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The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) is
an independent research institute for the study of the social
sciences and humanities, with particular emphasis on the
applied social sciences.
The ACRPS strives to foster communication between
Arab intellectuals and specialists in the social sciences and
humanities, establish synergies between these two groups,
unify their priorities, and build a network of Arab and
international research centers.
In its commitment to the Arab world's causes, the ACRPS
is based on the premise that progress necessitates the
advancement of society and human development and the
interaction with other cultures, while respecting historical
contexts, culture, and language, and in keeping with Arab
culture and identity.
To this end, the Center seeks to examine the key issues afflicting
the Arab world, governments, and communities; to analyze
social, economic, and cultural policies; and to provide rational
political analysis on the region. Key to the Center's concerns
are issues of citizenship and identity, fragmentation and unity,
sovereignty and dependence, scientific and technological
stagnation, community development, and cooperation among
Arab countries. The ACRPS also explores the Arab world's
political and economic relations with its neighbors in Asia and
Africa, and the Arab world's interaction with influential US,
European, and Asian policies in all their economic, political,
and communication aspects.
The Center's focus on the applied social sciences does not
detract from the critical analysis of social theories, political
thought, and history; rather, this focus allows an exploration
and questioning of how such theories and ideas have directly
projected themselves on academic and political discourse and
guided the current discourse and focus on the Arab world.
The ACRPS regularly engages in timely research, studies,
and reports, and manages several specialized programs,
conferences, workshops, training sessions, and seminars that
target specialists and the general public. The Center publishes
in both Arabic and English, ensuring its work is accessible to
both Arab and non-Arab readers.

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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عزمي بشارة | Azmi Bishara

*

تنظيم الدولة المكنّى "داعش":
إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة
The Islamic State of Iraq and the Levant (Daesh):
A General Framework and Critical Contribution to Understanding
the Phenomenon

يمثــل هــذا النــص مقدمة كتاب صــدر راه ًنا عــن المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات،
بالعنــوان نفســه ،تنظيم الدولــة المكنّى "داعش" .كتب عزمي بشــارة الجــزء األول منه،
بعنوان فرعي إطار عام ومســاهمة نقدية في فهم الظاهرة ،وأشــرف على الجزء الثاني
الذي ورد بعنوان فرعي التشكل والخطاب والممارسة ،وأسهم في كتابة فصوله عدد من
باحثــي المركــز .تتنــاول المقدمة حزمة األســئلة المنهجيــة ذات الصلة بفهــم ظاهرة تنظيم
الدولــة اإلســامية "داعــش" ،وتذهب إلى أن ظاهرة ّ
مركبة ،سياســية واجتماعيــة ودينية ،مثل
داعــش ،تســتدعي رؤيــة ّ
مركبــة وتعددية فــي زوايا النظــر ،ومن ثــم ،مقاربة منهجيــة تكاملية
تتداخل فيها االختصاصات وتعبرها في آن واحد ،تضع ظاهرة داعش في ســياقها ،وال تهمل
وتحــاج المقدمة بــأن "دولة داعش" ليســت قائمــة إال في عملية
مميزاتهــا الفكريــة والدينيــة.
ّ
نظام ال يقــوم إال على أن محيطه
فهي
االندثــار،
يبدأ
التمدد
يتوقــف
التمــدد والحــرب؛ فحالمــا
ٌ
ّ
ٌ
نقيض له ،والحالة التي تبقيه قاب ًلا للحياة هي حالة مستمرة من "التمدد واالنحسار".
كلمات مفتاحية :تنظيم الدولة اإلســامية "داعش" ،الســلفية الجهاديــة ،الخالفة ،القاعدة،
العراق.
This text is an introduction to ACRPS published The Islamic State of Iraq and
the Levant (Daesh). It deals with a range of methodological questions to help
understand the appearance of Islamic State (Daesh) as a phenomenon. It argues
that as a complex, political, social and religious phenomenon, Daesh requires
an approach that takes multifaceted and pluralistic perspectives. Hence, an
integrated methodological approach, in which disciplines simultaneously overlap
and reflect, examines Daesh within its context without neglecting its intellectual
and religious characteristics. This introduction argues that the existence of Daesh
relies solely on war and expansion; once expansion ceases, extinction begins.
It is a system that is built around a hostile environment, only remaining viable
through a continuous state of expansion and regression.
Keywords: Islamic State "Daesh", Jihadi Salafism, Caliphate, Al Qaeda, Iraq.
*

مفكر عريب ،املدير العام للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
Arab Public Intellectual, General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies.

*
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تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن سؤال :كيف نفهم ظاهرة
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش"؟ أي ،ما هي زاوية (أو زوايا) النظر
املالمئة للبحث فيها؟ فهل يكفي تصنيفها بوصفها حركة سلفية
جهادية ،أو حركة مت ّرد ،أو حركة طائفية ،أو ر ّدة فعل عىل الحداثة،
أو ظاهرة من ظواهر الحداثة وليست ر ّدة فعل عليها فقط ،كام
رص بعض الباحثني؟ أم أن زوايا النظر هذه كلها قد تُغني عملية
يُ ّ
البحث يف املوضوع؟ ينطلق البحث من أن فهم ظاهرة مركّبة
سياسية واجتامعية ودينية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية يستدعي
رؤية مركّبة وتعددية يف زوايا النظر ،وهو ما يُفيض إىل نوع من
مقاربة منهجية تكاملية تتداخل فيها االختصاصات وتعربها يف
آن واحد .فال ميكن اإلمساك بظاهرة من هذا النوع من دون
النظر إليها من زاوية النظر التأريخية والسوسيولوجية والفكرية
فضل عن
والسياسية ،ومن دون تحليل الخطاب ونقد األيديولوجياً ،
فهم موقعها ونشوئها وتط ّورها ووظائفها يف سياق الرصاع السيايس
ظل ضعف الدولة وصعود الهويات الطائفية وتسييسها.
يف ّ
والتحليل ،وفق املنهج الذي يتّبعه املؤلف ،إذا كان مثاب ًرا يتح ّول
إىل عملية نقد الظاهرة .والنقد يرتقي إىل مستوى تحليل الظواهر
إذا توافر فيه رشط املنهجية العلمية.
أثار التنظيم يف صعوده العاصف وقدراته القتالية الهجومية
ومت ّدده الرسيع وفهمه النظري والعميل السلويك للدين وزعمه
أنه أصبح دول ًة ال تتطلَّب اعرتافًا من أحد واهتاممه بـتفصيالت
الحياة اليومية للناس الذين يعيشون تحت سيطرته وفق فهمه
لإلسالم ،وشغفه بعرض عنفه ودمويّته مشهديًا ،قلق عموم الناس
ومخاوفهم الدفينة .وكام هو متوقّع ،جذب التنظيم اهتامم
الصحافة واإلعالم يف العامل بأرسه يف عرص تكنولوجيا االتصاالت؛
كام أثار اهتامم السياسيني وحريتهم يف كيفية فهمه والتعامل معه
يف الوقت ذاته.

داعش في منظور مراكز التحليل
السياسي
ال شك يف أن الحركات السياسية اإلسالمية ،والتيار اإلسالمي عمو ًما،
مت ّر بأزمة عميقة نتيجة انكشاف نهج هذا التنظيم وحجم ارتكاباته،
وآثاره السلبية يف مجمل الحركات اإلسالمية وليس يف من يعتنقون
أفكاره التي مل ترث نفور ما يُس ّمى الرأي العام العاملي فحسب ،بل
أثارت نفور األغلبية الساحقة من املسلمني أيضً ا.
أصيبت الحركات اإلسالمية بانتكاسات عدة .لك ّن فشل تجربة
اإلخوان املسلمني القصرية ج ًدا يف حكم مرص باالنتخاب ،واختتامها

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

بانقالب عسكري ،ثم اتضاح معامل تجربة داعش (النقيضة لتجربة
اإلخوان االنتخابية يف مرص) وتنفريها الناس من العمل السيايس
الديني عمو ًما ،هام مك ّونا االنتكاسة األعمق للتيار اإلسالمي
مبعناه الواسع ،وهي االنتكاسة الراهنة .فهي تجمع بني رضبتني
قاصمتني لتو ّجهني أساسيني متنافرين يف العمل السيايس الديني
أي
تقع بينهام أغلبية اتجاهات التيار السيايس اإلسالمي؛ إذ ما عاد ٌ
بديل من الثاين ،فكالهام
من التو ّجهني قاد ًرا عىل االدعاء أنه يشكل ً
ساق مامرساته إىل نهايتها القصوى عرب مامرسة السلطة وإدارة
املجتمع .وكالهام فشل يف ذلك يف سياق تفاعل ظروف داخلية
وخارجية ،ذاتية وموضوعية أحبطتهام .وكانت النتائج وخيمة(((.
فال ب ّد إذًا من مراجعة نقدية شاملة ملجمل الفكر والتجربة .مع أن
الكاتب مييل إىل عدم شمل تنظيم الدولة داخل الحركات اإلسالمية
السياسية أو ما يس ّمى خطأً "اإلسالم السيايس" ،ألن هذا التنظيم
مناهض للسياسة وأدوات العمل السيايس؛ أي يفتقر
يف الحقيقة
ٌ
إىل الح ّد األدىن املطلوب لتسميته حركة سياسية ،لرفضه التعامل
مع الدولة أو العمل السيايس يف إطارها ،أو حتى السيطرة عليها.
فهو ال يهدف إىل السيطرة عىل مؤسسات دولة قامئة ،بل يقيم
دولة بديلة منها عىل ح ّد زعمه .أما براغامتيته البالغة يف استخدام
العنف وتربير الوسائل باألهداف من دون أي اعتبارات أخالقية،
بهدف إخضاع خصومه أو التقدم عليهم ،فال يكفيان العتباره حركة
سياسية باملعنى أعاله ،يف رأيي.
لوحظ عىل مستوى أوراق مراكز التحليل السيايس Think Tanks
وندواتها ،وعىل مستوى البحث األكادميي العلمي األكرث رصانة
تنافس يف محاولة فهم التنظيم وخلفياته وبيئته وتاريخ
منها،
ٌ
نشوئه ،ويف تربير مواقف أيديولوجية مختلفة من الرصاعات
التي تغذّى منها أيضً ا ،والقضايا التي تنقسم حولها املجتمعات
التي يعمل فيها خالل ذلك .ومن ضمن ذلك أذكر تربير بعض
الباحثني االستبداد واالستكانة له ،ألن البديل قد يكون قوى مثل
تنظيم الدولة ،وتثبيت آراء مسبقة عن اإلسالم واملسلمني ،وترسيخ
مواقف تشكيكية حول قابلية املجتمعات اإلسالمية للدميقراطية.
كام صدرت أبحاثٌ تقوم عىل مواقف مضادة تدين االستبداد الذي
ظل عنفه وسياساته القمعية مثل هذه التيارات ومت َّددت
منت يف ّ
ظل فشله.
يف ّ
 1سبقت هذه األزم َة قبل عقدين أزم ٌة أخرى تلخّصت بفشل التجربة السودانية للحركة
اإلسالمية التي وصلت إىل الحكم بانقالب عسكري ومل تحقق وعودها ،وانتهى األمر إىل
نظام سلطوي .أما يف الجزائر ،فانتهى األمر إىل تجربة دموية وس َمت العقد األخري من القرن
العرشين .لك ّن األزمة التي نصفها هنا أعمق وأشمل وأكرث تأث ًريا يف رأيي ألسباب عدة؛ منها،
تط ّور دور اإلعالم وحجم التجربة ذاتها والدول ذات العالقة ،وال مجال للتفصيل فيها يف هذا
املقام .ويف املقابل ،قدّمت حركة النهضة يف تونس منوذ ًجا ملراجعة ممكنة لطريق الحركة
اإلسالمية إىل املساهمة يف الحكم (أو املعارضة) واملجال العمومي بشكل عام.
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من الواضح أن الفضول الشديد والرغبة يف الحصول عىل معلومات
عن تنظيم الدولة ،وحاجة اإلعالم إىل رسديات تفسريية سهلة
ملامرساته وفكره ،كانت من أهم دوافــع العمل البحثي حول
التنظيم ،والتقى ذلك مع منهج مراكز التحليل السيايس .ومل تكد
هذه املراكز واملؤسسات األكادميية تتمكن من تلبية طلب سوق
اإلعالم والنرش .لذلك لوحظ يف اإلصــدارات تكرار سرية التنظيم
قصته مع إضافة بعض املعلومات ،وال سيام بعد
نفسها ،ورسد ّ
قيام مؤسسات أمنية وسياسية أمريكية بنرش تقارير داخلية أو
ترسيبها .كام لوحظت محاوالت لتحويل مقاالت جيدة إىل كتب
ولو بالحشو والتكرار؛ ذلك أن دور النرش األجنبية كلّفت كُتّابًا
بالتأليف للتجاوب مع طلب السوق .ول ّبى هؤالء الطلب حتى
عندما مل يكن لديهم ما ميلؤون به مئات الصفحات .فظاهرة تنظيم
الدولة يف النهاية ظاهرة محدودة ،ال ميكن أن تصدر عنها يف عامٍ
ٍ
واحد مئات املقاالت وعرشات الكتب ،جلّها بعد سقوط املوصل،
إال إذا كان قسم كبري منها ال يضيف شيئًا ،أو يك ّرر ما قيل يف
بعض الكتب والدراسات التي صدرت يف البداية .وأصبحت ظاهرة
تنظيم الدولة إعالمية عاملية بامتياز قبل أن يُتاح إمكان الدخول
إىل عاملها أو اخرتاق مجال املناطق التي تقع تحت سيطرتها؛ ما
ظل التنظيم ،ولو من مصدر
جعل كل ما يكشف عن الحياة يف ّ
خارج نطاق التنظيم ،ماد ًة تُبنى عليها الفرضيات ،وأصبح يجري
التعامل مع أي معلومات ،رغم هامشيتها ،باعتبارها أساسية لفهم
هذا التنظيم .ورمبا كان مصدر ذلك هو الغموض الذي أحاط
ولف التنظيم نفسه به .فأصبحت املعلومات
بالتنظيم منذ البدايةّ ،
رسب من كوريا الشاملية وتُبنى
عنه شبيهة باألخبار القليلة التي تت ّ
عليها صورة كاملة.
يف كثري من الحاالت ،التقى املوقف األيديولوجي املرتبط مبصلحة
اجتامعية أو سياسية مح ّددة مع االختزالية والتبسيط يف بحث
الظاهرة؛ وذلك برؤيتها من زاوية واحدة ال غري ،أو يف ا ّدعاء تفسريها
رسها" .وهو غال ًبا
مبعادلة سحرية ،أو حتى بفك شيفرتها و"كشف ّ
من نوع األرسار التي تُفىش يف مجالس الرثثرة .وليس الفرق كب ًريا
رس كامن خلف الظاهرة ،وتفسريها باستخدام
بني الكشف عن ٍّ
ُع ّدة مصطلحية علمية أو شبه علمية ،إذا سخّرت هذه لالستخدام
بحرصها يف زاوية واحدة فحسب .ونجد أمثل ًة عىل ذلك يف االفرتاض
أ ّن الظاهرة امتداد للفكر املتط ّرف يف اإلسالم وأحد تجلّيات السلف ّية
الدينية ،واستمرار لتقاليد الجهاد الفقهية التاريخية ،وال سيام تقليد
أحمد بن تيمية ،بتفسريه  -أي الفكر املتطرف  -الذي يقرصه عىل
العنف والقتال ،أو باعتبارها حركة طائفية أو ظاهرة احتجاج ومت ّرد
جرت أسلمتها ،أو يف مقاربة الظاهرة بوصفها ظاهرة سياس ّية

فحسب ،حيث قد يصل اختزالها هذا إىل ح ّد ادعاء اعتامدها عىل
دعم هذه الدولة أو تلك ،وتفسري صعودها بهذا الدعم.
انترش يف بعض اإلعالم العريب املستقطب يف املرحلة الراهنة ا ّدعاء
مفاده أنه ال ميكن فهم الظاهرة من دون دعم إيران ومحورها ،كونها
املستفيد يف النهاية من إجهاض تنظيم الدولة الثورة يف سورية وم ْنع
تح ّول "الحراك الس ّني" إىل نضال مدين ضد النظام الطائفي يف العراق،
يف حني ا ّدعى مؤيدو النظام السوري وإيران أ ّن تنظيم الدولة صناعة
بعض األنظمة الخليجية أو حتى االستخبارات األمريكية ،وذلك ضمن
مؤامرة كونية.
اقب
تُبعد اال ّدعــاءات هذه ،بغض النظر عمن تستهدفه ،املر َ
عن فهم الظاهرة ،وتصل يف بعض وسائل اإلعالم إىل ح ّد الهراء.
ليست هذه الـ "بروباغندا" نتاج نظرية مؤامرة يؤمن مر ّوجوها
بها ،بل نتاج تقاطع ثقافة سياسية تبيح نسب أي رش إىل الخصم
باعتباره مصدره ،وتر ّوج حبكات قصصية عن مؤامرات ،هي ذاتها
ال تؤمن بها؛ وهي أيضً ا نتاج استخفاف بوعي الجمهور باعتباره
"جاهل" يص ّدق أي يشء ،ويعني يف الحقيقة تجهيله بتكرار مثل
ً
هذه التفسريات.

داعش المتعدد
تطول قامئة زوايا النظر املختلفة املمكنة ملقاربة املوضوع .ويف رأينا،
ال ميكن فه ُم ظاهرٍة من نوع تنظيم الدولة داعش باختزالها يف ميزة
واحدة أو أكرث تجمعها مع ظواهر أخرى ،كام ال يصح اختزالها يف ما
مييّزها من باقي الظواهر ،فقد تشرتك مع ظواهر أخرى يف صفات
ال غنى عنها لفهمها .وميكن االقرتاب من إعادة إنتاج الظاهرة بحثيًا
(وهذا أوسع وأغنى من تشخيص الصفات التي متيزها) فحسب
تداخل يف مناهج
ً
بأخذ زوايا نظر ع ّدة يف الحسبان ،وهذا يستوجب
علم االجتامع واالقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس والتاريخ
مثل فهم تنظيم
االجتامعي وتاريخ األفكار وغريها؛ إذ ال ميكن ً
داعش باعتباره امتدا ًدا للسلف ّية ،أو متظه ًرا لفكرة خالفة إسالمية
تربز وتختفي يف مراحل تاريخية مختلفة ،بحسب بعض الباحثني
الذين اندفعوا لعرض فكرة الخالفة وانتشارها لفهم هذا التنظيم،
فأخفقوا يف رأيي ،مثلام أخفق الذين حاولوا اشتقاق تنظيم الدولة
من النصوص الدينية واإلميان الحريف بها ،أو من وقائع وأحداث من
التاريخ اإلسالمي ،مع أن التنظيم يستند إليها يف تربير مامرساته.
مث ّة منهج أكرث تركيبًا يرى يف التنظيم نتاج فشل الدولة يف املرشق
مثل ،وآخر يرى أن اجتذابه بعض الشباب يف الغرب وجز ًءا
العريب ً
بديل من املاركسية والقومية
منهم يف الرشق ناج ٌم عن توفريه ً
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وغريهام ،لتأطري املتط ّرفني ومت ّردهم الجييل أو حتى النفيس يف بعض
الحاالت الخاصة بالجيلني الثاين والثالث من أبناء املهاجرين واملتح ّولني
الجدد إىل اإلسالم .وهذه زوايا نظر مفيدة تتجاوز احتكار املتخصصني
مبا يسمى "اإلسالم السيايس" للموضوع .لكن ال يجوز أن تهمل هذه
الزوايا البع َد السلفي الجهادي ولقاءه مع االستقطاب الطائفي ،فهذا
اللقاء بني هذين البعدين من أهم مك ّونات خصوصية الظاهرة.
نصوصا إسالمية،
من ناحية أخرى ،ال ميكن تجاهل استخدام التنظيم
ً
متجاوزًا األداتية منها ومركّ ًزا عىل الفكري – الفقهي ،حتى إن كانت
هذه النصوص انتقائية تخدم أغراضه املعارصة ،فالتنظيم هو حركة
ظل ثقافة دينية ،ويف مجتمعات متديّنة،
دينية أيضً ا ،وتعمل يف ّ
وتحاول إعادة تقديم األحكام والفتاوى الفقهية وتنزيلها عىل "نوازل"
معارصة بغض النظر عن الرشوط التاريخية التي حكمت إنتاجها.
وكذلك ،ال ميكن فهم عنف التنظيم من دون أن نأخذ يف الحسبان
أمناط العنف السائدة يف دول االستبداد ،ويف بعض املجتمعات
العرب ّية خالل مراحل الثورة املضادة والحروب األهل ّية أيضً ا .كام
يصعب فهم خصوصية االستعراضية يف العنف والتباهي به ألجل
التأثري اإلعالمي والنفيس يف اآلخرين فحسب ،ومن دون تفسري نفيس
ما ملنفذيه واآلمرين به ،أل ّن هذه الظروف نفسها تع ّرض لها ماليني
البرش وعرشات اآلالف من اإلسالميني السلفيني ،ومل يصل جميعهم
إىل ارتكاب هذه األفعال أو األمر بتنفيذها .مث ّة ،إذًا ،عنارص متعلّقة
بالخلفية الشخصية ،سواء أكانت خلفية اجتامعية أم نفسية لألفراد.

عىل الرغم من أ ّن السلفيني ليسوا كتلة واحدة صلبة ،بل هم متنوعون
ومختلفون ،وعىل الرغم من أن أغلبية السلفيني يف إطار هذا التنوع
ليست جهادية ،وأغلبية أتباع الفكر السلفي ال تحمل السالح يف
النهاية ،فإنه ال ميكن إغفال أ ّن الفكر الديني الذي يتب ّناه التنظيم
يُعلن عن نفسه بوصفه فك ًرا سلفيًا جهاديًا ويستند إىل مصادره ذاتها.
حصة الفكر السلفي يف املركب السلفي الجهادي باالنتقال
وازدادت ّ
من الجهاد "الكالسييك" ض ّد السوفيات يف أفغانستان يف الثامنينيات

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

محتل لبلد مسلم ودفا ًعا عن هذا البلد ،إىل
بوصفهم عد ًوا كاف ًرا ًّ
تنظيم القاعدة ،ومنه عرب التجربة العراقية إىل تنظيم الدولة .وال
شك يف أن حرص األخري عىل االقتباس من مصادر الفكر السلفي ،ولو
انتقائ ًيا لتربير أفعاله فحسب ،هو أكرب من حرص تنظيم القاعدة
األكرث اهتام ًما ،عىل الرغم من سلفيته ،بإسرتاتيجية الجهاد ،ومن ثم
ميل إىل تكفري املجتمعات.
بالسياسة والعالقات الدول ّية ،واألقل ً
رمبا ميكن فهم التنظيم من خالل تقاطعات تط ّور السلفية
والجهادية إىل "السلفية الجهادية" يف تفاعل حركيني إسالميني مع
السلفية بتسييس األخرية وسلفنة األوائل خالل تجربة الجهاد يف
أفغانستان والسجون واملالحقة يف بعض الدول العربية (السجون
مكان للتفاعل بني السلفيني والشباب الراغبني يف االنتقام من
اإلذالل والتعذيب الذي تع ّرضوا له ،وال سيام يف حاالت نفسية
تتمثل بالتهاب جرح نرجيس((( .وهي كلها تجارب معارصة حكمتها
رشوط معارصة ،فالسجون من أهم ورش تصنيع الجهاديني .يُضاف
إىل ذلك تجربة الكفاح املسلّح يف املناطق النائية يف أفغانستان
واليمن وجبال األطلس وتخوم الصحراء يف شامل أفريقيا ،وتقاطع
التنظري الجهادي السلفي مع تجربة السجون األمريكية وسجون
األنظمة يف سورية والعراق ،وتجربة العنف الطائفي وعنف
االستبداد واالحتالل يف العراق وسورية وغريها .لكن هذا كلّه قد
يصن ُع "عصبةً" من املتطرفني الذين ال ميكن إال أن يكونوا حركة
هامشية يف الدول القويّة التي تحظى أنظمتها برشعية ،وتنفذ
وظائفها بدرج ٍة معقول ٍة من النجاح .لكن ما يسمح بانتشارها بهذا
الشكل هو فشل الدولة.
ال يكفي فشل الدولة وحده أيضً ا لفهم ملاذا من مأل الفراغ وانترش
خطابه برسعة ،هو هذه الحركات تحدي ًدا وليس غريها .ومن الرضوري
فهم عوامل فشل تيارات أيديولوجية أخرى كانت مهيمنة ،وكذلك
طبيعة النظام الحاكم الذي فشل ،ففي كثري من الحاالت ساهمت
فضل عن الطائفية
طبيعة النظام يف تحديد طبيعة قوى املعارضةً ،
السياسية املأمسسة يف حالة العراق واللونية الطائفية املهيمنة عىل
مراكز الجيش واالستخبارات التي تغلغلت يف إدارات األجهزة املدنية
يف سورية .وال ميكن فهم هذه أيضً ا من دون فهم الغنب الطائفي ،أو
الظلم االجتامعي  -السيايس الذي فُهم عىل مستوى اإلدراك الشعبي
يف هذه الدول عىل أنه ظلم طائفي.
مركب للظاهرة ،يضعها يف سياقها االجتامعي
ٍ
ال بديل إذًا من فهمٍ
والتاريخي والسيايس من دون إهامل مميزاتها الفكرية والدينية أيضً ا.
 2هذا يف حد ذاته ال يكفي لرشح الظاهرة طب ًعا ،لكن ال ب ّد من أخذه يف الحسبان،
وال سيام يف حالة بحث العالقة بني التعذيب واإلذالل وردة الفعل االنتقامية العنيفة لدى
بعض األفراد.
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مصطلح الجهاديني ،مثل مصطلح اإلسالميني ،غري معروف يف تاريخ
اإلســام؛ إذ نجد ألفاظًا مثل مسلم ومجاهد ،لكننا ال نعرث عىل
"جهادي" و"إسالمي" .هذه الكلامت تدل عىل تغلّب نشاط إنساين
ما ،يقوم به شخص أو جامعة ،عىل باقي أوجه الحياة والنشاط ،من
نوع تحويل مامرسة ما إىل مهنة أو تف ّرغ أو أيديولوجيا .فالجهادي
يح ّول الجهاد إىل أيديولوجيا مو ِّجهة للمامرسة وليس إىل مامرسة
مثل عىل القتال ويجعله فريضة دينية
فحسب ،كأن يقرص الجهاد ً
تفوق يف أهميتها الفرائض األخرى ،أو يجعل الجهاد تف ّرغًا يكاد
الجهادي املتنقل من ثغر إىل آخر من ثغور املواجهة
يكون مهن َة
ّ
مع "أعداء اإلسالم واملسلمني"؛ مثلام ال يكفي اإلسالمي التعاطي
وقيم أخالقية
مع اإلسالم بوصفه دي ًنا ،وال حتى فرائض ميارسها ً
أساسا
مو ِّجهة له يف الدنيا كحال املتديّن النموذجي ،بل يتعامل معه ً
بوصفه أيديولوجيا مو ِّجهة يف العمل السيايس ،ويُ ِ
خضع القيم الدينية
ذاتها لهذه األيديولوجيا (خالفًا للمتديّن العادي الذي يفرتض أن
يفعل العكس).

يف اإلسالم ،ووظيفته إصالح اإلسالم ،وكأنّه سالح مشاة يف معركة
ساذج ال يؤ ّدي إىل نتيجة يف مصلحة املجتمعات
الغرب ،هو تقسي ٌم
ٌ
املقصوفة من الجو ،ويش ّوه فهمنا ملجتمعاتنا .فمواجهة الظاهرة
يجب أن تجري عىل خلفية ٍ
جهد متواصلٍ لتغيري الواقع الذي أنتجها
وإصالح الدولة التي أ ّدى فشلها إىل مت ّدد الظاهرة إىل ما يفوق
أي منظوم ٍة سياسية اقتصادية اجتامعية
مقاييسها الطبيعية يف ّ
حديثة .أما إصالح الدين ،فوظيفة املتديّنني والفقهاء اإلصالحيني،
خصوصا
وليس وظيفة مراكز األبحاث العلامنية بحكم تعريفها،
ً
إذا كانت موضوعات البحث هي الدين والتديّن والحركات
الدينية .ويف رأينا ،تجري خالل مكافحة تنظيم الدولة مراجعات
لفهم الدين ،ليس أهمها ذلك "املأمور به" ،أو املطلوب بضغط
من الخارج ،بل ما مي ّر به املسلم املؤمن املتوسط ،وحتى الناشط
يف تيار سيايس إسالمي حني يرى ما يقرتفه تنظيم مثل داعش
باسم النصوص التي يؤمن هو أيضً ا بها ،والرضر الذي جلبه عىل
املسلمني ،والظلم الذي ألحقه بهم .وال شك يف أن التنظيم يضع
الفكر اإلسالمي الديني أمام تحدي مواجهة نتائج تسييس مطلب
تطبيق الرشيعة والتكفري والوالء والرباء والفرقة الناجية وغريها،
وتديني مصطلحات مثل الدولة واألمة  ...إلخ.

ال يبقى إذا لم يتمدد

نحن إذًا أمام ظاهرة مركّبة ،اجتامعية سياسية دينية ،من الرضوري
تناولها من هذه الزوايا كلها إذا أردنا أن نفهمها ونصل إىل نتائج
مفيدة ،سواء أكان الهدف من ذلك مواجهة الظاهرة أم ال .وال
شك يف أ ّن القوى الراغبة يف مواجهة الظاهرة وإلحاق الهزمية
بنواتها التنظيمية والعسكرية نتيج ًة للرضر الذي ت ُلحقه بالبلدان
واملجتمعات التي ابتُليت بها ،تبحث عن أدا ٍة ناجعة ورسيعة قدر
اإلمكان .لكن ال يجوز أن يُغرى الباحث بتقديم وصفات جاهزة،
ليس ألن هذه ليست وظيفته فحسب ،بل أيضً ا ألنّه يُضلّل السائل
إذا منحه إجابة كهذه؛ فغال ًبا ما تؤدي الحلول السحرية والوصفات
"الناجعة والرسيعة" إىل مفاقمة الظاهرة ،ورمبا إنتاج ظواهر أخرى
أسوأ منها ،كام تدل تجربة الحرب عىل اإلرهــاب يف أفغانستان
والعراق وغريهام حتى اآلن.
إ ّن االعتقاد املتمثل بتقسيم الوظائف بني الغرب والرشق ،حيث
يقوم الغرب بالقصف من الجو (بالطائرات واإلعالم واألبحاث)،
يف حني يجب عىل الرشق مكافحة الظاهرة دينيًا ألنّها متجذّرة

مس َخ داعش الطوىب الرتاجعية التي يُكثّفها دالليًا حديث "خري
القرون" (أو األوتوبيا املاضوية التي يؤمن بها حتى املسلم العادي
بشأن املرحلة النبوية والخالفة الراشدة من دون التعامل معها
بوصفها برنام ًجا سياس ًيا) ،والتي كانت تحملها الحركات اإلسالم ّية
كأيديولوجيا ،وذلك حينام جعلها برنام ًجا فعل ًيا للتطبيق واملامرسة يف
مثال يف األذهان ،وال حتى أيديولوجيا تعبوية،
الواقع ،حيث ال تبقى ً
أو أداة يف نزع الرشعية من النظام السيايس أو الواقع االجتامعي
القائم .وحينام حاول أن يط ّبق الطوىب يف الواقع ،انقلبت إىل محنة
للمسلمني الذين تع ّرضوا لعملية فرضها عليهم ،وتح ّولت الج ّنة
الدنيوية إىل جحيم أريض.
كام ع ّمق التنظيم أزمة الفكر التكفريي حني ح ّول التكفري إىل سالح
ضد التنظيامت اإلسالمية األخرى ،ويف مقدمها التنظيامت "الجهادية"
التي تختلف معه يف الفروع السياسية وليس يف األصول االعتقادية
"الجهادية" ،مثلام هي الحال بينه وبني جبهة النرصة (القاعدة) يف
طويل قبل
سورية أيضً ا .فهذه توانت يف محاربة داعش أو تر ّددت ً
محاربته ،ومل تفعل ذلك بتصميم ومثابرة ورشاسة حتى حاربها
برشاسة ومثابرة ،وغدر بها املرة تلو األخرى؛ وذلك ألنّها مل تكفّره ،يف
حني مل يرتدد هو يف تكفريها.
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صحيح أ ّن تنظيم داعش قبل ب ُه َدن (وليس تحالفات) يف مراحل ضعفه،
كام حصل حني كان يف أسوأ أحواله يف العراق من مطاردة الجيش
والصحوات له ،حني التقى بحركات مقاومة بعثية يف عام  2008يف
العراق ،أو تهادن مع فصائل "إسالمية" مسلحة يف سورية عندما كادت
تُجهِز عليه .لكن هذا كان يف مرحلة ضعفه الشديد الذي اضطره إىل
"التهادن" ،ورمبا تو ّهم الطرف اآلخر أ ّن هذا كان تحالفًا فعل ًّيا ض ّد
االحتالل .وج ّربت فصائل املقاومة العراقية فكرة التحالف املرحيل مع
تنظيم القاعدة يف بالد الرافدين ،ثم تنظيم دولة العراق اإلسالمية ،أو
االتفاق معه عىل نقاط مثل مقاومة املحتل ،عىل الرغم من االختالف
تبي يف كل مرة أن عقلية تنظيم الدولة
معه عىل قتل املدنيني ،لكن ّ
ال تعرف املراحل وتحييد الخالفات جانبًا ملصلحة املتفق عليه من
تناقض أسايس مرحيل ،وأن شمولية تفكريه سارية يف كل زمان ومكان،
واآلخرون يف كل نقطة زمنية هم إما معه أو ضده ،وال توجد مراحل،
وال تحالفات عىل الرغم من الخالفات .إن املراحل الوحيدة التي يعرفها
التنظيم هي ُه َدن مؤقتة إذا اضطر إليها ،لكنها ال تُقلّل من عدائيته
تجاه املتهادن معهم ،وال تُحيده عن هدفه .ومل تتعلم الفصائل السورية
من التجربة العراقية ،وكان عليها أن متر بنفسها بتجربة مشابهة.
إذا كان وضع الرشيعة فوق األ ّمة يف سلوك التنظيامت األخرى ،واأل ّمة
اإلسالم ّية املتخ ّيلة فوق املسلمني الحقيقيني الفعليني من بني ما مييز الحركات
السلفية الجهادية التكفريية ،فإ ّن تنظيم داعش وضع جامعته اإلسالمية
الصغرية فوق األ ّمة واملسلمني وباقي التنظيامت؛ إنه "الفرقة الناجية".
إن طرح التنظيم نفسه باعتباره دولة ،ورفع فكرة الدولة فوق
التنظيامت األخــرى ،أي استغالل فكرة الدولة لفرض الوالء عىل
التنظيامت األخرى ،هو استغالل لفكرة حديثة أدات ًيا يف فرض فكره
التكفريي .فبإنفاذه مبدأ الوالء والرباء سياس ًيا (أي الوالء للتنظيم -
الجامعة والرباء ممن يخالفه) ،ليس دين ًيا فحسب ،وذلك من خالل
قلبه املعادلة ودني َوتِها وتسييسها ،اكتسب قوة سياسية؛ إذ تح ّرر من
تخل عن االعتبارات
أي اعتبارات أخالقية وحتى أيديولوجية ،عندما ّ
الدينية األخالقية ملصلحة جدلية العدو والصديق التي مت ّيز الفكر
السلطوي الشمويل يف عرصنا .فالناس إما معه أو ض ّده ،وال توجد
مباح
مناطق رمادية .ومن هو ض ّده ال ترسي عليه أي معايري ،فدمه ٌ
وحرماته وأمالكه مستباحة .إنه يف الحقيقة يعمل مبوجب مبدأ واحد
هو أن الغاية تربر الوسيلة ،وتأيت الفتاوى واالستشهادات من السلف
امل ُنتقى لتربر املامرسات بأثر رجعي ،كام أن املامرسات تستفيد من
تراث قائم ،تراك َم من تربيرات ملامرسات سابقة.
يوازي الفصل بني الدين واألخالق يف أدلجة الدين عند حركات
السلفية الجهادية الفصل بني التقنيات (الفهم األدايت للعقل)
واألخالق يف الحداثة األوروبية؛ وهو الذي أ ّدى إىل ارتكاب أفظع

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

الجرائم يف حالة األنظمة الشمولية بإخضاع الوسيلة للهدف عىل نحو
مطلق قبل تح ّول الوسيلة ذاتها إىل هدف لناحية حسابات النجاعة
يف التنفيذ عند العقل األدايت .وبقدر ما هي جزء من الحداثة وردة
فعل عليها يف آن م ًعا ،فإن السلفية الجهادية (وتنظيم الدولة عىل
نحو متطرف) تح ِّول الدين إىل مجرد أيديولوجيا تتضمن وسائل
خاضعة لألهداف األيديولوجية والسياسية ،وقد تتحول الوسائل
مس
يف ح ّد ذاتها إىل أهداف ،لكنها مفصولة عن األخالق .وهذا ٌّ
بالدين ورسالته.
إضاف ًة إىل العنف املتط ّرف والقسوة وانعدام الروادع يف توظيفها،
محية للبعض ،حيث
استخدم التنظيم الح َيل والخداع إىل درجة ّ
فمثل التقت
حفّز الخيال التآمري لدى اإلعالم وعموم الناسً .
املصالح بني النظام السوري وتنظيم الدولة؛ إذ كان لهام يف املرحلة
األوىل من نشاطه عد ٌو مشرتك هو املعارضة السورية .وركّز النظام
جهوده يف جنوب سورية ووسطها وغربها ،بينام ركّز التنظيم عىل
مناطق رشق سورية وشاملها الرشقي .وما إن متكّن من فرض نفسه
عىل خصو ِمه (املعارضة والقوات الكردية) ،حتى ش َّن هجو ًما عىل
جميع القواعد العسكرية التابعة للنظام يف تلك املناطق((( .فتنظيم
الدولة ال مي ّيز بني "النظام املرتد" والفصائل املخالفة له واملعرتضة
عليه ،وهي "مرتدة" أيضً ا بالنسبة إليه .وقد يفضّ ل مهاجمة الثانية
والقضاء عليها ،وحتى طعنها يف ظهرها إذا سنحت الفرصة ،فليست
لديه اعتبارات أخالقية؛ وهو بهذا أكرث "سياسية" (باختزال السياسة
يف الغاية تربر الوسيلة)؛ وهو إضافة إىل ذلك أقل أخذًا باالعتبارات
الدينية من التنظيامت اإلسالمية األقل تطرفًا منه .فكان جاه ًزا
ملهاجمتها ،منته ًزا حصارها من النظام ،أو تع ّرضها إىل قصفه يف أيام
سابقة ،ولحصد نتائج أعامل النظام .وحني كانت املعارضة تتق ّدم
عىل حساب النظام وت ُنهك ،كان التنظيم يأيت لرضبها واحتالل
املواقع التي حازتها من النظام.
لفت التنظيم األنظار باحتجاز الرهائن الغربيني (صحافيون عاملون
يف وكاالت أجنبية وغريها) ألغراض التبادل أو تحصيل الفديات
املالية ،وأثــار ضج ًة بأسلوب إعدامهم وتصوير مشاهد اإلعدام
وتوزيعها مرفقة بخطابات نارية وموسيقى تصويرية ت ُعملِق القاتل
وتُق ِّزم الضحية إلثارة الخوف والرعب ،وذلك بصقل أسلوب الزرقاوي
(محمد أحمد الخاليلة) "فنيًا" وإخراجه مشهديًا.
ال يعرتف التنظيم بأي شخص غري مسلم (أو مسلم غري مؤيد للتنظيم)
منارص لقضايا املسلمني املضطهدين الذين ي ّدعي متثيلهم ،بل يُغضبه
3 Charles Lister, "Profiling the Islamic State," Brookings Doha Center,
Analysis Paper, no. 13 (November 2014), p. 20, accessed on 18/1/2018, at:
http://brook.gs/2nkVmiM
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وجود مثل هؤالء ،فمثل هذا التداخل بني األلوان يفسد نهجه الذي
يقسم العامل إىل دار إسالم وهجرة ودار حرب ،ومسلمني وكفار(((.
يخطئ من يعتقد أن التنظيم عميل للنظام أو لدول تدعم املعارضة.
فهو يعتربهم أعداء بالدرجة نفسها ،وقد يتهادن مع طرف ويحارب
آخر ،فيبدو أنه يحاربه يف خدمة األول ،لكنه يعود وينق َُّض عىل من
هادنه سابقًا ما إن تسنح الفرصة له .إن فكرة العاملة إليران أو
السعودية أو أمريكا (بحسب القائل املترضر أو املستفيد من داعش)
هي فكرة سخيفة ال أساس لها .وهي يف الوقت ذاته تعبري عن كسل
أو عجز فكري عن تحليل جذور الظاهرة االجتامعية والسياسية ،أو
يخىش الوصول إىل الحقائق ومواجهتها.
عمل التنظيم عىل التخلّص من املجموعات املسلّحة األخرى املوجودة
توسعه يف األنبار
يف العراق تدري ًجا ،وبدا كأنه يحالف بعضها عند ّ
ونينوى ،لكن كان يشرتط أن يعمل الجميع تحت إمرته .وحينام
سيطر وحكم ،قام بذلك وحده .فحاملا استطاع استكامل سيطرته،
أي متكّنه باملصطلح اإلسالمي ،عىل مدينة املوصل وإخراج الجيش
العراقي منها ،أصدر "وثيقة املدينة" التي فرضت األحكام املعمول
بها يف الرقة ،والتي يس ّميها التنظيم "أحكام الرشيعة".
من معامل تسييس التنظيم (مبعنى واحد هو إخضاعه كل يشء لهدف
التفرد بالسيطرة) أنه خالل ما يس ّمى "إدارة التو ّحش" ،ومن ضمن
األساليب التي يعتربها مبت ِك ُر هذا املصطلح مرشوع ًة ورشعيّة ،تأليف
قلوب زعامء القبائل وكبار القوم باملال واملناصب يف البداية ،إىل أن
تختلط قواعدهم املوالية لهم بناشطي الحركات الجهادية وأعضائها،
فيتأثرون بها وتصبح دوافعهم الوالء للدين (واملقصود هو التنظيم
الذي يفرتض أنه املمثل الحرصي للدين) وليس لزعامء القبيلة.
لكن ،وبحسب أيب بكر ناجي ،ال بأس بداية مبا يس ّميه تأليف قلوب
الزعامء باملال ،أي رشاء الوالءات بدفع الرشوة بكلامت حديثة((( إىل
فعل.
أن يحصل هذا االختالط .وهذا ما قام به التنظيم ً
متيّز تنظيم الدولة "داعش" من القاعدة بعدم االكتفاء بالجهاد تحت
راية حكم الرشيعة (ض ّد العدو البعيد أو القريب) ،بل بادعاء إقامة
دولة تفرض أحكام الرشع وتقيم حدوده وتويل حاجات السكان يف
أي منطقة تتمكّن فيها ("السلطة يف أي منطقة تح َّرر" بلغة اليسار
رصا معسكر اإلسالم ،وتشكو من الدعم الواسع
 4يُرص داعش عىل "أن دولة الخالفة تُ ثّل ح ً
من املسلمني وغري املسلمني الداعمني لـقضية املسلمني املضطهدين يف سورية" ،فهذا يوسع
املنطقة الرمادية ،انظر:
Ahmad Dallal, The Political Theology of ISIS: Prophets, Messiahs, & "the
Extinction of the Grayzone" (Washington DC: Tadween Publishing, 2017),
pp. 21 - 22.
 5أبو بكر ناجي ،إدارة التو ّحش :أخطر مرحلة ستمر بها األمة (سورية :دار التمرد،
[د.ت ،)].ص .128

الثوري) ،وحتى إعالن خالفة ،يُطالَب باقي الفصائل مببايعتها.
واختلف عن حركة طالبان يف أنه مل يستو ِل عىل مؤسسات دولة
أصل
قامئة وأرضها وحدودها؛ إذ مل ينجح يف ذلك يف أي مكان .وهوً ،
يرفض مفهوم الدولة /األ ّمة ،أي الدولة الوطنية ،كام يرفض فكرة
التقدم بطلب عضوية يف األمم املتحدة ،خالفًا لطالبان .فدولة داعش
ليست قامئة إال يف عملية التم ّدد والحرب .وهي غري ُمع ّدة إطالقًا
لحاالت السلم والتعايش مع املحيط باعتبارها دولة ذات حدود؛
فحاملا يتوقف التمدد يبدأ االندثار.
نقيض له ،فتعريفه لذاته يستمد
إنه نظا ٌم ال يقوم إال عىل أن محيطه ٌ
قابل للحياة هي حالة
من اآلخر املحيط به ،والحالة التي تبقيه ً
مستمرة من (التمدد واالنحسار) .يعني توقّف التمدد والعمليات
القتالية أنه بدأ يف عملية االندثار ،متا ًما مثل التمدد الزائد الذي ليس
بوسعه تدبّره .وليس بوسعه أن يتح ّول إىل دولة مبهامت الدولة مبا
يتجاوز مهامت إدارة األزمة أو تعبئة الفراغ (بديل فوىض) .وهذا
يذكّر بالعشرية التي تعيش عىل اقتصاد الرعي والغزو ،فإذا توطّنت
وارتبطت باألرض والزراعة ،تبدأ يف التفكك داخليًا.
إنه ينشئ "دولة" ،مبعنى أنه يُقيم حدود الرشيعة حيثام وطئت
أقدام "جنود الخالفة" أرايض دو ٍل قامئة ومعرتف بها ،وال يتوقف خالل
ذلك عن الدعوة إىل الهجرة والجهاد األممي ،أي إنه حول القاعدة
إىل طالبان ،وطالبان إىل تنظيم قاعدة .وكل ذلك يف مركب واحد
هو تنظيم الدولة "داعش" الذي طمح إىل الجمع بني الدولة وتكفري
الدول والنظام الدويل ،وكونه التنظيم الجهادي الذي يرفع نفسه فوق
باقي التنظيامت باعتباره خالفة بالتغلب وال ب ّد من مبايعتها.
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مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة اإلخوان المسلمين من
**
الحقوق السياسية لألقباط في مصر
Citizens or Dhimmis? The Muslim Brotherhood and Political
Rights of Copts in Egypt

تســعى الدراســة لتفكيك تصورات جماعة اإلخوان المســلمين للحقوق السياســية لألقباط
عموما ،وهو ما
ملتبســا لدى الجماعة لمفهــوم المواطنة
فهما
ثمة
ً
ً
ً
فــي مصــر .وتجادل بأن ّ
ينعكــس ،بــدوره ،علــى تصوراتهــا لمســألة الحقــوق السياســية والمدنيــة لألقليــات الدينيــة
والسياســية والمذهبية .وتطرح الدراســة مقاربة سوسيوسياســية ،بهدف فهم هذا الموقف
الملتبــس مــن حقوق األقليــات الدينية ،كالموقف مــن الحقوق المدنية والسياســية لألقباط
فــي مصــر .وتجادل الدراســة بأن هــذا الموقف يمكن تفســيره بعــدة اعتبارات أهمهــا :االلتزام
األيديولوجــي ،والحفــاظ علــى التماســك التنظيمــي ،وإكراهــات القبــول االجتماعــي،
والمنافســة مــع القوى الدينيــة المحافظة .وتقوم الدراســة بتفكيك هــذه العوامل من أجل
شــرح موقــف اإلخوان من األقباط في مصر وتفســيره .وتســتند إلى منهجيــة تحليل الخطاب،
وذلــك مــن خــال تحليــل وتفكيــك لبيانــات وتصريحات أعضــاء جماعــة اإلخوان المســلمين
وقياداتهــا عــن األقبــاط خــال الفتــرة  ،2013-1981للتعرف إلــى تطور موقفهم مــن الحقوق
السياسية والمدنية لألقباط المصريين.
كلمات مفتاحية :اإلخوان المسلمون ،األقباط ،المواطنة ،مصر.
This paper deconstructs Muslim Brotherhood perceptions about the political
rights of Copts in Egypt. It argues that the group has an ambiguous understanding
of the concept of citizenship generally, which is reflected in their perceptions of
the political and civil rights of religious, political and sectarian minorities. This
study proposes a socio-political approach to understand this ambiguity. It argues
that this position can be interpreted through several considerations, the most
important of which are: ideological commitment, maintaining organizational
cohesion, constraints on social acceptance and competition with conservative
religious forces. The paper deconstructs these factors in order to explain and
interpret the Brotherhood stance on Copts in Egypt. The study uses discourse
analysis to examine statements by Muslim Brotherhood members and leaders
about the Copts from 1981-2013.
Keywords: Muslim Brotherhood, Copts, Citizenship, Egypt.
* أستاذ العلوم السياسية ،معهد الدوحة للدراسات العليا ،قطر
Professor of political science, Doha Institute for Graduate Studies, Qatar
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مقدمة
المواطنة :خلفية نظرية ومفاهيمية
وحقل معرفيًا ،تطو ًرا كب ًريا عىل
ً
شهدت املواطنة ،بوصفها مفهو ًما
مدى العقود القليلة املاضية ،وذلك منذ العمل الرائد الذي أنجزه
توماس همفري مارشال ( )1950حول "املواطنة االجتامعية"((( ،فقد
ظهرت مجموعة كبرية من الدراسات والنامذج التي ع ّززت فهمنا
ملفهوم املواطنة .تركّز األدبيات املتاحة يف مجال دراسات املواطنة
عىل تطور دراسات املواطنة من النامذج القامئة عىل العالقة بني
الدولة واملواطن إىل أطر أشمل تعرتف باملجموعات املهمشة تاريخيًا،
مثل املرأة وكذلك املحرومني اجتامعيًا واقتصاديًا.
إن الجدل حول املواطنة متأصل يف روايات تاريخية مثل "الثقافات
السياسية يف اليونان القدمية وروما"((( ،أو معاهدة ويستفاليا عام
 ،1648التي تُتخذ عادة لالحتفال بظهور نظام أورويب جديد من
الدول املستقلة ذات السيادة"((( .ومع ذلك ،تطورت دراسات
املواطنة الحديثة إىل حد كبري ،وذلك ر ًدا عىل مفهوم املواطنة
االجتامعية لدى توماس مارشال يف أوائل القرن العرشين .يقوم
مفهوم مارشال للمواطنة عىل "أن دور السياسة االجتامعية للدولة
هو ضامن عدم استبعاد املواطنني من املشاركة يف رسم سياسة
مجتمعهم بسبب الفقر أو سوء الصحة أو نقص التعليم"((( .يف
هذا السياق ،يع ّد جريارد ديالنتي إطار مارشال "منوذ ًجا لحقوق
املواطنة التي ال يجب أن تكون مجالً للتفاوض مع الدولة وإمنا
هي حقوق رسمية للمواطنني"((( .وهنا يتفق باري هيندس مع
هذا املفهوم ،ويجادل بأنه نتيجة للطبيعة الرسمية للحقوق يف
هذا النموذج ،من املفهوم أن الدولة تتحمل مسؤولية ضامن هذه
الحقوق للمواطنني جمي ًعا(((.
مع ذلك ،يجب أن نفهم إطار مارشال يف سياق الحقوق القامئة عىل
املساهامت .و يقدم بريان ترينر سياقًا تاريخ ًيا لهذا النموذج من
خالل رشح تأسيس بريطانيا دول َة الرفاه خالل الفرتة ،1949-1945
1 Thomas H. Marshall, "Citizenship and Social Class," in: Thomas H.
Marshall, Class, Citizenship and Social Development (New York: Anchor,
1950).
2 Engin F. Isin & Bryan S. Turner, "Investigating Citizenship: An Agenda
for Citizenship Studies," Citizenship Studies, vol. 11, no. 1 (2007), p. 5.
3 Barry Hindess, "Neo-liberal Citizenship," Citizenship Studies, vol. 6,
no. 2 (2002), p. 130.
4 Ibid., p. 138.
5 Gerard Delanty, "Models of Citizenship: Defining European Identity
and Citizenship," Citizenship Studies, vol. 1, no. 3 (1997), pp. 286-287.
6 Hindess, p. 138.

وذلك عىل أساس حقوق املساهمة التي تدفع الجميع إىل املشاركة يف
إقامة نظام تأمني وطني تدعمه الدولة وأصحاب العمل والعامل(((.
هذه الحقوق املساهمة هي أسس حقوق مارشال االجتامعية
للمواطنة ،والجمع بني الواجبات واالستحقاقات .أضاف أيزن وترينر
مزي ًدا من التوضيح لـ "منوذج الحقوق والواجبات املساهمة ،املتعلقة
بالعمل والرضائب والخدمة العسكرية واألبوة ،وتعريف املواطنة
املارشالية"(((.
يضع ديالنتي هذه املناقشة فيام يسميه "املواطنة املدنية" التي
"إحساسا قويًا بحقوق املواطنة وتنطوي أيضً ا عىل درجة عالية
تضمن
ً
(((
من مشاركة املواطنني يف إدارة الدولة"  .غري أن هينديس يعدها
بدل من
"نظرة دخيلة عىل املواطنة"  ،Internalist Viewويطرح ً
ذلك مفهوم "املواطنة النيوليربالية"( ((1التي ت ُدخل "ترتيبات السوق
وشبه السوق يف مجاالت الحياة االجتامعية :التهيئة والخصخصة
وتشجيع املنافسة واالختيار الفردي يف مجال الصحة والتعليم
[ ]...واستخدام األسواق املالية لتنظيم سلوك الدول" .هذا املفهوم
املوجه نحو السوق للمواطنة يجري تناوله يف األدبيات باسم "الحق
الجديد"( .((1يحدد أيزن وترينر ظهور الليرباليني الجدد مع "ثورة
املحافظني الجدد األنغلو  -أمريكية يف عام  ،1970التي خلقت إطا ًرا
سياس ًيا جدي ًدا مل تعد فيه الحكومات ملتزمة املبادئ العاملية للحقوق
االجتامعية ودولة الرفاه الشاملة ،والتوظيف الكامل"(.((1

ً
أوال :من اإلقصاء إلى الدمج:
نحو مفهوم شامل للمواطنة
استجابة للنامذج التي تسلّط الضوء عىل جوانب االستبعاد واإلقصاء
من املواطنة ،أعاد بعض الباحثني تص ّور املواطنة يف إطار يرفع من دور
العمل الجامعي بني الفئات املهمشة .عىل سبيل املثال؛ يصف روث
ليسرت مفهوم التضامن ليشمل "نظرة أفقية للمواطنة [ ]...والتي تعطي
أهمية كبرية للعالقات بني املواطنني فيام يتعلق بالعالقة بني الدولة
والفرد"( .((1ويؤكد بنوا تشاالند يف وصفه لالنتفاضات العربية عام 2011
7 Bryan Turner, The Religious and the Political: A Comparative Sociology of
Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 70.
8 Ibid.
9 Delanty, p. 291.
10 Hindess, p. 140.
11 Isin & Turner, p. 9.
12 Ibid.
13 Ruth Lister, "Inclusive citizenship: Realizing the Potential," Citizenship
Studies, vol. 11, no. 1 (2007), p. 51.
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بأنها "دعوة ألسبقية املواطنة عىل األمة بدلً من املحاوالت السابقة
لرتسيخ الفكرة القومية التي تخلو من حقوق املواطنة الكاملة"(.((1
تتحرك هذه الحسابات الجديدة يف االتجاه املعاكس لنامذج املواطنة
التقليدية التي تؤكد العالقة بني املواطن والدولة ،من خالل الدعوة
إىل أطر أشمل .وهي متجذرة يف إحساس الشمول الواسع ،يف املقام
األول .يقوم مفهوم املواطنة الثقافية عند نيك ستيفنسون عىل أساس
"حوار عاملي حقيقي [ ]...مدعوم من كل َمن قبلوا املبادئ العاملية
واالعرتاف باالختالف"(.((1
يعزز هذا التباين من النامذج التقليدية التي تستخدم مفهوم
بدل من ذلك.
االختالف لرشعنة اإلقصاء ،واستخدامها لتعزيز اإلدماج ً
يلفت أيزن وترينر االنتباه إىل استبعاد املرأة يف نقد فكرة مارشال عن
املواطنة ،قائلَني "هناك انتقاد واضح بأن [مارشال] أهمل الجندر،
وذلك عىل افرتاض تقسيم جندري تقليدي للعمل الذي كان غري ذي
صلة عىل نحو متزايد باملرأة داخل سوق العمل الرسمي واختفاء
األرسة التقليدية"( .((1ويف نهاية املطاف ،تشري الدراسات الحديثة
بشأن املواطنة إىل اتجاه متزايد يتخطى مفهوم املواطنة عىل أساس
اإلقصاء ملصلحة أطر أخرى أشمل.
وتحدد األدبيات ديناميات مثل العوملة لتأكيد أن هذا النطاق من
توسع عىل نحو كبري يف العقود
التفاهامت التقليدية للمواطنة قد ّ
األخــرة .ويتجاوز املفكرون الذين يدافعون عن مفاهيم أشمل
للمواطنة الحج َة القائلة إن الفئات املهمشة ينبغي لها أن تنخرط
دليل عىل أن متكني هذه
يف تعريف املواطنة فحسب؛ إذ تق ّدم ً
الجامعات هو البداية الحقيقية لتعبئة العمل الجامعي الذي يسمح
لها بتحقيق املواطنة.
ورمبا ليك نفهم ،عىل نحو أوضح ،تصورات جامعة اإلخوان املسلمني
ملفهوم املواطنة ،من املهم ج ًّدا وضعها يف إطار النقاش النظري سالف
فهم متناقضً ا
الذكر؛ إذ تؤكد هذه الدراسة أن جامعة اإلخوان تتب ّنى ً
للمواطنة ،مييل إىل تهميش بعض رشائح املجتمع ،وال سيام املرأة
وغري املسلمني ،وتفرض بذلك قيو ًدا عىل الحقوق السياسية واملدنية
لهذه الفئات .لهذا الفهم جذوره يف تفسري جامعة اإلخوان للنصوص
والتعاليم اإلسالمية ،الذي مييل إىل أن يكون تقليديًا ومحافظًا.
وعىل الرغم من دور االجتهاد يف تحديث الفكر السيايس والقانوين
14 Benoît Challand, "Citizenship Against the Grain: Locating the Spirit of
the Arab Uprisings in Times of Counterrevolution," Constellations, vol. 20,
no. 2 (2013), p. 170.
15 Nickt Sevenson, Cultural Citizenship: Cosmopolitan Questions
(Berkshire, UK: Open University Press, 2013), p. 25.
16 Isin & Turner, p. 8.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

اإلسالمي ،فإن اإلخوان يرتددون يف تب ّني نظرة تقدمية حول املواطنة
رمبا تنفصل عن جمهورها .وتعتقد أيضً ا أن بعض حقوق املواطنة قد
تتعارض مع الخصوصية الثقافية للمجتمع املسلم.

يُعد فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف تب ّني مفهوم شامل للمواطنة،
وخاصة تجاه املرأة واملسيحيني ،ذا تأثري سلبي يف عالقتها بباقي الفاعلني
السياسيني .لذلك ،فإن العديد من الشخصيات العلامنية والليربالية يف
مرص تُربز شكوكها حول التزام الجامعة النهج الدميقراطي؛ ما خلّف
فجوة كبرية من حالة عدم الثقة بني األقلية القبطية ،إىل حد دفعهم
إىل دعم االنقالب عىل اإلخوان املسلمني يف  3متوز /يوليو .2013

ثان ًيا :اإلسالم والمواطنة:
جدل تاريخي
يع ّد مفهوم املواطنة حديثًا نسبيًا يف الفكر السيايس اإلسالمي( ،((1وهو
يتعلق بأوضاع غري املسلمني الذين يعيشون إما يف بلد مسلم أو يف بلد
تحت حكم إسالمي( .((1وتع ّرف النصوص اإلسالمية التأسيسية (القرآن
والسنة) غري املسلمني بأهل الذمة ،وهو مفهوم يشري إىل األقليات
املسيحية واليهودية باعتبارها من أهل الكتاب .ووفقًا للتعاليم اإلسالمية،
يحق ألهل الذمة التمتع بحقوق معينة طاملا يعيشون يف البلدان
اإلسالمية ،وترتبط هذه الحقوق عادة باألحوال القانونية والشخصية
مثل الزواج والطالق واملرياث .ومع ذلك ،اقترصت هذه الحقوق عىل
الديانات التوحيدية ،وتحدي ًدا املسيحية واليهودية( .((1ارتبطت هذه
الحقوق تاريخيًا بدفع رضائب خاصة ،مثل "الجزية" للدولة اإلسالمية(.((2
"17 Rachel M. Scott, "Contextual Citizenship in Modern Islamic Thought,
Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 18, no. 1 (2007), p. 5.
"18 Uriah Furman, "Minorities in Contemporary Islamist Discourse,
Middle Eastern Studies, vol. 36, no. 4 (2000), p. 2.
19 Furman, p. 2.
20 Scott, p. 3.
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وقد اختلفت الحقوق والحريات التي ميارسها غري املسلمني
باختالف الحكومات ،فقد طـ ّور الفقهاء مع الزمن املداخل
والقواعد الفقهية للتعامل مع غري املسلمني؛ وذلك من خالل
فتح باب االجتهاد ،ما انعكس إيجابًا عىل حقوقهم وواجباتهم
يف املجتمع .فعىل سبيل املثال ،يف ظل الدولة العثامنية ،جرى
توسيع الحقوق لغري املسلمني لتعكس تعددية املجتمع وتنوعه
الثقايف والديني؛ فقد اعتمدت ،يف القرن السادس عرش ،إطا ًرا
قانونيًا جدي ًدا يسمى نظام "امللة" الذي منح األقليات الدينية
"درجة من االستقالل القانوين والسلطة"( .((2وبحسب سكوت
"منح هذا النظا ُم غ َري املسلمني درجة كبرية من االستقاللية يف
الشؤون الدينية وغري الدينية عىل السواء ،األمر الذي انعكس عىل
تنوع املجتمع العثامين وتعدده .عالوة عىل ذلك ،ونتيجة لإلصالح
التنظيمي ،جرى إلغاء نظام 'الذمة' ،وهو ما انعكس عىل حصول
غري املسلمني عىل مزيد من الحريات التي وصلت حد التحول إىل
ديانات أخرى"(.((2
تكثَّف النقاش والكتابات حول حقوق غري املسلمني واملواطنة ،بعد
سقوط الخالفة العثامنية عام  ،1924وظهور الدولة العربية الحديثة
أو الدولة القومية .وفقًا لعبد الله سعيد( ،((2ميكن مالحظة أربع
يعب عنه
وجهات نظر أو تيارات يف هذا الصدد .التيار األول الذي ّ
التقليديون الذين اعتمدوا وجهة نظر كالسيكية تجاه غري املسلمني يف
النصوص اإلسالمية .ووفقًا لهذا املنظور ،يجب معاملة غري املسلمني
عىل أنهم أهل ذمة ،يجب أن يدفعوا الجزية وفقًا ألحكام الرشيعة
اإلسالمية .التيار الثاين هم املجددون الذين يق ّدمون نظرة أكرث مرونة
يف التعامل مع غري املسلمني؛ وذلك من خالل منحهم مزي ًدا من
الحقوق ،ولكنها ال تصل أيضً ا إىل حد املساواة الكاملة باملسلمني.
ووفقًا لسعيد ،تقع الحركات اإلسالمية مثل جامعة اإلخوان املسلمني
والجامعة اإلسالمية يف باكستان ضمن هذه الفئة( .((2أما التيار
الثالث ،فهو تيار الحداثيني الذين يعارضون التمييز ضد غري املسلمني
ويدعون إىل حاميتهم .ومع ذلك ،فإنهم ما زالوا يؤمنون بدرجة
معينة من املعاملة التفضيلية للمسلمني .ويتكون التيار الرابع من
العلامنيني الذين يطالبون بدولة علامنية ال تفرق بني مواطنيها عىل
أساس الدين أو العرق أو الجنس.
21 Benjamin Braude, Christians and Jews in the Ottoman Empire (Boulder,
CO: Lynne Rienner Publishers, 2014), p. 15.
22 Scott, p. 4.
23 Abdullah Saeed, "Rethinking Citizenship Rights of Non-Muslims in an
"Islamic State, Rashid al-Ghannushi, Contribution to the Evolving Debate,
Islam and Christian-Muslim Relations, vol. 10, no. 3 (1999), pp. 309-310.
24 Ibid.

ً
ثالثا :اإلسالميون والمواطنة:
تصورات متعددة
كيف يتصور اإلسالميون املواطنة؟ ترصد األدبيات ،حول اإلسالميني،
يف هذا السياق تغري موقفهم من مبادئ املواطنة والحقوق والحريات
الفردية عىل نحو ملحوظ يف العقود األخرية .وتكشف كتابات عدد
من الرموز والشخصيات اإلسالمية البارزة مثل راشد الغنويش ،ويوسف
القرضاوي ومحمد سليم العوا وفهمي هويدي وأحمد الريسوين ،كام
سيأيت الحقًا ،عن تزايد الوعي بأهمية املواطنة والتعددية السياسية
دليل عىل التطور
والحقوق املدنية ،وقُ ّدمت مساهامتهم الفكرية ً
األيديولوجي لإلسالميني( .((2من ناحية أخرى ،أصبح النقاش حول مبدأ
املساواة بني الجنسني وإدماج األقليات محو ًرا أساس ًيا يف الخطاب
اليومي لإلسالميني ،خاصة بني جيل الشباب .عىل صعيد آخر ،ميكن
أن يرثي "الربيع العريب" هذه املسائل املحظورة سابقًا ،من خالل
مناقشتها والتحاور حولها يف الحياة اليومية .وكام أشار رول ماير( ،((2فإن
تحول فكريًا كب ًريا يف مناقشة العديد من
االنتفاضات العربية أحدثت ً
القضايا ،أبرزها مسائل الحقوق السياسية ،بل انتقلت بها من ظالل غري
سياسية وعائلية وقبلية ودينية أو تكنوقراطية إىل الساحة العامة .يف
الواقع ،كانت مطالب القيم السياسية ،مثل الحرية والعدالة والكرامة،
يف قلب النقاش العام يف العامل العريب بعد االنتفاضات .واألمر األشد
إثارة للدهشة هو أن القوى التقليدية واملحافظة ،مثل السلفيني ،سعت
ملواءمة خطابها مع هذه املطالب التي جاءت من الجامهري.

وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،برز اتجاه جديد من املفكرين
اإلسالميني الذين ق ّدموا تفسريات جديدة للنصوص اإلسالمية
بهدف إدماج األقليات الدينية ،خاصة يف مرص .فعىل سبيل املثال،
25 Saeed.
26 Roel Meijer, "Political Citizenship and Social Movements in the
Arab World," in: Hein-Anton Van Der Heijden (ed.), Handbook of Political
Citizenship and Social Movements (Cheltenham, UK: Edward Elgar
Publishing, 2014), p. 653.

18
مييل فهمي هويدي ،وهو كاتب إسالمي ،إىل معاملة غري املسلمني
بوصفهم مواطنني كاملني يتمتعون بالحقوق السياسية نفسها التي
يتمتع بها نظراؤهم املسلمون( .((2ويحثّ هويدي اإلسالميني عىل
تجديد خطابهم تجاه األقليات ليكون أكرث تقدمية وشمولية .كام
ي ّدعي هويدي أن نظام الذمة ليس إسالميًا؛ بسبب استرياده من
مجتمعات ما قبل اإلسالم(.((2
من جهة أخرى ،يدافع محمد سليم العوا ،وهو مفكر إسالمي معروف،
وطارق البرشي ،وهو ٍ
قاض متقاعد ومؤرخ ،عن إدماج املسيحيني يف
املجتمع املرصي بوصفهم مواطنني كاميل األهلية والحقوق .وكالهام
يسلط الضوء عىل أن قاعدة أهل الذمة يف اإلسالم مفهوم سيايس
فحسب ،وليست قاعدة رشعية ،وقد تجاوزها مفهوم املواطنة( .((2كام
أنهم يع ّدون الجزية عملية تاريخية يجب تجاوزها؛ ألن غري املسلمني
باتوا يخدمون اآلن يف الجيوش الوطنية(.((3
وفضل عام سبق ،فإن الشيخ يوسف القرضاوي يدعم املساواة بني
ً
(((3
املسلمني وغري املسلمني يف الحقوق السياسية واملدنية  .ويرى
القرضاوي ،مثل العوا والبرشي ،أن مفهوم أهل الذمة غري ذي جدوى
ألن العالقة بني املسلمني وغري املسلمني يجب أن تقوم عىل "األخوة
الوطنية"(.((3
وعىل الرغم من ذلك التطور ،فإن موقف اإلسالميني تجاه "اآلخر"
ال يزال يتسم بعدم االتساق ،بينام يبدو من خطابهم احرتام حقوق
املواطنة ،إال أنه يتناقض مع املامرسة ،خاصة فيام يتعلق بحقوق
املرأة واألقليات الدينية .وبهذا املعنى ،يظهر فهمهم املحدود ملفهوم
املواطنة؛ إذ يقرصوه عىل نطاقات ومجموعات معينة .عىل سبيل
املثال ،ما يزال موقف جامعة اإلخوان املسلمني يف مرص تجاه غري
ملتبسا .كام أن موقف جامعة
املسلمني والطوائف اإلسالمية األخرى
ً
اإلخوان تجاه الحقوق الجامعية وحقوق األفراد هو أيضً ا جامد
ومعيب .ووفقًا لجامعة اإلخوان املسلمني ،يجب أن يكون نطاق
الحريات املمنوحة لألفراد (أي الحرية الدينية ،وحرية املعتقد،
وحرية الوعى  ...إلخ) محدو ًدا وتفرسه وفق فهمها الضيق للمواطنة.
 27فهمي هويدي ،مواطنون ال ذميون (القاهرة :دار الرشوق ،)1999 ،ص .15
28 Rachel M. Scott, The Challenge of Political Islam: Non-Muslims and the
Egyptian State (Redwood City, CA: Stanford University Press, 2010), p. 129.
29 Ibid., p. 130.
30 Ibid., p. 131.
 31يوسف القرضاوي ،غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي (القاهرة :مكتبة وهبة.)1985 ،
32 David H. Warren & Christine Gilmore, "One Nation under God? Yusuf
al-Qaradawi's, Changing Fiqh of Citizenship in the Light of the Islamic Legal
Tradition," Contemporary Islam, vol. 8, no. 3 (2014), p. 13.
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انطالقًا مام سبق ،إن السؤال الحاسم هو :ملاذا يتسم مفهوم املواطنة
عند جامعة اإلخوان املسلمني بالغموض وعدم االتساق؟ أتكون مسألة
أيديولوجية أم بسبب الحسابات السياسية واالنقسام داخل الحركة؟
وعالوة عىل ذلك ،ملاذا كانت الحركة غري قادرة عىل تب ّني مواقف أشد
انفتا ًحا وتسام ًحا تجاه األقليات يف أعقاب ثورة يناير 2011؟ لذلك
تسعى هذه الورقة لإلجابة عن هذه التساؤالت.

رابعا :فهم جماعة اإلخوان
ً
المسلمين لمسألة المواطنة
شهدت أيديولوجيا جامعة اإلخوان املسلمني وخطابها تحوالت عديدة
خالل العقود القليلة املاضية( .((3ولتعزيز دعمها وتوسيع نطاق جمهورها
بعد املشاركة يف السياسة االنتخابية خالل الثامنينيات ،اضطرت الجامعة
إىل مراجعة العديد من األفكار األساسية التي وضعها املؤسس حسن
البنا ،وخاصة فيام يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق األقليات وحقوق
املرأة .ففي الوقت الذي مل يثق فيه البنا باألحزاب السياسية بسبب
دورها يف تقسيم األمة وتفتيتها إىل فصائل وجامعات( ،((3رأى قادة
جامعة اإلخوان أن البنا رفض األحزاب نتيجة قلقه عىل وحدة األمة
من السلطات الربيطانية ،لكنه مل يرفض التعددية السياسية والتنوع
جذريًا( .((3وفيام يتعلق باألقباط ،يالحظ القرضاوي أن البنا اعتربهم
"إخوة يف الوطن يشرتكون يف الحقوق والواجبات نفسها"( .((3كام رفض
البنا الجزية ،واعتربها مامرسة "تاريخية" يجب إلغاؤها منذ أن أصبح
األقباط يدافعون عن الوطن بانضاممهم إىل الجيش(.((3
يذكر قادة اإلخوان التاريخيون أيضً ا العالقة الودية بني البنا والزعامء
األقباط خالل الثالثينيات واألربعينيات( .((3فعىل سبيل املثال ،يشري
محمود عساف ،وهو أحد قادة جامعة اإلخوان املسلمني الذين
33 Mona El-Ghobashy, "The Metamorphosis of the Egyptian Muslim
Brothers," The International Journal of Middle East Studies, vol. 37, no. 3
(2005), pp. 373-395; Nathan Brown & Clark Lombardi, "Islam in Egypt's new
constitution," Foreign Policy, Carnegie Endowment for International Peace,
;13/12/2012, accessed on 20/11/2018, at: https://bit.ly/2zAnzaF
خليل العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص :شيخوخة تصارع الزمن؟ (القاهرة :دار الرشوق
الدولية.)2007 ،
 34حسن البنا ،مجموعة رسائل اإلمام الشهيد حسن البنا (القاهرة :دار الرشوق الدولية،
 ،)2002ص .60
 35مأمون الهضيبي ،اإلخوان املسلمون 60 :قضية ساخنة (القاهرة :دار التوزيع والنرش
اإلسالمية.)1998 ،
 36البنا ،ص .60
 37يوسف القرضاوي" ،اإلخــوان واألقليات الدينية" ،ويكيبيديا اإلخــوان املسلمني،
 ،2010/10/13شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2OvT5vA :
 38محمود عساف ،مع اإلمام الشهيد حسن البنا (القاهرة :مكتبات عني شمس.)1993 ،

دراسات
مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة اإلخوان المسلمين من الحقوق السياسية لألقباط في مصر

أمضوا بضع سنوات مع البنا ،إىل أن البنا كان له عالقة مميزة بالعديد
من القيادات القبطية ،تعززت بعد زيارته صعيد مرص.
إضافة إىل ذلك ،يرى عساف أن بعض هؤالء القادة طلبوا من البنا إنشاء
قسم داخل جامعة اإلخوان لألقباط يس ّمى "اإلخوان املسيحيون"( .((3ومع
ذلك ،فإن بعض الروايات تناقض هذه العالقة الودية بني جامعة اإلخوان
واألقباط خالل عرص البنا .فعىل سبيل املثال ،تشري فيفيان إبراهيم،
إىل انتقاد العديد من االفتتاحيات ،يف الصحف اململوكة لألقباط ،البنا
واإلخوان إىل الدرجة التي كتب فيها البنا رسالة مفتوحة إىل البابا يوساب
الثاين ( )1956-1946يشكو هذه األفعال املهينة ضده وضد حركته(.((4
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أصــدرت جامعة اإلخــوان املسلمني عــد ًدا من البيانات خالل
رشا عىل التحول السيايس والعقائدي
التسعينيات بوصفها مــؤ ً
لديهم ،مثل االعرتاف بالتعددية السياسية ،واحرتام املواطنة ،وكذلك
تشديدهم عىل الحقوق السياسية لألقباط واملرأة( .((4وكان البيان
املرتبط بالتعددية السياسية وحقوق املرأة هو األوسع انتشا ًرا يف
عام  .1994ويرى العديد من املراقبني أن البيان سمة مميزة يف تصور
جامعة اإلخوان املسلمني للمواطنة وداللة عىل تطورها األيديولوجي
عمو ًما( .((4ويف عام  ،2004أصدرت جامعة اإلخوان املسلمني وثيق ًة
عرفت مببادرة اإلخوان املسلمني لإلصالح السيايس؛ دعت فيها إىل
إصالح سيايس شامل يف مرص( .((4واعرتفت املبادرة الجديدة باملواطنة
والحقوق السياسية للنساء واألقباط ،مبا يف ذلك حقهم يف خوض
االنتخابات الربملانية والبلدية(.((4
ولكن حدث تراجع يف موقف اإلخوان من األقباط ،وذلك بعد أن
أصدرت الجامعة ،أول مرة يف تاريخها ،مسودة لحزب سيايس وذلك
يف آب /أغسطس  .((4(2007وقد أثارت املسودة انتقادات عديدة
خاصة لدى املثقفني ووسائل اإلعالم يف مرص؛ وذلك بسبب مضمونها
الجامد واملحافظ .وطوال أسابيع ،كانت املسودة موضوع نقاش
مكثف؛ إذ أثارت مناقشات ساخنة بني املراقبني املرصيني والغربيني.
كام عارضها العديد من الشخصيات اإلسالمية مثل هويدي والبرشي،
اللذين انتقدا املسودة والجامعة.

