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The Arab Center for Research and Policy Studies is an
independent social sciences and humanities institute
that conducts applied and theoretical research seeking
to foster communication between Arab intellectuals
and specialists and global and regional intellectual hubs.
The ACRPS achieves this objective through consistent
research, developing criticism and tools to advance
knowledge, while establishing fruitful links with both
Arab and international research centers.
The Center encourages a resurgence of intellectualism
in Arab societies, committed to strengthening the Arab
nation. It works towards the advancement of the latter
based on the understanding that development cannot
contradict a people’s culture and identity, and that the
development of any society remains impossible if pursued
without an awareness of its historical and cultural
context, reflecting its language(s) and its interactions with
other cultures.
The Center works therefore to promote systematic
and rational, scientific research-based approaches to
understanding issues of society and state, through the
analysis of social, economic, and cultural policies. In line
with this vision, the Center conducts various academic
activities to achieve fundamental goals. In addition to
producing research papers, studies and reports, the
center conducts specialized programs and convenes
conferences, workshops, training sessions, and seminars
oriented to specialists as well as to Arab public opinion.
It publishes peer-reviewed books and journals and many
publications are available in both Arabic and English to
reach a wider audience.
The Arab Center, established in Doha in autumn 2010
with a publishing office in Beirut, has since opened three
additional branches in Tunis, Washington and Paris, and
founded both the Doha Historical Dictionary of Arabic
and the Doha Institute for Graduate Studies. The ACRPS
employs resident researchers and administrative staff
in addition to hosting visiting researchers, and offering
sabbaticals to pursue full time academic research.
Additionally, it appoints external researchers to conduct
research projects.
Through these endeavours the Center contributes to
directing the regional research agenda towards the main
concerns and challenges facing the Arab nation and
citizen today.

املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات مؤسسة بحثية فكرية
 يف جوانبها النظرية، مختصة بالعلوم االجتامعية واإلنسانية،مستقلة
 إىل خلق تواصل، عرب نشاطها العلمي والبحثي، تسعى،والتطبيقية
 وبينهم وبني،يف ما بني املثقفني واملتخصصني العرب يف هذه العلوم
 وكذلك بينهم وبني املراكز الفكرية والبحثية،قضايا مجتمعاتهم
، والنقد، من البحث، يف عملية تواصل مستمرة،العربية والعاملية
.وتطوير األدوات املعرفية
 ملتزمة بقضايا األمة،يتبنى املركز رؤية نهضوية للمجتمعات العربية
 انطالقًا من فهم أ ّن التطور، والعمل عىل رقيها وتط ّورها،العربية
 بفئاته، بل إ ّن تط ّور مجتمعٍ بعينه،ال يتناقض مع الثقافة والهوية
، ويف سياق ثقافته، غري ممكنٍ إال يف ظروفه التاريخية،جميعها
. ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى،وبلغته
 يعمل املركز عىل تعزيز البحث العلمي املنهجي والعقالنية،ومن ث ّم
 بتحليل السياسات االجتامعية،يف فهم قضايا املجتمع والدولة
 ويتجاوز ذلك إىل دراسة.واالقتصادية والثقافية يف الوطن العريب
 وبالسياسات،عالقات الوطن العريب ومجتمعاته مبحيطه املبارش
. بجميع أوجهها،العاملية املؤث ّرة فيه
 يعمل املركز عىل تحقيق أهدافه العلمية،ويف ضوء هذه الرؤية
 فهو ينتج أبحاث ًا، عن طريق نشاطاته األكادميية املختلفة،األساسية
 ويبادر،ً ويصدر كتبًا محكّم ًة ودوريات علمية،ودراسات وتقارير
، ويعقد مؤمترات، ويدير عدة برامج مختصة،إىل مشاريع بحثية
 يف مواضيع متعلقة بالعلوم، وندوات أكادميية،وورش عمل وتدريب
 والرأي العام العريب، ومو ّجهة إىل املختصني،االجتامعية واإلنسانية
 يف توجيه األجندة البحثية نحو القضايا، عرب كل ذلك، ويساهم،أيضً ا
 وينرش املركز.والتحديات الرئيسة التي تواجه الوطن واملواطن العريب
.جميع إصداراته باللغتني العربية واإلنكليزية
 وله فرع يعنى بإصداراته،2010 تأسس املركز يف الدوحة يف خريف
ّ
. يف تونس وواشنطن وباريس، وافتتح ثالثة فروع إضافية،يف بريوت
.املؤسس
ِّ ويرشف عىل املركز مجلس إدارة بالتعاون مع مديره العام
 وما زال يرشف،ّأسس املركز مرشوع املعجم التاريخي للغة العربية
 كام ّأسس معهد الدوحة للدراسات،عليه بالتعاون مع مجلسه العلمي
 وهو معهد جامعي ترشف عليه إدارة أكادميية ومجلس أمناء،العليا
.مستقل يرأسه املدير العام للمركز
 ويستضيف. وطاقم إداري،يعمل يف املركز باحثون مقيمون
،باحثني زائرين لإلقامة فيه فرتات محددة من أجل التف ّرغ العلمي
 ضمن أهدافه،ويكلّف باحثني من خارجه للقيام مبشاريع بحثية
.ومجاالت اهتاممه
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:عودة الالجئين السوريين من دول الجوار المستضيفة
دروس وعبر من تجارب عالمية مماثلة
Returning Syrian Refugees from Neighbouring Host Countries:
Lessons from Global Experiences
بأن نحو
ّ  فــإن المنظمة الدولية للهجــرة صرّحت،علــى الرغم من األوضاع الســيئة في ســورية
 وتتوقع المفوضية الســامية.واحد من كل عشــرة ســوريين الجئين يعود تلقائ ًيا إلى الوطن
أن ما يصــل إلى مئات اآلالف من الالجئيــن قد يعودون إلى
ّ لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئين
أن األزمة
خاصة
،مســبق
تخطيط
أي
دون
من
األمر
هذا
يتم
 والخشــية أن.طوعا
وطنهم المدمر
ً
ّ
فإن
ّ ، وبناء عليه.الســورية قد تكون فريدة نســب ًيا من حيث الحجم وصعوبة التنبؤ بمســاراتها
 ســواء،الغــرض مــن هــذه الدراســة هو تحديد الــدروس المســتفادة من تجــارب عودة الالجئين
 وتوضــح أهــم العوامــل المشــجعة على ضمــان عودة مســتدامة،أكانــت طوعيــة أم قســرية
 وتســتند الدراســة إلــى مراجعة أدبيــات مكثفــة ومشــاورات ومقابالت مع.لالجئيــن الســوريين
َ
ً
بالباحثين في حقل إعادة اإلعمار بعد
مدعومة بالخبرة المتراكمة الخاصة
،الخبراء والمعنيين
أن هــذه الدراســة ال تهــدف إلــى تحليــل الوضــع
ّ  ويؤكــد الباحثــان.الحــرب ودراســات الالجئيــن
 أو إلــى تقييــم أي محادثــات سياســية جاريــة أو،السياســي أو العســكري الراهــن فــي ســورية
. وال تسعى للحكم المسبق على أي حل سياسي مطروح،مخطط لها
. إعادة اإلعمار، الالجئون، سورية:كلمات مفتاحية
Despite the dire situation in Syria, the International Organization for Migration states
that about one in ten Syrian refugees is returning home. The United Nations High
Commissioner for Refugees predicts that hundreds of thousands of refugees may soon
voluntarily return to their devastated homeland. The fear is that this will happen without
any prior planning, especially since the Syrian crisis may be relatively unique in terms
of its size and the difficulty of predicting its trajectories. Accordingly, the purpose of
this study is to identify the lessons learned from the experiences of refugee return,
whether voluntary or forced, which illustrate the most important factors for ensuring
the sustainable return of Syrian refugees. The study is based on an extensive literature
review, consultations and interviews with experts and stakeholders, supported by
the researchers' accumulated experience in the field of post-war reconstruction and
refugee studies. The study does not aim to analyze the current political or military
situation in Syria, or to evaluate any ongoing or planned political talks, nor does it
evaluate any proposed political solution.
Keywords: Syria, Refugees, Post-war Reconstruction.
. معهد الدوحة للدراسات العليا، وأستاذ إدارة النزاع والعمل اإلنساين، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،* مدير مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساين
Director of Center for Conflict and Humanitarian Studies, Arab Center for Research and Policy Studies, and Proffessor of Conflict
Management and Humanitarian Action, Doha Institute for Graduate Studies.
. معهد الدوحة للدراسات العليا،** استاذ مساعد ورئيس برنامج إدارة النزاع والعمل اإلنساين
Assistant Professor and Head of the Conflict Management and Humanitarian Action Program, Doha Institute for Graduate Studies.
*** UN Migrartion, International Organization for Migration, "Over 600,000 Displaced Syrians Returned Home in First
7 Months of 2017," 8/11/2017, accessed on 21/4/2021, at: https://bit.ly/2KiMHeG
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مقدمة
تسببت عرش سنوات من الحرب الدامية يف سورية يف إحداث دمار
جل املناطق السورية ،بكل ما تحويه من بنى تحتية
هائل شمل ّ
ومناطق سكنية وغريها ،منها ما ترضر جزئيًا ،ومنها ما تع ّرض لدما ٍر
كامل .وترافق الدمار املادي مع رشخ عميق يف النسيج االجتامعي،
أدى إىل تغري كبري يف الخريطة االجتامعية يف البالد بفعل عوامل،
كان من أهمها نزوح أكرث من نصف الشعب السوري ولجوؤه .وقد
يكون مستقبل الالجئني والنازحني السوريني أكرب تحديات مرحلة ما
بعد الرصاع؛ فالحلول الدامئة يحتاج تطبيقها إىل ترتيبات معقدة(((.
ونظ ًرا إىل مستوى النزاع الواسع وعدم الوصول ،بعد ،إىل حالة سالم يف
سورية ،ال تزال الظروف القامئة غري مشجعة عىل عودة الالجئني من
دول الجوار عىل نطاق واسع .ومع ذلك ،تق ّر املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني باحتامل زيادة العودة التلقائية من دون
مساعدة من هيئات رسمية .ونظ ًرا إىل الوترية التاريخية لتسجيالت
الالجئني الوافدين الجدد وتسجيالت الوافدين يف عام  2015حتى
اآلن ،فإن نسبة العودة خلقت توازنًا بالتناسب مع نسبة تسجيالت
الالجئني الجدد؛ ما أدى إىل تحقيق رقم مستقر لتخطيط السكان،
عىل سبيل املثال ،يف عام .(((2018

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

عمليات إعادة الالجئني إىل الوطن ،وال شك يف أن املخاطرة برتك مثل
هذه األمور تسري بعشوائية ،ستأيت بنتائج كارثية(((.
تهدف الدراسة إىل استخالص دروس وعرب من تجارب عاملية لعودة
الالجئني ،سواء كانت طوعية أو قرسية .وتعتمد يف جمع البيانات
واملعلومات عىل مراجعة العديد من التقارير الصادرة عن املنظامت
الدولية والوكاالت الصحفية العاملة يف املنطقة ،وعىل عد ٍد من
املقابالت مع صانعي القرار يف منظامت األمم املتحدة واملجتمع
املدين واألطراف السورية املختلفة.

ً
أوال :خلفية عن اللجوء السوري
ما زالت الحرب يف سورية مستعرة منذ نحو عرش سنوات ،عاىن
خاللها هذا البلد العريب العريق كل ويالت الحرب ،من قتل وترشيد
وتهجري ودمار للحرث والنسل؛ إذ تشري األرقام إىل أ ّن العدد اإلجاميل
للضحايا وصل إىل معدالت مهولة ،تق َّدر بنحو  560000شخص ،جلّهم
طفل دون س ّن الثامنة
من املدنيني ،مبا يف ذلك ما يزيد عىل ً 20819
عرشة((( ،وأدت إىل نزوح أكرث من  14مليون سوري يف أثناء الرصاع؛
إذ يبلغ العدد الحايل لالجئني السوريني املسجلني قرابة 5689127
شخصا ،ونزح الباقي داخليًا.
ً

أي من األطراف الرئيسة يف تسهيل عمليات
ويف حني ال يساهم ّ
العودة يف هذه املرحلة ،فإن قضية الالجئني وعودتهم تلقى اهتام ًما
متزاي ًدا((( .ويتطلب هذا رشوع الجهات املعنية يف فهم رغبات
الالجئني يف املنطقة ،يف محاولة لالستعداد ،عىل نحو أفضل ،للتعامل
مع العودة التلقائية املحتملة((( .وتجدر اإلشارة إىل أن عملية عودة
الالجئني إىل بلدانهم ليست بسيطةً ،تنتهي برتتيبات سفر اعتيادية
من مواطن لجوئهم إىل أراضيهم وأماكن سكناهم ،بل هي عملية
معقّدة ،تنطوي عىل الكثري من اإلجراءات التحضريية واللوجستيات
والتنسيق واملتابعة التي تسلتزم موازنات مالية هائلة .وتحتاج
العودة إىل تخطيط استباقي وفكر استرشايف؛ فذلك يساهم يف نجاح
1 UNHCR, "Syria Emergency," accessed on 26/4/2021, at: https://bit.ly/2K8Z252
" 2الخطة اإلقليمية لالجئني وتعزيز القدرة عىل مواجهة األزمات  3RPاالستعراض
االسرتاتيجي اإلقليمي" ،2017/7/19 ،شوهد يف  ،2021/5/24يفhttps://bit.ly/3vWhvVm :
 3عمر ضاحي" ،الالجئون السوريون واألزمة اإلقليمية" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط،
 ،2014/12/30شوهد يف  ،2021/5/10يفhttps://bit.ly/3f5qIUw :
4 UN Migrartion, International Organization for Migration, "Over
"600,000 Displaced Syrians.

5 Alpaslan Özerdem & Abdul Hai Sofizada, "Sustainable Reintegration to
Returning Refugees in Post-Taliban Afghanistan: Land-related Challenges:
Analysis," Conflict, Security & Development, vol. 6, no. 1 (2006), pp. 75-100.
" 6خالل حوايل  93شه ًرا ،نحو  560ألفًا استشهدوا وقتلوا يف سوريا من يوم املطالبة
بالحقوق إىل اليوم العاملي لحقوق اإلنسان" ،املرصد السوري لحقوق اإلنسان،2018/12/10 ،
شوهد يف  ،2021/4/17يفhttp://bit.ly/2FhwKC5 :
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شكل يوضح عدد الالجئني السوريني املسجلني يف الفرتة 2019-2014

املصدر :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،سوريا" ،شوهد يف  ،2021/5/10يفhttps://bit.ly/3hpmM3T :

بلغ عدد سكان سورية قبل الحرب  21مليون نسمة ،وانخفض هذا
العدد انخفاضً ا كب ًريا نتيجة الحرب واألعداد الكبرية من الالجئني
الذين غادروا البالد ،ويقدر حال ًيا بـ  18397087نسمة ،أي أقل من
 19مليون نسمة((( .ويف الوقت الراهن ،هناك قرابة  13.5مليون
سوري يف حاجة إىل املساعدة اإلنسانية ،من بينهم  2.98مليون
شخص يف مناطق يصعب الوصول إليها ،Hard-to-reach Areas
إضافة إىل  6.6ماليني شخص من النازحني داخل ًيا(((.
دمرت الحرب االقتصاد السوري ،وانعكس ذلك يف أداء اقتصادي
ضعيف؛ إذ إن معدالت البطالة تشهد ارتفا ًعا كب ًريا يف سورية يصل
إىل ما يزيد عىل  50يف املئة (كانت  14يف املئة يف عام ،)2011
وتواجه األرس السورية معاناة يومية إليجاد قوت يومها ،ويعيش
نحو  70يف املئة من السكان يف فقر مدقع((( .وتفاقم نقص املواد
الغذائية وانعدام األمن الغذايئ بسبب األرضار البليغة التي لحقت
قطاع الزراعة الذي كان سابقًا أحد أكرب القطاعات االقتصادية يف
7 "Syria Population (LIVE)," WorldOMeters, accessed on 9/1/2019, at:
https://bit.ly/3glVaw2
"8 UNHCR, "Syria Emergency.
" 9سوريا 442 :مليار دوالر حجم الخسائر االقتصادية بعد مثاين سنوات من الحرب"،
أخبار األمم املتحدة ،2020/9/23 ،شوهد يف  ،2021/5/11يفhttps://bit.ly/3ycZRif :؛
"الحياة واملوت يف سوريا :بعد خمس سنوات من الحرب ،ماذا تبقى يف البالد؟" ،الغد،
 ،2016/3/15شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/2RCbVbK :

البالد .وتُستخدم اإلمــدادات الغذائية بانتظام سال ًحا غري مبارش
يف النزاع السوري؛ إذ غالبًا ما يتم تحويل املعونات اإلنسانية إىل
السوق السوداء ،أو إىل املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة .وبحلول
أيار /مايو  ،2018بلغ العدد اإلجاميل للهجامت املوثقة عىل املرافق
الطبية  454هجو ًما ،مع استمرار وقوع هجامت أخرى منذ ذلك
الحني .ومن هذا العدد اإلجاميل ،يرجع أكرث من  67يف املئة من
هذه الهجامت إىل الغارات الجوية التي تشنها القوات الحكومية
السورية أو الروسية( .((1ودمرت سنوات النزاع هذه نظام الرعاية
الصحية السوري؛ فأكرث من نصف املستشفيات العامة بالبلد
ومراكز الرعاية الصحية العامة ،قد أُغلق أو ال يعمل بكامل طاقته.
ويتجاوز عدد املحتاجني إىل املساعدة الصحية  11.3مليون شخص،
يعاين ثالثة ماليني شخص منهم إصابات وإعاقات خطرة( .((1ويف
رصح منسق األمم املتحدة اإلقليمي
 20شباط /فرباير ّ ،2018
للشؤون اإلنسانية يف سورية ،بانوس مومتزيس ،Panos Moumtzis
أن "قرابة نصف املرافق الطبية يف سورية مغلقة اآلن ،أو تعمل
جزئ ًيا فقط .ويفتقر املاليني من السوريني إىل الرعاية الصحية نتيجة
10
"Gina Li, "Hospital Bombings Destroy Syria's Health System,
Health and Human Rights Journal, 11/5/2017, accessed on 21/4/2021, at:
https://bit.ly/3tpv4vD
" 11سبع سنوات ..وتستمر املأساة الصحية بسوريا" بيان صحفي ،منظمة الصحة
العاملية ،2018/3/14 ،شوهد يف  ،2021/4/17يفhttps://bit.ly/3dpLnTz :

ددعلالا

10
لذلك ،ومن املؤسف أن الهجامت عىل املرافق الطبية والعاملني يف
املجال الطبي الذين يتمتعون بحامية خاصة مبوجب القانون الدويل
اإلنساين ،أصبحت سمة مميزة للرصاع يف سورية"( .((1وباستثناء عدد
قليل من املناطق الحرضية ،مبا يف ذلك مدينة الالذقية ومعظم
مدينة دمشق ،أصاب دما ٌر واسع البيئة العمرانية والبنية التحتية،
حيث لحق املاليني من املنازل واملباين رض ٌر كبري ،أو ُدمرت كل ًيا ،مبا
يف ذلك العديد من املباين ذات القيمة الرتاثية الثقافية ،من خالل
الغارات الجوية واملعارك الربية .ويف بعض املناطق املبنية ،كام هو
الحال يف أجزاء من حلب ،وصلت نسبة الرضر والدمار يف املباين إىل
مئة يف املئة من املمتلكات .وكلفت الحرب االقتصاد السوري ،وفق
تقديرات ،نحو  442مليار يورو(((1؛ ما جعل الدولة يف وضع اقتصادي
حرج ،وعاجزة عن متويل عملية االنتعاش.

سرام /راذآراذآ

أعامرهن بني  18و 59سنة  55يف املئة؛ ذلك أن األرس تخىش عودة
الرجال ،إذ يتهددهم خطر حقيقي يتعلق بالتجنيد القرسي ،فقد
رست شائعات بني الالجئني أن الحد األدىن لسن التجنيد العسكري
ُخفّض إىل  15عا ًما( .((1وتتمثل العوامل الرئيسة ،التي تساهم يف
عدم الرغبة يف العودة ،يف األرضار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية
والخدمات األساسية ،وانعدام األمن الغذايئ وندرة فرص كسب
العيش واالفتقار إىل عمليات إعادة اإلعامر بقيادة الحكومة .لذلك،
ال تشجع سياسة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
عىل عودة الالجئني وإعادتهم إىل وطنهم ،ما مل يحدث تحسن كبري يف
الوضع األمني ،خاصة مع وجود الجامعات املسلحة والغارات الجوية
والوضع اإلنساين.

ثان ًيا :عودة الالجئين السوريين
خالل السنوات السابقة ،تم رصد حركات عودة طوعية للنازحني
والالجئني ،لكن تحديد عدد العائدين وحرصهم بدقة ،مبجرد عودتهم
مستحيل من الناحية العملية ألي وكالة
ً
إىل سورية ،قد يكون أم ًرا
يف ظل األوضاع األمنية الحالية .ومع ذلك ،تقوم املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بتسجيل جميع العائدين من خارج
سورية؛ فالحدود السورية عبارة عن منطقة مغلقة تسيطر عليها
القوات العسكرية ،وبذلك يحتاج الالجئون من أجل عبور الحدود إىل
أول .ويف الوقت الحايل ،ال توجد
الحضور والتسجيل لدى املفوضية ً
رغبة كبرية لدى غالبية الالجئني يف العودة إىل سورية يف وضعها
الحايل ،وما زال عدد العائدين من الالجئني محدو ًدا نسبيًا.
قد يكون الهدوء النسبي الذي تشهده سورية ،يف بعض املناطق بعد
وقف إطالق النار يف  9متوز /يوليو  ،2017سببًا يف إقدام الالجئني عىل
علم أن املخاطر التي تهدد األمن والسالمة،
محاولة العودة الطوعيةً ،
فضل
كام هو متوقع ،من العقبات الرئيسة التي تعرتض عملية العودةً ،
عن محدودية فرص الحصول عىل وثائق مدنية ورسمية ومحدودية
إمكانية الوصول وحرية التنقل والخوف من التجنيد اإلجباري يف
الجامعات العسكرية( .((1وبلغت نسبة اإلناث العائدات اللوايت تراوح
 12مريفت عوف" ،األمم املتحدة تدين قصف مستشفيات سوريا ...وتقدم معلومات
لقصفها أيضً ا!" ،ساسة بوست ،2018/3/28 ،شوهد يف  ،2021/4/18يف:
https://bit.ly/2HYcSFn
13 "The Economic Costs of Syria's Civil War," Euronews, 17/3/2017,
accessed on 21/4/2021, at: https://bit.ly/2CTkOnd
14 Ibid.

ً
ثالثا :واقع الالجئين السوريين
في الشتات
 .1األردن
يتجاوز عدد الالجئني السوريني يف األردن حاليًا  1247296نسمة(.((1
وبناء عليه ،يعترب األردن ثاين أكرب مضيف لهم يف العامل ،مقارنة
بعدد املواطنني ،وفيه خامس أكرب عدد من الالجئني من حيث
القيمة املطلقة( .((1وفرض اللجوء السوري نفسه يف واجهة أزمات
 15يجري تجنيد من هم دون سن الثامنة عرشة يف التشكيالت العسكرية غري الرسمية،
ولكن ال تزال سن التجنيد يف الجيش ما دون الثامنة عرشة.
 16اململكة األردنية ،دائرة اإلحصاء العامة ،اإلسقاطات السكانية لألفراد املقيمني يف
اململكة للفرتة (( )2050-2015كانون األول /ديسمرب  ،)2016شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/3vcf1lt
 17ألكساندرا فرانسيس" ،أزمة الالجئني يف األردن" ،مركز مالكوم كري-كارنيغي للرشق
األوسط (متوز /يوليو  ،)2015ص  ،12شوهد يف  ،2021/4/20يفhttps://bit.ly/2QLm060 :

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
عودة الالجئين السوريين من دول الجوار المستضيفة :دروس وعبر من تجارب عالمية مماثلة
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الالجئني يف األردن خالل السنوات األخرية ،بفعل الحرب الواقعة يف
سورية وتدهور الوضع اإلنساين فيها .وتستقر غالبيتهم يف شامل
اململكة ،ويعود ذلك إىل حقيقة أن لعدد كبري من السكان يف تلك
املنطقة صالت قرابة وزيجات متبادلة مع أبناء جنوب سورية ،يف
ما يُعرف مبنطقة "حوران" ،التي متتد بني البلدين .هذا إىل جانب
حركة التجارة القوية بني البلدين والسفر املستمر عرب الحدود يف
تلك املنطقة .وترتكّز غالبيتهم يف املناطق الحرضية ،ويقيم  20يف
املئة منهم فقط يف املخيامت؛ وأغلبيتهم ( 80ألف الجئ) من سكان
مخيم الزعرتي لالجئني( .((1وطبقًا لألرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاء
األردين ،فإن توزيع السوريني املقيمني يف األردن كام ييل435578 :
(عمن) ،و 343479يف مدينة إربد،
يعيشون يف العاصمة األردنية ّ
و 207903يف املفرق ،و 175280يف الزرقاء .وتتوزّع بقية الالجئني عىل
بقية املحافظات األخرى ،مع مالحظة ارتفاع عدد السكان يف بعض
املحافظات بنسبة  30يف املئة خالل السنوات القليلة املاضية(.((1

قامئة الدول العربية املتلقية للمساعدات األمريكية( .((2وعىل الرغم
من ذلك ،فإن الالجئني السوريني يف األردن يعانون الصعوبات
االقتصادية املتزايدة وتكاليف املعيشة املرتفعة ،إضافة إىل الضغوط
التي ينتهجها األردن من أجل كبح النشاط اإلرهايب بسبب املخاوف
األمنية ،بخاصة بعد الهجامت الدموية التي ش ّنها تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) يف منطقتي الكرك والركبان يف
عام 2016؛ ما دفع عد ًدا كب ًريا من الالجئني السوريني إىل العودة
إىل ديارهم .وارتفع عدد الالجئني املر ّحلني من األردن يف مطلع عام
2017؛ فوفقًا ملنظمة هيومن رايتس ووتش ،جرى ترحيل نحو 400
الجئ شهريًا ،يف النصف األول من عام  ،2017وعاد عدد كبري من
أقربائهم "طو ًعا" إىل سورية ،برفقة األفراد املر ّحلني من عائالتهم .ومبا
أن عد ًدا كب ًريا من الالجئني السوريني غري مسجل لدى الحكومة ،فثمة
مخاوف أيضً ا من أن الجهود التي يبذلها األردن الحتجاز مزيد من
الالجئني داخل املخيامت ستؤدي إىل ترحيل عدد إضايف(.((2

وأضاف وجود السوريني أعباء سياسية واقتصادية عىل الحكومة
أصل مشكالت هيكلية وأزمة موارد مزمنة .ونتيجة
األردنية التي تعاين ً
لذلك ،وعىل الرغم من سجل األردن الحافل باستقبال الالجئني ،فإن
الحكومة أبدت إحباطها تجاه تح ّمل تكلفة معيشتهم .ويف ظل هذا
املوقف ،تواجه الحكومات األردنية صعوبة بالغة يف مواصلة توفري
خدمات الرعاية للسوريني؛ إذ إن قد ًرا كب ًريا من ميزانية الدولة يف
األردن املخصصة ملجاالت التنمية والخدمات يو ّجه ،يف الفرتة الراهنة،
إىل مساعدة الالجئني ،ونتيجة لذلك ،يشعر األردن بالضغط الشديد
الواقع عىل موارده.

يعترب موقف األردن تقدم ًيا نسب ًيا بخصوص الالجئني واملحافظة عىل
املعايري الدولية بشأن معاملتهم ،عىل الرغم من عدم توقيعه اتفاقية
جنيف الخاصة بوضع الالجئني لعام  1951وبروتوكولها اإلضايف لعام
1967؛ فقد أبرم مذكرة تفاهم مع املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني يف عام  ،1998تم تعديلها يف عام  ،2014تتيح
للمفوضية العمل يف األردن مع تعهد بااللتزام مببدأ عدم اإلعادة
القرسية؛ وهي ضامنة ضد إعادة الالجئني وطالبي اللجوء إىل بلدانهم
التي تشهد نزاعات( .((2وميكن تفسري غض نظر األردن عن موضوع
عودة الالجئني السوريني ،عىل الرغم من كل الضغوط االقتصادية
والسياسية التي يشهدها ،وتجاوز طاقته االستيعابية الستقبالهم،
والسعي لجمعهم وإحصائهم داخل املخيامت ،بأنه من املنظور
النفعي الرصف الذي يُنظر من خالله إىل استضافة هؤالء الالجئني،
يعترب استمرار وجودهم فرصة لدفع عجلة التنمية يف البلد ،وفرصة
لحشد الدعم الدويل ملصلحة اململكة عن طريق دفع املجتمع الدويل
إىل إعطاء األولوية إلدماج مساعدات التنمية الوطنية مع املساعدات
اإلنسانية يف سياق استجابته ألزمة الالجئني السوريني( .((2وهو ما يعود
حتم عىل الالجئني ،وسيكون ملصلحة بناء الدولة بصفة أكرب،
بالنفع ً

وال تنفي املصاعب التي يعرفها األردن ،نتيجة أزمة اللجوء السوري،
وجود مجموعة من املؤرشات اإليجابية؛ فقد س ّجل الناتج القومي
اإلجاميل ارتفا ًعا مطر ًدا منذ عام  2011ليصل إىل أعىل مستوياته
يف عام  2018مبا يقارب  40مليار دوالر ،وشهد معدل العجز أيضً ا
تحس ًنا مطر ًدا منذ عام  2012ليصل إىل  2.8يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل .وميكن أن يُعزى ذلك إىل ازدياد املساعدات الخارجية
املرتبطة بتوظيف أزمة الالجئني(((2؛ إذ تَص َّدر األردن يف عام 2016
 18آمال محمد الزغلول ولبنى مخلد العضايلة" ،مشكالت الالجئني السوريني يف مخيم
الزعرتي" ،ورقة مقدمة يف املؤمتر العلمي الثاين حول الالجئني يف الرشق األوسط ،مركز
دراسات الالجئني والنازحني والهجرة القرسية ،جامعة الريموك ،األردن ،2017 ،ص  ،142شوهد
يف  ،2021/4/26يفhttps://bit.ly/3gLMRJM :
 19اململكة األردنية ،دائرة اإلحصاء العامة ،اإلسقاطات السكانية لألفراد املقيمني يف
اململكة للفرتة (.)2050-2015
20
Victoria Kelberer, "Negotiating Crisis: International Aid and
Refugee Policy in Jordan," Middle East Policy, vol. 24, no. 4 (Winter 2017),
pp. 148-165.

"21 Julian Pecquet, "Lobbying 2016: Jordan Tops List of Arab Aid Recipients,
Al-monitor, 5/8/2016, accessed on 21/4/2021, at: https://bit.ly/2HPePTH
 22جييس ماركس" ،الضغط عىل الالجئني السوريني للعودة إىل ديارهم" ،مركز مالكوم كري-
كارنيغي للرشق األوسط ،2018/3/1 ،شوهد يف  ،2021/4/20يفhttps://bit.ly/2UlLuHM :
 23أليس سو" ،مقال مص ّور :الالجئون اآلخرون يف األردن" ،صدى -تحاليل عن الرشق
األوسط ،كارنيغي للسالم الدويل ،2014/8/14 ،شوهد يف  ،2021/4/18يف:
https://bit.ly/2Dhxg02
 24فرانسيس.
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فاألردن يؤكد دو ًما رضورة حل مشكلة الالجئني يف إطار التضامن
وتقاسم األعباء ،وأهمية قيام املجتمع الدويل بتمويل وتقديم الدعم
لألولويات التي تحددها اململكة يف خطط االستجابة حتى تستطيع
االستمرار يف تقديم الخدمات( .((2فعىل الرغم مام اكتسبه األردن من
تجربة عرب التاريخ يف مجال استقبال الجئي املنطقة ،وعدم تخلّيه عن
مسؤولياته اإلنسانية تجاههم ،فإنه ال ميكن إنكار الجانب النفعي يف
رسا وال بذل جهود حقيقية من أجل
عدم إعادة الالجئني السوريني ق ً
عودتهم طو ًعا؛ فهم يشكلون إضافة إىل الالجئني اآلخرين يف األردن
مصدر دخل لدولة شحيحة املوارد.

 .2لبنان
أدى تطبيق الحكومة اللبنانية سياسة "الحدود املفتوحة" مع الالجئني
السوريني ،منذ بدء الحرب يف عام  ،2011إىل لجوء أكرث من مليون
سوري إىل لبنان ،ما تسبب يف حدوث أزمة مزمنة لالجئني ودفع
البالد إىل حافة االنهيار؛ إذ يوجد يف لبنان حاليًا أكرث من 1011366
مسجل ،و 488634الجئًا سوريًا غري مسجل .وبذلك
ً
الجئًا سوريًا
أصبح لبنان البلد الذي يضم أكرب عدد من الالجئني السوريني يف العامل
بالنسبة إىل عدد املواطنني ،ويبلغ عدد سكان لبنان نحو  4.3ماليني
نسمة ،ونسبة الالجئني السوريني فيه إىل السكان هي واحد إىل ثالثة؛
إذ فاقت نسبة الالجئني إىل مجموع السكان نظرياتها يف سائر دول
العامل ،وبات عددهم يوازي ربع سكان لبنان(.((2
اعترب بعض النخب السياسية اللبنانية الالجئني السوريني عبئًا وتهدي ًدا
لتوازن القوى واألمن يف البالد؛ لذلك ُرفض مرشوع بناء املخيامت
الرسمية ،عىل أساس أنها ميكن أن تكون أماكن للتطرف والعسكرة.
عالوة عىل ذلك ،أدخل لبنان نظام تأشريات جدي ًدا يف عام ،2015
وأنشأ لوائح دخول جديدة ملنع تدفق السوريني وتطبيق لوائح تجديد
اإلقامة التقييدية واملكلفة .إضافة إىل ذلك ،وضع األمن العام (الجهاز
املسؤول عن ضبط الدخول والخروج إىل لبنان واإلقامة) إجراءات
تقيد دخول السوريني( ،((2وتقيض بأن يدفع السوريون الراغبون يف
الحصول عىل اإلقامة أو تجديدها تعرفة قدرها  200دوالر سنويًا،
وأن يقدموا جواز سفر صال ًحا أو بطاقة هوية ،وأن يسلموا األمن
 25من :كلمة وفد اململكة األردنية الهاشمية أمام لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي
(جنيف ،)2017/11/24-23 :ص  ،9شوهد يف  ،2021/4/18يفhttps://bit.ly/2PoUevw :
" 26أزمة اللجوء السوري يف لبنان :أرقام تكشف عن تأثرياتها املنهكة" ،معهد عصام
فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،2018 ،شوهد يف
 ،2021/4/20يفhttps://bit.ly/2FSsdDP :
 27مهى يحي [وآخرون]" ،إطار سياسة عامة لالجئني يف لبنان واألردن" ،مركز ملكوم
كري  -كارنيغي للرشق األوسط ،2018/4/18 ،شوهد يف  ،2021/4/17يف:
https://bit.ly/2Iwm6sA

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

العام وثيقة يوقعها مواطن لبناين يتعهد مبوجبها بكفالة املواطن
السوري أو األرسة السورية( ،((2ويجب أن يتعهد السوريون املسجلون
لدى املفوضية بعدم العمل يف أثناء إقامتهم يف لبنان .وساهمت هذه
اإلجراءات الصارمة املتخذة من الحكومة اللبنانية يف زيادة الوجود
غري القانوين لالجئني السوريني وجعلهم عرضة للعاملة واالستغالل
الجنيس من دون القدرة عىل اللجوء إىل السلطات للحامية .وأدت
أيضً ا إىل ارتفاع عاملة األطفال وإنشاء مخيامت – مستوطنات -
غري قانونية؛ إذ يعيش الالجئون السوريون ظروفًا معيشية صعبة
يف مالجئ أو شقق أو خيام متداعية عىل األرايض املستأجرة من
مالك األرايض الخاصة ،ويعيش  40يف املئة عىل األقل من الالجئني
يف مساكن غري مالمئة ،خاصة يف الشامل والبقاع .وقد أدى الضغط
الهائل عىل الخدمات االجتامعية األساسية إىل زيادة التوتر بني
الالجئني والسكان املحليني.
لقد أوضحت إحدى دراســات األمم املتحدة أ ّن اآلثار اإليجابية
الستضافة الالجئني السوريني يف لبنان كانت حارضة؛ ففي مقابل كل
دوالر ينفق عىل االستجابة اإلنسانية لالجئني السوريني ،يضاف نصف
دوالر آخر إىل االقتصاد اللبناين من خالل اآلثار املضاعفة .وعىل هذا
النحو ،يؤدي إنفاق نحو  800مليون دوالر سنويًا عىل الالجئني إىل
تأثري إيجايب إجاميل قدره  1.2مليار دوالر .وتشري الدراسة إىل أن
املساعدات اإلنسانية تضيف  1.3يف املئة إىل الناتج املحيل اإلجاميل
اللبناين سنويًا( .((2وساهمت استضافة الالجئني السوريني أيضً ا يف
تشغيل املنظامت اإلنسانية؛ إذ كانت قبل اندالع الحرب يف عام 2011
ال تضم سوى عدد قليل من املوظفني ،وصارت تضم مئات املوظفني
وتوفر فرص عمل للبنانيني ،إضافة إىل زيادة التمويل النقدي يف صورة
فرصا تجارية للرشكات املحلية .وبهذا منا
مساعدات غذائية ،ما خلق ً
االقتصاد اللبناين بنحو  2يف املئة يف عام  ،2014مقارنة بـ  0.9يف املئة
يف عام .2013
عىل الرغم من أن لبنان يعترب من الدول التي مل تص ّدق عىل اتفاقية
جنيف لعام  1951الخاصة بحقوق الالجئني أو بروتوكولها لعام
 ،1967فإن امتثاله لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والقانون العريف
جعله غري قادر عىل إعادة الالجئني السوريني املرشدين إىل وطنهم؛
ألنه ملتزم مببدأ عدم اإلعادة القرسية .وعىل الرغم من ذلك ،فإن يف
28 Amnesty International, "Pushed to the Edge: Syrian Refugees Face
Increased Restrictions in Lebanon," 15/6/2015, pp. 13-14, accessed on
17/4/2021, at: https://bit.ly/2VZ4QPL
29 Shereen Hamadeh, "A Critical Analysis of The Syrian Refugee
Education Policies in Lebanon Using A Policy Analysis Framework," Journal
of Education Policy, vol. 34, no. 3 (11/9/2018), pp. 1-20.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
عودة الالجئين السوريين من دول الجوار المستضيفة :دروس وعبر من تجارب عالمية مماثلة

الفضاء السيايس اللبناين ن ّية قوية إلعادة الالجئني السوريني إىل ديارهم
فور انتهاء الحرب .ويف الوقت نفسه ،يُتوقع عودة هؤالء الالجئني إىل
فعل؛ إذ إن هناك بعض
بالدهم مبجرد تحسن الظروف ،وهو ما ت ّم ً
موجات العودة التلقائية إىل سورية ،عىل الرغم من الظروف الصعبة
التي قد تكون مدفوعة بعوامل سياسية وظروف قاسية يف لبنان .فعىل
سبيل املثال ،جدد الرئيس اللبناين ميشال عون ،يف كلمة ألقاها أمام
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف  21أيلول /سبتمرب  ،2017دعوته
السوريني إىل العودة إىل املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري
حتى لو مل يتم التوصل بعد إىل حل سيايس .ونتيجة لذلك ،زادت
السلطات اللبنانية اإلجراءات والسياسات والقيود التي تجعل ظروف
معيشة الالجئني صعبة .وتع ّمدت التضييق عىل مستوطنات الالجئني
غري الرشعية ،وطردت أكرث من عرشة آالف الجئ سوري من املخيامت
يف عام  .2017ومنذ استعاد الجيش اللبناين السيطرة عىل بلدة عرسال
من أيدي تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام يف متوز /يوليو ،2017
عاد عرشة آالف الجئ سوري (وسورية) من دون تسهيالت وإرشاف
من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وتحدث ك ٌرث
منهم عن تعرضهم لضغوط من القوات املسلحة اللبنانية ،مبا يف ذلك
االعتقاالت ومداهامت املخيامت التي يقيمون فيها ،والقيود عىل
تحركاتهم .وأشار الجيش اللبناين إىل أن هذه املداهامت التي نُفذت
غداة عملية عرسال جاءت ر ًدا عىل سلسلة من الهجامت االنتحارية
عىل مقربة من الحدود اللبنانية  -السورية(.((3
ويف السياق ذاته ،أعدت السلطات اللبنانية ،يف ترشين األول /أكتوبر ،2017
خطة من أجل تحفيز عودة الالجئني السوريني ،اقرتحت تحقيق ذلك
عرب التش ّدد يف اإلجراءات األمنية عند الحدود ،والتسجيل الجامعي
واالعتقاالت وفرض قيود عىل املساعدات اإلنسانية املوجهة إىل حاالت
خاصة ،واتخاذ تدابري قانونية يف حق السوريني الذين يقيمون ويعملون
تعب عن
يف البالد بطريقة غري رشعية .مل تُق َّر الخطة املقرتحة ،لكنها ّ
تنامي مشاعر العداء لالجئني يف لبنان(.((3
وعىل الرغم من أن الرصاع يف سورية مل ينته ،ومل تجر أي تحسينات
عىل البنية التحتية املنهارة ،فإن الحكومة اللبنانية تضع مسألة إعادة
الالجئني السوريني إىل الوطن عىل رأس جدول أعاملها السيايس؛ فقد
دعا الرئيس عون عند افتتاح قمة للمجتمع الدويل يف بريوت ،يف
شباط /فرباير  ،2019إىل بذل كل جهد ممكن إلعادتهم إىل بالدهم،
رص عىل مبدأ
من دون ربط هذه العودة بالحل السيايس يف سورية .وأ ّ
30
31

ماركس.
املرجع نفسه.
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عودتهم اآلمنة ،واملبدأ السائد املتمثل يف العودة الطوعية إىل الوطن
وتجاهل الظروف املعيشية واألمنية للعائدين املحتملني يف سورية.

 .3تركيا
يشكل الالجئون السوريون نحو ثلث عدد الالجئني يف العامل ،وت ُع ّد
استقبال لهم؛ فقد فتحت الحكومة الرتكية أبوابها
ً
تركيا الوجهة األكرث
أمامهم للهروب من الحرب يف نيسان /أبريل 2011؛ ما أسفر عن دخول
مليون الجئ عرب الحدود بحلول أيلول /سبتمرب  ،2014وتضاعف
هذا العدد بعدها ،ليبلغ ثالثة ماليني يف عام  .((3(2017ويف مطلع
عام  ،2019فاق هذا العدد  3651635الجئًا ،أي ما نسبته  64.2يف
املئة من إجاميل عدد الالجئني السوريني يف العامل( .((3تعيش األغلبية
الساحقة منهم مختلط ًة مع السكان األتراك ،يف حني يتم إيواء نسبة
قليلة منهم يف املخيامت ،ويرتكز نحو  2.8مليون الجئ منهم يف اثنتي
عرشة محافظة ،من أصل واحدة ومثانني( .((3وكانت تركيا قد أق ّرت نظام
"الباب املفتوح" منذ عام  ،2011من خالل قبول الالجئني السوريني
املشمولني بنظام "الحامية املؤقتة" بصفة قانونية( .((3ويستند هذا
النظام إىل ثالثة مبادئ :ت ُبقي تركيا حدودها مفتوح ًة أمام األشخاص
الذين يلتمسون األمان ،ولن يتم إعادة أي فرد سوري إىل دياره ضد
إرادته ،وسوف تتم تلبية الحاجات اإلنسانية األساسية لألشخاص
الفا ّرين من الحرب .إال أن "املديرية العامة إلدارة الهجرة" فرضت
 32سونر چاغاپتاي ومــايــا يالكن" ،الــاجــئــون الــســوريــون يف تركيا" ،تحليل
السياسات ،معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن ،2018/8/22 ،شوهد يف ،2021/4/17
يفhttps://bit.ly/3ed2neZ:
33 Operational Portal Refugee Situations, "Syria Regional Refugee
Response: Turkey," UNHCR, accessed on 17/4/2021, at: https://bit.ly/2qLp698
 34چاغاپتاي ويالكن.
خاصا لالجئني السوريني الفارين من الحرب إىل أراضيها ،مينحهم حق
 35وضعت تركيا نظا ًما ً
الحامية املؤقتة ،والحصول عىل الخدمات الصحية والعمل وغريها من املساعدات االجتامعية.
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العديد من املتطلبات والقيود البريوقراطية ،منها متكني الالجئني من
مهلة زمنية محددة من أجل الحصول عىل بطاقات تعريف خاصة
بالحامية املؤقتة ،وال تُعترب هذه البطاقات تصاريح إقامة أو تصاريح
عمل .ونتيجة لهذه التعقيدات ،بلغ عدد الالجئني الذين ميلكون
تصاريح إقامة تركية  712218الجئًا فقط ،يقيم  347297منهم يف
إسطنبول( .((3أما بالنسبة إىل تصاريح العمل ،فاستحدثت تركيا نظام
التصاريح بالعمل يف أوائل عام  ،2016ملساعدة هؤالء الالجئني يف
االعتامد عىل أنفسهم وإعفاء الحكومة من العبء املايل الناجم
عن إيوائهم .غري أن الحواجز القانونية منعت أصحاب العمل من
توظيفهم بعدد كبري ،ومل يتمكن منهم سوى  56024الجئًا سوريًا
من الحصول عىل تلك التصاريح بداية من عام  .((3(2017وبخصوص
الحصول عىل الجنسية الرتكية ،اعتمدت الحكومة قانونًا جدي ًدا يف
أيار /مايو  2009يسمح لالجئني بتقديم طلب للحصول عىل الجنسية
إذا كانوا قد عاشوا يف البالد مدة "خمس سنوات بال انقطاع" ،ومنذ
عام  2011حصل  55583سوريًا عىل الجنسية الرتكية بصفة رسمية.
قليل مقارنة باألعداد الهائلة لالجئني(،((3
إال أن هذا العدد يُعترب ً
وقد يفرس هذا بعدم رغبة الحكومة الرتكية يف التعجيل مبعالجة
طلبات التجنس الخاصة بالسوريني ،وقد يفرس أيضً ا برتدد العديد من
السوريني يف السعي للحصول عىل الجنسية الرتكية؛ العتقادهم أنها
قد تُع ّرض رغبتهم يف العودة إىل بالدهم يو ًما ما للخطر.
وعىل الرغم من أن تركيا ُمل َزمة بقاعدة عدم اإلعادة القرسية مبوجب
القانون الدويل العريف الذي يحظر إعادة أي شخص بأي شكل من
األشكال إىل مكان يواجه فيه خط ًرا حقيق ًيا باالضطهاد أو التعذيب أو
غريه من أنواع سوء املعاملة أو تهديد الحياة؛ أي ال يجوز إكراه الناس
عىل العودة إىل األماكن التي يواجهون فيها األذى بحرمانهم من الوضع
القانوين أو الحصول عىل الخدمات األساسية( ،((3فإن سياسة "الباب
املفتوح" التي اعتمدتها تركيا الستقبال الالجئني السوريني انتهت
فعليًا( ،((4وتم كذلك االنتهاء من بناء الجدار األمني العازل عىل طول
الحدود الرتكية  -السورية ،البالغ طوله  711كيلومرتًا ،الذي ُشِع ببنائه
 36چاغاپتاي ويالكن.
 37املرجع نفسه.
 38املرجع نفسه.
" 39تركيا توقف تسجيل طالبي اللجوء السوريني :ترحيل القادمني الجدد وإجبارهم عىل
العودة إىل سوريا" ،هيومن رايتس ووتش ،2018/7/16 ،شوهد يف  ،2021/4/18يف:
https://bit.ly/2KVUqyW
 40أُغلقت املعاب ُر الرتكية الحدودية يف وجه الالجئني باستثناء الحاالت الخاصة ،مثل
حاالت اإلسعاف الخطرة ،واألمراض التي ال يتوافر عالج لها يف سورية ،وسمحت السلطات
الرتكية ،فرتة محدودة ،بعمليات ملّ الشمل العائيل.

ددعلالا
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يف عام  ،((4(2015ونشطت السلطات الرتكية يف مالحقة الفارين السوريني
رسا .وتقف أسباب عدة وراء تغري موقف
إىل داخل البالد وترحيلهم ق ً
تركيا من الالجئني السوريني ،منها الضغط االجتامعي املتزايد ،واستخدام
املعارضة املستمر ورقة الالجئني ضد الحزب الحاكم يف كل مناسبة
انتخابية؛ إذ يجري باستمرار ربط املشكالت االقتصادية التي متر بها
تركيا باستضافة الالجئني السوريني( .((4ويف هذا اإلطار ،تعترب جهود دمج
الالجئني السوريني مع السكان املحليني غري كافية ،ما يدل عىل أن تركيا ال
تزال تهدف إىل إعادتهم إىل سورية؛ فقد سبق أن نقلت الحكومة الرتكية
ما يقرب من  150ألف الجئ إىل املنطقة اآلمنة التي تسيطر عليها تركيا يف
شامل سورية .وتواصل السلطات الرتكية رفض إعادة فتح مراكز استقبال
الحامية املؤقتة منذ عام  2017يف معظم الواليات الحدودية ،ووقف
منح الفارين من الحرب بطاقة الحامية املؤقتة التي تخ ّول صاحبها حق
البقاء والحصول عىل الرعاية الطبية والدراسة واملساعدات االجتامعية.
ونتيجة لهذا ،يعيش آالف الالجئني السوريني يف تركيا هاجس الرتحيل
القرسي بصفة دامئــة( .((4واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ،يف
تقرير صادر عنها يف آذار /مارس  ،2017حرس الحدود الرتيك باستهداف
رسا.
الالجئني السوريني الذين يحاولون العبور بالرصاص وترحيلهم ق ً
ث ّم إن السلطات الرتكية أوقفت تسجيل طالبي اللجوء السوريني الذين
وصلوا مؤخ ًرا؛ ما يؤدي إىل عمليات ترحيل غري مرشوعة ،وإعادة قرسية
إىل سورية ،والحرمان من الرعاية الصحية والتعليم ،عن طريق قيام
دوريات الرشطة الرتكية بالتفتيش الدائم يف األماكن العامة واملتنزهات،
وترحيل أي سوري ال يحمل بطاقة حامية أو إقامة رسمية(.((4
مع أن السلطات الرتكية تنفي أي ترحيل قرسي لالجئني السوريني،
وتؤكد أن عرشات اآلالف اختاروا العودة طواعية إىل بالدهم ،فإنها
تعزو بعض عمليات الرتحيل إىل دوا ٍع أمنية ومخالفات قانونية
يرتكبها هؤالء الالجئون ،كإثارة أعامل شغب ،أو القيام بعمليات
تهريب ،أو العمل بصفة غري رشعية( .((4وقد تتّجه تركيا إىل إعادة أكرب
عدد من الالجئني السوريني إىل بالدهم ،ومن غري املتوقع أن تحتفظ
بأكرث من  3.5ماليني الجئ سوري إىل األبد ،بخاصة يف ظل األزمة
االقتصادية التي تشهدها البالد.
" 41انتهاء بناء الجدار األمني عىل الحدود الرتكية السورية بشكل كامل" ،أحوال تركية،
 ،2018/6/9شوهد يف  ،2021/4/18يفhttps://bit.ly/2VO4wDC :
 42حسام الجبالوي" ،الرتحيل غري الرشعي لالجئني السوريني يف تركيا" ،مركز رفيق الحريري
للرشق األوسط ،2018/11/26 ،شوهد يف  ،2021/4/19يفhttps://bit.ly/2OUEzj2 :
 43املرجع نفسه.
" 44تركيا توقف تسجيل طالبي اللجوء السوريني".
 45املرجع نفسه.
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 .4العراق
عىل الرغم من صعوبة األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية يف
العراق ،فإن نحو  250184سوريًا لجؤوا إليه ،ينحدر معظمهم من
األصول الكردية ،حيث تقيم األغلبية العظمى منهم ،نحو  98.8يف املئة
يف إقليم كردستان العراق ،الذي استقبل بني عامي  2014و 2015نحو
مليون نازح عراقي من أصل  4.5ماليني نزحوا من مناطق أخرى يف
العراق( .((4وتستضيف محافظات شامل العراق الثالث ،أربيل ودهوك
والسليامنية ،نحو  250000الجئ سوري ،بينام تتوزع الفئة الباقية
منهم عىل مناطق وسط العراق وغربه( .((4وحتى هذه اللحظة ،فإن
العدد املسجل مل يتغري كث ًريا ،إضافة إىل أن االستجابة اإلنسانية لهؤالء
الالجئني تظهر أنها ضعيفة ،ومن ث ّم يضطر معظمهم إىل مواجهة أوضاع
حياتية صعبة داخل املجتمعات املضيفة( .((4ويف أواخر عام ،2019
حذّرت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني من أن "ما
يزيد عن  12ألف الجئ سوري عربوا الحدود السورية  -العراقية منذ
بدء الحمالت العسكرية التي تقودها تركيا يف شامل رشق سوريا"(.((4
وتشري تقارير األمم املتحدة إىل أن أوضاع الالجئني السوريني يف العراق
ال تزال صعبة .ومع استمرار نقص مقومات األمن واالستقرار ،يبدو
أن آفاق العودة الطوعية ال تزال غري مطروحة لديهم ،فاالهتامم بهم
– كام يالحظ  -يرتكز عىل االندماج املحيل يف املجتمعات املضيفة(.((5

رابعا :عودة الالجئين :دروس وعبر
ً
يويص قانون الالجئني الدويل بثالثة بدائل يف إطار حل عميل ملشكالت
الالجئني :العودة الطوعية إىل الوطن ،أو االندماج يف املجتمع
املضيف ،أو إعادة التوطني يف دولة ثالثة .و ُوضعت هذه الحلول
الثالثة م ًعا "كحل دائم" ألزمة الالجئني ،وتهدف إىل استعادة حصول
الالجئ عىل املواطنة لحامية حقوقه األساسية( .((5وتشجع املفوضية
"46 Kathryn Reid "Syrian Refugee Crisis: Facts, FAQs, and how to Help,
World Vision, 15/3/2020, accessed on 18/4/2021, at: https://bit.ly/3qtXSRu
47 Durable Solution Platform, Far From Home: Future Prospects for Syrian
Refugees in Iraq (January 2019), accessed on 14/4/2021, at: https://bit.ly/32sbnYo
48
UNCHR, "Information Kit-Syrian Refugees-Iraq: Humanitarian
Inter-Agency Achievements," Analysis, 21/9/2019, accessed on 14/4/2021, at:
https://bit.ly/30rfhzt
 49هيومن رايتس ووتش" ،عىل العراق وتركيا فتح الحدود فو ًرا أمام كافة الالجئني
السوريني" ،2012/10/14 ،شوهد يف  ،2021/5/10يفhttps://cutt.ly/2bAQo6k :
50 Durable Solution Platform, Far from Home: Future Prospects for Syrian
Refugees in Iraq.
51 Katy Long, "Refugees, Repatriation and Liberal Citizenship," History
of European Ideas, vol. 37, no. 2 (June 2011), pp. 232-241.
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السامية دامئًا عىل خيار العودة إىل الوطن حال انتهاء النزاع( .((5ويُع ّد
قرار العودة العنرص األول يف عملية العودة؛ إذ يختار الالجئون متى
وكيف يعودون إىل بلدهم األصيل .ويتحكم الالجئون عاد ًة يف توقيت
عودتهم إىل بلدهم األصيل وسياقها؛ إذ متنح العودة الطوعية الالجئني
فرصة أكرب يف اتخاذ قرارهم بشأن زمن العودة وكيفيتها( .((5ويعترب
قرار العودة من القرارات الصعبة أمام الالجئني؛ إذ ينطوي عىل مقارنة
الظروف السائدة ،التي من املفرتض أن تجذبهم إىل بلدهم األصيل،
بالعديد من الخيارات األخرى ،مبا يف ذلك البقاء يف البلد املضيف.
ويتطلب اتخاذ القرار بالعودة رؤية تحليلية تستند إىل املعلومات
املتاحة املتعلقة باختيار ما هو أفضل :البقاء يف املنفى ،أو العودة إىل
الوطن .فإذا كانت فائدة العودة أكرب ،فإن الالجئني سيقررون العودة
بطبيعة الحال ،ويشمل التحليل عدة عوامل تتضمن األمن واالقتصاد
وحق ملكية األرايض املصادرة والحصول عىل الطعام والوقود والتعليم
والرعاية الصحية وغريها من الخدمات األساسية( .((5وعادة ما يعتمد
الالجئون ،يف أثناء عملية صنع القرار ،عىل التواصل مع األقارب
واملعارف يف مناطقهم؛ بصفتهم مصد َر معلومات موثوقًا ملعرفة
األوضاع يف البلد املنكوب( .((5ويحتاج الالجئون عند عودتهم إىل وقت
إضايف ،لتحقيق التكامل االجتامعي واالقتصادي يف البيئة الجديدة
املتغرية .ولذلك ،قد تكون العودة عملية تشمل االنتقال ذهابًا وإيابًا
بني البلد املضيف والبلد األصل ،يف عودة تد ّرجية؛ إذ كث ًريا ما تقسم
العائالت بني البلدين :يعود قس ٌم منها إىل البلد األصيل ،وعادة ما
يكونون من الذكور ،وترتك النساء واألطفال يف البلد املضيف( ،((5حتى
يتم التأكد متا ًما من جاهزية البلد الستقبالهم.
52 Barbara Harell-Bond, Refugees and the International System: The
Evolution of Solutions, Refugee Studies Centre, Oxford Department of
International Development, University of Oxford (June 1995), accessed on
14/4/2021, at: https://bit.ly/2IgsGCS
53 John S. Collins, "An Analysis of the Voiuntariness of the Refugee
Repatriation in Africa," A Master Dissertation, University of Manitoba,
Manitoba, 1996, chapter 3, accessed on 14/4/2021, at: https://bit.ly/2G5p7xT
54 Robert Gorman, "Refugee Repatriation in Africa," The World Today,
vol. 40, no. 10 (1984), pp. 436-443.
55 J. Nunes & K. B Wilson, "Repatriation to Mozambique: Refugee
Initiative and Agency Planning," in: T. Allen & H. Morsink (eds.), When
Refugees Return (London: James Cwey, 1992), p. 13.
56 Richard Black & Khalid Koser, The End of the Refugee Cycle? Refugee
Repatriation and Reconstruction (New York: Berghahn Books, 1999),
pp. 227-245.
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 .1الفرق بين العودة الطوعية
والعودة اإلجبارية
أ -العودة الطوعية

تُعترب العودة الطوعية إىل أرض الوطن بالنسبة إىل املاليني من الالجئني
يف جميع أنحاء العامل األمل األمثل يف إيجاد حلٍ ملحنتهم ،والحل
الدائم املفضل لدى العدد األكرب منهم( .((5وهي آلية لدعم تيسري
عودة الالجئني الذين ما عاد لهم أي أسباب للبقاء يف بلد اللجوء
عىل أساس قرار حر .ويجري تسهيلها يف ظل األوضاع التي تضمن
عودتهم اآلمنة بكرامة وإعادة دمجهم الدائم يف بلدانهم األصلية(.((5
ويجب أن تتم العودة إىل الوطن وإعادة الدمج بطريقة مدروسة
وكرمية ومستدامة ،ويجب توخي الحذر أيضً ا لضامن أن يكون قرار
فكثريا ما تثار الشكوك حول حقيقة طوعية
العودة طوع ًيا متا ًما(ً .((5
العودة التي تتم غال ًبا من خالل برامج رشاكة وثيقة مع الحكومات
املستضيفة التي لديها مصالح خاصة يف الحد من عدد املهاجرين
والالجئني الذين يحاولون الدخول إليها يف كل عام( .((6وتشري الباحثة
آن كوخ يف هذا اإلطار إىل أنه ينبغي النظر إىل برامج املساعدة
عىل العودة الطوعية التي تطلقها املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة عىل أنها "من فعل
الحكومات"؛ ألنها تسمح لها باالستعانة باملفوضية واملنظمة الدولية
للهجرة يف الرتحيل .وتشري كوخ أيضً ا إىل أنه "عندما تلوح برامج
العودة القرسية جنبًا إىل جنب مع برامج العودة الطوعية ،يتقلص
مفهوم الطوعية"(.((6
ويف هذا السياق ،تقدم الدول املستضيفة لالجئني العديد من برامج
املساعدة عىل العودة الطوعية إىل مواطنهم األصلية ،ويتم ذلك
عاد ًة عن طريق اتخاذ اإلجراءات الرضورية لسفرهم وتوفري بعض
الدعم املايل لهم ليتمكنوا من تأسيس حياتهم الجديدة عند العودة،
 57املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،العودة الطوعية إىل الوطن"،
شوهد يف  ،2021/4/14يفhttps://bit.ly/2YQlfId :
58 Wissam Aldien Aloklah, "Voluntary Repatriation of Refugees to Syria
under Conflict," Artuklu Kaime International Journal of Economics and
Administrative Researches, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 60-61.
 59األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان
للمهاجرين ،فرانسوا كريبو (نيويورك ،)2012/4/2 :ص  ،22-21شوهد يف  ،2021/4/19يف:
https://bit.ly/3gkVP0F
 60آن كوخ" ،برامج املساعدة عىل العودة الطوعية" ،نرشة الهجرة القرسية ،العدد 44
(أيلول /سبتمرب  ،)2013ص  ،65شوهد يف  ،2021/4/19يفhttps://bit.ly/2P4sw7l :
 61املرجع نفسه.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وتر ّوج كل من املفوضية واملنظمة الدولية للهجرة هذه الربامج(.((6
وتقوم املفوضية بتهيئة الظروف املواتية للعودة الطوعية إىل الوطن،
وضامن مامرسة االختيار الحر ،وحشد الدعم للعائدين .ويف املامرسة
العملية ،تع ّزز املفوضية أيضً ا وتس ّهل العودة الطوعية من خالل
وسائل مختلفة ،مبا يف ذلك تنظيم زيارات تفقدية لالجئني ،وتجميع
معلومات محدثة عن وطنهم ومنطقتهم األصليني ،وتعزيز استعادة
السكن واملمتلكات ،وتقديم املساعدة الخاصة بالعودة ،وتوفري
الدعم القانوين للعائدين(.((6
ومن األمثلة عىل ذلك نذكر ما تقوم به الحكومة البلجيكية من
إدارة برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج منذ
عام  ،1984عن طريق الوكالة االتحادية الستقبال ملتميس اللجوء
يف بلجيكا .فمن خالل إلقاء نظرة أوسع عىل برامج املساعدة عىل
العودة الطوعية وإعادة اإلدماج التي نفّذتها املنظمة الدولية للهجرة
يف أنحاء االتحاد األورويب ،يعترب رقم العائدين من بلجيكا إىل العراق
األعىل يف أوروبا .ويجري تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون الوثيق مع
شبكة واسعة من الرشكاء؛ إذ يتم توفري عنرص إعادة اإلدماج عىل
أساس هيكيل منذ عام  ،2006واستفاد من هذا الربنامج  106الجئني
عراقيني عادوا طواعية من بلجيكا يف عام  ،2016و1014عائ ًدا يف
عام  ،2015و 57عائ ًدا يف عام  .2014ومتّت هذه العمليات بفضل
جهود برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج وبدعم
من املنظمة الدولية للهجرة ،بالتعاون مع وزارة الهجرة واملهجرين
والسلطات العراقية .ويستفيد العائدون من املساعدة عىل إعادة
الدمج يف الوطن التي تشمل دعم أعامل التجارة الصغرية ،واإلقامة
املؤقتة ،والتوظيف ،وتوفري السلع املنزلية األساسية(.((6
من األمثلة عىل برامج العودة الطوعية أيضً ا حالة الالجئني الصوماليني
يف كينيا ،التي كانت ناجحة يف بادئ األمر؛ ففي إطار عمل العودة
الطوعية الذي نصت عليه اتفاقية عام  2013ثالثية األطراف بني
الصومال وكينيا واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
أُعيد  2589صوماليًا الجئًا من كينيا ضمن خطة تجريبية يف النصف
األول من عام  ،2015واستُبدلت بهذه التجربة خطة عملية أكرث
تطلّ ًعا ذات تغطية جغرافية أوسع .ولكن صاحب الزخم الذي أحاط
 62مونيكا إنسينا" ،املساعدة عىل العودة الطوعية :اآلثار املرتتبة عىل النساء واألطفال"،
نرشة الهجرة القرسية ،العدد ( 52أيار /مايو  ،)2016ص  ،84شوهد يف  ،2021/4/19يف:
https://bit.ly/3v1lTC0
 63املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني" ،العودة الطوعية إىل الوطن".
" 64املنظمة الدولية للهجرة  IOMتساعد املهاجرين العراقيني يف العودة الطوعية إىل
الوطن من بلجيكا" ،املنظمة الدولية للهجرة ،بعثة العراق ،2016/2/2 ،شوهد يف ،2021/4/26
يفhttps://bit.ly/3ve1FF8 :
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بعمليات العودة الطوعية زيادة يف عمليات الرتحيل القرسي؛ إذ رحل
 359الجئًا خالل نيسان /أبريل وأيار /مايو .((6(2014
ب -العودة اإلجبارية (القسرية)

يرجع مبدأ عدم اإلعادة القرسية لالجئني ،بحسب كثري من الباحثني،
إىل االتفاقية املتعلقة باملركز الدويل لالجئني الروس واألرمن ومن يف
حكمهم يف عام 1933؛ فقد نصت الفقرة الثانية من املادة الثالثة
منها عىل أن "تتعهد األطراف املتعاقدة يف جميع األحوال بعدم طرد
أو إعادة الالجئني إىل ناحية حدود دولتهم األصلية ما مل تكن تلك
اإلجراءات قد أملتها أسباب تتعلق باألمن القومي"( .((6وقد أيدت
الجمعية العامة لألمم املتحدة مبدأ عدم اإلعادة القرسية إىل دولة
االضطهاد أول مرة يف عام 1946؛ فقد أوصت بعدم إرغام أي الجئ
عىل العودة إىل دولته األصلية ،متى ق ّدم اعرتاضات مرشوعة ضد
تلك العودة( .((6وجرى تأكيد هذا املبدأ بصفة ملزمة يف اتفاقية األمم
املتحدة لالجئني يف عام  ،1951من خالل نص املادة 33؛ حيث نصت
يف فقرتها األوىل عىل أنه "ال يجوز ألي دولة متعاقدة أن تطرد الجئًا
أو تر ّده بأية صورة من الصور إىل حدود األقاليم التي تكون فيها
حياته أو حريته مهددتني فيها بسبب عنرصه أو دينه أو جنسيته
أو انتامئه إىل فئة اجتامعية أو بسبب آرائه السياسية"( .((6وعززت
هذا االلتزام املادة  42التي أكدت عدم جواز تحفّظ الدول األطراف
عىل نص املادة  33املتضمنة حظر الطرد أو الرد( .((6واهتم الكثري
من االتفاقيات الدولية األخرى باملبدأ نفسه ،ومنها االتفاقية الدولية
ملناهضة التعذيب ،واإلعالن األورويب بشأن امللجأ اإلقليمي يف عام
 ،1977وإعالن جنيف للدول املوقعة اتفاقية األمم املتحدة لالجئني
يف عام  ،2011وغريها.
من األمثلة عىل العودة اإلجبارية حالة الرعب التي يعيشها الالجئون
الروهينغا يف جنوب بنغالديش الذين يفوق عددهم  925ألف
الجئ جراء الخوف من إعادتهم قرسيًا إىل ميامنار ،بخاصة أن هناك
مخططات إلعادة عدد منهم إىل بلده؛ إذ تؤكد املفوضية أن هؤالء
 65جوليو موريلو" ،إعادة الالجئني والحلول املطروحة يف سياقات االستقرار" ،نرشة
الهجرة القرسية ،العدد ( 52أيار /مايو  ،)2016ص  ،68شوهد يف  ،2021/4/19يف:
https://bit.ly/3dxnlGa
 66حورية آيت قايس" ،تطور الحامية الدولية لالجئني" ،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق
والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،2014 ،ص .89
 67إبراهيم سوييس" ،مبدأ عدم رد الالجئ يف ظل املامرسة الدولية :االتحاد األورويب
منوذ ًجا" ،مجلة الباحث للدراسات األكادميية ،العدد ( 12كانون الثاين /يناير  ،)2018ص .514
 68األمم املتحدة ،الجمعية العامة ،االتفاقية الخاصة بوضع الالجئني لعام  ،1951املادة
 ،33شوهد يف  ،2021/4/26يفhttps://bit.ly/3gFtemY :
 69املرجع نفسه ،املادة .42

الالجئني ظلوا يكررون مرا ًرا رفضهم العودة يف ظل الظروف غري
اآلمنة يف بلدهم .وشددت املفوضية عىل أن طرد الالجئني أو إعادتهم
رسا هو "انتهاك واضح للمبدأ القانوين األسايس" الذي يحظر العودة
ق ً
إىل الوطن يف حال وجود تهديدات باالضطهاد أو مخاطر كبرية
عىل الحياة أو السالمة الجسدية أو الحرية( .((7وعىل الرغم من أن
بنغالديش ليست طرفًا يف اتفاقية األمم املتحدة لالجئني لعام ،1951
فإنها ملزمة مبوجب كل من التزاماتها التعاهدية وحظر القانون
رسا إىل مكان
الدويل العريف لإلعادة القرسيةّ ،
بأل تعيد أي شخص ق ً
يواجه فيه تهدي ًدا للحياة ،أو يتع ّرض فيه لخطر حقيقي باالضطهاد
أو التعذيب أو غريه من رضوب سوء املعاملة(.((7

 .2العوامل المشجعة على عودة الالجئين
تشري الدراسات إىل أن هناك عوامل ميكن اعتبارها مشجعة للعودة
الطوعية لالجئني ،يلخص الباحثان مجموعة منها يف ما يأيت:
أ -سيادة القانون

إن فرار الناس من مناطق سكناهم هو نتيجة طبيعية لغياب القانون
وحضور الفوىض؛ فهم بذلك اللجوء يبحثون عن األمان واالستقرار،
ويسعون لضامنات توفر لهم حقوقهم وحرياتهم ،وتلك املعايري إذا
ما جرى توافرها ،تعترب الضامن األهم لعودتهم بصفة طوعية .ويؤدي
فرض القانون إىل قيام البيئة املناسبة لنمو القطاعات االقتصادية
والسياسية ،وتوافر الرشوط الدنيا للعودة واالستقرار ،مثل السيطرة
عىل األرايض وتوفري الخدمات الرئيسة ،وإزالة األلغام وغريها من
الرضوريات ،متهي ًدا لتفعيل إجـراءات انتخابية ،وبناء املؤسسات
املحلية املعنية بالحقوق والحريات يف ما بعد(.((7
يف العراق ،انتهت الحرب يف عام  2003من دون وقوع حاالت لجوء،
لكن أزمة الالجئني العراقيني بدأت يف عام  ،2005واستمرت حتى عام
 ،2008بالتزامن مع ازدياد أعامل العنف يف مرحلة الحرب الطائفية
مهم ،مفاده أنه يف
درسا ً
وانعدام األمن .ويقدم النموذج العراقي ً
غياب األمن ميكن أن تحدث موجات جديدة من النزوح فرتة طويلة،
يف مرحلة "ما بعد" انتهاء الحرب .عالوة عىل ذلك ،كان انعدام األمن
" 70مفوضة حقوق اإلنسان تحذر من إعادة الجئي الروهينجا بصورة قرسية إىل
ميامنار" ،أخبار األمم املتحدة ،2018/11/13 ،شوهد يف  ،2021/4/19يف:
https://bit.ly/2FYMXK9
 10" 71مبادئ لحامية الالجئني والنازحني بسبب أزمة الروهينجا يف بورما" ،ورقة حقائق،
هيومن رايتس ووتش ،2017/11/7 ،شوهد يف  ،2021/4/19يفhttps://bit.ly/2uVG5rY :
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العقبة األهم أمام عودة الالجئني والنازحني حتى حينام ق ّدم العراق
فرصا اقتصادية إىل الالجئني العراقيني أفضل من
يف بعض األوقات ً
فرصهم يف البلدان املضيفة؛ ذلك أنه غال ًبا ما كان يُحرم الالجئون من
فرص العمل الرسمية أو فرص التعليم .أما بالنسبة إىل أولئك الذين
حاولوا العودة إىل العراق ،فأصبحت مسألة عودتهم مسيّسة عىل
نحو بعيد يف سياقٍ حاولَت فيه مجموعات مختلفة خلق "أم ٍر واقع
جديد" من حيث الطابع العرقي والطائفي للمجتمع العراقي؛ ما
من شأنه أن يضع حواجز جديدة أمام العودة ،وأن يؤدي إىل أشكال
متعددة من النزوح والتهميش.
ب -خلق ظروف اقتصادية وسياسية مواتية

يُعتقد ،غال ًبا ،أن الالجئني يف دول ضيافتهم يتوسعون يف نشاطاتهم
االقتصادية واالجتامعية والسياسية وفقًا للظروف املتاحة .ومع
استمرار ابتعاد املواطنني عن بلدهم ،تبتعد تدري ًجا نزعتهم نحو
العودة .وتناقش األدبيات توفري مستويات معقولة من الظروف
االقتصادية والسياسية عند العودة ،بدرجة مقارِبة عىل األقل
ملستواهم املعييش يف بلد اللجوء ،عدا حاجتهم إىل الشعور بقدرتهم
مستقبل ،وذلك يف مجاالت الخدمات والبنى
ً
عىل تطوير أنفسهم
التحتية وسبل املعيشة والعمل والتعليم والصحة وغريها .وهناك
فئتان من الالجئني :األوىل ميكن أن نطلق عليها العقول أو املهارات
الالجئة ،وهم عىل األغلب ال يعودون ،حيث تعمل ديناميات الهجرة
واللجوء عىل استقطابهم من الدول املتقدمة وتوطينهم ،ويشكل
أولئك الفئة األهم من حيث امتالكهم القدرات واملهارات التي
ستخرسها الدولة املنكوبة يف حال عدم عودتهم ،وذلك ما يحدث
غال ًبا .أما الفئة الثانية من الالجئني ،وهم من أصحاب املهارات
واملعارف املحدودة ،فيشكلون عبئًا عىل الدول املضيفة ،وهم غري
مرغوب يف توطينهم يف أغلب األحيان ،ويتمسك أولئك بخيار عودتهم
إىل حد بعيد ،حيث يرتبط لجوؤهم غالبًا بأمناط معيشة صعبة ،يف
املخيامت أو باالعتامد عىل شبكات األصدقاء واألقارب ،وما يتعلق
بذلك من فرص تعليم وتشغيل متدنية ،مقارنة بالفئة األوىل؛ ذلك أن
هؤالء هم الفئة التي تتخذ قرار العودة دو ًما ،بحثًا عن فرص أفضل،
ليس أفضل من منوذج التمكني واستخدامه ،مع الرتكيز عىل الفرص
املتاحة للحالة التي تكسبهم القوة والتشارك والتعلم ،وبناء القدرات
ومن ثم يتم متكينهم وتحقيق النجاح من خالل ذلك(.((7
73 Aimee Hilado & Marta Lundy (eds.), Models for Practice with
Immigrants and Refugees: Collaboration, Cultural Awareness, and Integrative
Theory (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2017).
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يف أفغانستان ،تم إطالق "برنامج التضامن الوطني" يف عام 2003
رئيسا ،بلغَت تكلفته عدة مليارات مخصصة
باعتباره برنام ًجا إمنائيًا ً
ملرحلة ما بعد انتهاء الرصاع .وقد استند هذا الربنامج إىل مبادئ
التنمية التي يقودها املجتمع املحيل؛ إذ يحدد أفراده أولويات
التنمية وقرارات الربنامج .وجرى تحديد نشاطات التنفيذ املبكرة
املتخصصة باملناطق التي يُتوقع ارتفاع نسبة الالجئني العائدين
إليها .لكن الغرض الرئيس للربنامج متثّل يف تقديم املساعدة اإلمنائية
للمجتمعات يف جميع أنحاء البلد .ومل يكن من أولويات الربنامج دعم
رشا ،بل كان يركز عىل تعزيز االقتصادات املحلية
العائدين ً
دعم مبا ً
يف املجتمعات التي كانوا يعودون إليها بصورة تفيدهم وتفيد أولئك
الذين عادوا قبلهم ،إضافة إىل َمن مل يعودوا حتى اآلن .وكان لربنامج
التضامن الوطني أثر إيجايب يف عودة الالجئني والنازحني داخل ًيا
وإعادة دمجهم ،وعىل الرغم من أن تصميمه مل يستهدف تحدي ًدا
الالجئني والنازحني العائدين أو يقترص عليهم ،فإنه عمل مع إطار
"مجتمعي شامل" ،يهدف إىل عدم تقسيم املجتمعات بني نازحني
وغري نازحني ،وأظه َرت تجربة الربنامج الحاجة إىل تقديم دعم مبارش
للعائدين والنازحني داخل ًيا ومجتمعاتهم .ث ّم برزَت الحاجة إىل بذل
املزيد من الجهود يف ما يتعلق مبسائل النزوح املزمن .وأنشأ "برنامج
التضامن الوطني" إطار حوكمة عىل الصعيد املحيل ،يتضمن لجانًا
أشكال فعالة من الحوكمة املحلية يف سياقٍ كانت تفتقر
ً
محلية توفر
فيه املؤسسات الوطنية إىل القدرة التنظيمية والرشعية الالزمة .ومع
ذلك ،استبعدت اللجان املحلية األفراد العائدين من العضوية؛ ما أدى
إىل شعورهم بالغربة .وانتهى املطاف بالعديد منهم إىل النزوح مرة
أخرى والسعي للحصول عىل املساعدة والرعاية مجد ًدا( .((7كان لهذا
الربنامج أثر بالغ يف تزايد االهتامم مبفهوم اإلنعاش والتأهيل وإعادة
اإلعامر ملا بعد الحروب والكوارث؛ فقد انعكس هذا األثر عىل نح ٍو
متسارع عىل املستوى املؤسسايت يف البنية اإلداريــة للمؤسسات
الدولية والحكومية .وأضحت عملية حرص املوارد إلدارة اسرتاتيجيات
اإلنعاش والتأهيل واإلعامر والتنمية ،للتعامل مع البيئة التي خلفتها
الحروب ،متضمنة يف أجندات موسعة ،تتجاوز النطاق املحيل ،لتكون
بذلك مسؤولية مشرتكة ذات مستويات متعددة إقليمية ودولية(.((7
ج -توفير التمويل الكافي

يُفهم عىل نطاق واسع أن البلدان الخارجة من الحروب األهلية
العرقية والطائفية ستواجه مصاعب يف تحقيق االستقرار عىل الصعيد
74 Mark Evans & Sultan Barakat, "Post-War Reconstruction, Policy
Transfer and The World Bank: The Case of Afghanistan's National Solidarity
Programme," Policy Studies, vol. 33, no. 6 (2012).
75 Ibid.
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السيايس واملايل ،بل إن أكرث من نصف البلدان التي تشهد حروبًا
أهلية تعود إىل الرصاع بعد فرتة من السالم املؤقت( .((7وقد يكون
التمويل هو العائق األكرب يف عودة الالجئني؛ إذ يتوقف اهتامم
املانحني بالرصاع وتبعاته تدري ًجا مع انتهائه ،وتتحول اهتامماتهم
نحو رصاعات أخرى أكرث ح ّدة من ناحية العنف؛ وهو ما يتطلّب
جهو ًدا متزايدة وحشد التمويل وتقديم املعونات للبلدان التي
يعود إليها الالجئون .وقد تتعارض أيضً ا اهتاممات املانحني مع
الحكومات املحلية ،ومع الحاجات األساسية يف كثري من األحيان،
خصوصا يف حاالت التمويل الصادر عن جهات غربية ،ويف حاالت
ً
فرض الدولة نفسها بصفتها منترص ًة يف الحرب ،فإن اهتامم املانحني
يتمحور حول متويل برامج ومشاريع تركز عىل قضايا حقوق اإلنسان
واملشاركة والحوكمة .ويف املقابل ،تهتم الحكومات املحلية ،أكرث،
باإلنفاق عىل األمن واالستقرار ،ولذلك تختلف حاجات املستفيدين
باختالف ظروفهم الخاصة ،لكنهم يف األغلب يبحثون عن الخدمات
والتنمية .من الرضوري أن يُفهم أن متويل عودة الالجئني ال ميثل
رضورة أخالقية للامنحني فقط ،لكن عملية متويل عودة الالجئني
ودعمهم تُعترب إجرا ًء احرتازيًا ووقائ ًيا ملا قد يحصل يف حال عدم
االستقرار .فاللجوء والهجرة مشكالت عابرة للحدود ،وميكن أن تهدد
االستقرار العاملي ،كام هو الحال يف أوروبا عرب استقبالها مئات اآلالف
من الالجئني يف السنوات املاضية ،الذين مثّل وجودهم عبئًا كب ًريا
عىل بعض الحكومات ،ومن مصلحة املانحني عدم توطني الالجئني
وعودتهم ،بدلً من اإلنفاق املضاعف يف وقت الحق عىل معالجة
قضايا ناشئة(.((7
ميكن أن تكون مجتمعات الشتات داعمة ماديًا؛ إذ متتلك الجاليات
عاد ًة قدرات مادية ميكن حشدها ،ويف بعض األحيان ،ميكن أن
دعم للمجتمعات والحكومات ،عىل حد سواء،
تشكل أموال الشتات ً
نحو تب ّني سياسات وأفكار خالقة ،تعنى باملشاركة ورفع مستويات
املعيشة؛ فمواطنو الشتات ميتلكون ،يف األغلب ،رؤى تتجاوز الرتكيز
عىل الخدمات الطارئة .واالعتامد عىل التمويل اآليت من مجتمعات
خصوصا إذا كان التفكري عىل
الشتات ال يضمن أيضً ا االستدامة،
ً
املدى الطويل ،حيث ميتلك الجيل األول من املهاجرين قد ًرا عال ًيا
من االنتامء والتعاطف ،ويحملون مشكالت الوطن وهمومه بصفتها
قضية محورية يف حياتهم ،مع التفكري املستمر يف العودة يف حال
نجاحهم يف تحسني األوضاع يف بالدهم .ويف املقابل ،ال متلك األجيال
"76 Steven Heydemann, "Syria and the Future of Authoritarianism,
Journal of Democracy, vol. 24, no. 4 (October 2013), pp. 59-73.
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الالحقة االهتامم ذاته ،بالتزامن مع انغامسها ثقاف ًيا وهويات ًيا مع
املجتمع املضيف الذي ستصبح جز ًءا منه ،إال أن مأسسة جهود
حل متوازنًا لذلك.
الشتات ميكن أن متثّل ًّ
د -اعتبار قضايا الملكية والتجهيز لحلها

تعترب مشكالت امللكية مركزية يف عودة الالجئني؛ إذ تأخذ أبعا ًدا
سياسية وقانونية متعددة ،ويف حاالت الرصاعات األهلية الطائفية
حساسا إىل ٍ
خصوصا
حد بعيد،
والعرقية ،يكون موضوع امللكيات
ً
ً
أن مفهوم امللكية يحمل يف مضمونه بُع ًدا شعوريًا وإجرائيًا وماديًا.
وتعني امللكية عمو ًما االعـراف القانوين مبلكية األرض ،ومن ثم
القدرة عىل إدارتها ومامرسة السلطة عليها .ومن ناحية قانونية،
قد يشكل االعرتاف القانوين بحدود امللكيات ومحاوالت إعادتها إىل
فتتغي مالمح الكثري
مالكيها متا ًما كام كانت قبل الحرب تحديًا كب ًرياّ ،
من الخرائط .ويف حاالت الرصاع العنيف ،ت ُهدم املدن كليًا ،وإذا ما
كانت الدولة متتلك أنظمة تسجيل ومراقبة ضعيفة من األساس قبل
الحرب ،فسيكون االختالط يف التسجيل عقب الحرب ،ومحاوالت
بعض الفئات املستفيدة باستغالل الفوىض وتوظيفها ملصلحتها ،أم ًرا
شائ ًعا .وقد تشكل البريوقراطية العالية عائقًا أمام إجراءات البناء ،وال
سيام يف ظل وجود هيكليات قانونية ال تتناسب مع الواقع يف مسائل،
كإصدار التصاريح وإجراءات املعامالت الرسمية.
أما من الناحية السياسية ،فرتتبط القضايا القانونية لألرايض ،ارتباطًا
وثيقًا ،بكيفية نظرة الحكومات إىل أولئك العائدين؛ إذ تعمل بعض
الدول عىل تسييس امللكيات القانونية يف سبيل فرض سيطرتها
وإخضاع العائدين .وهي وإن وفّرت لهم الحامية القانونية ألراضيهم،
فإنها قد متنعهم من البناء وإعــادة اإلعــار ،أو متاطل يف ذلك،
حيث تصبح امللكية مسألة شكلية فقط ،وتعمل النخبة السياسية
واملتنفذون خالل ذلك الوقت عىل متلّك النصيب األكرب من األرايض،
خصوصا املشاع منها ،عىل حساب الفئات املستضعفة والفقراء وعدد
ً
كبري من العائدين غري املتملكني لألرايض سابقًا.
ينطلق تأكيد أهمية ملكية األرايض واملنازل من أن املنزل هو
املركز األسايس للحياة الطبيعية ،ترتبط به سبل العيش واألمن
الغذايئ والحقوق املادية والقانونية وحقوق اإلنسان وتوفري الحامية
للعائدين .وأي خلل يف مسائل امللكية ،قد يهدد عودة الالجئني قط ًعا؛
نظ ًرا إىل عدم استيفاء متطلبات املعيشة األساسية ،حتى إن عاد
الالجئون ،فإن األخطر يتمثل يف عودة الرصاع والعنف بني السكان ،يف
خصوصا يف حاالت النزاعات العرقية
محاولة لفرض ملكياتهم بالقوة،
ً
والطائفية ،ذلك أن استهداف املنزل يشكل نو ًعا من استهداف الهوية
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إىل حد بعيد ،وال سيام إذا رافق ذلك غياب اآلليات القانونية التي
تضمن حل النزاعات الناشئة حول امللكية وملحقاتها األخرى.
هـ -إشراك الالجئين ومساهمتهم في كل
مراحل عودتهم

يعترب هذا األمر محوريًا ورضوريًا لنجاح عملية العودة؛ ملا فيه من
فوائد متعددة .وميكن االستشهاد هنا بتجربة أفغانستان؛ فقد حقق
التخطيط املجتمعي والتشاور مع الالجئني نجا ًحا يف تدعيم العودة
وترسيعها وضامن استمرارها يف تحقيق االستقرار .ومتكّن املشاركة
املجتمعية من االعتامد عىل املهارات والخربات التي ميتلكها املجتمع
عىل املستوى الفردي والجامعي ،ومن ث ّم توظّف تلك الخربات ضمن
فعال أكرث للمجتمع،
برامج الدمج واإلعامر ،عىل أن ذلك يضمن دو ًرا ً
وتشغيل فئات واسعة من الشباب والقادرين عىل العمل ،وأيضً ا
متكني قدرة املجتمعات من إدارة شؤونها عىل نح ٍو فعال .ولذلك أيضً ا
نتائج سياسية جيدة( ،((7من خالل التطبيق الفعال لآلليات املحلية
املتعارف عليها ،مثل الشورى أو االنتخاب وإدارة الشؤون الداخلية،
وما إىل ذلك من آليات التحكيم والفصل يف النزاعات والخالفات
املرتبطة باألرايض واملمتلكات؛ إذ متتلك أغلبية تلك الوسائل رشعية
وقبول لدى املجتمعات التي يصعب عليها يف كثري من األحيان التعامل
ً
مع اآلليات املستوردة ،وتقبل الحلول الجاهزة .وتشري الدراسات إىل
مشاركة املرأة وعدم إهامل دورها؛ فالحرب تحدث تغيريات جذرية
يف بنية املجتمعات وطبيعة العالقات واألدوار االجتامعية داخلها.
ويف مواطن اللجوء ،يع ّزز دور املرأة نتيجة غياب الرجل باملوت أو
االعتقال أو الهجرة .فتصبح هي العائل وصاحب القرار يف مجريات
حياة العائلة .واملرأة يف هذه الحالة هي املسؤولة عن اتخاذ قرار
العودة من عدمه(.((7
و -التعاون والتنسيق مع الدول المستضيفة

متكامل من حيث الفاعلني؛
ً
يجب أن يكون التفكري يف عودة الالجئني
فاملسألة ال تتعلق بإرجاع أرقام من البرش إىل بالدهم ،إمنا تتجاوز
الحدود واملستويات جميعها من حيث املسؤولية والتأثري .ومن دون
78 Ying Xu & Carleen Maitland, "Communication Behaviors When
Displaced A Case Study of Za'atari Syrian Refugee Camp," Proceedings of
the Eighth International Conference on Information and Communication
Technologies and Development, University of Michigan, Ann Arbor,
Michigan, USA 3-6/6/2016, p. 58.
79 Niels Harild, Asger Christensen & Roger Zetter, "Sustainable Refugee
Return: Triggers, Constraints, and Lessons on Addressing the Development
Challenges of Forced Displacement," Working Paper, The World Bank Group
(August 2015), accessed on 20/4/2021, at: https://bit.ly/3n44qpz
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وجود تخطيط إقليمي منسق ،ميكن أن تشكل عودة الالجئني نقطة
اختالف ورصاع؛ فبالنسبة إىل الدول املستضيفة لالجئني أو دول العبور،
فمستفيدة أو مترضرة من عودة الالجئني أو بقائهم ،ويأخذ الدعم عرب
الحدود أشكالً مختلفة ،من أهمها التدريب املبارش للمستفيدين يف سبيل
متكينهم ،من خالل برامج تهتم مببادئ االنتعاش وقواعد إعادة اإلعامر.
تحكم عملية العودة عاد ًة اتفاقات ثالثية األطراف ،يأيت عىل رأسها
الحكومة الوطنية ،والوكاالت األممية ممثل ًة يف املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وحكومات الدول املستضيفة .ويف هذا
السياق ،يؤخذ يف الحسبان أن العائدين سيواجهون صعوبة يف االندماج
بتغي الرتكيبات االجتامعية أو
يف مجتمعهم القديم ألسباب تتعلق ّ
اختالفات القيم أو غري ذلك؛ ما يجعل من املهم أن تساهم األطراف
كافة يف تقديم تحليالت مفصلة ،تقارن فيها الوضع يف البلد األصل
بنظريه يف الدول املضيفة( .((8ويع ّد التعاون والتنسيق بني األطراف
الفاعلة مطل ًبا رضوريًا لتجنب إهدار املوارد والوقت والطاقة التي
ميكن توجيهها نحو تحقيق استقرار طويل األمد داخل البالد .وتوضح
تجارب لبنان وأفغانستان والبوسنة أهمية تناول عودة الالجئني من
منظور إقليمي .ويكتسب هذا األمر أهمية خاصة يف سياق حاالت
النزوح طويل األمد؛ إذ مع مرور الزمن ،يكون الالجئون قد رضبوا
بجذورهم يف البلدان املضيفة ،وأصبح وجودهم جز ًءا من االقتصادات
املحلية والوطنية .وعىل الرغم من بيانات الدول واملجتمعات املضيفة
التي كث ًريا ما تشكو من أعباء الالجئني ،فإن عودتهم املفاجئة سترتك
حتم بعض اآلثار السلبية يف اقتصادات الدول املضيفة ،بخاصة يف
ً
املناطق املتاخمة للحدود .هذا إضافة إىل العالقات االجتامعية التي
تكون قد نشأَت بني املجتمعات .وعادة ما تُرتك إدارة هذا الجانب
من العودة إىل وكاالت املعونة اإلنسانية التي من املستبعد أن يسمح
تفويضها ومنط تفكريها بدراسة متأنية لآلثار يف البلدان املضيفة.

