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املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هو مؤسسة بحثية فكرية مستقلة
.للعلوم االجتامعية والتاريخية وبخاصة يف جوانبها التطبيقية
يسعى املركز من خالل نشاطه العلمي البحثي إىل خلق تواصل بني املثقفني
 وبينهم وبني،واملتخصصني العرب يف العلوم االجتامعية واإلنسانية بشكل عام
قضايا مجتمعاتهم وأمتهم وبينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية العربية
والعاملية يف عملية البحث والنقد وتطوير األدوات املعرفية واملفاهيم
 كام يسعى املركز إىل بلورة قضايا املجتمعات العربية،وآليات الرتاكم املعريف
. وإىل التأثري يف الحيز العام،التي تتطلب املزيد من األبحاث واملعالجات
 وهو أيضً ا مؤسسة ملتزمة بقضايا األمة العربية،املركز هو مؤسسة علمية
 وهو ينطلق من كون التطور ال يتناقض والثقافة،وبالعمل لرقيها وتطورها
 بل ينطلق املركز أيضً ا من أن التطور غري، ليس هذا فحسب،والهوية العربية
 يف ظروفه، وكتطور لجميع فئات املجتمع،ممكن ّإل كرقي مجتمع بعينه
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،التاريخية ويف سياق ثقافته وبلغته
دول ومجتمعات
ً ،يعنى املركز بتشخيص وتحليل األوضاع يف العامل العريب
 وبالتحليل السيايس،وبتحليل السياسات االجتامعية واالقتصادية والثقافية
 ويطرح التحديات التي تواجه األمة عىل مستوى،باملعنى املألوف أيضً ا
 والسيادة والتبعية والركود العلمي،املواطنة والهوية والتجزئة والوحدة
 وقضايا، وتنمية املجتمعات والدول العربية والتعاون بينها،والتكنولوجي
.الوطن العريب بشكل عام من زاوية نظر عربية
ويعنى املركز العريب أيضً ا بدراسة عالقات العامل العريب ومجتمعاته مع
 ومع السياسات األمريكية واألوروبية،محيطه املبارش يف آسيا وأفريقيا
. بجميع أوجهها السياسية واالقتصادية واإلعالمية،واآلسيوية املؤثرة فيه
 مثل علم،ال يشكل اهتامم املركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتامعية
االجتامع واالقتصاد والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاج ًزا أمام
 فهو يعنى كذلك بالنظريات االجتامعية،االهتامم بالقضايا واملسائل النظرية
 وخاص ًة بإسقاطاتها املبارشة،والفكر السيايس عناية تحليلية ونقدية
عىل الخطاب األكادميي والسيايس املوجه للدراسات املختصة باملنطقة
.العربية ومحيطها
 ويعقد، ويدير عدة برامج مختصة،ينتج املركز أبحاث ًا ودراسات وتقارير
 وللرأي العام،مؤمترات وورش عمل وتدريب وندوات موجهة للمختصني
 وينرش جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية ليتسنى،العريب أيضً ا
.للباحثني من غري العرب االطالع عليها
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اإلرهاب :بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟
What Defines Terrorism? The Identity of the Victim or that of the
?Victimizer
بــدءا مــن تعريفاتــه
يعالــج هــذا المقــال جملــة اإلشــكاليات المتعلقــة بمفهــوم "اإلرهــاب"،
ً
اللفظية واإلجرائية ،وسياقات نشأتها وتبلورها في العصر الحديث ،مرورًا باالستخدام األداتي
للمصطلــح وتوظيفاته الراهنة ،وأثر ذلك في تهميــش قضايا الديمقراطية والعدالة والتحرر
بعد أن دخلت السياسة الدولية في حلقة مفرغة ما بين "اإلرهاب" و"مكافحة اإلرهاب".
ويحــاج المقــال بأن تعريفــات "اإلرهاب" الرســمية المعاصرة تحمل في طياتهــا خل ًلا منطق ًيا،
ّ
لكونها تركز على هوية الفاعل (من غير الدول) ،وليس على هوية الضحية .وبموجبها ،يُعد
فردا أو مجموعة
العنــف ضد المدنيين وغير المدنيين ألهداف سياســية إرها ًبــا إذا كان مرتك ُبه ً
تنظيما من خارج مؤسسات الدولة.
أفراد ،أو
ً
وهكــذا ،تختفــي الحــدود التمييزيــة الفاصلــة بيــن اإلرهــاب ،وحــركات التحــرر ،والمقاومــة ضد
االحتالل ،والكفاح في مواجهة عنف الدولة ضد المدنيين .ويخلص المقال إلى أن االستعمال
األداتــي لـــ "اإلرهاب" يُلحق ضــررًا بالحرب على اإلرهــاب؛ ألنه يربكها ،بتضخيم أعــداد اإلرهابيين،
وتشويش الحدود بين اإلرهابي وغير اإلرهابي.
كلمات مفتاحية :اإلرهاب ،مكافحة اإلرهاب ،الحرب على اإلرهاب ،حركات المقاومة ،الواليات
المتحدة.
This paper addresses problematic aspects of the concept of "terrorism" from
"within its present-day setting, exploring the futile conflict between "terrorism
and "counter-terrorism" which has been utilized to marginalize the discourse on
democracy, justice and national liberation. The paper argues that the categorization
of an event as a terrorist act based on the identity of the perpetrator, and regardless
of the victims, leads to a logical fallacy. One consequence of categorizing all
armed acts by non-state actors as "terrorist" is the erosion of distinctions between
terrorist acts and acts of national liberation, resistance to foreign occupation
and armed opposition to state violence against civilians. One conclusion of the
paper is that blurring the distinctions between terrorist and legitimate acts is
counterproductive to the war on terror.
Keywords: Terrorism, Counterterrorism, War on Terror, Resistance Movements,
the United States.
*

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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تقسيم العالم إلى فسطاطين
ال يحتاج تبيني مدى شيوع مصطل َحي "اإلرهـــاب" و"مكافحة
اإلرهاب" إىل إجراء مسح إحصايئ؛ فحضورهام طا ٍغ يفرض نفسه عىل
حياة الناس اليومية املعارصة ،وال تكاد تخلو منهام نرشة إخبارية
أو بيان مشرتك بني قادة الدول .وقد جعلت بعض الدول مسألة
مكافحة اإلرهاب عىل رأس سلّم أولوياتها وأجنداتها املعلنة ،ومعيا ًرا
تح ّدد مبوجبه عالقاتها بالدول األخرى ،أو هكذا تزعم عىل األقل .كام
رضا بقوة يف التنافس الحزيب والدعاية االنتخابية
أصبح املوضوع حا ً
والدمياغوغيا املتضمنة فيها يف الدول الدميقراطية ،ويف الدمياغوغيا
التربيرية للقمع يف الدول املحكومة بأنظمة استبدادية.
إ ّن الوجه اآلخر للتسليم باملصطلحات الشائعة غري املدققة هو
توسله يف
استخدامها أدات ًيا؛ ويف حالة مصطلح "اإلرهــاب" يجري ّ
ٍ
وحركات ،به؛ وذلك بغرض
دول
السياسة بدمغ املعارضني الخصومً ،
عزلهم والتخلص منهم ،إذ كاد اإلرهاب يصبح كلمة سحري ًة تلُقى مثل
طلب ملسخ
تعويذة أو لعنة ،أو مثل حجاب يكتبه املشعوذ بنا ًء عىل ٍ
خصم أو نبذه .ويف هذه الحالة يتوقع أن يح ّوله هدفًا لـ "الحرب
عىل اإلرهاب" ،وهي حرب متواصلة ال ت ُعرف لها حدود جغرافية
أو زمنية .ويستعاض عن وضع أهداف محددة لها بشعار عام هو
"القضاء عىل اإلرهاب" .وقد بلغ الضغط الناجم عن التلويح بتهمة
"اإلرهاب" أ ّن الحركات والدول مل تعد تسعى إىل تدقيق املصطلح
وتبيني غموضه وسهولة استخدامه سياسيًا ،وال إىل مناقشة جذوره،
بقدر ما تجتهد لتثبت أنها تحاربه مبوجب املعايري التي تضعها قائدة
الحرب عىل اإلرهــاب ،أال وهي الواليات املتحدة األمريكية ،التي
حولت مكافحة اإلرهاب وفرضياتها وأساطريها وعدتها املصطلحية
األداتية إىل ما يشبه األيديولوجية.
وتتجل أهم إشكاليات "الحرب عىل اإلرهاب" يف عدم محدوديتها
ّ
بالزمان واملكان ويف غموض مالمح العدو ،وعدم تحديده .وهذا
أصل .ولكن ربابنة
ما ينسف األساس الستخدام مصطلح "الحرب" ً
الحرب عىل اإلرهاب يستعريونه ،وال يأخذونه بجدية يف الوقت ذاته،
فهم ال يخضعون هذه "الحرب" لقوانني الحرب املعروفة مثل تحديد
العدو الذي تحاربه والذي يناقض القصف العشوايئ للمدن ،ومعاملة
املعتقلني كأرسى حرب ،إذ يعامل املعتقلون يف سياق الحرب عىل
اإلرهاب باعتبارهم أدىن مرتب ًة حتى من املجرمني الجنائيني العاديني.
وال تقترص إشكاليات هذه الحرب عىل ذلك ،بل إنها تواجه معضلة
حقيقية يف أنها تولّد نقيضها ،أي اإلرهاب ،فهي تقيض عىل إرهابيني
وتف ّر ُخ غريهم باستمرار ،وكأنها توجد بذاتها مربرات استمرارها.
ينقسم العامل من منظور السياسيني املنشغلني باإلرهاب بوصفه
موضو ًعا قامئًا بذاته عىل رأس أجنداتهم ،وكذلك مبوجب خطاب
إعالمييهم ،إىل فسطاطَني أحدهام للخري واآلخر للرش ،كام يف حالة

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

األصوليات عىل أنواعها .يتألف األول ممن يعتربونهم إرهابيني ،سواء
أكانوا مجرمني أم مناضلني ،قتلة أم معارضني سياسيني؛ فأداتية اإلرهاب
السياسية كفيلة بجمع هذا الخليط تحت مسمى اإلرهــاب .أما
الفسطاط الثاين فيضم مكافحي اإلرهاب ،وهو يجمع الديكتاتوريات
التي تعلن أن معارضيها إرهابيون  ،وحكومات الدول التي تحتل أرايض
اآلخرين وتعترب مقاومة االحتالل إرهابًا ،وقادة املليشيات عىل أنواعها،
كام يضم الدميقراطيني والربملانات الدميقراطية التي تكافح اإلرهاب
فعل لعمليات قتل املدنيني ألهداف
والحكومات التي تتعرض بالدها ً
والزج بطرف يف املعسكر األول ليس ره ًنا بكونه إرهاب ًيا ،وقبول
سياسيةّ .
طرف آخر يف صالونات مناهيض اإلرهاب ليس مرتبطًا بكونه يحارب
فعل ،بل باملصالح والتموضع يف التحالفات الدولية واإلقليمية.
اإلرهاب ً

يتجل التناقض الكامن يف عملية تقسيم العامل إىل معسكرين،
ّ
مبوجب أداتية مصطل َحي "اإلرهاب" و"مكافحة اإلرهاب" ،يف أ ّن
هذا التقسيم نفسه ال يتم مبوجبهام ،بل مبوجب اعتبارات سياسية
ومصلحية .ومن ثم فهو ال يفيد يف حرص اإلرهاب وتحديده مقدم ًة
ملحارصته ومكافحته ،بل يعقّد هذه املهمة أكرث.
أ ّما أهم أثر لتقسيم العامل مبوجب مصطلح "اإلرهاب" ،بغض النظر
عن تعريفه ،فهو تهميش قضايا الدميقراطية والعدالة والتحرر ،ألن
الشعوب والدول واملجتمع ومؤسساته يفرتض مبوجب ثقافة مكافحة
اإلرهاب أن تكون منشغلة باإلرهاب الذي يُص ّور مبوجب هذا التقسيم
كأنه تهديد وجودي ،وأن تهدف مكافحته إىل تأمني الحياة ومنط الحياة
(يف حالة الدول املتقدمة) ،وهذا سابق عىل الحريات والدميقراطية،
واملسائل املتعلقة بالنظام يف الدول األخرى .فاالنقسام بني غني وفقري،
ومستع ِمر ومستع َمر ،ومست ِغل ومستغَل ،وبني الدكتاتوريات والشعوب
التي تعاين تحت وطأتها ،وبني الفساد واالستبداد وضحاياهام ،يُخيل
مكانه النقسام مصطنع يهدف الجهد لجعله انقسا ًما سائ ًدا وحي ًدا إىل
تهميش هذه التاميزات وطمسها .وقد جسد الرئيس الفرنيس إميانويل
ماكرون مؤخ ًرا يف ترصيحاته هذا التجرد من القيم واملوقف األخالقي
رصح بتاريخ  21حزيران /يونيو  2017يف مقابل ٍة له أ ّن "األسد
حني ّ

تاسارد
اإلرهاب :بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟

عدو للشعب السوري ،لكن ليس عد ًوا لفرنسا"(((؛ مبعنى أنه ال يقوم
بعمليات إرهابية يف املدن الفرنسية خالفًا لتنظيامت إسالمية متطرفة
مثل داعش .والترصيح هذا شعبوي ألنه يدرك أ ّن معاناة الشعب
السوري ال تهم مص ّوتيه ،إذ تتضاءل آالم ماليني السوريني يف أعينهم يف
مقابل عمليات إرهاب عشوائية تقتل أفرا ًدا يف شوارع فرنسا وتنغص
حياة الفرنسيني بنرشها الشعور بانعدام األمان .وال تكمن الشعبوية
فقط يف التخيل عن األخالق يف السياسة ،بل أيضً ا يف التجاهل املقصود
للربط العقالين الرباغاميت بني معاناة الشعوب األخرى ونشوء الظواهر
اإلرهابية ،وأهميته يف مكافحتها.
هذا االنشغال االستحواذي باإلرهاب وتقسيم العامل مبوجبه إىل
فسطاطني هو يف الحقيقة ظاهرة جديدة ،ومثله جم ُع أمناط مختلفة
ج ًدا من العنف تحت هذه التسمية.
واألدهى أ ّن جرمية العنف املوجه ضد املدنيني واملرافق املدنية والعمومية
بدوافع سياسية وألهداف سياسية (وهو يف هذا املقال تعريفنا الشامل
لإلرهاب والذي يح ّدده ومييزه من ظواهر العنف األخرى يف الوقت
فعل ،ولكن منذ أن أُعلِنت الحرب الكونية عىل اإلرهاب
ذاته) قامئة ً
تضاعفت الظاهرة ومل تنقص ،وانترشت ومل تنحرس .لقد دخلت السياسة
الدولية يف حلقة مفرغة من اإلرهاب ومكافحة اإلرهاب.
ومنذ أن غدت مكافحة اإلرهــاب ،والحرب عىل اإلرهــاب ،عنوانًا
لعقيدة سياسية يف العالقات الخارجية أو تسمي ًة ملبدأ يف السياسة
خصوصا منذ تفجريات
الخارجية لدولة عظمى كالواليات املتحدة،
ً
نيويورك اإلرهابية يف  11سبتمرب  ،2001ما انفكّت الظواهر التي
يطلق عليها اسم "اإلرهاب" تزداد انتشا ًرا ،وترتسخ معها سطوة عقيدة
مكافحة اإلرهاب عىل السياسات الداخلية والخارجية للدول ،بحيث
أحدثت تغيري ٍ
ات جذري ًة يلمسها اإلنسان العادي يف حياته اليومية.
كام تط ّورت تكنولوجيات كاملة لتجيب عن حاجات مكافحة
اإلرهاب والحرب عليه .وأصبحت كل الدول يف العامل أكرث بوليسية
الخاصة أكرث عرض ًة لتدخل مؤسسات
مام كانت عليه ،وحيا ُة الناس
ّ
الدولة وأجهزة األمن ورقابتها ،واملطارات والفنادق والساحات العا ّمة
تبدو مختلف ًة عام كانت عليه قبل عرشين عا ًما .وكذلك الرقابة عىل
اللغة وحرية التعبري ،ما املسموح أن يُقال؟ وما غري املسموح؟ وما
الذي يعترب تحريضً ا عىل اإلرهاب(((؟
"1 "France's Macron says sees no legitimate successor to Syria's Assad,
Reuters, 21/6/2017, accessed on 13/11/2017, at: http://reut.rs/2yWILtX
 2يف كتاب حوارات مفيد صدر عام  2003وصدرت ترجمته العربية عن املركز العريب
لألبحاث ال يفصل جاك دريدا يف هذه القضايا ،ولكني أعترب أن ما قاله "إن االئتالف الغريب
حني يعلن الحرب عىل اإلرهاب ،إمنا يكون قد أعلن الحرب عىل نفسه" ،يشمل هذه القضايا
أيضً ا ،انظر :جيوفانا بورادوري ،الفلسفة يف زمن اإلرهاب :حوارات مع يورغن هابرماس
وجاك دريدا ،ترجمة وتقديم خلدون النبواين (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .235
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هل ميكننا التفكري عقالن ًيا يف ظاهرة بهذا الحجم ،تع َّرضت لهذا القدر
من التسييس ،وتشغل الناس إىل هذه الدرجة؟ وهل ميكننا معالجتها
خارج ردود الفعل االنطباعية املتأثرة باملشهد والصورة واإلثارة ،أو
تلك التحزبية والعصبية التي متيز االنشغال السيايس مبا هو راهن؟

اإلرهاب  Terrorواإلرهاب Terrorism
ليس اللفظ نفسه جدي ًدا وال استخدامه يف السياسة طارئًا مستج ًدا.
فإذا حذفنا الالحقة  ismمن Terrorismوبقينا مع  ،Terrorسنجد
أ ّن هذا اللفظ ( )La terreurقد استخدم يف وصف اليعاقبة الفرنسيني
بأنفسهم للسياسة التي اتبعوها يف قمع من اعتربوهم أعداء الثورة
وعمالء النظام القديم ،حتى ُسميت مرحلتهم "عهد اإلرهاب".
ويف خطاب أمام املؤمتر الوطني الفرنيس املتشكل بعد الثورة
الفرنسية عام  1789بعنوان "مبادئ األخالق السياسية" ،ألقاه
ماكسميليان روبسبري )،Maximilien Robespierre (1794 - 1758
يف  5شباط /فرباير  ،1794قال موض ًحا العالقة بني الفضيلة والعنف
الثوري املو ّجه إىل أعداء الثورة" :إذا كان ربيع الحكومة الشعبية
وقت السالم هو الفضيلة ،فإن ربيع الحكومة الشعبية وقت الثورة
هو يف الوقت نفسه الفضيلة واإلرهاب :الفضيلة التي بغريها يكون
اإلرهاب مميتًا ،واإلرهاب الذي بغريه تكون الفضيلة عاجزة .ليس
اإلرهاب سوى العدالة عاجل ًة صارم ًة حازمةً .ومن ث ّم فهو انبثاق
خاصا بقدر ما هو ناجم عن املبدأ العام
عن الفضيلة؛ إنه ليس مبدأ ً
(((
للدميقراطية مطبقًا عىل أشد احتياجات بالدنا إلحا ًحا" .
كان هدف سياسة العنف الثوري ضد أعداء الثورة وامللكيني هو
حامية الدميقراطية ،مبعنى حكم الشعب املؤلف يف غالبيته من
الفقراء ،وذلك بتكثيف العدالة وفرضها بالفعل .واإلرهاب هنا هو
حرف ًيا متكني الفضيلة ومنحها أدوات ليك تهزم الرذيلة التي مثّلها
النظام القديم ،إنه تخويف بهدف الردع؛ أي تخويف أعداء الثورة،
من الطبقات القدمية وعمالئها ،لردعهم عن اإلقدام عىل محاولة
العودة بفرنسا إىل عهد ما قبل الثورة ،واستعادة امتيازات اإلقطاع
واإلكلريوس ورجاالت الحكم املليك .وقد ألحق هذا العنف الثوري
حني تفاقم من دون ضبط ورقابة واعتبار لحقوق اإلنسان رض ًرا كب ًريا
بالجمهورية؛ إذ ناقض أهداف الثورة وإعالنها األصيل ،ورسعان ما
انقلب إىل داخله بتصفية كل تيار لخصومه داخل معسكر اليعاقبة
نفسه .ومهد الطريق أمام عودة امللكية يف مراحل معروفة ليس
هنا املجال ملناقشتها .ومل تستعد الجمهورية عافيتها إال بعد مرور
مثانية عقود.
3 Slavoj Žižek (ed.). Robespierre, Virtue and Terror (London & New York:
Verso, 2007), p. 115.
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مؤسس املخابرات السوفياتية يف
وقد استَخدم هذا املصطلح نفسه الحقًا ّ
عهد لينني فيلكس دزيرجينسيك )Felix Dzerzhinsky (1926–1877
منظم ،وهذا يجب أن
قائل" :إننا منثل يف أنفسنا إرهابًا
الذي رصح ً
ً
(((
وفصل يف موضع آخر أ ّن اإلرهاب األحمر يشتمل
يقال بوضوح تام" ّ .
عىل "إرهاب واعتقال وإبادة ألعداء الثورة عىل أساس انتامئهم الطبقي
أو أدوارهم ما قبل الثورة"((( .لقد كانت السياسة املعلنة لجهاز األمن
الذي ّأسسه البالشفة بعد الثورة إرهاب أعداء الثورة وكبح جامح الثورة
املضا ّدة ،والحفاظ عىل منجزات الثورة البلشفية.
اإلرهاب يف الحالتني املذكورتني هو لفظ يستخدم مبعناه األصيل
(التخويف والرتويع) للداللة عىل مامرسة داللته هذه من طرف
ثوريني يهدفون إىل ضبط املجتمع وتنظيمه؛ مبوجب تصورهم
األيديولوجي للعدالة ،ولكنه ليس مصطل ًحا أيديولوج ًيا قامئًا بذاته.
وقد اندرجت هذه املامرسة ضمن سياسة دولة رسمية معلنة رصاحةً،
ومن دون نفاق .ونعتقد أ ّن الدول الحديثة جميعها تب ّنت بدرجات
مختلفة سياسة الردع والتخويف باملعنى الحريف للفظ اإلرهاب ض ّد
املعارضني وال سيام من ميكن أن يخططوا لقلب نظام الحكم .وسياسة
اإلرهاب هذه تتفاوت يف النوع والدرجة بني األنظمة الشمولية ودول
الطغيان واالستبداد السلطوية نفسها ،وكذلك فيام بينها وبني الدول
الدميقراطية التي طورت آليات رقابة عىل استخدام الدولة العنف.
ولكن ليس هذا املقصود باالستخدام املعارص ملصطلح Terrorism؛
فإضافة  ismيف آخر الكلمة تح ّول اللفظ إىل تسمية لظاهرة قامئة
بذاتها ،ومن ثم مصطلح يلزمه تعريف ،ومل تعد تكفيه داللة
اللفظ األصلية.
وعمو ًما ،يعود املؤرخون يف محاولتهم تقيص جــذور الظاهرة
املقصودة مبصطلح  Terrorismتحدي ًدا إىل مامرسات الحركات
الثورية االشرتاكية الشعبية والفوضوية يف القرن التاسع عرش ،أولً يف
أشخاصا معينني
روسيا القيرصية ث ّم يف أوروبا ،والتي كانت تستهدف
ً
يف جهاز الدولة(((؛ مثل حالة اغتيال القيرص ألكسندر الثاين بواسطة
قنبلة ألقاها عضو من منظمة "نارودنايا فوليا" الثورية Narodanya
 ،Volyaاملعروفة بالعربية بـــ "إرادة شعب" ،يف  13آذار /مــارس
 ،1881أو مهاجمة أجهزة أمنية ،أو معاقبة قادة رشطة ارتكبوا أعامل
ٍ
سياسات بعينها .فقد ع ّرفت تلك
قتل أو تعذيب ،أو املسؤولني عن
4 J. Michael Waller, "Russia: Death and Resurrection of the KGB," in:
Ilan Berman & J. Michael Waller (eds.), Dismantling Tyranny: Transitioning
Beyond Totalitarian Regimes (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers,
2006), p. 4.
5 George Leggett, The Cheka: Lenin's Political Police (Oxford: Oxford
University Press, 1987), p. 114.
6 Randall David Law, Terrorism: A History (Cambridge, UK: Polity, 2016),
p. 98.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

املنظمة العنف الذي متارسه يف عام  1879عىل أنه" :تدمري موظفي
الحكومة األكرث تسب ًبا باألذى [ ]...والهدف من هذا النشاط هو كرس
هيبة الحكومة ،وتقديم دليل مستمر عىل إمكانية متابعة النضال
ضد الحكومة ،لرفع الروح الثورية لدى الشعب بهذه الطريقة"(((.
يقوم هذا التعريف الدقيق ملامرسة العنف من طرف حركة تعتمده
هي ذاتها وسيل ًة نضالية عىل محورين:
1.1تحديد من يستهدفهم العنف مبوظفي الدولة الذين ارتكبوا
بأنفسهم عنفًا أو أمروا به.
2.2الفائدة التي يجنيها النضال ضد الحكومة عرب تأمني استمراريته
ورفع معنويات الشعب بإظهار أ ّن الحكومة ليست محصنة أو
كلية القدرة.
وقد رأت هذه الحركات أ ّن هذه األعامل عادلة ومحقّة وحتى
مناقبية ،ألنّها تحقّق العدالة مبعاقبة مجرمني ،وتردع ساسة آخرين
من القيام مبثل أعاملهم ،وتوفّر بهذا آالف الضحايا اآلخرين؛ أي إنّه
عنف هدفُه من ُع ٍ
عنف أكرب يسقط فيه ضحايا أكرث .ولذلك فقد
ٌ
حددت الهدف وابتعدت عن قتل األبرياء ،كام أكدت مناقبية من
يقومون بها وفضائلهم لتمييزها من أعامل اإلجرام والتخريب العبثي.
ويف املرحلة ذاتها ،يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن
العرشين ،نشط تيار آخر يف روسيا ورشق أوروبا وجنوبها خاصةً،
متثّل يف الحركات األنارك ّية (الفوضوية) املناهضة ملؤسسات الدولة
الحديثة ،باعتبار هذه املؤسسات أصل الرش االجتامعي والسيايس.
ويهدف هذا التيار يف مامرسته اإلرهاب إىل كشف عجز الدولة ،وذلك
بإحداث حالة من عدم االستقرار.
لقد تراجع هذا النوع من العنف وانحرس بعد الحرب العاملية الثانية،
مع تحول الدول الحديثة جميعها مبعنى ما إىل "دول بوليسية" من
حيث قدرتها عىل ضبط األمن والنظام ،وكذلك مع ازدياد قدرتها عىل
دمج الفئات االجتامعية يف الدولة؛ عرب مستوى املعيشة والخدمات
والعملية الدميقراطية يف حالة الدول الدميقراطية .وأصبح مقصو ًرا
عىل حركات يساريّة متطرفة يف أوروبا كام يف حالة الكتائب الحمراء
اإليطالية ،والجيش األحمر الياباين ،وفصيل الجيش األحمر يف أملانيا
املسمى جامعة "بدر ماينهوف" وجامعة "أكسيون ديركت" يف فرنسا.
وهي الحركات التي واجهتها الدول الغربية املتطورة يف السبعينيات
والثامنينيات بعد انحسار الحراك الشبايب الطاليب يف الستينيات من
القرن املايض ،والذي اعترب ثورة ثقافية أحدثت تغيريات مهمة يف
املجتمعات والدول الغربية املتقدمة.
7 Paragraph 2, section d of the program of the executive committee of the
Russian Narodnaya Volya Party, in The People's Will (1879), Ze'ev Iviansky,
"Individual Terror: Concept and Typology," Journal of Contemporary History,
vol. 12, no.1 (January 1977), p. 46.

تاسارد
اإلرهاب :بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟

لكن قبل ذلك حصل تطور مهم جديد يف التاريخ العاملي وهو
نشوء حركات التحرر ضد االستعامر .لقد انتقلت تسمية اإلرهاب
عمو ًما إىل حركات املقاومة ضد االحتالل التي قامت بعمليات
مسلّحة ضد الجيوش االستعامرية أو املستوطنني ومرافقهم
املدنية أو العسكرية يف آسيا وأفريقيا .فجرت مطابقة مقصودة
بني اإلرهاب وحركات التح ّرر واملقاومة ض ّد االحتالل األورويب ،ويف
املقابل فإن األوروبيني أنفسهم مل يُس ّموا حركات املقاومة األوروبية
(وال سيام الفرنسية والرصبية وغريها) ضد االحتالل النازي خالل
الحرب العاملية الثانية إرهابًا.
ومن ناحية أخــرىُ ،و ِجــد دامئًــا تيا ٌر دميقراطي واسع يف الغرب،
مناهض لالستعامر ،يسمي حركات التحرر الوطني يف آسيا وأفريقيا
باس ِمها ،أي حركات تح ّرر وحركات مقاومة ،سواء انتقد بعض األعامل
التي قامت بها ضد املدنيني األبرياء أو مل ينتقدها .كام أن أوساطًا
راديكالية يف هذا التيار نظرت إىل الرصاع مع الواقعني تحت االحتالل
بوصفه حالة حرب يسقط فيها مدنيون ،ألن ضحايا االستعامر هم
أيضً ا مدنيون أبرياء.
ومث ّة استثناءات اعتُربت فيها حركات استيطانية استعامرية حركات
إرهابية ،وسميت كذلك من طرف املستع ِمرين أنفسهم ،وأبرزها
حركات اإليتسل والليحي الصهيونية يف فلسطني ،التي اعتربها
اإلنكليز إرهابية .وهي التي بدأت أ ّول عمليات التفجري ض ّد املدنيني
كام يف تفجريات األسواق يف القدس يف متوز /يوليو  ،1938وتفجري
فندق امللك داوود يف القدس يف  2متوز /يوليو  .1946كام شملت
عمليات الحركات الصهيونية املتطرفة ضد اإلنكليز اغتيال اللورد
موين  The Lord Moyne Walter Edward Guinnessيف القاهرة
يف  6ترشين الثاين /نوفمرب  ،1944واغتيالهم الكونت فولك برنادوت
 Count Folke Bernadotteيف فلسطني يف  6أيلول /سبتمرب .1948
وقتلت العصابات الصهيونية رهائن بريطانيني يف ناتانيا وف ّجرت
سيارة مفخخة يف بلدة رصفند يف  5شباط /فرباير  1946وقامت
بعملية تفجري للسفارة الربيطانية يف روما يف  31ترشين األول /أكتوبر
 1946بحقائب مفخخة .لقد استخدمت هذه األساليب قبل أن
يفطن إليها الفلسطينيون .وقد أصبح عد ٌد من قادة هذه الحركات
املتطرفة رؤساء وزراء ،مثل مناحيم بيغن وإسحق شامري ،ونواب
برملان كام هو الشأن يف حالة جئوال كوهني.
ُس ِّميت هذه العمليات إرهابًا من طرف املستع ِمرين أنفسهم،
فقد كان عنفها خار ًجا عن سيطرة الجهاز االستعامري .أ ّما إرهاب
الربيطانيني للسكان اآلمنني ،أو ما قامت به منظامت التيار الرئيس يف
الصهيونية ،مثل الهاغانا ،من طرد للسكان بعد ارتكاب مذابح ،فلم
يس َّميا إرهابًا ،إذا ُع ّدا غال ًبا عنفًا مرشو ًعا لفرض النظام ،أو مرب ًرا يف
إطار أعامل قتالية ،أو ردة فعل عىل عنف الواقعني تحت االحتالل.

11
تعريف اإلرهاب:
الضحايا هم المدنيون أم الفاعلون؟
استخدم سانت أوغسطني (يف بداية القرن الخامس امليالدي؛ تحدي ًدا
يف عام  426ميالدي) مثالً تصويريًا عن حوار مفرتض دار بني اإلسكندر
األكرب وقرصانٍ َأسته قواته ،وذلك يف الفصل الرابع من الكتاب الرابع
من مؤلفه الكبري مدينة الله ،وعنوانه الدال" :املاملك من دون عدالة
تشبه عصابات اللصوص" .ويؤكد فيه أ ّن تسمية الكيانات "ماملك"
ال تعني أنها ال تقوم بالسطو املسلح مدفوعة بالجشع الذي يجمعها
بالعصابات ،وأ ّن العدالة هي التي متيزها من عصابات اللصوص.
ونضيف أنه يف غياب العدالة يصبح ما مييزها من العصابات استثناؤها
من الحكم األخالقي .إنها متنح حصانة من الحكم األخالقي ،كام أنها
ال تخضع لسيادة القانون الذي تطبقه .فاملاملك تقتل وتسطو عىل
أموال اآلخرين ،ولكنها ال تعترب عصابات لصوص ألنها ماملك ،وهذا
اللقب مينحها حصانة ال ميتلكها املجرمون .وبعد تأسيس أوغسطني
لهذا التشبيه ،يضع الحوار التايل بني القرصان واإلسكندر:
"يقول اإلسكندر :ماذا تقصد بالسطو يف عرض البحر؟ وكيف تجرؤ عىل ذلك؟
فيجيبه القرصان :أنا أفعل ما تفعله أنت حني تسطو عىل العامل كلّه،
لصا ،أما أنت
ولكن ّ
ألن أقوم بذلك مستخد ًما سفينة صغرية أس ّمى ً
(((
فألنّك تفعل ذلك بأسطول كبري تسمى إمرباطو ًرا" .
إن ما مييز مامرسات الدولة بحسب أوغسطني هو ليس أخالقيتها
مقارن ًة بعصابات املجرمني ،بل إنها توضع فوق القانون .هذا التشبيه
ميلء باملعاين ،ويفرس تربئة الدول من جرمية اإلرهــاب (لو كان
تعريف اإلرهاب قامئًا عىل استهداف املدنيني واملرافق العمومية
لغايات وأغراض سياسية) أيضً ا ألنّها دول.
تاريخيًا ،احتُفظ بوسم اإلرهاب يف وصف استخدام العنف خارج
سياق املؤسسة الحاكمة ،أو من دون إذنها .ففي بدايات القرن
املايض ،أثارت حادثة اغتيال امللك اليوغساليف ألكسندر األول
ومقتل وزير خارجية فرنسا لويس بارتو  ،Louis Barthouأثناء
زيارة رسمية كان يقوم بها األول يف مرسيليا بفرنسا عام  1934من
طرف انفصاليني كرواتيني ويوغسالفيني ،ردود فعل عنيفة يف أوروبا،
وقدمت الحكومة اليوغسالفية احتجا ًجا لعصبة األمم مطالب ًة
بإجراء تحقيق عاجل ،كام تقدمت الحكومة الفرنسية إىل العصبة
 8استخدم نعوم تشومسيك  Noam Chomskyهذا الحوار يف وصف الفرق بني اإلرهاب
ومامرسات الواليات املتحدة يف عنوان كتابه قراصنة وأباطرة .Pirates and Emperors
واقتبسه كثريون من دون العودة إىل األصل مع أنه يصعب فهم هذه العبارة من دون
األصل ،انظر:
& Saint Augustine, The City of God: Against the Pagans, R. W. Dyson (ed.
trans.), 9th ed. (Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2013), Book
IV, pp. 147 - 148.
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مبذكرة حول اتفاقية دولية ملكافحة الجرائم التي ترتكب بهدف
تحقيق أغراض سياسية ،أو لإلرهاب .وعىل إثر ذلكُ ،عقد مؤمتر
دويل يف جنيف عام  1937توصل فيه املشاركون إىل صياغة اتفاقية
دولية ملنع اإلرهاب الدويل ،إذ ع ّرفت اإلرهاب عىل أنه" :جميع
األفعال اإلجرامية املوجهة ضد الدولة ،ويُقصد منها أو يُراد بها
خلق حالة من الرعب يف أذهان أشخاص معينني ،أو مجموعة من
األشخاص أو عموم الناس"(((  .كانت هذه أول محاولة يف تعريف
اإلرهاب مبوجب الفاعل ،أي بكون الفاعل غري رسمي ،وبأنه يرتكب
عنفًا سياسيًا خارج احتكار الدولة للعنف .وتنبع سياسيته من أنه
عنف موجه ضد الدولة ،أما وصفه باإلرهاب فمربر بداللة اللفظ،
إذ إ ّن وسيلته يف تحقيق أهدافه ضد الدولة هي خلق حالة من
الرعب عند الناس.

وما زال كثري من تعريفات اإلرهاب "األكادميية" تبدأ بوصفه عنفًا
مثل
سياس ًيا غري منظمٍ بقانون .ف ُيع ّرف بروس هوفامن( ((1اإلرهاب ً
عىل أنه" :سيايس ال محالة يف أهدافه ودوافعه [ ]...تقوم به منظمة
ذات سلسلة قيادة محددة أو هيكلية خاليا تآمرية (وال يرتدي
أعضاؤها أي زي رسمي أو شارة محددة) ،وت ُنفذ أعاملها جامعة دون
الوطنية أو كيان غري حكومي"( .((1ال مييز الباحث يف تعريفه هذا
بيان العنف ضد االحتالل ،والعنف غري الرشعي داخل دولة ،كام أنه
ال يعترب عمل األفراد السيايس العنيف ضد املدنيني إرهابًا .فاإلرهاب
عنده يساوي املنظامت اإلرهابية.
ويف ستينيات القرن املايض وسبعينياته استُخدم مصطلح "اإلرهاب"
يف وصف أعامل عنف سيايس غري منظّم بقانون ،أي خارج إطار
9 Michael A. Newton, "Terrorist Crimes and Aut Dedere Aut Judicare
Obligation," in: Larissa van den Herik & Nico Schrijver, (eds.) Counterterrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order: Meeting the
Challenges (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), p. 74; League of
Nations, Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism (Geneva:
16 November 1937), Article 1, Paragraph 2, p. 6, accessed on 1/11/2017, at:
http://bit.ly/2mdF3Gg
 10أستاذ يف كلية إدموند أ .والش  Edmund A. Walshللشؤون الخارجية يف جامعة
جورجتاون األمريكية ،حيث يدير "مركز الدراسات األمنية" و"برنامج الدراسات األمنية" يف
الجامعة ،وأحد "خرباء" معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن.
11 Bruce Hoffman, Inside Terrorism, 2nded. (New York: Columbia
University Press, 2006), p. 43.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

مؤسسات الدولة ،تقوم به حركات يسارية متطرفة أو ميينية متطرفة،
أو حركات انفصالية مثل الباسك والجيش الجمهوري يف إيرلندا
الشاملية ،أو مؤخ ًرا يف حالة الحركات الدينية .ففي عــام ،1976
ع ّرف مكتب التحقيقات الفيدرايل األمرييك  FBIاإلرهاب عىل أنه
"االستخدام غري القانوين للقوة أو العنف ض ّد أشخاص أو ممتلكات
لغرض ترهيب أو إرغام الحكومة أو الشعب أو أي رشيحة أخرى
للدفع بأهداف سياسية أو اجتامعية وتعزيزها"( .((1وهو التعريف
ذاته الذي تبنته وكالة حلف شامل األطليس  NATOيف عام 2003
مع إضافة التهديد بالعنف ،وليس العنف فقط ،وكذلك إضافة
األهداف "الدينية أو األيديولوجية" إىل األهداف السياسية ،بدلً من
"االجتامعية"(.((1
يف الواليات املتحدة التي ظلّت بعيدة عن حركتَي اليمني واليسار
األوروبيتني ،نشأت حركات عنرصية ودينية متطرفة قامت بأعامل
عنف مدفوعة سياس ًّيا ،مثل تفجري أوكالهوما بتاريخ  19نيسان/
أبريل 1995؛ حيث قام تيمويث ماكفي Timothy McVeigh
الجندي السابق يف الجيش األمــريك وعضو يف مليشيات ميينية
متشددة مبساعدة من تريي نيكولز  Terry Nicholsبتفجري كبري
يف مركز مدينة أوكالهوما يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأسفر
شخصا وتهديم العرشات من
االنفجار عن مقتل أكرث من 160
ً
املباين( ،((1باستثناء  -رمبا  -حالة حركة تحرير بورتوريكو التي قامت
ببعض أعامل التفجري يف محالت تجارية يف نيويورك وغريها ،وذلك
يف النصف الثاين من سبعينيات القرن املايض حتى عام .((1(1980
ويف أوروبا ،شهدت العاصمة الرنويجية عام  2011هجامت إرهابية
نفذها الرنويجي أندرس بهرينغ بريفيك Anders Behring Breivik
الذي ينتمي إىل تيار قومي مييني متطرف يكره اإلسالم .وأودت هذه
فضل عن عرشات الجرحى( .((1ومل
شخصا ً
الهجامت بحياة أكرث من ً 90
ترتدد السلطات يف الرنويج والواليات املتحدة يف اعتبار هذه عمليات
إرهابية ،بغض النظر عن هوية مرتكبها؛ فهي عمليات عنف قام بها
فاعل غري رسمي بدافع أيديولوجي أو سيايس.
12 FBI. LEAA, National Advisory Committee on Criminal Justice
Standards and Goals, Disorders and Terrorism: Report of the Task on
Disorders and Terrorism (Washington, DC: Department of Justice, 1976); M.
Wilson & J. Lynxwiler, Abortion Clinic Violence as Terrorism (Birmingham:
University of Alabama at Birmingham, 1988), pp. 264–265.
13 NATO Standardization Agency, NATO Glossary of Terms and
Definitions (English and French), AAP-6 (Brussels: NATO, 2004).
" 14ماكفي :تفجري أوكالهوما رد عىل الغطرسة األمريكية" ،الجزيرة نت،2001/5/6 ،
شوهد يف  ،2017/11/2يفhttp://bit.ly/2z8ZabB :
15 Bryan Burrough, "The Bombings of America That We Forgot," Time,
20/9/2016, accessed on 2/11/2017, at: http://ti.me/2A8vw65
" 16أوسلو :منفذ الهجومني نرويجي متطرف" ،الجزيرة نت ،2011/7/23 ،شوهد يف
 ،2017/11/2يفhttp://bit.ly/2zpyfek :

تاسارد
اإلرهاب :بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟

ولكن يتواصل يف اإلعالم والفضاء العمومي نقاش مهم وجوهري؛
فهل املقصود باإلرهاب تلك العمليات العنيفة ضد املدنيني واملرافق
املدنية ألهداف سياسية؟ أم أيضً ا تلك العمليات التي تستهدف أجهزة
األمن والرشطة والجيش؟ وهذا التمييز يتعلق بهويّة الضح ّية .فهل
يفرتض أن تكون الضحية مؤلفة من املدنيني ليعترب العمل العنيف
إرهاب ًيا؟ أم يشمل ذلك الجيش ورجال األمن والرشطة؟ تعترب الدول
عمليات العنف ضد أجهزة األمن والجيش إرهابًا ،بل هذا أصل أول
تعريفاتها الرسمية لإلرهاب كام بي ّنا باعتباره عنفًا موج ًها ضد الدولة.
ولكن يف هذه الحالة تصبح حركات التحرر كلها إرهابية ،وكذلك
الحركات السياسية التي تقاوم عنف الديكتاتورية بالعنف املوجه
ضد الجيش وأجهزة األمن ،وذلك بعد أن انس ّدت يف وجهها سبل
التغيري األخــرى .وهكذا يختلط العنف العشوايئ ضد املدنيني
بالعمليات القتالية املنظمة املوجهة ضد جهاز دولة محتل أو قمعي
يقوم بنفسه بعمليات عنف .الفرق السيايس واضح للعيان ،وكذلك
الهدف األيديولوجي من طمسه .والحقيقة أ ّن مثة فرقًا مبدئيًا قيميًا
بني العنف املوجه ضد الجيش وأجهزة األمن من جهة ،وذلك الذي
يستهدف املدنيني .وال نقصد الفرق بني حياة وأخرى ،وإنسان وآخر،
فلحياة البرش القيمة ذاتها ،بل نقصد الفرق بني استهداف إنسان
مدين مصادف ًة واستهداف إنسان آخر بسبب الوظيفة التي يقوم بها
ومتثيله لجهاز الدولة القمعي ،ما ميكن فهمه كعمل دفاعي يف حاالت
عنف االحتالل وعنف الطغيان .هذا إضاف ًة إىل أ ّن الجندي أو رجل
األمن هو مقاتل ،ومن ثم فهو مع ّرض لألذى يف حاالت الرصاع .وال
شك يف أ ّن قتل رجال األمن يعترب جرمية يف حاالت كثرية ليس القتل
فيها مرب ًرا؛ ولكننا نتحدث هنا عن اإلرهاب بهدف تحديده ،وليس
عن مدى فداحة الجرمية ،وال عن القتل عمو ًما.
وكام بي ّنا ،يدور نقاش حول تعريف آخر لإلرهاب يعتمد عىل
هويّة الفاعل ،فيعترب العنف ضد املدنيني وغري املدنيني ألهداف
تنظيم
سياسية إرهابًا إذا كان مرتكبُه فر ًدا أو مجموعة أفراد ،أو
ً
من خارج مؤسسات الدولة .أ ّما إذا قامت أجهزة األمن أو الجيش
بأعامل عنف وقتل ضد املدنيني بهدف الرتويع لغايات سياسية ،فال
موقف أكرث نقدية أعامل
يعترب هذا الفعل إرهابًا .يف حني يشمل
ٌ
أجهزة الدولة واألمن يف تعريف اإلرهاب ،ال س ّيام إذا كان استهدافها
املدنيني مقصو ًدا.
فمثل يحرص بريان كروزييه( )2012-1918( ((1اإلرهاب يف املتمردين
ً
عىل الدولة ،ويضيف إليه التهديد باستخدام العنف ،إذ يُع ّرفه بأنه
"العنف ،أو التهديد باستخدام العنف ،ألغراض سياسية ،الذي ميارسه
 17بريان كروزييه مؤسس معهد دراسات الرصاع The Institute for the Study of
 Conflict, ISCيف لندن عام  1970والذي ترأسه خالل عقد السبعينيات ،واملدعوم من طرف
أجهزة املخابرات األمريكية والربيطانية.
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املتمردون أو خصومهم كسالح .ويف الحالة الثانية [أي عنف خصوم
املتمردين عىل الدولة] ،يصبح ذلك الفعل مكافحة اإلرهــاب"(.((1
وع ّرفت وزارة الخارجية األمريكية يف عام  1999اإلرهاب عىل أنه
"عنف ُمتعمد بدوافع سياسية ضد أهداف غري مقاتلة من طرف
املجموعات دون الوطنية أو عمالء رسيــن"( .((1وعـ ّرف االتحاد
األورويب اإلرهاب يف عام  2001عىل أنه "الجرائم التي يرتكبها فرد أو
جامعة عم ًدا ضد دولة أو أكرث ،أو ضد مؤسساتها أو شعبها ،بهدف
التخويف أو بهدف تغيري ج ّدي للنظام السيايس أو االقتصادي أو
االجتامعي لبلد ما أو تدمريه"(.((2
تنطلق التعريفات الرسمية املعارصة التي تقدمها القوانني واملواثيق،
إذًا ،من هوية الفاعل وليس من هوية الضحية؛ أي إنّ املهم أنّ من
يقوم بالقتل مدين وليس أن الضحية هو مدين ،وهذا عكس ما يُظَ ُّن
عاد ًة ألول وهلة حني نسمع مصطلح "اإلرهاب" ،وعكس املنطق
أيضً ا .فاإلرهاب بالنسبة إىل هذه التعريفات عنف خارج القانون،
تقوم به جامعات أو أفراد من خارج الدولة ،سواء أكان موج ًها ضد
مدنيني أم عسكريني.
ومثة متييز آخر يتعلق بوجود نية مبيتة أو قصد؛ أي إرادة االستهداف
الواعية .فغال ًبا ما تقوم الدولة برشح الفرق األخالقي املهم بينها وبني
املنظامت اإلرهابية يف أنه يف حالة سقوط مدنيني ضحايا ملامرساتها
القتالية ال يكون ذلك عن قصد ،بل عن طريق الخطأ .فإذا مل تكن
تلك النتيجة التي توصف عاد ًة بـ "املأساوية" مقصودة ،بل كان
مثل ،أو أرضا ًرا جانبية كام
سقو ُط املدنيني أث ًرا جانبيًا لعمليات قصف ً
تسمى باللغة العسكرية األمريكية  ،Collateral Damageفال يُعترب
قابل للمقارنة بأفعال املنظامت
ذلك من املنظور الرسمي للدولة ً
اإلرهابية التي تستهدف املدنيني واملرافق املدنية .هذا مع أن هذه
الدول تعترب العمليات ضد قواتها إرهابًا أيضً ا.
وغالبًا ما تكون هذه مسألة اصطالحية ،فكون فعلٍ ما ال يعترب إرهابًا،
أو ال يصطلح عليه باعتباره إرهابًا ،ال يعني أنه ليس جرمية ،وال
أي قانون جنايئ .ففي القوانني
يُعفي أصحابه من املسؤولية كام يف ّ
الجنائية إذا قام شخص بعملٍ نجم عنه إرضار بآخرين ،أجسادهم
وممتلكاتهم ،فإ ّن عدم القصد ال يُعفي من املسؤولية ،وال س ّيام إذا
احتامل أن يترضر
ً
كان السبب هو اإلهامل وكان الفاعل يدري أ ّن مثة
أناس أو يُقتلوا نتيجة لفعله ،فاإلهامل هنا يصبح إجراميًا .وإذا كان
18 Brian Crozier, The Rebels: A Study of Post-war Insurrections (London:
Chatto & Windus, 1960), pp. 159–160, 173.
19 22 United States Code, Section 2656 (d), US Department of State,
Patterns of Global Terrorism 1999 (Washington, DC: Department of State,
2000), p. viii.
20 Commission of the European Communities, Council Framework
Decision on Combating Terrorism (Brussels: 2001), p. 7.
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هذا يصح بشأن حادث سيارة سقط فيه ضحايا أبرياء نتيجة لقيادة
مخمو ٍر سيارته ،فإ ّن هذا بالتأكيد ينطبق عىل طيا ٍر ألقى قنابل عىل
منطقة مأهولة بهدف قتل أفرا ٍد بعينهم وليس قتل املدنيني القاطنني
يف هذه املنطقة املأهولة ،مع إدراكه ،هو ومن أعطاه األمر بالقصف،
أ ّن عد ًدا كب ًريا من الضحايا املدنيني (األبرياء حتى من جهة نظره)
سيسقط نتيجة لفعله هذا ،وذلك لسبب بسيط متمثل بأن املناطق
املأهولة يقطنها مدنيون ،ويفرتض أنه يعرف ذلك .وما دام يعي
ويدرك ما يفعل ،فهذه جرمية ،بل هي جرمية حرب ،سواء ُس ِّم َيت
إهامل ،بل استهداف.
ً
إرهابًا أم مل ت ُس َّم كذلك .وهذا يف الحقيقة ليس
فاالستهداف يف القانون الجنايئ يكتفي بوعي الفاعل بطبيعة هدفه.
وليس بالرضورة أن يكون هذا دافعه .وال يجوز الخلط بني الدافع
للقتل (الذي يعترب توافره من األدلة يف القانون الجنايئ) ،واالستهداف.
فالتسبب يف املوت عن وعي بالفعل وهدفه هو جرمية قتل.
مثل هذا يجري يف الحروب عمو ًما .وقد عرفت الحرب العاملية
ٍ
حاالت من القصف املقصود للمدن من جانب األطراف كافة
الثانية
بلغت ذروتها مع القصف غري املربر عسكريًا (بل سياسيًا وألهداف
سياسية) لهريوشيام ونكازايك بالقنبلتني النوويتني ،ومل تكن الواليات
تخل اعتباراتها من
املتحدة انتقائية يف قصف فيتنام وكمبوديا ،ومل ُ
هدف ترويع املدنيني أو معاقبتهم جامعيًا للضغط عىل قيادتهم أو
منعهم من إيواء مقاتيل الفيتكونغ .وينطبق ذلك عىل قصف إرسائيل
مرافق مدنية يف مرص أثناء حرب االستنزاف ،وكذلك يف حروبها عىل
لبنان وغزة ،وعىل القصف املتبادل اإليراين  -العراقي إبان الحرب
بني البلدين ،والقصف الذي يقوم به التحالف العريب لليمن منذ عام
 .2015ومثة أمثلة عديدة أخرى يصعب تعدادها يف هذا املقال.
كام قامت الدول بعمليات أمنية ذات طابع إرهايب محض ،باملعنى
الضيق الذي يقرص عاد ًة عىل التنظيامت غري الحكومية ،وأقصد
استخدام أجهزة األمن أساليب االغتيال ضد املعارضني وحتى قتل
املدنيني لخلق الفوىض .وكث ًريا ما استخدمت أجهزة األمن منظامت
إرهابية لتحقيق أغراضها ،كام يف حالة استخدام األنظمة الحاكمة
يف العراق وسورية وليبيا "تنظيم أبو نضال" املعروف بـ "حركة فتح
 املجلس الثوري" يف سبعينيات القرن املايض ومثانينياته .وقد قامتالواليات املتحدة واالتحاد السوفيايت بعمليات تخريب واغتياالت
متبادلة ضد حلفاء كليهام خالل الحرب الباردة.
وكانت إرسائيل أول من استخدم أسلوب خطف الطائرات وإسقاطها،
مع أن هذا األسلوب ُعرف عن بعض املنظامت الفلسطينية الحقًا؛
"ففي كانون األول /ديسمرب  1954اعرتض رسب من الطائرات
اإلرسائيلية طائرة مدنية سورية ،وأجربها عىل الهبوط يف مطار اللد ،يف
محاولة للضغط عىل الحكومة السورية ،لتسليمها جنو ًدا محتجزين
لديها .وأسقط سالح الجو اإلرسائييل طائرة مدنية ليبية فوق سيناء

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

يف  1973/2/21راح ضحيتها  104أشخاص ،بينهم وزير خارجية ليبيا،
صالح مسعود أبو يصري [ ]...واختطفت إرسائيل يف 1973/8/10
طائرة مدنية لبنانية ،العتقادها أن جورج حبش عىل متنها" .وكان
اإلرسائيليون أول َمن استعمل الرسائل امللغومة ضد أعدائهم؛ "ففي
 1947/9/3وجهوا رسائل ملغومة إىل بعض الربيطانيني يف لندن
انفجرت بهم وأدت أغراضها متا ًما .وبني ترشين الثاين /نوفمرب 1962
وآذار /مارس  1963وجهوا رسائل ملغومة إىل العلامء األملان يف مرص،
انفجرت اثنتان منها ،فقتلت ستة علامء مرصيني ،ومل يُصب األملان
بأذى .وتك ّرر هذا األسلوب كث ًريا ،فيام بعد ،فانفجرت رسالة ملغومة
بني يدي رئيس مركز األبحاث الفلسطينية ،الدكتور أنيس صايغ ،يف
 1972/7/19برتت له إصبعني ،وذهبت ببعض سمعه وأفقدته بعض
برصه ،ثم انفجرت رسالة أخرى بني يدي القيادي يف الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني ،بسام أبو رشيف ،يف  1972/9/25أصابته بجروح
يف وجهه ويديه" .واغتالوا غسان كنفاين الكاتب والقيادي يف الجبهة
الشعبية يف  8متوز /يوليو  1972يف الحازمية يف لبنان ،والكاتب ماجد
أبو رشار يف  9ترشين األول /أكتوبر  1981يف روما( .((2وقد حاولنا
إيراد أمثلة تفصيلية عن األنشطة اإلرهابية التي نفذتها إرسائيل
الدولة بعد قيامها ،وذلك عن قصد ألنها من أكرث دول العامل استخدا ًما
لدمغ خصومها باإلرهاب ولتقسيم العامل بني إرهابيني ومكافحني
لإلرهاب ليك تتبوأ عضوية رشف يف نادي مكافحي اإلرهاب الذي
يضمها مع دول كثرية أخرى ،ما كانت لتجتمع معها لو قُسم العامل
بني قوى مؤيدة لالحتالل وأخرى معارضة له.
لكن اإلشكالية األبرز لقمع الدول ضد املدنيني وفرض العقوبات
الجامعية هي إشكالية أخالقية متعلقة بإلحاق الرضر باألبرياء لذنب
مل يقرتفوه ،وألنه من املفرتض أن تكون حاميتهم وضامن أمنهم من
أهم وظائف الدولة إذا كانت دولتهم ،أما إذا كانت دولة معادية
فيفرتض أن تخوض حربها ضد دولة أو تنظيم وليس ضد األبرياء.
وأخ ًريا مثة عالقة بني عمليات الجيوش واألجهزة األمنية ،ضد املدنيني،
وظاهرة اإلرهاب بتعريف الدول نفسها لإلرهاب .فكيف ذلك؟
عندما يقوم نظام استبداد أو سلطة احتالل بعمليات متشيط
للتجمعات السكانية واعتقاالت عشوائية وفرض عقوبات جامعية،
فضل عن عمليات قصف من الجو ،وكل هذا ملنع اإلرهاب ،وذلك
ً
يف غياب قوانني تحمي املدنيني وتحاسب األجهزة ،أي من دون أن
يتمكن الضحايا من التظلّم قضائيًا ،أو الرد سياسيًا عىل هذا اإلذالل
والعنف ،فإن بعض هؤالء الضحايا يتكيّف مع هذا الواقع ،وبعضهم
يبحث عن تعبريات سياسية لالحتجاج ،ويقبل حتى بتضحيات ودفع
 21صقر أبو فخر" ،يف ما يتعدى التعريف القانوين لإلرهاب :العنف وإرسائيل
والــكــولــونــيــالــيــة" ،الــعــريب الــجــديــد ،2017/11/6 ،شــوهــد يف  ،2017/11/7يف:
http://bit.ly/2miM5d0

تاسارد
اإلرهاب :بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟

مثن باهظ إذا كانت الدولة متنع هذه التعبريات ،وبعضهم اآلخر
ينتظم يف عمل منظمٍ رسي حزيب له أهداف سياسية وقواعد تنظم
مثل عدم املس
العمل السيايس السلمي أو العنيف ،من ضمنها ً
يعب عن غضبه واحتقانه
باملدنيني ،كام سيكون هناك بالتأكيد من ّ
فن ًّيا وأدب ًّيا.
ولكن التجربة تثبت أنه توجد دامئًا أقلية مهام كانت صغرية من
الضحايا وأبنائهم تر ّد عىل العنف الجسدي والنفيس ،وال سيام اإلذالل،
بالعنف املنظم أو الفردي .وهذا يعني أ ّن عنف الدولة املوجه ض ّد
توسع نطاق
املدنيني ،سواء أس ّمي إرهابًا أم مل يُس ّم كذلك ،يؤدي إىل ّ
اإلرهاب .وهذا من أهم نقاط ضعف ما يسمى مكافحة اإلرهاب؛
فمكافحة اإلرهاب تتضمن دامئًا إرهابًا مبعنى  Terrorولكنها تنتج
إرها ًبا مبعنى .Terrorism

حول ما يسمى اإلرهاب اإلسالمي
مؤخ ًرا؛ منذ مثانينيات القرن املايض وتسعينياته ،نشأ مصطلح
"اإلرهاب اإلسالمي" مرتبطًا بحركات إسالمية قامت بعمليات عنيفة
ضد أجهزة الدولة ورجاالتها وضد الس ّياح األجانب واملرافق السياحية
وخصوصا ما
يف مرص ،وراج تحدي ًدا بعد عمليات تنظيم القاعدة،
ً
تع ّرضت له مدينة نيويورك من هجامت إرهابيّة عام  2001نسبت
إىل تنظيم القاعدة (تب ّناها هذا التنظيم) واعتُربت أنها نفّذت بدافعٍ
ديني .وأصبح املصطلح متداولً إىل درجة أ ّن البعض حني ينطق كلمة
"إرهاب" أصبح يعني بها إرهابًا إسالم ًيا .وقد عززت هذا االنطباع
وحشية عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية (داعــش) ،ونزوع هذا
التنظيم إىل التباهي بها؛ بإخراجها "فن ًيا" ،ونرشها استعراض ًيا للرأي
العام ،وكأنها هويته التي يفتخر بها.
وخالفًا للرائج عند االنفعال والغضب ،املحق غال ًبا ،اللذَين قد
يستدعيهام نفاق أوساط يف السياسة واإلعــام الغريب ،ال يُسمى
اإلرهاب إسالميًا لكون مرتكبيه مسلمني فقط ،بل ألنهم يعلنون
أنهم مدفوعون بدوافع دينية إسالمية .وحني يعلن إرهابيون يف
الغرب أ ّن دوافعهم الرتكاب أفعالهم ضد املدنيني دينية مسيحية،
فإنه يسمى "إرهابًا مسيح ًيا" ،وقد ُس ّمي التنظيم اإلرهايب الذي قام
بأعامل تفجري ضد رؤساء البلديات يف الضفة الغربية ،وخطّط لتفجري
املسجد األقىص "التنظيم اإلرهايب اليهودي" يف اإلعالم اإلرسائييل
نفسه .لكن املشكلة أ ّن البحث يف هذا املوضوع غالبًا ما يتجاوز
َ
االنشغال بالظرف التاريخي الذي نشأ فيه إرهابيون مسلمون أو
(مثل التطرف القومي والديني يف املجتمع املحتل
مسيحيون أو يهود ً
يف مقابل ظروف الواقع تحت االحتالل) إىل البحث عن عالق ٍة
جوهرية بني اإلسالم واإلرهاب؛ فمثلام نشأت تكنولوجيات مكافحة
اإلرهاب والصناعة الكبرية القامئة عليها والتي يبلغ حجمها مليارات
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الــدوالرات بالتأكيد ،قامت صناعة موازية هي صناعة مكافحة
يؤسس عالقة بني اإلسالم نفسه
التطرف اإلسالمي .ومنها ما يحاول أن ّ
والعنف أو استهداف املدنيني.
ليس املجال متا ًحا هنا يك نستعرض مسألة العنف الديني عرب التاريخ،
وال متس ًعا للتطرق إىل التربيرات الدينية للعنف املو ّجه ض ّد الهرطقة
ٍ
بنصوص دينية ومبباركة
والزندقة يف الحضارات والديانات املختلفة
مقابل لهذه النزعات
ً
املؤسسة الدينية .وسوف نجد دامئًا يف كل دينٍ
يدعو لنبذ العنف أو التسامح أو التعايش وغريها .ونحن ال نرى
فائدة ترجى من البحث عن جذور اإلرهاب يف النصوص؛ فهذه كانت
موجودة منذ أكرث من ألف عام يؤمن بها مئات املاليني ،يف حني أ ّن
اإلرهاب املقصود ظاهرة محددة يف الزمان واملكان واألشخاص .ولو
أجري بحثٌ مقارن بني النصوص الدينية اإلسالمية واليهودية لناحية
العنف والدموية لكانت النتائج مفاجئة للبعض.
وال ت َخلُو مساعي ربط جوهر اإلسالم باإلرهاب من دوافع ثقافية
عنرصية مناهضة لإلسالم و"إسالموفوبيا" ،ولكن مث ّة أيضً ا دوافع
براغامتية متعلقة باملصالح السياسية .فث ّمة قوى سياسية ميينية
مختلفة ومحافظة تحثّ عىل ذلك يف الغرب أل ّن التعميامت دامئًا أسهل
تروي ًجا ،وعا ّمة الناس يجب ألّ ت ُشغَل بالتفاصيل الدقيقة والتمييزات
بني تيار ٍ
ات مختلفة ،والتعميم عىل اإلسالم واملسلمني أسهل تسويقًا
يف أي حملة انتخابية ،كام أ ّن املعادين للمهاجرين ولوجود مسلمني
بني ظهرانيهم ،معنيون بنرش هذه الصورة عن اإلسالم.
وأخ ًريا ،وليس آخ ًرا ،تدفع إرسائيل والحركات الصهيونية ولوبياتها
يف الجامعات ومراكز البحوث بهذا االتجاه "ليك يتف ّهم العامل وضع
داعم لسياساتها بصورة
إرسائيل" دامئًا ،بحيث يكون الرأي العام ً
عامة ومسبقة .فبموجب هذا املنطق ال تواجه إرسائيل هذه الحركة
أو تلك التي تعرفها إرهابية ،بل تجد نفسها يف مواجهة اإلرهاب
بغض النظر أكانوا محبي
اإلسالمي ،أي إرهاب املسلمني جمي ًعا ّ
سالم أم مشعيل حروب .فهي تعيش وسط بحر من املسلمني الذين
يرتبط دينهم باإلرهاب ،وهذا يعني وفقًا لهذا التنظري ،بح ًرا من
اإلرهابيني املحتملني.
إ ّن من انخرط يف عمليات إرهابية يف باريس أو لندن أو الواليات
املتحدة من بني املسلمني املقيمني هناك هم قلّة قليلة ج ًدا ،أفراد
ال يرقون إىل تشكيل أي نسبة ،وال حتى كسور يف املئة من املسلمني
املقيمني يف هذه الدولة؛ فغالبية املسلمني مثل غالبية املسيحيني
والعلامنيني والسكان عمو ًما ،منشغلون بعادية حياتهم اليومية
وأسباب معيشتهم .ولك ّن التعميم عىل اإلسالم واملسلمني يُس ّهل
دعاية القوى العنرصية املعادية للهجرة ،ويضع كل مسلم يف العامل
ٍ
موقف دفاعي عن ذاته وعن اإلسالم ،وكأنّه مذنب إىل أن تثبت
يف
براءته ،وليس بريئًا إىل أن تثبت التهمة.
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والعنرصيون املحرضون عل ًنا ضد اإلسالم نفسه ،ورسامو الكاريكاتري
الذين سخروا من الدين اإلسالمي ونب ّيه ،والذين أشغلوا الشارع
العريب يف مراحل معينة أكرث مام يجب ،أي أكرث مام أشغله االحتالل
وأشغلته الديكتاتوريات قبل عام  ،2011هم أيضً ا أقلية هامشية وأفراد،
واملجتمعات الغربية ،عمو ًما ،ليست منشغلة بهم .والسياسات الرسمية
الغربية الداعمة لالحتالل اإلرسائييل واملنحازة إىل املستبدين يف منطقتنا
بحجة اإلرهاب ،أو ألنها ببساطة تقف مع األقوى ،تتسبب يف أذًى أكرب
مام تقوم به القوى املتطرفة الهامشية يف هذه الدول مجتمعة.
وكام يف حالة العقوبات الجامعية والحروب غري املتكافئة والقصف
العشوايئ عىل املدنيني الذي يولّد اإلرهاب ،بل ينرشه كام أظهرت
التجارب املتعاقبة منذ الحرب عىل أفغانستان واحتالل العراق عام
 ،2003فإ ّن هذا التحريض ضد اإلسالم واملسلمني عمو ًما ،والتعميامت
العنرصية ضدهم ،تولّد أيضً ا غضبًا واحتقانًا قد يدفعان إىل ردة فعل.
وحتى لو كان ذلك عند قلّة قليلة ج ًدا من املسلمني ،فإ ّن أعامل قلة
تكفي إلحداث األثر الكبري الذي يحدثه اإلرهابيون عادةً.
ومثلام أ ّن الضجة التي يحدثها املحرضون العنرصيون أكرب بكثري
من وزنهم وأثرهم الحقيقي ،فإ ّن تداعيات ظاهرة اإلرهاب وأثرها
املعنوي أكرب بأضعاف من أثرها املادي الفعيل املبارش .وال أحتاج إىل
مقارنة عدد الذين يقتلون يف الحروب أو ميوتون يف حوادث الطرق
أو نتيجة النتشار أوبئة أو من الجوع ،أو حتى من جرائم القتل
واإلفراط يف استخدام املخدرات يف الواليات املتحدة وحدها ،بعدد
ضحايا اإلرهاب .فبالتأكيد يقع اإلرهاب يف آخر السلّم ،لك ّن تأثريه
أكرب بكثري ،وكذلك االنشغال اإلعالمي والسيايس به.
ٍ
حاالت كثري ًة من إطالق النار
لقد عرفت الواليات املتحدة ،تحدي ًدا،
قام بها أشخاص مل يعتربوا مجرمني إىل حني ارتكابهم فعل القتل
الجامعي .ولكن هذه الحاالت مل ترث ضجة دولية ،بل فز ًعا محل ًيا،
ورمبا أفال ًما سينامئية ،ألن هذه العمليات املرعبة ف ُِّست بدوافع
شخصية أو نفسية ،وجرى عاد ًة غض النظر عن الخلفيات السياسية
واالجتامعية لنشوء الشخصية العنيفة الشاذة ،أو النفجار عدوانية
إنسان عادي خا ٍل من السوابق اإلجرامية بهذه الطريقة الدموية.
وقد نرش موقع يس إن إن مؤخ ًرا قامئة بأشهر عرش عمليات كهذه منذ
عام  1949ننرشها هنا كام هي(:((2
1.1إطالق نار استهدف حش ًدا من أكرث من  20ألف شخص تجمعوا
لحضور حفل موسيقي يف الس فيغاس فجر اإلثنني الثاين من
ترشين األول /أكتوبر  ،2017نفّذه ستيفن بادوك Stephen
22 Saeed Ahmed, "2 of the 5 deadliest mass shootings in modern
US history happened in the last 35 days," CNN, 6/11/2017, accessed on
6/11/2017, at: http://cnn.it/2hmSmPx
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شخصا
 Paddockالذي يبلغ من العمر  64عا ًما ،وقتل 58
ً
وأصاب أكرث من  .500وهو أسوأ حادث إطالق نار جامعي
واألكرث دموية يف تاريخ الواليات املتحدة الحديث.
2.2إطالق نار عىل نادي "بلس" اللييل للمثليني جنس ًّيا مبدينة
أورالندو يف والية فلوريدا ،وقع يف  12حزيران /يونيو ،2016
ونفذه عمر صديقي متني  ،Omar Saddiqui Mateenالذي
خاصا يف فلوريدا ويبلغ من العمر
كان يعمل حارس أمن ً
شخصا وأصيب أكرث من
 29عا ًما ،وقتل ما ال يقل عن 49
ً
 50آخرين .أطلقت الرشطة النار عليه وقتلته بعد احتجازه
بعض الناس رهائن فرتة وجيزة.
3.3إطالق نار داخل جامعة فرجينيا للتكنولوجيا يف بالكسربج
بوالية فرجينيا ،وقع يف  16نيسان /أبريل  ،2007نفذه سيونغ
هوي تشو  ،Seung-Hui Choوهو طالب يف الجامعة كان
يبلغ من العمر  23عا ًما ،وقد أطلق النار يف موقعني داخل
شخصا وإصابة عدد غري
الحرم الجامعي ،ما أسفر عن مقتل ً 32
محدد من األشخاص ،قبل أن ينتحر.
4.4إطــاق نار عىل مدرسة "ساندي هــوك" االبتدائية بوالية
كونيتيكت ،يف  14كانون األول /ديسمرب  ،2012نفذه آدم النزا
 Adam Lanzaالذي كان يبلغ من العمر  20عا ًما ،وأطلق النار
طفل تراوح أعامرهم بني الست والسبع سنوات ،وستة
عىل ً 20
أشخاص بالغني من موظفي املدرسة وأعضاء هيئة التدريس،
قبل أن ينتحر .وعرث املحققون يف وقت الحق عىل نانيس النزا،
والدة القاتل ،مقتولة من ج ّراء طلقة نارية .وبلغ العدد النهايئ
قتيل.
لضحاياه ً 27
5.5إطالق نار يف الكنيسة املعمدانية األوىل يف بلدة ساذرالند
سربينغز الريفية يف والية تكساس ،يف  5ترشين الثاين /نوفمرب
قتيل .عرثت السلطات عىل ُمطلق
 ،2017أسفر عن مقتل ً 26
النار ،ديفن باتريك كييل  ،Devin Patrick Kelleyميتًا بعد
مطاردة قصرية ،بيد أنه مل يكن واض ًحا إن كان قُتل أو انتحر.
وحادثة إطالق النار الجامعي هذه هي األكرث دموية يف تاريخ
والية تكساس.
6.6إطالق نار عىل كافترييا "لوبيز" يف والية تكساس ،يف  16ترشين
األول /أكتوبر  ،1991نفّذه جورج هينارد ،George Hennard
الذي كان يبلغ من العمر  35عا ًما ،حطم شاحنته الصغرية عرب
جدار الكافترييا ،ثم خرج منها وأطلق النار عىل املوجودين ،ما
شخصا ،ثم انتحر.
أسفر عن مقتل ً 23
7.7إطــاق نار يف مطعم ماكدونالدز يف سان يسيدرو بوالية
كاليفورنيا ،يف  18متوز /يوليو  ،1984نفّذه جيمس هوبريت
 ،James Hubertyالبالغ من العمر  41عا ًما ،فقد كان مسل ًحا
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مبسدس رشاش (أوزي) ،وأطلق النار عىل  21من البالغني
واألطفال يف املطعم ،ثم قتلته الرشطة بعد ساعة من الهجوم.
8.8حادثة إطالق نار يف جامعة تكساس بتاريخ  1آب /أغسطس
 ،1966قام بها تشارلز ويتامن ،Charles Joseph Whitman
شخصا وأصــاب
وهــو جندي أمــريك سابق ،وقــد قتل 16
ً
 30آخرين عىل األقل من برج يف جامعة تكساس ،وقَتلته
الرشطة يف الربج .وكان ويتامن قد قتل والدته وزوجته يف وقت
سابق من يوم الهجوم.
9.9يف  2كانون األول /ديسمرب  ،2015فتح الزوجان سيد رضوان
فاروق  Syed Rizwan Farookوتشفني مالك Tashfeen
 Malikالنا َر عىل حشد موظفني يف "مركز إنالند اإلقليمي" يف
شخصا ،ثم قتلتهام الرشطة يف تبادل
سان برناردينوَ ،
وقتل ً 14
إلطالق النار يف وقت الحق من يوم الهجوم.
1010هجوم إدموند بوالية أوكالهوما ،يف  20آب /أغسطس ،1986
حيث قتل ساعي الربيد ،املوظف بدوام جزيئ ،باتريك هرني
شرييل  ،Patrick Henry Sherrillمسل ًحا بثالثة مسدسات،
عامل من عامل الربيد يف عرش دقائق ،ثم انتحر برصاصة
ً 14
يف الرأس.
وي ّدعي عديد املواطنني العرب واملسلمني يف الدول الغربية املتقدمة،
ومعهم تيارات وقوى دميقراطية ،أ ّن مطلق النار حني يكون عرب ًيا أو
مسلم متيل السلطات ،وقبلها اإلعالم الشعبوي ،إىل القفز مبارش ًة إىل
ً
تصنيفها عملية إرهابية ،مبعنى أنها سياسية أو مدفوعة بدوافع دينية،
وال يُنظَر بجدية إىل الخلفيات االجتامعية ،أو إىل فهم الشخصية
الفردية أو الحالة النفسية .وهذا ليس نقاشً ا بشأن املصطلح فقط؛
فاعتبار القتل الجامعي تعب ًريا عن شذوذ فردي ،حتى لو كان الفاعل
مسلم ،ي ّربئ بقية املسلمني والعرب ،أما النظر إىل الفعل
عربيًا أو
ً
بوصفه إرهاب ًيا مدفو ًعا بدوافع دينية أو سياسية فيعمم الشبهة.
والحقيقة أن املحلل والباحث لو دققَا يف سلوك جزء عىل األقل من
أولئك الذين ي ّدعون أنهم قاموا بفعل القتل العشوايئ لدوافع دينية،
وأخذا بعني االعتبار ماضيهم الذي قد يكون جنائيًا قبل التحول
إىل الدين ،فسوف يصالن إىل نتيجة أ ّن البعد السيايس (الذي يقود
تصنيف فعل العنف بصفته إرهابيًا) هو قرشة لشخصية إشكالية ال
تختلف كث ًريا عن الحاالت التي تتعامل معها الدولة بوصفها حاالت
نفسية أو شذوذًا فرديًا أو غري ذلك من التصنيفات .وهذا مهم يف
حد ذاته ألنه يص ّعب التعميم ،أو ال يرشعنه .وعلينا أن نذكر أنه
يص ّعبه وال مينعه .ففي كثري من الدول يسهل نرش أفكار مسبقة
تدين األجانب (مسلمني ،وغري مسلمني) بجنايات عادية ،مثل
الرسقة والنصب واالحتيال وغريها ،بغض النظر عن نسبة مرتكبيها
الحقيقية من بينهم.

إ ّن األفراد املسلمني الذين قاموا بعمليات إرهابية ضد املدنيني يف
فرنسا وأملانيا وبريطانيا يف مرحلة الحرب عىل التنظيم الذي يسمي
نفسه الدولة اإلسالمية قد أسهموا يف تأجيج العداء للمسلمني
والالجئني عمو ًما يف هذه الدول .ومن يقتل ثالثة مدنيني أو أربعة
يف شارع يف لندن أو عرشات يف باريس ،ال يستهدفهم تحدي ًدا ،بل
يستهدف هذه الضجة وهذا األثر الذي يُدخل املجتمع يف حالة فزع،
وذلك تحدي ًدا أل ّن الناس الذين قتلوا غري مستهدفني شخصيًا ،ومبا
أنّهم غري مستهدفني فإن أي شخص آخر قد يكون عرض ًة لالعتداء
ميس مبارش ًة بالغاية األصلية من وجود الدولة ،أي
والقتل .وهذا ّ
حفظ األمن واألمان ،ما يدفع الدولة إىل العمل عىل إثبات حضورها
وسطوتها الستعادة هيبتها يف نظر مواطنيها.
ووسائل التواصل الحديثة واملشهد الذي تحدثه بعد الفعل اإلرهايب
واملحللون وم ّدعو االختصاص بظاهرة اإلرهاب الذين يستضافون،
هؤالء جمي ًعا يك ّملون املهمة بتوسيع دائرة التأثري .فيتح ّول تأثري
قنبلة يدوية إىل ما يشبه تأثري قنبلة نووية .وبهذا املعنى فإ ّن
األخصائيني يف مكافحة اإلرهاب غالبًا ما يتحولون إىل أخصائيني يف
نرش تأثريه وتحقيق أهداف من يقوم بالفعل اإلرهايب .هذا إضاف ًة إىل
التعميامت الشعبوية التي تثري االشتباه يف املسلمني عمو ًما.
ولذلك فإ ّن القوى الدميقراطية تجيب عن ظاهرة اإلرهاب بالقول:
إن أفضل عالج مبارش لظاهرة اإلرهاب هو محاربتها والتعامل معها
بحجمها الحقيقي يف الوقت ذاته ،أي مواصلة الحياة الطبيعية وعدم
إثارة حالة رعب أو فزع .فقد أث ّرت مكافحة اإلرهاب يف منط حياة
الناس أكرث مام أث ّر اإلرهاب نفسه مبارش ًة بأضعاف مضاعفة.

بين التبرير والتفسير
مث ّة إشكالية أخرى ال ب ّد من التط ّرق إليها يف النهاية ،وهي تتلخص يف
تحويل تفسري خلفيات اإلرهاب االجتامعية والسياسية إىل تربير له.
إذ ال يجوز تربيره .وتثبت التجربة أ ّن األعامل اإلرهابية التي تستهدف
معاكسا ملنطلقات اإلرهاب األصلية .فهي
املدنيني ،تُحدث أيضً ا تأث ًريا
ً
تدفع إىل جعل الدول أكرث تش ّد ًدا وأكرث بوليسية ،كام ت ُحدث أث ًرا
سلب ًّيا يف الرأي العام ،وال سيام حينام يكون العنف عشوائ ًيا ،أي ال
ميكن التنبؤ بفئة ضحاياه ،وال حتى بحده األدىن ،مبعنى أنّه غري مو ّجه
مثل ،وال ضد السجون
ضد املحتلني ،أو املستوطنني يف مستعمرة ً
أو أجهزة األمن أو السياسيني أو الجنود ،وال يرافقه برنامج سيايس
أي دولة ،ميكن أن يكون ضحيته؛
وأي إنسان ،يف ّ
مقبول .فهو تعسفيّ .
بهذا يتحول إىل عدو للبرشية كلّها .ويف العادة ،ال يطرح من ميارسون
اإلرهاب الديني برامج سياسية واقعية .ويف غياب برنامج واقعي
ميكن الناس أن يفهموه ،ال يضغط الناس عىل حكوماتهم لتلبية بعض
املطالب للتخلص من اإلرهاب ،فاملطالب نفسها ،إذا ُوجدت يف حالة
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أصل.
اإلرهاب املدفوع دين ًيا ،غري مقبولة للناس وغري مفهومة لهم ً
ولهذا يتّحد الناس خلف حكوماتهم يف مواجهته ،بل يطالبونها بتش ّدد
أكرب ،ويصبحون أكرث تشد ًدا من حكوماتهم يف طلب االستقرار.

