .وتنقسم هذه الرشيحة إىل
قسمني :قسم يستكرث عىل العامل واإلنسان العريب أن يكون مف ّج ًرا
للثورات والتمرد ضد الطغيان ،وقسم خيش من فكرة الثورة ألسباب
سياسية ال تتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا أو أوروبا ،بل بأسباب
خارجية ذات عالقة بإرسائيل ومستقبلها ،بصفتها كيانًا غري ًبا مزرو ًعا
يف قلب املنطقة العربية يعيش أزمة وجودية حقًا.
واستعراضً ا للرصاع الدائر يف ليبيا وتداخالته اإلقليمية والدولية ،طرح
تحليل لدور القوى الخارجية
ً
الباحث أحمد قاسم حسني يف ورقته
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يف االنتقال الدميقراطي يف ليبيا بعد اتفاق الصخريات  .2015وأكد
أن االتفاق جاء إثر توافق بني القوى املحلية واإلقليمية عند الحدود
الدنيا؛ فتلك القوى ب َنت سياساتها الخارجية يف مراحل الرصاع يف
ليبيا عىل أساس التوازن بني املخاوف من اآلثار السياسية واالقتصادية
لالنتقال الدميقراطي الليبي يف تلك القوى ،وبني مصالحها وطموحها
إىل مزيد من السيطرة والنفوذ .وقد مثّل تناقض املصالح بني القوى
مهم يضاف إىل مجموع العوامل الداخلية األخرى
الخارجية ً
عامل ً
التي ساهمت يف تعطيل عملية االنتقال الدميقراطي .وأظهر الباحث
أن الدول التي اعرتفت باالتفاق قد وسمت االزدواجية سياستها
الخارجية؛ ففي الوقت الذي اعرتفت باالتفاق ومخرجاته وشجعت
البعثة األممية عىل تنفيذه بطريقة تضمن تحقيق االستقرار واستعادة
األمن يف ليبيا ،متيزت حركة تلك القوى بالتغري املستمر عىل نحو
يحقق مصالحها ويعزز نفوذها وأمنها القومي.
وقدم الباحث محمد أحمد بنيس ،يف ورقته "لربلة من دون دميقراطية:
تحليل لدور
ً
دور العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية"،
العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية منذ نهاية الحرب
الباردة إىل اآلن ،وأكد أن هذه العوامل شجعت عىل لربلة ضمن
حدود مع ّينة ال تسمح بالتحول نحو الدميقراطية .ورأى الباحث
أن العوامل الخارجية ساهمت يف توسيع هامش اللربلة يف الحقل
وخصوصا
السيايس املغريب بقدر ما ساهمت يف الحد من هذه اللربلة،
ً
يف ظل غياب اإلرادة لدى الفاعلني يف الداخل إلنضاجها وتطويرها،
وهو ما يؤكد أن البيئة الدولية للدميقراطية تظل بطبيعتها متناقضة.
مل ينظر الفاعلون الدوليون إىل التحول الدميقراطي باملغرب ،باعتباره
خريطة طريق محكومة بسقف زمني محدد؛ األمر الذي يعكس عدم
جدية هؤالء ومحدودية تأثريهم يف الدفع بعجلة الدميقراطية .أما
النظام املغريب ،فلم يرتدد يف استثامر العوامل الخارجية التي تقف
حجر عرثة أمام التحول الدميقراطي.