خاتمة
سلطت هذه الدراسة الضوء عىل عودة الالجئني السوريني إىل سورية
من الدول املجاورة يف األردن ولبنان وتركيا والعراق .وأشارت إىل
حركة النزوح السوري نتيجة الحرب املتواصلة منذ عام  ،2011والدول
املحيطة التي استضافت العدد األكرب من الفا ّرين من وطأة الحرب
والدمار .وب ّينت أثر هذه الحركة يف اقتصادات الدول وتو ّجهاتها
رسا ،أو محاوالت التأثري لدفعهم نحو العودة
بتوطينهم أو إعادتهم ق ً
 80النهج مجتمعي املنحى يف العمليات التي تقوم بها املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ترجمة عبد امللك عبود (جنيف :املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،)2009 ،ص  ،127يفhttps://bit.ly/2UntVYd :
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الطوعية ،هذا عىل الرغم من أن األوضاع السياسية مل تستقر ،والبنى
التحتية للبالد مل يتم إعادة إعامرها لتستعد الستقبال العائدين.
وما جعل عدد العائدين إىل مناطقهم ال يزال بسيطًا ،نسبة إىل من
نزح أو لجأ إىل الدول األخرى ،أوضحت الدراسة أفق عودة الالجئني
السوريني باعتباره األمر املستقبيل للوضع ،نظ ًرا إىل الضغوطات التي
فرضها وجودهم عىل حكومات الدول .وعرض الباحثان العوامل
املشجعة لعودة الالجئني التي يجب أن تكون حارضة يف املشهد،
الستدامة العودة ،شاملة سيادة القانون ومالءمة الظروف االجتامعية
والسياسية واالقتصادية وحل مشكالت ملكية األرايض وتوفري التمويل
الكايف وإرشاك املجتمعات عىل نح ٍو فعال والتنسيق مع حكومات
دول الجوار املستضيفة.
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الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع
2014  دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام:عليها في العراق
Forced Migration of Ethnic and Religious Minorities in the Disputed
Territories of Iraq: A Case Study of the Yazidi Minority after 2014
تتناول هذه الدراســة الهجرة القســرية والنزوح الداخلي لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق
 فمنذ الغزو. من خالل التركيز على األقلية اإليزيدية،التي تســمى "المتنازع عليها" في العراق
 جــرى اســتهداف ســكان هــذه المناطــق مــن التنظيمــات،2003 األميركــي للعــراق فــي عــام
 ووصل األمر، وال ســيما أبناء األقليات الدينية غير المسلمة،"الجهادية" والجماعات المســلحة
إلــى ذروتــه بعــد غــزو تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعــش" معظــم تلــك
 فوقع الفرار والتشريد، وارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق األقلية اإليزيدية2014 المناطق عام
 وإلى المناطــق العربية في،والنــزوح والهجــرة القســرية إلــى المناطق الكرديــة في الشــمال
نزوحا شــبه كامل
 وكانت هذه األقليــة من أكثر الجماعات التي نزحت.وســط العــراق وجنوبه
ً
 تغطي هذه الدراســة التطورات والفجوات الســياقية التي تتعلق.إلى مدن إقليم كردســتان
أساســا العوامل والعقبات
 وتناقش،بإحــدى األقليــات العراقية فــي المناطق المتنازع عليهــا
ً
.التي تقف وراء عدم عودة النازحين اإليزيديين إلى منطقة سنجار
 الدولة اإلســامية فــي العراق، العراق، األقليــة اإليزيديــة، الهجرة القســرية:كلمــات مفتاحية
."والشام "داعش
This study examines the forced migration and internal displacement of ethnic
and religious minorities in the "disputed" areas of Iraq, with a focus on the Yazidi
minority. Since the US invasion of Iraq in 2003, the residents of these areas have
been targeted by "jihadist" organizations and armed groups, especially members
of non-Muslim religious minorities, reaching a peak when the Islamic State of
Iraq and the Levant (ISIS) invaded most of those areas in 2014 and committed
genocidal operations against the Yazidis. The flight, displacement, and forced
migration of Yazidis occurred in the Kurdish areas in the north, and to the
Arab areas in central and southern Iraq, as one of the groups that were almost
completely displaced to the cities of the autonomous Kurdistan region. This study
covers the contextual developments and gaps related to an Iraqi minority in the
disputed areas, and mainly discusses the factors and obstacles behind any return
of displaced Yazidis to the Sinjar area.
Keywords: Forced Migration, Yazidis, Minorities, Iraq, The Islamic State in Iraq
and the Levant (ISIS).
 جورجيا، تبلييس،جامعة إيليا الحكومية، معهد جيورجي تسرييتييل للدراسات الرشقية، قسم الدراسات اإليزيدية،* باحث
Researcher, Yazidi Studies Department, Giorgi Tsereteli Institute of Oriental Studies, Ilya State University. Tbilisi, Georgia.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

مقدمة
شهد العراق غداة حرب الخليج الثالثة والغزو األمرييك للعراق يف عام
 2003تطور ٍ
ات سياسي ًة واسعةً ،أفرزت واق ًعا جدي ًدا لفئات املجتمع
العراقية كافة؛ إذ نشبت رصاعات دينية ومذهبية وقومية عنيفة يف
مختلف مناطق العراق ،وتسببت يف معانا ٍة ودمار جسي َمني .وأدت
هذه الرصاعات إىل ترشيد مئات آالف العراقيني ،وإىل موجات نزوح
وهجرات جامعية كبرية للجامعات الدينية واملذهبية داخل العراق
وخارجه .وكانت إحدى تبعات تلك الرصاعات تقسيم املناطق بني
القوى واألحزاب التي متثل الجامعات الكربى املتصارعة (الشيعة،
السنة ،الكرد)؛ فظهر ما يسمى املناطق املتنازع عليها((( بني حكومة
إقليم كردستان والحكومة املركزية العراقية ،التي تتميز بالتنوع
العرقي والديني واملذهبي ،وهي موطن أغلبية األقليات الدينية
واإلثنية ،وال سيام األقلية اإليزيدية يف سنجار وشيخان ،ومن ضمنها
سهل نينوى.
أدت الرصاعات األهلية والهوياتية يف العراق إىل نشوء عنارص ما
يسمى املقاومة املسلحة والتطرف اإلسالمي من داخل املذهبني
الشيعي والسني ،وتشكيل تنظيامت وميليشيات عسكرية ،وإىل
زيادة الكراهية والعداوات املذهبية والدينية .وتوسعت الرشوخ
االجتامعية بني كثريين من أبناء هذه املناطق ،وال سيام بعد انضامم
العديد من املواطنني املسلمني م ّمن يتبعون املذاهب اإلسالمية
السنية والشيعية إىل التنظيامت املسلحة بدوافع مختلفة؛ ما أدى
إىل العنف املسلح وتسبب يف ترشيد ونزوح وهجرة مئات اآلالف
داخل ًيا وخارج ًيا .وقد جعل االقتتال واملجازر بني املجموعات املتنازعة
األقليات العراقية ضحايا هذا الرصاع ،ومن بني هؤالء الضحايا األقلية
الدينية اإليزيدية التي تعترب مجموعة دينية من غري "أهل الكتاب".
إذًا ،ما حصل لألقلية اإليزيدية من مجازر وعمليات إبادة جامعية
يف تلك املناطق ما هو إال إحدى نتائج الرصاع املذهبي والديني
يف العراق((( الذي أدى إىل نزوحهم االضطراري الجامعي املستمر
من مناطقهم األصلية إىل مناطق أكرث أم ًنا ،وال سيام إىل مدن إقليم
 1املناطق املتنازع عليها هي مناطق عىل شكل خط فاصل بني العرب جنوبًا واملنطقة
الكردية شاملً  ،وتشمل معظم محافظة كركوك واألقضية والنواحي التابعة ملحافظة نينوى
وأجزاء من دياىل ،تقطنها أقليات متعددة ،منها األقلية اإليزيدية التي متتد مناطقها من قضاء
سنجار إىل قضاء شيخان ،وبينهام عدد كبري من القرى والبلدات ،وال سيام يف سهل نينوى.
وجدير بالذكر هنا أ ّن الدستور العراقي الدائم لعام  2005حدد آلية معالجة النزاع عىل هذه
املناطق وفق املادة  140منه ،إال أ ّن هذه املادة مل تطبق وبقيت آليات التطبيع من دون
حل حتى اآلن.
2 U.S. Department of State, The Bureau of Democracy, Human Rights,
and Labor, International Religious Freedom Report 2008, Iraq, 19/9/2008,
accessed on 19/4/2021, at: https://bit.ly/3ntsbYE
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كردستان ،ومنها انطلقت الهجرة إىل خارج العراق .ومعظم املناطق
اإليزيدية يف سنجار ما تزال غري مأهولة ومدمرة ومهجورة ،وتقطن
أغلبيتهم اليوم ،وفق آخر التقديرات ،يف مخيامت إقليم كردستان،
ويق ّدر عددهم ما بني  250و 300ألف نسمة ،بحسب اإلحصاءات
الرسمية لدائرة مجلس اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابعة ملحافظة
دهوك لعام  .(((2019ويف سياق تطور هذه األحداث وإفرازاتها ،ميكن
طرح سؤالني إشكاليني :كيف نخلق أرضية مناسبة لعودة النازحني
املستدامة من مخيامت إقليم كردستان إىل مناطقهم األصلية؟ وما
(((
العوامل التي تعرقل عودتهم؟
تهدف هذه الدراسة إىل معرفة العوامل التي تعرقل عودة هؤالء
النازحني ،وكذلك مناقشة التطورات وأنواع النزاعات والتقسيامت
الداخلية لألقليات ،باعتبارها من عوامل عرقلة هذه العودة وإمكان
إعادة التصالح وتحقيق السلم االجتامعي بني مك ّونات هذه املناطق.
وقسمت مبحثني رئيسني:
تستخدم الدراسة املنهج النوعي الكيفيّ .
األول نظري وتاريخي ،يتمثل مبرجعية معرفية للدراسةُ ،جمعت
معلوماته من مصادر مختلفة ،منها األدبيات والتقارير والدراسات
السابقة حول املوضوع ،وقد جرى توظيف معلوماتها لدعم أسئلة
البحث التي تتعلق مبسائل التغريات الدميوغرافية والنزوح والعودة.
والثاين ميداين؛ إذ عىل الرغم من صعوبة إجراء العمل امليداين يف
ظل الحرب والرصاع الدائ َرين يف العراق ،فإ ّن الباحث سعى ،منذ
بداية آب /أغسطس  ،2019إلجراء عدد من املقابالت مع النازحني،
خالل زيارات إىل املخيامت ،وال سيام املخيامت الخاصة بالنازحني
اإليزيديني يف املدن والبلدات التابعة ملحافظة دهوك يف إقليم
كردستان .ونظ ًرا إىل صعوبة الوصول إىل مناطق العرب واملسلمني
الس ّنة يف سنجار ألسباب أمنية بحتة ،ركزت املقابالت عىل اختيار
عينة من النازحني اإليزيديني وإجراء مقابالت شبه منظمة معهم يف
إطار بداية متواضعة واستشارية للبحث ،ومن ث ّم ،أصبحت العينة
تقص
املادة الرئيسة للمبحث امليداين ،فحاولت من خالل املقابالت ّ
للبت يف كيفية تناول املوضوع.
الحقائق واالطالع عىل اآلراء ّ
وفق املنهج املخطط ،طرحت عىل الذين قابلتهم نحو أربعة عرش
سؤال ،وقد أجريت املقابالت أولً عشوائ ًيا مع خمسة من أبناء
ً
 3يشمل هذا العدد جميع اإليزيديني يف سنجار ومناطق سهل نينوى مبوجب إحصاء
ملجلس اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابعة ملحافظة دهوك  ،BRHAتقرير مفصل لعام .2019
Duhok Governorate, Board of Relief and Humanitarian Affairs (BRHA),
Executive Directorate, "IDPs and Refugees in Duhok Governorate: Profile
and General Information," 2019.
طرحت أسئلة إضافية عدة عىل النازحني عن طريق املقابالت
 4إىل جانب هذه األسئلة،
ُ
الشخصية حول مسألة العودة ،وحللتها ووظفت معلوماتها يف الدراسة .لالطالع عىل األسئلة
املطروحة يف املقابالت ،ينظر امللحق يف آخر هذه الدراسة.
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األقليات غري اإليزيديني ،يف أحد املخيامت املجاورة ملدينة دهوك،
للوقوف عند أسباب هجرتهم ،وكانت أغلبيتهم من املذهب
شخصا من
الشيعي .وبعدها،
ُ
أجريت مقابالت شبه منظمة مع ً 25
أبناء األقلية اإليزيدية يف ثالثة مخيامت منترشة يف البلدات التابعة
ملحافظة دهوك يف إقليم كردستان العراق .وشمل كل مخيم التوزيع
الجغرايف املتنوع ملنطقة سنجار بشكل عام ،وراوحت أعامر من
قابلتهم بني  18و 80عا ًما ،أي الفئة العمرية املناسبة التي ميكن
استقاء املعلومات الرضورية منها ،ذلك أ ّن جميع الذين قابلتهم
مدركون ألوضاعهم وممن ترضروا من غزو داعش ،وفقد بعضهم
أفرا ًدا من عائلته و ُد ّمرت بيوتهم .ولتلبية بعض متطلبات الدراسة،
أجريت مقابالت عرب الهاتف ووسائل التواصل االجتامعي املتوافرة
ُ
من أجل إغناء املعلومات وتوثيقها .وللحفاظ عىل خصوصيات من
قابلتهم ،حجبت أسامءهم بدوافع أمنية ومهنية أخالقية .وإضافة
إىل ما سبق ،كان هناك اعتبار خاص يف إجراء املقابالت مع بعض
من ممثيل األقليات الذين يعملون رسم ًيا يف دوائر الحكومة املركزية
وحكومة اإلقليم من أجل معرفة األسباب الحقيقية التي تعرقل
عودة النازحني ،والوقوف عند حيثيات دور األجهزة األمنية واالطالع
عىل املواقف الرسمية للحكومتني ،املركزية واإلقليمية ،بشأن مدى
ج ّديتهم يف تشجيع عودة النازحني إىل تلك املناطق التي تقع خارج
إطار رصاعاتهم.
بعد عملية جمع املصادر والبيانات وإج ـراء املقابالتُ ،دمجت
املعلومات بعضها مع بعض ،وجرى توظيفها وتحليل محتوياتها يف
وتقصت األسئلة املوجهة يف
الدراسة للوصول إىل نتائج واضحة املعاملّ .
أثناء املقابالت مدى ما يعرفه اإليزيديون عن العودة ،ومواقفهم منها.
وكانت معلوماتهم وآراؤهم يف هذا الجانب مفيد ًة لتقييم األوضاع
العامة وقضية النزوح واألسباب والعوامل التي تعرقل العودة.
تقسم الدراسة ،إذًا ،مبحثني رئيسني .يتناول األول املرجعية التاريخية
للتطورات الداخلية يف العراق وانعكاساتها عىل األقلية اإليزيدية منذ
نشأة الدولة العراقية حتى غزو داعش ،وفيه بُحثت قضايا التعريب
واالستيالء عىل األمالك واألرايض والتغريات الدميوغرافية يف سنجار.
ويُعنى الثاين بهجوم داعش وتداعياته ،وهو األساس يف الدراسة؛
إذ يناقش مستجدات وتداعيات ما بعد الغزو منها النزوح القرسي
البت يف العوامل التي
وسيطرة األحزاب والفصائل املسلحة ،ثم ّ
تعرقل عودة النازحني إىل سنجار .وينتهي البحث بخامتة فيها إعادة
تذكري مبحتويات البحث وأهم االستنتاجات التي توصل إليها ،ثم
تقديم مقرتحات يف قضية النازحني وإمكانات عودتهم إىل مناطقهم
األصلية يف سنجار.
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ً
أوال :التطورات الداخلية في العراق
وانعكاساتها على ديموغرافية
األقلية اإليزيدية قبل عام  2003وبعده
يُعترب العراق أكرب دولة تحضن األكرثية العددية اإليزيدية ،مقارنة
ببقية الدول األخرى التي يوجد فيها إيزيديون؛ إذ يراوح عددهم
بشكل غري رسمي بني  500ألف و 550ألف نسمة داخل العراق.
لكن ال ميكن معرفة تعدادهم بدقة يف العراق ،عىل الرغم من
وجود بيانات رسمية معتمدة يف وزارة التخطيط العراقية ،اعتمدت،
بدورها ،عىل إحصاءات عام  1997التي جرت يف العراق .وكانت هذه
اإلحصاءات قد شملت جميع إيزيديي العراق عدا الذين أصبحوا
ضمن مدن إقليم كردستان منذ عام  ،1991مثل مجمعات((( شاريا
وخانيك وبلدة باعدري .ومبوجب بيان وزارة التخطيط والتعاون
اإلمنايئّ ،بي "عدد نفوس اإليزيديني يف العراق والخاص بالتعداد العام
للسكان لعام  ،1997والذي مل يشمل محافظات إقليم كردستان ،وإمنا
فقط يف  15محافظة هو  205379نسمة ،وعند احتساب عدد سكان
اإليزيدية وفق معدل النمو السكاين يف العراق لعام  ،2010املقدر
بـ  2.6يف املئة ،فسيكون  273319نسمة"((( .وميثل هذا عدد سكان
 15محافظة ،عدا محافظات إقليم كردستان ،وبحسب قانون منح
مقعد للكوتا يف مجلس النواب العراقي لكل مئة ألف نسمة لألقليات
املعرتف بهاُ ،منح مقعد واحد لإليزيدية .وإذا اعتمد هذا اإلحصاء
لوزارة التخطيط حتى عام  ،2010الذي يعتمد يف األصل عىل التعداد
العام يف العراق لعام  ،1997فذلك يعني أن اإليزيديني يستحقون عىل
األقل مقعدين للكوتا .ومام ال شك فيه أن تعدادهم أكرب من هذا
العدد اآلن ،ألن اإليزيديني يف انتخابات عام  2010حصلوا عىل سبعة
مقاعد ملجلس النواب العراقي ،وبأصوات إيزيديي املناطق املتنازع
عليها فحسب؛ ما يفرس أن عددهم أكرب من العدد املعلن ،ويصل إىل
نحو  500000نسمة .وبنا ًء عىل ما سبق ،ووفق التقديرات املذكورة
 5تطلق تسمية املجمع (جمعها مجمعات) عىل البلدات التي استحدثتها الحكومة
العراقية بعد تهجري وتدمري معظم القرى اإليزيدية يف منطقتي سنجار وشيخان بني منتصف
السبعينيات وأواخر الثامنينيات ،حيث جمع سكان عدد من القرى يف مجمع واحد للسيطرة
عليها بسهولة ،وكذلك أصبح بعض البلدات أكرث حرضية من القرى ،بعد توفري املاء والكهرباء
فيها ،وأطلقت عليها صفة املجمعات ،وبأسامء عربية ذات دالالت قومية وإسالمية ،مثل
مجمع أبو فراس الحمداين ملجمع شاريا ،ومجمع بني أمية ملجمع خانيك وبعد أن أصبحت
املجمعات املذكورة ضمن منطقة إقليم كردستان منذ عام  ،1991جرت إعادة تسميتها من
سكان املنطقة األصليني نسبة إىل إحدى قراهم القدمية.
 6وزارة التخطيط والتعاون اإلمنايئ العراقية ،الجهاز املركزي لإلحصاء" ،بيان عدد نفوس
املكون اإليزيدي يف العراق" ،العدد  ،3428/8/3/1صادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء
وتكنلوجيا املعلومات ،بتاريخ  6أيار /مايو  ،2010الكتاب موجه إىل املحكمة االتحادية العليا،
موقع من د .مهدي محسن العالق رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء ،بتاريخ  2أيار /مايو 2010
(وثيقة غري منشورة يف حوزة الباحث).
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واستمرار الهجرة بعد عام  ،2003فإن عدد املسيحيني الباقني اليوم
يف العراق قد ال يتجاوز  300000نسمة ،وبذلك قد يحتل اإليزيديون
محل املسيحيني بوصفهم ثاين ديانة من حيث عدد السكان ،بعد
أن فقد املسيحيون مركزهم تدري ًجا يف العراق بسبب عامل الهجرة
من البالد.
تع ّرض اإليزيديون لالضطهاد بشكل كبري بعد الغزو األمرييك للعراق
يف عام  ،2003وكانت الهجامت الكربى بالسيارات املفخخة التي
نسبت إىل تنظيم القاعدة ضد املجمعات السكنية اإليزيدية يف كل
من كرعزير وسيبا-شيخدر يف منطقة سنجار يف عام  ،2007وأسفرت
عن قتل وجرح أكرث من  500شخص ،واعتربت هذه العملية من
أكرب العمليات والهجامت االنتحارية التي حصلت يف العراق منذ
عام  .(((2003وكانت هناك استهدافات مستمرة ضد اإليزيديني
عن طريق عمليات االغتياالت يف املدن والقصبات املجاورة لقراهم
وبلداتهم ،وت ُ ّوج استمرار تلك الهجامت يف نهاية املطاف بهجوم
واسع لتنظيم داعش يف آب /أغسطس  (((2014عىل سنجار وسهل
نينوى ،حيث خلّف آالف القتىل والجرحى واملخطوفني والسبايا من
النساء واألطفال.
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ثان ًيا :لمحة تاريخية عن التغيرات
الديموغرافية منذ نشأة الدولة
حتى االحتالل األميركي
يف الفرتة املمتدة بني تأسيس الدولة العراقية الحديثة يف عام 1921
واالحتالل األمرييك ( ،((()2003تع ّرض اإليزيديون لحمالت عسكرية
عدة من الجيش العراقي ألسباب مختلفة ،من أهمها مسألة
استيطان القبائل العربية واملسلمة يف مناطقهم؛ األمر الذي أدى
إىل قيام ثورات ومتردات عدة ضد الحكومات العراقية املتعاقبة،
وال سيام يف منطقة سنجار ،أهمها وأبرزها الحركات املسلحة يف
املدة  ،1935-1925بقيادة الزعامء اإليزيديني املعروفني ،مثل داوود
الداوود وحمو رشو ،التي كانت تطالب بإعادة األرايض إىل اإليزيديني
وطرد العشائر العربية التي جرى استقدامها إىل املنطقة( .((1وتجدر
اإلشارة إىل أن التمرد اإليزيدي يف عام  1935كان عىل العلن ،ر ًّدا عىل
التجنيد اإلجباري الذي جرى ترشيعه يف العام نفسه ،ويشري مضمون
الوثائق الربيطانية إىل أن التمرد كان مرتبطًا بالنزاع عىل األرض
بني اإليزيديني وسياسات توطني العشائر يف مناطقهم( .((1وبسبب
استمرار املشكلة ،تجددت الحركات والتمردات اإليزيدية املسلحة
يف حقبة الستينيات يف وجه العهد الجمهوري ،ولألسباب السابقة
نفسها ،وال سيام حركة التمرد يف عام  1964بقيادة سيدو حمو رشو
التي أ ّدت نتائجها إىل دفع الحكومة العراقية إىل وضع خطط وبرامج
طويلة األمد من أجل السيطرة التامة عىل أي متردات أو حركات
مستقبلية من اإليزيديني( ،((1ولضامن االستمرار يف توطني العشائر يف
مناطقهم يف الفرتات الالحقة.
ومن بني الخطط الحكومية تجاه األقلية اإليزيدية ،اشتداد حمالت
التعريب يف ظل نظام حزب البعث ()2003-1968؛ فقد بارشت

7 Human Rights Watch. World Report 2008 (Washington DC: 2008), p. 479.
 8بعد سيطرة داعش عىل مدن ومساحات واسعة بني عامي  2014و ،2017شهد العراق
موجة كربى من النزوح الداخيل .وبحسب تقرير مجموعة حقوق األقليات الدولية ،قُدّر عدد
املرشدين بأكرث من ثالثة ماليني شخص ،ينظر:
Crossroads: The Future of Iraq's Minorities after ISIS (Brussels: The Institute for
International Law and Human Rights, Minority Rights Group International,
2017), accessed on 14/4/2021, at: https://bit.ly/3affPxF

 9بعد أن أصبح العراق دولة ناشئة ومستقلة عن الدولة العثامنية التي خرست الحرب
العاملية األوىل ،أصبح الجزء األكرب من اإليزيديني جز ًءا من الدولة الناشئة ،وال سيام بعد تسوية
مشكلة املوصل وضمها إىل العراق يف عام  ،1925وكان وجود اإليزيديني يرتكز يف منطقتي
سنجار وشيخان ووسطهام سهل نينوى ،حيث أصبحتا املركزين الرئيسني والتاريخيني للحضور
ويضمن معبد اللش ،وهو املعبد الرئيس لجميع إيزيديي العامل.
اإليزيدي يف العراق الجديد،
ّ
10 Majid Hassan Ali, "Religious Minorities in Early Republican Iraq
(1958-1968): Between Granting Rights and Discrimination: A Socio-Political
and Historical Study," PhD dissertation,University of Bamberg, Bamberg,
2017, pp. 98-102.
 11ينظر الوثائق الربيطانية التي تناولت قضية النزاع والتجنيد:
British Archive, Foreign Office (F. O.) 371/ 18949, Extract from R.A.F.
Intelligence Summary, Iraq, November 1935, paras 595-605, (Internal
security); British Archive, Foreign Office (F. O.) 325/22/42, British Embassy,
Baghdad, 23 August, 1942; British Archive, Foreign Office (F.O.) 325/27/42,
British Embassy Baghdad, 31st October 1942.
12 Ali, pp. 117-133, 220-270.
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الخريطة ()1
املناطق املتنازع عليها

املصدر :من إعداد الباحث وعمله واملؤرشات فيها مستوحاة من:
International Crisis Group, "Iraq and the Kurds: Trouble Along the Trigger Line," Middle East Report, no. 88 (8/7/2009), p. 30.
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الحكومة منذ سبعينيات القرن العرشين بتجريد اإليزيديني من
ممتلكاتهم وإجبارهم عىل ترك أرايض أجدادهم .ولتحقيق ذلك
أقدمت الحكومة عىل هدم معظم القرى اإليزيدية ،وتم تجميعهم
يف مجمعات سكنيةُ ،سميت بأسامء عربية ،نذكر بعضها يف منطقة
سنجار يف الجدول.
جدول يبني أسامء عدد من املجمعات اإليزيدية يف سنجار
أسامء املجمعات التي ُس ّميت بأسامء عربية أسامء املجمعات باللغة املحلية
القادسية

دهوال

القحطانية

گرعزير

الجزيرة

سيبا-شيخدر

العروبة

زورآڤا

العدنانية

گرزرك

الوليد

تل بنات

األندلس

گوهبل

التميم

خانە صور

حطني

دووگري

الريموك

بورەك

املصدر :من إعداد الباحث ،بناء عىل معرفة شخصية ومقابالت.

بعد ذلك ،أقدمت الحكومة عىل تشجيع مواطنني آخرين من أبناء
العشائر العربية ،ومعظمهم من السنة ،عىل االستقرار يف تلك القرى
اإليزيدية وما حولها( .((1ومن بني العشائر العربية السنية التي انتقلت
من صحراء الجزيرة يف جنوب غرب املوصل ،وبشكل جامعي ،نحو
املناطق اإليزيدية ،نذكر عىل سبيل املثال قبائل الحديدي والجحيش
والشمر واملتيوت ،التي استقرت جميعها يف القرى اإليزيدية بعد
أن وزّعت الدولة عليهم أرايض اإليزيديني بعقود إيجار يف بداية
األمر( ،((1ليتحولوا إىل االستقرار الدائم الحقًا واالستحواذ عىل املزيد
من األرايض واملمتلكات ،ومن ثم ،بقاء املشكالت.
 13أعيد توطني نحو  100ألف مواطن إيزيدي ،بعد إخالئهم من قرى كثرية يف سنجار
رسا وتدمريها ،يف مجمعات سكنية أسستها الحكومة العراقية املركزية منذ السبعينيات،
ق ً
وملزيد التفاصيل بشأن هذه العمليات ،ينظر:
UN-Habitat: For A Better Urban Future, Emerging Land Tenure Issues Among
Displaced Yazidis from Sinjar, Iraq: How Chances of Return May be Further
Undermined by a Discrimination Policy Dating Back 40 Years (November
2015), pp. 6-16, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3skk15v
"14 "Claims in Conflict: Reversing Ethnic Cleansing in Northern Iraq,
Human Rights Watch, 2/8/2004, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3v0ETAJ
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عىل الرغم من تلك اإلجــراءات ،فإن السكان اإليزيديني بقوا يف
منطقة سنجار ،ومل يحصل نزوح جامعي منها إىل املناطق البعيدة،
ومل تحدث أيضً ا هجرة جامعية إيزيدية خارج العراق يف تلك الفرتة،
وبقوا مستقرين يف تلك املجمعات املستحدثة حتى تسعينيات
القرن العرشين .ويف أعقاب حرب الخليج الثانية عام  ،1991قسمت
مناطق اإليزيديني وبقية األقليات بني الحكومة املركزية وإقليم
كردستان العراق ،بقرار من مجلس األمن رقم  ،688و ُوضع خط
شامل ملنع الطريان فوق املناطق الكردية ،ونتيجة ذلك،
العرض ً 36
ومنذ تلك الفرتة ،بدأت هجرة األفراد نتيجة الحرب وتبعاتها والحصار
االقتصادي عىل العراق وتشكيل املنطقة اآلمنة يف إقليم كردستان.
وبقي األمر حتى مستجدات ما حدث بعد عام  ،2003التي أنتجت
بدورها ما يسمى املناطق املتنازع عليها ،واندالع الرصاعات الدينية
واملذهبية والعرقية يف عموم العراق ،األمر الذي أدى إىل حركات
النزوح الجامعي الواسعة والهجرة إىل خارج العراق.

ً
ثالثا :التطورات بعد عام 2003
وانعكاساتها على األقلية اإليزيدية
أفرزت حرب الخليج الثالثة (غزو العراق عام  )2003النعرات الطائفية
بني مختلف التشكيالت االجتامعية للشعب العراقي ،الشيعة والس ّنة
والعرب واألكراد .وحدثت داخل بعض املجتمعات نفسها انقسامات
عىل األساس املذهبي ،وانعكس هذا األمر مبارشة عىل األقليات
الدينية غري املسلمة أيضً ا .وأطلقت هذه النعرات العنان لتهديد
وخصوصا األقلية
وجودي شامل لألقليات الدينية ،مل يسبق له مثيل،
ً
اإليزيدية يف العراق ،واختلطت الطائفية مع االنتامء الديني لغري
وخصوصا لجهة اعتبار اإليزيديني من غري أهل الكتاب أو
املسلمني،
ً
من الكفار وعبدة الرش .ولهذا ،غال ًبا جرى استهدافهم بنسبة أكرب من
غريهم من األقليات األخرى يف املناطق املتنازع عليها ،وكان الضغط
عليهم بالقتل والتهديد أكرب يف سهل نينوى واملوصل ،ثم يف بغداد،
وأقل يف القرى والريف والبلدات ذات الكثافة السكانية اإليزيدية؛
نظ ًرا إىل الوحدة السكانية التي تع ّوق خرق قراهم .وهكذا ،تعرض
اإليزيديون لعمليات التصفية واالغتياالت واستهداف معابدهم
ومزاراتهم الدينية( ،((1ورافق ذلك كله نتائج سلبية وحدوث تفكك
داخيل كبري يف األوســاط االجتامعية اإليزيدية .وإضافة إىل تلك
 15عىل سبيل املثال ،ينظر:
Majed Eshoo, "The Fate of Assyrian Villages Annexed to Today's Dohuk
Governorate in Iraq and the Conditions in these Villages Following the
Establishment of The Iraqi State in 1921," Assyrian International News
Agency, accessed on 15/4/2021, at: https://bit.ly/3mP4w4z
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األحداث ،كانت مناطق اإليزيديني ،ومل ّا تزل ،تواجه قضية أخرى ،هي
التغريات الدميوغرافية التي ميكن تسميتها "األسلمة الدميوغرافية"(،((1
لتجاوز مصطل َحي التعريب والتكريد اللذَين يؤديان يف النتيجة إىل
أسلمة مناطق اإليزيديني وبقية األقليات غري املسلمة دميوغرافيًا يف
جميع أنحاء العراق( ،((1حيث تستمر عمليات التجاوز واالنتهاكات
لحقوق األقليات غري اإلسالمية يف ما يتعلق بالسكان واألرض وامللكية
يف العراق وإقليم كردستان.
يرافق التطورات السياسية كلها والعوامل املرتبطة بها منذ عام 2003
وحتى الوقت الحارض ،وال سيام استمرار النزاع بني الحكومة املركزية
وحكومة إقليم كردستان ،إجراء عمليات للتغريات الدميوغرافية شبه
املنهجية يف مناطق األقليات والسكان األصليني .وبقدر ما يتعلق األمر
باملناطق املتنازع عليها ،وعىل الرغم من احتواء املادة  140من الدستور
العراقي لعام  2005تفاصيل تدعو إىل التطبيع يف تلك املناطق ،وال سيام
قضية التغريات الدميوغرافية ،وفيها أن الحكومتني ،املركزية وحكومة
إقليم كردستان ،ملزمتان بإعادة األرايض واملمتلكات إىل أصحابها
األصليني ممن ُهجروا أو جرى ترحيلهم يف العهود السابقة ،مل يتمكّن
اإليزيديون من اسرتجاع أراضيهم وممتلكاتهم .وليس ذلك فحسب،
بل إن الرصاعات بني األحزاب السياسية من أجل السيطرة عىل تلك
املناطق ،وفقدان األمن وعوامل االستقرار ،من العوامل التي أدت إىل
استمرار مامرسات التمييز من املسيطرين عىل املشهد السيايس فيها؛
ما تسبب يف موجات إضافية من التهجري والنزوح إىل مناطق أخرى.
إىل جانب عامل النزاع بني الحكومة املركزية وحكومة إقليم كردستان
بشأن مستقبل تبعية تلك املناطق( ،((1وبسبب تبعات مرحلة ما بعد
داعش ،هناك قوات وميليشيات عسكرية شُ كّلت من أبناء أقليات
هذه املناطق من َ
طرف النزاع .وبذلك انقسمت كل أقلية ،داخليًا،
يف والءاتها وتبعيتها إىل إحدى الحكومتني؛ األمر الذي يشكّل عائقًا
جوهريًا وإشكالية كربى يف عودة أغلبية النازحني من أبناء األقليات،
األمر الذي قد تؤثر نتائجه ،عىل املدى البعيد ،يف حالة عدم بذل
 16يقصد مبصطلح "األسلمة الدميوغرافية" عمليات استيالء املسلمني عىل أرايض
غري املسلمني من أبناء األقليات الدينية األخرى يف العراق وممتلكاتهم وقراهم وبلداتهم
واستيطانها ،سواء بصفة قانونية أم غري قانونية ،بعد تو ّرط الحكومات العراقية بصورة مبارشة
أو غري مبارشة يف انتهاكها قضايا السكن وامللكية واألرض وتقديم املساعدة إىل العشائر
واملواطنني املسلمني لالستيالء عليها ،وتؤدي هذه العمليات يف النتيجة إىل فقدان تلك املناطق
خصوصياتها الدميوغرافية ذات الصبغة التاريخية ،ويفرض عليها الطابع اإلسالمي.
 17هناك مطالبات كثرية من املمثلني املسيحيني بشأن مسألة إيقاف التغريات
الدميوغرافية يف منطقتهم يف سهل نينوى وإقليم كردستان.
 18بشأن طبيعة العنف والرصاع يف املناطق املتنازع عليها ،ينظر:
Dlovan Brwari & Ernesto Londoño, "Blasts Kill at Least 53 in
Iraq," The Washington Post, 11/8/2009, accessed on 15/4/2021, at:
https://wapo.st/339npGd

ددعلالا
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الكثري من املحاوالت الج ّدية من أجل إعادة السلم االجتامعي إىل
املنطقة وتشجيع عودة النازحني.

رابعا :هجوم داعش على سنجار:
ً
النزوح القسري والعوامل التي
تعرقل العودة
فرضت طبيعة ال ـراع يف العراق نفسها عىل املشهد السيايس
العراقي؛ فقد أصبحت األقليات الدينية غري املسلمة ضحية الرصاع
الدائر بسبب ازدياد التشدد الديني واملذهبي( .((1وباعتبار اإليزيديني
أقلية دينية غري إسالمية ،رآها املتطرفون فرقة "كافرة" ومن غري
أهل الكتاب ،وتاريخ ًيا جرى الرتويج االجتامعي واإلعالمي عىل أن
اإليزيديني هم "عبدة الشيطان" .وبرر هذا األمر أمام تنظيم القاعدة،
وداعش الحقًا ،استهدافهم وإجبارهم إما عىل اعتناق اإلسالم وإما
قتلهم من دون منحهم فرصة دفع الجزية وإما الهروب .وعىل املنوال
نفسه ،نسج تنظيم داعش يف فعله مع املسيحيني يف مدينة املوصل،
وذلك مبنحهم فرصة دفع الجزية أو مغادرة املدينة ،إذا مل يدفعوها؛
باعتبارهم ينتمون إىل ديانة من أهل الكتاب.
يف هذا السياق ،وبعد سيطرة داعش عىل أجزاء واسعة من املناطق
السنية يف شامل العراق ،والهجوم الشاسع عىل مناطق سنجار وسهل
نينوى ،ويف الليلة الثانية من آب /أغسطس  ،2014هاجم التنظيم املناطق
اإليزيدية ،بعد االنسحاب التام للمنظومة األمنية الكردية برسعة فائقة
من دون قتال يذكر .وج ّراء ذلك ،نزح مئات اآلالف من إيزيديي القرى
"19 Corey Flintoff, "Some Displaced Iraqi Christians Ponder Kurds' Role,
NPR, 28/10/2008, accessed on 15/4/2021, at: https://n.pr/3suhYvD

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

والبلدات واملجمعات يف سنجار نحو جبل سنجار املحصن ،وكل من مل
يستطع أن ينجو بنفسه ،ألقى القبض عليه عنارص تنظيم داعش ،وجرت
تصفية الرجال وكبار السن من الذين رفضوا اعتناق اإلسالم منذ بداية
وسبي أكرث من ستة آالف امرأة وطفل ،وتع ّرضوا للعبودية
الغزو ،وأُ ِس ُ
الجنسية ،وال يزال مصري أكرث من ثالثة آالف امرأة وطفل مجهولً .

يف أثر االنتهاكات والتداعيات التي حصلت بعد غزو داعش
ومستجداتها ،برزت قوى وفصائل عسكرية جديدة سيطرت عىل
أجزاء ورقع جغرافية واسعة يف املناطق املتنازع عليها ،وال سيام يف
مناطق سنجار وسهل نينوى ،األمر الذي عقّد املشهد األمني وتسبب
يف رصاعات مسلحة أ ّدت إىل عمليات تهجري وارتكاب املزيد من
االنتهاكات وانتزاع امللكية من الناس.
ميكن تصنيف القوى والفصائل املسلحة الرئيسة واملهيمنة عىل
سنجار كاآليت:
•قوات حامية إيزيدخان  HPÊبقيادة حيدر ششو.

•قوات البيشمركة اإليزيدية بقيادة قاسم ششو التابعة للحزب
الدميقراطي الكردستاين.
•قوات وحدات مقاومة سنجار  ،YBŞتتشكل من اإليزيديني ،من
أبناء سنجار ،تتب ّنى فكر زعيم حزب العامل الكردستاين باعتباره
أساسا يف بلدة خانصور ،بالقرب
أيديولوجيا تنظيمية ،تتمركز ً
من الحدود السورية.
•فصائل ووحدات اللش التابعة للحشد الشعبي.

•وحدات من قوات الجيش العراقي.
بسبب العامل الجيوسرتاتيجي للمنطقة ،ال يزال الرصاع مستم ًرا من
أجل السيطرة عىل منطقة سنجار ،األمر الذي يعرقل عودة ما بني
 250و 300ألف نازح إيزيدي من مخيامت مدن إقليم كردستان.
ورصدنا يف هذه الدراسة أ ّن السلطات الكردية يف إقليم كردستان أيضً ا
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قد ال ترغب أو تسمح بعودة النازحني خشية انضامم العائدين إىل
القوى األخرى املوجودة عىل الساحة ،وال سيام القوى املنافسة ذات
القوي مثل قوات وحدات مقاومة سنجار ووحدات
الحضور والتنظيم
ّ
الحشد الشعبي .ويعود ذلك إىل أن هذا األمر قد يقلل حضور أحزاب
إقليم كردستان ونفوذها ،وال سيام الحزب الدميقراطي الكردستاين
وخصوصا إذا حصل
وتأثريه أو آماله املستقبلية للسيطرة عىل سنجار،
ً
االستفتاء حول مصري املناطق املتنازع عليها ،وباعتبار منطقة سنجار
إحدى مناطق الثقل الرئيسة إىل جانب محافظة كركوك بالنسبة إىل
إقليم كردستان وتطبيق املادة  140من الدستور العراقي الذي يدعو
إىل إجراء استفتاء يف هذه املناطق واإلقرار بانضاممها إىل الحكومة
املركزية أو إىل إقليم كردستان.
من الجدير ذكره هنا أيضً ا أن جميع القوى واألحزاب املذكورة عل ًنا
تدعو إىل الدفاع عن وجود اإليزيديني يف العراق ،وأن الغرض من
تشكيلها هو الدفاع عن الوجود اإليزيدي يف مناطقهم التاريخية
وحاميته .ولكن ميكن أن نفرس وجود قوى عسكرية ،عىل هيئة
وحدات عسكرية وميليشيات مسلحة يف مناطق اإليزيديني ،باعتباره
يبش باإليجاب ،بل يحمل يف طيّاته املزيد من املخاطر عىل
ً
عامل ال ّ
وجود اإليزيديني .وكام هو معروف ،هناك خالفات عميقة بني بعض
فصائل الحشد الشعبي والبيشمركة الكردية ،وأن توزيع بعض تلك
الوحدات اإليزيدية بني هذين الطرفني ال يساهم يف جلب الحامية
أو االستقرار إىل املنطقة؛ ألن القوى الكربى (حكومتا املركز واإلقليم)
أيضً ا قد تصطدم يف ما بينها مبواجهات مسلحة يف أي لحظة بسبب
التنافس الشديد حول املناطق املتنازع عليها .لذلك قد يتم توظيف
بعض هذه الوحدات اإليزيدية يف أجندات تلك القوى؛ فللعامل
الطائفي والقومي واملذهبي والديني دوره الفعال يف التأثري يف عدم
عودة النازحني اإليزيديني إىل مناطقهم ،وال سيام الرصاع بني إقليم
كردستان ذي التوجهات القومية وبغداد ،وكذلك الرصاعات املذهبية
املقسم بني
بني الشيعة والسنة،
ً
وخصوصا الوجود الرتكامين يف تلعفر ّ
الشيعة والسنة ،حيث انضمت أغلبية من السنة إىل تنظيم داعش
وات ُّهمت بالقيام مبجازر ضد الرتكامن الشيعة واإليزيديني.

 .1نزوح اإليزيديين القسري وهجرتهم الجماعية
عىل صعيد النزوح القرسي والهجرة الجامعية جراء غزو داعش،
تشري اإلحصاءات التي اطلّعنا عليها إىل أنّه نزح ما بني  350و400
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ألف( ((2إيزيدي من منطقتي سنجار وسهل نينوى منذ بداية الهجوم،
بينام بلغ عدد الذين هاجروا إىل خارج العراق من هؤالء اإليزيديني
منذ ذلك التاريخ ،نحو  100ألف نسمة( .((2ووصل عدد الضحايا يف
األيام األوىل من الهجوم إىل  1293ضحية ،وبلغ عدد األيتام بعد
طفل ،وعدد املختطفني  ،6417منهم  3548فتاة و2869
الغزوة ً 2745
ذك ًرا .أما عدد الناجيات والناجني ،بحسب آخر إحصاءات "مكتب
إنقاذ املخطوفني"( ،((2فبلغ  3509أشخاص ،منهم  1192امرأة،
طفل ،بينام بلغ عدد املختطفني
رجل ،و 1033طفلة وً 947
وً 337
(((2
الباقني  2908أشخاص ،بينهم  1323فتاة ،و 1585ذك ًرا  .وبلغ عدد
املقابر الجامعية املكتشفة يف سنجار حتى اآلن  80مقربة ،إضافة إىل
العرشات من مواقع املقابر الفردية .أما عدد املزارات واملراقد الدينية
التي ف ّجرها تنظيم داعش ،فبلغ  68مزا ًرا(.((2

 .2العوامل والعقبات التي حالت دون
خصوصا
عموما واإليزيديين
عودة النازحين
ً
ً
إلى منطقة سنجار
هناك مجموعة عوامل وعقبات تعترب أسبابًا لعدم عودة النازحني
خصوصا ،إىل منطقة سنجار؛ إذ تشمل العوامل
عمو ًما ،واإليزيديني
ً
التي تعرقل عودة النازحني اإليزيديني ،كام ذكرنا سابقًا ،الرصاعات
بني القوى السياسية واملسلحة ،والنزاع بني إقليم كردستان والحكومة
املركزية اللذين فقدا توازنهام من أجل السيطرة عىل املنطقة،
 20يشمل هذا العدد جميع إيزيديي سنجار ومناطق سهل نينوى مبوجب إحصاء ملجلس
اإلغاثة والشؤون اإلنسانية التابع ملحافظة دهوك  ،BRHAينظر:
Duhok Governorate, Board of Relief and Humanitarian Affairs (BRHA),
Executive Directorate, "IDPs and Refugees in Duhok Governorate: Profile
and General Information," 2019; Emre Basci, "Yazidis: A Community
"Scattered in between Geographies and its Current Immigration Experience,
International Journal of Humanities and Cultural Studies, vol. 3, no. 2 (JulySeptember 2016), p. 342.
 21هذا الرقم تقريبي ،وذلك وفق إحصاءات املجلس املركزي اإليزيدي يف أملانيا ،ZÊD
وهي مؤسسة رسمية ،الذي أعلن أن مجمل عدد اإليزيديني يف أملانيا بلغ نحو  230ألف
نسمة يف عام  ،2019وهذا الرقم مأخوذ من السلطات األملانية.
 22أُسس مكتب خاص بهذا االسم يف مدينة دهوك بقرا ٍر ودعمٍ من رئيس حكومة إقليم
كردستان نيجريڤان بارزاين لرشاء السبايا اإليزيديات.
 23كشفت هذه األرقــام ،عن حصيلة ضحايا تنظيم داعــش من اإليزيديني منذ
 3آب /أغسطس  ،2014وهي أرقام مسجلة بدقة ومحفوظة لدى مكتب إنقاذ املختطفني
اإليزيديني يف دهوك ،واطلع عليها الباحث شخصيًا؛ حسني كورو إبراهيم ،مقابلة شخصية،
دهوك.2019/8/12 ،
 24عن عدد املزارات التي تم تدمريها ،ينظر:
Destroying the Soul of the Yazidis: Cultural Heritage Destruction During the
;Islamic State's Genocide Against the Yazidis (Munich: Rashid International
Lincoln, NE: Yazda; Oxford, UK: Endangered Archaeology in the Middle
East and North Africa, 2019). accessed on 16/4/2021, at: https://bit.ly/3tqErv4
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والفراغ األمني وانعدام الحامية الكافية وزيادة التوترات واملخاطر
عىل مستوى السلم االجتامعي بني اإليزيديني والعشائر العربية
واملسلمة ،والتدمري شبه التام للمنازل ،وانهيار منظومة الرصف
الصحي وغياب محاوالت إعادة توفري الخدمات الالزمة ،مثل الكهرباء
واملاء ،وانتشار حقول األلغام واملتفجرات التي زرعها داعش يف أرجاء
املنطقة ،لذلك نناقش هذه املسألة وفق ما أُنجز من هذه الدراسة
يف املبحث امليداين.

خامسا :مناقشة بيانات العينة
ً
وتحليلها وفق منظور النازحين
نناقش يف هذا املبحث من الدراسة آراء النازحني يف ما يتعلق
مبع ّوقات عودتهم إىل مناطقهم األصلية من خالل املقابالت واالطالع
عىل املواقف املختلفة .وت ُظهر الدراسة وجود بعض املتفائلني ممن
يعتقدون برضورة بقاء اإليزيديني يف العراق ،ومن بينهم بعض
املثقفني وعدد من أعضاء األحزاب السياسية .وهم يرون أن ضامن
بقاء اإليزيديني مرهون مبنحى التغيريات الرضورية يف شكل األنظمة
خصوصا ،وبقية البلدان العربية
السياسية والقانونية يف العراق
ً
واإلسالمية عمو ًما .ويف هذا السياق ،قال أحد النازحني من مجمع
خانصور" :إن بقاءنا يف العراق مرهون بالتغريات الجذرية ،وبتح ّول
أنظمة الحكم يف العراق وإقليم كردستان إىل أنظمة دميقراطية مدنية
تكفل حقوق جميع املواطنني ،بغض النظر عن انتامءاتهم الدينية
ورضورة فصل الدين عن الدولة"(.((2
هناك نخب إيزيدية من الذين يشغلون وظائف ومناصب ويسريون مع
سياسات األحزاب املهيمنة واملسيطرة عىل الحكم ،تنظر إىل الواقع نظرة
مغايرة ،ورؤيتها هذه نابعة من مصالح شخصية وفئوية(.((2فهي ترى
رضورة بقاء اإليزيديني وتطالب بعودة األوضاع إىل ما قبل عام .2014
أمل يف بقاء اإليزيديني يف العراق،
يف املقابل ،هناك أيضً ا من ال يرجون ً
نظ ًرا إىل عدم وجود أرضية وضامنات حقيقية تحميهم.
تشري الدراسة إىل أن كثريين من اإليزيديني يشعرون مبخاوف من
الحارض واملستقبل يف حالة بقائهم يف العراق وإقليم كردستان
العراق ،وذلك بسبب الرشخ الكبري الذي حصل للنسيج االجتامعي
هناك ،وكذلك التصاعد املستمر للتطرف الديني.
 25مثقف إيزيدي من مجمع خانصور ،مقابلة شخصية ،مخيم شاريا.2019/8/3 ،
 26استُنتج هذا التفسري بعد إجراء املقابالت الشخصية مع عدد من النازحني يف املخيامت
املنترشة يف محافظة دهوك ،يف إقليم كردستان ،خالل العمل امليداين يف آب /أغسطس ،2019
حيث كان بعضهم أعضاء يف األحزاب السياسية املتنفّذة.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

الخريطة ()2
نزوح اإليزيديني املهاجرين

املصدر :تم تعريب الخريطة وإضافة املعلومات بترصف من الباحث ،املصدر األصيل يف:
"Gulal - Iraq Capital City Map, Png Download," PngJoy, accessed on 25/5/2021, at: https://bit.ly/3hXkj0R
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وقد الحظ الباحث رغبة كبرية عند فئة الشباب اإليزيديني – يف
املناطق املتنازع عليها وإقليم كردستان م ًعا – يف ترك البلد والهجرة
إىل الدول الغربية .ويخربنا عدد من األشخاص من فئة الشباب الذكور
من الفئات العمرية بني  20و 40عا ًما ،الذين أجريت معهم اتصاالت
ومقابالت شخصية (كانت أغلبيتهم نازحة يف املخيامت وبعض آخر
مقيم يف املدن الكردية يف إقليم كردستان) ،أنهم
منهم كان ناز ًحا ً
جمي ًعا يطمحون إىل الهجرة ،والسبب ،بحسب رأيهم هو االستهداف
املستمر وتنامي التطرف الديني واإلرهاب وعدم وجود أي أفق
ملستقبل أفضل يف مناطق وجودهم ،ويف العراق عمو ًما(.((2
تعتقد أغلبية اإليزيديني أن معظم أبناء العشائر العربية والرتكامن
السنة ممن بقي يف املنطقة ،ومل يهرب أو ينزح ،بعد هجوم داعش،
انضموا إىل التنظيم مبارشة وأصبح كثريون منهم ضالعني يف مامرسات
القتل والسبي بحق اإليزيديني .وهو األمر الذي يعزز العداوة
والكراهية ،ورمبا سيتأثر به مستقبل املنطقة فرتات طويلة؛ إذ من
املتوقع أن يجري االنتقام وباستمرار؛ فال ميكن فرض القانون عىل
املنطقة يف ظل ضعف أجهزة الدولة وقضية استمرار الرصاعات
املذهبية ورفض أغلبية السنة العرب مامرسات الحكومة املركزية
التي أتت نتيجة الغزو األمــريك ،والتي منحت للقوى واألحزاب
أساسا .ويف هذا السياق ،قال أحد اإليزيديني الذين
الدينية الشيعية ً
قابلتهم" :انض ّم معظم جرياننا من أبناء عشائر املتيوت والخاتونية
والجحيش والرتكامن السنة من تلعفر إىل داعش ،وقام بسبي بناتنا
وأطفالنا وقتل الرجال ونحن نعرفهم جي ًدا ،وهم اآلن يقطنون يف
سنجار ،وسيعود الهاربون أيضً ا ،فكيف لنا أن نعيش م ًعا من جديد
بعد الذي حصل"(.((2
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الدينية املتطرفة ،حتى األطفال تم تدريبهم للقتل ،وال يوجد عدالة
وال قانون يحمينا"(.((2
القضية ،نسب ًيا ،هي الخشية من عدم وجود أمان وقانون يضمن
حاميتهم؛ أي إن هناك فقدان الثقة باألجهزة األمنية واملجتمعات
اإلسالمية املجاورة ،ما يعني أن املؤمترات والبيانات والترصيحات
اإلعالمية ،سواء الخاصة باألحزاب السياسية أو باملسؤولني اإليزيديني
يف األحزاب السياسية ،يف ما يتعلق بالهجرة والخروج من البالد ،ال
تعب بالرضورة عن تطلّعات الشارع اإليزيدي ،وأ ّن أغلبية الباقني
ّ
من اإليزيديني ،سواء يف مخيامت النازحني يف إقليم كردستان أم يف
مخيامت تركيا واليونان ودول أخرى ،تتطلع إىل الخروج والهجرة،
وبالفعل يخرج كل يوم العرشات من أفراد وعوائل من تلك املخيامت.
عب أحد زعامء العشائر اإليزيدية النازحني من
يف هذا الصدد أيضً اّ ،
سنجار عن مخاوفه وانعدام الثقة لديه ،بقوله" :عىل الرغم من انتهاء
العمليات العسكرية ضد داعش ،فإن هذا ال يعني أننا مستعدون
للعودة مهام كان الوضع والظروف .وأنا أشتاق إىل العودة إىل بلديت
يف سنجار .لكن املشاعر القوية ليست داف ًعا كافيًا للعودة ،أنا ما
زلت أخىش تنظيم الدولة اإلسالمية والقوى املتطرفة التي قد تسعى
رسا
لالنتقام" .وأضاف" :أهم يشء فقده اإليزيديون يف هجرتهم ق ً
ليس ملكًا وأرضً ا ،بل الثقة بأبناء وبنات املناطق والقرى العربية
(((3
والرتكامنية السنية املجاورة الذين انضموا إىل تنظيم داعش"

كانت هذه العشائر املذكورة ،التي انضمت إىل التنظيم ،هي نفسها
التي سبق أن استقرت يف األرايض التي يقطنها اإليزيديون واستولت
عىل ممتلكاتهم .ويف هذا السياق ،فإن أسباب خشية اإليزيديني
من جريانهم املسلمني من أبناء العشائر املذكورة الذين انضموا
إىل التنظيم ال تزال قامئة ،وعىل الرغم من تحرير مناطقهم ،فإن
اإليزيديني ال يزالون يخشون الرجوع إىل تلك املناطق خوفًا من هؤالء
الذين قد يكونون خاليا نامئة للتنظيم .ويف هذا الصدد ،تقول إحدى
النازحات اإليزيديات من سنجار" :نحن نخىش من جميع الناس ومن
جميع جرياننا الذين دعموا داعش ،لقد تم غسل دماغهم باألفكار

يف سؤال مو ّجه ،عرب اللقاءات الشخصية ووسائل التواصل املتوافرة،
إىل سبعة شبان ذكور وخمس شابات إيزيديات ،يف مخيامت محافظة
دهوك (باجد-كنداال  1وشاريا وخانيك)( ،((3ستة منهم من مركز قضاء
سنجار وستة من القرى والبلدات املجاورة ،من بني األسئلة املطروحة
عليهم :هل أنهم سريجعون إىل مناطقهم يف سنجار إذا تحسنت
الظروف يف مختلف املجاالت؟ كانت ردودهم متشابهة تقري ًبا؛ إذ
إن أربعة منهم قالوا نعم ،لكن إذا توافرت رشوط األمن والسالمة.
أما الباقون فيعتقدون أن ال أمل يف العودة ،بل يحاولون الخروج من
ويتبي من خالل إجاباتهم ،عىل الرغم من
العراق بأي طريقة كانتّ .
الصعوبات يف املخيامت ،أنهم يفضلون البقاء والرضا بنمط الحياة
الصعب يف املخيامت ما دام األمن يف سنجار غري متوافر ،بعي ًدا
عن القلق واإلرهاب بسبب االختالف الديني والتعصب ،وأكدوا
أنهم فقدوا الثقة بقيادتهم الدينية والسياسية .وأكدوا أيضً ا أنهم
منقسمون ومشتتون بني التوجهات واألحزاب السياسية؛ ما يجعلهم

 27مقابالت واتصاالت شخصية مع  21شابًا وشابة إيزيديني يف مخيامت النازحني يف
محافظة دهوك وبعض القاطنني يف بلدات شاريا وخانيك ،يف الفرتة .2019/8/17-5
 28نازح يف مخيم خانيك ،مقابلة شخصية.2018/8/12 ،

 29إحدى النازحات ،مقابلة شخصية ،مخيم شاريا.2019/8/6 ،
 30أحد رؤساء العشائر اإليزيدية البارزة ،مقابلة شخصية ،مخيم خانيك.2021/8/12 ،
 31طالب معظم من أجريت معهم املقابالت بعدم ذكر اسمه.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

يشعرون بعدم وجود مرجعية حقيقية تحميهم( .((3واملثري يف هذا
األمر أن بعض اإليزيديني ممن يؤمن بالفكر القومي اإليزيدي ،يؤكد
أنه سريجع إىل سنجار إذا تم تشكيل منطقة مستقلة إداريًا( ،((3بينام
يعتقد اإليزيديون غري القوميني أن ليس هناك يشء قد يستحق
الرجوع إليه ومن أجله.
حل للعودة
قد يكون طرح تشكيل منطقة آمنة ومستقلة إداريًا ًّ
مرتبطًا بأجندات الحزب السيايس الذي ينتمي إليه هذا القيادي؛
ألنه يف حالة تداول هذه املسألة ،فسيكون لهذا الحزب دور وموقع
يف القضية املطروحة .لكن هو أيضً ا مطلب كثري من الفئات والنخب
اإليزيدية ،ويشري هذا األمر إىل فقدان الثقة بالحكومات والقوى
التي كانت مسيطرة وتدير شؤون سنجار أمن ًيا وسياس ًيا منذ عام
 2003حتى غزو داعش يف عام  .2014ويف املقابل ،يعتقد كثري من
اإليزيديني أن مسألة العودة مرتبطة بأجندات األحزاب السياسية
يف املركز واإلقليم؛ فقد ذكر أحدهم" :إن عوامل الرصاع يف سنجار
وعدم عودة النازحني إليها ال تزال قامئة ،ولألحزاب الكردية يف
إقليم كردستان أجنداتها الخاصة يف سنجار ،وكذلك حال األحزاب
الحاكمة يف الحكومة املركزية ،وأغلبيتها قد ترتبط بأجندات الدول
اإلقليمية التي ترغب يف وضع قدم يف سنجار ألسباب وطموحات
جيوسرتاتيجية"(.((3
كام ب ّينا يف منت الدراسة ،وجود أحزاب وفصائل عدة مسلحة تسيطر
عىل سنجار  -فإن لكل حزب وفصيل أجنداته الداخلية والخارجية -
يعرقل املساعي التي تحاول تشجيع عودة النازحني؛ إذ يتهم الحزب
الدميقراطي الكردستاين ،عل ًنا ،حزب العامل الكردستاين بالسيطرة عىل
سنجار وعرقلة املساعي يف عودة النازحني .ويف هذا الصدد ،قال أحد
النازحني" :إن االتهامات املتبادلة بني األحزاب الكردية ما هي إال
رصاعات حزبية حول املصالح والنفوذ ،وإن الفصيل املتهم بأنه فرع
لحزب العامل الكردستاين يف سنجار ما هو إال حزب مك ّون من أبناء
اإليزيديني يف سنجار ،عىل الرغم من أنهم يتبنون أيديولوجية حزب
العامل الكردستاين وفكره ،فإنهم ليسوا جنا ًحا أو إحدى أذرع ذلك
الحزب"(.((3
 32استنتجت من آراء أصحاب هذا الرأي ،بشأن عدم وجود مرجعية تحميهم ،أنه بعد
وفاة األمري تحسني سعيد بگ ،أمري اإليزيديني يف العراق والعامل ،وتعيني أمري جديد بطريقة
ذات تأثريات سياسية ،ما أفقد ثقة الجامهري اإليزيديني عمو ًما ،وبينهم النازحون ،مبرجعية
األمري الجديد ،كونه ُعني بطريقة وضعت رشعيته محل الشك ،ومن ثم ،أفقدته مكانته
بصفته مرجعية.
 33قيادي يف الحركة اإليزيدية من أجل اإلصالح والتقدم ،عرب وسائل التواصل االجتامعي،
.2019/8/26
 34أحد النازحني من خريجي الجامعات ،مخيم باجد-كنداال .2019/8/15 ،1
 35عضو يف حزب الـ  ،YBŞعرب وسائل التواصل االجتامعي ،سنجار ،يف .2019/8/22
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عىل الصعيد العام ،أظهرت هذه الدراسة أنه عىل الرغم من املساعي
الكبرية لبعض أعضاء األحزاب السياسية اإليزيدية والكردية لتشجيع
البقاء يف العراق وعدم الهجرة إىل خارجه ،فإنه ال يوجد خطاب
موحد لألحزاب والتيارات السياسية حول مسألة عودة النازحني
اإليزيديني إىل مناطقهم ،وال سيام إىل سنجار ،وال يوجد تنسيق مع
الفصائل اإليزيدية املسلحة واملنترشة يف سنجار؛ ألن أغلبيتها إما
تنساق وراء سياسات األحزاب والقوى الكربى املتنفذة يف الحكومة
املركزية وحكومة إقليم كردستان ،وإما لعدم الرؤية الواضحة بشأن
مستقبل املنطقة من ناحية ارتباطها إداريًا ،سواء باملركز أم باإلقليم،
كتل ،وتزداد أمور اإليزيديني
لذلك شُ طرت جهودهم كلها وقُسمت ً
سو ًءا يو ًما بعد يوم ويتناقص عددهم باطّراد.
إضافة إىل العوامل املذكورة ،فإن أغلبية مناطق مدينة سنجار والقرى
والبلدات اإليزيدية األخرى ومساكنها شبه مدمرة بالكامل ،والطرق
أيضً ا مدمرة ،وال تتوافر خدمات الكهرباء واملاء؛ لذلك فإن عامل
إعادة بناء مدينة سنجار والقرى والبلدات اإليزيدية املجاورة كفيل
بعودة عدد من النازحني اإليزيديني إليها من جديد .وحتى هذه
اللحظة ،وعىل الرغم من تحرير تلك املناطق من داعش منذ عام
 ،2016فإنها ال تزال تفتقر إىل أبسط الخدمات الرضورية ووسائل
املعيشة وانعدام فرص العمل ومشاريع التنمية ،وال توجد خطط
واضحة إلعادة البنية التحتية إىل تلك املناطق ،وخطوات فعلية قد
تحفّز كثريين من اإليزيديني إىل التفكري يف العودة .وعىل الرغم من
ذلك ،فإنه لوحظ رغبة بعض األهايل يف العودة للحد من مأساتهم
داخل املخيامت .ففي آب /أغسطس (فرتة زيارة الباحث للمخيامت)،
رجعت نحو  30عائلة إيزيدية طو ًعا إىل مناطقها يف سنجار ،من دون
أي دور للحكومتني املركزية يف بغداد وحكومة إقليم كردستان ،لك ْن
هناك دو ٌر أه ّم للمنظامت الدولية واملجتمع املدين التي تشجع تلك
املحاوالت وتحاول أن بعض الخدمات الرضورية للعائدين.
عىل الرغم من ذلك ،أيضً ا ،فإن العامل املتعلق باستقرار املنطقة يبقى
هو الحاسم بشأن عودة النازحني إىل مناطقهم .ومع أنه قد مر أكرث
من ست سنوات عىل هجوم داعش ،فإ ّن األوضاع ال تزال غري مستقرة
أمنيًا ،والرصاع بني القوى واألحزاب والقوات املسلحة وامليليشيات
املختلفة ال يزال قامئًا .ويف هذا الصدد ،أعربت املمثلة الخاصة لألمني
العام لألمم املتحدة يف العراق ،جينني هينيس -بالسخارت ،عن أسفها
لإلخفاق الحايل يف تحقيق االستقرار يف مناطق اإليزيديني .وش ّددت
يف تقرير ملكتب األمم املتحدة ملساعدة العراق  ،UNAMIعىل "أن
االستقرار أمر حاسم لهذا املجتمع املنكوب من أجل عودة أفراده إىل
ديارهم وإعادة بناء حياتهم" ،داعي ًة بغداد وأربيل إىل إيجاد حلول
عاجلة تضع احتياجات الناس يف املقام األول .وأشارت بالسخارت إىل
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أن الطريق نحو السالم الدائم والتنمية واالزدهار طويلة ومعقدة،
مؤكد ًة أن هيكليات الحكم واألمن املستقرة متثل خطوة حاسمة أوىل
ال تزال غائبة حتى بعد سنوات من تحرير سنجار(.((3
إىل جانب األسباب والعوامل التي ذُكرت باعتبارها عوائق كربى تقف
يف طريق عودتهم ،يجب اإلشارة إىل العامل النفيس الذي يؤدي دو ًرا
كب ًريا ،مثل انعدام الثقة الذي أفقدهم الرغبة يف الرجوع؛ فال تزال
وخصوصا
اآلثار النفسية واالجتامعية مؤثرة يف أذهان ذوي الضحايا،
ً
من الذين تع ّرضوا ألشد أنواع العنف الجسدي والنفيس والقتل
والذبح والترشيد والس ْبي .والكثري من القرى أشبه مبقابر جامعية
ُدفن فيها الضحايا ،وال تزال شاخصة ،ومل يفتح الكثري منها بعد .ويف
هذا السياق ،قال أحد زعامء العشائر اإليزيدية" :كيف لنا الحق يف
الحديث عن تشجيع الناس عىل العودة؟ أو كيف نستطيع إقناع
أبنائنا بالعودة يف الوقت الراهن ،عىل الرغم من معرفتنا بأن العودة
مسألة مصريية ،وال بد منها للحفاظ عىل أرض أجدادنا ،وال ميكن
ّ
التخل عن أرضنا التاريخية ،عىل الرغم مام أصابنا من ويالت؟"(.((3
الحقيقة أن أحداث التاريخ تنقل الكثري من األمثلة املامثلة عن أن
هجرة اإليزيديني هذه ونزوحهم مشابهة للهجرات التي حصلت يف
أواخر الدولة العثامنية لألقليات الدينية ،وال سيام مغادرة عرشات
آالف املسيحيني من إقليم هكاري (بالرتكية( )Hakkâri ili :جنوب
رشق تركيا حال ًيا) إىل الواليات املجاورة (يف العراق وسورية ،وبعضهم
إىل الدول األخــرى)( .((3لكن ،تختلف الهجرة يف العرص الحديث؛
فهي اليوم من دول الرشق إىل دول الغرب .وهكذا ،تعني مغادرة
اإليزيديني موطنهم األصيل فقدانهم أرض أجدادهم ،وال سيام أن
سياسات االستيالء عىل أمالكهم ومامرسة "األسلمة الدميوغرافية"
وتطبيقها ،عىل نح ٍو منهجي ،ترافق عمليات النزوح والهجرة ،سواء
بصفة قانونية أم غري قانونية.

 36أسامة مهدي" ،طالبت باإلرساع يف تحقيق االستقرار لسنجار وإعادة مواطنيها:
األمم املتحدة غاضبة الستمرار ظروف اإليزيديني املروعة" ،إيالف ،2019/8/1 ،شوهد يف
 ،2021/4/16يفhttps://bit.ly/3ajNTc3 :
 37أحد رؤساء العشائر اإليزيدية النازحة من سنجار ،يقيم يف بلدة شاريا،2019/8/9 ،
متت املقابلة مع رئيس إحدى العشائر اإليزيدية املعتربة من سنجار (يتم التحفظ بذكر
اسمه الشخيص واسم عشريته ألسباب موضوعية) ،وهو مقيم يف بيت مستأجر مبجمع شاريا.
 38ماجد حسن عيل" ،انحسار الوجود وفقدان الهوية :هجرة مسيحيي العراق وسوريا
بني مواقف التشجيع والرفض" ،قسم الدراسات الدينية ،مؤمنون بال حدود ،2019/4/2 ،ص
 ،4شوهد يف  ،2021/4/16يفhttps://bit.ly/3uX0XMt :
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خاتمة
يف سياق األحداث وتطورات الساحة العراقية ،ناقشت هذه الدراسة
أعامل الجامعات الدينية املتطرفة التي ظهرت يف العراق ،وبرزت بعد
حرب الخليج الثالثة ( ،)2003ونتائجها وتداعياتها وإفرازاتها التي أدت
إىل زيادة نفوذها .وأظهرت الدراسة أن العوامل التاريخية والنزاعات
الدينية واملذهبية يف العراق وفشل األحزاب السياسية الفاعلة يف
ضامن حقوق املواطنني ،وال سيام بعد الغزو األمرييك ،ساهمت عىل
نح ٍو كبري يف النزوح الداخيل والهجرات إىل خارج العراق ،ألبناء
األقليات الدينية التي تعرضت لالضطهاد واستهداف مستمر نتيجة
وخصوصا بعد أن وصل األمر إىل ذروته يف
تصاعد التطرف الديني،
ً
عام  2014نتيجة سيطرة تنظيم داعش عىل أجزاء واسعة من مناطق
شامل العراق ،من بينها سنجار وسهل نينوى وبقية املناطق املتنازع
عليها .وعىل الرغم من تحرير سنجار وبقية مناطق العراق من
داعش ،فإن عوامل االستقرار والعودة إىل الحياة الطبيعية ال تزال غري
متوافرة ألسباب كثرية ذُكرت يف منت الدراسة ،منها األسباب السياسية
وانعدام األمن وتدمري معظم املساكن والطرق وغياب خدمات املاء
والكهرباء .واألهم من ذلك كله التوترات االجتامعية والعداوة بني
أبناء بعض العشائر املسلمة التي انضمت إىل داعش واإليزيديني،
فضل عن سيطرة الوحدات العسكرية والفصائل وامليليشيات املسلحة
ً
عىل سنجار؛ ما أدى إىل حدة التنافس والرصاعات السياسية بسبب
األجندات السياسية املختلفة لكل وحدة عسكرية أو فصيل مسلح.
بنا ًء عىل مجموعة من املقابالت والعمل امليداين ومراجعة األدبيات،
ميكن القول إنه ليس هناك برامج وحلول دامئة للعودة املستدامة
للنازحني اإليزيديني املقيمني يف مخيامت ومدن إقليم كردستان إىل
مناطقهم األصلية .ويفضل معظم النازحني الهجرة إىل خارج العراق؛
نظ ًرا إىل عدم االستقرار السيايس وخيبة األمل من املجتمعات املجاورة،
فضل عن وجود إحساس بالتهميش السيايس وغياب التمثيل العادل
ً
يف مؤسسات الدولة وغياب العدالة االجتامعية وبقاء أسباب الصدمة
الناتجة من الجرائم التي ارتكبها داعش يف حق اإليزيديني.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
الهجرة القسرية لألقليات اإلثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق:
دراسة حالة األقلية اإليزيدية بعد عام 2014

ملحق
أسئلة معدة للطرح في أثناء اللقاءات
الشخصية حول الموضوع
يف أثناء اللقاء ،كنت أق ّدم نبذة عن مرشوعي الذي أنوي إجراء دراسة
حوله ،بعنوان" :الهجرة القرسية لألقليات اإلثنية والدينية يف املناطق
املتنازع عليها يف العراق :دراسة لحالة األقلية اإليزيدية بعد عام
 ،"2014ومن خالل ذلك كنت أطلب تعاونهم يف اإلجابة عن األسئلة
املطروحة بدقة وموضوعية للحصول عىل نتائج أكرث صدقًا خدمة
للبحث العلمي ،وأكدت أن هذه األسئلة مخصصة ألغراض البحث
العلمي فقط ،لذلك تج ّنبت ذكر األسامء .وتجدر اإلشارة إىل أن اللغة
املستخدمة يف أثناء املقابالت كانت لغتهم السنجارية الكرمانجية.
•الجنس :ذكر ،......أنثى ،......أرفض الترصيح به.......
•العمر.......:

•التحصيل الدرايس :ابتدايئ ،......إعدادي ،......جامعي.......

•الحالة االجتامعية :أعزب ،......متزوج ،......أرمل ،......مطلّق.......
•الوظيفة :موظف ،......عاطل ،......منخرط يف حزب سيايس.......

أسئلة القسم الخاص بالبحث الميداني
1.هل تتوقع أن تعودوا إىل سنجار قري ًبا؟ متى؟ كيف؟ وما هي
العوامل التي تعرقل عودتكم؟
2.هل دمر منزلكم بعد غزو داعش؟ هل كانت امللكية الخاصة
بكم مسجلة رسميًا يف العهود السابقة؟
3.هل هناك مؤرشات لتحسني وضعكم املعييش يف حالة عودتكم
إىل سنجار؟
4.يف حالة عودتكم إىل سنجار ،هل لديكم عمل أو وظيفة ،ميكن
دخل ماديًا يف ظل التدهور األمني
أن يؤ ّمن لكم ولعائلتكم ً
املستمر والرصاعات السياسية القامئة يف سنجار؟
5.هل تتخ ّوفون من جريانكم املسلمني ومن أبناء العشائر العربية؟
6.هل تتخ ّوفون من عودة داعش من جديد؟
7.هل أث ّر هجوم داعش يف النسيج االجتامعي بينكم وبني جريانكم
من األقليات والطوائف الدينية األخرى؟

37
8.هل هناك أمل أو إمكانية يف بناء السلم االجتامعي وإعادة
التعايش السلمي ،أم تتخ ّوفون من التعايش السلمي مع
املجموعات الدينية واملذهبية األخرى يف سنجار؟
9.هل تثقون بدور الدولة العراقية أو الحكومة املركزية أو حكومة
إقليم كردستان يف حاميتكم يف حالة العودة؟
	10.هل ترغبون يف االنتامء إىل أي طرف سيايس أو فصيل مسلح؟
	11.هل تشعرون أن األحزاب السياسية العراقية والكردية تستغل
القضية اإليزيدية يف سنجار؟
	12.هل تخشون أن يحصل رصاع مسلح بني األحزاب السياسية هناك؟
	13.هل تشعرون أن البقاء يف املخيامت أفضل من العودة إىل سنجار؟
	14.يف حالة عودتكم إىل سنجار ،هل تشعرون أنكم ستكونون
محميني من الحزب السيايس املهيمن عىل منطقتكم؟
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التهجير القسري في المنطقة "ج" واألغوار الفلسطينية
في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
Forced Displacement in Area C and the (Palestinian) Jordan
Valley under Israeli Settler Colonialism

تتنــاول هــذه الدراســة تهجيــر الفلســطينيين القســري فــي ســياق االســتعمار االســتيطاني
الصهيونــي فــي المنطقــة "ج" ،بمــا فيهــا األغــوار الفلســطينية ،التــي تمثل أكثر مــن  60في
المئــة مــن مســاحة الضفــة الغربية .وتعــرض الدراســة ً
أيضا السياســة االســتعمارية في هذه
المنطقة ،مع التركيز على أنماط التهجير القسري في قرى "بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت"
اســتنادا إلى مكانة المنطقة نفســها في
و"خربــة حمصــة" و"المالح" و"خربة الحمة" ،وتُح ّللها
ً
المشــروع االستعماري االستيطاني اإلسرائيلي .وتب ّين تأثير أنماط هذا التهجير في المنطقة
فــي الواقــع الجغرافــي والديموغرافــي .وتحــاول مناقشــة العالقــة بيــن اســتعمال التهجيــر
ّ
بشــقيها العســكري والمدنــي ،وكيفيــة توظيفها بهدف
القســري فــي المنطقة المبحوثة
السيطرة على األرض واستغالل الفلسطينيين وطردهم وإزالتهم والتخ ّلص منهم.
كلمــات مفتاحيــة :التهجيــر القســري ،االســتعمار االســتيطاني ،األغــوار الفلســطينية،
المنطقة "ج".
This study investigates the forced displacement of Palestinians in the context
of Zionist settler colonialism in Area C, including in the Jordan Valley, which
represents more than 60 percent of the West Bank. The study details colonial
policy in this region, analyzing the patterns of forced displacement in the
villages of Bardala, al-Farisiyah, Al-Sakot, Khirbet Humsa, Al-Malih and Khirbet
Al-Hama, based on the position of the region within the colonial project. It also
evaluates the impact of this displacement on the geographical and demographic
reality on the ground. It attempts to discuss the relationship between the use of
forced displacement as a means to take control of the land, and to exploit and
expel the Palestinians.
Keywords: Forced Displacement, Settler Colonialism, The (Palestinian) Jordan
Valley, Area C.
* محارضة يف أنرثوبولوجيا العامل اإلسالمي ،دائرة دراسات اإلسالم والرشق األوسط ،جامعة إدنربة.
Lecturer in the Anthropology of the Muslim World, Department of Islamic and Middle Eastern Studies, University of Edinburgh.
** باحث ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
Researcher, Arab Center for Research and Policy Studies.
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مقدمة
منذ نكبة الفلسطينيني يف عام  ،1948تعاملت األدبيات التي تناولت
رسا من
االستعامر الصهيوين يف فلسطني مع تهجري الفلسطينيني ق ً
أرضهم ،بوصفه أحد األهداف القومية التي يستند إليها املرشوع
الصهيوين االستعامري االستيطاين اإلحــايل يف فلسطني .واستمرت
هذه القناعة مع طرد الفلسطينيني وتهجريهم من أرضهم يف حرب
حزيران /يونيو  ،1967وتعززت أيضً ا بعد انتهاء الحرب؛ إذ برزت
خطة وزير العدل اإلرسائييل يف عام  1967إيغال آلون Yigal Allon
( )1980-1918الذي ق ّدم تصو ًرا بعد انتهاء الحرب يهدف من خالله
إىل إنجاز تسوية تضمن له السيطرة واالستيالء عىل األرض التي تعود
ملكيتها للفلسطينيني مع طردهم منها ،بوصفها الخطة الرئيسة التي
يعتمد عليها املستع ِمر اإلرسائييل يف استكامل جوهر أيديولوجيته
االستعامرية االستيطانية اإلحاللية بطرد الفلسطينيني وتهجريهم من
أرضهم .ويف ضوء هذه الخطة التي تقع يف سبعة بنود ،ثالثة منها
مخصصة ملنطقة األغوار الفلسطينية ،ط ّبقت إرسائيل منذ عام 1967
سياسة ممنهجة للسيطرة عىل أرايض املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار
الفلسطينية((( ،مع طرد الفلسطينيني وتهجريهم منها .وبنا ًء عليه،
ُع ِّر َف أكرث من  50يف املئة من املنطقة نفسها بوصفها "أرايض دولة"،
وأُعل َن أكرث من  46يف املئة منها ،بوصفها مناطق عسكرية مغلقة،
ونحو  20يف املئة بوصفها محميات طبيعية ،وخ ُّصصت مناطق أخرى
ملجالس املستوطنات اإلرسائيلية .وعىل املنوال نفسه ،استعملت
إرسائيل العديد من أمناط التهجري القرسي العسكرية وغري العسكرية
يف املنطقة نفسها ،تضمن لها السيطرة واالستيالء عىل األرض التي تعود
ملكيتها للفلسطينيني ،مع طردهم منها ،مثل :بناء قواعد ومعسكرات
تدريب ونصب كتل إسمنتية وتعليق الفتات تحذيرية وتوزيع أوامر
 1يشري تعبري املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية إىل بقعة جغرافية تصل مساحتها
إىل أكرث من  60يف املئة من املساحة الكلية للضفة الغربية ،وهي منطقة تحتفظ فيها
إرسائيل بسيطرة أمنية وإدارية شبه حرصية ،مبا يف ذلك األمن والتخطيط العمراين والبناء
وإنفاذ القانون والتنظيم .وجاءت تسمية املنطقة بنا ًء عىل اتفاقية أوسلو ( )2املوقعة يف
أيلول /سبتمرب  1995بني منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل ،والقاضية بتقسيم األرايض
الفلسطينية ثالث مناطق :مناطق (أ) :تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيًا وإداريًا،
وتبلغ مساحتها ما نسبته  18يف املئة من مساحة الضفة الغربية اإلجاملية .ومناطق (ب)
تقع فيها املسؤولية عن النظام العام عىل عاتق السلطة الفلسطينية ،وتبقى إلرسائيل السلطة
الكاملة عىل األمور األمنية ،وتبلغ مساحتها  22يف املئة من مساحة الضفة الغربية اإلجاملية،
وبناء عليه تشكل املنطقة "ج" نحو  61يف املئة من أرايض الضفة الغربية .أما منطقة األغوار
الفلسطينية التي يقع  88.3يف املئة منها ضمن تصنيف املنطقة "ج" ،فتشري إىل املنطقة
املمتدة عىل الرشيط الرشقي للضفة الغربية املحتلة يف عام  ،1967وعىل طول  120كيلوم ًرتا،
وعرض يراوح بني  5و 25كيلوم ًرتا داخل الضفة الغربية ،ومن "عني البيضاء" جنوب مدينة
شامل ،إىل "عني جدي" قرب البحر امليت جنوبًا ،ومن منتصف نهر األردن عىل املنطقة
بيسان ً
الحدودية مع األردن ،حتى سفوح الجبال الرشقية للضفة الغربية غربًا .للمزيد ينظر :فادي
نحاس ،إرسائيل واألغوار :بني املفهوم األمني واسرتاتيجيات الضم (تقرير بحثي) (رام الله:
املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية "مدار" ،)2012 ،ص .15-13
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إخالء وبناء بؤر استيطانية ،متكّنت مبوجبها من فرض السيطرة املدنية
واألمنية الكاملة عىل أكرث من  60يف املئة من مساحة الضفة الغربية،
وحدث ذلك بعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية مع إرسائيل
اتفاقًا للسالم يف  13أيلول /سبتمرب ُ ،1993عرف رسم ًيا بـ "إعالن املبادئ
حول ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل" (اتفاق أوسلو) ،ويقيض بوقف
املرشوع االستعامري يف املناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية
يف الضفة الغربية وقطاع غزة .غري أن هذا االتفاق مل مينع املستع ِمر
اإلرسائييل من االستمرار يف سياسة التهجري القرسي يف املنطقة "ج" ،مبا
فيها األغوار الفلسطينية ،وبغرض تثبيت مرشوعها االستعامري بإغالق
مناطق محددة يف املنطقة نفسها ،وبرز ذلك مع سيطرتها عىل تسجيل
األرايض والتخطيط والبناء ،والسامح لنفسها باملحافظة عىل سيادتها
عىل الطرق التي تربط بني املستعمرات ،واملحافظة عىل خزانات املياه
الرئيسة يف املنطقة نفسها ،والتحكم يف حركة الفلسطينيني وتنقّلهم.
وبشكل ملحوظ ،وبفضل هذه السياسة ،أجربت إرسائيل الفلسطينيني
عىل البقاء ضمن حدود ضيقة ،ومنعتهم فعليًا من السكن والعمل
والتملك والبناء يف املنطقة نفسها ،ما مل يحصلوا عىل ترصيح رسمي
من سلطة املستع ِمر اإلرسائييل (الحاكم العسكري) ،يسمح لهم بالقيام
بذلك ،وإذا رفضوا االمتثال لذلك ،تهدم السلطات اإلرسائيلية ،مبارشة،
مساكنهم وتُصادر مصا ِد َر رزقهم وتفرض عليهم غرامات .وتُتّخذ هذه
اإلجراءات كلها بهدف طرد الفلسطينيني وتهجريهم من املنطقة حيث
أراضيهم ومساكنهم ،وبهدف استغالل اليد العاملة الفلسطينية وإنكار
أي إمكان لتحقيق التنمية الفلسطينية .والهدف العام من استعامل
أمناط التهجري القرسي هو تعزيز هيمنة املستع ِمر اإلرسائييل عىل
املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية ،مع طرد سكانها األصليني
(الفلسطينيني) منها وإحالل مستوطنني يهود بدلً منهم واستغالل
مواردها .وبنا ًء عليه ،بواسطة سياسة التهجري القرسي التي تستعملها
إرسائيل يف املنطقة املبحوثة ،منذ عام  ،1967متك ّن املستع ِمر
اإلرسائييل من طرد الفلسطينيني وتهجريهم ،مع هدم مساكنهم
وإحالل مستوطنني يهود بدلً منهم يف أرضهم ،ما جعل املنطقة "ج"
التي تشكل أكرث من  60يف املئة من مساحة الضفة الغربية ،وتقع
تحت السيطرة املدنية واألمنية اإلرسائيلية منذ حزيران /يونيو ،1967
تضم أكرث من  225مستوطنة وبؤرة استيطانية ،فيها قرابة 325000
مستوطن ،يف مقابل  300000فلسطيني ،بعدما كان عدد املستوطنات
والبؤر االستيطانية واملستوطنني يف املنطقة نفسها صف ًرا قبل حرب
حزيران /يونيو .(((1967
" 2مناطق  ،"Cمركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض املحتلة "بتسيلم"،
 11ترشين الثاين /نوفمرب  ،2017شوهد يف  ،2019/9/11يفhttp://bit.ly/2lQ5lOT :
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استنا ًدا إىل ما ورد ،تهتم هذه الدراسة بتغطية جزئية مهمة عن
سياسة التهجري القرسي يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية،
حيث يالحظ أن النقاش البحثي عن التهجري القرسي عمو ًما ،يركز،
من جهة عىل التهجري والطرد إبان نكبة الفلسطينيني يف عام  1948أو
نكستهم يف عام  ،1967ومن جهة أخرى عىل مدن وقرى فلسطينية
محددة ،مثل سياسة التهجري القرسي ضد الفلسطينيني يف القدس،
يف حني يفتقر هذا النقاش إىل البحث يف سياسة التهجري القرسي
يف مناطق أخرى يف الضفة الغربية ،من بينها املنطقة "ج" مبا فيها
األغوار الفلسطينية.
لتحقيق ذلك ،تعتمد هذه الدراسة ،منهجيًا ،عىل العديد من
األدبيات الرئيسة والثانوية التي ناقشت التطهري العرقي واالستعامر
الصهيوين االستيطاين والسياسة االستعامرية يف املنطقة "ج" ،مبا فيها
األغوار ،منذ حزيران /يونيو  ،1967كام تستند إىل البحث امليداين،
فضل عن عدد
وال سيام املراقبة واملعاينة امليدانية ملنطقة األغوارً ،
وتفس خلفيات هذا
من املقابالت امليدانية .وترصد الدراسة أيضً ا ّ
االستعامر االستيطاين وخلفياته يف املنطقة املبحوثة ،وانعكاساته
عىل تهجري الفلسطينيني من أرضهم ،مع الرتكيز عىل رصد األمناط
التي تستعملها إرسائيل لتنفيذ التهجري القرسي يف قرى "بردلة"
و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"املالح" و"خربة
الحمة" ،وتحلّلها استنا ًدا إىل خصوصية املنطقة نفسها ومكانتها يف
املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين .وتحاول الدراسة اإلجابة
عن األسئلة اآلتية :ماذا يعني التطهري العرقي؟ وما يعنيه يف سياق
االستعامر االستيطاين الصهيوين؟ وما خلفياته يف املنطقة "ج" ،مبا
فيها األغوار الفلسطينية؟ وما األمناط املتّبعة ملامرسته يف املنطقة
نفسها؟ وما انعكاساته عىل واقع الفلسطينيني الجغرايف والدميوغرايف
يف املنطقة نفسها؟

ً
أوال :عن التطهير العرقي
دخل مفهوم التطهري العرقي يف تسعينيات القرن العرشين ،مرتبطًا
مع األفعال التي تُعرف بـ "اإلبادة الجامعية"  .Genocideويصف
مصطلح التطهري العرقي مجموعة من انتهاكات حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساين وأعامل العنف املو ّجهة ضد مجموعة معينة من
الناس ،باستعامل وسائل عدة ،قد تشمل القتل والتهجري القرسي
واإلجبار عىل املغادرة من منطقة معينة واالعتقال والتعذيب والحرق
وغريها من االنتهاكات((( .واشتق املصطلح مبعناه الحايل خالل حرب
3 Andrew Bell-Fialkoff, "A Brief History of Ethnic Cleansing," Foreign
Affairs, vol. 72, no. 3 (Summer 1993), pp. 110-121.
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البوسنة والهرسك يف يوغسالفيا السابقة (نيسان /أبريل - 1992
كانون األول /ديسمرب  ،)1995كام استعمل أيضً ا لوصف اإلبادة
الجامعية يف كرواتيا ورصبيا خالل تفكك يوغوسالفيا يف أوائل
تسعينيات القرن العرشين(((  .ومنذ ذلك الحني ،توسع استعامله
ودخل يف املجال التداويل األكادميي يف تسعينيات القرن العرشين،
وارتبط تحدي ًدا مبجموعة من جرائم التطهري واإلبادة الجامعية.
وع ّرفه درازين برتوفيتش باعتباره "سياسة محددة ملجموعة معينة
من األشخاص تهدف إىل القضاء بشكل منهجي عىل مجموعة أخرى
من إقليم معني ،وفقًا لألصل الديني أو العرقي أو القومي .وترتكز
هذه السياسة عىل العنف ،وغال ًبا ما تكون مرتبطة بالعمليات
العسكرية"((( .ويقرن برتوفيتش التطهري العرقي بالقومية ،وبرغبة
املعتدي يف إنشاء دول قومية جديدة .أما أندرو بيل-فيلكوف فريى
أن التطهري العرقي املخصص للقضاء بشكل منهجي عىل مجموعة
أخرى ،ميكن أن يحصل داخل دولة واحدة أو عىل نحو عابر للحدود،
وميكن أن يحصل خالل فرتة زمنية قصرية أو عىل مدار سنوات طوال،
وبطريقة رسيعة أو بطيئة((( .ويف هذا الصدد ،يرى نورمان نيامرك
أنه بغض النظر عن كيفية عملية التطهري العرقي أو زمانها أو مكانها،
فإنها تقوم عىل فرضية رئيسة تهدف إىل طرد مجموعة عرقية معينة
من مساحة معينة من األرض((( .والطرد وفقًا لنيامرك ،ليس سوى
جانب واحد من جوانب التطهري ،ومن جوانبه األخرى ،مسح أي دليل
عىل وجود السكان األصليني ومحو أي آثار لثقافتهم وتاريخهم(((.
عىل الرغم من أن مفهوم التطهري العرقي مل يستعمل عىل نطاق
واسع إال يف تسعينيات القرن العرشين ،فإنه استُعمل يف ما بعد
لتحليل أحداث تاريخية مختلفة جرى فيها طرد السكان من أرضهم
بالقوة ،مثل طرد األمريكيني األصليني من أراضيهم((( ،وتهجري يهود
أوروبا من مواقع مختلفة يف أوروبا خالل الحرب العاملية الثانية(،((1
4 Norman M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentiethcentury Europe (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 5-10.
"5 Drazen Petrovic, "Ethnic Cleansing: An Attempt at Methodology,
European Journal of International Law, vol. 5, no. 3 (1994), pp. 342–359.
6
Bell-Fialkoff, "A Brief History of Ethnic Cleansing;" Andrew
Bell-Fialkoff, Ethnic Cleansing (New York: St. Martin's Press, 1996).
7 Naimark, pp. 15-20.
8 Ibid.
9 Gary Clayton Anderson, The Conquest of Texas: Ethnic Cleansing in the
Promised Land, 1820–1875 (Norman, Oklahoma: University of Oklahoma
Press, 2005).
10 Suzanne Napper & Vladimir Solonari, Purifying the Nation: Population
Exchange and Ethnic Cleansing in Nazi-Allied Romania (Baltimore, Maryland:
Johns Hopkins University Press, 2009).
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وسياسة التطهري العرقي ضد الفلسطينيني( .((1ففي كتابه التطهري
العرقي يف فلسطني ،يقارب إيالن بابيه  Ilan Pappéبني تعريف
درازين برتوفيتش للتطهري العرقي يف يوغوسالفيا وأحداث التطهري
العرقي يف فلسطني يف عام  ،1948مركّ ًزا عىل أساليب التطهري العرقي
وأمناطه واملذابح والطرد القرسي .ويضيف أن الفرق بني الحالتني هو
اإلنكار اإلرسائييل الواضح لجرائم التطهري العرقي ضد الفلسطينيني
يف عام  ،1948وإنكار ما تبع ذلك من تداعيات عىل الفلسطينيني،
مبا فيها املسؤولية عن تهجري ما يزيد عىل أكرث من  700ألف
رسا من أرضهم ،وإنكار مسؤولية إرسائيل عن
فلسطيني وطردهم ق ً
فعلتها ،يف مقابل اإلرصار عىل أن السكان األصليني [الفلسطينيني]
غــادروا منازلهم "طواعية"( .((1وال تقف محا ّجة بابيه عند عام
 ،1948حيث يق ّدم العديد من األدلّة عىل ثبوت ارتكاب مؤسيس
الدولة اإلرسائيلية جرمية التطهري العرقي قبل نكبة عام  ،1948مع
الرتكيز عىل دور الحركة الصهيونية ومنظّريها يف إنشاء منظمة شبه
عسكرية للمهاجرين اليهود يف فلسطني يف عام  1920للدفاع عن
مستوطناتهم يف القرى الفلسطينية تحت إرشاف الصندوق القومي
اليهودي ،تحض ًريا لتدمري القرى الفلسطينية وتهجري سكانها األصليني.
فضل عن ذلك ،يناقش العديد من خطط التدمري الصهيونية التي
ً
هدفت إىل تدمري املدن والقرى الفلسطينية واحتاللها بعد حرب
عام  ،1948مع الرتكيز عىل املجازر الصهيونية ضد الفلسطينيني
يف العديد من املدن والقرى الفلسطينية ،إضافة إىل نهب بيوتهم
ومصادرة أراضيهم واالعتداء عىل األماكن املقدسة وانتهاك حقوقهم
األساسية ،مثل حق الحركة والسكن واملساواة أمام القانون .ولذلك،
مخصصا
يؤكد بابيه أن مصطلح التطهري العرقي ليس مصطل ًحا
ً
لوصف واقع ما يتعرض له الفلسطينيون عىل أرضهم فحسب ،بل
هو أيضً ا مصطلح قانوين وسيايس مرشوع ،يجب تداوله لتسمية
األمور مبس ّمياتها الصحيحة ،وال سيام لتعريف االنتهاكات اإلرسائيلية
كلها ضد الفلسطينيني منذ تأسيس الحركة الصهيونية ( .)1897وعىل
الرغم من ذلك ،فإنه يشدد عىل رضورة فهم حالة التطهري العرقي
والتمييز العنرصي هذه التي تنتهجها إرسائيل ،بوصفها حالة استعامر
استيطاين  .((1(Settler Colonialismبابيه ليس الوحيد الذي ربط
بني التطهري العرقي واالستعامر االستيطاين ،حيث ناقش العديد من
الدراسات هذا الشكل من االستعامر القائم عىل استغالل األرض
ورسقة مواردها وطرد سكانها األصليني .وهذا تحدي ًدا ما ستحاول
11 Nur Masalha, The Palestine Nakba: Decolonising History, Narrating the
Subaltern, Reclaiming Memory (London: Zed Books, 2012).
 12إيالن پاپه ،التطهري العرقي يف فلسطني ،ترجمة أحمد خليفة (بريوت :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية.)2007 ،
 13املرجع نفسه.
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سرام /راذآراذآ

هذه الدراسة اإلجابة عنه يف املبحث اآليت ،من خالل الرتكيز عىل
مركزية التهجري القرسي يف فلسطني ،بوصفه إحدى وسائل التطهري
العرقي التي انتهجتها إرسائيل ضد الفلسطينيني ،وال سيام عند كشف
ما يعنيه التهجري القرسي يف سياق االستعامر االستيطاين .وكيف ميكن
رسا من
فهم ديناميات استمرار سياسة طرد الفلسطينيني وتهجريهم ق ً
أرضهم؟ وذلك من خالل تحليل مركزية التهجري القرسي وتفسري يف
سياق االستعامر االستيطاين اإلرسائييل ،تحض ًريا لفهم دوره يف طبيعة
السياسة اإلرسائيلية ضد الفلسطينيني يف املنطقة "ج" مبا فيها األغوار
الفلسطينية ،وأمناط التهجري املعمول بها يف املنطقة نفسها.

