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االفتتاحية
"عمران" للعلوم االجتماع ّية واإلنسان ّية،
نضع بين ي َدي القارئ العدد األ ّول من مج ّلة "سياسات عرب ّية" التي
ّ
تنضم إلى أختيها ُ
السياس���ات بالمعنى الش���امل ،بما
و"تب ُّين" للفكر ّ
أن مج ّلة "سياس���ات عرب ّية" تتناول قضايا ّ
والدراس���ات الثقاف ّية ،مع الفرق ّ
ً
َّ
ّ
لـ"عمران" و"تب ُّين" الفصل ّيتين.
السياس ّية بالمعنى الض ّيق ،كما أنها تصدر كل شهرين خالفا ُ
في ذلك العلوم ّ
العربي ومجتمعاته من أقصاه إلى أقصاه ،تبرز الحاجة إلى مطبوع ٍة دوريّة
في مرحل ٍة انتقال ّي ٍة مصيريّ ٍة تمرُّ بها دول الوطن
ّ
ّ
السياس���ة الخارج ّية ،فيما يتجاوز الشؤون
بمنهج
تتعامل
علمي مع موضوعات سياس���ات الدولة العرب ّية عمومً ا ،بما فيها ّ
ّ
ٍ
علوم
عن
الحديث
ج���دوى
أو
ا،
علم
ياس���ة
الس
تكون
أن
باإلمكان
كان
إذا
فيم���ا
البعض
يتس���اءل
وقد
المحض���ة.
ة
ي
ياس���
الس
ّ
ّ
ّ
ً
ٍ
سياس��� ّية .ونحن لم نحس���م هذا الموضوع قبل إصدار الدوريّة ،وال هذا هو المكان لحسم هذه المسألة .ما حسمناه عندما
السياسات ،وقرّرنا إصدار هذه المطبوعات هو أنّه باإلمكان استخدام المنهج العلمي
أقمنا المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
والدولة .ويدخل ضمن ذلك النش���اط
بمناهج���ه المختلف���ة ،س���واء أكان���ت نظريّة أو تجريب ّية ،في دراس���ة قضاي���ا المجتم���ع ّ
ً
سياس���ة وسياس���ات .ونح���ن ال نعتقد بصحّ ة ه���ذا فقط ،بل ن���رى ضرورة ذلك ف���ي مرحل ٍة
المس���مى
اإلنس���اني االجتماع���ي
ّ
والسياس��� ّية ،وصراعات األنظمة من أجل البقاء إل���ى درجة إخضاع المناهج العقل ّية
يعل���و فيها صوت الخصومات الحزب ّية
ّ
ألغراض تبريرية أو لمقارعة الخصوم.
وتطويعها
ٍ
تهم
ندع���ي الحياد ف���ي القضاي���ا التي
ّ
ونح���ن بمحاولتن���ا تحري���ر المنه���ج العلم���ي م���ن التبريري���ة والخصومة السياس���ية ال ّ
ندع���ي ّ
ّ
توخي الموضوعي���ة ،وذلك باس���تخدام المنهج العلمي.
العرب���ي
المجتمع���ات العرب ّي���ة ،والوطن
ككل ،بل نحن ّ
ّ
فإن نزوعنا للبح���ث عنها هو خيار مطلق.
أي أنّن���ا نح���اول االنحياز إلى الحقيقة ،وإن كانت الحقيقة نس���ب ّية
ّ
ومح���ددة وعين ّيةّ ،
حق قدره ،ونرى أنّه من ّ
نقدره ّ
حق العالِم
النشاط
وهذا ما يم ّيز العلم عن بق ّية األنش���طة اإلنس���ان ّية بما فيها
السياسي الذي ّ
ّ
ّ
فإن منهجه يجب أن يختلف
والمفكر والباحث ،وربّما من واجبه ،أن يكون له فيه دور ٌ وشأن؛ أ ّما حين يعمل وينشط كباحثَّ ،
ندع���ي أنّنا نعمل
العمل
في
منهج���ه
ع���ن
السياس���ي ،ف���ي أجنداته ،ومنظوره ونزعت���ه للموضوعية والحقيق���ة .كما أنّنا ال ّ
ّ

العربي
والسياس���ات ف���ي الوطن
الدولة والمجتمع
ب�ل�ا أجندات ،فأجندتنا هي نش���ر الفك���ر العلمي والعقالني في تحليل ّ
ّ
ّ
األجنبي كا ّفة ،وم���ن ال ّتبع ّية وال ّتخ ّلف
واالحتالل
االس���تبداد
وفهمه���ا .كما أنّنا ننحاز إلى تح ّرر الش���عوب العرب ّية من أش���كال
ّ
تمس ً
���كا بالس���يادة.
سياس���ات أكثر ديمقراطية ،وأكثر عدالة من الناحية السياس���ية ،وأكثر
وال ّتجزئة .وال نخفي انحيازنا إلى
ّ
ٍ
ّ
أي ت ّيا ٍر
ح���ق
ومن
بش���أنها.
ياس���ات
للس
أو
لها
علمي
تحليل
تقديم
في
تكمن
األجن���دة
هذه
تحقيق
ولك���ن مس���اهمتنا ف���ي
ٍّ
ّ
ّ
ٍ
ّ
الحق ال ينطبق عليه فقط ،فقد يس���تفيد
أن هذه أجنداته ،أن يس���تفيد من هذه التحليالت ،إذا رغب .ولكن هذا
سياس���ي يرى ّ
ٌ
ملك للعموم .والموقف التنويري الكالس���يكي
إن النصوص العلمية هي
إذ
األجن���دات.
هذه
خصوم
التحليالت
م���ن ه���ذه
ّ
َ
أفضل ،و إنسا ًنا أفضل .ونحن نقول ربّما ،ال
وضعا اجتماع ً ّيا
بحد ذاتها تخلق
بحد ذاته ،ومحاربة الجهل ّ
أن العلم ّ
ً
فقط يؤمن ّ
ندري ،فنحن نكتفي بالقيام بواجبنا.
ً
العربي ،وبشأن الوطن
السياس���ات في الوطن
تس���د هذه المطبوعة
يحدونا أمل أن
ّ
ّ
السياس��� ّية ودراسة ّ
ثغرة في العلوم ّ
ّ
طل���ب واح ٍد ،وهو االلت���زام بالمعايير التي
مع
تهم
ل
مج
اعتبارها
إل���ى
المواضيع
هذه
في
الع���رب
الباحثين
وندع���و
العرب���ي.
ّ
ٍ
ّ
أن هذا النوع من
تضعه���ا الدوريّة وبمالحظ���ات القرّاء
المحكمين لمقاالتها .ومع معرفتنا بحدود هذه اإلجراءات ،فنحن نرى ّ
المؤسس ّية هو الذي يسمح بتراكم ال ّتجربة واحترام المعايير العلم ّية.
اإلجراءات
ّ
ّ
الدوريّة أن تكون ط ّي ً
والش���كل على
الصياغة
المختصين وغير
ع���ة لفهم
س���تحاول هذه ّ
المختصين من القرّاء ،وذلك في ّ
ّ
ّ
ح ٍّد س���واء من دون التضحية برصان���ة المضمون .فهي مطبوعة ديمقراطية بمعنى عمومي���ة المعرفة ،وضرورة أن تصل
المهتمين.
إلى أوسع عد ٍد من
ّ

رئيـس التحريـر

د .عزمي بشارة
منتصف شباط /فبراير 2013

مؤسس���ة بحث ّية فكريّة مس���تق ّلة للعل���وم االجتماع ّية
السياس���ات هو
المرك���ز
ّ
العرب���ي لألبحاث ودراس���ة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ع���ام ،وبينهم وبين قضاي���ا مجتمعاته���م وأ ّمتهم ،وبينهم
ف���ي العلوم االجتماعية ،واإلنس���ان ّية بش���كل
ّ
ّ
وبي���ن المراكز الفكريّ���ة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّي���ة في عملية البحث والنقد وتطوي���ر األدوات المعرف ّية
والمفاهي���م وآل ّي���ات التراكم المعرفي ،كما يس���عى المركز إلى بلورة قضاي���ا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسس���ة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحس���ب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممك���ن إال ّ
وكتط���ور لجميع فئات المجتم���ع ،في ظروفه
كرقي مجتم���ع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيض���ا م���ن ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياس���ات
يُعن���ى المركز بتش���خيص وتحليل األوضاع ف���ي العالم
العرب���ي ،دو ًال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والس���يادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مس���توى المواطنة والهويّ���ة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباش���ر في آس���يا وأفريقيا،
أيضا بدراس���ة عالقات العالم
ّ
وم���ع السياس���ات األميرك ّي���ة واألوروبية واآلس���يوية المؤثّرة في���ه ،بجميع أوجهه���ا السياس��� ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يش���كل اهتم���ام المرك���ز بالجوان���ب التطبيقي���ة للعل���وم االجتماعي���ة ،مثل عل���م االجتم���اع واالقتصاد
ال
ً
والدراس���ات الثقافية والعلوم السياس���ية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمس���ائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإس���قاطاتها المباش���رة
السياس���ي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعق���د مؤتم���رات وورش عمل وتدريب
عدة برام���ج
ينت���ج المرك���ز
أبحاثا ودراس���ات وتقاري���رَ ،ويدير ّ
ّ
الع���ام العرب���ي ً
أيضا ،وينش���ر جمي���ع إصدارات���ه بال ّلغتي���ن العرب ّية
للمختصي���ن ،ولل���رّأي
موجه���ة
ون���دوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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العربي:
اإلقليمي
النظام
ّ
ّ
إستراتيجيّة االختراق وإعادة التشكيل

ً
مس���تعرضة نظريات العالقات
تناق���ش هذه الدراس���ة اإلطار النظري لتحلي���ل ظاهرة االختراق،
بناء عليه���ا .من صور االخت���راق المختلفة التي
الدولي���ة التي يج���ري تعريف ال ُّنظ���م المخترقة ً
عددتها الدراس���ة :التهديد العربي-العربي ،والتنافس بين ال���دول العربية على احتالل موقع
المركز ،واإلرث التاريخي ،والش���ركات المتعددة الجنس���ية .ناقش���ت الدراس���ة ً
أيضا دور النخب
العربي���ة ف���ي عملي���ات االختراق ع���ن طري���ق ارتباطها بالق���وى والمصال���ح الدولية .ولمس���ت
المجتمعوالمجتمع
ومنظماتالسلطة
اإلعالم ،يقوم بين
خاصا
نظاما
بوصفها
الطائف ّية
البحث
يعالج
والتعليمً ،
عالئق ً ّيا ً
المدني.
ووسائط
اللغة،
موضوعطريق
االختراق عن
الدراس���ة
آثار
األجنبية.وأث ُر
توزيع القوة،
لخريطة
أخرى ،وهي
"االختراقجهة
والف���رد من
والمجتمع
م���ن جهة،
جانب
القواعد
انعكاسونشر
كاحتالل العراق
الخشن"،
أسمته
تعرضت لما
كما
فيمن ٍ
فعله
بممارس���ة
والحدود
المجتمع،
في
ومكانته
الدراس���ةموقعه
ناقش���توتحديد
تعريف الفرد
مس���تويات
المس���موحأنلهتباين
العربي .وترى
للوطن
اإلقليمي
الجوار
اختراق دول
آخر،
ة
الطائف ّي
لتعدد
الدراس���ة
كدولة .تتعرض
مهماتها
الدولة في أداء
عنها
تباين
اإلش���كالياتعليه
العرب ّية يترتب
الدول
واالقتصاديّة بين
واالجتماع ّية
السياس��� ّية
فش���لالنظم
التطور في
إلى
تتضخ���م
ش���يع ّية
أو بين
الكبرى:
طوائفها
بتعدد
العربي
ف���ي العال���م
ف���ي
مس���تويات ّ
خصوصيتها إلى
عليه���ا .والنظر
أخذتالنف���وذ
فيه���ا ،أو
التغلغل
للدول���ة،
األجنب���ي
االخت���راق
عن
لنفسها
من تبحث
فأخذت
ومسيح ّية
الدولة،
خارج مجال
التقوقع
درجة
واقعها ً
العسكري
االختراق
عميقا
مستوى
واحدة ،يكشف
إقليمية
كمنظومة
العرب ّية
المنطقة
متوجسة من ً
ثقافةً
ّ
الق���وىلب
الذي يغالس���لطاني
الحكم
واالقتص���ادي،ال تزال فكرة
وس���ن َّية
خارجي
داخلي أو
أم���ان
يحميهاُ ،
���هل ّ
ّ
ّّ
ٍ
الخارج ّية
عل���ى
فالخالف���ات البين ّي
واالجتماع���ي
والسياس���ي
���ة تُ َ
س ِّ
اإلسالم ّيين.
تداعب مخيلة
مطلق-
أخرى
على
والتالعب بها.
الدولة
بحكمالختراق
التسليمالخالف
مقابل شقوق
من خالل
التسلل
*

أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الريموك يف األردن.
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مق ّدمة
ميثّل التداخ��ل والتفاعل املطّرد بني وحدات املجتم��ع الدو ّيل ات ّجا ًها
املؤشات الكميّة يف القطاعات السياس��يّة واالجتامعيّة
تاريخيًّا تؤكِّده رِّ
واالقتصاديّ��ة ،وتس��تدعي منهجيّة تحليل الظاه��رة الدوليّة يف نطاق
هذا التفاع��ل ،التمييز بني منظورين للنظام ال��دويل؛ أ ّولهام تجزيئي
ٍ
وحدات مستقلّة ومتباينة لكنها
 Reductionismيرى املجتمع الدو ّيل
ترتابط بشبكة من التفاعالت ذات الصبغة التكتيكيّة العابرة والنفعيّة.
أ ّما ثانيهام ،فهو منظور كالين  Holismيرى املجتمع الدو ّيل بني ًة واحد ًة
تنطوي بداخلها وحداتٌ تتباين يف بعض س�ماتها لك ّنها تتفاعل بكثاف ٍة
مطّردة ،ولتصبح هذه التفاعالت بني الوحدات هي األساس الذي يُبنى
عليه التحلي��ل للظاهرة الدول ّية ،بينام متثّل تباين��ات الوحدات تن ّو ًعا
داخل بنية النظام الدويل.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

وتع ّد مس��اهمة العامل األم�يريكّ جيمس روزيني��و James Rosenau
األك�ثر روا ًجا يف معالجة النظم السياس��يّة املخرتقة ،إذ يرى أ ّن العرص
الحايل بسامت الرتابط والتدويل التي تسمه ،يجعل من تعيني الحدود
الفاصلة بني ما هو داخيل وما هو خارجي أم ًرا ليس باليرس الذي يبدو
للوهل��ة األوىل ،غري أ ّن النقطة الجدي��رة باالهتامم هنا هي أ ّن حدود
السيايس تتعينّ بالفعل أو النشاط وبالعمليّات activities and
النظام
ّ
ولعل ذلك هو ما
 processesولي��س بالجوانب القانونيّة ّ ،legalities
(((
دفعنا إىل التمييز بني النف��وذ والتأثري والتغلغل ،واالخرتاق  ،فالنظام
املخ�ترق ه��و "نظام يكون فيه أط��راف من خ��ارج املجتمع الوطني
يش��اركون بطريق ٍة مبارشة وس��لطويّة مع أط��راف وطنيّة يف قرارات
توزي��ع القيم أو حش��د الدعم أله��داف يتب ّنونها" ،وهو أم�� ٌر تتزايد
واملتغيات
املتغيات الخارج ّية
رِّ
مظاه��ره نتيجة التداخل املتواصل بني رِّ
الداخل ّية يف تشكيل توزيع القيم أو تحديد القرار املتّخذ.

وتنتمي ظاهرة النظم السياس�� ّية املخرتق��ة  penetratedإىل منهج ّية
وسيطة بني العمليات والوحدات .وعليه ،سنبني تحليلنا لهذه الظاهرة
اإلقليمي العر ّيب استنا ًدا إىل هذه املنهجيّة الوسيطة.
يف النظام
ّ

النظري
اإلطار
ّ
لتحليل النظم المخترقة
السيايس تدريج ًّيا من منوذج "كرة البلياردو" الذي ال
إ ّن انتقال التحليل
ّ
يويل العوامل الداخليّة أهميّة يف تحليل التفاعل الدو ّيل Billiard Ball
 Modelإىل من��وذج بيت العنكبوت  cobwebحيث تنتقل الحركة من
م��كانٍ إىل آخ َر بفعل الرتابط بني الوحدات ،يجعل القدرة عىل تحديد
متغي خارجي
متغي داخيل (يدخل يف نطاق الس��يادة) وما هو رِّ
ما هو رِّ
(البيئة الدوليّة) أم ًرا يف غاية التعقيد ،وهو ما يس�� ّمى متاهي الحدود
.Blurring Boundaries

وي��رى روزينيو أ ّن ما يح ِّدد قابليّ��ة النظام لالخرتاق أو عدمها ،هو ما
أس�ماه "القدرة التكيفيّ��ة"  ،accommodative capabilityويحاول
منوذج روزينيو تحديد مدى تدخّل األطراف الخارج ّية أو التي يس ّميها
"غ�ير العض��و"  nonmembersيف عملية صنع الق��رار وات ّخاذه ،مع
رضورة التمييز بني املش��اركة يف "ش��ؤون متع�� ّددة"  multi-issueأو
يف "ش��أن واحد"  ،single-issueأي بني تدخّل يف صنع القرار يف ش��أنٍ
مح َّدد ينتهي معه التدخّل بانتهاء هذا الش��أن ،وبني تدخّل يف شؤونٍ
مختلفة ومتع ّددة.

ومتثِّل ظاهرة فيضان البيئة الدولية عىل بنية البيئة املحلّية أم ًرا يجعل
م��ن تحديد معنى دقيق ملفهوم االخرتاق مطل ًب��ا يف غاية التعقيد ،إذ وق��د رأى براون  Brown .L. Carlيف دراس��ة قدمية نس��ب ًّيا أ ّن إقليم
ال ب ّد من معيا ٍر نس��تند له ميكنه تحديد ما هو دويل وما هو داخيل ،الرشق األوسط هو اإلقليم األكرث"اخرتاقًا" بني النظم اإلقليميّة األخرى
وبالت��ايل تحدي��د متى ميكن اإلش��ارة إىل اخرتاقٍ ما ،وه��و ما يفرتض إذا اعتمدن��ا منظور روزينيو للنظم املخرتقة((( ،غري أنّه أضاف لنظريّة
التميي��ز بني مفه��وم النف��وذ  Influenceومفهوم االعت�ماد املتبادل
 interdependenceومفهوم التغلغ��ل  entryismومفهوم االخرتاق 1 James N.Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy (London: Frances
Pinter, 1980), pp. 136-52.
 ،penetrationوهي مفاهيم متداولة يف العالقات الدولية لكن ،يشري
2 Leon. Carl Brown, International Politics and the Middle East: Old Rule,
كل منها إىل ٍ
بعد معينّ يف إطار التفاعل بني وحدات املجتمع الدويل.
ّ
Dangerous Game, (Princeton: Princeton University Press,1984), pp. 3-5.

دراسات
العربي :إستراتيجيّة االختراق وإعادة التشكيل
اإلقليمي
النظام
ّ
ّ
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روزينيو اش�تراط أن يكون املشاركون الخارج ّيون يف العمل ّية السياس ّية قياس االختراق
ٍ
مؤش االخرتاق من خالل منهج ّيتني
من "القوى الكربى ويش��اركون يف مجاالت متع�� ّددة" .كام أضاف أ ّن يبدو أ ّن أغلب الدراس��ات تقيس رّ
النظ��ام حتّ��ى يع ّد مخرتقًا الب ّد م��ن وضع الزمن موض��ع االعتبار ،إذ هام:
إ ّن مش��اركة ٍ
خارجي يف العمليّة السياس��يّة مل ّرة واحدة أو لفرت ٍة
طرف
ّ
األوىل :تتب��ع اإلج��راءات  :Process Tracingوتعن��ي تحديد الهدف
قصرية ال ّ
تدل عىل اخرتاق.
التغي الذي أصابه عند
وتحديد
ره
و
تط
احل
ر
م
خالل
متابعته
م
ث
يل
و
األ
ّ ّ
ّ
رُّ
التغي ،وتحديد دور
ويواف��ق رمي��ون هينبوت��ش  Raymond Hinnebuschعىل اعتبار ّ
كل إج��راء ،ث ّم تحديد األطراف التي تق��ف وراء رُّ
النظ��ام
ّ
اإلقليمي الرشق أوس��طي أنه النموذج األك�ثر وضو ًحا للنظم األطراف "غري العضو" يف هذا التغيري.
اإلقليميّة املخرتقة ،مش ًريا إىل استثامر القوى الرأسامليّة لثالثة مواضيع
الثانية :النفوذ امل ّدعى  :Attributed Influenceمن خالل اس��تجواب
لتحقيق هذا االخرتاق؛ وهي النفط ،والرصاع العر ّيب الصهيو ّين ،وتفتّت
ٍ
جامعات غريها يف
الجامع��ات الضاغطة عن تقييمه��ا لتأثريها أو تأثري
القوى املحليّة(((.
عمل ّي��ة صنع القرار ،إذ يجري قياس الفارق بني ما بدأت به الس��لطة
باعتباره الهدف األفضل لها ،وما انتهت إليه يف قراراتها وتفسري الفارق
ّ
مؤشرات االختراق
عىل أنّه نتيجة تدخّل الجامعة الضاغطة.
باملتغي املركزي يف مفهوم االخرتاق  -أي املشاركة املبارشة يف
إن اإلقرار
رِّ
صنع القرار وات ّخاذه  -يستدعي تحديد فضاءات هذا االخرتاق:
نظريّات العالقات الدوليّة
والنّظم المخترقة
•اخرتاق الس��لطة :وق��د يكون االخرتاق هنا من خالل املستش��ار
الخارجي أو املندوب الدو ّيل يف هيئات الس��لطة .وتش�ير دراسة إذا انتقلنا إىل نظريّات العالقات الدوليّة املعارصة يف تفس�يرها للنظم
أع َّده��ا خبري عس��كري أم�يريكّ عمل لع�� ّدة س��نوات يف الدول املخرتقة باملعنى الذي ح ّددناه ،نجد ما ييل(((:
اإلسالم ّية إىل أ ّن الخرباء يتدخّلون يف صنع القرار ،ويقول "يف عامل  .أالنظريّ��ة الواقع ّية الجدي��دة  :Neorealismترى هذه النظريّة
السيايس
ما بعد  11س��بتمرب ،ميكن ملنصب استشاري يف املستوى
ّ
الت��ي يعبرّ عنها كينيث والت��ز  kenneth Waltzأ ّن "الفوىض" يف
اإلسالمي أن يكون له نتائج مه ّمة وفوريّة
واإلسرتاتيجي يف العامل
النظ��ام الدو ّيل نظ ًرا لعدم وجود س��لطة دول ّي��ة عليا ،تجعل من
ّ
للمصالح األمريك ّية ،ويجعل من املستشار األمرييكّ شخص ّية رئيسة
املتغي الرئيس يف إسرتاتيجيّة الدولة ،وهو ما يجعل االخرتاق
األمن رِّ
يجري من هذه الناحية ،إذ تسعى الدولة إىل مشاركة اآلخرين يف
األجنبي"(((.
 prime figureيف عمل ّية صنع القرار للزعيم
ّ
ضامن أمنها من خالل مساهمتهم يف صوغ إسرتاتيجياتها األمن ّية،
•اخرتاق املجتمع :وقد يأخذ االخرتاق هنا أش��كالاً مثل التس��ميم
وق��د يكون مجلس التع��اون الخليجي مث��الاً منوذج ًّيا عىل حالة
الس��يايس الذي سنأيت عليه الحقًا ،أو ارتباط قوى سياسيّة معيّنة
ّ
الواقعي الجديد.
االخرتاق هذه من منظور املنهج
ّ
بقوى خارج ّية تتحكّم يف قرارها بنسب ٍة ما.
 .بالبنيو ّي��ة (املاركس�� ّية)  :Structuralismوالت��ي تبني تحليلها
•اخرتاق النخبة :ويتمثّل االخرتاق هنا مبا أسمته دراسات التكامل
عىل أس��اس أ ّن البنية الرأس�ماليّة للنظام ال��دو ّيل تجعل التبعيّة
الدو ّيل وال سيّام التيّار الوظيفي منها بتذويت internalization
االقتصاديّة إحدى ركائز النظام ،ويجري االخرتاق من خالل هذه
نخب خارج ّي��ة ،أي تتب ّنى األهداف
النخ��ب الداخل ّية أله��داف ٍ
الس��يايس يف إطار بنية النظام
التبع ّية ،إذ تح�� َّدد وظيفة الكيان
ّ
ذاتها التي تتب ّناها نخبة الدولة التي متارس االخرتاق.
الرأس�مايل الدويل ،ويرتكّز االخرتاق بصور ٍة جل ّية يف ما يطلق عليه
إميانوي��ل والرس��تاين  Immanuel Wallersteinيف نظريّته عن
3 Raymond Hinnebusch, The International Politics of the Middle East,
العاملي تس��مية دول املحيط وشبه املحيط ،إذ تقوم هذه
النظام
(Manchester: Manchester University Press, 2003), p. 14.
ّ
4 Michael J.Metrinko, The American Military Advisor: Dealing with Senior
Foreign Officials in the Islamic World, Peacekeeping and Stability Operations
Institute and Strategic Studies Institute, 2008, pp. 3, 5 , 52.

5 R.Hinnebusch & Anoushiravan Ehteshami, (ed.), The Foreign Policies of
Middle East States , (USA: Lynne Rienner, 2002), pp. 1-5.
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الدول بدور ميكانيزم التك ّيف لدول املركز الرأساميل عند مواجهة
أزم�� ٍة ما ،ويكون االخ�تراق هنا بنيويًّا يصع��ب معه الفصل بني
مق ّومات بنية املركز وبنية األطراف.
 .جالبنائ ّي��ة  :Constructivismوالت��ي تف�ترض طبقً��ا لوين��دت
 Alexander Wendtأ ّن هويّ��ة  identityالدولة تتح َّدد بأمناط
التفاع��ل مع األط��راف األخرى ،أي أ ّن التفاعل يش��كِّل منظومة
القيم واألهداف واإلس�تراتيجيات للدولة ،مبعن��ى آخر أ ّن هويّة
الدولة ليست س��ابقة للتفاعل بل تتح َّدد من خالله ،ذلك يعني
أ ّن االخ�تراق جرى من خالل صوغ هويّ��ة الدولة التي تح َّددت
بدوره��ا من خالل التفاعل مع الكيان��ات أو األطراف األخرى يف
ال ّنسق موضوع الدراسة.

العربي
اإلقليمي
هل النظام
ّ
ّ
نظام مخترق؟
إ ّن املناقش��ة النظريّة الس��ابقة تفرتض أ ّولاً البحث يف مدى مش��اركة
اإلقليمي الع��ر ّيب ويف صوغ
األط��راف "غري العض��و" يف بنية النظ��ام
ّ
"التو ّجهات والقرارات اإلس�تراتيجية العرب ّية" ،كام تفرتض ثان ًيا تحديد
أبعاد االخرتاق اس��تنا ًدا للمنظور الواقعي الجديد أو املنظور البنيوي
أو املنظور البنايئ بالدالالت التي أتينا عليها سابقًا.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

االستقرار يف العالقات العرب ّية البين ّية ،فضلاً عن الرصاعات الداخل ّية يف
(((
كل ٍ
شات الكميّة إىل أ ّن منطقة الرشق األوسط
ّ
بلد عر ّيب  .وتشري املؤ رِّ
ش��هدت يف مرحلة ما بعد غزو الع��راق عام  ،2003وحتّى قبل اندالع
موج��ة الثورات العربيّة مبارشةً ،ما يقرب من  76حالة رصاعيّة  ،و12
رصا ًعا إقليم ًّيا ،وأكرث من  40رصا ًعا داخل ًّيا.

من ناحي ٍة أخرى ،تتّس��م رصاعات املنطقة العرب ّية بنس��ب ٍة عالية من
الرصاعات املمت ّدة ،فهناك  30رصا ًعا استم ّر مل ّد ٍة تزيد عىل ثالثني سنة،
ومثانية رصاعات مس��تم ّرة ألكرث من عرشين س��نة ،وأحد عرش رصا ًعا
مستم ًّرا ألكرث من عرش س��نوات تقريبًا ،ونحو ستّة رصاعات تجاوزت
حاجز الخمس س��نوات ،واملفاجأة هي أ ّن هناك ستّة وعرشين رصا ًعا
مس��تم ًّرا ألكرث من س��نة ،ما يعني تس��ارع مع ّدل الرصاعات القصرية
امل ّدة ،وهو ما يش�ير إىل قدر ٍة متدنّية ع�لى التعايش ،وضبط النفس
عىل الساحة اإلقليميّة(((.

مصادر االختراق
نتيج��ة لذلك ،تضاعف��ت ات ّفاقات التع��اون األمني ب�ين دو ٍل عربيّة
يحت��اج االخ�تراق باملفهوم ال��ذي تناولناه إىل بيئ��ة متهيديّة لوالدته،
ٍ
وأحالف ودول أجنب ّية ،وهو ما يفتح املجال لتكييف الحاجات األمن ّية
وتتمثّل املالمح الكربى لهذه البيئة يف الظروف التمهيديّة التالية:
ولع��ل اتفاقيات
ّ
للدول��ة العرب ّية م��ع احتياجات الق��وى الخارج ّية.
التع��اون األمني بني دول الخليج وحل��ف الناتو منذ عام  2006دليل
العربي
العربي
.أالتهديد
ّ
ّ
عىل ذلك((( ،كام أ ّن الواليات املتّحدة مارست نشاطًا عسكريًّا ض ّد دو ٍل
ونقصد به تهديد الدول العرب ّية لبعضها بعضً ا ولو مبس��تويات تهديد عرب ّية منذ نهاية الحرب العامل ّية الثانية إىل عام  2012ما مجموعه 21
مختلف��ة ،وهو ما يدفع كلاًّ منها للبحث عن "حامٍ " لها ،وهو الخطوة م ّرة((( ،ولكن هذه املامرسات كانت تلقى املوافقة العلن ّية أو الضمن ّية
األوىل أمام االخرتاق ،وقد يأخذ التهديد أشكالاً مختلفة لك ّنها تتمحور
_6 -http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_conflicts_in_the
يف مضمونها يف شكلني؛ األ ّول يتمثل يف تهديد السيادة اإلقليمية للدولة
Middle_East
- http://www.historyguy.com/list_of_middle_east_wars.html
والذي كث ًريا ما كان حول املناطق الحدوديّة ،بينام يتمثّل الشكل الثاين
 7محم��د عبد الس�لام" ،إدارة الرصاعات الداخلي��ة يف املنطقة العربية" ،مجلّة السياس��ة
السيايس والعمل عىل تغيريه بطريقة قرسيّة.
يف تهديد النظام
ّ
الدولية ،العدد ( ،189متّوز/يوليو  ،)2012االفتتاحية.

وتدلّنا البيانات الك ّمية املتاحة عىل أ ّن الدول العرب ّية تع ّرضت للتهديد
األمن��ي املتب��ادل بطريقة مبارشة أو غري مبارشة خ�لال الفرتة -1947
 2010م��ا مجموعه  37م ّرة ،وهو مع ّدل ٍ
كاف للتأكيد عىل حالة عدم

8 R. Chuck Mason, Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How
Has It Been Utilized? (Washington: Congressional Research Service, 2012),
pp. 27-29.
9 http://academic.evergreen.edu/g/grossmaz/interventions.html

دراسات
العربي :إستراتيجيّة االختراق وإعادة التشكيل
اإلقليمي
النظام
ّ
ّ

العسكري لحلف الناتو عام
ولعل مثال التدخّل
من دو ٍل عرب ّية أخرىّ ،
ّ
 2012يف ليبيا يع ِّزز هذا التو ّجه.
ذلك يعني أ ّن التهدي��د البيني يف الوطن العر ّيب يقود الدول األضعف
غالبًا إىل البحث عن ٍ
سند دو ّيل عرب االتفاقيّات أو التحالفات مع القوى
الخارج ّي��ة ملواجهة تهديد الدول العرب ّية األخرى ،وهو ما ميثّل قاعدة
لالخرتاق وتكييف القرارات السياسيّة وغريها للدولة مبا يخدم مصالح
القوى الخارج ّية.
.بالدولة اإلقليميّة المركز

ونعني به التناف��س بني الدول العربيّة الحتالل موقع "الدولة املركز"
يف املنطق��ة ،وكث ًريا ما لجأت بعض الدول للقوى الخارج ّية ملس��اندتها
يف تحقي��ق هذا املوق��ع ،وهو ما يغري ال��دول الخارجيّة باس��تثامر
التل ّهف عىل موقع الدولة املركز النتزاع تنازالت من الدولة العرب ّية يف
موضوعات معيّنة ت ُعنى بها الدولة الخارجيّة(.((1
.جاإلرث التاريخي والشركات المتع ّددة الجنسيّة

إ ّن العالق��ات االس��تعامريّة القدمي��ة أبقت ش��بكة م��ن الروابط بني
املستعمر السابق وقطاعات يف الدولة بعد االستقالل (الحظ أ ّن أغلب
تج��ارة دول املغرب العر ّيب مع فرنس��ا ،وليبيا م��ع إيطاليا...إلخ) من
ناحي��ة ،كام أ ّن مصادر الدخل يف الدول العربيّة تتداخل مك ّوناتها مع
الخارج من خالل املس��اعدات (األردن والواليات املتّحدة) أو االعتامد
ع�لى الرضائب والجامرك يف قطاع التج��ارة الخارجيّة (مرص ،واألردن،
واملغ��رب) أو االعتامد عىل عائ��دات النفط طبقًا ملتطلّبات الس��وق
وكل ذلك يقود بش��كلٍ أو بآخر إىل مستوى من مستويات
الخارجيّةّ ،
االخرتاق.
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•اس��تعانة الرشكات املتع ّددة الجنس�� ّية بحكوماتها للضغط عىل
الدولة املضيفة باتّجاه تب ّني مواقف معيّنة.
•الضغط بات ّجاه دفع منظّامت دول ّية لتب ّني مناقشة سياسة مع ّينة
أو إقرارها.
•مب��ارشة الضغط عىل س��فارة الدول��ة املضيفة م��ن خالل نفوذ
الرشكة يف الدولة التي يوجد فيها مق ّرها الرئيس.
•التأثري يف حكومة الدولة املضيفة من خالل شبكة عالقات تقيمها
الرشكة مع وزراء أو شخصيّات ذات نفوذ يف الدولة املضيفة.

•الضغط املبارش عىل الدولة من خالل التهديد بسحب استثامراتها
أو االنتقال لدول ٍة أخرى ما مل تستجب الدولة املضيفة بالتنازل عن
بعض الرشوط البيئ ّية أو رشوط العمل أو النظام الرضيبي..إلخ.
وقد أشار عد ٌد كبري من الدراسات إىل أشكا ٍل مختلفة لهذه املامرسات
وال س�� ّيام رشكات الب�ترول ورشكات الطريان ورشكات إنتاج األس��لحة،
ووضّ حت دراسة كميّة وجود عالقة بني حجم أرباح الرشكات املتع ّددة
ومؤش الفس��اد يف الدولة املضيفة ،أي أنّه كلّام كان الفساد
الجنس��يّة رّ
أعىل ازدادت أرباح الرشكة ،مماّ يعني أ ّن جز ًءا من أرباح الرشكات هو
ميسة
نتيجة لبيئة الفساد التي تعمل يف نطاقها ،إذ يوفّر الفساد بيئة رِّ
مناذج
لالخرتاق( .((1وقد ق ّدمت صحيفة فاينانش��ال تامي��ز الربيطانيّة َ
للعالقة بني الفساد والرشكات املتع ّددة الجنسيّة يف الدول العربيّة مثل
ليبيا والسعوديّة ومرص وتونس واليمن(.((1

مناذج للتأثري الذي متارسه الرشكات
وتح ِّدد بعض الدراسات
ّ
املتخصصة َ
املتع ّددة الجنسيّة يف الدول العربيّة ،إذ يشري بعض هذه الدراسات إىل
الدعم املا ّيل ألصحاب النفوذ ولبعض األحزاب واملس��اهمة يف ال ّدعاية
الس��يايس وتبادل
االنتخاب ّي��ة ،ب��ل والتدخّ��ل يف موضوعات التوريث
ّ
ولع��ل من املفيد
ّ
الس��جناء ب�ين دو ٍل عربيّ��ة ودول أجنبيّة...إلخ(،((1
ومتثّل الرشكات املتع ّددة الجنس�� ّية إحدى أدوات االخرتاق من حيث التذك�ير بدور رشكات البرتول يف تش��كّل بعض ال��دول العربيّة أو يف
تأثريها يف صنع القرار وال سيّام االقتصادي ،وتشري بعض الدراسات إىل
12 Christos Pantzalis, “Corruption and Valuation of Multinational
تأثري الرشكات يف عد ٍد من امليادين من هذه الناحية(:((1
Corporations”, Journal of Empirical Fianance, vol.15.no. 3 (June, 2008),
10 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New
Middle East (New York: Public Affairs, 2012), chapter 4.
11 Everon Koksal, The Impact of Multinational corporations on International
Relations, (Turkey: M .E .Technical University, 2006), pp112-113.
-John Baylis and Steve Smith, The Globalization of World Politics, (Oxford:
University Press, 1998), p. 292.

pp. 387-417.
13 http://www.ft.com/cms/s/2/23fe9960-6712-11e1-9e53-00144feabdc0.
html#axzz24lghxy4g
 14انظر التفصيالت يف:
أ-صفية حمدي" ،دور الرشكات متعددة الجنس��يات يف عملية نقل السلطة يف مرص" ،جريدة
الدستور املرصية2010/11/13 ،
ب-محمد الس��يد س��عيد ،ال�شركات متعددة الجنس��ية وآثاره��ا االقتصادي��ة واالجتامعية
والسياسية( ،القاهرة :الهيئة العا ّمة للكتاب ،)1978 ،ص 278وما بعدها.
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تحديد الحدود السياس�� ّية لبعض الدول ،بل ويف صوغ بعض سياسات
البعض اآلخر(.((1
ومتثِّل املس��اعدات بأش��كالها املختلفة ،مثل املس��اعدات العسكريّة
واملس��اعدات التقنيّة أو املنح املاليّة أو القروض وال سيّام امليسرّ ة منها
إحدى أدوات االخرتاق .وقد ب ّينت إحدى الدراسات عالقة ارتباط وثيقة
ب�ين الروابط التاريخيّة االس��تعامريّة وتقديم املس��اعدات من الدول
االس��تعامريّة التقليديّة إىل دول دون غريها ،وأ ّن طريقة التصويت يف
األمم املتّحدة (مع مش��اريع الدولة املانحة أو ض ّدها) متثّل عاملاً أكرث
أه ّمية من منط البنية االقتصاديّة أو طبيعة النظام االنتخايب ،مماّ يعني
الس��يايس للدولة املتلقّية للمساعدة يع ّد مدخلاً لالخرتاق
أ ّن السلوك
ّ
(((1
وتكيي��ف القرار الس��يايس  .وتتع�� َّزز هذه التص ّورات بالدراس��ات
الخاصة بالعالقة بني أمناط التصوي��ت يف الجمعيّة العا ّمة
األمربيقيّ��ة
ّ
متخصصة للفرتة
لألمم املتّحدة وتلقّي املساعدات ،فقد أثبتت دراس ٌة
ّ
 2002-1973الرتاب��ط الوثيق بني حجم مس��اعدات الواليات املتّحدة
للدول النامية ومواعيد تقدميها ،وأمناط التصويت يف األمم املتّحدة(.((1
وتتأكّد هذه النتيجة من خالل دراس ٍة أخرى تت ّبعت حجم املساعدات
للدول��ة النامية وعضويّة مجلس األمن ،إذ وجدت هذه الدراس��ة أ ّن
حجم املس��اعدات للدولة يتزايد خالل ف�ترة عضويّتها يف املجلس ،وال
س��يّام يف الفرتات التي ت ُعرض فيها ع�لى املجلس قرارات ذات طبيعة
إسرتاتيج ّية(.((1

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

التواف��ق يف التصويت م��ع الواليات املتّحدة كان م��ع الكويت وقطر
األقل حصولاً عىل مس��اعدات مال ّية) ،بينام كان أدناه
واملغرب (وهي ّ
األقل حصولاً عىل
مع س��ورية وموريتانيا (وه�ما أيضً ا ضمن ال��دول ّ
الخاصة بالقض ّية
املساعدات األمريك ّية) ،غري أ ّن اس��تبعاد املوضوعات
ّ
الفلسطينيّة نظ ًرا لصعوبة تصويت الدولة العربيّة بصورة توافقيّة فيها
مع الواليات املتّحدة يجعل القاعدة الس��ابقة (التوافق بني التصويت
وحج��م املس��اعدات والقروض) أكرث وضو ًحا ،ويالح��ظ أ ّن مرص التي
تحصل عىل أكرب قد ٍر من املساعدات من الواليات املتّحدة ليست هي
األعىل يف درجة التوافق مع الواليات املتّحدة يف التصويت.
ويف دراس�� ٍة أخ��رى ،يتب�ّي�نّ لنا أ ّن هن��اك تباي ًنا بني ال��دول املانحة يف
دوافع تقديم املساعدات ،إذ ّ
تدل الدراسة من خالل مقارنة اتّجاهات
املس��اعدات لعد ٍد من الدول املانحة أ ّن دول��ة مثل الواليات املتّحدة
تعط��ي أولويّ��ة لألبع��اد "األمن ّية" ،بين�ما تركِّز اليابان ع�لى "املنافع
التجاريّة" ،يف حني تذهب فرنس��ا نحو "النفوذ الكولونيايل" ،كام يتبينّ
أن ال عالق��ة ارتباط ّية بني مس��تويات الفقر واملس��اعدات من الدول
املانحة ،مام يعني أ ّن دوافع االخرتاق أكرب من الدوافع اإلنسانيّة(.((2

املؤسس��ات الدول ّية املال ّية ،تش�ير
ويف مج��ال القروض أو العالقة مع ّ
دراس��ة للقروض التي ق ّدمت من خالل صن��دوق النقد الدو ّيل خالل
خم��س س��نوات ،إىل أ ّن أك�ثر املس��تفيدين من هذه الق��روض هم
"الحكوم��ات واألف��راد الذين س��اهموا يف ترتيب االت ّف��اق" ،دون أن
غري أ ّن هذه القاعدة ال تنطبق بصورة كبرية عىل الحالة العربيّة ،فعند
ينعكس ذلك بجدوى اقتصاديّة ،ويصبح هؤالء ثقوبًا يتسلّل من خاللها
مقارن��ة أمناط التصويت العر ّيب ودرجة ات ّس��اقه مع املواقف األمريك ّية
نفوذ القوى الخارجيّة وال س��يّام الدول صاحبة املس��اهامت األكرب يف
تب�ّي�نّ أ ّن هناك تباي ًن��ا واض ًحا يف أغل��ب األحي��ان( ،((1فأعىل درجات
ولعل اإلعفاءات التي حصلت عليها بعض الدول العرب ّية
الصندوق(ّ ،((2
 15 Giacomo Luciani-oil and Political Economy in the International relationsنتيجة معاهدات السالم مع إرسائيل أو نتيجة املشاركة يف الحرب عىل
of the Middle East.
 http://www.princeton.edu/~gluciani/pdfs/Chapter%20in%20Fawcett.pdfالعراق تأكيد لهذه اآلراء.

16 Alesina Alberto, and Dollar David, “Who Gives Foreign Aid to Whom
and Why?”, Journal of Economic Growth, Vol. 5, No. 1, (2000), pp. 33-63.
17 Dreher Axel, Nunnenkamp Peter, and Thiele, Rainer, “Does US Aid Buy
UN General Assembly Votes? A Disaggregated Analysis,” in Public Choice,
Vol. 136, (2008), pp. 139-164.
18 Ilyana Kuziemko, and Eric Werker, “How Much is a Seat on the Security
Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations,” Journal of
Political Economy, Vol. 114, No. 5, (2006), pp. 905-930.
19 - http://www.thepowerhour.com/news2/islamics_votes.htm
- http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/Arab_freq10.html
- http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32260.pdf

امل��ؤشات بتبع��ات ما ُس�� ّمي بإجامع واش��نطن
ف��إذا ربطن��ا هذه
رّ
 Washington consensusمن��ذ مطل��ع تس��عينيات الق��رن املايض
(تحرير التجارة ،تقليص تدخّل الدولة يف النشاط االقتصادي ،وحقوق
20 Ward Warmerdam with Arjan de Haan, The Role of Aid in Politics, (The
Hagne: International Institute of Social Studies, 2011), pp. 14-26.
21 Barro Robert J. and Lee Jong Wha, “IMF Programs: Who is Chosen
and What are the Effects?”, Journal of Monetary Economics, Vol. 52, (2005),
pp. 1245-1269.
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ّ

ملك ّي��ة أكرث انضباطًا..إلخ) ،فإ ّن ذلك يش�ير إىل تأثري البيئة الدول ّية يف
تكييف القرار االقتصادي للدولة التي تقبل هذه الرشوط.
ومن ب�ين جوانب االخ�تراق لالقتصاد العر ّيب ظاهرة غس��يل األموال
 ،MoneyLaundaringوالت��ي تتمثّ��ل يف العمل عىل تحويل األموال
ذات املص��در "القذر" ،مثل عم��والت بيع الس�لاح ،أو تجارة الرقيق
األبيض أو املخ ّدرات..إلخ إىل أموال تبدو أ ّن لها مصد ًرا رشع ًّيا ،وتسهم
مؤسس��ات عديدة مث��ل بعض البن��وك باإليداع
يف عمليّة الغس��يل ّ
أو إع��ادة اإلقراض ،أو ش��يكات قابل��ة للتظهري أو تجزئ��ة اإليداعات
 ،smurfingأو البورصات ،أو رشكات التأمني ،أو صناديق االستثامر ،أو
عرب التجارة اإللكرتون ّية ،أو الوسائط اإللكرتون ّية مثل البطاقات الذك ّية،
والتحوي��ل اإللكرتوين للنقود ،أو الش��يكات اإللكرتونيّة ،أو من خالل
الفواتري واملس��تندات املز ّورة ،أو من خالل أوراق اليانصيب والجوائز،
أو عرب رشكات الصرّ افة والرشكات املتع ّددة الجنسيّة...إلخ.
وق��د أخضع��ت الوالي��ات املتّحدة العديد م��ن املراف��ق االقتصاديّة
رسب األموال عرب هذه القنوات
العرب ّية للرقابة والضبط لضامن عدم ت ّ
ٍ
جهات معادية للواليات املتّحدة(.((2
إىل
.دالنخب العربيّة
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التاريخ ّي��ة بال��دور األكرب .وال ريب أ ّن وس��ائل اإلعالم تع ِّزز س��طوة
اللغ��ات األجنبيّة يف الثقافة العربيّة املتداول��ة بصور ٍة تع ِّزز الخلل يف
التاريخي(.((2
الفردي وتع ِّمق االنفصال بني الفرد وإرثه
بني��ة الوجدان
ّ
ّ
ف��إذا علمن��ا أن هناك  750فضائ ّي��ة عرب ّية عام  2010تش��كل املوا ّد
مؤش
املس��توردة من الدول األجنب ّية  %60م��ن برامجها ،أدركنا عمق رّ
االخرتاق الثقايف(.((2

وليك نثبت أ ّن التعليم -وال س��يّام التعليم الجامعي  -أداة سياس��يّة،
نش�ير إىل الدعوات األمريك ّية وتوصيات مراكز الدراس��ات الغرب ّية إىل
زيادة دور برامج الدراس��ات الرشق أوس��طيّة يف الربام��ج األكادمييّة
األمريك ّي��ة م��ن ناحية والدراس��ات األمريك ّي��ة ودوره��ا يف الجامعات
العربيّ��ة من ناحي ٍة أخرى (الربنام��ج األ ّول بدأ عام  2000يف الجامعة
األردن ّية)( ،((2وهي دعوات تعيد لألذهان آل ّيات االس��ترشاق والتبشري
التي عرفتها املنطقة يف فرتات تاريخيّة ليست بعيدة.

ونعن��ي بذلك وجود نخب مرتبطة بقوى خارج ّية س��واء عرب الرباط
اللغ��وي الفرانكوفي�لي  Francophileولي��س فق��ط الفرانكوف��وين
ّ
 ،francophoneأو عرب الرباط
ّ
التجاري (كفئة الكومربادور) ،أو الرباط ونش�ير يف املجال نفسه إىل إنش��اء املجلس األعىل للفرنكوفون ّية عام
الفرنيس فرنسوا ميرتان إىل أ ّول "ق ّمة
الديني (كبعض الرشائح املذهب ّية)..إلخ ،إذ تذ ِّوت  internalizeهذه  ،1970والذي تلته دعوة الرئيس
ّ
النخب تو ّجهات الخارج لتصبح جز ًءا من تو ّجهاتها.
فرنكوفون ّية" عام  1986يف فرس��اي ،وشارك فيها رؤساء الدول الناطقة
رئيس��ا) ،وتح ّول��ت الق ّمة بعد إحدى
يف مج��ال اللغة ،يع�� ّد التعليم أحد مظاهر االخ�تراق ،فهو ميثّل أداة جزئيًّ��ا أو كليًّا بالفرنس��يّة (ً 41
تنظيم اإلدراك اإلنس��اين للذات والكون واآلخر ،ويؤ ّدي الشّ ��كل الذي عرشة سنة إىل "املنظّمة الدول ّية للفرنكوفون ّية" برئاسة شخص ّية عرب ّية
يأخ��ذه ه��ذا اإلدراك إىل تحديد أمناط الس��لوك والتفاع��ل ،ويتك ّون (بطرس غايل) ،وعقدت املنظّمة أ ّول ق ّمة لها يف عاصمة بلد عر ّيب هي
التعليم من ثالثة أبعاد؛ هي اللغة واملنهج واملعلومة .وتش��كِّل اللغة ب�يروت عام  2002وجاءت يف أعقاب حوادث أيلول  /س��بتمرب 2001
ال بصفته��ا أداة تواصل فقط بل هي جس��د األف��كار كام يقول بعض فاقترصت أعاملها عىل إدانة اإلرهاب.
الفالس��فة .أ ّما املنه��ج ،فيمثّل الدرب الذي يق��ود إىل مكانٍ ما ،بينام
 23كامل ب�شر" ،اللغة العربية بني العروبة والعوملة" ،مقالة مقدّمة يف مؤمتر مجمع اللغة
كل ما نكتشفه.
املعلومة هي ّ
يف دورته الثامنة والس��تني يوم االثنني  18من محرم س��نة 1423هـ املوافق  1من نيسان/أبريل
وتش�ير املعطيات الك ّمية إىل تزايد انتشار اللغات األجنبيّة يف الوطن
العر ّيب (اإلنجليزيّة والفرنس��يّة ..إلخ) ،وهي أمور قامت فيها الظروف
 22أكاد خصاونة" ،العالقة بني العوملة وعمليات غس��يل األموال عامليًّا" ،رس��الة ماجستري،
قسم العلوم السياسية ،جامعة الريموك ،2012 ،ص.108-86.

www.arabicademy.org.eg.
سنة 2002
24 http://www.alriyadh.com/Contents/05-04-2004/Mainpage/
Thkafa_11132.php
25 Robert Satloff, "Devising a Public Diplomacy Campaign toward the
Middle East (Part II)", Policywatch.580, The Washington Institute for Near
East Policy, October 31, 2001.
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وتش��تمل عضويّة املنظّمة عىل عد ٍد من الدول العرب ّية ،هي :املغرب االختراق الخشن
ولبن��ان وتونس وم�صر وجزر القمر وجيب��ويت ،وامللفت للنظر غياب
أي اس��تخدام الق�� ّوة واالحت�لال يف الحاالت التي تس��عى فيها قوى
الجزائر وس��ورية ،وهام تاريخيًّا أقرب للغة الفرنس��يّة من مرص ،مام إقليم ّية عرب ّية إىل ترتيب املنطقة العرب ّية بطريقة قد تؤث ّر يف املصالح
يعني أ ّن البعد
ّ
الس��يايس حارض يف وظيفة هذه املنظّمة ذات الطّابع اإلس�تراتيجيّة للدول الكربى (نارص بعد  ،1956ص ّدام حس�ين يف فرتة
السابقة متثّل
اللّغ��وي .إذ تقاوم حكومة البلدين فكرة تدعيم اللغة الفرنس�� ّية عىل التسعينيات من القرن املايض..إلخ) ،فإذا كانت األدوات ّ
ملؤسس��ة الفكر العر ّيب إىل أ ّن "اخرتاقً��ا ناعماً " فإ ّن الق ّوة العس��كريّة واألمن ّية متثّل الوجه الخش��ن
حس��اب اللغة العرب ّية .وتش�ير دراسة ّ
"الهدف املعلن لهذه املنظّمة هو دعم العالقات الثقافيّة الفرنكوفونيّة ،لالخرتاق.
لكنها تح ّولت إىل أداة للعمل
ّ
الس��يايس املبارش ،بل إ ّن حركة الرتجمة ويوضّ ��ح الجدول الت��ايل توزيع الق ّوات األمريك ّي��ة يف املنطقة العرب ّية
التي تش ّجعها تجري وفقًا ملعاي َري سياس ّية تعتمد يف انتخاب نو ٍع معينّ حتّى كانون األ ّول  /ديس��مرب  ،((2(2011ويتبينّ منه أ ّن منطقة الخليج
من ذلك النتاج الفكري واألديب دون غريه ،خدم ًة للمصالح الفرنس�� ّية ه��ي منطقة تركّز الق ّوات األمريكيّة وال س��يّام أنّه��ا األكرث احتوا ًء عىل
يف العامل ،ففي عام  2007أُنشئت يف املنظّمة "خليّة تفكري إسرتاتيجيّة" املصالح األمريك ّية ،وال س ّيام ما ات ّصل منها بالطاقة.
مه ّمتها التفكري يف القضايا اآلتية :الهويّة الفرنكوفونيّة يف زمن العوملة،
عس��كري أمرييكّ يف
ويوج��د حتّى منتص��ف عام  2012نحو  40ألف
ّ
أوروبا والفرنكوفون ّية ،حوار الحضارات ،الهجرات يف العامل ،الصناعات
منطقة الخليج ،منهم  23ألفًا يف الكويت(.((2
الثقاف ّية والتعليم(.((2
وقد س��عت النخبة الفرنكوفيليّة إىل بعض السياسات التي تع ِّزز فكرة
االخرتاق مثل(:((2
•وقف تعميم اللغة العرب ّية والدفاع عن الفرنس ّية (وهو ما أكَّده
رئيس الحكومة الجزائريّة السابق رضا مالك).
•تعطيل املشاريع التي تساهم يف االستقالل االقتصادي عن فرنسا
(وأكّده محمد بوخالفة الرئيس الس��ابق للجنة التخطيط واملاليّة
ائري).
يف الربملان الجز ّ

غ�ير أ ّن االخرتاق الخش��ن أخذ مظاه َر جديدة م��ن خالل منح أدوار
•ارتفاع نس��بة فرنسا يف املش��اريع الجزائريّة (أكّده رئيس الجبهة لل�شركات األمنيّة يف ضب��ط إيقاع الحراك يف املجتمع املحليّ  ،وتش�ير
الوطن ّية موىس توايت).
الدالئل كافّ ًة إىل انتش��ار الرشكات األمن ّية األجنب ّية لحامية األش��خاص
واملصال��ح النفطيّ��ة وغريها يف ال��دول العربيّة ،وق��د رسدت التقارير
•مقاومة تجريم االستعامر(أش��ار له خ�ير الدين بوخريصة رئيس
الصحف ّي��ة فيضً ا من هذه املعلومات وال س�� ّيام يف بعض دول الخليج
جمع ّية  8ماي .)1945
واألردن( ،((3وتتمثّل أبرز نشاطات االخرتاق الذي متارسه هذه الرشكات
•الضّ غ��ط لالنضامم للمنظم��ة الفرنكوفون ّية (رشح الجهد يف هذا األمن ّية يف املظاهر التالية(:((3
االتّجاه بوجمعة غشري رئيس الرابطة الوطنيّة للدفاع عن حقوق
28 http://siadapp.dmdc.osd.mil/personnel/MILITARY/history/hst1112.pdf
اإلنسان).
29 http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers49%5Cpaper4895.html
26 http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=499129
27 http://www.algeriatimes.net/algerianews17125.htm

30 http://www.nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16prince.html
 31ولي��د عبد الح��ي ،انعكاس��ات العوملة عىل الوطن الع��ريب( ،الدوحة :مرك��ز الجزيرة
للدراسات والدار العربية للعلوم ،)2011 ،ص.67.
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الجدول  :2القوات األمريك ّية يف الدول العرب ّية – 31كانون األول  /ديسمرب 2011

أساطيل

الدولة

مشاة

الجزائر

2

البحرين

21

1812

مرص

167

22

23

العراق

0

0

0

0

األردن

11

0

16

12

39

الكويت

0

0

0

0

0

لبنان

5

0

0

0

5

ليبيا

0

1

0

0

1

املغرب

2

2

10

5

19

عامن

3

1

10

20

34

قطر

370

4

30

192

596

السعودية

146

20

28

76

270

سورية

2

0

5

0

7

تونس

4

1

9

1

15

اإلمارات

6

12

69

88

175

اليمن

7

0

11

0

18

املجموع

751

1879

498

468

3596

مؤسساتها تحت
•تشجيع الكفاءات العس��كريّة عىل الهروب من ّ
إغراء الرواتب العالية التي تصل إىل ح ّد ألف دوالر يوميًّا.
•ضغ��ط الرشكات األمنيّة عىل الحكومات إلع��ادة النظر يف بعض
ترشيعاتها بصور ٍة تتيح لهذه الرشكات ح ّرية العمل األمني داخل
هذه الدول.

مارينز

جوية

املجموع

6

2

10

272

30

2135

26

238
0

•مت��ارس الرشكات عمليات تجنيد لألفراد عرب الحدود وتنقلهم من
دولة إىل أخرى ،بل يشري محمد حسنني هيكل إىل أنّه "يعرف أ ّن
لرشكة بالك ووتر  -ولو باس��م جديد للرشكة  -س��تّة آالف عنرص
يعملون يف داخل وخارج سورية"(.((3

السجون"
ومن الرضوري الربط أيضً ا يف هذا املجال بني ظاهرة "عوملة ّ
•قيام الرشكات يف بعض األحيان بنقل األس��لحة عرب الحدود دون وظاهرة االخرتاق ،إذ تشري الدراسات إىل أ ّن هناك  66دولة فيها سجون
الخضوع لرقابة الس��لطات الحكوم ّية يف الدولة التي تعمل فيها معوملة منها تسع دول عربيّة ،وتعني عوملة السجون أن تحتجز دولة
الرشك��ة ،وتش�ير الدراس��ات إىل أ ّن الرشكات تنقل األس��لحة يف معيّنة يف س��جونها أفرا ًدا من دول ٍة أخرى لحساب دول ٍة ثالثة ،ويُنقل
خمس�ين دولة يف الع��امل منها دول عربيّة ،وبل��غ عدد الرشكات
األمن ّية التي عملت يف العراق حتّى عام  2011نحو  55رشكة.
32 http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=907290
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(((3
السجناء إليها عرب رشكات طريان أو وسائط نقل تابعة لدولة رابعة  ،االختراق اإلقليمي
ٍ
ب��ل إ ّن األمر امت�� ّد إىل القضاء ،فحتّى عام  2007كان هناك  300قاض أ ّدت الث��ورة اإليران ّية تحدي�� ًدا إلثارة مدى االخ�تراق اإليرا ّين للنظام
دويل يعمل��ون يف قضاي��ا مختلفة ويحقّقون فيها خ��ارج نطاق عمل
ولعل "التامثل" املذهبي ب�ين قطاعات يف املجتمع
اإلقليمي الع��ر ّيبّ ،
ّ
السلطات القضائ ّية املحلية ،ومن بني الدول العرب ّية التي وقعت ضمن الع��ر ّيب واملذهب الس��ائد يف إيران هو ما وضع هذه املس��ألة موضع
دائرة عمل القضاة الدول ّيني السودان ولبنان وليبيا وفلسطني(.((3
ولعل ما وص��ل إليه تقرير لجنة
املناقش��ة ،ونظ ًرا لظ��روف تاريخ ّيةّ ،
بس��يوين يف البحرين يع ِّزز وجود املبالغة ،إذ انتهى تقرير هذه اللجنة
التي تش��كَّلت بقرار من ملك البحري��ن إىل عدم وجود أدلّة عىل دو ٍر
إيرا ّين يف األزمة البحرين ّية املعارصة(.((3

ّ
منظمات المجتمع المدني
وظاهرة التغلغل
متثّ��ل فكرة "التغلغ��ل" محاولة من الدول الكربى وال س��يّام الواليات
املتّح��دة ،للعمل عىل التش��ابك مع الق��وى السياس��يّة واالجتامعيّة
واالقتصاديّ��ة ومحاول��ة التأثري يف النس��يج املجتمعي بكامله س��واء
ويتب� لنا من زاوي ٍة أخرى ،من تقرير منظّمة الش��فافية أنّه من بني باالنخ��راط املبارش يف هذه الق��وى أو بالتغلغل غري املبارش من خالل
ّي�نّ
 93ميزانية دفاعية جرت دراس��تها لدو ٍل مختلفة ،هناك  13منها فقط األفراد الذين يتب ّنون املنظور األمرييكّ.
ّ
ّ
مؤسس��ة راند  RANDملواجهة ما تعد ّه
فيها ح ٌّد معقول من الش��فافية ،كام أ ّن قطاعات اإلنش��اءات حقّقت وقد تكون إحدى دراس��ات ّ
درجة ش��فافية طبقًا ملقياس املنظّمة تص��ل إىل  5.3من  ، 10والدفاع تط ّرفًا إس�لام ًّيا ومعاديًا للسياسة األمريك ّية بالخصوص والغرب ّية عمو ًما
6.6من  ،10وهام من القطاعات األكرث معرفة للفس��اد ،كام أنّهام من منوذ ًجا واض ًحا لهذا التو ّجه ،وتس��تند هذه الدراس��ة اإلس�تراتيج ّية يف
القطاعات التي تعتمد فيها الدول العرب ّية عىل الرشكات األجنب ّية أكرث تو ّجهها املركزي( ((3إىل تص ّور يرى أ ّن أغلبيّة املس��لمني ينتمون لالت ّجاه
ٍ
ش��بكات
اإلس�لامي ،لكن املتط ّرفني متكّنوا من بناء
م��ن غريها( .((3بل يتبينّ من التحقيقات الصحفية الغربية أ ّن  %40من املعت��دل يف الفكر
ّ
ّ
ّ
ٍ
وتنظيامت مكَّنتهم من السيطرة ،يف الوقت الذي يفتقر فيه املعتدلون
(((3
الفس��اد يف التجارة الدوليّة حتّى عام  ،2011يرتكّز يف تجارة السالح ،
ماسة إىل الخارج".
غري أ ّن املنطقة األعىل يف حجم رشاء األس��لحة ه��ي املنطقة العربية ،لإلمكان ّيات ،األمر الذي يجعلهم يف "حاجة ّ
ّ
وأ ّن تقديم الرىش ملس��ؤولني عرب لدفع دولهم لعقد صفقات التسلّح واس��تنا ًدا لخربة الواليات املتحدة يف فرتة الح��رب الباردة ض ّد االت ّحاد
هو أمر ش��ائع ،وتقدم الصحف الغرب ّية وبرقيات ويكيليكس كماًّ من السوفيايت ،ترى الدراس��ة إمكانيّة االستفادة من هذه الخربة وال سيّام
يف نطاق تطوير املنظّامت والهيئات الليربال ّية ،وتكرار ذلك يف توظيف
التقارير عن هذه الرىش(.((3
وبخاصة الدول
هذه الخربة يف بناء شبكات إسالم ّية يف الدول اإلسالم ّية
ّ
 33 Stephen Lendman, America's Secret Prisons,العربيّة.
http:// dissidentvoice.org\2010\03\amiricas-secret-prisons
 34وليد عبد الحي" ،أثر العوملة عىل حقوق اإلنس��ان والحريات العامة" ،مجلة الرس��الة،
املركز الوطني لحقوق اإلنسان ،السنة الثانية ،العدد ( ،5كانون الثاين ،)2006 ،ص.18.
35 - http://www.ft.com/cms/s/2/23fe9960-6712-11e1-9e53-00144feabdc0.
html#axzz24lghxy4g
- http://bpi.transparency.org/bpi2011/results/
36 http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/16/serious-fraudoffice-arms-trade
37 http://bristolagainstarmstrade.wordpress.com/military-sales-tomiddle-eastn-africa/

ٍ
مس��تويات ثالثة هي التنظيامت
ويقوم مرشوع راند عىل العمل عىل
اإلس�لام ّية املعتدل��ة املوجودة فعلاً  ،والرتكيز ع�لى التنظيامت القابلة
للتو ّجه املعتدل ،وأخ ًريا خلق بيئة ثقاف ّية تش ّجع االعتدال والتسامح.
38 Mahmoud Cherif Bassiouni, “Report of the Bahrain Independent
Commission of Inquiry”,Bahrain,Dec, 2011, p.387,paragraph no.1584.
39 Angel Rabasa, Building Moderate Muslim Network, Rand Center for
Middle East Public Policy, 2007, pp. 63-70,113.
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رسية  -والعمل والش��كل الثاين :تقديم املساعدات املال ّية ملنظّامت قامئة فعلاً  ،بهدف
وتدعو الدراسة إىل البدء بتنظيامت  -حتّى وإن كانت ّ
معها ،ع�لى أن تكون موثوقة .مع الرتكيز ع�لى الليرباليّني والعلامنيّني دفعها نحو مساندة سياسات داخل ّية مع ّينة تريدها الدولة املتغل ِغلة.
ورجال الدين الشّ ��بان والنش��طاء االجتامع ّيني والنساء املنخرطات يف
الش��كل الثالث :املساندة السياس�� ّية واملعنويّة ملنظّامت مع ّينة مثل
دعوات املساواة والصحفيّني والكتّاب املعتدلني .وتتح ّدث الدراسة عن منظّامت حقوق اإلنس��ان ،ويج��ري الدعم بطريقة غ�ير مبارشة من
التنظيامت والهيئات املختلفة املرشّ حة يف املنطقة العرب ّية لتكون من خالل:
بني الركائز لالنطالق يف هذه اإلسرتاتيجيّة.
•الدع��وة إىل املش��اركة يف فعاليات مؤمت��رات دوليّة تك��ون معنيّة
من ناحي ٍة أخرىّ ،
تدل املعطيات التي ق ّدمتها "نيويورك تاميز" عىل أ ّن
مبوضوعات مع ّينة ته ّم الدولة املتغلغلة.
رص من دو ٍل عرب ّية عىل "تعزيز
الواليات املتّحدة قام��ت بتدريب عنا َ
ٍ
هيئات معيّنة ،أو للعمل
امج م ّولتها الواليات املتّحدة عرب •توظيف بعض أفراد النخب كمستشارين يف
الدميقراط ّية" يف دوله��م من خالل بر َ
مؤسسات مثل املعهد الجمهوري الدو ّيل  international Republicanيف الجامعات كأكادمييّني س��واء يف هيئات تابعة للدولة املتغلغلة أو يف
ّ
اط��ي الوطن��ي  Natioal Democraticهيئ��ات دول ّية بهدف تعزيز فرص هؤالء األفراد يف الرتقية يف مناصبهم
 Instituteواملعه��د الدميقر ّ
 Instituteوبي��ت الحريّ��ة  Freedom Houseوالصن��دوق الوطني ببالده��م ليصبحوا أكرث تأث ًريا يف صنع القرارات يف مس��تويات مختلفة
للدميقراطية ،National Endowment for Democracyوهو األمر بدولهم أو أكرث تأث ًريا يف تو ّجهات الرأي العا ّم املحليّ .
ّ
هاتها
ج
تو
يف
غ
تنا
األك�ثر
ة
ي
السياس��
األنظمة
حفيظة
يثري
الذي كان
ومفصل يف مجلّة املستقبل العريب إىل أشكال
كام يش�ير تقرير حديث
ماً
ّ
ّ
ّ
(((4
الس��يايس واالجتامعي العر ّيب ،ويشري التقرير إىل
املؤسسات تتلقّى االخرتاق للجس��د
اإلس�تراتيجية مع الواليات املتّحدة ،ومل ّا كانت هذه ّ
ّ
الدع��م املايل من الواليات املتّحدة ،فمن غ�ير املمكن فصل تو ّجهاتها "مبادرة الرشاكة مع الرشق األوسط" التي أطلقتها الخارجيّة األمريكيّة
عن التو ّجهات اإلس�تراتيجية للحكومة األمريك ّي��ة ،فالصندوق الوطني يف كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2002ويتض ّمن برنامجها مساعدة املنظّامت
ومقره يف تونس يف شهر شباط /
للدميقراط ّية الذي أُنش��ئ عام  1983يتلقّ��ى دعماً بقيمة  100مليون األهليّة يف املنطقة ،وقد أعلن مكتبها ّ
دوالر سنويًّا من الحكومة األمريك ّية ،كام أ ّن بيت الحرية يتلقّى القسط فرباير عام  ،2008فتح باب الرتش��يح للحصول عىل مساعدات مو ّجهة
األكرب من ميزان ّيته من الحكومة األمريك ّية عرب وزارة الخارج ّية(.((4
للمنظّ�مات املهنيّ��ة والجامعات والهيئات غ�ير الحكوميّة وجامعات
وتعود تقاليد التغلغل يف جسد الهيئات السياسية ومنظّامت املجتمع النساء ،ووصلت املبالغ
املخصصة لعام  2008إىل ثالثة ماليني دوالر.
َّ
ّ
املدين لفرتة مبكرةّ ،
مكاتب إقليم ّية؛
ولعل الواليات املتّحدة هي األكرث اس��تخدا ًما لهذا ويش�ير التقرير إىل أ ّن املبادرة قامت بإنش��اء ثالث��ة
َ
النمط من التغلغل ،وقد كش��فت الدراس��ات املختلفة
ّ
الخاصة بهذا األ ّول ويش��مل لبنان وش�مال أفريقيا ،والثاين يف أبوظبي وهو مو ّجه
مخصص ملرص .وقد أطلقت
املوضوع وال س ّيام من املامرس�ين لها داخل الجهاز الحكومي األمرييكّ لبلدان الخليج العر ّيب ،والثالث يف القاهرة ّ
مثل وكالة االس��تخبارات األمريكيّة َ
مناذج واسعة من التغلغل ،ويوجز السفارة األمريك ّية يف تونس برنامج املبادرة املحليّ تحت عنوان ''املبادرة
كل
أحد الكت��ب امله ّمة يف هذا املجال هذا النم��ط من التغلغل يف ثالثة للتح ّول يف تونس'' وتش��مل مس��ؤولياته إدارة برام��ج املبادرة يف ٍّ
أشكال(:((4
من الجزائر ومرص ولبنان وليبي��ا واملغرب وتونس وإرسائيل واألرايض
املخصصة لهذه
الشكل األ ّول :تجنيد أجهزة االستخبارات األجنب ّية لبعض أفراد النخب الفلس��طين ّية واألردن ،وتبلغ قيمة االعتامدات املال ّية
ّ
البارزي��ن يف البلد موضع التغلغل ،ويُطلب منهم إنش��اء منظّامت أو املب��ادرة س��نويًّا أكرث من خمس�ين مليون دوالر ،ويعم��ل يف املكتب
اإلقليم��ي يف تون��س عرشة موظّفني يش��ملون دبلوماس�� ّيني أمريكيني
ّ
هيئات مع ّينة وال س ّيام ذات الطابع العلمي؛ للرتويج ألفكا ٍر وسياسات
اطي
ر
الدميق
اإلصالح
مج��االت
يف
تجارب
لهم
املنطقة
م��ن
ّفني
ظ
ومو
ّ
محصلتها النهائ ّية بالنفع عىل الدولة املتغل ِغلة.
مع ّينة تعود يف ّ

_?40 http://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.html
r=1&pagewanted=all
41 Philip Agee, Inside The Company: CIA Diary, (Penguin, 1975), pp. 69-79.

 42أحم��د نظيف" ،أرسار االخرتاق األمرييك ملنظامت املجتمع املدين يف تونس" ،املس��تقبل
العريب ،العدد.2012/4/14 ،14.
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وأنشطة املجتمع املدين وإدارة املنح واملساعدات املال ّية ،ويقوم هؤالء أدوات االختراق المساعدة
جمي ًعا بالتنسيق مع سفارات الواليات املتّحدة يف املنطقة.
إذا كان��ت األدوات الس��ابقة الت��ي أتينا ع�لى عرضها متثّ��ل املحاور
متغيات مس��اعدة،
وينظِّ��م املكتب
اإلقليم��ي يف تونس مؤمترات إقليم ّية (مؤمتر نس��اء اإلس�تراتيجيّة لالخرتاق ،فإنّه��ا تتّكئ أحيانًا عىل رِّ
ّ
األعامل ومؤمتر القادة الطلاّ ب) ،كام يس��اهم يف برامج التبادل (منحة وتتمثّل يف:
القادة الش�� ّبان وبرنامج تدريب سيدات األعامل الشابّات) ،كام يوفِّر
السياسي Political Intoxication
التسميم
أ.
ّ
املختصة)،
املكتب العديد من آليّات التموي��ل (املنح الصغرى واملنح
ّ
ويساهم يف تنظيم املؤمترات وتسهيل تبادل الزيارات وإعداد الندوات ويعن��ي محاولة نرش أفكار أو قيم مع ّين��ة يف مجتمعٍ معينّ  ،والعمل
ع�لى نقل مكانة ه��ذه األفكار والقيم من مس��توى القيم التابعة إىل
ودورات التكوين.
مس��توى القيم العلي��ا يف املجتمع املس��تهدف .ويُنجز ه��ذا الهدف
نخب فكريّة وثقاف ّية مختارة
وق��د م َّولت املب��ادرة ع��ام  2011منظّم��ة مغرب ّية تس�� ّمى ''منتدى بطريق ٍة غري مبارشة من خالل استقطاب ٍ
املواطن��ة'' يف برنام��ج رشاكة مع نادي اليونس��كو ،ويه��دف الربنامج تتب ّنى هذه األفكار والقيم يف املرحلة األوىل ،لتقوم يف ما بعد برتويجها
إىل تكوي��ن القيادات الش��باب ّية مبنظور أمرييكّ وال س�� ّيام يف ما يتعلّق بطريقة منظّمة بني صفوف املجتمع من خالل وسائل اإلعالم والثقافة
بالرصاع العر ّيب الصهيوين ،وقالت مس��ؤولة الربنامج يف معرض حديثها واملناهج التعليميّة املختلفة(.((4
ع��ن أهدافه املعلنة ''يعتزم مكتب املب��ادرة تخصيص عرشين مليون
الس��يايس عىل تشكيك الفرد واملجتمع يف
ويجري الرتكيز يف التس��ميم
ّ
دوالر لدعم التح ّول يف تونس ،وهو أم ٌر من شأنه أن يساعد يف ترسيخ
عدالة قضاي��اه بطريقة تدريجيّة ليصل ح ّد خلخل��ة البنية العقيديّة
املكتس��بات التي تحقّقت يف تونس يف حقبة ما بعد الرئيس بن عيل،
النفيس للمجتمع ،وال ب ّد أن تستند عمل ّية التّشكيك هذه
والتامس��ك
ّ
ومس��اعدة التونس��يّني وهم يحقّقون تق ّد ًما نحو التط ّور الدميقراطي
ّ من خالل الفهم الج ّيد للبنية العقيديّة واملركب السيكولوجي للمجتمع
والرخاء االقتصادي املستدامني.
لتحديد نقاط الضعف والتس��لّل من خاللها ،وتتع َّزز هذه العمليّة من
ويشري تقرير املس��تقبل العريب املشار إليه سابقًا إىل نشاطات الوكالة خالل تقديم املنظومة القيميّة للمهاجم كبديل أكرث نجاعة.

األمريك ّية للتنمي��ة الدول ّية  USAIDيف تونس (وهي منظّمة حكوم ّية
تتبع وزارة الخارج ّية األمريك ّيةيعينّ مديرها ومساعده الرئيس األمرييكّ،
ويص��ادق عليهام الكونغ��رس األمرييك ،وهو ما يح��ول دون تصنيفها
كمنظّمة غري حكوم ّية مس��تقلّة) ،إذ إنّها "رصدت ما يزيد عىل س��تّني
تونيس (نح��و  41.3مليون دوالر) ،ومن مش��اريع تلك
ملي��ون دينار
ّ
كل البالد التونس ّية،
الوكالة متويلها ما يس�� ّمى بـ"مدارس املواطنة" يف ّ
وهي نواد مس َّيس��ة تجري فيها استاملة الطلاّ ب األذكياء الذين ير ّجح
مناصب مه ّمة مستقبلاً .
أن يتب َّوأ بعضهم
َ
وقامت الوكالة بعد الثورة التونس��يّة بربنامج إطالق "شبكات املجتمع
املدين اإلقليم ّية" ،والتي تهدف إىل جمع مجموعة كبرية من الجمع ّيات
ينسق يف ما بينها أحد العاملني بالوكالة ،والتي تهدف
يف إطار شبكات ِّ
إىل إنشاء أكرب قاعدة بيانات بخصوص املجتمع املدين ،ونجحت الوكالة
يف إنشاء الشَّ بكة اإلقليميّة بالجنوب الرشقي ،وشبكة الوسط(.((4
43

أحمد نظيف ،املرجع نفسه.

ست عرشة جهة أمريكيّة متارس التسميم
ويع ِّدد د .رفعت س��يد أحمد ّ
امل�صري من خالل فروع له��ذه الجهات تعمل
الس��يايس يف املجتمع
ّ
ّ
داخ��ل مرص مع مفكّرين ومثقّف�ين وإعالميّني وهيئات مجتمع مد ّين،
وه��و أمر ميكن االس��تدالل عىل تك��رار منوذجه يف ع��دد من الدول
الخاصة بالح ّريات يف
العربيّ��ة( .((4وميك��ن اعتبار الكثري من التقاري��ر ّ
كنامذج يف بعض
الع��امل العر ّيب التي تصدرها هيئات أمريك ّية أو غرب ّية
َ
ما تورده عىل التس��ميم الس��يايس ،إذ تختلط بع��ض الحقائق يف بنية
فكريّ��ة توحي بتو ّجهات مع ّينة تس��تهدف تحطيم التامس��ك النفيس
 44حامد ربيع" ،احتواء العقل املرصي" ،األهرام االقتصادي ،العدد.1983/1/7 ، 33،31
 45مث��ل :الجامعة األمريكيّة يف القاهرة ،ومؤسس��ة راند األمريكيّ��ة ،واملركز الثقايف األمرييك،
ومرك��ز البحوث األمريكيّة يف القاهرة ،ومؤسس��ة فورد فاونديش��ن ،وهيئ��ة املعونة األمريكيّة،
ومعهد ماساشوس��تس وفرعه يف القاهرة معهد “إم أي يت” يف مبنى جامعة القاهرة ،ومؤسسة
روكفار لألبحاث ،ومؤسسة كارنيغي ،ومعهد الرتبية الدوليّة واملتخصص يف منح السالم ،ومعهد
بروكس��نجر ،ومعهد دراس��ات الرشق األوس��ط األمرييك ،ومعهد املرشوع األمرييك ،واألكادمييّة
الدوليّة لبحوث الس�لام ،ومرشوع ترابط الجامعات املرصية واألمريكيّة ،ومقر ّه املجلس األعىل
للجامعات يف القاهرة.
انظر التفصيالت يف :رفعت سيد أحمد ،علامء وجواسيس ،ص،43.
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للمجتم��ع املتلقّ��ي( .((4وإذا كان الخط��اب األيديولوج��ي والدع��ايئ
الس��وفيايت يتو ّجه للطبقة العاملة ،والخطاب الدين��ي يتو ّجه للعا ّمة
يف الغالب ،ف��إ ّن الخطاب األمرييكّ تحدي ًدا يركِّ��ز عىل النخب اعتقا ًدا
أ ّن تس��ميم العقل النخبوي يقود إىل تسميم الثقافة السائدة ،وميكن
مالحظة مناذج التس��ميم يف تغييب قيمٍ مع ّين��ة مثل املقاومة لصالح
الس�لام ،أو تغليب قيم حوار األديان عىل حساب أولويّة الحقوق بني
األديان ،أو إعالء قيمة النم ّو عىل حس��اب عدال��ة التوزيع أو تغليب
تعبري االنتحاري عىل االستشهادي أو اإلرهاب عىل املقاومة أو القضيّة
الرشق األوسط ّية بدلاً عن القض ّية الفلسطين ّية...إلخ .وعىل الرغم من
أ ّن القي��م التي يراد ترويجها لتس��ميم املنظوم��ة القيميّة تبدو ذات
مدل��ول إيجايب ويصع��ب أحيانًا رفضها ،فإ ّن إع�لاء مكانة تلك القيم
ٍ
ألهداف معيّنة.
يستهدف إعادة تركيب املنظومة مبا يستجيب

وتق َّبلت بعض األقلّيات دور الحليف للقوى الكربى بفعل عامليَ ضغط؛
أ ّولهام الخوف من الس��لطة املركزيّة ،وثانيه�ما الخوف من األقلّيات
األخرى املنافسة لها ،وتط َّور هذا الدور إىل تح ّول تدريجي من هويّات
ثقافيّة إىل كيانات سياس��يّة واقتصاديّة بل وعسكرة هذه الهويّات(.((4
ولعل العالق��ات اإلرسائيل ّية مع األقلّيات يف جنوب الس��ودان وأكراد
ّ
العراق وبعض القوى املس��يحيّة يف لبن��ان بل ومحاوالت التواصل مع
كل هذه اإلسرتاتيج ّية املساعدة.
مؤشات عىل ّ
أمازيع املغرب العر ّيب رّ
ج .الفوضى الخالقة

ل��ن نع��ود إىل تأصيل مفهوم الف��وىض الخلاّ ق��ة  creative chaosيف
الس��يايس ومدى اش��تقاقه من مفاهيم العل��وم الطبيعيّة وال
التنظري
ّ
(((5
س�� ّيام نظريات بريجوج�ين وغريه  ،غري أ ّن ط��رح املفهوم ملعالجة
اقي للكويت
أوضاع الرشق األوس��ط وال سيّام بعد أزمة االحتالل العر ّ
وم��ا ترتّ��ب عليه ،تبل��ور بوضوح ع��ام  2005مع م��ا طرحته وزيرة
الخارجيّة األمريكيّة الس��ابقة كونداليزا رايس استنا ًدا إىل بعض أدبيات
املحافظني الجدد.
وتق��وم الفكرة املركزيّة له��ذا املفهوم عىل تدمري بني��ة قامئة مختلَّة،
بهدف تش��ييد بنية جديدة من ركام البنية القدمية ،وقد رأت الوزيرة
راي��س  -واملحافظ��ون الج��دد  -أ ّن منطقة الرشق األوس��ط منطقة
ألس��باب سياسيّة واقتصاديّة واجتامعيّة ،وأ ّن عدم االستقرار
مضطربة
ٍ
يحتاج إىل إعادة تشكيل املنطقة بصورة تعالج مواطن الخلل يف هذه
البنية الرشق األوسطيّة.

ب .حلف الضواحي

إستراتيجيّة إعادة التشكيل:
نموذج الشرق األوسط الكبير

تتمثّ��ل الفك��رة املركزيّ��ة يف هذه اإلس�تراتيج ّية يف تعزي��ز النزعات
االنفصاليّة للثقافات الفرعيّة يف املجتمع العر ّيب ،ومحاولة م ّد جس��ور
العالق��ة مع الكيانات السياس�� ّية التي س��تنبثق عن ه��ذه الثقافات
ولع��ل دراس��ة أوديد ينون ح��ول إس�تراتيجيّة إرسائيل يف عرف��ت العقود األربعة الس��ابقة عد ًدا من التح�� ّوالت يف بنية النظام
ّ
الفرعيّ��ة،
(((4
اإلقليمي الرشق األوس��طي من ناحي ٍة ثانية،
والنظام
ناحية
من
يل
الدو
ّ
ّ
الثامنين ّيات  ،وما كتبه زئيف ش��يف يف الفرتة نفسها تقري ًبا  -ودعا
مؤشات عىل هذا التو ّجه( .((4وقد دفعت هذه التح ّوالت إىل التأثري يف إس�تراتيجيات القوى الدوليّة
فيه إىل تقسيم العراق إىل ثالث دول  -رّ
واإلقليم ّية يف نطاق تفاعلها املتبادل.
46 http://www.ahram.org.eg/Issues, Views/News/109102.aspx
47 http://cosmos.ucc.ie/cs1064/jabowen/IPSC/articles/article0005345.html
48 Ze'ev Schiff, Ha'artz,6-2-1982

49 Saad Eddin Ibrahim, "Management and Mismanagement of Diversity",
http://www.unesco.org/most/ibraeng.htm
50 Joan Pere Plaza, Chaos Theory and its Application in political Science,
(Spain: UAB, 2006).
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املتوسطي ،ومرشوع االت ّحاد
ومتثّلت هذه التح ّوالت يف :الثورة اإليران ّية عام  ،1979وتس��لّل النزعة ومرشوع الرشق األوسط الكبري ،واملرشوع ّ
املتوسط ،ومم ّر السالم الياباين ،وغريها من املرشوعات.
مبس��تويات مختلفة ،وتنامي الحركة من أجل
ٍ
التصالحيّ��ة بني العرب وإرسائيل
ّ
اإلس�لام ّية ،وانهي��ار الكتلة االش�تراك ّية ،وعدم تحقيق إس�تراتيج ّيات وق��د تراف��ق ظهور هذه املرشوع��ات يف فرتات مختلف��ة من العقود
أي نجاح ذي ش��أن ،األربعة املشار اليها سابقًا مع ٍ
فكري لبلورة اإلجابة عن السؤالني
جهد
وكال��ة الطاقة الدوليّة يف التحكّم يف قطاع الطاقة ّ
ّ
وتداعيات ح��روب الخليج والتي أ ّدت إىل تنامٍ متس��ارع يف ظاهرتني الس��ابقني ،ولكنها تس��عى إىل تقديم تص ّورات لـ "البنية أو الش��كل"
األجنبي وال الجديد للمنطق��ة طبقًا لتو ّجهات الدولة املو ِّجه��ة لهذه املرشوعات
ه�ما تزايد اإلنفاق الدفاع��ي ،وتزايد الوجود العس��كري
ّ
(((5
س�� ّيام األمرييكّ يف املنطقة مبا يف ذلك حلف األطليس ،ث ّم تنامي املكانة الفكريّة .
الصينيّة والعودة التدريجية للدور
ّ
ال��رويس ،وأخ ًريا األزمة االقتصاديّة وميكن اعتبار مرشوع الرشق األوس��ط الكبري امل�شروع األكرث اندفا ًعا
العامل ّي��ة ،وتنامي الت ّيار الفكري ب�ين داريس العالقات الدول ّية بدخول نحو التحقّق (كام س��نوضّ ح) ،وال س�� ّيام أ ّن الدول��ة األعظم هي التي
الواليات املتّحدة مرجل الرتاجع يف املكانة الدوليّة ،واس��تمرار الضغط تتب ّنى هذا املرشوع ،كام أ ّن كث ًريا من معامل املرشوع  -كام س��نوضّ ح -
املتزاي��د عىل الوظيف��ة التقليديّة للدولة .ما دف��ع إىل تراخي مفهوم تعكس آليّات االخرتاق التي أتينا عىل مناقشتها يف الصفحات السابقة.
بكل ما لذلك من تداعيات عىل التفاعالت الدوليّة وال سيّام
الس��يادة ّ
مفهوم التدخّل اإلنس��ا ّين وحقوق اإلنسان...إلخ .وقد كان ذلك نتيجة
لتنامي ظاهرة العوملة التي جعلت التدفّق املايل والس��لعي والفكري
يرا يف مفاهيم املواطنة التقليديّ��ة ويف مكانة األيديولوجيات
يؤث ِّر كث� ً
ظل العلمنة ويف إيقاعات القدرة
ودرجة متاس��ك الثقافات الفرعيّة يف ّ
عىل التك ّيف مع تغيرّ ٍ رسيع ومتس��ارع يف ّ
كل أنساق املجتمعات ،مماّ
جعل الهي��اكل التقليديّة عاجزة عن القدرة ع�لى البقاء يف وجه هذا
التغي.
رُّ
وم��ن املؤكّ��د أ ّن املنطق��ة العرب ّية مل تك��ن مبنأى ع��ن تبعات هذه
التح ّوالت الجذريّة ،األمر الذي دفع لربوز النقاش بشأن آليّات املنطقة
للتك ّي��ف مع هذه التح ّوالت ل�كي ال يصل األمر إىل حالة االنهيار ،وقد
برز تيّاران يف إطار آليات التكيّف:
•التك ّي��ف الداخيل ،وال��ذي تكفّلت به القوى املحل ّي��ة يف املنطقة،
مؤشا عىل
وميك��ن اعتبار ظاه��رة "الربيع العر ّيب" يف بع��ض مالمحها رّ ً
محاول��ة هذه القوى املحليّة "إعادة تش��كيل" بنية املنطقة من خالل
التغيات التي أصابت بعضً ا من النظم
اإلرادة الذاتيّة ،والتي تجلّت يف رُّ
السياس�� ّية العرب ّي��ة (وهو أم�� ٌر ال يدخل يف جوه��ره يف نطاق ورقتنا
البحث ّية هذه).
•التك ّيف الخارجي ،والذي قام عىل فكرة إعادة بناء الرشق األوس��ط
وتوظيف��ه يف إطار التناف��س الدويل ،ورشعت الق��وى الدول ّية وبعض
الق��وى اإلقليم ّية يف البحث يف مس��ألتني من ه��ذه الناحية؛ األوىل ما
هي أنس��ب الطرق إلعادة تشكيل بنية املنطقة؟ والثانية ،ما هو منط
يفس مرشوع الرشق األوس��ط،
البنية الجديدة؟ ّ
ولعل ذلك هو الذي رِّ

الرضوري بداية تحديد "الرشق األوس��ط" يف املنظور األمرييكّ ،إذ
م��ن
ّ
نجد أ ّن معهد الرشق األوس��ط يف واشنطن يطابق بني الرشق األوسط
اإلسالمي ،بينام تح ِّدده وزارة الخارج ّية األمريك ّية بأنّه "املنطقة
والعامل
ّ
املمت ّدة من شامل أفريقيا والهالل الخصيب ودول الخليج" ،ويستثني
التحديد تركيا ،بينام تشتمل مسؤوليات القيادة املركزيّة يف تقسيامت
وزارة الدفاع األمريكيّة دول القرن األفريقي ومرص والس��ودان واألردن
وإي��ران والعراق وأفغانس��تان وباكس��تان ،وهو ما يعن��ي أ ّن الرشق
األوس��ط ليس مفهو ًما جيوسياس�� ًّيا أو جيوس�تراتيج ًّيا مح�� ّد ًدا ،وإنمّ ا
يضيق ويتّسع تب ًعا لنطاق املصالح اإلسرتاتيجيّة العليا ،وهو أمر تؤكِّده
تباينات تعريفات اإلقليم يف املوس��وعة الفرنسيّة عن تعريفات املعهد
 51من مناذج هذه الدراس��ات الخاصة بإعادة تشكيل املنطقة العربية أو الرشق األوسطية
سياسيًّا واقتصاديًا واجتامعيًا ،انظر:
a. Carl Conetta, Charles Knight & Lutz Unterseher, Toward Defensive
Restructuring in the Middle East Research Monograph 1,PDA.1991.
b. Roger Owen-State , Power and Politics in the Making of the Modern
Middle East, 3rd, (London: Routledge, 2003), pp. 113.219-229.
c. Vicki Preibisch, The Political Logic of Economic Restructuring in The
Middle East, (Grin, 2006), pp. 15-17.

دراسات
العربي :إستراتيجيّة االختراق وإعادة التشكيل
اإلقليمي
النظام
ّ
ّ

املل�كي الربيطا ّين أو التعريفات اإلرسائيل ّية ،غري أ ّن تقس��يم اإلقليم إىل
مركز  Heartlandوحواف  ،peripheryيش�ير تقريبًا إىل أ ّن املنطقة
العربيّة تقع يف معظم التعريفات الغربيّة يف القلب أو املركز(.((5
ودون الع��ودة إىل مق ِّدم��ات ظهور هذا امل�شروع (كمرشوع الرشق
األوسط الذي طرحه شمعون برييز عام  ،((5()1993فإ ّن أ ّول ذك ٍر لفكرة
الرشق األوسط الكبري جاءت يف دوريّة  Joint Force Quarterlyعام
 ((5(1995م��ن خالل سلس��لة وثائق ّية وتحليل ّي��ة للمفهوم ،ومتحورت
كلّها حول فكرة مح َّددة هي توس��يع نطاق عمل القيادة العس��كريّة
األمريكيّة الوس��طى لتمت ّد نحو آسيا الوس��طى ،وتقوم األفكار الرئيسة
التقليدي (الصغري) ودول آسيا الوسطى
عىل الربط بني الرشق األوسط
ّ
وال��دول املحاذية لها يف باكس��تان وأفغانس��تان ،ويتمثّل هذا الرتابط
يف(:((5

21
متشائم يفرتض استمرار النظم الس��لطويّة والحروب ،واآلخر متفائل
يف�ترض تط�� ّو ًرا سياس��يًّا واقتصاديًّ��ا واجتامعيًّ��ا يف الرشق األوس��ط
الكبري( ،((5وعادت فكرة الرشق األوس��ط الكبري لتربز بصورة رسميّة يف
اجتامع مجلس الناتو يف براغ عام  2003عندما تق َّدم املندوب األمرييكّ
نيك��والس برينز بورق��ة تحت عنوان "الناتو والرشق األوس��ط الكبري"،
نصه "إ ّن عىل الناتو أن يتّجه جنوبًا ورشقًا ليغطّي نشاطه
وجاء فيها ما ّ
(((5
النص عىل النحو التايل:
الرشق األوسط الكبري"  ،وقد جاء ّ
NATO’s mandate is still to defend Europe and North
America. But we don’t believe we can do that by sitting in
Western Europe, or Central Europe, or North America. We
have to deploy our conceptual attention and our military
forces east and south. NATO’s future, we believe, is east,
and is south. It’s in the Greater Middle East.

•الثورة النفط ّية يف الخليج العر ّيب وحول بحر قزوين وآسيا الوسطى .وتوالت التأكيدات األمريكيّة واألوروبيّة بعد ذلك للمرشوع عىل لسان
•ش��بكة األنابي��ب النفطيّ��ة العابرة لروس��يا وإيران وتركي��ا والهند الرئيس بوش يف شباط  /فرباير  ،2004كام بحث وزراء خارج ّية االتحاد
وباكستان وأفغانستان.
األورو ّيب يف آذار  /م��ارس عام  2004موضوع الرشق األوس��ط الكبري،
•تنشيط طريق الحرير الجديد لربط آسيا بأوروبا من خالل التنسيق وبحثه اجتامع مجموعة الثامنية  ،G.8وصولاً إىل ترصيحات كونداليزا
رايس التي أرشنا إليها سابقًا.
املشرتك بني الصني وإيران.

•هذه املنطقة فيها أكرب عدد من الدول النوويّة (روسيا ،الصني ،الهند،
مضمون مشروع الشرق األوسط الكبير
باكستان ،إرسائيل ،فضلاً عن الهواجس من املرشوع النووي اإليرا ّين).
ينطوي املرشوع يف أبعاده الرئيس��ة الواردة يف الدراس��ات التي أرشنا
•تش��كيل تركي��ا ملفصل يربط ب�ين املنطقة ومنطق��ة عمل الحلف
إليها عىل تص ّورات تقوم يف هدفها النهايئ عىل االخرتاق بطرقٍ مختلفة
األطليس.
ولعل أبرز املحاور تظهر يف اآليت:
لبنية املنطقة باتّجاه إعادة تشكيلهاّ ،
اإلسالمي عىل هذه املنطقة من الناحية الثقافيّة ،مع
•طغيان الطابع
ّ
أ .البعد السياسي ،ويتمثّل في ما يلي:
تزايد يف مكانة اإلسالم السيايس.
•العمل عىل تطوي��ر نظم دميقراطيّة مع إي�لاء أولويّة لـ "القوى
الخاص بإس�تراتيج ّية الرشق األوس��ط الكبري
وتع�� َّزز الجه��د الفكري
ّ
(((5
مؤسسة راند األمريكيّة واضحة
اإلسالميّة" املعتدلةَّ ،
بالدراس��ة التي أنجزها معهد بروكنغز ع��ام  ، 1997ث ّم نرش معهد
ولعل مساعي ّ
يف هذا املجال ،فقد أرشنا يف الصفحات الس��ابقة إىل تقريرها يف
بحوث السياس��ة الخارج ّية األمرييكّ دراسة مستقبل ّية بعد ذاك بعامني
املؤسس��ة قد أنجزت
هذا املجال (انظر الهامش  ،)41كام كانت ّ
ع��ن الرشق األوس��ط الكبري واش��تملت عىل س��يناريوهني؛ أحدهام
(((5
تقري�� ًرا آخر ع��ام  2003عن التو ّجه نفس��ه  ،ويتب�َّي�نَّ لنا من
خالل هذه املس��اعي الرتكيز عىل "إضعاف اإلس�لاميّني املعادين
52 Ted C.Snyder, Turkey's Role in Greater Middle East, Joint Forces

Quarterly, no.9, (Autumn,1995).
53 Shimon Peres, The New Middle East, Holt and Co.N.Y,1993.
54 Joint force Quarterly, pp. 31-64.
55     - Hans Binnendijk, Focus on the Middle East , Joint Force Quarterly, pp. 4-5
- J.H.Binford Peay, The Greater Middle East: The Five Pillars of Peace in The
Central Region, Joint Force Quarterly, pp. 32-35.
56 Geoffrey Kemp, Robert Harkevy, Strategic Geography and The
Changing M.E., (Brookings Press.1997).

57 Adam Garfinkle, The Greater Middle East in 2025, The Foreign Policy
Research Institute,1999.
58 Nicholas Burns, The New Nato and the Greater Middle East. in Nato
and The Greater Middle East, Conference Proceedings, Prague , Prague
Security Studies Institute, 2004, p. 189.
59 Cheryl Benard, Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies,
Rand Corporation,2004, pp. 25-48.
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للواليات املتّحدة ،وتش��جيع الليربال ّيني والحداث ّيني ،والعمل عىل ج .البعد االقتصادي واالجتماعي

نرش اإلنت��اج الفكري للمؤيديّ��ن للواليات املتّح��دة يف املنطقة
وتوزيعه ،وتش��جيع الشباب الليربايل عىل الكتابة لوسائل اإلعالم،
الخاص يف دول الرشق
•تعزيز االنفتاح االقتصادي وتنمية القطاع
ّ
وإدخال الفك��ر الليربايل يف مناهج التعليم الديني ،وإيجاد منابر
األوسط الكبري.
(كالفضائ ّي��ات) ليعرض الليربال ّيون أفكاره��م من خاللها ،وتنبيه
الشباب إىل التاريخ العر ّيب قبل اإلسالم أو التاريخ العر ّيب املنفصل
•التأكيد عىل إعادة النظر يف مناهج التعليم يف املنطقة.
اإلسالمي ،وتشجيع منظّامت املجتمع املدين،
يف تط ّوره عن الرتاث
ّ
•التأكيد عىل حقوق املرأة.
وتعزيز التباينات بني اإلس�لام ّيني والق��وى التقليديّة (كاألقلّيات
والقبائ��ل وزعامء الري��ف) ،والعمل عىل تش��جيع التعاون بني
•تسهيل دخول دول املنطقة يف منظمة التجارة العامل ّية.
الليربال ّي�ين والتقليديني ،وتش��جيع املبادئ الفقه ّية التي تس��اند
االقتصادي عىل عدالة التوزيع.
•أولويّة النم ّو
ّ
السالم مع إرسائيل ،وتشجيع الطرق الصوف ّية ،وربط "املتط ّرفني"
ّ
بحركات غري رشع ّية ،والتأكيد عىل عجز القوى املتط ّرفة عن إدارة
الدول ،وتعزيز مش��اعر الدونية لدى املنتمني للحركات املعادية
للواليات املتّحدة ،وتش��جيع ّن�شر الفضائح التي ق��د يقع فيها الخالصة
اإلس�لام ّيون املعادون للواليات املتّحدة ،وتعزيز االنش��قاقات يف نظ ًرا إىل تباين مس��تويات التط�� ّور يف النظم السياس�� ّية واالجتامع ّية
صفوف اإلسالم ّيني ،وتأكيد فكرة أ ّن فصل الدين عن الدولة يؤ ّدي واالقتصاديّة بني الدول العرب ّية ،فإ ّن ش��بكة تفاعالتها تتباين من دول ٍة
إىل تعزيز الدين..إلخ.
إىل أخرى ،مماّ يرتت ّب عليه تباين يف مستويات االخرتاق األجنبي للدولة
خاصة من خالل أو التغلغل فيها أو النفوذ عليها طبقًا ملا أوضحناه يف بداية البحث.
•العمل عىل تسوية النزاع العر ّيب الصهيو ّين بصفة ّ
الضغط املستم ّر عىل القوى املقاومة للسالم مع إرسائيل.
غري أ ّن النظر إىل املنطقة العرب ّية كبنية مرتابطة ،يكش��ف عن مست ًوى
والس��يايس واالجتامعي واالقتصادي،
•تطوير التنسيق األورو ّيب األمرييكّ يف معالجة مشكالت املنطقة .عميق من االخرتاق العس��كري
ّ
إقليم��ي القدرة ع�لى التخطيط
•ينطوي املرشوع عىل تص ّو ٍر يطالب بإعادة رسم الحدود السياسيّة األم��ر ال��ذي يُفقد املنطق��ة كنظامٍ
ّ
املس��تقل ،كام يجعلها أسرية الخالفات البين ّية بقد ٍر يس ّهل عىل القوى
ّ
يف املنطق��ة للتناغم مع الح��دود االجتامعيّ��ة ،إذ إ ّن التن ّوعات
اإلثنيّة يف الرشق األوس��ط الكبري هي املس��ؤولة  -يف رأي برينز  -الخارج ّية التسلّل من خالل شقوق البنية اإلقليم ّية للتالعب بها.
ِ
عن التوت ّ��رات يف املنطقة ،وللَجم هذه التوتّرات ال ب ّد من إعادة وتسعى دول االخرتاق والتغلغل إىل ضامن التدفّق الطاقوي ألسواقها،
تشكيل املنطقة لتطابق حدودها االجتامعيّة (التن ّوعات اللغويّة
يل ،وتوظيف ق��درات املنطقة يف تنافس القوى
وضامن األمن اإلرسائي ّ
والطائفيّة والقوميّة واللغويّة..إلخ) مع الحدود السياس��يّة ،وهو
الدوليّة املختلفة.
أمر يتّس��ق مع فكرة الدول��ة اليهوديّة التي يطال��ب بها رئيس
يل نيتنياهو.
الوزراء اإلرسائي ّ
ويتمثّل يف التص ّورات التالية:

ب .البعد العسكري

ويتمحور حول:
•توس��يع نطاق عمل حلف ش�مال األطليس ليتّج��ه جنوبًا ورشقًا
(وهو ما تع َّزز بالهجوم عىل ليبيا عام .)2012
•إع��ادة توزيع الق ّوات األمريك ّية يف املنطقة مبا يتالءم مع املهماّ ت
الجديدة.
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إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية
العربي
في الوطن
ّ

العرب���ي الناجمة ع���ن الث���ورات العرب ّية
تتاب���ع إس���رائيل التغ ّي���رات اإلس���تراتيجية ف���ي الوط���ن
ّ
ّ
التحكم ف���ي عملية التغيير التي تج���ري ،وفي مجمل
أن فرصها في
بقل���ق بال���غ ،فهي ت���درك ّ
ٍ
التطورات الناجمة عنها محدودة للغاية .ولكن ،على الرغم من ذلك ،تس���عى إسرائيل بقدر
ّ
اس���تطاعتها إلى التقليل من اآلثار الس���لب ّية لتلك التغ ّيرات عليها وعلى مكانتها ودورها في
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العالقات ّ
بفقدان
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التقليدية،
األسلحة غير
تناقش قض ّي
ٍ
تداعب مخيلة
بحكم
التسليم
أخرى
على
ين.من الثورة في سورية.
اإلسرائيلي
وتعرض
العربي.
الربيع
مقابل بسبب
احتكارها
إسرائيل
مطلقْ -
الموقف اإلسالم ّي ّ
ّ
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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عربي�� ٍة حاكم ٍة مس��تب ّد ٍة وفاس��د ٍة ،تحتدم الرصاع��ات بينها ،وتفتقر
اإلسرائيلي
عوامل االهتمام
ّ
ش��عوبها إىل إرادتها الوطنية ،فتقمع مواطنيها وتحرمهم من أبس��ط
العربي ومنطلقاته
بالربيع
ّ
حقوقه��م وتحرم مجتمعاتها من التط�� ّور  -يف املزيد من تعزيز مكانة
ش��ديد إليه إرسائيل وس��طوتها يف املنطقة ،وال سيّام أ ّن الغالبية العظمى من هذه
ٍ
منذ انطالق الربيع العر ّيب ،ما انفكّت إرسائيل تنظر بقلقٍ
وإىل الواقع الس��يايس الجديد الذي تشكّل وال يزال يتشكّل ،من جراء األنظمة املس��تب ّدة كانت خاضع ًة لألجن��دة اإلرسائيل ّية  -األمريكية يف
ّ
ّ
الث��ورات العربيّ��ة .فإرسائيل تهتّم اهتام ًما كب ًريا مب��ا يجري يف الوطن املنطقة.
الع��ر ّيب وال س��يّام يف الدول املج��اورة لها ،العتقاده��ا أ ّن ما يجري يف
الدول العرب ّية يؤث ّر بصور ٍة مبارش ٍة وغري مبارش ٍة يف مكانتها ودورها يف
القومي وسياس��اتها العدوانية تجاه العرب وقضاياهم
املنطقة وأمنها
ّ
خاص��ة .فإرسائيل التي
بص��ور ٍة عا ّم ٍة والش��عب
الفلس��طيني بصور ٍة ّ
ّ
الفلسطيني ،ث ّم
أقامت وجودها يف عام  1948عىل حس��اب الش��عب
ّ
استكملت احتالل باقي األرايض الفلس��طينية وأر ٍ
اض عربية أخرى يف
عام  ، 1967ال تع ّد نفسها دول ًة عاديّ ًة مثل باقي الدول يف املنطقة من
اإلقليمي وتعزيزها مكانتها
توسعها
حيث الدور واملكانة .ويف س��ياق ّ
ّ
ودورها دول ًة مهيمن ًة ومهابةً ،وذات نفو ٍذ واس��عٍ يف املنطقة ،خاضت
وع�لى الرغم من الصدمة املفاجئة األ ّولية من اندالع الثورات العربيّة،
أي دول ٍة أخرى يف
إرسائيل حروبًا منذ عام  1948وحتّى اليوم أكرثَ من ّ
تعتد فقط عىل الدول العربي��ة املجاورة لها ،وإنمّ ا اعتدت فإنّه رسعان ما احتلّت هذه الثورات وتط ّوراتها والتغريات اإلسرتاتيجية
الع��امل ،ومل ِ
ّ
ً
ً
ستي
املؤس
يف
يل
ائي
رس
اإل
ار
ر
الق
صانعي
عند
ة
م
مه
ة
مكان
أحدثتها
التي
ّ
ّ نْ
ّ
أيضً ا عىل ع��د ٍد كبري من الدول العرب ّية األخرى التي تبعد عنها مئات
واملؤسسات األكادميية
مفاعالت نوويةً ،السياس��ية والعس��كرية ولدى مراكز األبحاث
ّ
ٍ
األميال .وهي الدولة الوحي��دة يف العامل التي د ّمرت
املتأصلة
إذ د ّم��رت
مفاعلي نوويّني؛ أحده�ما يف العراق يف عام  ،1981واآلخر ووسائل اإلعالم اإلرسائيليّة .وانطالقًا من املفاهيم والفرضيات ّ
نْ
يف س��ورية يف عام  ،2007وذلك يف س��ياق إرصارها عىل االس��تمرار يف يف الثقاف��ة السياس��ية اإلرسائيل ّية ،ويف مق ّدمتها الع��داء للدميقراطية
احتكار السالح
النووي يف املنطقة(((؛ فإسرتاتيجية إرس َ
ّ
ائيل تجاه الدول يف الدول العرب ّي��ة والعداء للوحدة العرب ّية والعمل العر ّيب املش�َت�رَ ك،
العربيّ��ة تعتمد عىل منطلقات الق ّوة والحرب والردع وموازين القوى .ناصب��ت إرسائيل الثور ِ
ات العربيّ َة العدا َء منذ بدايتها واتّخذت ض ّدها
واستندت إرسائيل يف إدارة رصاعها مع الدول العرب ّية إىل عوامل ق ّوتها موقفًا واض ًحا وض ّد أهدافها املطالِبة بإسقاط أنظمة االستبداد والفساد
ائيل من أ ْن متس
قلق يف إرس َ
األساسية وضعف الدول العرب ّية .وهناك ٌ
ّ وإقام��ة أنظم�� ٍة دميقراطي�� ٍة تحرتم حق��وق املواطن وت ُقي��م العدالة
الث��ورات العربيّة ،عىل املديني املتوس��ط والبعيد بجوانب من عوامل
االجتامعي��ة .وع�ّب�رّ ت إرسائيل عن مواقفها ه��ذه عل ًنا عرب ترصيحات
ق ّوتها م��ن ناحي ٍة ،وتنهي عوامل ضعف الدول العربيّة أو تقلّصها من
املؤسس��ة األمنيّة ،ومن خالل تحليالت
ناحي ٍة أخرى .وتكمن أه ّم العوامل األساسية لق ّوة إرسائيل يف :عالقاتها رئيس الحكومة والوزراء وقادة ّ
املؤسس��ات األكادميية ومراكز األبحاث ووس��ائل اإلعالم اإلرسائيل ّية(((.
ّ
العسكري يف األسلحة
الخاصة مع الواليات املتّحدة األمريكية ،وتف ّوقها
ّ
ّ
النووي يف وش��كّكت إرسائيل يف قوى التغيري يف الوطن الع��ر ّيب ويف أصالتها ويف
التقليدية عىل جمي��ع الدول العربيّة ،واحتكارها الس�لاح
ّ
االقتصادي املتط ّور ،وامتالكها إرادة سياسية مو ّحدة
املنطقة ،ووضعها
ّ
اطي قائمٍ عىل مس��ل ٍ
ّامت
القومي يف ّ
يف قضايا األم��ن
ظل نظامٍ دميقر ّ
ّ
أمنيّ�� ٍة وأيديولوجي�� ٍة عنرصيّ ٍة معادي�� ٍة للعرب .وم�� ْن ناحي ٍة أخرى،
س��اهمت عوامل ضعف الدول العرب ّي��ة  -ويف مق ّدمتها وجود أنظم ٍة

    1للمزيد عن تدمري إرسائيل لهذين املفاعلني راجع :يويس ملامن ودان رفيف ،حروب الظالل
 -ملحموت هاتسلليم ( -تل أبيب :ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2012 ،ص.473 - 451

    2ملزيد من التفصيالت بشأن املوقف اإلرسائييل املعادي للوحدة وللثورات وللدميقراطية يف
الوطن العريب ،انظر دراسة :محمود محارب" ،إرسائيل والثورة املرصية"( ،الدوحة :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات).2011 / 4 / 21 ،
http://dohainstitute.org/release/0e05903f-117f-4759-b44a-a4b287223c13
وانظر كذلك :عوفر شيلح" ،الدميقراطية ليست للعرب" ،معاريف،2011 / 2 / 1 ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/733.html
و :حجاي العاد" ،هؤالء ليسوا ناضجني بعد للدميقراطية" ،معاريف.2011 / 1 / 30 ،
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/206/220.html
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(((
قناعاته��ا ويف األهداف التي تناضل من أجله��ا  ،ودافعت يف الوقت سقوط العديد من أنظمة االستبداد
نفس��ه عن أنظمة الفس��اد واالس��تبداد العربيّة ،وال س��يّام تلك التي
مثّل س��قوط العديد من أنظمة االستبداد والفساد ،ويف مق ّدمتها نظام
ومتس��كت بأفكا ٍر عنرصية م ّدعي ًة
ص ّنفته��ا يف خانة "الدول املعتدلة"ّ ،
مبارك ،خسار ًة إسرتاتيجي ًة إلرسائيل .فقد كانت هذه األنظمة خاضع ًة
اطي ال يالئم العرب وأ ّن أنظمة الحكم املطلق
أ ّن نظام الحكم الدميقر ّ
بص��ور ٍة عا ّم�� ٍة لألجندة اإلرسائيل ّي��ة  -األمريكية يف املنطقة ،وتس��اهم
هي املالمئة لهم.
بص��ور ٍة مبارش ٍة وغري مبارش ٍة يف تعزيز عوامل ق ّوة إرسائيل من ناحي ٍة،
وانس��جا ًما مع هذه القيم واألحكام ،أعربت إرسائيل من خالل قادتها ويف إضعاف عوامل ق ّوة الدول العرب ّية من ناحي ٍة أخرى .وسنتط ّرق إىل
ّ
ومؤسس��اتها املختلفة ،عن إعجابها بإتقان أنظمة االس��تبداد والفساد نظام مبارك بتفصيلٍ أك َرث بهذا الشأن الحقًا.
العرب ّية قمع الش��عوب العرب ّية ونجاحه��ا يف فرض أنظمة حكمٍ قويّ ٍة
ومس��تق ّر ٍة ،إدراكًا منها أ ّن أنظمة االستبداد القويّة يف قمعها لشعوبها إقامة أنظمة ديمقراطية
خاصة يف مواجهة العد ّو الخارجي.
تنتج دولاً ضعيفةًّ ،
في العديد من الدول العربيّة

إ ّن التغ�يرات اإلس�تراتيجية يف الوط��ن العر ّيب الناجمة ع��ن الثورات
تكتمل معاملها بع��د .وتتابع
ْ
العرب ّي��ة ،ال ت��زال تجري وتتفاع��ل ،ومل
إرسائي��ل هذه التغريات بقلقٍ كبريٍ ،وهي ت��درك محدودية تأثريها يف
عملي��ة التغيري التي تجري ويف التط�� ّورات الناجمة عنها .وعىل الرغم
من ذلك ،فإ ّن إرسائيل تس��عى بقدر استطاعتها إىل التقليل من آثارها
الس��لبية عليها وع�لى مكانتها ودورها يف املنطقة .وس��نعالج يف هذه
الدراس��ة املواق��ف اإلرسائيل ّية من هذه التغريات الجيوس�تراتيجية يف
الوطن العر ّيب املرتبطة بالربيع العر ّيب ،والتي يأيت يف مق ّدمتها س��قوط
العديد من أنظمة االس��تبداد ،وإقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف العديد من
الدول العرب ّي��ة ،وتراجع نفوذ الواليات املتّح��دة يف املنطقة العرب ّية،
والعالق��ات اإلرسائيل ّية  -األمريكية ،واألس��لحة غ�ير التقليدية ،والعزلة
اإلرسائيل ّية يف ضوء الربيع العر ّيب ،والعالقات اإلرسائيل ّية  -املرصيّة بعد
ثورة  25يناير واملوقف اإلرسائييل من سيناريوهات الثورة يف سورية.