املتجسد يف العنف العدمي االنتقامي بال
إ ّن اإلرهاب األخطر هو
ّ
هدف سيايس محدد ،والذي ينشأ يف مراحل أزمات الحركات الثورية
وانحاللها ،أو تراجعها أمام عنف األنظمة املضاد ،وال سيام يف غياب
القيادة املوحدة واملرشوع السيايس القابل للتحقيق ،ويف مراحل
انتشار النزعة االنتقامية املعززة بشعارات دينية أو طائفية أو غريها.
وال شك يف أنه مثة تح ٍّد كبري يف فهم خلفيات اإلرهاب من جهة
انسداد ُسبل التعامل مع بؤس الواقع االجتامعي والسيايس ،واليأس
من البحث عن مخارج من واقع الظلم (القومي أو الطائفي أو
االجتامعي) ،والتهميش الذي غال ًبا ما يرافقه التعرض لعنف معنوي
أو جسدي .ولكن ال يجوز أن يتحول هذا التفسري إىل لوم كل القوى
التي تواطأت عىل تكريس هذا الواقع ،وتحميلها املسؤولية ،وتربئة
مرتكب الفعل نفسه.
يرتكب تربير هذا النوع من اإلرهاب خطيئتني :األوىل أخالقية ،ألن
رشا
قتل مدنيني أبرياء جرمية مدانة .وإذا أردنا أن نتشارك بوصفنا ب ً
ال بد من أن نتشارك يف بعض القيم األساسية ،ومن أهمها حياة
البرش وحق اإلنسان يف الحياة ،ال يوجد ألحد الحق يف سلب إنسان
بريء حياته أو سلب أطفا ٍل أهلهم أو سلب األهل أطفالهم .والثانية،
سياسية وأخالقية م ًعا ،وذلك من خالل الرضر الذي تلحقه هذه
العمليات بالضحايا أنفسهم التي تسعى لالنتقام لهم أو الدفاع عنهم.
فالشعب الذي يناضل من أجل التحرر من االستبداد والطغيان هو
منظم
صاحب قضية عادلة مفهومة ،وميكن أن ميارس كفا ًحا مسل ًحا ً
يف حاالت مثل انسداد وسائل التعبري والطرق السياسية السلمية،
وتو ّرط الجيش يف الرصاع السيايس ضد املعارضة ،وفرض العقوبات
الجامعية عىل الشعب .ولكن يفرتض أن يكون هذا الكفاح منظّام
بقيادة موحدة وبرنامج بديل للوضع القائم ،وبأهداف مح ّددة أيضً ا.
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أ ّما إذا رافقه أعامل قتل عشوائية انتقامية للتنفيس عن العنف
املرتاكم يف النفوس ،أو مدفوعة بدوافع دينية أو علامنية متطرفة
من دون برنامج سيايس أو محدد ،أو تهدف نظريًا إىل إقامة طغيانٍ
جديد ،فإ ّن ما يحصل هنا أكرب من خطأ سيايس براغاميت ،إنّه مامرسة
للطغيان ،وتحالف موضوعي مع نظام الطغيان القائم .ومن هنا فإ ّن
اتخاذ موقف واضح ضد هذه األعامل والفكر الذي ت ُ َّربر به مهم ٌة
ملحة عىل جدول أعامل أي حركة سياسية أو قوى اجتامعية تسعى
لتحقيق العدالة والحرية والكرامة اإلنسانية.
أي ٍ
عنف ض ّد االحتالل
لهذا الغرض يجب تحديد الظاهرة بدقة ،فليس ّ
وق ّواته أو االستبداد وأجهزته القمعية يسمى إرهابًا ،وسواء اتفقنا عىل
واقعيته أو عمليته براغامت ًيا ،أو اختلفنا يف ذلك ،فإنه ال يجمع هذا
النو َع من األعامل يش ٌء مبن يحمل حزا ًما ناسفًا ويفجر نفسه يف حافلة
أو محطة قطار أو يف شارع يزدحم باملارة .وحتى لو اصطلحت دول عىل
جمع هذه الظواهر كلها تحت اسم اإلرهاب ،فإن السياسات املرتتبة
عىل هذا التعريف الجامع ستكون خاطئة وتؤ ّدي إىل ضحايا أكرث.
وعود ًة إىل بداية هذا املقال ،فإ ّن بعض الحكومات تستغل سطوة
فكرة مكافحة اإلرهاب يف السياسات الخارجية ليك تعترب كل معارض
سيايس لها إرهابيًّا حتى لو مل يكن إرهابيًا ،ومل يستخدم العنف حتى
ضد أجهزتها األمنية القمعية .إنها تعتقد أنه أصبح للتسمية سح ٌر .فام
ٍ
إن تطلقها عىل ٍ
تداعيات سلبي ًة
شخص أو جامعة حتى يُحدث ذلك
يف الذهن السيايس الغريب واألمرييك خاصةً ،ما يُ ِ
حدث تعاطفًا مع
النظام الذي غال ًبا ما يقوم هو نفسه بأعامل إرهابية ضد مجموعات
سكانية كاملة بهدف التخويف والردع أو املعاقبة الجامعية.
يُلحق هذا االستخدام األدايت ملصطلح "اإلرهاب" رض ًرا بالحرب عىل
اإلرهاب؛ ألنه يربكها بتشويش الحدود بني اإلرهايب وغري اإلرهايب،
بدل من أن يقلله.
وألنه يضخّم عدد اإلرهابيني ً
العنف السيايس يف النهاية ظاهرة اجتامعية سياسية وليس ظاهرة دينية
أو قومية أو لسانية أو غريها .ويبدو أنّه يف ظروف اجتامعية سياسية
مح ّددة حينام يتع ّرض الناس للتهميش والفقر واإلهامل واإلذالل
والقمع العنيف يحدث عند بعضهم ،عند قلة منهم ،ر ّدة فعل عنيفة
تفاعل مهم
ٌ
أو انتقامية ،قد تتحول إىل فعل سيايس إرهايب .ويحدث
يصعب تشخيصه بدقة (وال أعرف مدى أهمية تشخيصه) بني تركيب
الشخصية التي لديها هذه القابلية (فليس كل املع َّرضني للظروف نفسها
يقومون بعمليات إرهابية) ،وتوافر العامل التنظيمي أو األيديولوجي أو
غريه من العوامل التي تعزز هذا التأثر باألوضاع االجتامعية والسياسية
وهذه الحساسية والقابلية للعنف وتس ّيسه وتدفعه يف هذا االتجاه.
قد ينتج اإلرهاب من مأزق مرشوع تحرري وفشله وتدهوره أخالق ًيا،
أي أفق للتغيري بالطرق
أو فشل العمل السيايس السلمي ،وانسداد ّ
السلمية .كام رأينا بعد قمع الثورات العربية السلمية ،وتحدي ًدا بعد
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تاسارد
 بموجب هوية الفاعل أم بموجب هوية الضحية؟:اإلرهاب

الرد العنيف والقمعي الشامل الصادر عن قوى الثورة املضادة يف مرص
 وال يحدث. وخنق كل تعبري سيايس سلمي منظم،وسورية وغريها
االنتقال إىل العنف العشوايئ االنتقامي يف هذه الظروف عند جميع
 بل، وتعرضوا للقمع العنيف،من مارسوا النضال السيايس السلمي
 والتنظيامت.يحدث عند أشخاص ذوي بنية نفسية وعاطفية معينة
العنيفة التي تدعو إىل أمناط حكم أو أمناط حياة غري مقبولة وغري
ألي مساومة مع الواقع الراهن تجد أنصا ًرا أو مؤيدين يف هذه
ّ قابلة
. وبعدها تبدأ ديناميكية جديدة من الفعل وردة الفعل.البيئة
وتثبت التجربة أنّه ال توجد حلول شاملة وسحرية أمنية عسكرية
 وال حتى يف السياسات االقتصادية واالجتامعية،لظاهرة اإلرهاب
 وليس، وال ب ّد من أن يكون الجهد متضاف ًرا وبعيد املدى.وحدها
 فالعدالة والحرية،بالرضورة من زاوية ما يسمى مكافحة اإلرهاب
واملساواة والتنمية البرشية وصون حقوق اإلنسان ومكافحة العنرصية
 وليس فقط ألنها تخلق بيئة مضادة لنمو،هي أهداف قامئة بذاتها
 إ ّن من يتعامل مع هذه القضايا. وهكذا يجب التعامل معها.اإلرهاب
 ومن منطلق إخضاعها ملا يسمى مكافحة اإلرهاب الذي يوضع،أداتيًا
. إمنا يخطئ الهدف ويخرس يف املجالني،يف مرتبة أعىل منها
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المساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطين
Qatar's Humanitarian Aid to Palestine

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توثيق مســاهمة قطر األخيــرة في المســاعدات اإلنســانية المقدمة
نموذجا لدولة صغيرة تعتمد على ثروتها وقوتها الناعمة
 ونحن نرى في قطر.للفلسطينيين
ً
 تُجري الورقة تحلي ًلا.لتعزّز مصالحها في الشــرق األوســط وتدعم دولة مســلمة عربية محاصرة
للصحف العربية وغيرها من األد ّلة المستندية لتحديد سياق مساهمة قطر المالية في الفترة
 وتتط ّلب عملية تأطير المساعدات القطرية األخذ في االعتبار. وإجراء تقييم لها2016 - 2010
سيطرة إسرائيل العسكرية على األراضي الفلسطينية وقدرتها على ضبط تدفق المساعدات
 وتُختتم الورقــة بالدعوة إلى اعتماد منظور.إلــى فلســطين عبر القــوة الصلبة التي تلجأ إليها
.االقتصاد السياسي في التعامل مع المساعدات اإلنسانية
. إسرائيل، المساعدات اإلنسانية، القوة الناعمة، فلسطين، قطر:كلمات مفتاحية
The purpose of this paper is to document Qatar's recent contribution of
humanitarian aid to the Palestinians. We consider Qatar as an example of a
mini state that relies on its wealth and soft power to further its interests in the
Middle East and support a beleaguered Arab-Muslim state. The paper carries out
analysis of Arabic newspapers and other documentary evidence to contextualize
and estimate Qatar's financial contribution from 2010 to 2016. Contextualizing
Qatar's aid necessitates considering Israel's military control of the Palestinian
Territories, and its ability through hard power to regulate the inflow of aid to
Palestine. The paper concludes by calling for adopting the political economy
perspective in dealing with humanitarian aid.
Keywords: Qatar, Palestine, Soft Power, Humanitarian Aid, Israel.
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تاسارد
المساعدات اإلنسانية القطرية لفلسطين

"إن إسهام الدولة الخليجية [قطر] هو العالمة امله ّمة الوحيدة التي
تشري إىل إعادة البناء يف قطاع غزة"(((.

بيان المشكلة

(((

تص ّدرت قطر مؤخ ًرا عناوين الصحف الدولية عندما أعربت ثالث
دول خليجية ومرص ،بقيادة اململكة العربية السعودية ،عن معارضتها
سياسات قطر اإلقليمية يف الرشق األوسط ،وفرضت عليها الحصار
أي
الربي والبحري والجوي .ويف حني ال يزال هذا الحدث يفتقر إىل ّ
حل ،ال يُعرف سوى القليل عن املساعدات اإلنسانية التي تق ّدمها
قطر يف مناطق النزاع يف الرشق األوسط وأماكن أخرى .تضيف دراسة
الحالة التي نق ّدمها هنا إىل أدبيات العمل اإلنساين من خالل الرتكيز
عىل املساعدات اإلنسانية القطرية للفلسطينيني ،والتي تتناولها
ضمن منظور االقتصاد السيايس؛ إذ ترى أن سيطرة إرسائيل عىل
تدفّق املساعدات إىل الضفة الغربية وقطاع غزة ما هي إال نتيجة
احتالل قواتها العسكرية لألرايض الفلسطينية .وقد جرى اختيار
البيانات املستخدمة يف التحليل من الجرائد العربية التي تغطي الفرتة
2016-2010؛ ما يتيح تبويب هذه البيانات وفقًا لتاريخها ومصادر
املساعدات ونوعها وكميتها .وتسلّط الدراسة الضوء عىل السجال بشأن
استخدام القوة الناعمة مقابل القوة الصلبة عندما يتعلّق األمر بقطر.

القوة الناعمة لقطر
يع ّد مفهوم القوة أساسيًا يف العلوم االجتامعية ،وال سيام العلوم
السياسية والعالقات الدولية .فمنذ أكرث من نصف قرن قدم املنظّر
السيايس األمرييك روبرت دال((( املالمح الرئيسة للنقاش بشأن ما
يشكّل القوة وكيفية تقييمها .وبعده أثار املحلّل ومنظّر العالقات
الدولية األمرييك جوزيف ناي((( سجالً ذا صلة بشأن التمييز بني القوة
الناعمة والقوة الصلبة ،إذ تشكّل األيديولوجيات والقيم واملساعدات
اإلنسانية والثقافة العنارص الرئيسة للقوة الناعمة؛ بعكس القوة
الصلبة التقليدية التي ينادي بها الواقعيون والتي تقوم عىل القوة
1 Nidal Al-Mughrabi, "Qatar provides 1,000 new homes for Gazans displaced
by war," Reuters, January 16, 2016.
 2انبثقت األفكار الــواردة يف هذه الورقة حني كان املؤلف يعمل يف معهد الدوحة
خاصا لكلٍ من :سلطان بركات مدير مركز
للدراسات العليا .ولذلك ،يو ّد أن يقدّم شك ًرا ً
دراسات النزاع والعمل اإلنساين يف معهد الدوحة ،وختام عجارمة الطالبة يف معهد الدوحة،
وتاباسوم أكسري الزميلة يف أبحاث ما بعد الدكتوراه يف جامعة كوينز ،ملساعدتهم يف جمع
تقارير وسائل اإلعالم.
3 Robert A. Dahl, "The Concept of Power," Behavioral Science, vol. 2, no.
3 (1957), pp. 201 - 215.
4 Joseph Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New
York: Public Affairs, 2004).
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العسكرية واملوارد االقتصادية والتدخل اإلقليمي .ويف حني ّ
تدل القوة
الصلبة عىل اإلكراه املبارش ،ترمز القوة الناعمة ،من خالل الدبلوماسية
العامة ،إىل الحاجة إىل بسط النفوذ عرب الوساطة والحوار واإلقناع.
وكام يقول ناي فإن القوة الناعمة "هي القدرة عىل التأثري يف اآلخرين
بدل من
للحصول عىل النتائج التي يريدها املرء من خالل االستقطاب ً
اإلكراه أو املدفوعات"((( .ولك ّن القوة الناعمة مرتبطة أيضً ا بتكريس
صورة الدولة ،وهنا تكمن املشكلة .إذ تتشكّل الصور عن طريق
االتصال؛ وعملية االتصال عملية ذاتية وتفسريية يف جوهرها ،إذ ال
متلك الدول يقي ًنا بشأن الكيفية التي يرى بها العامل الخارجي صورتها
يفسها((( .وحتى عندما تحمل الصورة دالالت إيجابية ،كام
ومن ث ّم ّ
هي الحال يف الواليات املتحدة األمريكية ،فليس هناك ما يضمن أنه
سيت ّم التصديق عليها ،ومثال عىل ذلك العداء الذي يك ّنه املثقفون
والطالب للسياسة الخارجية األمريكية عند اسرتجاعهم ذكرى حرب
فيتنام ،عىل الرغم من أنهم نتاج النظام التعليمي األمرييك وقيمه؛
والتي هي من أركان القوة الناعمة.
يرى البعض أن سياسات قطر تربز مثالً ناج ًحا عىل القوة الناعمة أو
الحاذقة التي متارسها الدول الصغرية ،والتي تسعى للتأثري يف السياسة
الدولية مبا يتجاوز وزنها((( ،بينام يحذّر البعض اآلخر من املزالق التي
تواجهها دول صغرية مثل قطر يف جهود الوساطة التي تبذلها .أما
املشكلة الرئيسة التي تواجهها قطر ،فتكمن يف عجزها عن رصد تق ّدم
جهود وساطتها يف حل النزاعات ،وعدم قدرتها عىل ضامن تنفيذها(((.
ٍ
موقف نقدي
لكن هناك مجموعة ثالثة ت ُركّز عىل الحاجة إىل تب ّني
أكرث يدعو إىل النبذ التام لفكرة أن قطر هي من الدول التي تستخدم
وأخريا ،هناك الذين يع ّرفون سياسات قطر
القوة الناعمة بفاعلية(((ً .
(((1
بأنها تجمع بني القوة الناعمة والقوة الصلبة .
5 Joseph Nye, "Public Diplomacy and Soft Power," The ANNALS of the
American Academy of Political and Social Science, no. 616 (2008), p. 94.
6 Ben O'Bright, The Conceptualization of a Qatari-Africa Foreign and
Economic Policy Framework: The Case of Soft Power (Ottawa: Center of
Governance-University of Ottawa, 2016).
7 Osman Antwi-Boateng, "The Rise of Qatar as a Soft Power and the
Challenges," European Scientific Journal, no. 2 (2013), pp. 39-51; Bernd
Kaussler, "Tracing Qatar's Foreign Policy and its impact on Regional
Security," Research Paper, Arab Center for Research and Policy Studies,
September 2015, accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/7Rq9bF
"8 Lina Khatib, "Qatar's Foreign Policy: The limits of Pragmatism,
International Affairs, vol. 89, no. 2 (2015); Sultan Barakat, "Qatari Mediation:
Between Ambition and Achievement," Brookings Doha Center Analysis
Paper, no. 12 (2014).
9 Maximilian Felsch, "Qatar's Rising International Influence: a Case of
Soft Power," Conjuntura Internacional, vol. 13, no. 1 (2016), pp. 22 - 35.
10 Gideon Windecker & Peter Sendrowicz, "Qatar between Marketing and
Realpolitik: A Smart Business Model for a Microstate," KAS International
Reports, no. 1 (2014).
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وقد بادر الباحث األملاين فيلش إىل دحض فكرة أ ّن قطر هي بالفعل
دولة ذات قوة ناعمة ،مستن ًدا إىل تطبيق املك ّونات الرئيسة الثالثة
للقوة الناعمة التي ذكرها ناي (األيديولوجيات السياسية ،والثقافة،
والسياسات الخارجية)( .((1فعىل الرغم من تأثري شبكة الجزيرة
الفضائية القطرية يف مجال املعلومات والقيم ،يزعم فيلش أ ّن
إسباغ ما يُعرف بالقوة الناعمة عىل قطر يف عالقاتها الدولية هو
"خرافة" ،جاز ًما أ ّن املفاهيم التقليدية والواقعية للقوة هي أدوات
تفسريية أفضل .ويط ّبق فيلش عمل ًيا ،وخاصة ،مفهوم ناي ليجد أن
سياسات قطر قارصة عىل جميع الجبهات .ومن خالل استناده إىل
خمس فئات (األعامل ،واالبتكار ،والثقافة ،والتعليم ،والدبلوماسية
العامة) يستشهد فيلش باملسح الــذي يجريه معهد الحكومة
الربيطاين  Institute for Governmentومجلة مونوكل Monocle
الربيطانية بشأن مؤرش القوة الناعمة الذي يضع أملانيا عىل رأس
قامئة من خمسني دولة متارس القوة الناعمة ،يف حني ال تظهر قطر
يف أي مكان من القامئة .إذ تعترب قدرة البلد عىل اجتذاب الطالب
األجانب سم ًة أساسية من سامت تأثري القوة الناعمة للبلد؛ وعاد ًة
وقياسا
رئيسا .وبالنسبة إىل قطرً ،
ما يشار إىل الواليات املتحدة مثالً ً
عىل حجم سكانها ،تأيت يف مرتبة عالية بهذا الصدد ،ولكن تفسري
فيلش هو أن هذا األمر ليس نتيجة انجذاب الطالب األجانب للقيم
الليربالية يف حد ذاتها ،بل إىل التعليم العايل شبه املجاين يف قطر .ومن
الجدير بالذكر أن التجربة الجريئة األخرية ملعهد الدوحة للدراسات
أساسا من جميع أنحاء العامل
العليا يف استقطاب الطالب العرب ً
العريب ،والذين يسعون لاللتحاق بربامج الدراسات العليا من دون أن
يضطروا إىل دفع مثن اإلقامة والرسوم الدراسية ،قد تتطور يف الوقت
املناسب إىل شكل مهم من أشكال القوة الناعمة.
ويف ما يتعلق بحقوق اإلنسان ،تع ّرضت دولة قطر النتقادات من
مختلف املنظامت الدولية بسبب معاملة البالد للعامل األجانب
الذين ميثّلون  88يف املئة من سكانها .وكانت قطر قد اضطلعت،
بعد اندالع ثورات الربيع العريب مبارشة ،بدور واضح ال لبس فيه ،من
خالل قناة الجزيرة يف الدفاع عن املُثُل الثورية للحرية والدميقراطية يف
العامل العريب ،ويف التوسط يف النزاعات اإلقليمية؛ مبا يف ذلك النزاعات
بني الفصائل الفلسطينية .فالدول الصغرية تبسط سلطتها حص ًنا
مني ًعا ضد دول أقوى( .((1لكن يصف فيلش القصور الذي تعانيه قطر
التوسط لحل دائم بني مختلف الفصائل الفلسطينية بقوله "تؤدي
يف ّ
'دبلوماسية دفرت الشيكات' التي تعتمدها قطر إىل اتفاقات قصرية
األجل غالبًا ،إال أنها ال تحقّق تسويات حقيقية ومستدامة للنزاع"(.((1
11 Felsch.
12 Kaussler.
13 Ibid., p. 32.

ويبي أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة
ّ
عثامن أنتوي  -بواتنغ والباحث الكندي بن أوبرايت أ ّن التوصيف
السابق لقوة قطر الناعمة ليس مبكتمل( .((1صحيح أن القوة
الناعمة لقطر تدعمها الوفرة والبحبوحة ووجود عسكري أمرييك
يف البالد؛ ما يجعل استقرار قطر النسبي وليرباليتها االقتصادية من
املسائل الجذابة ،لكنه من الالفت للنظر يف استطالعات الرأي العام
أ ّن تفضيل االستقرار االقتصادي الذي ب ّينه ثلثا القطريني الذين
شملهم االستطالع ،يفوق تفضيل الدميقراطية الذي مل يرث اهتامم
إلّ ثلث الذين شملهم االستطالع يف عام  2008وفضّ لوه(((1؛ ما
يفس عدم تجاوب القطريني مع الربيع العريب يف ما يخص
قد ّ
الجبهة الداخلية.

المساعدات اإلنسانية القطرية
مليون نسمة يف عام
َ
تزهو دولة قطر التي بلغ عدد سكانها نحو 2.4
 ،((1(2017منهم نحو  350ألف مواطن( ،((1بناتج محيل إجاميل عا ٍل
بلغ  164.6مليار دوالر أمرييك يف عام  ،2016وهو أقل من املع ّدل
الذي س ّجلته قبل عامني ،إذ بلغ الناتج املحيل اإلجاميل مستوى عال ًيا
كان قدره  206.2مليارات دوالر أمرييك يف عام  ،2014قبل الهبوط
األخري يف أسعار النفط والغاز الطبيعي؛ وهام املصدران الرئيسان
للرثوة يف قطر .ولدى تصنيف ذلك املع ّدل تناسب ًيا عىل أساس تعادل
القوة الرشائية وعملية التعديل وفقًا للتضخم وحجم السكان ،بلغ
نصيب الفرد يف قطر من الناتج املحيل اإلجاميل  132937دوالر أمرييك
يف عام 2015؛ وهو األعىل يف العامل(.((1
ومن الناحية النسبية ،فإن قطر هي الوافد الجديد إىل دبلوماسية
املساعدات الخارجية؛ وميكن تعقّب دورها ِ
النشط بوصفها وسيطًا
إىل منتصف التسعينيات ،وعاد ًة ما تكون مساعداتها إنسانية تقوم
عىل اتفاقات ثنائية هدفها الرئيس الدول العربية والدول اإلقليمية
تغيريا مع مجلس التعاون لدول
األخرى( ،((1إال أن هذا النمط شهد ً
الخليج العربية ،والتي تعد دولة قطر أحد أعضائه ،إذ بات مجلس
14 Antwi-Boateng; O'Bright.
15 Antwi-Boateng, p. 352.
16 World Population Review, Qatar Population, 2017.
17 Jure Snoj, "Population of Qatar by nationality-2017 report," Priya
DSouza Communications, February 7, 2017, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/o3JGMG
18 Trading Economics, "Qatar GDP 1970-2017," 2017, accessed on
20/11/2017, at : https://goo.gl/iph5CW
19 Homi Kharas, "Trends and Issues in Qatari Foreign Aid," Silatech
Working Paper, vol. 15, no. 11 (November 2015).
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التعاون يتب ّنى املساعدات املتع ّددة األط ـراف .وبحسب االتحاد
األورويب "فضلت دول الخليج ،ولفرتة طويلة املساعدات الثنائية؛ غري
أن مساهامتها يف التمويل املتع ّدد األطراف تنامت منذ عام ،2012
وإن كانت األموال مرصودة بحسب بلد املقصد .ويالحظ مراقبون أن
املدخالت الكبرية ج ًدا التي تق ّدم مرة واحدة ملنظومة األمم املتحدة
تجعل مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي أكرث وضو ًحا ،فتصبح
إمكانية التنبؤ باملساعدات أكرث صعوبة"(.((2
وقد أصدر االتحاد األورويب تقري ًرا يف أيار /مايو ّ 2016بي فيه أن
مساهمة دول الخليج بلغت  9يف املئة من إجاميل املساعدات
اإلنسانية العاملية؛ ما يشري إىل زيادة مهمة مقارن ًة مبساعدات عام
 ،2005إذ وصل مستوى املساعدات إىل  4يف املئة( .((2ويشري تقرير
االتحاد األورويب أيضً ا إىل أن دول الخليج الثالث املتبقية ،باستثناء
البحرين ،تشارك بنشاط وفاعلية يف متويل مختلف جامعات املعارضة
والحروب األهلية يف سورية وليبيا واليمن؛ ما يثري موجة انتقادات من
داخل العامل العريب وخارجه(.((2
أما يف الترصيحات العلنية ،فتبدو العروبة واإلسالم عنرصين أساسيني
للسياسة الخارجية لدولة قطر ،كام ذكر وزير خارجية قطر يف عام
تول الشيخ متيم بن حمد آل ثاين منصب األمري يف
 .2013وبعد أن ّ
وصف السياسة الخارجية النشطة لبالده عىل هذا النحو:
عام َ ،2013
"نحن قوم نلتزم مببادئنا وقيمنا ال نعيش عىل هامش الحياة وال منيض
تائهني بال وجهة وال تابعني ألحد ننتظر منه توجي ًها .لقد أصبح منط
السلوك املستقل هذا من املسلَّامت يف قطر وعند من يتعامل معنا،
نحن أصحاب رؤية [ ]...نحرتم جميع التيارات السياسية املخلصة
املؤثرة والفاعلة يف املنطقة ،ولكننا ال نُحسب عىل تيا ٍر ضد آخر.
نحن مسلمون وعرب نحرتم التنوع يف املذاهب ونحرتم كل الديانات
وكعرب نرفض تقسيم املجتمعات العربية عىل
يف بلداننا وخارجها،
ٍ
ميس بحصانتها االجتامعية
أساس طائفي ومذهبي ،ذلك ألن هذا ّ
واالقتصادية ومينع تحديثها وتطورها عىل أساس املواطنة بغض النظر
عن الدين واملذهب والطائفة"(.((2
صحيح أن قطر تعطي األولوية للمتلقّني العرب لدى توزيعها
املساعدات اإلنسانية ،إال أن تلك املساعدات ال تقترص البتّة عىل
العامل العريب .وعند التمعن يف البلدان املتلقّية للمساعدات يف الفرتة
20 European Parliament, "At a Glance, Humanitarian Policies of the
Gulf States," European Parliamentary Research Services, 2016, accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/1At1Ra
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Kaussler, p. 10.

23
يتبي أن املساعدات تشمل  25بل ًدا،
املشمولة يف الجدول (ّ ،)1
أغلبيتها غري عربية ،مبا يف ذلك عدة منظامت تابعة لألمم املتحدة
مثل برنامج األغذية العاملي ،ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (اليونسكو) ،ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) ،ومفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ومنظمة الصحة العاملية .ويف إحدى الحاالت،
وجهت قطر مساعداتها إىل املجلس الرنويجي لالجئني .أما البلدان
الـ  25التي حددتها دائرة التت ّبع املايل (يف األمم املتحدة ،ويديرها
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية) فشملت :إثيوبيا وأفغانستان
وإندونيسيا وأوكرانيا وإيـران وباكستان وتايلند وتركيا وتونس
والجزائر وجنوب السودان ودارفور ورسيالنكا والسودان والعراق
وغزة والفلبني وكشمري وكوبا ولبنان وجزر املالديف وموزمبيق
ونيجرييا وهايتي والهند.
وتتدفق املساعدات اإلنسانية عىل املستوى الثنايئ من حكومة
إىل حكومة ،و /أو من الجهات املانحة إىل مجموعات مح ّددة
رضرة مثل املنظامت غري الحكومية واملؤسسات
داخل الدول املت ّ
التعليمية والجهات التي تق ّدم الرعاية الصحية والبلديات وغريها
من املؤسسات .وبنا ًء عليه ،ينصب اهتامم هذا البحث عىل تفسري
دوافع املساعدات اإلنسانية القطرية التي تستهدف تحدي ًدا األرايض
الفلسطينية (الضفة الغربية ،وقطاع غزة).
يتضح بعد مناقشة املساعدات القطرية لفلسطني ،أن التفاوت الفاضح
بني حجم املساعدات املعلَنة ،وتلك التي يجري إيصالها ،يتم تعويضه
إىل ٍ
حد ما ،كام نالحظ يف القسم التايل ،من خالل املنح القطرية
املستمرة من جانب واحد لتلبية االحتياجات األساسية (الصحة،
والكهرباء ،والغذاء ،والبنية التحتية ،وعجز امليزانية الفلسطينية)
التي يواجهها الفلسطينيون ،بخاصة يف غزة .وال يقترص هذا النقص
يف املساعدات عىل قطر وحدها ،بل يشمل عد ًدا من املنظامت
فعمل باتفاقات أوسلو ،تلقّت السلطة الفلسطينية
اإلنسانية الدوليةً .
خالل الفرتة  2016–1993ما مجموعه  17مليار دوالر أمرييك من
املساعدات؛ أي نصف املبلغ الذي جرى التع ّهد به ،وفقًا للسلطة
الفلسطينية ،وظلّت املساعدات تنخفض عىل مر السنني .ويف بداية
عام  ،2016كان من املتوقع أن تصل ميزانية السلطة الفلسطينية
لعام  2016البالغة  4.25مليارات دوالر أمرييك ،إىل مستوى 2.0
مليا َري دوالر أمرييك فقط ،قوامها الرضائب واإليرادات واملساعدات
املوعودة؛ ما يشري إىل عجز يبلغ  2.25مليا َري دوالر أمرييك(.((2
24 Adnan Abu Amer, "Why Donor Countries are Giving Less to the
Palestinians," Al-Monitor, February 24, 2016, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/ghDC1D
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الجدول ()1
املساعدات اإلنسانية القطرية عرب العامل( 2017 - 2003 ،2001 ،مليون دوالر أمرييك)
السنة

القيمة (مليون دوالر أمرييك)

السنة

القيمة (مليون دوالر أمرييك)

2001

1.0

2010

2.1

2003

15.3

2011

17.1

2004

20.5

2012

104.9

2005

24.7

2013

108.7

2006

5.0

2014

155.7

2007

0.2

2015

103.3

2008

2.6

2016

41.4

2009

13.1

 2017كانون الثاين /يناير -شباط /فرباير

2.0

املصدر:
Financial Tracking Service (FTS), "United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2016", accessed on 202017/11/, at:
https://goo.gl/zpfNt6

الجدول ()2
قامئة التعهدات ألعىل  11دولة مانحة يف مؤمتر القاهرة عام ( 2014مباليني الدوالرات)
الدولة

إجاميل التعهد

نصيب غزة من إجاميل التعهد

نسبة اإلنفاق من نصيب غزة %

قطر

1000

1000

19

اململكة العربية السعودية

500

500

23

الواليات املتحدة األمريكية

414

277

100

السويد

410

10

114

الرنويج

362.4

145

87

االتحاد األورويب

348.3

348.3

85

اليابان

200

61

100

الكويت

200

29

15

تركيا

200

200

32

اإلمارات العربية املتحدة

200

200

15

الدمنارك

186.2

14.5

100

املصدر:
The World Bank, Reconstructing Gaza - Donor Pledges, September 12, 2017, accessed on 202017/11/, at: https://goo.gl/UYnM6O; The World
Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 19, 2016, accessed on 202017/11/, at: https://goo.gl/X5qeqj
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األزمات دفعت بالمساعدات القطرية
إلى األراضي الفلسطينية

املكتظ بالسكان قد يصبح غري صالح للسكن بحلول عام  2020إذا
استمرت االتجاهات الحالية(. ((2

أساسا
نق ّدم ،هنا ،ملخصات التقارير اإلعالمية التي جرى جمعها ً
من الجرائد اإلنكليزية والعربية ،وذلك إلظهار طبيعة املساعدات
اإلنسانية التي تق ّدمها قطر لألرايض الفلسطينية واستعراض نطاقها.
وعىل الرغم من أن املعلومات ال تستند إىل وصول املؤلِّف مبارش ًة
إىل البيانات الرسمية للمساعدات الخارجية القطرية ،فهذه املقاربة
القامئة عىل تحليل املحتوى تتم ّيز بكونها تضع املساعدات اإلنسانية
ضمن سياق ،وتع ّوض عن عدم الوصول إىل البيانات الرسمية.
ففي أعقاب الحرب املر ّوعة التي ش ّنتها إرسائيل عىل غزة يف صيف عام
 ،2014انعقد مؤمتر دويل يف القاهرة يف ترشين األول /أكتوبر 2014
لجمع األموال من أجل إعادة إعامر غزة ،إذ تع ّهدت خمسون دولة يف
البداية ،وفقًا للبنك الدويل ،مبساعدة فلسطني مببلغ  5.082مليارات
دوالر أمرييك .ويبدو أ ّن تصنيف البنك الدويل تض ّمن ثالثة مستويات
املخصص لغزة
املخصص لفلسطني ،واملبلغ ّ
من الدعم :املبلغ اإلجاميل ّ
فحسب ،واملبالغ الفعلية املدفوعة (انظر الجدول  .)2فهناك تفاوت
بني التعهدات املق َّدمة وحجم املساعدات املدفوعة لغزة بعد مؤمتر
القاهرة .ففي الوقت الذي تجاوزت التع ّهدات الفعلية لغزة 3.5
مليارات دوالر أمرييك ،بلغ املبلغ الذي جرى إيصاله حتى  31متوز/
يوليو  1.596 ،2016مليار دوالر أمرييك؛ أي  46يف املئة فقط من
التعهدات األصلية لغزة(.((2
يعرض الجدول ( )2بيانات البنك الدويل التي ترسد قامئة من  11بل ًدا
حرض ممثلوها مؤمتر القاهرة يف عام  ،2014ومثّلت مساهامتهم الحصة
األكرب من املساعدات؛ كام ترد فيه املبالغ اإلجاملية التي تع ّهد بها كل
املخصص لقطاع غزة فقط.
منهم لألرايض الفلسطينية ،مبا يف ذلك الجزء ّ
ويتبي من الجدول أن تع ّهد قطر مببلغ مليار دوالر أمرييك كان األعىل،
ّ
تليها اململكة العربية السعودية مببلغ  0.50مليار دوالر أمرييك .ومع
ذلك ،وحتى  31متوز /يوليو  ،2016ووفقًا للبنك الدويل ،مل تس ِّدد قطر
سوى  19يف املئة من املبلغ الذي تع ّهدت به ،والسعودية  23يف املئة
من املساعدات التي وعدت بإيصالها إىل قطاع غزة.
ويف عام  ،2017ناشدت األمم املتحدة الــدول األعضاء ،لتقديم
مساعدات بقيمة  547مليون دوالر أمرييك لفلسطني .وبالطبع ،يبقى
تحقيق مجموع هذه املساعدات املطلوبة مسأل ًة مشكوكًا فيها؛ إذ
قبل عام ،أي يف عام  ،2016وعقب نداء لجمع مساعدات بقيمة 571
مليون دوالر أمرييك ،مل يصل فعل ًيا إىل فلسطني إال  47يف املئة أو 267
مليون دوالر أمرييك فقط .وتحذّر األمم املتحدة من أن قطاع غزة
25 World Bank, Reconstructing Gaza-Donor Pledges, (2017), accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/rJ5WHp

التوسط يف
من الواضح أن الجمهور الفلسطيني يث ّمن دور قطر يف ّ
النزاع يف فلسطني ،إذ ّبي استطالع للرأي أُجري يف آذار /مارس 2012
أن  84يف املئة يؤيدون اتفاق الدوحة الذي تفاوضت عليه قطر
لحل النزاع بني فتح وحامس ،يف حني ر ّحب  69يف املئة بالدور الذي
اضطلعت به قطر يف املصالحة تحدي ًدا ،عىل الرغم من أن الجمهور
يشك يف أن املصالحة ستنجح .وعالوة عىل ذلك ،فإن ثالثة أرباع
الفلسطينيني الذين شملهم االستطالع ،يعتقدون أن هناك فسا ًدا يف
السلطة الفلسطينية ،ويعزو ثلثهم الفساد إىل حكومة حامس أيضً ا(.((2

اعتبارات منهجية
تغطّي مصادر املعلومات لهذا البحث الفرتة  2016 - 2010وتشمل
تقارير صحفية باللغة العربية ،تك ّملها تقارير رسمية من الوكاالت
الدولية واألمم املتحدة يف حال كانت متوافرة .وقد متكّنا من جمع 24
مصد ًرا باللغة العربية تحتوي عىل بيانات عن التمويل .وبطبيعة الحال،
فإن الطريقة األكرث دق ًة هي استخدام البيانات الرسمية التي تق ّدمها
وزارة خارجية قطر ،وهي املصدر الرئيس للتمويل املق ّدم للفلسطينيني.
والحظنا أيضً ا أن هناك حاالت شهدت تقديم بيانات عن النفقات
املقبلة .ومل تدرج هذه املبالغ عند حساب املبالغ اإلجاملية للمساعدات
املدفوعة فعليًا .وقد تفادينا أيضً ا الحساب املزدوج عندما كانت بيانات
التمويل نفسها ،ولكن أعلنت عنها مصادر مختلفة(.((2
26 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA), $547 million Funding Appeal to Address Humanitarian Needs in
Palestine During 2017 (Occupied Palestinian Territory: 2016), 19/12/2016,
accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/r8gjxw
27 Palestinian Center for Policy and Survey Research, "Palestinian Public
Opinion Poll No (43)," March 15-17, 2012, accessed on 20/11/2017, at:
http://www.pcpsr.org/en/node/210
 28ميكن القراء الذين يرغبون يف االطالع عىل البيانات األولية التي يستند إليها الجدول
االتصال باملؤلف لتزويدهم بها.
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الجدول ()3
ملخص املنح التي قدمت للفلسطينيني من مصادر عربية
تاريخ النرش

الجهة املانحة

الجهة املتسلمة

تفاصيل عن املساعدة

املبلغ (مليون دوالر)

مالحظات

أيلول /سبتمرب 2016

حكومة قطر

مؤسسة الدراسات
الفلسطينية

منحة لتسهيل أعامل املؤسسة

5

____

آب /أغسطس 2016

صندوق قطر للتنمية

غزة

مساعدة األيتام

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

متوز /يوليو 2016

مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والبنك
اإلسالمي

غزة والضفة الغربية

املعاقون ،واملستشفيات

7

____

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

نطاق عاملي

الصحة والفقر

1

غري محدد
لفلسطني

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

غزة

 2000سلة غذائية للفقراء

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

حزيران /يونيو 2016

حكومة قطر،
مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية
(أونكتاد)

غزة والضفة الغربية

التدريب التقني

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

حزيران /يونيو 2016

قطر الخريية

غزة والضفة الغربية

تعليم األيتام

100

نيسان /أبريل 2016

حكومة قطر

غزة

مرشوعات سكنية

20

____

أيار /مايو 2016

حكومة قطر

غزة

مرشوعات متنوعة

215.1

إجاميل املساعدات
للربع األول من
عام 2015

كانون األول /ديسمرب 2014

قطر الخريية

غزة

رعاية تعليمية وصحية
يتيم
لـ ً 8250

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

كانون األول /ديسمرب 2014

حكومة قطر

فلسطني

مساعدات َللجئني سوريني
وصوماليني وفلسطينيني

ترشين األول /أكتوبر 2014

قطر الخريية

غزة

تقديم مساعدات فورية
للفقراء ،ولقطاعات الصحة
والتعليم والبنية التحتية
مبارشة بعد العدوان اإلرسائييل
يف آب /أغسطس 2014

____

أنفقت قطر 185
مليون دوالر عىل
170
الالجئني السوريني،
ُ
أنفقت عىل الالجئني و 25مليون دوالر
الفلسطينيني
عىل الالجئني
الصوماليني

30.4

تاسارد
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البنك اإلسالمي
ترشين األول /أكتوبر  2014وبرنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ ()UNDP

غزة

التدريب والتنمية

4.5

استفاد  4200فرد
من املنحة

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

مساعدات للصيادين واملزارعني

9.975

____

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

إدارة األزمات ومساعدة األفراد
النازحني

2.281

____

ترشين األول /أكتوبر 2014

حكومة قطر

غزة

إصالح املساجد وبناؤها

3.165

____

أيار /مايو 2014

حكومة قطر

غزة

مساعدة  163فردًا من الذين
يعانون األمراض املزمنة

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

شباط /فرباير 2014

قطر والهالل األحمر
الفلسطيني

غزة

مساعدة ضحايا مرض "أليكسا"

23

____

حزيران /يونيو 2013

حكومة قطر

فلسطني

مرشوعات تنمية وبنية تحتية

478

هذا املبلغ هو
املبلغ اإلجاميل
الذي ساهمت به
قطر خالل الفرتة
()2012-2001

آذار /مارس 2013

قطر الخريية

غزة

مساعدات (طوارئ) عاجلة
لـ  750صيادًا يف غزة

0.799

هذا املبلغ جزء من
برنامج املساعدة
العام وقيمته 10.2
ماليني دوالر بدعم
من وزارة الخارجية
القطرية

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

إنتاج األطراف االصطناعية يف
مستشفى جديد

15

____

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

 3000وحدة سكنية جديدة

400

____

ترشين األول /أكتوبر 2012

حكومة قطر

غزة

تجديد وحدات سكنية جديدة

8

____

حزيران /يونيو 2012

حكومة قطر

غزة

رشاء كَر ٍاس آلية لـ  300مريض

مل يتم الكشف عن
قيمة املبلغ

____

حزيران /يونيو 2010

صندوق الزكاة

غزة

مساعدة األرس الفلسطينية
الفقرية

25

____

املصدر :من إعداد الباحث (انطالقًا من تقارير صحفية باللغة العربية ،وتقارير رسمية من الوكاالت الدولية واألمم املتحدة ،والبيانات الرسمية لوزارة خارجية قطر).

تعليق على التمويل
يبي الجدول ( )3أن الجزء األكرب من التربعات اإلنسانية كان
ّ
مو ّج ًها إىل دعم الصحة والتعليم ،وأنواع أخرى من مشاريع البنية
التحتية مثل الكهرباء واإلسكان وإصالح الطرق .وتجدر اإلشارة إىل

أن وزير الخارجية القطري أعلن يف بيان صدر يف أيار /مايو 2016
أن قطر أنفقت خالل الفرتة  3.6 ،2015 - 2011مليارات دوالر
أمرييك ( 13.2مليار ريال قطري) عىل املساعدات الخارجية .وبصفة
عامة ،قال إن قطر ملتزمة بإنفاق  10مليارات دوالر أمرييك عىل
املساعدات الخارجية للمجتمعات املدنية ملكافحة األ ّمية والبطالة
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والتمييز واأليديولوجيات املتطرفة ،عىل الصعيد العاملي(.((2
وقد كـ ّرر هذا املوقف وزيــر الخارجية القطري الحايل الشيخ
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاين ،إذ أشار يف كلمة ألقاها
يف معهد تشاتام هاوس الربيطاين املعني بالشؤون الدولية يف لندن
خصصت  25يف املئة من مساعداتها الخارجية للمشاريع
إىل أن قطر ّ
التعليمية لوقف موجة التطرف بني الشباب ،وأن هذه املشاريع
تنترش يف  42بل ًدا يف جميع أنحاء العامل( ،((3وتُ ثّل هذه الخطوة
بوضوح ،دفعة جديدة لسياسة املساعدات الخارجية القطرية .صحيح
أن األغراض تستهدف متويل تدابري إنسانية ،إال أن الهدف األسايس
هو سيايس أيضً ا ،إذ يسعى للتصدي للتيارات األيديولوجية املتط ّرفة.

وعند التم ّعن يف البيانات الواردة يف الجدول ( )3من املصادر العربية،
يتبني أنه منذ عام  2010ق ّدمت قطر ،ويف بعض األحيان باالشرتاك
مع جهات مانحة أخرى ،نحو  800مليون دوالر أمرييك لفلسطني.
وتظهر النفقات أن املساعدات اإلنسانية القطرية خ ُّصصت ملا يُع ّد
احتياجات أساسية للفلسطينيني ،أغلبيتهم يف غزة ،مثل اإلسكان
والصحة والتعليم وتخفيف الفقر؛ وهي متثل الحصة األكرب من
املدفوعات .ومن الجدير بالذكر أن الرقم األخري من املصادر العربية
قريب من الرقم الرسمي الذي أعلنته الحكومة القطرية مؤخ ًرا
والبالغ  812مليون دوالر أمرييك(.((3
مخصص لغزة بدلً من الضفة
ویمکن مالحظة أن أغلبية التمويل ّ
ويفسه سببان رئيسان؛ أولهام ،أن دولة قطر أقامت أوثق
الغربيةّ ،
29 Lesley Walker, "Qatar Commits $10 Billion to Humanitarian
Causes Worldwide," Doha News, May 2016, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/4HBy1A
30 "The Crisis of the Gulf: Qatar Responds," Chatham House,
July 5, 2017, accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/1mKbCE
31 Sameh Saeid, "Qatar Provides $812 mn Aid to Palestinians in Last
Five Years," Qatar Tribune, March 9, 2017, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/yGE3pt
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العالقات مع حامس يف غزة ،وبهذا املعنى استمرت عالقاتها الوثيقة
باإلخوان املسلمني يف مرص والقريبني من حامس .وثانيهام ،وهو
األهم ،أن قطاع غزة تع ّرض لهجامت إرسائيلية سعت إرسائيل من
خاللها ملعاقبة حامس؛ ما أ ّدى إىل تدمري واسع النطاق يف القطاع.
ولذلك كان من املنطقي تحويل التمويل القطري نحو إعادة
إعامر غزة.

العامل اإلسرائيلي
أعربت الجهات املانحة العربية وغري العربية ،مبا فيها وكاالت األمم
املتحدة ،عن انتقاداتها للقيود التي تفرضها إرسائيل ولتكتيك التأخري
الذي تتّبعه يف تسليم املساعدات اإلنسانية وغريها من املساعدات
فضل عن الحصار املفروض واملتواصل عىل
اإلمنائية للفلسطينينيً ،
قطاع غزة .ومن ناحية أخرى ،تع ّرضت السلطة الفلسطينية للنقد
بسبب الفساد ،وعدم الكفاءة ،وعدم االستقرار الداخيل ج ّراء التنافس
فصيل فتح وحامس؛ ما يع ّوق تقديم املساعدات لألرايض
املستمر بني َ
الفلسطينية .ونتيجة ذلك ،تح ّولت قطر إىل أساليب أخرى إليصال
املساعدات ،مثل العمل مبارشة مع وكاالت األمم املتحدة وغريها
من املنظامت الخريية املحلية والدولية ،كام ورد مسبقًا .وبسبب
الحالة عىل أرض الواقع ،اضطرت قطر يف بعض األحيان إىل التوجه
إىل إرسائيل لضامن إيصال املساعدات .والسؤال الذي نطرحه :ما مثن
هذا التدخل اإلرسائييل؟
ألقى البنك الدويل يف تقريره األخري باللوم عىل إرسائيل بسبب
الركود االقتصادي الذي أصاب األرايض املحتلة .ويف حني أن السلطة
الفلسطينية تحتاج إىل تحسني مناخ األعامل يف األرايض املحتلة ،يشري
التقرير إىل أن "القيود اإلرسائيلية تشكّل العقبة الرئيسة أمام النمو".
أما يف ما يتعلق برتاخيص البناء ،فيشري التقرير إىل أن "نحو  10يف
املئة فقط من القرى الفلسطينية البالغ عددها  130قرية يف املنطقة
ج [يف الضفة الغربية] متلك مخطّطًا مكان ًيا متهيديًا عا ًما؛ ما يعطّل
بشكل كبري أعامل البناء .وال تتم املوافقة إال عىل  3.5يف املئة من
تصاريح البناء التي يق ّدمها الفلسطينيون لإلدارة املدنية اإلرسائيلية
للبناء يف املنطقة ج"( .((3وحتى عندما يجري منح التصاريح ،تخضع
شحنات مواد البناء للضوابط اإلرسائيلية؛ ما يؤدي إىل ارتفاع
التكاليف( .((3وميكن رصد اآلثار املرتتبة عىل السياسات اإلرسائيلية
تجاه غزة يف املالحظة التالية للبنك الدويل" :إن تجريد االقتصاد
32 World Bank, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison
Committee.
33 Ibid., pp. 28 - 29.
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من الطابع الصناعي ،والحروب املتعددة ،وفقدان فرص العمل يف
إرسائيل هي عوامل أدت إىل ارتفاع معدل البطالة ،وال سيام بني
الشباب يف غزة؛ إذ وصل إىل  58يف املئة .ويعيش نحو  40يف املئة
من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر عىل الرغم من أن نحو 80
يف املئة منهم يتلقون نو ًعا من املساعدات .غري أن هذه األرقام ال
تص ّور درجة معاناة مواطني قطاع غزة نتيجة قلة توافر الكهرباء
واملياه والرصف الصحي ،إضافة إىل الصدمات النفسية املرتبطة
بالحرب ،ومحدودية الحركة ،وتداعيات سلبية مؤذية أخرى ناجمة
عن الحروب والحصار"(.((3
ويكمن جوهر املأزق الذي تواجهه األرايض الفلسطينية يف التبعية
االقتصادية الناجمة عن قيام إرسائيل بإدخال آليات املراقبة عقب
اتفاقات أوسلو يف عام  .1993ويبلغ العجز التجاري بني إرسائيل
واألرايض الفلسطينية بصورة عامة ،نحو  80يف املئة ملصلحة إرسائيل؛
ما دفع أحد املحللني إىل الخروج بخالصة مفادها أن "األرايض
الفلسطينية املحتلة تعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل االقتصاد اإلرسائييل"(.((3
فالفلسطينيون يُ َع ّدون مستهلكني رئيسيني للمنتجات اإلرسائيلية يف
إطار عالقة غري متكافئة بني الطرفني.
ويف تقييمٍ حديث القتصاد األرايض الفلسطينية التابع يغطي الفرتة
 ،2013–2000عمل الباحث االقتصادي شري هيفر( ((3عىل تحديث
دراسة رائدة سابقة كانت قد أجرتها الباحثة القانونية نييك تيليكنس
وأكّد ما كان جاء فيها( ،((3ليخلص إىل أن  72يف املئة من املساعدات
املق ّدمة لفلسطني تؤول عــاد ًة يف النهاية إىل مصلحة الرشكات
اإلرسائيلية؛ ما يدعم احتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية .فمنذ عام
 ،2008بلغ مجموع اإلنفاق اإلرسائييل الحكومي عىل االحتالل نحو
 6.84مليارات دوالر أمرييك؛ أي إ ّن الفائض التجاري الذي تتمتع به
إرسائيل مع الفلسطينيني مي ّول نحو  34 - 23يف املئة من تكاليف
االحتالل .ويخلص هيفر إىل القول" :نظ ًرا إىل أن الصادرات إىل األرايض
الفلسطينية املحتلة متثل نحو  5يف املئة من إجاميل الصادرات
اإلرسائيلية [ ]...وأغلبية هذه الصادرات مم َّولة من املساعدات
34 Ibid., p. 25.
"35 Nikki de Beer, "Palestinian Economic Dependency on Israel,
Monthly Review Online, September 25, 2010, accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/Pppqnn
36 Shir Hever, "How much International Aid to the Palestinians Feeds the
Israeli Economy?" Aid Watch (September 2015), accessed on 20/11/2017, at:
https://goo.gl/DYU9Ei
37 Nikki Tillekens, "71% of the Aid to the Palestinians Ends Up in the
Israeli Economy," Monthly Review Online (September 2010), accessed on
20/11/2017, at: https://goo.gl/e46v1d
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الدولية ،قد يستنتج املرء أن املساعدات الدولية للفلسطينيني تساهم
مبليارات الدوالرات األمريكية يف الناتج املحيل اإلجاميل اإلرسائييل ،ما
ميكّن إرسائيل من تح ّمل تكلفة استمرار االحتالل العسكري .وتشري
النتائج هنا إىل أن  78يف املئة عىل األقل من أموال املساعدات
تستخدم لالسترياد من إرسائيل ،وبالتايل تغطي  18يف املئة عىل األقل
من تكاليف االحتالل اإلرسائييل"(. ((3
ويُ َعد قطاع االتصاالت من األمثلة البارزة يف تصوير تكتيكات إرسائيل
يف إعاقة التنمية التكنولوجية والصناعية يف األرايض الفلسطينية.
فعقب اتفاقات أوسلو ،أكدت إرسائيل سيطرتها عىل قطاع االتصاالت؛
والذي وصفته الباحثة األكادميية هلجا طويل  -الصوري بأنه شكل من
أشكال "االحتالل الرقمي" ،إذ إنها تسيطر عىل توزيع طيف الرت ّددات
ومواقع أجهزة إرسال اإلشارة .وبحسب طويل  -الصوري "تسيطر
إرسائيل عىل جميع البنى التحتية الرقمية يف فلسطني ،ما يح ّد من
استخدام الهواتف والهواتف النقالة واإلنرتنت يف أي وقت"( ،((3وهذا
يتض ّمن اخرتاق الهواتف الفلسطينية وإغالق خدمة اإلنرتنت عمو ًما،
وهو ما يحدث عاد ًة بنا ًء عىل طلب الجيش اإلرسائييل .ويوافق البنك
الدويل عىل اآلثار الضارة باالقتصاد الفلسطيني ،وهذا ما أشار إليه
يف تقريره :الفرص املفقودة للتنمية االقتصادية( ((4الصادر يف كانون
الثاين /يناير 2016؛ فالتدابري التقييدية التالية أث ّرت كث ًريا يف تطور
قطاع االتصاالت الفلسطيني" ،يف أواخر عام  ،2015تم التوصل إىل
اتفاق مع إرسائيل إلطالق طيف الجيل الثالث  3Gيف الضفة الغربية.
ومع ذلك ،فإن املشغّلني الفلسطينيني ال يزالون يف وضع غري ٍ
مؤات
للمنافسة نظ ًرا إىل أن املشغلني اإلرسائيليني يتمتعون بقدرات الجيل
الثالث والرابع ،ولديهم القدرة عىل جذب زبائن أه ّم .ويستويل
رصح لهم ،عىل أكرث من  20يف املئة من
املشغّلون اإلرسائيليون ،غري امل ّ
حجم سوق الضفة الغربية"(.((4
صحيح أن املساعدات اإلنسانية رضورية للبقاء ،إال أنه من املهم
تأكيد التخلّف التكنولوجي يف األرايض الفلسطينية واستمرار االعتامد
االقتصادي عىل إرسائيل .وتستخدم إرسائيل الحجة األمنية لفرض
قيود عىل النفاذ إىل عرض النطاق الرت ّددي الرضوري إلنشاء قطاع
38 Hever, p. 7, 11.
"39 Helga Tawil-Souri, "Hacking Palestine: A Digital Occupation,
Aljazeera, November 9, 2011.
40 World Bank, The Telecommunication Sector in the Palestinian
Territories: Missed Opportunity for Economic Development (January 2, 2016),
accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/KWsJfR
41 World Bank, "Lifting Restrictions and Promoting Better Regulation
to Unleash the Potential of the Digital Economy in Palestine," (March 31,
2016), accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/cjSm8A
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لالتصاالت السلكية والالسلكية قابل لالستمرار .وينبغي للجهات
املانحة الدولية ،مبا فيها قطر ،أن تسلّط الضوء عىل هذا البعد يف
حمالت املساعدات التي تق ّدمها.

الخالصة
رضرة
يجب اإلشارة إىل أن حجم املساعدات العربية للمناطق املت ّ
من النزاعات يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا عامي  2008و2009
مهم .وقد أتت تلك املساعدات عقب العدوان اإلرسائييل
كان ً
السافر عىل غزة ،إذ تع ّهدت دول الخليج حينها بتقديم  1.65مليار
دوالر أمرييك من املساعدات لقطاع غزة ،وهو مبلغ يعادل ضعفَي
املبلغ الذي قدمته الواليات املتحدة واالتحاد األورويب م ًعا(.((4
ويشري الكاتبان سلطان بركات وستيفن زيك الباحث يف املساعدات
اإلنسانية ،إىل أ ّن "املساعدات التي تق ّدمها الدولة الخليجية كانت
مدفوعة مببادئ دينية راسخة قوامها األعامل الخريية التي كث ًريا
ما تصاغ وفقًا لألهداف السياسية الوطنية للبلدان املانحة عىل
وجه الخصوص .ولكن ،بدلً من أن تكون تلك املساعدات التي
ق ّدمتها دول الخليج تع ّه ًدا إسرتاتيجيًا فحسب ،فقد عكست أيضً ا
املواقف املبدئية املتعلقة باألمن البرشي والتكامل الثقايف وسيادة
الدولة"(. ((4
وعىل نح ٍو أكرث تحدي ًدا ،يح ّدد الكاتبان بركات وزيك ثالثة دوافع
رئيسة تتحكّم يف سياسات املساعدات اإلنسانية لدى دول الخليج:
 .1الدبلوماسية واالستقرار .2 ،التضامن مع القضية الفلسطينية؛ .3
االعتبار اإلنساين( .((4وليس مثة شك يف أن التضامن مع الفلسطينيني
42 Sultan Barakat & Stephen Zyck, "Gulf State Assistance to ConflictAffected Environments," The LSE: Center for the Study of Global Governance,
no. 10 (2010).
يُشار عاد ًة إىل أ ّن الفلسطينيني مغمورون باملساعدات الخارجية التي تتدفّق عليهم .إذ
كتب الباحث األمرييك جيم زانويت يف أحدث تقرير رفعه إىل دائرة أبحاث الكونغرس أن
:الفلسطينيني هم "من بني أكرب املستفيدين من املساعدات الخارجية الدولية يف العامل" ،انظر
Jim Zanotti, U.S. Foreign Aid to the Palestinians (Washington D.C.:
Congressional Research Service, 2016), p. 2.
ومع ذلك ،يخلص تقرير آخر لدائرة أبحاث الكونغرس نفسها إىل أن "إرسائيل هي أكرب متلقٍ
تراكمي للمساعدات الخارجية األمريكية منذ الحرب العاملية الثانية .فقد قدّمت الواليات
املتحدة إلرسائيل حتى اآلن ،مبلغًا قدره  127.4مليار دوالر أمرييك (دوالر أمرييك حايل ،أو غري
معدّل بحسب التضخم) يف إطار املساعدة الثنائية .وتأيت جميع املساعدات الثنائية األمريكية
تقريبًا إىل إرسائيل ،يف شكل مساعدة عسكرية ،عىل الرغم من أن إرسائيل تلقّت يف املايض
أيضً ا مساعدات اقتصادية كبرية" ،انظر:
Jeremy Sharp, U.S. Foreign Aid to Israel, Washington D.C.: Congressional
Research Service (December 22, 2016), accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/FIqDRu.
43 Ibid., p. 1.
44 Barakat & Zyck.
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عىل املستويني العام والرسمي هو جوهري وحقيقي طاملا يخدم
يفس ،إىل جانب
االستقرار اإلقليمي ومصلحة دولة قطر .وهو ّ
االعتبارات اإلنسانية ،سياسات املساعدات السخية تجاه الفلسطينيني.
فقد حاولت قطر أن ترسم صورة الطرف املحايد يف دورها بوصفها
وسيطًا ،ولدى إبرامها اتفاقات يف مناطق النزاعات مثل لبنان
وليبيا والسودان /دارفور ،ويف وقت ما اليمن( .((4وكانت بعض
هذه االتفاقات دامئة ،كام يف لبنان ،يف حني مل يكن بعضها اآلخر
كذلك ،مثل اليمن .ومن الواضح أن دور قطر يف حاالت اليمن
وليبيا وسورية ينحرف بها عن الصورة الحيادية؛ إذ أصبحت قطر
يف هذه الحاالت ،متو ّرط ًة عسكريًا سواء بصورة مبارشة أو غري
مبارشة ،وقد انحازت إىل بعض األطراف يف الحرب األهلية .ومع
ذلك ،يبقى السؤال :ملاذا مل تنجح قطر يف إبرام اتفاقات دامئة يف
املتنازعي؛ حامس وفتح؟ والجواب
فلسطني بني الطرفني الرئيسني
ْ
هو أن الحالة الفلسطينية مثرية لالهتامم ،ألن قطر ،وبكل وضوح،
هي الجهة املانحة الرئيسة الفعلية يف فلسطني عىل نحو مستدام،
ومن ثم ،فهي تحظى بنفوذ كبري.
ويكمن الجواب ،أقلّه جزئيًا ،يف الفيتو اإلرسائييل املستمر القائم عىل
قوتها الصلبة .فعىل الرغم من أن قطر لديها بعض التأثري يف إرسائيل،
فإن األخرية لن تحيد عن ضامن إخضاع الفلسطينيني ،حتى بطرق
وحشية عندما تريد ذلك؛ وهذا ميكن أن يكون مكمن الضعف يف
القوة الناعمة .فام دامت املساعدات ال يع ّززها ما يعرف بالقوة
الصلبة ،لن ترت ّدد إرسائيل يف تجاوز املبادرات القطرية وغريها .وعىل
األرجح ،إ ّن بذل جهد جامعي متضافر من جانب الدول العربية
من شأنه أن يخفف من هيمنة إرسائيل عىل هذه الجبهة .ولكن
لألسف ،هذا احتامل بعيد اآلن ،ألن دول الخليج تتقارب مع إرسائيل
يف مواجهتها مع إيران.
ويتطلّب حجم املساعدات ونطاقها آلي ًة أفضل لضامن املساءلة؛
ما يع ّزز بــدوره استمرار املساعدات .واملساءلة أمر تدعو إليه
الدول املانحة .ومثة خطر يتمثّل يف أن تولّد املساعدات املق ّدمة
إحساسا بالتبعية ،قد يكون يف املدى البعيد يف مصلحة
لفلسطني
ً
تحتج عل ًنا عىل تسليم
إرسائيل .فكام رأينا ،صحيح أن إرسائيل قد ّ
املساعدات األجنبية ،إال أنها تستفيد اقتصاديًا من كونها بائع املواد
التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون الواقعون تح ت االحتالل.
ومن ناحية أخرى ،وطاملا بقيت إرسائيل ال َحكَم الن ه ايئ يف عملية
وصول املساعدات ،فإنها ستكون قادر ًة عىل ضبط تدفّق املساعدات
45 Mehran Kamrava, "Mediation and Qatari Foreign Policy," Middle East
Journal, vol. 65, no. 4 (2011), pp. 539 - 556.
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لتتناسب مع سياساتها ،وذلــك بطريقتني؛ ً
أول ،بحيث ال يقع
الفلسطينيون تحت الح ّد الفاصل للبقاء عىل قيد الحياة ،لتفادي
دعاية سلبية غري رضورية ،من وجهة نظر إرسائيل .وثان ًيا ،بحيث
تساهم هذه املساعدات يف تهدئة السكان املحليني يف مقاومتهم
إلرسائيل .وما ندعو إليه هنا هو إدماج مقاربة االقتصاد السيايس
يف تحليل املساعدات اإلنسانية( ،((4إذ إنه يساعد يف إلقاء الضوء
عىل اتجاه إرسائيل والواليات املتحدة إىل التذ ّرع بحجة اإلرهاب
للح ّد من املساعدات املق ّدمة للفلسطينيني .ومن األمثلة عىل ذلك،
ذكرنا أن إرسائيل تعارض استرياد اإلسمنت ومواد بناء منشآت البنية
التحتية األخرى إىل غزة بحجة أن الفلسطينيني سيستخدمونها
ألغراض عسكرية.
وتُربط املساعدات الغربية لفلسطني برشط أال تستخدم هذه
املساعدات ألغراض عسكرية ،وهذا رشط ال ترتدد إرسائيل والواليات
املتحدة يف اإلجهار به دوليًا ،حتى عندما تكون الرشوط نفسها
مفروض ًة من جانب واحد وتخضع لتفاسري فضفاضة .فعىل سبيل
املثال ،وكام سبق وأوضحت مبزيد من التفصيل ،جرى وضع قيود
عىل عملية استرياد املواد الغذائية خالل ذروة الحصار املفروض
عىل غزة يف عام  ،2014وأخضعتها إرسائيل للتدقيق؛ إذ كانت هي
أيضً ا عرضة لربطها بتهمة اإلرهاب .ففي الواقع ،وضعت إرسائيل
حسابات تفصيلية لتقدير كمية السعرات الحرارية التي يحتاج إليها
الفرد للحؤول دون حدوث مجاعة جامعية فلسطينية ،ويف الوقت
نفسه كانت تدافع عن موقفها يف استخدام تهمة اإلرهاب( .((4وقد
بلغت املساعدات األمريكية لألرايض الفلسطينية نحو  400مليون
دوالر أمرييك سنويًا خالل الفرتة  2016 - 2008مع اشرتاط بند عىل أن
تستهدف هذه املساعدات تنازل ًيا " .1تعزيز القدرة عىل منع اإلرهاب
ضد إرسائيل أو الح ّد منه .2 ،تعزيز االستقرار واالزدهار والحكم
الذايت يف الضفة الغربية مبا يفيد الفرص الدبلوماسية اإلرسائيلية
الفلسطينية ،و .3تلبية االحتياجات اإلنسانية( ."((4والالفت للنظر أن
محتمل من املساعدات األمريكية،
ً
غزة مل تُذكر باعتبارها طرفًا مستفي ًدا
وأن املساعدات اإلنسانية احتلّت املرتبة األخرية عىل قامئة األولويات
لدى الواليات املتحدة .ويف الواقع ،أُنفق  25يف املئة من املساعدات
األمريكية للضفة الغربية عىل إنفاذ القانون ومكافحة املخدرات،
وتدريب قوات األمن الفلسطينية ،وقطاع العدالة الجنائية.
46 Antonio de Laurie, The Politics of Humanitarianism: Power, Ideology
and Aid (London: I. B. Tauris, 2015).
47 Elia Zureik, Israel's Colonial Project in Palestine: Brutal Pursuit
(London: Routledge, 2016).
48 Zanotti, p. 2.
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:اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع
Consociationalism and Shia Political Islam in Iraq: Problems in
Discourse and Challenges to Diversity

 وأســباب عجز هذه،2003 تتنــاول الدراســة تجربــة الديمقراطية التوافقية فــي العراق بعد عام
التجربــة عــن إنتــاج ترتيبات حكم معقولة ومتماســكة في وســط سياســي وشــعبي عراقي
 وتحاجج الدراســة بأن األطراف. ويســوده االرتيــاب والمخاوف المتبادلــة،منقســم دين ًيــا وعرق ًيا
األساســية التي تشــاركت في تجربة الديمقراطية التوافقية (نخب سياســية شــيعية وســنية
 بســبب تركيزهــا علــى سياســات الهويــة بــد ًلا مــن تقديــم تنــازالت متبادلــة لبنــاء،)وكرديــة
 فشــلت في فهــم تعقيد آليــة الديمقراطيــة التوافقية واالســتفادة،مؤسســات دولــة رصينــة
 وتركز الدراســة على الدور المحوري الذي أ ّداه الســلوك السياســي الشــيعي في.منها عراق ًيا
 والســعي لتحويله، مــن خالل تبني خطاب فئوي ذي مضامين مذهبية،صناعة هذا الفشــل
 وتقتــرح خطا ًبــا مغايــ ًرا ذا مالمــح عراقيــة يســتوعب التنــوع الدينــي،إلــى هويــة وطنيــة عامــة
.واإلثني في البلد
. اإلسالم السياسي الشيعي، العراق، الديمقراطية التوافقية:كلمات مفتاحية
This article deals with the post-2003 consociationalist experiment in Iraq. It
examines the reasons why this experiment has failed in producing a reasonably
coherent governing formula. It argues that, because of their emphasis on identity
politics and not on making mutual concessions in the interest of serious statebuilding, the main players in this experiment (Shia, Sunni and Kurdish political
elites) failed to appreciate the complexity of the consociationalist arrangement, let
alone use it for public interest. The article focuses on the central role that the Shia
Islamist parties played in making this failure happen, highlighting, as reasons,
their insistence on an essentially sectarian rhetoric and their attempt to enforce
it as a national identity. The article finally proposes a different rhetoric that can
accommodate Iraq's ethnic and religious diversity.
Keywords: Consociational Democracy, Iraq, Shia Political Islam.
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مقدمة
عىل امتداد تاريخ دولة العراق الحديث ،منذ تك ّونها بعد الحرب
رسا مفتو ًحا من
العاملية األوىل ،أصبحت الطائفة واالنتامء إليها ً
أرسار البلد الكثرية؛ إذ إن هناك إدراكًا واض ًحا بوجودها ،يقابله
تردد ال يقل وضو ًحا عن الخوض عل ًنا فيها ويف معنى االنتامء
إليها ودالالته .بعي ًدا عن السياقات الدينية والجداالت املذهبية
خاص ومعزول نسب ًيا،
املألوفة التي غال ًبا ما كانت تتحرك يف ح ّيز ٍّ
تكاد كلامت مثل "الشيعة" و"السنة" تكون غائبة يف السياق
العراقي العام قبل عام  ،2003لتبدو اإلشارة إليها رضبًا من الجرأة
فمثل تخلو األغلبية الساحقة من مذكرات
والخروج عىل املعتادً .
الساسة العراقيني وكتاباتهم األخرى ،سواء أكانت يف العهد املليك
أو الجمهوري ،من أي إشارة إىل الطوائف أو تسمية طائفة ما،
وإن تطلَّب األمر ذكر طائفة ما بسبب ارتباط االنتامء إىل الطائفة
بحدث ما ،يأيت هذا الذكر عاديًا ،وعاد ًة ما يكون وصفيًا ورسي ًعا.
كام يبدو اتهام الخصوم السياسيني بالطائفية أم ًرا أش ّد ندرة.

وقد كانت التصنيفات السائدة يف الكتابات السياسية العراقية يف
العهد املليك ،كام تظهر يف كثري من وثائق تلك الفرتة وكتاباتها ،إما
جغرافية (وسط ،جنوب ،الفرات األوسط ،شامل ،املنطقة الكردية)،
وإما إدارية (محافظات ،أقضية ،نواح) ،وإما اجتامعية  -اقتصادية
(أهل املدن ،مناطق العشائر ،املناطق الريفية) .كام تخلو الكتابة
السياسية العراقية ،عمو ًما ،من اإلشارات إىل أن الطائفية متثل
مشكلة كربى يف البلد ،باستثناء بضع وثائق طابعها مطلبي
إصالحي ،تتلخص يف تحسني أوضاع الشيعة ورفع نسب متثيلهم
فضل
يف مؤسسات الدولة واستيعاب املذهب الشيعي مؤسسات ًياً ،
عن مطالب عامة أخرى متفرقة((( .ال أعتقد أن هذا الرتدد السيايس
 1لعل أبرز وثيقتني بهذا الصدد ،هام ما ع ُرف بـ "ميثاق الشعب" :وهي مجموعة مطالب
تقدمت بها عشائر يف الفرات األوسط بإرشاف املرجع الديني محمد حسني كاشف الغطاء يف
عام  .1935والثانية :هي املذكرة التي بعثها الشيخ محمد رضا الشبيبي إىل رئيس الوزراء عبد
الرحمن البزاز يف ترشين الثاين /نوفمرب .1965

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

منفصل عن الرتدد االجتامعي
ٌ
عن الخوض يف الطوائف وحديثها
العراقي عىل مستوى الشارع عن الخوض يف املوضوع ذاته ،رمبا
باستثناء أحاديث املجالس الخاصة مع من "يُوثق به" و"ال ييسء
التفسري" .هل كانت هذه الحساسية العالية ،سياسيًا واجتامعيًا،
إزاء التناول العلني للطوائف ،صحية ومفيدة؟ االفرتاض الذي تقوم
عليه هذه الدراسة هو أن غياب خطاب حساس ووا ٍع بخصوص
الطائفة وصلتها بالطائفية يف سياق الوطنية العراقية فسح املجال
لربوز خطاب آخر "هويايت" ،يتمحور حول االنتامء إىل الطائفة ،منا
يف الظل ،باستثناء لحظات علنية نادرة له ،كام يف "ميثاق الشعب"
 ،1935ومذكرة الشبيبي  ،1965وإعالن شيعة العراق .2002
تحاول الصفحات اآلتية استنطاق مضامني هذا الخطاب اآلخر وتتبع
وخصوصا
متظهراته السياسية واملؤسساتية يف عراق ما بعد ،2003
ً
عرب آلية الدميقراطية التوافقية.