رابعا :االقتصاد واألمن :أبعاد ومؤثرات
ً
خُصصت الجلسة الرابعة لدراسة حاالت تطبيقية يف موضوعي
األمن واالقتصاد يف عملية االنتقال الدميقراطي .وقدم الباحثان
حسن الحاج عيل وعديلة تبار بحثهام حول قضايا األمننة يف القرن
األفريقي ،وتأثريها يف خفض أولوية مسألة التحول الدميقراطي
يف قامئة أولويات الــدول الكربى .جادلت الورقة التي تناولت
خطاب األمننة ومعززاته (حاالت جيبويت والصومال والسودان)
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بأن أمننة قضايا املنطقة جعلت مسألة التحول الدميقراطي
تحتل مكانًا متدنيًا يف قامئة أولويات الدول الكربى ،بينام أضحى
خطاب محاربة اإلرهاب هو الطاغي .وعرب أدوات تحليل الخطاب
والتحليل التاريخي املقارن ،استعرضت الورقة مفهوم األمننة،
وعنارص خطاب الحرب عىل اإلرهــاب ،وكيف جرى توظيفه يف
الجدل السيايس ،ثم ع ّرجت عىل طبيعة خطاب األمننة الغريب تجاه
أفريقيا .وأكد الباحثان أن األمننة حملت تأث ًريا سلب ًيا يف عملية
التحول الدميقراطي يف البلدان الثالثة ،وإن اختلفت أمناطها من بلد
إىل آخر؛ وفقًا لدرجة األمننة التي تعرض لها البلد.
وقد طرح الباحث عبده موىس البعد االقتصادي ،يف ورقته "النيوليربالية
والتحول الدميقراطي :أثر توجهات املؤسسات املالية الدولية يف
تعزيز االستبداد (حالة مرص)" ،مركّ ًزا عىل رصاعات التوزيع وأثرها يف
تشكّل اإلمكانية الدميقراطية .وبدأ الباحث من الزعم أن النيوليربالية
الطرفية ،بوصفها برامج وسياسات ورؤية ،مثَّلت عامل انشقاق
اجتامعي وسيايس خالل مراحل االنتقال ،عىل نحو يعوق رشط
الوحدة الوطنية املطلوب إلحداث التحول الدميقراطي وترسيخها ،بل
يتضاد معه .واستعرضت الورقة عوامل اإلقصاء االقتصادي والسيايس
يف الحالة املرصية ،مب ّين ًة أن التنظيامت السياسية ليست هي التي
أساسا (كالعامل)
عانت اإلقصاء فحسب ،بل إ ّن قوى طبقية واسعة ً
عانت هذا اإلقصاء .بيّنت الورقة التي اعتمدت نظرية قاعدة
االختيار  Selectorate Theoryلتفسري طبيعة رصاعات التوزيع أن
هذه الرصاعات يف الحالة املرصية نجمت عن تعارض مصالح فئوية
خاصة مدفوعة مبؤثر خارجي متمثل باإلمالءات النيوليربالية ،مع
املصلحة العامة.
وعرج نوري دريس عىل دور الريع والجامعات الريعية يف الحالة
الجزائرية ،وقال إن استبعاد دور العامل الخارجي ،اإلقليمي
والــدويل ،أثناء دراسة االستبداد غري ممكن .وشدد عىل رضورة
االنتباه إىل أن تعطيل القوى الخارجية دعمها لنظم االستبداد ال
يعني بالرضورة أن التحول الدميقراطي سينجح ،وأن التمييز بني
تفسري مرتكزات االستبداد ورشوط تحرر ديناميكية الدمقرطة
وبي الباحث أن ارتباط املجتمعات العربية اقتصاديًّا
أمر واجبّ .
بالريع والسوق العاملية أسهم يف فشل التحول الدميقراطي .وخلص
الباحث إىل أن التجربة الجزائرية أظهرت بجالء رهانات النظام
يف املحافظة عىل السلطة عرب األدوات االقتصادية والعمل داخل
الحقل االقتصادي ،وأن إحكامه القبضة عىل األخري قد سمح له
بإبطال مفعول التعددية الحزبية.

تقرير
المؤتمر السنوي السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي
"العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الديمقراطي في البلدان العربية بعد عام "2011