تقف إرسائيل منذ إنشائها وحتّى اليوم ض ّد إقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف
الدول العرب ّية ،فهي ترى يف ذلك تهدي ًدا لها ولسياس��اتها تجاه العرب؛
إذ يس��اهم مساهم ًة أساس��ي ًة يف فتح املجال أمام الش��عوب العرب ّية
للتط ّور والتق�� ّدم بح ّري ٍة يف مختلف الصع��د االقتصادية واالجتامعية
والسياس��ية والعس��كرية ،ويق��ود إىل تقلي��ص الفجوة بني الش��عب
وقيادته املنتخبة دميقراط ًّيا بخصوص املواقف من إرسائيل وسياس��اتها
العدواني��ة ض ّد الش��عوب العرب ّية ،مماّ يؤ ّدي إىل تغيري اإلس�تراتيجية
العرب ّية تجاه إرسائيل من سياس��ة الخنوع والخضوع لها إىل سياس��ة
مواجهتها ومقاومتها .كام أ ّن إقامة أنظم ٍة دميقراطي ٍة يف الدول العرب ّية
ترك أيضً ��ا ،قد تقود إىل
تحم��ل بني ثناياها تعزيز العمل العر ّيب املش� َ
تحقي��ق الوحدة العرب ّية التي تقف إرسائي��ل ض ّدها وترى فيها خط ًرا
عليه��ا وعىل سياس��اتها العدوان ّية تجاه العرب .والع��داء للدميقراطية
والوحدة العرب ّي نْتي قدي ٌم
وعميق ومتج ّذ ٌر يف الفكر والثقافة السياسية
ٌ
األمنية اإلرسائيل ّية ،وال يزال س��ائ ًدا يف إرسائيل حتّى اليوم .وقد أعرب
مؤسس إرسائيل وواضع نظريتها األمن ّية عن خشيته
دافيد بن غوريون ّ
يؤس��س العرب أنظم�� ًة دميقراطي ًة ويحقّقوا وحدتهم
من إمكان ّية أ ْن ّ
السياسية ،واعتقد أ ّن ذلك يه ّدد وجود إرسائيل؛ فقد كتب بن غوريون
يف يوميات��ه يف عام  1949أ ّن العرب يس��ع ْون إىل تحقيق الدميقراطية
يرا إىل أنّهم يتجاهل��ون املعوقات الداخلية
والوحدة السياس��ية ،مش� ً
والخارجية والزم��ن املطلوب لوحدتهم ،واس��تخلص مدى خطر ذلك
عىل إرسائيل قائلاً " :يا ويلنا يا ويلنا إذا مل نعرف اس��تغالل هذا الزمن
ولنحتل مكان ًة يف العامل قبل أ ْن يحقّق العرب هدف ْيها"(((.
ّ
ل َنكبرُ

    3انظر مثال إىل آرش س��ارس" ،التقليد والحداثة يف الربيع العريب" ،عدكان إرستاتيجي ،املجلد
 ،15العدد( ،1نيسان  /أبريل .)2012

    4دافي��د بن غوري��ون ،يوميات حرب  -يومان ملحامه  ،-الطبع��ة الثالثة (تل-أبيب :وزارة
الدفاع ،)1982 ،ص .964
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السياسي
تصاعد ق ّوة اإلسالم
ّ
ووصوله إلى الحكم
السيايس وتضاعف
هناك اتّفاق يف إرسائيل عىل أ ّن ازدياد ق ّوة اإلس�لام
ّ
ش��عبيته وصعوده إىل س�� ّدة الحكم يف العديد من الدول العربيّة من
ج ّراء الثورات العرب ّية ،ميثّل تهدي ًدا إلرسائيل ولسياساتها تجاه القض ّية
يل .ومام يزيد القلق اإلرسائييل
الفلس��طينية والرصاع العر ّيب -اإلرسائي ّ
الس��يايس إىل الحكم من
من هذا التهديد هو وصول أحزاب اإلس�لام
ّ
اطي الناجمة
خالل صناديق االقرتاع ويف س��ياق عملية البن��اء الدميقر ّ
عن الثورات العرب ّية .وتعود الخش��ية من ازدياد ق ّوة اإلسالم السيايس
ووصوله إىل الحكم إىل األسباب التالية(((:

تدهور عالق��ات إرسائيل مع مرص وتركيا وييسء إىل عالقاتها مع
الواليات املتّحدة(((.

•إ ّن تح ّول املنطقة العرب ّية والرشق األوسط أيضً ا ،إىل معقلٍ لإلسالم
الس��يايس الراديكا ّيل املس��تند إىل ٍ
ش��عبي مت ٍني يف مختلف
تأييد
ّ
أنح��اء الرشق األوس��ط ،يضع ح�� ًّدا ألطامع إرسائي��ل يف تطبيع
ٍ
عالقات إس�تراتيجي ٍة قويّ ٍة
عالقاتها مع الدول العربيّة ،ويف إقامة
مع دو ٍل محوري ٍة يف املنطقة كالعالقات التي أقامتها إرسائيل مع
مرص مبارك ومع تركيا يف العقد الذي سبق وصول حزب العدالة
والتنمية إىل س ّدة الحكم فيها يف عام .2002

الس��يايس إىل الحكم يف مرص ،يح ّد من "الحرية"
•وصول اإلس�لام
ّ
التي كان��ت تتمتّع بها إرسائي��ل يف االعتداء عىل الفلس��طين ّيني
يف قط��اع غ ّزة .فم��ن أجل الحفاظ عىل العالق��ات مع مرص ولو
يف ح ّده��ا األدىن ،فإ ّن إرسائيل مرغم ٌة عىل اتّباع سياس��ة "ضبط
حرب أو عدوانٍ كبريٍ ولف�تر ٍة زمنية طويلة.
النفس" وعدم ش�� ّن ٍ
فأي حرب أو عدوان واسع عىل غ ّزة ،ولفرتة طويلة ،قد يؤ ّدي إىل
ّ

تراجع نفوذ الواليات المتحدة
في المنطقة العربيّة
املختصني والقادة اإلرسائيل ّيني عىل أ ّن
هناك ش��به إجامع بني الباحثني
ّ
النف��وذ األم�يريكّ يف املنطقة العربيّة قد تراجع بص��ور ٍة ملحوظ ٍة بعد
انطالق الثورات العرب ّية .ويعيدون سبب هذا الرتاجع إىل جملة أسباب
تتص ّدرها الثورات العربيّة وموقف الواليات املتّحدة منها وتعاملها مع
املختصون والقادة اإلرسائيل ّيون اإلدارة األمريكية
تط ّور أحداثها .وينتقد
ّ
بش�� ّد ٍة ألنّها تخلّت عن نظا َمي االس��تبداد والفس��اد يف تونس ومرص
برسعة ،ومل تس��مح لهام باستعامل الق ّوة املالمئة للبطش باملتظاهرين
إلنه��اء هذي��ن الثورتني ،وألنّها أيّدت تأس��يس نظام�ين دميوقراطيني
ٍ
الس��يايس؛ وهو ما ألحق
عالقات مع حركات اإلس�لام
فيهام ،وأقامت
ّ
رض ًرا إسرتاتيجيًّا باملصالح األمريكية بحسب املحلّلني اإلرسائيليّني .ومن
املختصني واملس��ؤولني اإلرسائيليني يربط��ون ربطًا وثيقًا
املالح��ظ أ ّن
ّ
بني املصالح األمريكية واإلرسائيلية واس��تمرار أنظمة حكم االس��تبداد
والفس��اد يف الدول العرب ّية ،ليس مع تلك األنظمة التي سقطت فقط،
وإنمّ ��ا مع تلك التي ال تزال تحكم أيضً ا؛ إذ يؤكّد ميخائيل ميلش��تاين
أ ّن تخ�ّل�يّ الوالي��ات املتحدة عن نظا َمي بن عيل ومب��ارك "أث ّر يف ثقة
حلفاء أمريكا يف املنطقة ،بأنفسهم ويف ثقتهم بالواليات املتّحدة كركيز ٍة
ٍ
تهديدات خارجية كالتهديد اإليرا ّين،
إس�تراتيجية لهم ليس فقط ض ّد
وإنمّ ا أيضً ا ض ّد التح ّديات والتهديدات الداخلية"(((.

املختصني واملس��ؤولني اإلرسائيل ّيني عن خطر وصول اإلس�لام السيايس إىل
    5تحدث الكثري من
ّ
س��دّة الحكم بعد الثورات العربية ،انظر مثلاً  :داين روتش��يلد" ،تقييم هرتسليا  :2012إرسائيل
يف عني العواصف" ،مؤمتر هرتس��ليا الثاين عرش ،ش��باط  /فرباير  .2012وانظر كذلك إىل :أفرايم
عنب��ار" ،التقلبات يف الع��امل العريب وأمن إرسائي��ل القومي" ،مركز بيغن -الس��ادات لألبحاث
اإلسرتاتيجية يف جامعة بار إيالن ،نيسان  /أبريل .2012

    6رون طريه" ،اهتزاز احتياط إرسائيل اإلسرتاتيجي" ،عدكان إرستاتيجي ،معهد دراسات األمن
القومي ،املجلد  ،14العدد ( ،3ترشين األول  /أكتوبر .)2011
    7ميخائيل ميلش��تاين" ،رشق أوس��ط جديد قديم :الهزة يف الرشق األوسط وانعكاساتها عىل
إرسائيل" ،عدكان إرستاتيجي ،املجلد  ،14العدد ( ،1نيسان  /أبريل .)2011

ٍ
عالقات إيجابية مع
•إقام��ة الواليات املتحدة وحلفائها األوروب ّيني
وخاص ًة مع اإلخوان املسلمني ،وهو ما
أحزاب اإلس�لام
الس��يايس ّ
ّ
قد تكون له آثا ٌر س��لبي ٌة عىل سياس��ات أم�يركا يف املنطقة وعىل
عالقاتها مع إرسائيل.
•احتفاظ األحزاب اإلس�لامية السياس��ية بعد وصولها إىل الحكم،
مبرشوعها املع��ادي إلرسائيل ولسياس��اتها يف املنطقة ،حتّى وإن
اتّبعت هذه األحزاب سياس ًة براغامتية.

دراسات
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العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

ويث�ير تراج��ع نفوذ الواليات املتّح��دة يف املنطقة قل��ق إرسائيل ،أل ّن
األس��ايس له��ا ،والتي ال يزال
الوالي��ات املتّحدة هي الحليف والداعم
ّ
مصريه��ا ودورها ومكانته��ا يف املنطقة يرتبط ارتباطً��ا وطي ًدا مبكانة
الواليات املتّحدة ونفوذها يف املنطقة والعامل ،وبعالقتها بها.

العربي
الربيع
ّ
والعالقات اإلسرائيلية األميركية
اهت ّم الباحثون واملسؤولون اإلرسائيليّون مبوضوع أثر الربيع العر ّيب يف
طبيع��ة العالقات اإلرسائيل ّية  -األمريكي��ة .ويظهر من كتابات الباحثني
املختصني اإلرسائيليّني وجود قلقٍ وخشي ٍة يف إرسائيل من إمكانية تأثري
ّ
الثورات العرب ّية ونتائجه��ا يف طبيعة العالقات اإلرسائيل ّية  -األمريكية،
ويف املوق��ف والفعل األمريكيّني تجاه سياس��ات إرسائيل وخطواتها يف
املنطقة ،والتي تخالف السياسة األمريك ّية أو ال تتامىش معها.

وقد كان داين روتشيلد أك َرث وضو ًحا يف رؤية املخاطر التي ته ّدد العالقات
األمريكية-اإلرسائيليّة يف أعقاب الربيع العر ّيب .وأش��ار داين روتشيلد إىل
أنّه كان من املفرتض أ ْن تظه��ر إرسائيل بعد الثورات العربيّة بوصفها
حليف مس��تق ّر ودائ�� ٌم ،ولكن حدث
ذخ ًرا إس�تراتيج ًّيا ألم�يركا ألنّها ٌ
ائيل وسياساتها
عكس ذلك متا ًما؛ إذ باتت اإلدارة األمريكية ترى أ ّن إرس َ
ومامرس��تها يف املنطقة ،يف ضوء الربيع العر ّيب ،متثّل عبئًا عىل السياسة
األمريكية يف املنطقة .وأكّد روتش��يلد أ ّن هناك حوا ًرا إسرتاتيج ًيا نقديًا
اطي،
يدور يف مراكز األبحاث األمريكية املحسوبة عىل املعسكر الدميقر ّ
ويف الصحافة الليربالية إثر الثورات العربيّة ،ض ّد السياسات واملامرسات
اإلرسائيل ّية يف املنطقة ،يش��به الحوار النقدي ال��ذي تتب ّناه النخب يف
لب
أوروبا تجاه إرسائيل ،والذي يؤكّد عىل أ ّن القضية الفلسطينية هي ّ
الرصاع يف الرشق األوسط ،وأ ّن املواقف اإلرسائيليّة هي السبب يف عدم
حل لهذه القضية املركزية(((.
التوصل إىل ّ

أكّد أفرايم عنبار مدير مركز بيغن  -السادات لألبحاث اإلسرتاتيجية يف
جامعة بار إيالن يف دراس�� ٍة له ،أ ّن األمن والردع اإلرسائيل ّيني يعتمدان
عوامل مه ّم�� ٍة يتص ّدرها الت��زام أمريكا بأمن إرسائيل وس�لامتها
َ
ع�لى
واس��تعدادها أل ْن ت ُه ّب لتقديم املس��اعدات العس��كرية واالقتصادية
والسياس��ية والدبلوماس��ية عندما تقتيض الرضورة .وأضاف أ ّن هناك
قلقًا يف إرسائيل بش��أن عدم التزام أمريكا يف تقديم هذه املس��اعدات
يل ومكانتها ودورها يف املنطقة دون رشوط.
الرضورية لل��ردع اإلرسائي ّ
إذ إ ّن التجرب��ة أظه��رت أ ّن اإلدارة األمريكية خ ّيب��ت آمال العديد من
أمس الحاجة إىل مس��اعدتها.
حلفائها وتخلّ��ت عنهم عندما كانوا يف ّ
إىل جانب ذلك هناك خش��ي ٌة م ْن أ ْن تح ّد اإلدارة األمريكية من "حرية"
ٍ
بعمليات عس��كري ٍة كبرية يف املنطقة ،أو
بحرب أو
إرسائي��ل يف القيام ٍ
ٍ
بخطوات ال تتامىش مع السياس��ة األمريكية ،وأنّها إذا قامت بذلك دون
املوافقة األمريكية فإنّها ستلحق رض ًرا كب ًريا بعالقات إرسائيل مع أمريكا.
تحتل أهمي ًة
وذكّر عنبار بأ ّن هذه الحس��ابات ليس��ت جديد ًة ولك ّنها ّ
كبري ًة يف هذه املرحلة بالذات التي تش��هد تغ�ّي�رّ ٍ
ات مه ّم ًة يف املنطقة
من ج ّراء الثورات العرب ّية .واس��تخلص أ ّن ع�لى إرسائيل أخ َذ الحيطة
الش��ديدة يف عالقاتها مع أمريكا يف الس��نوات القادمة وعليها ألاّ تأخذ
طبيع��ة هذه العالقات معطًى ثابتًا ودامئً��ا يف هذه الظروف املتغرية،
وتحرص بش�� ّد ٍة عىل الحفاظ عىل طبيعة هذه العالقات ونوعيتها مع
بديل لها(((.
أمريكا التي ال َ

أث��ارت الثورات العرب ّية اهتام ًم��ا ملحوظًا يف إرسائيل مبدى تأثري هذه
الثورات يف وضع األس��لحة غري التقليدية يف الدول العرب ّية ،وال س�� ّيام
يف الدول التي حدثت فيها ثوراتٌ  ،ويف السياسة النووية التي ستتبعها
مرص ما بعد الثورة .كانت إرسائيل مرتاح ًة ج ًّدا لسياسة مرص النووية
ظ��ل حكم مبارك ،نتيجة يقينها أنّه ق��د أخذ قرا ًرا صار ًما بألاّ تط ّور
يف ّ
رص مرشو ًعا نوويًّا عس��كريًّا .ولكن الخشية يف إرسائيل أ ْن تتّجه مرص
م ُ
بعد سقوط نظامه ،وبعد أ ْن تستق ّر األوضاع فيها نحو تطوير مرشوع
قلق
يخص األس��لحة الكياموية والبيولوجية ،فقد ظهر ٌ
نووي .أ ّما يف ما ّ
ّ
يف إرسائيل من إمكانية عدم متكّن أجهزة الدولة يف سورية من الحفاظ

    8أفرايم عنبار" ،التقلبات يف العامل العريب وأمن إرسائيل القومي" ،املرجع نفسه.

    9داين روتشيلد" ،تقييم هرتسليا  :2012إرسائيل يف عني العواصف" ،املرجع نفسه.

العربي واألسلحة غير التقليدية
الربيع
ّ
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ائيل يف تحقي��ق أهدافها وجود نظام حكمٍ يف
ع�لى س��يطرتها الكاملة عىل هذه األس��لحة التي تعتق��د إرسائيل أ ّن مبارك .ومماّ س��اعد إرس َ
س��ورية متتلك كميّ ٍ
رص قائمٍ عىل االس��تبداد والفس��اد ويسعى إىل توريث السلطة البنه
رسب م َ
ات كبري ًة ج ًّدا منها .وتخىش إرسائيل من أ ْن يت ّ
جز ٌء من األسلحة الكياموية يف ظل استمرار الرصاع يف سورية إىل حزب كغريه من أنظمة الحكم يف الدول العرب ّية.
الله ،أو بعض املجموعات املس��لّحة التي تقاتل النظام .وترى إرسائيل لقد أث ّر انتصار ثورة  25يناير ،2011وإسقاط نظام االستبداد والفساد
أ ّن ذل��ك يه ّددها تهدي ًدا خط� ً
اتيجي يف املنطقة؛ ووضع أمام إسرتاتيجيتها
يرا؛ إذ تعتق��د أ ّن بإمكانها ردع النظام يف وضع إرس َ
ائيل الجيوسرت ّ
ائيل ،ولك ّنها تجد صعوب ًة
السوري ع ْن استعامل هذه األسلحة ض ّد إرس َ
ّ
رص والدول العرب ّية تح ّد ٍ
يات ومخاط َر جديدةً .فقد فقدت
املعادي��ة مل َ
كب�يرة يف ردع حزب الله واملجموعات املس��لّحة .وق��د يؤ ّدي حصول إرسائي��ل أه ّم حلفائها يف املنطقة يف العقود األخ�يرة ،والذي ق ّدم لها
حزب الله عىل هذه األسلحة الكياموية إىل تأسيس الردع املتبادل بينه
ٍ
خدمات ج ّم ًة وصفها املس��ؤولون اإلرسائيل ّيون بأنّها ال تق ّدر بثمنٍ (.((1
ائيل ،وهذا ما ال تريد إرسائيل حدوثه بتات ًا(.((1
وبني إرس َ
وح��دث تطوران مهماّ ن للغاية كانت إرسائيل تخىش حدوثهام ملا لهام
من تأثري ٍ
ات إس�تراتيجي ٍة عىل مصري م�صر واملنطقة :األ ّول ،الرشوع يف
رص ،وامليض قد ًما يف تعزيزه عىل
اطي يف م َ
إقامة وتأس��يس نظامٍ دميقر ّ
إسرائيل والتغيير في مصر
اطي.
الرغم من الصعوبات التي تواجهها عملية تأسيس النظام الدميقر ّ
ائيل،
السيايس الذي يحمل مرشو ًعا معاديًا إلرس َ
رص وبدورها والثاين ،وصول اإلسالم
اهت ّمت إرسائيل منذ نشوئها وحتّى اليوم اهتام ًما كب ًريا مب َ
ّ
رص عن طريق صناديق االقرتاع.
امله��م يف معادلة الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي� ّ
لي وبقدرتها عىل التأثري يف إىل س ّدة الحكم يف م َ
مجم��ل العالقات العرب ّي��ة  -اإلرسائيل ّية ،س��واء يف مرحلة الحرب بني لق��د غ�ّي�رّ ت ث��ورة  25يناير املرصية ،وال س�� ّيام بع��د انتخاب محمد
الدولت�ين أو يف مرحلة ما بعد توقيع ات ّفاقية الس�لام مع مرص يف عام
رئيس��ا ملرص ،طبيع��ة العالقات بني مرص وإرسائي��ل ونوعيتها.
مريس ً
 .1979ويرج��ع ه��ذا االهتامم إىل نْ
عاملي أساس�� ّي نْي ،أ ّولهام ق ّوة مرص ووضع��ت ح�� ًّدا للرشاكة اإلس�تراتيجية بني الدولتني وح�� ّررت اإلرادة
ٍ
ٍ
ٍ
الذاتية بوصفها دول ًة كبري ًة ومتامس��ك ًة وذات طاقات عظيمة كامنة ،الوطنية املرصيّة من تبعيتها لألجندة اإلرسائيليّة  -األمريكية يف املنطقة
تجعلها الدول��ة العرب ّية األقدر عىل الصمود أم��ام إرسائيل والتص ّدي
خاص ٍة .وعىل الرغم من
بصور ٍة عا ّم ٍة ويف القضية الفلس��طينية بصور ٍة ّ
له��ا .وثانيهام ،دور مرص العر ّيب
ّ
واإلقليمي امله ّم ،الذي مكّنها من تب ّوؤ صعوبة أوضاعها االقتصادية ،وصعوبة مرحلة عملية التأس��يس لنظامٍ
صدارة العمل العر ّيب املش َرتك وقيادته فرت ًة طويلةً .وانطالقًا من هاتني
اط��ي وما يرافقها من رص ٍ
اعات داخلي ٍة ش��ديد ٍة ،بدأت مرص يف
دميقر ّ
الحقيقت�ين ،وإدراكًا منها أ ّن م�صر متتلك "مفت��اح" املنطقة العرب ّية اس��تعادة مكانتها ودوره��ا يف املنطقة املتع��ارض واملتناقض مع دور
ٍ
إىل ح�� ّد بعيد ،مل تك��ن إرسائيل ترى أ ّن ات ّفاقي��ة كامب ديفيد أنهت إرسائيل وسياستها العدوانية يف املنطقة .ومن الواضح أ ّن أش ّد ما يقلق
ال�صراع بينها وبني مرص ،وإنمّ ا اعتق��دت أنّه دخل طو ًرا جدي ًدا وات ّخذ إرسائيل هو االت ّجاه اإلس�تراتيجي ال��ذي ات ّخذته وتتّخذه مرص ما بعد
ص��ور ًة جديد ًة مغاير ًة ملا كان عليه .فبعد توقيع اتّفاقية كامب ديفيد الث��ورة يف عالقاتها مع إرسائيل ،ولك��ن دون التقليل من قلق إرسائيل
ّ
متسكت إرسائيل مبنطلقاتها األساسية بشأن الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يل بش��أن تأثري الثورة يف نوعية العالقات ب�ين الدولتني يف الوقت الحايل
ٍ
ٍ
واس��تم ّرت يف رصاعها مع م َ
املرصي ما بعد الثورة،
رص عىل جملة واس��عة م��ن القضايا التي وع�لى املدى القريب .فإرسائيل تدرك أ ّن الدور
ّ
ٍ
أحرزت فيها إنجازات مه ّم ًة ملصلحتها ،ويف مق ّدمتها التقليل من مكانة ومدى تأثريه وفعاليت��ه يف قضايا الرصاع والخالف مع إرسائيل ،مرتب ٌط
واإلقليمي ،وتقلي��ص تأثريها يف تط ّور
صر وتهميش دورها الع��ر ّيب
م� َ
ّ
بعوامل كثري ٍة ت��أيت يف مقدمتها قوة مرص الذاتية يف مختلف املجاالت
َ
األح��داث يف املنطقة ،وفرض األجن��دة اإلرسائيل ّية  -األمريكية عليها يف ونوعية عالقاته��ا العرب ّية واإلقليمية والدولي��ة وموازين القوى بينها
ٍ ٍ
ما ّ
يخص قضايا الرصاع األساس��ية يف املنطقة بص��ورة عا ّمة ،والقضية وبني إرسائيل.
خاص ٍة ،وال س��يام يف النصف الثاين من فرتة حكم
الفلس��طينية بصور ٍة ّ
    10انظ��ر :دافيد فريدمان وأفرايم أس��كوالي" ،انعكاس��ات أح��داث الربيع العريب يف مجال
السالح غري التقليدي" ،يف كتاب :يوئيل جوجانسيك ومارك هلر (محرران) ،سنة للربيع العريب:
انعكاسات إقليمية ودولية( ،تل أبيب :معهد أبحاث األمن القومي.)2012 ،

    11للمزيد حول أهمية نظام مبارك إلرسائيل وانفراد إرسائيل يف الدفاع عنه ،انظر :محارب،
"إرسائيل والثورة املرصية" .

دراسات
العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

رص ما بعد
وانطالقً��ا من هذا اإلدراك ،أولت إرسائي��ل اهتام ًما كب ًريا مب َ
الث��ورة وبتأثري سياس��اتها يف إرسائي��ل يف املديني القري��ب والبعيد يف
جمل ٍة من القضايا ،ويف مق ّدمتها :طبيعة العالقات الثنائية بني الدولتني
ومستقبل اتّفاقية السالم وتأثري التغريات يف مرص عىل سياسة إرسائيل
تج��اه القضية الفلس��طينية مبلفّاته��ا املختلفة ،ويف مي��زان القوى يف
العس��كري ويف
يل ،ووضع إرسائيل
املنطق��ة ويف األمن
ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
يل ومدى استعداده إلمكانية املواجهة العسكرية
حجم الجيش اإلرسائي ّ
مع مرص يف حال تدهور العالقات بني الدولتني.
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واملختصني اإلرسائيل ّيني إقدام مرص يف املدى
يس��تبعد معظم الباحثني
ّ
ألس��باب براغامتي ٍة تعود
القريب ع�لى إلغاء ات ّفاقية كام��ب ديفيد،
ٍ
إىل حس��ابات موازين القوى والعالقات م��ع الواليات املتّحدة والدول
االقتصادي.
الغربية ،وإىل انعكاس��ات مثل هذا القرار عىل وضع مرص
ّ
ٍ
وقد أشار أك ُرث من ٍ
عالقات
يل إىل أ ّن الحفاظ عىل
باحث
ٍّ
ومختص إرسائي ٍّ
رص ،وال سيام بالنسبة إىل
ائيل هو أم ٌر
رص وإرس َ
ّ
حيوي مل َ
مستق ّر ٍة بني م َ
ٍ
املرصي
قطاعات مهمة وواس��عة يف االقتصاد
اقتصادها؛ فهناك أربعة
ّ
لها عالق ٌة مبارش ٌة وغري مبارش ٍة باس��تقرار العالقات مع إرسائيل وبعدم
حدوث مواجه ٍة عس��كري ٍة ،وهي :الس��ياحة ،والنف��ط والغاز ،وقناة
السويس ،واملساعدات االقتصادية والعسكرية األمريكية(.((1

ولك ْن ،من املالحظ أ ّن هناك قلقً��ا إرسائيل ًّيا عىل مصري ات ّفاقية كامب
ديفيد عىل املدى البعيد .فقد ه ّز الربيع العر ّيب الكثري من املس��لّامت
التي كانت س��ائد ًة لدى اإلرسائيل ّيني بش��أن م�صر واملنطقة العرب ّية.
وضاع��ف قلق اإلرسائيليّني عىل مص�ير ات ّفاقية كامب ديفيد أ ّن ارتبط
يف املايض مصري ات ّفاقيات الس�لام بني إرسائيل وجريانها بإرادة الحاكم
املختصون اإلرسائيليّون ،لكن ،بعد الربيع العر ّيب ظهر
فقط ،كام يؤكّد
ّ
عامل جدي ٌد ذو تأثريٍ كبري يف هذه االت ّفاقيات وهو الش��ارع العر ّيب أو
ٌ
الرأي العا ّم العر ّيب الذي تح ّرر من نظام االس��تبداد .وهناك خش��ي ٌة يف
العالقات الثنائية
املرصي املرا ِفق لوصول اإلخوان
إرسائيل من أ ْن يقود تأثري الرأي العا ّم
ّ
ومصير اتّفاقية السالم
املس��لمني إىل س�� ّدة الحكم يف م�صر ،وهم الذين يحمل��ون مرشو ًعا
معاديً��ا يف األصل إلرسائيل ،إىل املطالبة الجدية بتعديل ات ّفاق ّية كامب
هناك إجام ٌع يف إرسائيل عىل األهمية القصوى التفاقية السالم مع مرص ديفيد أو إلغائها كلي�� ًة عىل املدى البعيد ،عندما تصبح مرص يف وضعٍ
القومي ووضعها اإلسرتاتيجي يف املنطقة ،وأ ّن
بالنسبة إىل أمن إرسائيل
ّ
قوي يسمح لها بذلك(.((1
ٍّ
عليه��ا بذل أقىص الجهد من أجل الحفاظ عىل هذه االتفاقية .وهناك
لقد كان األمر األه ّم بالنس��بة إىل إرسائيل بشأن اتفاقية كامب ديفيد
وخاص ًة بعد انتخاب محمد
أيضً ا إجام ٌع عىل أ ّن م�صر ما بعد الثورة،
ّ
العس��كري معها ،ومكّنتها طوال
أنّه��ا أخرجت مرص من حلبة الرصاع
ّ
رئيس��ا لها ،قد وضعت ح�� ًّدا لطبيعة العالقات الس��ابقة التي
م��ريس ً
أي مواجه ٍة عس��كري ٍة مع
العق��ود املاضية من افرتاض أنّه ل ْن تحدث ّ
كان��ت قامئة بني إرسائيل ونظام مب��ارك ،وغيرّ ت نوعية هذه العالقات
ٍ
وعمليات
أي حا ٍل من األحوال ،حتّى وإ ْن ش ّنت إرسائيل حربًا
رص يف ّ
م َ
وطبيعتها تغي ًريا كب ًريا .وتحاول إرسائيل استقرا َء مدى تأثري إقامة نظامٍ عسكري ًة واس��ع ًة ض ّد أي طرف عر ّيب .وبنا ًء عىل هذه الفرضية أكّدت
اطي يف مرص ووصول "اإلخوان املس��لمني" إىل س ّدة الحكم فيها،
دميقر ّ
املؤسس��ة العس��كرية اإلرسائيل ّية طوال العقود املاضية أنّه ل ْن تكون
ّ
بواسطة صناديق االقرتاع يف مس��تقبل العالقات املرصية  -اإلرسائيليّة
عىل املدى القريب واملتوس��ط والبعيد .وتحاول أيضً ا اس��تقراء إذا ما     12انظر مثلاً إىل :غيورا آيالند" ،اله ّزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل" ،عدكان إرستاتيجي،
املجل��د  ،14العدد ( ،2متوز  /يوليو  .)2011وكذلك :يتس��حاق غال" ،املصلحة املرصية تتطلب
كان التغيري يف السياس��ة املرصية سيقترص عىل تغيري نوعية العالقات اس��تقرار العالقات مع إرسائيل" ،تس��ومت هامزراح هاتيخون ،املجل��د ،1العدد  6( ،2آذار /
ظل االلتزام بات ّفاقية كامب ديفيد ،أم أنه سيش��مل املطالبة بإجراء مارس  ،)2011موقع مويش ديان لدراسات الرشق األوسط:
يف ّ
http://www.tau.ac.il/dayancenter/framepub.htm
ٍ
تعديالت فيها ،أم أ ّن مرص س��تعمل عىل إلغ��اء اتفاقية كامب ديفيد
    13للمزي��د انظ��ر :عودي��د عريان" ،مس��تقبل االتفاقيات ب�ين إرسائيل وجاراته��ا" ،عدكان
عىل املديني املتوسط والبعيد.
إرستاتيجي ،املجلد  ،15العدد( ،1نيسان  /أبريل .)2012
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ائيل من ناحي ٍة أخرى .فهي تقوم بتهريب
املرصي من ناحي ٍة ،وض ّد إرس َ
ّ
رسيّني األفارقة
الس�لاح للمقاومة يف قطاع غ ّزة ،وتهريب املهاجرين ال ّ
العسكري
ائيل .أ ّما الجزء اآلخر من املشكلة ،فيعود إىل امللحق
إىل إرس َ
ّ
املرصي يف وسط سيناء
الت ّفاقية كامب ديفيد الذي مينع وجود الجيش
ّ
رمزي فقط ،األم��ر الذي ح ّد من قدرة
وش�مالها ،ويقرصه عىل وجو ٍد ّ
املرصي يف مواجهة املجموعات املسلحة،
الدولة عىل استعامل الجيش
ّ
وال س��يام أ ّن نظام مب��ارك كان يركّز عىل أس��لوب القمع يف مواجهة
املجموعات املسلّحة.

ائيل ما مل يح��دث "تح ّو ٌل
صر وإرس َ
هن��اك مواجه ٌة عس��كري ٌة بني م� َ
إس�تراتيجي" يف مرص( .((1والسؤال األه ّم الذي تحاول إرسائيل اإلجابة
عنه :ه��ل حصل هذا "التحول اإلس�تراتيجي" يف مرص ما بعد الثورة؟
يتّف��ق املحلّل��ون اإلرسائيل ّيون عىل أ ّن "التغيري اإلس�تراتيجي" يف مرص
ٍ
سنوات ،وليس حدث ًا يأيت دفع ًة
تجاه إرسائيل عملي ٌة طويل ٌة تس��تغرق
(((1
واحدةً ،وهو ما يعطي إرسائيل الوقت املالئم لالستعداد له  .وهناك
سؤال آخر تحاول إرسائيل اإلجابة عنه ،هل بدأ فعلاً يف مرص "التحول
اإلسرتاتيجي" الذي مييل عليها إجراء تغيريٍ يف إسرتاتيجيتها العسكرية،
يل ب ًّرا وج ًّوا
وزيادة ميزانيته��ا األمنية ،وزيادة حجم الجي��ش اإلرسائي ّ
املختصني تقلّص نف��وذ الدولة يف س��يناء ،أثناء ثورة  25يناي��ر وبعدها ،وازداد
وبح�� ًرا يف األفراد والعتاد والذخرية؟( ((1ويدع��و العديد من
ّ
اإلرسائيليّني إىل متابعة مس��ألة "التغيري اإلسرتاتيجي" يف مرص وفحصها نش��اط املجموعات املس��لّحة يف مختلف املس��تويات .وقد عارضت
ٍ
العسكري الت ّفاقية كامب ديفيد،
تعديالت عىل امللحق
إرسائيل إجراء
بدقّ ٍة يك تقوم إرسائيل باالستعداد ملواجهته يف الوقت املالئم.
ّ
ات ومع ّد ٍ
أو إدخال الجيش املرصي ما يحتاج إليه من ق ّو ٍ
ات عس��كري ٍة
ملواجه��ة املجموع��ات املس��لّحة ،دون املوافقة اإلرسائيلية الرس��مية
يل ضعيفً��ا وال يتامىش مع
املس��بقة .وقد بدا ه��ذا املوق��ف اإلرسائي ّ
التغيرّ ات يف مرص وال مع املس��تج ّدات يف سيناء التي مل تتوقّع ات ّفاقية
ائيل دأبت عىل الش��كوى من
كامب ديفيد حدوثها ،وال س�� ّيام أ ّن إرس َ
رص مبواجهة املجموعات املسلّحة ومكافحة تهريب السالح
عدم قيام م َ
ٍ
تعديالت
إىل قط��اع غ ّزة .وترفض إرسائيل  -يف الوقت نفس��ه  -إجراء
العس��كري التّفاقية كامب ديفيد مبا يتالءم مع املتطلّبات
عىل امللحق
ّ
وتتمس��ك بأ ْن يكون دخول القوات املرصية
األمنية املرصية الداخلية،
ّ
إىل وس��ط س��يناء وش�مالها محدو ًدا من حيث األفراد والعتاد والفرتة
الزمني��ة .ويبدو أ ّن نوعية هذه العالق��ة كانت تتالءم مع نظام مبارك
ولي��س مع النظام الجديد؛ إذ أدخلت م�صر ما تحتاج إليه من قوات
الوضع في سيناء
املرصي إىل سيناء ملكافحة املجموعات املسلّحة دون استئذان
الجيش
ّ
لكل من مرص وإرسائيل ،وال سيام
يحتل الوضع يف سيناء أهمي ًة كبري ًة ّ
ّ
يل الس��ابق والباحث يف معهد
ّ إرسائي��ل .وقد دعا
الدبلومايس اإلرسائي ّ
ّ
ٍ
رش بني الدولتني ،وتتأث ّر به  -يف الوقت
أنّه يش��كّل خ ّط
االحتكاك املبا ٍ
القومي بجامعة ت��ل أبيب عوديد ع�يران الحكومة
دراس��ات األم��ن
ّ
نفسه  -العالقات الثنائية بينهام وتؤث ّر فيه ،ويكشف أيضً ا القيود التي
ٍ
العس��كري
تعديالت عىل امللحق
اإلرسائيل ّية إىل االس��تجابة إىل إجراء
ّ
فرضتها اتّفاقية كامب ديفيد عىل الس��يادة املرصية يف سيناء .وتواجه
رص ذل��ك ،وإذا "كانت التعديالت
س��نوات مش��كل ًة كبري ًة يف بس��ط نفوذها عىل وسط سيناء الت ّفاقي��ة كامب ديفيد إذا طلبت م ُ
ٍ
رص منذ
م ُ
املطلوبة معقولةً" .فوفقًا لعريان ،إن هدف هذه التعديالت هو متكني
وش�مالها .وتعود هذه املش��كلة جزئ ًّيا إىل سياسة اإلهامل والتهميش
مرص من مواجهة املجموعات املس��لّحة ،ومكافحة تهريب السالح إىل
التي مارس��تها الدولة تحت حكم نظام مبارك ضد مواطنيها يف سيناء،
ائيل .كام
قطاع غزة ،والحفاظ عىل القانون والنظام ،وليس محاربة إرس َ
ومؤسس��اته،
م��ا أ ّدى بجز ٍء كب ٍري منهم إىل إدارة ظهره للنظام
ّ
املرصي ّ
رص ات ّفاقية الس�لام ،يف ظل حكم اإلخوان املس��لمني،
م
ار
ر
إق
إعادة
ن
أ
ّ
َ
ٍ
مسلح ٍة ،تعمل ض ّد النظام
وإىل ظهور
مجموعات كثري ٍة مس��لّح ٍة وغري ّ
وبعد أن تس��تجيب إرسائيل للتعديالت املطلوبة ،لها فوائد سياس��ية
    14آيالند" ،الهزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل" .
مه ّمة(.((1
    15املرجع السابق.
    16املرجع السابق.

    17عريان" ،مستقبل االتفاقيات بني إرسائيل وجاراتها".

دراسات
العربي
إسرائيل والتغيّرات الجيوستراتيجية في الوطن
ّ

إسرائيل والثورة السورية
الس��وري ،ومن الثورة الس��ورية
لي من النظام
ّ
كان املوق��ف اإلرسائي� ّ
املطالبة بإس��قاطه ،مركّبً��ا ومع ّق ًدا ،وتتنازعه عوام��ل عديد ٌة مختلف ٌة
ومتضارب�� ٌة يدفع بعضها نحو إس��قاط النظام ،يف ح�ين تدفع عوامل
أخ��رى باتجاه معاكس ،ع�لى خالف املوقف الواض��ح والداعم لنظام
مبارك واملعارض إلسقاطه بش ّد ٍة .وم ْن أه ّم العوامل التي تدفع املوقف
يل باتّجاه تفضيل إسقاط النظام السوري ما ييل:
اإلرسائي ّ
الس��وري مع إي��ران و"حزب الله"
•التحال��ف الذي أقامه النظام
ّ
وبع��ض التنظيامت الفلس��طينية ،والذي أصبح مح��و ًرا مهماًّ يف
يخص
مناهضة السياس��ة اإلرسائيليّة  -األمريكية يف املنطقة يف ما ّ
النووي اإليرا ّين.
وامللف
السوري ،واللبنا ّين،
امللفّات:
والفلسطينيّ ،
ّ
ّ
ّ
السوري سينهي املحور اإليرا ّين
وترى إرسائيل أ ّن س��قوط النظام
ّ
الس��وري املناه��ض لسياس��اتها يف املنطقة ،يف مرحل�� ٍة مه ّم ٍة
ّ
النووي اإليرا ّين ،ويغيرّ طبيعة
امللف
وحساس�� ٍة يف الرصاع بش��أن ّ
ّ
ّ
عالقات س��ورية مع حزب الله؛ ويف��كّك التحالف القائم بينهام،
وهو ما يقود إىل إضعاف حزب الله.
السوري مبوقفه املناهض لرشوط السالم اإلرسائيل ّية
متسك النظام
ّ
• ّ
السوري
ائيل من الجوالن
 األمريكية ،وإرصاره عىل انس��حاب إرس َّ
املحتل إىل حدود الرابع من حزيران  /يونيو .1967
ّ
الس��وري عد ًّوا ،فهناك
و عىل الرغم م ْن أ ّن إرسائيل تتّخذ النظام
ّ
يل بات ّجاه تفضيل بقاء النظام
ُ
عوامل مه ّم ٌة تدفع املوقف اإلرسائي ّ
الس��وري يف الحكم واعتقاد أ ّن هذا الس��يناريو يعد أقل س��و ًءا
ّ
الس��وري يف العقود املاضية،
بالنس��بة إليها .فمن خربتها بالنظام
ّ
ٍ
تفاهامت
والتوصل إىل
تراه عد ًّوا مري ًح��ا ميكن ردعه من ناحي ٍة،
ّ
وبخاصة منذ توقيعه اتّفاقية فصل
مه ّم�� ٍة معه من ناحي ٍة أخرى،
ّ
القوات ووقف إطالق النار مع إرسائيل يف عام  ،1974ومن هذه
األسباب:
الس��وري منذ عام  1974اتّفاقية وقف إطالق النار
•احرتام النظام
ّ
عىل الجبهة السورية ،وعدم سامحه للجيش السوري أو املقاومة
يل يف الجوالن.
بإطالق رصاصة واحدة عىل قوات االحتالل اإلرسائي ّ
التاريخي بأ ّن السالم مع إرسائيل هو
•اتّخاذ النظام السوري القرار
ّ
املحتل
ّ
السوري
خياره اإلسرتاتيجي ،وأ ّن مسألة استعادة الجوالن
ّ
تعالَج بالطرق الس��لمية واملفاوضات غ�ير املبارشة مع إرسائيل،
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وذلك منذ نهاية البحث عن "التوازن اإلس�تراتيجي" مع إرسائيل
وبدء مفاوضات مدريد.

ٍ
ائيل
مفاوض��ات جدي ًة وطويل�� ًة مع إرس َ
الس��وري
•إجراء النظام
ّ
يف تس��عينيات القرن املايض بوس��اط ٍة أمريكي�� ٍة وتركي ٍة ،يف عا َمي
 2007و2008؛ وإبدائ��ه اس��تعداده لتوقي��ع ات ّفاقية س�لامٍ مع
ٍ
عالقات طبيعي ٍة معها يف مختلف املجاالت مقابل
ائيل وإقامة
إرس َ
(((1
املحتل .
ّ
استعادة الجوالن

التوصل إىل
•أثبتت التجربة يف العقود املاضية أ ّن بإمكان إرسائيل ّ
ٍ
الس��وري ،من خالل االت ّصال املبارش
تفاه�مات مه ّم ٍة مع النظام
ّ
به ،عىل أرضية املصالح املش�تركة بش��أن القضاي��ا العرب ّية األكرث
الس��وري
حساس��يةً ،حتّى إ ْن كانت تتناقض مع مواقف النظام
ّ
العلنية الرسمية(.((1
يل تجاه الثورة يف
لق��د أث ّرت العوامل املذكورة يف املوقف اإلرسائي ّ
س��ورية .وقد بدا واض ًحا ،عىل الرغم من خط��اب قادة إرسائيل
اللفظ��ي الذي يتّس��م يف كثريٍ من األحي��ان بالتخ ّبط ،أ ّن املوقف
ّ
لي فضّ ل عدم اس��تجابة النظام الس��وري ملطالب الثورة
اإلرسائي� ّ
الحل
الس��ورية املنادي��ة بالحري��ة والدميقراطية ،واللج��وء إىل ّ
اطي
العس��كري
ّ
القمعي ،أل ّن إرسائيل ت��رى أ ّن إقامة نظامٍ دميقر ّ
ّ
يف س��وري َة متثّل تغي ًريا إسرتاتيجيا فيها له تأثريه امله ّم يف املنطقة،
ويحمل إمكانية النهوض بها وتعزيز قدراتها ومكانتها ودورها يف
املتوس��ط والبعيد ،وهو ما يزيد من قدراتها
املنطقة عىل املديني ّ
يف مواجهة إرسائيل .وقد تفضّ ل إرسائيل إدامة الرصاع يف س��ورية
واستمراره َ
أطول فرت ٍة ممكن ٍة من أجل استنزاف الدولة والشعب
وطريف الرصاع :النظام والثورة.
ٍ
س��يناريوهات ملس��تقبل
املختص��ون اإلرسائيل ّيون ع ّدة
ويطرح
ّ
س��ورية وم��دى تأثري ذل��ك يف إرسائي��ل واملنطق��ة .وأه ّم هذه
السيناريوهات(:((2
    18للمزي��د انظ��ر :أوري س��اغي ،اليد التي تجمدت  -هياد ش��كفآه ( -تل أبيب :مس��كال
ويديعوت أحرونوت.)2011 ،
    19للمزيد من التفصيالت حول هذا املوضوع وحول اجتامع رفعت األس��د (ش��قيق الرئيس
السوري السابق حافظ األسد ورجل سورية القوي يف عقد السبعينيات وبداية الثامنينيات) مع
رسا يف كانون األول  /ديس��مرب  ،1981من أجل التفاهم
وزير الدفاع اإلرسائييل أريئيل ش��ارون ً
بش��أن أهداف الحرب عىل قوات منظمة التحرير الفلس��طينية والحركة الوطنية اللبنانية التي
كان يخطّط لش�� ّنها يف عام  ،1982انظر" :املوقف اإلرسائييل من الثورة السورية ومستجداته"،
تقدي��ر موق��ف( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراس��ة السياس��ات)  26 ،حزيران  /يونيو
.2012
http://dohainstitute.org/release/79d8a65c-1c6a-4f6a-a547-daf42f0c1c71
    20آيالند" ،الهزة يف الرشق األوسط وأمن إرسائيل".
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ٍ
جه��د طويلٍ ومري�� ٍر من البطش
•متكّن نظام بش��ار األس��د بعد
ٍ
لس��نوات .ويؤكّ��د غيورا آيالند أ ّن
والقمع ،من البقاء يف الحكم
هناك تأيي ًدا لهذا الس��يناريو يف أروقة متّخذي القرار يف إرسائيل،
أقل السيناريوهات س��و ًء كام ي ّدعي .وإذا بقي بشار األسد
ألنّه ّ
كل جه��ده يف محاولة توطيد حكمه يف
يف الحكم ،فإنّه س��يبذل ّ
الداخ��ل والحصول ع�لى الرشعية الدولي��ة يف الخارج .ويف هذه
الظ��روف فإنّه س��يكون ضعيفًا ج ًّدا ولن يفكّ��ر يف املواجهة مع
إرسائيل ،وقد يخفّف من دعمه لحزب الله.
الس��وري ودخول س��ورية يف حالة من الفوىض
•إس��قاط النظام
ّ
يل .وهذا الس��يناريو سيضعف سورية ويقلّل من
والرصاع الداخ ّ
العس��كري عىل إرسائيل ،ولك ّنه يف الوقت نفسه سيضع
خطرها
ّ
ح ًدا لوقف إطالق النار بني س��ورية وإرسائيل .إذ من املرجح أ ْن
ٍ
بهجامت عىل الجيش اإلرسائييل
تقوم بعض املجموعات املسلّحة
املحتل وتفتح جبه ًة مع إرسائيل تستقطب
ّ
الس��وري
يف الجوالن
ّ
ش��يئًا فش��يئًا املزيد من املجموعات املس��لّحة مستغلّة الفوىض
قوي يف سورية.
وعدم وجود حكمٍ
مركزي ّ
ّ
•وصول اإلس�لام ّيني إىل الس��لطة بواس��طة صناديق االقرتاع بعد
إس��قاط النظ��ام ،ويف هذه الحالة س��تتحالف س��ورية مع تركيا
وستكون أك َرث عدا ًء إلرسائيل.

اطي يتمخّض عنه انتخاب فئات وأحزاب ذات
•إقامة نظامٍ دميقر ّ
س��يايس عا ّم قريب من الغرب .ويف مثل هذه الحالة ،فإنّه
تو ّجه
ّ
األقل ،موقفًا
م��ن املرجح ألاّ يتّخذ الحكم الجديد يف البداية عىل ّ
عدائيًّ��ا تجاه إرسائيل ،من أجل تثبي��ت الحكم .ومن املر ّجح أن
يش�� ّجع وجود هذا النظام الدول الغربية عىل مامرس��ة الضغط
املحتل إىل سورية يف إطار
ّ
الس��وري
عىل إرسائيل إلعادة الجوالن
ّ
(((2
اتّفاقية سالمٍ بني إرسائيل وسورية .

الخاتمة
ه ّز الربيع العر ّيب العديد من الفرضيات واملسلّامت األساسية املخطئة
التي كانت س��ائد ًة يف إرسائيل ول��دى الكثريين يف املنطقة والعامل عن
"طبيعة" اإلنس��ان العر ّيب ،وتق ّبله الخضوع للظل��م والخنوع ألنظمة
    21املرجع نفسه.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

االس��تبداد ،واستقرار حكم أنظمة االس��تبداد والفساد واستمرارها يف
الدول العربيّة .ويف الوقت نفسه ،أظهر الربيع العر ّيب الطاقات الكبرية
الكامنة يف الش��عوب العرب ّي��ة وأعاد التقدير إىل ال��رأي العا ّم العر ّيب
والجامهري العربية يف قدرتها عىل التأثري يف تط ّور األحداث يف املنطقة.
ومن��ذ انطالقها ،أثارت الث��ورات العرب ّية قلقًا عميقً��ا يف إرسائيل ،ملا
عوامل مه ّم�� ٍة مؤث ّرة من ش��أنها  -إذا تحقّقت أو تحقّق
َ
تحمل��ه من
بعضه��ا  -أ ْن ت ُضع��ف عوامل ق ّوة إرسائيل من ناحي�� ٍة ،وتع ّزز عوامل
ق ّوة الدول العربيّة من ناحي ٍة أخرى .فعالو ًة عىل إس��قاط العديد من
أنظمة االستبداد والفساد ،ويف مق ّدمتها خسارة إرسائيل لنظام مبارك -
حقيقي
قلق
حليفها اإلسرتاتيجي األفضل يف العقدين األخريين  -هناك ٌ
ّ
يف إرسائيل من إمكانية نجاح الثورات العرب ّية يف تأسيس أنظمة حكمٍ
دميقراطي ٍة متين ٍة يف الس��نوات القادمة يف العديد من الدول العربيّة،
اب سياس�� ّي ٍة إىل س�� ّدة الحكم
وال س�� ّيام يف مرص؛ ووصول ق ًوى وأحز ٍ
يف الدول العربيّة بواس��طة صناديق االقرتاع ،تحم��ل مرشو ًعا معاديًا
إلرسائيل ولسياس��اتها يف املنطقة وتس��عى إىل تغيري طبيعة العالقات
معها والتص ّدي لها ولسياس��اتها العدوانيّة يف املنطقة تجاه الش��عب
الفلسطيني والدول العرب ّية .وتخىش إرسائيل أ ْن يقود ذلك إىل تعزيز
ّ
العمل العر ّيب املش�ترَك ،وال سيّام يف القضية الفلسطينيّة ،ويساهم يف
تهيئة الظ��روف املالمئة إلعادة الوحدة الوطنية الفلس��طين ّية ،وتب ّني
الدول العربية إسرتاتيجية جديدة تجاه إرسائيل لعزلها إقليميًّا ودوليًّا،
وهو ما قد يؤ ّدي إىل تراجع عالقات إرسائيل مع حلفائها ،إذا استم ّرت
يف سياسة االستيطان يف املناطق الفلسطينيّة املحتلّة والبطش بالشعب
الفلسطيني.
ّ
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محمد فايز فرحات

*

الروسي
الصيني
السلوك
ّ
ّ
العربي
في مواجهة موجة الربيع
ّ
قراءة في ما وراء المصالح االقتصاديّة

تؤكد هذه الدراس���ة عل���ى أهمية عدم اعتماد المصالح االقتصادية والتجارية للصين وروس���يا
كمحد ٍد رئيس لمس���لك هاتي���ن الدولتين تج���اه ثورات الربي���ع العربي .إذ
ف���ي ال���دول العربية
ِّ
حاول���ت كثي��� ٌر من التحليالت تفس���ير المس���لك الصين���ي والروس���ي بالتركيز عل���ى المصالح
قسم آخر من هذه التحليالت بالمعالجة الجزئية ،أو بإغفال وضع هذه
االقتصادية .كما اتسم
ٌ
المهم ْين ،ومصالحهما
سياق يربط بين الدوافع اإلستراتيجية لهذين الفاعلين
المصالح في
ّ
ٍ
والمجتمع
السلوكالسلطة
لفهميقوم بين
خاصا
نظاما عالئق ً ّيا
بوصفها
الطائف ّية
موضوع
البحث
يعالج
ً
مختلفةً ،
الصيني والروسي،
مداخل
الدراسة أربعة
تعرض
الداخلية.
الوطنية
آثار
القوة ،وأث ُر من
لخريطة توزيع
انعكاس
أخرى ،وهي
اإلقليميةمن جهة
والمجتمع والف���رد
علىجهة،
م���ن
الس���ورية-
خاصة األزمةالمنطقة
تطورت في
والدولية التي
خلفية األزمات
فعله
والحدود المس���موح له
ومكانته في
وتحديد
بممارس���ةالرغم
الروسية-الجورجية .وعلى
المجتمع ،الحرب
س���ابقة ،كأزمة
موقعه إقليمية
مع أزمات
الفردم ّتصل
س���ياق
في
تعريف ٍ
ة
اإلش���كاليات الطائف
لتعدد
الدراس���ة
تتعرض
كدولة.
مهماتها
الدولة في أداء
مدخ ً
الصيني ّيأو
لفهم السلوك
متماي ًزا
ال
تعتمدها
فالدراسة ال
االقتصادية،
فش���لالدوافع
عنهاأهمية
من
إلى
خصوصيتها
تتضخ���م
للتداعياتة أخذت
مختلفةبين ش���يع ّي
مستوياتالكبرى:
الدراسةطوائفها
العربي بتعدد
ف���ي
العال���متعرض ّ
للسياسة
المتوقعة
اإلستراتيجية
الروسي ،بل
عن
لنفسها
تبحث
فأخذت
واقعها
متوجسة من
ومسيح ّية
درجة التقوقع خارج
الدولي
النظام
هيكل
ل في
بدءا
الدولة،الربيع
مجالمرحلة
الروس���ية-الصينية تجاه
بحدوث ُّ
العربيً ،
تحو ٍ
ثقافةً
ّ
الذي يغلبالس���لطاني
الحكم
فكرة
القطبية تزال
وس���ن َّية ال
يحميها،
خارجي
داخلي أو
أم���ان
أحادي���ة ُ
تعدديتها ،أو ّ
وانتقال���ه ّ
وطبيعت���هّ ،
ٍ
بالحفاظ على
االكتف���اء
إل���ى
الراهنة
من
بحكم مطلق -تداعب مخيلة اإلسالم ّيين.
التسليم
مقابل
على أخرى
التقليدي.
بمعناه
السيادة
مبدأ
*    خبري ورئيس برنامج الدراسات اآلسيويّة يف مركز األهرام للدراسات السياس ّية واإلسرتاتيج ّية.
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مق ّدمة
الصيني تجاه موجة
ال��رويس -
أفاض��ت تحليالت كثرية يف فهم الس��لوك
ّ
ّ
الربيع العر ّيب ،يف الرتكيز عىل املح ّددات االقتصاديّة والتجاريّة .وواقع األمر
االقتصادي يف فه��م املواقف الصينيّة
أنّه ال ميكن إغف��ال أه ّمية املدخل
ّ
خاص ًة يف ضوء تزايد
والروس ّية من سلسلة الثورات واالحتجاجات العرب ّيةّ ،
االعتامديّة الصينيّة عىل نفط الرشق األوسط ،وتزايد االستثامرات الصينيّة
خاص ًة يف منطقة الخليج العر ّيب وشامل أفريقيا والسودان.
يف هذا القطاعّ ،
لكن  -مع أهميّته  -ال ينهض هذا املدخل ،منه ًجا متكاملاً لفهم الس��لوك
الصين��ي عىل ن ْح ٍو متكامل ،فاملصال��ح االقتصاديّة الصين ّية مع
ال��رويس -
ّ
ّ
تقل كث ًريا يف أه ّميتها عن مصالحها
الس��وري  -عىل س��بيل املثال ّ -
النظام
ّ
الصني
النفط ّية مع نظام مع ّمر القذايف الس��ابق ،ومع ذلك ،فقد سمحت ّ
بتمرير قرار مجلس األمن رقم  1973الذي وفّر "غطا ًء" دوليًّا لرضب ليبيا،
بينام ترفض بق ّوة الس�ماح بتمرير مثل هذا القرار يف الحالة السوريّة .إ ّن
أعمق
إع�مال املدخل
االقتصادي مبفرده ال يس��اعد أيضً ��ا يف تقديم فهمٍ
َ
ّ
الصيني تجاه
الرويس -
لألبعاد والتداعيات اإلس�تراتيج ّية امله ّمة للسلوك
ّ
ّ
موجة الثورات واالحتجاجات العربيّة عىل مرحلة "ما بعد الربيع العر ّيب".
الصيني
الرويس -
وسيناقش القسم األ ّول من البحث محاولة فهم السلوك
ّ
ّ
ومصالح كال البلدين من خالل أربعة مداخل غري اقتصاديّة.
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الربيع العر ّيب؛ األ ّول هو النظر إىل هذا السلوك باعتباره تدشي ًنا لتح ّو ٍل
نوعي يف طبيع��ة النظام الدو ّيل ،واالنتقال من نظام األحاديّة القطبيّة
ّ
الذي تط�� ّور منذ نهاية عقد الثامنين ّيات من الق��رن املايض ،إىل نظامٍ
الصيني
الرويس -
متع ّدد األقطاب؛ املدخل الثاين ،هو ال ّنظر إىل السلوك
ّ
ّ
تأسس عليها النظام
عىل أنه سعي للحفاظ عىل املبادئ التقليدية التي ّ
الدو ّيل عقب الح��رب العامليّة الثانية ،وتحدي ًدا مبدأ الس��يادة وعدم
التدخّل يف الشّ ��ؤون الداخل ّية .وع�لى ال ّرغم من أ ّن هذا املدخل يبدو
جز ًءا أو امتدا ًدا للمدخل األ ّول ،ففكرته األساسيّة تقوم عىل أ ّن السلوك
الصيني قد ال ينتهي بالرضورة إىل إعادة هيكلة النظام الدو ّيل
الرويس -
ّ
ّ
ألس��باب تتعلّق بحقيقة األهداف الروسيّة  -الصينيّة،
الراهن ،س��واء
ٍ
أو لطبيعة األزمات اإلقليم ّية التي تش��كّلت يف سياق تط ّورات الربيع
والصني عىل استغالل هذه األزمات لتدشني
العر ّيب وحدود قدرة روسيا ّ
يل هو النزول بسقف الطموح
نظامٍ دو ّيل جديد ،ما يجعل البديل العم ّ
الصين��ي يف هذه املرحلة؛ املدخل الثالث هو النظر إىل هذا
الرويس -
ّ
ّ
انعكاس��ا لطبيعة األنظمة السياس ّية الداخل ّية يف كال
السلوك باعتباره
ً
الرويس
البلدين .وأخ ًريا ،ينطلق املدخل يف تفس�يره للمصالح والسلوك
ّ
الصيني من كون موجة الربيع العر ّيب متثّل تهدي ًدا فعل ًّيا لالس��تقرار
ّ
واالقتصادي يف كال
الس��يايس
الداخ�لي وللن�ماذج الوطنيّة يف اإلصالح
ّ
ّ
البلدين .ونناقش فيام ييل هذه املداخل األربعة.

وانطالقًا من افرتاض أ ّن طريقة إدارة القوى الدول ّية لألزمات اإلقليم ّية التي

األزمة السوريّة هي تدشين
تط ّورت عىل خلف ّية الربيع العر ّيب س��وف ترتك تداعياتها اإلسرتاتيج ّية عىل
دولي جديد
لنظام
ّ

اإلقليمي
اإلقليمي ،من ناحية ،والعالقة بني النظام الدو ّيل والنظام
النظام
ّ
ّ
يف منطقة الرشق األوس��ط من ناحي ٍة ثانية ،وربمّ ��ا طبيعة النظام الدو ّيل
ذاته من ناحي ٍة ثالثة؛ فإ ّن مرحلة ما بعد الربيع العر ّيب ستفرض عىل العامل
خطاب جديد يف التعام��ل مع القوى الدوليّة ،كام
الع��ر ّيب رضورة تطوير
ٍ
س��تفرض التح ّدي ذاته عىل هذه القوى .ويحاول البحث يف القسم الثاين
منه تقديم بعض املقرتحات يف هذا االتّجاه.

لق��د ارتبطت عمليّات التح ّول يف النظام الدو ّيل بوجود بعض األزمات
الدول ّية أو اإلقليم ّية الكاشفة أو املق ّررة لحدوث هذا التح ّول ،والكاشفة
أيضً ��ا لحج��م التح ّول القائ��م يف توزيع هيكل القدرات النس��بيّة بني
الفاعل�ين الدول ّيني عىل ق ّمة النظام الدويل ،وهيكل هذا النظام .وعىل
س��بيل املثال ،كان تنازل بريطانيا وفرنس��ا عن تشيكوسلوفاكيا ألملانيا
يف س��نة  1938كاش��فًا عن انهيار النظام الدو ّيل الذي ّأسسته معاهدة
فرس��اي عقب الحرب العامليّة األوىل؛ كام كانت أزمة الس��ويس س��نة
 1956كاشفة عن أفول القوى األوروب ّية وتط ّور نظام القطبية الثنائية
أ ّو ًال :مداخل لفهم السلوك
الذي تس��يطر عليه الوالي��ات املتّحدة األمريكيّة واالت ّحاد الس��وفيايت.
الصيني
الروسي -
ّ
ّ
وكانت الحرب األمريك ّية ض ّد العراق يف س��نة  1991كاش��ف ًة عن عمق
العربي
في مواجهة موجة الربيع
ّ
التغيرّ الذي حدث يف هيكل النظام الدويل وتوزيع القدرات النس��بيّة،
خاص ًة بعد انهيار االت ّحاد السوفيايت ،ومق ّررة لتح ّول النظام الدويل من
االقتصادي -يطرح
انطالقًا مماّ سبق -ودون التقليل من أه ّمية املدخل
ّ
ّ
أحادي القطبية تهيمن عليه الواليات
الصيني تجاه موجة نظ��ام الثنائيّة القطبية إىل نظامٍ
الرويس -
مداخل لفهم السلوك
َ
هذا البحث أربعة
ّ
ّ
ّ

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ
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املتّح��دة .وميكن الق��ول إ ّن النظام الدويل الراهن مي�� ّر مبرحلة تح ّول الق��رارات ،حتّى ولو كان��ت دولة مؤث ّرة مثل الوالي��ات املتّحدة .مثل
نص املبدأ الخامس ،وهو
مامثل��ة ،من األحاديّة القطبية إىل نظامٍ أق��رب إىل التعدديّة القطب ّية :هذا العامل غري مس��تق ّر ومه ّدد بالرصاع" .كام ّ
الوالي��ات املتّح��دة ،وروس��يا ،والصني ،باألس��اس ،إىل جان��ب االتحاد مبدأ مه ّم ذو داللة بالنسبة إىل األزمة السوريّة ،عىل أ ّن هناك "أقاليم
خاصة .هذه األقاليم تض ّم دولاً لنا معها عالقات
لروس��يا فيها مصالح ّ
األورويب .غري أ ّن عملية التح ّول تلك ال تزال بطيئة نسبيًّا.
خاص��ة ،وتربطنا بها عالقات صداق��ة وعالقات جرية ج ّيدة.
��ة
ي
تاريخ
ّ
ّ
خاصا للعمل يف هذه األقاليم وبناء عالقات صداقة
ا
م
اهتام
س��نعطي
ً ًّ
مع هذه الدول"(((.
وعىل الرغم من أ ّن هذه املبادئ قد صيغت عىل خلف ّية الحرب الروس ّية
 الجورجيّة ،وق��د ُعني معظمها بالسياس��ات والتفاعالت الدوليّة يفأوروب��ا الرشقية ،فهي ال تخلو من داللة مه ّمة لطبيعة التح ّوالت التي
ب��دأت تطرأ عىل التو ّجهات الروس�� ّية تجاه النظ��ام الدويل ،كام ميكن
س��حب هذه املبادئ عىل إقليم الرشق األوسط حال ًّيا واألزمة الراهنة
األمريكيّة  -األوروبيّة /الروس��ية  -الصينيّة حول سورية .ال ميكن كذلك
إغفال أه ّمية هذه الحرب يف س��ياق عملية التح ّول إىل النظام املتع ّدد
األقط��اب بالنظر إىل ما مثّل��ه إقليم أوروبا الرشقي��ة من مرس ٍح مه ّم
ُدشّ ��نت عليه والدة النظام الدويل الثنا ّيئ القطب ّية بعد الحرب العامل ّية
ميكن يف هذا اإلطار النظر إىل األزمة الس��وريّة ال ّراهنة بوصفها إحدى الثانية ،وكان مرس ًحا مهماًّ أيضً ا للحرب الباردة بني املعس��كرين الغر ّيب
حلقات تدش�ين هذا التح ّول ،بعد حلق ٍة أخرى مه ّمة سبقتها متثّلت يف
والرشقي.
ّ
الحرب الروسيّة  -الجورجيّة يف آب  /أغسطس سنة  .2008فعىل ال ّرغم
ومع أه ّمية الحرب الروس��يّة  -الجورجيّة ،تُع ّد األزمة السوريّة الراهنة
من أ ّن هذه الحرب مل تدشّ ن اكتامل عمل ّية التح ّول عن النظام األحادي
الحلق��ة األه�� ّم يف س��ياق عملية التح�� ّول تلك ،بالنظ��ر إىل عد ٍد من
القطب ّية ،فهي قامت بدو ٍر مه ٍّم يف هذا االتّجاه من زاويتني؛ األوىل ،أنّها
السامت التي رشّ حتها كنقطة مرور أساس ّية من نظام القطبية األحادية
ّ
دشّ ��نت حالة من القطبية الثنائية عىل مستوى إقليم أوروبا الرشقية
ّ إىل النظام املتع ّدد األقطاب قيد التش��كّل .ونش�ير هنا بالخصوص إىل
والخروج عن حالة التوافق والقواعد الدوليّة التي حكمت اإلقليم بد ًءا
ٍ
ِ
سامت أساسيّة:
ثالث
خاص ًة االعرتاف مببدأَي السيادة والتكامل اإلقليمي ،ما
من سنة ّ ،1991
الس��مة األوىل ،تتعلّ��ق بوقوع األزمة الس��وريّة يف قلب إقليم الرشق
ّ
ضمن االعرتاف بالدول املس��تقلّة عن االتحاد السوفيايت واندماجها يف
مرك��زي ميثّل نقطة تالقي /تقاط��ع مصالح مختلف
املجتمع الدويل .لقد مثّلت الحرب الروسيّة  -الجورجيّة موقفًا رصي ًحا األوس��ط ،كإقليمٍ
ّ
من جانب روس��يا عن هذا التوافق الدو ّيل أو باألحرى التوافق الرويس الق��وى الدول ّية الكربى الرئيس��ة يف النظام ال��دويل الراهن :الواليات
 األم�يريكّ((( .م��ن ناحي ٍة ثانية ،فقد أعلنت روس��يا ،عىل خلف ّية هذه املتّحدة ،وروس��يا ،والصني ،واالتّحاد األورويب .وبالنظر أيضً ا إىل الدورالحرب ،عد ًدا من التو ّجهات التي تحكم سياس��اتها الخارج ّية ،ح ّددها التاريخي الذي قامت به بعض أزمات الرشق األوس��ط يف الكشف عن
الرئيس األسبق ميدفيديف يف خمسة مبادئَ أساسيةُ ،عرفت بـ"عقيدة عمليّات انتقال النظام الدويل (أزمة السويس عام  ،1956حرب تحرير
نص املبدأ الثاين منها رصاح ًة ع�لى أ ّن "العامل يجب أن الكويت عام .)1991
ميدفيدي��ف"َّ ،
يكون متع ّدد األقطاب .عامل القطب الواحد مل يعد مقبولاً  .لن نس��مح
الس��مة الثاني��ة ،تتعلّق مبا كش��فت عن��ه األزمة من تأكي��د املصالح
ّ
بالهيمنة .وال ميكن أن نقبل بنظامٍ
ّ
الصني وروسيا .فعىل
عاملي تصنع فيه دولة واحدة جميع املش�تركة أو تقريرها بني ق ّوتني أساس�� ّيتني ،هام ّ
1 Aleksandr Sushko, "The end of International order –1991: Impact of 2008
Russia-Georgia War on Ukraine", Heinrich Boll Stiftung, Warsaw, Nov 2008,
_pp. 2-3. Available at: http://www.pl.boell.org/downloads/georgia_war_from
ua_perspective_by_o.sushko.pdf

"2 George Friedman, "The Medvedev Doctrine and American Strategy,
Start For Global Intelligence, September 2, 2008. Available at: http://www.
stratfor.com/weekly/medvedev_doctrine_and_american_strategy (accessed
on November 6, 2012).
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العكس م��ن الحرب الروس�� ّية  -الجورج ّية التي غ��اب عنها الحضور تركيا واململكة العربية الس��عودية ومرص ودول الخليج ،املنافسني /أو
الواضح للصني ،فإ ّن األزمة الس��وريّة كش��فت بوضو ٍح عن التنس��يق الخصوم السياس ّيني الطبيع ّيني إليران ولحزب الله يف املنطقة.
القوي بني هاتني الق ّوتني ،وهام الق ّوتان الرئيستان املرشّ حتان كأقطاب
ّ
جديدة يف مواجهة الواليات املتّحدة.
السمة الثالثة ،تتعلّق بطبيعة نظام بشّ ار األسد وموقع سورية يف إطار
ّ
"التحالفات" واملحاور اإلقليميّة والدولية .فقد تح ّولت األزمة السوريّة
من أزم ٍة داخل ّية إىل أزمة إقليم ّية  -دول ّية بامتياز ،ومبعنى ّ
أدق ،مثّلت
ه��ذه األزمة اختبا ًرا مل��دى صالبة املحاور الدول ّي��ة واإلقليم ّية القامئة
متسك أطرافها بها .فقد مثّل
والتي تط ّورت خالل العقد األخري ،ومدى ّ
السوري جز ًءا من محو ٍر دو ّيل" :روسيا-الصني" ،بوكالء إقليميّني:
النظام
ّ
"إيران-س��ورية-حزب الله" ،أو ما ُعرف مبح��ور املامنعة ،يف مواجهة
"محور" دو ّيل مقابل :الواليات املتّحدة-االتحاد األورويب/الناتو" ،بوكالء
إقليميّ�ين" :دول الخلي��ج العر ّيب-مرص-تركي��ا"((( .إذ ميك��ن القول إ ّن
س��قوط نظام بشّ ار األسد يعني تكبّد املحور األ ّول خسائ َر إسرتاتيجيّة
ضخمة ،سيرتتّب عليها إعادة هيكلة منط التحالفات واملحاور القامئة،
وتأكيد الهيمنة األمريك ّية عىل النظام الدويل(((.
إ ّن س��قوط نظام بشّ ��ار األس��د لن يعني فقط بالنس��بة إىل روس��يا
اتيجي امله ّم والوحيد داخل العامل العر ّيب ،ولكن
خس��ارة حليفها اإلسرت ّ
اتيجي يف املنطقة من خالل قواعدها
تهديد وجودها ونفوذها اإلس�تر ّ
املتوس��ط (ميناء طرطوس الس��وري)،
العس��كريّة عىل موانئ البحر
ّ
خاص ًة يف ضوء العالقات الس��لب ّية التي تط�� ّورت بينها وبني املعارضة
ّ
ب��كل أطيافها منذ ان��دالع األزمة ،ما يجعل اس��تمرار هذه
الس��وريّة ّ
ويصب يف االت ّجاه ذاته خس��ارتها املحتملة
القواع��د أم ًرا غري مؤكّ��د.
ّ
ٍ
اتيجي آخر يف املنطقة وهو إيران ،بعد أن تكون قد فقدت
لحليف إسرت ّ
هي األخرى حليفها الوحيد يف املنطقة (نظام بشّ ��ار األسد) .فسقوط
نظام بشّ ��ار األسد س��وف يزيد بالتأكيد من انكش��اف إيران السيايس
خاص ًة يف ضوء العالقات السلبيّة التي تط ّورت أيضً ا بني إيران
واألمنيّ ،
ّ
واملعارضة الس��وريّة ،ما سيدفع األخرية يف األغلب إىل إعادة النظر يف
مستقبل العالقة اإلسرتاتيج ّية التي تط ّورت بني نظام بشّ ار وإيران ،بل
وإعادة النظر يف مثلّث "إيران  -بشّ ار األسد  -حزب الله" ،والتو ّجه إىل
 3حول ما كش��فت عنه األزمة الس��ورية من عودة تركيا بق�� ّوة إىل حظرية التحالف الغريب
وف��رض تح ٍّد عىل التحليالت التي كانت ترى السياس��ات اإلقليميّة الرتكية يف الرشق األوس��ط
بديال من تو ّجهها الغر ّيب ،انظر :عبد الحليم املحجوب" ،معادالت متش��ابكة :املس��ألة السورية
مؤسسة األهرام ،رقم
واملحاور اإلقليميّة والدولية املحتملة" ،مجلّة السياس��ة الدولية ،القاهرةّ ،
( 190ترشين األول  /أكتوبر  .)2012ص .92
 4د .نورهان الشيخ" ،الخوف من التغيري :محدّدات سلوك القوى الداعمة للنظام السوري"،
مجلّة السياسة الدولية ،رقم  ،190مرجع سبق ذكره ،ص ص .79 -78

الصيني عىل خلفيّ��ة االتّجاه العا ّم
ال��رويس -
ويتع�� ّزز ه��ذا التخ ّوف
ّ
ّ
لتو ّجه��ات أنظمة ما بعد الثورات يف العامل العر ّيب ،فعىل ال ّرغم من أ ّن
أحد االنتقادات األساس�� ّية التي ُو ّجهت لألنظمة السلطويّة قبل الثورة
هو انحيازها للواليات املتّحدة والغرب أو ارتباطها بهام ،مل تُ ْجر أنظمة
أي تغي�ير ٍ
ات جوهريّة عىل ه��ذه االرتباطات (تونس،
م��ا بعد الثورة ّ
مرص ،ليبيا ،اليمن) ،يستوي يف ذلك الحاالت التي انتهت بسيطرة قوى
إس�لام ّية ،مع تلك التي انتهت بسيطرة قوى غري إسالم ّية .هذا االت ّجاه
��ح أيضً ا بق ّوة يف حالة سورية ،فحتّى لو افرتضنا دعم روسيا
العا ّم مرشّ ٌ
لالنتفاضة الشعبيّة السوريّة ض ّد نظام بشّ ار األسد منذ البداية ،فإنه مل
يكن هناك ما يضمن سري نظام ما بعد الثورة يف اتّجا ٍه مغاير ملا انتهت
خاص ًة يف حالة صعود قوى إس�لام ّية
إليه الثورات العرب ّية الس��ابقةّ ،
ٍ
حديث بشأن وجود
وس��يطرتها عىل الس��لطة ،ويف ضوء ما يدور من
"تواف��ق" بني الوالي��ات املتّحدة وبعض القوى اإلس�لاميّة يف املنطقة،
خاص ًة يف حالة دول املواجهة مع إرسائيل(((.
ّ
 5هن��اك الكثري من التحلي�لات ،العربية واألجنبية التي تناولت العالق��ة التي تط ّورت بني
الواليات املتّحدة واإلخوان املس��لمني قبل الثورة وأثناءها وبعدها ،يف مرص عىل س��بيل املثال.
وقد تحدّثت الكثري من هذه الكتابات عن حدوث "صفقة" أو توافق مصالح بني الطرفني بشأن
العديد من القضايا ،الثنائ ّية واإلقليم ّية ،دفعت بالواليات املتحدة إىل دعم اإلخوان املسلمني ،أو
حتّى مامرسة الضغوط من أجل وصولهم إىل السلطة .انظر عىل سبيل املثال:
Dina Ezzat, "Road towards US-Brotherhood friendship trodden long before
Morsi's election," Ahram Online, Available at:
http://english.ahram.org.eg/News/47897.aspx (accessed on 15 November, 2012).
Ben Birnbaum, "Muslim Brotherhood seeks U.S. alliance as it ascends in
Egypt," The Washington Times, 5 April, 2012.
هناك أيضً ا من يشري إىل احتامل حدوث السيناريو ذاته يف حالة سورية .انظر عىل سبيل املثال:
"John Rosenthal, "In Syria, America Allies with the Muslim Brotherhood,
National Review Online, May 1, 2012.
Available at:

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ
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قياسا عىل التو ّجهات والسلوكيات السياس ّية الخارجية الصينية
يدعم ه��ذا التحليل إدراك الفاعل�ين الدول ّيني واإلقليم ّيني الرئيس�ين االعتبار ً
وس��لوكهم ،وهم :روس��يا والص�ين وإي��ران ،طبيعة األزمة الس��وريّة التقليديّة تجاه املنطقة.
وربطه��ا املبارش بالنظ��ام الدو ّيل ،وهو ما أكّد عليه س�يرجي الفروف،
ير يف املالحظة السابقة ،قيام الصني بإرسال
املالحظة الثانية ،وكام أش� َ
وزي��ر الخارج ّي��ة ال��رويس ،يف مقالة له يف جريدة هفنجتون بوس��ت
املتوس��ط خالل ش��هري متّ��وز /يوليو  -آب /
قط��ع حرب ّية إىل البحر ّ
 Huffington Postيف  15حزي��ران  /يوني��و عام  ،2012والتي أش��ار
أغسطس عام  ،((( 2012وهي امل ّرة الثانية التي ترسل فيها الصني قط ًعا
فيه��ا إىل أنّ��ه "جنبًا إىل جنب مع مظاهر األزم��ة يف االقتصاد العاملي،
املتوسط خالل عام  .2012وكانت امل ّرة األوىل
عسكريّة بح ّرية إىل البحر ّ
فقد أثبت��ت هذه األحداث (يقصد أحداث الرشق األوس��ط) بوضوح أثناء الثورة الليبيّة عندما أرسلت سف ًنا وطائر ٍ
ات حربيّ ًة إلجالء رعاياها
أ ّن عمل ّي ًة س��تقود إىل ظهور نظ��امٍ دو ّيل جديد قد دخلت منطقة من م��ن ليبيا ،وكان الفتًا للنظر أيضً ا إرس��ال قطعٍ حرب ّية وليس��ت مدن ّية
(((
ش مه ّم عىل تح ّو ٍل يف السياس��ة الصينيّة
االضطرابات" ،وأ ّن "الس��عي إىل تغيري النظام يف دمش��ق ليس س��وى إلجالء هؤالء الرعايا  ،يف مؤ ٍ رّ
حلقة ضمن لعبة جيو سياس ّية إقليم ّية كبرية"(((.
اإلقليمي املبارش ،ويف
إزاء مسألة إرسال قطع عس��كرية خارج مجالها
ّ
مؤش أيضً ا عىل اس��تعداد الصني الستخدام األسلحة العسكريّة لحامية
رّ
الصيني أيضً ا إزاء التح ّوالت الجارية يف الرشق األوسط،
كشف السلوك
ّ
رعاياها يف الخارج ويف منطقة الرشق األوسط.
عن ثالث مالحظات مه ّمة يجب أخذها يف االعتبار مقارن ًة بالسياس��ة
الصين ّية التقليدية تجاه املنطقة:
املالحظة الثالثة ،هي وجود درجة ملحوظة من التنس��يق بني روس��يا
والصني يف األزمات اإلقليم ّية التي ارتبطت مبوجة الربيع العر ّيب ،وتشابُه
املالحظة األوىل ،أنّه تط ّور عىل خلف ّية موجة الربيع العر ّيب ،بشكلٍ عا ّم،
والصيني إىل ح ٍّد كبري يف هذه األزمات (االمتناع عن
الرويس
الس��لوكني
ّ
ّ
واضح للصني يف منطقة
خاص ،حضور
واألزمة الس��ورية بشكلٍ ّ
سيايس ٌ
ّ
الخاص باألزمة
التصوي��ت داخل مجلس األمن يف حالة الق��رار 1973
ّ
الرشق األوس��ط؛ فعىل العكس من تركيز الصني خالل العقود السابقة
الليب ّي��ة ،وتكرار اس��تخدام الفيتو يف حال��ة األزمة الس��وريّة) .األه ّم
والتجاري (سيطرة قضايا النفط والتجارة عىل
االقتصادي
عىل الحضور
ّ
ّ
من ذلك هو وجود درجة كبرية من التنس��يق ب�ين الطّرفني يف أقالي َم
سيايس محدود (مثل
السياس��ة الصين ّية تجاه املنطقة) ،إىل جانب دو ٍر
ّ
خاص ًة يف آسيا  -املحيط الهادئ ،وآسيا الوسطى ،عبرّ عنه توايل
أخرىّ ،
صيني لعملية الس�لام يف الرشق األوس��ط) ،فقد ش��هد
تعيني مبعوث ّ
التدريبات العس��كريّة املش�تركة يف البحر األصفر ويف آس��يا الوسطى،
العامان األخريان حضو ًرا سياس ًّيا متنام ًيا للصني ،وهو تح ّول مه ّم يجب
وهي مس��ألة يج��ب أن تؤخذ يف االعتبار مع تزاي��د االهتامم األمرييكّ
أن يؤخذ يف االعتبار .وقد أخذ هذا الحضور أش��كالاً مختلفة ،فإضاف ًة
خاص ًة يف
أدوات جدي��دة للحركة يف املنطقة (إرس��ال قطع بالحضور يف هذه األقاليم ،وتوس��يع شبكة تحالفاتها األمن ّيةّ ،
ٍ
إىل تطوي��ر الص�ين
الرشقي.
رشق آسيا وجنوبها
ّ
املتوس��ط ،ات ّجاه��ات التصويت داخل مجلس
حربي��ة إىل مياه البحر ّ
األمن) ،كان واض ًحا أيضً ا طرح الصني مبادر ٍ
ات سياس��يّة بش��أن األزمة لك��ن ،يج��ب التأكيد يف الوقت ذات��ه أ ّن ق ّوة هذا التحليل س��تعتمد
السورية ،وفتح قنوات ات ّصال مع القوى السياس ّية الداخلية بعي ًدا عن عىل ش��كل التس��وية األخري الذي س��تأخذه األزمة الس��وريّة .وتجدر
األنظمة السياس�� ّية الرس��مية؛ وهي تح ّوالت مه ّمة يجب أن تؤخذ يف اإلش��ارة هنا إىل أ ّن بقاء بشّ ار األسد ال ميثّل هدفًا يف ح ّد ذاته بالنسبة
الصني أو روس��يا ،فق��د تضط ّران إىل التضحية ب��ه تحت الضغوط
إىل ّ
http://www.nationalreview.com/articles/297361/syria-america-allies-muslimظل تدهور األوضاع
خاص ًة يف ّ
 brotherhood-john-rosenthal# (accessed on 14 November, 2016).الدول ّية السياس ّية واألخالق ّية واإلنسان ّيةّ ،
6 Sergei Lavrov, "On the Right Side of History," Huffington Post, 15 June
2012.
وقد أعاد سريغي الفروف التأكيد عىل املعنى ذاته يف حوار له مع إذاعة صوت روسيا
 "Accusations against Assad is a camouflage for a big geopolitical gameRussia’s Foreign Minister," The Voce of Russia, 23 October, 2012. Available at:
http://english.ruvr.ru/2012_10_23/Accusations-against-Assad-is-acamouflage-for-a-big-geopolitical-game-Russia-s-Foreign-Minister/
(accessed on: 21 Nov. 2012).

 7جريدة الوفد.)2012/7/31( ،
 8عىل الرغم من أ ّن هذه السفن كانت موجودة يف خليج عدن يف أنشط ٍة ملكافحة القرصنة،
خاص ًة أ ّن عمليات
فهذا ال يقلّل من داللة توجيه هذه اآلل ّيات العسكرية للقيام بإجالء مدن ّينيّ ،
الناتو العسكرية مل تكن قد بدأت بعد.
Janan Parello- Plesner and Raffaello Pantucci, “China’s Janus- Faced Response
to the Arab Revolutions,” Policy Memo, European council on Foreign
Relations, June 2011. P. 2.
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يظل امله ّم يف هذه الحالة إع��ادة إنتاج النظام
اإلنس��ان ّية يف س��وريةّ .
ٍ
بش��خوص ونخب ٍة سياس�� ّية من داخله ،تضمن اس��تمرار منط
نفس��ه
االرتباطات والتحالفات اإلقليميّ��ة والدوليّة القامئة حتّى اآلن للنظام.
وق��د يحدث هذا م��ن خالل صيغة إقليم ّية  -دول ّي��ة مامثلة للتجربة
اليمن ّية.

م��ن قدراتها االقتصاديّة والعس��كريّة ،عىل تعريف نفس��ها باعتبارها
دولة "نامية" وق ّوة إقليميّة (رشق آس��يويّة) .وعىل العكس من ارتباط
نق��دي لهيكل النظام
بخطاب
املوقف ال��رويس من األزمة الس��وريّة
ٍ
ّ
بخطاب واضح يف هذا
الصين��ي مل يرتبط
ال��دويل الراهن ،فإ ّن املوقف
ٍ
ّ
املجال.

ومن ث ّم ،ميكن القول إ ّن نجاح الصني وروس��يا وإيران يف الحفاظ عىل
بقاء نظام بشّ ��ار األس��د ،أو إعادة إنتاج النظام نفس��ه بنخب ٍة سياس ّية
يصب يف ات ّجاه التحليل الس��ابق :التح ّول
جدي��دة من داخل النظ��ام ّ
م��ن النظام األحادي القطب ّية الراه��ن إىل نظامٍ متع ّدد األقطاب ،وهو
أي عملٍ
س��يناريو لن يتحقّق إال من خالل نجاح القوى الثالث يف منع ّ
عسكري ض ّد نظام بشّ ��ار ،أو الدخول يف مواجهة عسكريّة مع املحور
ّ
املقابل يف حالة التصعيد العسكري.

ويذهب البعض إىل أنه حتّى يف حالة انهيار نظام بشّ ��ار األسد عىل يد
املعارضة الداخلية املس��لّحة ،ال يعني هذا بالرضورة استبعاد املواجهة
العس��كريّة بني املحورين الس��ابقني .ويذهب هؤالء إىل أ ّن االحتامل
حرب "عامل ّية" ثالثة يف املنطقة؛ فسقوط نظام األسد
األكرب هو نشوب ٍ
س��وف يدفع بإرسائيل  -بالتنس��يق مع الواليات املتّح��دة األمريكيّة -
إىل رضب إي��ران بح ّجة منعها من اس��تكامل مرشوع برنامجها النووي
العس��كري ،وذلك بعد أن تكون قد فقدت حليفها الرئيس (سورية)،
ما س��يدفع بإيران بدوره��ا إىل اللجوء إىل أوراقٍ مث��ل إغالق مضيق
رضر االقتصاد
هرمز ،الذي س��يؤ ّدي إىل زيادة كبرية يف أسعار النفط وت ّ
خاص ًة يف حال ق ّررت روس��يا وقف صادرات الغاز
األم�يريكّ واألورو ّيبّ ،
إىل االقتص��اد األورويب .يس��تتبع ذلك قرار الوالي��ات املتحدة  -ومعها
الحلفاء األوروب ّيون -القيام بعملٍ
عس��كري واسع ض ّد إيران ،ودخول
ّ
خاص ًة يف منطقة
دو ٍل أخ��رى يف املنطقة إىل جانبها يف هذه الح��ربّ ،
الخليج العر ّيب .ويتح ّدث هذا السيناريو أيضً ا عن ات ّساع نطاق الحرب
ٍ
س��يايس محدود من دو ٍل مثل مرص
بدرج��ات مختلفة ،تبدأ من دعمٍ
ّ
(س��لفي باألس��اس) مؤيّ ٍد للحرب ض ّد الش��يعة يف
وخطاب إس�لامي
ٍ
ّ
املنطقة ،وانته��ا ًء باحتامل حدوث قالقل واضطراب��ات طائفيّة داخل
الع��راق ولبنان .كام يطرح هذا الس��يناريو توجيه حزب الله رضبات
انتقامية ض ّد إرسائيل ،يستتبعها قرار اجتياح إرسائيل لبنان(((.

يظل الس��ؤال امله ّم ،وهو :هل لدى الصني وروس��يا االس��تعداد
لكن ّ
الحقيق��ي للدخ��ول يف عملٍ
عس��كري يف ح��ال ق ّرر املح��ور املقابل
ّ
ّ
ٌ
احتامل ال ميكن
استخدام الق ّوة العسكرية ض ّد نظام بشّ ار األسد ،وهو
اس��تبعاده كليًّا؟ واقع األم��ر أنّه ال ميكن الجزم بس��يناريو مح ّدد لر ّد
العس��كري
الرويس -اإليرا ّين يف حالة التصعيد
الصيني -
فعل املح��ور
ّ
ّ
ّ
املؤشات
ض ّد نظام بشّ ��ار األس��د ،فالس��يناريوان قامئان ،وهناك من رّ
واملواقف الس��ابقة ما يدعم كلاًّ منهام .فمن ناحي ٍة ،ميكن االستناد إىل
والصيني حتّ��ى اآلن عىل ال ّرغم من الضّ غوط
الرويس
صالب��ة املوقفني
ّ
ّ
التي متارس��ها القوى الدوليّة واإلقليميّة واملعارضة السوريّة ،أضف إىل
ذلك التدريبات العسكريّة الروس ّية  -الصين ّية  -السوريّة املشرتكة التي
املتوسط بالقرب من السواحل السوريّة يف شهر آب /
أُجريت يف البحر ّ
كمؤشين مه ّمني عىل استعدادهام (روسيا
أغسطس املايض (،)2012
رّ
السوري إىل آخر مدى ممكن.
والصني) للدفاع عن النظام
ّ
يستند هذا السيناريو إىل أ ّن سقوط نظام بشّ ار األسد عىل يد املعارضة
لك��ن يف املقابل ،ال ميك��ن ا إغفال املواقف الروس��ية والصينية يف السورية املسلّحة سوف يقيض عىل احتامالت ش ّن عملٍ
عسكري غريب
ّ
أيضً
ّ
ّ
ض ّد نظام بشّ ��ار األس��د ،ما تنتفي معه احتامالت التدخّل العس��كري
ٍ
خاص ًة األزمة العراق ّية  -األمريك ّية والتي انتهت
أزمات إقليم ّية سابقةّ ،
الصيني يف املنطقة .لكن مع أه ّمية هذا التحليل ،فإ ّن النتيجة
الرويس -
ّ
ّ
برضب العراق يف آذار  /مارس عام  ،2003فعىل ال ّرغم من معارضتهام
النهائيّ��ة ملا أطلق عليه هؤالء "الحرب العامليّة الثالثة" س��تعتمد هي
اق��ي عندما وصلت
رضب الع��راق ،اضط ّرت��ا للتخليّ عن الحليف العر ّ
األخرى عىل فرض ّية دخول روسيا والصني إىل جانب إيران عسكريًّا.
األزم��ة إىل مفرتق طرق ،وأصبح العمل العس��كري ض�� ّد العراق أم ًرا
والصيني يف لكن ،وبرصف النظر عن ش��كل الس��يناريو الذي س��تأخذه التط ّورات
ال��رويس
حتم ًّي��ا .وعىل الرغم من رضورة فهم الس��لوكني
ّ
ّ
توافق بني
كل القادم��ة يف املنطق��ة عىل خلفيّة األزمة الس��وريّة ،هن��اك ٌ
س��نة  2003يف س��ياق الظروف الدوليّة الس��ائدة آنذاك ،وإدراك ٍّ
منهام تعقي��دات مواجهة الهيمنة األمريك ّي��ة يف تلك املرحلة ،ال ميكن العديد من الباحثني عىل أ ّن هناك خطّ ًة أو تص ّو ًرا أمريك ًّيا مع ًّدا س��لفًا
اس��تبعاد حدوث الس��يناريو ذاته يف حالة األزمة السوريّة الراهنة يف
9 Gilbert Mercier, “World War III in the Making: Can Russia and China
رص حتّى اآلن ،وعىل ال ّرغم
حالة التصعيد
Stop a Strike on Iran,” News Junkie Post, Feb. 17, 2012.
العسكري ،إذ ال تزال ّ
ّ
الصني ت ّ

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ
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للمنطقة ملرحلة ما بعد الثورات العرب ّية ،وأ ّن إسقاط النظام السوري
ميثّل رشطًا أساس�� ًّيا النطالق عمل ّية تطبيق هذا املرشوع .وعىل الرغم
من عدم وضوح املالمح العا ّمة لهذا املخطّط ،فالثابت هو اس��تهدافه
الرويس يف املنطق��ة ،وإجهاض الصعود
تحجي��م /القضاء ع�لى النفوذ
ّ
الصيني من خ�لال التحكّم يف مصادر النفط يف املنطقة ذات األه ّمية
ّ
الصني (نفط ليبيا يف املرحلة األوىل ،ث ّم النفط اإليرا ّين يف
إىل
بالنس��بة
ّ
مرحل ٍة تالية)(.((1

التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية .وينطبق التكييف ذاته عىل فكرة الدفاع
موس�� ًعا
ع��ن النفس ،فبين�ما باتت الوالي��ات املتّحدة تتب ّنى مفهو ًما ّ
حق الدفاع عن
لـ"املصلح��ة الوطن ّية" ،أ ّدى بدوره إىل توس��يع مفهوم ّ
الحق يف اس��تخدام
النف��س ،ال تزال الص�ين تؤكّد عىل رضورة تضييق ّ
الق ّوة املس��لّحة عىل حاالت انتهاك الس��يادة أو وج��ود اعتدا ٍء مبارش
الصني فكرة اس��تخدام
ومح ّدد عىل أرايض الدولة ،وهو ما يعني رفض ّ
الق ّوة خارج الحدود اإلقليم ّية للدولة.

الصيني هو سعي
الروسي -
السلوك
ّ
ّ
التقليدي للسيادة
للحفاظ على المفهوم
ّ
خل في ّ
وعدم التد ّ
الشؤون الداخليّة

وعالو ًة عىل ذلك ،فقد س��عت الصني منذ منتصف خمسينيّات القرن
املايض إىل إدخال بعض التعديالت عىل مفهوم السيادة مبعناه التقليدي
ال��وارد يف ميثاق األم��م املتّحدة؛ فبدلاً من مفهوم "ع��دم التدخّل يف
الشّ ��ؤون الداخل ّية للدول األخرى" “non-interference in other’s
 ، ”internal affairsر ّوج��ت الصني ملفهوم "عدم التدخّل املتبادل يف
الشّ ؤون الداخليّة" “non- interference in each other’s internal
 ،”affairsوذلك بهدف التأكيد عىل انس��حاب مبدأ عدم التدخّل عىل
العالق��ات الثنائيّ��ة بني ال��دول ،وليس فقط تدخّل األم��م املتّحدة يف
نص املا ّدة
الشّ ��ؤون الداخلية للدول األعضاء( ((1عىل نحو ما يشري إليه ّ
الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق األمم املتّحدة(.((1

الرويس من موجة
الصيني -
تق��ول الفرضيّة املطروحة هنا إ ّن املوقف
ّ
ّ
خاص ،ال يسعى إىل
الربيع العر ّيب بشكلٍ عا ّم ،واألزمة السورية بشكلٍ ّ
إنهاء حالة الهيمنة األمريكيّة عىل النظام الدويل الراهن وتدش�ين نظامٍ
متع ّدد األقطاب ،بقدر ما يس��عى إىل ٍ
هدف مح�� ّدد هو التأكيد عىل
املبادئ واألس��س التقليديّة التي قام عليها النظام الدو ّيل بعد الحرب
التقليدي الجامد الذي
العامل ّية الثانية ،وتحدي ًدا مبدأ السيادة مبعناها
ّ
يرفض التدخّل يف الشّ ��ؤون الداخليّة للدول األعضاء يف األمم املتّحدة،
نص عليه ميث��اق املنظّمة ،ومن ث ّم رفض األس��س
ع�لى النح��و الذي ّ
واألش��كال الحديثة التي ط ّورته��ا الواليات املتّحدة وال��دول الغربيّة
خاص ًة
للتدخّل ،س��واء لدواف َع إنس��ان ّية أو بهدف ن�شر الدميقراط ّيةّ ،
عندما يأيت ه��ذا التدخّل من جانب النظام ال��دويل أو الق ّوة الغربيّة
(الوالي��ات املتّحدة ،والناتو) .ومبعنى آخر ،فإ ّن التفس�ير املطروح هنا
والصين��ي إزاء األزمة الس��وريّة  -بوصفها املحطّة
الرويس
للس��لوكني
ّ
ّ
األب��رز يف موجة الربي��ع العر ّيب  -يقرص ال�صراع القائم بني املحورين
الصيني  -األمرييكّ /األورو ّيب عىل مبدأ السيادة وعدم التدخّل
الرويس/
ّ
ّ
يف الشّ ��ؤون الداخلية ،ومن ث�� ّم  -وفقًا لهذا التفس�ير -قد يكون من
رويس صين��ي ض ّد املحور
املبال��غ فيه الحديث عن تدخّل
ّ
عس��كري ّ
املقابل يف حالة استخدام الق ّوة ض ّد نظام بشّ ار األسد.
ال��رويس يف هذا املجال ،إذ ترى
وتأخ��ذ الصني م ًدى أبع َد من املوقف
ّ
أ ّن االنتهاكات الداخلية لحقوق اإلنس��ان ،مب��ا يف ذلك حاالت اإلبادة
لحق املجتمع الدويل يف انتهاك مفهوم السيادة أو
تؤسس ّ
الجامع ّية ،ال ّ
10 F. William Engdahi, "NATO's War on Libya is directed against China:
AFRICOM and the Threat to China's National Energy Security," Global
Research, September 25, 2011.

والصيني مبفهوم السيادة وعدم التدخّل
الرويس
متسك املوقفني
ويرجع ّ
ّ
ّ
أساسا
يف الشّ ؤون الداخليّة مبعناهام
ّ
التقليدي إىل أنّه يوفّر ،من ناحي ٍةً ،
لتضييق ح ّرية حركة القوى املهيمنة -سياس�� ًّيا وعسكريًّا -عىل النظام
الدويل الراهن ،وتحدي ًدا الواليات املتّحدة والناتو .كام يوفّر ،من ناحي ٍة
ثانية ،غطا ًء لح ّرية حركة النظامني الحاكمني يف روسيا والصني ملواجهة
أي اضطراب��ات داخليّة قد تع��وق عمليّة الصعود الجارية يف البلدين،
ّ
وضامن حقّهام يف اس��تخدام العنف للتعامل مع مثل هذه التط ّورات،
أي تدخّالت خارجيّة تحت ذريعة حامية حقوق اإلنس��ان أو
ورف��ض ّ
نرش الدميقراط ّية.
 11جاء ذلك ضمن "املبادئ الخمس للتعايش السلمي" التي طرحتها الصني يف سنة ،1954
بالتعاون مع ميامنار والهند .وقد لقيت هذه املبادئ قبولاً لدى الكثري من الدول النامية خالل
هذه الفرتة.
”An Huihou, “The Principle of Non-Interference Versus Neo-Interventionism,
Foreign Affairs Journal, (Beijing, Chinese People’s Institute of Foreign
Affairs), no. 104, Summer 2012. pp. 40- 41.
نص��ت الفقرة الس��ابعة من املادّة الثانية من ميثاق األم��م املتّحدة عىل" :ليس يف هذا
12
ّ
امليثاق ما يس�� ّوغ ”لألم��م املتّحدة“ أن تتدخّل يف الش��ؤون التي تكون من صميم الس��لطان
تحل بحكم
الداخيللدول ٍة ما ،وليس فيه ما يقتيض األعضاء أن يع ّرضوا مثل هذه املسائل ألن ّ
يخل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع".
هذا امليثاق ،عىل أ ّنهذا املبدأ ال ّ
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وق��د تط ّور -ع�لى خلف ّية موجة الربيع الع��ريب -أربعة أمناط لتعاطي
املرصي-
الوالي��ات املتّح��دة والغرب م��ع الث��ورات العربيّة؛ النم��ط
ّ
الليبي الذي ارتبط
التون�سي حيث غ��اب التدخّل
ّ
الخارجي ،والنم��ط ّ
ّ
بتد ّخلٍ
البحرين��ي الذي ارتبط
عس��كري من جانب النات��و ،والنمط
ّ
ّ
بتد ّخلٍ
اليمني الذي ارتبط بتس��وي ٍة سياس ّية
إقليمي محدود ،والنمط
ّ
ّ
والصيني من النمطني
الرويس
عرب مبادرة إقليميّ��ة .وينطوي املوقفان
ّ
ّ
اللّذين ارتبطا بتد ّخلٍ
خارجي (البحري��ن ،وليبيا) عىل قدر
عس��كري
ّ
ّ
الس��يادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون
من التناقض مع دفاعهام عن مبدأ ّ
اإلقليمي يف حالة البحرين،
أي منهام التدخّل
الداخل ّية؛ إذ مل تع��ارض ٌّ
ّ
بينام س��محتا بتمرير قرار مجلس األم��ن رقم  1970الذي فرض قامئة
من العقوبات العس��كريّة واالقتصاديّة والدبلوماس�� ّية عىل ليبيا ،من
خالل التصويت اإليجا ّيب عىل القرار ،كام س��محتا من الناحية العمليّة
أيضً ا بتمرير القرار رقم  1973الذي اقرتحته بريطانيا وفرنس��ا ،والذي
الليبي(،((1
األمم��ي لعمليات الناتو ض ّد النظ��ام
وفّ��ر الغطاء القانو ّين
ّ
ّ
وذلك من خالل امتناعهام عن التصويت.

غري أنّه ميكن تفسري هذا التناقض إىل ح ٍّد ما؛ فمن ناحي ٍة ،ميكن النظر
إىل دع��م أو عدم تب ّني مواق��ف معارضة للتدخّ��ل اإلقليمي يف حالة
البحرين باعتباره تدخّلاً سعى باألساس إىل الحفاظ عىل الوضع القائم،
فضلاً عن أنه مل يرتبط بتد ّخلٍ من جانب النظام الدويل (مجلس األمن،
أقل حساس�� ّية
أو الواليات املتّحدة أو الناتو) ،ما جعل روس��يا والصني ّ
نص قرار مجلس األمن رقم  1973الص��ادر يف  17آذار  /مارس  .2011متاح عىل
 13انظ��ر ّ
الرابط التايل:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/37/PDF/
N1126837.pdf?OpenElement (accessed on 20 Nov. 2012).
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الخارج��ي وطبيعته يف هذه الحال��ة .أضف إىل ذلك
ملص��در التدخل
ّ
خاص ًة جامعة الدول العربيّة  -لهذا التدخّل.
املوق��ف العر ّيب الداعم ّ -
وأخ ًريا ،أ ّن هذا التدخّل جاء تطبيقًا ملعاهدة الدفاع املش�ترك بني دول
الخليجي املوقّعة يف كانون األ ّول  /ديسمرب عام .2000
مجلس التعاون
ّ
ومبعنى أكرث وضو ًحا ،فإ ّن حدوث التدخّل عىل أرض ّي ٍة إقليم ّية ،وبعي ًدا
والصيني الداعمني
ال��رويس
ع��ن التدخّل الدويل ،وفّر غطا ًء للموقفني
ّ
ّ
ضمن ًّيا هذا التدخّل ،فضلاً عن وجود مصلحة مشرتكة  -وصين ّية بشكلٍ
خاص  -لعدم حدوث ه ّزات كبرية يف منطقة الخليج العر ّيب من شأنها
ّ
التأثري يف تدفّق الواردات النفط ّية من دول املنطقة.
أ ّما فيام يتعلّ��ق بالحالة الليب ّية ،فالوضع يع ّد أكرث تعقي ًدا .وميكن هنا
والصيني اللذيْن
الرويس
طرح عد ٍد من العوامل التي تف�ّس�رّ املوقفني
ّ
ّ
متسكهام مببدأ السيادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون
يبدوان
متناقضي مع ّ
نْ
الداخليّة.
العام��ل األ ّول :يتعلّق بطبيعة قرار مجلس األمن رقم  1973نفس��ه،
والذي تض ّمن باألس��اس إقامة منطقة حظر ج�� ّوي داخل ليبيا بهدف
توفري حامية ج ّوي��ة للمدن ّيني الليب ّيني يف مواجهة االس��تخدام املفرط
للق�� ّوة من جانب نظام الق��ذّايف( .((1ومع ذلك ،فقد امتنعت روس��يا
والص�ين عن التصوي��ت لصال��ح الق��رار أو االعرتاض علي��ه .لكن ما
ح��دث أ ّن الناتو قد انحرف عن االلت��زام الدقيق مبضمون الصالحيات
املح�� ّددة يف الق��رار وحدودها ،إذ مل يتّجه إىل اس��تهداف ق ّوات نظام
مع ّم��ر القذّايف فقط ،بل ات ّجه إىل توس��يع نطاق عمل ّياته العس��كريّة
وأهدافها لتشمل املؤسسات الحكومية والعديد من املؤسسات املدن ّية
ومحطّات التليفزيون ،إضاف ًة إىل تس��ليح املعارضة الليب ّية .ويف مرحل ٍة
تالي��ة ،قامت ق ّوات الناتو بعمليات ب ّرية و َو ّجهت املعارضة املس��لّحة
وساعدتها يف االستيالء عىل طرابلس(.((1
 14قرار مجلس األمن رقم  ،1973مرجع سبق ذكره.
ن��ص البن��د رقم  4من قرار مجلس األمن رقم  1973عىل أ ّن مجلس األمن "يأذن للدول
15
ّ
رصف عىل الصعيد الوطني أو عن طريق منظّامت
األعض��اء التي أخطرت األمني العام ،وهي تت ّ
أو ترتيب��ات إقليمية ،وبالتعاون مع األمني العام ،بات ّخاذ جميع التدابري الالزمة ،عىل الرغم من
أحكام الفقرة  9من القرار  ،)2011( 1970لحامية املدنيني واملناطق اآلهلة بالس��كان املدنيني
أي ق ّوة احتالل
املع ّرضني لخطر الهجامت يف الجامهريية الليبية مبا فيها بنغازي ،مع اس��تبعاد ّ
أي جزء من األرايض الليبية ،ويطلب من الدول األعضاء املعن ّية أن
أجنبية أيًّا كان شكلها وعىل ّ
تبل��غ األمني العام فو ًرا بالتدابري التي تتّخذها عملاً ب��اإلذن املخ ّول مبوجب هذه الفقرة والتي
نص الفقرة فإ ّن ات ّخاذ هذه التدابري
ينبغي إخطار مجلس األمن بها فو ًرا .وهذا ،وكام يتّضح من ّ
(والتي ت ّم رصفها إىل العمل العس��كري) مرهون برشطني أساس�� ّيني؛ األ ّول هو حامية املدن ّيني
واملناطق اآلهلة بالس��كّان املع ّرضني لخطر الهج�مات ،والثاين هو عدم تح ّول هذه الق ّوات إىل
أي ش��كلٍ من أش��كال االحتالل األجنبي ،وهو ما مل يحدث من الناحية العملية ،إذ ت ّم توسيع
ّ
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العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

وتكمن خطورة الحالة الليب ّية يف أنّها دشّ نت لتطوير "منوذج" متكاملٍ
العس��كري الغر ّيب بدعوى نرش الدميقراط ّية أو حامية
نس��ب ًّيا للتدخّل
ّ
املدنيّ�ين من األنظم��ة الدكتاتوريّة ،أو بدعوى "مس��ؤوليّة الحامية".
تض ّمن هذا النموذج -وفقًا لعد ٍد من كتابات املحلّلني الصين ّيني -أربعة
رص أساس�� ّية؛ هي :أ ّولاً  ،تطوير معارضة داخلية لديها القدرة عىل
عنا َ
حرب أهل ّية؛ وثان ًيا ،تأمني دعم الدول اإلقليم ّية وتوفري غطا ٍء دو ّيل
ش ّن ٍ
الخارجي بدعوى دعم الدميقراطيّة وتغيري
م��ن مجلس األمن للتدخّل
ّ
األنظمة الدكتاتوريّة أو حامية املدن ّيني .وثالثًا ،ش ّن عملٍ
عسكري ض ّد
ّ
النظام بواس��طة النات��و بالتعاون مع عد ٍد من ال��دول اإلقليم ّية حتّى
دفْ��ع النظام إىل االنهيار .وقد أش��ارت العديد م��ن الكتابات الصينية
أيضً ا إىل أ ّن الدول الغربيّة تسعى إىل تعميم هذا النموذج يف التعامل
مع موجات الربيع الع��ر ّيب ،وليس هناك ما مينع تعميمه خارج العامل العام��ل الثالث :يتعلّ��ق بوجود بعض الخالف��ات الصينيّة مع العقيد
العر ّيب ،مبا يف ذلك أقاليم أخرى حول الصني(.((1
الليبي يف أفريقيا ،إضاف ًة
مع ّم��ر القذّايف بخصوص التنافس
الصين��ي ّ -
ّ
متسك نظام القذّايف بعالقاته مع تايوان.
هذه التجربة الروس��ية  -الصينية مع الحالة الليبية وطريقة تحريف إىل ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
تطبي��ق قرار مجلس األمن دفعته�ما إىل االمتناع عن تقديم ّ
أي غطاء خالص��ة القول هن��ا إنّه ميكن النظ��ر إىل الصرّ اع القائم بني روس��يا -
مب��ارش أو غري مبارش لتد ّخلٍ
عس��كري يف س��ورية ،ورفض ّ
ّ
أي صيغة الص�ين ،من ناحي��ة ،والواليات املتّحدة من ناحي�� ٍة أخرى عىل خلف ّية
أي عبار ٍ
ملرشوع قرار داخل مجلس األمن يتض ّمن ّ
ات رصيحة أو ضمن ّية األزمة الس��وريّة ،عىل أنه  -يف أحد أبعاده  -رصا ٌع بني نظامني دول ّيني،
بأي تد ّخلٍ
عس��كري ض ّد نظام بشّ ار األسد ،ورفض إصدار ّ
ّ
تس��مح ّ
أي أو بني محور يس��عى إىل استغالل األزمة الس��وريّة للتأكيد عىل املبدأ
مرشوع قرار تحت أحكام الفصل السابع ،وهو ما حدث أكرث من مرة،
ّ التقليدي للس��يادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية للدول األعضاء
كان أبرزها مرشوع القرار الذي طُرح للتصويت داخل مجلس األمن يف
رص عىل إعادة تعريف هذا املفهوم،
 4ش��باط  /فرباير عام  ،2012والذي تضمن التهديد باتّخاذ املزيد من يف األم��م املتّحدة ،وآخر ال يزال ي ّ
ّ
ويق ّيده مبفاهي َم مستحدثة من قبيل "التدخّل اإلنساين" ،أو "مسؤول ّية
ترك
األسد
ار
بشّ
رفض
حالة
يف
اإلجراءات (مبا يف ذلك استخدام الق ّوة)
الس��لطة خالل أسبوعني ،لكن روس��يا والصني أجهضتا مرشوع القرار .الحامية"(.((1
مبعن��ى آخر ،ميكن القول هنا إ ّن امتناع روس��يا والصني عن التصويت
والصيني تجاه الربيع
الروسي
عىل قرار مجلس األمن رقم  1973بشكلٍ سمح بتمريره داخل املجلس السلوك
ّ
ّ
العربي هو نتيجة لطبيعة األنظمة
ّ
كان راج ًعا إىل مضمون القرار ومالبس��ات ص��دوره أكرث منه إىل دعمٍ
السياسيّة في البلدين
العسكري يف ليبيا.
صيني رصيح ملبدأ التدخّل
ّ
ّ
رويس ّ -
بعي�� ًدا عن املصالح الروس�� ّية والصين ّية الس��ابقة ،ميكن طرح تفس�يرٍ
العامل الثاين :يتعلّق بالدعم العر ّيب الواس��ع للتدخّل الدويل يف الحالة آخ�� َر مك ّمل لهذه املصالح .وينطلق هذا التفس�ير من فرض ّية مفادها
الليب ّية ،وهو ما عكس��ه قرار مجلس جامعة الدول العرب ّية الصادر يف أ ّن النظ��م غري الدميقراطية متيل بش��كلٍ عا ّم إىل مقاوم��ة "الثورات"
أو "اإلصالح��ات الثوريّ��ة" ،بينام متيل أكرث إىل القب��ول بفكرة اإلصالح
مه ّم��ة الناتو من حامية املدنيني ،مبا كان يعني��ه ذلك من إقامة منطقة حظر ج ّوي توفّر مالذًا
آم ًن��ا للمدنيّني ،وهي وظيفة ذات طابع دفاعي يف جوهرها ،إىل القيام بعمليات هجومية ض ّد الس��يايس املتد ّرج .وتجد هذه الفرضية تفسريها يف خربة هذه الدول
ومؤسسات الدولة الليبيّة.
ق ّوات القذايف ّ
م��ع اإلصالحات الجذريّة أو ما يُعرف باإلصالح��ات بالصدمة .واملثال
 16انظر عىل سبيل املثال:
 Yao Kuangyi, "The Upheaval in the Middle East and China's Middle Eastالواضح هنا هو خربة روس��يا مع تجربة اإلصالح املفاجئ التي ط ّبقها
 12آذار  /م��ارس عام  .((1( 2011والذي دع��ا إىل فرض منطقة لحظر
مناط��ق آمنة يف
الط�يران عىل الطائرات العس��كريّة الليبية وإنش��اء
َ
الليبي .مل يتوفّر هذا
األماكن املع ّرضة للقصف بهدف حامية الش��عب ّ
الدع��م العر ّيب لفك��رة التدخّل الدويل حتّى اآلن يف الحالة الس��وريّة.
فعىل ال ّرغم من اهتامم جامعة الدول العرب ّية باألزمة السوريّة ،فهي مل
تدعم حتّى اآلن هذا املس��توى من التدخّل الدويل .وإزاء هذا املوقف
الرسمي  -معبرّ ًا عنه بقرار مجلس جامعة الدول العربّية  -كان
العر ّيب
ّ
املنطقي توافق الصني وروسيا عىل االمتناع عن قرار مجلس األمن
من
ّ
خاص ًة أ ّن القرار أش��ار رصاح ًة إىل ق��رار مجلس جامعة الدول
ّ ،1973
العربيّة املشار إليه.

Policy", Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), Vol. 6, no. 3,
September 2012. p. 20.
An Huihou, op. cit., pp. 44.