المحاصصة الطائفية  -العرقية:
بين صراع السرديات وتطمين المجاميع
وجد هذا الخطاب "الهويايت" اآلخر لحظته املناسبة ألن يصبح تدريج ًيا
التعريف الرسمي والسيايس للدولة العراقية بعد النهاية املدوية
لنظام صدام حسني يف نيسان /أبريل  .2003كان االنتصار الرسمي
األول لهذه الهوياتية الجديدة ،ورمبا الحاسم يف متهيده لتطورات
الحقة تؤكده وتعمقه ،هو إعالن تأليف مجلس الحكم يف  13متوز/
يوليو  .2003لجهة الخطاب السيايس ،مثّل تأليف املجلس بتوزيعه
الطائفي  -العرقي (ثالثة عرش عض ًوا شيعيًا ،وخمسة أكراد وخمسة
رسا رسميًا للرتدد
من العرب السنة وعضو تركامين وآخر مسيحي) ك ً
العراقي التاريخي بخصوص الخوض العلني يف حديث الطوائف منذ
رسا مفتو ًحا عىل
تأسيس الدولة العراقية الحديثة .مل تعد الطائفة ً
نحو يجعل كثريين يرت ّددون يف الترصيح به عل ًنا ،بل أصبحت ،يف
غضون أقل من أربعة أشهر رسيعة وحافلة بني نيسان /أبريل ومتوز/
وسبيل
ً
وأساسا للتفاوض ومصد ًرا للحقوق
يوليو  ،2003أم ًرا علنيًا
ً
لفهم التاريخ وتكوين الحارض .كانت هذه نقطة فارقة ومهمة يف
قصة صناعة العراق الجديد خالل إثارته عل ًنا إشكالية االنتامء يف
بلد ملتبس يف تاريخه كام يف لحظته الحارضة املفصلية" :ألول مرة
يف تاريخهم الحديث ،وجد العراقيون أنفسهم بعد سقوط النظام يف
مواجهة سؤال يتعلق بأين تكمن والءاتهم وهوياتهم الحقيقية .كان
الحديث عل ًنا عن االختالفات بني املجاميع ومظاملها أم ًرا محر ًما يف
السابق ،فأي ذكر لها ،أو اإليحاء أن الدولة كانت مؤسسات ًيا منحازة
ضد مجاميع معينة ،كان يُواجه بسيل من اإلدانة الشديدة ،إىل حد
اعتباره رضبًا من الحديث الخياين الذي يهدف إىل تقويض الوحدة

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

الوطنية [ ]...كان من الصعب القبول بتهمة الطائفية التي غال ًبا ما
كانت تُستخدم لوأد إمكانية أي نقاش بشأن القضية الطائفية يف
العراق .ولذلك كان الخطاب السيايس يف العراق ينحو يف اتجاهات
متعددة بينها القومية العربية االشرتاكية والحداثة ،لكن ليس عىل
االطالق يف اتجاه تناول األصل الطائفي للسلطة .كان إنكار الطائفية
عميقًا وقويًا ج ًدا إىل حد أنه جعل أي نقاش بشأن هذه املشكلة يقع
ضمن حدود الحديث غري املقبول((( .مبرور الزمن خلق هذا اإلنكار
(((
مسلم به" .
واقعه الخاص به ،ليصبح أم ًرا
ً
ميكن ع ّد تأليف مجلس الحكم بتوليفته الطائفية  -العرقية املعروفة
انتصا ًرا لفكرتني متشابهتني بخصوص معنى الهوية .مصادر هاتني
الفكرتني مختلفة ،وكان لتحالفهام الناجح بعد نيسان /أبريل 2003
أثر حاسم ومتناقض يف الوقت نفسه يف تكوين العراق الجديد ،بعي ًدا
عن تراث الدكتاتورية ،وكذلك يف صناعة أزمته الحالية؛ برزت الفكرة
األوىل من أرشيف التفكري االسترشاقي الغريب ،وتركزت يف تأكيد
أولوية املجموعة عىل الفرد .أرص العقل السيايس األمرييك (بتأثريات
واضحة من مسترشقني مؤثرين مثل برنارد لويس ،أو عرب انطلقوا
من رؤى استرشاقية ،مثل فؤاد عجمي وكنعان مكية) عىل التعامل مع
العراق والعراقيني ،عىل أساس أنهم أعضاء طوائف ومجاميع (شيعة،
وسنة ،وعرب ،وأكراد) وفهم الرصاع يف العراق الحديث عىل أنه
رصاع مجاميع دينية وعرقية .ويف الحصيلة يتطلب حل هذا الرصاع،
املرور مبمثيل هذه املجاميع واالعتامد عىل ترتيبات وتفاهامت بينها
مستقبل .أما الفكرة الثانية
ً
لتحقيق السالم واالستقرار ،ومن ثم الرخاء
 2لعل أحد األخطاء الكربى التي ارتكبتها الدولة العراقية يف الفرتة  2003 - 1921رفضها
تطوير خطاب عقالين بخصوص الطائفة والطائفية ووضعهام يف سياقهام الصحيح ،ضمن
قصة دولة تسعى لتأسيس مفهوم املواطنة املتساوية يف إطار وطن تكون "العراقوية" الهوية
األساسية ملواطنيه ،ورفع التناقض املفرتض بني االنتامء الديني أو املذهبي واالنتامء الوطني،
عىل أساس تجربة حداثة متصالحة مع التنوع املذهبي والعرقي .هذا الرفض الرسمي لإلقرار
بإشكالية الهوية واالنتامء يف العراق وعدم التعامل مع هذه اإلشكالية بجدية ،أدى إىل من ّو
خصوصا يف عقدي
الرسديات املذهبية والعرقية يف الظل ،لتصبح هذه الرسديات ،مبرور الزمن
ً
بديل من رسدية الدولة الحداثوية ،ولتتحول هذه الرسديات
الثامنينيات والتسعينياتً ،
تدريجيًا إىل مصدر املعرفة والرشعية الوحيد ألعداد كبرية من العراقيني .ابتدا ًء من نهاية عقد
السبعينيات ،أدّت عوامل عديدة إىل صعود هذه الرسديات وهيمنتها التدريجية عىل التفسري
واملعنى والهوية .من بني هذه العوامل الرصامة األيديولوجية والقسوة األمنية لحكم صدام،
ونجاح الثورة اإلسالمية يف إيران  1979والحرب العراقية-اإليرانية ( )1988-1980واالرتياب
الطائفي الذي بثته الثورة والحرب يف عراق الثامنينيات ،والقمع القايس النتفاضة آذار /مارس
 ،1991ومن ثم سنوات العقوبات الدولية القاسية عىل امتداد التسعينيات وما عنته من
لجوء الدولة الرسمي إىل تشجيع الهويات املذهبية والعشائرية إزاء عجزها عن متويل فرض
هويتها الحداثوية التي فقدت يف عهد صدام كث ًريا من مالمح تسامحها املعتاد الذي ّأسسه
العهد املليك ،بسبب ربط هذه الهوية عىل نحو تعسفي وضيق ،بشخصية الحاكم و"رسالته
اإلنقاذية" للوطن والشعب .كان الوهن املنطقي الواضح الذي اعرتى هوية الدولة يف سنوات
صدام وطابعها الفضفاض املتمحور حول شخصية القائد-الرضورة أحد األسباب التي جعلت
الرسديات البديلة املتمحورة حول الطائفة والعشرية والعرق أش ّد إغرا ًء ومنطقية وارتباطًا
بواقع الجمهور (املؤلف).
3 Ali Allawi, The Occupation of Iraq: Winning the War, Losing the Peace
(New Haven: Yale University Press, 2007), pp. 132 - 133.
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فكانت عراقية شيعية مفادها األغلبية املظلومة التي حان الوقت
لحصولها عىل استحقاقها الطبيعي يف إدارة دفة الحياة والحكم يف
بلد أغلبيته السكانية تنتمي إىل التشيع .كانت اإلعالنات األمريكية يف
هذا الصدد واضحة وجاءت متناغم ًة إىل ٍ
حد بعيد مع إعالنات شيعية
فهم مشاب ًها ،ليأيت تأليف مجلس الحكم بعد نحو
وكردية عكست ً
أربعة أشهر من إطاحة نظام صدام حسني تأكي ًدا لهذا الفهم املشرتك
للمشكلة العراقية .لكن يف الوقت ذاته ،مل يكن هذان االفرتاضان
خصوصا بعد أن أدت
بعيدين متا ًما عن الواقع العراقي بحلول ،2003
ً
االحتقانات واألزمات السياسية واالجتامعية واالقتصادية العميقة
التي عاشها عراق الثامنينيات والتسعينيات من القرن املايض ،إىل
حصول عملية فرز "جامعايت" ظل مكتو ًما بفعل شدة املحرم الثقايف
عىل الرسديات الخاصة باملجاميع التي غذت هذا الفرز ،ورشاسة
املنع األمني ضد أي إعالن رسدي مخالف لرسدية السلطة.
خصوصا من ناحية استناده
شيع ًيا ،كان الحس بالفرز أشد وأوضح،
ً
إىل رسدية تاريخية معارضة ،ذات جذر ديني و"هويايت" ،مرت
وصول إىل
محطاتها األساسية عرب "ميثاق الشعب" و"مذكرة الشبيبي" ً
"إعالن الشيعة"  .2002أدى رفع املحرم الثقايف ونهاية القبضة األمنية
املصاحبة له يف نيسان /أبريل  2003إىل أول تأكيد علني وواسع
للرسديات الخفية التي سادت عىل مستوى املجاميع عىل امتداد
الثامنني عا ًما املاضية منذ تأسيس الدولة العراقية((( .عىل املستوى
ومنظم ،ويف
الشيعي الشعبي ،جاء تأكيد الرسدية الشيعية واس ًعا
ً
أحيان كثرية انفعال ًيا ،من خالل الطابع املشهدي الضخم للطقوس
والشعائر الدينية والتنوع الواسع يف اإلعالنات الفردية للهوية
منفصل عن رسالة
ً
الشيعية الجامعة .وألن سياق هذا التأكيد مل يكن
واضحة بخصوص أغلبية سياسية وحاكمة مقبلة ،كان هذا التأكيد
مقلقًا للمجاميع األخرى التي كانت يف حاجة إىل تطمينات إىل أن
الرتتيبة "الدميقراطية" العراقية املقبلة لن تكون عىل أساس هيمنة
مهم من هذا
األغلبية وانصياع األقلية .جاء مجلس الحكم ليحل جز ًءا ً
بدل من حكم األغلبية.
القلق خالل ترسيخ آليتَي التوافق والتحاصص ً
 4من الصعب تلمس وجود رسدية سنية منتظمة ومستقلة ،كمثيلتها الشيعية ،قبل .2003
لعله من األدق القول :إن الرسدية السنية ما قبل  ،2003إذا كان يف اإلمكان افرتاض رسدية
فعل ،متاهت مع رسدية الدولة بوصفها حامل ًة الحداثة بتخريجة عراقية-عروبية.
مذهبية ً
بكلامت أخرى ،مل تستند هذه الرسدية عىل محت ًوى ديني ،إذ مل تتمحور حول شخصيات
مثل .يف الحقيقة تقرتب الرسدية
دينية وأحداث تاريخية كام هو حال الرسدية الشيعية ً
السنية من الرسدية الكردية يف أصولها العلامنية ذات الطابع القومي عىل الرغم من االختالف
الكبري يف املحتوى بني االثنتني .كان التأكيدان الشيعي والكردي للهوية بوصفها انتام ًء جمعيًا
مذهب ًيا أو قوم ًيا ،أحد العوامل الضاغطة عىل السنة؛ لتوصيف أنفسهم كمجموعة بعد تغيري
النظام عام  .2003إشارة عيل عالوي بخصوص الرتدد السني يف هذا الصدد دقيقة" :سابقًا
مل يشعر [السنة] أبدًا بالحاجة إىل اعتبار أنفسهم سن ًة عربًا .بالنسبة لهم ،كان العراق دامئًا
بلدًا عربيًا ،معتربين االختالفات الطائفية مبثابة عود ًة إىل العصور املظلمة ،وأن العراق دولة
خصوصا إذا كان
واحدة ومركزية ،ووجود جيش قوي فيه كان رضورة لصد الغزاة األجانب،
ً
فرسا" ،انظر.Ibid., p. 136 :
هؤالء الغزاة ً
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مجلس الحكم والمأسسة
الطائفية  -العرقية للخالفات والحلول
صحيح أن مجلس الحكم كان ترتيبًا فوقيًا ك ّرس عىل نحو خا ٍل من
الحكمة مفهوم املجاميع يف تفسري مشكالت البلد وسبل حلها ،ومثّل
بذلك لبنة أساسية مبكرة يف تشييد رصح املحاصصة الطائفية -
العرقية الذي أخذ يرتسخ ويتسع عىل مدى السنوات اآلتية ،لكنه مل
املؤسسة ملا صار يُعرف بـ "الطائفية السياسية" يف البلد.
يكن اللحظة ِّ
انعكاسا النقسامات مجتمعية تعود بذورها
كان تأليف املجلس
ً
األوىل إىل عهد تأسيس العراق بوصفه دولة يف العرشينيات .منت
هذه االنقسامات كث ًريا يف عقدي الثامنينيات والتسعينيات ،حتى
محسوسا يف حاجة إىل تأطري سيايس بعد سقوط نظام
أصبحت واق ًعا
ً
البعث .ال يعني هذا أن مجلس الحكم ،برتتيبات املحاصصة الطائفية
حتم
 العرقية التي بدأت رسم ًيا به ،وترسخت بعده عىل أساسه ،كان ًسياس ًيا والطريق الوحيدة للميض إىل األمام نحو صوغ عقد اجتامعي
 سيايس جديد عىل أساس تفاهم املجاميع ،فلم تكن املحاصصةاحتفا ًء بالتنوع العراقي وإقرا ًرا عمل ًيا به كام حاول دعاتها تصويرها،
وكان صعبًا القبول بها كخصيصة دامئة يف هذا العقد الجديد .من هنا
كان التأكيد املبكر الذي ظهر مزيفًا فيام بعد أو عىل األقل غري واقعي،
من جانب الواليات املتحدة وبريطانيا ومعظم الالعبني السياسيني
العراقيني؛ أن املحاصصة إجراء وقتي ،وطابعه استثنايئ ،والغرض
منه بناء الثقة بني رشكاء وجامعات يرتاب بعضها ببعض ،للوصول
مستقبل ال تقوم عىل التحاصص
ً
إىل دميقراطية "عادية" ومستقرة
والتوافق بني املجاميع ،بل عىل املواطنة وحكم األغلبية التي تحرتم
األقلية وتصون حقوقها .بهذا املعنى ،كانت تخريجة مجلس الحكم
اآللية "السهلة" واملتيرسة إلدارة الريبة املتبادلة بني املجاميع عىل
مستقبل .لكن يف نهاية املطاف مل تنته
ً
أساس تجاوز هذه الريبة
الريبة ،بل تعمقت وازدادت ،وامتدت إىل ترتيبات ما بعد مجلس
الحكم لتهيمن عىل املحطات اآلتية يف بناء الدولة الجديدة بد ًءا
من قانون الدولة االنتقايل ،وإجراء االنتخابات ،وكتابة الدستور ،إىل
تأليف الحكومات وتوزيع املناصب وإدارة الدولة واتخاذ القرارات
فيها .وهكذا أصبحت الريبة خصيصة دامئة ومولدة لألزمات يف عراق
ما بعد نيسان /أبريل .2003
الجانب اآلخر يف الريبة العراقية  -العراقية هو طابعها الشخيص
واالنتهازي أيضً ا؛ إذ امتدت ريبة الساسة إىل الجمهور لتضيف
بُع ًدا آخر لرصاع الجامعات وت ُعمق سوء الفهم السائد بينها .جزء
من امتداد الريبة هذا مرتبط بضامن دور حاسم ومهم ملمثيل
املجاميع يف الحياة السياسية للعراق "الجديد" ،من خالل ترسيخ
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حس مظلومية الجامعة إزاء الجامعات األخرى؛ األمر الذي يرتجم إىل
فوائد سياسية وشخصية ملمثيل هذه املظلوميات ،وتعطيل أي حوار
جدي ضمن كل مجموعة بخصوص خياراتها السياسية وأداء ساستها
وحتمية املظلومية بوصفها إطا ًرا "وحي ًدا" لنيل الحقوق .يتوقف
ديفيد غانم ،يف تقييمه أداء الساسة الشيعة واألكراد ،عند ظاهرة
التنافس السيايس الحتكار املظلومية" :يقرتن التعاطي النخبوي مع
املظلومية بالسعي الحتكار مصادر الرثوة والنفوذ ،إذ ال تكتفي
النخب املهيمنة ضمن الجامعات التي تعاين من املظلومية بتسييس
حس املظلومية هذا فحسب ،بل هي أيضً ا تستثمر هذا التسييس.
ال يقود تسييس املظلومية فقط إىل مطالبات مبالغ فيها عىل أساس
حقيقة الظلم الذي تعرضت له املجاميع ،بل أيضً ا إىل رصاع عىل
احتكار حس املظلومية .محفزين مبصالحهم للحصول عىل الرثوة
والنفوذ ،يرص الساسة الحاكمون عىل ترويج أسطورة احتكار املعاناة.
عىل هذا األساس ،يصبحون هم الذين عانوا بسبب النظام السابق،
كام أنهم يروجون أيضً ا أفكار األشخاص األشد تعرضً ا للظلم ضمن
مجاميعهم ،أو أفكار أولئك الذين عانوا أكرث من غريهم .يبدو العراق
الجديد 'مزا ًدا علن ًيا' لالدعاءات بشأن أعىل درجات املعاناة يف العراق
القديم ،األمر الذي يرتجم إىل املزيد من املزايا والفوائد ألصحاب هذه
االدعاءات"(((.
من النتائج املنطقية واملؤسفة ألسلوب التعامل مع مظامل العهد
السابق ذلك التخادم املتبادل بني ريبة بعض املجاميع من بعضها،
واملطامح الشخصية للزعامء ممثيل هذه املجاميع ،بوصفهم املؤمتنني
عىل الحصول عىل أعىل مردود سيايس ،ويف الحصيلة شخيص ،ملظلومية
حجم
الجامعة املمثلة .ساهم هذا التخادم يف تعميق الريبة ومنحها ً
أكرب من وجودها الحقيقي عىل األرض ،ومن ثم منع بناء الثقة
املرتجاة وصولً إىل التطبيع الدميقراطي املتم ّنى ،والقائم عىل أولوية
املواطنة الفردية املتساوية بدلً من مظلومية الجامعة واالمتيازات
الناشئة عنها" :يف ذات الوقت الذي عاىن فيه جميع العراقيني من
خصوصا من السياسات الحمقاء والعنيفة للنظام
العراق السابق،
ً
السابق ،يرص الشيعة واألكراد عىل أنهم أبطال املظلومية .من أنه ال
ميكن ألحد أن ينكر أن هاتني املجموعتني عانتا كث ًريا يف السابق ،يبقى
الداعي الستمرار سياسات االنتفاع من املظلومية
السؤال عن السبب
ِ
عىل حساب املجاميع األخرى وبقية العراقيني الذين عانوا عىل نحو
مساوٍ .ينبغي أن تكون املعاناة السابقة لجميع العراقيني عامل إلهامٍ
لتوحيدهم يف بناء تجربة جديدة ترتاجع فيها املعاناة كث ًريا أو حتى
5 David Ghanim, Iraq's Dysfunctional Democracy (Santa Barbara,
California: Praeger, 2011), p. 28.
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تختفي"((( .إذا كان ال بد أن يكون للمعاناة السابقة مثن ،فينبغي أن
يكون هذا الثمن تجربة جديدة لبناء عراق دميقراطي وجديد" ،عىل
أساسا للمفاضلة ومنح
أي حال ،ينبغي ّأل تصبح املعاناة السابقة ً
االمتيازات"(((.
يكشف هذا االرتياب والتنازع عىل شدة املظلومية ،عن انقسام
اجتامعي حاد وضعف األساس املشرتك للمامرسة السياسية خالل
الجامعات املختلفة .إ ّن ما مينح هذه العوامل السلبية قدرة تأثري
أش ّد يف مستقبل السياسة يف البلد هو أن تكريس االرتياب ومفهوم
املكونات عىل مستوى الخطاب السيايس والرتتيبات املؤسساتية ما
بعد نيسان /أبريل  2003ساهم يف صناعة املزيد من املسافات
العازلة ،نفسيًا وسياسيًا ،بني املجاميع العراقية ،كجمهور وأفراد
عاديني ،ويف الحصيلة أضعف كث ًريا من األوارص العراقية  -العراقية
العابرة للطوائف واألعراق التي تألفت تدريج ًيا عىل مدى السبعني
عا ًما السابقة من حياة الدولة العراقية ،أو ما يطلق عليه عامل
االجتامع السيايس األمرييك مارتن سيمور ليبست تسمية "التشابك
االنتاميئ" الذي يؤدي وجوده إىل ربط األفراد واملجاميع إيجابيًا
بحزمة مصالح وانتامءات ،لتقوم هذه ،بدورها ،بتخفيف حس
التطرف الذي ينشأ عن انعزال بعض املجاميع عن بعض((( .يقول
ليبست" :عندما تعمل البنية االجتامعية عىل نحو يعزل املجاميع
أو األف ـراد الذين يحملون رؤيــة سياسية واحــدة عن االتصال
6 Ibid.
مثة تشابهات كثرية بني الرسديتني الكردية والشيعية لجهة تأكيد أولوية املجموع كمكون يف
التمثيل السيايس وتوظيف املظلومية كثيمة أساسية يف الخطاب السيايس الكردي إزاء العراق
أساسا لتحالف كردي-شيعي يف سنوات
العريب .هذه التشابهات ظهرت بوضوح وشكلت ً
خصوصا يف التسعينيات؛ إذ سادت هوية املكون يف التمثيل والخطاب،
املعارضة العراقية،
ً
وجرت مأسستها رسميًا ضمن عمل املعارضة العراقية يف التسعينيات .ومع ذلك ،مثة فرق
جوهري بني االحزاب الكردية والشيعية يف هذا الصدد :األحزاب الكردية الرئيسة قومية
وخطابها استقاليل علامين وليس عراقيًا أو دينيًا ،مبعنى أن انتامءها إىل العراق (ومن ثم
استثامرها فيه) ،كدولة ووطن اضطراري ،وليس ناب ًعا من إميان بهذا العراق ،ورغبة يف أن
تكون تلك األحزاب جز ًءا منه ومن قصته .أما الشيعة فإنهم مساهمون أساسيون ،طو ًعا،
يف تشكيل العراق كدولة بعد الحرب العاملية األوىل ،بعكس األكراد الذين جرى ضمهم
إىل العراق عنو ًة بعد تخيل الدول األوروبية عن وعدها بإنشاء دولة كردية واحدة لهم يف
العرشينيات (املؤلف).
7 Ibid.
 8خلص كث ٌري من البحوث امليدانية التي أجريت يف دول مختلفة شهدت نزاعات مسلحة
دينية أو عرقية إىل أن املجتمعات املحلية التي تتميز بتشابك انتاميئ قوي ،لها قدرة أكرب
عىل مقاومة هذه النزاعات ومنعها من تفكيك العالقات بني أفرادها .عراقيًا ،وجدت دراسة
ميدانية غربية عن العنف الطائفي يف عرش مناطق يف بغداد ،أن ستًا من هذه املناطق تأثرت
كث ًريا بالعنف الطائفي ،إثر دخول امليليشيات فيها وحصول عمليات قتل وتهجري وترويع
فيها ،يف حني نجت املناطق األربع األخرى التي تناولتها الدراسة من هذا املصري .الخالصة
التي توصلت إليها الدراسة :إن عمق التشابك االنتاميئ أو ضعفه ،كان أساسيًا يف منع العنف
الطائفي من دخول هذه املناطق أو يف نجاحه يف الدخول فيها ،للمزيد عن املوضوع ،انظر:
Carpenter Ami C, Community Resilience to Sectarian Violence in Baghdad
(New York: Springer, 2014).
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بأولئك الذين يحملون رؤى سياسية مختلفة ،مييل األفـراد أو
الجامعات املعزولة إىل دعم املتطرفني السياسيني"((( .ويضيف أن
مهم يف تخفيف النزاعات يف
قوة "التشابك االنتاميئ" تؤدي دو ًرا ً
األنظمة الدميقراطية وتعميق السلم األهيل" :تشري األدلة املتوافرة
إىل أن فرص بناء دميقراطية مستقرة تزداد طرديًا بازدياد التداخل
والتنوع يف االنتامءات السياسية للجامعات واألفراد .أن إدراك نسبة
كبرية من السكان أن والءاتها تتوزع بني قوى متصارعة ينعكس
إيجابًا عىل إحساس أعضاء هذه النسبة السكانية أن لهم مصلحة
يف تخفيف حدة الرصاع السيايس"(.((1

الديمقراطية التوافقية
وتوازن "المكونات"
إذًا ،ساهمت حزمة عوامل أمريكية وعراقية يف إضعاف أوارص
"التشابك االنتاميئ" العراقي وإب ـراز العراق كدولة مكونات،
وذلك يف انتصار واضح للرسديات األحادية التي استثمرت زخمها
األيديولوجي والنفيس يف تأكيد أولوية املجموعة وتناسقها املفرتض
عىل فردية املواطنة وتنوعها .كان "مجلس الحكم" الخطوة األوىل
يف مأسسة "تفاهم الجامعات" يف حكم البلد ،عالوة عىل ذلك،
أدى الفهم األمرييك االسترشاقي ملشكلة الحكم يف العراق ،مدعو ًما
بالرسديات األحادية التي روجتها عىل نحو رئيس أحزاب اإلسالم
السيايس يف الجانب العريب واألحزاب القومية يف الجانب الكردي،
إىل تبني الدميقراطية التوافقية Consociational Democracy
أسلوبًا للحكم .تعني الدميقراطية التوافقية طبقًا للمشهد األبرز
لهذا النوع من األنظمة ،بحسب رأي األستاذ يف علم السياسة
املقارن ،الهولندي آرند ليبهارت" :حكومة املجاميع النخبوية
املصممة من أجل تحويل الدميقراطية يف املجتمعات املنقسمة إىل
دميقراطية مستقرة"( .((1وبعد أن يعدد الدول التي يع ّد تطبيقها
هذا النظام ناج ًحا؛ كام يف سويرسا وبلجيكا ولبنان ،والدول التي
فشل فيها؛ كام يف قربص ونيجرييا ،يرشح ليبهارت أن هذا النجاح
يتطلب وجود أربعة رشوط مرتابطة" :أولً  ،أن يكون لدى النخب
القدرة عىل استيعاب املصالح واملطالب املختلفة للمجموعات.
ثان ًيا ،تحتاج النخب ،ليك تصبح قادرة عىل تحقيق ذلك ،إىل القدرة
عىل تجاوز االنقسامات وتوحيد جهودها مع النخب من املجاميع
9 Martin Seymour Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics
(New York: Doubleday & Company, INC, 1960), p. 87.
10 Ibid., pp. 88 - 89.
11 Arend Lijphart, "Consociational Democracy," World Politics, vol. 21,
no. 2 (Jan 1969), p. 216.
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املنافسة .ثالثًا ،يعتمد النجاح يف توحيد الجهود عىل التزام النخب
بالحفاظ عىل النظام [أي الدميقراطية التوافقية] وتحسني متاسكه
واستقراره .راب ًعا وأخ ًريا ،ينبغي أن تكون الرشوط الثالثة أعاله قامئة
عىل االفرتاض أن النخب تفهم مخاطر التفتت السيايس"(.((1
ليس صعبًا بالطبع استنتاج أن النخب العراقية عىل مدى عقد
ونصف العقد تقري ًبا ،بعد سقوط نظام صدام مل ت ُظهر يف سلوكها
السيايس أيًا من رشوط النجاح األربعة هذه ،كام يشهد عىل ذلك
أداؤها الذي افتقر إىل التعاون الذي يؤكده ليبهارت كث ًريا؛ فيقول:
"تقوم الدميقراطية التوافقية عىل افرتاض أويل وأسايس لنجاحها ال
يرتبط برغبة النخب يف التعاون فحسب ،بل أيضً ا بقدرتها عىل حل
املشكالت السياسية يف بلدانها .لدى املجتمعات املفتتة ميل نحو
الجمود الذي تكون السياسات التوافقية مصممة لتجنبه .مع ذلك،
فإن صناعة القرار التي تتطلب استيعاب بعض املجاميع لبعض هي
عملية صعبة ،ولذلك فالدميقراطيات التوافقية مهددة دامئًا بقدر
معني من الجمود"(.((1

يف ضوء النقاط املذكورة سابقًا ،يصبح واض ًحا أن النظام الدميقراطي
فشل ذري ًعا؛ إذ يبدو هذا النظام عاج ًزا
التوافقي العراقي فشل ً
متا ًما عن اتخاذ القرارات املهمة التي ترسخ اآلليات املفضية إىل
مثل ،عن
حل املشكالت وامتصاص األزمات ،كام يف العجز الربملاين ً
نص عليها الدستور ،توفر مثل هذه اآلليات
ترشيع قوانني مهمة ّ
كتلك املتعلقة بتأليف املحكمة االتحادية ومجلس االتحاد وقانون
النفط والغاز ،وغريها كثري .ليس هذا العجز مرتبطًا ،بالرضورة،
بالدميقراطية التوافقية نفسها بوصفها آلية ،حتى عىل الرغم من
صعوبة هذه اآللية وتعقيدها عند تطبيقها بنمطها الصحيح بوجود
الرشوط األساسية األربعة املشار إليها ،فكيف األمر وهذه الرشوط
غائبة تقري ًبا عن السياق العراقي؟
12 Ibid.
13 Ibid., p. 218.

التشيع العراقي والديمقراطية
االنتخابية
من العوامل التي َس ّهلت ولوج العراق يف تجربة الدميقراطية
التوافقية ،هو التبني الشيعي املبكر لالنتخابات التي كان من املؤكد
حينها أن نتائجها ستكشف حقيقة االنقسام السيايس واالجتامعي
عىل أساس االنتامء للمجاميع ،وتراجع التشابك االنتاميئ وتساهم يف
تعميقهام .فعىل نحو مبكر بعد إسقاط نظام صدام ،تو ّحد املوقف
الشيعي رسي ًعا عىل مستوى املؤسسة الدينية واألحزاب السياسية
والجمهور الشيعي يف املطالبة بنسخة محددة من الدميقراطية،
تتمحور حول حدث االقـراع االنتخايب نفسه ،وع ّد هذا الحدث
أساسا للرشعية السياسية والقانونية.
والنتائج التي تتمخض عنه ً
أطلق عىل هذه تسمية "الدميقراطية االنتخابية" حيث يرتكز االهتامم
عىل الجانب "اآلليايت" والتقني املبارش لعملية االقرتاع نفسها؛ بقصد
ضامن نزاهة فعل االنتخاب نفسه وحرية الناخب يف التصويت ،ويف
الحصيلة التأكد من أ ّن االنتخابات أو العملية االنتخابية برمتها متثل
تعب ًريا أمي ًنا عن إرادة الناخبني يف منط الحكم ومن يتواله .يف هذا
الفهم للدميقراطية ،ترتاجع كث ًريا أهمية البنى املدنية واملؤسساتية
التي متهد للدميقراطية وتحميها بوصفها تجربة اجتامعية وسياسية
وفكرية أوسع وأبعد مدى من فعل االنتخاب نفسه ،تجربة مهمتها
صيانة التنوع وإدارة الخالف وتداول السلطة ،وهي البنى التي تقوم
عليها الدميقراطيات الليربالية املستقرة .تركز الدميقراطية االنتخابية
يف حدث (االنتخاب) ،يف حني تركز الدميقراطية الليربالية يف السياق
الذي يفيض إىل الحدث (املؤسسات) .برز هذا التمسك الشيعي
بالدميقراطية االنتخابية يف صيف  2004يف خضم الرصاع السيايس
الذي دار بني الواليات املتحدة األمريكية من جهة ،واملرجعية والنخب
السياسية ومعظم الجمهور الشيعي من جهة أخرى بخصوص كيفية
كتابة الدستور ،إزاء القرار األمرييك حينها أن تكتب الدستور لجنة
خرباء عراقية مبساعدة أمريكية ودولية ،برز رسي ًعا إرصار شيعي
ضد القرار ،يطالب أن تكتب الدستور هيئة منتخبة من العراقيني.
انتهت املواجهة بني الطرفني بانتصار الرؤية الشيعية بـ "الدميقراطية
االنتخابية"؛ األمر الذي تُ ِّوج يف أول انتخابات عراقية حرة ،انتخابات
الجمعية الوطنية يف كانون الثاين /يناير .2005
يناقش الباحث األمرييك املختص بالتشيع ،خوان كول ،املؤثرات التي
قادت الزعامء الدينيني والسياسيني الشيعة العراقيني إىل تبني موقف
دميقراطي انتخايب ،عازيًا إياه إىل تقليد تك ّون لديهم عىل مدى فرتة
طويلة يتلخص يف معارضتهم الحكم الفردي ،أيًا كان شكله ،سواء
باسم الدولة الدينية يف إيران يف ظل والية الفقيه أو باسم القومية

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

العربية يف ظل الدولة البعثية "العلامنية" التي تز ّعمها صدام حسني
يف العراق .وبعد أن يتتبع الكاتب أنواع املعارضات واالختالف املمكنة
التي أبداها هؤالء الزعامء منذ الثامنينيات نحو الحكم الفردي،
يحاجج أن تجربة الحكم األمرييك يف العراق بعد سقوط النظام يف
ظل سلطة االئتالف املوقّتة بني أيار /مايو  2003وحزيران /يونيو
 2004التي تزعمها بول برمير كانت مثالً آخر للحكم الفردي الذي
كان هؤالء الزعامء يرفضونه مبدئيًا وتقليديًا .مثلت تجربة الحكم
الفردي بزعامة برمير داف ًعا إضاف ًيا لهؤالء الزعامء لتبني الدميقراطية
االنتخابية يف أرسع وقت ممكن .يقول كول" :أصبح الحكم الفردي
عب رجال الدين الشيعة عن
لبول برمير هدفًا ً
سهل للنقد عندما ّ
التزامهم الجديد بحكم الشعب .لقد أثار األمريكيون ردة فعل سلبية
عندما أوقفت سلطة االئتالف بزعامة برمير االنتخابات املحلية،
وسعت من خالل اتفاقية الخامس عرش من ترشين الثاين /نوفمرب
إىل أن تحول ،عىل مدى سنوات مقبلة ،دون إجراء انتخابات مفتوحة
عىل أساس صوت واحد لشخص واحد"(.((1
ال يخلو هذا التبني للدميقراطية االنتخابية ،بالطبع ،من حسابات
واقعية مرتبطة بوجود أغلبية سكانية شيعية سيقود تصويتها عىل
أساس انتامئها املذهبي إىل صعود أحزاب شيعية دينية ،تتشارك
قيم ًيا مع رجال الدين ومعظم الجمهور الشيعي يف رؤيتها شكل
العراق املقبل الذي ينبغي أن يتصدر الساسة الشيعة املحافظون
مشهد الحكم فيه ،يف ذات الوقت الذي ينبغي أن تتصدر القيم
الدينية الشيعية مشهد الحياة العامة فيه أيضً ا .يتسق هذا التبني
للدميقراطية االنتخابية أيضً ا ،مع مفهوم األغلبية املظلومة الذي ساد
عب عن نفسه من خالل وثائق علنية
الرسدية الشيعية تاريخ ًيا والذي ّ َ
كـ "ميثاق الشعب" و"مذكرة الشبيبي" و"إعالن شيعة العراق" ،وتَ ثل
مؤسساتيًا يف عراق ما بعد صدام عرب ترتيبة "مجلس الحكم" وإبراز
حل
البلد عىل أنه دولة مكونات أساسية ثالثة .كام يقدم هذا التبني ً
حضاريًا وقانونيًا إلشكالية التهميش التي تستند عليها هذه الرسدية،
وتثريها ،بوضوح ،هذه الوثائق وتدعمها الرتتيبات السياسية بعد
نيسان /أبريل  .2003ومن هنا تبدو الدميقراطية التوافقية مخر ًجا
مثال ًيا ألزمة تصارع املكونات املحتملة ،ومن ًعا معقولً الضطرابات
املستقبل التي تغذيها مصادر ريبة كثرية .لكن التجربة العراقية يف
هذا الصدد فشلت يف احتواء الرصاعات أو منع االضطرابات ،بل
يف أحيان كثرية ،ساهمت يف االنزالق فيها وتحويلها إىل معضالت،
خصوصا منذ خريف
ويف الحصيلة ،تكريس حس األزمة الدائم،
ً
 2010وأجواء االحتقان األمني والسيايس التي سادت حينها موسم
14 Juan R. I Cole, The Ayatollahs and Democracy in Iraq (Amsterdam:
Amsterdam University Press, 2006), p. 25.
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االنتخابات الربملانية ،يف إطار التنافس املحموم بني كتلتي نوري املاليك
وإياد عالوي .ليس صعبًا االستنتاج أن الدميقراطية التوافقية العراقية،
برتتيبتها الحالية ،أنتجت عج ًزا بنيويًا عن حل األزمات.

التناقض الهوياتي ومعضلة
العراق التوافقي
يرتبط جزء كبري من هذا العجز مبا أسميه "التناقض الهويايت" بني
املجاميع العراقية ،والذي يغذي الريبة ويجعل املساومات صعبة
ج ًدا إن مل تكن مستحيلة .إنه التناقض بخصوص هوية الدولة إىل
حد تحوله إىل رصاع مفتوح بني الفئات االجتامعية املختلفة .يف
عراق ما بعد نيسان /أبريل  2003الذي يُفرتض أن يكون توافقيًا
ومنفت ًحا أيديولوجيًا ،نشهد مثل هذا التناقض الهويايت عىل أساس
اإلميان املذهبي .إىل جانب صعود األحزاب الدينية وتوليها زمام
الحكم وقيادة الحياة يف البلد ،وما عناه هذا من تعريف العراقيني
أنفسهم بحسب انتامءاتهم املذهبية ،وربط السياسة وترتيباتها بهذا
التعريف القبيل ،ما قبل الحداثوي للهوية ،أخذ هذا الرصاع منطًا
طائفيًا واض ًحا بني سنة وشيعة يحملون رسديات متصارعة بخصوص
التاريخ والبلد وفهم الدين .يف هذا الصدد ،تبدو الرسدية الشيعية،
من خالل خطابها املذهبي ،هي األشد بروزًا وتأث ًريا يف حياة البلد
السياسية واالجتامعية.

ترسخ القيم الشيعية التي يجري تأكيدها عل ًنا يف حيز العراق
العام التناقض الهويايت ،بسبب تأكيدها نفي قيم اآلخر العراقي،
الرشيك املفرتض يف الوطن ويف ترتيبة الدميقراطية التوافقية ،من
خصوصا ذلك املرتبط
خالل توظيف جزء من املوروث الشيعي،
ً
بالشخصيات التاريخية امل ِ
ُؤسسة للتشيع التي تحظى باحرتام إسالمي
عابر للطوائف ،لنزع الرشعية الدينية والتاريخية عن هذا اآلخر .أمثلة
ذلك كثرية عىل مستوى املامرسات والخطاب ،بينها االحتفاء الرسمي
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بعيد غدير خم والسعي إىل تحويله إىل لحظة عراقية عامة( .((1يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أعلن الربملان العراقي (مجلس النواب)
مثل يف صفحته الرسمية عن إقامته "االحتفال السنوي مبناسبة
ً
(((1
فضل عن ذلك ،كانت األحزاب واملؤسسات
عيد الغدير األغر" ً .
الشيعية املشاركة يف السلطة واملؤيدة للعملية السياسية تحتفل عل ًنا
بهذه املناسبة وتصنع ج ًوا احتفاليًا عا ًما بخصوصها ،عالو ًة عىل ع ّد
بعض املحافظات العراقية هذا اليوم عطلة رسمية( .((1بعي ًدا عن
السجال الذي أثاره االحتفال الرسمي يف حينه بخصوص الحق يف
مامرسة شعرية دينية عىل أساس الخصوصية املذهبية أو االبتعاد عن
ترويج األنشطة الخالفية التي تعمق االنقسام املجتمعي العراقي،
واضح أن اإلرصار عىل إبراز "عيد الغدير" كأنه لحظة عراقية عامة
بدل من كونها مناسبة شيعية تدور يف
ورسمية تدور يف الحيز العامً ،
الحيز الخاص ،يحمل يف طياته نفيًا قاط ًعا للرسدية السنية للتاريخ
وانتصا ًرا ملنا ِفستها الشيعية يف سياق عراقي متنوع دين ًيا ومذهب ًيا.
"غدير خم" وتفسرياته املختلفة بخصوص الخالفة أسست تاريخ ًيا
للحظة االنقسام اإلسالمي إىل سنة وشيعة ،وإعادة إحيائها يف السياق
العراقي العام والرسمي ال يحمل سعيًا مريبًا إلضفاء طابع شيعي
مذهبي عىل معنى الدولة فحسب ،بل إلعادة تأكيد ذلك االنقسام
التاريخي وتجديده بني مواطني دولة تعاين اليوم رصا ًعا دمويًا
عىل أساس طائفي .يف خضم عراق يسعى بصعوبة شديدة لرتسيخ
املفهوم التوافقي للحكم وتحقيق املصالحة الوطنية التي ما تزال
بعيدة املنال ،يبدو افتقار الحكمة السياسية والوطنية يف جعل "غدير
خم" مناسبة عراقية عامة صارخًا وموج ًعا ليس ألنه ،سياس ًيا ،يجعل
وطويل فحسب ،بل أيضً ا ألنه
ً
الوصول إىل التوافق واملصالحة عس ًريا
 15يف النصوص التاريخية اإلسالمية ،سنية وشيعية ،يشري "غدير خم" إىل موقع خطبة
معروفة ألقاها النبي محمد يف نهاية العام العارش الهجري ،وفيها يربز املكانة الخاصة لعيل بن
أيب طالب وأهل البيت .هناك خالف سني-شيعي يف تفسري معنى الخطبة نفسها؛ إذ يفرسها
الشيعة عىل أنها تولية الخالفة لإلمام عيل بعد وفاة النبي ،ويفرسها السنة عىل أنها تبيان
فضل اإلمام عيل ومكانته لدى النبي ردًا عىل إرصار صحابة آخرين عىل االنتقاص منه عل ًنا.
" 16الربملان يقيم االحتفالية السنوية مبناسبة عيد الغدير األغر وسط دعوات ملراجعة
جادة للوضع العراقي ومطالبات باإلجامع عىل مرشوع الوطن والدستور" ،وكالة الفرات
نيوز ،2014/10/15 ،شوهد يف  ،2017/11/27يفhttps://goo.gl/qy37M3 :؛ انظر أيضً ا:
"كلمة الشيخ هامم حمودي خالل رعايته احتفالية 'عيد الغدير' مببنى الربملان اليوم
الخميس  ،"2017/9/14يوتيوب ،2017/9/14 ،شوهد يف  ،2017/11/27يفhttps://goo. :
gl/4baoa6؛ بخصوص اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية ،انظر" :عاجل ..الربملان يرجئ
التصويت عىل قانون العطل ويحيل 'الغدير'اىل االوقاف" ،شفق نيوز ،2016/9/24 ،شوهد
يف  ،2017/11/27يفhttps://goo.gl/rpv8y8 :
 17روى يل صديق يف منصب رفيع املستوى يف وزارة سيادية مهمة ،أنه كان عىل موظفي
املقر الرئيس للوزارة ،سن ًة وشيعةً ،أن يذهبوا ليهنئوا مديريهم بهذه املناسبة ،وكان عىل
املديرين ،بدورهم ،أن يذهبوا ويهنئوا الوزير .مل يكن األمر مرتبطًا بتعليامت أو اشرتاطات
رسمية ،وإمنا بحسابات شخصية ورقابات ذاتية لدى كثري من املوظفني ،تدفعهم إىل االنخراط
يف جو عام يب ِّجل هذه املناسبة.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ثقاف ًيا ينسف معنى التعددية ملصلحة واحدية صارمة ومرضة(.((1
تنطبق كلامت املفكر اإليراين داريوش شايغان بخصوص كنه التجربة
الدينية" :من أجل إنقاذ الروحانية ينبغي استخصاص (جعل اليشء
خاصا) الدين ،وتزمني املجتمع ،وإخالء الحيز العام من سلطان
شأنًا ً
الصور  -املعتقدات التي ال وطن لها ،والتي لهذا السبب ،ال ميكن إال
أن تكون مؤذية لإلنسان ،يف هذا اإلطار املكسور الذي تفرضه علينا
بيئة الكون املنفتحة"(.((1
املثال اآلخر واألكرث شيو ًعا وخطور ًة عىل تعميق التناقض الهويايت
خالل استخدام الدين وطقوسه هو إخراج الشعائر الحسينية من
نطاق الحزن الجمعي التطهري املألوف ،والوعد اإلصالحي الذي
تخترصه كلامت الحسني الشهيد "إمنا خرجت لطلب اإلصالح يف
أمة جدي" ملصلحة تأطريها كرصاع سيايس و"هويايت" ،ضمن سياق
دعوة عمومية لثأر مفتوح من أعداء مفرتضني عابرين للزمان واملكان
(وعادة ما تكون اإلشارة الضمنية هنا إىل الذين يختلفون مع التشيع
أو مع زعامئه السياسيني أو الدينيني ،وليس مع الحسني)( .((2يف سياق
الرصاع املذهبي يف العراق ،جرى تجيري املعنى التاريخي لخروج
الحسني ضد يزيد لربطه بهذا الرصاع املحيل ،وإظهار هذا الرصاع
عىل أنه امتداد منطقي وأخالقي وتاريخي لهذا الخروج .يف ظل هذا
التجيري ،تتكرر اليوم عىل أرض العراق ثنائية الخري والرش املتمثلة
برصاع الحسني ويزيد بالعبني مختلفني ،ولكن بأدوار متشابهة (الخري
الحسيني مقابل الرش اليزيدي) .كلامت رئيس الوزراء السابق ،نوري
املاليك ،يف  25كانون األول /ديسمرب  ،2013تخترص عىل نحو دقيق
 18طبقًا لرئيسة لجنة الثقافة واإلعالم يف مجلس النواب ،ميسون الدملوجي ،يف رسالة
إلكرتونية خاصة أرسلتها إىل املؤلف ،فإن أحد أسباب فشل مجلس النواب العراقي يف مترير
قانون العطل الرسمية يف الدورات الربملانية السابقة هو الخالف عىل العطل الدينية ،األبرز
بينها يوما الغدير واملولد النبوي .هناك إرصار شيعي عىل ع ِّد "عيد الغدير" عطل ًة رسمية،
يقابله رفض سني لهذا األمر .يف الدورة الربملانية الحالية ( ،)2018-2014سيعرض مرشوع
القانون من جديد من القراءة األوىل والثانية ثم للتصويت عليه .تعتقد الدملوجي أن
احتامالت مترير القانون أعىل من السابق هذه املرة.
 19داريوش شايغان ،أوهام الهوية ،ترجمة محمد عيل مقلّد (لندن :دار الساقي ،)1993 ،ص .114
 20الثأر عادة عشائرية ال أصل لها يف اإلسالم الذي يدعو إىل القصاص مبعنى إيقاع
العقاب املنصوص عليه دينيًا مبرتكب فعل الجرمية نفسه أو املحرض املبارش عليه وليس
غريه .الرتويج الطقويس ملقولة "يا لثارات الحسني" يف الحيز العراقي العام يحول الجرمية إىل
بدل من كونها واقعة مادية ملموسة وواضحة ،وينقل أثرها الجرمي
قيمة اعتبارية مبهمةً ،
أناسا مل يرتكبوها وال صلة لهم بها ويبتعدون عن
وعقوبتها املفرتضة خالل األجيال لتالحق ً
زمانها بقرون ،هذا مع العلم بأن املختار بن أيب عبيد الثقفي تتبع مرتكبي جرمية قتل الحسني
وقتلهم ،مبعنى أنه اقتص من القتلة الفعليني .أيضً ا ،من املعروف أن األب الروحي للسلفيني،
ابن تيمية ،والسلفيني مبختلف اتجاهاتهم ،ومن بينهم تنظيم "الدولة اإلسالمية" والقاعدة،
الذين هم أشد خصوم الشيعة ،يبجلون الحسني ويعدّونه شهيدًا وقتله جرمي ًة كربى ويلعنون
قاتليه .يقول ابن تيمية "وأما من قتل الحسني أو أعان عىل قتله أو ريض بذلك فعليه لعنة الله
عدل" ،انظر :ابن تيمية ،مجموع فتاوى
واملالئكة والناس أجمعني؛ ال يقبل الله منه رصفًا وال ً
شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،ج ( 4السعودية :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
 ،)2004ص  ،487شوهد يف  ،2017/11/18يفhttp://bit.ly/2AYROrp :

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

طريقة التفكري هذه التي تحول التاريخ إىل لغم دائم يف جسد الحارض:
"الذين قتلوا الحسني مل ينتهوا بعد .هاهم اليوم موجودين [كذا يف
األصل] .والحسني بلون آخر ال يزال موجو ًدا ،هو الذي يُستهدف من
قبل هؤالء الطغاة .إذًا أنصار يزيد وأنصار الحسني مرة أخرى وعىل
طول الخط يصطدمون يف مواجهة رشسة عنيدة ،وهذا يعطينا رؤية
بأن الجرمية التي ارتكبت بحق الحسني مل تنت ِه وإمنا ال زالت فصولها
التي نعيشها اليوم من اإلرهابيني والطائفيني والحاقدين عىل اإلسالم
وأهل البيت عليهم السالم وما يقومون به اليوم من أعامل إجرامية
واستهداف لألبرياء ،وبالذات لقد أعدوا العدة الستهداف زوار اإلمام
الحسني وتخريب أجواء الزيارة"(.((2
ال يعكس إعالن املاليك هذا وجهة نظر فردية أو معزولة وإمنا طريقة
تفكري سائدة يف أوساط شيعية كثرية بسبب ترويجها الكثيف الذي
يختزل عىل نحو فج تعقيدات الوضع العراقي ما بعد نيسان /أبريل
 ،2003هاربًا من مواجهة هذه التعقيدات نحو مشهد تاريخي
حلول
ميت إىل هذه التعقيدات بصلة ،وال يرشحها وال يوفر ً
بعيد ال ّ
للمشكالت الناتجة منها .توفر هذه اإلحالة التاريخية املتعسفة
تبسيطًا رسديًا وأخالقيًا مري ًحا لجمهور املتلقني ،يعفيهم من الخوض يف
تعقيدات املشهد العراقي الحايل لفهمه ،ومن مسؤوليتهم السياسية
واألخالقية يف دعم التوجهات الصائبة املفضية إىل حلول معقولة(.((2
فضل عن ذلك ،تساهم هذه اإلحالة التاريخية ،بالشحنة العاطفية
ً
الهائلة التي تحملها ،يف تكريس عقل جمعي يائس وعاجز عن إنتاج
الحلول مع األخذ يف الحسبان أن املشكلة األصلية هي رصاع قديم
" 21نوري املاليك املعركة يف األنبار بني أنصار الحسني وأنصار يزيد" ،يوتيوب،2014/1/2 ،
شوهد يف  ،2015/6/30يفhttp://bit.ly/2hCyY15 :
 22الخطاب السيايس الشيعي الذي يعتمد هذه الثنائية التاريخية يف فهم الحارض العراقي
إقصايئ شيعيًا أيضً ا ،إذ يعيد تعريف من هو الشيعي الجيد مقابل الشيعي السيّئ .يف سياق
مثل ،يصبح الشيعة (سواء العلامنيون أو اإلسالميون الرباغامتيون أو غريهم من
هذا الخطاب ً
الشيعة غري املسيسني الرافضني االنضواء تحت هذا الخطاب الثنايئ) الذين يرفضون استخدام
أساسا لحل املشكالت العراقية ،ويطالبون بحلول واقعية قامئة عىل مساومات
الهوية املذهبية ً
منطقية متليها الظروف الحالية ،يصبح هؤالء "أقل شيعية" أو حتى فاقدين لشيعيتهم ،أو يف
أفضل األحوال ،سذ ًجا ومخدوعني ،ألنهم "ذهبوا إىل الطرف اآلخر" و"تنازلوا للسنة" .خذ عىل
سبيل املثال تعامل دعاة هذا الخطاب املذهبي ومؤيديهم مع إياد عالوي ،والتحامل الشديد
املعتاد ضده ،فغالبًا ما يجري نقد هذا الرجل ،وبقسوة ،ليس عىل أساس أفكاره السياسية
التي يطرحها ،وإمنا عىل أساس "هويايت" ينزع عنه شيعيته الشخصية بوصفه "واجهة شيعية
ملرشوع سني" أي إنه ديكور فحسب ال يحمل أي محتوى شيعي حقيقي أو بوصفه "بعث ًيا"
وهي التسمية السياسية املهذبة للسنة ضمن هذا الخطاب (أي البعثي=السني) .األمر نفسه
ينطبق عىل تسمية "املنبطحني" التي اخرتعها هذا الخطاب ،ويروجها بشدة بعد تويل حيدر
العبادي رئاسة الوزراء لوصف من أسميهم "الشيعة الرباغامتيني" أو املعتدلني الذين يعتقدون
أن هناك أدوات سياسية وقانونية بيد الدولة العراقية التي يحكمها الشيعة ميكن توظيفها
لحل النزاع سلم ًيا مع السنة خالل التفاوض والتنازالت املتبادلة ،وإبرام الصفقات التي تفيض
إىل الحلول ،أي :تطبيق الدميقراطية التوافقية .الشيعي الجيد ،ضمن هذا الخطاب املذهبي،
هو الذي يؤمن بالرصاع مع السنة حتى "تحقيق النرص" و"تركيع السنة" ،أ ّما الشيعي السيئ
سبل أخرى ال تعتمد
أو الساذج ،فهو الشيعي الذي ال يؤمن بحتمية هذا الرصاع ،ويجد ً
الشيطنة أو العنف لحل هذا الرصاع.
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وأزيل بني الخري والرش ،طرفاه الحسني ويزيد ،يتكرر اليوم بالرضاوة
القدمية ذاتها ،وال تنفع معه الحلول إال بانتصار أحد الطرفني عىل
اآلخر .ويف آخر املطاف ،كيف ميكن الجلوس والتفاوض وإيجاد حل
ما مع "مغتصبي الخالفة" أو مع يزيد أو مع من ميثل امتدا ًدا له(((2؟
تستبطن هذه الثنائية األخالقية الجانب األخطر يف التناقض الهويايت
من خالل شيطنة اآلخر العراقي وجعله رشي ًرا عىل نحو ال ميكن
إصالحه .مثل هذه التصنيفات األخالقية املتضادة والحادة تساهم
كث ًريا يف إفشال أي مسعى جدي للمساومات السياسية والتوصل
إىل الحلول وإيجاد املخارج من األزمات .وأخ ًريا ،ليست مفارقة يف
هذا السياق أن اللقب الذي أطلقه أنصار املاليك عليه ،ويبدو أنه
حاز عىل رضاه ،هو "مختار العرص" يف إحالة تاريخية أخرى تربط
وظيفة رئيس وزراء العراق بتصفية "ثارات" تاريخية تعود إىل قبل
 1300عام ،بدلً من إيجاد الحلول ملشكالت الحارض .هنا تحتل
"املاضوية" دو ًرا مركزيًا يف تعريف الذات وفهم الحارض عىل نحو
مشوه ومتعسف يك يبدو أقرب ما ميكن إىل الصورة املتخيلة للاميض
الذي متثّل خالله التشيع ،ويك مينح ساسة شيعة فاشلني أدوا ًرا شبيهة،
متخيلة هي األخرى ،مبؤسيس التشيع وشخصياته املهمة سع ًيا وراء
رشعية سياسية ومكاسب انتخابية ال يؤهلهم سجل أدائهم السيايس
عىل مدى العقد املايض لنيلها .املايض هنا هو عكاز الحارض والدرب
رض؛ ألنه
إىل املستقبل .يقوض هذا االستثامر السيايس يف املايض الحا َ
يحيله إىل رصاع دائم بني الحق والباطل .يف خض ّم هذا كلّه تضيع
رشوط ليبهارت لنجاح الدميقراطية التوافقية املتعلقة بقدرة النخب
"عىل استيعاب املصالح واملطالب املختلفة للمجموعات" و"تجاوز
االنقسامات وتوحيد جهودها مع النخب من املجاميع املنافسة" عىل
أساس أن هذه النخب "تفهم مخاطر التفتت السيايس".
 23خطاب "يزيد إزاء الحسني مرة أخرى" ينطوي عىل مغالطات تاريخية ومنطقية كثرية،
إذ يفرتض هذا الخطاب أن كل الذين حملوا السالح ضد الحكومة العراقية التي يقودها
أساسا مبشاعر طائفية بحتة وأن يزيد ميثل مصدر إلهام
الشيعة من السنة هم محفزون ً
دينيًا وأخالقيًا ،ويف الحصيلة ،فهم كارهو الحسني أو معادوه .وليس غريبًا ،يف سياق االحرتاب
الطائفي يف البلد ،أن تؤدّي املشاعر الطائفية (ضد الشيعة أو ضد السنة) دو ًرا يف تأجيج
االقتتال ،من خالل بث الكراهية ضد اآلخر املختلف مذهب ًيا ،لكنها ليست وحدها سب ًبا
أساسا بعوامل
يف اندالع هذا االقتتال أو استمراره .أسباب هذا االقتتال عميقة ومرتبطة ً
اقتصادية وثقافية ومخاوف إقصاء وقلق هويايت ويأس سيايس ،وهذه كلها قابلة للتفكيك
والتفاوض بخصوصها وإيجاد حلول لها ،ويف الحصيلة فإن سبب االقتتال ليس عقيديًا أو
مرتبطًا بالرصاع عىل العقيدة كام يصوره هذا الخطاب ،والخالفات العقيدية عاد ًة غري قابلة
للحل سياسيًا .األمر يختلف بخصوص قتال املنظامت السلفية الجهادية كالقاعدة و"الدولة
اإلسالمية"  ،فهذا القتال ،وإن كان يستفيد انتهازيًا من وقائع الخيبة والتهميش يف األوساط
السنية ،فإنه مرتبط عىل نحو جذري برؤية أيديولوجية معادية للحداثة تؤدّي فيها الطائفية
عامل إضاف ًيا وليس أساس ًيا فهذه التنظيامت قاتلت وتقاتل بالوحشية
(الكراهية للشيعة) ً
ذاتها يف بلدان سنية؛ كالجزائر وليبيا وأفغانستان وباكستان وغريها .أخ ًريا ،ال تجد املنظامت
والقوى السنية التي رفعت السالح ضد الحكومة العراقية ،عىل اختالفها الواسع ويف ضمنها
القاعدة و"الدولة اإلسالمية" ،دين ًيا وتاريخ ًيا ،يف يزيد ريادة أخالقية أو تاريخية أو دينية ،بل
تنظر إليه ،عمو ًما ،عىل نحو سلبي ألسباب عدة ،بينها قتله الحسني.
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نحو خطاب شيعي سياسي جديد
إن املشكلة األساس التي يقوم عليها الخطاب السيايس الشيعي يف
عراق اليوم هي أنّه امتداد مبارش للخطاب الديني الشيعي الذي
تألّف تاريخ ًيا حول مفاهيم املغايرة واالختالف مع الفهم السني
للتاريخ والدين .هذا يعني أن الخالفات الدينية والتاريخية التي
مثّلت الهموم املعرفية لهذا الخطاب الديني ،تنسحب تلقائ ًيا عىل
السياسة لتساهم يف تحويلها إىل رصاع هوية دائم يرتبط باملايض
والتصورات املحيطة به أكرث من ارتباطه بالحارض ومشكالته
الحقيقية .يف النتيجة ،ساهم ضياع املسافة بني الخطابني الديني
والسيايس الشيعي العراقي يف إفشال مرشوع بناء الدولة بعد نيسان/
خصوصا من خالل ترتيبات الدميقراطية التوافقية التي
أبريل ،2003
ً
أُفرغت من محتواها متا ًما يف السنوات الست األخرية .ال يعني ذلك
أن هذا الخطاب هو السبب الوحيد يف هذا الفشل ،فهناك عوامل
أخرى كثرية كالفساد والعنف وغياب رؤية لبناء الدولة وغريها .لكن
الخطاب يحتل أهمية خاصة وخطرة يف مرشوع بناء الدولة الوطنية،
أي دولة وطنية ،ألنه ميثل األفق العام (أو حزمة املعاين) ،الذي
ّ
تتحرك ضمنه كل األفكار والقرارات والتوجهات واألفعال املرتبطة
بالدولة ،وعربه تتألف املواطنة وتتعمق وتتشابك أوارصها؛ لتؤدي إىل
بروز "الشعب" كقوة جامعة ومحسوسة وشعورية .خطاب الدولة
الوطنية ينشأ من اتفاق ضمني ،من قبول مبحتوى عام يؤمن به
الجميع ويحفزهم عىل العيش م ًعا كشعب يف إطار وطن ،أو كام
يقول أرنست رينان إن" :الدولة الوطنية هي روح ،هي مبدأ روحي.
شيئان اثنان ،وهام يف الحقيقة يشء واحد ،يشكالن هذه الروح أو
املبدأ الروحي .أحدهام يكمن يف املايض واآلخر يف الحارض .أحدهام
هو امتالك إرث غني مشرتك من الذكريات واآلخر هو االتفاق أو
القبول يف الزمن الحارض ،الرغبة يف العيش م ًعا ،إرادة تخليد قيمة
الرتاث الذي يتلقاه املرء عىل نحو غري منقسم .اإلنسان ،أيها السادة،
ال يخرتع األشياء عىل التو .الدولة الوطنية ،مثل اإلنسان ،هي حصيلة
ٍ
ماض طويل من الجهود والتضحية واإلخالص [ ]...ماض بطويل ،رجال
عظامء ،مجد (والذي أقصد به املجد الحقيقي) ،هذا هو الرأسامل
االجتامعي الذي عىل أساسه ميكن بناء فكرة وطن .أن يكون لديكم
أمجاد مشرتكة يف املايض وأن تكون لديكم إرادة مشرتكة يف الحارض،
أعامل عظيمة يف املايض ،وأن ترغبوا يف إنجاز
ً
وأن تكونوا أنجزتم
(((2
املزيد منها ،فهذه كلها الرشوط األساسية ألن تكونوا شعبًا" .
تناول رومانس ًيا وبسيطًا لفكرة معقدة يف كلامت
خلف ما يبدو ً
رينان ،يكمن كثري من الجدية النظرية .تتألف الدولة الوطنية حول
24 Ernest Renan, "What is a Nation?" in: Nation and Narration, Homi
K. Bhabha (ed.) (New York: Routledge, 1990), p. 19.
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رسدية ما بخصوص معنى املكان والقيم واملصالح التي تربط بعض
الناس القاطنني فيه ٍ
ببعض عىل نحو يُشعرهم بأنهم مجموعة واحدة
متميزة من سواها ،أي شعب يختلف عن الشعوب األخرى ،عىل
الرغم من كل اختالفات العرق والدين واالنتامء واألفكار بني هؤالء
الناس أو أفراد الشعب .إنه االتفاق عىل هذه الرسدية والقبول
بافرتاضاتها ومعناها الذي مينحها القوة عىل صناعة األشياء ووضع
معايري الصواب والصالح الوطني .بكلامت أخرى ،تحدد هذه الرسدية
معنى الوطنية وتحميها .حول رسديــات من هذا النوع تعكس
خصوصيات الشعوب وتجاربها تكونت الدول الوطنية منذ بروز هذه
األخرية كتنظيم سيايس جديد لنمط الحياة يف القرن الثامن عرش.
يف بلد كالعراق بتاريخ طويل ميتد أكرث من سبعة آالف عام ،فيه كثري
من لحظات اإلنجاز واملخاطر والتضحيات واملآيس ،ليس صعبًا تأليف
رسدية وطنية تعددية وإنسانية متامسكة من هذه اللحظات ،يتحد
عليها العراقيون وتستبدل خاللها الرسدية القومية الضيقة لعراق
صدام .عىل مدى أكرث من عقد من حكم األحزاب الدينية الشيعية
عجزت هذه األحزاب عن صوغ مثل هذه الرسدية ،وعن أن تنتج
عق ًدا اجتامع ًيا رصي ًنا ينظم العالقة بني السلطة والشعب .جزء من هذا
العجز بنيوي مرتبط مبنظومة اإلسالم السيايس الذي تنتمي إليه هذه
األحزاب .ألن اإلسالم السيايس يستمد رشعيته األخالقية وأدواته املعرفية
وقوته االجتامعية من اإلسالم كدين ،فإنه يقع دو ًما يف تناقض مل يستطع
أن يخرج منه إىل اآلن يتعلق بالطبيعة الكونية والعامة للدين الذي
يطرح نفسه كنهج معريف وأخالقي عابر للزمان واملكان ،أو كام يرشح
بينيدكت أندرسون مصادر قوة األديان وقابليتها لالستمرار عرب أزمنة
وأمكنة مختلفة" :إن امليزة العظمى للرؤى الكونية ()worldviews
لألديان التقليدية […] هي اهتاممها بوضع اإلنسان يف الكون ،اإلنسان
كنوع من الكائنات ،ووقائع الوجود .إن القدرة االستثنائية عىل البقاء
واالستمرار عىل مدى آالف السنوات للبوذية أو املسيحية أو اإلسالم
دليل عىل الردود
يف عرشات التشكالت االجتامعية املختلفة تقدم ً
اإلبداعية عىل العبء املرهق الذي متثله املعاناة اإلنسانية كاملرض
والتشوه والحزن وتقدم العمر واملوت .ملاذا ُولدت أنا أعمى؟ ملاذا
صديقي األفضل مصاب بالشلل؟ ملاذا ابنتي متخلفة عقليًا؟ تحاول
األديان أن تقدم إجابات عن هذه األسئلة"(.((2
يكمن التناقض هنا يف أن الدين كوين ومعياري وجوهراين بطبيعته،
والسياسة ،كام خطابها ،عاد ًة ما تكون محلية وبراغامتية ألنها
ترتبط مبكان ما ،هو البلد أو الوطن ،ووقائع هذا املكان وحقائقه
الدميوغرافية واالقتصادية والسياسية والتاريخية .معنى هذا أن
25 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin
and Spread of Nationalism (London and New York: Verso, 2006), p. 10.

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

الرسدية الدينية ال تتمحور حول الدولة الوطنية ،وإمنا حول الوجود
بنمطه العام واملطلق ،أي إن مرسحها هو العامل كله والشخصية
املحورية يف هذه الرسدية هي املؤمن ،يف حني أن رسدية الدولة
الوطنية محلية ومحددة وشخصيتها املحورية هي املواطن.
بعد نحو أربعة عرش عا ًما عىل هيمنة الخطاب السيايس الشيعي يف
عراق الدولة واملجتمع ،بات واض ًحا أن هذا الخطاب فئوي وتحرييض،
وأنه فشل يف صناعة نقاط التقاء كثرية مع املعارضني والرشكاء
واملنافسني تتطلبها آلية الدميقراطية التوافقية للتوصل إىل إجامعات
سياسية عىل كيفية حل األزمات ،والتعامل بفاعلية مع املشكالت.
عىل العكس ،أدت فئوية هذا الخطاب الصارخة إىل خلق املزيد
من العداء ،وأضافت بع ًدا "هويات ًيا" وطائف ًيا لألزمات واملشكالت،
وساهمت يف تعميق التفتت االجتامعي والسيايس؛ ما يهدد ،عىل
املديني املتوسط والطويل ،قدرة حركات اإلسالم الشيعي عىل البقاء
يف السلطة ،بل يف بقاء العراق بل ًدا موح ًدا.

انسداد السياسة وانفتاح الخطاب
تغي يف عراق اليوم؛ من أجل أن
ال شك يف أن أشياء كثرية تحتاج إىل ّ
يخرج من نفقه الطويل املظلم ويصبح دولة وطنية قابل ًة للحياة
والنجاح واالزدهار .مثة إدراك للأمزق أخذ يربز تدريج ًيا ضمن الطبقة
السياسية الشيعية يف أثناء والية املاليك الثانية (،)2014-2010
التي متيزت بشدة رصاعاتها وجمودها السيايس ومخاوف االنفراد
بالسلطة ،بعد أن ظهرت واضحة هشاشة املؤسسات الدستورية
املستقلة وإطاحة ترتيبات الدميقراطية التوافقية ،وهزال الفصل بني
السلطات الثالث ،ووهم استقاللها ملصلحة هيمنة السلطة التنفيذية
عىل مفاصل الدولة كلّها ،واتساع نفوذها خارج إطار الدستور
والقانون .تعمق هذا اإلدراك بعد االحتجاجات السنية الواسعة
التي بدأت يف كانون األول /ديسمرب  ،2012وانتها ًء بقمعها أمن ًيا
يف كانون الثاين /يناير  .2013مثلت هذه االحتجاجات يف جوهرها،
ر ًدا سن ًيا شعب ًيا غاض ًبا ،ومتشن ًجا أحيانًا ،ضد َمذهبة الدولة وخطابها
الفئوي وسياساتها التهميشية ،والنتائج السلبية لهذه السياسات
عىل األرض .دفع عجز االحتجاجات عن إيقاف مذهبة الدولة -
ويف الحصيلة يأْس املحتجني من جدوى الطرق السلمية يف إصالح
األخطاء؛ بسبب رفض السلطة حينها الدخول يف حوار حقيقي وب ّناء
معهم ،وإرصارها عىل شيطنة االحتجاجات ،ومن ثم استخدام القوة
املسلحة ضدها وتفكيكها  -إىل أن تتحول إىل مترد مسلح .استفاد
تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف العراق والشام (داعش) من كل أجواء
املواجهة هذه ،مستثم ًرا ،عىل الخصوص ،السخط واليأس السن َّي ْي
من إمكانية اإلصالح ،ليمد سيطرته العسكرية عىل أجزاء واسعة من

43
البلد ويفرض أسلوب حياة صار ًما وقاس ًيا يستند عىل رؤية ظالمية
عدمية للحياة .ويف آخر املطاف ،ترتجم هذا اإلدراك املتأخر بإرادة
سياسية عراقية واسعة عابرة للطوائف باستبدال رئيس الوزراء نوري
وفعل ،ودفعه إىل
ً
املاليك الذي كرس فئوية الخطاب الشيعي قولً
مديات قصوى وخطرة يف سنواته الثالث األخرية يف الحكم .مل يكن
منفصل عن استبدال النهج أيضً ا والخطاب املرتبط
ً
استبدال الشخص
به بحسب إشارات رصيحة من أطراف شيعية كثرية ،بينها املرجعية
الدينية يف النجف .بعي ًدا عن الخوض يف تفاصيل هذا اإلدراك ونتائجه
تشكيل حكومة حيدر العبادي ووثيق ُة
ُ
السياسية التي كان واح ًدا منها
اإلصالح السيايس التي تبنتها ضمن برنامجها الحكومي الذي ص ّوت
عليه بالقبول مجلس النواب يف أيلول /سبتمرب  .2014ومام يستحق
التوقف عنده ،منط الخطاب السيايس الشيعي املفرتض ،إذا كانت
الطبقة السياسية الشيعية ماضية جديًّا نحو اإلصالح عىل أساس
حقيقة هذا اإلدراك املهم عىل الرغم من تأخره.
فاعل كخطاب دولة  -وطن،
إذا كان لهذا الخطاب أن يتألّف ويصبح ً
فام مالمحه الكربى يا ترى؟
األمر األول هو إبراز "العراقوية" يف هذا الخطاب ،باستثناء أحداث
منتقاة من تاريخ التشيع والخالف السني – الشيعي .ال يوجد يف
الخطاب السيايس الشيعي إشــارات جدية وحقيقية إىل العراق
الحديث أو القديم أو حتى اإلسالمي خارج اللحظات الشيعية
وخصوصا ،يبدو تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ تأليفها
املنتقاة.
ً
بعد الحرب العاملية األوىل حتى نيسان /أبريل  2003غائبًا متا ًما يف
خطاب اإلسالم السيايس الشيعي ،باستثناء انتقاده الدائم والشديد
فمثل ،ال
وخصوصا تجربة حكم صدام حسنيً .
للحقبة البعثية منها،
ً
توجد آراء معلنة أو معروفة لألحزاب اإلسالمية الشيعية بخصوص
تأسيس الدولة العراقية بعد الحرب العاملية األوىل والتجربة امللكية
فيه وإنجازات هذه التجربة ومواطن فشلها( .((2هل ميثل قرار تأليف
مثل بإرادة بريطانية دعمها عراقيون يف مؤمتر القاهرة
العراق كدولة ً
يف آذار /مارس  ،1921إثر املأزق الربيطاين مبواجهة ثورة العرشين
التي فرضت واق ًعا آخر مخالفًا للخطط الربيطانية قبلها ،لحظة إنجاز
عراقي تستحق اإلبراز؟ وهل ق َّدمت امللكية الدستورية ،بحيز الحرية
الذي فسحته وفصلها النسبي بني السلطات الثالث والحياة النيابية
التي جلبتها ومرشوعها ببناء دولة حديثة ،وسعيها لرتسيخ وطنية
عم كان سائ ًدا خالل
عراقية ،شيئًا جدي ًدا وإيجاب ًيا للبلد يختلف ّ
 26هناك تناول لثورة العرشين يف األوساط اإلسالمية الشيعية ،لكنه يف أغلبه مييل إىل
كونه فئويًا ،وعىل حساب الحقيقة التاريخية أحيانًا ،من خالل إبراز الطابع الديني-الشيعي
واملناطقي للثورة ،عرب تأكيد قيادة رجال الدين الشيعة لها ومساهمة عشائر الفرات األوسط
فيها ،ويف الحصيلة تأطريها عىل أنها حدث شيعي رصف يحمل أعباءه الشيعة وحدهم،
ويستفيد منه اآلخرون (السنة).
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قرون السيطرة العثامنية؟ وهل كان نضال العراقيني الناجح عىل
ٍ
وحركات سياسية ،إلنهاء االنتداب
امتداد العرشينيات ،حكوم ًة وشعبًا
الربيطاين بأرسع ما ميكن ،ونيل البلد استقالله يف عام  ،1932محط ًة
مهمة جديرة باالحتفاء بها؟ أمل يكن إدخال التعليم املدين الحديث
(إزاء التعليم التقليدي يف الكتاتيب والجوامع الذي ساد قرونًا طويلة)
ونرشه واس ًعا يف البلد من خالل إنشاء املدارس ومن ثم الكليات،
وتكوين كوادر عراقية قادرة تدريج ًيا عىل إدارة مؤسسات البلد،
خطو ًة كبرية ومهمة دفعت العراق عىل طريق الحداثة والتطور؟ أمل
يستفد الشيعة كث ًريا من التعليم املدين والتوظف يف الدولة بعد أن
كانوا محرومني منهام خالل العهد العثامين؟ أمل يكن إنشاء مجلس
اإلعامر يف الخمسينيات واملشاريع املهمة التي خطط لها ونفذها
دليل عىل حيوية وطنية عراقية تستحق التذكري بها والتعلم منها؟
ً
أسئلة شبيهة ميكن أن تُثار بخصوص العراق الجمهوري ،وبالذات
الحقبة البعثية يف حكم البلد يف الفرتة  .2003‑1968هل كان تأميم
عمل سلب ًيا أم إيجاب ًيا؟ وهل كان توسيع
مثلً ،
النفط يف عام ً 1973
البنية التحتية للبلد (طرق ،وجسور ،ومستشفيات ،ومدارس ...
إلخ) والرخاء االقتصادي النسبي وتراجع الفقر يف السبعينيات؛ إثر
ارتفاع أسعار النفط يف السوق العاملية أم ًرا سيئًا؟ وهل كان مسعى
الدولة ملحو األمية وتأكيد مجانية التعليم وتوسيعها ،ودخول التعليم
املدريس والجامعي كقيمة أساس يف التفكري املجتمعي العراقي يف
هذه الفرتة ظاهرة تستحق التوقف عندها؟ وهل ميكن الحديث
بدل
عن هذه األشياء عىل أساس أنها جزء من تاريخ الدولة يف البلدً ،
من أن تكون جز ًءا من تاريخ السلطة أو الحزب الحاكم فحسب،
حتى عىل الرغم من سعي كل سلطة وحزبها لتجيري كل اللحظات
اإليجابية ملصلحة مرشوعها السيايس؟ ملاذا عند اإلشارة إىل تاريخ
البلد يف الخطاب السيايس الشيعي ،يكون الرتكيز ،عىل نحو شبه
(مثل العراق
دائم ،يف الجانب الديني فحسب من هذا التاريخ ً
موطن األمئة واألنبياء ،واألرضحة املقدسة  ...إلخ)؟ وملاذا ال يتم
التوقف عىل نحو حقيقي عند املنجزات اإلنسانية واملدنية يف البلد
عرب تاريخه الطويل عىل مدى سبعة آالف عام ،بع ّدها لحظات متيُّ ٍز
رش غري مقدسني وغري مرسلني من السامء،
وفخر عراقيَّني ،حققها ب ٌ
هم عراقيون يف آخر املطاف؟ سيساهم التوقف عند معامل اإلنجاز
العراقي عرب التاريخ ولحظاته ،وهي كثرية ،يف جعل هذا الخطاب
وطن ًيا ،وليس فئويًا كام هو اآلن.
األمر الثاين ،ال بد أن ينفصل الخطاب السيايس الشيعي عن الخطاب
الديني الشيعي ،فوظائفهام مختلفة وجمهوراهام مختلفان أيضً ا.
الخطاب الديني جوهراين ومعياري ،جمهوره املؤمنون ،بينام الخطاب
السيايس وصفي وبراغاميت ،جمهوره املواطنون ،مؤمنني كانوا أو غري
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مؤمنني .اإلشكالية األوىل التي عىل هذا الخطاب أن يتجاوزها هي
العالقة املرتبكة مع الحداثة عن طريق فك االشتباك بني اإلسالم
السيايس الشيعي والحداثة .ينظر اإلسالم السيايس الشيعي ،ككل
مدارس اإلسالم التقليدية ،الدينية والسياسية ،إىل الحداثة بارتياب،
ويتعامل معها بانتقائية شديدة ،من خالل الفصل بني اكتشافاتها
املادية والعلمية التي يتبناها ويستفيد منها وبني قيمها األخالقية
مثل،
واملعرفية التي يشكك فيها ويع ّدها خط ًرا عىل الدين واملجتمعً .
قيم كالفردانية والفضول املعريف واملساواة الحقيقية غري املرشوطة
(وليست امل ُجا ِملة) بني الناس ،بغض النظر عن الدين واملعتقد واللون
واألصل ،والقبول باالختالف (بدلً من مفهوم التسامح اإلشكايل الذي
يستبطن االضطرار إىل تحمل االختالف واملختلف بدلً من التصالح
أي تجربة دميقراطية يف
معهام) أصبحت ً
قيم أساسية ال بد منها لنجاح ّ
مجتمع تعددي ،حتى مع رفض اإلسالم السيايس الشيعي لهذه القيم،
فإنها تتغلغل تدريجيًا يف البلد عرب وسائل اإلعالم واالتصال يف العامل
االفرتايض والسفر واالختالط بثقافات أخرى .مل تعد جدران الرقابة
التي كانت األنظمة القمعية تنجح يف تشييدها والحفاظ عليها مجدية
يف وقف تدفق املعلومات واالطالع عىل قيم مختلفة .يف آخر األمر ،ال
تذوب الهوية الدينية واالجتامعية ملجموعة ما أو تتبخر بسبب هذا
"التناص" الثقايف والقيمي ،واألدلة عىل ذلك كثرية؛ من بينها احتفاظ
جاليات شيعية عراقية كبرية يف دول غربية كربيطانيا وأمريكا والدول
اإلسكندنافية بهويتها الثقافية ،عىل الرغم من عيشها سنوات طويلة
يف بيئات مغايرة لها ،تؤمن بشدة بهذه القيم وتطبقها .يف الحقيقة،
إن تأصيل هذه القيم يف الرتاث اإلسالمي من خالل قراءات وتفسريات
حديثة لنصوص هذا الرتاث وتجاربه ليس أم ًرا صعبًا.
هذا يقودين إىل امللمح الثالث الذي أع ُّده أه ّم من سواه ،وهو ذلك
أول ،ال بد من التأكيد أنه يف
املتعلق مبوقع الدين يف هذا الخطابً .
السياق العراقي ال ميكن الحديث عن الدين خارج إطار الطائفة أو
املذهب؛ بسبب التعددية املذهبية بني مسلمي العراق وتَ ثُّلِ كل
مذهب بنسب سكانية كبرية نسبيًا ،من الصعب القول :إن يف العراق
ما ميكن تسميته باإلسالم العام الذي حوله إجامع مجتمعي ،كام
مثل ،حيث يهيمن
هو الحال يف مرص أو تونس أو األردن أو إيران ً
مثل هذا اإلسالم سواء بنمطه الشيعي أو السني ،من دون إحساس
الجمهور مبذهبيته ،أي بشيعيته أو سنيته ،إال يف حالة األقليات
الصغرية ذات التأثري املحدود يف الثقافة العامة يف البلد؛ بسبب
قلتها العددية أو تركزها يف مناطق بعيدة أو معزولة عن الحوارض
(مثل الشيعة يف مرص ،أو السنة يف إيران) .ال يوجد يف
املدنية الكربى ً
العراق مثل هذا اإلسالم العام ،بل هناك إسالم مذهبي دامئًا ،سني
أو شيعي .وصحيح أنه ميكن الحديث عن إسالم عام غري مذهبي

تاسارد
اإلسالم السياسي الشيعي في العراق والديمقراطية التوافقية:
إشكاليات الخطاب وتحديات التنوع

باملعنى املعريف والتاريخي ،وحتى النيص ،للكلمة ،فالقرآن الكريم
مثل تحدث عن اإلسالم واملسلمني واملؤمنني من دون أن ترد فيه
ً
أي إشارة إىل السنة والشيعة بوصفهام مذهبني دينيني ،مستخد ًما
ّ
هاتني الكلمتني مبعناهام اللغوي واملعجمي املعتاد ،وليس مبعناهام
االصطالحي و"الهويايت" السائد اليوم .فالدين يف العراق يحمل دامئًا
تذك ًريا باالختالف املذهبي ،وبأن املسلمني العراقيني هم أتباع مذاهب
أساسا .ليس من الحكمة توظيف الدين يف الحيز العام إزاء حتمية
ً
الطابع املذهبي للدين يف العراق ،باستثناء تأكيد القيم األخالقية
الكونية املشرتكة التي يدعو إليها الدين ،بنمطيه :السني والشيعي،
وتؤكدها التجارب األخالقية للثقافات وحتى األديــان املختلفة؛
كالصدق والنزاهة والعدل واالحرتام والدفاع عن املظلومني ومساعدة
الضعفاء واملحرومني وسواها.
هنا ال بد من التمييز بني الدين بوصفه تجربة روحية وسلوكية فردية
يعيشها الناس يف سياقاتهم الخاصة التي يختارونها مبلء إرادتهم
وحريتهم ،والدين بوصفه معيا ًرا عا ًما يجري فرضه أو تطبيقه ،جزئ ًيا أو
كل ًيا ،عىل املجتمع أو ترويجه من خالل الدولة .قد يكون هذا الفصل
بني الحيز الخاص والعام هو النقطة األكرث إشكالية بالنسبة إىل أحزاب
اإلسالم السيايس التي عاد ًة ما تُظهر أشد أنواع املعارضة تجاه مثل هذا
الفصل ،وتنظر إليه عىل أنه تجزئة للدين وتقويض ملعناه أو رسالته
كامل .ليس الهدف هنا إثارة
التي ال تتضح أو تربز إال من خالل عرضه ً
نقاش حول العلامنية ،فهذا موضوع آخر مستقل ،وإمنا التوقف عند
جدوى توظيف الدين يف الحيز العام يف مجتمع يعاين رصا ًعا دين ًيا -
خصوصا يف ضوء غياب الدين املحايد أو العام ،فكل
مذهب ًيا عميقًا،
ً
الدين يف العراق مذهبي شئنا أم أبينا ،وتجربة العقد املنرصم تقدم لنا
دليل واض ًحا بخصوص هذا .ويف هذا الصدد ،تبدو أطروحة رجل الدين
ً
الفرنيس ،األب غليوم توماس رينال ،يف عرص التنوير األورويب يف القرن
الثامن عرش ،رائدة ومهمة وذات صلة ،فعالوة عىل تأثريها الجدي
يف مفكري عرص األنوار األوروبيني يف سعيهم إلعادة صوغ العالقة
بني الدين والدولة ،تنبع أهميتها اإلضافية من كونها تأيت يف سياق
تجربة هيمنة شديدة للدين ،بنمطه املؤسسايت املسيحي الكاثولييك،
عىل الحياة العامة يف فرنسا امللكية ما قبل ثورة  .((2(1989يتناول
األب رينال ما يع ّده ثالثة مبادئ مهمة بخصوص العالقة بني الدين
والدولة" :املبدأ األول هو أن الدين يف خدمة الدولة وليست الدولة يف
 27كــتــاب األب رينال الــذي كتبه مبشاركة كُتاب آخرين بعنوانL'Histoire :
philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens
 dans les deux Indesووردت فيه األطروحة ،صدر عام  ،1770لكنه ُمنع يف فرنسا عام
 ،1779وصدر أمر قضايئ بحرق نسخه ،واعتقال كاتبه الذي اضطر إىل الفرار .عىل الرغم من
كامل وبطبعات مخترصة
ذلك انترش الكتاب خارج فرنسا وت ُرجم إىل لغات أوروبية عدّةً ،
بسبب حجمه الكبري (أربعة مجلدات أو أكرث بحسب الطبعة).
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خدمة الدين .واملبدأ الثاين هو أن املصلحة العامة هي القاعدة التي
ينبغي أن تقود كل أفعال الدولة .واملبدأ الثالث هو أن الشعب أو
السلطة السيادية التي متثله وحدها لها الحق يف الحكم عىل مقدار
توافق أي مؤسسة مع املصلحة العامة .يبدو يل أن هذه املبادئ الثالثة
منطقية ال سبيل إىل دحضها واالقرتاحات التالية ليست إال نتائج تنشأ
عنها"( .((2يف إرصاره عىل تابعية الدين للدولة ،ال يقصد األب رينال
الدين كتجربة روحية خاصة أو عالقة اإلنسان بربه ،إذ يوضح مب ِّك ًرا
أنه ال يناقش الدين يف الحيز الخاص ،وأن مبادئه الثالثة وما يرتتب
عليها تنطبق عىل الدين قوة منظمة تتحرك مؤسسات ًيا يف السياق العام
للمجتمع فحسب ،محاج ًجا بأن وظيفة الدين يف هذا السياق هي
خدمة املجتمع ،وليس العكس.
بعد ذكره املبادئ الثالثة التي ينبغي أن تنظم العالقة بني الدولة
والدين يف إطار املجتمع ،يرشح األب رينال الرقابات التي يحق
للدولة ،أو ما يسميه السلطة ،أن متارسها عىل املامرسات الدينية
يف الحيز العام" :إىل هذه السلطة وحدها وليس غريها تعود مهمة
تفحص عقائد دين ما وسبل ضبطه للتأكد من أن هذه العقائد،
إذا كانت تناقض الحس العام املشرتك ،فإنها ال ت ُهدد عىل اإلطالق
خصوصا أن األمر األشد خط ًرا هو أن الرغبة يف تحقيق
السلم األهيل،
ً
السعادة املستقبلية تتداخل مع الحامسة لتحقيق مجد الله والخضوع
للحقائق التي يع ّدها املرء ُم َن ّزلة من السامء .أما بخصوص سبل
الضبط ،فهذا من أجل أن نرى أنه [أي الدين] ال يصطدم باألعراف
السائدة ،وال يقتل الروح الوطنية وال يقلل من الحامسة وال يؤثر
سلبيًا يف الصناعة والزواج والشؤون العامة ،وال يسبب األذى للناس
وال يرض بتفاعل بعضهم مع بعض ،وال يثري التعصب وال التطرف،
وال يبث الفرقة بني األقارب من ذات العائلة وبني العوائل من ذات
املدينة وبني املدن من ذات اململكة وبني ماملك األرض ،وال يقلل
االحرتام املطلوب تجاه امللك والقامئني عىل القانون ،وال يدعو إىل قيم
التقشف التي تقود إىل البؤس ،وال يقدم نصائح تقود إىل الجنون"(.((2
بعض اشرتاطات األب رينال طابعها تاريخي رصف مرتبط بالكنيسة
الكاثوليكية يف فرنسا ،مثل الدعوات إىل الرهبنة والزهد واالنقطاع
عن الحياة املادية (قيم التقشف) أو نزع رشعية الحكم ،باستخدام
الدين (تقليل االحرتام تجاه امللك والقامئني عىل القانون) الرتباط
رجال الدين الكاثوليك بالفاتيكان وتلقيهم اإلرشادات منه ،ما يخل
باالنتامء الوطني الفرنيس .يستبطن األب رينال ،مرة أخرى ،يف جزء
28 Guillaume-Thomas Raynal, et al, Histoire philosophique et politique des
établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, vol. 10
(Paris: Libraires-Editeurs, 1820), pp. 137 - 138.
29 Ibid., pp. 138 - 139.
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من هذا االشرتاط ،الفصل بني الدين والسياسة ،مبعنى ابتعاد رجال
الدين عن اتخاذ مواقف سياسية يف السياق العام .لكن عمو ًما ،تقوم
هذه االشرتاطات عىل افرتاضني رئيسني :األول ،هو أن املصلحة العامة
هي القيمة العليا واألساسية يف املجتمع التي ينبغي أن يخضع لها
الجميع ،وأن الدفاع عنها التزام أخالقي وقانوين ووطني .االفرتاض
الثاين ،هو أن الدولة ،بوصفها ممثلة رشعية عن الشعب وحامية
مصالحه ،هي املسؤولة عن تقرير املصلحة العامة والحفاظ عليها.
ال ميثل هذان االفرتاضان يف ذاتهام فكرتني رائدتني ،والفكرة الرائدة
التي يقدمها األب رينال عرب أطروحته ،وتبنتها فيام بعد ،تدريجيًا،
الدميقراطيات الغربية عىل امتداد القرنني التاسع عرش والعرشين،
هي خضوع الدين يف السياق العام ملعايري املصلحة العامة ،ووصاية
الدولة عىل هذه املصلحة ،ويف الحصيلة ،وصايتها عىل الدين ،أو
مبع ًنى أدق ،وصايتها عىل استخدام الدين يف الحيز العام.
ليس عس ًريا أن يالحظ املرء  -عند تطبيق اشرتاطات األب رينال عىل
السياق العراقي منذ  2003حتى اآلن – أن معظم املحاذير الخطرة
التي أشار إليها بخصوص عدم إخضاع الدين يف السياق العام لرضورات
املصلحة العامة ،قد تحققت فعليًا لسوء الحظ .لقد أدت هيمنة
الخطاب الديني ،سواء الشيعي عىل مستوى البلد ،أو السني عىل
مستوى املناطق التي يقطنها السنة ،إىل ازدياد الكراهية والتطرف
وإضعاف أوارص التشابك االنتاميئ وحس الوطنية العراقية ملصلحة
فضل عن تهديد السلم األهيل،
االنتامءات املذهبية والفئوية األخرىً ،
من خالل شيطنة اآلخر ومتجيد العنف كوسيلة لحل الخالفات تحت
مسميات وذرائع دينية مذهبية .من الصعب تخيل خروج العراق
من أزمته العميقة الحالية من دون إعادة نظر جدية يف عالقة الدولة
بالدين ،ومن دون قبول أحزاب اإلسالم السيايس الشيعي بحقيقة
أن تحويل الدين إىل أمر عام ،وإن كان يحقق لها مكاسب انتخابية
وسياسية عىل املدى القصري ،يرض بها عىل املديني املتوسط والبعيد،
بل يرض بإمكانية استمرار العراق بل ًدا موح ًدا .يع ُّد الدين ،يف السياق
العراقي العام ،نقطة خالف رئيسة ولحظة تصادم "هويايت" ،وتقويض
ملعنى الوطنية العراقية ،عىل نحو مخيف .ويف نهاية األمر ،ال ميكن
الدميقراطي َة التوافقي َة أن تنجح يف العراق ما دام هذا التصادم املذهبي
مستم ًرا ،يغذيه خطاب دولة فئوي يعمق التناقض الهويايت القائم.