خامسا :الجوار اإلقليمي بين الدعم
ً
ونوازع الهيمنة
ناقشت الجلسة الخامسة ،التي ُعقدت يف مستهل أعامل اليوم الثاين،
موضوع "القوى اإلقليمية يف املرشق العريب" ،وقد بدأها الباحث يارس
جزائريل باستعراض موضوع "إيران وتركيا والثورة السورية :الدور
اإلقليمي والتحالفات الدولية" ،وشدد عىل أنه  -يف ضوء ما ب ّينته
خربة الثورة السورية  -ال إمكانية لدراسة األدوار اإلقليمية يف الرشق
األوسط مبعزل عن األدوار الدولية للقوى العظمى .وأكد أن إيران
مل تكن لتنترص عىل الثورة السورية من دون مساعدة روسيا ،وأن
تركيا مل تكن لتخرس رهانها عىل الثورة السورية لوال خذالن – إن
مل يكن عداء – حلفائها .وتساءل الباحث ملاذا اتخذت أمريكا إيران
 وهي من ألد أعدائها  -حليفًا يف العراق ،بينام تحالفت يف سوريةمع القوات الكردية املعادية لحليفتها وعضو منظمة حلف الشامل
األطليس ،تركيا؟ إن تناقض العالقات الدولية التي سادت الرشق
األوسط يطرح رضورة إعادة قراءة للسياسة اإلقليمية والدولية يف
وخصوصا بعد الربيع العريب.
املنطقة،
ً
واستعرضت الباحثة فاطمة الصامدي ،يف ورقتها "من تونس إىل
سورية :كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟" ،قراءة إيران
للثورات العربية ،وكيف حاولت توظيفها لتعزيز نفوذها والتبشري
بنموذج سيايس أسمته "الدميقراطية الدينية" ،ثم تراجع حامسها
الحقًا عن دعم الثورات .بدأت إيـران من االحتفاء بالثورات
تصب
العربية ،خاصة يف تونس ومرص ،واعتربتها "صحوة إسالمية" ّ
يف صالح سياستها ،ثم ما لبثت أن تحولت من االحتفاء إىل توجيه
وخصوصا اإلسالميني .كام اعتربت
النقد الشديد إىل الثورات وقواها،
ً
الثورة السورية "ظاهرة غري وطنية" جرى صناعتها يف الخارج .هذا
التناقض كشف خواء الشعارات األيديولوجية ،لصالح براغامتية
املوقف اإلي ـراين وتحركه وفق البعدين الواقعي الجيوسيايس
واألمني .إن توظيف هذا الخواء إمنا جاء حامية ملصالحها ،والتي
رأت من خاللها أن الحفاظ عىل نظام األسد أولوية ،وأن اعتبار
املجموعات السلفية املعارضة له أكرب تهديد أمني لها يتسق مع
تصوراتها للعالقة بدمشق.
استمرت معالجة أدوار القوى اإلقليمية يف الجلسة الثانية من
أعامل اليوم الثاين ،وقد طرح الباحث عبد الرضا أسريي معالجته
ملوضوع "املتغريات اإلقليمية وتأثريها يف مسار التحول الدميقراطي
يف الكويت" ،وأشــار إىل أن تأثري املتغريات الخارجية يف مسار
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التحول الدميقراطي يف الكويت ظل دأبًا مستم ًرا ،وأن للعوامل
إجامل،
ً
الخارجية تداعيات عىل الحياة السياسية يف الكويت
وأن هذا التأثري قد ترك تداعياته عىل الحياة السياسية يف البالد،
عىل نحو يتطلب إجراء إصالحات سياسية مهمة لرتسيخ التجربة
الدميقراطية يف مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية املتوقع
مستقبل؛ فمن الواضح أن هناك جدلية قامئة بني الوضع
ً
تزايدها
الداخيل وإحداثيات الخريطة الداخلية والضغوط الخارجية ،سواء
كانت دولية أم إقليمية.
ويف ورقته التي تناولت "الدور السعودي واإليراين يف اليمن وأثره يف
االنتقال السيايس"ّ ،بي الباحث أحمد إدعيل أن العوامل اإلقليمية
تفوق يف أهميتها العوامل الداخلية يف تفسري مآالت الثورة اليمنية،
وأن هذه العوامل اإلقليمية ترتبط بجملة من املتغريات ،مثل
تقلبات السياسة الدولية وموازين القوى العاملية ،وطبيعة مصالح
فضل عن موضوع التدخل ،واملوقع
الفاعلني الدوليني واإلقليمينيً ،
اإلسرتاتيجي للبلد ،ونوعية موارده ،وطبيعة الديناميات الداخلية،
ومستوى نضج النخب املحلية ووزن املعارضة السياسية .وأظهر
الباحث أن تنافس الرياض وطهران عىل الريادة والنفوذ اإلقليمي،
وخشية السعودية من نجاح تجربة دميقراطية يف فنائها الخلفي،
وتطلّع إيران إىل استغالل املوجة الثورية إلسبال ألوان مذهبية
عىل الرصاع عىل نحو يعزز نفوذها ،كلها متغريات عطّلت عملية
االنتقال الدميقراطي يف اليمن.