17

نص القرار املنشور يف جريدة الرشق األوسط( ،عدد  13آذار  /مارس .)2011
انظر ّ
18 An Huihou, op. cit., pp. 41- 42.
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تهديدا لالستقرار
الرئيس الس��وفيايت السابق غورباتشوف يف نهاية عقد الثامنين ّيات من الثّورات العربية تمثّل
ً
الق��رن املايض ،والتي انتهت بانهيار االتّحاد الس��وفيايت وتفكّكه ،ومن الداخلي وللنماذج الوطنيّة في اإلصالح
قبلها تجربة ثورة البالشفة س��نة  .((1(1917وعىل الرغم من أ ّن الصني
السياسي في روسيا والصين
ّ
مل تش��هد مثل هذه الخربة ،فالخربة السوفياتية قامت بالدور األكرب يف
خاص عىل حالة الصني؛ فقد شهدت الصني بالفعل
تطوير "نظريّة صينية" مقابلة يف االنفتاح السيايس واالقتصادي ،قامت يصدق ذلك بشكلٍ ّ
عىل اإلصالح التدريجي املمنهج ،م��ع أولوية االنفتاح االقتصادي عىل خالل عامي  2012 ،2011ما يشري إىل محاولة الطبقة العاملة الصين ّية
ّ
مثيله الس��يايس .وقد كانت الخربة الس��وفياتية تلك شديدة األهمية محاكاة ثورات الربيع العر ّيب ،أو محاولة إنتاج "نسخة صينية" من هذه
ّ
بالنس��بة إىل الصني بالنظر إىل الخربة الشيوعية املشرتكة بني البلدين .الثورات ،بد ًءا من استغالل شبكة اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتامعي
ّ
ّ
وعىل الرغم من م��رور أكرث من عرشين عاما عىل خربة انهيار االتّحاد وأجهزة البالك ب�يري ،وانتها ًء باالحتجاج��ات الفعليّة .وبرصف النظر
ً
ّ
الس��وفيايت ،ال ت��زال الص�ين تتمس��ك بنظريتها يف اإلصالح الس��يايس عن إمكانية تط ّور "نس��خة صين ّية" م��ن هذه الثورات أو عدمها ،فقد
ّ
ّ
ّ
واالقتصادي .األمر نفسه ،فيام يتعلّق بروسيا ،فعىل الرغم من تجاوزها عكست مامرسات الحكومة الصين ّية خالل الفرتة نفسها وجود تخ ّوف
ّ
حقيقي من هذا االحتامل ،عكسه تشديد الرقابة عىل مواقع التواصل
ّ
خربة غورباتش��وف ،أ ّدى اعتالء بوتني ق ّمة الس��لطة يف سنة  2000إىل
سيطرة هذا املنهج بقوة عىل عملية االنتقال يف البالد ،وهو ما عكسته االجتامعي وأجهزة البحث عىل ش��بكة اإلنرتنت (حتّ��ى أ ّن الحكومة
ّ
لعبة تبادل األدوار األخرية بني بوتني وميدفيدف ،والرتكيز عىل املرشوع الصينية حجبت استخدام كلمة الياسمني  -الثورة التونس ّية  -يف أدوات
البحث عىل شبكة اإلنرتنت) ،وات ّخاذ إجراءات أمن ّية صارمة يف مواجهة
الوطني يف إحياء الدور الدو ّيل لروسيا.
ه��ذه االحتجاجات .كام يعكس��ه االهتامم الكبري ال��ذي أواله املؤمتر
وانطالقً��ا من هذه الفرض ّية ميكن تفس�ير مضم��ون الخطابني الرويس الثامن عرش للحزب الش��يوعي الصيني الذي ُعقد خالل الفرتة (14 -7
والصيني إزاء الثورات العرب ّية بش��كلٍ عا ّم ،والثورة الس��وريّة بشكلٍ ترشين الث��اين  /نوفمرب  ،)2012لقض ّيتي اإلصالح الس��يايس ومحاربة
خ��اص ،واللذين يؤكّدان عىل النتائج الس��لبية املتوقّعة للربيع العر ّيب الفساد داخل أجهزة الدولة ،وهو ما عبرّ ت عنه بق ّوة الكلمة االفتتاح ّية
ّ
خاص يف حالة سقوط بشّ ار للرئي��س هو جنتاو الذي قال ،أو باألحرى حذّر من أنه "إذا فش��لنا يف
بشكلٍ عا ّم ،ولألزمة السوريّة الراهنة بشكلٍ ّ
حرب أهل ّية ،أن نتعام��ل بش��كلٍ ج ّيد مع الفس��اد فإنه قد يو ّج��ه رضبة قاتلة إىل
األسد .إذ يؤكّد الخطابان عىل أ ّن سقوط األسد سيقود إىل ٍ
وربمّ ا تقسيم سورية ،كام سيقود إىل انتشار اإلسالم ّيني الجهاديّني ،وهو الحزب ،وربمّ ا يتس ّبب يف انهيار الحزب وسقوط الدولة ...إصالح البنيان
ما يفسرّ أيضً ا تركيز جميع املبادرات التي طُرحت من جانب روسيا أو الس��يايس جزء مه ّم من اإلصالح الش��امل يف الص�ين .علينا أن نواصل
الصني عىل التسوية السياسيّة لألزمة ،وأن يجري رحيل األسد ،يف حالة القيام مبجهودات نشطة وحذرة يف الوقت نفسه لتنفيذ إصالح البنيان
اإلرصار عىل هذا البديل ،يف س��ياق توافقات سياس ّية داخلية ،ورضورة الس��يايس وجعل دميقراطية الشعب أكرث ش��مولاً "( .((2أضف إىل ذلك
العسكري عزل الحزب أحد أعضاء مكتبه الس��يايس بس��بب ما نُس��ب إليه من
اس��تبعاد بديل السقوط املفاجئ للنظام ،س��واء عرب العمل
ّ
الخارجي -أو حتّى عرب العقوبات االقتصاديّة الخانقة .كام إساءة استخدام السلطة وتضخّم ثروته .تعكس هذه العبارات القويّة
يل أو
الداخ ّّ
والصيني عىل رضورة تس��وية هذه األزمة عرب من جانب هو جنتاو عن الفس��اد واإلصالح السيايس قلقًا حقيقيًّا لدى
الرويس
يركّ��ز الخطابان
ّ
ّ
الحوار الداخيل وتحديد مستقبل س��ورية بواسطة السوريّني أنفسهم القيادات الصين ّية بشأن امتداد تأثري موجة الربيع العر ّيب إىل الصني.
يف إطار الحفاظ عىل استقالل سورية وسيادتها ووحدة أراضيها(.((2
ظل ارتباط موجة الثورات العرب ّية بصعود
وتزداد هذه االحتامالت يف ّ
 19 Pavel K. Baev, "Russia's Counter - Revolutionary Stance toward theالق��وى اإلس�لام ّية إىل الس��لطة .وقد ي��ؤ ّدي هذا الصع��ود إىل تط ّور
 Arab Spring", Insight Turkey, Vol. 13, No. 3, 2011. pp. 11- 19.إدراك لدى األقلّية املس��لمة يف الصني مفاده أ ّن وصول اإلس�لاميّني إىل
 20انظر عىل س��بيل املث��ال املبادرة التي اقرتحتها الحكوم��ة الصين ّية يف  31ترشين األ ّول/
مؤش لصحوة
الس��لطة يف الدول العرب ّية عقب أنظمة "علامن ّية" هو رّ
أكتوبر .2012

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, "China's
Proposals for Promoting the Political Settlement of the Syrian Issue," available
at:
http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/wjbz/2467/t984552.htm (accessed on 18
November, 2012).

" 21الرئي��س الصيني يقول إ ّن الفس��اد يه��دّد الدولة ..ويعد بإصالح��ات" ،جريدة الحياة
(لندن) 8( ،ترشين الثاين  /نوفمرب .)2012
"ق��ادة الحزب الش��يوعي يف الصني أمام تحدّي الكش��ف عن دخولهم" ،جري��دة الحياة13( ،
ترشين الثاين  /نوفمرب .)2012

دراسات
العربي
الروسي إزاء موجة الربيع
الصيني
السلوك
ّ
ّ
ّ

اإلس�لامي .وتزداد احتامالت تط ّور هذا اإلدراك يف
إس�لام ّية يف العامل
ّ
ظل عاملني رئيس�ين :األ ّول هو عودة مفهوم "األ ّمة اإلس�لاميّة" بق ّوة
ّ
لدى القوى اإلسالميّة يف الدول العربيّة التي وصل فيها اإلسالميّون إىل
اإلسالمي لهذه الدول يف الدساتري
الس��لطة ومحاولة تأكيدها االنتامء
ّ
والسياس��ات الخارجيّة لدول ما بعد الثورة ،وتزاي��د االنتقادات التي
و ّجهها اإلس�لام ّيون يف عد ٍد من الدول العرب ّية  -واإلخوان املس��لمون
للصني (إىل جانب روس��يا وإي��ران) عىل خلف ّية
يف األردن وس��ورية ّ -
موقفها من األزمة الس��وريّة ،والذي��ن وصفوا الصني بأنّها  -إىل جانب
روس��يا وإيران  -رشيك يف مذابح األسد ،بل وصفتهم إحدى القيادات
اإلس�لام ّية املحس��وبة عىل اإلخوان املس��لمني بأعداء األ ّمة اإلسالمية،
وطالب��ت الح ّج��اج بال ّدعاء عليه��م( .((2أ ّما العامل الث��اين فهو وجود
نخب��ة أو طليعة داخل األقلّية املس��لمة يف الص�ين تلقّت تعليمها يف
الجامعات اإلس�لام ّية يف عد ٍد م��ن دول املنطقة ،مثل اململكة العربية
السعودية ،وإيران ،ومرص( ،((2ما قد يجعلها أكرث ميلاً ملحاكاة الثورات
العربية ،باعتبارها جز ًءا من الرصاع بني اإلس�لام والعلامن ّية ،عىل نحو
ما يص ّوره قطا ٌع كبري من اإلس�لاميّني يف العامل العريب .وعىل الرغم من
حدوث انتفاضة داخل األقلّية املسلمة يف الصني والتي ترتكّز يف غرب ّيها
(خاص ًة يف مقاطعات شينجيانج  ،Xinjiangوقانزو  ،Ganzoونينغشيا
ّ
 ،)Ningziaف��إ ّن األمر لن يقترص عىل األقلّية املس��لمة ،وقد ميت ّد إىل
باقي األقلّيات العرق ّية والدينية داخل الصني بسبب األوضاع السياس ّية
واالقتصاديّة والثقاف ّية التي تعاين منها هذه األقلّيات.
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اإلس�لامية" يف مدينة كاشغار يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1933وإعالن
عيل خان الجمهورية ذاتها يف مدينة يينينغ  Yi Ningيف س��نة .1944
وع�لى الرغ��م من الرضبات القويّ��ة التي تع ّرضت له��ا الحركة عقب
الثورة الصينيّة ،فلقد عادت بق ّوة م ّر ًة أخرى خالل عقد التس��عينيّات
من خالل عقد سلسلة من املؤمترات خارج الصني؛ كان أه ّمها "املؤمتر
الوطني لن ّواب تركس��تان الرشقية" الذي ُعقد يف تركيا يف كانون األ ّول
 /ديس��مرب عام  ،1992وجرى فيه إقرا ُر اس��مِ دولة كردستان الرشقية
وعل ِمها ونش��يدها الوطنيّني؛ ومؤمتران آخران يف نيس��ان  /أبريل عام
 ،1993ويف عام  1999يف تركيا أيضً ا؛ وآخر يف س��نة  2004يف أملانيا(.((2
وتزداد التخ ّوفات الصينيّة من تداعيات التح ّوالت السياسية واإلقليمية
يف الرشق األوسط عىل الحركة االنفصالية يف تركستان الرشقية يف ضوء
غض الحكومة الرتكيّة الطرف عن أنش��طة "منظّمة تركستان الرشقية"
ّ
ٍ
تعديالت مه ّمة عىل خطابها
عىل أراضيها ،ونجاح املنظّم��ة يف إدخال
خاص ًة طرح قضيّتها باعتبارها قضيّة حقوق إنس��ان
وتكتيكات عملهاّ ،
من أجل كسب دعم الدول الغرب ّية واإلعالم الغر ّيب ،وسعيها إىل تدويل
القضيّة.

ويرتبط بهذه املس��ألة التح ّول املتوقّ��ع يف موازين القوى اإلقليمية يف
الصيني،
الرشق األوس��ط عىل خلف ّية الربيع العر ّيب وتأثريه يف الداخل
ّ
خاص�� ًة ب��روز الدور الرتيكّ يف الرشق األوس��ط ،وما قد يس��تتبعه من ّو
ّ
املشاعر القوميّة الرتكية وامتدادها إىل إقليم "تركستان الرشقية" غر ّيب
أقل وضو ًحا يف حالة روسيا،
الصني ،والتي ش��هدت ظهور حركة انفصال ّي��ة ومحاوالت ع ّدة إلعالن وعىل الرغم من أ ّن هذا التهديد قد يكون ّ
دولة مس��تقلّة يف اإلقليم خ�لال النصف األ ّول م��ن القرن العرشين ،فهو ال يع ّد غائ ًبا متا ًما؛ إذ أثبتت موجة الثورات واالحتجاجات الراهنة
كان أبرزها إعالن موالي األكرب ش��ابيتي "جمهورية تركس��تان الرشقية يف الع��امل العر ّيب أنّنا إزاء موج ٍة لديها القدرة عىل االنتش��ار من دول ٍة
إىل أخ��رى ،وال ميكن القط��ع بحدودها النهائ ّية .فهل س��تتوقّف عند
" 22القرضاوي :إيران وروس��يا والصني أعداء األ ّم��ة ويجب الدّعاء عليهم يف ّ
الحج وطهران الحدود العربيّة ،أم ستتّس��ع لتش��مل دولاً أخرى إسالميّة غري عربيّة،
تقف ض ّد العرب إلقامة اإلمرباطورية الفارسية "،جريدة القدس .)2012/10/13 ( ،جاء ذلك يف
ظل
خاص ًة يف ّ
خطبة الجمعة  12ترشين األ ّول  /أكتوبر  2012التي ألقاها فضيلة الش��يخ القرضاوي يف أحد مبعنى انتقالها إىل إيران ودول القوقاز وآس��يا الوسطى؟ ّ

مساجد الدوحة .ولالطّالع عىل مقطعٍ مس ّجل من الخطبة ،انظر الرابط التايل:
http://www.youtube.com/watch?v=9l4hF0RDyng (accessed on 25 Nov. 2012).
23 Mu Chunshan, "Chinese Muslims and The Arab Spring", The
Independent, July 24, 2012. Available at:
http://thediplomat.com/china-power/chinese-muslims-and-the-arab-spring/
(accessed on October 1. 2012).

 24ملزي��د من التفصي�لات عن هذه الحركة ،انظر :هاو يويه" ،حركة اس��تقالل تركس��تان
الرشقي��ة ىف ش��ينجيانغ  ..تاريخً��ا وحارضا"( ،بكني :املرك��ز العريب للمعلومات ،سلس��لة أرقام
وحقائق .)2007/10/22 ،متاح عىل الرابط التايل:
http://www.arabsino.com/articles/10-05-26/2556.htm
(accessed on 20 Nov. 2012).
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وجود بعض القواسم الدين ّية والسياسية املشرتكة بني العامل العر ّيب ،من أه ّمية هذا الرشط يف حالة فش��ل املعارضة السوريّة والقوى اإلقليم ّية
ناحية ،وإيران ودول آسيا الوسطى من ناحي ٍة أخرى (اإلسالم ،واألنظمة والدول ّية الداعمة لها ،يف إسقاط نظام بشّ ار األسد ،إذ سيجري يف هذه
الحالة تحميل روسيا والصني مسؤوليّة فشل الثورة السوريّة.
السياسيّة السلطويّة).

ثان ًيا :العالقات العربيّة مع روسيا
العربي
والصين بعد الربيع
ّ
الصيني
الرويس -
عىل ال ّرغم من اإلدراك الس��لبي للس��لوك واملوقف
ّ
ّ
م��ن جانب الكثريين يف العامل العر ّيب ألنه بدا واقفًا إىل جانب األنظمة
الس��لطويّة وض�� ّد مصالح الش��عوب وطموحاته��ا يف بن��اء أنظمتها
فس��يظل من
ّ
الدميقراطية والتخلّص من األنظمة الس��لطويّة القامئة،
للتوس��ع
مصلحة الدول العرب ّية تعزيز مواقف القوى الدول ّية الرافضة ّ
يف مبدأ "التدخّل الخارجي" ،ب�صرف النظر عن م ّربرات هذا التدخّل،
والحفاظ عىل أولويّة مبدأ السيادة وعدم التدخّل يف الشّ ؤون الداخلية.
الصيني الصاعد يف
الرويس -
لك��ن تطوير عالقات جيّدة مع "املح��ور"
ّ
ّ
املنطقة يتطلّب جه ًدا عرب ًّيا وروس�� ًّيا صين ًّيا مشرتكًا لتعظيم املكاسب
املش�تركة من هذه التح ّوالت الدول ّية امله ّمة .ونطرح فيام ييل رشطني
أساس�� ّيني لتعظيم املكاسب الروس�� ّية  -الصين ّية  -العرب ّية املشرتكة يف
مرحلة ما بعد الربيع العر ّيب.
ٍ
خطابات واضحة
الرشط األ ّول :يتعلّق برضورة تطوير روس��يا والصني
إزاء قضايا التح ّول الدميقراطي وحقوق اإلنس��ان يف املنطقة .فبرصف
الصيني يف األزمة
الرويس -
النظر عن الدوافع الحقيقيّة وراء الس��لوك
ّ
ّ
السوريّة ومواقفهام املعارضة منط التدخّل العسكري يف ليبيا ،إال أنّهام
بدتا يف املش��هد األخري وكأنّهام تنحازان إىل جانب األنظمة السياس��ية
الس��لطوية يف مواجهة املوجات الثورية العربيّة املطالبة بإزاحة هذه
األنظمة وإقامة أنظمة دميقراطية بديلة .ويرتبط بهذه النقطة رضورة
استعداد روسيا والصني للتعامل مع أنظمة أكرث انفتا ًحا ودميقراطية يف
املنطقة مقارن ًة مع العقود الس��ابقة .فقد اعتمدت الصني عىل س��بيل
املث��ال ،يف تطوير عالقاتها مع الع��امل العر ّيب خالل العقود الس��ابقة،
ع�لى أنظم ٍة ذات طبيعة س��لطوية (العراق يف مرحلة س��ابقة ،نظام
بشّ ��ار األس��د يف س��ورية ،نظام مع ّمر القذايف يف ليبيا ،نظام البشري يف
السودان) .ج ّنب هذا الواقع السيايس العر ّيب الص َني الحاجة إىل تطوير
خطاب واضح إزاء التطورات السياس��ية الداخلي��ة يف الدول العربيّة،
ٍ
وقضاي��ا حقوق اإلنس��ان ،كام ج ّنبها حتّى الحاج��ة إىل فهم الخريطة
السياس�� ّية الداخلية لهذه الدول .وقد مثّلت األزمة الس��ورية منوذ ًجا
كاش��فًا التح ّدي الذي يواجه السياس��ة الصين ّية يف هذا املجال .وتزداد

الرشط الثاين :يتعلّق بالدول العرب ّية التي عليها أن تط ّور خطابًا واض ًحا
تج��اه القضايا والتفاعالت والتوازنات الدوليّة الجديدة ،والتي أضحت
القوى اآلس��يويّة أطرافًا وفاعلني رئيسني فيها .وتشري التو ّجهات األوليّة
ألنظم��ة ما بعد الث��ورة إىل احتامل تزايد االهتامم بسياس��ة "التو ّجه
املرصي محمد مريس للصني
رشقًا" ،عىل نحو ما عكس��ته زيارة الرئيس
ّ
س��يظل
ّ
يف آب  /أغس��طس املايض ( .)2012غري أ ّن نجاح هذا التو ّجه
مرهونًا بعد ٍد من االس��تحقاقات امله ّمة ع�لى هذه األنظمة .يأيت عىل
اتيجي الجديد يف آسيا.
رأس��ها رضورة فهم املشهد الس��يايس واإلس�تر ّ
لقد س��اد اعتق��ا ٌد خالل العقد األخ�ير بغلبة االقتص��اد والتجارة عىل
التفاعالت اإلقليميّة البينيّة ،والخارجية ،للدول اآلس��يويّة .وهو اعتقاد
كان صحي ًح��ا اس��تنا ًدا إىل طبيعة التج��ارب التنمويّ��ة القتصاد هذه
فرصا لتفاعل دول العامل الخارجي (مبا يف ذلك الدول
الدول ،ما خل��ق ً
العربية) مع الدول اآلس��يويّة يف مجاالت التجارة واالستثامر ومحاولة
االس��تفادة من إمكاناتها االقتصاديّ��ة دون أن يفرض ذلك الحاجة إىل
تطوير خطاب مح ّدد إزاء القضايا السياس��يّة واألمنيّة اآلسيوية .لكن،
قد يصعب استمرار هذا التو ّجه مستقبلاً يف ضوء تغيرّ منط العالقة بني
القوى اآلسيويّة الصاعدة والنظام الدويل ،واتّجاه الواليات املتّحدة إىل
تكثيف حضورها الس��يايس واألمني يف آسيا  -املحيط الهادئ ،وتطوير
خطاب أمرييكّ جديد بش��أن الرصاعات القامئة يف املنطقة ،ودخولها يف
حالة قريبة من سباق التسلّح .أضف إىل ذلك انتقال حالة االستقطاب
الرويس إىل منطقة الرشق األوس��ط ،وبش��أن قضايا
الصيني/
األمرييكّ -
ّ
ّ
عربيّ��ة (س��ورية) .ومن ث ّم ،ق��د يصبح عىل األنظمة العربية حس��م
خطاب عر ّيب مح ّدد ومتّس��ق إزاء
خياراته��ا قريبً��ا ،وما مل ي ْجر تطوير
ٍ
القضايا والرصاعات األمن ّية يف آسيا سيكون من الصعب تطوير سياسة
حقيق ّية للتو ّجه رشقًا .لقد كان الفتًا للنظر أن يعلن الرئيس مريس من
إيران عن تد ّخلٍ دويل فاعل يف سورية ،وذلك بعد ساعات محدودة من
أي شكلٍ من أشكال هذا التدخّل.
مغادرته الصني التي ترفض بش�� ّدة ّ
قد يكون مثل هذا الخطاب غ َري مقبول مس��تقبلاً من مرص يف مرحل ٍة
التقليدي الذي نشأ بني السياسة واالقتصاد خالل
سيرتاجع فيها التمييز
ّ
السابقة.
العقود ّ
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مروان بشارة

*

أهداف الواليات المتّحدة
العربي
واستراتيجياتها في العالم
ّ

تس���عى هذه الدراس���ة إلى تحديد مصالح الواليات الم ّتحدة وأهدافها ف���ي المنطقة العرب ّية
م���ن خالل العمل على اإلجابة عن س���ؤالين رئيس���ين :األ ّول ،م���ا هو االختالف بي���ن إدارة أوباما
ً
التح���والت المأس���اوية الت���ي تعصف
خاص���ة بعد
وس���ابقاتها ف���ي ض���وء وعوده���ا بالتغيير،
ّ
أي مدى تعكس إستراتيجية هذه اإلدارة ،دبلوماسيتها
بالمنطقة العرب ّية حال ً ّيا؟ والثاني ،إلى ّ
العا ّمة بش���أن الديمقراطية والحرّية والعدالة في المنطقة؟ (ال تتطرّق الدراسة إلى الموقف
السياس���ي الكامن وراء السياس���ات ،بما فيه���ا دور مجموعات الضغط) .تب ّين الدراس���ة كيف
والمجتمع
السلطة
يقوم بين
خاصا
عالئق ً ّيا
بوصفها
الطائف ّية
موضوع
البحث
تقتص���ر ً
على ً
المتحدة
الواليات
سياس���ة
تغيير
نظاماوعوده
عندما لم
التو ّقعات
س���قف
يعالجأوباما
رف���ع
آثار
من
ر
وأث
القوة،
توزيع
لخريطة
انعكاس
وهي
أخرى،
جهة
من
والف���رد
والمجتمع
جهة،
م���ن
ُ
الخارجية فحسب ،وإنما شملت وضع ح ٍّد للعقلية التي دفعت بواشنطن إلى الحرب .فعلى
بممارس���ة فعله
المس���موح له
والحدود
المجتمع،
والمنهجفي
األس���لوبومكانته
وتحديد موقعه
األهداف
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مق ّدمة
يف مطل��ع واليته األوىل ،تعارضت سياس��ة أوباما مع تو ّجهات س��لفه
الجيوس�تراتيجية بش�� ّدة ،والس�� ّيام تلك املتعلّقة بنرش الق ّوات ال ّربية
واس��تخدام الق ّوة النارية يف الرشق األوس��ط الكبري لفرض التح ّول يف
العامل العر ّيب باإلكراه واالحتالل املبارش.
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اإلقليم��ي الفوض��وي .وأغفلت واش��نطن متا ًما التغ�ّي�رّ ات التي ه ّزت
املنطقة متا ًم��ا ،نظ ًرا لتعاملها الطويل م��ع املنطقة من منظور النفط
وإرسائي��ل و"الحرب عىل اإلرهاب" .لكن ذلك مل مينع إدارة أوباما من
أن ت َّدع��ي بوقاح ٍة يف البداية ،أ ّن الفضل يف انط�لاق الثورات العرب ّية
رسبت إىل الجس��م اإلعالمي يف واشنطن
الس��لم ّية إنمّ ا يعود إليها؛ بل ّ
لدى اندالع االنتفاضات ،أنها منهمك ٌة يف وضع اللمس��ات األخرية عىل
األجندة الرسمية للدميقراطية للعامل العر ّيب .ونسب العديد من الخرباء
النافذين "إس�تراتيجية أوباما يف عدم التدخّل وخطاباته "امللهمة" إىل
نهوض الحركات الدميقراطية الشبابية.

ر ّحبت ش��عوب املنطقة وحكوماتها إضاف ًة إىل العامل قاطبةً ،باس��تثناء
إرسائيل ،بوعود التغيري يف مجال السياسة الخارجية والقطيعة النهائية
م��ع عقيدة بوش القاضية بتف�� ّرد الواليات املتّح��دة ،يف الوقت الذي
تس��تطيع فيه العمل مع أطر ٍ
اف متع ّددة ،ومل يكن العرب استثنا ًء .إذ
كان الكث�ير منهم ت ّواقًا لرؤية نهاية عهد بوش ومعج ًبا مبس�يرة باراك
رئيسا للقوة تأسيس نموذج االختالف
أوباما ،الرجل األس��ود الذي ارتقى اجتامع ًّيا ،حتّى أصبح ً
ّ
العظم��ى الوحيدة يف العامل ،بعد أن كان ناش��طًا منظّماً للمجتمعات
الدبلوماسية العا ّمة للواليات المتحدة
املحلّية الفقرية.
العربي
وإستراتيجيتها في العالم
ّ

لطامل��ا ش��هدت سياس��ة الوالي��ات املتح��دة األمريك ّي��ة تعارضً ��ا بني
إس�تراتيجيتها يف العامل العر ّيب ودبلوماسيتها العا ّمة فيه .فطوال نصف
القرن املنرصم ،تب ّنت الواليات املتحدة مكافحة الشيوعية ور ّوجت لها
عل ًنا (ترومان ،وأيزنهاور ،ونيكس��ون) .ودافعت عن حقوق اإلنس��ان
(كارتر) والتح ّرر (ريغان) والس�لام (كلينتون) والح ّرية (جورج بوش).
ويف الوقت نفس��ه ،ح ّرضت واش��نطن عىل تدبري االنقالبات عىل قاد ٍة
وطن ّيني منتخبني ،ودعمت أنظم ًة قمعية وساندت االحتالل العسكري،
كام ش�� ّنت حروبًا وعمليّ ٍ
رسي ًة غري رشعي ٍة يف املنطقة .إذ
ات عسكريّ ًة ّ
اعرتف��ت كوندولي��زا رايس وزيرة خارجية الرئي��س بوش يف كلمتها يف
أ ّم��ا خُطب الرئيس أوباما الثالث الرئيس��ة املو ّجهة إىل العاملني العر ّيب
واإلس�لامي التي ألقاها خالل س��نته الرئاس��ية األوىل ،فقد رأت فيها القاهرة  2005مبا ييل:
ّ
واش��نطن وعواصم أخرى تح ّولاً عن عهد بوش ،وتأكي ًدا عىل استعداد
لقد س��عت بالدي  -الواليات املتّحدة  -ملدّة  60عا ًما إىل بسط االستقرار
اإلدارة األمريكيّ��ة الجدي��دة لفتح صفح ٍة جديد ٍة م��ع العاملني العر ّيب
عىل حس��اب الدميقراطية يف هذه املنطقة من الرشق األوسط ،ولكنها مل
تحقّق أيًّا منهام.
واإلسالمي قامئة عىل االحرتام واملصالح املتبادلة .بيد أ ّن هذه الكلامت
ّ
ٍ
أي فعلٍ
ملموس أو مح�� ّدد .ففي الوقت الذي
م��ع
افق
رت
ت
مل
ال ّرباق��ة
ّ
ُعرف فيه بوش بتعثرّ اته السياس��ية الك�برى ،افتقر الرئيس أوباما عند عندما تب ّوأت الواليات املتحدة موق َع القوى االستعامرية األوروب ّية منذ
تسلّمه مها ّمه ،إىل ّ
أي سياسة مح ّددة ،ومل يكن ميلك الوضوح املطلوب أكرث من نصف قرن ،دأبت باس��تمرار عىل تعزيز تدخّلها اإلسرتاتيجي
للتعبري عنها.
يف املنطق��ة الذي بلغ ذروته يف حربيَ الخلي��ج األوىل ( )1991والثانية
يف نهاي��ة عام  ،2010ب��دا العامل العر ّيب مفتق ًرا للقي��ادة ،غارقًا أب ًدا يف ( .)2003وحافظت واش��نطن عىل ثبات أهدافها حتّى عندما عمدت
الركود واالس��تقطاب واالضطهاد .وواصل املستب ّدون العرب تسابقهم إىل تغي�ير خطابها أو إس�تراتيجيتها أو تحالفاتها ،فح ّددت أهدافها يف
س��ع ًيا الس�ترضاء الوالي��ات املتّح��دة الت��ي احتوتهم ضم��ن نظامها عقيدتها املعلنة وركّزت عىل النهوض مبصالحها الجيوسياس��ية .وبغية

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ
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وعندما كان��ت اإلدارات األمريكية تدع��و للدميقراطية ،كانت تر ّوجها
كدبلوماس��يّ ٍة عا ّم ٍة تع ّزز "الق ّوة الناعمة" للوالي��ات املتحدة .وكانت
تس ّوقها "سلعةً" جاهز ًة متوفّر ًة لدى وزارة الخارجية األمريكية والوكالة
األمريكية للتنمية الدولية واملنظّامت غري الحكومية التابعة لهام ،بغية
تشييدها عىل أنقاض السيادة الوطنية.

تنفي��ذ تلك األه��داف ،كان عليها أن تبقي عىل أس��طولها وقواعدها
وانتش��ار ق ّواته��ا يف املنطقة لحامي��ة وجودها الدائم فيه��ا ،وإبعاد
االتحاد الس��وفيايت والقوى األخرى عنها ،وص ّد موجة القومية العرب ّية
اإلسالمي الحقًا) .وق ّدمت واشنطن مصالحها االقتصادية بصور ٍة
(وامل ّد
ّ
ملحوظ��ة ،ما ضم��ن لها امتياز الوصول بح ّري��ة ومن دون عوائق إىل
مص��ادر الطاقة يف املنطق��ة .إذ أعلن الرئيس أوبام��ا يف كلمته يف  19من ناحي ٍة أخرى ،رسعان ما أثبت غزو العراق وأفغانستان واحتاللهام،
أ ّن اللجوء إىل "الق ّوة الصلبة" ،من خالل ش ّن الحروب يف سبيل تعميم
أيار /مايو :2011
الدميقراطية األمريكية ،مل يكن سوى مهزلة .إذ أصيبت اإلدارة األمريكية
عىل م��دى عقو ٍد م��ن الزمن ،انتهج��ت الواليات املتّح��دة العمل عىل باإلرباك نتيج��ة االنتخابات يف مرص وتون��س واملغرب ،فاحتارت بني
مجموع��ة م��ن املصالح الجوهري��ة يف املنطقة ،ه��ي مكافحة اإلرهاب اعتامدها الق ّوة الناعمة أو الق ّوة الصلبة ،متا ًما كام تجاهلت يف املايض
ووقف انتش��ار األس��لحة النووية؛ وضامن ح ّرية حركة التجارة؛ وضامن االنتصارات االنتخابية للجبهة اإلسالم ّية لإلنقاذ يف الجزائر ولحامس يف
يل.
أمن املنطقة؛ والذود عن أمن إرسائيل؛ والسعي لسالمٍ عر ّيب إرسائي ّ
فلس��طني ،إضاف ًة إىل الحكومة االئتالفية التي يش��ارك فيها حزب الله
يف لبنان .وكانت واش��نطن قد اس��تاءت أيضً ا من نتائج االنتخابات يف
وقد غذّت الوالي��ات املتّحدة منذ منتصف القرن العرشين ،معارك ال العراق وأفغانستان.
كل م��ا س��بق ،ح��ال دون أن يثق الع��رب بالخطاب األمرييكّ بش��أن
ت ُع�� ّد وال تُحىص يف العامل العر ّيب ،متذ ّرع ًة بداي�� ًة بالحرب الباردة ض ّد ّ
ٍ
أقل
حكوم��ات نيابي ًة عربيّ ًة متثيلية ،س��تكون ّ
الش��يوعية ،ث ّم مبكافحة القوميّة العربيّ��ة لتحمي حلفا َءها وعمال َءها الدميقراطي��ة ،علماً أ ّن
وإلبع��اد القوى العاملي��ة واإلقليمية األخرى ع��ن املنطقة .وكان عىل اس��تعدا ًدا لقب��ول اإلم�لاءات األمريكي��ة ،وأكرث مي�ًل�اً ملعارضة محور
كل ٍ
الع��رب أن يخت��اروا يف ّ
عقد تقريبًا ،بني واش��نطن وأحد "األرشار" الواليات املتّحدة  -إرسائيل .فقد أكّدت اس��تطالعات الرأي باستمرار
اإلقليم ّيني الذين تح ّددهم واش��نطن .وانقسموا بالتايل وفقًا لتأييدهم ع��داء الع��رب لخطط واش��نطن يف املنطقة ،إذ رأى نح��و  %80م ّمن
لعب��د النارص يف مرص يف أوائل الس��تينيات ،ولعرفات يف فلس��طني يف ش��ملهم االس��تطالع ،أ ّن تدخُّ��ل الوالي��ات املتّحدة العس��كري ع ّزز
أوائل الس��بعينيات ،وللخميني يف إيران يف أوائل الثامنينيات ،ولص ّدام اإلرهاب وقلّص فرص السالم ،بينام شكّك  %70منهم ،يف صدق ن ّيتها يف
حس�ين يف العراق يف التس��عينيات ،ومن ث ّم بن الدن يف أفغانستان يف تعميم الدميقراطية ،وأرجعوا دوافعها إىل طموحها لتحقيق الس��يطرة
عام .2001
اإلقليمية .ولو أ ّن تحالفًا يض ّم الدول اإلس�لامية غزا كندا واملكس��يك
واحتلّهام ،لغضب األمريكيّون حتم(((.
وللمفارق��ة ،مل تت�ب َّن الواليات املتّحدة يو ًما "سياس�� ًة عرب ّية" رس��م ّي ًة
قامئ�� ًة بذاتها ،عىل الرغم من تدخّله��ا الطويل يف املنطقة ووجود من موجز تاريخي ضروري
يُعرف بـ"املستعربني" يف وزارة الخارجية ،فهي قد اعتمدت يف الواقع ،قامت اإلس�تراتيجية األمريكيّة يف املنطق��ة العربيّة منذ لحظة تدخّلها
اإلس�تراتيجية اإلمربيالية الكالس��يكية "ف ّر ْق ت َُس ْد" بالتعاون مع عمالء
التوس��ع الس��وفيايت ،وضامن
الكثيف فيها ،عىل دعامتني هام :احتواء ّ
إقليم ّيني ،عرب وغري عرب .نبذت واش��نطن تقليديًّا الوحدة العربية،
ّ تدفّق النف��ط الرخيص .فقد أق ّر الرئيس ترومان بأهمية نفط الخليج
إذ رأته��ا فكر ًة خيالي ًة تحمل تهدي ًدا ،كام رفضت األيديولوجيا الخطرة
يف خطاب��ه أمام الكونغرس يف  24أيار /مايو  ،1951إذ أعلن أ ّن الرشق
للقوميّة العربيّة .كام نظرت إىل اإلسالم السيايس نفسه بصفته تهدي ًدا
وأرضيّ�� ًة خصب ًة لألفكار املعادية للغرب .صحيح أ ّن اإلدارات املتعاقبة
للواليات املتّحدة أطلقت شعار ٍ
ات ورواسم عن الدميقراطية واإلسالم" 1 ،اإليراني��ون يفضّ لون عالقات دبلوماس��ية م��ع الواليات املتحدة ،ولك��ن ثقتهم بأوباما
إال أنّه��ا أبدت دو ًما المباالة تجاه ش��عوب املنطقة وتجاه طغاتها ،إذ ضعيفة" ،اس��تطالع رأي أجرته جامعة مرييالند ،الرأي العام العاملي 19 ،أيلول/س��بتمرب .2009
(باللغة اإلنكليزية)
اس��تحوذت مصالح الواليات املتحدة االقتصادية و"أمن إرسائيل" عىل
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brmiddleeastnafricara/639.
جل اهتاممها ،تارك ًة العرب تحت وطأة أنظمتهم.
ّ
php
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األوس��ط "يحتوي عىل نصف احتياطيات النفط يف العامل" ،وحذّر أيضً ا ل��ن تتط ّرق الدراس��ة لتلك االنقالبات .وقد ق ّدم��ت الواليات املتّحدة
ٍ
مس��اعدات جديد ًة لألردن وفق عقيدة أيزنهاور ،بعد أن أحبط امللك
من الضغوط السوفيتيّة يف هذه املنطقة املضطربة.
حسني العملية الدميقراطية يف مملكته وألغى نتائج انتخابات .1957
يف النص��ف األ ّول من خمس��ينيات القرن امل��ايض ،راهنت أمريكا عىل
ما يس�� ّمى الدول العرب ّي��ة "املعتدلة" .فأوىص ترومان مبس��تويني من
التحالفات العس��كرية اإلقليمية :قيادة الرشق األوسط املستوحاة من الحروب بالوكالة
اإلسرائيلي
العربي
والصراع
ّ
ّ
النم��وذج الربيطا ّين ،ومنظّمة الدفاع عن الرشق األوس��ط التي ُعرفت
أيضً ��ا بحلف بغداد .وش��مل ه��ذا التحال��ف تركيا والع��راق ال َملَك ّية نتيج ًة للمحاوالت الفاش��لة الحتواء معسكر القومية العرب ّية يف أوائل
(الخارج��ة عن ّ
الصف العر ّيب) وباكس��تان ،وانض ّمت إليه إيران الحقًا الستينيات ،مبا فيها فشل التقارب مع مرص النارصية ،اضط ّرت واشنطن
ع��ام  .1955ورفضت مرص ه��ذا الحلف؛ يف حني تفاق��م الوضع عام إىل إنش��اء عالقات أوثق م��ع إرسائيل .تدخّلت الوالي��ات املتحدة يف
 1955بس��بب الغارات اإلرسائيل ّية عىل غ ّزة الت��ي كانت حينها تحت شؤون املنطقة منذ الخمسينيات ،لبسط نفوذها عليها بدلاً من الدول
السيطرة املرصيّة.
األوروبي��ة الحليفة اآلفلة بغية احتواء التأثري املتنامي للقوم ّيني العرب
وح��ذا الرئيس أيزنهاور ح��ذو ترومان ،ووث ّق إىل ح��د كبريٍ العالقات والنفوذ السوفيايت ،والتزا ًما منها نحو إرسائيل .واعرتفت حكومة أشكول
ٍّ
األمريكية مع الحلف��اء العرب ،وخفّف االعتامد عىل بريطانيا من دون بالواليات املتّحدة ق ّو ًة عظمى صاعدة ،وراع ًيا إس�تراتيج ًّيا محتملاً لها،
املساس مبستوى العداء ملرص القومية العربية ،ووسع الدور العسكري بديلاً عن النفوذ اآلفل لراعييْها االستعامريّ نْي بريطانيا وفرنسا.
ّ
ّ
األم�يريك يف املنطقة مع ّززًا تدخّل بالده فيها ،بغية مواجهة التهديدات لقد عبرّ ت وزارة الخارجية اإلرسائيلية عن ذلك أفضل تعبري قبل حرب
الخارجية العدائية .وقد تخ ّيلت عقيدة ٍّ
كل من أيزنهاور وترومان دو ًرا  1967بعامٍ واحد ،إذ ح ّددت األس��اس الجيوس��يايس ملا أصبح العالقة
ً
رئيس��ا للحلفاء العرب يف حامية املصالح األمريكية ويف مواجهة االت ّحاد التبعية األكرث أه ّمية يف الرشق األوس��ط طوال النصف الثاين من القرن
الس��وفيايت يف املنطقة ،ودو ًرا صغ ًريا غ�ير مه ّم إلرسائيل .وبالفعل ،ويف
رصح املتحدث باسم الخارجية اإلرسائيليّة لصحيفة نيويورك
العرشينّ .
أعقاب الهجوم الثاليث الذي ش ّنته إرسائيل وفرنسا وبريطانيا عىل مرص تاميز األمريكية قائلاً :
عام  ،1956ضم أيزنهاور صوته إىل االتحاد السوفيايت للمطالبة بإعادة
جمي��ع األرايض املحتلّة إىل مرص ،وإجبار إرسائيل عىل االنس��حاب إىل
توصلت الواليات املتّحدة إىل استنتاج مفاده أنّه مل يعد بإمكانها الر ّد عىل
ّ
جمي��ع األحداث يف العامل ،وعليها أن تعتمد عىل ق ّو ٍة محلّي ٍة تكون مبنزلة
الحدود الدولية.
ٍ
لس��لطات استثنائي ٍة
طلب
اس��تحالت عقيدة أيزنهاور مبا تشمله من ٍ
أقره
تس��عى إىل الح ّد من تنامي النفوذ الس��وفيايت يف املنطقة ،قانونًا ّ
الكونغ��رس األمرييك يف آذار /مارس 1957؛ م��ا أ ّدى إىل تعزيز عالقات
الواليات املتّحدة باململكة العرب ّية الس��عوديّة واألردن ولبنان والعراق
املرصي يف اليمن.
بغي��ة مواجهة س��ورية ومرص ،وللح ّد من التدخ��ل
ّ
خاصا،
وبدأت السياسة الخارجية األمريك ّية تويل البلدان املعن ّية اهتام ًما ًّ
من خالل تدخّلها املبارش يف لبنان لصالح الرئيس كميل شمعون ض ّد ما
الس��وري لتم ّرد عام  .1958وساهمت الواليات املتّحدة
وصفه بالدعم
ّ
امل�صري وتبديد تقارب البلدين مع
الس��وري
أيضً ا يف زعزعة التحالف
ّ
ّ
االتّحاد الس��وفيايت .فتناولت بعض التقارير تواط��ؤ الواليات املتّحدة
لإلطاحة بعبد الكريم قاس��م ،فيام أكّ��دت تقارير أخرى علم الواليات
ألي ٍ
التباس،
املتحدة بانقالبات  1963دون أن تح ّرك ساك ًنا .إال أنّه من ًعا ّ

ق�� ّوة رد ٍع صديقة تش��كّل خ ّط الدفاع األ ّول الذي ي��درأ مخاطر التدخّل
األمرييكّ املبارش .وتشعر إرسائيل أ ّن هذا التعريف ينطبق عليها(((.

ومن��ذ ذلك الحني ،دعمت العقائد الرئاس��ية األمريكية عمو ًما إرسائيل
ووس��عت
وإي��ران ،والس��عودية الحقً��ا ،عىل حس��اب العامل العر ّيبّ ،
عاملي
حدوده��ا الجغرافية واإلس�تراتيجية  -االقتصادية .إلاّ أ ّن هناك نْ
إس�تراتيج ّي نْي ع ّجال حرصها عىل بناء عالق ِة تبع ّي ٍة جديدة مع إرسائيل:
أ ّولهام ،متتُّع إرسائيل بالتف ّوق العس��كري عىل جميع جريانها قبل عام
1967؛ وثانيهام ،اس��تغالل ما تتيحه ق ّوة إرسائيل لعرقلة نفوذ االتحاد
السوفيايت يف الرشق األوسط عن طريق تدمري جيوش حلفائه وعمالئه
وتجهيزاتهم السوفياتية(((.
 2نيويورك تاميز 12 ،حزيران/يونيو .1966
Green Stephen, Taking Sides, (1984), pp. 168-169, 174.
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يف أعق��اب حرب  ،1967أُعجب الرئيس جونس��ون بنجاح إرسائيل يف حني أعلنت بريطانيا ن ّيتها الخروج منها يف مطلع الس��بعينيات .بينام
عميلي س��وفياتيّ نْي ،هام س��ورية ومرص ،يف غضون س��تّة أيامٍ تع�� ّزز الدور املامثل إلرسائيل عندما تع��اون اإلرسائيليون إلنقاذ عرش
هزمية
نْ
فقط ،مس��تخدم ًة أس��لح ًة أمريك ّي ًة وغ�ير أمريك ّية .بع��د تلك الحرب ،امللك حس�ين إبّان أزمة عام  1970حني أوشك مقاتلو منظّمة التحرير
منحت واش��نطن إرسائي��ل دعماً سياس��يًّا واقتصاديًّا وعس��كريًّا غري الفلسطين ّية املدعومون من سورية عىل اإلطاحة به(((.
املرصي أنور الس��ادات
مسبوق ،وباتت ترى العامل العر ّيب من منظور إرسائيل والرصاع العر ّيب تجاهل��ت الواليات املتّحدة اقرتاحات الرئيس
ّ
يل .وغدا واض ًحا أيضً ا أ ّن سياس��تها تجاه العامل العر ّيب ستكون عام  1971بش��أن س�لامٍ يقوم ع�لى تنفيذ قرار مجل��س األمن ،242
اإلرسائي ّ
رهينة حسابات واشنطن للحرب الباردة.
أي ر ٍّد إيجا ٍّيب م��ا مل تخرج مرص من
رصت ع�لى أال تق ّدم إرسائي��ل ّ
وأ ّ
الفلك الس��وفيايت .صحيح أ ّن عقيدة نيكسون  -كيسنجر التي ارتبطت
خاصا بالعالقات اإلسرتاتيجية
مل يُ ِبد الرئيس األمرييكّ نيكسون اهتام ًما ًّ
بإرسائيل .بل إنّه ،وفقًا ملستش��ار األمن القومي هرني كيس��نجر ،رأى بفيتنام بصور ٍة رئيسة ،ح ّددت إسرتاتيجية "الفتنمة"  -أي جعل فيتنام
يف نرص عام  1967كس��با للس��وفييت الذين "أصبحوا أصدقاء العرب الجنوبي��ة تتولىّ مه ّمة الحرب مع فيتنام الش�مالية بدلاً من الواليات
ً
يف ح�ين تح ّولت الواليات املتّحدة إىل عد ٍّو لهم" .وش�� ّبه نيكس��ون يف املتّحدة  -يف تس��ليح وكالئها اإلقليميني ودعمهم بغية تنفيذ سياستها
خطاب ألقاه يف  27كانون الثاين /يناير  ،1969الرشق األوسط "بربميل وصيانة مصالحها وش�� ّن حروبها ،ولذلك جعلت إرسائيل حج َر الزاوية
ٍ
بارو ٍد ش��ديد االنفجار" ألنّه كان يعتقد "أ ّن االنفجار القادم يف الرشق يف سياس��تها تجاه املنطقة العربيّة .فقد ا ّدعى كيس��نجر أ ّن نيكسون
األوس��ط قد يتض ّمن مواجه ًة بني القوى النوويّة ".ولكن إذا قُ ِّدر لذلك أراد تعزي��ز ق�� ّوة إرسائيل فقط "ألنه مل يرغ��ب يف أن تضط ّر الواليات
أن يح��دث ،كان عىل الواليات املتّحدة األمريك ّية أن تس��تع ّد ملواجهة املتح��دة إىل خوض معارك إرسائيل" .وقال كيس��نجر إنه عندما أصبح
أي تح ّد ٍ
يات إس�تراتيجية قد تربز يف املنطقة .ومل يدعم كيس��نجر ،وال السوفييت أكرث تو ّرطًا (يف "حرب االستنزاف" املرصيّة):
ّ
حل الرصاع
نيكس��ون الحقًا ،خطّة وليام روجرز الدبلوماسية من أجل ّ
كان علينا مواجهة الس��وفييت واملتط ّرفني الع��رب ،وإال لبدت التنازالت
يل عىل أس��اس قرار األمم املتّحدة  ،242علماً أ ّن روجرز
العر ّيب اإلرسائي ّ
اإلرسائيليّة وكأنها نتيجة تدخّل الق ّوات السوفياتية(((.
رسا للقادة اإلرسائيل ّيني
كان وزير خارجية الواليات املتّحدة وقتذاك .وأ ّ
(((
أال يلقوا ًاً
بال لتلك الخطّة حتّى ولو وافق عليها عبد النارص .
الفلس��طيني يف
لالنتصار
أو
الس��وري
ّل
خ
للتد
ائييل
رس
اإل
الردع
�
يع
ّ
ّب�رّ
ّ
أزمة  1970يف األردن" ،عن منوذ ٍج للخدمات اإلس�تراتيجية التي ميكن
النفوذ اإلقليمي
[إلرسائيل] تقدميها للواليات املتّحدة" .وكان ذلك مبنزلة الدليل الحاسم
ضمنت واشنطن التف ّوق العسكري إلرسائيل وإيران وتب ّنتْهام "رشط ّي نْي عىل قدرة إرسائيل عىل أداء الدور اإلقليمي الذي تطلبه منها الواليات
إقليم ّي نْ
�ْي�" أو "نفوذين إقليم ّي نْي" بغية إضعاف النظام القومي العر ّيب املتّحدة .وقد حاول كيسنجر التخفيف من األذى املحتمل الناجم عن
والتحالف السوفيايت العر ّيب.
األع�مال اإلرسائيل ّية؛ إال أنّه ب��دلاً من ذلك ،عبرّ ع��ن إميانه باأله ّمية
ٍ اإلسرتاتيجية إلرسائيل من خالل رفعه التوصيات التالية:
يُعرف ذلك التو ّجه أيضً ا بعقيدة نيكسون التي َحدّدتْ عىل مدى عقد
من الزمن ( )1979-1969سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط.
ضامن الردع اإلرسائييل ،وتزويدها باألسلحة عىل املدى الطويل ،والتع ّهد
ُوضعت عقيدة نيكس��ون عام  1969نتيج ًة لتنامي املعارضة الداخلية
بعدم إجبارها عىل الخضوع لتس��وية ال ترتضيها ،وجعل مساعي روجرز
(((
املتواصلة "عقيمة" وتقليصها لتقترص عىل ترتيبات جزئيّة .
يف الوالي��ات املتّحدة بس��بب تدخّلها العس��كري يف فيتن��ام ،بهدف
الح�� ّد من تدخّل الواليات املتّحدة املب��ارش يف الخارج ،من خالل بناء
تحالفات إقليمي ٍة تتولىّ الدفاع عن املصالح األمريكية الحيوية يف جميع ونجمت عن ت��و ّرط إرسائيل كوكيل للواليات املتّحدة يف حرب ،1973
ٍ
ّ
ّ
ّ
أنحاء العامل .ولقد أدت هذه العقيدة يف الرشق األوس��ط ،إىل تفويض آثا ٌر مأس��اوية .إذ اقتنع كيس��نجر يف  9ترشي��ن األ ّول  /أكتوبر 1973
ّ
دولتي،ه�ما إرسائيل وإيران ،للدفاع ع��ن مصالح الواليات املتّحدة يف
نْ
5 Steven Spiegel, The other Arab-Israeli conflict, (1985), pp. 196-203.
املنطق��ة .أ ّما دور إيران الرشطي اإلقليم��ي يف منطقة الخليج ،فتق ّرر 6 Kissinger Henry, White House Years, (Boston: Little Brown, 1979), pp.
4 Kissinger Henry, White House Years, (Boston: Little Brown, 1979), p. 564,
Department of State Bulletin 17/2/1969,p.142-143

371; p. 570-571.
7 Mansour Camille, Beyond Alliance, (New York: Columbia University
Press, 1994), pp. 99, 104-105.
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ٍ
حس��ابات إس�تراتيجية أساس�� ّي ًة
بغض النظر عماّ ستؤول إليه جل ًّيا منذ منتصف الس��بعينيات أ ّن
أ ّن "إرسائيل تع ّرضت لهزمي ٍة إس�تراتيجية ّ
يل ،تكمن وراء سياسة واشنطن ومساعي
األحداث" ،فباتت أكرث اعتام ًدا عىل حامية واش��نطن وعىل مساعدتها تتجاوز الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
أي ٍ
املب��ارشة ،وذلك أكرث م��ن ّ
وقت مىض ،من أج��ل القيام باملهامت وساطتها ،وال تتعلّق بالسالم مبقدار ما تتعلّق باملصالح(.((1
التي توكلها إليها الواليات املتحدة .فهزمية إرسائيل اإلسرتاتيجية ،تعني
هزمية الواليات املتّحدة .وقد دعا كيسنجر الواليات املتّحدة األمريكية
ٍ
وقتئذ إىل "إعادة تقييم جوهرية لإلس�تراتيجية" ،مش ًريا إىل أ ّن "هزمية
إرسائيل بواسطة األسلحة السوفياتية ستكون مبنزلة كارث ٍة جيوسياسية
للواليات املتّحدة"(((.
اتّخ��ذت الحكومة األمريكية أثناء حرب  1973جميع إجراءات التأ ّهب
الن��ووي الرضورية من أجل دع��م إرسائيل؛ فز ّودته��ا بك ّميات كبرية
جوي ط��ارئ ربطها بالواليات
من األس��لحة الجديدة بواس��طة ج ٍ
رس ٍّ
املتّح��دة ،يف الوق��ت الذي كان فيه القتال دائ�� ًرا ،وكانت مرص تتق ّدم
يف الجنوب ،بينام انش��غلت وحدات كبرية من الق ّوات اإلرسائيلية عىل
الجبهة الس��وريّة .تح ّركت إدارة نيكسون  -كيسنجر يف األيام األخرية
للح��رب ،لوضع الق ّوات األمريك ّية والس�� ّيام الفرقة  82املحمولة ج ًًّوا يف
املتوس��ط ،ما
حالة تأ ّهب ،وأرس��لت حامالت طائراتها إىل رشق البحر ّ
مس
أرعب السوفييت حتّى ش��كّوا يف أ ّن القيادة األمريك ّية قد أصابها ّ
من الجنون .ال ّ
شك يف أ ّن تلك التدابري عبرّ ت عن التزام أمريكا العميق
بضامن عدم هزمية إرسائيل ،وإن كان البعض قد عزا ذلك إىل حسابات
داخلي��ة لدى نيكس��ون تتعلّق بأزم��ة ووترغيت؛ إلاّ أنّه��ا يف الواقع
ع�� ّززت موقع إرسائي��ل مقارن ًة بوضعها قبل نش��وب الحرب .إذ بات
من املستحيل عىل العرب إعالن انتصارهم ،وضمنت الواليات املتّحدة
حاجتهم للبقاء تحت رحمة الدبلوماسية األمريك ّية بعد الحرب(((.

ع ّززت الواليات املتّحدة ش��بكة وكالئها من خالل دعم عمالئها العرب
ٍ
خدمات إسرتاتيجية وأمنية
غري الدميقراط ّيني وتسليحهم ،مقابل تأمني
واستخباراتية ودبلوماس��ية واقتصاديةُ .عرفت تلك األنظمة باألنظمة
بغ��ض النظر عن نظ��ام حكمها االس��تبدادي وانتهاكاتها
"املعتدل��ة"
ّ
لحقوق اإلنس��ان والحقوق السياسية .ولكن النفعية بقيت عاملاً ثابتًا
يف السياس��ة الخارجي��ة للواليات املتّحدة ،أل ّن "األنظمة االس��تبدادية
تشكّل محطّ ًة جامع ًة تق ّدم جميع االحتياجات ،ما يس ّهل كث ًريًا التعامل
معها مقارن ًة باملجالس النيابية ووسائل اإلعالم غري القابلة للضبط"(.((1
كل من رفض اقرتاحات الواليات املتّحدة أو مبادراتها،
وأصبح "إرهاب ًّيا" ّ
بغض النظر عن العقي��دة أو القاعدة
إذ ُهوج��م أو قُوطع أو أُبع��دّ ،
الشعبيّة .كام تب ّدلت قامئة املعتدلني واملتط ّرفني بني الحني واآلخر ،بنا ًء
عىل "إصالحات" يف سياستهم الخارجية .ف ُع ّدت مرص عىل سبيل املثال
عد ًّوا ،بد ًءا من الخمس��ينيات حتّى الس��بعينيات ،غ�ير أنّها رسعان ما
بدت سياسة "الخطوة خطوة" التي دشّ نها كيسنجر بني إرسائيل ومرص
تح ّول��ت إىل عميلٍ بعد فرت ٍة وجيزة من توقيع اتفاق ّيات كامب ديفيد
جذّاب��ةً ،ألنّها وفقًا لكميل منص��ور يف كتابه أكرث من تحالف "أتاحت
عام .1979
التوس��ل ألط��ول فرت ٍة ممكنة ،أم��ام الواليات
إبق��اء العرب ،يف موقع ّ
املتّح��دة التي متلك مفتاح التس��وية ،وأج�برت العرب عىل دفع أغىل منظور الحرب الباردة :دول معتدلة
مثنٍ ممكنٍ لواش��نطن مقابل اس��تعادة مساحات صغرية من األرايض ،وأخرى متطرّفة
وسمحت إلرسائيل باس��تعادة عافيتها تدريجيًّا نتيجة صدمة الحرب ،ب ّينت جني كريكباتريك  -مستش��ارة الرئيس األمرييك ريغان والس��فرية
وأتاح��ت لها تقدي ًرا دقيقًا للنتائ��ج املحتملة ّ
قس��مت العامل العر ّيب
لكل خطو ٍة من خطوات ل��دى األم��م املتّحدة يف ما بعد  -أ ّن واش��نطن ّ
كيسنجر ،لتستطيع القيام بر ٍّد أفضل عىل الخطوة التالية" .وقد أصبح

8 Kissinger Henry, Years of Upheaval, (Boston: Little Brown, 1982), pp.
493-494.
9 Stein Janice Gross, in David Welch (ed.) The Middle East and the United
States, (Westview, Colorado, 1999), pp. 213-216.

10 Mansour, Camille, Beyond Alliance, (New York: Columbia University
Press, 1994), pp. 116.
11 Traub, James, “The Myth of a Useful Dictator”, Foreign Policy, (March
18, 2011).
_http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/03/18/the_myth_of_the_useful
dictator1
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يف الثامنينيات إىل نوعني من األنظمة :األنظمة "الش��مولية" واألنظمة لجهدهام "السلمي" .ولكن بعد مرور سبع سنوات وبعد توقيع سبعة
اتفاقات موقّتة ،غدا واض ًحا أ ّن هذا الس�لام الدبلومايس كان غري ٍ
ٍ
كاف
"االستبدادية .وأقامت إدارة ريغان عالقات وثيقة باألنظمة االستبدادية
شل عملية السالم،
لتحقيق السالم ،إال أنّه مالئم متا ًما لعمليّة أ ّدت إىل ّ
بغية القضاء عىل األنظمة الشمولية.
بعد فشل ق ّمة كامب ديفيد عام  2000واندالع االنتفاضة الثانية.
ارتقت الواليات املتّحدة مبكانة إرسائيل ،لتغدق عليها قيم ًة إسرتاتيجية
عىل الرغم من  -أو ربمّ ا بسبب  -اعتداءاتها املتك ّررة األحادية الجانب ويف غضون ذلك ،م ّهد انهيار الش��يوعية وهزمية  -أو فش��ل -التمثيل
الطريق لصعود اإلسالم السيايس
يف املنطقة ،مبا يف ذلك قصف املواقع النووية العراقيّة ( )1981واجتياح الس��يايس للقومية العرب ّية العلامنية،
َ
لبنان ( )1982والقمع الرهيب يف األرايض الفلسطينية املحتلّة .وأوضح يف العامل العر ّيب .وقد تب ّنى هذا اإلس�لام الس��يايس العدي َد من الربامج
ذلك ب��ول وولفويتز ،أحد أقطاب مثقّفي املحافظ�ين الجدد يف إدارة القومية العلامنية العربيّة الش��عبية والش��عبوية ،والس��يّام مناهضة
اإلمربياليّة ومعاداة االحتالل والهيمنة اإلرسائيليّة يف املنطقة .وأفسحت
الرئيس ريغان ،حني قال:
هزمية املرشوع النارصي بد ًءا من عام  1967املكا َن لإلخوان املسلمني،
الطريق لحركة
ضت له حركة فت��ح
لقد اس��تمعت يف األش��هر القليلة املاضية إىل هرا ٍء كث�يرٍ يفيد بأ ّن هذه متا ًم��ا كام م ّهد اإلذالل ال��ذي تع ّر ْ
َ
األزمة بيّنت انتفاء حاجتنا إىل التعاون اإلس�تراتيجي مع إرسائيل ،بانتهاء حامس ،ومثلام س��مح تراجع الجبهة الوطني��ة اللبنانيّة بصعود حزب
الح��رب الباردة وزوال االتّحاد الس��وفيايت كتهديد رئي��س .فقد اندلعت
أزم��اتٌ إقليميّ ٌة عدّة يف املايض ،ومل يؤ ّد فيها االتحاد الس��وفيايت ّأي دور ،الله.
في�ما اضطلع��ت إرسائيل بدو ٍر حاس��مٍ يف حفظ االس��تقرار ،وقد تندلع
أزمات مشابهة يف املستقبل(.((1

ات ّسمت حقبة التسعينيات برعاية إدارة كلينتون "لعملية السالم" .وعىل
الرغ��م من الض ّجة املثارة بش��أن آفاق تح�� ّول املنطقة ،وعرض مالمح
"رشق أوس��ط جديد" ،فقد فشلت العملية يف تحقيق السالم .وبفضل
رعاية األمم املتّحدة للمنتدى اإلقليمي ،حافظت فكرة عملية الس�لام
ع�لى زخمها حتّى يف فرتات توقّف املفاوضات .أ ّما املهزلة ،فكمنت يف
تصنيف مؤيّدي عملية السالم األمريكيّة معتدلني بينام ُص ّنف رافضوها
متط ّرفني.

أتاحت نهاية الحرب الباردة لواش��نطن فرض "س�لامٍ أمرييكّ" ٍ
جديد يف
جندي يف منطقة
املنطقة .فتح ّرك��ت برسعة لتنرش نحو نصف مليون
ّ
الخليج وطردت الق ّوات العراقيّ��ة من الكويت بعد اجتياحها لها عام
 .1990ووج��د العامل العر ّيب نفس��ه م�� ّر ًة أخرى منقس�ًم�اً بني العراق
والكويت ،وانقس��مت آراء الدول األعضاء يف الجامعة العرب ّية بش��أن
قرار املش��اركة يف العمليات العسكرية يف العراق ،وتساوى عدد الدول "أسرلة" السياسات األميركيّة
املوافقة وعدد الدول املتحفّظة .وأبرزت الحرب دو َر الواليات املتّحدة في الشرق األوسط
الرشطي الوحيد يف الع��امل ،كام ب ّينت بوض��و ٍح قدرتها عىل
بوصفه��ا
ّ
بع��د هجامت  11أيلول  /س��بتمرب يف نيويورك ع��ام  ،2001كان عىل
توجيه صفع ٍة قويّ ٍة إىل الوحدة والنظام العرب ّيني.
النظام العر ّيب أن ينقس��م م�� ّر ًة أخرى إىل دول "معن��ا وأخرى ض ّدنا"
بع��د فرت ٍة وجيز ٍة ،تغيرّ تصنيف األنظمة العرب ّية من دو ٍل اس��تبدادية يف "الحرب العامل ّية عىل اإلرهاب" التي ش�� ّنتها الواليات املتّحدة .وقد
خطاب ش��هري له ا ّدعى فيه أ ّن الح ّرية يف أمريكا
معتدلة ،وأخرى ش��مولية متط ّرفة ،ليس��تبدل يف التس��عين ّيات بدو ٍل أوجز بوش عقيدته يف
ٍ
مؤيّ��د ٍة أو بأخ��رى معارض ٍة "لعملية الس�لام" الت��ي ترعاها الواليات منوطة بقض ّي��ة الح ّرية يف الخارج .وقُ ّيض للعقيدة الجديدة أن تط ّبق
عسكري أمرييكٍّ واسعٍ يف املنطقة بلغ
املتّح��دة ،وهي مبادرة إقليمية تح ّول��ت إىل نظام األمر الواقع للرشق يف حربني أساسيّتني متيّزتا بانتشار
ٍّ
األوس��ط يف الف�ترة التي تلت الح��رب الباردة .إال أ ّن الفش��ل املتوقّع ذرو ًة جديد ًة يف ع��ام  .2003وأ ّدى تطبيق "برنامج الدميقراطية" عىل
للواليات املتّحدة يف إنش��اء "رشق أوس��ط جديد" عىل مقاس رغباتها ظه��ر الدبّابات وحامالت الطائرات إىل تدمري العراق ومتزيق نس��يجه
ومحس��وب عىل إرسائيل ،جعل عملية السالم األمرييك الدائم موضو ًعا الوطن��ي وإذكاء الكراهية وتفاقم املش��اعر املعادي��ة ألمريكا يف نهاية
ٍ
خالفيًّا .فقد حافظت واش��نطن عىل املظهر الخارجي لعمليّة الس�لام املطاف .وأ ّدى يف الوقت نفس��ه إىل إضع��اف التيّار العلامين والليربايل
بالتوازي  -ورأت هي وإرسائيل يف ّ
األقل.
اقي عىل ّ
كل خطو ٍة عرب ّي ٍة مس��تقلّة ،تبدي ًدا يف املنطقة ،كام أ ّدى إىل التس ّبب يف وفاة مئة ألف عر ّ
ٍ
انتخابات
 12 Puschel Karen. U.S.-Israeli Strategic Cooperation in the Post-Cold Warحاولت إدارة بوش أيضً ��ا أن تفرض عىل وكالئها يف املنطقة،
 Era: An American Perspective, (Boulder, CO: Westview Press 1993). pp. 105ارت��أت أنّها قد تؤ ّدي إىل ٍ
مزيد من االنفتاح الس��يايس أو "الح ّرية" يف
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بالد العرب واملسلمني ،كام لو أ ّن إجراء االنتخابات يُت َّوج بالدميقراطية.
واس��تندت الوالي��ات املتّحدة إىل مرص إلجراء انتخاب��ات أكرث انفتا ًحًا
وطلبت من إرسائيل أن تسمح لحامس بخوض االنتخابات الفلسطينيّة
ْ
يف األرايض املحتلّة .إال أ ّن األمور س��ارت يف اتّج��ا ٍه معاكس ،إذ ُز ّورتْ
االنتخاب��ات املرصيّ��ة  2006-2005وانته��ى املطاف بس��جن أغلبية
أعض��اء املجلس الترشيعي الذين ينتمون إىل حركة حامس التي أُطيح
بحكومته��ا بالتواط��ؤ مع إدارة ب��وش .وبطريق ٍة مامثل��ة ،حثّ بوش
اململك��ة العرب ّية الس��عوديّة عىل إجراء انتخاب��ات ،إال أ ّن االنتخابات
ٍ
انتخابات بلديّ��ة ال عالق َة لها بالسياس��ة أب ًدا.
الت��ي أُجريت كان��ت
واهت�� ّزت مصداقية بوش يف ش��أن الدميقراطية لدى إش��ادته بضيفه
الرئيس بن عيل يف أثن��اء زيارته البيت األبيض عام  ،2004إذ رأى فيه
حليفً��ا يف الحرب عىل اإلرهاب ،وأثنى عىل اإلصالحات التي قامت بها
تونس واملتعلّقة "بح ّرية الصحافة" ،كام مدح عملية إجراء "انتخابات
ح ّر ٍة وتنافسية" فيها.

وتب�� ّدت ازدواجية القادة العرب يف تقدميه��م الوالء وتوفريهم الدعم
الضمني والرصيح لسياسات بوش يف العراق وأفغانستان وفلسطني يف
سياق "حربه العاملية عىل اإلرهاب" ،مقابل تخليّ الواليات املتّحدة عن
الضغ��ط عليهم من أجل التح ّول إىل النظام الدميقراطي .وأ ّدى فش��ل
"برنامج الح ّرية" الذي يس��عى إىل تحقيق الح ّرية بواسطة الحرب ،إىل
تعزيز النظام االستبدادي يف املنطقة بسبب استغالله التفويض املطلق
الذي منحته إيّ��اه حرب الواليات املتّحدة لقمع املعارضة السياس��ية
الداخلية .وتس�� ّببت إس�تراتيجية إدارة بوش التي تلت الحادي عرش
م��ن أيلول  /س��بتمرب ،واملتمثّلة يف "نقل الح��رب إىل أرض العد ّو" يف
إغ��راق املنطقة يف حماّ م دم مرع��ب أو ،وفقًا ملصطلحات "املحافظني
الجدد" ،يف "فوىض خلاّ قة" ،كان الدميقراطيون الليرباليون والعلامنيّون
أ ّول ضحاياها.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

من جانبها ،تولّت إرسائيل  -متذ ّرع ًة مبكافحة اإلرهاب  -زما َم املبادرة
لتصب��ح بطل��ة الحملة الصليبية ض�� ّد ما يُعرف يف الغ��رب باألصولية
كل يشء منطقيًًّ��ا عندما يؤخذ يف
اإلس�لاميّة .وبطبيعة الح��ال ،يغدو ّ
الحس��بان إميان بوش الصادق بأ ّن شارون كان "رجل سالم" .قد تكون
إدارة ب��وش ق��د تط ّرق��ت إىل التح�� ّول إىل النظ��ام الدميقراطي ،لكن
الوالي��ات املتّحدة دعمت يف الواقع الحكّام املس��تب ّدين من تونس إىل
القومي".
السعودية تحت ذريعة "األمن
ّ
وبحل��ول نهاية س��نوات حربه الثامين ،ع ّمق ب��وش وأركان إدارته من
املحافظني الجدد( ((1االنقس��امات اإلقليميّة يف إطار إس�تراتيجية األمر
الواق��ع التي ع ّرفته��ا كوندوليزا راي��س وزيرة الخارجي��ة بـ"الفوىض
ٍ
مبزيد من التش��ظّي يف العامل الع��ر ّيب ،ليس عىل
الخلاّ ق��ة ".وأن��ذرتْ
املس��توى اإلقليمي فحسب بل عىل املس��توى الوطني الداخيل أيضً ا،
بد ًءا بالعراق وانتها ًء مبا ش��هدناه مؤ ّخ ًرا يف السودان وفلسطني ولبنان
والصوم��ال .خالل هذه الف�ترة ،أطاحت واش��نطن بأنظمة ،وأقامت
تحالفات مع أس��وأ منتهيك حقوق اإلنس��ان بهدف زعزعة االستقرار،
واحتكرت العملية السياسية اإلقليمية ،وتدخّلت يف الشؤون الداخلية
للدول التي تنعم بالسيادة ،واجتاحت دولاً معادية.
الخاص بالرئيس
 13م��ن الالفت أ ّن بعض الخ�براء واملثقفني قدّروا "برنامج الدميقراطي��ة"
ّ
جورج دبليو بوش ،و ادّعى أنصاره أنه هو من زرع بذور التغيري عندما جعل قض ّية الدميقراطية
كل
يف الرشق األوسط إحدى أولويّات األمن القومي األمرييك ،وتع ّهد بأن تبذل الواليات املتحدة ّ
ما يلزم من أجل قض ّية الح ّرية .وكتب إليوت أبرامز مساعد بوش السابق لشؤون األمن القومي
يف الرشق األوس��ط يف صحيفة الواشنطن بوس��ت  Washington Postاألمريكية" :إن الثورة يف
تون��س وموج��ة التظاهرات العمالقة يف مرص واملس�يرات األخرية يف اليم��ن تثبت بوضوح أ ّن
بوش كان محقًّا" .فكتب صاحب العمود الصحفي تش��ارلز كراومثر Charles Krauthammer
ال��ذي ينتمي إىل مجموعة املحافظني الجدد" :اليوم ،يدعم الجميع من دون اس��تثناء "برنامج
الح ّرية" .بالطبع ،مل يدعمها باألمس سوى جورج بوش وتوين بلري وعصبة من املحافظني الجدد
الذين ميلكون طاقة اس��تثنائية خلاّ قة ،إذ تحدّوا املفهوم السائد عن الوضع االستثنايئ للعرب".
(تش��ارلز كراومثر "من برنامج الحرية إىل عقيدة الحرية" ،واش��نطن بوس��ت 10 ،شباط/فرباير
 .2011عىل الرابط التايل:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/10/
AR2011021005339.html.
وعقّب عىل املوضوع نفس��ه مجموعة معلّقني أمثال فريد زكريا من شبكة اليس أن أن CNN
ال��ذي قال" :ولكن ال ب ّد من إعطاء الرئيس جورج دبليو بوش حقّه .فقد ملس املش��كلة ،وآمن
أ ّن الع��رب ليس��وا عاجزين وراث ًّيا عن تحقيق الدميقراطية .وق��د دعم القض ّية الكربى لإلصالح
العر ّيب بواس��طة القيم األخالق ّية األمريكية"( .فريد زكريا" ،مقابلة مع هرني كيسنجر وزبيغنيو
بريجنسيك" ،نصوص من شبكة اليس أن أن  23 ،كانون الثاين/يناير  .)2011عىل الرابط التايل:
http://www.cnnstudentnews.cnn.com/TRANSCRIPTS/1101/23/fzgps.01.
html.
وبدورها ردّدت مجلّة اإليكونوميس��ت  Economistالربيطانية الفكرة أعاله يف مقالة بعنوان
ح��ق؟ مع اندالع انتفاضة مرص ،بدا فجأة ‘الربنامج العريب للح ّرية’ أكرث
"ه��ل جورج بوش عىل ّ
حكمة قليلاً ".
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أوباما :التغيير الموعود
منذ مطلع عهد أوباما ،بات التناقض جليًّا بني الخطاب واإلسرتاتيجية.
فالتزامه باالنسحاب من الرشق األوسط الكبري تع ّرض الختباره األ ّول يف
وسع البيت األبيض اإلسرتاتيجية
أفغانس��تان .فبعد طول مت ّعنٍ وتر ّددّ ،
األفغانيّة لتش��مل أفغانستان وباكستان ،وص ّعد الحرب من خالل ز ّجه
جندي ألحقهم بإسرتاتيجية عسكرية أكرث عدوانيّةً،
بفوج من  50ألف
ٍّ
ملكافحة التم ّرد بقيادة الجرنال ديفيد برتايوس ،وشملت انتشا ًرا واس ًعا
للق ّوات إضاف ًة إىل حزم ٍة م��ن الحوافز والتهديدات ملن رفض التعاون
م��ع االحتالل األم�يريكّ .وقد أطلق أيضً ا حمل ًة جدي��د ًة للطائرات من
دون طيّ��ار  -وهي غري قانونيّ��ة يف رأي األغلبيّة  -غطّت جميع أنحاء
املناطق املمت ّدة من أفغانستان وصولاً إىل اليمن ،مرو ًرا بالصومال.
وتح�� ّدث الرئي��س أوبام��ا يف الرشق األوس��ط ،عن عالق�� ٍة تقوم عىل
"املصالح املشرتكة واالحرتام املتبادل" والس ّيام مع إيران ،بيد أنّه بحلول
ع��ام  2010ب��دأ يف توجيه اإلنذارات إىل طهران .ودع��ا أيضً ا إىل تب ّني
وأقل تدخّلاً يف املنطقة ،وأوضح أ ّن الواليات املتّحدة
نه�� ٍج أكرث واقعيّ ًة ّ
ل��ن تحاول فرض التغي�ير عىل األصدقاء واألعداء عىل ح ٍّد س��واء ولن
تسعى إىل مامرسة التأثري السيايس عليهم بالق ّوة .ولكنه التزم بتوسيع
رسية األمريك ّية يف الرشق األوس��ط (كام كش��فت صحيفة
العمليات ال ّ
يل
نيويورك تاميز يف أيار /مايو  .)2010وناش��د رئي��س الوزراء اإلرسائي ّ
الصل��ف بنيامني نتنياهو تجميد بناء املس��توطنات اليهوديّة ،ث ّم أنّبه
ّ
الحقًا ،لك ّنه استم ّر يف توفري الدعم إلرسائيل بطرقٍ مختلفة ما جعله يف
إخالصا يف التاريخ الحديث.
الواقع أحد أصدقاء إرسائيل األكرث
ً
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خالل جولته األوىل يف املنطقة ،أمل هذا الرئيس الرباغاميت يف تحس�ين
ٍ
رشوط
أي مطالب أو
العالقات باملس��تب ّدين الع��رب من دون ف��رض ّ
يف مجاليَ حقوق اإلنس��ان والدميقراطية .فق��د زار أوباما الرياض قبل
قوي الشكيمة" ،وأشاد بـ"حكمة
القاهرة ،ووصف مبارك بأنّه "حليف ّ
تخف دالل��ة ذلك الثناء
العاهل
الس��عودي وحفاوت��ه اللطيفة" .ومل َ
ّ
ع��ن العامل الع��ر ّيب .ويف الواقع ،ق ّررت إدارة أوبام��ا تقليص امليزانيات
املخصصة للمنظّ�مات غري الحكومية يف العامل العر ّيب ،والتي س��بقت
ّ
دعم الدميقراطي��ة يف املنطقة .وتزامن انفتاح أوباما عىل العامل العر ّيب
وتوس��يع نطاق الحرب يف أفغانس��تان لتصل إىل باكس��تان ،وتكثيف
الهجامت بواسطة الطائرات دون ط ّيار يف بلدانٍ مثل اليمن ،وفشله يف
الوقت نفس��ه يف الضغط عىل إرسائيل لتجميد زحفها االستيطاين عىل
األرايض الفلس��طين ّية املحتلّة .وبحلول الربيع العر ّيب ،وصلت ش��عب ّية
أوباما إىل أدىن مستوياتها بني الجامهري العرب ّية التي سبق أن رأت فيه
رج��ل دول ٍة واع ًدا .وعند اندالع الث��ورات العرب ّية ،بذلت إدارته جه ًدا
بائس��ا يك تظه��ر مبظهر الداعم للجامهري العربيّ��ة من خالل ترسيبها
ً
إىل وس��ائل اإلعالم ،وبصور ٍة انتقائية ،تقارير تفيد بوجود مخطّط أ ّويل
للتح ّول إىل النظام الدميقراطي يف العامل العر ّيب.

الر ّد األميركي على الثورات العربيّة
ٍ
سياس��ات براغامت ّي ًة تجاه الحكّام العرب املستب ّدين
تب ّنت إدارة أوباما
مزيد من التع��اون اإلقليمي .وقد رأت يف زيارة أوباما اضط�� ّرت إدارة أوباما ،نتيج��ة التط ّورات املأس��اوية يف تونس ومرص
به��دف تحقيق ٍ
إىل م�صر قبل  18ش��ه ًرا من اندالع الث��ورة ،تأيي ًدا للرئيس حس��ني إلعادة النظر يف سياس��اتها وتحالفاتها يف املنطقة .فام إن تجاوز البيت
للتمسك برشكائه
والغموض وااللتباس ،س��عى
مبارك ،الديكتات��ور املريض البالغ من العم��ر  81عا ًما ،والذي وصفه األبيض الصدم َة األوىل
َ
ّ
رسية املس��تب ّدين من خالل الدع��وة إىل اإلصالح واالنتقال الس��لمي .فحني
أحد املد ّونني املرصيّني بأنّه" :يحكم باألحكام العرف ّية والرشطة ال ّ
يتفوه بها األس��تاذ أوباما افتنت العامل "بالثورة" التونس ّية التي أطاحت بنظام بن عيل التسلّطي،
أي كلمة قد ّ
وغرف التعذيب .وال تس��تطيع ّ
تغيري النظ��رة الس��ائدة أ ّن األمريكي�ين يدعمون دكتات��و ًرا بتوفريهم أبقت الحكومات الغربيّة عىل المباالتها الواضحة ،أو أصيبت باالرتباك
يف أحسن األحوال.
مساعدات سنويّة له تتجاوز املليار دوالر"(.((1
عندم��ا اجتاح التغيري مرص ،تك ّررت املامطلة نفس��ها .وش��كّل موقف
 14حس��ام الحمالوي" ،الوقت املناس��ب ،امل��كان الخط��أ" ،نيويورك تامي��ز 2( ،حزيران/
اإلدارة األمريك ّي��ة ه��ذا ،تناقضً ��ا مأس��اويًّا جل ًّيا مع موقفه��ا الداعم
يونيو ،)2009عىل الرابط التايل:
" http://www.nytimes.com/2009/06/03/opinion/03alHamalawy.html .لالنتفاضة" اإليران ّية قبل عامني إذ كان فوريًّا وحامس ًّيا .وعبرّ ت مالحظة
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

وزيرة الخارجية هيالري كلينتون يف شأن عدم انحياز الواليات املتّحدة مل��ا بات يُعرف "بالربيع العر ّيب" ،وتح ّدثت بصور ٍة إيجابية وحامس�� ّية
خالل املواجهات الت��ي ع ّمت إيران ،عن النفاق الغر ّيب املعتاد مقارن ًة ع��ن دع��م الدميقراطية ،متخلّي�� ًة بوضو ٍح ع��ن براغامتيته��ا املبكرة
بترصيحاته��ا املتعاطفة م��ع التظاهرات يف إيران عق��ب االنتخابات وتواطئها األ ّويل.
الترشيعية عام  . 2009فعىل سبيل املثال ،أعلن أوباما قائلاً " :بالنسبة
إ ّيل ،م��ن الخطأ الت��زام الصمت"( ((1تجاه القم��ع يف إيران .صحيح أ ّن إال أ ّن دبلوماس��يتها العا ّمة أربكت إس�تراتيجيتها الجديدة املحسوبة
ذل��ك ال يعني أنه ات ّخذ موق ًفا من االنتخاب��ات اإليران ّية ،وأنّه كان يف واألك�ثر تعقي ًدا ،والتي تباينت بح ّد ٍة ب��ل وتناقضت مع خطابها .فقد
استطاعته أن يعبرّ برصاح ٍة أكرب ،إال أ ّن واشنطن كانت متح ّمس ًة للثورة حافظت إدارة أوباما عىل الس��لوك اإلمربي��ايل الجوهري تجاه العرب،
الخ�ضراء إذ رأت فيها حرك ًة موالية للغرب .ومل تبدأ الواليات املتّحدة عىل الرغم من االختالف الحا ّد بني اإلس�تراتيجية الجديدة وس��ابقتها
ومعه��ا زعامء غرب ّيون آخرون يف اتّخاذ
َ
مواق��ف أكرث وضو ًحا واإلدالء (يف أثناء إدارة بوش) من ناحية مقاربتها ووس��ائلها ونطاقها .ورسعان
بترصيحات متامسكة لصالح انتقا ٍل
ٍّ
الخاصة
سلمي منظّمٍ للسلطة ،إلاّ بعد أن ما أعادت توجيه إس�تراتيجيتها نحو األس��س املبدئية القدمية
ّ
تأكّدوا أ ّن حلفاءهم آيلون للسقوط.
مبنطق��ة الرشق األوس��ط م��ن خالل تعزي��ز نظام املحس��وبية لديها
إال أ ّن الوالي��ات املتّح��دة رسعان ما ارتبكت حني اتّض��ح لها أ ّن هذه املتمحور حول العمالء اإلقليم ّيني ،القدامى منهم والجدد ،ما يضاعف
االنتفاض��ات هي ثوراتٌ تبشرّ بقطيع ٍة تا ّم ٍة مع املايض .فقد رأت فيها نفوذها الجيوس��يايس ومصالحها االقتصادية يف غرب آسيا وما وراءها
فرصا يجب اس��تثامرها والدفاع عنها لتبلغ الح ّد األقىص .وس��يكون الحكم عىل نتائج الثورات تب ًعا ملوقفها
مخاط��ر متع ّددة ومل تلحظ فيها ً
ورعايتها .وتلعثم الرئيس أوبام��ا قائلاً " :لدى الواليات املتّحدة رشاك ٌة من مصال��ح الواليات املتّح��دة ،ال وفقًا للمس��توى التمثييل للعملية
وثيق�� ٌة مع م�صر .وكان الرئيس مبارك متعاونًا ج�� ًّدا .نحن نتعاون يف السياسية ودميقراط ّيتها.
عد ٍد من القضايا ،ويضطلع أولئك املنترشون يف الش��وارع مبس��ؤولية
االحتجاج س��لم ًّيا" .وأكّد نائبه جو بايدن" :مبارك ليس ديكتاتو ًرا"(.((1
يف حني علّق روبرت غيبس الس��كرتري الصحفي للبيت األبيض" :نحن
لس��نا بصدد االختيار بني من هم يف الش��وارع ومن هم يف الحكومة"،
وكأنه يس��اوي أخالق ًّيا بني الطغاة واملحكومني( .((1وعندما اس��توعبت
يرا ك ْنه االنتفاضات الت��ي كانت تجتاح الدول
الحكوم��ة األمريك ّية أخ� ً
ٍ
موقف انتقايئ يقيض بدعم التغيري
العرب ّي��ة ،ق ّررت إدارة أوباما ات ّخاذ
يف ليبيا وسورية ،والتزام الصمت تجاه البحرين واليمن.
ّ
قاعدة "كل حالة على حدة"

الموقف في ضوء النتائج
كل حال ٍة عىل ح��دة ،رافضً ا التعامل
ق�� ّرر الرئيس أوبام��ا التعامل مع ّ
عندما فهمت إدارة أوبام��ا أخ ًريا خطورة التغيري الذي يجتاح املنطقة مع الربيع العر ّيب مبجمله ،ودعمه وفق مقياس واحد .فش��كّلت مرص
وأدرك��ت نطاقه ،بد ًءا بتونس وصولاً إىل اليمن ،مرو ًرا مبرص والبحرين الثقل األه ّم بني دول الربيع العر ّيب ،ومل تكن الواليات املتّحدة لتسمح
وليبيا وس��ورية ،بدأت تؤكّد عىل خطاب التغيري الدميقراطي استجاب ًة للتغيري أن مييض فيها من دون رقابة .وكان مث ّة خط ٌر كبري بعد استثامر
عرشات مليارات ال��دوالرات يف هذا البلد منذ توقيع اتفاقيات كامب
" 15الرئي��س أوباما عن التظاهرات يف إيران‘ :بالنس��بة ّإيل ،من الخطأ التزام الصمت تجاه
ما يجري يف إيران‘" ،موقع شبكة آي يب يس .2009 /6/ 15 ،ABC Newsعىل الرابط التايل :ديفيد عام  .1979وت ُع ّد مرص إىل جانب الس��عودية ،أحد أه ّم وكيلني
 http://abcnews.go.com/blogs/politics/2009/06/president-obama-on-protests-عربيّني نظ ًرا لحجمها ودورها اإلقليمي.

in-iran-it-would-be-wrong-for-me-to-be-silent/
الحق يف التظاهر" ،ش��بكة يب يب إس
" 16باي��دن :مب��ارك ليس دكتات��و ًرا ،ولكن للش��عب ّ
اإلخبارية " PBSبرنامج نيوزآور" 27 ،كانون الثاين/يناير .2011
http://www.pbs.org/newshour/bb/politics/jan-june11/biden_01-27.html.
 17براي��ان مونتوب��ويل" ،البيت األبيض :نحن ال ننحاز إىل أحد يف مرص" ،ش��بكة يس يب اس
نيوز اإلخبارية  31 ،CBS Newsكانون الثاين/يناير .2011
http://www.cbsnews.com/8301-503544_162-20030108-503544.html.

املرصي ،لتأمني تغي ٍري
بنا ًء عليه ،سارعت واشنطن بالرشاكة مع الجيش
ّ
بط��يء ومدروس .وصادف وجود كبار الضبّاط املرصيّني يف واش��نطن
لحضور اجتامعات التنسيق ،لحظة اندالع الثورة ،فبات جدول األعامل
واض ًحا :سيطرة العسكر عىل وترية التغيري يف فرتة ما بعد مبارك.

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ
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كل ٍ
بلد وفقًا ملساندة تلك الثورة ق ّوات الناتو بذريعة حامي��ة املدن ّيني من غضب القذّايف "بات ّخاذ كافّة
وك ّيفت إدارة أوباما دعمها للثورة يف ّ
اليمني الجديد (نائب الخطوات الرضوريّة" لذلك.
ألهداف واش��نطن يف املنطقة .فدعمت الرئيس
ّ
الرئيس السابق) عبد ربه منصور هادي بعد أن أيّد الحكومة األمريكية
وكام ه��و متوقّ��ع ،هلّلت وس��ائل اإلع�لام الغربيّ��ة (الليربالية منها
يف الحرب غري الرشعية التي تش�� ّنها عىل بالده بواس��طة طيّارات دون
واملحافظة) لش��جاعة فرنس��ا وبريطانيا ،وللقي��ادة األمريك ّية لحؤولها
ط ّيار ،معربًا عل ًن��ا عن تأييده للواليات املتّحدة التي تواصل انتهاكاتها
دون وقوع "إباد ٍة جامعيّة" .ومل يُ ْع َن كث ًريا أولئك الذين ر ّوجوا للرئيس
للس��يادة اليمنيّة بذريعة محاربة تنظي��م القاعدة .ويف املقابل ،تلقّى
الفرنيس نيكوال س��اركوزي ولرئيس ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون
ّ
ٍ
مناس��بات ع ّدة .أ ّما بالنسبة
رشا من الرئيس أوباما يف
هادي تأيي ًدا مبا ً
وللرئيس األمرييكّ أوباما ،بالتضحيات الجس��يمة التي ق ّدمتها املقاومة
إىل تحالفه مع مرص ،فقد ش�� ّدد الرئيس األمرييكّ عىل أنه يتوقّف عىل
الليبيّة .كان هذا هو الغرب "املس��تع ّد للقتال دفا ًعا عن قيمه يف وجه
أداء قادته��ا املنتخب�ين حديثًا .وأوضح أنّه لن يع ّد اإلخوان املس��لمني
الرببريّة" ،وفقًا لصحيفة نيوي��ورك تاميز" ،األمل األكرب أن يكون القرن
يل عىل غزة
حلف��اء له حتّى يح ّددوا موقفهم .وق�� ّدم االعتداء اإلرسائي ّ
أقل وحش�� ّي ًة من القرن العرشين"( .((1كان مدهشً ا
ّ الحادي والعرشون ّ
يف ترشي��ن الثاين  /نوفم�بر  2012فرص ًة للرئيس
ّ
امل�صري الجديد يك مدى قصور ذاكرة وس��ائل اإلعالم ،ومدى االستس��هال يف االستش��هاد
ٍ
يظهر صدقيّته .فبعد إدانة مقتضبة ومامطلة ،مىض مريس يف وس��اطة االنتقا ّيئ بالتاريخ.
ناجحة لوقف إطالق النار بني إرسائيل وحامس بعد مش��اور ٍ
ات وثيقة
ورسع��ان ما تب�ّي�نّ أ ّن معظم الذرائ��ع املعتمدة لش�� ّن الحرب كانت،
مع واشنطن وتنسيقٍ مبارش مع الرئيس أوباما.
إ ّما مبالغًا فيها أو مفتعل ًة لتربير التدخّل العس��كري الغر ّيب .واس��تند
ودعمت واش��نطن أيضً ا قادة ليبيا ما بعد القذّايف عندما فتحوا سوق ق��رار األمم املتّحدة وقص��ف الناتو الذي تاله ،إىل حال�� ٍة طارئ ٍة مبالغٍ
الطاقة وإعادة اإلعامر ،وتب ّنوا مواقف "صديقة" تجاه الواليات املتّحدة فيه��ا إلنقاذ بنغازي من "اإلبادة الجامعي��ة" يف أعقاب تهديد القذايف
إقليميًّا .وتق ّربت إدارة أوباما أيضً ا من النظام الجز ّ
ائري لكسب دعمه لها .إذ لطاملا اتّس��مت ترصيح��ات القذايف بطاب��عٍ تهديدي ،وعندما
يف حربها ض ّد ما ّ
تعده مجموع ًة تابع ًة للقاعدة يف مايل؛ واس��تم ّرت يف اس��تولت ق ّواته عىل مدنٍ أخرى ،مل ت ُرتكب فيه��ا مثل هذه الفظائع.
تضليل أيضً ا بخصوص حاالت االغتصاب الجمعي واس��تخدام
ٌ
دعم امللكيّ��ة األردنيّة املتعاونة معها يف مواجهة االنتفاضة الش��عبيّة كان مث ّة
عىل حكومتها.
"حق الحامية" املثري للجدل
املرتزقة األفارقة .فقد جرى استغالل مبدأ ّ
واملشاعر ،لتربير التدخّل العسكري الغر ّيب بذرائ َع إنسان ّية .بدت ليبيا،
استرجاع ربيع الناتو :الواليات المتّحدة
بصور ٍة متزايدة ،وكأنّها العراق  -وكان من الصعب تجاهل اإلحس��اس
تحاول تطهير خطاياها في العراق
ٍ
بأنّنا أمام
مشهد سبق ورأيناه(.((1
رأت الواليات املتّحدة وحلفاؤها األوروبيون يف ليبيا فرص ًة سانحةً ،بعد
مل تك��ن عس��كرة الربيع العر ّيب يف ليبيا بادرة خ�يرٍ لها أو لدول عربيّ ٍة
أن أتت ر ّدة فعلها عىل ث��ورتيَ تونس ومرص بطيئة ،وافتضاح عالقاتها
ُ
اس��تغالل الغرب للتصعيد يف ليبيا،
شوه
وحش هائج ،اس��تامت نظام القذايف أخرى كس��ورية واليمن .فقد ّ
الوثيقة مع الطغاة العرب .ومثل ٍ
ومنتج الث��ور َة العرب ّية أيضً ا ،متزام ًنا مع احتامل وق��وع مزيد من التدخّالت
غني نس��ب ًّيا
ٌ
لوضع ح ٍّد للثورة والحؤول دون نجاحها .فليبيا بل ٌد ٌّ
للنف��ط ويقع عىل الحدود الجنوب ّية ألوروبا ،بني مرص وتونس .وكانت األجنبية املامثلة التي طاملا رفضها العرب بس��بب انتقائيتها ودوافعها
صحيح أ ّن التدخّل يف ليبيا كان لصالح الش��عب ،ولكن ذلك
رشوط تغيري النظام قد أينعت فيه .ومل يكن لديه التعقيدات اإلقليميّة األناني��ة.
ٌ
كل من البحرين أو س��ورية .وش�� ّجع هذا
التي يعيش��ها اليمن ،ومل يكن يعاين من الفقر كاليمن .باختصار ،كان ال ينطب��ق عىل التدخّل يف ٍّ
املوقع األسهل بالنسبة إىل الناتو يك ّ
حلف الناتو  -الذي اس��تعاد نش��اطه  -عىل تن��اول العملية
يشق طريقه داخل الربيع العر ّيب .التدخّ��ل َ
ٍ
عقوبات
فقد نجحت ال��دول األعضاء يف حلف الناتو يف الحصول عىل
من مجلس األمن ض�� ّد نظام القذايف وفقًا للقرار  ،1970ثم جاء بعده  18روجر كوهني" :الدافع األ ّول للنزعة التدخّلية" ،نيويورك تاميز 29 ،آب/أغسطس .2011
ّ
http://www.nytimes.com/2011/08/30/opinion/30iht-edcohen30.html .
القرار  1973األكرث فعاليّ ًة والذي صيغ بأسلوب فضفاض يتيح التح ّرك
 19انظر العرض املمتاز ملاكس��يميليان يس فورت يف "األس��اطري العرش األوىل يف الحرب عىل
ٍ
العسكري مع استبعاد نرش الق ّوات ال ّربية .ويف غضون
ساعات ،تدخّلت ليبيا" ،كاونرت بانش 31 ، Counterpunch ،آب/أغسطس .2011
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ٍ
لعمليات قادم�� ٍة يف أفريقيا ومناطق أخرى من
الليب ّي��ة كنموذ ٍج أ َّو ٍّيل
الجنوب.
شهد تدخّل حلف الناتو منعطفًا غريبًا؛ إذ إنّه قد يبدو وكأنه مؤامرة،
لك ّنه لي��س كذلك .ففي أواخر ع��ام  ،2010ق ّررت فرنس��ا وبريطانيا
تنظيم مناور ٍ
ات حربية تحت اس��م عملية ميسرتال الجنوب ،مبشاركة
ونص السيناريو عىل قيام
آالف العسكريّني واملع ّدات من كال البلدينّ .
خصمني عس��كريّني قدميني بتوحي��د قواهام للقي��ام بقصف دكتاتور
جنو ّيب متخيّل .وجرى مترير املن��اورات بقرا ٍر خيايل من مجلس األمن
ورقم��ه  ،3003وتق ّرر الب��دء بها يف  21آذار  /م��ارس  .2011والواقع
يل عىل ليبيا بدأ ي��وم  19آذار  /مارس .إنّها مصادف ٌة
أ ّن القص��ف الفع ّ
بالتأكيد ،ولك ّنها تس��لّط الضوء عىل العقليّتني الفرنس��يّة والربيطانيّة
وتف�ّس�رّ عدم بذل ٍ
يل .كانت القاذفات رابض ًة
جهد دبلومايس جا ٍّد وفع ّ
مس��بقًا عىل املدارج ،ولكن مل يكن ممك ًن��ا إنجاز مه ّمة ليبيا -وفق ما
خل��ص إليه حلف الناتو فيام بعد  -من دون الدور العس��كري الكبري
واملتط ّور للواليات املتّحدة.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

القيادة من الخلف :العمالء والحلفاء
بأي شكلٍ من األشكال
ال يتوقّع أح ٌد أن تصبح الواليات املتّحدة انعزالية ّ
بسبب تو ّرطها يف أفغانس��تان وباكستان .إال أنّها يف املقابل لن تحاول
أي ق ّو ٍ
ات كبري ٍة عىل األرض .وبدلاً من ذلك ،ستواصل التدخّل من
نرش ّ
وراء الكوالي��س يف املنطق��ة العربيّة ويف بعض ال��دول العربيّة عندما
ترى رضور ًة لذلك .وستواصل أيضً ا قيادة الحلفاء والعمالء من الخلف
بدلاً من اتّخاذ خطوات أحاديّ ٍة رصيحة .ويش��مل ذلك دعم األنظمة
املستب ّدة التي تضع نفسها يف خدمة سياسات الواليات املتّحدة.

القيادة من الج ّو
يبدو أ ّن إدارة أوباما رشعت يف توسيع تدخّلها العسكري من الج ّو ،من
خالل توسيع املراقبة بواسطة األقامر الصناعية وش ّن هجامت الطائرات
دون ط ّيار عىل الدول العرب ّية واإلسالم ّية كلّام كان ذلك رضوريًّا .وبعد
خاص ًة
أن أنش��أت أ ّول مرك��ز قيادة يف أفريقيا ووضعت ذرا ًع��ا أمنيّ ًة ّ
متخصص ًة يف الح��رب اإللكرتونية وع ّينت لقيادتها جرنالاً بأربع نجوم،
ّ
س��تعتمد اإلدارة أيضً ا عىل أحدث ثورة يف الشؤون العسكرية لتعزيز
وتبينّ النتائج يف ليبيا وس��ورية حتّى اآلن بوضو ٍح ،أ ّن عس��كرة الثورة نفوذه��ا إىل الح ّد األقىص وتقلي��ص تدخّلها املادي يف املنطقة .هذا ما
وحامس الغرب الس��تخدام الق ّوة العس��كرية  -عىل الرغم من الدعم حدث حتّى اآلن يف باكستان وأفغانستان والصومال واليمن وليبيا.
الذي يلقاه من رشيح ٍة واس��ع ٍة من الس��كّان  -تعن��ي أ ّن مثن التغيري
باه ٌظ عىل املجتمع والدولة واملواطنني.
تشكيل ما بعد الثورة
أ ّما يف ما يتعلّق بالث��ورات العرب ّية ،فمن الواضح أ ّن الواليات املتحدة
ستحاول أن ترصد عن كثب مسار التغيري يف جميع دول الربيع العر ّيب
السنوات األربع المقبلة
بكل
كل منه��ا ع�لى حدة ،وتراق��ب نطاق التح ّول ومس��اره فيها ّ
ويف ٍّ
الوسائل املتاحة ،والس��يّام بواس��طة الضغوط الدبلوماسية واألسلحة
والحوافز االقتصادية .وس��تضاعف محاوالته��ا للتأثري يف مرص ما بعد
إدارة األزمة
أي
مب��ارك واليمن ما بعد صالح وليبي��ا ما بعد القذّايف ،بهدف احتواء ّ
جذري يف
تشري الترصيحات األوىل إلدارة أوباما إىل أنّه لن يحدث تغي ٌري
ّ
أي قواس�� َم مشرتكة ناشئة
مقاومة محتمل ٍة لإلمالءات الغربيّة أو لجم ّ
الس��نوات األربع القادمة مقارن ًة مع السنوات األربع األخرية؛ فمحليا،
ًّ قد تع ّزز الوحدة العربيّة.
ال تزال اإلدارة األمريك ّية منش��غل ًة باألزمة واالنتعاش االقتصادي ،بينام
س��تواصل عىل الصعيد العاملي انش��غالها بـ"محورها اآلس��يوي" ،عرب العثور على فرصة في الخطر المحدق
تعزيز الرتكيز اإلس�تراتيجي عىل آس��يا بدلاً من العامل العر ّيب وأوروبا.
كام أنّها س��تبقي عىل العقوبات عىل إيران ،وستش�� ّددها عىل األرجح مث ّة تص ُّو ٌر متنامٍ بأ ّن واشنطن قد تستفيد من تصاعد التوترات املذهبية
بغض النظر
إىل أن تصبح طهران أكرث اس��تجاب ًة ملطالب واش��نطن .وستس��تمر يف يف املنطق��ة ،متا ًمًا كام فعلت يف النزاع
املذهبي يف العراقّ ،
ّ
ّ
دعمها إلرسائيل عىل الس��احة الدولية وتحافظ عىل تف ّوقها العسكري عن تداعيات ذلك عىل العامل العر ّيب وعىل استقراره عىل املدى الطويل.
بغض النظر عن تجاوزاتها يف األرايض املحتلّة ،كام ووفقًا لصحيفة نيويورك تاميز ،قد يشكّل صعود املحور الس ّني الجديد،
عىل جريانها العربّ ،
تَبينَّ يف تصويت الهيئة العا ّمة لألمم املتّحدة يف ش��أن فلس��طني والر ّد فرص ًة للواليات املتّحدة وإرسائيل يف مواجهة إيران وحلفائها وعمالئها
الذين يدورون يف فلكها .وعىل الرغم من أ ّن النعرات املذهبية العابرة
اإلرسائييل عليه بتوسيع األنشطة االستيطان ّية.

دراسات
العربي
أهداف الواليات الم ّتحدة وإستراتيجياتها في العالم
ّ
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مع الحفاظ عىل مستوى الردع العسكري واملصالح الجوهريّة نفسها.
ويف الواق��ع أثبتت اإلمرباطورية األمريكيّة أيضً ا يف حقبة ما بعد الحرب
أقل  -فعالي ًة وأكرث متاس��كًا عندما
الب��اردة أنّها أصبحت أكرث  -وليس ّ
قلّصت دورها ومجالها العس��كري يف املنطقة العربيّة .ولكن ال ينبغي
أن تت ّحمل واش��نطن وحدها مس��ؤولية تج ّنب ف��وىض إقليمية كربى
توسع وجودها العسكري يف املنطقة أو تتسبّب يف انكامشه.
تنجم عن ّ

للح��دود اإلقليمية قد تثبت أنّها الخطر األكرب الذي يواجه املنطقة يف
العقود املقبل��ة ،يبدو أ ّن إدارة أوباما مس��تع ّدة لفرضها .وهذا يتّفق
متا ًمًا مع اس��ترشاف أوباما يف خطابه يف آذار /مارس  2011عن الرشق
األوس��ط حني قال" :س��تأيت أوقات لن تتطابق فيه��ا مصالحنا القريبة
وغن��ي عن القول ،إ ّن
املدى متا ًم��ا ورؤيتنا البعيدة املدى للمنطقة".
ٌّ
واش��نطن دعمت الس��عودية طويلاً يف مواجهة إيران ،عىل الرغم من
إدراكها اإليحاءات املذهبية الواضحة لنزاعهام اإلقليمي.
توس��عها
متيل الواليات املتّحدة إىل تقليص تدخّلها الخارجي ،بس��بب ّ
قياس��ا بالتح ّدي��ات االقتصاديّة الت��ي تواجهها،
قد تكون الواليات املتّحدة وربمّ ا روس��يا راضيتني عن اقتتا ٍل يدور بني العس��كري املف��رط ً
متط ّريف الس ّنة والشيعة ،طاملا ستنخفض أسعار النفط وترتفع مبيعات وتحقيقه��ا االكتفاء الذايت يف مجال الطاقة بعد اكتش��اف مكامن غا ٍز
أمد ٍ
األسلحة ويضعف العرب .وقد ثبت منذ ٍ
بعيد أ ّن العنف املذهبي محلّي��ة جدي��دة .إال أنّه ال ينبغ��ي أن يُفسرّ تب ّن��ي التعددية والنأي
هو األكرث بش��اع ًة ورعبًا بني أش��كال العنف الس��يايس .ومبا أ ّن أغلبية ع��ن األحاديّة املته ّورة عىل أنه نزعة انعزالية .وبالتايل ،فإ ّن انس��حاب
دول الرشق األوس��ط هي موطن ملختلف املذاهب الدين ّية واإلثنيات ،الق ّوات العس��كرية األمريكية من أفغانستان من دون إعادة انتشارها
أي بارق ٍة للتعايش يف منطقة الخلي��ج أو يف أماك َن أخرى يف املنطقة ،ميثّل التح ّدي األكرب
ال ب�� ّد أن تب ّدد ن��ذر العاصفة املذهبية املتج ّمع��ة ّ
ألوباما يف السنوات األربع القادمة.
املشرتك .إ ّن واشنطن تعي ذلك متا ًما.
وع�لى الرغم من جميع أوجه التش��ابه ب�ين إدارة أوباما وس��ابقاتها
بش��أن املصالح األمريكيّة الجوهريّة يف املنطقة ،تتي��ح تع ّددية أوباما
خالصة
وبراغامتيته مجالاً أوسع من املجاالت املتاحة سابقًا ،للتأثري يف سياسة
ميك��ن امل��رء أن يس��تنتج أ ّن إدارة أوبام��ا ال تختل��ف يف الواقع كث ًريا الوالي��ات املتّحدة .ويس��تطيع العرب اغتنام الفرص��ة ،وال ب ّد لهم أن
عن س��ابقاتها عندما يتعلّق األمر بالدفاع عن مصالحها اإلس�تراتيجية يفعلوا ذلك.
الجوهرية يف املنطقة العرب ّية .وعىل غرار س��ابقاتها ،فإنّها تش��كو من
ٍ
تناقض ٍ
رئيس بني دبلوماس��يتها العا ّمة وإسرتاتيجيتها ،أو من التناقض
الناش��ئ عن العمل وفقًا لقيمها الجوهرية ب��دلاً من مصالحها اآلن ّية.
وخالفًا اللتزامها املبديئ "بإنهاء العقلية" التي دفعت الواليات املتّحدة
إىل الحرب ،عملت إدارة أوباما عىل توسيع نطاق الحرب يف أفغانستان
لتشمل باكستان ،وبقيت متو ّرط ًة عسكريًّا عىل ع ّدة جبهات.
تعتم��د إدارة أوباما يف املنطقة العربيّة س��لوك س��ابقاتها :جمهوريّة
أقل وإمربيال ّية أكرث ،وتثري الش��قاق غال ًبا إ ّما عم ًدا أو غياب ًّيا .وال تزال
ّ
واشنطن أيضً ا تنكر وضعها اإلمرباطوري الفعيل ،وتفضّ ل بدلاً من ذلك
أخالقي ٍ
الويص عىل األمن واالستقرار
مرشد باعتبارها
أن تضطلع بدو ٍر
ّ
ٍّ
والسالم وحقوق اإلنسان.
رصفت إدارة أوبام��ا أيضً ا بصور ٍة مغاير ٍة لس��ابقاتها .وبرهنت
وق��د ت ّ
طوال الس��نوات األربع املنرصمة أ ّن الق ّوة العظمى ت ُدار بشكلٍ أفضل
أقل تب ُّج ًحا وعدواني ًة وعنفًا،
رصف ضمنيًّا بصور ٍة ّ
وأكرث فعالي ًة عندما تت ّ
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السودان وإيران
العربي الراهن
رحلة التقارب والمشهد
ّ

تناق���ش هذه الدراس���ة عالق���ات الس���ودان بإيران ،عل���ى خلف ّية الهجم���ات الجويّة اإلس���رائيل ّية
يرجح في
العدي���دة عل���ى الس���ودان ،وتتس���اءل إذا م���ا كان النظ���ام الحاك���م ف���ي الس���ودان ّ
ً
ّ
ّ
تناقضا
الكفة العرب ّية ،أم أنّه ال يرى
الكفة اإليران ّية على
معالجة همومه السياس��� ّية واألمن ّية
ً
مشكلة في ال ّلعب على الحبلين .تنظر الدراسة ً
أيضا ،في أحالم الرّيادة والزعامة اإلسالم ّية
أو
ونزعة التثوير العابرة لألقطار لدى حس���ن الترابي ،وتأثير تلك النزعة في تالمذته في نظرتهم
اإليراني لإلس�ل�ام ّيين ف���ي غزّة عبر الس���ودان
الدع���م
وارتباطه���م بإي���ران .كم���ا تأخذ الدراس���ة ّ
ّ
كنم���وذ ٍج للتع���اون ،تنظ���ر م���ن خالله إل���ى تقاطع���ات التكتيكي عل���ى الم���دى القصير ،مع
اإلس���تراتيجي على المدى الطويل .وتناقش الدراس���ة ً
أيضا وصول اإلسالم ّيين إلى السلطة
ً
المتضمنة في أصل
نتيج���ة للثورات العرب ّي���ة ،واحتمال انبعاث نزع���ة التثوير العابرة لألقط���ار
ّ
أدبي���ات اإلخوان المس���لمين ،وانع���كاس ذلك االنبعاث عل���ى عالقة ال���دول العرب ّية ببعضها
ً
ً
ً
منفردة بإيران.
مجتمعة أو
بعضا ،وعالقتها
السياسات.
*    باحث يف املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ

دراسات
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العربي الراهن
السودان وإيران :رحلة التقارب والمشهد
ّ

مدخل
اندلع��ت الث��ورة اإليران ّية عند أصي��ل حقبة الحرب الب��اردة ،فح ّرك
اندالعه��ا أح�لام الكتلة الثالثة الراق��دة يف أفئدة اإلس�لام ّيني العرب.
يقول عزمي بش��ارة عن حركة الجهاد" :لقد تأث ّرت حركة الجهاد ،منذ
ٍ
حركات س ّني ٍة كثرية ألهبت
البداية ،مببادئ الثورة اإلس�لاميّة عىل غرار
(((
هذه الث��ورة خيالها ،مبا يف ذلك اإلخوان املس��لمون"  .وميكن القول
أيضً ا إ ّن اإلس�لام ّيني العرب مالوا إىل الثورة اإليران ّية بجامع التّوق لدى
الفريقني يف خلق كتل ٍة إسالميّ ٍة فاعل ٍة مغاير ٍة للنموذج الغر ّيب ،ومنفلت ٍة
م��ن قبضة الهيمنة الغربيّة((( .يرى حيدر إبراهيم أ َّن ميل اإلس�لاميّني
جسده
الس��ودان ّيني للثورة اإليران ّية ،يف بدايات حكمهم للسودان ،قد َّ
تقاربهم معها ومحاولة االستفادة من خرباتها ،بوصفها النموذج األمثل
واقعيًّا ،إذ إنّها مثّلت بالنسبة إليهم الدولة اإلسالميّة الوحيدة(((.
يعده بعض
أج��د من الرضوري ج ًّدا اإلش��ارة يف هذا املدخ��ل ،إىل ما ّ
الباحثني قصو ًرا يف االنتباه وسط القيادات اإلسالميّة العربيّة التي متيل
واملذهبي يف الدولة
القومي والجيوس�تراتيجي
نحو إيران ،إىل املك ِّون
ّ
ّ
اإليران ّي��ة ،واالنحص��ار يف النظرة إليها من منظور "األخ ّوة اإلس�لام ّية"
الجامع��ة ،دون أخذ املك ِّونات األخرى بعني االعتبار .فالتاريخ اإليرا ّين،
والعقيدة اإليرانيّة ،والرؤية اإليرانيّة الجيوس�تراتيجية ،تشري مجتمع ًة
اإلقليم��ي ،من بؤر ِة طر ٍد مركزيّ ٍة
إىل أ َّن إي��ران تتح ّرك صوب محيطها
ّ
مركّب��ة .وربمّ ا يعضد ه��ذا املنحى ما أورده ط�لال عرتييس حني أكَّد
ٍ
ع�لى أ َّن ال ُهويّة اإليران ّي��ة الجديدة تدمج يف ٍ
واح��د ،وبطريق ٍة
وقت
ش��ديدة التعقيد ،األ ّمة واإلس�لام والع��امل((( .ويؤكّ��د أوليفييه روا أ ّن
رصف كق ّوة إقليميّة،
إخفاق إيران يف اخرتاق العامل الس ّني قد جعلها تت ّ
(((
وفق محاور ش��ديدة الشبه بتلك التي كان يعتمدها الشاه الشاهد
واملصلحي ،تختلط اختالطًا
والعرق��ي
واملذهبي
والديني
القوم��ي
أ ّن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُمربِ��كًا يف الطبيع��ة اإليرانيّة املركّبة .فإيران ،كام ينبّه عزمي بش��ارة،
تغض الطرف متا ًما عن
تستثمر داخليًّا يف ُهويّة إيرانية شاملة ،لكنها ال ّ
 1عزمي بش��ارة ،العرب وإيران -مالحظات عا ّم��ة ،يف" :العرب وإيران :مراجعة يف التاريخ
والسياس��ة" (مجموعة كتاب)( ،الدوحة/بريوت :املركز العر ّيب لألبحاث ودراس��ة السياس��ات،
 ،)2012ص .24
 2أوليفييه روا ،تجربة اإلس�لام الس��يايس ،ترجمة نصري مروه ،ط( ،2بريوت :دار الس��اقي،
 ،)1996ص .118
الحضاري( ،الخرطوم :مركز الدراسات السودانيّة،)2004 ،
 3حيدر إبراهيم ،سقوط املرشوع
ّ
ص .35
 4ط�لال عرتييس ،الجمهوريّ��ة الصعبة :إيران يف تحوالتها الداخل ّية وسياس��اتها اإلقليم ّية،
(بريوت :دار الساقي ،)2006 ،ص.24
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اطوري
االستثامر يف ماضيها اإلمرب
اطوري ات ّسم
الفاريس((( .واملايض اإلمرب
ّ
ّ
ّ
والتوس��ع .ويرى محجوب الزويري أ ّن
يف معظم منعطفاته بنزعة امل ّد
ّ
تاريخ القرن العرشين أثبت أ َّن عامليَ الدين وال ُهويّة يبقيان حارضين
وبق ّوة يف الحال��ة اإليران ّية ،فوجود َملَك ّي��ة علامن ّية ،كام كانت الحال
يف فرتة حكم الش��اه ،مل يطمس متا ًما ال ُهويّة الدين ّية الش��يع ّية ببعدها
القومي الفاريس(((.
ّ
السياق نفسه ،يشري وجيه كوثراين إىل أ َّن العالقة بني العرب وإيران
ويف ّ
لها صو ٌر متع ّدد ٌة لدى الطرفني؛ فصور ٌة منها تعكس��ها مرآة اإلس�لام،
وصور ٌة ثانية تعكس��ها مرآة القوم ّية ،وثالث ٌة تعكس��ها مرآة املذاهب،
ورابع ٌة تعكس��ها مرآة الجغرافيا السياس�� ّية واالقتصاديّ��ة والبرشيّة.
ويضيف كوثراين أنّه ليس من بني هذه املرايا ،مرآ ٌة صافي ٌة بح ِّد ذاتها.
فاللون الغالب واللون الرئيس يف الفهم املتبادل بني العرب واإليران ّيني،
لو ٌن متح ِّو ٌل يأخذ أطيافًا ع ّدة ،يصفه كوثراين بأنّه:
القومي ،وقد يكون قوم ًّيا
قد يكون إس�لام ًّيا مش��تملاً ومحتويًا املضمون
ّ
مرتك ًزا عىل اإلسالم ،أو قد يكون قوم ًّيا عنرصيًّا ناف ًيا اإلسالم ،أو قد يكون
خالصا جاعلاً من مصال��ح الدولة وجغراف ّيته��ا االقتصاديّة نطاقًا
نفع ًّي��ا ً
وظيفي لإلسالم والقوم ّية م ًعا .وقد تكون
مع
"
القومي
لـ"أمنها
اس��تخدامٍ
ٍّ
ّ
الصورة أحيانًا مزي ًجا مع ّقدًا من هذه العنارص جميعها(((.

ٍ
كحليف
تنظ��ر بع��ض الحركات اإلس�لام ّية يف العامل العر ّيب إىل إي��ران
إس�لامي مه ٍّم يش��كّل بالرضورة ،ق ّو ًة داعم ًة وس��ن ًدا يُ َع�� َّول عليه يف
ٍّ
املعرك��ة ض ّد الهيمنة الغربيّ��ة .وال يحتاج املرء يف هذا املنحى إىل أكرث
من اإلش��ارة إىل حزب الله يف لبن��ان ،وحركة حامس يف غ ّزة ،وحكومة
اإلسالم ّيني يف السودان.