ثان ًيا :مركزية التهجير القسري
في سياق االستعمار االستيطاني
يعتمد فهمنا لتطهري الفلسطينيني وطردهم من أرضهم عىل ٍ
إرث
راسخ من املامرسات االستعامرية االستيطانية الصهيونية الساعية
لطرد السكان األصليني وإحالل مستوطنني يهود ً
بدل منهم( .((1وتع ُّد
هذه العبارة مدخلنا الرئيس إىل فهم مركزية التهجري القرسي يف سياق
االستعامر االستيطاين اإلرسائييل ،وذلك قبل طرد أكرث من  700ألف
فلسطيني من أرضهم إبان نكبة عام  1948وبعدها؛ إذ تعني هذه
رسا من أرضهم
املركزية القضاء عىل السكان األصليني وتهجريهم ق ً
وإحالل مستوطنني يهود بدلً منهم(.((1
ع ّزز حدث النكبة يف عام  1948هذه املحا ّجة ،فمنذ ذلك الحني،
جادل العديد من الباحثني العرب ،مبن فيهم الفلسطينيون ،بأ ّن وجود
الفلسطينيني يف أرضهم يتعارض مع املرشوع الصهيوين يف فلسطني،
ويع ُّد طرد الفلسطينيني من أرضهم وتهجريهم مقدمة لرشعنة تغيري
الوقائع الدميوغرافية والجغرافية عىل األرض وتثبيتها وتوثيقها،
حاج فايز صايغ ()1980-1922
بوصفها معطى سياسيًا وقانونيًا .وهنا ّ
بأن "االستعامر الصهيوين لفلسطني يتعارض بشكل أساس مع استمرار
وجود السكان األصليني" ،وهذا يعني أن ضامن قيام الدولة اليهودية
واستمرارها يستوجب طرد الفلسطينيني وتهجريهم من أرضهم(.((1
"14 Patrick Wolfe, "Settler Colonialism and the Elimination of the Native,
Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4 (2006), pp. 401-403.
15
Mazen Masri, "Colonial Imprints: Settler-Colonialism as a
Fundamental Feature of Israeli Constitutional Law," International Journal of
Law in Context, vol. 13, no. 3 (2017), pp. 390-391.
16 Fayez A. Sayegh, Zionist Colonialism in Palestine, Palestine Monographs
1 (Beirut: Research Center, Palestine Liberation Organization, 1965), p. 5.
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الحال نفسها عند فواز طرابليس الذي جادل بأ ّن "الهدف الصهيوين
األساس الذي تم تحديده منذ عام  1897هو تأسيس دولة قومية
يهودية يف فلسطني ،وأن الصهيونية شكل محدد للهيمنة األجنبية
الذي يعني االستعامر املصمم لالستحواذ عىل األرض" .والنتيجة
الطبيعية لهذا االستعامر االستيطاين هي إنشاء أغلبية يهودية حاسمة
عىل أرض فلسطني ،ويتم ذلك عن طريق نزع ملكية السكان األصليني
رسا من أرضهم(.((1
وطردهم وتهجريهم ق ً
حاج إيليا زريق بأ ّن الفلسطينيني يخضعون لهيمنة
عىل املنوال نفسهّ ،
أيديولوجية صهيونية ه ّمها الرئيس طرد الفلسطينيني من أرضهم،
يُستدل عليها بثالثة أنــواع متداخل بعضها مع بعض ومتشابك:
أولً  ،الهيمنة االقتصادية التي تعني تغيري طبيعة الهيكل االقتصادي
واالجتامعي للسكان العرب األصليني من أجل إحداث تنمية غري متكافئة
بني العرب من جهة ،واملستوطنني اليهود من جهة أخرى ،بهدف منح
املواطنني اليهود فرصة للسيطرة عىل ثروات السكان العرب واستغاللها.
وثان ًيا ،الهيمنة السياسية التي تعني استغالل تباين القوة االقتصادية
بني العرب واملستوطنني اليهود عن طريق سيطرة اليهود عىل مصادر
اقتصاد السكان العرب ومواردهم ،بهدف فرض إمالءات سياسية عليهم
واملحافظة عىل القرار الفلسطيني السيايس .وثالثًا ،الهيمنة األيديولوجية،
وهنا يرى زريق أن إرسائيل تستغل الهيمنة االقتصادية والسياسية عىل
السكان العرب ،بهدف دعم جوهر أيديولوجيتها الصهيونية القامئة عىل
طرد العرب وتهجريهم من أرضهم واستبدالهم مبستوطنني يهود(.((1
عىل النسق نفسه ،طرح باتريك وولف ( )2016-1949يف إشارته إىل
مركزية الطرد يف مرشوع االستعامر االستيطاين اإلرسائييل يف فلسطني،
أن "املستعمر االستيطاين يدمر ليحل محل" ،ويالحظ ذلك من خالل
مقولة ثيودور هريتزل  ،)1904–1860( Theodor Herzlاألب
املؤسس للصهيونية ،يف بيانه /روايته االستهاللية" ،إذا كنت أرغب
يف استبدال مبنى جديد ِب ُع َّم ٍر قديم ،فيجب أن أهدمه قبل أن أقوم
ببنائه" .ويستدل عىل ذلك أيضً ا من التربير األيديولوجي لنزع ملكية
السكان األصليني وطردهم وتهجريهم من أرضهم ،وهو أن "نحن"
(املستع ِمر االستيطاين) ميكن أن نستعمل األرض بشكل أفضل(.((1
17 Fawwaz Tarabulsi, "The Palestine Problem: Zionism and Imperialism
in the Middle East," New Left Review, vol. 1, no. 57 (September-October
1969), pp. 2-3.
18 Elia T. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal
Colonialism, International library of sociology (London: Routledge & K.
Paul, 1979), pp. 1-5.
19 Wolfe, p. 389.
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الحال نفسها عند بابيه الذي يركز يف فهمه القوى املحركة تهجري
رسا من أرضهم عىل أيديولوجيا مجموعة من نخبة
الفلسطينيني ق ً
الحركة الصهيونية ،وال سيام ما كتبه زعيم الحركة الصهيونية حاييم
وايزمان  )1952-1874( Chaim Weizmannعشية الحرب العاملية
األوىل" :أليس رائ ًعا لو أن األمر يكون كذلك [ ]...أي لو أن البالد كانت
خالية" .وهذا الحلم مل يكن قامئًا عند وايزمان فحسب ،بل نجده أيضً ا
عند مؤسس الحركة الصهيونية ،هريتزل نفسه ،وعند مؤسس الحركة
التصحيحية الصهيونية وزعيمها ،زئيف جابوتنسيك Ze'ev Jabotinsky
( ،)1940–1880وعند عضو الحركة الصهيونية املساهم يف "برنامج
بازل" لحل املشكلة الدميوغرافية العربية يف فلسطني ،ليو موتسكني
 ،)1933–1867( Leo Motzkinهذا فضلً عن وجوده عند أول رئيس
وزراء إلرسائيل ،دافيد بن غوريون )1973–1886( David Ben-Gurion
الذي كتب عقب صدور تقرير "لجنة بيل" يف عام  1937أن "مثة رضور ًة
لطرد العرب يف سبيل الحصول عىل استقالل يهودي يف أرض إرسائيل"(.((2
يبي نور الدين مصالحة "أن مفهوم "الرتانسفري"
يف السياق نفسهّ ،
(الطرد أو التهجري) حاز موق ًعا مركزيًا يف الفكر االسرتاتيجي
للحركة الصهيونية ويف اليشوف (املجتمع اليهودي يف فلسطني قبل
عام  )1948كحل لألرض الصهيونية واملشكالت الدميغرافية العربية
والسياسية"( .((2ويضيف مصالحة أ ّن فكرة نقل الفلسطينيني أو
طردهم أو تهجريهم إىل الدول العربية ،مثل األردن وسورية والعراق،
بقيت قناعة راسخة لدى التصور الصهيوين الذي يرى أن أرض فلسطني
أرض إرسائيلية ،وتستند هذه القناعة إىل املبدأ األيديولوجي الصهيوين
الذي يقوم عىل أن هذه األرض هي من حق اليهود وحدهم ،وأن
الفلسطينيني عبارة عن جالية استوطنت أرض فلسطني وعليهم إما
القبول بالدولة اإلرسائيلية وإما الرحيل(.((2
استنا ًدا إىل ذلك ،بدا واض ًحا أن تطهري الفلسطينيني وطردهم
وتهجريهم منذ النكبة ،يحظى مبكانة مركزية يف املرشوع االستعامري
اإلرسائييل ،وما يعزز ذلك ع ّد دينامية التطهري والطرد والتهجري،
بوصفها دينامية مستمرة غري متوقفة منذ عام  1948أو غري عرضية،
 20إيالن بابيه" ،قراءة يف سياسة الرتانسفري من حاييم وايزمان إىل رحبعام زئيفي" ،قضايا
إرسائيلية ،مج  ،2العدد ( 5شتاء  ،)2002ص .6-4
 21نور الدين مصالحة ،طرد الفلسطينيني :مفهوم "الرتانسفري" يف الفكر والتخطيط
الصهيونيني( 1948-1882 ،بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)1992 ،ص .40-39
 22نور الدين مصالحة ،أرض أكرث وعرب أقل :سياسة الرتانسفري اإلرسائيلية يف التطبيق
( 1996-1949بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2002 ،ص .24-17
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يتم التعبري عنها بوصفها عملية استيالء مستمرة عىل األرض التي
رسا(.((2
تعود ملكيتها للفلسطينيني ،مع طرد سكانها وتهجريهم ق ً
اعتمدت إرسائيل بعد النكبة سياسة ممنهجة مستمرة بهدف تطهري
الفلسطينيني وطردهم وتهجريهم من أرضهم ،مع منع عودتهم ،وأول
دليل عىل ذلك هو قانون "حالة الطوارئ" الذي صدر بعد أربعة أيام
عىل إعالن قيام "دولة إرسائيل" ،وتحدي ًدا يف  19أيار /مايو ،1949
وبحجة حامية أمن إرسائيل؛ فاملقصود من قانون حالة الطوارئ
هو منع عودة الالجئني الفلسطينيني الذين ُه ّجروا من أرضهم يف
عام  ،1948والتخلص من الكتلة الدميوغرافية العربية خارج الحدود،
وإخالء القرى والبلدات العربية من سكانها ،وتحقيق السيطرة عىل
من بقي من الفلسطينيني(.((2

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

االستيطاين يف الضفة الغربية ،مصحوبة بسياسات التخطيط الحرضي
اإلرسائييل وتهويد املناطق الفلسطينية وطرد سكانها وتهجريهم،
بدا واض ًحا أن االستعامر االستيطاين اإلرسائييل يعمل ضمن دينامية
مستمرة إلزالة مجموعة أو مجموعات سكانية ،بناء عىل عرقها
وبشكل صامت ،وبدا أن محرك هذا النوع هو التهجري واإلزالة تحت
ذرائع وصور وطنية وإثنية مفرطة ،وبدا أن الفلسطينيني يواجهون
مجموعة (املستوطنني) تعترب نفسها مجتم ًعا أصل ًيا يف هذه البالد،
وتسعى للتخلص من مجموعة سكانية ال تنتمي إليها ،وتحت ذريعة
حامية أمن هذه املجموعة العرقية(.((2

الحقًا ،بعدما طردت الفلسطينيني واحتلت أرضهم يف عام ،1967
ربطت إرسائيل استدامة التهجري والطرد واستمراريتهام بسياسة "األمر
الواقع اإلرسائييل" ،أو ما يسمى "خلق الوقائع" .Creating Facts
وهنا ،يؤكد جيفري أرونسون  Geoffrey Aronsonأن "بقاء إرسائيل
مبسطة[ ،وهي] حيازة
كام فهمه مؤسسو الدولة ،يتوقف عىل فكرة ّ
األرض ،بوصفها األساس الذي بنيت عليه نهضة القومية اليهودية
وطرد وتهجري أعدائها العرب .وحتى الدبلومايس البارع حاييم
وايزمان [ ]...كان يعتقد أن نجاحاته مل تكن لتسوى شيئًا لوال
االستمرار بشكل يومي يف فرض الوقائع الجديدة [ ]...يف فلسطني:
[مثل] بناء املستعمرات اليهودية ،وإنشاء جيش ومؤسسات سياسية،
وتشكيل مجتمع جديد"(.((2
عىل املنوال نفسه ،وعىل الرغم من توقيع منظمة التحرير الفلسطينية
والحكومة اإلرسائيلية يف عام  1993اتفاقًا ُعرف رسم ًيا باسم "إعالن
املبادئ حول ترتيبات الحكم الذايت االنتقايل" (اتفاق أوسلو) ،يقيض
بوقف التوسع االستعامري واملستوطنات يف األرايض التي تسيطر
عليها السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،ما يعني
وقف طرد الفلسطينيني وتهجريهم يف الضفة وغزة من أرضهم ،فإن
ذلك مل مينع إرسائيل من االستمرار يف فرض سياسة "األمر الواقع
اإلرسائييل" التي تعطي املستع ِمر اإلرسائييل أفضلية يف السيطرة عىل
األرض وطرد سكانها منها وتهجريهم .ومع استمرار سياسة التوسع

بنا ًء عليه ،ميكن القول إن التهجري القرسي يف سياق االستعامر
االستيطاين ال يع ُّد حدث ًا ع َرضيًا أو طارئًا يتوقف عند مدى زمني
محدد ،فالتطهري والطرد واإلزالــة والتهجري يف سياق االستعامر
االستيطاين دينامية مستمرة ال تتوقف .واالستمرار يف هذه العملية،
بوصفها جوهر أيديولوجيا املرشوع االستعامري االستيطاين الصهيوين

23 Rana Barakat, "Writing/Righting Palestine Studies: Settler Colonialism,
Indigenous Sovereignty and Resisting the Ghost (s) of History," Settler
Colonial Studies, vol. 8, no. 3 (2018), pp. 349-363.
 24مصالحة ،أرض أكرث وعرب أقل ،ص .33-24
 25جيفري أرونسون ،سياسة األمر الواقع يف الضفة الغربية :إرسائيل والفلسطينيون
من حرب  1967إىل االنتفاضة ،ترجمة حسني زينة (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية
وجامعة البحرين ،)1990 ،ص .28

 26للمزيد ينظر :راسم خامييس" ،أهداف وسياسات التخطيط الحرضي اإلرسائييل يف
القدس ومحيطها" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 72خريف )2007؛ نظمي الجعبة،
"االستيطان الكولونيايل يف الضفة الغربية والقدس :قراءة يف أبعاد وأشكال السيطرة عىل
األرض" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 91صيف )2012؛ خليل تفكجي" ،تهويد
القدس :حقائق وأرقــام" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 22ربيع )1995؛ خليل
التفكجي" ،االستيطان يف مدينة القدس :األهداف والنتائج" ،مجلة الدراسات الفلسطينية،
العدد ( 31صيف )1997؛ ثابت أبو راس" ،فلسطينيو النقب يف مواجهة مخطط برافر" ،مجلة
الدراسات الفلسطينية ،العدد ( 99صيف .)2014

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
التهجير القسري في المنطقة "ج" واألغوار الفلسطينية في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي

يف فلسطني ،يُقصد به جوهر ما يحصل مع الفلسطينيني عىل نحو
مستمر من إجراءات متواترة بدأت قبل طردهم يف عام  1948وبعده،
وتطبّق عىل األرض ومتس حياة املواطنني الفلسطينيني ومعيشتهم
وممتلكاتهم ومساكنهم وأمنهم ،وبهدف تسهيل عملية تفريغ األرض
واستالمها من دون سكانها األصليني والتخلّص منهم وإزالتهم .لذا،
فإن استمرار سياسات التهجري القرسي املتواترة ،ويف سياق استعامر
استيطاين مييل إىل السيطرة عىل األرض والقضاء عىل الفلسطينيني
وإزالتهم وتهجريهم وإحالل مستوطنني يهود بدلً منهم ،يؤكد
مركزية حالة التهجري القرسي التي يتع ّرض لها الفلسطينيون.

ً
ثالثا :سياسة التهجير القسري
في المنطقة "ج" بما فيها األغوار
الفلسطينية منذ عام 1976
ترجع أبعاد تهجري الفلسطينيني من أرضهم يف املنطقة "ج" ،مبا فيها
األغوار الفلسطينية ،إىل الفرتة التي أعقبت حرب حزيران /يونيو
ٍ
وسياسات للتهجري
1967؛ إذ منذ ذلك الحني ،وضعت إرسائيل خططًا
رسا من أرضهم ،بدأت مع طرح إيغال
االستعامري للفلسطينيني ق ً
آلون خطته الهادفة إىل إنجاز تسوية تضمن للمستع ِمر اإلرسائييل
السيطرة واالستيالء عىل األرض التي تعود ملكيتها للفلسطينيني
وطردهم منها.
عبت إرسائيل بعد احتاللها كامل فلسطني التاريخية يف عام 1967
ّ
عن مكانة هذه املنطقة وخصوصيتها يف خطة آلون التي عرضها أمام
مجلس الوزراء اإلرسائييل يف متوز /يوليو  ،1967وجاءت يف سبعة
أول "الحدود
بنود ،ثالثة منها مخصصة ملنطقة األغوار الفلسطينيةً :
الرشقية يجب أن تكون نهر األردن ،وخطًا يقطع البحر امليت يف
منتصفه" .وثانيًا "إنشاء نظام دفاعي ،وتحقيق وحدة أرايض البلد
وتأمينها من الناحية االسرتاتيجية ،وضم رشيط يرتاوح عرضه بني
 15-10كم عىل امتداد األغوار ،ورشيط عرضه بضعة كيلومرتات بني
القدس والبحر امليت ،وضم جبل الخليل بسكانه ،أو ضم صحراء
يهودا [برية القدس] عىل األقل" .وثالثًا "إقامة مستوطنات مدنية
[غري عسكرية] وزراعية ،وقواعد عسكرية دامئة"(.((2
استنا ًدا إىل ذلك ،منحت هذه الخطة املستعمر اإلرسائييل القدرة
عىل تعزيز اسرتاتيجيته األمنية ،سع ًيا منه لضامن أمنه وأمن الضفة
الغربية يف وجه أي محاوالت عربية لش ّن حرب عليه .ولتحقيق ذلك،
 27أحمد حنيطي ،السياسة اإلرسائيلية تجاه األغوار وآفاقها ،القضية الفلسطينية آفاق
املستقبل (( )7بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،)2016 ،ص .13
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استندت هذه االسرتاتيجية إىل ضامن استمرار طرد الفلسطينيني
رسا من بلداتهم وقراهم ومخيامتهم التي كانوا يقيمون
وتهجريهم ق ً
فيها يف املنطقة الواقعة رشق نهر األردن ،مستفيدين من طرد وتهجري
ما نسبته  88يف املئة من سكان املنطقة إبان حرب عام ،1967
حيث بلغ عدد الفلسطينيني يف املنطقة نفسها قبل الحرب قرابة
 320000–250000فلسطيني( ،((2وتضاءل العدد إىل  10000فقط
بعد الحرب(.((2
بعد حرب عام  ،1967واستمرا ًرا يف اسرتاتيجيتها األمنية ،طردت
إرسائيل عرشات آالف الفلسطينيني وه ّجرتهم من قراهم وبلداتهم
التي يقيمون فيها ،والستكامل هذه العملية استندت إىل بعض بنود
خطة آلون ،وال سيام سياسة تحديد "قامئة سوداء رسية" ،وهي
قامئة تحتوي عىل أسامء فلسطينيني من أصحاب األرايض املقيمني
يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية( ،((3والغرض منها منع
عودة هؤالء الالجئني.
أضف إىل ذلك ،وضمن الخطة نفسها ،وبهدف تطهري الفلسطينيني
وطردهم وتهجريهم ومنع تطورهم ،منعتهم إرسائيل منذ عام 1967
من البناء والتوسع يف املنطقة ،يف مقابل منح املستوطنني اليهود الحق
يف السكن والعمل والتملك والبناء .ولتحقيق ذلك ،اعتمدت آلية
بريوقراطية قانونية معقدة لسلب األرايض ،يتمثل عنرصها الرئيس يف
إعالن األرايض الشاسعة يف األغوار الفلسطينية وتسجيلها باعتبارها
"أرايض دولة" ،ومصادرتها لدوا ٍع عسكرية أو لتلبية الحاجات العامة،
ومصادرة األرض "املرتوكة" أيضً ا من أصحابها األصليني(.((3
نتيجة لذلك ،برز نوعان من املستوطنات اإلرسائيلية يف هذه املنطقة:
أولً املستوطنات العسكرية؛ حيث اهتم املستع ِمر اإلرسائييل منذ
احتالله املنطقة ببناء مستوطنات تؤدي أغراضً ا عسكرية ،وتعمل عىل
تكريس الهيمنة األمنية ،يف مسعى لتوفري األمن والعمق االسرتاتيجي
والدفاع عن نفسه يف حال تع ّرضه ألي هجوم عسكري .وثانيًا
املستوطنات الزراعية؛ حيث اهتم املستع ِمر اإلرسائييل منذ احتالله
املنطقة بالسيطرة عىل األرض الزراعية ،نظ ًرا إىل توافر املياه وجودة
الرتبة وطبيعة املناخ املالئم للزراعة ،األمر الذي يجعل إنتاج األرض
فيها يساوي سبعة أضعاف مثيالتها من األرايض الزراعية يف مناطق
 28نحاس ،ص .15
 29مرسيدس ميلون ،االستيطان يف منطقة (ج) :غور األردن ً
مثال ،ترجمة ياسني السيد
(رام الله :مؤسسة الحق ،)2018 ،ص .8
 30املرجع نفسه ،ص .17
31 Yehezkel Lein & Eyal Weizman, Land Grab: Israel's Settlements Policy
in the West Bank, Yael Stein (ed.) (Jerusalem: The Israeli Information Center
for Human Rights in the Occupied Territories "B'Tselem", 2002), pp. 47-63.
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أخرى يف الضفة الغربية( .((3ما يعني أن سياسة إرسائيل تهدف إىل فرض
السيطرة عىل األرض الفلسطينية ،مع السيطرة عىل الكتلة الدميوغرافية
الفلسطينية الباقية يف األغوار الفلسطينية ،ومنع تطورها جغرافيًا
ودميوغراف ًيا ،يف مقابل منح املستوطنني اليهود امتيازات مهمة يف منطقة
األغوار للتوسع االستيطاين واستغالل موارد املنطقة ونهبها ،بهدف
تثبيت املرشوع الصهيوين االستعامري االستيطاين يف املنطقة نفسها.
نتيجة لذلك أيضً ا ،منحت خطة آلــون ،بوصفها متثل املبادئ
األيديولوجية التوجيهية لالستعامر الصهيوين االستيطاين يف األغوار
الفلسطينية منذ عــام  ،1967املستع ِم َر اإلرسائــيــي رفــع عدد
املستوطنات خالل السنوات العرش األوىل لالحتالل اإلرسائييل إىل نحو
 19مستوطنة يف الضفة الغربية ،من بينها ست مستوطنات زراعية
وعسكرية يف منطقة األغوار الفلسطينية .ومنذ النصف الثاين للعقد
السابع من القرن العرشين ،بدأت إرسائيل يف تشجيع بناء مستوطنات
غري عسكرية ،إىل جانب العسكرية ،وبهدف االستثامر االقتصادي ،مع
متكينها من تحقيق األمن ،عىل حساب األرض العربية التي طُرد منها
رسا .وبذلك ،ارتفع عدد املستوطنات اإلرسائيلية خالل الفرتة
أهلها ق ً
 1991-1975ليصل عددها إىل  118مستوطنة يف الضفة الغربية ،من
بينها  28مستوطنة يف منطقة األغوار الفلسطينية(.((3
أضف إىل ذلك ،ومن خالل االستفادة من التوسع االستعامري يف املنطقة
"ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية ،سمح املستع ِم ُر اإلرسائييل لنفسه
باالستمرار يف عملية البناء االستيطاين واالستيالء عىل األرض العربية.
واستطاعت إرسائيل ،حتى منتصف مثانينيات القرن املنرصم ،توطني
نحو  700عائلة يهودية يف منطقة األغوار الفلسطينية( ،((3واالستيالء
عىل أكرث من  60يف املئة من مساحة أرايض املنطقة نفسها(.((3
يف الحصيلة ،تعامل املستع ِمر اإلرسائييل مع املستوطنات واملستوطنني
يف منطقة األغوار الفلسطينية مثل تعامله مع املدن الفلسطينية
املحتلة يف عام  ،1948حيث أسس مجالس إقليمية ومحلية إرسائيلية
تعمل عىل تنظيم عملية التخطيط الحرضي واملحيل وفرض الرضائب
وتحصيلها .وبذلك ،أصبحت املنطقة املبحوثة توصف بأنها مدن
إرسائيلية ،وتعمل تحت والية مجلسني إقليميني استيطانيني :مجلس
مستوطنة "عرفوت هياردن" ومجلس مستوطنة "ميغيلوت"(.((3
32 Ibid., pp. 11-13.
33 Ibid., pp. 18-19.
34 Hassan Abdul Kadir Saleh, "Jewish Settlement and Its Economic Impact
on the West Bank, 1967-1987," GeoJournal, vol. 21, no. 4 (August 1990), p. 339.
35 Lein & Weizman, p. 19.
 36ميلون ،ص .18

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وعمل ًيا ،منحت خطة آلون املفاوض اإلرسائييل استبعاد هذه املنطقة
من أي التزام إرسائييل ينص عليه اتفاق ،ومنحت هذه الخطة
املستع ِم َر اإلرسائييل القدر َة عىل فرض أمر واقع استعامري يعطيه
أفضلية يف السيطرة عىل األرض ،مع منع تطور أصحابها(.((3
مع توقيع اتفاق "أوسلو  "2يف عام  ،1995سمح املستع ِمر اإلرسائييل
لنفسه أيضً ا بتقسيم الضفة الغربية ،باستثناء مدينة القدس ،ثالث
مناطق جغرافية ،وضعت املنطقة "أ" التي تشكل نحو  18يف املئة
تحت السيطرة األمنية واملدنية الفلسطينية ،وبقيت تفتقر إىل
السيادة وعرضة للهجامت العسكرية اإلرسائيلية ،واملنطقة "ب" التي
تشكل نحو  22يف املئة تحت السيطرة الفلسطينية مدنيًا والسيطرة
اإلرسائيلية أمنيًا ،وتتك ّون من نحو  227قرية ريفية غري مرتابطة
ومفصولة بنقاط تفتيش وحواجز عسكرية إرسائيلية ،واملنطقة "ج" مبا
فيها األغوار الفلسطينية التي تشكل أكرث من  60يف املئة من مساحة
الضفة الغربية تحت السيطرة املدنية واألمنية اإلرسائيلية الكاملة(.((3
أعطت اتفاقات أوسلو املستع ِم َر اإلرسائييل مركزية التحكم يف هذه
املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية ،حيث متكّنت إرسائيل من
تثبيت إغالقها مناطق محددة فيها ،وبرز ذلك مع سيطرتها الكاملة
عىل تسجيل األرايض والتخطيط والبناء ،والسامح لنفسها باملحافظة
عىل سيادتها عىل الطرق التي تربط بني املستعمرات اإلرسائيلية،
واملحافظة عىل خزانات املياه الرئيسة يف املنطقة ،والتحكم يف
حركة الفلسطينيني وتنقالتهم ،بحجة اعتبارها هذه املنطقة منطقة
عسكرية أو غري عسكرية مغلقة .وباتت النتيجة الحتمية لذلك،
نجاح إرسائيل حتى عام  2014يف بناء نحو  125مستوطنة و 100بؤرة
استيطانية عشوائية وتوطني نحو  325000مستوطن يف املنطقة(.((3
بناء عليه ،وضع املستع ِمر اإلرسائييل منذ عام  1967سكان هذه
املنطقة تحت مظلة السيادة اإلرسائيلية عىل األرض واملوارد والسكان.
وساعدت اتفاقات أوسلو يف منح املستع ِمر اإلرسائييل أفضلية من
خالل تحويل املنطقة "ج" مبا فيها األغــوار الفلسطينية منطقة
إرسائيلية مغلقة يُحظر عىل الفلسطينيني الوصول إليها أو اإلقامة
وينع عىل املقيمني منهم فيها السكن أو العمل أو التملك أو
فيهاُ ،
37
""PM Rabin in Knesset- Ratification of Interim Agreement,
Israel Ministry of Foreign Affairs, 5/10/1995, accessed on 24/6/2019, at:
http://bit.ly/2IXWl2g
38 "Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the
Gaza Strip (Oslo II)," United Nations Peacemaker, 28/9/1995, accessed on
23/5/2021, at: https://bit.ly/3udowjd
" 39املنطقة (ج) يف الضفة الغربية :مخاوف إنسانية رئيسية" ،األمم املتحدة :مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،آب /أغسطس  ،2014ص  ،1شوهد
يف  ،2019/6/24يفhttp://bit.ly/2xcpbqc :

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
التهجير القسري في المنطقة "ج" واألغوار الفلسطينية في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي

البناء من دون الحصول عىل موافقة إرسائيلية .وبعبارة أخرى ،سعى
املستع ِمر اإلرسائييل يف هذه املنطقة لسلب الفلسطينيني القدرة عىل
الوصول إىل األرايض واملوارد ،والتحكم يف تقسيم األرايض والتخطيط
وإصــدار تراخيص البناء وحرية التنقل والوصول إىل الخدمات
واملعونات ،مع ضامن عدم وصول الفلسطينيني من خارج املنطقة
نفسها إليها ،بهدف السيطرة واالستيالء عىل األرض التي تعود
ملكيتها إىل الفلسطينيني ،وبأقل عدد منهم.
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التملك أو البناء فيها ،والغرض هو االستيالء عىل األرض التي تعود
ملكيتها إىل الفلسطينيني وطرد سكانها وتهجريهم منها.

 .1أنماط التهجير القسري العسكرية
أ -بناء قواعد ومعسكرات تدريب

رابعا :أنماط التهجير القسري
ً
في المنطقة "ج" بما فيها األغوار
الفلسطينية منذ عام 1967
فضل عن سياسة التهجري القرسي املوضحة يف املبحث الثالث من
ً
يبي هذا املبحث الذي يستند إىل البحث امليداين،
هذه الدراسةّ ،
أمناط التهجري القرسي التي تعتمدها إرسائيل يف املنطقة "ج" مبا
فيها األغوار الفلسطينية منذ عام  ،1967حيث استعمل املستع ِمر
رسا
اإلرسائييل ،ومل ّا يزل ،أمناطًا عدة لطرد الفلسطينيني وتهجريهم ق ً
من أرضهم ،مثل بناء قواعد ومعسكرات تدريب للجيش اإلرسائييل
ونصب كتل إسمنتية تحذيرية وتعليق الفتات تحذيرية بوجود ألغام
وتوزيع أوامر إخالء تحذيرية وبناء بؤر استيطانية وبناء مستوطنات
ومحميات زراعية .وساعدت هذه األمناط يف إعالن منطقة محددة،
بوصفها منطقة مغلقة ألغراض عسكرية وغري عسكرية؛ ما يعني أنها
وينع عليهم السكن أو العمل أو
منطقة مغلقة أمام الفلسطينينيُ ،

يف األول من آب /أغسطس  ،1967وقّع الجرنال العسكري اإلرسائييل
وقائد وحدات قوات الدفاع اإلرسائيلية يف املنطقة الوسطى خالل
الحرب عوزي نركيس  )1997–1925( Uzi Narkissأوامر وقوانني
عسكرية إلنشاء تسع مناطق مغلقة ألغراض عسكرية عىل طول
الرشيط الرشقي للضفة الغربية .وبعد أقل من عرش سنوات عىل
االحتالل ،أعلنت السلطات اإلرسائيلية أن نحو  18يف املئة من إجاميل
مساحة املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية ،منطقة مغلقة
ألغراض التدريب العسكري وإطالق النار( .((4وبعد أكرث من خمسني
عا ًما عىل االحتالل ،وصل عدد القواعد العسكرية يف املنطقة إىل
أكرث من  20قاعدة عسكرية( ،((4وبات قرابة  55يف املئة من إجاميل
مساحتها (يف مساحة إجاملية تق ّدر بـ  1765دومنًا) مناطق مغلقة
أمام الفلسطينيني ألغراض عسكرية ،ويف حال وجود فلسطينيني ،فإن
إقامتهم فيها اعتربت مؤقتة( ،((4وتضم هذه القواعد أجهزة إرسال
 40ميلون ،ص .26-24
"سد وفرق" ،مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض "بتسيلم" ،شوهد
41
ُ
يف  ،2019/9/28يفhttp://bit.ly/2npj8Ni :
42 Dror Etkes, A Locked Garden: Declaration of Closed Areas in the West
Bank, Jessica Bonn (Trans.) (Kerem Navot, 2015), p. 35.
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ومراكز رصد ومراكز تدريب وأماكن إلقامة الجنود والزائرين ومعدات
عسكرية ،مثل الدبابات والسيارات والطائرات ،تساعد يف السيطرة
عىل حركة الفلسطينيني وعىل املوارد املائية والحدود واملجال الجوي،
ومتكّن إرسائيل من تنفيذ االحتواء الجغرايف والدميوغرايف للفلسطينيني
يف املنطقة ،وذلك بحظر وجود الفلسطينيني يف املناطق التي تغلقها
إرسائيل ألغراض عسكرية أو يف املناطق املجاورة لها ،ما مل يحصلوا
ويبي الجدول
عىل إذن خاص من الحاكم العسكري اإلرسائييل(ّ .((4
( )1مساحة هذه املناطق املغلقة إىل إجاميل مساحة الضفة الغربية،
وإىل إجاميل مساحة املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية.
الجدول ()1
املناطق املغلقة ألغراض عسكرية وأمنية بقرار إرسائييل ونسبتها
من إجاميل مساحة املنطقة "ج"
السبب املعلن لإلغالق

املساحة
(دونم)

نسبة املساحة النسبة املئوية
املئوية من من مساحة
املنطقة "ج" الضفة الغربية

مناطق تدريب عسكري

982375

29

17.5

مناطق تابعة للمستوطنات

541516

15.9

9.7

مناطق حدودية أمنية خاصة

314886

9.26

5.6

مناطق غري معروف سبب
إغالقها

7100

0.227

0.126

مناطق أمنية خاصة

6138

0.18

0.106

مناطق مغلقة لحاجات
عسكرية منوعة

926

0.024

0.016

املجموع (مع اعتبار املناطق
التي ينطبق عليها أكرث
من سبب)

1852941

55

33.5

ج -تعليق الفتات تحذيرية بوجود ألغام

املصدر :من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل .Etkes, p. 9

ب -وضع كتل إسمنتية تحذيرية

يف السياق نفسه ،بدأت إرسائيل منذ عام  1967بوضع كتل إسمنتية
تحذيرية منترشة يف املنطقة ،تفيد بأن مناطق محددة فيها ت ُع ّد
مناطق إطالق نار ،يحظر عىل الفلسطينيني السكن أو العمل
أو التملك أو البناء فيها .وتع ّد هذه الكتل منطًا من األمناط التي
استعملها الجيش اإلرسائييل ،وملا يزل ،منذ عام  1967ملساعدته يف
Ibid., pp. 36-38.

السيطرة عىل حركة الفلسطينيني وعىل املوارد املائية .وتكتب إرسائيل
عىل الكتل اإلسمنتية ،عبارات تحذيرية لتخويف الفلسطينيني وبث
الرعب يف نفوسهم ،مثل" :خطر :منطقة إطالق نار – الدخول
ممنوع" ،وتضعها عىل بعد أمتار قليلة من مساكن الفلسطينيني،
وتستغل اإلشارات املطبوعة عىل هذه الكتل ،سع ًيا منها ملصادرة
األرايض الفلسطينية املجاورة للكتل اإلسمنتية التحذيرية ،وطرد
الفلسطينيني القاطنني يف املنطقة نفسها .وتسعى إرسائيل من خالل
وضع هذه الكتل اإلسمنتية لتنفيذ االحتواء الجغرايف والدميوغرايف
يف املنطقة ،وذلك من خالل حظر وجود الفلسطينيني يف املناطق
التي تغلقها إرسائيل ألغراض عسكرية أو يف املناطق املجاورة لها،
ما مل يحصلوا عىل إذن خاص من الحاكم العسكري اإلرسائييل ،بهدف
السيطرة عىل األرض الفلسطينية وطرد الفلسطينيني وتهجريهم منها.
والصورة ( )1هي لكتلة إسمنتية تحذيرية نصبها الجيش اإلرسائييل
وموجودة يف منطقة "املالح" يف قلب األغوار الشاملية إىل الرشق من
محافظة طوباس ضمن حدود املنطقة "ج" ،تحظر عىل الفلسطينيني
السكن أو العمل أو التملك أو البناء فيها.
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يف السياق نفسه ،استعملت إرسائيل منذ عام  ،1967وملا تزل،
إشارات تحذيرية تصف فيها مناطق محددة بأنها مزروعة باأللغام.
وسيّجت إرسائيل مناطق محددة يف املنطقة بسياج يُطلق عليه
"السياج األمني" ،يساعد املستع ِم َر اإلرسائييل يف منع الفلسطينيني من
السكن أو العمل أو التملك أو البناء يف أر ٍ
اض تعود ملكيتها إليهم.
وباستعامل الالفتات التحذيرية ،سعى املستع ِمر اإلرسائييل ،ومل ّا
يزل ،للسيطرة عىل حركة الفلسطينيني ،والسيطرة عىل املوارد املائية
والحدود ،وبغرض تنفيذ االحتواء الجغرايف والدميوغرايف يف املنطقة،
وحظر وجود الفلسطينيني يف املناطق التي تغلقها إرسائيل ألغراض
عسكرية أو يف املناطق املجاورة لها ،ما مل يحصلوا عىل إذن خاص
من الحاكم العسكري اإلرسائييل ،ما يعني منع إرسائيل الفلسطينيني
من السكن والزراعة وتربية املاشية يف مناطق محددة .والصورة ()2
هي لالفتة تحذّر من وجود ألغام ،موجودة عىل الطريق الواصلة
بني شامل فلسطني وجنوبها ،أي عىل الحدود املحاذية لألردن ،وتقع
يف منطقة األغوار الفلسطينية ،وتحدي ًدا يف قرية "الساكوت" ،وذلك
بهدف منع الفلسطينيني من السكن أو العمل أو التملّك أو البناء يف
املنطقة نفسها.
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الصورة ()1
كتلة إسمنتية تفيد بأن مناطق يف املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية ممنوع الدخول إليها
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الصورة ()2
إشارة ُكتب عليها "احرتس من األلغام" يف منطقة األغوار
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د -توزيع أوامر إخالء على الفلسطينيين

إضافة إىل ما ورد ،ويف سياق طرد الفلسطينيني وتهجريهم ألغراض
عسكرية ،استعملت إرسائيل منذ عام  ،1967ومل ّا تزل ،مجموع ًة من
األوامر العسكرية بهدف إغالق مناطق محددة أمام الفلسطينيني،
وواحد من هذه األوامــر هو "أوامــر اإلخــاء" .ورصدت الدراسة،
وتحدي ًدا يف "خربة حمصة"؛ وهي واحدة من عرشات التجمعات
الفلسطينية التي تواجه خطر التهجري القرسي ألغراض عسكرية،
أوامر ترسلها إرسائيل إىل أهايل املنطقة بهدف تهجريهم من أرضهم.
وتساعد "أوامر اإلخالء" التي يوزعها الجيش اإلرسائييل يف املنطقة
"ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية ،إرسائيل ،يف السيطرة عىل حركة
الفلسطينيني وطردهم من أرضهم .وبذلك ،متكّن أوامر اإلخالء
إرسائيل من تنفيذ االحتواء الجغرايف والدميوغرايف يف املنطقة ،وبهدف
حظر وجود الفلسطينيني يف املناطق التي تغلقها إرسائيل ألغراض
عسكرية أو يف املناطق املجاورة لها ،ما مل يحصلوا عىل إذن خاص من
الحاكم العسكري اإلرسائييل.
جدول زمنيًا ألحد "أوامر اإلخالء" الذي يقدمه
ً
رصدت الدراسة أيضً ا
الجيش اإلرسائييل بشكل دوري إىل أهايل "خربة حمصة" من أجل
إغالق املنطقة التي يسكن فيها أهايل الخربة وتهجريهم منها(،((4
وذلك من أجل قيام الجيش اإلرسائييل بتدريبات عسكرية؛ ففي
األسبوع الثاين من أيار /مايو  2019تلقّى عدد من سكان "خربة
حمصة" ،البالغ عددهم نحو  100شخص ،نصفهم من األطفال،
أوامر إخالء ،تقيض مبغادرة مساكنهم مدة ثالثة أيام وليلتني يف كل
أسبوع ،وإيجاد مكان بديل من منطقة الخربة ،بسبب ن ّية الجيش
إجراء تدريبات عسكرية يف املنطقة .ويف الصورة ( )3رصدت الدراسة
جدول يوزّع دوريًا عىل أهايل "خربة حمصة" ،يحتوي عىل بيان
ً
ويبي قيام الجيش اإلرسائييل بالتدريب
ملواعيد هذه اإلخــاءات ّ
العسكري ثالث مرات أسبوعيًا ،ومبقتىض "أوامر اإلخالء" هذه ،أجرب
الجيش اإلرسائييل نحو  100فلسطيني عىل إخالء منازلهم  12م ّرة
خالل أيار /مايو وحزيران /يونيو  2019بحجة التدريبات .وكام يشري
الجدول ،فإن بعض الفلسطينيني الذين تلقوا أوامر اإلخالء ليس
لهم مأوى أو مسكن بديل ،ومن ث ّم ،اضطر إىل قضاء وقت التهجري
القرسي املؤقت يف العراء.
عىل الرغم من قيام الجيش اإلرسائييل بإعالم الفلسطينيني مبواعيد
التدريبات العسكرية ،فإن أوقات التدريبات العسكرية املرتافقة
مع إخالء السكان تتغري من يوم إىل آخر؛ ففي صبيحة األربعاء،
مرب ثروة حيوانية يف تجمع حمصة ،مقابلة فردية،
 44عبد الرحيم حسني بشاراتّ ،
تجمع حمصة.2019/8/26 ،
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يف  ،2019/6/5الذي صادف أول أيام عيد الفطر ،وصلت القوات
اإلرسائيلية نحو الساعة الخامسة صبا ًحا (ساعتني قبل املوعد املحدد
يف أمر اإلخالء) ،وأجربت الفلسطينيني عىل مغادرة منازلهم ،وعند
الساعة العارشة والنصف صبا ًحا أبلغ الجيش الفلسطينيني بإمكان
(بدل من الساعة  ،14:00وهو املوعد املح ّدد يف
العودة إىل منازلهم ً
أمر اإلخالء).
إضافة إىل ما يعانيه السكان من تهجري يف هذه املنطقة ،فإنهم
يواجهون عند عودتهم خط ًرا حقيقيًا جراء املخلفات العسكرية التي
يرتكها الجيش ،مثل :املواد القابلة لالنفجار والذخرية الحيّة .ويف هذا
قصصا عدة عن إصابات تع ّرضوا لها
السياق ،يروي السكان املحليون ً
بسبب املخلفات العسكرية ،وال سيام بني األطفال .ويضيفون أنهم
يف حالة عدم انصياعهم ألوامر "اإلخالء املؤقت" ،سيتع ّرضون لخطر
فضل عن فرض
مصادرة تجمعاتهم السكنية أو مصادرة مواشيهمً ،
غرامات مالية عليهم(.((4

 .2أنماط التهجير القسري غير العسكرية
أ -بناء بؤر استيطانية غير عسكرية (سكنية)

يزيد عدد املستوطنات والبؤر االستيطانية املقامة يف املنطقة "ج"،
مبا فيها األغوار الفلسطينية ،عىل  225مستوطنة وبؤرة استيطانية(.((4
وتقوم إرسائيل منذ عام  1967بطرد الفلسطينيني وتهجريهم من
أجل توسيع هذه املستوطنات والبؤر االستيطانية باستعامل طرائق
غري عسكرية ،أهمها بناء مستوطنات ومحميات زراعية وبناء بؤر
استيطانية صغرى .وتبلغ مساحة األرايض التي ُينع عىل الفلسطينيني
استغاللها ألغراض غري عسكرية نحو  36يف املئة من إجاميل مساحة
اض تعتربها إرسائيل "ا ٔرايض دولة"؛ وهي أر ٍ
املنطقة ،تقع يف أر ٍ
اض
استعمرتها إرسائيل بحجة املصلحة العامة عن طريق وضع اليد عليها،
و"أرايض مسح"؛ وهي أر ٍ
اض ملكيتها قيد الدراسة اإلرسائيلية(.((4
ايض محددة يف املنطقة،
أغلقت إرسائيل منذ عام  ،1967ومل ّا تزل ،أر َ
إلقامة بؤر استيطانية صغرى (سكنية وزراعية) ،تساعد املستع ِم َر
اإلرسائييل يف السيطرة عىل حركة الفلسطينيني وعىل املوارد املائية.
ومن خالل إقامة بؤر استيطانية ،تتمكن إرسائيل من تنفيذ االحتواء
الجغرايف والدميوغرايف يف املنطقة ،من خالل حظر وجود الفلسطينيني يف
املناطق التي تغلقها ألغراض غري عسكرية ،أو يف املناطق املجاورة لها،
 45بشارات.
" 46مناطق ."C
" 47سياسة التخطيط يف الضفة الغربية" ،مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف
األرايض املحتلة "بتسيلم" ،2019/12/3 ،شوهد يف  ،2019/9/11يفhttp://bit.ly/2lKm862 :
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الصورة ()3
جدول األسبوع الثاين أليار /مايو  2019الخاص مبواعيد اإلخالء من أجل التدريبات العسكرية

الجدول الزمني إلطالق النار  903الذي تسلّمه سكان املنطقة
اليوم

التاريخ

وقت بداية إطالق النار

وقت االنتهاء

األحد

5/12

 2ظه ًرا

 10صباح اليوم التايل

اإلثنني

5/13

 4مسا ًء

 10اليوم التايل

األربعاء

5/15

 7صبا ًحا

 2ظه ًرا

املصدر :من تصوير الباحثَني.2019/5/26 ،

52
ما مل يحصلوا عىل إذن خاص من الحاكم العسكري ،وتغطي كل بؤرة
استيطانية ،بحسب السكان املحليني ،ما يزيد عىل  10دومنات ،وتشمل
وحقل لألغنام واملاشية وخزا َن مياه.
كل بؤرة كوخًا سكنيًا وخيا ًما ً
تعمل إرسائيل بشكل ممنهج عىل االستفادة من البناء االستيطاين
املدين ،من خالل طرد الفلسطينيني وتهجريهم من هذه املناطق،
من خالل إقامة بؤر استيطانية إىل جانب املساكن الفلسطينية،
بهدف تقليل عدد الفلسطينيني ومنعهم من الحصول عىل املوارد
املطلوبة لرتبية املاشية والزراعة؛ ما يعني مامرسة متواترة ممنهجة،
تهدف إىل التضييق عىل الفلسطينيني إلجبارهم عىل ترك تجمعاتهم
السكنية .وتسعى إرسائيل ،من خالل تكريس عملية البناء االستيطاين
املؤقت ،لتحويل هذه البؤر إىل مستوطنات دامئة ،وذلك بهدف منع
الفلسطينيني من السكن أو العمل أو التملك أو البناء فيها .وبحسب
السكان املحليني ُينع الرعي أو االقـراب من البؤر االستيطانية،
بينام يسيطر املستوطنون عىل املراعي املحيطة ويستعملونها لرعي
ماشيتهم وقطعانهم.
ب -بناء مستوطنات ومحميات زراعية

إضافة إىل ما ورد ،ويف سياق إغالق مناطق محددة أمام الفلسطينيني
ألغراض غري عسكرية ،تتحكم إرسائيل منذ عام  1967يف املوارد
الطبيعية يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية ،مبا يعود
باملنفعة عىل املستوطنني اليهود ،وتتحكم أيضً ا يف عملية توفري املياه
والكهرباء للمستوطنني فحسب .ومن خالل السيطرة عىل املوارد
الطبيعية ،تحصل إرسائيل عىل فرصة إلقامة مستوطنات زراعية
يف املنطقة وفرصة للتحكم يف الخيارات املتاحة أمام الفلسطينيني
لكسب مصادر رزقهم.
تُع ّد املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية ،من املناطق الغنية
باملوارد الطبيعية واملياه ،ولذلك تسيطر إرسائيل عىل األرايض الزراعية
مهم من مصادر اإلي ـرادات للمستوطنات
فيها ،بوصفها مصد ًرا ً
وتساهم يف استدامتها .وتشري املعطيات التي رصدتها مؤسسة الحق
إىل أن إرسائيل حتى عام  2018باتت تسيطر عىل  89يف املئة من مياه
الخزان الجويف الجبيل للمنطقة؛ وتعادل هذه الكمية أكرث من 600
مليون مرت مكعب ،بينام ترتك للفلسطينيني استهالك  11يف املئة منها.
ومن خالل سيطرة إرسائيل عىل املياه الجوفية واألرايض الزراعية،
فإنها تحرم الفلسطينيني من استغالل نحو  62.9يف املئة من املساحة
املمكن استغاللها للزراعة وفقًا التفاقات أوسلو(.((4
48 "National Agricultural Sector Strategy (2017-2022) Resilience and
Sustainable Development," The State of Palestine Ministry of Agriculture,
November 2016, p. 9, accessed on 2/10/2019, at: https://bit.ly/3fc83Yt
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تساعد عملية بناء مستوطنات ومحميات زراعية يف املنطقة،
إرسائيل ،يف السيطرة عىل حركة الفلسطينيني وعىل املوارد املائية،
ومتكّنها من تنفيذ االحتواء الجغرايف والدميوغرايف يف املنطقة ،وذلك
من خالل حظر وجود الفلسطينيني يف املناطق املغلقة ألغراض غري
عسكرية ،أو يف املناطق املجاورة لها ،ما مل يحصلوا عىل إذن خاص
من الحاكم العسكري اإلرسائييل ،كام ذكرنا من قبل .وبينام يجد
الفلسطينيون صعوبة يف الحصول عىل املاء والكهرباء ،تتوافر هذه
الخدمات يف املستوطنات اإلرسائيلية ،فالحصة الرئيسة من موارد
وينع عىل الفلسطينيني
املنطقة هي حرصية للمستوطنني فحسبُ ،
االستفادة منها(.((4

خامسا :انعكاسات سياسة التهجير
ً
القسري وأنماطها في المنطقة "ج"
بما فيها األغوار الفلسطينية
يف ضوء سياسة التهجري القرسي وأمناطها العسكرية وغري العسكرية
التي تستعملها إرسائيل منذ عام  1967يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار
الفلسطينية ،املب ّينة يف املبحثني الثالث والرابع من هذه الدراسة ،بات
أكرث من  90يف املئة من إجاميل مساحة املنطقة يُع ُّد مناطق إرسائيلية
مغلقة (نحو  55يف املئة ألغراض عسكرية ،و 36يف املئة ألغراض
غري عسكرية) ،يُحظر عىل الفلسطينيني السكن أو العمل أو التملك
أو البناء فيها ،يف مقابل ذلك ،يُسمح لإلرسائيليني السكن والعمل
والتملك والبناء فيها .ولذلك ،بات الفلسطينيون يف هذه املنطقة
من بني أكرث التجمعات الفلسطينية تع ّرضً ا لخطر التهجري القرسي
من أرضهم ،حيث يواجهون احتوا ًء جغراف ًيا ودميوغراف ًيا ممنه ًجا،
تنفّذه إرسائيل بشكل متواتر ملساعدتها يف هدم منازل الفلسطينيني
ومصادرة مصادر رزقهم ومنعهم من الوصول إىل األرايض املحيطة بهم
ومنعهم من الحصول عىل املوارد الطبيعية ،ومن الوصول إىل شبكات
البنية التحتية( .((5وسنحاول هنا توضيح انعكاسات التهجري القرسي
عىل الواقع الجغرايف والدميوغرايف يف املنطقة ،مع الرتكيز عىل قرى
"بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"املالح" و"خربة
الحمة"؛ وهي القرى التي رصدت الدراسة التهجري القرسي فيها.
 49ميلون ،ص .39-34
50 "Large Scale Forcible Displacements in "Firing Zones" Along the
Jordan Valley," OCHA (The United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs), 11 February 2016.
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يبي الجدول ( )2عدد
1.انعكاسات أمناط التهجري العسكريةّ :
التجمعات السكنية الفلسطينية وعدد الفلسطينيني املهددين
بالتهجري القرسي من أرضهم ومساكنهم يف املنطقة "ج" ،مبا
فيها األغوار الفلسطينية ،بسبب وجودهم قرب مناطق مغلقة
ألغراض عسكرية.
يبي الجدول ( )2أن إغالق نحو  55يف املئة من إجاميل مساحة
ّ
املنطقة ،يضع أكرث من  18400فلسطيني موزعني عىل أكرث من
 100تجمع سكني فلسطيني ،تحت تهديد التهجري القرسي
بسبب سياسة إرسائيل العسكرية للتهجري القرسي .وكام يوضح
الجدول أيضً ا ،فإن التجمعات السكنية الفلسطينية املبحوثة
يف هذه الدراسة ،وهي قرى "بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت"
و"خربة حمصة" و"املالح" و"خربة الحمة" الواقعة يف املنطقة
"ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية ،تحدي ًدا يف الشامل الرشقي من
فلسطني والقريبة من محافظة طوباس ،وهي من أكرث املناطق
املهددة بالتهجري القرسي يف فلسطني االنتدابية بسبب وجودها
ضمن منطقة عسكرية مغلقة ،توصف بأنها مناطق إطالق نار،

أو تقع بالقرب منها ،ما وضع نحو  26تجم ًعا فلسطين ًيا من
أصل  51تحت تهديد التهجري القرسي بسبب وقوعه يف منطقة
عسكرية مغلقة تقع يف حدود مناطق إطالق نار .وكذلك وضع
نحو  24تجم ًعا فلسطين ًيا من أصل  53تحت تهديد التهجري
القرسي بسبب وقوعه يف منطقة مغلقة عسكرية بالقرب من
مناطق إطالق النار.
2.انعكاسات أمناط التهجري القرسي غري العسكرية ،إضافة إىل
انعكاسات أمناط التهجري القرسي العسكرية املشار إليها يف
النقطة األوىل ،عىل الواقع الجغرايف والدميوغرايف للفلسطينيني يف
املنطقة ،اعتمدت إرسائيل منذ عام  ،1967ومل ّا تزل ،أمناطًا غري
عسكرية محددة ،بهدف طرد الفلسطينيني وتهجريهم والسيطرة
عىل أرضهم .ويوضح الجدول ( )3األرايض الفلسطينية املصادرة
و /أو املعلن عن مصادرتها يف الضفة الغربية ،مبا فيها األرايض
الواقعة يف املنطقة "ج" خالل الفرتة  2018-2008وألغراض غري
عسكرية (استصالح أر ٍ
اض ،بناء مستوطنات وبؤر ومحميات
طبيعية ،وإنشاء طرق).

الجدول ()2
عدد التجمعات السكنية الفلسطينية والفلسطينيني القاطنني يف مناطق إطالق النار أو قري ًبا منها
تجمعات سكنية فلسطينية يف املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية
تقع قرب املدن التالية

يف "مناطق إطالق النار"

قرب "مناطق إطالق النار"

عدد التجمعات
السكنية

عدد السكان

عدد التجمعات
السكنية

عدد السكان

بيت لحم

1

90

4

1024

الخليل

19

3736

3

1095

جنني

1

115

0

0

أريحا

0

0

14

4795

القدس

2

358

3

456

نابلس

4

438

8

2288

رام الله

3

538

5

580

سلفيت

1

29

1

675

طوباس

20

820

15

1263

املجموع

51

6124

53

12176

املصدر :من إعداد الباحثَني ،استنادًا إىل:
"State of Palestine - Israeli Firing Zones (Closed Military Areas) in the West Bank," OCHA (United Nations Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs), 2019, accessed on 28/9/2019, at: http://bit.ly/2nueEEZ
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سرام /راذآراذآ

الجدول ()3
األرايض الفلسطينية املصادرة و /أو املعلن عن مصادرتها ألغراض غري عسكرية يف الضفة الغربية يف املدة ( 2018-2008بالدونم)
السنوات /األرايض الفلسطينية املصادرة و /أو املعلن عن مصادرتها بالدونم
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

املجموع
بالدونم

القدس

5623

1744

1496

3158

5577

2641

273

2013

787

205

1768

25285

الخليل

3312

35451

2385

1958

1763

1796

1623

7243

401

768

1117

57817

بيت لحم

-

979

61

1685

1779

191

5756

825

15

1983

1439

14713

رام الله

-

142

253

1540

283

1218

946

1602

610

879

1217

8690

أريحا

-

13000

49

-

3768

5000

50

1545

4567

50

1755

29784

نابلس

108

18040

2150

214

8811

1181

944

686

1599

3254

310

37297

سلفيت

-

1900

174

1330

3931

1917

3021

178

1283

769

1788

16291

قلقيلية

927

4282

800

2985

985

839

2085

291

668

42

640

14544

طوباس

6

50

3080

33

653

224

-

120

142

21

2189

6518

طولكرم

533

1225

-

76

150

18

1665

791

1624

1918

158

8158

جنني

-

877

16

303

10

3

141

140

6

231

280

2007

املجموع

10509

77690

10464

13282

27710

15028

16504

15434

11702

10120

12661

221104

املحافظة

املصدر :من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل" :االنتهاكات اإلرسائيلية للحقوق الفلسطينية يف األرض والسكن :تقرير إحصايئ  "2018مركز أبحاث األرايض ،جمعية الدراسات العربية -
القدس ،آذار /مارس  ،2019ص  ،26شوهد يف  ،2019/11/2يفhttp://bit.ly/2N6QLhm :

والدميوغرايف؛ إذ وضعت نحو  221104دومنات تحت سيطرة
املستع ِمر اإلرسائييل منذ عام  2008وألغراض غري عسكرية.
ِ
تكتف إرسائيل باستعاملها أمناط التهجري القرسي
ومن ثم ،مل
يف تغيري الواقع الدميوغرايف فحسب ،بل أسهمت من خالل
هذه األمناط بتغيري الواقع الجغرايف ،ما أسهم يف وضع سكان
التجمعات السكنية املوجودة يف املنطقة تحت تهديد التهجري
القرسي ،حيث منعت هذه األمناط الفلسطينيني ،ومل ّا تزل ،من
السكن أو العمل أو التملك أو البناء.

يبي الجدول ( )3أن مصادرة األرايض ألغراض غري عسكرية
ّ
ارتفعت من  10509دومنات يف عام  ،2008إىل  16504دومنات
يف عام  ،2014قبل أن تنخفض إىل  12661دومنًا يف عام ،2018
يبي
ومبجموع  221104دومنات يف الفرتة  .2018-2008كام ّ
الجدول نفسه أيضً ا أن املحافظات الفلسطينية املحاطة
بقرى وخ ـ َر ٍب محسوبة عىل املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار
الفلسطينية ،وال سيام القريبة من مدن القدس والخليل وأريحا
ونابلس وقلقيلية وطوباس ،وهي املناطق القريبة من املناطق
املبحوثة يف هذه الدراسة ،هي من أعىل املناطق الفلسطينية
املصادرة و /أو املعلن عن مصادرتها منذ عام  2008يف الضفة
يبي مركزية أمناط التهجري القرسي
الغربية( .((5وهذا تحدي ًدا ّ
غري العسكرية التي تستعملها إرسائيل يف املنطقة املدروسة،
حيث ساهمت هذه األمناط يف تغيري واقع املنطقة الجغرايف

أضف إىل ذلك ،عملت إرسائيل منذ عام  ،1967وملا تزل تعمل،
عىل تغيري الواقع الجغرايف والدميوغرايف م ًعا يف املنطقة "ج" مبا
فيها األغوار الفلسطينية ،بهدف طرد الفلسطينيني من أرضهم
وألغراض عسكرية وغري عسكرية م ًعا( .((5ويوضح الشكل
عمليات هدمٍ تقوم بها إرسائيل لوحدات سكنية فلسطينية يف

" 51االنتهاكات اإلرسائيلية للحقوق الفلسطينية يف األرض والسكن :تقرير إحصايئ
 ،"2018مركز أبحاث األرايض ،جمعية الدراسات العربية يف القدس ،آذار /مارس ،2019
ص  ،44-23شوهد يف  ،2019/11/2يفhttp://bit.ly/2N6QLhm :

" 52ارتفاع معدل عمليات الهدم خالل الربع األول من العام  ،"2019مكتب األمم
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،2019/4/15 ،شوهد يف
 ،2019/6/24يفhttp://bit.ly/2IEMtM3 :

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
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التهجير القسري في المنطقة "ج" واألغوار الفلسطينية في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي

التهجري القرسي ألغراض عسكرية وغري عسكرية يف املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية ()2008-2019

املصدر :من إعداد الباحثني ،استنادًا إىل:
"Statistics on Demolition of Houses Built Without Permits in the West Bank (Not including East Jerusalem)" The Israeli Information Center for
Human Rights in the Occupied Territories "B'Tselem," 16/9/2019, accessed on 2/11/2019, at: https://bit.ly/3fzJdAG

خصوصا من األطفال
هذه املنطقة ،وإجاميل عدد املهجرين،
ً
بني عام  2008وآب /أغسطس  .2019ويف خصوص التهجري
يبي الشكل نفسه أيضً ا أن عدد املهجرين
القرسي يف املنطقةّ ،
الفلسطينيني يف املنطقة بلغ  276مه ّج ًرا يف عام  ،2008و 218يف
عام  ،2009و 387يف عام  ،2010و 814يف عام  ،2011و 526يف
عام  ،2012و 528يف عام  ،2013و 722يف عام  ،2014و 496يف
عام  ،2015و 1134يف عام  ،2016و 363يف عام  ،2017و 215يف
عام  ،2018و 138حتى آب /أغسطس .2019

لهذا العدد أن يتضاعف لوال سياسة التهجري القرسي وأمناطها
التي تستعملها إرسائيل ،ولوال إحالل املستوطنني اليهود
يف املنطقة نفسها ،حيث زاد عددهم من  1200مستوطن
يف عام  ،1972إىل  110000يف عام  ،1993و 310000يف عام
 ،((5(2010و 341000يف عام  ،2014و 325000يف عام ،2019
يعيشون يف  135مستوطنة و 100بؤرة استيطانية عسكرية
وغري عسكرية(.((5

عىل الرغم من انعكاسات التهجري القرسي الخطرة عىل طرد
رسا من أرضهم بحسب الشكل ،فإن
الفلسطينيني وتهجريهم ق ً
تراجع تعداد الفلسطينيني بشكل طفيف بقي حجر عرثة أمام
املرشوع االستعامري االستيطاين املخصص للمنطقة ،حيث
يراوح عدد الفلسطينيني يف املنطقة نفسها ،يف عام ،2017
بني  150000و 300000نسمة( ،((5وهو أقل بقليل من عدد
الفلسطينيني املقيمني يف املنطقة نفسها قبل حرب عام ،1967
حيث كان نحو  320000-200000نسمة( .((5لكن ،كان ممك ًنا

يف الحصيلة ،ميكن القول إ ّن فهمنا لطبيعة املــروع الصهيوين
االستعامري االستيطاين يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار الفلسطينية،
تبي انعكاسات التهجري القرسي منذ عام ،1967
بات أوضح ،حيث ّ
أن الدافع االستعامري االستيطاين اإلرسائييل وراء استعامل أمناط
عسكرية وغري عسكرية لتهجري الفلسطينيني من املنطقة يستند
إىل إبقاء الفلسطينيني أقلية من حيث العدد ،ومهمشني من حيث
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،ومستَغلّني من حيث
العمل والظروف االقتصادية ،ومج ّزئِني من حيث السكن والتنقل،
بدل منهم.
وذلك كله بهدف طردهم وتهجريهم ،وإحالل مستوطنني ً

 53التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  :2017النتائج النهائية للسكان  -التقرير
التفصييل (رام الله :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،)2019 ،شوهد يف ،2020/10/28
يفhttps://bit.ly/34wXkT5 :
 54نحاس ،ص .15

55 "A2. European Union, Internal Report on 'Area C and Palestinian
State Building,' Brussels, January 2012 (excerpts)," Journal of Palestine
Studies, vol. 41, no. 3 (June 2012), pp. 220-223.
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فضل عن اعتبار هذا املرشوع االستعامري االستيطاين
وبعبارة أخرىً ،
مخصصا الستغالل الفلسطينيني ومواردهم الطبيعية يف املنطقة
ً
أساسا إىل طرد من بقي من الفلسطينيني
ونزعها منهم ،فإنه مو ّجه ً
وتهجريهم ،ذلك أن أمناط التهجري القرسي املستعملة تستند إىل
هذه الدوافع التطهريية والتهجريية التي بدأت منذ عام  1967مع
منع عودة الفلسطينيني الذين ه ّجرتهم إبان نكسة حزيران /يونيو
 ،1967والتضييق عىل الباقني يف املنطقة نفسها ،من خالل منعهم
من السكن أو العمل أو التملك أو البناء فيها ،ومنع الفلسطينيني
القاطنني يف مناطق "أ" و"ب" من السكن أو العمل أو التملك أو
البناء يف املنطقة "ج" مبا فيها األغوار الفلسطينية.

خاتمة
بيّنت هذه الدراسة أن للتهجري القرسي يف سياق االستعامر االستيطاين
مركزية أعمق مام هو خارج هذا السياق؛ فاالستعامر اإلرسائييل،
مثل ،ال يتوقف عند استغالل السكان األصليني اقتصاديًا فحسب،
ً
بل هو استعام ٌر مخصص لطرد السكان األصليني من أرضهم ،مع
ميلٍ مستمر إىل إحالل مستوطنني يهود بدلً منهم .وكام ب ّينت هذه
الدراسة ،فإن املستع ِمر اإلرسائييل يعمل منذ عام  1967عىل فرض
مرشوعه االستعامري االستيطاين يف املنطقة "ج" ،مبا فيها األغوار
الفلسطينية بشكل متواتر ،بغرض السيطرة عىل الكتلة الدميوغرافية
الفلسطينية الباقية يف األغوار الفلسطينية بعد الحرب ومنع تطورها
جغراف ًيا ودميوغراف ًيا ،من خالل منعهم من السكن أو العمل أو
التملك فيها ،ومنع الفلسطينيني املقيمني خارجها من الوصول إليها
أو السكن أو العمل أو التملك فيها ،يف مقابل منح املستوطنني اليهود
امتيازات مهمة يف منطقة األغوار للتوسع االستيطاين واستغالل موارد
املنطقة ونهبها.
كام ب ّينت الدراسة ،وفقًا ألمناط التهجري القرسي املرصودة يف قرى
"بردلة" و"الفارسية" و"الساكوت" و"خربة حمصة" و"املالح" و"خربة
الحمة" ،أن املستع ِمر اإلرسائييل اعتمد منذ عام  1967عىل مجموعة
من األمناط العسكرية وغري العسكرية ،هي :بناء قواعد ومعسكرات
تدريب للجيش اإلرسائييل ونصب كتل إسمنتية تحذيرية وتعليق
الفتات تحذيرية بوجود ألغام وتوزيع أوامر إخالء تحذيرية وبناء بؤر
استيطانية وبناء مستوطنات ومحميات زراعية ،خصصت كلها لهدف
طرد السكان األصليني.
وأوضحت الدراسة أيضً ا عد ًدا من انعكاسات أمناط التهجري القرسي
أول ،تطبيق االحتواء
يف القرى املبحوثة يف املنطقة ،لعل أهمهاً :
الجغرايف ،وذلك من خالل إغالق أكرث من  90يف املئة من مساحة

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

املنطقة نفسها ألغراض عسكرية وغري عسكرية مع منع الفلسطينيني
من السكن أو العمل أو التملك أو البناء فيها .وثانيًا ،تطبيق االحتواء
الدميوغرايف؛ إذ إن أمناط التهجري القرسي يف املنطقة نفسها ح ّدت من
معدل منو الفلسطينيني الطبيعي .وثالثًا ،رشعنة الوقائع االستعامرية
عىل األرض يك يصبح املــروع االستعامري يف املنطقة املبحوثة
عبارة عن تجمع استيطاين إرسائييل دائم عىل املدى الطويل ،وأم ًرا
استعامريًا واق ًعا عىل املدى القصري.

ملف :في الهجرة والتهجير القسريين
التهجير القسري في المنطقة "ج" واألغوار الفلسطينية في سياق االستعمار االستيطاني اإلسرائيلي
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تحول الفكر اإلسالمي عن الدول الوطنية في شبه القارة الهندية
The Nation-State in the Transition of Islamic Thought in
the Indian Subcontinent
تفاوتــت ر ّدات فعــل المســلمين علــى االســتعمار بيــن الــدول والمناطــق؛ إذ تســ ّبب قــدوم
نحو دفع المسلمين
االســتعمار في حدوث
ّ
ٍ تصدعات في التفكير السياســي اإلسالمي على
 ولم.للتصدي للوقائع السياســية المتغ ّيــرة والعمل على إعــادة صوغها
إلــى إيجــاد طريقــة
ّ
 وجــاءت أغلبيــة الطموحات،تخضــع شــبه القــارة الهنديــة لســيطرة األموييــن أو العباســيين
 واضطلعــت بدور،التوســعية تجــاه الهنــد مــن خانيــة الجاغاطاي غيــر المســتقرة
العســكرية
ّ
 ولم تســمح الخانية للخالفة بإدارة الهند.اســتراتيجي رئيس بين الخالفة وشــبه القارة الهندية
ّ . وحافظــت على سياســات مســتق ّلة متقدمة،مباشــرة
تركز هذه الدراســة علــى تحديد مالمح
 وكيف تبلور التصدي لصعود الدولة الوطنية،السياق السياسي للفكر السياسي اإلسالمي
 مــع اســتبعاد دار اإلســام أو دار الحــرب مــن،نحــو كبيــر
بوســاطة الواقعيــة السياســية علــى
ٍ
َ
 وتخلــص إلــى أن العقــل المســلم فــي جنــوب آســيا قــد قبِــل بالدولــة.المفــردات اإلســامية
ّ
المركــب أو فــي نســق إســامي مم ّيــز؛ مــا أ ّدى إلــى قيــام
 ســواء أكان فــي نســقها،الوطنيــة
وتطور كال النســقين ضمن ســياق جدلي إسالمي
. هما الهند وباكســتان:دولتين وطنيتين
ّ
. مع تنافس بين "المواصفات اإلسالمية" لكل من باكستان والهند،قوي
 إضافــة الطابع، الدولــة الوطنيــة، الطابــع اإلقليمــي، الهنــد، دار اإلســام:كلمــات مفتاحية
. الخالفة،اإلقليمي
The Muslim response to colonialism has varied country to country and region to
region. The dawn of colonialism created ruptures in Muslim political reasoning,
forcing them to find and reconfigure an Islamic response to the changing political
realities. The Indian subcontinent never came under an Islamic Caliphate of the
Umayyad or Abbasid Empires. Most military expansionist ambitions in India
stemmed from the volatile Central Asian Khanates who played a major strategic
role between the Caliphate and Indian subcontinent, preventing the Caliphate
from controlling India directly and maintaining an advanced independent
politics. This paper profiles the political context of Muslim political thought and
its response to the rise of nation-state, which was shaped more of political realism,
setting aside the Islamic vocabularies of Dar al Islam or Dar al Harb. This paper
concludes that, the South Asian Muslim mind had accepted nation-state either
in its composite or in a distinctively Muslim format which resulted in the two
nation-states of India and Pakistan. Both formats have evolved within a strong
Islamic context that challenges Pakistan's "Islamic credentials" against India.
Keywords: Dar al Islam, India, Regional Character, Nation-state, National
Character, Caliphate.
. أنقرة، جامعة يلدرم بيازيد، أستاذ مساعد يف العالقات الدولية،باحث هندي
Indian Researcher, Assistant Professor in International Relations, Yildirim Beyazit University, Ankara.

*

ددعلالا

62
مقدمة
كيف انترش اإلسالم يف الهند؟ وكيف تط ّورت الحياة السياسية اإلسالمية
فيها؟ وكيف تص ّدى املسلمون لالنحدار الوشيك لسلطتهم السياسية؟
كانت هذه األسئلة يف صميم النقاشات بشأن التعبري السيايس
للمسلمني يف شبه القارة الهندية .مث ّة رسديات أيديولوجية استخدمها
املؤرخون اإلحيائيون  Revivalist Historiansالهندوس واملسلمون،
وهناك أيضً ا رسديات وطنية اعتمدها القوميون الهنود والباكستانيون
كل
والبنغاليون .واستأثرت األدبيات الحديثة ،وبالطريقة التي تناسب ً
منها ،بتالقي الدين والسياسة يف الهند ،ال سيام فيام يخص اإلسالم
(((
واملسيحية ،سواء أكانت صادرة عن مسترشقني مثل رونالد إندين
 ،ومايكل دودسون(((  ،أو عن مؤرخني إحيائيني هندوس أو مسلمني
مثل آمي سني((( وريزوان أواله كوكب(((  ،وبربرة ميتكالف(((  ،أو عن
قوميني مثل جون ماكلني(((.
ويف الخطاب القومي اليوم ،أدت املنافسة بني مختلف الرسديات
عن الدولة – األمة ،يف كل من الهند وباكستان وبنغالديش ،إىل تغيري
تاريخ السياسة إىل سياسة التاريخ .وتخلص هذه الرسديات التنافسية
إىل أ ّن الفهم الديني للمسلمني مييل إىل مطلب الدولة الوطنية
املنفصلة(((  ،ويرى ماكلني أنها مناسبة(((؛ إذ جعل مرشوع الهويات
الوطنية املنفصلة للهند وباكستان وبنغالديش مفهو َم الدولة  -األمة
مقبولً يف أذهان املسلمني ،بل نسبوا هويّاتهم الوطنية إىل هويّتهم
اإلسالمية .ففي حني كانوا يُعرفون فيام مىض باسم املسلمني الهنود،
يتم اآلن تحديد ثالث هويات إسالمية مختلفة ،تؤكِّد الهوية القومية
الخاصة بكل منهم.
1 Ronald Inden, "Orientalist Constructions of India," Modern Asian
Studies, vol. 20, no. 3 (1986), pp. 401-446.
2 Michael Dodson, Orientalism, Empire, and National Culture India (US:
Palgrave Macmillan, 2007).
3 Amiya P Sen, Hindu Revivalism in Bengal, 1872–1905: Some Essays in
Interpretation (Delhi: University of Delhi, 2001).
4 Rizwan Ullah Kokab, Muslim Decline and Revivalist Movements in
South Asia: A Study of Movements' Views on Muslim Decline (Saarbrücken:
VDM Verlag Dr. Müller, 2011).
5 Barbara D. Metcalf, Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900
(Princeton: Princeton University Press, 2016).
6 John Mclane, Indian Nationalism, and the Early Congress (Princeton,
New Jersey/ Guildford, Surrey: Princeton University Press, 1977).
"7 S. Venkata Desika Char, "India and the Ideal of The Nation-State,
The Indian Journal of Political Science, vol. 7, no. 1/2 (July-December 1945),
pp. 343-351, accessed on 22/4/2021, at: https://bit.ly/3dFWCHK
8 Mclane.

سرام /راذآراذآ

ولتفكيك املخيال السيايس اإلسالمي وتحليل أزمة سياسات املسلمني
يف جنوب آسيا ،ال بد من اإلجابة عن األسئلة املذكورة آنفًا يف الفرتة
التي سبقت الدولة  -األمة .وميكن العثور عىل اإلجابة من خالل:
أولً  ،تحديد مسار الفكر السيايس للمسلمني يف شبه القارة الهندية؛
وثانيًا ،تحديد األزمة التي أشار إليها العلامء املسلمون مرا ًرا؛ وثالثًا،
معرفة أصل الفكرة اإلسالمية لتجاوز هذه األزمة.
وتتع ّمق هذه الورقة يف املوضوع من خالل تقسيم سياسة شبه القارة
الهندية إىل ثالث مراحل؛ األوىل ،نشوء دار اإلسالم؛ والثانية ،أزمة دار
اإلسالم أو اندثارها؛ والثالثة ،استحواذ الهويات اإلسالمية عىل الهويات
الوطنية يف كل بلد.