وعىل مدى العقود القليلة املاضية ،نقحت جامعة اإلخوان العديد من
وجهات نظر البنا ،خاصة فيام يتعلق بالتعددية السياسية وحقوق
وغيت الجامعة هذه اآلراء لتصبح أشد توافقًا
األقباط وحقوق املرأةّ .
مع الدميقراطية؛ فقد سعت لتحسني صورتها لدى القوى السياسية
األخرى والغرب ،وكذلك لتعزيز قواعدها االنتخابية وإثراء نفوذها
السيايس .لذا قبلت جامعة اإلخوان التعددية السياسية وأصبحت
نشطة يف خوض العملية االنتخابية منذ بداية الثامنينيات .من ناحية
أخرى ،استطاعت الجامعة التواصل مع قوى سياسية وأيديولوجية
مختلفة ،وكذا بناء التحالفات مع األحزاب الليربالية والعلامنية
واليسارية كام الحال يف انتخابات  1984و 1987التي انعكست
إيجابًا عىل حصيلة املقاعد التي فازوا بها يف هذه االنتخابات(.((4
 39املرجع نفسه ،ص .35
40 Vivian Ibrahim, The Copts of Egypt: The Challenge of Modernization
and Identity (London: I.B. Tauris, 2011), p. 97.
41 Carrie Rosefsky Wickham, Mobilizing Islam: Religion, Activism, and
;)Political Change in Egypt (New York: Columbia University Press, 2002
هشام العويض ،رصاع عىل الرشعية :اإلخوان املسلمون ومبارك( 2000-1982 ،لندن :توريس
للدراسات األكادميية.)2004 ،

جــادل النقاد بأن املسودة تعكس الطابع الجامد والرجعي
لإلخوان( ،((4يف حني رأى آخرون أنها انعكاس للتوازن الداخيل
للقوة داخل الحركة( .((4ومل ِتث املسودة مخاوف جدية بشأن
االلتزام الدميقراطي من جانب جامعة اإلخــوان فحسب ،بل
42 El-Ghobashy, p. 376.
;43 Ibid.
هويدي؛ أميمة عبد اللطيف" ،يف ظل اإلخوان :النساء يف جامعة اإلخوان املسلمني املرصية"،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،أوراق كارنيغي ،العدد ( 13ترشين األول /أكتوبر .)2008
 44محمد مهدي عاكف" ،مبادرة جامعة اإلخوان املسلمني لإلصالح الداخيل يف مرص"،
الجزيرة نت ،2004/3/3 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2PGkBvj :
 45املرجع نفسه.
" 46برنامج حزب اإلخوان املسلمني" ،ويكيبديا اإلخوان املسلمني ،2007/8/25 ،شوهد يف
 ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2RDvtHu :
47 Abdel Monem Said Aly, "Understanding the Muslim Brothers in
Egypt," Middle East Brief, no. 23 (December 2007); Mohamed El-Menshawy,
"The Muslim Brotherhood shows its true colors," The Christian Science
;Monitor, 12/10/2007, acccessed on 20/11/2018, at: https://bit.ly/2DrmDK2
Marc Lynch, "The Brotherhood's Dilemma," Middle East Brief, no. 25
(January 2008).
 48العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص؛ "د .حامد عبد املاجد يف حوار مهم حول أزمة برنامج حزب
اإلخوان" ،اإلسالميون اليوم ،2007/12/2 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/9mBk6W :
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كانت أيضً ا نكسة يف ضوء مواقفها وترصيحاتها السابقة( .((4أولً
دعت املسودة إىل إنشاء مجلس العلامء لإلرشاف عىل الترشيعات
وتنقيحها قبل أن تتحول إىل قوانني ( .)2007اعترب العديد من
املراقبني جامعة اإلخــوان املسلمني جامع ًة تحاول إنشاء دولة
ثيوقراطية عىل النموذج اإليـراين( .((5ويرى املنشاوي أن املجلس
يذكّر مبجلس الوصاية اإليـراين ،وهذا الجهاز غري املنتخب عىل
نحو غري منظم ميكن أن يتمتع بالصالحيات التي متنح الدولة حق
النقض (الفيتو) وأي ترشيع يصدره الربملان املرصي ويوافق عليه
الرئيس بحجة عدم توافقه مع الرشيعة اإلسالمية( .((5كذلك كانت
املسودة نكسة كبرية لحقوق املواطنة للمرأة واألقباط؛ وذلك يف
تول
ضوء الترصيحات السابقة لإلخوان ،إذ مل تعطهم الحق يف ّ
منصب رئاسة الجمهورية.
سعت جامعة اإلخوان املسلمني عقب الغضب الذي أثارته مسودة
 2007للتهدئة ،والتقليل من املخاوف فيام يتعلق مبوقفها تجاه
املرأة واملجتمع القبطي .وتحقيقًا لهذه الغاية ،أجرى اإلخوان عدة
مقابالت مع علامء مرصيني وغربيني الحتواء مخاوفهم من موقفها
تجاه قضايا املواطنة .وعالوة عىل ذلك ،رفضت بعض الشخصيات
اإلصالحية داخل جامعة اإلخوان املسلمني ،مثل عبد املنعم أبو
الفتوح وجامل حشمت ،املسودة العامة للحزب وش ّددا عىل حق
تول الرئاسة( .((5عىل الرغم من ذلك ،فإن هذه
املرأة واألقباط يف ّ
الجهود مل تؤثر إيجابًا يف املواقف العامة لحقوق األقليات يف برنامج
حزب الحرية والعدالة التابع لإلخوان؛ إذ يع ّد نسخة معدلة من
مسودة  2007التي اختارت عدم تناول مسألة السامح للنساء
واألقباط بالتنافس عىل الرئاسة( .((5وعىل الرغم من أن املسودة
شددت عىل أهمية املواطنة وإدماج األقباط ،فإنها مل تقدم تفاصيل
عن الكيفية التي ميكن من خاللها تحقيق ذلك .وعىل الرغم من
تلبية الحاجات االجتامعية واالقتصادية للمرأة ،فإنها مل َ
ترق إىل
االعرتاف بحقوقها السياسية .اختار اإلخوان ،بدلً من حسم هذه
القضية ،أن يتناولوا املرأة بوصفها أ ًّما عىل أمل تفادي االنتقاد
واالستبعاد من القوى العلامنية والليربالية(.((5
49
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50 Aly, p. 5; El-Menshawy.
51 El-Menshawy.
 52إميان عبد املنعم ومحمد بهاء" ،حشمت وأبو الفتوح :نعم لتويل املرأة والقبطي الرئاسة"،
اإلسالميون اليوم ،2007/10/7 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/Frt2it :؛
Lynch, p. 10.
 53القرضاوي" ،اإلخوان واألقليات الدينية".
 54خليل العناين" ،حزب 'الحرية والعدالة' اإلخواين :هاجس االستقاللية" ،مركز كارنيغي
للرشق األوسط ،2011/6/1 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/bZjHY3 :

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

خامسا :غموض الخطاب اإلخواني
ً
تجاه األقباط وازدواجيته
إن موقف اإلخوان املسلمني وخطابهم بشأن املواطنة والحقوق
السياسية لغري املسلمني مشكوك فيه وغامض( .((5ففي بعض األوقات،
يبدو تصور اإلخوان منفت ًحا ومتقد ًما ،ويف أحوال أخرى ،يبدو منغلقًا
ومرتاج ًعا عام أحرزوه من تقدم يف هذا الشأن .فبعد صدور بيان
 1994حول التعددية السياسية واحرتام حقوق املواطنة ،تراجعت
الجامعة إىل التصورات الثيولوجية الكالسيكية حول عالقة املسلمني
وغري املسلمني .فعىل سبيل املثال ،يف مقابلة مع صحيفة األهرام
األسبوعية يف نيسان /أبريل  ،1997أشار املرشد العام للجامعة،
مصطفي مشهور ،إىل أن عىل األقباط دفع الجزية بدلً من خدمتهم
يف الجيش( .((5تقول ماريز تادروس إن بيانًا مشهو ًرا جرى تفسريه عىل
أنه اعتداء عىل مفهوم املواطنة املتساوية .ودانت القوى السياسية
األخرى وبعض أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني هذا البيان(.((5

يف الوقت نفسه ،تعارضت مسودة الحزب التي أصدرها اإلخوان عام
 2007مع ترصيحات اإلخوان السابقة بشأن حقوق األقليات .كام
كانت متناقضة مع املواقف التي اتخذها بعض اإلسالميني ،مثل العوا
والبرشي يف هذا الصدد .فوفقًا لراشيل سكوت ،يقول العوا والبرشي
رئيسا للوزراء بوصف هذه
رئيسا أو ً
إن غري املسلم ميكن أن يكون ً
الوظائف يف الدولة الحديثة وظائف مختلفة متا ًما عنها يف نظام
الخالفة الذي ساد يف القرون الوسطى( .((5ويؤكد العوا والبرشي حق
املرأة واألقباط يف الرئاسة ،ألنها ليست الخالفة أو الوالية العظمى.
 55العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص؛
Lynch; Scott, The Challenge of Political Islam.
 56مصطفى مشهور ،مقابلة صحفية ،األهرام األسبوعية ،العدد .1997 ،409
57 Mariz Tadros, The Muslim Brotherhood in Contemporary Egypt:
Democracy Redefined or Confined? (London: Routledge, 2012), p. 89.
58 Scott, The Challenge of Political Islam, p. 151.
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وميكن العثور عىل مزيد من التناقضات بشأن املواطنة والحقوق
السياسية بني قيادات جامعة اإلخوان املسلمني .ففي حني يتب ّنى
بعضهم موقفًا متحفظًا وجام ًدا تجاه غري املسلمني ،فإن بعضهم
اآلخر يتب ّنى وجهات نظر أكرث تقدمية ومعتدلة .فعىل سبيل املثال،
وباملثل ،أكد محمود عزت ،األمني العام السابق لإلخوان ،أنه ال
يجوز السامح لألقباط واملرأة الخدمة يف الرئاسة .رشح عزت موقف
الحركة باتباع التقاليد اإلسالمية وإجامع الفقهاء( .((5وجاء املوقف
األشد جمو ًدا الذي اتخذ بني قادة جامعة اإلخوان املسلمني من
مفتي الحركة الشيخ عبد الله الخطيب؛ فقد رفض بناء الكنائس
واقرتح رضورة دفع األقباط الجزية(.((6
يف املقابل ،أظهر مهدي عاكف ،املرشد العام السابع لجامعة
اإلخوان املسلمني ،مرونة تجاه املجتمع القبطي وذلك ىف حوار عىل
قناة "دريم" يف  12حزيران /يونيو 2006؛ إذ ع ّد جامعة اإلخوان
املسلمني جامعة تحرتم حقوق املواطنة وترفض أي متييز ضد
املسيحيني أو اليهود( .((6وأكد عاكف عالقته القوية بشخصيات يف
املجتمع القبطي ،مثل منى مكرم عبيد ،وأكد أن اللجنة السياسية
لإلخوان كان لها ثالثة مستشارين أقباط يف عهده(.((6
من ناحية أخرى ،أكد محمد حبيب ،النائب السابق لعاكف ،حقوق
املواطنة لألقلية القبطية ،ووصفهم بأنهم "رشكاء يف الوطن" ،وا ّدعى أن
وفضل
هذا الفهم "متجذر بعمق داخل جامعة اإلخوان املسلمني"(ً .((6
عن ذلك ،اعرتف حبيب بأوجه القصور يف تعديالت  ،2007وذكر أن
جامعة اإلخوان املسلمني شكّلت لجنة إعادة صياغة للتعديالت(.((6
عىل صعيد آخر ،يؤكد عبد املنعم أبو الفتوح مرا ًرا أن غري املسلمني
يجب أن يكون لهم "املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات"(،((6
يُذكر أن أبو الفتوح عضو سابق يف جامعة اإلخوان املسلمني معروف
بالتزامه بالقيم الدميقراطية ،ويف عام  2012كان أحد مرشحي الرئاسة.
 59عبد املعز محمد" ،محمود عزت يف حوار مثري :ال تجوز رئاسة الدولة للمرأة ولغري
املسلم ،سيد قطب ال يحمل فك ًرا مخالفًا لتوجهات الجامعة ،كامب ديفيد قابلة للتعديل
واإللغاء" ،اإلسالميون اليوم ،2007/10/25 ،شوهد يف  ،2018/11/20يف:
https://goo.gl/vquVoD
60 Saeed; Lynch.
وفقًا ملارك لينش ،اعتذر الخطيب عن بيانه ،الذي أكد أنه رأيه الشخيص وال يعكس موقف
جامعة اإلخوان املسلمني .ويقول لينش أيضً ا إن مثل هذه الترصيحات التحريضية زادت من
انعدام الثقة والتشكك بني األقباط واإلخوان.
61 Lynch, p. 7.
 62محاسن السنويس" ،مرشد اإلخوان ملجدي مهنا 'يف املمنوع' :ربنا يهدي الحكومة
وتوافق عىل حزب للجامعة نقبل عضوية أي مسيحي أو يهودي يقبل فكر اإلخوان" ،املرصي
اليوم ،العدد  ،2006/6/12 ،726شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://bit.ly/2SU6ukS :
63 Lynch, p. 6.
64 Ibid.
65 Scott, The Challenge of Political Islam, pp. 140-141.

تتجىل الشكوك يف نيات جامعة اإلخــوان يف مخاوف املجتمع
القبطي منهم؛ وتتفق سكوت وتادروس عىل أن موقف جامعة
اإلخوان الغامض من املواطنة قد خلق فجوة من عدم الثقة داخل
ِ
روايات الدولة بأن املجتمع
الغموض
املجتمع القبطي .يغذي هذا
ُ
(((6
القبطي ليس آم ًنا من االضطهاد يف ظل حكم اإلسالميني  .ترى
سكوت أن كثريين داخل األقلية القبطية يشكّكون يف جامعة
اإلخوان والجامعات اإلسالمية األخرى من وجود أجندة خفية
تسعى للحد من حقوق املواطنة والعودة إىل نظام الجزية(.((6
وت ّدعي تادروس أن تحالف اإلخوان مع اإلسالمیین الذین تب ّنوا آراء
عدائیة تجاه غیر املسلمین یثیر الشکوك فیام یتعلق مبدى قدرة
اإلخوان علی تخفیف أفعالهم بشأن مسألة املواطنة(.((6

سادسا :المواطنة في الممارسة
ً
العملية لإلخوان المسلمين
أمل يف أن عه ًدا جدي ًدا من احرتام
أثــارت ثورة يناير ً 2011
(((6
املواطنة وحقوق اإلنسان كان يف األفق  .وكام أشارت تادروس،
خالل  18يو ًما من االنتفاضة يف ميدان التحرير ،شعر الناشطون
املسيحيون بأنهم أصبحوا مواطنني متساوين وأن االنتفاضة سوف
تبش بعرص جديد من التامسك والتضامن االجتامعيني( .((7وخالل
ّ
حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة خالل الفرتة (شباط /فرباير
 - 2011حزيران /يونيو  ،)2012واإلخوان املسلمني خالل الفرتة
(حزيران /يونيو  - 2012حزيران /يونيو  ،)2013أصبحت آفاق
ميؤوسا منها عىل نحو متزايد .ويف ظل
التصور الشامل للمواطنة
ً
املجلس األعىل للقوات املسلحةُ ،دمرت الكنائس القبطية وذُبح
العديد من املسيحيني بال رحمة(.((7
يشري جايسون براونيل إىل أن "األشهر األوىل بعد خلع مبارك كشفت
أن األقباط كانوا معزولني إن مل يكونوا محبطني"( .((7يسلّط براونيل
66 Ibid.; Tadros, p. 98.
67 Scott, p. 182.
68 Tadros, p. 90.
69 Meijer.
70 Tadros, p. 96.
شخصا وجرحت
 71يف  9ترشين األول /أكتوبر  ،2011قتلت قوات الجيش واألمن نحو ً 28
نحو  200متظاهر سلمي كانوا قد تج ّمعوا أمام مبنى التلفزيون الحكومي ،وباتت تُعرف
عىل نطاق واسع باسم مذبحة ماسبريو .وقد غضب املتظاهرون من هدم كنيسة جديدة
بُنيت يف أسوان.
72 Jasonk Brownlee, "Violence Against Copts in Egypt," Carnegie
Endowment for International Peace, 14/11/2013, p. 14, acccessed on
20/11/2018, at: https://bit.ly/2JK1kDN
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الضوء عىل التمييز املضمن للدولة ضد املجتمع القبطي يف ظل
املجلس األعىل للقوات املسلحة .عىل سبيل املثال ،يف  15نيسان/
عي املجلس األعىل للقوات املسلحة  20محافظًا ،واحد
أبريل ّ ،2011
منهم فقط قبطي؛ اضطر املحافظ ،رسي ًعا ،إىل االستقالة بعد أن عقد
السلفيون تجمعات ضخمة ضد تعيينه(.((7
مل يطرأ تحسن عىل وضع األقباط يف ظل رئاسة محمد مريس؛ ألنه
فشل يف سد الفجوة وحالة انعدام الثقة بني األقباط واإلسالميني،
عىل الرغم من أنه عني سمري مرقص ،الشخصية القبطية ،مساع ًدا
له( .((7كام التقى مريس بزعيم بارز يف املجتمع القبطي بعد أن أقسم
اليمني الدستورية( .((7يف ذلك االجتامع ،ش ّدد مريس عىل املساواة بني
ليل
املسلمني واألقباط ،ووعد بالحفاظ عىل خط التواصل مفتو ًحاً ،
ونها ًرا ،بينه وبني األقباط( .((7ومع ذلك ،وبعد بضعة أشهر فحسب،
تدهورت العالقة بني الطرفني مع عودة الشكوك مرة أخرى.
ومن ثم فإن خطاب جامعة اإلخوان املسلمني تجاه املسيحيني خالل
فرتة حكم مريس عزز مخاوفهم مام رأوه يف أجندة مريس الخفية.
فعىل سبيل املثال ،أصدر عبد الرحمن الرب ،وهو عضو يف مكتب
اإلرشاد التابع لجامعة اإلخوان املسلمني ،فتوى متنع املسلمني من
تحية األقباط خالل أعياد امليالد( ((7قبل أن يرتاجع عن ذلك بعد
ردود األفعال الغاضبة التي تلقّاها من وسائل اإلعالم والناشطني
السياسيني( .((7وعالوة عىل ذلك ،خلق التحالف بني جامعة اإلخوان
املسلمني واإلسالميني املحافظني اآلخرين ،كالسلفيني ،مناخًا تحريضيًا
أدى إىل وقوع العديد من الحوادث الطائفية خالل فرتة حكم مريس.
فعىل سبيل املثال ،يف  5نيسان /أبريل  ،2013قتل خمسة من األقباط
ومسلم يف مدينة الخصوص يف محافظة القليوبية شامل القاهرة؛ ما
أدى إىل اندالع العنف بني املسلمني واألقباط ،وقد أسفر الحادث
عن مقتل شخصني وإصابة  89آخرين( .((7وبعد بضعة أيام ،تفاقمت
الحالة بسبب هجوم عىل الكاتدرائية القبطية األرثوذكسية املرصية
73 Ibid.
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 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

يف أثناء جنازة أولئك الذين قتلوا قبل أيام فحسب .ارتبطت هذه
الحوادث بعدم وجود رد فعل قوي من الرئاسة ،ما أغضب املجتمع
القبطي .انتقد البابا تاوارضوس الثاين الرئيس مريس واتهمه بتهميش
األقباط ،وذلك يف مقابلة له مع رويرتز ،وأوضح تاوارضوس أن "هناك
شعو ًرا بالظلم والتهميش والرفض ،وهو ما ميكن أن نسميه العزلة
االجتامعية"(.((8

سابعا :ما وراء الدين :الحسابات
ً
االجتماعية والتنظيمية والسياسية
لإلخوان
ملاذا تتب ّنى جامعة اإلخوان املسلمني مفهو ًما غامضً ا ومتناقضً ا
للمواطنة؟ أيكون السبب يف ذلك مسألة أيديولوجية ،أم أنها
حسابات سياسية؟ بوصفها حركة اجتامعية بعيدة املدى ذات
دائرة انتخابية متنوعة ،فإن موقف جامعة اإلخــوان املسلمني
من األقباط يبدو مدفو ًعا مبسائل اجتامعية وتنظيمية وسياسية.
من الناحية األيديولوجية ،كام ناقشنا من قبل ،فإن الحوار بني
املفكرين اإلسالميني يدور حول حقوق املواطنة الكاملة بني املسلم
وغري املسلم( .((8لذلك ،فإن السؤال املنطقي هو :ملاذا اختارت
جامعة اإلخوان املسلمني عدم تب ّني هذا املوقف التقدمي؟ يكمن
الجواب يف مصالحها االجتامعية والتنظيمية والسياسية .وبوصفها
حركة اجتامعية ،تتخذ جامعة اإلخوان املسلمني قراراتها عىل أساس
حسابات عقالنية وإسرتاتيجية.
تفرس جان كوهني "الحركات االجتامعية بأنها الجهات الفاعلة العقالنية
التي تبني إجراءاتها الخاصة عىل الحسابات اإلسرتاتيجية"( .((8وتفخر
جامعة اإلخوان مبداوالتها الشاملة عند اتخاذ قرارات إسرتاتيجية،
وهي عملية يحكمها إىل حد كبري تحليل التكلفة والفوائد .وبنا ًء عليه،
ميكن فهم منطق تب ّني موقف غامض بشأن األقليات ،مثل األقباط
يف إطار ثالث مصالح إسرتاتيجية رئيسة :تعزيز الدعم االجتامعي
للحركة ،والحفاظ عىل متاسكها التنظيمي ،واسرتضاء الجامعات
اإلسالمية املحافظة من أجل تأمني دعمها ضد غري اإلسالميني.
80 Yasmine Saleh & Paul Taylor, "Egypt's Pope says Islamist rulers neglect
Copts," Reuters, 26/4/2013, accessed on 20/11/2018, at: https://goo.gl/
UJz8kG
 81هويدي؛ محمد سليم العوا ،النظام السيايس للدولة اإلسالمية (القاهرة :دار الرشوق،
)1989؛ راشد الغنويش ،الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)1993 ،
82 Jean cohen, "Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and
Contemporary Social Movements," Social Research, vol. 52, no. 4 (1985), p. 707.
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 .1الحساسيات االجتماعية
تعمل جامعة اإلخوان املسلمني داخل مجتمع محافظ وعىل درجة
عالية من البطريركية .ووفقًا لبيانات مسحية ،تعتمد الغالبية
العظمى من املرصيني عىل آراء املحافظني وغري الليرباليني تجاه غري
املسلمني؛ فقد أظهر استطالع أجراه مركز بيو لألبحاث يف عام 2013
أن  74يف املئة من املرصيني يعتقدون أن الرشيعة يجب أن تكون
القانون الرسمي للبالد(.((8
ويربز االستطالع نفسه وجهات النظر املحافظة بني املرصيني تجاه
حقوق املرأة ودور املرأة يف املجتمع عمو ًما؛ إذ يعتقد  54يف املئة
من املرصيني أن النساء يجب أن يرتدين الحجاب ،و 85يف املئة
يعتقدون أن الزوجة يجب أن تطيع زوجها دامئًــا ،و 22يف املئة
فحسب يعتقدون أن للمرأة الحق يف الطالق ،و 26يف املئة يفضّ لون
املساواة يف املرياث بني األبناء والبنات( .((8واألشد إثارة لالهتامم هو
أن مرص هي البلد الوحيد الذي يقول فيه أكرث من ُعرش ( 12يف
املئة) مجموع السكان املسلمني أنه من الجيد أن غري املسلمني ال
يتمتعون بالحرية ملامرسة شعائرهم( .((8لذلك ،من أجل تج ّنب إغفال
هذه الدائرة املحافظة املهمة حتى اآلن اجتامعيًا وثقافيًا ،فإن جامعة
اإلخوان املسلمني متيل إىل تب ّني مواقف غري ليربالية محافظة ،خاصة
فيام يتعلق باألقليات الدينية.
وعندما سئل مهدي عاكف عن سبب عدم سامح مسودة عام 2007
بتول الرئاسة ،أجاب "ألنه ليس من الواقعي القيام
للمرأة أو األقباط ّ
(((8
بذلك يف بلد ذي أغلبية مسلمة"  .وباملثل ،أكد رفيق حبيب ،وهو
مسيحي قبطي عمل مستشا ًرا سياس ًيا ملهدي عاكف ،أن "املرصيني
لن يدعموا امرأة وال قبط ًيا يف االنتخابات الرئاسية ،فلامذا يجب عىل
جامعة اإلخوان املسلمني أن تفعل ذلك؟"(.((8
حرصا عىل الحفاظ
لذلك فإن جامعة اإلخوان املسلمني تبدو أشد ً
عىل قواعدها االجتامعية املحافظة من حرصها عىل تقديم خطاب
ديني وسيايس متطور .وهو ما يعكس ارتباكًا وازدواجية ،كام أرشنا
من قبل .فالجامعة تشارك يف االنتخابات وال تريد أن تخرس أصوات
مؤيديها إذا ما تب ّنت رؤى أكرث تقدمية من الحقوق السياسية
لغري املسلمني.
83 Pew Research Center, "The World's Muslims: Religion, Politics
and Society," Polling and Analysis, 30/4/2013, accessed on 20/11/2018, at:
https://goo.gl/Bpj2UH
84 Ibid.
85 Ibid.
 86مهدي عاكف ،مقابلة شخصية ،القاهرة.2009/5/25 ،
 87رفيق حبيب ،مقابلة شخصية ،القاهرة.2009/5/25 ،
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 .2التماسك التنظيمي
تع ّد جامعة اإلخوان املسلمني حركة اجتامعية غري متجانسة .فهي
مجموعة معقدة ومتنوعة تضم العديد من األعضاء الذين ينتمون
إىل خلفيات وطبقات اجتامعية مختلفة ،وال سيام الطبقات الدنيا وما
تحت الطبقة الوسطى .عىل مدى العقدين املاضيني ،شهدت الحركة
تغيريات أعادت تشكيل هيكلها التنظيمي وأث ّرت يف رؤيتها للعامل ،التي
أصبحت أشد تحفظًا وأقل تسام ًحا تجاه التعددية السياسية والدينية.
يشري حسام متّام إىل أن جامعة اإلخوان املسلمني شهدت تحوالت
كبرية سواء يف هيكلها الداخيل أو القيم التي تؤمن بها ،وأصبحت
أشد تقليدية وجمو ًدا .ويشري إىل هذه التغيريات عىل أنها "ترييف
اإلخوان املسلمني" ،والتي تعد مبنزلة انقطاع عن الطبيعة األساسية
لجامعة اإلخوان املسلمني بوصفها مجموعة حرضية فيام يتعلق
بالعضوية والتجنيد واللوائح واملبادئ التوجيهية( .((8وقد ح ّدت هذه
التغيريات من قدرة اإلخوان عىل تب ّني آراء أشد ليربالية وتقدمية.
وليس من املستغرب أن هناك تفاوت ًا طفيفًا بني آراء األجيال القدمية
والشابة بشأن حقوق األقباط .ويؤكد العناين أن  23يف املئة فحسب
من الشباب يف جامعة اإلخوان يتفقون عىل أن األقباط لهم الحق يف
أن يتولوا رئاسة الدولة ،وال يعتقد أي منهم ،تقري ًبا ،وجوب أن يكون
للمرأة الحق نفسه( .((8وعالوة عىل ذلك ،كان مرشوع برنامج اإلخوان
لعام  2007الذي يقلص من الحقوق السياسية للمرأة واألقباط موضع
مداوالت داخلية واسعة النطاق ،شهدت مشاركة األعضاء جمي ًعا
تقري ًبا يف مناقشات حول املوضوع يف الفروع اإلقليمية واملحلية.
بل األكرث من ذلك ،فهناك من اإلخوان املسلمني من رأى يف برنامج
الحزب أنه أشد ليربالية وأقل إسالموية(.((9
عامل يف
من ناحي ٍة أخرى ،يؤدي ميزان القوى داخل جامعة اإلخوان ً
تفضيل وجهات نظر أشد تحفظًا .إن القيادة الحالية لإلخوان متتلك
فهم تقليديًا ومث ًريا للجدل فيام يتعلق مبفهومها للمواطنة عىل أساس
ً
التفسري الكالسييك للتعاليم اإلسالمية .فعىل سبيل املثال ،دافع محمد
بديع ،املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني ،عن موقف حركته
تجاه األقباط من خالل اإلشارة إىل األحكام الفقهية التقليدية التي
رئيسا للدولة .فقد أشار إىل أن
تحظر عىل غري املسلم أن يصبح ً
(((9
للدولة واجبات دينية معينة ال يستطيع غري املسلمني القيام بها .
88 Hossam Tammam, "The Ruralization of the Muslim Brotherhood:
How Urbanism Retreated in Favor of Ruralism," Marased, no. 3 (2012), p. 5.
 89العناين ،اإلخوان املسلمون يف مرص ،ص .91
90 Lynch, p. 6.
 91شعبان هدية" ،القيادى اإلخواىن د .محمد بديع :املرأة والقبطى ال يصلحان للرئاسة"،
اليوم السابع ،2009/11/5 ،شوهد يف  ،2018/11/20يفhttps://goo.gl/KGDs1G :
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ويعتقد العديد من قادة اإلخوان أن املساواة الكاملة بني الجنسني
واملواطنة الكاملة غري قابلة للتطبيق.

 .3الحسابات السياسية
ميكن تفسري موقف اإلخوان تجاه حقوق املواطنة من خالل النظر
يف التحالفات التي عقدتها مع الجامعات اإلسالمية املحافظة األخرى،
وال سيام السلفيني ،فعىل الرغم من العمل ضمن مجال ديني شديد
التنافس ،فإن جامعة اإلخوان املسلمني ال تزال حريصة دامئًا عىل
الرتكيز عىل ما يتعلق بالجوانب الدينية .ولكن عىل الرغم من هذه
املنافسة ،فإن قادة اإلخوان يعتقدون بأنهم يستطيعون استيعاب
الجامعات اإلسالمية األخرى والحصول عىل دعمها .لذلك نلحظ
التحول يف خطاب جامعة اإلخوان املسلمني أثناء االنتخابات أو
مراحل الرصاع السيايس تجاه غري اإلسالميني ،ويكونون بذلك أشد
استعدا ًدا لتقديم تنازالت أيديولوجية ودينية لإلسالميني اآلخرين من
أجل ضامن املساندة والدعم.
ظهر ذلك بصورة جليّة بعد ثورة يناير  2011عندما كان اإلخوان
حريصني عىل اسرتضاء السلفيني وضامن دعمهم ضد القوات املسلحة
وكذلك القوى غري اإلسالمية .فعىل سبيل املثال ،سعى خريت الشاطر،
الزعيم املخرضم لإلخوان ،الستيعاب الجامعات السلفية والشيوخ
وتشكيلها من خالل تشكيل الهيئة الرشعية للحقوق واإلصالح .ضمت
الهيئة  16شخصية من االتجاهات اإلسالمية كافة ،مبا يف ذلك العديد
من الشخصيات السلفية املؤثرة ،مثل الشيخ محمد حسان والشيخ
محمد عبد املقصود والشيخ عبد الله شاكر .وبينام كان الشاطر
مرش ًحا للرئاسة يف نيسان /أبريل  ،2012وعد الشاطر الجامعة بأن
هدفه الرئيس هو تطبيق الرشيعة .وقال إن "الرشيعة كانت وستظل
دامئًا أول وآخر مرشوع وهدف يف حياته"(.((9
عالوة عىل ذلك ،فإن دستور عام  2012كان موضع مفاوضات وحلول
توفيقية بني اإلخوان وحزب النور السلفي ،وذلك لضامن متريره من
خالل سعي اإلخوان السرتضاء القوى السلفية .وعىل الرغم من أن
املادة الثانية من الدستور تنص عىل أن مبادئ الرشيعة هي املصدر
الرئيس للترشيع ،فإن السلفيني رأوا أن تكون الصيغة أوضح ،ويف
الحصيلة ،سعوا لضامن تفسري هذه املبادئ من جانب علامء يثقون
بهم( ،((9ومن ثم ضغطوا عىل جامعة اإلخوان املسلمني؛ إما لتغيري
املادة الثانية لتكون أشد تحدي ًدا ،أو إضافة مادة تفسريية أخرى،
اعرتف اإلخوان بهذه األخرية .ونتيجة لذلك ،أضيفت املادة  219إىل
92 "Egypt Brotherhood candidate says sharia is main goal," Reuters,
5/4/2012, accessed on 20/11/2018, at: https://goo.gl/XHPS8N
93 Brown & Lombardi.
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الدستور ،وفتحت الباب لتفسري أشد رصامة للرشيعة .يرى ناثان
براون أن املادة  219مل يج ِر وضعها من خالل املناقشات الفكرية
فحسب ،ولكن من خالل السياسة الصعبة .وهو يفرس موقف
السلفيني الصارم بالرغبة يف تأكيد أن املبادئ يف املادة الثانية ،عىل
األقل ،قد طمست يف بعض النواحي ،حتى لو تم ذلك بطريقة مفرطة
يف التفسري العلمي(.((9
وعىل الرغم من األخطاء التي وقعت فيها جامعة اإلخوان املسلمني،
فيام يتعلق مبفهوم املواطنة ،فإنه ال ميكننا بأي حال من األحوال
إخراج ذلك من سياقاته السياسية والزمنية ،ال سيام فيام يتصل
بالبيئة القمعية التي عملت فيها الحركة عىل مدى العقود الثالثة
املاضية؛ إذ استبعد نظام مبارك اإلخوان وقمعهم عىل نحو منهجي.
كام حرص عىل منع جامعة اإلخوان من التواصل مع املجتمع وبناء
عالقة جيدة بالقوى السياسية والدينية األخرى.

خاتمة
تطورت املواطنة بوصفها مفهو ًما يعكس مجموعة من الحقوق يف
العقود األخرية .كام أن فهمنا لكيفية الحفاظ عىل هذه الحقوق
ومامرستها قد تح ّول تحولً كب ًريا .ويتجنب منوذج املواطنة "الجامع"
التمييز القائم عىل أساس الدين أو الجنس أو العرق ،وبنا ًء عليه،
أصبح النموذج السائد يف أنحاء العامل املتقدم جمي ًعا .ومع ذلك،
تكشف دراسة املجتمعات األخرى عن عاملية حقوق املواطنة أبعد
ما تكون عن تحقيقها .وال يزال التمييز ضد املرأة ،واستبعاد األقليات،
رشا يف كثري من بلدان العامل.
وتهميش الفئات املحرومة ،منت ً
تعتمد هذه البالد عىل إنتاج النموذج التقليدي للمواطنة ،الذي مييل
إىل استبعاد الجامعات عىل أساس الجنسية أو االختالفات الثقافية أو
تبي هذه الدراسة ،فإن
الوضع االجتامعي .وعالوة عىل ذلك ،وكام ّ
امليل إىل االستبعاد والتمييز ضد فئات معينة ميكن أن يكون مدفو ًعا
أيديولوج ًيا وسياس ًيا .إن التصور الغامض واملتناقض حول املواطنة
لدى جامعة اإلخوان املسلمني يعكس عدم قدرتها عىل اعتامد منوذج
أشمل للمواطنة.
تشكَّل هذا التصور من خالل أيديولوجيا الحركة الدينية وحساباتها
السياسية .وتعمل جامعة اإلخوان ضمن مجتمع تقليدي محافظ
مييل إىل معاملة املرأة وغري املسلمني بوصفهم مواطنني من الدرجة
الثانية .تعقّد هذه البيئ ُة قدرة جامعة اإلخوان عىل تغيري موقفها من
حقوق املواطنة تجاه األقباط واملرأة .وكباقي الفواعل السياسية ،مييل
اإلخوان إىل اسرتضاء جمهورهم وحلفائهم املحافظني عىل حساب
94 Ibid.
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األقليات .ومن املفارقات أن جامعة اإلخوان ضاعفت من تحفظها
بعد ثورة يناير  2011بدلً من انفتاحها.
وقــد اختارت التحالف مع السلفيني وغريهم من اإلسالميني
املحافظني من أجل إحداث التوازن مع قوة املؤسسة العسكرية
وكذلك مؤسسات "الدولة العميقة" (أي وزارة الداخلية والقضاء
وبريوقراطية الدولة) .ومن أجل إرضاء هؤالء الحلفاء الجدد ،اضطرت
جامعة اإلخوان املسلمني إىل تقديم تنازالت أيديولوجية وسياسية
أثرت سل ًبا يف صورتها يف العديد من الدوائر .يع ّد اإلخوان املسلمون
الفاعل الرئيس يف املجتمع املرصي؛ إذ خلَّف غيابهم تأث ًريا سلب ًيا يف
الساحة السياسية يف مرص ،لذا يجب أن تتخىل جامعة اإلخوان عن
وجهات نظرها التقليدية واملتناقضة بشأن املواطنة من أجل إطار
رئيسا يف السياسة املرصية كام كانت يف السابق.
أشمل للعودة ً
فاعل ً
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:الجيش والسلطة والدولة في الجزائر
من األيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية
The Army, the Government, and the State in Algeria:
From a Populist Ideology to a Neopatrimonial state

تحاول هذه الدراســة أن تناقش األوضاع التي أ ّدت إلى احتالل الجيش قلب الدولة والســلطة
، وانعكاسات ذلك على عملية بناء المؤسسات السياسية والقانونية،في الجزائر المعاصرة
 كما، وقد اســتخدمت مفهو َمي الشعبويّة والنيوباترمونيالية.وتجربة االنتقال الديمقراطي
ً
الحقا؛ لرســم المســار الــذي أخذته الســلطة فــي الجزائر منذ االســتقالل إلى
يجــري تعريفهمــا
ً
وصفــا لتلــك األيديولوجيــة التــي كرّســت األحاديــة الحزبيــة
 فالشــعبوية كانــت.يومنــا هــذا
 والنيوباترمونياليــة كانــت شــكل الممارســة السياســية للســلطة التــي،والشــرعية الثوريــة
إن وضــع هذيــن المفهوميــن فــي ســياقهما التاريخي ســمح لنا بفهــم ظروف
ّ .نتجــت منهــا
 ومعرفــة أســباب رفضــه إعــادة توزيــع،اســتيالء الجيــش علــى الســلطة وتماهيــه مــع الدولــة
.1989 السلطة داخل الجسم االجتماعي بعد إقرار التعددية الحزبية في دستور
. الدولة النيوباترمونيالية، الشعبويّة، الجزائر، السلطة، الجيش:كلمات مفتاحية
This study provides a discussion and analysis of the circumstances that led to
the military occupation of the core of the state and government in contemporary
Algeria, and the ramifications for the process of building political and legal
institutions, and the democratic transition experience. The study employs the
concepts of populism and neopatrimonialism to paint a picture of the path
taken by the ِAlgerian government since independence. Populism describes
the ideology that sanctified the one-party state and revolutionary legitimacy,
while neopatrimonialism is the resulting shape taken by the exercise of political
power. Framing these two concepts within their historical context provides
an understanding of the circumstances of the army's seizure of power and its
identification with the state. It clarifies the reasons for its refusal to redistribute
power within the society after the establishment of political pluralism in the 1989
Constitution.
Keywords: Army, Power, Algeria, Populism, Neopatrimonial State.
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مقدمة
إذا كان الرتباط السلطة السياسية بالجيش مثال ،فإ ّن الحالة
الجزائرية تكاد تكون األقوى .وحتى إن مل تبد الجزائر دكتاتورية
عسكرية ،فإ ّن الجيش يحتل قلب الدولة ،وهو مركز السلطة ومصدر
رشعيتها .استطاع الجيش ألسباب تاريخية متعلقة بالظروف التي
نشأت فيها الدولة الوطنية الجزائريّة أن يحتكر السلطة ،ويتحكم يف
طريقة توزيعها واألدوات التي تعيد إنتاجها ،سواء أكان ذلك خالل
مرحلة األحادية الحزبية ( )1989-1962أم بعدها.
ال يزال الجزائري البسيط شديد االقتناع بأ ّن الجيش هو صاحب
السلطة الفعلية ،ومل ينسحب من اللعبة السياسية ومن قلب الدولة،
وأ ّن كلمة الفصل تعود إليه دامئًا يف اختيار الرئيس واملسؤولني
املركزيني واملحليني ،ويف اتخاذ القرارات املصريية يف امليدان السيايس
واالقتصادي ،عىل الرغم من إقرار التعددية الحزبية التي كان يفرتض
أن تضع ح ًدا لهيمنة الجيش عىل السلطة السياسية يف الجزائر منذ ما
رسا وعالنية عن دور
يزيد عىل  25سنة .ويتح ّدث الجميع يف الجزائر ًّ
الجيش يف صناعة الرئيس ،ودور جهاز املخابرات يف مراقبة الحياة
السياسية وتحريكها ،مع أ ّن الدستور الحايل ال يشري إىل أي دور
سيايس للمؤسسة العسكرية .ويعتقد الجزائري أ ّن وراء كل حزب
جرن ًال ،ووراء كل صحيفة خاصة جرنالً  ،ووراء كل مؤسسة اقتصادية
ناجحة جرنالً  .كام يسود االعتقاد أ ّن األحزاب والصحف والجمعيات
هي أدوات دعاية و"بروباغندا" سياسية ،تقوم بدور إضفاء الصدقية
عىل تعددية سياسية شكلية ،يحركها جهاز االستعالم واألمن DRS
كلام أرادت السلطة سوقًا انتخابي ًة أو استحقاقًا سياس ًّيا ما.
يسود انطباع عا ّم ،ميكن مالحظته عرب األحاديث اليومية ،والصحف
ووسائل التواصل االجتامعي ،وبعض الدراسات األكادميية (التي
سنشري إليها الحقًا) ،بأن االنفتاح السيايس الذي أقرته السلطة يف
"دستور فيفري ( "1989شباط /فرباير  )1989مل يؤد إىل تراجع دور
ٍ
أدوات جديدة ملامرسة
الجيش يف الحياة السياسية بقدر ما منحه
السلطة من وراء الستار؛ مبا يجعله مبنأى عن املحاسبة واملساءلة
املؤسساتية (القضاء ،الربملان) أو املجتمعية (وسائل اإلعالم) .تتعدد
التوصيفات والعبارات التي استعملت لوصف هذه الوضعية
الجديدة مثل :دميقراطية الواجهة ،والتعددية الشكلية ،وإبطال
مفعول االنتخابات .ويشار إىل الجيش بتوصيفات هي األخرى
متعددة مثل :الحكام الفعليون ،وأصحاب القرار ،(((les décideurs
والسلطة الفعلية ،والعلبة السوداء  ...إلخ.
 1الرئيس محمد بوضياف أول من استعمل هذه العبارة ،حينام قال بأن املقررين les
 décideursهم الذين جاؤوا به إىل السلطة .اغتيل وهو يلقي خطابًا علن ًيا متلف ًزا عىل الهواء
يف مدينة عنابة يوم  29حزيران /يونيو  1992من أحد أفراد حراسته الشخصية.
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هذه توصيفات لوضع سيايس معامله غري واضحة ،تتفق كلّها عىل أ ّن
االنتقال الدميقراطي ت ّم إجهاضه ،أو عىل األقل ت ّم إفراغه من محتواه
وإبطال مفعوله؛ ذلك أنه مل يستطع أن يك ّون آلية جديدة لتسوية
الرصاع عىل السلطة السياسية يف املجتمع ،تكون فيها السيادة
للشعب ميارسها عرب االنتخابات العامة الختيار املسؤولني السياسيني.
ولهذا ،فإن هذه الدراسة تحاول أن تجيب عن التساؤالت التالية:
ما أسباب (وأدوات) هيمنة الجيش عىل قلب الدولة والسلطة منذ
االستقالل إىل اليوم؟ وما األوضاع التي نشأت فيها هذه الهيمنة؟ وما
أدوات إعادة إنتاجها وصيانتها؟ وأخ ًريا ،ما انعكاساتها عىل تجربة بناء
الدولة والتحول الدميقراطي؟
سنحاول أن نناقش هذه التساؤالت ونجيب عنها ضمن حدود
الفرضية العامة التالية :إ ّن املسار الذي شُ كّلت فيه الدولة الوطنية
كان للجيش فيه دور محوري مقارنة بدور النخب السياسية غري
العسكرية ،سمح له مبامرسه نفوذ واسع عىل املؤسسات السياسية،
والتمتع برشعية اجتامعية وتاريخية وسياسية ،بصفته مصد ًرا
للرشعية والسلطة عىل حد سواء .إ ّن رشاسة حرب التحرير ،وفشل
النخب السياسية يف توحيد الجزائريني حول املرشوع االستقاليل،
ونجاح الجناح العسكري الراديكايل يف إطالق "ثورة أول نوفمرب"
 ،1954كانت كلها عوامل ساهمت يف نزع الصدقية عن العمل
السيايس ورجال السياسة واملامرسة الحزبية ،وأعطت يف املقابل
رشعية وصدقية للعمل العسكري ،والستمرار الجيش يف االضطالع
بدور أسايس يف الحياة السياسية.
سنناقش تساؤالت الدراسة وفرض ّيتها استنا ًدا إىل أطروحة عامل االجتامع
الجزائري لهواري عدي ،والتي يرى فيها أن السلطة يف الجزائر منقسمة
إىل مستويني :سلطة فعلية خفية ،يف يد الجيش ،وسلطة ظاهرة ،يف يد
املسؤولني املدنيني املعينني يف مختلف املناصب السياسية((( .وسنستعني
هنا مبفهومني أساسيني :الشعبوية  Populismeوالنيوباترمونيالية
Néo patrimonialisme؛ لنحلل من خاللهام األوضاع التاريخية
واأليديولوجية والسوسيولوجية التي احتل فيها الجيش السلطة
السياسية ،وانعكاسات ذلك عىل صريورة بناء الدولة الوطنية ،وتصورات
النخب العسكرية للسيايس وللسلطة ووظيفة الدولة ،وأخ ًريا ،انعكاسات
كل هذا عىل مسار التحول الدميقراطي الذي عرفته الجزائر يف بداية
التسعينيات من القرن املايض.
 2إضافة إىل ما ستتم اإلشارة إليه الحقًا حول هذه األطروحة ،فإننا نحيل القارئ عىل
املراجع التالية للتعمق فيها أكرث:
;(Lahouari Addi, l'Algérie et la démocratie (Paris: Ed. la découverte, 1994
Lahouari Addi, "Les partis politiques en Algérie," Revue de l'Occident
Musulman et de la Méditerranée, CNRS Aix-en-Provence, 2005; Lahouari
Addi, Algérie: chronique d'une expérience postcoloniale de modernisation
(Alger: Ed. Barzakh, 2012).
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أ ّو ًلا :في الجذور التاريخية الستيالء
الجيش على السلطة
من املهم العودة إىل السياق الذي نشأت فيه الدولة الوطنية الجزائرية،
لفهم جذور هذه العالقة الحميمية بني الجيش والسلطة ،ووزن الجيش
وصورته يف املخيال االجتامعي ،ومتثّالث الجزائريني حول السيايس
والعسكري .ميكن القول إ ّن فشل الكفاح السيايس بني الحربني العامليتني
يف استعادة االستقالل الوطني هو الذي أَفقد العمل السيايس ورجل
السياسة صدقيته االجتامعية والسياسية .إ ّن املنظمة الرسية التي نشأت
سنة  1947للتحضري للثورة املسلحة قد صبغ منطق عملها واشتغالها
ال ِفعل السيايس الجزائري إىل يومنا هذا :الرسية ،وغياب الثقة ،والتآمر،
فعل عن ظاهرة
والوشاية ،واللجوء إىل العنف والتصفية .ميكن الحديث ً
اسمها متالزمة املنظمة الخاصة  ،le syndrome de l'OSعىل أساس أ ّن
آليات عملها تقع تحت ظل القمع االستعامري ،واستمرت إىل ما بعد
االستقالل ،بل حتى إىل ما بعد التعددية الحزبية .كتب محمد حريب
جملة بليغة لوصف طبيعة هذه املامرسة ،ونعتقد أنها ال تزال تحظى
بالقوة نفسها" :إ ّن مبادئ القيادة املستندة إىل الرقابة عىل السلوك ،كونت
الذهن العام عىل الطاعة واالحرتام وجعلت من الوشاية والرقابة املتبادلة
إنجازًا لواجب مجتمعي .كان قادة جبهة التحرير الوطني يعيدون إنتاج
االرتباط باملايض بال وعي ،فحقوق الفرد غري موجودة ،واملقطع من بيان
لباسا
أول نوفمرب الذي يتحدث عن احرتام الحريات الفردية مل يكن إال ً
لألعياد ،جرى إخراجه للمناسبة ث ّم أُعيد اإلقفال عليه رسي ًعا"(((.
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نشأت املامرسة الحزبية آلي ًة سياسية داخل حضن دولة القانون،
وال معنى لها يف ظل الهيمنة االستعامرية .استغل الجناح الراديكايل
يف حزب الشعب عدم فاعلية العمل السيايس القانوين ليجمع حوله
الجزائريني يف تنظيم جديد ،سمي جبهة التحرير الوطني((( ،أخذ عىل
عاتقه مهمة تفجري الثورة املسلحة وقيادتها وتنظيمها عن طريق
جيش التحرير الوطني .يف الواقع ،ببلوغ سنة  ،1957مل يبق من جبهة
التحرير الوطني إال جيش التحرير الوطني ،إذ يهيمن فيه القادة
العسكريون عىل كل مفاصل صناعة القرار وتنفيذه .ومل يكن الجناح
السيايس ّإل واجهة لتسيري احتياجات الثورة دبلوماس ًيا.
هل كان من املمكن أن يكون للسيايس صدى وصوت أعىل من صوت
العسكري وصداه ،يف ظل معركة مسلحة ألجل استعادة االستقالل؟
مثل أن يكون لفرحات عباس نفوذ وحظوة
وهل كان يف اإلمكان ً
جامهريية أكرب من حظوة كريم بلقاسم أو عبد الحفيظ بوصوف
ونفوذهام؟ من املهم أن نعود إىل سيكولوجية الجامهري والقادة
خالل الثورة املسلحة .لقد دفع عبان رمضان حياته مث ًنا ملحاولته
فرض منطق السلم والدولة يف ظل ظروف الحرب (أو لنقل يف ظروف
ما قبل الدولة) .املسار الذي نشأت فيه الدولة الجزائرية هو مسار
صنعه العسكري ،أي قوة السالح .إنها دولة ظهرت ردة فعل عىل
تناقضات النظام الكولونيايل ،وليست بناء قانون ًيا شُ يد لحل الخالفات
والتناقضات الداخلية يف املجتمع .مثة فرق واضح بني الحالتني؛
فإذا كانت الحالة الثانية يتم فيها الرصاع بني تيارات أيديولوجية
وسياسية واقتصادية مختلفة ،فإن الحالة األوىل تحتاج ،قبل حصول
هذه املعركة والرصاع ،إىل قوة عسكرية تستعيد السيادة عىل الرقعة
الجغرافية التي سوف تكون إطا ًرا لهذه الخالفات والرصاعات.
يف معظم املجتمعات التي مرت بتاريخ استعامري طويل ،سيكون
للعمل املسلح دور أسايس يف بناء الدولة ،وسيكون الجيش وريث
الرشعية التاريخية بعد استعادة السيادة وبناء الدولة عىل أنقاض
اإلدارة االستعامرية .بالطبع ،سريافق عملية الكفاح ضد االستعامر
معارك ورصاعــات داخلية من أجل التحضري ألخذ السلطة بعد

من الطبيعي أن يكون للعمل العسكري فاعلية أقوى يف ظل الكفاح
االستعامري الضاري ،ومن الطبيعي أيضً ا أن يراوح العمل السيايس
مكانه أو /وأن /ينتهي به املطاف يف صف الوالء أو العاملة لالستعامر.
 3محمد حريب ،الجزائر  :1962-1954جبهة التحرير الوطني ،األسطورة والواقع ،ترجمة
كميل قيرص (بريوت :مؤسسة األبحاث العربية ،)1983 ،ص .251

 4ظهر حزب جبهة التحرير الوطني  FLNعقب األزمة الشديدة التي حدثت بني أنصار
العمل العسكري وأنصار العمل السيايس داخل حركة انتصار الحريات الدميقراطية .MTLD
أي بني ما يعرف باملصاليني (أنصار مصايل الحاج الزعيم التاريخي لحزب الشعب /حركة
من أجل االنتصار للحريات الدميقراطية  )PPA/MTLDالذين كانوا ضد اللجوء إىل العمل
املسلح ،واملركزيني الذين رأوا أ ّن الوقت قد حان لتفجري الثورة املسلحة .انتهت األزمة
بتشكيل ما يعرف باللجنة الثورية للوحدة والعمل التي رسعان ما تحولت إىل حزب جبهة
التحرير الوطني سنة  .1954لكن من املهم أن نشري إىل أ ّن املصاليني مل يكونوا ضد العمل
املسلح مبدئ ًّيا ،ولكنهم كانوا يرون ،فقط ،أ ّن األوضاع مل تكن مالمئة بعد ،ويجب الصرب
والتحضري الجيد .للمزيد حول املوضوع ،راجع كتاب حريب :الجزائر  ،1962 - 1954أو كتابه:
Mohammed Harbi, 1954, la guerre commence en Algérie, 3eme ed. (Bruxelles:
Editions Complex, 1998).
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االستقالل .ويعتقد الكثري من الجزائريني أ ّن يف اإلمكان تفادي ذلك
املسار الذي أخذته الجزائر بعد االستقالل ،و ُحجتهم يف ذلك وضع
مؤسسات سياسية للثورة منذ مؤمتر الصومام ( )1956لو احرتمها
وآمال ساذجة من وجهة النظر
الجميع .لكن تبقى هذه طموحات ً
األنرثوبولوجية ،ألن الرصاع عىل السلطة تحدده عالقات القوة،
وتحدي ًدا عالقات القوة العسكرية فحسب يف مرحلة ما قبل الدولة.
يجب أن منيز يف التحليل بني الرصاع عىل السلطة يف سياق الدولة
الناجزة والرصاع عليها يف مرحلة ما قبل نشوئها .ستكون القوى التي
تقود عملية الكفاح أوفر حظًّا يف تجنيد املوارد السياسية من أجل
رشعنة أحقيتها يف مامرسة السلطة .وبتعبري أدق :من غري املعقول أن
ينتظر أحد نشوء نظام سيايس تعددي دميقراطي بعد سنوات من
الكفاح املسلح ضد الهيمنة االستعامرية .تقع رشعية مامرسة السلطة
يف لحظة نشوء الدولة الوطنية (بعد إعالن االستقالل) يف مكان آخر
غري صناديق االقرتاع ،أو عىل األقل ميكن أن تنافس رشعية صناديق
االقرتاع رشعيات أخرى أقوى وأشد فاعلية؛ لتجنيد األفراد والجامعات
حول خيارات سياسية واقتصادية واجتامعية .يتعلق األمر هنا بالثقافة
السياسية السائدة ،وهي ثقافة صنعتها سنوات الكفاح املسلح،
وآالف القتىل والجرحى ،وماليني الفقراء واملهمشني ،وحشود الفالحني
املصادرة أراضيهم ،وفيالق من املحاربني الذين أفنوا شبابهم يف الجبال
والغابات ومراكز التعذيب .ميثّل هذا الوضع التاريخي السوسيولوجي
أرضي ًة خصب ًة للخطابات السياسية الشعبويّة ،والشعبويّة بحكم
تعريفها تع ّد مناهضة ومناقضة للدميقراطية والتعددية .إن الجامعة
التي أخذت السلطة بعد االستقالل هي الجامعة التي عرفت جي ًدا
وتجل بوضوح يف ميثاق
ّ
كيف تستفيد سياس ًيا من هذا الوضع،
طرابلس ( )1962الذي وضع األسس األيديولوجية املربرة لألحادية
الحزبية ،ولالشرتاكية االقتصادية ،وللرشعية الثورية.
قبل أن نستعرض ميثاق طرابلس ومظاهر الشعبوية فيه ،نرى
أن من الــروري أولً تقديم مفهوم الشعبوية ،ومدى أهميته
النظرية والتحليلية يف فهم الخيارات السياسية االقتصادية للدولة
الجزائرية الناشئة.

ثان ًيا :في مفهوم الشعبوية
الشعبوية من بني أهم املفاهيم التي استعملت لتحليل أيديولوجية
النظم السياسية وأمناط املامرسات الحزبية والسياسية .وتكمن
أهمية هذا املفهوم يف قدرته عىل وصف العالقة بني الثقافة
السياسية والسياق التاريخي والخيارات األيديولوجية والسياسية
واألدوات التي يستعملها الفاعلون السياسيون يف رصاعهم وتنافسهم

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

عىل السلطة ،وأخ ًريا منط السلطة وأدوات تسيريها وتوزيعها داخل
الجسم االجتامعي.

إن الشعبوية ظاهرة حارضة يف كل املجتمعات اإلنسانية ،بغض النظر
عن درجة تطورها السيايس واالقتصادي .أ ّما أمناطها فتختلف من
سياق تاريخي إىل آخر ،باختالف درجة البناء الدولتي ،وهي تأخذ
صورتها من األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية السائدة .يف
مثل ،يتحدث الكثري عن عودة الشعبوية وصعود الحركات
أوروبا ً
اليمينية املتطرفة املعادية للمهاجرين؛ إذ استغلت بعض األحزاب
هذه األوضاع لزيادة شعبيتها يف أوساط الناخبني .يصف لنا دومينيك
رينيي يف كتابه((( "الشعبويات الجديدة" بدقة صور حضور الشعبوية
يف أوروبا الغربية يف السنوات األخرية .وتعرف الشعبوية بأنها "ظاهرة
ارتبطت بإقحام الجامهري يف املامرسة السياسية يف املجتمعات
الحديثة ،وتحدي ًدا يف سباق الوصول إىل السلطة السياسية [ ]...وهي
ظاهرة مرتبطة بالنظم الدميقراطية كام النظم التوتاليتارية"(((.
كان مفهوم الشعبوية محوريًا يف كتابات لهواري عدي حول النظام
السيايس الجزائري ،وتوج ذلك بأطروحة دكتوراه نرشت الحقًا يف
كتاب من جزأين ،كان الجزء الثاين بعنوان :مأزق الشعبوية((( .حاول
عدي يف هذا الكتاب أن يبني كيف أوصلت األيديولوجية الشعبوية
الدولة الجزائرية إىل مآزق سياسية واقتصادية واجتامعية ،أفضت يف
نهاية املطاف إىل أزمة يف كل املجاالت.
ظهرت الشعبوية ،تاريخ ًّيا ،يف روسيا القيرصية((( يف النصف الثاين من
القرن التاسع عرش ،وكانت قامئة عىل فكرة مفادها أ ّن طبقة الفالحني
هي الطبقة الثورية الوحيدة يف املجتمع الرويس .أ ّما يف الجزائر ،فإن
5 Dominique Reynié, Les Nouveaux Populismes (Paris: Fayard/ Pluriel, 2013).
6 Ibid.
7 Lahouari Addi, L'impasse du Populisme (Alger: ENAG, 1990).
 8ال يتسع املجال هنا لتفصيل الدالالت اللغوية ملفهوم الشعبوية .نحيل القارئ عىل
املقال التايل:
Gérard Mauger, "Populisme (2)," Savoir/Agir, vol. 1, no. 15 (2011), pp.
85 - 88.
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الجيش والسلطة والدولة في الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية

ميثاق طرابلس ( ،)1962أ ّول وثيقة أيديولوجية للدولة الجزائرية
املستقلة ،قد كرس هذه الشعبوية من خالل تأكيد وحدة الشعب
الجزائري ،وأ ّن طبقة الفالحني البسطاء هي الطبقة الثورية الوحيدة
يف املجتمع.
ّبي لهواري عدي يف مقال له حول ثالثية :الشعبوية ،والنيوباترمونيالية
والدميقراطية((( ،كيف أعاقت الشعبوية تشكّل الدولة وتطورها،
وكانت سب ًبا يف انزالقها النيوباترمونيايل يف مرحلة أوىل ،وسب ًبا يف فشل
تجربة االنتقال الدميقراطي يف نهاية الثامنينيات يف مرحلة ثانية(.((1
إ ّن الشعبوية هي نفي لوجود خالف واختالف ورصاع داخل املجتمع
خاصة .وقيامها عىل مبدأ نفي السيايس
عامة ،والنظام السيايس ّ
(جوهر كل مجتمع) جعلها تتصور املجتمع كتلة واحدة ال تتخلّله
رصاعات بني أفراده .وما دام األمر كذلك ،فال حاجة إىل مؤسسات
سياس ّية قانون ّية ملأسسة هذا الرصاع وتسيريه وحلّه .ال حاجة إىل
لفض النزاعات االجتامعية
برملان ،أو أحزاب ،وال حاجة إىل قضاء إلّ ّ
الصغرية ،وال حاجة إىل السوق لتسوية املامرسات االقتصادية
واإلنتاجية  ...إلخ.

أعطت األيديولوجية الشعبوية للدولة الجزائرية ونظامها السيايس
أساسا يف هيمنة الجيش عىل السلطة
خصائصهام التاريخية ،املتمثلة ً
السياسية ،وانزالق املرشوع التحديثي الثوري نحو النيوباترمونيالية،
ألن الجيش بعد االستقالل ،كان الطرف األكرث شعبوية عىل مستوى
املامرسة والخطاب .ويظهر ذلك جليًا يف ميثاق طرابلس ،أ ّول وثيقة
أساسيّة للدولة الجزائرية ،حيث ت ّم مأسسة األحادية الحزبية،
واالشرتاكية االقتصادية ،وأعطى الجيش فرصة للتامهي مع األ ّمة
الدولة واملجتمع.

11ميثاق طرابلس وأزمة صيف :1962
حسم الصراع على السلطة عسكر ًيا
وأيديولوج ًيا
ميثّل ميثاق طرابلس أول نص أيديولوجي للدولة الجزائرية ،وهو
يجسد من خالل محتواه ،أو من خالل حيثيات إخراجه ،الرصاعات
التي كانت تعتمل داخل جبهة /جيش التحرير الوطني أولً  ،وطريقة
حسم هذا الـراع ثان ًيا ،وأخ ـ ًرا طريقة توظيف حرب التحرير
أيديولوجيًا وسياسيًا ملرحلة ما بعد االستقالل.

االعرتاف بالتعددية واالختالف والرصاع ،بحسب الشعبوية ،هو
تهديد للوحدة الوطنية وتجانس الجسم السيايس .ودعاة التعددية
واالختالف هم أعداء للخارج وعمالء له .يقول عدي" :الشعبوية
برص الصفوف ضد العدو
هي أيديولوجية معركة وحرب تسمح ّ
الخارجي ،ولكن بزوال هذا العدو الخارجي تتحول إىل عائق أمام
بناء الدولة واملؤسسات وتدفع بها نحو النيوباترمونيايل"( .((1ليس
مثة أي حاجة بحسب الشعبوية إىل توزيع السلطة يف املجتمع،
وال حاجة إىل برملان ،وصحافة مستقلة ،وقضاء مستقل أو نقابات.
يعب
عىل العكس ،يجب أن ترتكز جميع السلطات بني يدي من ّ
عن وحدة الشعب وتجانسه ويجسدهام :الرئيس أو الزعيم،
وعليه أن يشغل املناصب الحساسة يف البالد كافة :رئيس الدولة،
والقايض األول يف البالد ،ورئيس الحكومة ،ووزير الدفاع وقائد
الجيش ،ورئيس الحزب الواحد .وبهذا يقوم النظام الشعبوي ببناء
مؤسسات سياسية قانونية لتسوية
هرياركية إدارية بدلً من بناء ّ
الخالفات والرصاعات السياسيّة واالقتصاديّة واأليديولوجيّة داخل
العمق االجتامعي.

تقدم لنا شهادة املحامي عيل هارون  ،التي وضعها يف كتابه
"صيف الشقاق" ،توصيفًا دقيقًا ملجريات أعامل هذا املؤمتر .فقد
وصل الرصاع والخالف إىل أوجه بني هيئة األركان العامة (التي
يقودها العقيد هواري بومدين  )1978-1932والحكومة الجزائرية
املؤقتة (التي يرتأسها بن يوسف بن خدة  .)2003-1920يف الواقع،
يجسد هذا الخالف الرصاع التاريخي بني العسكري والسيايس
خالل حرب التحرير .وفعليًا وميدانيًا ،كان الرصاع قد ُحسم منذ
اغتيال عبان رمضان ( )1957الذي استطاع يف فرتة وجيزة أن
يفرض أولوية السيايس عىل العسكري والداخيل عىل الخارجي يف
تسيري شؤون الثورة .لكن( ،((1وبحسب املؤرخ محمد حريب فإن
إنشاء السلطات االستعامرية خطَّي شال وموريس سنة 1957
أدى إىل عزل جيش التحرير الوطني يف الداخل ،وسمح بتشكل
وحدات قتالية محرتفة يف تونس واملغرب بقيادة هواري بومدين،
ولخرض بن طوبال ،وعبد الحفيظ بوصوف .كانت وحدات قتالية
قلام شاركت يف أعامل عسكرية ضد الجيش الفرنيس ،وظلت

9 Lahouari Addi, "Populisme, Néo-patrimonialisme et Démocratie en
Algérie," in: R. Gallisot, Populismes du Tiers Monde (Paris: L' Harmattan,
1997), pp. 215 - 255.
 10للمزيد حول مفهوم الشعبوية وانعكاساتها عىل التعددية ،انظر :نوري دريس" ،العنف
السيايس يف الجزائر املعارصة من األيديولوجية الشعبوية إىل اليوتوبيا اإلسالمية :عنارص تحليلية
يف سياقات تاريخية غري معلمنة" ،عمران ،العدد ( 14خريف  ،)2015ص .50 - 33
"11 Addi, "Populisme.

 12اعتمدنا يف هذه الدراسة عىل النسخة الفرنسية األصلية من الكتاب ،ولكن يف إمكان
القارئ العريب أن يطلع عىل النسخة العربية املرتجمة :عيل هارون ،خيبة االنطالق أو فتنة
صيف  ،1962ترجمة الصادق عامري وآمال فالح (الجزائر :دار القصبة .)2003 ،أ ّما النسخة
الفرنسية فهي:
Ali Haroun, L'Eté de la Discorde, Algérie 1962 (Alger: Ed. Casbah, 2000).
13 Madjid Benchikh, L'Algérie: Un Système Politique Militarisé (Paris: la
découverte, 2000); Haroun, p. 72.
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عىل حالها حتى إعالن وقف إطالق النار واالستقالل .سمح هذا
الظرف ببسط العسكريني نفوذهم داخل جبهة التحرير الوطني،
لكنهم حافظوا عىل وجود الحكومة املؤقتة من أجل تسيري شؤون
الثورة دبلوماسيًا.
حاولت الحكومة املؤقتة أن تعيد األمور إىل ما كانت عليه قبل اغتيال
عبان رمضان ،فأصدرت أم ًرا بحل هيئة األركان العامة بتاريخ 30
حزيران /يونيو  ،((1(1962يدعو كل أفراد هيئة األركان إىل التمرد عىل
قادتهم (بومدين ،وعيل منجيل ،وقايد أحمد) ،استعدا ًدا إلدماجهم يف
جيش جديد بعد االستقالل .لكن ال عالقات القوة كانت يف مصلحتها،
وال األدوات الالزمة لتنفيذ قراراتها كانت موجودة .بل كان هذا القرار
رشا يف حدوث أزمة يف صفوف جبهة /جيش التحرير الوطني،
سب ًبا مبا ً
انتهت بإسقاط الحكومة املؤقتة واستيالء هيئة األركان العامة عىل
السلطة ،بعد أن أمر العقيد هواري بومدين جيش الحدود بالدخول
إىل الجزائر واحتالل العاصمة(.((1
وجدت السلطة الجديدة يف ميثاق طرابلس سن ًدا أيديولوج ًيا يربر
أخذها السلطة واحتكارها الحديث باسم الشعب الذي ضخّمه
امليثاق ،وحوله إىل أسطورة ثورية تتزعمه طبقة الفالحني والفقراء.
رتب ميثاق طرابلس الشعب الجزائري إىل درجات ،بحسب الوعي
الثوري لكل فئة ومدى إسهامها يف الثورة .ومن البديهي أن يتامهى
الحكام الجدد مع الطبقات الفقرية واملهمشة لكونها متثل األغلبية
من جهة ،وال متتلك قنوات للتعبري عن نفسها من جهة أخرى .ويف ما
ييل تصنيف امليثاق للجزائريني وفقًا ملشاركتهم يف الثورة(:((1
•فئة الفالحني الفقراء.

•الربوليتاريا والربوليتاريا الحرضية :فئة وسطى تتكون عمو ًما
من الحرفيني واملوظفني الصغار ،والتجار ،وبعض أصحاب
املهن الحرة.
•الطبقة الربجوازية :وهي قليلة العدد مقارنة بالطبقات األخرى،
تتكون من رجال األعــال ،والوسطاء التجاريني ،وأصحاب
املؤسسات وبعض الصناعيني ،يضاف إىل هذه الفئة كبار مالك
األرايض وأعيان اإلدارة االستعامرية.
14 Haroun, p. 72.
 15يقول محمد حريب" :إ ّن الكثري من الشخصيات السياسية التي كانت تسعى إىل
احتالل مناصب يف الدولة املستقلة قد انسحبت من الحكومة املؤقتة وأعلنت والءها لهيئة
مثل :فرحات عباس ،ومحمد خيرض ،وأحمد بن بلة .لقد
األركان العامة" .ميكن أن نذكر ً
وضع هؤالء السياسيون أنفسهم تحت ترصف قادة الحرب الذين استغلوهم فرتة محددة
ثم تخلصوا منهم.
 16رئاسة الجمهورية الجزائرية ،رموز الدولة ،النصوص املؤسسة للجمهورية ،بيان مؤمتر
طرابلس يونيو  ،1962شوهد يف  ،2018/12/16يفhttps://bit.ly/2hjMSCp :
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إ ّن جميع القوى التي ميكن لها أن تعرب عن نفسها ،وتنافس الحكام
الجدد يف السلطة (الربجوازية الصغرية والربجوازية) قد تم شيطنتها
أو عىل األقل ترتيبها يف خانة تقرتب من العاملة لالستعامر .كان كل
هذا سب ًبا يف سكوتها ،أو يف أحسن الحاالت دفعها إىل الوالء للسلطة
العسكرية الجديدة .أ ّما الفئات األخرى ،فال متتلك وسائل التعبري ،وال
الثقافة السياسية التي متكنها من بناء وعي يسمح لها بإبداء رأيها
يف الوضع الجديد ،بل إنها مل تكن تنتظر أن تتصدر سلم الوطنية
والثورية ،أو أن تضع الدولة الجديدة نفسها يف خدمتها.

22دستور  1963يكرس الشعبوية
أيديولوجية رسمية للدولة الجديدة
كرست جميع الدساتري التي جاءت بعد هذه املرحلة ()1976-1963
سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا الشعبوية ،أو عىل األقل ُوضعت عىل
أساس الشعبوية .لقد أغلق دستور  1963اللعبة السياسية نهائيًا،
بتأكيده أ ّن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب الوحيد ،وأ ّن
جيش التحرير الوطني ميكن له أن يؤدي دو ًرا سياس ًيا .نقرأ يف
ديباجة دستور  1963ما ييل" :إن ضـــرورة قــيــام حزب الطليعة
الواحد ،ودوره املرجح يف إعداد ومراقبة سياسة األ ّمة ،هام املبدآن
الجوهريان اللذان حمال عىل اختيار شتّى الحلول ملعالجة املشاكل
الدستورية التي تواجــه الـــدولة الـجزائرية وبذلك يتم ضامن
السري املنسجم والفعال للنظم السياسية املقررة يف الدستور عن
طريق جبهة التحرير الوطني التي:
•تعبئ وتنظم الجامهري الشعبية ،وتهذبها لتحقيق االشرتاكية.