التكتيك واإلستراتيجيا
مصالح
تنطلق هذه الدراسة من افرتاض وجود جسمٍ عر ٍّيب جامعٍ ذي
َ
تأس��س
جيوس�تراتيجية مش�تركة .وبطبيعة الحال ،فإ ّن وجود تنظيمٍ َّ
 6عزمي بشارة ،املصدر نفسه ،ص .10
 7محج��وب الزويري ،إي��ران والعرب يف ظالل الدين والسياس��ة عرب التاري��خ ،يف :العرب 
وإي��ران :مراجع��ة يف التاريخ والسياس��ة ،مجموعة باحث�ين( ،الدوحة/ب�يروت :املركز العر ّيب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .70
 8وجي��ه كوثراين ،اإلدراك املتبادل بني العرب واإليران ّي�ين ،يف :العالقات العرب ّية اإليران ّية -
االتجاهات الراهنة وآفاق املس��تقبل :بحوث ومناقش��ات الندوة الفكري��ة التي نظّمها مركز
دراسات الوحدة العرب ّية بالتعاون مع جامعة قطر( ،مجموعة مؤلفني) ،ط ( ،2مركز دراسات
الوحدة العرب ّية ،)2001 ،ص .166

60
طو ًعا يجمع الدولة العرب ّية كلّها بال اس��تثناء ،يس�� ّمى "جامعة الدول
متجانس يف ما
العربيّ��ة" ،يعن��ي  -بقد ٍر معق��ول  -أ َّن هذا الجس��م
ٌ
يتعلّق ببنيت��ه وطبيعته التاريخ ّية ،إىل الح ّد الذي يجعل منه جس�ًم�اً
التجس��د
ذا أم��نٍ مش�ترك ،حتّى وإن كان يف حالة الكمون ال يف حالة
ُّ
البادية للعيان .ولكن ،عىل الرغم مماّ يتّسم به هذا الجسم من وحد ٍة
عضويّة ،فإنه يتّس��م أيضً ا بتنافر الرؤية السياسيّة .هذا التنافر  -وهو
كل آون ٍة وأخ��رى  -يخلق خلطً��ا بني الثوابت
تناف�� ٌر تتغ�ّي�رّ خريطته ّ
القوميّ��ة واملصالح اآلنيّ��ة القطريّة .يف هذا الخل��ط الذي تدخل فيه
أطر ٌاف أخرى من خارج املنظومة ،يتعارض التكتييك مع اإلس�تراتيجي
ولعل تقارب بعض ال��دول العربيّة مع
ويتقاط��ع معه تقاط ًع��ا حا ًّداّ .
الحي لهذه اإلشكال ّية .يرى أوليفييه روا
إيران ميثّل بعضً ا من التجسيد ّ
الشيعي" (غيتو )Ghetto
أ ّن إيران تحتاج إىل الخروج من "محتبس��ها
ّ
إىل مراك َز س�� ّنية ،وعىل الرغم من أنّه يس��عها دامئًا اس��تخدام حسن
ال�ترايب يف عمليات مح�� ّددة ،لكن من غري املحتم��ل أن يقيم اإلخوان
املسلمون املعادون للتش ّيع تحالفًا إسرتاتيج ًّيا دامئًا مع إيران((( .ولذلك،
فإ ّن تقارب الس��ودان وتقارب فصائل اإلسالميّني يف غ ّزة مع إيران ،عىل
النحو الذي هو عليه ،يعكس بصور ٍة كبرية حالة التكتييك الذي يتقاطع
بطريقة حا ّدة مع اإلسرتاتيجي .ويختلف هذا عن منوذج حزب الله يف
لبن��ان ،والذي ال يتقاطع فيه التكتييك القصري األجل مع اإلس�تراتيجي
ذي األجل الطويل ،بقد ٍر ملحوظ .أ ّما يف حالة ارتباط السودان وفصائل
غ ّزة بإيران ،ف��إ ّن التناقض املذهبي الحا ّد وتعارض املصالح عىل املدى
األبعد ،يحبسان هذا التعاون يف خانة التكتيك وحدها.
ما من ّ
شك يف أ َّن كلاًّ من إيران والتنظيامت السياس ّية اإلسالم ّية الس ّنية
يف األقطار العرب ّية تعي إشكالية هذا التعاون املرحيل .ولكن ،يبدو أ َّن
كل ٍ
طرف من هذين الطرفني يظ ّن أنَّه س��يكون الرابح األكرب من حالة
َّ
التحالف التكتيكية املرحل ّية هذه ،وأنَّه س�ُي�رُ اكِم هذا من التحالف يف
الخاص ،ما يضمن له وض ًعا أفضل
يصب يف رصيده
ّ
نهاية املطاف ،م��ا ّ
عىل املدى اإلس�تراتيجي البعيد .ولذلك ،ربمّ ا تكون االستفادة تكتيك ًّيا
تغض الطرف
من إيران ،هي ما يجعل هذه الحركات اإلسالم ّية العرب ّية ّ
عن املطام��ع اإليران ّية والطبيعة التاريخ ّية للدولة اإليران ّية ،وعن كون
اإلس�لامي.
الجذري يف الفضاء العر ّيب
إي��ران ن ّزاعة بطبعه��ا إىل التأثري
ّ
ّ
ول��و نظرنا إىل األمر نظر ًة واقع ّيةً ،فإ َّن منظ ٍ
ّامت إس�لام ّي ًة مثل حامس
اإلس�لامي ،محارصة إرسائيل ًّيا وأمريك ًّيا ،ث ّم فلس��طين ًّيا وعرب ًّيا،
والجهاد
ّ
9
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والعس��كري اإلي��را ّين .ولقد اضط ّرت
مضط�� ّرة إىل قب��ول العون املايل
ّ
ح�ماس مؤ ّخ ًرا إىل أن تختلف مع اإليرانيّني بش��أن الثورة يف س��ورية،
مماّ أحدث ش��يئًا من عدم التناغم لطّفت منه الدبلوماس ّية كث ًريا .غري
أنه أربك التكتييك دون ّ
ش��ك .ويرشح عزمي بش��ارة مأزق حامس يف
التعامل م��ع إيران بقوله" :إ َّن حركة ح�ماس يف وضعها الحايل كانت
تفضّ ل من حيث طبيعتها األيديولوجيّة ،وبدرج ٍة أكرب ،بسبب قواعدها
االجتامع ّية يف العامل العر ّيب ،لو تلقّت هذا ال ّدعم الذي تتلقّاه حال ًّيا من
إيران من دول ٍة عربي ٍة مثل اململكة العربيّة السعوديّة"(.((1

ه��ذه الحاجة امل ُلجئة إىل ال ّدعم والعون ربمّ ا تكون هي الس��بب وراء
غض القادة السياس�� ّيني اإلسالم ّيني الس��ن ّيني الطرف عن النواة الصلبة
ّ
الدين��ي املتمركز حول
للث��ورة اإليران ّية املنغرس��ة يف ترب��ة الغنوص
ِّ
عقيدة اإلمام الغائب ووالية الفقيه( .((1وعمو ًما ،فإ ّن املرجع ّية الفقه ّية
والتاريخ ّية الش��يع ّية متعارضة م��ع املرجع ّية الس�� ّنية .لكن ،الحاجة
والعسكري والس��يايس ،ربمّ ا تجرب متّخ َذ القرار
املاس��ة إىل العون املايل
ّ
ّ
الس��يايس ،يف األحوال الضاغطة ،عىل التح�� ّول من مبدئ ّية املوقف إىل
ّ
براغامت ّيت��ه ،وه��ذا ينطبق عىل حكومة الس��ودان ،مثلام ينطبق عىل
ح�ماس .أ ّم��ا يف ما يتعلّ��ق بالجانب اآلخر القادر ع�لى تقديم العون
من داخل املنظوم��ة العرب ّية ،فإ َّن حكّام اململكة العرب ّية الس��عوديّة
ودولة اإلمارات العرب ّية املتّحدة وس��لطنة عامن والكويت ،ربمّ ا تكون
خشيتهم من حركة اإلخوان املسلمني ،يف الوقت الحايل ،متاثل خشيتهم
من إي��ران أو تزيد عليها .ولقد تعاظمت تلك الخش��ية بصورة كبري ٍة
منذ إعالن التنظيم الدو ّيل لإلخوان املس��لمني موقفه الذي كان داعماً
للعراق بعد غزوه الكويت.
 10عزمي بشارة ،املصدر نفسه ،ص .25
اإلس�لامي واإلصالح :التجربت��ان العثامنية واإليران ّية،
الس��يايس
 11مهند مبيضني ،الفكر
ّ
ّ
(بريوت ،الدار العرب ّية للعلوم ،)2008 ،ص .119
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العربي الراهن
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ّ

لجأ اإلخوان املس��لمون إىل اململكة العرب ّية السعوديّة ،بُ َع ْيد منتصف
اليس��اري العرو ّيب الذي
القرن املايض ،فا ّرين من بلدانهم بس��بب امل ّد
ّ
نكّلت أنظمته الحاكمة بهم ،فاحتضنتهم السعوديّة التي كانت تخىش
الش��يوعي ووكالئه يف اإلقليم املتمثلني يف اليسار العر ّيب
وقتها من امل ّد
ّ
والقومي .يف تلك الحقبة ،مثّل فكر اإلخوان املس��لمني ترياقًا
املاركيس
ّ
ّ
الش��يوعي ال��ذي كان يخيف الس��عوديّني وحلفاءهم
ض ّد خطر امل ّد
ّ
الش��يوعي يف
األمريك ّي�ين؛ أصح��اب املصلحة الكربى يف وقف الزحف
ّ
املنطقة العرب ّية .غري أ َّن السعوديّة عادت مؤ ّخ ًرا فغيرّ ت موقفها منهم.
تغ�ُّي�ا كب ًريا ج ًّدا .ولقد ج��رى تأكيد موقف
رُّ ً
فاملش��هد يف جملته تغيرَّ
السعوديّة املناوئ لإلخوان عىل لسان وزير داخل ّيتها الراحل ،نايف بن
عبد العزيز( .((1وطفحت النربة املعادية لإلخوان ،وبش ّدة يف ترصيحات
وزي��ر خارج ّية اإلمارات ،عب��د الله بن زايد ،إضاف�� ًة إىل مدير رشطة
ديب ،ضاح��ي خلفان( .((1ويبدو أ َّن هن��اك تصعي ًدا حا ًّدا يف اللهجة بني
اإلمارات ّيني وشخص ّيات بارزة يف حركة اإلخوان املسلمني املرصيّة ،ومن
ذلك التصعيد إعالن اإلمارات القبض عىل مجموعة مرصيني أس��متها
الس��لطات اإلمارات ّية خل ّية إخوانية مرصيّة تعمل داخل اإلمارات(.((1
وعمو ًما ،ازدادت املخاوف من حركة اإلخوان املسلمني يف بعض الدول
الخليج ّية ،بعد الثورات العرب ّية التي انطلقت من تونس يف عام ،2011
وأخ��ذت يف االندياح يف الفضاء العر ّيب العري��ض ،بل ظهرت يف بلدانٍ
أقل يف سلطنة عامن.
خليج ّية كالبحرين والكويت ،وبقد ٍر ّ
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راديكال ّية إس�لام ّية س ّنية متثّلها الحركة اإلس�لام ّية يف السودان ،وحركة
سياسيّة راديكاليّة شيعيّة متثّلها الثورة اإلسالميّة يف إيران التي أطاحت
الس��مة
بالحكم الشاهنش��اهي يف ع��ام  .1979وعىل الرغم من هذه ّ
اإلسالميّة الراديكاليّة املشرتكة بني السودان وإيران ،فإ َّن العالقة بينهام
ليس��ت راس��خ ًة متا ًما ،ألنه ال يوجد إجامع عليها سودان ًّيا ،حتّى وسط
اإلس�لاميّني الس��ودانيّني الحاكمني أنفسهم ،كام س��تبينِّ هذه الدراسة
الحقًا.

العالقة بني الس��ودان وإيران عالق ٌة حديث ٌة نسب ًّيا ،فقد تنامت عالقات
السودان بإيران يف فرتة حكم الشاه الذي أهدى السودان قط ًعا بحريّة
عسكريّة كجز ٍء من إسرتاتيجيته يف البحر األحمر .غري أ َّن تلك العالقات
قُطع��ت مؤقتًا بعد حرب أكتوبر  ،1973كبق ّية الدول العرب ّية ،و ُرت ِّبت
عودتها يف ما بعد عرب األجهزة األمن ّية ،بإعالن بيانٍ متزامنٍ يف الخرطوم
وطهران .وظلَّت العالقات الدبلوماس�� ّية قامئ�� ًة بال انقطاع إىل ما بعد
قيام الثورة اإلسالم ّية عام  ،1979أي إىل ما بعد اندالع الحرب العراق ّية
عالقات السودان وإيران
 اإليران ّية التي انحاز فيها الس��ودان إىل جانب العراق ،وأرسل جنو ًدااملؤشات التي س��بق ذكرها يف مدخ��ل هذه الورقة ،تجيء نظام ّيني وس��مح ألعدا ٍد كبري ٍة من املتط ّوعني الس��ودان ّيني بالقتال إىل
عىل ضوء رّ
النظ��رة إىل عالقة الس��ودان وإي��ران .فهي عالقة بني حركة سياس�� ّية جان��ب الق ّوات العراق ّية .وميكن القول ،عمو ًما ،إ ّن عالقات الس��ودان
الخارج ّي��ة يف الف�ترة املمت ّدة ب�ين خروج املس��تعمر الربيطا ّين يف عام
 12راجع صحيفة الرياض ،عدد  28 ،12578ترشين الثاين/نوفمرب  ،2002فقد ورد فيها
من  ،1956وصعود جعفر منريي إىل الحكم يف عام  1969قد ات ّسمت بعدم
مقابلة مع وزير الداخلية الس��عودي الس��ابق نايف بن عبد العزيز قوله" :عندما حصل غزو
العراق للكويت جاءنا علامء كثريون عىل رأسهم عبد الرحمن خليفة ،ومعهم الغنويش ،ومعهم االنحياز( .((1ولقد مال منريي إىل تو ّجهات السادات الذي استضاف شاه
الرتايب ،والزنداين ،ومعهم أربكان وآخرون .أ ّول ما وصلوا اجتمعوا بامللك وبو ّيل العهد وقلنا
لهم إي��ران ع�لى األرايض املرصيّة ،بعد خلعه .ك�ما أ َّن منريي دعم موقف
هل تقبلون بغزو دولة لدولة؟ هل الكويت تهدّد العراق؟ قالوا والله نحن أتينا فقط لنس��مع
ونأخذ اآلراء .بعد ذلك وصلوا العراق ونُفاجأ بهم يصدرون بيانًا يؤيّد الغزو العراقي للكويت" .نظام الس��ادات لدى توقيعه اتفاق ّية كامب ديفيد مع اإلرسائيل ّيني ،ث ّم
وورد يف املقابلة نفس��ها قول األمري نايف" :أقولها
املسلمني".من دون تردّد إ ّن مش��كالتنا وإفرازاتنا كلّها  -أعقب منريي ذل��ك بتعاونه مع اإلرسائيل ّيني يف ترحيل اليهود الفالش��ا
وس ّمها كام شئت  -جاءت من اإلخوان
 13مصطف��ى خليفة" ،فكر اإلخوان املس��لمني ال يؤمن بالدولة الوطنيّ��ة" ،صحيفة البيان م��ن إثيوبي��ا إىل إرسائيل .وهكذا باعد منريي بني نفس��ه وبني بداياته
اإلماراتية. 2012 /10/9 ،
 14حبي��ب الصاي��غ" ،القبض عىل خل ّية من تنظيم اإلخوان امل�صري يف اإلمارات" ،صحيفة
الخليج اإلماراتية.2013/1/1 ،

 15عبد الوهاب األفندي ،السودان إىل أين ،يف :العرب وجوارهم  ..إىل أين؟( ،بريوت :مركز
دراسات الوحدة العرب ّية ،)2002 ،ص .86
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اليس��اريّة األوىل ،حتّى أصبح يف س��نوات حكمه األخرية حليفًا مق ّربًا
ج ًّدا من أمريكا.
أكرث من ر ّوج إليران داخل الس��ودان هو الحركة اإلس�لاميّة السودانيّة
بقيادة حسن الرتايب الذي وصل بجامعته إىل الحكم يف السودان ،عقب
عس��كري يف ع��ام  .1989فمنذ نهاية الس��بعينيّات من القرن
انقالب
ٍ
ّ
املايض أخذت الحركة اإلسالم ّية السودان ّية ترى يف ثورة الخميني مصدر
إله��امٍ لها .وهذا أم ٌر أكَّده املحبوب عبد الس�لام ،إذ ذكر أ َّن قيام دول ٍة
إس�لام ّية هي األوىل يف العامل عىل اإلطالق ،أطلق يف السودان مبادر ِ
ات
التظاهر املنارصة إليران مؤكّ ًدا أ َّن تلك التظاهرات كانت األوىل يف العامل
العر ّيب وأفريقيا .ويضيف املحبوب عبد السالم أ َّن تلك التظاهرات تلتها
مبادراتٌ بالزيارات إىل طهران قامت بها الحركة اإلس�لاميّة السودانيّة،
وكانت هي األوىل ،إذ التقت ُمبلهم الثورة ومرشدها ،ث ّم جرى تب ّني فكر
الثورة ورمزها والدعوة له والتبشري به(.((1

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

أبو شامة أ َّن تلك الخطوة كانت خطو ًة مفتعلة ،ويطابق ذلك متا ًما ما
أدىل به القيادي يف الحركة اإلس�لام ّية السودان ّية املحبوب عبد السالم
الذي أكّد افتعال حكومة الس��ودان املشكلة بهدف قطع العالقات مع
إيران( .((1وبشكلٍ عا ّم ،فإ َّن مختلف كُتّاب الحركة اإلسالم ّية السودان ّية
يؤكِّدون فتون حركته��م بالثورة اإليران ّية ،ومتثّلَهم منوذجها .ومن ذلك
م��ا أورده عبد الرحيم عمر محي الدين ،إذ ذكر أ َّن الحركة اإلس�لام ّية
يف جامع��ة الخرطوم كان��ت متأث ِّر ًة ج ًّدا بش��عارات الث��ورة اإليرانيّة
ومتعلِّق�� ًة ج�� ًّدا بش��خص ّية اإلمام الخمين��ي ،بحي��ث ال تخلو حجرة
من حجرات الطالب اإلس�لام ّيني يف الس��كن الجامعي لطالب جامعة
الخرط��وم من ص��وره .بل كان الطالب اإلس�لام ّيون( ،بعضهم ساس��ة
وتنفيذيّون وقياديّون يف الحكم الس��ودا ّين القائم اآلن) ،يطلقون عىل
حجرة الس��كن الطاليب التي يسكنها بعض قياديّي تنظيمهم املعروفني
بالتديّن الش��ديد ،اس��م "قُ ْم مدينة اآليات" ،تي ّم ًنا مبدينة قم اإليران ّية
املق ّدسة(.((1

ووفقًا للدبلومايس الس��ودا ّين األس��بق الرشيد أبو ش��امة ،فإ َّن التط ّور
الكبري يف العالقات بني إيران والس��ودان حدث قبل وصول اإلسالميّني
يرا يف فرتة حكم
إىل الحك��م يف الس��ودان .فقد توطَّ��دت الصالت كث� ً
الصادق املهدي ( )1989 - 1986الذي طرح فكرة "وحدة أهل القبلة"،
ومال إىل ليبيا أكرث من مرص ،كام تجاوز السعوديّة إىل إيران .ولقد زار
الصادق املهدي طهران بضع م ّرات ،كام أنه أوقف املشاركة العسكريّة
يف الحرب إىل جانب العراق ،ومل ِ
يبد تعاطفًا مع األرسى السودان ّيني من
العس��كر واملتط ّوعني الذين حاربوا إىل جانب العراقيّني .وكان الصادق
املهدي عىل ٍ
خالف كبريٍ مع وزير خارج ّيته االتحادي حسني سليامن أبو
صالح الذي كان مييل إىل العراق .ومل يُطلَق رساح األرسى السودانيّني يف
إيران إال يف نهايات عام  .1990وعمو ًما ،فقد أغضبت مواقف الصادق
املهدي وزياراته لطهران الدول الخليجيّة.

مل يس��تم ّر قطع العالقات مع إيران طويلاً  ،فقد بعثت حكومة اإلنقاذ
يف الس��ودان بعد فرت ٍة وجيز ٍة ،عبدالرحمن محمد س��عيد سف ًريا لها يف
رئيسا
إيران ،وأعقبه عىل الس��فارة يف طهران قطبي املهدي الذي كان ً
لجهاز األمن الس��ودا ّين .ويبدو أ َّن اإلنقاذ ،إىل جانب إعجابها بنموذج
إيران الثوري ،رأت يف النظام اإليرا ّين أيضً ا منوذ ًجا أمنيًّا ميكن االستعانة
ٍ
جهات كثري ٍة.
بخرباته األمنيّة يف حامية نظامها الوليد املس��تهدف من
وقد زار السودان الرئيس اإليرا ّين حينها ،هاشمي رفسنجاين ،عىل رأس
عندم��ا ج��اءت حكومة اإلنقاذ إىل الحكم يف الس��ودان يف عام ،1989
ٍ
وفد ضخمٍ  ،ووقَّع مع الس��ودان عد ًدا من االتفاق ّيات شملت االقتصاد
وبحكم حاجتها إىل االعرتاف والعون ،حاولت كسب و ّد الدول العربيّة
والس�لاح
واألمن والدفاع .ودعمت إيران الحكومة الس��ودانيّة باملال ّ
خاص�� ًة الخليج ّية منها ،لتدعي��م موقفها( .((1ولتحقي��ق ذلك الهدف،
وبالتدريب يف قطاعات مختلفة ،مبا يف ذلك األمن والقضاء(.((2
قام��ت حكومة اإلنقاذ بافتعال مش��كل ٍة مع إي��ران ،قامت عىل أثرها
بقطع العالقات ،بعد أن اس��تدعت السفري السودا ّ
ين يف طهران .ويؤكِّد  18املحبوب عبد السالم ،املصدر نفسه ،ص .320- 319
 16املحبوب عبد السالم ،الحركة اإلسالم ّية السودان ّية :دائرة الضوء خطوط الظالم ،تأمالت
يف العرشيّة األوىل لعهد اإلنقاذ( ،القاهرة :مكتبة جزيرة الورد ،)2009 ،ص .320
 17فاطمة مبارك ،بعد وصول الس��فن الحرب ّية اإليران ّية إىل بورتسودان :السودان وإرسائيل
 ..سياسة الحرب املكشوفة ،صحيفة املجهر السيايس 31 ،أكتوبر .2012

 19عبد الرحيم عمر محيي الدين ،رصاع الهوى وال ُهويّة ،فتنة اإلس�لام ّيني يف الس��لطة من
مذكرة العرشة إىل مذكرة التفاهم مع قرنق ،مطبعة (دمشق :دار عكرمة ،)2006 ،ص .38
_20 J. Millard Burr & Robert Collins, Revolutionary Sudan: Hassan al
Turabi and Islamic State, (The Netherlands: Koninkklyke Brill NV, Leiden,
2003), pp. 81-82.

دراسات
العربي الراهن
السودان وإيران :رحلة التقارب والمشهد
ّ

ثوري
كيان
الترابي وخلق
ٍّ
ٍ
إسالمي جامع
ٍّ
اس��تخدم حس��ن الرتايب ذريع��ة "الت ِق َّي��ة" يف بداية حكم اإلس�لام ّيني
العس��كري
للس��ودان .فعىل الرغم من أنَّه كان الرأس املدبِّر لالنقالب
ّ
الذي أط��اح بالنظام الدميقراطي ،اتّفق مع قائد انقالبه عمر البش�ير
عىل أن يس��جنه مع رؤساء األحزاب السياس ّية ،بغرض التمويه وإخفاء
ُهويّة االنقالب .وقد ذكر الرتايب أنَّه قال للبشري عشيّة االنقالب :اذهب
حبيسا .ولكن ما إن استت َّبت األمور
رئيسا ،وسأذهب للس��جن ً
للقرص ً
لالنقالبيّني ،ظهر الرتايب عىل املرسح وتكشّ ��فت ُهويّة االنقالب .ويورد
روبرت كولينز أ َّن الرتايب ث ّبت يف عام  1991موقعه بصور ٍة واضحة ج ًّدا
يف الجبهة اإلس�لام ّية ويف نظام الحكم .ومن ث ّم ،قام بإنش��اء ما ُس ِّمي
محل "منظّمة
يحل ّ
اإلسالمي" الذي أراد له الرتايب أن ّ
الش��عبي
"املؤمتر
ّ
ّ
الدعوة اإلسالم ّية" .ويورد كولينز أ َّن حرب الخليج األوىل  ،1991قامت
اإلسالمي"
الشعبي
بدور العامل الوس��يط املس��اعد يف تكوين "املؤمتر
ّ
ّ
الذي كان من أغراض تكوينه الرئيس��ة أن يكون الوعاء الحامل للثورة
ومنس��ق جهد الحركات العاملة ض ّد
اإلس�لام ّية عىل مس��توى العاملِّ ،
اإلمربياليّة يف نحو خمس�ين قط ًرا إس�لاميًّا .ويس��تطرد كولينز فيقول:
أنش��أ املؤمتر بالفعل ،يف أ ّول انعقا ٍد له ،ما س�� ّمي بـ"العامل ّية اإلسالم ّية
املس��لّحة"  ،Armed Islamist Internationaleوقد علَّقت حكومة
اإلسالم ّيني يف السودان عىل انعقاد الجمع ّية العموم ّية األوىل لـ "املؤمتر
اإلسالمي" قائلةً" :هذا أه ّم ٍ
حدث يحدث منذ انهيار الخالفة
الش��عبي
ّ
ّ
اإلس�لاميّة" .ويورد كولينز أيضً ا ،أ َّن هذا املؤمتر قد حرضته نحو ثالمثئة
خمسا
شخص ّية من الس��ودان ،إضاف ًة إىل مئتَي ش��خص ّية أخرى متثِّل ً
وأربعني دول ًة يف العامل ،كان من بينها جامعة أبو سياف يف الفليبني(.((2
اإلس�لامي أصبح السودان مرك ًزا
الش��عبي العر ّيب
ومنذ تكوين املؤمتر
ّ
ّ
لتدري��ب املجاهدين األفغان الذين كانوا يبحثون عن ٍ
فرص للجهاد يف
بقا ٍع إسالميّ ٍة أخرى ،كالجزائر والبوسنة واليمن .ولقد استضاف الرتايب
الشعبي
أس��امة بن الدن يف السودان لبضع سنوات .وانض ّم إىل املؤمتر
ّ
اإلس�لامي املجاه��دون من الجامعة اإلس�لاميّة يف باكس��تان
الع��ر ّيب
ّ
اإلسالمي والجامعة اإلسالم ّية األفغان ّية ،وحزب
والهند ،وكذلك الحزب
ّ
املجاهدين الكشمريي ،إضاف ًة إىل الجامعات اإلسالم ّية املرصيّة ،وحزب
21 Robert O. Collins, A History of Modern Sudan, (Cambridge, Cambridge
University PressUK 2010), p 195.
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الل��ه من لبنان ،وجبهة اإلنقاذ الجزائرية ،والجبهة القوم ّية اإلس�لام ّية
اإلس�لامي الحاكم يف البلد املضيف .ور ّد خالد
من الس��ودان التنظيم
ّ
منصة انطالق لنرش النموذج
املبارك مفهوم التمكني والدولة التي متثّل ّ
اإلس�لامي يف الدول��ة األخ��رى .وقد أش��ار املبارك إىل مؤمت��ر تح ّدث
ّ
فيه ج�مال برزنجي ذاك ًرا أ ّن إيران بعد ثورتها الش��عبية والس��ودان
منصة االنطالق هذه نحو
بعد انقالب اإلس�لاميّني العس��كري ،ميثّالن ّ
"التمكني" .ويورد املب��ارك أ ّن رمضان عبد الله تح ّدث يف الوجهة التي
تح�� ّدث فيها برزنجي ،وأضاف قائلاً  ،مبا أ ّن لدينا الدولتني اللتني متثّالن
منصة االنطالق فامذا نحن منتظرون(((2؟
ّ
يورد كولينز أ ّن س��كرتارية عا ّمة برئاس��ة الرتايب تك ّونت بنهاية املؤمتر.
ويضيف كولينز أ َّن الرتايب أرشف عىل اس��تقطاب مج ّندين من جنوب
آس��يا للت��د ّرب يف معس��كرات املجاهدي��ن بالقرب من بيش��اور يف
باكستان .وبحلول أيلول  /سبتمرب من عام  ،1991قام الرتايب بزيار ٍة إىل
حل كانون األ ّول  /ديسمرب  1992حتّى كانت أرشطة
باكستان .وما إن ّ
الرتايب ومنش��وراته وفيديوهات مقابالته التلفزيونيّة وأرشطة مقابالته
اإلسالمي(.((2
اإلذاع ّية ،قد جعلت منه متح ّدث ًا ذا ش��عبي ٍة عابر ٍة للعامل
ّ
اإلس�لامي العابر
الثوري
منذ تلك اللحظة ،أخذ الرتايب ير ِّوج لفكرة امل ّد
ّ
ّ
لألقطار ،كام أخذ يضطلع ب��دور القائد لذلك امل ّد ،معل ًنا عدم اعرتافه
بالحدود القطريّة للدول اإلس�لاميّة .ولقد خاطب الرتايب يف عام 1992
الجمع ّية امللك ّية لتش��جيع الفنون والصناع��ة والتجارة يف لندن ،مدي ًنا
اإلس�لامي وما أسامه
تأس��يس الدولة القطريّة عىل حس��اب املجتمع
ّ
بـ"دار اإلس�لام"( .((2ويبدو أ ّن إمساك الرتايب بزمام الحكم يف السودان
هو الذي ح ّرك فيه النزع��ة العابرة لألقطار ،وجعل التقارب مع إيران
جز ًءا من تشكيل كتل ٍة إسالمية مؤث ّرة.

اإليراني
حسن الترابي والنموذج
ّ
يؤكِّ��د املحب��وب عبد الس�لام ،أ َّن عالق��ة حكومة اإلنق��اذ بإيران ،يف
املتوس��ط،
عرشيّته��ا األوىل )1999-1989( ،جاوزت الح ّد األدىن لتبلغ ّ
ث�� ّم لتصل إىل درج ٍة من املتانة أصب��ح اإليرانيّون ،بنا ًء عليها ،يطلقون
22 Khalid Al-Mubarak, Turabi's Islamist Venture, Eldar El Thagafia, Cairo,
2001, pp. 30-31.
 23كولينز ،املصدر نفسه ،ص .196
 24كولينز ،املصدر نفسه ،ص .198
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عىل س��ودان اإلنقاذ "أ ّول دولة إسالمية معارصة يف العامل الس ّني"( .((2الس��ودا ّين( .((2وتطبيقًا لرؤية محمد أحمد املهدي ،س�ّي�رّ خليفته من
يف عهد اإلنقاذ نش��ط العم��ل الثقا ُّيف
والدعوي اإليرا ّين يف الس��ودان ،بعده عبد الله بن محمد تورش�ين ،حملتني عس��كريّتني نحو الحبشة
ُّ
وكرثت الكتب واملنش��ورات اإليران ّية ،وبدأ التش ُّيع وسط فئة الشباب ،ومرص لك ّنهام فشلتا.
أل ّول م ّرة يف تاريخ الس��ودان .ويبدو أ َّن إيران ترى يف الس��ودان جبه ًة
أورد كولينز مالحظ ًة جدير ًة باالهتامم ،جاء فيها:
متق ِّدم ًة لها للتغلغل يف أقطار أفريقيا جنوب الصحراء ،عن طريق نرش
املذهب
الش��يعي وتقديم مختلف أنواع العون( .((2ولقد كان احتفاء
يف الحياة السياس ّية للس��ودان الشاميل ،نجد أ َّن الشخصيات القويّة التي
ّ
ش��كَّلتها ،إ ّما املوهبة أو اإلرث األرسي ،مثل إسامعيل األزهري ،والصادق
اإليرانيّني بحكم اإلس�لاميّني للسودان كب ًريا ج ًّدا .ويشري حيدر إبراهيم
الخاصة التي ال
املهدي ،أو حس��ن الرتايب ،مس��تغرق ٌة يف حزمة أوليّاته��ا
ّ
إىل مبلغ اهتامم اإليران ّيني بنظام اإلس�لام ّيني يف الس��ودان وشعورهم
يربطها بهموم ومصالح عامة السودان ّيني ،إال القليل جدًّا(.((2
بالرتحيب الس��ودا ّين بهم ،بقوله إ َّن الس��فري اإليرا ّين يف الخرطوم كامل
مجي��د ،كان يطلق الترصيح��ات ،ويق ِّدم االقرتاح��ات والتوصيات يف وبالفعل ،فإ َّن نصوص حسن الرتايب ،ومامرساتهّ ،
مهجوس
تدل عىل أنَّه
ٌ
ٌ
مسؤول
الشؤون الس��ودانيّة ،يف بدايات حكم اإلنقاذ ،وكأنه
ٌّ
اإلس�لامي ،وأ َّن عينيه ليس��تا عىل السودان إال يف حدود
حكومي بتثوير العامل
ّ
سودا ّين(.((2
ات ّخاذه نقط َة انطالقٍ ومع ًربا نحو اآلفاق الواسعة التي يو ُّد التأثري فيها
من املثري لالهتامم يف الحديث عن العالقات السودان ّية اإليران ّية أ َّن أكرث يف ما وراء الحدود .وهذا ما تؤكِّده نصوص الرتايب نفس��ه ،فهو يصف
القادة الس��ودان ّيني تعليماً  ،وأغزرهم إنتا ًجا فكريًّا منشو ًرا ،وأفصحهم الحركة اإلسالم ّية السودان ّية بقوله:
لس��انًا ،وأكرثهم دينام ّي�� ًة يف معرتك السياس��ة الس��ودان ّية وتأث ًريا يف
ولعل مر ّد ذلك  ...كون
أصبحت من أكثف الحركات اإلس�لاميّة العامليّةّ ،
جمهور حزبيهام ،حسن الرتايب والصادق املهدي تشاركا ،دون سواهام
عاملي رحيب وذات التح��امٍ وثيقٍ مع تحد ٍ
ّيات عامل ّية
الحرك��ة ذات أفقٍ
ٍّ
من القادة السياسيّني السودانيّني ،اإلعجاب بالنموذج اإليرا ّين والتجربة
املغزى ...ث ّم إ َّن من ّو الحركة زاد من حاجتها وقدرتها ألن تتّخذ بعدًا عامل ًّيا
(((3
تستعني به وتبسط ذرا ًعا عامليًّا تؤث ّر به .
اإليران ّية .وربمّ ا يعود ذلك إىل أ ّن كال الرجلني يطرحان نفسيهام قائديْن
إس�لاميّ نْي مج ِّدديْ��ن عامليَّ نْي ،أكرث م�ّم�اّ يطرحان نفس��يهام كقائديْن
إس�لامي طر ٍّيف ،نصيبه من ال ّري��ادة واملركزيّة يف وأو ُّد أن ألف��ت النظر إىل أ َّن كلمة "عاملي" باش��تقاقاتها املختلفة ،قد
�ْي� لقط ٍر عر ّيب
محلِّ َّي نْ
ّ
واإلس�لامي يف العرص الحدي��ث قليل ج ًّدا .ويؤكِّد عبد وردت يف نص الرتايب خمس م ّرات .يرى الرتايب أ َّن الحركة اإلسالم ّية التي
العاملني العر ّيب
ّ
الوهاب األفندي أ َّن السودان ّيني عىل الرغم من انتامئهم إىل قط ٍر يعاين يقودها ،حرك ٌة تهت ّم أصلاً بأمر املس��لمني وبأحوال العامل ،مس��تصحب ًة
واألفريق��ي ،فجذور التديّن إدراكها بأ َّن العامل قد غدا رقع ًة واحد ًة وثيقة االت ّصال .ويرى الرتايب أ َّن
التهمي��ش املركّب عىل الصعيدين العر ّيب
ّ
الصويف فيه جعلت بعض قياداته الدينيّة تؤمن بأ َّن لها دو ًرا إس�لاميًّا املس��لمني األوائل ،عىل الرغم من قلّتهم وضعفهم ،م ّدوا برصهم نحو
مركزيًّا .وأش��ار األفندي يف ذل��ك إىل الثورة املهديّة يف القرن التاس��ع الف��رس والروم ،فق ّوضوا إمرباطورياتهم ،وم�� ّدوا الدعوة وراء الحدود،
ع�شر التي قادها محمد أحم��د بن عبد الله ال��ذي ا ّدعى املهدويّة ،مؤكّ ًدا أ َّن هذا النهج هو الذي س��يكون عليه ديدن الحركة اإلس�لام ّية
وأج�لى الحكم ال�تريكّ
ّ
الس��ودان( .((3ويطابق هذا املنحى املنحى اإلير ّاين املدرج يف صلب
املرصي عن الس��ودان .وكان عزم محمد أحمد يف ّ
ٍ
املهدي أن يس�ّي�رّ
حمالت عس��كريّة لفتح البلدان اإلس�لاميّة ،وإعادة الدستور الذي تقول املا ّدة  154منه ،إ َّن الجمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة،
املس��لمني إىل "الدين ّ
الحق" وفق الرؤي��ة املهدويّة .ويرى األفندي أ َّن ع�لى الرغم من التزامها بعدم التدخّل يف ش��ؤون الدول األخرى ،ترى
املركزي راس�� ٌخ يف الوجدان الصويف
اإلس�لامي
هذا اإلحس��اس بال ّدور
ّ
ّ
 25املحبوب عبد السالم ،املصدر نفسه ،ص .320
 26ع��ادل الس��نهوري ،إي��ران يف أفريقيا  ..ومرص فني؟ ،صحيفة اليوم الس��ابع ،النس��خة
اإللكرتونية،2010/4/29 ،
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=220569
 27حيدر إبراهيم ،املصدر نفسه ،ص . 35

 28عبد الوهاب األفندي ،املصدر نفسه ،ص .61
29 Robert O. Collins, A History of Modern Sudan, (Cambridge: Cambridge
University Press, UK 2010), p. 301.
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أنّها مكلّف ٌة بدعم وحامية املس��تضعفني أمام املس��تكربين( .((3ويؤكِّد
املحبوب عبد الس�لام ،أح��د التالميذ املق ّربني لحس��ن الرتايب ،مفهوم
الثورة اإلس�لام ّية األمم ّية ل��دى الرتايب ،فيقول :إ َّن اجتهادات الش��يخ
حس��ن الرتايب الواردة يف محارضت��ه التي ألقاها يف س��بعينيّات القرن
املايض ،يف مدينة الدوحة بدولة قطر ،تحت عنوان" :األشكال الناظمة
تعب عن أصول فكرته التي ال ترى يف الحدود
لدول إسالميّ ٍة معارصة" ،رِّ
السياس�� ّية إالّ عوائق ظلّت متنع حركة الش��عوب وتفاعله��ا الح ّر(.((3
األممي لحس��ن الرتايب
ومي�ضي املحبوب عبد الس�لام ليؤكِّ��د التو ّجه
ّ
بقوله ،إ ّن س��نوات اإلنقاذ األوىل شهدت رفع رشط تأشرية الدخول إىل
دعاة الحضارة العرب ّية واإلس�لام ّية ال يطالبون مبقعد بني األمم املتحضرّ ة،
الس��ودان عن اإلس�لاميّني العرب يف دول الجوار العر ّيب ،متهي ًدا لرفعها
ب��ل يطالبون بهذا املقع��د يف الطليعة واملقدِّمة .وهم ال ينافس��ون عىل
ٍ
مقعد ش��اغ ٍر بني األمم املتقدِّمة ،وإنمّ ا يطرحون مرشو ًعا بديلاً للمرشوع
تستتب األمور
األفريقي ،ولكن بعد أن
عن اإلس�لام ّيني يف دول الجوار
ّ
ّ
الس��ائد ،ويقدِّم��ون أنفس��هم قي��اد ًة بديل ًة للع��امل عن طري��ق التقدّم
اإلسالمي الجديد يف السودان( .((3وهذه النظرة
أكرث بالنسبة إىل الحكم
ّ
والحضاري(.((3
االجتامعي
ّ
ّ
هي نفس��ها نظرة س��يد قطب الذي ي��رى أ ّن العقيدة هي جنس�� ّية
املسلم ،وليس انتامؤه القطري(.((3
ويف غم��رة انفعال اإلس�لاميّني بتس��لّم الحكم يف الس��ودان رشعوا يف
مح��اوالت تصدي��ر منوذجهم إىل الخارج ،ومل تس��لم الس��عوديّة من
اإلعالمي الس��افر .بل تع ّدى
تح ّرش��اتهم ،وطالها الكثري م��ن الهجوم
ّ
اإلقليمي املب��ارش ،ليتدخلوا يف الش��أن
إس�لام ّيو الس��ودان جواره��م
ّ
ائري ،ما دفع الجزائر إىل س��حب س��فريها من الس��ودان يف عام
الجز ّ
(((3
 . 1992ومل تقف محاوالت إسالم ّيي السودان تصدير الثورة عند ح ّد
والحضاري،
االجتامعي
يجس��د التق ّدم
ّ
التنظري ،أو طرح النموذج الذي ِّ
ّ
وإنمّ ��ا تح َّولت إىل أفعا ٍل عس��كريّة أيضً ا .فإضاف�� ًة إىل ما أوردناه عن
املعس��كرات الت��ي نظّمها الدكتور الرتايب يف باكس��تان ويف الس��ودان
لتدريب املسلّحني اإلسالم ّيني عابري الحدود ،جرت يف أديس أبابا يف عام
تأثير الترابي في تالميذه
املرصي حسني مبارك ،مل ت ُكلّل
 ،1995محاول ٌة فاش��ل ٌة الغتيال الرئيس
ّ
بن��اء عىل عديد الش��واهد ،ميك��ن الق��ول إ ّن أفكار الدكت��ور الرتايب بالنجاح .وقد كش��فت التحقيقات التي أُجري��ت حولها ،أ َّن القيادات
ً
"األممية" ليس��ت حرصا عىل مجموعته التي خرجت معه من الحكم السياسيّة السودانيّة ال ُعليا يف حكومة اإلنقاذ هي التي دبّرتها بالتعاون
ً
ّ
املرصي املتط ِّرف( .((3ومل تكن محاولة
يف عام  ،1999فأفكاره مس��تبطن ٌة أيضً ا وس��ط قي��ادات الجناح اآلخر مع "الجامعة اإلسالم ّية"؛ التنظيم
ّ
ُ
املمس��ك بزمام الحكم اآلن .وعىل سبيل املثال ،فإ ّن غازي صالح الدين اغتيال الرئيس حسني مبارك يف أديس أبابا عمليّ ًة معزولةً ،وإنمّ ا كانت
جز ًءا من عملٍ واس��عٍ اس��تهدفت به حكومة اإلس�لام ّيني يف السودان
القيادي يف الحركة اإلسالم ّية السودان ّية ،ووزير الدولة األسبق يف وزارة
ّ
الخارجيّة ،خاطب عند بدايات حكم اإلنقاذ ،أربع ًة من وزراء خارجية
كينيا ويوغندا وإثيوبيا وإريرتيا ،وهي ٌ
دول تحكمها النخب املس��يح ّية
بصور ٍة رئيس ٍة ،قائلاً " :إ ّن رسالتنا ليست هي توطيد اإلسالم يف السودان
بل نرشه يف أفريقيا .هذه هي رس��التنا التي أوقف مسريتها االستعامر،
وس��نبدأ حيث أوقفنا االس��تعامر"( .((3أ ّما أمني حس��ن عمر ،أحد أبرز
املنظِّرين وسط اإلس�لام ّيني الحاكمني اليوم يف السودان ،فقد ورد عىل
لسانه:

 32فاطمة الصامدي ،إيران واملقاومة :تح ّوالت السياس��ة واملجتمع تقاوم ش��عارات الثورة
وتفرض أولويّات جديدة ،يف العرب وإيران :مراجعة يف التاريخ والسياس��ة" (مجموعة كتّاب)،
(الدوحة/بريوت :املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .117
 33الس��نوات ( )1995 -1990هي الس��نوات التي كان فيها حس��ن ال�ترايب ميثّل املرجعيّة
الفكرية والسياسيّة األوحد للحكم القائم اآلن يف السودان.
 34املحبوب عبد السالم ،املصدر نفسه ،ص .327-326
 35أحم��د البغدادي ،الوطن يف فكر جامعة اإلخوان املس��لمني ،يف اإلخوان املس��لمون يف
الخليج ،مجموعة مؤلفني( ،ديب :مركز املسبار للدراسات والبحوث ،)210 ،ص .195

 36منصور خالد ،جنوب الس��ودان يف املخيلة العرب ّي��ة :الصورة الزائفة والقمع التاريخي،
(لندن :دار تراث للنرش ،)2000 ،ص .66-65
ّ
السوداين :قراءات يف الفكر واملامرسة،
اإلس�لامي
 37أمني حس��ن عمر ،يف كتاب ،املرشوع
ّ
(الخرطوم :معهد البحوث والدراسات االجتامعيّة ،)1995 ،ص .23
 38منصور خالد ،املصدر نفسه ،ص .78
 39فتحي الضو ،الخندق :أرسار دولة الفس��اد واالس��تبداد يف الس��ودان( ،القاهرة :مكتبة
جزيرة الورد ،)2012 ،ص .88 - 82
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اإلقليمي؛ مرص وإثيوبي��ا وإريرتيا .وقد اضط ّرت
زعزعة دول الج��وار
ّ
إريرتيا لقطع عالقاتها بالس��ودان يف عام  1992بسبب دعم الحكومة
اإلسالمي اإلريتريي( ،((4ولقد تأث َّرت عالقات
الس��ودان ّية لتنظيم الجهاد
ّ
املرصي حس��ني
إثيوبيا بالس��ودان كث ًريا عقب محاولة اغتيال الرئيس
ّ
مبارك يف أديس أبابا.
جانب آخ��ر ،توت ّرت العالقات بني إي��ران والجزائر ،كام دار لغ ٌط
من ٍ
كب ٌري يف املغرب حول النشاط اإليرا ّين يف املغرب .ويروي الحسني الزاوي
أ َّن البعثة الدبلوماس��يّة اإليرانيّة لدى الجزائر كانت تنش��ط يف وسط
األحزاب الجزائرية ،عقب إع�لان التعدديّة الحزب ّية فيها ،ومن ضمن
تل��ك األحزاب جبهة اإلنق��اذ ،وكان ممثّلو البعث��ة اإليرانيّة يحرضون
بع��ض التج ّمعات السياس�� ّية .ويقول ال��زاوي إ َّن الحكومة الجزائرية
ت��رى أ َّن موجة العن��ف التي عصفت بالجزائر آن��ذاك ،مل يكن لها أن
تأخذ تلك األبعاد املأس��اويّة لوال ال ّدعم الذي كانت تتلقّاه الجامعات
الجزائريّة املس��لّحة من أطر ٍ
اف خارجيّ ٍة عدي��د ٍة ،ومن تلك األطراف
الجمهوريّة اإلسالم ّية اإليران ّية(.((4
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وتحسن عالقاتها
الس��ودان ّية ،عقب إخراجها الرتايب من معادلة الحكم ّ
مب�صر مبارك ،محاولته��ا التق ّرب إىل الواليات املتّح��دة األمريكيّة .فقد
بلغ��ت تلك الرغبة ح ّد أن يطري مدير املخابرات الس��ودان ّية عىل منت
يصا ليك يحرض إىل واش��نطن ويسلِّم
خص ً
طائرة أمريكيّ ٍة ،أُرس��لت إليه ّ
وكالة االس��تخبارات املركزيّة األمريك ّية  CIAملف ٍ
ّات تتعلّق باملتط ّرفني
اإلس�لاميّني وتح ّركاتهم وخططهم ،م ّمن شاركوا يف تفجري مركز التجارة
ال��دو ّيل األ ّول ،ويف الهج�مات عىل الس��فارة األمريك ّي��ة يف نريويب ،ويف
هجامت الحادي عرش من أيلول  /سبتمرب  .2001أغضبت تلك الزيارة
بعض األمريك ّيني الذين رأوا فيها إع��ادة اعتبا ٍر وقبو ٍل لحكوم ٍة متّهم ٍة
العرقي لقطا ٍع من مواطنيها(.((4
أصلاً لديهم بإيواء اإلرهابيّني وبالتطهري
ّ

السودان وإيران بعد خروج الترابي
من الحكم
وعىل الرغم من محاولة الرتايب التق ّرب من إيران وض ّم رؤية اإليران ّيني
اإلسالمي الذي أرشف
الشعبي العر ّيب
وجهدهم إىل رؤية وجهد املؤمتر
ّ
ّ
عىل تكوينه ش��خص ًّيا ،بغرض خلق كتل ٍة إس�لام ّي ٍة عابر ٍة لألقطار ذات
ذراع عس��كريّة ،مل يغيرّ خروجه من السلطة ش��يئًا يف امليل السودا ّين
الرس��مي نحو إيران .بل ميكن القول إ َّن العالق��ات مع إيران ازدادت
ّ
أكرث بعد املفاصلة التي أخرجت الرتايب من منظومة حكم اإلس�لام ّيني
للس��ودان يف عام  .1999ولكن ،يبدو أ َّن حكومة اإلنقاذ انتهجت بعد
خ��روج ال�ترايب نه ًجا براغامت ًّي��ا صارخًا ،وأصبحت تس��تخدم مختلف
األوراق التي يقود استخدامها إىل وجهات متعارض ٍة متا ًما .فقد لوحظ
أ َّن أنباء التقارب السودا ّين مع إيران تزداد ،كلّام ازداد الفتور من جانب
الدول الخليج ّية تجاه حكومة الس��ودان .ومن أمثلة اللعب باألوراق
الت��ي تعكس االنتقال م��ن النقيض إىل النقي��ض يف مواقف الحكومة
 40فتحي الضو ،السودان :سقوط األقنعة( ،د .ن ،د .ت) ،ص .365
العريب وإيران :تحدّيات التاريخ وتقلّبات الجغرافيا السياس ّية،
 41الحس�ين الزاوي ،املغرب ّ
يف العرب وإيران ،املصدر نفسه ،ص .195

تعاونت الحكومة السودان ّية يف تنفيذ بنود اتفاق ّية نيفاشا تعاونًا تا ًّما،
وقبلت باالس��تفتاء الذي قاد إىل فصل جنوب الس��ودان عن ش�ماله،
وقبلت نتيجت��ه ،واعرتفت بدولة الجنوب الوليدة ،مؤ ِّمل ًة يف أن يؤ ّدي
كل ذل��ك إىل تطبيع عالقاتاتها مع الواليات املتّحدة األمريكيّة وإىل رفع
ّ
العقوبات عنها ،وإلغاء الديون التي أثقلت كاهل الدولة الس��ودان ّية.
يغي شيئًا يف املوقف األمرييكّ تجاه حكومة اإلسالميّني
غري أ َّن ّ
كل ذلك مل رِّ
يف السودان ،ومن استمرار العقوبات والعزلة املفروضة عليها.
ع�لى الرغم من أن الدعم الس��وداين للقضية الفلس��طينية ظل ثابتًا
ع�بر مختل��ف العه��ود ،وأن دعم اإلس�لاميني يف الس��ودان للقضية
الفلس��طينية مل يخرج عن ٍ
خط ظل ثابتًا يف السياس��ات الس��ودانية،
فإن ظالالً من الش��ك ربمّ ا تحوم حول تصعيد تسهيل الدعم اإليراين
لحامس عرب الس��ودان بس��بب حالة االحباط الت��ي اعرتت الحكومة
األمن��ي األ ّول يف الس��ودان يغضب بعض
 42س��كوت ش�ين" ،لقاء يس آي آيه باملس��ؤول
ّ
األمريك ّيني" ،نيويورك تاميز 20 ،يونيو .2005

دراسات
العربي الراهن
السودان وإيران :رحلة التقارب والمشهد
ّ

الس��ودان ّية لفش��ل جهده��ا يف التطبيع مع أمريكا .فقد اش��تدت يف
الس��نوات األخرية حركة نقل األس��لحة اإليرانيّ��ة إىل قطاع غ ّزة ،عرب
الس��ودان لتواصل س�يرها عرب م�صر ،ثم إىل س��يناء ،فغ�� ّزة .ولقد
اس��تهدفت إرسائيل بالطائ��رات يف عام  2009رت�ًل�اً مك َّونًا من ٍ
ثالث
وعرشين ش��احنة مح ّملة بالس�لاح ،ود ّمرته .وق�ضى يف تلك الهجمة
ش��خصا م ّمن كان��وا عىل منت ذلك ال ّرت��ل( .((4وتع َّددت
نحو أربعني
ً
الضرّ بات اإلرسائيليّة لقوافل الس�لاح ولألفراد املشتبه يف كونهم جز ًءا
الس�لاح عرب رشق الس��ودان.
من تل��ك العمل ّيات املتعلّقة بتهريب ّ
وكان��ت أكرب الرضبات الج ّوي��ة اإلرسائيليّة تلك الت��ي تلقّاها مصنع
الريم��وك لألس��لحة يف الخرطوم يف نهاية ترشي��ن األ ّول  /أكتوبر عام
ٍ
ترسيبات تقول
 .2012وأوردت صحيف��ة الغاردي��ان الربيطانيّ��ة أ َّن
الفلس��طيني محمود املبحوح يف فندقٍ يف مدينة
إ َّن اغتي��ال القيادي
ّ
ديب وعثور املوس��اد عىل أوراقٍ مه ّم ٍة يف حقيب�� ٍة كانت بحوزته ،هو
الذي مكّن اإلرسائيل ّيني من التع ّرف عىل كثريٍ من املعلومات املتعلِّقة
بعالقة الس��ودان مبرور صواريخ فجر اإليران ّية إىل غ ّزة(.((4

للس�لاح
مثَّل��ت الرضبة اإلرسائيليّة التي اس��تهدفت مصنع الريموك ّ
يف الخرط��وم يف نهايات ترشين األ ّول  /أكتوب��ر  ،2012تط ّو ًرا نوع ًّيا
يل ألنش��طة الحكومة الس��ودان ّية .ويبدو أ َّن
يف االس��تهداف اإلرسائي ّ
43 Time Staff, “How Israel Foiled an Arms Convoy Bound for Hamas”,
Time, 3L3L2009.
Read more:
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1888352,00.
html#ixzz2GeLMLgBs.
44 Ian Black, “Israeli attack' on Sudanese arms factory offers glimpse of
secret war”, The Guardian, 25/10/2012.
http://www.guardian.co.uk/world/2012/oct/25/israeli-sudanese-factorysecret-war.
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إرسائي��ل أصبحت ترى أ َّن الس��ودان قد أس��هم يف فت��ح جبهة رد ٍع
جدي��د ٍة عليها تتمركز يف قطاع غ ّزة الذي تصله الصواريخ عن طريق
الس��ودان .كام تتمركز جبهة ال�� ّردع هذه يف منطق��ة البحر األحمر
ٍ
تسهيالت يف موانئه،
بعد أن أصبحت الس��فن الحرب ّية اإليران ّية تلقى
خاص ًة يف الس��ودان .ويزعم اإلرسائيليّون أ َّن الرئيس الس��ودا ّين عمر
ّ
البش�ير أعط��ى اإليران ّي�ين الضّ وء األخرض إلنش��اء قواع َد عس��كريّة
إيران ّية عىل الرتاب الس��ودا ّين .كام ذك��روا أ َّن الصواريخ اإليران ّية ،إذا
ما جرى نصبها يف السودان ،فإ َّن بوسعها أن تصل إىل جنوب إرسائيل
ووس��طها( .((4وحني قامت قط ٌع من األس��طول اإلي��ر ّاين بزيارة ميناء
بورتس��ودان عىل س��احل البحر األحم��ر ،عقب الرضب��ة اإلرسائيليّة
ملصن��ع الريم��وك يف الخرطوم ،زع��م اإلرسائيل ّيون أ َّن ذل��ك جز ٌء من
جهد إنش��اء قاعدة بحريّ��ة إيران ّية حول ميناء بورتس��ودان( .((4غري
أ َّن الحكوم��ة الس��ودانيّة نفت تل��ك املزاعم .كام أكَّ��دت أ َّن زيارة
الب��وارج اإليران ّية كانت روتين ّية .وت��ر َّددت أنباء أ َّن البوارج اإليران ّية
ذاتها والتي رفضت الحكومة الس��ودان ّية استقبالها يف شباط  /فرباير
 ،2012رس��ت يف ميناء ج ّدة الس��عودي ،ووصف بيا ٌن من الخارجيّة
الس��عوديّة رس�� ّوها بأنَّه روتيني .ولكن ،قناة برس يت يف Press TV
اإليرانيّة أوردت من الجانب اآلخر ،أ َّن األدمريال حبيب الله س��ياري
العس��كري يف املياه
أكَّ��د أ َّن إي��ران قد أخ��ذت تضاعف وجوده��ا
ّ
الهندي،
الدول ّية منذ العام املايض ،فقد قامت بنرش س��فنٍ يف املحيط
ّ
كام قامت بإرس��ال قطعتني بحريّتني ،وأل ّول م ّرة ،عرب قناة الس��ويس
املتوس��ط ،يف ش��باط  /فرباير  .2011وأكَّد س��ياري
إىل البحر األبيض
ّ
كل ذلك االنتش��ار هو حامية مصال��ح الجمهوريّة
أ َّن املقص��ود من ّ
اإلس�لاميّة اإليرانيّ��ة( .((4وال ميكن ملحلّلٍ
س��يايس أن يفصل بني هذا
ّ
االنتش��ار الواس��ع لبحريّة إيران والنزاع القائ��م اآلن حول برنامجها
النووي واحتامالت رضبه عس��كريًّا.
ّ
45 Steve Waltz, “Iran and Sudan Deepen Cooperation Against Israeli
Military Efforts in Africa”, Pan African Newswire, December, 13, 2012.
http://panafricannews.blogspot.com/2012/12/iran-and-sudan-deepencooperation.html.
46 Joanna Praszczuk, “Khartoum allowing Iran to establish Red Sea base”,
Jerusalem Post. 12/11/2012.
" 47األس��طول اإلي��ر ّاين ينترش يف املياه الدول ّي��ة" ،صفحة برس يت يف اإليران ّية عىل ش��بكة
اإلنرتنت.2012 /9/ 3 ،
http://www.presstv.ir/detail/2012/09/03/259610/iran-navy-to-expand-intlpresence.
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صورته بع��د ،فهذه الصورة ال تزال قيد التّ َخلُّق ،كام أنَّها منفتحة عىل
مختلف االحتامالت .وصعود التيّارات اإلس�لاميّة يف دو ٍل محوريّ ٍة مثل
مرص وتونس ،إضاف ًة إىل س��يطرة اإلس�لام ّيني عىل الحكم يف السودان
منذ عام  ،1989واحتامل وصول اإلس�لام ّيني إىل الحكم يف بلدانٍ أخرى
َ
مخاوف لدى
كاألردن والكوي��ت ،وربمّ ا غريها ،يطرح  -وبال�ضرورة -
خاص ًة ال��دول الخليج ّية ،كام يطرح يف الوقت ذاته
دو ٍل عرب ّي�� ٍة كثري ٍة ّ
ٍ
تس��اؤالت بش��أن ع ّدة قضايا مل ّحة أخذت تطرح نفسها وبش ّدة؛ من
تلك القضايا:

عق��ب قص��ف إرسائيل مصنع الريم��وك يف الخرط��وم ،احتدم الجدل
السيايس يف السودان بش��أن العالقة مع إيران ،وطفحت عىل السطح
ّ
انقساماتٌ حا ّد ٌة وس��ط املجموعة الحاكمة .ففي اللقاء املتلفز لوزير
الخارج ّية الس��ودان ّية ،عيل أحمد كريت ،عىل قن��اة النيل األزرق ،يف 3
ترشي��ن الثاين /نوفمرب  ،2012ذكر الوزير أ َّن وزارته مل يكن لديها عل ٌم
البتّة بزيارة املد ِّمرتني اإليران ّيتني مليناء بورتس��ودان ،وأنَّه س��مع بتلك
الزي��ارة من أجهزة اإلعالم( .((4وأضاف وزير الخارج ّية أ َّن إيران س��بق • مدى اس��تعداد التيّارات اإلس�لاميّة التي وصلت إىل الحكم ،والتي
أن طلب��ت زيارة املد ِّمرتني ،وقد كان��ت توصية وزارة الخارج ّية برفض ربمّ ��ا تصل إىل الحك��م يف الفرتة املقبل��ة ،للتخليّ عن خط��ط التثوير
الطلب ،و ُرفض بالفعل .وقد علَّق الصحايف الس��ودا ّين عادل الباز ،عىل العابرة للدولة القطريّة املندرجة يف أصل أدبيّات اإلخوان املس��لمني،
كل ذلك بقوله:
ّ
وه��ي أدب ّياتٌ يت ّبناها التنظيم الدو ّيل لإلخوان املس��لمني .ولقد ات ّضح
فإذا كانت الحكومة قد اعتذرت عن اس��تقبال البوارج فمن الذي سمح ذل��ك يف حرب الكويت حني وقف التنظيم العاملي ض ّد إخراج العراق
يرا إلخوان الكويت الذين أعلنوا أنّهم
له��ا بالوصول إىل مياهنا اإلقليم ّية والبقاء فيه��ا أربعة أيام؟! فهل هناك من الكويت ما س��بّب حر ًجا كب� ً
جس��م خارج الحكومة يق ِّرر ،أم أ َّن متنفّذي��ن داخل الحكومة عىل صل ٍة
قادرين عىل مترير أجنداتهم رغم أنف الحكومة ج ّم��دوا عضويّتهم في��ه( .((5وعمو ًما ،ف��إ ّن ال ّرؤى األساس��ية لتنظيم
باملحور اإليرا ّين أصبحوا
(((4
؟!
أو من وراء ظهرها
اإلخوان ال ّ
تنفك تطفح عىل السطح أحيانًا .إذ ورد عىل لسان إسامعيل
هنية ،رئيس الس��لطة املقال��ة يف غ ّزة قوله ،إ ّن الربيع العر ّيب س��وف
ويضي��ف الباز أ َّن وزي��ر الخارج ّية أكَّ��د أ َّن "هنال��ك خالفات داخل يفتح صفحات الخالفة الراش��دة ،وأ ّن دور األنظمة التي سقطت كان
الحكومة حول التعاون مع إيران" .ويستطرد قائلاً :
منص ًّب��ا يف منع عودة هذه الخالفة ،ويف ض�مان أمن إرسائيل( .((5فهل
س��يعرتف اإلخوان املس��لمون حقيقةً ،وليس "ت ِق َّي��ةً" ،بحدود الدولة
ٌ
خ�لاف داخل الحكومة حول السياس��ة
م��ن الطبيعي أن يك��ون هناك
الخارجيّة يف األمور الثانوية كتقديرات املواقف التي يتّخذها ص ّناع القرار القطريّة ،وال يتّجهون إىل تصدير الثورات وزعزعة االس��تقرار يف الدول
يف الش��ؤون املتح ّركة .ولك��ن ،من الغريب فع�ًل�اً أن يحدث ٌ
خالف عىل العرب ّية األخرى؟ اإلجابة عن هذا الس��ؤال ربمّ ا ترتّب عليها توفُّ ُر ٍ
فرص
إسرتاتيجية الدولة حول شأنٍ ٍ
رئيس ،كالتحالفات باملنطقة(.((5
إقليمي جديد .أو ربمّ ا انفتح،
س��يايس
لقيام تعاونٍ عر ٍّيب جديد يف أفقٍ
ّ
ٍّ
بنا ًء عليها أيضً ا ،الباب إىل نزا ٍع ٍ
اإلس�لامي الذي اعتىل
جديد بني الت ّيار
ّ
اطي ،والدول العرب ّية ذات األنظمة امللك ّية مبختلف
موجة امل ّد الدميقر ّ
المشهد الجديد
ٍ
جديد يشابه ،من بعض
صورها .فاملنطقة ربمّ ا تكون مرشّ ��ح ًة النقسامٍ
أخذ املشهد الجيوسرتاتيجي يف التغي يف منطقة الرشق األوسط نتيج ًة الوج��وه ،االنقس��ام الذي كان س��ائ ًدا يف أوج موجة امل�� ّد العرو ّيب يف
رُّ
للث��ورات العربية التي طرحت واق ًع��ا جيوبوليتيكيا جدي ًدا مل تكتمل ستينيّات القرن املايض ،حني مارست القوميّة العربيّة نهج تصدير الثورة
ًّ
ّ
قس��موا
وفقًا لفهمها للثورات .فمرص النارصيّة ،ومن اصطفّوا وراءهاّ ،
 48برنام��ج "حتّى تكتمل الصورة" ،لقاء الطاهر حس��ن الت��وم بالوزير عيل كريت ،تلفزيون العامل العر ّيب إىل كيانني؛ أحدهام "تق ّدمي" واآلخر "رجعي" ،وبنا ًء عىل
النيل األزرق.2012 /11/ 3 ،
املرصي جامل عبد النارص ق ّو ٍ
ات مرصيّة
هذا التقسيم أرس��ل الرئيس
ّ
موقع الحلقة عىل موقع يوتيوب:

http://www.youtube.com/watch?v=rC9EnG0agHQ&feature=plcp.
 49عادل الباز" ،ش��كرا كريت الصورة مل تكتمل" ،صحيفة الصحافة السودان ّية ،العدد،6901 :
.2012 /11/ 6
 50عادل الباز ،املصدر نفسه.

 51أحمد البغدادي ،املصدر نفسه ،ص .203
" 52هنية :الربيع العريب سيفتح صفحات الخالفة" ،صحيفة العرب القطرية.2012/7/20 ،

دراسات
العربي الراهن
السودان وإيران :رحلة التقارب والمشهد
ّ

69
تس��تفيد الحكومة اإلس�لام ّية يف الس��ودان ،وهي حكومة اإلسالم ّيني
الوحيدة يف العامل العر ّيب التي مل تصل إىل الس��لطة عن طريق صندوق
خاص ًة م ّدها
االق�تراع ،من ال ّدعم اإليرا ّين له��ا يف تثبيت أركان حكمهاّ ،
كل
بالس�لاح يف حروبها الدائرة اآلن مع حركات الهامش املس��لّحة ،يف ٍّ
م��ن جنوب كردف��ان والنيل األزرق ،مماّ يضع��ف كفّة قوى املعارضة
الس��ودانيّة املدنيّة ،ويق ّوي النزعات االنفصاليّة الحاملة للس�لاح ،مماّ
يزيد من فرص التفتي��ت .ويزيد ال ّدعم اإليرا ّين غري املرشوط لحكومة
اإلس�لاميّني يف الس��ودان ،من نفور س��ودانيّي الهوام��ش تجاه الدول
اإلسالمي
العرب ّية واإلسالم ّية التي وقفت دامئًا إىل جانب املك ّون العر ّيب
ّ
يف السودان يف نزاعه مع األقليّات امله ّمشة التي تطالب بحقوقها.

لتقف إىل جانب الجمهوريّني يف اليمن يف حربهم مع امللك ّيني ،وليشهد
اليمن حربًا بالوكالة أطرافها عربيّة اس��تم ّرت س��بع سنوات .وأنشأت
الجمهوريّ��ة العرب ّية املتّحدة ،يف الحقب��ة النارصيّة ،جهازًا إعالم ًّيا كان
األضخ��م واألقوى من نوعه يف العامل العر ّيب ،ركّز هجومه عىل اململكة
العرب ّية السعوديّة وعىل األنظمة امللك ّية العرب ّية .وبطبيعة الحال فإن
ٍ
استهداف للنظام النارصي يف مرص .الشاهد،
السعودية مل تكن برا ًء من
أن اس��تقطابًا حا ًّدا حدث وس��ط الدول العربيّة يف ما بينها ،كام ج ّرها
إىل االنقسام يف الوالء تجاه املعسكرين الدول ّيني الكبريين بقيادة أمريكا
واالت ّحاد الس��وفيايت .فهل سيحدث صعود التيّار اإلخواين إىل الحكم يف
استقطاب حا ّدة جديدة ،أم أ َّن ات ّساع نطاق
بعض الدول العرب ّية حالة
ٍ
ثورات الربيع العر ّيب وتنزيل ش��عارات الربيع العر ّيب إىل أرض الواقع،
• انخ��راط حكومة الس��ودان يف عمليّات تهريب األس��لحة إىل غ ّزة،
لكل أهل ٍ
بلد ليكيّفوا أوضاعه��م وفقًا لواقعهم القطري،
س��وف يُرتك ِّ
وما يرت ّدد عن ن ّيتها إنش��اء قواعد عسكريّة بريّة وبحريّة لإليران ّيني يف
خارجي؟
ويصوغوا التضامن العر ّيب دون إمال ٍء
ٍّ
أرايض الس��ودان ،وإعالنها نفسها دول َة مواجه ٍة إلرسائيل يجعلها هدفًا
• مثّ��ل مرور الس��فن الحربية اإليرانية من خالل قناة الس��ويس إىل لآللة العسكريّة اإلرسائيل ّية .ولسوف يقلق هذا الوضع قطا ًعا كب ًريا من
ّ
ّ
الحق العر ّيب
ب��كل املقاييس .وهو ما كان ليحدث يف القوى السياس��يّة الس��ودانيّة التي عىل الرغم من دعمها ّ
البحر األحمر حدث ًا اس��تثنائ ًّيا ِّ
فرتة حكم الرئيس حسني مبارك .يف هذا الوقت نفسه الذي ميثِّل فيه وقضية فلسطني ،ال ترى أ ّن من الحكمة أن يجعل السودان من نفسه
مرور الس��فن اإليراني��ة متغيا جدي ًدا يف العالق��ات املرصية اإليرانية ،دولة مواجهة م��ع إرسائيل ،وهو أصال دولة بال قدرات .كام أ َّن ازدياد
ّ
رِّ ً
ّ
ّ
وميثِّل بالرضورة دع لقضية العرب املركزية يف فلس��طني ،نجد إيران التقارب الس��ودا ّين اإليرا ّين س��وف يدفع إرسائيل إىل تكثيف أنشطتها
ماً
ّ
ّ
تس��هم إسهاما معلنا يف سياسات ذات صبغ ٍة طائفية تزعزع االستقرار ع�بر دول الجوار الس��ودا ّين صوب الداخل الس��ودا ّين ،وهي أنش��ط ٌة
ً
ً
أي دو ٍر ميكن أن
يف مملك��ة البحرين التي تحتاج فعالً إىل اإلصالح الدميقراطي .كام أنَّها تهدف أصلاً إىل تفتيت الس��ودان وإخراجه بامل ّرة من ّ
يل .فهل يف وسع إيران ،وهل يف نيّتها
كل يقوم به يف الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
تدع��م الحوثيّني يف اليمن ،وتدعم األس��د يف س��ورية .وأخطر من ّ
أصلاً  ،أن تدافع عن السودان م ْهام كانت املحاذير والكلفة؟ وهل هي
خاص ًة يف
ذل��ك ،تزيد إيران من وجودها
العس��كري يف البحر األحمرّ ،
ّ
حليف مقتد ٌر يُعتمد عليه ،أم أنَّها تس��تخدم الس��ودان ،وتعينه
فعالً ٌ
الس��ودان وإريرتيا .ولكن ،نجد من الناحية األخرى أ ّن عبور البارجتني
خاص ًة وأ َّن إيران تعاين
الحربيت�ين اإليرانيت�ين قناة الس��ويس إىل مياه املتوس��ط مثّل ضغطًا مب��ا يتيحه لها ظرفها ،ومبا متليه عليها حاجتها؟ ّ
ّ
ّ
ّ
حاليًّ��ا من وط��أة العقوبات التي تتزايد عليها ،م�ّم�اّ أ ّدى إىل انخفاض
بقد ٍر ما عىل إرسائيلّ .
ودل هذا العبور ،يف الوقت نفس��ه ،عىل انفالت
إنتاجه��ا النفطي مبع�� ّدل مليون برميل يف الي��وم ،إضاف ًة إىل انخفاض
م�صر من القبض��ة اإلرسائيل ّية األمريك ّية يف صن��ع قرارها الوطني .كام
سعر عملتها.
ميك��ن أن يُضاف إىل ذل��ك أ َّن تعاون الدولة الس��ودان ّية مع اإليران ّيني
يف تهري��ب الس�لاح اإليرا ّين إىل غ ّزة ،أتاح لحركة ح�ماس وض ًعا ردعيًّا • يتساءل كثري من السودان ّيني عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة
عس��كريّا ووض ًعا تفاوض ًّيا أفضل مع اإلرسائيل ّينيّ ،
دل عليه ما جرى يف املرصيّة التي يديرها اإلس�لاميّون ،وهي حكومة منتخبة ،مع الحكومة
الحرب األخرية .لكن ،يف الوقت نفس��ه ،يثري التعاون السودا ّين اإليرا ّين ،السودان ّية التي يديرها اإلسالم ّيون ،وهي حكومة غري منتخبة ،وجاءت
عس��كري ،وت ّدعي الرشعيّ��ة لكونها تجري
انقالب
بال�ضرورة ،مخ��اوف الس��عوديّني والخليجيني الذين م��ن ناحيتهم مل أص�ًل�اً عن طري��ق
ٍ
ّ
ٍ
يفعلوا ش��يئًا لحامية غزة أو لدعمها يف مرحل��ة الحصار .لذلك ،ميكن
انتخابات ش��بيهة بالت��ي كانت ت ُجرى يف مرص يف عه��د مبارك؟ كيف
ٍ
ولوق��ت طويلٍ ج ًّدا بني
الق��ول إ َّن ه��ذا الوضع الجديد ش��ديد التعقيد ،ففوائ��ده ومخاطره س��تقف الحكومة املرصيّة يف الرصاع الدائر،
مقسمة عىل عدة سالل.
الحكوم��ة الس��ودان ّية من جهة ،وق��وى املعارضة وح��ركات الهامش
ّ
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املسلّحة من الجهة األخرى؟ كيف ترى مرص التقارب السودا ّين اإليرا ّين،
العس��كري اإليرا ّين القائم حال ًّيا واملحتمل مستقبلاً عىل
خاص ًة الوجود
ّ
ّ
أرايض السودان ومياهه ،وال حاجة يب هنا إىل اإلشارة إىل أ َّن أمن مرص
متداخل تداخلاً عضويًّا نادر الشبيه .كيف ترى مرص هذا
ٌ
والس��ودان
التغلغل اإليرا ّين املتع ِّدد الوجوه يف أفريقيا ،ومرص هي املرشّ ��حة ليك
تصبح الق ّوة اإلقليميّة الرابعة يف املنطقة ش��أنها ش��أن إرسائيل وتركيا
وإي��ران؟ ويف الوقت الذي نطرح فيه هذه التس��اؤالت ،ترش��ح أخبار
رسا مع اإليرانيّني ممثّلني يف قاس��م
بأ ّن حكومة مريس أخذت تتفاوض ًّ
سليامين رئيس االس��تخبارات اإليرانيّة أثناء زيارته للقاهرة ،وذلك من
املرصي ،لتثبيت
وأمني للسيطرة عىل الجيش
أجل تعاونٍ اس��تخبارايت
ّ
ّ
أركان حكمها( .((5وقد نفت الحكومة املرصيّة ذلك.
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خاتمة

يعود التقارب اإليرا ّين الس��ودا ّين إىل س��بعينيات القرن املايض عندما
أنعش��ت الثورة اإليرانيّة يف إسالميّي السودان آمال التثوير يف الوجهة
تأسس��ت عليها
اإلس�لام ّية .وميكن القول إ ّن نظرة الدكتور الرتايب التي َّ
الحركة اإلس�لاميّة يف السودان ،نزعة عابرة لألقطار ،وهي نزع ٌة راسخ ٌة
مؤس�سي الدعوة اإلخوان ّية مثل سيد قطب ،وهي ال تزال
يف فكر كبار ِّ
ُمتب ّنا ًة بواس��طة التنظيم الدو ّيل لإلخوان املس��لمني .كان سعي الرتايب
وال يزال ،إنشاء كتلة إس�لام ّية ثالثة ملواجهة الهيمنة الغرب ّية ،ويلتقي
ذلك بنهج اإليرانيّني يف ما يس�� ّمونه مقاومة "االس��تكبار" األمرييكّ .غري
أ َّن الرتايب خرج من الس��لطة ،وأخفق انقالب اإلس�لام ّيني يف السودان
واإلقليمي ،والدو ّيل،
كل املس��تويات؛ املح�ّل�يّ ،
يف تحقيق أهدافه عىل ّ
ّ
كام حورص عرب ًّي��ا ،وأفريق ًّيا ،ودول ًّيا .وال ت��زال آل ّيات الحصار مطبق ًة
عىل عنقه ويف الوقت نفس��ه أصبحت إيران محارص ًة ومعزول ًة بسبب
برنامجه��ا الن��ووي .يواجه الس��ودان عزل�� ًة دول ّي ًة وإقليم ّي��ةً ،وأزم ًة
اقتصاديّ�� ًة طاحن ًة بع��د انفصال الجنوب ،وذهاب ري��ع البرتول .وقد
أي ٍ
وقت مىض ،يف حاج ٍة
أصبح حكم اإلس�لام ّيني يف السودان ،أكرث من ّ
خارج��ي :فحكومتهم الت��ي تقاتل الجامعات املس��لّحة يف
ين
إىل ُمع� ٍ
ٍّ
كل هذه األوضاع
مختلف أقاليم السودان ،يف حاج ٍة إىل املال والسالحّ .
ظل النظرة
خاص ًة يف ّ
مجتمع ًة قادت إىل التقارب الس��ودا ّين اإلي��را ّينّ ،
الخليج ّي��ة نحو حكومة الس��ودان التي ال تخلو م��ن ريب ٍة ومن فتور.
فكيف س��يفصل العرب بني التكتييك واإلسرتاتيجي يف احتواء حكومة
كل هذه التناقضات والتش��ابكات واختالط الجيوس�تراتيجي
وس��ط ّ
اإلس�لام ّيني يف الس��ودان وتحجيمها من جهة ،ويف ب��ذل املال والعون
بالتكتي�كي مماّ وفّر إليران موق ًعا معت� ً
برا يف الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
يل ،للحفاظ عىل القطر السوداين ،من الجهة األخرى؟
ه��ل هناك فرصة لتوافقٍ عر ٍّيب  -عر ٍّيب ،من جهة ،وتوافقٍ عر ٍّيب-إيرا ٍّين،
برا ممتازًا إلرس��ال األس��لحة لقطاع
وج��دت إيران يف الس��ودان مع� ً
من الجهة األخرى ،بش��أن كيف ّية إدارة املنطقة عىل ٍ
أساس من رشاكة
غ�� ّزة ،مماّ أعطاها ثق�ًل�اً إقليم ًّيا وزعام ًة إس�لام ّي ًة لتظهر مبظهر الق ّوة
الهدف ال��كليّ يف االنعتاق من ربقة الهيمنة وضعضعة الق ّوة العربية الوحي��دة الجا ّدة عمليًّ��ا يف دعم قضيّة العرب املركزيّة يف فلس��طني.
التي متارسها الواليات املتّحدة األمريك ّية؟ وهل هناك ما يبشرّ بانحسا ٍر غ�ير أن ما يس��اعدها يف ذلك ه��و تخيل النظام العريب الرس��مي عن
ٍّ
حقيقي لنزعات االستهداف املتبادل ،عرب ًّيا  -عرب ًّيا ،وعرب ًّيا  -إيران ًّيا؟ أم مقاومة إرسائيل .ولقد ظلّت إيران تطلب هذه الزعامة اإلسالميّة طلبًا
أ َّن جهد مقاومة الهيمنة سوف يسري يف شعبتني :إحداهام ض ّد الهيمنة حثيثً��ا .ووجدت إي��ران مرتك ًزا لها يف البحر األحمر ،وفرص ًة لتوس��يع
األقل يف حرص العامل وتنويع نطاق منظومة الردع التي تقي بها نفس��ها من رشور إرسائيل،
الغرب ّي��ة واألخرى ض ّد الهيمنة اإليران ّية ،أو عىل ّ
وتنويعها .وما من ّ
شك يف أ َّن الدور اإليرا ّين يف جنوب لبنان الذي ظهر
اإليرا ّين يف منطقة الرشاكة اإلقليم ّية واالنتفاع املتبادل ،ال الهيمنة.
يف قدرات حزب الله العس��كريّة يف حرب  ،2006ودور السالح اإليرا ّين
 53 Hugh Tomlinson, “Iranian spy chief’s visit to Cairo was meant to ‘send aال��ذي ظهر يف حرب  ،2012بني اإلرسائيل ّي�ين وحكومة حامس املقالة،
message to America”, The Times (Middle East Issue), viewed 9/1/2013.
 http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article3650461.ece.قد أس��هم إس��ها ًما كب ًريا يف قلب موازين القوى بني إرسائيل ومحيطها
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العربي الراهن
السودان وإيران :رحلة التقارب والمشهد
ّ

اإلقليم��ي القريب .وبوجود اإلس�لام ّيني يف الحك��م يف مرص ،فإ َّن هذا
ّ
االنق�لاب يف ميزان القوى مع إرسائيل مرشّ ��ح ملزيد من الزيادة .غري
أ َّن ه��ذا التحالف التكتييك بني إيران واإلس�لام ّيني العرب يف غ ّزة ويف
الس��ودان ،لن يقف يف قلبه ملوازين القوى عند ح ّد إرسائيل وحدها.
فهو بالقطع ذو آثا ٍر ممت ّد ٍة تطال ما هو إسرتاتيجي يف منظومة األمن
القوم��ي العر ّيب ،ما مل تصبح إيران جز ًءا مكمِّلاً ملنظومة األمن العر ّيب،
ّ
وف��ق معادلة متوازنة ال تبدل هيمنة دولية بهيمنة إقليمية .وال يبدو
أ ّن إيجاد هذه املعادلة املتوازنة من األحالم السهلة املنال.
ترتصد بعضه��ا بعضً ا ،وتتآمر عىل بعضها بعضً ا،
ظلَّ��ت الدول العربيّة ّ
وتُضع��ف أمن بعضها بعضً ا .ويف حالة الس��ودان ،نجد أ ّن دوالً عربيّة
خاص ًة ليبيا أثناء حكم
أس��همت يف دعم حركات التم ّرد يف الجن��وبّ ،
القذايف ،إذ دعمت التم ّرد يف الجنوب ويف دارفور( .((5كام دعمت دولة
خليجيّ��ة مؤمتر القضايا املصرييّة يف أس��مرا  .1995وي��ورد وليد عبد
الحي أ َّن البيانات الكم ّية املتوفرة ّ
تدل عىل أ َّن الدول العرب ّية تع ّرضت
األمني من جانب بعضها بعضً ��ا ،يف الفرتة ما بني عام 1947
للتهدي��د
ّ
كل  107سنوات وهو
وعام  ،2010ما مجموعه  37م ّرةً ،أي مبع ّدل م ّرة ّ
(((5
مع ّدل يؤكِّد عىل حالة عدم االس��تقرار يف العالقات العرب ّية البين ّية .
واس��تنا ًدا إىل هذا التاريخ من العدائ ّي��ات املتبادلة ،فإ َّن املرحلة التي
من ّر به��ا اآلن ،تطرح تح ّد ٍ
يات جديد ًة غري مس��بوقة .فلو س��ار التيّار
اإلسالمي يف وجهة إشعال الثورات يف الدول التي مل تشهد ثور ٍ
ات حتّى
ّ
اآلن ،وانرصف عن بناء الدولة الوطن ّية ،معط ًيا األولويّة لتحقيق حالة
ثوريّة إس�لاميّة عا ّمة يف الدول العربيّة مثلام كان ينوي حسن الرتايب،
استقطاب جديد ورصا ٍع جديد ،غال ًبا ما
فإ َّن الباب س��وف ينفتح عىل
ٍ
ي��ؤ ّدي إىل إه��دا ٍر ضخمٍ للطاقات وللموارد وللوق��ت .وهو رصا ٌع لن
يق��ف فيه الغرب مكتوف األيدي ،وإنمّ ا سيس��عى للتأثري يف مجرياته،
مبا يخدم أهدافه اإلس�تراتيج ّية يف املنطقة .ك�ما لن تقف فيه القوى
األخرى التي أصبحت تقاوم سلطة القطب ّية الواحدة ،كروسيا والصني،
مكتوفة األي��دي .يضاف إىل ذلك القوى اإلقليمي��ة املؤث ّرة مثل إيران
وتركيا .ولذلك فربمّ ا يدخل الوطن العر ّيب يف د ّوام ٍة جديد ٍة من إهدار
الطاقات واملوارد والوقت مامثلة ،من وجوه كثري ٍة ،لتلك التي جرت يف
العقود الثالثة األخرية من حقبة الحرب الباردة.
الس��وداين عيل أحمد كريت لوكالة األنباء الكويتية يف  28نوفمرب
ّ
 54ترصيح وزير الخارج ّية
 ،2012لدى زيارته مدينة بنغازي يف ليبيا.
العريب كنظام مخرتق" ،دراس��ة مقدّم��ة يف مؤمتر تح ّوالت
 55ولي��د عبد الحي" ،النظ��ام ّ
جيوس�تراتيجية يف سياق الثورات العرب ّية ،املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة،
.2012 /12/17-15

ٌ
مشرتك كب ٌري؛ فكالهام ضح ّية الهيمنة الغرب ّية،
يجمع بني العرب وإيران
كل مصلح ٍة إقليمية.
ومحاوالت فرض أجندتها ،ووضع مصالحها فوق ّ
ك�ما أ َّن الع��رب وإيران رشيكان يف رس��م الخريطة الجيوس�تراتيجية
إقليمي دون األخذ يف االعتبار هذه
للمنطقة ،وال ميكن تحقي��ق أمنٍ
ٍّ
ألي حالة من حاالت
الرشاكة .يرى عزمي بشارة ،أ َّن "التشويه
األسايس ّ
ّ
تنافس��ا أم تعاونًا أم رصا ًعا ،هو غي��اب ٍ
طرف عر ٍّيب
العالق��ة ،أكان��ت ً
اتيجي يف التنافس أو الرصاع أو التعاون
مو ّحد أو متّحد يف وضع إس�تر ّ
مع إي��ران"( .((5ويف تقديري أنَّ��ه مبقدار ما تحلىّ اإلس�لاميّون الذين
صعدوا إىل س�� ّدة الحكم نتيج ًة للثورات العرب ّي��ة ،بالحكمة وال َّر ِويّة
وبعد النظ��ر واالنعتاق من قبضة األيديولوجيا ،ونزعة التثوير العابرة
لألقطار ،أمكن أن توضع العالقات اإليران ّية العرب ّية يف إطارها اإليجايب
الصحيح واملنتج.
أ ّما الحالة السودانيّة موضوع هذه الورقة ،فإنّها يف حاجة إىل معالج ٍة
عرب ّي�� ٍة حكيم�� ٍة .إذ إ ّن الحكومات التي ال تحظى بش��عب ّية حقيق ّية،
والتي غالبًا ما تفشل يف مواجهات تحديّات التنمية ،وتفشل يف تحقيق
االس��تقرار ويف االستجابة إىل تطلّعات مواطنيها ،تضط ّر إىل ات ّباع النهج
الرباغاميت الذي يتعامى ع��ن الثوابت .وتختلط األوراق يف هذا النهج
الرباغاميت اختالطًا ذري ًعا ،فيقيض اإلسرتاتيجي الطويل األمد نحبه ،عىل
مذب��ح التكتييك املؤقّت الذي ال يرى ،بحكم حاجته الضاغطة ،س��وى
املخارج املؤقّتة.
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عائشة التايب

*

الترويكا الحاكمة في تونس
حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

ً
تجربة متف ِّر ً
دة بالمقارنة مع ما جرى في غيرها من
ع���د تجرب���ة الترويكا في الحكم في تونس
تُ ّ
دول الربي���ع العرب���ي خالل المرحلة االنتقالي���ة ،إذ إنها قامت على التحال���ف بين أكثر من حزب.
وصلت الق���وى المكونة للترويكا إلى الحكم عبر صناديق االقت���راع ،والحكومة التي انبثقت
عنه���ا كانت تمثل اإلرادة الحرة للش���عب التونس���ي وعبر ممثليه في المجلس التأسيس���ي.
والمجتمع
بين
سجلتيقوم
خاصا
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أستاذة علم االجتامع يف جامعة تونس  -املنار.
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مقدمة
تق ّي��م هذه الدراس��ة تجربة الرتويكا التونس�� ّية يف الحك��م والعرثات
املختلف��ة التي مرت بها .فالتجربة مل تكن تجرب ًة ه ّينة عىل الرغم من
مرشوع ّي��ة وصولها إليه عرب صنادي��ق االقرتاع ،ورمزيّ��ة تلك التجربة
والحكومة املتشكلة عنها بوصفها أ ّول حكوم ٍة تنبثق عن اإلرادة الح ّرة
للشعب التونيس وعرب ممثليه يف املجلس التأسييس ،بقدر ما كانت س ًريا
ملجموعة من املناضلني عدميي التجربة والخربة السياس��يّة يف مس��الك
وعرة وملتوية .تحاول هذه الدراسة البحث يف طبيعة التحالف الثاليث
الحاكم وتركيبته ومنس��وب التقارب أو التناف��ر املفرتض بني مكوناته،
وم��دى صالبة هذا التحالف وقدرته عىل الصمود يف مواجهة تحديات
املراح��ل واملحطات السياس�� ّية القادمة .وتطرح العديد من األس��ئلة
املتصلة أ ّولاً مبستويات الفشل ونجاح الرتويكا الحاكمة يف إدارة امللفات
واملتصلة ثان ًيا مبستقبل
االقتصاديّة واالجتامع ّية واألمن ّية والسياس�� ّية،
ّ
ٍ
تحديات مستقبليّة
ذلك التحالف السيايس الثاليث ،وما يُطرح عليه من
ظل تجربة القيادة التي خاضها يف السنة املنقضية.
يف ّ
شهدت مناسبة إحياء مرور عامٍ عىل أ ّول انتخابات دميقراط ّية وح ّرة يف
تونس بعد الثورة يوم  23ترشين األول  /أكتوبر  2011جدلاً واس ًعا بني
ٍ
أطياف متنافرة من اآلراء ،منها ما ش َّدد عىل رضورة االحتفاء باملناسبة،
ومنها ما رفض ذلك عل ًنا ،مؤك ًدا فشل األطراف الفائزة باالنتخابات يف
تحقيق أهداف الثورة ويف إنجاز استحقاقات املرحلة االنتقاليّة.

73
وتش��كيل حكوم��ة الرتويكا قبل س��نة تقري ًبا من ه��ذا التاريخ ،وقد
تقل عن
تح ّدثت بعض األطراف يف التحالف الحاكم حينها عن فرتة ال ّ
ثالث سنوات (حزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة) ،وتحدثت أخرى عن
ومتسكت أحزاب
مدة ال ّ
تقل عن سنة ونصف (حزب حركة النهضة)ّ .
املعارض��ة يف معظمها ب�ضرورة أن ال تتجاوز املرحلة االنتقال ّية س��نة
واحدة ،يُكتب فيها الدس��تور الجديد ،واملرور بعدها إىل مرحلة البناء
الفعيل للجمهوريّة الثانية .واستق ّر األمر عقب ذلك النقاش عىل التزام
متس��ك املعارضة والش��ارع  -باإلرساع
األطراف الحاكمة  -خاصة أمام ّ
يف كتابة الدس��تور وااللتزام بإنهاء املرحلة االنتقال ّية عىل أن ال تتجاوز
السنة أو السنة والنصف عىل أكرث تقدير.
ح َملت الرتوي��كا الحاكمة بأحزابها الثالثة مس��ؤوليّة مزدوجة متثلت
يف االلتزام بالتوازي بكتابة دس��تور جديد للبالد ،أُوكلت مه ّمة صوغه
الرئيس��ة للمجلس الوطني التأسييس الذي يرتأسه مصطفى بن جعفر
رئيس ح��زب التكتل من أجل العمل والحري��ات ،وااللتزام يف الوقت
ذاته بتسيري ش��ؤون الدولة واملجتمع ومعالجة املش��اكل االقتصاديّة
واالجتامعيّ��ة واألمنيّ��ة العاجلة عرب التنس��يق وتوزي��ع املهامت بني
الحكوم��ة التي تش��كلت قامئ��ة أعضائها عىل محاصص��ة حزب ّية بني
األح��زاب الفائزة وبعض املقرب�ين منها ورئاس��ة الجمهورية .وجرى
تقاس��م التس��يري يف ضوء توزيع غري متكافئ للصالحيّات واملهام ر ّجح
الكفّة لصالح رئيس الحكومة عىل حساب صالحيّات رئيس الجمهوريّة.

وبعي�� ًدا عن تجاذب��ات األط��راف الحزب ّية ،والحس��ابات السياس�� ّية
املختلف��ة لها ،فإن التّقيي��م املوضوعي لتجربة الرتوي��كا الحاكمة يف
املامرس��ة السياسيّة ويف قيادة البالد يطرح العديد من األسئلة املتصلة
أ ّولاً مبس��تويات فش��ل الرتوي��كا الحاكمة ونجاحه��ا يف إدارة امللفات
واملتصلة ثانيًا مبستقبل
االقتصاديّة واالجتامعيّة واألمنيّة والسياس��يّة،
ّ
ٍ
تحديات مستقبل ّية
ذلك التحالف السيايس الثاليث ،وما يُطرح عليه من
ظل تجربة القيادة التي خاضها يف السنة املنقضية ،كام يدفع باتجاه
يف ّ
البحث الجوهري يف طبيعة ذلك التحالف وتركيبته ومنسوب التقارب وتؤكِّ��د الدالئ��ل الواقعيّ��ة اليوم عىل هشاش��ة الوض��ع االقتصادي
أو التناف��ر املفرتض بني مكوناته ،وم��دى صالبة هذا التحالف وقدرته واالجتامع��ي يف تون��س ،إذ تتواصل الف��وىض االجتامع ّي��ة يف غالب ّية
عىل الصمود يف مواجهة تح ّديات املراحل واملحطات السياسيّة املقبلة .املناط��ق وال س��يّام الداخليّ��ة منه��ا ،ويتواصل نس��ق ارتف��اع عدد
اإلرضابات واالعتصامات وقطع الطرق وغلق املؤسس��ات االقتصاديّة
واالحتجاجات االجتامعيّة املختلفة املتّسمة باملطلبيّة .كام تشري أغلب
الترويكا :جدل انتهاء الشرعيّة
التقارير االقتصاديّة الداخل ّية والخارج ّية إىل صعوبة الظرف االقتصادي
وحصيلة تجربة الحكم
يف تونس وحاجته األكيدة إىل األمن واالس��تقرار ليتمكّن من االنتعاش
لقد برز النقاش بشأن ضبط املرحلة االنتقال ّية وتحديد م ّدتها مبارشة وتج��اوز العقبات املتك ّررة .وال يزال االقتصاد التونيس إىل اليوم  -عىل
بع��د اإلعالن ع��ن نتائ��ج انتخابات ترشي��ن األول  /أكتوب��ر  ،2011الرغ��م من مرور س��نة عىل أ ّول انتخابات ح�� ّرة ودميقراطيّة يف البالد
وبعد مرور سنة عىل هذه التجربة ،تتوجه بعض األطراف من أحزاب
ٍ
باتهامات الذع ٍة
املعارضة وع��د ٌد من املراقبني للوض��ع العا ّم للب�لاد
لحكومة الرتويكا بالفشل الس��يايس واالقتصادي واألمني والعجز عن
الوفاء بالتع ّهد بكتابة الدستور ،إىل جانب اإلخفاق يف االرتقاء بأوضاع
البالد وإدارة مشاكلها االقتصاديّة واالجتامعيّة والسيطرة عىل وضعها
املختل منذ اندالع الثورة.
ّ
األمني
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ووج��ود حكومة رشع ّية منتخبة  -يواص��ل البحث عن بوادر االنفراج
والخ��روج من أزم ٍة اقتصاديّة واجتامعيّة خانقة ،ما إن تنتعش أحوالها
(((
امل��ؤشات االقتصاديّة العا ّمة
جزئ ًّي��ا حتّى تعود لالنتكاس .وتعكس
رّ
تذبذبًا وعدم استقرار كبريين لألوضاع ،إذ بلغ معدل التضخّم ،بحسب
املعه��د الوطن��ي لإلحصاء يف تونس ،يف ش��هر آب  /أغس��طس 2012
نسبة  ،%5.6وبلغ العجز التجاري يف الفرتة نفسها  ،%5.8وس ّجل ال ّناتج
املحليّ اإلجاميل الثاليث باألس��عار القا ّرة انكامشً ��ا نسبته  %2.2-خالل
الثلث األول من  ،2012وبلغ مؤرش أسعار االستهالك العائيل .%5.5
وتراجعت عائدات الس��ياحة واالستثامر بش��كل كبري منذ سنة 2011
بس��بب الفوىض االجتامع ّية .وس ّجلت س��نة  2011مغادرة  200رشكة
أجنب ّية من جملة  3000رشكة ناش��طة يف تونس بس��بب االعتصامات
املتك�� ِّررة واالضطراب��ات واملطالبة بالزيادة يف األج��ر .ويقارب العدد
اإلج�مايل للعاطلني عن العمل اليوم نحو  800ألف عاطل ،وس�� َّجلت
النس��بة العام��ة للبطالة يف الثلث األول من س��نة  2012نحو ،%18.1
وبلغت النسبة لدى الذكور  %14.9و %26.6لدى اإلناث .وتتوزَّع نسب
البطالة بحس��ب األقالي��م الجغراف ّية كالتايل :إقلي��م تونس العاصمة
 ،%19.4الشامل الرشقي  ،%12.6الوسط الرشقي  ،%12.4الوسط الغريب
 ،%23.1الجنوب الرشقي  ،%26.1الجنوب الغريب  .%25.3وبلغت بطالة
حاميل الشهادات العليا  %33.1يف الثلث األول من سنة .(((2012
ولعلّ��ه م��ن امله�� ّم اإلش��ارة إىل أ ّن هذه النس��ب قد ش��هدت بعض
االنخفاض يف الثلث الثاين من الس��نة نفسها ،فبحسب املعهد الوطني
لإلحصاء أش��ارت اإلحصائيات إىل انخفاض ع��دد العاطلني إىل 691.7
ألفًا وهو ما يعادل نس��بة بطالة قدرها  .%17.6وقد س�� ّجلت نس��بة
البطالة يف الثلث األ ّول لس��نة  2011والثلث األ ّول لس��نة  2012عىل
الت��وايل  %18.3و .٪18.1ك�ما أن نس��بة بطالة أصحاب املس��تويات
التعليم ّية العالية انخفض��ت إىل  %26.1مقابل  %29.2يف الثلث الثاين
 1نعتم��د يف هذا املقام إحصاءات املعهد الوطني لإلحصاء عىل الرغم من بعض االتهامات
املو ّجه��ة للمعه��د ولألرقام التي ينتجها فيام تعلّق بنس��بة النم ّو واختالفها عن النس��ب التي
خاصة عىل املس��توى الدويل .ويذكر أ ّن مسألة تضارب األرقام
تصدرها بعض الجهات األخرىّ ،
الرس��م ّية واختالفها ودرجة صدقيتها مس��ألة طرحت نفس��ها بق ّوة منذ اندالع الثورة ،وكنا قد
ناقشنا هذه املسألة بالتفصيل يف بحث عن "سياسات التنمية يف البلدان العربية وتأثريها عىل
ف��رص العمل ،حالة تونس" تقدّمنا به للمؤمتر الس��نوي األ ّول للعلوم االجتامعية واإلنس��انية،
ال��ذي نظّمه املركز العريب لألبحاث ودراس��ة السياس��ات ،يف الدوحة يف الف�ترة  26-24آذار /
مارس .2012
 2املعهد الوطني لإلحصاء" ،نتائج املس��ح الوطني حول الس��كان والتشغيل يف الثلث األ ّول
لسنة ."2012
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م��ن س��نة  2011و %33.1يف الثل��ث األول من س��نة  .(((2012ولكن،
من امله ّم القول يف النطاق ذاته إنّه عىل الرغم مماّ قد تعكس��ه هذه
نسبي لجهد الحكومة يف التشغيل ومقاومة البطالة،
األرقام من تط ّور ّ
ظل قليل الصدى
املؤشات واألرقام ّ
إالّ أ ّن ذلك
التحس��ن يف مس��توى رِّ
ّ
والظهور يف مس��توى الواقع االجتامعي امللم��وس للمواطن التونيس،
إذ ظلّت املطالبة بالتش��غيل العنوان األبرز الحتجاجات العاطلني عن
العمل واملش��هد الطاغي عليها ،خاص ًة يف املناطق الداخل ّية املحرومة
من التنمية .وربمّ ا يجد االختالل بني األرقام اإلحصائية املتحسنة نسبيًا
م��ن فرتة ثالث ّية إىل أخرى والواقع اليومي امللموس للمواطن تربيره يف
استفحال الوضع وتراكم العوائق عىل مدى العقود املنقضية واستحالة
املواجهة العاجلة له ،أكرث مام ينس��ب إىل عجز الحكومة وفش��لها يف
مجابهة مش��كلة البطالة ،وكذلك الفقر وس��ائر القضاي��ا ذات الصلة
بالتنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية.

وعمو ًم��ا ،ميكن القول إ َّن امللفات االقتصاديّ��ة مثّلت التح ّدي الرئيس
للس��لطة الحاكم��ة بع��د  23ترشي��ن األول  /أكتوب��ر  2012وللثورة
التونسيّة بشكلٍ أعم ،وتؤكّد بعض اآلراء عىل أ ّن من تولّوا إدارة الشأن
ظل الرتوي��كا الحاكمة يفتقدون رؤي��ة اقتصاديّة بعيدة
الس��يايس يف ّ
املدى ،ومل يق ّدموا للش��عب التونيس برامج أو بدائل تنمويّة ،وال آمالاً
قادر ًة عىل تحقيق نقل ٍة اقتصاديّة نوع ّية(((.
وإىل جان��ب جمل��ة املصاع��ب االقتصاديّة املتمثّل��ة يف تواصل تر ّدي
الواقع االقتص��ادي واالجتامعي وتراجع املؤرشات االقتصاديّة وتناقص
 3املعهد الوطني لإلحصاء" ،نتائج املس��ح الوطني حول الس��كان والتشغيل يف الثلث الثاين
لسنة ."2012
" 4اإلعالم��ي صالح الدين الج��وريش يف منتدى الثورة :إرصار املؤمت��ر والنهضة عىل إقصاء
التجمعيني س��يحول التجمع إىل ضحية" ،جريدة الصباح (تونس) ،2012 /11/11 ،ش��وهد يف
 ،2012/11/30عىل الرابط:
http://www.assabah.com.tn/article-79042.html
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وقياداته��ا حركة النهض��ة مبارشة بوصفه��ا الواجهة األب��رز للرتويكا
الحاكمة ،ليس فقط بعدم الوفاء بالوعود ،بل أيضً ا مبخالفتها للمبادئ
الت��ي أقامت عليها حملتها االنتخابيّة وهي املناداة بجمهوريّة الدولة
ومدنيتها واحرتام مكاس��ب املرأة ،وتراجعها ع��ن برنامجها االنتخايب
ع�بر رشوعها يف محاولة تغي�ير امللمح املجتمعي والثقايف والس��يايس
للمجتمع التونيس.

االس��تثامر وعدم انتعاش الحركة الس��ياح ّية وعدم تحس��ن األوضاع
االجتامعيّة ،وهو ما تتح ّمل الحكومة  -بحس��ب اتهامات املعارضة -
ٍ
اتهامات
املسؤوليّة األبرز عنه ،تواجه حكومة الرتويكا يف الوقت نفسه
بعجزها عن مواجهة العديد من التحديات السياس�� ّية التي اضطلعت
بها عند تدش�ين مس��ار املرحلة االنتقال ّية .وتواج��ه الرتويكا الحاكمة
ٍ
ٍ
واتهامات للمجلس التأس��ييس بالعجز بس��بب
انتقادات الذعة
اليوم
عدم االنتهاء من كتابة مس�� ّودة الدستور بعد انقضاء املدة املخصصة
وإىل جان��ب هذه املآخ��ذ املختلفة النابعة من داخ��ل بعض أحزاب
لذلك ،وهو قطب الرح��ى ومن أكرث رضوريات املرحلة االنتقال ّية ،إىل
الرتوي��كا من جهة وم��ن أحزاب املعارض��ة من جهة أخ��رى ،تتزايد
جانب التباط��ؤ يف تعيني هيئة عليا مس��تقلة لالنتخابات وهيئة عليا
الضغ��وط يو ًما بعد يوم عىل حكومة الرتويكا من املنظامت الحقوقيّة
للقضاء وأخرى لإلعالم.
والجه��ات الدوليّة للفت نظرها إىل بعض انتهاكات حقوق اإلنس��ان
اندلعت عش�� ّية الذك��رى األوىل لالنتخابات
ٌ
ح��رب كالم ّي ٌة وتهديداتٌ يف تون��س بعد الثورة ،مثل ما صدر من مآخ��ذ للحكومة من منظمة
متتالي ٌة بنس��ف الرشعيّة ،فضلاً عن التشكيك يف صدق النوايا والطعن هيوم��ن رايتس ووتش ومجل��س حقوق اإلنس��ان األورويب ومنظّمة
يف صدق ّي��ة أعضاء املجلس ،والحكومة من خلفهم ،خاص ًة فيام يتعلق العف��و الدوليّة .وقد ن�شرت العفو الدولي��ة مؤخ ًرا تقري�� ًرا يتض ّمن
باإلخ�لال بتع ّهده��م األخالقي أمام الش��عب مبارش ًة بع��د انتخابهم إش��ار ٍ
ات واضح ًة للحكومة بعدم تق ّدمها يف تس��وية عد ٍد من امللفّات
البت يف قضايا الشهداء
باإلرساع يف كتابة الدس��تور وضبط مواعيد االنتخابات املقبلة وهيكلة املس��تعجلة لتحقيق العدالة االنتقال ّية ،وعدم ّ
املش��هد السيايس .وهو ما اضط ّر  -بحسب بعض املراقبني  -الحكومة والجرحى ومحاسبة الفاسدين((( .وأشار تقرير املنظّمة أيضً ا إىل تزايد
واملجلس الوطني التأس��ييس إىل املبادرة بضبط تواريخ قصوى إلنجاز القيود املفروضة عىل حريّة التّعبري ،واس��تهداف الصحفيّني والف ّنانني
االنتخابات املقبلة وعرض توطئة الدستور عىل النقاش ضمن الجلسة والكتّ��اب واملد ّونني ،وغياب الح��زم لدى الحكومة يف حل املش��اكل
العام��ة للمجلس املنعقدة بعد  23ترشي��ن األول  /أكتوبر  2012يف األمن ّي��ة والف��وىض االجتامع ّية الناجمة عن س��طوة بع��ض الفصائل
الس��لفي واعتداءاتها .ويذكر
ش��كل رسالة طأمن ٍة للشعب وإفصاح عن حس��ن النوايا وبيانٍ لتق ّدم الدين ّية املتش�� ِّددة املحسوبة عىل الت ّيار ّ
أشغال كتابة الدستور واإلعداد لالنتخابات.
أ ّن مش��اهد العنف والعنف الس��يايس قد تكررت مؤخ ًرا يف املجتمع
ومل تس��لَم هذه الخطوات الحكوميّة بدورها من االنتقاد ،إذ ُوصفت التون�سي ،وكان أبرزه��ا ح��وادث االعتداء ع�لى الس��فارة األمريكيّة
املواعيد املزمعة لالنتخابات املقبلة بغري املدروس��ة وغري املتالمئة مع والتس ّبب يف تخريب عد ٍد من املباين واملمتلكات التّابعة لها ،وحوادث
املعي��ش اليوم��ي للمواطنني واألحوال املجتمع ّي��ة ،لتزامنها مع نهاية التصادم بني أنصار الحكومة (رابطة حامية الثّورة) مبحافظة "تطاوين"
الس��نة الدراسيّة ومع االمتحانات املدرس��يّة والجامعيّة الوطنيّة التي يف الجن��وب التونيس وعد ٍد من أنصار ح��زب "نداء تونس" الذي قُتل
يوليها املواطن التونيس كل اهتاممه ويضعها يف سلم أولويّاته .وعرفت فيه أح��د املواطنني .وم��ع أ ّن مجريات التّحقي��ق ومتابعة الحكومة
تتمسك بتحميل
مست مضمونها والقضاء لهذين امللفني ال تزال قامئة ،إالّ أ ّن املعارضة ّ
ٍ
مناقشة توطئة الدستور بدورها
مالحظات جوهريّة َّ
بنقد الذ ٍع رأى فيه عد ٌد من القانونيني من داخل املسؤول ّية املبارشة للحكومة ولفشل سياستها األمن ّية وتراخيها يف اتّخاذ
يف العمق ،و ُجوبهت ٍ
أحزاب التحالف نفس��ها محاول ًة لرضب مدنيّة الدولة وتأكي ًدا مسترتًا اإلجراءات القانونيّة الصارمة يف ش��أن املخالفني للقانون واملامرس�ين
الس��لفي من جهة ،ولفصائل ما
نص الدس��تور ،ورأت بعض للعنف الس��يايس من التابعني للتيّار ّ
ل ُعلويّ��ة مقاصد الرشيع��ة وثوابتها عىل ّ
ترصيح��ات املنتمني لحزب املؤمتر من أج��ل الجمهوريّة  -الرشيك يف يس ّمى برابطات حامية الثّورة من جهة أخرى ،وهي هياكل مستج ّدة
التحال��ف مع حزيب حركة النهضة والتكتل الدميقراطي  -أن يف فقرات منحته��ا الحكومة تراخيص العمل القانوين مؤخ�� ًرا ،ورفضت الرتاجع
وتأسيس��ا مبطّ ًنا لسطوة
توطئة الدس��تور تأكي ًدا ظاه ًرا ملدنيّة الدولة
ً
http://www.alchourouk.com.
الدول��ة الدينيّ��ة((( .ويف ضوء ذل��ك ،ات ّهمت ُ
بعض أح��زاب املعارضة 6 Amnesty International, One Step Forward, Two Steps Back? One Year
" 5س��امية عبو لـ «الرشوق»  :توطئة الدس��تور «ملغومة» ولن متر إالّ عىل جثتي" ،جريدة
الرشوق (تونس) ،2012/10/25 ،شوهد يف  ،2012/11/30عىل الرابط:

Since Tunisia's Landmark Elections, Report, 22/10/2012 .
http://www.amnestyusa.org/research/reports/one-step-forward-two-stepsback-one-year-since-tunisia-s-landmark-elections.
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عن ذلك بح ّجة نضال ّية املنتمني إليها ومش��اركتهم الفاعلة يف أحداث يستثني من ذلك س��ائر تداعيات تقاطع املصالح الحزب ّية والشخص ّية
للعديد من األطراف عىل النطاقني املحليّ وال ّدويل ومستويات تطويعها
الثّورة ويوميّاتها.
لألوضاع ومسار توجيه األحداث وتطوراتها.
وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن املرحلة الراهنة تس�� ّجل ارتفا ًعا غري مسبوق
بأي حا ٍل من األحوال مس��ؤوليّة
لنسق التجاذبات السياسيّة بني الحكومة واملعارضة من جهة ،وارتفاع ولك�� ّن ذلك بطبيعة الح��ال ال ينفي ّ
نس��ق التش ّنج بني الحكومة والشّ ارع التونيس ممثلاً يف فصائل عديدة حكومة الرتويكا عن املش��هد واالضط��راب يف إدارة مختلف تفاصيله،
م��ن املواطنني من جه��ة ثانية .ورمبا يجد كل ذلك م ّربراته يف مس��ار كام ال ميكن لحجة توتري املعارضة لألوضاع أو عدم التجربة يف مامرسة
استعداد مختلف القوى السياسيّة لالنتخابات املقبلة وتعديل بوصلتها الحكم أو ثقل تركة املشاكل االقتصاديّة واالجتامعيّة أن تقنع املالحظ
برر مبوضوعيّ��ة مآالت األوض��اع .ولكن يبق��ى يف املقابل الحكم
عىل تلك االنتخابات املفرتض تنظيمها بعد االنتهاء من إعداد الدستور ،أو ت� ّ
ومستويات توظيفها للمشاكل والقضايا املجتمع ّية املختلفة .كام يجد بالفش��ل املطلق عىل التجربة السياس ّية للرتويكا سابقًا ألوانه طاملا ما
م ّربرات��ه يف ارتفاع س��قف التوقعات التي كان��ت معلّقة عىل حكومة زال��ت تعتق��د بقدرتها عىل إدارة املرحلة ،وطاملا تجتهد بأس��لوبها يف
الرتويكا ومل ي َر املواطن البس��يط آثا ًرا ملموس��ة تق�� ّرب له عىل أرض مواصلة ما تبقى منها .وال ّ
شك يف أ ّن أصدق اآلراء عن تجربة الرتويكا
السياس��يّة والحكم لها أو عليها س��تصدح به عل ًنا نتائ��ج االنتخابات
الواقع ما كان ينتظره.
املقبلة.
ويبقى التجاذب واالختالف يف الحكم عىل تجربة الرتويكا يف املامرسة
السياس�� ّية قامئًا بني املعارضة التي تجزم بفش��ل التجربة والعجز عن
التعاط��ي الفاعل مع أهم ملفات اس��تحقاقات الثورة من جهة ،وبني
الحكومة التي تعترب أنها كانت عرضة لتعطيل دورها وعرقلة نشاطها الترويكا الحاكمة في تونس:
طبيعة التحالف
والتآمر عليها من أجل إسقاطها من جهة أخرى.
وع�لى الرغم من اعرتاف الحكومة وأنصارها بالصعوبات الفعل ّية التي
آل إليها الوضع اقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس�� ًيا وتلميحها لبعض مواطن
القصور وتربيره بقلّة التّجربة وافتقار وزرائها الخربة السياس��يّة حي ًنا،
وبثقل ترك��ة األوضاع املرت ّدية التي ورثتها مع اس��تالمها للس��لطة يف
ترشين األول  /أكتوبر  2011حي ًنا آخر ،إال أنها تش�� ّدد يف املقابل عىل
بيان سلب ّية دور معارضيها وتع ّمدهم عرقلة املسرية بال ّدعوة للتحريض
ونرش العنف والتشجيع عىل الفوىض وبثّ اإلشاعات والفنت ،إىل جانب
والزج بها يف املعرتك السيايس.
تع ّمد توظيف ّ
املؤسسة األمنيّة ّ

حد والفرقة
وعناصر التو ّ

يقود البحث يف تقييم التجربة السياس�� ّية للرتويكا الحاكمة يف تونس
نحو س��ؤا ٍل إس�تراتيجي يفرض نفسه عىل مس��تقبل املشهد السيايس
يف تون��س ويتصل مبدى قدرة الواقع الس��يايس ال��ذي أفرز التحالف
الحاكم قبل أزيد من سنة عىل إعادة إنتاجه يف مستقبل األيام .وت ُطرح
تس��اؤالتٌ يف هذا السياق بشأن طبيعة هذا التحالف ومدى تجسيده
أي مدى ميكن اعتباره تجلّ ًيا
لحقيقة الطيف
الس��يايس يف تونس ،وإىل ّ
ّ
عاكس��ا لتنوع القوى السياس��يّة الفاعل��ة وتعب ًريا فعليًّ��ا عن مجمل
ً
ويبق��ى مل��ف العن��ف يف املجتمع والتباي��ن الواضح ب�ين الحكومة مك ِّونات املشهد السيايس ومستوعبًا مختلف نزعاته وتياراته.
واملعارضة يف تفس�ير دوافعه وأس��بابه وحدود مسؤول ّية الحكومة يف
اب
وتتك ّون الرتويكا الحاكمة يف تونس  -كام هو معلوم  -من ثالثة أحز ٍ
توس��عه وانتش��اره عاملاً مهماًّ أصبح يضغط بق ّوة اليوم عىل مواقف
ّ
سياس�� ّية متفاوتة الحجم واألقدم ّية التاريخ ّي��ة واملرشوع ّية النضال ّية.
ٍ
الحكوم��ة ويدعم يف املقابل إىل حد كبريٍ
مواقف املعارضة والش��ارع
َ
وأول مكون��ات التحالف هي حرك��ة النهضة التي تع ُّد نفس��ها حزبًا
ليمس صورة
التون�سي ،خاصة بعد أن تجاوز هذا امللف املدى املحليّ
ّ
سياس��يًّا ينادي مبدنيّة الدولة ولك ّنه يش�� ّدد عىل خلفيّتها اإلس�لاميّة.
تونس يف الخارج.
يحتكم الحزب ،عىل الرغم من حداثة االعرتاف القانو ّين به والذي كان
وال ب�� ّد من القول إن مختل��ف املآخذ واالتهام��ات املو َّجهة لحكومة بع��د الثورة ،إىل تاريخ طويل يف النض��ال والتع ّرض للتنكيل واملالحقة
الرتوي��كا تجد لها مربر ٍ
ات قويّة ع�لى أرض الواقع ومد ّعامت حقيق ّية والتعذيب الذي مارس��ه النظامان السياس ّيان السابقان يف تونس ضد
يتلمس��ها املواطن العادي الذي تظل هواجس��ه أك�ثر اتصالاً بوضعه قياداته ومناضليه .ويحظى الحزب بقواعد شعبيّة عريضة من األنصار
االقتصادي واالجتامعي واألمني ،إال أن التحليل املوضوعي ال يجب أن مب��ا خ ّوله تب ّوؤ املناص��ب األوىل يف أغلب الدوائ��ر يف تونس والخارج

دراسات
الترويكا الحاكمة في تونس :حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

ويتجس��د حضوره يف
يف انتخاب��ات  23ترشين األول  /أكتوبر .2011
َّ
حكومة الرتويكا يف شخص رئيس الحكومة وغالبيّة أعضائها ،إىل جانب
حصولهم عىل أغلبيّة أعضاء املجلس الوطني التأسييس.
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أو إس�تراتيجي يجمع بني األحزاب املتحالف��ة ويو ّحد وجهات نظرها
بشأن املس��ائل املختلفة .وهي حقيقة ما فتئت تعبرّ عنها عل ًنا بعض
تحالف
أطراف الرتوي��كا التي جاهرت بالقول إ ّن التحالف القائم هو
ٌ
يل ،وليس تحالفًا حزب ًّيا دامئً��ا (موقف حزب التكتّل من
س��يايس مرح ّ
ٌّ
أج��ل العمل والحريات) .وما فتئت أصواتٌ عديد ٌة من نواب املجلس
الوطني التأس��ييس لحزيب املؤمتر والتكتّ��ل تؤكِّد يف مداوالت املجلس
ويف جلس��ات التصويت عىل أ ّن تحالفهام ضمن الرتويكا الحاكمة مع
ٍ
حكومي ،وال ميكن أن مييل
تحالف
ح��زب حركة النهضة ليس أكرث من
ّ
أي تحالف برملاين داخل فضاء املجلس الوطني التأسييس.
عليهام ّ

ويتمثَّ��ل الطّرف الثّ��اين يف التحالف الثال ّيث يف ح��زب املؤمتر من أجل
الجمهوريّة ،وهو حزب دميقراطي علامين له نزعة عروب ّية ،وش�� ّدد يف
برنامجه الس��يايس يف انتخابات ع��ام  2011عىل رضورة احرتام ال ُهويَّة
العرب ّية اإلس�لام ّية كر ٍ
حضاري لتونس .وهو حزب حديث النشأة،
افد
ّ
أُ ّسس يف عام  ،2001ومل يرخَّص له قانونيًا إالّ بعد الثورةُ .عرف بنضال
بع��ض أفراده وتصديهم لحكم الرئيس الس��ابق ب��ن عيل ،ويأيت عىل
رأس��هم رئيس الجمهوريّة الحايل محمد املنص��ف املرزوقي .واملؤمتر
تقارب يف
وبه��ذا ميكن أن نخلص إىل الق��ول إ ّن التحالف مل يقم عىل
ٍ
ُممثَّ��ل بكتلة من املناضلني يف صفوفه وبعض املنتس��بني له حديثًا يف
وجهات النظر واملواقف أو حتى يف املرجع ّيات الفكريّة واأليديولوج ّية،
الحكومة ويف املجلس الوطني التأسييس.
كام أنّه مل يقم عىل برامج اقتصاديّة واجتامع ّية وسياس�� ّية متناغمة أو
حزب من أحزاب الرتويكا دخ��ل االنتخابات الفارطة
والطرف الثال��ث يف الرتويكا هو حزب التكت��ل الدميقراطي من أجل متقاربةُّ ،
ف��كل ٍ
ُ
ٍ
مختلف ش��كلاً ومضمونًا عن
وس��يايس
واجتامعي
اقتصادي
العمل والحريات الذي أ ّس��س منذ ع��ام  1994وحصل عىل الرتخيص بربنام ٍج
ّ
ّ
ّ
القانو ّين يف سنة  .2002وهو حزب علامين منفتح عىل املشارب القوم ّية بقيّة األطراف.
اإلس�لام ّية واالش�تراك ّية ،خاض جملة من النض��االت الفعل ّية من أجل
الحريّ��ة والدميقراطيّ��ة يف عهد بن عيل ،منفص�ًل�اً بذلك عن املعارضة يذك��ر أ ّن التحالف الحاكم أُ ّس��س ع�لى قاعدة توزيع املس��ؤوليات
الكرتونيّ��ة املرخَّ��ص لها العمل حينها ،وانخرط م��ع جملة من القوى والحقائب الوزاريّة يف الحكوم��ة املنبثقة عن انتخابات ترشين األول
مصاعب
املعارضة فيام يس�� ّمى "حركة  18أكتوبر" من أجل لفت النظر لرت ّدي  /أكتوب��ر  ،2011ومل تكن انطالقته ميسرَّ ة بقدر ما ش��هدت
َ
أوضاع حقوق اإلنس��ان حينها واملطالبة بتحرير املساجني السياس ّيني .فعل ّي��ة يف عمل ّي��ة توزيع الحقائب والتنافس عىل الس��ياديّة منها بني
ّ
ويتجس��د حضوره يف حكومة الرتويكا برئاس��ة رئيس��ه مصطفى بن األح��زاب الثالثة ،مام أخّر لف�تر ٍة والدة الحكومة .مع العلم أ ّن توزيع
جعفر للمجلس الوطني التأس��ييس وعضويّة بعض أنصاره ضمنه ،إىل الحقائب الوزاريّة وتقاس��مها أح��دث رشوخًا متفاوتة داخل األحزاب
جانب تولّيه لعد ٍد محدو ٍد من الحقائب واملهام الوزاريّة.
ٍ
استقاالت جامع ّية،
ذاتها ويف صفوف مناضليها ،وش��هد بعضها حركة
وقد ال يتس��ع املجال للق��راءة التفصيل ّية لعنارص التق��ارب أو التنافر مثل االس��تقاالت التي حدثت من املكاتب الجهويّة واملكتب الوطني
األيديولوجي القامئة بني هذه األحزاب الثالثة ،وربمّ ا ال يشكّل التقارب يف ح��زب التكتل من أج��ل العمل والحريات ،أو ح��زب املؤمتر الذي
مؤسسيه االنفصال عنه وتكوين حركة مستقلة.
أو التناف��ر األيديولوجي بني أقط��اب الرتويكا الحاكمة اليوم يف تونس اختار عد ٌد من أبرز ِّ
يس��تحق
األقل .ولكن ما
متغ�ّي�رّ ًا مه�ًّم�اًّ يف التحليل يف هذا املقام عىل ّ
ّ
التّأكي��د عليه هو أ ّن هذا التحالف بني ه��ذه األحزاب الثالثة مل يكن لقد طفا اختالف وجهات النظر بني أحزاب الرتويكا والتنافر يف الربامج
خيا ًرا طوعي��ا حتّمه التقارب األيديولوجي ،بقدر ما كان واق ًعا فرضته والرؤى يف أكرث من مناس��بة عىل س��طح األحداث وعىل مركبة تسيري
ًّ
نتائج االنتخابات السابقة ،وأماله السياق السوسيوسيايس الذي رسمت ش��ؤون املجتمع والدولة ،وتوضَّ حت صورة عدم التقارب يف عد ٍد من
مالمح��ه نتائج أ ّول انتخابات ح ّرة عرفته��ا تونس بعد الثورة .وهو ما القضاي��ا الخالفيّة التي تنافرت فيها وجه��ات النظر واملواقف وردود
يدف��ع إىل القول إ ّن تحالف الرتوي��كا الحاكم يف تونس مل يكن تحالفًا األفعال .ومن ذلك ميكن ،عىل سبيل املثال ،ذكر قض ّية تسليم القيادي
إس�تراتيج ًّيا أفرزته توجه��ات األحزاب وخياراتها وقناعاتها واس��توت الس��ابق يف حكومة القذّايف البغدادي املحمودي إىل الحكومة الليبية
صخب بش��أن تس��ليمه أو عدم تسليمه،
تحالف الجديدة ،وما ظهر فيها من
ٍ
يل ،يك ال نقول إنه ٌ
معامله عىل غري عجل ،وإمنا هو ٌ
تحالف مرح ٌّ
س��يايس وحصيل ٌة انتخابيّ��ة ظرفيّة .وقد ال يعكس وتبادل االتهامات بني رئيس الدولة ورئيس الحكومة ،والتنازع بش��أن
فجا ّيئ فرضه واق ٌع
ٌّ
فك��ري أو تقارب أيديولوجي صالحيات اتخاذ القرار يف القضيّة.
بأي ش��كل من األش��كال تحالفًا له بع ٌد
ّ
ّ
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وضع��ت جملة من املواق��ف الخالف ّية املتناقض��ة التحالف الثاليث يف
امليزان يف أكرث من مناس��بة أخرى (إقالة محافظ البنك املركزي وتعيني
خل��ف ل��ه ،الخالف حول ترش��يح عض ٍو ملنص��ب يف اللجن��ة الدوليّة
ملناهضة التعذيب... ،إلخ) ،وأبانت بعض درجات هشاش��ته وس��هولة
تص ّدعه أمام بعض املس��ائل الجوهريّة واملبدئ ّية ،والتي وإن ساعدت
ظ��روف املرحل��ة االنتقاليّة الي��وم التحالف عىل تج��اوز بعضها ،فال
يشء قد يضمن ذلك يف املس��تقبل .وربمّ ��ا يكون التلويح األخري لبعض
القياديّني يف حزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة باحتامل ّ
"فك االرتباط"
م��ع النهضة يف حال متاديها يف ارتكاب بعض األخطاء وانفرادها بالرأي
أكرب دليل عىل ذلك.
وم��ن امله ّم التّأكي��د عىل أ ّن حزب املؤمتر من أج��ل الجمهوريّة ،عىل
حرصا عىل املجاهرة أمام وس��ائل
خ�لاف ح��زب التكتّل ،كان األك�ثر ً
اإلع�لام ببعض مواطن الخالف مع النهضة ،كام كان ممثلوه يصدحون
من حني آلخر ببعض النقد لسياسة الحكومة التي ميثِّلون أحد أطرافها،
الصارخ يف توجيه سياسات
واتهامهم لحزب حركة النهضة عل ًنا بالتدخّل ّ
املؤس��س لحزب املؤمتر من أجل
الحكوم��ة .وقد أطلق رئيس الدولةِّ ،
ٍ
ترصيحات ش��ديدة اللهجة يف هذا االتج��اه ،فقد اتّهم
الجمهوريّ��ة،
الحركة بالتغ ّول واالنفراد ببعض ش��ؤون الحك��م ،والتدخّل املبطّن يف
بعض مجرياته ،كتعيني املسؤولني املحليني والجهويني املوالني للنهضة.
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ربمّ ا يكون ملثل هذا التساؤل ع ّدة إجابات متباينة وفقًا لطبيعة قراءة
التجربة السياس��يّة للرتويكا الحاكمة وزواي��ا ال َّنظر إليها .ولكن ،ال ب ّد
أي محاولة للتطلّع للمس��تقبل السيايس لتونس
من اإلقرار كذلك بأ ّن ّ
وموق��ع الرتويكا الحاكم��ة فيه يرتبط بجملة م��ن العوامل املتداخلة
والس��ياقات املتصل��ة التي ال ميك��ن بدونها قراءة ما قد تس��فر عنه
تطورات األوضاع السياس��يّة يف تونس ومجرياته��ا .ورمبا يتعلّق ذلك
بش��كلٍ رئيس بأسئلة أخرى كالسؤال أ ّولاً عن حال األحزاب السياسيّة
املعارض��ة ألحزاب الرتويكا ومدى قدرتها عىل التأثري يف حلبة التنافس
عىل السلطة مستقبلاً  .كام يرتبط ثان ًيا بالتساؤل عن طبيعة ومستويات
التأث�ير يف مجريات الوضع واتجاهات الضغط التي ميكن أن متارس��ه
ق��وى املجتمع املدين املختلفة ،مبا فيها من فاعلني أساس��يني كاالتحاد
العام التونيس للشغل وكربى املنظامت الحقوق ّية .ويرتبط ثالثًا بقياس
اتجاهات املواطنني ومس��تويات رضاهم عن سياس��ة الرتويكا ،ومدى
تس��امحهم مع زالّته��ا وعرثاتها املتتالية ،وم��دى قابليّة تجديد ثقتهم
االنتخابيّ��ة الس��ابقة يف أطرافها الثالث ،أو ع�لى األقل يف حزب حركة
النهضة الطرف األبرز فيها.