ً
أوال :نشوء دار اإلسالم
ع ّرفت أغلبية كتب الفقه اإلسالمي شب َه القارة الهندية بأنها دار
إسالم أو منطقة يحكمها املسلمون أو يعيشون فيها يف وضع يسمح
لهم مبامرسة اإلسالم بحرية .وقد تناول العلامء اإلسالميون أفول دار
عم إذا كانت السيطرة
اإلسالم يف أواخر فرتة املغول ،مستفرسين َّ
ستغي وضع دار اإلسالم إىل دار الحرب ،وهي أرض
االستعامرية
ّ
(((
يحكمها غري املسلمني ،وتقترص فيها مامرسة اإلسالم عىل املسلمني .
ويدعم ظفر أحمد عثامين ( )1974-1892يف كتابه إعالء السنن
( )1923وأرشف عيل التهانوي الرأي القائل بفتوى شاه عبد العزيز
الدهلوي ( )1823-1746بشأن تح ّول الهند إىل دار الحرب بعد
إحكام السيطرة الربيطانية عىل حكم املغول؛ ما جعل الهند دار
كامل
الحرب .ومع ذلك امتنع كثري من العلامء عن تطبيق ذلك ً
يف األحكام اإلسالمية جميعها ،كام يف حالة السامح باستخدام الربا
عىل سبيل املثال .ولكن الهند مل تصبح دار إسالم وفق عملية خطّية،
بل جرى ذلك عرب رحلة صعبة نو ًعا ما .وتشري املراجع اإلسالمية
املبكرة ،وال سيام عند سيد سليامن الندوي ( ،((1()1953-1884إىل
أنه يف عملية القائد محمد بن القاسم الثقفي( ،((1مل ترغب إدارة
الخالفة يف إرسال حملة عسكرية إىل السند والهند .وقد ذكر املؤرخ
أحمد بن يحيى بن جابر البالذري( ت279 .هـ892 /م) ،عند تناوله
هذا املوضوع عن السند ،أن الخليفتني عمر بن الخطاب وعثامن
 9ظفر أحمد العثامين التهانوي ،إعالء السنن ،مج ( 14كراتيش :إدارة القرآن والعلوم
اإلسالمية ،)1937 ،ص .373-372
 10السيد سليامن الندوي الحنفي النقشبندي هو رئيس علامء الهند ،ورئيس املجمع
اإلسالمي العريق (دار املصنفني) لكناو ،ومؤسس مجلة معارف العلمية الشهرية ،وهو إمام
عالمة ومؤرخ لغوي وأديب محقق.
 11محمد بن القاسم الثقفي قائد أحد جيوش الفتح ،ويعرف بأنه فاتح بالد السند .كان
والده القاسم الثقفي وال ًيا عىل البرصة ،وهو ابن عم الحجاج بن يوسف الثقفي.
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بن عفان مل يُبديا اهتام ًما بإرسال بعثة عسكرية إىل السند .فقد اطلع
عثامن بخاصة عىل األوضاع املعيشية الصعبة يف السند .يف حني بدأت
الحمالت العسكرية األولية بوصفها مغامرات شخصية لوالة ُعامن
أو العراق الذين كانوا معنيني إىل حد بعيد بتأمني الحدود الرشقية.
ويف مرحلة الحقة ،انضم مقاتلو قبائل الزط يف الهند إىل جيش وايل
العراق الح ّجاج بن يوسف الثقفي الذي حكم العراق (714–685م)،
وشاركوا يف حملة محمد بن القاسم يف السند(.((1

وتعود العالقات التجارية بني الهند ودول الخليج إىل فرتة ما قبل
اإلســام ،وتزامن دخول اإلسالم األول إىل الهند مع هذه الوفود
التجارية .وتشري الروايات التاريخية إىل أن هذه الوفود اعتادت البقاء
فرتات طويلة ،واختلطت مع عامة الناس والكهنة ورجال الدولة
يف واليات جنوب الهند .وكان من بني التجار علامء وشعراء أ ّرخوا
ووث ّقوا الحقًا تجاربهم يف تعلم الطب الهندي والفلسفة والتقاليد
الروحية الهندية .ومع اندالع النزاعات العسكرية يف آسيا الوسطى،
بدأ الصوفيون الوصول إىل الهند قادمني من مناطق مختلفة .وكان
تفاعلهم مع الجامهري الهندية أوسع نطاقًا من تفاعل التجار،
وتفاعلوا مع املتصوفة الهندوس ،إذ توخّوا تحقيق مسا ٍع روحية
مشرتكة ،وأ ّدى ذلك إىل نشوء تقليد صويف هندي أكرث استقاللية من
التقاليد الصوفية العربية وتلك املوجودة يف آسيا الوسطى .وبالفعل
أ ّدى عدم االستقرار يف آسيا الوسطى إىل تهيئة الظروف لرصاع
 12أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري ،فتوح البلدان ،تحقيق صالح الدين املنجد
(القاهرة :مكتبة النهضة املرصية)1956 ،؛
Al Imam Abu Al-Abbas Ahmad Bin Jab Al-Baladhuri, The Origins of the
Islamic State, Philip Khuri Hitti (trans.) (Piscataway, NJ: Gorgias Press,
2002), pp. 209–219.
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عىل السلطة يتجاوز خانات آسيا الوسطى (خانية الجاغاطاي)(.((1
وأصبحت الهند املالذ األسهل ملنافسات اإلخوة الغزنويني( .((1ومل
تنشأ أي من هذه اللقاءات اإلسالمية الثالثة عن مصدر إسالمي
واحد ،بل وصل بعضهم إىل الهند يف منافسة بعضهم بعضً ا .وقد
وجدت الهويّات الهندية غري املسلمة واملنقسمة بشدة ،لغويًا وعرق ًيا
ودين ًيا وإقليم ًيا ،يف هذه األنواع الثالثة من اللقاءات اإلسالمية أجنب ًيا
وخالصا دين ًيا وروح ًيا ورشيكًا تجاريًا وجا ًرا
وصديقًا وحليفًا وعد ًوا
ً
وقوة جديدة .وأصبح الرصاع الطبقي املستمر والنزاع بني الطبقات
املنغلقة  Caste Conflictوسياسات القوة أش ّد تعقي ًدا وانقسا ًما.
وكانت الهند بالنسبة إىل املسلمني أرض املفاجآت والفرص واملعرفة
الهائلة ،وأرض القيم اإلنسانية املتضاربة(.((1
وال بد من تحديد تط ّور الخطاب السيايس لدى املسلمني يف كل هذه
اللقاءات املختلفة ،عىل نح ٍو منفصل .ترك الصوفيون وراءهم مؤلفات
ضخمة تتناول قضايا روحانية وقضايا التدين يف السياق الهندي،
وقىض العلامء املسلمون والصوفيون الزائرون للهند سنوات يف فهم
التقاليد الدينية الهندوسية وتعلّم اللغة السنسكريتية والبالية.
ومن بني هؤالء الصوفيني :عيل الهجويري (1072-1009م) ،ومعني
الدين چشتي (1236-1142م) ،وفريد الدين مسعود كنج شكر
(1266-1179م) ،وأمري خرسو دهلوي (1325-1253م) ،وحرضت
محمد نظام الدين أولياء (1325-1238م) ،ورشف الدين يحيى املنريي
(1381-1263م) ،وحرضت خواجة محمد باقي بالله (،)1603-1564
واملح ّدث الشيخ عبد الحق الدهلوي ( ،)1642-1551والشيخ أحمد
الرسهندي ( ،)1624-1564ومرزا مظهر جانِ جانان (امللقّب بشمس
الدين حبيب الله  ،)1781-1699والشيخ كليم الله الجهان أبادي
( .)1729-1650ومن املعروف أنهم أثروا تأث ًريا عميقًا يف الفلسفة
الروحية الهندية ،ويُقال إن الحركة البهاكتية(Bhakti Movement ((1
قد نشأت بسبب هذا التالقي الفلسفي الجديد.
 13خانية (أي كيان يحكمه خان أو خاقان) مغولية ،وأصبحت الحقًا تركية تضم األرايض
التي يحكمها جاغاطاي خان ،االبن الثاين لجنكيز خان واملتحدّرون من ساللته وخلفاؤه.
 14كانت الساللة الغزنوية ساللة مسلمة متأثرة بالثقافة الفارسية ،وهي من أصل مملويك
توسع شهدته ،شمل حكمها أجزاء كبرية من إيران وأفغانستان ،والكثري من
تريك ،ويف أقىص ّ
ترانسوكسيانا ،والشامل الغريب لشبه القارة الهندية منذ عام 977م حتى عام 1186م .أسس
الساللة سبكتكني عند خالفته لحكم منطقة غزنة بعد وفاة والد زوجته ،ألب تكني ،الذي كان
جرنالً سابقًا لإلمرباطورية السامانية من بلخ ،شامل هندوكوش يف خاسان الكربى.
 15سيد أبو ظفر وسنوي ندوي ،تاريخ سنده (تاريخ السند) (عزامجاره :دار املصنفین
شبلی اکیڈمي ،)2012 ،ص .29
 16تشري الحركة البهاكتية إىل التو ّجه التعبّدي التوحيدي الذي ظهر يف هندوسية القرون
الوسطى ،وقد تسبّبت فيام بعد يف ثورة يف ديانة السيخية .نشأت الحركة البهاكتية عند
شعوب التاميل يف القرن الثامن امليالدي ،وهي موجودة حال ًّيا يف واليتي تاميل نادو وكرياال،
شامل .اجتاحت الحركة رشق الهند وشاملها لتبلغ أوجها بني القرنني الخامس عرش
وانترشت ً
والسابع عرش.
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وكث ًريا ما أشار علامء اإلسالم إىل الرحالة ،أمثال :سليامن التاجر السريايف
(237ه852 /م) ،وأبو زيد حسن السريايف (264ه878 /م)( ،((1كام
ذُكر سيد سليامن الندوي( ،((1وأبو دلف مسعر بن مهلهل الخزرجي
الينبوعي (331ه943 /م) ،وبــزرك بن شهريار ال ـرام هرمزي
(300ه913 /م) ،وأبو ريحان البريوين (1048-973م) ،واملسعودي
(956-893م) ،وابن بطوطة (1368-1304م) ،وآخرون ،وذلك يف
سياق تاريخ املسلمني يف الهند( .((1وغال ًبا ما توث ّق الروايات التاريخية
العربية للمؤ ّرخني واملسافرين تحت بند بلدان أو فتوحات ،والتي
تشري إىل كل من السند والهند عىل التوايل( .((2وت ُع ُّد مذكرات رجال
الدولة مثل بابر نامه( ((2لإلمرباطور ظهري الدين محمد بابر ،والعني
أكربي( ((2لإلمرباطور جالل الدين أكرب ،وغريهام ،مصادر أساسية لفهم
تطور الفكر السيايس اإلسالمي يف شبه القارة الهندية.

ثان ًيا :السرديات الحديثة مقابل
السرديات التاريخية
منذ أن حكمت بريطانيا الهند وأحكمت سيطرتها عليها ،بدأ التأريخ
الحديث يف التط ّور ،وأصبحت املراجع التي تشري إىل التاريخ الهندويس
واإلسالمي والربيطاين( ((2أكرث شيو ًعا يف األدبيات االستعامرية والهندية.
ومع بدء تناول األدبيات االستعامرية للمسلمني ،كانت تصف
بالتعصب غالبًا ،مثل الكتاب الذي نرشته املجلة
اإلسالم واملسلمني
ّ
الربيطانية املسيحية األسبوعية ،ذا ليجر أور  The Leisure Hourيف
 17ينظر :أبو عبد الله محمد بن أحمد املقديس ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم،
ط ( 3القاهرة :مكتبة مدبويل .)1991 ،ومن أجل مزيد من الدقة ،يشار إىل السنة الهجرية
بوصفها مصادر أولية ،وتذكر السنة امليالدية بصورة تقريبية.
 18أبو ظفر وندوي.
 19سيد سليامن ندوي ،عرب وهند تعلقات (العالقات العربية  -الهندية) (عزامجاره:
دار املصنفین شبلی اکیڈمي ،)2010 ،ص .33-19
)Syed Sulaiman Nadvi, Arab-o-Hind Kay Taluqat (Arab-India Relations
(Azamgarh: Darul Musannifin, 2010), pp. 19–33.
 20سفيان ياسني إبراهيم ،الهند يف املصادر البلدانية (القرن 7-3هـ13-9 ،م) (عامن:
املعتز للنرش والتوزيع.)2017 ،
 21بابر نامه :هي مذكرات ظهري الدين محمد بابر ،مؤسس أرسة املغول يف الهند،
كتبها باللغة الجغتائية ،وهي إحدى لهجات اللغة الرتكية .يبدو من خالل أسلوبها أن بابر
أمالها عىل ثالثة من الكتّاب ،فصاغ كل منهم ما أُميل عليه بأسلوبه.
 22عني أكربي (أي إدارة أكرب) يضم يف صفحاته التأريخ الرسمي ألحداث عهد السلطان
املغويل جالل الدين أكرب للفرتة 1605-1556؛ إذ كلّف السلطان املغويل الثالث بكتابته املؤر َخ
وكاتب البالط السلطاين أبا الفضل بن مبارك الذي كان من ضمن التسعة املختارين (يسمون
الجواهر التسعة) يف البالط السلطاين .وكتب باللغة الفارسية ،وهي اللغة األدبية للمغول.
23 J. V. Naik, "Instant Indian Nationalist Reaction to James Mill's: The
History of British India," Proceedings of the Indian History Congress, vol. 63
(2002), pp. 587–595, accessed on 24/4/2021, at: https://bit.ly/32vsNU1

ددعلالا
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لندن عام  ،1875بعنوان السالف واألتراك :حدود اإلسالم يف أوروبا
Slavs and Turks: The Borders Lands of Islam in Europe
الذي ص ّور األتراك واملسلمني .وأصبحت عبارات ،مثل "اإلمربيالية
و"التوسع اإلسالمي" و"الفتوحات اإلسالمية" و"الخالفة
اإلسالمية"
ّ
العاملية" ،أكرث شيو ًعا تدري ًجا يف القومية الجامعاتية للهندوس
واملسلمني .ويف فرتة ما بعد االستقالل ،ظهرت عملية إضفاء الطابع
الوطني أو األسلمة أو فرض جدول أعامل السكان األصليني أو العلمنة
يف التاريخ الهندي بوصفها مشاريع تنافسية متع ّددة للدولة يف شبه
القارة الهندية( .((2فعىل سبيل املثال ،أ ّجج الهجوم العريب األول عىل
منطقة السند ،وغزو السلطان محمود الغزنوي لغوجارات ،مشاعر
قومية ودينية مختلفة يف الهند وباكستان .وقد أكّد املؤرخ النقدي
الباكستاين منان أحمد آصف هذه املنافسة بحصافة.
ومثلام هو الحال بالنسبة إىل قومية مؤسس دولة باكستان محمد عيل
جناح وزعيم عصبة عموم مسلمي الهند ،نظرت الطائفية الهندوسية
أيضً ا إىل املايض ،معتمدة عىل التأريخ واملحا ّجة باألعداد ،ولكن وفق
نظرة إىل املايض واملستقبل مختلفة جذريًا .ومن ثم يف عام ،1940
كان أنصار التف ّوق الهندويس املحافظون واملتش ّددون يعيدون تفسري
األبطال والخصوم ،منهم :املنظّر الهندويس واأليديولوجي األول يف
املنظمة القومية الهندوسية ،فيكياك دامودار سافركار ،وأحد قادة
الجناح القومي الهندويس اليميني غولوالكار.
ولعل أبرز ما يؤكد عملية إضفاء الطابع الوطني ،بوصفها مشاريع
تنافسية متع ّددة للدولة يف شبه القارة الهندية ،ما ورد عىل لسان
مؤرخني قوميني" :منذ ذلك اليوم البغيض ،حينام ح ّط املسلمون
رحالهم يف هندوستان للمرة األوىل ،وحتى اللحظة الحالية ،كانت
األمة الهندوسية تقاتل بشجاعة للتخلص من املفسدين .وبالنسبة
إىل اليمني الهندويس ،أظهرت األصول 'األجنبية' للمسلمني يف الهند
نضالهم 'األصيل' ضد الغزو والسيطرة؛ فقد كان كل قدوم جديد
للمسلمني مبنزلة حرب استنزاف جديدة"(.((2
وتق ّدم رسديّات التاريخ القومي التي تبالغ يف "الفتح اإلسالمي" (رأي
املؤرخني القوميني الباكستانيني) أو "الغزو اإلسالمي" (رأي املؤرخني
القوميني الهنود) خالصات مالمئة للهوية القومية ،من منظور سياق
سيايس مل يعمل أب ًدا ضمن منطق الدولة الوطنية .وقد شُ كّل سياق
املتغي حول شبه القارة الهندية يف
املشهد الجيوسرتاتيجي اإلقليمي
ّ
24 Manan Ahmed Asif, A Book of Conquest: The Chachnama and Muslim
Origins in South Asia (Cambridge/ Masschusetts: Harvard University Press,
2016); Shankar Goyal, "Recent Historiography of the Age of Harṣa," Annals of the
Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. 72-73, no. 1-4 (1991), pp. 331–361.
25 Asif, A Book of Conquest, p. 4.

تاسارد
تحول الفكر اإلسالمي عن الدول الوطنية في شبه القارة الهندية

القرن السادس ،من خالل النزاعات العسكرية التي تض ّمنت رصاعات
متع ّددة عىل السلطة بني النخب الحاكمة الصينية والهندية ونخب
آسيا الوسطى والنخب الفارسية والعربية .وكان دور الخالفة األموية
اإلسالمية املنهار ،وهو الحكم اإلسالمي األصيل الوحيد ،عند ح ّده
توسعية.
بالفعل ،ومل يعد قاد ًرا عىل توفري بعثات عسكرية ّ
ومل تكن املراجع اإلسالمية يف التاريخ اإلسالمي للفارسية وآسيا
الوسطى والصينية وشبه القارة الهندية تدور دامئًا حول اإلسالم،
كام أن املواجهات بني الهندوس والصينيني مل تكن دامئًا هندوسية أو
بوذية يف حد ذاتها .ومل تكن القوى التي تنعم بدوافع أيديولوجية
تح ّدد وحدها الرصاع عىل السلطة بني مجموعة متنوعة من األطراف
الفاعلة اإلقليمية واملحلية .حتى بعد أن غزاها مسلمو آسيا الوسطى
الذين اعتنقوا اإلسالم ،مل تُعلن الهند أب ًدا والي ًة للخالفة اإلسالمية ،كام
حدث يف مرص أو الشام أو العراق؛ إذ أصبحت هذه البلدان جز ًءا
من الخالفة األموية والعباسية .وأدت الرصاعات الع َرضية بني الغزاة
املسلمني والخالفة املركزية إىل انقسامات بني الفقهاء املسلمني بشأن
قبول هذه الغزوات ،بوصفها فتوحات إسالمية .ومع ذلك غال ًبا ما كان
اعرتاف الخالفة ال َعريض بهذه الغزوات يهدف إىل تفادي النزاعات بني
هؤالء الحكام والخالفة العباسية التي كان ضعفها يتفاقم.
وقبل الهند ،حينام خضعت املناطق الغربية الصينية للسيطرة
العربية الرتكية ،بفضل املاملك الصينية التي أصابها ال َو َهن( ((2يف
الفرتة 650-550م ،كان األتراك الغربيون قادرين عىل السيطرة عىل
املقاطعات الرشقية ملا يُعرف اليوم بكاشغر الخاضعة للسيطرة
الصينية أو شينجيانغ .وبحلول عام  ،650كان امللوك الصينيون
قادرين عىل ص ّد تق ّدم األتراك فقط؛ لتهزمهم إمرباطورية البوذيني
الناشئة والذين حكموا إقليم التبت( .((2وبدأت خانية الجاغاطاي
تقبل باإلسالم ،يف وقت بدأت سيطرة الخالفة األموية عىل منطقة
خراسان تذوي ،وفقدت الخالفة العباسية نفوذها وسيطرتها تدري ًجا
يف املنطقة .وكان لألتراك واألفغان ،الذين كانوا حتى ذلك الحني
يتقاتلون بوصفهم غري مسلمني ،جبهات متع ّددة لرصاعات داخلية
وخارجية عىل السلطة .ووجدت خانية الجاغاطاي واألتراك يف اإلسالم
فرصة الستعادة سيطرتهام املرتاجعة يف املنطقة ،وحدث ذلك حينام
26 Rober G. Hoyland, In God's Path: The Arab Conquests and the Creation
of an Islamic Empire (London: Oxford University Press, 2015), pp. 119-120.
 27مولوي محمد جميل الرحمن ،قديم تاريخ هند (تاريخ الهند القديم) (حيدر آباد:
جامعة عثامنية ،)1922 ،ص .551–543
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الحظت الهند بالفعل انحطاط العرص الفيدي( ((2عىل يد املاملك
البوذية التي بدأت تنهار مع ظهور بعض امللوك الهندوس الصغار
مرة أخرى(.((2
وال تؤكّد الروايات التاريخية مواجهة الجيوش اإلسالمية للبوذيني
أو الهندوس؛ إذ تشري بعض الروايات إىل أن محمد بن القاسم
الثقفي (قائد أحد جيوش الفتح) حارب ملكًا بوذيًا ،ال هندوس ًيا.
وأما املوضوع الذي ناد ًرا ما يشار إليه يف هذه النقاشات ،فيشمل
األوضاع التي دفعت الجيوش اإلسالمية نحو الهند .فعىل سبيل املثال،
أكد الباحث تنفري أنجوم أنه "وفق املصطلحات املكانية ،يظل محور
األحداث التي أدت إىل إنشاء حكم املسلمني يف الهند محصو ًرا يف
ذلك البلد ،وبشكل أكرث تحدي ًدا يف شامل الهند وشامل غربها؛ ألن
التطورات الجارية يف أماكن أخرى ال تظهر بشكل بارز"( .((3وقد رأى
للتوسع
أنجوم أن النزعة العسكرية الرتكية ما قبل اإلسالم كانت سببًا ّ
العبايس ،وأن التطورات التي حدثت عىل طول املناطق الساحلية يف
الهند ،مثل مكران وماالبار ،مل ت ُناقَش نقاشً ا كافيًا.
وقد أطلق املؤرخون القوميون املسلمون والهندوس عىل هذه
األحداث اسم الفتوحات (الفتوحات اإلسالمية) ،أو الغزوات اإلسالمية
لنرش اإلســام وتأسيس اإلمرباطورية اإلسالمية .إال أن املشكالت
الداخلية للخالفة اإلسالمية املبكرة ،والقتال الداخيل الالحق يف خانية
الجاغاطاي ،قد يكونان تس ّببا يف ابتالع املاملك اآلسيوية .ويف هذا
الوقت ،مل يج ِر التخطيط جي ًدا السرتاتيجية تسعى الجتياح الهند عىل
ما يبدو ،وتشري بعض الروايات إىل أن الخليفتني عمر بن الخطاب
وعثامن بن عفان كانا مرت ّددين يف إرســال بعثات عسكرية إىل
السند( .((3وبعد اغتيال اإلمام الحسني بن عيل بن أيب طالب ،حفيد
النبي محمد صىل الله عليه وسلم ،ظلّت منطقة خراسان يف أيدي
املوالني للحسني الذين رفضوا التنازل عن والئهم لخالفة دمشق .ويف
العرص العبايس ،مت ّرد قائد آخر ،هو أبو مسلم الخراساين ،عىل الخليفة
 28كانت الفرتة الفيدية( أو العرص الفيدي) إحدى الفرتات التاريخية التي تألفت
من فيدا ،وهي الكتب املقدّسة األقدم للهندوسية .ومل يُعرف املدى الزمني لتلك الفرتة.
وتشري أدلة علم اللغة واللغويات إىل أن ريجفدا ،األقدم يف فاليدا ،تألفت تقري ًبا يف الفرتة
 1100-1700قبل امليالد ،ويشار إليها أيضً ا بالفرتة الفيدية املبكرة .وتشري التقديرات إىل أن
نهاية الفرتة كانت نحو عام  500قبل امليالد ،وهناك اقرتاح بأن عام  150قبل امليالد كان
املحطة قبل األخرية لجميع األدب السنسكريتي الفيدي.
29 W. H. Sykes, "Notes on the Religious, Moral, and Political State of
India before the Mahomedan Invasion, Chiefly Founded on the Travels
of the Chinese Buddhist Priest Fa Hian in India, A.D. 399, and on the
"Commentaries of Messrs. Remusat, Klaproth, Burnouf, and Landresse,
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol. 6, no. 2
(1841), p. 359, accessed on 24/4/2021, at: https://bit.ly/3wWKUjB
30 Ibid.
 31أبو ظفر وندوي.
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العبايس املأمون ،ودخل يف تحالف مع حكام التبت ضد املأمون .قد
توس ًعا
ال تكون أحداث غزو السلطان محمود الغزنوي (ّ )1030-971
إسالميًا كليًّا ،بل كانت امتدا ًدا للرصاع عىل السلطة ضد أخيه ،ومع
ذلك فإن السجالت اإلسالمية والهندوسية الحديثة ،بفضل التأريخ
توسع إسالمي
االستعامري الربيطاين ،قد وصفت هذه األحداث بأنها ّ
ورأت فيها غزوات أجنبية(.((3

ً
ثالثا :ما يُعرف بالتدخالت العسكرية
اإلسالمية في الهند
تبدو الرواية األكرث شيو ًعا عن الفتح اإلسالمي ،والتي غذّت النزعة
أساسا لهويتهام القومية
القومية يف تاريخ باكستان والهند ،وأصبحت ً
املنفصلة ،رسدية تطفح باملغاالة .وتعود األصول الرئيسة الثالثة
للتدخالت العسكرية اإلسالمية يف الهند إىل إدارة األمويني للخالفة،
وخانية الجاغاطاي ،واملغول .وكان التدخل اإلسالمي الوحيد الذي
أذنت به إدارة الخالفة املركزية هو الهجوم عىل ملك السند راجا
داهر؛ إذ قام امللك داهر ،قبل العملية العسكرية ،بإيواء الجندي
العريب محمود العاليف من قبيلة بني أصعر ،ملا هرب من ُعامن بعد
أن قتل أحد أعدائه وهو عبد الرحمن األشعب( .((3وقد أنقذت
القبيلة العربية التي وصلت حديثًا امللك داهر بعد أن تعرض
للهجوم ،وق ّدم للقبيلة الحامية الدامئة وكرم الضيافة .ولكن محمود
العاليف وأفراد قبيلته انخرطوا يف معارك صغرية ضد الضباط األمويني،
وقُتل يف إحدى املعارك جايب الرضائب األموي سعيد بن أسلم؛ عىل
نحو أغضب حاكم العراق الحجاج بن يوسف ،الذي طالب امللك
داهر بتسليم العاليف وإال سيتح ّمل العواقب.
وتشري األحداث الالحقة إىل وقوع املزيد من املواجهات من هذا
النوع ،والتي دفعت الجانبني إىل عملية عسكرية نهائية بقيادة القائد
الشاب محمد بن القاسم .وأشار الندوي( ((3إىل أنه حينام وصل محمد
بن القاسم إىل السند ،وجد القادة الروحيني البوذيني قد تواصلوا مع
وتوسطت الخالفة يف خالفاتهم املتبادلة(.((3
الخالفة األمويةّ ،

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

واإلسامعيليون يف مدينتي مكران (471-340ه1078-951 /م)
و ُملتان (401-347ه1011 /1010-958 /م) مع الخالفة الفاطمية
يف القاهرة؛ ما أثار غضب الخالفة العباسية يف بغداد .ووجدت
الخالفة العباسية ،يف مت ُّرد محمود الغزنوي ضد أخيه إسامعيل بن
سبكتكني ،حليفًا للعمل ضد القرامطة الذين اعتربوهم شيعة ال من
أهل السنة .ومنح الخليفة العبايس القادر بالله للغزنوي لقب أمني
امللّة وميني الدولة( ((3وبغض النظر عن مساعدة الغزنويني للعباسيني،
فقد ظلت العالقات بني مق ّر القيادة العباسية والغزنويني قامئة عىل
املقايضات واملنافسة أحيانًا ،سعيًا للحصول عىل مزيد من السلطة
والنفوذ حول أطراف الخالفة ،مبا يف ذلك يف سمرقند( .((3وال ميكن
تحليل صعود السلطان محمود الغزنوي وما تاله من غزوات إسالمية
مبعزل عن الرصاع عىل السلطة بني الخالفة الفاطمية يف القاهرة
والخالفة العباسية يف بغداد وحلفائهم يف وسط آسيا وجنوبها .وقد
درس الباحث فرهاد دفرتي ،عىل نح ٍو خاص ،كيف كان هذا التنافس
مركزيًا يف انتشار األفكار اإلسامعيلية يف املستوطنات العربية املبكرة
يف مناطق السند و ُملتان وبدخشان(.((3

رابعا :صراع السلطان والصوفيين
ً

ويف السنوات التالية ،تالشت سيطرة الخالفة املركزية عىل السند،
وسعى الحكام املستقلون إىل إعالن الوالء للساللة الفاطمية يف
بدل من الخالفة العباسية يف بغداد .وتحالف الحكام القرامطة
مرص ً

كان الصوفيون الذين بدؤوا يُقبلون من جميع أنحاء العامل اإلسالمي،
رئيسا يف الحيز العام
رصا ً
بخاصة من آسيا الوسطى ،يشكّلون عن ً

32 Manan Ahmed Asif, The Loss of Hindustan: The Invention of India
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2020), p. 11.
33 Al-Baladhuri, p. 215.
 34أبو ظفر وندوي.
 35يذكر سيد سليامن الندوي أن البالذري روى هذه الحادثة عن الخليفة الثالث عثامن.

36 Muhammad Qasim Farishta, Tareekh e Farishta, Abdul Hai Khwaja
(trans.) (Lahur: Al Mizan Publication, 2008), p. 61.
37 Ibid., pp. 65-70.
38 Farhad Daftary, "The Fatimid Age: Dawla and Da'wa," in: A Short
History of the Ismailis: Traditions of a Muslim Community (Edinburgh:
Edinburgh University Press, 1998), pp. 65–79.

تاسارد
تحول الفكر اإلسالمي عن الدول الوطنية في شبه القارة الهندية

للمسلمني بصورة مستقلة عن النخب الحاكمة .وركّزوا عىل تعلم
اللغات املحلية والتفاعل مع السكان املحليني؛ وبذلك أصبحوا
جز ًءا من الحياة اليومية للحيّز العام املتغري للهند ،وط ّور علامء
الدين عالقات طيبة مع امللوك والعلامء غري املسلمني تدري ًجا(.((3
ويف الوقت نفسه ،مل تكن العالقات بني الصوفيني والسالطني جيدة
دامئًا؛ ففي بعض الحاالت واجه الصوفيون قمع السالطني واألباطرة.
وميكن وصف الخطاب الصويف ،املوثق ضمن صنف امللفوظات ،بأنه
يف أغلبيته محادثات غري سياسية؛ إذ كانت موضوعاتهم الرئيسة
هي اإلصالح الديني لألرواح واألخالق والقيم .وأتاح فهم الصوفيني
للمجتمع الهندي ،وتك ّيفهم االجتامعي الالسيايس ،بلورة خطاب
إسالمي غري سيايس أصبح أكرث شعبية بني الجامهري .وألنهم ظلوا
بعيدين عن السياسة ،فقد حرصوا دورهم يف تقديم املشورة إىل
السالطني عندما يقصدونهم .وجاء أول تدخل قوي يف السياسة
للصوفيني يف القرن الخامس عرش ،حينام أراد اإلمرباطور جالل الدين
أكرب إدخال دين جديد ،الدين اإللهي( ، ((4ووقف العامل الفقهي
الهندي الحنفي اإلمام أحمد الرسهندي ( )1624-1564ضد هذا
القرار وقىض سنوات عديدة يف السجن.
وكان إدخال الدين اإللهي الجديد مبنزلة تجربة لطرح أسئلة سياسية
جديدة؛ مثل كيفية استيعاب األغلبية من غري املسلمني ضمن نظام
قانوين إسالمي تحكمه أقل ّية ،وكيفية تعريف الهند ضمن التصنيفات
املتش ّددة لدار اإلسالم ودار الحرب حينام كانت أغلبية السكان من
غري املسلمني .أراد اإلمرباطور أكرب أن يكون هناك دين جديد وهو
الدين اإللهي .أما عىل املستوى الديني ،فبدأ الصوفيون والعلامء
املسلمون دراسة الفلسفة الهندوسية يف محاولة منهم ملعرفة ما إذا
كان الهندوس هم من أهل الكتاب أم ال ،وما إذا كانت الفلسفة
الهندوسية لوحدة الوجود هي نفسها الفلسفة اإلسالمية لوحدة
الشهود( .((4وشكّلت أغلبية االختالفات بني الصوفيني والعلامء
املسلمني الخطاب العام ،وضغطت عىل اإلصالحيني املسلمني للر ّد
عىل هذه التحديات .وتع ّر َض الفكر الديني الهندويس أيضً ا لضغوط
للرد عىل هذه املناقشات ،وبدأت حركة روحية جديدة تُعرف باسم
الحركة البهاكتية يف إصالح األفكار الدينية للهندوسية ،وقد تكون
ق ّربت الهندوسية من اإلسالم .ويف وسط هذه النقاشات ،كانت هناك
 39سيد صباح الدين عبد الرحمن ،بزم صوفية (ندوة مجلس املباحث) (عزامجاره :دار
املصنفین شبلی اکیڈمي ،)2014 ،ص .24-1
 40الدين اإللهي فلسفة دينية صوفية جديدة ،وضع أصولها السلطان جالل الدين أكرب،
سلطان مغول الهند.
 41وحدة الشهود هو تعبري صويف يدل عىل اإلقرار بوحدة املوجودات القابلة للشهود،
والشهود مصطلح صويف ،ويعني مشاهدة عظمة الله يف مخلوقاته.
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محاولة إليجاد تعريف مقبول إسالم ًيا لغري املسلمني يف الهند الذين
رأوا مصطلح أهل الذمة( ((4مهي ًنا و ُمذلًّ.
ويف هذا السياق ،انتقد علامء املسلمني األباطر َة بسبب حضورهم
املهرجانات الهندوسية .وقد م ّول العديد من األباطرة مبا يف ذلك
أورنكزيب عامل كري (السلطان أبو املظفر محيي الدين محمد أورنك
زيْب عاملكري ،سلطان مغول الهند) املؤسسات الدينية الهندوسية،
وم ّولوا ترميم املعابد القدمية وصيانتها( .((4لكن فكرة الدار (املوازية
للدولة  -األمة) والشعب مل تستطع إيجاد حل وسط فلسف ًيا ،واستمر
التوتر .وبرز الشيخ أحمد الرسهندي باعتباره أكرب معاريض الدين
اإللهي الذي أراد اإلمرباطور املغويل تقدميه ،وجيّشت رسائله التي
الرأي العام اإلسالمي،
كتبها إىل السلطان نور الدين جهانكري وأقرانه َ
ويف القرون الالحقة كان يُ ّع ُد املجدّ د الذي ح ّدد التحديات ،وقاومها،
وأعاد إحياء الفهم اإلسالمي.
ويف الوقت الذي انخرط فيه الشيخ أحمد الرسهندي يف حملة فكرية
ج ّديّة ،سمح جهانكري لرشكة الهند الرشقية التابعة لربيطانيا العظمى
مبامرسة التجارة من املوانئ الهندية .ورسعان ما تم الكشف عن
الرشكة بوصفها وج ًها لالستعامر الربيطاين ،والذي من شأنه أن يه ّدد
البقاء السيايس واالقتصادي للماملك الهندية ،املسلمة وغري املسلمة.
وقد استُ ِبدل نظام التحالف اإلقليمي وتوازن القوى بنظام تحالف
جديد ،وتــوازن قوى جديد ،تحت وصاية رشكة الهند الرشقية.
وكانت إمرباطورية املغول يف حالة تدهور مطرد ،إىل درجة أن ورثة
أورنكزيب مل يكونوا يف وضع يسمح لهم بالدفاع عن عاصمة دلهي
من األعداء املسلمني وغري املسلمني .وهذه هي املرة األوىل التي
يدرك فيها علامء اإلسالم أن الحكم اإلسالمي تع ّرض للتهديد وعليهم
التدخل .فعاد العالِم اإلسالمي الذي يحظى باحرتام شديد ،شاه ويل
الله الدهلوي( ، ((4من الحجاز وراقب عن كثب التح ّديات التي ته ّدد
 42أهل الذمة هو مصطلح فقهي إسالمي ،يُقصد به النصارى واليهود (أهل الكتاب)
وأصحاب الديانات األخرى الذين يعيشون يف ظل الحكم اإلسالمي أو يف البالد ذات األغلبية
املسلمة .واملقصود بأنهم "أهل ذمة" هو كونهم تحت الحامية اإلسالمية ومسؤولية الدولة.
وال تحرص الرشيعة اإلسالمية تلك املسؤولية يف الدولة فحسب ،بل تطبّقها أيضً ا عىل املواطن
املسلم؛ إذ ال يجوز للمسلم االعتداء عىل أحد من أهل الذمة أو اإلساءة إليه ،بعذر أنه من
غري املؤمنني بالقرآن أو رسول اإلسالم ،وإمنا أوضحت الرشيعة أن مسألة اإلميان يحاسب عليها
الله وحده يوم القيامة.
43 Audrey Truschke, Aurangzeb: The Life and Legacy of India's Most
Controversial King (Stanford: Stanford University Press, 2017).
 44شاه ويل الله الدهلوي هو إمام املحدّثني يف الهند.
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إمرباطورية املغول بسبب القوات األجنبية( .((4ويف الواقع أ ّدى ر ّده،
وهو "نهج أصويل" كام يراه العامل اإلسالمي املعروف عزيز أحمد(،((4
إىل اتجاهني متناقضني؛ وهام إحياء التقليدية والحداثة .ويف أعقاب
التحدي االستعامري الوشيك والحكم اإلسالمي اآليل إىل االنحطاط،
برز شاه ويل الله ومدرسته بوصفه األكرث تعب ًريا عن القضايا املتعلقة
باملستقبل السيايس لإلمرباطورية اإلسالمية .وكانت الدعوة إىل الجهاد
التي أطلقها شاه عبد العزيز بن شاه ويل الله الدهلوي مبنزلة نقطة
التوسع
تحول ،حينام وجد أغلبية العلامء املسلمني أن الرصاع ضد ّ
الربيطاين واجب إسالمي وجهاد يف سبيل الله .ويف السنوات التالية،
دعا سيد أحمد شهيد( ((4إىل الجهاد ،وقُ ِتل يف ساحة املعركة يف
باالكوت (باكستان اليوم).
وألسباب عديدة ،ميكن اعتبار الشيخ املح ّدث شاه ويل الله بن عبد
الرحيم الدهلوي ( )1762-1702نقطة مرجعية الهتامم املسلمني
الهنود املتنامي بالشؤون السياسية يف أواخر القرن الثامن عرش،
وأوضح يف كتبه ورسائله أسباب هذا االنحدار وكيفية التص ّدي له
وطريقة وضع ح ّد له .ومل تكن مجموعته األساسية سياسية ،بل
ركّز عىل الدين والتدريب الصويف لتالميذه الذي أخذه عن والده
شاه عبد الرحيم (كان خليفة أبيه يف هذا الشأن) .ولكن شاه ويل
الله رصد باهتامم شديد أيضً ا إخفاق السلطات السياسية لألباطرة
املغوليني أورنكزيب ( ،)1707-1658وبهادر شاه األول سلطان مغول
الهند ( ،)1712-1707وجالل الدين محمد فرخ سري (،)1719-1713
وشمس الدين رفيع الدرجات( ،((4ومحمد شاه جهان الثاين (محمد شاه
جهان الثاين بن رفيع الشأن بن شاه عامل بهادر ،ولقبه رفيع الدولة)
( ،)1719ونارص الدين محمد شاه ( ،)1748-1719وأحمد شاه بهادر
( ،)1754-1748وعاملكري ثاين ( ،)1759-1754وشاه عامل الثاين
( .)1806-1759وكان شاه ويل الله عىل اتصال وثيق ومنتظم بوزراء
اإلمرباطورية املغولية ووزراء السالالت اإلسالمية األخرى داخل الهند
وخارجها ،مبا يف ذلك أحمد شاه دراين الذي يُعرف أيضً ا بأحمد
 45شاه ويل الله الدهلوي ،حجة الله البالغة ،تحقيق ومراجعة السيد سابق (بريوت:
دار الجيل)2005 ،؛
Yasin Mazhar Siddiqui, Hujjatullahil Baligha, Aik Tajziyati Mutala (An
Analytical Study of Hujjatullahil Baligha) (Aligarh: Shah Waliullah Dehlavi
Research Cell Aligarh Muslim University, 2002).
46 Aziz Ahmad, Hind-o-Pak Mein Islami Jadidiyat: Islamic Modernity in
Indian Subcontinent (New Delhi: Educational Publishing House, 1990), p. 22.
 47هو اإلمام أحمد بن عرفان شهيد الربلوي تتلمذ عىل يد الشاه عبد القادر الدهلوي.
قاد حركة إسالمية جهادية يف شبه القارة الهندية من أجل إعادة الوحدة اإلسالمية ،وتعميم
الوعي الديني ،وطرد القوات اإلنكليزية .يرى بعضهم أن تأثريه مل يقترص عىل العهد الذي نشأ
فيه ،إمنا أثر يف الجيل الذي تاله ،ويف دعاة اإلصالح والعاملني يف املجال اإلسالمي.
 48لقبه أبو الربكات شمس الدين رفيع الدرجات بن رفيع الشأن بن شاه عامل بهادر.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

خان أبدايل ( )1737من أفغانستان .وميكن تلخيص تعريفه لألفول
السيايس اإلسالمي عىل النحو اآليت:
رئيسا
1.رأى يف انحراف النظام املليك عن الخالفة الراشدة مصد ًرا ً
للمشكالت عىل مدى القرون املتعاقبة ،ومن ث ّم ،وجد يف العودة
إىل الخالفة الراشدة الحل الوحيد(.((4
مهووسا
2.كان الفكر اإلسالمي املعارص يف شبه القارة الهندية
ً
ج ًدا بالتقاليد الصوفية املنحرفة ،والفلسفة اليونانية ،ومل
يكن القرآن واألحاديث النبوية قد لقيا كبري أهمية يف حياة
املسلمني اليومية(.((5
3.أقنع نقده التفصييل للمجتمع اإلسالمي املعارص ،والسياسات
املعارصة ،العلام َء والصوفيني باالنخراط يف النشاط اإلسالمي ،مبا
يف ذلك الجهاد ضد الكفار.
4.استمر شاه ويل الله يف رؤية السياسات اإلسالمية من منظور
تصنيف دار اإلسالم ودار الحرب .فبالنسبة إليه ،كانت الهند
دولة إسالمية ،وبدت حامية طابعها اإلسالمي املسألة األهم.
ولهذا الغرض ،دعا أحمد شاه أبدايل أو أحمد شاه الدراين
(مؤسس ساللة الدرانية يف أفغانستان) إىل إنقاذ اإلمرباطورية
املغولية من التهديدات املستمرة من ملوك ماراثا والسيخ.
ومع ذلك فقد فشل يف تأسيس أي حركة إسالمية قامئة بذاتها ،إال أن
ابنه شاه عبد العزيز أصدر الحقًا فتوى شاملة أعلن فيها أن الهند
تحت الحكم الربيطاين مل تعد دار إسالم .وألنها أصبحت دار حرب،
أصبح الجهاد ضد الوجود الربيطاين لزا ًما عىل جميع املسلمني .ويف
رسائله التي كتبها إىل العديد من الحكام املسلمني ،م ّيز بني الهندوس
والسيخ واملسيحيني .ويف أغلبية الرسائل ،امتنع عن تسمية الهندوس
وخص يف املقام األول املسؤولني الربيطانيني بهذا املصطلح.
كفّا ًراّ ،
ودعا تالميذه سيد أحمد وإسامعيل إىل الجهاد ضد السيخ الذين سعوا
إىل إقامة دولة مستقلة بالقرب من أفغانستان .ومع ذلك فشلت
حركتهم املسلّحة ،وقُتلوا مع مناضليهم يف معركة باالكوت عام .1831
وواصل "رجال الدين املسلمون" نضالهم ،وفشلت األغلبية؛ ما أدى
إىل استعار املواجهات بني املسلمني واإلدارة االستعامرية الربيطانية.
ثم جاء مترد الجنود الهنود عام  1857ضد الحكم الربيطاين ،ودعمه
قسم
عدد كبري من القادة الهندوس واملسلمني .بيد أن هذا التم ّرد ّ
 49الشاه ويل الله الدهلوي ،إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء (دمشق :دار القلم،)2013 ،
ص .531-530
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تاسارد
تحول الفكر اإلسالمي عن الدول الوطنية في شبه القارة الهندية

املسلمني الهنود ،وتوقّع سيد أحمد خان ( ،((5()1898-1817العامل
البارز ومؤسس جامعة عليكرة اإلسالمية ،أن يرى الدولة الوطنية يف
املؤسيس ،وأن يكون ر ّد فعل املسلمني عليها مضل ًّل .وكتب
شكلها ّ
تحليل تفصيليًا عن التمرد يف رسالة باللغة األوردية عنوانها أسباب
ً
(((5
الثورة الهندية  ،ثم أنشأ املنظمة الهندية الوطنية املتحدة يف عام
 ،1888وعارض من خاللها خطة حزب املؤمتر الوطني الهندي إلدخال
نظام برملاين يف الهند مشابه للنظام الربيطاين؛ ألنه سيكون ضا ًرا
مبصالح املسلمني الهنود .وقد ساورت السري سيد أحمد خان شكوك
بشأن صحة الفتوى املنسوبة للشاه عبد العزيز الدهلوي بخصوص
الجهاد؛ إذ رأى أن الفتوى ال بد أن تكون قد ُذكِرت خارج سياقها(.((5
ويف كتاب آخر كتبه السيد أحمد ر ًدا عىل الطبيب وليام ولسون
هنرت( ،((5ق ّدم تفصيالت عن األسباب التي حالت دون أن تصبح
الهند دار الحرب( .((5ويف هذا الكتاب ،نصح الحكومة الربيطانية
بالخطوات الرامية إىل طأمنة املسلمني والهندوس يف البالد ،من خالل
إظهار املزيد من الحساسية تجاه مشاعرهم الدينية والتقليدية.
وذكر يف موضع آخر أنه ال ينبغي للمسلمني اإلرصار عىل العيش
يف ظل الخالفة ،وكتب عن الخالفة العثامنية ما يأيت" :ال يشملنا
نفوذه (السلطان عبد املجيد  .)1861-1839نحن مقيمون يف الهند
وخاضعون للحكومة الربيطانية التي ضمنت لنا الحرية الدينية.
حياتنا وممتلكاتنا مصانة ،وتجري إدارة شؤوننا الشخصية  -الزواج
والطالق واملرياث واألوقاف والوصايا  -وفقًا للرشيعة .ويف مثل هذه
الشؤون ،يضطر القضاة املسيحيون إىل تطبيق الرشيعة اإلسالمية عىل
الخصوم املتقاضني املسلمني"(.((5
وتوحي تعليقاته عىل الشؤون السياسية األخرى للمسلمني الهنود
بأنه مل يوافق عىل الفتوى التي أعلنت أن الهند أصبحت دار حرب؛
إذ بقيت الرشيعة اإلسالمية مط َّبقة .وعالوة عىل ذلك ،وافق عىل
 51سيد أحمد خان من أكرب رجال اإلصالح اإلسالمي يف القرن التاسع عرش امليالدي،
ومؤسس جامعة عليكرة اإلسالمية يف الهند .نشأ يف أرسة كانت تتمتع بعالقات وثيقة بامللوك
املغول الذين حكموا شبه القارة الهندية قبل االحتالل الربيطاين .ك ّرس عمله للرتبية والتعليم
وتنوير العقول بالعلوم واملعارف.
ِ
بغاوت هند (أسباب الثورة الهندية) (عليكرة :جامعة
 52سيد أحمد خان ،رسالة أسباب
عليكرة اإلسالمية.)1958 ،
53 Ibid., p. 37.
 54وليام هنرت  )1900-1840( William Wilson Hunterهو مؤرخ وعامل إحصاء
وكاتب سري إسكتلندي ،عاش يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا.
55 Syed Ahmad Khan, In Response to the Book of Dr. Willian Wilson
Hunter's Book: Our Indian Muslims (Aligarh: Aligarh Muslim University
[1871], 2009), pp. 50-55.
56 Hafeez Malik, "Sir Sayyid Ahmad Khan's Role in The Development
of Muslim Nationalism in the Indo-Pakistan Subcontinent," Islamic Studies,
vol. 5, no. 4 (1966), p. 393, accessed on 25/4/2021, at: https://bit.ly/3x2ibKm
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مؤسسية .وظل
إمكانية وجود نظام دولة حديث تحكمه دميقراطية ّ
ناق ًدا للطريقة التي تم بها تحويل حكم الخلفاء الراشدين إىل حكم
ساللة ،وكان مقتن ًعا بأنه يُسمح بالعديد من الحكّام اإلسالميني ،كام
كان الحال مع الخالفة األموية يف إسبانيا يف وقت الخالفة العباسية يف
بغداد .ويف افتتاح ّياته يف مجلته تهذيب األخالق ،انتقد السيد أحمد
خان بشدة تنامي املشاعر املعادية لربيطانيا بني علامء املسلمني.
وعىل الرغم من أن الكثريين من علامء املسلمني انتقدوه ،فإن السيد
أحمد خان أث ّر يف جيل آخر من علامء الدين الذين نارصوا حينها
مسا ًرا معتدلً بني التقاليد اإلسالمية والعلم .فعىل سبيل املثال ،بارش
موالنا شبيل النعامين( ((5يف سد الفجوة بني ديوبند( ((5وعليكرة،
وس ّهلت جهود شبيل ظهور حركة ندوة العلامء الجديدة يف عام 1898
تحت شعار "الجديد الصالح ،والقديم النافع" ،والذي كان يعني تب ّني
ما هو مفيد من الحداثة والحفاظ عىل ما هو مفيد من التقاليد.
كام انحدرت حركة ندوة العلامء تدري ًجا إىل معسكر ديوبند ،وهو
ما توقعه الكثريون يف حركة عليكرة ً
أصل(.((5
وساعد تعاون هــؤالء العلامء ومشاركتهم الف ّعالة يف األحـزاب
السياسية الالحقة املعارضة للحكم الربيطاين عىل أن يصبحوا جز ًءا
من نسق متطور لسياسة الدولة الوطنية .وقد جعلتهم مشاركتهم يف
املؤمتر الوطني الهندي يعرتفون مببادئ الرتتيبات السياسية العلامنية
والتع ّددية ،ويتخلّون عن فكرة الحكم اإلسالمي .وق ّدم حزب املؤمتر
الوطني الهندي رؤية لدولة وطنية هندية شاملة قامئة عىل املساواة
والحرية والدميقراطية .وو ّحد مترد عام  1857الجامعات الهندوسية
واملسلمة إىل ح ّد ما ،وظهر املؤمتر الوطني الهندي الحقًا بوصفه
منصة لكل الجامعات .وحتى ذلك الحني ،كان العلامء املسلمون،
ّ
وأغلبيتهم ينتمون إىل مدرسة شاه ويل الله الدهلوي ،ناشطني يف
النضال ضد االستعامر ،ومن بينهم محمد قاسم نانوتوي ورشيد أحمد
الكنكوهي ،اللذان ّأسسا الجامعة اإلسالمية يف دار العلوم بديوبند يف
عام  .1866ويف ذلك الحني ،مل تكن املسألة الرئيسة تكمن يف إحياء
سلطنة املغول أو إحياء الحكم اإلسالمي ،بل يف كيفية بناء العالقات
بني جامعات الهند املختلفة.
ونجحت الجامعات األصولية الهندوسية يف الضغط عىل املؤمتر
الوطني الهندي للدفاع عن مصالح الهندوس يف البالد ،وبدأ املسلمون
 57موالنا شبيل النعامين هو عامل مسلم من الهند .أجاد العربية والفارسية واألوردية
والرتكية والهندية .عمل يف جامعة عليكرة ،وشارك يف تأسيس ندوة العلامء بلكنو.
 58نسبة إىل الجامعة اإلسالمية ،دار العلوم ديوبند ،وهي أكرب وأقدم جامعة إسالمية
أهلية يف شبه القارة الهندية ،تقع يف بلدة ديوبند .نشأت يف هذه الجامعة الحركة الديوبندية،
وهي مدرسة فكرية أسسها مجموعة من علامء الهند ،تحتضن جامعة دار العلوم.
59 Aziz Ahmad, pp. 166-167.
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يفقدون ثقتهم باملؤمتر؛ إذ انض ّم العديد من القادة الهندوس
األصوليني ،مثل الال لجبات راي ومادان موهان ماالفيا من املنظمة
الهندوسية األصولية هندو ماهاسابا ،إىل حزب املؤمتر الوطني الهندي.
عامل مو ّح ًدا بني جميع الجامعات ،والتح ّدي
وكانت القومية الهندية ً
األكرب الذي يجب عىل حزب املؤمتر والقادة املسلمني املنتسبني إىل
الحزب معالجته هو :كيف ميكن املسلمني والهندوس أن يصنعوا
أمة واحدة؟ كان السيد أحمد خان من أوائل املشككني يف حزب
املؤمتر وقدرته عىل إنشاء عالقات متكافئة بني الهندوس واملسلمني،
وقال يف إحدى مقاالته" :الهندوس واملسلمون مثل عي َني الهند ،التي
تشبه العروس ،جاملها يف الحفاظ عىل كلتا العينني آمنتني"( .((6إال أنه
كان مشككًا يف نوايا املؤمتر الوطني الهندي تجاه املسلمني الهنود،
وأشار إىل أن النظام الربملاين وحده ال ميكنه ضامن الحقوق السياسية
للمسلمني ،وكان الجدل يف زمانه يف مراحله األوىل.
وتأثر موالنا أبو الكالم آزاد ( ،((6()1958-1888الذي عاد لتوه من
جولته يف تركيا وسوريا ومرص ،بالقوميني العرب؛ ففي زيارته العامل
العريبُ ،سئل م ـرا ًرا عن سبب عدم مشاركة املسلمني الهنود يف
النضال القومي ضد استئصال االستعامر الربيطاين .وعند عودته يف
عام  ،1912بدأ موالنا آزاد يف إصدار مجلة الهالل ،ثم انتسب إىل
املؤمتر الوطني الهندي .وقد تشكَّل فهمه للقومية الهندية من خالل
مالحظات ثالث :أوالً ،فهمه لصعود القومية يف الرشق األوسط ،فقد
التقى بأصدقاء مصطفى كامل أتاتورك والقادة املرصيني؛ ثان ًيا ،تفاعله
املبارش مع القوميني الهندوس البنغاليني الذين أصبح الكثري منهم
مناهضني متط ّرفني للمسلمني؛ ثالثًا ،غياب املشاركة اإلسالمية الف ّعالة
يف "النضال القومي"(.((6
وحتى ذلك الحني ،اقترص النضال الرئيس للمسلمني عىل حقوقهم
الدينية يف ظل الحكم الربيطاين ،ولكن موالنا آزاد بدأ يف رشح مفهوم
االستقالل عن الحكم الربيطاين ليكون أحد بنود العقيدة اإلسالمية،
والتي من دونها ال ميكن املسلمني الحفاظ عىل إميانهم /دينهم .وبدأ
60 Syed Ahmad Khan, Akhiri Mazameen (The last articles) (Lahaur:
Refah-e-Aam Press, 1898), p. 55, accessed on 2/5/2021, at: https://bit.
ly/3nDNqXA
 61محيي الدين أحمد بن خري الدين املشهور بلقب أيب الكالم آزاد ( ،)1958-1888وقد
لُقِّب بأيب الكالم لكونه خطيبًا بار ًعا ،أما كلمة آزاد فتعني يف اللغة األوردية الحـُ ّر .ينحدر
أبو الكالم من أرسة أفغانية هاجرت إىل الهند يف زمن اإلمرباطور بابر مؤسس الدولة املغولية
يف الهند .كان أول وزير للتعليم يف الهند بعد االستقالل .ترأس حزب املؤمتر الوطني الهندي
رئيسا للحزب نفسه يف عام 1940
الذي يتمتع بأغلبية هندوسية يف عام  ،1923وأعيد انتخابه ً
وحتى عام  .1946وقد ألّف العديد من الكتب؛ أهمها تفسري القرآن باللغة األوردية ،ترجامن
القرآن ،إضافة إىل دراسة عميقة لتحديد شخصية ذي القرنني.
 62موالنا أبو الكالم آزاد ،تحريك آزادى ([د.م] :دار اتقاد للنرش ،)2017 ،ص .20-19

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

آزاد يف األعداد األوىل من مجلته باستهداف جامعة عليكرة اإلسالمية
ودعمها للحكم الربيطاين .وقد يكون موالنا آزاد أول وأقوى عامل مسلم
تحدث لصالح القومية املركّبة؛ إذ قال ذات مرة يف خطابه األكرث شهرة:
(((6
"إذا هبط مالك من أعىل الساموات وأعلن من أعىل قطب منار"
"انبذوا الوحدة الهندوسية اإلسالمية ويف غضون  24ساعة ستحظون
بالحكم الذايت (")Swaraj؛ "سأرفض الحكم الذايت لكنني لن أتراجع
قيد أمنلة عن موقفي .وإذا تأخر الحكم الذايت ،فسيؤثر يف الهند
فحسب ،بينام ستكون نهاية وحدتنا خسارة للعامل البرشي بأرسه"(.((6
ودعم للقومية املركّبة ،استشهد آزاد بـ ميثاق املدينة ،وآمن أن
ً
الهندوس واملسلمني يجب أن يشكّلوا أمة مو ّحدة أو أمة واحدة
(((6
بالطريقة نفسها التي وقّع بها النبي محمد صىل الله عليه وسلم
اتفاقية مع الجامعات غري املسلمة بشأن املدينة املن ّورة .ويف أحد
خطاباته ،تساءل عن استخدام مصطلح كافر لغري املسلمني يف الهند،
قائل" :أنا فخور لكوين هنديًا؛ فأنا جزء من وحدة ال تتجزأ وهي
ً
القومية الهندية ،وأنا ال غنى عني يف هذا الرصح النبيل ،ومن دوين
ال يكتمل هذا الهيكل الرائع .لقد انقىض  11قرنًا بالكامل منذ ذلك
الحني ،ولإلسالم اآلن أحقية كبرية عىل أرض الهند مثل الهندوسية.
وإذا كانت الهندوسية هي دين الناس هنا منذ عدة آالف سنة ،فإن
اإلسالم كان دينهم أيضً ا منذ ألف عام .وكام ميكن للهندويس أن يقول
بفخر إنه هندي ويتبع الهندوسية ،ميكننا نحن أيضً ا أن نقول بالقدر
يل توسيع هذا
نفسه من الفخر ،إننا هنود ونتبع اإلسالم .ويجب ع ّ
املدار أكرث ،ألنه يحق للمسيحي الهندي أن يقول بكل فخر إنه هندي
ويتبع ديانة هندية ،وهي املسيحية.
وهذه الرثوة املشرتكة هي تراث قوميتنا املشرتكة ،وال نريد أن نرتكها
ونعود إىل الزمان الذي مل تبدأ فيه هذه الحياة املشرتكة .وإذا كان
بيننا هندوسيون [يرغبون] يف إعادة الحياة الهندوسية التي كانت
موجودة منذ أكرث من ألف عام ،فإنهم يحلمون ،وهذه األحالم ما هي
إال أوهام عقيمة .وكذلك الحال بالنسبة إىل املسلمني ،فإذا كان هناك
أي مسلم يرغب يف إحياء حضارته وثقافته من املايض ،وقد أتوا بهام
قبل ألف عام من إيران وآسيا الوسطى ،فإنهم يحلمون أيضً ا ،وكلام
 63قطب منار هو معلم تاريخي هندي يقع بالقرب من دلهي .تع ّد منارته األطول من
نوعها يف الهند وثاين أطول املنارات يف تاريخ العامل اإلسالمي  بعد منارة الجريالدا  يف إشبيلية.
يضم املج ّمع مبا َين أخرى ،ويستقطب إليه جمو ًعا كبرية من السياح كل عام .قامت منظمة
اليونسكو بإدراج املعلم يف قامئة الرتاث العاملي.
 64موالنا أبو الكالم آزاد.
 65رسالة نُرشت يف عام  1939من ترجامن القرآن ،وفقًا ملا ذكر الفقيه والفيلسوف
الهندي اإلسالمي أبو األعىل املودودي يف مسئله قوميت (املسألة القومية) ،ينظر:
Abul A'la Maududi, Masla-e-Qaumiyat (The Subject of Nationalism) (Lahaur:
Islamic Publications Limited, 1987), pp. 82–100.
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أفاقوا مبك ًرا [من تلك األوهام] كان ذلك أفضل .هذه أوهام غري
طبيعية ال ميكن أن ترتسخ يف أرض الواقع؛ فأنا من الذين يؤمنون بأن
إعادة إحياء [املايض] قد تكون رضورة يف الدين ،ولكنها متيس إنكا ًرا
للتقدم عندما تكون يف الشؤون االجتامعية"(.((6
أغلبية العلامء الذين قاتلوا ضد الحكم الربيطاين ،وعانوا وطأة ر ّد
وأسس موالنا
الفعل الربيطاين ،من مدرسة الشاه ويل الله الدهلويّ .
محمود الحسن الديوبندي( ((6جمعية علامء الهند عند عودته من
(((6
املنفى يف مالطا ،وشارك مع موالنا السيد حسني أحمد مدين
بفاعلية يف حركة الخالفة( ،((6وتعاون مع املؤمتر الوطني الهندي.
ولكن دفاعه عن القومية املركّبة كان مشوبًا بحجج إسالمية متعلّقة
بالحرية وحجج تكتيكية .ويف إحدى مقاالته األوىل ،كتب" :إذا كانت
القومية بهذا القدر من البالء والسوء اللذَين د ّمرا امللوك العثامنيني
واملسلمني ،فليستخدمها املسلمون أيضً ا ضد بريطانيا الجتثاث حكمها
من الهند"( .((7ومن الالفت أن موالنا حسني أحمد مدين ومحمد
عيل جناح وموالنا آزاد مل يكونوا جمي ًعا يتالعبون باملشاعر الدينية
فحسب ،بل ميارسون السياسة الواقعية أيضً ا .فبالنسبة إىل مدين
وآزاد ،لن يتمكن جميع املسلمني الهنود من الذهاب إىل باكستان،
وكان انفصال باكستان عن الهند عىل حساب تراجع النفوذ اإلسالمي.
يف حني رأى جناح أن عملية إنشاء دولة وطنية إسالمية جديدة من
شأنها أن تنقذ عىل األقل االنهيار الوشيك للنفوذ اإلسالمي يف جنوب
66 A. Moin Zaidi, Congress Presidential Addresses 1885 -1900 (New Delhi:
Publication Department, Indian Institute of Applied Political Research,
[1840], 1985).
 67عامل مسلم من أهل الهند ،أول طالب لدار العلوم ديوبند وخ ّريجها األول .ناضل ضد
اإلنكليز ،واعتقلوه ،وهاجر إىل مالطا .ترجم معاين القرآن إىل اللغة األوردية.
 68باحث إسالمي هندي يلقبه أتباعه بـ "شيخ اإلسالم" ،و"شيخ العرب والعجم" ،كان
عامل ًا يف الحديث والفقه ،حصل عىل وسام لبادما بوشان عام  .1954اضطلع بدور مدين رئيس
يف الخالفات السياسية بني املسلمني يف الهند ،وم ّهد الطريق لتعاون العلامء الهنود وتأسيس
املؤمتر الوطني الهندي.
 69جاءت حركة الخالفة يف عام  1919نتيجة لقلق املسلمني يف الهند ومخاوفهم من
دسائس الدول األجنبية وأطامعها يف ديار املسلمني ،بوصفها ر ّد فعل عىل إعالن بريطانيا
عن وقوفها إىل جانب الثوار الجمهوريني األتراك ،الذين كانوا يسعون إىل إطاحة السلطان
العثامين ،وتغيري نظام الحكم يف تركيا .وقد ترأس موالنا محمد عيل جوهر وفدًا من وجهاء
الهند املسلمني ،وتوجه إىل بريطانيا يف عام  1919إلقناع الحكومة الربيطانية بالتأثري
والضغط عىل القائد الرتيك الصاعد مصطفى كامل أتاتورك ،كيال يخلع السلطان العثامين،
إال أن الربيطانيني رفضوا ذلك .عاد موالنا محمد عيل جوهر والوفد املرافق له إىل الهند
حانقني ،وفور وصوله ،بادر هو وأخوه شوكت عيل ،إضاف ًة إىل موالنا أيب الكالم آزاد وعدد
من علامء وقادة املسلمني يف الهند ،إىل تأسيس منظمة باسم حركة الخالفة إلطالق مجموعة
من الفعاليات والنشاطات واإلرضابات ،ومقاطعة الحكومة ،واالحتجاج عىل مواقف الحكومة
الربيطانية تجاه الوضع يف تركيا ،والسعي لحامية الخالفة ،والتصدي لخطط أتاتورك يف تركيا
الهادفة إىل فصل الخالفة عن الحكم ،وقد حدّد مؤسسو هذه الحركة هدفني أساسيني لهم:
األول ،ضامن احتفاظ سلطان تركيا ،بوصفه خليفة ،بسلطاته الدنيوية؛ والثاين ،تأكيد استمرار
سيادته عىل األماكن اإلسالمية املقدّسة.
70 Maududi, p. 37.
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آسيا ،وال سيام حينام مل تح َظ مفاوضاته مع املؤمتر الوطني الهندي
بالقبول؛ إذ كان يطالب مبزيد من التنازالت.
وأثار دفاع مدين عن القومية انتقادات حادة من محمد إقبال(،((7
هائل يف الدوائر اإلسالمية يف
جدل ً
الذي اشتهر مبقطع شعري أثار ً
الهند .ودفا ًعا عن محمد إقبال كتب أبو األعىل املودودي مقالته
الشهرية "مسئله قوميت" ،ونرشها يف مجلته الشهرية ترجامن القرآن.
ومل يرفض املودودي فيها تعريف مدين للقومية القامئة عىل األمة
اإلقليمية فحسب ،بل رأى أن مدين أشار خطأ إىل القرآن والحديث
ليدعم ما كتبه .وقال املودودي إن مصطل َحي قوم وأ ّمة مستخدمان
يف القرآن يف سياق مختلف عام استخدمه حزب املؤمتر وموالنا مدين.
وانتقد املودودي مدين العتقاده أن الحقوق األساسية التي تب ّناها
املؤمتر الوطني الهندي تساوي ميثاق النبي محمد صىل الله عليه
وسلم ( .((7ثم أوضح املودودي ملاذا ال ميكن اعتبار املسلمني أ ّمة،
ورأى أن املسلمني بوصفهم جامعة أيديولوجية ،ال ميكن أن يكونوا
أ ّمة ،بل هم مساوون ملا يُعرف بالـحزب باملعنى الحديث .ومبا أن
العامل منقسم إىل معسكرين ،حزب الله وحزب الشيطان فهذا يجعل
املسلمني ،عىل الرغم من اختالفاتهم اللغوية والجغرافية واملذهبية،
جامعة عاملية واحدة .ويف تعريفه األ ّمة ،ذكر املودودي أن األ ّمة
تهدف إىل أن تكون طرفًا دول ًيا يؤمن برسالة واحدة ومبادئ مشرتكة؛
ويواصل تعريفه بأنه ال ميكن تعريف أي دولة بأنها دولة إسالمية
مسلم يحكمها ،وأن تاريخ املسلمني ليس دامئًا تاريخًا
حاكم
ألن
ً
ً
(((7
إسالم ًيا  .وبعد سنوات قليلةّ ،أسس املــودودي حزبه الجامعة
اإلسالمية( ، ((7ثم اقرتح فكرته بأن الدولة األيديولوجية ال الدولة
القومية ،يجب أن تكون هدف الدولة  -األ ّمة الجديدة التي طالب
بها محمد عيل جناح.
وبعد تقسيم الهند يف عام  ،1947قام املودودي بحملة لصوغ دستور
إسالمي لباكستان ،وكتب بالتفصيل خصائص الدولة اإلسالمية ،إال
 71كان محمد إقبال شاع ًرا وفيلسوفًا وسياسيًا وأكادمييًا ومحاميًا وباحثًا يف الهند
الربيطانية ،كان معروفًا عىل نطاق واسع باسم العالمة إقبال .يُطلق عليه لقب األب الروحي
لباكستان ،ويُع ّد من أهم الشخصيات يف األدب األوردي .نادى برضورة انفصال املسلمني عن
الهندوس ،ورأى رضورة تأسيس دولة إسالمية اقرتح لها اسم باكستان ،تويف إقبال  1938بعد
أن اشتهر بشعره وفلسفته ،وقد غنت له أم كلثوم إحدى قصائده؛ وهي "حديث الروح".
 72رسالة نُرشت يف عام  1939من ترجامن القرآن وفقًا ملا ذكر الفقيه والفيلسوف الهندي
اإلسالمي أبو األعىل املودودي يف مسئله قوميت ،ص :100-82
Letter published in Tarjuman al Quran in the February 1939 issue, as quoted
in Maududi, pp. 82–100.
73 Maududi, pp. 165–175.
ِ
جامعت إسالمی) ،وهو حزب سيايس
 74أي حزب جامعتي إسالمي( باللغة األوردية:
إسالمي محافظ ،يدعو إىل تشكيل حكومة إسالمية دميقراطية يف باكستان .أسس الحزب،
يف  26آب /أغسطس  1941يف الهور ،العامل اإلسالمي والفيلسوف االجتامعي والسيايس أبو
األعىل املودودي.
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أن تعريفه لهذه الدولة شمل جميع املك ّونات األساسية للدولة
األمة التي من شأنها أن تقوم عىل سيادة الله ،واقرتح إمكانية
وجود أكرث من دولة إسالمية يف العامل ،وقد تشكّل هذه الدول
اإلسالمية املختلفة اتحا ًدا إسالميًا .وشارك حزبه الجامعة اإلسالمية يف
رئيسا
السياسات االنتخابية يف باكستان ،وك ّرس نفسه بوصفه مك ّونًا ً
للقومية الباكستانية التي كان القائد محمد بن القاسم( ((7أول مواطن
باكستاين فيها ،وفقًا لحزب الجامعة اإلسالمية( .((7وكانت نتيجة
النقاش بني مؤيدي القومية املركبة والثنائية القومية أن كال الجانبني
وجدا نفسيهام متفقني عىل مركزية الدولة  -األ ّمة يف مساعيهام
السياسية املستقبلية.

خامسا :إضفاء الطابع اإلقليمي
ً
على الهوية العابرة للحدود الوطنية
يتعي عىل
عىل الرغم من حقيقة قبول الدول الوطنية ،فإنه ال يزال ّ
املنطقة تجاوز مأزق هوية مميزة لكل دولة وطنية ومخيالها .وقد
تح ّدث الربوفيسور آشيش ناندي ،مدير املعهد الهندي لإلدارة يف
قائل" :إن جنوب آسيا هي املنطقة
أحمد أباد ،عن هذه املعضلة ً
الوحيدة يف العامل التي ال تع ّرف فيها أغلبية الدول نفسها مبا هي
عليه ،ولكن مبا هي ليست عليه .وتسعى باكستان ورسيالنكا ونيبال
جاهدة أال تكون الهند؛ وقد اضطلعت بنغالديش باملسؤولية الشاقة
يف تفادي أن تكون الهند وباكستان"(.((7
ويرى أن هذه الدول ليست مامنعة فحسب ،بل إنها اصطناعية
جزئيًا ،ومن ث ّم هي هشة يف تص ّوراتها لألمن .ورأى ناندي( ((7أن هذا
الوضع سمح للدولة الهندية مبصادرة الحق يف الحضارة الهندية،
ما اضطر الدول األخرى يف املنطقة إىل البحث عن أسس جديدة
لثقافاتها السياسية والتخيل عن الجوانب الجوهرية لذواتها الثقافية،
وقد تكون املشكلة أش ّد خطورة لدى مسلمي شبه القارة الذين
تح ّملوا عبء قبول واقع الدولة  -األ ّمــة وواقع املسلمني الذين
يعيشون يف دول وطنية متنافسة بوصفهم مواطنني .وبعد أن عاشوا
يف الهند الحضارية ،كان عليهم يف فرتة ما بعد االستقالل اكتشاف
 75يعود نسب املودودي ،بحسب بعض الكتاب العرب الذين جاؤوا إىل الهند ،إىل القائد
الفاتح محمد بن القاسم.
76 Nadeem F. Paracha, "The First Pakistani?" Dawn, 12/4/2015, accessed
on 25/4/2021, at: https://bit.ly/3nhMmZk
77 Ashish Nandy, "Imagined Homeland: South Asia as Civilisation as
against Nation State," The Times of India, 9/3/2005, accessed on 25/4/2021,
at: https://bit.ly/3doeQ00
78 Ibid.
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سرام /راذآراذآ

هويتني وطنيتني جديدتني متعارضتني ومتنافستني :الهوية الوطنية
للهنود املسلمني مقابل الهوية الوطنية للباكستانيني املسلمني.
ويف أثناء بحثها عن هويات وطنية جديدة ،مرت باكستان والهند
وبنغالديش عىل األرجح بعملية إعادة الطابع اإلقليمي لتاريخها،
الذي كان يف يوم من األيام هوية مشرتكة أو هوية عابرة للطابع
املحيل  .Trans-localوحظي مرشوع إنشاء هويات جديدة برعاية
الدول املعنية ،ومل يُع َرف عن املفكرين املسلمني يف البلدان الثالثة
بأنهم قاوموا مثل هذه املحاوالت .وبعد االستقالل ،حشد املودودي
الرأي العام لصالح دستور إسالمي لباكستان ولجعلها دولة إسالمية
سهل عىل املسلمني الهنود؛ إذ كان عليهم
مثالية( .((7ولكن مل يكن هذا ً
استكشاف هوية ينبغي أن تؤكد الهوية العلامنية أو الهندوسية
للدولة الهندية .وساعدت الضامنات املنصوص عليها يف دستور الهند
العلامين ،فيام يتعلق بحقوق املسلمني الدينية والعرقية واللغوية،
عىل اعرتاف املسلمني بالجوانب اإليجابية للعلامنية والدميقراطية،
وتقدير دور الدميقراطية االنتخابية(.((8
وكان تح ّول الجامعة اإلسالمية الهندية أكرث لفتًا لالنتباه يف نأيها
الفكري عن ماضيها املشرتك ،يف حني تقدمت جمعية علامء الهند
التي حافظت عىل وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الجامعة
اإلسالمية الهندية بِشأن القومية ،لتصبح أكرث قومية وأش ّد حز ًما يف
دعوتها إىل قومية الرتابط الثقايف( .((8وبعد االنفصال عن باكستان يف
عام  ،1971سلكت بنغالديش درب القومية البنغالية ،مؤكدة أن اللغة
البنغالية هي أساس لتضامن جديد يختلف عام فشلت هيمنة اللغة
األوردية يف توفريه .وكان تأسيس بنغالديش تحديًا جدي ًدا للمجتمع
الفكري اإلسالمي الذي عارض يف البداية النضال القومي البنغايل.
ووصلت األزمة إىل نقطة فاصلة ،ملا استقال زعيم بارز للجامعة
اإلسالمية يف بنغالديش ،وات ّهم الجامعة بعدم التجاوب ،داع ًيا إىل
تغيريات جوهرية يف أهداف الجامعة وخططها وبرامجها يف ضوء
التغيري الذي طرأ عىل السياسة العاملية ،وال سيام االضطرابات التي
اندلعت يف البلدان اإلسالمية( .((8وقد ترك فشل الجامعة اإلسالمية يف
79 Sayed Riaz Ahmad, Maulana Maududi and the Islamic State (Lahore:
People's Pub. House, 1976).
80 Irfan Ahmad, Islamism and Democracy in India: The Transformation of
Jamaat-e-Islami (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009).
81 Vikas Pathak, "Century Not out, Jamiat Still Bats for an India with
a Composite Culture," The Hindu, 23/6/2018, accessed on 25/4/2021, at:
https://bit.ly/3ai6EN1
82 Stephan Uttom & Rock Rozario, "Bangladesh's Largest Islamist Party
in Turmoil," La Croix International, 20/2/2019, accessed on 25/4/2021, at:
https://bit.ly/3gj5hS2
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تحول الفكر اإلسالمي عن الدول الوطنية في شبه القارة الهندية

بنغالديش يف االعتذار عن موقفها يف حرب استقالل بنغالديش عام
 1971العديد من األجيال الجديدة من اإلسالميني محبطني(.((8
وبرصف النظر عن الهويات القومية للهند وباكستان وبنغالديش،
فإن الهوية الوطنية لوالية جامو وكشمري  -التي تضم عد ًدا كب ًريا من
السكان املسلمني  -تديرها الدول الوطنية الثالث املتنافسة التي تنعم
بالسيادة ،وهي باكستان والهند والصني ،وباتت خاضعة ألزمة الهوية
األش ّد تعقي ًدا .واضطرت كشمري ،التي تطمح إىل هوية وطنية منفصلة
خاصة بها ،إىل أن تقاوم الهند وباكستان من دون اعتامد خيار البقاء
مستقلة يف وقت رحيل الربيطانيني عن شبه القارة الهندية .وظل الر ّد
اإلسالمي عىل قضية كشمري غري متجاوب مع الوقائع السياسية كام
كان هو الحال يف حالة بنغالديش( .((8وميكن بسهولة إيجاد انقسام يف
املداوالت اإلسالمية ما بعد االستقالل بشأن الدولة الوطنية والقومية
والهوية القومية يف أثناء عملية النضال إلضفاء الطابع القومي عىل
الهوية اإلسالمية ،من خالل االعرتاف بسيادة الدولة الوطنية بوصفها
رئيسا للهوية اإلسالمية الجديدة يف شبه القارة الهندية.
إطا ًرا ً

خاتمة
سعت هذه الدراسة إىل تقديم منظور النتشار اإلسالم والخطابات
السياسية التي نشأت من هذه اللقاءات اإلسالمية .فقد أصبح املايض
اإلسالمي لشبه القارة الهندية اآلن حيّ ًزا متناز ًعا عليه يف املخيال
الوطني لثالث دول وطنية تتمتّع بالسيادة لشعوبها املسلمة .وقد
83 "Jamaat Men Float New Platform," The Daily Star, 28/4/2019, accessed
on 25/4/2021, at: https://bit.ly/3uSj9GY
84 Ashutosh Varshney, "India, Pakistan, and Kashmir: Antinomies of
Nationalism," Asian Survey, vol. 31, no. 11 (1991), pp. 997–1019, accessed
on 24/5/2021, at: https://bit.ly/3sig4OM
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بدأت هذه الدراسة بالقول إن وصول اإلسالم مل يكن بالرضورة مرشو ًعا
للفتح اإلسالمي أو "الغزو اإلسالمي" ،كام يُقال يف كثري من األحيان يف
تاريخ الهند وباكستان اللذين أُسبغ عليهام الطابع الوطني اليوم .إن
اإلشارة إىل الهند بدار اإلسالم يف األدب اإلسالمي ليست دامئًا مسألة
غري قابلة للطعن ،متا ًما كام هو الحال يف إعالن الهند دار الحرب .ومل
مصطلح دار اإلسالم
يؤ ِّد استخدام الفقهاء املسلمني من حكّام الهند
َ
إىل تأكيد أي تعريف مقبول عىل الصعيد العاملي .ففي عملية وضع
املفهوم السيايس لإلسالم ،اختلف "رجال الدين اإلسالمي" بشأن كيف
ومتى ميكن منطقة تُعرف بدار اإلسالم أن تصبح دار الحرب ،ومن
ث ّم فإن الفتوى املنسوبة إىل الشاه عبد العزيز الدهلوي بشأن تحول
الهند إىل دار الحرب قد طعن فيها الكثريون .وحينام بدأت اإلدارة
الربيطانية يف توسيع تحالفها مع املاملك غري املسلمة ،بدأت املاملك
اإلقليمية املسلمة أيضً ا يف االنحدار ،وبدأ الشعور بخيبة األمل يف
رسب إىل املخيال السيايس للمسلمني الهنود.
الت ّ
ويجب تحديد االنتقال الخطايب من دار اإلسالم إىل الدولة الوطنية
الذي حدث من خالل السيطرة الربيطانية ضمن الفرضيات اآلتية:
عمل من أعامل الغزو
أول ،ما إذا كان وصول اإلسالم إىل الهند ً
ً
اإلسالمي أو الفتح اإلسالمي؛ ثانيًا ،كيف انخرط الصوفيون والت ّجار
والر ّحالة فعليًا يف املجتمعات غري املسلمة يف الهند ،وهي عملية
غري مسبوقة ألي مجتمع مسلم يف العامل؛ ثالثًا ،ما إذا كانت الهند يف
الواقع هي دار اإلسالم أم دار الحرب باملعنى الحريف والفقهي؛ راب ًعا،
ما إذا كان رد فعل املفكّرين اإلسالميني والصوفيني و"رجال الدين"
عىل صعود السيطرة اإلنكليزية وقيام سلطة غري مسلمة ،قد تشكّل
بالواقعية السياسية أو املثالية الدينية .وقد انتهى الطرفان أخ ًريا إىل
قبول مركزية الدولة الوطنية يف بلديهام.
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العالقات األميركية  -اإليرانية في ظل إدارة دونالد ترامب:
التفاعالت والتبعات
US-Iran Relations under the Trump Administration:
Exchanges and Consequences

تستند هذه الدراسة إلى فرضية مفادها أن األزمة التي عرفتها العالقات األميركية  -اإليرانية خالل
ً
مختلفا في تطــور حالة هذه األزمة،
فتــرة الرئيــس األميركي الســابق دونالــد ترامب ،تمثل فص ـ ًلا
وأن العــداء الشــديد يتعلق بالمشــهد السياســي الداخلــي األميركي والخصومــة التــي تــكاد
تكون شــخصية بين الرئيســين ترامب وســلفه باراك أوباما وسياســاته الداخلية والخارجية .لعل
أحــد أهــم تجليات الخــاف الكبير بين سياســتيهما هو االتفاق النووي الذي شـ َّ
التقاء
ـكل عنصرَ
ٍ
قو ًيــا مــع أطــراف خليجيــة فاعلــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحدة والبحريــن .فقــد اعتبــرت هذه األطراف أن االتفاق مع إدارة ترامب على عداء إيران بمنزلة
جســر العبــور لتقويــة عالقاتها مــن جهة ،وتشــكيل جبهة قوية بحضور إســرائيل من جهة أخرى؛
وذلــك بهــدف ممارســة مزيد مــن الضغط علــى النظام السياســي فــي إيران تجعلــه في وضع
هـ ّ
ـش وليس بالضرورة تغييــر النظام برمته.
كلمات مفتاحية :الواليات المتحدة ،إيران ،دونالد ترامب ،االتفاق النووي ،دول الخليج العربية.
The study is premised on the assumption that the US-Iranian tensions under the
Trump administration represents a new chapter in the crisis in the US-Iranian
relationship. This extreme hostility was related to US domestic politics and the
bordering on personal rivalry of President Trump with his predecessor, President
Barack Obama, in domestic and foreign policy. One of the most important policy
manifestations of this administrative divergence concerns the Nuclear Agreement
with Iran, signed in 2015. Opposition to the Nuclear Agreement united Gulf
players such as Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Bahrain, who
considered shared hostility towards Iran as a bridge to strengthen their relations
with the US on the one hand; while also forming a strong front, in the presence of
Israel, to weaken the Iranian regime without necessarily replacing it.
Keywords: United States, Iran, Donald Trump, Nuclear Agreement, Arab Gulf States.
* أستاذ مشارك يف دراسات الخليج وإيران ،برنامج دراسات الخليج ،جامعة قطر.
Associate Professor of Gulf and Iran Studies, Gulf Studies Program, Qatar University.
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تاسارد
العالقات األميركية  -اإليرانية في ظل إدارة دونالد ترامب :التفاعالت والتبعات

مقدمة
مل تغب منطقة الخليج وال األط ـراف الفاعلة فيها عن تفاصيل
العالقات األمريكية  -اإليرانية ومجرياتها منذ الحرب العاملية الثانية.
تغي طبيعة حضور هذه املنطقة يف تلك التفاصيل واملجريات،
ومع ّ
من املهم القول إن الجغرافيا السياسية للمنطقة ،والتنافس الدويل
الذي مل يغب عنها ،أديا دو ًرا بارزًا يف تغيري الديناميكيات املتعلقة
بتلك العالقات .ففي حني متيزت العالقات األمريكية  -اإليرانية باملتانة
التي وصلت إىل ح ّد التحالف طوال العهد املليك ،وتحدي ًدا من عام
 1941وحتى الثورة اإلسالمية يف عام  ،1979تب ّدلت تلك العالقات
إىل النقيض منذ قيام هذه الثورة؛ إذ اتسمت بالخصومة والعداء
واملواجهة .كانت طهران ،يف ظل نظام الجمهورية اإلسالمية يف إيران،
ترى يف دول الخليج العربية تحديًا سياس ًيا وأمن ًيا بسبب عالقة هذه
الدول املتميزة بالواليات املتحدة األمريكية؛ ومن ث ّم ميكن فهم سبب
االتهامات اإليرانية املتكررة لبعض دول الخليج.
تسعى هذه الدراسة لتعميق فهم األزمة األمريكية  -اإليرانية يف
أحدث فصولها ،عرب تحليل السلوك السيايس والخطاب اإلعالمي
خالل فرتة الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب Donald Trump
( .)2021-2017فالخطاب اإلعالمي العدايئ تجاه طهران بدأ منذ
ترشحه للرئاسة؛ إذ كانت إيران تشكّل أحد عنارص حملته االنتخابية
ووعــودهــا ،حيث انتقد ترامب االتفاق النووي اإليــراين الذي
وافقت عليه إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما Barack Obama
( ،)2017-2009ضمن مجموعة الدول الدامئة العضوية يف مجلس
األمن وأملانيا ( ،)1+5يف صيف .2015
وتستند الــدراســة إىل فرضية مفادها أن األزمــة يف العالقات
األمريكية – اإليرانية نشأت واتخذت طاب ًعا عدائ ًيا شدي ًدا ،بسبب
حضور العبَني خليجيني هام اململكة العربية السعودية واإلمارات
رسا
العربية املتحدة؛ فقد اعتربا االتفاق مع ترامب يف عداء إيران ج ً
مهم لتقوية عالقاتهام بإدارته من جهة ،وتشكيل جبهة قوية بحضور
ً
إرسائيل من جهة أخرى؛ وذلك بهدف مامرسة مزيد من الضغط عىل
هش ،وليس بالرضورة
النظام السيايس يف طهران يجعله يف وضع ّ
تغيري النظام برمته .وتستند الدراسة إىل فرضية أخرى ترى أن
أحد املكونات املهمة يف األزمة األمريكية  -اإليرانية يرتبط باملشهد
السيايس الداخيل األمرييك والخصومة التي تكاد تكون شخصية بني
ترامب وسلفه أوباما وسياساته الداخلية والخارجية.
ترصد الدراسة بالتحليل فصول تشكيل تحالف بعض دول الخليج
مع إدارة ترامب ،والتأييد الذي القته الخطوات األمريكية من تأييد
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السعودية واإلمارات من خالل التطبيق الصارم للعقوبات االقتصادية
عىل طهران ،وبخاصة اإلمارات التي تع ّد رشيكًا تجاريًا كب ًريا إليران،
كام سيأيت .وت ُسجل الدراسة أيضً ا تقييمها ملدى هشاشة هذا التحالف
ضد طهران ،والذي ظهرت أهم فصوله يف تأكيد البلدين رفضهام خيار
مهم يف املنطقة.
الحرب مع إيران ،واعتبارها العبًا ً
تناقش الدراسة األزمة األمريكية – اإليرانية ،إثر االنسحاب األمرييك من
االتفاق النووي اإليراين من خالل عدة محاور :يعرض األول موقف
الرئيس ترامب من إيران واالتفاق النووي .ويتطرق الثاين إىل نتائج
ما بعد االنسحاب األمرييك من هذا االتفاق ،مع عرض الترصيحات
والسياسات التصعيدية الكالمية والفعلية التي مارسها الطرفان.
ويتناول الثالث تبعات تلك األزمة عىل منطقة الخليج سياسيًا .وأخ ًريا،
تلخص الدراسة مثلث العالقات بني الرياض وأبوظبي وطهران،
ودالالته يف ظل األزمة األمريكية  -اإليرانية خالل فرتة رئاسة ترامب.