•وتدرك وتشخص مطامح الجامهري الشعبية باالتصال الدائم بها.

•وتعد وتحدد سياسة األمة وتراقب تنفيذها .ويتم إعداد هذه
السياسة وتنشيطها وتوجيهها من طرف أشد العنارص الثورية
وع ًيا ونشاطًا.
•كام تقيم جبهة التحرير الوطني تنظيمها وقواعدها عىل مبدأ
املركزية الدميقراطية"(.((1
متت مأسسة نتائج األزمــة السياسية التي اندلعت يف صيف
 ،1962وحسمتها هيئة األركان بالقوة ،بإقرار األحادية الحزبية،
ودفع املعارضني لالختيار بني املنفى (آيت أحمد ،وبوضياف( ((1أو
باستقطابهم داخل النظام ومنحهم مناصب مسؤولية تقنية.
 17انظر ديباجة الدستور يف" :دستور  ،"1963الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية،
دستور  ،1963موقع رئاسة الجزائرية ،شوهد يف  ،2017/1/1يفhttp://bit.ly/2hBFiTL :
 18أسس حسني آيت أحمد حزب جبهة القوى االشرتاكية يف سنة  ،1963وأسس محمد
بوضياف حزب الثورة االشرتاكية يف سنة .1962

دراسات
الجيش والسلطة والدولة في الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية

استطاع الجيش أن يحكم قبضته عىل السلطة السياسية عن طريق
استغالل مرياث جبهة التحرير الوطني ،جهازًا سياس ًيا ملامرسة
السلطة ،وتاريخه الثوري مصد ًرا للرشعية السياسية .وضعت
النخب الحاكمة لنفسها مهمة البناء الثوري والتحديث االقتصادي
للمجتمع الجزائري ،ورأت أ ّن هذه املهمة ال ميكن أن تنجز ّإل
يف ظل األحادية الحزبية واالشرتاكية ،بحيث يكون للجيش دور
أسايس يف الحياة السياسية واالجتامعية واالقتصادية .تنص املادة
الثامنة عىل ما ييل" :الجيش الوطني جيش شعبي ،وهو يف خدمة
الشعب وتحت ترصف الحكومة بحكم وفائه لتقاليد الكفاح من
أجل التحرير الوطني ،وهو يتوىل الدفاع عن أرايض الجمهورية
ويسهم يف مناحي النشاط السيايس واالقتصادي واالجتامعي للبالد
يف نطاق الحزب"(.((1
لقد توافرت كل املعطيات لنشوء نظام شمويل ،يحتل مركزه
الجيش .ومبــرور أقل من ثالث سنوات عىل تعيني أحمد بن
رئيسا للجزائر ،قام وزير دفاعه (العقيد بومدين) بإقالته.
بلة ً
مثّل انقالب  19حزيران /يونيو  1965لحظة تاريخية لنشوء
نظام سيايس شعبوي ،وشمويل ،ونيوباترمونيايل ،يحتل قلبه
الجيش ،وميثّل فيه مصدر الرشعية بصفته تجسي ًدا للوطنية
وللرشعية الثورية.

33انقالب  19حزيران /يونيو :1965
الجيش يحكم القبضة على السلطة
ميثّل انقالب  19حزيران /يونيو  1965آخر حلقة لبسط الجيش
هيمنته عىل السلطة السياسية والدولة .اختار الجيش بن بلة ليضعه
يف واجهة النظام السيايس من خالل النظر إىل حظوته الجامهريية(،((2
وأراد بن بلة أن يستفرد بالسلطة ويتحرر من الرقابة اللصيقة التي
فرضها عليه قائد أركان جيشه (هواري بومدين) الذي مل يتحمل أن
تتساقط الوزارات والصالحيات من يده واحدة تلو األخرى ،فقرر
عزل الرئيس بن بلة وإخراج العملية عىل أنها تصحيح ثوري.
 19دستور .1963
 20يف شهادة لحسني آيت أحمد ،أحد القادة التاريخيني ،وأحد الستة الذين سجنوا يف
فرنسا ،قال :إ ّن العقيد هواري بومدين قد بعث بالسيد عبد العزيز بوتفليقة إليهم يف
السجن ،وعرض عىل محمد بوضياف منصب الرئيس يف الجزائر املستقلة ،لكن بوضياف
رفض األمر قائال لبوتفليقة :من أنتم حتى تختاروا من يكون رئيس الجزائر املستقلة؟ وبعدها
عرض األمر عىل بن بلة ووافق عىل ذلك .نقلنا هذه الشهادة عن املحامي سعد جبار ،أدىل
بها يف حصة تلفزيونية عىل قناة املغاربية أيا ًما قليلة بعد وفاة حسني آيت أحمد سنة .2015
انظر" :الشعب الجزائري يودع آيت أحمد ..بنية تجسيد آماله مستقبال" ،موقع يوتيوب ،قناة
املغربية ،2016/1/3 ،شوهد يف  ،2017/1/1يفhttps://bit.ly/2CgLMVQ :
أول يف حديث غري رسمي بني قادة
سرنى الحقًا أ ّن عملية اختيار الرئيس يف الجزائر كانت تتم ً
الجيش ،ثم يرشح من يقع عليه االختيار ليصوت عليه الشعب يف انتخابات محسومة مسبقًا.
تكرر هذا مع الشاذيل بن جديد ،واليامني زروال ،وعبد العزيز بوتفليقة.

33
ج ّمد بومدين املجلس الوطني التأسييس الذي ت ّم انتخابه سنة
 ،1963ووضع مكانه مجلس الثورة الذي ترأسه هو بنفسه وجعل
منه أعىل هيئة سياسية يف الدولة .كام احتكر لنفسه جميع املناصب
السياسية املهمة :رئيس مجلس الثورة ،ورئيس الحكومة ،واألمني
العام للحزب الواحد ،ووزير الدفاع ،ث ّم قائد األركان العامة للجيش
بعد االنقالب الفاشل الذي قام به العقيد طاهر زبريي (قائد الوالية
التاريخية الثانية :األوراس  -الناممشة) سنة  .1967كان لهذا االنقالب
انعكاسات عميقة عىل عالقة السلطة بالجيش والدولة .استغل
بومدين هذه الحادثة ليعزل أغلب القادة العسكريني التاريخيني
الذين كانوا يتمتعون بإرث ورشعية تاريخيني ،ووضع مكانهم الضباط
الذين عرفوا باسم الضباط الفارين من الجيش الفرنيس يف أواخر
الحرب التحريرية (عىل غرار :خالد نزار ،والعريب بلخري ،وعبد املالك
غنايزية ،والعقيد شابو ،والعقيد إيدير ،ومحمد العامري .)...لقد كان
بومدين يعتقد أن هؤالء ال يشكلون خط ًرا حقيقيًّا عليه ،نظ ًرا إىل
ضعف رشعيتهم التاريخية بسبب ماضيهم "السيئ" ،واعتقد بأنهم
سيكتفون بشغل مناصب تقنية يف الجيش مقابل التمتع باالمتيازات
التي يوفرها املنصب .وبالفعل ،استمر والء هذه الجامعة لبومدين
وكانوا سنده األ ّول داخل الجيش وارتكز عليهم يف مامرسته للسلطة،
ولكن بعد وفاته سنة  ،1978بدأت طموحات هؤالء تطفو عىل
السطح وكان لهم الدور الرئيس يف تعيني الرئيس الجديد.
متيزت الفرتة البومدينية بكل صفات الدولة النيوباترمونيالية التي
يترصف فيها الحاكم وفقًا ملا ميليه عليه مزاجه .فت ّم تعطيل العمل
بالدستور ،وت ّم حل املجلس الوطني التأسييس ،وأنشئ مكانه ما يعرف
مبجلس الثورة ،بصفته أعىل هيئة سياسية رشعية تحرص عىل تطبيق
التوجهات السياسية الثورية .أما معارضوه التاريخيون ،فلم يرتدد
بومدين يف استعامل أساليب وزارة التسليح واالتصاالت العامة خالل
الثورة التحريرية "املالغ"  ((2(MALGضدهم :االغتيال .تم اغتيال محمد
خيرض يف مدريد ( ،)1967وكريم بلقاسم يف أملانيا ( ،)1970أ ّما بن بلة
فقد سجن ،يف حني اختار آيت أحمد املنفى بعد أن متكن من الفرار من
سجن الحراش سنة  .1966ساعدت التدفقات الريعية يف إرساء بومدين
لنظام شمويل ريعي يرتكز عىل ثالثية :القمع ،والريع ،والبريوقراطية.
لقد كانت سنوات الخمسينيات والستينيات يف بلدان العامل الثالث
مبنزلة العهد الذهبي للجيوش؛ بسبب الدور التاريخي الكبري الذي
أدته يف استعادة السيادة الوطنية ،وهي املهمة التي فشلت فيها
النخب السياسية طوال فرتة ما بني الحربني العامليتني.
 21أنشأها العقيد عبد الحفيظ بوصوف يف املغرب ،وكانت أداة أساسية يف يد جامعة
وجدة املدينة املغربية الواقعة عىل الحدود مع الجزائر.

34
بعد سنوات قليلة من االنقالب ،أصبح للجزائر نارصها (جامل عبد
النارص الخاص بها) :يطيح العمالء ،ويحارب الربجوازية واإلقطاعية،
ويتحدى اإلمربيالية ،ويساند فلسطني ،وينرش التعليم والعالج باملجان،
وينشئ مصانع يف كل مكان .كانت خطوات التحديث متسارعة ج ًدا،
استعملت فيها املوارد املالية الضخمة التي تدفقت عقب األزمة النفطية
األوىل ( .)1973بخطاب شعبوي ،وبلغة بسيطة قريبة من الجامهري،
مثل) ،استطاع بومدين
وإجراءات استعراضية ثورية (تأميم املحروقات ً
أن يبني كاريزما قوية سمحت له بأن يتحرر من الجيش ،ويكسب
شعبية جامهريية تضاهي شعبية عبد النارص يف مرص وغاندي يف الهند.
بل إ ّن تلك الكاريزما القوية أغلقت التنافس السيايس حول منصب
الرئيس طوال فرتة حكمه ،وتحول التقرب إليه أو الحديث باسمه أقىص
حد يطمح إليه سيايس ما؛ أي إ ّن مركز السلطة الفعيل احتله بومدين
ماديًا ورمزيًا ،وليس موضو ًعا للمنافسة أو التقاسم.

ً
ثالثا :من الشعبوية الثورية إلى
الدولة النيوباترمونيالية
جعل النظام السيايس الشعبوي الذي نشأ بعد االستقالل الدولة
الجديدة تصطبغ بكل صفات الدولة النيوباترمونيالية؛ إذ السلطة
مخصخصة ومشخصنة ،وال تخضع إعــادة إنتاج النظام آلليات
العقالنية البريوقراطية الحديثة ،وال ألدوات التسوية القانونية.
سنقوم أ ّولً بتوضيح هذا املفهوم ،لنعود بعدها إىل تحليل الحالة
الجزائرية لنبني فيها كيف أدت األيديولوجية الشعبوية إىل انزالق
تجربة البناء الدولتي نحو الباترمونيالية.

11في مفهوم الباترمونيالية
يعد ماكس فيرب أول من استعمل مفهوم الباترمونيالية لوصف أمناط
الهيمنة السياسية يف دولة القرون الوسطى يف أوروبا الغربية؛ إذ كانت
تنعدم الحدود القانونية واألخالقية بني أمالك امللك واألمالك العامة،
فيترصف يف اململكة واألمالك كام لو أنه يترصف يف أمالكه الخاصة(.((2
لك ّن فيرب ط ّور بعد ذلك دالالت املفهوم بتطور الدولة الغربية ،فح ّوله
(((2
إىل مفهوم تحلييل استعمله يف كتابه الشهري "االقتصاد واملجتمع"
ليعني به التوسع العسكري واإلداري للسلطة األبوية وذلك يف مستوى
22 Dominique Colas, Dictionnaire de la Pensée Politique: Auteurs,
Oeuvres, Notions (Paris: Larousse, 1997), p. 102.
23 Max Weber, Economie et Société: les Catégories de la Sociologie, Tom 1,
Traduit par Julien Freund, et al., sous la direction de Jacques Chavy & d'Éric
de Dampierre (France: Pion, 1971), pp. 336 - 338.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

اختيار املسؤولني من املقربني األوفياء لشخص الرئيس املمثل الوحيد
للسلطة ،والذي ال يعتمد يف عملية التسيري عىل مؤسسات رسمية
وقنوات محددة ،بل إنه مييل إىل االعتامد عىل أساليب وقنوات ال
شكلية ،أي غري رسمية تحد من إلزامية املسؤولية ،ضمن إطار سيايس
ال يؤدي فيه التنافس دو ًرا تجديديًا ،يستمد فيه الرئيس رشعيته من
مساندة الجيش والسلطة الرمزية للعقيدة الرسمية املتمثلة بالدين(.((2
يحمل مفهوم الباترمونيالية ،وفقًا لهذه الدالالت الفيربية ،قوة
تحليلية تسمح بفهم الكثري من املامرسات السياسية لألنظمة
ِ
املشخصنة للسلطة
الشمولية .وهو يفرس أيضً ا منطق املامرسات
السياسية وأسباب احتقار الوظيفة املؤسساتية وعدم اللجوء إليها يف
عملية صنع القرارات وتسيري الشأن العام .كام أنه يسمح لنا بتوسيع
نطاق املفهوم نحو كل النظم السياسية التي يتم فيها تسيري الدولة
شخصا
وفقًا لهذا املنطلق املشخصن ،بغض النظر عن كون امل ُشخصن ً
واح ًدا أو مجموعة من األشخاص تشكل عصبة واحدة ،وتستمد
رشعية مامرستها واحتكارها السلطة من خارج صناديق االقرتاع العام.
يساعد التطور الحاصل يف مفهوم الباترمونيالية عند إيزنستادت
أكرث يف تحليل عميق لتجربة البناء الدولتي يف العامل الثالث ،بالنظر
إىل عدم إمكانية خصخصة الدولة بصفة مطلقة عىل غرار ما كان
سائ ًدا يف أوروبا القروسطوية .وبالنظر إىل تجدد وسائل خصخصة
الدولة وشخصنتها وأشكالها ،قام صامويل إيزنستادت بالتمييز بني
الباترمونيالية التقليدية  Traditional Patrimonialismالخاصة
بدولة القرون الوسطى ،والنيوباترمونيالية الحديثة Moderne
.((2(Neopatrimonialism
يسمي إيزنستادت الدولة النيوباترمونيالية تلك الحالة التاريخية التي
يكون فيها املركز السيايس ( le centre politiqueمركز السلطة)
محتل بهدف بقاء نخبة سياسية يف السلطة حاملة مهمة تحديث
ًّ
(((2
املجتمع وبناء الدولة  .وفقًا لهذا املفهوم ،فإن تجربة بناء الدولة
الوطنية الجزائرية هي تجربة نيوباترمونيالية بامتياز؛ ألن النخب
 24حافظ إبراهيم ،الزبونية السياسية يف املجتمع العريب :قراءة اجتامعية سياسية يف
تجربة البناء الوطني يف تونس ،سلسلة أطروحات الدكتوراه ( 59بريوت :مركز دراسات
الوحدة العربية ،)2006 ،ص .259
 25طور إيزنستادت هذا املفهوم يف كتابه:
Shmuel Noah Eisenstadt, Traditional Patrimonialism and Modern
Neopatrimonialism (Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1973).
وألننا مل نستطع الحصول عىل املرجع األصيل ،اعتمدنا عىل اقتباسات من كتابات لهواري
عدي ،وجون فرنسوا ميدار التي ذكرت يف هذه الدراسة.
 26انظر:
Lahouari Addi, "Forme Néopatrimoniale de l'Etat et Secteur Public en
Algérie," in: Habib El Malki & Jean Claude Santuci, Etat et Développement
dans le Monde Arabe (Paris: éd. CNRS, 1990).
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السياسية التي استلمت السلطة بعد االستقالل استثمرت يف هذه
املهمة التاريخية من أجل البقاء يف السلطة ورفض إعادة توزيعها
داخل الجسم السيايس.
يقول إيزنستادت إن طبيعة املهمة التاريخية هي التي سوف تؤثر
يف طبيعة العالقة بني املركز السيايس ومحيطه ،وتفرض قنوات معينة
يتم من خاللها توظيف النخب السياسية وإعادة إنتاجها( .((2من
الواضح إذًا أن مهمة التحديث التاريخية وشعبوية األيديولوجية
السياسية ،هام اللتان أنتجتا النظام الباترمونيايل وما يحمله من
خصائص متصلة كطبيعة العالقة الناشئة بني السلطة املركزية
وأطرافها ،وبني الدولة واملجتمع.
إ ّن دول ًة نشأت عقب حرب طاحنة ضد عدو خارجي دام وجوده
أكرث من  130سنة ستكون دولة نخبها مهووسة بكل التفاصيل
الصغرية التي ميكن أن تزعزع وجودها ووحدتها الرتابية وفكرة
تجانس الجسم السيايس واالجتامعي .لنا أن نتصور الحالة
السيكولوجية لنخب ما بعد االستقالل وخوفها الشديد من إضاعة
استقالل مات ألجله املاليني .إن سيكولوجية هذه النخب ،تساعد
يف فهم مامرساتها النيوباترمونيالية ،ليس كل املامرسات بالطبع،
ولكن عىل األقل جزء مه ّم منها ،وهذا من خالل مساعدتنا يف
اإلجابة عن السؤال :أيكون النظام الباترمونيايل هو نظام ميكيافيليل
بحكم تعريفه أم أنه بإرساء قواعد النظام الباترمونيايل تبدأ أعراض
امليكيافيللية السياسية يف الظهور واالنتشار؟
ال ميكن لعاقل أن يتصور أ ّن كل النخب العسكرية والسياسية التي
أخذت السلطة يف صيف  1962هي نخب فاسدة وميكيافيللية،
تسعى فقط للسيطرة عىل السلطة لخدمة مصالحها .نحن منيل
إىل فرضية مفادها أ ّن ميكيافيللية نظام ما بعد االستقالل ،وبسبب
طابعه النيوباترمونيايل ،نشأت يف مرحلة متأخرة تاريخ ًيا وليست
لصيقة به منذ الوهلة األوىل .لقد رأى بومدين يف نفسه مكلّفًا مبه ّمة
تاريخ ّية هي بناء دولة ذات سيادة غري قابلة للتفاوض أو التنازل
عنها ،ودولة مستقلة سياس ًيا واقتصاديًا .يفرس ثقل هذه املهمة
التاريخية جان ًبا كب ًريا من انزالق املرشوع التحديثي نحو الباترمونيالية
التي كان فيها بومدين مبنزلة نقطة االرتكاز لكونه اختزل جميع
السلط والصالحيات يف شخصه (رئيس الدولة ،ورئيس الحزب ،ووزير
الدفاع ،ورئيس الحكومة  ...إلخ) وقام ببناء جهاز إداري بريوقراطي
يراقب كل الفضاءات االجتامعية االقتصادية والسياسية ،وال يدع أي
فرصة لظهور جامعات حاملة ملشاريع سياسية أو مجتمعية مختلفة.
لقد أحكم النظام الباترمونيايل اإلغالق عىل مفاهيم الوطنية والوفاء،
27
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واختزلها يف االنتامء إىل حزب جبهة التحرير الوطني واالنخراط يف
منظامته الجامهريية.
رشا كلها ،أو عىل األقل ليست تجسي ًدا
لك ّن النيوباترمونيالية ليست ً
إلرادة رشيرة مسبقة ،فأحد إنجازاتها التاريخية أنها كانت مع ًربا
للمجتمع التقليدي نحو (الحداثة) .إ ّن تهديم السلطات املحلية الفرعية
وتجميع الوالءات يف مركز سيايس واحد ،بغض النظر عن طريقة اشتغال
هذا املركز ،ولّد ديناميكية بناء دولة ذات سيادة عىل إقليم جغرايف
مح ّدد من خالل تكسري تلك الوالءات اإلقليمية والروحية التقليدية.
إ ّن ظهور الدولة الوطنية بصفتها رقعة جغرافية ذات سيادة ضمن
العالقات الدولية ال يعني بالرضورة أ ّن الوالءات الفرعية التقليدية قد
اندثرت يف اللحظة نفسها (لحظة االستقالل بوصفها اللحظة التاريخية
املؤسسة لنشأة الدولة الجزائرية) .هنا تظهر الحاجة ولو فرتة مؤقتة إىل
سلطة مركزية تقوم بعملية استقطاب سيايس للوالءات الفرعية .يقول
لهواري عدي يف هذا الصدد" :النيوباترمونيالية تشكل مع ًربا تبحث من
خالله املجتمعات التقليدية العبور نحو الحداثة .االنعكاسات الخارجية
لهذه العملية هي خصخصة السلطة السياسية املوجهة وشخصنتها بال
شك نحو القضاء عىل الوالءات التقليدية ملصلحة سلطة الدولة التي
تتجسد يف سلطة الرئيس .النيوباترمونيالية تظهر كام لو أنها نقلة تبحث
من خاللها الجامعات التقليدية إعادة تشكيل نفسها عىل شكل دولة
أ ّمة"(.((2
من خالل ما سبق ،ميكن أن نستنتج أن النيوباترمونيالية ،ما إن تثبت
معي ،حتى تبدأ الظواهر السياسية
جذورها داخل جسم سيايس ّ
(السلبية) يف الربوز؛ أي إنها هي القاعدة التي تنشأ عليها االنحرافات
األخرى مثل الزبونية السياسية ،والفساد ،والشمولية.
إ ّن أول ما يحتاج إليه النظام النيوباترمونيايل الذي يحمل عىل عاتقه
مهمة التحديث التاريخية ومهمة الحفاظ عىل اندماج الجامعة
السياسية ،إقليم ًيا وسياس ًيا واجتامع ًيا ،هو أيديولوجية تربر مامرساته
املشخصنة للسلطة واملمركزة يف تنظيامت أحادية وتدافع عنها.
سيحتاج إىل أيديولوجية تسمح له بتربير نفي االختالفات والخالفات
يف املجتمع ،مثلام يحتاج إىل موارد مادية لصيانة هذه األيديولوجية
ونرشها .كانت األيديولوجية موجودة منذ حرب التحرير ،وقد أحسن
استغاللها بإحكام القبضة عىل السلطة السياسية ومأسستها يف ميثاق
طرابلس ودستور .1963
مثة ارتباط تاريخي بني الظاهرتني ،وال نكاد نجد يف التاريخ املعارص
دولة نيوباترمونيالية من دون أيديولوجية شعبوية (الشعبوية هنا
"28 Addi, "Forme Néopatrimoniale.
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تلبس أقنعة مختلفة :قد تكون دينية ،أو اشرتاكية ،أو شيوعية ...إلخ)
ت ّربر وجودها .ميكن أن نقول إ ّن الشعبوية هي أيديولوجية النظم
السياسية الباترمونيالية ،والباترمونيالية هي حامل سيايس واقتصادي
لأليديولوجية الشعبوية .وإذا كانت الشعبوية هي أيديولوجية
يوتوبية ،فإن النيوباترمونيالية هي االنعكاس الواقعي لها داخل
مؤسسات الدولة وعىل واقع العالقة دولة  -مجتمع .فكيف إذا
أنتجت الشعبوية املتجذرة يف الثقافة السياسية واملأمسسة يف ميثاق
طرابلس النيوباترمونيالية؟
الشعبوية التي كانت متيز خطاب الحركة الوطنية وتغذيه خالل
حرب التحرير كان لها دور تاريخي يف إنتاج دولة نيوباترمونيالية؛
أي إ ّن الدولة الوطنية نشأت يف سياق أيديولوجي ميزه هيمنة
الخطاب السيايس الشعبوي املتشبع بالدين ،استخدمته جبهة
التحرير الوطني لحشد الجزائريني وتوحيدهم الستعادة االستقالل
وبناء دولة (عادلة تزول منها مظاهر البؤس والفوارق التي
تسبب فيها االستعامر) .ارتكز خطاب جبهة التحرير عىل وحدة
صف الجزائريني ونبذ الخالفات واالختالفات أيًّا كان نوعها ،وعىل
قمع الخالفات بني قادتها قبل ظهورها إىل العلن .غال ًبا ما مييز
سيكولوجية الحركات التحررية وسوسيولوجيتها الهوس باإلجامع
عىل كل التفاصيل ،وإعطاء االنطباع بسيادة الوالء الكامل للجامعة
املسرية للثورة أو الحركة التحررية .أشبعت الجبهة خطابها بالدين
اإلسالمي ،وعملت عىل تذويب مكونات الحركة الوطنية كافة يف
هياكلها .منذ تلك اللحظة التاريخية ،انترصت يف املخيال االجتامعي
للجزائريني صورة األحادية الحزبية عىل صورة التعددية .لقد
نشأت نخب االستقالل داخل هذا املناخ السيايس :ذوبان الفصائل
السياسية داخل جبهة التحرير الوطني هو مفتاح النجاح يف
معركة االستقالل .أ ّما التعددية والتحزب ،فقد كانا سبب الفشل
يف اسرتجاع السيادة الوطنية .هنا يكمن منبع الصورة السلبية
لتعددية مل تنجح يف توحيد الجزائريني ،وصورة إيجابية ألحادية
حزبية سمحت بعودة السيادة الوطنية.
هذه التصورات والتمثالت للسيايس والتعددية الحزبية واألحادية
هي التي تغذت منها أيديولوجية الدولة الوطنية ،واستخدمتها يف
تربير الخيارات السياسية االقتصادية واالجتامعية .وهي الخيارات
نفسها التي كانت سمحت ببقاء نخب معينة يف السلطة مع حمل
مهمة التحديث والبناء .للسلطة طابع افرتايس ،وحينام تجتمع كل
السلطات يف يد شخص واحد ،أو جامعة واحدة باسم وحدة الشعب،
وحينام تغيب مؤسسات الرقابة واملحاسبة والفصل بني السلطات،
تنحرف السلطة نحو مكانها الطبيعي :التسلط والشمولية؛ أي نحو
خصخصة املجال العام ومؤسسات الدولة.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

تتوافق الشعبوية مع النيوباترمونيالية يف نزعة كل منهام نحو
األحادية والوحدة والشخصنة ،لذلك حينام وجدت الشعبوية
إطــا ًرا سياس ًيا تتبناه أيديولوجية رسمية (أو غري رسمية) يف
الخطاب ،أنتجت نظا ًما نيوباترمونياليًا راديكاليًا عمل عىل تجميع
كل السلطات يف مركز واحد أفىض يف النهاية إىل إفشال مهمته
التاريخية يف التحديث والعرصنة .أث ّر هذا النمط من السلطة
بشدة يف العالقة بني الدولة واملجتمع؛ إذ رسعان ما تقطعت
وأصبحت الدولة بال جذور اجتامعية وبال رشعية سياسية تخرتق
العمق االجتامعي وتنغرس فيه ،وبذلك تنكفئ مؤسسات الدولة
عىل نفسها وتتحول إىل فضاء لتسيري رصاعات النظام السيايس
نفسه .لك ّن هذا التسيري للرصاعات عىل املوارد املادية والرمزية
يجب أن يتم يف رسية تامة وتحت األقبية ،وال يجب أن يطفو عىل
السطح ويخرج إىل العلن ،ألن ذلك يناقض الخطاب الرسمي الذي
يدعي أن النظام واحد ومتّحد ال تتخلله أي رصاعات تهدد إنجاز
املهمة التاريخية ،وتجسيد مسعى الشهداء األبطال .يؤكد الخطاب
الرسمي أ ّن جميع املسؤولني يف الحزب الواحد موالون للزعيم الذي
يعرب عن طموحاتهم وآمالهم وآمال كل الجزائريني .إ ّن االعرتاف
بوجود رصاعات ،يعني التساؤل عن كيفية حلها ،ومن مثة املطالبة
بوضع آليات قانونية ملأسسة الرصاع وأدوات حله .من هنا ،جاءت
مفردة "األخ" بصفتها صيغة خطابية يستعملها املسؤولون ملناداة
بعضهم بعضً ا ،در ًءا لشبهتَي الخالف والرصاع.
ليس هنالك حاجة إىل أن نذكّر بأن النظام النيوباترمونيايل يف حاجة
إىل مامرسة العنف ضد خصومه وضد كل من يطالب بإعادة توزيع
السلطة وفتح املجال أمام املنافسة السياسية واملبادرة االقتصادية،
فهذه املامرسات القمعية هي جوهر النيوباترمونيالية بحكم
تعريفها .لكن يف الوقت نفسه ،ال ميكن أن نتصور إطالقًا أ ّن النظام
السيايس النيوباترمونيايل ميكن أن يستمر يف الوجود يف السلطة
باالعتامد عىل العنف والقمع فقط ،فهذا مستحيل وقد يؤدي يف
نهاية املطاف إىل حرب الكل ضد الكل .إذا افرتضنا أن العنف
موجه ضد معارضني معروفني أو جامعات متمردة ميكن تحديدها
ولو جزئ ًيا ،فام األدوات التي يستعملها النظام يف الحفاظ عىل
متاسك الجامعات التي تشكله وتنتمي إليه؟ وما مامرسات النظام
داخل اإلدارة العمومية تجاه معاونيه؟ وما املنطق الذي يحكم
تعامله مع العمق االجتامعي؟
هناك مستويان لتعامل النظام السيايس النيوباترمونيايل :مستوى
العمق االجتامعي والسياسات االقتصادية واالجتامعية العامة،
ومستوى داخيل يتعلق بالعالقات الرتاتبية بني مختلف مستويات
الجهاز البريوقراطي للدولة وطبقاته.
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22النظام النيوباترمونيالي والمجتمع
يقول عامل االجتامع الفرنيس املتخصص يف دراسة الدول األفريقية
جان فرنسوا ميدار يف وصفه الظاهرة النيوباترمونيالية" :إ ّن خصخصة
السلطة  -عىل اعتبار ذلك جوهر النيوباترمونيالية  -أدى إىل ظهور
نتيجتني :العالقات العامة أصبحت مشخصنة وباترمونيالية ،ويتم
تسيري الشؤون العامة بحسب أهداف وغايات خاصة ،وأصبحت
اإلدارة والسياسة مصادر ملكاسب وامتيازات اقتصادية"(.((2
انطالقًا من هذه املالحظة الوصفية مليدار تتجىل لنا طبيعة العالقة بني
الدولة واملجتمع يف النظام النيوباترمونيايل ،وميكن تلخيصها يف ما ييل:
•احتكار الدولة جميع الوظائف السياسية واالقتصادية
واالجتامعية ،وتجميعها داخل مؤسسات بريوقراطية توكل إليها
مهمة تسيري كل العمليات بصفة مركزية.

•يتم تحييد جميع الرصاعات السياسية واالقتصادية ،ومينع
التعبري عنها إال ضمن ما تسمح به املنظامت الجامهرييّة
التابعة للحزب الواحد .وهي قنوات للتعبري عن رصاع وتنافس
من دون رهان حقيقي يف إيصال نخب جديدة إىل السلطة.
الرهان الوحيد هو التقرب من السلطة الحقيقية املتحكمة يف
توزيع الخريات الريعية.
•تتحول املؤسسات البريوقراطية واالقتصادية إىل فضاء التشغيل
الوحيد الذي ميكن من خالله للنظام النيوباترمونيايل القيام
بتحويالت اجتامعية نحو األسفل ،أي نحو الطبقات االجتامعية
املختلفة يف صيغة أجور ،ومنح ،ومساعدات  ...إلخ.
•يتحول الحصول عىل وظيفة داخل الجهاز البريوقراطي إىل
رهان أسايس يف املجتمع ،عىل أساس أنه املكان الوحيد الذي
تحدث فيه وعربه عملية الصعود واالرتقاء االجتامعي من دون
املرور بقنوات النظام النيوباترمونيايل .ليس هنالك آليات أو
ممرات أخرى ال تسمح للفرد بجمع الرثوة فقط ،بل بكسب
قوته اليومي (دولنة املجتمع).
•رسعان ما ينبثق داخل املجتمع عامل جديد للرباط االجتامعي،
يصطبغ مبنطق النظام النيوباترمونيايل يف تسيري االقتصاد
وتوزيع الرثوة والنفقات .إنه رباط اجتامعي ريعي عىل حد
تعبري رشيد بن ذيب(.((3
29 Jean-François Médard, "Clientélisme Politique et Corruption," TiersMonde, vol. 41, no. 161 (2000), pp. 75 - 87.
30 Rachid Bendib, L'Etat Rentier en Crise (Alger: OPU, 2006).
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•تصبح عملية حيازة جزء من الريع الذي يوزع بآليات متعددة
رها َن األفراد والجامعات يف املجتمع ،ويظهر ما ميكن تسميته
العقلية الريعية.
•يف هذه الحالة ،تتحول الدولة إىل أداة نهب للريع ،ويف الوقت
نفسه موضو ًعا للنهب بالنظر إىل اتساع جهازها البريوقراطي
وصعوبة التحكم فيه .يستعمل املوظفون سلطتهم لنهب املال
العام ،فينتج ما يسميه محمد حشاموي( ((3الدولة الناهبة
املنهوبة .دولة يستعمل أعوانها سلطتها لنهب خرياتها وخريات
املجموعة الوطنية.

النظام النيوباترمونيالي وجهازه
البيروقراطي
يف ظل طبيعة العالقة التبعية بني الدولة واملجتمع يف النظام
النيوباترمونيايل ،وإحكام قبضة الدولة عليه واستقالليتها عن املجتمع،
كيف ستكون العالقات داخل الجهاز اإلداري للدولة؟ وما اآلليات
التي تتحكم يف عملية صنع القرار ،والتعيني والرتقية يف املناصب؟
وما املنطق الذي سيحكم مامرسات األفراد والجامعات داخل الجهاز
اإلداري للدولة النيوباترمونيالية؟
تحتفظ الذاكرة الجزائرية بتلك املقولة الشهرية للرئيس هواري
بومدين حينام أثريت قضية فساد بعض املسؤولني يف الحزب واإلدارة
واملؤسسات العمومية .قال" :مكانش يل يخدم فالعسل وما يلحسش
صبعيه" أي يف ما معناه بالعربية الفصحى :ليس هنالك من يشتغل
تعب هذه املقولة بعمق
يف تصفية العسل وال يقوم بلحس أصابعهّ .
وتعب يف
عام يحدث داخل دهاليز الجهاز البريوقراطي للدولةّ ،
الوقت نفسه عن موقف املسؤولني الكبار من ظاهرة الفساد
املسترشي يف كل املستويات اإلدارية( .((3بالنسبة إىل بومدين ،جامع
السلطات ومحتكرها ،قضية اختالس املال العام هي أمر عادي بالنظر
إىل صعوبة متالك املسؤول نفسه أمام األموال أو الخريات الضخمة
التي يسريها ،ومن املرشوع له أن ميد يده ليأخذ جز ًءا منها بطريقة
31 Hechemaoui Mohammed, "Les Infortune du Politique: Rapport de
"Clientele et de Predation entre Etat et Société dans l'Algérie Contemporaine,
in: Djillali Liabès, La Quete de la Rigueure, Collectif (Alger: Ed. Casbah,
2002), pp. 75 - 92.
 32عــرف بومدين مبقولته الشهرية :عىل اإلخــوة االختيار بني الثورة أو الــروة .أي
االختيار بني السياسة أو عامل األعامل .وتحت هذا املبدأ دفع بالكثري من القادة التاريخيني
للثورة ملغادرة السياسة والدخول يف عامل األعامل عىل غرار عبد الحفيظ بوصوف ،ورشيد
زغار  ...إلخ .لك ّن بومدين مل ينتبه إىل أ ّن الكثريين من الذين اختاروا الثورة ،كانوا يجمعون
الرثوات داخل مؤسسات الثورة وباسم الثورة ،ورمبا يكون قد انتبه إىل ذلك حينام قرر تنظيم
حملة ضد الفساد يف سنة  ،1978فقد ألقى خطابه الشهري الذي بىك فيه ملا وصلت إليه
األمور داخل الدولة.

38
غري قانونية ما دامت رشعية يف نظره؛ أي من حق املسؤول الذي
يقيض وقته يف خدمة الشعب يف اإلدارة أن يأخذ جز ًءا من املال
العام عىل شكل رشاوى ،وعمالت ،ونهب  ...إلخ .مثة فرق واضح
بني القانونية واملرشوعية ،حتى إن كان القانون مينع مثل هذه
املامرسات ،إال أ ّن منطق التسيري السيايس يجعل منها مرشوعة يف نظر
فاعليها .يرشعن املسريون البسطاء يف املستويات الدنيا من اإلدارة
مامرساتهم االفرتاسية عن طريق مقارنة أنفسهم باملسؤولني يف أعىل
الهرم اإلداري :ما دام املسؤول املركزي الذي يتلقى أجرة أعىل ينهب
من املال العام بأشكال مختلفة ،فمن حقي أنا أيضً ا أن أنهب ما
سبيل .لكن يبقى النهب يف حدود عدم إثارة انتباه
استطعت إليه ً
املجتمع ،لكيال تظهر الدولة ،عىل األقل عىل مستوى الخطاب املوجه
لالستهالك ،مناقضة لطبيعتها الثورية الساعية إىل تأسيس العدالة
االجتامعية .غال ًبا ما تحذر الرشطة الرسية رئيس بلدية أو مسؤول
مؤسسة عمومية ،بأنه تجاوز الحدود املسموح بها يف النهب ،وأ ّن
ثروته بدأت تثري أنظار اآلخرين .مع مرور الوقت ،تأسست قواعد
متعارف عليها حول حدود نهب املال العام ،أي حول الحدود التي
ميكن أن تتسامح معها السلطة املركزية.
يعب هذا الواقع عن غياب تلك الحدود بني ما هو عام ،ملك للجامعة
ّ
تعب عن
الوطنية والدولة ،وما هو خاص ملك ألفراد محددين .إنها ّ
حدة الطابع النيوباترمونيايل للدولة ،واملسار الذي أخذه الفساد منذ
تلك املرحلة إىل يومنا هذا ،أكده منحاه التصاعدي إىل أن تحول
إىل القاعدة األساسية التي يعيد النظام السيايس إنتاج نفسه عليها.
يقوم النظام النيوباترمونيايل عادة بغض الطرف عن تجاوزات أعوان
الجهاز البريوقراطي كام يف العمق االجتامعي مقابل ضامن الوالء
السيايس للحزب والرئيس أو للجامعة الحاكمة .إنه من التبادل يف
املنافع والخدمات املادية والرمزية بني ويل النعمة والزبون.

رابعا :ما بعد بومدين :من أجل رئيس
ً
ضعيف
متثّل وفاة الرئيس بومدين منعر ًجا آخر يف التاريخ السيايس للجزائر
بصفة عامة ،ولبنية النظام السيايس الحاكم بصفة خاصة؛ ليس
فقط ألهمية (املراجعات)( ((3األيديولوجية التي متت مبارشتها عىل
الخيارات االقتصادية ،ولكن أيضً ا بالنظر إىل التغري العميق الذي طرأ
عىل عملية صناعة القرار السيايس داخل النظام .يتجىل من خالل
اختيار العقيد الشاذيل بن جديد خلفًا لبومدين ،اكتواء النخب
 33رشع النظام يف تفكيك إرثه مبارشة بعد وفاة بومدين ،تحت شعار املواجهة
وليس الرتاجع.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

العسكرية بنار الكاريزما البومدينية ،وعزمهم عىل مامرسة رقابة
أقرب عىل رئاسة الجمهورية (رمز السيادة ومكان صناعة القرار
الرسمي) .عاد الرجال األقوياء والنافذون يف الجيش إىل مبدأ التسيري
الجامعي للدولة ،ومحاربة ظهور زعيم قوي كاريزمايت يفرض عليهم
هيمنته ويستمد رشعيته من خارج املؤسسة العسكرية .لك ّن هذا
ال يعني أنهم حاربوا منوذج النظام السيايس الذي كان موجو ًدا ،كل
ما يف األمر أنهم أرادوا خالفة بومدين بصفة جامعية ،ويف تكيّف مع
األوضاع واملستجدات الجديدة.
أصبح الضباط الذين قام بومدين عشية وفاته برتقيتهم إىل مناصب
متقدمة يف الجيش يتمتعون بنفوذ واسع ،سواء بسبب تقدمهم يف
الرتبة ،أو بسبب روح التضامن العضوي الذي م ّيز تحركهم الشرتاكهم
يف ماض ( ُمخجل) أمام زمالئهم الذين كانوا ضباطًا يف جيش التحرير
منذ الساعات األوىل من الثورة .وقد فضل هؤالء ،مبن فيهم العقيد
قاصدي مرباح نفسه ،اختيار شخصية ضعيفة كاريزماتيًا ،مجهولة
جامهرييًا ،وغري طموحة سياسيًا :العقيد الشاذيل بن جديد قائد
الناحية العسكرية الثانية آنذاك (وهران) ،بدلً من أن يختار الجيش
شخصية مدنية ذات حظوة جامهريية ،عىل غرار بوتفليقة (وزير
الخارجية) ،أو محمد الصالح يحياوي (رئيس املكتب السيايس
للحزب) أو شخصية عسكرية ذات كاريزما عىل غرار قاصدي مرباح
(قائد جهاز األمن العسكري) .بعد أن تم االتفاق عىل شخص الشاذيل
بن جديد ،تم عرضه عىل مؤمتر جبهة التحرير الوطني الرابع (الذي
مل ينعقد طوال فرتة حكم بومدين) لتزكيته أ ّولً  ،ثم عرضه لالستفتاء
رئيسا للجزائر يف شباط /فرباير
الجامهريي ثان ًيا .انتخب بن جديد ً
 ،1979وتم تعيني العقيد محمد عبد الغني وزي ًرا أول يف نيسان /أبريل
من السنة نفسها ،ويف بداية سنة  1980تم تعيني العريب بلخري أمي ًنا
عا ًّما للرئاسة ( )1984-1980ثم مدي ًرا لديوان الرئيس (.)1989-1984
استطاع الجيش انتزاع عدة سلطات مهمة من الرئيس عىل غرار
الوزارة األوىل ،ثم قيادة هيئة األركان ،وأخ ًريا وزارة الدفاع.
ازداد تغلغل الجيش داخل السلطة السياسية طوال فرتة الثامنينيات،
بسبب ضعف كاريزما الرئيس الجديد ،وتقدم الضباط الذين استعان
بهم بومدين لتحديث الجيش يف الرتب (معظمهم أصبح برتبة عقيد،
أو جرنال)(.((3
بحلول ترشين األول /أكتوبر  ،1988تكون قد تراكمت أسباب
االنفجار االجتامعي والسيايس ،بسبب عدم قدرة الدولة عىل تلبية
 34كتب الصحايف أحميدة لعيايش سلسلة مقاالت طويلة بالغة الدقة حول فرتة الرئيس
الشاذيل بن جديد ،ونعتقد أنها مهمة ومفيدة تساعد القارئ عىل فهم محطات مه ّمة
وغامضة من تلك الفرتة ،انظر" :سنوات الشاذيل بن جديد | احميدة العيايش |  9حلقات"،
قناة الجزائر ،2012/10/24 ،شوهد يف  ،2018/12/16يفhttp://bit.ly/2gVbDFy :

دراسات
الجيش والسلطة والدولة في الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية

حاجات املجتمع ،وضعف القدرة التعبوية للرشعية الثورية يف
املخيال االجتامعي للجيل الجديد .التسيري الزبوين لشؤون الدولة،
وتفيش الفساد واملحسوبية يف كل األجهزة ،وتحول حزب جبهة
التحرير الوطني إىل جهاز يضفي الرشعية عىل قرارات تتخذ يف
النقاشات املغلقة ،وانهيار املــروع التنموي وعجز املؤسسات
االقتصادية حتى عند دفع أجور العامل ،كلها عوامل أ ّدت إىل حدوث
قطيعة حقيقية بني املجتمع والدولة .ظهرت القطيعة واضحة يف
حوادث ترشين األول /أكتوبر التي قام فيها الجيش بإطالق النار
عىل الشباب الجزائريني .وعىل الرغم من قدم املامرسات البوليسية
لألمن العسكري يف مالحقة املعارضني منذ االستقالل ،فإ ّن هذه
الحوادث مثّلت املرة األوىل التي يتواجه فيها الجيش والشعب يف
الشارع .انهارت تلك الصورة األسطورية التي كانت تصور الجيش
عىل أنه حامي األ ّمة ،وأصبح يف مخيال الكثريين أداة اغتناء بعضهم
من خريات الجزائريني ،خاصة أ ّن تهمة "حزب فرنسا" ال تزال تالحق
الكثري من الضباط السامني( ((3الذين متت ترقيتهم خالل عهد الشاذيل
بن جديد .يف الواقع ،دفع الجزائريون ،عسك ٌر ومدنيون ،الثمن باهظًا
بعد أقل من ثالث سنوات من تلك الحوادث ،حينام تدخل الجيش
إللغاء نتائج االنتخابات الترشيعية التي فازت فيها الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ (كانون األول /ديسمرب .)1991

خامسا :التعددية بيـن أحضان
ً
الجيش
ال يهمنا يف هذا العنرص التتبع الكرونولوجي لتلك الحوادث املأساوية
التي دفعت بالجزائر إىل أزمة أمنية دموية ،ألنها أصبحت معروفة
وميكن االطالع عليها يف مراجع مختلفة .ما يهمنا هو تفسري استمرار
وربا وحي ًدا ،يف اللعبة السياسية ،بصفته مصدر
رئيسا ّ
الجيش الع ًبا ً
الرشعية ورمز السيادة.
يعكس تدخل الجيش يف  12كانون الثاين /يناير  1992إللغاء نتائج
االنتخابات الترشيعية التي فازت فيها الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف
كانون األول /ديسمرب  1991رفضه التنازل عن السيادة السياسية
للشعب ليامرسها عرب الصندوق االنتخايب .وهذا الرفض يف حد ذاته
يعب عن استمرار تلك التصورات املحتقرة للشعب أولً  ،وللسيايس
ّ
املدين ثانيًا .إنه تعبري واضح عن استمرار نظام بوصوف الذي ت ّم
إرساء قواعده يف نهاية الخمسينيات يف الحدود املغربية .نجد يف
محارضة ألقاها لخرض بن طوبال أمام أفراد جيش التحرير عىل
 35الضباط ذوو الرتب العليا يف الجيش الذين كانوا أعضاء يف الهيئات القيادية (اللجنة
املركزية) لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
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الحدود املغربية الصورة الذهنية التي رسمها قادة الثورة العسكريون
تعب بدقّة عن نظام بوصوف( .((3قال
حول املجتمع الجزائري ،وهي ّ
بن طوبال ما ييل" :إ ّن القوة الشاملة للقادة هي أساس السلطة:
املسؤولون عنكم ينريون لكم الطريق ويرشدونكم ،يتّصلون بكم،
يرشفون عىل نشاطاتكم ،ويحرصون عىل أن ال تقعوا يف الضالل []...
مقابل كل هذا ،عليكم بالطاعة:
•إ ّن معارضة القيادة جرمية ما بعدها جرمية .وعىل ثورتنا أن
تسحق  -بال شفقة  -كل محاولة للمعارضة ،ليس ألنها ثورة
تكره أبناءها ...بل ألن عليها أن تترصف هكذا...
•إ ّن القيادة ال تخطئ أب ًدا ،ومنشأ الصعوبات ،نقاط الضعف لدى
املناضلني .يكفل الحق يف التذرع بالتهديد لإلبقاء عىل سلطة
مستب ّدة يف وجه هؤالء .وعىل من ال شجاعة لديه االعرتاف بنقاط
ضعفه .ومن يجد أنه من املخجل االعرتاف بها ،عليه أن يحذر
كبح اندفاعاتنا ،فهذا اإلنسان ستسحقه الثورة بصورة ماحقة.

•الشعب الجزائري امل ّيال إىل الفوىض أكرث منه إىل االنضباط،
يجب أن يُحكم بيد من حديد .ويعترب القادة العسكريون غياب
أمن األفراد ضامنة لالستقرار يف السلطة"(.((3
ترى النخب العسكرية أنّها مكلّفة مبهمة تاريخ ّية هي حامية البلد
من الضياع واالنهيار ،إذا ما تُرك األمر بني أيدي السياسيني .رصح
الجرنال خالد نزار ،وزير الدفاع آنذاك ،مرب ًرا سبب تدخل الجيش
إللغاء املسار االنتخايب بأنه "حينام عجز السياسيون عن مامرسة
مهامهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية لحامية األمة ،تدخل الجيش
وأنقذ البلد من االنهيار"( .((3يعتقد العسكر أن املجتمع مل ينضج بعد
ليستطيع اختيار املسؤولني يف مختلف املستويات ،وأ ّن الجمعيات
السياسية واألحزاب والصحف املستقلة إذا مل تتم مراقبتها عن قرب،
فإنها ستقوم بزرع الفتنة والفرقة بني الجزائريني.
اعتقدت النخب العسكرية بأنه ميكن فتح املجال االقتصادي
لتخفيف الضغط عىل الدولة ،لكن من دون أن يفتح املجال
السيايس كليًّا( .((3وميكن السامح للمجتمع بأن يشارك يف اختيار
 36استخدم لهواري عدي هذا التعبري (نظام بوصوف) لوصف تلك األساليب امليكيافيللية
التي استعملها النظام السيايس ضد خصومه املعارضني منذ االستقالل إىل اليوم .إذ يرى
عدي أ ّن هذه األساليب قد ورثها النظام من عهد عبد الحفيظ بوصوف مؤسس املخابرات
الجزائرية سنة .1957
 37حريب ،الجزائر  ،1962 - 1954ص .251
 38ملتابعة ترصيحات خالد نزار حول ظروف وقف املسار االنتخايب واملربرات التي دفعته
إىل ذلك ،انظر" :الجزائر الجزء الثاين من ترصيحات خالد نزار للرشوق" ،موقع يوتيوب،
 ،2016/1/17شوهد يف  ،2017/1/11يفhttps://bit.ly/2L3UVnr :
"?39 François Gèze, "Armée et Nation en Algérie: l'irrémédiable Divorce
Hérodote, vol. 1, no. 116 (2005), pp. 175 - 203.
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املسؤولني يف بعض املستويات املحلية ،لكن حينام يتعلق األمر
مبستويات أعىل ،يجب أن يكون الخيار يف يد الجيش .كان الجيش
طوال سنوات التعددية هو الذي يختار مرشح الرئاسة الذي يتم
عرضه لالنتخابات العامة املحددة نتائجها مسبقًا .ومنذ العودة
إىل املسار االنتخايب ،والجيش هو الذي يختار الرئيس :اليامني
زروال ( ،)1999-1995وعبد العزيز بوتفليقة (من  1999إىل يومنا
هذا) .وقد انسحب جميع منافيس بوتفليقة عشية االنتخابات
الرئاسية التي أتت به إىل السلطة (نيسان /أبريل  ،)1999بسبب
حاسم للجيش لحسم املعركة االنتخابية ملصلحة
تدخل
ً
ما ع ّدوه
ً
بوتفليقة .ومنذ ذلك التاريخ إىل يومنا هذا ،مل تعرف االنتخابات
الرئاسية مشاركة أي شخصية ذات وزن تاريخي كاريزمايتّ ،وظلت
االنتخابات الرئاسية والترشيعية موع ًدا لتجديد عقد الثقة والوالء
بني األطراف املختلفة املشكّلة للنظام الذي يهيمن العسكر عليه
بواسطة جهاز االستعالم واألمن( .((4ظل السيد مولود حمروش يرص
يف كل ظهور إعالمي له عىل أن األزمة السياسية يف الجزائر ال حل
لها من دون توافق القوى النافذة يف الجيش( .((4ومل يخ ِ
ْف أب ًدا عدم
ترشحه النتخابات رئاسية إذا ما استمر الجيش يف تقديم مرشحه
لتزكيته يف انتخابات شكلية محسومة مسبقًا.
يظهر املسار االنتخايب الذي متت العودة إليه منذ سنة  1995سعي
الجيش إىل مامرسة السلطة من دون الظهور يف الواجهة ،وهذا
باختيار رجال مدنيني أو عسكريني سابقني لتعيينهم يف واجهة
املؤسسات السياسية ببدالت مدنية .وهذا الخيار مينح العسكر،
أصحاب السلطة الفعلية ،هامش مناورة واس ًعا لتجنب املحاكمة
واملحاسبة .لك ّن تضارب املصالح ،وعدم تجانس النخب العسكرية
الجديدة ،أ ّديا إىل تعطيل الدولة وشلّها ،وجعال عملية ات ّخاذ القرارات
املصريية والحاسمة أم ًرا غاية يف الصعوبة .يتوافق هذا الطرح مع
آراء الكثري من الباحثني واملحللني والسياسيني مثل لهواري عدي،
ومحمد حشاموي ،وعبد املجيد بن الشيخ ،وعبد القادر يفصح
وغريهم .إن الطابع الباترمونيايل للدولة انتقل من النمط الشخيص
املشخصن للسلطة إىل منط جامعة متارس السلطة الفعلية ،من دون
 40للتعمق أكرث يف دور هذا الجهاز يف الحياة السياسية واإلعالمية واالقتصادية ،انظر:
Benchikh; Mohammed Hachemaoui, "La Corruption Politique en Algérie:
L'envers de l'autoritarisme," Esprit, vol. 6 (Juin 2011), pp. 111-135; Mohamed
Sifaoui, Histoire Secrète de l'Algérie Indépendante. L'Etat- DRS (Paris: Ed.
Nouveau monde, 2012).
 41انظر عىل سبيل املثال ال الحرص :الندوة الصحفية التي نشطها مولود حمروش يوم 10
ترشين األول /أكتوبر :2015
"Mouloud Hamrouche - Conférence du 10 Octobre 2015," TSA, 10/10/2015,
accessed on 1/1/2017, at: http://bit.ly/1FXMyoB; "Le Discours Intégral de
Mouloud Hamrouche," Youtube, 12/10/2015, accessed on 15/7/2016, at:
https://bit.ly/2S3TMPB
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أن تظهر يف الواجهة؛ أي عن طريق إرساء دميقراط ّية شكل ّية منزوعة
الفتيل ،ال تُفيض إىل إعادة النظر يف طبيعة النظام ،وال يف إنتاج سلطة
جديدة ،بل إىل تسيري واجهة السلطة وإعطائها رشعية انتخابية أمام
الرأي العام.
ولكن ،ما األدوات التي استعملها أصحاب السلطة الفعلية (الربوترييون
 les prétoriensعىل حد تعبري محمد حشاموي) إلبطال مفعول
التعددية السياسية؟
يقدم لنا الحقوقي الجزائري مجيد بن شيخ ترشي ًحا دقيقًا آلليات
اشتغال النظام السيايس املعسكر يف الحفاظ عىل هيمنته عىل الدولة،
من دون إلغاء االنتخابات بصفتها آلية شكلية تقدم واجهة دميقراطية
للجزائر .وميكن تلخيص هذه العنارص يف ما ييل(:((4

11جهاز االستعالم واألمن
ظل جهاز االستعالم واألمن يف قلب اللعبة السياسية منذ االستقالل
ّ
إىل يومنا هذا ،وتستعمله السلطة ،إضافة إىل أدواره التقليدية ،ملراقبة
الساحة السياسية ،واخرتاق األحزاب ،واخرتاق الجمعيات ،ومراقبة
املؤسسات االقتصادية واإلعالمية ،والتالعب بالرأي العام من خالل
نرش اإلشاعات  ...إلخ.
22الصحافة واإلعالم
تعيش الجزائر منذ التعددية التي تم إقرارها يف "دستور فيفري
 ،"1989تعددية حزبية وإعالمية (عىل األقل عىل مستوى الصحافة
املكتوبة) .لك ّن الرأي العام الجزائري يعتقد أ ّن الكثري من الصحف
الخاصة يوجهها جهاز االستعالمات واألمن .وعىل الرغم من الطابع
دعم ماليًا من
القانوين الخاص للكثري من الصحف ،فإنها تتلقى ً
الدولة ،سواء يف الطبع والتوزيع أو يف أموال اإلشهار العمومي التي
ترشف عليها الوكالة الوطنية للنرش واإلشهار .وتعود ملكية الكثري
من الصحف الخاصة إىل جرناالت متقاعدين أو صحافيني معروفني
بانتامئهم إىل جهاز االستعالم واألمــن .وتستخدم هذه الصحف
للدعاية ،والتشويش ،والحرب اإلعالمية.
33األحزاب
تنشط يف الساحة الحزبية الجزائرية عرشات األحزاب التي متت
صناعتها داخل مقرات جهاز االستعالم واألمن ،إضافة إىل بعض
األحزاب املستقلة عن النظام .أحزاب كثرية منها ال تكاد متتلك
مقرات ثابتة ،وظيفتها هي مامرسة الوساطة الزبونية بني النظام
42 Benchikh.

دراسات
الجيش والسلطة والدولة في الجزائر :من األيديولوجيا الشعبوية إلى الدولة النيوباترمونيالية

واإلدارة من جهة ،أو وظيفة تعويم الساحة السياسية وتشتيتها
لتفادي عدم ظهور قوة حزبية قادرة عىل حصد أغلبية األصوات
يف حالة وجود انتخابات شفافة من جهة أخرى .ويستخدم
النظام الكثري من األساليب للتشويش عىل عمل األحزاب ،أهمها
اخرتاقها مبخربين لالستعالم واألمن ،ووضع مؤامرات إلطاحة
رؤساء األحزاب غري املوالني للسلطة .قامت السلطة قبل ثالث
سنوات من اآلن ،وبعد غلقٍ للمجال الحزيب أكرث من عرش سنوات،
ترخيصا إلنشاء أحزاب جديدة ،أغلبها ال
مبنح ما يزيد عىل 35
ً
ميتلك مق ًرا ثابتًا ،وال يتع ّدى عدد منخرطيه عدد أعضاء املكتب
الوطني .لقد اتبع النظام هذه الطريقة لتمييع الساحة الحزبية،
وتقليص الحاجة إىل مامرسة التزوير املبارش يف االنتخابات عىل
غرار ما قام به يف االستحقاقات السابقة خالل األعوام ،1997
و ،2002و.2007

استنتاجات
•إ ّن البحث يف العالقة بني الجيش والسلطة يف الجزائر يطرح
عوائق موضوعية وإبستمولوجية ،ميكن أن تؤدي بالباحث
إىل الوقوع يف فخ املضاربة واملزايدة الفكرية ،أو يف السطحية
و"الربوباغاندا" .والسبب هو أن الجزائر من البلدان القليلة التي
يصعب أن نحدد فيها مركز السلطة وأصحاب القرار الفعليّني،
خاصة بعد فرتة االنفتاح السيايس (بعد .)1989
•إ ّن تجاهل السياق التاريخي الذي نشأت الدولة الجزائرية
فيه ،وتشكل فيه النظام السيايس الجزائري قد يحجب عن
الباحث إدراك مركز السلطة الفعيل ،وقد يقع يف استنتاجات
رسعة حول التط ّورات األخرية التي عرفتها الساحة السياسية
مت ّ
الجزائرية ،وقد يعيد إنتاج مقوالت الصحف وإشاعاتها من
دون أن يعي ذلك .ميكن أن نذكر هنا دراستني حديثتني،
حاولتا قراءة التغريات األخرية عىل الساحة السياسية من
دون االهتامم الكايف بالتاريخ السوسيولوجي للنظام السيايس
الجزائري؛ الدراسة األوىل للباحث السوري الجزائري ،ماهر
قنديل( ،((4تساءل فيها إن كانت التغيريات التي طرأت عىل
جهاز االستعالم واألمن ( )2015بوادر لتأسيس جمهورية
ثانية أم مجرد آلية إلعادة إنتاج النظام .إ ّن اعتامد الباحث
عىل الترصيحات الصحافية واألخبار التي تتداولها الصحف

 43ماهر قنديل" ،الجزائر :التأسيس لجمهورية ثانية أم إعادة إنتاج النظام السيايس؟"،
تقييم حالة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2016/6/3 ،شوهد يف  ،2016/12/11يف:
http://bit.ly/2hyPXU5
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واالكتفاء مبا يجري عىل سطح الساحة الحزبية والسياسية
أدى به إىل تجاهل البنية العميقة للنظام ،وآليات اشتغاله
واشتغال الصحافة واألحزاب ومؤسسة الرئاسة ،وتركيز تحليله
كله عىل املظاهر الشكلية للدميقراطية واألحـزاب ،مع أنه
أقر يف خامتة الدراسة مبدى صعوبة قراءة الوضع السيايس يف
الجزائر .أ ّما الدراسة الثانية فهي للباحثني الجزائريني فوزية
قايس وعريب بومدين( .((4انطلق الباحثان يف هذه الدراسة من
مقدمات محل جدل ،متداولة يف الصحف واإلعالم حول نجاح
بوتفليقة يف مسعاه لتمدين الحكم (وهو بالفعل ما يروج
له يف الخطاب السيايس) ،وع ّد الباحثان بعض التغيريات يف
جهاز االستعالم واألمن ويف الدستور مؤرشات عىل نجاحه يف ما
أخفق فيه سلفه .ولكن عىل الرغم من العرض الكرونولوجي
املهم ألبرز املحطات التاريخية التي مر بها النظام السيايس
الجزائري ،فإن طبيعة املراجع واملفاهيم املستعملة يف الدراسة
جعلتهام يختامنها بتساؤل نسف كل املقدمات واالستنتاجات
التي بنيت عليها :ملاذا وافق قادة الجيش واملخابرات عىل
السامح لعبد العزيز بوتفليقة بالرتشح لعهدة رابعة؟( ((4إذا
كان بوتفليقة قد نجح يف تحييد الجيش سياسيًا ،فلامذا إذًا
يحتاج ترشحه إىل موافقة الجيش؟ أي ما الفائدة من طرح
تساؤل كهذا؟

•اإلجابة التي يقدمها الباحثان أعاله تزيد من هشاشة مقدماتهام
وتناقضها مع االستنتاجات .يجيبان كام ييل" :أولً إنه الرئيس
املثايل ،فهو مريض وفاقد للصدقية ،...وثانيًا ،ألنه يف ظل نظام
قائم عىل الخيار الرسي ،والذي يدعم فيام بعد عن طريق
االنتخابات ،ليس هنالك من يستطيع الحلول مكان الرئيس
الحايل"( .((4هذان منوذجان لصعوبة دراسة النظام السيايس
والسلطة يف الجزائر.
•لهذه األسباب ،وجدت هذه الدراسة يف مفهومي الشعبوية
والنيوباترمونيالية مفاتيح تساعد الباحث عىل وضع إشكالية
العالقة بني الجيش والسلطة يف سياقها التاريخي املفرس لها.
عىل الرغم من أنه خيار منهجي ونظري ليس محل اتفاق،
فإنه ميكننا عىل األقل من تجنب الوقوع يف القراءات السطحية
واالستنتاجات العفوية املؤسسة عىل ما تروجه وسائل اإلعالم
 44فوزية قايس وعريب بومدين" ،العالقة بني الجيش والسلطة السياسية يف الجزائر :بني
حكم الواقع ونزع الطابع العسكري" ،سياسات عربية ،العدد ( 19آذار /مارس  ،)2016ص
.67 - 54
 45املرجع نفسه ،ص .66
 46املرجع نفسه ،ص .67

 ددعلالا

42

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

التابعة للسلطة يف إطار الدميقراطية الشكلية أو دميقراطية
الواجهة عىل حد تعبري مجيد بن الشيخ(.((4

•إ ّن تاريخ تشكيل الدولة الجزائرية الذي م ّيزه العنف (الحرب
التحريرية) صبغ تجربة البناء الدولتي ،وأعطاها شكلها
التاريخي املميز؛ إذ ميارس الجيش السلطة ويحتكر الرشعية
والسيادة مبربرات مختلفة ،تحت غطاء األيديولوجية الشعبوية
التي تنفي السيايس ،جوهر املجتمع .كام احتكرت النخب
العسكرية السلطة مانحة نفسها مهمة التحديث والبناء ،رافضة
كل أشكال التداول أو الرقابة عليها .والنتيجة الطبيعية هي أ ّن
السلطة املطلقة انزلقت نحو خصخصة الدولة والفساد؛ أي إىل
ما يسمى بالدولة النيوباترمونيالية.
•بينت سنوات التعددية الحزبية يف الجزائر استمرار التصورات
التقليدية الباترمونيالية للرشعية السياسية لدى النخب
الحاكمة .فعىل الرغم من إقرار الرشعية االنتخابية أدا ًة جديدة
متنح املجتمع السيادة يف اختيار املسؤولني ملامرسة السلطة ،فإن
إلغاء أول انتخابات تعددية سنة  ،1992وتزوير االنتخابات التي
أتت بعد ذلك ،وفرض الجيش مرشحني لتزكيتهم يف انتخابات
صورية شكلية ،أثبتت أ ّن الجيش ال يزال يساير تلك الصورة ما
قبل الحداثية عن السلطة السياسية.
•انتقلت الجزائر من النيوباترمونيالية القامئة عىل الرئيس الواحد
املهيمن عىل السلطة خالل فرتة بومدين إىل منوذج جديد من
الدولة الباترمونيالية ،القامئة عىل حكم جامعة من الضباط
النافذين ،الرافضني لتوزيع السلطة داخل الجسم االجتامعي،
وتحويل السيادة إىل الشعب ليامرسها عن طريق االقرتاع العام.
•من هنا ميكن فهم ذلك الشلل الكبري الذي مييز تسيري الدولة
منذ سنوات ،إنه ال يعود إىل تحييد بوتفليقة للجيش بقدر ما
يعود إىل تعدد مراكز صنع القرار خارج املؤسسات الرسمية
للدولة (الرئاسة ،والحكومة).
•بينت لنا تجربة البناء الدولتي يف الجزائر أ ّن الجيش ال يبني
دولة ،وتحدي ًدا ال يبني دولة مؤسسات وقانون ،بل يقوم ببناء
هرياركية إدارية ميارس بها السلطة عىل املجتمع .والنتيجة
هي خصخصة السلطة ،ورهن الدولة ملصلحة األوليغارشية
املتحالفة مع الكمربادورية العاملية ،وإفراغ الدولة من دالالتها
القانونية واألخالقية ،بصفتها فضاء تحل فيه إشكالية السلطة
بطريقة سلمية.
47 Benchikh.
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تثبيط مجتمع ُمعبّأ :أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة
السياسية
De-mobilizing a Mobilized Society: The Effect of the Palestinian
Authority on Political Engagement

ً
ومثبطــا ،علــى الرغم مــن ارتفاع مســتويات
يجــد المجتمــع الفلســطيني نفســه مســتقط ًبا
التعبئــة الجماهيريــة فــي الماضــي .وباتــت الســلطة الفلســطينية اليــوم تمســك بمقاليد
طابعا اســتبداد ًيا متنام ًيا .لكن هذه الســلطة ال تبســط سيطرتها الكاملة
الحكم وتكتســب
ً
تبعــا إلعالن المبــادئ حول ترتيبــات الحكم الذاتي
ســيطرتها
درجة
تتفــاوت
علــى أراضيهــا؛ إذ
ً
االنتقالي (اتفاقية أوسلو) .ويسمح لنا هذا التفاوت في السيطرة بعزل أثر الطابع االستبدادي
للســلطة الفلســطينية في أشــكال التعبئة والديناميات االجتماعية .وباســتخدام مجموعة
أوليــة مــن البيانــات وتقييم كيفي للتطور التاريخي للســلطة الفلســطينية ،نجد أن التعبئة
تراجعت على نحو منتظم في األماكن التي تحظى الســلطة فيها بســيطرة مباشــرة .ومن
المفاجــئ أن التعبئــة السياســية أوســع انتشــا ًرا فــي المناطــق الخاضعــة لالحتــال المباشــر.
وتشير النتائج إلى أن للسلطة الفلسطينية دورًا مباش ًرا في هذه الدينامية ،عبر آليات االحتواء
والقمع؛ إذ أدت إستراتيجيات القمع إلى تراجع القدرة على الحشد والتعبئة.
كلمات مفتاحية :السلطة الفلسطينية ،التعبئة االجتماعية ،إسرائيل.
Despite high levels of mass mobilization in the past, Palestinian society today
finds itself polarized and demobilized. The Palestinian Authority (PA) has gained
control as a governing apparatus and has become increasingly authoritarian
in nature. But the PA does not have complete control over the territories. This
variation in control allows isolation of the effect of the PA's authoritarian nature
on mobilization patterns and social dynamics. The study argues that mobilization
has systematically declined in places where the PA has more direct control.
Counter-intuitively, political mobilization today is more prevalent in areas under
direct Israeli occupation. Findings suggest the PA has a direct role in this dynamic,
using selective cooptation and repression. Overall, authoritarian strategies in the
Palestinian territories have led to decreased capacity for mobilization.
Keywords: Palestinian Authority, Social Mobilization, Israel.
*

باحثة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies
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دراسات
تثبيط مجتمع مُعبّأ :أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة السياسية

مقدمة
ف ّجر السكان الفلسطينيون يف أواخر مثانينيات القرن املايض سلسلة
احتجاجات ع ّمت الضفة الغربية وقطاع غزة ،احتجا ًجا عىل عرشين عا ًما
من االحتالل((( .ومتكّن الفلسطينيون من مواصلة معظم احتجاجاتهم
الواسعة والسلمية ،مستفيدين من القدرات التنظيمية ملؤسسات
املجتمع املدين الفلسطيني ،عىل الرغم من السيطرة العسكرية املطلقة
عىل تلك األرايض والثمن الباهظ لتلك االحتجاجات((( .لكن الظروف يف
األرايض الفلسطينية اليوم هي عىل العكس من ذلك؛ إذ ال يزال االحتالل
العسكري قامئًا ،بينام تسيطر السلطة الفلسطينية ،وهي الجهاز الوطني
الحاكم ،عىل بعض املناطق سيطرة مبارشة ،مع أن الصعوبات ال تزال
قامئة؛ نظ ًرا إىل توقف املفاوضات املتعلقة بإقامة الدولة إىل أجل غري
مسمى .وعىل الرغم من أن ظروف حياة الفلسطينيني اليومية ال تزال
نفسها إىل هذا الحد أو ذاك ،فإنه مل يعد مبقدورهم تنظيم أنفسهم
عىل نحو ف ّعال كام يف املايض .فإذا اعتربنا أنهم تعبوا ،فهل ميكن
اعتبار التعب الفردي مسؤولً عن تثبيط همة شعب كانت مشاركته
السياسية يف يوم من األيام كبرية ولديه مجتمع مدين قوي وقدرات
عالية عىل الفعل الجامعي؟
يعيش  90يف املئة من السكان الفلسطينيني اليوم يف مناطق سيطرة
السلطة الفلسطينية ،ويتمتعون كام يفرتض بدرجة عالية من تقرير
قليل وطأة االحتالل العسكري
املصري والحرية ،و ُرفعت عنهم ً
املبارش((( .وتوسعت السلطة الفلسطينية لتصبح أشد استبدا ًدا
وقم ًعا عىل نحو متزايد ،وبات العزوف عن املشاركة شائ ًعا عىل
نطاق واسع ،كام يتضح من ضعف تعبئة منظامت املجتمع املدين
وتراجع كفاءتها((( .ولذلك يطرح السؤال التايل نفسه :ما أثر السلطة
الفلسطينية يف املشاركة والتعبئة السياسية؟
تق ّدم لنا األدبيات التي تبحث يف العوامل املحددة لنجاح الحركات
فهم معي ًنا لرشوط التعبئة السياسية
االجتامعية واملجتمع املدين ً
مثلّ ،بي بعض األبحاث كيف ميتلك املجتمع املدين الذي
القويةً .
ٍ
يبني لنفسه "رأس مال اجتامعيًا" تأث ًريا شدي ًدا يف مخرجات الحكم
 1اندلعت االحتجاجات إثر اشتباكات مع الجيش اإلرسائييل ،ومل تتقدم املنظامت
السياسية إال الحقًا لتنظيم هذه االحتجاجات والعمل بصفة مشرتكة.
2 Wendy Pearlman, "Precluding Nonviolence, Propelling Violence:
The Effect of Internal Fragmentation on Movement Protest," Studies in
Comparative International Development, vol. 47, no. 1 (2012), pp. 23-46
3 International Crisis Group (ICG), "Squaring the Circle: Palestinian
Security Reform under Occupation," Middle East Report, no. 98 (September
7, 2010).
4 Steven Levitsky & Lucan Way, Competitive Authoritarianism: Hybrid
Regimes after the Cold War (New York: Cambridge University Press, 2010).
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الرشيد ،عىل صورة كفاءة مؤسسية((( .كام اعتُربت "بنية" الفرص/
املعوقات السياسية ،وأشكال التنظيم املتاحة للمواطنني ،والعمليات
التي "تصوغ" القضايا (وتحيل الفرصة إىل فعل) ،جميعها عوامل
حاسمة يف نجاح الحركات االجتامعية((( .وتربز املجتمعات والشبكات
االجتامعية القوية تحدي ًدا بوصفها عىل صلة بقرار الفرد باملشاركة،
قليل من األبحاث
وتؤثر الحقًا يف نجاح الحركة كلها .ب ْيد أن ً
والدراسات األكادميية تركّز عىل تراجع العمل الجامعي للحركات
االجتامعية .تساعدنا حالة األرايض الفلسطينية ،التي ُوجدت فيها
ذات يوم مؤسسات ومجتمعات قوية جعلت العمل الجامعي ممك ًنا
وفعال ،يف إلقاء نظرة عىل هذه الدينامية البديلة .ونحن نعتقد
ً
أن حالة السلطة الفلسطينية تساعدنا يف تسليط الضوء عىل بعض
الرشوط العامة التي ميكن أن تتدهور يف ظلها املشاركة /التعبئة
السياسية .وتفحص هذه الدراسة كذلك الديناميات عىل املستوى
بدل من بحث "تكلفة املشاركة" عىل املستوى الفردي،
االجتامعيً ،
يفس عىل نحو أفضل أمناط التعبئة السياسية.
وهذا ّ
تق ّيم هذه الدراسة األثر املستقل للسلطة الفلسطينية يف التعبئة
السياسية؛ إذ نتج من االتفاقية الفلسطينية  -اإلرسائيلية الثانية ،التي
ُوقّعت عام  ،1995مستويات مختلفة من سيطرة السلطة الفلسطينية
عىل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة .ومل يكن للقرارات الخاصة
بحدود سيطرة السلطة عالقة بالسكان الفلسطينيني أنفسهم ،بل بكثافة
املستوطنات اإلرسائيلية يف كل منطقة .وقد استُخدم هذا املتغري لتقييم
وستبي الدراسة أن درجة
العالقة السببية للسلطة الفلسطينية ذاتها.
ّ
املظامل الناجمة عن التحريض اإلرسائييل مل تتغري بني منطقة وأخرى،
توصلت الدراسة إىل أن التعبئة
وميكن إذًا اعتبارها ثابتًا .باختصارّ ،
السياسية قد تراجعت عىل نحو منتظم يف األماكن التي تحظى فيها
السلطة الفلسطينية بسيطرة مبارشة أقوى .وتوجد التعبئة السياسية
عىل نحو أوسع فعليًا يف املناطق الخاضعة لالحتالل اإلرسائييل املبارش،
عىل الرغم من أن مناطق الضفة الغربية الثالث جميعها تتعرض للقمع
وتبي هذه النتيجة أن للسلطة الفلسطينية ،يف الواقع ،دو ًرا
اإلرسائييلّ .
يف تراجع مستوى التعبئة واملشاركة السياسية.
وملعرفة كيف مارست السلطة الفلسطينية هذا التأثري ،تحلل الدراسة
وتبي النتائج أن النظام،
تطورها مع الزمن مستخدم ًة بيانات كيفيةّ .
بعد نشوء السلطة الفلسطينية مبارشة ،ط ّور شبكات من الزبائنية
5 Amaney Jamal, Barriers to Democracy: The Other Side of Social Capital
in Palestine and the Arab World (Princeton, NJ: Princeton University Press,
2007).
6 Doug McAdam et al. (eds.), Comparative Perspectives on Social
Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural
Framings (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
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يف سبيل "ربط" رشائح السكان املختلفة بها؛ عىل نحو أدى إىل نشوء
استقطاب داخل املجتمع ال يزال قامئًا حتى اليوم .ب ْيد أن نجاح هذه
اإلسرتاتيجية كان محدو ًدا بسبب استمرار الدعم الخارجي عىل نحو
مرشوط .وأدى اإلحباط ،مرة أخرى ،إىل اندالع انتفاضة ثانية ،إىل
جانب معارضة حكم السلطة الفلسطينية .وانتقل النظام يف السنوات
األخرية إىل الرتكيز عىل قدرته القمعية ،واعتمد أكرث فأكرث عىل القمع
ليسيطر عىل التعبئة السياسية يف أنحاء املناطق الواقعة تحت
السلطة .وأدت هذه اإلسرتاتيجية القمعية إىل استقطاب الجامعات
السياسية وترشذمها إىل درجة أكرب حتى مام كانت عليه من قبل.
ونتج من تلك اإلسرتاتيجيات االستبدادية للسلطة الفلسطينية بصورة
عامة تراجع يف مستوى التعبئة السياسية يف سائر مناطقها.