ربمّ ا تكشف ترصيحات حزب املؤمتر ونقده الالّذع لسياسات الحكومة
ٍ
مح��اوالت دعائ ّية مبكِّرة
الت��ي هو جز ٌء منها يف بع��ض وجوهها عن
لالنتخابات املقبلة ،وقد تدخل كذلك يف خانة الدفاع املرشوع للحزب
ع��ن كيانه ووج��وده داخل الرتويكا بعد أن اتُّهِم يف أكرث من مناس��بة
بانقي��اده لحركة النهضة وتبع ّيته املطلقة لها منذ قبوله مبنصب ٍ
رئيس
للدول��ة محدود الصالح َّي��ات ،ولك ّن األكي��د أ ّن الترصيحات املختلفة
املنتقدة واملن ِّددة تكش��ف عن مدى هشاش��ة هذا التحالف السيايس ويبقى من البديهي القول إ ّن تجربة الرتويكا يف الحكم مل تكن تجرب ًة
ومرحليته والتناقض الواضح بني مصالح أطرافه عىل املدى البعيد ،عىل هيّن��ة ،فعىل الرغم من مرشوعيّة وصوله��ا إليه عرب صناديق االقرتاع،
الرغم مام تحقَّق مرحل ًيا من تطابقٍ مؤقَّت بينها.
ورمزيّ��ة تلك التجربة والحكومة املتش��كلة عنها بوصفها أ ّول حكوم ٍة
تنبثق عن اإلرادة الح ّرة للش��عب وعرب ممثليه يف املجلس التأسييس،
يرا ملجموعة م��ن املناضلني عدمي��ي التجربة
إال أنّه��ا كانت أيضً ا س� ً
الترويكا الحاكمة
والخربة السياسيّة يف مسالك وعرة وملتوية .وربمّ ا جاز القول إ ّن تجربة
التحال��ف الثاليث الحاكم يف تونس كانت مغامر ًة سياس�� ّية غري مأمونة
والمستقبل السياسي لتونس
العواق��ب .وقد منيل أكرث الف�تراض أن أطراف ه��ذه املغامرة الثالثة
ائب باهظة من انحس��ار مستويات الثقة
إن الس��ؤال الذي يطرح نفسه يف هذا املس��توى يتمثَّل يف مدى قدرة دفعوا  -مقابل خوضها -رض َ
املش��هد الس��يايس املس��تقبيل لتونس عىل أن يعيد إنت��اج التحالف الس��ابقة للناخبني بهم ،فيام تبدو فرضيّة اتساع تلك الثقة وامتدادها
نحو أنصار جدد أقل احتاملية.
السيايس الحايل مبالمح مشابهة وشكلٍ مامثل.

دراسات
الترويكا الحاكمة في تونس :حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

ولكن ،عىل الرغم من أ ّن فرض ّية الرتاجع املس��تقبيل لش��عب ّية أحزاب
الرتويكا الثالثة بعد تجربتها السياس��يّة الحاليّة واردة بشكل كبري ،إال
أقل ح ّدة عىل حالة
أنّه يجب التأكيد عىل أنّها قد تنطبق مبس��تويات ّ
ح��زب حركة النهضة .ويُذكر أ ّن ه��ذا الحزب كان الفائز األ َّول مبقاعد
املجلس التأسييس يف مختلف الدوائر االنتخاب ّية يف عموم مناطق البالد
والخ��ارج ،و ُع ّد الحزب األكرث جامهرييّ�� ًة وصاحب القواعد العريضة،
ورمبا تبقى تل��ك الجامهرييّة املمتدة لحرك��ة النهضة صماّ م أمان قد
ٍ
مس��تويات دنيا من
يضمن لها  -عىل خالف بق ّية رشكائها يف الرتويكا-
تج ّدد ثقة عد ٍد مه ٍّم من ناخبيها وأنصارها .ورمبا يبقى من غري املتوقّع
ابتعادها عن صدارة املش��هد ،وذلك العتبار ٍ
لعل أه ّمها هو
ات عديدة َّ
تظل األساس يف جامهرييّتها وتعاطف
رمزيتها الدينيّة والنضاليّة التي ّ
العم��وم معها .ويجوز هذا القول عىل الرغ��م من ظهور بعض بوادر
تراجع شعب ّية الحركة عن مستوياتها السابقة ،وهو ما بدأت توحي به
بعض اس��تطالعات الرأي التي ما انفكت تؤكِّد عىل تراجع مستويات
الثق��ة عىل الرغم من اس��تمرار حيازة الحركة وقيادته��ا عىل املواقع
األوىل ،وتص ّدره��ا قامئة األحزاب التي ق��د تحظى بثقة الناخبني .وقد
أصبح��ت ترصيحات بعض قياديّي الحركة تيش برتاجع ش��عبيتها من
الشعبي ولثقة
منطلق كون تجربة مامرسة الحكم عامل تهرئة للرصيد
ّ
الناخبني فيها ،نظ ًرا للفرق الشاس��ع بني الوعود املبرش بها ومس��توى
التحقي��ق الفعيل لها ،وهذا ما اعرتف به زعيم الحركة الش��يخ راش��د
الغنويش(((.
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م��ن جهة أخرى ،واالتهام��ات املتبادلة بينهام بالوق��وف وراء تأجيج
األح��داث ،ف��إ ّن تلك االحتجاج��ات ،وعنف التح��ركات املنبثقة عنها
والشعارات املرفوعة فيها ،أضحت تلفت االنتباه وتدعو للتم ّعن فيها.
وربمّ ��ا تُعيد املناداة بإس��قاط النظام (برصف النظ��ر عن مرشوعيّتها
وم��دى جديّتها ومن يقف خلفها) الوض��ع إىل نقطة الصفر يف الثورة
التونس�� ّية ،وتُحيل املشهد السيايس اليوم من جديد إىل مالمحه األوىل
قبل الثورة ،وإىل قطب ّيته القدمية بني طريف رصاع يتخندق فيه الطرف
(بكل أطيافه وحساس�� ّيته
األ ّول وراء النظ��ام ويتخندق الطرف الثاين ّ
السياس��يّة املختلفة) وراء إرادة الش��عب املنتفض إلسقاط النظام أو
عىل األقل التذكري بعجزه عن بلوغ استحقاقات املرحلة.
ومن املفي��د التذكري بأ َّن الثورات العربيّة الت��ي انطلقت رشارتها من
دروس��ا مه ّم ًة يف أهم ّية "تعريف أطراف الرصاع"(((،
تونس قد أعطت ً
ومن ث ّم الحس��م رسي ًعا يف مسار الرصاع.فقد بقيت الثورة يف كلٍ من
تونس ومرص ،رمبا بسبب عاميل املفاجأة والرسعة فيهام،مبعز ٍل نسبيًّا
عن األطراف الخارج ّية اإلقليم ّية والدول ّية ،مام س�� ّهل عمل ّية حسمها
رسي ًع��ا بني طرفني متاميزين تش��كّال أثن��اء األحداث ،وه�ما النظام
والش��عب .وقد اختزل ش��عار "ارحل  "Dégageتلك النهاية املختارة
واملحتومة للنظام من الطرف الثاين الذي استقوى عوده.
وقد استنكر أهايل سليانة وعد ٌد من الجمعيّات واملنظّامت الحقوقيّة
ِ
ترصيح��ات بعض أعضاء حكومة الرتوي��كا يف األحداث األخرية الذين
عبرّ وا عن انته��اء صالحيّة كلمة "ديغاج" التي رفعت يف وجه محافظ
جهة س��ليانة .واتجهت أغلب املواقف نحو ش��جب تلك الترصيحات
التونيس
عىل خلفيّة أ ّن تلك الكلمة الس��حريّة التي ابتكرها الش��ارع
ّ
ه��ي التي مه ّدت طريق الس��لطة أمام حكومة الرتوي��كا التي تتنكر
اليوم ملرشوع ّية تلك الكلمة.

ويُذك��ر أ ّن ما اس��تج ّد مؤخ ًرا من أحداث ٍ
عنف يف منطقة س��ليانة(((،
وه��ي من محافظ��ات الوس��ط الغريب الذي يش��كو م��ن التهميش
التنموي ،قد كش��ف عن أبعاد جديدة أصبحت ترتسم بشكل مغاير
يف طبيعة العالقة القامئة بني فصائل من املواطنني وحكومة الرتويكا أو
ٍ
مواجهات
بش��كل أع ّم النظام السيايس القائم .وأسفرت األحداث عن
عنيفة وإرضاب عا ّم يف كامل الوالية ،وحركة احتجاج ّية نادت بإسقاط
وبغض النظر عن مالبسات هذه التح ّركات
الحكومة وإسقاط النظامّ .
يس��تحق الكثري من التحليل ،الذي قد ال
وم��ن املؤكّد أ ّن هذا النقاش
ّ
ٍ
تجاذبات سياس�� ّية بني الحكومة من جهة واملعارضة
وما تحتمله من
يس��مح به هذا املقام ،بشأن مستويات تبلور مفاهيم الرشع ّية وعدم
" 7الغنويش :تراجع شعبية حركة النهضة اإلسالمية يف تونس بسبب السلطة" ،صحيفة باب الرشعيّة يف س��ياق التح ّول الدميقراطي لدول الربيع العريب ،وبشأن ما
نات تونس اإللكرتونية.2012/9/30 ،
ميك��ن مراكمته من دالالت وما اختزلته تلك املفاهيم عىل مدى امل ّدة
http://www.babnet.net/rttdetail-54881.asp
 8وقعت أحداث محافظة س��ليانة يف األس��بوع األخري من ترشي��ن الثاين/نوفمرب املنقيض املنقضية من زمن الثورات العربيّة.

بس��بب تصاعد التوتر الس��يايس واالجتامعي بع��د مطالبة أهايل الجهة بإقال��ة املحافظ الذي
متس��كت الحكومة بعدم إقالته ،وقد أس��فر هذا التجاذب عن أحداث عنف تم فيها التدخل
األمن��ي وإصابة عدد من املتس��اكنني ب��أرضا ٍر مختلفة ،وأدينت املؤسس��ة األمنية باملبالغة يف
املؤسسة بحقّها املرشوع
استخدام العنف ض ّد أهايل سليانة ،يف الوقت الذي متسكت فيها تلك ّ
يف حفظ األمن وحامية املمتلكات العامة والخاصة.

 9أحمد خليل" ،تحويل الرصاع ’اقرتاب غري صفري‘ إلدارة نزاعات ما بعد الثورات العربية"،
السياسة الدولية ،العدد ( 190أكتوبر  ، )2012شوهد يف  ،2012/11/30عىل الرابط:
 http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/3/134/2769/من-املجلة/ملحق-إتجاهات-
نظرية/تحويل-الرصاع .aspx
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رمبا يحيلنا ما س��بق إىل اس��تحضار أفكار عامل االجتامع األملاين ماكس أكرب وهي رشع ّية الشّ ��ارع الثوري الذي انتفض عىل حكم بن عيل يوم
فيرب عن الرشعيّ��ة بوصفها إحدى املقوالت األساس��يّة لعلم االجتامع  14كانون الثاين  /يناير .2011
السيايس .وما أكّد عليه يف ذلك االتجاه من أ َّن الهيمنة ال ميكن أن ترىض
وعمو ًما ،ميكن القول إ ّن الرتويكا الحاكمة كانت ،كام س��بقت اإلشارة
بالطّاعة املطلقة ،بل تس��عى إىل تحويل االنضباط إىل التزامٍ بالحقيقة
إليه ،تش��كيل ًة سياس ّي ًة أفرزها س��ياق سوسيوسيايس معينّ ات ّسم بفوز
التي متثّلها تلك الهيمنة أو ت ّدعي متثيلها .وكان فيرب قد م ّيز بني "مناذج
أحزاب سياسية ثالثة يف أول انتخابات حرة تنجز يف تونس ما بعد ثورة
مثاليّة" للهيمنة الرشعيّة ،ومنها الهيمنة القانونيّة ذات الطابع العقيل،
يناي��ر  .2011وقد حملت تلك االنتخاب��ات العديد من املفاجآت غري
والهيمن��ة التقليديّة التي تقوم عىل اإلميان بقداس��ة التقاليد ورشعية
ّ املتوقعة التي عكس��ت حقائق غري بارزة للعيان عن املشهد السيايس
الس��لطة اململوكة طبقً��ا للعرف ،والهيمن��ة الكاريزمات ّية ذات الطابع
التونيس ،ومنها التأث ّر الواضح لنتائج االنتخابات بظاهرة تشتت أصوات
(((1
االنفع��ايل وتتطلب الثقة الكاملة برجلٍ اس��تثنا ّيئ  .ومن املعلوم أ ّن الناخبني بني األعداد الكبرية للقوائم االنتخاب ّية الحزب ّية واملستقلّة التي
سوسيولوجيا ماكس فيرب السياس ّية قد أغنت مجمل النظريّات الالّحقة دخلت االنتخابات .وقد تحفّز عدد من األحزاب الخارسة يف االنتخابات
عن مفاهيم الس��لطة والرشع ّية والهيمنة ،إذ وقع التمييز عقب ذلك لتجاوز واقع التش��تت ،وعمل بعضها  -وال يزال  -عىل محاولة التكتّل
بني الس��لطة مبعناها الواسع واملطلق ،والسلطة السياس ّية .وإذا كانت داخل جبهات واالنصهار يف ت ّيارات أكرب تش��كّلت من ائتالفات حزب ّية
السلطة السياسية تتطلَّب االعرتاف العا ّم والقبول والرىض ،فإن كالهام مختلف��ة .ويبدو مش��هد املعارضة اليوم أكرث اتجا ًه��ا نحو املزيد من
(((1
تتطلبان الرشع ّية التي يجب أن تكون املعيار املم ّيز للس��لطة  .ومن التو ّح��د وتفادي الفرقة والتش��تت .ويبقى ظهور ح��زب "حركة نداء
منطلق تحليالت ماكس فيرب للرشعيّة قد يجوز القول إ ّن الجدل بشأن تونس" امللمح األبرز يف مشهد املعارضة السياس ّية اليوم .ولنئ اختلفت
الرشع ّي��ة الي��وم يف تونس وال ّنقاش املس��تفيض بش��أن مداها وحجم املواقف والرؤى بش��أن طبيعة هذا الح��زب ،إذ يعد ّه البعض وريث
املحل ،فإنه يس ّجل عىل الرغم
اطي ّ
تأثريها يف املش��هد الس��يايس والحياة االجتامعيّة بش��كل أع ّم ،يشهد حزب التج ّمع
ّ
الدس��توري الدميقر ّ
والتوسع األفقي يف
تخ ّبطًا عا ًّما يف األذهان ولدى مختلف األطراف ،وينعكس عدم وضوح من ذلك تقد ًما بارزًا يف مستوى استقطاب األنصار
ّ
معاين الرشعيّة وتناقض دالالتها يف مختلف مواقف الفاعلني السياسيني املشهد الس��يايس .وعىل الرغم من حداثة تأسيس هذا الحزب بقيادة
يحتل مكانة
وس��لوكياتهم .وتتب ّدى الرشع ّية حي ًنا يف أذهان البعض مستمد ًة بق ّوة رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبيس ،فإنّه أصبح ّ
من نتائج االنتخابات التي جاءت باألحزاب الحاكمة إىل السلطة ،وبناء ب��ارزة يف املش��هد .ويُع ّد حزب نداء تونس تحالفًا جدي ًدا تش��كّل من
الشق األ ّول يف "الدستوريني"( ((1الذين يع ّدون
عىل ذلك تُرش ِعن مواقف السلطة الحاكمة وت ِّربر ّ
كل تحركاتها ومتنحها ش��قّني أساس ّيني ،يتمثّل ّ
ومؤسس��يها وراف ًدا من روافد حداثتها،
ٍ
صالحيات ال متناهية يف إدارة الشَّ أن االقتصادي واالجتامعي والسيايس أنفس��هم بنا َة ال ّدولة الوطن ّية ّ
مبا قد تراه األصل��ح من منطلق رشع ّية األغلب ّية .ولكن ترتبط مفاهيم وه��م ممثّلون يف عد ٍد من "البورقيبيّني" وقدامى الوزراء والتكنوقراط
الس��ابقني ،وعد ٍد م��ن الوجوه البارزة وقواعد الحزب الحاكم س��ابقًا.
ّ
الرشعيّة يف االس��تعامالت األخرى ،ولدى بع��ض الفئات ،مبفاهيم أكرث
الش��ق الثّاين يف ع��د ٍد من القياديني ووجوه اليس��ار املعتدل
َّل
ث
ويتم
ّ
ش��مولاً تتصل بس��ياق الثورة واالنتقال الدميقراط��ي أكرث مام ترتبط
بنتائج االنتخابات الفارطة ومب��ن أوصلتهم للحكم .وتتح ّمل الرشعيّة وبع��ض رم��وز املجتمع املدين وع��د ٍد من رم��وز التيّ��ارات الحداثيّة
الثوريّة ورشع ّية االنتقال الدميقراطي بهذا املعنى أدوا ًرا أكرب وأش��مل والعلامن ّية .وعىل الرغم من الوصمة التي ينعت بها حزب نداء تونس
بوصفها العني الحارس��ة للمسار الثوري الذي مل يكتمل والويص األكرب بوصفه حزبًا يقوم برس��كلة( ((1رموز النظام الس��ابق بغاية اس�ترجاع
ّ
عىل تط��ور األوضاع وتق ّدمه��ا .وهو ر ا ما أعاد إىل األذهان عش��ية مكانتهم يف املش��هد الس��يايس ،إالّ أنّه يبقى مرش ًحا للتوسع واالمتداد
بمّ
ّ
ّ
اكتامل الس��نة عىل انتخابات  23ترشين األول  /أكتوبر  2011إمكانية وألن يكون له دور املنافس األرشس لحزب حركة النهضة يف االنتخابات
ّ
االنقالب عىل املجلس التأسييس وعىل الحكومة الرشع ّية باسم رشع ّية  12ترتبط هذه التس��مية بالحزب االش�ترايك الدس��توري ،الذي كان الح��زب الحاكم زمن
10 Max Weber, Économie et Société, La Traduction Française
(Paris : Plon, 1971).
11 Balandier J, L'Anthropologie Politique (Paris : PUF, 1967), p. 45.

الرئيس الحبيب بورقيبة ،والذي انحدر منه عقب ذلك حزب التجمع الدس��توري الدميقراطي
بعد تغري نظام الحكم يف تونس يف  7ترشين الثاين  /نوفمرب  .1987وهو الحزب الذي وقع حلّه
بأمر قضايئ بعد ثورة تونس .2011
 13إعادة إنتاج.

دراسات
الترويكا الحاكمة في تونس :حصاد العام بين صعوبات الممارسة وجسامة التحديات

يتأصل يف املش��هد الس��يايس التونيس ،إذ
املقبلة .وقد بدأ هذا الحزب ّ
تص�� ّوره بعض اآلراء بوصفه "املنقذ للمرشوع الحدا ّيث"( ((1الذي تجذّر
يف تونس منذ اس��تقاللها ،والذي ت��رى تلك اآلراء أنّه مه ّدد باالنقراض
اليوم .ويُص�� ّور هذا الحزب كذلك بوصفه حارس الحركة الدس��توريّة
التي يرقى رشفها إىل رشف رمزيّة مس��ار بن��اء الدولة الوطنيّة وتركيز
أسسها منذ استقالل تونس وخروج املستعمر الفرنيس .ويطرح حزب
نداء تونس نفس��ه اليوم بوصفه الطريق الثالث الذي ميكن أن يكون
بديلاً عن الدولة البوليس�� ّية من جهة والدولة الدين ّية من جهة ثانية،
قوي يجعله  -عىل حداثة وصوله
مس��تثم ًرا يف ذلك رأس مال
س��يايس ّ
ّ
للمش��هد السيايس ،ومع اتهامه بشبهة رسكلة بقايا النظام امل ُطاح به-
يتأصل يف تاريخ تونس الس��يايس ويف عم��ق مرشوعها الحدايث .وربمّ ا
ّ
يغيرّ حزب نداء تون��س بوصلة نتائج االنتخابات املقبلة ،مبا يدفع إىل
اس��تبعاد فرضيّة إعادة إنتاج االنتخابات املقبلة لرشوط بقاء الرتويكا
الحاكمة يف صيغتها الحال ّية .وقد تجد حركة النهضة نفس��ها مستقبلاً
مضط�� ّرة للتحال��ف مع حزب ن��داء تونس الذي ال ت��زال تعد ّه حزبًا
هجي ًنا وال مستقبل له يف قلوب التونس ّيني(.((1
اس��تقطاب ثنا ّيئ جديد مل يعد من
وميكن الجزم بأ َّن البالد تس�ير نحو
ٍ
استقطاب ال ميكن
السهل تج ّنبه بني النهضة وحزب نداء تونس .وهو
ٌ
بأي ح��ا ٍل من األحوال أن ينظر إليه كإعادة إنتاج لالس��تقطاب الذي
ّ
جرى الرتويج له عش�� ّية الحملة الدعائ ّي��ة االنتخاب ّية يف انتخابات 23
ترشين األول  /أكتوبر  2011بني اإلسالميّني من ناحية والعلامنيّني من
ناحية ثانية .وعىل الرغم من أ ّن نداء تونس ال يزال بصدد التشكّل ،إال
ٍ
أطياف مختلفة من الفاعلني السياس ّيني
أنّه يبدو مرش�� ًحا الس��تقطاب
م��ن ذوي االنتامءات املتن ّوعة واملرجع ّي��ات املتباينة التي قد تجتمع
مس��تقبلاً عىل مب��دأ املواجهة املو ّح��دة لحكومة الرتويكا ومنافس��ة
فصيلها األكرب (النهضة) يف االنتخابات املقبلة.

الخاتمة
تع ّد تجربة الرتويكا التونس�� ّية يف الحكم تجرب ًة فريد ًة يف إدارة الشأن
الس��يايس يف دول الربيع العريب .وقد واجهت التجربة عرث ٍ
ات مختلف ًة
14 Theirry Bresillon, "Caid Essebsi est- il l'Avenir de la Gauche Tunisienne",
Tunisie libre, 26/06/2012.
" 15راش��د الغنويش :ش��عبية النهضة تراجعت ..ن��داء تونس وريث التجم��ع ولن يخدع
التونسيني مرة ثانية" ،جريدة الساعة اإللكرتونية.2012/9/30 ،
http://assaa.tn.
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بالق��در الذي س�� َّجلت فيه كذل��ك بعض النجاحات ع�لى الرغم من
ك�ثرة الصعوبات والعوائق املتع ِّددة املص��ادر والعوامل .وعىل الرغم
من احت��واء الرتويكا عىل عنارص تنافر وفرقة أك�ثر من احتوائها عىل
عنارص تو ّح��د وتقارب بني مرجعيّات أحزابه��ا الثالثة وبرامجها ،فقد
س�� ّجلت قدرة عىل الصمود أمام الكثري من املط ّبات السياس ّية الوعرة
الت��ي كانت تنذر بتص ّدع بنائها فعليًّا .وكش��فت جملة من املحطّات
السياس�� ّية عن نوع من الصالبة املرحل ّية والقدرة عىل تجاوز املسائل
الخالفيّة والقفز عليها.
ولكن ،م��ع أهميّة التجربة ،وما ميكن أن تق ِّدم��ه عمليّة تحليلها من
زاوي��ا نظ��ر مختلفة من مواط��ن ق ّوة أو مواطن ضع��ف ،فإنّه ميكن
التونيس بتطوراته الحاليّة يشري إىل صعوبة
السيايس
القول إ ّن املشهد
ّ
ّ
إمكان ّية إعادة إنتاج التحالف الس��يايس الحايل مس��تقبلاً  .ومن املهم
التذك�ير بجملة م��ن العوامل املوضوعيّة التي ترف��د مثل هذا الرأي،
كل عىل ح��دة ،من تجربته يف
كاس��تفادة األحزاب الحاكم��ة الثالثةّ ،
ترويكا الحكم ،ومدى تأثري ذلك يف مواقف الناخبني من هذه األحزاب
يف االنتخاب��ات املقبل��ة ،وهناك أيضً ��ا عامل تط ّور مش��هد املعارضة
التونس��يّة من االنقسام والتش��تّت نحو املزيد من االنصهار والتكتّل
وإعادة التش��كّل ضمن جبه��ات انتخاب ّية مرشّ ��حة بجديّة ألن تكون
أطرافًا أقوى يف حلبة املنافسة االنتخابيّة املقبلة.
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بشير عبد الفتاح

*

الرّئاسة المصريّة بعد مبارك

تعرض هذه الدراس���ة س���مات ومالمح البيئة التي يعمل في رحابه���ا ال ّرئيس المصري الجديد
ٌ
ً
والتحديات التي تتربص على الصعيدين
مجموعة من األزمات
بيئة تواج���ه
ومعاونوه ،وهي
ّ
الصدارة في هذه
ّ
الداخل���ي والخارجي بال ّرئيس المنتخب ،والقوى التي يمثله���ا .يحتل موقع ّ
التحدي االقتصادي ،إلى جانب وراثة الحكم الجديد تركة ثقيلة من األزمات السياس ّية
األزمات،
ّ
والمشاكل االجتماع ّية واألمن ّية .يُضاف إلى ذلك ،حالة القلق اإلقليمي والدولي من صعود
ت ّيار اإلس�ل�ام السياس���ي ومن فوز مرس���ي ،المحس���وب على جماعة اإلخوان .تحاول الدراس���ة
والمؤسس���ي واإلداري الذي يحكم
تقدي���م إع���ادة ق���راءة للتفاعالت بش���أن اإلط���ار القانون���ي
َّ
مؤسس���ة ال ّرئاس���ة المصرية ،وإلقاء الضوء على تعاطي الرئيس مرس���ي مع الجيش
عمل
ّ
للقوات المس��� ّلحة خالل المرحل���ة االنتقال ّية ،وكذل���ك تعاطيه مع قضايا
والمجل���س األعلى
ّ
السياس���ة الخارجي���ة ،م���ن خالل تفحص الرس���ائل السياس���ية التي ح���اول ال ّرئيس مرس���ي أن
اتجاهات ش��� ّتى بالداخل والخارج ،م���ن خالل بعض المب���ادرات أو ردود األفعال
يبع���ث به���ا في
ٍ
التي صاحبت أو نجمت عنها تحديات إقليم ّية ودول ّية.
*    رئيس تحرير مجلة الدميقراطية يف مؤسسة األهرام.
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الرّئاسة المصريّة بعد مبارك

مقدمة
ميك��ن ال ّنظر إىل ال ّرئاس��ة املرصيّ��ة بعد مبارك م��ن زاويتني :تنرصف
املؤس�سي والقانوين واإلداري ،والذي يتعلّق بآل ّيات
أوالهام إىل الشّ ق ّ
العمل فيها وطبيعته واإلطار ال ّدس��توري الذي ينظّم هذا العمل ،وما
ط��رأ عىل تلك املتغيرّ ات مجتمعة من تط�� ّورات .أ ّما ثانيتهام ،فتتعلّق
ب��أداء ال ّرئيس الجديد وكيفيّة تعاطيه مع بع��ض التح ّديات الداخليّة
والخارج ّية التي تواجهه خالل وجوده يف الس��لطة .ولكن قبل الخوض
يف ذلك ،تب��دو الحاجة مل ّحة إىل الوقوف عىل س�مات ومالمح البيئة
التي يعمل يف رحابها ال ّرئيس الجديد ومعاونوه.

أ ّو ًال -البيئة المحيطة
مث ّة مس��تج ّدات مه ّمة دلف��ت إىل املعادلة السياس�� ّية يف مرص عقب
اإلطاحة مببارك ،يتعينّ وضعها يف االعتبار عند التع ّرض لوضع ال ّرئاس��ة
املرصيّة يف عهد ال ّرئيس محمد مريس ،من أبرزها:
أ ّولاً  ،تضاؤل املدى ال ّزمني الفاصل ما بني تن ّحي مبارك يف الحادي عرش
من ش��باط  /فرباير  2011إثر ثورة شعب ّية ،وتوليّ ال ّرئيس مريس رئاسة
ٍ
انتخاب��ات ح ّرة نزيهة يف تاريخ م�صر يف حزيران /
الب�لاد عقب أ ّول
يونيو  ،2012إذ يصعب تحليل وضع ال ّرئاس��ة املرصيّة عىل نح ٍو دقيق
مؤسس��ة ال ّرئاس��ة مل تتّضح بعد بص��ور ٍة نهائيّة من
ّ
ومفصل ،ومعامل ّ
النواحي كافّة.

االقتصادي .فإىل جانب وراثت��ه تركة ثقيلة من األزمات
فيه التح�� ّدي
ّ
السياسيّة واملشاكل االجتامعيّة واألمنيّة ،يواجه ال ّرئيس مريس تداعيات
الس��يايس للثورة ،إذ أ ّدت أح��داث الثّورة واملناخ
ما يُعرف باالقتصاد
ّ
االحتجاجي واملطلبي الذي ولّدته ،واالنخفاض الحا ّد يف االس��تثامرات
الداخل ّي��ة والخارج ّي��ة ،إىل تراجعٍ ملموس يف مع�� ّدالت ال ّنم ّو .فطبقًا
لتقرير اآلفاق االقتصاديّة العامليّة الذي أصدره البنك الدويل يف ش��باط
املرصي يف عام 2011
 /فرباي��ر  ،2012انخفض مع ّدل ال ّنمو االقتصادي
ّ
إىل ٪1.3؛ وتوقَّع التقرير أن يبلغ مع ّدل ال ّنم ّو  3.8٪يف عام  ،2012وأن
يقفز إىل  ٪5.5يف عام .2013
وصاحب ذل��ك ارتفاع مع�� ّدالت الفقر والفقر املدقع ،وتزايد نس��بة
يرا ،إضاف ًة إىل عجز
البطال��ة ،وتراجع االحتياطي ال ّن ّ
ق��دي تراج ًعا كب� ً
امليزان ّي��ة ،وتراجع ثقة املس��تثمرين ،وأزمة الس��ياحة ،متثِّل مبجملها
خاص ًة بعد غياب االس��تقرار إثر
تح ّديً��ا مفصل ًّيا وجوهريًّا بعد الثّورةّ ،
الس��ياق ،تش�ير املعطيات إىل تراجع
انطالقة الثّورة املرصيّة .ويف هذا ّ
األجنبي للبالد ،وعدم كفاءة السياس��ة املاليّة ،ما أ ّدى
احتياطي ال ّنقد
ّ
ّ
مؤسس��ات التّصنيف الدول ّية بخفض التّصنيف االئتامين ملرص
إىل قيام ّ
نحو س��بع م ّرات متتالية .ويف الس��ياق نفس��ه ،ت ُع ّد مع ّدالت البطالة
اآلخذة يف االرتفاع من أه ّم املش��كالت الت��ي تواجه العهد الجديد يف
م�صر ،نظ ًرا لتداعياتها االجتامعيّة أيضً ا .وتؤكِّد ال ِّدراس��ات أ ّن نس��بة
املرصي إىل نحو  %60خالل عا َمي 2010
البطال��ة قد وصلت يف ال ّريف
ّ
و ،2011بينام انترشت ظاهرة الفقر بني  %75من س��كّان ال ّريف خالل
الفرتة املذكورة(((.

ثان ًيا ،ظالل مبارك :فوس��ط مساعيه الحثيثة وجهده املضني ليك يبيل
بال ًء حس�� ًنا يف مه ّمته الشّ ��اقة ،س��يجد ال ّرئيس مريس نفسه محفوفًا
بظالل مبارك وتجربته ،س��واء شاء أم أىب .ذلك أ ّن حرصه الشّ ديد عىل
االس��تفادة من تجربة س��لفه املريرة عرب تاليف أخطائه ،سوف يدفعه
صرف بطريق ٍة ما تج ّن ًب��ا لذات املآل الذي آل إليه ،يف ٍ
وقت ال تزال
للت� ّ
جذوة الثّورة مش��تعل ًة ومل تنطفئ .بيد أ ّن حرص ال ّرئيس املنتخب قد
معاكس��ا متا ًما من جانب ال ّرئيس ،أو حتّى
ال يس��تتبع بالرضورة أدا ًء
ً
األقل(((.
مغاي ًرا له عىل ّ
وص��ل الدين الخارج��ي إىل  38مليار دوالر .ويف املقاب��ل ،بلغ ال ّدين
مرصي؛ وأل ّن س��عر الفائدة عىل
ثالثً��ا ،س��يل األزم��ات والتح ّديات ال��ذي يرتبّص بال ّرئي��س املنتخب ،الداخ�لي تريليون ومئتي مليار جنيه
ّ
املرصي مرتفع بصور ٍة اس��تثنائيّة ،فإ ّن فائ��دة ال ّدين الداخيل
الصدارة الجني��ة
والخارج��ي ،والذي ُّ
ع�لى الصعيدي��ن ال ّداخيل
يحتل موق��ع ّ
ّ
ّ
1

عمرو الشوبيك" ،بني مريس ومبارك" ،جريدة املرصي اليوم.2012/12/4 ،

2

انظر تقرير اآلفاق االقتصاديّة العامليّة الذي أصدره البنك الدو ّيل يف شباط/فرباير .2012
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ترتاوح ب�ين  %12و .%16وطبقًا لتقديرات الحكومة املرصيّة ،س��يبلغ
عجز امليزانيّة العا ّمة هذا العام  138مليار جنيه .ولك ّن اإلعالن مؤ ّخ ًرا
أ ّن عج��ز الرب��ع األ ّول من العام تجاوز الخمس�ين ملي��ا ًرا ،يعني أ ّن
الس��نوي قد يبلغ
تقديرات الحكومة متفائلة إىل ح ٍّد كبريٍ ،وأ ّن العجز
ّ
أكرث من  170مليا ًرا من الجنيهات(((.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

املرصي خالل األشهر القليلة املاضية تحريك
ومن جانبه ،حاول ال ّرئيس
ّ
الس��عي للحصول عىل ٍ
قرض بفائد ٍة
هذا الركود االقتصادي من خالل ّ
ضئيل�� ٍة من صندوق ال ّنقد ال�� ّدويل مبقدار  4.5ملي��ار دوالر ،وودائع
ماليّة من دو ٍل شقيقة وصديقة ،توفِّر للبنك املركزي مرونة يف الحركة،
بعد أن انخفض احتياط ّيه من العمالت األجنب ّية ،منذ س��قوط ال ِّنظام
الس��ابق ،من  35مليار دوالر إىل  15مليا ًرا فقط .وقد استجابت قطر
بإي��داع مليا َري دوالر ،وتركيا بإيداع ملي��ار آخر .غري أ ّن هذه الحلول
مؤقّتة ،وال س��يّام أ ّن األزمة أعقد بكثري م��ن توفري مرونة ماليّة للبنك
املركزي.
ّ

االقتصادي س��يصل حتّى إىل مستوى توقّعات البنك
وال يبدو أ ّن األداء
ّ
املرصي ،أرشف العريب ،يف
الدو ّيل؛ فطبقًا لترصيحات وزي��ر التّخطيط
ّ
 13أيلول  /س��بتمرب  ،2012مل يتجاوز مع ّدل ال ّنم ّو يف ال ّربع األخري من
الس��نة املال ّية  2012-2011نس��بة  .%3.3وتوقّع الوزير أن ال يتجاوز
خصوصا بعدما ارتفع العجز يف ومل ّا كان ال ّنم ّو االقتصادي يتطلَّب ح ًّدا أدىن من االس��تقرار الس��يايس،
ه��ذا املع ّدل  %4يف عام ،2013–2012
ً
تظل إمكانات هذا ال ّنمو مكبّل ًة بحالة االنسداد السيايس ،إذ مل تخرج
ّ
ميزان ّية البالد إىل  %11من الناتج املحليّ اإلجاميل.
الب�لاد نهائ ًّيا من حالة الف��وىض وعدم اليقني وغي��اب الثِّقة وافتقاد
ومبثل هذا األداء االقتصادي ،يصعب عىل البالد مواجهة الرتاجع الهائل
القوى السياس��يّة القدرة عىل التوافق .فمع ّدل اإلرضابات العامليّة مل
يف الخدمات الرضوريّ��ة كالتعليم ،والص ّحة ،واإلس��كان ،واملواصالت،
ي��زل عال ًيا؛ ومل تصل القوى السياس�� ّية إىل توافقٍ عىل مجمل القضايا
والتعامل مع مس��توى بطال ٍة يص��ل إىل  ،%12.6أو  3.4مليون عاطل.
العالقة ،كاإلعالن ال ّدستوري األخري أو مس ّودة ال ّدستور الجديد؛ وليس
ويضاع��ف وطأة التأزّم االقتصادي ،تراج��ع التّصنيف االئتامين للبنوك
الخاص
هناك برملان بعد؛ كام أ ّن كيفي��ة تط ّور عالقة ال َّدولة بالقطاع
ّ
املرصي ،بالتزامن
املرصيّة عامليًّا واهتزاز ثقة املجتمع الدويل باالقتصاد
ّ
غري واضحة(((.
م��ع تنامي اآلمال لدى عموم املرصيّني بفع��ل التوقّعات الهائلة التي
ميل فلول ال ِّنظام
حملتها الثّورة يف نفوسهم ما يعني عمليا وجود فجوة هائلة بني الواقع راب ًعا ،تح�� ِّدي الثّورة املضا ّدة وال َّدولة العميقة ،إذ ال ُّ
ًّ
السبل الكفيلة بإجهاض
الس��ابق وأتباعهم واملستفيدون منهم توخّي ّ
ّ
ظل الرتاجع االقتصادي ،األمر الذي س��يولد بدوره إحباطًا
واملأمول يف ّ
ث��ورة يناير والعودة بالب�لاد إىل ما قبلها .وقد حرص ال ّرئيس يف خطبه
سياسيًّا لدى الجامهري ،وهو ما يشكِّل ضغطًا اجتامعيًّا وسياسيًّا هائلاً
يرا إىل أ ّن دائرة
((( .ع�لى لفت االنتباه لتأثري ذلك يف مس�يرة الثّورة ،مش� ً
عىل ال ّرئيس ونظامه ويزيد من أجواء الغضب واإلحباط الشعب ّيني
الس��لوك االجتامعي،
الفس��اد أوس��ع مماّ يظ ّن كثريون ،فقد أث َّرت يف ّ
السلبيّة التي سادت يف املجتمع يف حاجة
املرصي حاليًّا ضعيف��ة يف ّ
وتظ��ل فرص تعايف االقتص��اد
ُّ
ظل خضوعه بحيث أصبحت بعض القيم ّ
ّ
لش��بكة واسعة من االقتصاديّني ورجال األعامل الذين يرتبطون بنظام إىل مراجع��ة .ولق��د ح َّولت جمهوريّة الفس��اد واالس��تبداد املجتمع
ٍ
أس��ايس يف السلطة إىل ٍ
طرف تابعٍ وخاضع ،وهو
رشيك
مب��ارك والدولة العميق��ة ،إذ لن يقدم هؤالء ،أو قطا ٌع واس�� ٌع منهم والشّ عب من
ّ
األقل ،خدم ًة مجان ّي ًة ملريس أو التع��اون معه عىل طريق إنجاح ما يحت��اج وقتًا وجه ًدا هائلني ملعالجته ،وإبع��اد من تبقّى من نظام
ع�لى ّ
(((
املؤسسات املؤث ِّرة للدولة كالقضاء واإلعالم واملحليات .
مرشوعه الذي يتناقض مع البناء املصلحي العميق الذي دشّ نوه خالل مبارك داخل ّ
خامسا ،حالة القلق اإلقليمي والدويل من صعود ت ّيار اإلسالم السيايس
العق��ود املاضية ،وم��ا نالوه من حظو ٍة وتس��هيالت وامتيازات هائلة
ً
املرصي وفوز مريس املحس��وب عىل جامعة اإلخوان ،بال ّرئاس��ة .فال تزال ق ًوى
عىل حس��اب مبادئ العدالة والقانون وعىل حس��اب املواطن
ّ
ظل حكم ال ِّنظام إقليميّ��ة ودوليّ��ة تتخ ّوف من تبعات هذا الفوز ،وما من ّ
ش��ك يف أ ّن
وبؤس��ا يو ًما بعد ي��وم يف ّ
البس��يط الذي ازداد فق ًرا ً
هذا القلق سينعكس سلب ًّيا عىل أداء ال ّرئيس يف الداخل ،وميثّل تح ّديًا
السابق وسياساته االقتصاديّة الفاسدة.
مهماًّ بالنسبة إليه .وربمّ ا ينجح جزئ ًّيا إعامل سياسة التوازن واستدعاء
3
4

جالل أمني" ،ثورة  2011ومصري االقتصاد املرصي" ،جريدة الرشوق املرصية.2012/2/3 ،
فهمي هويدي" ،خطاب غري تاريخي" ،الجزيرة نت.2012/11/9 ،

أ 5خلي��ل العناين" ،م��ريس وتحدّيات بن��اء الجمهوريّة الثّاني��ة" ،جريدة الحي��اة اللندنية،
.٢٠١٢/11/ ١٤
 6بشري عبد الفتاح" ،ال ّرئيس مريس واملواجهة املحتملة" ،الجزيرة نت. 2012/7/18 ،
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لق��د وردت صالح ّي��ات ال ّرئي��س يف دس��تور ع��ام  1971يف  55ما ّدة
م��واده ،وهي  35صالحيّ��ة مبا يع��ادل  %67من إجاميل
م��ن إجاميل
ّ
االختصاصات التي تح ّدثت عنها موا ّد ال ّدستور ،وهو ما كان ميثّل أكرث
من ضعف صالحيّات السلطة الترشيعيّة املمثّلة يف الربملان التي كانت
 14صالح ّية مبا يعادل نسبة  %25من مجمل الصالح ّيات.

الحس��ابات الدقيقة يف التّعاطي م��ع قضايا املنطقة والع��امل ،ولك َّنها
ظل سعي مريس الستعادة
ليس��ت وصف ًة مضمون ًة يف نهاية املطاف يف ّ
دور مرص ومكانتها العربيّة واإلس�لاميّة واألفريقيّة التي ب َّددها ال ِّنظام
ظل حال��ة العداء املعلن��ة التي ت ُظهره��ا بعض الدول
الس��ابق ،ويف ّ
ّ
وخصوصا جامعة اإلخوان املس��لمني التي ينتمي
العرب ّية لإلس�لام ّيني،
ً
إليها مريس ،واالنعكاسات الس��لبيّة املتوقّعة لذلك عىل مسار العالقة
حق إصدار القوانني واالعرتاض عليها (املا ّدة
ة
ي
الجمهور
لرئي��س
وكان
ّ ّ
بني هذه الدول ومرص تحت حكم ال ّرئيس الجديد(((.
الحق يف إصدار اللّوائح التنفيذيّة للقوانني،
 ،)112ولرئيس الجمهوريّة ّ
وأخ ًريا ،تَيش التفاعالت التي أعقبت اإلطاحة مببارك ،وحالة االستقطاب
الحق يف
ول��ه أن ينيب غريه يف إصداره��ا (املا ّدة  .)144ك�ما كان له ّ
السيايس الحا ّد بني تيّار اإلسالم السيايس والقوى املدنيّة املعارضة ،بأ ّن
إصدار لوائح الضّ بط وإصدار القرارات اللاّ زمة إلنش��اء وتنظيم املرافق
مؤسس��ة ال ّرئاس��ة ورئيس الدولة بعد مبارك تع ّرضا ملا يشبه االمتهان
ّ
من جان��ب قوى املعارضة ،بطريقة غري مس��بوقة وغ�ير معهودة يف واملصالح العا ّم��ة (املا ّدة  .)146وميكن للرئيس ات ّخاذ تدابري تكون لها
مرص ،وه��و األمر الذي ظه��ر جليا يف أزمة اإلعالن ال ّدس��توري الذي ق ّوة القانون يف حال تعطّ��ل الربملان ،وإصدار التدابري الترشيعيّة التي
ّ
ًّ
حق العفو عن العقوبة
أص��دره ال ّرئيس يف  22ترشي��ن الثاين /نوفمرب  ،2012والذي اس��تتبع تتالءم مع حالة الطوارئ .كام منحه ال ّدس��تور ّ
إعالمي حا ّد عىل ال ّرئيس وتخفيفها (املا ّدة  .)149إضاف ًة إىل ذلك ،هناك سلطات رئاسيّة مطلقة
ٍ
استيا ًء لدى
أوس��اط عديدة تجلىّ يف هجومٍ
ّ
ات بالغة الح ّدة وصلت يف أحيانٍ كثرية إىل ح ّد التطاول تتمثَّل يف إبرام املعاهدات الدول ّية دون الرجوع إىل الربملان .أ ّما املا ّدة
وجامعته بعبار ٍ
الحق يف
الرئايس  189م��ن ال ّدس��تور ،فكانت متنح رئيس الجمهوريّ��ة منفر ًدا ّ
عليهام ،كام تجىل أيضً ا خالل التّظاهرات التي حارصت القرص
ّ
وسطّرت عىل جدرانه عبار ٍ
حل مجليس
يحق له كذل��ك ّ
أي ما ّدة م��ن ال ّدس��تور .وكان ُّ
حق ال ّرئيس ،بينام كان يحظر تعدي��ل ّ
ات مسيئة يف ّ
أي ٍ
وقت شاء ،كام أعطاه ال ّدستور رخصة إنشاء
عىل ّ
أي إنس��ان حتّى االقرتاب من أس��واره فيام م�ضى .وعديدة هي الش��عب والشورى يف ّ
التفس�يرات والتأويالت التي ذهبت إىل تفس�ير هذا التط ّور امللفت؛ املحافظات وإلغائها وتحديد نطاقها.
فث ّم��ة من يرجعه إىل الثّورة وما أحدثت��ه من تغيري يف نظرة املرصيّني
للحاكم بفعل سقوط الفرعونية السياسية ،وهناك من يعزوه إىل حالة وكان ال ّرئيس  -وفق دس��تور  - 1971يرتأَّس الس��لطة التنفيذيّة ،وهو
ّ
ّ
السيايس ،ث ّم هناك القائ��د األع�لى للق ّوات املس��لّحة ،ورئي��س مجلس الدف��اع الوطني،
األمني واالنقسام الحز ّيب وعدم االستقرار
االنفالت
ّ
ّ
يفسه باتّساع مساحة الدميقراط ّية وزوال القيود التي كانت تك ِّبل وال ّرئي��س األعىل ملجلس القضاء ،وال ّرئي��س األعىل للرشطة ،وهو أيضً ا
من رِّ
(((
املركزي للمحاس��بات،
رئيس الهيئ��ات الرقابيّة كافّة مب��ا فيها الجهاز
حريّة الرأي والتعبري .
ّ
املرك��زي للتنظيم واإلدارة ،وهيئة الرقابة اإلداريّة وغريها من
والجهاز
ّ
اإلطار ال ّدستوري
الهيئات الرقابيّة.
ع�لى ال ّرغم من الجدل الذي يدور حاليًّا بش��أن صالحيّات ال ّرئيس يف
مسودة ال ّدس��تور الجديد ،ما بني من يرون أنّها تقلّصت ومن ي ّدعون
أنه��ا ال تزال ع�لى حالها إن مل تكن قد زادت ،فقد جرت مياه كثرية يف
مجرى صالح ّيات رئيس الجمهوريّة منذ تن ّحي مبارك وإس��قاط العمل
بدس��تور ع��ام  ،1971وحتّى طرح مس��ودة ال ّدس��تور الدائم الجديد
لالستفتاء.
 7مريس" :أعباء القيادة يف مواجهة الرتكة الثقيلة" ،تقدير موقف ،مركز الجزيرة للدراسات،
.2012/11/ 4
 8مؤمن بسيسو" ،مريس :تحدّيات ما بعد الفوز" ،الجزيرة نت.2012/7/ 5 ،

وكان للرئيس صالحيّة تعيني رئيس مجلس الدولة وتعيني النائب العا ّم،
وتعي�ين رئيس مجلس الوزراء ون ّوابه وعزلهم ،وتعيني الوزراء ون ّوابهم
وعزله��م ،وتعيني املوظّف�ين املدن ّيني والعس��كريينّ وعزلهم ،واملمثِّلني
السياسيينّ وعزلهم عىل الوجه املبينّ يف القانون ،واعتامد ممثّيل الدول
األجنبيّة ،والعفو عن العقوبة وتخفيفها ،أ ّما العفو الش��امل فال يكون
حق تعيني عرشة أعضاء يف مجلس
إلاّ بإصدار قان��ون .وكان له كذلك ّ
الشَّ عب وثلث أعضاء مجلس الشورى ،ودعوة الربملان لالنعقاد وفضّ ه،
حق إصدار
ّ
وحل الربملان أيضً ا .كام كان للرئيس  -وفق دستور ّ - 1971
ق��رار ٍ
ات لها ق ّوة القانون .ومن صالحيّاته أيضً ��ا إصدار لوائح الضّ بط،
وحق إصدار القرارات اللاّ زمة إلنشاء وتنظيم املرافق واملصالح العا ّمة،
ّ
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حق إعالن حالة الطوارئ وفق القانون ،ويجب عرض هذا اإلعالن
وله ّ
عىل مجلس الش��عب الذي كان يس��يطر عليه الح��زب الذي يتز َّعمه
ال ّرئيس.
وجاءت ثورة  25يناير لتطيح برأس ال ِّنظام وتأيت باملجلس العس��كري
الذي عطَّل العمل بدس��تور  ،1971وأصدر بعده إعالنًا دس��توريًّا يف
آذار  /مارس  ،2011بعد االستفتاء الذي أُجري عىل تعديل مثاين موا ّد
العس��كري التي
من دس��تور  .1971ومل تختل��ف صالحيّات املجلس
ّ
ح َّددها اإلعالن ال ّدستوري يف ما ّدته رقم  56عن صالح ّيات ال ّرئيس التي
ح َّددها دس��تور  ،1971إلاّ أنّه أُضيفت إليها سلطة إصدار الترشيعات
املنحل قبل الثّورة وبعدها .ومن
ّ
التي كانت مخ ّولة ملجلس الش��عب
أب��رز ه��ذه الصالحيّات :الترشيع وإق��رار السياس��ات العا ّمة للدولة
واملوازنة العا ّم��ة ومراقبة تنفيذها (نُقلت ه��ذه الصالح ّيات ملجلس
الش��عب املنتخب يف ش��باط  /فرباير  ،2012ث ّم عادت إليه م ّر ًة أخرى
وحق تعيني عرشة أعضاء يف مجلس الش��عب وثلث
ّ
بحل املجل��س)ّ ،
أعضاء مجلس الشورى.

أ ّما يف مس�� ّودة ال ّدستور الجديد ،فقد جرى تقليص صالحيّات ال ّرئيس
ٍ
سلطات
بنسبة %40عماّ كانت عليه يف دستور  1971الذي منح ال ّرئيس
واس��ع ًة بلغت ح�� ّد التع ّدي عىل الس��لطتني الترشيع ّي��ة والتنفيذيّة.
إذ انح�صرت صالح ّيات ال ّرئيس يف ال ّدس��تور الجديد يف" :إعالن حالة
وحل الربمل��ان بعد أن يبلِّغه رئيس ال��وزراء بعدم إمكانيّة
الط��وارئّ ،
التعاون معه ،ويجري ذلك دون استفتاء ،ما يعني أنّه مل تعد له سلطة
ح��ل الربملان مبفرده ،إضاف ًة إىل س��لطات ال ِّدف��اع عن الوطن وحامية
ّ
ال ّدس��تور والعالقات الخارج ّي��ة ،وإعالن حالة الح��رب ،بعد موافقة
مجلس ال ِّدف��اع الوطني ،وتعيني املحافظني وكبار املوظّفني وتس��مية
رئيس الوزراء وتعيني الوزراء واعتامد الدبلوماسيِّني" .وقد جرى سحب
السابقة للرئيس مثل "تعيني  10أعضاء يف مجلس
كثري من الس��لطات ّ
الش��عب ،ورئاس��ة املجلس األعىل للقضاء واملجل��س األعىل للرشطة
واملجلس األعىل للق ّوات املسلّحة"(((.

حق إص��دار القوانني أو
وأعط��ى اإلع�لان للمجلس العس��كري أيضً ا ّ
االعرتاض عليها ،ومتثيل الدولة يف الداخل والخارج ،وإبرام املعاهدات
واالتفاقيّ��ات الدوليّة ،وتعيني رئيس مجل��س الوزراء والوزراء وعزلهم
محل
حق الربملان س��حب الثِّقة من الحكومة وكان هذا ّ
(مل يك��ن من ّ
ٍ
خالف كبريٍ بينه وبني املجلس العس��كري يف الفرتة األخرية) .وللرئيس
حق إصدار القوانني
أو م��ن يقوم مقامه  -وفق اإلعالن ال ّدس��توري ّ -
أو االع�تراض عليها دون إلزامه مب ًدى ٍّ
زمني مح�� َّدد إلعالن موقفه أو ثان ًيا -السياسة ال ّداخليّة
ب��ر ّد القانون ال��ذي يعرتض عليه إىل الربملان ملراجعت��ه وإعادة إقراره
بأغلب ّية الثلثني.
سة الرّئاسة
مأس َ
َ
مؤس�سي صارم
ث ّم جاء اإلعالن ال ّدستوري املك ِّمل ليح ّد من صالح ّيات ال ّرئيس بصور ٍة تتّس��م رئاس��ة الدولة يف البل��دان الدميقراط ّية بنظامٍ َّ
أكرب ،وجعله أش��به بأدا ٍة تنفيذيّ ٍة لقرارات املجلس
ّ
العس��كري الذي ينرصف غال ًب��ا إىل ثالث مجموع��ات عمل :أ ّولها ،مجموع��ة إداريّة/
احتفظ لنفس��ه بصالحيّات ترشيعيّة كاملة وتنفيذيّ��ة مؤث ِّرة للغاية .سياس�� ّية مه ّمتها ال ّرئيس��ة تحقيق االس��تخدام األمثل لوقت ال ّرئيس
فوفقًا لإلعالن املك ِّمل يبقى املجلس العس��كري هو املس��ؤول األوحد وجهده مبا يس��اعد عىل بلوغ األهداف الكربى التي يح ِّددها؛ وثانيها،
عن ش��ؤون الق ّوات املس��لّحة وميزان ّيته��ا وتعيني قادته��ا وال عالقة مجلس اقتصادي واجتامعي مه ّمته التّفكري للس��لطة التنفيذيّة بر ّمتها
لرئي��س الجمهوريّة املنتخ��ب بذلك .ومن ذلك أيضً ��ا ،إعالن الحرب ومتابعة تنفيذ ما يس��تق ّر عليه ال ّرأي بحيث ال تعمل ال ّرئاس��ة يف وا ٍد
أيضً ا ،وتكليف الق ّوات املس��لّحة مبها ّم لتأمني البالد وحامية املنش��آت والحكوم��ة يف وا ٍد آخر .ث ّم مجلس لألم��ن القومي يدرج عىل جدول
العس��كري الحايل
الحيويّة .وال ميكن إنجاز ذلك إلاّ بإذنٍ من املجلس
ّ
يحق له تش��كيل جمع ّية تأسيس ّية
حصن تش��كيله الحايل ،كام ّ
الذي َّ
لوضع ال ّدس��تور الجديد ،يف حال ُحلّت الجمعيّة التي كانت موجودة
 9املستش��ار عالء قط��ب" ،ال ّرئيس يف الوثائق الدس��توريّة املرصية" ،مجلّ��ة الدميقراطية،
(القاهرة :نيسان/أبريل .)2012
حينئذ.
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الرّئاسة المصريّة بعد مبارك

يخص السياسة الخارج ّية وما يه ِّدد األمن الوطني للدولة مس��اعد ال ّرئيس للعالقات الخارج ّية الذي مل يك��ن موجو ًدا من قبل.
أعامله ّ
كل ما ّ
داخليًّا وخارجيًّا.
يحت��ل ال ّرئيس مريس املركز األ ّول ،بال منازع ،من بني رؤس��اء
ّ
وبذلك،
وإىل جانب رضورة حصول هذه املجموعات الثّالث عىل ثقة الرئيس ،الجمهوريّة الخمس��ة الذين تناوبوا عىل حك��م مرص منذ ثورة متّوز /
ّ
فإنّ��ه الب ّد لها من أن تك��ون عىل أعىل درجة من االح�تراف واملهنية يوليو عام  ،1952من حيث عدد املستشارين واملساعدين الرسم ّيني.
ّ
والتناغم فيام بينها ،وهي التي تق ِّدم للرئيس ّ
كل صبا ٍح تقري ًرا ش��املاً غري أنّه مل ِ
متض أسابيع عىل توليّ هؤالء جمي ًعا تلك املناصب واملواقع،
ع��ن أحوال البالد والخيارات املطروحة أمامه ّ
وكل ما تنطوي عليه من حتّ��ى بدأت ش��كوى الكث�ير منهم من ع��دم وض��وح االختصاصات
لكل
تكلفة ليك يتّخذ القرار ،ألنَّه وحده الذي يتح َّمل املسؤول ّية يف النهاية .والصالحيّ��ات إىل ح�� ّد عدم معرفتهم بحدود ال�� ّدور الذي ميكن ٍّ
ويف مرص ،أُعيدت هيكلة رئاس��ة الدولة التي وضع محمد عيل باش��ا منهم أن يؤ ّديه .إضاف ًة إىل التضارب يف املها ّم بني أدوارهم ومها ّم بعض
املؤسس��يّة واإلداريّة األوىل مطلع القرن التاس��ع عرش ،وجرى
املؤسس��ات واملناصب األخ��رى يف الدولة ك��وزارة الخارج ّية ومجلس
لبناتها َّ
ّ
(((1
الس��ابق مبارك م ّرتني فقط طوال ثالثة عقود الوزراء ،أو حتّى مكتب اإلرشاد يف جامعة اإلخوان املسلمني .
تنظيمها يف عهد ال ّرئيس ّ
م��ن الحكم؛ كانت أوالهام يف ع��ام  1983بعد أن أصدر القرارين رقم
ملف ال ّرئاس��ة مجموعة م��ن األزمات
 259بتش��كيل رئاس��ة الجمهوري��ة ،ورقم 260لس��نة  1983بتحديد وكش��فت مصادر قريب��ة من ّ
ّ
املؤسس��ة الرئاس��يّة ،أطرافها نائب رئيس الجمهوريّة ومساعد
اختصاصات األمني العام لرئاس��ة الجمهوريّ��ة .أ ّما ثانيتهام ،فكانت يف داخل ّ
ع��ام  1989بإصداره القرار  73املك َّون من خمس موا ّد نظَّمت العمل ال ّرئيس للعالقات الخارج ّية ورئيس ديوان رئيس الجمهوريّة إىل جانب
ظل ساريًا حتّى تن ّحي مبارك رئيس الوزراء واملستش��ارين .فقد أخذ يش��كو هؤالء من أن تقلّدهم
يف رئاس��ة الجمهوريّة ،وهو القرار الذي ّ
يل ،وال تجري
الش��ك
أو
الصوري
الوجود
إىل
أقرب
هو
املناصب
ه��ذه
ّ
ّ
يف  11شباط  /فرباير .2011
استش��ارتهم أو األخذ بآرائهم عند ات ّخاذ قرار ٍ
ات مصرييّة أو حاس��مة
مؤسس��ة ال ّرئاس��ة يف عهد مبارك يخضع
وق��د كان اختيار العاملني يف ّ
يخص الكثري من القضايا وامللفّ��ات .فقد بدا خالل أزمة اإلعالن
في�ما ّ
ير مختلفة ،منها الكفاءة يف بع��ض األحيان نظ ًرا لالت ّصال الوثيق
ملعاي� َ
ال ّدس��توري الذي أصدره ال ّرئيس مريس يوم  22ترشين الثاين  /نوفمرب
بدائ��رة الحكم األه ّم ،ولك��ن يف أحيان كثرية كان أهل الثقة وأصحاب
 2012أ ّن ال ّرئيس ال يرجع إىل مستش��اريه إلاّ يف أضيق نطاقٍ  ،كام أنّه
الوالء ميثِّلون األغلب ّية العظمى من العاملني يف ال ّرئاس��ة .وقد عمل يف
يختص باملش��ورة املق ّربني منهم من الت ّيار اإلس�لامي وجامعة اإلخوان
ّ
التخصصات تقريبًا،
كل
هائل من الخ�براء يف ّ
مؤسس��ة ال ّرئاس��ة عد ٌد ٌ
ّ
ّ
باألس��اس ،كالدكتور س��يف الدين عب��د الفتاح أو الدكت��ورة باكينام
كرجال األم��ن ،ورجال املخاب��رات ،والخرباء االقتصاديّ�ين واملؤ ّرخني،
الرشقاوى ،بينام ال يركن إىل املستشارين املحايدين أو املحسوبني عىل
وخ�براء يف ع��د ٍد من املج��االت منها اإلع�لام والص ّح��ة والربوتوكول
ت ّيار ٍ
ات سياس ّية أو فكريّة أخرى.
والدبلوماس ّية واإلحصاء والهندسة(.((1
بـ"مأس َسة ال ّرئاسة" وظهر ذلك بوضوح يف تقديم بعض املستش��ارين املق ّربني من ال ّرئيس
ٍ
خطوات باتّجاه ما يُعرف
وىف مس��عى منه الت ّخاذ
َ
وتحريرها من الشَّ خصنة ،مبا يتامىش والتّقاليد الدميقراطيّة التي طالبت وجامع��ة اإلخوان مبادرات أو مقرتحات للخروج من األزمة ،بينام كان
به��ا ثورة الخامس والعرشين من يناير َ ،2011ع َم َد ال ّرئيس مريس بعد البع��ض اآلخر يق ِّدم اس��تقالته للرئيس احتجا ًجا عىل تهميش��ه وعدم
انتخاب��ه يف حزي��ران  /يونيو  2012إىل اختيار عد ٍد من الش��خصيّات معرفته املس��بقة بهذا اإلعالن أو استش��ارته بش��أنه كالدكتور س��مري
الرئايس ،فع�َّي�نَّ نائ ًبا للرئيس هو مرقص ،والشَّ ��اعر فاروق جويدة والكاتبة سكينة فؤاد ،حتّى إ ّن سمري
لش��غل بعض املناصب داخل القرص
ّ
مبل��ف التح ّول الدميقراطي ،أكَّد يف حيثيّات اس��تقالته
املعني
ورئيسا للديوان هو السفري رفاعة الطهطاوي ،مرقص
ّ
ّ
املستش��ار محمود ميكً ،
أي علمٍ مسبق مبحتويات القرارات التي
إضاف ًة إىل  17مستش��ا ًرا ،من بينهم ش��خص قبطي هو الدكتور سمري أنَّه مل يُس��ترش ومل يكن لديه ّ
اطي ،كام اس��تحدث منصب أصدرها ال ّرئيس أو مضامينها ،والتي ع ّدها البعض إعالنًا دستوريًّا.
مرقص ال��ذي تولىّ ّ
ملف التح ّول الدميقر ّ
10
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ومع تفاقم أزمة اإلعالن ال ّدس��توري األخري وتعقّدها ،أقدم عد ٌد آخر
من مستش��اري ال ّرئيس عىل االستقالة كالس��يّد أمين الصياد والدكتور
عمرو الليثي والدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسيّة
يف جامعة القاهرة ،وأحد أكرث املستشارين قربًا من ال ّرئيس(.((1
وبعد أن خرج نائب ال ّرئيس املستش��ار محمود ميك عىل املأل مبفاجأة
م��ن العيار الثقيل ،حين�ما أعلن يف مؤمتر صحفي عق��ده يوم الرابع
من كانون األ ّول  /ديس��مرب  2012أنّ��ه مل يكن يعلم بتفاصيل اإلعالن
ال ّدستوري الذي أصدره ال ّرئيس مؤ ّخ ًرا ،وأ َّن له تحفّظات عديدة عليه
ٌ
س��ؤال آخر مه ّم يف هذا املضامر ،وهو:
وال يراه خطو ًة إيجاب ّية ،يُطرح
من يصنع قرارات رئيس الجمهوريّة؟ إذا كان مس��اعدوه ومستشاروه
املتخصص��ون وذوو الخ�برة مغيَّبني عن عمليّة صنع ه��ذا النوع من
ّ
القرارات املصرييّة؟!
ويف ح��وا ٍر ل��ه مع جريدة املرصي اليوم ،أكَّد الدكتور س��امح الس��يد
أس��تاذ العلوم السياس��يّة يف جامعة أس��يوط -أ َّن ما ميارسه ال ّرئيسٍ
تغييب ملستشاريه ومساعديه ،إنمّ ا يتامىش
تهميش أو
مريس اليوم من
ٍ
مع ال َّنهج الثَّابت الذي انتهجه رؤس��اء الجمهوريّة السابقون يف مرص،
واملتمثِّل يف تهميش دور املستش��ارين .فلقد درج هؤالء الرؤساء عىل
تعيني مستش��ارين وإسناد مها ّم ش��كليّة لهم مفرغة املضمون ،بينام
كانوا يس��تب ّدون بآرائهم ويس��تمعون إىل املق ّرب�ين منهم وأهل الثقة
فقط دون أخذ آراء املستشارين من ذوي الخربة يف االعتبار(.((1

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

ٍ
تساؤالت خطر ًة بشأن جدوى
ومن ش��أن هذا الوضع املربك أن يطرح
اختيار ال ّرئيس لعد ٍد كبريٍ من املستش��ارين ال يستعني بهم يف الواقع،
ملأس َسة رئاسة الجمهوريّة،
كام يثري الشكوك يف مساعي الدكتور مريس َ
وتوس��يع دائرة اتّخاذ القرار مبا يحول دون استئثار ٍ
طرف بذاته أو فئ ٍة
بعينها بهذه امله ّمة .فمن ش��أن وض��عٍ كهذا أن يض ّيق من دائرة صنع
القرارات وات ّخاذها يف الوقت الذي تش��هد سلطات رئيس الجمهوريّة
اتّس��ا ًعا ملحوظًا ،األمر الذي ينذر باستمرار اإلشكاليّة املزمنة املتمثِّلة
املؤسس��ة ،بحيث يكون لدينا
يف تعاظم ق ّوة الشَّ ��خص عىل حس��اب ّ
ومؤسس��ة رئاس��ة ضعيفة ال تستطيع تقديم العون الالزم
رئيس ٌّ
قوي ّ
ٌ
لرئي��س الجمهوريّة س��واء يف وض��ع األولويّات ،أو قامئ��ة االختيارات
الخاصة بالسياس��ات العا ّم��ة داخليًّا وخارجيًّا ،بين�ما يحتاج ال ّرئيس
ّ
ظل تواضع
خصوصا يف ّ
ومؤسسته إىل قاعد ٍة برشيّ ٍة وفكريّ ٍة مساعدة،
ً
َّ
(((1
رصيده من الخربة والتم ّرس .

رئايس رفض الكش��ف عن نفس��ه،
وبالت��وازي مع ذلكَّ ،
رصح مصد ٌر ّ
بأ َّن حال ًة من عدم االرتياح أصابت نائب رئيس الجمهوريّة املستش��ار
محمود ميك الذي أش��ار إىل أنّه يش��عر بالحرج ج ّراء عدم مش��اركته
بص��ورة ف ّعالة يف عمليّة ات ّخاذ القرار إىل ح ٍّد جعل قطا ًعا واس�� ًعا من
خصوصا بعدما
نائب لرئي��س الجمهوريّة،
الجامهري ال يش��عر بوجود ٍ
ً
تر َّدد أ َّن مس��ودة ال ّدس��تور الجديد عمدت إىل إلغ��اء منصب نائب
رصح املصدر ذاته بأ َّن ميك طل��ب من ال ّرئيس إعفاءه من
ال ّرئي��س .و َّ
واملؤس�سي واإلداري الذي
أثريت تس��اؤالت بش��أن اإلط��ار القان��وين
َّ
منصب��ه إن مل تك��ن هناك حاجة فعل ّية إىل وج��وده ،وهو األمر الذي
مؤسس��ة ال ّرئاسة ،وال س ّيام املساعدين واملستشارين ،كام
يحكم عمل ّ
ٍ
تهمي��ش مرحيل لدور نائب
رفض��ه مريس ُمر ِّج ًعا م��ا يبدو حاليًّا من
أثار البعض تس��اؤالت بش��أن خرباتهم يف العمل السيايس وخلفياتهم
ال ّرئيس إىل تعقّد املشاكل وتع ّدد األزمات عىل نح ٍو مربك.
خصوص��ا وأ ّن من بينهم ع��د ًدا ال بأس به من
التعليم ّي��ة والثقاف ّي��ة
ً
األطبّ��اء الذين ليس لهم با ٌع يف العمل الس��يايس .وكانت الشّ ��ائعات يف غضون ذلك ،اس��تاءت بعض ال ّدوائر داخل وزارة الخارجيّة بسبب
ترسي بخصوص قيام بعض مستش��اري ال ّرئي��س من جامعة اإلخوان ما ع ّدته تدخّلاً س��اف ًرا يف أعاملها من جانب مساعد ال ّرئيس للعالقات
بعزله ع ّمن حوله من بقيّة املستش��ارين واملس��اعدين اآلخرين .وهو الخارجيّة عصام الحداد القيادي يف جامعة اإلخوان املس��لمني .وب َّررت
ٍ
األم��ر الذي أعاد إىل الواجهة
تس��اؤالت مل تهدأ بش��أن عالقة ال ّرئيس تلك ال ّدوائر اس��تياءها هذا باختصاص مساعد ال ّرئيس مبلفّات بعينها
املنتخب مبكتب اإلرش��اد وجامعة اإلخوان ،وتأثريها يف أسلوب إدارته كالعالقة م��ع الواليات املتّحدة .يضاف إىل ذل��ك أ َّن مذكَّرات العرض
رئيس��ا ِّ
للبالد ،وما إذا كان يضطلع بهذه امله ّمة بوصفه ً
رسل من أغلبها نس ٌخ ملكتب عصام الحداد ،وقيل
لكل املرصيّني عىل وزير الخارج ّية يُ َ
أم لفئ ٍة دون سواها(.((1
إنَّ��ه كان ينظر يف أمر إرس��ال عد ٍد من الدبلوماس��يّني ملعاونة الحداد
الذي يش��ارك يف اجتامعات عديدة يف وزارة الخارج ّية من دون إعالن،
"مؤسسة الرئاسة" ،جريدة األهرام.2012/9/27 ،
 12عبد املنعم سعيدّ ،
الصفة التي
بوصفه مستش��ا ًرا سياس��يًّا للرئيس محمد مريس .وه��ي ِّ
 13جريدة املرصي اليوم.2012/6/30 ،
    14أحم��د عبد الفتاح" ،مستش��ارو الرئيس ..من نجيب إىل م��ريس" ،جريدة املرصي اليوم،
.2012/8/28

 15ضياء رشوان ،برنامج "القاهرة اليوم" ،قناة اليوم املرصيّة الفضائية.2012/12/2 ،
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يكلِّف بنا ًء عليها دبلوماس ّيني للعمل معه كام كان يفعل جامل مبارك
قبل تن ّحي والده املخلوع ،بحسب مصد ٍر مطّلع يف الخارجيّة املرصيّة
رفض ذكر اسمه.
ٍ
ترصيحات لجريدة ال�شروق املرصيّة ،أكَّد املصدر ذاته أ َّن عصام
ويف
الحداد يدير السياس��ة الخارج ّية املرصيّة بعي�� ًدا عن وزارة الخارج ّية،
لدرجة أ َّن الوزير محمد كامل عمرو يتلقّى أحيانًا معلومات من سفراء
مرص يف الخارج بش��أن قضايا يثريها الحداد مع مسؤولني أجانب دون
إخطار الخارجيّة بها.

املحكمة ال ّدستوريّة العليا قرا ًرا بحلّه يف متّوز  /يوليو  ،2012ث ّم تعيني
ال ّنائب العا ّم عبد املجيد محمود سف ًريا ملرص لدى الفاتيكان يف ترشين
األ ّول  /أكتوبر  ،2012واإلعالن ال ّدس��توري بعدها بشهر ،ث ّم القرارات
الرضيبيّ��ة يوم  6كانون األ ّول  /ديس��مرب  2012عىل الدخل والدمغة
والعقارات واملبيعات وتراجعه عنها قبل أربع وعرشين س��اعة فقط.
حتّى إ ّن مصاد َر كش��فت أنّ��ه تراجع عنها بإيعا ٍز م��ن حزب الح ّرية
والعدالة ال��ذي يريد مترير االس��تفتاء عىل ال ّدس��تور وتاليف الغضب
الشعبي.
ّ
وال تكمن مخاطر هذا التخبّط اإلداري يف اهتزاز هيبة ال ّرئيس املنتخب
فقط ،وإنمّ ا متت ّد لتؤث ِّر س��لب ًّيا يف ثقة املستثمرين األجانب يف االقتصاد
املرصي الذي يعاين ارتباكًا واض ًحا يف اإلدارة .وقد ظهرت بوادر ذلك يف
ّ
تراجع البورصة املرصيّ��ة ،وتراجع التّصنيف االئتامين للبنوك املرصيّة،
وتلوي��ح دوائر غربيّة بإمكانيّة تراج��ع صندوق ال ّنقد الدويل عن منح
مرص قرضً ا(.((1

وقد ظه��ر جل ًّيا التأزّم يف العالقة بني عصام الح��داد ووزارة الخارج ّية
إب��ان أزمة التدخّل العس��كري يف مايل دون عل��م الخارجيّة .إذ اتّفق
الح��داد مع فرنس��ا ع�لى التنس��يق بش��أن التدخّل العس��كري ض َّد
الجامعات املس��لّحة يف مايل من دون عل��م وزارة الخارجيّة املرصيّة.
كام بدأ الحداد قبيل االستفتاء ال ّدستوري للمرصيّني يف الخارج ،إرسال
ستوري امللغى وتشجيع
مبعوثني إىل عواص َم غربيّة للرتويج لإلعالن ال ّد
ّ
(((1
االستفتاء عىل ال ّدستور الجديد دون علم وزارة الخارج ّية أيضً ا .
الرّئيس وأزمة قرارات
 22تشرين الثاني /نوفمبر2012

يب��دو أ َّن أس��لوب إدارة ال ّرئيس مريس لألزم��ات وطريقة تعاطيه مع
مستش��اريه ومساعديه ،فضلاً عن س��وء تقديراته للمواقف ،قد حاال
خصوصا م��ا يتّصل منها
دون إدارت��ه تل��ك األزمات عىل نح��و ناجز،
ً
بالشّ أن الداخيل.

مؤسس��ة ال ّرئاس��ة وأجه��زة الدولة
ويف ح�ين ال يبدي كثريون داخل ّ
الرسميّة األخرى مرونة بريوقراطيّة ،بحسب ما أكّد املصدر ذاته ،يبدو
وزير الخارج ّية محمد كامل عمرو متعايشً ا مع هذا الوضع الذي ب َّرره
بأنّه ليس بالجديد عليه ،إذ س��بق وأن عايش وض ًعا مامثلاً إبان حكم
مب��ارك ،فالخارج ّية مل تك��ن تعلم أحيانًا مبا يقوم ب��ه معاونو ال ّرئيس
السابق املبارشون مبا يف ذلك جامل مبارك نفسه.

فخالل األشهر الخمس��ة املنقضية ،بدا جليًّا مدى تواضع خربة ال ّنخبة
الحاكمة يف قضايا ش��تّى مل يحسب ال ّرئيس خاللها حساباته ج ّي ًدا قبل
ات ّخاذ قرار ٍ
ات بش��أنها ،وعدم إرشاكه جيش املستش��ارين واملساعدين
الذي اختاره للعمل معه ،واختصاصه ثلّة منهم دون سواهم بالتّشاور
أي خطو ٍة ،تاركًا غالبيتهم يتلقّونها ويُفا َجؤون بها عرب
قبل اإلقدام عىل ّ
اضطره
وس��ائل اإلعالم ،شأنهم يف ذلك ش��أن بق ّية املواطنني ،وهو ما
ّ
للرتاجع عن بعض هذه القرارات الحقًا عىل نح ٍو وضعه يف حر ٍج بالغٍ،
كام اضط ّر العديد من مستش��اريه لتقديم اس��تقاالتهم احتجا ًجا عىل
املؤسسيّة والثِّقة(.((1
التهميش الذي يخلو من املهنيّة كام تعوزه َّ

ومن أبرز الظّواهر التي اس�ترعت انتباه الجميع ،إصدار ال ّرئيس مريس
جسدت أزمة قرارات  22ترشين الثاين /نوفمرب أو ما ُعرف إعالميًّا
ات ثم تراجعه عنها ،كقرار عودة مجلس الش��عب الذي أصدرت لقد َّ
قرار ٍ ّ
باإلع�لان ال ّدس��توري ،منوذ ًجا واض ًح��ا لس��وء إدارة ال ّرئيس لألزمات
 16أس��امة الغزويل" ،الخرائط القدمية ضللت الفريق ال ّرئايس ملحمد مريس" ،جريدة الحياة
اللندنية.2012/12/6 ،

17 Marc Lynch, "Morsi's Mixed Moves", Foreign Policy, (November 24, 2012).
 18جريدة الرشوق املرصية.2012/12/11 ،
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حصنت قراراته ض ّد
الداخل ّية .ففي إصداره تلك القرارات املثرية التي َّ
الطعن أو املراجعة حتّ��ى من جانب القضاء ،كام أتاحت له االفتئات
الس��لطة القضائ ّية ،ارتكن ال ّرئيس إىل عد ٍد من األس��باب،
ع�لى عمل ّ
كان م��ن أبرزه��ا :كونه أ َّول ٍ
رئيس مد ٍّين منتخ��ب دميقراطيًّا يف تاريخ
مؤسسات
مرص الحديثة ،وأنَّه الجهة الوحيدة املنتخبة شعب ًّيا من بني ّ
املؤسيس وال ّدستوري
وأجهزة الدولة التي تعمل وسط أجواء من الفراغ َّ
حل أ َّول مجلس ش��عب منتخب عقب الثّ��ورة .يُضاف إىل ذلك،
بعد ِّ
رهانه عىل ترشذم القوى املدنيّة املعارضة وتواضع قدرتها عىل الحشد
مقارن ًة بقدرة جامعة اإلخوان املس��لمني أو الت ّيارات الس��لف ّية يف هذا
شعبي
املضامر ،ث ّم تالقي بعض القرارات التي أصدرها مع إرادة قطا ٍع
ٍّ
عري��ض كإعادة محاكمة رموز الفس��اد وقتلة الث�� ّوار ،وإقالة النائب
العا ّم ،وزيادة معاشات ضحايا الثّورة من الشهداء واملصابني.

السلس وغري املكلف
ربمّ ا اكتسب ال ّرئيس مريس جرأ ًة وثق ًة من نجاحه َّ
السلطة بعد
يف إنهاء مش��اركة املجلس األعىل للق ّوات املسلّحة له يف ّ
إصداره قرارات الثاين عرش من آب  /أغسطس  ،2012عالو ًة عىل أدائه
يل األخري عىل قطاع غ ّزة ،والذي
املتوازن يف إدارة أزمة العدوان اإلرسائي ّ
(((1
أكسبه تقدي ًرا محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا هائل .
غ�ير أ ّن ال ّرئي��س م��ريس فاته يش ٌء يف غاي��ة األهم ّية ،وه��و أنَّه تج َّرأ
عىل إص��دار قرار ٍ
ات بالغة الخط��ورة واإلثارة كونها تتي��ح له التغ ّول
عىل الس��لطة القضائ ّية إىل جانب هيمنته عىل الس��لطتني التنفيذيّة
والترشيعيّة مع غياب مجلس الش��عب ،بينام مل يواكب ذلك إنجازات
اقتصاديّة واجتامع ّية لل ّرئيس املنتخب عىل أرض الواقع خالل األش��هر
الخمسة املنقضية من حكمه تع ِّزز من رصيده الشعبي لدى الجامهري
الس��اخطة واملس��تاءة من تأخّر مثار الثّورة .وذل��ك عىل غرار ما فعل
َّ
رئي��س الوزراء الرتيك رج��ب طيب أردوغان يف ب�لاده ،والذي أفضت
19
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

إنجازاته االقتصاديّة واالجتامع ّية الهائلة ونجاحاته يف إدارة السياس��ة
الخارجيّة لبالده ،إىل تعاظم تأييده ش��عبيًّا إىل الح ّد الذي خ َّوله ات ّخاذ
ٍ
ٍ
مك�ترث بتحالف املعارض��ة الرتك ّية
خط��وات إصالح ّي��ة جريئ��ة غري
يف مواجهت��ه ومس��اعيها الحثيث��ة لإلطاحة بحكومة "ح��زب العدالة
والتنمية" ذي الجذور اإلسالم ّية.
السلس
َّ
ولعل ال ّرئيس مريس قد ظ َّن ،نتيج ًة لس��وء تقدير ،أ َّن تخلّصه ّ
واله��ادىء من مش��اطرة العس��كر ل��ه يف الحكم وارتكان��ه إىل دعم
جامعة اإلخوان والت ّيارات الس��لف ّية ذات القدرة الهائلة عىل الحش��د
ألي محاول ٍة جديد ٍة
الجامهريي ،من ش��أنه أن يس��تتبع نجا ًحا مامثلاً ّ
ّ
املؤسس��ة القضائ ّية
م��ن جانبه لإلجهاز عىل خصومه س��واء يف داخل ّ
ومؤسس��ات الدول��ة البريوقراط ّية .فق��د بدا أنه
أو األجه��زة األمن ّية ّ
غ�ير ٍ
مدرك مل��ا ميكن أن تطوي��ه املقارنة بني الق ّوات املس��لّحة وتلك
َ
لعل أبرزه��ا طبيعة التكوين
فوارق ال يُس��تهان بهاّ ،
املؤسس��ات من
ّ
وآليّات العمل الداخليّة والبنية التنظيميّة وإدراك املسؤوليّة الوطنيّة
يف وق��ت األزمات ،ومدى االرتب��اط بال ِّنظام الس��ابق وعنارص الثّورة
كل منها ملا يجب أن تك��ون عليه عالقاتها
املض��ا ّدة ،فضلاً ع��ن رؤية ٍّ
بالشّ عب وال ِّنظام(.((2
واستنا ًدا إىل تلك الحسابات التي ربمّ ا أساء ال ّرئيس إجراءها ،انشطرت
البالد إىل ش��طرين بعد أن ازدادت ح ّد ُة االس��تقطاب الس��يايس بني
القوى املدنيّة والتيّارات اإلس�لاميّة ،وباتت الثّورة املرصيّة عىل ّ
املحك
إث��ر التهديدات املتبادلة بالتصعيد واس��تخدام العنف ،فقد تفاقمت
األزمة بني ال ّرئيس والقوى املدنيّة والثوريّة التي أبدت رفضها لقراراته
وذهب��ت يف التعبري عن ه��ذا الرفض إىل مدى بعيد .فقد اش�ترطت
لتعليق تظاهراتها واعتصامها يف ميدان التحرير ومحيط قرص ال ّرئاسة،
إلغاء قرارات ال ّرئيس وعدم إجراء االس��تفتاء عىل مس��ودة ال ّدس��تور
الجدي��د واعت��ذار ال ّرئي��س للش��عب .وبالتزامن مع ه��ذا التصعيد،
اتّس��عت الفجوة ب�ين ال ّرئيس وقطا ٍع كبريٍ من القض��اة رفض قرارات
ال ّرئيس واإلرشاف عىل إجراء االستفتاء عىل مسودة ال ّدستور الجديد.
رص ال ّرئيس بدوره عىل عدم الرتاجع عن قراراته حفاظًا عىل هيبته التي
أ ّ
اهت ّزت إثر تراجعه م ّرتني سابقتني عن قرارين سبق وأن ات ّخذهام؛ كان
أ ّولهام بشأن عودة مجلس الشعب الذي أصدرت املحكمة ال ّدستوريّة
العلي��ا حكماً بحلّه يف متّوز /يولي��و ،بينام متثِّل ثانيهام يف إقالة النائب
 20حم��دي رزق" ،واملستش��ارون واملس��اعدون عن��ه غافل��ون" ،جريدة امل�صري اليوم،
.2012/11/25
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العا ّم عبد املجيد محمود وتعيينه سف ًريا ملرص لدى الفاتيكان يف نهاية انتخاب برملان جديد ،واس�تر َّد س��لطته كقائد أعىل للق ّوات املسلّحة،
بحق إعادة تش��كيل الجمعيّة التأسيسيّة بالتشاور مع القوى
ترشي��ن األ ّول /أكتوبر  .2012وما ب�ين تع ّنت املعارضة وعناد ال ّرئيس واحتفظ ّ
أي تنازالت أو ات ّخاذ خطوة للوراء والوصول الوطن ّية ،إذا ما َ
أي مانع دون استكاملها مها ّمها.
ورفض ّ
حال ّ
كل منه�ما تقديم ّ
حل وس��ط ،ازدادت وترية التصعيد بني مؤيّدي ال ّرئيس ومعارضيه
إىل ّ
وق��د ارتأى ال ّرئيس مريس يف هذه القرارات محاول ًة لض ِّخ دما ٍء جديد ٍة
يف ميدان التحرير ومحيط القرص الرئايس عىل نح ٍو أس��فر عن سقوط
يف رشاي�ين الق ّوات املس��لّحة ،وفرص ًة لرأب الص��دع الذي بدأ يرضب
خمسة قتىل فضلاً عن مئات الجرحى(.((2
صفوفه��ا عرب إنهاء حال��ة عدم الرضا عن بعض القيادات العس��كريّة
يف مساء الثامن من كانون األ ّول  /ديسمرب ،طرح مريس مبادر ًة لحلحلة العليا وسط صغار الض ّباط والجنود ،فضلاً عن س ّد الفجوة الجيل ّية بني
تعديالت عىل أولئك اآلخرين ٍ
وقائد عا ٍّم كان يالمس الثامنني عا ًما بعد أن بقي طوال
ٍ
األزمة ،إذ أصدر إعالنًا دس��توريًّا جدي ًدا أجرى مبقتضاه
(((2
اإلعالن الس��ابق املثري للجدل وألغى املا ّدتني الثانية والسادس��ة التي  23عا ًما وزي ًرا لل ّدفاع .
كان��ت مبعث التوتّر كونه��ا ِّ
تحصن قرارات ال ّرئي��س ،فيام أبقى عىل وق��د ال نبالغ إذا ما زعمنا أ َّن ال َّدور األم�يريكّ يف عمل ّية تغيري قيادات
إجراء االستفتاء عىل مسودة ال ّدستور الجديد يف موعده .وهي املبادرة الق�� ّوات املس��لّحة املرصيّة ،مل يكن غائبًا .فع�لى ال ّرغم من أ ّن اإلدارة
الت��ي قوبلت بردود فع��ل متباينة من جانب جبه��ة اإلنقاذ الوطني
أي ر ّدة فعلٍ رس��م ّية
األمريك ّي��ة امتنعت ،يف بادئ األم��ر ،عن إصدار ّ
املعارضة ،وال س ّيام أنّها مل َ
ترق إىل مستوى تطلّعاتها.
فوريّة عىل قرارات مريس ،مل تتو ّرع املتح ِّدثة باسم الخارجيّة األمريكيّة،
فيكتوري��ا نوالند ،عن التأكيد عىل أ َّن بالدها كانت عىل علمٍ مس��بق
الرّئيس مرسي والجيش
ٍ
ٍ
جديد للدفاع يف مرص ،وإن
بوج��ود
محادثات بخصوص تعيني طاق��مٍ
أقل اطّال ًعا عىل توقيت ات ّخاذ القرارات .ويف ر ِّدها عىل س��ؤا ٍل
يجوز اال ّدع��اء أ َّن ال ّرئيس مريس قد أجاد ،إىل ح�� ٍّد كبريٍ ،التعاطي مع كان��ت َّ
املرصي يف منزلة
الجي��ش واملجلس األعىل للق ّوات املس��لّحة خالل املرحل��ة االنتقال ّية .عن إمكانيّة اعتبار ما حدث من تغيري لفريق الدفاع
ّ
ٍ
أي
تداعيات س��لبيّة خطرة ّ
فق��د آثر تجنيب البالد والعباد ّ
ألي صدامٍ "انقالب ناعم" من ال ّرئيس مريس عىل قيادات الجيش ،نفت نوالند أن
معهام ،وأنهى دورهام يف الحياة السياس ّية بطريق ٍة ذك ّية وهادئة ،ومن تكون بالدها قد استخدمت هذا التعبري يف وصف ما جرى.
ٍ
ظروف صعب ٍة وبالغة الحساسيّة ،مبا يس ّد
أي اضطرابات ،وس��ط
دون ّ
وإبّان زيار ٍ
ات قاموا بها للقاهرة خالل األس��ابيع األخرية التي س��بقت
ٍ
أي
صدامات ميك��ن أن تنال من اس��تقرار البالد وتق ِّوض
الب��اب أمام ّ
التغيريات ،أكّد عد ٌد من املس��ؤولني األمريكيّ�ين الذين كان من بينهم
والس��لمي نحو الحكم املد ّين
الثّ��ورة أو تجهض عمليّة التح ّول الهادئ
ّ
ٍ
املرصي بش��أن اإلبقاء
تطمينات من ال ّرئيس
جون ماك�ين ،أنّهم تلقَّوا
ّ
اطي(.((2
الدميقر ّ
املرصي وواش��نطن،
ع�لى العالقات الراس��خة واملتميِّزة ب�ين الجيش
ّ
ففي خط��و ٍة جريئ ٍة وغري متوقّعة ،أص��در ال ّرئيس مريس يوم  12آب
خصوصا يف مجاالت التسليح والتدريب واملساعدات االقتصاديّة ،حالة
ً
 /أغس��طس من ع��ام  ،2012حزمة قرار ٍ
أي تغيريات جوهريّة يف قيادة ذل��ك الجيش .هذا فضلاً عن
ات حاس��مة أنهى من خاللها ح��دوث ّ
حال��ة االزدواجيّة يف الس��لطة وإدارة البالد ،إذ انتزع س��لطات رئيس عدم املس��اس باملصالح األمريك ّية يف املنطقة كمعاهدة السالم املوقّعة
الجمهوريّ��ة كاملة ،وقلَّص ال َّدور
الس��يايس للمجل��س األعىل للق ّوات بني القاهرة وتل أبيب ،وتأم�ين القواعد األمريكيّة يف املنطقة ،وضامن
ّ
ٍ
املس��لّحة
كمرشف عىل العمليّة االنتقاليّة بع��د ثورة  ٢٥يناير  .2011املرور اآلمن يف قناة الس��ويس ،واإلبقاء عىل التنسيق األمني والتفاهم
فبإصداره اإلعالن
اتيجي بني واش��نطن والقاهرة ،فضلاً عن االستثامرات األمريكيّة
ّ
الدس��توري الجديد يلغي اإلعالن ال ّدستوري املك ِّمل اإلس�تر ّ
الص��ادر يف  ١٧حزي��ران  /يونيو  ،٢٠١٢الذي انف��رد ال ّرئيس املنتخب بشتّى صورها.
بالسلطة التنفيذيّة بغري منازع .كام آلت إليه السلطة الترشيع ّية حتّى
وتأسيس��ا عىل ذلك ،جاءت الضغوط املتنامية التي طفقت واش��نطن
ً
 21ضي��اء رش��وان" ،اإلعالن الدس��توري والحس��ابات الخاطئ��ة" ،جريدة امل�صري اليوم ،متارس��ها ع�لى املجلس العس��كري لحمله عىل تس��ليم الس��لطة غري
.2012/11/26
" 22قرارات مريس :ثوريّة أم دكتاتورية؟" ،الجزيرة نت.2012/11/23 ،
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املنقوص��ة ومن دون إحداث توت ّ��رات للرئيس املدين املنتخب ،وعدم
التدخّ��ل يف العمليّ��ة السياس��يّة بعد ذلك .فإىل جان��ب الترصيحات
واالنتق��ادات الحا ّدة الت��ي مل تتوا َن اإلدارة األمريك ّي��ة عن إمطاره بها
مؤخّ�� ًرا ،جاء يف صدارة رشوط املس��اعدات العس��كريّة املق ّدمة ملرص
س��نويًّا والبالغة قيمتها  1.3مليار دوالر يف العامني اللذين أعقبا تن ّحي
املؤسسات املدنيّة
مبارك ،رضورة تسليم املجلس العسكري السلطة إىل ّ
املنتخبة دميقراط ًّيا .يُضاف إىل ذل��ك عالن ّية ميزان ّية الجيش والرشطة
املرصيّني وتوف�ير رقابة مدنيّة عليهام ،واح�ترام القواعد الدميقراطيّة
وسيادة القانون واالنتخابات الح ّرة والحريّات العا ّمة والفرديّة كافّة.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

األمر .يُضاف إىل ما س��بق أ َّن قرارات مريس املصرييّة يف هذا املوضوع
الحس��اس جرت بغري تفاوض معلن وش��فّاف بني جبه ٍة تض ُّم ممثِّلني
َّ
أللوان الطّيف الس��يايس والوطني كافّة من جان��ب واملجلس األعىل
جانب آخر ،إذ استأثر ال ّرئيس بحسم األمر عىل
للق ّوات املس��لّحة من ٍ
نح ٍو مفاجئ(.((2
ومل َّ��ا كانت الطريقة أو اآلليّة التي من خاللها يجري دمقرطة الجيوش
وإبعادها عن السياسة ،من حيث امتالك زمام املبادرة وأسلوب تنفيذ
هذا األمر وتوقيته ،تس��هم يف توزيع الصالح ّيات والسلطات وتحديد
موازين القوى وش��كل العالق��ات بني الفاعلني السياس�� ّيني يف ال ِّنظام
الذي يشهد هذه العمليّة الحقًا ،مل يفلح تربير ال ّرئيس وجامعته لذلك
االنفراد .وهو التربير الذي يقول إ َّن القوى السياس�� ّية املدن ّية األخرى
تفتق��د التجانس والقدرة عىل التوافق وبل��ورة تص ّور متوازن يف هذا
الصدد ،وإنه مل يكن مبقدور بعضها التفاوض مع العس��كريّني للعودة
َّ
إىل الثكن��ات بعد أن الذت بهم للحيلولة دون صعود جامعة اإلخوان،
يف تهدئ��ة مخاوف القوى املدن ّية والثوريّة من تداعيات هذه الخطوة
يف الطريقة التي نفّذت من خاللها(.((2

وخ�لال زياراتها للقاه��رة حينئذ ،حرصت وزي��رة الخارجيّة األمريكيّة
رسائل واضحة ومبارشة للمشري طنطاوي
هيالري كلينتون عىل توصيل َ
يف ه��ذا اإلط��ار ،إىل الح ّد الذي دفع ب��ه إىل الترصيح يف كلمته خالل
حفل تسليم وتسلّم قيادة الجيش الثاين امليدا ّين يف اإلسامعيل ّية وبعيد
س��اعات من لقائه كلينتون ،بأ َّن مدفوع�ين من الخارج يحاولون دامئًا
لكل املرصيّني
ستظل ِّ
ُّ
الوقيعة بني الشّ ��عب وق ّواته املسلّحة ،وأ ّن مرص
ولن تكون ملجموع ٍة واحد ٍة بعينها ،أل َّن الق ّوات املس��لّحة لن تس��مح
فإىل جانب هواجس الهيمنة اإلخوانيّة واحتامالت الفرعونيّة السياسيّة
بذلك(.((2
للرئيس مريس ،اس��تنكر ات ّحاد ش��باب الثّورة يف بي��انٍ له حينئذ ،قرار
وع�لى ال ّرغم من الحفاوة الت��ي قُوبل بها ق��رار ال ّرئيس مريس بإقالة الرئيس منح املش�ير طنطاوي قالدة النيل ،والفريق سامي عنان نوط
املشري ورئيس األركان وإنهاء ازدواج ّية الحكم خالل املرحلة االنتقال ّية ،الجمهوريّ��ة وهام أرفع وس��ا َمني يف البالد ،ث ّم تعيينهام مستش��ارين
تفاقم��ت مخاوف قوى ثوريّ��ة ومدنيّة من أن يف�ضي نجاح ال ّرئيس للرئيس ،األم��ر الذي ع َّزز مخاوف القوى الثوريّ��ة من أن يؤ ّمن لهام
م��ريس يف إنهاء ازدواج ّية الس��لطة بينه وبني املجلس
ّ
أي أخطاء ميكن أن تنس��ب
العس��كري ،إىل ذلك التكري��م حصانة ض َّد املحاكمة عن ّ
تغذية مش��اعر الهيمنة وال َّرغبة يف االستحواذ لدى ال ّرئيس وجامعته ،إليهام ،سواء قبل تن ّحي مبارك أو إبان املرحلة االنتقال ّية.
خصوص��ا بعد أن أم�سى ال ّرئيس ميارس صالح ّياتِ��ه كامل ًة بغري رشيك
ً
وعىل ال ّرغم من أ َّن القانون رقم  ١٢لسنة  ١٩٧٢املنظّم ملنح األوسمة
وصار يجمع بني الس��لطتني الترشيعيّة والتنفيذيّة ،يف غياب ال ّدستور
أي حصانة قضائ ّية لحامل تلك األوس��مة
الدائم ووجود إعالنٍ دس��توري يسمح بذلك ،يف وقت استب َّد الضعف واألن��واط املدن ّية ،مل يضمن ّ
ٍّ
تنص عىل أنَّه يجوز
واألن��واط الرفيعة ،بل إ ّن امل��ا ّدة  ٢٢من القانونُّ ،
واالنقسام بسائر القوى املدنيّة والثوريّة.
لرئيس الجمهوريّة تجريد حامل القالدة أو الوشاح أو الوسام أو النوط
يخل بالرشف أو ال يتّفق واإلخالص للوطن ،طالب
ويف املجرى ذات��ه ،وردت ات ّهامات فقهاء دس��توريّني للرئيس بتجاوز منه إذا ارتكب أم ًرا ُّ
حدود صالح ّياته حينام أقدم ،من دون أس��انيد دس��توريّة أو قانون ّية ،اتّحاد شباب الثّورة برضورة محاكمة املشري وأعضاء املجلس العسكري،
ٍ
كرئيس
عىل إلغاء وثيقة دس��توريّة بعد أن أقس��م مبوجبه��ا
ٍ
منتخب ومن بينهم وزير الدفاع الجديد املتّهم يف قضيّة كشوف العذريّة العام
اليم َني ال ّدس��توريّة ع�لى أن يحرتم القانون وال ّدس��تور ،ث�� ّم إصداره امل��ايض ،ج ّراء قتل الث�� ّوار وتعذيبهم .وهو ما ع ّدوه مس�� ًعى رضوريًّا
الدس��توري الجديد بينام هو ال ميثِّل أصلاً س��لط ًة تخ ِّوله هذا
اإلعالن
ّ
السبع التي تواجه
 24لواء أ.ح :محمد قش��قوش" ،العالقات املدنيّة العسكرية..اإلشكاليّات ّ
السياس��ة الدول ّية ،العدد ( ،188القاهرة :نيس��ان/
الجيوش يف مرحلة ما بعد الثورات" ،مجلة ّ
أبريل .)2012

 25محمد صالح" ،مريس يطيح املجلس العسكري" ،جريدة الحياة اللندنية.2012 /8/13 ،

 26س��عيد الشهايب" ،رصاع اإلرادات بني مريس واملجلس العسكري" ،جريدة القدس العريب،
.2012/6/26

دراسات
الرّئاسة المصريّة بعد مبارك

العسكري بشأن سيناريو
للحيلولة دون إمتام صفقة اإلخوان واملجلس
ّ
خروج��ه اآلمن وعدم املس��اس بوضع الجيش وامتيازاته يف ال ّدس��تور
الجديد ،لقاء انفراد الطّرف األ ّول بالسلطة(.((2
خصوصا تلك التي كانت تلوذ
وبن��ا ًء عليه ،رأت قوى ثوريّة ومدنيّ��ة،
ً
باملجلس العسكري وتراهن عليه إلحداث التوازن املطلوب يف الساحة
السياس ّية ،مقابل صعود اإلخوان وتنامي ق ّوتهم التنظيم ّية واالنتخاب ّية،
يف قرارات ال ّرئيس مريس داف ًعا لتجاوز الخالف واالنقس��ام فيام بينها.
فقد رأت قبول التعاون والعمل املشرتك لتشكيل جبهة سياسيّة فاعلة
ومعارض��ة ملا يرونه انفرا ًدا إخوان ًّيا بالس��لطة وإعادة إنتاج الفرعون ّية
الشعبي
السياس�� ّية التي أسقطتها ثورة يناير  ،2011من خالل الضغط
ّ
إلعادة تش��كيل الهيئة التأسيس��يّة التي كانت معنيّ ًة بكتابة ال ّدستور
حينذاك مبا يس��مح بتمثي��ل القوى والتيّ��ارات السياس��يّة كافّة فيها
وإس��ناد مها ّم الترشيع لها .األمر الذي سيحول دون أن يجمع ال ّرئيس
بني السلطتني الترشيع ّية والتنفيذيّة ،إضاف ًة إىل تنسيق الجهد ملواجهة
ما يع ّدونه زحفًا إخوانيًّا خالل االستحقاقني االنتخابيّني املقبلني الربملا ّين
والبلدي(.((2
ّ
ومن زاوية أخرى ،تبقى اإلش��ارة إىل أ َّن نج��اح ال ّرئيس مريس يف إنهاء
ازدواج ّية الس��لطة بينه وب�ين املجلس األعىل للق ّوات املس��لّحة ،ربمّ ا
يط��وي بني ثناي��اه ضغوطًا إضافيّ�� ًة عليه من جه ٍة مغاي��رة .فاكتامل
س��يطرته عىل مفاصل الس��لطة كافّة بال من��ازع وبغري رشيك منذ 12
آب  /أغس��طس  ،2012من شأنه أن يفتح باب ال ّنقد واالتّهام للرئيس
املنتخ��ب بالفش��ل أو التقصري عىل مرصاعي��ه ،وأن يحرمه من فرصة
إرجاع فقدان الفعال ّية وبطء اإلنجاز إىل نقص الصالح ّيات والسلطات
ج ّراء ازدواج ّية السلطة أو مشاركة أندا ٍد وق ًوى أخرى له يف الحكم(.((2
ويف ش��هر كان��ون األ ّول  /ديس��مرب  ،2012ومع اش��تداد وطأة حالة
اإلسالمي واملدين ج ّراء
االستقطاب السيايس الحا ّد يف البالد بني الت ّيارين
ّ
مؤشات عىل
االستفتاء عىل مسودة ال ّدستور الجديد ،الحت يف األفق رِّ
املرصي يف العودة إىل الس��احة السياس ّية للحيلولة دون
رغبة الجيش
ّ
تصاعد األزمة وانفجار املوقف.
27 "Egyptian military curtails powers of the next president", Los Anglis
Times, 19/6/2012.
 28للمزيد ،انظر :باس��كال فنس��ون ،تيودور كابل��و ،علم االجتامع العس��كري( ،باريس:
مطبوعات آرمان كوالن ،)2000 ،ص .55
 29معتز س�لامة" ،الجيش املرصي والسياس��ة بعد مبارك" ،مجل��ة الدميقراط ّية( ،القاهرة:
ترشين األ ّول/أكتوبر .)2012
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فأص��در الجيش بيانني متتاليني أكَّ��د خاللهام حرصه عىل وحدة البالد
واستقرارها ودعمه للرشعيّة والدميقراطيّة ،كام دعا األطراف املتناحرة
لالحتكام إىل الحوار الجا ّد والب َّناء .وبعد يومني من إصدار بيانيه ،و َّجه
وزير الدفاع الفريق أ ّول عبد الفتاح السييس دعو ًة إىل رموز املعارضة
وف ّنان�ين ورياض ّي�ين وصحاف ّيني وإعالم ّيني وممثّلني لألزهر والكنيس��ة
بحضور ال ّرئيس مريس ،لحضور لقا ٍء أسامه "ملّ شمل األرسة املرصيّة".
اجتامعي بحت
وعىل ال ّرغم م��ن تأكيد وزير الدفاع أ َّن غرض الدعوة
ّ
وال عالقة له بالسياس��ة أو األزمة ال ّدستوريّة التي تعصف بالبالد ،فقد
اس��تتبعت تلك الدعوة تس��اؤالت وتك ّهنات مثرية بشأن الغرض منها
وتأثريه��ا يف عالقة ال ّرئيس بالق ّوات املس��لّحة ،ودور الجيش يف األزمة
ال ّدس��توريّة بل ويف العمل ّية السياس�� ّية بر ّمته��ا .وحملت دعوة وزير
ِ
مؤش ٍ
يختف كليّ ًة عن
ات ع�لى أ َّن الجيش مل
الدف��اع يف طيّاتها كذلك رِّ
املشهد الس��يايس ويس��عى ألن يقوم بدور عنرص التوازن يف املعادلة
ظ��ل ترشذم القوى السياس��يّة وافتقاده��ا القدرة عىل
السياس��يّة ،يف ّ
التوافق(.((3
لقد تضافرت عوامل شتّى لنسج حالة الغموض واالرتباك التي أحاطت
بتل��ك الدعوة وما أفرزته من تداعيات .إذ أكَّد مراقبون عىل أ ّن دعوة
وزي��ر الدفاع للحوار جاءت دون علم ال ّرئيس مريس ،وأنه مل يس��بقها
مؤسسة ال ّرئاس��ة ووزارة الدفاع .واستشهد املراقبون
ّ
أي تنس��يق بني ّ
يف ذلك ،بحالة التخبّط التي خيَّمت عىل أس��لوب تعاطي ال ّرئاسة مع
الدعوة ،س��واء من خالل نفي رئاس��ة الجمهوريّة يف بادئ األمر وجود
هذه الدعوة من األس��اس ،أو عرب ا ّدعاء مدير مكتب ال ّرئيس الدكتور
أحم��د عبد العاط��ي أ ّن الدعوة جرت بعلم ال ّرئي��س وإذنه ،واإلعالن
الحقًا أنَّه س��يحرض فعاليّ��ات اللقاء املزمع .يُضاف إىل ذلك مس��اعي
مس��ؤويل ال ّرئاس��ة واإلخوان للتقليل من األهم ّية السياس�� ّية للدعوة
أي حوار وطني ال تأتيّ إال من ال ّرئاس��ة دون
مؤكّدي��ن أ ّن الدع��وة إىل ّ
س��واها .فقد أكَّد املتح ِّدث باسم ال ّرئاسة الدكتور يارس عيل أ َّن الحوار
أي مكان آخر .وأكَّد محمود
الوطني ُّ
مقره قرص االتحاديّة فقط وليس ّ
غزالن املتح ِّدث باسم جامعة اإلخوان أ َّن دعوة وزير الدفاع جاءت من
أج��ل تناول الغداء يف القرية األوملبيّ��ة للدفاع الج ّوي وليس من أجل
يحق له��ا الدعوة إىل حوار وطني
الحوار ،فال ّرئاس��ة وحدها هي من ّ
السيايس.
وليس الجيش الذي ال يجوز له االنخراط يف النشاط
ّ
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•املش��اركة يف الق ّم��ة الطارئ��ة ملؤمتر منظّم��ة التّعاون اإلس�لامي يف
الس��عوديّة يف متّ��وز /يولي��و  ،2012والت��ي جرى اس��تغاللها يف ترميم
العالقات املرصيّة السعوديّة التي تأث َّرت كث ًريا مع اندالع أزمة دبلوماس ّية
بني البلدين عندما أغلقت الس��عوديّة يف  28نيس��ان  /أبريل س��فارتها
يف القاهرة وقنصليتيها يف اإلسكندريّة والسويس بعد تظاهر ٍ
ات طالبت
ٍ
مرصي اعتُقل يف السعوديّة.
حقوقي
وناشط
باإلفراج عن محامٍ
ّ
ٍّ

مؤسسة
ويف الس��ياق ذاته ،جاءت حالة االس��تياء البالغة التي أبدتها ّ
ال ّرئاس��ة من دعوة وزير الدفاع ،إىل ح ٍّد دفع املتح ِّدث باس��م الق ّوات
املس��لّحة إىل إعالن إرجاء اللّقاء إىل أجل غري مس ّمى .ومل يكن ال ّرئيس
مريس قد أكَّد حضوره هذا الحوار قبل إعالن إرجائه .األمر الذي ييش
ب��أ َّن البيانني وال َّدعوة إىل الحوار مل يكونا نتيجة تنس��يق مس��بق بني
وزارة الدفاع وال ّرئاس��ة ،وإنمّ ا مببادرة من األوىل وقوبلت باس��تياء من
ال ّرئاس��ة وجامعة اإلخ��وان .وهذا ّما دفع وزير الدف��اع للرتاجع عنها لق��د كانت زيارة الرئيس مريس للس��عودية أ َّول زي��ارة خارجيّة ،منذ
وإرجائه��ا م ّرب ًرا ذلك مبا ّ
رئيسا للجمهوريّة .وقد ناقش خاللها برنامج ال َّدعم االقتصادي
عده ضعف اس��تجابة من القوى السياس��يّة انتخابه ً
للدعوة عىل ال ّنحو املطلوب.
أي خالفات ميك��ن أن تعكِّر صفو
الس��عودي ملرص ،فضلاً ع��ن إذابة ّ
ولقد لوحظ ظهور الِّلواء محمد العصار مس��اعد وزير الدفاع ،املتبقّي العالق��ات بني البلدين .أعادت الزي��ارة الدفء إىل عالقات مرص بأكرب
ٍ
تج��اري لها وصاحب أكرب حجم من االس��تثامرات العربيّة ،إذ
رشيك
ٍّ
من زمرة املجلس العس��كري القدمية ،بصور ٍة مكثّفة يف وسائل اإلعالم
بإيعا ٍز من الرئيس ،وعكف الرجل عىل التأكيد أ ّن الحوار ال يحمل أي يبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين نحو خمس��ة مليارات دوالر.
ّ
ّ
صبغة سياس��ية وأنّه دعوة حوار للعائلة املرصية فقط .وشدد العصار وس��اعدت الزيارة أيضً ا عىل تأكيد عودة مرص إىل دائرتها اإلس�لاميّة،
َّ
ّ
ّ
وطرح مبادرة لتسوية األزمة السوريّة ،تكون مرص أحد أطراف مربّعها
عىل أ َّن الجيش مل يعد له عالقة بالسياسة ولن يتدخَّل فيها.
الفاعل ،إىل جانب السعوديّة ،وإيران ،وتركيا.
وعىل ال ّرغم من أ َّن التجربة املريرة التي خاضتها الق ّوات املس��لّحة يف
وأكَّ��د ال ّرئي��س محمد مريس إبّان الزي��ارة ،عىل أ ّن اململك��ة العرب ّية
إدارة الب�لاد خالل املرحلة االنتقال ّية قد أس��همت بوضوح يف تقليص
السعوديّة حاضنة الحرمني الرشيفني وراعية مرشوع "اإلسالم الوسطي
ش��ه ّيتها لالنخراط يف العمل السيايس ،فاستياء ال ّرئاسة من دعوة وزير
الس ّني" ،وأ َّن مرص هي حامية لهذا املرشوع ،وما بني الراعي والحامي
الدف��اع وتح ّركاته ،يعود باألس��اس إىل أ َّن االس��تجابة الواس��عة لتلك
أنساب وصهر .وقال مريس خالل لقائه بالجالية املرصيّة يف السعوديّة،
الدعوة قد تُظهر ال ّرئيس كام لو كان ضعيفًا وال ميلك السلطة الفعلية،
ّ إ َّن مرص تحتاج إىل اململكة العرب ّية الس��عوديّة وإ َّن السعوديّة تحتاج
وأ َّن دور الق ّوات املسلّحة مل ينت ِه متا ًما(.((3
إىل مرص ،وإذا ات ّفق الش��عبان والدولتان ستكون هناك نهضة حقيق ّية
واإلس�لامي .وهي الترصيحات الت��ي أثارت حفيظة
يف الع��امل العر ّيب
ّ
دوائ��ر عدي��دة يف املنطقة وخارجه��ا كونها أضفت س��متًا طائف ًّيا أو
ً
السياسة الخارجيّة
ثالثاّ -
مذهب ًّيا ع�لى خطاب ال ّرئيس مريس ،حمل يف ط ّياته إش��ار ٍ
ات لتعزيز
املذهبي بني الس ّنة والشّ يعة(.((3
حالة االستقطاب
ّ
يصعب الحديث عن سياس��ة خارج ّية واضحة املعامل ومكتملة األبعاد
مل�صر بين�ما هي ال تزال يف مرحل��ة الثّورة ومل تنتق��ل بعد إىل حقبة •ويف الش��هر نفس��ه ،انتهز مريس فرص��ة انعقاد ق ّم��ة منظّمة عدم
الدول��ة .فالرئيس مريس مل يمُ ِض يف الحكم س��وى ٍ
وقت قصري .بيد أنَّه االنحي��از يف العاصمة اإليرانيّة طهران ،وكان اس��تغالله لها جيّ ًدا ،عىل
ميكن الوقوف عند بعض الرس��ائل التي حاول ال ّرئيس مريس أن يبعث ال ّرغ��م من الجدل الواس��ع داخليًّ��ا وخارجيًّا بش��أنها ،إذ كان حضور
ٍ
ّجاهات شتّى يف الداخل والخارج من خالل بعض املبادرات أو ال ّرئي��س مريس للق ّمة وزيارته لطهران ،بعد قطيع ٍة مرصيّة اس��تم ّرت
بها يف ات
ردود األفع��ال التي صاحبت تح ّديات إقليميّة ودوليّة أو تبعتها ،وكان  33عا ًما ،حتّى ولو كانت يف إطار مراس��م بروتوكول ّية ،فرص ًة س��انح ًة
لفتح هذا الباب املغلق ،ونقل عد ٍد من الرس��ائل الرمزيّة للعديد من
من أبرز تلك الرسائل(:((3
األطراف اإلقليميّة والدوليّة ،يف مق ِّدمتها أ َّن مرص بسياس��تها الجديدة
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دراسات
الرّئاسة المصريّة بعد مبارك

مت ُّد يدها للجميع ،وتح ِّدد بإرادتها الح ّرة كيف ّية صوغ هذه السياس��ة،
وتحديد أطرافها دون توجي ٍه أو وصاي ٍة من أحد.
•املوقف من الواليات املتّحدة :اقترصت السياسة الخارج ّية املرصيّة
عىل توجي��ه عد ٍد من الرس��ائل الرمزيّة لإلدارة األمريكيّ��ة مفادها أ َّن
مرص ستس��عى للحفاظ عىل عالقاتها بواش��نطن لكن من دون تبع ّية
أو انبطاح ،وهو ما بدا جليًّا س��واء يف زي��ارة ال ّرئيس مريس إىل الصني،
أو زيارت��ه إلي��ران ،أو زيارته ملق�� ّر االت ّح��اد األورو ّيب .ويف إطار هذه
مؤشات ،ميكن القول إ َّن السياس��ة
املس��تويات وما تقوم عليه م��ن رِّ
الخارج ّي��ة للرئيس مريس تش��هد ما ميكن توصيفه بنقل�� ٍة نوع ّي ٍة (مع
األقل)
التحفّ��ظ عىل مس��توى هذه ال ّنقلة وحدودها حتّ��ى اآلن عىل ّ
من ش��أنها أن تؤث ِّر إيجاب ًّيا يف طبيع��ة التوازنات الدول ّية واإلقليم ّية يف
املنطقة ،من ناحية ،ويف ال َّدور املنش��ود مل�صر يف التعاطي مع قضايا
هذه املنطقة ،من ناحي ٍة أخرى(.((3
ويف تقري�� ٍر ل��ه يف مجلّ��ة "ذي أتالنتي��ك" األمريك ّي��ة ترجمته ونرشته
جريدة ال�شروق املرصيّة ،أكَّ��د إيريك تريجر زمي��ل الجيل الثاين يف
معهد واش��نطن ،أ َّن اإلدارة األمريك ّي��ة ال تنوي الضَّ غط عىل مريس عل ًنا
بخصوص قضايا تتعلّق بالش��ؤون الداخليّة ،معتقد ًة أ َّن عدم الضغط
كفيل بأن يحمله عىل التعاون مع واش��نطن فيام
املرصي ٌ
عىل ال ّرئيس
ّ
يخص قضايا السياسة الخارجيّة ،وال سيّام العالقات مع إرسائيل وإيران
ّ
وغريها .ويستش��هد الباحث األمرييكّ بالبيانات والترصيحات املحايدة
التي صدرت عن املس��ؤولني األمريكيّني خالل أزمة اإلعالن ال ّدس��توري
الذي أصدره ال ّرئيس مريس يوم  22ترشين الثاين  /نوفمرب(.((3

الرّئيس مرسي
اإلسرائيلي األخير على غزّة
والعدوان
ّ
القسم الذي ألقاه ال ّرئيس مريس عقب فوزه باالنتخابات
عكس خطاب َ
ال ّرئاس��يّة مقدار اهتامم��ه بالقضيّة الفلس��طينيّة ،فقد أكَّد عىل دعم
مرص للحقوق الفلس��طينيّة ،وعىل أهميّة إمتام املصالحة الفلسطينيّة
باعتبارها أولويّة لتعزيز القدرات الفلس��طين ّية ،وتوحيد جهد الشعب
الفلسطيني ملواجهة التح ّديات التي تعصف بالقض ّية الفلسطين ّية.
ّ
السياسة الدول ّية( ،ترشين
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وربمّ ��ا ال يختل��ف اثنان ع�لى أ َّن ر َّدة الفعل الرس��م ّية املرصيّة حيال
يل األخ�ير عىل قطاع غ ّزة يف ترشي��ن الثاين /نوفمرب
الع��دوان اإلرسائي ّ
يل س��ابق.
املايض ،قد أتت مغايرة لتلك التي أعقبت ّ
أي عدوانٍ إرسائي ٍّ
املرصي الجديد
فإضاف ًة إىل رسعة االس��تجابة ،تجلَّت تح ّركات ال ِّنظام
ّ
ٍ
أي قيو ٍد عىل العمل
يف ات
ّجاهات ثالثة متوازية :انرصف أ ّولها إىل إزالة ّ
الرس��مي ،إذ فُتحت املعابر عىل مدار الس��اعة
اإلغا ّيث الرس��مي وغري
ّ
أم��ام البضائع واألفراد و ُوضعت املش��ايف املرصيّة يف رفح والعريش يف
حالة تأ ّه ٍب قصوى ،وق ّدمت التسهيالت كافّة للمعونات واملساعدات
الغذائ ّية والطب ّية املق ّدمة لسكّان غ ّزة.