سادسا :التغيير في مصر :أدوار
ً
خارجية ملتبسة
خُصصت الجلسة األخرية من املؤمتر ،لدراسة تأثري العامل الخارجي
يف حالة االنتقال الدميقراطي يف مرص .ويف معالجته ملواقف القوى
اإلقليمية من االنتقال الدميقراطي يف مرص ،استهل الباحث عامد حرب
بتأكيد صعود دور بلدان الخليج يف لحظة التحول عىل حساب ضعف
الدور األمرييك الذي عزز تدخالت القوى اإلقليمية وسعيها للتأثري يف
الظروف الداخلية املرصية .وقد اعتمد تدخّل الفاعلني اإلقليميني يف
مرص عىل موارد مادية واسعة ،وجهود داعمني محليني يعملون عىل
تنفيذ األجندات اإلقليمية .وخلص الباحث إىل استنتاجات؛ أولها أن
الحالة املرصية أكدت أن غياب الواليات املتحدة ،وهي الفاعل الدويل
املؤثر يف الحالة املرصية ،منح الدول اإلقليمية حرية التدخّل والتأثري
يف الظروف الداخلية املرصية عىل نحو يحقق مصالحها اإلسرتاتيجية.
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أما ثانيها فهو أن الدول اإلقليمية التي تؤثر يف األحداث والتطورات
يف البلدان التي تشهد تغي ًريا تحتاج إىل موارد مادية لتقوم بأدوارها.
وأما ثالثها فهو أن الفاعلني اإلقليميني يف حاجة إىل داعمني محليني
تحول؛ وذلك للمساعدة يف تنفيذ أجنداتهم.
يف البلدان التي تشهد ً
ويف السياق ذاته ،تناول الباحث محمد املنشاوي "العالقات العسكرية
املرصية  -األمريكية ومسألة االنتقال الدميقراطي يف مرص" .انطلق
املنشاوي من أن واشنطن قد عمدت إىل إحداث تحوالت يف"عقيدة
الجيش املرصي القتالية" ،ووظفت تطورات األوضاع السياسية يف مرص،
وبالخصوص تدخّل الجيش يف العملية السياسية ،لفرض تصوراتها والبدء
يف هذه العملية .وخلصت الورقة إىل أن واشنطن تعتقد أنها قادرة عىل

ددعلالا
ربمتبس  /لوليأوليأ

إنجاز مسعاها القديم لتغيري العقيدة القتالية للجيش املرصي ،ومام
يساعدها يف ذلك تلك التطورات يف الداخل املرصي ،حيث الجيش يوجه
تركيزه األكرب عىل أهداف مكافحة اإلرهاب دون غريها من األولويات
التقليدية التي ورثتها العقيدة القتالية املرصية ،والتي تنظر إىل مواجهة
إرسائيل عىل أنها أولوية .وعىل الرغم من فشل النظام املرصي يف إقناع
الدوائر األمريكية بأهمية الدور املرصي يف خدمة املصالح اإلسرتاتيجية
لواشنطن ،أو يف تقديم القاهرة نفسها عىل أنها دولة قائدة مؤثرة يف
ملفات مهمة لواشنطن (مثل ملفات ليبيا وسورية واليمن أو حتى
القضية الفلسطينية) ،جاء تربير وزارة الخارجية مليزانية عام 2018
الفدرالية مؤك ًدا أهمية دعم مرص يف مجال مكافحة اإلرهاب.

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :مجموعة مؤلفين

سيَر عشر جامعات حكومية عربية
ِ

ت ُع ّد دراسة مقارِنة للجامعات العربية الحكومية أم ًرا رضوريًا ،لذا كان الهدف من كتاب سري
عرش جامعات حكومية عربية ،الصادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
التعرف إىل جملة أمور من خالل  استعراض أوضاع الهيئة التعليمية والطالب واإلدارة،
ها يف أوضاع الجامعات
منطلقًا من فرضية أساسها تشابه يف األوضاع العربية ينعكس تشاب ً
ومفهرسا)
كمؤسسات حكومية .يضم هذا الكتاب ( 608صفحات بالقطع الوسط ،موثقًا
ً
معبة عن التعليم الجامعي الرسمي ،كانت موضع مناقشة
بحوث ًا عرشة ،متثل عيّنة
ّ
عقدت يف حرم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ببريوت ،طُرحت يف
يف ندوة ُ
عا أمام أسئلة
األساس للتعرف إىل أحوال  الجامعات الحكومية العربية ،وفتح الباب واس ً
كثرية تستدعي وضع بحوث تعالج مشكالت وقضايا راهنة ،من قبيل :ما األسباب التي أدّت
وتدن مستوياته يف مسار تنازيل؟ ما السياسات التي اتُّبعت
ّ
إىل تراجع التعليم الجامعي
للتمييز بني الفروع العلمية وفروع االجتامع واإلنسانيات؟ ما الدور الذي قامت به يف مجال 
نرش املعرفة؟ ما حالة البحث العلمي؟ ما املؤثرات العلمية واملعرفية الخارجية الكتساب
الخربات العاملية؟