ً
أوال :األدبيات التحفيزية
إن التعبئة السياسية غري املرتبطة بنظام استبدادي تع ّرض للخطر
قدرات النظام عىل السيطرة يف املستقبل .ولقد أظهرت األدبيات ،يف
الحقيقة ،أن التعبئة السياسية الجامهريية هي اآللية الرئيسة لتحقيق
الدميقراطية املفروضة ذات ًيا((( .لذلك تنشأ لدى األنظمة االستبدادية
حاجة مل ّحة إىل السيطرة عىل أي شكل مهم من التعبئة السياسية
أو قمعها((( .ومام ال شك فيه ،أن مستوى االستبداد يختلف بني نظام
استبدادي وآخر ،إال أن اإلسرتاتيجيات تبقى نفسها متا ًما ،فاألنظمة
االستبدادية جمي ًعا تستخدم مزي ًجا من االحتواء والتطويع بالقوة
لتحقيق أهدافها .ولعل األنظمة األقل استبدادي ًة تلجأ إىل االحتواء
أكرث من القمع ،وذلك عرب أحزاب حاكمة كبرية وشبكات زبائنية
موسعة((( .أما األنظمة األكرث استبدادية ،فال يتوافر لديها هذا النوع
 7يجرب تهديد التعبئة الجامهريية القادة عىل التزام "املساومة الدميقراطية" ،أي قدرة
مقيدة عىل التعبئة ،ما يعني فرصة أكرب للنظام ليتطور إىل شكل استبدادي .لالطالع أكرث انظر:
James D. Fearon, "Self-Enforcing Democracy," The Quarterly Journal
& of Economics, vol. 126, no. 4 (2011), pp. 1661-1708; Susan D. Hyde
Nikolay Marinov, "Information and Self-Enforcing Democracy: The Role
of International Election Observation," International Organization, vol. 68,
no. 2 (2014), pp. 329-359.
8 Gary King, Jennifer Pan & Margaret Roberts, "How Censorship in
"China Allows Government Criticism but Silences Collective Expression,
American Political Science Review, vol. 107, no. 2 (2013), pp. 326-343.
مثل األعامل املتعلقة بأحجام التحالفات الفائزة يف األنظمة االستبدادية ،مثل:
 9انظر ً
Mark Peceny & Christopher K. Butler, "The Conflict Behavior of
Authoritarian Regimes," International Politics, vol. 41, no. 4 (2004), pp. 565581; Natasha Ezrow & Erica Frantz, "State Institutions and the Survival of
;Dictatorships," Journal of International Affairs, vol. 65, no. 1 (2011), pp. 1-13
Jeffrey Pickering & Emizet F. Kisangani, "Diversionary Despots? Comparing
"Autocracies' Propensities to Use and to Benefit from Military Force,
American Journal of Political Science, vol. 54, no. 2 (2010), pp. 477-493.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

من املؤسسات ،لذلك تعتمد بصورة متزايدة عىل قدراتها القمعية
لكبح التعبئة واملشاركة( .((1ويبقى الهدف إما الحد من املظامل عرب
احتواء املواطنني ،وإما العمل عىل ألّ تتم ترجمة هذه املظامل إىل فعل
مبارش أو تعبئة.
وتفرتض األنظمة االستبدادية يف معظم الحاالت أن األمثان التي
قد يتح ّملها الفرد (مثل التهديد بالقمع و /أو الحرمان من منافع
الزبائنية) كافية للحد من املظامل التي تقود إىل التعبئة السياسية.
فعىل سبيل املثال ،تناقش أماين جامل كيف أصبحت منظامت
املجتمع املدين مؤيد ًة النظام االستبدادي نتيج ًة ملنافع الزبائنية،
التي تأخذ شكل متويل مبارش ملنظامت بعينها( .((1ويف غري هذه
الحاالت ،فإن قصور الحركات االجتامعية والفعل الجامعي يُنسب،
بصورة أع ّم ،إىل رشوط القمع الشديد( .((1ولكن إذا كانت هذه
الدينامية حقيقة ،فذلك يعني أن التعبئة السياسية الواسعة وغري
املرتبطة بالنظام ستحدث يف الحاالت التي تح ّد فيها الصدمات
الخارجية من قدرات الدولة عىل القمع ،أو تتغري الرشوط البنيوية
بحيث تضعف قدرة الدولة عىل االحتواء .ويف حني أن ذلك قد
يكون حقيقيًا إىل درجة معينة ،فإن التفسريات التي تركّز عىل
األمثان املبارشة للتعبئة ال ميكنها أن تفرس ،عىل نحو ٍ
واف ،بعض
الحاالت الجزئية؛ فهي ال توضح ،عىل سبيل املثال ،الرشوط التي
تجعل التعبئة ممكن ًة عىل الرغم من مثنها املبارش ،مثل االنتفاضات
الفلسطينية والثورات العربية يف عام .2011
إن ما يجعل هذه التفسريات قارص ًة هو أنها تعتمد عىل األمثان
املبارشة وحدها ،أي عىل مستوى الفرد .ب ْيد أن التجربة التاريخية
تبي أن القمع واالحتواء ال ميكنهام السيطرة عىل التعبئة السياسية
ّ
باملطلق ،كام أن أثر اإلسرتاتيجيات املبارشة غري واضح بالرضورة؛ إذ
أظهر بعض الدراسات أن القمع ،عىل سبيل املثال ،قد يؤدي إىل نتائج
عكسية ومن ث ّم يزيد مستوى التعبئة السياسية( .((1كام أن مفاعيل
10 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective," Comparative Politics, vol. 36,
no. 2 (2004), pp. 139-157.
11 Jamal.
12 Ted Robert Gurr, Why Men Rebel (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1970); Charles Tilly, From Mobilization to Revolution (Reading, MA:
Addison-Wesley Pub., 1978).
 13يفرتض بعض الباحثني أن القمع يدفع املساملني إىل التمرد املفتوح ويجعل العصيان
مثل:
السبيل الوحيدة املمكنة .انظر ً
Elisabeth Jean Wood, Insurgent Collective Action and Civil War in El
Salvador (New York, NY: Cambridge University Press, 2003); Ted Robert
Gurr & Raymond Duvall, "Civil Conflict in the 1960s: A Reciprocal
"Theoretical System with Parameter Estimates, comparative political studies,
Comparative Political Studies, vol. 6, no. 2 (1973), pp. 135-169.
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القمع مرشوطة بتوافر رشوط مسبقة يف الحركة ذاتها( .((1عالوة عىل
ذلك ،فإن وجود املظامل ال يفرس ،بالرضورة ،ضمن أي رشوط سوف
تحدث التعبئة .وفوق ذلك ،فإن املظامل موجودة يف كل مكان ،لكنها
ليست أسبابًا كافية للتنظيم السيايس .وما يغيب عن هذه التفسريات
هو معرفة كيف تسيطر األنظمة عىل التعبئة السياسية أو تح ّد منها،
أساسا بتغيري التفاعالت عىل
ليس بفرض تكلفة عىل األفراد فقط ،بل ً
املستوى االجتامعي.
فهم معي ًنا آلليات التعبئة
وتق ّدم أدبيات الحركات االجتامعية ً
السياسية الناجحة عىل املستوى االجتامعي .وأشار بعض الباحثني
عامل مساع ًدا
إىل املجتمعات والشبكات االجتامعية القوية بوصفها ً
يف نجاح أي حركة ،ويف التغلب عىل مشكلة العمل الجامعي.
إن العقوبات املجتمعية ،وهي الطريقة التي تط ّبق من خاللها
املجتمعات قيمها وتفرض التبعات اإليجابية والسلبية ،تدفع
األفراد إىل التعاون يف سبيل هدف أسمى( .((1ويف املقابل ،تصبح
هذه العقوبات غري ذات صدقية من وجهة نظر املجتمع بصورة
عامة ،حني تضعف الروابط االجتامعية ،وتتعرض املجتمعات ملزيد
من االستقطاب.
لقد كان واض ًحا يف السابق أثر السياسات االستبدادية يف الروابط
االجتامعية ،وال سيام يف املجتمع املدين .وتذهب جامل ،عىل سبيل
تفس غياب رأس املال االجتامعي
املثال ،إىل أن رشوط االستبداد ّ
يف بعض الحاالت ،ومتارس دو ًرا يف تحويله إىل مرآة تعكس الطابع
االستبدادي للدولة( .((1وهــذا الضعف يف الرتابط االجتامعي
يبي سيدين تارو أن االنقسامات
يرتك أثره يف التعبئة أيضً ا ،إذ ّ
يف املجتمع تع ّد سببًا يف تراجع التعبئة يف الحركات االحتجاجية
الدورية ،لكنه يستخدم ذلك يف تفسري الرتاجع يف الفرتة الواحدة،
وال يأخذ يف االعتبار أثر هذه االنقسامات يف التنظيم السيايس يف
املدى البعيد( .((1وأعتقد أن اإلسرتاتيجيات االستبدادية قد تزيد
فعل بطريقة تؤثر يف املجتمع خارج حدود فرتة زمنية
االستقطاب ً
واحدة ،واإلسرتاتيجيات التي تغذّي االستقطاب ميكن أن تضعف
فاعلية التعبئة مع مرور الزمن.
14 Theodore McLauchlin & Wendy Pearlman, "Out-Group Conflict,
In-Group Unity? Exploring the Effect of Repression on Intramovement
Cooperation," Journal of Conflict Resolution, vol. 56, no. 1 (2011), pp. 41-66.
"15 Michael Taylor, "Rationality and Revolutionary Collective Action,
in: Michael Taylor, Rationality and Revolution (Cambridge: Cambridge
University Press, 1988), pp. 63-91.
16 Jamal.
17 Sidney Tarrow, Power in Movement: Social Movements and Contentious
Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pp. 141-161.

لذلك ،عندما نريد معرفة ملاذا تحدث التعبئة السياسية يف رشوط
بعينها دون غريها ،من املهم أن نعالج اإلسرتاتيجيات االستبدادية
أثناء اشتغالها ،إضافة إىل أثرها يف الديناميات عىل املدى البعيد
وعىل املستوى االجتامعي .وقد أثبت الرتابط االجتامعي أنه عامل
محدد مهم ،وبإدراج التغيريات فيه عىل املدى البعيد ،يف وسعنا وضع
نظريات منهجية تجمع بني املتغريات الهيكلية والكلية (مثل الرتابط
االجتامعي البعيد املدى) وعملية صنع القرار عىل املستوى الجزيئ.
وسيتعرض هذا املرشوع إلحدى النظريات التي تفرس ديناميات
التعبئة السياسية يف رشوط االستبداد.

ثان ًيا :اإلطار النظري والفرضيات
وجدت أدبيات سابقة أن املجتمعات القوية تس ّهل املشاركة
والتعبئة من خالل استخدام "العقوبات االجتامعية" .وت ُع ّرف
العقوبات االجتامعية بأنها طريقة ت ُفرض من خاللها مسلكيات
خاصة عرب تعزيزات إيجابية وسلبية( .((1إن أثر املجتمع يف قرارات
األفراد يف دعم التعبئة ،وليس االكتفاء باالنتفاع من دون مثن ،أث ٌر
حاسم ،وال سيام يف ظل ظروف عالية املخاطر .وتلحظ دراسات
سابقة عن األرايض الفلسطينية أثر الشبكات االجتامعية يف نجاح
التالحم يف االنتفاضة األوىل( .((1كام أن االنتفاضة الثانية التي
كانت أكرث تشتتًا وأعىل تكلفة بكثري تُعزى إىل ضعف التالحم لدى
الشعب الفلسطيني(.((2
لذلك من املنطقي االفرتاض أن النظام عندما ميارس دو ًرا معوقًا لتالحم
املجتمع ولقوة تلك الشبكات االجتامعية ،تضعف قدرة املجتمعات
عىل أداء هذه الوظائف إىل درجة كبرية .وميثّل االستقطاب ،أو توسيع
الهوة بني "معسكرين" يف املجتمع ،سب ًبا من أسباب إعاقة التالحم
االجتامعي؛ إذ يبتعد هذان املعسكران عن بعضهام من حيث
األفضليات واملسلكيات ،ويف حالتنا الخاصة ،يشمل ذلك أفضليات
ومسلكيات ترتبط مبرشوع التحرر الوطني الفلسطيني .وبصورة
عامة ،حينام يزداد االستقطاب يف املجتمع ،يف وسعنا أن نتوقع أن
القدرة عىل التعبئة الفعالة ستبدأ يف التاليش .ولهذا فإننا نتوقع
الفرضيات التالية.
18 Taylor; Sarah Elizabeth Parkinson, "Organizing Rebellion: Rethinking
High-Risk Mobilization and Social Networks in War," American Political
Science Review, vol. 107, no. 3 (2013), pp. 418-432.
19 Wendy Pearlman, Fragmentation and Violence: Internal Influences
on Tactics in the Case of the Palestinian National Movement, 1918-2006
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007).
"20 Pearlman, "Precluding Nonviolence.
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 .1الفرضية األولى :مع زيادة االستقطاب
في المجتمع ،تتراجع التعبئة السياسية
يحدث الرتاجع؛ ألن املصلحة العامة ألعضاء مجتمع متالحم ،يتمتع
بشبكات اجتامعية قوية ،ميكن متييزها بسهولة أكرب ،وعندما يعترب
العمل رضوريًــا يتم تعبئة الناس .أما إذا كان املجتمع ضعيف
التالحم بشبكات اجتامعية ضعيفة ،فعىل الرغم من أن األفراد قد
ينحدرون من الجامعة نفسها ويعيشون يف ظل ظروف متشابهة،
فإن مصالحهم قد ال تكون واضحة .وإذا وجدت رشيحة من السكان
تصب يف مصالحها ،فمن غري الواضح إ ْن كانت األغلبية
أن التعبئة ّ
الرضورية تقتسم هذا الشعور .عالوة عىل ذلك ،فإن ال ُبنى االجتامعية
الرضورية لـ "معاقبة" األفراد عىل عدم التحرك غري متاحة يف مجتمع
مستقطب ،واألهم أن العقوبات الفعالة يجب أن تتضمن التهديد
منقسم بشأن
بفرض العقوبة من املجتمع كله .فإذا كان املجتمع
ً
رضورة التعبئة ،فلن تكون العقوبات تهدي ًدا ج ّديًا .لذلك ،يف حال
القيام مبحاولة التعبئة حول مصلحة مشرتكة ،فإن مشكلة املنتفعني
املجانيني ستحدث.

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ريفي .واملنطقة (ج) هي خليط بني األرياف واملدن .من جهة أخرى،
فإن القمع والتدخل اإلرسائيل َّيني يلحقان املناطق الثالث ،أي إن
الحافز عىل التعبئة لجهة املظامل من االحتالل موجود يف املناطق
الفلسطينية كافة( .((2لذلك إذا مل يكن للنظام أي تأثري ،فإن مستوى
التعبئة "الذي يحدث بشكل طبيعي" يف املنطقة (أ) سيكون أعىل
من املنطقتني (ب) و(ج)؛ وذلك ببساطة نتيجة لكثافة السكان فيها
والقدرة األكرب عىل التنظيم .أما إذا كان للنظام أثر ،فإن الفروق التي
تحدث بصفة طبيعية يفرتض أن تختفي بسبب إعاقة التعبئة يف
مناطق دون أخرى.
وال يستطيع النظام ،يف املناطق الواقعة تحت السيطرة املبارشة
للسلطة الفلسطينية ،احتواء السكان فحسب عرب تقديم الخدمات
والوظائف ،بل أيضً ا عرب قمع أي معارضة بسهولة ،لذلك نجد السكان
هنا أشد استقطابًا؛ جزء يؤيد السلطة الفلسطينية حقًا نتيجة لرعايتها،
وجزء آخر يكبت أفضلياته الحقيقية خوفًا من خسارة الرعاية ،وجزء
ثالث يعارض النظام لكنه ال يستطيع القيام بالتنظيم بفاعلية ألن
اآلخرين لن ينضموا إليه أو خوفًا من قمع السلطة .من املفرتض أن
يكون مستوى التعبئة "التي تحدث بشكل طبيعي" أعىل يف املنطقة
(أ) بالتحديد بسبب عدد السكان الكبري يف مساحة صغرية وارتفاع
مستوى االستفزازات اإلرسائيلية .ولكن إذا كان للسلطة الفلسطينية
أثر معوق يف التعبئة ،نفرتض الفرضية الثانية.

 .2الفرضية الثانية

لكن يف حالة املناطق الفلسطينية ،مل يكن للنظام األثر نفسه فيها
جميعها .فالسلطة الفلسطينية مل تكن تشمل سوى رشائح معينة
من الضفة الغربية ،ما يعني أن أي أثر حاسم للنظام مل يشمل
جميع السكان( .((2تقع املنطقة (أ) تحت السيطرة املبارشة للسلطة
الفلسطينية حيث يعيش معظم السكان الفلسطينيني ،وشهدت هذه
املنطقة بالتحديد الجزء األكرب من التعبئة إبّان االنتفاضتني األوىل
والثانية ،ألن معظم مراكز املدن تقع فيها .أما املنطقة (ب) فمعظمها
 21تحظى السلطة الفلسطينية بسيطرة كاملة عىل املنطقة (أ) التي تشكل  3يف املئة
من األرايض الفلسطينية و 60يف املئة من السكان ،وبسيطرة مشرتكة عىل املنطقة (ب) التي
تشكل  25-23يف املئة من األرايض الفلسطينية و 30يف املئة من السكان ،وال تحظى بأي
سلطة عىل املنطقة (ج) التي تشكل  74-72يف املئة من املناطق الفلسطينية و 15-10يف
املئة من السكان.

.أاملنطقة (أ) الخاضعة لسيطرة النظام املبارشة ستشهد إعاقة
للتعبئة رغم ارتفاع عدد السكان وقدرتهم عىل التعبئة.
ويف مناطق السيطرة املشرتكة (أي املنطقة ب) ،هناك استقاللية أكرب
عن السلطة الفلسطينية ،وليست هي الجهة الوحيدة التي يعمل
لديها السكان الفلسطينيون .وبسبب عدم رغبة إرسائيل يف السامح
لقوى السلطة الفلسطينية بالعمل ،فإن السكان الذين يقطنون
مناطق السيطرة املشرتكة ال يتعرضون لقمع دائم ومتسق من
السلطة الفلسطينية .إذًا ،مثة قدر أقل من إخفاء األفضليات ،وللنظام
أثر استقطايب أضعف يف هذه املنطقة من املنطقة (أ) .ب ْيد أن هذه
املناطق تفتقر إىل الكثافة السكانية ،أي إن القدرة عىل التنظيم فيها
أضعف عمو ًما .فأثناء االنتفاضتني األوىل والثانية عىل سبيل املثال،
كانت هذه املناطق أضعف تعبئة ،بسبب قلة عدد السكان وضعف
أصل عىل التنظيم .لكن اليوم ،إذا كان للسلطة الفلسطينية
القدرة ً
تأثري يف التعبئة ،فيفرتض الفرضية التالية.
"22 International Crisis Group (ICG), "Squaring the Circle.
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.باملنطقة (ب) الخاضعة لسيطرة مشرتكة تتميز مبستويات
تعبئة أعىل من تلك "التي تحدث بشكل طبيعي"
وأخ ًريا ،يف املناطق التي ال وجود فيها للسلطة الفلسطينية ،أي املنطقة
(ج) والقدس ،فإن تأثري السلطة يف استقطاب املجتمع أضعف بكثري.
وال يعني ذلك أنه ليس هناك مجموعات سياسية موالية للسلطة
الفلسطينية تعمل يف املنطقة (ج) ،بل يعني أن ليس هناك أثر
يذكر للسلطة يف تالحم املجتمع فيها ،ألن سكانها الفلسطينيني شبه
معزولني عن املؤسسات الفلسطينية يف حياتهم اليومية .ويواجه
جميع سكان املنطقة (ج) الرشوط نفسها الناتجة من االحتالل
اإلرسائييل ،لكنهم أقل انقسا ًما بشأن ر ّدهم عليها ،نظ ًرا إىل غياب
األثر املثبّط لزبائنية السلطة الفلسطينية أو قمعها .أما بالنسبة إىل
خصائص هذه املنطقة ،فإن عدد الفلسطينيني فيها أقل من املنطقتني
السابقتني ( 15-10يف املئة فقط من السكان الفلسطينيني) ،وهي
ذات تركيبة مختلطة بني الريف واملدينة .ويتعرض الفلسطينيون فيها
للقدر نفسه من املداهامت والتدابري القمعية كام يف املناطق األخرى
عمو ًما .فإذا مل يكن للسلطة الفلسطينية أي أثر يف قدرات التعبئة،
فيمكن أن نتوقع أن التعبئة "التي تحدث بشكل طبيعي" ستكون
ضعيفة يف هذه املنطقة .والسبب ببساطة هو قلة عدد الفلسطينيني
فيها ،إضافة إىل كونهم معزولني عن املؤسسات الفلسطينية (أي قدرة
تنظيمية أضعف) .ومن جانب آخر ،ميكننا أن نتوقع أن السلطة
الفلسطينية إذا كان لها تأثري يف املناطق األخرى ،أي املنطقتني (أ)
و(ب) ،نفرتض الفرضية التالية.
.جاملنطقة (ج) ،غري الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ،تتميز
مبستويات تعبئة أعىل من تلك "التي تحدث بشكل طبيعي"
باختصار ،إذا كان للسلطة الفلسطينية تأثري ،فإن املناطق التي نتوقع
أن تكون التعبئة فيها أضعف نتيجة قلة عدد السكان وضعف القدرة
التنظيمية ،أي املنطقتني (ب) و(ج) ،ستشهد مستويات أعىل من
التعبئة عىل الرغم من ذلك .وترى هذه الدراسة أن ذلك يأيت تحدي ًدا
نتيجة تأثري السلطة الفلسطينية التي خلقت االستقطاب وأضعفت
الفعل الجامعي يف املجتمع الفلسطيني الخاضع لسيطرتها املبارشة.

ً
ثالثا :تصميم البحث
لتقييم التعبئة السياسية مع مرور الزمن ،تقتفي هذه الدراسة أثر
التغري يف هذا املتغري باالستعانة بسجالت تاريخية وأعامل سابقة
غطّت فرتات مختلفة من التاريخ الفلسطيني .وتقيم الدراسة
تحدي ًدا التعبئة السياسية يف ثالث فرتات زمنية مختلفة :قبل نشوء
السلطة الفلسطينية (بد ًءا من االنتفاضة األوىل) ،ويف مستهل النزاع
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بعد تأسيس السلطة الفلسطينية (االنتفاضة الثانية) ،وأخ ًريا يف الفرتة
الراهنة .وقد اختريت هذه الفرتات إلبراز دور السلطة الفلسطينية
بالتحديد عرب الرتكيز عىل تغري مستويات سيطرتها مع الزمن .ومن
املهم ج ًدا تقييم هذه الفرتات جميعها بغية إثبات أن الفروق
التي نراها اليوم بني املناطق ترتبط يف الحقيقة بنشوء السلطة
أصل .وهي متثل أيضً ا
الفلسطينية ،وليست خصائص موجودة فيها ً
الطريقة األشد فاعلية لتقييم اآلليات املحتملة التي من خاللها ميكن
إحداث التغيريات .ولتحقيق إمكانية املقارنة بني الحاالت املدروسة
زمن ًيا ،إضافة إىل إجراء التغيري عىل مستوى التعبئة السياسية باعتباره
مستقل ،تعتمد الدراسة عىل التغري الداخيل الذي توفره هذه
ً
متغ ًريا
الحالة من أجل رصد التعبئة السياسية مع الزمن يف املناطق الثالث:
(أ) و(ب) و(ج).
قبل قيام السلطة الفلسطينية ،كانت املناطق الثالث جميعها
تحت االحتالل اإلرسائييل ،وكان الفلسطينيون فيها يتعرضون لقيود
متشابهة عىل حرية الحركة .وشهد بعض املناطق ،وأكرثها ريفية،
معوقات أكرب أمام العمل الجامعي ،بسبب قلة عدد السكان وضعف
حضور املجتمع املدين( .((2ولكن باستثناء الفروق الطبيعية املنشأ
املتعلقة بعدد السكان والبعد عن مراكز املدن ،كانت يف املناطق
الثالث جميعها نقاط انطالق غري ملحوظة( .((2وميكن اعتبار أثر
السياسات اإلرسائيلية اليوم "ثابتًا" يف املناطق الثالث ،ألنها جمي ًعا
تعرضت ملستويات متشابهة من القمع والتدخل اإلرسائيليَّني ،واألهم
مثل :يتعرض فلسطينيو املنطقتني (ب)
املستوى نفسه من املظلوميةً .
و(ج) لحملة مصادرة أر ٍ
اض أشد عدوانية ،بينام يواجه فلسطينيو
املنطقة (أ) تراج ًعا يف مستويات املعيشة نتيجة تضييق الخناق
عليهم من جانب االحتالل .وغال ًبا ما يجد فلسطينيو املدن أنفسهم
ضمن حدود ضيقة نتيجة مامرسات االحتالل( ،((2عىل الرغم من
أنهم يحظون بوصول أكرب إىل التعليم ،ما يخلق لديهم تطلعات أكرب
نحو املستقبل .ورمبا ال تتعرض منازلهم للخطر مبارشة أو بالوترية
نفسها ،إال أن سبل عيشهم ونجاحهم يف املستقبل هي بال شك ضمن
دائرة الخطر .وقد ذكر  25.4يف املئة من الفلسطينيني يف استطالع
للرأي أُجري مؤخ ًرا أن انتشار البطالة والفقر من أشد األخطار التي
تواجه املجتمع الفلسطيني ،وتأيت هذه األسباب مبارشة بعد مصادرة
23 Amal Jamal, The Palestinian National Movement: Politics of Contention,
1967-2005 (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2005), pp. 73-102.
 24أقــول "نقاط انطالق غري ملحوظة" بسبب سكان هذه املناطق واملتغريات يف
الرتكيبة السكانية  ...إلخ .وعىل الرغم من أن لهذه املناطق نقاط انطالقٍ غري ملحوظة
فقد تطورت تطو ًرا متباي ًنا ،وميكننا تأكيد أن سبب تطورها املتباين هو التغريات بعد قيام
السلطة الفلسطينية.
 25للمزيد حول التفسري الكالسييك "للحرمان النسبي" ودوره يف تزايد املظامل ،انظر.Gurr :
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األرايض واالحتالل اللذين ذكر  29.7يف املئة من الفلسطينيني أنهام
تهديد مبارش(.((2

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

التقييم أكرث فائدة .فإذا كانت التعبئة السياسية واحدة يف املناطق
املختلفة أثناء هذه الفرتة ،رغم التباينات يف عدد السكان والقدرة
عىل التعبئة ،فإننا نكون قد أثبتنا الفرضية الثانية مبختلف عنارصها.

عالوة عىل ذلك ،وحتى لجهة القمع املحض ،أعلن مسؤولو السلطة
الفلسطينية أنه ،فعل ًيا" ،ال فرق" بني املناطق الثالث (أ) و(ب) و(ج)
بعد اآلن( .((2وتظهر البيانات أن املنطقة (أ) تتلقى  22يف املئة من
التعديات مع أنها ال متثّل سوى  3يف املئة من األرايض الفلسطينية،
ويفرتض أنها منطقة ذات استقالل ذايت وتخضع لسيطرة السلطة
الفلسطينية ،وليس هناك ما يربر التدخل اإلرسائييل .لذلك ميكن
اعتبار املظامل "واحــدة" عىل األقل من حيث الشدة ،إن مل يكن
لسبب محدد.

وباالستعانة بتقارير مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،وتقارير "حامية
املدنيني" األسبوعية ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،
إضاف ًة إىل شبكة القدس اإلخبارية (وهي شبكة أنباء فلسطينية)،
أنشأت الباحثة مجموعة بيانات خاصة بالتعبئة السياسية تشمل نوع
التعبئة ،وتاريخ حدوثها ومكانها (ريف ،مدينة ،مخيم الجئني)( ،((2كام
جمعت الباحثة بيانات عن كثافة املستوطنات حول كل حي /قرية،
وهل حدثت اقتحامات إرسائيلية يف زمن قريب من تاريخ التعبئة.

وميكن دراسة أشكال التعبئة السياسية مع الزمن يف تلك املناطق
أن تساعد يف تقييم إن كانت التعبئة السياسية قد تراجعت فعل ًيا
بعد قيام السلطة الفلسطينية (الفرضية الثانية – أ) .ولتحديد أسباب
هذا التوجه ،ستقيم الدراسة مستويات االستقطاب والرتابط يف تلك
املناطق يف املراحل الزمنية املختلفة املذكورة آنفًا .فاالستقطاب هو
وجود معسكرين متباعدين باستمرار يف املجتمع يختلفان عىل
األهداف واإلسرتاتيجيات التي يتعني استخدامها يف التعبئة .وتجعل
قابل للقياس من خالل التقييم الكيفي عرب
الدراسة هذا املفهوم ً
النظر إىل مستويات التنسيق بني مختلف الفصائل ،وبني املناطق
اإلدارية (أ ،ب ،ج) .وتستعني بتقارير من ناشطني لتقييم التغري يف
االستقطاب ،ومن ثم القدرة عىل التنسيق يف الفرتات الزمنية الثالث.

وتغطي مجموعة البيانات أربعة أنــواع من التعبئة السياسية:
املسريات ،واالعتصامات ،والصدامات ،واالحتجاجات النقابية .فإذا
ص ّحت توقعات هذه النظرية ،فسوف تتأثر القدرة التنظيمية ألي
فئة من فئات املجتمع .ومل يتم إهامل أي حادث حتى لو تح ّول إىل
شكل من أشكال التعبئة السياسية
تظل ً
عنف؛ ألن هذه األحداث ّ
حتى إن مل تكن سلمية .ومن جهة أخرى ،مل يتم إدراج أحداث
مهم من املشاركني (كالهجامت املفاجئة
العنف التي ال تتضمن عد ًدا ً
املعزولة عىل جنود أو مستوطنني مسلحني قام بها شخص واحد أو
شخصان) .وباستخدام هذه املجموعة من البيانات ،ميكن تحديد
أي من املناطق (أ) أو (ب) أو (ج) ت ُبدي مستويات مختلفة من
التعبئة السياسية.

لتقييم النتائج امللحوظة لهذه النظرية يف يومنا الحارض وتقديم
الدليل لدعم التقييم الكيفي ،تستعني الدراسة مبجموعة بيانات أولية
عن التعبئة يف الضفة الغربية ،تغطي الفرتة  ،2015-2007وتدرج كل
أشكال التعبئة منذ عام  2007وما بعده ،من أجل تفسري أثر السلطة
الفلسطينية يف التعبئة ،وتقوم يف غضون ذلك بتثبيت بعض الرشوط
الخارجية .فالسلطة الفلسطينية مل تكن قبل عام  2007قوية ،ومل
تكن كام هي عليه اليوم .وبعد عام  ،2007وبعد اإلصالحات الداخلية
لرئيس الوزراء سالم فياض ،عززت السلطة سيطرتها عىل املناطق
الفلسطينية بصفة أشد فاعلية ،ومل تعد تواجه تهديدات لوظائفها
اليومية حيال إرسائيل .لهذا فإن دراسة التعبئة بعد عام  2007تجعل

تنقسم األرايض الفلسطينية إىل محافظات ومناطق .واملحافظة هي
تقسيم إداري للسلطة الفلسطينية ال يتطابق مع "املناطق" املختلفة
التي ح ّددتها االتفاقيات املؤقتة .أما العدد اإلجاميل للمحافظات يف
الضفة الغربية فيبلغ إحدى عرشة محافظة (انظر الخريطة) .تتض ّمن
كل محافظة فلسطينية تقسيامت إدارية تقوم عىل أساس البلديات
والقرى ،والتي ترد يف البحث بصفتها "وحدات فرعية" .ومبا أ ّن كل
محافظة تشمل "املناطق" الثالث ،فمن الرضوري تقويم البيانات
املستقل "للمنطقة"،
ّ
عىل مستوى الوحدة الفرعية بغية تحليل التأثري
وهكذا ،تصبح وحدة التحليل "الوحدة الفرعية يف الشهر".

 26املركز الفلسطيني للبحوث السياسية واملسحية" ،نتائج استطالع الرأي العام رقم
( ،")59وحدة البحوث املسحية ،2016/3/21 ،شوهد يف  ،2018/12/3يف:
https://goo.gl/3Wf7Ya
 27هذا اقتباس مبارش عن مسؤول فلسطيني ،تكرر يف عدد من املقابالت التي أجرتها
الباحثة يف الفرتة أيار /مايو  - 2015أيار /مايو  .2016كانت القوات اإلرسائيلية تعمل غالبًا
حتى يف املناطق التي يفرتض أنها تحت السيطرة املبارشة للسلطة الفلسطينية ،ومن دون
تنسيق مسبق معها .للمزيد انظر يف:
"International Crisis Group (ICG), "Squaring the Circle.

عددي لتح ّركات
متغي
واملتغي األسايس التابع" ،الحدوث" ،هو
ّ
ّ
ّ
الحشد والتعبئة التي تحدث يف كل محافظة يف ذلك الشهر .أما
مستوى سيطرة السلطة الفلسطينية ضمن كل محافظة فهو متفاوت
ضمن كل محافظة .فعىل سبيل املثال ،هناك مناطق مح ّددة (أ)
 28للمزيد انظر :مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية
املحتلة ( ،)2015-2013تقارير مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( ،)2015-2013شبكة القدس
اإلخبارية ( ،)2015-2013والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للبيانات عىل مستوى القرى.

دراسات

51

تثبيط مجتمع مُعبّأ :أثر السلطة الفلسطينية في المشاركة السياسية

و(ب) و(ج) يف محافظة رام الله ،إذ تقع الوحدات الفرعية يف
واحدة من املناطق الثالث .يتيح هذا التباين بني الوحدات الفرعية
كل "منطقة" ،بغية
تحديد املتغريات املستقلّة الرئيسة التي توافق ّ
تقويم القيمة التنبئية املنفصلة للمناطق (أ) و(ب) و(ج) .إ ّن
متغي فئوي متيّزه ثالث
ّ
املتغي
املستقل الرئيس ،هي ّ
"املنطقة" ،وهي ّ
فئات مختلفة:
•إذا حدث يف املنطقة (أ).

•إذا حدث يف املنطقة (ب).
•إذا حدث يف املنطقة (ج).

خريطة محافظات الضفة الغربية

متغي مهم يجب إدراجه؛ ألن
عرشة بحسب أعداد املستوطنني) .وهذا ّ
تفس االحتامل الكبري الوارد لحدوث صدامات
التعبئة السياسية قد ّ
متغي
بني الفلسطينيني واملستوطنني اإلرسائيلينيً .
فضل عن ذلك ،يشري ّ
"االقتحام" إىل ما إذا كانت التوغالت اإلرسائيلية قد وقعت يف الوحدة
الفرعية يف ذلك الشهر (برمز  1إذا كان حدث ذلك ،و 0يف الحالة
املعاكسة) ،لتوضيح ردود الفعل املحتملة من ج ّراء األعامل القمعية.
متغي "القمع"
ملتغي "انتشار املستوطنات" ،فإن ّ
ويف سياق مامثل ّ
يفس التعبئة السياسية التي قد تحدث نتيجة توغّل قوات االحتالل
ّ
اإلرسائيلية ،ال الحشد الذي يجري التخطيط له وتنظيمه بأناة .تشمل
متغيات "القمع" بصورة خاصة حواجز التفتيش "الط ّيارة" وعمليات
ّ
التفتيش واالعتقاالت ،وعمليات هدم املنازل عقابًا عىل ردود الفعل،
واالستيالء عىل األرايض من أجل التحكّم بدقّة يف أساليب القمع املختلفة
التي يعانيها الفلسطينيون يوميًا ،والتي قد يكون لها أثر يف التعبئة.
متغيات األوضاع املعيشية،
أخ ًريا ،هناك املتغريات املتعلقة بالتحكّم يف ّ
مخيم لالجئني
متغيات توضّ ح ما إذا كانت الوحدة الفرعية ً
وتشمل ّ
(متغي ثنايئ عنوانه "مخ ّيم" يف التحليل) ،إضافة إىل عدد السكان يف كل
ّ
وحدة فرعية (عنوانها "السكان")( .((2يناقش بعض األدبيات أ ّن تنامي
الظلم يؤدي إىل تعزيز االستقطاب السيايس ،وغالبًا ما تكون املظامل التي
يعانيها الالجئون يف املخيّامت كثرية نتيجة أوضاع معيشية صعبة(.((3
لذلك ،إ ّن تفسري ذلك من شأنه تأكيد صحة النتائج النهائية .أما بالنسبة
إىل "السكان" ،فمن البديهي االفرتاض أ ّن عدد األشخاص املشاركني يف
األقل عد ًدا
االحتجاج يؤثر يف احتامل حدوث تعبئة سياسية .أما السكان ّ
فمن السهل قمعهم وثنيهم عن االحتجاج .إ ّن األخذ مبسألة تأثري ارتفاع
عدد السكان يساعد يف معالجة هذه الدينامية املحتملة.

رابعا :النتائج
ً
 .1نتائج الفرضية األولى
.أما قبل تشكيل السلطة الفلسطينية

املصدر :من إعداد الباحثة.

أشكال التعبئة
كانت الضفة الغربية وقطاع غزة يخضعان ،قبل قيام السلطة
الفلسطينية ،لالحتالل العسكري املبارش .وقد جاء االحتالل يف

املتغي الفئوي الذي يشري إىل مدى "انتشار
وتشمل الضوابط الرئيسة ّ
املستوطنات" يف كل محافظة (تصنيف جميع املحافظات اإلحدى

29 Palestinian Central Bureau of Statistics, "Annual Statistics," accessed
on 3/12/2018, at: https://goo.gl/5iMjjP
30 James Davies, "Toward a Theory of Revolution," American Sociological
Review, vol. 27, no. 1 (1962), pp. 5-19; Gurr.
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تغيت دينامية الرصاع بالنسبة إىل السكان
عام  ،1967ومن ثم ّ
الفلسطينيني مع دخول املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة والقطاع؛
عىل نحو أدى إىل تجدد االحتكاك بني اإلرسائيليني والفلسطينيني منذ
التهجري القرسي يف عام  .1948وخالل هذه الفرتة ،تم إخامد أي
كامل .وأثناء االنتفاضة األوىل ،عىل سبيل
مشاركة سياسية إخام ًدا ً
املثال ،طبّق إسحاق رابني ،وزير الدفاع اإلرسائييل آنذاك ،سياسة
"القبضة الحديدية" ضد أي شكل من أشكال املقاومة الفلسطينية
والنشاط السيايس الفلسطيني( .((3وكان أي فلسطيني عرضة للتوقيف
أو هدم منزله ومن ثم ترحيله بشبهة االنخراط يف أي نشاط سيايس.
وأدت تلك السياسات القمعية املرتافقة مع فاقة اقتصادية إىل
مستويات غري مسبوقة من التوتر يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وانفجرت هذه التوترات لتولد االنتفاضة الفلسطينية األوىل .ومل يكن
ملنظمة التحرير الفلسطينية ،السلف املبارش للسلطة الفلسطينية
التي كانت موجودة خارج األرايض الفلسطينية ،دور كبري يف قيام
االنتفاضة وتنظيمها ،بل كانت هناك قوى محلية مسؤولة بصورة
مبارشة أكرث عن تنظيمها وعن مبادئها ،ومن ثم س ّهلت تقدمها
طوال السنوات األربع من عمرها( .((3ويف غضون تلك الفرتة قبل
قيام السلطة الفلسطينية ،كانت مراكز املدن تحتضن الجزء األكرب من
التعبئة السياسية ضد االحتالل اإلرسائييل( .((3ويعزى ذلك إىل قربها
من املستوطنات اإلرسائيلية وإىل أن االحتالل العسكري اإلرسائييل ركّز
أساسا عىل املدن الفلسطينية .وكان سكان املدن الرئيسة املختلفة يف
ً
الضفة الغربية ،كالقدس ونابلس ورام الله ،أول من لبّى نداء القيادة
الوطنية املوحدة( .((3وكان سكان املناطق الفلسطينية األشد ارتباطًا
بحركة فتح هم األكرث انخراطًا ،وواجهت هذه املناطق أكرب حملة
خاصا
لقمع االنتفاضة( .((3ومثّلت مدينة نابلس منطلقًا استثنائيًا ً
معقل ألنصار حركة فتح .وعىل
ً
للنشاط خالل تلك الفرتة؛ لكونها
العموم ،مثّل الفلسطينيون من سكان مراكز املدن ومخيامت الالجئني
املجاورة لها ،أي املناطق ذات الكثافة السكانية العالية ،الجزء األكرب
من املشاركني يف االنتفاضة .أما سكان األريــاف ،يف املناطق التي
31 Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World (New York, NY:
W.W. Norton, 2000), pp. 461-462.
 32قررت القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة إسرتاتيجيات العصيان املدين واملقاومة
الالعنفية ،وحافظت عىل هذه اإلسرتاتيجيات يف جزئها األعظم طوال فرتة االنتفاضة (-1987
.)1991
33 Jamal, The Palestinian National Movement, pp. 30-54.
34 Ken Stein, "The Intifada and the Palestinian Uprising of 1936-1939: A
Comparison," in: Robert Freedman (ed.), The Intifada: Its Impact on Israel,
the Arab World, and the Superpowers (Gainesville, FL: University Press of
Florida, 1991).
35 Ibid., pp. 93-94.
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ستشكّل الحقًا املنطقة (ب) ،فقد شاركوا أيضً ا يف االنتفاضة ،لكن
مشاركتهم كانت أقل(.((3

مستويات االستقطاب
ركّــزت األحــزاب السياسية الرسية قبل االنتفاضة ،يف األرايض
الفلسطينية ،عىل املحافظة عىل قدراتها التنظيمية وبعض مستويات
التنسيق مع قوى خارجية (كمنظمة التحرير الفلسطينية والحكومات
األجنبية املتعاطفة معها) .ومل يكن االستقطاب داخل املجتمع
عامل أساسيًا يف تنسيق التعبئة السياسية .وكان الطيف
الفلسطيني ً
رضا يف مراكز املدن الرئيسة ،ومل يكن
السيايس الفلسطيني بأكمله حا ً
هناك خالف عىل األهداف واإلسرتاتيجيات املتبعة يف النضال الشعبي،
عىل الرغم من أن بعض أجزاء من الضفة الغربية قد متيزت بدعمها
القوي لفصيل من الفصائل أكرث من غريه.
وبالنتيجة ،متيّز املجتمع الفلسطيني إبّان االنتفاضة األوىل باستقطاب
منخفض وتنسيق عا ٍل بني األحزاب السياسية الفعالة ويف املناطق
املختلفة .وظهرت عىل سبيل املثال القيادة الوطنية املوحدة
لالنتفاضة ،بدعم ومشاركة من حركة فتح ،والجبهة الشعبية ،والجبهة
الدميقراطية ،والحزب الشيوعي الفلسطيني( .((3وشكّلت هذه
الفصائل آنذاك األحزاب السياسية الرئيسة يف األرايض الفلسطينية،
ومن املهم أنها كانت جميعها ممثلة يف القيادة املوحدة .وكان
الرتابط القوي يعني أن من شارك يف االنتفاضة التزم املبادئ التي
وضعتها القيادة املوحدة أثناء الجزء األكرب من االنتفاضة .ومل يلحظ
الترشذم وظهور حركات املقاومة اإلسالمية إال بعد أن انقضت
االندفاعة الرئيسة من االنتفاضة (بعد عام  .)1991ومل تظهر حركات
املقاومة اإلسالمية (كحركتَي الجهاد اإلسالمي وحامس) إال بعد أن
بدأت منظمة التحرير املفاوضات مع الحكومة اإلرسائيلية ،وبعد بدء
التحضريات إلنشاء السلطة الفلسطينية(.((3
وقبل قيام السلطة الفلسطينية ،مل تختلف أشكال التعبئة السياسية
كث ًريا بني املناطق الفلسطينية املختلفة .ومل تكن األرياف مبستوى
فاعلية مراكز املدن ،وذلك نتيجة طبيعية لقلة عدد السكان وضعف
القدرات ،أما فيام عدا ذلك فلم يكن مثة متييز بني ما أصبح فيام
بعد ضمن املناطق (أ) و(ب) و(ج) يف الضفة الغربية .عالوة عىل
ذلك ،كان االستقطاب ضعيفًا ومل يكن معوقًا للتنسيق بني األحزاب
املختلفة ورشائح السكان.
36 Ibid.
"37 Joe Stork, "The Significance of Stones: Notes from the Seventh Month,
in: Zachary Lockman & Joel Beinin (eds.), Intifada: The Palestinian Uprising
against Israeli Occupation (Boston, MA: South End Press, 1989), pp. 70-73.
"38 Pearlman, "Precluding Nonviolence.
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.بما بعد قيام السلطة الفلسطينية

أشكال التعبئة
اختلفت أشكال التعبئة بني املناطق الفلسطينية اختالفًا شدي ًدا بعد
قيام السلطة الفلسطينية .وخضع السكان الفلسطينيون ألنظمة
إدارية مختلفة بعد تحديد املناطق (أ) و(ب) و(ج) ،عىل الرغم
من أنه مل يكن هناك متايزات بينهم قبل قيامها .فحازت السلطة
الفلسطينية عىل سيطرة عىل املنطقة (أ) .وسيطرت سيطرة مشرتكة
عىل املنطقة (ب) .وتنازلت عن السيطرة الكاملة لالحتالل اإلرسائييل
يف املنطقة (ج)( .((3تق ّرر هذا التوزيع للسيطرة استنا ًدا إىل كثافة
املستوطنات يف جوار كل منطقة ،وليس عىل أساس وجود أي
اختالف بني السكان الفلسطينيني .وباتت املناطق الريفية يف املنطقة
(ب) وجزء من املنطقة (ج) مهملة سياسيًا نتيجة ضعف مستوى
السيطرة فيها(.((4
وكانت السلطة الفلسطينية ،بقيادة يارس عرفات ،تسيطر عىل
مساحة كبرية من األرايض ونسبة مهمة من السكان عرب تشغيل
أعداد كبرية من الفلسطينيني يف مؤسسات السلطة ذاتها .وكانت
قرارات التوظيف قبل عام  2000تخضع العتبارات سياسية محضة
غال ًبا ،ومثّلت نو ًعا من الرعاية لربط السكان بالدولة الجديدة(.((4
كام أدت الرعاية املق ّدمة لرشائح معينة من املجتمع املدين إىل تحييد
تحسن
املعارضة املتشكلة يف جامعات منظمة .ويف هذه األثناء ،طرأ ّ
كبري عىل الوضع األمني من دون اللجوء إىل قمع مفرط( .((4وميكن
إرجاع هذه الدينامية إىل نظام الرعاية الجديد الذي أدى وظيفته
عىل أكمل وجه .ومع ذلك ،تباينت أشكال التعبئة تباي ًنا شدي ًدا بني
شتى املناطق ،تب ًعا الختالف مستوى تدخّل السلطة الفلسطينية فيها.
وليس ّ
أدل عىل التغري يف القدرة عىل التعبئة بني املناطق الفلسطينية
من أحداث االنتفاضة الثانية؛ فحني اندلعت االحتجاجات ر ًدا عىل
االستفزازات اإلرسائيلية ،اختلفت طريقة انتشار االنتفاضة اختالفًا
شدي ًدا عن أشكال التعبئة امللحوظة يف السابق .فعىل سبيل املثال:
خالل االنتفاضة األوىل ،كان هناك هيئة موحدة مكونة من األحزاب
املهمة كافة ،وظهرت االحتجاجات يف مختلف مراكز املدن الرئيسة،
?39 International Crisis Group (ICG), "Who Governs the West Bank
Palestinian Administration under Israeli Occupation," Middle East Report,
no. 32 (September 28, 2004), p. 3.
40 Jamal, The Palestinian National Movement, pp. 30-54.
"?41 International Crisis Group (ICG), "Who Governs the West Bank
p. 10.
42 Barry Rubin, The Transformation of Palestinian politics: From
Revolution to State-building (Cambridge, MA: Harvard University Press,
1999), p. 25.
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إضاف ًة إىل بعض التجمعات الريفية .لكن ما حدث يف االنتفاضة
الثانية كان عىل العكس من ذلك.
والحظ الباحثون والناشطون أن هذه االنتفاضة متيزت باستقطاب
بني الفلسطينيني أنفسهم يف اإلسرتاتيجيات واألهداف م ًعا( ،((4إذ وقع
بعض مراكز املدن تحت سيطرة حركات املقاومة اإلسالمية ،بينام
ظلت املراكز األخرى معاقل لحركة فتح لكنها مستقلة عن السلطة
مثل،
الفلسطينية( .((4ففي بعض أجزاء املنطقة (أ) ،كمدينة رام الله ً
ُمنعت االحتجاجات عىل الرغم من الغارات الجوية واالقتحامات
اإلرسائيلية .وعىل الجانب اآلخــر ،ظهرت جامعات مسلحة يف
مناطق أخرى كمدينة نابلس وجنني شامل الضفة ،وكذلك يف جزء
من املنطقة (أ) وبعض أجزاء املنطقة (ب) ،وظهر أيضً ا مقاومون
من تلك املدن لتنفيذ هجامت يف القدس وداخل إرسائيل .وكانت
مشاركة املجتمعات الريفية املحيطة بنابلس نادرة عىل سبيل املثال،
وشارك فلسطينيو املنطقة (ج) ،بخاصة القدس ،يف االحتجاجات
يف البداية ،لكن مشاركتهم انخفضت .ثم شارك فلسطينيو القدس
بعد ذلك يف هجامت مسلحة متقطعة عىل الجنود واملستوطنني
اإلرسائيليني .وتراجعت التعبئة يف املنطقة (ج) بدرجة معينة نتيجة
تراجع التنسيق بني مختلف املناطق.
من الواضح ،من أشكال االحتجاج املذكورة يف االنتفاضة الثانية ،أن
التعبئة مل تعد هي نفسها يف أنحاء الضفة الغربية؛ حيث متيزت يف
بعض األماكن كالقدس مبستويات مرتفعة من العنف غري املنسق،
بينام كانت أقل من السابق يف بعض املناطق األخرى كمدينة رام الله
يف املنطقة (أ) .وأخ ًريا ،ظلّت املناطق الريفية يف املنطقة (ب) غري
منظمة إىل حد بعيد.

مستويات االستقطاب
إضافة إىل تراجع مستوى التعبئة يف بعض املناطق ،مت ّيزت الضفة
الغربية بعد قيام السلطة الفلسطينية بدرجة عالية من االستقطاب
أيضً ا .وقد الحظ الباحثون أن تع ّدي السلطة عىل املجتمع املدين
مثل أدى إىل انقسامات بني املشاركني وإىل ضعف الثقة بينهم(.((4
ً
عب االنقسام عن نفسه من خالل الترشذم
وأثناء االنتفاضة الثانيةّ ،
الرصيح لالنتفاضة؛ إذ مل يقترص االستقطاب بني املشاركني عىل
االختالف يف اإلسرتاتيجيات واألهداف ،بل رفع بعضهم السالح يف
ٍ
تشتت واستقطاب يف
وجه بعض .ويف الحقيقة ،يشري الباحثون إىل
"43 Pearlman, "Precluding Nonviolence.
44 International Crisis Group (ICG), "Ruling Palestine II: The West Bank
Model?" Middle East Report, no. 79 (July 17, 2008).
45 Jamal, Barriers to Democracy, pp. 1-14.
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املجتمع الفلسطيني باعتباره التفسري األسايس لظهور الطرق العنفية
أثناء االنتفاضة الثانية( .((4وحتى املعاقل املؤيدة لحركة فتح انشقت
يف نهاية املطاف عن السلطة الفلسطينية مع اندالع االنتفاضة؛ ما
أدى إىل نشوء حالة من الفوىض يف أجزاء مهمة من الضفة الغربية(.((4
فرضت السلطة الفلسطينية سيطرتها عىل أجزاء من املنطقة (أ)،
كمدينة رام الله ،وحافظت عىل سيطرتها عىل االنتفاضة يف هذه
املناطق .وكان سكان هذه املناطق من الضفة الغربية يع ّولون عىل
السلطة لتأمني الدخل وتحقيق االستقرار؛ األمر الذي وضعهم يف
تعارض جبهي مع سكان أجزاء أخرى من الضفة .وكام أرشنا سابقًا،
كانت التعبئة يف بعض أجزاء املنطقة (أ) أضعف وأقل تنسيقًا مع
أجزاء الضفة األخرى .لكن يف مناطق أخرى كمدينة نابلس وريفها،
رسعان ما خرست السلطة سيطرتها لصالح الفصائل املسلحة التي
استولت عىل مؤسسات السلطة كافة وفكّكتها برسعة .وعاد الناس يف
هذه املناطق ،أجزاء من املنطقة (أ) ومعظم املنطقة (ب) ،إىل أنظمة
قانونية تقليدية ،أي حكم العشرية واألرسة ،يف سبيل استعادة بعض
مظاهر االستقرار( .((4واستغرق األمر سنوات بعد االنتفاضة لتستعيد
السلطة سيطرتها عىل تلك املناطق يف الضفة الغربية ،وليس من
الواضح متا ًما أنها كانت قادرة عىل إنجاز مهامتها كاملة يف املناطق
الريفية .وبات االستقطاب شدي ًدا أثناء االنتفاضة الثانية يف بعض
أجزاء املنطقة (أ) ومعظم املنطقة (ب) ،أي املناطق الريفية؛ فلم
تعد الفصائل قادرة عىل العمل املشرتك ،حتى وصل األمر بها إىل
املواجهة فيام بينها(.((4
وأخ ًريا أعاقت االنقسامات يف القدس وأجزاء من املنطقة (ج) عملية
التعبئة إىل حد بعيد .وقد أشار مروان الربغويث ،أحد أبرز قادة
االنتفاضة يف القدس ،إىل أنه عىل الرغم من محاوالت الرشوع يف
اشتباكات مع قوات االحتالل اإلرسائييل ومن ث ّم إشعال االنتفاضة،
فإن "اختالف الــرؤى" بني مختلف الفصائل السياسية املشاركة
حال دون إنجاح هذه املحاوالت( .((5وعىل الرغم من قيام بعض
االحتجاجات األوىل ،كانت الفصائل العاملة يف القدس وأجزاء أخرى
من املنطقة (ج) مختلفة كث ًريا عىل اإلسرتاتيجيات التي تفضّ لها يف
تعاونها فيام بينها .ومل تكن هناك جهود متواصلة لالحتجاج ،وتح ّول
معظم النشاط يف املنطقة (ج) إىل نشاط عنفي متقطع بالنتيجة.
"46 Pearlman, "Precluding Nonviolence.
47 Barry Rubin & Judith Colp Rubin, Yasir Arafat: A Political Biography
(New York, NY: Oxford University Press, 2003), pp. 185-215.
48 International Crisis Group (ICG), "Ruling Palestine II," p. 3.
49 Pearlman, "Precluding Nonviolence," pp. 36-41.
50 Rubin & Rubin, p. 205.
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من الواضح أن مثة بونًا شاس ًعا يفصل هذه الدينامية عن رشوط
االنتفاضة األوىل التي مت ّيزت بوجود هيئة منظمة كالقيادة الوطنية
املوحدة لالنتفاضة .وتشري املقارنة بني الفرتتني بوضوح إىل أن أشكال
التعبئة بعد قيام السلطة الفلسطينية مل تختلف فحسب ،بل عرف
االستقطاب زيادة حادة حالت أيضً ا دون قدرة الفلسطينيني عىل التعبئة
الف ّعالة .صحيح أن وجود فصائل مسلحة أسهم يف استمرار االنتفاضة
خمس سنوات ،لكن الحقيقة أن هذه االنتفاضة كانت أقل تنسيقًا بكثري
وكان املشاركون فيها أشد استقطابًا؛ ما جعل سنوات الكفاح الخمس
تعود بفوائد سياسية قليلة عىل الشعب الفلسطيني بصورة عامة.
.جالضفة الغربية اليوم

أشكال التعبئة
إن فشل االنتفاضة الثانية ،ال سيام لجهة قدرة السلطة الفلسطينية
عىل املحافظة عىل النظام ،أدى إىل قيام حملة تهدف إىل إعادة تنظيم
قوى األمن واستعادة السيطرة عىل أجزاء الضفة الغربية كافة(.((5
وتم بالتدريج تصحيح الفوىض الناجمة عن حكم امليليشيات أثناء
االنتفاضة الثانية ،عرب منح املقاتلني السابقني رواتب تدفعها السلطة
الفلسطينية يف سياق مجموعة من اتفاقيات العفو( .((5ثم ُع ّي سالم
رئيسا للوزراء عام  ،2007وكانت املهمة األوىل املطروحة
فياض ً
أمامه هي إصالح األجهزة األمنية .وكانت إصالحاته تهدف إىل
جعل األجهزة األمنية تتمتع باملهنية ،وضامن ألّ تتفكك مجد ًدا تب ًعا
للوالءات الحزبية كام حدث يف االنتفاضة الثانية .وقد نجحت هذه
اإلصالحات إىل حد بعيد ،وعمل فياض عىل الحد من انتشار الفساد
واملحسوبية ،وتخلّص من كثري من املوظفني "غري املهنيني" ،وأعاد من
جديد سيطرة السلطة الفلسطينية عىل الضفة الغربية( ،((5كام زاد
التنسيق مع الحكومة اإلرسائيلية( ،((5وحقق االستقرار يف بعض أجزاء
الضفة الغربية بوسائل توافقية (عرب احتواء قادة امليليشيات بصورة
أساسية والعفو عنهم) ،يف حني استخدم القمع يف أجزاء أخرى من
الضفة الستعادة السيطرة ،وتم استهداف الفصائل السياسية التي مل
ترفض العنف ،وال سيام ذات التوجه اإلسالمي.
 51تركز الدراسة عىل الضفة الغربية ألن سيطرة السلطة الفلسطينية عىل قطاع غزة
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بعض التنسيق اليوم بني حكومة السلطة الفلسطينية يف الضفة وحكومة حامس يف غزة،
فإن الدينامية التي تعمل بها السلطة يف الضفة غري موجودة خارجها ،وإذًا فهي غري مفيدة
يف املقارنة.
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وكان من شأن هذه اإلصالحات ومحاوالت فرض النظام بعد ذلك
إحداث مزيد من التبعرث يف التعبئة يف شتى أنحاء الضفة الغربية.
وبعد فشل االنتفاضة الثانية يف تحقيق مكاسب سياسية ،أدت هذه
اإلصالحات إىل جعل أشكال التعبئة تختلف وتتباعد كث ًريا بزيادة
استقطاب املجتمع يف ظل سيطرة السلطة الفلسطينية .من جهة
أوىل ،مل تعد التعبئة املنسقة يف مختلف املناطق معيا ًرا؛ فاملنطقة (أ)،
التي تضم مراكز املدن كمدينة رام الله ،تتميز اليوم مبستوى منخفض
ج ًدا من االحتجاج وأشكال التعبئة السياسية األخرى .واقترصت
الهجامت عىل جنود االحتالل عىل املنطقة (ج) ،أي القدس ،حيث
ال تحظى السلطة الفلسطينية بأي سيطرة ،لكن هذه الهجامت
باتت متقطعة ج ًدا وغال ًبا ما يقمعها الجيش اإلرسائييل برسعة(.((5
وقد حدثت عمليات تعبئة أكرث تنسيقًا واتسا ًعا يف هذه املناطق
والتف الفلسطينيون يف القدس
أيضً ا ،وكانت يف الحقيقة ف ّعالة ج ًداّ .
حول املنظامت الدينية والشعبية ،وليس حول مؤسسات السلطة
الفلسطينية ،يف عدد من املناسبات ،واملثال القريب عىل ذلك ،يتمثّل
يف قضية مجمع املسجد األقىص والسياسات اإلرسائيلية التي ق ّيدت
وصول الفلسطينيني إىل املنطقة؛ إذ احتشد الفلسطينيون بصورة
مستمرة وبأعداد كبرية ،وحافظوا عىل وحدتهم حيال طرق االحتجاج
واملطالب ،وأجربوا إرسائيل فعليًا عىل اإلذعان ملطالبهم خالل فرتة
قصرية ج ًدا .إن لهذا الحدث أهمية بالغة؛ ألن مثال هذا األسلوب
يف التعبئة مل يعد يسمع عنه يف مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية،
حتى حينام يحتشد الناس بأعداد كبرية ،فمن النادر أن يحدث ذلك
من خالل حملة مستمرة.
وأخ ًريا ،أبدت أرياف املنطقة (ب) مستوى متزاي ًدا من التعبئة منذ
االنتفاضة الثانية ،وهذه الدينامية مهمة ألن هذه املنطقة رمبا هي
إهامل من الناحية السياسية بعد قيام السلطة الفلسطينية،
ً
األكرث
وكانت مشاركتها يف االنتفاضة األوىل أضعف من املناطق األخرى
يف الضفة الغربية( .((5وت ُفرس هذه الزيادة يف التعبئة يف املنطقة
(ب) ،مقابل إعاقة التعبئة يف املنطقة (أ) ،بزيادة النشاط االستيطاين
اإلرسائييل يف هذه املناطق الريفية( .((5وأطلقت هذه الدينامية
جهو ًدا مستمرة ومتناسقة للتعبئة يف عدد من القرى املترضرة من
مصادرة األرايض ألغراض االستيطان( .((5واألهم من ذلك أن السلطة
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وحظيت باهتامم دويل بسبب حركة االحتجاج السلمية املستمرة فيها.
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الفلسطينية ال تحظى إال بسلطة محدودة عىل الريف ،وقدرتها إذًا
عىل قمع النشاط السيايس يف املنطقة (ب) أو احتوائه ،ضعيفة(.((5

مستويات االستقطاب
ال ميكن ألمر أن يُحدث استقطابًا أكرب مام شهده املجتمع الفلسطيني
بعد االنتفاضة الثانية ،إذ فازت حركة حامس اإلسالمية بأغلبية مقاعد
املجلس الترشيعي الفلسطيني ،ولكن رسعان ما أجربت عىل ترك
السلطة .وقد فازت حامس تحدي ًدا ألنها عارضت موقف السلطة يف
االنتفاضة الثانية ،وما كان من شأن الحمالت التي تع ّرضت لها حامس
وأنصارها إال دفع التوترات إىل التفاقم بني "معسك َري" املجتمع
الفلسطيني( .((6عالوة عىل ذلك ،بدأت حمالت القمع تستهدف،
فضل عن املنتسبني إىل حامس ،أي شخص يجهر بانتقاده السلطة
ً
(((6
الفلسطينية  .واشتىك الكثريون من غياب أي رقابة مدنية ف ّعالة عىل
األجهزة األمنية ،وأن فياض وخلَفه رامي الحمد الله ،يحكامن باملراسيم
كثريا من الناشطني إىل القول إن املجتمع
الرئاسية فقط( ،((6وهذا ما دفع ً
الفلسطيني بات مسكونًا "بثقافة الخوف"؛ إذ يعلم الجميع ضمنيًا أن
السلطة الفلسطينية ال تعترب أن املرحلة الراهنة هي "الوقت املناسب
لالحتجاج" أو التعبئة( .((6ومل يرتاجع التنسيق بني الفصائل املختلفة
فقط ،بل أيضً ا بني مختلف املناطق اإلدارية ،حتى بات شبه معدوم.
وأدت هذه التطورات إىل استقطاب كبري يف املجتمع الفلسطيني،
ممثل للشعب
بني من ال يزال يؤيد السلطة الفلسطينية ،بوصفها ً
الفلسطيني ،ومن يعتقد أنها فقدت رشعيتها بعد قمعها حركة
حامس( .((6ويعتمد الفلسطينيون املوجودون يف املنطقة (أ) اعتام ًدا
كب ًريا عىل رواتب القطاع العام ،التي يرى فيها الكثريون الجانب
األسايس من حكم السلطة الفلسطينية الذي تحافظ من خالله عىل
سيطرتها عىل بعض املناطق( .(((6وليس لدى من يعيش يف املنطقة (ب)،
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أي املناطق الريفية بالتحديد ،غال ًبا روابط كثرية بالسلطة الفلسطينية
ويعب كثري من الجامعات
سواء عرب وظائف القطاع العام أو غريها(ّ .((6
العاملة يف هذه املنطقة عن انتقاداتها للسلطة الفلسطينية (إضافة
إىل حركة فتح ،الحزب السيايس الرئيس يف السلطة) .أما والءات
فلسطينيي املنطقة (ج) فهي مختلطة؛ حيث يوجد العديد من
األحزاب السياسية من دون خوف من قمع السلطة .وكان من شأن
دينامية االنقسام يف الضفة الغربية أن تس ّهل غياب التعبئة املنسقة
بني املناطق .وال يزال من الصعب ضمن املناطق ذاتها القيام بالتعبئة
بطريقة مستمرة عىل غرار االنتفاضة األوىل نتيج ًة لهذا االستقطاب.
ملخصا للنتائج الكيفية ،عىل مستوى التعبئة
ويبي الجدول ()1
ً
ّ
واالستقطاب بني مختلف املناطق والفرتات الزمنية.
وكام يتضح من الجدول ( ،)1فإن املناطق الثالث ت ُبدي قبل قيام
السلطة الفلسطينية مستويات من التعبئة بني املرتفعة واملتوسطة،
ومستوى متدن ًيا من الترشذم؛ وهذا يعني أنه مل يكن هناك تنسيق
بني الفصائل املختلفة فحسب ،بل أيضً ا بني املناطق اإلدارية املختلفة.
لكن بعد قيام السلطة الفلسطينية ،بدأت هذه االتجاهات تتباين بني
منطقة وأخرى ،وتراجع مستوى التعبئة يف املناطق التي تشهد حضو ًرا
قويًا للسلطة الفلسطينية ،املنطقة (أ) ،وازدادت درجة االستقطاب بني
املناطق والفصائل السياسية املختلفة .وأخ ًريا ،نتيج ًة الختالف درجة
سيطرة هذه السلطة ،وأثر االستقطاب بني املناطق املختلفة ،نجد اليوم
أن املناطق التي ال تحظى فيها السلطة بسيطرة كبرية تشهد مستويات
مرتفعة من التعبئة .كام نرى أن االنقسامات بني املناطق اإلدارية
والفصائل السياسية املختلفة تؤدي إىل غياب التنسيق يف املناطق الثالث
غيابًا شبه كامل .وللمفارقة ،فإنه عىل الرغم من قلة عدد السكان ،ت ُبدي
املنطقتان (ب) و(ج) مستويات من التعبئة ذات استمرارية أعىل مام
هو قائم يف املنطقة (أ) .لذلك ميكننا القول إن اختالف درجة سيطرة
السلطة الفلسطينية قد كان له أثر مبارش يف درجة االستقطاب ،ومن ث ّم
يف مستوى التعبئة يف عموم الضفة الغربية.