أ ّم��ا ثانيها ،فتمثّل يف املواقف العمل ّي��ة التي حرص ال ّرئيس مريس من
يخ��ص التعاطي مع
خالله��ا عىل تاليف مثالب س��لفه املخل��وع فيام
ّ
يل عىل قطاع غ ّزة .فقد وضع يف حس��بانه اعتبار ٍ
ات
الع��دوان اإلرسائي ّ
ش��تّى ،كون��ه أ ّول ٍ
رئيس مد ٍّين منتخب بعد ثورة ش��عبيّة كان من بني
املرصي وكبح جامح الغطرسة
أهدافها إعادة الحيويّة للدور اإلقليمي
ّ
اإلرسائيل ّي��ة وإحداث يشء من التوازن والن ّدية يف العالقة مع الواليات
املتّحدة .ه��ذا عالو ًة عىل العالق��ة العضويّة والتاريخ ّي��ة التي تربط
جامعة اإلخوان املس��لمني التي ينتم��ي إليها ال ّرئي��س مريس ،بحركة
"حامس"(.((3
وقد تجلَّت مواقف مريس العقاب ّية التصعيديّة ضد إرسائيل يف قرار ٍ
ات
ثالثة ،هي :أ ّولاً  ،تبليغ الس��فري اإلرسائييل إدانة مرص الشديدة ورفضها
املرصي يف األمم
القاط��ع للعدوان عىل غ�� ّزة .ثان ًيا ،تكليف املن��دوب
ّ
املتّح��دة بالتح�� ّرك ودعوة مجلس األمن إىل جلس��ة تدي��ن العدوان،
وتطال��ب بوقف إطالق الن��ار يف الحال ،وذلك يف م��وازاة ال ّدعوة إىل
عق��د مؤمت ٍر عىل مس��توى وزراء الخارجيّ��ة الع��رب يف القاهرة للر ّد
36 Daniel Brumberg, “Morsi's Moment on Gaza”, Foreign Policy,
(November 21, 21/11/2012).
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املرصي من تل أبيب اعرتاضً ا
عىل العدوان .وثالثًا ،اس��تدعاء الس��فري
ّ
عىل العدوان وتنفيذًا لتهديده الذي أطلقه قبل س��اعات من الهجوم
امل�صري من ت��ل أبيب يف ح��ال تنفيذ
يل بس��حب الس��فري
ّ
اإلرسائي ّ
تهديداتها بش ِّن عدوانٍ عىل قطاع غ ّزة.
املرصي غري املسبوقة إىل
ويف السياق ذاته ،جاءت زيارة رئيس الوزراء
ّ
يل ع�لى رأس ٍ
مرصي رفيع
وفد
ٍّ
قطاع غ�� ّزة يف خض ّم العدوان اإلرسائي ّ
امل�صري لتأكيد تضامن
املس��توى ،ومن بعدها زيارة الوفد الش��عبي
ّ
مرص حكوم ًة وش��ع ًبا ،مع الفلس��طين ّيني يف محنتهم ،وتوصيل رسال ٍة
مه ّم ٍة إلرسائيل والواليات املتّحدة مفادها أ َّن مرص اليوم ليست كمرص
م��ا قبل ثورة يناير  ،2011وأنَّها ال ميك��ن أن تقبل مبثل هذا العدوان
الفلسطيني(.((3
ولن ترت َّدد يف نرصة الشعب
ّ
املرصي الرس��مي من قيود
وج��اء ثالثها يف تحرير الخطاب الس��يايس
ّ
املايض بإعالن دعم الدولة املرصيّ��ة الكامل لغ َّزة وللمقاومة ،وأنَّها ال
ميكن أن ترتك القطاع س��اح ًة للعربدة اإلرسائيل ّية ،حتّى إ َّن سفري مرص
لدى الس��لطة الفلس��طينيّة يارس عثامن أكَّد أ َّن مرص ليس��ت وسيطًا
محاي ًدا بني إرسائيل والفلس��طين ّيني ،وإنمّ ا هي مؤيِّدة وداعمة للطرف
الفلسطيني .وهو الترصيح الذي ربمّ ا حمل ردو ًدا مرصيّ ًة حاسم ًة عىل
ّ
بالتوس��ط والضّ غط عىل حركة
املرصي
نظريه
يك
ّ
األمري
ئيس
مطالبة ال ّر
ّ
ّ
حامس ملنع تفاقم األزمة(.((3
ويب��دو أ َّن القاهرة ق ّررت التخليّ عن دور الع ّراب الضعيف أو التابع،
ال��ذي ينحرص يف تلقّي اإلمالءات من واش��نطن أو ت��ل أبيب توطئ ًة
لفرضها عىل الفلس��طينيّني أو إقناعهم بها حتّ��ى يجري إدراك اتّفاق
التوصل
مجحف أو تهدئة هشّ ة .وهو ما ظهر بجالء عقب اإلعالن عن ّ
التّفاق الهدنة ،إذ أثنى خالد مش��عل عىل جهد القاهرة ودور ال ّرئيس
التوصل إىل ذلك االتّفاق،
مريس يف مس��اندة املوقف
الفلس��طيني يف ّ
ّ
ٍ
ضغوط عىل املفاوضني الفلس��طينيّني ومل يس َع
أي
مؤكّ ًدا أنَّه مل ميارس ّ
(((3
ٍ
مقرتحات عليهم إلبرامها .
أي حلو ٍل أو
لفرض ّ

37 Hamza Hendawi, "Morsi's Gaza Ceasefire Deal Role Secures Egypt's
President as Major Player", HuffPost 21/11/2012, viewed 11/2/2013,
http://www.huffingtonpost.com/2012/11/21/morsi-gazaceasefire_n_2173589.html
 38جريدة اليوم السابع.2012 /11/23 ،
 39جريدة الحياة اللندنية.2012 /11/ 17 ،
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وعىل ال ّرغم مماّ تر ِّوجه بع��ض املصادر اإلرسائيل ّية من معلومات غري
يل واألمرييكّ عىل ات ّخاذ
مؤكَّ��دة عن اتّفاق مريس مع الجانب�ين اإلرسائي ّ
إجراءات صارمة بالتّعاون مع تل أبيب وواش��نطن بشأن منع تهريب
الس�لاح إىل غ َّزة وضامن أمن إرسائيل واملالحة يف قناة الس��ويس(،((4
ِّ
ميكن القول ،وفقًا ملا هو متاح ومعلن من معطيات ،إ َّن ال ّرئيس مريس
يل
قد أدار األزمة بص��ورة جيدة ،ومتكَّن من اإلفالت من الف ّخ اإلرسائي ّ
بعد أن تس�� َّنى له تحقيق املعادلة الصعب��ة املتمثِّلة يف إظهار ال ّدعم
الكامل للفلسطينيّني وكبح جامع العربدة اإلرسائيليّة وإبداء يش ٍء من
الن ّدية واالس��تقالليّة يف مواجهة الضغ��وط واإلمالءات األمريكيّة .فلقد
اإلقليمي كصانعة سالم وحافظة
متكن مريس من اس��تعادة دور مرص
ّ
لالس��تقرار يف املنطقة بال منافس ،األمر ال��ذي أ َّهله يف نهاية املطاف
الشعبي داخل بالده بالتوازي مع اجتذاب إعجاب
لإلبقاء عىل رصيده
ّ
(((4
الخارجي وتقديره .
العامل
ّ
ح��رص ال ّرئيس مريس من��ذ اللحظة األوىل عىل إظه��ار وعيه بأه ّمية
املرصي بها .ففي  28ترشين
أفريقيا ورغبته الجا ّدة يف إعادة االهتامم
ّ
األ ّول  /أكتوبر  2012قال ال ّرئيس خالل لقائه بن ّواب الشعب والشورى
الس��ابقني والحال ّيني يف منزل��ه يف مدينة الزقازي��ق ،إ َّن أفريقيا عمق
أي
إس�تراتيجي بالنس��بة إىل مرص ،مؤكّ ًدا عىل ع��دم إمكانيّة إحداث ّ
خاص ًة بدول حوض النيل وعىل رأس��ها
تنمية دون االهتامم بأفريقياّ ،
إثيوبيا ،الفتًا إىل حرصه عىل التواصل معها ،وإصالح ما أفسده ال ّرئيس
السابق مبارك بسبب استعالئه عىل األفارقة وتجاهله لهم(.((4
عده
وق��د مثَّل��ت الزيارة الت��ي قام بها ال ّرئي��س إلثيوبيا تدش��ي ًنا ملا ّ
ع��ود ًة مرصيّ ًة ألحضان القا ّرة األفريق ّي��ة ومنابع نهر النيل الذي ميثِّل
رشيان الحياة بالنس��بة إىل مرص ،بعدما غابت القاهرة أعوا ًما طويلة
ع��ن عمقها القا ّري ،وبالتحديد منذ ع��ام  1995عقب تع ّرض ال ّرئيس
السابق حسني مبارك ملحاولة اغتيال خالل زيار ٍة له ألديس أبابا(. ((4
املرصي تجميد العضويّة يف
ويف الس��ياق ذاته ،وبعد عامني من القرار
ّ
مبادرة حوض الني��ل ومقاطعة جميع أنش��طتها اعرتاضً ا من ال ّرئيس
اإلطاري
املخلوع حس��ني مبارك عىل توقيع دول منابع النيل االت ّفاق
ّ
 40جريدة اليوم السابع.2012/10/ 28 ،
السياس��ة الخارجيّة املرتت ّبة عىل س��يطرة م��ريس عىل مقاليد
 41أري��ك تريجر" ،تداعيات ّ
السلطة" ،ترجمة جريدة الرشوق املرصية.2012/12/1 ،
السياسة الخارج ّية إلحا ًحا
 " 42لوس أنجلوس تاميز األمريكية :أزمة مياه النيل أكرث اختبارات ّ
ملريس" ،جريدة اليوم السابع.2012/11/12 ،
 43محمد الدسوقي رشدي" ،خطّة مريس يف أفريقيا" ،جريدة اليوم السابع.2012/7/18 ،
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التع��او ّين املعروف بـ"اتفاق ّية عنتيب��ي" يف أيار  /مايو  ،2010أخطرت الغرب ّي��ة واإلقليم ّي��ة للتخفي��ف من ح�� َّدة األزم��ة االقتصاديّة التي
الحكومة املرصيّة نظريتها اإلثيوبيّة بالرتاجع عن هذا القرار ،واستئناف اجتاحت أكرب الدول العربيّة سكّانًا.
املرصي املنتخب
املشاركة يف أنشطة املبادرة ،وذلك للتأكيد عىل دعم الحكومة املرصيّة ويف وس��ع املتابع لخطاب القسم الذي ألقاه ال ّرئيس
ّ
سياس��ة الح��وار والتواصل والتعاون يف مرشوع��ات تنمويّة يف حوض أن يلحظ أنَّه قد ش�� َّدد عىل أه ّمية اإلبقاء عىل عالقات دول ّية متوازنة
النيل ّ
بغض النظر عن موقفه��ا الرافض لالنضامم لالتفاق ّية يف وضعها ملرص يف املستقبل القريب ،إميانًا منه بأ َّن متتني الجبهة الداخليّة املرصيّة
الحايل(.((4
واالجتامعي ،وص��ولاً إىل تحقيق
واالقتصادي
الس��يايس
يف املس��توى
ّ
ّ
ّ
املرصي يف إرس��اء العدالة االقتصاديّة واالجتامعيّة،
متطلّبات الشعب
ّ
هو أمر من ش��أنه أن سيع ِّزز موقع مرص يف إطار العالقات الدول ّية يف
املدى املنظور .فمماّ ال ّ
رئيسا منتخبًا بطريقة دميقراطيّة
ش��ك فيه أ ّن ً
(((4
سيتمتع بق ّو ٍة أكرب عىل صعيد السياسة الخارج ّية .
ويبدو من الخطاب ذاته ال��ذي أكَّد فيه الرئيس مريس عىل أ ّن "مرص
س��تكون قائد ًة وقويّةً ،وه��ذه هي قدرة مرص ،هذا م��ا يُنتظر م ّنا"،
أنه  -عىل خالف س��لفه املخلوع  -يبدي رغب ًة يف اس��تعادة دور مرص
كل ما
اإلقليم��ي ومكانته��ا كق ّو ٍة قائدة يف محيطها ،مس��تغلاًّ يف ذلك ّ
ّ
وم��ن رحم تلك املعطيات ،يبدو أ ّن التداعي��ات اإليجاب ّية لثورة يناير
بحوزته من أوراقٍ ومؤ ِّهالت ،ي��أيت يف صدارتها كونه أ ّول رئيس مد ّين
 2011قد تجلَّت بصور ٍة أوضح وبوتري ٍة أرسع يف سياسة مرص الخارجيّة
يرس��خ
منتخب بطريق��ة دميقراطيّة يف تاريخ البالد .وهو األمر الذي ِّ
يف عه��د ال ّرئيس مريس ،وإن تأخَّر ظهورها وبَ َدت أكرث تعثرّ ًا واضطرابا
التفاويض أمام العامل(.((4
ً دعائم رشع ّيته يف الداخل كام يع ِّزز موقفه
ّ
امل�صري .وإجاملاً  ،يبدو
بعض اليشء عىل مس��توى تفاعالت الداخل
ّ
أ ّن سياس��ة م�صر الخارج ّية يف عه��د ال ّرئيس مريس ،والتي مل تس��تق ّر
ركائزها بصورة نهائيّة ،آخذة يف االتّجاه نحو االستقالليّة والفعاليّة قدر
ٍ
أي قوى إقليم ّية أو
أي
صدامات مع ّ
املس��تطاع مع الحرص عىل تاليف ّ
دوليّ��ة .ويف هذا اإلطار ،توقَّعت صحيفة لوس أنجلوس تاميز األمريكيّة
ميس
أن يح��دث تغيري يف سياس��ة مرص الخارج ّية ،بي��د أ ّن التغيري لن َّ
األقل يف امل��دى القصري ،أل َّن مرص ال
جوهر العالق��ات الخارجيّة عىل ّ
أي توتّ ٍر يف العالقات مع الوالي��ات املتّحدة أو الغضب
تحتم��ل كلفة ّ
ال��دويل إذا تخلّت عن اتفاقيّة كامب ديفيد املوقّعة س��نة  1979مع
إرسائيل.
ظل أ ّول ٍ
إسالمي
رئيس
وقالت الصحيفة إ ّن سياس��ة مرص الخارج ّية يف ّ
ٍّ
هي عرضة للتغيري يف الفح��وى ،ولكن ليس الجوهر .فال ّرئيس محمد
مريس س��يواجه ٍ
أزمات داخل ّية اجتامع ّية ومال ّية يُتوقَّع أن تطغى عىل
الش��ؤون الخارجيّة خالل األش��هر املقبلة .وعىل ال ّرغم من الهجامت
أمس الحاجة إىل االستثامرات
الش��عب ّية عىل واش��نطن ،فإ َّن مريس يف ّ
 44عمرو موىس" ،مش��اركة م��ريس يف القمة إعادة لبن��اء العالقات م��ع أفريقيا" ،جريدة
الجمهوريّة.2012/7/17 ،

 45بش�ير عبد الفتاح" ،قرارات مريس تضع ثورة مرص عىل املحك" ،الجزيرة نت ،تحليالت،
.2012/11/27
 46املصدر نفسه.
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رشيد يلوح

*

الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

تتناول هذه الدراس���ة مؤسس���ة الرئاس���ة اإليرانية من خالل زاويتين أساس���يتين ،األولى تتعلق
بالمعطيات النظرية والتاريخية التي أحاطت بتأس���يس رئاسة الدولة وممارستها في نظام
الجمهوري���ة اإلس�ل�امية ،كم���ا حاولت الزاوي���ة الثانية مناقش���ة تجربة الرئي���س الحالي محمود
أحمدي نجاد .وتسير المعالجة من الزاوية الثانية مستعينة بالمنهجين التحليلي والتاريخي،
نحو إثبات فرضيتين أساسيتين .تقول أوالهما بفشل مؤسسة الرئاسة في نظام الجمهورية
ً
س���جينة لنظرية
اإلس�ل�امية في تحقيق الكفاءة ومبدإ الس���يادة الش���عبية ،لكونها قد ظلت
ً
سلطات واسعة لمرشد الثورة
والية الفقيه السياسية ،التي أعطت في تطبيقاتها العملية
ٍ
عل���ي خامنئ���ي ،ولألجهزة المحيط���ة به ،بما فيه���ا الحرس الث���وري .أما الفرضي���ة الثانية التي
ً
نس���بة لم���ا اعتراها من
اجته���د الباح���ث في إثباتها فهي فش���ل تجربة أحمدي نجاد الرئاس���ية،
الخل���ل في طريقة انتخابها وفي ممارس���تها التي ش���ابها االضطراب ف���ي الخطاب والعمل.
كما شابها ً
أيضا االصطدام مع رموز وقوى مجتمعية وسياسية ،يُضاف إلى ذلك عجزها عن
اإليفاء بما وعدت به الناخبين.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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المق ّدمة
مؤسسة ال ّرئاسة يف إيران عن النامذج الرئاس ّية العامل ّية األخرى
تختلف َّ
يف كونها تعمل تحت سلطة الو ّيل الفقيه ،إذ حاول منوذج "الجمهوريّة
الش��يعي اإلثني
اإلس�لام ّية" تجاوز التقابل القائم يف الفكر الس��يايس
ّ
عرشي بني الوالية اإلله ّية والوالية الش��عب ّية ،وقد اس��تقطبت التجربة
الرئاس�� ّية اإليران ّية اهتامم الدارس�ين ،فهي تق ِّدم فرص ًة الختبار مدى
السيادة الشعب ّية ،والقدرة عىل التداول يف تجربة الجمهوريّة
استحكام ِّ
اإلسالم ّية.
يف هذا اإلطار تندرج دراسة" :الرئاسة اإليرانيّة يف ضوء تجربة أحمدي
مؤسس��ة الرئاسة اإليرانيّة من
نجاد" ،وهي تس��عى إىل تناول نجاعة َّ
خالل تجربة الرئيس الحايل محمود أحمدي نجاد ،ذلك أ ّن الجمهوريّة
اإلس�لاميّة مقبل�� ٌة عىل انتخاباتها الرئاس��يّة الحادي��ة عرشة يف صيف
 ،2013بعد تجرب ٍة رئاس��يّة مثري ٍة للجدل و ُمثقلة بالخالصات ،ووس��ط
ٍ
ظروف إقليميّة ودوليّة مختلفة متا ًما عماّ عرفته يف السنوات املاضية.

99
وع�لى الرغم من كون رئيس الجمهوريّ��ة منتخ ًبا بطريقة مبارشة من
الشعب ،فالرتكيبة املتداخلة للنظام ،وتع ّدد مواقع ات ّخاذ القرار التابعة
لل��و ّيل الفقيه ،تجعل الرئيس يف كثريٍ من األحيان يظهر يف صورة مدير
رئيس السلطتني القضائ ّية والترشيع ّية.
للس��لطة التنفيذيّة إىل جانب يَ
وقد س��اهمت الصالحيات التي أعطاها الدس��تور يف فصله السادس
للربملان وملجلس صيانة الدس��تور ،يف تكريس محدوديّة سلطة رئيس
حق مجلس الشورى أن يعرتض عىل قرارات الرئيس
الجمهورية .فمن ّ
أو عزل��ه يف بعض الظروف ،بينام يس��تطيع مجلس صيانة الدس��تور
عرقلة برامج الرئاس��ة من خ�لال الحكم بعدم دس��توريتها ،حتى لو
مؤسسة الرئاسة يف
صادق عليها مجلس الش��ورى .هذا الوضع يجعل َّ
مؤسسة املرشد ومجلس
مؤسسات مركزيّة يف النظامَّ :
النهاية بني ثالث َّ
الش��ورى اإلس�لامي ومجلس صيانة الدس��تور ،لكن تبقى األوىل ،أي
سلطة الو ّيل الفقيه هي األكرث تأث ًريا وتح ّكماً يف حركة رئيس الجمهوريّة
وصالحياته.

وملعالجة املوضوع قامت الدراسة عىل فرض َّيتني أساس َّيتني هام:

•فشلت تجربة الرئاس��ة يف نظام الجمهوريّة اإلسالميّة يف تحقيق
الس��يادة الشعبية ،مام يس��توجب مراجع ًة عميقة لنظريّة
مبدإ ِّ
يرا عىل مس��توى البنية الدس��توريّة لنظام
والي��ة الفقيه ،وتغي� ً
الجمهوريّة اإلسالميّة.

•مل تنجح رئاس��ة أحمدي نجاد يف تحقيق مبدإ السيادة الشعب ّية،
وتفتقر إىل كفاءة اإلدارة وتنفيذ الربامج.
التاريخي
وإلثبات ما سبق ،استفدتُ من منهجني أساس ّيني هام :املنهج
ّ
يل ،وتع َّم��دتُ تقديم قاعدة نظريّ��ة وتاريخ ّية ضمن
واملنه��ج التحلي ّ
محورين كمدخ��ل لفهم ج��ذور القضايا املرتبطة مبوضوع الرئاس��ة
ص��ت املحور الثال��ث وما تف ّرع عنه م��ن محاو َر
خص ُ
اإليران ّي��ة ،ث�� ّم َّ
ثانويّة وعناوي َن فرع ّية لبس��ط أه ّم مح ِّددات تجربة نجاد الرئاس�� ّية
يل حاول استثامر نتائج
وإش��كاالتها ،ث ّم
ُ
أنهيت الدراس��ة مبحو ٍر تحلي ّ
املحاور السابقة وخالصاتها.

رشع اإليرا ّين أن يجعل من صالح ّيات رئيس الجمهوريّة
وق��د حاول امل ِّ
يرا ع��ن مفه��وم "إرادة وس��لطة الش��عب" ،إال أ ّن
التنفيذيّ��ة تعب� ً
الصالح ّيات الواس��عة التي يتمتّع بها مرشد الثورة تفرغ تلك السلطة
م��ن مضمونها ،فف��ي الفصل الثامن من الدس��تور ،املا ّدة  ،110جرى
تحديد إحدى عرشة وظيفة للمرش��د ،منها مثلاً  :إمضاء حكم تنصيب
رئيس الجمهوريّة بعد انتخاب الشعب له .ث ّم عزل الرئيس بعد صدور
حكم املحكمة العليا بتخلّفه عن وظائفه القانون ّية(((.

الدس��توري يف إعطاء النظام الحاكم
وقد س��اهمت طبيعة هذا البناء
ّ
مؤسسة الرئاسة:
-1
َّ
ق��درة كبرية عىل إعادة إنتاج نفس��ه ،وذلك من خالل قوى موزَّعة يف
التأسيس والجذور
ومؤسساتها الحيويّة ،بحيث تنتظم هذه القوى
تفاصيل أجهزة الدولة ّ
يص َّنف البناء الدستوري اإليراين يف مق ّدمة دساتري العامل األكرث تعقي ًدا ،داخ��ل خيم ٍة يحكمها منطق الحامية مقابل النفوذ واملنفعة ،فالقوى
ّ
وذلك لسعيه إىل املوافقة بني الوالية اإللهيّة والوالية الشعبيّة ،إذ تركَّزت
 1دس��تور الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية( ،طهران :رابطة الثقافة والعالقات اإلس�لامية،
األوىل يف منصب الو ّيل الفقيه ،بينام ميثِّل الثانية رئيس الجمهوريّة.
مديرية الرتجمة والنرش ،)1997 ،ص .95-94
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املتع ِّددة متثِّل األوتاد الضّ امنة للحامية واالستحكام ،بينام يؤ ّدي النظام الهج��ري اقتنع فقهاء املذهب بأ ّن نظريّة االنتظار تش��كّل حاج ًزا من
دون تأس��يس دولة ش��يعيّة ،فأج��ازوا لزعامئهم غ�ير املعصومني وال
دور العمود الذي يوفِّر لها النفوذ واملنافع املختلفة.
املنص��وص عليهم من الله القي��ام مبها ّم اإلمام��ة يف الحكم ،ويف هذا
تؤث ِّ��ر هذه العالق��ة بني النظام والقوى الحامية ل��ه بصور ٍة مبارشة يف
السياق ظهر حكم الصفويّني يف إيران.
صالحيات الرئيس وقدرته عىل مامرس��ة مها ّمه ،م�ّم�اّ دفع الكثري من
الباحثني إىل االعتقاد أ ّن الس��لطة التنفيذيّة يف الجمهوريّة اإلس�لام ّية ويف القرن  13الهجري ق َّدم أحمد مهدي الرناقي (توفيّ 1245هـجرية)
والنص
"ه��ي أضع��ف حلقة من حلقات الس��لطة يف إي��ران ،فهي ال تحظى نظريّ��ة "والي��ة الفقي��ه" ،وفيها تخلىَّ عن اش�تراط العصم��ة ّ
بالصالح ّي��ات التي تؤ ِّهلها لتكون س��لطة ذات تأثري مقارن ًة بس��لطة والساللة العلويّة يف اإلمام ،واكتفى برشطي الفقاهة والعدالة(((.
املؤسس��ات الدستوريّة التي تعلو يف سلطتها عىل
الو ّيل الفقيه ،وبقيّة َّ
وكان إس��قاط النظام املل�كي يف إيران س��نة  1979مرحلة جديدة يف
السلطة التنفيذيّة"(((.
تط ّور نظريّة "والية الفقيه" يف تاريخ املذهب االثني عرشي ،إذ حاول
حق اإلمام
الخمين��ي التوفيق يف من��وذج "الجمهوريّة اإلس�لاميّة" بني ّ
وحق الشّ ��عب يف تدبري أموره الدنيويّة.
الغائ��ب يف الحكم والقيادةِّ ،
مؤسس��تَي املرش��د والرئاس��ة ،ميثِّل
رشع من خالل ّ
وهو ما ترجمه امل ِّ
األوىل مرش��د الثورة ،بينام ميثِّل الثانية رئيس الجمهورية .لك ّن السؤال
الذي يطرح نفس��ه هنا هو :هل نجح ه��ذا التوفيق يف تجربة الحكم
مؤسس��ة الرئاسة أن
طوال العقود الثالثة املاضية؟ وهل اس��تطاعت َّ
مؤسسة املرشد من
ِّ
تحصن اإلرادة الشعبيّة أمام ما ميكن أن يصدر عن َّ
مت ّد ٍد يف الصالح ّيات أو استبداد يف الحكم؟
ويرجع هذا التفاوت الواضح يف البنية الدس��توريّة اإليران ّية إىل جذور
رشع للوالية اإلله ّية سلطة عليا
الدولة العقائديّة ،والتي أعطى فيها امل ُ ِّ
قابلة للتم ّدد بحس��ب الظروف والح��وادث ،وجعلها الضامن األوحد
الستمرار النظام وسالمته.
إذ وفق رواية املذهب الش��يعي االثني عرشي((( ،وبعد حادثة الغيبة
الكربى لإلمام املهدي بن الحس��ن العسكري((( ،اضط ّر فقهاء املذهب
إىل مب��ارشة أمر الوالي��ة الفقه ّية عن الغائب ،وت��رك أمور ال ُحكم إىل
أن يظهر اإلم��ام املؤ َّهل رش ًعا لقيادة األ ّم��ة ،ويف مطلع القرن العارش
 2سلطان النعيمي ،الفكر السيايس اإليراين :جذوره ،روافده ،أثره( ،أبوظبي :مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ،)2009 ،ص .116
 3االثن��ا عرشية من أكرب طوائف الش��يعة ،يؤمنون بأ ّن اإلمام محمد املهدي بن الحس��ن
العس��كري هو إمامهم الثاين عرش وهو غائب عن األنظار منذ أكرث من  1100عام حتّى يأذن
الله له بالظهور ،خرجت هذه الفرقة من الشيعة اإلمامية التي ظهرت يف القرن الثاين الهجري،
النص الديني
وتؤم��ن بأ ّن أمئة أهل البيت معصوم��ون ومع ّينون من الله .وأ ّن الخالف��ة وفق ّ
يجب أن تكون من بعد عيل يف ولديه الحسن والحسني ،وأن تستم ّر يف بعض ذ ّرية األخري حتّى
اإلمام األخري الثاين عرش.
 4اإلم��ام املهدي محمد بن الحس��ن العس��كري ،ه��و اإلمام الثاين عرش يف سلس��لة األمئّة
املعصوم�ين الذين يعتقد الش��يعة اإلثنا عرشية بتعيينهم من الل��ه ،ويقولون بوالدته يف 255
رسية ،واختفى بعد وفاة والده اإلمام العسكري سنة  260للهجرة ،يف سامراء.
هجرية بصورة ّ

ّ
محطات
-2
من تاريخ الرّئاسة اإليرانيّة
رشع اإليرا ّين بني والية الفقيه ووالية
ميكن رصد التجربة التوفيقيّة للم ِّ
الش��عب من خالل املامرس��ة عرب ع ّدة محط ٍ
ّ��ات تاريخيّة حدث فيها
التوافق أو التعارض بني الطرفني ،ما يق ِّدم من جه ٍة صور ًة واضح ًة عن
مؤسسة الرئاسة
مسار التقابل بينهام ،ومن جه ٍة أخرى مدى استحكام َّ
مؤسسة اإلرشاد.
يف مواجهة سلطة َّ
اختار اإليرانيّون الليربا ّيل أبا الحس��ن بن��ي صدر ( ) -1931أ ّول رئيس
ٍ
انتخابات شارك فيها  14مليون
للجمهوريّة اإلس�لام ّية س��نة  1980يف
ناخب(((.
 5انظ��ر :أحمد مهدى نراقي ،عوائد األيام ،تحقيق :مركز األبحاث والدراس��ات اإلس�لامية،
اإلسالمي.)1996 ،
(قم :املكتب اإلعالمي
ّ
 6عطاالل��ه باباپ��ور" ،تاريخ االنتخاب��ات اإليرانية م��ن البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445

دراسات
الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

101

املؤسسات
كان أبو الحس��ن بن��ي صدر قري ًبا من الخمين��ي ومرافقًا له يف منفاه والية الفقيه املطلقة ،وتحجيم الرشع ّية الدستوريّة لصالح ّ
ير يف تصفية القوى الليرباليّة
الفرنيس قبل الثورة ،لك َّن طبيعة املرحلة التأسيس��يّة الثورية ،وضعف الثوريّ��ة الوليدة ،والتي كان لها دو ٌر كب� ٌ
الرشعيّة الدس��تورية ،إضاف ًة إىل تباي��ن االختالفات األيديولوج ّية بينه واليساريّة املعارضة للنظام.
وبني الق��وى الدين ّية املحافظة ،كانت من أه ّم مو ِّجهات رئاس��ة بني
مؤسيس حزب الجمهوريّة
بعد شهرين من إقالة بني صدر ،انتُ ِخب أحد ِّ
صدر.
رئيسا للجمهوريّة يف
اإلسالم ّية وهو محمد عيل رجايئ (ً )1981-1933
ٍ
يحيك أبو الحس��ن بني صدر يف سريته أنّه واجه
تدخالت متك ِّررة من الث��اين من آب  /أغس��طس ،1981لك َّن واليته مل تدم س��وى  29يو ًما
(((
مرش��د الثورة روح الله الخميني يف صالحياته الدس��تورية  .وتزامن بسبب اغتياله يف انفجاٍر استهدف مق ّر مجلس الوزراء يف طهران(.((1
ٍ
ضغوط قويّ ٍة وعرقل ٍة من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه
ذلك مع
عبرّ ت رئاس��ة رجايئ عن طبيعة املرحل��ة الجديدة التي دخلتها الثورة
حزب الجمهوريّة اإلس�لاميّة الديني املحافظ ،فكان أ َّول اصطدام بني
اإليران ّية ،إذ مل يسمح بالتّنافس فيها إال ألربع شخص ّيات ذات مرجع ّية
الطرف�ين عندما رفض مجلس الش��ورى الوزير األ ّول مرشّ ��ح الرئيس،
إس�لام ّية ثورية ،خالفًا للرئاسة الس��ابقة التي فُتح فيها باب التنافس
وفرض محمد رج��ايئ من حزب الجمهوريّة اإلس�لام ّية بديلاً عنه ،ث ّم
لـ 107مرشّ ��حني من مختلف االت ّجاهات األيديولوجية .إ ّن فوز مرشّ ح
االتهامات املو َّجهة إىل الرئيس بتقاعس��ه يف إدارة الحرب ض ّد العراق،
حزب الجمهوريّة اإلسالميّة يعني بوضو ٍح نجاح القوى الثوريّة الدينيّة
وع��دم الكفاءة يف إدارة البالد ،والتبذير ،والتعاون مع القوى املعارضة
يف تحقيق الس��يطرة عىل الثورة والدولة م ًعا ،فهل س��يتحقَّق الوفاق
اإلسالمي(((.
للنظام
ّ
بني وظائف الرئاس��ة باعتبارها رمز الدولة ،ووظائف املرشد باعتباره

انتهت رئاس��ة بني صدر عندما س��حب مجلس الش��ورى الثقة منه ،رمز الثورة؟
وأخرجه من الرئاسة بعد ستّة عرش شه ًرا فقط من انتخابه ،وبعد ذلك
فاز عيل خامنئي ( ) -1939بانتخابات الرئاسة املوالية يف ترشين األ ّول
يعب فيها عن
هرب من إيران متّج ًها نحو باريس التي ال يزال إىل اليوم رِّ
ٍ
أصوات ش��به مطلق بلغ  15مليون صوت من
 /أكتوب��ر  ،1981بعدد
معارضته نظام الجمهوريّة اإلسالميّة.
بني نحو  16مليون صوت مشارك .حقَّق خامنئي فوزًا مامثلاً تقري ًبا يف
يؤكِّد حجم التأييد الش��عبي الذي ناله أبو الحسن بني صدر أ ّن ال َّرأي منافسات الرئاسة املوالية ،ليستم ّر حكمه حتّى سنة .((1(1989
الع��ا ّم اإليراين يومئذ كان متّج ًها نحو تأكيد مبدإ الجمهوريّة يف النظام
الجديد ،واالحرتاز من أي اتّجاه نحو مركزية للس��لطة تنتهي باستبدا ٍد مثّل فوز خامنئي بالرئاس��ة انتص��ا ًرا للت ّيار ال ّدين��ي التّقليدي داخل
ّ
ّ
مش��ابه للتجرب��ة امللكية ،خاص ًة أ ّن خطاب بني صدر الس��يايس كان تشكيالت القوى الثورية ،وهو استمرا ٌر أيضً ا لسيطرة حزب الجمهوريّة
ّ
ّ
ُؤسس روح الله الخميني ،عىل الرغم من
اإلسالميّة القائم عىل فكر امل ِّ
مخالفًا ملبدإ والية الفقيه املطلقة.
أ ّن التاميز مل يكن واض ًحا يف هذه املرحلة بني تلك القوى ،لك ّنه مل يصل
تختل��ف التحاليل التي تناول��ت هذه املرحلة من الثورة اإلس�لام ّية ،بع�� ُد إىل درجة التعارض الذي رأيناه بعد وفاة الخميني س��نة ،1989
فبعضه��ا يرى أ َّن الخميني اس��تفاد من غط��اء الليربال ّيني عندما كلّف والذي س��اهم حضوره إضاف�� ًة إىل ظروف الح��رب العراقيّة اإليرانيّة
املهندس بازرجان برئاسة الوزراء ،ووافق عىل ترشّ ح الليرباليني للربملان والتصفيات الدمويّة التي طالت رموز الثورة وأعداءهم عىل الس��واء،
ورئاس��ة الدول��ة ،لكن ق��راءات أخرى ت��رى أ ّن الخمين��ي مل يخطِّط يف إخف��اء ح�� ّدة االختالفات األيديولوج ّية بني يس��ار الق��وى الثوريّة
(((
لس��يطرة رجال الدين ع�لى الدولة  ،بل حدث ذلك بعد فش��له يف اإلسالم ّية وميينها.
إقن��اع الفقهاء بالعودة إىل قُم ،وتراجع��ه أمام ضغوط القوى الدين ّية
كل ما س��لف ذكره مل مينع من بروز اصطدامات عىل مس��توى
املتش�� ِّددة ومناوراتها ،ودخول الثورة يف مواجه ٍة مفتوحة ودمويّة مع لكنّ ،
مؤسس��ة الرئاسة ،تار ًة مع مجلس الش��ورى ،وأخرى مع مرشد الثورة
َّ
رسع االت ّجاه نحو تركيز مفهوم
مناوئيه��ا يف الداخل والخارج ،وهو ما َّ
نفس��ه .ففي املرحلة األوىل من رئاس��ته ،وجد خامنئي نفس��ه  -مثل

" 7زنديكنامه" (السرية الذاتية) ،موقع بني صدر الشخيص ،الرابط:
http://banisadr.org/index.php/zendeginameh
 8من��ال محمد أحمد ،إيران من الداخل :تحوالت القيادة السياس��ية من الرشعية الثورية
إىل الرشعية الدستورية( ،القاهرة :مركز املحروسة للنرش ،)2009 ،ص .166
 9املرجع نفسه ،ص .167 -164

 10عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" ،موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 11املرجع نفسه.
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س��ابقه بني صدر -مق ّي�� ًدا يف اختيار رئيس وزرائ��ه ،إذ قاوم مجلس
الش��ورى رغبة الرئيس يف تكليف ع�لي أكرب واليتي بتوليّ مه ّمة رئيس
الوزراء ،وفرض عليه يف النهاية مري حس�ين موس��وي ،مماّ طبع عالقة
الرجل�ين بالتنافر ط��وال فرتة عملهام م ًعا ،وهو م��ا ب َّرر إلغاء منصب
رئيس الوزراء يف دستور .((1( 1989
وعرفت رئاس��ة خامنئي س��نة  1987حادث اصطدام مع سلطة الو ّيل
الفقيه ،وذلك عندما تدخّل الخميني بطريق ٍة مبارشة يف عمل الحكومة،
مجي�� ًزا تطبيق قانون العمل من دون إمتامه املراحل القانون ّية الالّزمة.
وميك��ن إجامل ذلك الحدث يف رفض مجلس املحافظة عىل ال ّدس��تور
أعده مجلس الشّ ��ورى وع ّدله مثاين
التّصويت عىل قانون العمل الذي ّ
م ّرات ،بح ّجة مخالفته لإلس�لام ،مماّ اضط ّر وزير العمل إىل االستعانة
بالخميني الذي كان ميثّل أعىل سلطة يف البالد ،فأجاز الخميني للوزير
رشعه مجلس الشّ ��ورى من دون أن يُوافق عليه
تطبيق القانون الذي ّ
مجلس املحافظة عىل ال ّدستور.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

تس��تم ُّد مكانتها من ش��خص ّية من ميثِّلها ،ومدى ق ّوة الت ّيار أو الجناح
جس��دت ما جاء
الذي ينتس��ب إليهَّ ،
ولعل الش��خصيّة الوحيدة التي َّ
تنص عىل أ ّن الرئيس
يف ه��ذه املا ّدة [املا ّدة  113من الدس��تور والتي ّ
هو أعىل س��لطة يف البالد بعد املرش��د] هي هاشمي رفسنجاين ،وهي
بال ّ
ش��ك أقوى الش��خصيات اإليرانيّة وإحدى الركائ��ز األصليّة يف هذا
(((1
النظام" .
وجدت رئاسة رفس��نجاين نفس��ها أمام تح ّد ٍ
يات اقتصاديّة كبري ٍة بعد
انتهاء الحرب ،لذلك تب ّنت برنام ًجا اقتصاديًّا منفت ًحا تحت شعار (البناء
والتعمري) داخل ًّيا ،واعتمدت سياس��ة براغامت ّية معتدلة خارج ًّيا بهدف
إخراج البالد من عزلته��ا ،بينام فضَّ لت املحافظة يف ما يتّصل بالقضايا
الثقاف ّية واالجتامع ّية يف الداخل(.((1

لقي رفسنجاين يف الدورة األوىل من رئاسته معارض ًة من مجلس الشورى
الذي كان تحت س��يطرة اليس��ار الديني تجاه سياس��اته االقتصاديّة
املنفتحة ،والهادفة إىل الخصخصة وتشجيع االستثامر وحريّة التجارة،
اغتن��م وزير العمل فرصة س�ماح الخميني له بتطبي��ق ذلك القانون كام ف��رض عليه املجلس إقالة محمد خامت��ي ،وزير الثقافة حينئذ يف
لِيُب��ادر بتوس��يع صالحيّاته وتطبيق ع��د ٍد من القوان�ين التي مل تت ّم حكومته بسبب تو ّجهاته املنفتحة يف السياسة الثقافيّة للبالد(.((1
إجراءاتها القانون ّية بعد ،مماّ أثار حفيظة رئيس الجمهوريّة حينئذ عيل
خامنئي ،فخطب يف صالة الجمعة بتاريخ  31كانون األول  /ديس��مرب عرفت الدورة الثانية من رئاس��ة رفسنجاين سيطرة اليمني عىل مجلس
ّ
يخ��ل من مواجهات
 1987مدينا توس��ع وزير العمل باالستفادة من إجازة الخميني الذي الش��ورى ،م�ّم�اّ أتاح ح ًّدا أدىن من االنس��جام ،مل ُ
ُ ً ّ
غض��ب من حديث الرئيس ،ووجه له رس��ال ًة أكّد فيه��ا عىل املفهوم وتجاذب��ات بني الطرفني .فعىل الرغم من إق��رار الخميني قبيل وفاته
ّ
وس��عت صالحيات املرشد،
املطلق لوالية الفقيه .وتُع ّد هذه الرس��الة إىل اليوم وثيق ًة مثين ًة يف يد س��نة  1989تعديالت دس��توريّة جديدة ّ
مل تع��رف رئاس��ة هاش��مي رفس��نجاين بدورتيها ب�ين  1989و1997
أنصار والية الفقيه املطلقة.
اصطدامات ملحوظة مع مرشد الثورة عيل خامنئي ،بل كان رفسنجاين
تولىَّ عيل أكرب هاش��مي رفس��نجاين ( ) - 1934الرئاس��تني الخامس��ة يف الدورة األوىل من رئاسته يف موقع الشخص ّية األوىل يف النظام ،جمع
والسادس��ة ،بني عام��ي  1989و .1997فاز يف ال��دورة األوىل بأغلب ّية بني إدارة الس��لطة التنفيذيّة ورئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام،
مطلق��ة وصلت إىل نحو  15مليون صوت ،بينام تراجع عدد األصوات وكان الرجل أيضً ا وراء معظم القرارات الكربى للمرحلة ،يف حني كانت
لرفسنجاين الفائز يف الدورة الثانية إىل نحو عرشة ماليني صوت(.((1
وأق��ل بكثري من النموذج
ّ
ش��خص ّية عيل خامنئ��ي أضعف يف القيادة،
املؤسسني ،وقد الذي ق ّدمه الخميني(.((1
يُع ّد رفس��نجاين من أعمدة نظام الجمهوريّة اإلسالميّة ِّ
كان للرج��ل دو ٌر
ٌّ
أس��ايس يف إقناع أعضاء مجل��س الخرباء بأهل ّية عيل ويف ال��دورة الرئاس��يّة الثانية ب��دأت تظهر اختالفات بني رفس��نجاين
محل االختالف األس��اس بينهام هو
خامنئي ملنصب مرش��د الثورة بعد وفاة الخميني س��نة  ،1989لذلك الرئي��س وخامنئي املرش��د ،وكان ّ
اكتس��ب موقع الرئاس��ة يف عهده ق ّو ًة مل تكن لسابقيه .يرشح سلطان
النعيمي هذا األمر قائلاً .." :أثبت الواقع أ ّن هذه السلطة [التنفيذيّة]  14سلطان النعيمي ،ص .117
 12منال محمد أحمد ،ص .198
 13عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445

 15ولي��د عبد النارص ،إيران :دراس��ة عن الثورة والدول( ،القاه��رة :دار الرشوق،)1997 ،
ص .75
 16منال محمد أحمد ،ص .230
17 Moslem Mehdi. Factional politics in post-Khomeini Iran. (New York:
Syracuse University Press, 2002) p. 88.
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الرّئاسة اإليرانيّة في ضوء تجربة أحمدي نجاد

ير يف الخطاب األيديولوجي للرئيس
وقد كان لهذه املراجعات أث ٌر كب� ٌ
محمد خامتي ،فالرجل ال يرى تعارضً ا بني مبادئ التجربة الدميقراطيّة
الغرب ّية ومبادئ الثورة اإلسالم ّية ،فكانت شعاراته الرئاس ّية تعب ًريا عن
هذا الدمج؛ وم��ن أه ّمها :املجتمع املدين ،واح�ترام القانون ،والتن ّوع
والتع ّدديّة الفكرية ،وحوار الحضارات.

املوقف من التعامل مع الغرب والثقافة الغرب ّية .رفس��نجاين بطبيعته
الرباغامتية كان يرى أ ّن الوقت قد حان لتجديد النظر يف بعض املواقف
واملقوالت السياس�� ّية الثورية ،بينام كان خامنئي يرى يف ذلك خرو ًجا
مؤس��س النظام روح الل��ه الخميني ،وهو
عىل مبادئ التش�� ّيع وخ ّط ِّ
م��ا دفع الطرفني إىل الدخول يف حال ٍة من االس��تقطاب بدأت بوادرها
مع نهاية والية هاش��مي رفسنجاين( .((1فقد برزت ميول خامنئي نحو
ٍ
ح��اول خامت��ي يف رئاس��ته أن يكبح جم��وح نخبة م��ن اإلصالحيّني
تيّار اليمني املحافظ ،بينام كان رفسنجاين براغامتيًّا ذا ميول تجديدية،
الراديكال ّي�ين ،إذ رف��ض محاولة البعض توظي��ف تجربة حكومته يف
وهي التط ّورات التي فس��حت املجال لظهور ت ّيار جديد يف الس��احة
إس��قاط النظ��ام وتقويض والي��ة الفقيه( ((2الت��ي كان مؤم ًنا برضورة
السياس ّية اإليران ّية بزعامة الرئيس الجديد محمد خامتي.
أساس��ا للنظام ،مع تقييدها مببادئ الدس��تور .ففي دورته
اعتامدها ً
دخل محمد خامتي ( ) - 1943إىل قرص الرئاس��ة يف سنة  1997بدعمٍ الرئاس�� ّية األوىل ( )2002-1997كان خامت��ي مدعو ًم��ا بالس��لطة
م��ن  20ملي��ون صوت ،م��ن بني نح��و  29مليون ناخب ش��اركوا يف الترشيع ّية التي كانت تحت س��يطرة اليس��ار ،لك ّنه مل يستطع تنفيذ
املؤسسات الدستوريّة املؤث ِّرة يف الحكم تقع تحت
العملية ،وارتفع هذا العدد يف الدورة الثانية من رئاسته التي فاز فيها برامجه لكون باقي ّ
إىل نحو  22مليون صوت(.((1
سيطرة اليمني املحافظ واليمني املتش ِّدد ،يف حني ضعفت فرص خامتي
كان��ت تجربة خامتي الرئاس��ية تعب ًريا عن نضج مرحل�� ٍة تاريخية من يف دورته الرئاس��يّة الثانية بعد عزوف ناخبيه عن انتخابات املجالس
ّ
ّ
مراجعات اليس��ار الديني ،هذا التيار الذي قام بدور الحارس املتش ِّدد املحل ّية ( )2003ومجلس الشورى اإلسالمي ( ،)2004وتصويت أنصار
ّ
مؤسس��ها روح الله الخميني ،الت ّيار املحافظ بكثافة ملرشّ حيهم يف تلك االنتخابات(.((2
يف الحفاظ عىل مبادئ الثورة قبل وفاة ِّ
ث�� ّم أصبح بعد وفاته رم ًزا للتجديد وإعادة القراءة يف مجمل التجربة .عىل عكس هاش��مي رفسنجاين الذي َّأسس تجربته عىل مرشوع البناء
القوي يف مرش��د الثورة عيل خامنئي ،كان محمد
وهو الت ّيار الذي اش��تهر إعالم ًّيا بـ"الت ّيار اإلصالحي" ،وتشكَّل من قوى االقتصادي ،والتأثري
ّ
اليسار املعتدل واليسار املتش ِّدد واليمني الوسطي.
مبشا ثقافيًّ��ا واجتامعيًّا ،اعتم��د آليّات الحوار مع املرش��د،
خامت��ي رِّ ً
كل مس�� ِّببات االصط��دام معه ،مماّ جعله أك�ثر انعطافًا
ونش�ير هن��ا إىل دور حلق��ة "كي��ان" الت��ي أ َّدت دور الحاضن األ ّول وابتع��د عن ّ
للمراجع��ات الفكريّ��ة العميقة التي قام بها اليس��ار الديني اإليرا ّين .واس��تجاب ًة لضغوط التيّ��ار اليميني "املحافظون" .لذل��ك ات ّ ِه َم محمد
وكان "أعضاء (كيان) مزي ًجا من الليرباليّني واليساريّني الذين يجتمعون خامتي من جانب الت ّيار ال ّداعم له بخذالن النخبة اإلصالح ّية ،والرتاجع
واحد من األعضاء ،وكانت الجلس��ات عن املبادئ والشِّ ��عارات التي قادته إىل الرئاس��ة ،بينام اشتهر الرجل
كل أربعاء يف من��ز ٍل ٍ
أس��بوع ًّيا ّ
(((2
ٍ
"رئيس��ا ذا صالحيات ّ
أقل من مواطنٍ
ٍ
إعالميًّ��ا يف نهاية واليته بوصفه ً
نقاشات معرف ّية وفلسف ّية" .
تتض ّمن
عادي" .أ ّما شعب ًّيا فظهر خامتي يف صورة رئيس خذل ناخبيه ومل يحقِّق
ّ
النظري عىل املراجعة الش��املة لألفكار الرائجة
ق��ام مرشوع "كي��ان"
ّ
شيئًا مماّ وعد به.
ب�ين جيلٍ كامل من أبناء الثورة اإلس�لاميّة ،ليخلص الجميع يف النهاية
إىل رضورة املواءم��ة ب�ين املبادئ اإلس�لام ّية والوطن ّي��ة والغربية(.((2
18 Appleby, Scott. Spokesmen for the despised: fundamentalist leaders of
the Middle East. (London: University of Chicago Press, 1997), p.18.
 19عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 20فاطمة الصامدي ،التيارات السياسية يف إيران( ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .155
 21مهرداد مش��ايخي" ،دكرديىس مباىن سياس��ت وروش��نفكرى س��ياىس"( ،تحول األسس
السياس��ية واالستنارة السياسية) ،مجلة آفتاب (طهران) ،الس��نة الثالثة ،ع ،2003/09/08 ،28

 -3أحمدي نجاد وتجربة الرّئاسة
أس��فرت ال ّنتائج االقتصاديّة الضعيفة لتجرب��ة محمد خامتي ،وتفاقم
ح ّدة االختالفات داخل التيّار اليساري "اإلصالحيون" عن فوز أحمدي
ص .8
22
23

فاطمة الصامدي ،ص .153
سلطان محمد النعيمي ،ص .140

104

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

يستحق أحمدي
ما تغيرّ األمر يف واليته الثانية بعد سنة  .2009ولذلك
ّ
نج��اد لقب "الرئيس املختلف" بجدارة ،فالناظر إىل س��ابقيه يف تاريخ
الرئاس��ة اإليرانية ،س��يجد أ ّن تجربة الرجل تختلف كث ًريا عن تجارب
سابقيه يف تدبري منصب الرئاسة اإليرانيّة .كيف ذلك؟

نج��اد ( ) -1956بالرئاس��ة يف انتخاب��ات س��نة  2005والت��ي عرفت
مش��اركة نحو  28ملي��ون ناخبُ ،محرزًا نح��و  17مليون صوت .ويف
انتخابات س��نة  ،2009والتي ش��ارك فيها نح��و  39مليون ناخب ،فاز
أحمدي نجاد بأصوات نحو  24مليون منهم( .((2ومل يعرتف املنافس��ان
الرئيسان املعارضان مري حسني موسوي ومهدي كرويب( ((2بهذه النتائج،
ٍ
احتجاجات أ .عقيدة أحمدي نجاد وفكره
واتّهام أجهزة النظام بتزويرها ،وكان إعالنها سب ًبا يف اندالع
حاشدة يف إيران ُعرفت إعالميًّا بـ"الحركة الخرضاء"(.((2
وأيديولوجي واض ٍح مثل
مل يك��ن أحمدي نجاد يُ��ر ِّوج ملرشو ٍع ثق��ا ّيف
ّ
مل يك��ن محم��ود أحم��دي نجاد معروفًا مب��ا يكفي ،ك�ما أنّه مل يكن محم��د خامتي ،إال أنّه كان صاحب عقي��د ٍة وأفكا ٍر ال يرت ّدد يف التعبري
مدعو ًم��ا يف حملته االنتخاب ّية من الهيئات السياس�� ّية التي كان مق ّربًا عنه��ا .ابتعد ع��ن التلفيق بني النظريّات اإلس�لاميّة والغربيّة ،لك ّنه مل
فكري منس��جمٍ يحظى بالح ّد
منها .وكان خطابه الس��يايس مو ّج ًها باألساس للفئات الشعبيّة الفقرية ،ينج��ح يف تقديم قناعاتِ��ه ضمن منه ٍج ّ
وأيديولوج ًّي��ا ميكن اعتبار أحمدي نجاد طريقً��ا ثالثًا من داخل الت ّيار األدىن م��ن القبول ،مماّ جل��ب إليه الكثري من االنتق��ادات واملتاعب.
اليميني املحافظ ،أثارت تجربته الرئاسيّة التي ستنتهي يف صيف  2013وتمُ ثّ��ل املهدويّة أه�� َّم عنوانٍ
عقدي يف خطاب أحم��دي نجاد ،فمنذ
ّ
جدلاً كب ًريا يف الداخل والخارج اإليرا ّين .ففي الداخل م َّرت رئاسته بأكرث بداية رئاس��ته وهو يتح َّدث عن دور املهدي املنتظر يف رئاسته وتدبري
م��ن محطّة صداميّة ،كان معظمها ض ّد التي��ار اليميني املحافظ ،مبن حكومته ،ومل يرت َّدد يف التبش�ير أكرث من م�� ّرة بقدوم املهدي من عىل
فيهم املراجع الدين ّية وأنصار املرشد خامنئي ،وقيادات الحرس الثوري .منرب األمم املتّحدة.
أ ّما أس��باب ِّ
ٍ
انتقادات شديد ًة من املرجعيات الدين ّية يف قُم ،ومن
الصدام فكانت يف الغالب ثقافيّة ،أو سياسيّة ،أو قانونيّة .لقي هذا التو ّجه
كل األطي��اف السياس�� ّية اإليران ّية .بل وأثار أيضً ا حفيظة املرش��د عيل
مماّ جعل فرتة رئاس��ة الرجل ما ّد ًة دس��م ًة للمتابعني والدارس�ين عىل ِّ
السواء.
خامنئي الذي رأى فيه ترام ًيا عىل صالح ّياته الدينية ،وقد مل َّح يف إحدى
خطب��ه إىل ذلك ،قائلاً " :إ ّن ا ّدعاء البعض أش��ياء غ�ير واقعية ،وبطرقٍ
رشف بلقائه ،والصالة خلفه ،هي
خراف ّي��ة مثل رؤية اإلمام املهدي والت ّ
برأيي ا ّدع��اءات مخجلة وبدع باطلة تهدف إىل زعزعة هذه الحقيقة
املضيئة يف قلوب املؤمنني"(.((2
يعتق��د كثريون داخل إيران وخارجها ،أ ّن الرئيس نجاد مل يكن س��وى
وس��يلة بيد املرش��د عيل خامنئي أعاد بها ترتيب املش��هد الس��يايس
بحس��ب رغباته ،وقطع بها دابر التيّار اإلصالحي( .((2وقد ع َّزز خضوع
أحمدي نجاد يف بداية رئاسته إلرادة خامنئي هذا التص ّور ،لكن رسعان
 24عطاالل��ه باباپور" ،تاري��خ االنتخابات اإليراني��ة من البداية حت��ى اآلن" :موقع تبيان،
 ،2009/04/22عىل الرابط:
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92445
 25يخضع موسوي وكرويب لإلقامة اإلجبارية منذ  2009إىل غاية كتابة هذه السطور.
كل أطياف املعارضة اإليرانية يف داخل وخارج إيران ،تز ّعمها
 26جمعت "الحركة الخرضاء" ّ
يف الداخل مري حس�ين موس��وي ومهدي كرويب ،والليرباليون واليساريون وامللكيون يف الخارج.
(جنبش س��بز) ،وات ّخذت اللون األخرض ش��عا ًرا لها ،وتوجد بني أطيافه��ا خالفات أيديولوجية
وسياسية متباينة ،منعتهم من تنسيق جهدهم ومواصلته يف معارضة النظام.
 27فاطمة الصامدي.253-252 ،

ٍ
رئي��س إي��را ّين أن وظّ��ف عقيدة املهدويّ��ة يف خطابه
ألي
مل يس��بق ّ
السيايس كام فعل أحمدي نجاد ،األمر الذي جعل خصومه السياسيّني
ّ
ينظرون إىل ذلك التوظيف كمنافس��ة غري رشيفة ،وتغطية عىل فشله
يف إدارة البالد .وإىل جانب املهدويّة ،ر َّوج أحمدي نجاد خالل رئاس��ته
أيضً ا ملفهوم "اإلسالم اإليرا ّين" ،وهو مفهوم يسعى إىل املزج بني عنارص
التش��يّع االثني ع�شري ومق ّومات الثقافة الفارس��يّة القدمي��ة .إالّ أ ّن
الفقهاء ع ّدوا ال ّنظريّة محاول ًة لهدم إسالم ّية ال ّدولة ،واستهدافًا لعقيدة
ال ّنظام .ويبدو أ ّن حديث نجاد عن "اإلس�لام اإليرا ّين" ليس إلاّ استاملة
للت ّي��ار القومي اإليرا ّين ،وبحثًا عن ُهويّ�� ٍة إيران ّية متف ِّردة وبعيدة عن
اإلس�لامي .وميثّل موقف أحمدي نجاد من املرأة تعب ًريا
املجال العر ّيب
ّ
 28ورد ضمن خطاب لخامنئي أمام جمهور من املواطنني يف مناسبة منتصف شعبان 1429
هجرية (.)2008
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ثقاف ًّيا متمي ًزا ،إذ عبرَّ عن رفضه الحمالت التي تش ّنها الرشطة ملالحقة
النس��اء يف الش��وارع بتهمة "عدم االلتزام بالحجاب" ،كام سبق له أن
عبرّ عن تأييده حضور النساء ملشاهدة مباريات كرة القدم.

عىل سياس��ات سابقيه ،رفس��نجاين وخامتي .يرشح تيريي كوفيل هذا
األم��ر بقوله.." :اختار ال َّرئيس الجديد ك�ما أعلن يف حملته االنتخابيّة
العمل ألجل (إيران ِّيي الشارع) ،الفقري املؤمن ،وض ّد (الكادر الفاسد).
رمزيًّا كان الش��يخ هاشمي رفس��نجاين قد قام بدور القائد الرباغاميت
و(الداهية) ،الذي س��يع ِّمر إيران ،وكان س��يد محم��د خامتي قد قام
الدين��ي والحدايث ،أ ّما أحمدي نجاد فهو يريد أن يكون
بدور املثقّف
ّ
(((3
(خادم الشعب)" .

وي��رى خصوم أحمدي نجاد يف معس��كر اليمني املحاف��ظ أ َّن الرئيس
يف عقيدت��ه وتص ّوراته الفكريّة والثقافيّ��ة يخضع لتأثري صهره ورئيس
مكتبه الس��ابق اس��فنديار رحيم مش��ايئ( ،((2وال��ذي يتّهمونه بتز ّعم
(التيّار املنحرف)( ،((3وقد س��بق ألحم��دي نجاد أن حاول تعيينه نائبًا
ل��ه يف بداية رئاس��ته ،لك ّن تدخّ��ل خامنئي منعه م��ن ّ
امليض يف هذا ومن مفارقات خطاب أحمدي نجاد غري املس��بوقة يف تاريخ الرئاس��ة
القرار(.((3
اإليران ّي��ة ،اعتامده لغة الخطاب الشّ ��عبي اليوم��ي ،إذ تع َّمد الرجل
اإلس�لامي أو الصحافة
أن يخاط��ب الشّ ��عب أو مجل��س الش��ورى
ّ
ب .خطاب أحمدي نجاد
بلغة الش��ارع اإليرا ّين ،وهي لغة تخلو من أدب ّيات النخبة وأس��اليب
ق ّدم أحمدي نجاد نفس��ه للمجتمع اإليرا ّين باعتباره منقذًا يس��تطيع الطبقة السياس��يّة ،ويكرث فيها اس��تخدام الفذلكات اللغويّة واألمثال
تحقيق آمال الشعب ،لذلك كان خطابه
السيايس َّ
ّ
مؤس ًسا عىل مجموعة والحكايات ،وقد س��بق ألعضاء يف مجلس الشورى أن ق َّدموا احتجا ًجا
من الشِّ عارات املو ِّجهة للفقراء واملحرومني ،ومن أه ّمها" :توزيع أموال للرئيس دعوه فيه إىل رفع مستوى لغة خطابه ،وتج ّنب ابتذال منصب
البرتول عىل الفقراء"" ،تش��غيل العاطلني"" ،فضح املفسدين ومحاربة رئيس الجمهوريّة.
الفساد املايل واالقتصادي"" ،خدمة الشعب"(.((3
ولنئ اس��تفاد نجاد من خطابه الشعبوي يف بداية السنوات األوىل من
رئاس��ته ،فإ َّن ذلك الخطاب قد ج ّر عليه س��خط الطبقات الفقرية يف
خاص ًة بعد اش��تداد الحصار االقتصادي
ال��دورة الثانية من رئاس��تهّ ،
وانهيار العملة املحلّية ،وغالء األسعار ،لك َّن نجاد ح ّمل القوى النافذة
الثوري ومحيط
يف النظام مس��ؤول ّية فش��ل برامجه ،مل ِّم ًحا للح��رس
ّ
خامنئي.
إ ّن مش��كلة إيران بحس��ب رأي نجاد هي غياب العدالة االجتامعية،
وليست الحاجة إىل الدميقراط ّية .ميكن أن يكون هذا التص ّور نو ًعا من ج  .أحمدي نجاد بين االضطراب واالصطدام
"الشعبوية" التي تسعى إىل استاملة عواطف الناس بتسطيح املشاكل يُنظر إىل رئاسة أحمدي نجاد عىل أنّها أكرث التجارب الرئاسيّة يف إيران
املؤسس��ات الدستوريّة والخصوم
وتجاه��ل جذوره��ا العميقة ،لكن البع��ض يراها ر َّدة فع��لٍ طبيع ّية اضطرابًا يف تدبريها ،واصطدا ًما مع ّ
 29ولد اس��فنديار رحيم مش��ايئ عام  ،1960وهو متخصص يف الهندس��ة اإللكرتونية ،وقد
تد ّرج يف تشكيالت الباسيج منذ بداية شبابه .كان له دور ف ّعال يف جهاز املخابرات العسكرية،
بعد ذلك اهتم بالعمل الثقايف .تربطه بأحمدي نجاد عالقة صداقة قدمية تح ّولت إىل مصاهرة،
ليع ّينه بعد فوزه بالرئاس��ة عام  2009نائ ًبا له ،إال أ ّن خامنئي رفض هذا التعيني ،وعاد أحمدي
نج��اد بعدها ليع ّينه مدي��را ملكتبه ،وقد أقيل من هذا املنصب يف نهاية ترشين الثاين  /نوفمرب
.2012
 30يعتقد خصوم مش��ايئ أنّه زعيم تيار عقدي وفكري يسعى إىل تقويض دعائم املؤسسة
خاص
الديني��ة يف إيران ،يتهمونهم برتوي��ج فكرة قرب خروج اإلمام امله��دي ،إضافة إىل فهمٍ ّ
لبعض املفاهيم مثل :األخ ّوة والحرية والجهاد.
 31فاطمة الصامدي ،ص .307
 32مدح��ت أحمد حامد ،إيران :رئاس��ة أحمدي نجاد املضطرب��ة( ،القاهرة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية ،)2007 ،ص .5-4

السياسيّني واملرجعيّات الدينية.

يصف مدح��ت أحمد حامد فرتة رئاس��ة أحمدي نج��اد باملضطربة،
ويرى أ َّن الرجل مدفو ٌع به نحو الرئاسة بهدف إثارة األجواء الداخليّة
والخارج ّية ،يقول حامد" :إ َّن النظام الس��يايس اإليرا ّين كان يدرك ج ّي ًدا
الس�مات الشخصيّة ألحمدي نجاد ،وربمّ ا كان قراره بالدفع به
حقيقة ِّ
النتخاب��ات رئاس��ة الجمهوريّة إنمّ ا كان عملاً عمديًّ��ا ومقصو ًدا لذاته
33
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انطالقًا من قناع ٍة مفادها أ َّن النظام السيايس اإليرا ّين يف حاج ٍة اآلن إىل التحقي��ق معه اعرتف بأ ّن أحم��دي نجاد كان وراء تل��ك الترسيبات
بهدف ال ّنيل من خصومه السياسيِّني(.((3
شخصيّة اضطرابية ،أي مثرية للقلق واالضطراب.((3("..
بغ��ض النظر ع��ن الدوافع الت��ي كانت وراء الس�ماح ألحمدي نجاد
ّ
بدخول حلبة الس��باق الرئايس ،فقد تركت تجربته املضطربة يف قيادة
السلطة التنفيذيّة أث ًرا بالغًا يف الحياة السياس ّية واالقتصاديّة اإليران ّية،
خصوصا .وميكن رص��د اضطرابات أحمدي نجاد
ويف منصب الرئاس��ة
ً
الرئاسيّة واصطداماته من خالل ع ّدة عناوين ،من أبرزها:
كثرة اإلقاالت

يُع ّد أحمدي نجاد من أكرث الرؤس��اء اإليرانيّني إقال ًة لفريقه الحكومي،
فق��د أقال  13وزي ًرا ،كان آخرهم وزير املخابرات حيدر مصلحي الذي
عاد إىل منصبه بقرا ٍر من املرش��د عيل خامنئي يف  19نيس��ان  /أبريل
الس��ابق منوشهر متيك يف  13كانون
 .2011وقبله أقال وزير الخارج ّية ّ
األ ّول  /ديس��مرب  ،2010وهو يف مه ّمة رس��م ّية خارج البالد ،بينام بلغ
عدد املستشارين الذين أقالهم نجاد نحو  14مستشا ًرا(.((3
االصطدام بالمرجعيات الدينيّة

ألي رئيس إيرا ّين أن اصطدم باملرجعيّة الدينيّة كام حدث مع
مل يسبق ّ
أحمدي نجاد .وتعود أس��باب هذا االصطدام باألساس إىل إرصار نجاد
عىل موضوع "املهدوية" ،والذي عد ّه آيات الله استفزازًا للمرجعيّات،
للمؤسس��ة الدينية ،ويف نظر
املتخصص ،وتقويض
ألنّ��ه جرأة من غري
ّ
َّ
أنصار خامنئي تطاول ع�لى صالحيات الو ّيل الفقيه .هناك أيضً ا قناعة
متأصلة عند نجاد بفس��اد الكثري من الش��خصيات الدين ّية ،لتو ّرطهم
ّ
ورش ،وامتياز ٍ
ات رضيبيّة واقتصاديّة غري مرشوعة،
يف قضايا اخت�لاس ىً
وقد فش��ل نجاد يف محارصة هؤالء ،وذلك بعد فش��ل خطّة ترسيبات
ُعرفت يف الصحافة اإليرانيّة بـ"ترسيبات باليزارد" .وهي ترسيبات قام
بها عباس باليزارد الرئيس الس��ابق ملكتب دراس��ات البنية التحت ّية يف
مركز أبحاث مجلس الشورى اإلسالمي ،ومراجع الحسابات يف املحكمة
العليا بش��أن ملفّات الفساد ،وتتض َّمن ات ٍ
ّهامات رصيح ًة بالفساد املايل
تس��ع
واالقتص��ادي لنح��و  44ش��خصيّة مؤث ِّ��رة يف النظام ،من بينها ْ
شخص ّيات دين ّية معروفة .اتُّهم باليزارد باملساس باألمن القومي ،وعند
 34مدحت أحمدي حامد ،ص .49
 35انظر ورقة تقييم حالة" :ملاذا أُقيل متيك؟ بحث يف حدث" ،موقع املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2011/02/06 ،عىل الرابط التايل:
http://www.dohainstitute.org/release/9386b3c4-6fd4-44cc-8283251f41ab5a81

ويف املقابل ،يرفع الفقهاء املق ّربون من خامنئي مجموعة من العناوين
ي ِّربرون بها سخطهم عىل نجاد ،وهي :مواقفه بخصوص املرأة ،وحديثه
عن اإلسالم اإليرا ّين ،وقربه من اسفنديار رحيم مشايئ املتّهم باالنحراف
العقدي.
االصطدام بمجلس الشورى

عىل الرغم من سيطرة الت ّيار اليميني املق ّرب من خامنئي عىل مجلس
الش��ورى ،فإنَّه مل يكن يو ًما موافقًا عىل تو ّجهات نجاد وسياس��اته ،إذ
معاكسا للرجل ،ومعرقلاً لربامجه
ظل املجلس طوال السنوات املاضية
َّ
ً
وظل الطرف��ان إىل اليوم يتب��ادالن االت ّهامات يف ما
كل املج��االتَّ ،
يف ّ
بينهام .وميكن أن نذكر هنا موقف املجلس يف بداية رئاسة نجاد ،فقد
خاص ًة وزارة النفط التي متثّل
رفض ترشيحاته الوزاريّة ألكرث من وزارةّ ،
حج��ر الزاوية يف وعوده االنتخابيّة ،وذلك بتطهريها من الفس��اد .لقد
رفض املجلس لثالث م ّرات مرشَّ ��حي الرئيس ،وه��ي امل ّرة األوىل التي
يحص��ل فيها هذا الرفض لوزير النفط املرشَّ ��ح م��ن الرئيس يف تاريخ
حكومات الجمهوريّة اإلسالميّة(.((3
تع َّمق االصط��دام بني الطرفني بخصوص مجموع��ة من القوانني التي
رآه��ا املجلس مخالفة للدس��تور ،وبل��غ الرصاع بينه�ما أوجه عندما
اس��تدعى املجل��س أحمدي نجاد للمس��اءلة يف آذار /م��ارس ،2012
وهي امل ّرة األوىل التي تجري فيها مس��اءلة الرئيس يف مجلس الشورى
اإلس�لامي( ،((3وكاد هذا األمر يتك َّرر يف ترشي��ن األول  /أكتوبر 2012
ّ
تحت عنوان عدم كفاءة الرئيس يف إدارة أزمة انهيار العملة اإليرانيّة،
لك�� َّن تدخُّل خامنئي أوقف هذا املس��ار يف لحظاته األخرية ،بح ّجة أ َّن
مساءلة الرئيس فيها إضعاف للنظام.
يتّهم أحمدي نجاد مجلس الش��ورى بالعرقل��ة الدامئة لربامجه ،بينام
يتّهمه املجلس بعدم احرتام الدستور والقوانني ،وعدم الكفاءة يف إدارة
البالد ،ويتح َّدث مجموعة من أعضاء املجلس عن وجود نحو  40ملفًّا
أي
جاه�� ًزا من املخالفات القانونيّة للرئيس ،وميكن تقدميها للقضاء يف ّ
لحظة.
 36فاطمة الصامدي ،ص .301
 37تيريي كوفيل ،ص .453
 38مل نحتس��ب هنا اس��تدعاء الرئيس بني صدر للمجلس ،إذ كان ذلك االس��تدعاء بهدف
حجب الثقة عن الرئيس ،وهو ما مل يحصل يف حالة نجاد.
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أحمدي نجاد والسلطة القضائيّة

الثوري
أحمدي نجاد والحرس
ّ

واملؤسسات التي اصطدم معها
ت ُضاف الس��لطة القضائ ّية إىل الجهات
ّ
الرئيس ،ويُع ّد منعه من زيارة سجن (إفني) يف طهران يف ترشين األ ّول/
أكتوبر  2012من أه ّم محطّات االصطدام بني الطرفني .فالدستور يع ّد
الس��لطة القضائ ّية املتكفِّ��ل الوحيد يف الدولة بإدارة الس��جون .وقد
حكوم��ي فقط ،ومل تنفعه صفته
ب��رز نجاد يف هذا املوقف كموظّف
ّ
الرئاسيّة يف انتزاع زيارة إىل سجن العاصمة.

توتَّ��رت العالقة ب�ين أحمدي نج��اد والحرس الث��وري عندما رشعت
الحكومة يف مامرسة الرقابة عىل أنشطة الحرس االقتصاديّة والتجاريّة.
وه��و التصعيد الذي بلغ أوجه بترصيح��ات تلفزيون ّية ألحمدي نجاد
ات ّه��م فيها الحرس الثوري باس��تغالل موانئ صغرية لتهريب الس��لع
والعملة(.((4

أحمدي نجاد وخامنئي

الصدام بني أحم��دي نجاد ومرش��د الثّورة ع�لي خامنئي ،أكرث
يع�� ّد ِّ
الصدام ّية التي فاج��أت املراقبني ،وهي التي قلبت
محطّ��ات الرئيس ِّ
النظ��رة إىل الرج��ل .فبع��د أن كان أحمدي نجاد يف دورته الرئاس��يّة
األوىل يف موقف الرئيس املطيع للمرش��د ،وقد نال وقتها شهادة تزكية
استثنائ ّية منه( ،((3أصبحنا يف الدورة الرئاس ّية الثانية أمام ٍ
رئيس يواجه
املرشد ،وربمّ ا ينازعه يف سلطاته الدينيّة والدنيوية.

حساسة يف حكومته ،أقال
وسع ًيا منه إلبعاد الحرس
ّ
الثوري عن مواقع َّ
نجاد يف ش��باط  /فرباير  2010وزير النفط مري كاظمي ،وحاول إقالة
وزير املخابرات حيدر مصلحي يف نيسان  /أبريل  ،2011والرجالن من
الش��خصيات التابعة للحرس الثوري يف حكومت��ه .ويف املقابل ،كانت
الثوري رسيعة ،إذ تع َّرضت مجموعة من الشخصيَّات
ر ّدة فعل الحرس
ّ
الحكوميّ��ة واالقتصاديّة املوالية لنجاد لإلقال��ة أو االعتقال واملحاكمة
واإلداري(.((4
بتهم االنحراف العقدي والفساد املا ّيل
ّ

كان موض��وع املهدويّة عند نجاد أم ًرا مزع ًجا لخامنئي ،فهو اس��تفزاز
للو ّيل الفقيه باعتباره الش��خص الوحيد يف النظ��ام الذي ميلك مفتاح
هذا املوضوع .وه��و النائب الشرَّ عي لإلمام املهدي ،والقائم بأمره إىل
وأي جهة تس��عى للتبشري بقرب عودته هي يف الحقيقة
حني ظهورهّ ،
تبش س��وى بنهاية س��لطة الو ّيل الفقيه ،وانحسار س��لطة الفقهاء
ال رِّ
واملؤسسة الدينيّة الشيعيّة.
َّ
كان��ت إقال��ة نجاد ملنوش��هر متيك وزي��ر الخارج ّية املحس��وب عىل
خاص ًة
خامنئي ،إعالنًا للخالف بني الرجلني يف إدارة القضايا الخارجيّةّ ،
أ ّن خامنئي قد أحبط قبل ذلك محاول ًة من نجاد لتأس��يس خل ّية من
املستش��ارين يف الرئاسة كانت مه ّمتهم مبارشة ملفّات دول ّية .وعندما
ح��اول نجاد أن يك ِّرر املوقف ذاته مع حيدر مصلحي وزير املخابرات
املحس��وب أيضً ا عىل خامنئي ،تدخَّل املرشد ،وأعاد الرجل إىل منصبه،
فكان املوقف سببًا يف تف ّجر أزمة غري مسبوقة يف تاريخ رصاع الرئاسة
واملرشد ،إذ اعتكف نجاد يف بيته مل ّدة عرشة أيّام احتجا ًجا عىل تدخّل
خامنئي ،مماّ ج َّر عليه ات ٍ
ّهامات بعصيان الو ّيل الفقيه(.((4
ورصح بكون حكومة نجاد هي األكرث
 39أثنى خامنئي عىل أحمدي نجاد يف إحدى خطبهّ ،
شعب ّية عىل اإلطالق منذ قيام الثورة اإلسالم ّية سنة .1979
 40انظ��ر تفصي�لات الحدث يف ورق��ة تقدير موقف" :إي��ران ،رصاع عىل الس��لطة أم عىل
الصالحيات؟" ،موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/05/24 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/061e8fe2-f07e-4793-b0aa-2b3c717baf7b

أحمدي نجاد وآخرون

اصط��دم أحمدي نجاد يف حملت��ه االنتخابيّة س��نة  2009مع رئيس
مج َّمع تشخيص مصلحة النظام ،ورئيس مجلس الخرباء سابقًا هاشمي
رفس��نجاين ،وذلك بعد أن ات ّهم أرسته يف مناظرة تلفزيونيّة بالفس��اد
واالقتصادي ،وقد تس��بَّبت ه��ذه االت ّهامات يف توتري العالقة بني
املا ّيل
ّ
رفس��نجاين واملرش��د خامنئي الذي كان حينها داع�ًم�اً ألحمدي نجاد.
كام اصطدم نجاد أيضً ا مع قيادات تيّار اليس��ار الديني (اإلصالحيون)
وأنصاره ،وكان متح ّم ًسا لالعتقاالت واملحاكامت التي تع َّرض لها وزراء
ومثقّفون وديبلوماس��يون من اإلصالح ّيني ،ويع ّد هؤالء أحمدي نجاد
41
42
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املبس��طة لألزمة يف الجمهوريّة اإلس�لام ّية إىل الدخول يف مسا ٍر
رشا ع��ن ّ
كل التجاوزات واالعت��داءات التي لحقتهم بعد نجاد ِّ
مس��ؤولاً مبا ً
جهات وش��خصيّ ٍ
ٍ
ات يُع ّد بعضها من
من االضطرابات والصدامات مع
أحداث انتخابات .2009
ركائز النظام.
نجاد وقضايا الفساد

واالقتصادي" من أبرز الشِّ ��عارات
كان ش��عار "محاربة الفس��اد املا ّيل
ّ
ظل أحمدي نجاد ير ِّددها بق ّوة طوال س��نوات رئاس��ته األوىل.
الت��ي َّ
وقد صاحب ذلك تهديده بكشف ملف ٍ
ّات ووثائق تفضح تو ّرط جهات
واقتصادي ،وقد تكون "ترسيبات باليزارد"
نافذة يف قضايا فس��ا ٍد ما ّيل
ّ
خط��و ًة يف هذا االت ّجاه .لكن املفاجأة الت��ي حدثت عند الجميع هي
االتّهام��ات واالعتقاالت يف صفوف مق ّربني من أحمدي نجاد يف قضايا
فس��ا ٍد ما ّيل غري مس��بوقة ،وكان أه ّمها قض ّية امللياردي��ر اإليراين أمري
منصور خ�سروي التي ه َّزت إيران س��نة  ،2011وصفها رئيس وحدة
التّحقي��ق القضايئ بأنّها من أكرب قضايا الفس��اد املا ّيل يف تاريخ إيران.
فقد جرى فيها االس��تيالء عىل ما يقارب ثالثة مليارات دوالر ،وتهريبها
عىل ما يبدو خارج البالد ،واملتّهم ال ّرئيس يف القضيّة هو امللياردير أمري
ٍ
بن��وك إيران ّية ع ّدة منذ عام 2007
منص��ور خرسوي الذي احتال عىل
َ
مصارف
بنا ًء عىل سلس��لة من الق��روض املرصفيّة ،جرى س��حبها من
ع�� ّدة كان أبرزه��ا "بنك ص��ادرات إيران" .وهي ق��روض مال ّية كانت
ت ُس��تخدم لرشاء ال�شركات املخصخصة من جانب الدولة ،لتس��تخدم
هذه الرشكات كضامن للحصول عىل قروض أكرب(.((4

وبينام يؤمن أحمدي نجاد بكون رئاس��ته للجمهوريّة اإلس�لام ّية هي
رئاسة استثنائيّة غري مس��بوقة من حيث اإلنجازات واملكاسب املاديّة
واملعنويّ��ة التي حقّقتها ،عىل الرغم مماّ واجهه من حصا ٍر ومعاكس��ة
م��ن أجهزة النظام ،يرى خصومه أ ّن رئاس��ته بالفعل اس��تثنائ ّية ،لكن
يف االتّجاه الس��لبي ،بالنظر إىل هزال حصيلتها السياسيّة واالقتصاديّة
واالجتامع ّية.

مؤسسة الرئاسة اإليرانيّة
-4
َّ
وجدل التغيير

ال يفصلنا اليوم عن نهاية رئاسة أحمدي نجاد سوى بضعة أشهرٍ ،وهي
الفرتة التي يو ّد املرش��د عيل خامنئي أن مت ّر من دون مشاكل وأزمات
إضافية ،إذ يبدو أ ّن كلفة نجاد بالنس��بة إليه أصبحت باهظة بعد أن
س��انده يف س��نة  .2009وقد تؤ ّدي إخفاقات أخ��رى لنجاد إىل املزيد
من التعرية الختيار خامنئي وفش��له يف التقدير ،يف مرحلة يواجه فيها
س��يلاً من االتّهامات يف الداخل والخارج تح ِّمله مسؤوليّة ما آلت إليه
ظل حصا ٍر اقتصادي خانق
البالد ،وما ميكن أن تؤول إليه مس��تقبلاً يف ّ
ويتّهم أنصار خامنئي اس��فنديار مش��ايئ مدير مكت��ب أحمدي نجاد
وانسدا ٍد سيايس وعزلة عن العامل.
وصهره بتس��هيل عمليات امللياردير منصور عرب ش��بكة من املوظّفني.
اس��تنكر أحمدي نجاد االتّهامات التي طالت مق ّربيه ،وع ّدها تصفي ًة وال َّ
ش��ك يف أ ّن املنهج الذي س��لكه أنصار عيل خامنئي تجاه أحمدي
سياس��يّ ًة لفريقه الذي وقف أمام املفس��دين املتحكّمني يف الس��لطة نجاد منذ س��نتني تقري ًبا ،قد بدأ يعطي مثاره بالفعل ،وذلك حني عمل
مؤس ٍ
سات
هؤالء عىل تحييد الشخصيات املحسوبة عىل ت ّيار نجاد من َّ
والرثوة يف إيران.
وأجهزة حكوم ّية .فأنصار املرش��د ومستشاروه مشغولون كث ًريا مبصري
ح��اول أحمدي نجاد أن يُعيد ملنصب الرئاس��ة وهج��ه
ّ
الثوري ،وكان هذا التيّار بعد انتهاء والية نجاد ،ومن امله ّم بالنس��بة إليهم أن يجري
منهجه مفي ًدا ملرش��د الثّورة عيل خامنئ��ي وأنصاره من حيث فاعليته تحجي��م فاعليتهم وإضع��اف تأثريهم ،حتّى ال تتك َّرر تجربة رئاس�� ّية
يف تحييد تيّار اليس��ار الديني (اإلصالحي��ون) املر ِّوج لقراءات جديدة أخرى مشابهة لتجربة أحمدي نجاد.
للثورة اإلس�لام ّية ومقوالتها الكربى .لك ّنه مل يكن مفي ًدا للمرش��د من
ٍ
حديث مو َّج��ه ألصحاب هذا التو ّجه ،حذَّر أحم��دي نجاد يف بداية
يف
جهة كونه يطرح ازدواج ّية التمثيل السيايس والديني للثورة ورشع ّيتها،
كان��ون األ ّول  /ديس��مرب  2012من خطط جامعة تر ِّوج الس��م الرئيس
مساس��ا بصالحياته ،يف حني قادت قراءة أحمدي
وهو ما يراه املرش��د ً
اإليرا ّين املقبل ،وتس��عى للتالعب بأصوات الشعب .وأضاف أ ّن انتخاب
ألي مجموع ٍة يف التدخّل فيه أو
" 43پشتوانه مهم امیر منصور خرسوی آریا" (الداعم األسايس ألمري منصور خرسوى آريا) ،الرئي��س ينبغي أن يبقى ح ًّرا ،وال َّ
ح��ق ّ
موقع مرشق نيوز ،2011/09/24 ،عىل الرابط:
أي تغيري يطال قانون االنتخابات
یورسخ-روصنم-ریما-مهم-هناوتشپ http://www.mashreghnews.ir/fa/news/68333/توجيهه وفق رغباتها .ويف سياق رفضه ّایرآ الرئاس ّية ،مل يرت َّدد نجاد يف املقارنة بني آل ّية انتخاب الرئيس وآل ّية انتخاب
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املرش��د( .((4وباعتقادنا تس��تبطن ه��ذه املقارنة متجي��د رشع ّية رئيس
الجمهوريّة املنتخب مبارش ًة من الشعب من دون وسيط.
وانتقا ًدا لتدخّالت مجلس الش��ورى ،قال نجاد" :يعتقد البعض ،ومثل
ما كان الوضع يف زمن االس��تبداد القاجاري ،أ ّن حقوق الشّ عب تتبلور
كلّها يف مجلس الش��ورى ،بينام األمر ليس كذلك ،فمكاس��ب الشّ عب
والثّ��ورة ال تتلخّص يف املجلس فقط"( .((4وين��درج هذا املوقف طب ًعا
ضمن رصاع الرشعيّة والصالحيّات ،فأحمدي نجاد  -مثل بقيّة ال ّرؤساء
السابقني  -يعتقد أ َّن التأييد الشّ عبي الذي يحصل عليه ،يؤ ِّهله لتنفيذ
ّ
ألي جه ٍة ،س��واء كانت املرشد أو املجلس،
برنامجه االنتخايب ،وال ّ
يحق ّ
أن تُح ِّجم من سلطة الرئيس.
ويس��عى أحم��دي نج��اد بق�� ّوة إليق��اف م�شروع "إص�لاح قانون
االنتخابات" الذي يجري إعداده يف مجلس الشورى ،ويسعى أصحابه
املوالون للمرش��د إىل استخدامه س�لا ًحا يف وجه أنصار نجاد ،وربمّ ا يف
وجه خطط هاش��مي رفسنجاين للعودة إىل الرئاسة يف الصيف املقبل.
رشا
ويبدو واض ًحا من حديث أحمدي نجاد أنّه استش��عر استهدافًا مبا ً
ملق ّربني منه ينتظر أن يق ِّدموا ترش��يحاتهم للرئاسة ،إذ إضاف ًة إىل بنو ٍد
تضيف رشوطً��ا جديدة إىل الرشوط املنصوص عليها دس��توريًّا ،فمن
املتوقَّ��ع أن يحرم القانون املذكور يف حال املوافقة عليه الحكومة من
بالنص عىل تأس��يس
مه ّمة اإلرشاف عىل االنتخابات الرئاس��ية ،وذلك ّ
لجنة تقوم بهذه امله ّمة برئاسة النائب العا ّم.
الصاع الدائر حال ًّيا بني أحمدي نجاد واملرشد عيل خامنئي ومجلس
إ َّن رِّ
الش��ورى اإلس�لامي ،يعيدنا إىل مق ّدمة هذه الورق��ة ،ونقصد معادلة
الوالية الشعبيّة والوالية اإللهيّة ،وبوضو ٍح أكرث معادلة الرئيس/املرشد،
وهي املعضلة املستحكمة يف بنية النظام السيايس اإليرا ّين.
حل هذه املعضلة يف نظر مرش��د الث��ورة عيل خامنئي هو
يب��دو أ َّن َّ
مؤسس��ة مرشد الثورة
تحقيق الح ِّد األقىص من التوافق والتطابق بني َّ
مؤسس��ة الرئاس��ة ،ففي اعتقاد
املؤسس��ات املنتخ َبة ،مبا فيها َّ
وباقي َّ
تجارب
الرج��ل مل يعد هناك أم��ام النظام خيارات أخرى بع��د عرش
َ
ٍ
ٍ
اصطدامات بني الطرفني،
وبدرجات متفاوتة،
رئاس��يّة ،ش��هدت كلّها
فالحف��اظ عىل نظ��ام الجمهوريّة اإلس�لام ّية وضامن اس��تمراره من
أولويّات خامنئي املطلقة.
" 44أول�ين هامی��ش ملی ق��وه مجریه در حق��وق اساس��ی جمهوری إس�لامی"(املؤمتر
الوطني األول للس��لطة التنفيذية يف الحقوق األساس��ية للجمهورية اإلسالمية) ،موقع انتخاب،
 ،2012/12/02عىل الرابط:
http://www.entekhab.ir/fa/news/85959
 45املرجع نفسه.

ولتنفيذ هذه القناعة عىل املدى القريب ،من املر َّجح أن يلجأ خامنئي
مس��تخد ًما وسائل دس��توريّة ،إىل منع وصول رئيس غري متوافق معه
إىل منصب الرئاسة يف حزيران  /يونيو  .2013وينطبق هذا األمر أيضً ا
املتوسط والطويل ،فمن
عىل مجلس الشورى اإلسالمي .أ ّما عىل املدى ّ
املحتم��ل ج ًّدا أن يلجأ خامنئي إىل ال َّدفع مبرشوع ال ِّرئاس��ة الربملان ّية،
إذ س��بق له أن تح َّدث عن رضورة إعادة هندس��ة نظ��ام الجمهوريّة
يرا إىل إمكانيّة استبدال نظام الرئاسة املبارشة بالرئاسة
اإلسالميّة ،مش� ً
الربملانيّة التي تحرص مه ّمة انتخاب رئيس الجمهوريّة يف الربملان(.((4
مؤسس��ة الرئاس��ة اإليرانيّة تعاين من فشلٍ شاملٍ
من الواضح إذن أ ّن َّ

السيادة الشعبية،
يف أداء وظيفتها املفرتَضة دس��توريًّا ،وهي تجس��يد ِّ
وتدب�ير أحوال الدولة واملجتمع اآلنيّة واملس��تقبليّة .ومن املس��تبعد
يف اعتقادي أن تنجح اإلجراءات االحتوائيّة السياس��يّة والدستوريّة يف
معالجة هذا الفش��ل ،ذلك أ ّن أس��بابه تع��ود إىل القصور الحاصل يف
نظريّ��ة والية الفقي��ه ،والذي انعكس بدوره ع�لى هيكلة النظام كام
مؤسسة الرئاسة يف الجمهوريّة
يرس��مها الدس��تور .وعليه ،فإ َّن تجاوز َّ
اإلس�لاميّة ملعضلته��ا البنيويّة ،يفرض عىل قيادة النظ��ام التو ّجه نحو
القيام مبراجعات عميقة لنظريّة والية الفقيه ،عىل اعتبار أنّها اجتها ٌد
ب�شري برز ضمن ٍ
رشوط تاريخيّة ومعرفيّ��ة أصبحت متجاوزَة اليوم،
ّ
وقد يش��كِّل جهد بع��ض املرجعي��ات الفقهيّة واملفكّري��ن اإليرانيّني
الس��ياق .وستكون
والعرب عىل الس��واء ،نقط َة انطالقٍ مالمئة يف هذا ّ
دس��توري يعيد
ألي إصال ٍح
ّ
ه��ذه املراجعة النظريّ��ة مق ّدم ًة طبيعي ًة ّ
الس��يادة الش��عبية ،ولحريّة املجتمع يف ات ّخاذ قراراته
االعتبار ملفهوم ِّ
وتحديد مصريه.
وختا ًما ،ال ميكن للنظام اإليرا ّين أن ينجح يف هذا املس��عى من دون أن
يفتح ب��اب املصالحة والوفاق الوطني بني مختلف القوى السياس�� ّية
السيايس أن يكون
واملجتمع ّية يف الداخل والخارج ،وينبغي لهذا القرار
ّ
تعب ًريا عن صريورة شاملة ت ُخرج إيران من أزماتها التاريخ ّية والثقاف ّية.
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موقع مرشد الثورة آية الله عيل خامنئي ،2011/10/16 ،عىل الرابط التايل:
http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=contentShow&id=8729
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زهير حامدي

*

اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز
المتوسط
اإلسرائيليّة في شرق
ّ

س���وف تنقل اكتش���افات الغاز على الساحل الفلس���طيني ،التي أُعلن عنها مؤخ ًرا ،إسرائيل
م���ن دول��� ٍة مس���تورد ٍة للغاز ،إل���ى دول ٍة منتج ٍة ل���ه ،بل ومصدرة .تس���لط هذه الدراس���ة الضوء
على التداعيات الجيوسياس���ية المحتملة لهذه االكتش���افات؛ على إس���رائيل ،وعلى منطقة
شامل للمشهد
عرض
الشرق األوسط ،وعلى مجريات الصراع العربي اإلسرائيلي .على ضوء
ٍ
ٍ
اإلقليمي للطاقة ،تتوقف الدراسة عند أهم التداعيات اإلقليمية المحتملة لهذه االكتشافات
ومنه���ا :اآلث���ار االقتصادي���ة والمالي���ة عل���ى إس���رائيل ووضعه���ا اإلس���تراتيجي ف���ي المنطق���ة،
وآث���ار هذه االكتش���افات عل���ى الخالف اللبناني  -اإلس���رائيلي عل���ى الحدود البحري���ة ،والصراع
ً
إضافة إلى الخالف التركي  -القبرصي الذي أ ّدى إلى تقارب سياس���ي
العربي  -اإلس���رائيلي،
واقتصادي وعسكري بين إسرائيل وقبرص واليونان في السنوات األخيرة ،مرشح للتحول إلى
محور إس���تراتيجي جديد يضم هذه الدول الثالث .تتطرق الدراس���ةً ،
أيضا ،إلى البعد األميركي
 األطلس���ي ومحاوالت الواليات المتحدة األميركية التخفيف من حدة األزمات في المنطقة.ّ
يتمثل في اهتمام ش���ركات الطاقة الروس���ية
كما تعرض الدراس���ة إلى البعد الروس���ي الذي
بهذه االكتش���افات ومحاولتها المش���اركة فيها .وتطرح الدراس���ة في الختام ،رؤية استشرافية
ح���ول أهمية التنس���يق العربي من أجل مواجهة التحديات المس���تقبلية الت���ي تفرضها هذه
االكتشافات على المنطقة العربية وعلى الصراع العربي اإلسرائيلي.
*    باحث مساعد يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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ّ
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للس��احل
فإ ّن ثلث��ي هذا
االحتياط��ي موج��ودان يف املياه اإلقليم ّية ّ
ّ
مق ّدمة
املتوس��ط 81 -ترلي��ون قدم مك ّعب من
لي ،أي ما يعادل -يف ّ
اإلرسائي� ّ
"تع ّد إرسائيل ،بحس��ب الكتاب املق ّدس ،أرض الحليب والعس��ل ،أ ّما الغاز القابل لالستخراج تقنيًّا(((.
الطبيعي بعد
يف العرص الحديث ،فهي أرض الحليب والعس��ل والغاز
ّ
الرشق��ي للبحر األبيض
ب��دأت اكتش��افات الغاز األخ�يرة يف الحوض
ّ
االكتشافات األخرية للغاز يف سواحلها"((( .بهذه الجملة افتتحت مجلّة
املتوس��ط تلفت انتباه املهت ّم�ين بصناعة الطّاقة وال ّنخب السياس�� ّية
ّ
الخاص عن
"مس��تثمر النفط والغ��از"  Oil & Gas Investorعددها ّ
اإلقليم ّي��ة نظ ًرا للتداعيات اإلس�تراتيج ّية املحتملة عىل منطقة الرشق
النش��اطات النفطية لرشكة نوب��ل األمريك ّية للطّاق��ة يف إرسائيل بعد
األوس��ط ،ع�لاو ًة ع�لى اهتامم ال�� ّدول الك�برى يف العامل به��ا .هذه
الفلسطيني يف عرض
االكتش��افات األخرية التي حقّقتها قبالة الساحل
ّ
الورق��ة ،محاولة لتحليل اآلث��ار الجيوسياس�� ّية املحتملة عىل منطقة
املتوسط خالل عامي  2009و.2010
البحر األبيض
ّ
املتوس��ط بعد االكتش��افات األخرية للغاز التي أنجزتها إرسائيل
رشق
ّ
السياق نفسه ،أعلنت دائرة املسح
يف ّ
ّ
املحتل منذ عام  1948وعالقتها بالتط ّورات
ّ
الفلس��طيني
الجيولوجي األمريكيّة يف نيسان /يف الس��احل
ّ
أبريل عام  ،2010أ ّن الحوض
الرشقي للبحر األبيض ّ
ّ
املتوس��ط يحتوي السياسيّة يف املنطقة.
(((
متوس��ط غري مكتش��ف يق َّدر بنحو  1.7مليار برميل
عىل
احتياطي ّ
ّ
م��ن ال ّنفط القابل لالس��تخراج تقن ًّيا ،مع أقىص احت�مال قد يصل إىل
 3.7مليار برميل من ال ّنفط القابل لالس��تخراج تقنيًّا .ويشمل الحوض مشهد ّ
اإلقليمي
الطاقة
ّ
املتوسط الرشيط ال ّربي لسواحل سورية ولبنان
الرشقي للبحر األبيض
ّ
ّ
وفلس��طني –التاريخ ّية -واملياه اإلقليم ّية لهذه ال��دول إىل غاية املياه يف ه��ذا الج��زء من الورق��ة ،وقب��ل أن ننطلق يف دراس��ة التّداعيات
املتوس��ط بعد االكتشافات
يخص الغاز يف هذا الحوض ،الجيوسياس��يّة املحتملة عىل منطقة رشق ّ
القربص ّية (انظر الخريطة رقم  .)1أ ّما يف ما ّ
رصا ملش��هد
الجيولوجي األمريكيّة إىل أ ّن االحتياطي األخرية للغاز يف الس��احل
فقد أشار تقرير دائرة املس��ح
الفلس��طيني ،نق ّدم عرضً ا مخت ً
ّ
ّ
الصلة بهذه االكتش��افات ،مع التّذكري أ ّن هذه
ذات
الدول
يف
الطاق��ة
ّ
املتوس��ط القابل لالس��تخراج تقنيًّا هو  122ترلي��ون قدم مك ّعب من
ّ
خاصةً.
الغ��از ،وقد يصل -يف أقىص تقدي��ر -إىل  227ترليون قدم مك ّعب من الدراسة تهت ّم بالحالة اإلرسائيليّة ّ
الغاز القابل لالستخراج تقن ًّيا((( .وبحسب استنتاجات لجنة شيشينسيك
التي ّأسس��تها وزارة املاليّ��ة يف إرسائيل يف نيس��ان /أبريل عام  2010إسرائيل
لدراس��ة السياس��ة املاليّة فيام يتعلّق مبوارد ال ّنفط والغاز يف إرسائيل ،لقد بدأت نش��اطات التنقيب عن ال ّنفط والغاز يف فلس��طني التاريخ ّية
يف س��نة - 1947قبل قيام دولة إرسائيل -مبس��اعدة رشكة تطوير النفط
 1 “Israel”, Oil and Gas Investor magazine (Nov. 2009), p. 40, viewedالفلس��طين ّية املتف ّرعة من رشكة نفط العراق ،وتوقّفت بسبب الحرب
30/11/2012,
_ http://www.nobleenergyinc.com/_filelib/FileCabinet/PDFs/MISC/FINALالعرب ّية اإلرسائيل ّية األوىل ما بني عامي  1948و .1949واس��تأنفت رشكة
_ Israel_article_O&G_Investor_Magazine.pdf?FileName=FINAL_Israelنفط إرسائيل "نافطا" عمل ّيات التّنقيب سنة  .(((1955وأنجزت إرسائيل
 article_O%26G_Investor_Magazine.pdfع ّدة عمل ّيات تنقيب عن ال ّنفط والغاز يف الستين ّيات والسبعين ّيات من
 2بحسب تعريف "دليل جمعية مهنديس النفط للمستخدم غري املتخصص" فإ ّن االحتياطي
غري املكتشف هو الكم ّيات املحتملة من الرثوة النفطية (نفط أو غاز) ،يف ّ تاريخ معينّ  ،القابلة القرن املايض يف فلس��طني التاريخ ّية مبا فيه��ا الضفّة الغرب ّية ،من دون
التوصل إىل اكتش��اف احتياطيات كبرية حج�ًم�اً أو ذات وزن اقتصاديًّا.
لالس��تخراج عىل أس��اس أدلّة غري مبارشة والت��ي مل يجر التنقيب عنها بع��د [ ]...االنتقال من
ّ
االحتياطي املكتش��ف ث ّم إىل
االحتياطي غري املكتش��ف إىل
ّ
ّ
ّ
االحتياطي املؤكّد يتطلّب اكتشاف ويف غضون ٍ
عقد من ال ّزمان ،بني سنوات  1999و ،2010انتقلت إرسائيل
وتنقي��ب املخ��زون النفطي وتقييم الكم ّيات القابلة لإلنتاج تقن ًّيا واقتصاديًّا يف إطار مش��اريع
من موقع الدولة الفقرية طاقويًّا إىل موقع الدولة التي تتطلّع إىل تصدير
مالمئة لتطوير وإنتاج املخزون .املصدر:
“SPE Petroleum Resources Management System Guide for Non-Technical
Users”, SPE, p.3, viewed 28/8/2012, http://www.spe.org/industry/docs/
PRMS_guide_non_tech.pdf
3 US Geological Survey, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas
Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”, Fact
Sheet, no. 3014 (March 2010), p. 3, viewed 10/9/2012, http://pubs.usgs.gov/
fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf

4 Ministry of Finance, Conclusions of the Committee for the Examination of
the Fiscal Policy with Respect to Oil and Gas Resources in Israel (January 2010),
p. 17, viewed 5/9/2012, http://www.financeisrael.mof.gov.il/FinanceIsrael/
Docs/En/publications/02_Full_Report_Nonincluding_Appendixes.pdf
 5ولي��د خدّوري" ،اكتش��افات الغاز اإلرسائيليّ��ة :التوقّعات والعقبات" ،مجلّة الدراس��ات
الفلسطين ّية ،العدد ( 82ربيع  ،)2010ص .65
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آذار  /مارس 2013

املتوسط
الرشقي للبحر األبيض
خريطة رقم  :1الحدود الجيولوج ّية للحوض
ّ
ّ

املصدر :دائرة املسح الجيولوجي األمريك ّية2010 ،
US Geological Survey, “Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean”,
Fact Sheet, no. 3014 (March 2010), p. 1, retrieved from: http://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf

املتوسط املؤكّد لهذا الحقل إىل
الغاز لألسواق العامليّة بعد سلسل ٍة من االكتشافات امله ّمة الحتياطيات العامل يف سنة  ،2010إذ يصل
االحتياطي ّ
ّ
الغاز قبالة ّ
وحري بنا أن نذكر أ ّن هذه األرقام أول ّية ،وهي
الس��واحل الفلسطين ّية الشامل ّية والجنوب ّية يف البحر األبيض  17ترليون قدم مك ّعب.
ّ
املتوسط .وبدأت هذه االكتشافات بحقيل "نوح" ( )Noaو"ماري  -ب"
ّ
قابل��ة لالرتفاع مع تق ّدم عمليّة التّقييم والتّطوي��ر الجارية اآلن ،والتي
( ،)Mari - Bقرب ش��واطئ عس��قالن يف شهر آذار  /مارس سنة ،1999
بدأت بالفعل وس��وف متت ّد عىل مدى ٍ
عق��د كامل (يبينّ الجدول رقم 1
ثم حقل تامار يف كانون الثّاين  /يناير عام  ،2009وأخ ًريا اكتش��اف حقل
االحتياطي
"لفياتان" يف حزيران  /يونيو عام  ،2010وكالهام قرب سواحل حيفا .يُع ّد أه ّم االكتشافات التي متّت يف إرسائيل خالل العقد األخري مع
ّ
ٍ
لكل حقل).
اكتش��اف للغاز حقّقت��ه إرسائيل ،كام أنّه األه ّم يف املؤكّد ّ
حقل "لفياتان" أه ّم

دراسات
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المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ

 :1أهم حقول الغاز التي اكتُشفت يف إرسائيل ما بني  1999و2010
جدول رقم
ّ
اسم الحقل

نوح وماري  -ب

تامار

دالِت

لفياتان Leviathan

حجمه

 1.2ترليون قدم مك ّعب

 9تريليونات قدم مك ّعب

 0.5ترليون قدم مك ّعب

 17ترليون قدم مك ّعب

سنة اكتشافه

1999

كانون الثاين  /يناير 2009

نيسان  /أبريل2009

حزيران  /يونيو2010

سنة دخول اإلنتاج

2004

نيسان  /أبريل 2013

غري معروف حال ًّيا

2016

الشرّ كات املستغلّة

ديليك للطاقة ونوبل للطاقة.