ً
أوال :موقف الرئيس دونالد ترامب من
إيران واالتفاق النووي
تغي األجواء السياسية وعالقات الدول بالواليات املتحدة واض ًحا
بات ّ
يف ظل رئاسة ترامب ،الذي انتهج سياس ًة أضحت مختلف ًة عن طريقة
الرؤساء السابقني ،من حيث تف ُّرد الرئيس بعملية صنع القرار واإلفصاح
عن القرارات من خالل حسابه عىل موقع التواصل االجتامعي "تويرت"،
ارت
ومن حيث فرض تصوراته الشخصية عىل عمل املؤسسات كوز َ
الخارجية والدفاع .تراجعت ثقة الدول الحليفة لواشنطن حول العامل
مبا فيها بعض دول الخليج العربية؛ بسبب تذبذب مواقف الرئيس
وتقلبه .ومل تكن العالقة مع إيران بعيدة عن هذا التغري.
بدأت تتضح مالمح األزمة األمريكية – اإليرانية منذ بدء حملة ترامب
رصح أثناءها مبعارضته لالتفاق النووي مع
لالنتخابات الرئاسية ،والتي ّ
إيران .ومتيزت األزمة بأنها ُولدت يف واشنطن؛ أي إنها أزمة من طرف
واحد ،مضمونها معارضة االتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "إحدى
أسوأ الصفقات"((( ،وأنه مبوجب هذا االتفاقُ ،منحت إيران مزايا
" 1صحيفة أمريكية :برنامج إيران للصواريخ البالستية أبرز عيوب االتفاق النووي" ،اليوم
السابع ،2018/5/6 ،شوهد يف  ،2021/4/20يفhttps://bit.ly/3tAXtix :
للمزيد حول مستجدات العالقات اإليرانية  -األمريكية ،ينظر :خضري عباس النداوي" ،العالقات
اإليرانية  -األمريكية :املتغريات واملسارات" ،ورقات تحليلية ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2019/5/6شوهد يف  ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3fsRK8u :
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كثرية((( من دون فرض قيود كافية عىل برنامجها الصاروخي((( ،لذا
يتعني االنسحاب منه .ومنذ تولّيه الرئاسة يف كانون الثاين /يناير ،2017
اتسمت سياسته بالعداء الشديد للنظام السيايس اإليراين ،واستهل
حكمه بالتحريض ضد إيران واتهامها بأنها مل تلتزم باالتفاق النووي
املربم منذ صيف  .(((2015وتأكي ًدا لهذا املوقف ،أعلن انسحاب
الواليات املتحدة من االتفاق يف أيار /مايو .2018
ويف آب /أغسطس من السنة نفسها ،فرض ترامب مجموعة من
قسمها مرحلتني :األوىل شملت القطاع
العقوبات االقتصادية عىل إيران ّ
املايل واملرصيف واإلجراءات املالية أو التحويالت النقدية للتعامل مع
خصت قطاع الطاقة ،ال سيام قطاع تصدير
املؤسسات األجنبية؛ والثانية ّ
فضال عن حزمة من العقوبات
النفط والتحويالت املالية املتعلقة به(((ً ،
التي استؤنفت الحقًا واستهدفت مشرتيات إيران يف قطاعي السيارات
والنقل البحري ،ونشاطها التجاري ومشرتياتها من الذهب واملعادن
الثمينة((( .وأكد أن هذه العقوبات ستؤدي إىل عواقب وخيمة عىل
االقتصاد اإليراين؛ فقد أعلنت رشكات عاملية عديدة خروجها من السوق
اإليرانية ،وأكدت مجموعة من الدول التي تستورد النفط الخام اإليراين
أنها ستقلل أو ستُنهي استريادها من إيران.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

يأمل أن يساهم الدخول يف عملية التفاوض يف متكينه من الفوز بفرتة
رئاسية جديدة(((.
ونتيجة إلقرار العقوبات ،وصف وزير الخارجية اإليراين ،محمد جواد
ظريف ،وزارة الخزانة األمريكية يف  5أيلول /سبتمرب  2019بأنها
"س ّجان" ،ووصف العقوبات بأنها "إرهاب اقتصادي"((( .وجاء ذلك
بعد يوم واحد من فرض واشنطن عقوبات جديدة تهدف إىل تحجيم
عمليات تهريب النفط اإليراين( .((1أدرجت تلك العقوبات رشكات
وسف ًنا وأف ـرا ًدا عىل قامئة سوداء باسم "النفط مقابل اإلرهاب"،
وزعمت واشنطن أن الحرس الثوري اإليراين يديرها ،وأوضحت وزارة
الخزانة األمريكية يف بيان لها أن العقوبات تشمل  16كيانًا و 11سفينة
و 10أفراد(.((1

لقد كانت إدارة ترامب تهدف بانسحابها من االتفاق النووي اإليراين
إىل تقويض سلوك إيران وإجبارها عىل التفاوض عىل اتفاق جديد،
ال مينحها املزايا التي منحها إياها اتفاق عام  .(((2015وكان ترامب
2 Alex Vatanka, "U.S.-Iran Relations: Recommendations for the Next
President," Middle East Institute Policy, Focus Series 2016-2017, July 2016,
accessed on 20/5/2021, at: https://bit.ly/3hH5Sxt
 3محمود حمدي أبو القاسم" ،السياسة األمريكية تجاه إيران بعد ترمب… ضغوط
مكثفة ومواجهة غري مستبعدة" ،املعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،2017/8/14 ،شوهد يف
 ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3bYKmRx :
 4محجوب الزويري" ،محددات السياسة األمريكية تجاه إيران يف ظل عهد ترمب :بني
الثابت واملتغري" ،مجلة دراسات ،مج  ،4العدد  ،)2017( 1ص .79-69
" 5العالقات األمريكية  -اإليرانية بعد رفض العقوبات احتامالت التصعيد واالحتواء"،
تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2018/8/9 ،شوهد يف ،2021/4/21
يفhttps://bit.ly/3v69pJh :
" 6إيران وأمريكا :ترامب يعيد فرض العقوبات عىل قطاعات حيوية إيرانية" ،يب يب يس
عريب ،2018/8/6 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3dAX1LB :
للمزيد حول نظام العقوبات ضد إيران ،ينظر :عتيقة بن يحي" ،السياسة الخارجية األمريكية
تجاه إيران يف ظل إدارة دونالد ترامب" ،مجلة البحوث يف الحقوق والعلوم السياسية ،مج
 ،4العدد  ،)2018( 2ص  ،259-244شوهد يف  ،2021/5/20يفhttps://bit.ly/3wr37Vv :
 " 7تضارب الترصيحات األمريكية ضد إيران ..اسرتاتيجية أم فوىض؟" ،دويتشه فيله،
 ،2019/5/29شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3x9VeER :؛ "ماذا يعني رفع
العقوبات عن إيران؟" ،الجزيرة نت ،2016/1/18 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/2QIDIqq

أعاد الطرفان ،اإلي ـراين واألمــريك ،التموضع استعدا ًدا للمرحلة
التي تلت االنسحاب األمــريك من االتفاق ،وأوقفت واشنطن
قامئة االستثناءات للدول الثامين التي كانت تشرتي النفط اإليراين
(اليابان ،وكوريا الجنوبية ،والصني ،والهند ،وتايوان ،وتركيا ،وإيطاليا،
 8حشدت إدارة ترامب رأيًا عا ًما دول ًيا لضامن استمرار حظر بيع السالح إىل إيران يف عام
 ،2020لكنها مل تنجح يف إقرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ذلك ،فقد فشل يف  15آب/
أغسطس  2020يف التصويت عىل مرشوع قرار أمرييك بتمديد حظر بيع األسلحة إىل إيران؛ إذ
صوتت باملوافقة عليه دولتان فقط ،هام الواليات املتحدة وجمهورية الدومينيكان .للمزيد،
ينظر" :مجلس األمن يستعد للتصويت عىل متديد حظر بيع السالح إىل إيران" ،يت آر يت عريب،
 ،2020/8/11شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/32zER6G :
" 9ترامب يقول إنه ال يسعى لحرب وطهران تؤكد أنها سرتد عىل أي تهديد أمرييك"،
فرانس  ،2019/6/22 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3tCgdhF :
" 10جواد ظريف :وزارة الخزانة األمريكية ليست أكرث من 'س ّجان'" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/9/5شوهد يف  ،2021/4/21يف.https://bit.ly/3v8qAdm :
 11املرجع نفسه.
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واليونان) .واعتربت الحرس الثوري اإليراين منظم ًة إرهابيةً ،وفرضت
عقوبات عىل قطاع التعدين اإليراين مثل صناعة الحديد والصلب،
وقطاع الصناعات البرتوكياموية .ومبوجب العقوبات عىل قطاع
البرتوكيامويات ،تفقد إيران  70يف املئة من إجاميل الناتج املحيل(.((1
وتوعدت واشنطن مبعاقبة الرشكات الكربى التي تتعامل مع إيران
وهددت بحرمانها من االستفادة من النظام املايل األمرييك ومنعها من
النشاط االقتصادي مع الرشكات واملؤسسات األمريكية.
يف املقابل ،أعلنت طهران تخفيض التزاماتها الدولية التي نص عليها
االتفاق النووي ،ويف الوقت نفسه أعلنت استمرار تعاونها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية .وقد بدأت بالعودة إىل نشاطات التخصيب
وعدم تصدير الفائض من النشاطات املخصبة لطرف ثالث ،وهو يف
الغالب روسيا .وقد أبلغت أطرافًا أوروبية وغري أوروبية بأنها ستعمل
عىل رفع مستوى التخصيب إىل  20يف املئة ،وتشغيل مفاعل فوردو،
حيث يتم تطوير الكعكة الصفراء( ،((1وإعادة تشغيل مفاعل أراك
باستخدام الجيلني الرابع والسادس من أجهزة الطرد املركزي(.((1
وتعني هذه األمور عمل ًيا العودة إىل ما قبل االتفاق النووي عام
 .2015وتال هذا التصعيد ترصيحات سياسية حادة من الطرفني
األمرييك واإليراين ،أدت إىل رفع مستوى التوتر يف منطقة الخليج عىل
نح ٍو واضح ،وانعكست سلبيًا عىل دول املنطقة(.((1

ثان ًيا :ماذا بعد انسحاب إدارة ترامب
من االتفاق النووي اإليراني؟
كان لالنسحاب األحــادي الجانب للواليات املتحدة من االتفاق
النووي اإليراين تداعيات عديدة ،كان أبرزها اندالع أزمة حادة بني
البلدين .فقد توالت ترصيحات ترامب العدائية تجاه إيران ،واستمر
يف تهديدها بالقصف وبتحذير نظامها من السقوط خالل أيام .يف
املقابل ،ر ّد النظام اإليراين بترصيحات اتسمت بالتصعيد والسخرية
من ترصيحات الرئيس األمــريك املتتالية وسياساته التصعيدية.
ووصف الرئيس اإليراين ،حسن روحاين ،ترامب بأنه "متخلف عقل ًيا".
فر ّد ترامب عىل الترصيحات اإليرانية ووصفها "بالجاهلة واملهينة"،
 12محجوب الزويري" ،دونالد ترمب وإيـران :البحث عن الكنز" ،الجزيرة مبارش،
 ،2019/6/8شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3xen032 :
" 13ما هي الكعكة الصفراء التي استلمتها إيـران؟" ،الديار ،2017/2/8 ،شوهد يف
 ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3tBAfsB :
 14الزويري" ،دونالد ترمب وإيران".
" 15مسؤول أمــريك يؤكد لـ  CNNالتحضري لرضبة عسكرية ضد إي ـران أمس..
والبيت األبيض أوقفها" ،يس إن إن بالعربية ،2019/6/21 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://cnn.it/3grXEsM
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ود ّون عىل حسابه يف موقع تويرت أن هذه الترصيحات "أظهرت أن
القادة اإليرانيني ال يفهمون الواقع" .وأق ّر عقوبات جديدة عىل إيران،
مؤك ًدا أنها تأيت رد فعل عىل "السلوك العدايئ اإليراين"(.((1

تبدو ترصيحات ترامب متأرجحة بني التصعيد والتهدئة؛ فقد قال إن
بالده "ال ترغب يف تغيري النظام اإليراين بل تغيري سلوكه" ،وإن "إيران
أمة عظيمة ولديها إمكانات ميكن أن تجعلها يف وضع أفضل مام
هي عليه"( .((1وكان التفاوض أو العودة إىل التفاوض ،وفقًا للسياقني
األمرييك واإليراين ،جوهر محاوالت التصعيد والتهدئة( ،((1وهو أمر
يبدو أقرب إىل الرغبة األمريكية.
ويف السياق نفسه ،هددت إيران بإغالق مضيق هرمز بهدف الضغط
حتى متنع الواليات املتحدة من تشكيل تحالف إقليمي ضدها يف
املنطقة ،ولعل هذا يُع َّد سلوكًا تحاول فيه طهران الترصف بنوع
من العقالنية من خالل التصعيد الكالمي اإلعالمي إلحراج الرئيس
األمرييك( .((1يأيت هذا السلوك أيضً ا محاول ًة للضغط عىل أطراف دولية،
منها روسيا والصني واالتحاد األورويب ،ملعرفة مواقفها ورصدها،
وينسحب األمر نفسه عىل الدول الثامين (اليابان ،وكوريا الجنوبية،
والصني ،والهند ،وتايوان ،وتركيا ،وإيطاليا ،واليونان) التي قررت
واشنطن عدم تجديد اإلعفاءات لها بشـأن رشاء النفط اإليراين .ومن
ث َّم ،كان ما قامت به إيران مجرد تصعيد كالمي ،ألجل معرفة موقف
" 16أزمة أمريكا وإيران :ترامب ينتقد الترصيحات اإليرانية 'الجاهلة واملهينة'" ،يب يب يس
عريب ،2019/6/26 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3v1JbHK :
" 17ترامب :نريد إيران قوية وال نسعى لتغيري النظام" ،الجزيرة نت،2019/8/26 ،
شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3sDuwkq :
 18الزويري" ،دونالد ترمب وإيران".
" 19مضيق هرمز ..الورقة الرابحة ملنع تشكيل تحالف أمرييك ضد إيران" ،الخليج
أونالين ،2019/6/14 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/2QJwFOx :
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هذه الدول إن كانت ستلتزم أو تستجيب للضغوط األمريكية بشأن
عدم رشاء النفط اإليراين(.((2
يف السياق ذاته املرتبط بالرد األمرييك عىل سلوك إيران بعد االنسحاب
من االتفاق النووي ،أعلن وزير الخارجية األمرييك ،مايك بومبيو
 ،Mike Pompeoأن بالده قررت إنهاء اإلعفاء من العقوبات املرتبط
مبنشأة فوردو النووية؛ نتيجة لبدء إيران نشاطات تخصيب اليورانيوم
يف هذه املنشأة .ولذا ستُنهي الواليات املتحدة إعفاء العقوبات املتعلقة
باملنشأة النووية اعتبا ًرا من منتصف كانون األول /ديسمرب .2019
كام اتهم بومبيو مرشد الثورة اإليرانية ،عيل خامنئي ،بابتزاز املجتمع
الدويل لدفعه إىل قبول نشاطات النظام اإليراين املزعزعة لالستقرار،
وأن خطوات إيران املتخذة مؤخ ًرا لتخصيب اليورانيوم ستزيد من
عزلتها السياسية واالقتصادية عن العامل( .((2وأكد رضورة تخيل طهران
عن مواقفها الثورية وسياساتها الخارجية املزعزعة ألمن املنطقة
واستقرارها "والترصف كدولة طبيعية تحرتم حقوق اإلنسان" .وشدد
عىل أن "بالده تريد أن يتمتع الشعب اإليراين بالحريات ،وأن أموال
النظام يتم إنفاقها عىل أمور تعود بالنفع عىل الشعب اإليراين ال عىل
القوات املوالية إليران يف العراق أو حزب الله أو إنفاق األموال للقيام
بحمالت اغتيال يف جميع أنحاء أوروبا"(.((2
اعتقدت إدارة ترامب أن األزمة االقتصادية املتزايدة يف إيران قد
تفتح الطريق للتفاوض أو تجربها عىل ذلك ،من خالل ضغوط شعبية
ميارسها الشعب اإليراين عىل الحكومة إلعادة النظر يف سياستها
الخارجية .فاالقتصاد اإليراين يعيش أزمة ،ويعاين مشكالت جمة مثل
البطالة وغالء األسعار وانخفاض القوة الرشائية وانهيار سعر العملة؛
وهذه كلها عوامل متثل تحديات بالنسبة إىل الحكومة اإليرانية
وتضغط يف اتجاه فعل يشء ما .فإيران شهدت احتجاجات شعبية
واسعة منذ عام  2009بسبب تردي الوضع املعييش ،وتجددت يف
نهاية  2017ومطلع 2018؛ أي قبل انسحاب إدارة ترامب من االتفاق
النووي وفرض العقوبات املشددة عىل إيران .وتكرر ذلك مرة أخرى
يف ترشين الثاين /نوفمرب  2019حني خرجت احتجاجات شعبية
 20رمبا تظل االسرتاتيجية اإليرانية القدمية املتبعة يف بيع النفط اإليراين عىل النسق
نفسه؛ وهي اسرتاتيجية ترتبط بتخفيض سعر النفط وبيعه لوكالء يقومون ببيعه لطرف
ثالث ،ث ّم إن هذه العملية قد تكون يف مياه دولية ال يف مياه إقليمية لدولة معينة .بهذه
الطريقة تبيع إيران نفطها ،لكن فائدتها االقتصادية لن تكون كبرية مقارنة بالبيع املبارش
لهذه الدول الثامين.
 21هبة القديس" ،الواليات املتحدة تلغي إعفاء العقوبات للرشكات العاملة بالربنامج
النووي اإليراين" ،الرشق األوسط ،2019/11/20 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/3aK6bnh
" 22منظمة العفو 106 :قتىل عىل األقل من املحتجني يف إيـران" ،الرشق األوسط،
 ،2019/11/19شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3ty3Jr8 :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

واسعة شارك فيها العديد من املدن الكربى مثل طهران ومشهد
وشرياز وأصفهان وغريها  -حني قررت السلطات رفع الدعم عن سعر
الوقود يف محاولة للتعامل مع تبعات العقوبات األمريكية  -للتنديد
بالوضع االقتصادي السيئ الناتج من هذه العقوبات القاسية التي
أدت إىل ارتفاع نسبة التضخم إىل  43يف املئة( ،((2وانكامش الناتج
املحيل بنسبة  3.9يف املئة يف عام .((2(2018
يف هذا السياق ،ينبغي اإلشارة إىل أن هناك اعتقا ًدا بأن الحكومات
املتعاقبة يف إيران منذ تأسيس الجمهورية اإلسالمية يف عام 1979
فشلت يف معالجة مشكالت االقتصاد .فقد ظلت مشكالت النظام
االقتصادي والرضيبي واملايل مستمرة منذ أربعني عا ًما؛ بسبب
األولويات املختلفة للنظام السيايس الذي وضع يف املقام األول
السياسة الخارجية والــدور اإلقليمي ،ثم النظام االقتصادي يف
املقام الثاين.
أيد خامنئي قرار الحكومة برفع سعر النفط ثالثة أضعاف(((2؛ ما
يعني أن النظام اإليراين تع ّمد إخراج الناس إىل الشوارع إلثبات أن
عامل خارجيًا مؤث ًرا هو الذي يح ّرك الناس .فتاريخيًا ،أي خالل
هناك ً
رسخ النظام اإليراين يف الشعب فكرة
أربع مراحل من العقوباتّ ،
عامل خارجيًا يستهدف االستقرار الداخيل للبالد.
مفادها أن مث َّة ً
وجدير بالذكر أن فكرة املؤامرة الخارجية موجودة يف الثقافة اإليرانية
الرسدية؛ نتيجة اإلرث االستعامري الذي يستهدف التدمري والتخريب
الداخيل ،و"أن الربيطانيني هم البالء".
إن ما أراده اإليرانيون من احتجاجات عام  2019هو إصالح ما ميكن
إصالحه ،فال يوجد أي ضامن بأن تغيري النظام سيأيت بنظام دميقراطي؛
ألن ثورة عام  ،1979وكذلك الثورات التي سبقتها ،أنتجت كلها
أنظمة شمولية أو شبه شمولية .من ث ّم ،قد تدفع هذه االحتجاجات
الداخلية إىل التأثري يف سلوك إيران يف الخارج .بناء عليه ،فإن استمرار
الواليات املتحدة يف تضييق الخناق عىل االقتصاد اإليراين من شأنه
أن يجعل الداخل (الشعب) يضغط عىل الحكومة للتفاوض بشأن
التخفيف من حدة العقوبات .فالعقوبات االقتصادية أثرت تأث ًريا
وخصوصا يف حياة املواطن اإليراين.
بليغًا يف بنية االقتصاد اإليراين،
ً
ولذا من الرضوري أن تركز طهران عىل الجانب االقتصادي واملعييش
للمواطنني ،والعمل عىل إنهاء األزمات التي يعانيها الشعب؛ وهذا
 23دينا فياض" ،معدل التضخم يف إيران تتغري  43%بنهاية سبتمرب" ،أخبار اآلن،
 ،2019/9/30شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3n77v8x :
" 24العقوبات عىل إي ـران :ستة مخططات تظهر مدى تأثريها" ،يب يب يس عريب،
 ،2019/5/3شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/2Qp7xfU :
" 25إيران :خامنئي يعلن تأييده قرار رفع سعر البنزين رغم االحتجاجات" ،فرانس ،24
 ،2019/11/17شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3as1WME :

تاسارد
العالقات األميركية  -اإليرانية في ظل إدارة دونالد ترامب :التفاعالت والتبعات

ال ميكن أن يحدث يف ظل العقوبات األمريكية عىل طهران وعىل
من يتعامل معها .ويعني ذلك أن إيران قد تحتاج إىل أن تذهب
إىل طاولة املفاوضات وتغري بعض سلوكياتها؛ فهذه املطالب ليست
من املجتمع الدويل أو من الواليات املتحدة فحسب ،وإمنا أيضً ا من
الداخل .من ث ّم ،ال يتحقق إنهاء أزمات إيران الداخلية ،إال إذا غريت
طهران سلوكها مثل وقف نشاطاتها الصاروخية ودعم امليليشيات
التابعة لها؛ وهذا يتطلب تغي ًريا يف السياسة الخارجية اإليرانية
وإعادة قراءة اسرتاتيجيتها.
لقد عملت إي ـران عىل تح ّمل العقوبات الصارمة حتى انتهت
والية ترامب .وقد تستخدم أيضً ا وكالءها يف املنطقة "الالعبني غري
الحكوميني"  Non-State Actorsورق َة ضغط ضد الواليات املتحدة؛
فسياسة الحرب بالوكالة هذه تُع ّد من عوامل القوة التي متتلكها
طهران يف املنطقة؛ فوجود وكالء لها يف العراق وسورية ولبنان واليمن
يساعدها عىل استخدامهم يف عدد من املواجهات مع واشنطن(.((2
وتجدر اإلشارة إىل أن قضية إيران بالنسبة إىل الواليات املتحدة قضية
انتخابية ،فالرئيس ترامب استعد للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية
يف ترشين الثاين /نوفمرب  ((2(2020بتبني سياسة التصعيد كالم ًيا؛
ألنه ال يريد الدخول يف حرب( ((2أو مواجهة عسكرية تؤثر يف نتائج
االنتخابات .كانت هناك فرصة ملواجهة عسكرية بعد أن أسقطت
طهران يف حزيران /يونيو  2019طائرة أمريكية عسكرية مسرية ،لكن
ذلك مل يحدث .فالرئيس األمرييك خالف معظم كبار مستشاريه يف
مجال األمن القومي ،وتخىل عن توجيه رضبات انتقامية مبارشة إىل
إيران( .((2من ث ّم ،ميكن تفسري السياسة اإليرانية بأنها كانت تحاول
أن تضغط عىل إدارة ترامب من خالل التصعيد العسكري املحدود؛
لتضعها يف موقف حرج مع األجهزة األمريكية الرسمية ومع الكونغرس.
أرادت إيران رفع العقوبات املفروضة عليها ،والسامح لها بتصدير
النفط ،وإعادة االلتزام باالتفاق النووي .ورمبا تطلّب ذلك وجود
رئيس دميقراطي ما بعد إدارة ترامب؛ ألنها ال ترغب يف أي تفاوض
معها ،بسبب االنسحاب من االتفاق وعدم االلتزام به( .((3إن ما تريده
 26عيل هاشم" ،األزمة األمريكية اإليرانية :ماهي الرسالة التي وجهها ظريف لواشنطن
من بغداد؟" ،يب يب يس عريب ،2019/5/27 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bbc.in/3dEoUSV
 27شفيق ناظم الغربا" ،األزمة اإليرانية األمريكية :استمرار التوتر" ،القدس العريب،
 ،2019/7/17شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3syl95G :
طويل وبدون إرسال جنود عىل األرض"،
" 28ترامب :أي حرب مع إيران لن تستمر ً
فرانس  ،2019/6/26 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3vcaxLk :
" 29بعد تحذير من دمار غري مسبوق ..ترامب يراوح بني التهديد والتهدئة إزاء إيران"،
الجزيرة نت ،2019/6/22 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/32B0xPK :
" 30تضارب الترصيحات األمريكية ضد إيران ..اسرتاتيجية أم فوىض؟".
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طهران هو أن يكون االتفاق مع واشنطن متعدد األطراف وأال تكون
وحدها ،واتضح ذلك جليًا من خالل ما حدث يف اتفاق عام .2015
فانسحاب الواليات املتحدة وحدها منه مل يعنِ إلغاءه ،بخاصة مع
استمرار وجود بقية أطراف االتفاق ورفضها االنسحاب مثل بريطانيا،
وفرنسا ،وأملانيا ،والصني ،وروسيا .فمساهمة هذه الدول يف االتفاق
أدت دو ًرا يف تهدئة املوقف من خالل متسكها به ،رغم انسحاب
واشنطن ومحاولتها إقناع األطراف األخرى باالنسحاب منه.
لقد أدى غياب التواصل املبارش ،وغياب الوسيط القادر عىل التقاء
الطرفني األمرييك واإليراين ،إىل االضطراب يف الترصيحات بينهام(((3؛ ألن
ذلك يعمق حالة الفهم الخاطئ والتصور السلبي عن اآلخر ويجعل
اإلعالم هو ميدان التواصل ،والذي تسيطر عليه بطبيعة الحال مصالح
وسائل اإلعالم وأجنداتها؛ وهو ما أذىك أجواء الخصومة والعداء.
وفضل عن ذلك ،كان لحلفاء واشنطن يف املنطقة ،إرسائيل والسعودية
ً
واإلمارات ،تأثري؛ إذ هي تريد إضعاف إيران إقليميًا ،وترى أن ذلك
لن يتم إال من خالل بوابة واشنطن وإدارة ترامب .أضف إىل ذلك أن
الواليات املتحدة ال متلك اسرتاتيجية متكاملة واضحة أو خطة شاملة
للتعامل مع إيران ،فهي تتبع منوذج الرمال املتحركة؛ أي إنها تتخذ
قرا ًرا أو تتبنى سياسة جديدة يف إطار رد فعل ضد السياسات اإليرانية
يف كل مرة .وال تؤدي سياسة إيران يف التصعيد إىل نتائج تعود عليها
بالنفع ،بل تزيد من الضغوط عليها.
جاء اغتيال قاسم سليامين ( ،)2020-1957قائد لواء القدس يف
فصل
الحرس الثوري اإليراين ،يف سياق التصعيد األمرييك تجاه إيرانً ،
غري متوقع يف العالقة بني الطرفني .ففي  3كانون الثاين /يناير ،2020
أُعلن عن مقتله يف عملية عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد
الدويل ،إىل جانب أبو مهدي املهندس ( ،)2020-1954قائد حزب
الله العراقي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي يف العراق .ومل ترتدد
واشنطن يف تبنيها العملية ،واعتبارها دفا ًعا عن مصالحها يف املنطقة.
واستندت الرسدية األمريكية يف تربير اغتياله إىل تهديد وشيك
لسفاراتها ومصالحها ،كان يخطط له سليامين مع ميليشيات عراقية
وأخرى خارج العراق( .((3إن مثل هذه الرسدية كانت تحتاج إليها
إدارة ترامب لكسب مزيد من التأييد داخليًا ،وإظهار الرئيس مداف ًعا
صلبًا عن املصالح األمريكية وحاميتها ،ال سيام يف عام االنتخابات
الرئاسية .2020
 31محجوب الزويري" ،املواجهة األمريكية اإليرانية  .. 2019سؤال وجواب" ،الجزيرة
مبارش ،2019/6/26 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/2RU52mr :
" 32مقتل قاسم سليامين قائد فيلق القدس اإليراين يف رضبة أمريكية ببغداد" ،يب يب يس
عريب ،2020/1/3 ،شوهد يف  ،2021/5/7يفhttps://bbc.in/3ozmYiu :
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لقد مثّل اغتيال سليامين الفصل غري املتوقع يف العالقات
األمريكية  -اإليرانية؛ إذ كان االنتقال من اسرتاتيجية تغيري النظام
إىل االكتفاء مبامرسة الضغوط السياسية عرب العقوبات االقتصادية
التي تجعل النظام هشً ا مام قد يضطره إىل تغيري سلوكه ،وهي
االسرتاتيجية نفسها التي انتهجها أوباما وسار عليها ترامب .ورغم
تغري االسرتاتيجية ،فإن اإلجراءات السياسية والعدائية بني الطرفني
مل ترتاجع.
مل يتأخر الرد اإليراين عىل اغتيال سليامين كث ًريا ،ومع ذلك مل يكن ر ًدا
مولِّ ًدا لرد فعلٍ أمرييك مقابل .فقد استهدفت إيران قاعدة عني األسد
العراقية التي تعسكر فيها قوات أمريكية ،وتسببت يف وقوع ارتجاجات
دماغية لحواىل  64عسكريًا أمريك ًيا وفق املصادر األمريكية( .((3وبانتهاء
الرد اإليراين ،وبعد حرب كالمية مستعرة لتوظيف اغتيال سليامين
إلجبار واشنطن عىل سحب قواتها من العراق ،عادت التهدئة لتسود
العالقات بني البلدين ،علنيًا عىل األقل ،وتبدل الخطاب املتعلق
بإجبار واشنطن عىل االنسحاب من العراق ،وحل مكانه طلب أمرييك
من الحكومة العراقية لنصب قواعد منظومة "باتريوت"(.((3
مل تتوقف حالة التصعيد يف العالقة األمريكية  -اإليرانية ،بعد خسارة
ترامب االنتخابات الرئاسية؛ إذ مل يرتدد يف اتهام إيران بأنها تقف
وراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة األمريكية يف
بغداد ،يف  20كانون األول /ديسمرب  ،2020وغ ّرد عىل تويرت مؤك ًدا
أن طهران تقف وراء هذا الهجوم ،وهدد بتحميلها املسؤولية الكاملة
عن أرضاره .عىل الرغم من نفي جواد ظريف أي دور لبالده يف
الهجوم ،بدأت التحركات العسكرية األمريكية بإعالن وزارة الدفاع
عبور الغواصة النووية "يو إس إس جورجيا"  ،USS Georgiaاملزودة
بأكرث من  150صاروخ توماهوك ،مضيق هرمز ألول مرة ،ترافقها
سفن حربية أخرى(.((3
وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية من جانب واحد فرض عقوبات
عىل إيران ،وحذرت من "عواقب" عدم االلتزام بها؛ فقد تصل إىل
فرض عقوبات عىل الجهات التي تقف وراء هذه اإلخفاقات .كام
تعهدت إدارة ترامب "بعواقب" تشمل أي دولة عضو يف األمم
املتحدة ال تلتزم بالعقوبات بحرمانها من الوصول إىل النظام املايل
33 Thomas Gibbons-Neff, "More American Troops Sustain Brain Injuries
from Iran Missile Strike in Iraq," The New York Times, 30/6/2020, accessed
on 21/4/2021, at: https://nyti.ms/3tBooKW
" 34نذر تصعيد وشيك بالعراق بعد نرش أمريكا منظومة باتريوت" ،الجزيرة نت،
 ،2020/1/31شوهد يف  ،2021/5/7يفhttps://bit.ly/3bKIqf3 :
" 35هل يوجه ترامب رضبة إليران قبل مغادرته البيت األبيض؟" ،يب يب يس عريب،
 ،2020/12/27شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bbc.in/3ava1jR :
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األمرييك وأسواق الواليات املتحدة .يف املقابل ،عارضت جميع القوى
الكربى األخرى كالصني وروسيا ودول أوروبية فرض العقوبات عىل
إيران .وجاء يف رسالة فرنسية – بريطانية  -أملانية مشرتكة أرسلت
إىل مجلس األمن أن "أي قرار أو إجراء ب ِنية إعادة" العقوبات لن
يكون له أي أثر قانوين( .((3يف هذا السياق ،يشار إىل أن الرئيس
روحاين ذكر يف كلمة ألقاها يف االجتامع األسبوعي ملجلس الوزراء ،يف
نهاية آب /أغسطس " ،2020أن العقوبات األمريكية تسببت يف تراجع
إيرادات البالد مبقدار  900تريليون ريال إيراين ( 214مليار دوالر)،
منذ تطبيقها يف أيار /مايو .((3("2018
مل تكتف واشنطن بالعقوبات املالية ،بل عملت عىل متديد الحظر
عىل األسلحة .وقد أعلنت وزارة الخارجية األمريكية ،يف كانون الثاين/
يناير  ،2021فرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات عسكرية
إيرانية ،بسبب النشاطات املتعلقة بانتشار األسلحة التقليدية(.((3
وبحسب بيان للخارجية األمريكية ،تم إدراج منظامت الصناعات
البحرية والجوية والجو-فضائية اإليرانية ضمن القامئة السوداء.
وأضافت أن "هذه املعدات العسكرية ،التي تشمل قوارب هجومية
وصواريخ وطائرات مسرية ،توفر وسيلة للنظام اإليراين لتنفيذ حملته
اإلرهابية العاملية" ،وأنه تم فرض عقوبات مبوجب سياسة مكافحة
انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وأن هذه الكيانات "'تصنع معدات
عسكرية فتاكة لعسكريي إيران' ،مبا فيهم الحرس الثوري ،وهي
منظمة إرهابية أجنبية ُمصنفة أيضً ا تحت سلطتنا تستهدف نارشي
أسلحة الدمار الشامل وأنصارهم"(.((3
ومع استمرار إدارة ترامب يف معاقبة إي ـران اقتصاديًا ،جاءت
حادثة اغتيال العامل النووي محسن فخري زاده ( )2020-1958يف
 27ترشين الثاين /نوفمرب  2020لتزيد من حجم الضغوط السياسية
واألمنية عىل النظام يف طهران .فهو يُع ّد شخصية محورية وقيادية
يف الربنامج النووي اإليراين بحسب تقارير األمم املتحدة وما تعتقده
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة املخابرات األمريكية( .((4وأدى
" 36واشنطن تعيد فرض العقوبات األممية عىل إيران من جانب واحد وتتوعد املنتهكني
'بعواقب'" ،فرانس  ،2020/9/20 ،24شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3vblrkM :
" 37عقوبات أمريكية ساحقة ضد إيران' ..سناب باك' يف مهمة خاصة" ،العني اإلخبارية،
 ،2020/10/8شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3nbaexy :
" 38واشنطن تعيد فرض العقوبات األممية عىل طهران من جانب واحد وتتوعد
املنتهكني 'بعواقب'".
" 39يف آخر أيام عهد ترامب ..واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران" ،روسيا
اليوم ،2021/1/15 ،شوهد يف  ،2021/4/21يفhttps://bit.ly/3gv1u4k :
 40ينظر" :اغتيال عامل نووي إيراين ينذر مبواجهة مع قرب نهاية والية ترامب ..و'يس إن
إن' عن مسؤول يف البنتاغون :تحريك حاملة الطائرات 'يو إس إس نيميتز' إىل منطقة الخليج
مع سفن حربية أخرى" ،رأي اليوم ،2020/11/27 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف:
https://bit.ly/3n70GUy
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اغتياله إىل ارتفاع وترية التوتر بني الواليات املتحدة وإيران وإرسائيل؛
إذ وجهت إيران اتها ًما إىل إرسائيل باملسؤولية عن الهجوم مع ما
تضمنه ذلك من إشارة إىل أن ترامب "بارك عملية القتل" .فقد قال
جواد ظريف إن هناك "مؤرشات خطرية عىل دور إرسائييل" ،ودعا
الدول الغربية إىل أن "تنهي معايريها املزدوجة املخجلة وأن تدين
هذا العمل الذي هو إرهاب دولة"( .((4وميكن القول إن اغتيال فخري
زاده قبل نهاية فرتة والية الرئيس ترامب كان هدفه زيادة التوتر،
وتعطيل مسرية العودة إىل االتفاق النووي التي كان يعد بها الرئيس
الحايل جو بايدن ،أثناء حملته االنتخابية؛ وذلك بجعل استئناف
املفاوضات الدبلوماسية مع إيران أم ًرا معق ًدا.
إزاء كل الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب ،عادت طهران إىل
تخصيب اليورانيوم ورفعت نسبته إىل  20يف املئة يف مفاعل فوردو.
وتُع ّد هذه الخطوة مخالفة لالتفاق النووي الذي نص عىل أال تزيد
إيران نسبة التخصيب عىل  3.67يف املئة .وترص طهران عىل أنها مل
تخالف ما ورد يف االتفاق؛ ألن الواليات املتحدة مل تلتزم به وأعادت
فرض عقوبات اقتصادية أشد قسوة عليها ،وهو ما ألحق رض ًرا
بالغًا باقتصادها(.((4
استمرت إيران يف ردها عىل الخطوات األمريكية ،من خالل فرض
عقوبات عىل مسؤولني أمريكيني أُدرجوا عىل القامئة السوداء ،وذلك
بسبب دورهم يف النشاطات اإلرهابية واملناوئة لحقوق اإلنسان
ضد إيران ومواطنيها ،ومنهم وزير الخارجية السابق بومبيو ،ووزير
الدفاع السابق مارك إسرب  ،Mark Isberوالقائم بأعامل وزير الدفاع
كريستوفر ميلر  ،Christofer Millerووزير الخزانة ستيفن منوتشني
 .Steven Mnuchinوتم كذلك ضمن القامئة نفسها إدراج جينا
هاسبل  Gina Haspelمديرة وكالة االستخبارات املركزية ،ومستشار
األمن القومي السابق جون بولتون  ،John Boltonواملبعوث األمرييك
السابق إليران برايان هوك  ،Brian Hookوممثل واشنطن الخاص
لشؤون إيران وفنزويال إليوت أبرامز  ،Elliott Abramsومسؤولة
العقوبات يف وزارة الخزانة أندريا جايك .((4(Andrea Gacki
" 41إضاءات ترصد ردود الفعل عىل إغتيال العامل محسن عيل زاده ومدير  CIAالسابق
هذا عمل متهور وسيتسبب بجولة انتقام" ،إضاءات ،2020/11/28 ،شوهد يف ،2021/4/21
يفhttps://bit.ly/3vb6lvG :
" 42الربنامج النووي اإليراين :طهران 'بدأت بالفعل' تخصيب اليورانيوم بنسبة  20يف املئة
واالتحاد األورويب يحذرها" ،يب يب يس عريب ،2021/1/4 ،شوهد يف  ،2021/2/22يف:
https://bbc.in/2RLIfZO
" 43قبل يوم من نهاية رئاسته ..إيران تدرج ترامب عىل القامئة السوداء" ،رويرتز،
 ،2021/1/21شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://reut.rs/3eooTli :
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ً
ثالثا :التبعات على منطقة الخليج
إن تعزيز إدارة ترامب سياسة الضغط عىل إيران ،واستمرار العقوبات
ومنع تصدير النفط اإليراين ،ثم اغتيال سليامين ،عوامل فرضت عىل
املنطقة أنوا ًعا متعددة من التصعيد اإليراين؛ ألن طهران ترغب يف
مامرسة أنواع مختلفة من الضغط عىل الواليات املتحدة وتصعيد
حدة التوترات.
جرى استهداف ناقلتَي نفط يف منطقة الخليج قادمتني من السعودية
واإلمــارات يف  13حزيران /يونيو  2019يف مياه بحر ُعامن قرب
مضيق هرمز ،أدى إىل حدوث انفجارين كبريين بهام .فقد ذكرت
تقارير أن النريان اشتعلت يف ناقلة بخليج عامن( ((4بعد هجامت
تخريبية استهدفت ناقالت يف وقت سابق بالقرب من إمارة
الفجرية ،أحد أكرب مراكز تزويد السفن بالوقود يف العامل( .((4جاء هذا
الهجوم يف أعقاب هجوم سابق يف  12أيار /مايو  2019استهدف
ناقلتي نفط سعوديتني وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية يف ميناء
الفجرية اإلمارايت ،من دون أن يؤدي إىل سقوط ضحايا .لك ّن هجوم
 13حزيران /يونيو أثار قلقًا يف املنطقة ،واعتُرب تنفيذًا لتهديد إيراين
سابق بتهديد املالحة يف مضيق هرمز .فقد أشار رئيس األركان
محمد باقري ،يف  28نيسان /أبريل  ،2019إىل عدم السامح مبرور
ناقالت النفط من مضيق هرمز إذا ُمنعت شحنات النفط اإليرانية
من املرور مبوجب عقوبات أمريكية .ورغم أن باقري أكد أن بالده ال
تنوي إغالق املضيق ،إال إذا وصل "عداء األعداء" إىل درجة ال تُبقي
خيا ًرا غريه ،فإنه قال" :نريد أن يكون املمر (مضيق هرمز) مفتو ًحا
مجبة عىل التعامل معنا أثناء عبورها
[ ]...السفن البحرية األمريكية َ
املضيق" ،وأضاف أن القوات األمريكية يف الخليج "أبدت تعاونًا حتى
اللحظة ،وتر ُّد عىل أسئلة (الحرس) ،ومل تغري سلوكها"(.((4
وأدى التوتر املتصاعد بني إيران من جهة ،والواليات املتحدة وحلفاء
خليجيني وغربيني لها من جهة أخرى ،إىل إطالق تحذيرات من االنزالق
إىل مواجهة عسكرية .ووجهت واشنطن والرياض إىل طهران تهمة
استهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية يف الخليج ،وهو ما نفته إيران
وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج إلثبات ذلك.
 44محمد املنشاوي" ،األزمة اإليرانية األمريكية ..خيارات الحرب وفرص السالم" ،الجزيرة
نت ،2019/6/18 ،شوهد يف  ،2021/4/21يف https://bit.ly/3bMYGwg:؛ للمزيد ينظر:
Kenneth Katzman, Kathleen J. McInnis & Clayton Thomas, U.S.-Iran
Conflict and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service,
8/5/2020, accessed on 21/5/2021, at: https://bit.ly/341rPPN
 45سوزان مالوين" ،لألزمة األمريكية اإليرانية مسا ٌر لتخفيف االحتدام :كيف نحرص عىل
ات ّخاذه" ،مقال ،مركز بروكنغز ،2019/6/19 ،شوهد يف  ،2021/4/22يف:
https://brook.gs/3gr8rTW
" 46مضيق هرمز ..الورقة الرابحة ملنع تشكيل تحالف أمرييك ضد إيران".
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وزادت حدة التوتر إثر احتجازها ناقلة نفط بريطانية يف مضيق هرمز
يف  19متوز /يوليو  ،2019ر ًدا عىل استمرار احتجاز لندن ناقلة نفط
إيرانية( .((4وتصاعدت التحذيرات من حرب محتملة آنذاك نتيجة
استقبال السعودية قوات أمريكية للمرة األوىل منذ  16عا ًما ،وأعلنت
البحرية األمريكية وصول ثالث سفن حربية ،إحداها هجومية ،إىل
منطقة الرشق األوسط بهدف "الدفاع عن أمن واستقرار املنطقة"(.((4
ويف مقابل التصعيد ،شهدت والية ترامب محاوالت اعتامد الطرائق
الدبلوماسية للتهدئة يف املنطقة ،صادرة عن إيران وبعض دول الخليج
العربية .فقد عرض الرئيس روحاين خالل كلمته أمام الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف  27أيلول /سبتمرب  2017مبادرة للسالم(ُ ،((4س ّميت
"مبادرة هرمز لتحقيق التقدم والرخاء" (األمل) عىل مختلف الصعد
االقتصادية والسياسية واالجتامعية والثقافية ،وتأسيس عالقات ودية،
وإطالق عمل جامعي لتأمني إمدادات الطاقة وحرية املالحة يف مضيق
هرمز باعتباره املجال األكرث حيوية وأهمية لجميع دول الخليج .وأتت
هذه املبادرة ،يف ظل جهد واشنطن لتشكيل تحالف للحفاظ عىل
األمن املالحي يف مضيق هرمز والخليج ،والذي جاء مرتبطًا بتحميل
الواليات املتحدة والسعودية وبريطانيا وفرنسا وأملانيا املسؤولية
كاملة إليران وللحرس الثوري عن الهجامت عىل ناقالت النفط يف
ميناء الفجرية ويف بحر عامن ومنشآت النفط يف  12أيار /مايو .2019
يبدو توقيت طرح مبادرة هرمز للسالم الفتًا؛ إذ ُوجهت انتقادات
إقليمية ودولية إىل سياسات إيران .فعىل سبيل املثال كانت العالقة
بني السعودية وإيران متر بفرتة حرجة ،يصحبها خطابات عدائية
فضل عن الظروف التي متر بها إيران من استمرا ٍر
من كال الطرفنيً ،
ٍ
وتصعيد للعقوبات من جانب الواليات املتحدة .ويف الوقت ذاته،
كل ألي تعاون من أي قوة أوروبية للتخفيف من حدة
يالحظ غياب ّ
هذه العقوبات.
" 47إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية كانت يف طريقها إىل السعودية" ،يوتيوب،
 ،2019/7/29شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2RJwxij :
للمزيد عن عالقة إيران مع القوى اإلقليمية ،ينظر :فاطمة الصامدي'" ،ترامب' و'لجم إيران':
محددات الواقع الجيوسياسية" ،تقارير ،مركز الجزيرة للدراسات ،2017/2/27 ،شوهد يف
 ،2021/5/21يفhttps://bit.ly/3ve6sXz :
" 48واشنطن ترسل  3سفن حربية جديدة إىل الرشق األوســط" ،وكالة األناضول،
 ،2019/6/24شوهد يف  ،2021/5/7يفhttp://shorturl.at/pvzFZ :؛ للمزيد عن تجدد
املناوشات يف مياه الخليج بني القوات البحرية اإليرانية والسفن األمريكية ،ينظر :أرشف سعد
العيسوي" ،العالقات األمريكية  -اإليرانية يف ظل 'كوفيد :'19-القضايا الشائكة وسيناريوهات
املستقبل" ،مركز تريندز للبحوث واالستشارات ،2020/6/21 ،شوهد يف  ،2021/5/22يف:
https://bit.ly/3udf6UZ
 49هدى رؤوف" ،السياسة اإليرانية من واقع خطاب روحاين باألمم املتحدة" ،إندبندنت
عربية ،2019/9/27 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3v8FFLL :

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

تربط إيران هذه املبادرة بالفقرة الثامنة من قرار مجلس األمن رقم
أساسا قانونيًا؛ فبموجبه قبلت يف عام
 ،((5()1987( 598وتتخذ منه ً
 1988وقف حربها ضد العراق .وقد جاء التأكيد يف الفقرة الثامنة من
هذا القرار عىل رضورة العمل عىل توفري سبل تعزيز األمن واالستقرار
اإلقليميني من خالل التشاور مع إيران والعراق ودول إقليمية أخرى؛
ألن السنوات األخرية من الحرب العراقية  -اإليرانية شهدت توس ًعا يف
حرب الناقالت لتشمل ناقالت ٍ
نفط لبلدان أخرى متر عرب مضيق هرمز.
وعىل الرغم من الضغوط األمريكية عىل إيران ،والتي تُعترب الرياض وأبوظبي
رشيكتني فيها وفقًا لالعتقاد اإليراين الذي يرى أنهام تحرضان واشنطن
عىل مامرسة ضغوط كبرية عليها ،فإن بعض التواصل الدبلومايس كان
قامئًا بني الرياض وأبوظبي وطهران .فقد أبرمت اإلمارات اتفاقًا للتعاون
الحدودي مع إيــران( ،((5يف أواخر متوز /يوليو  ،2019نص عىل عقد
اجتامعات كل ستة أشهر .وجاء ذلك وسط توتر أمني يف منطقة الخليج.
وتم إبرام االتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود اإليراين
العميد قاسم رضايئ ،وقائد قوات خفر السواحل اإلمارايت العميد محمد
عيل مصلح األحبايب والوفد املرافق له يف طهران "لبحث سبل توسيع
العالقات الدبلوماسية وتعزيز أمن الحدود بني البلدين"(.((5
ومل تقطع السعودية عالقاتها مع إيران؛ فقد كشفت وسائل إعالم
إيرانية تفاصيل لقاء جمع مسؤولً إيرانيًا بآخر سعودي يف مكة
املكرمة أكدا فيه التعاون بني بلديهام( .((5وجمع اللقاء رئيس منظمة
الحج والزيارة اإليرانية عيل رضا رشيديان ووزير الحج والعمرة
السعودي محمد صالح بن طاهر بننت .وجاء تأكي ًدا ملا أدىل به وزير
الدولة للشؤون الخارجية يف اإلمارات أنور قرقاش بأن موقف بالده
من إيران يأيت متزام ًنا بالتنسيق مع السعودية؛ بهدف تفادي املواجهة
مع طهران واللجوء إىل الدبلوماسية والعمل السيايس(.((5
" 50تفاصيل 'مبادرة هرمز للسالم' ..املوضوع الرئييس لخطاب روحاين يف األمم املتحدة"،
إيران إينرتنشنال ،2019/9/25 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3dGS2sw :
" 51وفد عسكري إمارايت رفيع يف طهران ...ورسالة سعودية إليران عرب سويرسا" ،العريب
الجديد ،2019/7/30 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2Qqq1wy :
 52للمزيد ،يُنظر" :ما داللة تغري موقف اإلمارات تجاه إيران؟" ،يوتيوب،2019/7/30 ،
شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2QgfSTo :؛ أحمد درسن" ،إيران :اإلمارات تعيد
النظر يف موقفها الحاد بشأن اليمن" ،وكالة األناضول ،2019/7/30 ،شوهد يف ،2021/4/22
يفhttps://bit.ly/3tB1Tpv :
 53للمزيد حول تاريخ العالقة بني اإلمارات وإيران ،يُنظر" :اإلمارات وإيران :الخصومة
الحميمة" ،يب يب يس عريب ،2019/8/1 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/2QggNmO :؛
"تحوالت كبرية يف سياسة اإلمارات تجاه إيران ..أين السعودية؟" ،يوتيوب،2019/7/31 ،
شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3sDirfm :
" 54اإلمــارات تفضح تقاربها مع إيران ..أين اختفت ذريعة حصار قطر؟" ،الخليج
أونالين ،2019/7/31 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3tI6dTN :
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وتتصدر اإلمــــارات قامئة الـــدول العربية مــن حيث التبادل
التجاري مع إيـران ،بقيمة  14مليار دوالر تقريبًا وذلك يف الفرتة
آذار /مارس  - 2020آذار /مارس  ،((5(2021وتستحوذ إمارة ديب وحدها
عىل نحو  90يف املئة من إجاميل حجم التبادل التجاري اإلمارايت مع
إيران .وتعترب اإلمارات أكرث الدول املصدرة إليران عىل مستوى العامل ،إذ
تشكل صادراتها نحو  30يف املئة من واردات إيران(.((5
يبدو أن اإلمارات اعتربت تويل ترامب الرئاسة يف عام  2017فرصة
لتحجيم إيران ،لكن إدارته راوحت مكانها يف التعامل مع طهران
بشدة؛ وذلــك بسبب انقسام املجتمع الــدويل حول اإلج ـراءات
األمريكية( .((5كام أن اإلدارة األمريكية أوضحت أنها غري مستعدة
للقتال من أجل أحد( .((5فعىل الرغم من سياسة الضغوط القصوى
وما تبعها من عقوبات ،فإنها مل تكن مستعدة لشن حرب بالنيابة عن
أي طرف .من هنا ،اتجهت اإلمارات إىل تحسني عالقتها مع إيران(.((5
وقد تبع ذلك اإلعال ُن عن نيتها توقيع اتفاق مع إرسائيل لتطبيع
العالقات( ،((6فجاءت اتفاقات أبراهام بني اإلمارات والبحرين من
جهة ،وإرسائيل من جهة أخرى يف  13آب /أغسطس  .((6(2020ومتثل
الرد اإليراين عىل ذلك يف املعارضة التامة؛ إذ قال اللواء عيل فدوي،
55 "Trade between Iran, UAE Stands at $14b in a Year," Tehran Times,
3/4/2021, accessed on 7/5/2021, at : https://bit.ly/3uk0xzb
" 56اإلمارات تفضح تقاربها مع إيران ..أين اختفت ذريعة حصار قطر؟".
" 57بعد خذالن ترامب ..هل تتحالف الرياض وأبو ظبي مع طهران؟" ،برنامج "ما وراء
الخرب" ،الجزيرة نت ،2019/8/5 ،شوهد يف  ،2021/5/22يفhttps://bit.ly/3vbGNi5:
" 58التقارب اإلمارايت اإليراين ..حدود التفاهم والتداعيات" ،مركز الفكر االسرتاتيجي
للدراسات ،2019/8/10 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3sDs2m7 :
للمزيد حول عالقات طهران مع الدول األوروبية واآلسيوية ،ينظر:
"Gawdat Bahgat, "US-Iran Relations under the Trump Administration,
Mediterranean Quarterly, vol. 28, no. 3 (2017), pp. 93-111, accessed on
;21/5/2021, at: https://bit.ly/3fckZO5
وينظر أيضً ا:
Riccardo Alcaro, "Europe's Defence of the Iran Nuclear Deal: Less than
a Success, More than a Failure." The International Spectator, vol. 56, no. 1
(March 2021), pp. 55-72.
" 59محادثات ودية بني وزير الخارجية اإليراين واإلمارايت" ،عريب  ،2020/8/2 ،21شوهد
يف  ،2021/4/22يفhttps://bit.ly/3xg5v2n :
60
David Hearst, "UAE-Israel deal: The new hegemons of the
Middle East," Middle East Eye, 17/8/2020, accessed on 22/4/2021, at:
https://bit.ly/2RVpEuw; Mahjoob Zweiri, "The UAE-Israel Normalisation 'If
You Can't Convince Them, Confuse Them'," Gulf Insights Series, no. 35, Gulf
Studies Center & College of Art and Sciences (August 2020), accessed on
22/4/2021, at: https://bit.ly/2Qn7mSr
" 61هل تبدو مخاوف إيران من تعاون أمني إمارايت  -إرسائييل مربرة؟" ،يب يب يس
عريب ،2020/8/23 ،شوهد يف  ،2021/4/22يفhttps://bbc.in/3tIQnbD :؛ "اتفاق 'أبراهام':
تطبيع عالقات أم إعالن عن تحالف قائم بني اإلمارات وإرسائيل؟" ،تقدير موقف ،املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2020/8/16 ،شوهد يف  ،2021/4/22يف:
https://bit.ly/3dBtf9n

نائب قائد الحرس الثوري اإليراين يف  22آب /أغسطس  ،2020إن أي
"خطوة لفتح أبواب املنطقة للكيان الصهيوين ستجلب الهزمية واملذلة
للدول التي تتعاون مع إرسائيل" ،وأكدت إيران أن الوجود اإلرسائييل
يف املنطقة سيهدد استقرار األنظمة الخليجية وأمنها(.((6

خاتمة
ميكن القول إن االتفاق النووي مع الدول الخمس الدامئة العضوية يف
مجلس األمن إضافة إىل أملانيا كان رضوريًا إليران ،من أجل الهروب
إىل األمام والتخفيف من النتائج التي خلفها الربيع العريب وتحوالته
عىل صورة طهران وما أصاب حلفاءها .فاالتفاق كان فرص ًة للتعامل
أمل يف تقوية النظام داخليًا عرب بوابة االقتصاد
مع "الدول الكربى" ً
وإعادة تعريفه وتجديد الرشعية له ،ومناسب ًة لتشكيل صورة إيجابية
مع هذه الدول .بنا ًء عليه ،كانت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب
تستهدف إبقاء النظام السيايس اإليراين يف مربع النظام املشبوه
املعزول؛ ألن االنسحاب األمرييك من االتفاق النووي يعني إعادة
النظام السيايس اإليراين إىل حيث كان قبل عام .2015
إن األزمة بني الجانبني األمرييك واإليراين ،التي كان آخر فصولها اغتيال
قاسم سليامين ومحسن فخري زاده ،تطورت منذ االنسحاب األمرييك
من االتفاق النووي؛ وهي أزمة ثنائية بني واشنطن وطهران وليس
ملجلس األمن أو أي تحالف دويل دور فيها ضد إيران .ويف هذه
األزمة ،اختبار لصرب الطرفني عىل إدارتها وتجنب االصطدام املبارش.
فقد وضع كالهام خطًا أحمر لتفادي حصول املواجهة الحقيقية؛
فاستهداف املصالح األمريكية بالنسبة إىل واشنطن خط أحمر ،أما
بالنسبة إىل إيران فتمثّل يف عدم قدرتها عىل تصدير نفطها؛ ألن ذلك
يعني منع تصدير النفط عرب مضيق هرمز .فحتى نهاية رئاسة ترامب،
مل يعترب أحد الطرفني أن اآلخر تجاوز الخط األحمر الذي وضعه،
وهذا قد يعني أن بينهام حالة سيولة.
قامت إدارة ترامب أو شاركت يف ثالث عمليات عسكرية يف دول فيها
حضور إليران :األوىل يف اليمن ضمن ما يُس ّمى الحرب عىل اإلرهاب
عام 2017؛ والثانية يف سورية بعد استخدام النظام السوري أسلحة
كياموية؛ والثالثة يف العراق جرى فيها اغتيال سليامين .ويبدو أن
هذه العمليات كانت مدفوعة بحسابات سياسية شخصية لرتامب
وبقاعدته االنتخابية ،وحرصه عىل البقاء يف البيت األبيض فرتة رئاسية
ثانية متتد حتى عام .2025
62
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يشري االنتقال السيايس الذي شهده البيت األبيض بفوز بايدن باالنتخابات
تغي يف ديناميات العالقة
الرئاسية ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020إىل ّ
بني واشنطن وطهران .فقد أكد أثناء حملته االنتخابية أنه يهدف إىل
العودة إىل االتفاق النووي و"تغيري املسار" .أما إيران ،فحريصة عىل أن
يتم التخفيف من العقوبات االقتصادية املفروضة عليها(.((6
إن مسألة التغري السيايس يف واشنطن والسري نحو خفض التصعيد تكاد
تكون السمة األبرز لبداية رئاسة بايدن ،لكن النيات ال تبدو كافية،
ال سيام بعد الرتكة الثقيلة التي خلّفها ترامب .إنها تركة ضاعفت من
تعقيدات امللف النووي ،وأضافت إليه سياسة إيران اإلقليمية وكذلك
قدراتها الصاروخية .فقد دفعت إىل رضورة معالجة هذين األمرين
جن ًبا إىل جنب مع امللف النووي؛ وهو األمر الذي ترفضه طهران.
لكن هذه األجواء امللبدة بعدم الثقة ال تُخفي رغبة طهران وواشنطن
يف التوصل إىل حلول تريض الطرفني؛ ما يجعل الباب مفتو ًحا أمام
نوع من التغيري يف أسلوب التعامل األمــريك بعامة ،وهو تغيري
سيكون بطيئًا ،ومن ث ّم ال يخدم إيران التي تريد الخروج رسي ًعا
من مستنقع العقوبات وآثاره السيئة .من جهة أخرى ،فإن اإلدارة
األمريكية الجديدة تغادر مربع التعامل األحادي الجانب يف التعامل
مع إيران ،وتعود إىل صيغة ()1+5؛ وهو ما ينسجم مع سياسة
بايدن الخارجية التي تريد لواشنطن أن تعمل مع رشكائها يف القضايا
الدولية ،ومنها إيران.
وليك يكتمل املشهد الجديد بني إيران والواليات املتحدة ،فال بد من
انتظار الرئيس اإليراين الذي ستأيت به االنتخابات الرئاسية الثالثة عرشة،
يف  18حزيران /يونيو  ،2021حيث تسعى كل األطراف حاليًا إىل رشاء
الوقت لتفويت الفرصة أمام أي محاولة للتصعيد ،ويف الوقت نفسه
تحسني وضعها يف أي عملية تفاوض مستقبلية بعد صيف .2021

سرام /راذآراذآ

المراجع
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :مروان قبالن.

سياسة قطر الخارجية :االستراتيجيا في مواجهة الجغرافيا
صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب مروان قبالن سياسة قطر الخارجية:
االستراتيجيا في مواجهة الجغرافيا ،الذي يتناول سياسة قطر الخارجية ،ودورها اإلقليمي ،وجذور
خالفها مع المملكة العربية السعودية بخاصة .وهي مسألة شغلت منطقة الخليج والعالم
العربي ،لما يقرب من ثالثة عقود .تكمن أهمية الكتاب في أنه يسلط الضوء على حال ٍة تكاد تكون
فريدة في السياسة الدولية؛ إذ تعمل دولة صغيرة على التغ ّلب على معضلتها األمنية عبر القيام
بأدوار كبرى في منطقة تتسم بالتنافس الشديد .كما يرصد التفاعل المثير بين بنية النظامين
اإلقليمي والدولي ،وطموحات النخبة الحاكمة القطرية في تأدية دور مؤثر في السياسة الدولية.
ويتناول ً
أيضا كيف تحولت قطر إلى قوة مراجعة في نظامها اإلقليمي ،وتمكنت ،بدرجات متفاوتة
نحو وضعها في حالة صدام مع جيرانها
من النجاح ،من الدفع في اتجاه تغييرات عميقة فيه؛ على
ٍ
األقوياء ،خاصة السعودية ،وكذلك مع إيران ومصر واإلمارات ،وجميعها قوى "ستاتيسكو".
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الرأسمالية والتنمية والديمقراطية
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Capitalism, Development, and Democracy

ً
،فاستنادا إلى التاريخ
. لتحقيق الديمقراطية،كاف
 ولكنه غير،شرطا ضرور ًيا
تمثل الرأسمالية
ً
ٍ
 صحيــح أن الديمقراطية.تتوقــف العالقــة بيــن الرأســمالية والديمقراطيــة على شــروط أخــرى
 لكــن ليس ألن التطور الرأســمالي في،غال ًبــا ما تســود فــي البلدان الرأســمالية األكثر تطورًا
، بل يكمن السبب في نشوء الديمقراطية في مجتمع ينعم بالثروة،ذاته يو ّلد الديمقراطية
حيث يكون في يد كل شــخص الكثير مما يخشــى فقدانه إذا ما جازف به في صراع من أجل
.الدكتاتورية
. النمو االقتصادي، الشروط التاريخية، الديمقراطية، الرأسمالية:كلمات مفتاحية
Capitalism is a necessary but not a sufficient condition for democracy. This
relation is historically contingent. It is true that democracy tends to prevail in the
most developed capitalist countries. But this is not because capitalist development
breeds democracy. The reason is that once democracy is present in wealthy
societies, everyone has too much at stake to risk a struggle for dictatorship.
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مقدمة
مثة جانب ثابت مي ّيز فكر [عامل االقتصاد الربازييل لويس كارلوس]
بريرس برييرا يكمن يف عدم إغفاله البتّة القضايا املركزية ،حتى
وهو يحلّل أحداث ًا تاريخية ملموسة .ففي ورقته املعنونة "ملاذا مل
تصبح الدميقراطية النظام املفضّ ل إال يف القرن العرشين؟" ،يطرح
فكرة مفادها أن الدميقراطية مل تنشأ تاريخ ًيا إال يف تلك البلدان
رسخت الرأساملية ،وفقط حينام أنجزت ذلك الرتسيخ .ويرى،
التي ّ
إضافة إىل ذلك ،أن هذا التط ّور رضوري تاريخ ًيا ،وعقالين كذلك ،سواء
بالنسبة إىل الرأسامليني أو العامل(((.
تكمن مشكلة هذا التحليل يف أنه يقدم لنا رشوطًا رضورية ،لكنها
غري كافية وحدها ،وقد يق ّدم لنا تفس ًريا يستحق التأمل ،إال أن قدرته
التنبؤية تبقى محدودة .وبنسبته الرضورة التاريخية والعقالنية
الجمعية م ًعا إىل هذه العالقة ،يص ّور بريرس برييرا هذه العالقة
يبي السجل التاريخي أن هذه العالقة
بصفتها عالقة حتمية ،بينام ّ
تتوقف ،يف الغالب ،عىل رشوط أخرى؛ فبينام تجعل الرأساملي ُة
الدميقراطي َة ممكنة التحقق ،ال ميثل هذا رضور ًة حتمية .يكفي أن
نالحظ كيف نشأت يف الهند دميقراطية مستق ّرة يف عام  ،1947يف
متوسط دخل الفرد السنوي  556.1دوال ًرا أمريكيًا(((،
وقت بلغ فيه ّ
يف حني استمر الحكم الدكتاتوري يف سنغافورة يف وقت بلغ فيه
دخل الفرد  18300دوالر .ويف الحقيقة ،تتفاوت مستويات التنمية
بشدة يف البلدان التي نشأت يف ظلها الدميقراطية ،وهناك بلدان عدة
شهدت انتكاسات دميقراطية ممتدة ،عىل الرغم من تواصل التط ّور
الرأساميل .وبعبارة أخرى ،تتوافق الدكتاتورية مع الرأساملية ،كام
تتوافق الدميقراطية معها .ومن ثم ،يتطلب فهم العالقة بني تطور
تحليل الشرتاطات تاريخية محددة ،وال ميكن
الرأساملية والدميقراطية ً
استنتاج هذه العالقة من مبادئ أولية .التاريخ ال منطق له ،إال ما
يتضمنه من اشرتاطات يجري تنميطها .وال دور للتحليل التاريخي،
من ثم ،إال يف إدراك هذه األمناط.
إن أفضل وسيلة إليضاح القضايا املثارة هي البدء بكارل ماركس.
فبينام يقتفي تحليل بريرس برييرا للرأساملية خطى تحليل ماركس
يف الجزء الثالث من رأس املال ،يتجاهل يف اآلن ذاته ما ق ّدمه
1 Luiz Carlos Bresser-Pereira, O colapso de uma Aliança de classes: A
burguesia e a crise do autoritarismo tecno-burocrático (São Paulo: Editora
Brasiliense, 1978).
 2أرقام الدخل كلّها محسوبة وفقًا لتعادل القوة الرشائية للدوالر الدويل Purchasing
 power parityيف عام .1985
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ماركس من تحليل سيايس لألحداث التي وقعت يف فرنسا يف الفرتة
رصح ماركس يف ذلك التحليل برؤيته العالقة
 ،1851-1848إذ ي ّ
بني الرأساملية والدميقراطية .وهنا ،أؤكد ما كنت قد طرحته منذ
زمن بعيد((( ،إذ ذكرت أن ماركس جان َبه الصواب حني ا ّدعى أن
الدميقراطية والرأساملية ال تستطيعان التعايش ،غري أنه ق ّدم إطا ًرا
لتحليل الرشوط التي تتوقف عليها العالقة بني الطرفني .وسيتناول
القسم التايل هذه املسائل النظرية.
أفحص يف القسم التايل األدلة التاريخية التي تغطي املرحلة بني عامي
 1946و .1999وأبدأ تحلييل مبالحظة ذائعة الصيت [لعامل االجتامع
األمرييك سيمور مارتن] ليبست((( عن أن أغلبية البلدان املتقدمة
 Developed countriesتتمتع بأنظمة دميقراطية ،يف حني ترزح
حاججت ،يف دراسة
البلدان الفقرية تحت نري الدكتاتورية .وقد
ُ
كتبتها مشارك ًة مع [الباحث الربازييل يف العلوم السياسية فرناندو]
ليمونجي عام  ،(((1997بأن هذا النمط ال يظهر ألن األرجح هو
مستوى عاليًا من التنمية
نشوء الدميقراطيات يف البلدان التي تحقق
ً
(بغض النظر عن أسباب نشوئها)
االقتصادية ،بل ألن الدميقراطية ّ
تُستدام يف البلدان املتق ّدمة.
تأويل لهذه األمناط ،أرجع فيه إىل
يف النهاية ،أق ّدم يف القسم األخري ً
العالقة بني الرأساملية والدميقراطية .ويستند هذا التأويل إىل منوذج
ريايض ،رشحته بإيجاز يف امللحق.

ً
أوال :الرأسمالية والديمقراطية
ح ّررت الرأساملية املنتجني املبارشين((( من السلطة السياسية التي
ميارسها ُم ّلك وسائل اإلنتاج .وإذ تتاميز الرأساملية عن نظام اإلقطاع
وأشكال العبودية املختلفة التي انبثقت منها ،ال يحظى ُم ّلك وسائل
اإلنتاج ،يف ظل الرأساملية ،مبكانة قانونية تضعهم فوق أولئك الذين
يعملون لديهم .وبحسب ما الحظه ماركس يف موضعٍ ما (وأقتبس
ههنا من الذاكرة) ،جرى استبدال املثل الذي يرجع إىل القرون الوسطى
3 Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (New York:
Cambridge University Press, 1986).
4 Seymour M. Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics (Garden
City, NY: Doubleday, 1960).
5 Adam Przeworski & Fernando Limongi, "Modernization: Theories and
Facts," World Politics, vol. 49, no. 2 (1997).
 6يستخدم ماركس تعبري "املنتجني املبارشين" لوصف الشغيلة( .املرتجم)
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أرض من دون س ّيد" Nulle terre sans seigneur
والذي يقول" :ال َ
مبثل آخر يقول" :ليس للامل س ّيد" .L'argent n'a pas de maître
ومن وجهة نظر ماركس ،ميثل فصل امللكية عن السلطة رضور ًة لنشوء
الرأساملية .وحتى يكون يف مستطاع العامل االلتحاق بتلك الرشكات
التي توسع رأس مالها وتستثمر يف تكنولوجيات اإلنتاج الجديدة
وعملياتها ،ينبغي لهم أن يكونوا قادرين عىل االنتقال .وللحفاظ عىل
تدن األجور ،يجب أن يتنافس العامل يف سوق العمل .لذا ،يجب
ّ
أن يتح ّرر العامل من السلطة السياسية التي يحوزها أرباب عملهم.
وبغري ذلك ،لن يكون يف مقدور الرأسامليني االستثامر أو التنافس يف
ما بينهم؛ فاملنافسة هي مبنزلة املحرك للتط ّور الرأساميل.
يعتمد بريرس برييرا هذه املالحظة بوصفها "الحقيقة التاريخية
الجديدة" التي جعلت الدميقراطية ممكنةً" :عندما ت ُنجز الثورة
الرأساملية يتشكّل لدينا اقتصاد السوق ،وفيه تبدأ األرباح واألجور يف
التوافر بانتظام .وعندها تنسحب الدولة من موقع الطرف الرئيس يف
عملية جني الرثوة والترصف فيها .وبالطبع ،يظل للدولة ارتباط وثيق
باالقتصاد ،لكنها مل تعد رشطًا لنشوء النخبة االقتصادية .وبناء عليه،
تستطيع الطبقة الرأساملية الجديدة القيام مبا مل يكن متا ًحا لغريها
(((
من الطبقات املهيمنة السابقة ،أي التم ّتع بنعيم الدميقراطية"
(توكيد العبارة بالخط الغامق من عندي).
تكمن مشكلة هذا املنطق يف أن "القدرة" ال تعني أنها "رشط
فضل عن أن تعني أنها "ستتحقق" .وهنا ،تنبغي العودة
رضوري"ً ،
مج ّد ًدا إىل تحليالت ماركس السياسية .لقد الحظ ماركس أنه يف
إثر تحرير املنتجني املبارشين من السلطة السياسية لم ُّلك وسائل
اإلنتاج ،أنتجت الرأساملية قوة تاريخية جديدة ،ممثل ًة يف الطبقة
العاملة ،لكن الطبقة العاملة ستشكّل تهدي ًدا للرأساملية .ومبا أن
الطبقة الرأساملية الناشئة تواجه عد ًوا واح ًدا فحسب ،وهم مالكو
األرايض اإلقطاعيون الذين سعت للقضاء عىل سيطرتهم السياسية،
اضطرت الربجوازية إىل خوض نضالها تحت شعار التح ّرر ،املوجه ضد
القيود القانونية املفروضة عىل امللكية .ولكن ،بظهور الطبقة العاملة
يف األفق التاريخي ،سواء أكان ذلك يف [مدينة] واترلو [البلجيكية]
يف عام  ،1816أو يف [مدينة] ليون [الفرنسية] يف عام  ،1830أو يف
[ساحة] شان دي مارس  Champ de Marsبباريس يف عام 1848
Bresser-Pereira, p. 11.
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(وهو محل خالف بني املؤرخني)((( ،صار التح ّرر سيفًا ذا ح ّدين؛ إذ
العمل استخدامه ضد املِلكية الخاصة .وعندما استخدم
يف مقدور ّ
العامل حقوقهم السياسية املكتسبة حديثًا للمرة األوىل يف فرنسا
عام  ،1848يف صورة حق االقرتاع ،ليشكّلوا تهدي ًدا للربجوازيني ،هرع
الرأسامليون فو ًرا إىل طلب حامية الدكتاتورية العسكرية(((.
رمبا يستحق املنطق الذي ساقه ماركس ،عىل الرغم من شيوعه ،أن
نعيد تركيبه من جديد ،فقد س ّوغ ماركس تحليله عىل النحو اآليت:
1.كان عىل الربجوازية أن تقيض عىل القيود اإلقطاعية املفروضة
عىل املِلكية ،وعىل حرية املنتجني املبارشين ،يك تتمكن من
إقامة نظام اجتامعي يتم فيه استخالص الفائض من هؤالء
املنتجني املبارشين ،من خالل وسائل التبادل الطوعي.
2.ومبجرد أن يحصل املنتجون املبارشون عىل الحقوق القانونية
والسياسية سيسعون إىل النهوض مبصالحهم املادية ،من خالل
التنظيم يف مواجهة نظام امللكية الخاصة.
3.ومن ثم ،استشعرت الربجوازية ورطتها؛ فقد تطلّب إحداث
الرتاكم منها أن تقوم بتحرير العمل ،لكنها مل تستطع التحكّم يف
 8يشري املؤلف ،هنا ،إىل ثالثة أحداث يتفق مؤرخو الحركة العاملية يف أوروبا عىل أنها
تبلورت فيها قوة العامل بوصفها طبقة يف مواجهة الربجوازية ،يف قلب التحوالت التي تلت
الثورة الفرنسية ،ومسارها الطويل ألجل تأسيس الدميقراطية .يؤرخ عام  1816لنشوء الحركة
العاملية اإلصالحية يف واترلو ،التي جاءت بسبب انخفاض حاد يف املحاصيل الزراعية وكساد
تجاري .وكانت آثار الحروب النابليونية التي انتهت مبعركة يف املدينة يف العام السابق ال تزال
ماثلة .أما اإلشارة الثانية فهي إىل ثورة يوليو الفرنسية يف عام  1830املعروفة بثورة [األيام]
الثالثة املجيدة (ما بني  29-26متوز /يوليو) ،والتي أطاحت بحكم شارل العارش .وكان من
ضمن أحداثها انتفاضة مبدينة ليون عرفت بثورة الكانوت ،يف عام  ،1831استطاع فيها العامل
السيطرة عىل املدينة التي اشتهرت بصناعة املنسوجات الحريرية .ويف هذه الثورة برز العامل
بوصفهم فئة سياسية تناضل من أجل تحررها ،بالدعوة إىل حقوق العامل واملطالبة بأوضاع
للعمل واملعيشة أفضل ،وبرز معها توجه للتنظيم النقايب يؤسس لفاعلية نضالية مستقلة
عن الربجوازية وتقف يف وجه امللكية (الطموحات اإلمربيالية أدت إىل احتالل الجزائر قبل
أيام من هذه االنتفاضة ،وكان متويل الحملة جز ًءا من أسباب األزمة االقتصادية) .أما اإلشارة
الثالثة فهي لثورة فرباير الفرنسية ،التي أطاحت حكم لويس فيليب األول ،يف عام ،1848
وأنهت حكم عائلة البوربون ،وأسست من ثم الجمهورية الثانية .وبفضل هذه الثورة صعد
لويس نابليون إىل رئاسة الجمهورية ،ثم كان أن ح ّول فرنسا إىل إمرباطورية مرة أخرى.
كان العامل هم الفاعل الرئيس يف هذه الثورة ،وقد تبلورت حركتهم بوضوح منذ ثورة
 .1830وكان االحتجاج األسايس يرفع شعار "الحق يف العمل" بسبب اتساع نطاق البطالة،
بعدما هيمنت التوجهات املحافظة واستفحل استغالل الفئات املرصفية .وجدير بالذكر أن
املوجات الثورية التي قادتها القوى العاملية ما بني عامي  1830و 1848قد رافقتها موجة
من االنتفاضات يف أوروبا عرفت بربيع الشعوب ،وهي التي يؤرخ لها صمويل هنتنغتون،
يف كتابه املوجة الثالثة ،بوصفها "املوجة األوىل من موجات التحول نحو الدميقراطية" .وقد
ألهمت مقدماتها ماركس وأنجلز أفكارهام التي راهنت عىل دور العامل ،كام جاء يف البيان
الشيوعي الذي نرش يف ذلك الشهر( .املرتجم)
 9إشارة إىل الفوز الكاسح الذي حققه لويس بونابرت يف االنتخابات الرئاسية وتبوئه
الحكم عام  .1848وكان متسلّطًا ،وقاد انقالبًا عسكريًا يف  2كانون األول /ديسمرب  1851ضد
ونصب نفسه إمرباطو ًرا للبالد
الجمعية الترشيعية بعد ثالث سنوات من اعتالئه سدة الرئاسةّ ،
وأطلق عىل نفسه اسم نابليون الثالث( .املرتجم)
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التهديد الذي تتع ّرض له ملكيتها بسبب العمل بعد أن ُح ْ
من سلطتها السياسية.
4.ومتثل االختيار [البديل] (عىل األقل يف حالة الربجوازية الفرنسية
يف عام  )1851بالتنازل عن سلطتها السياسية لصالح الجيش،
وذلك لحامية سلطتها االقتصادية.
لقد اعتقد ماركس بحتمية هذه الدينامية التاريخية ،وخلص
 بالطبع  -إىل أن الجمع بني الدميقراطية والرأساملية ،أي صيغة"الجمهورية الربجوازية" ،مل يكن أم ًرا ممك ًنا ،وال ميكن أن يدوم .وقد
كتب ،يف عام  ،1851معربًا عن اعتقاده بأن الدميقراطية الرأساملية
هي "الشكل السيايس فحسب لثورة املجتمع الربجوازي ،وليست منط
الحياة املحافظ الذي تتبعه"( .((1وبعد عرشين عا ًما ،ظل ماركس ينظر
إىل الصيغة الدميقراطية للمجتمعات الرأساملية عىل أنها "مجرد حالة
متقطّعة الحدوث ،وضع استثنايئ [ ]...ويستحيل أن تكون الشكل
الطبيعي للمجتمع"( ،((1ورأى أن عدم االستقرار الكامن هذا قد نبع
من حقيقة مفادها أن الجمع بني امللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج
والدميقراطية السياسية سيولّد التناقض" :تسعى الطبقات التي يكرس
الدستور عبوديتها االجتامعية؛ أي الربوليتاريا والفالحون والربجوازية
الصغرية ،إىل امتالك سلطة سياسية عرب االقرتاع العام .أما تلك الطبقة
التي يعزز الدستور سلطتها االجتامعية القدمية ،أي الطبقة الربجوازية،
فإنه يسحب منها الضامنات السياسية لهذه السلطة ،ويحرص السلطة
ٍ
رشوط دميقراطية ،تهدد يف كل لحظة
السياسية للربجوازية يف حدود
بأل ينهضوا
أسس املجتمع الربجوازي؛ فثمة من يطالبهم الدستور ّ
َ
لطلب التحرر االجتامعي من بعد التح ّرر السيايس ،وآخرون يطلب
منهم أال يرتدوا من استعادة  Restorationاجتامعية ،بالتقهقر إىل
استعادة سياسية"(.((1
10 Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (Moscow:
Progress Publishers, 1934), p. 18.
11 Karl Marx, Writings on the Paris Commune, H. Draper (ed.) (New
York: International Publishers, 1971), p. 198.
12 Karl Marx, The Class Struggle in France, 1848 to 1850 (Moscow:
Progress Publishers, 1952), p. 62.
يشري تعبري  ،Restorationالوارد هنا ،ونرتجمه بـ "االستعادة" ،إىل حقبة محددة يف التاريخ
األورويب ،فاملقصود به ليس مجرد "ترميم" األوضاع االجتامعية والسياسية ،بل هو يشري إىل
تحوالت عميقة شهدتها بريطانيا يف نهايات القرن السابع عرش ،حني عمد امللك تشارلز الثاين
منذ عام  1660إىل ترميم امللكية الربيطانية ،بعد عقدين من الحرب األهلية .وقد سعى إىل
محو ما جرى يف مرحلة الحكومة الجمهورية ،عرب قمع واسع لآلمال السياسية والتوقعات
الكبرية التي تراكمت خالل الحقبة الجمهورية .ونالت هذه املرحلة ،التي ُعرفت بـ "مرحلة
االستعادة" ،اهتامم األدباء واملؤرخني ،مبا شملته من جوانب الرصاع عىل القيم السياسية
واالجتامعية والتوجهات التحررية الثقافية وكذلك مبا حفلت به من جداالت دينية( .املرتجم)

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

الطيف
مل يكن ماركس وحده؛ فقد ساد اعتقا ٌد ،يكاد يكون جاز ًما،
َ
األيديولوجي املعروف يف النصف األول من القرن التاسع عرش ،بأن
الدميقراطية وحق االقرتاع العام ،وحتى حرية تشكيل النقابات،
سته ّدد ال محالة جوهر وجود امللكية الخاصة .وبالفعل ،الحظ
[الرئيس الرابع للواليات املتحدة األمريكية] جيمس ماديسون
 James Madisonأن "الدميقراطيات شهدت دو ًما االضطرابات
والتنازع ،وطاملا نُظر إليها عىل أنها ال تتوافق واألمن الشخيص أو
حقوق امللكية"( .((1أما الفيلسوف اإلسكتلندي جيمس ماكنتوش
 ،James Mackintoshفقد تنبأ يف عام  1818بأنه "يف حال حازت
الطبقات العاملة االمتيازات ،فسيتمخض ذلك عن شقاق دائم بني
الرأي وامللكية"( .((1يف حني قبِل [االقتصادي الربيطاين] ديفيد ريكاردو
 David Ricardoمسألة توسيع حق االقرتاع وحده "بالنسبة إىل
هذا الجزء منهم [أي الشعب] الذي ال مجال الفرتاض أنه ميلك
مصلحة يف نقض الحق يف امللكية"( .((1ويف عام  ،1842وصف [املؤرخ
والسيايس الربيطاين] توماس ماكاالوي  ((1(Thomas Macalauyحق
االقرتاع العام بأنه "نهاية للملكية ،وإذًا ،نهاية كل حضارة" .وعىل هذا
املنوال ،تشكلت بديهيات معارصة؛ ففي "منوذج الناخب الوسيط"
 ،((1(Median Voterنقف عىل توليفة تجمع ما بني املساواة السياسية
(مبدأ صوت واحد لكل شخص) وعدم املساواة االقتصادية .وتتس ّبب
James Madison, "The Federalist no. 10," 22/11/1787.
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اقتباسا من:
14
ً
Stefan Collini, Donald Winch & John Burrow, That Noble Science of Politics:
A Study in Nineteenth-Century Intellectual History (Cambridge: Cambridge
University Press, 1983), p. 68.
15 Ibid., p. 107.
16 Thomas B. Macaulay, Complete Writings, vol. 17 (Boston/ New York:
Houghton-Miin, 1900), p. 263.
" 17الناخب الوسيط" هو حالة افرتاضية لناخب يقع يف نقطة مبركز الكتلة الوسطى عىل
متصل التفضيالت السياسية للناخبني .و"منوذج الناخب الوسيط" هو منوذج إحصايئ ونظري
 ،Theoremيربهن يف حالة الدميقراطية التمثيلية عىل ارتباط مواقف املرشحني بتفضيالت
الناخب الوسيط .وحيثام ُوجد مرشحان أو حزبان رئيسان متنافسان ،فسيحظى أحدهام
بالسلطة بناء عىل قربه من تفضيالت هذا الناخب الوسيط .ويذهب هذا النموذج إىل أن
تقييم الناخب الوسيط للمرشحني إمنا يتوقف عىل توقعه الحصول عىل ما يريد ،فإن استشعر
أنه سيحصل عىل ما هو أكرث أو أقل ،يتأثر مبوجب ذلك مستوى تأييده للسيايس ودعمه
لربنامجه .ومن فروض هذا النموذج أن متوسط عمر الناخب وجنسه ودخله ومعلوماته
وأيديولوجيته وتوقعاته تؤثر جميعها ،عىل نحو منهجي يف السياسة العامة .وعىل الرغم
من شدة النقد املوجه إىل هذا النموذج بسبب فروضه التبسيطية وعدم انطباقه يف عديد
الحاالت ،فإنه ال يزال يلقى بعض الحجية يف دراسة سلوك التصويت يف البلدان الدميقراطية
ذات النظم االنتخابية األغلبوية .ملزيد من التفاصيل حول هذا النموذج ينظر:
Roger Congleton, "The Median Voter Model," in: C.K. Rowley & F.
Schneider (eds.), The Encyclopedia of Public Choice (Boston: Springer, 2004),
)املرتجم( pp. 707-712.
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هذه التوليفة يف معدالت رضيبية ال تنجح يف إحداث التكافؤ التام
بني املداخيل؛ بسبب التكاليف املرهقة لفرض الرضائب فحسب.
ومع كل ذلك ،أرى أن ماركس ومعارصيه كانوا عىل خطأ؛ فإذا مل
تكن الدميقراطية حتمية الحدوث يف ظل الرأساملية ،فهي ليست
ُظم
مستحيلة كذلك .وقد أَ ّسست العديد من الدول الرأساملية ن ً
دميقراطية اتسمت بالدميومة ،ويف العديد منها ،فازت باالنتخابات
اب متثل قواعد العامل ،واستمرت يف مقاليد الحكم فرت ٍ
ات طويلة،
أحز ٌ
من دون أن تعمد إىل مصادرة املمتلكات ،أو تسعى إىل تقويض
أسس املجتمع الرأساميل.
رشين :إما
ويف تحليل ماركس ،كان عىل الربجوازية أن تختار أهون ال ّ
أن تجد منطًا للتعايش  Modus vivendiمع الطبقة العاملة ،وإما
أن تصبح معتمدة عىل العسكر .ويف الحالتني ،ستكون الربجوازية
نفسها مه ّددة.
كان [عامل االقتصاد واملؤرخ اإلسكتلندي] جيمس ميل James Mill
هو املنشق الوحيد عن التيارات السالفة ،وقد تحدى معارصيه بـ "أن
مثال واح ًدا ،ال غري ،بد ًءا من الصفحة األوىل لكتاب التاريخ
يق ّدموا ً
وصولً إىل صفحته األخرية ،عن شعب يف أي بلد ،أظهر العداء للقوانني
أحوال
ً
العامة لل ِملكية ،أو أعلن عن رغبته يف تخريبها"( .((1ومع أن
مثل هذه قد تكون حدثت يف نهاية املطاف ،ففي بلدان عديدة تعلّم
العامل والرأسامليون سبل التعايش ضمن إطار دميقراطي ،وقبِلت
تنظيامت الطبقة العاملة نظام امللكية الخاصة ،وحرصت مطالبها يف
إعادة التوزيع ،عىل نحو يسمح للرأسامليني بتحقيق أرباح مناسبة.
وينبع هذا االعتدال ،من وجهة نظري ،من عاملَني محددين :أولهام
أن عىل تنظيامت الطبقة العاملة إيالء االعتبار ملسألة أنها بتهديدها
الحق يف امللكية ،ستدفع الربجوازية إىل طلب حامية الدكتاتورية .وإذا
كان هذا االعتبار ضعيفًا يف البلدان الفقرية ،حيث األجور تالمس ح ّد
الكفاف ،وليس لدى العامل ما يخرسونه تقري ًبا ،ومن ثم ،ليس مثة
يشء يح ّد من حدوث هذا التهديد ،فإنه  -يف املجتمعات املتق ّدمة -
يصبح ملز ًما ،حينام تفشل حركة ثورية ،عىل نحو يولّد مخاطر وقوع
تدهور حاد يف األوضاع املادية للعامل (ينظر الحقًا) .وبلغة كالسيكية،
نقول إن الطبقة العاملة تتخلّص من راديكاليتها حني "تتربجز" .أما
العامل املحدد اآلخر فيتمثل بأنه ما إن يقبل العامل بوجود ملكية
Collini, Winch & Burrow, p. 104.
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مستقبل
ً
خاصة لوسائل اإلنتاج ،حتى يصبح استهالكهم وتوظيفهم
متوقفَني عىل استثامرات الرأساملية ،التي تتوقف بدورها عىل مع ّدل
الربح ومعدالت األجور والرضائب .ومن هنا ،وإزاء قلق العامل عىل
رفاههم املادي يف املستقبل ،يجب عليهم كبح جامح مطالبهم؛ األمر
الذي يحفز الرأسامليني عىل االستثامر( .((1وختا ًما ،فإنه حينام يتشارك
الرأسامليون والعامل مثار التنمية ،فإن العامل لن يه ّددوا الرأساملية
يف البلدان املتقدمة ،حتى يف األحوال التي يتمتعون فيها بحقوقهم
السياسية واملهنية كاملة.
أما التهديد الثاين الذي يأيت من العسكر ،فقد الحظ ماركس أن
الربجوازية إذا التمست ملجأها لدى الحكم العسكري ،فإنها ت ُلقي
بنفسها يف غياهب النسيان السيايس؛ وتصبح يف عزلة ،فال يشء يحتم
عىل العسكريني أن يحكموا وفق مصالح الربجوازية :قد يفعلون ذلك،
وهذا حدث بالفعل يف العديد من البلدان ،ولكنهم قد يحجمون
عن فعله أيضً ا .لقد الحظ بريرس برييرا( ((2و[عامل االجتامع الربازييل
فرناندو هرنيك] كاردوسو  ،((2(Fernando Henrique Cardosoيف
وقت متقارب  -يف أواسط السبعينيات من القرن املايض  -استشعا َر
قطاعات عدة من الربجوازية الربازيلية التهديد من الطموح الدولتي
 Statistالذي أبداه العسكر ،فبدأت يف إيالء الدميقراطية نظرة
أكرث إيجابية عام كانت عليه يف عام  .1964ومن دون أن أ ّدعي أن
للعسكريني سلط ًة قهرية ،أرى أنهم إذا مل يق ّرروا مصادرة حق امللكية،
فإن اعتامدهم سريتكز أيضً ا عىل قرارات االستثامر التي تتخذها
الربجوازية ،ليقاوموا إمكانية أن يذووا ،يف الحارض أو املستقبل .ويف
الخالصة ،النقطة التي أود أن أثبتها ،هنا ،هي أن العسكريني قد
يشكّلون تهدي ًدا للربجوازية بالقدر ذاته الذي قد يشكّله العامل
املنظّمون .ومبا أن الربجوازية عالقة بني هذين الرشين ،ستظل
الدميقراطية مخر ًجا مرشوطًا لتلك الرصاعات الناشبة بني املجموعات
املنظمة عىل اختالفها .إنها ليست حتمية ،وليست مستحيلة كذلك.
 19قدمت "أطروحة الحلول الوسطى الطبقية" يف:
Przeworski, Capitalism and Social Democracy.
20 Bresser-Pereira.
21 Fernando Henrique Cardoso, "Entrepreneurs in the Transition
Process: The Brazilian Case," in: Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter
& Laurence Whitehead (eds.), Transitions from Authoritarian Rule: Latin
America (Baltimore: John Hopkins University Press, 1986).
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ثان ًيا :أنماط تاريخية
اإلمكان  ((2(Contingencyليس هو الالحتمية :((2(Indeterminacy
إن هذا ال يعني أننا ال نستطيع أن نح ّدد األمناط التاريخية التي
جمعت الرأساملية والدميقراطية؛ فتوليفة الرأساملية والدميقراطية
تعتمد عىل رشوط تاريخية مح ّددة ،تخص كل بلد ،وكل حقبة زمنية،
عىل حدة .وهنا ،سنبحث يف هذه الرشوط ،وسأستعمل معلومات
تخص  199دولة من تلك التي عرفتها الحقبة .1999-1946
قبل ،اآلليات
وقبل أن أتناول االعتبارات النظرية ،ينبغي لنا أن نفهمً ،
التي تتحرك مبوجبها العمليات املولِّدة للدميقراطية .يستند ربط بريرس
برييرا الثورات الرأساملية الكاملة باألنظمة الدميقراطية إىل مالحظات
ليبست عن أن البلدان املتقدمة هي دميقراطية ،يف معظمها ،وأن معظم
البلدان الفقرية تحكمها دكتاتوريات مختلفة األنواع( .((2وهذا صحيح،
كام هو معلوم ،ولكن ،ليك نفهم سببه ،علينا طرح السؤال عنه عىل
نحو ال يجعله يختلط ويتداخل بالسؤال عن سبب نشوء الدميقراطيات
وسبب استمرارها بعد تأسيسها .نعم ،قد يكون من األرجح أن تنشأ
الدميقراطيات يف البلدان األكرث تطو ًرا ،عىل نحو ما تُخربنا نظرية
التحديث ،ولكن هذا ال مينع من احتامل أن تنشأ دميقراطيات مبعزل
عن مستوى التنمية املتحقق .لكن إن نشأت الدميقراطية ،أل ّي سبب
كان ،فمن األرجح أنها ستدوم يف البلدان املتقدمة مد ًى زمن ًيا أطول.
وبسبب ما يصل إليه هذان املساران ،نتجت تلك املالحظاتُ التي تربط
كثافة الدميقراطية مبستوى التنمية .ومع ذلك ،فإن اآلليات التي تولّدها
[الدميقراطية] تستند إىل محددات تاريخية ،مختلفة ومتاميزة متا ًما.
 22يف األدبيات العربية مثة اتجاه نحو ترجمة  Contingencyبـ "عرض" ،كام ترد يف:
أندريه الالند ،موسوعة الالند الفلسفية ،ترجمة خليل أحمد خليل ،ط ( 2بريوت /باريس:
منشورات عويدات ،)2001 ،مج  ،1ص  .219لكن نفضل يف هذه الرتجمة توظيف مصطلح
اإلمكان ليعني  ،Contingencyإذ إنه مصطلح فلسفي ومنطقي ،يقابل مفهوم "الرضورة"
قسم الفيلسوف األملاين إميانويل
 ،Necessityومن ثم ،فهو يعني احتاملية الحدوث .وقد ّ
كانط القضايا ثالث فئات :ممكنة ،وواجبة ،ورضورية ،كام أن الرتاث الفلسفي اإلسالمي
يقسم الوجودات إىل ثالث أيضً ا :ممكنة ،وواجبة بذاتها ،وواجبة بغريها ،ينظر :املعجم
ّ
الفلسفي (القاهرة :مجمع اللغة العربية ،)1983 ،ص  .22ومصطلح  Contingencyيرادف
باإلنكليزية ،يف املصطلحات الفلسفية ،مصطلح ( .Possibilityاملرتجم)
 23يف الرياضيات ترتجم  Indeterminacyإىل الالتحدد ،لكننا سنوظف مصطلح "الالحتمية"،
بوصفه  -فلسفيًا نقيض "الحتمية" ،التي تعني أن الظواهر مقيدة برشوط ،توجب حدوثها من
باب الرضورة ،وأن حوادث العامل جمي ًعا مرتب ٌط بعضها ببعض ارتباطًا رضوريًا .ويرادف العديد
من الفالسفة بني مفهوم "الحتمية" ومفهوم "العلّية"  ،Causalityيف حني تعني "الالحتمية" أن
الظواهر تحدث عىل نحو احتاميل ،وليس رضوريًا .ينظر :جميل صليبا ،املعجم الفلسفي (بريوت:
دار الكتاب اللبناين ،)1982 ،ج  ،1ص 445-442؛ ج  ،2ص  .262-261وما يعرضه املؤلف من
التمييز الفلسفي بني "اإلمكان" و"الالحتمية" يلخص أطروحته األساسية يف هذه الدراسة ،وهي أن
العالقة بني الرأساملية والدميقراطية ليست رضورية ،مبعنى أنه ينفي أن كل تطور رأساميل ينبغي
أن يُنتج دميقراطية بالرضورة ،ولكنه ،أيضً ا ،ال يصل إىل درجة افرتاض أن العالقة بني الرأساملية
والدميقراطية عالقة احتاملية عشوائية ،بل هي عالقة مرتبطة برشوط ،إن توافرت ،فيمكن أن
يصاحب التطو َر الرأساميل ٌ
تحول إىل الدميقراطية ،وهو يس ّمي هذه الرشوط "أمناطًا"( .املرتجم)
24 Lipset.
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ومن هنا نستنتج أن فرضية ليبست التي مفادها أنه "كلام كانت
الدولة ثرية ،تع ّززت فرص الحفاظ عىل الدميقراطية" فرضي ٌة صحيحة،
يف حني ال تصح األطروحة ،املنسوبة إليه ،والتي تزعم أنه "إذا أصبحت
البلدان األخرى غنية اقتصاديًا مبثل األمم املتقدمة ،فسيكون من
املحتمل ج ًدا أن تصبح دميقراطيات سياسية"(.((2
ويف الواقع ،كام سبق يل ولليمونجي أن الحظنا( ،((2مل تسقط
الدميقراطية يو ًما يف دولة يتجاوز ثراؤها ثراء األرجنتني ،التي بلغ
مستوى الناتج املحيل اإلجاميل فيها يف عام  1976ما قيمته 6055
دوال ًرا أمريكيًا .هذه حقيقة مدهشة ،وال سيام إذا ما أخذنا يف
االعتبار أن هذا التاريخ نفسه شهد انهيار سبعني دولة دميقراطية يف
الدول األفقر .وعىل النقيض من ذلك ،عاشت الدميقراطية ما يقارب
مجموعه ألف سنة ،يف خمسة وثالثني بل ًدا ،تعيش ظروفًا أكرث تطو ًرا،
فلم متت يف أي منها .نجت الدميقراطيات [يف البلدان] املتقدمة من
حروب ،وأعامل شغب ،وفضائح وأزمات اقتصادية ،وهزات حكومية.
لقد اجتازت الجحيم واألمواج العاتية م ًعا.
يوضح الشكل ( )1أن احتامل بقاء الدميقراطية ينحدر انحدا ًرا حا ًدا
ومتالز ًما مع متوسط الدخل الفردي (القضبان العمودية تشري إىل
أخطاء معيارية داخلية) .كان احتامل اندثار الدميقراطية خالل أي سنة
يف الفرتة  1999-1950يف البلدان التي بلغ فيها متوسط الدخل الفردي
أقل من  1000دوالر أمرييك هو  ،0.089ما يعني ضمنيًّا أن توقّع دميومة
تلك الدميقراطية كان يبلغ نحو  11عا ًما .ويهبط هذا االحتامل إىل
 0.0366يف البلدان التي يراوح متوسط الدخل الفردي فيها بني 1001
و 3000دوالر أمرييك ،ويتوقع أن تستمر الدميقراطية يف تلك البلدان
 27عا ًما .أما البلدان التي يراوح متوسط الدخل الفردي فيها بني 3001
و 6055دوال ًرا ،فينحرس احتامل اندثار الدميقراطية فيها إىل ،0.0164
وتستمر فيها الدميقراطية مدة تقارب  61عا ًما من الحياة املتوقعة.
أما ما يحدث لدميقراطيات يتجاوز مستوى الدخل فيها  6055دوال ًرا
أمريكيًا ،فقد بيّناه بالفعل :تدوم الدميقراطية فيها إىل األبد.
ويقر التحليل اإلحصايئ هذه املالحظة؛ إذ يشري إىل أن متوسط الدخل
الفردي يزيد عىل نحو بعيد من احتامل بقاء الدميقراطية (ينظر
وفضل عن ذلك ،نالحظ يف العمود
ً
العمود األول من الجدول (.)1
الثاين من الجدول ذاته أن اعتامد بقاء الدميقراطية عىل الدخل يبقى
 25هذه الصياغة للفرضية يف هذا النص منقولة من أودونيل ،الذي ينسبها إىل
ليبست ،ينظر:
Guillermo O'donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism:
Studies in South American Politics (Berkeley, CA: Institute of International
Studies - University of California, 1973), p. 3.
26 Przeworski & Limongi.
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الشكل ()1
االنتقال إىل الدكتاتورية وف ًقا ملتوسط الدخل الفردي

ساريًا إذا أخذنا يف االعتبار تاريخ األنظمة السياسية لبلد معني (متغري
 STRAاملبني يف صف بالجدول يشري إىل هذا).
يف املقابل ،تبدو العالقة بني التنمية االقتصادية واالنتقال إىل
الدميقراطية أكرث تعقي ًدا وإثارة للجدل .فبالعودة إىل بيانات الحقبة
 ،1990-1950زعمنا ،أنا وليمونجي ،أن عمليات التحول الدميقراطي
تظهر عىل نحو مستقل عن مستوى التنمية االقتصادية الذي يقاس
مبتوسط الدخل الفردي .وقد عززت الدراسة التي أنجزتها باالشرتاك مع
[االقتصادي األرجنتيني] مايكل ألفاريز و[خوسيه] شيبوب وليمونجي
(((2الزعم نفسه ،عىل الرغم من أن هذه الدراسة وقعت عىل مؤرشات
مضافة تيش بأن احتامل االنتقال من االستبداد إىل الدميقراطية يرتفع
بداي ًة ثم ينخفضتب ًعا ملتوسط الدخل الفردي .ومع ذلك ،تبقى هذه
محل خالف ،طرحته دراسة الباحثني االقتصاديني [كارلز]
االستنتاجات ّ
(((2
(((2
بويس و[سوزان] ستوكس ودراسة ديفيد إبشتاين وآخرين .
27 Adam Przeworski et al., Democracy and Development: Political
Institutions and Well-being in the World, 1950-1990 (New York: Cambridge
University Press, 2000).
28 Carles Boix & Susan Stokes, "Endogenous Democratization," Ms.,
Department of Political Science, University of Chicago, 2002.
29 David L. Epstein et al., "Democratic Transitions," Paper Prepared
for presentation at the Annual Meeting of the Midwest Political Science
Association, Chicago, April 3-6, 2003.