 .2نتائج الفرضية الثانية
من أجل اختبار الفرضية الثانية ،بخصوص اختالف مستويات التعبئة
بني املناطق ،تقيم الدراسة أشكال التعبئة يف فرتة زمنية واحدة (بعد
االنتخابات الترشيعية لعام  )2006باستخدام مجموعة بيانات أولية.
دليل آخر يؤكد الديناميات املذكورة يف التقييم الكيفي
وال يق ّدم ذلك ً
فحسب ،بل يفيد أيضً ا باعتباره اختبا ًرا قويًا للنتائج امللحوظة للنظرية
املقدمة يف هذه الدراسة يف الوقت الحارض .واألهم أن ذلك يسمح لنا
 66يعتمد القرويون يف مناطق مثل بلعني ونعلني وكفر قدوم وبدرس عىل الزراعة .وقد
جاءت حركاتهم االحتجاجية يف البداية نتيجة ملصادرة األرايض الزراعية.
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بتحديد الفروق الكمية بني املناطق (أ) و(ب) و(ج) ،وتحديد مدى
أهميتها يف الحقيقة.
أولً  ،يختلف كث ًريا العدد الكيل لحاالت التعبئة من منطقة إىل أخرى
يف املناطق الثالث .ويوضح الشكل ( )1هذا االختالف الكبري؛ فاملنطقة
(أ) التي تضم أكرب عدد من السكان الفلسطينيني ،شهدت أقل عدد من
حاالت التعبئة ،أما املنطقتان (ب) و(ج) فتحظيان بالجزء األكرب من
االحتجاجات يف الفرتة املشمولة بالدراسة (من عام  2007إىل الوقت
الحارض) ،وكل ذلك عىل الرغم من أن الفلسطينيني يف غالبيتهم يعيشون
يف املنطقة (أ) ،ويعانون قيو ًدا عىل حركتهم ،وتهدي ًدا باالقتحامات
اإلرسائيلية ،وعنف املستوطنني بصفة منتظمة.
ولعل العدد الكيل ال يق ّدم الطريقة األكرث دقة .وميكننا باستخدام اختبار
 One-way ANOVAتحديد إ ْن كان االختالف يف عدد االحتجاجات
بني املناطق ذا داللة من الناحية اإلحصائية .ويحتوي الجدول ()2
ملخصا لنتائج االختبار.
ً
وكام يتضح من القيمة اإلحصائية  Fيف الجدول ،فإن االختالف يف عدد
فعل (عند أعىل
االحتجاجات بني املناطق الثالث له داللة إحصائية ً
مستوى  .)p < 0.01ويف وسعنا أن نكون عىل ثقة بأن االختالف يف
أعداد االحتجاجات ليست وليدة تغري عشوايئ.
من املنطقي القول إن بعض املتغريات األخرى هي املسؤولة عن
االختالف بني املناطق ،وليس السلطة الفلسطينية نفسها ،عىل الرغم
مثل ،رمبا يكون النشاط االستيطاين
من أن االختالف ذو داللة إحصائيةً .
يحتج
يف بعض املناطق أخطر من غريها .ويف تلك املناطق ،رمبا
ّ
الفلسطينيون أكرث بسبب ظروفهم ،ولهذا السبب ،علينا أن نكتشف
يفس أمناط التعبئة التي نراها .وباستخدام
إ ْن كان النشاط االستيطاين ّ
مجموعة البيانات ،تم وضع قامئة كاملة باملستوطنات يف كل محافظة
فلسطينية ،ورت ّبت املحافظات بحسب عدد املستوطنني يف كل منها.
ويبي الجدول ( )3النتائج التي تم التوصل إليها.
ّ
وبأخذ هذه األرقام يف االعتبار ،ميكننا أن نق ّيم عدد االحتجاجات بحسب
املحافظة ،والوصول إىل انطباع عام بخصوص النشاط االستيطاين إن
كان هو الوحيد املسؤول عن عدد االحتجاجات يف كل محافظة ،أو إن
كان مثة عامل آخر يقف وراء ذلك .ويبني الشكل ( )3متوسط عدد
االحتجاجات يف كل محافظة.
وبنظرة فاحصة عىل هذا املخطط ميكن التأكيد أن النشاط االستيطاين
يف حد ذاته ليس مسؤولً عن االختالف يف عدد االحتجاجات بني
فمثل ،ت ُع ّد كثافة املستوطنات يف نابلس أعىل من قلقيلية،
املحافظاتً .
ومع ذلك فإن عدد االحتجاجات يف قلقيلية أكرب منه يف نابلس .كام
أن كثافة املستوطنات يف القدس الرشقية أعىل منها يف رام الله ،إال
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أن متوسط عدد االحتجاجات يف محافظة رام الله أكرب بكثري منه
يف محافظة القدس .من الواضح ،إذًا ،أن أثر املستوطنات ،بوصفها
سياسة إرسائيلية ،ال ميكنه أن يفرس التغريات يف التعبئة يف مناطق
الضفة الغربية.
ومثة تفسري محتمل آخر لالختالف يف عدد االحتجاجات بحسب املنطقة؛
وهو أن الفلسطينيني يف املنطقة (أ) التي تخضع للسلطة الفلسطينية
مبارشة ،ليس لديهم شكاوى كثرية لالحتجاج من أجلها .بيد أن قسم
التحليل الكيفي يظهر أن الفلسطينيني يف املنطقة (أ) يكافحون أيضً ا،
وأن االقتحامات اإلرسائيلية تحدث بصورة منتظمة يف املناطق الثالث
جميعها ،ومن ث ّم فإن هذا التفسري يحتاج إىل مزيد من التدقيق .ولهذا
السبب ،درسنا عدد االقتحامات اإلرسائيلية باعتبارها مصد ًرا للمظامل،
ثم نظرنا إىل هذا املتغري يف مختلف املحافظات (الشكل  ،)4إضافة إىل
املناطق املختلفة (الشكل .)5
ومرة أخرى ،يبدو أن االختالف يف عدد االقتحامات اإلرسائيلية بني
املحافظات واملناطق املختلفة ال يتعلق بكثافة االحتجاجات يف هذه
مثل ،تشهد املناطق (أ) و(ب) و(ج) عد ًدا متشاب ًها من
املناطقً .
االقتحامات اإلرسائيلية ،ومع ذلك فإن الفلسطينيني يف املنطقة (أ)
يحتجون بتواتر أقل بكثري من املناطق األخرى .كام أن التفسري اآلخر
للمظامل ،سواء إن كان بسبب اقتحامات الجيش اإلرسائييل أو عنف/
نشاط املستوطنني ،ال يصمد أمام البيانات .وال ميكن تفسري االختالف
يف عدد االحتجاجات بني املناطق أيضً ا باالنقسام بني الريف واملدينة،
ألن املنطقة (أ) ،ومعظمها مناطق حرضية ،هي األكرث انصيا ًعا غالبًا.
أخ ًريا ،وإلجراء اختبار أكرث رصامة للنظرية ،قمنا بإجراء اختبار االنحدار
السلبي ثنايئ الحد الصفري Zero-Inflated Negative Binomial

 ،Regressionويفحص هذا االنحدار أثر "املنطقة" يف حدوث التعبئة
السياسية ،يف الوقت الذي يتحكم يف املتغريات األخرى ذات الصلة.
والستخدام هذا النموذج ،يجب تحديد املتغريات للتنبؤ "باألصفار
املؤكدة" (لتقييم احتامل عدم حدوث التعبئة السياسية) ،ومن ثم
تحديد منوذج ثانٍ (لتقييم تأثري املتغريات املشمولة يف عدد املظاهرات
وأنواع أخرى من التعبئة السياسية) .واملتغريات التي تم استخدامها
للتنبؤ باألصفار املؤكدة هي :املخيم ،والسكان ،واالقتحامات ،وكثافة
املستوطنات .وأضيف املتغري الرئيس املستقل ،أي املنطقة ،يف النموذج
الثاين للتنبؤ بالتغريات يف املتغري التابع .ويبني الجدول ( )3نتائج
هذا النموذج.
يظهر النموذج داللة إحصائية لكل من املنطقة (ب) واملنطقة (ج)،
وهذا يعني أنه عندما نتحكم يف أثر عدد السكان املرتفع ،فإن حدوث
التعبئة يف املنطقة (أ) يختلف اختالفًا كب ًريا عن املنطقتني (ب) و(ج).
وتكون التعبئة أكرث ترجي ًحا يف املنطقة (ب) ،أي منطقة املجتمعات
الريفية واألقل من حيث عدد السكان ،من املنطقة (أ) .كام أن التعبئة
أكرث ترجي ًحا يف املنطقة (ج) أيضً ا ولكن بدرجة أقل (أي مبُعامل
أصغر) .وإذا أردنا تفسري أثر عدد السكان الكبري ،وكثافة املستوطنات،
واالقتحامات والقدرات املرتفعة (يف املناطق ذات الكثافة السكانية
العالية) ،سنجد أيضً ا أن املناطق التي فيها عدد سكان أقل وقدرات
أضعف عىل التنسيق تشهد حقيقة مستوى أعىل من التعبئة.
لذلك ،عندما ننظر إىل هذه البيانات إضافة إىل التقييم الكيفي الوارد
آنفًا ،يبدو من الواضح أن لوجود السلطة الفلسطينية أث ًرا فري ًدا يف
العمل الجامعي ،ويسهم بصورة مبارشة يف تحديد أشكال التعبئة
(والتثبيط) التي نراها يف فلسطني اليوم.

الجدول ()1
ملخص النتائج الكيفية
املنطقة (أ)

املنطقة (ب)

املنطقة (ج)

قبل قيام السلطة الفلسطينية

مستويات مرتفعة من التعبئة.
درجة منخفضة من االستقطاب.

مستويات منخفضة من التعبئة.
درجة منخفضة من االستقطاب.

مستويات مرتفعة من التعبئة.
درجة منخفضة من االستقطاب.

بعد قيام السلطة الفلسطينية ومع
انطالق االنتفاضة الثانية

تراجعت التعبئة ،وبدرجات متفاوتة.
زيادة االستقطاب.

مستويات منخفضة من التعبئة.
درجة منخفضة من االستقطاب.

تراجعت التعبئة ،وبدرجات متفاوتة.
زيادة االستقطاب.

بعد االنتفاضة الثانية

مستويات منخفضة من التعبئة.
درجات عالية من االستقطاب.

مستويات مرتفعة من التعبئة.
درجات منخفضة من االستقطاب.

مستويات متوسطة من التعبئة.
درجات منخفضة من االستقطاب.

املصدر :من إعداد الباحثة.
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الشكل ()1
عدد االحتجاجات بحسب املنطقة

% 9.7
اﳌﻨﻄﻘﺔ أ

% 38.8

اﳌﻨﻄﻘﺔ ب
اﳌﻨﻄﻘﺔ ج

% 51.4

املصدر :من إعداد الباحثة استنادًا إىل البيانات األولية.

الجدول ()2
نتائج اختبار One-way ANOVA

املنطقة

املتوسط واالنحراف املعياري

N

أ

0.045
()0.305

11025

ب

0.071
()0.488

20071

ج

0.058
()0.429

19342

القيمة اإلحصائية 0.0000*** = F

مجموع 50438 = N
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اﻟﺸﻜﻞ ) (2ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ
الشكل ()2
كثافة املستوطنات بحسب املحافظة

1200
900
600
300

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻃﻮﺑﺎس

ﺳﻠﻔﻴﺖ

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻃﻮﺑﺎس

ﺳﻠﻔﻴﺖ

رام اﻟﻠﻪ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

اﻟﻘﺪس

أرﻳﺤﺎ

ﺟﻨني

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

0

املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()3
كثافة املستوطنات مقارنة بعدد االحتجاجات بحسب املحافظة

1400
1050
700
350

رام اﻟﻠﻪ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

اﻟﻘﺪس

أرﻳﺤﺎ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎت

املصدر :املرجع نفسه.

ﺟﻨني

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

0
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الشكل ()4
متوسط عدد االقتحامات اإلرسائيلية مع متوسط عدد االحتجاجات بحسب املحافظة

1400
1050
700
350

ﻃﻮﻟﻜﺮم

ﻃﻮﺑﺎس

ﺳﻠﻔﻴﺖ

رام اﻟﻠﻪ

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

ﻧﺎﺑﻠﺲ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎت

اﻟﻘﺪس

أرﻳﺤﺎ

ﺟﻨني

اﻟﺨﻠﻴﻞ

ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ

0

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
املصدر :املرجع نفسه.

الشكل ()5
متوسط عدد االقتحامات اإلرسائيلية مقارنة مبتوسط عدد االحتجاجات بحسب املنطقة

2600
1950
1300
650

اﳌﻨﻄﻘﺔ ج

اﳌﻨﻄﻘﺔ ب
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎت

اﳌﻨﻄﻘﺔ أ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت

املصدر :املرجع نفسه.

0
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الجدول ()3
نتائج منوذج االنحدار

الحدوث
املنطقة (قيمة مطلقة)
املنطقة ب
املنطقة ج
املخيم
السكان
االقتحامات
كثافة املستوطنات
األصفار املؤكدة
املخيم
السكان
االقتحامات
كثافة املستوطنات
_cons
Lnalpha
Alpha
)N (total
)N (non-zero
)N (zero

النموذج 1
االنحدار السلبي ثنايئ الحد الصفري

***1.464
)(0.093
***0.882
)(0.104
**-0.434
)(0.177
***6.68e-06
)(1.10e-06
0.083
)(0.080
***0.140
)(0.017
***-1.237
)(0.198
***-0.000
)(6.37e-06
***-1.182
)(0.095
***-0.245
)(0.019
***5.393
)(0.192
0.089
)(0.217
1.094
)(0.237
47528
1356
46172
Wald chi2(6) = 400.95
Prob > chi2 = 0.000
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 إضاف ًة إىل التقييم،بالنظر إىل التقييم الكيفي لفرتات زمنية مختلفة
 ميكننا القول إن،الكيفي ألشكال التعبئة السياسية القامئة اليوم
 ويعطينا.للسلطة الفلسطينية تأث ًريا يف طريقة احتجاج الفلسطينيني
التغري الداخيل املق ّدم يف هذه الحالة الخاصة فرصة فريدة لفحص
 مع تثبيت املتغريات األخرى،أثر السلطة الفلسطينية بالتحديد
وتبي هذه الدراسة عىل
ّ .)(كاالختالف يف عدد السكان أو املظامل
املستوى النظري أهمية دراسة أثر إسرتاتيجيات األنظمة االستبدادية
 وإمنا عىل مستوى، ليس عىل مستوى الفرد فقط،مع مرور الزمن
 ويساعدنا ذلك يف تكوين فهم أدق للتعبئة.املجتمع كله أيضً ا
، وبعد كل ذلك.السياسية (أو لغيابها) يف األوضاع غري الدميقراطية
 وأنه،يغدو من الواضح أكرث فأكرث أن األفراد ال يشتغلون يف الفراغ
 كام.ال ميكن التقليل من أهمية أثر املجتمع املبارش املحيط بهم
يساعدنا فحص أثر األنظمة االستبدادية يف الرتابط االجتامعي يف
فهم السبب الذي يجعل بعض املجتمعات متتلك القدرة عىل التعبئة
 ومتثّل حالة. يف حني تفتقر إليها مجتمعات أخرى،السياسية الف ّعالة
 ومام ال شك فيه أنها،مثال عىل هذه الدينامية
ً السلطة الفلسطينية
.تنطبق عىل كثري من الحاالت األخرى
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االتحاد األوروبي والـتحول الديمقراطي في الوطن العربي:
حدود القوة المعيارية
The European Union and Democratic Transition in the Arab World:
The Limits of Normative Power

تبحث الدراســة في حدود الدور الذي يؤديه االتحاد األوروبي (أو ال يؤديه) في مســارات التحول
استنادا إلى مفهوم "أن االتحاد األوروبي قوة معيارية" في
الديمقراطي في الوطن العربي،
ً
وتحاج بــأن تعطل عمليات التحول الديمقراطي فــي دول الربيع العربي،
السياســة الدوليــة.
ّ
و"ال دور" االتحــاد األوروبــي مــن شــأنهما أن يقدمــا أداة مالئمــة الختبــار حــدود القــوة المعياريــة
لالتحــاد .وتنقســم الدراســة إلــى ثالثة محاور أساســية؛ يقــدم األول مدخ ًلا إلــى مفهوم القوة
المعياريــة ،ويســتعرض الثانــي تطــور أنمــاط انخــراط االتحــاد األوروبــي فــي مســارات التحول
الديمقراطي في الوطن العربي ،بينما يســعى الثالث إلى تحليل أنماط االنخراط ،ونقدها،
ومن ثم اختبارها .وتنتهي الدراسة إلى كشف حقيقة حدود القوة المعيارية لالتحاد األوروبي،
والمحاجــة بــأن الســلوك الخارجــي لالتحــاد األوروبــي هــو ســلوك إســتراتيجي أكثــر ممــا هــو
ّ
معياري.
كلمات مفتاحية :االتحاد األوروبي ،التحول الديمقراطي ،الربيع العربي ،القوة المعيارية.
This article considers the limitations of the role that the European Union plays
(or does not play) in the process of democratic transition in the Arab World,
building on the idea of the EU as a 'normative power' in international politics.
It argues that the breakdown of democratic transition in the Arab Spring states,
and the (non)-role of the EU, provides an appropriate tool for testing the limits of
the EU's 'normative power'. The second section reviews the development of the
EU's modes of involvement in democratic transition in the Arab World, while
the third section analyses, critiques, and tests these modes. The article concludes
by exposing the limits of the EU's normative power, arguing that its behaviour in
foreign Policy is more strategic than it is normative.
Keywords: European Union, Democratic Transition, Arab Spring, Normative
Power.
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مقدمة
نُرشت ،خالل العقود الثالثة األخرية ،العدي ُد من األدبيات التي تناقش
التحول يف طبيعة القوة يف السياسة الدولية .وإىل جانب القوة الناعمة
(يف مقابل القوة الخشنة)؛ أسست تلك األدبيات ،خاصة يف الجامعات
املعرفية األوروبية ،ملفهوم "القوة املعيارية" الذي ارتبط بالسياسة
الخارجية لالتحاد األورويب يف حقبة ما بعد الحرب الباردة((( .وكان
من أهم وعود املفهوم أنه يستند إىل مبدأ "تصدير االتحاد األورويب
قواعد /معايري سلوكه ومامرساته خارج حدوده"؛ ما يعني تحقيق
أهداف السياسة الخارجية لالتحاد عرب الجذب واإلقناع وليس عرب
القرس واإلكراه .وهو ما جعل االتحاد األورويب يحظى بوصفه عىل
نطاق واسع قوة معيارية فريدة من حيث وظيفتها وغائيتها .وقد
أقرت معاهدة لشبونة عام  (((2007أنه فيام يتعلق بشؤون السياسة
الدولية والعالقات الخارجية لالتحاد األورويب ،عىل االتحاد أن يسعى
إىل نقل /نرش القيم ومعايري السلوك نفسها التي يستند إليها خارج
حدوده عمو ًما ،وعىل أطرافه خاصة .ويأيت تعزيز الدميقراطية،
وسيادة القانون ،والحريات وحقوق اإلنسان يف طليعة تلك املعايري.
منذ نجاح حركات توسيع االتحاد األورويب األخرية يف أعوام 2004
يحاج بأن االتحاد متكّن من تحويل سلوك
و 2007و ،2013هناك من ّ
املؤسسات السياسية ومامرساتها يف الدول التي شملتها حركات
التوسع ،وهو مؤرش جيد عىل معيارية االتحاد األورويب بوصفه قوة
غري تقليدية يف السياسة الدولية .ومع ذلك ،فقد برزت مراجعات
فضل عن العديد
لحدود قوة االتحاد األورويب املعيارية وتطورتً ،
من االنتقادات الحادة لسلوك السياسة الخارجية لالتحاد فيام يتعلق
بنقل معايري تعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان إىل أطرافه .وحديثًا
ج ًّدا ،شكلت استجابة االتحاد األورويب ألحداث الربيع العريب ،وأداؤه
حيال مسارات التحول الدميقراطي يف دول الربيع العريب ،داف َعني
قويَني ألخذ تلك املراجعات واالنتقادات عىل محمل الجد.
يف هذا السياق ،يبدو رضوريًا إعادة النظر يف الحد الفاصل بني
"املعياري" و"اإلسرتاتيجي" يف سلوك السياسة الخارجية لالتحاد
 1تستعمل هذه الدراسة عبارة "السياسة الخارجية لالتحاد األورويب" عىل نحو عام ،من
دون الخوض يف تفاصيل النقاش السائد حول ما إذا كانت هناك سياسة خارجية "موحدة"
أم "مشرتكة" بني دول االتحاد األورويب ،أم أن املسألة ما زالت تتعلق أكرث بسياسات خارجية
مهم واالختالف
قومية لكل دولة بصورة منفردة .يبقى أن البعد القومي /الوطني ما زال ًّ
يف وجهات النظر ،وأحيانًا التنافس بينها ،هو ما يحدد مخرجات السلوك الخارجي لالتحاد
األورويب .ميكن يف هذا الصدد استحضار التنافس بني وجهتي النظر األملانية والفرنسية حيال
الحالة املرصية عام .2013
 2لالطالع عىل نص املعاهدة ،انظر:
"Treaty of Lisbon," Official Journal of the European Union, C 306, vol. 50
(December 17, 2007), accessed on 292018/11/, at: https://bit.ly/2KGp3oF

65
األورويب؛ باعتباره ح ًّدا غري واضح متا ًما .وهنا ،يتطلب األم ُر ،من
باحثي العالقات الدولية ،االنتباه إىل احتامل الزيف يف الوعود التي
تقطعها النظرية البنائية  Constructivismلتفسري الكيفية التي
مصالح الفواعل ،ومن ثم سلوكاتهم .يف
ت ُشكِّل بها الهوياتُ واملعاي ُري
َ
املقابل ،يبدو من املالئم االنتباه إىل الطبيعة الذرائعية للمعايري يف
السياسة الدولية ،وهي أطروحة مناهضة تزعم أن املصالح سابقة
عىل الهويات واملعايري؛ وطبقًا لذلك ،يصبح تشديد خطاب السياسة
الخارجية لالتحاد األورويب عىل نقل املعايري (مبا يف ذلك معيار
الدميقراطية) أداة يف خدمة املصالح اإلسرتاتيجية لالتحاد .وبذلك،
فإن استجابة االتحاد ألحداث الربيع العريب ،و(ال) دوره يف عمليات
التحول الدميقراطي يف دول الربيع العريب ،من شأنهام أن يقدما
منوذ ًجا مالمئًا لفهم حجج هذه األطروحة.
ميثّل الربيع العريب ،بالنسبة إىل االتحاد األورويب ،تطو ًرا معق ًدا يف
جوار مضطرب مبخرجات غري يقينية (مبعنى ال ميكن التنبؤ مبا ستؤول
إليه)؛ لذلك ،يبقى سلوكه محكو ًما مبنطق الواقعية السياسية املحضة
 .Realpolitikوبدلً من االكتفاء بقراءة الخطاب السيايس السائد
الكامن يف الوثائق والترصيحات السياسية /اإلعالمية الرسمية ،ال بد من
البحث عىل نح ٍو أوسع يف مصالح االتحاد األورويب وأهدافه وأدواته،
وعىل نح ٍو أعمق يف أمناط الرصاع والتنافس املستمر ،داخل مؤسسات
االتحاد ِ
نفسه ،حول كيفية تشكيل هويته ومصالحه وإعادة تشكيلها
(كالرصاع والتنافس بني أملانيا وفرنسا حول التوجه رشقًا أو غربًا ،والرصاع
والتنافس بني دول شامل االتحاد ودول جنوبه حول أفضلية املسائل
األمنية كالهجرة عىل املسائل املعيارية كالدميقراطية وحقوق اإلنسان).
تحاج هذه الدراسة بأن تعطل عمليات التحول الدميقراطي يف دول
ّ
الربيع العريب ،و(ال) دور االتحاد األورويب ،من حيث هو قوة غري
تقليدية ت ّدعي تب ّني سياسة خارجية قامئة عىل مبدأ نقل املعايري
خارج حدودها ،من شأنهام أن يقدما أداة مالمئة الختبار حدود القوة
املعيارية لالتحاد األورويب ،وحج ًجا قوية (نظرية وإمربيقية) إلثبات
أفضلية االنشغاالت األمنية عىل االنشغاالت املعيارية يف الجوار
املتوسطي لالتحاد األورويب ،املضطرب واملفعم بالاليقني اإلسرتاتيجي.
تحاج هذه الدراسة ،بأنه ينبغي لباحثي العالقات
ويف هذه الحالةّ ،
الدولية إعادة النظر يف افرتاضات النظرية البنائية التي كانت،
أصل يف اتساق مدهش مع والدة
يف جزء مهم منها ،قد تطورت ً
االتحاد األورويب ومنوه قو ًة معيارية غري تقليدية يف حقبة ما بعد
الحرب الباردة.
مدخل إىل
ً
يف الدراسة ثالثة محاور أساسية :يقدم املحور األول منها
مفهوم القوة املعيارية يف عالقته بسياسات االتحاد األورويب ،كام
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يقدم مراجعة الفرتاضات النظرية البنائية يف العالقات الدولية بشأن
العالقة بني الهويات /املعايري واملصالح و(حدود) دورها يف تشكيل
سلوك الفواعل الدولية .أما املحور الثاين فيستعرض أمناط انخراط
االتحاد األورويب يف مسارات التحول الدميقراطي يف الوطن العريب،
قبل الربيع العريب وبعده .بينام يسعى املحور الثالث إىل تحليل،
أمناط االنخراط تلك ونقدها ومن ثم اختبارها ،استنا ًدا إىل التوتر
الثابت واملستمر يف سياسات القوى الكربى بني املعياري واإلسرتاتيجي،
بني الهويات واملعايري التي يرويها الخطاب واملصالح اإلسرتاتيجية
التي يعكسها السلوك .وتنتهي الدراسة إىل "فضح" حدود القوة
املعيارية لالتحاد األورويب ،واملحا ّجة بأن سلوك سياسته الخارجية
سلوك إسرتاتيجي أكرث مام هو معياري .وعندما يتعارض املعياري مع
اإلسرتاتيجي ،يترصف االتحاد األورويب عىل أساس املفاضلة بني تعزيز
املصالح األمنية واإلسرتاتيجية داخل الحدود وخارجها ،وتعزيز (نقل)
املعايري السياسية واالجتامعية خارج الحدود ،لينتهي به املطاف إىل
تفضيل املصالح عىل املعايري .ويف حالة التحول الدميقراطي يف الوطن
العريب ،ال ينبغي أن نتوقع سلوكًا شاذًا عن ذلك ،فاألمن دامئًا يأيت
قبل الدميقراطية.

ً
أوال :مفهوم القوة المعيارية
يرتادف مفهوم القوة املعيارية  Normative Powerمع العديد من
املفاهيم البديلة ،كالقوة املدنية  ،Civilianوالقوة األخالقية ،Ethical
وحتى القوة "اللطيفة"  .(((Gentleويأيت تطور املفهوم يف سياق األدبيات
فاعل دوليًا غري تقليدي،
التي تشدد عىل دور االتحاد األورويب بوصفه ً
(((
يتبنى سياسات خارجية معيارية قيمية التوجه ، Value-Driven
يسعى إىل تصدير [وتعزيز] قواعد سلوك االتحاد األورويب ومعايريه
ومامرساته وقيمه خارج حدوده؛ ما يعني تحقيق أهداف السياسة
 3يأيت هذا املفهوم يف سياق النقاش حول التغري يف طبيعة القوة يف السياسة الدولية
مع نهاية الحرب الباردة .يعترب جوزيف ناي وهو من الرواد الذين خاضوا هذا النقاش
أساسا يف القدرة
محا ًّجا بربوز موارد جديدة للقوة إىل جانب املوارد املادية التقليدية ،وتتمثل ً
عىل إقناع فاعل معني أو تحويل سلوكه لتحقيق أهداف معينة من دون استهالك [مفرط
لـ] موارد القوة الخشنة التقليدية .وقد اصطلح عىل هذا املضمون الجديد للقوة بالقوة
الناعمة .وهو ينطوي عىل عنارص فكرية  Ideationalواجتامعية  Socialأكرث منها مادية،
كالقدرة عىل تحقيق األهداف من خالل اإلقناع والجذب وليس اإلكراه ،إقناع اآلخرين بالتزام
املعايري واملؤسسات التي تنتج سلوكًا ما مرغوبًا فيه .وقدم ناي مصطلحات مختلفة جديدة
للتعبري عن القوة غري املادية لالتحاد األورويب ،كالقوة املدنية ،والقوة األخالقية ،والقوة ما بعد
الحداثية ،والقوة العظمى الهادئة ،وعىل نحو أكرث بروزًا القوة املعيارية .انظر:
Elina Lazarou, Maria Gianniou & Gerasimos Tsouparas, "The Limits of
Norm Promotion: The EU in Egypt and Israel/ Palestine," Insight Turkey,
vol. 15, no. 2 (2013), pp. 171 - 194.
4 R. Youngs, "Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU's
External Identity," Journal of Common Market Studies, vol. 42, no. 2 (2004),
pp. 415 - 435.
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الخارجية لالتحاد عرب الجذب واإلقناع((( وليس عرب القرس واإلكراه.
كل من الدميقراطية ،وسيادة القانون ،والحريات،
وتشمل هذه املعايري ً
وحقوق اإلنسان ،وتعددية األطراف ،والسالم املستدام /املتساند ،وغريها.
ميكن التعامل مع ما سبق عىل أنه تعريف ابتدايئ ،غري أن هذا ال
ينفي وجود اختالفات  -يبدو مبدئ ًيا أنها ال ترقى إىل مستوى الجدل
تحاج
 بشأن ما يُعنى بالقوة املعيارية لالتحاد األورويب .لذلك،ّ
هذه الدراسة بأن جز ًءا أساس ًيا من املشكلة يكمن يف إسقاط هذه
املضامني عىل مفهومي الهويات واملصالح يف العالقات الدولية كام
أول فهم الكيفية التي يقارب
تحددها النظرية البنائية .لذلك ،يجب ً
بها البنائيون [أصحاب النظرية البنائية] إشكالية املعايري يف السياسة
الدولية ،والتحديات التحليلية التي يواجهونها ،ثم االنتقال إىل فحص
ما يُعنى باالتحاد األورويب بوصفه قوة معيارية يف السياسة العاملية.

11المقاربة البنائية لمسألة المعايير
في السياسة الدولية
تشدد املقاربة البنائية للسياسة الدولية عىل أهمية الـمعاييـر
بوصفها متغيـر ٍ
ات تساعد فـي فهم سلوك الفواعل الدولية وتفسيـره.
كام تشدد عىل أن وجود الـمعاييـر (والـمؤسسات) الدولية يساعد
عىل التغلب عىل صعوبات التعاون التي تفرضها البنية الفوضوية
للنظام الدويل((( .تأيت هذه االدعاءات يف سياق اهتامم البنائيني بالبعد
االجتامعي يف أنطولوجيا السياسة الدولية ،وطريقتها يف إعادة إبراز
دور ال ُهوية والخطاب فـي العالقات الدولية.
يف إمكان النقاش حول إشكالية الـمعاييـر فـي العالقات الدولية
أن يساعد فـي فهم اإلضافة التي تقدمها املقاربة البنائية من جهة،
واالختالف بينها وبيـن املقاربتني الواقعية (الجديدة) والـمؤسساتية
(الجديدة) من جهة أخرى .يجادل الواقعيون بأن الـمعاييـر تفتقر
إىل القوة التفسيـرية الالزمة ،بينام يجادل الـمؤسساتيون بأنها تؤدي
دو ًرا مؤث ًرا فـي مسائل معينة فـي السياسة الدولية ،غيـر أن الـمعاييـر
حتى بالنسبة إىل الـمؤسساتييـن تبقى عوامل غيـر مستقلة تساعد
فـي ضبط سلوك الدول وتقييد خياراتها فقط ،كام أن هذه الدول
تبقى فواعل عقالنية ،أنانية وذات مصالح ثابتة ومحددة تدفع بها
نحو السعي لتعظيم الـمنفعة .وبالنسبة إىل العقالنييـن ،فإن الفواعل
 5مصدر الجذب واإلقناع هنا هو جاذبية منوذج االتحاد األورويب يف حد ذاته ،فهو يشكل
مثالً عىل نجاح االندماج اإلقليمي الذي متكن من تحويل عالقات الرصاع واالحرتاب يف املايض
إىل عالقات تعاون وتكامل تتالقى فيها املصالح املتعارضة من خالل املفاوضات والتعاقد.
انظر.Lazarou, et al. :
6 Fred Chernoff, Theory and Metatheory in International Relations:
Concepts and Contending Accounts (New York: Palgrave Macmilan, 2007),
pp. 69 - 70.
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(الدول) هي التي تخلق البنى (الـمعاييـر والـمؤسسات) .فـي مقابل
ذلك ،يجادل البنائيون بأن الـمعاييـر فهومات جامعية (متشا َركة بيـن
الفواعل) متارس تأثيـ ًرا أعمق من ذلك ،فهي ال تقوم بضبط سلوك
الدول فقط ،لكنها تعمل كذلك عىل تشكيل هوياتها ومصالحها .وبذلك
مستقل .بالنسبة إىل البنائييـن ،فإن
ً
فهي تـُعتبـر متغيـ ًرا تفسيـريًا
الفواعل (الدول) والبنى (الـمعاييـر والـمؤسسات) تتفاعل فـيام بينها،
ويشكل بعضُ ها بعضً ا .(((Mutually Constituted
تجادل مارتا فاينمور بأن الـمسعى األسايس للبنائية يتمثل فـي إعادة
النظر فـي الـمقاربات العقالنية الـمتمركزة حول الفاعل وإلقاء الـمزيد
من الضوء عىل الشق الثاين من ثنائية الفاعل  -البنية (أي البنية).
كام تجادل بأن منطق الـمالءمة Logic Of Appropriateness
الذي يدافع عنه البنائيون ،يف إمكانه أن ينبئنا بسلوك الفاعل بالقدر
نفسه الذي ينبئنا به منطق العواقب ،Logic Of Consequences
الذي يدافع عنه العقالنيون .يفـيد منطق العواقب /النتائج بأن
الفواعل األنانية والعقالنية ،الساعية إىل تعظيم الـمنفعة ،تتفاوض
وتتفاعل بحسب ما متليه مصال ُحها وتفضيالت ُها الثابتة .تأيت تسمية
هذا الـمنطق من نزعة الدول إىل االنشغال بعواقب /بنتائج التفاعل
بعضُ ها مع بعض .أما منطق الـمالءمة فـيفتـرض أن الفواعل تهتم
بالقيام "بالفعل الـمالئم" بحسب ما تدفعها إليه الـمعاييـر الضابطة
والـمشكِّلة للسلوك ،والتي ميكن اعتبارها مبنزلة "قواعد للعبة"((( يف
حد ذاتها .فـي هذا السياق ،تصبح مصالح الدول متغيـر ٍ
ات تابعة،
فـي الوقت الذي تصبح فـيه الـمعاييـر التي تروج لها الـمؤسسات
مثل ،وتؤدي دو ًرا مشك ًِّل لـمصالح الدول وضابطًا لسلوكها،
الدولية ً
هي الـمتغيـر الـمستقل.
وقد بينت فاينمور ،استنا ًدا إىل ثالث حاالت (اليونسكو ،والصليب
األحمر الــدويل ،والبنك الـــدويل) ،أن هناك ارتباطات سببية
 Correlationsبيـن ظهور معاييـر بنيوية (مؤسساتية) جديدة
والتغيـر فـي مصالح الدول وسلوكاتها .وهذا يعني أن الـمعاييـر ال
تعمل عىل تشكيل مصالح الدول ومن ثم سلوكاتها فقط ،ولكنها تعمل
كذلك عىل تغييـرها لتتالءم معها ،وهو ما ميثل تحديًا جوهريًا للقدرة
فضل عن ذلك ،ب ّينت فاينمور أن
التفسيـرية للـمقاربات العقالنيةً .
الفواعل غال ًبا ما تبـرر مامرساتها عىل نح ٍو يجعلها تبدو متالمئة مع
القيم والقواعد الـمتض َّمنة فـي تلك الـمعاييـر((( .إن الـمعاييـر،
7 Jeffrey Checkel, "The Constructivist Turn in International Relations
Theory," World Politics, vol. 50, no. 2 (1998), pp. 327 - 328.
"8 Thomas Risse, "'Let's Argue!' Communicative Action in World Politics,
International Organization, vol. 54 (2000), pp. 3, 5.
9 Checkel, pp. 330 - 332.
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مثلها مثل الـمؤسسات ،هي ذات بعد تكويني  Constitutiveأيضً ا
وليست فقط ذات بعد ضابط  Regulativeلسلوك الدول ،فهي ال
تجعلها متتنع عن سلوك معيـن فقط (بفعل وظيفة الضبط) ،لكنها
تجعلها تتبع وصفات اجتامعية معينة لسلوك آخر يُنظر إليه عىل أنه
السلوك الـمالئم ،وهذا هو جوهر منطق الـمالءمة عند البنائييـن.
غيـر أن الـمداخالت البنائية حول إشكالية الـمعاييـر ما زالت
تعرف العديد من التحديات التحليلية فـي األساس .يكمن التحدي
األول فـي أنه عادة ما يُساء فهم الطابع الـمعياري للـمعاييـر
فـي ح ّد ذاتها؛ مبعنى أن الـمعاييـر ،التي يجادل البنائيون بأنها
تشكل /تعيد تشكيل هويات الدول ومصالحها ،يجب ّأل تكون
بالرضورة مرغوبًا فيها أخالق ًيا ،لذلك نجد جيفري تشيكل ين ّبــــه
إىل أن البنائييـن ينبغي لهم أن يولوا "األشياء السيئة" االهتامم
وأل يقترص
نفسه فـي السياسة الدولية ،الـمبنية اجتامع ًيا بدورهاّ ،
االهتامم عىل الـمعاييـر األخالقية ،كمعاييـر الحد من انتشار
األسلحة النووية والكياموية ،تلك الـمعاييـر التي ساعدت عىل
إنهاء الحرب الباردة( ،((1أو تلك التي أدت إىل تصفـية االستعامر
عىل سبيل الـمثال.
أما التحدي الثاين فـيكمن فـي أن تركيـز (أغلب) البنائييـن الـمفرط
عىل الـمعاييـر كفُهوم جامعية  -بيـنذاتية يكون قد أدى إىل إهامل
الـمعاييـر كفهوم فردية  -ذاتية ،عىل األقل فـي مراحل مبكرة من
تطورها( .((1ت ُعتبـر أعامل فاينمور رائدة فـي إبراز الدور الذي يؤديه
األفراد ،بوصفهم فواعل اجتامعييـن ،فـي الـمـــــراحل األوىل املبكرة
من دورة حيــــاة الـمعاييــــــر الدولية ،حيث أطلقت عليهم
تسمية "متعهدي الـمعاييـــر"  .((1(Norm Entrepreneursتنقسم
دورة حياة الـمعاييـر الدولية إىل ثالث مراحل أساسية :مرحلة
االنبثاق ،ومرحلة االنتشار ،ومرحلة التذييت (انظر الجدول).
10 Ibid., p. 339.
11 Ibid., p. 341.
 12تقدم القواميس اإلنكليزية  -العربية مجموعة واسعة من التـرجامت لـمفردة
 .Entrepreneurإىل جانب التـرجمة السائدة ،الـمقاول ،هناك ترجامت أخرى من
والـمؤصل  ،Originatorوالـملتـزم
قبيل الـمتعهد  ،Undertakerوالـمبادر ،Initiator
ِّ
 .Conformistعمو ًما ،متعهدُو الـمعاييـر هم أفراد بارزون يبادرون بالتكلم عن معاييـر
معينة ،ويأخذون عىل عواتقهم مهمة الدفاع عنها وإقناع الدول بجدوى االمتثال لها،
ويلـتـزمون السعي إىل إقحامها وترسيخها فـي الخطاب السائد .هناك تسميات أخرى ،فمولر
مثل يسميهم "األفراد الخيـرين" الـمدفوعيـن بطبعهم إىل نرش االعتقادات واألفكار األخالقية
ً
وتكريسها  ،Benevolent Individualsأما نايدلـامن فـيسميهم "متعهدي األخالق العابريـن
للحدود"  ،Transnational Moral Entrepreneursبينام يسميهم ليسيغ "مهنديس
الـمعنى"  .Meaning Architectsانظر:
Tatjana Puschkarsky, "Norm Entrepreneurs in International Politics: A
"Case Study of Global Footprint Network and the Norm of Sustainability,
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Fakultätfür Wirtschafts- und Sozial
wissen schaften, Institut für Politische Wissenschaft, 2009, p. 31.
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

دورة حياة الـمعاييـر الدولية

الـمرحلة الثانية
االنتشار

الـمرحلة الثالثة
*
التذييت

الـمرحلة األوىل
االنبثاق

الدول ،الـمنظامت الدولية ،الشبكات

(دوائر) القانون ،البيـروقراطيات
االمتثال
العادة ،الـأمسسة (االجتامعية)

الفواعل

متعهدو الـمعاييـر

الدوافع

اإليثار ،التعاطف ،الخيـرية ،االلتـزامات
الـمثالية

الرشعية ،السمعة،
تقديـر (اآلخريـن)

اآلليات

اإلقناع

التنشئة ،الـأمسسة (السياسية)

**

املصدر :بيانات الجدول تستند إىل:
Martha Finnemore & Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," International Organization, vol. 52, no. 4
(1998), p. 898.
* يُقصد هنا بالتذييت  Internalizationتح ّول الـمعاييـر إىل قواعد مفروغ منها وال تصبح عند هذه الـمرحلة موضو ًعا ٍ
لنقاش عام موسع بشأنها ،حيث يصبح االمتثال لها عملية
آلية .عىل سبيل املثال ،مل يعد التـزام الدول ضامن "حق النساء فـي التصويت" َمثا ًرا للنقاش ،إال بالنسبة إىل عدد قليل من الناس .ينطبق األمر نفسه عىل معاييـر أخرى كتجريم
العبودية أو ضامن الحصانة للطواقم الطبية أثناء فتـرات الحروب وغريها.
** ال ينبغي أن يكون متعهدو الـمعاييـر أفرادًا بالرضورة .الـمؤسسات و /أو الـمنظامت الدولية الحكومية وغيـر الحكومية والجامعات الـمعرفـية (اإلبيستيمية) قد تؤدي هي
األخرى هذا الدور.

أما التحدي الثالث فـيكمن فـي الحجة القائلة إن تأثيـر البنية
االجتامعية( ((1يف الفاعل ليس حتم ًيا دامئً ا؛ إذ يجب االنتباه إىل
حاالت ال تؤثر فـيها الـمعاييـر يف مصالح الدول وهوياتها( ،((1وأحيانًا
يف هويات دول بعينها ومصالحها .من غيـر الـممكن الفصل تحليل ًيا
بيـن الكيفـية التي تتطور بها الـمعاييـر وتنترش من جهة ،واإلدراكات
النفعية  Utilitarianللفواعل الـمرتبطيـن بهذا الـمسار من جهة
تحاج فاينمور بوضوح بأن الـمعاييـر ال
أخرى .فـي السياق نفسهّ ،
ميكن فصلها عن القوة وعن الـمصالح .قد تكون البنائية مقنعة بشأن
الدور الذي تؤديه الـمعاييـر فـي تشكيل القرارات الـمستقبلية لقادة
الدول ما إن تقبل بها دولُهم ،غيـر أنها تبقى مقارنة بالعقالنية غيـر
قادرة عىل التعامل مع أسئلة أساسية من قبيل :لـامذا تتبنى دولة ما
(أو مجموعة من الدول) معيا ًرا معي ًنا بينام تعارض تبني معيا ٍر آخر؟
أو لـامذا تتبنى دولة ما (أو مجموعة من الدول) معيا ًرا معي ًنا فـي
فتـرة تاريخية معينة بينام تتخىل عنه فـي فتـرة تاريخية مختلفة(((1؟
 13تتشكل البنية االجتامعية لنظام ما من األفكار ،والـمعتقدات ،والقيم ،واإلدراكات،
والتصورات ،والهويات والـمعاييـر التي يتشاركها الفاعلون الـمشكلون للنظام.
14 Checkel, p. 339.
15 Scott Fitzsimmons, "A Rational-Constructivist Explanation for the
Evolution and Decline of the Normagainst Mercenarism," Journal of Military
and Strategic Studies, vol. 11, no. 4 (2009), p. 4.

فـي نهاية الـمطاف ،يبدو أن الدول ال تتبنى الـمعاييـر لذاتها ،لك ّن
قرار تبنيها يتم بنا ًء عىل مدى ذرائعية الـمعاييـر وتناغمها مع مصالح
الدول ،وهذا ما يفرس الطابع االنتقايئ لـمواقف الدول من الـمعاييـر
الدولية ،كام يفرس التغييـر فـي تلك الـمواقف من سياق إىل آخر،
ومن مرحلة إىل أخرى.
يؤكد سكوت فـيتـزسيمونس هذه العالقة بيـن الـمعاييـر والـمصالح
من خالل إبراز النتائج الـامدية (وليس االجتامعية) لتبني الدول
معاييـ َر معينة .إذا قبلنا باالفتـراض األسايس لدى البنائييـن القائل بأن
الـمعاييـر تؤثر يف السلوك ،فإنه ينبغي لنا أن نفهم أن تبني دولة ما
معيا ًرا مع ّيـ ًنا يتـرتب عليه فـي األساس نتائج مادية .الـمثال األشد
وضو ًحا هو الــمعاييـر الـمرتبطة بالـمامرسات العسكرية ،حيث ميكن
التـزام الدولة مبثل هذه الـمعاييـر أن يحد عىل نحو حاسم من قدراتها
العسكرية .فـي السياق ِ
نفسه ،تخلص جينيفر ستـرلينغ – فالكر إىل أن
البنائييـن يواجهون تحديًا أساسيًا بشأن تركيـزهم الـمفرط عىل "منطق
الـمالءمة" عىل حساب "منطق العواقب".

22هل االتحاد األوروبي قوة معيارية؟
أثبتت تجربة االتحاد األورويب ،خالل السنوات التي تلت نهاية الحرب
الباردة ،تهافت فرضية البنية الفوضوية للنظام الدويل املتمركز حول
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الدولة .فقد توجه زهاء  15يف املئة من إجاميل عدد الدول ذات
السيادة فـي العامل إىل التنازل عن أجزاء مهمة من سيادتها لصالح
مؤسسات ما فوق وطنية ،وهو أمر يتعارض متا ًما مع افتـراضات
الواقعية (البنيوية)( .((1لقد متكنت بالفعل بضع وعرشون دولة ،رغم
تاريخها الطويل الـمفعم بالغزوات والرصاعات والحروب الفظيعة
ورغم مواردها الـمحدودة ،من أن تثبت أن الدول ميكن ،فـي ظل
نظام فوضوي البنيةّ ،أل تترصف بوصفها فواعل أنانية ،وميكن أن
تتنازل طو ًعا عن (جزء من) سيادتها لـمؤسسات فوق دولتية وأن
تعتمد عليها فـي تحقيق أمنها ،كام ميكن أن تتعاون وتندمج بعضُ ها
مع بعض أكرث مام تتنافس وتحرتب بعضُ ها ضد بعض.
كان لتجربة االتحاد األورويب  -وال يزال  -تأث ٌري تحوييل متعدد
املستويات :عىل املستوى الوطني (حكومات الدول األعضاء) ،وعىل
املستوى اإلقليمي (ما بني حكومات الدول األعضاء) ،وعىل املستوى
الدويل (السياسة العاملية) .ومن أبرز مظاهر هذا التأثري (السعي
نحو) تحويل معايري السلوك /التفاعل وقواعده يف السياسة الدولية
فاعل،
بعي ًدا عن األمناط التقليدية املتمركزة حول الدولة بوصفها ً
وحول املصلحة الوطنية هدفًا ،وحول القوة الخشنة /العسكرية
أداةً ،وحول التنافس واالحرتاب منطًا للتفاعل .وهذا ما يجعل االتحاد
فاعل مختلفًا عن بقية فواعل السياسة الدولية ،بل فري ًدا
األورويب ً
من نوعه .يف هذا السياق ،تطور االدعاء ،الذي بات اآلن سائ ًدا بني
الباحثني والسياسيني عىل ح ٍّد سواء ،بأن االتحاد األورويب ميثل قوة
معيارية يف السياسة الدولية يف حقبة ما بعد الحرب الباردة.
يرتبط ،كذلك ،مفهوم "االتحاد األورويب بوصفه قوة معيارية"،
باألسئلة التي يثريها وضع أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك
االتحاد السوفيايت من جهة ،وبعد تحول الجامعة األوروبية إىل اتحاد
أورويب من جهة أخرى؛ فهل ميكن أن تكون أوروبا "قوة عظمى" عىل
غرار الواليات املتحدة األمريكية؟ لذلك ،ميكن القول إن خطاب "القوة
يعب عن مدى قدرة االتحاد األورويب عىل مامرسة
املعيارية" البديل ّ
 16مع نهاية الحرب الباردة ،تنبأ عدد من الواقعييـن (البنيويني) بأن زوال استقطاب
الحرب الباردة سيضع حدًّا لـمسار االندماج األورويب (جون ميـرشهامير ،وكينيث وولتـز،
وستيفن وولت من بني آخرين) .غيـر أن ما حدث الحقًا أظهر هؤالء البنيوييـن كأنهم (كانوا)
بدل من أن يتوقف مسار االندماج األورويب،
يتحدثون عن قارة مختلفة متا ًما عن أوروبا؛ إذ ً
مل يحدث فقط أن تحولت الجامعة االقتصادية األوروبية إىل اتحاد أورويب (عام ،)1992
لكن الذي حدث أن االتحاد توسع ليضم عددًا أكبـر من الدول األعضاء فـي خمس حركات
توسع مهمة منذ نهاية الحرب الباردة ( ،1993و ،1995و ،2004و ،2007و ،)2013مع وجود
خمس دول مرشحة لالنضامم إضافة إىل الدول األعضاء الثامين والعرشين .هذه اإلخفاقات
الـمتتالية فـي التنبؤات التي تحمس لها أنصار الـمقاربات البنيوية من شأنها أن تنـزع
الرشعية عن فرضية البنية الفوضوية للنظام الدويل بوصفها محددًا لسلوك الدول ،سواء
بوصفها مقيدًا ألمناط التعاون واالندماج أو محف ًزا ألمناط التنافس واالحتـراب .انظر :محمد
حميش" ،النقاش الخامس يف حقل العالقات الدولية :نحو إقحام نظرية التعقد داخل الحقل"،
أطروحة دكتوراه يف العالقات الدولية ،جامعة باتنة  ،1الجزائر ،2017 ،ص .229 - 227
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القوة عىل الصعيد اإلقليمي /العاملي والقيام بالسياسة الدولية عىل
نحو مختلف  .Doing International Politics Differentlyيلخص
يحاج بأن
زيك العايدي هذا النقاش
ً
تلخيصا يف غاية البساطة؛ فهو ّ
االتحاد األورويب ال ميكن أن يكون "قوة عظمى" باملفهوم التقليدي
الذي ينطبق عىل الواليات املتحدة أو الصني .لذلك ،فهو يسعى
إىل تعزيز "ما تبقى له" من قدرات غري تقليدية .وبناء عليه ،ميكن
املحا ّجة بأن مفهوم "االتحاد األورويب قوة معيارية" إمنا يعرب عن
مجموعة من القدرات التي (ينبغي أن) يتمتع بها االتحاد األورويب
فاعل غري تقليدي يف
من أجل تحقيق أهدافه اإلسرتاتيجية بوصفه ً
السياسة الدولية ،غري تقليدي مقارنة بالواليات املتحدة أو الصني،
كالقدرة عىل إنتاج نظام خاص باملعايري عىل املستوى العاملي ،والقدرة
عىل ضبط التفاعالت بني فواعله (الدول األعضاء) والقدرة عىل جعل
فضل عن القدرة عىل تطوير
سلوكاتها قابلة للتوقع ً ،Predictability
يحاج العايدي بأنه
روح املسؤولية الجامعية بينها .ويف نهاية املطافّ ،
(((1
ما من خيا ٍر آخر أمام أوروبا غري الترصف بوصفها قوة معيارية .
يف السياق نفسه ،جادل فرانسوا ديشان مبك ًرا ،مع بداية سبعينيات
القرن املايض ،بأن قوة أوروبا ال ميكن إال أن تكون مدنية ،وذلك عرب
تحويل العالقات الدولية إىل عالقات تعاقدية قامئة عىل املعاهدات
واالتفاقيات التي من شأنها التخفيف من ح ّدة اللجوء إىل استخدام
القوة [الخشنة] .كام يجادل بأن أوروبــا ال ميكن أن تكون قوة
مؤسسو
عسكرية ألن منظو ًرا كهذا يتناقض متا ًما مع ما كان يؤمن به ّ
مرشوع الجامعة األوروبية ،والتي رأى فيها [حتى قبل تشكيل االتحاد
األورويب] فكرة ملهمة تقوم عىل مبدأ "املعايري قبل القوة"( .((1يتفق
هذا أيضً ا مع أطروحات جوهان غالتونغ الذي شدد عىل أن أوروبا ال
ينبغي لها أن متيل إىل استخدام األدوات التقليدية للقوة (املكافآت
أو العقوبات) ،لكن عليها أن تسعى بدلً من ذلك إىل التأثري يف العامل
من خالل أفكارها ومعايريها ،فتشكل بذلك طريقًا ثالثًا بني الواليات
املتحدة واالتحاد السوفيايت آنذاك(.((1
هناك ارتباط سياقي ،عىل نحو وثيق ،بني هذه املعايري  -ما بعد
الويستفالية كام يدعوها إيان مانرز  -التي يتأسس عليها مفهوم القوة
املعيارية ومسار االندماج اإلقليمي األورويب ،عرب مراحله املختلفة،
17 Zaki Laïdi, Norms over Force: The Enigma of European Power (New
York: Palgrave Macmillan, 2008), pp. 35 - 36.
18 François Duchêne, "The European Community and the Uncertainties
of Interdependence," in: Max Kohnstamm and Wolfgang Hager (eds.), A
Nation Writ Large? Foreign Policy Problems before the European Community
(New York: John Wiley & Sons, 1973) cited in: Laïdi, pp. 36 - 37.
19 Johan Galtung, The European Community: Superpower in the Making
(London: George Allen & Unwin, 1973), cited in: Laïdi, p. 37.
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 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

والذي أفرز جملة من التفضيالت املعيارية القامئة عىل مبادئ السالم
والحريات ،وحقوق اإلنسان ،والعدالة االجتامعية ،والدميقراطية،
والتعددية ،وحكم القانون ،والتنمية املستدامة .تم النقاش والتداول
بشأن هذه املعايري خالل القمة األوروبية يف كوبنهاغن عام  ،1993ثم
فاعل دوليًا.
أصبحت جز ًءا أساسيًا من هوية االتحاد األورويب بوصفه ً
يف هذا السياق ،يلخص رئيس الوزراء اإليطايل السابق رومانو برودي
( 1998-1996و )2008-2006مفهوم القوة املعيارية بقوله" :إن
الرغبة يف نقل املعايري وتقاسم منوذجنا املجتمعي مع شعوب أوروبا
الجنوبية وأوروبا الرشقية التي تتطلع إىل السالم ،والعدالة والحرية
ال يُع ُّد مرشو ًعا إمربيال ًيا .يف الحقيقة ،يجب عىل أوروبا أن تذهب إىل
أبعد من ذلك ،حيث يستوجب علينا أن نصوب هدفنا نحو تحقيق
قوة مدنية عاملية تكون يف خدمة التطور العاملي املستدام"(.((2

للقوة ،مبا يف ذلك بناء القدرة عىل التأثري عرب مامرسة القوة الناعمة
(غري الخشنة) .مبعنى أن الرتويج للمعايري ونقلها /نرشها  -خاصة
يف الجوار الجيوسرتاتيجي لالتحاد األورويب  -من املفروض أن يسمح
بتحقيق أهداف السياسة الخارجية األوروبية من دون الحاجة إىل
مامرسة القوة الخشنة وما تقتضيه من تكاليف (قد تكون) شاقة
من جهة وعواقب (قد تكون) سيئة من جهة أخرى .لذلك ،وبالعودة
فاعل دول ًيا ،ميكن
إىل الجدل حول وضع االتحاد األورويب بوصفه ً
املحا ّجة بأن وضع القوة املعيارية يعترب مبنزلة الوضع البديل من
وضع القوة العظمى الذي عرفته /تعرفه الواليات املتحدة عىل سبيل
فعل أن هذا اإلدراك (أصبح) يُ َع ُّد جز ًءا ال يتجزأ من
املثال .ويبدو ً
هوية االتحاد األورويب ،هويته مبعنى الكيفية التي يعرف بها نفسه.

إضافة إىل ما سبق ،ال يقترص مفهوم االتحاد األورويب بوصفه قوة
معيارية عىل وضع /إنتاج املعايري ،لكنه يتضمن أيضً ا نقلها والرتويج
لها .تشمل مساعي نقل املعايري هذه عدة مستويات :داخليًا (بني
الدول األعضاء والدول املرشحة لالنضامم)؛ وإقليم ًيا (نحو الجوار
الجيوسيايس  -أوروبا الرشقية ،جنوب املتوسط ورشقه)؛ وعامل ًيا .غري
رصا بالتجربة
أن فكرة نقل السياسات عمو ًما تبقى غري مقرتنة ح ً
مثل إىل النقاش املبكر حول نقل السياسات
األوروبية ،فهي تعود ً
عرب النظام الفدرايل األمرييك ،بني حكومة /مؤسسات االتحاد الفدرايل
وحكومات الواليات وعربها .لكن" ،مبرور الوقت ،انتقل هذا االهتامم
من النظام الفدرايل األمرييك إىل تقارب السياسات بني الدول القومية
ذات السيادة"(.((2

ثان ًيا :االتحاد األوروبي والتحول
الديمقراطي في الوطن العربي

يثري النقاش حول مسألة العالقة بني نقل املعايري والرتويج لها وبناء
مهم ج ًدا،
قوة الفاعل الدويل ،خاصة يف حالة االتحاد األورويبً ،
سؤال ً
هو :هل ميكن أن يكون الفاعل قويًّا ومعياريًا يف الوقت ِ
نفسه؟ وهو
سؤال تقليدي يحيل عىل التضارب الذي ساد بني املقاربات املثالية/
األخالقية /املعيارية واملقاربات الواقعية يف حقل العالقات الدولية.
ويبدو مبدئ ًيا أن حالة االتحاد األورويب ،واملسار الذي تطورت عربه
تجربة االندماج والتوسع األوروب َيني خالل النصف الثاين للقرن
العرشين ومع بداية القرن الحادي والعرشين ،توفر حج ًجا كافية
لالدعاءات املرتبطة بالجمع بني مساعي "نقل املعايري" ومساعي
"بناء /تعزيز القوة" عىل املستوى الدويل (باألحرى بني الدويل) .لكن
من الواضح أن األمر ال يعدو أن يكون مسألة بناء منط غري تقليدي
 20آمال حجيج" ،االتحاد األورويب كقوة معيارية يف املتوسط :نقل املعايري يف مجال
العدالة والشؤون الداخلية ،دراسة حالة املغرب" ،مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية،
جامعة باتنة  ،1الجزائر ،2012 ،ص .33 - 32
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اتسم موقف االتحاد األورويب من املسألة الدميقراطية يف الوطن
العريب ،قبل الربيع العريب ،بازدواجية وتناقض مفرطَني إذا ما تم
إقحام البعد املعياري يف السلوك الخارجي لالتحاد .فمن جهة ،بقي
خطاب الرتويج للمعايري والسعي الحثيث إىل نقلها ساريًا؛ لكن من
جهة أخرى ،بقي السلوك الخارجي الفعيل لالتحاد األورويب قامئًا عىل
منطق املحافظة عىل استقرار أنظمة الحكم القامئة جنوب املتوسط،
مبسوغات ثالثة عىل األقل :ضامن تدفق موارد الطاقة ،والحرب
(العاملية) عىل اإلرهــاب ،ومراقبة الحدود للح ّد من الهجرة غري
الرشعية القادمة من جنوب املتوسط نحو شامله .غري أن "الخوف من
زحف األصوليات اإلسالمية" ،يف عالقته مبسألة اإلرهاب ،لطاملا مثّل
هاجسا أساس ًيا يف إدراك الجامعة األوروبية ملا ينبغي ألنظمة الحكم
ً
جنوب املتوسط أن تكون عليه ،وهذا ما يفرس سياسة الصمت وغض
فضل عن املامرسات التسلطية ،لتلك
الطرف عن الطبيعة التسلطيةً ،
األنظمة مع االستمرار يف الحديث عن "مجرد" تشجيع لإلصالحات
السياسية واالقتصادية يف املنطقة.
تق ّدم الحالة املرصية منوذ ًجا جي ًدا لهذه االزدواجية؛ فالتعديالت
الدستورية عام  ،2007عىل سبيل املثال ،والتي رسخت الطبيعة
االستبدادية للنظام الحاكم (عرب استبعاد السلطة القضائية من
فضل عن سن ترشيعات قمعية تحت
اإلرشاف عىل االنتخابات ً
ذريعة مكافحة اإلرهــاب) ،مل متنع االتحاد األورويب من تبني
خطة عمل مشرتكة بينه وبني مرص ،رغم االنتقادات الحادة التي
عرفتها تلك التعديالت الدستورية .وبعدها بسنة واحدة (،)2008
تزامن توقيع االتحاد األورويب مذكرة تفاهم مع مرص مع نرش

دراسات
االتحاد األوروبي والـتحول الديمقراطي في الوطن العربي :حدود القوة المعيارية

الربملان األورويب تقري ًرا يدين أداء الدولة املرصية يف مجال حامية
حقوق اإلنسان .ومل يتوان االتحاد األورويب عن منح مرص 558
مليون دوالر عىل مدى ثالث سنوات ،رغم أن املسؤولني املرصيني
استمروا يف شجب ما أسموه تدخل الربملان األورويب يف الشؤون
الداخلية ملرص .والالفت لالنتباه أن مذكرة التفاهم تلك استمرت يف
الرتكيز عىل املسائل األمنية بدلً من دعم الدميقراطية .وحتى قبل
ذلك ،مل يتأثر موقف االتحاد األورويب ،عرب استمراره يف التفاوض
بشأن خطة العمل مع مرص ،رغم التقارير العديدة التي نددت
باالنتخابات الرئاسية الالدميقراطية التي جرت عام  ،2005والتي
أجريت يف ظل متديد العمل بقانون الطوارئ وشابتها مامرسات
التزوير والتمييز والرتهيب(.((2

وقد استمرت إشادة مسؤويل االتحاد األورويب البارزين بدور
نظام حسني مبارك عىل الصعيد األمني (الحرب عىل اإلرهاب،
وكبح جامح األصولية اإلسالمية) ،حتى قبل أيام قليلة من إذعانه
وتخلّيه عن الحكم إثر ثورة  25يناير  .((2( 2011غري أن الحالة
املرصية ليست الوحيدة؛ فقد استمر االتحاد األورويب يف اإلحجام
عن السعي إىل فهم (و /أو تفهم) صعود القوى املعارضة ذات
التوجهات اإلسالمية جنوب املتوسط ،بد ًءا بالحالة الجزائرية إثر
تقدم الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف انتخابات عام  .1992لذلك،
من الواضح أن ارتباك االتحاد األورويب الذي متيزت به مواقفه
املبكرة من ثورات الربيع العريب إمنا يرجع إىل توجسه خيفة من
احتامالت صعود نخب إسالمية ،بغض النظر عام إذا كانت معتدلة
أو متطرفة ،واستيالئها عىل السلطة جنوب املتوسط .ومن الالفت
لالنتباه ،يف هذا السياق ،أن خطاب اإلصالح السيايس بقي خطابًا
محافظًا للغاية؛ إذ استمر يف الرتكيز عىل النخب الحاكمة القامئة،
حتى إن كانت تسلطية وغري قادرة عىل اإلصالح و /أو غري راغبة
22 Lazarou et al.
23 Gavin Hewitt, "Europe wobbles over Egypt," BBC News, 3/2/2011,
accessed on 10/11/2018, at: https://bbc.in/2SmFwkx
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أصل ،بينام ه َّمش متا ًما قوى املعارضة الفعلية (وحتى قوى
فيه ً
املجتمع املدين املرتبطة بها) ،مع تجريدها من أي رشعية ميكن أن
تجعل منها طرفًا يف عملية اإلصالح.
يف السياق نفسه ،وبُعيد اندالع ثورات الربيع العريب األوىل (تونس،
وليبيا ،ومرص) ،شدد وزير الخارجية اإليطايل السابق ،فرانكو فراتيني،
بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن عيل ،عىل رضورة دعم
"حكومات تلك الدول ،من املغرب إىل مرص [يف عهد الرئيس حسني
مبارك] ،التي يقودها ٌ
ملوك ورؤساء دول شيدوا أنظمة علامنية
َح َمت من األصوليات" .كام دافع عن الزعيم الليبي الراحل ،معمر
القذايف ،بقوله" :إنني أستشهد مبثال القذايف الذي حقق يف بالده
إصال ًحا أسامه املؤمترات الشعبية اإلقليمية [ ]...وبالنسبة إ ّيل ت ُ َع ّد
هذه مؤرشات إيجابية"( .((2ويستمر االتحاد األورويب ،من جهة
أخرى ،يف دعم أنظمة حكم ما بعد الربيع العريب رغم إعادة إنتاجها
تسلطيات ما قبل عام  ،2011وذلك عرب مقايضة واضحة فحواها
صد حركة املهاجرين وطالبي اللجوء عرب املتوسط ،مقابل الصمت
إزاء املامرسات الالدميقراطية لتلك األنظمة ،مبا يف ذلك من انتهاكات،
واضحة وموثقة ،للحريات وحقوق اإلنسان األساسية.
لقد عرف املوقف األورويب ،بُعيد األحداث املبكرة للربيع العريب،
تحول طفيفًا ،غري جذري يف الواقع؛ فقد سعى االتحاد األورويب ،عىل
ً
(((2
تباين السياسات الخارجية للدول األعضاء ،إىل احتواء التحوالت يف
املنطقة وضبط انعكاساتها عىل االستقرار اإلقليمي ،خاصة مع إعادة
صياغة سياسة جوار أورويب جديدة خالل ربيع عام  ،2011بعنوان
"الرشاكة الجديدة من أجل الدميقراطية واالزدهار جنوب املتوسط".
وقد تجلت مساعي إعادة النظر هذه عىل نحو واضح يف املواقف
وردود األفعال الفرنسية التي انتقلت من االرتباك والرتقب إىل الدفاع
عن خيار التدخل العسكري يف ليبيا ،ثم الحقًا إىل الصمت حيال
التغيري الخشن ،والعنيف عىل نحو متصاعد ،لنظام الحكم يف مرص.
تكمن املشكلة يف أن التناقض بني خطاب االتحاد األورويب وسلوكه
كان محسو ًما متا ًما عىل الواقع؛ حيث انعكست غلبة الرغبة يف
املحافظة عىل الوضع الراهن مع اإلبقاء عىل خطاب الرتويج
لإلصالحات الدميقراطية ساريًا يف موقف االتحاد األورويب حتى مع
األحداث املبكرة للربيع العريب يف املنطقة (يف تونس تحدي ًدا).
 24صحيفة كوريريي ديال سريا.2011/1/17 ،
 25رصح وزير الخارجية الفرنيس آنذاك ،أالن جوبيه ،مشددًا عىل أن "ما يجري يف جنوب
يغي كليًّا امل ُعطى املوجود ،ومن واجب [األوروبيني] التفكري فيه واستعادة املبادرة"،
املتوسط ِّ
وأن "هذه ستكون واحدة من طموحاتـ[هم] التي تحظى باألولوية" ،انظر :حسام شاكر،
"أوروبا والربيع العريب :انتهى الحفل" ،الجزيرة نت ،مقاالت رأي ،شوهد يف  ،2018/12/4يف:
https://bit.ly/2QBHEYk
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ً
ثالثا :االتحاد األوروبي والتحول
الديمقراطي في الوطن العربي:
المعياري واإلستراتيجي
من اليسري مالحظة الفجوة الواسعة واملتزايدة االتساع بني أثر سياسات
الرتويج للمعايري ونقلها يف الدول (التي كانت) مرشحة لالنضامم إىل
االتحاد األورويب املشمولة بسياسة التوسع وبقية دول الجوار األورويب،
خاصة الجوار الجنويب الغريب .وبناء عليه ،ميكن املحا ّجة بأن االتحاد
األورويب ف ّوت الفرصة السانحة التي وفرها الربيع العريب جنوب
املتوسط يف ما يتعلق بتعزيز التحول الدميقراطي والدفع به نحو
األهداف التي يُفرتض أن تتفق مع غائية القوة املعيارية .ففي الوقت
الذي مثّل فيه نرش الدميقراطية يف الجوار الرشقي ،عرب مراحل توسع
االتحاد األورويب رشقًا ،مظه ًرا باه ًرا من مظاهر عمل القوة املعيارية،
يبدو أن الجوار جنوب املتوسط من غري املرجح أن يعرف املسار نفسه.
وهو ما يقوض أطروحة التشابه بني آخر موجتني من موجات التحول
الدميقراطي :ربيع أوروبا الرشقية خالل تسعينيات القرن املايض ،وربيع
الرشق األوسط وشامل أفريقيا خالل السنوات السبع املاضية.
تستند سياسة الجوار األورويب ،التقليدية عام  2004والجديدة عام
 ،2011إىل "مبدأ برودي" ،نسبة إىل اإليطايل رومانو برودي ،القائل
برضورة إحاطة االتحاد األورويب بحلقة من األصدقاء .ذلك أن عدم
استقرار حدود االتحاد األورويب ،بفعل استمرار ضم /ترشيح دول جديدة
(لالنضامم) ،تجعل االتحاد يف حالة متاس مع النزاعات الواقعة يف جواره
فضل عن كونه هدفًا للتهديدات املتزايدة القادمة من جواريه
القريبً ،
القريب والبعيد .وبناء عليه ،فإن إحاطة االتحاد األورويب بحلقة من
األصدقاء تعني تشكيل ما يشبه مناطق حاجزة  Buffer Zonesت ُؤ ّمن
حدوده من جهة ،وتَ ُحول دون وصول التهديدات األمنية العابرة للحدود
أساسا من الوطن العريب والساحل وأفريقيا
نحوها (التهديدات القادمة ً
ما دون الصحراء) .لذلك ،فإن الالأمني يف سياسة الجوار األورويب ال
ميكن أن يُعترب إال أث ًرا جانب ًيا  Collateralلألمني ،فدعم اإلصالحات
السياسية (االنتقال الدميقراطي) ومتكني حقوق اإلنسان وتشجيع
التعاون اإلقليمي يف املجالني االقتصادي واالجتامعي /الثقايف ما هي إال
أدوات لتعزيز االستقرار الداخيل عىل حدود االتحاد األورويب ،وهو ما
يخفف من حدة انتقال التهديدات األمنية من جهة ،ويحقق ح ًدا أدىن
من التوفيق بني املعايري الليربالية يف العالقات الخارجية لالتحاد (دعم
الدميقراطية وحرية تنقل السلع واألموال واألفراد) ،والحاجة امللحة إىل
التخفيف من ح ّدة تدفق املهاجرين غري الرشعيني من جهة أخرى(.((2
 26حول املناطق الحاجزة يف السياسات األمنية األوروبية ،انظر :طـــارق رداف" ،املغرب
العريب فــي التصورات األوروبية :الرشيك أم املنطقة الحاجزة؟" ،شؤون عربية ،العدد 163
( ،)2015ص .194
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لذلك ،يتعرض أداء االتحاد األورويب بشأن نرش الدميقراطية
والتمكني لها عرب منطق القوة املعيارية لقد ٍر هائل من االحتجاجات
واالنتقادات ،إىل الحد الذي يدفع بعض املحللني إىل املحا ّجة بقصور
بدل من االكتفاء
مفهوم القوة املعيارية ،أو حتى نفاقها وازدواجيتهاً ،
بالحديث عن عدم جدواها( .((2ومن اليسري فه ُم حجج هؤالء القائلة
بأن غائية القوة األوروبية ال تختلف عن غائية أي قوة كربى تقليدية
أخرى ،إذ من الصعب متييزها عن سياسات الهيمنة والتوسع الناعم
(باستخدام أدوات قوة غري خشنة) .لذلك ،يجب التأكيد دامئًا أن
األمر ال يتعلق بالوثائق السياسية (الرسمية) بقدر ما يتعلق بالسلوك
واملامرسة الفعل َيني.
لطاملا أكدت النصوص /الوثائق الرسمية لالتحاد األورويب أن تعزيز
الدميقراطية /سيادة القانون وصيانة حقوق اإلنسان هام من املعايري
األساسية التي يتبناها االتحاد سوا ًء داخل حدوده أو خار َجها حال
التفاعل والتعاقد مع الدول غري األعضاء يف االتحاد ،إال أن التجربة
الحديثة ،قُبيل الربيع العريب وبعده ،ت ُبني أن االتحاد األورويب ال يرتدد
يف املحافظة عىل عالقاته السياسية واالقتصادية (املالية والتجارية)
مع دول غري دميقراطية وتستمر نخبها الحاكمة يف انتهاك الحقوق
اإلنسانية األساسية عىل نطاق متفاوت االتساع(.((2
تبقى سياسات االتحاد األورويب يف املنطقة محكومة باملخاوف األمنية،
ومساعي صيانة االستقرار يف جوا ٍر يبدو متزايد االضطراب ،أكرث مام
هي محكومة بالطموحات املعيارية ومساعي نرش الدميقراطية.
27 Lazarou et al.
 28يف عام  ،2007عىل سبيل املثال اعتمد االتحاد األورويب خطة عمل متعددة الجوانب
مع مرص بالتزامن مع إقرار النظام املرصي تعديالت دستورية القت انتقادات شديدة بدعوى
أنها ترسخ االستبداد عرب إلغاء اإلرشاف القضايئ عىل االنتخابات وتبني قوانني قمعية يف إطار
مكافحة اإلرهاب .انظر:
Nathalie Bernard-Maugiron, "The 2007 Constitutional Amendments in Egypt
and Their Implications on the Balance of Power," Arab Law Quarterly, vol.
22, no. 4 (2008), pp. 397-417; Michelle Pace, "Paradoxes and Contradictions
in EU Democracy Promotion in the Mediterranean," Democratization, vol.
16, no. 1 (2009), pp. 39 - 58.
ويف السياق نفسه ،سجلت الزارو وآخرون كيف وقَّع االتحاد األورويب ،مع بداية السنة
الالحقة ( ،)2008مذكرة تفاهم مع مرص قبل بضعة أسابيع فقط من نرش الربملان األورويب
تقري ًرا يدين فيه حامية الدولة حقوق اإلنسان يف مرص يف أوائل عام  .2008ثم ،خضو ًعا
لضغوط الحكومة املرصية التي انتقدت تدخل الربملان األورويب يف شؤونها الداخلية ،منح
االتحاد األورويب حزمة مالية قدرها  558مليون دوالر مدة ثالث سنوات ،ركزت عىل املسائل
ٍ
انتخابات
بدل من دعم الدميقراطية ،رغم أن التقارير األوروبية كانت تتحدث عن
األمنية ً
مثل تحت
مرصية أبعد ما تكون عن الدميقراطية والشفافية؛ إذ جرت انتخابات عام ً 2005
قيود مشددة فرضها قانون الطوارئ ،وكانت مليئة باملامرسات غري الدميقراطية ،بد ًءا من
التزوير إىل التمييز ،كمنع النساء املحجبات من التصويت ،مرو ًرا بالتخويف واالختيار
التعسفي للمرشحني من جانب الحزب الحاكم .ومع أن وزيرة الخارجية األمريكية آنذاك،
كوندوليزا رايس ،كانت قد ألغت (احتجا ًجا) زيارة مقررة إىل مرص عقب تلك االنتخابات التي
أتاحت للرئيس حسني مبارك البقاء يف منصبه والية خامسة ،استمر االتحاد األورويب يف تقديم
املساعدات املخصصة ملرص .انظر..Lazarou et al :
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لذلك ،تبقى اإلغراءات املق َّدمة والضغوط املام َرسة من أجل التحول
الدميقراطي محدودة للغاية ،وذلك خوفًا من أن انخراط األنظمة
الراسخة ،عىل الدميقراطيتها ،يف مسار التحول ميكن أن يق ّوض استقرار
املنطقة برمتها .وفقًا لهذا املنطق ،ميكن املحا ّجة ،عىل نحو ما سبق،
بأن املقاربة األوروبية تتسم بالرتدد ،ويف الغالب باإلحجام عن
التعامل مع قوى املعارضة الفعلية ،املوجودة أو الناشئة ،فهي تفضل
االستمرار يف دعم النخب التي متسك بزمام السلطة بغض النظر عن
مدى معيارية سياساتها ألنها األشد قدرة عىل ضامن استقرار الوضع
القائم ،وذلك بفضل دورها التاريخي يف حامية املصالح اإلسرتاتيجية
للجامعة األوروبية ،سوا ًء يف ضامن إمدادات الطاقة ،أو مكافحة
اإلرهاب العابر للحدود أو كبح تدفقات الهجرة غري الرشعية.