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت
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"حماس" في الخطاب السياسي البريطاني :الرواية من جانب واحد
Hamas in British Political Discourse: A One-Sided View

تحقق الدراسة في التصورات التي تحملها األحزاب البريطانية عن "حركة المقاومة اإلسالمية"
(حمــاس) فــي اإلطــار الزمنــي الممتــد بيــن عا َمــي  2003و ،2016وطبيعــة التبايــن بيــن تلــك
األحزاب في نظرتها إلى الحركة .وترى الدراسة أن غياب الناظم القيمي وغياب قاعدة احترام
دفعــا بريطانيا،
القانــون الدولــي ومــا ينــص عليــه من حق الشــعوب فــي مقاومــة محتليهــاَ ،
ً
ممثلة باألحزاب والحكومة على حد ســواء ،إلى اســتعادة موروثها االســتعماري وما يرتبط به
َّ
تحملهــا مســؤولية تاريخيــة عن نشــأة إســرائيل والتزامها بأمنهــا .ومن ثم ،شــكلت هذه
مــن ُّ
االستعادة قاعدة ينطلق منها الخطاب السياسي البريطاني في تجريم "حماس".
اعتمــدت الدراســة منهــج تحليــل الخطــاب المرتكــز علــى قــراءة بعــض النصــوص الرســمية
ً
عالوة على
المتعلقة بالمســألة ،والتصريحات الصادرة عن رؤســاء وأعضاء في تلك األحزاب،
مجلسي العموم واللوردات.
القراءة المتأنية لع ّينة من خطابات
َ
كلمات مفتاحية" :حماس" ،الخطاب السياسي البريطاني ،حزب العمال ،حزب المحافظين.
This study explores the perceptions of Britain's main political parties towards
the Palestinian Islamist faction Hamas throughout the period between 2003 and
2016. It explores also the extent of variation between the major political parties in
the UK towards Hamas. The author argues that the lack of a value-based outlook
on the part of the British ruling establishment as well as a lack of respect for
—the tenets of international law—which enshrines the right to resist occupation
have driven that establishment to embrace the UK's colonial legacy, and to regard
their government as the founder and protector of the State of Israel. It is this
establishmentarian discourse, argues the author, which drives the criminalization
of Hamas within British politics.
Keywords: Hamas, British Political Discourse, Labour Party, Conservative Party.
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تمهيد
سياسة بريطانيا تحددها حكوماتها ،وهذا يف حد ذاته ٍ
كاف ملعرفة
وجهتها والحديث عنها .بيد أن التع ُّرف إىل املواقف الحزبية املختلفة
التي تحتكم إليها تلك الحكومات ،تب ًعا آلل ّياتها الدميقراطية تحت قبة
الربملان ،يُعد املدخل األهم لفهم الخلفيات والتفاعالت التي من شأنها
التأثري يف تلك السياسة .تحقّق الدراسة يف التصورات Perceptions
التي تحملها األحـزاب الربيطانية عن "حركة املقاومة اإلسالمية"
(حامس) يف اإلطار الزمني املمتد بني عا َمي  2003و ،2016وطبيعة
التباين بني تلك األحزاب يف نظرتها إىل الحركة .وترى الدراسة أن غياب
الناظم القيمي والقاعدة املرتبطة باحرتام القانون الدويل وما ينص
عليه من حق الشعوب يف مقاومة محتليها دفع بالحالة الربيطانية،
ممثلة باألحزاب والحكومة عىل حد ســواء ،إىل تقديم املوروث
الربيطاين االستعامري املرتبط مبسؤوليتهم التاريخية عن نشأة إرسائيل
والتزامهم بأمنها ،واعتامده قاعد ًة ينطلقون منها يف تجريم "حامس".
وفقًا للمدرسة البنائية يف العالقات الدولية  Constructivismفإن
التفاعل العابر للموضوعات بني اآلراء واألفكار والقيم والتصورات
املشرتكة التي يراكمها فاعلون دوليون هو الذي يؤسس لصنع السياسة
عىل الساحة الدولية .ويُعد هذا بحد ذاته العنرص املثايل الفلسفي
للمدرسة البنائية يف خالفها مع الفلسفة املادية التي تعيل من شأن القوة
والرشوط املرتبطة بها عىل حساب جوانب الفكر واملعاين التي يتم عرب
إنتاجها وإعادة إنتاجها تنميط العالقات الدولية .فاآللية التي يفهم بها
ٌ
طرف طرفًا آخر والتصور الذي يبنيه إزاءه يفرسان لنا سياسته الخارجية
(((
نحوه ،سواء أقامت تلك السياسة عىل العداء أم عىل الصداقة  .وبرأي
ألكسندر وندت ،منظِّر املدرسة البنائية ،فإن هذه العملية تكتسب
خصائصها ،ومن ثم تأخذ شكلها املحدد جراء التفاعل بني األفعال
البرشية والسلوكيات املستندة إىل األفكار والتصورات ،وهذا ما يشكِّل
أساس التوجهات السياسية لهذا الفاعل الدويل أو ذاك((( .من هنا كانت
أهمية التعرف إىل التصورات التي يحملها الساسة الربيطانيون تجاه
"حامس" بوصفها أداة متكننا من تفسري سلوكهم إزاءها منذ تشكُّل
فاعل يف املشهد اإلقليمي املرتبط بالقضية الفلسطينية.
رصا ً
الحركة عن ً
اعتمدت الدراسة منهج تحليل الخطاب املرتكز عىل قراءة بعض
النصوص الرسمية املتعلقة باملسألة ،والترصيحات الصادرة عن رؤساء
وأعضاء يف األحزاب الربيطانية ،عالو ًة عىل القراءة املتأنية لعينة من
1 Robert Jackson and George Sorensen, Introduction to International
Relations: Theories and Approaches, 3rd ed. (New York: Oxford University
Press, 2007), p. 62.
2 Alexander Wendt, "Constructing International Politics," International
security, vol. 20, no. 1 (1995), pp. 71 - 81.
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منصتني مهمتني يف
مجلس العموم واللوردات اللذين يشكّالن َّ
خطابات َ
التعبري عن املواقف املختلفة بهذا الصدد .أما اختيار األحزاب فقد جاء
عىل خلفية متثيلها الفعيل داخل الربملان الربيطاين ،وأقدميتها يف القيام
بدور سيايس فيه .وتكمن أهمية هذه الدراسة يف كونها غري مسبوقة
يف تناولها هذا املوضوع ،إىل جانب محاولتها تسليط الضوء عىل عمق
الفروقات بني األحزاب الربيطانية يف نظرتها إىل "حامس" ،ومن ثم إىل
عموم املقاومة الفلسطينية ،باعتبار الحركة هي أبرز من ميثلها.
بعد تسليط الضوء عىل العالقة الخاصة التي تربط بريطانيا بالقضية
الفلسطينية ،تم ترسيم محددات السياسة الربيطانية تجاه املسألة
الفلسطينية عمو ًما؛ إذ متثل هذه املحددات خلفية ألي موقف قد
أي من متعلقاتها.
يصدر عن الحكومات الربيطانية تجاهها أو تجاه ٍّ
كام تم تناول مواقف حكومتَي العامل واملحافظني من موضوع
النقاش ،بعد أن قدمنا لذلك بإعطاء فكرة عن صورة "حامس" العامة
لدى صناع القرار الربيطانيني .يف أعقاب ذلك تط ّرقت الدراسة إىل
مواقف األحزاب الرئيسة ،املحافظني والعامل والقومي اإلسكتلندي
والليرباليني الدميقراطيني والخرض ،من "حامس" ،قبل إنهاء الدراسة
بخالصة تستعرض أهم االستنتاجات.

خلفية تاريخية
إىل جانب كونها أبرز دولة استعامرية حتى الحرب العاملية الثانية،
تول مهمة التأسيس والبناء املتأين
قامت بريطانيا بالدور املحوري يف ِّ
لدولة إرسائيل يف النصف األول من القرن العرشين .وعىل الرغم من
الخالفات التي برزت بني زعامات الحركة الصهيونية قبيل إعالنهم
دولتهم يف الخامس عرش من أيار /مايو  1948وبني حكومة االنتداب،
فقد بقيت األخرية داعمة بقوة للدولة الناشئة عىل حساب شعب
فلسطني وأرضها .وبقي حكام اململكة املتحدة عىل والئهم للفكرة
الصهيونية عىل الدوام((( .بل ال تزال حكومة بريطانيا ،بعد قرن من
وعد بلفور ،ت ِ
ُفاخر بالدور الذي قامت به يف نشأة إرسائيل عقب ذاك
اإلعالن ،كام ورد عىل لسان ترييزا ماي ،رئيسة وزراء حكومة املحافظني،
يف ردها عىل سؤال و ّجهه إليها أحد النواب يف مجلس العموم يف
الذكرى املئوية للوعد((( .وظل الخط الناظم للعالقة الربيطانية -
اإلرسائيلية ،عىل الرغم من تذبذباته يف بعض املحطات ،قامئًا عىل
ثوابت محددة مل تُ َّس .مثَّل هذا الخط يف السياسة الربيطانية تجاه
الرصاع العريب اإلرسائييل األساس الذي تقيم بريطانيا عليه العالقة مع
3 See for example: "David Cameron's Speech to the Knesset in Israel," UK
Government, 12/3/2014, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/8PR8Pu
"4 "Prime Minister Theresa May reaffirms UK's Pride in Balfour Declaration,
Youtube, 26/10/2017, accessed on 27/10/2017, at: https://goo.gl/q4gyHG

تاسارد

49

"حماس" في الخطاب السياسي البريطاني :الرواية من جانب واحد

األطراف املنخرطة مبارشة يف الرصاع عىل األرض((( .كان من ضحايا
تلك املعادلة "حامس" التي ُج ِّرمت يف هذا اإلطار؛ إذ وضع اسمها،
بجناحيها العسكري والسيايس ،عىل قامئة اإلرهاب األوروبية ،بدفعٍ
كبري من حكومة بريطانيا ،مع نهاية عام  ،2003بقرار من مجلس
االتحاد األورويب الذي ترسي فاعلية قراراته ،وإن مل يكن بالرضورة ،يف
مثانٍ وعرشين دولة((( .لذا ،وبالنظر إىل تاريخها يف فلسطني ،اعتُبِت
رئيسا يف النكبة
بريطانيا لدى الشارع الفلسطيني عىل الدوام متسب ًبا ً
الفلسطينية ،وتتحمل من الناحية األخالقية والقانونية تبعات ما جرى
بحق الفلسطينيني منذ وعد بلفور يف عام .(((1917

محددات الموقف البريطاني
تجاه "حماس"
مام ال جدال فيه أن عالق ًة خاصة تربط الغرب عمو ًما ،وبريطانيا
خصوصا ،بإرسائيل؛ فنظ ًرا إىل عوامل التاريخ التي تأيت يف سياقها
ً
األبعاد اإلسرتاتيجية التي تعنيها إرسائيل للغرب ،فإن لربيطانيا موقفًا
قويًّا إزاء دعم إرسائيل والوقوف إىل جانبها وقت األزمات ،وهو يف
عرف ديفيد كامريون ،رئيس الوزراء الربيطاين ،موقف "غري قابل
لالهتزاز" ،وال يتغري بتغري الحكومات((( .وبالنظر إىل تلك العالقة
املميزة ،فإن حق إرسائيل يف الوجود ،وحقها يف الدفاع عن نفسها
ثابتان ،ال مساومة عليهام من وجهة النظر الربيطانية ،وينتفي
معهام ،تلقائيًّا ،حق املقاومة الذي كفله القانون الدويل للشعوب
التي تقع تحت االحتالل((( .عالوة عىل ذلك ،ترى بريطانيا أن
املقاومة الفلسطينية املسلحة ،ال سيام تلك التي تستهدف "املدنيني"
اإلرسائيليني هي "إرهاب" ،ومن ثم فإن تب ّني هذا الخيار أو دعمه
هو محض "إرهاب" كذلك ،وأن حامس ُص ّنفت يف هذا السياق حركة
إرهابية وفقًا لالتحاد األورويب ،وهو ما يرسي عمل ًّيا عىل كل دول
االتحاد ،ومنها بريطانيا حتى اآلن .مثة محدد آخر يتعلق بحل الرصاع
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني عىل قاعدة حل الدولتني لشعبني؛
5 "Stance of the Foreign and Commonwealth Office on Hamas," House
of Commons Hansard, vol. 597, 15/6/2015, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/9xcYN4
6 European Union, "Updating Common Position 2001/931/CFSP on the
application of specific measures to combat terrorism and repealing Common
Position 2003/482/CFSP," Official Journal of the European Union, L 229/42,
13/9/2003, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/EnxMPM
دعم عربيًّا ملقاضاة بريطانيا عن وعد بلفور" ،الجزيرة .نت،
" 7فلسطني تطلب ً
 ،2016/7/25شوهد يف  ،2017/11/22يفhttps://goo.gl/DTjTJ7 :
8 "Cameron: Britain's support for Israel 'unshakable'," European Jewish
Congress, 5/5/2011, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/HnbRF5
"9 "Cameron: A two-state solution must guarantee security for Israel,
JPost, 13/3/2014, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/ki5dV6

بحيث يعيشان جن ًبا إىل جنب بأمن وسالم( .((1يف هذا السياق ت ُعد
السلطة الفلسطينية املنبثقة عن اتفاق أوسلو مبنزلة "املمثل الرشعي
والوحيد" املع َرتف به عمل ًّيا للشعب الفلسطيني من جانب الحكومة
الربيطانية ،ال سيام بعد أن قامت منظمة التحرير بإحالل مؤسسات
السلطة مكان نظرياتها يف املنظمة.

حماس بين حكومتي
العمال والمحافظين
نشطت الحكومة الربيطانية يف األوســاط األوروبية ،وبتحريض
أمرييك ،يف أعقاب انهيار هدنة الخمسني يو ًما بني "حامس" وفصائل
املقاومة األخرى من جانب ،واالحتالل اإلرسائييل من جانب آخر إبان
انتفاضة األقىص يف عام  ،2003يف العمل عىل وضع "حامس" عىل
قامئة اإلرهاب األوروبية ،أسوة بنظريتها األمريكية .وقد أدت حكومة
حزب العامل ،وبالتحديد وزير خارجيتها آنذاك ،جاك سرتو ،دو ًرا
مركزيًّا يف هذا امللف؛ إذ أقنع وزيري خارجية فرنسا وأملانيا برضورة
معاقبة "حامس" بعد تبنيها إحدى العمليات الكبرية ضد االحتالل،
وحظر أنشطتها ،ومصادرة أي أموال لها عابرة للقارة( .((1وبالفعل،
تم للحكومة الربيطانية ما أرادت ،وهو ما مثَّل مرج ًعا قانون ًّيا لكل
دول االتحاد يف العالقة بالحركة املحظورة فيام بعد .متت يف أعقاب
ذلك معاقبة أربعة من قادة "حامس" باإلعالن عن مصادرة أموالهم،
وتجميد ممتلكاتهم املادية يف اململكة املتحدة ،وهو ما دأبت
حكومات بريطانيا املتعاقبة عىل تجديده بني الحني واآلخر(.((1
يف أعقاب انتقال الحكومة إىل حزب املحافظني يف عام  ،2010سارت
عىل النهج ذاته يف ترصيحات رئيسها التي يَ ُعد فيها "حامس" منظمة
إرهابية .ففي كثري من املحطات ،وصم ديفيد كامريون الحركة
بالالسامية والعنرصية واإلرهــاب( .((1مقابل ذلك ،اتسمت مواقف
10 "UK policy towards Israel and Palestine: Key issues for the 2015
Parliament," Parliamentarian paper (2015), UK Parliament, accessed on
22/11/2017, at: https://goo.gl/jk4gTV
11 Alastair Crooke, "Permanent Temporariness," London Review
of Books, vol. 33, no. 5, 3/3/2011, accessed on 28/10/2017, at:
https://goo.gl/tWrAsA
 12مسؤولو حامس الكبار األربعة هم :خالد مشعل ،وموىس أبو مرزوق ،وأسامة حمدان،
وعامد العلمي ،انظر:
"Consolidated List of Financial Sanctions Targets in The UK," UK
Government, 27/9/2016, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/5M6bor
13 "PMQS: Prime Minister David Cameron Urges Jeremy Corbyn
"to Withdraw Comments That Hamas and Hezbollah are His Friends,
Conservative Friends of Israel, 4/5/2016, accessed on 12/10/2016, at:
https://goo.gl/5PqkoD
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الحكومة الربيطانية تجاه إرسائيل بالطابع التربيري لجرامئها ،وإن
كانت انتقدتها يف مناسبات مختلفة لفرط استخدامها القوة إبان
الحروب عىل غزة .ومع ذلك فقد وضع بعض املحللني دعوة توين
بلري خالد مشعل إىل زيارة لندن ،التي رفضها مشعل ،يف إطار املوقف
املتفق عليه مع الحكومة ،باعتبار أن دعو ًة من هذا القبيل ال ميكن
أن تو َّجه من دون علم مبارش من أعىل املستويات الحكومية ،وهو
ما يعني رخاوة يف املوقف السيايس العام من الحركة( .((1بيد أن
ترصيحات كامريون ضد "حامس" يف أيار /مايو  2016التي جاءت يف
إطار ما أثري حول موضوع الالسامية يف مجلس العموم الربيطاين تؤكد
أن النظرة السلبية واملتطرفة نحو الحركة ما زالت مستحكمة(.((1
ٍ
التامس
ولقطع الشك باليقني ،أعلنت الحكومة ،يف معرض ردها عىل
طُلب منها فيه أن توضح املوقف من "حامس" ،أن موقفها من الحركة
مل يتغري ،وأن عىل "حامس" أن تنبذ العنف ،وتعرتف بإرسائيل ،وتقبل
ُختب
باالتفاقيات السابقة ،مؤكد ًة أنه عىل أساس ذلك فقط ميكن أن ت َ
نوايا "حامس" .ويف ضوء هذا املعطى لدى الحكومة ،فالحوار املبارش
مع الحركة مرفوض ،ولن يُس َمح بتقديم أي دعم مادي لها انطالقًا
من أرايض اململكة" .حامس" ،من وجهة نظر الحكومة ،مسؤولة عن
إطالق "الصواريخ العشوائية" نحو إرسائيل ،وهو ما تدينه الحكومة
وتشجبه عىل الــدوام؛ كام أنها تنتهك حقوق اإلنسان والحريات
الدينية واالعتقادية ،ومتارس القتل خارج إطار القانون؛ ومتأل وسائل
إعالمها بالتحريض املضاد إلرسائيل ،واملعادي للسامية( .((1هذا
التصور أحادي الجانب يعرب عن تفهم الحكومة الربيطانية لرواية
إرسائيل واللويب العامل لها عىل أرض اململكة ،يف حني متارس هذه
الحكومة سياسة غض الطرف عن مامرسات إرسائيل املخالفة للقانون
الدويل بحق الفلسطينيني .كام أنها تتجاهل يف الوقت ذاته الرواية
الفلسطينية املبنية عىل حق "حامس" وكل القوى الفلسطينية يف أن
تقاوم االحتالل ،وفقًا ملا ضمنه لها القانون الدويل كام جاء يف مقررات
الجمعية العامة لألمم املتحدة( .((1وقد وصل األمر بالبارونة جويس
14 "Hamas Rejects Blair's Offer of a UK Visit for Gaza
Negotiations," Middle East Eye, 20/8/2015, accessed on 12/10/2016, at:
https://goo.gl/IyIdKE
"…15 "PMQS
"16 "Stance of the Foreign and Commonwealth Office on Hamas.
17 UNGA, "Importance of the Universal Realization of the Right of
Peoples to Self Determination and of the Speedy Granting of Independence
to Colonial Countries and Peoples for the Effective Guarantee and
;Observance of Human Rights," A/RES/3246, XXIX, 29 November 1974
UNGA, "Importance of the Universal Realization of the Right of Peoples
to Self-Determination and of the Speedy Granting of Independence to
Colonial Countries and Peoples for the Effective Guarantee and Observance
of Human Rights," A/RES/33/24, 29 November 1978.
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أنيالي ،وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الربيطانية ،إىل حد أن ربطت
مسألة االعرتاف بالدولة الفلسطينية باعرتاف "حامس" بحق إرسائيل
يف الوجود؛ "إذ ساعتها سيكون هناك نوع من االطمئنان بأن من
املمكن صناعة السالم يف فلسطني يف حدود عام  .((1("1967وهو ما
يكرس التصور املتشدد الذي تتبناه الحكومة تجاه "حامس".

صورة حماس في أوساط صانعي
القرار في البرلمان
الصورة عمو ًما ناتجة من التصور .وإذ يسعى صانعو السياسة إىل
بلورة صور محددة عن اآلخر ،فإمنا يقومون بذلك عرب تجميع جملة
من األفكار واملعلومات واالنطباعات التي تتفاعل كلها إلنتاج صورة
عن ذاك اآلخر ،ثم إعطائها شكلها يف ذهنيات صناع القرار .هكذا
تشكلت صورة "حامس" وفق تلك املعطيات؛ فهي ،خالفًا ملا أق ّرته
اتفاقيات السالم الفلسطينية – اإلرسائيلية ،حركة تعترب الدولة
الفلسطينية التي تسعى إليها هي الضفة الغربية وغزة ،واألرايض
املحتلة يف عام  ،1948وفقًا ملا هو متداول يف أروقة صناعة القرار
الربيطاين( .((1وهي حركة تتبنى العنف ،وتاريخها حافل بالعمليات
"اإلرهابية" ضد "املدنيني" اإلرسائيليني ،وهي التي اختطفت الجندي
جلعاد شاليط ،وهي املتسبب األساس يف الحروب التي يشنها الجيش
اإلرسائييل عىل غزة بني الحني واآلخر ر ًّدا عىل رشقات الصواريخ التي
تطلقها الحركة عىل إرسائيل( .((2بيد أن ذلك ال ينفي أن "حامس"
فازت دميقراطيًّا يف االنتخابات العامة الفلسطينية عام  ،2006إال
أنها انقلبت عىل السلطة الفلسطينية يف عام  ،2007وسيطرت عىل
غزة بالقوة ،كام يرتدد يف خطابات كثري من الربملانيني( .((2عالوة عىل
ذلك فإن "حامس" ،وفقًا للمصدر ذاته ،حركة تدعو يف ميثاقها إىل
تدمري دولة إرسائيل وإبادة اليهود ،وهي منظمة "إرهابية" ال بد من
تجريدها من السالح ووضع ٍ
حد لسياساتها املرتبطة بحفر األنفاق
فضل عن ذلك ،فهي تتنكر الشرتاطات
وإطالق الصواريخ ،وغريها(ً .((2
اللجنة الرباعية الدولية الداعية إىل االعرتاف بإرسائيل ،ونبذ العنف،
18 "Gaza: Question for Short Debate," UK Parliament, 6/7/2015, accessed
on 22/11/2017, at: https://goo.gl/YFBVQA
"19 "UK Policy towards Israel and Palestine.
20 The parliamentarian debate on recognition of Palestine state in the
House of Commons, UK Parliament, 13/10/2014, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/GesxCS
"21 "UK Policy towards Israel and Palestine.
22 House of Commons Hansard Debates for 17 July 2014, UK Parliament,
accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/9Z5n8r
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واحـرام االتفاقيات بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل،
وهي االشرتاطات التي عىل "حامس" االستجابة لها من أجل وضع
كبريا بني
حد لدائرة العنف يف املنطقة( .((2من هنا ،فإن هناك ً
متاثل ً
صورة "حامس" يف أروقة الربملان والصورة التي ترسمها الحكومة عنها،
وكلتاهام تتسامن بالسلبية والتطرف عمو ًما.
يخفف من ذاك التنميط الذي لجأت إليه تلك األوساط السياسية
بعض مسلكيات "حامس" يف محطات معينة؛ إذ كان لها صدى يف
أوساط صانعي القرار يف الربملان؛ فدفعهم إىل التجرؤ عىل الخروج ،ولو
بقدر محدود ،عىل هذا النوع من قولبة اآلخر ودمغه فقط باإلرهاب.
يف هذا السياق ،كان مث ًريا لالهتامم يف عام  2007إقدام  127برملان ًّيا
بريطانيًّا عىل توقيع مذكرة تحمل تقدي ًرا للحركة يف أعقاب تحريرها
أالن جونسنت ،الصحايف الذي اختطفته مجموعة مسلحة يف غزة.
رئيسا رشعيًّا
وجاء يف املذكرة" :إن دعم املجتمع الدويل لعباس بصفته ً
لفلسطني ال مينع من إجراء اتصاالت مع "حامس" ،كام يؤكد أهمية
دعم اللجنة الرباعية الدولية للمصالحة بني األطراف الفلسطينية
املختلفة؛ بحيث سيساهم ذلك يف تعزيز عملية السالم"( .((2وتعد
هذه املناسبة من املرات النادرة التي يجرؤ فيها برملانيون بهذا العدد
(ما نسبته  20يف املئة من النواب) عىل اإلشارة إىل رضورة انتهاج
مقاربة إيجابية تجاه "حامس" .تبعت ذلك مذكرة أخرى يف سياق
أجواء ما بعد حرب عام  2008عىل قطاع غزة ،وقَّعها  48برملان ًّيا
بريطان ًّيا يف عام  ،2009دعوا فيها إىل فتح حوار مع "حامس" ،وإنهاء
حصار قطاع غزة( .((2صحيح أن كلتا املبادرتني جاءت يف سياق أزمات،
تعبان عن مدى التفهم الذي يبديه الربملانيون املذكورون
إال أنهام ّ
لطبيعة القوى املوجودة عىل األرض يف فلسطني ،وأهمية "حامس"
بينها ،وما يستوجبه ذلك من حوار معها.

المواقف الحزبية من الحركة
هناك قاسم يجمع األحزاب الربيطانية يف موقفها من "حامس" يسمها
عمو ًما بالسلبية .وبني الوسم بالسلبية والوسم باإلرهاب هناك متسع
نواب ورؤساء أحزاب عديدون
عب عنها ٌ
لكثري من وجهات النظر التي َّ
عىل الساحة الربيطانية .وعىل الرغم من غياب بيان رسمي عنوانه
"املوقف من 'حامس'" يف كل األدبيات الحزبية الربيطانية ،فليس
23 House of Commons Hansard Debates for 14 July 2014, UK Parliament,
accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/BU3BTv
24 "Release of Alan Johnston, Early day motion 1841," UK Parliament,
4/7/2007, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/j3D6dr
25 "Conflict In Gaza, Early day motion 457," UK Parliament, 14/1/2009,
accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/KrPJXC
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بعسري عىل املرء أن يتع َّرف إىل املوقف الحزيب العام من الحركة،
رصحون من
وسياسة تلك األحزاب تجاهها؛ فرؤساء األحزاب ،حينام ي ِّ
يعبون عن أحزابهم رسم ًّيا ،ما مل يصدر عكس
مواقعهم الرسمية ،إمنا ّ
ذلك .وحينام يديل عرشات الربملانيني بدلوهم يف هذا األمر فإن هذا
مؤرش ٍ
كاف للداللة عىل املوقف الرسمي الذي يتبناه الساسة تجاه
هذه املسألة .من هنا فإن دراسة تفاصيل املوقف من "حامس"،
والجدل الدائر حوله متثّل أداة التفريق بني األح ـزاب املختلفة
من زاوية االقرتاب من "حامس" أو االبتعاد عنها ،ومن زاوية فهم
الخلفيات كذلك.

11حزب العمال
قبل الحراك الذي قادته وزارة الخارجية الربيطانية بزعامة حزب
العامل لوضع "حامس" عىل قامئة اإلرهاب األوروبية يف عام ،2003
أدرجت الحكومة العاملية يف عام  2001اسم "كتائب عز الدين
القسام" عىل قامئة اململكة التي تشمل املنظامت اإلرهابية .كام تم
يف اإلطار نفسه وضع أربع زعامات حمساوية عىل القامئة املستهدفة
بالعقوبات املالية يف عام  .((2(2004وحينام ُوضع الجناح السيايس من
"حامس" عىل قامئة اإلرهاب األوروبية يف عام  ،2003اكتفت حكومة
حزب العامل آنذاك بوضع "حامس" ،متضمنة "كتائب القسام" ،بني
املنظامت املسته َدفة بالعقوبات املالية( ،((2وليس عىل قامئة املنظامت
اإلرهابية التي تضم الجناح العسكري للحركة فقط( .((2وفقًا للقانون
الربيطاين ملكافحة اإلرهاب ،وللقوانني اإلجرائية املتعلقة بالعقوبات
املالية ،فإن الفروق بني القامئتني ليست شكلية باملطلق ،ولكن لها
"26 "Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK.
27 Ibid.
28 "Proscribed Terrorist Organizations in the UK," UK Government,
27/9/2017, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/zdjyMw
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متعلقات تتصل بنظام العقوبات وطبيعتها ،ال سيام تلك املتعلقة
باألسامء املدرجة فيهام؛ ففي حالة املنظامت التي تعد إرهابية ،يج َّرم
أعضاؤها كام تج َّرم األنشطة التي تتبعها أو تساندها ،أما يف الحالة
الثانية فتقترص املالحقة عىل اإلطار املايل.

بحق القتل الذي متارسه يف غزة ،معت ًربا أن هناك غيابًا للتناسبية يف
الرد اإلرسائييل .بيد أن مليباند ،بطبيعة الحال ،مل يخرج عن األعراف
الدبلوماسية املألوفة يف نقده إلرسائيل ،ومل يتهمها باإلرهاب ،خالفًا ملا
ذهب إليه يف إدانته "حامس".

يف أعقاب خروج حزب العامل من الحكومة منذ عام  2010فإن
املواقف الصادرة عن زعامة الحزب ،ممثلة برئيسه السابق إد
مليباند ،وعدد من الربملانيني مل تش ّذ عن القاعدة التي سارت عليها
حكومتهم؛ فقد ظلت "حامس" يف نظرهم هي املنظمة اإلرهابية
التي تطلق الصواريخ عشوائ ًّيا عىل التجمعات املدنية اإلرسائيلية،
يتخل مليباند،
وهي املنظمة املتطرفة التي تحكم غزة بالقوة .ومل ّ
إبان الحرب اإلرسائيلية عىل غزة يف عام  ،2014عن تسمية "حامس"
باملنظمة اإلرهابية يف مناسبات عدة ،عىل الرغم من تعاطفه مع
الضحايا الفلسطينيني إبان الحرب ،ودعوته املستمرة لرئيس الحكومة
الربيطانية يك يكون موقفه أكرث وضو ًحا يف معارضته آلة الحرب
اإلرسائيلية يف غزة .وحينام كان واض ًحا حجم الدمار الذي تخلِّفه
إرسائيل جراء الحرب عىل غزة ،وطبيعة املقاومة الدفاعية التي تبديها
القوى الفلسطينية هناك ،نقلت عنه جريدة الغارديان ترصي ًحا أيد
قائل إن كامريون
فيه موقف رئيس حكومة املحافظني من "حامس" ً
"عىل حق حينام يقول إن 'حامس' منظمة إرهابية فظيعة؛ فإطالق
الصواريخ ضد مواطني دولة إرسائيل ،وبناء األنفاق ألغراض إرهابية
غري مربرين كل ًّيا ،ويفصحان عن النوايا واملامرسات القاتلة التي
تتبناها هذه املنظمة ضد إرسائيل ومواطنيها".

لزعامة حزب العامل ،ممثلة بجريمي كوربن ،مواقف يعتربها
البعض مغايرة ملا ذهب إليه زعيم الحزب السابق .التقى كوربن
زعامات "حامس" يف زياراته املتع ّددة إىل لبنان وفلسطني وسورية
رئيسا لحزب العامل ،وما زالت تالحقه زلة لسان،
قبل أن يصبح ً
قيادت "حامس" و"حزب
كام يصفها بعض املحللني ،اعترب فيها لقاءه َ
الله" لقاء مع أصدقاء( .((3وبينام أكد كامريون ،مرد ًدا الطلب الذي
وجهه السفري اإلرسائييل يف لندن( ،((3الخناق عىل كوربن يف أيار /مايو
رشا إليه أثناء نقاش األربعاء املعتاد يف مجلس
 ،2016موج ًها ً
سؤال مبا ً
العموم الربيطاين حول ما إذا كان ما زال يعترب "حامس" و"حزب الله"
املوصومني بـ "الالسامية والعنرصية" صديقني له ،أجاب بطريقة غري
مبارشة إن كل منظمة وكل فرد يتبنى خطابًا السام ًّيا وعنرصيًّا ليس
بصديق( .((3وهو ما يُقرأ منه إقرار باملبدأ ،وليس بالرضورة موافقة
عىل ما جاء عىل لسان رئيس الوزراء .أثار هذا الرد غض ًبا عار ًما يف
الصحافة املؤيدة إلرسائيل ،معتربة أن رفضه إدانة "حامس" و"حزب
الله" أو تنكّره لصداقتهام بأسلوب مبارش يعنيان أنه ال يزال مقتن ًعا
برأيه فيهام الذي أعرب عنه سابقًا(.((3

بيد أن األغرب عىل لسان هذا الزعيم كان إعرابه يف موطن آخر عىل
الجريدة ذاتها ويف السياق ذاته عن أن "حامس" منظمة إرهابية،
وأنه يشجب بشدة إطالقها الصواريخ ضد إرسائيل ،مع إقراره بأنها
إمنا قتلت جنو ًدا إرسائيليني(((2؛ فعىل الرغم من إقراره الضمني بأن
"حامس" قتلت جنو ًدا إبان الحرب أكرث بكثري مام قتلت من املدنيني،
خالفًا ملا فعلت إرسائيل ،فإنه يج ِّرمها ،ويطالب بالضغط عليها
سمه العنف ،معت ًربا ذلك أيضً ا مندر ًجا يف إطار األعامل
لوقف ما ّ
(((3
"اإلرهابية" التي تقرتفها الحركة  .وحتى ال يلتبس موقف الرجل
مع مواقف أخرى يتبناها نواب آخرون أكرث تطرفًا ،فإنه دعا مرا ًرا
وتكرا ًرا إىل وقف الحرب عىل غزة ،وإىل إسامع إرسائيل رأيًا واض ًحا
29 "Ed Miliband Attacks David Cameron's Failure to Condemn Gaza
Civilian Deaths," The Guardian, 3/8/2014, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/r6MT2T
30 "David Cameron Warns Israel over Gaza after Pressure from
Ed Miliband," The Guardian, 4/8/2014, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/Ogsneg

ر ًّدا عىل هذه الهجمة اإلعالمية ،أصدر مكتب كوربن بيانًا أوضح
فيه "سعيه الدائم لتحقيق السالم واالستقرار من خالل لقائه أطراف
الرصاعات عمو ًما ،ال سيام من يحظون منهم بتأييد جامهريي واسع،
أمل يف تحقيق السالم"( .((3إال أن صمود
أو لديهم تفويض شعبي؛ ً
طويل أمام الضغوطات الهائلة التي تع ّرض لها من جانب
الرجل مل يدم ً
أنصار اللويب الصهيوين يف حزبه وخارجه؛ إذ وجد نفسه مضط ًرا إىل
الرتاجع عن ترصيحاته املتعلقة بصداقته لـ "حامس" و"حزب الله"
يف إطار لجنة شكّلتها الحكومة للنظر يف شيوع الالسامية يف أوساط
31 "Jeremy Corbyn on Hamas and Hezbolla," Youtube, 15/1/2015,
accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/s5XATh
32 "Jeremy Corbyn Refuses to Denounce Terrorist 'Friends' Hamas
and Hizbollah," Telegraph, 2/5/2016, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/yfw1ee
33 "Fiery Cameron Urges Corbyn to Withdraw his Remarks about Hamas and
Hezbollah," MSN, 4/5/2016, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/Q2g1Ux
34 "Fury as it Emerges Jeremy Corbyn Defended Hamas Terror Group
and Backed its Claims to Israeli Land," The Sun, 4/5/2016, accessed on
22/11/2017, at: https://goo.gl/uYwDQ8
"35 "UK Labour Leader Refuses to Denounce Hamas, Hezbollah,
Press TV, 2/5/2016, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/zLrvTx
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السياسيني .سئل كوربن إن كان يرتاجع عن وصفه يف عام 2009
"حامس" و"حزب الله" بالصديقني ،فأجاب" :بنظرة إىل الوراء ،أفضل
يعب عن
لو مل أستخدم ذلك الوصف بحقهام" .وحينام سئل إن كان ِّ
أسفه لذلك ،قال" :نعم أنا آسف الستخدام تلك الكلامت"( .((3ويؤكد
هذا بحد ذاته عمق تغلغل املؤسسة العاملة ملصلحة الصهيونية يف
خصوصا ،عىل نحو تنتفي
النظام الربيطاين عمو ًما ،ويف حزب العامل
ً
معه إمكانية مواجهة هذا التيار يف ظل الظروف املحلية الراهنة،
حتى من جانب أشخاص مؤدلجني أمثال كوربن الذي يع ّد من أنصار
القضية الفلسطينية وأقواهم يف التعبري عن اقتناعاته.
أما أعضاء الحزب يف مجلس العموم فتكفي جولة يف خطاباتهم
تحت قبة الربملان يف ترشين األول /أكتوبر من عام  ،2014فيام
عرف بيوم التصويت عىل االعرتاف بدولة فلسطني ،للتعرف إىل
مواقفهم من الحركة(((3؛ إذ انربى كثري من أعضاء الحزب إىل
التساوق مع وصم "حــاس" باإلرهاب والتطرف ،وتحميلها
املسؤولية عن كثري من املعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
خصوصا .اعتربت لويس إملان ،النائبة عن
عمو ًما ،ويف قطاع غزة
ً
مدينة ليفربول أن "االنسحاب اإلرسائييل من غزة آل إىل أن تتوىل
"حامس" اإلرهابية زمام القيادة ،بعدما سحقت نظريتها "فتح"،
وقامت بتوجيه صواريخها واألنفاق ضد املدنيني اإلرسائيليني".
عب عن الحاجة
أما إيان لوكاس ،النائب عن دائرة ريكسهام فقد َّ
امللحة إىل "دعم عباس يف طريقه نحو السالم ،ال طريق اإلرهاب
الذي تفرضه 'حامس' عىل شعب إرسائيل من خالل صواريخها،
وهو ما شاهدته بأم عيني يف عسقالن وسديروت" .أما مايك
غيبس ،النائب عن منطقة جنوب إلفورد ،فكان رصي ًحا يف اعتباره
"أن رئيس الحزب كان عىل حق حينام وصف 'حامس' بأنها منظمة
إرهابية رشيرة ،وهو ما يدعونا إىل دعم حركة 'فتح' واألصوات
الدميقراطية والعلامنية يف املجتمع الفلسطيني".
عىل الرغم من هذه الحدة التي أبداها هؤالء ،فإن النائب العاميل،
آندي ماكدونالد اقرتب من تربير مقاومة "حامس" عرب توصيفه
املشهد عىل األرض تحت االحتالل اإلرسائييل بقوله" :نحن جمي ًعا
متفقون عىل أن قيام 'حامس' بالهجامت الصاروخية أمر مقيت،
ولكن ما األمل الذي نقدمه للشعب الفلسطيني؟ دعونا نتخيل أ ّن
تحاص ويتم تجويعها ،وتتحرك داخلها
منطقة ساحلية من أرضنا َ
الجرافات مدمر ًة ممتلكات ومزارع ألناس أبرياء .ما الذي نتوقع أن
36 "Jeremy Corbyn: I Regret Calling Hamas 'Friends'," Youtube, 4/7/2016,
accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/UeqdyN
"37 "Recognition of Palestine state in the House of Commons.
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يفعله هؤالء الناس؟ االستلقاء أرضً ا ببساطة والقبول بهذه األعامل
الوحشية؟ ال .إن أي شعب يف مثل هذه الظروف سيقاتل بشكل مرتد
بأي وسيلة تقع عليها أيديهم .إنها غريزة إنسانية أساسية ،وميكنكم
املراهنة بأن الشعب الربيطاين سوف يفعل ذلك"( .((3أما األعضاء
اآلخرون فقد كانوا أقل حدة يف تعبرياتهم عن "حامس" ،معتربين
صواريخها غري مقبولة ،وترصفاتها "فظيعة" ،لكنهم تجنبوا الحديث
عن كونها إرهابية أو غري إرهابية.
يف مجلس اللوردات ،اعترب جون كويننت ديفس ،لورد ستامفورد
العاميل ،قطاع غزة محكو ًما من جانب طغيان وحيش ،عىل حد قوله،
ممثل بـ "حامس" التي تحكم من خالل التعذيب واإلعدامات ملن
ً
تسميهم عمالء .ورأى اللورد العاميل أن الحركة هي التي تتسبب
يف الحصار لشعبها؛ فهي "ال تريد إنهاء الحصار عىل غزة عرب قبول
رشوط الرباعية ببساطة" .يف تصويره للحركة ،يؤكد اللورد أنه التقى
قادة من "حامس" ،وأنهم يف حالة تنكُّر ملسؤوليتهم عام يحل بالقطاع
من معاناة جراء عدم اعرتافهم بإرسائيل .وذهب اللورد أبعد من ذلك
حني دعا إىل توجيه رسالة صارمة لحامس ،مفادها "أن املساعدات
التي تصل إىل قطاع غزة من الحكومة الربيطانية أو األوروبيني عمو ًما
ينبغي أال تستمر إىل األبد"؛ ألنها تق ّوي يف النهاية بنيان "حامس".
ينبغي أال تكون هذه املساعدات من غري تغيري من طرف "حامس"،
أو اعرتاف بإرسائيل ،أو تراجع عن مقاربة الحركة التي تنكر ما
تتسبب فيه من معاناة لألجيال الفلسطينية"( .((3هكذا ،يريد اللورد
العاميل استخدام حتى قوت املدنيني الفلسطينيني يف الضغط عىل
"حامس" ألهداف سياسية بحتة.
إمعانًا يف شيطنة "حامس" وتصويرها باعتبارها عدمية املشاعر،
وجامعة من القراصنة وأصحاب الرثاء ،ش َّن اللورد لسيل تورنبريغ
متهم إياها ،عالوة عىل التسبب يف
رشسا عىل "حامس"ً ،
هجو ًما ً
معاناة الفلسطينيني ،بالسيطرة عىل تجارة األنفاق التي جعلت من
بعض زعاماتها أثرياء عىل حساب الشعب ،وبفرض الرضائب عىل
الناس ،ومبنع السلطة الفلسطينية ،وحتى األمم املتحدة ،من مراقبة
املعابر ،حتى ال تضعف أوضاعها املالية .وبرأيه أن أوضاع غزة ميكن
أن تتغري "إذا اقتنصت حامس الفرصة وأخذت تتحدث عن السالم
بدل من الحرب والدمار".
ً
أما مني مورغان ،بارونة إيل ،فأكدت أن رفع الحصار يبدأ من اإلقرار
بحق إرسائيل يف الوجود ،والتوقف عن إطالق الصواريخ عليها،
والكف عن إخفاء األسلحة يف املدارس.
38 Ibid.
"39 "Gaza: Question for Short Debate.
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ومع ذلك ،فإن هنالك من يرفض شيطنة "حامس" ،مثل اللورد نورمان
وارنر الذي دعا إىل الحوار مع الحركة ،معت ًربا أن كل التنظيامت
تحوي عنارص غري حميدة ،ولكن هذا ينبغي أال مينع من بناء الجسور
وبذل الجهد للتوفيق بني "حامس" وإرسائيل من أجل أطفال غزة
واألجيال القادمة(.((4

الكف عنها هو أرسع طريق لوقف إطالق
اإلرهابية ،وكان يرى أن َّ
النار آنــذاك .وقد كرر يف كثري من املناسبات دعوته حامس "إىل
االع ـراف بحق إرسائيل يف الوجود ،ونبذ العنف ،واالنخراط يف
املفاوضات"(.((4

بالنظر إىل أن هناك مجموعات صديقة إلرسائيل وأخرى لفلسطني يف
الحزب ،وأن هناك من هم أصدقاء للطرفني ،فإن أصدقاء إرسائيل،
عىل األغلب ،يحملون املواقف األكرث تشد ًدا تجاه "حامس" ،بينام
أي من أصدقاء فلسطني بنظرة إيجابية تجاه "حامس" إن
ال يبوح ٌّ
ُوجِدت .ولكن حدة عداء من ال يبوحون بهذه املواقف أقل من
مفصل
نظريتها لدى املجموعة األخرى ،وهو ما يعني غياب رأي َّ
واحد يتبناه الكل بالحامس ذاته داخل الحزب.

22حزب المحافظين
يختزن حزب املحافظني يف أعضائه توجهات أكرث تطرفًا تجاه "حامس"
من تلك التي يختزنها نظراؤهم يف حزب العامل أو غريه من األحزاب
إجاملً  .فقد لوحظ أن مثاين مداخالت من أصل  25مداخلة ألعضاء
من حزب املحافظني قُ ِّدمت يف جلسة "االعرتاف بدولة فلسطني" يف
ترشين األول /أكتوبر من عام ( 2014أي ما نسبته  32يف املئة)
هاجمت "حامس" متهمة إياها باإلرهاب وغري ذلك من األوصاف
املتطرفة؛ يف حني أن ثالث ًا فقط من أصل  37مداخلة ألعضاء من
حزب العامل يف الجلسة املذكورة (أي ما نسبته  0.08يف املئة)
ذكرت "حامس" باعتبارها إرهابية أو معيقة للسالم .وللتدليل عىل
عمق الفارق يف التوجهات بني الحزبني الكبريين إزاء "حامس" ،ميكن
االتكاء عىل املذكرة التي وقَّعها  127برملان ًّيا يف عام  ،2007وتدعو إىل
إجراء اتصاالت مع "حامس" عىل خلفية دورها يف تحرير جونسنت،
الصحايف املختطف يف غزة؛ إذ مل يوقعها سوى مثانية أعضاء من حزب
املحافظني (أي ما نسبته  0.06يف املئة من املوقِّعني) ،مقابل  83عض ًوا
من حزب العامل (أي ما نسبته  65يف املئة)( .((4وبالنظر إىل املذكرة
األخرى التي وقعها  48عض ًوا برملان ًّيا يف عام  ،2009وكانت تدعو إىل
الحوار أيضً ا مع "حامس" ،فقد وقعها نائب واحد من املحافظني (أي
ما نسبته  0.02يف املئة من املوقعني) مقابل  36نائبًا من العامليني
(أي ما نسبته  75يف املئة) .يف الوقت ذاته ،مل يدخر رئيس الحزب
آنذاك ،كامريون ،مناسبة إال استغلها يف وصم "حامس" باإلرهاب،
ووصف هجامتها الصاروخية إبان الحرب األخرية عىل غزة بالهجامت
40 Ibid.
"41 "Release of Alan Johnston, Early day motion 1841.

عب كثري منهم عن وجهة نظرهم يف
أما أعضاء الربملان من الحزب فقد َّ
اللقاء املشار إليه سابقًا فيام عرف بيوم التصويت عىل االعرتاف بدولة
فلسطني يف مجلس العموم الربيطاين .واعترب مالكومل رفكند ،النائب
عن دائرة كنسينغنت ،أن هجامت "حامس" الصاروخية املستمرة عىل
إرسائيل واالنقسام الذي تسببت فيه الحركة هام سبب التعقيدات
التي تبديها إرسائيل يف عالقتها بامللف الفلسطيني .أما جيمس
كالبيسون ،النائب عن دائرة هريتسمري ،فقد اعترب أن "حامس" هي
املتسبب يف دائرة العنف واإلحباط يف غزة ،ومن ثم ،فالضغط ينبغي
أن ينصب عىل تلك الحركة ،يك تتخىل عن نهجها وتبدأ مفاوضات
جدية مع إرسائيل إىل جانب السلطة الفلسطينية(.((4
وتول بوب ستيوارت ،النائب عن بيكنهام ،مهمة تصوير "حامس"
ّ
متجاهل خرق إرسائيل الصارخ
ً
باعتبارها تتنكر للقانون الدويل اإلنساين،
والكف عن األعامل
لهذا القانون ،ومعت ًربا أن اعرتاف "حامس" بإرسائيلَّ ،
"اإلرهابية" الصادرة عن الفلسطينيني عمو ًما سيجعالن أمثاله أقل حرية
فيام يتعلق باالعرتاف بالدولة الفلسطينية .ولكنه يُقر يف الوقت نفسه
بأن هذا "اإلرهاب" هو نتاج اليأس ،وفقدان األمل الذي يعانيه هؤالء،
معت ًربا "حامس" منظمة إرهابية وفقًا لتصنيفات بريطانيا واالتحاد
األورويب والواليات املتحدة وأسرتاليا وغريها ،وأنها مسؤولة عن إطالق
الصواريخ عىل إرسائيل ،وعن خطف ثالثة شبان إرسائيليني وقتلهم يف
الضفة الغربية يف آب /أغسطس  ،2014مام يؤكد أنها أيضً ا ال تويل
أي اعتبار .واملثري لالهتامم أن
القانون الدويل اإلنساين أثناء الحرب ّ
42 Marcy Oster, "Britain's Prime Minister David Cameron calls on
Hamas to recognize Israel," JTA, 5/5/2011, accessed on 22/11/217, at:
https://goo.gl/dCbd1F
"43 "Recognition of Palestine state in the House of Commons.
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النائب ق ّدم لحديثه عن الحركة بالحديث عن خربته مع املنظامت
اإلرهابية اإليرلندية وبعض املجموعات املشابهة يف البلقان ،يف إشارة
إىل تفهمه الضمني ملواجهة مثل هذه الحركة عىل القاعدة ذاتها(.((4

واستغالل املواد التي يُس َمح بدخولها للقطاع من أجل بناء األنفاق
وتعزيز العداء إلرسائيل ،يف إشارة رصيحة إىل "حامس" ،عىل نحو
يؤكد عدم جاهزية الفلسطينيني للدولة(.((4

أسهم روبرت هالفون ،النائب عن هارلو ،هو أيضً ا ،يف رسم صورة
"حامس" يف ذهنيات صناع القرار باعتبارها نظرية "داعش" حني اتهم
الحركة بأنها منظمة إرهابية تحكم غزة بالقوة ،وأنها أوضحت يف
ميثاقها أن هدفها هو إبادة إرسائيل وقتال اليهود ،ومن ثم ،فالفرق
بينها وبني تنظيم "داعش" هو فرق يف الدرجة فقط؛ إذ إن "حامس"
تستخدم املدنيني الفلسطينيني درو ًعا برشية ،وتنفق املاليني عىل
بناء األنفاق يك ترسل "إرهابيني" وانتحاريني ليفجروا يف إرسائيل.
ولهذا فإن النائب يدعم رشقًا أوسط ح ًّرا من "داعش" و"القاعدة"
و"حامس" ،كام يدعم دولة فلسطينية ناتجة من املفاوضات ،برشط
خل ِّوها من "حامس" و"الجهاد اإلسالمي" .وترى آن مني ،النائبة عن
دائرة سانت ألبانز ،أنه ينبغي إدانة "حامس" بسبب املآيس التي
ترتكبها ،وهو ما يدعو إىل وضع سؤال االعرتاف بالدولة الفلسطينية
)املرتبطة باإلرهاب( محل نقاش ،ال سيام يف سياق وجود دول معرتف
بها من جانب املجتمع الدويل ولها عالقات باإلرهاب ،وهو ما ينبغي
أن ينطبق عىل الحالة يف فلسطني .ومع أن من حق إرسائيل الدفاع
عن نفسها يف مواجهة آالف الصواريخ التي متطرها "حامس" بها ،وفقًا
لرأي أندرو غريفيثس ،النائب عن دائرة بارتن ،فال يحق إلرسائيل أن
تستخدم ذلك مرب ًرا للتدمري والقتل عىل نحو غري متناسب(.((4

عالوة عىل ذلك ،أضاف اللورد ديفيد غولد املنتمي إىل الحزب نفسه
خصائص جديدة إىل صورة "حامس" يف مجلس اللوردات ،باعتبارها
تهدي ًدا ثابتًا إلرسائيل وللسالم يف املنطقة ،وأنها تقتل معارضيها،
وت ُحكم سيطرتها عىل غزة ٍ
فضل عن أن ميثاقها
بيد ال تعرف الرحمةً ،
(((4
يدعو إىل تدمري دولة إرسائيل .

حاول بعض النواب إضفاء صفة "النازية" عىل صورة "حامس" يف أوساط
الربيطانيني ،ضاربًا عىل وتر حساس بالنسبة إىل عموم املجتمعات
الغربية؛ فأعرب إدوارد ليغ ،النائب عن دائرة غينزباره ،عن أنه ال
يحمل سوى مشاعر االزدراء لــ "حامس" التي هي يف نظره نوع من
املنظامت النازية ،ال سيام أنها تنهال بصواريخها عىل إرسائيل التي
ال يُ ِكن لها سوى كل االحرتام والدعم .وقد خلط النائب بني العاملني
التاريخي والسيايس ،مذكِّ ًرا "بأننا نفهم الفظائع التي مر بها الشعب
اليهودي ،ومن ثم ،فإن من حقه العيش بأمن وسالم" .يف الوقت
ذاته" ،حامس" هي من يحول دون االعرتاف بالدولة الفلسطينية وفقًا
لرأي ريتشارد أوتاواي ،النائب عن دائرة جنوب كرويدن .وعىل الرغم
من سخطه الشديد وعدم تفهمه ،بصفته صديقًا دامئًا إلرسائيل،
لسياساتها االستيطانية ،فقد امتنع من التصويت ملصلحة مرشوع
القرار حول االعرتاف بفلسطني ،بسبب آالف الصواريخ التي تُطلَق
من قطاع غزة عىل إرسائيل ،واستخدام املدنيني هناك درو ًعا برشية،
44 Ibid.
45 Ibid.

هذا التصور الذي بناه هؤالء النواب املحافظون عن "حامس" نابع
من نظرة أحادية الجانب ،تأخذ الرواية الصهيونية بشكل مسلَّم
به من دون أن تُعمل النظر يف حقيقة ما يجري عىل األرض من
جانب دولة االحتالل بحق غزة وعموم األرايض الفلسطينية ،ومن
دون أن تحقق يف طبيعة املهامت النضالية املنسجمة مع القانون
الدويل التي تقوم بها حركات املقاومة الفلسطينية ،ومنها "حامس"،
يف مواجهة املحتلني.

33الحزب القومي اإلسكتلندي
يعد الحزب القومي اإلسكتلندي نص ًريا تاريخ ًّيا لفلسطني؛ إذ تجمعه
بالحالة الفلسطينية عمو ًما قواسم مشرتكة تتعلق بالبحث عن
االستقالل وتقرير املصري ،بعي ًدا عن الهيمنة الخارجية .وقد كان
أعضاء كثريون يف الحزب هدفًا لهجوم اللويب الصهيوين واملنظامت
ووسائل اإلعالم التي تدور يف فلكه ،باعتبارهم معادين للسامية،
حتى إنهم ات ُّهِموا بأنهم مؤيدون لـ "حــاس" .وقد كان أليكس
ساملوند ،زعيم الحزب حتى عام  ،2014أش ّد هجو ًما عىل السياسات
اإلرسائيلية ،وأكرث رصاحة وجرأة يف التعبري عن مواقفه من القضية
الفلسطينية من وريثته يف زعامة الحزب ،نيكوال ستريجن التي تحاول
الظهور مبظهر األكرث دبلوماسية وحكمة يف التعامل مع األحداث
الدولية املختلفة .يف أثناء الحرب عىل غزة ،دعا ساملوند ،بوصفه
رئيس وزراء الحكومة اإلسكتلندية ،إىل حظر بيع السالح إلرسائيل،
وهو من األصــوات القليلة التي حملت لواء الدعوة إىل هذا
اإلجراء( .((4ومام يؤكد عمق املنارصة للشأن الفلسطيني يف األوساط
اإلسكتلندية صدور  260حراكًا عن الربملان اإلسكتلندي بني األعوام
 2014-2011تتعلق بالشؤون الدولية ،منها خمسون حراكًا متعلقًا
46 Ibid.
"47 "Gaza: Question for Short Debate.
"48 "Alex Salmond Calls For Arms Embargo On Israel Over Gaza Attacks,
Huffington Post, 5/8/2014, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/klW9q9
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بالقضية الفلسطينية عىل وجه التحديد (أي ما نسبته  19يف املئة).
عالوة عىل ذلك ،فقد صدر عن الحكومة اإلسكتلندية يف غضون شهر
واحد من حرب عام  2014عىل غزة مثانية بيانات تتعلق مبا يجري
فيها ،بينام مل يصدر عنها سوى أربعة بيانات تتعلق بالشأن السوري
يف إطار عرشين شه ًرا من األزمة املتفجرة هناك ،ويؤكد هذا عمق
املشاعر التي يحملها الحزب تجاه عدالة القضية الفلسطينية ،ومنها
املقاومة الفلسطينية ،متمثلة بـ "حامس" التي مثلت الطرف األبرز
يف مواجهة إرسائيل إبان الحرب عىل غزة(.((4
وفقًا لترصيح أعلنه  30نائ ًبا إسكتلنديًّا يف مجلس العموم الربيطاين
من أصل  54عض ًوا يف املجلس (أي ما نسبته  54يف املئة من برملانيي
الحزب) ،عربوا عن دعمهم ملجموعة داعية إىل إعطاء الفلسطينيني
حق تقرير املصري ،تحمل عنوان "الحملة من أجل تحقيق العدالة
للفلسطينيني" ،مبدين تأييدهم الكامل ملجموعة أنصار فلسطني يف
الحزب القومي اإلسكتلندي ،وداعني إىل انسحاب إرسائيل ،وإخالء
املستوطنات غري الرشعية ،ودعم حق العودة(.((5
تؤكد هذه الشواهد وغريها ،مبا ال يدع مجالً للشك ،أن املزاج العام
اإلسكتلندي يتعامل مع الشأن الفلسطيني بطريقة مغايرة لتعامل
اآلخرين ،وهو ما يعني بالرضورة وجود تفهم للمقاومة الفلسطينية
وممثليها عىل األرض .وقد عزز الفوز الساحق الذي أحرزه الحزب
القومي اإلسكتلندي يف االنتخابات الربيطانية التي جرت يف عام 2015
هذا التأييد بقدر كبري ،وهو الحزب الذي متكَّن من إزاحة حزيب العامل
جاعل منطقة إسكتلندا "منطقة خالية من
واملحافظني من املشهدً ،
(((5
ضغط اللويب الصهيوين" عىل حد تعبري بعض الكتّاب  .إال أن وجود
حامس عىل قامئة اإلرهاب األوروبية رمبا يجعل البوح باملشاعر الحقيقية
تجاه الحركة أم ًرا محر ًجا بالنسبة إىل كثريين من أعضاء الحزب.
ويُل َحظ أن سجل أعضاء الحزب ،عمو ًما ،يخلو من الهجوم عىل
"حامس" أو وصفها باإلرهاب؛ فعىل سبيل املثال ،أعلن ستيوارت
هويس ،عضو الحزب يف مجلس العموم عن دائــرة رشق دندي،
يف خطابه املتعلق باالعرتاف بالدولة الفلسطينية ،رفضه إطالق
الصواريخ من غزة نحو إرسائيل ،ولكنه مل يصف حامس باإلرهاب
كام فعل بعض نظرائه من حزيب العامل واملحافظني .وعىل العكس،
49 Tom Gallagher, "Edinburgh a Sad Symbol of Anti-Israeli
Intolerance," The American Interest, 19/8/2014, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/tTk4QX
50 Michael Gray, "Revealed: More than half of SNP MPs back Justice for
Palestine campaign," Commonspace, 13/10/2015, accessed on 22/11/2017,
at: https://goo.gl/fZDJoa
51 "The Scottish Lions' Roar Will be Heard and Felt in Tel Aviv," Middle
East Monitor, 9/5/2015, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/ZiA85T
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ركَّز جهوده عىل تحميل إرسائيل مسؤولية الكوارث التي خلفتها
يف غزة خالل حروبها هناك .أما ستيوارت ماكدونالد ،النائب عن
دائرة جنوب غالسكو ،فقد طالب مبحاكمة نتنياهو ،رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،معت ًربا دولة االحتالل دولة أبارتهايد ،داعيًا إىل مقاطعتها
وسحب االستثامرات منها ،بينام شن منافسه يف الدائرة من حزب
العامل هجو ًما عليه من زاوية ما اعتربه تأيي ًدا منه لـ "حامس" وما
متثله من "إرهاب" معيق لحل الدولتني(.((5

44الليبراليون الديمقراطيون والخضر
كان الليرباليون الدميقراطيون متقدمني يف مواقفهم من "حامس"
مقارن ًة بغريهم من األحزاب الربيطانية؛ إذ قام  24نائبًا منهم من أصل
 62نائبًا هم مجموع أعضاء الكتلة النيابية يف مجلس العموم (أي ما
نسبته  39يف املئة من أعضاء الكتلة) بتوقيع "مذكرة الـ  "127املشار
إليها سابقًا ،يف عام  ،2007وهي التي أُطلقت يف الربملان الربيطاين،
ودعت إىل فتح اتصاالت مع "حامس" .ومقارن ًة باألحزاب األخرى،
بلغت نسبتهم بني موقعي املذكرة  22يف املئة ،يف حني وصلت تلك
النسبة إىل  23يف املئة ممن وقعوا مذكرة الـ  48يف عام ،2009
وهام نسبتان كبريتان مقارن ًة بنسبة من وقعوا املذكرتني من حزب
املحافظني وهي  0.06يف املئة و 0.02يف املئة عىل التوايل .وهذا يف
اللي نسب ًّيا للحزب تجاه "حامس".
حد ذاته مؤرش واضح إىل املوقف ِّ
ومن املثري لالنتباه أن نك كليغ ،زعيم الحزب الذي استقال يف أيار /مايو
من عام  2015كان متقد ًما عىل نظرائه من رؤساء األحزاب األخرى حينام
قائل إنه
تجرأ عىل دعوة إرسائيل إىل فتح حوار مبارش مع "حامس"ً ،
"حان الوقت يك تتحدث إرسائيل مع القيادة السياسية لـ 'حامس' يف غزة،
وإن عىل إرسائيل مراجعة سياسة املقاطعة التي تنتهجها ضد حكومة
الوحدة التي شكَّلها عباس" ،مؤك ًدا أن "صواريخ 'حامس' لن تكرس عزمية
إرسائيل ،كام أن قنابل إرسائيل لن تُنهي املقاومة الفلسطينية .حتى إن
حتم منظمة مشابهة لها
استطاعت إرسائيل تدمري 'حامس' ،فستخرج ً
(((5
من واقع الفقر املدقع واليأس املوجودين يف غزة"  .وقد كان استعامله
كلمة "مقاومة" مث ًريا لالهتامم؛ إذ إنه مصطلح يحمل يف طياته معاين
املواجهة املرشوعة ،وتكمن أهميته يف هذا السياق يف كونها كانت
مقرتنة بـ "حامس" ،وهو ما ال يؤكد فقط مواقف قائلها ،ولكن مواقف
كثري من السياسيني أيضً ا ممن هم مقتنعون بأن "حامس" هي حركة
52 "SNP Candidate: Israel is Apartheid and Netanyahu Should be Tried
for War Crimes," Commonspace, 17/4/2015, accessed on 22/11/2017, at:
https://goo.gl/fCDjVi
53 Nick Clegg, "Israel Must Open Talks with Hamas," The Guardian,
1/8/2014, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/5m1hyS
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مقاومة ،وليست حركة إرهابية كام تحاول إرسائيل وأنصارها تصويرها.
يف السياق ذاته ،يعد استنتاجه بتعذر تدمري "حامس" ،وافرتاضه أن
تغييبها سيجلب من هو أكرث تشد ًدا منها ،استنتا ًجا يدل عىل فهم متقدم
لطبيعة الرصاع يف فلسطني ومآالته الحتمية.
الشخصية األخرى األبرز يف تاريخ الحزب التي كان لها إسهام يف رسم
صورة "حامس" عرب مشوارها السيايس الطويل يف مجلس اللوردات
هي البارونة جيني تونج؛ إذ كانت لها مواقف مشابهة ،بل أكرث
تقد ًما مام ورد عىل لسان زعيم الحزب السابق؛ فهي أسبق منه يف
التعبري عن مواقفها املتفهمة ملعاناة الفلسطينيني التي تسبب فيها
االحتالل .وقد دفعت مقابل تلك املواقف أمثانًا عىل يد حزبها؛ إذ
متت إقالتها من إحدى املسؤوليات التي كانت موكلة لها يف مجلس
العموم يف عام  ،2004حينام أفادت بأنها "لو كانت تتعرض ملا يتعرض
له الفلسطينيون فلرمبا فكرت يف القيام 'بعملية انتحارية'"( .((5ويف
عام  ،2010أقيلت كذلك من مسؤوليتها املناطة بها من الحزب يف
مجلس اللوردات حينام وجهت انتقا ًدا للجنود اإلرسائيليني الذين
دعوا إىل "تقديم العون لهاييتي بعد الزلزال الذي رضبها يف الوقت
الذي يتورط فيه هؤالء الجنود يف االتجار بأعضاء البرش"(.((5
ويف معرض سؤالها الذي طرحته يف مجلس اللوردات ،عىل سبيل املثال،
تحدثت مطولً عن غزة وأوضاعها ،وعن "حامس" وخياراتها .وأشارت
البارونة إىل أن "حامس" فازت يف انتخابات دميقراطية ونزيهة وشفافة
جرت برعاية دولية غري مشكوك فيها ،إال أن املجتمع الدويل تنكّر لها،
ومنه الحكومة الربيطانية .وقد مثّلت تونج الرواية املقابلة ملا مثّله
مجلس العموم واللوردات حني أوضحت يف السياق
أعداء "حامس" يف َ
ذاته أن الحركة م َّدت يدها إلرسائيل واملجتمع الدويل حينام عرضت
وقفًا طويل األمد إلطالق النار عىل أساس االعرتاف بدولة فلسطينية
عىل حدود عام  .1967ولكن يد "حامس" املمدودة مل تقابلها إرسائيل
واألمم املتحدة والحكومة الربيطانية بخطوات مامثلة .ومن ثم ،فإن
"إطالق 'حامس' صواريخها من داخل السجن املفتوح املسمى غزة ،هو
شكل من أشكال الدفاع عن النفس أجربت عليه الحركة".
جاء الدعم القوي الذي حصلت عليه "حامس" حينام قدمت البارونة
إحصاءاتها حول من قُ ِتلوا جراء الصواريخ بني الطرفني ،مؤكد ًة أنه
ال وجه للمقارنة بني من قتل  67جنديًّا إرسائيل ًّيا وستة من املدنيني
اإلرسائيليني فقط ،يف إشارة إىل "حامس" أثناء الحرب عىل غزة يف عام
 ،2014وبني آلة القتل اإلرسائيلية الوحشية ،عىل حد قولها ،التي قتلت
54 "Lib Dem MP: Why I Would Consider Being a Suicide Bomber," The
Guardian, 23/1/2004, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/tF6EVT
55 "Peer Suspended by Lib Dems after Hosting 'Shameful Event'," The
Telegraph, 27/10/2016, accessed on 22/11/2017, at: https://goo.gl/EsEoF0

آالالف األطفال واملدنيني الغزيني( .((5استخدام البارونة هذا الوصف
يف حديثها عن صواريخ "حامس" يعد سابقة مل يجرؤ أي متحدث يف
غرفتي الربملان ،اللوردات والعموم ،عىل التفوه بها من قبل .وعىل الرغم
من أن هذا املوقف ليس مع ًربا بالرضورة عن رأي حزبها ،فهو يشري إىل
وجود عنارص يف املؤسسة الرسمية للحزب تتحىل بالشجاعة ،وتضع يف
حساباتها ما يختلف عن ذاك الذي يضعه كثريون من نظرائها(.((5
يف اإلطار ذاته ،واستطرا ًدا يف محاوالت رسم املشهد املحيط بـ "حامس"
يف ذهنية صانع القرار ،دعا لورد سالتري ،وليام واالس ،وهو من الحزب
ذاته ،حكومات أوروبا ،ومنها حكومة اململكة املتحدة ،إىل بذل الجهد
لعقد هدنة بني "حامس" وإرسائيل ،معت ًربا أن املسألة تستحق من
األوروبيني بذل الجهد يف ظل وجود تهديدات كثرية يف املنطقة ،يف
إشارة إىل تنظيم "داعش" وغريه من الحركات املوسومة بالتطرف
والعداء للغرب(.((5
أما حزب الخرض فقلّام تناول موضوع "حامس" أو الرصاع العريب
 اإلرسائييل ،العتبارات تتعلق باهتاممات الحزب وأولوياته ،إال أناملواقف التي عرب عنها عضو حزب الخرض الربيطاين ،الرئيس املساعد
ملجموعة مبادرة السالم املنبثقة عن األحزاب املختلفة يف الربملان
األورويب ،بصدد فوز "حامس" يف عام  2006وآليات التعامل معها،
كانت إيجابية .فمن وجهة نظره" ،يجب احرتام نتيجة االنتخابات
التي أتت بـ "حامس" ،من دون وضع رشوط مستحيلة التطبيق عىل
الحركة ،ومن دون املخاطرة بزيادة حالة عدم االستقرار يف املنطقة،
وتأخري مسألة تعزيز الدميقراطية فيها لسنوات ...فـ 'حامس' فازت
يف انتخابات سلمية ومنظمة بدعم من جمهور انتخايب كبري  ...عىل
االتحاد األورويب والرباعية الدولية احرتام ذلك"(.((5
يعرب هذا املوقف وغريه عن زاوية نظر تغافل عنها كثريون يف التعامل
مع املسألة عىل الساحة األوروبية عمو ًما ،ويؤكد مجد ًدا وجود
توجهات أكرث استام ًعا إىل الرواية الفلسطينية من غريها ممن يكتفون
باالستامع إىل الرواية الصهيونية القامئة عىل حسابات التاريخ والدين.

خالصة
ال توجد بيانات صادرة عن األحزاب الربيطانية بعنوان "املوقف
من حامس" ،لكن ترصيحات رؤساء األحزاب ومجموع الربملانيني
"56 "Gaza: Question for Short Debate.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 "Hamas election a wakeup call for the EU, warn MEPs," Grean Party,
1/2/2006, accessed on 20/11/2017, at: https://goo.gl/nGEkkd
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رشا رصي ًحا إىل ذلك املوقف .وهنا،
املنتمني إليها ميكن اعتبارها مؤ ً
ميكننا الجزم ،وفقًا للمعطيات التي أوردناها يف هذه الدراسة ،بأن
هناك فروقًا بني األحزاب عمو ًما يف ح ّدة املوقف من "حامس"؛ إذ
يظهر املحافظون يف هذا السياق عىل أنهم األكرث تطرفًا يف مواقفهم
تجاه الحركة ،بينام يبدو أقلهم سلبية تلك األحزاب الصغرية نسبيًّا،
كالليرباليني الدميقراطيني ،والقوميني اإلسكتلنديني ،والخرض ،يف حني
يحتل العامل موقع الوسط يف ذلك .غري أن موقف الحكومات من
"حامس" مل يتغري يف جوهره بتغري األحزاب التي شكَّلتها ،وكان آخرها
خصوصا عن حكومة كامريون املستقيلة.
ما صدر يف هذا الصدد
ً
يف الوقت الذي تشكلت فيه صورة "حامس" يف العقل الجمعي
الرسمي الربيطاين ج ّراء تلك التصورات املستندة إىل قراءات أحادية
الجانب ،تويل االعتبار للرواية الصهيونية ،من دون أن تعطي الرواية
الفلسطينية ما تستحقه يف املقابل من اهتامم ،فإن سياسات بريطانيا
تجاه "حامس" وعموم قوى املقاومة الفلسطينية تغدو مفهومة؛ إذ ال
ميكن يف أعقاب صورة مرسومة هكذا يف الذهنية السياسية الربيطانية
عن "حامس" أن نتوقع غري املقاطعة والتجريم.
ويتبي لنا أيضً ا أن املواقف الحزبية من "حامس" عمو ًما ظلت خاضعة
َّ
للسقف الذي وضعته الحكومات الربيطانية؛ إذ مل يجرؤ أي من تلك
األحزاب عىل اخرتاقه ،أو عىل معاكسة الرواية الحكومية رصاحة يف
هذا الصدد .ومع ذلك ،توافرت محاوالت فردية ومبادرات غري مألوفة
لالقرتاب من املوضوع بطريقة مغايرة ،بيد أنها مل ترق إىل أن تشكِّل
ظاهرة مهمة يف أوساط الفكر املهيمن ،عالوة عىل أنه مل يتم البناء
عليها .يف الوقت ذاته ،ميكننا أن نلحظ أن املوقف من "حامس" قد
بُ ِني يف الغالب عىل تصورات األحزاب عن سلوكيات الحركة النضالية،
ال سيام العمليات التي تستهدف املدنيني ،وإطالق الصواريخ ،وحفر
األنفاق ،وحكم غزة ،ورفض مسرية التسوية ،وعمليات االختطاف
والقتل ،إضافة إىل بعض الترصيحات غري املريحة للغرب الصادرة
تغي املوقف من "حامس" مرتبط
عن قيادات يف الحركة .لذا ،فإن ُّ
بتغريات إسرتاتيجية تتعلق مبا ُذكِر.
يف الوقت ذاته ،تجاهلت تلك األحزاب يف حكمها عىل الحركة القانون
الدويل الذي يبيح للشعوب التي تقع تحت االحتالل املقاومة بكل
أشكالها ،كام يعطيها الحق يف الدفاع عن النفس .وبقيت متأثرة
باملوقف العام من إرسائيل ،عىل اعتبار أنها ذات خصوصية يف العقل
تفهم
الجمعي الربيطاين املستند إىل اإلرث االستعامري .بيد أن هناك ً
الكل الربيطاين لعدالة القضية الفلسطينية عىل
كب ًريا من جانب ِّ
ممثل بالسلطة
قاعدة حل الدولتني ،ووحدانية التمثيل الفلسطيني ً
ملموسا
الفلسطينية بقيادتها الحالية ،غري أن "حامس" ال تحتل موق ًعا
ً
عىل نطاق واسع يف إطار هذا التفهم والقبول.