الجدول ()1
احتامالت االنتقال بصفته دالة ملتوسط الدخل الفردي
(تقديرات الوحدات االحتاملية)
االنتقال إىل الدكتاتورية
ن

العمود

ثابت
الحد األعىل للناتج املحيل اإلجاميل

1

2

2423
***-1.31
()0.12
***-0.2262
()0.0426

2423
***-1.3566
()0.1237
***-0.2672
()0.0516
***0.2280
()0.0755
-193.98

2023
***-2.08
()0.07
***0.0572
()0.0233

2023
***-2.20
()0.08
***0.0306
()0.0256
***0.3357
()0.0506
-332.74

متغريّ STRA
LOGL
االنتقال إىل الدميقراطية
ن
ثابت
الحد األعىل للناتج املحيل اإلجاميل

-189.21

متغ ّري STRA
LOGL

-352.27

مالحظة :كل املتغريات متأخرة عا ًما واحدًا.
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الشكل ()2
االنتقال إىل الدكتاتورية وف ًقا ملتوسط الدخل الفردي

يبي احتامل االنتقال
ويف كل األحوال ،سأورد هنا بعض األدلة ،فالشكل (ّ )2
إىل الدميقراطية بدالة متوسط الدخل الفردي ،فريتفع هذا االحتامل قليلً
ليبلغ نقطة بعينها ،ثم ينخفض .ولكن بسبب قلة املالحظات املرصودة
عن الدكتاتوريات الرثية ،تكون األخطاء املعيارية كبرية.
مينحنا الجدول ( )1املزيد من املعلومات ،إذ نالحظ يف العمود األول
ضئيل.
أن معامل متوسط الدخل الفردي موجب ومؤثر ،حتى إن كان ً
ولكن نالحظ يف العمود الثاين أن هذا املعامل يناهز الصفر حني
نأخذ يف االعتبار تاريخ األنظمة .ومتغري  STRAهو متغري يحسب
دورات الدميقراطية املتناوبة املكتملة (وأيضً ا عمليات االنتقال إىل
الدكتاتورية) التي شهدتها الدول حتى العام الراهن [عام الدراسة
تفس هذه األمناط(.((3
 .]2004ويف ما ييل قصة ّ
إن الدكتاتوريات التي تنشأ يف بلدان أكرث تقد ًما من غريها يكون
عمرها أقرص من تلك التي تنشأ يف بلدان غري متقدمة .وال يكمن
سبب ذلك ،بالرضورة ،يف صعوبة ترسيخها يف البلدان األكرث تقد ًما؛
تبي أنه يف حال نشوء الدكتاتوريات يف بلدان أكرث تقد ًما ،فإنها
فقد ّ
ترث ماض ًيا مل تكن فيه مستقرة يف هذه البلدان ،األمر الذي يغذي
عدم قدرتها عىل االستقرار اآلن .ومن ثم ،فإن الجزء األول من
 30وملطالعة الدالئل التي تستند إليها ،ينظر:
"Adam Przeworski, "Economic Development and Transitions to Democracy,
Ms., Department of Politics, New York University, 2003.

القصة هو أن الدكتاتوريات التي تأسست يف بلدان فيها مستويات
دخل أعىل ،ترث حالة أنها مل تكن مستقرة يف هذه البلدان .وحالة
عدم االستقرار املاضية تجعلها أش ّدها هشاشة ،ما يفيض إىل خفض
وتأسيسا عىل رشط الدخل
عمر بقائها .أما الجزء اآلخر من القصة،
ً
األويل ،فيتمثل بأن التنمية يف ظل الدكتاتورية ال تعصف باستقرار
هذه األنظمة.
تتحدى هذه النتيجة مقوالت نظرية التحديث ،فإذا ما كان احتامل
االنتقال إىل الدميقراطية أعىل عند مستويات أعىل من التنمية ،فعلينا
أن نالحظ أن الدكتاتوريات التي رفعت مستوى الدخل (ونحن
نناقش َ
سياق أن ينشأ نظام دكتاتوري عند مستوى دخل مرتفع)،
ستكون – مع ذلك  -أكرث عرضة للزوال .والعكس صحيح ،أيضً ا،
فإذا كانت الدكتاتوريات التي تنشأ مع مستويات دخل أعىل تشهد
استقرا ًرا أقل ،فإن التنمية تعمل ،يف املقابل ،عىل رسوخها.
وأخ ًريا ،يتمثل النمط النسقي  Systematicالوحيد بني أمناط التحول
الدميقراطي ،بحفنة من الدكتاتوريات ،التي تقودها نخب عسكرية
(باستثناء بريو تحت حكم [الرئيس ألربتو] فوجيموري) ،ليس لها ٍ
ماض
من االستقرار يف بلدانها ،وقد نشأت يف ظل مستويات دخل مرتفعة
نسب ًيا (باستثناء السودان) .استولت هذه الدكتاتوريات العسكرية
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الشكل ()3
عمليات االنتقال الدميقراطي بصفتها دا ّلة للدخل ولعدم االستقرار يف املايض

عىل السلطة للوقوف يف وجه تهديد حراك جامهريي( ،((3حني شهد
كل نظام من هذه األنظمة توت ًرا داخليًا بني تيار يريد تأسيس نظام
سلطوي مستدام ،وآخر (كانت له الغلبة) سعى فحسب الستعادة
النظام الرأساميل السابق ،وكان مدعو ًما ،يف الغالب ،من الربجوازيني
املعنيني .مل يخلّف أي من األنظمة الدكتاتورية العسكرية تنمية ذات
شأن .وحني زالت هذه األنظمة ،كانت مستويات الدخل أدىن بكثري
مام بلغته املداخيل يف ظل الدكتاتوريات املدنية .وقد كان أعىل دخل
بلغته دكتاتورية عسكرية هو  7294دوال ًرا أمريكيًا ،تحقَّق يف إسبانيا
تحت حكم فرانكو يف عام  .1974يف حني استطاعت  6دكتاتوريات
مدنية البقاء يف السلطة مبا مجموعه  37عا ًما ،يف ظل مستويات أعىل
للدخل (عدة سنوات يف سنغافورة وتايوان وأملانيا الرشقية واالتحاد
السوفيايت ،إضافة إىل سنة واحدة يف العراق وماليزيا)( .((3تشكّل هذه
املبي يف الشكل ( ،)3وهي تنعم مبستوى
األنظمة العسكرية "الجبل" ّ
دخل مرتفع ،وال متلك ماض ًيا مستق ًرا يف بلدانها ،يف حني يشري ذلك
االرتفاع املحدود يف مستويات الدخل املتدنية إىل حالة السودان(.((3
أما ما تبقّى من مساحة الشكل فتكاد تكون مسطحة ،عىل الرغم من
31 O'Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism.
 32ليس واض ًحا ماذا يقصد املؤلف بقوله "سنة واحدة يف العراق وماليزيا"( .املرتجم)
 33وهي ،وفق مستويات الدخل التصاعدية ،تركيا (سنة إدراج = ،)STRA = 1 ،1980
اليونان ( ،)2 ،1967تشييل ( )2 ،1973تايلند ( ،)2 ،1991سورينام ( )1 ،1980األوروغواي
( ،)1 ،1973األرجنتني (2 ،1955؛ 3 ،1962؛ 4 ،1966؛ .)5 ،1976

أن مت ّو ًجا يقسمه ،عىل مسار قُطري يتح ّرك طرديًا من مستوى الدخل
املتوسط الذي يتمتّع بعدم االستقرار بصورة مرتفعة ،إىل مستوى
الدخل املرتفع الذي مل يعرف عدم االستقرار يف املايض.
هنا فحوى القصة .ميكن أن تُع ّرف الدميقراطية من خالل خصيصتني:
 .1أن الحكومة ليست مسؤولة رسم ًيا عن بعض القوى غري املنتخبة
(التاج [الربيطاين] ،ومجلس اللوردات حتى عام  ،1911والعسكر،
ومجلس األديان ،والحكومات األجنبية) .2 ،أن يف اإلمكان إلحاق
الهزمية بالحكومة الراهنة وفق القواعد نفسها التي انتُخبت مبوجبها.
وأَستمد تعريف الدميقراطية هذا من الدراسة التي أجريتها ،رفقة
وصول
ً
عدد من الزمالء( ،((3وقامت بالتأريخ  Datingللدميقراطية،
إىل عام .1999
لنفرتض أننا سنبدأ التأريخ للدميقراطية من عام  ،1750حني مل تكن
توجد دميقراطيات ينطبق عليها هذا التعريف .يفيد املؤرخون
االقتصاديون أن البلدان جمي ًعا ،آنذاك ،كان مستوى الدخل فيها
منخفضً ا نسب ًيا ،مع فوارق توزيع محدودة بني مناطقها .وقد منت
بعض البلدان ،يف حني عانت بلدان أخرى الركود .وقد تسبّبت أحداث
عشوائية عابرة ،من ذلك الصنف الذي مل نرصده منهجيًا عىل األقل
الند بالدميقراطية إىل بلدان
هنا ،يف نشوء دميقراطيات .وحني ألقى َّ
Przeworski et al., Table 2.8

34

100
تتمتع مبستوى دخل أعىل ،كان االحتامل الغالب هو أن تدوم هذه
الدميقراطية .أما حني اختار أن تحل الدميقراطية ببلدان تعاين مستوى
دخلٍ متدنّيًا كان املحتمل أن تسقط الدميقراطية ،وأن يبقى البلد يف
حالة انتقالية .لقد جعلت حالة عدم االستقرار املوروثة من املايض
النظامني السابقني أقل استقرا ًرا ،فأصبحت البلدان غري متجانسة؛
فالبلدان التي شهدت يف املايض مست ًوى مرتف ًعا من عدم االستقرار
طويل ،بينام يف
استوىل العسكر عىل الحكم فيها ،ومل ي ُدم حكمهم ً
البلدان األكرث استقرا ًرا من الناحية السياسية ،استم ّرت الدكتاتوريات
مدى زمن ًيا أبعد .وبعد انقضاء فرتة طويلة ،الحظنا نشوء
املدنية ً
بعض الدكتاتوريات املستقرة يف البلدان املتقدمة .وقد كان سبب
ناجم عن مخاطر أخرى ال عالقة لها بالدخل.
زوالها ،يف نهاية املطافً ،
ويف الوقت عينه ،ظهرت بلدان جديدة ،من نوعية البلدان ذات
بغض
مستويات الدخل املنخفضة ج ًدا .وهي ستسقط عىل األرجحّ ،
النظر عام إذا كانت قد ولدت مبارشة بصفتها دكتاتوريات ،أو ظهرت
دميقراطية؛ فالدميقراطية هشة يف البلدان الفقرية .بعض منها قد منا،
وفق منط مامثل للبلدان القدمية ،يف حني عانت األغلبية الركود ،ومن
املحتمل أن تبقى بلدانًا سلطوية.
نستخلص من هــذه القصة أن االرتــبــاط السببي بني التنمية
والدميقراطية ،بحسب ما انتهى إليه رصدنا ،يتمثل بأن الدميقراطية
هي حالة تترشبها وتستوعبها  Absorbing stateاملجتمعات
املتقدمة ،وال تصبح البلدان دميقراطية يف الحال التي تكون فيها
أكرث تق ّد ًما.

ً
ثالثا :عودة إلى النظرية
ملاذا يصح قولنا إن عمليات االنتقال الدميقراطي تحدث عىل نحو
مستقل عن التنمية ،يف حني أن الدميقراطية تكون أكرث استقرا ًرا يف
البلدان األكرث تطو ًرا؟ إنني عىل يقني من أن التفسري الذي أعرضه
ليس منطق ًيا فحسب ،بل يصعب بلورة تفسريات بديلة؛ فليس تفسري
تلك األمناط النظرية باألمر السهل .وسألخّص ،أوالً ،الحجة رسديًا ،ثم
أعرض للقراء الذين مييلون إىل الرياضيات ،القواعد األساسية ألمنوذج
ريايض تقوم عليه الحجة التي استعرضتها.
يف ضوء تحليل ماركس ،تواجه الربجوازية تهدي َدين .يف ظل الدميقراطية
يكون التهديد بأن يستخدم العامل حقهم يف التنظيم لرفع األجور
ليتجاوز املستوى التنافيس ،وأن الفقراء ،بوصفهم مواطنني ،سيصوتون
إلعادة توزيع الدخول املكتسبة من السوق .ويف ظل الدكتاتورية،
يتمثل التهديد بعدم قدرة الربجوازية عىل أن تدافع عن نفسها يف
مواجهة مساعي الحكام الدكتاتوريني البتالع مصالحها.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

ولنفرتض أن الوضع القائم كان دكتاتوريًا؛ ال توجد فيه رضائب
مفروضة عىل الربجوازية تعيد توزيع الدخول لصالح الفقراء،
ولكنها – عىل نحو أو آخر  -تس ّدد رسو ًما ريعية إىل العسكر .يفضّ ل
الرأسامليون البقاء تحت الوصاية العسكرية إذا ما كانت نسبة تلك
الريوع التي يض ّحون بها أقل من تكلفة عملية إعادة التوزيع املتوقع
حدوثها يف ظل نظام دميقراطي .ويأيت هذا التفضيل مبعزل عن
مستويات الدخل :فكل ما يه ّم هو نسب ما قد يسخره الرأساميل من
الدخل يف ظل أي من البديلني .تحدث عمليات االنتقال عندما يعتقد
الرأسامليون ،لسبب ما ،أنه لن ت ُفرض عليهم يف ظل الدميقراطية
رضائب كثرية .وهذا صحيح يف الحال التي يكون فيها توزيع الدخل
عادل نسب ًيا  ،Relatively egalitarianأو إذا ما أصبح العسكريون
ً
يعتمدون نهج االبتزاز  .Extortionistلكن ،مرة أخرى ،تحدث
عمليات االنتقال مبعزل عن مستويات التنمية.
واآلن ،لنفرتض أن عمليات االنتقال قد نجحت ،وبات الوضع القائم
هو الدميقراطية ،ولنطرح  -عىل سبيل الجدل  -أن الربجوازية ترى
أن وضعها سيكون أفضل يف ظل الدكتاتورية ،ولكنها إذا ما تحركت
ألجل الدكتاتورية ،فقد ُينى مسعاها بالهزمية ،وينتهي بها الحال
مم كانت تجنيه يف ظل الدميقراطية .قد
إىل تحصيل دخل أقل ّ
يدعم العسكر هذا األمر أو ال يدعمونه .رمبا ينحازون إىل رأس املال،
ورمبا يكونون قوميني أو شعبويني ،أو مرتبطني برشكات ،ببساطة.
جدل أنه يف حال هزمية
مهم ،لنطرح ً
وللتبسيط ،وليس هذا افرتاضً ا ً
الربجوازية ،فإن الدخول املتولّدة من رأس املال (ال من العمل) تصبح
متساوية متا ًما ،ولنقل إن ذلك بسبب امللكية العامة للرشكات .اآلن،
ال نزال يف حاجة إىل طرح افرتاض (وأنبّه إىل أنه افرتاض جوهري)
مفاده أ ّن الرأسامليني قد ُهزموا ،ومن ثم ،فلن ينعموا مبستوى دخل
محتمل تحصيله إذا ما امتلكوا وسائل اإلنتاج ،وعاشوا
ً
مياثل ما كان
بدخل يولّده رأس املال .ميكن تربير هذا االفرتاض بافرتاض أنه عند
توزيع األصول الرأساملية عىل نحو متساوٍ ،فسيجب عىل الرأسامليني
مهندسا
السابقني العمل لكسب لقمة العيش  -ويصبح مالك املصنع
ً
يف مصنعه السابق – ومامرسة العمل ت ُفيض إىل تناقص املنفعة.
يف ظل هذه االفرتاضات ،ومع ازدياد الدخل الفردي ،تتنامى أسهم
 Stakesالربجوازيني التي يضعونها عىل االنقالب عىل الدميقراطية.
وأعني بـ "األسهم" ذلك الفرق بني ما يجنونه حني يقبلون الدميقراطية
وما يجنونه إذا فشلت محاولتهم تقويضها .وإذا ما أقدمت
الربجوازية عىل مثل هذه املغامرة يف البلدان املتق ّدمة فإنها تخرس
الكثري .ومن ثم ،حني يزيد دخل الفرد ،يتح ّمل الرأسامليون طواعية
مستويات أعىل من إعادة التوزيع .وتنطبق الحجة ذاتها عىل العامل،
وبالخصوص حني يزداد دخل الفرد ،يستع ّدون للتساهل يف مستوى
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أدىن من إعادة التوزيع .نتيجة لذلك ،تدوم الدميقراطيات يف البلدان
األكرث تطو ًرا ،وال تستم ّر يف الدول األقل تطو ًرا.
أدرك أن هذه ليست بالحجة البسيطة ،ولرمبا يسعى البعض ليشكك
يف االفرتاضات التي بُنيت عليها .وبغية التأكيد للقارئ عىل اتساقها
املنطقي ،ألخّص القواعد األساسية لألمنوذج الريايض الذي تقوم
بغض النظر عام إذا كان هذا التفسري الخاص
عليه الحجة( .((3لكن ّ
لألمناط التاريخية املرصودة صحي ًحا أم ال ،آمل أن أكون قد بيّنت
أن العالقة بني الرأساملية والدميقراطية مرشوطة إىل ح ّد بعيد؛
فالدميقراطية هي نتاج مرشوط للرصاعات ،وهي ليست تداع ًيا
للتطور الرأساميل بالرضورة.

ملحق :األنموذج الرياضي
مقسم إىل ثالث فئات وفقًا ملستويات
لنفرتض أن مجتمع الدراسة ّ
نعب عنه بالصيغة
الدخل ،هي :فقرية،
ّ
ومتوسطة ،وغنية .دخل الفرد ّ
 .y≥1وكل واحد من الفئة الغنية املتجانسة لديه دخل يساوي
 ،αR Yحيث  ،αR>1فتكون دخول األغنياء أعىل من املتوسط .ويف
متوسط
املتوسط ،أي الذي لديه دخل ّ
ظل الدميقراطية ،يق ّرر الناخب ّ
(ال يحتاج إىل أن يكون أعىل بكثري من دخل الفقري) أي مع ّدل τ
لرضيبة الدخل .وكمعيار قيايس يف مثل هذه النامذج ،يتم توزيع
رضيبة الدخل بالتساوي بني الجميع ،يك ُينى أولئك الذين لديهم
املتوسط بخسارة نتيجة لعمليات إعادة التوزيع ،يف
دخل أعىل من
ّ
حني يكسب أصحاب الدخل دون املتوسط نتيجة لهذه العمليات.
إن إعادة التوزيع عملية مكلفة ،والتكلفة الوهمية (أو الصورية)
املقتطعة من األموال العامة هي  . λومن ثم ،يكون دخل ما بعد
إعادة التوزيع الذي تحرزه فئة األغنياء يف ظل الدميقراطية هو:
)(1

[(1-τ) αR+τ (1-λτ)]y=[αR-τ (αR-1+ λτ)]λ

حيث متثّل ) τ (αR-1+ λτحص َة متوسط الدخل املقتطعة من
كل شخص غني عرب اآللية الدميقراطية .وميكن إظهار أنه بالنسبة
إىل أي شخص
 35لالطالع عىل الرباهني ،ينظر:
Jess Benhabib & Adam Przeworski, "The Political Economy of Redistribution
under Democracy," Ms., Department of Economics and Department of
Politics, New York University, 2004.
وأيضً ا دراستنا تحت النرش املعنونة:
Adam Przeworski, "Democracy as an Equilibrium," Public Choice (forthcoming).
(نُرشت الدراسة الحقًا يف:
Adam Przeworski, "Democracy as an Equilibrium," Public Choice, vol. 123,
)"املرتجم" no. 3-4 (2005), pp. 253-273.

λ < 0,αR - τ (αR-1+ λτ) > 1

يف ظل الدكتاتورية املناسبة األغنياء ،ال يُعاد توزيع دخولهم لصالح
الفقراء ومتوسطي الدخل ،لك ّن بعضً ا منها فحسب؛ حصة  ،rينتزعها
العسكر .ومن ثم ،يحصل كل غني عىل
(αR-r)y

)(2

وتبسيطًا لــأمــر ،فــإن املنفعة الــتــي يق ّدمها االستهالك
( Utility of consumptionمبا أن هذا األمنوذج هو منوذج ثابت،
فجميع الدخول يجري استهالكها) ،هي:
)(3

U(c)= μ log c

حيث يكون يف هذا الوضع μ = 1

ولنفرتض أن الوضع القائم هو الدكتاتورية ،فستفضّ ل الربجوازية
حكم الدكتاتورية ،إذا:
)(4

log(αR- r) y > log [αR- τ (αR-1+λτ] y:

وكام يظهر للقارئ ،فإن الدخل  yيختفي من هذه املقارنة ،وعندما
نعيد كتابته يصبح الرشط:
)(5

)r < τ (αR-1+ λτ

إذا ما كان العسكر راضني عن انخفاض الرسوم التي يكسبونها ،وإذا
ما كانت الدميقراطية تولّد رضائب أعىل ،وإذا كان توزيع الدخل غري
متكافئ( ،أي كان  αRمرتف ًعا) ،أو إذا كانت الخسائر غري القابلة
للتعويض الناجمة عن إعادة التوزيع  λمرتفعة ،يفضّ ل الرأسامليون
البقاء يف ظل حكم الدكتاتورية .أما إذا ما مارس العسكر االبتزاز ،أو
إذا اعتقد الرأسامليون أنه لن تفرض عليهم رضائب كثرية ،فسيفضّ لون
تغيت هذه املعايري ،قد تحدث عملية
حينها الدميقراطية .من ثم ،إذا ّ
انتقال .لكن ليس للدخل دور فيها.
لنفرتض اآلن أن الوضع القائم هو الدميقراطية ،ولنفرتض أن ()4
تنطبق :يعتقد الرأسامليون أن وضعهم سيكون أفضل إذا ما أنشؤوا
نظا ًما دكتاتوريًا .لكن إذا ما حاولوا استفزاز العسكر يك يترصفوا نيابة
عنهم ،فقد يخرسون .وليكن االحتامل أن العسكر سوف يدعمون
الربجوازية هو  ،qواحتامل أن ينقلب ضدهم هو  ،1 - qولنفرتض
أنه إذا فشل االنقالب فسوف يحصل الرأسامليون عىل دخل أقل مام
كانوا سيجنونه يف ظل نظام دميقراطي (إين أفضّ ل أن نعتمد متوسط
مم كان عليه
الدخل ،لكن الحجة ترسي مبا أن دخلهم سيكون أقل ّ
يف ظل نظام دميقراطي) ويعانون تناقص املنفعة  .μ > 1عندها،
سيفضلون االنقالب ضد الدميقراطية إذا كان:
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :جون كين.
تـرجمة :محمد العزير.

حياة الديمقراطية وموتها
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب حياة
الديمقراطية وموتها ،وهو ترجمة محمد العزير العربية لكتاب جون كين باإلنكليزية
 ،The Life and Death of Democracyويتناول فيه معنى الديمقراطية ومؤسساتها ،ويرصد جذورها
التاريخية ،واتجاهاتها المعاصرة ويتطرّق إلى جميع المحطات التي ارتكبت فيها الديمقراطيات
أخطاء في سياق مسار التاريخ.
ً

105

105

المؤشر العربي
Arab Opinion Index

106

107

107

Public Opinion Polling Unit | وحدة استطالع الرأي العام

تقييم الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية
Arab Public Opinion on the Palestinian Cause

 من،تهــدف هــذه الورقة إلى عــرض اتجاهات الرأي العــام العربي تجاه القضية الفلســطينية
 وتركز.خالل بيانات المؤشــر العربي الذي يصدره المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات
.عد القضية الفلســطينية قضية جميع العرب أو قضية الفلســطينيين وحدهم
ّ علــى تقييم
،كمــا تركــز علــى تقييــم اتجاهات الــرأي العام فــي المنطقة العربيــة نحو االعتراف بإســرائيل
وعلــى تقييــم المواقــف والسياســات التــي ت ّتبعهــا بعــض القــوى الدوليــة أو اإلقليميــة نحو
العام تنحاز إلى التعامل مع القضية
 وتُظهر الورقة أن اتجاهات الرأي.القضية الفلســطينية
ّ
،خاصة بالشــعب الفلســطيني وحده
 وليســت،الفلســطينية مــن منطلــق أنّها قضية عربية
ّ
،جمع على رفض اعتراف بلدانه بإســرائيل
العام في المنطقة شــبه ُم
وتُظهر كذلك أن الرأي
ّ
ٍ
 وأن تقييم الرأي العام العربي للقوى اإلقليمية أو الدولية في المنطقة محدد،%88 بنســبة
.بواقع تقييم سياساتها تجاه القضية الفلسطينية
، الرأي العام العربي، اإلســرائيلي-  الصراع العربي، القضية الفلســطينية:كلمات مفتاحية
. التطبيع مع إسرائيل،المؤشر العربي
This paper presents Arab public opinion trends on the Palestinian issue, through
data collected by the ACRPS-conducted Arab Opinion Index. It assesses whether
Palestine is a pan-Arab issue or one that concerns Palestinians alone. It also
evaluates Arab regional attitudes towards recognition of Israel and towards the
positions and policies adopted by some international or regional powers towards
Palestine. The paper demonstrates that Arab public opinion strongly leans towards
dealing with Palestine on the basis that it is a pan-Arab issue, not specific to the
Palestinian people alone. It also shows that public opinion in the region is almost
unanimous (at a rate of 88%) in rejecting any national recognition of Israel and
that the assessment of Arab public opinion of regional or international powers in
the region is determined by their policies towards the Palestinian issue.
Keywords: The Palestinian Issue, the Arab-Israeli Conflict, Arab Public Opinion,
the Arab Opinion Index, Normalization with Israel.

108
مقدمة
يجري نقاش موسع بني فئات نخبوية من سياسيني وإعالميني وخرباء
وحتى أكادمييني ،ومؤخ ًرا رجال دين أيضً ا ،حول أهمية القضية
الفلسطينية ومركزيتها يف املنطقة العربية .ولعل إحدى وجهات النظر
التي يسعى البعض للرتويج لها تتمثل يف أن القضية الفلسطينية
قد خرست أهميتها املركزية يف املنطقة العربية؛ أي إنها تحولت
إىل قضية خاصة بالفلسطينيني ،وال تعني البلدان العربية األخرى.
التغي قد جرى
ويسوق أصحاب هذا الرأي حج ًجا؛ منها أن هذا ّ
بفعل التحوالت السياسية الكربى التي شهدتها املنطقة العربية ،سواء
أكانت هذه التحوالت مرتبطة باالتجاهات السياسية أم بالخيارات
األيديولوجية لكثري من البلدان العربية خالل العقود األربعة املاضية،
أم بقيام بعض دول الطوق مبا يف ذلك منظمة التحرير الفلسطينية
بعقد اتفاقات سالم مع إرسائيل ،أم بقيام دول عربية أخرى مبوجة
جديدة من التطبيع ،اعتمدت مقاربة تراوح بني إقامة عالقات مع
إرسائيل أو بناء أسس للتحالف اإلقليمي .بطبيعة الحال ،ليست
من ّزهة وجهات النظر هذه عن أغراض محددة ،وتنطلق من مواقف
سياسية تتبناها حكومات عربية بني حني وآخر؛ هي يف جوهرها
أقرب إىل إعالن "وفاة القضية الفلسطينية" كقضية عربية ،لتحل
محلّها من حيث األهمية قضايا داخلية يف كل بلد ،وذلك من منطلق
املصالح الوطنية الخاصة بكل دولة.
لكن يُفاجأ أصحاب هذا الرأي ،وكذلك حكومات عربية ،بردة الفعل
الشعبية يف الشارع العريب عند كل مفصل مهم من مفاصل القضية
الفلسطينية أو خالل أي تطور سيايس أو حدث ذي أهمية يتعلق
بالقضية؛ مثل قرار نقل السفارة األمريكية إىل القدس ،أو اله ّبة
الشعبية األخرية يف القدس وكافة أرجاء فلسطني يف أيار /مايو ،2021
وصول إىل العدوان عىل غزة .وتحتار الحكومات العربية ،أو أولئك
ً
الذين أعلنوا أكرث من مرة أفول أهمية هذه القضية عربيًا ،إزاء ردة
الفعل الجارفة والجهد الشعبي الفردي واملؤسيس يف العمل عىل
حشد التأييد والدعم للفلسطينيني ،ويف تجديد الرفض للمشاريع
املطروحة كافة ،والتي تتناقض مع رؤي ٍة عادلة للقضية الفلسطينية.
وبالتوازي مع املفاجأة بردة الفعل الشعبية ،نرى أن حكومات عربية
بدأت تج ّر إىل اتخاذ مواقف معاكسة لِام كانت تر ّوج له .كام نرى
القائلني بأن القضية الفلسطينية مل تعد مه ّمة يعيدون النظر يف هذا
األمر ،أو يقدمون تربير ٍ
ات لعدم صحة توقعاتهم أو آرائهم .نحاول
من خالل استطالعات الرأي أن نفرس كيف أن ردة الفعل الشعبية
غري مفاجئة ،وملاذا يجب توقع ردات الفعل املامثلة ،دامئًا ،فاألسس
املحركة للرأي العام العريب ما زالت قامئة ومل تتغري.
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ً
أوال :القضية الفلسطينية والصراع
العربي  -اإلسرائيلي
يف إطار الوقوف عىل اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العربية نحو
موضوع الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،ط ّور املؤرش العريب منذ إطالقه
عم إذا ما كانوا يع ّدون القضية
ً
سؤال طُرح عىل املستجيبني العرب ّ
الفلسطينية قضية جميع العرب أم يرونها قضية الفلسطينيني
وحدهم .ولعل مثل هذا السؤال الذي يتضمن اختيار املستجيبني
العرب إحدى اإلجابتني له فائدة قصوى يف التعرف إىل كيفية تفضيلهم
مواقفهم تجاه هذه القضية؛ إذ إن اختيارهم مقولة إنها قضية جميع
العرب يعني بالرضورة أنهم ال يتعاطفون مع القضية الفلسطينية من
منطلق عدالتها ،وإمنا ُيوضعون أنفسهم رشكاء يف القضية من ناحية،
ويتأثرون بتداعياتها من ناحية أخرى ،وأن مواقفهم نحوها تنطلق
من أنهم هم أصحاب القضية.
تشري البيانات إىل أ ّن اتجاهات الرأي العا ّم تنحاز إىل التعامل مع
تخص
القضية الفلسطينية من منطلق أنّها قضية عربية ،وليست ّ
الشعب الفلسطيني وحده؛ إذ إ ّن هناك شبه إجامع بني مواطني
املجتمعات املشمولة يف االستطالع ،بنسبة  ،%78عىل أ ّن القضية
الفلسطينية هي قضية جميع العرب ،وليست قضية الفلسطينيني
فقط .ويف املقابل ،كانت نسبة الذين أفادوا أنها قضية الفلسطينيني
كل
وحدهم وعليهم وحدهم حلّها هي  .%15ويجمع الرأي العا ّم يف ّ
ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع عىل أ ّن القضية الفلسطينية
بنسب متقاربة؛ كان أعالها يفوق %80
هي قضية جميع العرب
ٍ
من املستجيبني يف الجزائر ،واألردن ،وقطر ،وتونس والسعودية،
وموريتانيا .ورأت أغلبية الرأي العام يف املجتمعات الباقية أ ّن القضية
بنسب تراوح بني  %66يف الح ّد
الفلسطينية هي قضية جميع العرب،
ٍ
األدىن كام هي الحال يف فلسطني ،و %69يف لبنان ،و %74يف مرص.
إ ّن مقارنة اتجاهات الرأي العا ّم يف استطالع  2020 /2019باستطالعات
املؤرش السابقة تشري إىل أ ّن اتجاهات مواطني املنطقة العربية نحو
مقولة إ ّن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب قد ازدادت
قليل
مقارن ًة باستطال َعي عامي  2015و ،2016لكنها ما زالت أدىن ً
من النتائج التي ُحققت يف استطال َعي  2011و2013 /2012؛ إذ إ ّن
 %84من الرأي العام توافقت عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية
جميع العرب ،وليست قضية الفلسطينيني وحدهم ،ثم انخفضت
هذه النسبة لتصل إىل  %77يف استطالع  ،2014وانخفضت مجد ًدا
عىل نحو طفيف إىل  %75يف استطال َعي  2015و ،2016ثم ارتفعت
قليل
لتصبح  %77يف استطالع  ،2018 /2017واستمرت يف االرتفاع ً
حتى وصلت إىل  %78يف استطالع  .2020 /2019ويف مقابل هذا
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االنخفاض ،ارتفعت نسبة الذين أفادوا أن القضية الفلسطينية هي
قضية الفلسطينيني وحدهم وعليهم العمل عىل حلّها من  %9و%8
يف استطال َعي  2011و 2013 /2012عىل التوايل ،إىل  %14يف استطالع
 ،2014وإىل  %18يف استطالع  ،2015لتنخفض مجد ًدا يف استطالعي
 2018 /2017و 2020 /2019إىل .%15
إ ّن انخفاض نسبة الذين أفادوا أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية
جميع العرب هو نتيجة النخفاض من أفادوا ذلك يف بعض املجتمعات
املستطلَعة آراء مواطنيها مبا يف ذلك املجتمع الفلسطيني (الضفة
الغربية وقطاع غزة) .وعند مقارنة نتائج استطالع 2020 /2019
بنتائج استطالع  2011نجد أ ّن نسبة الذين أفادوا ذلك انخفضت يف
جميع البلدان املستطلعة آراء مواطنيها ،إال أ ّن التغري كان جوهريًا يف
فلسطني ،بفارق  25نقطة مئوية عن سنة األساس  ،2011وبوترية أقل
حدة يف السودان بـ  14نقطة مئوية ،واملغرب بـ  11نقطة مئوية .ومن
الالفت للنظر أن النسبة يف مرص والسعودية  -وهام الدولتان اللتان
تراجعت فيهام هذه الفكرة يف استطالع  2016بفارق  16و 14نقطة
مئوية عىل التوايل مقارنة باستطالع سنة األساس  - 2011عادت لرتتفع
عىل نح ٍو يقارب ما كانت عليه يف استطالع  ،2018 /2017إىل حد أنها
تجاوزت يف مرص نسبة سنة األساس بدرجتني فأصبحت  %85بعد أن
كانت  %83يف عام  ،2011ثم انخفضت مجد ًدا إىل  %74يف استطالع

 .2020 /2019يف حني أفاد الرأي العام السعودي ،بنسبة  ،%89أن
القضية الفلسطينية قضية جميع العرب وهذا أعىل بـ  18نقطة مئوية
عام ُسجل يف استطالع  ،2016وأعىل بـ  4درجات عن سنة األساس.
وينطبق األمر عينه عىل موريتانيا ،إذ ارتفعت النسبة ذاتها إىل %82
بعد أن كانت  %65يف استطالع  .2011إن هذه املقارنات ،عىل صعيد
الرأي العام العريب ،بصفة عامة ،أو من خالل مقارنات التغريات التي
طرأت عىل صعيد الرأي العام يف كل بلد عريب ،تُظهر جل ًيا ما ييل:
1.ال يوجد تغيري جوهري عىل مدار عقد من الزمن يف مواقف الرأي
العام العريب نحو القضية الفلسطينية من اعتبارها قضي ًة عربية
وليست قضي ًة خاصة بالفلسطينيني .إن التغريات التي تطرأ من
عام إىل آخر هي ترجمة لتغيريات تحدث يف بلد عريب أو عدة
بلدان نتيجة لتغريات سياسية إقليمية أو داخلية عىل صعيد
بلد ما بعينه .إال أن هذه التغريات محدودة وغري جوهرية عىل
املدار الزمني املبحوث فيه ،إذ تبقى القاعدة األساسية هي أن
هناك شبه إجامع يف كل بلد عريب عىل أن القضية الفلسطينية
هي قضية عربية وليست قضية خاصة بالفلسطينيني.
2.إن مواقف الرأي العام العريب التي متوضع املواطنني العرب
مبدئيًا أنهم أصحاب القضية نفسها تعني بالرضورة أن التفاعل
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معها ينطلق من أنهم أصحاب مصلحة مبارشة فيها ،وال تتغري
مواقفهم منها بتغري مفردات يف هذا الرصاع ،أو نتيجة لتغيري
حسابات تفصيلية لهذه القضية .وبناء عليه ،فإن الرأي العام
أي تفاعل أو
نفسه الذي يعتقد أن هذه القضية قضيته يعترب أن َّ
أي فعل سيايس شعبي هو أمر طبيعي ،كام أنه يعترب أن مواقف
َّ
مؤسسات بلدانه السياسية يجب أن تكون يف سياق تعريفه
ملوقفه من القضية الفلسطينية.
3.إن انحياز نسبة من الرأي العام يف بلد عريب محدد إىل أن القضية
الفلسطينية هي قضية الفلسطينيني ال يعني أن هذه النسبة
ليس لديها موقف مؤيد للفلسطينيني ،وال يعني ،أيضً ا ،أنها غري
مقتنعة بعدالة القضية الفلسطينية ،ولعل املثال األوضح عىل ذلك
عب عنه نحو  %30من الفلسطينيني أنفسهم الذين يرون
هو ما ّ
أن القضية الفلسطينية هي قضيتهم وحدهم انطالقًا من أنهم
هم من يواجهون اآلثار املبارشة للرصاع ،إضافة إىل أن جز ًءا من
هذا الرأي يرى أن التأكيد عىل أنها قضية الفلسطينيني وحدهم
هو تأكيد عىل أهمية املحافظة عىل استقاللية القرار الفلسطيني
ونوع من الدعم املطلق لخيارات الشعب الفلسطيني.

ثان ًيا :اتجاهات الرأي العام في المنطقة
العربية نحو االعتراف بإسرائيل
إذا كان املوقف املبديئ للرأي العام العريب ينطلق من اعتبار القضية
الفلسطينية هي قضيته وليست قضية الفلسطينيني وحدهم ،فإنه

من املفيد هنا ،ومن أجل بناء تصور أفضل عن اتجاهاته نحو القضية
الفلسطينية والرصاع العريب  -اإلرسائييل ،التع ّرف إىل آراء املواطنني
يف املنطقة العربية بخصوص االعرتاف بإرسائيل؛ ملا لهذه القضية من
أهمية خاصة ،كام أنها مطروحة للنقاش العام يف املنطقة العربية
منذ تأسيس إرسائيل ،وترتبط بفكرة مفادها أن إرسائيل أُسست
بوصفها استعام ًرا استيطان ًيا عىل األرض الفلسطينية وعىل حساب
الشعب الفلسطيني .وبناء عليه ،فإن عدم االعرتاف بها هو موقف
لرفض ما جرى فعليًا يف النكبة وتداعياتها ،إضافة إىل االنحياز إىل
الرسدية العربية يف القضية الفلسطينية؛ أي عدم التسليم مبا جرى،
عىل الرغم من أن الرأي العام العريب يعرف أن إرسائيل موجودة
واعتف بها دول ًيا .وبذلك ،فإن موقفه من االعرتاف يتجاوز أيضً ا
ً
فعلُ ،
فكرة تأييد اتفاقيات السالم مع إرسائيل أو معارضتها .وت ُظهر نتائج
استطالع  2020 /2019أن الرأي العا ّم يف املنطقة شبه ُمجمعٍ عىل
رفض اعرتاف بلدانه بإرسائيل ،بنسبة  ،%88مقابل  %6فقط وافقوا
عىل أن تعرتف بلدانهم بدولة إرسائيل .ويأيت هذا ُمتّسقًا مع معارضة
مواطني املنطقة العربية اتفاقيات السالم التي ُعقدت بني إرسائيل
وأطر ٍ
اف عربية ،وأنّهم يرون إرسائيل هي الدولة األكرث تهدي ًدا ألمن
الوطن العريب .ويف واقع األمر ،فإ ّن هذا التوافق بني مواطني املنطقة
العربية عىل عدم االعرتاف بإرسائيل مه ّم ،خاصة يف إطار إجامع الرأي
العا ّم يف املنطقة العربية عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية
العرب جمي ًعا ،وليست قضية الفلسطينيني وحدهم؛ إذ يتضمن هذا
السؤال اختبا ًرا عمليًّا بالنظر إىل أ ّن أغلبية مواطني املنطقة العربية
اعتربت القضية الفلسطينية قضية العرب جمي ًعا.
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كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها
هناك شبه إجامع لدى الرأي العا ّم يف ّ
االستطالع عىل عدم املوافقة عىل اعرتاف بلدانهم بإرسائيل .وتصل
هذه النسبة إىل ذروتها بني مستجيبي الجزائر ( ،)%99ولبنان (،)%94
واألردن ( ،)%93وتونس وموريتانيا ( )%93لكل منهام ،وفلسطني
( ،)%91والعراق ( .)%90وتبدو النتائج يف السعودية الفتة لالنتباه يف
هذا الشأن؛ إذ عارضت أكرثية الرأي العام السعودي مسألة االعرتاف
بإرسائيل بنسبة  ،%65مقابل موافقة  ،%6يف حني رفض اإلجابة أو
قال إنه ال رأي له ما نسبته  %29من املستجيبني.
ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن أكرثية مستجيبي البلدان التي وقّعت
حكوماتها اتفاق ّيات سالم مع إرسائيل  -كام هي الحال بالنسبة إىل
األردن وفلسطني ومرص  -ال توافق عىل أن تعرتف بلدانها بإرسائيل،
بنسب متقاربة مع املع ّدل العام؛ إذ إ ّن  %93من األردنيني
وذلك
ٍ
عارضوا اعرتاف بلدهم بإرسائيل ،يف حني كانت النسبة يف مرص .%85
وتشري مقارنة نتائج اتجاهات الرأي العا ّم نحو االعرتاف بإرسائيل،
كام أبرزتها نتائج استطالع  2020 /2019بنتائج استطالعات املؤرش
السابقة ،إىل أ ّن نسبة معاريض االع ـراف بإرسائيل ارتفعت من
 %84يف سنة األساس  2011تدريجيًا لتصل إىل  %88يف استطالع
 ،2020 /2019وهي أعىل نسبة ُسجلت يف جميع االستطالعات.
كل مجتمع من املجتمعات
إ ّن رصد التغريات يف آراء املواطنني يف ّ
املستطلَعة آراء مواطنيها حول االعــراف بإرسائيل ،يُظهر أ ّن
نسب الذين أفادوا أنهم يعارضون االعرتاف بإرسائيل يف استطالع
 ،2020 /2019قد ازدادت مقارنة بنتائج استطالع  ،2016وهي أعىل
من النتائج املسجلة يف استطالع  ،2011وكذلك يف استطالع املؤرش
العام يف جميع الدول العربية ما عدا السعودية ،وعىل الرغم من
ارتفاع نسب املعارضني لالعرتاف يف استطالع  ،2020 /2019فإنها
عب الرأي العام السعودي يف
أقل من استطال َعي  2016و .2015وقد ّ
استطالع  2020 /2019عن عدم موافقته عىل اعرتاف بلده بإرسائيل
بنسبة  ،%65وهي نسبة أقل بنحو  17نقطة مئوية عام كان يسجل
يف االستطالعات الخمسة املاضية .لكن املهم هو أن انخفاض هذه
النسبة التي ترفض االعرتاف بإرسائيل مل تتحول إىل الجهة املقابلة؛ أي
تأييد االعرتاف ،إذ إنه مل يسجل ارتفاع يف نسبة املؤيدين مقارنة بنتائج
السنوات السابقة ،ولكن هذا التغري الذي حصل كان ملصلحة الذين
رفضوا اإلجابة أو أجابوا بـ "ال أعرف" ،إذ كانت نسبتهم  %29من
املستجيبني يف استطالع  2020 /2019مقارنة بـ  %7يف االستطالعات
السابقة ،وهو أم ٌر يرجع إىل أن زيادة الذين أجابوا بـ "ال أعرف"
كانت نتيجة لرغبتهم يف عدم اإلفصاح عن آرائهم يف ظل توجه رسمي
للتطبيع مع إرسائيل ،أسوة باإلمارات والبحرين ،أو أنهم أصبحوا يف
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دائرة عدم اليقني تجاه هذا املوضوع يف ظل التوجهات الرسمية وما
يرافقها من حمالت إعالمية .ومن املهم هنا أيضً ا اإلشارة إىل أن %89
من الرأي العام السعودي توافق عىل أن القضية الفلسطينية هي
قضية العرب جمي ًعا.
سؤال يهدف إىل التع ّرف إىل دوافع
لقد تض ّمن استطالع املؤرش ً
املستجيبني ملوافقتهم أو معارضتهم االعرتاف بإرسائيل؛ وذلك عرب
صيغة السؤال شبه املفتوح ،إذ كان هدف االلتجاء إىل مثل هذا
السؤال ،يف الدرجة األوىل ،التع ّرف إىل هذه الدوافع من خالل
مفردات املستجيبني ولغتهم؛ ذلك أن استخدام هذا السؤال كان
بنا ًء عىل نتائج استطال َعي عامي  2014و 2015اللذيْن اعتمدا هذا
األسلوب ،ما أتاح إمكانية بناء أسئلة شبه مفتوحة بنا ًء عىل ما ُجمع
من آراء املواطنني حول هذا املوضوع .يضاف إىل ذلك أ ّن استخدام
السؤال املفتوح بدلً من السؤال املغلق يج ّنب سلبيات صيغة هذا
السؤال املغلق ،بخاصة يف سياق ما ميكن أن يكون من إجابات مع ّدة
مسبقًا تقود إىل أن يكون السؤال إيحائ ًّيا.
وعند تحليل إجابات املستجيبني نحو أسباب رفض االعرتاف بإرسائيل،
عب عنه نحو ثلث
تظهر النتائج وجود العديد من األسباب؛ أولها ما ّ
املستجيبني الذين عارضوا االعرتاف بإرسائيل أنها دولة استعامر
واحتالل واستيطان .يف حني كان السبب الثاين (بنسبة تقريبًا )%10
هو أ ّن إرسائيل دولة توسعية تسعى للهيمنة أو الحتالل بلدان يف
الوطن العريب وثرواته .ومتثّل السبب الثالث (بنسبة  )%8يف أنها دولة
إرهابية وتدعم اإلرهاب .وكان السبب الرابع هو قيامها بتشتيت
الفلسطينيني واستمرارها يف اضطهادهم وقتلهم (بنسبة  .)%7وجاء
السبب الخامس (بنسبة  ،)%6.4ملعارضتهم ألسباب دينية .يف حني
جاء السبب السادس (بنسبة  )%5.9ألنها كيان يتعامل مع العرب
بعنرصية وكراهية ،وقد كان املستجيبون الذين ُص ّنفت إجاباتهم
تحت هذا البند هم الذين أفادوا أن إرسائيل كيا ٌن صهيوين أو دولة
صهيونية عنرصية أو أنّها دولة صهيونية تتعامل معنا بعدم احرتام ،أو
أنّها تك ّن لنا الكراهية أو حاقدة علينا .أ ّما السبب السابع فهو يستند
إىل أ ّن االعرتاف بإرسائيل فيه إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم وتسليم
برشعية ما فعلته تجاه الشعب الفلسطيني (بنسبة  .)%4.8ويف إطار
مم قامت به إرسائيل من
هذه اإلجابة ،تم الرتكيز عىل البعد التاريخي ّ
اغتصاب لفلسطني وسلب الفلسطينيني حقوقهم الوطنية والتاريخية
يف أرضهم ووطنهم ويف حقّهم أن يكونوا شع ًبا عىل غرار الشعوب
يف املنطقة أو العامل ،والحيلولة دون تقرير مصريهم .ومن هنا ،فإ ّن
االعرتاف بإرسائيل هو قبول بها وإضفاء لرشعي ٍة عليها ،كام تم الرتكيز
عىل ما فعلته إرسائيل تدريج ًّيا ،وأيضً ا استمرار تداعيات ذلك.

يبرعلا رشؤملا
تقييم الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية

الشكل ()4
اتجاهات املستجيبني العرب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل ()2020 /2019

الشكل ()5
اتجاهات املستجيبني العرب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل يف استطالعات املؤرش عرب السنوات
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الشكل ()6
اتجاهات املستجيبني العرب نحو اعرتاف بلدانهم بإرسائيل يف استطالعات املؤرش عرب السنوات

يبرعلا رشؤملا
تقييم الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية

أقل،
بنسب ّ
أ ّما األسباب األخرى التي أوردها املستجيبون وإن كانت
ٍ
فهي التي أفادت أنّهم يرفضون االعرتاف بإرسائيل بسبب عدائها
لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة ( ،)%4.2أو ألنّها ته ّدد
األمن الوطني لبلدانهم وتزعزع أمن املنطقة واستقرارها بصفة عامة
( ،)%3.8أو بسبب عدائها لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة.
إ ّن مراجعة اإلجابات التي أوردهــا املستجيبون الذين يرفضون
االعرتاف بإرسائيل  -وهي إجابات تشتمل عىل أسباب لهذا الرفض -
ت ُظهر أ ّن هناك شبه إجامع لدى مواطني املنطقة العربية ينطلقون
ٍ
تشخيص له عالقة بطبيعة الدولة اإلرسائيلية بوصفها دولة
فيه من
احتالل أو كيانًا عنرصيًّا ،أو أنّها ذات طبيعة توسعية ،أو بنا ًء عىل
االنطالق من سياساتها ودورها يف املنطقة وما متثّله من مصدر تهديد
و ِعداء ألمن بلدانهم وشعوبها .كام أ ّن جز ًءا من هذا اإلجامع ارتكز
عىل ما قامت به إرسائيل ض ّد الفلسطينيني تاريخ ًّيا وما زالت تقوم
به إىل اآلن .وبذلك ،فإ ّن عوامل معارضة االعرتاف بإرسائيل ال تقع يف
إطار موقف عدايئ من اليهود ألنّهم يهود أو يف موقف عنرصي منهم،
وال تستند إىل تناقض ثقايف مييّز العرب فيه أنفسهم من اليهود أو
اإلرسائيليني ،بل هو موقف مرتبط بتشخيص سيايس لطبيعة الدولة
اإلرسائيلية ودورها يف املنطقة تاريخيًّا وراه ًنا .إ ّن تحليل األسباب
التي أوردها املستجيبون املعارضون لالعرتاف بإرسائيل بحسب
املجتمعات املستطلَعة آراء مواطنيها ،يُظهر بجالء أ ّن أكرث املجتمعات
التي ركّزت عىل معارضة االعرتاف بإرسائيل ألنّها دولة استعامر
واستيطان واحتالل هي الجزائر بنسبة  ،%60واألردن ( ،)%58ثم
فلسطني ( ،)%50فالعراق ( ،)%41وموريتانيا (.)%40
كان اللبنانيون بنسبة  ،%19والكويتيون والجزائريون بنسبة ،%13
فاملرصيون واملغربيون بنسبة  ،%11هم أكرث املستجيبني تأكي ًدا لعدم
االعرتاف بإرسائيل ،بوصفها دولة توسعية تسعى الحتالل بلدانٍ يف
الوطن العريب أو الهيمنة عىل هذا الوطن وعىل ثرواته.
وركّز مستجيبو لبنان والعراق والكويت ومرص والسودان بنسب
أعىل من غريهم ،عىل سبب معارضتهم االعرتاف بإرسائيل بوصفهم
إياها أنّها دولة إرهابية وتدعم اإلرهاب بنسب تتع ّدى  ،%10بينام
ركّز معارضو االعرتاف بإرسائيل يف املغرب عىل أ ّن السبب يعود إىل
عنرصية الكيان اإلرسائييل وكراهيته للعرب وتعامله بعنرصية معهم،
بنسبة .%15
وعند مقارنة األسباب التي أوردها معارضو االعرتاف بإرسائيل يف
استطالع  2020 /2019بتلك التي يف استطالعات سابقة ،يظهر ثبات
عند عام  2016يف نسبة الذين برروا رفضهم االعرتاف بإرسائيل
بوصفها دولة إرهابية وتدعم اإلرهــاب؛ إذ ارتفعت نسبتهم من
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 %1.2يف استطالع  2014إىل  %10.4يف استطالع  ،2015ثم انخفضت
يف استطالع  2016إىل  ،%7.6ومل تحقق يف استطالع 2018 /2017
إال  %7.4لرتتفع مجد ًدا وتصبح  %8يف استطالع  .2020 /2019كام
تراجعت تراج ًعا طفيفًا نسبة الذين ذكروا سبب اعرتاضهم عىل
االعرتاف بإرسائيل ألنّها دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتالل
بلدان يف الوطن العريب وثرواته؛ فقد كانت  %2.4يف استطالع ،2014
ثم ارتفعت إىل  %13يف استطالعي  2015و ،2016لتصبح %10.1
يف استطالع  2018 /2017و %9.7يف استطالع  .2020 /2019كام
استمرت زيادة اعتبار أسباب رفض االعرتاف بإرسائيل ألنها دولة
استعامرية من  %23.4يف استطالع  2014إىل  %27يف استطالع
قليل يف
 ،2016لتصبح  %31.7يف استطالع  2018 /2017وارتفعت ً
استطالع  2020 /2019إىل .%34
أ ّما عىل صعيد املستجيبني الذين يوافقون عىل اعرتاف بلدانهم
بإرسائيل ،وهم ميثّلون  %6من إجاميل املستجيبني ،فقد أوردوا العديد
من العوامل واألسباب ،وكان عىل رأسها أنّها موجودة ال محالة بنسبة
 ،%1.3وأنه ت ّم االعرتاف بها وجرى عقد اتفاقيات سالم معها بنسبة
 ،%1.1و %1برروا سبب موافقتهم بأنها من أجل أن يتحقق السالم
الشامل واالستقرار يف املنطقة .كام برر آخرون ذلك من خالل القول
إنها دولة مثل باقي الدول ،وإنه يجب أن يكون لإلرسائيليني دولة
بنسبة  ،%0.6بينام اشرتط  %0.5اعرتاف إرسائيل بدولة فلسطينية
كاملة السيادة للموافقة عىل اعرتاف بلدانهم بإرسائيل .كام أ ّن
 %0.5وافقوا عىل ذلك بح ّجة أنّه من شأنه أن يؤ ّدي إىل إقامة دولة
فلسطينية ،وإىل املصالح املشرتكة وتقوية العالقات بنسبة  ،%0.4يف
حني أرجع آخرون ذلك إىل أنها دولة قوية وإىل أننا غري قادرين
عىل مواجهتها بنسبة  ،%0.3وأخ ًريا كانت نسبة اإلعجاب بتقدمها
وتطورها .%0.2
ويف الحصيلة النهائية ،فإ ّن دوافع االعرتاف بإرسائيل تركّزت عىل
ثالثة محاور أساسية؛ أ ّولها االعرتاف من أجل الحصول عىل حقوق
أقل من ثلث الذين يؤيّدون االعرتاف .أ ّما املحور
الفلسطينيني ،وميثّل ّ
الثاين ،وهو ميثّل نحو ثلث الذين يؤيّدون االعرتاف أيضً ا ،فقد انطلق
من نظرة نقدية إىل السؤال يف حد ذاته تتمثّل بأ ّن هذا االعرتاف
فعل نتيجة لوجود إرسائيل أو نتيجة ملا ُعقد من اتفاقيات
موجود ً
سالم معها .أ ّما املحور الثالث (ميثّل  %1من املستجيبني املؤيدين
لالعرتاف بإرسائيل) ،فقد كان أصحابه ينطلقون من اقتناع بتأييد
االعرتاف بإرسائيل .وعند مقارنة األسباب التي أوردها املستجيبون
لالعرتاف بإرسائيل يف استطالع  2020 /2019بالسنوات السابقة ،فإن
النتائج ال تظهر تغريات مهمة؛ وذلك ألن نسب الذين يوافقون عىل
االعرتاف بإرسائيل محدودة من حيث املبدأ.
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الجدول ()1
األسباب التي أوردها املستجيبون املعارضون لالعرتاف بإرسائيل يف استطالعات املؤرش العريب منذ عام  %( 2014من مجموع املستجيبني)
بلد املستجيب

2014

2015

2016

2018 /2017

2020 /2019

ألنها دولة استعامر واحتالل واستيطان يف فلسطني

23.4

24.5

27.0

31.7

33.7

دولة توسعية تسعى للهيمنة أو احتالل بلدان يف العامل العريب وثرواته

2.4

13.0

13.0

10.1

9.4

ألنها دولة إرهابية وتدعم اإلرهاب

1.2

10.4

7.6

7.4

7.6

لقيامها بتشتيت الفلسطينيني واستمرارها يف اضطهادهم وقتلهم

5.5

6.9

8.1

8.3

6.8

معارضون ألسباب دينية

4.9

3.3

5.2

6.6

6.7

ألنها كيان يتعامل مع العرب بعنرصية وكراهية

12.2

10.3

8.2

6.3

5.9

ألنه إلغاء للفلسطينيني وحقوقهم وتسليم برشعية ما فعلته إرسائيل بالشعب
الفلسطيني

7.5

5.6

5.8

5.3

4.8

بسبب عدائها لشعبنا بصفة خاصة وللعرب بصفة عامة

11.5

4.7

3.3

3.4

4.1

تهدد وتزعزع أمن املنطقة واستقرارها

2.5

3.4

3.2

3.4

3.6

األسباب /املستجيبون املعارضون

الجدول ()2
األسباب التي أوردها املستجيبون املوافقون عىل االعرتاف بإرسائيل يف استطالعات املؤرش عرب السنوات
سنة االستطالع

2014

2015

2016

2018 /2017

2020 /2019

ألنها موجودة ال محالة

1.6

2

2.5

1.8

1.2

تم االعرتاف بها وأصبح هناك اتفاقيات سالم معها

0.5

2.2

2.6

1.7

1.1

من أجل تحقيق السالم الشامل واالستقرار يف املنطقة

1.4

1.5

0.9

0.8

1.0

ألنها دولة مثل باقي الدول ويجب أن يكون لهم دولة

0.4

0.3

0.5

0.4

0.5

برشط اعرتافها بدولة فلسطينية كاملة السيادة

0.4

0.9

0.7

1.0

0.5

قد يؤدي ذلك إىل إقامة دولة فلسطينية

0.1

0.9

1

0.9

0.5

ألنها دولة قوية ونحن غري قادرين عىل مواجهتها

0.5

0.5

0.5

0.4

0.4

بسبب املصالح املشرتكة وتقوية العالقات

0.6

0.4

0.3

0.4

0.4

إعجاب بتقدمها وتطورها

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

موافقون ألسباب دينية

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

أخرى

0.2

0

--

0.0

0.1

مل يورِد أسبابًا ملوافقة االعرتاف

0.1

0.0

0.2

0.4

0.2

املوافقون عىل االعرتاف بإرسائيل

6.0

8.9

9.5

7.9

6.2

املعارضون لالعرتاف بإرسائيل

87.0

85.4

85.9

86.8

88.0

ال أعرف /رفض اإلجابة ( %من جميع املستجيبني)

7

6

5

5

5.6

املجموع الكيل

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

األسباب /املستجيبون املوافقون

يبرعلا رشؤملا
تقييم الرأي العام العربي تجاه القضية الفلسطينية

يبدو جل ًيا ،إذًا ،أن هناك شبه إجامع عىل عدم االعرتاف بإرسائيل،
األمر الذي يعني أن املواطن العريب غري مستعد لقبول رسدية جديدة
قد تفرضها الظروف السياسية واإلقليمية أو الدولية أو قواعد
اللعبة عىل األرض .وال ينطلق هذا اإلجامع من مشاعر تضامنية
 عىل أهمية هذا البعد  -بل هو رفض بنا ًء عىل فهم خاص بإرسائيلودورها وطبيعة بنيتها وتداعيات ذلك عىل الفلسطينيني بوجه
خاص ،وعىل العرب بصفة عامة .وبناء عليه ،فإن هذا املوقف الذي
يغيه اعرتاف دويل بها ،أو توقيع اتفاقات سالم معها ،أو حمالت
مل ّ
تطبيع وتحالف سيايس من جانب حكومات عربية معها ،لن يتغري إال
بتحوالت نوعية عىل األرض تتضمن االعرتاف بالرسدية الفلسطينية
وتداعيات هذا االعرتاف فعل ًيا عىل القضية الفلسطينية ،أي من خالل
يل.
حل عادل لهذه القضية وليس من خالل ّ
حل تجمي ٍّ
لعل أحد أفضل التعبريات عن اتجاهات الرأي العام العريب الذي
يرى أن القضية الفلسطينية قضيته وما يعنيه هذا الــرأي من
اتخاذه مواقف سياسية أو آراء ووجهات نظر ،هو تقييمه املواقف
والسياسات التي تتّبعها بعض القوى الدولية أو اإلقليمية نحو
القضية الفلسطينية.
وتظهر نتائج املؤرش انقسام اتجاهات الــرأي العام نحو تقييم
السياسات الرتكية تجاه فلسطني بني من يراها جيدة ومن يراها
سيئة ،إذ أفاد  %42من املستجيبني أنهم يرون أن السياسات الرتكية
نحو فلسطني هي سياسات جيدة ( %12جيدة ج ًدا ،و %30جيدة
إىل ح ٍّد ما) .وذكر  %17أنهم ال يعرفون أو رفضوا اإلجابة .مقارنة
باالستطالعات السابقةُ ،وجد أن التقييم اإليجايب للسياسة الخارجية
الرتكية تجاه القضية الفلسطينية ازداد من  %49يف استطالع 2016
إىل  %53يف استطالع  2018 /2017وقد عاد وانخفض يف استطالع
 2020 /2019فس ّجل أقل معدل له بفارق  7درجات مئوية عن سنة
األساس ليصل إىل .%42
كام أن الرأي العام العريب ينظر يف استطالع  2020 /2019نظرة سلبية
إىل السياسة الخارجية اإليرانية تجاه القضية الفلسطينية بنسبة
 ،%58بينام ينظر  %23إليها نظرة إيجابية .أي بفارق  6درجات
مئوية عن استطالع  ،2018 /2017واقرتبت أكرث من سنة األساس
 ،2011إذ أورد ما نسبته  %23أنهم يرون تلك السياسات سياسات
إيجابية ،وبلغت نسبة التقييم السلبي لدورها يف فلسطني  %60يف
سنة األساس.
أما عىل صعيد تقييم السياسات األمريكية فإن هناك شبه إجامع
بني العرب يف استطالع  2020 /2019عىل أن السياسة الخارجية
األمريكية تجاه القضية الفلسطينية سلبية بنسبة تصل إىل %81
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بينام وجدها  %7إيجابية عمو ًما .تؤكد مقارنة نتائج االستطالعات
السابقة باستطالع  2020 /2019ثبات توافق الرأي العام العريب عىل
سلبية السياسات األمريكية نحو فلسطني ،إذ قال  %81يف االستطالع
األخري إن السياسات األمريكية هي سياسات سلبية نحو فلسطني،
يف حني بلغت ذروة ذلك التقييم السلبي يف استطالع 2018 /2017
فقد سجلت  ،%87بعد أن سجلت  %79يف استطالع  ،2016أي إن
التغريات يف هذا التقييم طفيفة وغري جوهرية ،وهذا انعكاس لعدم
وجود تغريات يف سياسات الواليات املتحدة نحو القضية الفلسطينية.
إن التقييم السلبي لسياسات قوى إقليمية ودولية يعترب عا ًّما.
وهذا ما تؤكده مواقف الرأي العام يف هذا السياق من السياسات
الروسية ،إذ توافق أكرث من نصف الرأي العام عىل سلبية السياسات
الروسية تجاه فلسطني .أما عىل صعيد تقييم السياسات الفرنسية
عب  %26من العرب عن تقييمهم
فقد كانت أيضً ا تتّسم بالسلبية ،إذ ّ
اإليجايب للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية يف
هذا االستطالع ،وذلك بانخفاض ق ِّدر بـ  6نقاط مئوية عام كان عليه
يف استطالع  ،)%32( 2018 /2017لتقرتب من سنة األساس ،%23
بينام ق ّيمها بالسلبية ما نسبته  %53يف هذا االستطالع بعد أن كانت
 %49يف استطالع  ،2018 /2017وبأقل بـ  6درجات مئوية من سنة
األساس .%59
إن تقييم الرأي العام العريب للقوى اإلقليمية أو الدولية يف املنطقة
محدد بواقع تقييم سياساتها تجاه القضية الفلسطينية ،وحيث
إن املواطنني يف املنطقة العربية يرون أن القضية الفلسطينية هي
قضيتهم وأنهم ال ينوون االعرتاف بإرسائيل انطالقًا من موقف له
عالقة بطبيعة هذه الدولة وما قامت به وتقوم به ،فليس من
املنتظر أن تتغري املواقف من القوى اإلقليمية والدولية ما مل يطرأ
تحول جدي يف هذه السياسات يُحدث تغي ًريا فعل ًيا بالنسبة إىل
القضية الفلسطينية ،وال يقترص عىل إطار خطايب من دون إجراءات
ملموسة وعملية.

صـدر حديـ ًثا

تـأليف :أحمد إبراهيم أبو شوك.

الثورة السودانية ( :)2019-2018مقاربة توثيقية  -تحليلية
لدوافعها ومراحلها وتحدياتها
صدر عن "سلسلة التحول الديمقراطي" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب أحمد
إبراهيم أبو شوك الثورة السودانية ( :)2019-2018مقاربة توثيقية  -تحليلية لدوافعها ومراحلها
ً
مقاربة توثيقية  -تحليلية لثورة "ديسمبر  "2018التي
يقدم
وتحدياتها ،الذي حاول المؤلف فيه أن ّ
أسقطت الرئيس عمر حسن البشير  -وبعض رموز نظام اإلنقاذ  -الذي حكم السودان نحو ثالثة
عقود منذ عام  ،1989وذلك في  11نيسان /أبريل  ،2019عندما أعلنت اللجنة األمنية العليا انقالبها
على رأس النظام وانحيازها إلى الثورة.
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ً
توثيقا ألبرز محطات التحول الديمقراطي في الوطن العربي في المدة
يتضمن هذا التقرير
ّ
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سرام /راذآراذآ

 2021/1/1أعلن العريب القاسمي ،عضو مجلس شورى حركة النهضة،
وهو تحدي ًدا عضو لجنة السياسات داخل مجلس الشورى ،استقالته
من الحركة .ورشح يف تدوينة عىل حسابه عىل موقع التواصل
االجتامعي فيسبوك أسباب قراره ،منتق ًدا صمت "النافذين يف الحركة
عن الخسارات املوجعة واملد ّوية باستقالة قيادات من الوزن الثقيل"،
وفق تعبريه.
(ألرتا تونس)2021/1/1 ،

 2021/1/1يواصل عدد من جرحى الثورة التونسية وعائالت
شهدائها اعتصامهم مبقر الهيئة الوطنية لشهداء وجرحى الثورة
والعمليات اإلرهابية ،الذين دخل بعضهم يف إرضاب جوع منذ
 21كانون األول /ديسمرب  .2020وقد اتخذ عدد من املعتصمني
منحى آخر يف االحتجاج ،يوم الجمعة غرة كانون الثاين /يناير ،2021
إذ أقدموا عىل خياطة أفواههم ،يف حركة تصعيدية من أجل حثّ
السلط عىل االستجابة ملطالبهم.
(ألرتا تونس)2021/1/1 ،

 2021/1/1وقّع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد املجيد تبون،
مرسو ًما للتصديق عىل التعديل الدستوري لينرش يف "الجريدة
الرسمية" .ويضم مرشوع تعديل الدستور ،ديباجة و 7أبواب ،ويرتكز
يف أبرز بنوده عىل منع الرتشح للرئاسة ألكرث من فرتتني ( 5سنوات
لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتني أو منفصلتني .كام يشمل التعديل
تعيني رئيس الحكومة من األغلبية الربملانية ،والسامح مبشاركة
الجيش يف مهامت خارج الحدود ،برشط موافقة ثلثي أعضاء الربملان.
(ألرتا جزائر)2021/1/1 ،

 2021/1/2أعلنت ستيفاين وليامز ،املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم
املتحدة يف ليبيا باإلنابة ،تأسيس اللجنة االستشارية املنبثقة من
ملتقى الحوار السيايس الليبي ،معرب ًة عن امتنانها ألعضاء امللتقى
ملشاركتهم الفعالة والبناءة .وقد ذكر بيان صحفي صادر عن بعثة
األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أن البعثة تلقت  28ترشي ًحا وتزكية
من امللتقى .وأشادت البعثة بالحامس الذي أبداه أعضاء امللتقى
يف عملية الرتشيح والتزكية .وقالت البعثة ،يف بيان صحفي" :متاشيًا
مع مبدأ الشمولية الذي ميثّل صلب مبادئ ملتقى الحوار السيايس
الليبي ،قررت البعثة توسيع اللجنة االستشارية إىل  18عض ًوا ،من
أجل ضامن تن ّوع جغرايف وسيايس واسع النطاق ،باإلضافة إىل ضامن
مشاركة املرأة والشباب واملكونات الثقافية".
(أخبار األمم املتحدة)2021/1/2 ،

 2021/1/2ب ّرأت محكمة االستئناف العسكرية يف البليدة غرب
كل من
الجزائر العاصمة من تهمة "التآمر عىل الجيش والدولة" ً
سعيد بوتفليقة ،شقيق الرئيس األسبق عبد العزيز بوتفليقة،
واملديرين السابقني لالستخبارات ،محمد مدين امللقب بـ "توفيق"،

وعثامن طرطاق ،واألمينة العامة لحزب العامل لويزة حنون ،بحسب
وكالة األنباء الجزائرية.
(فرانس )2021/1/2 ،24

رقم تقديريًا
 2021/1/4ق ّدمت لجنة النزاهة مبجلس النواب العراقي ً
عن حجم االٔموال املهربة خارج العراق يفوق بنحو  10ا ٔضعاف ما
أعلنت عنه السلطات التنفيذية قبل  4ا ٔشهر .وقال الدفاعي يف
ترصيح ،إ ّن "الحكومة شكلت لجنة ملكافحة الفساد ،وهذه اللجنة
عملت خالل االٔيام االٔوىل بشكل واضح وكبري ،ولكنها تراجعت خالل
الفرتة االٔخرية بسبب الضغوط السياسية ،حيث اتهمت بشتى ا ٔنواع
االتهامات" .وأضاف الدفاعي أ ّن "االٔموال التي أنفقت بعد عام 2003
يف العراق تقدر بألف تريليون دينار ،وهي تشمل موازنات الوزارات
التشغيلية واالستثامرية ،حيث ُهدرت أموال طائلة يف قضايا التعاقد،
فضل عن أشكال أخرى من الفساد طالت أغلب العقود".
ً
(ألرتا عراق)2021/1/4 ،

 2021/1/5أعلن رئيس الحكومة التونسية ،هشام املشييش ،إعفاء
وزير الداخلية توفيق رشف الدين من منصبه ،وتويل املشييش نفسه
املنصب بالنيابة إىل حني تكليف وزير جديد للوزارة .ويُنظر إىل وزير
الداخلية املقال عىل أنه أحد املقربني من الرئيس التونيس قيس
سع ّيد .وقد يُلقي هذا القرار بظالله عىل الرتتيبات املتعلقة بالحوار
الوطني الذي بادر به االتحاد العام التونيس للشغل من أجل التوصل
إىل حلول لألزمة االقتصادية والسياسية يف البالد.
(دويتشه فيله)2021/1/5 ،

 2021/1/5قال الرئيس العراقي ،برهم صالح ،إن العراقيني يف حاجة
إىل تعزيز األجهزة األمنية وضبط السالح املنفلت ،الفتًا إىل أن هناك
من يريد أن يُشغلهم برصاعات داخلية تستنزفهم وتهدد كيانهم.
(ألرتا عراق)2021/1/5 ،

 2021/1/6نفذت اللجنة العسكرية الليبية املشرتكة " ،"5+5األربعاء،
عملية تبادل ثالثة لألرسى بني الحكومة الرشعية قوات خليفة حفرت،
وفق عضو يف اللجنة .وقال عضو اللجنة العسكرية عن الحكومة
الليبية ،العميد مختار نقاصة ،لـ "وكالة ألناضول"" :استبدلنا 27
أس ًريا تاب ًعا قوات حفرت مقابل  8من قواتنا" .وأضاف" :جرت العملية
يف منطقة الشويرف ( 417كم جنوب العاصمة طرابلس) ،بحضور
وفدين من اللجنة العسكرية املشرتكة ،وأعيان من مناطق مختلفة".
وهذه هي عملية التبادل الثالثة لألرسى بعد عمليتني شملتا  54أس ًريا،
هم  16من قوات الحكومة و 38من ميليشيا حفرت.
(وكالة األناضول)2021/1/6 ،

 2021/1/7جدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سع ّيد ،قبوله
مببادرة االتحاد العام التونيس للشغل حول تنظيم حوار وطني .وجاء
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ذلك خالل لقاء جمعه باألمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب بقرص
الرئاسة بقرطاج ،وفق بالغ نرشته رئاسة الجمهورية.

والتي خرجت احتجا ًجا عىل الفساد والبطالة والركود االقتصادي
وسوء الخدمات العامة ،وتدخّل إيران يف الشؤون الداخلية للعراق.

 2021/1/7تشهد والية قفصة إرضابًا عا ًما دعا إليه كل من االتحاد
الجهوي للشغل بقفصة واالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق
اإلنسان وفرع عامدة املحامني ،وذلك ملا اعتربوه ترديًا للوضع
التنموي بالجهة ،ولعدم إيفاء الحكومات املتعاقبة بتنفيذ القرارات
املتخذة لفائدة الجهة منذ سنة .2015

 2021/1/8أكّد سفري الواليات املتحدة األمريكية بتونس ،دونالد
بلوم ،االلتزام الثابت لبالده بدعم النمو االقتصادي الشامل وتعزيز
نجاح تونس بوصفها دميقراطية تعدديّة .وجاء ذلك خالل لقاء
جمعه برئيس الحكومة التونسية هشام املشييش ،وقال فيه أيضً ا
إن "بالده تظل ملتزمة بدعم املسار الدميقراطي بتونس ،الذي يدعم
املجتمع املدين ،ويسمح بتمكني املرأة والشباب ،ويحفز اإلصالحات
ويرسخ مشاركة املواطنني يف الحكم ،ويدعم األمن"،
االقتصاديةّ ،
بحسب ما نقله بالغ إعالمي لرئاسة الحكومة.

(ألرتا تونس)2021/1/7 ،

(موزاييك أف أم)2021/1/7 ،

 2021/1/7حذّرت منظمة "أنا يقظ" النشطة يف مجال مكافحة
الفساد وغسل األموال الحكومة التونسية من قرب سقوط اآلجال
القصوى السرتجاع األموال امله ّربة من قبل عائلة الرئيس السابق زين
العابدين بن عيل قبل الثورة عام .2010
(الرشوق)2021/1/7 ،

 2021/1/8ترأّس رئيس الجمهورية الجزائرية ،عبد املجيد تبون،
جلسة عمل خ ُّصصت للمرشوع التمهيدي للقانون العضوي لنظام
االنتخابات ،بحسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية .وأفاد البيان
أنه يف بداية الجلسة أعطى تبون الكلمة ألحمد لعرابة ،رئيس
اللجنة الوطنية املكلفة بإعداد مرشوع مراجعة القانون العضوي
لالنتخابات ،لعرض "تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا
القانون الهام".
(ألرتا جزائر)2021/1/8 ،

 2021/1/8أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس قرا ًرا جمهوريًا
بدعوة مجلس النواب لالنعقاد .ونرشت "الجريدة الرسمية" قرار
شخصا يف عضوية
رئيس الجمهورية رقم  4لسنة  ،2021بتعيني 28
ً
مجلس النواب.
(مرصاوي)2021/1/8 ،

 2021/1/8طالبت النائب عالية نصيف ،رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،بتنفيذ حملة لتطهري وزارة الكهرباء ممن
وصفتهم بـ "الفاسدين" ،الفتة إىل أن "حيتان الفساد" يف الوزارة
يتعمدون تعطيل محطات الكهرباء إلجبار الدولة عىل استرياد الطاقة
مباليني الدوالرات.
(ألرتا عراق)2021/1/8 ،

 2021/1/8فرضت وزارة الخزانة األمريكية عقوبات عىل رئيس
هيئة الحشد الشعبي العراقية ،ومستشار األمن القومي السابق،
فالح الفياض ،لصلته بانتهاكات خطرية لحقوق اإلنسان .وقال بيان
الوزارة إن ميليشيات الحشد الشعبي املوالية إليران قد اعتدت عىل
املشاركني ضمن التظاهرات العراقية يف ترشين األول /أكتوبر ،2019

(قناة الحرة)2021/1/8 ،

(قناة نسمة التونسية)2021/1/8 ،

 2021/1/8هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر ،عبري مويس،
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ،نور الدين الطبويب،
كل من الحزب
بسبب ترصيحه األخري الذي أكّد فيه أنه لن تتم دعوة ّ
الدستوري الحر وائتالف الكرامة إىل الحوار الوطني.
(ألرتا تونس)2021/1/8 ،

 2020/1/9دعا رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد الرزاق مقري،
إىل رضورة إطالق حوار جاد ومسؤول بخصوص قانون االنتخابات،
مشد ًدا عىل توفري ضامنات نزاهة االنتخابات املختلفة واالتفاق عىل
جدول تنظيمها ،واالبتعاد عن كل شكل من أشكال تدخّل اإلدارة يف
املنافسة بني األحزاب.
(الوسط الجزائرية)2021/1/9 ،

 2021/1/9أكّد املتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة
والسياحة واآلثار حسن ناظم ،رغبة الحكومة مبراقبة "جدية" دولية
لالنتخابات لضامن نزاهتها ،وقال يف مؤمتر صحفي إن رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي "وجه بعقد اجتامع لتذليل الصعوبات أمام إكامل
معامالت ذوي الشهداء والجرحى" ،وأشار إىل أن "هناك اهتام ًما
جديًا مبسألة االنتخابات" ،مضيفًا أن "الحكومة ترغب يف مراقبة
جدية دولية لالنتخابات لضامن نزاهتها".
(العراق ً
أول)2021/1/9 ،

 2021/1/10تجددت االحتجاجات الشعبية يف مدينة النارصية
جنوب رشق العراق ،حيث استعاد متظاهرون السيطرة عىل ساحة
الحبويب عشية إغالقها من قبل قوات األمن العراقية الجمعة ،وفقًا
لوسائل إعالم محلية .وانطلقت التظاهرات منذ ساعات الصباح
األوىل احتجا ًجا عىل حمالت االعتقال التي استهدفت مؤخ ًرا ناشطني
يف الحراك الشعبي يف النارصية.
(قناة الحرة)2021/1/10 ،
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 2021/1/11كشفت مصادر رفيعة يف العاصمة بغداد عن تغيريات
أجرتها املفوضية العليا لالنتخابات يف العراق ،شملت نحو  30منصبًا
إداريًا وتنفيذيًا ورقابيًا ،من خالل النقل أو التعيني ،وبعلم من رؤساء
الكتل السياسية الكبرية النافذة يف الربملان ،ومن دون إشعار رسمي
أو إعالن عن ذلك.

الغنويش ،يف مقابلة خاصة مع "التلفزيون العريب" نرشها أمس مبناسبة
الذكرى السنوية العارشة للثورة التونسية ،إن لديه ثقة بأن القضاء
سوف ينصف رئيس حزب "قلب تونس" ،نبيل القروي ،املوقوف عىل
ذمة قضية ته ّرب رضيبي ،مضيفًا أنه سوف يخرج معززًا مك ّر ًما ،عىل
حد تعبريه.

 2021/1/13انطلقت يف مقر األمــم املتحدة يف جنيف جولة
حوار بني الفرقاء الليبيني عىل مستوى اللجنة االستشارية ،والتي
انبثقت من امللتقى السيايس للحوار الــذي ُعقد يف تونس يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020وتهدف إىل التوافق عىل آليات اختيار
السلطة التنفيذية ضمن مساعي إنهاء األزمة السياسية يف ليبيا.

 2021/1/16أدرجت وزارة الخزانة األمريكية ،يف  13كانون الثاين /يناير،
امللقب
رئيس أركــان الحشد الشعبي عبد العزيز املحمداوي،
ّ
بـ "الخال" أو "أبو فدك" عىل قامئة عقوباتها.