بنا ًء عىل ما سبق ،ميكن املحا ّجة بأن السلوك الخارجي لالتحاد
األورويب ٌ
سلوك إسرتاتيجي أكرث مام هو معياري .وعندما يتعارض
املعياري مع اإلسرتاتيجي ،يترصف االتحاد األورويب عىل أساس
املفاضلة بني تعزيز املصالح األمنية واإلسرتاتيجية داخل الحدود
وخارجها وتعزيز (نقل) املعايري السياسية واالجتامعية خارج الحدود،
لينتهي به املطاف إىل تفضيل املصالح عىل املعايري .ويف حالة التحول
الدميقراطي يف الوطن العريب ،يجب أال نتوقع سلوكًا شاذًا عن ذلك،
فاألمن دامئًا يأيت قبل الدميقراطية.
وبتوظيف الدروس التي ميكن استخالصها من النقاش النظري بني
العقالنيني والبنائيني حول منطقي املالءمة والعواقب (انظر املحور
األول) ،يفرتض منطق العواقب ،لدى العقالنيني ،أن الفواعل أنانية
وعقالنية ،تسعى إىل تعظيم مكاسبها ،وتتفاوض وتتفاعل بحسب
ما متليه مصالحها وتفضيالتها الثابتة؛ أما منطق الـمالءمة فـيفتـرض
أن الفواعل تهتم بالقيام "بالفعل الـمالئم" بحسب ما تدفعها إليه
الـمعاييـر الضابطة والـمشكِّلة للسلوك ،ميكن املحا ّجة بأن سلوك
االتحاد األورويب ،كأي قوة كربى يف السياسة الدولية ،ميكن أن يحكمه
أي من املنطقني ،لكن االدعاء أن هذا السلوك معياري محض يحكمه
ٌّ
رصا منطق املالءمة رسعان ما يتداعى أمام التجربة التاريخية ،كام
ح ً
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يف حالة موقف االتحاد األورويب من التحول الدميقراطي يف الوطن
العريب .لذلك ،ميكن القول إن الباحث يف حاجة ،عىل األقل ،إىل القيام
بالتوليف  Synthesisبني املقاربتني البنائية والعقالنية (الواقعية).
يف هذا السياق ،تقدم استجابة االتحاد األورويب ألحداث الربيع العريب،
و(ال) دوره يف عمليات التحول الدميقراطي يف دول الربيع العريب ،منوذ ًجا
مالمئًا لفهم هذه املحا ّجة؛ إذ ميثّل الربيع العريب بالنسبة إىل االتحاد
األورويب تطو ًرا معق ًدا يف جوا ٍر مضطرب مبخرجات غري يقينية .لذلك،
من املرجح أن يبقى سلوكه محكو ًما مبنطق الواقعية السياسية املفرطة.
وبناء عليه ،ميكن فهم كيف أن ضعف دور االتحاد األورويب ،أو غيابه،
يف تعزيز التحول الدميقراطي يف دول الربيع العريب ال يرجع إىل مشكلة
يف املضامني املعيارية لخطاب السياسة الخارجية لالتحاد ،لكنه يرجع إىل
تعقد مصالحه األمنية بدرجة أوىل ،واالقتصادية بدرجة ثانية يف جواره
املتوسطي .والحكمة الراسخة التي ال ينفك تاريخ السياسة الدولية
يعلمنا إياها تقول بأن معايري الفاعل إذا ما تعارضت مع مصالحه ،تصبح
قوتها السببية أضعف من أن تكون قادرة عىل (إعادة) تشكيل سلوكه.
إن من شأن تعطل عمليات التحول الدميقراطي يف دول الربيع
العريب ،و(ال) دور االتحاد األورويب بوصفه قوة غري تقليدية تدعي
تبني سياسة خارجية قامئة عىل مبدأ نقل املعايري خارج حدودها ،أن
يقدم أداة مالمئة الختبار حدود القوة املعيارية لالتحاد األورويب ،كام
من شأنه أن يقدم حج ًجا قوية (نظرية وإمربيقية) إلثبات أفضلية
االنشغاالت األمنية عىل االنشغاالت املعيارية يف الجوار املتوسطي
لالتحاد األورويب ،املضطرب واملفعم بالاليقني اإلسرتاتيجي .ويف هذه
الحالة ،ينبغي لباحثي العالقات الدولية إعادة النظر يف افرتاضات
أصل يف
النظرية البنائية ،التي كانت يف جزء مهم منها قد تطورت ً
اتساق مدهش مع والدة االتحاد األورويب ومنوه بصفته قو ًة معيارية
غري تقليدية يف حقبة ما بعد الحرب الباردة.
أخ ًريا ،هناك معيار آخر يف غاية األهمية غري أنه ال يحظى باالهتامم
الكايف يف خطاب نقل معايري االتحاد األورويب نحو الجوار املتوسطي.
يتمثل هذا املعيار يف تعزيز االندماج (االقتصادي) اإلقليمي ودوره
يف الدفع بالتحول الدميقراطي قُد ًما .استنا ًدا إىل الخطاب القائل
فاعل يف الشؤون الدولية ،ينبغي له
بأن االتحاد األورويب ،بوصفه ً
(((2
أن يسعى إىل تعزيز القيم نفسها التي يسرتشد بها  ،فإن املعيار
الرئيس والحيوي الذي ينبغي الرتويج له والسعي إىل نقله خاصة
جنوب  -غرب املتوسط هو االندماج اإلقليمي ومأسسته .ذلك ألن
وجود مؤسسات إقليمية (فوق قومية) قوية ،مؤسسات االتحاد
األورويب ،يُ َع َّد من أبرز العوامل التي ساهمت يف دمقرطة أوروبا
29 Lazarou et al.
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الرشقية بعد نهاية الحرب الباردة وتفكيك املعسكر الشيوعي.
يف هذا السياق ،يجب إيالء العالقة املطّردة بني التحول نحو
الدميقراطية وانتشارها عرب مجموع ٍة من الدول من جهة ،واالندماج
االقتصادي لهذه الدول إقليميًا من جهة أخرى ،املزيد من االهتامم.
لذلك ،فإن دعم االتحاد األورويب ملسار االندماج اإلقليمي املغاريب
عىل سبيل املثال ،يف إطار اتحاد املغرب العريب املعطلة مؤسساتُه
وآلياتُ عمله ،يقع يف صميم مزاعمه حول كونه قوة معيارية يف
املنطقة ويف العامل.
يتفق هذا مع ما أكدته الزارو وآخرون من أن "تعزيز الدميقراطية
وتشجيع العمليات اإلقليمية [يُ َع ُّد] من أهم املجاالت األساسية
التي غالبًا ما يركز عليها البحث يف القوة املعيارية لالتحاد األورويب.
فكالهام مرتبط باألهداف األساسية للسياسة الخارجية ﻭﺍﻷمنية
املشرتكة ،كام نصت عليه معاهدة ماسرتيخت عام 1993؛ أي تعزيز
التعاون الدويل ،وتطوير الدميقراطية وسيادة القانون وتوطيدهام،
واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية" .يف السياق نفسه،
تقول الزارو وآخرون" :فيام يتعلق بالتعاون اإلقليمي ،تتجىل القوة
املعيارية لالتحاد األورويب من خالل قدرته عىل التأثري يف املؤسسات
أساسا للمبادرات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي تشكل ً
والعمليات اإلقليمية األخرى عن طريق اإلقناع والجذب ،وليس
اإلكراه .وإىل ح ٍّد بعيد ،مصدر هذا اإلقناع هو جاذبية منوذج االتحاد
مثال عىل نجاح التكامل اإلقليمي الذي ح ّول
األورويب ذاته :فهو يُع ّد ً
العالقات بني األطراف املتحاربة يف املايض إىل هياكل تعاونية حيث
تتالقى املصالح املتعارضة من خالل املفاوضات .فاالتحاد األورويب
كان رائ ًدا يف صنع كيان ما فوق وطني يجمع بني دوله األعضاء،
من أجل التعاون ،وتنسيق السياسات ،واملحاذاة املعيارية ،وبناء
املؤسسات الجامعية ،وبناء عليه ،يَع ّد حجر األساس يف الجهود الرامية
لتعزيز التعاون بني الدول ،ووضع حد للرصاعات يف أطرافه .عىل
هذا األساس[ ،ينبغي أن تستمر إسرتاتيجية االتحاد األورويب ،يف إطار
سياسة الجوار ،يف التشديد] عىل تعزيز التكامل اإلقليمي عىل أساس
منوذج االتحاد األورويب من خالل 'تصدير' أو'نرش' معايري [التعاون
والتكامل اإلقليمي]"(.((3
30 Ibid.
عىل مستوى النصوص الرسمية ،يبقى تشجيع مبادرات التكامل اإلقليمي أحد األهداف
الرصيحة للسياسة الخارجية لالتحاد األورويب؛ فقد شددت اإلسرتاتيجية األمنية األوروبية
لعام  ،2003وتقرير عام  2008الخاص بتنفيذ تلك اإلسرتاتيجية ،عىل رضورة تعزيز املنظامت
تنظيم ،الذي يتميز بسياسات متامسكة
اإلقليمية باعتبارها ركيزة من ركائز العامل األكرث
ً
ومتسقة ،ووسيلة لتعزيز آليات الحوكمة وأهدافها العاملية .انظر:
European Union, A secure Europe in a Better World: European
Security Strategy, Brussels, p. II, 12/12/2003, accessed on 1/7/2018, at:
https://bit.ly/1mWIvdA

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

خاتمة :األمن قبل الديمقراطية
تخلص هذه الدراسة ،بناء عىل ما سبق ،إىل أن التسليم بوجود
تعارض قلق بني املعياري واإلسرتاتيجي يف منطق قوة االتحاد األورويب
من شأنه أن يسمح بفهم سياسات الدعم ،أو غض الطرف عىل أدىن
تقدير ،التي حظيت بها أنظم ٌة عربية تسلطية قبل الربيع العريب؛
وفهم سياسات الصمت والرتقب ،وأحيانًا مامنعة التغيري التي اتبعها
االتحاد خالل األسابيع األوىل من اندالع الربيع العريب؛ وأخ ًريا ،فهم
سياسات الالَّ َد ْور يف منع تعرث مسارات التحول الدميقراطي ،خاصة يف
ٍ
سنوات عىل دروب اآلالم
دول الربيع العريب التي قطعت شعوبُها
نفسها
واآلمال نحو الدميقراطية وحقوق اإلنسان وحرياته ،وهي ُ
املعاي ُري التي ي َّدعي خطاب السياسة الخارجية لالتحاد األورويب أن
أصل ،قوة معيارية غري تقليدية ،لنقلها ونرشها ،داخل
االتحاد موجود ً
حدوده وخارجها.
ويبدو أن هذا التعارض متأصل يف جوهر القوة يف حد ذاتها،
ويف منطق عملها .فعندما يتعارض املعياري مع اإلسرتاتيجي ،ال
يرتدد االتحاد األورويب ،كأي قوة أخرى يف الترصف مبنطق املفاضلة
بني مصالحه األمنية واإلسرتاتيجية ،داخل حدوده وخارجها من
جهة ،ونقل املعايري خارج حدوده من جهة أخرى .وهي مفاضلة
محسومة ،عىل نحو ما تبني يف هذه الدراسة ،عرب تفضيل املصالح
عىل املعايري .لذلك ،فإن سياسات االتحاد األورويب حيال املنطقة
العربية تبقى محكومة باملخاوف األمنية واإلسرتاتيجية أكرث مام
هي محكومة بالوعود املعيارية ،مبا يف ذلك نرش الدميقراطية
وسيادة القانون ومتكني حقوق اإلنسان وحرياته .إن األمن يأيت
دامئًا قبل الدميقراطية.
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نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا
The End of India's Reluctant West Asian Policy

تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الهندية في منطقة غرب آسيا،
وال ســيما الســعي لتحقيــق التــوازن بيــن القــوى اإلقليميــة فــي المنطقــة العربيــة ،في ظل
التنافــس بيــن دول غرب آســيا لفــرض نفوذها في المنطقــة العربية .وترى الدراســة أن الدول
العربيــة ع ّبــرت عــن رغبتهــا فــي أن تــؤدي الهنــد دورًا أكبــر فــي الحفاظ علــى الســام وتثبيت
االستقرار فيها ،إال أن الخيارات اإلستراتيجية الهندية في المنطقة تبدو محدودة ،فهي ال تحتاج
إلى تعاون ثنائي مع المنطقة فحسب ،بل تتط ّلب منها ً
أيضا تسويغ عالقات التنافس التي
تقيمهــا علــى الصعيدين اإلقليمي والعالمي .وتجادل الدراســة بأن علــى الهند إعادة صوغ
رؤيتهــا اإلســتراتيجية تجــاه المنطقــة ،فضــ ًلا عــن شــراكاتها اإلقليميــة والعالميــة مــع الصين
وباكســتان وروســيا والواليات المتحدة األميركية؛ وهي عملية ال شــك في أنّها ســتكون لها
تداعيات على سياسة االنكفاء التقليدية التي اعتمدتها الهند تجاه غرب آسيا.
كلمات مفتاحية :الهند ،غرب آسيا ،إسرائيل ،حركة عدم االنحياز ،القومية الهندوسية.
This study explores the challenges facing Indian foreign policy in West Asia,
especially the attempt to balance the forces in the Arab Region in light of
competition between West Asian states to spread their influence. It argues that
Arab countries have demonstrated a willingness to see India undertake a greater
role in maintaining peace and stability in the region. But Indian strategies seem
limited, not only requiring bilateral collaboration, but also to rationalize their
competitive relations at the regional and global levels. The study argues that India
ملخص
must redraw its strategic vision of the region, as well as its regional and global
كلمةpartnerships with China, Pakistan, Russia and the United
States,
a process
that
مفتاحية:
كلمات
will undoubtedly have repercussions for India's traditional reluctant West Asia
Abstract
policy.
Keywords: word
Keywords: India, West Asia, Israel, Non-Aligned Movement, Hindu-Nationalism.
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نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا

مقدمة
متحور الخطاب السيايس الهندي يف منطقة غرب آسيا حول احتياجاتها
من الطاقة واألمن ورفاه سبعة ماليني هندي يعيشون يف املنطقة،
فضل عن حجم التجارة
وما يوفرونه من تحويالت مالية ضخمةً ،
املتنامي ،والروابط الثقافية والحضارية .بيد أن مسألة مكافحة
رئيسا آخر يف تحديد
رصا ً
اإلرهاب أصبحت ،يف العقد األخري ،عن ً
املصالح الثنائية .لذلك ،تع ّمق التعاون يف املسائل األمنية.
ومع ذلك ،فإن سياسة الهند يف غرب آسيا تواجه انتقادات داخلية،
ذات صلة بثالثة محاور هي :مدى تحقيقها املوازنة بني السعودية
وإيران وبني إرسائيل وفلسطني ،وموقفها من دور القوى الدولية يف
املنطقة ،ومكانتها يف التنافس عىل النفوذ يف غرب آسيا خاصة بعد
الثورات العربية.
وقد أضفت الديناميات السياسية الداخلية للهند بع ًدا جدي ًدا عىل
سياستها الخارجية ،اكتسب فيه املنظور الوطني أهمية كربى يف
أغلب املداوالت عن السياسات الخارجية .وقد بلغ عدد اللقاءات
العامة التي تو ّجه فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إىل الجاليات
رقم قياس ًيا ،ويشمل هذا دولة اإلمارات
الهندية يف بلدان إقامتها ً
العربية املتحدة وسلطنة عامن واململكة العربية السعودية ودولة
قطر .وتشمل تلك الديناميات أيضً ا كيفية إعادة تعريف مصالح
الهند األمنية واإلسرتاتيجية يف ظل التهديد الصيني املتصاعد
واإلرهاب العابر للحدود من باكستان ،وهام عنرصان من عنارص
املخاطر السياسية الداخلية الهائلة التي ته ّدد الهند .ومن جانب
آخر ،أصبحت الفجوات التنموية واضحة بصورة متنامية يف الهند؛
عىل نحو يتس ّبب يف توتر بني خطة السياسة الخارجية املتمحورة
حول التنمية وتلك املتمحورة حول األمــن .وتعكس الثقافة
الدميقراطية النابضة بالحياة يف الهند ،عاطفيًا وعقالنيًا ،صدى كثري
من هذه التوترات.
ووفق الخطوات األخرية لتعزيز العالقات يف مجاالت األمن ومكافحة
اإلرهاب والتعاون الدفاعي ،أظهرت املنطقة استعدادها الضطالع
الهند بدور أكرب يف الحفاظ عىل السالم واالستقرار يف املنطقة .ولكن
خيارات الهند اإلسرتاتيجية تبقى محدودة ،فهي تسعى للقيام بدور
جديد يف املنطقة ،ال يقترص عىل التعاون الثنايئ ،بل يتطلب عقلنة
عالقاتها التنافسية العديدة يف املنطقة ،إضافة إىل عالقاتها ضمن
مصفوفة القوى العاملية.
وبغية إعادة بلورة رؤيتها اإلسرتاتيجية تجاه املنطقة ،عىل الهند
إعادة صوغ عالقاتها بالسعودية وإيران وإرسائيل وعالقاتها التنافسية

فضل عن رشاكاتها العاملية مع روسيا والواليات
مع الصني وباكستانً ،
املتحدة ،وهي عملية ال تخلو من آثار يف سياستها التقليدية املرتددة
يف غرب آسيا.
هل تُص ّنف الهند قوة عظمى أم قوة عاملية أم قوة متوسطة أم
قوة صاعدة لكنها مرتددة؟ يرى الباحث الهندي بَارات كارناد ،عىل
سبيل املثال ،أن الهند ليست قوة عظمى بعد ،وهي تفتقر إىل الكثري
من القدرات لتصبح كذلك يف املستقبل القريب((( .فقد شهد تط ّور
السياسة الخارجية الهندية مسا ًرا صع ًبا منذ أيام كفاحها من أجل
االستقالل .يف حني تجد الباحثة األملانية ساندرا ديسرتادي أن أملانيا
والهند قوتان مرتددتان ال تزال كل واحدة منهام تتلكأ يف تحمل
مسؤوليات أكرب يف منطقتها((( .ومع استمرار مودي يف السلطة منذ
عام  ،2014يرى خرباء السياسة الخارجية واملجتمع اإلسرتاتيجي يف
نيودلهي حاليًا أن الهند قد تشهد نذر االنتهاء التدريجي لسياستها
الخارجية املرتددة .وتجري مطابقة زعامة مودي الفاعلة والتي تنعم
ببعد دويل مع زعامة جواهر الل نهرو((( يف الوقت الذي يواصل
فيه النقاد التشكيك يف قدرة السياسة الخارجية الهندية عىل تأمني
أساسا إىل "غياب الرؤية
مصالحها الوطنية األساسية؛ ويرجع ذلك ً
اإلسرتاتيجية" ،و"عدم وجود إسرتاتيجية شاملة لألمن القومي"
و"االفتقار إىل األفكار الجديدة والتآزر"((( .ويجب تحليل السياسات
الخارجية الهندية يف الوطن العريب ومنظورها لغرب آسيا يف سياق
تردد الهند الطويل األمد ومح ِّدداته ،وكيف أنه رمبا يكون قد حان
موعد وضع ح ّد لهذا الرتدد.

ً
أوال :السياق اإلقليمي  -العالمي
ال بد أن يكون التغيري الذي طرأ عىل بنية القوى العاملية منذ نهاية
الحرب الباردة ،واألحداث التي تلت ذلك ،بل حتى األحداث الكربى
يف السنوات األخرية من الحرب الباردة ،قد أحدثت تغي ًريا يف طريقة
التفكري التي اعتاد عليها صانعو السياسة يف الهند ،وخلّفت طريقًا
معقّدة العتامدها ،ليس بالنسبة إىل الهند فحسب ،بل أيضً ا بالنسبة إىل
1 Bharat Karnad, Why India is Not a Great Power (yet) (Oxford: Oxford
University Press, 2015).
2 Sandra Destradi, "Reluctance in International Politics: A
Conceptualization," European Journal of International Relations, vol. 23, no.
2 (2017), pp. 315 - 340.
3 C. Raja Mohan, "Raja-Mandala: Modi's Multilateral Moment," Indian
Express, 12015/12/, accessed on 222018/11/, at: https://bit.ly/2r3gGdO
4 Dhruva Jaishankar "India's Five Foreign Policy Goals: Great Strides,
Steep Challenges," The Wire, 26/5/2016, accessed on 25/11/2018, at:
https://bit.ly/2KC3HsR
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األعضاء اآلخرين يف حركة عدم االنحياز ،التي كانت الهند أحد أعمدتها.
فالثورة اإلسالمية يف إيران ،والحرب اإليرانية  -العراقية ،والغزو السوفيايت
وصول
ً
ألفغانستان وانسحابه املهني ،وتدهور الوضع األفغاين الحقًا
إىل الفوىض ،والعدوان العراقي عىل الكويت والتدخالت العسكرية
كل
األمريكية الالحقة يف عامي  1991و 2003إلطاحة صدام حسنيّ ،
ذلك زعزع متا ًما منوذج السياسة الخارجية لحركة عدم االنحياز .فقد
ط ّبعت مرص ،وهي العب أسايس يف حركة عدم االنحياز كذلك ،عالقاتها
مع إرسائيل وبدأت يف تلقي املساعدات العسكرية والتنموية األمريكية.
يف حني تزامن سقوط االتحاد السوفيايت مع صعود قوى إقليمية مثل
تركيا وإيران والسعودية ومرص وإندونيسيا .وقد اكتسب معارضو حركة
عدم االنحياز يف الهند ،من قبيل حزب بهاراتيا جانا سانغ  BJSومنظمة
راشرتيا سوايام سيفاك سانغ (جمعية املتطوعني الوطنية  - )RSSاللذَين
غالبًا ما كانا ينتقدان ما يصفانه بـ "سياسات أحادية الجانب مؤيدة
لفلسطني"  -أهمي ًة جديدة بعد نهاية الحرب الباردة.
بدا واض ًحا أن منطقة غرب آسيا كانت مقبلة عىل املزيد من
االنقسامات ،وأن الخصومات داخل املنطقة هي التي ستح ّدد
األمن اإلقليمي ،وطغت املنافسات بني إيران والسعودية ،وإيران
والعراق ،والعراق والكويت ،والخصومات داخل دول الخليج ،عىل
القضية الفلسطينية التي طاملا أيّدتها حركة عدم االنحياز .وأظهر
الغزو األمرييك للعراق عام  2003نقاط الضعف القدمية يف املنطقة،
كالطائفية ،والنزاعات اإلثنية ،والرصاع من أجل املوارد الطبيعية .ثم
هزت الثورات املنطقة منذ أواخر عام 2010؛ عىل نحو دفع األنظمة
إىل إعادة التفكري يف أسلوب حكمها الذي تح ّدته الجامهري املتمكّنة
بوساطة وسائل التواصل االجتامعي .لكن األزمة مل تصل بعد إىل
نهايتها املنطقية ،إذ ال تزال الحروب األهلية تجر ليبيا وسورية
واليمن نحو مستقبل مجهول.

ثان ًيا :سرديات محلّية متغيّرة
مل تتأثر السياسات الداخلية الهندية باملشاعر الشعبية ،إال يف حاالت
قليلة ،متكنت فيها الحركات املناهضة للحرب واملجموعات املؤيدة
للفلسطينيني من تنظيم احتجاجات ضد الحرب ومناهضة لالحتالل.
أ ّما يف بقية القضايا ،فقد كان تأثري الرأي العام يف الهند أو ضغط
الشارع محدو ًدا يف بلورة السلوك الخارجي للدولة أو تحديده .لكن
الجامهري الهندية ذات التاريخ املعادي لالستعامر ظلت عىل العموم
مشككة يف القوى العاملية ومنتقدة لها .وبقي الوعي يف مرحلة ما
بعد االستعامر يف معظمه مناهضً ا للغرب واالستعامر؛ ولذلك ظلت
الحروب والتدخالت األمريكية يف الرشق األوسط ال تحظى بشعبية
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بني األحزاب واأليديولوجيات .وجلبت نهاية الحرب الباردة وبروز
النظام االقتصادي النيوليربايل وع ًيا جدي ًدا وذكريات جديدة إىل
الطبقة الوسطى الهندية األكرث طمو ًحا والساعية إىل توكيد ذاتها؛
بحيث إنها انتقدت منوذج السياسة الخارجية لعدم االنحياز الذي
اتبعته الهند ،ودعت إىل تعزيز العالقات بالواليات املتحدة وإرسائيل.
وبدأت الرسديات السياسية الداخلية أيضً ا يف االنعطاف نحو اليمني؛
باعتبار أن الطبقة الوسطى الجديدة بطموحاتها الجديدة أرادت
أن ترى الهند تترصف عىل نحو مختلف عام كان سائ ًدا .ومن هنا،
فإ ّن صعود حزب بهاراتيا جاناتا  BJPمل يكن صعو ًدا للطموحات
الهندوسية فحسب ،بل كان أيضً ا تعب ًريا عن تزايد اإلحباط بني
أفراد الطبقة الحاكمة الهندية الساعية إىل إيجاد دور قوي وواثق
للهند عىل الخريطة العاملية .تقدمت لغة الحزم والتوكيد تدريجيًا
يف البيانات االنتخابية لحزب بهاراتيا جاناتا من عام  1989إىل عام
 .2014ففي بيانه االنتخايب لعام  ،1989يقر هذا الحزب باألهمية
املتغرية لعدم االنحياز والحاجة إىل سياسة اقتصادية خارجية ،وقد
جاء فيه" :إن السلوك الدبلومايس لحكومة راجيف غاندي ترك سياسة
الهند الخارجية يف حالة يرىث لها .فلم يسبق أن واجهت البالد الكثري
من العداوة من جانب العديد من جرياننا كام هو الحال اليوم .تقوم
رؤية حزب بهاراتيا جاناتا عىل أن التحديات التي نواجهها يف مجال
العالقات الخارجية تنشأ من إعادة تأكيد األهمية املتغرية لعدم
االنحياز ،كمفهوم ،يف عامل يتحول برسعة .فمن وجهة نظرنا ،علينا
الرتكيز عىل نحو متزايد عىل السياسة االقتصادية الخارجية يف إطار
مفهوم عدم االنحياز الذي أثبت جدواه .ومن الحيوي االنتقال بالعامل
نحو تعاون أكرب بني الشامل والجنوب وبني الجنوب والجنوب"(((.
ويف بيان الحزب االنتخايب عام  ،2004ت ُظهر لغة الحزم والتوكيد املزاج
املتغري للسياسة الهندية التي تبدو يف حاجة إىل دور عاملي راسخ.
كانت تطلعات الجامهري معروفة لحكومة حزب املؤمتر ،وعكست
قراراتُ سياستها الخارجية املزاج العام ،عىل الرغم من أن حزب
بهاراتيا جاناتا خرس هذه االنتخابات وبقي خارج السلطة طوال
السنوات العرش التالية .جاء يف بيان عام " :2004نحن أمة قدمية
تنعم بحضارة عمرها أكرث من  5000سنة .لقد ورثنا تراث ًا ثقاف ًيا
مجي ًدا يحظى بإعجاب العامل بأرسه .لقد أظهرت الهند مرا ًرا وتكرا ًرا
مرونة ال مثيل لها أتاحت لها التغلب عىل تقلبات التاريخ والنهوض
من جديد .حان وقت عرص النهضة الهندية مرة أخرى .لقد مهدنا
الطريق الستعادة إرثنا الرشعي بصفتنا قوة عظمى تساهم يف التقدم
الشامل لإلنسانية"(((.
5 BJP Manifesto (1989).
6 BJP Manifesto (2004).

دراسات
نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا

نشأت رسدية السياسة الخارجية هذه من تأكيد قومي لهوية هندية
تلتف حولها الجامهري الهندوسية املحافظة ،والطبقة الوسطى
الجديدة الناشئة .وكان البيان السيايس لحزب بهاراتيا جاناتا
أفضل تعبري عن آمال الطبقة الوسطى الهندية اآلخذة يف االتساع
يعب
وطموحاتها ،أكرث من أي خطاب لحزب سيايس آخر .وأفضل ما ّ
عن ذلك هو التواصل املبارش لرئيس الوزراء مودي بالجاليات الهندية
يف الخارج بشأن قضايا متعلقة بشؤون الهند الداخلية .أما األسباب
التي دفعت رئيس الوزراء مودي إىل املبادرة إىل االهتامم فعل ًيا
بالجاليات الهندية يف الخارج ،فشملت مسألة ربط رسديّات حزبه
املتعلّقة بالسياسة الهندية ،بسياسته الخارجية .أصبحت السياسات
املتعلقة بالجاليات الهندية يف الخارج أهم من أي وقت مىض لجميع
األحزاب السياسية يف الهند ،عىل الرغم من اعرتاض خصومه يف أكرث
األحيان عىل التحدث عن السياسة يف الدول األجنبية .يُضاف إىل
ذلك أن العنرص األيديولوجي يف إعادة إحياء هوية الجاليات الهندية
حاسم؛ حيث إن جامعات مثل منظمة
يف الخارج يؤدي أيضً ا دو ًرا
ً
(((
راشرتيا سوايام سيفاك سانغ تقودهم من الخلف .
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العديد من املؤمترات الدولية التي دعت إليها العديد من املناضلني
البارزين من أجل الحرية من جميع أنحاء العامل .ويف هذا السياق،
سياق النضال ضد االستعامر ،نشأت "حركة الخالفة" يف الهند يف الربع
األول من القرن العرشين ،التي كانت تدافع عن الخالفة اإلسالمية يف
تركيا ،والحركة املعارضة للصهيونية .ويف وقت ما ،نصح القادة الهنود
زعامء الحركة الصهيونية بعدم دعم الخطط الربيطانية يف املنطقة
والتفاوض مع الجريان بدلً من ذلك .إال أن اعتامد الحركة الصهيونية
األسايس عىل القوى االستعامرية أفقدها شعبيتها وجعلها تبدو غري
توسع حكم
جذابة بالنسبة إىل الهنود .وللسبب نفسه عارضت الهند ّ
آل سعود الذين أرادوا االستيالء عىل الحجاز من رشيف مكة .ففي
مؤمتر عقد يف مكة عام  ،1930تحدث محمد عيل جوهر ،وهو مناضل
هندي مسلم بارز من أجل الحرية ،ضد الخطط السعودية الساعية
لهدم األرضحة العثامنية؛ ألنه رأى ي ًدا بريطانية وراء السعوديني(((.

يعتمد تغيري رسدية السياسة يف الهند عىل فهم محكم لتاريخ الهند
ومستقبلها بلورته منظمة راشرتيا سوايام سيفاك سانغ ومثقفوها منذ
إنشائها يف عام  .1929وكانت أول عملية يف سياق تغيري الرسدية هي
تفكيك الرسديات القدمية وتخليصها من املخيال الحضاري والتاريخي
املناهض لالستعامر واإلمربيالية.
لقد ظلت "الروابط التاريخية والثقافية والحضارية العميقة"
وصول إىل
ً
و"استمرارية حضارة السند /دملون منذ العصور القدمية
(((
عنرصا
اإلميان املشرتك مبناهضة االستعامر يف العرص الحديث"
ً
رئيسا مح ِّد ًدا ملنظور الهند لغرب آسيا .وقد استمر هذا املنظور ،عىل
ً
عبت عنها الحكومة القومية الجديدة
الرغم من التحفظات التي ّ
بقيادة مودي .ويقوم هذا املنظور الهندي تجاه غرب آسيا عىل تاريخ
النضال من أجل االستقالل الذي قاده حزب املؤمتر؛ وقد وجد قادته
قواسم مشرتكة يف اآلمال والطموحات الساعية لتقرير املصري ،خارج
حدود الهند يف العديد من الدول العربية التي يحكمها الربيطانيون.
وقد اعرتفت "لجنة مؤمتر عموم الهند  ،"AICCوهي الهيئة املركزية
التي تتوىل صناعة القرار يف حزب املؤمتر الوطني الهندي ،بالنضال
من أجل الحرية يف العديد من الدول األفريقية واآلسيوية ،ونظمت
7 Ashok Sawain, "Why is Modi so in Love with NRIs?" Daily O, 9/1/2017,
accessed on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2S9XWFi
8 "Keynote Address by External Affairs Minister on ASEAN-India
Partnershi," Ministry of External Affairs, June 22, 2017, accessed on
28/11/2018, at: https://goo.gl/gAQmws

كانت الهند تتضامن مع مختلف الحركات والجامعات االشرتاكية
والقومية يف الوطن العريب ،تضام ًنا أشبه بالتضامن األيديولوجي،
وذلك بسبب نربتها القوية املناهضة لالستعامر .فعىل سبيل املثال،
كان القادة األساسيون للنضال الفلسطيني اشرتاكيي النزعة .ولذلك،
حصلوا عىل دعم العامل االشرتايك ،من روسيا إىل كوبا إىل الهند .وقد
سعى جواهر الل نهرو ،أول رئيس للوزراء ،إلقامة عالقة خاصة مع
مرص وقائدها جامل عبد النارص ،ودعم مطلبه بـ "السيادة الكاملة"
وسعت الهند
عىل قناة السويس .وبعد انتهاء الحكم االستعامريّ ،
دعمها ليشمل جميع الدول املستقلة يف املنطقة ،عن طريق إعادة
التكيف مع الوقائع الجديدة .وشكّل دعم االستقالل الفلسطيني،
ونضال نيلسون مانديال ضد نظام الفصل العنرصي يف أفريقيا،
ومعارضة الحروب والتدخالت األمريكية يف العراق ،وأفغانستان،
وإيـران أو أي مكان آخر ،استمرا ًرا للمنظور التاريخي لصانعي
9 Aziz Fatima, "Maulana Muhammad Ali Jauhar — a Man who Chose
the Pen Above the Sword," The Dawn, 4/1/2015, accessed on 25/11/2018, at:
https://bit.ly/2FGO9VB
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السياسة الهنود القائم عىل رأيهم يف التدخالت الخارجية ،وعدم
االنحياز ،ومناهضة االستعامر.
وبعد االستقالل أيضً ا ،طمحت الهند إىل التط ّور يف عامل مثايل ،معتمدة
دبلوماسية حركة عدم االنحياز النشطة التي عرفها الدبلومايس
الهندي ف .ك .كريشنا مينون  V. K. Krishna Menonبأنها "ليست
حيادية" ولكنها "غري منحازة"( .((1كان الرتكيز الرئيس لسياسة حركة
عدم االنحياز الخارجية هو "دعم النضال من أجل تقرير املصري
واالستقالل الوطني وسيادة الدول وسالمة أراضيها؛ ومناهضة الفصل
العنرصي؛ وعدم التزام االتفاقات العسكرية املتعددة األطراف،
واستقالل بلدان عدم االنحياز عن تأثريات القوى العظمى وتنافساتها
أو تكتالتها؛ والنضال ضد اإلمربيالية بكل أشكالها ومظاهرها؛ والنضال
ضد االستعامر واالستعامر الجديد والعنرصية واالحتالل والهيمنة
األجنبيني؛ ونزع السالح؛ وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
والتعايش السلمي بني جميع الــدول؛ ورفض استخدام القوة أو
التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية؛ وتعزيز دور األمم املتحدة؛
وجعل العالقات الدولية دميقراطية؛ والتنمية االجتامعية االقتصادية؛
وإعادة هيكلة النظام االقتصادي الدويل؛ والتعاون الدويل عىل قدم
املساواة بني األمم"(.((1
ومبرور الوقت ،أصيبت السيطرة الفكرية والتنظيمية لحزب املؤمتر
بالوهن ،وتحدت األحزاب السياسية نظا َم حكم الحزب الواحد الذي
مثله حزب املؤمتر .فجاءت املعارضة الفكرية الرئيسة من حزب جانا
سانغ الذي أسسته مجموعة من القادة الذين ينتمون إىل منظمة
راشرتيا سوايام سيفاك سانغ ،وهي مجموعة قومية هندوسية
وحدوية .وكان لدى املجموعة رؤية مختلفة للعالقات الخارجية
للهند تهدف إىل توحيدها مرة أخرى ،واعتامد سياسة خارجية
أكرث استقالل ّية ،رأت أنها يجب أن تنعكس عىل موقف الهند من
العالقات العربية  -اإلرسائيلية .وغداة الحرب العربية  -اإلرسائيلية
عام  ،1967أصدرت لجنة العمل املركزية يف باهاراتيا جانا سانغ قرا ًرا،
يف  30حزيران /يونيو  ،1967طالبت فيه بـ "أن تراجع حكومة الهند
سياستها يف غرب آسيا بهدف كسب صداقة العرب واإلرسائيليني وتوفري
سالم مستقر يف املنطقة .ويف هذا السياق ،يود حزب جانا سانغ تأكيد
مطالبته حكومة الهند التخاذ خطوات نحو إنشاء عالقات دبلوماسية
كاملة مع إرسائيل" .وانتقد حزب بهاراتيا جانا سانغ "دعم الحكومة
املفرط يف حامسه للعرب" الذي قال الحزب إن منبعه هو هاجس
10 Max Fihser, "Non-Aligned With Reality: How a Global Movement
for Peace Became a Club for Tyrants," The Atlantic, 29/8/2012, accessed on
22/11/2018, at: https://bit.ly/2BvkXgr
11 Jeffrey R. Fields, State Behavior and the Nuclear Nonproliferation
Regime (Athens: University of Georgia Press, 2014), p. 172.
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املحل" ،يف إشارة إىل دعم املسلمني
الحزب الحاكم من "التصويت ّ
الهنود لحزب املؤمتر .وقد كان حزب بهاراتيا جانا سانغ محبطًا من
حياد الدول العربية إزاء النزاع بني الهند وباكستان ،واقرتح أن تكون
الهند صديقة جيدة إلرسائيل مع الحفاظ عىل صداقتها مع الدول
العربية ،وال سيام مرص وسورية.
ومع ميل السياسة العاملية أكرث إىل مصلحة الدول الغربية ،ظل
االقتصاد الهندي منعزلً عن السوق النيوليربالية الصاعدة برسعة
بقيادة الدول الغربية .ونتيجة لذلك ،أصبحت السياسة الداخلية
أكرث تشكيكًا وانتقا ًدا للسياسة الخارجية القامئة عىل حركة عدم
االنحياز .ففي سبعينيات القرن املايض ض ّمت الحكومات التي
مل يشكلها حزب املؤمتر ،وال سيام حكومة حزب جاناتا ،جميع
األحزاب املناهضة لحزب املؤمتر سواء من اليسار أو اليمني .ويف
ذلك الوقت ،دعا وزير الخارجية من حزب بهاراتيا جانا سانغ
اليميني إىل إقامة عالقات دبلوماسية كاملة مع دولة إرسائيل .ويف
عام  ،1979ووفقًا لتقرير نرشته الوكالة التلغرافية اليهودية يف 13
حزيران /يونيو  ،((1( 1979س ّهل زعيم الحزب أتال بيهاري فاجبايي
ووزيــر الخارجية يف حكومة حزب جاناتا زيــارة رسية لنظريه
اإلرسائييل مويش ديان إىل الهند ،ويف السنوات الالحقة ،أخذت
مجموعة منظمة راشرتيا سوايام سيفاك سانغ القومية الهندوسية
عىل عاتقها تسهيل عالقات الهند بإرسائيل ،واستخدم زعيمها
ديفرا  M.D. Deorasديبلوماسيته الشخصية إلقناع حزب املؤمتر
واألحزاب اليسارية مبوازنة عالقات الهند بالوطن العريب عرب إقامة
عالقات دبلوماسية كاملة مع إرسائيل( .((1وكان الوقت املثايل لذلك
عندما حررت الهند اقتصادها وأعادت النظر يف عالقاتها بالواليات
املتحدة ،ومن ث ّم ،أقامت عالقات دبلوماسية كاملة مع إرسائيل
يف عام  .1991ومنذ ذلك الحني ،تبادل الجانبان عدة زيارات،
وإن كانت بعيدة عن ضجيج وسائل اإلعالم .وقد توصل قادة من
مختلف األحزاب السياسية إىل توافق يف اآلراء بشأن هذه القضية.
ومل يكن الذين زاروا إرسائيل ،توكي ًدا لتغري العالقات الهندية بها،
ينتمون إىل حزب بهاراتيا جاناتا أو حزب املؤمتر فحسب؛ إذ زارها
أيضً ا الزعيم الشيوعي جيويت باسو  Jyoti Basuالذي أصبح الحقًا
رئيس وزراء والية البنغال الغربية ،وكذلك زارتها نجمة هبة الله
 Najma Heptullahالزعيمة املسلمة البارزة يف حزب املؤمتر
الوطني الهندي عام  .2000ويف عام  ،2006زارها زعيم حزب
12 JTA, "High Level Contacts Reported Between Israel, India," 12/6/1979,
accessed on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2BvkWZS
13 Anilesh S. Mahajan, "Israel is Everything the RSS Wants India to be,
Modi is Making it Happen," Daily O, 5/7/2017, accessed on 25/11/2018, at:
https://bit.ly/2AkSCr8

دراسات
نهاية سياسة الهند المترددة تجاه غرب آسيا

املؤمتر القومي شاراد باوار  .Sharad Pawarيضاف إىل ذلك قادة
يف املجتمع اإلسالمي ،مثل الباحث أخرت الوايس Akhtarul Wasey
من الجامعة امللّية اإلسالمية ،وعمري إليايس  Umair Ilyasiمن
منظمة أمئة مساجد عموم الهند ،ومحمود الرحمن نائب سابق
لرئيس الجامعة اإلسالمية يف عليكَرة ،وعزيز بــورين( ((1املحرر
يف قناة ساهارا ساماي  ،Sahara Samayوقد بــادروا أيضً ا إىل
زيارة إرسائيل سع ًيا إلنشاء جو من االنسجام االجتامعي جن ًبا
إىل جنب مع تحسني االنسجام السيايس بني البلدين .وباملثل،
ُعقدت مؤمترات يهودية  -هندوسية متبادلة يف نيودلهي وتل
أبيب لتقريب املجتمعني( .((1ويف عام  ،2006عقد االجتامع األول
ملجموعة الصداقة الربملانية الهندية  -اإلرسائيلية يف نيودلهي.

لقد أدى حزب بهاراتيا جاناتا ،وحزب جاناتا السابق ،دو ًرا قياديًا يف
تغيري الرأي العام وتفكيك رسدية السياسة الخارجية القدمية التي
منعت الهند من امتالك سياسة جريئة نحو إرسائيل .فعىل سبيل
املثال ،كان البيان االنتخايب لحزب بهاراتيا جاناتا هو البيان الوحيد
من بني بيانات األحزاب السياسية الذي اتخذ موقفًا واض ًحا بشأن
منوذج السياسة الخارجية القديم ،ونأى بنفسه عن تأييد سياسة نهرو
الخارجية التي رمبا كانت رومانسية إال أنها كانت املفضّ لة فرتة طويلة.
ويف عام  ،2014طرح حزب بهاراتيا جاناتا وثيقة رؤيته التي حملت
نق ًدا تفصيليًا للسياسة الخارجية لحزب املؤمتر .وضع البيان األساس
لسياسة خارجية جديدة لحكومة مودي املقبلة بشأن النقاط التالية:
"يدرك حزب بهاراتيا جاناتا أنه ال ميكن ألي دولة صوغ سياساتها
الداخلية أو الخارجية إال إذا كان لديها فهم واضح لذاتها ،وتاريخها،
وجذورها ،ونقاط قوتها وضعفها .ففي عامل رسيع التغري وبالغ العوملة،
14 Nissan Ratzlav-Katz, "Indian Muslim Leaders Praise Israel During
Official Visit," Arutz Sheva 7, 21/8/2007, accessed on 25/11/2018, at: https://
bit.ly/2Seww0Z
 15ملزيد من التفاصيل عن هذه املؤمترات ،انظر:
"Report of the 2nd Jewish-Hindu Leadership Summit Jerusalem, February
172008 ,20-," accessed on 32018/12/, at:https://bit.ly/2SraEzk
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ال بد للوطن من معرفة جذوره التي توفر االستدامة لشعبه" .ويضيف
البيان" :بعد تحقيق االستقالل ،فقد القادة املمسكون بزمام األمور
الروح والرؤية اللتني أثارتهام الحركة نحو تحقيق الحرية .لقد تجاهلوا
الرؤية واعتمدوا اإلطار املؤسيس لإلدارة الذي أنشأه الربيطانيون وهو
الغريب متا ًما عن نظرة الهند إىل العامل .ومن املؤسف أن هؤالء القادة
مل يتمكنوا من فهم حيوية الهند الداخلية التي كانت القوة الرئيسة
املسؤولة عن بقاء الهند عىل الرغم من الهجامت العديدة والحكم
األجنبي املديد ،ومن ث ّم أخفقوا يف إحياء روح الهند ...[ .و] مل تتمكن
البالد عىل الرغم من ميض سبعة عقود عىل االستقالل من اكتشاف
حيويتها الفطرية وإحساسها بالزمن وإرادة العمل .ونتيجة لذلك ،وعىل
الرغم من كونها أقدم حضارة وجمهورية شابة ،فإننا نغرق يف أزمة
متع ّددة األبعاد ،أزم ٍة شملت جميع مناحي الحياة" .ويرى البيان أنه
"إذا كان للهند أن تبقى وط ًنا ،وهذا ما يجب أن تكونه ،يك تؤدي دو ًرا
يف مجتمع األمم ،وإذا أرادت أن يكون صوتها مسمو ًعا لدى بلورة نظام
عاجل وتصميم
عاملي سلمي ومتكافئ ،يتعني علينا التصدي للتحديات ً
حلول مالمئة لها وإيجادها .من املؤسف أن يكون لدينا قيادة فاقدة
للمعنويات ترأس جهاز الدولة ،عاجزة عن معالجة املشكالت الحالية.
إن املطلوب اليوم هو التوصل إىل إجامع بشأن 'فكرة' الهند ،وال بد أيضً ا
من التفكري يف مقاربتنا لها وإعادة صوغها بحيث تعكس صدى آمال
الشعب الهندي وتفضيالته" .يؤمن حزب بهاراتيا جاناتا ،بحسب ما جاء
يف البيان ،بأن "الهند املنبعثة يجب أن تحصل عىل مكانها الصحيح يف
مجتمع األمم واملؤسسات الدولية .وتتمثل الرؤية يف استنهاض أهداف
السياسة الخارجية ومحتواها وسريورتها جذريًا ومن ثم إعادة توجيهها،
وذلك بطريقة تضع مشاركة الهند اإلسرتاتيجية العاملية يف إطار منوذج
جديد وعىل أوسع نطاق ،وهذا ال يقترص عىل الدبلوماسية السياسية
فحسب ،بل يشمل أيضً ا مصالحنا االقتصادية والعلمية والثقافية
والسياسية واألمنية ،اإلقليمية والعاملية عىل حد سواء ،استنا ًدا إىل
مبادئ املساواة والتبادلية بحيث يؤدي كل ذلك إىل هند أقوى من
الناحية االقتصادية ،ومسموعة الصوت يف املحافل الدولية"(.((1
ومن املثري لالهتامم أن الكثري من السجاالت القدمية عن اإلسالم
واملسلمني عادت إىل الظهور ،خالل إعادة رسم سياسات الهند الداخلية
فمثل ،نظرية "الغزو املسلم" هي واحدة من أكرث العنارص
والخارجية؛ ً
األيديولوجية تعريفًا للقوميني الهندوس األوائل ومنهم ،عىل سبيل
املثال ،كان فري سافاركار الذي يتمتع بثقافة بريطانية ،وغورو غولفالكار
ورفاقهام من املفكرين والكتّاب الهندوس املؤثرين ،يرون أن العرب
والفرس واألتراك ،ورمبا جميع أعراق املسلمني ،الذين جاؤوا إىل الهند
16 BJP, "Election Manifesto 2014," p. 10, 1, 2 accessed on 3/12/2018, at:
https://bit.ly/2IetEgr
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من أي جزء من العامل واستقروا هنا هم "غزاة" .إن رسدية "الغزو
اإلسالمي" بالغة التأثري حتى أنها تهيمن عىل الخطاب السيايس اليومي
للقوميني املتطرفني .ففي أحد خطاباته ،توجه غولفالكار بوضوح إىل
بعض املسلمني محد ِّدا اإلسالم واملسلمني بـ "األجانب" ،يقول" :أيها
األصدقاء األعزاء ،لقد انقضت أيام بادشاهي املغويل( ((1القدمية .واآلن
سيضطر كالنا للعيش كإخوة يف نهاية املطاف ،بوصفنا رشكاء يف هذه
الحياة الوطنية .ففي النهاية ،أنتم أيضً ا تنتمون إىل العرق نفسه الذي
ننتمي إليه ،وإىل الدم نفسه مثلنا ،إال أنكم اعتنقتم اإلسالم تحت
ح ّد سيف املغول واألتراك واألعراق األجنبية األخرى .واآلن ،ال مجال
لالستمرار يف ربط أنفسكم ذهن ًيا بهؤالء املعتدين األجانب ومحاولة
اتباع خطواتهم .عليكم أن تنسوا هذه الذكريات االنفصالية كلها،
وتندمجوا يف حياة هذه األرض"(.((1

ً
ثالثا :مودي وتحدي غرب آسيا
عندما توىل ناريندرا مودي السلطة حمل عبء أيديولوجيا تتبنى
منظو ًرا تاريخيًا مختلفًا .أما دعم حزب بهاراتيا جاناتا عىل مستوى
القواعد الشعبية فنابع من دعم هذه األخرية منظمته األم ،منظمة
راشرتيا سوايام سيفاك سانغ ،حيث تتم اإلشارة إىل "العامل اإلسالمي"
و"املسلم" و"العريب" يف الغالب بروايات سلبية للغاية .فعىل سبيل
املثال ،نرشت الصحيفة األسبوعية  Panchjanyaالتي تصدرها
مقال كتبه أجاي ساهيني ،وهو
منظمة راشرتيا سوايام سيفاك سانغ ً
خبري يف مكافحة اإلرهاب يف الهند ،يع ّرف فيه النضال الفلسطيني
الذي يتز ّعمه يارس عرفات بأنه نشاط يعود ملجموعة إرهابية .جاء
يف املقال" :يف عام  1960انطلق اإلرهاب الفلسطيني وانترش يف
جميع أنحاء املنطقة .ما الذي فعلوا إزاءه؟ لقد أحرضوا اإلرهايب
يارس عرفات إىل منرب األمم املتحدة وصنعوا منه قائ ًدا عامل ًيا .اعتنق
إرهابيون آخرون فكرة أنهم أيضً ا قد يصبحون قادة متا ًما مثل عرفات.
يف ذلك الوقت ،كان اإلرهاب الفلسطيني علامن ًيا إىل حد ما ،إال أن
فكره العلامين بات تدريج ًيا أقرب إىل اإلسالم .وهكذا ظهر اإلرهاب
اإلسالمي .لقد أرسل الجهاد األفغاين رسالة مفادها أن هذا هو انتصار
اإلسالم .وأصبح اإلرهاب اإلسالمي عىل استعداد لتدمري العامل كله"(.((1
" 17بادشاهي املغويل" ،جامع يف مدينة الهور ،التي تقع اآلن يف باكستان .وهو أحد أكرب
الجوامع يف العامل ،وكان يعد من أكرب املعامل اإلسالمية يف الهند .وهو يستعمل ،يف خطبة
غولفالكار هنا ،يف اإلشارة إىل السيطرة اإلسالمية عىل الهند.
18 "Rakesh Sinha Shri Guruji And Indian Muslims," in: Guru Golvalkar,
The Bunch of Thought (Banglore: Sahitya Sindhu Prakashana, 1966,
republished 2000); Veer Savarkar, "Essentials of Hindutva," 1922, Accessed
on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2BwprmM
19 Ajay Sahini, Panchjanya, 23/9/2001, accessed on 22/11/2018, at:
https://bit.ly/2E9g0w5
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رابعا :سياسة مودي :تحدي غرب آسيا
ً
إن املعاملة الخاصة التي تتلقاها باكستان من بعض الدول العربية،
من دون اعتبار املخاوف الجدية لدى الهند ،تعزز املنظور القومي
بشأن "اآلخــر" .فقد سعت الهند عىل سبيل املثال إىل االنضامم
إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي عندما تلقت من ملك املغرب دعوة
لحضور القمة اإلسالمية األوىل لكن باكستان أحبطت مسعاها يف
عام  .((2(1969إن استبعاد الهند ،بناء عىل طلب من باكستان ،جعل
الهند تبدو بل ًدا "غري مسلم" عىل الرغم من حقيقة أن الهند هي
موطن ألحد أكرب تجمعات السكان املسلمني عرب التاريخ .وطوال
عدة عقود الحقة ،أصدرت املنظمة قرارات متتالية تتعلق بشؤون
الهند الداخلية ،وأغلبيتها تتعلّق بواليتَي جامو وكشمري ،من دون
اعرتاض الدول العربية ،وهذا منح باكستان يف نهاية املطاف ميزة
غري مستحقَّة يف هذه املنظمة .وقد أعربت سكرترية وزارة الخارجية
السابقة سوجاثا سنغ عن خيبة أملها من "املوقف العام" للدول
العربية تجاه مشكلة كشمري ،وهو املوقف الذي شكّل أحد األسباب
الرئيسة التي أ ّدت إىل إنشاء عالقات دبلوماسية كاملة مع إرسائيل.
ويف اجتامع مع السفراء العرب يف نيودلهي ،ذكّرت السكرترية بأن
"الهند مل تتلق أي معاملة باملثل يف قضية كشمري عىل الرغم من
توسعت
دعمنا طويل األمد للعديد من الدول اإلسالمية"( .((2وكلام ّ
العالقات الثنائية وتنوعت ،ازداد تأثري القضايا املهمة يف تطبيع الهند
لروابطها الحضارية وذلك انطالقًا من براغامتية متبادلة .ويف الواقع،
باتت الروابط الحضارية للهند حال ًيا تشمل إرسائيل أيضً ا ،إذ رأى
سكرتري وزارة الخارجية الهندي السابق جايشانكار S. Jaishankar
إن "وجدت اليوم الهند وإرسائيل ،وهام مجتمعان يعتربان نفسيهام
رصا للعالقة بينهام"( .((2وضمن هذا
من مهود الحضارةً ،
أساسا معا ً
السياق ،قد ال تعارض الهند اعتامد املرونة مناذج حل النزاع التي قد
بدل من أن تكون
تتفق عليها األطراف يف النزاع العريب اإلرسائييلً ،
ملزمة بأي حل مح ّدد .ويشمل البيان السيايس الجاري اإلشارة إىل
القدس الرشقية عاصمة مستقبلية لفلسطني ،إال أن هذا املوضوع
حذف من بعض الترصيحات الرسمية ما يشري إىل أن القدس الرشقية
هي أيضً ا قابلة للتفاوض وأن وضعها النهايئ يح ّدده الطرفان .فقد
أيّدت الهند تصويت الجمعية العامة لألمم املتحدة ضد قرار الواليات
املتحدة بنقل سفارتها إىل القدس واالعرتاف باملدينة عاصمة إلرسائيل.
20 Hamid Ansari, "The OIC and India: Signals of a Re-think," The Hindu,
26/3/2012, accessed on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2DK4I0b
21 Abdulaziz Sager, "Why not India in OIC," Khaleej Times, 10/10/2009,
accessed on 3/12/2018, at: https://bit.ly/2E84mln
22 "Narendra Modi in Israel: Live Updates: It Took Many Years for this
Visit to Happen, PM Modi Tells Indian Diaspora," The Indian Express,
6/7/2017, accessed on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2DMvRzZ
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ومن الالفت أن السياسة الداخلية للدول العربية وأزماتها االقتصادية
العمل الهنود وانعكست عىل آفاقهم
املستمرة ألقت بظاللها عىل ّ
االقتصادية .وتناقصت أعداد املهاجرين ،يف حني أن حاالت التمييز
ض ّدهم وانتهاك حقوقهم العاملية باتت ت ُناقش بصوت أعىل من ذي
قبل .وقد أدى تنفيذ برنامج "نطاقات" إىل عودة آالف من العامل
الهنود من السعودية وباتت إعادة تأهيلهم قضية مهمة يف السياسة
الداخلية الهندية .ويحظى اليوم رفاه مواطني الجاليات الهندية يف
الخارج مبزيد من االهتامم اإلعالمي يف وسائل اإلعالم العامة التقليدية
السائدة أو وسائل التواصل االجتامعي .يُضاف إىل ذلك أن التنافس
الرشس بني دول الخليج لكسب املزيد من عقود التجارة والطاقة مع
الهند ميثل اختبا ًرا أيضً ا لسياسة التوازن الدبلومايس التي تنتهجها
الهند .ويكمن التحدي الذي يواجه رئيس الوزراء مودي يف إيجاد
توازن بني التوقّعات األيديولوجية للقواعد الشعبية التي تدعمه من
جهة ،والفرص التي توفرها املنطقة واملخاطر التي تتطلب الحيطة
والحذر من جهة أخرى.
يف هذا السياق ،يجب دراسة ر ّد فعل الهند عىل النزاع اإلقليمي
بعناية .إذ مل تتفاعل الهند دبلوماس ًيا مع الخالفات بني إيران وقطر
وغريها من الخالفات البينية العربية .فقد توقّع رد الفعل الرسمي أن
تحل األطراف املعنية االختالفات بصفتها خالفات "داخلية"( .((2ويف
َّ
األزمة الدبلوماسية السابقة أيضً ا ( ،)2014ظلت الهند بعيدة عن
االصطفاف مع أي جهة وأعربت عن رغبتها يف مواصلة تعاونها املستمر
مع جميع الدول .لكن األزمة مع قطر ،يف حزيران /يونيو ،2017
صدمت السلطات الهندية؛ إذ إن الهند كانت ستتأثر باالنعكاسات
الخطرية لهذه األزمة ،لو أنها تح ّولت إىل نزاع عسكري .صحيح أنه
جرى تفادي خطر األزمة العسكرية ،إال أن العالقات السياسية
تحسن ،بل إنها تدهورت .فقد لحق رجال
واالقتصادية مل تشهد أي ّ
األعامل واملستثمرين الهنود يف مجال التجارة واالستثامر رض ٌر كبري،
واضطروا إىل البحث عن طرق بديلة لتتوافق أعاملهم مع العقوبات
املفروضة عىل قطر .فقد أدت األزمة إىل تعقيد سياسة نيودلهي يف
الخليج ،وشكّلت تحديًا ملدى جدوى النهج اإلقليمي القائم تجاه دول
الخليج وه ّددت استمراريته .وميكن القول إن التنافسات والخالفات
العربية البينية منحت الهند فرصة لتعيد النظر يف مقاربتها اإلقليمية
الراهنة وتعتمد صيغة ثنائية نشطة تتيح لها توطيد عالقاتها الثنائية
بكل دولة عىل حدة يف املنطقة .وال بد للمقاربة الجديدة من التغلب
عىل الرت ّدد الذي طال أمده ،واملبادرة إىل تأسيس عالقات أكرث تنو ًعا
بدول املنطقة.
23 Devirupa Mitra, "With Strong Ties Across Region, Sushma Swaraj Says
Qatar-Gulf Crisis Not a Challenge for India," The Wire, 6/6/2017, accessed
on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2zrHrgV

خامسا :تقويم مودي
ً
يسعى مودي يف بلورته لجدول أعامل جديد عن غرب آسيا للعثور
عىل إجابات عن أسئلة مح ّددة .فإذا كان يجب النظر إىل العالقة
بغرب آسيا عىل أنها تتجاوز إمدادات الطاقة واملوارد البرشية ،فيجب
يف هذه الحالة تنويعها لتشمل املجاالت املتعلقة بالتجارة ومكافحة
فضل
اإلرهاب ورفاه املواطنني الهنود واألمن واالستقرار يف املنطقةً ،
عن دعم الدور اإلقليمي والعاملي للهند ،وذلك بطريقة مفيدة
للطرفني .ففي هذه السنوات التي تشهد مباحثات دبلوماسية
نشطة مع الدول العربية ،تسعى الهند وبلدان املنطقة لوضع أساس
للتوسع من العالقات الثنائية واملتع ّددة
ملجموعة متن ّوعة وقابلة
ّ
األطراف .ات ّسمت إجابات مودي عن هذه الجوانب بالتوازن الدقيق
يتعي عىل الهند االستفادة
بني نظرياته األيديولوجية والفرص التي ّ
الخاصني بها.
منها لتحقيق التنمية واألمن
ّ
يتض ّمن تقويم مودي حتى اليوم الجوانب التالية:

 .1المقاربة الثنائية
مبا أن التنافس العريب بلغ أكرث مراحله تعقي ًدا؛ إذ مل يعد األمر يقترص
عىل مجموعتني من املتنافسني ،بل يشمل مجموعات متع ّددة تتنافس
فيام بينها ،اختار مودي اعتامد مقاربة ثنائية حذرة ،وعلّق املقاربات
اإلقليمية .فعىل سبيل املثال ،جرى تجميد اتفاقية التجارة الحرة بني الهند
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو املناقشات بشأن التعاون
الهندي  -العريب .وكانت الحكومة السابقة (حكومة مامنوهان سينغ)
قد بارشت بتب ّني هذه املامرسة عندما مل يكن الحوار بني جامعة الدول
العربية والهند أو الحوار بني الهند ومنظمة املؤمتر اإلسالمي يشكّالن
أولوية .ويف الوقت نفسه ،شهدت العالقات بني الهند والسعودية،
والهند واإلمارات ،والهند وقطر ،والهند ومرص ،تقد ًما ملحوظًا من خالل
املنتديات الثنائية .إن جدوى النهج الثنايئ مفيدة أيضً ا للهند من أجل
الحفاظ عىل عالقات متكافئة مع إرسائيل والدول العربية.
 .2التعاون في مكافحة اإلرهاب
نجحت الهند من خالل املقاربة الثنائية يف كسب تعاون دول مجلس
التعاون بشأن قضايا مكافحة اإلرهاب التي كانت تشكّل مصد َر قلق
قد ًميا للهند .فعىل سبيل املثال ،شهدت عالقات الهند والسعودية
من جهة ،والهند واإلمارات من جهة أخرى ،التق ّدم األبرز يف مجال
مكافحة اإلرهاب .إذ ضمنت الهند الحصول عىل مساعدة كال البلدين
يف منع املجاهدين الهنود وغريهم من الجامعات املشتبه فيها من
استخدام القنوات املالية القامئة يف دول مجلس التعاون لتحويل
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األمــوال( .((2وأصبحت آلية تبادل املعلومات االستخبارية املتعلقة
بالتهديدات اإلرهابية وتسليم املجرمني واملتهمني باإلرهاب أسهل.
وبعد هجامت مومباي اإلرهابية (ترشين الثاين /نوفمرب ،)2008
استطاعت الدبلوماسية الهندية املعنية مبكافحة اإلرهاب إقناع دول
مجلس التعاون باملخاوف الهندية ،وبات تعاونها أمنت .وقد وقّعت
الهند والسعودية مذكرة تفاهم بني وحدة االستخبارات املالية يف
الهند ووحدة االستخبارات املالية يف السعودية عىل التعاون يف تبادل
املعلومات االستخبارية املتعلّقة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب
والجرائم ذات الصلة .ويف  15كانون األول /ديسمرب  ،2016أبرم
مدير اإلنرتبول السعودي ،اللواء محمد بن عيل الزبن ،اتفاقية
تعاون جديدة مع الخطوط الجوية العربية السعودية تتيح لإلنرتبول
والخطوط الجوية تنسيق عملية نقل األشخاص املطلوبني واملدانني.
ويف عام  ،2010وقع البلدان "إعالن الرياض" التاريخي عندما زار
رئيس الوزراء مامنوهان سينغ الرياض .وتشهد العالقات بني الهند
واإلمارات العربية املتحدة رشاكة إسرتاتيجية شاملة ،وجرى تأسيس
لجنة التعاون الدفاعي املشرتك بشأن املسائل األمنية .ومع قطر
أيضً ا ،متكنت الهند من الحفاظ عىل الحوارات رفيعة املستوى
وتبادل األفكار؛ ما جعل البلدين يتعاونان يف مجاالت الدفاع
واألمن .وجرى توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بني الهند وقطر يف
ترشين الثاين /نوفمرب  2008التي أسست أيضً ا لجنة التعاون الدفاعي
املشرتك التي عقدت اجتامعها األول عام  2015يف نيودلهي.

 .3أمن الطاقة
طويل عىل املنطقة بسبب حرصها عىل أمن الطاقة؛
اعتمدت الهند ً
ما جعلها حساسة تجاه الرصاع العريب – اإلرسائييل وقضايا املنطقة
اإلقليمية م ّدة طويلة .إال أن سياسة أمن الطاقة الجديدة التي
تنتهجها الهند تجعلها أكرث اعتام ًدا عىل املنطقة ،وتسعى لتنويع
مصادر الطاقة إضافة إىل جانب مصادر أخرى لالسترياد .وحتى اآلن،
ارتفع صايف واردات الهند من النفط الخام من  111.50ط ًنا مرتيًا
يف  2007 / 2006إىل  202.85ط ًنا مرتيًا يف  ،2016 / 2015بزيادة
تبلغ  7.08يف املئة .وازداد إجاميل الواردات من الغاز الطبيعي من
 6.81مليارات مرت مكعب يف  2007 / 2006إىل  16.58مليار مرت
مسجل معدل منو سنوي مركب يبلغ 9.3
ً
مكعب يف ،2016 / 2015
يف املئة( .((2وأصبح التعاون مع الهند يف مجال الطاقة املتجددة أحد
"24 Mohammed Sinan Siyech, "India-Gulf Counterterrorism Cooperation,
Middle East Institute, 21/12/2017, accessed on 3/12/2018, at: https://bit.
ly/2E84mln
25 Government of India, Ministry of Statistics and Programme
Implementation, Central Statistics Office, "Energy Statistics 2017" (Twenty
Fourth Issue), accessed on 25/11/2018, at: https://bit.ly/2P3ENTo

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

جوانب الحوارات الثنائية .ففي آذار /مــارس  ،2018انضمت مرص
وسلطنة ُعامن والسعودية والسودان واإلمارات واليمن إىل التحالف
الدويل للطاقة الشمسية الذي أنشأته الهند .وتجدر اإلشارة إىل أن
الهند عضو يف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة ومقرها اإلمارات .ويف
السابق ،عانت عالقات الهند بالبلدان املص ّدرة للطاقة عج ًزا صافيًا
يف امليزان التجاري ،وتجري تغطية العجز من خالل التجارة الثنائية.

 .4األمن البحري
أعادت الهند مؤخ ًرا تعريف أمنها البحري الشامل ،وأعادت تنشيط
النقل البحري عرب حدودها البحرية الطبيعية .فاملحيط الهندي،
وبحر العرب ،والخليج العريب ،والبحر األحمر ،وخليج عدن من أكرث
الطرق البحرية ازدحا ًما يف مجال التجارة العاملية ،كام أنها تشكّل
هدفًا للشبكات اإلرهابية العاملية والقراصنة .وقد أدى تعاون الهند
مع جميع بلدان الخليج يف حامية الطرق البحرية إىل تشكيل رابطة
الدول املطلة عىل املحيط الهندي يف عام  ،1997وقد انضمت إليها
أيضً ا إيران وسلطنة ُعامن واإلمارات واليمن .ويكتيس املحيط الهندي
أهمية قصوى بالنسبة إىل أمن الهند؛ ألن " 90يف املئة من حجم
التجارة الخارجية للهند و 70يف املئة من قيمة تلك التجارة ،منقولة
بح ًرا ،وهذا ميثل  42يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل للهند".
وارتفعت واردات الهند من النفط إىل نحو  80يف املئة من إجاميل
الطلب .وال تزال منطقة الخليج مفتا ًحا لألمن البحري الهندي ،وتع ّد
عملية اإلنقاذ التي نفذتها الهند يف اليمن واحدة من أنجح العمليات؛
إذ قامت بإجالء  4آالف شخص من بينهم  900من الرعايا األجانب.
وقد نرشت الهند ما ال يقل عن أربع سفن بحرية مدة شهر يف الخليج.
 .5التجارة غير النفطية
يف الواقع ،متيل التجارة الثنائية الحالية بني الهند والوطن العريب
ملصلحة البلدان املصدرة للنفط التي تستورد منها الهند إمداداتها من
الطاقة .لكن التوجهات األخرية نحو تنويع التجارة أظهرت أن الطرفني
يسعيان لتجاوز تجارة النفط .فقد بلغ حجم التجارة غري النفطية
بني الهند وإيران  4.74مليارات دوالر يف  .((2(2017 /2016يف حني
تصل التجارة غري النفطية بني الهند واإلمارات إىل أعىل مستوياتها
علم أن إجاميل التجارة الثنائية
إذ يبلغ حجمها  36مليار دوالرً ،
يصل إىل  50مليار دوالر( .((2ومع الكويت أيضً ا ،ارتفع حجم التجارة
26 "Non-Oil Trade Between Iran, India on Rebound," Financial Tribune,
30/10/2017, accessed on 3/12/2018, at: https://bit.ly/2FTOQLi
27 Sarah Townsend, "UAE-India Bilateral Trade to Grow by 6% per Year,
Says Official," The National, 8/11/2017, accessed on 3/12/2018, at: https://
bit.ly/2UaxwVG
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غري النفطية من  1897.44مليونًا يف  2013 / 2012إىل 2490.45
مليونًا يف  .((2(2017 /2016تتطلب مبادرات التنويع االقتصادي يف
دول مجلس التعاون تعاو َن الهند يف املجاالت االقتصادية والتقنية
مهم يف التبادالت الثنائية األخرية.
والبرشية ،وقد كان هذا جان ًبا ً

 .6الدفاع واألمن
رشا عىل تعزيز العالقات
إذا كان مستوى التبادل الحايل ومجاالته مؤ ً
مجال الدفاع واألمن يتمتع
الهندية  -العربية ،فإن تفاعلهام املنتظم يف َ
بطبيعة موضوعية للغاية .يدرك كال الجانبني طبيعة التحديات والقيود
يف هذا املجال ،ومع ذلك ،تتقلص الفجوة برسعة بني تصوراتهام .فبعد
توقيع اتفاقية للتعاون الدفاعي يف عام  ،2014تدرس الهند والسعودية
التعاون يف مجال اإلنتاج الدفاعي املشرتك .ومع قطر ،عقد يف عام
 2015االجتامع الرابع للجنة التعاون الدفاعي املشرتك ،وذلك مبوجب
اتفاق التعاون الدفاعي عام  .2013يف حني مل تثمر بعد كث ًريا حتى
اآلن املحاوالت الصينية لتعزيز عالقاتها الدفاعية بالدول العربية ،خاصة
بدول مجلس التعاون؛ وذلك بسبب الخالفات اإلسرتاتيجية بني الجانبني
بشأن قضايا مختلفة ،ويشمل ذلك قرب الصني من إيران.
 .7الجالية الهندية في الخليج
اتبعت الحكومة الجديدة يف نيودلهي سياسة نشطة نحو الجاليات
الهندية من خالل الوصول إىل نحو سبعة ماليني هندي يعيشون يف
دول مجلس التعاون .فقد عقد رئيس الوزراء شخص ًيا عدة لقاءات
عامة مع العامل الهنود يف السعودية وقطر واإلمــارات وسلطنة
ُعامن ،ويُع ّد هذا تح ّولً عن نهج الحكومة السابقة التي ابتعدت عن
االنخراط املبارش يف قضايا املغرتبني الهنود هناك .إذ باتت الجاليات
رسا بني الهند وهذه الدول ،وهي أحد األسس
الهندية تشكّل ج ً
املهمة للنشاط الدبلومايس .وقد ساعد ذلك الهند عىل حل املشكالت
اليومية لهؤالء العامل الذين يجدون صعوبة يف حلّها بأنفسهم.
وتساعد السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة مع العامل الهنود
عىل تنظيم إقامتهم وتأمني استفادتهم من خطط الضامن االجتامعي
والرعاية االجتامعية يف الخارج.