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ويعني وجود عرشات النواب من جميع األحزاب ممن دعوا إىل عقد
اتصاالت مع "حامس" أو الحوار معها ،وإن مل ينفوا كونها حركة إرهابية
أو يسكتوا عن األمر يف أحسن األحوال ،أن هناك ك َّوة ميكن ع َربها مد
الجسور مع صانعي السياسة الربيطانية ،ال سيام أن هناك شبه تسليم
باستحالة حسم الرصاع بني "حامس" وإرسائيل بالقوة ملصلحة إرسائيل.
ويف الحصيلة النهائية ،ميكن الخلوص إىل أن هناك استفرا ًدا كب ًريا
بصناعة صورة "حامس" يف أوساط صناع القرار الربيطاين من جانب
املحسوبني عىل اللويب الصهيوين العابر لألحزاب ،بينام يغيب متا ًما
صوت "حامس" ذاتها ،شأنها شأن نظرياتها يف املقاومة الفلسطينية ،أو
أي من املدافعني عنها أو املروجني لروايتها عن تلك األوساط.
ّ
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آسيان بوصفها جماعة أمنية :بين االفتراض والواقع
ASEAN as a Security Community: Between Assumption and Reality

تم ّر هذه السنة ( )2017الذكرى الخمسون لتأسيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) .غير
أن األســئلة المتعلقة بهويّة الرابطة ال تزال محل نقاش حا ّد في األوســاط األكاديمية والدوائر
ّ
تشــكل جماعة أمن ّيــة إقليم ّية ،وهو
عمــا إذا كانت هــذه الرابطة
العلميــة ،وال ســيما الســؤال ّ
المختصيــن .ففي الوقــت الذي ذهب فيــه عدد من
ســؤال أثــار نقاشــات حــادة بين الدارســين
ّ
ً
ً
ً
ً
متميــزة ،ذهب آخــرون إلى ال ّتشــكيك في
إقليميــة
أمنيــة
جماعــة
عــد
هــؤالء إلــى أن آســيان تُ ّ
نظاما أمن ً ّيا إقليم ً ّيا أو ح ً ّيا
وجودها ،ورأوا أن أقصى ما يمكن إثباته أن آســيان ال تعدو أن تكون
ً
يفتقر إلى صفة الجماعة.
تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة موضوعية ومتأنية في الحجج واألدلة التي قدمها كل فريق،
هادفة إلى استنتاج الرأي األقرب إلى واقع الدينامية األمنية الحالية الجارية ضمن حدود إقليم
جنوب شرق آسيا ،وتحديد الهوية األمنية للرابطة التي حققت خمسين سنة من الوجود.
كلمات مفتاحية :آسيان ،الجماعة األمنية ،جنوب شرق آسيا ،النظام األمني.
This year marks the fiftieth anniversary of the Association of Southeast Asian
Nations. Despite being half a century old, questions around ASEAN's identity
and, specifically, its status as an organization for collective security, remains
unanswered. Today, scholars of international relations remain divided in how
they perceive ASEAN, and how to classify the inter-governmental organization,
whether this regional order could rise to the definition of a "collective security
community". This article seeks to provide an objective, deliberate reading of the
two arguments. The author will seek to determine which of the two descriptions
fits reality more closely.
Keywords: ASEAN, Security Community, Southeast Asia, Security Regime.
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مقدمة
قبل نحو خمسني عا ًما من اآلنُ ،وسم إقليم جنوب رشق آسيا بـ
"إقليم التمرد"  ،(((Region of Revoltووصفه بعضهم بـ "بلقان
الرشق"  ،(((Balkans of the Eastيف حني نعته آخرون بـ "إقليم
الدومينو"  .(((Region of Dominoesويعود إطالق مثل تلك
التوصيفات والنعوت إىل املشهد األمني السائد خالل ستينيات القرن
املايض الذي كان قد رسم صورة قامتة ج ًّدا(((.
رسم املشهد األمني فقط بواسطة اخرتاقات القوتني العظم َيني
مل يُ َ
آنذاك؛ الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد السوفيايت ،يف سياق
الحرب الباردة ،أو عن طريق القوى اإلقليمية املجاورة ،بل ساهمت
يف رسمه أيضً ا الديناميات األمنية املحلية التي كانت حارضة بقوة
منذ حصول دول اإلقليم عىل استقاللها خالل أربعينيات القرن
املنرصم وخمسينياته وستينياته .أطلق باري بوزان وأوليه وايفر
عىل تلك الديناميات وصف "تكوين الرصاع" اإلقليمي Conflict
(((formation؛ نظ ًرا إىل انتشار الرصاعات البينية التي أعقبت
استقالل تلك الوحدات التي توصف بأنها ناشئة لحداثة استقاللها،
إذ حاولت وحدات سياسية الهيمنة عىل وحدات سياسية أخرى ،مثل
التنافس التايلندي  -الفيتنامي يف كمبوديا والوس((( ،والذي انتهى
باجتياح فيتنام لكمبوديا واحتاللها بني عامي  1978و .1989وبني
سنوات  1966 - 1963ه ّددت إندونيسيا بنسف االتحاد املاليزي
فضل عن النزاع اإلقليمي
الناشئ ،كام كانت يف نزاع مع سنغافورةً ،
بني ماليزيا والفلبني ،وانفصال سنغافورة عن االتحاد املاليزي.
وبحلول  8آب /أغسطس  ،1967اجتمع وزراء خارجية خمس دول
(ماليزيا ،وإندونيسيا ،والفلبني ،وتايلند ،وسنغافورة) ،ووقّعوا "إعالن
آسيان"  ،ASEAN Declarationاملعلن عن ميالد "رابطة أمم
جنوب رشق آسيا" ،Association of South East Asian Nations
واملعروفة اختصا ًرا بـ "آسيان"  .ASEANوفّر ميالد آسيان إطا ًرا
مهم لتطوير عالقات سلمية بدلً من الرصاعية ،إذ انتقل اإلقليم من
ًّ
سياسة املواجهة إىل جو التعاون والتكامل .الحقًا ،وصف عدد من
1 Milton Osborne, Region of Revolt: Focus on Southeast Asia (Pergamon
Press: Australia, 2011).
2 Mely Caballero- Anthony, Regional Security in Southeast Asia: Beyond
the ASEAN Way (Singapore: ISEAS Publications, 2005), p. 1.
3 Amitav Acharya, Constructing a Security Community in Southeast Asia
ASEAN and the Problem of Regional Order, 2nd ed. (London: Routledge,
2009), p. 5.
4 Ibid., p. 6.
5 Barry Buzan & Ole Waever, Regions and Powers: The Structure of
International Security (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), p.
128.
6 Ibid., p. .134

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

الباحثني ،مثل العاملني السياس ّيني البارزين يف مؤسسة راند؛ إنجل
راباسا ،وبيرت تشالك ،الرابطة باملنظمة اإلقليمية األنجح يف العامل(((،
نظري نجاحها يف نقل اإلقليم نقلة نوعية فيام يتصل بالدينامية األمنية
السائدة داخل حدود اإلقليم .واالدعاء هنا :أن الرابطة نجحت يف
الح ّد من الرصاعات البينية ،وقلَّلت من إمكان نشوب حرب ثنائية أو
املؤسسني مل يقاتل بعضهم بعضً ا
تعددية؛ فالثابت أن أعضاء الرابطة ّ
منذ ميالد املنظومة عام .1967
ومع تطور التعاون اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا ،بقيادة منظومة
آسيان ،أق ّرت القمة التاسعة للرابطة يف بايل بإندونيسيا ،يف ترشين
األول /أكتوبر " ،2003إعالن وفاق آسيان الثاين" Declaration of
 ،ASEAN Concord IIأو ما بات يعرف بـ "وفاق بايل الثاين" Bali
 Concord IIإلقامة جامعة آسيانية((( ،تتكون من ثالثة أعمدة أساسية،
هي :الجامعة السياسية واألمنية ،والجامعة االقتصادية ،والجامعة
االجتامعية والثقافية ،بحلول عام  .(((2020بعد ذلك بعام ،أنشأت
الرابطة برنامج عمل لتحقيق هذا الهدف .ومع مرور الوقت ،زادت
الطموحات يف رؤية آسيان جامعة أمنية؛ فقرر قادة الرابطة ،خالل قمة
آسيان الثالثة عرشة بالفلبني ،يف كانون الثاين /يناير  ،2007ترسيع وترية
بدل من  .2020بيد
العمل لتشكيل جامعة آسيان بحلول عام ً ،2015
أن األمر أُ ِّجل حتى نهاية تلك السنة ( 31كانون األول /ديسمرب .)2015
هذا الخطاب الرسمي ،لبناء الجامعة اآلسيانية ،أعقبه نقاش أكادميي
مرتج بشأن ما إذا كانت الدينامية األمنية الجارية ضمن حدود الرابطة
ّ
تشري إىل أنها جامعة أمنية ناشئة ،مهيأة للتحول إىل جامعة أمنية
ناضجة .ففي الوقت الذي نجد فيه أن كوكبة من العلامء واملنظّرين
قاموا بإضفاء صفة الجامعة األمنية عىل الرابطة ،نجد يف املقابل كوكبة
أخرى قاموا بتجريدها من تلك الصفة ،وجادلوا يف أنها ال تعدو أن تكون
نظا ًما أمنيًّا إقليميًّا( ((1أو حيًّا يفتقر إىل صفة الجامعة ،كام جادلوا يف أن
تفسه أسباب أخرى غري الجامعة.
غياب الحرب بني دول آسيان ّ
يصطف كال الرأيني وراء اتجاهني نظريني كبريين
ويف واقع األمر،
ّ
لهام سمعتهام ومكانتهام بني مجموع نظريات العالقات الدولية
7 Angel Rabasa & Peter Chalk, Indonesia's Transformation and the
Stability of Southeast Asia (RAND, 2001), p. 4.
 8ضمن ما جاء يف إعالن وفاق آسيان الثاين عام " :2003ستنشأ جامعة آسيان التي تتألف
من ثالث ركائز هي :التعاون السيايس واألمني ،والتعاون االقتصادي ،والتعاون االجتامعي-
الثقايف ،والتي يرتبط بعضها ارتباطًا وثيقًا ببعض ،ويعزز كل منها اآلخر بغرض ضامن السالم
الدائم ،واالستقرار ،والرخاء املشرتك يف اإلقليم" .انظر:
"Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)," accessed on
222017/11/, at: https://goo.gl/jqh3Eg
9 Caballero-Anthony, p. 262.
 10يشري النظام األمني اإلقليمي مبدئيًا إىل جامعة الالحرب؛ مبعنى أن الحرب غري
موجودة ضمن حدود اإلقليم ،لكن مع ذلك ميكن توقعها ،بل يجري التحضري لها .يف مقابل
ذلك ،نجد أن الجامعة األمنية اإلقليمية ال تشري إىل غياب الحرب ضمن حدود اإلقليم ،بل
تتجاوزها إىل أن الحرب ال ميكن توقعها وال ميكن تصورها داخل الوحدات املكونة لإلقليم.
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والدراسات األمنية  -النظرية الواقعية الجديدة والنظرية البنائية.
يق ّدم هذان املنظوران تفسريات وتأويالت متباينة ،بل متضاربة ،حيال
طبيعة الدينامية األمنية الجارية ضمن حدود اإلقليم .ففي حني يشري
الواقعيون إىل رضورات العون الذايت ومنطق ميزان القوة كعوامل
رئيسة تشكل العالقات اإلقليمية ،وأن احتامل وجود جامعة أمنية يف
جنوب رشق آسيا ميثل إشكالية كبرية؛ بسبب السلوك املتمركز حول
الدولة والقائم عىل املصالح الوطنية ألعضاء الرابطة ،يرى البنائيون
أن منظومة آسيان قد نجحت بالفعل يف وضع مدونة سلوك إقليمية
تركز عىل عدد من املعايري ،مثل :عدم استخدام القوة ،وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية ،ومبدأ اإلجامع عند اتخاذ القرارات اإلقليمية؛
وهو ما قاد إىل ظهور هوية جامعية بني أعضاء الرابطة قادت بدورها
إىل خلق جامعة أمنية آسيانية.
بنا ًء عىل ما تقدم؛ تحاول هذا الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

هل آن األوان حقًّا للنظر إىل آسيان عىل أنها جامعة أمنية إقليمية؟
وهل ميكن السال َم الطويل املدى الذي تعيشه آسيان أن يكون نتيجة
تفس
لوجود جامعة أمنية؟ أم هناك عوامل أخرى ،غري الجامعةّ ،
غياب الحرب بني دول آسيان؟
تستند دراستنا هذه إىل عدد من األدبيات العلمية الرصينة الصادرة
باللغة األجنبية ،والتي عكف عىل إنتاجها نخبة من العلامء واملنظّرين
املختصني يف قضايا األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا .نوجز هنا مؤلَّف
ّ
البنايئ أميتاف أشاريا املعنون بـ بناء جامعة أمنية يف جنوب رشق آسيا:
آسيان ومشكلة النظام اإلقليمي( ،((1حيث استند أشاريا ،عرب عمله هذا،
إىل التجربة املؤسسية "الناجحة" آلسيان ،ودورها يف تغييب الحرب بني
أعضائها منذ نشأتها عام  ،1967ملعالجة موضوع بناء جامعة أمنية
آسيانية ،معتم ًدا يف ذلك عىل مقاربة بنائية ،ترى أن التعاون بني الدول
يجب أن يفهم بوصفه عملية اجتامعية .وقد خلص املؤلف إىل وجود
جامعة أمنية إقليمية آسيانية ناشئة .ويف مقابل ذلك ،نجد الدراسة التي
أع ّدها نيكوالس خو ،عام  ،2004والتي خصصها للرد عىل ادعاءات أشاريا
التي تشري إىل وجود جامعة أمنية آسيانية ،وهي الدراسة املوسومة بـ
"تفكيك الجامعة األمنية اآلسيانية :مقال مراجعة"( ،((1والتي أتبعها مبقال
آخر ،عام  ،2015حمل عنوان "الجامعة األمنية اآلسيانية :إجامع يف غري
محله"( .((1دعا خو ،عرب هذين املقالني ،أشاريا إىل إعادة النظر والتفكري
مرة ثانية يف كون آسيان تلبي رشوط الجامعة األمنية ومقوماتها؛ إذ رأى
11 Acharya, Constructing.
12 Nicholas Khoo, "Deconstructing the ASEAN Security Community: A
Review Essay," International Relations of the Asia-Pacific, vol. 4, no. 1 (2004),
pp. 35–46.
13 Nicholas Khoo, "The ASEAN Security Community: A Misplaced
Consensus," Journal of Asian Security and International Affairs, vol. 2, no.
2 (2015), pp. 180–199.

أن من شأن التدقيق يف األدلة التجريبية ،ونهج الرصامة النظرية ،أن
يقود إىل استنتاج مفاده أن ادعاءات منظري الجامعة األمنية تُع ّد أقل
إقنا ًعا بكثري مام هو مجادل به.
املالحظ بشأن هذه األدبيات ،وأدبيات أخرى تدور يف فلكها ،أنها
تؤيد وجهة نظر واحدة وتدافع عنها .أما دراستنا هذه فتحاول إدراج
آراء كال الفريقني ،وما احتجوا به لالستدالل عىل صحة قولهم ،ضمن
أول ،استنتاج
تبص وموضوعية .كام تحاولً ،
حدود هذه الورقة ،بكل ّ
الرأي األقرب إىل واقع الدينامية األمنية ضمن حدود جنوب رشق
آسيا؛ وثان ًيا ،تحديد الهوية األمنية للرابطة التي حققت خمسني سنة
من الوجود؛ وثالثًا ،وضع القارئ يف جو النقاش الحا ّد بني أبرز من
خاضوا يف موضوع هذه الدراسة.

أو ًلا :تأصيل نظري للمفاهيم
ذات الصلة بموضوع الدراسة
يف واقع األمر ،يستند موضوع الدراسة إىل مفهومني من املفاهيم
الرئيسة ذات الصلة بدراسة ديناميات األمن اإلقليمي يف جنوب
رشق آسيا ،هام :الجامعة األمنية اإلقليمية ،والنظام األمني اإلقليمي.
نخصص
ومبا أن األمر كذلك ،ولدوا ٍع موضوعية ومنهجية ،ارتأينا أن ّ
للمفهومني مبحثًا لرفع اللبس عنهام ،وتوضيح دالالتهام ،واستخالص
تعريف إجرايئ لهام لبيان ما نعنيه بهام ضمن حدود الورقة.

11منظور الجماعة األمنية:
من الدوتشية إلى البنائية
يُع ّد كارل دوتش أول من أدرج مفهوم "الجامعة األمنية" ضمن حقل
العالقات الدولية عام  ،1957والذي يعني مجموعة الدول التي تلتزم
بعدم استخدام القوة يف تسوية النزاعات البينية .ادعى دوتش أن
شكل من أشكال التعاون الدويل ،ميكنها
فكرة "الجامعة األمنية" تُع ّد ً
أن تقود ،يف بعض الظروف ،إىل االندماج .كام أنها ،من ناحية أخرى،
مسا َه َم ٌة لدراسة املناهج املختلفة التي قد تجعل القادة يلغون
الحرب يو ًما ما(.((1
يرى دوتش أن "الشعور بالـ 'نحن'" ،الذي تخلقه العمليات املفتوحة،
مثل :االتصاالت ،واملعرفة املشرتكة ،واملعامالت املادية وغري املادية،
يُع ّد رشطًا مسبقًا ورضوريًّا لتكوين الجامعة .ومن ثم ،يع ّرف دوتش
الجامعة األمنية بأنها "الحالة التي يسود فيها تأكيد حقيقي أن أعضاء
تلك الجامعة لن يحارب بعضهم بعضً ا طبيع ًّيا ،لكنهم سيحسمون
14 Andrej Tusicisny, "Security Communities and Their Values: Taking
Masses Seriously," International Political Science Review, vol. 28, no. 4
(Sep. 2007), p. 426.
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نزاعاتهم بطرق سلمية"( .((1وبهذا التعريف ،يكون دوتش قد
صنع االستثناء بخروجه عن التقليد الذي كان سائ ًدا ،آنذاك ،خالل
خمسينيات القرن املايض ،ويف أوج سيطرة النموذج املعريف الواقعي
الذي رسم صورة أش ّد تشاؤ ًما ملضامني سيادة الدولة ،وتعريفه للنظام
وحيش" ،تسعى فيه الدول لتحقيق أمنها
الدويل بأنه "ميدا ُن رصا ٍع
ٍّ
(((1
عىل حساب "أمن جريانها" .
وفقًا لدوتش ،هناك منوذجان لتحقيق أمن املجتمعات لهام عالقة
بتطوير الخلفية املفاهيمية ملقاربة "الجامعة األمنية" يف بناء األمن
اإلقليمي ،هام" :الجامعة األمنية املوحدة" ،و"الجامعة األمنية
التعددية" .أما النموذج األول ،وهو "الجامعة األمنية املوحدة"
 ،Amalgamated Security Communityفيعني "االندماج
الرسمي لوحدتني أو أكرث من الوحدات السياسية املستقلة سابقًا يف
وحدة واحدة أوسع ،مع حكومة مشرتكة"( .((1هذه األخرية قد تكون
وحدوية ،أو اتحادية ،مثل ما هي عليه الحال بالنسبة إىل الواليات
املتحدة األمريكية ،اليوم ،والتي متثّل منوذج األمن املو ّحد؛ فقد أضحت
وحدة حكومية واحدة باالندماج الرسمي لعدة وحدات مستقلة
سابقًا ،ولها مركز اتخاذ قرار أعىل واحد(.((1
أما النموذج الثاين ،وهو "الجامعة األمنية التعددية" Pluralistic
 ،((1(Security Communityفهو قائم عىل ترابط أمن الدول
املشرتِكة يف هذا النموذج ،ولك ّنها يف الواقع تحتفظ بحكوماتها
منفصلة ،وباستقاللها القانوين ،مثل العالقة بني الواليات املتحدة
األمريكية وكندا( .((2فاألمن التعددي يتمثل ،وفقًا لدوتش ،مبنظومة
من الدول املستقل بعضها عن بعض ،والتي تتوافر فيها ضامنة
حقيقية أنها لن يقاتل بعضها بعضً ا .وبدلً من ذلك ،ستس ِّوي نزاعاتها
وخالفاتها عرب مناهج أخرى غري نَ ْهج الحرب .ال تأيت الضامنة الحقيقية
هنا من "الليفياثان" الذي يفرض السالم عرب سلطة مركزية ،كام ورد
15 Karl Deutsch et al., Political Community and the North Atlantic Area:
International Organization in the Light of Historical Experience (Princeton:
Princeton University Press, 1957), p. 6.
 16جون بيليس" ،األمن الدويل يف حقبة ما بعد الحرب الباردة" ،يف :جون بيليس وستيف
سميث ،عوملة السياسة العاملية (ديب :مركز الخليج لألبحاث ،)2004 ،ص .415
17 Deutsch et al., p. 6.
18 Ibid.
 19إحدى طرق التفكري بشأن الفرق بني الجامعة األمنية التعددية ومنظومة األمن
الجامعي أن األوىل تتعلق بالنزاعات داخل الجامعة ،بينام تتعلق الثانية بالنزاعات بني
الجامعة وأولئك غري األطراف فيها (سواء غري األعضاء ،أو األعضاء الرافضون ملعايري الجامعة).
منظومة األمن الجامعي قامئة عىل مبدأ املساعدة املتبادلة ،أو "الكل من أجل واحد ،وواحد
يهب الجميع
من أجل الكل" :عندما يكون أمن أحد األعضاء مهددًا بعدوان ،فإنه يفرتض أن ّ
محل تهديد ،يف حني أن الجامعة األمنية التعددية
للدفاع عنه ،حتى لو مل يكن أمنهم الشخيص ّ
مؤسسة عىل منط من االعتامد األمني املتبادل الذي ال تتوقع فيه الوحدات استخدام القوة ،أو
التحضري الستخدامها ،يف عالقاتها السياسية بعضها مع بعض.
20 Ibid., p. 6.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

عن هوبز ،ولكن من املعرفة املشرتكة لنيات الدول وسلوك بعضها
تجاه بعض .وبالطبع ،ليست هذه املعرفة يقينية متا ًما ،مثلها مثل
معرفة أن "الليفياثان" سيحافظ عىل السالم ،كام يشهد بذلك تكرار
الحروب األهلية .املسألة هنا مسألة توقع وليست مسألة إمكانية(.((2
فقيام الحرب ،كام يجادل املفكر الواقعي جون مريشامير ،كهطول
املطر ،أمر متوقع باستمرار(((2؛ ألن االستعداد للعنف أمر متأصل
يف طبيعة الدول ،ولكن يف جامعة أمنية تعددية مل يعد يُنظر إىل
الحرب عىل أنها سبيل مرشوع لحل النزاعات .غري أن ذلك ال مينع
ظهور الرصاعات ،ولكن عندما تظهر فسيتم التعامل معها عن طريق
املفاوضات والتحكيم أو املحاكم ،حتى إن كانت التكلفة املادية
للحرب منخفضة لطرف واحد أو لجميع األطراف(.((2
ويف تطور نظري جديد ،أعاد إميانويل أدلر ومايكل بارنيت طرح
مفهوم الجامعة األمنية وفق تصور بنايئ ،لتفعيل األجندة البحثية
التي استحدثها دوتش خالل خمسينيات القرن املنرصم .ركز عمل
أدلر وبارنيت عىل دراسة تطور الجامعات األمنية التعددية والظروف
التي تنشأ يف ظلها .لذلك يع ّرف الباحثان الجامعة األمنية التعددية
"إقليم عاب ًرا للحدود الوطنية يضم دولً ذات سيادة ،بقيت
بوصفها
ً
شعوبها متمسكة بتوقعات موثوقة من التغيري السلمي"(.((2
بحسب ألدلر وبارنيت ،ميكن وضع تصنيف للجامعة األمنية وفقًا
لدرجة املأسسة ،أو لعمق الثقة املتبادلة .هنا ،مييّز الباحثان بني
نوعني من الجامعات األمنية التعددية ،هام(:((2
•الجامعة األمنية املرتابطة ترابطًا ليّ ًنا Loosely-coupled
 ،security communitiesوتشتمل عىل دول ذات سيادة،
وتحافظ شعوبها عىل توقّعات موثوقة من التغيري السلمي.
ونظ ًرا إىل احتوائهم عىل بنية مشرتكة من املعاين والهوية ،فإ ّن
أعضاء مثل هذا النوع من الجامعة ال يتوقّعون أي نشاط
عدواين من بعضهم ضد بعضهم اآلخر.
•الجامعة األمنية املرتابطة ترابطًا صار ًما Tightly coupled
 ،security communitiesوتعني الكيانات التي تتميز بوجود
مجتمع "العون املتبادل"  ،Mutual aidمع وضع ترتيبات نظامٍ
جامعي ،وذلك بدل مفهوم "العون الذايت" يف تراث الواقعية/
ٍّ
 21ألكسندر ونت ،النظرية االجتامعية للسياسة الدولية ،ترجمة عبد الله جرب العتيبي
(الرياض :النرش العلمي واملطابع-جامعة امللك سعود ،)2006 ،ص .412 - 411
 22بيليس ،ص .418
 23ونت ،ص .412
24 Emanuel Adler & Michael Barnett, "A Framework for the Study of
Security Communities," in: Emanuel Adler & Michael Barnett (eds.), Security
Communities (United Kingdom: Cambridge University Press, 1998), p. 30.
25 Ibid.
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الواقعية الجديدة .كام ميتلك هذا النوع من الجامعات األمنية
مؤسسات وطنية ،وعرب وطنية ،وفوق وطنية مشرتكة ،توفّر نو ًعا
ما من نظام األمن الجامعي.
لذلك كله؛ نعتقد أن مفهوم "الجامعة األمنية" قد مثَّل بالفعل منفذًا
لتجاوز مشكلة "املعضلة األمنية"  .Security Dilemmaوضمن هذا
املنظور ،يرى كني بوث ،ونيكوالس ويلر ،أن فكرة الجامعات األمنية
تع ُّد مرشو ًعا أش ّد تفاؤلً ألولئك الذين ال يفكرون يف أن املجتمع
يجب أن يعيش قرسيًا يف بيئة الحرب والتحضري لها( .((2بالطبع ،هذا
ال يعني أن أعضاء الجامعة قد "نجوا" من املعضلة األمنية نهائيًّا،
ولكن تم "تجاوزها" ألن الحرب أصبحت متعذرة عمليًّا(.((2
وعمو ًما ،يتفق منظرو الجامعة األمنية الدوتشية والبنائية يف أن
الدينامية األمنية بني أعضاء الجامعة األمنية تتميز بغياب الحرب،
أو أي تحضري منظم ومهم لها ،مثل :التخطيط للطوارئ العسكرية،
أو التحضريات العسكرية التنافسية ،أو سباق التسلح ،ونحو ذلك.
والسؤال املطروح هنا :هل تغيب الحرب عن إقليم جنوب رشق
آسيا؟ إن كانت اإلجابة تحمل معنى اإليجاب ،نطرح التساؤل الثاين:
أال توجد تحضريات منظمة ومهمة للحرب داخل حدود اإلقليم؟
اإلجابة ستكون ضمن األسطر املتبقية يف هذه الورقة.

22مفهوم النظام األمني اإلقليمي
يعد "النظام األمني اإلقليمي"  Regional Security Regimeأحد
املفاهيم الرئيسة التي باتت تحتل مكانة أساسية ضمن أدبيات
الدراسات األمنية واإلقليمية؛ قصد دراســة الديناميات األمنية
اإلقليمية الجارية ،وتحليلها وفهمها يف مختلف أرجاء املعمورة.
ويعني النظام األمني ،وفقًا ملطور املفهوم روبرت جريفيس مجموعة
"املبادئ والقواعد واملعايري التي تح ّد من سلوك األمم ،مع االعتقاد
أن اآلخرين سيبادلونهم السلوك نفسه .وهو مفهوم ال يشمل املعايري
شكل من
تيس التعاون فحسب ،بل يتضمن أيضً ا ً
والتوقعات التي ّ
أشكال التعاون الذي هو أكرث من أن يتعلق مبصلحة ذاتية قصرية
املدى"( .((2كام يع ّرفها يف موضع آخر بأنها "مجموعة من الدول التي
تتعاون فيام بينها إلدارة نزاعاتها وتجنب الحرب ،إنشا ًدا للحد من
املعضلة األمنية عن طريق سلوكياتهم الخاصة وافرتاضاتهم بشأن
سلوكيات األطراف األخــرى"( .((2كام جاء تعريف روبرت كيوهان
26 Ken Booth & Nicholas J. Wheeler, "Uncertainty," in: Paul D. Williams,
Security Studies: an Introduction (London and New York: Routledge, 2008),
p. 142.
27 Ibid., p. 143.
28 Robert Jervis, "Security Regimes," International Organisation, vol. 36,
no. 2 (Spring 1982), p. 357.
 29بيليس ،ص .425
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ليصب يف االتجاه نفسه،
 Robert Keohanللمنظومات األمنية
ّ
فكتب يف ذلك" :تعرف األنظمة األمنية بانتهاج دولتني أو أكرث لسلوك
تعاوين منتظم يف قضايا ذات صلة بأمونها الوطنية ،ومحد ًدا بقواعد
ومعايري ضمنية أو رصيحة بحيث تسمح لألمم بأن تقيد من سلوكها،
مع االعتقاد بأن اآلخرين يبادلونها االعتقاد نفسه"( .((3أما باري بوزان
فيع ّرفها بأنها "منط من أمناط االعتامد األمني املتبادل الذي ال يزال
محد ًدا بالخوف والحرب وتوقعات استعامل العنف يف العالقات
السياسية البينية ،لكن حني تكون تلك املخاوف والتوقعات مقيَّدة
مبجموعة قواعد سلوك متفق عليها ،وتوقّع أن تلك القواعد سيتم
التقيد وااللتزام بها"(.((3
ما يستخلص من التعريفات السابق رسدها للنظام األمني اإلقليمي
أنه يُع ّد أضعف متاسكًا من الجامعة األمنية اإلقليمية ،أو لنقل إن
النظام األمني يُع ّد محطة من محطات التعاون األمني اإلقليمي قبل
بلوغه طور الجامعة األمنية اإلقليمية .فالنظام األمني ال ّ
يدل ضمن ًيا
عىل أن العالقات بني وحداته أصبحت منسجمة ومن دون نزاعات.
والنزاعات ،باألحرى ،موجودة داخل حدود النظام ،لكن الفواعل
املحلية عمدت إىل نهج التعاون للتعامل معها .النظام األمني ،إذًا،
يصف الحالة التي تكون فيها مصالح فواعله "ال هي متطابقة كلية
وال هي متصادمة كلية"؛ فالنظام األمني قد يُط َّو ُر ضمن عالقات
عدائية ،بحيث ال تزال توقعات قيام الحرب واستخدام القوة قامئة
بوجود ميزان قوى إقليمي ،أو حالة رد ٍع متبا َدلَ ٍة .لكن ،يف مقابل
ذلك ،يجب أن تكون الجامعة األمنية مستندة إىل تقارب أسايس
واضح وطويل املدى للمصالح بني الفواعل بخصوص تجنب الحرب.

ثان ًيا :جنوب شرق آسيا وميالد آسيان:
من المواجهة إلى التعاون
ُوسم إقليم جنوب رشق آسيا ،خالل الفرتة التالية لعمليات تصفية
االستعامر خالل أربعينيات القرن املايض وخمسينياته ،بأنه إقليم
"بلقان الــرق"( ،((3وإقليم "الدومينو"( ،((3و"إقليم التمرد"(.((3
أُطلقت مثل هذه التوصيفات نتيجة الحروب والرصاعات الدموية
واملنافسات األمنية التي ميزت اإلقليم آنذاك( .((3لذلك أطلق بوزان
30 Helga Haftendorn, "The Security Puzzle: Theory—Building and
Discipline—Building in International Security," International Studies
Quarterly, vol. 35, no. 1 (1991), p. 9.
31 Buzan & Weaver, pp. 491 - 492.
32 Acharya, Constructing, p. 5.
33 Ibid.
34 Milton.
35 Acharya, Constructing, p. 5.
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ووايفر عىل اإلقليم ذاته وصف "تكوين الرصاع"( .((3وامتدت هذه
الفرتة من نهاية الحرب العاملية الثانية حتى عام  ،1967تاريخ إنشاء
رابطة أمم جنوب رشق آسيا ،الهيئة التي عملت عىل الحد من
الرصاعات ،وعوامل الشك والريبة ،بني وحدات اإلقليم؛ إذ مل تحارب
الدول املؤسسة آلسيان بعضها بعضً ا منذ نشأة األخرية ،أواخر ستينيات
القرن املنرصم( ،((3وهو ما بدا كأنه محاولة لبناء جامعة أمنية إقليمية
متمحورة حول منظومة آسيان( ،((3تسعى ملعالجة النزاعات البينية
عرب آليات محددة ومنتظمة من دون اللجوء إىل الحرب.

ما م ّهد لوضع ح ّد لحالة تكوين الرصاع ،واالنطالق يف بناء نظام أمني
مي ّهد بدوره لبناء جامعة أمنية إقليمية متميزة ،هو تغري الحكومة
اإلندونيسية عام  1967برحيل أحمد سوكارنو ،ومجيء محمد
بديل من سياسة "املواجهة"
سوهارتو  ،ومعه سياسة "حسن الجوار"ً ،
 Confrontationالتي ابتدعها سابقه ضد ماليزيا وسنغافورة .هذا
التحول يف هرم السلطة يف إندونيسيا ،وما لحقه من تغري يف سياسة
الدولة نحو دول الجوار اإلقليمي ،هو ما قاد الدول الخمس (ماليزيا،
وإندونيسيا ،والفلبني ،وتايلند ،وسنغافورة) نحو إنشاء منظومة
أمل أن يت ّم الحد من املعضلة األمنية ،ورغب ًة يف
آسيان ،صيف ً ،1967
ترويج االستقرار اإلقليمي وتعزيزه.
املؤسسون عند إنشاء آسيان عىل رضورة إيجاد
اتفق األعضاء
ِّ
"قاعدة متينة من العمل املشرتك لتعزيز التعاون اإلقليمي"( .((3كام
سعت املنظومة الوليدة إىل وضع إطار ميكّنها من التقليل التدريجي
من حالة الخوف والتنافس عرب التفاعالت املتبادلة وإجراءات بناء
الثقة .وتحقيقًا لتلك الغاية ،اعتمد مؤسسو آسيان مجموعة من
املعايري قصد بناء عالقات سلمية بني الدول األعضاء داخل حدود
اإلقليم ،شكّلت الحقًا القواعد األساسية الناظمة للعالقات بني
الدول أعضاء مجموعة آسيان فيام يتعلق بالرصاع وإنهائه .ومن
36 Buzan & Wæver, p. 97.
37 Acharya, Constructing, p. 6.
38 Buzan & Wæver, p. 97.
39 ASEAN Secretariat, "The ASEAN Declaration 1967," accessed on
4/6/2017, at: https://goo.gl/xBJuBe
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بني هذه املعايري االحرتام املتبادل للسيادة الوطنية ،ومبدأ عدم
التدخل يف الشؤون الداخلية ،وحل النزاعات بالوسائل السلمية،
واالستقاللية اإلقليمية /أقلمة الحلول ،ونبذ سياسة األحالف
العسكرية املتعددة األطراف ،واإلجامع ،والتشاور يف صنع القرار.
ولقد قادت هذه القواعد واملعايري التي تعرف يف مجموعها بـ "نهج
آسيان"  ،ASEAN Wayإىل ظهور بوادر نظام أمني إقليمي لويك
تنافيس ،بدلً من النظام الهوبزي الرصاعي السابق ،إذ تعد الرابطة
أول خطوة ناجحة تبتعد عن تكوين الرصاع ،وتتقدم نحو إطار
مؤسيس لحل النزاعات سلم ًّيا(.((4
خالل سنواتها التكوينية ،مل تكن آلسيان القدرة عىل تشكيل نظامٍ
إقليمي ،كام مل يكن األمن هدفًا رصي ًحا عىل جدول أعاملها.
أمني
ّ
ّ
ومع ذلك ،مثّلت آسيان مرحلة جديدة وحاسمة يف انتقال جنوب
رشق آسيا من تشكيل الرصاع إىل نظام أمني؛ إذ متثّل آسيان اليوم
ولب النظام
القوة الدافعة لإلقليمية األمنية يف جنوب رشق آسياّ ،
توسع العضوية خالل تسعينيات
األمني لإلقليم ذاته،
ً
خصوصا مع ّ
القرن املنرصم لتشمل كل دول اإلقليم عدا تيمور الرشقية التي
انفصلت عن إندونيسيا عام .2002

ً
ثالثا :أطروحة آسيان بوصفها جماعة
أمنية :منظور بنائي
مع ميالد رابطة آسيان ،عام  ،1967كان عدد من األقالم ،وكثري من
األصوات ،قد شكّك يف قدرة املنظومة الوليدة عىل الصمود والبقاء
يف بيئة فوضوية وسياق أزمايت( .((4عندما أنشئت آسيان عام 1967
مقس ًم تقري ًبا بكل أنواع التاميزات املحتملة؛ التاريخية،
كان اإلقليم ّ
والعرقية ،والثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية .كانت إندونيسيا قد
أنهت لتوها سياسة املواجهة التي انتهجتها ضد ماليزيا وسنغافورة.
األخرية انسحبت قبيل إنشاء آسيان من االتحاد املاليزي .ماليزيا
والفلبني كانتا يف رصاع حول ملكية صباح .يف سياق كهذا ،محللون
قليلون آمنوا بقدرة آسيان عىل الصمود والبقاء(.((4
40 Khoo How San, "Approaches to the Regional Security Analysis of
Southeast Asia," A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy,
The Australian National University, 1999, p. 12.
41 Shaun Narine, "ASEAN in the Twenty-First Century: A Skeptical
Review," Cambridge Review of International Affairs, vol. 22, no. 3 (September
2009), pp. 369 - 386.
42 Narine, p. 372; Alice D. Ba, (Re)Negotiating East and Southeast
Asia Region, Regionalism, and the as Sociation of Southeast as Ian Nations
"(Stanford: Stanford University Press, 2009), p. 17; Anja Jetschke, "ASEAN,
in: Mark Beeson & Richard Stubbs (eds.), Routledge handbook of Asian
Regionalism (New York: Routledge, 2012), p. 328.
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بيد أنه مع مرور الوقت ،وبحلول مثانينيات القرن املايض ،بدأت
أصوات التفاؤل تتعاىل شيئًا فشيئًا؛ فقد أعلن عدد من املحللني
األمنيني ،وعىل رأسهم أميتاف أشاريا ونور الدين صوبيي ،قبول
وجود نوع من الجامعة األمنية ضمن حدود إقليم جنوب رشق
آسيا .وذلــك يعني أن دول الرابطة قد قبلت بعض القواعد
املشرتكة ،عالوة عىل أنها تعلّمت حل نزاعاتها سلم ًّيا من دون
اللجوء إىل استخدام القوة .كانت الرؤية التفاؤلية هذه تكمن يف
إدراك التالحم السيايس املتنامي آلسيان ،كام يتضح من نجاحها يف
قيادة ائتالف مناهض لفيتنام يف الساحة الدولية ،معارض ًة غزو
فيتنام لكمبوتشيا (كمبوديا حاليًا) يف كانون األول /ديسمرب ،1978
وإعالنها عن منطقة التجارة الحرة آلسيان ،ودورها البارز يف اآلبيك
واملنتدى اإلقليمي آلسيان ،وقيادتها للهندسة األمنية اإلقليمية يف
جنوب رشق آسيا.
ولوجود التزامات محلية قوية من طرف دول آسيان ،والتي حاولت
منذ منتصف سبعينيات القرن املايض تجنب أي سياسة وطنية من
شأنها أن ترض بالرابطة ،أعلن ديفيد إيرفني ،عام  ،1982أن آسيان تعد
"واحدة من أنجح التجارب يف التعاون اإلقليمي فيام بني بلدان العامل
الثالث"( .((4كام أقرت دراسة شيلدون سيمون عام  1982أنه عىل
الرغم من وجود خالفات بني الدول ،فإنها ليست بالخطرة .وأشاد
بإنجازات آسيان ،واصفًا إياها بأنها مجموعة اقتصادية كانت "تحترض
حتى اآلن" ،إال أنها تحولت إىل "أكرث التجمعات السياسية دينامية
يف تاريخ اإلقليم"( .((4وعىل نحو مامثل ،أعلن جيفري وايزمان ،بثقة
كبرية ،أن "تطور [آسيان] قد أسفر عن مجموعة جديدة من املواقف
واآلليات غري الرسمية ،لتفادي الرصاعات التي تجعل الحرب بني
الدول األعضاء غري محتملة [ .]...كام أن تجربة الرابطة تشكل تحديًا
مث ًريا لالهتامم لألطروحة القائلة إن الدول الدميقراطية فقط وحدها
التي ال يخوض بعضها حروبًا ضد بعض"(.((4
مع نهاية الحرب الباردة ،والتحاق كل دول جنوب رشق آسيا مبنظومة
آسيان ،طفت فوق السطح نقاشات نظرية حــا ّدة بني البنائيني
والواقعيني حول إمكانية وصف إقليم جنوب رشق آسيا بأنه بات
يشكّل جامعة أمنية إقليمية؛ فإذا كان اإلقليم ميثّل جامعة أمنية فإن
ذلك يعني أن الحرب بني دوله أصبحت متعذرة وال ميكن تصورها.
ضمن هذا السياق ،يعتقد عدد من العلامء واملنظّرين ،من ذوي
43 David Irvine, "Making Haste Less Slowly: ASEAN from 1975," in:
Alison Broinowski, (ed.), Understanding ASEAN (London and Basinglltoke:
Macmillan Press, Ltd), p. 68.
44 Sheldon Simon, The ASEAN States and Regional Security (Stanford:
Hoover, 1982), p. 134.
"45 Geoffrey Wiseman, "Common Security in the Asia-Pacific Region,
Pacific Review, vol. 5, no. 1 (1992), p. 48.
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االتجاه البنايئ املهت ّمني بقضايا األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا ،أن
األخرية قد وصلت إىل وضع الجامعة األمنية ولكن يف مرحلة ناشئة،
نتيجة لعملية التنشئة االجتامعية وااللتزام بالقواعد اإلقليمية(.((4
ويأيت عىل رأس هؤالء أميتاف أشاريا الذي خلص يف دراسة له ،نرشت
يف باسيفيك أفريز عام  ،1991إىل أن "آسيان قد برزت مع الفرتة
املبكرة لتسعينيات القرن املنرصم كـ 'جامعة أمنية ناشئة' باعتامدها
معايري العمل الجامعي ،ومبادراتها املختلفة املوجهة صوب بناء
هوية جامعية؛ ما ساعد عىل بناء جامعة أمنية إقليمية"( .((4وأشار
أشاريا إىل وجهة نظره حول رابطة أمم جنوب رشق آسيا كجامعة
أمنية يف موضع آخر ،مستخد ًما نسخة معدلة من مفهوم كارل دوتش
للجامعات األمنية التعددية .كام اعتقد أدلر وبارنيت ،عرب عملهام
عام  ،1997أن الرابطة تقرتب من تحقيق منوذج الجامعة األمنية(،((4
فعل من حالة
بينام رأى كاكويكز أن جنوب رشق آسيا قد انتقل ً
السالم السلبي إىل وضع السالم املستقر ،ومن ثم من منوذج النظام
األمني إىل منوذج الجامعة األمنية التعددية(.((4
واستنا ًدا إىل إطار الجامعات األمنية التي اقرتحها أدلر وبارنيت ،يرى
فعل يف رابطة
أشاريا أن األسس القوية للجامعة األمنية قد بُنيت ً
آسيان ،إال أنه ينفي ادعاء أدلر وبارنيت أن الجامعات األمنية تتطلب
46 Noordin Sopiee, "ASEAN and Regional Security Community," in:
Mohammed Ayoob (ed.), Regional Security in the Third World: Case Studies
from Southeast Asia and the Middle East (London: Croon Helm, 1986), pp.
221–234; Amitav Acharya, "A Regional Security Community in Southeast
Asia?" Journal of Strategic Studies, vol. 18, no. 3 (1995), pp. 175–200; Acharya,
Constructing; J. Soedjati Djiwandono, ASEAN: An Emerging Regional
Security Community? (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies,
1991); Michael Leifer, "ASEAN as a Model of a Security Community," in:
Hadi Soesastro (ed.), ASEAN in a Changed Regional and International Political
Economy (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), pp.
129-142; Abdul Samad Paridah & Mohammad Mokhtar, "ASEAN's Role and
Development as a Security Community," Indonesian Quarterly, vol. 23, no.
"1 (1995), pp. 41–68; Peou Sorpong, "Merit in security community studies,
International Relations of the Asia-Pacific, vol. 5, no. 2 (2005), pp. 267–274.
 47كان ألشاريا عدد من الدراسات والكتب واملساهامت األكادميية ،التي جادل من
خاللها ،منذ عام  1991إىل اليوم ،بأن مجموعة آسيان متثل جامعة أمنية ناشئة .انظر عىل
سبيل املثال:
Amitav Acharya, "Association of Southeast Asian Nations: 'Security
Community' or 'Defense Community'?" Pacific Affairs, vol. 64, no. 2 (Summer,
"?1991), pp. 159–178; "A Regional Security Community in Southeast Asia
;Journal of Strategic Studies, vol. 18, no. 3 (September, 1995), pp. 175–200
"Collective Identity and Conflict Management in Southeast Asia," in: Adler
& Barnett (eds.), p. 213.
"48 Adler & Barnett, "Security Communities in Theoretical Perspective,
in: Adler & Barnett (eds.), p. 16.
49 Arie M. Kacowicz, Zones of Peace in the Third World: South America
and West Africa in Comparative Perspective (New York: State University of
New York Press, 1998), p. 24.
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بيئة ليربالية دميقراطية( .((5وهكذاُ ،وصف أشاريا بأنه أحد املدافعني
عن أطروحة "السالم االستبدادي" .ويف هذا السياق ،يعلن أشاريا
أنه من دون فهم للمنظور البنايئ ،ومن ثم للجامعة األمنية البنائية،
سيكون من العسري تفسري ظهور الرابطة بوصفها جامعة أمنية.
تتمثل معايري آسيان التي تح ّدث عنها أشاريا يف :املعايري "القانونية -
العقالنية"  Legal-rationalالتي تشمل عدم استخدام القوة ،وعدم
التدخل يف الشؤون املحلية ،واالستقاللية اإلقليمية ،وتجنب سياسة
األحالف العسكرية؛ واملعايري "السوسيو  -ثقافية" Socio-cultural
التي تشمل املشاورات ،واإلجامع ،وتفضيل اآلليات الشكلية عىل
نظريتها الرسمية( .((5عالوة عىل ذلك ،يرى أشاريا أن آسيان قد غرست
ثقافة مؤسسية ساعدت عىل إدارة النزاعات بني الدول األعضاء،
قادت إىل اعتبار آسيان جامعة أمنية ناشئة ،بحيث ال ميكن توقع أن
تستخدم الوحدات السياسية ،أعضاء الجامعة ،القوة لحل خالفاتها
فيام بينها.
من ناحية أخرى ،يرى أشاريا أن معنى الجامعة األمنية اآلسيانية
التي عناها ال تأيت مبعنى الجامعة األمنية الدوتشية ،لسبب بسيط
خصوصا تلك التي بني سنغافورة
هو استمرار بعض التوترات البينية،
ً
فضل
وماليزيا ،أو الصدامات الحدودية بني كمبوديا وتايلند .هذا ً
عن أن إقليم جنوب رشق آسيا ،كام يرى أشاريا ،مل يبلغ بع ُد مرحلة
الحدود املشرتكة املرنة ،وال الدرجة العالية من االعتامد املتبادل
االقتصادي ،ليبلغ طور الجامعة األمنية الناضجة .لذلك ،مييل أشاريا
إىل األخذ مبقاربة الجامعة األمنية ذات املنظور البنايئ ،األش ّد متي ًزا،
واألكرث تطو ًرا ،ليثبت أن آسيان تتالءم ،إىل حد بعيد ،ومفهوم الجامعة
األمنية التعددية الناشئة.

رابعا :أطروحة آسيان بوصفها جوا ًرا
ً
ونظاما أمن ًيّا وليس جماعة
ً
يبحث هذا القسم من الدراسة حجج الذين ينفون صفة الجامعة
األمنية عن مجموعة آسيان ،والتي يرون أنها ال متثل سوى كوكبة من
الدول املتجاورة التي تفتقد صفة الجامعة ،أو أنها تشكل يف أحسن
األحوال نظا ًما أمن ًّيا إقليم ًّيا ،منطلقني يف ذلك من منظورات واقعية.
يف واقع األمر ،يطرح الواقعيون /الواقعيون الجدد ح ّجتني لدعم
أول ،أن الدول اإلقليمية تزيد
موقفهم حيال أمن جنوب رشق آسياً :
نفقاتها الدفاعية باطّراد ألنها تخىش أن تؤدي النزاعات السياسية أو
50 Amita Acharya, "Collective Identity and Conflict Management in
Southeast Asia," in: Adler & Barnett (eds.), p. 200.
51 Acharya, Constructing, pp. 54 - 98.
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التاريخية أو االدعاءات اإلقليمية العديدة يف املنطقة إىل صدامات
عنيفة؛ وثان ًيا ،أن دول جنوب رشق آسيا تترصف وفقًا ملنطق سياسة
ميزان القوة ،من خالل إقامة عالقات دفاعية مع الدول الكربى ضد
التهديدات الخارجية ،أو كوسيلة لضامن األمن يف أوقات الغموض
اإلسرتاتيجي ،وهو ما يتناىف مع أساس الجامعة األمنية املتعلق
بالتوقعات املوثوقة من التغيري السلمي طويلة املدى.
ضمن هذا السياق ،يرى مايكل ليفر ،وهو أحد أبرز من بحثوا يف أمن
جنوب رشق آسيا وفق منظورات واقعية ،أن املفهوم الواقعي لتوازن
القوى ،وليس الرؤية البنائية للهوية اإلقليمية املشرتكة ،هو الذي
يح ّدد ديناميات األمن اإلقليمي يف جنوب رشق آسيا .وعىل الرغم من
أنه وصف آسيان يف وقت سابق بأنها "جامعة أمنية وليدة"( ،((5بسبب
التزام الرابطة بعدم استخدام القوة يف تسوية نزاعاتها البينية ،فإن
ليفر عدل عن موقفه ذاك ،وجادل من خالل عمل الحق يف أن أعضاء
الرابطة يفتقرون إىل املصالح املشرتكة التي تؤ ّهلهم لتأسيس "جامعة
أمنية حقيقية"( .((5بل يذهب ليفر إىل حد انتقاد الرابطة؛ لفشلها
يف توليد "منظور إسرتاتيجي مشرتك" يف خضم التهديدات الخارجية
النابعة من القوة املتنامية للصني( .((5لكن خلقت االرتباطات الدفاعية
مع القوى الخارجية ،أيضً ا ،نو ًعا من موازين القوة يف اإلقليم(.((5
مقاربة ليفر للدينامية األمنية يف جنوب رشق آسيا وافقها عدد
من كبار الباحثني يف الشؤون األمنية ذات الصلة بجنوب رشق
آسيا؛ إذ أجمع هؤالء عىل رفض وصف آسيان بالجامعة األمنية(،((5
مثل :نيكوالس خو ،ويل جونس  ،Lee Jonesوبيو سوربونغ Peou
52 Michael Leifer, ASEAN and the Security of South East Asia (London:
Routledge, 1989), pp. 139, 154.
53 Michael Leifer, Dictionary of the Modern Politics of South-East Asia
(London: Routledge, 1995), p. 260.
54 Leifer, ASEAN and the Security of South East Asia.
 55نشري هنا إىل أن أغلب دول اإلقليم ميتلك ارتباطات دفاعية مع القوى الخارجية الغربية
التي تلتزم بالدفاع عن جنوب رشق آسيا .األمثلة األوضح ضمن هذا السياق هي التحالفات
التي تربط تايلند والفلبني بالواليات املتحدة ،و"الرتتيبات الدفاعية للقوى الخمسة" Five
 Powers Defence Arrangementsالتي تجمع ماليزيا ،وسنغافورة ،واململكة املتحدة،
وأسرتاليا ،ونيوزيلندا .والتي شُ كّلت يف  16نيسان /أبريل  ،1971بلندن.
56 James Cotton, Crossing Borders in the Asia-Pacific: Essays on the
;)Domestic– Foreign Policy Divide (New York: Nova Science Publishers, 2002
Narayanan Ganesan, "Rethinking ASEAN as a Security Community," Asian
Affairs, vol. 21, no. 4 (1995), pp. 210–226; David Martin Jones & Michael
Lawrence Rainsborough Smith, "ASEAN's Imitation Community," ORBIS,
vol. 46, no. 1 (2001), pp. 93–109; David Martin Jones & Michael Lawrence
Rainsborough Smith, "Constructing Communities: The Curious Case of East
Asian Regionalism," Review of International Studies, vol. 33, no. 1 (2007), pp.
165–186; Lee Jones, ASEAN, Sovereignty and Intervention in Southeast Asia
(New York: Palgrave, 2012); Nicholas Khoo, "Deconstructing; Realism is
"Dead? A Journey Through Academic Myths on Asia's International Politics,
ORBIS, vol. 58, no. 2 (2014), pp. 182–197.
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 ،Sorpongوآالن كولينز  ،Alan Collinsوإندي بايوين Endy
 ،M. Bayuniوجيمس كوتون  ،Cotton Jamesومورغن بوتس
 ،Morgan Pottsورالف إميرس  .((5(Ralf Emmersهذا األخري رد
عىل من ألبسوا مجموعة آسيان ثوب الجامعة األمنية بأن العوامل
األساسية التي عملت عىل منع قيام حروب كربى بني دول الرابطة
تفسها عوامل أخرى ،غري الجامعة ،كميزان القوة؛ إذ يرى أن األخري
ّ
فضل عن
يعد العامل الناظم للعالقات البينية داخل آسيان .هذ ً
أن كتابات علامء آخرين مثل :باري بوزان ،وأوليه وايفر( ،((5وتيم
هكسيل( ،((5توضح أيضً ا منظو ًرا واقع ًّيا لدينامية األمن اإلقليمي يف
جنوب رشق آسيا؛ إذ يرى هؤالء أن احتامل وجود جامعة أمنية يف
جنوب رشق آسيا ميثل إشكالية كبرية ،بسبب السلوك املرتكز عىل
الدولة والقائم عىل املصالح الفردية ألعضاء الرابطة.
من ناحية أخرى ،يثري استمرار النزاعات والتوترات الثنائية واإلقليمية
التي تعوق هدف التعاون من أجل تحقيق املصلحة الجامعية،
تساؤالت حقيقية حول صالحية االدعاء القائل بالجامعة األمنية
اآلسيانية؛ فعجز الرابطة عن االنتقال إىل مستوى تكاميل عىل
املستوى السيايس يوحي بأن العالقات بني الدول يف إقليم آسيان
ال تختلف ،يف الواقع ،عن العالقات بني البلدان يف أي إقليم من
أقاليم العامل ،إذ تحكمها حسابات املصلحة الوطنية ،والقوة النسبية،
ال سيام عندما تصطدم العواطف التاريخية واإلثنية باملصالح اآلنية.
ضمن هذا السياق ،يجادل بيو سوربونغ يف أن البنائيني ،ومن ضمنهم
أشاريا ،مييلون إىل املبالغة يف تقدير القوة اإليجابية لـ "القواعد
واملعايري" ،ثم يطرح تساؤله عىل الصيغة التالية( :((6لو أن دول آسيان
حقّقت ،بالفعل ،منوذج الجامعة األمنية الناشئة منذ أوائل تسعينيات
يحض بعضها للحرب
القرن املايض ،هل يعني ذلك أ ّن هذه الدول لن ّ
ضد بعضها اآلخر؟ وهل هذه الدول اليوم عىل استعداد للرد جامع ًّيا
عىل التهديدات اآلتية من خارج اإلقليم؟
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هذا الطرح يوافقه كولينز الذي يرى أن املشكلة األخطر بالنسبة
إىل آسيان ،بوصفها جامعة أمنية ،وفقًا ألطروحة القائلني بالجامعة،
تتعلق بوجود إعدادات منظمة ومهمة للذهاب إىل محاربة بعض
هذه الدول لبعضها اآلخر .كام يرى أن واقع الدينامية األمنية داخل
آسيان ال يتالءم إال مع منوذج النظام األمني الذي ط ّوره روبرت
جريفيس خالل مثانينيات القرن املايض ،لسبب بسيط هو وجود
احتاملية الحرب البعيدة( .((6دليل كولينز عىل ذلك أن "السياسة
الدفاعية التي تنتهجها سنغافورة [ ]...تدل عىل قلق بالغ إزاء ردع
ماليزيا" .كام يرى أن "نظام القتال الذي وضعته القوات املسلحة
السنغافورية مص ّمم الحتامل نشوب حرب مع ماليزيا" .وهذا النوع
من العالقات األمنية يقوم عىل سياسة الردع ،ويف الوقت نفسه "يتسم
بالتوتر الشديد وانعدام الثقة املتبادلة"( ،((6إىل درجة دخول البلدين
يف سباق تسلح ثنايئ .لذلك ،فإن اإلسرتاتيجيات الدفاعية التي تتضمن
االستيالء عىل أقاليم عضو آخر ليس لها أي محل من الجامعة األمنية.
يذهب خو ،يف معارضته القائلني بالجامعة األمنية اآلسيانية ،إىل حد
املجادلة يف أن "القوة العسكرية قد يكون لها مستقبل أكرث إرشاقًا
يف آسيان؛ ما يدفع دعاة الجامعة األمنية إىل االعتقاد به" .ويرى أن
استخدام مفهوم الجامعة األمنية لتوصيف التفاعالت األمنية بني الدول
الجريان ،كمبوديا وميامنار ،وكمبوديا وتايلند ،لن يؤدي إال إىل إساءة
سمعة املفهوم .ويف واقع األمر ،ق ّوض الصدام املسلح الحدودي بني
ميامنار وتايلند عام  ،((6(2001والحقًا بني كمبوديا وتايلند ،قرب معبد
"بريه فيهري"  ،Preah Vihearعامي  2008و ،2009والذي أعقبه قرار
األوىل زيادة إنفاقها العسكري( ،((6ثم تج ُّدد الرصاع نفسه عام ،2011
عالوة عىل بعض الرصاعات املحلية النشطة ،والنزاعات العسكرية
العالقة ،إمكاني َة اجتياز عتبة النظام األمني ،واالنتقال إىل طور الجامعة
األمنية .وكام يجادل سوربونغ فإن هذه الرصاعات وإن مل َ
ترق إىل درجة
(((6
الحرب ،فإنها ال تجعل من آسيان ،أيضً ا ،جامعة أمنية إقليمية .

يف واقع األمر ،يعتقد خو أن دول جنوب رشق آسيا ال تفي مبتطلبات
قيام جامعة أمنية ورشوطها لسببني تجريبيني عىل األقل( :((6األول أن
يبي أنها يف تحضري مستمر الستخدام بعضها
واقع الدول ،أعضاء الرابطةِّ ،
فعل .أما الثاين فيتعلق بديناميات
القوة ضد بعض ،بل هي تستخدمها ً
العالقات داخل منظومة آسيان ،مع وجود أدلة قوية ومتكررة بشأن
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى داخل مجموعة آسيان.

ضمن السياق ذاته ،نجد أن ريزال زوكام  ،Rizal Sukmaوهو أحد
الداعني إىل تأسيس جامعة أمنية آسيانية ،يرى أن النزاع الحدودي
يبي "أن أعضاء الرابطة ال ميكنهم االمتناع عن
بني كمبوديا وتايلند ّ
قائل" :كيف ميكنك
استخدام بعضهم القوة ضد بعض" .ويضيف ً
القول إننا جامعة إذا هاجم بعضنا بعضً ا؟" .لذلك يرى زوكام أن
"أحالم الرابطة بأن تصبح جامعة أمنية ستظل افرتاضية ،ما مل تدعم
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الرابطة تعهدها بعدم استخدام القوة لحل مشكالتها"( .((6وهو
الطرح عينه الذي ذهب إليه أميتاف أشاريا ،كبري املدافعني عن
األطروحة القائلة بوجود جامعة أمنية آسيانية ،حني كتب" :إن النزاع
عىل الحدود الربية بني تايلند وكمبوديا [ ]...قد تس ّبب بالفعل يف
اشتباكات عسكرية؛ ما يشكل تحديًا خط ًرا لالدعاء القائل إن آسيان
تعد جامعة أمنية"( .((6ثم مييض أشاريا مؤكّ ًدا أن "النزاعات والتوترات
ِ
تختف ،ومل تصبح الحرب 'ال ميكن تصورها'،
بني الدول داخل آسيان مل
(((6
وهي السمة املميزة لجامعة أمنية 'ناضجة'" .
أما جان يان تشانغ ،فيعتقد أن املسائل السابق ذكرها تؤكد افتقار
دول آسيان إىل األمن املحيل وفيام بينها .لذلك ،نجده يتساءل :هل
ميكن آسيان أن تكون جامعة أمنية نظ ًرا إىل املشكالت الحادة التي
تواجهها الدول األعضاء ،مثل االدعاءات اإلقليمية حول جزر سرباتيل
بني بروناي ،وماليزيا ،والفلبني ،وفيتنام؛ وكذلك عدم االستقرار املحيل
مثل جامعة الروهينجا يف ميامنار ،الذي يحمل تأثريات غري مبارشة يف
بقية أعضاء آسيان؟(.((7
أما إندي بايوين ،فيعتقد أن آسيان تبدو ،يف الوقت الراهن ،أشبه
بالحي منها بالجامعة؛ بسبب االختالف الكبري يف األنظمة السياسية
التي ترتاوح بني امللكية املطلقة (بروناي) ،والدول الشيوعية (فيتنام،
والوس ،وكمبوديا) ،واملجلس العسكري (تايلند) ،والــدول شبه
الدميقراطية (سنغافورة وماليزيا) ،والدميقراطيات املتعرثة (الفلبني،
وإندونيسيا ،واليوم ميامنار) .عالوة عىل ذلك ،يعتقد بايوين أن هناك
ندرة يف القواسم املشرتكة بني دول آسيان ،عدا إدراك هذه الدول أن
ازدهارها مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحكم التخومية الجغرافية .ويذهب
بايوين أبعد من ذلك ويقر أنه "عىل الرغم من أن املجموعة أصبحت
رسم ًّيا جامعة آسيان منذ نهاية عام  ،2015فإنه ال ميكن املر َء أن يجد
روح الجامعة ،أو أن يشعر بأنه جزء من جامعة ناشئة عندما يسافر
ويجتمع مع الناس العاديني يف جميع أنحاء اإلقليم"(.((7
عند تحقيقه يف ديناميات العالقات فيام بني دول آسيان ،رأى خو أن
دول الرابطة يتدخل بعضها ،بوضوح ،يف الشؤون الداخلية لبعضها
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ويحتج ضمن هذا السياق بحاالت التدخل التي حدثت بني
اآلخر.
ّ
(((7
ماليزيا وسنغافورة ،وتايلند وكمبوديا  .كام حدد أندرو تان سلسلة
من األمثلة األخرى للتدخل املتبادل يف الشؤون الداخلية يف العالقات
اإلندونيسية  -املاليزية خالل الفرتة  .((7(2009-2007بنا ًء عليه ،تثري
ديناميات العالقات هذه فيام بني دول آسيان شكوكًا كبرية حول
الزعم القائل إن آسيان متثّل جامعة أمنية.

خاتمة
يف ختام هذه الدراسة ،نخلص إىل عدد من االستنتاجات ،نوجزها يف
النقاط اآلتية:
•املستخلص من النقاشات الحادة ،واآلراء املتضاربة ،املتعلقة
مبدى استجابة الدينامية األمنية اإلقليمية داخل حدود آسيان
للمخطط التحلييل للجامعة األمنية الدوتشية ونظريتها البنائية،
أن لغة الجامعة ُمتَّقدة وحارضة بقوة يف الخطاب األكادميي يف
جنوب رشق آسيا ،إىل جانب الترصيحات الصادرة عن النخبة
الحاكمة يف اإلقليم ذاته.
•سواء أُ ِّهلت آسيان كجامعة أمنية أم مل ت ُؤ ّهل ،فإن وجود
نقاش أكادميي كهذا يعني أن رابطة أمم جنوب رشق آسيا قد
هائل ،وأ ّدت دو ًرا ال يستهان به يف هندسة األمن
قطعت شوطًا ً
اإلقليمي وإدارته؛ فالثابت أن أعضاء الرابطة مل يخوضوا حروبًا
رئيسة بعضهم ضد بعض منذ ميالد املنظومة أواخر ستينيات
القرن املنرصم.
•تُ َع ّد النظريتان ،الواقعية والبنائية ،إطارين رئيسني يُستخدمان
لتحليل آسيان كجامعة أمنية؛ إذ ت ُسلط األدبيات املوجودة
الضوء عىل املنظورات املتنازعة لهذه األطر املؤدية إىل النقاش
املستقطب بني الواقعيني والبنائيني يف الدراسات األمنية يف
جنوب رشق آسيا.
•يبدو من خالل العرض الوجيز للمخطط التحلييل ملنظور
الجامعة األمنية ،بشقيه الدوتيش والبنايئ ،وواقع العالقات
الثنائية والتعددية داخل آسيان ،أن األخرية ال تزال غري مؤهلة
لنيل وصف الجامعة األمنية ،بحيث تغيب الحرب كلية داخل
آسيان آنيًا ومستقبليًّا؛ إذ ال يزال اللجوء إىل القوة خيا ًرا
مطرو ًحا ،كام يتضح من العالقات البورمية  -التايلندية .ونعتقد
72 khoo, "The ASEAN," pp. 187 - 188.
73 Andrew Tan, The Arms Race in Asia: Trends, Causes and Implications
(New York: Routledge, 2014), pp. 121 - 122.
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الكرد والثورة السورية
Kurds and the Syrian Revolution

تمثل هذه الشهادة إضافة نوعية لفهم تمايز المواقف الكردية ،وتباينها من الثورة السورية،
والمتغيــرات التــي طرأت عليها فــي مختلف مراحل الثورة؛ فموقف الكرد من الثورة الســورية
يخــص الكــرد
متجانســا متكامــ ًلا مــن اليــوم األول إلــى الوقــت الراهــن .وهــذا أمــ ٌر ال
لــم يكــن
ً
ّ
وحدهــم ،بــل يشــمل ســائر المكونات الســورية .ضمن هــذا الســياق ،يميز الكاتــب بين ثالثة
ً
إضافة إلى موقف آخــر متريّث ،يتفاعــل مع الوضع
مواقــف معلنــة (مؤيد ،ومنــاوئ ،ومراقــب)،
ً
واضحــا بين
أن الســاحة الكرديــة الســورية تشــهد اليــوم فــرزا
ً
وينتظــر .ويخلــص الكاتــب إلــى ّ
موقفيــن سياســيين رئيســين؛ األول ّ
يمثلــه "المجلــس الوطنــي الكــردي" الــذي يعمــل فــي
مؤسســات المعارضة الســورية ،مع وجود تباينات في المواقف من بعض المسائل الخاصة
بآفــاق ّ
حــل القضيــة الكردية في ســورية .أ ّما الموقف اآلخــر فيمثله حزب االتحــاد الديمقراطي
واألحــزاب الدائــرة فــي فلكــه .ولهــذا االتجــاه مشــروعه اإلقليمــي الــذي يختلــف عــن المشــروع
الوطني السوري.
كلمات مفتاحية :الثورة السوريّة ،القضية الكردية ،المجلس الوطني الكردي ،حزب االتحاد
الديمقراطي.
This testimony provides a qualitative understanding of the diversity of Kurdish
positions on the Syrian revolution, and the evolution of Kurdish attitudes over
the course of the revolution. The position of the Kurds, like all Syrians, was
never homogenous. Within this context, the writer distinguishes three declared
positions (pro-revolution, pro-regime, and observer), as well as another, hesitant
position that interacts with the situation and waits. The writer concludes that
Syrian Kurdish communities are now witnessing a clear distinction between two
main political positions. The first is represented by the Kurdish National Council,
which works within the Syrian opposition institutions. The second position is
represented by the Democratic Union Party, and the parties in its orbit. This trend
is a regional project that does not intersect with the Syrian national project.
Keywords: Syrian Revolution, Kurdish Question, Kurdish National Council,
Democratic Union Party.
*

أكادميي وسيايس كردي سوري معارض.

Kurdish - Syrian Academic and Opposed Politician.
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مقدمة
تعود جذور القضية الكردية يف سورية إىل بدايات ظهور الدولة
السورية الحديثة بعد الحرب العاملية األوىل؛ إذ ت ّم مبوجب اتفاقية
خاصة بني
سايكس بيكو ،ومن ث ّم االتفاقيات التي تفرعت عنها الحقًاّ ،
فرنسا الدولة املنتدبة التي كانت تريد صفقة بأفضل الرشوط املمكنة،
وتركيا الحديثة وريثة اإلمرباطورية العثامنية التي كانت تُجاهد لتتجاوز
تبعات خسارة الحرب ،وذلك استنا ًدا إىل التطورات السياسية وامليدانية،
ض ّم أجزاء من املناطق الكردية إىل الدولة الحديثة(((.
ونحن يف هذا السياق ،لسنا بصدد الدخول يف تفاصيل ما جرى منذ
االستقالل ،مرو ًرا مبرحلة االنقالبات ،ومن ث ّم سيطرة حزب البعث
عىل مقاليد األمور ،وتناول مالمح املرحلة األسدية(((؛ ألن موضو ًعا
يخص مجالً آخر من البحث ،والتع ّمق فيه سيُبعدنا من دون
كهذا ّ
شك عن موضوعنا األسايس ،وهو موقع الكرد من الثورة السورية.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

األشكال ،وهي سياسة رسم مالمحها محمد طلب هالل يف تقريره
الشهري عام .1963
فالحزب املذكور ال يعرتف بالوجود القومي الكردي يف سورية ،بل
متجاهل كل الوقائع واملعطيات
ً
يعترب الكرد مهاجرين من تركيا،
التاريخية الحديثة العهد التي كانت نتيجة تطبيق اتفاقية سايكس
بيكو االستعامرية يف املنطقة.
من هنا ،كان االعتامد عىل سياسة االضطهاد املزدوج بحق الكرد
بهدف التضييق عليهم ،ودفعهم نحو التخيل عن هويتهم القومية،
أو الهجرة ،أو القبول باألمر الواقع.
ينص عىل أن الوطن العريب الذي يرسم
وما زال برنامج هذا الحزب ّ
حدوده بعي ًدا عن املعطيات التاريخية والوقائع الحديثة والراهنة ،للعرب
رص من القاطنني فيه عىل انتامئه القومي املغاير
وحدهم ،وكل من ي ّ
يجىل عنه(((.

ولكن ما نو ّد طرحه بصورة رسيعة موجزة ،هو أن القضية الكردية يف
تخص أكرث من ثالثة ماليني مواطن كردي ،عانوا،
سورية يف جوهرها قضية ّ
وما زالوا يعانون ،اضطها ًدا مزدو ًجا ،متثّل يف حرمانهم حقوقهم القومية
الدميقراطية من جهة ،وتع ّرضهم من جهة ثانية لجملة من السياسات
واملشاريع التمييزية ،يف مقدمتها الحزام "العريب" واإلحصاء االستثنايئ يف
محافظة الحسكة عام  ،1962والتعريب القرسي ،واإلبعاد عن الوظائف
الحيوية والسلك الدبلومايس ،وعدم القبول يف كليات الجيش والرشطة
فضل عن إهامل املناطق الكردية وتهميشها،
والبعثات الدراسيةً ،
واستنزاف مواردها االقتصادية وإرهاقها بالفساد واملحسوبيات(((.
تحاول هذه الورقة إبراز املسائل التي من شأنها أن ت ُلقي الضوء عىل
املوقف الكردي ،أو بتعبري أدق املواقف الكردية ،من الثورة السورية.

األحزاب السورية والمسألة الكردية
اعتمد حزب البعث منذ سيطرته عىل مقاليد األمور يف سورية بعد
انقالب  8آذار /مارس  1963سياسة إلغاء الوجود الكردي مبختلف
 1للمزيد حول هذا املوضوع راجع الفصل األول والثاين من كتاب :عبد الباسط سيدا،
(عمن :دار عامر.)2013 ،
املسألة الكردية يف سورية :فصول منسية من املعاناة املستمرة ّ
 2للمزيد حول هذا املوضوع راجع :كامل ديب ،تاريخ سورية املعارص :من االنتداب
الفرنيس إىل صيف ( 2011بريوت :دار النهار)2011 ،؛ نجاة قصاب حسن ،صانعو الجالء يف
سورية ،ط ( 2بريوت :رشكة املطبوعات للتوزيع والنرش.)2003 ،
 3للمزيد حول خلفية السياسات الرسمية املوجهة نحو الكرد يف سورية وأبعادها
ونتائجها ،راجع :محمد طلب هالل ،دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية
االجتامعية السياسية (الحسكة :د.ن)1963/11/12 ،.؛ محمد جامل باروت" ،األكراد يف
سورية :إطار تاريخي عام" ،يف :فريق باحثني ،مسألة أكراد سورية :الواقع  -التاريخ  -األسطرة
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات)2013 ،؛ عبد الباسط سيدا،
"االضطهاد املزدوج" ،يف :املسألة الكردية يف سورية.

استمرت هذه السياسة يف عهد األسد األب ،مع أنه حاول استخدام
املرونة بعض اليشء ،وخفّف من ح ّدة االعتقاالت والقمع ،ولكنه مل
يتخل عن أساسيات السياسة االضطهادية التي انتُهجت نحو الكرد،
بل طُبق يف عهده الحزام "العريب" يف خطوة تنسجم مع عقلية البعث،
ولكنها يف الوقت ذاته كانت تقوم عىل سياسة األسد األب التي كانت
ترمي إىل توتري العالقات بني املك ّونات السورية؛ حتى يتسنى لنظامه
اإلمساك بالجميع والتحكّم فيهم.
مل يقترص هذا املوقف السلبي من القضية الكردية عىل حزب
البعث وحده ،بل امت ّد إىل أحزاب ما كان يُعرف بـ "الجبهة الوطنية
التقدمية"((( ،التي شكّلها حافظ األسد ليتمكن من ترويض األحزاب
 4للمزيد حول هذا املوضوع راجع :عبد الباسط سيدا" ،حزب البعث العريب واملسألة
الكردية يف سورية" ،يف :املسألة الكردية يف سورية.
 5حــول هذا املوضوع راجــع :قسم البحوث والدراسات" ،أح ـزاب الجبهة الوطنية
التقدمية" ،الجزيرة نت ،شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/PwkBsQ :؛ صالح
بوزان" ،موقف الحزب الشيوعي السوري من أكراد سوريا بني الوثائق والترصيحات" ،الحوار
املتمدن ،2007/8/10 ،شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/uzFNwF :
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األخرى املنافسة ،مبا يف ذلك الحزب الشيوعي السوري الذي انقسم
عىل ذاته أكرث من مرة ،وتحول إىل تابع للسلطة ،وفقد نتيجة ذلك
كث ًريا من شعبيته ،وابتعد عنه املثقفون ،وجاء انهيار االتحاد السوفيايت
الحقًا ليجعله من دون أي وزن أو تأثري(((.
كانت أيديولوجية الحزب املعني تقوم عىل دعم النظام بنا ًء عىل
سياسته الخارجية املتناغمة مع سياسة االتحاد السوفيايت .يف حني
كان املوقف من القضايا الداخلية يقترص عىل بعض القضايا املطلبية
املعيشية البسيطة .ويف هذا السياق كان موقفه من القضية الكردية
هو التجاهل ،بل كان يعترب األحزاب الكردية التي كانت تعمل من
أجل رفع الظلم عن الكرد واالعرتاف بحقوقهم ،أحزابًا رجعية ،ومل
يتخذ أي موقف مناهض للظلم الذي يعانيه الكرد ،وفقد نتيجة ذلك
كث ًريا من شعبيته بني الكرد.
ومل يقترص املوقف الشيوعي السلبي هذا عىل كرد سورية وحدهم،
بل شمل كرد العراق أيضً ا .وأذكر يف هذه املناسبة لقاء تم يف ربيع
عام  ،1988بيني ،باعتباري عض ًوا يف قيادة حزب الشغيلة الكردية يف
سورية يف ذلك الحني ،وبني عضو املكتب السيايس للحزب الشيوعي
السوري ،آنذاك ،عبد الوهاب رشواين (من جناح خالد بكداش) ،وكان
النظام العراقي قد رضب حينئذ حلبجة بالكياموي .وحينام سألته عن
سبب عدم إصدارهم بيانًا يدين املجزرة ،حاول الته ّرب يف بداية األمر،
متكئًا عىل مواقف حزبه السابقة .ولكن حينام ضغطت عليه أكرث،
قائل :هناك اختالف بيننا حول توصيف طابع النظام العراقي؛
أجابني ً
فأنتم ترون أنه نظام فايش ،ونحن نقول عنه إنه نظام دكتاتوري.
وكان جوايب :يبدو أنكم تحاولون الته ّرب من املسؤولية من خالل
االختباء خلف املصطلحات .حبذا لو أصدرتم بيانًا تدينون فيه إقدام
النظام املعني عىل تدمري أكرث من ثالثة آالف قرية وعرشين قصبة،
وقتل اآلالف يف األنفال وحلبجة ،واختاروا املصطلح الذي ترونه
مناسبًا لتوصيف نظام كهذا.
أما حزب اإلخوان املسلمني فلم يعد له تأثري فاعل يف الحقل السيايس
السوري الداخيل بعد عام  1982تقري ًبا .وقبل ذلك مل تكن القضية
الكردية موضع اهتاممه وانشغاله؛ فأيديولوجيته كانت تقوم عىل
مفهوم األمة اإلسالمية التي سيحظى أبناؤها من الناحية النظرية،
عىل اختالف انتامءاتهم القومية والعرقية ،بكامل حقوقهم ،إال أن
هذا املوقف أُعيد النظر فيه بعد الحراك السيايس يف سورية يف أوائل
عام  ،2000ويف أجواء ربيع دمشق ،وبعد االنتفاضة الكردية يف 12
 6للمزيد حول هذا املوضوع راجع :كريم مروة ،يف البحث عن املستقبل (بريوت :دار
الساقي)2009 ،؛ غياث نعيسة" ،الحزب الشيوعي السوري :انشقاقات وانحطاط" ،موقع
كراسات تيار اليسار الثوري يف سوريا ،آذار /مارس  ،2016شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/QzEVsB
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آذار /مارس  .2004وقد برز ذلك يف املرشوع السيايس لسورية
املستقبل الذي طرحته الجامعة عام  ،2004يف الوثيقة الخاصة التي
أصدرتها حول القضية الكردية يف سورية(((.
تجسدت
لقد دفع الكرد رضيبة باهظة نتيجة االضطهاد املزدوجّ ،
يف التخلف االقتصادي واملدين ،كام انعكست عىل الواقع الصحي
واالجتامعي .وكل ذلك كان يدفع بهم نحو الهجرة الداخلية إىل
دمشق وحلب وغريهام من املدن السورية ،أو إىل دول الجوار،
خاصة لبنان ،وحتى نحو أوروبـــا؛ من أجــل تأمني مستقبل
الئق ألطفالهم(((.
كانت املؤرشات جميعها تؤكد أن التذمر يف الوسط الكردي قد بلغ
مداه ،وأن القدرة عىل التح ّمل باتت شبه معدومة .وقد تم التعبري
عن ذلك بعدد من االعتصامات والتظاهرات سواء يف الداخل
السوري ،أو يف أوروبا ،طالبت بإعادة الجنسية واإلقرار بالحقوق
الكردية .كام أن األحزاب الكردية ناضلت من أجل ذلك عىل مدى
عقود .وكانت االعتقاالت والتهديدات والحرمان من الوظائف،
وغريها من وسائل الضغط التي اعتمدها النظام؛ من أجل دفع
الكرد نحو اليأس واالستسالم .ولكن القرائن كلها كانت تبني أن
األمور لن تبقى هكذا.
تجدر اإلشارة إىل حدوث تحوالت نوعية عىل صعيد فهم املعارضة
للمسألة الكردية بعد عام  ،2000وذلك يف أجواء ربيع دمشق(((،
وبالتزامن مع تشكّل لجان إحياء املجتمع املدين .غري أن األمور مل
تصل إىل الحد املطلوب الذي يستوجب اإلقرار بوجود هذه املسألة،
والعمل عىل حلّها ضمن إطار املرشوع الوطني السوري عىل أسس
دميقراطية عادلة ،ترفع الظلم ،وتثبت الحقوق ،وتع ّوض املترضرين.
وما أذكره يف هذا املجال حادثة جرت بيني وبني رياض الرتك يف
السويد عام  .2003فقد دعاين أحد أعضاء حزبه لحضور لقاء عام
بني الرتك ،الذي كان يف جولة يف أوروبــا يف ذلك الحني ،والجالية
رص أن أتحدث يف اللقاء املذكور.
السورية والعربية يف ستوكهومل ،وأ ّ
وكان جوايب :سأحرض اللقاء احرتا ًما لنضال رياض الرتك وتضحياته،
 7راجع حول هذا املوضوع" :املرشوع السيايس لسورية املستقبل :رؤية جامعة اإلخوان
املسلمني يف سورية" ،موقع اإلخوان املسلمني – سورية ،2004 ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/XYkFHJ؛ "القضية الكردية ..رؤية جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية"،
 17أيار /مايو  ،2005موقع اإلخــوان املسلمني – سورية ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/9auzLj
 8يستحق هذا املوضوع بذاته أن يكون ميدانًا ألبحاث علمية تبني حجم الخسائر التي
كانت عىل مستوى الكرد ،وعىل مستوى سورية.
 9حول ربيع دمشق وشخصياته ووثائقه راجع :رضوان زيادة ،ربيع دمشق :قضايا،
اتجاهات ،نهايات (القاهرة :مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.)2007 ،
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رغم عدم املوافقة عىل كل مواقفه .وطلبت منه أن يعفيني من
الحديث ،ولكنه ألح ،فوعدته بذلك .ويف حديثي أثناء اللقاء ،تناولت
بعض الذكريات ذات العالقة مبواقف األحزاب الشيوعية من القضية
الكردية يف سورية ،ورشحت بإيجاز الواقع الكردي ،واملعاناة الكردية
املنسية ،ودعوت إىل رضورة العمل من أجل معالجة هذه القضية.
وأردفت أن املوقف من هذه القضية يبني إىل ٍ
حد بعيد صدقية
املطالبني بالدميقراطية يف سورية .كام بينت له أن األمور مل تعد
تحتمل .وما توقعته منه أنه سيتفهم املطلوب ،وينصح ،ويدعو إىل
نصا" :كل الكالم
العمل املشرتك .ولكنني فوجئت بكالمه الذي كان ًّ
الذي قلته دخل من هون وطلع من هون" ،مش ًريا إىل أذنيه .وقد
دفع هذا املوقف بنحو خمسني كرديًّا كانوا موجودين يف اللقاء من
دون سابق توافق إىل الخروج من القاعة؛ األمر الذي أحدث بلبلة
كربى كنا جمي ًعا يف غنى عنها(.((1
مثل هذه املواقف الصادرة عن رموز وطنية سورية مل تساعد أب ًدا يف
بناء الثقة بني الكرد واملك ّونات السورية األخرى ،وال سيام العرب .كام
مل تساعد يف تشكيل مقدمات العمل املشرتك ،وبطبيعة الحال كان
النظام هو املستفيد األول من ذلك.