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .تحمل الرقم الدويل املعياري (ISSN:
كل شهرين ،ولها هيئة
 .)1583-2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة ترشف عىل عملها .وتستند إىل ميثاق أخالقي لقواعد النرش فيها والعالقة
بينها وبني الباحثني .وبعد ثالث سنوات من الخربة ،والتفاعل مع املختصني واملهتمني ،صدر خاللها من املجلة مثانية عرش عد ًدا،
أعادت املجلة هيكلة نفسها مبا يتوافق مع املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة .كام تستند إىل الئحة
داخلية تنظّم عمل التحكيم ،وإىل الئحة معتمدة باملحكمني يف االختصاصات كافة.
تُعنى املجلة باملقاالت والدراسات والبحوث وباألوراق البحثية عمو ًما يف مجاالت العلوم السياسية والعالقات الدولية ،والسياسات
املقارنة ،والنظم املؤسسية الوطنية أو اإلقليمية والدولية ،مبا يف ذلك دراسات الحاالت والسياسات ،وعمل النظم السياسية
والسلوك السيايس للحكومات والقوى السياسية واالجتامعية والحزبية وسائر الفاعلني االجتامعيني  -السياسيني ،واتجاهات
املجتمع املدين واملشاركة السياسية واالجتامعية .ويندرج يف هذا السياق اهتاممها بالسياسات العمومية وبالدراسات األمنية
واإلسرتاتيجية وقضايا الديبلوماسية والتعاون الدويل ،ودراسات الرأي العام وقضايا الهجرة والتهجري والحروب والرصاعات
األهلية وقضايا حقوق اإلنسان .وتهتم بصورة خاصة مبرحلة االنتقال السيايس العامة الجارية يف الوطن العريب ،وال سيام منها
مراحل االنتقال الدميقراطي عىل املستويات السياسية كافة ،وما يتعلق بها من جوانب قانونية دستورية ومؤسسية.
إضاف ًة إىل الهيئتني التحريرية واالستشارية ،تستند املجلة يف عملها إىل وحدتني نشطتني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة
كل عام .وتتكامل يف عملها مع برنامج
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات" ووحدة "املؤرش العريب" الذي يصدر تقريره ّ
العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي" يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية" املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
–– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
––ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
––ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

•عنوان البحث باللغتني العربية واإلنكليزية ،وتعريف موجز بالباحث واملؤسسة العلمية التي ينتمي إليها وآخر إصداراته
باللغتني العربية واإلنكليزية.

•امللخّص التنفيذي باللغتني العربية واإلنكليزية يف نحو ( )125-100كلمة لكل لغة ،والكلامت املفتاحية ()Key Words
بعد امللخص ،ويق ّدم امللخص بجمل قصرية ودقيقة وواضحة إشكالية البحث الرئيسة ،والطرق املستخدمة يف بحثها،
توصل إليها البحث.
والنتائج التي ّ

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).
•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.

•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
––راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.

خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
–– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت مال ّية عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّ َب ٌع يف الدوريات
أي رسوم عىل النرش فيها.
العلمية يف العامل .وال تتقاىض املجلة ّ

ملحق :1
أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
الكتب
الصفحة.
اسم املؤلّف ،عنوان الكتاب ،اسم املرتجم أو املح ّرر ،الطبعة (مكان النرش :النارش ،تاريخ ال ّنرش) ،رقم ّ

•نبيل عيل ،الثقافة العربية وعرص املعلومات ،سلسلة عامل املعرفة ( 265الكويت :املجلس الوطني للثّقافة والفنون
واآلداب ،)2001 ،ص .227

•كيت ناش ،السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل (بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة ،)2013 ،ص .116
مثل :ناش ،ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق غري املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل ً
رصا :ناش ،السوسيولوجيا،
أما إن ُوجد أكرث من مرجع واحد للمؤلّف نفسه ،ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مخت ً
ص .117
ويُستشهد بالكتاب يف الهامش الالحق املوايل مبارش ًة عىل ال ّنحو التايل :املرجع نفسه ،ص .118
أ ّما يف قامئة املراجع فريد الكتاب عىل ال ّنحو التايل:

•ناش ،كيت .السوسيولوجيا السياسية املعارصة :العوملة والسياسة والسلطة .ترجمة حيدر حاج إسامعيل .بريوت :املنظمة
العربية للرتجمة.2013 ،
وبالنسبة إىل الكتاب الذي اشرتك يف تأليفه أكرث من ثالثة مؤلفني ،فيُكتب اسم املؤلف الرئيس أو املحرر أو املرشف عىل تجميع
املادة مع عبارة "وآخرون" .مثال:
القومي العر ّيب ،ط ( 4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)1991 ،
•السيد ياسني وآخرون ،تحليل مضمون الفكر
ّ
ص .109
ويُستشهد به يف الهامش الالحق كام ييل :ياسني وآخرون ،ص .109
أ ّما يف قامئة املراجع فيكون كالتايل:

القومي العر ّيب .ط  .4بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،
السيد وآخرون .تحليل مضمون الفكر
•ياسنيّ ،
ّ

الدوريات
الصفحة .مثال:
اسم املؤلّف" ،عنوان ال ّدراسة أو املقالة" ،اسم املجلّة ،املجلّد و/أو رقم العدد (سنة ال ّنرش) ،رقم ّ
القومي العر ّيب" ،إسرتاتيجيات ،املجلد  ،15العدد  ،)2009( 1ص .129
•محمد حسن" ،األمن
ّ
أ ّما يف قامئة املراجع ،فنكتب:
القومي العريب" .إسرتاتيجيات .املجلد  .15العدد .)2009( 1
•حسن ،محمد" .األمن
ّ

مقاالت الجرائد
تكتب بالرتتيب التايل (تُذكر يف الهوامش فحسب ،ومن دون قامئة املراجع) .مثال:

•إيان بالك" ،األسد يحثّ الواليات املتحدة إلعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق" ،الغارديان.2009/2/17 ،

المنشورات اإللكترونية
عند االقتباس من مواد منشورة يف مواقع إلكرتونية ،يتعني أن تذكر البيانات جميعها ووفق الرتتيب والعبارات التالية نفسها:
اسم الكاتب إن وجد" ،عنوان املقال أو التقرير" ،اسم السلسلة (إن ُوجد) ،اسم املوقع اإللكرتوين ،تاريخ النرش (إن ُوجد)،
شوهد يف  ،2016/8/9يف......http://www :
رصا باالعتامد عىل ُم ِ
ختص الروابط ( )Bitlyأو ( .)Google Shortnerمثل:
ويتعني ذكر الرابط ً
كامل ،أو يكتب مخت ً
"ارتفاع عجز املوازنة املرصية إىل  ،"4.5%الجزيرة نت ،2012/12/24 ،شوهد يف  ،2012/12/25يفhttp://bit.ly/2bAw2OB :

•"معارك كرس حصار حلب وتداعياتها امليدانية والسياسية" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2016/8/10شوهد يف  ،2016/8/18يفhttp://bit.ly/2b3FLeD :

ملحق 2
أخالقيات النشر في مجالت المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

•تعتمد مجالت املركز قواعد الرسية واملوضوعية يف عملية التحكيم ،بالنسبة إىل الباحث واملحكّمني عىل ح ّد سواء ،وت ُحيل
كل بحث قابل للتحكيم عىل محكّمني معتمديْن لديها من ذوي الخربة واالختصاص الدقيق مبوضوع البحث ،لتقييمه
وفق نقاط محددة .ويف حال تعارض التقييم بني املحكّمني ،ت ُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخليًا دقيقًا واضح الواجبات واملسؤوليات يف عمل جهاز التحرير ومراتبه الوظيفية.
•تعتمد مجالت املركز
ً

•ال يجوز للمح ّررين واملحكّمني ،باستثناء املسؤول املبارش عن عملية التحرير (رئيس التحرير أو من ينوب عنه) أن يبحث
أي ٍ
رأي جرى الحصول عليه من
أي معلوم ٍة متم ّيزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
أي منهام الستفاد ٍة شخصية.
رسية ،وال يجوز استعامل ٍّ
خالل التحكيم قيد ال ّ
•تق ّدم املجلة يف ضوء تقارير املحكمني خدمة دعم ف ّني ومنهجي ومعلومايت للباحثني بحسب ما يستدعي األمر ذلك
ويخدم تجويد البحث.
•تلتزم املجلة إعالم الباحث باملوافقة عىل نرش البحث من دون تعديل أو وفق تعديالت معينة ،بنا ًء عىل ما يرد يف تقارير
التحكيم ،أو االعتذار عن عدم النرش ،مع بيان أسبابه.
•تلتزم مجالت املركز جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية واإللكرتونية التي تقدمها للبحث.