خالصة
بيّنت الدراسة أن الهند ال ينبغي لها االستمرار يف الرتدد إزاء االنخراط
يف العالقات بدول غرب آسيا ،مربزة أسباب ذلك وكيفيته .إذ تحتاج
الهند إىل صوغ سياسة جديدة تتسم باملبادرة والحزم وتتمحور حول
"28 "Bilateral Brief on India-Kuwait Economic and Commercial Relations,
Embassy of India, Kuwait, accessed on 3/12/2018, at: https://bit.ly/2AL40wO
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املصالح .وقد وفرت الضغوط السياسية الداخلية ،والدعم القومي
الكبري لحكومة مودي ،البيئ َة املالمئة لوضع مثل هذه السياسة .فهذه
الحكومة تنطلق من خلفية أتاحت لها اإلجابة بجدية عن سؤال:
كيف ينبغي للهند أن ترى نفسها عىل الخريطة العاملية؟ وتتضمن
رسديات السياسة الخارجية الحالية منظو ًرا مختلفًا لصالت الهند
الحضارية بدول غرب آسيا ،ال يُعد فيه اإلسالم واملسلمون الروابط
األساسية ،بل يشمل العديد من الهويات األخرى ،عامليًا وإقليميًا ،ما
ينبغي للهند أن تربط نفسها بها ،مبا يف ذلك اليهود.
يتطلّب إنهاء السياسة املرتددة توسيع دائرة العالقات وتنويعها ،وهو
رسعت به الحكومات األخرية ،سواء برئاسة حزب بهاراتيا جاناتا
ما ّ
أو حزب املؤمتر .ويشكّل الرتكيز عىل التجارة غري النفطية ،وتوسيع
العالقات يف مجاالت الدفاع واألمن وتكنولوجيا املعلومات ،وتطوير
املهارات واألمن البحري ،امليادين الرئيسة التي يناقشها الطرفان.
وقد قبل العرب ّأل تؤثر عالقات الهند بإرسائيل سلب ًيا يف العالقات
العربية  -الهندية .وتُصاغ حال ًيا ردود الفعل الهندية عىل الرصاعات
تبي أن
العربية  -اإلرسائيلية عرب مواقف غري ملزمة .وعىل أي حالّ ،
التخوف من تأثر تجارة الهند مع البلدان العربية ،إذا سعت إىل
ٌ
تخوف يف غري محله .إن املبدأ الرئيس
توثيق عالقاتها بإرسائيل ،هو
للعالقة بني الهند وإرسائيل مفاده أن العالقات الهندية  -اإلرسائيلية
عب القادة الفلسطينيون يف
مستقلة عن أي عالقات أخرى .وقد ّ
ترصيحات سابقة ،عن الثقة يف الهند وطلبوا منها التوسط إليجاد
سالم دائم .وكانت الوزيرة السابقة لشؤون األقليات نجمة هبة الله،
وهي زعيمة مسلمة بارزة يف حكومة مودي ،قد ردت بالقول إن
تتوسط من أجل إحالل السالم بني الجانبني( .((2وال
الهند ميكن أن ّ
يُعرف بعد ما إذا كانت الهند قد بارشت ببذل جهود للوساطة .وال
يُعرف إن كانت األطراف املعنية راغبة يف رؤية الهند تؤدي دور
الوسيط ،ومل يعلّق أي بلد آخر حتى اآلن عىل مثل هذه التوقعات.
أما التح ّول املهم الثاين يف منظور الهند لعالقتها بدول غرب آسيا
فيبلوره هدف يتمثل يف منع التهديدات األمنية تجاه الهند ،سواء
من اإلرهاب القادم عرب الحدود أو من السلوك العدواين لباكستان
والصني .لقد وجدت الجامعات اإلرهابية أنه من السهل جمع األموال
ومتريرها لتنفيذ نشاطات إرهابية عرب دول الخليج ،وقد تكفلت
عالقات الهند املتنامية بهذه البلدان يف معالجة هذا األمر بنجاعة.
لكن ينبغي للتعاون األمني يف املنطقة مع الهند،املتعدد األطراف أو
الثنايئ ،إيجاد العديد من الضامنات التي ال ترغب الهند يف الرد عليها.
29 "PM Modi Can Establish Peace Between Pa l estine and Israel:
Najma Heptulla," The Indian Express, 13/2/2018, accessed on 22/11/2018, at:
https://bit.ly/2Seeqw7
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تنكب الهند حال ًيا عىل إعداد رؤية إسرتاتيجية جديدة لسياستها
ّ
الخارجية ،وتتضمن هذه الرؤية توسيع البنية األمنية للهند عرب
املحيط الهندي وبحر العرب .وتبقى مسألة كيفية توفيق الهند بني
مصالحها مع إرسائيل والواليات املتحدة واملنطقة القضية الرئيسة
يف صوغ النموذج النهايئ للرؤية اإلسرتاتيجية الجديدة للهند .لقد
نجحت مبادرة الحزام والطريق الصينية عىل الرغم من مواطن
ضعفها الجوهرية يف تحقيق املزيد من التواصل الدبلومايس أكرث مام
تحقق عرب االقتصاد والتجارة .ولن تكون إيران يف مرحلة ما بعد
االتفاق النووي كام كانت قبله ،وال تزال مشكالتها مع جريانها بعيدة
عن الحل ،وهؤالء الجريان هم الذين عىل الهند أن تستمر يف تعزيز
عالقات جيدة معهم .وال بد أيضً ا من مراقبة نهج إيران تجاه الهند؛
ألن مامرسة سياسة التوازن بني إيران والخليج بقيادة السعودية تبدو
بعيدة عن النجاح.
إذا وفّقت الرؤية اإلسرتاتيجية الجديدة بني مصالح الهند األساسية مع
إرسائيل والواليات املتحدة والخليج ،فهذا يعني أنه يتعني عىل الهند
إعادة التفكري يف سياستها املرتددة التي طال أمدها ،ومامرسة سياسة
خارجية حازمة قامئة عىل املصالح.
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ما محددات المشاعر الطائفية؟
?What are the Determinants of Sectarian Sentiments

يتضمــن الح ّيــز العــام العديــد مــن المجــازات المرتبطــة بمســألة المشــاعر الطائفيــة .وعلى
ّ
ً
ضعفا ،قد
تعليما ،واألكثر
سبيل المثال ،هناك افتراض سائد مفاده أن الفئة السكانية األقل
ً
تنجرف بســهولة أكبر في اتجاه تب ّني الحجج الطائفية .ومع ذلك ،يمكننا  -بد ًلا من االعتماد
يتضمــن اســتطالع المؤشــر
علــى الســرديات المتناقلــة  -تقييــم هــذه المســألة تجريب ًيــا؛ إذ
ّ
العربــي مجموعــة متنوعــة مــن المؤشــرات الديموغرافيــة واألســئلة التــي تلتقــط المشــاعر
الطائفيــة .ومــن خــال هــذه البيانــات ،يمكننــا مباشــرة تفســير العوامل التــي تؤثر فعــ ًلا في
ّ
تفشي المشاعر الطائفية.
كلمات مفتاحية :الرأي العام ،الطائفية.
Many tropes exist in the public sphere regarding the determinants of sectarian
sentiment. For example, it is assumed that the less educated and more vulnerable
might be more easily swayed by sectarian arguments. However, rather than rely
anecdotal evidence, this question can be assessed empirically. The Arab Opinion
Index contains a variety of demographic indicators as well as questions capturing
sectarian sentiment. Using this data, factors that truly have an effect on the
prevalence of sectarian sentiment can begin to be explained.
Keywords: Public Opinion, Sectarianism.
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البيانات العامة
يشري االستعراض الرسيع التايل للبيانات الصادرة عن االستطالع الذي أُجري
يف مختلف البلدان إىل بعض االستنتاجات الالفتة لالنتباه .فعندما جرى
السنة والشيعة يف
طرح سؤال يف دول مح ّددة إن كان هناك اختالف بني ُ
مستوى والئهم للوطن ،أتت النتائج دال ًة عىل أن املستجيبني اﻟﻟﺑﻧﺎﻧﯾﯾن
هم اﻷﮐﺛر طائفية ﻲﻓ إجاباتهم ،إذ رأى  62يف املئة منهم أن هناك تفاوتًا
اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺷﯾﻌﺔ لوطنهم اﻷم .أما يف الكويت والعراق ،فقد
ﮐﺑﯾ ًرا ﺑﯾن وﻻء ُ
انخفضت نسبة املستجيبني الذين يعتقدون أن هناك اختالفًا بينهم ،إذ
أجاب  40يف املئة من الكويتيني بطريقة طائفية ،يف حني أتت إجابات 34
يف املئة فقط من املستجيبني العراقيني تحمل طاب ًعا طائفيًا.
أما السؤال الثاين فتط ّرق إىل ما إذا كان الوطن العريب يواجه ،بصورة
عامة ،توترات طائفية بني السنة والشيعة .وعىل عكس السؤال
السابق ،جرى طرح هذا السؤال عىل جميع الدول املشاركة يف
استطالع املؤرش العريب.
عمو ًما ،يرى  44يف املئة من املستجيبني أن هناك ،بالتأكيد ،مستوى من
التوتر الطائفي يف املنطقة بني السنة والشيعة ،يف حني وجد  32يف املئة
منهم أن هناك بعض التوتر الطائفي .ومن الالفت لالنتباه ،أن البلدان
التي متتاز بالتجانس املذهبي ،مثل األردن التي ال يوجد فيها عدد يذكر
من السكان الشيعة ،مالت فيها ردود املستجيبني إىل القول إن هناك
توت ًرا طائف ًيا يسود الوطن العريب .ففي األردن عىل سبيل املثال ،رأى
 78يف املئة من الذين جرى استطالع آرائهم ،أن التوتر الطائفي موجود
بالتأكيد ،يف حني وجد  13يف املئة منهم أن هناك بعض التوتر؛ ما شكّل
أغلبية ساحقة بنسبة  91يف املئة من مجموع املستجيبني .وهذا يعني
السنة والشيعة رمبا ال يرتبط
ضمنيًا أن املعتقد السائد بشأن التوتر بني ُ
فعليًا بالتوتر عىل األرض يف هذه الدول ،بل قد يكون الناس مدفوعني
بعوامل أخرى ،مثل التمثيل يف وسائط اإلعالم والدعاية.

تحليل إحصائي
تحليل أعمق ،جرى وضع تحليل إحصايئ
ً
لتحليل هذه الديناميات
أشد رصامة من خالل بلورة مقاييس جديدة واستخدام أدوات ،مثل
تحليل االنحدار .Regression Analysis
وللقيام بذلك ،متت  -بداي ًة  -عملية صوغ "مؤرش" للطائفية ،وهو يتك ّون
السنة
من مجموعة متن ّوعة من األسئلة تتعلّق مبوضوع العالقات بني ُ
والشيعة ،وال سيام كيفية نظرة املستجيبني إىل الناس الذين ينتمون إىل
املذهب اآلخر .وجرى الرتكيز ،بخاصة ،عىل الجوانب السياسية للمشاعر
الطائفية .وعىل سبيل املثال ،فإنهم يختلفون يف ما ييل:

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

•مستويات الوالء للوطن.
•درجة االنتساب إىل األحزاب الدينية.
•مدى احرتام حقوق املرأة.
•االنخراط يف الشؤون السياسة.
•امليل نحو احرتام القوانيـن.
تبلغ قيمة ُمعامل ثبات ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha score
لهذا املؤرش  ،0.81وهي نسبة عالية لالتساق الداخيل؛ ومن ثم فهو
مؤرش مفيد ،ويلتقط بعض املشاعر الكامنة املشرتكة .ويف هذه الحالة،
يعب هذا املؤرش عن املشاعر الطائفية .فكلام ارتفعت قيمة هذا
ّ
السنة والشيعة
املعامل ،يجد املستجيب أكرث أنه يوجد "فرق" بني ُ
بشأن األبعاد املذكورة آنفًا.
يتبي أن املستجيبني
أثناء إلقاء نظرة أولية عىل هذه البياناتّ ،
السنة والشيعة لديهم معدالت اختالف أكرب مام
السنة يرون أن ُ
ُ
يجد املستجيبون الشيعة .ويعتمد هذا عىل متوسط درجة املؤرش
الطائفي لكل مجموعة؛ فهي تبلغ  5.154بالنسبة إىل املستجيبني
السنة ،و 4.95بالنسبة إىل املستجيبني الشيعة.
ُ
بعد ذلك ،يتم استخدام منوذج االنحدار البسيط ،مع اعتامد املؤرش
الطائفي متغ ًريا تاب ًعا ،إضافة إىل عدد من املتغريات املستقلة ذات
الصلة .وتشمل هذه املتغريات املستويات التعليمية ،واالنتامء
الطائفي /الديني للمستجيب ،ومستوى الدخل ،والشعور باالنتامء
إىل الجامعة السياسية ،والعمر ،والجنس .وتكمن فكرة النموذج تلك،
يف معرفة أي من هذه املتغريات املستقلة تؤثر يف اآلراء الطائفية التي
مبي آنفًا.
التقطها املؤرش الطائفي؛ كام هو ّ
أول :وفقًا
يكشف تحليل االنحدار عن بعض النتائج غري املتوقعةً .
للمؤرش الطائفي ،كلام ارتفع مستوى التعليم لدى املستجيب ،كان
يعب عن وجود اختالف بني السكان الشيعة والسكان
من املرجح أن ّ
السنة .وتتسم هذه العالقة بأهمية تبلغ مستوى  .P<0.01ثانيًا:
ُ
من بني االنتامءات الدينية /املذهبية للمستجيبني يف االستطالع،
تبدو احتامالت تعبري املستجيبني الشيعة عن وجود فرق بني السنة
والشيعة ،أقل من غريهم من املستجيبني ،وهو ما يؤكد االستنتاج العام
من البيانات املذكورة من قبل .ثالثًا :وفقًا لهذا التحليل بلغة األرقام،
ليس للدخل والعمر والجنس أي أثر ملحوظ إحصائ ًيا يف وجهات
النظر املذهبية .راب ًعا وأخ ًريا :بحسب هذا االنحدار ،فإن أولئك الذين
يتمتعون بشعور أقل باالنتامء إىل جامعة سياسية مو ّحدة يف وطنهم
األم ،هم أيضً ا أكرث عرضة للتعبري عن وجود اختالفات جوهرية بني
السنة والشيعة .وهذا أم ٌر متوقع؛ فإذا كان من املرجح أن يكون
ُ
السنة والشيعة يف الوطن األم مل يتو ّحدوا
الجواب أن السكان من ُ
تاريخ ًيا ،فسرتتفع نسبة التوافق بالنسبة إىل االختالفات بني الطائفتني.
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بعد ذلك ،نحاول اعتامد مقياس مختلف للطائفية؛ إذ نطرح السؤال
التايل يف املؤرش العريب" :بحسب رأيك ،هل يشهد العامل توت ًرا بني
والسنة؟".
الشيعة ُ
ثم يجري تقديم إجابتني ،وعىل املستجيبني أن يختاروا اإلجابة التي
تعب عن رأيهم وأن يفصحوا عن الدرجة التي يصل إليها هذا التعبري.
ّ
أما اإلجابة األوىل ،فهي" :إن التوتر بني الشيعة والسنة هو نتيجة
الختالفات كبرية يف تفسري الدين اإلسالمي" ،يف حني أن اإلجابة الثانية
هي" :عىل الرغم من وجود اختالفات يف تفسري الدين بني الشيعة
والسنة ،فإن التوتر بينهام هو نتيجة لرصاع عىل النفوذ والسلطة".
ُ
قد تبدو هاتان اإلجابتان مبنزلة قُط َبني متعارضَ ني لنطاق طيفي واحد؛
بالنسبة إىل أولئك الذين يرون أن هناك اختالفات دينية بني الطائفتني
من ناحية ،والذين يرون أن الخالفات السياسية هي جوهر الخالف
بني املذهبني من ناحية أخرى .وهكذا ،جرى وضع مقياس؛ بحيث
يعني الرقم "" "1أتفق كث ًريا مع إجابة االختالفات الدينية" والرقم ""4
"أتفق كث ًريا مع إجابة االختالفات السياسية".
بعد ذلك ،جرى اعتامد هذا املقياس الطائفي الجديد بغية استخدام
االنحدار اللوجستي املتع ّدد الحدود Multinomial Logistic
 ،Regressionملعرفة ما إذا كان املقياس الجديد الذي يركّز عىل

عم هو
االختالفات الدينية مقابل االختالفات السياسية ،قد يكشف ّ
جديد بشأن محددات الفكر الطائفي.
والنتائج متوافرة أدناه .ويت ّم تفسري االنحدار اللوجستي املتعدد
الحدود بهذه الطريقة :ترتبط زيادة أحد املتغريات مبعدل وحدة
واحدة بزيادة معامل االرتباط  Correlation Coefficientأو
انخفاضه يف االحتامالت اللوغاريتمية النسبية Relative log odds؛
لذلك نجد يف هذا التحليل ،عىل سبيل املثال ،أنه إذا كان الشخص
شيعيًا ،فإن هذا يرتبط بزيادة  0.25يف االحتامالت اللوغاريتمية
النسبية بالنظر إىل اعتقاد مفاده أن االختالفات الدينية هي أساس
السنة والشيعة .وبعبارة أخرى ،فإن هذا يعني أن الشيعة
الخالف بني ُ
ير ّجحون ،وفق هذا النموذج ،أن االختالفات الدينية هي املسؤولة
عن التوتر بني املجتمعني.
ويف هذا النموذج ،يتسم الدخل بأهمية إحصائية .فأولئك الذين
ينعمون بدخل أعىل ال يؤمنون عادة بأن االختالفات بني الطوائف
السنية والشيعية تحمل طاب ًعا دين ًيا ،وتنطبق العالقة نفسها عىل
ُ
متغي "الجامعة السياسية" .فكلام تنامى اإلحساس باالنتامء إىل
ّ
السني الشيعي
التوتر
بأن
املتمثل
االعتقاد
ز
ز
تع
السياسية،
الجامعة
ّ
ُ
يعود إىل اختالفات سياسية ،ال دينية.
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ما محددات المشاعر الطائفية؟

جدول العالقة بني متغري "الطائفية" ومتغريات أخرى

النموذج  " :1الطائفية "
املستوى التعليمي

***0.009
()0.003

الطائفة /املذهب
شيعي

***-0.18
()0.033

مستوى الدخل

-0.023
()0.024

الشعور بالجامعة السياسية
املوحدة

***-0.097
()0.015

العمر

0.001
()0.001

الجنس

-0.030
()0.028

حجم العينة (عدد)

4197

***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

خالصة
بصورة عامة ،يلقي هذا التحليل األ ّويل بعض الضوء عىل محددات
الطائفية .يقرتح كال النموذجني أن اإلحساس باالنتامء إىل الجامعة
السياسية مهم .فكلام تنامى شعور االنتامء هذا ،خفتت نسبة التعبري
عن آراء طائفية ،أو أن شعور االنتامء إىل الجامعة السياسية يجعل
السنة والشيعة إىل أسباب سياسية أكرث منها
املرء يعزو الخالف بني ُ
دينية (أي إنها تتعلق بالهوية) .وتشري البيانات إىل أن االعتقاد أ ّن

املتأصل ال يرتبط بالرضورة بتجربة
السني  -الشيعي ّ
التوتر /الخالف ُ
شخصية يف النزاع أو القضايا الطائفية .ففي الواقع ،شهدت البلدان
تجانسا أكرب عدد من املستجيبني
التي تتميز بالتكوين الطائفي األكرث
ً
السنة والشيعة .ومن األمور
الذين يعتقدون أنه مثة توتر جدي بني ُ
املهمة التي تض ّمنها هذا التحليل أن استطالعات الرأي العام قد
تكون مفيدة ج ًدا يف توصيف املحددات ألفكار واتجاهات مع ّينة،
بدل من االعتامد
بطريقة جرى تفسريها من خالل تحليل تجريبي ً
عىل أدلّة مستقاة من الرسديات.

صـدر حديـ ًثا

دياري صالح مجيد

بحر الصين الجنوبي :تحليل جيوبوليتيكي

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب بعنوان "بحر الصني الجنويب:
تحليل جيوبوليتييك" ،للباحث دياري صالح مجيد .يبحث الكتاب يف األهمية التي يحظى بها 
اليوم بحر الصني الجنويب بسبب وقوعه جغرافيًّا يف نقطة التقاء طرق املواصالت البحرية
األكرث كثافة يف العامل.
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

ً
توثيقــــا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي خالل
يتضمــــن هــــذا التقريــــر
الفترة  1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين األول /أكتوبر .2018
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, Yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

 2018/9/4عقد مجلس النواب العراقي جلسته األوىل النتخاب
رئيس للربملان ونائبني له ،وسط تضارب بشأن أكرب كتلة ستُكلف
بتشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل القوائم الربملانية يف تحديدها
أثناء جلسات سابقة.
(الجزيرة نت)2018/9/4 ،

 2018/9/4أعلنت السلطات العراقية فرض حالة منع التجول يف
البرصة بعد سقوط  6قتىل يف التظاهرات التي شهدتها املدينة.
ووفق ما أكد رئيس املجلس الحكومي لحقوق اإلنسان يف املحافظة
الجنوبية التي تشهد تظاهرات احتجاج عىل النقص يف الخدمات،
قُتل ستة متظاهرين يف البرصة.
(عريب )2018/9/4 ،21

 2018/9/9قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة املستشار محمد
شريين فهمي ،تأجيل إعادة محاكمة الرئيس األسبق محمد مريس
وقادة وعنارص من جامعة اإلخوان املسلمني؛ وذلك يف قضية ما
يسمى اقتحام السجون املرصية ،واقتحام الحدود الرشقية للبالد،
واالعتداء عىل املنشآت األمنية والرشطية ،وقتل ضباط رشطة إبان
ثورة يناير  ،2011باالتفاق مع التنظيم الدويل لجامعة اإلخوان
وميليشيا حزب الله اللبنانية ،ومبعاونة من عنارص مسلحة من قبل
الحرس الثوري اإليراين ،وقد ت ّم تأجيل املحاكمة إىل  26أيلول /سبتمرب
الستكامل االستامع إىل الشهود.
(املرصي اليوم)2018/9/9 ،

 2018/9/10أعلنت الحكومة األردنية أنها ستفصح عن مسودة
مرشوع قانون رضيبة الدخل املعدل؛ من أجل استقبال املالحظات،
وإجراء حوار بشأنها .ويأيت مرشوع القانون الجديد بعد أن سحبت
حكومة عمر الرزاز القانون السابق من مجلس النواب ،إثر موجة
احتجاجات عارمة يف البالد يف نهاية أيار /مايو املايض ،دفعت رئيس
الوزراء السابق ،هاين امللقي ،إىل تقديم استقالته.
(رأي اليوم)2018/9/10 ،

 2018/9/11دعا رئيس الوزراء اللبناين املكلف سعد الحريري ،نجل
رفيق الحريري ،إىل تحقيق "العدالة" يف اغتيال والده عام  ،2005يف
حني دخلت محاكمة املتهمني يف عملية قتل رئيس الوزراء اللبناين
األسبق مراحلها النهائية .وحرض سعد الحريري جلسة املحكمة يف
هولندا؛ وذلك مع بدء املرافعات النهائية يف املحاكمة ،وغياب املتهمني
األربعة املنتمني إىل حزب الله اللبناين بعملية التفجري التي أودت
وغيت وجه الرشق األوسط.
بحياة الحريري وً 21
شخصا آخرين ّ
(رأي اليوم)2018/9/9 ،

 2018/9/11بدأت الحكومة املغربية بتنفيذ قانون محاربة العنف
ضد النساء؛ وذلك بعد نرشه يف الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر
( 12آذار /مارس املايض) ،وينص القانون عىل تجريم بعض األفعال

باعتبارها عنفًا يلحق رض ًرا باملرأة؛ كاإلكراه عىل الزواج ،والتحايل عىل
مقتضيات األرسة املتعلقة بالنفقة والسكن ،وغريها.
(مغرس)2018/9/11 ،

 2018/9/16قرر مجلس النواب الليبي تعليق جلسة عقدها مبقره يف
طربق ملناقشة مسودة قانون االستفتاء يف الدستور.
(العريب الجديد)2018/9/16 ،

 2018/9/20نظرت الدائرة األوىل ملحكمة القضاء اإلداري مبجلس
الدولة يف الدعوى التي أقامها سمري صربي املحامي ،والتي تطالب
ٍ
ووقف لنشاط مكاتب منظامت مراكز حقوق اإلنسان
بشطب
ٍ
بجمهورية مرص العربية ،وبإلغاء تراخيصها وإغالقها.
(مرصاوي)2018/9/20 ،

 2018/9/23نظم االتحاد الوطني للجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة
الذهنية باملغرب وقفة احتجاجية أمام مقر الربملان بالرباط ،مبشاركة
مجموعة من الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة الذهنية القادمة
من مختلف املدن املغربية ،إضافة إىل حضور عرشات األشخاص يف
وضعية إعاقة رفقة أرسهم وأصدقائهم.
(مغرس)2018/9/23 ،

 2018/9/29قضت محكمة جنح املعادي ،جنويب القاهرة ،بحبس
الناشطة السياسية املرصية أمل فتحي سنتني وتغرميها  10آالف
جنيه ،وكفالة  20ألف جنيه إليقاف تنفيذ العقوبة .وتعود قضية
فتحي إىل واقعة بث فيديو عىل حسابها الشخيص عىل موقع التواصل
عبت فيه عن استيائها من واقعة تح ّرش من
االجتامعي "فيسبوك"ّ ،
قبل موظف دولة.
(العريب الجديد)2018/9/29 ،

 2018/10/3كشفت رسالة مرسبة عن تفاصيل تتعلق بتدهور
الحالة الصحية ملرشد جامعة اإلخــوان املسلمني الدكتور محمد
بديع ،وتعرضه العتداء من أحد ضباط األمن الوطني يف سجن طرة.
وتروي الرسالة املرسبة قصة االعتداء عىل بديع ( 75عا ًما) ،وتوضح أن
األمر بدأ بوصول الضابط الجديد باألمن الوطني مروان عبد الحميد
املسؤول عن اثنني من سجون منطقة طرة؛ هام سجن امللحق ،وسجن
العقرب ،حيث استدعى عد ًدا من سجناء اإلخوان – من بينهم وزير
سابق يف عهد الرئيس املعزول محمد مريس  -لسؤالهم عن بيان
منسوب إىل جامعة اإلخوان ،لكنهم رفضوا التجاوب معه .وتضيف
الرسالة أن الضابط توجه يف إثر ذلك إىل زنزانة املرشد العام بصحبة
ضابط آخر قادم من خارج السجن وال ت ُعرف هويته ،وأن هذا
الضابط دفع الدكتور بديع ليسقط عىل األرض.
(الجزيرة نت)2018/10/3 ،

 2018/10/6كشفت مصاد ُر من داخل مراكز قرا ٍر مهمة يف
بغداد أ َّن اتفاقات جرت بني أطراف سياسية مختلفة؛ وذلك عىل
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هامش مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة ،وتسمية الرئاسات
الثالث (الربملان ،والجمهورية ،والحكومة) ،وقد تض ّمنت توافقًا
بشأن حامية شخصيات سياسية بارزة يف البالد تولت مناصب
حكومية رفيعة من أي مساءلة قضائية يف الحكومة املقبلة.
وعىل رأس هؤالء رئيس الحكومة األسبق نوري املاليك ،املتورط
يف قضايا فساد مايل ،وانتهاكات ،وجرائم تطهري طائفية خالل
أعوام حكمه.
(العريب الجديد)2018/10/6 ،

 2018/10/6قال رئيس مجلس النواب اللبناين نبيه بري ،يف  6ترشين
األول /أكتوبر  2018أ ّن عملية تشكيل الحكومة اللبنانية "عادت
إىل الصفر" بعد أكرث من خمسة أشهر من االنتخابات العامة؛ وذلك
إثر إشارته قبل ذلك بأسبوع إىل وجود "بصيص أمل" ،وتوقعات من
رئيس الوزراء املكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة يف غضون
عرشة أيام .وتكمن نقطة الخالف الرئيسة يف املفاوضات لتشكيل
الحكومة يف كيفية تلبية املطالب املتعارضة للرئيس ميشال عون -
وهو مسيحي ماروين  -والتيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه من
ناحية ،وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمري جعجع  -وهو أيضً ا
ماروين  -من ناحية أخرى.
(الجزيرة نت)2018/10/6 ،

 2018/10/8اجتمعت "اللجنة املركزية" لحزب "البعث" برئاسة
بشار األسد ،يف  7ترشين األول /أكتوبر  ،2018وألغت منصب "األمني
القُطري" الذي كان يشغله بشار ،واستبدلته مبنصب "األمني العام
لحزب البعث" الذي كان شاغ ًرا منذ وفاة حافظ األسد يف عام ،2000
بحسب مراسل "املدن" فادي خوري .وبالتوازي مع تسلّم بشار األسد
تغي توصيف "األمني القطري املساعد" هالل هالل،
"األمانة العامة"ّ ،
إىل "األمني العام املساعد" .وشملت الخطوات املتخذة استبدال اسم
"القيادة القُطرية" بـ "القيادة املركزية" ،من دون أي تغيري يف مهامتها
أو أعضائها الحاليني ،إضاف ًة إىل استحداث منصب "أمني رس اللجنة
استكامل لخطوة سبقتها قبل
ً
املركزية للحزب" .وتأيت هذه الخطوة
حل مبوجبها "البعث" قيادته "القومية" ،ومن
عام ونصف العامّ ،
ث ّم أصبح أعضاؤها "مندوبو األقطار" بغري مهامت مسندة إليهم،
أو صالحيات واضحة .وقد كانت "القيادة القومية" السابقة ،وفق
النظام الداخيل للبعث ،أعىل سلطة فيه ،وهي املخولة النتخاب
أمينها العام يف مؤمترها القومي.
(صحيفة املدن)2018/10/8 ،

 2018/10/16أقدم نحو  200نائب من املجلس الشعبي الوطني
الجزائري ،يف  16ترشين األول /أكتوبر  ،2018عىل إقفال باب
املجلس ملنع رئيسه السعيد بوحجة من الدخول مطالبني باستقالته.
وبــدأت األزمــة يف الغرفة األوىل للربملان ،يف  30أيلول /سبتمرب

 ،2018عندما قدمت خمس كتل برملانية لبوحجة عريضة تدعوه
رئيسا عام
فيها إىل االستقالة من منصبه ،بعد أن انتخبه النواب ً
 2017ملدة خمسة أعوام .وندد النواب يف العريضة بـ "سوء تسيري
شؤون املجلس" ،وبـ "مصاريف مبالغ فيها ورصفها عىل غري وجه
حق" ،وبـ "التوظيف املشبوه والعشوايئ" ،وعىل رأس تلك الكتل
حزبان؛ هام جبهة التحرير الوطني ( 161نائ ًبا من أصل  462نائ ًبا)،
وهو الحزب الذي ينتمي إليه بوحجة ،والــذي يتزعمه الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة ،وحزب التجمع الوطني الدميقراطي (100
نائب) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
(فرانس )2018/10/16 ،24

 2018/10/20أعلنت وكالة األنباء السعودية أنه تم إنهاء
"خدمات الضباط التالية أسامؤهم :مساعد رئيس االستخبارات
العامة لشؤون االستخبارات اللواء الطيار /محمد بن صالح الرميح
فضل عن إعفاء "مساعد رئيس االستخبارات العامة للموارد
[ً ،"]...
البرشية اللواء /عبد الله بن خليف الشايع" ،إضافة إىل إعفاء
"مدير اإلدارة العامة لألمن والحامية برئاسة االستخبارات العامة
اللواء /رشاد بن حامد املحامدي"؛ بحسب ما جاء عىل موقعها
اإللكرتوين .ويأيت ذلك يف أعقاب إعالن السلطات السعودية "موت"
الصحايف جامل خاشقجي داخل قنصلية السعودية بإسطنبول يف
تركيا ،يف  2ترشين األول /أكتوبر  ،2018وأن التحقيقات األولية
التي أجرتها النيابة العامة يف موضوع اختفاء خاشقجي أظهرت أن
املناقشات التي متَّت بينه وبني األشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده
يف قنصلية اململكة يف إسطنبول أدت إىل حدوث شجارٍ ،واشتباك
معه؛ ما أدى إىل وفاته.
(يس إن إن بالعربية)2018/10/20 ،

 2018/10/30قدمت حكومة الوزير األول املوريتاين يحيى ولد
حدمني ،يف  29ترشين األول /أكتوبر ،استقالتها إىل الرئيس املوريتاين
محمد ولد عبد العزيز ،الذي قبلها وكلّف وزي ًرا أول جدي ًدا بتشكيل
حكومة جديدة ،سيتم عرضها عىل الربملان لتصديقها .وتأيت استقالة
الحكومة متاشيًا مع ما ينص عليه القانون املوريتاين بعد انتخاب أي
برملان جديد؛ إذ يجب عىل الحكومة أن تقدم استقالتها ،وأن تعرض
الحكومة الجديدة عىل أعضاء الربملان الجديد للتصويت والتصديق.
وقد اختار الرئيس املوريتاين أن يكلف أحمد سامل ولد البشري مبهمة
تشكيل الحكومة ،ليكون بذلك ثالث وزير أول يع ّينه ولد عبد العزيز
منذ وصوله إىل الحكم بانقالب عسكري عام  ،2008ويُعد ولد البشري
إحدى الشخصيات املقربة ج ًدا من ولد عبد العزيز ،وقد سبق أن
حمل كث ًريا من الحقائب الحكومية خالل األعوام األخرية.
(الرشق األوسط)2018/10/30 ،
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الوقائع الفلسطينيّة

 2018/9/1أفادت مجلة فورين بولييس أن الرئيس األمرييك دونالد
ترامب قرر وقف التمويل املخصص لوكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األونروا) كل ًّيا ،وذلك بعد مرور أشهر عىل خفض الدعم
املادي للوكالة.
(صحيفة القدس)2018/9/1 ،

 2018/9/1أعرب االتحاد األورويب عن أسفه حول قرار الواليات
املتحدة األمريكية بوقف التمويل املخصص لوكالة غوث وتشغيل
الالجئني الفلسطينيني كليًّا ،وأعلن استمرار مساعداتها للفلسطينيني،
ودعمها لنشاطات منظمة األمم املتحدة ،وجهودها للتوصل إىل
حل الدولتني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/9/1 ،

 2018/9/2أعلنت منظمة "السالم اآلن" اإلرسائيلية أن مسؤولني
أمريكيني طرحوا عىل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فكرة إقامة
كونفدرالية مع األردن يف إطار خطة السالم يف الرشق األوسط ،ورصح
الرئيس الفلسطيني أنه لن يقبل بهذا االتحاد إال إ ْن كانت إرسائيل
جز ًءا منه.
(فرانس )2018/9/2 ،24

 2018/9/4ش ّن مبعوث الرئيس األمرييك لشؤون الرشق األوسط،
هم
جيسون غرينبالت ،هجو ًما حا ًدا عىل القيادة الفلسطينية ،متّ ً
إياها برفض "خطة السالم" األمريكية حتى قبل االطالع عليها ،يف حني
لب الرصاع يف املنطقة.
زعم أن القضية الفلسطينية ليست ّ
(وكالة القدس لألنباء)2018/9/4 ،

 2018/9/4قال رئيس حركة حامس يف قطاع غزة يحيى السنوار:
"نحن أُ ِ
فشلنا يف تحقيق وإنجاز املصالحة وال زالت حالة االنقسام
موجودة مع األسف" ،مؤك ًدا أنه بعد أن وصل مسار املصالحة إىل
طريق مسدود ،تم التخطيط إلحداث انفجار داخيل يف قطاع غزة من
عدة أطراف ،ولكن مسريات العودة أفشلت هذا املخطط.
(سام اإلخبارية)2018/9/4 ،

 2018/9/6أكد العاهل األردين امللك عبد الله الثاين رفض بالده فكرة
إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيني ،مشد ًدا عىل أن هذا املوضوع
"خط أحمر بالنسبة لألردن" ،بحسب بيان صادر عن الديوان املليك.
(صحيفة األيام الفلسطينية)2018/9/6 ،

 2018/9/7استشهد مواطن يف  7أيلول /سبتمرب  ،2018بعد إصابته
برصاصة يف الصدر أطلقها عليه قناصة االحتالل اإلرسائييل ،خالل
مشاركته يف مسرية العودة رشق مدينة رفح ،جنوب قطاع غزة ،كام
أصيب  210آخرون يف مواجهات رشق القطاع.
(صحيفة الغد)2018/9/7 ،

 2018/9/8قال مسؤول يف وزارة الخارجية األمريكية إن الرئيس
األمرييك دونالد ترامب أمر بتوجيه  25مليون دوالر ،كان قد جرى

تخصيصها لرعاية الفلسطينيني يف مستشفيات القدس الرشقية ،إىل
وجهة أخرى يف إطار مراجعة املعونة األمريكية.
(رويرتز)2018/9/8 ،

 2018/9/10أعلنت الواليات املتحدة رسم ًيا إغالق مكتب منظمة
التحرير الفلسطينية يف العاصمة واشنطن ،بسبب توجه السلطة إىل
فتح تحقيق جنايئ ضد إرسائيل أمام املحكمة الجنائية الدولية.
(عريب )2018/9/10 ،21

 2018/9/12أكد مدير عام دائرة العمل الشعبي يف هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان ،عبد الله أبو رحمة ،أن ناشطي املقاومة
الشعبية متكنوا يف ساعة متأخرة من الليلة املاضية من فتح
البوابة التي أغلقها جنود االحتالل عىل مدخل قرية الخان األحمر
رشق القدس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2018/9/12 ،

 2018/9/13اقتحمت قوات االحتالل اإلرسائييل قرية الوادي األحمر،
قبالة تجمع الخان األحمر البدوي رشق القدس املحتلة ،وجرفت
جيش
املساكن املتحركة التي أقامها الناشطون الفلسطينيون ،وأعلن ُ
االحتالل القري َة منطق ًة عسكرية حتى الساعة الخامسة مساء.
(الجزيرة نت)2018/9/13 ،

 2018/9/15قررت الواليات املتحدة تجميد  10ماليني دوالر من
أموال مساعداتها املخصصة لدعم مشاريع فلسطينية شبابية ،تزام ًنا
مع قرار بلجيكا وقف متويل مدارس فلسطينية اقرتنت بأسامء
الشهداء ،يف ظل مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل يف مختلف
أنحاء األرايض املحتلة.
(صحيفة الغد)2018/9/15 ،

 2018/9/18استشهد فلسطينيان بسبب قصف إرسائييل جنوب
قطاع غزة ،وشهيدان آخران بسبب قمع مسرية شامل قطاع غزة ،كام
استشهد شاب برام الله بعد رضبه رضبًا مرب ًحا إثر اعتقاله ،وأُعدم
شاب سادس بدم بارد بزعم محاولته طعن جنود بالقدس.
(قناة العامل)2018/9/18 ،

 2018/9/19أقرت سلطات االحتالل اإلرسائييل بناء  300وحدة
استيطانية شامل رشقي رام الله ،إضافة إىل  310وحدات أخرى يف
القدس املحتلة .ويف هذا السياق أصدرت مثاين دول أعضاء يف االتحاد
األورويب بيانًا مشرتكًا يدعو سلطات االحتالل اإلرسائيلية إىل العدول
عن هدم قرية الخان األحمر البدوية يف الضفة الغربية املحتلة،
بالتزامن مع إدانة منسق األمم املتحدة الخاص لعملية السالم
يف الرشق األوسط نيكوالي مالدينوف أعامل الهدم والنشاطات
االستيطانية التي قال إنها "تنتهك القانون الدويل وت ُع ّد عقبة كربى
أمام السالم".
(صحيفة الحياة اللندنية)2018/9/19 ،

 ددعلالا

102

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

 2018/9/22يف مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني ،وبعد التقائه
رئيس السلطة الفلسطينية ،محمود عباس ،يف باريس ،وصف رئيس
الحكومة اإلرسائيلية السابق ،إيهود أوملرت ،عباس بأنه الشخصية
األهم يف العالقات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني ،وأنه الوحيد القادر
عىل تنفيذ حل الدولتني.
(عرب )2018/9/22 ،48

 2018/9/23أخطرت سلطات االحتالل اإلرسائييل عد ًدا من العائالت
واملواطنني بإخالء منازلهم ،يف مخيم عقبة جرب لالجئني عىل املدخل
الجنويب ملدينة أريحا ،وهددتهم بالتجريف والهدم وترشيد عائالتهم
بالعراء ،خالل ثالثة أسابيع.
(دنيا الوطن)2018/9/23 ،

 2018/9/25حذر البنك الدويل من أ ّن تردي األوضاع االقتصادية
يف فلسطني بات مث ًريا للقلق ،مش ًريا إىل أن االقتصاد يف قطاع غزة
دخل مرحلة االنهيار .وجاء يف تقريره أن الخدمات األساسية املقدمة
للسكان معرضة للخطر يف ظل شح السيولة.
(روسيا اليوم)2018/9/25 ،

 2018/9/26قال رئيس وفد الربملان األورويب للعالقات مع فلسطني،
نكلس سلكيوتس ،إن تدمري إرسائيل لقرية الخان األحمر ،وترحيل
رسا ،يُع ّد "انتهاكا خط ًريا ملعاهدة جنيف الرابعة ،ويصل إىل
سكانها ق ً
درجة جرمية الحرب".
(عريب )2018/9/26 ،21

 2018/9/27وصلت حصيلة الشهداء الفلسطينيني يف مسرية العودة،
التي انطلقت يوم الجمعة  27أيلول /سبتمرب  ،2018إىل سبعة
شهداء ،من بينهم طفالن يف رشق قطاع غزة.
(صحيفة الرأي األردنية)2018/9/27 ،

 2018/9/30استقبل نادي العاصمة اإلسبانية ريال مدريد "أيقونة"
املقاومة الفلسطينية عهد التميمي؛ وذلك تكر ًميا لها عىل مقاومتها
االحتالل اإلرسائييل .يف الجهة املقابلة ،استشاطت إرسائيل غض ًبا من
خطوة ريال مدريد بتكريم عهد التميمي التي باتت أيقونة ورم ًزا
للقضية الفلسطينية ،واصف ًة ما حدث بـ "املخجل".
(الخليج أون الين)2018/9/30 ،

 2018/10/2عم اإلرضاب الشامل جميع املرافق واملراكز التابعة
لوكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف قطاع غزة ،ومن املقرر
أن يستمر يو ًما آخر .ويأيت اإلرضاب بدعوة من اتحاد موظفي الوكالة،
رفضً ا لسياستها ،وعدم استجابتها ملطالبهم.
(الدستور)2018/10/2 ،

 2018/10/4يف مقابلة أجرتها فرانشيسكا بوري لصحيفة "يديعوت
أحرونوت" و"ال ريبوبليكا" اإليطالية ،يف قطاع غزة مع رئيس حركة
حامس ،يحيى السنوار ،جاء قوله :إن "هناك فرصة حقيقية للتغيري"،

وإن "الحرب ليست من مصلحة أحد ،ولكن االنفجار بات ال مرد له"،
وقف إلطالق نار.
كام شدد عىل أنه من دون إنهاء الحصار ال يوجد ٌ
(عرب )2018/10/4 ،48

 2018/10/7قتل مستوطنان وأصيب ثالث بجروح ِ
خطرة من جراء
عملية إطالق نار يف منطقة صناعية قرب مستوطنة أريئيل .وجاء يف
وسائل إعالم إرسائيلية أن مطلق النار هو شاب فلسطيني ( 23عا ًما)
من قرية شويكة ،شامل طولكرم ،وأنه الذ بالفرار بعد العملية ،يف حني
قالت الرشطة اإلرسائيليّة إنها بدأت يف مطاردته إللقاء القبض عليه.
(عرب )2018/10/7 ،48

 2018/10/8اقتحمت قــوات االحتالل اإلرسائييل منزل منفذ
"عملية بركان" يف قرية شويكة يف قضاء طولكرم واعتقلت شقيقته،
كام أخذت قياسات منزل العائلة متهي ًدا لهدمه .وقالت وسائل
إعالم إرسائيلية إن الجيش اإلرسائييل اعتقل  19فلسطينيًا يف
الضفة الغربية الليلة املاضية ،تركزت يف طولكرم ورام الله ،بينام
اندلعت مواجهات مع جنود االحتالل يف نابلس؛ ما أ ّدى إىل إصابة
العرشات باالختناق.
(امليادين)2018/10/8 ،

 2018/10/11أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضامن االجتامعي
وزير العمل ،مأمون أبو شهال ،عن بدء التطبيق الفعيل لقانون
الضامن االجتامعي ،بداي ًة من رواتب ترشين الثاين /نوفمرب .2018
وأضاف" :تعلن مؤسسة الضامن االجتامعي عن بدء التطبيق الفعيل
لقانون الضامن االجتامعي ،بعد أن تم استكامل جاهزية املؤسسة،
من حيث املقر واملوظفون واألنظمة وإجــراءات العمل ونظام
التسجيل املحوسب ،لغايات توريد االشرتاكات عن العاملني املسجلني
اعتبا ًرا من رواتب شهر ترشين الثاين /نوفمرب".
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2018/10/11 ،

 2018/10/13شاركت جامهري غفرية يف قطاع غزة بعد ظهر اليوم
السبت ،يف تشييع جثامني  7شهداء جمعة "انتفاضة القدس" ،قتلوا
برصاص قناصة االحتالل خالل مسرية العودة ،أ ّما يف الضفة الغربية،
فقد شيع املئات يف محافظة سلفيت ،جثامن الشهيدة عائشة محمد
الرايب ( 48عا ًما) يف بلدة بديا التي قتلت بحجارة املستوطنني.
(عرب )2018/10/13 ،48

 2018/10/14ص ّدقت الحكومة اإلرسائيلية ،يف جلستها األسبوعية،
خطة لبناء  31وحدة استيطانية بادر إليها وزير األمن أفيغدور
ليربمان .ويعترب هذا البناء الذي سيقام بالبلدة القدمية يف الخليل
َ
األول من نوعه منذ  16عا ًما .وأشــارت صحيفة هآرتس إىل أن
الحكومة وافقت عىل "تخصيص نحو  22مليون شيكل لبناء وحدات
استيطانية ورياض لألطفال ومناطق عامة".
(عرب )2018/10/14 ،48
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 2018/10/17نرش موقع "بازفيد" تقري ًرا ملراسله أرام روستون،
يكشف فيه عن وجود مرتزقة أمريكيني استأجرهم مرتزق إرسائييل
لتنفيذ عمليات اغتيال يف الرشق األوسط .ويشري التقرير ،الذي
ترجمته "عــريب  ،"21إىل أن رجال القوات األمريكية الخاصة من
أصحاب القبعات الخرضاء ونيفي سيل ممن تم تدريبهم لحامية
األمريكيني ،يعملون اآلن لحساب رشكة يف اإلمارات العربية املتحدة
يديرها محمد دحالن ،الفتًا االنتباه إىل أن هؤالء الرجال الذين ظهروا
يف شوارع مدينة عدن ،يف  29كانون األول /ديسمرب  ،2015كانوا
مكلفني بتنفيذ عمليات اغتيال.
(عريب )2018/10/17 ،21

 2018/10/22أعلن العاهل األردين عبد الله الثاين عن إنهاء ملحقي
الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة املوقعة مع إرسائيل عام
 ،1994وتشديده عىل أن أرايض منطقتي الباقورة والغمر أردنية
خالصة ،وميارس األردن سيادته عليها كاملة.
(وكالة سبوتنيك)2018/10/22 ،

 2018/10/24كشف رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،عن
رؤيته للدولة الفلسطينية املستقبلية ،واصفًا إياها بأنها يجب أن
تكون "أقل من دولة وأكرث من حكم ذايت".
(روسيا اليوم)2018/10/24 ،

 2018/10/28أعلنت مارينا ويس املمثلة املقيمة ملجموعة البنك
الدويل يف فلسطني ،عن إسرتاتيجية جديدة لعمل املجموعة يف
فلسطني ،وزيادة املنح هذا العام إىل  90مليون دوالر ،بعد أن كان
املعدل السنوي حواىل  55مليونًا.

النقاب عن أ ّن لجنة
 2018/10/20كشفت مصادر إعالمية عربية
َ
الترشيع يف الكنيست ناقشت مرشوع قانون تق ّدم به نواب من حزب
الليكود الذي يرتأس االئتالف الحاكم يف إرسائيل ،وهو يهدف إىل
فرض عقوبة تقيض بالسجن ملدة سبعة أعوام ،عىل األقل ،ضد كل
من يشارك يف حملة املقاطعة ضد إرسائيل ومنتجات املستوطنات
اإلرسائيلية يف الضفة الغربية.

 2018/10/30أعلن املجلس املركزي الفلسطيني أنه قرر تعليق
االعرتاف بدولة إرسائيل ،ووقف التنسيق األمني معها ،وخ ّول منظمة
التحرير الفلسطينية متابعة هذا القرار وتنفيذه.

 2018/10/21اختطفت قــوة خاصة من قــوات االحتالل
اإلرسائييل عدنان غيث ،محافظ القدس ،يف بلدة بيت حنينا
شامل القدس املحتلة .وقالت مصادر إن العملية متّت ،بعد أن
قطعت طريقه ثالث سيارات من القوات الخاصة ،وإنه جرى
اختطافه من داخل مركبته بعد إغالق الطريق ،وإنه قد اقتيد
إىل جهة غري معلومة.

 2018/10/31قاطع أهايل مدينة القدس انتخابات بلدية االحتالل،
وتشهد املدينة هذه املرة سابقة منذ احتاللها؛ وذلك برتشح رمضان
دبش من صور باهر يف االنتخابات ،وهو العضو السابق يف حزب
الليكود؛ ما دفع فلسطينيني من أبناء املدينة إىل مهاجمته بش ّدة،
ُمص ّعدين يف الوقت ذاته نشاطهم امليداين واإللكرتوين لتأكيد املقاطعة
الكاملة لهذه االنتخابات.

(صحيفة األيام الفلسطينية)2018/10/20 ،

(صحيفة الرشق القطرية)2018/10/21 ،

(صحيفة الرشق القطرية)2018/10/28 ،

(صحيفة االتحاد اإلماراتية)2018/10/30 ،

(ألرتا فلسطني)2018/10/31 ،

صـدر حديـ ًثا

حسن أبو هنيّة

الجهادية العربية :اندماج األبعاد  -النكاية والتمكين بين "الدولة
اإلسالمية" و"قاعدة الجهاد"

يتتبّع حسن أبو هنية يف كتابه الجهادية العربية  ،الصادر حديثًا عن املركز العريب لألابحاث
ودراسة السياسات ،نشأة األيديولوجيا الجهادية العاملية وتطورها ،ونشأة الجهادية
العربية وأسباب ازدهارها وتنافسها يف متثيل الهوية اإلسالمية الس ّنية ،وتطور تنظيم
الدولة اإلسالمية وارتقائه ،وتنظيم قاعدة الجهاد يف العامل العريب وخريطة متدّده.
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مقدمة
يأيت كتاب لوسيان بويا((( ،نهاية الغرب؟ نحو عامل الغد ،يف مثانية
فصل ،تناول فيها العديد من املسائل التي تواجه الغرب وتضع
عرش ً
مستقبل ،من هجرة وتنوع ثقايف وعرقي،
ً
هيمنته محل االختبار
واحتباس حراري ،وصعود الصني قو ًة عاملية ،وتراجع الغرب أيضً ا
وابتعاده عن املكانة التي كان يحتلها سابقًا.
يحمل كتاب لوسيان بويا عنوان كتاب وضعه الكاتب والصحايف
الفرنيس ،هارفيه كيمف ،يعالج مجموعة من القضايا التي تواجه
الحضارة الغربية املعارصة ،مثل االحتباس الحراري والتدهور البيئي
وتزايد التفاوت بني الدول وداخلها ،لكنه ي ِعد مبستقبل متفائل ألوروبا
وعدل واألقل عدوانية من القوى العاملية األخرى(((.
ً
ألنها األكرث اعتدالً

ً
أوال :الغرب بين الماضي والمستقبل
يفتتح بويا كتابه مبقدمة عنوانها "نهاية عامل" La fin d'un monde
يسوق فيها فكرة استمرارية التاريخ ،الذي يأىب أن يتوقف عند حدث
أو آخر ،كام أن األحداث التي غال ًبا ما متيز العامل ال تؤدي إىل نهايته،
ولكنها تؤدي إىل نهاية عامل .ويرى املؤلف أن هناك فارقًا شاس ًعا بني
املايض والحارض ،بفعل ظاهرتني مهمتني ،هام :تسارع التاريخ ،وميل
العامل إىل التكافؤ.
تظهر الظاهرة األوىل جليًا من خالل التغيري الذي أحدثه اإلنرتنت
والهاتف النقال يف الحياة االجتامعية خالل عقدين فقط من الزمن،
أما الثانية فرتتبط بظاهرة أخرى مل يذكرها املؤلف رصاحة يف هذا
الفصل ،وهي ظاهرة العوملة؛ إذ يرى أن الحضارات السابقة تطورت
منفصل ،لكن منذ االستكشافات الجغرافية أصبح العامل متح ًدا،
ً
تطو ًرا
بفضل العمل القوي للغرب ،ويف االتجاه املفتوح الذي يفرضه هذا
األخري؛ فالغرب ق ّدم باستعامل القوة أو اإلغراء النموذج املسيطر ،وهو
التكنولوجيا ،وق ّدم أيضً ا باقي القيم األساسية األخالقية أو السياسية
أو الثقافية .أما البناءات البديلة ،كالنظام الشيوعي وطوباوية العامل
الثالث ،فقد انهارت أمامه.
يشري املؤلف يف بداية الكتاب إىل فكرته األساسية؛ فالغرب الذي
وأسس املجتمع التكنولوجي ،بدأ يُبدي عالمات تعب قد
و َّحد العامل َّ
تجعله يرتاجع ،مفس ًحا املجال لقوى أخرى لتأخذ مكانه يف املستقبل.
لكن املستقبل يصعب توقعه ،فهو مل يحدث بعد ،وهو ال ميكن أن
 1مؤرخ روماين ،أستاذ مساعد يف كلية التاريخ بجامعة بوخارست يف رومانيا.
2 Hervé Kempf, Fin de l'occident: Naissance d'un monde (Paris: Seuil,
2013).

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

يكون امتدا ًدا خط ًيا للحارض ،كام ال ميكن أن يكون الحارض امتدا ًدا
خط ًيا للاميض .والعوامل التي تدخل يف تحديد املستقبل متعددة
ومتشعبة ،والعالقات بينها معقدة ،وغالبًا ما تحمل عمليات التوقع
يف طيّاتها الكثري من األخطاء.
ومن الطبيعي أن يق ّدم لنا بويا يف كتابه هذا موج ًزا تاريخ ًيا عن
الغرب وحضارتهم التي يسميها "املعجزة الغربية" ،لكن بقليل
من اإلسهاب عن ذلك الذي جاء يف كتاب سابق له "الغرب :سرية
تاريخية"((( .ينطلق بويا من القرن الحادي عرش الذي كان فيه الغرب
متخلّفًا مقارنة بالعرب والصينيني ،لكنه بعد ذلك قطع أشواطًا مهمة
ليصبح الحضارة الوحيدة ،ألن الحضارات األخرى كانت محافظة،
وعىل الرغم من أنها كانت متتلك هي األخرى األدوات الالزمة لبناء
مجتمع تكنولوجي ،فإنها إىل جانب اعتامدها عىل اليد العاملة من
العبيد ،كانت تواجه عائقًا ذهن ًيا .Blocage mental
ومن العوامل التي أ ّدت إىل صعود الغرب حضار ًة وحيدة هو انفتاحه
عىل القبائل الجرمانية بعد زوال اإلمرباطورية ،ما أضاف إليه خليطًا
عرق ًيا وثقاف ًيا غن ًيا ،والفلسفة التي أضافتها املسيحية لفهم التاريخ
فهم مختلفًا ،ثم العلامنية التي أدت إىل ظهور النظرية الحديثة
ً
للتقدم ،كام أن االحتباس الحراري سنة  1000ميالدية سمح باالمتداد
الثقايف نحو الشامل ومناطق شامل األلب ،مبا يف ذلك احتالل غرينالند.
يعترب املؤلف ما يُسلّم به الكثريون ،من أن الغرب بنى حضارته عىل ما
تحصل عليه من علوم الحضارات األخرى واكتشافاتها ،ال سيام الصينية
ّ
واإلسالمية ،غري صحيح؛ إذ امتص الغرب ما أنتجته تلك الحضارات وقام
بتطويره .صحيح أن الصينيني اكتشفوا البوصلة ،لكن الغرب هو من
استكشف العامل ،وصحيح أنهم اخرتعوا الورق ،لكن الغرب هو من
"عامل أساس ًيا يف الحداثة".
ربطه بالطباعة التي ميكن اعتبارها ً
حقق الغرب قفزة مهمة يف العلوم جعلته يحتكر البحث العلمي
عىل نحو شبه مطلق ،وهو الذي ابتكر العلوم التجريبية .وهذا راجع
أساسا إىل أن الغرب ،بعكس الحضارات األخرى ،ربط بني العقل واليد
ً
ليؤسس الحضارة التكنولوجية ،فكانت حضارته أكرث مادية ومثالية
من غريه ،خاصة بعد انفصال الحياة الفكرية عن الكنيسة شيئًا
فشيئًا ،وظهور الثورة الصناعية يف إنكلرتا وانتقالها إىل دول الغرب
األخرى .وال شك يف أن العلامنية ساهمت مساهمة كبرية يف ذلك
التقدم ،ال سيام مع تراجع الديانات وظهور ديانات جديدة ،يسميها
املؤلف "الديانات اإلنسانية" .Les Réligions humaines
3 Lucian Boia, L'occident: Une interprétation historique (Paris: Les Belles
Lettres, 2007).
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مل يكن بويا منصفًا يف حق الحضارات اإلنسانية األخرى؛ إذ بخّس
كل إسهاماتها العلمية والحضارية ،فهو يرى أن اآلخرين مل يخرتعوا
شيئًا ذا أهمية ،عىل الرغم من التقارب بني الحضارة العاملية
الحالية والحضارة الغربية ،فكل يشء من املصباح الكهربايئ إىل
الدميقراطية ،خرج من املخترب الغريب .بل يبالغ حني يتساءل كيف
كان ليبدو حال العامل من دون الغرب؟ ويجيب بتهكّم :رمبا ال
نزال ننتظر اكتشاف أمريكا .كام يتب ّجح بويا بأن "الغرب سيطر عىل
أصل كان أعىل منه!" ،كام أنه لو تُرك األمر لغري الغرب
العامل ألنه ً
سواء الصني أو غريهم ،ملا كان لدينا اليوم العلم والتكنولوجيا
والصناعة ،وال الدميقراطية ودولة القانون .ويعترب بويا اإلبداع
والعقل التحوييل اللذين كانا سائدين يف أوروبا يف القرن الثامن
عرش هام محرك املجتمعات الغربية.
ويربر بويا يف هذا السياق االستغالل الذي م ّيز العالقة االستعامرية،
ويفرس ذلك تفس ًريا غري ًبا بقوله "الغرب كان أقوى وأكرث تطو ًرا []...
لو كان األفارقة هم الذين اخرتعوا الحضارة التكنولوجية لكان من
املحتمل أن يفعلوا اليشء نفسه مع أوروبا" ،فاملستعمرات قد تُضعف
امل ُستع ِمرين كام حدث مع إسبانيا والربتغال ،ب ْيد أن دولً  ،مثل أملانيا
والواليات املتحدة األمريكية ،ليست لها مستعمرات ،وأداؤها أفضل
بكثري من دول كانت ضحايا إمرباطورياتها مثل فرنسا وبريطانيا.
يعترب بويا العامل الذي مورس عليه ذلك أنه مل يكن عامل ًا مثال ًيا
حتى مجيء الغرب الذي فعل أشياء سيئة بالتأكيد ،ولكنه فعل
أشياء جيدة أيضً ا ،عىل الرغم من أنه يقر عىل نحو ال لبس فيه أن
االستغالل االستعامري كان غري عادل وقاس ًيا .كام أنه يجب ّأل نلوم
األوروبيني عىل الرق ،فالعرب قاموا بذلك قبلهم؛ إذ إ ّن العبودية يف
مثل م ّهدت الطريق لألجيال الالحقة من
الواليات املتحدة األمريكية ً
العبيد ليعيشوا حياة أفضل .ومع ذلك ،يقر بويا أن "الغرب قلّص من
مكانته يف التاريخ" ،بفعل ما وضعه عنوانًا للفصل الخامس ،وهو قلة
تقديره لذاته.

ثان ًيا :التعدد الثقافي والعرقي
أصبح الغرب مؤخ ًرا فضاء متعدد الثقافات ،وهو تط ّور مختلف وغري
منتظر عند مقارنته باملرشوع األسايس "الدولة  -األمة" ،وتلك إحدى
النتائج األساسية للهجرة نحو الغرب ،واملدفوعة يف أغلب األحيان
بدوافع اقتصادية واجتامعية ،كالفقر والبطالة وانعدام األمن يف
مناطق أخرى من العامل ،ولكن ال ميكن أن يكون ذلك التفسري الوحيد،
ألن الركود الدميوغرايف الذي يشهده الغرب يجعل من ظاهرة الهجرة
واق ًعا مفروضً ا عليه.

املشكلة األساسية التي تطرح تب ًعا لذلك ،هي مسألة اندماج املهاجرين
يف املجتمعات الغربية ،فبعضهم يندمج ،وآخرون يف طريقهم إىل
االندماج ،والبعض اآلخر ال يريد ذلك ،وهنا يظهر املسلمون بوصفهم
أكرث املهاجرين مقاومة وعنا ًدا .ويف السياق نفسه ،يبالغ بويا حني
يعترب أن الغرب املسيحي والغرب العلامين يتحوالن شيئا فشيئًا إىل
غرب مسلم .إذًا للتعدد الثقايف ميزات وله مخاطر ،واملجتمعات
املتجانسة عىل الرغم من أنها مملة ،فإنها يف أمان من املخاطر.
بالنسبة إىل الخليط اإلثني يف العامل الغريب ،يرى بويا أن الغرب أمام
سيناري َوين :األول يتعلق باملحافظة عىل الهجرة مع رقابة أشد ،ومع
اندماج األقليات كافة مبا يف ذلك علمنة األقليات املسلمة ،ويف هذه
الحالة لن يفقد الغرب مضمونه وال روحه ،بل عىل العكس سيعطى
جرعة انتعاش ودينامية جديدة .أما السيناريو الثاين ،فليس هناك
تحكّم يف الهجرة مع فشل االندماج ومنو عا ٍل يف األقليات األجنبية،
ومع االختالفات الثقافية والدينية والعرقية ،إضافة إىل الفوارق
االجتامعية ميكن تصور الوصول إىل نزاعات من مختلف األنواع ،مبا
فيها الحرب األهلية .ويف هذا السياق يؤكد املؤلف أن "فرنسا ستصبح
مسلمة يف ظرف نصف قرن ،ولن تبقى".

ً
ثالثا :الديمقراطية والتقدم
بوصفهما ديانات إنسانية
يتمتع املواطنون يف الغرب بجميع حقوقهم وحرياتهم الخاصة من
دون تفرقة ومتييز ،وهم يتمتعون باستقاللية أكرث من غريهم .لكن
التفرد  ،L'individualisationالناتج من ثورة اإلنرتنت التي س ّهلت
العالقات املبارشة بني األفراد وجعلتهم قادرين عىل التنظيم والترصف
فو ًرا ،هو سالح ذو حدين ،فقد ينتج إما التزام مسؤول لكل فرد أو
أصل ،وهنا يأيت خطر تحلل املجتمع ،فيصبح كل
عدم وجود التزام ً
فرد لنفسه ،ومن هنا يضاعف اإلنرتنت قدرة االندماج وأيضً ا إمكانية
االنفصال ،فأجزاء كبرية من املجتمع تحاول االختفاء من الفضاء العام
مهم
ً
لتشكّل مجتمعات صغرية متوازية ومستقلة ،ما يطرح
تساؤل ً
حول ما إذا كانت الدولة ستعود إىل نظام القبيلة.
ويف املقابل ،فإن ثورة اإلنرتنت والتكنولوجيا تحمل بعض التناقضات؛
فالتكنولوجيا مكّنت من مراقبة الفرد كام مل يحدث يف التاريخ ،إذ ال
توجد دولة بوليسية متكّنت من التسلل إىل األفراد بعمق كام تفعل
الدميقراطيات املعارصة .إذًا فنحن أمام تناقض صارخ" :من حرية أكرب
فأكرب ،ومن حرية أقل فأقل".
ت ُبدي الدميقراطية بعض عالمات التعب بعد إنهاء مهمتها عىل نحو أو
آخر ،واملتطلبات االقتصادية لعرصنا غري حساسة ملبادئ الدميقراطية
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وقواعدها؛ فالعوملة يف جوهرها غري دميقراطية ،من خالل فرضها
لقيود من دون املرور بالتصويت الشعبي .ونتيجة لذلك ،أصبحت
الضغوطات والتأثريات يف القرارات والتوجهات السياسية محدودة،
وأصبحت االختالفات بني اليمني واليسار بسيطة .وبالنسبة إىل أوروبا،
فإن االنتقال من العواصم األوروبية إىل بروكسل يفقد الدميقراطية
عدة نقاط.
يعترب بويا التقدم  Progrèsمبنزلة ثالث أكرب ديانة علامنية يف العرص
الحديث إىل جانب الدولة والدميقراطية ،وهو أيضً ا ليس يف أحسن
أحواله؛ فاليوم مل يعد األهم تحقيق تقدم بل وقف الرتاجع ،ومن
هنا فالغرب يعاين عج ًزا يف الخيال ،وهذا من شأنه إضعافه وإفقاده
مثل ،لو مل يقم السوفيات
مكانته .فبالنسبة إىل استكشاف القمر ً
باستفزاز األمريكيني ،ملا متكّنوا من الوصول إىل القمر ،فالوصول إىل
القمر "كان مرشو ًعا شيوعيًا حققه الرأسامليون بنجاح .األوائل
قدموا الخيال ،واآلخرون قدموا املوارد لتحقيقه" .فالتاريخ الذي
قدمه الغرب للعامل هو رواية مادية لخيال كبري ،ولكن اليوم يبدو
أنه يفتقد اإلبداع.

رابعا :مستقبل االتحاد األوروبي
ً
يقدم بويا مقارنة بني بناءين :الدولة وأوروبا؛ فقبل قرن إىل
قرن ونصف من اآلن كان الفرد ميوت من أجل وطنه ،وكانت
الحدود تفصل بني الدول ،لكن األيديولوجيا الوطنية كغريها
من األيديولوجيات الصادرة عن املخترب الغريب ضعفت حديثًا
نتيجة لعدة أسباب ،إذ دفعت مثن النزاعات الدامية (يف
الحربني العامليتني األوىل والثانية) التي تحملت الوطنية الغربية
مسؤوليتها ،ثم أحبطت بفعل الدين الغريب اآلخر الدميقراطية،
كام أن األقليات سواء أكانت إثنية أم دينية أصبحت ت ُسمع
صوتها كل بحسب خصائصها ،أضف إىل ذلك كله العوملة التي
تذيب الدولة يف بُعد عاملي أوسع ،عن طريق إلغاء الحدود
والخليط املتزايد لإلثنيات والديانات ،عىل الرغم من أن هناك
دعوات إىل تقسيم العامل إىل دول متجانسة ثقاف ًيا ومنفصلة
بحدود حقيقية.
ويرى املؤلف أن االتحاد األورويب مرشوع ضخم وهش يف الوقت
نفسه؛ إذ ال توجد هوية أوروبية بل هناك مجموعة من الهويات
الوطنية ،وأن تاريخ أوروبا متعدد وليس تاريخًا واح ًدا ،كام أن
عدم وجود أسطورة يجعل منه بريوقراطية أكرب من كونه عقيدة.
فدول أوروبا الرشقية اندمجت يف هذا املرشوع ألنه مل يكن لديها
خيار ،واألزمة املالية واالقتصادية ب ّينت العيوب والتصدعات يف
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البناء األورويب عىل مستوى االختالفات الثقافية ،خاصة مع اختالل
محور باريس  -برلني الذي يُعترب مبنزلة العمود الفقري ألوروبا،
وخاصة بعد خروج بريطانيا من االتحاد .لكن املؤلف يرى بتفاؤل
أن الطريق للوصول إىل فدرالية أوروبية ال تزال موجودة.

وبخصوص استمرار االتحاد األورويب بعد األزمة الخانقة التي عاناها
مؤخ ًرا ،يذكر بويا ثالثة سيناريوهات ممكنة ملا سيكون عليه االتحاد
يف املستقبل.

 .1السيناريو السلبي
لن ينجح االتحاد األورويب يف مواجهة االضطرابات الحالية والتي
يحتمل أن تتواصل ،مع تزايد التشكيك يف قدرة االتحاد عىل االستمرار،
دول أخرى
ويف هذا السياق قد تقدم بريطانيا اإلشارة للتفكك ،كام أن ً
أعطت تلك اإلشارة مثل إسكتلندا التي تريد االنفصال عن بريطانيا،
وكتالونيا عن إسبانيا.
 .2السيناريو اإليجابي
لن يتفكك االتحاد بل سيندمج أكرث ،وال نعرف إىل أي مدى .ويف
هذا اإلطار يصعب تصور أنه سيصبح اتحا ًدا فدرال ًيا .وأصغر ما ميكن
التطلع إليه هو ترسيخ الكونفدرالية مع بثّ توازن بني ما يبقى من
سيادة للدولة وما يذهب لنظام السيادة املشرتك.
 .3سيناريو الوفاق
ينص هذا السيناريو عىل قبول أن االتحاد لن يعمل كله بالطريقة
نفسها وال بالرسعة ذاتها .لذلك فالنواة الصلبة تضم دول الشامل
ما عدا بريطانيا ،ودول الجنوب تشكّل منطقة ثانية أقل تقد ًما
من الناحية االقتصادية ،مبا يف ذلك الدول التي انضمت حديثًا مثل
رومانيا وبلغاريا.
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خامسا :الغرب والصين
ً

سادسا :المشكلة الديموغرافية
ً

يف السابق ،كانت الصني هي القوة الكربى يف العامل ،لكن بعد الثورة
الصناعية مالت الكفة ملصلحة الغرب ،وتشري توقعات كثرية إىل أن
الصني يف منتصف القرن الحادي والعرشين ستعود لتتس ّيد العامل
بعد تراجع الغرب .فهل سيعود العامل إىل حالته الطبيعية؟

يضع بويا الغرب يف سياق مقارن مبناطق العامل األخرى ،فالغرب
متفوق اقتصاديًا ،وأهم من ذلك فهو متفوق تكنولوج ًيا بضع مرات
عىل باقي العامل ،لكن عىل املستوى الدميوغرايف فهو يف تراجع واضح.
ففي عام  1913كان عدد سكان الغرب ميثل  21يف املئة من مجموع
سكان العامل ،لكنه تراجع إىل  11يف املئة فقط عام  .2012والسبب
يف ذلك هو تراجع الوالدات يف أوروبا الغربية عىل وجه الخصوص،
وتغي دور املرأة يف
نتيجة للتقدم الذي شهدته تلك املجتمعات ّ
املجتمع ،ويف الحصيلة ،يدفع الغرب مثن دميقراطيته التي جعلت
من املرأة تتخىل عن دورها يف "إنتاج" األطفال .وهنا يثري مسألة
ذات أهمية ،وهي الهجرة من دول العامل األخرى إىل دول الغرب
التي يعتربها تقوم بتوازن األمور نسب ًيا ،إذ تعوض الغرب عن تراجع
أساسا باالندماج عالجها
الوالدات ،ولكنها تطرح مشكالت تتعلق ً
بتفصيل أكرث الحقًا.

يرى بويا أن هناك سابقة تاريخية فيام يتعلق بإمكانية سيطرة
الصني ،هي اليابان ،التي تقدم لنا أرضية ميكن االنطالق منها
للتفكري يف الصني .فاليابان دخلت يف مرحلة منو اقتصادي مدهش
بعد الحرب العاملية الثانية ،إذ تضاعف ناتجها املحيل الخام 15
ضعفًا خالل الفرتة  ،1990-1950بينام الواليات املتحدة األمريكية
 4أضعاف ،وفرنسا وأملانيا  5أضعاف ،وهذا ما س ّمي "املعجزة
اليابانية" .وكان يبدو أن اليابان قادرة عىل اللحاق بالواليات
املتحدة األمريكية حتى التسعينيات ،إذ تراجع معدل منو اقتصادها،
ودخلت يف ركود بعد األزمة املالية اآلسيوية عام  1997مل تخرج
منه إىل اآلن.
مبني عىل قاعدة صلبة،
أما الصني فيعتقد املؤلف أن اقتصادها غري ّ
فالتكنولوجيا تأيت إىل الصني من الخارج وهي ال تقوم سوى بنسخها
وإعادة إنتاجها عىل مدى واسع بجودة أقل وبسعر أرخص ،كام
أنها مزيج طموح من الدول النامية والدول املتقدمة ،من اقتصاد
السوق والنظام السيايس الشمويل ،وال ميكنها االستمرار يف االعتامد
عىل اقــراض التكنولوجيا وسياسة األجــور الزهيدة املدفوعة
للعامل .ومن ث ّم ،تتميز الصني بعدة تناقضات ،هذه التناقضات
يتم احتواؤها من خالل نظامها الشمويل .كام أن حدوث انفجار
اجتامعي يف الصني أمر محتمل ،فهي تواجه مشكلة دميوغرافية
صعبة الحل ،وهي تتحول إىل بلد يضم الكثري من األشخاص املس ّنني
مقابل نسبة أقل من الشباب نتيجة لسياسة الطفل الوحيد ،وهذا
قد يكون عامل مخاطرة.
يف املقابل ،يجب التمييز بني الغرب األورويب والواليات املتحدة
األمريكية ،فهذه األخرية تشهد من ًوا دميوغرافيًا وتكنولوجيًا واقتصاديًا
مهم .كام أن الغرب ال يزال اليوم ميثل املخترب الحرصي لإلبداع
ً
العلمي والتكنولوجي "فمن السهل تقليد الغرب ،لكن من الصعب
أخذ مكانه بوصفه عامل إبداع" .وبالتوازي مع السلطة االقتصادية
والعسكرية ،هناك السلطة الناعمة التي تنبع من جاذبية النموذج؛
أي "التأثري الثقايف يف أسمى معناه" ،وللغرب االستخدام الحرصي
ملثل هذا التأثري ،فالغرب ،وخاصة الواليات املتحدة األمريكية،
اجتاح العامل بثقافته وليس بالسالح أو الصناعة.

ال تتوقف املقارنة عند تعداد السكان ،بل تتجاوزها إىل املعطيات
االقتصادية ،ولكن هناك نقطة فاصلة يف تاريخ التفوق الغريب ،هي
األزمة العاملية عام  2007التي يعتربها املؤلف "الحلقة األوىل ألزمة
طويلة املدى ،هي يف الواقع عالمة عىل الرتاجع البارز للعامل الغريب".
إذ قبل عام  2007كانت االقتصادات الغربية تنمو مبعدالت بطيئة،
ولكن الجزء األكرب من دول العامل الثالث بقي ُمس َّم ًرا يف مكانه .أما بعد
األزمة ،فيبدو أن االقتصادات الغربية ال تقوم باألداء عىل نحو مالئم،
قياسا عىل األداء املتميز للصني والهند اللتني تجاوز منوهام االقتصادي
ً
النمو االقتصادي لالتحاد األورويب ،كام أن مساهمة الصني يف الناتج
العاملي الخام تتعدى مساهمة دول االتحاد األورويب مجتمعة.

سابعا :آخر الصليبيين
ً
يعتقد بويا أن الغرب األمرييك أشد تديّ ًنا وإميانًا من الغرب األورويب،
وأشد إميانًا يف عالقاته بالله ،وأيضً ا فيام يخص مهمته يف األرض،
وهذا ما يجعل الحلم األمرييك موجو ًدا حتى اآلن ،وهو ما يعترب
التفسري األسايس لحركية املجتمع واالقتصاد األمريكيَّني .لذلك يعترب
بويا األمريكيني "الصليبيني األخريين "،ويف هذا السياق يعتقد أن
الصدام مع العامل اإلسالمي حول القدس أمر ال مفر منه ،فحامية
أمريكا امل ُفرطة للكيان الصهيوين تندرج ضمن الطريق التي رسمها لها
رسا معنويًا بينها وبني الشعب املختار.
اإلنجيل ،والتي بنت ج ً
وخالص ًة لهذا الكتاب الحافل باألفكار ،والذي يربط عىل نحو بسيط
ومفيد بني املايض والحارض واملستقبل ،يستخلص بويا أن الغرب قد
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ينكرس ،ولكن الطريق ال تزال أمامه يك ال يتدهور ويختفي ،فعليه
إيجاد الثقة بنفسه وإعادة اكتشاف طَ ْعم املُثُل العالية التي أعطته قوة
الدفع ،عىل الرغم من أن بويا نفسه ليس متأك ًدا أن ذلك سيحصل.