انفجار الغضب الكردي:
انتفاضة ربيع 2004
مل تكن االنتفاضة الكردية يف ربيع عام  2004ردة فعل عفوية عىل
أحداث ملعب كرة القدم يف قامشيل ،وما أعقب ذلك من قتل
للمتظاهرين واملشيعني بدم بارد من جانب أجهزة أمن النظام
السورية ،واعتداء عىل ممتلكات املواطنني الكرد من طرف شبيحته،
جسدت املعاناة الكردية املغيبة أيديولوج ًّيا
بل كانت صيحة مدوية ّ
يف سورية عىل مدى عقود .والالفت يف هذه االنتفاضة أنها جاءت
عفوية ،مل يكن لألحزاب الكردية الدور األسايس فيها .ومع ذلك بدت
منظمة قوية ،شملت سائر املناطق الكردية يف سورية ،والتجمعات
الكردية يف املدن السورية الرئيسة ،إىل جانب املهاجر الكردية يف
أوروبا وأمريكا(.((1
 10للمزيد حول هذا املوضوع راجع" :رياض الرتك  -مانديال العرب  -يجدد موقفه السلبي
تجاه املسألة الكردية يف سوريا" ،منتدى عامودا ،2003/10/16 ،شوهد يف  ،2017/11/16يف:
https://goo.gl/DcKhMF
 11للمزيد حول هذه االنتفاضة راجع :لجنة الثقافة واإلعالم لحزب الوحدة الدميقراطي
الكردي يف سوريا – يكيتي" ،أحداث القامشيل آذار  2004من املؤامرة إىل الحركة الشعبية
السلمية" ،موقع كردستانا بنخَتي ،شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/ydEhS7 :؛
توم نيل" ،أكراد سوريا مرتددون من املشاركة يف االنتفاضة ضد نظام األسد" ،يب يب يس،
 17آذار /مارس  ،2012شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/ND5y6o :

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

وقد أسهم تطور تقنية االتصاالت ،خاصة يف مجال اإلنرتنت ،يف
التواصل الرسيع ،ومتابعة األخبار ،ونقل صورة ما كان يجري يف
الداخل إىل الخارج(.((1
وعىل الرغم من حدوث بعض التواصل بني شخصيات من ربيع
دمشق ولجان إحياء املجتمع املدين واألحزاب الكردية يف قامشيل يف
خضم األحداث ،فإن املأخذ الكردي عىل املعارضة السورية ظل قامئًا
فاعل .فقد كان هناك عتب عليها ونقد موجه إليها؛ وذلك من جهة
ً
عدم تحركها كام ينبغي للتضامن مع الكرد ،واملشاركة يف التظاهرات
عب الكرد من خاللها عن رفضهم ما يتعرضون له
والفعاليات التي ّ
من ظلم واضطهاد منظمني ،ال يستقيامن أب ًدا مع روح العرص وقيمه.
كانت هناك مواقف تضامنية خجولة مل تخرج يف إطارها العام عن
التعاطف اإلنساين ومنهجية رفع العتب.
وقد استخدمت األحزاب الكردية هذه الورقة فيام بعد لتس ّوغ
ترددها يف مواجهة الثورة السورية ،وعدم اتخاذ قرارها الحاسم
باملشاركة الفعلية فيها .وكانت الحجة أن املعارضة ال تطمنئ ،وقد
أثبتت التجربة تقاعسها يف ميدان املطالبة برفع الظلم عن الكرد،
والدعوة إىل اإلقرار بحقوقهم ضمن إطار املرشوع الوطني السوري.
بعد انتفاضة  2004كانت هناك جملة من اللقاءات بني الكرد
واملعارضة السورية التي كانت حينئذ ضعيفة ومنهكة ومشتتة ،ومل
تكن قادرة عىل مواجهة النظام .كام أن خطابها مل يكن قد تح ّرر
بعد من املنظومة املفهومية التي رسخها حزب البعث عىل مدى
عقود ،حتى إن املعاناة الكردية كانت قد باتت بالنسبة إىل كثريين
ضمن املعارضة جز ًءا من املألوف اليومي ،ووج ًها من أوجه الحالة
الطبيعية .وكانت كل مطالبة كردية بالحقوق ت ُوا َجه بسيل من
والتحسب ،وت ُعامل
الهواجس واالستفهامات ،إىل جانب التشكيك
ّ
بعقلية املحامني(.((1
تجسد يف انضامم عدة أحزاب كردية إىل إعالن
ولكن العمل األهم ّ
(((1
دمشق؛ األمر الذي مثّل بداية واعدة للعمل السيايس املشرتك ،
هذا عىل الرغم من حالة الحذر التي كانت تعيشها األحزاب العربية
 12للمزيد حول انتفاضة قامشيل  12آذار /مارس  2004راجع" :التفاصيل الكاملة
لـ 'انتفاضة  12آذار' الكردية يف سوريا" ،موقع نيوز سنرت ،2012/3/9 ،شوهد يف ،2017/11/13
يفhttps://goo.gl/8tZSQ8 :
 13فريق باحثني ،مسألة أكراد سورية ،ص 95-94؛ بدرخان عيل" ،الحراك الكردي يف
سورية :االنخراط الحذر يف الثورة" ،الحياة ،2011/12/28 ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/5J6icn؛ طريف الخياط" ،العرب والكرد يف سورية :حوار مع بدرخان
عيل وبكر صدقي" ،حوار منشور يف موقع صفحات سورية :االنتفاضة الشعبية يف سورية،
 ،2012/9/30شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/FrT73R :
" 14إعــان دمشق" ،مركز كارنيغي للرشق األوســط ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/e1rEYW
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املشاركة يف اإلعالن .فهي من جهة كانت تلتزم بصورة ال شعورية
منظومة حزب البعث األيديولوجية ،ومن جهة أخرى كانت تتحاىش
االصطدام بالسياسة الرسمية املعتمدة نحو الكرد .ولكن مع ذلك
فقد كان إعالن دمشق مقدمة لعمل وطني مطلوب ،يقوم عىل
توجه رئيس فحواه اعتبار املسألة الكردية يف سورية مسألة وطنية
سورية ،ينبغي حلها ضمن اإلطار الوطني السوري عىل أساس اإلقرار
بالخصوصية والحقوق.

دميقراطي عادل ،يضمن حقوق الجميع ،ويحرتم سائر الخصوصيات،
ويهيئ املقدمات الــروريــة لتأمني مستقبل أفضل لألجيال
السورية املقبلة.

الكرد والثورة السورية
ت ُهيمن حزمة من األحكام العامة عىل جزء كبري من املقاربات التي
حاولت موقعة الكرد من الثورة السورية ،إذ تعاملت هذه املقاربات
مع الكرد وكأنهم كتلة متجانسة من جهة الرؤية واملوقف.
أسهمت عوامل عديدة يف تشكّل هذه الظاهرة ،يف مقدمتها الجهل
العام بخصوصية الوضع الكردي السوري ،والعوامل املؤثرة فيه،
وتشعباته السياسية بفعل االنشقاقات الحزبية من جهة ،والتحالفات
فضل عن تفاعل الوضع املعني مع
الكردستانية من جهة ثانيةً ،
املشاريع اإلقليمية والخطط الدولية من جهة ثالثة.

ورمبا كان اللقاء الذي تم بني بعض القوى الكردية وبعض قوى
املعارضة السورية ،ومن ضمنها جامعة اإلخوان املسلمني يف لندن
عام  ،2004اللقاء الرسمي األول عىل هذا املستوى.
وقبل ذلك ُعقد لقاء يف باريس نظمه هيثم م ّناع ،من خالل املنظمة
العربية لحقوق اإلنسان تحت اسم :الحوار العريب – الكردي عام
 ،2003ولقاء آخر مهم نظمته مجموعة من الناشطني الكرد بدعم من
الحزب االشرتايك الفرنيس .وقد انعقد اللقاء يف مقر الجمعية الوطنية
الفرنسية عام  ،2005وخ ُّصصت الجلسة الختامية لعرض وجهتي
نظر ،عربية وكردية ،حول آفاق املستقبل الدميقراطي يف سورية(.((1
كانت هناك نشاطات أخرى سواء يف الواليات املتحدة األمريكية أو
بلجيكا أو أملانيا أو غريها من املناطق ،م ّهدت لنشوء عالقة أكرث نض ًجا
بني السياسيني والناشطني السوريني العرب والكرد عىل وجه التحديد،
إىل جانب الرسيان والرتكامن واملكونات السورية األخرى.
كام أسهمت جملة من الربامج التلفزيونية يف التعريف بالقضية
الكردية يف سورية ،وفتحت املجال أمــام مناقشات مثمرة بني
السياسيني واملثقفني السوريني عىل اختالف انتامءاتهم القومية
والدينية واملذهبية ،وتباين توجهاتهم الفكرية.
وكان الشعور العام أن األوضاع يف سورية لن تستمر هكذا ،وال بد
من تضافر الجهود بني الجميع حتى يتم االنتقال إىل نظام وطني
 15من األوراق التي قدمت يف ذلك املؤمتر :عبد الباسط سيدا" ،موقع املسألة الكردية من
خارطة التفاعالت التي تشهدها سورية راه ًنا وآفاقها املستقبلية" ،موقع إيالف،2005/12/4 ،
شوهد يف  ،2017/12/13يفhttps://goo.gl/XKmU1y :

وإىل جانب عامل قلة املعرفة ،هناك عامل الرغبة الكردية
أمل يف ضامن الحق
العاطفية يف الظهور باملوقف املو ّحد املتامسك؛ ً
الكردي املرشوع.
وقد أسهم اإلعالم الغريب والعريب يف ترسيخ هذه الصورة ،وذلك
بتكوين انطباع زائف مفاده أن الكرد جمي ًعا هم عىل قلب رجل
واحد .وغالبًا ما كان الكردي ،وما زال ،يُختزل يف حزب االتحاد
الدميقراطي الذي أعلن مرشوع اإلدارة الذاتية ،ومن ثم الفدرالية.
ومن هنا ما زلنا نسمع من يطالب بإرشاك الكرد يف مفاوضات جنيف
أو أستانا وغريهام من املحطات الدولية الخاصة باملوضوع السوري،
وذلك من موقع أهمية هذا الحزب العددية وامليدانية ،وعدم جواز
إبقائه خارج إطار املشاورات واملفاوضات.
كام عمل الحزب املعني عىل إلغاء اآلخر املختلف كرديًّا مبختلف
وصول
ً
الوسائل التي راوحت بني اإلعالم والتهديد والقمع واإلبعاد،
إىل االغتيال.

موقع الكرد من الثورة السورية
لبحث موقع الكرد من الثورة السورية وتفاعلهم معها ومدى
مشاركتهم فيها ،ال ب ّد لنا من أن نبحث أولً يف متايز املواقف الكردية،
وتباينها من الثورة السورية إذا صح التعبري .وأن نبحث ثانيًا يف
املتغريات التي طرأت عىل املواقف الكردية يف مختلف مراحل الثورة
وصول إىل يومنا الراهن ،وأن نستشف من خالل ذلك ما ميكن أن
ً
مستقبل.
ً
تكون عليه األمور
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11تمايز المواقف الكردية وتباينها من
الثورة السورية
متجانسا
منذ اليوم األول للثورة السورية ،مل يكن موقف الكرد منها
ً
ومتكامل .وهذا أمر ال يخص الكرد وحدهم ،بل يشمل سائر املكونات
ً
السورية .وميكننا أن منيز يف هذا السياق بني ثالثة مواقف معلنة،
وموقف آخر مرتيث يراقب الوضع ويتفاعل معه ،ولكنه يف انتظار
مزيد من التبلور والوضوح(.((1
.أالموقف المساند للثورة من دون أي تردد

تجسد هذا املوقف يف التظاهرات التي شهدتها مختلف املناطق
الكردية ،سواء يف الجزيرة أو يف كوباين وحتى يف املهاجر الكردية.
ولعلنا جمي ًعا نتذكر تظاهرات عامودا والدرباسية وقامشيل
وديريك ورأس العني وغريها .كانت الرشيحة الشبابية من
املستقلني هي املح ّرك األسايس لتلك التظاهرات واملشاركة فيها.
غري أنها مل تكن الوحيدة ،بل شارك فيها عدد كبري من املستقلني،
فضل عن الناشطني الكرد،
إىل جانب قواعد بعض األحزاب الكرديةً ،
وبعض األحزاب الكردية خارج إطار األحزاب التقليدية .ويشار
هنا بصورة خاصة إىل تيار املستقبل .مل تقترص هذه املشاركة
الكردية يف الثورة السورية عىل التظاهرات وحدها ،بل شملت
العمل السيايس أيضً ا .إذ شارك الكرد يف مختلف مؤمترات املعارضة،
وأسهموا بفاعلية يف تأسيس املجلس الوطني السوري ،وذلك عرب
الكتلة الوطنية الكردية التي ض ّمت مستقلني وممثلني عن الحراك
الشبايب الكردي ،وممثلني عن بعض األحزاب الكردية منها :تيار
املستقبل وآزادي ويكيتي.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

النظام ،ومل تكن ترى يف نفسها قوة بديلة ميكن أن تتشارك مع بقية
األحزاب السورية يف تح ّمل مسؤولية الحكم؛ فقد كانت أحزابًا
مطلبية إذا صح التعبري ،ومل يكن سقفها يتجاوز الدعوة إىل التغيري
الدميقراطي الذي كان يطالب به إعالن دمشق يف بادئ األمر ،ومن
ثم هيئة التنسيق.
ويف املقابل ،كانت بعض األحزاب الكردية تس ّوغ سلبية موقفها
من الثورة وعدم تفاعلها معها بذرائع عدة ،من بينها أن املعارضة
شوفينية ال تق ّدم البديل املقنع ،وال ت ُطمنئ .هذا عىل الرغم من أنها
كانت ال تزال ضمن هياكل املعارضة التقليدية ،والثورة السورية
السلمية كانت يف أفضل مراحلها ،وكان املشاركون يف التظاهرات
الحاشدة التي شهدتها غالبية املدن السورية من مختلف املكونات،
وكان الجميع يؤكدون رضورة أن تكون سورية املستقبل لجميع
أبنائها ،حتى إن جمعة من جمع الثورة ُس ّميت بجمعة آزادي
(الحرية).
ولكن يبدو أن الحسابات الخاصة لهذه األحزاب ،إىل جانب الضغط
األمني عليها ،منعتها من الوقوف إىل جانب الثورة؛ فكان موقفها
ب َني ب َني.

.بالموقف المتردد

يتمثّل يف مواقف األحزاب الكردية التي مل تتمكن من حسم األمر
عىل صعيد تحديد موقفها مام يجري .فهي من جهة كانت ت ُع ّد
معارضة للنظام ،وتنتقد باستمرار سياساته عىل صعيد امللف الكردي.
ولكن معارضتها مل تبلغ يف يوم من األيام مستوى املطالبة بإسقاط
 16للمزيد حول هذا املوضوع ميكن العودة إىل :حازم نهار ولؤي صايف ،املعارضة
السورية (تونس :الــدار املتوسطية للنرش ،)2013 ،ص 111-102؛ عيل بــدران" ،دور
الكرد والثورة السورية" ،موقع املركز الدميقراطي العريب ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/2H7bq7؛ عبد الباسط سيدا" ،موقع الكرد من الثورة السورية
وتفاعلهم معها" ،ورقة قدمت يف اللقاء الحواري األول يف صالون هنانو /مركز حرمون
للدراسات املعارصة ،برلني  14 - 13آب /أغسطس  ،2016شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/HNgeRC؛ حسني جلبي" ،الوضع الكردي عشية الثورة السورية"،
موقع الــســوري الجديد  -مــروع وعــي وتغيري ،شوهد يف  ،2017/11/13يف:
https://goo.gl/B3T1iY؛ حسني جلبي" ،الكرد يف قلب الثورة" ،موقع السوري الجديد،
شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/f19wbo :

ومن الجدير بالذكر أ ّن هذا املوقف من األحزاب املعنية مل يخرج
عن إطار إسرتاتيجية النظام الذي عمل منذ اليوم األول عىل إظهار
الثورة يف مظهر الرصاع بني النظام العلامين حامي األقليات ،والقوى
اإلسالمية األصولية اإلرهابية .ومن أجل ذلك بذل النظام املعني كل
طاقاته من أجل إبعاد العلويني واملسيحيني والكرد والدروز عن
زعم زائفًا مفاده أن ما يجري ما هو سوى
الثورة السورية؛ ليس ّوق ً
تجسيد لنزعة انتقامية من جانب العرب السنة ،املعادين للنظام من
موقع طائفي عقائدي متشدد.
ولهذا كانت الحمالت الرشسة عىل الناشطني الكرد الذين أعلنوا
وقوفهم بكل رصاحة إىل جانب الثورة وشاركوا فيها منذ األيام األوىل.
تع ّرض قسم من هؤالء لالغتيال ،وقسم آخر تع ّرض لتشويه السمعة.
وقد ساهمت جملة من األحزاب الكردية يف ذلك ،وأدت أدوا ًرا
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ما زالت موضع شك وتساؤل عرب متزيق صفوف التنسيقيات واتهامها
ينسق مع حزب االتحاد الدميقراطي،
باإلسالموية .بل إن بعضها كان ّ
(((1
قصصا بهتانية بحق الناشطني .
وير ّوج ً
ويف خضم تصاعد وترية التظاهرات الكردية املؤيدة للثورة ،لجأت
هذه األحزاب إىل تسيري التظاهرات املوازية؛ وذلك من أجل بعرثة
الطاقات وتشتيتها .ومن الواضح أن كل ذلك مل يكن بعي ًدا عن
التفاهامت مع السلطات املحلية يف املناطق الكردية(.((1
.جالموقف المناوئ

واملعني هنا بالدرجة األوىل هو حزب االتحاد الدميقراطي الذي عاد
إىل الساحة الكردية السورية عرب اتفاق أمني مع النظام ،ومبباركة
إيرانية ،ووساطة بعض أطراف االتحاد الوطني الكردستاين.
وقد دخل يف البداية عىل أساس أنه سيعمل مع األحزاب الكردية
األخرى لضامن الحقوق الكردية .واعتمد سياسة تضليلية دمياغوجية،
يف تقديري؛ فادعى أنه ضد النظام يف الوقت الذي كان قد اتفق
معه عىل كل يشء ،يتلقى منه التمويل والسالح والتوجيهات .وعىل
الرغم من إدراك األحزاب الكردية األخرى حقيقة األمر ،أرشكته يف
نسقت معه ،ضمن ًّيا ،يف متزيق صفوف
اجتامعاتها ،ومن ث ّم تكون قد ّ
الناشطني الكرد الذين أيّدوا الثورة ،وغضّ ت الطرف عن عملياته ضد
الناشطني التي وصلت إىل حد االغتيال(.((1

العامل الكردستاين ،واستخدم لغة مواربة يزعم مبوجبها أنه يعارض
النظام ،يف حني أنه عىل أرض الواقع كان ينسق معه يف كل يشء .وكان
من الواضح أنه عىل تواصل مع عدد من األحزاب الكردية ومتفاهم
معها ،خاصة حزب الوحدة يف منطقة عفرين ،الذي انتهج منذ البداية
طريقًا كانت موضع تساؤالت كثرية.
وقد كشفت التطورات الالحقة النقاب عن حقيقة موقف هذا
الحزب ودوره ،عىل الرغم من عدد من مشاريع االتفاقيات بينه وبني
تبي
املجلس الوطني الكردي ،وتقاربه مع االئتالف .ولكن فيام بعدّ ،
أن كل ذلك مل يخرج عن نطاق التكتيك الذي مارسه ضمن إطار
إسرتاتيجية التف ّرد باملناطق الكردية والتحكم فيها.
.دالموقف المراقب المنتظر

ميثّل هذا املوقف اتجاهات الغالبية الصامتة من املجتمع الكردي
التي مل تتعاطف مع النظام قط ،ولكنها يف الوقت ذاته متوجسة من
املستقبل املجهول .تتطلع هذه األغلبية إىل مرشوع وطني سوري،
يضمن حقوق جميع املكونات السورية من دون أي متييز ،ويقطع
مع سياسات االضطهاد والتهميش واإللغاء عىل مختلف املستويات.
ثقل وتأث ًريا ،تجسدت يف
وقد دفعت هذه األغلبية الرضيبة األكرث ً
خروج أكرث من مليون كردي من البالد ،ونسبة مرتفعة ج ًّدا من
الشباب ،يرى بعضهم أنها تصل إىل  90يف املئة ممن تراوح أعامرهم
بني الثامنة عرشة والثالثني ،هذا مع مالحظة أن غالبية املهاجرين هم
من أصحاب اإلمكانيات املادية والكفاءات العلمية.
والخالصة أ ّن أي حديث عن الكرد بوصفهم كتلة متجانسة لها موقف
موحد من الثورة السورية هو حديث ال يتطابق مع الواقع ،بل يوقعنا
يف كثري من اإلشكاليات التي تبدو بالنسبة إىل غري املطّلع عىل الواقع
الكردي عصية عىل الفهم واالستيعاب.

طالب حزب االتحاد الدميقراطي بإبراز الخصوصية الكردية يف
التظاهرات؛ فبدأ بتنظيمها يف غري األوقــات التي ت َوافق عليها
السوريون .كام بدأ برفع األعالم والصور التي تؤكد تبعيته لحزب
 17للمزيد حول هذا املوضوع راجع :فريق باحثني ،مسألة أكراد سورية ،القسم الثالث،
"األكراد يف الثورة السورية".
 18راجع حول هذا املوضوع :حسني جلبي" ،تنظيامت كردية تصادر قضية شعب" ،موقع
السوري الجديد  -مرشوع وعي وتغيري ،شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/a66gD2 :
 19للمزيد حول انتهاكات هذا الحزب يف املناطق الكردية راجع :الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان ،أبرز انتهاكات حزب االتحاد الدميقراطي الكردي وقوات اإلدارة الذاتية الكردية،
شوهد يف  ،2017/11/13يفhttps://goo.gl/KogDi4 :

22المتغيرات التي طرأت على المواقف
الكردية في مختلف مراحل الثورة
ستصبح هذه الصورة أكرث وضو ًحا ،وأكرث قابلية للفهم ،إذا تناولنا
املواقف الكردية عرب مختلف املراحل التي مرت بها الثورة السورية.
وميكننا بصورة مبدئية أن نح ّدد هنا أربع مراحل ،هي:
•الكرد والثورة السورية يف مرحلتها السلمية.

•موقع الكرد من الثورة السورية يف مرحلة العسكرة.

•مرحلة ما بعد انضامم املجلس الوطني الكردي إىل االئتالف
الوطني السوري لقوى املعارضة والثورة السورية.
•مرحلة ما بعد تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات.
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كانت املشاركة الكردية فاعلة والفتة منذ اليوم األول النطالقة الثورة
السورية ،بل يف مرحلتها التمهيدية .وكانت املشاركة جامهريية
وسياسية وإعالمية؛ فقد شهدت مختلف املناطق الكردية تظاهرات
كبرية منارصة للثورة ،وملتزمة بشعاراتها وجداولها الزمنية .كام شارك
الكرد يف تظاهرات الجاليات السورية يف مختلف أنحاء العامل ،وشكّلوا
لجان دعم للثورة مع سائر املك ّونات السورية.

وكان من الواضح أ ّن بعض قوى الثورة غري الكردية كانت تؤ ّجج تلك
الشعارات ،وت ُسهم يف رفع السقف لقطع الطريق أمام مشاركة األحزاب
الكردية يف الثورة السورية ،وذلك بالتناغم مع إسرتاتيجية النظام الذي
بذل جهو ًدا يف هذا امليدان ،منها إعالنه إعادة الجنسية إىل الكرد
"األجانب" ،الذين كانوا قد ُج ّردوا منها مبوجب اإلحصاء االستثنايئ
يف محافظة الحسكة عام  .1962كام تم توجيه الدعوة إىل األحزاب
الكردية لالجتامع ببشار األسد يف دمشق .إال أ ّن الضغط الكبري من
جانب قواعد تلك األحزاب ،ومن الوسط الشعبي والناشطني واملثقفني
الكرد ،حال دون عقد ذلك اللقاء الذي كان سيرتتب عليه الكثري(.((2

ومر ًة أخرى ،ومن ًعا للوقوع يف التعميم الخادع ،أؤكد رضورة التمييز
بني الكرد الذين أعلنوا تضامنهم مع الثورة منذ اليوم األول ،وأولئك
املرتددين أو املناوئني أو الصامتني.

شارك الكرد يف جميع املؤمترات التي عقدها السوريون يف املرحلة
األوىل من الثورة ،يف الداخل ويف الخارج .كانت اآلراء متباينة ومتعارضة
أحيانًا مع األطراف األخرى ،ومتوافقة يف أحيان أخرى .وكان ذلك أم ًرا
طبيع ًّيا ،باعثه حصيلة عقود من االنقطاع ،وعدم معرفة كل طرف
بالطرف اآلخر .ولكن يف املقابل كان هناك من استغل تلك التباينات
ليؤججها .ويف تقديري ،مل يكن ذلك إال ملصلحة النظام.

.أالكرد والثورة السورية في مرحلتها السلمية

وقد كان أول بيان صادر عن جهة كردية اعتبارية هو البيان الذي
أصدره مجلس الكرد السوريني يف السويد ،معل ًنا موقفه الواضح إىل
أي تردد.
جانب الثورة من دون ّ

يف صيف عام  ،2011اجتمع ناشطون كرد شباب يقيمون يف بلدان
أوروبية مختلفة بالربملان السويدي يف ستوكهومل( .((2وقد أُتيح يل
االجتامع بهم آنذاك .ومام ذكرت ُه يف هذا اللقاء أن الثورة يف سورية
بدأت ،ومن الواضح أ ّن مواقف الكرد منها متباينة ،وما نتمناه ونريده
ألّ يؤدي هذا التباين إىل رصاع أو اقتتال كردي – كردي .ما نريده
أن يحرتم كل طرف موقف الطرف اآلخر .وكنت أقصد بذلك حزب
االتحاد الدميقراطي ،الفرع السوري لحزب العامل الكردستاين؛ ألنني،
استنا ًدا إىل الخربة الطويلة مع هذا الحزب ،كنت عىل يقني بأنه لن
يرتدد يف إهدار الدم الكردي ،واإلقدام عىل كل يشء يف سبيل بلوغ
نسق بشأنها مع النظام السوري .وقد كانت
أهدافه التي كان قد ّ
األحزاب الكردية ،آنذاك ،تعاين حالة االنقسام والرت ّهل ،وعدم القدرة
عىل التعامل الفاعل مع استحقاق كهذا .وبكلمة ،كانت عاجزة متا ًما
عن اتخاذ املوقف املطلوب يف الوقت املناسب.
رسا ،هنا ،أن النظام كان يؤثر يف تحديد مواقف عدد من هذه
وليس ًّ
األحزاب وتوجيهها .وقد بينت التطورات الالحقة هذا األمر بوضوح،
خاصة بالنسبة إىل أولئك الذين كانوا منتشني بالشعارات القومية
العاطفية غري املستندة إىل أي أسس واقعية.
استسلم كثري من الكرد لعقلية سحرية أوهمتهم بأن دورة الحظ
جــاءت لتكون يف مصلحتهم ،وأن كل رغباتهم ستتحقق بغض
النظر عن اإلمكانيات الذاتية والظروف والحسابات اإلقليمية
والدولية وتفاعالتها.
 20حول هذا املؤمتر ،انظر" :مؤمتر شباب الكرد السوريني يف الخارج يواصل أعامله" ،موقع
سكايز ،2011/9/5 ،شوهد يف  ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/UrM95c :

ومع بداية املشاورات الجادة لتشكيل املجلس الوطني السوري،
كانت القضية الكردية مطروحة بصورة مستمرة .وكان التوجه العام
هو رضورة اإلقرار بالهوية القومية الكردية يف سورية ،واالعرتاف
بالحقوق القومية الدميقراطية املرشوعة للشعب الكردي يف سورية
ضمن إطار وحدة الوطن ،مع املطالبة بإلغاء جميع املشاريع
التمييزية ومعالجة آثارها .وردت هذه التأكيدات والتصورات يف
مختلف البيانات التي صدرت سواء عن مجموعة املستقلني التي
اجتمعت وناقشت موضوع تشكيل املجلس الوطني ،أو الحقًا عن
املجلس الوطني السوري نفسه .وبنا ًء عىل ذلك ،جرى االتصال بكل
األحزاب الكردية السورية؛ لدعوتها إىل املشاركة يف املناقشات التي
متحورت حول تأسيس املجلس واملشاركة فيها .غري أنها ،ألسبابها
الخاصة ،مل تتجاوب مع تلك الدعوات.
ومن ثم ،كان االتصال بقياديني يف تلك األحزاب ،متكنوا من الحصول
عىل موافقات خجولة من قياداتهم وانضموا إىل املجلس ،من دون
أن تتبنى أحزابهم رسميًا برنامج املجلس ،أو تلتزم الدفاع عنه ،بل
هناك من هاجم املجلس وخ ّون أعضاءه الكرد ،رغم وجود من ميثّل
حزبه يف املجلس.
أ ّما ممثلو التنسيقيات الشبابية وتيار املستقبل بقيادة الشهيد مشعل
متو ،وبعض الشخصيات املستقلة املعروفة ،فقد شاركوا يف املجلس
 21ملعرفة آراء املثقفني والناشطني الكرد حول هذا اللقاء ،ميكن العودة إىل استطالع عنوانه:
"آراء يف قرار األحزاب الكردية قبول دعوة اللقاء والحوار مع الرئيس السوري بشار األسد" ،موقع
صوت الكرد ،2011/6/4 ،شوهد يف  ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/F5LYad :
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من دون أي تردد ،وأصبحوا جز ًءا أساس ًّيا فيه ضمن إطار الكتلة
الوطنية الكردية ،التي أسهمت بصورة كبرية يف صياغة الفقرة الخاصة
مبوقف املجلس الوطني السوري من القضية الكردية ،وذلك يف املؤمتر
األول للمجلس يف تونس.
ومع ذلك استمرت االتصاالت باملجلس الوطني الكردي الذي تأسس
يف  26ترشين األول /أكتوبر  .2011وقد أسهمت رئاسة إقليم
كردستان العراق يف ترتيب تلك االتصاالت وتشجيع االستمرار فيها.
وشارك رئيس املجلس الوطني الكردي ضمن وفد مشرتك مع رئيس
املجلس الوطني السوري يف املؤمتر األول ألصدقاء الشعب السوري
الذي انعقد يف تونس يف  24شباط /فرباير  .2012كام شارك املجلس
الوطني الكردي يف االجتامع التشاوري للمعارضة السورية الذي
انعقد يف إسطنبول يف  27آذار /مارس  ،2012وانسحب محت ًّجا عىل
إبعاده عن املشاورات واملشاركة يف صياغة مسودة العهد الوطني.
والحقيقة أ ّن مواقف بعض اإلخوة ،من أعضاء املكتب التنفيذي يف
املجلس الوطني السوري من مسألة تثبيت الفقرة الخاصة بالقضية
الكردية التي كان قد تم التوافق عليها يف مؤمتر تونس ،ضمن نص
مرشوع وثيقة العهد ،قد أربكت األجواء كث ًريا ،وأعطت ذريعة لبعض
أصل انضامم
القوى ضمن املجلس الوطني الكردي التي مل تكن تريد ً
املجلس الكردي إىل املجلس السوري ،ومتكنت من استغالل املوضوع،
ودفعت باملوقف نحو التفجري واالنسحاب.
وقد حاول املجلس الوطني السوري ،فيام بعد ،تاليف هذه النقطة،
من خالل إدراج "وثيقة تونس" يف كلمة رئيس املجلس الوطني
السوري أمام مؤمتر أصدقاء الشعب السوري الثاين ،يف إسطنبول يف
 1نيسان /أبريل  ،2012وعرب إصدار الوثيقة الوطنية حول القضية
الكردية يف إسطنبول يف  4نيسان /أبريل .2012
.بموقع الكرد من الثورة السورية في مرحلة
العسكرة

مل يكن العمل املسلح عىل جدول أعامل األحزاب الكردية السورية يف
يوم من األيام .ومع انطالق الثورة السورية سلميًّا شارك الكرد فيها
بكثافة ،ويف مختلف املناطق كام أسلفت .ولكن الجميع كان يدرك
أن األمور لن تستمر هكذا ،وأن النظام سيسعى لسحب الثورة إىل
ساحة قوته .وك ّنا ندرك أن النظام سيلجأ إىل إسرتاتيجية الربط بني
الثورة واإلرهاب.
منذ صيف عام  ،2011متكّن النظام السوري من إدخال عنارص من
حزب العامل الكردستاين تحت اسم "حزب االتحاد الدميقراطي" إىل
املناطق الكردية .وبدأ يف إسناد بعض املهامت إليها؛ األمر الذي فهم

81
منه الجميع أن النظام حريص مبوجب إسرتاتيجيته عىل إبعاد الكرد
عن الثورة وبأي مثن .وقد تم تنفيذ عدد من االغتياالت يف هذه
الظروف ،سواء يف قامشيل أو الحسكة أو رأس العني /رسي كانيي،
وغريها .ولعل أبرز تلك االغتياالت اغتيال مشعل متو ،رئيس حزب
تيار املستقبل الكردي يف قامشيل يف ترشين األول /أكتوبر 2011؛
واغتيال السيايس نرص الدين برهك ،عضو املكتب السيايس للحزب
الدميقراطي الكردي يف شباط /فرباير 2012؛ وتغييب جميل أبو
عادل ،رئيس الهيئة التنفيذية التحاد القوى الدميقراطية الكردية يف
قامشيل يف متوز /يوليو  ،2012وغريهم من الناشطني الكرد ،خاصة
الذين كانت لديهم خطط لإلعداد العسكري ،وذلك تحس ًبا ملا قد يأيت.
وضمن هذا املنحى أيضً ا تم تغييب عدد من الضباط الكرد املنشقني
مجهول حتى اآلن .وتشري الدالئل جميعها إىل
ً
الذين ال يزال مصريهم
(((2
أنهم وقعوا يف أيدي النظام مبساعدة من الكرد املقربني منه .
من جهة أخرى ،شارك الكرد يف مختلف فصائل الجيش الحر ،ال سيام
يف منطقة حلب وريفها وجبل األكراد يف منطقة الساحل وغوطة
دمشق وغريها من املناطق ،وكانت لهم إسهامات بارزة.

غري أن هيمنة الطابع املتشدد عىل كثري من تلك الفصائل ،إىل جانب
تصاعد حدة التشنج بني الكرد والعرب ،وبصورة خاصة بعد معارك
رأس العني وكوباين وريف حلب ،وهي يف معظمها كانت بتدبري من
النظام وأتباعه وبجهود بعض الفصائل املتشددة ،وحتى من طرف
بعض الفصائل املحسوبة عىل الجيش الحر ،أديا إىل تراجع اإلسهام
الكردي يف العمل العسكري ،بل لقد أسهمت املامرسات الخاطئة
من طرف بعض فصائل املعارضة يف زيادة وترية مخاوف الرشيحة
الصامتة من الكرد؛ األمر الذي استفاد منه حزب االتحاد الدميقراطي،
ومتكّن بفعل آلته اإلعالمية من تضليل أوساط واسعة بني الكرد ،عرب
ترويعها بالطابع اإلسالمي املتشدد الذي بات يهيمن عىل الفصائل
العسكرية املعارضة .وما ساعد عىل ترسيخ هذه الصورة هو تر ّدد
 22للمزيد حول انتهاكات هذا الحزب يف املناطق الكردية ،راجع :الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان ،أبرز انتهاكات حزب االتحاد الدميقراطي الكردي.
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املجلس الوطني الكردي يف تحديد موقفه من الثورة ،وعدم انضاممه
إىل املجلس الوطني السوري ،ومن ثم االئتالف ،إال يف الفرتة األخرية،
وبعد إخفاق جهود بعض أحزابه يف مجال العمل امليداين.
ومع الوقت ،سلّم النظام اإلدارة العلنية للمناطق الكردية مبوجب
اتفاقيات إىل حزب االتحاد الدميقراطي ،مع بقاء األجهزة األمنية
والقوات العسكرية التابعة للنظام بكامل قواها يف املناطق املعنية،
حيث متارس أعاملها بصورة اعتيادية حتى هذا اليوم .وكان ذلك
بهدف تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة ،منها الحد من تنامي
الدور الكردي يف الثورة السورية ،وقطع الطريق أمام الجهود الكردية
السلمية التي تنارص الثورة.
يف حزيران /يونيو  ،2013قتلت امليليشيات التابعة لحزب االتحاد
الدميقراطي عدة أشخاص ،فيام ُعــرف بـ "مجزرة عــامــودا"(،((2
التي كانت بداية الهيمنة الكاملة للحزب املذكور عىل كامل
املناطق الكردية.
ومع سيطرة الحزب عىل الساحة الكردية ،بدأ مامرسة سلطاته
القمعية ،والتحكّم يف مختلف أوجه النشاط املعييش ،وفرض التجنيد
اإلجباري عىل الشباب؛ ما أدى إىل هجرة شبه جامعية من املناطق
املعنية ،وما زالت املأساة مستمرة حتى يومنا هذا(.((2
وبات التنسيق بني الحزب والنظام أوضح من أي يوم مىض .هذا مع
أ ّن الحزب يحصل ،يف الوقت نفسه ،عىل دعم من الواليات املتحدة
األمريكية ،وذلك مقابل مشاركة قواته يف معركة داعش ضد الرقة.
وال تزال العمليات القمعية التي ميارسها حزب االتحاد الدميقراطي
يف حق كوادر األحزاب األخرى والناشطني الكرد مستمرة ،وهي
تراوح بني االعتقال واإلبعاد والتهديد وإغالق املكاتب ،وغري ذلك من
األعامل التي تستهدف إسكات الرأي الكردي اآلخر املخالف.
وفيام بعد بدأ املجلس الوطني الكردي ينظم صفوفه بصورة أفضل،
ويقوم بنشاطات جامهريية سواء يف الداخل أو يف الخارج ،تستهدف
التنديد مبامرسات حزب االتحاد الدميقراطي ،وتكشف النقاب عن
تنسيق الحزب مع النظام .ولكن األمور ما زالت متداخلة ،وهناك
دامئًا خشية حقيقية من الرصاع الداخيل الكردي  -الكردي.
ويف هذا السياق يربز موضوع قوات البيشمركة الكردية السورية التي
تدربت يف كردستان العراق ،فهناك مطالبات كثرية برضورة إدخالها
 23عــي جــازو" ،من وقائع مذبحة عامودا" ،موقع النهار ،2013/7/27 ،شوهد يف
 ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/iq9nRY :
 24محمد حيس" ،التجنيد اإلجباري يف املناطق الكردية يجرب الشباب عىل الهجرة" ،العريب
الجديد ،2016/9/14 ،شوهد يف  ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/UAMz6s :

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

املناطق الكردية ،ولكن حزب االتحاد الدميقراطي ،بالتفاهم مع
النظام ،يرفض ذلك ويه ّدد بأسوأ العواقب .ويبدو أن املسؤولني عن
هذا امللف يف اإلقليم ينتظرون من جانبهم تفاهامت إقليمية ودولية؛
حتى تتمكن هذه القوات من الدخول ،وكل ذلك مرتبط بالتطورات
املتسارعة التي تشهدها الساحة السورية العامة ،والساحة الكردية
السورية عىل وجه التخصيص.
.جمرحلة ما بعد انضمام المجلس الوطني
الكردي إلى االئتالف الوطني السوري لقوى
المعارضة والثورة السورية

متثّل الجهود واالتصاالت التي أ ّدت إىل انضامم املجلس الوطني الكردي
إىل االئتالف استمرا ًرا للجهود التي بُذلت يف مرحلة املفاوضات مع
املجلس املذكور أيام املجلس الوطني السوري .وحتى الوثيقة التي تم
التوافق عليها بني املجلس الكردي واالئتالف حول القضية الكردية،
مبنية يف القسم األكرب منها عىل وثيقة املجلس الوطني السوري
حول القضية ذاتها .وهي يف األساس حصيلة الحوارات التي متت بني
املجلس الوطني السوري واملجلس الوطني الكردي .ولكن املهم أن
انضامم املجلس الكردي إىل االئتالف قد مثّل نقطة تح ّول؛ فاملجلس
املذكور يضم أحزابًا كردية تعود جذورها إىل مرحلة خمسينيات
القرن املايض .وهي أحزاب معروفة بربامجها التي تطالب بحل
القضية الكردية يف سورية ضمن إطار وحدة الوطن والشعب ،وعىل
قاعدة اإلقرار بالوجود والحقوق ،ورفع الظلم ،وتعويض املترضرين.
حاول حزب االتحاد الدميقراطي ،بأسلوبه التعبوي ،عرقلة انضامم
املجلس الكردي إىل االئتالف ،فقد أجرى االتصاالت أكرث من مرة مع
االئتالف ،وأبدى استعداده لالنضامم إليه ،وكان ذلك بالتزامن مع
حواراته مع الحكومة الرتكية .كام عمل من خالل بعض األحزاب
الكردية السورية التي كانت ضمن املجلس الكردي ،عىل عرقلة
الحوار بني األخري واملجلس الوطني السوري ،ومن ثم االئتالف.
وللضغط عىل املجلس ،وعرقلة املساعي الرامية إىل إمتام عملية
انضاممه إىل االئتالف ،كان الحزب يطلق الشعارات ويعلن املبادرات؛
لعرقلة أي جهد يهدف إىل التوفيق بني الحركة الكردية السورية
السياسية ومؤسسات املعارضة السورية ،األمر الذي كان يتناغم بكل
وضوح مع إسرتاتيجية النظام.
كانت النقطة الخالفية األساسية التي عرقلت انضامم املجلس الوطني
الكردي إىل االئتالف هي مطالبة املجلس بالنظام الفدرايل /االتحادي
لسورية الجديدة ،يف حني أن االئتالف مل يتجاوز مفهوم الالمركزية
اإلدارية التي تقوم عىل أساس توسيع صالحيات الحكم املحيل.
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الكرد والثورة السورية

ويف نهاية املطاف تم التوافق عىل حل وسط متثّل يف احتفاظ املجلس
الوطني الكردي برأيه حول االئتالف ،واملوافقة يف الوقت نفسه عىل
الوثيقة التي وافق عليها االئتالف.
كان وجود املجلس الكردي ضمن االئتالف رضوريًّا؛ فقد قطع الطريق
أمام مرشوع النظام القايض بإبعاد الكرد نهائ ًّيا عن الثورة السورية .كام
أنهى مرشوع حزب االتحاد الدميقراطي ،وهو يف األساس مرشوع حزب
العامل الكردستاين ،الذي كان يتمثّل يف احتكار الورقة الكردية السورية
واستخدامها ضمن حساباته اإلقليمية ،ومبوجب توافقاته مع النظام.
ولعل هذا ما يفرس إقدام حزب االتحاد الدميقراطي عىل خطوة اإلعالن
عن مرشوع اإلدارة الذاتية ،وذلك بالتزامن مع انضامم املجلس الوطني
الكردي إىل االئتالف الوطني السوري؛ وذلك إلرباك األول(.((2

وعىل الرغم من بروز جملة من اإلشكاليات بني املجلس واالئتالف
بفعل بعض الترصيحات هنا وهناك ،فإن املعالجة كانت تتم ضمن
األطر السياسية؛ األمر الذي ع ّزز التفاعل والتفاهم بصورة أفضل من
متفهم خصوصية الوضع
السابق .كام أن االئتالف من جهته كان
ً
الكردي ،لذلك مل يتخذ رسم ًّيا املوقف السلبي املناهض التفاقية
مثل ،رغم
دهوك بني املجلس الكردي وحزب االتحاد الدميقراطي ً
ارتفاع بعض األصوات الفردية املطالبة برضورة تحديد املوقف.
ومع مشاركة املجلس يف مفاوضات جنيف بوفد رسمي ضمن وفد
االئتالف ،أكدت الحركة السياسية الكردية اصطفافها بصورة واضحة
إىل جانب املعارضة ،ومشاركتها يف موقفها من النظام.
.دمرحلة ما بعد تشكيل الهيئة العليا
للمفاوضات

شارك ممثلو الكرد عرب املجلس الوطني الكردي وهيئة التنسيق
واملستقلني يف مؤمتر الرياض للمعارضة السورية (كانون األول/
 25خورشيد ديل" ،اإلدارة الذاتية الكردية بني االنفصال واالستحقاق" ،الجزيرة نت ،شوهد
يف  ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/qjcPdL :

ديسمرب  .)2015وتم إبعاد حزب االتحاد الدميقراطي الذي سعى بكل
طاقته للحضور ،ولكن املعارضة اعرتضت عىل ذلك ،وطالبت برضورة
أن يقطع الحزب عالقاته بالنظام قبل املشاركة يف املؤمتر؛ األمر الذي
مل يفعله .ولكنه شكّل يف املقابل "قوات سورية الدميقراطية" التي
تعتمد بصورة أساسية عىل "وحدات حامية الشعب" التابعة للحزب،
وعدد من الفصائل األخرى التي ما زالت عىل عالقة بالنظام .وقد
استفادت هذه القوات من الدعم الدويل ،األمرييك تحدي ًدا ،يف إطار
صفقة تبادل املصالح .ولكن من دون أن يتحول ذلك إىل مكسب
سيايس للحزب عرب عالقاته بالتحالف الدويل ضمن إطار العالقات
العسكرية األخرية ،كام أعلن مرشوع الفدرالية من جانب واحد(.((2
ويف املقابل ،بات املجلس الوطني الكردي يتصدر واجهة العمل
السيايس الكردي ،وهو اآلن مشارك يف الهيئة العليا للمفاوضات،
وضمن الوفد التفاويض .كام أنه رفع من وترية نشاطه فيام بعد ،سواء
يف الداخل أو يف الخارج .وأجرى نشاطات دبلوماسية الفتة؛ ما ح ّرك
الحاضنة الشعبية الكردية الواسعة يف الداخل ،التي ترفض سياسات
حزب االتحاد الدميقراطي وتوجهاته ومامرساته ،وهي تدرك أن هذا
الحزب بسياسته الحالية مرتبط بالنظام .وبزوال النظام سيصبح هذا
الحزب أمام خيارين :إما أن يقطع مع سياسته الراهنة ويتح ّول إىل
حزب كردي سوري سيايس ،ملتزم بتطلعات الكرد السوريني ضمن
إطار سورية ،وإما أن يغادر الساحة السورية باعتبار أن مرشوعه
اإلقليمي ال يخص الكرد السوريني والسوريني عمو ًما.

خاتمة
الكرد بصفة عامة من أكرث املكونات السورية مصلحة يف نظام مدين
دميقراطي تعددي ،يحرتم حقوق جميع املك ّونات املجتمعية السورية
وخصوصياتها .وقد عملوا يف هذا االتجاه عرب أحزابهم ومنظامتهم
املدنية عىل مدى عقود .ولهذا السبب ،أدرك النظام أهمية دورهم
وتفاعلهم مع الثورة ،فعمل عىل إبعادهم بكل الوسائل عنها؛ األمر
الذي أفىض إىل تعددية املواقف الكردية من الثورة.
وما نراه اليوم يف الساحة الكردية السورية يتمثّل يف فرز واضح بني
موقفني سياسيني رئيسني :موقف ميثّله املجلس الوطني الكردي الذي
يعمل ضمن مؤسسات املعارضة السورية ،وقد توافق معها عىل
األهداف والتوجهات األساسية ،مع وجود تباينات حول املوقف من
مستقبل.
ً
بعض املسائل الخاصة بآفاق حل القضية الكردية يف سورية
 26سهام أشطو" ،نظام فيدرايل يف سوريا :هل حان وقت الدولة الكردية؟" ،موقع دويتشه
فيله ،2016/3/18 ،شوهد يف  ،2017/11/16يفhttps://goo.gl/RkSrx1 :
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وهي مسائل تصبح أكرث قدرة عىل املعالجة عرب التواصل والعمل
املشرتك يف إطار املرشوع الوطني السوري.
أما املوقف اآلخر ،فهو الذي ميثله حزب االتحاد الدميقراطي واألحزاب
الدائرة يف فلكه .فهذا االتجاه له مرشوعه اإلقليمي الذي ال يتقاطع
مع املرشوع الوطني السوري ،وال مع املرشوع الكردي السوري الذي
هو يف نهاية املطاف جزء أسايس من املرشوع الوطني السوري.
والتحسب لكثري من الخالفات التي قد
ولتجاوز كثري من العقبات،
ّ
مستقبل ،ال ب ّد من التوافق عىل ثالثة أمور ،وهي:
ً
تربز
يجسدها دستور يحرتم
•إزالــة الهواجس بعقود مكتوبة،
ّ
الخصوصيات والحقوق ،ويُطمنئ الكرد وسائر املك ّونات
املجتمعية السورية.
•تعزيز الثقة باملامرسات واإلجراءات الواقعية ،والتوافق عىل
اإلجراءات التي من شأنها ترجمة مواد الدستور عىل أرض الواقع.

•االتفاق عىل آلية لحل الخالفات والتباينات ،تكون مرجعيتها
محكمة دستورية مختصة بتفسري نصوص الدستور ،والنظر
يف القوانني والقرارات واإلج ـراءات التنفيذية من جهة مدى
انسجامها مع الدستور ،وعدم تعارضها مع مواده.
وقبل أن نصل إىل هذه املرحلة ميكن تشكيل هيئة أو لجنة مشرتكة
البت يف الخالفات ،والعمل
بالتوافق مع مؤسسات املعارضة مهمتها ّ
عىل معالجتها يف الوقت املناسب.
ولعل من نافل القول أن نؤكد مجد ًدا أهمية التواصل املستمر بني
النخب السورية كافة ،والنخب العربية والكردية عىل وجه التحديد؛
مبا يُسهم يف بلورة الرؤية والقطع مع األحكام املسبقة النمطية،
أساسا إلرساء جذور فكر وطني
ويؤسس تفاهامت حقيقية تكون ً
سوري جديد.

مفون  /يناثلا نيرشتيرشت
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قدرة الدولة وتأثيرها في الرأي العام
State Capacity and its Impact on Public Opinion

ً
 فالتوافق بين الباحثيــن حيال ما تعنيه.غامضا
مفهومــا
يعــد مفهــوم قدرة الدولة أو ســعتها
ً
 من المهم بالنســبة إلينــا تحديد هذا، ومــع ذلك.قــدرة الدولــة وكيفية قياســها شــبه معدوم
 وتأثيرها في عدد من الديناميات السياســية، نظ ًرا إلى أهمية قدرة الدولة،المفهوم وقياســه
 الستطالعات رأي عالية الجودة في، في السنوات األخيرة، ومع االنتشار النسبي.واالجتماعية
ً ، أصبحت لدينا فرصة غير مســبوقة لدراســة قدرة الدولة في ســياق جديد،العالم العربي
وفقا
 ســأقوم فــي هــذه الورقــة. إضافــة إلــى المعاييــر الماديــة المعتــادة،لتصــورات المواطنيــن
بتوظيــف بيانــات المؤشــر العربــي للــرأي العــام لدراســة الطــرق المختلفــة التــي يمكــن من
عديدا مــن الظواهــر السياســية ال يمكن
 وســأقدم أدلــة تبيــن أن،خاللهــا قيــاس قــدرة الدولــة
ً
.فهمها إال إذا أدرجنا تصور المواطن لقدرة الدولة
. القياسات الكمية، قدرة الدولة، الرأي العام:كلمات مفتاحية
The literature on state capacity is often at odds with what constitutes state capacity,
how to operationalize it, and how to measure it. Nevertheless, it is important for us
to attempt this endeavor given the importance of state capacity, and its effect on a
number of political and social dynamics. With the proliferation of quality surveys
in the Arab world in recent years, we also have an unprecedented opportunity
to examine state capacity in a new light, according to citizen perceptions in
addition to material measures. Thus, in this paper I will examine variations of
state capacity measurements using the Arab Opinion Index data. I will provide
evidence to show that many political phenomena can only be understood if the
conditions surrounding state capacity are accounted for.
Keywords: Public Opinion; State Capacity; Quantitative Measurement
*

Researcher, the Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
يحسن استهالل الورقة مبراجعة األدبيات املتعلقة بطرق قياس قدرة
الدولة؛ الستخالص بعض الجوانب األه ّم يف هذه القياسات ،خاصة
فيام يتعلق باستخدامها يف الدول العربية ،ومن ثم أقدم بعض
النتائج األولية لهذا البحث ،كام سأحدد آفاق البحوث املستقبلية
يف هذا الشأن.

األدبيات
ناقش الباحثون العنارص التي ميكن إدراجها ضمن تعريف قدرة
الدول .لكن اإلشكال أن عدي ًدا من تلك الدراسات اسرتشدت بحاالت
مع ّينة أو مناطق جغرافية محدودة؛ ما صعب مهمة تطبيق هذه
التعريفات خارج نطاقها الضيق .وسأقوم مبراجعة هذه التعريفات
املختلفة فيام يأيت.
عرف جويل مغدال يف كتابه املرجعي مجتمعات قوية ودول
ضعيفة ،الدولة القوية بأنها الدولة التي تتمكن من احتكار
استخدام العنف يف جميع حدودها الجغرافية((( .ويعرف الكاتب
نفسه "القدرة" بأنها القدرة عىل تقديم الخدمات األساسية
للسكان ،ومركزية الدولة يف إسرتاتيجيات الحياة اليومية لهم(((.
وأدرجت البحوث الالحقة هذه الرؤى واألفكار يف محاولة لتفكيك
مصطلح قدرة الدولة وكيفية تطبيقه عىل جوانب معينة .فعىل
سبيل املثال ،يقسم سويفر قدرة الدولة يف أمريكا الالتينية إىل
ثالثة مكونات :القدرة القرسية  ،coercive capacityوالقدرة يف
النواحي املتعلقة بالبنية التحتية ،infrastructural capacity
والقدرة االستخراجية .((( extractive capacityوتتامىش املقدرة
القرسية مع تعريف مغدال بشأن احتكار السلطة استخدام
العنف .أما القدرة يف النواحي املتعلقة بالبنية التحتية فتعني
قدرة الدولة عىل تنفيذ القرارات السياسية لوجست ًيا .وأخ ًريا ،تعني
القدرة االستخراجية القدر َة عىل فرض الرضائب عىل السكان عىل
نحو فعال داخل حدود الدولة.

قياس قدرة الدول
يستطيع الباحثون قياس قدرة الدولة بنا ًء عىل املفاهيم التي ناقشتها
سابقًا ،وتطبيقها عىل عدد من املناطق الجغرافية؛ ألن لكل منطقة
1 Joel Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and
State Capabilities in the Third World (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 1988), pp. 27 - 30.
2 Ibid.
"3 H. Soifer, "Measuring State Capacity in Contemporary Latin America,
Revista de Ciencia Política, vol. 32, no. 3 (2012), pp. 585‐598.
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فضل عن مساراتها
قضاياها الخاصة فيام يتعلق مبقدرة الدولةً ،
التاريخية املختلفة .وهكذا ،يركز كل تقييم جغرايف عىل جانب معني
من قدرات الدولة .ويركز معظم بحوث قدرات الدولة عىل الجوانب
املادية لقدرة الدولة ،مثل القدرة العسكرية وجودة املؤسسات.
وتبني البحوث املتعلقة بتوظيف قدرة الدولة أن القياسات "األكرث
تربي ًرا من الناحية النظرية واإلمربيقية" لقدرة الدولة هي تلك
املبنية عىل استبيانات تشمل الجودة البريوقراطية واملقدرة عىل
فرض الرضائب(((.
كام تم تقييم الرأي العام نحو قدرات الدولة عىل نطاق واسع؛
فاملسوح االستبيانية التي تشمل جودة املؤسسات البريوقراطية
للدولة تم تقييم جدواها من الناحية اإلمربيقية والنظرية،
إضافة إىل ذلك ،وجد الباحثون أيضً ا طرقًا لتقييم جوانب أخرى
لقدرات الدولة باستخدام استطالعات الرأي العام .فعىل سبيل
املثال ،استخدم الباحثون العاملون يف برنامج "بارومرت األمريكتني"
 Americas Barometerاملكونات الثالثة عينها لقدرات الدولة
التي استخدمها سوفر((( .واستخدموا ثالثة أسئلة لتقييم كل مكون
من مكونات قدرات الدولة .ولتقييم قدرات الدولة القرسية،
سؤال استبيانيًا يتعلق بالجرمية .ولتقييم
بوجه خاص ،استخدموا ً
سؤال
قدرة الدولة يف النواحي املتعلقة بالبنية التحتية ،استخدموا ً
يتعلق مبا إذا كان املستجيب له بطاقة هوية رسمية (كدليل
عىل قوة الدولة) .كام استخدموا ،لتقييم القدرة االستخراجية
سؤال استقصائ ًيا عن عدد املرات التي يدفع فيها الناس
للدولةً ،
رضيبة املبيعات.
وركز تقييم آخر لربنامج بارومرت األمريكتني عىل التصورات املحلية
مقابل التصورات الوطنية لقدرة الدولة((( .وقد اعتُ ِب كالهام من
مظاهر قدرة الدولة عىل ضامن سالمة املواطنني وسيادة القانون.
وقد قام الباحثون بتقييم كل من املستوى الوطني واملحيل عىل
التعرض للجرمية شخص ًيا،
حدة ،من أجل أن يحللوا إىل أي مدى ميكن
َ
والخوف منها ،أن يؤثرا يف التقييم الشخيص لألداء األمني املحيل
للحكومة .وللتحقق من قدرة الدولة عىل املستوى املحيل ،طرحوا
أسئلة للمستج َوبني عن رضاهم عن الرشطة ،وكذلك تصوراتهم عن
4 Cullen Hendrix, "Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical
Implications for the Study of Civil Conflict," Journal of Peace Research, vol.
47, no. 3 (May 2010), pp. 273 - 285.
5 Juan Pablo Luna & Sergio Toro Maureira, "State Capacity and
Democratic Governance in Latin America: A Survey Data‐Based Approach
to Measurement and Assessment," Americas Barometer Insights, Number
102, Nashville, TN: Latin American Public Opinion Project, 2014.
6 Elizabeth Zechmeister, "The Political Culture of Democracy in the
Americas, 2014: Democratic Governance across 10 Years of the Americas
Barometer," Americas Barometer Report, Nashville, TN: Latin American
Public Opinion Project, December 2014.
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رسعة استجابة الرشطة .وعىل الصعيد الوطني ،طرحوا أسئلة تتعلق
بالثقة بالنظام القضايئ ،وما إذا كان املستجوبون يرون أن للنظام أث ًرا
إيجابيًا يف األمن.
يف املناطق التي تكون فيها هذه الخصائص مفقودة ،أو حيث تكون
البيانات غري كافية أو غري متوافرة ،يستخدم الباحثون تعريفات
أضيق لحدود قدرة الدولة؛ فعىل سبيل املثال ،اعتمد الباحثون فقط
عىل االمتثال للرضائب كمؤرش عىل قدرة الدولة((( .وهناك قياسات
مثل،
أخرى لقدرة الدولة ،ولكنها ليست ذات صلة بالسياق األفريقي ً
حيث يصعب تطبيقها يف عديد من هذه الدول الضعيفة .وعىل
املنوال نفسه يف سياق العامل العريب ،نجد أن بعض املؤرشات غري
قابلة للتطبيق أو غري ذات جدوى عىل نحو محدود ،مثل القدرة
االستخراجية التي ليست ذات أهمية يف عديد من الدول العربية،
بالنظر إىل أن جز ًءا منها ال يعتمد عىل الرضائب عىل اإلطالق (الدول
النفطية بالتحديد) .وعىل هذا النحو ،ينبغي أن تراعي مؤرشات قدرة
الدولة سياقات كل منطقة جغرافية.

 .5امتداد سلطة الدولة إىل جميع مناطق بلد الدراسة وأقاليمه،
واستطاعتها أن تفرض القانون وتطبقه يف جميع أرجاء البلد.
وقد قمنا بدمج هذه األسئلة يف مؤرش واحد ،واختربنا معامل الثبات
الكيل لهذا املؤرش باستخدام مقياس ألفا كرونباخ .ويع ّد أي معامل
ثبات أعىل من  0.6مقبولً إىل حد ما ،وبالنسبة إىل مجموعة األسئلة
التي تحدثنا عنها فقد وصل معامل الثبات إىل .0.66
وفيام ييل املعدل املتوسط  averageملؤرش قدرة الدولة القرسية يف
كل بلد:
اﻟﺸﻜﻞ )(1
درﺟﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﻘﴪﻳﺔ

3.0
2.5
2.0
1.5
1.0

وإذا أردنا قياس قدرة الدولة يف العامل العريب تحدي ًدا ،فإن الرتكيز
عىل القدرة القرسية والقدرة يف النواحي املتعلقة بالبنية التحتية
سيعطي نتائج أكرث فائد ًة من الرتكيز عىل القدرة االستخراجية يف
معظم الحاالت .يحتوي املؤرش العريب عىل عدد من األسئلة التي
تقيس جوانب معينة لقدرة الدولة القرسية .وميكننا من خالل الجمع
بني هذه األسئلة ،إنشاء "مؤرش للقدرة القرسية" يتم استخدامه يف
إجراء عديد من التحليالت اإلحصائية.
وعىل وجه التحديد ،قمنا بتجميع خمسة أسئلة تتعلق بالقدرة
القرسية للدولة وهي:
 .1مستوى األمــان يف مكان سكنك الحايل (الحي ،منطقة
سكنك ،القرية).
 .2مستوى األمان يف (بلد الدراسة).
 .3مـا مـدى ثقتـك باألمن العام (الرشطة).
 .4محاربة الجرمية.
7 Josiah Marineau, "Aiding Dependency: A Cross-National Analysis of
Foreign Aid and Tax Compliance," PhD Diss., University of Texas at Austin,
2016, pp. 48 - 94.
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0.5

يبني هذا الرسم البياين تصورات انعدام قدرة الدولة لدى املستج َوبني،
وتحدي ًدا فيام يتعلق بالقدرة القرسية للدولة .ومن املتوقع أن يكون
لدى املستجوبني يف دول مثل اململكة العربية السعودية والكويت
تصو ًرا أفضل لقدرة الدولة القرسية ،يف حني أن هذا التصور حيال
قدرة الدولة سينخفض يف دول مثل لبنان والعراق.
وميكن إجراء العملية ذاتها فيام يتعلق مبفهوم قدرة الدولة بالنسبة
إىل نواحي البنية التحتية .ويف هذه الحالة ،تم استخدام األسئلة
التالية إلنشاء مؤرش لقدرة الدولة يف نواحي البنية التحتية:
يف هذه األيام كيف تق ّيم األداء الحكومي؟
 .1تحسني الخدمات الصح ّية الحكوم ّية.
 .2توفري املياه.
 .3توفري خدمات الرصف الصحي.
 .4تحسني مستوى التعليم املدريس الحكومي.
 .5تأمني تغطية الكهرباء لجميع املناطق.
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ويصل معامل الثبات الكيل لهذا املؤرش باستخدام مقياس ألفا
كرونباخ إىل  ،0.74وهذا يعني أن املؤرش يتمتع مبستوى مقبول
من الثبات الكيل .وفيام ييل املعدل املتوسط ملؤرش قدرة الدولة يف
نواحي البنية التحتية يف كل بلد:
اﻟﺸﻜﻞ )(2
درﺟﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻘﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
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مرة أخرى ،إن النتائج غري مفاجئة؛ فالبلدان ذات املستويات العالية
من الرثوة والتي تواجه فيها السلطة تحديات أقل ،يكون االستياء فيها
من قدرة الدولة يف النواحي املتعلقة بالبنية التحتية منخفضً ا نسب ًيا
لدى املستجوبني .أما البلدان التي تعاين نزاعات داخلية وحكومات
ضعيفة (مثل لبنان والسودان والعراق) فيكون استياء املواطنني فيها
من قدرة الدولة يف النواحي املتعلقة بالبنية التحتية منخفضً ا.

الجدوى من قياس قدرة الدولة
تكمن أهمية هذه املؤرشات يف إمكان توظيفها لفهم عديد من
التوجهات السياسية واالقتصادية واالجتامعية للمستجوبني يف املؤرش
العريب .وملحاولة وضع بعض األسس األولية لعالقة سببية بني قدرة
الدولة وتوجهات الرأي العام العريب .فعىل سبيل املثال ،قد تؤدي
قدرة الدولة (أو انعدامها) دو ًرا يف تحديد مدى دعم الرأي العام يف
الدول العربية للدميقراطية .وعىل املنوال ذاته ميكن وجهات نظر
املستجوبني حول قدرة الدولة أن تؤثر يف اآلراء املتعلقة باألحداث
الجارية ،مثل احتجاجات الربيع العريب .وميكن االطالع عىل تحليل
االنحدار يف األدىن لتقييم العالقة بني وجهة نظر املستجوبني يف
املؤرش العريب حيال قدرة الدولة ،ووجهة نظرهم يف الدميقراطية
والربيع العريب:

الجدول ()1
وجهات النظر حيال ضعف الدولة وتأثريها يف الدميقراطية والربيع العريب
:Model 1
الديمقراطية

:Model 2
الربيع العربي

وجهة نظر نحو ضعف الدولة

***-0.181
()0.200

***-0.064
()0.200

وجهة نظر نحو االقتصاد

***0.093
()0.017

***-0.145
()0.017

نوع الوظيفة

***-0.024
()0.008

***-0.045
()0.007

العمر

***0.007
()0.000

***-0.009
()0.000

جنس

**-0.071
()0.028

***-0.103
()0.028

الدرجة التعليمية

***0.065
()0.005

***0.024
()0.004

حجم العينة ()N

18,311

)LR chi2(6

351.48

Prob > chi2

0.000

18,311
357.71
0.000

نستطيع أن نرى من تحليل االنحدار ،أن وجهات النظر يف ضعف
الدولة لها تأثري سلبي يف دعم الدميقراطية ( )model 1أو دعم
الربيع العريب ( .)model 2وحتى عند أخذ العوامل الدميوغرافية
املهمة ،مثل الحالة الوظيفية ،والعمر ،ومستويات التعليم؛ فإن
وجهة النظر يف ضعف الدولة تحافظ عىل داللتها اإلحصائية وعىل
إشارتها السلبية .ويعني ذلك أن متغري وجهة النظر حيال ضعف
الدولة قد يكون له آثار عميقة يف تأييد املستجوبني والرأي العام
العريب لتغيري النظام القائم أو التحول الدميقراطي .وال تتغري هذه
النتيجة حتى عند أخذ متغري سياق البلد يف االعتبار .ويحافظ متغري
وجهة النظر يف قدرة الدولة عىل داللته اإلحصائية العالية وإشارته
السلبية .ويعني ذلك أن وجهة النظر يف عجز الدولة لها تأثري سلبي
يف تأييد الدميقراطية ودعم حركات الربيع العريب ،بغض النظر عن
البلد .وميكن االطالع عىل نتائج تحليل االنحدار الذي يأخذ سياق كل
بلد كمتغري يف الجدول :2

المؤشر العربي
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قدرة الدولة وتأثيرها في الرأي العام

الجدول ()2
وجهات النظر حيال ضعف الدولة وتأثريها يف الدميقراطية والربيع العريب ،مع مراعاة السياق الخاص لكل بلد
:Model 1
الديمقراطية

:Model 2
الربيع العربي

وجهة نظر نحو ضعف الدولة

***-0.395
()0.023

**-0.053
()0.022

الجزائر

-0.038
()0.067

***0.926
()0.064

اململكة العربية السعودية

***-0.886
()0.068

***1.482
()0.068

السودان

-0.107
()0.069

***1.596
()0.067

العراق

**-0.157
()0.067

***1.128
()0.064

الكويت

***-0.592
()0.072

***2.233
()0.072

املغرب

**-0.136
()0.066

***1.424
()0.065

تونس

***1.157
()0.071

***1.034
()0.066

فلسطني

-0.059
()0.066

***1.038
()0.064

لبنان

***1.462
()0.074

***0.338
()0.066

مرص

***-0.601
()0.060

***1.822
()0.058

موريتانيا

***0.952
()0.074

***1.185
()0.068

وجهة نظر نحو االقتصاد

0.015
()0.018

***-0.065
()0.017

نوع الوظيفة

-0.012
()0.008

**-0.018
()0.008

العمر

-0.0003
()0.001

***-0.005
()0.001

جنس

**-0.098
()0.028

***-0.129
()0.028

الدرجة التعليمية

***0.039
()0.005

***0.030
()0.005

حجم العينة ()N

18,311

18,311

)LR chi2(17

2337.82

2201.32

Prob > chi2

0.000

0.000
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خاتمة

مهم
ًّ  دو ًرا، ووجهات النظر حيال ضعف الدولة،يؤدي ضعف الدولة
 ومن دون إدراج قدرة.يف تحديد عديد من املخرجات السياسية
 قد نصل إىل أحكام غري مكتملة؛،الدولة كعامل يف التحليل السيايس
 مبا يف ذلك املشاعر املعادية،بسبب عديد من الظواهر السياسية
. كام أوضحنا سابقًا،للدميقراطية
وينبغي إجراء بحوث مستقبلية لضبط املؤرشات التي تحدثنا عنها يف
 عن طريق إنشاء مؤرش أوسع يشمل جميع،هذه الورقة وتوسيعها
الجوانب الرئيسة لقدرات الدولة التي تم نقاشها يف األدبيات املتعلقة
 وينبغي أن ينتج من هذه املؤرشات معامل ثبات أعىل.بهذا املوضوع
 وذلك من أجل تحسني دقة النتائج،بنا ًء عىل مقياس كرونباخ ألفا
 ينبغي أن يكون، وثان ًيا.التي توصلنا إليها يف هذه الدراسة املبدئية
قياس وجهات النظر حيال ضعف الدولة مقرتنًا باملزيد من التدابري
. وبالتنسيق مع قواعد بيانات أخرى، امللموسة لقدرة الدولة/املادية
 تحتوي قاعدة بيانات البنك الدويل عىل مكونات،فعىل سبيل املثال
، لقدرات الدولةupstream  ومركزية أو وطنيةdownstream محلية
،وتشمل هذه املكونات تدابري تتعلق بالبنية التحتية والخدمات
 إن الجمع بني القياسات التي.(((إضافة إىل فاعلية السياسة الوطنية
 والقياسات امللموسة؛ ال،تعتمد عىل وجهة نظر املستج َوب وتصوره
 بل ميكنه أن يوفر،يظهر لنا االختالفات بني نو َعي املقاييس فحسب
 إن التصورات ووجهات النظر.أيضً ا مقاييس أشمل لقدرة الدولة
 تجب مراعاته عند تقييم الظواهر،حول قدرة الدولة متغري مهم
. وخاص ًة يف سياق العامل العريب،السياسية املحورية
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محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Milestones in Democratic Transition in the Arab World

يرصــد هــذا التقريــر أبــرز محطــات التحــول الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي فــي المــدة
 1أيلول /سبتمبر  31 -تشرين األول /أكتوبر 2017
كلمات مفتاحية :تونس ،مصر ،اليمن ،ليبيا ،سورية ،البحرين.
Keywords: Tunisia, Egypt, yamen, Libya, Syria, Bahrain.
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مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

 2017/9/1أكّد وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لودريان أ ّن رئيس
النظام السوري بشار األسد "ال ميكن أن يكون الحل" ،رافضً ا بقاء
األخري يف املرحلة االنتقالية.
(فرانس )2017/9/1 ،24

 2017/9/6نرشت "هيومن رايتس ووتش" تقري ًرا بشأن ما يحدث
يف مرص من تعذيب للمعتقلني تحت عنوان "نحن نقوم بأشياء غري
منطقية هنا :التعذيب واألمن الوطني يف مرص السييس" .وأوضحت
املنظمة أنه منذ االنقالب العسكري عىل الرئيس املعزول محمد مريس
يف عام  ،2013تم توقيف  60ألف شخص عىل األقل ،كام تم إنشاء
 19سج ًنا جدي ًدا خالل الفرتة ذاتها الستيعاب هذه األعداد .وينقل
التقرير شهادات  19مرصيًا اعتقلوا منذ عام  ،2013واالنتهاكات التي
تعرضوا لها ،وهي تراوح بني الرضب واالغتصاب.
(هيومن رايتس ووتش)2017/9/6 ،

 2017/9/6أكّد تحقيق تابع لألمم املتحدة أن النظام السوري
هو املسؤول عن الهجوم الكيميايئ الذي نُفذ بغاز السارين ولحق
خان شيخون ،يف نيسان /أبريل  .2017وقال محققون تابعون
لألمم املتحدة ،يف التقرير الرابع عرش الذي أصدرته لجنة التحقيق
التابعة لألمم املتحدة حول وضع حقوق اإلنسان يف سورية ،إن
النظام السوري مسؤول عن هجوم بغاز السارين عىل مدينة خان
شخصا .ورصد املحققون،
شيخون يف إدلب ،ما أدى إىل مقتل 87
ً
كذلك ،استخدام القوات السورية األسلحة الكيميائية أكرث من  20مرة
خالل الحرب ،مبا يف ذلك الهجوم الفتاك الذي أدى إىل رضبات جوية
أمريكية استهدفت طائرات الحكومة.
(العريب الجديد)2017/9/6 ،

 2017/9/7قالت منظمة "سام للحقوق والحريات" ،يف تقرير
أصدرته حول اليمن ،إن أطراف الرصاع يف اليمن تحتجز املدنيني يف
سجون رسية ومراكز اعتقاالت غري قانونية .وذكرت املنظمة ،التي
تتخذ من جنيف مق ًرا لها ،أنها وث ّقت أكرث من  208من السجون
واملعتقالت غري القانونية تحت إدارة مليشيات مقاتلة تتبع جامعة
الحويث وقوات الرئيس املخلوع عيل عبد الله صالح ،أو بعض الفصائل
املسلحة التي تتحالف مع الحكومة الرشعية ،أو قيادات عسكرية يف
الحكومة الرشعية.
( اليمن نت)2017/9/7 ،

 2017/9/7اتهمت منظمة العفو الدولية يف تقرير لها السلطات
البحرينية بتشديد حملة القمع ضد معارضيها والرتاجع عن وعودها
بإجراء مراجعة لطريقة تعاملها مع مسألة حقوق اإلنسان وإدخال
إصالحات عليها .وأضافت املنظمة ،يف بيان ،أنها وث ّقت قيام الحكومة
البحرينية خالل الفرتة حزيران /يونيو 2016-حزيران /يونيو ،2017
إلقاء القبض عىل ما ال يقل عن  169من منتقدي الحكومة ،أو

أقاربهم ،وتعذيبهم أو تهديدهم أو منعهم من السفر ،ومل يتس َّن
الحصول عىل تعقيب من السلطات البحرينية.
(منظمة العفو الدولية)2017/9/7 ،

 2017/9/12أكّــد رئيس لجنة الحوار التابعة ملجلس الدولة
الليبي موىس فرج ،أ ّن اللقاء األول الذي تم بالعاصمة الكونغولية
برازافيل بني لجنتَي الحوار (اللجنة التابعة ملجلس الدولة ،واللجنة
التابعة للربملان) كان "إيجابيًا" وأنه عقد "وسط أجواء من التفاؤل"،
مش ًريا إىل أن اللجنتني اتفقتا عىل عقد لقاءات داخل ليبيا من دون
وجود أي وسيط.
(العريب الجديد)2017/9/12 ،

 2017/9/12ذكــرت "هيومن رايتس ووتــش" ،يف تقريرها ،أن
قوات التحالف الدويل الذي تقوده السعودية نفَّذ خمس رضبات
جوية غري قانونية يف اليمن منذ حزيران /يونيو  ،2017أسفرت عن
طفل من بني  39حالة وفاة بني املدنيني ،إضافة إىل استهداف
مقتل ً 26
شخصا من أرسة واحدة ،ما يعترب
أربعة منازل عائلية وبقالة وقتْل ً 14
انتهاكًا لقوانني الحرب ،سواء ارتكبت عن عمد أو ته ّور .و َدعت
املنظمة يف تقريرها مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل
فتح تحقيق دويل يف انتهاكات قوات التحالف وكل أطراف النزاع
املسلح يف اليمن أثناء دورته يف أيلول /سبتمرب  ،2017لعدم امتثال
التحالف الوعو َد التي أطلقها بتوفري حامية أفضل لألطفال.
(هيومن رايتس ووتش)2017/9/12 ،

 2017/9/14هدد زعيم جامعة أنصار الله (الحوثيني) ،عبد امللك
الحويث باستهداف منشآت النفط واملوانئ داخل األرايض السعودية
وناقالت النفط يف البحر األحمر ،كام حذر الرشكات العاملة يف دولة
اإلمارات ،مؤك ًدا أن أبوظبي باتت مستهدفة بعد تطوير صواريخ
طويلة املدى.
(يب يب يس عريب)2017/9/14 ،

 2017/9/15أعلنت الدول الضامنة ملسار أستانة ووقف إطالق النار
يف سورية ،تركيا وروسيا وإيران ،عن توصلها إىل اتفاق إنشاء منطقة
خفض توتر يف محافظة إدلب (شامل) ،وفقًا لالتفاق املوقّع بينها يف
أيار /مايو .2017
(يس إن إن بالعربية)2017/9/15 ،

حكم بإدانة الرئيس
 2017/9/16أصدرت محكمة النقض املرصية ً
املعزول محمد مريس بذريعة "تشكيل جامعة تعمل عىل خالف
أحكام القانون انضم لها باقي املتهمني بالتخابر مع قطر" ،ضمن
ما تسميه "القضية الخاصة باختالس وإخفاء وثائق رئاسية متعلقة
بالجيش واألمن القومي املرصي وترسيبها بقصد إفشائها عرب قناة
"الجزيرة" القطرية .وعاقبت املحكمة مريس بالسجن املؤبد ،ليكون
هذا الحكم البات الثاين الصادر ضده يف كل القضايا املتهم فيها ،بعد
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الحكم الذي صدر ضده يف نهاية عام  2016بالسجن  20عا ًما بتهمة
تعذيب وقتلٍ ملواطنني يف محيط قرص االتحادية عام  .2012وبذلك
ٍ
تكون املحكمة قد ثبّتت تجاه مريس تهمتني ،هام تشكيل جامعة
إرهابية باملخالفة للدستور والقانون (البند التاسع من الئحة االتهام)،
متس
إضافة إىل اختالس أوراق حكومية عىل درجة عالية من الرسية ّ
األمن القومي.
( الرشوق املرصية)2017/9/16 ،

 2017/9/19تح ّدث الرئيس التونيس الباجي قائد السبيس عن
عالقة حزب "نداء تونس" بـ "النهضة" ،معت ًربا أ ْن ال أحد بإمكانه
إنكار مكانة النهضة يف املشهد السيايس الحايل ،وأن نتائج الصندوق
أفرزت هذا التحالف بني الحزبني ،مب ّي ًنا أن هذا الحزب قام بكثري من
التغيريات ليتح ّول من حزب ديني إىل حزب مدين .وأشار السبيس،
يف حوار بثَّته القناة الوطنية ضمن الربنامج السيايس الجديد "نأتيك
باألخبار" إىل أ ّن الشعب التونيس هو الذي اختار "النداء" يف املرتبة
األوىل ،وحركة النهضة يف املرتبة الثانية ،مب ّي ًنا أن "النهضة كانت لها
تو ّجهات أخرى حيث تم يف البداية التنصيص عىل أن الرشيعة هي
األساس وحصل الحقًا التعديل وأصبح الدستور ينص عىل أن تونس
دولة مدنية".
(العريب الجديد)2017/9/19 ،

 2017/9/19أعلن مبعوث األمم املتحدة الخاص إىل ليبيا غسان
سالمة ،يف ترصيحات صحافية ،عىل هامش اجتامع خاص حول ليبيا،
مبقر األمم املتحدة يف نيويورك ،عن انطالق أوىل جلسات تعديل
االتفاق السيايس الليبي ،يف  26أيلول /سبتمرب  ،2017يف تونس .وقال
سالمة إ ّن "لجنتَي الحوار ستتعهدان بنقل موقفهام إىل مجلس النواب
ومجلس الدولة ،بعد الجلسات يف تونس ،متهي ًدا العتامدها".
(فرانس )2017/9/19 ،24

 2017/9/19قال وزير الخارجية الربيطاين بوريس جونسون إ ّن
بريطانيا ،والواليات املتحدة ،والدول األخرى املعارضة لرئيس النظام
السوري بشار األسد ،لن تدعم عملية إعادة إعامر سورية إال بعد
حدوث انتقال سيايس "بعي ًدا عن األسد".
(يب يب يس عريب)2017/9/19 ،

 2017/9/20كشف تقرير إلدارة الرئيس األمرييك دونالد ترامب
أن مرص أخفقت يف حامية حرية التعبري ،واألقليات ،والتحقيق يف
انتهاكات قواتها األمنية والعسكرية ،وحالت دون وصول مراقبني
أمريكيني إىل شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الرصاعات .ووردت تفاصيل
الشكاوى األمريكية يف مذكرة لوزارة الخارجية (مل تُنرش يف حينها)
قُدمت إىل الكونغرس يف  22آب /أغسطس  .2017وقالت املذكرة،
التي نرشتها وكالة أسوشيتد برس قبيل ساعات من لقاء ثنايئ جمع
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس واألمرييك دونالد ترامب عىل

هامش أعامل الجمعية العامة لألمم املتحدة "إن املناخ العام لحقوق
اإلنسان يف مرص مستمر يف التدهور ،وإن هناك مشكلة مستمرة يف
االعتقاالت التعسفية واالحتجاز واإلخفاء القرسي ،وهناك تقارير عن
عمليات قتل خارج نطاق القانون ،وهناك ادعاءات عديدة بالتعذيب
والوفاة أثناء االحتجاز".
( العريب الجديد)2017/9/20 ،

 2017/9/21أعلنت الكويت استعدادها الستضافة األطراف اليمنية
لتوقيع "اتفاق سالم نهايئ" يف أي وقت يت ّم فيه التوصل إليه ،مجددة
التزامها الكامل بوحدة اليمن ودعم الرشعية .وجاء ذلك يف كلمة
ألقاها الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح ،رئيس مجلس الوزراء
الكويتي ،أمام الــدورة الـ  72للجمعية العامة لألمم املتحدة يف
نيويورك .وقد استضافت الكويت ،عام  ،2016مشاورات بني األطراف
اليمنية برعاية األمم املتحدة ملدة  3أشهر ،لكنها مل تحقق أي اخرتاق
يف جدار حل األزمة املتصاعدة منذ أكرث من عامني ونصف العام.
(وكالة األنباء الكويتية "كونا")2017/9/21 ،

 2017/9/21وافــق مجلس الــوزراء املــري عىل مــروع قانون
أعــده وزيــر العدل حسام عبد الرحيم ،يسمح ملجلس الــوزراء
بإسقاط الجنسية عن املرصي املتمتع بها وحدها أو مع جنسية
أخرى "يف حالة صدور حكم قضايئ يثبت االنضامم إىل أي جامعة،
أو جمعية ،أو جهة ،أو منظمة ،أو عصابة ،أو أي كيان ،أيًا كانت
طبيعته أو شكله القانوين أو الفعيل ،سواء كان مقرها داخل البالد أو
خارجها ،وتهدف إىل املساس بالنظام العام للدولة ،أو تقويض النظام
االجتامعي أو االقتصادي أو السيايس لها بالقوة ،أو بأي وسيلة من
الوسائل غري املرشوعة".
( مرص العربية)2017/9/21 ،

 2017/9/26أصدر امللك السعودي سلامن بن عبد العزيز أم ًرا مبنح
املرأة حق قيادة السيارات عىل أن يبدأ تنفيذه يف منتصف عام
 2018بعد اتخاذ اإلجراءات ووضع الضوابط الرضورية الستصدار
رخص القيادة ومالءمة قانون املرور للتطورات الجديدة .وجاء األمر
املليك الجديد بعد أيام قليلة من صدور قرار يجيز للمرأة السعودية
الحضور يف املالعب ملشاهدة املباريات الرياضية.
(الجزيرة نت)2017/9/26 ،