ديليك للطاقة ونوبل للطاقة
ودورغاز للتنقيب وإرسامكو.

ديليك للطاقة وإرسامكو ودور
غاز للتنقيب.

نوبل للطاقة وديليك للطاقة
وراسيو للتنقيب.

املصدر :أُع ّد الجدول بنا ًء عىل أرقام:
Brenda Shaffer, “Israel - New natural Gas Producer in the Mediterranean”, Energy Policy, Vol. 39, no. 9 (Sep. 2011), pp. 5379–5387.

بعد االكتش��افات التي أنجزت يف الفرتة م��ن  1999إىل  ،2010وصل
الطبيعي ل��دى إرسائيل إىل  27.7ترليون
االحتياط��ي املؤكّد من الغاز
ّ
ّ
ق��دم مك ّع��ب من الغ��از .ويكف��ي ه��ذا االحتياطي عند اس��تغالله
لتلبي��ة حاجيات الس��وق اإلرسائيليّة من الغاز واالس��تغناء عن الغاز
امل�صري (ميثّل الغاز املس��تورد من مرص  %40من الغاز املس��تهلك يف
ّ
(((
لالحتياطي املؤكّد من
إرسائيل ) لعقو ٍد قادمة .يُع ّد هذا ال ّرقم األ ّويل
ّ
الغاز ،والقاب��ل لالرتفاع ،رقماً مهماًّ مقارن ًة بحج��م إرسائيل الجغرا ّيف
العاملي املؤكد ،كام
احتياطي الغاز
واالقتص��ادي .وميثّل نحو  %0.4من
ّ
ّ
ّ
يل
هو مبينّ يف الجدول رقم  2ال��ذي يقارن
االحتياطي املؤكّد اإلرسائي ّ
ّ
احتياطي الغ��از املؤكّد يف أه ّم ال ّدول املص�� ّدرة للغاز يف املنطقة
م��ع
ّ
االحتياطي املؤكّد من الغاز لدى
ويف الع��امل .ويظهر هذا الج��دول أ ّن
ّ
االحتياطي املؤكّد
العاملي) قريب من
االحتياط��ي
إرسائيل ( %0.4من
ّ
ّ
ّ
العاملي) وهي دولة
االحتياطي
م��ن الغاز لدى أذربيجان ( %0.6م��ن
ّ
ّ
مص ّدرة للغاز عىل ال ّرغم من االس��تهالك املح�ّل�يّ العايل ،والذي يق َّدر
ب��ـ  350ملي��ار قدم مك ّعب((( يف ع��ام  ،2010مقارن�� ًة بإرسائيل التي
وصل فيها االس��تهالك املح�ّل�يّ للغاز إىل  148.4ترلي��ون قدم مك ّعب
يف العام نفس��ه((( .ومن املتوقّع أن ال يتجاوز االس��تهالك الداخيل من
6 Ministry of Finance, “Conclusions of the Committee for the
Examination…”, p. 145.
7 U.S. Energy Information Administration, Azerbaijan - Country Analysis
Brief, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=AJ
ميثّ��ل االس��تهالك املحليّ من الغاز نحو  %60من اإلنتاج اإلجاميل م��ن الغاز يف أذربيجان الذي
وصل إىل  589مليار قدم مك ّعب من الغاز بحسب أرقام عام .2010
8 Brenda Shaffer, “Israel - New Natural Gas Producer in the Mediterranean”,
Energy Policy, Vol. 39, no. 9 (Sep. 2011), p. 5381.
ميكن االطّالع عليه يف:

الغاز يف إرسائيل  560مليار قدم مك ّعب يف عام  2040بحس��ب الهيئة
اإلرسائيليّ��ة للغاز((( .والب ّد أن نذكّر ،م�� ّر ًة أخرى ،أ ّن هذه األرقام هي
أرق��ام أ ّولية وهي قابلة لالرتفاع أل ّن عمليّات التّقييم لِام اكتُش��ف مل
تنته بعد ،وعمل ّيات االستكشاف ما زالت مستم ّرة يف ع ّدة مواق َع عىل
الفلسطيني.
الساحل
طول ّ
ّ
بنا ًء عىل هذه املعطيات ،فإ ّن سيناريو تح ّول إرسائيل إىل دول ٍة مص ّدرة
واقعي .وتتع ّزز احتامليّته بالنظر
للغاز لألس��واق العامليّة هو سيناريو
ّ
إىل ترصيحات رؤس��اء رشكات ال ّنفط العامليّة التي تشارك مع إرسائيل
يف استكشاف حقول الغاز واس��تغاللها ،وترصيحات ال ّنخبة السياس ّية
اإلرسائيل ّية التي تش�� ّجع هذا التو ّجه وب��دأت تتح ّرك إقليم ًّيا يف ات ّجاه
ق�برص واليونان من أجل دراس��ة إمكانيّة تصدير مش�ترك للغاز من
خالل محط ٍ
ّات لتسييل الغاز أو أنابيب تربط حقول اإلنتاج اإلرسائيليّة
(((1
والقربص ّية واليونان ّية لتسويق الغاز يف األسواق األوروب ّية  .ويف هذا
اإلطار ،يعبرّ تقرير شيشينس�كي عن هذا التو ّج��ه بالعبارة التالية...":
فإ ّن اكتش��افات الغاز عىل نطاقٍ واس��ع ،سوف تس��مح أيضً ا بتصدير
يل إىل دو ٍل أخرى ،س��واء عن طريق تسييل الغاز أو من
الغاز اإلرسائي ّ
خالل وضع خطوط األنابيب املالمئة".
الفلس��طيني،
مب��وازاة اكتش��افات إرسائيل األخرية للغاز يف الس��احل
ّ
اكتش��فت رشكة نوبل األمريك ّية التي تنشط يف إرسائيل كذلك مخزونًا
مش�تركًا مهماًّ من الغاز ،بني املياه اإلقليميّة القربصيّة واملياه اإلقليميّة
اإلرسائيليّة (حقل أفروديت  .)Aphroditeكام أ ّن نتائج مس�� ٍح زلزا ّيل
http://poli.haifa.ac.il/~bshaffer/Shaffer_Israel_naturalgas.pdf.
9 Ibid., p. 5383.
10 Ibid., p. 5386.
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لالحتياطي املؤ ّكد اإلرسائي ّ
ألهم الدّول املصدّرة للغاز بحسب أرقام عام 2011
يل من الغاز مع
جدول رقم  :2مقارنة
االحتياطي املؤ ّكد ّ
ّ
ّ
الدولة

االحتياطي املؤكّد من الغاز

روسيا
إيران
قطر
تركمنستان
نيجرييا
الجزائر
مرص
النويج
رّ
أذربيجان
إرسائيل
العاملي
اإلجام ّيل
ّ

 1575تق 44.6 / *3تم
3
 1168تق 33.1 / 3تم
3
 884.5تق 25 / 3تم
3
 858.8تق 24.3 / 3تم
3
 180.5تق 5.1 / 3تم
3
 159.1تق 4.5 / 3تم
2
 77.3تق 2.2 / 3تم
3
 73.1تق 2.1 / 3تم
3
 44.9تق 1.3 / 3تم
3
 27.7تق 0.44 / 3تم
3
 7360تق 208.4 / 3تم

**3

نسبة االحتياطي املؤكّد من املجموع العاملي

%21.4
%15.9
%12
%11.7
%2.5
%2.2
%1.1
%1
%0.6
%0.4
%100

* تق :3ترليون قدم مك ّعب ** .تم :3ترليون مرت مك ّعب.
السنوي لرشكة  BPلسنة  2012باستثناء األرقام املتعلقة بإرسائيل غري املوجودة لغاية اآلن يف إحصائ ّيات .BP
املصدر :من إعداد الباحث استنادًا إىل العرض اإلحصا ّيئ
ّ
_“BP Statistical Review of World Energy”, BP, June 2012, retrieved from: //www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and
publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf
الخاصة بإرسائيل مستمدّة من مصاد َر أخرى مذكورة يف سياق هذه الورقة.
األرقام
ّ

عىل طول س��واحل جزيرة كريت يف اليون��ان ّ
تدل عىل وجود مخزون
معترب م��ن الغاز .نتج عن هذه االكتش��افات املتزامنة عىل س��واحل
رس��مي وعىل
ه��ذه ال ّدول الثالث مش��اورات وتقارب عىل مس��توى
ّ
مس��توى رشكات الطاقة املحلّي��ة والعامل ّية ،من أجل دراس��ة وتقييم
الجدوى االقتصادية لتصدير الغاز الذي اكتش��ف والذي قد يُكتشف
املؤشات اإليجاب ّية املتوفّرة حال ًّيا ،والتي أفرزتها
يف املستقبل بنا ًء عىل رّ
العمل ّيات األول ّية لالستكش��اف يف ال ّدول الثالث .وقد تفرض اعتبارات
اقتصاديّة وأمنيّ��ة عىل إرسائيل وقربص واليونان الشرّ اكة (التنس��يق)
خاص ًة يف حال اكتش��اف مخزون
لتصدير الغاز إىل األس��واق العامليةّ ،
مه ّم من الغاز يف قربص واليونان .فمن الناحية االقتصاديّة ،ستس��مح
ه��ذه الشرّ اكة بتخفيض تكلف��ة إقامة البنية التحت ّي��ة الرضوريّة من
أجل إنت��اج الغاز وتصديره ،وتع�� ّزز الجدوى االقتصاديّة للمش��اريع
املس��تقبل ّية .وتصبح هذه الجدوى االقتصادية لالستغالل املشرتك أكرث
وضو ًحا بالنظر إىل رغبة األس��واق األوروب ّية املتعطّشة ملصاد َر جديدة
للغاز يف توفري مصادر جديدة السترياد الغاز إضاف ًة إىل املصادر الحالية

خاص ًة بعد
والرنويجي والش�مال
الرويس
األفريقي (الجزائ��ر وليبيا)ّ ،
ّ
ّ
ّ
الرويس األوكرا ّين بشأن رسوم
سلسلة االنقطاعات ال ّناجمة عن الخالف
ّ
امل��رور ،والثورة الليبيّة التي أ ّدت إىل توقّف اإلنتاج يف الحقول الليبيّة
كل من قربص واليونان إىل
األمني ،تتطلّع ٌّ
الصعيد
لع ّدة ش��هور .وعىل ّ
ّ
أمني مع إرسائيل من أجل حامية منشآت الغاز يف البحر ،وهو
تنسيقٍ ّ
ما تربزه هذه الدراسة الحقًا.
أ ّول الخي��ارات التي تجري مناقش��تها بني إرسائيل وق�برص واليونان
لالستغالل املش�ترك لرثوة الغاز الحال ّية واملرتقبة هو خيار بناء شبكة
من األنابيب تحت البحر بني هذه ال ّدول لتصدير الغاز إىل أوروبا ،إذا
كانت هناك جدوى اقتصاديّة لهذا الخيار .ويتمثّل الخيار الثاين يف بناء
محطّات مشرتكة لتسييل الغاز عىل أرايض إحدى ال ّدول الثّالث .وفيام
السبب
ّ
يخص بناء شبكة من أنابيب الغاز (انظر الخريطة رقم  ،)2فإ ّن ّ
الرئيس الذي يدعم هذا الطّرح هو اس��تحالة املرور باألرايض اللبنانيّة
ظل الصرّ اع
لي يف ّ
والس��وريّة والرتكيّة م��ن أجل تصدير الغاز اإلرسائي� ّ
الق�بريص .ولكن تنفيذ هذه الفكرة
يل والخالف الرتيكّ
الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
ّ
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السواحل اإليطال ّية
السواحل الفلسطين ّية إىل ّ
خريطة رقم  :2املسار املقرتح لشبكة أنابيب الغاز من ّ

املصدر:
Harris A. Samaras, “Southeastern Mediterranean Hydrocarbons: A new Energy corridor for the EU?”, Slide Show, April 2012, Slide
20, retrieved from: http://www.authorstream.com/Presentation/samarash-1455960-southeastern-mediterranean-hydrocarbons/.

ع�لى أرض الواقع يحتاج إىل رشاك��ة رضوريّة مع االتّحاد األورو ّيب من
أجل ضامن التّمويل والطّلب عىل الغاز .ويف ضوء الظّروف االقتصاديّة
الصعب تحديد موقف
ال ّراهنة ،وتشبع السوق العاملية من الغاز ،من ّ
أوروبا من هذا االقرتاح الذي يحتاج إىل اس��تثامر ٍ
ات هائلة عىل مدى
نحو  15سنة قبل أن يرى ال ّنور.
وعن��د فح��ص املقرتح الثاين بتس��ييل الغاز لتصدي��ره ،يتّضح أ ّن هذا
الخيار يتطلّب اس��تثامرات كبرية .وهناك مشاورات أ ّول ّية بني إرسائيل
وقربص واليونان ،إضاف ًة إىل عد ٍد من رشكات الطّاقة املحلّية والعامل ّية،
من أجل دراسة الجدوى االقتصاديّة لهذا الطّرح .وقد ق ّررت الحكومة
اإلرسائيل ّية  -يف حال اعتامد هذا الخيار  -أن يكون بناء منشآت تسييل
الغاز ع�لى األرايض اإلرسائيل ّية (أرايض فلس��طني املحتلة عام ،)1948
الصدد،
ألس��باب تتعلّق باألم��ن
وذلك
ٍ
يل .ويف ه��ذا ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
بادرت رشكة نوبل للطّاقة  -بالفعل  -التي تدير عد ًدا من حقول الغاز
يف إرسائيل ،بإنجاز در ٍ
اس��ات أول ّية للخيارات املتاحة من أجل تصدير
الغاز املس��ال إىل األسواق األوروب ّية واآلسيويّة (انظر الخريطة رقم ،3
يل).
والتي تبينّ االختيارات املتاحة لبناء محطّات تسييل الغاز اإلرسائي ّ

ّ
توصلت
تدل اكتش��افات الغاز األخرية واملعلوم��ات الجيولوجيّة التي ّ
ف��رص عالية الكتش��اف ٍ
إليه��ا رشكات ال ّنف��ط ،عىل وجود ٍ
مزيد من
الحقول عىل اليابس��ة .ويف هذا اإلطار ،منحت إرسائيل العرشات من
التّصاريح للتّنقيب عن ال ّنفط والغاز عىل اليابسة ويف البحر ،كام تشري
الخريطة رقم .4

سورية
احتياطي مؤكّد متواضع من الغاز عىل اليابس��ة ،ويق َّدر
لدى س��ورية
ّ
ب��ـ 10.1ترليونات ق��دم مك ّعب (ما يعادل  0.3ترلي��ون مرت مك ّعب)
العاملي)(.((1
االحتياطي
بحس��ب أرقام عام  %0.1( 2011من إج�ما ّيل
ّ
ّ
(((1
وق��د أنتجت س��ورية  232.4مليار ق��دم مك ّعب يف ع��ام ، 2011
11 BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2012, p. 20, viewed
6/9/2012, www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/
_reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local
assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2012.pdf
12 Ibid., p. 22.

العدد ( ) 1

116

آذار  /مارس 2013

خريطة رقم  :3الخيارات املطروحة من أجل بناء ّ
محطات لتسييل الغاز اإلرسائي ّ
يل

املصدر :عرض رشكة نوبل للطاقة أمام اجتامع املستثمرين ،آب  /أغسطس .*2012
Noble Energy, Investor Meetings, Slide show, August 2012, slide 39, http://www.nobleenergyinc.com/_filelib/FileCabinet/PDFs/Presentations/2012_09_September_books_FINAL.pdf
*    يف نسخة وثيقة رشكة نوبل التي اطّلعنا عليها عىل موقع الرشكة يف شهر آب  /أغسطس ،كان العرض يض ّم هذه الخريطة ،ولك ّنها حذفت يف الوثيقة املحيّنة املنشورة يف شهر أيلول  /سبتمرب .2012
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خريطة رقم  :4توزيع رخص استكشاف واستغالل النفط التي منحتها وزارة الطاقة واملوارد املائية يف إرسائيل

املصدرhttp://www.mni.gov.il/mni/heil/NaturalResources/OilSearch/OSMaping/default.htm :

واس��تهلكت نحو  251مليار قدم مك ّعب يف عام  ،((1(2009واستوردت ال�ّش�رّ كات األجنب ّية ج ّراء العقوبات االقتصاديّ��ة املفروضة من الدول
الف��ارق من مرص عرب أنبوب الغ��از العر ّيب((((1انظر الخريطة رقم  .)5الغرب ّية وحلفائها .وتس��تخدم سورية ربع إنتاجها من الغاز يف حقول
عىل ال ّرغم من حالة عدم االستقرار التي تعيشها سورية ،ارتفع اإلنتاج ال ّنفط من أجل تعزيز إنتاج ال ّنفط ،ويُستخدم الباقي لتوليد الكهرباء.
املح�ّل�يّ من الغاز بنس��بة  %10يف س��نة  ،2011وق��د انخفض اإلنتاج
االحتياطي املؤكّد من ال ّنفط يف س��ورية بنحو  2.5مليار برميل
خالل سنة  ،2012بس��بب تفاقم األزمة السياس ّية واألمن ّية وانسحاب يق�� ّدر
ّ
العاملي
االحتياطي
بحس��ب أرقام سنة  ،2011وميثّل  %0.2من إجام ّيل
ّ
ّ

13 U.S. Energy Information Administration, “Syria - Country Analysis
Brief”, August 2011, viewed 25/8/2012, http://205.254.135.7/countries/cab.
cfm?fips=SY
14 Ibid.

املؤكّد من النفط( .((1ويف عام  ،2011أنتجت س��ورية  332ألف برميل

15 BP Statistical Review of World Energy, p. 6.
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خريطة رقم  :5أنبوب الغاز العر ّيب

املصدر:
Brenda Shaffer, “Energy Resources and Markets in the Eastern Mediterranean Region”, The German Marshall Fund of the United States, Policy Brief,
June 2012, p. 4, retrieved from: http://www.gmfus.org/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/1339172423Shaffer_EnergyMarketProspects_Jun12.pdf

من النفط يوميًّا( ،((1وحقّقت اكتفا ًء ذاتيًّا يف ال ّنفط يسمح لها بتصدير يف مياهها اإلقليميّة .ولكن الوضع الحا ّيل لن يسمح باستئناف عمليّات
خاصةً ،وهي الصادرات التي التّنقيب(.((1
كم ّيات متواضعة إىل الس��وق األوروب ّية ّ
توقّفت بس��بب العقوبات االقتصاديّة عىل النظام السوري منذ بداية
الثورة السوريّة يف عام .2011
لبنان
أي إنتاج محليّ من الغاز أو ال ّنفط ،ومل تستكش��ف فيه
ك�ما أرشنا يف بداية هذه الورقة ،وبحس��ب دائرة املس��ح الجيولوجي ليس للبن��ان ّ
األمريك ّية ،لدى س��ورية إمكان ّية اكتش��اف حقو ٍل جدي��دة من ال ّنفط املحروقات ب ًّرا أو بح ًرا ،فهو يس��تورد كميّ ٍ
املرصي
ات صغري ًة من الغاز
ّ
والغاز عىل أراضيها ويف مياهها اإلقليم ّية .وبعد االكتشافات اإلرسائيل ّية
الساحل الفلسطيني ،ح ّددت وزارة الطّاقة واملوارد املعدنية 17 Brenda Shaffer, “Energy Resources and Markets in the Eastern
األخرية يف ّ
ّ
ّ
Mediterranean Region”, The German Marshall Fund of the United States,
السوريّة ،يف آذار  /مارس  ،2011ثالثَ كتلٍ للتّنقيب عن ال ّنفط والغاز Policy Brief, June 2012, p. 4, viewed 30/8/2012, http://www.gmfus.org/wp-
16 Ibid., p. 8.
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المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ

عرب س��ورية من خالل األنبوب العر ّيب للغ��از (انظر الخريطة رقم ،)5
ج��ل احتياجاته من ال ّنف��ط من مرص أيضً ا .وبعد اكتش��اف
ويؤ ّم��ن ّ
الس��واحل املحاذية للبنان ،بدأت الحكومة اللبنانيّة
إرسائيل للغاز يف ّ
الصدد ،وافق الربملان اللبنا ّين عىل قانون
تهت ّم بهذا املوضوع .ويف هذا ّ
ال ّنف��ط يف آب  /أغس��طس س��نة  ،2010وكلّفت الحكوم��ة اللبنان ّية
رشكت�ين نرويجيّتني بإجراء أ ّول مس�� ٍح زلزا ّيل عىل طول س��واحلها يف
مياهها اإلقليميّة(.((1

ّ
الضفة الغربيّة وقطاع غزّة
اكتش��فت رشكة بريت��ش غ��از ( )British Gas BGأ ّول حقلٍ للغاز
يف املي��اه اإلقليميّة لقطاع غ ّزة يف ع��ام  ،2000والذي يق ّدر احتياطيّه
الطبيعي .مل يتّخذ بعد قرار
بنح��و  1.2ترليون قدم مك ّعب م��ن الغاز
ّ
لتطوي��ر الحقل وبداية اإلنتاج نظ�� ًرا العرتاض إرسائيل التي تخىش أن
كل
تستفيد حكومة حامس يف غ ّزة من عائدات الغاز .ويعتمد ،حاليًّاٌّ ،
من الضفّة الغربيّة وقطاع غ ّزة عىل إرسائيل يف اس��تهالكهام للكهرباء
باس��تثناء مدين��ة أريح��ا التي تعتمد ع�لى األردن ،إضاف�� ًة إىل مولّد
كهرباء واحد يعمل بالديزل يف قطاع غ ّزة .س��وف تبقى االكتش��افات
األخرية من الغاز قبالة س��واحل غ ّزة غري مستغلّة نظ ًرا لحالة االنقسام
الفلس��طيني ،وذلك عىل ال ّرغم من حاجة الضفّة الغربيّة وقطاع غ ّزة
ّ
إىل ه��ذه الثرّ وة حتّى يقلّال اعتامدهام عىل مصادر الطاقة اإلرسائيل ّية،
فلسطيني مو ّحد بعي ًدا عن االعتامد
وطني
ويس��اهام يف بناء اقتصا ٍد
ّ
ّ
يل.
املفرط عىل االقتصاد اإلرسائي ّ

التّداعيات اإلقليميّة
الكتشاف الغاز في إسرائيل
املتوس��ط يف أ ّول مراحل االنتقال
ال ت��زال منطقة ح��وض رشق البحر ّ
خاصةً .ولن تغيرّ االحتياطات
إىل منطق�� ٍة منتجة للمحروقات وللغ��از ّ
كل من إرسائيل وقربص ،خريطة أس��واق
املكتش��فة إىل ح�� ّد اآلن يف ٍّ
ٍ
الكتش��افات أخرى ذات
قوي
الطّاق��ة العامل ّي��ة .ولكن ،هناك احتامل ّ
بال يف املس��تقبل القريب يف كال البلدين ،سوف يكون لها األثر الكبري
كل من أوروبا وآس��يا ،وس��وف تغيرّ جذريًّا منط
يف معادلة الطّاقة يف ٍّ
وخاص ًة يف إرسائيل وقربص .يف
إنتاج الطّاقة واس��تهالكها يف املنطق��ةّ ،
18 Republic of Lebanon, Ministry of Energy and Water, “Technical Data”,
viewed 7/9/2012 http://www.lebanon-exploration.com/Technical_Data.htm

الوقت نفس��ه ،أ ّدت أ ّول االكتش��افات يف إرسائي��ل إىل تأزيم الوضع
كل من لبنان وإرسائي��ل من جه ٍة ،وبني تركي��ا وقربص من جه ٍة
ب�ين ٍّ
القربيص حلاًّ عىل املدى
الصدد ،قد يجد الخالف الرتيكّ
أخ��رى .يف هذا ّ
ّ
املتوس��ط يف إطار مس��اعي األمم املتّحدة واالت ّحاد األورو ّيب من أجل
ّ
حل الخالف
إعادة توحيد شط َري جزيرة قربص .غري أنّه من املستبعد ّ
املتوس��ط أو حتّى
يل عىل حدودهام البحريّة يف املدى ّ
اللبنا ّين اإلرسائي ّ
الحل يتطلّب إنهاء حالة الحرب بينهام واالت ّفاق املشرتك
الطّويل ،أل ّن ّ
ع�لى التو ّجه إىل محكمة العدل الدوليّة م��ن أجل الفصل يف املناطق
حل .هذا
التوصل إىل ّ
املتنازع عليها إذا فش��لت املفاوضات الثنائ ّية يف ّ
الس��يناريو صعب التّحقيق ،نظ ًرا الس��تمرار احت�لال إرسائيل ألر ٍ
اض
ّ
وخاص ًة م��ع موجة ال ّربيع
لبنان ّية وعرب ّية منذ أكرث من س��تّني س��نةّ ،
يل ،وتجعل
العر ّيب التي س��وف تغيرّ معادل��ة الصرّ اع الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
الصعب عىل األنظمة العرب ّية الجديدة –والقدمية -التّس��اهل مع
من ّ
املرصي بتعليق
إرسائيل أو التّفريط يف الحقوق العرب ّية .وميثّل القرار
ّ
مؤشا عىل هذا
تصدي��ر الغاز إىل إرسائيل بعد س��قوط نظام مب��ارك رّ ً
التو ّج��ه الجديد .هذا ال يعني أ ّن إرسائيل ولبنان لن يتمكّنا من إنتاج
الغ��از يف مياههام اإلقليم ّية ،ولكن ف��رص الصرّ اع تتزايد كلّام تحقّقت
اكتش��افات يف املناطق املتنازع عليها ،وهذا احتامل وارد ج ًّدا علماً أ ّن
ترس��م بعد .ع�لاو ًة عىل ذلك ،هناك
الح��دود البحريّة بني البلدين مل ّ
احت�مال ظهور بؤرة توتّ ٍر ونزا ٍع بني تركيا وقربص ،وبني تركيا وإرسائيل
يف حال قيام رشاكة بني هذه األخرية وقربص من أجل اس��تغالل حقول
القربيص بش��أن مستقبل الجزيرة
الغاز املش�تركة ،نظ ًرا للخالف الرتيكّ
ّ
املقسمة إىل شط ٍر تريكّ وآخ َر يونا ّين منذ عام .1974
ّ

آثار اكتشاف الغاز في إسرائيل
الطبيعي األخرية واالكتشافات املرتقبة
س��ترتتّب عىل اكتشافات الغاز
ّ
باالعتامد عىل املعطيات الجيولوجيّة ونتائج عمليّات التنقيب األخرية،
آثا ٌر يف إرسائيل ويف املنطقة .س��تمكّن هذه االكتش��افات إرسائيل من
تحس�ين أمن الطّاقة لديها إىل ح ٍّد كبري ،وتؤ ّدي إىل توس��يع استعامل
الطبيعي كمصد ٍر للطّاقة لالس��تهالك املحليّ  .فقد أ ّدى اكتشاف
الغاز
ّ
حقليَ "ماري  -ب" و"نوح" يف العقد املايض إىل إدخال استخدام الغاز
السنوات األخرية نظ ًرا ملزاياه .واستثمرت مبالغ
الطبيعي يف إرسائيل يف ّ
ّ
(((1
كب�يرة ،تق ّدر بنحو  1.3مليار دوالر  ،يف تهيئ��ة البنية التحتيّة ،مثل
19
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120
تعديل محطّات الطّاقة ،وإنش��اء ش��بكات ال ّنقل والتّوزيع لتس��هيل
الطبيعي كمص��د ٍر رئيس للطّاق��ة يف إرسائيل .ومن
اس��تخدام الغ��از
ّ
وتتوس��ع ع�لى نح ٍو متزايد مع بناء
املتوقّع أن تتواصل هذه العمل ّية
ّ
محط ٍ
وخاص ًة بعد
ّات جديدة لتوليد الكهرباء تعتمد عىل الغاز وقو ًداّ ،
االكتشافات األخرية.
الطبيعي املنتج محلّيًّا
االقتصادي ،فإ ّن اس��تخدام الغ��از
أ ّما يف املجال
ّ
ّ
الصناعة
س��يؤ ّدي إىل انخفاض تكلفة الطّاقة ،وعليه
ستتحسن كفاءة ّ
ّ
اإلرسائيل ّي��ة محل ًّيا وعامل ًّيا .كام س��توفّر املداخي��ل املرتقبة من عمل ّية
تصدير الغاز لألس��واق العامل ّية إلرسائيل اس��تقالل ّية مال ّية ،وقدر ًة عىل
تطوير اقتصادها وقدراتها العس��كريّة من دون اللّجوء إىل املساعدات
الخارجيّ��ة ،إذ س��تعرف أ ّول م ّرة يف تاريخها اس��تقاللاً تا ًّما يف مصادر
الطّاق��ة عىل املدى الطّوي��ل ،إضاف ًة إىل مصدر دخ��ل بفضل تصدير
الغاز لس��نوات عديدة بإجاميل يق َّدر مبئ��ات املليارات من ال ّدوالرات.
الصعب تحديد املداخيل املال ّية التي س��وف تجنيها إرسائيل من
م��ن ّ
االكتش��افات الحال ّية واملس��تقبل ّية من الغاز ،لكن ،وبحس��ب تقرير
شيشينس�كي ،تق َّدر القيم��ة املال ّية للمخزون املوج��ود يف حقل تامار
يل جديد (أي ما يعادل
( )Tamarوحده بنحو 130مليار شيكل إرسائي ّ
نحو  32مليار دوالر أمرييكّ) عىل مدى ثالثني س��نة ،بحسب املعطيات
الحاليّة( ،((2علماً أ ّن هذا املبلغ س��وف ّ
يقسم بني الشرّ كات التي تسيرّ
الحق��ل وإرسائيل .يف ع��ام  ،2010وبحس��ب وزارة املال ّية اإلرسائيل ّية،
ائب متع�� ّددة ،نحو %40
َّ
حصل��ت الحكومة اإلرسائيل ّية ،يف ش��كل رض َ
االقتصادي للغاز املنتج يف ذلك العام ،وهي نس��بة
من قيمة ال ّنش��اط
ّ
(((2
تحصله بريطانيا حال ًّيا من نشاط صناعة الغاز فيها  .عىل
تساوي ما ّ
لالحتياطي املؤكّد الحايل
سبيل املقارنة ،وباالس��تناد إىل القيمة املاليّة
ّ
م��ن الغاز يف إرسائيل التي تق ّدر بنحو  40مليار دوالر أمرييكّ ،س��وف
الس��نوات
تجني الحكوم��ة اإلرسائيليّة نحو  16مليار دوالر أمرييكّ يف ّ
القادمة( .((2ال ّ
مداخيل
َ
ش��ك يف أ ّن ثروة الغاز س��وف تحقّق إلرسائيل
معتربة عىل م��دى العقود القادم��ة ،ومتنحها ق ّو ًة واس��تقالل ّية مال ّية
مل تتوفّر لها منذ نش��أتها .ومن املر ّجح أ ّن "تصدير الغاز س��وف يغيرّ
الوضع اإلسرتاتيجي إلرسائيل" كام جاء يف تقرير شيشينسيك( .((2أضف
إىل ذلك أ ّن االعتامد عىل الغاز املنتج محليًّا س��وف يساهم إيجابيًّا يف
املخصصة
ميزان املدفوعات ،وس��وف توفّر إرسائيل ماليني الدوالرات
ّ
 20وزارة املال ّية اإلرسائيلية ،تقرير شيشينسيك ،2010 ،ص .135
21 Shmuel Even, “Israel’s Natural Gas Resources: Economic and Strategic
Significance”, Strategic Assessment, Vol. 13, no. 1 (July 2010), p. 14.
22 Ibid.
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يل عىل
سنويًّا السترياد الطّاقةّ ،
خاص ًة إذا تزايد اعتامد االقتصاد اإلرسائي ّ
الغاز بدل ال ّنفط املستورد .ويف هذا اإلطار ،يرى الباحث شمويل إيفن
 Shmuel Evenأ ّن تطوي��ر صناعة الغ��از والتّقليل من االعتامد عىل
اتيجي عا ّم هدفه الح ّد من االعتامد
ال ّنفط هام جز ٌء من مجهو ٍد إس�تر ّ
عىل ال ّنفط(.((2
الصعب التك ّهن باحتامل توقّف املساعدات
السيايس ،من ّ
عىل املستوى ّ
األمريكيّة املاليّة السنويّة إلرسائيل .ولكن ،إن استم ّرت هذه املساعدات
املال ّي��ة  -ومن املر ّجح أنّها س��وف تس��تم ّر حتّى ل��و متتّعت إرسائيل
مبداخيل إضاف ّية بفضل تصدير الغاز يف املس��تقبل  -فإ ّن املس��اعدات
َ
يل كام هي
األمريكيّ��ة لن تكون حيويّة بال ّنس��بة إىل االقتص��اد اإلرسائي ّ
حاليًّا.
العلمي ،سيرتت ّب عن حافز تطوير صناعة الغاز يف إرسائيل
ويف املجال
ّ
العلم��ي والتكنولوجي��ا املتّصلة باس��تخدام الغاز يف
تنمي��ة البح��ث
ّ
ٍ
قطاعات مختلفة كقطاع ال ّنقل .عالو ًة عىل ذلك ،سوف تحتاج إرسائيل
ٍ
ومنصات اإلنتاج
إىل
ترتيب��ات أمن ّية عالية من أجل تأمني حقول الغاز ّ
الصلة .وعليه ،س��وف يج��ري تطوير املهارات
والبني��ة التحت ّية ذات ّ
فرصا جديدة للشرّ كات
والتكنولوجي��ا يف هذا املجال ،وهو ما يحقّ��ق ً
اإلرسائيل ّية الناشطة يف مجال األمن.
أ ّم��ا يف مجال البيئة واملياه ،فقد تكون لهذه االكتش��افات مس��اهمة
إيجابيّ��ة يف قضيّ��ة الصرّ اع عىل امل��اء يف املنطقة ،إذا اس��تخدم الغاز
يف محطّ��ات لتحلية مياه البحر .وس��تزيد نس��بة الغاز يف مزيج طاقة
ٍ
انخفاض يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
املنطقة ،وهو ما سيؤ ّدي إىل
وتخفيف تل ّوث البيئة يف املنطقة.

اإلسرائيلي
اللبناني -
الخالف
ّ
ّ
على الحدود البحريّة
تضاع��ف التوتّر بني لبن��ان وإرسائيل منذ االكتش��افات األخرية للغاز
الس��واحل اإلرسائيليّة يف منطق ٍة
وتواصل عمليّات االستكش��اف قبالة ّ
يع ّده��ا لبنان جز ًءا من مياهه اإلقليم ّية (انظ��ر الخريطة رقم  7التي
تب�ّي�نّ املنطقة املتن��ازع عليها بني لبن��ان وإرسائي��ل يف البحر األبيض
مؤسس��ات ال ّدولة ،فهي
يل يف ّ
ّ
املتوس��ط) .ويعاين لبنان من خللٍ هيك ّ
ضعيفة بس��بب الرصاعات والتوازنات الطائفيّة الداخليّة ،وال تسيطر
الوطني .يف هذا اإلطار ،يخىش أن تفاقم الرثوة
أمن ًّيا عىل جميع الترّ اب
ّ
رصف فيها.
يل عىل تقس��يم الثرّ وة والت ّ
املحتملة من الغاز الصرّ اع الداخ ّ
24
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المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ

املتوسط.
خريطة رقم  :7املنطقة املتنازع عليها بني لبنان وإرسائيل يف البحر األبيض
ّ

املصدر:
PFC Energy, “Memo Petroleum Risk Manager”, June 2012: http://www.gmfus.org/wp-content/
blogs.dir/1/files_mf/1339170753Leigh_SummaryDocument_Jun12_maps.pdf

عالو ًة عىل ذلك ،ال ميتلك لبنان القدرة العس��كريّة وال الخربة من أجل
تأمني منش��آته النفطيّة التي س��وف تبنى يف املس��تقبل إلنتاج الغاز.
ورشط ذل��ك أن يو ّحد لبنان جبهته الداخل ّي��ة ،ويع ّزز قدراته اإلداريّة
لتنظيم قطاع الطّاقة واستغالل ثروة الغاز املحتملة بكفاء ٍة وشفافيّة،
وهذا ما يبدو صعب التّحقيق يف الوضع ال ّراهن.

الصدد متع ّددة،
الحدود ال ّربي��ة أو البحريّة .ونقاط الخالف يف ه��ذا ّ
يخص الح��دود البحريّة كام هو واضح من الخريطة رقم
خاص ًة فيام ّ
ّ
 .7وق��د أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ع ّدة ترصيحات بش��أن
موضوع الغاز ورضورة تن ّبه لبنان لهذا املوضوع .وأعلن نعيم قاس��م،
(((2
نائب األمني العام لحزب الله ،يف ش��هر متّوز  /يوليو من سنة 2011

يحك��م الحدود بني لبنان وإرسائي��ل ات ّفاق وقف إطالق النار مبوجب
يل
قرار مجلس األم��ن  1701الذي صدر يف أعق��اب العدوان اإلرسائي ّ
أي اتّفاق نها ّيئ عىل ترس��يم
عىل لبنان يف عام  .2006ولكن ،ال يوجد ّ

25 “Hezbollah: Lebanon will not let Israel seize its natural gas”, Haaretz,
14/7/2011:
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/hezbollah-lebanon-willnot-let-israel-seize-its-natural-gas-1.373201
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ألي محاولة من إرسائيل
أ ّن الح��زب ودولة لبنان س��يقفان باملرص��اد ّ
للمساس بحقوقها يف مياهها اإلقليمية مهام كان الثمن.
حري بنا يف هذا اإلطار أن نذكر أ ّن جميع االكتشافات اإلرسائيل ّية للغاز
ّ
الفلسطيني ليست موجودة يف املنطقة الحدوديّة املتنازع
الساحل
عىل ّ
ّ
أي مخزون للغاز يف املياه
عليها بني إرسائيل ولبنان ،وأنّه مل يكتش��ف ّ
اإلقليميّ��ة اللبنانيّة إىل غاية اآلن .والتوت ّ��ر األخري بني إرسائيل ولبنان،
تجس��د يف ترصيحات عد ٍد من الشخص ّيات السياس ّية ،اللبنان ّية
والذي ّ
خاصةً ،جاء نتيجة احتامل اكتشاف مخزونٍ مشرتك بني إرسائيل ولبنان
ّ
يف املس��تقبل والتّعقيدات التي سوف تواجهها الدولتان الستغالل هذا
أي اتفاقيّة س�لام واتّصاالت مبارشة.
ايض يف ّ
ظل غياب ّ
املخ��زون االفرت ّ
ولكن ،يبدو أ ّن ر ّدة الفعل اللبنان ّية يف هذا املجال تعود إىل حس��ابات
داخل ّي��ة يف املقام األ ّول ،وال ترتبط بأجن��دة وطن ّية لبنان ّية أو إقليم ّية
يل.
عربيّة ذات صلة بالصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ

القبرصي
التركي -
الخالف
ّ
ّ

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

يل عرب شبكة
عىل لسان وزير الطّاقة أنّها لن تسمح مبرور الغاز اإلرسائي ّ
األنابيب التي مت ّر عىل أراضيها من أجل الوصول إىل األسواق األوروبيّة،
الطبيعي
للس�ماح لها بعبور الغاز
وأنّها رفضت طلبات رشكات ّ
خاصة ّ
ّ
املنتج يف إرسائيل عرب تركيا إىل أوروبا( .((2لقد انتهجت تركيا تكتيكات
تخويف فقط ومل تتح ّرك سفنها أو طائراتها الحرب ّية كام ه ّددت بذلك،
الس��واحل
عندما نقلت رشكة نوبل للطاقة األمريكيّة ّ
منصة نفطيّة من ّ
أي عمل ّية
الس��واحل القربص ّية اليونان ّية عل�ًم�اً منها أ ّن ّ
اإلرسائيل ّية إىل ّ
عس��كريّة تركيّة تس��تهدف رشكة أمريكيّة س��وف تلق��ي بظاللها عىل
عالقاته��ا مع الواليات املتّحدة األمريك ّي��ة رشيكها يف الحلف األطليس.
ومع ذلك ،أرسلت تركيا سفينة استكشاف تابعة لها إىل املياه اإلقليميّة
اليونان ّي��ة عىل مقرب ٍة من حقول الغاز اإلرسائيل ّية يف أيلول  /س��بتمرب
ع��ام  .2011ولك��ن هذه الخطوة الرتكيّ��ة أثارت اس��تجاب ًة إرسائيليّة
السفينة الرتك ّية
فوريّة ،فقد حلّقت طائرتان حرب ّيتان إرسائيل ّيتان فوق ّ
ويف األج��واء القربصيّ��ة الرتكيّة ،فر ّدت تركيا بإرس��ال طائرتني حربيّتني
كل
القربيص ،وقف ٌّ
وراء الطائ��رات اإلرسائيل ّية .يف هذا الصرّ اع ال�تريكّ
ّ
من الواليات املتّح��دة األمريكيّة واالت ّحاد األورو ّيب إىل جانب الحكومة
القربص ّية اليونان ّية ،ليس بس��بب تأثري اللّو ّيب الصهيو ّين فحسب ،ولكن
املتوس��ط قد يس��اهم يف تعزيز أم��ن الطّاقة األورو ّيب
أل ّن غ��از رشق ّ
األفريقي.
الرويس والشّ امل
وخفض التبع ّية للغاز
ّ
ّ

املتوسط قبالة سواحل إرسائيل
متثّل اكتش��افات الغاز األخرية يف رشق ّ
وقربص تح ّديًا كب ًريا لرتكيا ،س��واء م��ن حيث عالقاتها مع دول املنطقة
أو م��ع دو ٍل أخرى كالوالي��ات املتّحدة األمريك ّية .فق��د تزامنت هذه
االكتش��افات مع تدهو ٍر يف العالق��ة ما بني تركيا وإرسائيل عىل خلفيّة
يل عىل سفينة "مرمرة" الرتك ّية قبالة سواحل غ ّزة يف أيار
الهجوم اإلرسائي ّ
أي خطوات عس��كريّة من أجل وقف
 /مايو ،2010والذي قُتل فيه تسعة مواطنني أتراك .كام يتواصل فشل من غ�ير املتوقّع أن تتّخذ تركيا ّ
الس��واحل القربصيّة اليونانيّة ،علماً أنّها عضو يف
حل نه��ايئ للقضية القربصية ،عمليّات التّنقيب عىل ّ
األمم املتّح��دة ،إىل غاية اآلن ،يف إيجاد ٍّ
ّ
ّ
ّ
ملف انضامم تركيا إىل االت ّحاد األورويب .حل��ف الناتو ،ولي��س من مصلحتها ال ّدخول يف مواجهة عس��كريّة مع
عالو ًة عىل حالة االنسداد يف ّ
ّ
إرسائي��ل التي تحظى بال ّدعم األم�يريكّ .وال ّدليل عىل ذلك أ ّن الحكومة
اعرتض��ت تركيا عىل االتفاق ّيات الثنائ ّية لرتس��يم الحدود البحريّة التي القربصيّة أجرت جولة مناقصات ثانية يف أيار  /مايو عام  2012من أجل
توصلت إليها قربص مؤ ّخ ًرا م��ع إرسائيل ولبنان ومرص ألنّها ال تعرتف استكشاف مساحات إضافيّة من سواحلها ،ووجدت ص ًدى واس ًعا لدى
ّ
(((2
التوصل إىل تسوية سياس ّية شاملة ع��د ٍد كبري من رشكات الطّاقة يف العامل  .ويع ّد اهتامم رشكات الطّاقة
بجمهوريّة قربص ،وألنّها ترى رضورة ّ
مؤشا قويًّا عىل إمكان ّية اكتش��اف مخزون كبري
بني القبارصة األت��راك والقبارصة اليونان ّيني قبل الشرّ وع يف اس��تغالل الكربى بالغاز
القربيص رّ ً
ّ
أمني تريكّ الس��تثامراتها
ح��ق القبارصة األتراك يف هذه من الغاز وال ّنفط ،وعىل أنّها ال ترى ّ
أي تهديد ّ
ثروات الغ��از املحتملة حتّى ال يضيع ّ
الرثوة (انظر الخريطة رقم  8بخصوص املنطقة املتنازع عليها بني تركيا املس��تقبليّة يف املنطقة .بل نالح��ظ أ ّن تركيا قد كلّفت رشكتها الوطنيّة
وقربص ومرص) .لقد ه�� ّددت تركيا بوقف عمليات التّنقيب عن الغاز (الرشكة الرتك ّية لل ّنفط) بالتّنقيب عن ال ّنفط والغاز عىل شواطئ قربص
ّ
يف املياه اإلقليمية القربصية اليونانية ،وقامت بتصديق اتفاقية ترس��يم الرتك ّي��ة يف نيس��ان  /أبريل ع��ام  ،2012أملاً يف اكتش��اف مخزونٍ من
ّ
ّ
ّ
ّ
تركيا
بها
تعرتف
(التي
��ة
ي
الرتك
قربص
ة
ي
جمهور
مع
ة
ي
ّ
الح��دود البحر ّ
ّ
26 http://www.naturalgasasia.com/turkey-will-not-allow-transit-of-israeligas-to-europe-3483
فقط) .ويف ترشين الثّاين  /نوفمرب  ،2011أبرمت اتفاق ّية مع رشكة شل
27 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
( )Shellللتّنقيب عن النفط والغاز يف مياهها اإلقليم ّية قبالة سواحلها
Dimension”, The German Marshall Fund of the United States, Policy Brief,
املتوس��ط .ويف هذا اإلطار ،أعلن��ت الحكومة الرتك ّية
يف البحر األبيض
June 2012, p. 2.
ّ

دراسات
المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ
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خريطة رقم  :8املنطقة املتنازع عليها بني تركيا وقربص ومرص

املصدر:
International Crisis Group, “Aphrodite’s Gift: Can Cypriot Gas Power a New Dialogue?”, Europe Report, no. 216 (2/4/2012), p. 20.

املحروق��ات .غري أنّه من املس��تبعد أن تش��ارك رشكات الطّاقة الكربى الغ��از القربص ّي��ة يف البحر .كام تبادل��ت ال ّدولتان ال ّزيارات الرس��م ّية
يل ،بنيامني
يف ّ
أي مناقص�� ٍة قد تجريها تركيا أو حكومة ق�برص الرتكيّة ،نظ ًرا لعدم ذات املس��توى العايل ،وأه ّمها زيارة رئيس الوزراء اإلرسائي ّ
(((2
اع�تراف األمم املتّحدة بهذا الكيان أو بالوجود الرتيكّ يف ش�مال جزيرة نتانياهو إىل قربص يف شباط  /فرباير عام . 2012
قربص.
هن��اك مصلح��ة قربصيّة إرسائيليّة مش�تركة من أج��ل توثيق العالقة
ور ًّدا ع�لى تنامي الخالفات مع تركيا ،كثّفت إرسائيل دورياتها البحرية م��ا بينهام نظ ًرا لحال��ة التوت ّ��ر التاريخ ّية بني ق�برص وتركيا وتدهور
ّ
ّ
التاريخي
حول حقول الغاز يف البحر األبيض املتوس��ط .وبارشت رفع مس��توى العالق��ة ما ب�ين إرسائيل وتركيا .وإذا أضفنا ه��ذا إىل ال ّنزاع
ّ
ّ
ب�ين تركيا واليونان ،فإنّه من غري املس��تبعد أن تتبلور يف األفق رشاكة
قدراتها البحريّة العسكريّة من أجل معالجة التّهديدات املحتملة من
إس�تراتيجيّة ثالثيّة بني إرسائيل وقربص واليونان ،وهو ما س��وف يع ُّد
الصواريخ التي قد يطلقها حزب اللّه من لبنان.
البحريّ��ة الرتكيّة ومن ّ
تح ّولاً إسرتاتيج ًّيا مهماًّ بال ّنسبة إىل قربص واليونان ،علماً أنّهام كانتا من
كل من اليون��ان وقربص ،فأ ْجرت
كام وث ّقت عالقاتها العس��كريّة مع ٍّ
يل.
ال ّدول املساندة للقض ّية الفلسطين ّية يف إطار الصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ
مناورات عسكريّة مشرتكة مع اليونان يف عام  ،2008ووقّعت اتفاقيّة
السالم يف متّوز  /يوليو
ويع ّد موقف اليونان الذي ات ّخذته تجاه ناشطي ّ
العس��كري معها يف أيلول  /س��بتمرب عام  .2011أما
للتّعاون وال ّدفاع
ّ
ّ عام  2011مبنع سفنهم من اإلبحار بات ّجاه شواطئ قطاع غ ّزة من أجل
قربص ،فقد وقّعت مع إرسائيل اتفاقيّة عس��كريّة تسمح لسالح الج ّو
أي تهديدات ملنش��آت
28 Ibid.
والبحريّ��ة اإلرسائيل ّية بالتدخّل يف حال وجود ّ
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م��ؤشا واض ًحا عىل التقارب مع
يل عىل القطاع،
رّ ً
ك�سر الحصار اإلرسائي ّ
إرسائيل والتغيرّ يف املوقف اليونا ّين من قضية فلسطني والصرّ اع العر ّيب
اتيجي
اإلرسائي ّ
يل .عالو ًة عىل ذلك ،س��وف ترى تركيا يف التّقارب اإلسرت ّ
يل لها ،تهدي ًدا
املرتق��ب بني إرسائيل وقربص واليونان والتح ّدي اإلرسائي ّ
املتوسط ولسياسة حكومة أردوغان
ملصالحها وموقعها يف حوض رشق ّ
التي ته��دف إىل فرض تركيا كق ّوة إقليميّ��ة يف املنطقة .وتراقب تركيا
بقلقٍ التّقارب بني إرسائيل وقربص واليونان ،ويبدو أ ّن هامش املناورة
لديه��ا محدود من أجل الوق��وف ض ّد تحقيق ه��ذا التّقارب وتح ّوله
إىل تحال��ف .يف املقابل ،تس��عى الواليات املتّح��دة األمريك ّية واالتّحاد
األورو ّيب إىل تخفي��ض ح�� ّدة التوت ّر وتش��جيع الحوار م��ا بني إرسائيل
وتركيا واليونان ،واالستفادة من هذه الرثوة يف مشاري َع مشرتكة.
يب��دو جليًّا من ه��ذه التط ّورات األخ�يرة أ ّن تركي��ا يف موقعٍ صعب،
وهام��ش الحرك��ة لديها ضيّ��ق إذا أرادت أن تعارض مس��اعي قربص
ف��أي خطوات يف هذا االت ّجاه
الستكش��اف الغاز يف مياهها اإلقليم ّيةّ ،
خاص ًة أنّها ال متلك حلفاء
س��وف تضع تركيا يف مواجهة لن تتح ّمله��اّ ،
ظل األوضاع ال ّراهنة يف سورية واألزمة النوويّة يف إيران.
إقليميّني يف ّ
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يل وتفوقها
واش��نطن أ ّن ثروة الغاز س��وف تدعم أمن الطّاقة اإلرسائي ّ
اقتصاديًّا وعسكريًّا يف املنطقة .لكن الواليات املتّحدة األمريكيّة تفضّ ل
الصدد ،من الالفت لل ّنظر أنّها
الحفاظ عىل األوض��اع هادئةً .ويف هذا ّ
تب ّنت االقرتاح اللبنا ّين لألمم املتّحدة لرتس��يم الحدود البحريّة اللبنان ّية
امللف الثاين ،فتخ�شى الواليات املتحدة األمريك ّية
اإلرسائيل ّي��ة .أ ّما عن ّ
أن تتفاقم األزمة الرتكيّ��ة القربصيّة .ولذلك تعمل عىل تهدئة األوضاع
خاص ًة أنّها تحاول جاهد ًة إعادة تحس�ين
بني تركيا وقربص وإرسائيلّ ،
يخص أم��ن الطاقة األوروب ّية،
العالقات ب�ين إرسائيل وتركيا .أ ّما فيام ّ
القربيص اليونا ّين
يل
فالواليات املتّحدة األمريك ّية تش ّجع التّنسيق اإلرسائي ّ
ّ
يف املشاريع املس��تقبليّة لتصدير الغاز املرتقب يف هذه ال ّدول الثّالث
إىل أوروبا ،وهو ما س��يع ّزز أمن الطاقة األورو ّيب ويقلّل من اعتامدها
األفريق��ي .وال تعارض الواليات املتحدة
الرويس أو الش�مال
عىل الغاز
ّ
ّ
مش��اركة ترك ّية يف هذا املرشوع عندما تكون الظّروف مواتية ،ولك ّنها
تنظر بحذ ٍر إىل مشاركة روسيّة محتملة حتّى ال تؤث ّر يف الجهد األورو ّيب
لتأمني موارد طاقة مستقلّة عن روسيا ورشكاتها(.((3

األميركي األطلسي
البعد
ّ
ظ��ل الوضع ال ّراه��ن املتوت ّر يف ع��د ٍد من الدول العرب ّية بس��بب
يف ّ
الربي��ع العر ّيب واحت�مال توجيه رضبة ج ّوي��ة إرسائيليّة ض�� ّد إيران
النووي ،ليس من مصلحة الواليات املتّحدة األمريكيّة
لوق��ف برنامجها
ّ
املتوس��ط بعد الخالفات التي برزت بني دول
أن ينش��ب نزاع يف رشق ّ
املنطقة ع�لى حدودها البحريّة ج ّراء االكتش��افات األخ�يرة للغاز يف
املتوس��ط حيويّة بال ّنس��بة إىل
ٍّ
كل من إرسائيل وقربص .ومنطقة رشق ّ
الوالي��ات املتّحدة األمريكيّة حيث تتقاطع ثالث��ة ملفّات مه ّمة :أ ّولها،
لي؛ وثانيها ،القض ّية القربص ّية
"أم��ن إرسائيل" والصرّ اع العر ّيب اإلرسائي� ّ
وتقس��يم الجزيرة؛ أ ّما ثالثه��ا ،فهو تأمني إم��دادات الطّاقة لحلفائها
امللف األ ّول ،تخ�شى الواليات املتّحدة أن
يخص ّ
األوروبيّني( .((2في�ما ّ
ي��ؤ ّدي ال ّنزاع عىل الغاز والحدود البحريّ��ة إىل تعقيد األمور أكرث مماّ
هي عليه حال ًّيا ،وتنش��ب مواجهة عس��كريّة بني ع��د ٍد من األطراف
اإلقليم ّية .ويف الوقت نفسه ،تأمل واشنطن أن تكون هذه االكتشافات
حل عقد املنطقة واالس��تفادة املشرتكة من ثروة الغاز،
حاف ًزا من أجل ّ
وتك��ون رشكاتها النفطيّة من املس��تفيدين طب ًعا .إضاف ًة إىل ذلك ،ترى
29 Jeffrey Mankoff, “Resource Rivalry in the Eastern Mediterranean: The
View From Washington”, The German Marshall Fund of the United States,
Policy Brief, June 2012, p. 1.

وعىل املستوى التّجاري ،ترى الواليات املتّحدة األمريكيّة أ ّن استكشاف
خاص ًة
الغاز وإنتاجه فرصة متاحة من أجل مشاركة رشكاتها النفط ّيةّ ،
أ ّن ال�شركات املحلّية تفتقر إىل التكنولوجيا والخ�برة يف التّنقيب عن
النفط والغاز يف أعايل البحار ،مع أ ّن معظم الشرّ كات األمريكيّة الكربى
رض
مل تبْ ِد اهتام ًما كب ًريا باملش��اركة يف هذه املش��اريع خشي ًة منها أن ت ّ
خاص ًة(.((3
مبصالحها يف الدول العرب ّية عام ّة ويف الخليج ّ
كل من تركيا وقربص
تح��اول واش��نطن أن تقلّل من حالة التوت ّر ب�ين ٍّ
وإرسائي��ل من دون أن تضغط بق�� ّوة عىل تركيا نظ ًرا لدورها يف األزمة
30 Ibid.
31 Ibid.

دراسات
المتوسط
اآلثار الجيوسياسيّة الكتشافات الغاز اإلسرائيليّة في شرق
ّ

النووي اإليرا ّين ،عالو ًة عىل دورها يف مرشوع ال ّدرع
وامللف
الس��وريّة ّ
ّ
الصاروخيّ��ة للحلف األطليس الذي س��وف يس��تعمل األرايض الرتكيّة
الستضافة محطّات الرادارات( .((3يف املقابل ،طأمنت الواليات املتّحدة
األمريك ّية كلاًّ من إرسائيل واليونان وقربص ،وعبرّ ت عن التزامها بحامية
أمنها من خالل ق ّوات األس��طول الس��ادس املراب��ط يف البحر األبيض
املتوس��ط .ويف هذا اإلطار ،أجرت الواليات املتّحدة األمريكيّة مناورات
ّ
عسكريّة مشرتكة مع اليونان ( )Noble Dinaخالل العام الحايل .كان
للمنصات
منصات إنتاج غاز مش��ابهة
ّ
هدفه��ا التدريب ع�لى حامية ّ
اإلرسائيل ّية ،من هجومٍ تقوم به ق ّوة عسكريّة مل تح ّدد إلاّ أ ّن لها قدرات
واقعي ،ونش��ك
عس��كريّة مامثلة للجي��ش الرتيكّ( .((3وهو تقدي ٌر غري
ّ
أس��ايس يف حلف
يف أن ه��ذا كان ه��دف املناورات فعال ،فرتكيا عضو
ّ
الناتو .جدير بالذّكر أ ّن من��اورات  Noble Dinaاألمريك ّية اإلرسائيل ّية
اليونان ّية بدأت عام  2011بعد انسحاب تركيا عام  2010من املناورات
كل من الواليات املتّحدة
العسكريّة املش�تركة التي كانت تقيمها مع ٍّ
األمريكيّة وإرسائيل منذ عام  ،)Reliant Mermaid( 1998كر ّدة فعل
يل عىل أسطول الح ّرية عام .2009
عىل العدوان اإلرسائي ّ

الروسي
البعد
ّ
يخص االكتشافات األخرية للغاز
رويس ال يُس��تهان به فيام ّ
هناك بع ٌد ّ
املتوس��ط ،فقد عبرّ ت موسكو عن اهتاممها بهذه االكتشافات
يف رشق ّ
ورغبتها يف املساهمة يف عمل ّيات االستكشاف من خالل رشكة نوفاتيك
( ،)Novatekثاين أكرب رشكة غاز يف روسيا بعد غازبروم ()Gazprom
التي ش��اركت يف الجولة الثّانية من املناقصات التي طرحتها الحكومة
املتوس��ط إىل
الرويس بغاز رشق ّ
القربص ّي��ة مؤ ّخ ًرا( .((3ويعود االهتامم ّ
رغبة روس��يا يف أن تكون رشيكًا يف مش��اريع الغاز القادمة ،مهام كان
حجم االكتش��افات ،وتستفيد تجاريًّا منها بدالً من الدخول يف منافسة
السياسة تضمن روسيا لنفسها ولرشكاتها االستفادة
غري مجدية .بهذه ّ
الص��ادرات املرتقبة للغاز إىل
مال ًّي��ا من هذه املش��اريع وحضورها يف ّ
السياق نفسه ،أمضت
األس��واق العامل ّية مبا فيها السوق األوروب ّية .يف ّ
الشرّ كة الروس�� ّية غازب��روم  Gazpromاتفاق ّية أ ّولي��ة غري ملزمة مع
تس��تغل حقول الغاز
ّ
مجموعة ال�ّش�رّ كات اإلرسائيل ّية واألمريك ّية التي
يل املس��ال املرتقب من حق��ل لفياتان
م��ن أج��ل رشاء الغاز اإلرسائي ّ
الصدد ،نذكر أ ّن ه��ذه االتفاق ّية مل تكن
( .((3()Leviathanويف ه��ذا ّ
32 Ibid., p. 3.
33 Ibid., p. 4.
34 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
Dimension”, p. 4.
35 “Gazprom Signs deal for LNG Exports from Israel’s Offshore Fields”,
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الس��لطات الرس��م ّية اإلرسائيل ّية .كام تساهم
ممكنة من دون مباركة ّ
رشك��ة غازبروم الروس��يّة يف املناقصة التي طرحته��ا اليونان من أجل
والقربيص
بناء شبكة من أنابيب الغاز يف اليونان لتصدير الغاز اليونا ّين
ّ
كل من
السياق ،ال تعارض ٌّ
املرتقب إىل األس��واق األوروب ّية( .((3يف هذا ّ
إرسائيل واليونان وقربص مشاركة روس ّية يف مشاريع الغاز املستقبل ّية،
فهي ترى يف هذه املش��اركة وس��يل ًة لعزل املوق��ف الرتيكّ يف املنطقة
وإضعاف��ه .ولكن العالق��ات االقتصاديّة بني روس��يا وتركيا قويّة ج ًّدا،
إذ تضاعف��ت العالقات االقتصاديّة بني البلدين ما بني س��نوات 2003
التجاري بينهام إىل  38مليار دوالر يف
و 2008ووصلت قيم��ة التّبادل
ّ
التجاري الرتيكّ
ع��ام  ،2010وهو ما يعادل ثالث م ّرات حج��م التّبادل
ّ
التجاري األ ّول لرتكيا منذ عام .2007
األمرييكّ ،وأصبحت روسيا الشرّ يك
ّ

ال تنفي هذه العالقة الرتكيّة الروس��يّة القويّة وجود عدد من امللفّات
ملف الثورة السوريّة نظ ًرا
التي قد توت ّر العالقة بني الدولتني،
وخاص ًة ّ
ّ
السوري يف مطلب
لوقوف تركيا ض ّد نظام األس��د إىل جانب الش��عب
ّ
تغيري نظ��ام الحكم يف س��ورية ،فيام تقف روس��يا إىل جانب النظام
السوري .كام أ ّن العالقات االقتصاديّة القويّة ال تلغي بالرضورة ال ّرصيد
ّ
التاريخي من الصرّ اع والتّنافس يف عهد الدولة العثامن ّية واإلمرباطوريّة
ّ
القيرصيّة الروس ّية ،والذي تواصل طوال فرتة الحرب الباردة .ويف هذا
اتيجي" لوزي��ر الخارجيّة الرتيكّ،
اإلط��ار ،جاء يف كتاب "العمق اإلس�تر ّ
أحم��د داود أوغلو ،أ ّن الرصاع عىل ال ّنفوذ مع روس��يا ما زال قامئًا مبا
Bloomberg News, 22/3/2012:
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-22/gazprom-signs-deal-for-lngexports-from-israel-s-offshore-fields.html
“Gazprom Marketing and Trading Discusses marketing of LNG from Israel”,
Gazprom’s website, 22/3/2012:
http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/News/Pages/GazpromMarketing-and-Trading-Discusses-Marketing-of-the-LNG-from-Israel.aspx
36 Mehmet Őgűtçű, “Rivalry in the Eastern Mediterranean: The Turkish
Dimension”.
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يس��تدعي "تش��كيل مظالّت أمن ّية داخل املنطق��ة وخارجها من أجل
ال��رويس يف املنطقة"( .((3ويذكّ��ر الكاتب أ ّن العالقات
موازنة العنرص
ّ
الرتكيّة الروس��يّة تأث ّرت بأزم��ة كراباخ ،ويقول" :لق��د تأث ّرت معادلة
العالقات الرتك ّية  -الروس�� ّية نتيجة للمواجهات اآلذرية  -األرمن ّية عىل
محور كراباخ يف جنوب القوقاز ،واملواجهة الروس�� ّية  -الشيش��ان ّية يف
شامل القوقاز"(.((3

جيوس��يايس
النجاع��ة االقتصادي��ة املؤكدة له��ذا االقرتاح ،هناك بعد
ّ
إيجايب للدول العربية ،إذ س��يؤدي إىل عزل إرسائيل يف املنطقة وكرس
التحالف اإلرسائي�لي القربيص اليوناين املرتقب .تجس��يد هذا االقرتاح
ع�لى أرض الواقع يف حاجة إىل عودة االس��تقرار الس��يايس واألمني يف
س��ورية ومش��اركة تركيا التي من املرجح أن تتقبل الفكرة عىل الرغم
من خالفها مع قربص أل ّن الغاز الذي س��وف مي ّر بأراضيها ليس قربصيًّا
فقط ولكن س��وري ولبناين أيضً ا كام سوف يساهم يف عزل إرسائيل يف
املنطقة ،عالو ًة عىل الفوائد االقتصادية التي سوف تجنيها كدولة عبور
للغاز املص َّدر نحو األسواق األوروبية.

تبدو يف األفق مالمح إلعادة تشكيل الخريطة الجيوسياس ّية للمنطقة،
القربيص اليونا ّين إىل تحالف
يل
فهن��اك إمكانيّة لتط ّور التّقارب اإلرسائي ّ
ّ
خاص ًة إذا جرت اكتش��افات جديدة للغاز يف
ث�لا ّيث يف املدى البعي��دّ ،
تحل الخالف��ات الرتك ّية مع ه��ذه الدول .أ ّما
ال�� ّدول الث�لاث ،وإذا مل ّ
املتوس��ط والوط��ن العر ّيب عا ّمةً،
في�ما ّ
يخص الدول العرب ّية يف رشق ّ
فال ّ
تجس��د هذا املحور الثال ّيث ع�لى أرض الواقع ،ويف
ش��ك يف أنّه إذا ّ
خاص ًة
املدى البعيد ،فإ ّن ذلك س��وف يُضعف الدول العرب ّية إقليم ًّياّ ،
إذا تواصلت حالة الضّ عف واالنقس��ام التي تتم ّيز بها الدول العرب ّية.
تجس��د ،يف املدى البعيد عمقًا
وس��وف يعطي هذا املحور الثال ّيث ،إذا ّ
اقتصاديًّا إس�تراتيجيًّا مهماًّ إلرسائيل يف املنطقة ّ
ويفك عزلتها اإلقليميّة
ويع ّوضها خس��ارة الحليف ال�تريكّ .وال يبدو ،يف الوق��ت ال ّراهن عىل
األق��ل ،أ ّن الدول العرب ّية قادرة عىل القيام بدو ٍر ف ّعال إقليم ًّيا يف إطار
ّ
االقتصادي املتمثّل
يستغل نفوذه
ّ
نظامٍ عر ّيب إس�تراتيجي يستطيع أن
ّ
يف ثروته النفطيّة الهائلة من أجل اقرتاح رشاكة عربيّة قربصيّة يونانيّة
يف مج��ال الطاق��ة واملجاالت األخرى للح ّد من التّق��ارب مع إرسائيل،
األقل من أجل الوقوف كتلة متامس��كة يف وجه هذا التّحالف
أو عىل ّ
الثال ّيث املحتمل .وقد يتغيرّ الوضع طب ًعا يف حال إجراء عمليات تنقيب
السوري واللبنا ّين بعد
واكتش��اف احتياطيّات غاز عىل طول الس��احل
ّ
الثورة الس��وريّة .ويف هذا اإلطار ،من مصلحة كل من س��ورية ولبنان
التنس��يق لبناء رشاكة مع قربص من أجل اس��تغالل وتصديره ألوروبا
م��ن خالل أنب��وب الغاز الع��ريب ،بعد ربطه بش��بكة أنابي��ب الغاز
الرتكي��ة ،وهو اقرتاح أق��ل تكلفة من اقرتاح بناء ش��بكة من األنابيب
ترب��ط إرسائيل بقربص واليونان املذكور يف هذه الدراس��ة .عالو ًة عىل

ظل الث��ورات العرب ّية  -لل ّدول
ال يس��مح املش��هد العر ّيب الحايل  -يف ّ
العرب ّية بأن تقوم بدو ٍر مؤث ّ ٍر يف مجريات هذه التطورات عىل الساحل
السوري.
الرشقي للمتوس��ط ،وهو ما كان يس��مى تاريخ ًّيا بالس��احل
ّ
ّ
الجذري نحو أنظمةٍ
لك ّن هذا الوضع يحمل يف أحش��ائه بذور التّغيري
ّ
سياس�� ّية جديدة قامئة عىل ٍ
اجتامعي جديد يعتمد عىل املبادئ
عق��د
ّ
الدميقراط ّية والحكم ال ّرش��يد ،ويعبرّ عن طموحات الشّ عوب العرب ّية
املتوس��ط والبعيد ،بإعادة بناء البيت
مبا س��وف يس��مح ،عىل املديني ّ
الع��ر ّيب داخليًّا ،ومن ث ّم التّأثري إقليميًّا وعامليًّا من أجل حامية املصالح
العرب ّية يف إطار نظر ٍة عرب ّية مو ّحدة بالشرّ اكة مع قوى إقليم ّية تلتقي
الرضوري هو الشرّ ط ال ّرئيس من أجل
معه��ا يف املصالح .وهذا التّغيري
ّ
الجيوس��يايس لصالح ال ّدول العرب ّي��ة للوقوف يف وجه
إع��ادة التّوازن
ّ
املؤشات
األط�ماع اإلرسائيليّة يف املنطقة .يف هذا اإلطار ،نالحظ بعض رّ
الس��ابقة مثل
اإليجاب ّية يف الدول العرب ّية التي س��قطت فيها األنظمة ّ
تونس ومرص اللّتني تعرفان تح ّو ٍ
الت سياس�� ّية جذريّة إيجاب ّية س��وف
وخاص ًة يف حالة مرص
يكون لهام األثر الكبري يف ال ّدول العرب ّية األخرى ّ
للسياس��ة الخارجيّة
نظ ًرا لحجمها وموقعها
اإلقليمي .وهناك رّ
مؤشات ّ
ّ
املرصيّة الجديدة ما بعد س��قوط مبارك ّ
تدل عىل عزم ال ّدولة املرصيّة
خاص ًة بعد قرار رفع
عىل االبتعاد عن دور الع ّراب األمرييكّ يف املنطقةّ ،
املرصي عىل ال ّرغم من العمل ّية اإلرهاب ّية
الحصار عن غ ّزة من الجانب
ّ
األخرية يف سيناء ،والتي راح ضحيّتها  16جنديًّا مرصيًّا ،وانتهاج سياسة
خارج ّية مس��تقلّة عن املصالح األمريك ّية ومس��خّرة لل ّدفاع عن مصالح
مرص الوطن ّية والقوم ّية.

الخالصة

 37أحمد داود أوغلو ،العمق اإلسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية ،ترجمة
محمد جابر ثلجي وط��ارق عبد الجليل (بريوت :الدار العربية للعلوم نارشون ومركز الجزيرة
للدراسات ،)2010 ،ص .150
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دشَّ ��نت الثورات العرب ّية مرحل ًة جدي��د ًة يف تاريخ املنطقة ،قوامها أن
أي عمل ّية سياس ّية،
املواطنني هم الالعب
األس��ايس يف الحكم ،ومحور ّ
ّ
بعد عقو ٍد متتالي ٍة جرى فيها تغييب املواطنني عن دائرة املش��اركة يف
الس��واد األعظم من ش��عوب املنطقة
الحكم ،وجرى تدريج ًّيا تهميش ّ
للحيلول��ة دون تب ّوئه��م مكانتهم الطبيعية بوصفه��م مواطنني أحرا ًرا
ومصد ًرا للس��لطات ،ليصبحوا أق��رب للعبيد والرعاي��ا ذوي الحقوق
املس��لوبة عمليًّ��ا .لقد أغرقت األنظم��ة العربيّة يف أس��اليب حكمها
الس��لطويّة ،وأبدع��ت يف تعزي��ز أدوات س��لطويّتها ،وف��رض رؤيتها
الخاص��ة عىل مق��درات البل��دان ،معتم��د ًة يف ذلك عىل
وأجندته��ا
ّ
نخب ٍة سياس�� ّي ٍة مغلق ٍة تحتكر الحكم وتتقاط��ع بحكم روابط املصالح
والتحال��ف م��ع دوائرها األمنيّ��ة ونخبتها االقتصاديّ��ة .لكن الثورات
العرب ّية أنهت أس��اليب التف ُّرد بالحك��م وجعلت هيمنة فئ ٍة محدود ٍة
عىل السلطة جز ًءا من املايض يصعب إعادة إنتاجه .فالثورات العرب ّية
أع��ادت األمور إىل نصابها الصحي��ح املتمثِّل يف أن املواطنني هم القوة
أساسا مبقدار
األساس��يّة الفاعلة ،وأن معيار نجاح نظامٍ
سيايس يرتبط ً
ٍّ
رشع ّيته املس��تم ّدة من الشعوب ،يف حني أ ّن صناعة السياسات العا ّمة
ونجاح إنفاذها مرتب ٌط مبدى قبول املواطنني لهذه السياسات ،ومقدار
تعبريها عنهم .وبذلك ،أعادت الث��ورات العرب ّية القيمة املضافة آلراء
ٍ
معطيات فحس��ب ،تس��تخدمها
املواطنني واتّجاهاتهم ،بعد أن كانت
ٍ
مدخالت يف عمل ّية تس��ويق ّية لتحس�ين صورتها .فقد
األنظمة بوصفها
اس��تعاد الرأي العام أهم ّيته عىل اعتبار أنه يعكس االت ّجاهات العا ّمة
مؤشا مهماًّ ال
للمواطنني ،ورؤيتهم وأجندتهم السياس�� ّية ،وغدا بذلك رِّ ً
مجسا ميكن من خالله التعرف
ميكن إس��قاطه من الحسابات باعتباره ًّ
عىل واق��ع املواطنني وأولويّاتهم ،كام ميكن م��ن خالله رصد توقّعات
السيايس.
سلوكهم
ّ

عالوة عىل أن الثورات العرب ّية قد أعادت االعتبار إىل املواطن بوصفه
أساس��ا وهدفً��ا يف املجتمعات العربيّ��ة ،وأن آراءه وتوجهاته هي أم ٌر
ً
ال ميكن إغفاله أو إس��قاطه ،كش��فت هذه الث��ورات عن مدى ترابط
املجتمع��ات وحساس��يتها تجاه بعضه��ا بعضً ا ،فمن��ذ انطالقة الثورة
التونس��ية يف  17كانون األول  /ديس��مرب  2010وحتى نجاحها يف 14
كانون الث��اين  /يناير  ،2011ومواطنو املنطق��ة العرب ّية يتفاعلون مع
ٍ
كأحداث تجري يف بلدانٍ
الثورات العربيّة ،والحركات الش��عبيّة ،ليس
يل يجري يف
مجاورة ،وإمنا باعتبارها شأنًا أقرب ما يكون إىل تط ّور داخ ّ
بلدانهم يتأث ّرون به ويؤث ِّ��رون فيه .فاعتصامات التضامن مع الثورات
م��ؤشا عىل أن املواطنني مل
وتظاهراته ،ث��م االحتفاء بنجاحها ،كانت
رِّ ً
يكونوا يراقبون حدث ًا خارجيًّا .وبطبيعة الحال ،فقد ت ُرجم هذا الرتابط
يف أن هذه الثورات انطلقت الواحدة تلو األخرى ،كام اس��تعارت هذه
الثورات ،وكذلك الحركات الشعب ّية ،األساليب والشِّ عارات والتكتيكات
نفسها التي طُبِّقت يف دو ٍل أخرى.

بنا ًء عليه ،ال تع ُّد استطالعات ال ّرأي العام ترفًا مهن ًّيا أو أكادمي ًّيا يهدف
إىل رص��د ات ّجاه��ات املواطنني نحو قضيّة ما ،بل هي قاعدة أساس��يّة
للمعرف��ة التي ترص��د تو ّجهاتهم نح��و قضاياهم ورؤيته��م الفكريّة
أساس��ا يف صناعة
والقيميّ��ة الت��ي يجب أخذه��ا يف االعتب��ار لتكون ً
السياس��ات العا ّمة .ويف هذا الس��ياق ،تع ّد ات ّجاهات ال ّرأي العام نحو
قضيّ��ة ما إحدى املصادر املعرفيّة التي يج��ب أن يتعامل معها ص ّناع
الق��رار والقوى السياس�� ّية واملدن ّية والنخب العرب ّي��ة يف عامل ما بعد
الربيع العر ّيب؛ بحيث تستطيع هذه القوى وص ّناع القرار واألكادمييّون
ٍ
ٍ
سياسات وصوغ أفكا ٍر
كأساس لوضع
املؤشات
العرب اس��تخدام هذه رِّ
وبرام��ج تتفاعل مع املواطنني وتؤث ِّر فيهم وتتأث ّر بآرائهم ومنظوماتهم
الفكريّة والقيم ّية.

كام أ ّن التش��ابه الكب�ير يف بنية األنظم��ة وأدواته��ا وآلياتها يف حكم
ٍ
ظروف موضوع ّي�� ٍة ،اقتصاديّة
املجتمع��ات العرب ّي��ة وما أنتجته م��ن
واجتامع ّية ،كان عاملاً مس��اهماً يف تعامل مواطن��ي املنطقة العرب ّية
مع ه��ذه األحداث عىل أنها أحداثٌ تجري يف بلدانهم .ومام ال ّ
ش��ك
ٍ
واح��د بني هؤالء
في��ه أ ّن ه��ذا الرابط يف ال ُهويّ��ة واالنتامء إىل فضا ٍء
املواطنني ،هو أعمق م�ما توق ّعه الكثريون .وخالفًا آلراء مجموع ٍة من
يتالش عىل اإلطالق ،ومل يجر استبداله
الكتّاب واملحلِّلني ،فهذا الرابط مل َ
مبنظوم��ة روابط بديلة .إن االدعاء باضمح�لال هذا الرابط هو ادعا ٌء
ائف وغري واقعي وأقرب إىل الوهم ،فتفاعل مواطني املنطقة العرب ّية
ز ٌ
يل
مع الث��ورات العرب ّية كان يعكس ش��عو ًرا بالتفاعل مع ش��أن داخ ّ

المؤشر العربي
العربي نحو األزمة السوريّة
اتّجاهات الرّأي العامّ في المشرق
ّ

بالنس��بة إليهم((( .وعليه ،فإ ّن أهم ّية رصد وتحليل ودراسة اتّجاهات
املواطن�ين يف املنطقة العربيّ��ة تجاه أحداث تجري يف بل��دانٍ عربيّ ٍة
أخ��رى تكمن يف أن مواطني املنطقة العرب ّية يرون أنفس��هم رشكاء يف
م��ا يجرى يف تلك البلدان ،وأنهم يتأث ّ��رون ويؤث ِّرون يف األحداث التي
تج��رى يف تلك البلدان .بل ميك��ن الذّهاب إىل أ ّن آراءهم واتّجاهاتهم
نح��و ما يج��ري يف بلدانٍ عربيّ ٍة أخرى هي أح��د العوامل املح ِّددة يف
وعامل مساه ٌم يف تحركاتهم
ٌ
صوغ تص ّوراتهم نحو األوضاع يف بلدانهم،
السياسيّة والشعبيّة.
حظيت الثورة الس��وريّة بالقدر نفسه  -إن مل يكن أكرث -من االهتامم
خاصة أنها أصبحت
الذي حظيت به ثوراتٌ أخرى يف املنطقة العربيّةّ ،
ٍ
انعطافات وأحداث ًا .ولقد كانت تط ّورات
أط��ول الثورات عم ًرا وأكرثها
األح��داث يف س��ورية وتداعياتها ج��ز ًءا من اهتامم��ات املواطنني يف
املنطق��ة العرب ّية عىل اختالف فئاتهم االجتامع ّية وتوجهاتهم الفكريّة
والسياس��يّة ،فالثورة السوريّة ش��غلت حيّ ًزا كب ًريا من نقاشات الفضاء
العام الع��ر ّيب ،وحظيت باهتامم الكثري من الباحثني والفاعلني العرب.
فاألحداث التي تجري يف س��ورية تؤث ِّر يف مس��تقبل س��ورية واملرشق
خاص��ة بالنظر إىل أ ّن
الع��ر ّيب واملنطق��ة العرب ّية ،ولها أهم ّي��ة كبرية ّ
يل م��ن ناحية واملواقف من خ ّط
املواق��ف من الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
املقاومة يف لبنان ويف فلسطني من ناحية أخرى ،كانت يف صلب النقاش
بش��أن األزمة الس��وريّة وتط ّوراتها ،بل إ ّن بعض وجه��ات النظر التي
كانت تناقش مطالب الثورة الس��وريّة وسلوك الفاعلني فيها ،انطلقت
يل.
من مواقفهم تجاه القضيّة الفلسطينيّة والرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
السوري ير ّوج منذ بداية التظاهرات
الرسمي
ومن املعروف أ ّن الخطاب
ّ
ّ
لفك��رة أنّه يتعرض ملؤامر ٍة خارج ّي ٍة تحاك ضده نتيجة سياس��اته نحو
لي ،ومواقف��ه الداعمة لخط املقاومة س��واء
ال�صراع العر ّيب اإلرسائي� ّ
يف لبن��ان أو يف فلس��طني .كام أ ّن النقاش خارج إط��ار خطاب النظام
الرس��مي  -مبا يف ذلك خطاب ممثِّيل الثورة واملعارضة السوريّة بشأن
ّ
األوضاع يف س��ورية منذ اندالع التظاهرات السلم ّية -كان دامئًا يتناول
يل ،والقض ّية الفلسطين ّية ،وانعكاسات ما يجري
الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
يل.
يف سورية عىل الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
املؤش العر ّيب لعام  2011مجموعة من األس��ئلة عن ات ّجاهات
 1عىل س��بيل املثال تضمن رِّ
ال ّرأي العا ّم العر ّيب نحو الثورتني التونس�� ّية واملرصيّة ،وكشفت النتائج أن الغالب ّية العظمى من
مواطن��ي املنطق��ة العرب ّية قد تابعت هاتني الثورتني ،وكان له��ا مواقف واضحة ومفهومة عن
أس��باب هذه الثورات وتط ّوراتها بنسب تزيد أحيانًا عىل نسب متابعتها ألحداث داخل ّية كربى
يف بلدانها مثل االنتخابات النياب ّية.
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ه��ذا النقاش املكثّف ،الذي ش��هده الفضاء العر ّيب بصف��ة عا ّمة ،عبرَّ
خاصة يف املرشق العر ّيب ،من خالل االنقسام الذي أصاب
عن نفس��هّ ،
بع��ض النخ��ب العربيّة (بعض القوى السياس��يّة ،وبع��ض الصحفيني
ٍ
ومعارض لها .وقد
واملثقّف�ين واملحلِّلني) ما بني مؤيِّد للثورة الس��وريّة
وج��د املعارضون للث��ورة ماد ًة لهم يف ما درج عليه النظام الس��وري،
منذ بداية الثورة الس��وريّة ،من توصيف الثورة عىل أساس أنها حركة
طائفيّة تستهدف بعض الفئات الدينيّة واملذهبيّة والعرقيّة .وقد ع َّزز
هذا م��ا جاء من لغ ٍة طائف ّي�� ٍة وطائف ّي ٍة انتقام ّي�� ٍة عند بعض مؤيِّدي
الث��ورة .ك�ما تع َّزز هذا االنقس��ام بفعل اس��تخدام النظام الس��وري
لإلعالم بش��كل مكثَّف يف الرتويج لخطابه وشن الهجوم ض ّد املعارضة
الس��وري ،من خالل اس��تخدام
الس��وريّة ومؤيِّدي مطالب الش��عب
ّ
وسائله اإلعالمية أو وسائل إعالم حلفائه ،إضافة إىل استحداث وسائل
إعالم جديدة يف الرتويج لخطابه .ورأى البعض أ ّن هذا االنقس��ام عىل
صعيد النخبة يوازيه انقس��ا ٌم يف الشارع العر ّيب ،وأن املواطنني العرب
ٍ
ومعارض للثورة الس��وريّة .ويف حقيقة األمر،
منقس��مون ما بني مؤيِّ ٍد
وإزاء هذا االنقس��ام ب�ين بعض فئات النخبة ،كان��ت ات ّجاهات ال ّرأي
املؤش العر ّيب((( لعا ّم 2012
العا ّم العر ّيب غائب ًة عن املش��هد ،ولذا أخذ رِّ
السنوي عد ًدا من األسئلة التي تهدف
عىل عاتقه أن يتض ّمن استطالعه
ّ
إىل التع ّرف عىل ات ّجاهات املواطنني العرب نحو األزمة السوريّة .وهذه
املؤش العر ّيب((( لعام
الدراسة هي مناقشة لبيانات مستقاة من بيانات رِّ
 2012التي تعكس اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب التي
ش��ملها املؤرش  -أي األردن ،وفلس��طني ،ولبنان ،والعراق  -نحو األزمة
السوريّة.
هن��اك عامل آخ��ر تختص به بل��دان املرشق الع��ر ّيب دون غريها من
البل��دان العربيّة يف التعرف عىل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم فيها نحو األزمة
السوريّة ،إذ إ ّن االرتباطات السياسيّة بني سورية وتلك البلدان عميقة
للغاية ،س��واء أكان ذلك بحكم الجوار واالنت�ماء إىل اإلقليم الجغرايف
نفسه أو بحكم العالقات التاريخ ّية التي ربطت وما زالت شعوب هذا
س��نوي ينفذه املركز العر ّيب لألبحاث ودراس��ة السياسات يف
املؤش العر ّيب هو اس��تطالع
2
رِّ
ّ
البل��دان العربيّة ويتضم��ن مجموعة من املح��اور أهمها تقييم املواطن�ين العرب ألوضاعهم
االقتصاديّ��ة ،والعا ّم��ة ،إضافة إىل تقييمهم لواقع مؤسس��ات الحكم والدول��ة يف بلدانهم .كام
املؤش عىل أسئلة تقيس اتّجاهات املواطنني نحو القيم الدميقراطيّة وتقييمهم ملستوى
يشتمل رِّ
مؤشات املش��اركة املدنيّة والسياس��يّة واتّجاهات
الدميقراطيّة يف املنطقة العربيّة ،إضافة إىل رِّ
املؤش العر ّيب أسئل ًة حول األوضاع الراهنة
ال ّرأي العا ّم نحو املحيط العر ّيب .ويتضمن اس��تطالع رِّ
املؤش العر ّيب لعام  2011أس��ئلة تقف عىل
يف البل��دان العربيّة واملنطقة العربيّة .وقد تضمن رِّ
ات ّجاهات املواطنني نحو الثورتني التونسيّة واملرصيّة.
املؤش العر ّيب لع��ام  2012يف  14بل��دًا عرب ًّيا هي :األردن ،والجزائر ،والس��عودية،
 3نُف��ذ رِّ
والس��ودان ،والعراق ،واملغرب ،واليمن ،وتونس ،وفلس��طني ،والكويت ،وليبيا ،ولبنان ،ومرص،
وموريتانيا .ومن املنتظر أن تعلن نتائجه يف آذار  /مارس .2013
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السيايس خالل
اإلقليم اقتصاديًّا واجتامع ًّيا وثقاف ًّيا ،أو بحكم التداخل
ّ
أكرث من نصف قرن بني أقطار هذا اإلقليم .ومام ال ّ
شك فيه أن سورية
العب
أس��ايس
العب
ٌّ
ومحوري يف التط ّورات السياسيّة يف اإلقليم ،فهي ٌ
ٌ
ٌّ
أس��ايس يف السياس��ة اللبنان ّية ،وأحد الالعبني الرئيس�� ّيني يف السياسة
ٌّ
الفلس��طين ّية ،وكان له��ا دو ٌر متن��امٍ ومؤث ِّ ٌر يف الع��راق منذ االحتالل
وغني عن القول إ ّن ما يجري يف س��ورية قد
األم�يريكّ يف ع��ام ّ .2003
ٍ
انعكس بش��كلٍ
خاص��ة أن هذه البلدان
ملموس عىل بلدان اإلقليمّ ،
أصبح��ت مقص ًدا لجموع كبرية من املواطنني الس��وريّني الذين لجأوا
السوري أو من املواجهات املسلحة.
إليها بحثًا عن األمان من النظام
ّ
تعتمد هذه الدراس��ة ع�لى نتائج أربعة اس��تطالعات نُفِّذت ميدانيًّا
بطريق��ة وجاهيّة مع املس��تجيبني يف كلٍ م��ن األردن (،)2012/7/5
وفلس��طني (الضف��ة الغرب ّي��ة ،وغ��زة) ( ،) 2012/7/15ولبن��ان
( ،)20212/7/13والع��راق ( ،)2012/9/18ع�لى عين��ة تتأل��ف من
( )6379مس��تجيبًا .وأرشفت عىل تنفيذه��ا فرق ٍ
بحث محليّ ٍة يف تلك
العنقودي
الطبق��ي
البل��دان .وقد جرى اس��تخدام أس��لوب املعاينة
ّ
ّ
املنتظ��م املتع ِّدد املراحل ،واملتناس��ب مع الحجم وامل��وزون ذات ًّيا ،يف
اختيار مف��ردات املجتمع��ات املبحوثة بحيث تكون ه��ذه الع ّينات
ممثل ًة للمجتمعات األربعة بنس��بة ثقة  %96وبهامش خط ٍإ ال يتجاوز
 .%3±وقد اس��تخدمت هذه الدراسة حساب املع ّدالت عىل اعتبار أن
كل مجتمع يحمل وزنًا نسب ًّيا مساويًا لوزن املجتمع اآلخر.

أو ًلا :اتّجاهات الرّأي العام
حي األسد
نحو تن ّ
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مواطني هذا اإلقليم يؤيدون تن ّحي الرئيس بشّ ��ار األسد عن السلطة
وبنسبة  %64يف املع ّدل مقابل معارضة  %24لهذه العبارة ،فيام كانت
نس��بة الذين مل يبدوا رأيًا محد ًدا بش��أن هذه العبارة ،والذين رفضوا
اإلجاب��ة  %13م��ن املس��تجيبني .إ ّن توافق نحو ثلثي ال�� ّرأي العا ّم يف
املرشق العر ّيب عىل أن الس��يناريو األفضل لس��ورية هو تن ّحي بشّ ��ار
األسد يعكس بالرضورة أن مواطني املنطقة يرون بشّ ار األسد جز ًءا من
السيايس السوري يضمن حلاً لتلك األزمة،
األزمة وأن غيابه عن املشهد
ّ
وهو ما يعني أن الخطاب الرسمي السوري ووجهات النظر املؤيِّدة له
ٌ
مستهدف ويناضل من أجل سورية
والتي تركِّز عىل أن النظام السوري
ه��و خطاب غري مقنع أو غري مؤث ِّ��ر يف أكرثيّة مواطني املرشق العر ّيب
الذين يعتقدون أنه من األفضل لسورية أن يرحل األسد.
عىل الرغم من أن أغلب ّية ال�� ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب متوافقة عىل
رضورة تن ّحي األس��د ،ف��إن ات ّجاهات ال ّرأي الع��ام تتباين من بلد إىل
آخ��ر ،ففي حني ت ُظهر النتائج أ ّن هناك ش��به إجام ٍع بني املس��تجيبني
يف فلس��طني واألردن وبنس��ب  %81و %79عىل الت��وايل عىل أنّه "من
األفضل لسورية اليوم أن يتن ّحى األسد عن السلطة" ،مقابل معارضة
 %10و %11لهذه العبارة ،تصل نسبة التأييد يف العراق إىل  %51مقابل
معارضة  %26من العراقيّني لتن ّحي بشّ ار األسد ،أما ال ّرأي العام اللبنا ّين
فينقس��م عىل نفسه ،فنسبة  %44من املس��تجيبني اللبنانيّني يؤيدون
تن ّحي بشّ ار األس��د ،مقابل  %46يعارضون تن ّحيه ،يف حني أ ّن  %10من
املس��تجيبني قالوا إ ّن ال رأي لهم بش��أن هذه العبارة أو رفضوا تحديد
موقفهم.
جدول ( )1املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن يتن ّحى الرئيس
األسد عن السلطة"

نقاش
منذ اندالع التظاهرات يف س��ورية يف آذار /مارس  ،2011انطلق ٌ
واس�� ٌع يف سورية ويف املنطقة العرب ّية بشأن تن ّحي الرئيس بشّ ار األسد
العراق األردن فلسطني لبنان املعدّ ل
لحل األزمة الس��وريّة،
عن الس��لطة كأح��د الس��يناريوهات املمكنة ّ
أؤيّد
واالنتقال بس��ورية إىل عمل ّية سياس ّية جديدة .وأصبح هذا السيناريو
64
44
81
79
51
أكرث إلحا ًحا مع استمرار الثورة وتط ّورها إىل ثورة مسلّحة تطغى عليها
أعارض
23
46
10
11
26
13
10
9
10
املع��ارك بني الجيش النظامي والجيش الس��وري الح��ر .وقد اقترُ حت ال أعرف +رفض اإلجابة 23
عىل املس��تجيبني يف بلدان املرشق العر ّيب عبارة مفادها" :من األفضل
املجموع
100 100
100
100 100
لس��ورية اليوم أن يتن ّحى الرئيس بشّ ��ار األسد عن السلطة" ،وسئلوا
عماّ إذا كانوا يؤيدون هذه العبارة أو يعارضونها.
ٍ
تس��اؤالت كبري ًة
إن ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف األردن وفلس��طني ال تثري
تش�ير اتّجاهات ال ّرأي العام يف بلدان امل�شرق العر ّيب نحو عبارة "من يف ض��وء وجود ش��به توافق بني مواطني البلدي��ن عىل رضورة تن ّحي
األفضل لس��ورية اليوم أن يتن ّحى األس��د عن السلطة" ،إىل أن أكرثيّة األس��د ،وعليه ف��إن تحليل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف البلدين بحس��ب
بلدان املرشق العر ّيب

المؤشر العربي
العربي نحو األزمة السوريّة
اتّجاهات الرّأي العامّ في المشرق
ّ

133

يتنحى الرئيس األسد عن السلطة"
شكل ( )1املؤ ِّيدون واملعارضون من مستجيبي بلدان املرشق العر ّيب لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

امل��ؤشات الدميوغرافية (الجن��در ،والعمر ،واملس��تويات التعليمية،
رِّ
ٍ
تباينات ذات داللة ،وه��ذا أم ٌر متوق ّع يف ظل أن
والعم��ل) ال يعكس
املعارضني لتن ّحي األسد عن السلطة ميثِّلون نس ًبا قليلة يف كال البلدين.
إال أن فحص وتحليل اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف لبنان ،والعراق بحس��ب
املؤشات الدميوغرافية هو أم ٌر مه ٌم يف ظل انقسام ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين
رِّ
إزاء تن ّح��ي األس��د ووجود ما يزيد ع��ن ربع املس��تجيبني يف العراق
يعارضون تن ّحي األسد.
املؤشات الدميوغرافية،
تشري اتّجاهات املستجيبني اللبنان ّيني ،بحسب رِّ
إىل أنّه ال توجد فروق من ال ّناحية اإلحصائ ّية بني ات ّجاهات املستجيبني
الذك��ور واإلن��اث يف لبنان نح��و التأييد واملعارضة لتن ّحي األس��د عن
الس��لطة .يف املقاب��ل ،فإ ّن املس��تجيبني من الفئ��ة العمريّة ()24-18
هم أش�� ُّد تأيي ًدا لتن ّحي األسد ،مقابل أكرثيّة من املستجيبني من الفئة
العمريّ��ة ( )34-25تعارض تن ّحي��ه .ويرتكّز التأييد لتن ّحي األس��د بني
الثانوي ،واألعىل من الثانوي،
التعليمي
املستجيبني من ذوي املستوى
ّ
ّ
مقابل تركز املعارضة لتن ّحي األس��د بني املس��تجيبني من ذوي التعليم
الثان��وي) .أما عىل صعيد ات ّجاه��ات ال ّرأي العا ّم
األس��ايس (األقل من
ّ
ّ
اقي ،فإن املستجيبني الذكور هم األكرث تأيي ًدا لتن ّحي األسد مقارنة
العر ّ
باإلناث((( .كام أ ّن التأييد لتن ّحي األس��د يرتكز بني املس��تجيبني األعىل
تعلي�ًم�اً (من ذوي التعليم الثانوي واألعىل من الثانوي) يف العراق .أما
 %46 4م��ن املس��تجيبات اإلناث يؤيدن تن ّحي األس��د مقارنة بـ  %56م��ن الذكور يؤيدون
ذلك .من املهم اإلش��ارة إىل أن انخفاض نس��بة تأييد اإلناث لتن ّحي األسد ال يقابله ارتفاع نسبة
املعارضة لتن ّحي األسد بينهن ،بل يكمن السبب يف ارتفاع نسبة النساء اللوايت مل يظهرن موقفًا
تجاه هذا املوضوع.

م��ن حيث الفئات العمرية ،فإن املس��تجيبني من ذوي الفئة العمرية
" 55س��نة فأعىل" هم األقل تأيي ًدا لتن ّحي األس��د  .عىل الرغم من أن
املؤشات
اقي بحس��ب رِّ
تحلي��ل ال ّرأي الع��ا ّم اللبنا ّين والرأي العا ّم العر ّ
الدميوغرافية للمس��تجيبني يعكس بعض االختالفات التي تس��اهم يف
فهم التباينات يف إجاميل ال ّرأيني العا ّمني نحو مس��ألة تن ّحي األسد ،فإن
تفس بطريقة
هذه التباينات تبقى من الناحية اإلحصائ ّية طفيفة وال رِّ
كافية انقس��ام اللبنانيّ�ين نحو هذا األمر ومعارضة م��ا يزيد عن ربع
متغيات أخرى
العراق ّيني لتن ّحي األس��د ،األمر الذي يحتّم البحث عن رِّ
املتغيات
تس��اهم يف فهم هذه االتّجاه��ات .إن اختبار العدي��د من رِّ
األس��ايس الذي ميكن أن يفِّ�سر العوامل املحددة يف
املتغي
يظه��ر أن رِّ
ّ
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف لبنان والعراق هو الخلفيّة املذهبيّة والطائفيّة
للمستجيبني يف كال البلدين.
وعند تحليل نتائج ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين بحس��ب طوائف املس��تجيبني
(وفقً��ا لتعريفه��م ال��ذايتّ لدياناته��م ومذاهبه��م) ،فإنّ��ه يظهر أ ّن
املستجيبني الش��يعة ُمجمعون تقري ًبا عىل معارضة تن ّحي بشّ ار األسد
عن السلطة وبنسبة  ،%89مقابل  %6يؤيِّدون تن ّحيه .عىل النقيض من
ذلك ،فإ ّن التأييد لتن ّحي بشّ ار األسد عن السلطة يرتكز بني املستجيبني
الس�� ّنة والدروز ،إذ إ ّن  %77من املس��تجيبني الس ّنة و %75من الدروز
أيَّ��دوا التن ّحي ،مقاب��ل معارضة  %4و %10منهم عىل التوايل .انقس��م
املس��تجيبون املس��يح ّيون (بطوائفه��م املختلفة موارن��ة ،وكاثوليك،
وأرثوذكس...إلخ) نحو التأييد واملعارضة لتن ّحي األس��د ،إذ يؤيِّد %42
منهم ذلك ،مقابل معارضة  %44منهم.
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يتنحى الرئيس األسد عن السلطة"
جدول ( )2املؤ ِّيدون واملعارضون اللبنان ّيون والعراق ّيون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

بحسب الجندر ()%
العراق

لبنان
ذكور

إناث

ذكور

إناث

أؤيّد

46

42

56

46

أعارض

45

47

26

27

ال أعرف +رفض اإلجابة

9

12

18

27

املجموع

100

100

100

100

بحسب الفئات العمرية ()%
العراق

لبنان
24-18

34-25

44-35

54-45

+55

24-18

34-25

44-35

54-45

+55

أؤيّد

52

43

43

45

41

51

52

54

53

44

أعارض

42

51

47

42

44

27

27

24

27

29
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7

6

10

13

15

23

21

23

21

28

املجموع

001

100

100

100

100

100

100

100

100

100

بحسب املستويات التعليمية ()%
العراق

لبنان
ثانوي
أقل من ّ

ثانوي
ّ

ثانوي
أعىل من ّ

ثانوي
أقل من ّ

ثانوي
ّ

أعىل من ثانو ّي

أؤيّد

40

50

48

46

61

61

أعارض

49

41

42

28

23

26
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11

8

10

27

16

12

املجموع

100

100

100

100

100

100

اقي بحسب مذاهب املستجيبني (وفقًا
أما عىل صعيد ال ّرأي العا ّم العر ّ
لتعريفهم الذايت) ،فتظهر ٌ
فروق واضح ٌة بني مواقف الس�� ّنة والشيعة،
إذ إ ّن  %72من املس��تجيبني الس�� ّنة يؤيدون تن ّحي األس��د ،فيام نسبة
املؤيِّدين بني املس��تجيبني الشيعة كانت  ،%35يف املقابل فإن  %41من
املستجيبني الش��يعة يف العراق يعارضون تن ّحي األسد مقابل معارضة
 %10من املستجيبني الس ّنة .أي أن اتّجاهات ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين والرأي

مبتغي
اق��ي نحو األزمة الس��وريّة مرتبطة ارتباطًا أساس��يًّا رِّ
الع��ا ّم العر ّ
عامل أكرث قو ًة يف تش��كيل
املتغي هو ٌ
الطائفة أو املذهب .إال أن هذا رِّ
االتّجاه��ات يف ال�� ّرأي العا ّم اللبن��ا ّين مقارنة مبا علي��ه الحال يف ال ّرأي
اقي ،فآراء املستجيبني العراقيني تتأثر مبذهبهم من دون أن
العا ّم العر ّ
يصبح املذهب عاملاً حاسماً يؤدي إىل إجامع املستجيبني ،ويظهر ذلك
من خالل وجود ش��به إجامع بني الس�� ّنة عىل تأييد تن ّحي األسد ،لك ّن
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يتنحى األسد عن السلطة" بحسب طوائف املستجيبني اللبنان ّيني
شكل ( )2املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

يتنحى األسد عن السلطة" بحسب مذاهب املستجيبني العراق ّيني
شكل ( )3املؤ ِّيدون واملعارضون لعبارة "من األفضل لسورية اليوم أن ّ

املستجيبني الشيعة يف العراق منقسمون بني التأييد واملعارضة لتن ّحي
األس��د ،أي هناك حالة من التوازن نسب ًيا لدى املستجيبني الشيعة إزاء
تن ّحي األسد.
إن تحليل نتائج اس��تطالع ال ّرأي يف العراق ولبنان يش�ير إىل أ ّن ديانة
املستجيبني ومذهبهم يع ّدان عاملني مح ِّددين يف اتّجاهات ال ّرأي العا ّم
نحو مس��ألة تن ّحي األسد عن الس��لطة ،لكن هذه النتيجة بحاجة إىل
مزيد من االختبار ،وهو ما س��يجري التط ّرق إليه يف س��ياق مناقش��ة
مؤشات ال ّرأي العا ّم األخرى نحو األزمة السوريّة.
رِّ

العام
ثان ًيا :مقترحات الرّأي
ّ
ّ
لحل األزمة السوريّة
إن مواقف مواطني بلدان املرشق العر ّيب نحو تن ّحي األسد عن السلطة
م��ؤش مهم لفهم اتّجاه��ات آرائهم نحو األزمة الس��وريّة ،لكن
هي
رِّ
املؤش وحده ميكن أن يك��ون اعتام ًدا مجتز ًءا وذا
االعت�ماد عىل هذا رِّ
جانب ٍ
ٍ
واحد من جوانب ال ّرأي العا ّم
دالالت ناقص ٍة ويلقي الضوء عىل ٍ
يف امل�شرق العر ّيب .فمن أجل تعميق اإلدراك بات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف
املرشق العر ّيب نحو األوضاع يف س��ورية ومواقفه من األزمة الس��وريّة،
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جرى طرح سؤا ٍل مفتوح (من دون خيارات مسبقة) عىل املستجيبني،
الحل األمثل إلنهاء األزمة الس��وريّة؟" وذلك
وه��و" :برأيك ،ما ه��و ّ
حل األزمة الس��وريّة ،مبا يعني أن
الخاصة بكيف ّية ّ
للتعرف عىل آرائهم ّ
االس��تطالع يحاول أن يتيح للمس��تجيبني أن يكونوا أصحاب القرار يف
حل لألزمة.
تحديد ّ

ق ّدم ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب العديد من املقرتحات كحلول
لألزمة الس��وريّة .لك��ن جميع ه��ذه املقرتحات ال تخ��رج عن ثالثة
كل منها مجموعة آراء متقاربة ،وهي :االتّجاه األول
اتّجاهات يلخِّص ّ
الس��يايس الحاكم ،ويُعبرّ عن ذلك أكرثيّة مستجيبي
يرى تغيري النظام
ّ
ال ّرأي الع��ا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب وبنس��بة %62؛ ويقرتح أصحاب

شكل ( )4مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ّ
للحل األمثل لألزمة يف سورية

االتّج��اه الثاين القضاء ع�لى الثورة ،وميثّلون ما نس��بته  %8من ال ّرأي ال ّرأي العا ّم غري منقس��مٍ تجاه األزمة الس��وريّة ،وهو ما تؤكِّده أرقام
حل األزمة االستطالعات.
الع��ا ّم يف البل��دان األربعة؛ أما االتّجاه الثالث فه��و اقرتاح ّ
الس��وريّة من خالل عمليّة سياسيّة س��لميّة تشارك فيها جميع القوى
السياس�� ّية مبا فيها املعارضة والنظام ،وقد اقرتح هذا الخيار نحو  %13االتّجاه األول :تغيير نظام الحكم
في سورية
من املستجيبني.
بل��د ٍ
بطبيع��ة الحال ،فإن هناك تباي ًنا بني مس��تجيبي ٍ
وبلد آخر يف ما
بالحل األمثل لألزمة يف سورية ،األمر الذي سنتطرق له يف إطار
يتعلق ّ
مناقشة هذه االتّجاهات ببعض التفصيل.
حل أمثل
ثلثي املس��تجيبني تغيري نظام الحكم ،مبا هو ٌّ
إن اعتامد نحو ْ
لألزم��ة يف س��ورية ،مقارن ًة بنس��ب ٍة ال تتجاوز  %8تق�ترح القضاء عىل
الثّورة ،بالتّوازي مع نحو نس��بة الثّلثني تؤيِّد تن ّحي بشّ ��ار األس��د عن
الس��لطة ،يش�ير بوضو ٍح إىل أ ّن ال ّرأي العا ّم يف امل�شرق العر ّيب منحا ٌز
ّ
السوري .وعليه،
الس��وري ،وغري مؤيِّ ٍد لل ِّنظام ّ
لصالح مطالب الشّ عب ّ
تع�ِّب� عنه وس��ائل اإلعالم أو مواق��ف األنظمة
ف��إ ّن االنقس��ام الذي رِّ
السياس�� ّية يف بلدان املرشق ،هو انقس��ا ٌم مل ميت ّد إىل الشّ ��ارع .كام أ ّن
ّ

هو االتِّجاه الذي يمُ ثِّل أكرثيّة ال ّرأي العا ّم يف املرشق ،وبنسبة  %62من
حل األزمة الس��وريّة يكون
املس��تجيبني .ويؤكِّد ه��ذا االتّجاه عىل أ ّن ّ
من خالل تغيري ال ِّنظام الحاكم .وقد ُس�� ِّجل شبه توافقٍ بني املستجيبني
الحل ،فيام كانت نس��بة
يف األردن ( )%82وفلس��طني ( )%75عىل هذا ّ
الحل من املس��تجيبني يف العراق  ،%51وكانت %40
املوافقني عىل هذا ّ
يف لبنان .ومن امله ّم اإلش��ارة إىل أ ّن أكرثيّة اللّبنان ّيني (وليس أغلب ّيتهم)
الحل األمثل لألزمة يف سورية.
قد اقرتحت تغيري نظام الحكم ،باعتباره ّ
وقد ركّز مستجيبو بلدان املرشق عىل مجموع ٍة من االقرتاحات ،تتعلّق
بالوس��ائل التي يجب اعتامدها لتحقيق تغيري نظام الحكم .فقد أكّد
بعض أصحاب هذا ال ّرأي ،عىل أ ّن تغيري ال ِّنظام يجري من خالل تن ّحي
السلطة ،أو إسقاط نظام بشّ ار األسد
الرئيس
ّ
الس��وري بشّ ار األسد عن ّ

المؤشر العربي
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العربي نحو األزمة السوريّة
اتّجاهات الرّأي العامّ في المشرق
ّ

بأي طريق�� ٍة كانت .يف حني مل ِ
لكل من مستجيبي األردن وفلسطني
يكتف بعض املس��تجيبني باقرتاح عزل ال ِّنسبة  %4يف العراق ،و %3وٍّ %1.1
ّ
رصوا كذلك عىل أن تجري محاكمته؛ ملحاس��بته عىل ما عىل التّوايل .معنى ذلك أ ّن نسب الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة يف
ال ّرئي��س ،بل أ ّ
بلدان املرشق  -باستثناء لبنان  -كانت عىل حدود هامش الخطإ ،كام
أقدم عليه أثناء حكمه ،أو خالل تعامله مع الثّورة.
ه��و الحال يف العراق واألردن ،أو واقع ًة ضمن هامش الخطإ ،كام هو
ك�ما تض ّمنت إجاب��ات بعض املس��تجيبني ،اقرتاح تغي�ير ال ِّنظام عرب
الحال يف فلسطني.
تد ّخلٍ
خارجي تقوم به ال ّدول العرب ّية يف س��ورية ملس��اندة الش��عب
ٍّ
ٍ
مقرتحات مثل القضاء عىل الثّورة
الس��وري حتّى يُنهي األزمة .يف مقابل ذلك عبرّ عد ٌد من املس��تجيبني وقد تض ّمنت إجابات ه��ذا االتجاه
ّ
وري وثورته والق��وى املعارضة واملجموعات املس��لّحة .كام تض َّمن ه��ذا االت ّجاه
عن اعتقادهم بأ ّن ّ
الس ّ
الحل األمثل يكون بدعم الشّ ��عب ّ
ٍ
بالسالح؛ ليواصل مقاومته لل ّنظام الحاكم ،فيام ركّزت بعض املقرتحات إجاب��ات ،تطالب بوق��ف التدخّل اإلقليم��ي وال ّدويل ،الذي يس��اند
ّ
السوري أو يدعم انسحاب املجموعات املسلّحة.
املتعلّقة بتغيري نظام الحكم عىل تدخلٍ دو ٍّيل إلس��قاط ال ِّنظام ،أو عىل معاريض ال ِّنظام
ّ
تحقيق إجام ٍع دو ٍّيل من أجل إجبار األسد عىل التن ّحي عن الحكم.
االتّجاه الثالثّ :
حل األزمة السوريّة من خالل
عمليّة سياسيّة يشارك فيها جميع األطراف
االتّجاه الثاني :القضاء على الثّورة
سيايس؛
حل
السوريّة هو ٌّ
حل األزمة يتحقّ��ق من خالل القضاء هو االت ّجاه الذي يرى أصحابه أ ّن ّ
ي��رى أصحاب ه��ذا االتّجاه أ ّن ّ
حل األزمة ّ
ٌّ
عىل الثّورة .وميثِّل هذا االتّجاه ما نسبته  %8من ال ّرأي العا ّم يف بلدان وذلك من خالل الحوار ،والتّوافق بني املعارضة وال ِّنظام ،ويف إطار قيام
ٍ
املرشق العر ّيب .وتتباين نِس��ب مقرتح��ي هذا الخيار من ٍ
بإصالحات سياس��يّ ٍة جذريّ�� ٍة .ويمُ ثِّل أصحاب هذا االتّجاه نحو
بلد إىل آخر؛ ال ِّنظام
إذ أ ّن  %24من اللّبنان ّيني قد اقرتحوا هذا ال ّرأي حلاًّ لألزمة ،فيام بلغت  %13من ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب .ومن املال َحظ أ ّن أصحاب هذا
للحل األمثل لألزمة يف سورية *
جدول ( )3مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ّ

( )

*

العراق

األردن

فلسطني

لبنان

املعدّ ل

تغيري النظام الحاكم

51

82

75

40

62

القضاء عىل الثورة

4

3

1

24

8

حل األزمة بالطرق السلم ّية ومبشاركة جميع القوى السياس ّية مبا فيها املعارضة والنظام
ّ

15

5

6

24

13

ال أعرف

21

8

17

9

14

رفض اإلجابة

9

2

1

2

3

املجموع

100

100

100

99

100

يظهر املجموع يف بعض جداول الدراسة مساويًا لنسبة  ،%99وأحيانا  ،%101وذلك ليس خطأ حسابيا ولكنه ناتج عن عملية تقريب النسب

االت ّجاه ،يرتكّزون يف لبنان وبنس��بة  ،%24ثم يف العراق بنسبة  ،%15ث ّم
يف فلسطني واألردن وبنس��بة  %6و %5عىل التّوايل .وتض ّمنت إجابات
ٍ
إصالحات سياس ّية ،تضمن
الس��وري
هذا االت ّجاه رضورة إجراء ال ِّنظام ّ
ٍ
انتخابات ح ّر ٍة ونزيه ٍة ال يُستثنى
مش��اركة الجميع يف الحكم ،وإجراء
الس��يايس تح��او ًرا جديًّا مع
أح�� ٌد منها ،فضلاً عن تعينُّ تحاور ال ِّنظام
ّ
ق��وى املعارضة .كام احت��وى البعض من إجابات هذا االت ّجاه إش��ار ًة

ٍ
بإصالحات سياس��يّة جديّة؛ مبا يف ذلك
إىل رضورة قيام ال ِّنظام الحاكم
محاسبة املسؤولني عماّ جرى خالل فرتة األزمة ،وتقدميهم إىل املحاكمة،
الخارجي (الغرب ،روس��يا،
وتض ّم��ن كذلك آراء تطالب بعدم التدخّل
ّ
أي من طر ْيف األزمة (ال ّنظام واملعارضة) .وتب ًعا
تركيا ،إيران)؛ ملس��اندة ٍّ
لذل��ك ،فإ ّن أصحاب هذا االتّجاه ،هم من املؤيِّدين لعمل ّي ٍة سياس�� ّي ٍة
حل األزمة السوريّة ،يكون ال ِّنظام الحاكم جز ًءا منها ومباد ًرا
تؤ ّدي إىل ّ
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ٍ
بإصالحات جذريّ ٍة .فقد
بها ورشيكًا يف إجرائها ،وذلك من خالل القيام
اقرتح  %13من ال ّرأي العا ّم يف املرشق ونحو ربع مستجيبي لبنان ،حلاًّ
سياسيًّا يض ّم طريف األزمة (ال ِّنظام واملعارضة) ،ودعوة ال ِّنظام إىل إجراء
ٍ
السوري .ومعنى ذلك،
تعب عن مطالب املعارضة والشّ عب ّ
إصالحات رِّ
افض الس��تمرار نظام الحكم بأساليبه
أ ّن هذا
الش��ق من ال ّرأي العا ّم ر ٌ
ّ
سبب من األسباب ،أو معتق ًدا
ألي ٍ
متمسكًا به ّ
الس��ابقة ،حتّى إن كان ِّ
ّ
أنّه ال متكن هزميته.
يش�ير ما أورده املواطنون من اقرت ٍ
لحل األزمة السوريّة بوضو ٍح،
احات ّ
إىل أ ّن ال�� ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب تجاه األزمة يف س��ورية ،ال ميكن
السلطة أو معارضته .فنسبة
اختزاله يف تأييد تن ّحي بشّ ��ار األس��د عن ّ
املس��تجيبني الت��ي انحازت إىل القض��اء عىل الثّورة بلغ��ت  ،%8وهي
السلطة .ومعنى ذلك
متثِّل نحو ثلث الذين عارضوا تن ّحي األس��د عن ّ
الس��ؤال الذي كش��ف فيه ال ّرأي العا ّم عن حلول املواطنني لألزمة
أ ّن ّ
السؤال الذي وضع املستجيبني أمام
الس��وريّة ،كان أوضح وأفضل من ّ
خيار تأييد ال ّرئيس األسد أو معارضته.
إ ّن تحليل مواقف مواطني املرشق العر ّيب من مسألة تن ّحي بشّ ار األسد
الحل األمثل
الس��لطة ،يقود إىل افرتاض أ ّن مواق��ف املواطنني من ّ
عن ّ
لألزمة السوريّة يجب أن يكون متامش ًيا مع مواقفهم من تن ّحي األسد.
إذ كان من املتوقّع أن يقرتح املعارضون من املس��تجيبني لتن ّحي األسد،
الس��وريّة ،أو العمل
القض��ا َء عىل الثّورة الس��وريّة ٍّ
كحل أمثل لألزمة ّ
ٍ
مقرتحات تفي��د تثبيت ال ِّنظام .إلاّ
أي
��يايس ،أو ّ
ع�لى دعم ال ِّنظام ّ
الس ّ
أ ّن نتائج االس��تطالعات تشري إىل أ ّن هذه الفرض ّية خاطئةٌ .فمن ناحي ٍة
أوىل ،تُ َع ّد نِس��ب الذين اقرتحوا القضاء ع�لى الثّورة يف بلدان املرشق
الع��ر ّيب بصف ٍة عا ّم ٍة ،أو يف البلدان التي توجد فيها معارض ٌة ملموس�� ٌة
أقل (م��ن ال ّناحية اإلحصائ ّية بالخصوص) من نِس��ب
لتن ّحي األس��دّ ،
الذين عارضوا تن ّحي بشّ ��ار األسد .ومن ناحي ٍة أخرى ،تشري ال ّنتائج إىل
أ ّن الذين عارضوا تن ّحي األسد ،مل يتح ّولوا تلقائ ًّيا إىل اقرتاح القضاء عىل
حل لألزمة الس��وريّة .إذ مثّل
الثّ��ورة أو تدعي��م ال ِّنظام القائم مبا هو ٌّ
السوريّة يف البلدان األربعة مجتمعةً،
الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة ّ
ما نس��بته  %8من املس��تجيبني .وإذا ما تأ ّملنا هذه ال ّنتائج ،فسنالحظ
أ ّن نس��بة اللّبنان ّي�ين الذين اقرتحوا "القضاء عىل الثّ��ورة" كانت ،%24
ع�لى ال ّرغم من أ ّن  %46م��ن اللّبنانيّني عارضوا تن ّحي األس��د .وكانت
نس��بة العراق ّيني الذين اقرتحوا القضاء عىل الثّورة  ،%4عىل ال ّرغم من
معارضة  %27من العراقيّني تن ّحي األس��د ع��ن الحكم .وينطبق األمر
ذاته عىل مس��تجيبي األردن ،وفلس��طني؛ إذ أ ّن نس��ب الذين اقرتحوا
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كل من البلدين ،مل تتجاوز  ،%3مع أ ّن نس��ب
القض��اء عىل الثّ��ورة يف ٍّ
كل من البلدين .وعليه،
الذين عارضوا تن ّحي األسد كانت نحو  %10يف ٍّ
السلطة هم من املناهضني
فإن االفرتاض بأ ّن معاريض تن ّحي األسد عن ّ
اض ال ميك��ن تعميمه أو القبول به؛ ذلك أنّه
للثّورة الس��وريّة ،هو افرت ٌ
كل من يعارض تن ّحي األس��د هو مؤيِّ ٌد لنظام
من الخطإ االفرتاض بأ ّن َّ
الس��ؤال امله ّم هو :ما هي مقرتحات
الس��ياق ،يغدو ّ
حكمه .ويف هذا ّ
لحل األزمة
الشق من ال ّرأي العا ّم املرشقي املعارض لتن ّحي األسدّ ،
هذا ّ
السوريّة؟
ّ
إ ّن الذين عارضوا تن ّحي األس��د بطبيعة الحال ،هم من مناويئ الثّورة،
الش��ق األكرب
وهم م��ن أصحاب مقرتحات القض��اء عىل الثّورة .لك ّن
ّ
الس��لطة ،قد تركّ��زت اقرتاحاتهم عىل
من معاريض تن ّحي األس��د عن ّ
الس��يايس
س��يايس لألزمة ،يقع م��ن خالل املفاوضات بني ال ِّنظام
حل
ٍّ
ّ
ٍّ
واملعارضة .أي أ ّن املعارضني لتن ّحي األس��د ،ليس��وا بالضرّ ورة مؤيِّدين
ش��ق منهم عىل نظام الحكم إجراء
له أو ألس��اليب حكمه ،بل يقرتح ٌّ
ٍ
حل لألزمة.
إصالحات سياس��يّ ٍة جذريّ ٍة ،والتّوافق مع املعارض��ة عىل ٍّ
وهذا يعني أ ّن ألكرثيّة املعارضني لتن ّحي األس��د أسبابًا أخرى لذلك غري
تأييدهم لنظام حكمه .وميكن االجتهاد يف قراءة هذه ال ّنتيجة ،بالقول
شق من الشّ عب
إ ّن بعض هذه األسباب يتمثَّل يف قناعة أولئك بوجود ٍّ
السلطة قد
الس��وري مازال يؤيِّد األسد ،أو بالقول إ ّن تن ّحي األسد عن ّ
ّ
يؤ ّدي إىل حال ٍة أسوأ مماّ هي عليه اآلن ،أو بالذّهاب إىل أ ّن سبب ذلك
يكمن يف تخ ّوف معاريض تن ّحي األسد من املجهول ومن املسارات غري
ظل الشّ حن
خاص ًة يف ّ
املأمونة التي ميكن أن يسلكها املجتمع السوريّ ،
الطائفي والعرقي.
إ ّن مناقشة اتّجاهات الرأي العا ّم نحو مسألة تن ّحي األسد ،قد أظهرت
أ ّن طائف��ة املس��تجيبني ومذاهبهم كانت عاملاً مؤث ِّ�� ًرا يف تحديد آراء
املتغي مبا
اللّبنانيّني والعراقيّني من هذه املسألة .وعند اختبار أثر هذا رِّ
الحل األمثل لألزمة يف
عامل مح ِّد ٌد آلراء اللّبنان ّيني والعراق ّيني حول ّ
هو ٌ
س��ورية ،أظهرت ال ّنتائج أ ّن أكرثيّة املستجيبني الس ّنة وال ّدروز ،وبنسبة
 %75و %59ع�لى التّوايل ،اقرتحوا تغي�ير نظام الحكم؛ بينام اقرتح %38
الحل نفس��ه ،فيام مل يقرتحه إلاّ  %3من
من املس��تجيبني املس��يح ّيني ّ
املس��تجيبني الشّ ��يعة .ويف املقابل ،فإ ّن نصف املس��تجيبني الشّ ��يعة
( ،)%49ق��د اقرتحوا خيارات القضاء عىل الثّورة .وات ّفق معهم  %23من
املستجيبني املسيح ّيني ،ونحو  %6من املستجيبني الس ّنة وال ّدروز.
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الحل السلمي ،فقد اقرتحه  %29من املستجيبني الشّ يعة ،و %27من
أ ّما ّ
املستجيبني املسيح ّيني ،و %18من املستجيبني ال ّدروز ،و %12من الس ّنة.
اقي،
ويف ما يتعلّق بتأثري رِّ
متغي املذهب عىل اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّ
تش�ير ال ّنتائج إىل أ ّن هذا العامل ال تأثري ل��ه يف اقرتاحات ال ّرأي العا ّم
لحل األزمة السوريّة؛ إذ أ ّن نسبة  %53من املستجيبني الشّ يعة
اقي ّ
العر ّ
الحل األمثل
 وبنسب ٍة مشابه ٍة من املستجيبني الس ّنة ( - )%52ترى أ ّن ّلألزمة ،يكمن يف تغيري نظام الحكم .وكذلك كانت نس��ب املستجيبني
الشّ يعة والس ّنة ،التي اقرتحت القضاء عىل الثّورة ،شبه متطابق ٍة.
عامل مؤث ِّ ٌر يف اقرتاحات
ّائفي يف لبنان ،هو ٌ
تب�ِّي�نِّ ال ّنتائج أ ّن رِّ
املتغي الط ّ
املس��تجيبني للحلول املمكنة لألزمة يف س��ورية؛ إذ أ ّن أغلبيّة الس�� ّنة
يؤيِّدون تغيري ال ّنظام ،يف حني أ ّن أكرثيّة الشّ ��يعة (ليس األغلب ّية) تؤيِّد

عامل مح ِّد ٌد ملا
املتغي مبا ه��و ٌ
القض��اء عىل الثّ��ورة .إلاّ أ ّن تأثري هذا رِّ
حل لألزمة ،ه��و أضعف من أن يكون عاملاً
يقرتحه املس��تجيبون من ٍّ
مح ِّد ًدا الت ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مس��ألة تن ّحي بشّ ار األسد .ويرتبط
أساسا ،بوجود
ضعف تأثري هذا العامل يف تحديد اقرتاحات املستجيبني ً
السيايس ،مبا يتض ّمنه من
الحل
كتل ٍة من الشّ ��يعة اللّبنان ّيني منحاز ٍة إىل ّ
ّ
تواف��قٍ بني ال ِّنظام واملعارضة .وهو ما يش�ير بوضو ٍح إىل أ ّن كتل ًة متثِّل
األقل نحو  %40من املس��تجيبني الشّ ��يعة ،ال تقف ض ّد مطالب
ع�لى ّ
السوري ،وإنمّ ا
السوري ،وليست يف خندق ال ِّدفاع عن ال ِّنظام ّ
الشّ ��عب ّ
تعب عن املخاوف املرافقة لس��قوط ال ِّنظ��ام ،وأثرها يف التّمثيل
ه��ي رِّ
الطائفي
املتوسط للعامل
السيايس للشّ يعة يف لبنان .ويف مقابل التّأثري
ِّ
ّ
ّ
عامل
متغي املذهب عند املس��تجيبني العراقيّني ،هو ٌ
يف لبنان ،نجد أ ّن رِّ
غري مؤث ِّ ٍر يف آرائهم.