(العريب الجديد)2021/1/11 ،

(الجزيرة نت)2021/1/13 ،

 2021/1/14اجتازت حكومة برش الخصاونة يف األردن اختبار ثقة
الربملان الذي يضم  130عض ًوا بعد حصولها عىل ثقة  88نائ ًبا ،مقابل
 38نائ ًبا حجبوا الثقة ،وامتناع نائب واحد عن التصويت.
(الرشق األوسط)2021/1/14 ،

 2021/1/14قالت منظمة العفو الدولية إنه "بعد ميض  10سنوات
من الثورة التونسية ،التي أشعلت موجة من االنتفاضات يف جميع
أنحاء الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ال يزال الضحايا يناضلون من
أجل نيل العدالة ،وجرب الرضر عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان التي ارتُكبت خالل الثورة ،بني  17كانون األول /ديسمرب 2010
و 14كانون الثاين /يناير  ."2011وأضافت العفو الدولية أن "الحكومات
التونسية املتعاقبة تقاعست عن إعطاء األولوية للمساءلة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات األمن .وقد أسهم
اإلفالت من العقاب عىل أعامل التعذيب وغريه من رضوب املعاملة
السيئة ،أو االستخدام املفرط للقوة يف املايض ،يف حلقة ال تنتهي
من االنتهاكات".
(ألرتا تونس)2021/1/14 ،

 2021/1/14أصــدر رئيس مجلس الـــوزراء املــري ،مصطفى
مدبويل ،القرار رقم  104لسنة  2021بالالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم مامرسة العمل األهيل رقم  149لسنة  ،2019مؤرخًا يف
 11كانون الثاين /يناير  ،2021وأشارت املادة األوىل من مواد اإلصدار
إىل مراعاة ما ورد بنظم الجمعيات املنشأة بقانون أو استنا ًدا إىل
اتفاقيات دولية أبرمتها مرص.
(الرشوق)2021/1/14 ،

 2021/1/15اعترب رئيس حركة النهضة التونسية ،راشد الغنويش ،أن
التشتت يف مشهد الربملان الذي يرتأسه سببه القانون االنتخايب ال
الدستور ،مش ًريا إىل أن حزبه تق ّدم مببادرة ترشيعية لتغيري القانون
االنتخايب وإقرار نسبة  5يف املئة كعتبة انتخابية لدخول الربملان .وقال

(العريب الجديد)2021/1/15 ،

(القدس العريب)2021/1/16 ،

 2021/1/18ناشد الرئيس التونيس ،قيس سعيّد ،الشباب عدم
التعرض "لألعراض واملمتلكات" خالل االحتجاجات ،محذ ًرا "ممن
يسعى إىل املتاجرة بفقر املواطنني" ،و"هو ال يتحرك إال يف الظالم"
بهدف "بث الفوىض".
(الجزيرة نت)2021/1/18 ،

 2021/1/18دعا االتحاد العام التونيس للشغل يف بيان له الشباب
املحتج إىل وقف االحتجاجات الليلية ملا قد ينج ّر عنها من اندساس
ّ
وتجاوزات ،وعدم االنجرار وراء العنف ،كام ن ّدد بعمليات النهب
واالعتداء عىل امللك العام والخاص ،ويهيب بهم رفض الفوىض
ومنع التخريب ،مذك ًرا أنه يعترب االحتجاج السلمي حقًّا مكتس ًبا
مرشو ًعا ومنج ًزا من أه ّم منجزات  17كانون األول /ديسمرب -
 14كانون الثاين /يناير ،وضَ منه دستور  27كانون الثاين /يناير .2014
(ألرتا تونس)2021/1/18 ،

 2021/1/18دان االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية ،االحتجاجات الليلية وأحداث الرسقة والتخريب األخرية
التي استهدفت املنشآت العامة والخاصة يف العديد من الواليات.
(ألرتا تونس)2021/1/18 ،

 2021/1/18دانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتونس
(حكومية) ،رئيس الحكومة السابق ،إلياس الفخفاخ ،يف شبهة
"تضارب املصالح".
(العرب)2021/1/18 ،

 2021/1/18قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب عىل قوات
األمن التونسية أن متتنع فو ًرا عن استخدام القوة غري الرضورية
واملفرطة لتفريق املحتجني الذين خرجوا إىل الشوارع يف العاصمة
وعدة محافظات ،ضد التهميش وعنف الرشطة والفقر وانعدام فرص
العمل.
(منظمة العفو الدولية)2021/1/18 ،

 2021/1/19أعلنت السلطات يف تونس عن القبض عىل أكرث من
 600شخص بعد أربع ليا ٍل من االحتجاجات العنيفة .وعاودت
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حشود ،أغلبها من الشباب ،التجمع يف وسط العاصمة تونس ،وراحوا
يرشقون قوات الرشطة بالحجارة والقنابل الحارقة .ور ّدت قوات
األمن باستخدام قنابل الغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه.
(يب يب يس العربية)2021/1/19 ،

 2021/1/19اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السيايس الليبي باألغلبية
آلية اختيار ممثيل السلطة التنفيذية يف البالد.
(وكالة األناضول)2021/1/19 ،

 2021/1/20قررت الحكومة العراقية تأجيل موعد االنتخابات
املبكرة العامة إىل  10ترشين األول /أكتوبر املقبل ،بعد أن كانت
حددته سابقًا يف  6حزيران /يونيو .وص ّوت مجلس الوزراء باإلجامع
عىل املوعد الجديد يف جلسته األسبوعية االعتيادية التي عقدها،
أمس الثالثاء ،واستضاف خاللها رئيس وأعضاء املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات.
(الرشق األوسط)2021/1/20 ،

قتيل وجري ًحا يف تفجري
يقل عن ً 20
 2021/1/21سقط ما ال ّ
نفذه انتحاري بواسطة حزام ناسف ،استهدف سوقًا لبيع املالبس
املستعملة يف منطقة الباب الرشقي وسط العاصمة العراقية بغداد.
ويع ّد هذا التفجري األعنف من نوعه الذي تشهده العاصمة بغداد
منذ عام  ،2017إذ مل تس َّجل فيها منذ ذلك الحني اعتداءات إرهابية
مامثلة وبهذه الحصيلة الكبرية.
(العريب الجديد)2021/1/21 ،

 2021/1/21أعلن الناطق باسم قيادة العمليات املشرتكة ،تحسني
الخفاجي ،ارتفاع حصيلة الهجوم االنتحاري وسط بغداد ،يف ترصيح
قائل إن "حصيلة
لـ "وكالة األنباء الرسمية" وتابعته "ناس نيوز" ً
قتيل
التفجريين اإلرهابيني يف منطقة الباب الرشقي ارتفعت إىل ً 28
و 73جري ًحا" .وح ّملت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق،
الخميس ،القوات األمنية املسؤولية الكاملة عن التفجريين الداميني
اللذين وقعا وسط بغداد.
(ناس نيوز)2021/1/21 ،

 2021/1/21اتخذ مصطفى الكاظمي ،القائد العام للقوات املسلحة،
جملة قرارات تضمنت تغيريات أمنية وإقالة أحد القادة ،عىل خلفية
الهجوم االنتحاري املزدوج الذي استهدف قلب العاصمة بغداد.
(ألرتا عراق)2021/1/21 ،

 2021/1/22أعلن تنظيم "داعش" تب ّني الهجوم االنتحاري املزدوج
يف قلب العاصمة بغداد والذي خلّف عرشات الضحايا.
(ناس نيوز)2021/1/22 ،

 2021/1/23أفادت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
أن أعامل العنف القبيل األخرية يف دارفور أجربت أكرث من  100ألف
شخص عىل الفرار من ديارهم بحثًا عن األمن ،مبا يف ذلك عدد كبري

شخصا،
لجأ إىل دولة تشاد املجاورة .ووفقًا للمفوضية ،فقد 250
ً
من بينهم  3من العاملني يف املجال اإلنساين ،حياتهم يف االشتباكات
التي بدأت يف  15كانون الثاين /يناير الجاري يف والية غرب دارفور،
وامتدت إىل جنوب دارفور يف اليوم التايل.
(ألرتا سودان)2021/1/23 ،

 2021/1/23أعلن وف َدا برملان طربق واملجلس األعىل للدولة الليبي،
يف ختام الجولة الخامسة من الحوار الليبي مبدينة بوزنيقة املغربية،
عن التوصل إىل اتفاق مبنزلة خريطة طريق لحلحلة ملف شاغيل
املناصب السيادية السبعة .ومبوجب االتفاق الذي تم التوصل إليه
بني ممثيل برملان طربق واملجلس األعىل للدولة الليبي ،سيجرى
تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتوىل اتخاذ الخطوات اإلجرائية
بشأن شاغيل  5مناصب سيادية (محافظ مرصف ليبيا املركزي ونائبه،
ورئيس هيئة الرقابة اإلدارية ونائبه ،ورئيس ديوان املحاسبة ونائبه،
ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه ،ورئيس وأعضاء املفوضية العليا
لالنتخابات) ،وذلك وفق الرشوط واملعايري املتوافق عليها.
(العريب الجديد)2021/1/23 ،

 2021/1/23انطلقت مسرية احتجاجية من شارع الحبيب بورقيبة
بالعاصمة التونسية دعت إليها منظامت وأحزاب وناشطون عىل
منصات التواصل االجتامعي ،مطالبني بإطالق رساح موقويف التحركات
االحتجاجية األخرية التي عرفتها عديد الواليات.
(ألرتا تونس)2021/1/23 ،

 2021/1/24أعلن وفدان ُيثّالن َ
طرف األزمة الليبية عن افتتاح
باب الرتشّ ح للمناصب "السيادية" السبعة يف البالد ،من  26كانون
الثاين /يناير إىل  2شباط /فرباير ،وذلك يف أعقاب جولة جديدة من
املحادثات يف املغرب .وتهدف هذه العملية إىل اختيار مرشّ حني لهذه
املناصب يف أقرب وقت ممكن؛ حتى تتمكّن السلطة التنفيذية التي
سيتم انتخابها األسبوع املقبل يف جنيف من "التنسيق بشكل سلس"
مع املسؤولني الجدد ،بحسب إعالن مشرتك أصدره الطرفان.
(التلفزيون العريب)2021/1/24 ،

 2021/1/25أعلنت هيئة النزاهة يف العراق صدور حكم ضد املدير
العام السابق للمرصف العراقي للتجارة  TBIبتهمة اإلرضار مبال
الجهة التي كان يعمل فيها ،مببلغ يصل إىل  40مليون دوالر.
(ناس نيوز)2021/1/25 ،

 2021/1/25و ّجه الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،رسالة مبارشة
رافضة للتعديل الوزاري املوسع الذي أجراه رئيس الحكومة ،هشام
املشييش ،عىل حكومته لعدم "احرتامه اإلجراءات التي نص عليها
الدستور" ،مش ًريا إىل أنه لن يقبل بأداء اليمني الدستورية لبعض
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املقرتحني يف التعديل الوزاري الذين تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات
تضارب مصالح.
(العرب)2021/1/25 ،

 2021/1/27ص ّدق مجلس نواب الشعب التونيس (الربملان) عىل
التعديل الوزاري يف حكومة هشام املشييش باألغلبية املطلقة.
(وكالة األناضول)2021/1/27 ،

 2021/1/28احتلت تونس املرتبة  69عامليًا ضمن مؤرش مدركات
الفساد لسنة  2020الذي أصدرته اليوم الخميس منظمة الشفافية
الدولية ،وفق بيان ملنظمة "أنا يقظ" التي متثل املنظمة الدولية
يف تونس .وكشف املؤرش أن املرتبة التي حصلت عليها تونس هي
األعىل منذ  10سنوات ،وآخرها املرتبة  74يف سنة  .2019كام تق ّدمت
تونس يف الرتتيب العام بحصولها عىل مجموع  44نقطة من 100
نقطة ،متقدم ًة بذلك بنقطة واحدة عن سنة  .2019ويستند مؤرش
وتقييم للفساد أجراه
مدركات الفساد لعام  2018إىل  13استطال ًعا
ً
خرباء لتحديد درجة انتشار الفساد يف القطاع العام يف  180دولة
وإقليم ،عن طريق إسناد درجة ترتاوح بني ( 0األكرث فسا ًدا) و100
ً
(األكرث نزاهة).
(الرشوق)2021/1/28 ،

 2021/2/3استنكر االتحاد العام التونيس للشغل "عمل بعض
األطــراف عىل إفشال مبادرته إلنقاذ البالد التي تب ّناها رئيس
الجمهورية وسعيهم إىل إفراغها من مضمونها".
(ألرتا تونس)2021/2/3 ،

ُ 2021/2/4عرث عىل الناشط اللبناين لقامن سليم "مقتولً بإطالق نار
يف رأسه داخل سيارته يف العدوسية" جنوب البالد ،بحسب ما أفادت
نقل عن مصدر أمني .وكان سليم
"وكالة األنباء الفرنسية" الخميسً ،
معروفًا مبواقفه املنتقدة لحزب الله.
(فرانس )2021/2/4 ،24

 2021/2/5اختار ملتقى الحوار السيايس الليبي ،بقيادة األمم
املتحدة ،حكومة مؤقتة عرب التصويت ،يكون فيها محمد املنفي
رئيسا للوزراء ،وتضم
رئيسا للمجلس الرئايس ،وعبد الحميد دبيبة ً
ً
القامئة أيضً ا عضوي املجلس موىس الكوين وعبد الله حسني الاليف.
وفازت قامئتهام بـ  39صوتًا من أصل  ،73مقابل  34صوت ًا ملنافسيهام
رئيس برملان الرشق عقيلة صالح ،ووزير الداخلية املقيم يف الغرب
فتحي باشاغا ،ملنصب رئيس الوزراء.
(الجزيرة نت)2021/2/5 ،

 2021/2/6تعرض ثالثة محامني ،وهم ياسني عزازة وعبد النارص
العويني (أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد) ورحال
جاليل ،العتداءات وسط العاصمة التونسية ،أحدها من قبل أمنيني
بشارع الحبيب بورقيبة (العويني) ،وآخر بشارع ابن خلدون ،من

قبل أطـراف ير ّجح ،بحسب عميد املحامني ،أنهم عنارص أمن ّية
بالزي املدين.
(بوابة تونس اإلذاعية)2021/2/6 ،

 2021/2/8أعلن رئيس الوزراء السوداين عبد الله حمدوك ،التشكيل
الحكومي الجديد الذي يضم  26حقيبة وزارية .وقال حمدوك ،خالل
مؤمتر صحفي بالخرطوم إلعالن التشكيل ،إنه تم إرجاء إعالن وزارة
الرتبية والتعليم ملزيد من التشاور .واحتفظ  5وزراء مبواقعهم يف
التشكيل الجديد ،وهم وزير الدفاع الفريق ياسني إبراهيم ياسني،
والعدل نرص الدين عبد الباري ،والشؤون الدينية نرص الدين مفرح،
والري يارس عباس ،والتعليم العايل انتصار صغريون.
(العني)2021/2/8 ،

 2021/2/8قالت مصادر برملانية مرصية إن "أربعة وزراء تجاهلوا
طلب مجلس النواب اإلدالء ببيان أمام الربملان ،حول إنجاز برامج
وزاراتهم يف العامني املاضيني ،والخطة املستقبلية لها ،يف ضوء
برنامج الحكومة (مرص تنطلق  .")2022-2018وأشارت إىل اختتام
جلسات الربملان املخصصة لالستامع إىل أعضاء الحكومة ،بإدالء وزير
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،عمرو طلعت ،ووزيرة التخطيط
والتنمية االقتصادية ،هالة السعيد ،ببيانيهام.
(العريب الجديد)2021/2/8 ،

 2021/2/8اقرتح تحالف ألحزاب املعارضة الصومالية تشكيل مجلس
وطني من النواب وزعامء املعارضة واملجتمع املدين إلدارة البلد بعد
انتهاء والية الرئيس الصومايل.
(رويرتز)2021/2/8 ،

 2021/2/9أكد عبد الحسني الهنداوي ،مستشار رئيس الوزراء
العراقي لشؤون االنتخابات ،أن الجهة املعنية يف اتخاذ قرار مراقبة
االنتخابات هو مجلس األمن ،مؤك ًدا أن األمم املتحدة لن ترشف
عىل العملية.
(ألرتا عراق)2021/2/9 ،

 2021/2/9أشارت عضو املكتب التنفيذي لنساء قوى الحرية والتغيري
عضو املكتب السيايس لحزب املؤمتر السوداين بوالية الخرطوم ،رهام
عبيد ،إىل أن متثيل النساء يف التشكيل الوزاري الجديد غري ٍ
مرض لهن
كنساء سياسيات ،قائلة :جاء التمثيل النسوي مخالفًا ملا نصت عليه
الوثيقة الدستورية واتفاق سالم السودان بجوبا ،بإعطاء النساء نسبة
 40يف املئة عىل كافة مستويات السلطة االنتقالية .كام أشارت إىل أن
وجود أربع نساء يف التشكيل الوزاري جاء نتيجة قصور من النساء
أنفسهن داخل أحزابهن السياسية.
(ألرتا سودان)2021/2/9 ،
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 2021/2/9كشف الناشط السيايس إسالم بن عطية عن رفض وزارة
الداخلية الرتخيص للحزب الذي أعلن عن تأسيسه تحت مسمى
"التيار الوطني الجديد" ،وذكر أنه ق ّرر مقاضاتها أمام مجلس الدولة.
(ألرتا جزائر)2021/2/9 ،

 2021/2/10اتسعت رقعة االحتجاجات يف السودان بسبب تر ّدي
األوضاع االقتصادية وغالء أسعار السلع الرضورية وشح الوقود.
وشهدت مدن الخرطوم ونياال (غرب) واألبيض (جنوب) والقضارف
وبورتسودان (رشق) ،احتجاجات عنيفة تخللتها أعامل تخريب
ونهب للمحالت التجارية وحرق سيارات الرشطة .وأطلقت الرشطة
السودانية ،قنابل الغاز املسيل للدموع وطلقات الرصاص الحي يف
الهواء لتفريق تظاهرات جديدة مبدينة نياال ،مركز والية جنوب
دارفور غرب السودان.
(وكالة األناضول)2021/2/10 ،

  2021/2/10انتقد الرئيس التونيس ،قيس سع ّيد ،محاولة البحث
عام وصفه مبخرج قانوين مستحيل ألزمة اليمني الدستورية ،وكشف
استعانة عدد من السياسيني بسفارات أجنبية بغرض التدخل يف
األزمة السياسية الداخلية.
(الجزيرة مبارش)2021/2/10 ،

 2021/2/11أعلنت هيئة النزاهة العراقية (رسمية) ،توجيه اتهامات
بالفساد إىل  63وزي ًرا حال ًيا وسابقًا خالل عام .2020
(وكالة األناضول)2021/2/11 ،

 2021/2/12أعلن وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أنه سيلغي
تصنيف جامعة الحويث اليمنية منظم ًة إرهابي ًة أجنبية ،بد ًءا من
 16شباط /فرباير ،لكنه حذّر من إمكانية فرض مزيد من العقوبات
عىل أعضاء بالجامعة.
(رويرتز)2021/2/12 ،

 2021/2/12ص ّدقت الحكومة املغربية ،يف مجلس وزاري ترأسه امللك
محمد السادس ،عىل  4مشاريع قوانني تنظيمية مؤطرة لالنتخابات
العامة املرتقب تنظيمها يف العام الجاري .وجاء ذلك يف بيان للديوان
املليك نرشته "وكالة األنباء املغربية الرسمية" .وقال البيان إن القوانني
التنظيمية األربعة تهدف إىل "تطوير قواعد النظام االنتخايب ،وتقوية
الضامنات االنتخابية ،وضبط قواعد استفادة األحزاب السياسية من
الدعم املايل ،وتخليق العمليات االنتخابية ،وتعزيز الشفافية املالية
للحمالت االنتخابية للمرشحني".
(وكالة األناضول)2021/2/12 ،

 2021/2/12ج ّدد رئيس الحكومة التونسية ،هشام املشييش ،تأكيده
أن الدولة ملتزمة بتعهداتها فيام يتعلّق باتفاق "الكامور" ،وذلك إثر
عودة االحتجاجات يف منطقة الكامور بوالية تطاوين .وأضاف ،يف
ترصيح لوسائل إعالم محلية ،أن "حكومته التزمت بتعهدات حكومات

تخل بتعهداتها التي التزمت بها" ،مش ًريا إىل أنها
سابقة ،فكيف لها أن ّ
حل إشكاليات أخرى أيضً ا ،وفق تعبريه.
بصدد العمل عىل ّ
(ألرتا تونس)2021/2/12 ،

 2021/2/16تجمعت حشود كبرية يف رشق الجزائر يف مدينة
خراطة ،مهد الحراك املناهض للنظام ،إلحياء الذكرى الثانية
لالنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من
السلطة .وتظهر صور ومقاطع فيديو تناقلتها وسائل إعالم محلية
وشبكات التواصل االجتامعي متظاهرين يل ّوحون باألعالم الجزائرية
واألمازيغية مرددين شعارات الحراك "من أجل استقالل الجزائر"
و"تبون وصل بالتزوير ،عيّنه الجيش" و"الجرناالت يف سلة املهمالت".
(القدس العريب)2021/2/16 ،

 2021/2/18أعلن الرئيس الجزائري ،عبد املجيد تبون ،عن حل
الربملان وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة .وكشف الرئيس تبون ،يف
خطاب له مبناسبة يوم الشهيد الجزائري ،عن تعديل حكومي مرتقب
قائل "إن التعديل الحكومي هذا سيشمل
يف أجل أقصاه  48ساعةً ،
كل وزراء القطاعات التي فشلت يف تسيري مهامها مبا يخدم املواطن".
(الرشق)2021/2/18 ،

شخصا
 2021/2/18أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان العراقية أن ً 545
قتلوا وأصيب  24ألفًا آخرون ،خالل أعامل عنف رافقت االحتجاجات
الشعبية منذ مطلع ترشين األول /أكتوبر .2019
(وكالة األناضول)2021/2/18 ،

 2021/2/19اندلعت معركة باألسلحة النارية الجمعة وسط
مقديشو ،يف حني أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع
ملنع االحتجاج عىل تأجيل االنتخابات .وتأيت هذه املعركة بعد
ساعات من تبادل إطالق النار بني مقاتلني موالني للحكومة وآخرين
تابعني للمعارضة.
(فرانس )2021/2/19 ،24

 2021/2/21أحيا املغرب الذكرى العارشة النطالق احتجاجات "حركة
 20فرباير" ،النسخة املغربية من الربيع العريب ،يف أجواء باهتة ،بعد
أن فرض قرار منع التجمعات الصادر عن السلطات بسبب التدابري
االحرتازية التي يفرضها تفيش فريوس كورونا سطوته عىل الوقفات
االحتجاجية التي دعت إليها "الجبهة االجتامعية املغربية" .وحال
قرار املنع دون تنظيم عدد من الناشطني وقفات احتجاجية يف العديد
من مدن شامل املغرب (طنجة ،وتطوان ،والقرص الكبري ،والعرائش)،
ويف مدينة وجدة (رشق املغرب) وجميع مدن الصحراء ،استنا ًدا
إىل مراسيم السلطات املحلية فرض حالة الطوارئ الصحية ،وقرار
الحكومة املتعلق بتمديد العمل باإلجراءات االحرتازية ملواجهة تفيش
فريوس كورونا ،والذي مينع عقد التجمعات واالجتامعات العمومية.
(العريب الجديد)2021/2/21 ،
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 2021/2/22قالت منظمة العفو الدولية ،يف بيان جديد نُرش اليوم
مبناسبة الذكرى الثانية الحتجاجات الحراك ،إن السلطات الجزائرية
استهدفت عرشات املحتجني والصحافيني والناشطني باعتقاالت
تعسفية ومحاكامت ،بسبب مشاركتهم يف احتجاجات سلمية،
والتعبري عن آرائهم السياسية عىل وسائل التواصل االجتامعي.
(منظمة العفو الدولية)2021/2/22 ،

 2021/2/23اتهمت أجهزة اإلعالم الرسمية الجزائرية املتظاهرين
الذين رفعوا شعارات مناوئة للسلطة خالل مسريات اليوم باالنتامء
محل.
إىل حركة محظورة وحزب سيايس ّ
(ألرتا جزائر)2021/2/23 ،

 2021/2/23أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات يف العراق
االنتهاء من تسجيل  30تحالفًا و 249حزبًا سياسيًا ،الفتة إىل وجود
أحزاب أخرى قيد التأسيس متهي ًدا لخوض االنتخابات املقبلة.
(ناس نيوز)2021/2/23 ،

 2021/2/26ق ّدم محافظ ذي قار ،ناظم الوائيل ،استقالته عىل خلفية
التظاهرات الدامية التي شهدتها مدينة النارصية (مركز املحافظة)،

التي طالبت بإقالته ،يف حني كلّف رئيس الوزراء العراقي مصطفى
مسؤول عسكريًا إلدارة املحافظة .وشهدت مدينة النارصية
ً
الكاظمي
أحداث ًا دامية ،إذ قتل خاللها أربعة متظاهرين وسقط أكرث من 110
جرحى عقب تظاهرات جرت اليوم ،استخدم فيها عنارص األمن
الرصاص الحي ،سبقتها تظاهرات امتدت أربعة أيام عىل التوايل سقط
خاللها  3قتىل وأكرث من  80جري ًحا.
(العريب الجديد)2021/2/26 ،

 2021/2/28شهدت مدينة النارصية ،مركز محافظة ذي قار العراقية،
يو ًما داميًا ثانيًا ارتفعت فيه حصيلة قتىل املتظاهرين عىل يد األجهزة
األمنية إىل  ،10مع تسجيل  300إصابة ،من دون بوادر يف األفق تشري
إىل إمكانية تهدئة األوضاع يف املدينة ،عىل الرغم من استقالة املحافظ
ناظم الوائيل ،وتعيني رئيس جهاز األمن الوطني الفريق عبد الغني
األسدي محافظًا مؤقتًا إلدارة املدينة إىل حني اختيار محافظ جديد.
(إندبندنت عربية)2021/2/28 ،
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مشروع التحول الديمقراطي ومراحل االنتقال في البلدان العربية
The Project of Democratic Transformation and Transition Phases in
the Arab Countries

وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
وننشــر ،فــي هذا العــدد ،الوثائــق الخاصة باستشــارات التيارات السياســية اللبنانية لتشــكيل
حكومة ،ودعوات بعض هذه التيارات السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط ،وموقفها من
تكليف رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب لتشكيل حكومة .ونقف عند نشر الوثائق الخاصة
بالفتــرة كانــون األول /ديســمبر  - 2019كانــون الثانــي /ينايــر  ،2020علــى أن نســتكمل فــي
األعداد المقبلة ،نشر الوثائق الالحقة.
حسان دياب ،ردات الفعل على الحكومة الجديدة.
كلمات مفتاحية :لبنان ،احتجاجاتّ ،
Keywords: Lebanon, Protests, Hassan Diab, Reactions to New Government.
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الوثيقة ()1
االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي يدعو لتأليف حكومة أكرثية تكافح الفساد
صدر عن االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي البيان التايل:
وشل عمل املجلس النيايب ،التي أتت يف سياق خطط تهدف إىل إسقاط الدولة
يو ًما بعد يوم تتوضح خلفيات استقالة الحكومة ّ
اللبنانية وقرارها الح ّر ،ولتمرير التوطني والدمج ورسقة موارد لبنان الطبيعية واستعامل األرض كمنصة ملشاريع خارجية ،وكلها أهداف
ال متت إىل املصلحة الوطنية بصلة؛
ويرى االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي أن الضغوط التي متارس تحت عنوان "االستشارات اآلن" هدفها الضغط عىل فخامة رئيس
الجمهورية إلجراء استشارات نيابية فورية تؤدي إىل تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة "تكنوقراط" سع ًيا وراء االستفراد
بالسلطة والتفلت من احرتام خيارات أكرثية اللبنانيني املمثلة يف الربملان بنتيجة انتخابات نيابية مل ميض عىل إجرائها أكرث من  ١٨شه ًرا.
كام ويرى االتحاد أن املخططني لعودة رئيس الحكومة املستقيل يعملون عىل خطة عنوانها "سعد الحريري أو الفوىض" ،وتقيض يف
حال تم تكليف سعد الحريري أن يتقدم بتشكيالت حكومية ال تراعي التمثيل النيايب فتكون مرفوضة من قبل الرئيس ويتم تحميل
فخامته مسؤولية عدم التشكيل ،أو يف حال عدم تكليف سعد الحريري يتم عندها تحميل فخامته مسؤولية تدهور األوضاع املالية
واالقتصادية ،ويف كلتا الحالتني تدفع األمور إىل الفوىض وانحالل السلطة املركزية ،فيصبح التوطني والدمج واستعامل األرض اللبنانية
بحكم األمر الواقع ،وتستباح الرثوات الطبيعية املعول عليها ،عىل شاكلة ما حصل يف ليبيا.
وقد أصبح ظاه ًرا بأن هنالك من ميارس االبتزاز والتهديد من خالل تحريض ما اصطلح عىل تسميته "الشارع السني" لتوتري الوضع
األمني وزيادة الضغط االقتصادي الخارجي لتمرير املرشوع الذي سيؤدي يف جميع األحوال إىل االنهيار الشامل للبنان عىل كافة
املستويات الدميوغرافية واالقتصادية واألمنية.
ويعترب االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي أنه يف مقابل "املسلسل" املستمر منذ  ٤٥يو ًما يف الشارع ،ما يزال "الحكامء" يحاولون تدوير
الزوايا للوصول إىل حكومة تسوية "تكنوسياسية" يرأسها سعد الحريري مع بعض الضوابط التي متنعه برأيهم من استباحة الوطن
بالكامل ،رضوخًا لالبتزاز وهروبًا من االنهيار االقتصادي.
ويف هذا السياق يتساءل االتحاد عام إذا كان لهكذا حكومة "تسوية" أن تحقق طموحات اللبنانيني املطالبني مبكافحة الفساد ومحاسبة
الفاسدين وإنعاش االقتصاد وترسيم الحدود وإعادة النازحني ومواجهة التوطني ،وأن تنجز ما عجزت عن إنجازه كل ما سبقها من
حكومات تسوية منذ الطائف؟
ويحذر االتحاد املعنيني من "ثورة حقيقية" يف الشارع رفضً ا لهذا النوع من التسويات.
وأمام هذا الوضع الدقيق ،يدعو االتحاد املسيحي جميع املخلصني للتوجه فو ًرا وقبل فوات األوان إىل تأليف حكومة أكرثية ،تكون
"نظيفة ،منسجمة ،تكافح الفساد ،ويتم اختيار أعضائها عىل أساس الخربة والكفاءة" ،وتكون غري خاضعة ألية خطوط حمراء أو
سوداء ،تحاسب الفاسدين ومن وراءهم ،وتخضع ملحاسبة الربملان والرأي العام اللبناين ،وتنفتح عىل كافة الخيارات االقتصادية
الخارجية املتاحة تحقيقًا للمصلحة اللبنانية العليا.

جهة اإلصدار :االتحاد املسيحي اللبناين املرشقي.
املصدر :املوقع الرسمي للتيار الوطني الحر ،2019/12/3 ،شوهد يف  ،2021/3/19يفhttp://bit.ly/31cHvi5 :
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الوثيقة ()2
بيان رئاسة الجمهورية املتعلق بتأجيل االستشارات النيابية امللزمة
يف ضوء التطورات املستجدة يف الشأن الحكومي ،وال سيام ما طرأ منها بعد ظهر اليوم ،وبناء عىل رغبة وطلب معظم الكتل
النيابية الكربى من مختلف االتجاهات ،وإفسا ًحا يف املجال أمام املزيد من املشاورات واالتصاالت بني الكتل النيابية املختلفة ومع
الشخصيات املحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة ،قرر فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون تأجيل االستشارات النيابية
امللزمة التي كانت مقررة غ ًدا االثنني  9كانون األول  2019إىل يوم االثنني  16كانون األول الجاري وفق التوقيت والربنامج واملواعيد
التي نرشت سابقًا.
جهة اإلصدار :املديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،2019/12/8 ،شوهد يف  ،2021/3/3يفhttp://bit.ly/3bbaF6U :

الوثيقة ()3
حزب الله يدعو لتشكيل حكومة إصالحية تعالج املشاكل املالية وتعطي الناس حقوقهم
قال نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خالل حفل التكليف السنوي الذي أقامته مدارس املصطفى "الغدير" يف قاعة الجنان" :نريد
حكومة إصالحية إنقاذية فيها أوسع متثيل ممكن ،تتعظ من غضب الناس وتعطيهم حقوقهم يف العيش الكريم ،وتحمي هذه الحقوق بجملة من
الترشيعات الفورية واالسرتاتيجية ،حكومة تعمل بسياسات اقتصادية واجتامعية وال تترصف بطريقة عشوائية ،وتأخذ يف االعتبار توفري فرص العمل،
وتهتم بالزراعة والصناعة ،وتوقف الهدر والفساد وتعمل بإدارة حازمة ،وال ترتاخى مع املفسدين ومع أولئك الذين يأخذون البلد إىل الدمار".
أضاف سامحته" :من أكرب مهامت الحكومة الجديدة ،هي السياسات املالية والنقدية ،إذ ال يعقل أن يحرم املواطن اللبناين الذي
ادخر أمواله يف املصارف من أن يأخذ أمواله تحت حجج مختلفة ،من أنتم حتى تحرموا الناس مدخراتهم؟ ومن أعطاكم هذا الحق؟
املفروض أن ترشف الحكومة عىل معالجة هذه القضية الحساسة لإلفراج عن أموال املودعني ولتحريك حالة االقتصاد".
وتابع الشيخ قاسم" :اليوم كل حديث عن شكل الحكومة ومضمونها سابق ألوانه ،كل ما تسمعونه عرب وسائل اإلعالم أن شكل
الحكومة سيكون كذا أو كذا ليس صحي ًحا ،ومل نتفق بعد ال عىل الشكل وال عىل املضمون ،نحن ننتظر أن يكلف رئيس للحكومة وبعد
ذلك تجري مشاورات معه من قبل الكتل النيابية املختلفة لتحديد شكل الحكومة ومضمونها ،مبا ينسجم مع خيار املجلس النيايب
شخصا ،الحكومة مجموعة تأخذ قرا ًرا وهي مجتمعة ،وبالتايل ال ميكن أن يتم اختيارها عىل
والكتل النيابية فيه ،ألن الحكومة ليست ً
مزاج أحد ،وإمنا يجب اختيارها عىل قاعدة التفاهم مع الكتل املختلفة والسياسات املطلوبة".
وأكد أنه "مل يعد بإمكان حسابات الزعامة عىل حساب لقمة عيش الفقراء أن تستمر" ،وتابع "إن شاء الله تكون املرحلة املقبلة مرحلة
إنجاز حكومة ألن البلد مل يعد يتحمل ،الوضع االجتامعي أصبح سيئًا ج ًدا ،والوضع االقتصادي يتدهور ،إن مل تتشابك األيدي من أجل
وبال عىل كل الناس املوجودين فيه".
إيجاد الحلول املطلوبة ،فالبلد سيكون ً
جهة اإلصدار :نائب األمني العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
املصدر :قناة املنار ،2019/12/16 ،شوهد يف  ،2021/3/20يفhttp://bit.ly/3tDV0Dt :
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الوثيقة ()4
ترصيح سمري جعجع برضورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اختصاصيني من املستقلني
أكّد رئيس حزب "الق ّوات اللبنان ّية" سمري جعجع أن "الق ّوات" قبل أن يبدأ الحراك وتحدي ًدا منذ الثاين من أيلول  2019عندما عقد
االجتامع االقتصادي االستثنايئ يف بعبدا طرحنا كان واض ًحا ج ًدا عىل خلف ّية أوضاع البالد التي وصلت إىل مكان مل يعد باملقدور أن
ينقذه سوى حكومة جديدة كل ًّيا وأي حكومة عىل نسق الحكومات املاضية من قريب أو بعيد لن تصل بنا إىل أي مكان وأكرب دليل
عىل ذلك ما وصلنا إليه مع الحكومة املاضية وسابقاتها من هذا املنطلق طرحنا حكومة أخصائيني مستقلني أي وجوه جديدة توحي
بالثقة ولديهم إملام ومعرفة بأمور ونواحي من االقتصاد واملال والبنى التحتيّة وأن يكونوا مستقيمني ونظيفي الكف حتى النهاية
ألننا إن كان عىل املستوى الداخيل أو عىل املستوى الخارجي فنحن بحاجة إىل ثقة مفقودة ،صحيح أننا نخرس اليوم بعض الدوالرات
وبعض األعامل والصناعات إال أن أهم ما خرسناه ويجب أن نع ّوضه برسعة هي الثقة باعتبار أنه من دون األخرية ال ميكننا بناء
اقتصاد ،لذا وبناء عىل كل هذه االعتبارات كان طرحنا ومنذ االجتامع االقتصادي يف بعبدا أي قبل الحراك ويف ظل الحراك وبعده هو
أننا بحاجة إىل حكومة جديدة فعليًا باملعنى الذي قصدته".
كالم جعجع جاء يف ترصيح مبارش له عقب لقائه ،يف معراب ،الوزير غطاس خوري موف ًدا من الرئيس سعد الحريري يف حضور الوزير
السابق ملحم الريايش ومدير مكتب د .جعجع إييل براغيد.

جهة اإلصدار :حزب القوات اللبنانية.
املصدر :حزب القوات اللبنانية ،2019/12/14 ،شوهد  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3rCykBX :
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الوثيقة ()5
بيان من اللقاء اإلسالمي الوطني يدعو فيه لحكومة إنقاذ جامعة تخرج لبنان من أزماته
عقد اللقاء اإلسالمي الوطني اجتامعه الدوري وذلك يف منزل منسق اللقاء الشيخ الدكتور ماهر عبدالرزاق يف برقايل – عكار،
وتباحث املجتمعون يف مجمل األوضاع الداخلية يف لبنان وخاصة األزمة التي مير بها لبنان وصدر عنهم بيان تاله الشيخ الدكتور
ماهر عبدالرزاق.
اللقاء دعا القوى السياسية لإلرساع يف تشكيل حكومة إنقاذية جامعة وقادرة عىل إخراج لبنان من أزماته االقتصادية واملعيشية
رجال أكفاء لديهم خربة وأمانة وأكد اللقاء أنه مطلوب اليوم من الجميع تحمل مسؤولياتهم وخاصة أن غالبية الشعب اللبناين
تحمل ً
قد أصبح تحت خط الفقر والحرمان ،واعترب أن الوقت ليس مناس ًبا للرئيس الحريري ولبنان ينهار حتى يفرض رشوطًا خارجية عىل
تأليف الحكومة.
وطالب اللقاء بأن تكون الحكومة املقبلة تخدم مصالح الشعب اللبناين وتخرج لبنان من االنهيار ،وال نريد حكومة تخضع إلمالءات
الخارج وتخدم مصالحه واعترب اللقاء أن التدخل األمرييك يف تشكيل الحكومة مرفوض ومدان ونحن يف لبنان لن ولن نقبل بأن مييل
األمرييك والصهيوين رشوطهم وأن يحددوا لنا حكومتنا ونوعها ونطالب الجميع برفض التدخل األمرييك يف شؤوننا ونؤكد أن كل ما
يحدث يف لبنان من أزمات اقتصادية واجتامعية هي مؤامرة أمريكية مع حلفائها يف الداخل والخارج.
سبيل للنهوض بالبلد واالتفاق مع
كام طالب اللقاء الحراك الشعبي بأن يستجيب لنداء فخامة رئيس الجمهورية ويعتمد الحوار ً
فخامته عىل منهجية موحدة لوقف الفساد والهدر وإعادة املال العام إىل الدولة ونحذر قوى الحراك الشعبي من استغالله يف السياسة
واألمن من قوى داخلية وخارجية ال تريد الخري للبنان ولشعبه.
اللقاء اإلسالمي الوطني طالب الحكومة املستقيلة بتحمل مسؤولياتها وقال ما نراه من الحكومة املستقيلة وتعامله مع أزمة انهيار
البلد يدعو إىل الشك والريبة ونحن نطالب الرئيس الحريري بدعوة الحكومة إىل االجتامع والعمل لوقف النزيف واالنهيار يف البلد،
وأضاف "أما أن نرى حكومة ترصيف األعامل قد استقالت حتى من ترصيف األعامل فهذا غري مقبول وهو يعد مشاركة يف انهيار
لبنان والتآمر عليه .وخاصة أننا نعيش مرحلة حساسة وخطرة عىل الجميع".
واعترب اللقاء أن هناك حملة أمريكية صهيونية تستهدف لبنان ومقاومته ووحدته الداخلية ونؤكد أن قوة لبنان هي يف جيشه
ومقاومته ونحن ملتزمون بالدفاع عن املقاومة وحاميتها ألنها مصدر قوة الشعب اللبناين وعزته وكرامته ،كام توجه بالشكر والتقدير
للجيش والقوى األمنية عىل الدور الوطني الكبري يف الحفاظ عىل أمن واستقرار لبنان وندعو الجميع إىل التعاون مع الجيش والتعرض
له هو تطاول عىل كل الشعب وألنه ضامنة وحدتنا الوطنية وسالمة أمننا ومؤسساتنا.

جهة اإلصدار :اللقاء اإلسالمي الوطني ،منسق اللقاء الشيخ ماهر عبدالرزاق.
املصدر :موقع العهد اإلخباري ،2019/12/15 ،شوهد يف  ،2021/3/20يفhttp://bit.ly/3lzsnEx :
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الوثيقة ()6
سمه "خرق الدستور"
بيان تيار املستقبل يندد مبا ّ
صدر عن "تيار املستقبل" البيان اآليت:
تقف البالد أمام منعطف مصريي ،ينذر بأوخم العواقب نتيجة التسابق عىل تسجيل النقاط السياسية يف هذه الخانة أو تلك.
وقد كان من املثري للريبة يف هذه املرحلة وقبيل ساعات من بدء االستشارات النيابية امللزمة ،ما صدر عن بعض الكتل النيابية
باالمتناع عن تسمية أي شخصية لتكليفها تأليف الحكومة ،وما يحيط االستشارات من غموض والتباسات ومحاوالت التفاف ،تسعى
إىل محارصة موقع رئاسة الحكومة والخروج عىل القواعد الدستورية يف تسمية رؤساء الحكومات.
هناك تقاطع للمصالح جرى ترجمته يف املوقف الذي صدر عن "التيار الوطني الحر" قبل أيّام وقىض بإعالن التحاقه بالساحات واالنضامم إىل
صفوف املعارضة ،وبني املوقف الذي صدر بعد منتصف الليلة املاضية عن كتلة "القوات اللبنانية" وقىض باالمتناع عن تسمية أحد يف االستشارات.
رئيسا لها.
ويف الرتجمة السياسية لهذين املوقفني أنهام توافقا عىل عدم تسمية الرئيس سعد الحريري ،واجتمعا عىل حكومة ال يكون سعد الحريري ً
ومن املؤسف أن يأيت ذلك يف ضوء معلومات وترسيبات من عدة مصادر بأن كتلة "التيار الوطني الحر" كانت بصدد إيداع أصواتها
فخامة رئيس الجمهورية ليترصف بها كام يشاء.
وهذه مناسبة يك نحذر من تكرار الخرق الدستوري الذي سبق أن واجهه الرئيس الشهيد رفيق الحريري يف عهد الرئيس اميل لحود.
هناك جهات اشتغلت طوال شهرين عىل إنكار ما يحصل بعد  ١٧ترشين لتعلن بعد ذلك أنها جزء ال يتجزأ من الحراك الشعبي
والثورة ،وهناك آخرون يرون الفرصة مؤاتية ليعملوا فيها تيش غيفارا يك يبقوا يف الشارع لغايات يف نفوس أصحابها .وهناك من قرر
أن يقلب الطاولة عىل نفسه ويركض وراء تركيب خيمة بساحة الشهدا بحثًا عن مقاعد متقدمة يف صفوف الثورة.
إن "تيار املستقبل" ينأى بنفسه عن هذه السياسات ،وهو يف املقابل وبكل وضوح ال ينتظر تكليفًا من "التيار الوطني" وال من
"القوات" للرئيس الحريري ،وال يقبل أن يتحول موقع رئاسة الحكومة إىل طابة تتقاذفها بعض التيارات واألحزاب.
موقع رئاسة الحكومة أكرب من كل هذه الهرطقات ،ولن يكون رهينة عند أحد مهام عال كعبه.
فالرئيس الحريري قدم استقالته ليفتح بابًا أمام حل يحايك مطالب الناس ،لكن يبدو أن بعض املصالح تقاطعت عىل تعطيل تأليف حكومة.
والرئيس الحريري و"تيار املستقبل" لن يدخلوا بأالعيب االنتقام وال بأي مرشوع لتخريب البلد والوقوع بالفتنة .وإذا كانت هناك
فرصة لتلبية مطالب الساحات فليكن .وإذا كانت هناك فرصة لتسمية شخصية سنية مبستوى املوقع ...فليكن أيضً ا .املهم أال يعتقد
أحد أنه قادر عىل أخذ البلد للخراب ،ألن نار الخراب ستكوي الجميع ،وأولهم األحزاب ورجال السياسية الذين يتلطون خلف الثورة
ويعتربون أنفسهم أبطال هذا الزمن.
زمن البطوالت انتهى ،زمن العضالت السياسية انتهى .هذا الزمن ملن يتحمل املسؤولية وملن يفتح أذنيه لرصخات الشباب والصبايا
وليس للمتاجرة بآالم اللبنانيني وأوجاعهم وركوب موجات القلق والتذمر يف الشارع.
كلمة أخرية لجمهور "تيار املستقبل" وكل من يحب الرئيس سعد الحريري .ممنوع االنجرار ألي تحرك أو استفزاز بالشارع .نحن خط
الدفاع عن الدولة واملؤسسات لكننا قبل أي يشء نحن خط الدفاع عن السلم األهيل والعيش املشرتك وأمن الناس وسلمية التحركات
الشعبية .مسؤوليتنا أن نحمي البلد وأن نحافظ عىل وحدتنا لنقف س ًدا مني ًعا يف وجه الذين يريدون الدستور عىل قياس مصالحهم
وأحالمهم وكل الذين يعتربون جر البالد إىل الفتنة هدفًا وطنية بامتياز.
جهة اإلصدار :تيار املستقبل.
املصدر :موقع تيار املستقبل ،2019/12/16 ،شوهد يف  ،2021/3/21يفhttp://bit.ly/3r7V0dg :
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الوثيقة ()7
بيان التيار الوطني الحر حول االستشارات النيابية وموقفه تجاه إعالن الحريري نيته عدم الرتشح لرئاسة الحكومة
نقدر املوقف املسؤول الذي اتخذه دولة الرئيس سعد الحريري باإلعالن أنه مل يعد مرش ًحا لرئاسة الحكومة املقبلة وأنه ذاهب إىل
االستشارات النيابية امللزمة غ ًدا ونرى يف هذا املوقف خطوة إيجابية نتمنى أن يستكملها الرئيس الحريري بأن يقرتح من موقعه
امليثاقي شخصية موثوقة وقادرة ليعمل عىل التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل
فضل عن ثقة املجتمعني العريب والدويل ،دون أن يضع البلد والناس أمام املجهول ،كام حدث باستقالته األخرية ،وذلك
الربملانية الوازنة ً
بتحديد خياره يف اللحظة األخرية قبل االستشارات النيابية امللزمة وبطلب تأجيلها أو بفرض إجرائها حسبام يريد ويستنسب ملصلحته
الخاصة فيام هي صالحية حرصية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتامنه عىل املصلحة العامة والدستور.

جهة اإلصدار :املكتب اإلعالمي لرئيس التيار الوطني الحر جربان باسيل.
املصدر :صفحة التيار الوطني الحر ،فيسبوك ،2019/12/18 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/2NDUVjK :

الوثيقة ()8
إعالن كتلة الوفاء للمقاومة ترشيح حسان دياب لرئاسة الحكومة ودعوتها الجميع للتعاون من أجل مصلحة البلد
رئيسا للحكومة.
أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن الكتلة س ّمت حسان دياب ً
وبعد لقاء رئيس الجمهورية العامد ميشال عون ضمن االستشارات النيابية امللزمة يف قرص بعبدا ،قال رعد "عىل مسافة من عيد
امليالد ،نبارك لجميع اللبنانيني ،ونتمنى أن ينهض لبنان من األزمة التي نحن فيها" ،وأضاف "نأمل يف حال س ّمته األكرثية أن يوفّق يف
مهامه الوطنية التي يتطلّع إليها كل اللبنانيني".
وأشار إىل "أننا من ّد يد التعاون بشكل كامل من أجل مصلحة البلد وحفظ األمن واالستقرار والنهوض االقتصادي ،ومعالجة األزمات
املعيشية والتنموية ،والتحديات املصريية للبالد" ،داعيًا كل األفرقاء واملكونات والقوى إلبداء مثل هذا التعاون ،وأمل أن "نوفّق جمي ًعا
لنرصة لبنان".

جهة اإلصدار :رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ،النائب محمد رعد.
املصدر :موقع العهد اإلخباري ،2019/12/19 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/3fh8FN1 :
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الوثيقة ()9
بيان رئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس عون لحسان دياب بتشكيل الحكومة وكلمة األخري بعد تكليفه
الرئيس عون استدعى الرئيس حسان دياب وأبلغه تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس دياب" :سأتوسع يف املشاورات لتشمل القوى واألحزاب السياسية والحراك الشعبي ،وسأستمع لكل اآلراء ليك ننطلق بحكومة
فاعلة تستند إىل إرادة شعبية".
رئيس الحكومة املكلف" :أصواتكم يجب أن تبقى جرس إنذار بعدم العودة إىل ما قبل  17ترشين فالدولة هي ملك الشعب وبناء
املستقبل ال يكون إال بالتفاعل مع مطالبه".
الرئيس دياب :االستشارات مع النواب ستبدأ يوم السبت املقبل ،والجميع سيتمثل يف الحكومة الجديدة.
أمل رئيس الحكومة املكلف الدكتور حسان دياب أن تحظى الحكومة بثقة النواب وأنها ستكون "مبستوى تطلعات اللبنانيني :ت ُال ِم ُس
هواجسهم ،وتُحق ُّق مطال َبهم ،وتُطم ِئ ُنهم إىل مستقبلِهم ،وتَنقل البلد من حالة عدم التوازن التي مي ّر بها ،إىل مرحلة االستقرار ،عرب
َ
خط ٍة إصالحي ٍة واقعية ال تبقى ح ًربا عىل ورق ،وإمنا تأخذ طريقها إىل التنفيذ رسي ًعا".
وشدد عىل أنه سيبدأ مشاوراته النيابية يوم السبت املقبل ،كام ستشمل مشاوراته أيضً ا القوى واألحزاب السياسية والحراك الشعبي،
وأوضح أنه سيستمع لكل اآلراء ليتم االنطالق بحكومة فاعلة تستند إىل إرادة شعبية .وتوجه إىل اللبنانيني بالقول" :إن انتفاضَ تَكم
قول".
فعل ال ً
تصويب الحياة السياسية يف لبنان ،وأنكم تنبضون بالحياة وال تستسلمون لليأس ،وأنكم أنتم مصدر السلطات ً
أعادت
َ
موقف الرئيس دياب جاء بعد انتهاء االستشارات النيابية امللزمة ،حيث عقد لقاء بني الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
الذي اطّلع من رئيس الجمهورية عىل نتيجة األصوات النيابية ،قبل أن يتم استدعاء الدكتور دياب قرابة السادسة مساء لالنضامم إىل
االجتامع ،قبل أن يتحول ثنائيًا أثر مغادرة الرئيس بري.
كلمة الرئيس املكلف ،وبعد انتهاء اللقاء بني الرئيس عون ورئيس الحكومة املكلف ،أدىل الدكتور دياب بالترصيح التايل:
"تبلّغت من فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون نتائج االستشارات النيابية امللزمة ،وفقًا للدستور ،وتكليفي مبهمة تشكيل
الحكومة العتيدة".
بداية ،أتو ّجه بالشكر العميق إىل فخامة الرئيس ،وإىل السادة النواب عىل هذه الثقة التي منحوين إياها ،والشكر موصول أيضً ا إىل
جميع السادة النواب عىل أمل أن نستطيع الحصول عىل ثقتهم عندما نُنجز تشكيل الحكومة التي سأعمل ،باالتفاق مع فخامة
هواجسهم ،وت ُحق ُّق مطال َبهم ،وت ُطم ِئ ُنهم إىل
الرئيس ،واستنا ًدا إىل الدستور ،لتكون حكوم ًة مبستوى تطلعات اللبنانيني :تُال ِم ُس
َ
مستقبلِهم ،وتَنقل البلد من حالة عدم التوازن التي مي ّر بها ،إىل مرحلة االستقرار ،عرب خط ٍة إصالحي ٍة واقعية ال تبقى ح ًربا عىل ورق،
وإمنا تأخذ طريقها إىل التنفيذ رسي ًعا .وسوف أعمل جاه ًدا لتشكيل الحكومة يف أرسع وقت ممكن ،من خالل التشاور مع رؤساء
الحكومات السابقني الذين سأستفيد من آرائهم ونصائحهم ومع الكتل النيابية وسائر النواب .سأتوسع يف املشاورات التي سأجريها
لتشمل القوى واألحزاب السياسية ،وأيضً ا الحراك الشعبي .سأستمع لكل اآلراء ليك ننطلق بحكومة فاعلة تستند إىل إرادة شعبية.
أيها اللبنانيات واللبنانيون،
وحساسة ،وتتطلّب جه ًدا استثنائ ًيا وتضاف َر جميع القوى السياسية ،يف الحكومة وخارجها ،فنحن نواجه أزمة
إن املرحلة دقيقة ج ًدا ّ
ُحصن البلد وتُعطي دف ًعا لعملية اإلنقاذ التي
وطنية ال تسمح برتف املعارك السياسية والشخصية ،وإمنا تحتاج إىل وحدة وطنية ت ّ
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يجب أن تكون أولوية يف حسابات الجميع ،بهدف الخروج من حالة الشك التي وصلنا إليها ،إىل حالة اليقني واستعادة ثقة اللبنانيني
بوطنهم ،عرب إعطائهم الثقة مبستقبلٍ واعد.
أيها اللبنانيون،
عبتم عن غضبكم ووجعكم ،ألؤكّد أن انتفاضَ تَكم أعادت
إنني ومن موقعي كمستقل ،أتو ّجه اليكم بصدق وشفافية ،أنتم الذين ّ
قول .عىل مدى
فعل ال ً
تصويب الحياة السياسية يف لبنان ،وأنكم تنبضُ ون بالحياة وال تستسلمون لليأس ،وأنكم أنتم مصدر السلطات ً
َ
وخصوصا من استفحال الفساد .وكنت
إليها،
وصلنا
التي
الحالة
من
وغضب
زمن،
م
ع
وج
عن
تعب
التي
أصواتكم
إىل
استمعت
ا،
 64يو ًم
ٍ
ً
ٍ ُ
ّ
أشعر أن انتفاضتكم متثّلني كام متثّل كل الذين يرغبون بقيام دولة حقيقية يف لبنان ،دولة العدالة والقانون الذي يط ّبق عىل الجميع.
هذه األصوات يجب أن تبقى جرس إنذار بأن اللبنانيني لن يسمحوا بعد اليوم بالعودة إىل ما قبل  17ترشين األول ،وأن الدولة هي
ملك الشعب ،وأن بناء املستقبل ال يكون إال بالتفاعل مع مطالب الشعب.
أيها اللبنانيون،
جهو ُدنا جمي ًعا يجب أن ترتكّز عىل وقف االنهيار ،وعىل استعادة الثقة ،وعىل صون الوحدة الوطنية عرب تثبيت جسور التالقي بني
صمم أمان لحامية
جميع فئات الشعب اللبناين ،وعىل حامية أرضنا وثرواتنا الوطنية ،ب ًّرا وبح ًرا .إن
التمسك بالحريات العامة هو ّ
ّ
ورشة اإلنقاذ ،وأي سلطة ال تحتكم للشعب هي سلطة منفصلة عن الواقع وتعيش يف بر ٍج عاجي ،ولن تستطيع حامية البلد .من هنا،
أدعو اللبنانيني ،يف كل الساحات واملناطق ،إىل أن يكونوا رشكاء يف إطالق ورشة اإلنقاذ.
إن االستقرار ،السيايس واألمني ،هو اليوم رضورة قصوى ،وهو حجر الزاوية يف حامية البلد ،ولذلك فإنني أتو ّجه بالتحية إىل الجيش
اللبناين ،وإىل قوى األمن الداخيل ،وجميع األجهزة العسكرية واألمنية ،قيادة وضباطًا وأفرا ًدا ،عىل الجهد الذي يبذلونه لحامية
االستقرار .كام أشكر اإلعالم اللبناين الذي أكّد أنه منارة هذا الرشق ،وأدعوه إىل أن يكون رشيكًا معنا يف عملية اإلنقاذ.
وأتوكل عىل الله يف مهمتي ،فهو حسبي ونِع َم الوكيل".
ُ
أج ّدد شكري للجميع،
حوار مع الصحافيني
يعب اآلن عن رفضه
وبعد إلقائه البيان ،سئل الرئيس دياب عن كيفية تطبيقه ملبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات يف حني أن الشارع ّ
"أول ستكون لنا فرصة كبرية للتحدث إىل اإلعالم يف مناسبات عدة ،اليوم نحن يف صدد العمل وليس الكالم .يف موضوع
له ،فأجابً :
امليثاقية السؤال هو هل هي دستورية أم ال .لو مل تكن دستورية مل نكن لنصل إىل ما وصلنا إليه .أنا مستقل كام ذكرت ،وتاليًا الجميع
سيكونون موجودين يف الحكومة".
سئل :هل تعني األحزاب السياسية؟
فأجاب" :أنا مل أقل األحزاب السياسية .أنا رجل اختصايص ،وتاليًا االختصاصيون لهم األولوية ،ولكن يجب أن تعطوين فرصة يك أستشري
الجميع .ويك ال ننتظر إىل يوم االثنني ،طلبت من دولة الرئيس بري أن نبدأ االستشارات يوم السبت".
سئل :هل متتلك تصو ًرا لكيفية الخروج من األزمة الحالية؟
أجاب" :الناس ال يالمون عىل الوضع الذي وصلنا إليه ،وليس غريبًا أنهم وصلوا إىل الحالة التي وصلوا إليها .الناس يعانون منذ فرتة
طويلة .نعم ،سرنى ما هي اإلجراءات والسياسة املالية املطلوبة لحل هذه األزمة .ولكن يجب أن تعطوين فرصة للعمل".
جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية.
املصدر :املوقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية ،2019/12/19 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/391pkzR :
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الوثيقة ()10
بيان الحريري ينفي التفاهم مع الثنايئ الشيعي حول تكليف حسان دياب
الرئيس الحريري ينفي إبرام تسوية بينه وبني الثنايئ الشيعي حول دياب.
صدر عن املكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري :أوردت جريدة "اللواء" يف عددها اليوم ،تقري ًرا إخباريًا يزعم "إبرام تسوية كاملة
بني الرئيس سعد الحريري والثنايئ الشيعي انتهت إىل تكليف الدكتور حسان دياب وعدم تسمية كتلة املستقبل السفري نواف سالم"
وأمور أخرى نسبت إىل التسوية املزعومة.
يؤكد املكتب اإلعالمي أن كل ما ورد يف التقرير غري صحيح ويقع يف خانة التحليل والتكهن ،وأن األمر الوحيد الذي جرى التوافق
والتأكيد عليه بني الرئيس الحريري والثنايئ الشيعي هو العمل بكل الوسائل عىل منع الفتنة وحامية السلم األهيل.

جهة اإلصدار :املكتب اإلعالمي للرئيس سعد الحريري.
املصدر :صفحة تيار املستقبل ،فيسبوك ،2019/12/21 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttp://bit.ly/3vOAPEI :

الوثيقة ()11
كلمة الوكيل الرشعي العام للخامنئي يف لبنان حول األوضاع والحكومة املنتظر تشكيلها
أكد الوكيل الرشعي العام لإلمام الخامنئي يف لبنان الشيخ محمد يزبك ،خالل احتفال يف "مركز اإلمام الخميني" الثقايف يف بعلبك
مبناسبة الذكرى السنوية للشيخ محمد خاتون" :أن حزب الله ال يريد ملصلحته شيئًا من الحكومة ،وهو ال يريد أن ينازع أح ًدا ،وكل ما
نريده أن تكون هناك حكومة تتحمل مسؤولياتها من أجل سيادة وكرامة الوطن ،ومن أجل إرساء العدالة ليخرج الوطن مام هو فيه،
ومن أجل مواجهة الفساد والظلم والطغيان ،وهذه مسؤولية الحكومة ،لذلك نقول اتركوا الحكومة تتشكل وأعطوا الرئيس املكلف
الفرصة ،لكن هناك من يرمي السهام ويقطع الطرقات ،فعىل من تقطع الطرقات ،وملصلحة من تقطع ،وماذا يراد للبلد من التعطيل
وقطع الطرقات".
أضاف" :نحن لبنانيون قبل اآلخرين ،لنا رأي ،ووجودنا مع كل الرشفاء يف الوطن حافظنا عليه ،وقوة لبنان ليست بضعفه ،وإمنا قوته
مبقاومته وجيشه وشعبه".
وختم" :ننصح كل اللبنانيني أن يستمعوا إىل رئيس الحكومة املكلف ،وأن يتعاونوا معه كشخصية مستقلة وطنية ،ألن املسؤولية تقع
عىل الجميع ،ويجب أن ال يتهرب أحد من املسؤولية ،وبعون الله سنخرج من حافة الهاوية ،بالتخطيط وباعتامد منهجية جديدة
وحلول اقتصادية من أصحاب الخربة ملعالجة كل القضايا".
جهة اإلصدار :الوكيل الرشعي العام لإلمام الخامنئي يف لبنان ،الشيخ محمد يزبك.
املصدر :الوكالة الوطنية لإلعالم ،2019/12/24 ،شوهد يف  ،2021/3/22يفhttps://bit.ly/3cS4u7m :
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الوثيقة ()12
بيان سمري جعجع يرفض فيه تشكيل الحكومة املرتقبة وفقًا ملصالح القوى السياسية

جهة اإلصدار :رئيس حزب القوات اللبنانية ،سمري جعجع.
املصدر :الحساب الرسمي لسمري جعجع ،تويرت ،2020/1/2 ، ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3rvXpyx :
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الوثيقة ()13
ترصيح حسان دياب حول املستجدات بعد ثالث أسابيع من تكليفه تشكيل الحكومة

قيثوتلا
الوقائع الفلسطينية

املصدر :رئيس الحكومة املكلف ،حسان دياب.
جهة اإلصدار :الحساب الرسمي لحسان دياب ،توتري ،2020/1/10 ،شوهد يف  ،2021/4/7يفhttps://bit.ly/2PbIEDD :
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الوثيقة ()14
ترصيح وليد جنبالط حول مستجدات الحراك وتوجيهه اللوم للعهد وحليفه الرئيس يف الحكم

جهة اإلصدار :رئيس الحزب التقدمي االشرتايك ،وليد جنبالط.
املصدر :الحساب الرسمي لوليد جنبالط ،تويرت ،2020/1/11 ،شوهد يف  ،2021/3/27يفhttps://bit.ly/3cMM0Gn :
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الوثيقة ()15
النائب نهاد مشنوق يدعو النتخابات رئاسية مبكّرة وتشكيل حكومة تكنوقراط

144
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الوثيقة ()17
بيان مجلس الوزراء مبناسبة انعقاد جلسته األوىل بعد تشكيل الحكومة
أذاع األمني العام ملجلس الوزراء القايض محمود مكية البيان التايل:
"عقد مجلس الوزراء ،قبل ظهر اليوم يف قرص بعبدا ،جلسته األوىل برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العامد ميشال عون وحضور دولة
رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
يف مستهل الجلسة ،هنأ فخامة الرئيس الوزراء والوزيرات ،متمن ًيا لهم التوفيق يف مهامهم الجديدة الفتًا إياهم إىل دقة املرحلة التي
تتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل ال سيام وأن هذه الحكومة شكلت يف ظل أوضاع اقتصادية ومالية واجتامعية صعبة للغاية.
وقال فخامة الرئيس :مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيني والعمل لتحقيق األهداف التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة
إىل املطالب الحياتية التي تحتاج إىل تحقيق ،أو األوضاع االقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها عىل مدى سنوات طويلة .ولفت
فخامة الرئيس إىل رضورة العمل ملعالجة األوضاع االقتصادية واستعادة ثقة املجتمع الدويل باملؤسسات اللبنانية ،والعمل عىل
طأمنة اللبنانيني إىل مستقبلهم .لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصالحات مالية سيقع عىل عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها
عند الرضورة.
علم
ولفت فخامة الرئيس إىل عقد جلسات متتالية ملجلس الوزراء إلنجاز جداول األعامل وتعويض ما فاتنا خالل األسابيع املاضيةً ،
أن هذه الجلسة مخصصة لتشكيل لجنة البيان الوزاري.
الرئيس دياب
ثم تحدث دولة الرئيس وقال:
"شك ًرا فخامة الرئيس ،ما تفضّ لتم به يضع اإلصبع عىل الجرح يف واقعنا األليم الذي وصلنا إليه اليوم.
يف الواقع ،وأنا أتو ّجه إىل السادة الوزراء بالتهنئة ،أشعر أن املرحلة ال تحتمل ترف التهاين ،فالوضع يف البلد ال يطمنئ عىل كل
املستويات .هناك تحديات هائلة تنتظرنا ،وجميعنا معنيون بخوض هذه التحديات ،مجتمعني ومنفردين ،هنا يف مجلس الوزراء،
وأيضً ا كل وزير يف وزارته.
وعىل الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية ،إال أنني أرغب أن تكون صفارة انطالق قطار الحكومة ،ألننا نواجه أصعب
وأخطر مرحلة يف تاريخ لبنان.
اللبنانيون تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي تبقى ح ًربا عىل ورق ،بينام قدراتهم تتآكل ،وآمالهم تكاد تتب ّدد بوطن مستقر
يطمئنهم إىل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
من حق اللبنانيني أن يرصخوا ،وأن يطالبوا بوقف املسار االنحداري للبلد ،بينام ال يزال اإلصالح أسري التجاذبات.
اليوم نحن أمام مأزق مايل واقتصادي واجتامعي .يف الواقع نحن أمام كارثة ،وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة
عىل اللبنانيني.
كل منكم يدرك حجم املخاطر.
طويل اآلن ،لكن عناوين املشكالت واضحة .وأنا عىل يقني أن ً
توصيف املشكلة قد يأخذ م ّنا وقتًا ً
املهم اليوم هو تأمني االستقرار الذي يحفظ البلد يك ننرصف إىل ترسيخ ركائز هذا االستقرار من خالل استعادة ثقة اللبنانيني بالدولة.
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ولذلك ،فإن الرهان عىل حامية ظهر الجيش اللبناين والقوى األمنية ،عرب تأمني املظلة السياسية التي متنحهم الحصانة يف التعامل بحكمة
مع التحديات ،والتمييز بني االحتجاج والشغب .ولذلك أش ّدد عىل أهمية دعم الجيش والقوى األمنية ،ألنهم صامم أمان االستقرار.
الدميقراطية يجب أن تبقى مصانة ،ومحمية ،والتعبري الدميقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا ،ألن املامرسة الدميقراطية
تفرتض االستامع إىل رأي الناس ورصاخهم ،فالشعب هو مصدر السلطة األول.
هذه الحكومة ،عمل ًيا ،هي حكومة إنقاذ وطني ،ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق .هي حكومة كل لبنان
وكل اللبنانيني.
علينا التعامل بتواضع مع الناس ،وحكمة يف معالجة املشكالت واإلشكاالت .الوزير ليس يف منزلة متق ّدمة عىل الناس ،مفهوم الوزير
أنه معني مبالحقة هموم الناس ومتابعة مطالبهم ،والعمل للتخفيف عنهم ،وتسهيل الحياة يف وطنهم.
بهذه الروحية يجب أن نتعامل مع امللفات املطروحة عىل املستوى العام ويف كل وزارة.
أمتنى أن نستطيع تقديم صورة مختلفة يف هذه الحكومة عن مفهوم العمل الحكومي.
أمتنى أن يبدأ كل وزير ،بوضع جدول أعامل امللفات التي يجب عليه إنجازها برسعة.
هناك واقع اجتامعي واقتصادي ومايل ال يحتمل الكثري من الدراسات واملناقشات .هناك ملفات ميكن إطالق العمل فيها رسي ًعا ،وعلينا
العمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا.
نحن لسنا حكومة سياسية ،وبالتايل ،لن نغرق يف مناقشات تؤدي إىل تجاذبات وسجاالت ال فائدة منها.
يجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية .يف أداء وزرائها ،ويف خطة عملها ،ويف إنجازاتها ،ويف تكوينها باعتبارها فريق عمل واح ًدا
يعمل إلنقاذ لبنان.
قليل.
أرجو أن نعمل كث ًريا ونتكلّم ً

جهة اإلصدار :رئاسة الجمهورية اللبنانية.
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قيثوتلا

151

الوقائع الفلسطينية

الوثيقة ()22
فؤاد سنيورة يرصح بسيطرة حزب الله عىل الحكومة الجديدة وعدم احرتام وعد تشكيل حكومة اختصاصيني

جهة اإلصدار :القيادي يف حزب الكتائب اللبنانية نديم جميل.
املصدر :الحساب الرسمي لفؤاد السنيورة ،تويرت ،2020/1/24 ،شوهد يف  ،2021/3/3يفhttps://bit.ly/3w8bV2U :

ددعلالا

152

سرام /راذآراذآ

الوقائع الفلسطينية
Palestine Over Two Months

ً
توثيقــا ألهــم الوقائــع الفلســطينية واألحــداث المرتبطــة بالصــراع
يتضمــن هــذا التقريــر
العربي  -اإلسرائيلي في المدة  1كانون الثاني /يناير  28 -شباط /فبراير .2021
كلمات مفتاحية :فلسطين ،إسرائيل ،الصراع العربي  -اإلسرائيلي.
Keywords: Palestine, Israel, Arab-Israeli Conflict.
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 2021/1/2كشف التقرير اإلحصايئ السنوي الصادر عن التجمع الوطني
ألرس شهداء فلسطني عن أن  48فلسطينيًا ،بينهم امرأتان و 8أطفال،
استشهدوا عىل أيدي قوات االحتالل اإلرسائييل خالل عام  .2020كام
أظهر التقرير أن  36من الشهداء من محافظات الضفة الغربية ،و12
من قطاع غزة ،وجميعهم مدنيون .كام أن متوسط أعامر الشهداء بلغ
 28عا ًما؛ أصغرهم س ًنا كان عمره  13عا ًما ،وأكربهم  75عا ًما.
(الرشق)2021/1/2 ،

 2021/1/2أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود
عباس تسلّم رسالة خطية من إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس ،نقلها له جربيل الرجوب ،أمني رس اللجنة املركزية
لحركة فتح ،وبعد االطالع عىل الرسالة ،أعطى الرئيس توجيهاته إىل
الرجوب بإبالغ حركة حامس برتحيبه مبا جاء يف الرسالة بشأن إنهاء
ٍ
انتخابات
االنقسام وبناء الرشاكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خالل
دميقراطية بالتمثيل النسبي الكامل ،تتمثل يف انتخابات ترشيعية
ورئاسية ومجلس وطني ،بالتتايل والرتابط ،وتأكيده عىل التزام حركة
فتح مبسار بناء الرشاكة والوحدة الوطنية .وقد قرر الرئيس عباس
دعوة حنا نارص ،رئيس لجنة االنتخابات املركزية ،إىل االجتامع
به لبحث اإلجــراءات الواجب اتباعها إلصــدار املراسيم الخاصة
باالنتخابات وفق القانون.
(األيام)2021/1/2 ،

 2021/1/2دعا االتحاد األورويب سلطات االحتالل اإلرسائييل إىل
التحقيق الرسيع يف إطالق النار عىل الشاب الفلسطيني هارون
أبو عـرام ( 24عا ًما) ،من قرية التوانة يف مسافر يطا ،جنوب
الخليل ،ومحاسبة الجناة .وشدد االتحاد ،يف بيان صحفي ،عىل
رفضه االستخدام املفرط وغري املتناسب للقوة ،مش ًريا إىل أن القوات
اإلرسائيلية أطلقت النار عىل أبو عرام وهو يعيد بناء منزله الذي
هدمته يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020مخالفة بذلك القانون الدويل.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت إصابة أبو عرام برصاصة
يف رقبته من مسافة الصفر ،ما تس ّبب له بشلل رباعي.
(العريب الجديد)2021/1/2 ،

 2021/1/3قال رئيس املكتب السيايس لحركة حامس ،إسامعيل
هنية ،إ ّن العملية االنتخابية الدميقراطية يجب أن تنتهي يف غضون 6
أشهر ،يف ظل حدوث تطورات يف ملف املصالحة الفلسطينية.
(ألرتا فلسطني)2021/1/3 ،

 2021/1/3كشف القيادي يف حركة حامس بالضفة الغربية ،وصفي
قبها ،عن وجود مطالب لتمثيل أرسى حركة حامس داخل سجون
االحتالل يف مكتبها السيايس ،يف ظل الحديث عن إجراء انتخابات
حامس الداخلية عام .2021
(ألرتا فلسطني)2021/1/3 ،

 2021/1/3قال إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة حامس،
إن حركته عازمة عىل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسام وإنجاز
املصالحة .وأضاف هنية يف خطاب له استعرض فيه تطورات ملف
املصالحة أن قيادة حامس تنتظر لحظة اإلعالن الحقيقي عن إنجاز
اتفاق وطني فلسطيني يدشن هذه املرحلة وينهي هذا االنقسام.
وأشار إىل أن هناك وساطات من عدة دول ،منها مرص وقطر وتركيا
وروسيا ،تدخلت الستئناف مساعي الحوار الوطني ،بعد أن تج ّمد
مؤخ ًرا بسبب خالفات يف محطة القاهرة األخرية عند نقطة محددة
متعلقة باالنتخابات ما بني موضوع التوايل والرتابط أو موضوع
ومتسك العديد من الفصائل بتزامن
التزامن .وقال "متسكّنا حينهاّ ،
االنتخابات لحرصنا ورغبتنا يف إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني
كله عىل مبدأ الرشاكة ،سواء كان منظمة التحرير أو مؤسسات
السلطة" .ولفت إىل أن االتصاالت واملحاوالت استمرت الحقًا لتحريك
امللف ،مش ًريا إىل أنه تم التعامل بإيجابية مع الوساطات والتحركات،
وتف ّهم رضورة استئناف مسرية الحوار .وذكر أنه و ّجه فو ًرا رسائل
إىل مرص وقطر وتركيا وروسيا والرئيس محمود عباس ،وأكّد خاللها
استعداد حامس الستئناف الحوار الفلسطيني ،وإلنجاز اتفاق وتفاهم
فلسطيني إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية ومجلس وطني ،بالتوايل
والرتابط .وأشار إىل أنه تلقّى رسالة خطية جوابية من الرئيس عباس
فيها ترحيب مبضمون رسالته له والتزامه بإجراء االنتخابات ،وتحقيق
مبدأ الرشاكة الفلسطينية يف بناء املؤسسات الفلسطينية كشعب
واحد ووطن واحد وقيادة واحدة وقرار واحد.
(القدس)2021/1/3 ،

 2021/1/4أدت النائبة األمريكية املسلمة ذات األصل الفلسطيني
رشيدة طليب القَسم يف الكونغرس ،بالزي الفلسطيني ،بعد فوزها
للمرة الثانية بعضوية مجلس النواب األمرييك عن والية ميتشغان.
ونــرت طليب صورتها ،عرب حساباتها عىل وسائل التواصل
والدي اللذين أتيا إىل هذا البلد من فلسطني
االجتامعي ،قائلة" :أك ّرم
ّ
بحثًا عن حياة أفضل ،بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم" .وأضافت:
"جاء والداي من فلسطني من أجل حياة أفضل يف الواليات املتحدة.
يف سن الـ  ،19متكّن والدي ،مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط،
من الحصول عىل وظيفة يف رشكة فورد موتورز .وبعد سنوات ،تزوج
والديت التي تركت املدرسة يف الصف الثامن للمساعدة يف إعالة
أرستها .لقد ض ّحى كالهام كث ًريا حتى أصبح حلم مثل هذا ممك ًنا".
طفل ،تؤدي
وتابعت طليب بالقول إن "ابنتهام األكرب من بني ً 14
اليمني الدستورية يف الكونغرس األمرييك للمرة الثانية .أنا من أوائل
املسلامت وأول فلسطينية يف الكونغرس ،وأردت تكرميهام بارتداء زي
فلسطيني مطرز".
(يس إن إن بالعربية)2021/1/4 ،
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 2021/1/4قال مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف األرايض
املحتلة "بتسيلم" (غري حكومي) إن سلطات االحتالل اإلرسائيلية
هدمت  729مبنى لفلسطينيني خالل عام  ،2020بدعوى البناء غري
املرخص ،وهدمت خالل عام  456 ،2021مبنى لغري أغراض السكن،
منها مرافق ومنشآت إنسانية حيوية مثل شبكات املياه والكهرباء.
وأشار املركز إىل أن قوات االحتالل اإلرسائيلية ،يف عام  ،2020قتلت 27
فلسطينيًا بينهم  7قارصين ،وداهمت قرى ومدنًا فلسطينية 3000
مرة عىل األقل ،واقتحمت ما ال يقل عن  2480منزلً  ،كام وث ّق املركز
 248هجو ًما نفذّه مستوطنون إرسائيليون عىل فلسطينيني بالضفة
الغربية .وأضاف املركز أنه يف عام  ،2020نصبت قوات األمن ما ال
يقل عن  3524حاج ًزا فجائ ًيا بالضفة الغربية ،إضافة إىل الحواجز
يقل عن  2785فلسطين ًيا.
الثابتة ،واعتقلت ما ال ّ
(وكالة األناضول)2021/1/4 ،

عبت الرئاسة الفلسطينية عن ترحيبها وتثمينها ملواقف
ّ 2021/1/5
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابتة لدعم القضية
الفلسطينية ،وإدانة املامرسات اإلرسائيلية يف تغيري طابع وهوية
القدس وسياسة هدم املنازل ورفض الضم واالستيطان ،والتأكيد عىل
تطبيق قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم  ،2334ودعم
وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا"،
وذلك وفق ما جاء يف بيان القمة الخليجية التي ُعقدت يف محافظة
العال باململكة العربية السعودية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/5 ،

 2021/1/8قال أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح ،اللواء جربيل
الرجوب ،إن القيادة الفلسطينية تجاوزت كل العقبات والتحديات،
وتضع اآلن اللمسات األخرية للمرحلة األوىل من العملية الدميقراطية،
عمل جديًا مع لجنة االنتخابات املركزية إلصدار
مش ًريا إىل أن هناك ً
املراسيم الرئاسية التي تحدد مواعيد االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وتشكيل املجلس الوطني .وأضاف" :نخضع لقوانني وأنظمة ولوائح،
وهناك تعديالت تم االتفاق عليها بني كل القوى السياسية عىل بعض
القوانني" .كام أشار إىل أن "انتخابات املجلس الترشيعي تحتاج من 90
إىل  120يو ًما من صدور املراسيم ،ونحن ملتزمون بذلك ،واالنتخابات
الرئاسية تحتاج  60يو ًما ،ونحن محكومون بسقف زمني مداه 6
أشهر إلنجاز املراحل الثالث ،ونحن يف حركة فتح ملتزمون بذلك".
(األيام)2021/1/8 ،

 2021/1/8قال وزير األمن الداخيل اإلرسائييل ،أمري أوحانا ،إن قرار
منع تطعيم األرسى الفلسطينيني بلقاح كورونا لن يتغري .وجاء ذلك يف
رسالة بعثها ملكتب املدعي العام بعد رسالة كان و ّجهها نائبه عميت
مريي بشأن عدم امتالك الوزير أي سلطة متنع ذلك.
(القدس)2021/1/8 ،

 2021/1/11قضت املحكمة املركزية يف اللد مبنع عرض فيلم الفنان
محمد بكري" ،جنني جنني" ،وقضت بدفع بكري مبلغ  175ألف
شيكل تعويضً ا ألحد جنود االحتالل اإلرسائييل ،ظهر يف الفيلم الذي
وث ّق بإفادات وشهادات حية املجزر َة التي ارتكبها االحتالل مبخيم
جنني والتي استشهد فيها العرشات خالل عملية "الدرع الواقي"
واالجتياح العسكري للضفة الغربية يف نيسان /أبريل  .2002وجاء
ذلك يف نظر املحكمة يف الدعوى القضائية التي قدمها ضابط إرسائييل
ضد الفنان محمد بكري بحجة تشويه سمعته يف الفيلم ،ويأيت هذا
يف إطار سلسلة مالحقات للفنان بكري والتضييق عىل أعامله التي
تكشف جرائم جنود االحتالل ووحشية قمعهم للفلسطينيني.
(عرب )2021/1/11 ،48

 2021/1/11أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرا ًرا ع ّدل
مبوجبه قانون االنتخابات العامة ،متهي ًدا لعقدها .وقالت وكالة
األنباء واملعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا" إن القرار يأيت يف
سياق التحضريات التي تجري لعقد االنتخابات القادمة ،من دون
تفاصيل أكرث .وأفاد مصدر يف مكتب الرئيس الفلسطيني أن التعديل
بدل من التمثيل "النسبي والقوائم"،
اعتمد التمثيل النسبي الكاملً ،
بالتوافق مع حركة "حامس".
(وكالة األناضول)2021/1/11 ،

 2021/1/11أمر رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،بامليض
يف إنشاء نحو  800وحدة استيطانية يف الضفة الغربية املحتلة،
بحسب بيان رسمي .وجاء هذا اإلعالن يف األيام األخرية لوالية الرئيس
األمرييك دونالد ترمب ،قبل أيام معدودة من تنصيب الرئيس املنتخب
جو بايدن.
(الرشق األوسط)2021/1/11 ،

 2021/1/12أطلق مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان يف
األرايض املحتلة (بتسيلم) ،للمرة األوىل ،عىل إرسائيل وصف دولة
فصل عنرصي (أبارتهايد) ،مشد ًدا عىل أن وصفها بأنها دولة دميقراطية
ميت للواقع بصلة.
ال ّ
(الجزيرة نت)2021/1/12 ،

 2021/1/14أشار مايكل لينك ،املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني
بوضع حقوق اإلنسان يف األرض الفلسطينية املحتلة منذ عام ،1967
والسيدة تاللنغ موفوكينغ ،املقررة الخاصة املعنية بحق كل إنسان
يف التمتع بأعىل مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية ،إىل
أن إرسائيل ق ّدمت ،يف هذه املرحلة املبكرة من التطعيم العاملي،
اللقاحات لنسبة أعىل من مواطنيها مقارنة بأي دولة أخرى ،وعرضت
اللقاحات عىل السكان الفلسطينيني يف القدس الرشقية املحتلة.
لك ّنهام أضافا" :ومع ذلك ،مل تضمن إرسائيل حصول الفلسطينيني
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تحت االحتالل يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،يف املستقبل القريب،
عىل اللقاحات املتاحة".
(أخبار األمم املتحدة)2021/1/14 ،

 2021/1/14قالت قيادات بقطاع األعامل يف أوساط املستوطنني
اليهود إن النبيذ املنتج يف مستوطنة إرسائيلية بالضفة الغربية
املحتلة ويحمل عالمة "من أرض إرسائيل" سيطرح للبيع قري ًبا يف
دولة اإلمارات .وقد ندد الفلسطينيون بصفقة التصدير ،وقالوا إن
املستوطنات مخالفة للقانون الدويل ،وهو رأي تتفق معه دول كثرية،
وإن كانت إرسائيل تعرتض عليه.
(رويرتز)2021/1/14 ،

 2021/1/15أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما رئاس ًيا
بشأن إجراء االنتخابات العامة عىل ثالث مراحل .ومبوجب املرسوم،
ستُجرى االنتخابات الترشيعية بتاريخ  ،2021/5/22والرئاسية بتاريخ
 ،2021/7/31عىل أن ت ُعترب نتائج انتخابات املجلس الترشيعي
املرحلة األوىل يف تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني ،ويتم استكامل
املجلس الوطني يف  2021/8/31وفق النظام األسايس ملنظمة التحرير
الفلسطينية والتفاهامت الوطنية ،بحيث تُجرى انتخابات املجلس
الوطني حيثام أمكن ذلك.
(العريب الجديد)2021/1/15 ،

 2021/1/15ر ّحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باملرسوم
الرئايس الذي أصدره الرئيس محمود عباس ،وحدد مبوجبه مواعيد
إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية واملجلس الوطني .وقال اشتية
وطي صفحة االنقسام كان من
يف بيان الليلة ،إن إجراء االنتخابات ّ
أبرز املهامت التي وردت يف كتاب التكليف للحكومة من قبل الرئيس
قبل نحو عامني ،معربًا عن استعداد الحكومة للقيام بكل ما من
شأنه تسهيل إجراء العملية االنتخابية بنزاهة وشفافية ،ومبا يحقق
التعددية والرشاكة الوطنية.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/15 ،

 2021/1/15ر ّحبت حركة "حامس" بصدور املراسيم الرئاسية بشأن
إجراء االنتخابات العامة الفلسطينية ،مؤكدة حرصها عىل إنجاحها.
وأبدت الحركة يف بيان صحفي "حرصها الشديد عىل إنجاح هذا
االستحقاق مبا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق
املطلق يف اختيار قيادته وممثليه" .وأكدت عىل "أهمية تهيئة املناخ
يعب فيها الناخب عن إرادته من دون ضغوط
النتخابات حرة نزيهةّ ،
أو قيود ،وبكل عدالة وشفافية ،مع رضورة امليض من دون تردد
يف استكامل العملية االنتخابية كامل ًة يف القدس والداخل والخارج،
وصولً إىل إعادة بناء النظام السيايس الفلسطيني".
(دويتشه فيله)2021/1/15 ،

 2021/1/16دعا االتحاد األورويب االحتالل اإلرسائييل إىل تسهيل
إجراء االنتخابات يف جميع األرايض الفلسطينية ،مؤك ًدا استعداده
لدعم العملية االنتخابية ،ور ّحب بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود
عباس مراسيم تتعلق بتحديد مواعيد االنتخابات العامة .وقال
الناطق باسم االتحاد األورويب يف األرايض الفلسطينية يف بيان صحفي،
إن االتحاد األورويب عىل استعداد للعمل مع الجهات املعنية لدعم
العملية االنتخابية ،ويدعو السلطات اإلرسائيلية إىل تسهيل إجراء
االنتخابات يف جميع األرايض الفلسطينية .وأضاف" :لقد دأب االتحاد
األورويب يف السنوات املاضية عىل دعم ومتويل عمل لجنة االنتخابات
املركزية من أجل التحضري إلجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة
لجميع الفلسطينيني".
(العريب الجديد)2021/1/16 ،

 2021/1/17ر ّحبت وزيرة الخارجية البلجيكية ،صويف ويلمس ،يف
بيان لها ،باملرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس ،بشأن تحديد
موعد االنتخابات العامة يف فلسطني .وكان االتحاد األورويب ر ّحب
بإطالق االستعدادات لالنتخابات الفلسطينية العامة .وقال املتحدث
الرسمي باسم االتحاد األورويب للشؤون الخارجية ،بيرت ستانو ،يف بيان
صحفي" ،هذا تطور مر ّحب به ،حيث إن املؤسسات الدميقراطية
التشاركية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة هي مفتاح لتقرير املصري
وبناء الدولة للفلسطينيني".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/17 ،

 2021/1/17استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يف مقر
الرئاسة مبدينة رام الله ،رئيس جهاز املخابرات العامة املرصية الوزير
عباس كامل ،ورئيس جهاز املخابرات العامة األردنية اللواء أحمد
حسني ،والوفدين املرافقني لهام ،بحضور رئيس جهاز املخابرات
العامة اللواء ماجد فرج .وجــاءت الزيارة بعد إصــدار الرئيس
الفلسطيني املرسوم املتعلق بتحديد مواعيد االنتخابات العامة.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/17 ،

 2021/1/17قال مصدر مسؤول يف حركة حامس بالضفة الغربية
ملراسل صحيفة "القدس" إن حركته تــدرس خوض االنتخابات
الترشيعية عىل أرضية قامئة مشرتكة ،إما بني حركتي فتح وحامس،
الكتلتني الكبريتني ،وإما باشرتاك أي فصيل آخر يرغب يف االنضامم
إىل هذه القامئة .وأوضح املسؤول أن الفكرة ال تزال وليدة اللحظة،
ولكنها طُرحت من خالل الحوارات بني الحركتني التي جرت يف األشهر
األخرية ،مش ًريا إىل أن حركته سوف تناقشها رسم ًيا خالل االنتخابات
الداخلية التي ستجريها لتحديد هيئاتها املركزية ،والتي ترتافق مع
مناقشة التقارير التنظيمية والسياسية واالقتصادية للحركة والوضع
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العام مبا يف ذلك االنتخابات العامة القادمة يف األرايض الفلسطينية،
مؤك ًدا أن كافة االحتامالت واردة للقرار.
(القدس)2021/1/17 ،

 2021/1/18قالت بريطانيا إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة
إرسائيل عىل بناء منازل جديدة للمستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة،
وحذرت من أن الخطوة قد تهدد مفاوضات السالم يف املستقبل ،كام
دعت إىل وقف البناء .وكام قال متحدث باسم الخارجية الربيطانية
يف بيان له :املستوطنات غري قانونية مبوجب القانون الدويل ،وتجازف
بتقويض إمكانية تنفيذ حل الدولتني .ندعو إىل وقف بنائها يف القدس
الرشقية وباقي الضفة الغربية فو ًرا.
(الرشق األوسط)2021/1/18 ،

 2021/1/18أعلن عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،نارص القدوة،
رفضه ملا يتم الحديث عنه من وجود قوائم انتخابية مشرتكة بني
حركتي "فتح" و"حامس" يف االنتخابات القادمة ،واصفًا إياها بأنها
"غري دميقراطية" و"انتهازية" و"غري ممكنة سياس ًيا".
(العريب الجديد)2021/1/18 ،

 2021/1/19ر ّحبت فرنسا بإصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مرسو ًما بشأن تحديد مواعيد إجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وانتخابات املجلس الوطني الفلسطيني.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/19 ،

 2021/1/19أكد مرزوق الغانم ،رئيس مجلس األمة الكويتي،
عىل موقف بالده الداعم للشعب الفلسطيني والحقوق الوطنية
الفلسطينية وإنهاء االحتالل وفقًا للرشعية الدولية .وقال الغانم" :إن
الكويت لن تكون من ضمن الدول التي تهرول نحو التطبيع املجاين
مع االحتالل".
(الرسالة نت)2021/1/19 ،

 2021/1/20أظهرت إحصائية صادرة عن مجلس املستوطنات يف
الضفة الغربية أ ّن عدد مستوطني الضفة الغربية واألغوار مبا ال
يشمل القدس املحتلة ،زاد عىل  476ألفًا .ووفق اإلحصائية ،فإ ّن
نسبة "منو السكان" يف املستوطنات خالل  ،2020بلغت  2.6يف املئة،
متجاوز ًة بذلك نسبة النمو السكاين داخل الخط األخرض والتي بلغت
 1.7يف املئة.
(ألرتا فلسطني)2021/1/20 ،

 2021/1/20عاد الحساب الرسمي للسفري األمرييك لدى إرسائيل
عىل تويرت إىل صيغته السابقة تحت عنوان "السفري األمرييك لدى
إرسائيل" ،بعد تغيريه ،مدة ساعتني إىل صيغة "السفري األمرييك لدى
إرسائيل والضفة الغربية وغزة" .ورصدت مواقع إخبارية عدة عودة
الحساب إىل صيغته السابقة بعد تقارير نرشتها وسائل إعالم أمريكية
وإرسائيلية ،موثقة بالصورة ،عن التغيري الذي طرأ عىل حساب السفري

رئيسا
األمرييك لدى إرسائيل ،بعد نحو ساعتني من تنصيب جو بايدن ً
للواليات املتحدة.
(قناة الحرة)2021/1/20 ،

 2021/1/20أكّد وزير الخارجية األمرييك ،أنتوين بلينكن ،أ ّن الرئيس
املنتخب جو بايدن لن يعود عن قرار إدارة دونالد ترامب االعرتاف
بالقدس عاصم ًة إلرسائيل ،لكنه يرى أ ّن التسوية الوحيدة القابلة
"حل الدولتني".
لالستمرار يف النزاع الفلسطيني اإلرسائييل هي ّ
(فرانس )2021/1/20 ،24

 2021/1/21طالب رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد اشتية ،املجتمع
الدويل ،وال سيام االتحاد األورويب ،بالضغط عىل إرسائيل لتمكني
الفلسطينيني يف القدس املحتلة من املشاركة يف االنتخابات العامة ،وفق
ما تنص عليه االتفاقيات املوقعة ،يف حني دعا العامل إىل إرسال مراقبني
لإلرشاف عىل االنتخابات .وقال اشتية" :الدميقراطية الفلسطينية
يجب ّأل تكون رهينة ملزاج االحتالل اإلرسائييل ،واالتفاقيات تنص
عىل السامح لكل الفلسطينيني يف قطاع غزة والضفة الغربية ،مبا فيها
القدس ،باملشاركة يف االنتخابات يف التصويت والرتشح ،ونريد من
املجتمع الدويل أن يضع ثقله من أجل ذلك".
(العريب الجديد)2021/1/21 ،

 2021/1/21وافقت الحكومة اإلرسائيلية عىل تخصيص  14مليون
شيكل الستكامل مخططات تسمح مبوجبها بدء العمل يف الطريق
املسمى "طريق السيادة" ،يف إطار مخطط البناء يف املرشوع االستيطاين
املعروف باسم " "E1رشق القدس ،والذي يشمل فصل املدينة عن
باقي مناطق الضفة ،وكذلك فصل شامل الضفة عن جنوبها .وقد
جاء تصديق ذلك خالل لقاء ُعقد مبشاركة رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو ،ووزيرة النقل بتسالئيل سموتريتش ،ووزير املالية
يرسائيل كاتس ،ورئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم ،ومبوجب
املخطط سيتم إغالق مدخل العيزرية الشاميل ،ونقل حاجز الزعيم
باتجاه مستوطنة ميشور أدوميم ،بكل ما يرتتب عىل ذلك من فصل
مستوطنة معاليه أدوميم عن الفضاء الفلسطيني بواسطة الجدار.
(القدس العريب)2021/1/21 ،

 2021/1/22قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" يف تقرير اليوم الجمعة ،إن "السلطات اإلرسائيلية هدمت
أو صادرت  24مبنى ميلكه فلسطينيون يف مختلف أنحاء املنطقة
(ج) بحجة االفتقار إىل ُرخَص البناء" .وأضاف املكتب أن عمليات
شخصا وإلحاق األرضار بنحو 70
الهدم واملصادرة "أدت إىل تهجري ً 34
آخرين" .ويغطي تقرير "أوتشا" الفرتة ما بني  5و 18كانون الثاين/
يناير  .2021وأشار التقرير إىل أنه يف الفرتة ذاتها "اقتلعت السلطات
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اإلرسائيلية نحو  1370شجرة ميلكها فلسطينيون بحجة اإلعالن عن
األرايض التي كانت مغروسة فيها 'أرايض دولة' يف الضفة الغربية".
(عرب )2021/1/22 ،48

 2021/1/23دعا الفلسطينيون مجلس حقوق اإلنسان التابع
لألمم املتحدة إىل إضافة رشكات جديدة قالوا إنها بدأت العمل
مع املستوطنات اإلرسائيلية إىل قاعدة بياناته التي تضم الرشكات
املتعاملة مع املستوطنات يف الضفة الغربية .ويف عام  ،2020حدد
مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان  112رشكة
قال إن لها روابط تجارية مبستوطنات يهودية يف الضفة الغربية.
وذكر تقرير صدر يف جنيف عام  2020بعد تأجيل طويل أن  94رشكة
من املؤسسات املعنية مقرها إرسائيل و 18يف ست دول أخرى هي
الواليات املتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلند وفرنسا.
(إذاعة سويرسا العاملية)2021/1/23 ،

 2021/1/23شدد وزير الخارجية السعودي األمري فيصل بن فرحان
آل سعود عىل موقف اململكة من أن التوصل إىل اتفاق سالم مع
إرسائيل يتوقف عىل تنفيذ مبادرة السالم العربية.
(فرانس )2021/1/23 ،24

 2021/1/23أكّد وزير العمل الفلسطيني نرصي أبو جيش ،إقرار
شيقل للعاملني يف كافة القطاعات،
رفع الحد األدىن لألجور إىل ً 1950
سواء الحكومية أم الخاصة ،محذ ًرا غري امللتزمني بالقرار الذي سيبدأ
تطبيقه مطلع عام  ،2022بالوقوع تحت طائلة القانون.
(ألرتا فلسطني)2021/1/23 ،

 2021/1/24أعلنت إرسائيل افتتاح سفارتها يف أبوظبي ،وذلك بعد
ساعات قليلة من تصديق مجلس الوزراء اإلمارايت عىل فتح سفارة يف
تل أبيب ،ويف غضون ذلك أعربت اإلدارة األمريكية الجديدة عن نيتها
"البناء عىل اتفاقيات التطبيع" .وقالت وزارة الخارجية اإلرسائيلية يف
بيان إن سفارتها يف اإلمارات فُتحت رسم ًيا ،وإن الدبلومايس إيتان
نائيه ،الذي سيقوم بأعامل السفارة إىل حني تحديد مقر دائم لها ،قد
وصل إىل أبوظبي.
(الجزيرة نت)2021/1/24 ،

 2021/1/24ص ّدقت الحكومة اإلرسائيلية عىل اتفاق تطبيع العالقات
مع املغرب ،بعد مرور ما يزيد عىل شهر منذ إعالن الرئيس األمرييك
السابق دونالد ترامب توصل الجانبني إليه.
(يس إن إن بالعربية)2021/1/24 ،

 2021/1/25ر ّحب وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف باملرسوم
الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،واملتعلق بإجراء
وعب الفروف يف رسالة تسلّمها وزير
االنتخابات العامة يف فلسطنيّ .
الخارجية واملغرتبني رياض املاليك ،من سفري روسيا االتحادية لدى

فلسطني غوشا ليفانفتش ،عن ترحيب روسيا يف املرسوم ،ودعمها
الكامل للقيادة الفلسطينية ،لحل االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
(قناة الحدث)2021/1/25 ،

 2021/1/28انتقد عاهل األردن امللك عبد الله الثاين ،الخميس،
عدم توفري إرسائيل اللقاح ضد كوفيد 19-للفلسطينيني ،مؤك ًدا أنه
ال ميكن لإلرسائيليني أن يكونوا بأمان من الفريوس من دون توفريه
للفلسطينيني .وقال امللك خالل مشاركته عرب آلية االتصال املريئ يف
أعامل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس "لقد حقق اإلرسائيليون
نجا ًحا كب ًريا يف استخدام اللقاح [لهم] ،لكن ليس للفلسطينيني".
(القدس العريب)2021/1/28 ،

 2021/1/28أعربت فرنسا عن استعدادها للعمل مع جميع
األطراف الراغبة يف اإلسهام يف تسوية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل
تسوي ًة عادلة ودامئة ،ضمن إطار القانون الدويل ووفق املعايري املتّفق
عليها ،بحسب ما جاء يف بيان صادر عن القنصلية الفرنسية العامة
يف القدس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/1/28 ،

 2021/1/29ر ّحب وزير الخارجية اإليرلندي سيمون كوفيني،
بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلجــراء االنتخابات
الفلسطينية العامة.
(وكالة م ًعا)2021/1/29 ،

 2021/1/30قالت وزيرة خارجية كوسوفو ،ميليزا هاراديناج-ستوبال،
يف بيان إ ّن "االعرتاف من جانب إرسائيل هو أحد أعظم إنجازات
جمهورية كوسوفو ،وقد أتاحت ذلك صديقتنا وحليفتنا األبدية
الواليات املتحدة األمريكية".
(التلفزيون العريب)2021/1/30 ،

 2021/1/31و ّجه أمري دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،اليوم
األحد ،بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة  360مليون دوالر
أمرييك ،تُرصف عىل مدى عام كامل ،اعتبا ًرا من كانون الثاين /يناير
 .2021وقال الديوان األمريي يف بيان له إن هذه املنحة تأيت يف إطار
مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق املحارص يف
قطاع غزة.
(العريب الجديد)2021/1/31 ،

 2021/2/1كشف رئيس الــوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن
إجراء اتصاالت رسمية مع اإلدارة األمريكية الجديدة بعد مقاطعة
فلسطينية لإلدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب؛ ر ًدا عىل اعرتافها
اتصال مع إدارة
ً
بالقدس عاصم ًة إلرسائيل .وقال اشتية إنه أجرى
الرئيس األمرييك الجديد جو بايدن ممثَّلة يف مسؤول ملف الشؤون
الفلسطينية واإلرسائيلية يف وزارة الخارجية األمريكية هادي عمرو.
(الجزيرة نت)2021/2/1 ،
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 2021/2/1قال أمني رس اللجنة املركزية لحركة "فتح" اللواء جربيل
الرجوب ،إن الحوار الوطني الشامل سيبدأ يف العاصمة املرصية
القاهرة ،يف  8شباط /فرباير  .2021وأضاف أن الوفود املشاركة
يف الحوار ستصل إىل القاهرة قبل ذلك بيوم .وقال" :ذاهبون إىل
حوار القاهرة ،كام قال الرئيس محمود عباس ،بعقول مفتوحة ،من
أجل التوصل إىل النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم
قضيتنا العادلة".