حكم عىل املرشح
 2017/9/27أصدرت محكمة الجنح املرصية ً
املحتمل لرئاسة الجمهورية ،املحامي الحقوقي خالد عيل ،بحبسه
 3أشهر وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة إىل حني االستئناف،
بنا ًء عىل بالغ ق ّدمه بعض األشخاص العاديني ضده بشأن اتهامه
بارتكاب فعل فاضح يف الطريق العام ،يتمثّل يف إشارة خارجة بيده يف
اتجاه قوات األمن ،بعد حصوله عىل حكم بات من املحكمة اإلدارية
جزيرت تريان وصنافري يف كانون الثاين /يناير
َ
العليا ببطالن التنازل عن
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 .2017وقد فرست هذه الخطوة بأنها تَو ّجه من النظام الحاكم يف
مرص لتشويه أي منافس يف االستحقاق الرئايس املقبل يف عام .2018
(املرصي اليوم)2017/9/27 ،

 2017/9/29أصدر مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة قرا ًرا
يتم مبوجبه إرسال خرباء دوليني للتحقيق يف مزاعم بارتكاب جرائم
حرب يف اليمن .واعتمد القرار بدعم من الدول الغربية ،وبتوافق
اآلراء ،بعد مفاوضات مكثفة يف ممرات األمم املتحدة .ويطلب
القرار من املفوض السامي لحقوق اإلنسان يف األمم املتحدة زيد
رعد الحسني تشكيل "لجنة خرباء دوليني وإقليميني" ملدة عام عىل
األقل .وتتوىل اللجنة القيام بـ "فحص شامل لكافة انتهاكات حقوق
اإلنسان املفرتضة والتجاوزات [ ]...املقرتفة من كافة أطراف النزاع
منذ أيلول /سبتمرب  ."2014ويأيت هذا القرار بعد اتهامات متعددة
لقوات التحالف العريب ولجامعة الحويث بارتكاب تجاوزات وانتهاكات
وجرائم ضد املدنيني .وتجدر اإلشارة إىل أن السعودية أفشلت عىل
مدار عامي  2015و 2016دعوات املفوض السامي إجراء تحقيق
دويل يف االنتهاكات يف اليمن.
(فرانس )2017/9/29 ،24

 2017/10/4كشفت صحيفة نيويورك تاميز األمريكية أنه ،ألول مرة،
بعد ست سنوات من الحرب يف سورية ،أدان القضاء السويدي
أحد أف ـراد جيش النظام السوري بجرمية حــرب ،وحكم عليه
بالسجن ملدة  8أشهر إثر اتهامه بانتهاك الكرامة البرشية ،بعد أن
التقط صورة وهو يضع حذاءه فوق جثة .ووصل الجندي املتهم
محمد عبد الله ( 32عا ًما) ،قبل ثالث سنوات إىل السويد ،حيث
رصده الجئون سوريون آخرون من خالل مشاركاته عىل فيسبوك.
وربطوا بينه وبني الصورة التي كان قد نرشها يف وقت سابق ،وهو
مبتسم فوق أكوام من الجثث.
يقف
ً
(نيويورك تاميز)2017/10/4 ،

 2017/10/6أكدت وزارة الداخلية التونسية أنها متكنت من الكشف
رصا إىل العدالة ،وذلك خالل
عن  828قضية إرهابية ،وإحالة  831عن ً
الفرتة املمتدة من كانون الثاين /يناير إىل متوز /يوليو  ،2017معتربة
أن الوضع العام بتونس شهد استقرا ًرا وتحس ًنا ملحوظًا إىل جانب
تقلص الخطر اإلرهــايب .وش ّددت الداخلية ،يف لقاء إعالمي نظم
مبقرها يف العاصمة تونس ،عىل أنّها حريصة عىل مكافحة اإلرهاب
والجرمية مبختلف أنواعها ،وأنها ستعمل يف الفرتة القادمة عىل فرض
األمن ،وتأمني أكرب للمؤسسات واملدارس والفضاءات العمومية من
مختلف السلوكيات اإلجرامية.
(الرشوق التونسية)2017/10/6 ،

 2017/10/6أدرجت األمم املتحدة التحالف العسكري الذي تقوده
طفل يف
السعودية يف قامئة سوداء ،بسبب مقتلٍ وإصاب ٍة لـ ً 683

اليمن ،وشن هجامت عىل عرشات املدارس واملستشفيات خالل
عام  ،2016لكنها أشارت إىل أن التحالف اتخذ إجراءات لتحسني
حامية األطفال .وأدرجت يف القامئة السوداء امللحقة بتقرير سنوي
من األمم املتحدة بشأن األطفال يف الرصاعات املسلحة ،أيضً ا ،جامعة
"أنصار الله" (الحوثيني) وقوات الحكومة اليمنية ،ومسلحني موالني
للحكومة ،وتنظيم "القاعدة يف جزيرة العرب" ،بسبب انتهاكات
بحق األطفال كام فعلت يف عام .2016
متعلقة ّ
(رويرتز)2017/10/6 ،

 2017/10/10جدد مجلس األمــن الــدويل تأكيده أن "االتفاق
السيايس الليبي (اتفاق الصخريات) يظل هو اإلطار الوحيد الصالح
إلنهاء األزمة السياسية يف البالد ،وأن تنفيذه ال يزال أساسيًا إلجراء
االنتخابات وإمتام عملية االنتقال السيايس" .وحذر املجلس األطراف
الليبية "من القيام بأي محاولة لتقويض العملية السياسية التي تتوىل
األمم املتحدة تسيريها وقيادتها".
(العريب الجديد)2017/10/10 ،

 2017/10/13وصلت أوىل دفعات الجيش الرتيك إىل منطقة جبل
سمعان ،قرب مدينة دارة عزة يف ريف حلب الغريب شامل سورية،
بعد دخولها األرايض السورية بالقرب من معرب باب الهوى بريف
إدلب الشاميل ،يف حني أكدت رئاسة األركان الرتكية بدء نرش نقاط
مراقبة يف إدلب؛ يف إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي أبرمته تركيا يف
أيلول /سبتمرب  2017مع إيران وروسيا.
(السورية نت)2017/10/13 ،

 2017/10/14و ّجه العاهل املغريب ،امللك محمد السادس ،خطابًا
بنربة تصعيدية معارضة باملعارض لسياسات الحكومات املتعاقبة،
مشد ًدا عىل ولوج اململكة يف عهد جديد يتسم مبحاسبة املسؤولني
املتورطني يف العديد من االختالالت .وقال امللك املغريب ،خالل افتتاح
الدورة الجديدة للربملان ،إن البالد تعرف بداية مرحلة حاسمة ،تقوم
عىل ربط املسؤولية باملحاسبة ،والعمل عىل إيجاد األجوبة والحلول
املالمئة لإلشكاالت والقضايا املل ّحة للمواطنني.
(مغرس نيوز)2017/10/14 ،

 2017/10/15قررت محكمة جنايات القاهرة املرصية برئاسة
املستشار محمد شريين فهمي ،امللقب "القايض القاتل" ،وقْف إعادة
محاكمة الرئيس املرصي املعزول ،محمد مريس ،وآخرين من قيادات
وأعضاء جامعة اإلخوان املسلمني ،يف ما يُعرف بقضية التخابر مع
حركة "حامس" و"حزب الله" والحرس الثوري اإليراين إبان ثورة
 25يناير  ،2011وذلك بعد إلغاء أحكام اإلعدام والسجن الصادرة
ضدهم من محكمة أول درجــة ،إىل حني الفصل يف دعــوى ر ّد
القايض ومخاصمته.
(العريب الجديد)2017/10/15 ،
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 2017/10/17أعلن وزير املالية التونيس ،رضا شلغوم ،أن بالده قد
توصلها
تحصل عىل متويالت بـ  3مليارات دوالر عام  ،2018يف حال ّ
إىل اتفاق مع املؤسسات املالية الدولية املانحة .وقال الوزير ،خالل
مؤمتر صحايف عقده مبق ّر وزارة املالية ،إنه "يف صورة االتفاق مع
املؤسسات املالية الدولية ،فستكون لنا متويالت من الحاجيات
الخارجية يف حدود  7.3مليارات دينار [نحو  3مليارات دوالر] يف
 ."2018ولفت شلغوم االنتباه إىل "وجود مفاوضات متواصلة مع
صندوق النقد الدويل ،مقابل إصالحات تقوم بها الحكومة التونسية،
مثل إصالح الصناديق االجتامعية والوظيفة العمومية" .وتوقّع الوزير
التونيس أن "تفوق نسبة املديونية  %70يف  ،2018عقب ارتفاعها من
 %40.5يف  ،2010إىل أكرث من  %69يف ."2017
(رويرتز)2017/10/17 ،

 2017/10/18اشرتط مجلس النواب الليبي املنعقد يف طربق مقابل
عودته إىل أشغال لجنة صياغة تعديل االتفاق السيايس ،يف العاصمة
التونسية ،منحه حق منح الثقة لحكومة الوفاق ،واملوافقة النهائية
عىل أي قرار يصدر عن املجلس الرئايس الجديد بشأن املؤسسة
العسكرية .وبحسب رسالة لرئيس وفد مجلس النواب املشارك يف
أعامل لجنة الصياغة يف تونس ،عبد السالم نصية ،سلمها إىل املبعوث
األممي ،غسان سالمة ،فإن اللجنة ال تزال مستمرة يف تعليق أعاملها،
متسكها مبطالبها من أجل امليض يف تعديل االتفاق السيايس.
مؤك ًدا ّ
(العريب الجديد)2017/10/18 ،

 2017/10/20أعلنت القيادة العامة يف "قوات سوريا الدميقراطية"،
املدعومة من التحالف الدويل ،انتزاع السيطرة مبدينة الرقة ،رسم ًيا،
من تنظيم الدولة "داعش" ،بعد معارك دامت عدة أشهر ،أسفرت
عن دمار معظم أحياء املدينة ومقتل وتهجري آلالف املدنيني .وقالت
القيادة العامة إنها ستقوم بتسليم إدارة مدينة الرقة وريفها إىل
مجلس الرقة املدين وتسليم مهامت حامية أمن املدينة وريفها إىل
قوى األمن الداخيل يف الرقة .وكانت "قوات سوريا الدميقراطية" قد
بدأت يف  6حزيران /يونيو  2017عملية اقتحام الرقة ،وذلك بعد
عملية عزل مدينة الرقة التي استمرت قرابة ستة أشهر ،سيطرت
خاللها عىل مساحات واسعة من املحافظة.
(موقع "قوات سوريا الدميقراطية")2017/10/20 ،

 2017/10/22وافــق مــجــلــس الــنــواب املــري عــى قــرار
الرئيس عبد الفتاح السييس املتمثّل بتمديد حالة الطوارئ يف
جميع أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر جديدة ،واملفروضة منذ 10

نيسان /أبريل ،2017باملخالفة لنص املادة ( )154من الدستور
التي قرصت إعالن الطوارئ عىل مدة ستة أشهر .ورأت اللجنة
العامة للربملان ،يف اجتامعها السابق لجلسة التصويت ،املوافقة
عىل قرار رئيس الجمهورية رقم  510لسنة  2017بشأن إعالن حالة
الطوارئ حتى  13كانون الثاين /يناير  ،2018بدعوى أنه "إجراء
رضوري لحفظ أمن الوطن ،واستقراره ،ومواجهة األعامل اإلرهابية
التي تعرقل مسار التنمية ،شأن دميقراطيات راسخة تتخذ منه وقا ًء،
ودر ًعا ألمنها ،وسالمتها".
(املرصي اليوم)2017/10/22 ،

 2017/10/24قرر العاهل املغريب ،امللك محمد السادس ،إعفاء
وزراء ومسؤولني كبار يف الدولة ،عىل خلفية نتائج التحقيق الذي
أمر به بشأن تعرث املشاريع التنموية التي أعلن عن انطالقتها
سنة  .2015والوزراء الذين شملهم القرار هم :محمد نبيل بن
عبد الله ،وزير إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة
املدينة ،بصفته وزير السكنى وسياسة املدينة يف الحكومة السابقة؛
والحسني الوردي ،وزير الصحة ،بصفته وزي ًرا للصحة يف الحكومة
السابقة؛ والعريب بن الشيخ ،كاتب الدولة لدى وزير الرتبية
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي ،املكلف
بالتكوين املهني ،بصفته مدي ًرا عا ًما ملكتب التكوين املهني وإنعاش
الشغل سابقًا؛ وعيل الفايس الفهري ،املدير العام للمكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للرشب.
(وكالة املغرب العريب لألنباء)2017/10/24 ،

 2017/10/25أعلن رئيس ما يُسمى "املجلس االنتقايل الجنويب"،
املدعوم إمارات ًيا ،عيدروس الزبيدي ،أن ما يعرف بـ "قوات النخبة
الحرضمية" ستسيطر عىل جميع مناطق حرضموت ،ووصف
القوات الحكومية التي تسيطر عىل جزء "الوادي" يف املحافظة بأنها
"قوات احتالل".
(اليمن نت)2017/7/25 ،

 2017/10/30أخفق مجلس نواب الشعب التونيس من جديد يف
انتخاب رئيس للهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،بعد أن أوشك
مرشح كتلتَي األغلبية النهضة والنداء ،محمد التلييل املنرصي ،أن
يصل إىل رئاسة الهيئة .ومل يتمكن املنرصي من الحصول عىل الـ 109
أصوات الالزمة لبلوغ املنصب ،بعد أن نال  100صوت أمام منافسته
نجالء براهم التي حصلت عىل  51صوت ًا.
(العريب الجديد)2017/10/30 ،
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ً
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الوقائع الفلسطينية

 2017/9/1اقتحم الجيش اإلرسائييل مخيم األمعري يف مدينة رام الله،
وقد أسفر ذلك عن عديد من اإلصابات واالعتقاالت ،كام أغلق إذاعة
بلدت دورا وبني نعيم
منرب الحرية وتلفزيون النورس ،وداهم بيوتًا يف َ ْ
يف مدينة الخليل.
(األيام الفلسطينية)2017/9/1 ،

 2017/9/3اعتقل جهاز األمن الوقايئ الفلسطيني الصحفي أمين
القواسمة ،بسبب نرشه مقطع فيديو ينتقد فيه السلطة الفلسطينية
عىل الفيسبوك ،وقد دانت الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان قرار
االعتقال ،واعتربته تناقضً ا مع االتفاقيات الدولية التي وقعتها السلطة
الفلسطينية وانتهاكًا لحرية الرأي والتعبري.
(الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان)2017/9/3 ،

 2017/9/6قررت سلطات االحتالل إخالء عائلة شامسنة من منزلها،
وقامت بإسكان مستوطنني فيه ،ويقع املنزل يف حي الشيخ جراح
مبدينة القدس ،كام اعتدى جنود االحتالل خالل تنفيذ عملية الطرد
عىل أفراد من العائلة واعتقلوا آخرين.
(العريب الجديد)2017/9/6 ،

 2017/9/7ص ّدق املجلس ال ُقطْري اإلرسائييل للتخطيط والبناء،
مخططًا لبناء  626وحدة استيطانية يف جبال القدس الواقعة عىل
أرايض قرية الولجة التي ُر ِّحل أهلها يف عام  ،1950ويقيض املخطط
ببناء وحدات استيطانية ومنتزه سياحي.
(القدس العريب)2017/9/7 ،

 2017/9/9تظاهر فلسطينيون من مختلف الطوائف يف مدينة
القدس مبنطقة باب الخليل ،احتجا ًجا عىل بيع وترسيب ألمالك تعود
إىل كنيسة القدس للروم األرثوذكس إىل سلطات االحتالل ،وتأيت هذه
املظاهرة بعد اجتامع ممثيل الطوائف املسيحية الرافض لترسيب
أمالك ذات أهمية دينية وتاريخية.
(الرأي األردنية)2017/9/9 ،

 2017/9/11اقتحم مجموعة من املستوطنني املسجد األقىص من
باب املغاربة ،وأغلق جيش االحتالل باب املغاربة وفرض إجراءات
مشددة عىل دخول املصلني إىل املسجد األقىص ،وقد جرت االقتحامات
عرب مجموعات؛ ما أدى إىل استفزاز للمرابطني يف باحات املسجد.
(األيام الفلسطينية)2017/9/11 ،

 2017/9/12أبلغ وفد حركة حامس برئاسة إسامعيل هنية ،املوجود
يف القاهرة ،القيادة املرصية ،برتحيبه بعقد لقاءات مع حركة فتح؛
وذلك لحل اللجنة اإلداريــة ،ومتكني حكومة الوفاق الوطني من
مامرسة مهامتها يف قطاع غزة.
(األخبار اللبنانية)2017/9/12 ،

 2017/9/12رحب عزام األحمد بن ّية حركة حامس حل اللجنة
اإلدارية ،وأعلن عن نيته التوجه إىل القاهرة ،وذلك عقب البيان

الصادر عن حركة حامس ،والتي أعلنت فيه نيتها حل اللجنة اإلدارية
ومتكني حكومة الوفاق الوطني وإجراء االنتخابات العامة.
(الرشق األوسط)2017/9/12 ،

 2017/9/15وصل وفد حركة فتح الــذي يضم عـزام األحمد
وروحــي فتوح وحسني الشيخ إىل القاهرة ،للقاء مسؤولني
مرصيني ،وقد أمثر اللقاء عن مجموعة من الوعود للتقدم يف ملف
املصالحة الفلسطينية.
(الرسالة نت)2017/9/15 ،

 2017/9/17أعلنت القاهرة ،عرب ترصيحات صادرة عن مسؤولني
حكوميني ،عن ارتياحها لالجتامعات التي متت لوفد حركة فتح مع
الجانب املرصي؛ من أجل امليض يف املصالحة الفلسطينية.
(الحياة الجديدة)2017/9/17 ،

 2017/9/19أعلن رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،عن أن حامس جاهزة الستقبال حكومة الوفاق الوطني من
وعب عن استعداده للميض
أجل تسلُّم مسؤوليتها عن قطاع غزةّ ،
يف هذه الخطوات .وعىل الجهة املقابلة ،أعلن مجلس الــوزراء
الفلسطيني عن رغبته يف إنهاء االنقسام وتحقيق املصالحة.
(الجزيرة نت)2017/9/19 ،

 2017/9/23داهمت قوات االحتالل بلدات وقرى فلسطينية يف
الضفة الغربية؛ ما أدى إىل عديد من اإلصابات وإغالق الطريق
الرئيسة لقرية قلقس ،جنوب مدينة الخليل .وقد أطلقت قوات
االحتالل قنابل الغاز املسيلة للدموع ،واعتقلت فلسطينيني ،وسلبت
أرايض يف مدينة بيت لحم ،عقب مظاهرة تندد باالستيطان.
(األيام الفلسطينية)2017/9/23 ،

 2017/9/25أعلن رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار
"أن حركة حامس سوف تقدم كل التسهيالت إلنجاح زيارة الحكومة
الفلسطينية ،وأنها بدأت خطوات فعلية يف اتجاهات متعددة لضامن
النجاح للزيارة ،وتوفري األمن الالزم للوزراء" .وذلك عقب اجتامع
الحركة مع نيكوالي ميالدنوف مبعوث األمم املتحدة يف الرشق
األوسط وعدد من مساعديه.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)2017/9/25 ،

 2017/9/27قبلت منظمة الرشطة الجنائية الدولية (اإلنرتبول)،
فلسطني عض ًوا فيها بتصويت  74دولة مع القرار ،ويأيت هذا االنضامم
يف إطار سعي السلطة الفلسطينية لرفع مكانتها الدبلوماسية.
(وكالة وفا)2017/9/27 ،

 2017/9/29وصل إىل قطاع غزة من الضفة الغربية ،وفد يضم عد ًدا
من الشخصيات الحكومية ،وذلك إلجراء ترتيبات فنية قبل وصول
الوفد الحكومي إىل قطاع غزة .وأكدت الترصيحات الصادرة عن
مكتب حركة حامس ،أن الحركة أمتت اإلجراءات األمنية الستقبال
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الوفد الحكومي ،ورصح خليل الحية ،نائب رئيس الحركة يف القطاع
بأن "سالح املقاومة" خارج كل الرتتيبات.
(القدس العريب)2017/9/29 ،

 2017/9/30واصلت قوات االحتالل اإلرسائييل إجراءاتها بحق
سكان القدس والضفة الغربية ،واعتقلت  29مواط ًنا ،وقد شددت
قوات االحتالل إجراءاتها بحق الفلسطينيني يف مختلف أنحاء مدينة
القدس ،عشية االحتفاالت اليهودية بعيد الغفران.
(األيام الفلسطينية)2017/9/30 ،

 2017/10/2وصل إىل قطاع غزة ،رئيس حكومة الوفاق الوطني
الفلسطينية ،رامي الحمد الله ،ترافقه مجموعة من الــوزراء،
يف زيــارة تعترب األوىل منذ عام  ،2015وضم الوفد شخصيات
حكومية وأهلية.
(موقع عرب )2017/10/2 ،48

 2017/10/4عقدت الحكومة الفلسطينية اجتامعها يف مقر رئاسة
الــوزراء يف قطاع غزة ،وأعلن املجلس أن اإلدارة املرصية دعت
وف َدي حامس وفتح لاللتقاء يف القاهرة؛ ملناقشة مجموعة من
القضايا املؤجلة ،ويف السياق ذاته ،استقبل الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،رئيس جهاز املخابرات املرصي ،خالد فوزي يف
مكتبه برام الله.
(الرشق األوسط)2017/10/4 ،

 2017/10/5أعلنت حركة حامس أنها انتخبت صالح العاروري نائ ًبا
لرئيس املكتب السيايس للحركة.
(الحياة السعودية)2017/10/5 ،

 2017/10/10انطالق حوار القاهرة بني وف َدي فتح وحامس بحضور
املخابرات املرصية.
(األيام الفلسطينية)2017/10/10 ،

 2017/10/14حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ،تشكل لجنة إدارة
وفنية الستالم وتسليم املعابر واألمن يف قطاع غزة .ويؤكد إسامعيل
هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،استعداد حامس لتطبيق
جميع بنود املصالحة.
(قناة املنار)2017/10/14 ،

 2017/10/16رشعت سلطات االحتالل يف تنفيذ مخطط استيطاين
لبناء  2600وحدة يف القدس.
( األيام الفلسطينية)2017/10/16 ،

 2017/10/16وافقت سلطات االحتالل عىل خطة لبناء  31منزلً
استيطانيًا يف مدينة الخليل ،جنوب الضفة الغربية ،ويعترب هذا القرار
األول من نوعه يف العقدين األخريين.
(رويرتز)2017/10/16 ،

 2017/10/17قالت الحكومة اإلرسائيلية ،عقب اجتامع املجلس
األمني املصغر ،إن إرسائيل وضعت مجموعة من الرشوط للتفاوض
مع أي حكومة تشارك فيها حركة حامس.
(موقع عريب )2017/10/17 ،21

 2017/10/19أقرت سلطات االحتالل مجموعة من الخطط الجديدة
للبناء االستيطاين ،وتبلغ  1323وحدة استيطانية جديدة يف الضفة
الغربية؛ ليبلغ مجموع الوحدات املص َّدق عليها بحسب ما أعلنته
حركة السالم اآلن خالل أيام إىل  2646وحدة.
(األيام الفلسطينية)2017/10/19 ،

 2017/10/19طالبت الواليات املتحدة األمريكية ،أي حكومة يتم
تشكيلها ،أن تعرتف بإرسائيل ،وتكون منزوعة من سالح املقاومة؛
وذلك يف أول رد فعيل للواليات املتحدة عىل املصالحة الفلسطينية.
(الجزيرة مبارش)2017/10/19 ،

 2017/10/20وصل إىل العاصمة اإليرانية طهران ،صالح العاروري،
نائب رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،وذلك للقاء مجموعة من
املسؤولني الحكوميني اإليرانيني.
(الغد األردنية)2017/10/20 ،

 2017/10/42أكد رئيس حركة حامس يف قطاع غزة ،يحيى السنوار،
خالل لقائه بالفصائل الفلسطينية يف قطاع غزة ،أن معابر قطاع غزة
ستكون تحت ترصف الحكومة الفلسطينية ،وأشار إىل أن حامس
رفضت الرشوط اإلرسائيلية تجاه املصالحة الفلسطينية.
(القدس العريب)2017/10/24 ،

 2017/10/25أشارت ترييزا ماي ،رئيسة الوزراء الربيطانية ،أنها
حتم بالذكرى املئوية لوعد بلفور بكل فخر" ،يف ظل
"ستحتفل ً
الذكرى  100عىل وعد بلفور ،وأعربت عن أنه "يجب أن ندرك أن
البعض لديه حساسية حيال وعد بلفور" ،وأضافت أنها ممتنة إلقامة
بالدها عالقات مع إرسائيل ،يف املجاالت التجارية وغريها.
(عرب )2017/10/25 ،48

 2017/10/27تعرض اللواء توفيق أبو نعيم ،مدير عام قوى األمن
الداخيل يف غزة ،ملحاولة اغتيال فاشلة بعد خروجه من مسجد أبو
الحصني يف مخيم النصريات وسط قطاع غزة.
(الدستور األردنية)2017/10/27 ،

 2017/10/30قصفت قوات االحتالل نفقًا للمقاومة الفلسطينية
رشق مدينة خان يونس يف قطاع غزة ،واستشهد سبعة مقاومني
فلسطينيني ،بينهم قيادات بارزة يف رسايا القدس (الجناح العسكري
لحركة الجهاد اإلسالمي) ،وقائد ميداين من كتائب عز الدين القسام
(الجناح املسلح لحركة املقاومة اإلسالمية حامس) ،كام جرح آخرون.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)2017/10/30 ،
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يالحظ الباحث الفرنيس املعروف واملختص بالشؤون اإلسالمية
أوليفييه روا ،يف كتابه امل ُع ْن َون "الجهاد واملوت" ،الصادر يف أصله
الفرنيس سنة  ،2016وبرتجمته العربية سنة  ،2017ارتباط اإلرهاب
والجهادية بالسعي املتعمد للموت ،وهذه املسألة هي محور الكتاب،
ومنها استم ّد عنوانه .فمن عملية الجزائري خالد كلكال من "الجامعة
اإلسالمية املسلحة" ،منفذ تفجريات مرتو باريس يف  29أيلول /سبتمرب
 1995إىل تفجريات مرسح باتكاالن يف باريس يف  13ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2015نجد أن هؤالء اإلرهابيني أقدموا عىل تفجري أنفسهم
أو االشتباك مع الرشطة حتى املوت ،من دون أن يحاولوا الهرب ،بل
إ ّن موتهم مل يكن رضوريًا دامئًا إلنجاز عملياتهم.
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ال ُبعد الجييل جوهري ،لكنه عىل حداثته ،ليس وقفًا عىل الجهاد
الحايل .يذهب الباحث الفرنيس بعي ًدا من جهة أن التمرد الجييل
قد نشأ مع الثورة الثقافية الصينية ،فهي للمرة األوىل يف التاريخ،
مل تكن ثورة ضد طبقة ،بل ضد فئة عمرية معيّنة ،باستثناء زعيم
الثورة ماو تيس تونغ .وقد استعاد "الخمري الحمر" يف كمبوديا ،يف
الفرتة  ،1979 - 1975و"داعش" هذه الكراهية لآلباء ذات البعد
املريض والكوين الذي يتجىل يف ظهور الجنود األطفال ،ويف تدمري اآلثار
الثقافية .فال يقترص األمر هنا عىل تحطيم األجساد ،بل كذلك عىل
أي تدمري الذاكرة.
إتالف التامثيل والهياكل والكتبّ ،

يقول روا إن العنف اإلرهايب و"الجهادي" ،اآلخذ يف االنتشار منذ
عقدين من الزمن ،ينطوي عىل حداثة متأصلة ،عىل الرغم من
أن اإلرهــاب والجهاد ليسا بظاهرتني جديدتني ،إذ ظهرت أنواع
"اإلرهاب العاملي" الذي "ينرش الرعب باختياره ألهداف ذات رمزية
رفيعة ،أو عىل العكس باستهداف مدنيني "أبرياء" من دون أن يعبأ
بالحدود ،منذ سبعينيات القرن املايض ،حني نشأ تحالف بني عصابة
"بادر" األملانية وأقىص اليسار الفلسطيني والجيش األحمر الياباين.
لتأكيد مقاربته عن سعي "الجهاديني" للموت ،يستشهد روا بكالم
أحد "الجهاديني" الفرنسيني دافيد فاال الذي اعتنق اإلسالم وكان قريبًا
من خالد كلكال وز ّوده بسالحه؛ إذ يقول" :كانت القاعدة هي أال
يؤخذ حيًا .فعندما رأى كلكال رجال الدرك علم أنه سيموت ،وأراد
قول منسوبًا إىل مؤسس تنظيم "القاعدة"
أن ميوت" .وردد أحدهم ً
أسامة بن الدن" :نحن نحب املوت ،أنتم تحبون الحياة".
احتامل ،بل أصبح يف
ً
إذًا ،مل يعد موت اإلرهايب مع "الجهاديني"
وخصوصا مع املنضمني إىل تنظيم الدولة اإلسالمية
صلب مرشوعه،
ً
يف العراق والشام "داعش" الذين يع ّدون الهجوم االنتحاري الغاية
املثىل اللتزامهم.
هذا االختيار املنهجي للموت من الجيل الجديد للجهاديني أمر
مستجد؛ إذ كان منفذو الهجامت يف الفرتة  ،1980 - 1970سواء كانوا
من الرشق األوسط أم من غريه ،يساريني أم إسالميني ،يرتبون عملية
فرارهم بعناية ،ألن الفقه اإلسالمي ،وإن كان يقر بفضل الشهيد الذي
يقتل يف الجهاد ،فإنه يح ّرم االنتحار .من هنا يطرح الباحث روا أسئلة
عن سبب اختيار هؤالء "الجهاديني" الجدد املوت املنهجي ،إضاف ًة إىل
تفسري ذلك بشأن التطرف اإلسالمي املعارص.
يتبنى روا مقاربة جديدة يف هذا الخصوص تربط بني حب املوت
والسعي له ،وبني كون "الجهادية" يف الغرب واملغرب وتركيا هي
حركة ش ّبان ،ال تنفصل عن "الثقافة الشابّة" لهذه املجتمعات .فهذا

يــرى روا أن بُعد إماتة الجسد ال عالقة له البتة بالرصاعات
الجيوسرتاتيجية يف الرشق األوسط ،وهو غري منتج سياسيًا وإسرتاتيجيًا.
لكن هذا ال ُبعد االنتحاري مرتبط بـخالفة "داعش" ،وقبلها مرشوع
الجهاد العاملي مع "القاعدة" التي ترفض أي حل سيايس أو تفاوض،
ألن من يسعى إىل املوت ال يفاوض عىل يشء.
ويذهب الباحث الفرنيس إىل أن خالفة "داعش" وه ٌم وخرافة ووحدة
تفس
أيديولوجية يف توسع إقليمي مستدام ،واستحالتها اإلسرتاتيجية ّ
بدل من
السؤال :ملاذا كان أولئك املتامهون بها متعاقدين عىل املوتً ،
نذر أنفسهم ملصلحة املسلمني؟ ففي هذه الحال ،ال وجود ألي أفق
سيايس أو غد مرشق .وعىل الرغم من أن الخالفة متثل جز ًءا من املتخ ّيل
الديني للمسلم ،فليس األمر سواء يف ما يتعلق باملوت املنشود؛ أي
االنتحار .فالسلفية املتهمة بالرشور كلّها تدين االنتحار؛ ألنه استباق
إلرادة الله ،وذلك ألن السلفية تهتم أولً بتقنني سلوك الفرد ،وتنظم كل
يشء ،مبا يف ذلك استخدام العنف .كام أن السلفي ال يبحث عن املوت،
ألنه يحتاج إىل الحياة يك يستعد ملالقاة ربّه يف الحياة اآلخرة.
يرفض روا فكرة أن يكون اإلرهاب "الداعيش" أو "القاعدي" سببه
الحرمان االجتامعي واملظامل السياسية؛ ألن هذا اإلرهــاب يقتل
السياسة قبل التساؤل عن األسباب السياسية للنزوع نحو التطرف.
وهذا اإلرهاب "االنتحاري" ليس ف ّعالً من وجهة نظر عسكرية،
بينام يتضمن اإلرهاب "البسيط" بعض العقالنية املتعلقة بالحرب

مراجعات وعروض كتب
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غري املتكافئة ،حينام يقوم بعض األفراد بإلحاق خسائر كبرية بعدو
أقوى منهم كث ًريا .أ ّما اإلرهاب االنتحاري ،فهو غري عقالين؛ بسبب
استخدامه املقاتلني مرة واحدة وأخــرة ،وهو يدفع املجتمعات
األوروبية إىل التطرف املضاد ،ويقتل من املسلمني عد ًدا أكرب من عدد
القتىل الغربيني.
يعتقد الكاتب أن االرتباط املنهجي باملوت هو أحد املداخل لفهم
التطرف الراهن ،فالبُعد العدمي مركزي هنا ،والعنف ليس وسيلة
بدل من اعتامد
بل غاية ،وهو عنف بال مستقبل .يقول روا إنه ً
مقاربة عمودية تنطلق من القرآن لتصل إىل "داعش" ،مرو ًرا بابن
تيمية ،وحسن البنا ،وس ّيد قطب ،وابن الدن ،عىل افرتاض وجود
ثابت "عنف إسالمي" يظهر بانتظام ،فإنه فضّ ل اللجوء إىل مقاربة
ُمستعرِضة ،تحاول أن تفهم العنف اإلسالمي املعارص بالتوازي مع
أنواع أخرى من العنف والتطرف ،قريبة ج ًدا منه (مت ّرد جييل ،وتدمري
ذايت ،وقطيعة جذرية مع املجتمع ،وجاملية املوت ،واندراج الفرد
املنقطع يف رسدية عاملية كربى ،وبِدع عاملية) .فاإلرهاب االنتحاري
والظواهر من طراز "القاعدة" و"داعش" ،يف رأي روا ،هي حديثة
تفس بصعود األصولية
العهد بتاريخ العامل املسلم ،وال ميكن أن ّ
فحسب ،ولذلك يقول الكاتب إنه خلص منذ سنة  2008إىل أن
اإلرهاب ال يتأىت من تطرف اإلسالم ،بل من أسلمة التطرف.
وإذ يقر الكاتب الفرنيس بوجود أصولية إسالمية تنترش منذ أربعني
عا ًما ،فإنها ال تكفي يف نظره إلنتاج العنف .وقد تع ّرضت هذه
املقاربة لنقد كثري من زمالئه ،من بينهم الباحث الفرنيس فرانسوا
بورغا الذي آخذه بأنه مل يلحظ األسباب السياسية للتمرد ،وهي
اإلرث االستعامري ،والتدخالت العسكرية الغربية ضد شعوب الرشق
األوسط ،والتهميش االجتامعي للمهاجرين وأبنائهم .كام اتهمه
الباحث الفرنيس جيل كيبل بأنه يتجاهل العالقة بني العنف اإلرهايب
والتطرف الديني لإلسالم متجلّيًا يف السلفية.
لكن روا يقول إنه ال يتجاهل أي بعد من هذه األبعاد ،لكنها
ال تكفي لتفسري الظواهر التي يدرسها؛ ألننا ال نجد أي صلة سببية
انطالقًا من املعطيات التجريبية التي ميلكها .فالباحث يرفض مسألة
"التطرف الديني"؛ ألن إلصاق عبارة تطرف بالدين أم ٌر يس ٌء ،إذ يرتتب
عىل ذلك أننا نحدد حالة معتدلة للدين ،فال توجد أديان معتدلة.
أكان كالفن ولوثر معتدلني؟ بالتأكيد ال ،فالكالفانية يف املفهوم
مثل ،تُعد "متطرفة".
الالهويتً ،
ويذهب روا إىل وجود سريورة معارصة لتطرف أصويل يف األديان،
مر ّده إىل تقهقر الهوية الثقافية للديني ،وغلبة نزعة دنيوية ما عادت
تفهم الديني.
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وتقوم فرضية الباحث عىل أن التطرف العنيف ليس نتيجة للتطرف
الديني ،وإن اقتبس منه الطرق والنامذج ،وهذا ما يس ّميه "أسلمة
التطرف" .فاألصولية الدينية موجودة طب ًعا وتطرح مشكالت
اجتامعية مهمة؛ ألنها ترفض القيم القامئة عىل مركزية الفرد وحريته
يف املجاالت جميعها ،لكن هذه األصولية ال ت ُفيض بالرضورة إىل
العنف السيايس .فيهودي لوبافيتيش املتزمت أو راهب بندكتي ،هام
مؤمنان "مطلقان" بدلً من أن يكونا متطرفَني ،ويعيشان نو ًعا من
االنفصال االجتامعي ،لكنهام ليسا عنيفني سياس ًيا ،وغالبية السلفيني
تُدرج يف هذا السجل غري العنيف.
وينتقد روا فرضية فرانسوا بورغا القامئة عىل أ ّن املتطرفني تحفّزهم
معاناة املسلمني ،املستَعمرين سابقًا ،أو ضحايا العنرصية والتمييز،
أول
وعمليات القصف األمريكية  ...إلخ .ويف الحصيلة فإن التمرد هو ً
مترد الضحايا ،لكن الصلة بني املتطرفني والضحايا هي صلة خيالية
أكرث منها واقعية ،وليس الذين ينفذون التفجريات يف أوروبا هم
سكان قطاع غزة أو الليبيّني أو األفغان ،وليسوا هم بالرضورة األشد
فق ًرا ،أو األقل اندما ًجا.
ويستدل الباحث بوجود  25يف املئة من املتح ّولني إىل اإلسالم يف
صفوف "الجهاديني" عىل أن الصلة بني املتطرفني و"شعبهم" هي من
قبيل املتخيّل أيضً ا .فالثوريون ال ينحدرون مطلقًا من طبقات معذبة،
بل يكون يف متاهيهم يف الربوليتاريا و"الجامهري" واملستَعمرين
إعاد ُة بناء خيالية لوجودهم يف العامل ،وبالغ ٌة للتعبري عنه .فقلة من
املناضلني تنتمي إىل هذه الربوليتاريا االفرتاضية وتكون عىل استعداد
للموت يف سبيلها.
إذًا ،ال ميكن فهم السيايس ما مل تج ِر دراســة املتخيّل ،وتقديم
املعاناة عىل أنها تفسري للتطرف هو إدخال لعامل املتخيّل مجد ًدا.
فاملتمردون يعانون معاناة اآلخرين ،وهم ليسوا ضحايا الظلم
واالحتالل اإلرسائييل أو الغزو أو القصف األمرييك يف أفغانستان أو
العراق ،لكنهم شاهدوا هذه املعاناة وتأثروا بها.
ومل تبدأ منهجة العمل االنتحاري إال عام  ،1995فقبل الثامنينيات،
كان اإلرهاب العادي سال ًحا تستخدمه مجموعات علامنية ،قومية
أو ثورية .و"إرهــاب" الرشق األوسط ليس جدي ًدا ،فقد اتسمت
سبعينيات القرن املايض ومثانينياته بسلسلة هجامت يف أوروبا
مرتبطة بإسرتاتيجيات دولية ،فكانت هجامت مؤيدة لفلسطني أو
سورية أو ليبيا أو إيران ،يف سياق الرد عىل السياسة الفرنسية يف
الرشق األوسط .وحتى الهجوم االنتحاري ليس ابتكا ًرا إسالم ًيا؛ فقد
بدأت منهجته منذ الثامنينيات عىل أيدي "منور التاميل" ،مخرتعي
الحزام الناسف.
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الجهادية تحل محل الجهاد
وعمل يف سبيل الله ،كان له مع ًنى
ً
الجهاد ،بوصفه مفهو ًما قرآن ًيا
عسكري يف البداية .لكنه ،منذ عهد الرسول محمد ،تطور وأصبح
مبحثًا علم ًيا ترشيع ًيا يهدف إىل تقنني الجهاد حتى ال يصري ذريعة
للتمرد وإثارة الفتنة يف املجتمع ،وإىل وضع ضوابط للسيطرة عىل
الحروب الخارجية .والرأي الغالب عند العلامء أن الجهاد ليس
من األركان الخمسة لإلسالم ،وليس فرض عني ،بل فرض كفاية عىل
املسلم ،وهو عمل جامعي يختص بأرض معيّنة تقع تحت تهديد غري
املسلمني .يقول روا :إن التاريخ ال يذكر مطلقًا دعوات كربى للجهاد،
مع أنه استعمل مصطل ًحا يف النضال ضد االستعامر.
بدأ التفكري يف الجهاد بعد نكبة  ،1948وانتقل من أيدي الدول إىل
أيدي املناضلني ،بعدما عجزت الدول العربية عن تح ّمل مسؤولية
الجهاد ضد إرسائيل وسقطت فلسطني ،وبرز يف موازاة منظمة التحرير
الفلسطينية ،ذات التوجهات القومية والعلامنية ،حزب التحرير
اإلسالمي الذي أُسس عام  1953بوصفه حزبًا تحريريًا فلسطينيًا
إسالميًا ،تحول تدريجيًا إىل نصري للخالفة املتجاوزة للحدود القومية.
بدأت "الجهادية" تنترش ،بوصفها "نظرية" ،يف خمسينيات القرن
العرشين ،وهي نظرية ملحوظة يف كتابات س ّيد قطب ،وعبد السالم
فرج ،وعبد الله عزام .وهي تع ّرف الجهاد بأنه فريضة دينية فردية
وليست جامعية ،مبصاف أركان اإلسالم الخمسة ،حني يخضع جزء
سمه فرج "الفريضة الغائبة"؛ الركن
من األمة لسلطة أجنبي ،وهو ما ّ
السادس لإلسالم.
يالحظ روا أن "الجهاديني" ال يرتددون يف ابتكار أشياء غري موجودة
يف العقيدة ،وأنهم يبتعدون عن النصوص املقدسة والتفاسري املجازة.
فهذا النمط العمليايت للهجوم ،أي موت املهاجم ،يصري هو املعيار،
وهو يتداخل مع إخفاق سيايس وتشاؤم عميق يف الوقت نفسه،
ٍ
متأت من مؤلفات سيّد قطب حول الجاهلية وتكفري املجتمع،
بدل
وإضافة بُعد قيامي كامل وعدمي ،والتفكري يف الخالص الشخيص ً
من التفرغ لبناء مجتمع أفضل ،وهو خالص مير باملوت االنتحاري؛
ألنه الطريق األقرص واألضمن.

المتطرفون الجدد
كان الجهاديون الدوليون ،حتى منتصف تسعينيات القرن املايض،
أفرا ًدا قادمني من الرشق األوسط ،قد جاهدوا يف أفغانستان قبل
أن يعودوا إىل بلدانهم األصلية ليك يبارشوا العمل فيها ،أو باحثني
عن أر ٍ
اض جديدة للجهاد بعد سقوط النظام الشيوعي يف أفغانستان

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

عام  .1992هؤالء هم الذين نفذوا أول موجة تفجريات عاملية
(أول محاولة لتفجري مركز التجارة العاملي عام  ،1993والهجامت ضد
السفارات األمريكية يف رشق أفريقيا عام  ،1998وضد املدمرة األمريكية
وصول إىل هجامت  11سبتمرب  2001يف أمريكا).
ً
كول عام ،2000
هؤالء هم الجيل األول من الجهاديني التابعني ألسامة بن الدن،
ورمزي بن الشيبة ،وخالد شيخ محمد.
وابتدا ًء من  ،1995نشأ جيل جديد يس ّمى يف الغرب "أبناء البلد"،
م ّمن ليس لهم عالقات ببلدانهم األصلية .ومن بني هؤالء نسبة
متزايدة من معتنقي اإلسالم ومن النساء ،ومجال عملهم عاملي
متا ًما .وهم الجيل الثاين من الجهاديني ،من خالد كلكال إىل األخوين
كوايش وعبد الحميد أبا عود ،ولهم املالمح نفسها .وقد قُتلوا جمي ًعا
أثناء العمل (قتلوا أنفسهم أو قُتلوا خالل مواجهتهم مع الرشطة)،
ومل يهتموا بتدبري فرارهم.
يقول روا إن اإلرهابيني الغربيني الذين نفذوا هجامت يف أوروبا
كلهم معروفون؛ نتيجة وجود سجالت لهم لدى الرشطة وأجهزة
األمن الغربية ،ويشري إىل وجود ملفات تضم أسامء  4118جهاديًا
أجنب ًيا ج ّندهم "داعش" يف الفرتة  .2014 - 2013ويهت ّم يف كتابه
خصوصا ،بالفرنسيني والبلجيكيني الذين ميثّلون العدد األكرب
هذا،
ً
من الجهاديني الغربيني ،من دون أن يغفل نظراءهم األوروبيني ،فهو
يجد بينهم خصائص مشرتكة ،مع وجود بعض االختالفات ،بكل تأكيد.
وينطلق روا من قاعدة بيانات ك ّونها تضم نحو مئة شخص متورطني
يف اإلرهاب عىل األرايض الفرنسية و /أو غادروا فرنسا؛ لالشرتاك يف
الجهاد "العاملي" يف الفرتة  ،2016 - 1994ومن ضمنهم املشاركون
الرئيسون جميعهم يف هجامت ناجحة ،أو فاشلة ،استهدفت األرايض
الفرنسية والبلجيكية .ووفق هذه القاعدة ،أرىس الباحث تحليله،
خصوصا أنها معززة بقواعد البيانات األخرى .فمسارات الجهاديني
ً
متقاربة ج ًدا وتنتمي إىل الفئات نفسها.
وال يجد روا صورة منطية لإلرهابيني ،لكنه يقع عىل مميزات متواترة.
فأول استنتاج ميكن استخالصه من هذه البيانات الشخصية أنه مل
يطرأ عليها أي تغيري خالل عرشين عا ًما .فخالد كلكال أول إرهايب من
أبناء البلد (عملية ليون ،)1995 ،واألخوان كوايش (عملية صحيفة
شاريل إيبدو ،)2015 ،بينهم أوجه شبه محددة؛ ذلك أنهم من الجيل
الثاين ،ومندمجون جي ًدا يف املجتمع الفرنيس ،وم ّروا مبرحلة جنوحية
قصرية ،وصــاروا متطرفني يف السجن؛ إذ قاموا بهجامت ،وقتلوا،
وأشهروا أسلحة يف وجه الرشطة.
كانت الصورة النمطية لإلرهابيني ثابتة ،إذ نجد فئتني أساسيتني؛
هام الجيل الثاين ( 60يف املئة منهم) ،واملتحولون إىل اإلســام
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هل جرت أسلمة التطرف؟
مراجعة كتاب "الجهاد والموت"

( 25يف املئة منهم) ،وعىل نطاق أضيق الجيل الثالث ( 25يف املئة) .أما
الجيل األول فمحدود (محمد الحويج بوهالل ،منفذ مجزرة نيس يف
ويفس روا غلبة الجيل الثاين ،انطالقًا من حقيقة
متوز /يوليو ّ .)2016
مفادها أن التطرف قد ظهر يف وقت بلغ فيه أبناء املهاجرين سن الرشد،
بعد جمع شمل العائالت سنة  .1974فعىل مدى عرشين سنة ،ظلت
الغلبة للجيل الثاين يف حني كان الجيل الثالث يقرتب من سن الرشد.
مثة ميزة أخرى مشرتكة بني البلدان األوروبية جميعها ،هي أن
املتطرفني فيها ،جميعهم تقري ًبا من "املولودين الجدد" الذين بعدما
عاشوا حياة دنسة (مال ٍه ،وكحول ،وجنوحية)" ،اهتدوا" فجأ ًة إىل
املامرسة الدينية ،عىل نحو فردي أو يف نطاق مجموعة صغرية ،وليس
يف إطار منظمة دينية.
نجد أن معظم املتطرفني غائصون عميقًا يف "الثقافة الشابة"
املعارصة ،يف تقنيات االتصاالت ،وأنّهم قصدوا علب الليل ،وغازلوا
الفتيات ،واحتسوا الكحول ،وارتكب نحو نصفهم جن ًحا صغرية،
كام أ ّن أزياءهم مامثلة ألزياء أترابهم (مالبس الشارع من قبعات
وبرانس وعالمات) ،وما عادت اللحية عالمة عىل التقوى ،فهم ال
يرتدون البتة اللباس السلفي ،ويحبون الراب ،ويتابعون أفالم العنف
وخصوصا
األمريكية ،ورمبا ألعاب الفيديو ،وارتياد صاالت الرياضة،
ً
بعض الرياضات العنيفة؛ كالكونغ فو واملالكمة ،إضاف ًة إىل ركوب
الدراجات النارية .ث ّم إ ّن لغة املتطرفني هي لغة بلد اإلقامة ،وهي
الفرنسية يف هذه الحالة ،وهم يتحدثون بلغة "شابة"؛ لغة الضواحي
املح ّورة سلف ًيا .وكان دور السجن محوريًا؛ فهو يفاقم ظواهر عدة:
البعد الجييل ،والتمرد عىل النظام ،وبث سلفية مبسطة ،وتأليف
مجموعة متالحمة ،وق ـراءة الجنوح مجد ًدا مبصطلح االحتجاج
السيايس املرشوع.

أسلمة التطرف
من الشائع ج ًدا النظر إىل الجهادية عىل أنها امتداد للسلفية ،وليس
كل السلفيني بجهاديني ،لكن كل الجهاديني سيصريون سلفيني .إذًا،
ستكون السلفية مم ًّرا للولوج إىل الجهادية .وبعبارة أخرى ،سيكون
التطرف الديني املرحلة األوىل للتطرف السيايس .لكن روا يرى أن
األمور أش ّد تعقي ًدا .فمن الواضح أن هؤالء املتطرفني مؤمنون حقًا
يظنون أنهم سيذهبون إىل الجنة ومرجعيتهم إسالمية خالصة.
فهم ينضمون إىل تنظيامت تريد إقامة نظام إسالمي ،بل إعادة
الخالفة بالنسبة إىل "داعش" .ويرى روا أن الخطأ يكمن يف الرتكيز
عىل الالهوت ،ومن ثم عىل النصوص .لك ّن الجهاديني ،كام رأينا،
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ال يقدمون عىل العنف بعد التأمل يف النصوص؛ إذ ليس لديهم العلم
الديني املطلوب ،وقلّام يهتمون باكتسابه .فهم ال يصبحون متطرفني
ألنهم أساؤوا قراءة النصوص ،بل ألنهم اختاروا أن يكونوا متطرفني.
بني أربعة آالف مج ّند غريب يف "داعش" تظهر سجالتهم أنهم ذوو
مستوى تعليم جيد ،وأ ّن معظمهم أنهى الثانوية العامة ،لكن 70
رصحوا أ ْن ليس لديهم سوى معرفة أولية باإلسالم.
يف املئة منهم ّ
وما يعمل هنا هو التدين وليس الدين ،أي الطريقة التي يعيش بها
املؤمن الدين؛ من العقيدة ،واملامرسات ،واملتخيالت ،والشعائر ،ليك
يبني تساميه الذي يدفعه إىل احتقار الحياة ،حياته وحياة اآلخرين.
وعىل الرغم من اعتامد "داعش" عىل تفاسري الحديث النبوي ،فإن
املتطرفني الغربيني ال يعمدون إىل هذه الرشوح املط ّولة؛ فهم أقل
كال ًما عن الدين من السلفيني ،وصفحاتهم اإللكرتونية ونصوصهم أش ّد
تركي ًزا عىل العمل منها عىل الدين.
يرجع اإلرهابيون دوافع القيام بأعاملهم اإلرهابية إىل االنتقام من
الغرب؛ بسبب الفظاعات التي ارتكبتها الدول الغربية ضد املسلمني،
بحيث يؤدي الجهادي دور البطل املنتقم ،إضافة إىل دافع املوت
املؤدي إىل الجنة واستقبال النبي له ،والدرجة التي ينالها.
يالحظ روا أ ّن الغريب عدم تح ّدث جميع املدافعني عن "الدولة
اإلسالمية" عن الرشيعة البتة ،وعدم إتيانهم تقريبًا عىل ذكر املجتمع
اإلسالمي الذي سيقوم يف ظل "داعش" ،كأ ّن إرادة القيام بالجهاد
وإرادة العيش يف ظل اإلسالم أمران متعارضان .فالعيش يف مجتمع
إسالمي ال يعني الجهاديني؛ فهم ال يهاجرون للجهاد من أجل الحياة،
وإمنا من أجل املوت.
تبدو مقاربة روا ألسباب التطرف "اإلسالمي" ودوافع سعي املتطرفني
للموت ،مقنعة وصحيحة إىل درجــة كبرية بالنسبة إىل القسم
األكرب من الجهاديني الغربيني ،لكن ال ميكن تعميمها عىل جميع
وخصوصا أولئك الذين ولدوا وعاشوا يف دول إسالمية
"الجهاديني"،
ً
عانت االستعامر والغزو الغربيني واالحتالل اإلرسائييل ،واستبداد
األنظمة ،وسط صعود لألصولية اإلسالمية وانتشار لألفكار السلفية،
خالل العقود األربعة األخرية .كام أن ملعظم "الجهاديني السلفيني"
الذين انضموا إىل "القاعدة" أو "داعش" وغريهام من التنظيامت
"الجهادية" إميانًا بالعقيدة السلفية الجهادية ،وهم ملتزمون بالفقه
السلفي ،ودوافعهم دينية وسياسية واجتامعية من جهة ،وفردية
خالصية من جهة أخرى .ومن غري املوضوعي حرص نشوء هذه
الظاهرة يف عامل واحد .وأعتقد أن التطرف واإلرهاب ناتجان من
عوامل سياسية واقتصادية واجتامعية ودينية وثقافية مجتمعة.
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الردود العسكرية على االنتفاضات العربية ومستقبل العالقات المدنية  -العسكرية في الشرق األوسط:

يعتمد ويليام تايلور ،عىل خربته يف املجال العسكري واالستخبارايت،
فقد عمل مع أجهزة االستخبارات األمريكية ،وكان أستاذًا مساع ًدا
يف السياسة الخارجية األمريكية يف األكادميية العسكرية األمريكية يف
أساسا،
ويست بوينت ،واكتسب معرفته يف التفكري العسكري العريبً ،
من خالل عمله مستشا ًرا عسكريًا لكتيبة املشاة العراقية ،إىل جانب
عالقاته الواسعة بهذا املجال ،وحواراته مع قرابة خمسني من الخرباء
فضل عن تعمقه يف دراسة أعامل
العسكريني من املنطقة العربيةً ،
العديد من الباحثني والكتّاب وتحليالتهم املختلفة ألحداث الربيع
قسم الكتاب إىل فصول مختلفة؛ يُعالج
العريب ودور الجيوش فيها .يُ ّ
أحدها مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف املنطقة العربية يف
املايض واملستقبل ،بينام تُق ّدم الفصول األخرى "دراسة حالة" للوضع
يف سورية ،ومرص ،وتونس ،وليبيا .كام يق ّدم الكاتب يف فصل خاص
نصائح موجهة إىل وزارة الخارجية األمريكية للتأثري إيجابيًا يف رسم
سياساتها يف املنطقة العربية ،وأخ ًريا يسترشف الكاتب املستقبل من
خالل تحديده مآالت أوضاع الجيوش يف املنطقة العربية ،مقد ًما
سيناريوهات مختلفة وتفصيلية لرتكيبتها وأدائها.

خاص ،ثورات "الربيع العريب" وردود الجيوش
يعالج الكتاب ،عىل نحو ّ
أو مواقفها منها ،من خالل مساندة األنظمة التسلطية أو الوقوف مع
مطالب الشارع .ويق ّدم رش ًحا مستفيضً ا للعوامل واألسباب املختلفة
التي أ ّدت إىل هذه املواقف .وعىل الرغم من اعرتافه بصعوبة
الخوض يف تفاصيل اتخاذ املؤسسات العسكرية للقرارات ،فإنه يركّز
يف فصول كتابه كاف ًة عىل أ ّن درجة الرقابة عىل املؤسسات العسكرية
من ناحية ،ومصالحها من ناحية أخرى ،هام العنرصان األساسيان
لتفسري مواقفها من االنتفاضات الشعبية .ويلخص الكاتب "املصالح"
مبجموعة من العنارص األساسية املتمثلة باملركز االجتامعي للعسكر،
والتمويل ،واملعدات ،واالستقاللية يف اتخاذ القرارات .أ ّما الرقابة،
فيدخل يف إطارها تأثري العادات الوطنية واالجتامعية يف ثقافة
العسكر ،وأماكن الخدمة وبُعدها الجغرايف عن جامعاتهم ،والرقابة
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التي ميارسها عىل ميزانيتهم السياسيون ،ورقابة املؤسسات الحكومية
عىل دورهم وسلطاتهم ،وتنظيمهم العسكري ،وسيطرة النظام عىل
مراكز اتخاذ القرار وتعيينات الضباط يف املراتب العليا ،والرقابة
الدستورية والقانونية عىل مهامتهم وميزانيتهم.
وبخصوص مسألة العالقات املدنية  -العسكرية يف املنطقة العربية،
يخوض الكاتب يف تفاصيل املايض ،ال سيام تركيبة الجيوش وسلوكها
ودورهــا السيايس ،بــد ًءا من الحقبة التي تلت الحرب العاملية
الثانية ،مؤك ًدا أ ّن الخوض يف املايض أمر أسايس لفهم الحارض
واسترشاف املستقبل.
يتناول الكاتب مسألة االنقالبات العسكرية وتدخالت الجيوش يف
الحياة السياسية ،مش ًريا إىل عوامل مختلفة مؤثرة يف هذا الصدد؛ مثل
الهوية الثقافية للعسكر ،واملصالح الشخصية والعسكرية ،وضعف
املؤسسات السياسية ،وحجم املؤسسة العسكرية وح ّدة التدخالت
الخارجية .كام اهت ّم الكاتب بتسليط الضوء عىل دور االنتامءات
الدينية واإلثنية واأليديولوجيات القومية يف التدخالت السياسية
للجيوش .ويضيف أ ّن الخيبات العسكرية وما صاحبها من إذال ٍل
وفقدانٍ لهيبة العسكر قد كان لها تأثري يف االنتفاض وخلع القادة
السياسيني .وبحسب رأي أنتوين كوردسامن Anthony Cordesman
الذي أشار إليه الكاتب ،فإ ّن فشل حركات الدميقراطية ،والشيوعية،
وحتى األيديولوجية الدينية يف ضامن التفاف الشارع حولهم لتحقيق
"حياة جيدة" ،قد أتاح للعسكر أداء دور سيايس وكسب تأييد شعبي،
بصفتهم املرشوع الوحيد البديل القابل للتحقيق .ويُشري الباحث
مرا ًرا إىل كتابات صامويل هنتغنتون  Samuel Huntingtonالذي
يدعو إىل تطبيق نظام "الرقابة الحيادية" لضامن أفضل وضع للعالقة
املدنية  -العسكرية يف الرشق األوسط؛ وذلك بتحديد فصل واضح
بني الحكم املدين واملامرسة العسكرية .فبحسب هنتغنتون ،عىل
القادة السياسيني تحديد السياسات واألهداف املرجوة من العسكر،
بينام يُرتك للعسكر تحديد الوسائل الرضورية واملالمئة للوصول إىل
هذه األهداف .ومن ثم ،عىل السياسيني ّأل يتدخلوا يف تفاصيل عمل
العسكر اليومية .ويف املقابل ،يبقى العسكر بعيدين عن املجال
السيايس ويكونون ق ًوى مهنية ،ال سياسية.
ويف إطار انتفاضات شعوب املنطقة العربية عىل حكامها املستبدين،
مل تُساند الجيوش املطالب الشعبية يف حال ارتفاع مستوى الرقابة
عليها وكون املصلحة املرجوة من دعم الثائرين منخفضة .وبهذا
عمر والقوى املسلحة التونسية مبنيًا عىل
جاء قرار الجرنال رشيد ّ
حسابات املصلحة عىل نحو ٍ
رئيس .فقد كسب الجيش من موقفه
يف مساندة مطالب الشارع شعبي ًة واحرتا ًما اجتامع ًيا أفضل مام سبق،
وارتفا ًعا يف موارده ومصادره ،واستقاللي ًة ونفوذًا سياس ًيا أكرب أيضً ا.
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بطل وطن ًيا بعد تغيري النظام .ويف
عمر بوصفه ً
وظهر الجرنال ّ
املقابل ،مل يكن هناك أي مصلحة فعلية للقوى املسلحة من
استخدام القوة وقتل املتظاهرين ،وهو أمر كان من املمكن أن
يؤدي حدوثه إىل فقدان التأييد الشعبي للجيش .وباختصار،
عنصي
بُنيت مساندة القوى املسلحة للمتظاهرين عىل حسابات ُ َ
املصلحة والرقابة املذكورين آنفًا.
وكان لهذين العنرصين ،أيضً ا ،الدور األسايس يف مساندة الجيوش
للنظام االستبدادي يف سورية .فوقفت نخبة الجيش مع النظام ،آخذ ًة
قليل من املكاسب وكث ًريا من الخسارة يف حال
يف الحسبان أن هناك ً
تغيري هذا املوقف .وقد كان لعقائدية الجيش ،ولرتكيبة األجهزة األمنية
املتنافسة بينها وارتباطها املبارش باألسد ،وأيضً ا التخوف العلوي من
الخطر السني ،دور كبري يف هذا اإلطار ،وال سيام يف ظل ازدياد الطابع
الطائفي للرصاع يف سورية وتخوف العلويني عىل وجودهم .ويتفق
الكاتب مع طرح ستيفن ستار  Stephan Starrالذي يقول إ ّن النظام
السيايس واألمني ،ومن ثم املجتمعي ،قد جرى بناؤه يف سورية مع
ويفس ذلك صمود األسد حتى
األخذ يف االعتبار لحظة الثورة هذهّ .
اليوم ،مستن ًدا إىل تحالفات النظام السوري مع روسيا وإيران وحزب
الله ،وإىل دعم مؤسسته العسكرية التي بقيت موالية له عىل الرغم
من الضغوطات الخارجية والداخلية أيضً ا .يُضاف إىل ذلك تحالفات
النظام مع األقليات الدينية األخرى؛ كاملسيحيني والدروز ،وكذا األمر
مع تجار السنة وطبقتهم األرستقراطية ،مذك ًرا بأ ّن بشار األسد وأخاه
ماهر كالهام تزوج امرأة منتمية إىل هذه الطائفة .وبخصوص عنرص
"املصالح" ،يعرتف الكاتب بأن مؤسسة الجيش كانت تسعى لتحسني
وضعها املؤسسايت واملجتمعي املرتدي ،لكنها وجدت أ ّن حظها سيكون
أوفر يف تحقيق ذلك من خالل الوقوف مع نظام األسد ،وليس مع
مطالب الشارع املتقلبة واملتنوعة .فلم يكن هناك من األسباب التي
تدفع النخبة العسكرية إىل توقع ازدياد استقالليتها ونفوذها السيايس
من خالل الوقوف مع مطالب الشارع ،بل إنها كانت "متخوفة حتى
املوت" من معارضتها النظام وما ميكن أن يحصل لها يف حال بسط
سيطرة "النظام العلوي" مجد ًدا عىل سورية.
ويف وضع مشابه لحال سورية ،وقفت قوى النخبة العسكرية مع
نظام القذايف يف ليبيا خالل ثورة 2011؛ إذ كان لعنرصي "الرقابة
املشددة" عليها و"مصلحتها املتدنية" يف تغيري الوضع دور أسايس
يف مساندة النظام .وقد حصلت انشقاقات للعديد من األشخاص
والقطع العسكرية ،يف املنطقة الرشقية أكرث من املنطقة الغربية،
خصوصا ممن كانت لهم مصلحة يف تغيري الوضع .وقد تردد كثري من
ً
العسكريني يف حسم أمرهم من جهة االختيار بني النظام واملعارضة
حتى اتضاح الطرف الذي سيحقق مصالحهم أكرث ،أي املنترص .ويف

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ظل االمتيازات الكبرية التي يحظى بها الجيش املرصي منذ عقود
رصي الرقابة املحدودة
عىل نحو ميكن فيه الحديث عن حيازته عن َ
وقليل ليكسبه
واملصالح العالية ،ارتأى الجيش أن هناك كث ًريا ليخرسه ً
يف إطار أي ثورة قد ت ُسفر عن تغيري هذا الوضع .وهكذا كان موقف
الجيش حياديًا ومرتد ًدا إىل ٍ
حد ما أثناء اندالع الثورة األوىل عىل نظام
مبارك ،ومل يتدخل إال عندما شعر بأ ّن تردده يف التدخل قد يؤثر يف
مصالحه؛ األمر الذي دفعه إىل الوقوف مع الشعب وإجبار مبارك
عىل التنحي ،وال سيام بعد الضغوط األمريكية للقيام بذلك .ويف
عام  ،2013تدخّل الجيش مرة أخرى لتنحية الرئيس املنتخب محمد
مستغل التظاهرات العارمة التي جابت
ً
مريس ،وتقلد زمام السلطة،
الشوارع ض ّد حكمه ،ولكن تدخله هذا ُوصف بـ "انقالب عسكري"،
أكرث منه وقوفًا مع مطالب الشارع أو "ثورة شعبية" .وأشار الكاتب،
يف هذا السياق ،إىل أ ّن اإلدارة األمريكية قد عجزت عن التأثري يف
قرار تدخل الجيش املرصي يف عزل رئيس منتخب دميقراطيًا ،عىل
الرغم من تهديداتها بقطع املساعدات املالية والعسكرية الضخمة
للجيش املرصي.

يؤكد الكاتب أ ّن دور املؤسسة العسكرية قد تغري منذ االنتفاضات
التي شهدتها املنطقة العربية خالل السنوات املاضية ،فلن يكون
رصا عىل حامية األنظمة ،بل سيكون
دورها ،من اآلن فصاع ًدا ،مقت ً
مبنزلة ال َحكم خالل االنتفاضات الشعبية ،من خالل قرارها املرتبط
بكيفية االستجابة ملطالب الشارع .وسيكون لردودها أث ٌر يف الحركات
الدميقراطية يف املنطقة واألوضاع األمنية واالقتصادية ،ومن ثم يف
التأثري يف املصالح األمريكية .واألمر اليقني أ ّن السنوات املقبلة ستشهد
أيضً ا تحركات للشارع وتغيريات سياسية وإسقاط أنظمة وإفراز
أخرى وأ ّن دور املؤسسة العسكرية ،سواء وقفت مع األنظمة أو مع
حاسم يف هذا اإلطار.
مطالب الشارع ،سيكون
ً

مراجعات وعروض كتب
الردود العسكرية على االنتفاضات العربية ومستقبل العالقات المدنية  -العسكرية في الشرق األوسط:

وبذلك يهدف الكاتب ،من خالل تحليله القرارات العسكرية املتخذة
سابقًا أثناء االنتفاضات ،إىل تقديم رؤية تحليلية واسترشافية ملا
سيكون عليه ترصف املؤسسات العسكرية يف السنوات القادمة.
خصوصا ،إىل ص ّناع القرار الغربيني ،وال سيام يف الواليات
وهو يتوجه،
ً
املتحدة ،ملساعدتهم عىل فهم الرتكيبة الجيوسرتاتيجية املعقّدة
لهذه املنطقة ومختلف العوامل والقوى املتنافسة الساعية للسلطة،
مبا يف ذلك اإلســام بشقيه السيايس والجهادي ،وال ـراع الديني
الشيعي  -السني ،ودعاة املحافظني عىل التقاليد العربية واملنادين
بتطبيق مناذج التحديث الغربية ،وبني النخبة والطبقة الشعبية،
وبني جيل الشباب املتمدن والطبقة األرستقراطية .وهنا يتساءل
الكاتب :هل ميكن أن تنجح أي قوة من هذه القوى يف السيطرة
وبسط السيادة؟ أم أنه سيكون هناك تحالفات بني بعض هذه القوى
عىل نحو ميثّل منوذ ًجا جدي ًدا للسيطرة؟ وما هو الدور الذي ستؤ ّديه
املؤسسة العسكرية يف هذا الرصاع التنافيس عىل السلطة والسيادة؟
يستفيض الكاتب يف الحديث عن دور الواليات املتحدة وعالقتها
باملؤسسات العسكرية يف املنطقة العربية وتأثريها ،وال سيام من خالل
تدريب لضباط
فضل عن برامج
الدعم العسكري باملعدات واألموالً ،
ٍ
من هذه املؤسسات العسكرية واألمنية يف الواليات املتحدة .وإذ
يعرتف بأ ّن ما تلقوه من برامج قد أسهم يف تعزيز ثقافة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ،فإ ّن ذلك مل مينعهم ،بحسب املصلحة ودرجة الرقابة
واالنصياع ،من املشاركة يف أعامل قتل املتظاهرين وارتكاب انتهاكات
أخرى فظيعة لهذه الحقوق يف أوقات االنتفاضات ،كام مل يكن
للنفوذ األمرييك أي تأثري ملموس يف سلوكهم خالل فرتات الفوىض.
ويؤكّد الكاتب أ ّن استقرار الرشق األوسط وشامل أفريقيا هو يف غاية
األهمية والتأثري يف املصالح الوطنية اإلسرتاتيجية واالقتصادية للواليات
املتحدة .ومن بني هذه املصالح يذكر مسألة عدم إعاقة التجارة
الدولية ،وتعزيز حقوق اإلنسان ودمقرطة الرشق األوسط ،والحرية
الدينية ،والتعاون األمني يف مكافحة اإلرهاب والجرائم املنظمة .وإذ
يؤكّد الكاتب أ ّن املستقبل غري واضح املعامل ،فإنّه يش ّدد عىل أهمية
استمرار تدخل الواليات املتحدة بطريقة ذكية للحفاظ عىل مصالحها
يف هذه املنطقة .وهكذا سيساعدها هذا الكتاب عىل تحقيق ذلك
من خالل توجهه إىل ص ّناع القرار لتسليط الضوء عىل دور املؤسسة
العسكرية يف املنطقة العربية ،وكيفية استغالله يف تعزيز مصالحها
مستقبل .ويأيت هذا الكتاب يف وقت تتعرض فيه الواليات املتحدة
ً
النتقادات شديدة حول غياب إسرتاتيجية واضحة وشاملة لسياستها
يف الرشق األوسط ،ولنفاقها املتبني من خالل ادعائها الدفاع عن قيمٍ
ت ُخالفها بسلوك سياستها الخارجية الحالية ،كام تبني من موقفها إثر
استخدام نظام األسد السالح الكياموي يف غوطة دمشق .فمحاولة
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أمريكا املصالحة بني قيمها من ناحية ،ومصالحها يف الرشق األوسط
من ناحية أخرى ،سيكون مؤذيًا لسمعتها يف الداخل والخارج .ويف
حال التعارض بني القيم واملصالح ،فعىل أمريكا أن تحاول الترصف
بطريقة براغامتية ،محاول ًة رشح عدم الرتابط املذكور يف سياق الرشق
بدل من اتباع سياسة النفاق .وأخ ًريا ،ينصح
األوسط وتعقيداتهً ،
الكاتب الواليات املتحدة بالتعامل مع الرشق األوسط كام هو ،وليس
كام تأمل أن يكون ،ومن ثم الكف عن التأثري يف السياسات الداخلية
للدول ،مبا أ ّن التغيري املستدام ال ميكن أن يأيت إال من داخل كل دولة،
وليس من خالل ما متليه القوى الخارجية.
وعن مستقبل الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،توقّع الكاتب استمرار
معاناة أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة ج ًدا خالل السنوات أو حتى
العقود القادمة ،مش ًريا إىل تداعيات االنتفاضات وآثار األوضاع التي
شهدتها املنطقة ،بعد سنة  ،2011يف االستقرار والوضع االقتصادي،
وما يتبعه من استمرار البطالة خاصة يف صفوف الشباب ،وعجز
الحكومات عن تأمني الغذاء املالئم والضامن الصحي والتزويد
بالوقود ومصادر الطاقة ،وما سيصاحب ذلك من استياء عام .ويؤكد
أ ّن األحــداث األخــرة قد أظهرت الخالفات الجوهرية إىل العلن
(كالخالفات الدينية والعرقية واإلثنية) يف املجتمعات العربية حول
طبيعة الحكم لتحقيق "حياة أفضل" .ويف ما يتعلق بالسيناريوهات
املتوقعة ملستقبل الجيوش العربية ،فإن الكاتب مل يستبعد أيًّا منها،
مؤك ًدا مرة أخرى أ ّن عنرصي "الرقابة" و"املصالح" سيكونان حاس َمني
يف ردود الجيوش املستقبلية عىل االنتفاضات الشعبية .وتح ّدث
الكاتب عن سيناريو مثايل للعالقات املدنية  -العسكرية ،تكون فيه
املؤسسة العسكرية غاية يف املهنية والحياد ،وخاضعة للمساءلة
رشبة لثقافة حقوق اإلنسان وحرياته ،وذلك
وللسلطة املدنية ،ومت ّ
ظل حكومة منتخبة دميقراطيًا .ويف املقابل ،أشار إىل سيناريوهات
يف ّ
أخرى تكون فيها القوى العسكرية غري مهنية ومرشذمة وضعيفة؛
يف ظل حكومات هشة وفاشلة ومؤسسات حكم فاسدة ،وانتشار
للفوىض واإلرهاب واالحتقان الديني والطائفي ،وعجز عن تطبيق
املصالحة الوطنية .ويف سيناريو آخر ،يكون الحكم فيه لفئة دينية
مسيطرة عىل مقاليد الحكم ،مبا يف ذلك املؤسسة العسكرية التي
ستكون ذرا ًعا أمن ّي ًة للنظام الحاكم عىل حساب تهميش حقوق بقية
املواطنني وانتهاكها .وتساءل أخ ًريا ،هل ستُبنى الجيوش بطريق ٍة
مشابهة للحالة اللبنانية التي يراعى فيها الرتكيبة الطائفية للبالد؟ أم
أنه سيتم استبعاد بعض املجموعات الدينية واإلثنية عىل نح ٍو يضمن
حامية نظام عدم املساواة االجتامعية؛ ومن ثم االمتيازات القامئة
وضامن استمرار األنظمة االستبدادية؟ أم أننا سنشهد مؤسسات
عسكرية حيادية ودميقراطية؟

صـدر حديـ ًثا

المؤلف :فالح عبد الجبار

دولة الخالفة :التقدم إلى الماضي،
"داعش" والمجتمع المحلي في العراق
يف كتابه دولة الخالفة :التقدم إىل املايض ("داعش" واملجتمع املحيل يف العراق)،
الصادر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ( 464صفحة بالقطع الوسط،
ومفهرسا) ،ينطلق الباحث العراقي فالح عبد الجبار من تحليل الدولة "العراقية"
موثقًا 
ً
عىل تحليل املجتمع املحل
ِّ
حا لرتكيز البحث
الفاشلة وتيار دولة الخالفة ،بتوصيفه ُ
مفتَتَ ً
والت هذه التَّمثُّالت قبل صعود داعش
العراقي يف متثُّالته لصورته الذاتية ومحنته ،وتح ُّ
وبعده ،والتفاعالت بني املجتمع املحيل وأجهزة دولة الخالفة ،من املحاكم الرشعية إىل
متاسا بالحياة اليومية.
أجهزة الحسبة وديوان بيت املال ،وهي األجهزة األكرث
ً
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تحت عنوان "الجيل واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب"،
وبحضور الفت لنخبة متميزة من الباحثني العرب من مختلف
تخصصات العلوم االجتامعية ،عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
ّ
املختص بقضايا
السياسات الــدورة السادسة ملؤمتره السنوي
ّ
الحممات التونسية يف
الدميقراطية والتحول الدميقراطي ،يف مدينة ّ
الفرتة  24 - 22أيلول /سبتمرب .2017
دارت فعاليات املؤمتر يف ثالث عرشة جلسة متن ّوعة املوضوعات،
لك ّنها كانت تركّز عىل موضوع واحد ،وهو الروابط بني قضيتَي
الدميقراطية ومتكني األجيال الجديدة.
وقد قُ ِّدمت العديد من األطروحات التي انطلقت من أرضيات
متع ّددة ،منها التاريخ والبحث السوسيولوجي والدميوغرافيا
فضل عن العلوم السياسية .وجاء
واإلثنوغرافيا والتحليل الثقايفً ،
الرتكيز عىل فئة الشباب بوصفهم الفاعل الرئيس الذي يقف وراء
التط ّور الراهن للمجتمعات العربية ،والذي يدفع مسألة التحول
الدميقراطي .هذا امللمح هو ما أكّد أهم ّية املؤمتر؛ فالدميقراطية
تُع ّد ،بحسب ما ش ّدد عليه مهدي مربوك ،مدير املركز العريب  -فرع
تونس ،يف كلمته االفتتاحية ،بابًا للخروج من املأزق العريب الراهن،
وهي متثّل مرتك ًزا للتح ّول االجتامعي والسيايس يف البلدان العربية،
ال مجال أل ْن ينهض من دون استيعاب األجيال الجديدة.
وقد حمل انعقاد املؤمتر يف تونس داللة رمزية؛ إذ تقف راب ًحا وحي ًدا
بني بلدان الربيع ،تدحض تجربته – بحسب ما أشار عبد الفتاح
مايض منسق مــروع التحول الدميقراطي ومنسق املؤمتر ،يف
ويظل نجاح قوى
كلمته – االدعاءات باستعصاء الدميقراطية عربيًاّ .
ومتسكها جمي ًعا بنهج
التغيري يف تونس يف بناء التوافق الوطنيّ ،
سلمي إلدارة الخالفات ،وتنافسها النزيه عىل أرضية الدميقراطية،
خلقة ،نأمل استدامتها .وأكّد مايض
مبنزلة الضامنة إلنجاز تجربة ّ
أ ّن مثة اتفاقًا عريضً ا عىل أولوية الدميقراطية ،وأ ّن تعزيز املحاوالت
الناشئة لرتسيخها يف الدول العربية ال ميكن أ ْن يتم من دون طاقة
مدخل رضوريًا
ً
األجيال الشابة وجهدها .وميثّل إدماج هذه األجيال
لتحديث أبنية الحكم والسياسة؛ وهو األمر الذي حفّز املركز العريب
عىل طرح قضايا الجيل ضمن أجندته البحثية العريضة التي تت ّوخى
عرب فاعلياتها العديدة إثراء الجهود البحثية يف دراسة املجتمعات
العربية ،والتعريف بأبعاد التحديات الداخلية والخارجية التي
تواجهها ،وتقديم املقاربات املالمئة ملعالجتها.