•احرتام قاعدة عدم التمييز :يقيّم املح ّررون واملراجعون املا ّدة البحثية بحسب محتواها الفكري ،مع مراعاة مبدأ عدم
التمييز عىل أساس العرق أو الجنس االجتامعي أو املعتقد الديني أو الفلسفة السياسية للكاتب.

•قاعدة عدم تضارب املصالح بني املحررين والباحث ،سواء كان ذلك نتيجة عالقة تنافسية أو تعاونية أو عالقات أخرى أو
الصلة بالبحث.
املؤسسات ذات ّ
روابط مع ّ
أي مؤلّف من املؤلّفني ،أو الرشكات ،أو ّ
أي من أعضاء هيئتها أو املحررين املواد غري املنشورة التي يتضمنها البحث امل ُحال
•تتقيد املجالت بعدم جواز استخدام ّ
عىل املجلة يف بحوثهم الخاصة.
•النسخة النهائية للبحث والتعديالت :تعرض املجلة النسخة املحررة شبه النهائية من البحث بصيغة  PDFعىل الباحث
ٍ
تصحيحات أو تصويبات
أي تعديالت مه ّمة أو إضافات عىل البحثّ ،إل ما كان من
قبل النرش .ويف هذه املرحلة ،ال ت ُقبل ّ
أو تعديالت طفيفة؛ وذلك ضمن ٍ
أمد زمني وجيز ج ًدا تُح ّدده رسالة املجلة إىل الباحث.
•حقوق امللكية الفكرية :ميلك املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات حقوق امللكية الفكرية بالنسبة إىل املقاالت
املنشورة يف مجالته العلمية املحكّمة ،وال يجوز إعادة نرشها جزئيًّا أو كلّيًا ،سوا ٌء باللغة العربية أو ترجمتها إىل لغات
أجنبية ،من دون إذنٍ خطي رصيح من املركز العريب.
كامل بالحصول عىل إذن الدورية األجنبية النارشة ،وباحرتام حقوق
•تتقيد مجالت املركز يف نرشها ملقاالت مرتجمة تق ّي ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ
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has been previously published fully or in part will be considered for publication in Siyasat Arabiya.
Similarly, no work which substantially resembles any other work published in either print or
electronic form, or submitted to a conference other than the conferences held by the ACRPS will
be considered for publication.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org
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شيك ألمر املركز

شروط النشر
Invitation to submit papers
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
المتعارف عليها.
The editors of Siyasat Arabia invite scholars to submit papers for consideration
العلميةin future
editions of

the journal. Siyasat Arabia, published bi-monthly in Arabic, covers the range of specialisms within

تقدم البحوث باللغة العربية وفق شــروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
political science and strategic studies, including international relations, geopolitics and geostrategic
 6000كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفــظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
studies. The journal also carries critical, incisive essays and book reviews as well as primary source
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.

materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous peer review process. The
aimsمنjournal
الكتابto
further and
deepen
these topics
diverse
audiences
of professional
ثالث سنوات.
أكثر
صدور
debateعلى
كلمة ،على
إلى3000for
2000
الكتب من
عروض
aroundأال يمر ّ
scholars and non-specialists alike
while
continuing
to
uphold
its
high
academic
standards.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
ً
كلمة باللغتين العربية
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو 250
shouldمفتاحية.
beكلمات
إلى
إضافة
واإلنكليزية،
All submissions intended for publication
sent
by email:
siyasat.arabia@dohainstitute.orgبيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
Address all correspondence to
the
Editor-in-Chief
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

أوروبا.
واملؤسساتيفيفأوروبا.
للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 120دوال ًر
دوالا ًراأمريكيً
األمريكية.
القارةاألمريكية.
لألفراداديفيفالقارة
أمريكا ًيالألفر
دوالا ًراأمريك ًي
 120دوال ًر

األمريكية.
القارةاألمريكية.
واملؤسساتيفيفالقارة
للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 140دوال ًر
دوالا ًراأمريكيً
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