وجاء ذلك خالل لقاء بقطاع غزة جمعه بكل من ماتياس شاميل ،مدير
عمليات وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني "األونروا" ،ونويل
تسيكوراس ،مدير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" ،بحسب بيان للجنة القطرية .وقالت اللجنة إن "العامدي
أكد مواصلة جهود قطر ،ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني
مبختلف أنواع الدعم ،والذي كان آخره إعالن أمريها تقديم منحة
مالية بقيمة  360مليون دوالر لسكان غزة للعام الحايل".

 2021/2/2أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أنه بحث
مع مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية واإلرسائيلية بوزارة الخارجية
األمريكية هادي عمرو ،سبل إعادة العالقات الثنائية والوضع السيايس
الراهن .وقال اشتية ،يف كلمة له خالل اجتامع حكومي يف رام الله،
إنه "أجرى اتصالً مع عمرو [مل يحدد متى] ،ومتت مناقشة سبل
إعادة العالقات الفلسطينية  -األمريكية" .وأضاف اشتية أنه ناقش
خالل االتصال مع عمرو "فتح املكاتب الدبلوماسية والقنصلية،
وعودة املساعدات األمريكية ،ودعم وكالة [األمم املتحدة لـ] غوث
وتشغيل الالجئني (األونروا) ،وسبل دفع العملية السياسية قد ًما".

 2021/2/2قال الناطق الرسمي الجديد باسم وزارة الخارجية
األمريكية ،نيد برايس ،إن إدارة الرئيس األمرييك جو بايدن عازمة عىل
استئناف دعم الفلسطينيني ،خاصة يف مجال املساعدات اإلنسانية،
كون ذلك يف مصلحة الواليات املتحدة.

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/1 ،

(وكالة األناضول)2021/2/2 ،

 2021/2/2دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إقدام قوات
االحتالل اإلرسائيلية عىل تنفيذ عملية تهجري قرسي إلحدى عرشة
أرسة من عائلتي العواودة وأبو الكباش يف قرية حمصة الفوقا
البقيعة يف األغوار الشاملية ،بهدمها املساكن واملنشآت ومصادرة
الخيم واملمتلكات والربكسات وحظائر األغنام التي تعود إىل العائلتني
املكونتني من  85فر ًدا .ووصف اشتية العملية بإرهاب الدولة املنظم
الذي ينطوي عىل تطهري عرقي ألصحاب األرض األصليني لصالح
املستوطنني الطارئني يف إطار املزايدات التي تسبق االنتخابات
اإلرسائيلية الرابعة التي يدفع شعبنا مثنها من أرضه وممتلكاته ووجع
معاناته .وطالب اشتية املجتمع الدويل بالتدخل العاجل إلدانة تلك
العملية وتوفري الحامية للمواطنني يف القرى والبلدات والخرب التي
تتعرض ألوسع عملية هدم ملساكنهم ومصادرة ألراضيهم .كام طالب
اشتية اإلدارة األمريكية الجديدة لرتجمة أقوالها إىل أفعال بحامية حل
الدولتني من خطر االستيطان ،وتنفيذ القرار الصادر عن مجلس األمن
رقم  2334الذي يدين االستيطان ويدعو إىل وقفه.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/2 ،

 2021/2/2أعربت املفوضية األوروبية عن أسفها لقرار جمهورية
كوسوفو فتح سفارتها لدى إرسائيل يف مدينة القدس.
(وكالة م ًعا)2021/2/2 ،

 2021/2/2أكّد رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعامر غزة ،السفري محمد
العامدي ،أن بالده مستمرة يف جهودها لدعم الشعب الفلسطيني.

(وكالة األناضول)2021/2/2 ،

(القدس)2021/2/2 ،

 2021/2/3قال مركز املعلومات اإلرسائييل لحقوق اإلنسان باألرايض
املحتلة (بتسيلم) إن "إرسائيل تواصل سياسة النقل القرسي للسكان
الفلسطينيني" بعد أن جددت حملة الهدم الواسعة يف ُحمصة،
وإطالق تدريبات عسكرية موسعة بني منازل سكان مسافر يطا
وحقولهم ،والتي من املتوقع أن تستمر فرت ًة إضافية.
(األيام)2021/2/3 ،

 2021/2/4حذرت نائبة املفوض العام لوكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونروا) ،ليني ستينيث ،خالل لقائها
مبمثيل الدول املضيفة لالجئني ،من خطورة الوضع املايل للوكالة ،الذي
وصل إىل درجة أنها وفرت رواتب موظفيها لشهري ترشين الثاين/
نوفمرب وكانون األول /ديسمرب املاضيني بصعوبة بالغة.
(الغد)2021/2/4 ،

 2021/2/5قررت الدائرة التمهيدية األوىل للمحكمة الجنائية الدولية،
باألغلبية ،أن االختصاص اإلقليمي للمحكمة يف حالة فلسطني ،وهي
دولة طرف يف نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية ،ميتد إىل
األرايض التي تحتلها إرسائيل منذ عام  ،1967مبا يف ذلك غزة والضفة
الغربية والقدس الرشقية ،لتم ّهد بذلك الطريق أمام ادعائها لفتح
تحقيق بارتكاب جرائم حرب من جانب الجيش اإلرسائييل.
(العريب الجديد)2021/2/5 ،

 2021/2/5ر ّحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقرار
الصادر عن املحكمة الجنائية الدولية ،بغالبية أعضائها ،والذي أكدت
مبوجبه واليتها القضائية عىل األرايض الفلسطينية املحتلة عام ،1967
مبا فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،وأن فلسطني دولة عضو
يف نظام روما األسايس.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/5 ،
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 2021/2/6أوضح مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية يف
األرض الفلسطينية املحتلة "أوتشا" يف تقرير "حامية املدنيني" الذي
يغطي الفرتة  19كانون الثاين /يناير  1 -شباط /فرباير  ،2021أن
شخصا ،وإلحاق األرضار بـ 600
عمليات الهدم أدت إىل تهجري 80
ً
آخرين .وبحسب التقريرُ ،سجلت جميع املباين املهدومة ،باستثناء
واحد منها ،وجميع األشخاص املهجرين ،يف منطقة (ج) بالضفة
الغربية .وذكر التقرير أن  45مبنى ،أي نحو  70يف املئة من تلك املباين
يقع يف  4تجمعات سكانية يف األغوار الفلسطينية "غور األردن" ،كام
ُهدم مبنى يف قرية الولجة (بيت لحم) داخل حدود بلدية القدس
التي تحددها سلطات االحتالل اإلرسائييل .وهدمت سلطات االحتالل
أو صادرت  21مبنى يف حمصة البقيعة "الفوقا" ،يف يوم  3شباط/
فرباير ،بعد يومني من تنفيذ عملية سابقة يف املوقع ذاته ،وأسفرت
طفل.
شخصا ،من بينهم ً 35
العمليتان العسكريتان عن تهجري ً 60
(عرب )2021/2/6 ،48

 2021/2/8أكّد بيان صادر عن املجلس األمني الوزاري اإلرسائييل
املصغر رفضه رفضً ا قاط ًعا ما وصفه بالقرار الشائن للمحكمة الجنائية
الدولية التي أقرت فتح تحقيق يف جرائم حرب اقرتفتها إرسائيل يف
األرايض الفلسطينية .وقد قرر املجلس الوزاري األمني ،وفق البيان،
تكليف جهات معينة باتخاذ خطوات مطلوبة لحامية مصالح إرسائيل
والدفاع عن مواطنيها وجنودها أمام قرار املحكمة .وأضاف البيان
أن املحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة باعتامد هذا القرار ،وأن
إرسائيل ليست دولة عض ًوا فيها ،وأن السلطة الفلسطينية ال تتمتع
مبكانة دولة.
(الجزيرة نت)2021/2/8 ،

 2021/2/8أكد إسامعيل هنية ،رئيس املكتب السيايس لحركة
"حــاس" ،أن الحركة مستعدة يف غــزة التخاذ كل اإلجــراءات
املطلوبة من أجل إنجاح االنتخابات القادمة ،داعيًا السلطة الوطنية
الفلسطينية إىل صون الحريات يف الضفة الغربية ،وتأمني االنتخابات
يف القدس ،للوصول إىل الهدف ذاته .ودعا هنية الفصائل املشاركة
يف حوارات القاهرة إىل تح ّمل "هذه املسؤولية التاريخية" ،من أجل
تشكيل مشهد حضاري ،يعكس تضحيات الشعب الفلسطيني ،ويق ّدر
مقاومته وشهداءه وجرحاه ،عرب االنتخابات الترشيعية والرئاسية
وانتخابات املجلس الوطني.
(ألرتا فلسطني)2021/2/8 ،

 2021/2/8كشف نقيب األطباء الفلسطينيني ،شوقي صبحة ،أن 37
ألف جرعة من لقاح "فايزر" ،سوف تصل خالل أيام إىل األرايض
الفلسطينية ،مؤك ًدا أن عملية التطعيم يف صفوف الكوادر الطبية
مستمرة .وقال يف مقابل ٍة خاصة بـ "ألرتا فلسطني"" :ال توجد إحصائية
حول األعداد التي تلقّت التطعيم حتى اليوم ،لكن العملية يف األرايض

الفلسطينية تسري من األ ْوىل فاألوىل" .وأشار صبحة إىل أن اللقاح
أُعطي يف البداية للعاملني يف مراكز عالج مرىض كورونا ،ثم للكوادر
التي تعمل عىل أخذ العينات ،ثم للعاملني يف مراكز العناية املكثفة،
معق ًبا" :بعد األطباء ،وبحسب برنامج وزارة الصحة ،والربوتوكول الذي
أع ّدته ،فسوف يأخذ اللقاح كبار السن ،وأصحاب األمراض املزمنة".
ولدى سؤاله عام لو كان أطباء القطاع الخاص واألهيل سيستفيدون
من لقاح كورونا ،أجاب بقوله" :ال فرق بينهم .التطعيم يسري حسب
كل من مستشفى النجاح ،واملستشفى االستشاري
األولوية ،لقد زودنا ً
العريب بجزء من هذه اللقاحات ،وهناك برنامج واضح سوف يشمل
الجميع" ،واصفًا األطباء بـ "رأس الحربة" يف مواجهة الجائحة" ،بل إن
منهم من كانوا ضحايا لها سواء باملوت أو اإلصابة" .وأرجع السبب يف
"قلة عدد التطعيامت لألطباء حتى اللحظة" ،وفق إفادته ،إىل "عدم
وجود كميات كافية للجميع" ،مضيفًا" :وصل إلينا حتى اآلن 2000
جرعة من رشكة موديرنا ،و 10آالف جرعة من اللقاح الرويس ،ومن
املتوقع أن يصل يف األيام القليلة القادمة حواىل  37ألف جرعة من
لقاح رشكة فايزر".
(ألرتا فلسطني)2021/2/8 ،

 2021/2/9أكدت الفصائل الفلسطينية يف البيان الختامي الصادر
عن الحوار الوطني الفلسطيني التزامها بالجدول الزمني الذي حدده
مرسوم االنتخابات الترشيعية والرئاسية ،مع التأكيد عىل إجرائها يف
مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة من دون استثناء ،والتع ّهد
باحرتام وقبول نتائجها .واتفق املجتمعون عىل دعم لجنة االنتخابات
املركزية والعمل عىل تذليل أي معوقات تواجهها ،کي تتمكن من
القيام مبهامتها عىل أكمل وجه .كام اتفقوا عىل عقد اجتامع للفصائل
الفلسطينية يف القاهرة يف آذار /مارس  2021بحضور رئاسة املجلس
الوطني ولجنة االنتخابات للتوافق عىل األسس واآلليات التي يتم من
خاللها استكامل تشكيل املجلس الوطني الجديد.
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/9 ،

 2021/2/9أجرى رئيس املكتب السيايس لحركة "حامس" ،إسامعيل
اتصال هاتف ًيا مع رئيس السلطة محمود عباس ،جرى خالله
ً
هنية،
تبادل التهنئة بالتوصل إىل االتفاق يف القاهرة ،وتم التأكيد عىل امليض
سويًا وم ًعا لتنفيذ االتفاق عىل طريق إجراء االنتخابات بتواريخها
املحددة ،الترشيعية ثم املجلس الوطني ،وأن ت ُجرى عىل نحو يعكس
الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.
(الرسالة نت)2021/2/9 ،

 2021/2/9جدد االتحاد األورويب دعوته الحكومة اإلرسائيلية إىل
وقف كل أشكال التوسع االستيطاين املستمر ،مبا يف ذلك يف القدس
الرشقية واملناطق الحساسة مثل "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"
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و" ،"E1معربًا عن أسفه لهدم وتدمري إرسائيل خربة حمصة الفوقا
يف األغوار الفلسطينية.
(وكالة م ًعا)2021/2/9 ،

 2021/2/9قالت حركة الجهاد اإلسالمي يف بيان لها "فيام يتعلق
بانتخابات السلطة ،فإن الحركة قررت عدم املشاركة يف انتخابات
'مسقوفة' باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني
وثوابته" .وأضافت أننا "نرى أن املدخل الصحيح للوحدة الوطنية
يتمثل يف التوافق عىل برنامج سيايس يعزز صمود الشعب ويحمي
مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء
انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن املجلس الترشيعي ،وإعادة
االعتبار مليثاقها ومتثيلها لجميع الفلسطينيني يف كل أماكن وجودهم،
واعتبارها املرجعية لكل املؤسسات الفلسطينية يف الداخل والخارج،
وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه يف جلسات الحوار القادمة التي ستجري
يف شهر آذار /مارس املقبل" ،وفق ما أكده بيان القاهرة.
(سبوتنيك عريب)2021/2/9 ،

 2021/2/10انطلقت رسم ًيا أوىل مراحل العملية االنتخابية
الفلسطينية ،من خالل البدء بعملية التسجيل امليداين ،التي تستمر
حتى  16شباط /فرباير الجاري ،وذلك بعد النجاحات التي ُحققت
بتوافق الفصائل الفلسطينية قبل انطالق العملية بـ  12ساعة تقري ًبا،
عىل وثيقة تضمن سري العملية الدميقراطية من دون معوقات.
(القدس العريب)2021/2/10 ،

فرباير الجاري ،فتهدم وتصادر  16مبنى جدي ًدا وحظرية" .وحسب
التقرير ،فإن غالبية العائالت املهجرة تواجه خط ًرا متجد ًدا بالتهجري
القرسي ،يف حني تتفاقم أحوالهم سو ًءا يف فصل الشتاء ،ويف ظل تفيش
جائحة كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/2/13 ،

 2021/2/14قرر وزير االتصاالت اإلرسائييل ،بيني غانتس ،أن تغطي
رشكات االتصاالت الخلوية اإلرسائيلية كامل الضفة الغربية عرب الجيل
الرابع ،خالل عامني.
(ألرتا فلسطني)2021/2/14 ،

 2021/2/14قال رئيس وفد حركة "فتح" للحوار الوطني الفلسطيني،
جربيل الرجوب ،إن الفصائل الفلسطينية اتفقت يف حوار القاهرة
عىل تشكيل حكومة ائتالف وطني عقب إجراء انتخابات املجلس
الترشيعي يف أيار /مايو  .2021وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت
األسبوع املايض عىل آليات إلجراء االنتخابات الترشيعية والرئاسية.
وأضاف الرجوب أن الحكومة ستضم األطياف الفلسطينية كافة،
وستنفّذ آليات متفقًا عليها بشأن إنهاء االنقسام الداخيل ،كام أنها
ستعمل عىل توحيد كافة مؤسسات وأجهزة الدولة األمنية واملدنية،
ورسم سياسة وطنية موحدة ترتكز عىل العدالة واملساواة يف
كافة املحافظات.
(الجزيرة نت)2021/2/14 ،

 2021/2/12سمح العدو اإلرسائييل لعضو اللجنة املركزية يف حركة
"فتح" ،الوزير حسني الشيخ ،بزيارة القيادي يف الحركة األسري مروان
الربغويث ،داخل سجن "هداريم" ،بعدما توالت أنباء عن نية الربغويث
دعم قامئة "فتحاوية" شبابية والرتشح بنفسه للرئاسة.

 2021/2/14أعلنت اإلمارات تسمية أول سفري لها يف إرسائيل .وأدى
محمد محمود الخاجة ميني توليه املنصب أمام الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،رئيس مجلس الوزراء اإلمارايت حاكم ديب .ونرش املكتب
اإلعالمي لحكومة ديب ،يف حسابه عرب تويرت ،صورة للحظة أداء الخاجة
اليمني أمام الشيخ محمد بن راشد.

 2021/2/12أكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية األمريكية،
نيد برايس ،أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهايئ التي يجب
حلها من خالل املفاوضات ،داعيًا إرسائيل إىل وقف الخطوات األحادية
الجانب التي تشمل ضم األرايض والنشاط االستيطاين والهدم.

 2021/2/14قالت مصادر مقربة من حركة "حامس" إن الحركة متيل
إىل ترشيح قيادات الصف الثاين والثالث فيها ،إضافة إىل كفاءات
وطنية ومستقلة ،لالنتخابات الترشيعية املقبلة.

(األخبار)2021/2/12 ،

(األيام)2021/2/12 ،

 2021/2/13رصد تقري ٌر ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية "أوتشا" ،نُرش اليوم السبت 178 ،عملية هدم ،ملبانٍ
لفلسطينيني يف الضفة الغربية منذ مطلع عام  ،2021بحجة البناء
من دون ترخيص .وأكّد التقرير أن هدم تلك املباين أسفر عن تهجري
طفل ،مش ًريا إىل تغ ّول "إرسائيل" يف
شخصا ،من بينهم ً 140
259
ً
عمليات الهدم بتجمع "حمصة" يف األغوار الشاملية .وقال التقرير:
"إن سلطات االحتالل ه ّجرت  9عوائل فلسطينية مكونة من 90
فر ًدا ،بسبب هدم منشآتهم يف التجمع ،لتعود يف الثامن من شباط/

(يس إن إن بالعربية)2021/2/14 ،

(ألرتا فلسطني)2021/2/14 ،

 2021/2/17أعلنت لجنة االنتخابات املركزية عن انتهاء مرحلة
تسجيل الناخبني متهي ًدا للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية
املقبلة .وقالت اللجنة إ ّن  421ألفًا س ّجلوا أسامءهم منذ إعالن
املرسوم الرئايس الخاص مبوعد االنتخابات ،ليبلغ إجام ّيل املسجلني
 2.622مليون ،بنسبة  93.3يف املئة ،من أصل  2.809مليون يحق
لهم التسجيل وفق تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
وذكرت اللجنة أنه مبوجب املدد القانونية املعلنة مسبقًا ،ستبدأ
اعتبا ًرا من صباح اليوم األربعاء عملية إدارة وتنقيح بيانات املسجلني،
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واالستعداد ملرحلة النرش واالعرتاض التي ستنطلق يف األول من آذار/
مارس  ،2021وتستمر ثالثة أيام.

العامة ،عىل أن يكون ملز ًما لألطراف كافة يف أرايض دولة فلسطني ،يف
وقت يجري فيه االستعداد إلجراء االنتخابات العامة.

 2021/2/18تنطلق املرحلة األوىل من االنتخابات الداخلية الختيار
القادة الجدد لحركة "حامس" ،يف  19شباط /فرباير .وبحسب ما
نقلت األنباء ،فإن اللجان التحضريية أمتّت كافة الرتتيبات املتعلقة
باالنتخابات الداخلية للحركة ،لتبدأ يف قطاع غزة كمرحل ٍة أوىل.
وتشمل انتخابات الحركة ثالثة أقاليم ،هي :قطاع غزة ،والضفة
الغربية ،وإقليم خارج األرايض الفلسطينية.

 2021/2/20أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما يقيض
بتخصيص سبعة مقاعد عىل األقل يف املجلس الترشيعي املقبل
للمواطنني املسيحيني.

(ألرتا فلسطني)2021/2/17 ،

(ألرتا فلسطني)2021/2/18 ،

 2021/2/18أعلنت سلطات االحتالل اإلرسائييل أنه ،اعتبا ًرا من
العمل الفلسطينيني بني الضفة
 21شباط /فرباير ،سيُسمح بتنقل ّ
الغربية وداخل الخط األخرض ،يوم ًّيا كام يف األوقات االعتيادية.
وبحسب القرار الذي نرشه منسق أعامل الحكومة اإلرسائيلية يف
الضفة وغزة ،فلن يتم إلزام العامل من كافة القطاعات ،مبا يف ذلك
البناء والزراعة ،باملكوث داخل الخط األخرض مدة طويلة ،مع رضورة
االلتزام بتعليامت وزارة الصحة اإلرسائيلية عند املرور عرب املعابر
بالحرص عىل وضع كاممات والحفاظ عىل املسافة اآلمنة .ويخالف
القرار اإلرسائييل قرار الحكومة الفلسطينية الذي أعلنه الناطق
باسمها ،والقايض مبنع تنقّل العامل الفلسطينيني بني الضفة والخط
األخرض ،ضمن إجراءات الحد من تفيش فريوس كورونا.
(ألرتا فلسطني)2021/2/18 ،

 2021/2/20وصف تقري ٌر أصدره مكتب املنسق الخاص لألمم
املتحدة لعملية التسوية يف الرشق األوسط ،تور وينسالند ،عام 2020
بعام "االنتكاسات" الفلسطينية ،بسبب ما أفرزته جائحة "كورونا"
من واقعٍ اقتصادي ومايل صعب.
(ألرتا فلسطني)2021/2/20 ،

 2021/2/20قال مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
"أوتشا" إن السلطات اإلرسائيلية هدمت أو صادرت  89مبنى خالل
أسبوعني .وقال يف تقرير أرسله لـ "األيام"ُ " :هدم  89مبنى ميلكه
فلسطينيون أو صودر بحجة االفتقار إىل رخص البناء ،ما أدى إىل
طفل ،وإلحاق األرضار بـ 330
شخصا ،من بينهم ً 83
تهجري 146
ً
آخرين عىل األقــل" .وأضــاف أنه يف يومي  3و 8شباط ،هدمت
السلطات اإلرسائيلية  37مبنى ،معظمها جرى التربع بها ،يف تجمع
طفل،
شخصا ،من بينهم ً 35
حمصة البقيعة يف غور األردن ،و ُه ِّجر ً 60
يف هاتني الحادثتني.
(األيام)2021/2/20 ،

 2021/2/20أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسو ًما رئاس ًيا
بشأن تعزيز الحريات العامة ،أكد فيه عىل توفري مناخات الحريات

(العريب الجديد)2021/2/20 ،

(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/20 ،

 2021/2/21قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني املشاركة يف
االنتخابات الفلسطينية العامة القادمة.
(وكالة األناضول)2021/2/21 ،

 2021/2/21أكدت مرص وفلسطني أهمية تعزيز التعاون يف قطاع
خاصة الغاز الطبيعي .وجاء
الطاقة والرثوات واملصادر الطبيعيةّ ،
املل ،وزير البرتول والرثوة املعدنية
ذلك خالل اجتامع املهندس طارق ّ
املرصي ،مع الدكتور محمد مصطفى ،رئيس مجلس إدارة صندوق
االستثامر الفلسطيني ،بحضور املهندس ظافر ملحم ،رئيس سلطة
الطاقة الفلسطينية ،يف مق ّر الرئاسة مبدينة رام الله مساء اليوم،
وهي الزيارة األوىل للوزير املرصي إىل فلسطني .وناقش الجانبان
خالل االجتامع سبل النهوض بالتعاون القائم يف هذا القطاع الحيوي،
املل خالل االجتامع عىل موقف مرص الثابت
حيث أكّد املهندس ّ
والداعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ،مبا فيها حقه يف
استغالل موارده الطبيعية وسيادته عىل هذه املوارد ،ويف مقدمتها
حقل غاز غ ّزة.
(العني اإلخبارية)2021/2/21 ،

 2021/2/22ذكرت وزارة الخارجية األمريكية أن الوزير أنتوين
بلينكن أبلغ نظريه اإلرسائييل غايب أشكينازي أن حل الدولتني للرصاع
اإلرسائييل الفلسطيني هو األفضل ملستقبل إرسائيل .وقالت الوزارة
إن بلينكن أكد ألشكينازي يف اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو
بايدن "تؤمن بأن حل الدولتني هو أفضل سبيل لضامن مستقبل
إرسائيل كدولة يهودية ودميقراطية تعيش يف سالم إىل جانب دولة
فلسطينية دميقراطية وقابلة للحياة".
(الجزيرة نت)2021/2/22 ،

 2021/2/23طلبت فلسطني عقد مؤمتر دويل لتعديل اتفاق باريس
االقتصادي مع إرسائيل ،وحشد الدعم الدويل لالقتصاد الفلسطيني يف
مواجهة تداعيات جائحة كورونا ،وجاء ذلك خالل كلمة وزير املالية
الفلسطيني ،شكري بشارة ،اليوم الثالثاء ،أثناء اجتامع افرتايض للجنة
ارتباط تنسيق املساعدات الدولية للفلسطينيني .وقال بشارة" :مر
 26عا ًما منذ تطبيق بروتوكول باريس ،وحان الوقت إلصالح أساليب
عمله وبنوده ،إنها مسألة بقائنا اقتصاديًا" .وأضاف" :إن الربوتوكول
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يضيف مزي ًدا من القيود عىل أذرع االقتصاد املحيل [الفلسطيني]،
وتستغل إرسائيل بنوده لتحقيق مصالحها".
(العريب الجديد)2021/2/23 ،

 2021/2/25أعلن السفري محمد العامدي ،رئيس اللجنة القطرية
إلعادة إعامر غزة ،أن دولة قطر تعهدت بتوفري مبلغ  60مليون
دوالر أمرييك ،لتمويل مرشوع تزويد قطاع غزة بالغاز الالزم لحل أزمة
الكهرباء .وأكد السفري العامدي خالل اجتام ٍع ُعقده أمس األربعاء
عرب "الفيديو كونفرانس" ،مع رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد
اشتية ،وممثل االتحاد األورويب لدى فلسطني ،السيد سفني كون فون
بورغسدورف ،أن هذ املبلغ سيخصص لتمديد أنابيب نقل الغاز من
داخل الجانب اإلرسائييل ،يف حني تع ّهد االتحاد األورويب بتوفري مبلغ
 20مليون يورو الستكامل التمديدات داخل قطاع غزة .من جهته،
مث ّن اشتية الدعم القطري واألورويب إلمتام املرشوع ،مشد ًدا عىل
أهميته ،والذي يهدف إىل نقل الغاز من الجانب اإلرسائييل لتزويد
محطة توليد الكهرباء يف قطاع غزة .وأكد اشتية أن هذا املرشوع من
شأنه أن يوفر قدرة كهربائية أعىل ،وأن يحقق انتظا ًما للتيار يف قطاع
غزة ،ما يعني حل مشكلة الكهرباء يف غزة جذريًا .وخالل االجتامع،
ناقش املجتمعون خطط تطوير محطة توليد الكهرباء الوحيدة يف
بديل من الوقود السائل.
غزة وآليات تحويلها للعمل عىل الغاز ً
(الراية)2021/2/25 ،

 2021/2/25هاجم السيناتور األمرييك بريين ساندرز ،إرسائيل بصفتها
قوة محتلة ،لقيامها بنقل لقاحات "كورونا" إىل دول مختلفة يف

بدل من إعطائها للفلسطينيني .وقال ساندرز يف تغريدة عىل
العاملً ،
حسابه عىل "تويرت" ،إن إرسائيل ،بصفتها قوة محتلة ،مسؤولة عن
صحة جميع األشخاص الخاضعني لسيطرتها ،مش ًريا إىل أنها ملزمة
بتقديم اللقاحات للفلسطينيني .وأضاف "من املشني أن يقوم نتنياهو
باستخدام لقاحات احتياطية ملكافأة حلفائه األجانب ،بينام ال يزال
الكثري من الفلسطينيني يف األرايض املحتلة ينتظرون".
(وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية "وفا")2021/2/25 ،

 2021/2/27شدد السيد تور وينسالند ،املنسق الخاص لألمم
املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط ،عىل أهمية إعادة األمل
للفلسطينيني من خالل إمكانية تحقيق حل الدولتني وإحالل سالم
عادل ودائم وشامل.
(الوطن)2021/2/27 ،

 2021/2/27دعت األمم املتحدة واألعضاء األوروبيون يف مجلس
األمن ،إرسائيل إىل وقف هدم منشآت البدو يف غور األردن ،مطالبني
بوصول املساعدات اإلنسانية إىل تج ّمعهم يف منطقة حمصة البقيع.
ويف ختام دورة مجلس األمن ،أكدت إستونيا وفرنسا وإيرلندا والرنوج
واململكة املتحدة أنها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة
املمتلكات التي قامت بها إرسائيل مؤخ ًرا" وطاولت "منشآت ممولة
من االتحاد األورويب والجهات املانحة يف حمصة البقيع يف غور
وعبت تلك الدول عن قلقها أيضً ا من عواقب هذه القرارات
األردن"ّ .
طفل".
شخصا ،بينهم ً 41
"عىل مجتمع يضم حواىل ً 70
(فرانس )2021/2/27 ،24
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مقدمة
تُع ّد ظاهرة عمل الجيوش النظامية واملجموعات املسلحة يف النشاطات
االقتصادية ظاهرة قدمية ،حيث يترصف بعض العسكريني مثل رجال
أعامل؛ فيسعون لتحقيق أرباح مادية لذاتهم أو ملؤسساتهم .وهذا
أمر معهود عرب تاريخ الجيوش املختلفة ،وكان لدول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا نصيب وافر من هذه الظاهرة خالل العقود املاضية،
من بينها مرص وتركيا وإيران وباكستان والسودان وسورية واليمن
وليبيا واألردن .ومتثل هذه البلدان محور التحليل يف هذا الكتاب.
أول،
يركز الكتاب يف تحليله هذه الظاهرة عىل موضوعني رئيسنيً :
تطور ظاهرة العالقات االقتصادية للجيوش النظامية ،والكيفية التي
تك ّيفت بها املؤسسات العسكرية يف الدول املختلفة مع التغريات
السياسية واالقتصادية املحيطة بها ،حتى أصبحت لهذه الظاهرة
صفة االستدامة يف هذه البلدان؛ وثان ًيا ،ظاهرة التنظيامت املسلحة
التي برزت يف دول ،مثل ليبيا وسورية واليمن بعد الثورات العربية،
إضافة إىل قوات الدعم الرسيع يف السودان.
كث ًريا ما تتعامل البحوث والدراسات مع الجيش بوصفه إحدى
فاعل يف رسم السياسة يف الدول
مؤسسات الدولة التي تؤدي دو ًرا ً
غري الدميقراطية .لكن ،يتعامل هذا الكتاب مع املؤسسة العسكرية
بوصفها "مؤسسة اجتامعية" تنشأ وتتطور يف سياق اجتامعي
محدد ،تؤثر فيه وتتأثر به ،عىل نح ٍو يؤدي إىل نشوء شكل محدد
من "الرتتيب /النظام" بني هذه املؤسسات املختلفة .وتختلف هذه
املقاربة البحثية عن البنائية واملؤسسية ،وتعترب املــوارد املتاحة
للمؤسسة العسكرية نقطة التمييز الرئيسة بني هاتني املقاربتني .ففي
املقاربة البنائية افرتاض يعترب أن املوارد املتاحة للمؤسسة العسكرية
تح ّدد بالرضورة املسار الذي تسري فيه الجيوش ،أما يف املقاربة
املؤسسية ،فهناك تجاهل لهذه املوارد عىل حساب الرتكيز عىل سلوك
املؤسسة كلها وترصفاتها .لكن يقرتب هذا الكتاب ،بحثيًا ،أكرث ،من
خالل الرتكيز عىل املؤسسة العسكرية داخل السياق االجتامعي،
ليطرح أسئلة من قبيل :كيف أدت املؤسسة العسكرية دو ًرا يف
التغيريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي حدثت يف بلدانها؟
وكيف تفاعل الجيش أو الجامعات املسلحة مع هذه التغريات؟
لهذا الكتاب ميزة إضافية؛ إذ يقدم قراءة معمقة لظاهرة نشاطات
الجيوش االقتصادية ،من خالل دراستها داخل أنظمة سياسية ذات
طبيعة مختلفة ،ويف سياقات سياسية واجتامعية متباينة ،لكنها تقع
كلها يف نطاقات جغرافية وإقليمية متقاربة ،هي دول الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .وتتيح هذه امليزة إجراء مقارنات بني الدول املختلفة،
والرتكيز عىل العوامل املتشابهة واملختلفة بينها.
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مع ذلك ،فإن أحد التحديات عند مراجعة كتاب جامعي ،مثل
الذي بني أيدينا ،هو كيفية الربط بني دول لها سياقات سياسية
واجتامعية متباينة ،حيث ميكن عرض الظاهرة محل البحث من
زوايا نظر مختلفة ،من دون أن يكون ذلك عىل حساب أي من
الحاالت الدراسية التي ُدرِست .لذلك ،لن يكون محور هذه املراجعة
تركيزها عىل تقديم الحاالت الدراسية للبلدان املختلفة ،حالة تلو
حالة ،بل عىل ظاهرة نشاطات الجيوش االقتصادية وعىل تجلياتها
املختلفة يف الدول محل الدراسة ،وعىل محاولة إيجاد عوامل التشابه
واالختالف داخل هذه السياقات .وإذا كان مستوى التحليل يف فصول
الكتاب هو مستوى الدولة أو القُطر ،حيث ركّز كل باحث /باحثة
(من مؤلفي الكتاب) عىل حالة دراسية /دولة ،فإن مستوى التحليل
يف هذه املراجعة سيكون هو اإلقليم كله ،حيث يصبح الرتكيز عىل
الكيفية التي متوضعت فيها هذه الظاهرة داخل اإلقليم وتت ّبع مراحل
تطورها ،وأهم الخصائص التي متيزها .وبناء عىل هذا الشكل ،تتحول
فصول الكتاب إىل املصدر الذي من خالله يتم إعادة النظر إىل
الظاهرة كلها عىل مستوى إقليمي.

ً
أوال :أفكار الكتاب ومناقشاته:
ما يعنيه رجال األعمال في الجيش؟
شامل للحاالت كلها التي
ً
تحليل
ً
ق ّدم الفصل األخري من الكتاب
ُدرست فيه .فام الجديد الذي تق ّدمه هذه املراجعة؟ وكيف ميكن
أن تتم بصورة منهجية علمية من دون انتقائية يف االختيار أو التناول
أو التحليل؟
قبل النظر يف الكتاب ،نستعني بإسهامات الباحثة كريستينا ماين
النظرية والتجريبية ،يك تقودنا خالل عملية املراجعة والتحليل،
بوصفها واحدة من أهم الذين تناولوا هذا املوضوع .عىل املستوى
النظري ،تعاملت ماين مع نشاطات الجيوش االقتصادية باعتبارها
ريادة أعامل .وبالنسبة إليها فإن "ريادة األعامل العسكرية" هي
ابتكار ضباط عسكريني مف ّوضني ،يعملون بصفة مؤسسية ،بوصفهم
مالكني رسميني أو مديرين أو أصحاب مصلحة يف مؤسسات اقتصادية
ملوارد ووسائل جديدة لإلنتاج من أجل إيجاد موارد مالية أو سلع
أساسا
تفيد الجيش بشكل مبارش((( .وما مييز هذا التعريف ،تركيزه ً
عىل سلوك الجيش نفسه وترصفاته؛ وما يعيبه هو عدم الرتكيز مبا
يكفي عىل الجزء املتعلق بالضباط املتقاعدين ،أو عىل أقارب الضباط
العسكريني الذين قد يصبحون جز ًءا من هذه النشاطات االقتصادية،
"1 Kristina Mani, "Military Entrepreneurs: Patterns in Latin America,
Latin America Politics and Society, vol. 53, no. 3 (Fall 2011), p. 29.

بتك ضورعو تاعجارم
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ويستفيدون منها .أما عىل املستوى التجريبي ،فعملت ماين عىل
دراسة هذه الظاهرة بفحص االقرتابات البحثية املختلفة التي ميكن
استخدامها لفهم هذه الظاهرة((( ،ثم دراسة هذه الظاهرة عىل
املستوى الدويل((( واإلقليمي أيضً ا يف دول أمريكا الالتينية((( .ومن
أول ،يف مراجعتنا هذه .فعند دراسة
هنا تأيت أهمية اختيار ماينً ،
دول أمريكا الالتينية ،توضح ماين أ ّن تطور أشكال نشاطات الجيوش
أول وجود
االقتصادية وطبيعتها يف هذه الدول مرتبط بثالثة عواملً :
فرصة تسمح لهم ببدء هذه النشاطات؛ وثانيًا ،القرار االسرتاتيجي
الذي تتخذه املؤسسة العسكرية عن طبيعة النشاطات التي ستقوم
بها؛ وثالثًا ،التحالفات التي ستقوم بها مع النخب السياسية.
يف البداية ،استند العديد من الكتابات األكادميية إىل أ ّن مثة تشاب ًها
بني تجربة الجيش والتحول الدميقراطي يف دول أمريكا الالتينية ،ودول
الرشق األوسط وشامل أفريقيا .والتشابه األهم هو يف شكل العالقة
بني جيوش قوية ومجتمعات ضعيفة وطبيعتها؛ ذلك أ ّن الجيوش
كانت أوىل املؤسسات التي بدأت عملية التحديث يف دول أمريكا
الالتينية ودول الرشق األوسط .وأعطى هذا الوضع الجيوش ميزة
تفضيلية يف عالقتها باملجتمع ،ويف موقعها السيايس أيضً ا ،حيث
كان ينظر الجيش إىل نفسه ليس باعتباره حامي األمة فحسب،
بل باعتباره املسؤول األول عن بناء الدولة .وستتحول هذه امليزة
التفضيلية ،الحقًا ،إىل مزايا اقتصادية واسعة ،بداية من منتصف
سبعينيات القرن العرشين وبداية مثانينياته .وعىل كل حال ،ستحكم
هذه العوامل الثالثة املذكورة مسار مراجعتنا هذه ،عرب تناول
ظاهرة هذه النشاطات االقتصادية للجيوش يف إقليم الرشق األوسط
وشامل أفريقيا .فمن خالل الرتكيز عىل هذه العوامل الثالثة ،ستعمل
املراجعة عىل إعادة قراءة هذه الظاهرة داخل اإلقليم ،وعىل البحث
عن عوامل التشابه واالختالف بني الدول املختلفة داخل اإلقليم ،أي
ستعمل عىل مراجعة الكتاب من خالل استخدام العوامل الثالثة التي
ذكرتها ماين ،وذلك لتحليل هذه الظاهرة عىل مستوى اإلقليم كله،
وليس داخل كل دولة يف ذاتها.
بنا ًء عىل ما ورد ،نعرض العوامل التي ساهمت يف بروز ظاهرة
النشاطات االقتصادية للجيوش يف منطقة الرشق األوسط وشامل
2 Kristina Mani, "Militares Empresarios: Approaches to Studying the
Military as an Economic Actor," Journal of the Society for Latin American
Studies, vol. 30, no. 2 (April 2011), pp. 183-197.
3 Mani, "Military Entrepreneurs," pp. 25-55.
4
Kristina Mani, "Militaries in Business: State-Making and
Entrepreneurship in the Developing World," Armed Forces & Society, vol. 33,
no. 4 (April 2007), pp. 591-611.

167

أفريقيا واستمرارها .ونعرض أيضً ا عد ًدا من الظواهر التي مت ّيز هذه
املنطقة ،وأثر الربيع العريب يف تطورها.

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

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

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

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

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

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

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

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

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

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

11
Aurel Croissant et al., "Beyond the Fallacy of Coup-Ism:
"Conceptualizing Civilian Control of the Military in Emerging Democracies,
Democratization, vol. 17, no. 5 (October 2010), pp. 950-975.
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مقدمة
متيزت أفكار الفقيه القانوين والدستوري والفيلسوف السيايس كارل
شميت ( )1985-1888بإشكاليتها وإثارتها الجدل ،وإدانة كثريين لها؛
بوصفها أيديولوجيا تقوم عىل إكبار منوذج الدولة الدكتاتورية ،وإبراز
محورية دور القائد السلطوي فيها التي بدت كأنها احتفاء بصعود
أدولف هتلر إىل سدة الحكم يف أملانيا النازية ،وتربير للحروب التي
خاضها هتلر وللجرائم التي ارتكبها يف حق اليهود (املحرقة) ،وال سيام
أن شميت كان عض ًوا سابقًا يف الحزب االشرتايك القومي األملاين /النازي،
كتب لكتّاب
وشارك بعد أيام قليلة من التحاقه بالحزب يف إحراق ٍ
يهود ،ونادى بتطهري أوسع ،يشمل كتب املؤلفني املتأثرين باليهودية
أي أثر يهودي يف القانون األملاين،
وأفكارها ،إضافة إىل مطالبته بإزالة ّ
واعتباره مسألة الهولوكوست (املحرقة) جز ًءا جذابًا من شيطنة الدولة
العلامنية الحديثة .إال أ ّن النازيني مل يطمئنوا إليه ووجدوا فيه ضعف
عدا ٍء لليهود أو للسامية ،فأخرج ،بعد سنوات قليلة ،من الحزب.
ولكن بعد نهاية الحرب العاملية الثانية ،وسقوط النازية ،قُ ّدم شميت
إىل محكمة نورنبريغ الخاصة مبحاكمة النازيني ومرتكبي الجرائم ،إال
أنها فشلت يف العثور عىل أدلة تدينه بالقيام بأعامل نازية تستدعي
املحاكمة والتجريم.
رئيسا لتحرير الجريدة
و ُع ّي شميت ،بعد انتسابه إىل الحزب النازيً ،
الحقوقية النازية  ،Deutsche Juristen Zeitungونرش فيها مقالة
بعنوان "القائد يحمي القانون" تربي ًرا لالغتياالت التي قام بها هتلر
ضد معارضيه ،وط ّور نظريته يف القيادة االستبدادية يف الظروف
االستثنائية (ص .)9
متيزت أفكار شميت بأهميتها ،خاصة يف حقل السياسة والعالقات
الدولية ،ذلك أنه ُعرف بنقده الدميقراطية والنظام الليربايل .صدرت
لشميت أعامل عديدة متثّلت بكتيّبات صغرية ،كان أهمها العلم
الدستوري  ،Die Verfassungslehreوكتابه الالهوت السيايس يف
طبعته الثانية املع ّدلة ويف النسخة العربية املرتجمة جزآن :يبحث
الجزء األول منه ،مفهوم الحكم ودور القانون ورشح الالهوت
السيايس ،يف حني يدور الجزء الثاين حول رد شميت عىل إريك
بيرتسون  )1960-1890( Eric Petersonومجموعة املفكرين الذين
نظّروا النتهاء الالهوت السيايس .وقد نرش شميت الجزء األول يف عام
 1922بعنوان الالهوت السيايس ،ثم أعاد تنقيحه وطبعه يف برلني يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1933أي يف العام الذي صعد فيه هتلر إىل
السلطة ،ويبدو فيه تأثره الشديد بتوماس هوبز Thomas Hobbes
( )1679-1588الذي يبني يف كتابه اللفياثان  Leviathanنظرية
العقد االجتامعي عىل الخضوع لسلطة ذات قوة وسيادة مطلقتني.

سرام /راذآراذآ

أما يف الجزء الثاين من الكتاب الصادر يف كانون األول /ديسمرب ،1969
فعاد شميت من جديد ليدافع عن آرائه املطروحة يف الجزء األول،
ولري ّد عىل نحو منهجي محكم عىل اآلراء الناقدة لالهوته السيايس التي
وصفته باملنتهي ،كاشفًا بذلك الثغرات التي تخللت حجج معارضيه.

الجزء األول :مفهوم الحكم
 .1السيادة ومشاكلتها
(الشكل القانوني والقرار)
ع ّرف شميت مسألة السيادة عىل أنها حالة "االستثناء" التي تظهر
جل ًيا يف اللحظات الطارئة واالستثنائية التي تلحق بالدولة ،والتي
تع ّرض شخصها وهويتها وأمنها لخطر محدق يهدد كيانها جمي ًعا.
ومن ث َ َّم تربز الحاجة إىل وجود قرار مستقل وحكيم ينبع من جهة
مسؤولة رفيعة املستوى يف الدولة ،متمثلة بالحاكم نفسه الذي
ع ّرفه شميت بـ "الحاكم السيادي" (ص  ،)23صاحب القرار األخري يف
الحاالت االستثنائية.
ويفرس االستثناء هنا بأنه قضية أقصوية حساسة بالغة األهمية ،قد
تصل إىل املساس بوجودية الدولة ،وبنا ًء عليه ،يربز الدور الجوهري
للحاكم السيادي .وهو ،بالضبط ،ما تعجز عنه اآللية الليربالية التي
تأخذ حي ًزا كب ًريا من الوقت يف معالجة القرار ،واتخاذه يف الحاالت
االستثنائية؛ ذلك أنها مقيّدة مبجموعة من الربوتوكوالت والعمليات
املعقدة املعرقلة لعملية اتخاذ القرار ،ويف الحصيلة تصبح الدولة
معرض ًة للخطر.
ويؤكد شميت أنه يف الحاالت االستثنائية التي متر بها أي دولة سيادية،
يجب عىل الشعب أن يتوقّع تعليق رسيان بعض القوانني الحاكمة
لعالقة الحاكم بالشعب ،ذلك أن الدولة التي تعترب القيمة األعىل
تتعرض وجوديًا لخطر محدق ،وبنا ًء عليه ،فإ ّن الحاكم السيد لديه
كامل الصالحيات التخاذ مجموعة من القرارات االستثنائية التي مل
تكن لتحدث يف الحاالت الطبيعية ،بعكس طرح الليربايل هانز كيلسن
 )1973-1881( Hans Kelsenالذي نفى فكرة السيادة ،واعترب
كبحها أم ًرا واجبًا ،نظ ًرا إىل أن الشعوب اليوم مل تعد تحت سلطة
أشخاص ،بل هي اآلن تحت سلطة القانون الذي ميثل بدوره جوهر
الدولة الحديثة ،وهو ما وصفه شميت بأنه النفي القديم نفسه الذي
متهم إياها بتجاهل املشاكل املستقلة
طرحته الليربالية حول املسألة ً
إلنفاذ القانون.

بتك ضورعو تاعجارم
"الالهوت السياسي" لكارل شميت

 .2الالهوت السياسي
وفلسفة الدولة المضادة للثورة
يرى شميت أن املفاهيم الحديثة للدولة قد متّت علمنتها مبا يتوافق
مع التطور التاريخي للدولة الحديثة وملنهجيتها ،فقد تح ّول الحاكم
السابق صاحب القرار األخري الذي كان يتمثل باإلله الذي مينح عباده
الضعاف املتأزمني الخالص عرب تقديم املعجزات ،إىل الحاكم السيد
الذي يحرر الدولة من الخطر املحدق بها عرب حالة االستثناء التي
حلّت مكان املعجزة اإللهية .وبنا ًء عليه ،فإن الحاكم السيد هو نفسه
املخلّص األول لشعبه من الضعف واألزمات التي تصيبهم وتصيب
دولتهم .فيتشكل لدينا الهوت جديد معلمن ،إذ تصبح الدولة نفسها
هي التي تقرر مصري الشعب وشؤونه عرب مجموعة من القوانني
الرشعية الوضعية ،فهي قد تعفو وتغفر متا ًما كاإلله ،وتصبح اليشء
الوحيد الذي يعلو فوق القانون ،وهو ،بالضبط ،الوجه املعاكس
للطرح الليربايل الذي ج ّرد الدولة من املفهوم الثيولوجي عرب فصلها
عنه ،فبالنسبة إىل شميت فإن "مفاهيم النظرية الحديثة للدولة كلها
ذات الداللة هي مفاهيم الهوتية معلمنة" (ص .)49
ولتأكيد ذلك ،استعان شميت بأفكار الفالسفة جوزيف دو ميسرت
 ،)1821-1753( Joseph de Maistreوخوان دونوسو كورتيس
 ،)1853-1809( Juan Donoso Cortésولويس دو بونالد
 )1840-1754( Louis de Bonaldالذين عرفوا بأنهم رومانسيون
محافظون ،تغ ّنوا بالعصور الوسطى ،ونظّروا للثورة املضادة رافضني
فيها الثورة الفرنسية وتبعاتها ،وأنهم أدركوا رضورة وجود قرار
يحكم زمانهم .فقد متيّز فكر دو ميسرت بأنه تحدث عن السيادة
وأهمية صدور القرار األخري غري القابل للطعن ،فبالنسبة إليه تأخذ
الدولة دور الكنيسة السابق يف تحديد الصواب من الخطأ ،والقرارات
جمي ًعا الصادرة عن هذه الجهة يستحيل أن تكون خاطئة .وبنا ًء
عليه ،يجدها دو ميسرت معصو ًمة من الخطأ ،ويصفها بالحكومة
املطلقة .أما دونوسو كورتيس الذي تحدث عن عقيدة الخطيئة ،فقد
ع ّرف اإلنسان بأنه رشير بطبعه ،وأن ما قيّد طبيعته العدوانية هو
خيا .لكن شميت رأى أ ّن
العقد االجتامعي الذي أجربه عىل أن يكون ّ ً
اإلنسان يقع يف املنطقة الرمادية ،وخاصة يف مسألة تحديد الصديق
من العدو ،مستعي ًنا يف ذلك بالتناقضات التي كانت عند بونالد،
منظّر الثورة املضادة واملعادي جذريًا لليهودية الذي شغل نفسه
بتفسري التناقضات املوجودة بني "العدم والوجود" و"اإلله والشيطان"
و"الخري والرش" ،والذي ميّز بنيته الفكرية عن دو ميسرت وكورتيس.
ويف الحصيلة ،فإن شميت يرى يف فهم تطور الفلسفة املضادة للثورة
رضورة فهم الرشعية والدكتاتورية وإدراكهام.
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الجزء الثاني:
أسطورة إنهاء كل الهوت سياسي
يعود شميت بعد مرور مثانية وأربعني عا ًما عىل صدور الجزء
األول من الالهوت السيايس ،لري ّد عىل املفكرين الذين قالوا بانتهاء
الالهوت السيايس واصفًا قولهم بـ "األسطورة" ،إذ يسعى شميت،
عىل نحو مكثف يف الجزء الثاين من الكتاب الذي يع ّد آخر ما كتبه،
إىل دحض منهجي تفكييك ملقولة إريك بيرتسون التي تزعم "انتهاء
الالهوت السيايس" والتي دافع عنها واعتربها يقي ًنا حتم ًيا يف كتابه
التوحيد باعتباره مشكلة سياسية :مساهمة يف تاريخ الالهوت
السيايس يف عهد اإلمرباطورية الرومانية ( ،)1935وقد اقترصت يف
موضوعها عىل مسألة التوحيد والنظام املليك ،مستندة يف مصادرها
التاريخية إىل القرون الوسطى ،إذ يتمسك بيرتسون يف أطروحته هذه
باملفهوم األوغسطيني يف تعريف اململكتني (املدينتني) املختلفتني،
مدينة الله ومدينة الدنيا (اإلنسان) .وبنا ًء عليه ،فإنه من االستحالة
أن يكون هنالك الهوت سيايس ،وهو ما دفع شميت إىل اعتبار ذلك
هروبًا من األزمة الحقيقية التي عانتها الربوتستانتية والكاثوليكية
األملانية ،نو ًعا ما ،عند صعود النازية يف أوائل الثالثينيات ،إذ يرى
شميت أن بيرتسون يتجاهل تلك األزمة" ،بينام مل يعد ممك ًنا التمييز
بوضوح بني اململكتني سواء من حيث املاهية أو املادة" (ص .)91
وال يكتفي شميت بذلك ،بل ينتقل لينقد املفكّرين الذين أيّدوا
طروحات بيرتسون حول نهاية الالهوت السيايس كهانس ماير
 )1931( Hans Maierوإرنست فايل )2013-1932( Ernst Feil
وإرنست توبيتش  ،)2003-1919( Ernst Topitschوينتقل منهج ًيا
إىل نقد مقالة بيرتسون نفسها ودحضها فكرة تلو األخرى ،مع إبراز
ما يراه شميت محدودية أسئلتها وأدلتها ،مستعي ًنا مبقاالت سابقة
له؛ ليربز التناقض والقصور فيام يقوله بيرتسون يف مقالة ،ويسكت
عنه يف مقالة أخرى ،ويستعني بعدها بطرح تاريخي لتطور الالهوت
السيايس الغريب واملعريف للمرحلة التي سبقت العرص اإلمرباطوري
وصول إىل لحظة ادعاء "نهاية الالهوت السيايس" ،ويف
ً
املسيحي،
الحصيلة ميكن القول إ َّن رد شميت هنا كان قامئًا عىل رؤية جديدة
لتاريخ الفلسفة السياسية وقانونيتها الدستورية التي ارتبطت
مبفهو َمي الدولة والسيايس عىل حد سواء.
ويختتم شميت هذا الجزء بطرح يستأنف النقاش حول الطرح
السابق امل ُقر بنهاية الالهوت السيايس ،مبيّ ًنا أ ّن أي تأييد لهذا الطرح
وتكريس لطرح بيرتسون ،وأن
هو نفي علمي ألي الهوت سيايس،
ٌ
املعارف الالهوتية األنرثوبولوجية والكوزمولوجية (الكونية) التي
أي نفي فيها ليس سوى
فتحت بدورها آفاقًا جديدة مذهلة ،وأ ّن ّ

176
بداية محاولة فتح نقاش بهدف إعداد خامتة لبحث تحلييل حول
سؤال مكثفًا حول
إنهاء مسألة الالهوت السيايس .ويطرح أخ ًرياً ،
الحرية التي رغب يف اإلجابة عنها يف ٍ
بحث الحق ،إال أن الوقت مل
يسعفه ،لكنه طرح يف مقولته أ ّن "حرية اإلنسان هي الغاية العليا"
تحل محل الحرية" ،فهل الحداثة العلمية التقنية
وأن "الحداثة ّ
الصناعية الجديدة هي نفي لتلك الغاية العليا أي الحرية؟ إنّه
السؤال الذي أبقاه شميت مفتو ًحا إىل هذا اليوم.

نقد في الالهوت السياسي
يعود البحث الفلسفي يف إشكالية العالقة بني الالهوت والسياسة
إىل باروخ سبينوزا  )1677-1632( Baruch Spinouzaالذي تعمق
يف فلسفة رينيه ديكارت  ،)1650-1596( René Descartesوالذي
ألف يف هذا السياق كتاب مبادئ الفلسفة الديكارتية لكنه ط ّبق
املنهج الديكاريت يف مجالني تحاىش ديكارت البحث فيهام ،هام الدين
والسياسة ،فكان كام رأى حسن حنفي أول من طبّق املنهج الديكاريت
يف املجالني اللذين استبعدهام ديكارت ،وكان كتابه رسالة يف الالهوت
والسياسة ( )1670الذي بات يعترب صاحب الثورة الجذرية يف الفكر
الديني الحديث بعد أن كان ديكارت قد ق ّدم إصال ًحا جزئيًا بالنسبة
إىل الفكر الديني يف العرص الوسيط؛ حيث بحث فيه مسألة الصلة
بني الدين والدولة من حيث إن الالهوت ليس نظرية يف الله فحسب
بل نظام اجتامعي ينتج منه نظام سيايس((( .إال أن مفهوم الالهوت
السيايس يف الفلسفة السياسية الحديثة يعود إىل كارل شميت
الذي كان أول من صاغه ووضعه بشكله الحايل ،وأبدل فيه دور
الكنيسة السيايس والالهويت املسيطر عىل الشؤون األوروبية سابقًا
بدور الحاكم ودولته السيادية التي تتحكم يف شؤون الدولة كافة
مع إضفائه الطابع الالهويت عليها .وقد تأثر العديد من املفكرين
الغربيني الحديثني مبفهومه ،وسعى بعضهم إىل أن يستعري مفهوم
الالهوت السيايس ويستبدله مبفهوم "الالهوت العام" يف محاولة
لتفادي الربط بني أفكارهم وأفكار شميت الذي كان موسو ًما بنزعته
النازية وعدائه للسامية(((.
1 Steven Nadler, "Baruch Spinoza," Stanford Encyclopedia of Philosophy,
;16/4/2020, accessed on 25/3/2021, at: https://rb.gy/lv0xya
ينظر :باروخ سبينوزا ،رسالة يف الالهوت والسياسة ،ترجمة حسن حنفي ،مراجعة فؤاد زكريا
(القاهرة :مؤسسة هنداوي ،)2020 ،مقدمة حسن حنفي ،ص .22-21 ،18 ،15
2 Peter Losonezi, Mika Luoma-aho & Aakash Singh, The Future of
Political Theology Religious and Theological Perspectives (London and New
York: Routledge, 2011), pp. 1-2.

ددعلالا
سرام /راذآراذآ

وظهرت أدبيات بحثت مسألة الالهوت السيايس عند شميت مثل
كتاب بول خان ( )1952الذي رشح فيه الالهوت السيايس األمرييك
من منظور علامين مستن ًريا يف ذلك بأفكار شميت ،الذي وجد فيه
نقاط الضعف عند بعض األكادمييني لكن ذلك مل ينف أهميته(((،
وكتاب بيرت سكوت ( )1961ووليام كافانو ( )1962اللذَين ركّزا عىل
دراسة الالهوت السيايس من وجهة نظر مسيحية معارصة ،وغريه من
الكتب التي أعادت دراسة املفهوم عىل نح ٍو أوسع يشمل منظورات
دينية أخرى((( ،إضافة إىل مجموعة مراجعات وتعليقات صدرت
باللغة العربية حول الكتاب من دون دراسة منهجية متكاملة ،من
الناحية العلمية .ويُستثنى من ذلك ما كتبه الدكتور عزمي بشارة يف
كتابه الدين والعلامنية يف سياق تاريخي ،يف املجلد األول من الجزء
كامل لتحليل نظرية شميت للدولة
فصل ً
الثاين ،حيث خصص فيه ً
ونقدها وتفكيك وظيفتها ومفاهيمها ،وقد أشار فيه إىل أنه تم يف
النصف الثاين من القرن العرشين عملية إحياء لشميت من طرف
اليمني واليسار األكادمي َّيني ،غري أن ما اسرتعى انتباهه هو عودة اليسار
متمثل ببعض املنتمني إىل مدرسة فرانكفورت له ،ويعيد
ً
الراديكايل
بشارة ذلك إىل أن ما جذب اليسار األكادميي النقدي من نظرية
شميت هو قدرته عىل عرض السياسة مبعزل عن األيديولوجيا وكشفه
جوهرها وأساليبها وتعريتها ،خاصة يف طرحه حالة االستثناء وإعالن
حالة الطوارئ التي اعتربها قاعدة للحياة اليومية ،حتى إن كانت
الدولة يف حالة سلم ،وقدرته عىل تربير االستبداد وإعادة إنتاجه.
ومل ِ
ينف بشارة براعة شميت القانونية والفلسفية ،بل أك ّد عليها
ورأى أنها أدت دو ًرا يف التنظري والتعبئة للنازية التي ه ّيأت األجواء
لصعودها ،لكن هذه الرباعة ال ت ُخفي تحيزه لحالة االستثناء ورشعنتها
وتحبيذها يف سياق اندراجه فرت ًة يف الحركة النازية األملانية((( ،يف
حني ركزت بعض الدراسات عىل مسألة الرشعية يف الدساتري الحديثة
والتي قارنت بني طرح شميت وطرح بيرتسون وهانز بلومينربغ
3 Paul W. Kahn, Political Theology: Four New Chapters on the Concept of
;)Sovereignty (Columbia: University Press, May 2012
ينظر مراجعة كتابه مع النقد:
Adam Thurschwell, "Book Review: Paul Kahn, Political Theology: Four
New Chapters on the Concept of Sovereignty," Georgetown University Law
Center (2011), accessed on 20/3/2021, at: https://rb.gy/w9wsrh
4 William T. Cavanaugh & Peter Manley Scott (eds.), The Wiley Blackwell
Companion to Political Theology, 2nd ed. (West Sussex, UK: Wiley Blackwell,
March 2019).
 5عزمي بشارة ،الدين والعلامنية يف سياق تاريخي ،ج  ،2مج  :1العلامنية والعلمنة:
الصريورة الفكرية (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،)2015 ،
ص  .728-726وصدر عن املركز أيضً ا مراجعة مصطفى الشاديل" ،مراجعة كتاب 'الالهوت
تبي ،العدد ( 28ربيع  ،)2019ص  ،139-131شوهد يف ،2021/3/20
السيايس' لكارل شميت"ّ ،
يفhttps://rb.gy/brltvm :

بتك ضورعو تاعجارم
"الالهوت السياسي" لكارل شميت

 )1996-1920( Hans Blumenbergوبينت أن حجة شميت كانت
أقوى من نق َدي بيرتسون وبلومينربغ ملسألة الرشعية ،وأن عمله
قد ساهم يف دفع املنظّرين السياسيني إىل إجراء بحث أعمق حول
الطبيعة الدميقراطية والدستورية الحديثة املطروحة يف سياق العوملة
واملشكالت األمنية الحاصلة نتا ًجا ملسألة السيادة وتعقيد عملية
اتخاذ القرار يف األنظمة الليربالية(((.

خاتمة
عمو ًما ،ال ميكن تصنيف كتاب شميت تحت مظلة اختصاصية واحدة،
فالكاتب كان منهجيًا ومتامسكًا يف صياغة أفكاره ومفاهيمه ،وإثبات
حججه عرب استيعابه تاريخ الفكر الفلسفي والقانوين والالهويت يف
بناء أفكاره .فيظهر هنا القانوين الدستوري واملؤرخ ومنظّر الدولة
والدارس ّللهوت وتاريخه ،إذ يعترب شميت أول منظّر يف الفلسفة
السياسية للسيادة الدكتاتورية للقائد يف الحاالت االستثنائية التي
تعترب ،كام ذكرنا سابقًا ،يف منزلة حالة الطوارئ املطلقة ،ومن ث َّم يبدو
أنه كان يحاول منح القوميني األملان ،مع صعود هتلر ،قوة تسعى إىل
تجاوز هزمية أملانيا يف الحرب العاملية األوىل وتخطّي األزمة العاملية
(الكساد الكبري) يف سنة  ،1929وتنهي االنقسامات يف الكنيسة ويف
املجتمع إبان جمهورية فامير ،ملصلحة القوميني الذين رغبوا يف أن
تستعيد أملانيا ق ّوتها وتعيد توحيد األملان تحت سيادتها.
بنا ًء عليه ،ميكن القول إن نظرية شميت قد لبّت هذه الحاجة
األيديولوجية املعرفية للنازية يف تطور صعودها املفصيل ،وهو ما
يعني أن الوظيفية السياسية املبارشة قامئة خلف الغاللة الفلسفية
السياسية والقانونية الدستورية ،بحيث إننا إذا ترجمنا ما هو نظري
عند شميت ،فإنه لن يكون لدينا يف زمنه سوى النازية .لكن النقد
الذي سلّطه عىل عيوب الليربالية ونقائصها وعجزها عن مواجهة
الظروف االستثنائية أفاد ،عن غري قصد منه ،النظرية الليربالية ليك
تعمق فهمها جوانب قصورها ،وال سيام بطء عمليات اتخاذ القرار
فيها .وتبدو خلفية أزمة جمهورية فامير االقتصادية – االجتامعية
 السياسية  -املؤسسية حارضة يف صياغة أفكاره ،لكنه أعطى هذااالرتباط املحدد شكل نظرية عامة يف الحاالت االستثنائية ،بينام هي
نظرية مغرقة يف أملانيتها التاريخية املحددة يف زمن جمهورية فامير.
إن الطرح الذي ق ّدمه شميت حول مطلقية الحاكم مشب ًها إياه
باإلله ،كأنه الخالد والسامي واملعصوم فعليًا ،محال ،خاصة إ ْن نظرنا
6
Nathan Gibbs, "Modern Constitutional Legitimacy and Political
Theology: Schmitt, Peterson and Blumenberg," Law and Critique (2019),
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إىل اإلجرام والوحشية اللذَين ارتكبهام هتلر ،سواء أمام معارضيه
من داخل النازية أو خارجها ،وإىل مسألة الهولوكوست وإبادته
الجامعية لليهود يف الدولة األملانية .إضافة إىل أ ّن فكرة إصدار جهة
واحدة القرار من دون الرجوع يف االستشارة إىل ذوي الخربات من
النخب السياسية والعسكرية وغريهم تعترب تهو ًرا ونرجسية ،ذلك أن
مجموع الخربات البرشية إ ْن وضعت يف بوتقة واحدة لكان من شأنها
حل حالة االستثناء الواقعة عىل هذه الدولة وضامن سالمتها ،وهو
ّ
الطرح الذي تسعى الليربالية إىل إثباته عىل نحو متكرر.
أما يف الجزء الثاين ،فيبدو شميت ،عرب نقده لطرح بيرتسون وغريه من
املفكرين الذين تحدثوا عن "نهاية الالهوت السيايس" ،كأنه يسعى
من خالل تهكمه عليهم إىل تصفية حساب شخيص أكرث من نقد
فكرة "التوحيد" التي تح ّدث عنها بيرتسون يف كتابه ،عىل نح ٍو يدفع
إىل التساؤل إن كان شميت عرب دحضه هذا يرد عىل االنتقاد املو ّجه
لالهوته السيايس بوصفه مفك ًرا ،أو أنه كان ير ّد عىل كالم صديق قديم
تح َّو َل إىل عد ّو بعد التحاق شميت بالحزب النازي .ورغم استخدامه
الطفيف لبعض تعابري التهكم ،مثل :وصف بيرتسون بالشامان ،فإن
لغته كانت بعيدة عن االبتذال .وقد تف ّوق يف ميدان دفاعه عن
نظرية الالهوت السيايس عىل أساس أكادميي فكري منهجي وليس
عىل أساس سيايس سجايل مبارش.
ختا ًما ،يعترب الكتاب ذاخ ًرا وغن ًّيا باملفاهيم ،ومحرضً ا الفكر عىل
طرح األسئلة واإلشكاليات ،وهو ما برز يف مهارات شميت السجالية
العلمية واملخصبة مبعارف منهجية مركبة مع خصومه .وال عجب يف
أنه عاد للربوز مرة أخرى لدى االتجاهات املعارضة القوية لليربالية
اآلن يف الواليات املتحدة وأوروبا ،ويف سياق تلك االتجاهات عاد
شميت وأفكاره للظهور من جديد.
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صـدر حديـ ًثا

تـأليف :ميشيل برونو.
تـرجمة :معاوية سعيدوني.

أوراسيا :قارة ،إمبراطورية ،أيديولوجيا أو مشروع
صدر عن سلسلة "ترجمان" في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب أوراسيا :قارة،
إمبراطورية ،أيديولوجيا أو مشروع ،وهو ترجمة معاوية سعيدوني العربية لكتاب ميشيل برونو
ً
عرضا متعدد
بالفرنسية  .L’Eurasie: Continent, empire, idéologie ou projetيقدم هذا الكتاب
األبعاد لقارة أوراسيا الممتدة من الشرق األقصى إلى أوروبا الغربية ،حيث يتركز حوالى  75في المئة من
سكان المعمورة ،و 60في المئة من مجموع ناتجها القومي ،و 75في المئة من موارد الطاقة فيها.

مجلة سياسات عربية مجلة محكّمة تصدر عن املركز العريب لألبحاث ودراســة السياسات .تحمل الرقم الدويل
كل
املعياري ( .)1583-ISSN: 2307وقد صدر عددها األول يف آذار /مارس  .2013وهي مجلة محكّمة تصدر مرة واحدة ّ
شهرين ،ولها هيئة 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
السياسات ،هام "وحدة تحليل السياسات " ووحدة "املؤرش العريب " الذي يصدر تقريره ّ
برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،ومع برنامج "التح ّول الدميقراطي " يف املركز.
تعتمد مجلة "سياسات عربية " املواصفات الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكّمة ،وفقًا ملا ييل:
– ً
أي وسيلة نرش
أصيل مع ّدا
أول :أن يكون البحث ً
ً
خصيصا للمجلة ،وألّ يكون قد نرش جزئ ًيا أو كل ًّيا أو نُرش ما يشبهه يف ّ
أي جهة أخرى.
إلكرتونية أو ورقية ،أو قُ ّدم يف أحد املؤمترات العلمية من غري املؤمترات التي يعقدها املركز ،أو إىل ّ
–ثان ًيا :أن يرفق البحث بالسرية العلمية للباحث باللغتني العربية واإلنكليزية.
–ثالثًا :يجب أن يشتمل البحث عىل العنارص التالية:

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

•تحديد مشكلة البحث ،وأهداف الدراسة ،وأهميتها ،واملراجعة النقدية ملا سبق وكُتب عن املوضوع ،مبا يف ذلك أحدث
مؤشاته
ما صدر يف مجال البحث ،وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته ،ووضع التص ّور املفاهيمي وتحديد ّ
الرئيسة ،ووصف منهجية البحث ،والتحليل والنتائج ،واالستنتاجات .عىل أن يكون البحث مذيّ ًل بقامئة بيبليوغرافية
تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث إضاف ًة إىل املراجع األساسية التي استفاد منها ومل يرش إليها يف الهوامش.
وتذكر يف القامئة بيانات البحوث بلغتها األصلية(األجنبية) يف حال العودة إىل عدة مصادر بعدة لغات.
•أن يتقيد البحث مبواصفات التوثيق وفقًا لنظام اإلحاالت املرجعية الذي يعتمده املركز) ملحق  :1أسلوب كتابة الهوامش
وعرض املراجع).

•ال تنرش املجلة مستالت أو فصولً من رسائل جامعية أق ّرت إلّ بشكل استثنايئ ،وبعد أن يع ّدها الباحث من جديد للنرش
يف املجلة ،ويف هذه الحالة عىل الباحث أن يشري إىل ذلك ،ويق ّدم بيانات وافية عن عنوان األطروحة وتاريخ مناقشتها
واملؤسسة التي جرت فيها املناقشة.
•أن يقع البحث يف مجال أهداف املجلة واهتامماتها البحثية.

بأي لغة من اللغات ،رشط
•تهتم املجلة بنرش مراجعات نقدية للكتب املهمة التي صدرت حديثًا يف مجاالت اختصاصها ّ
ألّ يكون قد مىض عىل صدورها أكرث من ثالث سنوات .يرتاوح حجم املراجعة بني  5000-4500كلمة ،وتخضع لقواعد
تحكيم األبحاث يف املركز العريب.
•يراوح عدد كلامت البحث ،مبا يف ذلك املراجع يف اإلحاالت املرجعية والهوامش اإليضاحية ،والقامئة البيبليوغرافية
وكلامت الجداول يف حال وجودها ،وامللحقات يف حال وجودها ،بني  8000-6000كلمة ،وللمجلة أن تنرش ،بحسب
تقديراتها وبصورة استثنائية ،بعض البحوث والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلامت.
•يف حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة التي استغلت بها يف
ترسل صو ًرا.
األصل بحسب برنام َجي اكسل( )Excelأو وورد( ،)Wordوال تقبل األشكال والرسوم والجداول التي َ

اختصاصا دقيقًا يف موضوع
كل بحث إىل تحكيم رسي تام ،يقوم به محكّامن من املحكّمني املختصني
–راب ًعا :يخضع ّ
ً
البحث ،ومن ذوي الخربة العلمية مبا أنجز يف مجاله ،ومن املعتمدين يف قامئة املحكّمني  -الق ّراء يف املركز .ويف حال تبايُن
تقارير املح ّك َمني ،يحال البحث إىل محكّم مر ّجح ثالث .وتلتزم املجلة موافاة الباحث بقرارها األخري؛ النرش /النرش بعد
إجراء تعديالت محددة /االعتذار عن عدم النرش ،وذلك يف غضون شهرين من استالم البحث.
خامسا :تلتزم املجلة ميثاقًا أخالق ًيا يشتمل عىل احرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية وعدم إفصاح املح ّررين واملراجعني
– ً
أي شخص آخر غري املؤلّف واملحكّمني وفريق
أي معلومات بخصوص البحث املحال إليهم إىل ّ
وأعضاء هيئة التحرير عن ّ
التحرير (ملحق .)2
•تلتزم املجلة جودة الخدمات التدقيقية والتحريرية التي تق ّدمها للبحث ...إلخ.
•يخضع ترتيب نرش البحوث إىل مقتضيات فنية ال عالقة لها مبكانة الباحث.

•ال تدفع املجلة مكافآت ماليّة عن املوا ّد  -من البحوث والدراسات واملقاالت  -التي تنرشها؛ مثلام هو متَّبَ ٌ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  ،" %4.5الجزيرة 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 متميّزة أو ٍ
شخص آخر ،مبا يف ذلك املؤلّف .وينبغي اإلبقاء عىل ّ
الورقة مع ّ
ٍ
أي منهام الستفادة 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 :يق ّيم 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 ت ُح ّ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 تقيّ ًدا ً
امللكية الفكرية.
مجلت املركز العريب مب ّجانية النرش ،وتُعفي الباحثني واملؤلّفني من جميع رسوم النرش.
•املجانية .تلتزم ّ

9. Conflict of interests: Editors and peer-reviewers should not consider manuscripts in which they have
conflict of interests resulting from competitive, collaborative or other relationships or connections
with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer-review must be kept confidential and
cannot be used for personal research.
11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles published in its
peer-reviewed journals. The articles may not be published elsewhere fully or partially, in Arabic or
in another language, without an explicit written authorization from the ACRPS.
12. Siyasat Arabiya's editorial board fully respects intellectual property when translating and publishing
an article published in a foreign journal, and will not proceed before getting the authorization from
the journal in question.
13. Siyasat Arabiya does not make payments for manuscripts published in the journal, and all authors
and researchers are exempt from publication fees.

John Vidal, "Middle East faces water shortages for the next 25 years, study says, " The Guardian,
27/8/2015, accessed on 31/10/2015, at: http://bit.ly/2k97Wxw
Policy Analysis Unit-ACRPS, "President Trump: An Attempt to Understand the Background,
" Assessment Report, The Arab Center for Research and Policy Studies, accessed on 10/11/2016, at:
http://bit.ly/2j36v5S

Annex II
Ethical Guidelines for Publication in Siyasat Arabiya
1. Siyasat Arabiya's editorial board maintains confidentiality and adheres to objectivity in the peerreviewing process. It adopts an anonymized peer review process, where the editorial board selects
the appropriate reviewer to assess paper's suitability for publication, according to specific criteria. In
case of a conflict between the reviewers regarding the publication assessment, a third peer-reviewer
will be selected.
2. Siyasat Arabiya relies on an accredited pool of experienced peer-reviewers who are up to date with
the latest developments in their field.
3. Siyasat Arabiya adopts a rigorous internal organization with clear duties and obligations to be
fulfilled by the editorial board.
4. Disclosure: With the exception of the editor in charge (editor-in-chief or those standing in for the
editor), neither the editors, nor the peer-reviewers, are allowed to discuss the manuscript with third
parties, including the author. Information or ideas obtained in the course of the reviewing and
editing processes and related to possible benefits must be kept confidential and cannot be used for
obtaining personal gain.
5. When needed, based on the reviewer report, the editorial board may offer researchers methodological,
technical and other assistance in order to improve the quality of their submissions.
6. Siyasat Arabiya's editors commit to informing authors of the acceptance or otherwise of their
manuscripts, based on the reviewers' report, or to notify in case of rejection, specifying the reasons.
7. The journal remains committed to providing quality professional copy editing, proof reading and
online publishing service.
8. Fairness: The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual and scientific
merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or political views of the authors.

In quotes immediately following the reference: Ibid., p. 32.
The corresponding bibliographical entry:
Pollan, Michael. The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.
For books by three or more authors, in the note, list only the first author, followed by et al.:
Michael Gibbons et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in
Contemporary Societies (London: Sage, 1994), pp. 220-221.
In later quotes: Gibbons et al., p. 35.
The corresponding bibliographical entry:
Gibbons, Michael et al., The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in
Contemporary Societies. London: Sage, 1994.

Periodicals
Author's name, "article title, " journal title, volume number, issue number (Month/season Year),
page numbers.
Joshua I. Weinstein, "The Market in Plato's Republic, " Classical Philology, no. 104 (2009), p. 440.
The corresponding bibliographical entry:
Weinstein, Joshua I. "The Market in Plato's Republic. " Classical Philology. no. 104 (2009),.

Articles in a Newspaper or Popular Magazine
N. B. Cited only in footnotes, not in the references/bibliography. Example:
Ellen Barry, "Insisting on Assad's Exit Will Cost More Lives, Russian Says, " The New York Times,
29/12/2012.

Electronic Resources
When quoting electronic resources on websites, please include all the following: Author's name
(if available), "The article or report title, " series name (if available), website's name, date of publication
(if available), accessed on 9/8/2016, at: http://www...
The full link to the exact page should be included. Please use an URL Shortener (Bitly) or (Google
Shortner). Example:

i. Book reviews will be considered for submission to the journal provided that the book covers a
topic which falls within the scope of the journal and within the reviewer's academic specialization
and/or main areas of research. Reviews are accepted for books written in any language, provided
they have been published in the previous 3 years. Book reviews are subject to the same standards of
rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews must be between 4,500 and 5,000
words in length.
4. The peer review process for Siyasat Arabiya and for all journals published by the ACRPS is
conducted in the strictest confidence. Two preliminary reviewers are selected from a short list
of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy between the first two
reviewers in their assessment of the paper, the paper will be referred to a third reviewer. The editors
will notify all authors of a decision either to publish, publish with modifications, or to decline to
publish, within two months of the receipt of the first draft.
5. Siyasat Arabiya's editorial board adheres to a strict code of ethical conduct, which has the clearest
respect for the privacy and the confidentiality of authors. The journal does not make payments
for articles published in the journal, nor does it accept payment in exchange for publication. In
the final production stages, the order of articles published in specific editions is decided on purely
technical grounds.

Annex I
Footnotes and Bibliography

Books
Author's name, Title of Book, Edition (Place of publication: Publisher, Year of publication), page number.
Michael Pollan, The Omnivore's Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006),
pp. 99 - 100.
Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, Edith Grossman (trans.), (London: Cape, 1988),
pp. 242 - 55.
In quotes not immediately following the reference: Pollan, p. 31.
Where there are several references by the same author, add a short title: Pollan, Omnivore's Dilemma,
p. 31.

electronic form, or submitted to a conference other than the conferences held by the ACRPS will
be considered for publication.
2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in both Arabic
and English.
3. All submissions must include the following elements:
a. A title in both Arabic and English together with the author's institutional affiliation.
b. An abstract, ranging between 250 and 300 words in length as well as a list of keywords. The
abstract must explicitly and clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and
the main conclusions arrived at. These must be provided in one English, and one Arabic version.
c. The research paper must include the following: a specification of the research problematic; an
explanation of the significance of the topic; specification of thesis or arguments; review of literature
emphasizing gaps or limitations in previous analysis; description of research methodology;
hypothesis and conceptual framework; bibliography.
d. All research papers submitted for consideration must include a complete bibliography covering
all references, regardless of whether or not these appear in the footnotes. References must be cited in
the original language in which the source was written. Authors must follow the referencing guidelines
adopted by the Arab Center for Research and Policy Studies (See Appendix I for a complete guide
to the reference style used across all of our journals).
e. Research papers must normally be between 6,000 and 8,000 words in length, inclusive of references,
charts and tables, and appendices. The editors reserve the right to publish articles of longer length
in exceptional circumstances.
f. All diagrams, charts, figures and tables must be provided in a format compatible with either
Microsoft Office's spreadsheet software (Excel) or Microsoft Office's word processing suite (Word),
alongside high resolution images. Charts will not be accepted without the accompanying data from
which they were produced.
g. Submitted research must fall within the aims and research interests of the journal.
h. Extracts or chapters from doctoral theses and other student projects are only published in
exceptional circumstances. In such cases, the researcher should point this out clearly, and provide
full information about the thesis, including the title, the awarding institution and date of award.

Siyasat Arabiya is a bi-monthly peer reviewed academic journal published by the Arab Center for
Research and Policy Studies (ISSN 2307-1583) dedicated to political science, international relations,
strategic affairs and public policy. First published in March 2013, the journal is overseen by an academic
editorial board and an actively engaged board of international advisers.
Contributions in Siyasat Arabiya are drawn from all fields of political science including international
relations, comparative politics, and national, regional, and international institutional systems. The
journal publishes critical insights into the operation of political systems, the behavior of governments
and political parties as well as the trends in civil society and social and political participation more
broadly. This is complemented with publications covering public opinion, issues of migration and
forced migration, war, civil war, conflict and human rights issues. Particular attention is paid to the
present-day political transition in the Arab world, especially democratization at all political levels and
its legal-constitutional and institutional aspects.
In addition to the editorial and advisory boards, the journal relies on two units active within the Arab
Center of Research and Policy Studies (ACRPS): the Policy Analysis Unit and the Arab Opinion Index,
which produces an annual report on public opinion across the Arab world. The journal's work is also
closely linked to the political science program at the Doha Institute for Graduate Studies and the
Program for the Study of Arab Democratization within the ACRPS.
Publication in Siyasat Arabiya is governed by a strict code of ethics guiding the relationship between
the editorial staff and contributors. With three years of experience and interaction with specialists and
contributors the journal was recently (Spring, 2016) restructured to bring it in line with international
standards of academic publishing. Submission to and publication in Siyasat Arabiya must therefore
adhere to the following guidelines:
1. Original work which is submitted exclusively for publication within the journal. No work which
has been previously published fully or in part will be considered for publication in Siyasat Arabiya.
Similarly, no work which substantially resembles any other work published in either print or

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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شيك ألمر املركز

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

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

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

materials. All submitted manuscripts will be subject to the same rigorous peer review process. The
aimsمنjournal
الكتابto
further and
deepen
these topics
diverse
audiences
of professional
ثالث سنوات.
أكثر
صدور
debateعلى
كلمة ،على
إلى3000for
2000
الكتب من
عروض
aroundأال يمر ّ
scholars and non-specialists alike
دراساتwhile
continuing
to uphold
مراجعات high
academic standards.
نقدية.
شكل
 itsعلى
أطول
وتقبل المجلة
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
ً
كلمة باللغتين العربية
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو 250
shouldمفتاحية.
beكلمات
إلى
إضافة
واإلنكليزية،
All submissions intended for publication
sent
by email:
siyasat.arabia@dohainstitute.orgبيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم
ُ
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
Address all correspondence to
the
Editor-in-Chief
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.
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دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف لبنان.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف لبنان.
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للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 120دوال ًر
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األمريكية.
القارةاألمريكية.
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القارةاألمريكية.
واملؤسساتيفيفالقارة
للحكوماتواملؤسسات
أمريكايًاللحكومات
 140دوال ًر
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