أو ًلا :الجيل :المفهوم وانعكاساته
العربية
شغلت الجداالت النظرية الجلسة األوىل التي جــاءت بعنوان
"الجيل :مداخل مفاهيمية" ،وترأسها الباحث التونيس فرج معتوق.
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وأظهرت تط ّور االهتامم بهذا املجال البحثي ،وتش ّعب الدراسات
حوله ،مع تجاوزها للحدود التقليدية لفهم الجيل من وجهه
البيولوجي منطلقة مع الربيع العريب إىل أفق جديد .ملست األوراق
املعروضة ما للمفهوم من قدرة تفسريية وسمت بعض املحدوديات
التي تعرتض توظيفه ،والتي أمكن توظيفها يف دراسة الحركات والقوى
السياسية التي صعدت مع لحظة الربيع العريب .يف البداية ،ق ّدم
الباحث التونيس املنجي الزيدي ،يف ورقته "الخلفية النظرية ملفهوم
الجيل وتطبيقاته يف علم اجتامع الشباب" ،نق ًدا عريضً ا الستخدامات
متناول أبعاده النظرية وتطبيقاته يف علم اجتامع الشباب.
ً
املفهوم،
وأوضح الزيدي أنّه عىل الرغم مام يحمله مفهوم الجيل من قدرة
تفسريية ،فإ ّن حدوده ال تزال غري ثابتة؛ صحيح أ ّن الجيل حدث
اجتامعي يرتبط بالرضورة بتطور املجتمع ،لك ّنه يف اآلن ذاته مفهوم
سيايس يؤرش إىل وجود زمرة تحمل وعيًا يجمعها ،يتشكل يف مرحلة
ما ،وبه تسعى عرب آليات التعبئة السياسية إىل إحداث التغيري
السيايس واالجتامعي .ويتزامن ذلك مع وجود "حدث مؤسس" مينح
هذا الجيل الهوية .وأضاف الزيدي أ ّن توظيف املفهوم عرب ًيا أمر
حديث؛ لذلك مل يزل فهمه مشحونًا بدالالت أخالقية وأدبية ،تثري
التفاضل والتاميز بهذا املعنى الذي يُ ِ
بطن التنافس والرصاع والخالف،
يف حني أ ّن البحوث حوله قد تط ّورت وبعدت كث ًريا عن هذا التناول،
وتح ّولت نحو مساحة انشغال نظري وتطبيقي أرحب.
وق ّدم الباحث املرصي أحمد تهامي ،يف ورقة محورها "الحراك الجييل
يف سياقات االنتقال الدميقراطي :مدخل نظري يف املفاهيم واملقوالت
التأسيسية" ،طر ًحا نقديًّا للمقوالت النظرية املك ّونة ألطروحة الجيل،
وفحص عالقة التفاعل املتبادل بني متغرياتها وسياقات التح ّول
السيايس واالنتقال الدميقراطي .كام ميّز بني أنواع الجيل والوحدات
الجيلية التي ص ّنفها كارل مانهايم و َمن لحقه ِمن األكادمييني املعنيني
باملوضوع .جادل تهامي بأ ّن الجيل السيايس يَربز يف سياق الربيع
العريب كمتغري مستقل يدفع باملشاركة السياسية ،ويؤثر يف التنمية
السياسية والتحول الدميقراطي .وأنّه قد يحمل تأث ًريا أعمق إ ْن توافرت
جملة من األوضاع تربط أثره بإحداث تغيريات سياسية واجتامعية
جذرية .وعىل الرغم من كونه يف األصل ر ّدة فعل تستجيب للتغريات
املجتمعية واألحداث التأسيسية ،فإنه قد يسهم يف خلق وعي وهويّة
خاصني بالجيل السيايس ،لك ّنه ال يكفل بالرضورة ظهور جيل أكرث
ّ
دميقراطية من سابقيه ،وهذا منحى إشكايل.
أما الباحث التونيس جابر القفيص ،فق ّدم ورقة عنوانها "التمثل
الشبايب للحقل السيايس وأزمــة النموذج الدميقراطي" ،تناول
فيها "الجيل" بوصفه حالة اجتامع ّية ،ال ترتبط بالرضورة بالفئة
العمريّة ،بل ترتبط بتلك املتغريات االجتامعية والسياسية التي تنتج
وبي القفيص
أيديولوجيا شبابية ،تنهض من أجل قضية أو مسألة ماّ .
كيفية إظهار التجربة التونسية لقدرة املعطى التواصيل عىل تعويض

تقارير
مؤتمر "الجيل واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي"

ضعف الوعي التنظيمي الذي تعانيه األحزاب السياسية .وأكّد أ ّن
األيديولوجيا الشبابية قد ع ّوضت أيضً ا األيديولوجيا األبوية ،بينام
ع ّوضت األيديولوجيا الفردية األيديولوجيا العائلية .وأضاف القفيص
أ ّن النزعة املساواتية املميزة لأليديولوجيا الشبابية من جهتها قد
ع ّوضت النزعة الرتاتبية.
ويف الجلسة الثانية التي كان محورها "الشباب التونسيون :اتجاهات
جديدة بعد الثورة" ،وترأسها منجي الزيدي ،ق ّدمت هيئتان
تونسيتان رؤاهام يف املوضوع؛ إذ استعرض املدير العام للمعهد
الوطني التونيس لإلحصاء الهادي السعيدي صورة بيانية لتفاعالت
الشباب التونيس مع قضايا الشأن العام ،يف حني طرح املدير العام
للمعهد الوطني التونيس لالستهالك طارق بن جازية وصفًا لقضية
تح ّول أمناط االستهالك لدى الشباب التونيس بعد الثورة ،وانعكاسات
اتجاهاتهم الجديدة عىل املجال العام.
من جهته ،استعرض الباحث التونيس فتحي الجراي ،يف ورقة بعنوان
"منزلة الشباب التونسيني االجتامعية يف سياق االنتقال الدميقراطي"
مسألة ت ّدين نسب املشاركة يف أوساط الشباب التونيس ،استنا ًدا إىل
اإلحصاءات االنتخابية .وأوضح أ ّن النتائج الشديدة االنخفاض ملشاركة
فئة الشباب تعكس حالة إحباط من عدم االستجابة لتوقعاتهم؛
إذ مل ترفع السياسات الجديدة ونُخَبها عن كاهلهم هموم البطالة
والتهميش .واعترب الجراي عزوف الشباب عن املشاركة السياسية
عمو ًما ،واالنتخابات عىل وجه الخصوص ،انسحابًا احتجاج ًيا متدر ًجا
من النشاطات األهلية .وخلص الباحث إىل أ ّن عجز هياكل املجتمع
الرسمية واألهلية ،وضعف قدرة النخب عىل استيعاب مطالب
الشباب ،وإخفاقها يف استقطابهم وتوظيف طاقاتهم يف تفعيل
الخيارات الوطنية ذات العالقة مبعاشهم ومستقبلهم ،كقضايا التعزيز
الدميقراطي واإلمناء املحيل والتشغيل الذايت ،تربز كأسباب مسؤولة
عن ظاهرة عزوف الشباب عن املشاركة.
وعىل املنوال ذاته ،تناولت الجلسة الثالثة "الشباب والحراك املغريب"،
وترأسها حسن الحاج عيل أحمد .كانت الورقة األوىل للباحث املغريب
عبد القادر بوطالب ،وعنوانها "الشباب والسيايس :دراسة يف طبيعة
التمثالت وعوامل انحسار ظاهرة االنتساب الحزيب يف املجتمع
املغريب" ،حاول فيها تفسري مشكلة عزوف الشباب عن االنخراط
يف األحزاب املغربية من خالل تحليل طبيعة العالقة بني الشباب
واألحزاب ،ومتثالت الشباب للشأن السيايس ،وتص ّوراتهم املتعلقة
وبي بو طالب كيف أ ّن الصورة السلبية عن األحزاب
بالعمل الحزيبّ .
التي يحملها شباب املغرب تقف وراء انحسار مشاركتهم .وأظهر
كيفية تأثري هذه الصورة يف اتجاهاتهم ومواقفهم .وم ّيز الباحث يف
ورقته بني االلتزام السيايس واالنخراط يف األحزاب؛ فث ّمة لون من
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االنضامم إىل األحزاب ال يعكس بالرضورة مبادئ االلتزام الحزيب ،وإنّ ا
ظل
يأيت كنوع من املواالة للنظام أو الحركات والقوى املعارضة .ويف ّ
الواقع الحزيب الضعيف باملغرب ،مالت متثالت الشباب إىل مزيد من
السلبية والالمباالة ،يف حني كانت الحال يف البداية قد َو َسمت حراك
الشباب بالجسارة والوضوح ،وقد أظهرت االحتجاجات التي قادوها
رغبتهم يف تغيري قواعد اللعبة .وهي الحال التي كشفت قطيعة بني
جيل الحركة الوطنية امل ُ َهيمن عىل الحياة الحزبية ،وبني األجيال التي
وخصوصا من الشباب.
أعقبتها،
ً
أما الباحث املغريب أحمد الخطايب ،فعالج يف ورقته "من حراك
 20فرباير إىل حراك الريف :الخوف من الدميقراطية أم الخوف من
متسائل إن
ً
جيل الشباب يف املغرب؟" ،موقع الشباب من الحراكَني،
كان موقف السلطة إزاءها قد انطلق من خوف من الدميقراطية أم
من خوف من األجيال الشابّة .أحال الخطايب يف مداخلته عىل مفهوم
وتأسسه عىل ميكانيزمات التغيري االجتامعي ،وحمله لتطلعات
الجيل ّ
مستقبلية تت ّوخى مجتم ًعا دميقراطيًا وحداثيًا .ووظّف املفهوم ملقاربة
حركة  20فرباير ،واصفًا إياها بنتاج صريورات جيلية ،مل تجد ناشطيتها
التي رفعت مطالب التغيري التفاعل امل ُكا ِفئ واالستجابة الواجبة
من املستويات امل ُهي ِمنة عىل القرار السيايس .وكان عدم تحقق تلك
وعبت كتلة
املطالب سب ًبا يف تحريك ديناميات الشارع املغريبّ .
وبي
الغضب الشابّة عن نفسها يف منوذجها األوضح يف حراك الريفّ .
الباحث أ ّن الخوف من طموحات الجيل الشاب الذي اكتنف النخب،
وما عكسه من تر ّدد إزاء تقديم أطروحات دميقراطية ،وتجسيد حلمها
الذي ح ّرك هؤالء الشباب ،قد غمر بظالله القامتة مجمل املشهد
السيايس .أخفقت النخب ،يف حني امتلك جيل الشباب مست ًوى عال ًيا
من الوعي السيايس ،وصاغ مطالبه بأشكال احتجاجية سلمية متن ّوعة
ِ
ومبدعة ،وكانت ضغوطه كاشفة لعمق األزمة التي يعيشها املجال
السيايس املغريب؛ عىل مستوى الفعل وعىل مستوى الخطاب.
ويف املوضوع نفسه ،ق ّدم الباحث املغريب أحمد إدعيل ،يف ورقته التي
كانت بعنوان "الدينامية االحتجاجية لحركة  20فرباير بني ال َوهج
والضمور" ،مقاربته ألشكال التأطري والتأطري املضاد التي صاحبت
حركة  20فرباير ،منذ تو ّهجها حتى ضمورها .تساءل إدعيل عن
مدى نجاح الحركة الشبابية يف املغرب يف رشعنة وجودها ،وتوجيه
وتوسل
الفعل الجمعي الذي خلقته َصوب تب ّني منظورها للتغيريّ .
يف اإلجابة عن هذا السؤال نظرية التأطري ،طار ًحا تصو ًرا للعمليات
الفكرية الحجاجية والخطابية لهذه الحركة ،و ُمقيّ ًم لتأثريها يف
الجمهور .يف البدايةُ ،وفقت الحركة ،بحسب إدعيل ،يف إشعال فتيل
االحتجاج ،كارس ًة حدود املجال السيايس التقليدي ،وتح ّدت أدلوجة
االستثناء املغريب التقليدية ،مس ّببة اإلرباك لحسابات النظام السيايس.
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استطاعت الحركة بلورة مالمح تغيري واعدة ،بيد أ ّن أداءها انحدر بعد
أقل من عام عىل تو ّهجها ،وعجزت عن الحفاظ عىل مواقعها،
مرور ّ
ومال الفعل االحتجاجي إىل الخفوت .أرجع إدعيل هذا إىل حز َمتني
من األسباب :داخلية ،أبرزها ما ارتبط بالهوية الهجينة للحركات،
والتي تسببت يف وقت الحق يف اشتعال الخالفات الداخلية ،وأخرى
خارجية ارتبطت بانحسار الديناميات االحتجاجية عمو ًما إثر التأطري
املضاد الذي انتهجته الدولة؛ ما ع ّمق الشقاق داخل الحركة ،وف ّرغ
طاقتها االحتجاجية ،وأوهن تعلّق الجامهري بها.
يف الجلسة الـرابــعــة مــن الــيــوم األول ،والــتــي كــان محورها
"الشباب والحراك يف املجال العام" ،وقد ترأستها الباحثة التونسية
إميان الكشباطي ،ق ّدمت الباحثة املغربية برشى زكاغ ورقة عنوانها
"آغورا شباب الربيع العريب :بني أعطاب الواقعي وآمال االفرتايض"،
عالجت فيها مسائل الخطاب وبناء القناعات وتداول الشأن السيايس
يف املجال االفرتايض .وب ّينت مالمح التشابك بني هذا املجال الذي
خلقه التوسع الهائل يف استخدام شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل
ظل الربيع العريب،
االجتامعي ،وبني الواقع السيايس الحقيقي .يف ّ
بدت اآلغورا ،كام تصفها زكاغ" ،أرضً ا ملعركة ت ُق َرع فيها طبول الحرب
ومجال افرتاض ًّيا ِ
مؤس ًّسا للواقعي" .لقد نجح
ً
عىل األنظمة الفاسدة،
الشباب يف تحرير الفضاء العمومي وهيمنوا عىل ساحاته االفرتاضية،
ناقلني إيّاه من حالة فضاء األماكن إىل فضاء التدفقات املعرف ّية.
مل يكن األمر مباراة بني ما هو واقعي وما هو افرتايض ،بل انكشفت
يف ظلّه صور جداليّة حملتها ثنائيّات االستبداد والحريّة ،والفردي
والجامعي ،والخاص والعام .ومل يُ ِ
خف التقدم الذي أحرزه الشباب
يف جانب التواصل املعتمد عىل التكنولوجيا الجديدة ضعف الحنكة
السياسية التي تتولد من املامرسة الواقعية ،ما أدى الحقًا ،بحسب
الباحثة ،إىل "انفالت الواقعي من بني أيدي الشباب".
وتناول الباحث التونيس محرز الدرييس ،يف ورقته "الغرافيتي :دراسة
شعارات الشباب يف خ ّط السكّة الحديدية يف تونس الجنوبية" ،ف ّن
الجرافيتي ،طار ًحا رؤية تجمع بني اإلستيطيقي والسوسيولوجي،
عرب تحليله للّوحات والشعارات التي رسمها الشباب يف فضاء خ ّط
السكة الحديدية جنويب تونس .صارت جدران هذا الخ ّط الذي يسافر
عليه اآلالف يوم ًيا ساحة إلعالن الشباب قناعاتهم السياسية ،وعليها
رسمت رسائل الجرافيتي التي تعتمد اإلثارة والصدمة للمتلقّي .وقد
حملت جميعها مضامني سياسية واجتامعية ،وأبرزت خصوصيات
الجيل الشاب ،وطبيعة متثالته ،ومأزق حضوره يف الفضاء العمومي.
واستعرض الدرييس ،كذلك ،املناحي القيمية والرمزية والتواصلية لهذه
األشكال التعبريية الجديدة التي اعتربها نو ًعا من املامرسة النضالية.
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وعــرض الباحث التونيس معاذ الجاميعي ،يف ورقــة له عنوانها
"دور النشاط الجمعيايت للشباب يف تشكيل مجتمع مدين محيل"،
حالة جمعيّة أشبال خمري التي أنشأها الشباب مبنطقة عني دراهم
مبحافظة جندوبة ،واتخذها مثالً تطبيقيًّا ملناقشة دور الشباب يف
تشكيل املجتمع املدين املحيل يف تونس .أوضح الباحث انعكاس
حضور الشباب القوي يف فاعليّاته الحركية ،ويف مسعاه لتح ّدي أوضاع
خصوصا ما أفرزته
ظل هناك ما يعرقل تطلعاتهم،
التهميش .لك ْن ّ
ً
األوضاع االقتصادية واالجتامعية الصعبة التي تعانيها املناطق البعيدة
عن العاصمة واملدن الكبرية .وع ّد البطالة وضعف القدرة التمويلية
من األسباب التي تح ّد من إمكانية الدفع بالنشاطات الحركية ،هذا
فضل عن عوامل نابعة من الثقافة التقليدية ،عرقلت ترسيخ مفهوم
ً
التطوع وثقافته .ب ّينت حالة الدراسة َميل الشباب إىل عدم الجمع
بني العمل التطوعي والعمل السيايس ،مخافة ال َّنيل من العمل األول
ورهنه بتوجهات السياسة وموجاتها.

ثان ًيا :الجيل واالنتقال:
تقاطعات عربية
تواصلت يف اليوم الثاين (السبت  23أيلول /سبتمرب) أعامل املؤمتر،
بجلسة محورها "شباب اإلسالميني :اتجاهات سياسية" ،وقد
ترأسها عبد الفتاح مايض .ويف مستهلّها ،أشار الباحث املرصي
محمود عبد الحفيظ ،يف ورقته "الخطاب الوطني لشباب الحركات
االحتجاجية الجديدة يف مرص" ،إىل أهمية تحليل هذا الخطاب ،وأكّد
لفض الحركات االحتجاجية يف مرص
أ ّن املقاربة األمنية مل تكن كافي ًة ّ
مع بدء الثورة ،وأنّها عجزت عن الح ّد من دور ناشطيها .لك ّن هذه
"فرصا بنائ ّية" ،متثلت يف
املقاربة ذاتها حملت ما أسامه عبد الحفيظ ً
افتعال أزمات سياسية واجتامعية بعد  30حزيران /يونيو ،نجحت
فرصا
من خاللها السلطة وتحالفاتها يف تأطري تلك الفرص ،لتصبح ً
ُمد َركة .وقد أشار الباحث إىل احتدام الرصاع عىل الخطاب الوطني؛
فمن ميلك إنتاج املعاين وإمكانية نرشها يتمكّن من السيطرة والقبول
العام مبرشوعه ورؤيته .وأوضح عبد الحفيظ أ ّن السلطة يف مرص مل
ت ِج ّد يف الرصاع عىل هذا الخطاب فحسب ،بل إنها سعت إىل احتكاره
كل
رصا ،حتى وصل بها األمر إىل تكثيف لغة التخوين املو ّجهة إىل ّ
ح ً
من يعارضها أو من يطالب بحقوق سياسية أو اقتصادية.
أ ّما الباحث التونيس محمد الجوييل ،فق ّدم ورقة بعنوان "سلفية
تحت الطلب ،أو تنشئة شبابية ُمن َهكَة" ،راجع فيها عالقة الشباب
التونيس بالظاهرة السلفية التي وصفها بـ "الغامضة وامللتبسة"،
فضل عن مسلكها ال ُعنفي.
خصوصا يف بعدها اإلمياين والعقائديً ،
ً

تقارير
مؤتمر "الجيل واالنتقال الديمقراطي في الوطن العربي"

وبنى الباحث مداخلته عىل نتائج بحث ميداين شمل ع ّينة من شباب
منطقة تونس الكربى .واستعرض صور الطلب االجتامعي من جهة
الشباب عىل التديّن السلفي ،واصفًا إيّاه بغري املعهود .أكّد الجوييل
أقل من ثلث الشباب القاطنني واليات تونس الكربى ،ال أكرث،
أ ّن ّ
يرون يف الظاهرة السلفية يف بعدها اإلمياين العقائدي تلبية لحاجاتهم
الدينية .يف املقابل ،رفضت الغالبية إقحام الظاهرة السلفية يف الشأن
السيايس .وش ّدد الباحث عىل رضورة مراجعة املسلامت يف هذا الشأن؛
فجيل الحداثة بات يقبل بوجود النقاب يف املؤسسات التعليمية،
وحتى بني الصغار يف املدارس االبتدائية ،هذا بحسب ما أبداه نصف
من استجابوا للبحث .وخلص الجوييل إىل أ ّن الظاهرة السلفية ،من
حيث هي شكل من أشكال إعادة بناء الروابط االجتامعية ،باتت
تجد قبولها لدى الشباب ،وذلك من ج ّراء ضعف مؤسسات التنشئة
االجتامعية وهشاشتها.
واستعرض الباحث املرصي يارس فتحي "اتجاهات اإلخوان املسلمني
مفص ًل أشكال التكوين السيايس التي تعتمدها لشبابها،
يف مرص"ّ ،
وحاول طرح أسئلة لتفصيل هذه التنشئة ،وكيفية تفسري متايز
اتجاهات شباب الجامعة من مواقف نخبتها .وتساءل عن صور
التح ّول الراهن يف اتجاهات شباب الجامعة .والحظ فتحي غياب
صور من التنشئة السياسية لشباب الجامعة ،وحالة التاميز التدريجي
التي نشأت بني اتجاهات الشباب ومواقف الجامعة ،وكيفية االنتقال
وصول إىل
ً
من التب ّني التام ملواقف الجامعة إىل التب ّني املتحفّظ،
التاميز الواضح .وكشف الباحث عن وجود أصوات شابة حملت،
مب ّك ًرا ،أفكا ًرا ور ًؤى ناقدة للمسار العام الذي اتخذته الجامعة،
َع َمدت إىل إعادة تقييم املواقف واألحداث ،لتشمل تقييم األفكار
والرؤى والعالقات التنظيمية داخل الجامعة.
ترأس الجلسة السادسة للمؤمتر الباحث املغريب محمد فاوبار ،وكان
محورها "الشباب التونسيون وتساؤالت االنتقال" .ق ّدم فيها الباحث
التونيس شاكر الحويك الورقة األوىل ،وعنوانها "الشباب والثورة يف
أساسا لقراءة الثورة التونسية؟".
تونس :هل تصلح املقاربة الجيلية ً
تناول الباحث فيها إشكالية ثنائية الشباب  -الثورة ،مستخد ًما موقع
الشباب يف مسار الثورة التونسية كحالة للمقاربة .ش ّدد الباحث عىل
أ ّن رصاع األجيال قد فرض نفسه ،وذلك بفعل رغبة الشباب يف احتالل
موقع جديد عىل الخريطة السياسية عىل حساب األجيال األكرب س ًنا،
طويل .وق ّدم الحويك جملة من املالحظات حول مسألة
م ّمن احتكروها ً
فعل يحتكره الشباب ،هذا بغري
"الثورة الشبابية" ،رافضً ا جعل الثورة ً
إنكار لكونهم الفاعل الرئيس واألبرز .وقد خلص إىل أ ّن املقاربة الجيلية
ال تكفي وحدها لقراءة الثورة التونسية؛ ذلك أنها تعاين نقائص يف مسار
تشكّلها وغموضً ا يف مفاهيمها وتباي ًنا يف تص ّوراتها.
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أما الباحثة التونسية صوفيا حنازلة والباحث السوري حمزة
املصطفى ،فق ّدما ورقة مشرتكة بعنوان "العقدة الجيل ّية يف االنتقال
الدميقراطي بعد الثورات الشعبية :الشباب التونسيون وتحديات
استدامة التوافق السيايس" ،حاوال فيها مقاربة املشهد االنتقايل
التونيس من خالل أطروحة "العقدة الجيلية" ،وبروزها خالل االنتقال
الدميقراطي .ركّز الباحثان عىل أ ّن عملية بناء التوافقات السياسية
أثناء فرتات االنتقال ،وبالخصوص تلك التي تجري بني قوى تقليدية
قدمية ،تح ّد من قدرة القوى االجتامعية الجديدة عىل التعبئة ،وب ّينا
أ ّن هذا بدوره يؤ ّدي إىل إنتاج دميقراطية مج ّمدة .واستعرض الباحثان
واقع الشباب التونيس بعد الثورة ،ضمن ثالثة مستويات :اقتصادي،
وأمني ،وسيايس .وخلص الباحثان إىل أ ّن التوافقات يف تونس
مل تستطع االرتقاء باملردود السيايس لألحزاب الحاكمة؛ فقد ُه ِّمشت
مشاركة الشباب يف الحكومات املتتال ّية ،كام غ ُّض الطرف عن رضورة
تلبية احتياجاتهم ،وفهم شعاراتهم ،واالستجابة لتوقعاتهم من الثورة.
وق ّدم الباحث التونيس محمد عيل بن زينة استعراضً ا لـ "الحراك
املؤنّث يف تونس" ،مستن ًدا فيه إىل نتائج اإلحصاءات الرسمية التي
أظهرت تفاوت نسب التعليم بني الذكور واإلناث يف تونس .وسعى إىل
كشف جملة من املتناقضات يف املجال الرتبوي ،عىل نح ٍو يستدعي
النظر من عدسة العامل الجييل ،وأيضً ا من عدسة الجندر ،لفهم
طبيعة األدوار والتمثالت املختلفة بني الجنسني .ومل ّح الباحث إىل
ظاهرة الحراك الرتبوي لدى الفتيات التونسيات ،م ّمن بِنت يشغلن
ما يقارب ثلثي املقاعد الجامعية ،وتساءل بن زينة إ ْن كان ذلك
سيفيض إىل تغيري اجتامعي ،يف ضوء تصاعد النشاط االقتصادي لدى
تحسن فرصه ّن يف التعليم.
اإلناث ،إثر ّ
الجلسة السابعة كان موضوعها "شباب السودان وأسئلة التحول
الدميقراطي" ،وقد ترأستها الباحثة اللبنانية ماريز يونس .استهل
هذه الجلسة الباحث السوداين حسن الحاج عيل مبداخلة موضوعها
"التصدعات املتحولة :الهوية واالنتامء السيايس للشباب السودانيني"،
مب ّي ًنا أ ّن التص ّدعات االجتامعية التي جاءت أثناء حكومة اإلنقاذ يف
ربا تتحول إىل
الفرتة  2017 - 1989عىل إثر االنقسامات السياسيةّ ،
هويّات سياسية وسط الشباب ،عىل نحو يؤثر يف انتامئهم السيايس،
ويعطّل إمكانية حدوث التحول الدميقراطي .تناول الحاج عيل
حالة دارفــور ،من ّو ًها بالتأثري املتبادل بني التصدعات االجتامعية
والبيئة السياسية الواضح فيها .وأظهر كيف أ ّن السياسات الحكومية
وما جرى يف املجال السيايس أسهام يف تح ّول االنقسامات االجتامعية
لتص ّدعات سياسية لدى جيل الشباب .وقد أُ ِعيد رسم الهويّات
السياسية للشباب يف مناطق النزاعات يف السودان عىل خطوط هذه
االنقسامات ،بطريقة أظهرت درجة عالية من العزوف السيايس لدى
الشباب ،عىل نحو ييش بتع ّمق املأزق السيايس السوداين يف املستقبل.
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وتناولت الباحثة السودانية عديلة أحمد تبار "عزوف الشباب عن
طلب جامعة الخرطوم ،منذ توقيع
املشاركة السيايس" ،بالتطبيق عىل ّ
اتفاقية السالم الشامل بني الحكومة السودانية والحركة الشعبية
لتحرير السودان يف عام  2005إىل الفرتة الراهنة .رصدت الباحثة
ثالثة أسباب لهذا العزوف :أولها البيئة السياسية العامة يف السودان
التي تعرقل املامرسة السياسية ،وتدفع بالفاعلية إىل خارج املجال
السيايس ،كالعمل الخريي والتطوعي ،وثانيها هيمنة األجيال األكرب
تفش
س ًّنا عىل العمل السيايس مع إقصاء األجيال الشابّة ،وأخ ًريا ّ
العنف السيايس.
وق ّدم الباحث السوداين أرشف عثامن الحسن ورقة عنوانها "الحقل
الشبايب يف السودان وإعادة تشكيل املجال العام :بحث يف ديناميات
الفعل الجمعي ورهانات الحضور العمومي" ،تناول فيها حالة شباب
"شارع الحوادث" ،كحالة تصف محاولة بعث مجال عمومي تشاريك
وغري تراتبي .واعترب تجذير حضور الشباب يف الشارع ،وإنتاجهم
فعاليات تكرس احتكار املجال العموميَ ،مل َم ًحا مم ّي ًزا لهذه الحالة.
ونعى يف مداخلته عىل األكادمييني تركيزهم عىل جانب منازعة
السلطة يف الحركات االجتامعية ،من دون االهتامم بتتبع أشكال
الفعل الجمعي غري التنازعية؛ إذ تظل يف األخري ،كام يصفها عثامن،
وتظل الحاجة إىل فهمها رضورة،
صو ًرا للمقاومة اليومية مستجدةّ ،
بعد تأميم السلطة للمجتمع املدين ،وتقليصها معنى الدولة إىل
مج ّرد آلة للقمع .وخلص الباحث إىل أ ّن التنبؤ مبسارات مثل هذه
الحركات صعب ،إذ إنها مفتوحة؛ فمن جهة قد يجتذب منطق القوة
الشباب ويقنعهم باالندماج يف فاعليات السلطة ،ومن جهة مناقضة،
قد يتمكّن الشباب من توسعة نطاق الفعل املمكن ،عىل نح ٍو يعيد
صياغة حيّزه بعي ًدا عن السلطة وباستقالل عن الصور التقليدية
للفعل ال َجمعي.
وتح ّدث يف هذه الجلسة الباحث الصومايل عبد الرحمن محمود
عيىس عن حالة الصومال ،وعن تأثري الشباب املتصاعد يف صياغة
االنتقال الدميقراطي هناك .وركّز عيىس عىل أثر العامل الجييل يف
تقييم إلمكانية مشاركة فئة الشباب
إسقاط النظام العسكري ،طار ًحا ً
يف إحداث انتقال دميقراطي ،ومدى تأثري املكون النخبوي الشاب يف
وضعية الشقاق األهيل وحالة العنف التي ترضب الصومال .وخلص
الباحث إىل أ ّن توجهات الشباب الصومايل وحراكه يثبتان رفضه
الدعاء وجود استعصاء صومايل عىل الدميقراطية.
يف الجلسة الثامنة التي ترأستها الباحثة التونسية منية الرقيق ضمن
محور الحاالت العربية ،تح ّدث الباحث الكويتي حسن جوهر عن
"الجيل واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب :حالة دول مجلس
التعاون الخليجي" .أكّد الباحث يف ورقته أ ّن مقاربة قضية الدميقراطية

 ددعلالا
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فهم للحاضنة الفكرية واملؤسساتية التي
يف الحالة الخليجية تقتيض ً
ميكنها تطوير منوذج دميقراطي ،وكذا التعرف إىل مدى املالءمة بني
هذه الحاضنة والفكر واملنهج والسلوك الجديد الذي تحمله الفئات
فحصا للمعيقات التي
الشابّة يف املجتمعات الخليجية .وق ّدم جوهر ً
قد تتخلّل ذلك؛ منها التطرف ،والعنف ،والعصبية الشعبوية .وذهب
الباحث إىل أ ّن قدرة الشباب عىل إحداث تغيري سيايس تتخذ احتاملني؛
أحدهام نجاحهم يف الضغط املتواصل عىل مفاصل الدولة عىل نح ٍو
يدفعها إىل تلبية حاجاتهم يف مجاالت السياسية العامة كالتعليم
والصحة وغريها ،واآلخر قدرتهم عىل طرح مطالبات سياسية بسقوف
أعىل ،قد تفيض إىل حالة من عدم االستقرار.
وبي الباحث التونيس أحمد عثامن ،يف ورقة قدمها بعنوان "الشباب
ّ
التونسيون من صناعة الثورة إىل العزوف االنتخايب" ،أبعاد ظاهرة
محاول تفسري هزال نسب
ً
العزوف االنتخايب لدى الشباب يف تونس،
تصويت الشباب يف االستحقاقات االنتخابية األخــرة .واستعرض
يف املقابل دور الشباب يف توسعة الفضاء العام بحراكهم الثوري،
وانفتاحهم عىل أشكال متنوعة من املشاركة املدنية والسياسية.
ورأى الباحث أ ّن الثقل الدميوغرايف لفئة الشباب ،واملوزّع بني صور
يفس عزوف الشباب عن
املشاركة املختلفة السيايس منها واملدين ،ال ّ
يفسها حالة اإلحباط والشعور بالخيبة
االنخراط يف االنتخابات ،بل ّ
من ضعف املنجز السيايس واالجتامعي عامة فيام بعد الثورة.
وأوضح أ ّن االستجابة لقضايا الشباب ظلّت ضعيفة عىل الرغم من
تول حكومات مختلفة ألمر البالد ،ما دفع الشباب إىل الظن أ ّن هذا
ّ
جحود وإنكار ملا فعلوه يف حراك .2011
وتناول الباحث الجزائري يوسف حميطوش ،يف ورقة موضوعها
"الشباب واالنتقال الدميقراطي يف الجزائر" ،مسألة تداول املناصب
وبي الباحث
السياسية ومعاناتها غياب ملمح تعاقب النخب جيليًّاّ .
ظل متثيل األجيال األصغر
استمرار هيمنة جيل الثورة القديم ،يف حني ّ
محدو ًدا .ويربز هذا األمر متكّن فكرة السلطة األبوية بالنسبة إىل
ظل ثقافة تس ِّوغها،
الجيل القديم ،وفرضها عىل جيل الشباب ،يف ّ
ريعي يتم التعامل معه بوصفه مور ًدا سياس ًيا .تدحض
واقتصاد
ّ
إرادة النظام يف االنفتاح عىل جيل الشباب ضآلة نسب الشباب من
املناصب العامة ،وهو األمر الذي أوضحه الباحث الذي خلص إىل
رضورة االنتباه لتأثري الثقافة السياسية يف تسبيب التهميش ،بارتكازها
عىل قرص السلطة عىل نخبة االستقالل .وأكّد أ ّن ما تشهده حالة
يل ،ويعكسه الفشل يف احتواء مطالب الشباب،
الجزائر من رصاع جي ّ
سيظل عائقًا أمام إمكانية االنتقال الدميقراطي .وطرح رضورة
فض الطبيعة
الفصل بني مسألتَي املشاركة وتوزيع القيم ،ليك ميكن ّ
التسلط ّية للنظام.
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ورشحت الباحثة اللبنانية ماريز يونس ،يف ورقتها "فاعلو الحراك
املدين اللبناين" ،كيفية نشأة الحراك املدين الذي شهده لبنان يف عام
 ،2015احتجا ًجا عىل عجز الدولة عن إيجاد حلول ملشكلة النفايات.
وبيّنت الباحثة طبيعة املشاركني يف هذا الحراك ،وأ ّن جلّهم من
الفئات الشابّة ،وأ ّن جديد حراك عام  2015أنّه جاء عىل أرضية
الحقوق البيئية ،وبني ارتباط وضعيتها املتدنية بطبيعة السلطة يف
لبنان ،واستمرار املأزق الدميقراطي الذي س ّببته تراكامت سياسية
واقتصادية سلبية للنظام الطائفي ،إضاف ًة إىل تأرجح تأثري القوى
السياسية يف هذه األزمة بسبب طبيعة الــوالءات واملحسوبيات
واالنتامءات الضيقة ،وعجزها عن تكوين بديل دميقراطي يُجاوِز
الوضع املأزوم الراهن .وقد خلصت يونس إىل أ ّن إضعاف الحراك
جاء بسبب عاملَني هام تصاعد قمع السلطة ،وانقسام القوى الفاعلة
يف ذلك الحراك .وقد خلق األخ َري التامي ُز بني الفاعلني حول طبيعة
وسبُل حلّها ،وبسبب تباين خلفياتهم الطائفية واأليديولوجية؛
األزمة ُ
ما أفىض إىل إضعاف التنسيق فيام بينهم .وكان من نتاج االنقسام
بني قوى الحراك تعاظم حالة اإلحباط لدى الجامهري وازدياد خشيتها
من مواجهة القمع.

ً
ثالثا :تعثرات االنتقال
وانحسار أدوار الشباب
يف اليوم الثالث واألخري للمؤمتر (األحد  24أيلول /سبتمرب) برز
سؤال "الشباب وتحديات االنتقال" ،عنوانًا للجلسة التاسعة ،برئاسة
محمد عيل بن زينة .بدأ الجلسة الباحث التونيس محمد بالراشد
مبداخلة عنوانها "الدميقراطية املفاجئة :الشباب العريب وتحدي
االنتقال الدميقراطي" ،وسأل فيها عن مآالت غياب الشباب العريب
عن املشاركة السياسية ،وهي الظاهرة التي غدت أبرز مالمح الحياة
توله الشباب
السياسية يف تونس ،والتي تناقض الدور الكبري الذي ّ
فاعل يف إنجاز التغيري ،ث ّم خفت
يف مستهل الثورة .كان الشباب ً
حضورهم يف لحظة االنتقال ،وأثناء وضع السياسات العامة التي
تخلق أرضية هذا االنتقال .وتط ّرق الباحث إىل تلك األسباب التي
تضعف الثقافة الدميقراطية لدى الشباب ،وسبل تنشيطها .وخلص
إىل أ ّن عزوف الشباب عن املامرسة الدميقراطية سببه أزمة ثقة بني
السياسيني والشباب باتت تعرقل االنتقال الدميقراطي ،وصار الشباب
معها أكرث انكفا ًء عىل الذات ،ويغلب عليهم الشعور بالهامشية.
وضمن "قـراءة سوسيولوجية يف مطالب شباب الثورة التونسية
ومتثالتهم ملسار العدالة االنتقالية" ،ن ّوهت الباحثة التونسية رحمة
بن سليامن بعفويّة مشاركة الشباب التونيس يف الثورة ،وتحركّهم
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من دون قيادات حزب ّية ،أو حقوق ّية ،أو تنظيم ُمسبق .وأكّدت
الباحثة أ ّن خل ّو الثورة من التخطيط املسبق قد ساهم يف سيادة روح
الجامعة الساكنة يف الحشد؛ وهو ما أ ّدى إىل توحيد صفوف املحت ّجني
وتوجيههم نحو هدف واحد ،واملناداة مبطالب مو ّحدة تبلورت يف
عدد من الشعارات التي جرى رفعها.
وعرضت الباحثة املرصية فرح رمزي ،يف مداخلة لها بعنوان "جيل
الثورة :كيف تغريت عالقة الشباب املرصيني بالسياسة بعد 2011؟"،
نتائج بحث ميداين أجرته مع مجموعة من طلبة العلوم السياسية
يف جامعة القاهرة ،حاولت من خالله رصد أبــرز مالمح تطور
عالقة الطالب بالسياسة من خالل مشاركاتهم يف الفعل الجمعي
فضل عن مواقفهم من قضايا الشأن
االحتجاجي وغري االحتجاجيً ،
العام .واستعرضت الباحثة جملة من املفاهيم اعتمدتها يف بحثها
منها مفهوم املوقع الجييل ،والوحدة الجيل ّية ،والجامعة العمرية.
ومن خاللها سلّطت الضوء عىل عملية تح ّول جامعة عمرية ضمن
أوضاع اقتصادية وسياسية واجتامعية إىل أن تشكّل وحدة جيليّة،
واعية مبا يخلق لُح َمتَها ،ويدفع مبسلكها الجمعي ،وصور تح ّولها
يف سياق "حدث سيايس" .وخلصت رمزي إىل أ ّن وعي الفئة الشابة
يل ودورها يف الثورة رسم من ًحى بارزًا ومؤث ًرا
املستجيبة مبوقعها الجي ّ
لعالقتها بالسياسة منذ  .2011وأضافت أ ّن مالمح تأثري البعد العمري
والجييل التي ميكن مالحظتها اآلن ال يجب أن تلفت النظر عن أهمية
مراجعة طريقة استخدام مفاهيم الجيل وتوظيفها يف فهم التغريات
السياسية واالجتامعية يف مرص.
ون ّوه الباحث اليمني فيصل محبوب ،يف ورقة محورها "دور الشباب
يف عملية االنتقال السيايس يف اليمن" ،بنأي قطاع من الشباب عن
املشاركة يف آليات الحوار الوطني ،ورفضهم آلياتها؛ إذ رأوا أنّها ال تلبّي
الح ّد األدىن من أهداف الثورة ومطالب ميادينها ،لك ّن البعض اآلخر
رأى فيها وسيل ًة لتحقيق تلك األهداف .وأوضح محبوب أنّه مورست
من جهة الشباب العديد من صور الضغط إلعادة بناء املؤسسة
العسكرية واألمنية ،وإبعاد أبناء الرئيس السابق من مناصبهم .كام
ومتسكوا به ،وساهموا يف طرح
فرض الشباب التوجه املدين للدولة ّ
وسائل تحييد املؤسسة العسكرية واألمنية عن العمل السيايس،
ومكافحة الفساد عرب استعادة األموال واألرايض التي نُهِبت خالل
حكم النظام السابق .ودعوا ،كذلك ،إىل محاكمة املتسببني يف القتل
واإلصابات خالل االحتجاجات .وع ّرج الباحث عىل قضية العزل
السيايس بوصفها قضية شائكة ،وعىل كيفية إخفاق الشباب فيها.
يف مستهل الجلسة العارشة التي كان موضوعها "الشباب بني اإلقصاء
والدمج" ،وترأسها شاكر الحويك ،تح ّدث الباحث املغريب محمد فاوبار
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محيل سبب
عن "سياسات الدولة يف املغرب ومأزق إدماج الشباب"ً ،
ذلك إىل افتقار السلطة إىل سياسة حقيقية يكون مبقدورها النهوض
بالشباب املغريب ،عىل الرغم من كِ َب إمكاناته وتن ّوع قدراته .وأوضح
الباحث أ ّن الربيع العريب وانعكاساته يف املغرب قد ع ّجلت بوالدة
معامل سياسة شبابية يف املغرب ،كان من أثرها تعديل الدستور ووضع
خطة إسرتاتيجية إلدماج الشباب .لك ّن هذه السياسة مل تعرف طريقها
إىل التنفيذ ،بسبب عدة عوامل ،كان من أبرزها استمرار البنيات
السياسية القدمية ذاتها ،وغياب مرشوع واضح املعامل إلدماج الشباب.
وتط ّرق الباحث الجزائري الهادي بووشمة ،يف ورقة موضوعها
"الشباب الجزائريون بعد ثورات  2011بني التضمني واالستبعاد" ،إىل
تح ّول املجال السيايس يف الجزائر إىل مجال طارد لشبابها ،يدفعهم
إىل الهجرة أو مامرسة عدد من مظاهر االنحراف والعنف وغريهام؛
وهو ما ع ّمق أزمة الثقة لدى الشباب وعدم رضاهم عن السلطة،
وبي الباحث
وقد صاحب ذلك تنامي شعورهم بالظلم والتهميشّ .
أ ّن تضمني الشباب يرتبط صعو ًدا وهبوطًا بعدد من املؤرشات
من أهمها التعليم ،والتدريب ،والتشغيل ،والسكن ،واالستهالك،
واملشاركة املجتمعية املدنية والسياسية .ورصد الباحث األسباب التي
أ ّدت إىل تعاظم الشعور باإلقصاء يف األوساط الشابة ،ومنها ضعف
آليات اإلدماج وغياب الشفافية عن الربامج والسياسات االجتامعية،
خصوصا يف مجاالت التشغيل واإلسكان والضامن االجتامعي .وخلص
ً
بووشمة إىل أ ّن مظاهر ضعف الثقة يف السلطة وعدم الرضا عن
سياساتها ،والتي تغمر الشباب يف الجزائر ،هي نتاج مبارش للفشل
يف استيعاب الفئات الشابّة ،وازدياد ح ّدة األزمة االقتصادية ،وشيوع
مظاهر الفساد واملحسوبية ،وغياب املساواة وتكافؤ الفرص.
وسلّطت الباحثة املرصية شدوى رمضان ،يف ورقتها "سياسات
األنظمة يف إبعاد املرأة عن املشاركة يف العمل السيايس :دراسة يف
حالة الناشطات السياسيات املرصيات يف الفرتة من  11شباط /فرباير
 3 - 2011متوز /يوليو  ،"2013الضوء عىل انتهاكات "العنف الجنيس"
الذي تع ّرضت له "الناشطة املرصية" يف عه َدي املجلس األعىل
للقوات املسلحة والرئيس األسبق محمد مريس ،إضافة إىل مامرسات
اإلقصاء األخرى ،ال سيّام ما يتعلق بإبعادها عن املؤسسات السياسية
والدستورية .وخلصت رمضان إىل أ ّن الناشطة املرصية ،واملرأة عمو ًما،
مل تح َظ بالتمثيل السيايس امل ُكا ِفئ ألدوارها يف الثورة ،فجاء متثيلها
ومجلس الشورى والنواب ،واللجنة
ضعيفًا يف املناصب الحكومية،
َ
التأسيسية للدستور.
وو ّجه الباحث التونيس أنور الجمعاوي ،يف ورقة موضوعها "شباب
تونس بعد الثورة :أشكال التهميش وسبل التمكني" ،النظ َر إىل محاور

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

ثالثة لقضية تهميش الشباب يف تونس؛ أولها ،وصفي ،تناول فيه
تجليات تهميش الشباب يف املشهد السيايس التونيس ،وثانيها تحلييل
ُع ِني ببحث أسباب هذا التهميش وتداعياته عىل فئة الشباب ،ومجمل
املجتمع التونيس ،وثالثها ،مناقشة البدائل املمكن نهجها إلدماج
الشباب وتفعيل أدوارهم يف تونس ما بعد الثورة .ويف هذا جرت
مناقشة طبيعة السياسات العامة التي تقيص الشباب وال تستوعب
مطالبهم وتطلعاتهم .وع ّرج الباحث عىل مسؤولية املجتمع املدين
أيضً ا عن بعض هذا التهميش ،من أحزاب ونقابات وجمعيات مدنية
وغريها ،والكيفية التي ميكن مبوجبها تجاوز هذا املأزق.
يف الجلسة األخرية التي متحورت حول "الطالب واالنتقال الدميقراطي"،
وترأسها الباحث املرصي عمر عاشور ،استعرض الباحث اليمني
خالد الرماح ،يف ورقة له بعنوان "مك ّونات الثقافة الدميقراطية لدى
الشباب يف جامعة صنعاء وتأثري اإلعالم فيها" ،بواعث مشاركة الشباب
الجامعي اليمني يف االحتجاجات التي أفضت إىل خلع عيل عبد الله
صالح ،وما لحق ذلك من تطورات .وخَلص من خالل دراسة حالة
طلبة جامعة صنعاء إىل وجود ثقافة سياسية مختلطة لدى شباب
دعم منخفضً ا لركائز أساسية يف الدميقراطية
هذه الجامعة؛ إذ أظهروا ً
وميل
كالتعددية الحزبية ،ومبدأ االنتخابات التنافسية الدوريةً ،
متدن ًيا إىل املشاركة السياسية ،ومست ًوى من الثقة شديد االنخفاض
تجاه اآلخر املختلف سياس ًّيا .وأشار مقياس الثقافة الدميقراطية إىل
متتّع شباب جامعة صنعاء مبست ًوى متوسط من هذه الثقافة ،عىل
نح ٍو ال يتعارض مع متطلبات إقامة الدميقراطية ،وإ ْن مل ينعكس هذا
انعكاسا واض ًحا.
عىل عمليّة التح ّول الدميقراطي
ً
أ ّما ورقة الباحث املغريب زهري سوكاح "آراء الشباب العرب يف
الجامعات األملانية حول االنتقال الدميقراطي" ،فق ّدمت صورة عن
آراء الطالب الجامعيني العرب يف أملانيا وتصوراتهم للدميقراطية
وحالة التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية ،ومواقفهم من
"الربيع العريب" ،ومدى اهتاممهم مبجريات األحداث العربية يف
ضوء املخاض الذي تشهده املنطقة حال ًّيا .وقد خلص الباحث إىل أ ّن
وتفاعل مستم َّرين يف املجال االفرتايض،
ً
الطالب العرب أظهروا حضو ًرا
عىل الرغم من البعد الجغرايف؛ بفضل شبكات التواصل االجتامعي
التي مكّنتهم من تجاوز غيابهم املادي واملكاين عن املنطقة العربية.
وق ّدم الباحثان الجزائريان العيايش عنرص ووسيلة عيسات بحثًا
مشرتكًا عنوانه "متثّالت طالب الجامعة الجزائرية للمواطنة" ،حاوال
فيه التع ّرف إىل تصورات طالب الجامعة عن املواطنة ،ومدى وجود
اختالفات يف تصورهم لهذه الفكرة ،ومامرستها .واستخدم الباحثان يف
ذلك جملة من املتغريات الدميوغرافية والسوسيولوجية مثل الجنس،
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والعمر ،ومستوى التعليم ،واالختصاص العلمي .وجرى تب ّني أربعة
أبعاد ملفهوم املواطنة؛ هي االنتامء ،والوالء ،واملشاركة السياسية،
كامل
وقيم الدميقراطية .وخلص الباحثان إىل أ ّن هناك تصو ًرا ومتث ًّل ً
لألبعاد الثالثة الخاصة باالنتامء والوالء والدميقراطية ،وإىل أ ّن التمثّل
يفس
ينخفض كلّام اقرتبنا من بُعد املامرسة السياسية .وهو ما ّ
ضعف امليل إىل املشاركة يف الشأن العام املتضمن عضوية الطلبة يف
التنظيامت السياسية واملجتمعية .وأظهرت الدراسة أيضً ا عدم صحة
القول إ ّن املتغريات املتعلقة بالتخصص الدرايس والنوع االجتامعي
تؤث ّر يف متثّالت الطالب ألبعاد املواطنة األربعة.
واعتمد الباحث الفلسطيني إيهاب محارمة ،يف مداخلة له موضوعها
"الحركة الطالبية الفلسطينية :تحديات الواقع والقابلية للتغيري" ،رص ًدا
لحواىل ثالثني تظاهرة وإرضابًا طالبيًا وحاالت إغالق الجامعة ،وقد
جاء بعضها مصاحبًا للهبّة الشعبية التي شهدتها املدن الفلسطينية
أواخر عام  ،2015وأىت بعضها اآلخر بسبب اعتقال الطالب الحرك ّيني.
رأى الباحث أ ّن توقيع اتفاقية أوسلو ساهم يف انتكاسة تجربة الحركة
الطالبية الفلسطينية؛ ما أ ّدى إىل تراجع خطابها وتغييبها عن املجال
العام وتحويلها إىل "راكب باملجان" يف "نفع ّية" أوسلو .وأضاف أ ّن
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عرقل
االنقسام الفلسطيني و"املرشوع األمني" للسلطة الفلسطينية َ
دور الحركة الطالبية والجامعات الفلسطينية.
ويف ختام املؤمتر ُع ِقدت حلقة نقاش ّية عنوانها "استنتاجات وآفاق"،
ترأسها فتحي الجراي ،وزير التعليم السابق ،ورئيس الهيئة الوطنية
استهل الجلسة
ّ
املستقلة للوقاية من التعذيب بتونس ،وقد
باستعراض أبرز نتائج الجلسات اإلحدى عرشة للمؤمتر ،مؤك ًدا أولوية
موضوع الجيل وارتباطه بقضية الدميقراطية يف البحث االجتامعي
والسيايس الراهن .وكانت أبرز املداخالت التي ق ّدمها الحضور تتعلق
بإيالء الجدارة ملفهوم الجيل يف فهم الحراك الشعبي العريب؛ يف ضوء
تشابكه مع مفاهيم ومقرتبات أخرى ،ورضورة االهتامم يف هذا
السياق بالبحوث واملناهج العابرة للتخصصات ،مع إمناء قدرات
خصوصا ،لض ّخ املزيد من الطاقات البحثية يف هذا
الباحثني الشباب،
ً
ولعل البناء عىل خربة فرع تونس يف هذا املنحى من شأنه
املجالّ ،
تعزيز هذا املسعى .ومث ّة حاجة مل ّحة كذلك إىل التفاعل بني الباحثني
من مختلف التخصصات ،من املعنيّني بتقاطعات قضية الشباب
واإلصالح السيايس ،واستثامر العدد املميّز من أولئك الباحثني الذين
عرضوا بحوثهم يف املؤمتر.
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المسيحيون في المشرق العربي بين
الدور الغربي ومأزق مشروع المواطنة

المسيحيون العرب
قبل الدولة الوطنية

عقد املــركــز الــعــريب لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات نــدوة
بــعــنــوان "املــســيــحــيــون الــعــرب يف املـــرق الــعــريب الكبري:
عوامل البقاء والهجرة ،والتهجري" وذلك يف  22-21ترشين األول/
أكتوبر  .2017وافتتحت الندوة مبحارضتني؛ األوىل ،لوزير الخارجية
األردين السابق كامل أبو جابر ،تناول فيها "الدور الغريب يف تسهيل
هجرة املسيحيني من املرشق العريب" ،واستعرض العالقة بني املسيحية
الرشقية واملسيحية الغربية ،ومايز بينهام .ووجد أن الغرب تاريخ ًيا مل
يكن صديقًا للعرب؛ مسيحيني ومسلمني .أما املسيحيون العرب فلم
يطلبوا الحامية من الغرب يو ًما ،بل كانوا مندمجني دامئًا يف املجتمع
اإلسالمي .كام أن املسلمني مل يتسامحوا مع املسيحيني فحسب ،بل
قبلوا بالعيش مع املسيحيني؛ فالتسامح يعني الرضا بالعيش املشرتك
إكرا ًها ،أما القبول فيعني التساوي يف حقوق العيش عىل أرض واحدة
طواعية من املسلمني واملسيحيني م ًعا.

عالجت الجلسة األوىل من اليوم األول للندوة "واقع املسيحيني
العرب قبل نشوء الدولة الوطنية العربية الحديثة" .قدم فيها يوسف
كرباج بحثًا بعنوان "املسيحيون العرب يف اإلمرباطورية العثامنية:
من معركة مرج دابق إىل معركة عني دارة" ،حلل فيه دميوغرافيا
املسيحيني العرب الذين بلغ تعدادهم ما يقارب  7يف املئة من سكان
املرشق العريب ،عندما ورث العثامنيون الهالل الخصيب عن املامليك.
ويرى كرباج أنه ،عىل الرغم من مرور مئة عام عىل سقوط السلطنة
العثامنية ،فإنه ال يزال عدد ال بأس به من املسيحيني واليهود يدافع
عن السلطنة ويرى أنها حفظت الطوائف ،بخالف الدول الوطنية
الحديثة .فمعركة مرج دابق التي رسخت وجود العثامنيني يف املرشق
مهم لإلسالم واملسيحية عىل السواء.
العريب كانت حدث ًا تاريخ ًيا ً
وبخالف املامليك الذين عاملوا املسيحية الرشقية معاملة سيئة تحت
تأثري الحروب الصليبية ،وفتاوى ابن تيمية وغريه ،فإن سلوك السلطنة
تجاههم كان مختلفًا وإيجابيًّا ،ويربز ذلك جليًا يف النمو الدميوغرايف
للمسيحيني خالل فرتة حكم العثامنيني .فبينام بلغ مسيحيو الهالل
الخصيب يف نهاية عهد املامليك ما نسبته  15 / 1أمام املسلمني،
تضاعفت نسبتهم أربع مرات بني القرنني السادس عرش والتاسع
عرش ،ووصلت إىل  5 / 1يف نهاية عهد السلطنة ،األمر الذي يوضح
الفوارق بني العهدين من جهة ،وبني العهد العثامين وعهد الدولة
الوطنية من جهة ثانية ،وهو عهد شهد املوجات األكرب من هجرة
املسيحيني العرب نحو الخارج.

وشدد أبو جابر عىل أن تهجري املسيحيني من املرشق العريب ،هو ،يف
حد ذاته ،عداء للقومية العربية ،وهو ما يصب يف خدمة إرسائيل؛
ألن القومية العربية تجمع بني املسلم واملسيحي وجميع العرب،
فضل عن أن هذا التهجري سيحرم
بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهمً ،
الحضارة العربية اإلسالمية من جوهرها األسايس املتمثّل بالتعددية.
ولذلك ،فإن هجرة املسيحيني العرب ليست مشكلة مسيحية فحسب،
وإمنا عربية إسالمية عامة.
قدم املحارضة الثانية املؤرخ وجيه كوثراين وجاءت بعنوان "يف مأزق
مرشوع املواطنة ّ
وتعث االنتقال من نظام الرعية وامللة إىل الدولة
الوطنية :أوهام التسامح والحامية" ،وقد وجد فيها أن أمرين أو
مسارين مرتابطني رافقا عملية التح ّول التاريخي للدولة يف البلدان
العربية ،ال سيام تلك البلدان التي ارتبط تاريخها بتاريخ السلطنة
العثامنية؛ هام :مسار التح ّول من دولة سلطانية (أي إمرباطورية
متعددة األديان واإلثنيات) إىل دول /أمم ،ومسار يرضب بجذوره
عميقًا يف التجربة التاريخية اإلسالمية ،ويتعلّق مبسألة "أهل الذمة"
املسمة "دولة إسالمية" .وخلص املحارض إىل أن االستشهاد
يف الدولة ّ
عمل بقاعدة
بنظام امللل بصفته "نظا ًما متسام ًحا" حيال املسيحينيً ،
عهود "أهل الذمة" يف التاريخ اإلسالمي ،ال يصلح البتة ألنظمة تقول
دساتريها بـ "حقوق املواطنة" و"املساواة" بني املواطنني.

أكملت الباحثة حال نوفل يف مداخلتها التسلسل التاريخي الذي بدأه
يوسف كرباج ،يف ورقة لها بعنوان "املسيحيون العرب يف اإلمرباطورية
العثامنية :من معركة عني دارة إىل الحرب العاملية األوىل" .فقد أثرت
معركة عني دارة يف عام  1711يف الرتكيبة االجتامعية يف جبل لبنان،
بحسب رأيها؛ إذ هاجر الدروز ،املنقسمون بني قيسيني ومينيني ،عىل
نطاق واسع ،إىل الداخل السوري يف حوران ،وحل محلهم بالتدريج
املسيحيون املوارنة .وخلصت نوفل إىل أن املسيحيني استفادوا من
عدم تدخل السلطنة العثامنية يف شؤون الجبل اللبناين والجامعات
املسيحية يف كامل بالد الشام ،إىل درجة أنهم جعلوا السلطة املحلية
تنتقل إىل أيدي مسيحيني مثل أرسة شهاب التي اعتنقت املسيحية.
وقد تبع ذلك هجرة مسيحيني من دمشق إىل لبنان بعد دخول جيش
محمد عيل باشا دمشق؛ ما عزز النفوذ السيايس للمسيحيني يف لبنان،
لعوامل تتعلق بالنمو الدميوغرايف وتعزيز سلطتهم السياسية ،وهو ما
مهد للعنف الطائفي يف بالد الشام عام .1860
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أما املداخلة الثالثة ،فقدمتها الباحثة فدوى نصريات وبحثت فيها "أوضاع
العرب املسيحيني االجتامعية يف مرص وبالد الشام" .وتناولت فيها واقع
املسيحيني العرب يف ظل الحكم العثامين يف الفرتة  ،1918 - 1516ومن
ثم أوضاعهم االجتامعية قُبيل حكم محمد عيل باشا ملرص وبالد الشام
وخالله .كام بحثت يف اآلثار التي تركها حكم محمد عيل يف األوضاع
االجتامعية للمسيحيني العرب ،ووصفت الباحثة أحوالهم االجتامعية
يف ظل التنظيامت العثامنية .واختتمت مداخلتها باآلثار التي تركتها
اإلرساليات التبشريية يف حياة العرب املسيحيني االجتامعية.

الواقع السياسي والقانوني
لمسيحيي المشرق العربي
خُصصت الجلسة الثانية لدراسة "األوضــاع السياسية والقانونية
للمسيحيني العرب يف املرشق العريب" ،فقد تناول الباحث سالم كواكبي
"املشاركة السياسية للمسيحيني يف الدولة املرشقية الحديثة" ،وانطلق
من حالة اإلنكار التي وقعت فيها القيادات السياسية ورجاالت
الدين ،لواقع التم ّزق املجتمعي يف املنطقة بني الطوائف واألديان،
فضل عن فشل دول االستقالل يف
وبني املذاهب والقبائل واملناطقً .
طرح عقد اجتامعي يستند إىل املواطنة ويقوم عىل أسس حديثة
إلدارة التنوع .واستندت مداخلته إىل سلسلة األوهام التي تم نرشها
وتصديقها من طرف املجموعات السياسية والقيادات املجتمعية،
إضاف ًة إىل الزعامات الدينية التي ما فتئت تتحدث عن التعايش بني
املجتمعات املرشقية .وأكد الباحث قضية مهمة مفادها أن ترسيخ
ثقافة املواطنة ،وليس الرعية ،وإرساء عقد اجتامعي واضح وصحيح
هام األساس يف أي عملية تشاركية سياسية ملختلف املكونات .كام أن
أول وأخ ًريا
إدارة التنوع التي فشل جميع األنظمة يف إنجاحها ،ترتبط ً
بتحقيق الدميقراطية ودولة القانون.
أما الباحث نائل جرجس فتناول قضية "املسيحيون يف سورية :بني
محاول تقديم تحليل موضوعي
ً
حامية حقوقهم وتسييس حاميتهم"،
ونقدي لواقع املسيحيني يف سورية ،الواقعني بني مطرقة التضليل
اإلعالمي الذي يقوم به النظام من خالل التذرع بأنه نظام علامين حامٍ
لألقليات من الخطر اإلسالمي ،من ناحية ،وسندان إعادة إحياء مسألة
التدخالت باسم "حامية املسيحيني" يف املرشق بغية تحقيق املآرب
السياسية للقوى الداعمة له ،من ناحية أخرى .مفن ًدا ادعاءات النظام
السيايس تأمني حاميتهم واحرتام حقوقهم من خالل تسليط الضوء
ظل حكم النظام السوري ومدى
عىل الواقع الترشيعي والسيايس ،يف ّ
تأثريه يف انتهاك حقوقهم ،بل اتباعه سياسات مؤ ّدية إىل هجرتهم
القرسية ،آخذًا يف االعتبار واقع التحوالت السياسية واإلسرتاتيجية

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

املهمة التي تشهدها سورية ،ال سيام التغيريات األخرية واملرتقبة،
ومدى تأثريها يف املسيحيني .وتوصل الباحث يف نهاية مداخلته إىل
أن االندماج الكامل للمسيحيني لن يتحقق يف ظل أنظمة استبدادية
مهام كانت الضامنات الترشيعية؛ فمن الرضوري أن نتجه إىل ترسيخ
دولة املواطنة الالدينية والالاستبدادية والتي تبدو أساسية عىل صعيد
تأمني الحامية الدامئة للمسيحيني.
تطرق الباحث مهند مبيضني يف مداخلته "املسيحيون يف األردن:
الدور والنفوذ" ،إىل الدور الذي أ ّداه مسيحيو األردن يف املشهد
الوطني ،معارضني يف السياسة ،وبناة لالقتصاد ،ورجال حكم ،وأطباء،
وقادة مجتمع ،لهم يف الربملان حضور وتأثري ،وساهموا يف الحركة
الوطنية منذ نهايات الحكم العثامين ،ويتأىت الواقع السيايس والقانوين
ملسيحيي األردن من إرث عميق يف وطن يشكل واحة اعتدال يف
محيط يعاين بسببه املسيحيون الحروب وانعدام االستقرار .كام
أن املشاركة السياسية والدور املسيحي يف األردن ال يقعان ضمن
التمييز ،بقدر ما هام مستمدان من كون املسيحيني يسعون لدولة
املواطنة التي إن تعذرت تكون املشاركة للحفاظ عىل حقوقهم
وتثبيتها بصور عديدة ،ولعل دورهم يف الحركة الثقافية ال يقل أهمية
عن أي دور آخر ،فهم رواد وبناة فكر وأدب ،منذ رائدهم روكس
العزيزي ،وأمني أبو الشعر الذي أسس أول الجرائد يف الهجرة ،وكذلك
عودة القسوس يف الترشيع والقضاء ،وأديب عبايس يف األدب ،وحنا
القسوس يف الطب .أما الدور الكبري والفاعل فكان يف االقتصاد؛ إذ
مثلوا بداية تكوين الربجوازية الوطنية األردنية ،من خالل العائالت
التي متلكت الرشكات واالمتيازات واألمالك الواسعة ،وذلك يف مناذج
عائالت مثل قعوار والنرب واملعرش وقاقيش ،وغريها .وقد سمحت
أوجه نشاطهم االقتصادي املبكر يف النصف األول من القرن العرشين
يف قطاعات التموين والدباغة والتبغ والبنوك والـتأمني ،باالنتقال
إىل قطاعات جديدة الحقًا ضمن االستثامر يف خدمات املطاعم
والنقل والتكنولوجيا.
أما الباحثة نيفني ملك فقدمت مداخلة عن "األوضــاع واملشاكل
القانونية لألقباط يف مرص ما بعد  3متوز /يوليو  ،"2013تناولت فيها
أوجه غياب اإلطار القانوين الفعال والعميل يف مرص لحل مشكالت
املسيحيني يف إطار بناء دولة الحق والقانون ،مع تنامى خطاب
الكراهية وتدهور األوضاع االقتصادية واألمنية والجو العام الذي
فضل عن االنسداد السيايس
يشهد تراج ًعا حا ًّدا للحريات العامةً ،
وإغالق املجال العام أمام منظامت املجتمع املدين الفاعلة ،ومختلف
رشائح املجتمع املدين ،مام ليس عائقًا أمام كتلة املسيحيني فقط،
ولكن أمام األغلبية الساحقة من الشعب املرصي واالستمرار يف اتباع
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سياسات "ف ّرق تسد" ذات األبعاد التاريخية الخطرة ،وتداعياتها
عىل تدمري النسيج الوطني .وقدمت الباحثة توصيات؛ نذكر منها:
رضورة االعرتاف بفشل الدولة يف االلتزام بضامنات الحامية الواجبة،
ودورها املؤسسايت يف تفعيل حقوق املواطنة للمسيحيني .وأكدت
وجوب العمل عىل وضع قواعد ترشيعية حقيقية ،مفصلة وعملية،
تشرتك أطراف املجتمع املدين ،بكافة أطيافه ،يف وضعها ،تتوافق مع
املعايري الدولية؛ لتحدد التزامات مؤسسات الدولة العامة والخاصة،
فيام يتعلق باحرتام مبادئ تكافؤ الفرص ،وحظر التمييز بني املواطنني
عىل أي أساس ،وإنشاء آليات مؤسساتية ملراقبة تنفيذ الترشيعات،
وجهات مخولة لفحص الشكاوى وتلقّيها ،وإج ـراء التحقيقات
والتعامل بشفافية وجاهزية مع املترضرين والشاكني.

الخطاب اإلسالمي المعاصر
والمسألة المسيحية
أما الجلسة الثالثة فحاولت تفكيك الخطاب اإلسالمي املعارص تجاه
املسألة املسيحية؛ إذ قدم الباحث سعود املوىل ورقة بعنوان "نحو
قراءة نقدية يف الحوار اإلسالمي  -املسيحي املعارص" ،مستعرضً ا
صورة املسيحية يف العقل اإلسالمي املحكومة بالسجاالت العقدية
القروسطية حول التوحيد والتثليث وحول الصلب والرفع وحول
إنجيل برنابا كمثال معارص ،واستناد العقل اإلسالمي إىل الحروب
الصليبية مرجعية أخالقية دينية يف النظر إىل الغرب املسيحي يف
مرحلة صعوده .ومل يستطع املسلمون تخليص ذاكرتهم التاريخية
الجمعية ،والفصل بني مضمون الغرب الحضاري  -الثقايف
وتاريخه االستعامري.
كام ساهمت ،بحسب رأيه ،أحداث  11سبتمرب  2001والتطورات
الالحقة يف دفع األزمات الكامنة بني العامل العريب والغرب ،ال سيام
الواليات املتحدة األمريكية ،إىل حدها األقىص .ومن هذه األزمات ،تلك
الناجمة عن سياسة "الكيل مبكيالني" التي اعتمدها الغرب منذ زمن
بعيد ،وانحيازه إىل إرسائيل هو يف جوهر األزمة القامئة بني العاملني
العريب والغريب .وقد استفادت االتجاهات األصولية املتطرفة من هذه
األزمة الكتساب رشعية شعبية يف املجتمعات العربية واإلسالمية؛
األمر الذي أدى إىل نشوب أزمات خطرة يف عدد من الدول العربية.
وقد وجد الباحث خليل العناين يف بحثه "مواطنون أم ذميون؟
تصورات جامعة اإلخوان املسلمني عن الحقوق السياسية لألقباط يف
مرص" أن موقف الجامعة من األقباط تحكمه ثالثة اعتبارات أساسية؛
هي :الحساسيات االجتامعية ،والتامسك التنظيمي ،واملنافسة
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السياسية مع القوى الدينية املحافظة ،وذلك استنا ًدا إىل منهجية
ٍ
لبيانات وترصيحات ألعضاء وقادة يف جامعة اإلخوان
تحليل الخطاب
املسلمني من األقباط خالل الفرتة .2013 - 1981
ميكن تفسري موقف اإلخوان تجاه حقوق املواطنة أيضً ا من خالل
النظر يف التحالفات التي عقدتها مع الجامعات اإلسالمية املحافظة
األخرى ،ال سيام السلفيني ،فعىل الرغم من العمل ضمن مجال ديني
شديد التنافس ،فإن جامعة اإلخوان املسلمني ال تزال حريصة دامئًا
عىل استيعاب الجامعات اإلسالمية األخرى والحصول عىل دعمها.
لذلك نلحظ التحول يف خطاب جامعة اإلخــوان املسلمني أثناء
االنتخابات أو مراحل الرصاع السيايس تجاه غري اإلسالميني ،ويكونون
بذلك أكرث استعدا ًدا لتقديم تنازالت أيديولوجية ودينية لإلسالميني
اآلخرين من أجل ضامن املساندة والدعم.
وقعت جامعة اإلخوان املسلمني يف عدد من األخطاء فيام يتعلق
مبفهوم املواطنة ،لكن ال ميكن 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؛ حيث
استبعد نظام مبارك اإلخوان وقمعهم عىل نحو منهجي .كام حرص
عىل منع جامعة اإلخوان من التواصل مع املجتمع وبناء عالقة جيدة
مع القوى السياسية والدينية األخرى.
قام الباحثان حيدر سعيد ،وعمر محمد يف بحثهام "املسيحيون يف
خطاب تنظيم الدولة اإلسالمية :قراءة لواقع املسيحيني يف خطاب
تنظيم الدولة اإلسالمية" ،بفهم وتحليلٍ للمبنى العقائدي والجذور
التاريخية للدولة اإلسالمية يف تعاملها مع مسيحيي املوصل ،وتحليل
مفهوم "الجزية" و"الجالء" ،والتحديثات التي أضافتها عىل العهدة
العمرية ،واالختالفات يف رؤية الدولة اإلسالمية عن بقية الجامعات
الجهادية األخــرى .كام مايز الباحثان بني خطاب داعــش تجاه
مسيحيي الرشق ومسيحيي الغرب يف أدبيات التنظيم ،خاصة أن
الدولة اإلسالمية عندما دخلت إىل املوصل كانت قضية املسيحيني من
األمور التي ركزت عليها ،وكان هناك نوع من الرتكيز غري الواضح عىل
هذه القضية ،فكان أول ما فعلته أن قدمت دعوة إىل رجال الدين
املسيحيني يف املوصل ملناقشة خيارات وجودهم يف املدينة .سبق
للتنظيم هذه التجربة يف الرقة حني أصدر يف شباط /فرباير 2014
الوثيقة التي تعرف بـ "عهد األمان" ،والذي أعطته الدولة اإلسالمية
لنصارى الرقة مقابل التزامهم أحكام الذمة .ويصل الباحثان إىل نتيجة
مفادها أن الدولة اإلسالمية استخدمت املسيحيني وقضيتهم ،سواء يف
الرقة أو املوصل ،مادة إعالمية ،وعىل الرغم من الفشل الذريع يف
تنفيذ مفهوم عهد األمان يف املوصل ،فإن إعطاء البغدادي املسيحيني
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خيار الجالء ،يعترب محاولة من الجهاديني لتطوير فكرهم نحو سياسة
إعالمية جديدة ،كانت سببًا ،وإن موقتًا ،ملواجهة اإلعالم املضاد لهم.

كيف أثر سقوط الموصل في
مسيحيي العراق؟
كشف الباحث يحيى الكبييس يف الجلسة األوىل من أعامل اليوم
الثاين من الندوة يف بحثه "الدميوغرافيا املسيحية يف العراق :الواقع
والتسييس" عن الخلل يف متابعة األرقام التي يقدمها بعض املنظامت
املحلية والجهات الدولية ،ألعداد النازحني املسيحيني داخل العراق،
واملهاجرين إىل خارجه ،والتي تكشف عن مبالغات واضحة يف هذه
األرقــام .ويفرس الباحث ذلك باالستعامل السيايس ملسألة نزوح
األقليات ،وتحدي ًدا فيام يتعلق بالدعوة إىل منطقة حكم ذايت ،أو
محافظة مسيحية ،أو إقليم مسيحي يف مناطق سهل نينوى .ويعزو
الباحث هذا االستعامل السيايس إىل الرصاع القائم عىل األرض بني
إقليم كردستان والحكومة املركزية يف بغداد حول ما أطلق عليه
"املناطق املتنازع عليها" ،بحيث كانت األقليات الطائفية األكرث
استهدافًا يف عملية التهجري القرسي؛ إذ اضطر املسيحيون عىل اختالف
طوائفهم إىل النزوح والهجرة غري مرة نتيجة استهدافهم بوصفهم
أقليات دينية ،أو استخدامهم أوراقًا سياسية يف الرصاع بني الجامعات
الطائفية الرئيسة يف العراق.
ويف سياقٍ موازٍ ،تط ّرق سعد سلوم يف بحثه "إنشاء منطقة آمنة
للمسيحيني يف العراق :املربرات ،التحديات ،واملقاربات املختلفة"،
إىل املربرات األمنية والدميوغرافية إلنشاء منطقة آمنة للمسيحيني
يف سهل نينوى يف العراق ،والتي رأى أنها أثارت جدلً بني مختلف
التيارات السياسية املسيحية من جهة ،وبني قيادات كنسية وممثيل
األحزاب السياسية من جهة ثانية ،خالل األعوام املاضية .ومع
ذلك ،يرى الباحث أن القضية باتت تطرح يف سياق عميل جديد
بعد استهداف داعش لألقليات يف محافظة نينوى .ويف مقابل
خطر الهجرة الجامعية للمسيحيني ،يضع ممثلو املسيحيني اليوم
سيناريو للعودة املرشوطة بضامنات إنشاء منطقة آمنة .ويحلل
الباحث املصاعب والتحديات التي تواجه تطبيق الفكرة يف مناطق
املسيحيني يف سهل نينوى ،والتي هي يف الوقت ذاته مناطق الرصاع
بني الجامعات الكربى من األكراد والعرب حول عائدية األرايض
فيها ،فهي مناطق "متنازع عليها" بني حكومة إقليم كردستان
والحكومة االتحادية يف بغداد.

 ددعلالا
مفون  /يناثلا نيرشتيرشت

هجرة مسيحيي الشرق :خطاب
القبول والرفض
تناولت الجلسة الثانية مسألة "هجرة مسيحيي الرشق :خطاب
القبول والرفض" ،ق ّدم فيها الباحث روبني شموئيل يف دراسته "ما
الحل لغري املسلم أمام خيارات :اإلسالم ،أو الجزية ،أو السيف؟" نبذ ًة
وبي األصول التاريخية
تاريخية عن اآلشوريني املسيحيني يف العراقّ ،
لهذه الجامعة بوصفهم من أقدم الشعوب يف العامل التي اعتنقت
املسيحية .كام طرح الباحث الحقًا دور اآلشوريني ومساهمتهم يف
تطوير الدولة والحضارة اإلسالميتني .ويقع عىل عاتق من تبقى من
مسيحيي الرشق ،بحسب رأيه ،مسؤولية تنبيه أجيالهم إىل أهمية
االرتباط الوجداين والكياين باألرض والطبيعة واملجتمع ،حتى ال تستمر
جب
الهجرة جر ًحا نازفًا .وبخالف ذلك ،فإن الهجرة ستكون خيا ًرا يُ َ
عليه املسيحيون .وخلص الباحث إىل أن هناك ثالثة خيارات لبقاء
املسيحيني يف املنطقة :دولة املواطنة الدميقراطية ،أو نظام استبدادي
يفرض الحامية (مع أنه ليس مثة ضامن لسلوك هذه األنظمة) ،أو
حامية دولية ،عىل غرار ما حدث لكردستان العراق عام .1991
حلل شادي لويس يف بحثه "اضطهاد ووطنية ومواطنة :البنية
الخطابية للمسألة القبطية" البنى القانونية والسياسية للطائفية يف
مرص وآلياتها املؤسسية ،مع انطالق الثورة املرصية يف عام ،2011
وتتبع الباحث تشكّل الخطابات االجتامعية عن "األقباط" وتحوالتها،
وصول
ً
خطاب "الوطنية" و"االضطهاد" بداية القرن املايض،
بد ًءا من
َ
خطاب "املواطنة" و"االستشهاد الجديد" يف خضم الثورة املرصية
إىل
َ
وبعدها .وختم مداخلته مبجموعة من التوصيات بخصوص سياسات
منظامت املجتمع املدين والدولة واملؤسسات الكنسية وبرامجها
الالزمة لدعم خطابات بديلة ،تتجاوز مفاهيم األقلوية واالضطهاد
املهيمنة ،وتتيح لألقباط االنخراط يف املجال العام ،واملساهمة يف
إعادة تشكيله.
سعى ماجد حسن عيل يف بحثه "انحسار الوجود وفقدان الهوية:
هجرة مسيحيي العراق وسورية بني مواقف التشجيع والرفض،
قراءة يف خطاب الكنائس والتنظيامت السياسية املسيحية املحلية"
إىل تحديد األسباب والدوافع التي عجلت الهجرة والنزوح الجامعي
للمسيحيني ،ثم تناول املواقف املتباينة ملختلف الجهات الخارجية
حول تشجيع الهجرة واستيعابها ألكرب عدد من املهاجرين املسيحيني،
أو الداخلية التي تطالبهم بالبقاء ،ال سيام مواقف ومخاوف لبعض
القادة املسيحيني ،معتم ًدا يف ذلك عىل قراءة الخطاب العلني لرجال
الدين والكنائس والتنظيامت السياسية املسيحية املحلية ومحاوالتها
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ردع عمليات الهجرة والحد منها .ورأى الباحث أن دراسة هجرة
املسيحيني من حيث اإلحصاءات ليست باألمر الهني؛ بسبب شح
املصادر واملعطيات التي تعالج هذه القضية ،وبسبب الفوىض
وعدم االستقرار السيايس وطبيعة األنظمة الحاكمة يف كال البلدين،
والسلطات الرسمية فيهام ناد ًرا ما تنرش معلومات حول قضايا تتعلق
باألقليات .كام أنه من الصعب الحصول عىل إحصاءات دقيقة من
البلدان التي تستضيف هؤالء املهاجرين ،ال سيام أنهم غالبًا ما
يوفرون بيانات عامة عن املهاجرين من بالد الرشق األوسط من دون
تحديد بلدانهم.

المسيحيون العرب في بالد الشام:
الهجرة والتهجير
اختتمت أعامل اليوم الثاين من الندوة بجلسة سلطت الضوء عىل
الهجرة والتهجري ملسيحيي بالد الشام؛ إذ تساءل عبد الله حنا يف
بحثه "التجمعات الرئيسة للمسيحيني يف سورية وهجراتهم الداخلية
والخارجية" عن أسباب هجرة مسيحيي سورية داخل ًيا وخارج ًيا ،وقام
بقراءة يف دوافعها االقتصادية؛ إذ ساهمت التطورات االقتصادية –
االجتامعية والفكرية الجارية يف سورية بعد االستقالل يف عملية دمج
السكان ،وبدأت تتوضّ ح معامل الدولة الحديثة التي أقامها االنتداب
الفرنيس ،وأخذت تساهم يف ظهور دولة وطنية مركزية عاصمتها
دمشق .وعاش املسيحيون يف ظل الدولة الوطنية يف منتصف القرن
العرشين حال ًة من السلم واألمن .ولكن الظواهر السلبية التي ظهرت
يف العقدين األخريين من القرن العرشين مع انحسار مرحلة النهوض
الوطني ،أدت إىل انبعاث املشاعر العشائرية والطائفية واملذهبية،
وأصبحت هي املهيمنة يف مستهل القرن الحادي والعرشين؛ ما قاد
إىل اهتزاز مواقع املسيحيني وب ْدء ظهور تراجع دورهم السابق.
والحظ الباحث أ ّن نسبة هجرة سكان األرياف املسيحيني إىل املدن
أعىل من نسبة هجرة املسلمني .ويعود السبب ،بحسب رأيه ،إىل
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أ ّن املسيحي املهاجر إىل املدن واملقيم يف األحياء املسيحية تختفي
عنده عقدة األقلية التي كان يعانيها يف قريته ،وترتاجع عنده "عقدة
الخوف" من "اإلسالم" وما يسمعه من املتقدمني يف السن من دفع
الجزية والطَّورقة وغريها من املظاهر التي زالت ،ولكنها ال تزال
مختزنة يف الذاكرة الجمعية.
أما مداخلة الباحث سمري سعيفان فقد تناولت "تأثري مناخات الرصاع
يف سورية منذ آذار /مارس  "2011يف هجرة املسيحيني السوريني؛
إذ ساهمت إسرتاتيجيات النظام ضد االنتفاضة ومن بينها تخويف
األقليات ،ومنها املسيحيون ،من االنتفاضة لدفعهم بعي ًدا عنها ،إضاف ًة
إىل تأثري تأسلم االنتفاضة وخلق الريبة بل الخوف من املعارضة
فضل عن دور املجموعات الجهادية ،خاصة
يف أوساط املسيحينيً ،
"داعش" ،يف زيادة خوف املسيحيني .ومع استمرار الرصاع ،كانت
قناعات املسيحيني تتسع كل يوم بأ ّن سورية لن تعود كام كانت.
وقامت برامج استقبال الالجئني السوريني يف الدول األوروبية وكندا
وأسرتاليا بدور مهم يف تشجيع املسيحيني عىل الهجرة .وركز سعيفان
عىل دراسة حالة مشخصة لهجرة مسيحيني من "مدينة السقيلبية"
وهي مدينة مسيحية أرثوذكسية يف منطقة الغاب ،وتقع عىل خط
تالقي مناطق السنة مع مناطق العلويني.
ويف الختام ،تناول مرتي الراهب يف ورقته "املسيحيون الفلسطينيون
بني الهجرة والتهجري :تجربة قرن" ،موجات الهجرة الفلسطينية
املسيحية الرئيسة يف النصف األول من القرن العرشين ،وبالتحديد
الهجرة إىل دول أمريكا الالتينية بداية القرن العرشين؛ إذ ميثّل
الجيل الرابع من هؤالء اليوم قرابة نصف مليون التيني أمرييك
من أصول مسيحية فلسطينية .كام رأى الباحث يف نكبة فلسطني
عام  1948نكبة مسيحية بكل املعايري .وتناول يف القسم الثاين
من مداخلته واقع هجرة املسيحيني من فلسطني يف السنني العرش
األخرية من خالل تحليل نتائج األبحاث والدراسات التي قامت بها
مجموعة "ديار".

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

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

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

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

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
وأل يتجاوز عدد كلامتها  3000 - 2800كلمة .ويجب أن يقع
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنواتّ ،
هذا الكتاب يف مجال اختصاص الباحث أو يف مجال اهتامماته البحثية األساسية ،وتخضع املراجعات إىل ما تخضع له
البحوث من قواعد التحكيم.
خاصا للمناقشات لفكرة أو نظرية أو قضية مثارة يف مجال العلوم السياسية والعالقات الدولية ال يتجاوز
•تفرد املجلة بابًا ً
عدد كلامت املناقشة ( )3000 - 2800كلمة ،وتخضع املناقشات إىل ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.
•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 ،ف ُيكتب 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 ،تُحيل املجلة البحث عىل قارئ مر ّجح آخر.
•تعتمد مجالت املركز م ّحكمني موثوقني ومج ّربني ومن ذوي الخربة بالجديد يف اختصاصهم.

تنظيم داخل ًيا 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 جزئ ًّيا أو كلّ ًيا ،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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