ككتب أفالطون وأرسطو وأرخميدس((( .وقد أكد جون هوبسون حديثًا
أن الرشق الذي كان أكرث تقد ًما خالل الفرتة  1800-500لو مل يساعد
الغرب ،ملا كان لهذا األخري أن يتخطى الحدود للحداثة(.((1

ثام ًنا :مناقشة بعض أفكار الكتاب

وبالنسبة إىل التعدد الثقايف والعرقي ،يقول بويا إن القبائل الجرمانية
مهم.
التي اختلطت باملجتمعات الغربية أضافت إليها غنى ثقافيًا ً
يتناقض هذا الكالم ،إذًا ،مع ما سيأيت فيام بعد حول التعدد الثقايف
حامل لكثري من املخاطر.
والعرقي يف الغرب حديثًا ،والذي يعترب ً

يعترب بويا أن الغرب مل يهيمن عىل العامل بسبب الثورة الصناعية،
وهو الطرح نفسه الذي ذهب إليه إيان موريس ،ملا اعترب أن الغرب
ال يحكم اآلن بسبب أن الثورة الصناعية يف القرن الثامن عرش حدثت
عىل أراضيه ومل تحدث يف الرشق((( .لكن أندر غوندر فرانك Ander
حاج بأن صعود الغرب ما هو إال انهيار للرشق
ّ Gunder Frank
(((
أكرث منه مبادرة بأيدي األوروبيني الغربيني  .كام أن املؤرخ األمرييك
الشهري كينيث بومريانز يعترب أن الغرب حالفه الحظ فقط مع
اكتشاف األمريكتني وإنشاء نظام تجاري حر ،عىل نح ٍو وفّر محفزات
معينة للتنمية االقتصادية((( .ويذهب املؤرخ الربيطاين نيال فريغسون
إىل أن الغرب مت ّيز بستة تطويرات جديدة رافقتها أفكار وسلوكيات
مارست دور القوى املحركة للغرب ،هي :املنافسة ،والعلوم ،وحقوق
امللكية ،والطب ،واملجتمع االستهاليك وأخالقيات العمل(((.
يشري بومريانز إىل أن العامل كان متقاربًا مدة خمسة عرش قرنًا بعد
امليالد ،والخمسمئة سنة املاضية هي التي شكّلت فارقًا بني الغرب
والرشق((( ،فالغرب مل يحكم ألنه كان أعىل من الجميع أصلً .كام أن
بويا يناقض نفسه عندما يذكر يف موضع آخر أن الصني كانت القوة
الكربى يف العامل ،إذًا الغرب مل يكن أعىل من الصني عىل األقل.
كام أن بويا ينكر ،بوضوح ،مساهمة الحضارات األخرى يف الحضارة
الغربية ،وهنا ميكن اإلشارة إىل أن غوستاف لوبون Gustave Le Bon
مثل ع ْن َو َن أحد فصول كتابه الشهري حضارة العرب بـ "متدين العرب
ً
ألوروبا :تأثريهم يف الرشق والغرب" ،وضَّ ح فيه أن "تأثري العرب يف
الغرب عظيم [ ]...وأن أوروبا مدينة للعرب بحضارتها" ،كام أشار أيضً ا
إىل أن الغرب مل ينقل علوم العرب وكتاباتهم فقط إىل اللغة الالتينية،
بل حتى كُتب علامء اليونان التي ترجمها املسلمون إىل لغتهم الخاصة؛
4 Ian Morris, Why the West Rules for Now: The Patterns of History, and
What they Reveal about the Future (Farrar: Strauss and Giroux, 2010).
5 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the
Making of the Modern World Economy (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2000).
6 Ibid.
7 Niall Fergusson, Civilization: The West and the Rest (New York: Penguin
Books Ltd., 2011).
8 Pomeranz.

ويف السياق نفسه ،ال يتوقف بويا عن ذكر حالة فرنسا ،وكأنه يريد أن
يكون ملك ًيا أكرث من امللك ،هنا تجدر اإلشارة إىل الفيلسوف الفرنيس
إدغار موران الذي افتتح كتابه الذي كتبه سوية مع باتريك سنغاين
بالعبارة اآلتية" :فرنسا يف الواقع هي جمهورية متعددة الثقافات"،
ويضيف "فرنسا هي نفسها كلية ،ليس فقط بتنوعها الثقايف التاريخي،
لكن أيضً ا من خالل الغنى الثقايف الذي أدمجته حديثًا"؛ ذلك أن
تجانسا مصطن ًعا ،مدم ًرا للغنى"(.((1
"الوحدة من غري التنوع ستكون
ً
ُحي أن يضع أكادميي يف بداية القرن الحادي والعرشين نظّارات
ومن امل ّ
هتلر لريى العامل أشبه مبساحة عيش للمجتمعات الغربية ،واألغرب
من ذلك أن يتالعب بالتاريخ ليقدم لنا نظرة مخادعة ألحداث دموية
والأخالقية سادت الصعود البارز للغرب؛ فإسبانيا والربتغال ،الدولتان
االستعامريتان بحسب بويا ،ترضرتا من مستعمراتهام .ومستغ َرب
ج ًدا تربير املؤلف مامرسات استعامرية كثرية عىل نحو يشوبه كثري
من الالأخالقية ،بداعي أن أبناء مجتمعٍ ما كان مستعم ًرا قد تقاتلوا
وأراقوا دماء بعضهم البعض بعد االستقالل ،مثلام ب ّرر احتالل فرنسا
الجزائر ،ب ْيد أن الجزائريني اقتتلوا يف تسعينيات القرن العرشين ،وال
عالقة لفرنسا بذلك .هذا مربر أيضً ا ملا فعله الربيطانيون والفرنسيون
يف السكان األصليني ألمريكا ،إذ إن الشامل والجنوب قادا حربًا أهلية
طاحنة منتصف القرن التاسع عرش.
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مل يهتز العامل عندما نهضت الصني((( كام توقع نابليون بونابرت
عام  ،1816وحذر من النتائج واالنعكاسات التي ترتتب عىل نهوض
التنني الصيني .لكن الصني التي أبهرت وأقلقت وأزعجت يف آن واحد
مثال يحتذى ،ومنوذ ًجا يُتبع ،بالنسبة إىل كثري من الدول
أصبحت ً
الطامحة إىل تحقيق تنمية ناجحة مبعدالت قياسية .فالصني ،إىل
جانب كونها تشكل مع كثري من الدول اآلسيوية مرك ًزا اقتصاديًا
جدي ًدا للعامل من خالل عملية التحديث ،استطاعت الحصول عىل
مواقف أكرث ديناميكية وتنو ًعا فيام يتعلق بكثري من القضايا العاملية.
وقد دأب كثري من الباحثني واألكادمييني يف إطالق أوصاف عىل الصني
الحديثة تهتم مبا وصلت إليه من تطور ،وما ميكن أن تكون عليه يف
املستقبل؛ من قبيل إمرباطورية الوسط "ماصة الدماء"((( ،و"الصني
املفرتِسة" ،والصني التي "تفرض قوانينها عىل العامل" ،وغري ذلك من
األوصاف التي تشري ،من دون شك ،إىل حقيقة نظرة الغرب إىل واقع
الصني ومستقبلها .ولعل هذه األوصاف مل ِ
تأت من فراغ؛ فالصني
برأسامليتها التي بدأتها من شنغهاي قبل ثالثة عقود ،وبنظامها
الليربايل – الشيوعي ،أصبحت اليوم دولة تفرتس خريات الدول ،وال
سيام ما يقع منها يف القارة األفريقية(((.

أتكون الصني استطاعت تحقيق قوتها الداخلية الالزمة ،كام هي
الحال يف اليابان والغرب املتطور ،لتنطلق نحو الخارج؟ أم أنها،
كام يصفها باسكال لوروت ،أكرث هشاش ًة مام تبدو عليه ،وتعاين
مشكالت دميوغرافية وسياسية وقومية ،وغيابًا للدميقراطية واملساواة
االجتامعية؟ ميكن أ ْن يُفيض ذلك إىل سؤالني آخرين :هل متثل هذه
املشكالت أعداء افرتاضيني يهددون الصني أكرث؟ وهل متثّل الصني
(((
تهدي ًدا لألرض أم تهدي ًدا لنفسها؟
 1استعمل آالن بريفيت هذه العبارة عنوانًا لكتابه الصادر عام .1973
2 Luc Richard & Philippe Cohen, Le vampire du milieu: Comment la Chine
nous dicte sa loi (Paris: Fayard/ Mille et une nuits, 2010), pp. 14 - 15.
3 Ibid.
4 Pascal Lorot, Le siècle de la Chine. Essai sur la nouvelle puissance chinoise
(Paris: Choiseul, 2007), p. 258.

يحاول الكتاب من خالل مجموعة مساهامت لعدد مهم من
املختصني تحليل إسرتاتيجية الصني وتأثري دورها يف املستوى الدويل،
منذ نهاية الحرب الباردة حتى عام  .2016ويحاول املساهمون
كذلك أن يبينوا االنعكاسات التي ميكن أن يسببها الدور السيايس
واالقتصادي والعسكري املتنامي للصني ،وعمليات التحديث الواسعة
التي تتبعها "بالد إمرباطور ابن السامء".

ً
أوال :عنوان الكتاب وموضوعاته
والمشاركون فيه
يصنف الكتاب موضوع املناقشة ضمن فئة كتب السياسة الدولية
والعالقات الدولية .والكتاب خالصة عمل مشرتك ضم مجموع ًة
من األبحاث باللغتني الفرنسية (األكرث عد ًدا) واإلنكليزية .وقد أراد
الباحثون يف هذا الكتاب تقييم إسرتاتيجية الصني وأهمية وجودها
وقوة تأثريها الجديدة يف محيطها اإلقليمي ،ويف العامل .وشارك يف
تأليف الكتاب نحو عرشين باحثًا ينتمون إىل ثقافات مختلفة،
وخلفيات متباينة ،واتجاهات فكرية متنوعة ،يعملون يف جامعات
عاملية مهمة ،ويف مراكز بحثية مختصة تحت رعاية معهد البحوث
اإلسرتاتيجية التابع للمدرسة العسكرية لوزارة الدفاع الفرنسية.
يتفرع الكتاب إىل محورين أساسيني ،ضمن كل منهام عدد من
الدراسات .أما املحور األول األسايس ،فقد كان بعنوان "وجود الصني
وتأثريه يف آسيا والعامل" ،وهو يضم بني دفتيه أحد عرش بحثًا؛ بحثني
باللغة اإلنكليزية ،وتسعة أبحاث باللغة الفرنسية .يتناول البحث
األول أوضاع الصني خالل الحرب الباردة وبعدها من خالل إجراء
مسح لألمن القومي الصيني .ويركز هذا املحور عىل إسرتاتيجية
الصني وعالقاتها باملناطق املهمة لألمن القومي الصيني؛ مثل منطقة
رشق آسيا وجنوب رشق آسيا ،مع رابطة دول جنوب رشق آسيا
(آسيان) ،والهند ،وروسيا وآسيا الوسطى ،والرشقني األوسط واألدىن،
وأفريقيا .وينتهي هذا املحور بالحديث عن املجاالت الجديدة للعمل
اإلسرتاتيجي الصيني يف عالقاتها باالتحاد األورويب ،إضاف ًة إىل عالقات
الصني بالواليات املتحدة األمريكية ،وتنافس هذين البلدين يف مجال
الفضاء .وأما املحور األسايس الثاين ،وهو بعنوان "إسرتاتيجية الصني
أساسا جهود
وقواتها العسكرية" ،فيتفرع منه تسعة أبحاث تناولت ً
الحكومة الصينية يف تحديث آلتها العسكرية عىل اختالف أنواعها،
فرض وجودها يف مناطق
ومحاوالت القوات العسكرية الصينية َ
إسرتاتيجية مهمة؛ يف البحر األصفر وخليج عدن ،واملحيط الهندي.
وذيلت خامتة الكتاب بقلم بارتيليمي غورمونت ،مدير البحث يف
معهد العالقات الدولية واإلسرتاتيجية ،يف موضوع فك رموز القوة
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الصينية وصعودها ،ومحاولة سرب الصعوبات التي تواجه الباحثني
واملهتمني بدراسة الصني املعارصة.
إن أغلب املشاركني يف تأليف هذا الكتاب من اختصاصات لها
عالقة وثيقة مبوضوعات الكتاب .وميكن تصنيف املشاركني ،بحسب
االختصاصات ،عىل النحو اآليت :يأيت املختصون بالعلوم السياسية
والعالقات الدولية يف الدرجة األوىل ،ثم يتبعهم املختصون بالعلوم
العسكرية ،والقضايا السياسية واإلسرتاتيجية .يف حني تظهر مشاركات
املختصني بالتاريخ املعارص وتاريخ آسيا أو من خلفيات دبلوماسية
بدرجات أقل.

ثان ًيا :إستراتيجية الوجود الصيني
وتأثيرها في العالم
تشري أغلبية األبحاث والدراسات املتعلقة بالصني إىل أن بكني ستعتمد
عىل قوتها االقتصادية واملالية الكبرية ،وأنها سرتكز أكرث فأكرث عىل
إسرتاتيجية االقتصاد عىل املدى الطويل يف سبيل اعتامد دبلوماسية
إقليمية وعاملية واسعة أبلغ تأث ًريا .وسوف تؤثر تلك اإلسرتاتيجية
الصينية يف طبيعة التنافس اإلسرتاتيجي بينها وبني الواليات املتحدة
ورشكائهام يف آسيا واملحيط الهادي؛ بحيث يصبح هذا التنافس أعمق
وأشد تعقي ًدا وأوسع نطاقًا وانتشا ًرا .وتعتمد الصني إسرتاتيجيتَني
متباينتَني؛ إسرتاتيجية القوة (وهي إسرتاتيجية مبارشة) تصطدم
بصعوبات متزايدة ،وإسرتاتيجية التأثري (إسرتاتيجية غري مبارشة)
التي تشهد تطو ًرا مستم ًرا .فالصني ،من اآلن فصاع ًدا ،أصبحت قوة
مادية كبرية من النواحي البرشية واالقتصادية والتجارية والعسكرية
والفضائية ،وهي أيضً ا قوة حقيقية وافرتاضية بفضل التطور املذهل
لصناعاتها الدفاعية وقدراتها املالية واستثامراتها القياسية يف مجاالت
البحث والتطوير .وقد مارست الصني عىل امتداد عقود طويلة نفوذًا
وتأث ًريا كب َريين يف محيطها اإلقليمي ،وهي تسعى حاليًا ألن متارس
نفوذًا وتأث ًريا مامثلَني عىل الصعيد العاملي.

 .1مبدأ مونرو في نسخته الصينية
يشري أنتوان بونداز يف بحثه املتعلق بـ "مبدأ مونرو" الصيني يف رشق
آسيا إىل أن أحد أهم أهداف إسرتاتيجية الصني يف آسيا هو أن تصبح
دولة مهيمنة ،وأن تح ّد من الهيمنة العسكرية األمريكية التي تهدد
األمن القومي الصيني .ويف هذا السياق ،تنظر الصني يف شأن الواليات
املتحدة يف القارة األمريكية خالل القرن التاسع عرش ،أو ما كان يُعرف
مببدأ مونرو .وليك تتمكن من تحقيق هذا الهدف ،عىل بكني السعي
حثيثًا للحد من التأثري األمرييك يف آسيا من خالل الوسائل العسكرية

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

والدبلوماسية عىل حد سواء .وقد أشار تشيو هاو  Qiu Haoالباحث
يف جامعة الدفاع الوطنية الصينية إىل أن الواليات املتحدة ت ُعد
تهدي ًدا عسكريًا لبكني حيثام توجد فيه حامالت طائراتها.
ويبقى شاغل اإلدارة الصينية هو الحد من النفوذ األمرييك يف جنوب
رشق آسيا .إال أن مبدأ مونرو الصيني ال يعني أن الصني تسيطر
عىل فضائها اإلقليمي ،وأنها نجحت بالفعل يف الحد من الوجود
األمرييك وتأثريه؛ فتحقيق هذا املبدأ بالنسبة إىل الصني ال يزال طمو ًحا
بعيد املنال ،ال حقيقة ،يف حني يظل العنرص الدبلومايس هو العنرص
الحاسم يف سياسة الصني اإلقليمية ،وهو ما يتحدث عنه الباحث يف
أربعة محاور رئيسة يف إسرتاتيجية الصني الدبلوماسية اإلقليمية حني
يشري إىل الحد من التدخل األمرييك يف الشؤون الداخلية الصينية،
وال سيام يف التبت وتايوان ،وقد أفرد املحور الثاين لبيان طريقة ردع
الواليات املتحدة ومنعها من القيام بدوريات تجسس يف مياهها
اإلقليمية ،يف حني تطرق املحور الثالث إىل كيفية ردع واشنطن عن
القيام مبناورات عسكرية مشرتكة مع حلفائها عىل الساحل الصيني،
وحتى خارج حدود مناطقها االقتصادية الخاصة .وأما املحور الرابع
(املحور األخري) ،فهو منع الواليات املتحدة من التدخل يف النزاعات
اإلقليمية الصينية ،ومنع تدويل تلك النزاعات .ويبقى مبدأ مونرو
الصيني مع ذلك هدفًا طمو ًحا للقيادة الصينية مل تظهر نتائجه بعد،
وهذه حال مبدأ مونرو يف نسخته األمريكية الذي ظهر عام  1823ومل
يصبح حقيق ًة واقع ًة إال بعد قرون عدة.

رئيسا
مسرحا
 .2جنوب شرق آسيا
ً
ً
لدبلوماسية حسن الجوار الصينية
يشري الكتاب إىل أن الخالفات بني الصني ودول جنوب رشق آسيا حول
جزر بحر الصني الجنويب عادت إىل الظهور يف السنوات األخرية مع
اختالف بسيط ،وهو أن ردة فعل الصني هذه املرة ظهرت أقوى من
كل مرة كان يطفو فيها الخالف عىل السطح.
ويرشح كتاب اللغز الصيني املشكالت الحقيقية التي تقف عقب ًة أمام
تطوير العالقات بني الصني ودول منظمة آسيان ،عىل الرغم من كل
الجهود التي تبذلها الصني لتقليص تلك العقبات والقيود .ويأيت مبدأ
التهديد الصيني ،واالفتقار إىل الثقة املتبادلة التي متنع تعميق التعاون
السيايس األمني بني الطرفَني وتعزيزه ،عىل رأس قامئة تلك املشكالت.
وأما املشكلة األخرى ،فتتعلق بالخالف بني الصني وبعض دول منظمة
آسيان حول السيادة يف بحر الصني الجنويب ،وما ميكن أن يحمله
هذا الخالف من مخاطر إسرتاتيجية واقتصادية وأمنية .يف حني تظل
النزاعات يف جزر بحر الصني الجنويب من املشكالت التاريخية التي
حل مبارش لها يف املستقبل القريب ،مع وجود تدخالت
يصعب إيجاد ّ

مراجعات وعروض كتب

117

"اللغز الصيني :إستراتيجية الصين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة"

دول تقع خارج حدود اإلقليم تسعى لتحقيق مصالحها اإلسرتاتيجية
حل فوري
الخاصة ،وتضع املزيد من الصعوبات والعوائق أمام إيجاد ّ
لها .ويؤكد البحث أن لدى الصني ودول آسيان رغب ًة يف تحسني الثقة
املتبادلة وتعزيز التعاون يف املجاالت السياسية واالقتصادية واألمنية
وحرصا عىل ذلك .وتأيت مبادرة الحزام والطريق
واالجتامعية الثقافية،
ً
التي أطلقها الرئيس الصيني يش جني بينغ ،خالل زيارته كازاخستان
عام  ،2013لتشكّل منصة جديدة للتعاون بني الصني ودول آسيان،
وتعبّد الطريق لتطوير العالقات بينهام ،فأضحت هذه املبادرة املحرك
األسايس للسياسة الصينية الداخلية والدبلوماسية الصينية الخارجية.
وتبقى هذه املبادرة جز ًءا من السياسة الناعمة التي تعتمدها الصني،
بوصفها جز ًءا من النمو الصيني غري املسبوق ،تثريها مخاوف سياسية
وأمنية لدى دول إقليمية وعاملية(((.
ويخلص البحث إىل الحديث عن التوجهات األربعة األساسية للسياسة
الخارجية الصينية التي متثل الحلم الصيني؛ حلم السالم ،والتنمية،
والتعاون وعالقات املنفعة املتبادلة التي استحرضها الرئيس الصيني
جني بينغ بعد تسلمه مقاليد السلطة يف الصني يف آذار /مارس ،2013
إضافة إىل الكيفية التي أصبحت آسيا الوسطى من خاللها املخترب
املركزي لتأثري الدبلوماسية الصينية الجديدة ،وهي من أسس الصني
اإلسرتاتيجية يف إعطاء البلدان املجاورة األولوية ،وتشكيل مجتمع
تجمعه مصائر مشرتكة.

 .3الصين والشرقين األدنى واألوسط:
عالقات معقدة
يقدم ليونيل فريون الباحث يف املعهد الوطني للغات والحضارات
الرشقية ،يف مقال بعنوان "الصني يف الرشق األدىن والرشق األوسط"،
تقسيم ملراحل تطور عالقة الصني بالرشق األدىن واألوسط ،ودور
ً
القوتني العظميني يف التأثري يف تلك العالقة إىل مراحل متعددة .ومل
يغفل الباحث ،أيضً ا ،العوامل التي أثرت يف كل مرحلة من هذه
املراحل؛ إذ يقول عىل سبيل املثال إن الحادث َتني املهمتني املؤث َرتني يف
التوجهات الصينية الجديدة تجاه الرشق األوسط  ،xiyaابتدا ًء من
سبعينيات القرن املايض ،تتمثالن يف فشل عصبة األربعة الصينية،
يف ترشين األول /أكتوبر  ،1976وصعود دينغ سياو بينغ الرسيع،
وإطــاق اإلصالحات والتحديثات األربعة املرتكزة عىل التطوير
االقتصادي والتنمية التي غريت وجه الصني ومصريها .ويقدم الباحث
االنعكاسات اإلسرتاتيجية الصينية يف املنطقة عىل عالقة الصني ،وال
سيام بالواليات املتحدة ،وعالقة الطرفَني باململكة العربية السعودية
 5عزت شحرور" ،مبادرة الحزام والطريق :رؤية نقدية" ،تقارير ،الجزيرة نت،2017/5/11 ،
شوهد يف  ،2018/11/10يفhttps://bit.ly/2FcVZWX :

وإيران وإرسائيل ،وهي من دون شك عالقة إشكالية معقدة تتعامل
معها اإلسرتاتيجية الصينية بحذر.
ويرشح فريون بوضوح طبيعة إسرتاتيجية الصني وأهدافها ،وهي
إسرتاتيجية تركز عىل تبادلية املبادئ (الدعوة إىل حل النزاعات
بالطرق السلمية ،والنأي بالنفس عن املشكالت الداخلية للدول)،
وتركز أيضً ا عىل املصالح (إسرتاتيجية عدم التدخل يف شؤون الدول،
واحرتام سيادة أرايض كل دولة وسالمتها) .وتستمد إسرتاتيجية
تعزيز التعاون عند الصينيني أهميتها من الحفاظ عىل مستوى
مه ّم من التعاون املتبادل مع بلدان الرشق األوســط ،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
مرتب ًة أقل أهمية((( .ويعتقد الباحث أن قدرة الصني الواضحة
عىل الحفاظ عىل هذا التناغم بني متطلباتها اإلسرتاتيجية مكنتها
من الحفاظ عىل مصالحها املتعددة واملهمة ملستقبلها ،وأكسبتها
ثقة واحرتا ًما لدى دول الرشق األوسط التي لها حساسية مفرطة
من الدول التي لها تاريخ يف التدخل يف شؤونها؛ من خالل وسائل
حقوق اإلنسان ،واألقليات ،واالستثامرات.

 .4الصين والقارة األفريقية:
شركاء الربح المتبادل
من األبحاث املهمة التي تضمنها الكتاب موضوع املناقشة بحث
مارتينا باسان الباحثة يف مركز البحوث الدويل يف باريس ،وقد تناولت
فيه التغري واالستمرارية يف سياسة الصني األفريقية بعد الحرب
الباردة؛ إذ أشارت إىل ثالثة عوامل أساسية ساهمت يف إحداث هذا
التغري .فالعامل األول يتجىل يف أحداث تيان آن مني وانعكاساتها عىل
الصني ،أما العامل الثاين فيتمثل يف املنافسة بني بكني وتايبيه ،وأما
العامل الثالث فهو التطور االقتصادي الصيني وزيادة حاجة بكني من
الطاقة الرضورية لتأمني متطلبات اقتصادها.
متثل القارة األفريقية ،من وجهة نظر صناع القرار يف بكني ،فرصة
لتطوير العالقات االقتصادية والسياسية وتنميتها ،وإعادة تأكيد
سياسة الصني الواحدة؛ ذلك أن القارة األفريقية مل تعد بعد عام
 1989مساحة إقليمية للمنافسة السياسية بني القوى الكربى
فحسب ،بل منصة ،أيضً ا ،ميكن لبكني من خاللها أن ت ُظهر من
خاللها دورها السلمي الف ّعال بصفتها قوة كربى ،وتساهم يف
صنع السالم العاملي ،وقد اتبعت الصني يف ذلك سياسة الربح
6

املرجع نفسه.
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مجال واس ًعا وواع ًدا تسعى
ً
املتبادل .وتبقى القارة األفريقية
العاصمة الصينية لتوظيفه سياسيًا من أجل تحقيق ثالثة
أهداف أساسية هي :نقل صورة إيجابية عن الصني إىل العامل،
وربط خصوصية الثقافة الصينية مببادئ التطور السلمي والعامل
املتنا ِغم ،وربط الصناعة الثقافية الصينية باملصالح االقتصادية
الوطنية .وترى باسان أنه من الــروري عدم إصــدار حكم
نهايئ عىل العالقات الصينية  -األفريقية ،بل يجب مراقبة ما
ستؤول إليه هذه العالقات يف فرتة قيادة جني بينغ لجمهورية
الصني الشعبية.

 .5مجاالت عمل إستراتيجية جديدة
بين الصين واالتحاد األوروبي
احتلت املسائل البيئية مكانًا أساسيًا يف عالقات الصني بدول االتحاد
األورويب .وتشري ماغايل روبريت – دوبيتيت ،الباحثة يف العلوم
السياسية ،إىل أن التعاون بني بكني وبروكسل قام عىل مستويَني اث َنني:
يتمثل املستوى األول يف املفاوضات متعددة األطراف حول القضايا
االقتصادية والسياسية الدولية ،إضاف ًة إىل العالقات الثنائية بينهام .يف
حني يتعلق املستوى الثاين بالتعاون حول قضايا مرتبطة باملناخ بني
املؤسسات واملنظامت غري الحكومية ومراكز البحوث ،وهيئات أخرى
غري مؤسساتية ،عىل أن تضمن الرشاكة اإلسرتاتيجية التي تم توقيعها،
يف عام  ،2003هذين املوضوعني .وقد كانت التنمية املستدامة منذ
عقود أولوي ًة إسرتاتيجية يف األجندة السياسية الداخلية (الخطتان
الخمسيتان الحادية عرشة والثانية عرشة  )2015-2006والسياسية
الخارجية بالنسبة إىل العاصمة الصينية بكني.
أساسا مؤسسات ًيا للتعاون بني الصني
وقد وضعت ق ّمتَا  2005وً 2006
واالتحاد األوريب ،وفتحتا مجاالت جديدة للتعاون الثنايئ حول املناخ.
وترى الباحثة أن وراء قيام االتحاد األوريب بتشجيع الصني لتطوير
سوقها الخرضاء (سوق التكنولوجيا الخرضاء أو سوق الكربون
 )Marchés Carbonesأسبابًا أربعة ،هي:
•رضورة قيام الدول األساسية املسببة لالنبعاثات الغازية بإنشاء
سوق خرضاء تساهم يف تبادل الخربات بأكرث فائدة.
•توافق السوق الصينية مع القوانني والقواعد األوربية؛ وهي
قضية مهمة ج ًدا بالنسبة إىل بروكسل.
•الــحــد مــن تــرب الــكــربــون مــن بعض القطاعات مثل
الصلب واألملنيوم.
•إنشاء سوق صينية خاصة ميكن أن تساهم يف الح ّد من تصدير
آليات تعتمد التقنية النظيفة من الصني.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

وتختم الباحثة مقالها متسائل ًة عن الجوانب اإليجابية والسلبية
الكامنة وراء التعاون اإلسرتاتيجي الصيني  -األورويب والرشاكة بينهام.
وتشري إىل أن التعاون يف مجاالت البيئة ميكن أن يخلق توترات يف
مجاالت عدة ،وميكن أن يغذي ،يف الوقت نفسه ،املنافسة االقتصادية
والتجارية والسياسية بني الرشيكني.

 .6الفضاء :مجال آخر للعالقات
األميركية  -الصينية
يحاول غيهيم بينينت ،الباحث املشارك يف املعهد الفرنيس
للعالقات الدولية ،واملسؤول عن برنامج الفضاء  -العالقات
األمريكية  -الصينية يف مجال الفضاء ،فه َم الصعود الصيني يف
مجال الفضاء وعلومه؛ إذ يعتمد عىل تفسري املدرسة الواقعية لفهم
صعود الصني .ويشري جون مريشامير إىل أن الصني ،من أجل تحقيق
الهيمنة اإلقليمية التي تسعى لها ،ال ميكنها إال اتباع النموذج
خاصا ملبدأ مونرو وتطبيقه
األمرييك من خالل تبنيها ً
شكل صين ًيا ً
(((
عىل منطقة آسيا واملحيط الهادي  .ويذكر املؤرخ الربيطاين نيال
فريغسون أن الصني تستطيع ،مع قيامها بنقل التطبيقات الخاصة
التي جعلت املعجزة الصينية ممكنةً ،نقل املفهوم الغريب للقوة
الذي سيجعلها تترصف بطريقة مختلفة متا ًما عام يعتقد أنه
السياسة التقليدية الخارجية للصني .ويشري إيفرييت دوملان إىل
أن الصني سوف تتكيف رسي ًعا مع الواقعية السياسية التي ستقود
إىل تبني سياسة فضائية خاصة بها .بنا ًء عىل ذلك ،ستكون الحرب
املتوقعة مع الصني من أجل السيطرة عىل الفضاء الخارجي .وقد
عزز هذه النظرة بوضوح التوسع يف القدرات العسكرية الصينية،
أو الدور الذي يضطلع به جيش التحرير الشعبي الصيني يف إدارة
النشاطات الفضائية الصينية(((.
ويختم الباحث مقاله بخالصة مفادها أن العالقات بني الصني
والواليات املتحدة يف مجال الفضاء تثري لدى الكثريين صورة
املبارزة بني طرفني .ويؤكد كذلك أن أي إسقاط يتعلق بقدرات
الصني وخططها ،فيام يتعلق بالفضاء ،يبقى فرضيات يصعب التأكد
من حقيقتها؛ ذلك أن الصني غامضة يصعب تقييم نياتها ودوافعها.
ور ًّدا عىل مريشامير ،يؤكد بينينت أنه ال يوجد ما يشري إىل أن الصني
ترغب يف اتباع النموذج األمرييك ،سوا ًء أكان يف املبالغة يف زيادة
االستثامر يف الفضاء ،أم يف عسكرته عىل نحو مفرط ،أم يف املشاركة
يف تسليحه.
7 John Mearsheimer, "The Gathering Storm: China's Challenge to US
Power in Asia," The Chinese Journal of International Politics, vol. 3, no. 4
(December 2010), pp. 381 - 396.
رجل إىل الفضاء كانت يف عام .2003
 8أول مرة أرسلت خاللها ً

مراجعات وعروض كتب
"اللغز الصيني :إستراتيجية الصين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة"

ً
ثالثا :إستراتيجية الصين وقواتها
العسكرية
مع وصول يش جني بينغ إىل رأس هرم السلطة يف جمهورية الصني
الشعبية عام  ،2012بدأت مرحلة جدية من تاريخ الصني السيايس
واإلسرتاتيجي .ويصف بعض الباحثني هذه املرحلة بأنها "توليفة"
منتَجة من فكر ماو تيس تونغ وسياو بينغ .وال شك يف أن القدرات
العسكرية للصني ،والتحديث العسكري الذي تبناه جيش التحرير
الشعبي الصيني ،هام جزآن من مرشوع الصني األكرب واألوسع؛ أي
صعود القوة الصينية يف كل املجاالت؛ ولهذا ال ميكن الحديث عن
التحديث العسكري للصني إال يف سياق أوسع من انعكاساتها عىل
ظهور الصني قو ًة عاملي ًة مؤثرة وفعالة.

 .1طريق الصين إلى القوة العسكرية
العظمى
يشري العقيد يف القوات الجوية الفرنسية جون كريستوف نويل إىل
أن سياو بينغ يُع ّد ِ
املؤسس الحقيقي لسالح الجو الصيني؛ إذ إنه
عمل عىل دعم كل ما من شأنه املساهمة يف دعم صناعة الطريان
الوطنية الصينية ،ويف دعم االستثامرات التي ميكن أن تنتج يف
النهاية طائر ًة حربية صينية وطنية .وقد استمر التطور الصيني يف
مجال الصناعات الحربية وتطويرها حتى وصلت إىل مرحلة مه ّمة
ج ًدا ،وما زالت تبحث عن املزيد من التطوير لسد الفجوة بني
الصني والدول املتقدمة يف هذا املجال .ويعتقد الباحث أن الحكم
عىل سالح الجو الصيني بأنه سيكون من القوى الجوية الكربى
يف العامل ،أم ٌر مبكر ج ًدا .ويعزو ذلك إىل أسباب متعددة؛ منها
انعدام التوازن والرتابط بني فروع سالح الجو الصيني ،واختالل
توازن القوى داخل القوى الجوية الصينية ،متفوقًا يف مجاالت
ومتقد ًما بعض اليشء يف مجاالت أخرى ،وهو ما يكشف ضعف
القوات الجوية الصينية أمام القوات الجوية األمريكية ،القوة األكرب
واألهم يف العامل ،منذ الحرب العاملية الثانية .ويف الوقت نفسه ،ال
ميكن إغفال دور الحظر الذي متارسه الدول الغربية عىل مبيعات
األسلحة والتكنولوجيا املتقدمة للصني يف عدم قدرة بكني عىل
تحقيق ما تسعى له من التقدم .ويشري الباحث يف هذا السياق
إىل سيناريو من الحرب من نوع آخر يخيف األمريكيني أكرث من أي
نوع آخر من الحروب يف القرن الحادي والعرشين ،وهو الحصول
عىل التفوق يف أي حرب جوية من خالل امتالك املقومات والقدرة
عىل إدخال فريوسات يف رادارات العدو قبل التأكد من تدمري
معدات العد ّو ،سواء كان ذلك يف الجو أو عىل األرض.
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 .2التحديث العسكري من أجل ضمان
األمن والمصالح خارج الحدود
تعالج ماريان ب ــرون – دواز ،الباحثة يف شؤون آسيا الشاملية،
ومديرة برنامج األمن البحري الدويل يف معهد األبحاث اإلسرتاتيجية
التابع للمدرسة العسكرية ،يف مقالها "من البحار القدمية إىل البحار
البعيدة ،من البحر األصفر إىل خليج عدن :الصني يف الطريق نحو
القوة البحرية" ،تاري َخ البحرية الصينية والجهود التي تبذلها بكني يف
عملية التحديث لتصبح قوة بحرية كربى تعمل عىل حامية مصالحها
الحيوية .وتشري إىل أن الصني ،تاريخيًا ،ليست قوة بحرية كربى،
وإمنا قوة قارية تريد السيطرة عىل البحر .إال أن النمو الصيني غري
املسبوق ،ووصول بكني إىل مصاف القوى االقتصادية العاملية ،دف َعا
الصني إىل التعبري عن طموحاتها يف السيطرة عىل أجوائها البحرية؛
ومن ثم البحث عن مكان لها يف البحار يوازي قوتها االقتصادية .وقد
ظهر ذلك من خالل مشاركتها املجتم َع الدويل يف محاربة القرصنة
قبالة ساحل الصومال.
وترشح الباحثة نظرية سالسل الجزر  Chaînes d'îlesالتي اعتمدتها
البحرية الصينية منذ نهاية عام  ،1980والتي طورها األدمريال ليو
هواتشينغ .وتتضمن هذه النظرية ثالث مراحل؛ تهدف املرحلة
األوىل إىل احتواء تايوان واليابان .وتسمح املرحلة الثانية للصني
بالتدخل عسكريًا يف السلسلة الجزرية الثانية التي تغطي بحر الفلبني
وجزيرة غوام وغينيا الجديدة .وعىل الصني الشعبية ،خالل املرحلة
الثالثة التي تنتهي يف عام  ،2020أن تكون قد وصلت إىل مرتبة قوة
بحرية معرتف بها ستسمح لها بالتدخل إىل ما بعد السلسلة الجزرية
الثانية .وقد أعلنت الصني أن الهدف األسايس من عملية التحديث
الرسيعة لبحريتها يتمثل يف الحفاظ عىل السالمة اإلقليمية ،ووضع
حد ملحاوالت تايوان االستقاللية ،والوقوف يف وجه أي ادعاءات
تتعلق ببحر الصني الجنويب.
وتوضح الباحثة أن البحرية الصينية تعمل عىل تحقيق وجودها يف
املحيط الهندي ،من خالل إسرتاتيجية عقد اللؤلؤ التي تسمح لها
ببناء شبكة من القواعد البحرية متتد حتى الرشق األوسط؛ األمر
الذي يثري قلق حكومة نيودلهي .وتضيف الباحثة أن الصني تقرتب
من تحقيق حلم الصينيني ونهضة األمة ،حيث أشار الرئيس جني بينغ،
عندما توىل منصب األمني العام للحزب الشيوعي الصيني عام ،2012
إىل أن تصبح اململكة الوسطى قوة بحرية عاملية .فالصني ،من البحر
األصفر إىل خليج عدن ،ومن البحار القريبة إىل البحار البعيدة ،مل ت ُعد
تخىش أن ينظر إليها عىل أنها قوة بحرية عاملية.
ويف بحث "الصني واملحيط الهندي :الصني تفرض نفسها دون أ ْن
تعرض االستقرار للخطر" ،يؤكد مهدي كوار ،وهو باحث من جامعة
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السوربون  -باريس األوىل ،أن السياسة الصينية يف املحيط الهندي
كانت موضو ًعا لكثري من املقاالت واملؤلفات يف فرتة ما بعد الحرب
مهم خالل
الباردة .وقد شهد الوجود الصيني يف املحيط الهندي من ًوا ً
العقود األخرية؛ بحيث أصبح التوسع الصيني يف تلك املنطقة أم ًرا
ال مفر منه ،وبفضله تضاعفت املناورات البحرية والتعاون العسكري
مع دول املنطقة .وميثّل املحيط الهندي منطقة مصالح اقتصادية
حيوية بالنسبة إىل الصني ،إال أن السياق اإلسرتاتيجي غري مالئم
بالنسبة إليها؛ فهناك مشكالت القرصنة ،ووجود املنافسني /األعداء
اإلسرتاتيجيني (الهند ،والواليات املتحدة) .وتعمل بكني عىل التعامل
مع هذا الواقع من خالل حرصها عىل الحفاظ عىل الوضع الراهن يف
ميزان القوى اإلقليمي ،وعىل استغالل كل فرصة تجعل من وجودها
العسكري أو غري العسكري أم ًرا أساس ًيا ال غنى عنه من جهة ،ورشع ًيا
يف عيون الدول املتشاطئة من جهة ثانية.
يختم الباحث حديثه عن الواقع اإلسرتاتيجي والجيوسيايس يف املحيط
الهندي ،مش ًريا إىل أن وجود مصالح حيوية للصني يف املحيط الهندي،
مع وجود توترات هناك ،يجربها عىل تبني مواقف تصالحية متوازنة
تجاه القوى املهيمنة يف ذلك املحيط ،منتظر ًة كل فرصة لفرض وجودها
وتعزيز نفوذها .ويبني الباحث أن املحيط الهندي ،شأنه شأن أماكن
أخرى كثرية يف العامل ،ميثّل موط ًنا للتناقضات العاملية للصني؛ التناقض
بني مبادئ سياسة الصني الخارجية وقدراتها واحتياجاتها اإلسرتاتيجية
من جهة ،والتناقض بني طموحات الصني يف السلطة الكونية واملبادئ
األخالقية التي تدعو إليها من جهة أخرى .ويبقى التحدي األهم الذي
متمثل يف قدرة
ً
تواجهه القيادة الصينية ،بحسب تعبري مهدي كوار،
بكني عىل التعامل مع هذه التناقضات املتزايدة مع تزايد التوترات بني
السلطة املدنية والسلطة العسكرية؛ األمر الذي يفرض عىل بكني إعادة
تأسيس مواقف إسرتاتيجية جديدة أشد تالؤ ًما.
تبقى التكنولوجيا األمريكية وسيلة الصني للتحديث وتحقيق أهدافها
اإلسرتاتيجية .يختم الباحث يف معهد البحوث اإلسرتاتيجية يف املدرسة
العسكرية الفرنسية ومدير املبادرة األوروبية حول الدراسات األمنية
األوروبية ،هوغو ميجر ،كتاب اللغز الصيني بدراسة حول العوملة ونقل
التكنولوجيا األمريكية والتحديث العسكري لجمهورية الصني الشعبية بعد
الحرب الباردة .ويف حديثه عن عملية التحكم يف الصادرات من التكنولوجيا
الحساسة إىل الصني ،يشري هوغو إىل ثالثة عوامل رئيسة أثرت سلبيًا يف
قدرة الواليات املتحدة عىل إحكام سيطرتها ورقابتها عىل نقل السلع
ذات االستخدام املزدوج ،وتنفيذ سياسة االحتواء العسكري  -التكنولوجي
ضد جمهورية الصني الشعبية .يتمثل العامل األول يف إضعاف اإلطار
املتعدد األطراف ملراقبة الصادرات ،وهو نظام متعدد األطراف للتحكم
يف صادرات األسلحة التقليدية والسلع التكنولوجية املدنية والعسكرية
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ذات االستخدام املزدوج  .COCOM Wassenaarوقد كان لهذا املوقف
الثاليث لباريس ولندن وبرلني دور يف إضعاف قدرة الواليات املتحدة عىل
التأثري يف التحكم يف وصول التكنولوجيا الحساسة إىل الصني .ويتجىل
العامل الثاين يف الرتابط االقتصادي بني املتنافسني اإلسرتاتيجيني؛ الصني،
والواليات املتحدة .وقد أصبحت الصني بعد الحرب الباردة إحدى
األسواق الرئيسة للصادرات األمريكية ،من ضمنها السلع ذات االستخدام
املزدوج الخاضع للضوابط التصديرية.
إن التبادل االقتصادي املتزايد بني الواليات املتحدة والصني ،وأهمية
السوق الصينية بالنسبة إىل الصادرات التكنولوجية األمريكية ،ولَّدا
ضغوطًا متزايد ًة مارستها الرشكات األمريكية املنتجة للتكنولوجيا
العالية عىل الحكومة األمريكية من أجل تحرير القيود املفروضة
عىل تلك املنتجات؛ وهو ما جعل واشنطن تذعن لهذه الضغوطات
مقابل الوصول إىل السوق الصينية .وأما العامل الثالث ،فهو التطور
التكنولوجي والصناعي الذي كان سببًا يف تآكل قدرة الواليات املتحدة
عىل التحكم يف نقل السلع ذات االستخدام املــزدوج إىل الصني.
عب أحد املوظفني يف وزارة التجارة األمريكية عن ذلك بالقول:
وقد ّ
ال ميكن السيطرة عىل ما ال ميكن السيطرة عليه؛ األمر الذي يفرض
عىل رشكات الدفاع األمريكية والبنتاغون املزيد من التفوق يف دمج
التكنولوجيا التجارية املتقدمة يف األنظمة العسكرية.
ويبحث ميجر يف كيفية تأثر عملية التحديث الصينية العسكرية
باإلجراءات األمريكية؛ فيقدم أمثل ًة عىل تآكل الرقابة األمريكية وقدرتها
عىل الحفاظ عىل التفوق التكنولوجي عىل الصني .ويذكر ،يف هذا
أساسا ،أن تراجع القدرة األمريكية يف السيطرة عىل تدفق السلع
املجال ً
األمريكية ذات االستخدام املزدوج؛ من جهة أنها تساهم يف تعزيز القدرة
الصينية ،وتحديث جيش التحرير الشعبي الصيني لتكنولوجيا نظام
القيادة والتحكم واالتصاالت واملعلومات واالستخبارات ،وهو ما يشكل
مهم يف عملية التحديث العسكري الصيني .فاملبدأ الذي يعمل
مكونًا ً
جيش التحرير الشعبي الصيني عىل تحقيقه هو كسب الحروب املحلية
يف ظروف املعلومات؛ األمر الذي يدل عىل أهمية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف عملية التحديث العسكرية الصينية.
يف ختام الدراسة ،يشري الباحث إىل أن الصني ما زالت تعاين مشكالت
متعلقة بامتصاص التكنولوجيا املتقدمة؛ ذلك أن اكتساب التكنولوجيا
ال يرتجم فوريًا ،بل باكتساب املعرفة الرضورية إلنتاج التكنولوجيا
نفسها .ويضيف أن ضعف قدرة الواليات املتحدة عىل السيطرة عىل
انتشار السلع الحساسة ذات االستخدام املزدوج يف الصني ال يبدو
أنه سيؤثر تأث ًريا بالغًا يف توازن القوى األمرييك  -الصيني أو التفوق
العسكري األمرييك ،فامليزات العسكرية األمريكية ما زالت راسخة.

مراجعات وعروض كتب
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خاتمة
ال ميكن النظر إىل كتاب اللغز الصيني ،عىل أنه كتاب يف التاريخ أو يف
السياسة والعالقات الدولية فحسب ،بل هو أيضً ا ذو أهمية إسرتاتيجية
وعسكرية .فالكتاب ال يبحث يف التاريخ ،بل يستعني به ،ويعتمد عىل
وقائعه عند الحاجة إىل رشح بعض الحقائق الحالية .وهذا ما ذهبت
إليه مقاالته التي عملت عىل رشح واقع الصني الحايل ،وس ِرب مسارها
ووجودها وتأثريها ،خالل مرحلة ما بعد الحرب الباردة إقليميًا ودوليًا،
وال سيام إذا علمنا أن تلك الدراسات تعارص صعود الصني ،وتأثري
سلطتها ،ونفوذها الحايل الذي بلغته حديثًا بعد التطور امللحوظ ملوقفها
من القضايا العاملية؛ السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،واإلسرتاتيجية،
خالل تلك الفرتة .وقد بدأت الصني تعرف الطريق املثىل التي تستطيع
عمل مهمًّ ؛ بالنظر
من خاللها الدفاع عن نفسها .فالكتاب يُع ّد ً
إىل الدراسات القيمة التي كتبتها مؤرخون وسياسيون وباحثون يف
العالقات الدولية واإلسرتاتيجية والعسكرية ،لفهم قوة الصني الحقيقية
واالفرتاضية وتأثريها اإلقليمي والدويل وتقييمها.
ما يزال فك شيفرة لغز قوة الصني وتأثريها يحتاج إىل وقت أطول،
وإىل مزيد من األبحاث والدراسات .فالكتاب موضوع املناقشة من
الكتب املهمة التي تضاف إىل املكتبة العاملية لتساعد يف الوصول
إىل هدف الباحثني واملهتمني؛ وذلك بتكوين صورة علمية واضحة
ومفهومة عن الصني ومستقبلها .فاألبحاث حول الصني املعارصة
تواجه عدة عقبات مرتبطة غال ًبا بخصوصية إمرباطورية الوسط ،عىل
الرغم من أهميتها املتزايدة يف ضوء التغريات يف املوازين الدولية.
وإذا ما تم تجاوز العقبة اللغوية ،يظل الوصول إىل املصادر والوثائق
(املكتوبة منها والرسمية) ،والتحقق منها ،وصدقية التقارير والبيانات
الرسمية ،من أبرز العقبات أمام الباحثني واملهتمني بالصني.
تكاد تتفق أغلبية األبحاث والدراسات  -ومن بينها كتاب اللغز
الصيني  -عىل أن الصني غال ًبا ما تتبنى إسرتاتيجيات آمنة فيام يتعلق
بالقضايا الدولية الحساسة؛ فهي ال تتخذ أي موقف لها قبل أن
تعرف مواقف الدول األخرى وتبني عليها موقفها .وقد ت ّم وصف
ذلك بـ "دبلوماسية دولة املقاعد الخلفية"؛ يف إشارة إىل أنها ال تسعى
لصدارة املواقف فيام يتعلق باملسائل الدولية .وميكن أن يُعزى ذلك

إىل عوامل داخلية اقتصادية تتعلق بالتنمية ،وعوامل سياسية تتعلق
بطبيعة الحكم ودور الحزب الشيوعي الصيني(((.
ميثّل االطالع عىل مضمون كتاب اللغز الصيني فرص ًة مثين ًة لفهم أعمق
وأشمل لعالقات الصني الدولية ،ويك ّون صور ًة أوضح عن إسرتاتيجية
الصني وقوة تأثريها عىل مرسح األحداث الدولية .وقد حاول القامئون
عىل الكتاب أن يغطوا كل امللفات الحساسة التي تتعلق بإسرتاتيجية
الصني .فغدا الكتاب فرص ًة لتكوين نظرة استرشافية ملستقبل الصني،
وملا ميكن أن تكون عليه يف املستقبل .وبالنظر إىل تعدد األبحاث
إجامل  -رؤي ًة جديد ًة عرضتها وجهات
ً
وتنوعها ،يقدم الكتاب –
نظر علمية أوروبية مختصة ،عىل مستوى عال من املهنية والحيادية
من شأنها أن تساعد عىل فهم أفضل وأوسع ملستقبل عالقات الصني
الخارجية ولدبلوماسيتها ،وتأثريهام العاملي.
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شفيق الغبرا

النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني في الكويت

يهدف شفيق الغربا يف كتابه النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت ،الصادر حديثًا 
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة "ذاكرة فلسطني" ،إىل فهم
جانب مهم وغري موث ّق من جوانب الشتات الفلسطيني لدى ثالث أكرب  جالية فلسطينية
مق السرتاتيجيات البقاء والتكيّف التي
يف بلدان الشتات إىل عام  ،1990من
ٍّ
خالل تقص مع ّ
جر أقيص عن وطنه بالقوة.
يستخدمها شعب مه ّ
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126
عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة "من السالح إىل
السالم :التحوالت من العمل السيايس املسلح إىل العمل السيايس
السلمي" ،يو َمي  4 - 3ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018يف مقره بالدوحة.
والندوة هي األوىل من نوعها يف املنطقة العربية ،من ناحية املضمون
العلمي؛ إذ تبحث يف حاالت االنتقال من العمل السيايس املسلح إىل
النشاط السيايس غري املسلح ،من خالل مناذج مختلفة من العامل ،ومن
ناحية الخربات السياسية واألكادميية املشاركة يف أعاملها من خالل
أوراق ودراسات علمية مع ّمقة.
ناقشت الندوة  26حالة تح ّو ٍل من منظامت مسلحة إىل أحزاب
سياسية أو حركات اجتامعية سلمية ،تناولها بالدرس أكادمييون
وباحثون متخصصون وسياسيون وقادة لهذه التح ّوالت .ومثّلت
الحاالت القارات األربع :آسيا (الرشق األوسط) ،وأفريقيا (شامل
الصحراء وجنوبها) ،وأوروبا (الجنوبية والغربية) ،وأمريكا الالتينية
والكاريبي .وقد طرحت الجلسات املختلفة أسئلة فكرية وسياسية
مه ّمة وراهنية يف العامل العريب اليوم ما بعد انتفاضات ،2011
ومن أه ّمها :كيف تحدث التح ّوالت من السالح إىل السالم؟ وملاذا
تحدث؟ وما رشوط بدء عمليات التح ّول نحو الالعنف؟ وما رشوط
استمرارية النشاط السيايس السلمي؟ وما املسارات املختلفة التي
تتبعها عمليات التح ّول والخروج من إطارات العمل املسلّح؟ أيحدث
التح ّول بعد انتصار عسكري ،أم بعد هزمية عسكرية ،أم يكون نتيجة
تعادل أو جمود مؤمل يف النزاع املسلّح بني مجموعة (أو مجموعات)
متمردة وسلطة (أو سلطات) قامئة؟

بشارة :أربع مالحظات في موضوع
االنتقال من السالح إلى السالم
افتتح عزمي بشارة الندوة مبحارضة عنوانها "أربع مالحظات يف
موضوع التح ّول من العمل السيايس املسلح إىل العمل السيايس
السلمي" ،أشار يف مقدمتها إىل أن هذا املوضوع يتطلب مقاربة
منهجية تكاملية ومركبة األبعاد يف العلوم السياسية وعلم االجتامع
والتاريخ الراهن .وقدم بعض املالحظات املتعلقة مبنهجية الرؤية
واملعالجة البحثية؛ ففي عرضه املالحظة األوىل رأى أن أسوأ ما جرى
لهذا املوضوع ،بوصفه موضو ًعا للدراسة والبحث ،أنّه يُقا َرب منذ
بداية قرننا الحايل من زاوية ما منّطته تسمية "الحرب عىل اإلرهاب"
وما أفرزته من أفكار وسياسات عملية؛ ما عرقل دراستَه مبنه ٍج علمي،
وأخضعه ألجندات سياسيّة مبارشة من دول كربى وأنظمة إقليمية
ومحلية دخلت يف لعبة تبادل املصالح يف رشاكات واتفاقات ،أو
معاهدات حول ما يس ّمى "محاربة اإلرهاب" .أما املالحظة الثانية،
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فتكمن يف مقاربة املوضوع تحت العنوان العام "االنتقال من العمل
السيايس املسلح إىل العمل السيايس السلمي" ،وأكد بشارة أنه يجب
ألَّ تُطمس الفوارق بني أنواع العمل املسلح وأنواع العمل السيايس
السلمي ،وأ ّن العلوم السياسيّة ،يف سعيها للتخلص مام تسميه أحكام
تنزلق إىل عدم التمييز بني سال ٍح وآخر .وجادل بشارة
القيمة ،غالبًا ما ُ
يف املالحظة الثالثة بأ ّن البحث يف موضوع االنتقال إىل السلم ،ضمن
إطار فروع العلوم السياسية املقارنة التي تبحث يف االنتقال جميعها،
هو بحث تيليولوجي ،أي إن غايته الوصول إىل السلم .ومهام أنكر
العاملون فيه واملهتمون به انحيازاتهم ،فإنهم منحازون غال ًبا إىل
ما ينظّرون لالنتقال إليه بأدوات العلوم االجتامعية .ويف املالحظة
الرابعة ،ناقش التح ّول من العمل السلمي إىل العمل املسلح ،خاصة
تبي أ ّن االستبداد الذي ال يرتك
أن التجربة العرب ّية يف األعوام األخرية ّ
أي مجا ٍل لإلصالح السيايس والتغيري السلمي ،إذا اجتمع مع سياسة
تهميش اجتامعي ومامرسات إذالل جسدي ونفيس لفئات واسعة من
املواطنني ،يخلق بيئة مالمئة للعمل املسلح.

كيف تتح ّول الجماعات الثورية
المسلحة إلى السالم؟
ق ّدم عمر عاشور منسق الندوة ،ورئيس برنامج الدراسات األمنية
النقدية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ورقة بعنوان "من مسلحني
إىل سلميني :كيف تتح ّول الجامعات املسلحة إىل النشاط السيايس
الالعنفي؟ وملاذا؟" ،استعرض يف بدايتها فكرة الندوة وأهدافها البحثية
التي ترتكز يف توفري إطار نظري جامع لألوراق املقدمة خالل الجلسات
املختلفة ،وطرح أهم األسئلة النظرية والعلمية التي تشتبك معها
األوراق البحثية .ثم انتقل عاشور إىل أهم الخالصات العلمية لألجندة
البحثية الخاصة بالتح ّوالت من النشاط السيايس املسلح إىل النشاط
السيايس السلمي ،وعرض ما وصلت إليه الدراسات فيام يخص كيفية
حدوث تلك التح ّوالت وأسبابها ،ورشوط البدء واالستمرارية ،كام
تناول ما ينقص األجندة البحثية يف هذا املجال ،وإمكانية تحديثها
وتطويرها ،وكيف ميكن أن تؤثر إيجابيًا يف صياغة سياسات رسمية
تساعد عىل دعم التخيل عن العنف والتطرف واستمراره والتح ّول
نحو السلمية والسالم.
وأعقبت كلمة عاشور شهادة قدمها الوزير السابق يف الحكومة
الكولومبية فرانك بريل بعنوان "محاورة املسلحني :مالحظات حول
تنظيم القوات املسلحة الثورية 'الفارك' واتفاقات السالم الكولومبية".
تضمنت استعراضً ا لخربته الشخصية يف الحوار والتفاوض مع
التنظيامت الثورية املسلحة يف كولومبيا ،وكيفية تح ّولها من السالح
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إىل السالم ،وتحديات بدء عملية التح ّول نحو النشاط السيايس
السلمي ،ال سيام أنه بدأ مسريته املهنية يف الحكومة الكولومبية
عام  2006بدو ٍر بار ٍز يف إطالق عملية دمج املقاتلني السابقني الذين
كانوا ينتمون إىل مجموعات مسلحة وشبه مسلحة يف كولومبيا ،وقد
أجرى بريل عام  2009اتصاالت رسية أدت إىل إرساء عملية السالم
مع تنظيم القوات املسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير
الوطني ،كام شارك ضمن الفريق الحكومي الكولومبي الذي وقّع
اتفاقية السالم مع تنظيم الفارك ،وقد قاد املفاوضات الرسية مع
جيش التحرير الوطني.

االنتقال من السالح إلى السالم:
حاالت عربية
ركزت أعامل الجلسة األوىل من الندوة عىل دراسة حاالت عربية يف
مرص ،والعراق ،وسورية .قدم خليل العناين ورقة بعنوان "تحوالت
جامعة اإلخوان املسلمون يف مرص :جدل العالقة بني القمع والعنف
واملراجعات" .عالج فيها العالقة بني القمع الذي تتعرض له الحركات
االجتامعية املعارضة للسلطة ،من خالل منوذج اإلخوان املسلمني يف
مرص ،واستجابة أعضاء تلك الحركات لهذا القمع .كام حاولت الورقة
تجاوز األطروحات واالفرتاضات الكالسيكية واملختزلة حول العالقة
بني القمع والعنف إىل البحث يف أسباب اختالف استجابة أعضاء
الحركات االجتامعية للقمع.
يف السياق ذاته ،قدم حيدر سعيد ورقة بعنوان "جيش املهدي يف
حاج سعيد بأن جيش املهدي
سياق ظاهرة ما بعد الحزب" .وقد ّ
مل ينشأ ،بوصفه ذرا ًعا مسلحة لتنظيم سيايس ،وأن عالقته بالتيار
الصدري ليست كالعالقة التقليدية بني األحزاب األيديولوجية التي
تنشأ ثم تؤسس لها الحقًا ذرا ًعا عسكرية ،بل إن االثنني نشآ م ًعا.
ويرى سعيد أن جيش املهدي ميثّل إطا ًرا واس ًعا وفضفاضً ا ملجموعة
من الوظائف؛ فهو ميليشيا ،وهو تنظيم سيايس ،وهو مؤسسة
خدمات .كام يرى كثري من الباحثني أن النفوذ السيايس للتيار الصدري
يتحقق من خالل ذراعه املسلحة ،يف حني أن األطروحة األساسية لهذه
الدراسة تذهب إىل أن التيار الصدري تطور يف االتجاه املعاكس ،وأن
مساره السيايس منا بإضعاف الفصيل املسلح ،وليس تقويته ،أي إن
امليليشيا ُعزلت لصالح الحزب ،ومل يق َو الحزب من خالل قوتها.
أما الورقة الثالثة فهي لحمزة املصطفى بعنوان "من السالح إىل
املفاوضات :تقييم تح ّوالت الحركات اإلسالمية السورية :دراسة
مقارنة بني 'أحرار الشام' ،و'جيش اإلسالم' ،و'فيلق الشام'" .وقد عرض
فيها التغريات الخطابية والسلوكية والهيكلية التي مست الحركات
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اإلسالمية املسلحة يف سورية منذ التدخل الرويس يف  2015وتغري
موازين القوى لصالح النظام السوري .وركز الباحث عىل مناذج أحرار
الشام وجيش اإلسالم وفيلق الشام؛ يف محاولة الستقصاء آليات عملها
السيايس ومحدداته وسياقاته الظرفية والبنيوية ،وتقييم مدى تأثريها
يف إسرتاتيجيتها الراهنة واملستقبلية.

تجارب في أوروبا لحركات وأحزاب
مسلحة
ُعنيت الجلسة الثانية من أعامل اليوم األول بحاالت االنتقال
يف أوروبا؛ وقد عالجت الورقة األوىل التي قدمها غوردون كلوب،
وهي بعنوان "انسحاب أم هزمية؟ كيف انتقل الجيش الجمهوري
اإليرلندي من السالح إىل السالم" ،حال َة الجيش اإليرلندي واالنتقال
الحاصل ما بعد اتفاق الجمعة العظيمة عام  1998الذي نص عىل
دعوة الربوتستانت إىل تقاسم السلطة السياسية يف إيرلندا الشاملية
مع األقلية الكاثوليكية ،وعىل أن تعطي جمهورية إيرلندا رأيًا يف
شؤون إيرلندا الشاملية ،ومن ث ّم وضع حد للنزاع يف صورة نهائية،
وتحقيق التعايش السلمي بني طوائف إيرلندا الشاملية ،وبينها وبني
جمهورية إيرلندا.
أما الورقة الثانية ،فعرضها نيك هاتشني ،وكانت بعنوان "التح ّوالت بعد
الهزائم؟ منظمة إيتا (أرض الباسك والحرية) يف إسبانيا منوذ ًجا" .وقد
ركّزت عىل بحث األسباب والظروف املتعلقة بتح ّول إيتا من حركة
انفصالية عنيفة إىل حركة سلمية .كام طرح هاتشني يف مداخلته تأثري
سياسة مكافحة اإلرهاب ،إضاف ًة إىل النقاش الداخيل ضمن منظمة
إيتا نفسها ،يف تح ّول الفصائل ضمن الحركة االنفصالية.
وقدم مراد يشلتاش ورقة عنوانها "عندما ال تكون السياسة كافية:
يف فهم فشل انتقال حزب العامل الكردستاين من النشاط املسلح
إىل النشاط السيايس غري املسلح" .وعرض فيها العالقات بني الهوية
مدخل لفهم أسباب فشل عملية االنتقال من العمل
واألمن والسياسةً ،
السيايس املسلح إىل العمل السيايس السلمي لحل القضية الكردية،
وإلجراء تعديالت عىل حزب العامل الكردستاين يف تركيا .وقد ركز
الباحث عىل مسألة سياسات الهوية وعوامل األمن ،وعىل الكيفية
التي أسفرت من خاللها عن معضلة أمنية دامئة بني تركيا والحزب.

أميركا الالتينية والكاريبي
عالجت الجلسة الثالثة من أعامل الندوة حاالت االنتقال من السالح
إىل السالم يف أمريكا الالتينية والكاريبي .وقدمت خالل هذه الجلسة
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أربع أوراق تنوعت مواضيعها ومناهجها ومناذج التح ّول املدروسة
خاللها .قدم ألدو مارشييس الورقة األوىل ،وكانت بعنوان "تح ّوالت
بعد الهزمية :حاالت حركة التوباماروز يف األورغواي واليسار املسلح
يف تشييل واألرجنتني" ،حاول من خاللها التوصل إىل منوذج تفسريي
مركب لنجاح التنظيامت السياسية املسلحة سابقًا ،يف بلدان جنويب
أمريكا الالتينية ،يف التكيف مع األنظمة الدميقراطية الجديدة خالل
مثانينيات القرن املايض.
ويف السياق ذاته ،قدمت ماريا جيمينا دوزان ورقة بعنوان "إعادة
رسحني يف كولومبيا" .وعرضت دوزان
الدمج السيايس للمقاتلني امل َّ
يف بحثها منوذج الفارك يف كولومبيا ،وعمليات التفكيك املربمج الذي
تعرضت له الفارك من الحكومة الكولومبية ،وما عقب ذلك من
ترسيح ملقاتليها وتح ّول جزء منهم يف العمل السيايس.
أما الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان "من الحركة الثورية إىل الدولة
الثورية :حالة كوبا" ،فقد حلل فيها سنتياغو برييز السياق الذي
تشكّلت فيه حركة " 26يوليو" الثورية يف كوبا ،واستعرض مالمحها
والتقاليد السياسية للنشاطات الثورية الكوبية التي استمدت منها
سلوكها .كام عالج البحث سياق انتصار الحركة الثورية والتحوالت
التي حققتها الدولة الثورية يف حقل الثقافة السياسية والتعبئة
واأليديولوجيا وامليادين االجتامعية والتنظيمية ،ومنها القطاعان
العسكري واألمني.
واختتمت أعامل الجلسة الثالثة بورقة قدمها روبرتو كاخينا بعنوان
"روح التغيري يف جيش نيكاراغوا :ثالث مراحل وثالث هويات
مختلفة" ،حاول فيها تأطري املراحل املختلفة لتطور الحركة الثورية
املسلحة إىل مؤسسة الجيش يف نيكاراغوا وأسبابها والبيئة السياسية
واالقتصادية املحيطة بها.

التحول من الصراعات المسلحة إلى
السالم في أفريقيا
تواصلت أعامل الندوة خالل اليوم الثاين  4ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2018بجلسة ناقشت تجارب التحول من السالح إىل السالم يف
أفريقيا .وقدم ثوال سمبسون ورقة بعنوان "دعاية مسلحة وحرب
الشعب :طريق املؤمتر الوطني األفريقي إىل السلطة ،"1994-1984
ركّز فيها عىل املرحلة الحاسمة من النضال التح ّرري يف جنوب أفريقيا،
بد ًءا من أيلول /سبتمرب  1984الذي شهد انتفاضة الضواحي الكربى
ضد نظام الفصل العنرصي .واستعرض سمبسون أساليب التعبئة
السياسية الجامهريية التي اعتمدها املؤمتر يف سعيه الناجح ،يف

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

النهاية ،إلحراز االنتصار النهايئ يف صناديق االقرتاع ،وكذلك العقبات
واالنشقاقات والضغوطات املختلفة التي عرفها.
أما الورقة الثانية فق ّدمها ميهري تادل مارو بعنوان "االنتقال يف
إثيوبيا :من الكفاح املسلح إىل سياسة االئتالف" ،وعرض فيها انتقال
املنظامت املسلحة اإلثيوبية إىل ائتالف سيايس حاكم ،كام عرض ملحة
عامة عن االنتصار العسكري عىل النظام السابق ،وانتقال رشكاء
االئتالف من كونهم مقاتلني مسلحني ليُمسوا رجال الدولة.

شهادات قيادات عسكرية سابقة
خُصصت أعامل الجلسة الثانية يف اليوم الثاين لعرض شهادات ثالث
لقيادات سياسية كانت جز ًءا من عمليات االنتقال من السالح
إىل السالم يف العامل العريب .وكانت الشهادة األوىل ألسامة رشدي،
وهو متحدث سابق باسم الجامعة اإلسالمية املرصية يف الخارج،
ومستشار سيايس لحزب البناء والتنمية يف مرص .جاءت شهادته
بعنوان "الجامعة اإلسالمية املرصية :من املواجهة املسلحة إىل
العمل السيايس السلمي" .وقد عرض فيها مراحل مركزية يف تطور
الجامعة اإلسالمية يف مرص منذ سبعينيات القرن املايض ،مع الرتكيز
عىل مرحلتَي التحول إىل العنف ومنه إىل السلم ،وبيان أسباب هذا
التحول والظروف املحيطة به.
ويف السياق ذاته ،ق ّدم أنيس الرشيف ،وهو عضو سابق يف الجامعات
اإلسالمية الليبية املقاتلة والناطق الرسمي باسم املجلس العسكري
لطرابلس ،الشهادة الثانية التي كانت بعنوان "تحوالت الجامعات
اإلسالمية املقاتلة الليبية" .وطرح الرشيف يف شهادته تجربة الجامعات
املقاتلة يف ليبيا وانخراطها يف العملية السياسية واالندماج يف مؤسسات
الدولة الجديدة األمنية والسياسية واإلعالمية بعد الثورة .وي ّدعي
الرشيف أنه ،رغم فشل التجربة الليبية يف تأسيس كيان جديد ،ميكن
القول إن خيار االنتقال من العمل املسلح إىل العمل املدين كان خيا ًرا
إسرتاتيج ًيا ألصحاب الفكر الجهادي سابقًا يف ليبيا.
الشهادة الثالثة ،شهادة عبد الله أنس ،وهو قائد سابق لبعض
الوحدات العسكرية لألفغان العرب ومدير سابق للمكتب التنفيذي
للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ يف الجزائر ،كانت بعنوان "تحوالت الجيش
اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت املسلحة الحليفة له يف الجزائر" .وقد
تطرقت الشهادة إىل ظاهرة اللجوء إىل حمل السالح وسيل ًة للتغيري
السيايس ،بالرتكيز عىل حالة الجيش اإلسالمي لإلنقاذ والتنظيامت
الحليفة له يف الجزائر ،مع اإلحالة عىل بعض التجارب األخرى التي
فاعل فيها ،عىل غرار الحاالت األفغانية.
كان أنس جز ًءا ً
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جلسة نقاشية
خُصصت الجلسة األخرية من أعامل اليوم الثاين لحوار مفتوح و ّجهه
شفيق الغربا بحضور قيادات لتنظيامت مسلحة سابقة عاشت تجارب
تح ّول إىل املامرسة السياسية السلمية .وقد حاولت هذه الجلسة
مراعاة التنوع من حيث محتوى التجارب وأماكنها .وكانت البداية
مع روين كارسيلز ،وهو أحد مؤسيس الجناح العسكري لحزب
املؤمتر الوطني األفريقي (رمح األمة) منذ إنشائه يف عام 1961
وقائد استخباراته فيام بعد ،والذي عنون تجربته بـ "الجناح املسلح
للمؤمتر الوطني األفريقي والتحول نحو النشاط السيايس الدستوري
السلمي" .وتحدث كارسيلز عن تجربته ،بوصفه نائ ًبا لوزير الدفاع،
ثم وزي ًرا سابقًا لالستخبارات يف جنوب أفريقيا ،والتحديات التي
واجهها الجناح املسلح للمؤمتر الوطني األفريقي  ANCيف التحول
نحو النشاط السيايس السلمي.
أمــا معني الطاهر ،الباحث واملنسق ملــروع توثيق القضية
الفلسطينية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وهو عضو
سابق يف املجلس الثوري لحركة فتح واملجلس العسكري األعىل للثورة
الفلسطينية ،وقد شارك يف تأسيس الكتيبة الطالبية يف حركة فتح ،كام
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قاد القوات الفلسطينية واللبنانية املشرتكة يف قاطع بنت جبيل -
مارون الراس عام  ،1978فقد ق ّدم شهادة بعنوان "الحالة الفلسطينية
بني ارتباك البنادق ّ
وتعث السالم" ،تلخصت يف عرض تجربة الكفاح
الفلسطيني املسلح منذ منتصف ستينيات القرن املايض ،والتح ّول
التدريجي يف مسارها من العمل املسلح إىل محاولة تل ّمس آفاق
وصول إىل توقيع إعالن
ً
لالنخراط يف تسوية سياسية لرصاع مستدام،
املبادئ حول ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل املعروف باتفاق أوسلو
عام  ،1993الذي أُعيد إنتاجه من جديد ،بعد تسلّم الرئيس محمود
عباس رئاسة السلطة الفلسطينية عام .2005
الشهادة الثالثة والختامية كانت لعبد الحكيم بلحاج .وهو سيايس
ليبي وقائد عسكري سابق للجامعة اإلسالمية املقاتلة (منحلّة
حال ًيا) والقائد العسكري السابق للمجلس العسكري يف طرابلس،
وهو الكيان السيايس والعسكري الذي سيطر عىل أجزاء من مدينة
طرابلس عقب سقوط نظام القذايف .وهو اآلن رئيس حزب "الوطن".
جاءت الشهادة بعنوان "من 'املقاتلة' إىل 'الوطن' :مالحظات حول
شامل لتجربة الجامعات
تقييم ً
التحوالت يف ليبيا" .وقدم يف شهادته ً
املقاتلة يف ليبيا وأهم العقبات التي حالت دون تح ّول هذه التجارب
من مرحلة السالح إىل مرحلة السالم.

صـدر حديـ ًثا

عزمي بشارة

تنظيم الدولة المكنّى "داعش"  -الجزء األول إطار عام
ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة

صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات كتاب تنظيم الدولة املك ّنى "داعش"
يف جزأين .األول من تأليف عزمي بشارة ،ويحمل العنوان الفرعي إطار عام ومساهمة
نقدية يف فهم الظاهرة ،بينام ألف الجزء الثاين" ،التشكل والخطاب واملامرسة"،
مبساهمة مؤلفني عدة ،وأرشف عليه بشارة.

صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

تنظيم الدولة المكنّى "داعش" -الجزء الثاني التشكل
والخطاب والممارسة

صدر حديثًا  عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات كتاب تنظيم الدولة املك ّنى
"داعش" يف جزأين .بعدما قدّم عزمي بشارة يف الجزء األول  ،إطار عام ومساهمة نقدية
يف فهم الظاهرة ،دراسة شاملة لظاهرة "داعش" ووضع اإلطار العام ملرشوع البحث،
يتناول الجزء الثاين  منه ،التشكل والخطاب واملامرسة ،جوانب عينية من تشكّل التنظيم
وتطوره ومتدده وفكره وحياة املجتمعات يف ظل سيطرته.

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 ّإل 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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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.
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