140
ً
العام
ثالثا :توصيف الرّأي
ّ
لما يجري في سورية
منذ آذار  /مارس  ،2011تاريخ انطالق التّظاهرات الشّ ��عب ّية املطالبة
السيايس يف سورية ث ّم بإسقاط ال ّنظام ،تشهد املنطقة العرب ّية
باإلصالح
ّ
نقاشً ��ا مكثّفًا بشأن ما يجري يف س��ورية .ولقد تط ّور هذا ال ِّنقاش مع
الس��وري ع�لى أ ّن ما يجري
الرس��مي
تط ّور األحداث .فركّز الخطاب
ّ
ّ
يف س��ورية هو مؤامر ٌة خارجيّ ٌة (غربيّة وإقليميّة وعربيّة) ،تس��تهدف
الس��وري وسياس��اته .وذكر أ ّن س��بب اس��تهدافه ،هو مواقفه
ال ِّنظام
ّ
ال ّداعمة للقض ّية الفلسطين ّية ولت ّيارات املقاومة مثل "حامس" و"حزب
الرس��مي عىل أ ّن من يقوم بتنفيذ هذه املؤامرة
الله" .ويؤكِّد الخطاب
ّ
عىل األرض ،مجموعاتٌ مس��لّح ٌة إرهاب ّي ٌة متط ِّرفةٌ ،مدعوم ٌة من القوى
الخارج ّية اإلقليم ّية والدول ّية املتآمرة .يف مقابل وجهة ال ّنظر ال ّرس��م ّية
عرب
الس��وريّة هذه ومف��ردات الخطاب
الرس��مي ،عبرّ س��وريّون ٌ -
ّ
ومواطنون ومثقّفون  -عن وجهات نظ ٍر أخرى ،أكّدت عىل أ ّن ما جرى
يف س��ورية ومازال ،هو ثور ٌة شعبيّ ٌة ض ّد ال ِّنظام الحاكم ،بدأت سلميّةً،
سلمي ،وثانيهام مسل ٌَّح .وتشري
وتط ّورت نحو ثور ٍة مبس��ارين؛ أحدهام
ٌّ
جانب
وجه��ة ال ّنظر هذه ،إىل أ ّن تط ّور الثّورة إىل ح�� ٍّد أصبح لها فيه ٌ
مس��ل ٌّح ،كان رضوريًّا لحامية املواطنني السوريّني من األساليب العنيفة
التي اس��تخدمها ال ِّنظ��ام ض ّد املواطنني وتظاهراتهم الس��لم ّية .بل إ ّن
بع��ض وجهات ال ّنظر املؤيِّدة للثّورة الس��وريّة وللمعارضة الس��وريّة،
وخاص ًة يف ضوء وقوف املجتمع الدو ّيل
تؤكِّد أ ّن ما يجري يف س��ورية ّ -
السوري  -هو دالل ٌة
موقف املش��اهد أمام د ّوامة العنف ض ّد الشعب
ّ
الس��وري؛ بهدف تفكيكه
عىل وجود مؤامر ٍة ض ّد س��ورية والشّ ��عب
ّ
وتحطيمه ملصلحة قوى إقليميّة يف املنطقة مثل إرسائيل .ومبعنى آخر،
الس��وري واملؤيِّدين
فإ ّن هناك ما يش��به التّوافق بني معاريض ال ّنظام ّ
الس��وري وثورته ،بأ ّن عجز املجتمع الدو ّيل والنظام
ملطالب الشّ ��عب ّ
اإلقليمي عن مس��اندة املواطنني الس��وريّني للتخلّص من هذا ال ّنظام،
ّ
ه��و جز ٌء م��ن مؤامر ٍة دول ّي�� ٍة ،لك ّنها مؤامر ٌة ال تس��تهدف ال ِّنظام ،بل
��وري((( .وعليه ،فإ ّن إرصار ال ِّنظام عىل رفض
الس ّ
تس��تهدف الشّ ��عب ّ
مطالب الشّ ��عب الس��وري ،قد جعله إ ّما رشي��كًا يف هذه املؤامرة ،أو
مس��تفي ًدا من وجودها حتّى يستم ّر يف الحكم .وهو يستخدم أساليب
ظل توافقٍ دو ٍّيل عىل عدم وضعه تحت
عنيف ًة ودمويّ ًة ض ّد ش��عبه ،يف ّ
ٍ
ضغوط جديّ ٍة تح ُّد من خياراته وأدواته يف التّعامل مع الثّورة.
 5بطبيع��ة الحال ،فإن بعض وجهات النظر هذه أكرث تعقيدًا ،مبعنى أنها ال ترى أن هنالك
اتفاقً��ا مبق��دار أن عدم اكرتاث القوى الدول ّية الكربى مبا يجري يف س��ورية والعمل عىل إيقافه
ه��و تواف��ق غري مكتوب عىل ترك األمور عىل حالها بحي��ث تحقق كل واحدة من هذه القوى
أهدافها من استمرار األزمة.
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الس��ياق ،عرض هذا االس��تطالع عىل املس��تجيبني عبارتني،
ويف ه��ذا ّ
ُل��ب منهم اختيار األقرب منهام لوجهة نظرهم يف توصيف مجريات
ط َ
األحداث يف س��ورية .األوىل هي" :إنّ ما يجري يف س��ورية اليوم ،هو
شعب ضدّ ال ِّنظام" ،والثّانية هي" :إنّ ما يجري يف سورية اليوم،
ثورة ٍ
هو مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية" .ومن امله ّم اإلش��ارة إىل أ ّن العبارة
نصت عىل أ ّن ما يجري يف س��ورية ،ه��و مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل
الثّاني��ة َّ
"س��ورية" وليس عىل "ال ِّنظام الس��وري" ،وذلك اتِّساقًا مع وجود قوى
مؤيِّدة للثّورة الس��وريّة ومعارِض ٍة لل ّنظام ،ترى أ ّن الهدف من املؤامرة
هو سورية وليس ال ّنظام.
وتظهر ال ّنتائج أ ّن ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب منقس ٌم حيال توصيف
األزم��ة الس��وريّة؛ فإذا ما رأى  %48من املس��تجيبني يف املرشق العر ّيب
أ ّن العبارة األوىل أق��رب إىل وجهة نظرهم ،عبرّ  %42منهم عن اختيار
العب��ارة الثّانية ،بحكم أنّها األقرب إىل توصيفهم ملا يجري يف س��ورية.
وكانت نسبة الذين أفادوا بأنّهم ال يعرفون اإلجابة أو رفضوا اإلدالء بها
 %10من مجمل مستجيبي البلدان األربعة (األردن ،ولبنان ،وفلسطني،
والعراق).
كل ٍ
بلد من بلدان املرشق العر ّيب نحو
تتباي��ن اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف ّ
كل من األردن
توصيف ما يجري يف سورية؛ إذ أ ّن أغلب ّية املستجيبني يف ٍّ
وفلس��طني ،وبنسبة  %57و %59عىل التّوايل ،ترى أ ّن ما يجري هو ثورة
ش��عب ض ّد ال ِّنظام ،وذلك يف مقابل نسبة  %35و %34من املستجيبني
كل من األردن وفلس��طني عىل التّوايل ،ترى أ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة
يف ٍّ
اقي ،فقد انقسم عىل نفسه؛
خارج ّي ٌة عىل س��ورية .أ ّما ال ّرأي العا ّم العر ّ
شعب عىل ال ّنظام ،مقابل نسبة %37
إذ رأت نسبة  %42منه أنّها ثورة ٍ
وصفته��ا بأنّها مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية .وع�لى ال ّنقيض من هذا
االت ّجاه ،وصفت أغلبيّة ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين  -وبنسبة  - %61ما يجري،
بأنّه مؤامر ٌة خارجيّ ٌة عىل سورية ،مقابل نسبة  %34اعتقدت أنّها ثورة
ش��عب ض ّد نظام الحكم .ومن أجل املزيد من تحليل اتّجاهات ال ّرأي
ٍ
الع��ا ّم نحو توصيف األزمة يف س��ورية ،من املفيد اختب��ار ما إذا كان
ومتغي املذه��ب يف العراق ،ميثّالن
متغ�ِّي� ال ّدين  /الطّائف��ة يف لبنان
رِّ
رِّ
عاملني مح ِّددين لكيف ّية توصيف ال ّرأي العا ّم لألزمة الس��وريّة يف تلك
يني كان عاملاً أساس��يًّا يف
ال ّدولت�ين املذكورتنيّ ،
خاص��ة أ ّن رِّ
املتغي ال ّد ّ
الس��لطة
تحديد وجهات نظر اللّبنان ّيني من تن ّحي ال ّرئيس األس��د عن ّ
من جه ٍة ،ويف اقرتاح الحلول املثىل لألزمة السوريّة من جه ٍة أخرى ،يف
متوس��ط يف ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم
حني كان هذا العامل مؤث ِّ ًرا بش��كلٍ ّ
اقي نحو تن ّحي األسد.
العر ّ
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اقي نحو توصيف األزمة يف سورية بحسب مذاهب املستجيبني
شكل ( )7اتّجاهات ال ّرأي العا ّم العر ّ

ٍ
اختالف بني طائف ٍة وأخرى،
إ ّن ما عكسته نتائج ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين من
السلطة والحلول املثىل
بحسب مواقفها تجاه تن ّحي بشّ ��ار األسد عن ّ
لألزم��ة يف س��ورية ،يجد ترجمت��ه يف توصيف املس��تجيبني لألزمة يف
س��ورية .فتحليل ال ّنتائج بحسب طوائف املس��تجيبني ،يربز أ ّن أكرثيّة
املس��تجيبني الس�� ّنة ( )%68ترى أ ّن ما يجري يف سورية اليوم هو ثورة
أقل من ربعه��م ( )%24وصفوا ما
ش��عب عىل ال ِّنظام ،وذل��ك مقابل ّ
ٍ
يج��ري بأنّه مؤامر ٌة خارجيّ ٌة عىل س��ورية .يف مقابل ذلك ،فإ ّن هنالك
ما يش��به اإلجامع بني املستجيبني الشّ يعة ( )%92عىل أ ّن ما يجري هو
مؤامر ٌة عىل سورية ،كام أ ّن أكرثيّة املستجيبني املسيح ّيني ( )%64يرون
أيضً ا أ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة عىل سورية .وانقسم املستجيبون ال ّدروز
بني  %48رأوا أنّها ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام ،و %43رأوا أنّها مؤامر ٌة عىل سورية.
متغي املذهب
اقي ،ف��إ ّن رِّ
أما بال ّنس��بة إىل اتّجاه��ات ال ّرأي العا ّم العر ّ
كان عاملاً مؤث ِّ ًرا يف تشكيل اتّجاهات املواطنني العراقيّني نحو توصيف
األزمة الس��وريّة ،لك ّنه مل يكن عاملاً أساس�� ًّيا ومح ِّد ًدا بش��كلٍ مطلقٍ
التّجاهاته��م .إذ تبينِّ ال ّنتائج أ ّن  %58من العراق ّيني الس�� ّنة ،يصفون ما
يجري يف سورية بأنّه ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام ،فيام كانت ال ّنسبة التي وافقت
عىل هذا ال ّرأي بني العراقيّني الشّ ��يعة  .%31ويف املقابل ،فإ ّن  %22من
الس�� ّنة قالوا إ ّن ما يجري هو مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل س��ورية ،يف حني أ ّن
 %50من الشّ يعة وصفوا األزمة بأنّها مؤامر ٌة خارج ّي ٌة عىل سورية.

إ ّن تحلي��ل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم يف بلدان املرشق العر ّيب ،يف ما يتعلّق
بتوصي��ف األزمة يف س��ورية ،هو أم ٌر مه ٌّم يف ضوء م��ا أرشنا إليه من
رواج وجه��ات ٍ
نظر س��وريّ ٍة عرب ّي ٍة معارض ٍة ومؤيِّ��دة للثّورة ،ترى أ ّن
السوري
س��ورية  -مجتم ًعا وش��عبًا  -هي ضحيّ ٌة ملؤامر ٍة ،وأ ّن ال ِّنظام ّ
ٌ
رشي��ك يف هذه املؤام��رة .وعليه ،يجب اختبار ات ّجاهات املس��تجيبني
الذي��ن وصفوا ما يج��ري بأنّه مؤامر ٌة عىل س��ورية .ذلك أ ّن االفرتاض
كل من يص��ف ما يجري اآلن بأنّه مؤامر ٌة
األ ّو ّيل ،يق��ود إىل القول :إن ّ
السوريّة ،ويؤيِّد ال ِّنظام السوري ،والس ّيام
عىل س��ورية ،هو ض ّد الثّورة ّ
إعالمي يرى أ ّن ما
لخطاب
السوري املكثّف
ٍ
يف ضوء اس��تخدام ال ِّنظام ّ
ٍّ
يج��ري ليس إلاّ مؤامر ًة يتع ّرض لها .ومن أج��ل اختبار هذه الفرضيّة،
السوريّة ،مع
وقع تحليل توصيف ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب لألزمة ّ
للحل األمثل لألزمة الس��وريّة؛ إذ أ ّن مقرتحات ال ّرأي
تحليل مقرتحاته ّ
العا ّم  -مثلام بيّنه التّحليل س��ابقًا  -متثِّل املعيار األكرث واقعيّ ًة للتّعبري
عن آراء املستجيبني تجاه األزمة السوريّة.
عن��د تحليل توصيف مس��تجيبي املرشق العر ّيب ملا يجري يف س��ورية،
للحل األمثل لألزم��ة ،الحظنا أ ّن ال ّرأي العا ّم
بالتّقاط��ع مع مقرتحاتهم ّ
يعك��س تن ّو ًعا أكرب من أن يُحرص يف أ ّن من يرى أ ّن هناك مؤامر ًة عىل
السوري .فأكرثيّة
س��ورية هو بالضرّ ورة
ٌ
مناهض للثّورة ومؤيِّ ٌد لل ِّنظام ّ
الذين أفادوا بأ ّن ما يجري يف س��ورية هو ثور ٌة ض ّد ال ِّنظام (وبنس��بة
الح��ل األمثل لألزمة هو تغيري ال ِّنظام الحاكم .يف
ّ
 %84منهم) ،ترى أ ّن
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جدول ( :)7توزيع املستجيبني الذين أفادوا بأنّ ما يجري يف سورية هو ثورة شعب ض ّد النظام ،وأولئك الذين أفادوا بأنّ ما يجري هو مؤامرة
خارج ّية عىل سورية بحسب آرائهم يف ّ
الحل األمثل لألزمة يف سورية
توصيف ال ّرأي يف املرشق العر ّيب لألزمة السور ّية

للحل األمثل لألزمة
مقرتحات ال ّرأي العا ّم يف املرشق العر ّيب ّ
السوريّة

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو ثورة
شعب ضدّ النظام

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو مؤامرة
خارج ّية عىل سورية

تغيري النظام الحاكم

%84

%52

القضاء عىل الثورة

%2

%13

حل األزمة بالطرق السلم ّية ومبشاركة جميع القوى السياس ّية
ّ
مبا فيها املعارضة والنظام

%5

%20

ال أعرف +رفض اإلجابة

%9

%15

املجموع

%100

%100

جدول ( :)8توزيع املستجيبني اللبنانيني الذين أفادوا بأنّ ما يجري يف سورية هو ثورة شعب ضد النظام وأولئك الذين أفادوا بأنّ ما يجري هو
مؤامرة خارج ّية عىل سورية بحسب آرائهم يف ّ
الحل األمثل لألزمة يف سورية
للحل األمثل
مقرتحات الرأي العا ّم اللبنا ّين ّ
لألزمة السوريّة

توصيف رأي اللبنان ّيني لألزمة السوريّة
إنّ ما يجري يف سورية اليوم
هو ثورة شعب ضد النظام

إنّ ما يجري يف سورية اليوم هو
ثورة مؤامرة خارج ّية عىل سورية

إنّ ما يجري يف سورية هو ثورة
ضد النظام ومؤامرة خارجية

تغيري النظام الحاكم

85

17

28

القضاء عىل الثورة والجامعات املسلحة

4

36

2

سيايس من خالل املصالحة بني النظام
حل
ّ
ّ
والشعب والحوار بني النظام واملعارضة

6

34

43

أخرى

1

2

--

ال أعرف +رفض اإلجابة

4

11

27

املجموع

100

100

100

املقاب��ل ،فقد تن َّوعت اقرتاحات الذين وصفوا م��ا يجري بأنّه مؤامر ٌة
للحل األمثل لألزمة؛ إذ أ ّن أكرثيّ��ة القائلني إ ّن ما يجري
عىل س��ورية ّ
الحل األمثل لألزمة هو تغيري
هو مؤامرة (وبنس��بة  ،)%52أفادت بأ ّن ّ
الحل األمثل هو القضاء
نظام الحكم ،فيام كانت نس��بة الذين رأوا أ ّن ّ
ع�لى الثّورة  %13م��ن جميع الذين أفادوا بأ ّن م��ا يجري هو مؤامر ٌة
عىل س��ورية ،مقابل  %20من هؤالء اقرتحوا حلولاً سياسيّ ًة من خالل
ٍ
إصالحات سياس�� ّي ٍة
الحوار والتّفاوض بني الشّ ��عب وال ِّنظام ،أو إجراء

جا ّد ٍة .ومبعنى آخر ،فإ ّن من وصف ما يجري يف س��ورية بأنّه مؤامرةٌ،
واصطف  -تب ًعا لذلك  -وراء ال ِّنظام الحاكم مؤيِّدا ّ له ،ميثِّل فقط %13
ّ
من مستجيبي املرشق العر ّيب ،يف حني أ ّن أكرث من نصف الذين وصفوا
م��ا يجري باملؤامرة ،يقرتحون تغيري ال ِّنظ��ام الحاكم .هذا ما يقود إىل
استنتاج أ ّن أكرثيّة من يصف الوضع يف سورية عىل أنه مؤامرةٌ ،يعتقد
��يايس هو جز ٌء من املؤامرة ،أو أ ّن املؤامرة هي ض ّد
إ ّما أ ّن ال ِّنظام ّ
الس ّ
السوري وليست ض ّد ال ِّنظام.
املجتمع ّ
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ٍ
وملزيد م��ن التّدقيق ،نرى أ ّن تحليل ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم اللّبنا ّين هو
األكرث أهم ّي ًة من تحليل بق ّية ات ّجاهات ال ّرأي؛ ألنّه األكرث انقسا ًما تجاه
األزمة السوريّة .إذ تشري األرقام إىل أ ّن  %17من اللّبنانيّني الذين يرون
أ ّن ما يجري يف س��ورية هو مؤامرةٌ ،اقرتح��وا تغيري ال ِّنظام حلاًّ لألزمة،
الحل
يف ح�ين أ ّن  %34من الذي��ن وصفوا األمر بأنّه مؤام��رةٌ ،رأوا أ ّن ّ
سيايس ،ويكون من خالل الحوار بني ال ِّنظام واملعارضة،
حل
األمثل هو ٌّ
ٌّ
وإجراء إصالحات جديّ ٍة ،فيام كانت نس��بة الذين اقرتحوا القضاء عىل
الثّ��ورة من أولئك الذين وصفوا ما يجري يف س��ورية بأنّه مؤامر ٌة %36
فقط.

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

رفضوا اإلجابة ومقارنتها مع مدى االس��تجابة ألس��ئلة تتعلق بالش��أن
لي يف تلك البلدان ،إىل أ ّن مواطني املرشق العر ّيب يتعاملون مع
الداخ� ّ
األزمة الس��وريّة كقضية داخلية .إ ّن م��ا تؤكّده األرقام من تفاعل عا ٍل
مع األزمة الس��ورية ليس مفاجأة يف حد ذاته ،إذ إن مواطني املنطقة
العربي��ة قد تعاطوا مع قضاي��ا الربيع عىل أنه��ا قضاياهم الداخلية.
كام أن س��ورية هي إح��دى الدول املركزية يف إقلي��م املرشق العر ّيب،
وتطورات األحداث فيها ،تؤثر حتماً يف بلدان اإلقليم األخرى.

وبعب��ارة أخ��رى ،فإ ّن نحو ثل��ث اللّبنانيّني فقط (ك�ما هو موضح يف
الس��وري يف م��ا يتعلّق بتوصيف
الج��دول  )7اقتنعوا بخطاب ال ِّنظام ّ
متغيين مس��تقلّني هام توصيف
الوضع يف س��ورية ،فمن خالل ربط رِّ
لحل األزمة ،يتض��ح أ ّن فهم املواطنني لـ
األزمة الس��وريّة واملقرتحات ّ
السوري،
"املؤامرة" ال يعني بالضرّ ورة أ ّن هذه املؤامرة هي ض ّد ال ِّنظام ّ
إذ أ ّن أغلبيّتهم طالبوا بتغيري نظام الحكم.

الخاتمة
ق ّدمت هذه الدراس��ة تحليلاً التّجاه��ات الرأي يف املرشق العر ّيب نحو
األزمة الس��وريّة مس��تقاة من بيانات أربعة استطالعات هي جز ٌء من
امل��ؤش العر ّيب لع��ام  ،2012نُفّذت ميدان ًّيا خ�لال النصف الثاين من
رّ
الع��ام  2012عىل عين��ات ُممثلة ملجتمعات دول العراق ،وفلس��طني
(الضفة الغربيّة وغ ّزة) ،واألردن ،ولبنان ،بأس��لوب املقابلة الوجاهيّة،
وبهام��ش خطإ ال يتج��اوز  .%3±واتضح ،بنا ًء عىل البيانات املس��تقاة
من هذه االس��تطالعات ،أ ّن مواطني املرشق الع��ر ّيب يتفاعلون تفاعلاً
يرا مع األزمة الس��وريّة وتط ّوراتها .فقد عبرّ املس��تجيبون عن آرا ٍء
كب� ً
واضح��ة وذات محت��وى تجاه ما يجري يف س��وريّة .وتش�ير معدالت
االس��تجابة العالية وتحليل نس��ب الذين مل يبدوا رأيًا أو أولئك الذين

بين��ت نتائ��ج االس��تطالعات أ ّن مواطني منطقة امل�شرق العر ّيب غري
منقسمني تجاه الثورة الس��ورية ،إذ إن أغلبيتهم قد انحازت إىل تأييد
الثورة الس��ورية ،واقرتحت هذه األغلبية تغيري النظام الحاكم ،بوصفه
الح��ل األمثل لألزمة يف س��ورية ،فيام مل تتجاوز نس��بة الذين اقرتحوا
الح��ل األمثل هو القض��اء عىل الثورة يف س��ورية  .%8كام أن نحو
ّ
أ ّن
ثلثي مواطني املرشق العريب أيّدوا تنحي بش��ار األس��د .إن اال ّدعاء أ ّن
ش��عوب املرشق العريب منقسمة عىل ذاتها حيال الثورة السورية ،وأ ّن
التأييد بني هذه الش��عوب للثورة الس��ورية ال يرقى لتأييدها للثورات
العربية األخرى (التونس��يّة ،واملرصيّة ،واليمنيّة....،وغريها) هو ادعاء
غري صحيح((( .فالثورة السوريّة ومطالبها يف تغ ّيري نظام الحكم وإجراء
إصالحات سياس��ية جذرية ،هي محل تأيي��د مواطني املرشق العريب.
عب عن نفسه يف وسائل اإلعالم بني بعض
وعليه؛ فإ ّن االنقس��ام الذي يُ رِّ
النخب العربية حيال الثورة الس��ورية والنظام الس��وري هو انقس��ام
محصور يف تلك النخب ،وال يجد لنفسه صدى لدى شعوب املرشق.

 6كان تأييد مس��تجيبي املرشق العريب للثورة السورية يف اس��تطالعات املؤرش العريب لعام
 2012مش��ابها لنسب تأييدهم للثورة التونس��ية واملرصية يف نتائج املؤرش العريب لعام .2011
انظر :املؤرش العريب لعام  ،2011املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،آذار /مارس 2012
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لق��د بين��ت الدراس��ة أن هنال��ك تباين��ات يف اتجاهات ال��رأي بني
بلدان امل�شرق العريب ،ففي حني أن هناك ش��به إجامع بني األردنيني
والفلس��طينيني عىل تأييد تغيري النظام الحاكم يف سورية ،يحظى هذا
الرأي يف الع��راق باألغلبية ( )%51وليس باإلجامع ،فيام كانت نس��بة
عند اللبنانيني  ،%40وهي أقل مس��تويات التأييد للثورة يف مجتمعات
املرشق العريب .ويظهر تحليل البيانات أن أهم املتغريات التي تؤثر يف
اتجاهات الرأي العا ّم اللبنا ّين هو متغري الطائفة ،إذ يصبح عاملاً محد ًدا
التجاهات اللبنانيني نحو األزمة الس��ورية ،وبخاصة يف ما يعكسه من
اس��تقطاب بني الشيعة والسنة نحو تنحي بش��ار األسد عن السلطة،
وبدرجة أقل يف الحلول املقرتحة لألزمة الس��ورية ،يف حني يظهر متغري
املذهب عند العراقيني أقل تأث ًريا من تأثري متغري الطائفة يف لبنان .كام
أن طائفة املس��تجيبني تبقى عاملاً مؤث�� ًرا يف لبنان يف جميع املؤرشات
الت��ي تقيس آراء اللبنانيني تج��اه األزمة مع أن تأثري هذا العامل ليس
حاس�ما يف طبيعة الحلول التي اقرتحها املس��تجيبون اللبنانيون لحل
األزمة السورية .يف املقابل ،فإن تأثري متغري املذهب عىل آراء العراقيني
أقل مام هو عليه تأثري متغري الطائفة يف لبنان ،بل يتالىش تأثريه نهائ ًّيا
عندما يطلب من املس��تجيبني اقرتاح حلول لألزمة السورية ،فالشيعة
العراقيون وبنس��ب متطابقة مع السنة العراقيني يقرتحون تغيري نظام
الحك��م برصف النظر عن تأييدهم أو معارضتهم لتنحي األس��د وعن
توصيفهم لألزمة السورية.

إن اتجاه��ات الرأي العام يف كل مجتمع من مجتمعات املرشق العريب
نحو األزمة الس��ورية ال تحددها فقط أس��باب هذه األزمة وتطوراتها
وتفاعالتها ،بل تعكس بالرضورة اإلش��كاليات الداخلية يف املجتمعات
املبحوثة واالنعكاسات املحتملة لتلك األزمة عليها .وعليه ،فإن التنوع
الطائفي واملذهبي يف كل من العراق ولبنان ،والذي وقع أس�ير سيادة
عملية سياس��ية قامئة يف جوهره��ا عىل الطائفية السياس��ية وضمن
مفاهيم املحاصصة ،يصبح عاملاً مح��د ًدا التجاهات الرأي العام نحو

145
األزم��ة الس��ورية ،خاصة يف ظل اس��تخدام النظام الس��وري املكثف
لتوصيف الثورة السورية عىل أنها تحرك طائفي يستهدف كل من هم
غري مسلمني سنة من مواطني املجتمع السوري بالرتافق مع استخدام
بع��ض مؤيدي الث��ورة ومناهيض النظ��ام لخطاب طائف��ي ،وطائفي
انتقام��ي .ويعني هذا أن للتخوف من تحول األحداث يف س��ورية إىل
حرب طائفية دورا أساسيا يف تحول متغري املذهب  /الطائفة يف لبنان
والع��راق إىل عامل محدد يف اتجاهات مواطن��ي البلدين نحو األزمة.
بالطب��ع ،فإن اختالف قوة تأثري ه��ذا املتغري بني العراق ولبنان مرتبط
بعدة عوامل ،أهمها مدى تجذر الطائفية السياس��ية بني املواطنني يف
كل مجتمع ،وغياب أو ضعف أطر سياس��ية غري طائفية تنافس األطر
السياس��ية ذات الطبيعة الطائفية ع�لى متثيل مواطني الطوائف .مام
الش��ك فيه أن التداخل األعمق بني س��ورية ولبن��ان وتحالف النظام
الس��وري مع قوى لبنانية بعينها ،كان لهام دور يف زيادة تأثري العامل
الطائفي يف لبنان عىل خالف العراق.
لق��د أظهرت الدراس��ة أن قراءة اتجاه��ات الرأي الع��ام نحو األزمة
الس��ورية من خالل التعرف عىل آراء املواطن�ين نحو توصيف األزمة
السورية أو موقفهم من تنحى األسد يؤدي بالرضورة إىل قراءة جزئية
وغ�ير مكتملة .فاالفرتاض بأن املواطنني الذين يعارضون تنحى األس��د
هم بال�ضرورة مؤيدون للنظام ومعارضون للث��ورة هو افرتاض اتضح
خط��ؤه .كام أن االفرتاض بأن الذين يصفون ما يجري يف س��ورية بأنه
مؤامرة عىل س��ورية هم من املعارضني للث��ورة واملؤيدين للنظام هو
اف�تراض غري صحيح .وكام جاء يف الدراس��ة من تحلي��ل البيانات ،فإن
ال��رأي العام يعرب بوض��وح عن اتجاهاته نحو األزمة الس��ورية عندما
يتاح له ذلك من خالل األس��ئلة املفتوحة ،في�ما تكون آراء املواطنني
التي يعربون عنها يف اختيارات األسئلة املغلقة ذات داللة غري دقيقة.

عزمي بشارة

الدين والعلمانية
تاريخي
في سياق
ّ
الجزء األول
أصدر "المركز العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات"
كتاب جدي�د للدكتور عزمي بش�ارة
الج�زء األول م�ن
ٍ
تاريخ�ي".
عنوان�ه "الدي�ن والعلماني�ة ف�ي س�ايق
ّ
ويحم�ل ه�ذا الجزء م�ن الكت�اب المكون م�ن ثالثة
أجزاء عنوا ًنا فرع ًيّا هو "الدين والتدين"

"الدين
يتضمن الجزء األ ّول الذي صدر بعنوان فرعي ّ
والتديّ���ن" فصو ًل���ا خمس���ة .يعال���ج األ ّول العالق���ة
وأخالقي،
ودين���ي
وأس���طوري
مق���دس
بي���ن ما هو
ّ
ّ
ّ
ّ
معالج���ة جدل ّي���ة ،فف���ي موضوع���ة عالق���ة الدي���ن
تعقي���دا "يصعب
باألخ�ل�اق ،وه���ي العالق���ة األكث���ر
ً
بد من
ال
ولك���ن
يمليه،
فص���ل الدين عن طاع���ة ما
ّ
التعام���ل مع���ه (الدي���ن) كظاه���رة بات���ت مختلف���ة
ع���ن األخالق .ف���ي الفص���ل الثاني ،يعال���ج المؤ ّلف
أن "الدي���ن هو ظاهرة
مس���ألة التديّن م���ن منطلق ّ
أن التديّن
ال تق���ف وحدها م���ن دون تديّن ( ،)..عل���ى ّ
تطور وح ّيز
بصفت���ه ظاه���رة اجتماع ّية لها دينامي���ة
ّ
كاف يس���مح بوج���ود تديّن من
واجتماعي
دالل���ي
ّ
ٍ
دون إيمان" .يتطرّق بش���ارة في الفصل الثالث إلى
نق���د محاوالت دح���ض الدين (في نقد نق���د الدين)،
إذ يتط���رّق بالتحدي���د إل���ى نق���د مح���اوالت دح���ض
ّ
"جهدا
المنظرين العرب
يعدها بعض
ً
الدين الت���ي ّ
تنوير ًيّ���ا تقدم ً ّي���ا" .ف���ي الفص���ل الراب���ع (تعريفات)،
يتن���اول الباحث المحاوالت المختلفة لفهم الدين،
وتحديدات الدي���ن والتديّن نظر ًيّا ،ليصل إلى اعتبار

جهدا علمان ًيا ح ّتى لو
جهد تعريق الدي���ن وتحديده
ً
قام به باحث���ون غير علمان ّيين ،وإل���ى النتيجة التي
وأن
"إن فهمنا للدين يتغ ّير بحس���ب العلمنة ّ
تقول ّ
مجتم���ع من المجتمع���ات تتأثرّ
أنم���اط التديّن في
ٍ
بأنماط العلمن���ة التي تمرّ به���ا" .الفصل الخامس
وعنوان���ه "انتقال م���ن مبح���ث الدي���ن والتديّن إلى
مبحث العلمان ّية" هو الجسر الواصل ما بين الجزء
األ ّول والج���زء الثان���ي م���ن مش���روع عزم���ي بش���ارة.
وعن���وان الجزء الثان���ي من الكتاب ه���و "العلمان ّية
ونظريّ���ة العلمنة" .وبهذا يك���ون الفصل الخامس
ً
ً
وبداي���ة ف���ي الوق���ت نفس���ه،
نتيج���ة
م���ن الكت���اب
أن الدي���ن ظاه���رة اجتماع ّي���ة
ومضمون���ه :قناع���ة ّ
"إنس���اني وإرادوي
متغ ّي���رة وقابل���ة لل���درس ( ،)...إنّه
ّ
ومتنوع"؛ والعلمانية ليس���ت
ونس���بي
واجتماعي
ّ
ّ
ّ
نظريّ���ة علم ّي���ة ،وال تعني العقالني���ة بالضرورة ،بل
ّ
وتمخض
تطورت تاريخ ً ّيا،
هي ثقافة وأيديولوجية
ّ
تط���ور
عنه���ا نظريّ���ة سوس���يولوجية ف���ي فه���م
ّ
المجتمع���ات كصي���رورة م���ن العلمن���ة" .وه���ذا هو
موضوع الجزء الثاني من الكتاب.
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العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

اس��تعامري ٍ
آخذ يف األفول؟" (ص .)46 .هذه األسئلة
حاول الكاتب والصحايف املخرضم أالن غريش((( أن يجيب عن س��ؤال يُطلق عىل نظامٍ
ٍّ
كتاب يحمل هذا االسم ترجمته داليا وغريها هي حوافز الكاتب يف ما سيأيت من صفحات كتابه.
"عالم يطلق اس��م فلسطني؟" يف ٍ
س��عودي ،وأصدره املركز العريب لألبحاث ودراس��ة السياسات يف  255تناول املؤلِّف يف الفصل األ ّول الخلفيّة النظريّة لالستعامر الغريب ،وأبرز
الصغري.
صفحة من الحجم ّ
بوضو ٍح كيف س�� َّوغ األوروبيون واألمريكيون ألنفسهم نهب الشعوب
يرينا غريش يف كتابه هذا فلس��طني من ع�� ّدة زوايا ،تبدو فيها األرض وتدم�ير الثّقافات تح��ت ذريعة تحريرها من التخلّ��ف ،واعتبار ذلك
املق ّدسة عىل محك الصرّ اع بني الشّ �مال والجنوب ،مستخد ًما يف ذلك "فريض ًة واجبةً" .وخالف كل الش��عوب املس��تهدفة التي فرض عليها
مهارت��ه الصحافية البارعة يف التقاط اللّحظات التاريخية ،ومتيزه األديب لعقو ٍد البقاء يف "قاعة االنتظار" التاريخية ،وجد الفلسطينيون أنفسهم
ّ
ّ
باعتب��اره كاتب��ا خرب املزاج الرشق��ي ،وتعاطف مع قضاياه اإلنس��انية يف مواجهة حكمٍ قىض عليهم بالخروج نهائ ًيا من التّاريخ.
ّ
ً
التحرريّة.
وتحت عنوان "حني نرافق حركة صعود املستعمرين إىل أرض امليعاد"،
ٍ
االس��تعامري
إضاءات للفكر
رتّ��ب غريش فصله الث��اين ،ليق ِّدم في��ه
ّ
يخ��ص املؤلِّف الطّبع��ة العرب ّية لكتابه
لذل��ك كان م��ن الطبيعي أن
َّ
اإلقصا ّيئ ،والذي أنتج يف القرن التاسع عرش الحركة الصهيونيّة ،فكانت
مبقدم ٍة قيّم ٍة ،طرح فيها س��ؤالاً مل ًحا يستكش��ف مصري فلس��طني يف
اليهوديّ��ة أ ّول ضحاياه��ا .وق��د حاول غريش أن يث�ير يف هذا الفصل
زمن الثّورات العرب ّية ،باس��طًا تحليله التّ ّ
اريخي للمراحل الكربى التي مجموع ًة من القضايا التي صاحبت االس��تعامر الصهيوين لفلس��طني،
قطعته��ا القضيّة الفلس��طينيّة ،يف محيطها العريب ،وما أنتجه ذلك من والذي عمل بقو ٍة عىل تكري��س فكرة ال ّدولة اليهوديّة بكل ما تحمله
ٍ
ٍ
ُّ
وتحديات ،لينتهي عند نتيجة تقول .." :وال يس��اور
نكس��ات
الش��ك من أبعا ٍد عنرصيّ ٍة وثيوقراط ّي ٍة.
أح ًدا يف أ َّن فلس��طني س��تكون يف قلب ذلك التّجديد وتلك التّساؤالت
التي يش��هدها العامل العر ّيب بفضل ما بلغته من موقعٍ يضعها يف قلب
التّعبئة العامليّة املناهضة لنظامٍ دو ٍّيل جائرٍ" (ص.)20 .
الفلسطيني
ليك يجيب غريش عن س��ؤاله األ ّول ،يضعنا أمام املش��هد
ّ
املتشكِّل ،عرب ٍ
متهيد وخمس ِة فصو ٍل كربى وملحقني.
ٍ
يتحسس فيه حركة التاريخ
يستهل أالن غريش كتابه
ّ
بتمهيد حاول أن َّ
انطالقًا من س�يرته ،منذ ولد يف مرص يف عام  1952إىل اليوم ،مرو ًرا مبا
ٍ
لحظات نارصيّ ٍة تحرريّ ٍة ،وما أفرزته
الزمني من
يش��مله هذا املس��ار
ّ
م��ن منا ٍخ مع��ا ٍد للصهيونية ،ثم انتقاله إىل فرنس��ا وطنه الثّاين ،لتبدأ
هن��اك تجربته املهن ّية الفري��دة .وبرباعة متف ّوقة ي�برز غريش الخ ّط
الصغري عىل عنوان
الفلس��طيني املوازي لهذا املس��ار ،إذ تع َّرف الفتى ّ
ّ
"معاداة الس��ام ّية" ضمن منا ٍخ عر ٍّيب يعادي الصهيون ّية االس��تعامريّة،
لتحتل فلس��طني يف النهاية مكان ًة مركزيّةً ،ويطرح املؤلِّف سؤاله بأكرث
َّ
من صيغ ٍة ،قائلاً " :عالم ت ُطلق فلس��طني إذن؟ أهو االس��م الذي يطلق
عىل مش��اعر معاداة السام ّية التي ما فتئت تتج َّدد وقد صادفت أرضً ا
خصبة ترتع فيها وتنعتق؟ أم تراه االس��م الذي ّ
يدل عىل فكرة كراهيّة
اإلس�لامي يغذِّيها؟ أم تراه االسم الذي بات
الغرب التي ما فتئ العامل
ّ
 1ولد أالن غريش يف القاهرة س��نة  ،1948وعاش يف مرص س��نواته األوىل لريحل بعد ذلك
إىل فرنسا حيث واصل تعليمه ،ثم امتهن الصحافة والكتابة ،ودافع عن قضايا الجنوب ،خاصة
القضية الفلسطينية.

يف الفصل الثّالث من الكتاب ،حاول املؤلِّف رصد انتقال اليهوديّة من
وضع "الغيتو" إىل وضع ال ّدولة التي ال تقهر ،وقد كان االس��تعامر هو
عامل هذا التح ّول الغريب ،ولبس��ط هذا التح�� ّول اضط ّر املؤلِّف إىل
والتاريخي الذي كان
الفكري
بالس��ياق
ّ
مناقش��ة أكرث من فكر ٍة تتّصل ّ
ّ
حاض ًن��ا لذلك التح�� ّول .وختم غريش هذا الفصل باإلش��ارة إىل ال ّدور
الذي قام به الغرب يف دعم الصهيون ّية وأحالمها.
وخصص املؤلِّ��ف الفصل ال ّرابع للحديث عن التغيرّ ات التي ش��هدها
َّ
العقد األخري من القرن العرشين ،أي منذ س��قوط جدار برلني وتو ّجه
العامل نحو البح��ث عن صيغٍ جديد ٍة لتجاوز املركزيّ��ة الغرب ّية ،مربزًا
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الصورة ِ
املجحفة
العناوي��ن الك�برى التي كان له��ا األثر البالغ يف ه��ذا التو ّجه
العاملي بحجة تحرير الفلس��طين ّيني من حامس .وإلبراز هذه ّ
ّ
الس��لوك الغر ّيب الجائر تج��اه القضيّة والظالِمة اس��تحرض غري��ش تعريف األديب الفرن�سي فيكتور هوغو
الجدي��د ،ليكش��ف يف النهاية ّ
الفلسطينيّة ،والذي حاول أن يضعها دامئًا خارج هذا املنطق التّاريخي الساخر "الحيادية" التي وصفها بالوقوف إىل جانب الظّامل (ص.)222 .
ال ّداهم.
يف الفصل الخامس ،يرصد أالن غريش وقوع فلسطني عىل خ ّط الصرّ اع
بني الشّ �مال والجن��وب ،وهي "آخر أث ٍر باقٍ لالس��تعامر االس��تيطاين
السيطرة الغرب ّية
األورويب" .وعىل هذا األس��اس ميثِّل اس��م "فلسطني" َّ
االستعامريّة ،ويضيف:
ٌ
انته��اك دائ ٌم للقانون
وهو ،من بعدها ،اس�� ٌم ملظلم ٍة مس��تمر ٍة وصمها
ال��دّو ّيل ،وه��و أخ ًريا ،اس�� ٌم ملنط��قٍ قائمٍ ع�لى الكيل مبكيال�ين ،تطبّقه
الحكومات ،ومت ّرره األمم املتحدة ،وينظر له عد ٌد من املفكِّرين الغربيّني،
عند تقاطع الشرّ ق والغرب ،والتقاء الشّ امل والجنوب ،ترمز فلسطني إىل
العامل القديم املوس��وم بهيمنة الشّ �مال ،مبثل ما ترمز لوالدة عا ٍمل ٍ
جديد
قائمٍ عىل مبدإ املساواة بني الشعوب.

ومييض غريش يف هذا الفصل متحدث ًا عن اليهوديّة ومآالتها بني الفضاء
اإلس�لامي والفض��اء األورو ّيب ،معرتفًا بالوضع املتم ِّيز الذي كان
العر ّيب
ّ
ظ��ل اإلمرباطوريّة العثامنيّ��ة يف الوقت ال��ذي عانوا فيه
لليه��ود يف ّ
االضطه��اد داخل القارة األوروبية .لكنه ع ّرج عىل التح ّول الذي حصل
بعد صعود الصهيون ّية واس��تعامر فلسطني ،وما س ّببه ذلك من شيوع
أفكا ٍر وتصور ٍ
تحسنت
ات معادي ٍة للسام ّية بني العرب يف الوقت الذي ّ
ٍ
السالم"
فيه أوضاعهم وحقوقهم يف الغرب .ليختم
بحديث عن "أحالم ّ
يل ،وإمكان ّيات التّعايش ب�ين الطّرفني ،وما يعيق هذا
الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
التّعايش.
ويف امللحق األ ّول للكتاب ،يعرض املؤلِّف الخلفيّة الدينيّة التي حكمت
الصرّ اع عىل فلس��طني بني املسلمني واملس��يح ّيني واليهود ،مداف ًعا عن
ٍ
فكرت��ه التي تع�� ّد الخلف ّية الدين ّية غطا ًء لرص ٍ
ونزوعات برشيّ ٍة
اع��ات
أخرى.
وتحت عنوان "عندما نشهد أن برنار هرني ليفي ليس فيكتور هوغو"،
الصارخة للنخبة الغربيّة التي تتخلىّ عن
يكش��ف الكاتب التّناقضات ّ
كل مبادئها وش��عاراتها عندما تكون فلسطني هي املعنيّة يف رصا ٍع غري
ِّ
متكافئٍ  ،والنموذج هنا هو الكاتب الصهيوين الفرنيس برنار هرني ليفي
ال��ذي ال يخجل من الوقوف إىل جانب الج�ّل�اّ د الصهيو ّين ض ّد الضح ّية
الس��ياق مجموع ًة م��ن الفقرات والجمل
الفلس��طيني .ويورد يف هذا ّ
ّ
التي كتبها ليفي ضمن مقالة إبان العدوان عىل غ ّزة سنة  ،2009وهي
املقال��ة التي انتهت إىل نتيج ٍة غريب ٍة ومس��تفز ٍة ت�برِّر القتل والتدمري

ٍ
إجابات مقنعة
حاول كتاب "عالم يطلق اس��م فلس��طني؟" أن يق�� ِّدم
اريخي واإلنسا ّين،
عن س��ؤاله ،وهي إجاباتٌ تبحث عن الحقيقة يف التّ ّ
ٍ
بصوت من الشّ امل وجد ذاته يف قضايا الجنوب ،صوت نجح يف كشف
الفلسطيني ،بسبب نفوذ الثّقافة والتو ّجه
إفالس الغرب أمام االختبار
ّ
االستعامري يف نظامه الذي استصحب يف موقفه جان ًبا من ال ّنخبة التي
ّ
اشتغلت عىل قلب املفاهيم والتالعب بالحقائق.
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مناقشات ومراجعات
عرض كتاب :شمال العراق  :1975-1958دراسة سياسيّة

تحقيب
يقدم كتاب "شامل العراق" معالج ًة تركيب ّي ًة تستند إىل عمل ّية
ٍ
تاريخيّ ٍة ملنطق ٍة جغرافيّ ٍة مح َّدد ٍة من مناطق العراق تتّس��م مبميّزات
واإلثني دميغراف ًّيا ،إذ تض ّم العرب ،واألكراد،
القومي
ع ّدة ،أولها :تن ّوعها
ّ
ّ
والرتكامن ،واألشوريّني ،وغريهم .وثانيها :الخصائص الجيوسياسيّة لهذه
املناط��ق باعتبارها ح ًدا جغراف ًّيا قري ًب��ا يحاذي اإلقليم الجغرا ّيف لقوى
إقليميّ��ة هي تركيّا ،وإيران ،اللّتني حاولتا منذ القدم بس��ط نفوذهام
وس��يطرتهام عىل هذه املنطقة .وثالثها :الرثوات الطبيع ّية ،وال س�� ّيام
بع��د اكتش��اف ال ّنفط فيها مطل��ع القرن العرشين ،م��ا جعلها مح ّط
ٍ
تنافس بني القوى االستعامريّة (بريطانيا ،وفرنسا) خاص ًة بعد اتفاق ّية
سايكس بيكو.
تأيت أهميّة الكتاب من ندرة ال ّدراسات العربيّة واألجنبيّة التي تناولت
أيديولوجي ،أو حز ّيب ،أو
هذه املنطق��ة مبوضوع ّية ،ومن دون تح ّي��ز
ّ
الس��ابقة كانت تحمل وجهة
جه��وي ،أو
ّ
طائفي .فغالبيّة ال ّدراس��ات ّ
ّ
السياس�� ّية بوض��و ٍح عند تناول هذه
نظ��ر كاتبيها ،وتطغى خلفياتهم ّ
املنطقة ودراستها.

يستخدم الباحث يف كتابه مصطلح "شامل العراق" مبعنى سيايس موا ٍز
ملصطلح "كردس��تان العراق" ،باعتباره مصطل ًحا أوسع طبيعيًّا وبرشيًّا
وإداريًا من جهة ،وأل َّن مصطلح "كردستان العراق" ،من الجهة األخرى،
مل يُق ّنن إال بعد اتفاقيّة الجزائر بني الحكومة العراقيّة والحركة الكرديّة
يف عام  .1975لذلك نجد أ َّن ال ّنطاق الجغرا ّيف للمنطقة املدروسة يض ُّم
إىل جانب املناطق الكرديّة يف الش�مال (أربيل ،دهوك ،الس��ليامنية)،
ٍ
محافظات أخرى مثل املوصل (مناطق النفوذ الربيطاين) ،التي أُلحقت
بالعراق بعد اتفاقيّة س��ايكس بيكو ،وكركوك ،التي ُص ِّنفت بعد الغزو
األم�يريكّ للعراق يف ع��ام  2003باعتبارها من "املناطق املتنازع عليها"
بشكلٍ عكس تقسيم العراق بني مك ِّوناته عىل ٍ
أسس طائفيّة وقوميّة.
يش��مل الكتاب مقدم�� ًة وأربعة فص��ول .يصف الباح��ث يف الفصل
األ ّول الجغراف ّي��ة الطبيع ّي��ة لش�مال الع��راق (التضاري��س ،واملناخ،
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والترّ ب��ة والنب��ات الطبيعي ،وامل��وارد املائ ّية) ،والجغرافي��ة البرشيّة،
والت��وزّع الدميوغرا ّيف املتن ّوع ملحافظات ش�مال الع��راق؛ (نينوى من
ضمنها دهوك واملوصل ،أربيل ،الس��ليامنية ،وكرك��وك) .كام يق ِّدم يف
ه��ذا الفصل عرضً ا للتط ّورات التاريخيّة يف ش�مال العراق منذ دخول
املوصل تحت النفوذ العثامين يف عام  1534واستقرار العشائر العرب ّية
والكرديّة يف منطقة ش�مال العراق ،ونش��وء اإلم��ارات املحليّة (إمارة
الهدينان ،إمارة الس��وران ،إمارة الباب��ان ،الجليليون) .ويصف الكاتب
بعد ذلك أثر اإلصالحات السياسيّة واإلداريّة التي حدثت نهاية العهد
العثامين يف ش�مال العراق ،ودورها يف ظهور الحركات القوم ّية العرب ّية
والكرديّ��ة مطلع الق��رن العرشين .من ث ّم ،ينتق��ل إىل الرصاع الدو ّيل
عىل ش�مال العراق واملصالح االقتصاديّة للدول الكربى التي قادت إىل
األجنبي بعد الحرب العامليّة األوىل ،وإعالن االنتداب الربيطا ّين
التدخّل
ّ
عىل العراق .يرشح الباحث أيضً ا سياس��ات بريطانيا يف قومنة األكراد
يف منطقة ش�مال العراق بعد موافقتها عىل مقرتح الرائد نويل بِرسم
حدو ٍد جغراف ّية تقسم شامل العراق إىل منطقة كرديّة ومنطقة عرب ّية.
السياسات يف بروز نزع ٍة استقالليّة
ويرصد الباحث كيف أسهمت هذه ّ
أيضً ا عند العراق ّيني األش��وريّني ،خاص ًة وأ َّن قس�ًم�اً منهم كان جز ًءا من
ق ّوات "الليفي" التي ش��كّلها الربيطانيّون ،وهو ما أ ّدى إىل اس��تخدام
الحكوم��ة العراق ّية يف عام  1933الق ّوة ملواجهة إعالن األش��وريّني عن
منطقة حكمٍ ذايتٍّ يف ذلك العام.
يب�ِّي�نِّ الباحث يف القس��م األخري من الفصل األول كيف أ َّن سياس��ات
ال ُهويّة وقومنة األقليّات اإلثنيّة التي شجعتها بريطانيا ،حفَّزت الحركة
الكرديّة عىل إعالن مطالب تقسيم ّية تتجىل يف الرغبة يف تأسيس كيانٍ
خ��اص باألكراد العراقيّني يف منطقة ش�مال الع��راق .ويوضح الباحث
ٍّ
كيف أن ظ��روف الحرب العامل ّية الثانية حفّ��زت الزعيم الكردي املال
ٍ
خاص أو لدول ٍة
مصطفى البارزاين عىل القيام
تؤس��س لكيانٍ ٍّ
بخطوات ِّ
كرديّة يف الشامل ،ومن أبرز هذه الخطوات:
��يايس يف األقضية ذات األغلب ّي��ة الكرديّة يف
•إع�لان العصيان ّ
الس ّ
عام  1944يف محاولة لتأس��يس دول ٍة كرديّ ٍة يف شامل العراق عىل
تأسس��ت بدعم
غرار "جمهوريّة مهاباد" الكرديّة يف إيران والتي ّ
سوفيايت.
اطي
•تأسيس أ ّول ٍ
قومي ٍّ
كردي يف عام " 1946الحزب الدميقر ّ
حزب ٍّ
ٍ
تنظيامت كرديّ ٍة (حزب
الكردس��تا ّين" والذي تو َّحدت ضمنه ع ّدة
شورش -الثورة ،حزب رزكاس كرد ،حزب هيوا -األمل).
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يل واإليرا ّين ،إذ نشأت
يح�صر الباح��ث الفصل الثّاين يف الف�ترة التاريخ ّية ب�ين عامي  1958ال ّدعم الغر ّيب آنذاك ،لكنه حظي بال ّدعم اإلرسائي ّ
و 1963باعتبارها تش��كِّل بداية مرحل�� ٍة ونهايتها ،أي ما بني ثورة عبد عالقة تعاونٍ ما بني االس��تخبارات اإليرانيّة "الس��افاك" واالستخبارات
الكريم قاس��م يف  14متوز /يوليو  1958واستالم حزب البعث السلطة اإلرسائيل ّية "املوساد" .
يف العراق يف عام  .1963يستعرض الباحث خالل هذه املرحلة مجمل يخلص الباحث يف نهاية الفصل الثّاين إىل أ َّن فش��ل عبد الكريم قاسم
التط ّورات التاريخ ّية والسياس�� ّية يف العراق ،عمو ًما ،ويف منطقة شامل يف حس��م املعركة مع األكراد برسع ٍة أسهم يف استنزاف اقتصاد العراق،
ٍ
العراق بصف ٍة خاصة .ويفرد يف هذا الفصل
مساحات واسع ًة للحديث ما زاد يف ال ّنقمة الشعب ّية عىل حكومة قاسم .وقد شجع ذلك خصومه
عس��كري ،مستغلّني وجود ثلثي الجيش
بانقالب
عن العالقة ما بني حكومة الثورة والحركة الكرديّة التي مرت مبرحلتني القوميّني عىل القيام
ٍ
ٍّ
رئيستني:
العراقي يف الشامل ،ما أنهى حكم عبد الكريم قاسم للعراق.
•االتّف��اق والتفاهم :ش��هدت تل��ك املرحلة انفتا ًح��ا من جانب
قيادات الث��ورة عىل الحركة الكرديّة ومطالبه��ا ،إذ جرى إطالق
وسمح
رساح املعتقلني األكراد وعىل رأسهم الشّ يخ أحمد الربزاينُ ،
للمال مصطفى الب��ارزاين بالعودة للعراق م��ن منفاه يف االتحاد
السوفيايت .كام جرى تأسيس مديريّة معارف كرديّة ضمن الهيكل
التعليمي للع��راق ،وجرى متثيل األك��راد يف املناصب الحكوم ّية
ّ
تنص
بق ّوة .أيضً ا جرى تثبيت مادة يف الدس��تور العراقي املؤقّت ّ
عىل املس��اواة ما ب�ين العرب واألك��راد ورشاكته��م يف حقوقهم
القوم ّية ضمن الوحدة العراق ّية.

الصدام
•االختالف والحرب :يذكر الباحث ع ّدة
ٍ
أس��باب أ َّدت إىل ِّ
ما بني عبد الكريم قاس��م والبارزاين منها )1 :الصرّ اع بني قاس��م
اطي الكردستا ّين )2 .سوء الفهم
والشيوع ّيني حلفاء الحزب الدميقر ّ
ال��ذي وقع فيه البارزاين عندما خلط ب�ين انفتاح قيادات الثورة
عىل األك��راد وقبولهم مبطال��ب الحكم ال��ذايت )3.رفض األكراد
تنص عىل أ َّن "العراق
اقي والتي ّ
للامدة الثّالثة من الدس��تور العر ّ
جز ٌء من األ ّمة العرب ّية" ومطالبتهم بتجميدها.
يفصل الباح��ث التدخّالت الدوليّة التي حصل��ت خالل هذه الحرب
ِّ
انطالقًا من مفاهيم الحرب الباردة والصرّ اع القائم آنذاك ما بني الكتلة
الش��يوعيّة والكتلة الرأسامليّة من جهة ،وتصفية الحسابات اإلقليميّة
من جهة أخ��رى .ويبينِّ الكاتب رفض االتحاد الس��وفيايت دعم التم ّرد
الك��ردي يف الع��راق عىل خالف موقفه م��ن أكراد إيران ،متاش��يًا مع
ّ
اقي الذي رفض تقديم الدعم للبارزاين.
موقف الحزب
الش��يوعي العر ّ
ّ
ويرشح الباحث كيف أ َّن البارزاين س��عى الس��تاملة الغرب والواليات
املتّحدة لدعم مت ّرده املس��لّح ض�� ّد الحكومة العراق ّي��ة ،والطّرق التي
ٍ
اتصاالت مبارش ٍة
س��لكها للحصول عىل ه��ذا الدعم من خالل إج��راء
مع إرسائيل التي تص ِّنف العراق يف مرتبة العدو األ ّول من بني األقطار
الكردي فشل يف الحصول عىل
العربيّة .وقد يتفاجأ القارئ بأ َّن التم ّرد
ّ

يحقّ��ب الباحث يف الفصل�ين الثّالث وال ّرابع مرحل��ة حكم البعث يف
الع��راق يف الفرتة م��ا بني عام 1963وعام  ،1975ويس��تعرض الباحث
خاللهام موقف حزب البعث من املشكلة الكرديّة والعالقة مع الحركة
الكرديّ��ة التي م َّرت مبراحل ع ّدة من الوف��اق واملفاوضات إىل مرحلة
الس�ير نح��و الحرب املفتوحة .كام يناقش
الخالفات والقتال ،ومن ث ّم ّ
العوامل الداخليّة والخارجيّة ويرشح املصالح اإلقليميّة والدوليّة التي
أسهمت يف استدامة الصرّ اع خالل هذه الفرتة قبل والدة ات ّفاق الجزائر
الكردي والحرب ال ّدائرة
يف عام  ،1975وهو االت ّفاق الذي أنهى التم ّرد
ّ
بني الحكومة واألكراد يف الشّ امل.
يف الخت��ام ،ميك��ن القول إ َّن الكت��اب ميثِّل إضاف ًة نوع ّي��ة يف األدب ّيات
العربيّة والغربيّة الت��ي تناولت هذه املرحلة ،فأهميّته ال تقترص عىل
س��ياقات املراحل التاريخ ّية ،وصريورة األحداث فيها ،بل يف إسقاطاتها
املبارشة يف يومنا هذا ،إذ تعيد املش��اكل القوميّة والنزعات االنفصاليّة
طرح نفس��ها من جديد لتشكِّل مخاطر جس��يم ًة عىل وحدة العراق
ظل انكشافه أمام التدخّالت الدوليّة واإلقليميّة التي جعلت
و ُهويّته يف ّ
ولعل
تعب فيها قوى إقليم ّية ودول ّية عن إرادتها ومصالحهاَّ .
منه ساح ًة رِّ
التفاعالت املس��تج ّدة بشأن قضيّة كركوك وال ّنزاع ال ّدائر حولها والذي
وص��ل إىل ح ّد الصرّ اع املس��لّح بني حكومة إقليم "كردس��تان العراق"
والحكومة املركزيّة يف بغداد ،من أبرز هذه اإلسقاطات.

155

حمزة المصطفى

*

مراجعة كتاب
تاريخ سورية المعاصر
من االنتداب الفرنسي إلى صيف 2011

املؤلّف  :كامل ديب.
الطبعة  :األوىل ،بريوت.2011 ،
النارش  :دار النهار.
عدد الصفحات 830 :صفحة من القطع املتوسط.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

156
يع ّد كتاب تاريخ س��ورية املعارص للكاتب كامل ديب الكتاب الوحيد
بحثي ٍ
يف املكتبة العربيّة ،حت��ى اآلن ،الذي يؤ ِّرخ يف عملٍ
واحد حقبًا
ٍّ
تاريخ ّي�� ًة متع�� ِّدد ًة من تاريخ س��ورية ،متت ُّد من الحك��م الفيصيل إىل
ع��ام  .2011هذه امليزة النس��بيّة تجعل من الكت��اب واح ًدا من أه ّم
املتخصصة يف تأريخ التّاريخ الس��وري ،أو ما يدعى
املراج��ع العرب ّي��ة
ِّ
باإليس��توريوغرافيا .فالكتاب يغطِّ��ي ثغر ًة طاملا ُوج��دت يف املكتبة
وش��امل عن ٍ
العربي��ة ،واألجنبية ،إذ ال يوجد مرج ٌع حديثٌ
بلد مثل
ٌ
س��ورية يحظى بأهميّة جيوسياس��يّة كبرية ،تجعله واح ًدا من املحاور
األساس ّية التي تتفاعل فيها القوى الدول ّية واإلقليم ّية.
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عصبة العمل القومي ،االشرتايك العريب .)..ويق ِّدم الكتاب عرضً ا موج ًزا
املؤسسة لها .كام
عن نش��أتها ،وتبلورها ،وعن الش��خصيّات السياسيّة ِّ
يخص��ص الكاتب يف هذا الجزء مبحثًا يركِّز عىل والدة الجيش الوطني
ِّ
والظروف الداخليّة والحزبيّة التي رافقت تأسيسه ،ويختتم هذا الجزء
بعرض األخط��ار الخارج ّية ،العرب ّية واإلقليم ّي��ة ،التي واجهت ال ّدولة
الجديدة ،وأبرزها نكبة فلسطني يف عام .1948

محتويات الكتاب

يض�� ّم كتاب تاريخ س��ورية املعارص  27فص�ًل�اً  ،يضعها الكاتب ضمن
خمس��ة أجزاء رئيسة .يتناول الكاتب يف الجزء األول ،ما يس ّميه والدة
"ال ّدول��ة الوطنية"((( بعد جالء القوات الفرنس�� ّية عن س��ورية يف عام
 ،1946القامئة عىل الحدود الجغراف ّية السياس�� ّية التي ح َّددتها اتفاق ّية
س��ايكس بيكو .ويقدم الكت��اب عرضً ا تاريخ ًّيا ع��ن مرحلة االنتداب
الفرنيس ونهج التجزئة االس��تعامريّة يف تقس��يم س��ورية عىل ٍ
أساس
توصيفي عن تاري��خ الطّوائف الدين ّية
طائف��ي ،ويُلحق ذلك مبوج�� ٍز
ٍّ
ٍّ
يف س��ورية (الس��نة ،العلويون ،الدروز .)..كام يعرض سامت االقتصاد
الس��وري ومراك��ز الثِّق��ل االقتصادي يف ه��ذه الفرتة ،قبي��ل االنتقال
إىل الحدي��ث عن أه ّم األحزاب السياس�� ّية الت��ي كانت موجودة عند
االستقالل (حزب الشعب ،الحزب الوطني ،الشيوعي ،القومي السوري،
 1يستخدم الكاتب مصطلح "الدّولة الوطن ّية" مبعناه " القطري" متيي ًزا عن سورية الطبيعية
يف اإلطار الجغرايف ،وعن الحكم املليك يف العهد الفيصيل .1920-1916

اإلقليمي  -الدو ّيل
ال�ِّص�اع
يعال��ج الكاتب يف الجزء الثّاين من الكتاب رِّ
ّ
ٍ
انقالبات عسكريّ ٍة وفوىض يف الحياة
عىل س��ورية ،وما رافق ذلك من
السياس�� ّية؛ (انقالب حسني الزعيم ،انقالب س��امي الحناوي ،انقالب
أديب الشيش��كيل) .ويستعرض الكاتب يف هذا الجزء محاوالت جريان
ٍ
سورية ابتالعها وج ّرها إىل رص ٍ
وأحالف إقليميّ ٍة بالتنسيق مع قوى
اعات
داخل ّية حزب ّية وسياس ّية مثل مرشوع سورية الكربى األردين ،ومرشوع
اله�لال الخصيب العراقي ،ومرشوع الهالل الخصيب العراقي  -الرتيك،
ث ّم نهوض املرشوع القومي العريب الذي بلور أ ّول وحدة عربيّة يف عام
 ،1958لك ّنه جعل سورية مج ّرد إقليمٍ يف الجمهوريّة العربيّة املتحدة.
أ ّم��ا األجزاء الثالثة األخ��رى ،فهي تحقيب للمراح��ل ونهاياتها ،األوىل
عنونه��ا الكاتب بـ" ثورة البع��ث" التي امت َّدت من عام  1963إىل عام
 ،1970لتب��دأ املرحل��ة الثانية من دولة البعث يف ف�ترة حكم ال ّرئيس
السابق حافظ األس��د منذ عام  1970حتى وفاته يف عام  ،2000وهي
مرحلة صعود س��ورية كق ّو ٍة فاعل ٍة يف اإلقليم تش��هد استقرا ًرا يف نظام
الحك��م مقارن ًة مبراحل تاريخ ّية س��ابقة .أ ّما الج��زء الخامس واألخري
فيغطّي فرتة حكم ال ّرئيس بش��ار األسد منذ تسلّمه السلطة بعد وفاة
والده يف عام  2000إىل انطالق الثّورة السوريّة يف عام  .2011ويستعرض
الكاتب يف هذا الجزء جميع امللفّات السياس��يّة الداخليّة واالقتصاديّة
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وامللفّات اإلقليم ّية ودور س��ورية يف أحداث لبنان ،والعراق ،والقض ّية للملوك والرؤس��اء والزعامء .فقد أفرد الكاتب مساح ًة واسع ًة ملعالجة
املؤسس��اتيّة من
الفلسطينيّة ،إضاف ًة إىل تحالفاتها وأنساق سياساتها الخارجيّة.
البنى االجتامعيّ��ة واالقتصاديّ��ة وتحليل الخلفيّات َّ
ٍ
ٍ
وجامعات منظَّمة.
وهيئات سياسية،
اب،
أحز ٍ
م َّي��ز هذا الكاتب أيضً ا نجا ُحه يف تجاوز "املفارقة التّاريخية" يف عمله،
التّاريخ الجديد :اتّجاهات معرفيّة
التي تع ّد ،بحسب "لوسيان فيفر" ،الخطيئة الكربى يف الكتابة التّاريخية
تتجاوز الممارسة التّاريخيّة
التي تتجلىّ يف إس��قاط مش��اعر ومفاهيم مرحل ٍة مع ّين ٍة ،عىل مرحل ٍة
الكالسيكيّة
أخ��رى مل تعرفها ،وغالبًا ما تقع الكتابات التّاريخيّة الس��ورية يف هذا
اتجاهات وليس مدرسةً ،وهذه الفخّ ،نتيج�� ًة لخلطها ما بني األيديولوجي ،والتوظيفي ،واس��تخدامها
ٍ
يُنظر إىل "التّاريخ الجديد" عىل أنه ميثِّل
االتجاهات تتطلّب انفتا ًحا عىل مجاالت العلوم االجتامعية واإلنسانية التّاريخ أداتيًّا لتربير أفكار وخطط يف مرحلتها.
ّ
كافة :عىل الجغرافيا ،واالقتصاد ،والدميوغرافيا ،والسوسيولوجيا ،وعلم إذن ،ميك��ن القول إ َّن الكتاب عرض بش��كلٍ مكث ٍّف التّاريخ الس��وري
أي ٍ
النفس .والس��ؤال الذي يُطرح يف ضوء ذلك هو :إىل ّ
حد اس��تخدم الع��ا ّم خالل الفرتة املمت�� ّدة من عام  1920إىل ع��ام  ،2011وقد مت ّيز
الباحث االتجاهات الجديدة يف بحثه؟
بحصافة تحقيبه للمراحل األساس��يّة يف ه��ذا التّاريخ .ويتابع الكاتب
لق��د اس��تخدم الكاتب يف بحثه ه��ذه االتجاهات إىل ح�� ٍّد كبريٍ ،فقد هنا اإلط��ار العام لعمل ّي��ة التّحقيب يف بعض كتب التّاريخ الس��وري
اعتمد عىل شبك ٍة منهج ّي ٍة تتكامل فيها العلوم االجتامع ّية واإلنسان ّية .العا ّمة يف املكتبة التّاريخيّة الس��ورية .لك ّن��ه ،يضيف املرحلة املمت ّدة
ينص��ب يف تأريخ الحقب التّاريخيّة ،عىل تحليلٍ ما بني عام  2000وعام  ،2011وتلك من أبرز اإلضافات الجديدة التي
لذلك نجد أ ّن تركيزه
ُّ
ٍ
بنيوي ألنظمة الحكم املتع ِّددة يف س��ورية (مراكز القوى) ،ومتوضعها يق ِّدمها العمل ،لكن من دون أن يبينِّ بصورة كافية نهاية هذه املرحلة
ٍّ
يف إطار الجغرافية السياس��يّة العربيّة واإلقليميّة املحيطة بها ،وطبيعة (نهاية النم��وذج) واصطدامه بالتناقضات القامئة حال ًّيا .فلقد كان من
ومؤشاته الكل ّية والجزئ ّية .يُضاف املتوقّع يف ضوء اختصاص الباحث ومهاراته املهنيّة املتع ِّددة ،وال سيّام
االقتصاد الس��وري يف هذه الحقب ،رِّ
إىل ذلك ،دراسة الخصائص الكاريزماتيّة للقادة والشخصيّات السياسية ،يف مجال االقتصاد الس��يايس ،أن يق ِّدم تربي ًرا للوقفة النهائ ّية باعتبارها
املؤشات واألرقام املتعلِّقة بالبعد الدميوغرايف ،والخصائص حقب ًة مكتملة الخصائص والصريورات والنتائج.
إىل جان��ب رِّ
اإلثنيّة ،والعرقيّة ،للرشائح الس��كانيّة يف س��ورية وتفاعالتها مجتمعيًّا .وبحس��ب رأين��ا ف��إ َّن الس��بب ال��ذي أع��اق إظهار خصائ��ص هذه
وبن��ا ًء عليه ،فإنن��ا نالحظ أ ّن بن��اء "اإلس��توريوغرافيا" الذي اعتمده املرحلة بش��كلها الواضح هو ميل الكات��ب لتناولها موضوع ًّيا يف إطار
منهج الكاتب مل يرتكز عىل املامرس��ة التّاريخيّة ،مبعناها الكالس��ييك" ،معياري إيجايب" ،لك ّن��ه بعي ٌد عن األيديولوجيا .فمدخل االبتعاد ،عن
بل ش��مل مختلف الظواهر اإلجرائية .من هن��ا يُع ّد العرض التّاريخي الش��خصنة يف تحليل الشؤون السوريّة ،يجب أن ال يبعدنا عن دراسة
ال��ذي ق َّدمه الكاتب "عرضً ا كليًّا" م��ن الناحية املنهجيّةّ ،
ٍ
هفوات حادت به عن دراسة
خاص ًة عندما "الش��خصية" .وهذا ما أوقع الكاتب يف
ح��اول الكات��ب ،بقد ٍر كب�ير ،االبتعاد عن نهج "ش��خصنة النظام" ،أو تأثري الخصائص السياس�� ّية والكاريزمات ّية للقيادة ،ومدى انعكاس��اتها
تغلي��ب "التّحليل املذهبي" للتاريخ ،والس��يّام يف مرحلة حكم ال ّرئيس ع�لى صريورات الحدث التّاريخي .ولق��د تجلىّ ذلك بصورة طفيفة يف
الس��ابق حافظ األس��د .ارتكز الكاتب عىل املنحى البحثي الذي ق َّدمه مرحلة الس��بعينيات ،وبصور ٍة أكرب يف مرحلة ال ّرئيس بش��ار األسد ،إذ
ّ
ّوي نظر الكات��ب ضمن ًّيا ٍ
إصالحي كبريٍ ،م��ن دون األخذ يف االعتبار
لعهد
ٍّ
الكاتب األملاين فولكر بريتس ،الذي وضع نق ًدا ش��املاً للمنطق األقل ّ
يف األبحاث الغرب ّية التي تناولت س��ورية .وم��ن هنا ،كان تركيزه عىل املستج ّدات الطارئة كاالحتجاجات يف مناطق ع ّدة من سورية غالبيتها
الجانب االقتصادي ،والسوسيولوجي ،مبتع ًدا عن التهافت عىل اعتامد تأث ّرت س��لبًا بالسياس��ات االقتصاديّة االجتامعيّ��ة املتّبعة يف العرشيّة
املذهبي��ة وحدها كأدا ٍة للتحليل األ ّويل يف فه��م تاريخ هذا البلد (ص األخرية(((.
ّ
ٍ
مش��اكل
َ
 .)26وعلي��ه ،فقد نجح الكاتب إىل ح ٍّد كبري يف التغلّب عىل
 2جامل باروت ،العقد األخري يف تاريخ سورية :جدل ّية الجمود واإلصالح (الدّوحة  /بريوت:
السياسات.)2012 ،
ج ّمة حكمت منطًا من تعاطي البعض مع التّاريخ ،وكأنّه سرية شخص ّية املركز العريب لألبحاث ودراسة ّ

158

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

ٍ
وبيانات إحصائ ّية
ويب��دو أ ّن الرتكيز عىل ه��ذا البعد ليس له عالق��ة بتموضعٍ أو تو ّج ٍه وأ َّن املكتبة االقتصاديّة السوريّة توفِّر مراج َع علمية،
منهجي ،كان م��ن املمكن تداركه ودالاّ ت اقتصاديّة متكِّنه من ذلك.
س��يايس ،وإمنا كان جز ًءا م��ن إطا ٍر
ّ
ٍّ
مبحاول��ة االبتع��اد عن تأريخ ال ّدول��ة باتجاه تأريخ الس��لطة (تفاعل
الق�� ّوة) .وهذا الجانب الس��لطوي (الق ّوة) أحد أه�� ّم مداخل تأريخ
التّاريخ الجدي��د الذي يتبعه الكاتب منهجيًّ��ا ،إذ يرى الدكتور وجيه الثغرة الكبيرة
كوثراين يف كتاب��ه تأريخ ال ّتاريخ أ ّن "التجديد ال��ذي أعاد إىل التّاريخ في المراجع الوسيطة
الس��يايس موق ًعا ب�ين اهتاممات التّاري��خ الجديد يتمثّ��ل يف التّأريخ يعتم��د الباح��ث يف معظم مراج��ع الكتاب عىل الكتب والدراس��ات
للس��لطة ولي��س للدولة ،ذلك أ ّن التّأريخ للس��لطة ،مب��ا هي عالقات الغرب ّية وال س�� ّيام املؤلَّفة باللغة اإلنكليزيّة ،أو بعض األعامل العرب ّية
ٍ
ٍ
ٍ
وفئ��ات،
لطبقات،
ق�� ّوة املجتمع ،هو تأري�� ٌخ
وأيديولوجيات ،وأفكارٍ ،املرتجمة باللغة اإلنكليزيّ��ة .ويف هذا اإلطار ميكن اعتبار الكتاب نو ًعا
وأس��اليب تحكّمٍ  ،وسيطر ٍة ،وإخضاعٍ ،واس��تتباعٍ .ويف املقابل هو أيضً ا م��ن معالج ٍة تركيب ّي�� ٍة ملا جاء يف ذل��ك اإلنتاج باللغ��ة اإلنكليزيّة ،أو
تاري ٌخ ألشكا ٍل من الخضوع والتبع ّية واالستالب ،أو ألشكال من ال ّرفض املرتجم إليها.
واملامنع��ة واملقاومة"((( .ووفقًا لهذا املنظور يصبح التّاريخ الس��يايس
ونطرح هنا تس��اؤلني رئيس�ين ،أ ّولهام :ما درج��ة اعتامد الكاتب عىل
بحس��ب وجيه كوثراين تاريخًا عالئق ًّيا للس��لطة((( يف املجتمع ،وليس
الترّ اكم يف حقل الكتابة التّاريخ ّية الس��ورية؟ والثاين :ما الجديد الذي
ٍ
مؤس ٍ
وسياسات عليا للحكومات ولألحزاب فحسب.
سات
تاريخ ّ
يق ِّدم��ه الكتاب عىل مس��توى املراج��ع أو بناء الوثائ��ق واملعطيات
ص��در كتاب تاريخ س��ورية املعارص يف نهاية ش��هر ترشي��ن األول  /الجديدة أو عىل املستوى الترّ اكمي وال ّنوعي لإلستوريوغرافيا الجديدة؟
أكتوب��ر من عام  .2011وبحس��ب رأينا فإ َّن امل�� ّدة الزمن ّية بني تاريخ تتمثَّل ثغرة الكتاب يف أنه اعتمد ،كام ذكرنا سابقًا ،عىل اإلنتاج باللغة
صدور الكتاب ،ومتظهر الثّورة الس��وريّة كان��ت كفيل ًة بجعل الكاتب اإلنكليزيّة أو ما تُرجم إليها ،وهو إنتاج محدو ٌد ،وانطوى االقتباس من
يراجع مقاربته االقتصاديّة والسوس��يولوجيّة بطريقة عميقة .صحيح بعضه��ا عىل أخطاء لغويّة وعلمية((( .وتتجلىّ ثغرة الكتاب أيضً ا يف أ َّن
َ
الع��رف
أ َّن
َّ
املنهجي يف هذا الحقل املعريف ي��رى أ ّن املرحلة التّاريخ ّية الكاتب مل يبحث يف مصادر ومراجع (ملقاة عىل الرصيف) يف س��ورية
يج��ري تأريخها بوض��وح نهايتها ،وهذه نقطة منهجيّ��ة ت ِّربر للكاتب
من ن��وع الك ّم الكبري من الوثائ��ق األصل ّية املتاح��ة يف مركز الوثائق
ع��دم الرغبة يف الخوض تفصيليًّا يف امل ّدة الزمنيّة التي أعقبت انطالق
التّاريخيّة بدمشق ،وأعداد الجريدة الرسمية ،هذا إن مل نذكر املراجع
الثّورة الس��ورية .غري أ ّن ذلك ال ي ِّربر له تجاهلها ،عىل اعتبار أ َّن هذه
املساعدة ،والتي تحتاج -كام الوثائق -إىل ال ّنقدين الداخيل والخارجي.
الفرتة ال تكتس��ب أهميَّتها من تفاصيل الحدث ،وإنمّ ا من كونها أنهت
والواقع أ َّن العودة إىل هذه املصادر واملراجع املتاحة ،مبا يف ذلك كتب
األقل معامل املرحلة املمت ّدة بني عامي  .2011-2000وعىل س��بيل
عىل ّ
املذكّ��رات التي يتطلَّب اس��تخدامها يف حقل الكتاب��ة التّاريخ ّية بنا َء
املثال ،فقد أماطت الرقعة الجغرافية ،التي انترشت فيها االحتجاجات
ٍ
ٍ
مس��اعد فيها ،يعطي مجمل
مضبوط للمذكّرات كمصد ٍر
نظري
إطا ٍر
ٍّ
الش��عب ّية الس��لمية ،اللثام عن التص ّور ال ّنمط��ي الخاطئ عن نجاعة
السياس��ات االقتصادية االجتامعي��ة التي جرى اتّباعه��ا .وعليه ،فإ ّن الوقائ��ع والصريورات التّاريخ ّية طاب ًعا حيويًّا هو من أكرث ما يحفل به
ّ
رضورة تناوله��ا من واقع التحليل االقتصادي أمر من ش��أنه أن يدقِّق امل��ؤ ِّرخ .ويصل عدد كتب املذكّرات املنتجة وفق املس��ح الذي قام به
ٌ
التعميامت املس��تنتجة .كام أنه سيس��اعد عىل إنضاج الخامتة املالمئة
التي غابت عن الكتاب ،والتي ِّ
تجس��د تجذّر االحتجاجات الش��عبيّة  5وردت العدي��د من األخطاء اللّغوية يف الكتاب ،والت��ي ال ينظر إليها باعتبارها ثغر ٍ
ات يف
املطالب��ة بالتغيري ،تلك التي اقرتب الكات��ب يف توصيفها من الخطاب البح��ث ،وقد تكون ناجمة عن أخطاء طباعية ،أو مصدرها خاطئ ،خاص ًة وأ َّن أغلبها يعود إىل
مراجع أجنبية مثل:
خاص ًة
غني وعميقٍ ّ ،
الرسمي السوري .ولو حصل ذلك لك ّنا أمام مرجعٍ ٍّ
العلويون املطاورة ،اللفظ الصحيح املتاورة (ص .)45
 3وجي��ه كوثراين .تأريخ التّاري��خ :اتجاهات  -مدارس  -مناه��ج (الدّوحة  /بريوت :املركز
السياسات ،)2012 ،ص .398
العريب لألبحاث ودراسة ّ
 4طب ًعا السلطة هنا مبعنى الق ّوة.

الكلية العسكرية يف حامه ،والصحيح هو الكلية العسكرية يف حمص (ص .)100
ينتمي عصام العطار إىل املدرس��ة الس��لف ّية الوهاب ّية ،والصحيح هو أ َّن عصام العطار ال ينتمي
إىل املدرسة السلف ّية ،فهو من أبرز قادة اإلخوان املسلمني وأكرثهم إميانًا مبدن ّية الدّولة وبال ّنهج
السلمي يف الوصول إىل السلطة (ص .)564
ّ

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :تاريخ سورية المعاصر من االنتداب الفرنسي إلى صيف 2011

الباح��ث جامل باروت إىل أكرث م��ن  130كتابًا حتّى اآلن .ويف املجمل
ال ص ّحة لش��كوى بعض الباحثني من ندرة الوثائق يف سورية ،بل عىل
العك��س من ذلك فإ ّن الباحثني واملؤ ّرخني مل يس��تخدموا حتّى ما هو
متاح وسهل الوصول إليه يف بحوثهم ،فضلاً عن اإلمكانيّة املفتوحة يف
بناء معطيات وسالسل جديدة يف ضوء مفهوم بعض ات ّجاهات التّاريخ
الجديد ملا يس�� ّمى بالتّاريخ "السالس�لي" .ويس��مح التّاريخ السالسيل
امل��ؤشات االقتصاديّة واالجتامع ّي��ة والعمران ّية التي يكون من
ببناء
رِّ
الصعب فهم العمليّات التّاريخية من دونها.
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وهذا كنز مثني .إذ إن عدم االعتامد مثلاً عىل مداوالت املجالس النياب ّية
ٍ
مداوالت أساسيّ ًة تستخدم
املنشورة يف الجريدة الرسمية ،والتي تض ّم
ٍ
معلومات مس�� ّجل ًة وموثقةً ،حرم العمل من الكش��ف عن اتجاهات
ومواقف األحداث األساسيّة التي يكثِّفها الباحث بعني املؤ ِّرخ .والواقع
أ َّن الربملان ّيني الس��وريّني كانوا منحدرين من خلف ّي ٍ
ات متع ِّدد ٍة تعكس
بنية املجتمع ،وبالتايل تكشف مداوالتهم املغلقة جانبًا كب ًريا من صورة
األحداث األساس�� ّية التي يهت ّم بها امل��ؤ ِّرخ .ومادامت معظم التواريخ
أسايس يف مهنة مؤ ِّرخ
وثائقي
قد أهملت الجريدة الرس��ميّة كمصد ٍر
ٍّ
ٍّ
التّاريخ الس��وري ،فس��تبقى هذه الكتابات كافّ ًة محاطة بالقصور ،يف
منظور املؤ ِّرخ املحرتف ،ألنَّها متثِّل حالة التفاعل "الساكن" بني ال ّدولة
واملجتمع .ومه ّمة املؤ ِّرخ هي نقل التّاريخ "الساكن" إىل تاري ٍخ متح ِّر ٍك
بفهم س��ياقات ما نُرش يف تلك الجريدة ،ووظائفه ،والقوى االجتامعيّة
التي تقف خلفه ،ومس��توى الرصيد االجتامعي املعلومايت الذي تعبرّ
عنه.
يُضاف إىل ذلك ،مش��كلة االعتامد عىل ملخّ��ص امللخّصات يف التّاريخ
االقتص��ادي  -االجتامعي مع توفر املصادر األصل ّية واملرجع ّية بش��كلٍ
ٍ
واف .فالتّقارير الصحفيّة والسياس��يّة والتعليقات وامللخّصات تنطوي
كلّها عىل هامش االنح��راف يف منظور املؤ ِّرخ املحرتف ،يف ضوء توافر
الوثيقة ،ال تصلح لالستخدام ،ما مل يجر التأكّد من صدقيّة مستنداتها.
وعند التأكّد من هذه املستندات يجري اعتامد تلك امللخّصات.

لذلك بدا العمل ،من الناحية األكادمي ّية ،مفتق ًرا إىل "مصدرية" الوثيقة
الت��ي هي أقوى م��ن املرجع املكتب��ي عىل أهميت��ه .وال ميكن تربير
االعتامد منهج ًّيا عىل اتجاهات التّاريخ الجديد لالس��تغناء عنها .فعىل
الرغم من الرضبة "القاضية" التي و ّجهتها مدرسة "الحوليّات" ملفهوم
رس��ختها املدرس��ة "املنهجية" الفرنسية ،فإ َّن
"الوثيقة" التقليدية ،كام ّ
هذا مل ِ
ينف ق ّط أهميّة الوثيقة التقليديّة وأساس��يتها يف بناء التّاريخ.
وكان نقد "الحوليات" متعلّقًا بعبادة الوثيقة واعتبارها مصد ًرا وحي ًدا ويف الخالصة ،نقول إ ّن كامل ديب ق َّدم جه ًدا بحث ًّيا متق ِّد ًما يجعل من
لبن��اء التّاريخ ،بينام رأت إمكانية بناء الوثائق غري التقليديّة من خالل الكتاب قبل ًة للمهت ّمني بحثيًّا وسياس��يًّا بتاريخ سورية ،وال ّ
شك يف أنه
ّ
مرجعي يف املكتبة العربية.
ع
موق
له
سيكون
ٌ
ٌّ
ٍ
معطيات المتناهي��ة ،وهذا هو التّاريخ االجتامع��ي مكان النصوص.
لق��د افتقدنا يف كتاب كامل ديب مصدريّة الوثيقة باملعنيني الحوليايت
واملنهجي لصالح االعتامد عىل دراس��ات وكتب وس��يطة تناولت ذلك
أو اس��تندت إليه أو علّق��ت عليه .ويف مفهوم الرتاك��م العلمي ليس
ع�لى امل��ؤ ّرخ أن يعيد اخ�تراع العجل��ة ،لكن يف ح��ال االعتامد عىل
مراجع وس��يطة تش��ت ّد الحاجة إىل نقديته .كام يع�� ّد إهامل الكتاب
نقصا فاد ًحا يف فهم التّاريخ السوري ،وهد ًرا لوثائق
للجريدة الرسم ّية ً
أي إمكانيّ��ة علميّة لبناء التّاريخ
متاحة ومتوفِّرة .ونتس��اءل هنا عن ّ
من دون العودة إىل وثائق الجريدة الرس��م ّية التي متثِّل بالنس��بة إىل
املؤ ِّرخ املحرتف منجماً هائلاً  ،ليس لحياة بريوقراطيّة ال ّدولة فحس��ب،
ب��ل ولتاريخ املجتمع .ففي الجريدة الرس��م ّية قرارات ومحارض لجان
تحقيق ،وأحكام القضاء ،وقرارات الوزارات ،وقرارات املجالس النيابية،
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مراجعة كتاب
انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث؟

املؤلّف  :محمد حافظ دياب.
تقديم  :لطيفة محمد سامل.
الطبعة  :األوىل ،القاهرة.2011 ،
النارش  :دار الرشوق.
عدد الصفحات236 :صفحة من القطع الكبري.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مناقشات ومراجعات
مراجعة كتاب :انتفاضات أم ثورات في تاريخ مصر الحديث

دأبت دار الرشوق للنرش عىل إصدار سلس��لة مؤل ٍ
ّف��ات تهت ُّم بإعادة
املرصي من خالل تناول إش��كال ّية اجتامع ّية  -سياس�� ّية
قراءة التّاريخ
ّ
وإع��ادة التّأريخ لص�يرورة تط ّورها .فخالل إرهاص��ات ثورة  25يناير،
تص َّدى الباحث مح ّمد حافظ دياب لقض ّية االنتفاضات واالحتجاجات
زمني يرتكز عىل تحليل الوقائع ومن ث ّم رسدها.
املرصيّة وفق
ٍ
تحقيب ٍّ
يندرج الكتاب يف إطار ما يس ّمى التّاريخ  -املسألة من خالل تناول قضيّة
املرصي وفق إعادة
االحتجاج��ات واالنتفاضات والثورات يف التّاري��خ
ّ
بن��اء للاميض وليس إحياء له .وذلك انطالقًا من خالل تحليل املس��ألة
املؤ َّرخ��ة بأدوات مختلف العلوم االجتامع ّية (االقتصاديّة واالجتامع ّية
والدميوغرافيّة والنفسيّة .((()...ويركِّز الباحث عىل التّحليل االقتصادي
واالجتامعي لفهم الظّاهرة املدروس��ة ،ومن ث ّم ينتقل إىل الرتكيز عىل
دور املش��اعر يف صنع التّاريخ والتص ّورات الخيال ّية يف تش��كيل ال ّنظر
كل مرحلة إىل تدعيم
إىل الوقائ��ع التّاريخية .ولذلك يعمد الباحث يف ّ
املرصي ،إ ّما من خالل املواويل أو
تأريخها من خالل املخيال الش��عبي
ّ
امل�صري أو العاملي وفقًا للثقافة
األغاين أو األهازيج الش��عب ّية واألدب
ّ
املخيال ّي��ة ملغ ّنيه��ا أو كتّابها أو رواتها ،والتي ع َّده��ا الكاتب يف منزلة
"مد ّونات تعبريي��ة" واكبت الحركة الوطن ّي��ة املرصيّة وأضافت إليها.
اس��تطاع الباح��ث أن يتعام��ل بنجا ٍح م��ع الح ّد الفاصل ب�ين الواقع
واملتخ َّيل من خالل التّحليل االقتصادي واالجتامعي والس��يايس ورصد
الوقائع القصص ّية يف الزمان واملكان للظاهرة املدروسة(((.
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جدي��دة صاغت التّاريخ املرصي ،مم ّي ًزا ب�ين تلك التح ّوالت من حيث
كونها ث��ورات أو انتفاضات أو ه ّبات أو ح��ركات مقاومة .بينام ختم
الكتاب بالقول "إ ّن الصوت القادم  ...قادم" خالل مناقش��ته مستقبل
الحركة الوطن ّية املرصيّة إبّان نهاية عهد حكم مبارك.
يس��تعرض الكت��اب يف الفصل الثّاين وجهات نظ��ر املؤ ِّرخني العرب يف
الجدل ح��ول إرهاصات ال ّنهضة العرب ّي��ة إن كانت بدأت مع الحملة
ٍ
تحديث سابق ٍة بدأت مع مطلع
الفرنس�� ّية عىل مرص أم مع إرهاصات
الق��رن الثامن عرش من دون أن يق�� ِّدم وجهة نظره .ينجح الباحث يف
تحديد العوامل النفس��يّة واالجتامعيّة التي حكمت العالقة بني قائد
وخاص ًة
الحملة الفرنس�� ّية عىل مرص نابليون بونابرت وأعيان القاهرة ّ
املرصي والثّقافة الفرنس ّية من
املش��ايخ منهم من جهة وبني املجتمع
ّ
جه�� ٍة أخرى ،وذلك من خالل رسد عوام��ل ووقائع الجذب والنبذ بني
الثّقافتني الفرنس��يّة والعربيّة املرصيّ��ة أو رجال الدين ونابليون .ومن
ث�� ّم ينتقل إىل رسد وقائع املقاومة املرصيّ��ة لالحتالل الفرنيس مجادلاً
الباحثني اآلخرين بأ َّن املقاومة املس��لّحة بدأت منذ اليوم األ ّول لنزول
الس��فن الفرنس�� ّية يف اإلس��كندريّة ومل تكن مقترص ًة ع�لى انتفاضتي
الصعيد.
القاه��رة األوىل والثّانية ،بل امت َّدت إىل األري��اف املرصيّة يف ّ
امل�صري الجربيت مصطلح "دولة الكفر" -
وم��ن خالل نقله عن املؤ ّرخ
ّ
أي فرنسا  -إضاف ًة إىل رسد محاولة تغيري املنظومة األخالق ّية للمجتمع
امل�صري ،يظهر لن��ا دور العامل الديني يف تولي��د حركة املقاومة ض َّد
ّ
االس��تعامر .ويرفض الكات��ب اآلراء التي تعزو املقاوم��ة إىل ال َّدورين
ال�ّت�رّ يكّ واململويك ،ويدعم أف��كاره بنقله وقائع ع��ن الجربيت تفيد بأ ّن
التّدخّ��ل العثام ّين كان عبئًا عىل املرصيّ�ين ،كام أ َّن املامليك تخلَّ ْوا عن
مؤازرة املرصيينّ خالل االنتفاضة األوىل.

يه��دف الكاتب إىل عدم االكتفاء بال ّرصد السرَّ دي لألحداث ،وإنمّ ا يضع
يف صلب أولويّاته تحديد القوى االجتامع ّية والسياس�� ّية التي ش��كَّلت
الح��دث التّاريخي وينبش عن جذورها التّاريخ ّي��ة وتط ّور حركتها يف
املجتم��ع ،مح ِّد ًدا يف الوقت ذاته القوى التي أعاقت التّغيري أو وقفت
يف وجهه.
يتّضح من خالل اختيار محمد حافظ دياب بداية تأريخه لالحتجاجات
املرصيّة منذ الحملة الفرنس ّية عىل مرص ،انحيازه آلراء ألربت حوراين بأ َّن
يح��وي الكتاب تس��عة فصو ٍل وخامت��ة .ويف الوقت ال��ذي يعالج فيه
الحملة الفرنسيّة ش��كَّلت وعي العرب املرصيينّ بتخلّفهم عن مواكبة
باختص��ار يف الفصل األ ّول التّأصيل ال ّنظري ملفاهيم الثّورة واالنتفاضة
وعي وإدر ٍ
اك
والهب��ة واملقاوم��ة ،والتي كانت تحت��اج إىل املزيد م��ن اإليضاحات التط�� ّور ّ
الصناعي واملعريف يف الع��امل .وذلك ملا تركته من ٍ
َّ
ٍ لدى ال ّنخبة املرصيّة برضورة مواجهة الغزوات االستعامريّة الخارج ّية،
كل الفصول األخرى مبرحل�� ٍة زمن ّي ٍة مع َّينة
خص الكاتب َّ
وال ِّنقاش��اتّ ،
والذي ال يقع إال من خالل العمل عىل بناء دول ٍة مرصيّ ٍة مس��تقلّ ٍة يف
ٍ
جديد أو
م��ن التّاريخ
املرصي ،لي��س من منطلق أفول أو ب��دء نظامٍ
ّ
قرارها .ويستنتج الباحث أ ّن ال ُهويّة الوطنيّة املرصيّة ولدت يف املرحلة
نهاية عهود كاريزم ّيات مع َّينة ،وإنمّ ا من صعود وهبوط قوى اجتامع ّية
ما بعد هزمية الفرنس�� ّيني وخالل حملة فري��زر الربيطان ّية عىل مرص.
 1وجي��ه كوثراين ،تأري��خ التّاريخ :اتجاهات مدارس مناه��ج ،ط( 1بريوت/الدوحة ،املركز وذلك من خالل عدم قبول األهايل مبرابطة الق ّوات العسكريّة العثامن ّية
العريب لألبحاث ودراسة السياسات  )2012 ،ص .217- 206
رب يا متجليّ ..اهلك
يف املدن واالحتجاجات عىل الوالة العثامن ّيني "يا ّ
 2ملزي��د من التفاصيل ع��ن دور عالقة التّاري��خ باملخيال يوجد يف إفل�ين باتالجني :تاريخ
املتخي��ل يف جاك لوغ��وف :التّاريخ الجديد ،ترجم��ة محمد طاهر املنص��وري ،ط( 1بريوت ،العثامن�لي" ،مماّ يعني أ َّن العثامنيّ�ين أصبحوا غرباء عن مرص ،إضاف ًة
والصعيد .ويرى
إىل املطال��ب
املنظمة العربية للرتجمة ،)2007 ،ص.483-481
الخاصة بإعادة املواصالت ب�ين القاهرة ّ
ّ
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عس��كري املرة األوىل يف تاريخ مرص التي يصبح
الباحث أ َّن خلع األهايل للوايل العثامين خورش��يد ،وتعييني محمد عيل (نواة الحزب) كجنا ٍح
ٍّ
ب��دلاً عنه وال ًيا عىل م�صر أل ّول م ّرة يف التّاريخ
امل�صري ،ميثِّل الداللة فيها الجيش أدا ًة لحامية الحركة القوميّة وليس أدا ًة للقمع.
ّ
األعم��ق عىل ميالد ال ُهويّ��ة الوطنيّة املرصيّة .تجلَّت ه��ذه ال ُهويّة يف
قتال أهايل القاهرة خالل محارصة الحملة اإلنكليزيّة "فريزر" (الفصل يح�� ِّدد محمد حاف��ظ دياب الق��وى االجتامعيّ��ة للث��ورة بالفلاّ حني
ٍ
تحديدات لبعض
فك الحصار وانس��حاب الحملة من مرص والعس��كريينّ واألعيان واملثقّفني بعد أن يس��تعرض
الثالث) مدينة رش��يد حتّى ّ
الصعيد الذي كان يقاتل املامليك .املؤ ِّرخ�ين العرب واألجانب .تط َورت مواقف الفلاّ حني االحتجاج ّية من
قبل وصول محمد عيل وجيشه من ّ
األشكال العبثيّة كإهامل الحصاد أو ما شابه قبل الثّورة إىل توكيل أحمد
عرفت مرص يف عه��د محمد عيل مرحلة االنتقال من "عامل العثامنيل" عرايب يف ال ِّدفاع ع��ن حقوقهم مع الثّورة ،ومن ث ّم إىل تط ّوع الفلاّ حني
أس��ايس يف
كام أس�ماها الباحث ،إىل مرحلة ال ّدولة الوطني��ة .وتح َّولت اقتصاديًّا لالنض�مام إىل صف��وف الجيش بأع��دا ٍد كبري ٍة قامت بدور
ّ
عسكري
من طابع اإلقطاع الشرّ قي إىل االقتصاد الرأس�مايل املتخلِّف .وات ّس��اقًا الثّورة .أطلق عليهم الباحث "الجهاديون" ملا أب َدوه من دعمٍ
ٍّ
ٍ
كمعونات لجيش
مع هذا املناخ تراوح املش��هد الثّقايف بني املثقّف الليربايل الذي يرى أ ّن للثورة أو الستيالئهم عىل أمالك اإلقطاعيّني وإرسالها
التحديث يكمن يف األخذ بأساليب التم ّدن األوروب ّية واملثقّف السلفي عرايب .أ ّما بالنس��بة إىل العس��كريّني ،فيوضّ ح الباحث أ َّن العس��كريّني
املطال��ب بالع��ودة إىل الس��لف الصالح .مماّ خلق حال�� ًة من اإلرباك العرب كانوا ممنوعني من الرتقية يف عهد محمد عيل وورثته يف الحكم
عس��كري يص��ل إىل رتبة قائم مقام
عند ر ّواد ال ّنهضة العربيّة بالتقلّب بني األصالة والحداثة وبني اإلس�لام كام أ ّن أحمد عرايب هو أ ّول فلاّ ح
ّ
ولعل هذا ما دفع لطيفة س��امل إىل أن تس��تثني العسكريّني
وأوروبا املع��ارصة .وأرجع الباحث هذه الحال��ة من اإلرباك إىل عدم أو عقيدَّ .
قيام ث��ورة صناع ّية حديثة تولّد قوى اجتامع ّي��ة جديدة تقود عمل ّية من الق��وى االجتامع ّية التي صاغت الثّورة لكون أغلبهم من الفلاّ حني
التغيري االجتامعي والس��يايس .ولهذا س��وف يتأرج��ح ر ّواد ال ّنهضة يف أو الطبقة الوس��طى الريف ّية .أ ّما بالنس��بة إىل األعي��ان ،فيتّضح مدى
مواقفهم وآرائهم من ناحية املوقف الجذري من االستعامر أو مهادنة انتهازيّة هذه الفئ��ة من خالل نقل الباحث عن محمد عبده مواقف
البنية الفوق ّية للعالقات ما قبل الرأساملية.
األعي��ان من الثّورة كي��ف تقلّبوا من تأييدها ومن ث�� ّم إىل معارضتها
وفقًا لحسابات الربح والخسارة ،وذلك عىل العكس من دور املثقّفني،
ونتيجة لهذا االنقس��ام ،ال��ذي تضافر مع زيادة البعث��ات والجاليات
ٍ
ومعارض لها .ولك َّن دور جامل الدين
وإن كانوا قد انقسموا بني مؤيّ ٍد
األجنبيّ��ة وعودة الطلاّ ب املرصيينّ من بعثاتهم يف الخارج ،وتش��جيع
وخاص ًة طالب
األفغ��اين ومحمد عب��ده وعبد الله النديم وتالمذته��م ّ
الخديويات لنمط الحياة الغريب ،ومحاولة تقليده يف الثّقافة العمرانية
ّ األزهر كان لهم ال َّدور األسايس يف صوغ مطالب الفلاّ حني والقدرة عىل
واالجتامعيّة ،نش��أت حال ٌة من االنقس��ام الثّقايف بني القاهرة الرشقيّة تجسيد الثّورة وتحويلها إىل واقع.
والقاه��رة الغرب ّية .إذ ظلَّت األوىل محافظ ًة ع�لى طابعها االجتامعي
يخص��ص الكات��ب الفص��ل الخام��س لتحليل ث��ورة ع��ام  1919ض ّد
التقليدي ،بينام ات ّس��مت الثّاني��ة بالطابع التغريبي مكتس��ي ًة ُهويّة
ِّ
أوروب ّي��ة .ومع ذلك ،فق��د أ ّدى نضوج الوعي الوطني نتيجة انتش��ار االس��تعامر الربيطا ّين ،والتي كانت تهدف إىل إقامة امللكيّة الدستوريّة
"كل املرصيّني" ومل يس ّمها ثورة سعد زغلول
التعليم وتع ّدد الصحف الرسميّة والشعبيّة وتكون الجمعيّات الرسيّة النياب ّية ،مطلقًا عليها ثورة ّ
والعلن ّي��ة ،إىل توف�ير آل ّيات الدف��ع االجتامعي والثّق��ايف نحو التّغيري ،كام هو شائع يف العادة .ويس��تعرض الكاتب يف هذا الفصل التغيرّ ات
تجس��دت يف ثورة ( 1881الفص��ل الراب��ع) .أراد الكاتب خالل رسده االقتصاديّة خالل بدايات االس��تعامر الربيط��ا ّين ،وكيف تح ّول القطن
ّ
الس��لعة الزراع ّية األوىل يف مرص بفعل السياس��ات االستعامريّة يك
صريورة تط�� ّور وقائع الثّ��ورة أن يوضّ ح أنّها عكس��ت تراث املجتمع إىل ّ
املرصي،
تحرري من االس��تبداد واالستعامر بعي ًدا يص ّنع يف بريطانيا ،حتّى أصبح محصول القطن قاعدة الجنيه
املرصي بوصفها أ َّول مرشو ٍع
ّ
ٍّ
ّ
حزب والذي تتوقّف أسعاره يف البنوك املركزيّة عىل محاصيل القطن .إضاف ًة
ع��ن األيديولوجيات األوروب ّي��ة ،وذلك من خالل تش��كيل أ ّول ٍ
امل�صري" والذي مثَّ��ل انقالبًا ثقافيًّا إىل السياس��ات االقتصاديّ��ة واملال ّي��ة واإلداريّة واإلعالم ّي��ة والطائف ّية
س��يايس "الحزب الوطني األهيل
ّ
ٍّ
جذريًّا لكونه تجاوز مس��ألة األس��اس الديني للعمل الس��يايس وك َّرس والعس��كريّة الت��ي تضم��ن بريطانيا م��ن خاللها مصالحه��ا ومصالح
األس��اس العلامين بديلاً عنه ،وتعامل مع الف��رد بصفته مواط ًنا مرصيًّا رعاياها وكبار ملاّ ك األرايض الزراع ّية من املرصيّني .ويف املقابل ،قامت
ٍ
بخطوات تحديث ّي ٍة يف ال ّدولة املرصيّ��ة من خالل م ّد الطّرق
منتم ًيا لأل ّمة املرصية .كام ع ّد انحياز ض ّباط الجيش للجمع ّية الوطن ّية بريطاني��ا
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السياسات
والس��كك الحديديّة وترقيم املنازل وإعادة بناء املدن الكربى وإعادة هنا تكمن أهم ّية مشاركة األقباط بكثافة يف الثّورة كر ٍّد عىل ّ
ِّ
(((
تنظي��م القاه��رة القدمية وتنويرها ،والتي كانت تش��هد أعىل نس��بة الربيطان ّية((( التي م ّر عليها الباحث ولكنه مل يولها االهتامم الكايف .
وفيات يف العامل بس��بب تر ّدي األوضاع الص ّحيةّ .
ولعل إنش��اء خطوط ينق��ل الباحث عن أحد املؤ ِّرخني الغربي�ّي�نّ  -والرت الكري  -مقولة "ربمّ ا
ال�ترام الثامنية الت��ي تربط بني ميادي��ن القاه��رة ومختلف مناطق مل يع��رف التّاريخ مجتم ًعا لعب فيه الطلاّ ب دو ًرا طليع ًّيا مثلام حدث
املرصي املعارص يش��هد عىل ذلك .ومبا أ ّن الشّ باب
العاصم��ة كان يف منزلة االنتقال من األحي��اء املعزولة إىل املجتمعات يف مرص" ،والتّاريخ
ّ
املفتوحة وتف��كّك العالقات االجتامعيّة التقليديّ��ةّ ،
خاص ًة مع هجرة والطلاّ ب هم أك�ثر الفئات إدراكًا للمتغيرّ ات واألك�ثر ميلاً إىل التم ّرد،
أه��ايل ال ّريف إىل املدينة .ولذلك ستش��هد هذه املرحلة ٍ
نقالت نوع ّية فإ َّن انتفاض��ة الطلاّ ب عام ( 1935الفصل الس��ادس) كانت من صنع
يف املجتمع
ّ
املرصي مع كتابات قاس��م أم�ين عن تح ّرر املرأة وانتعاش جي��لٍ عاش مصري ثورة  1919وعاين تح ّولها من حرك ٍة ثوريّ ٍة ش��عب ّي ٍة
العروض املرسح ّية وإدخال األزهر علوم الرياضيات والجغرافيا ورسم إىل قض ّي ٍة سياس�� ّي ٍة ،وهو ما ظهر يف الرصاع بني القرص والوفد واإلرادة
جس��دت حض��ور الطلاّ ب
الخرائ��ط يف مق ّررات��ه .وعليه ،يكون التحدي��ث يف مرص قد جرى من االس��تعامرية .وميكن القول إ ّن االنتفاضة ّ
(((
حيث املبنى واملعنى عىل منط التحديث االس��تعامري ،إذ اشتمل عىل كفاعلٍ
سيايس مه ٍّم عىل الس��احة السياسيّة املرصيّة  .أ ّما عن القوى
ِّ
بولييس ريفي .يُشبِّه محمد السياس�� ّية التي كانت تقف خلف االنتفاضة ،فقد تركها الباحث مثار
تجديدات متدينية ،ولك ّنها مقموعة بنظامٍ
ّ
حاف��ظ دياب هذا النم��ط من التحديث باآلل��ة البخاريّة الدقيقة يف جد ٍل بني املؤ ِّرخني ما بني مرص الفتاة والوفد والش��يوع ّيني .بينام يؤكِّد
تفاصيلها ،ولك ّنها كانت تحت الس��يطرة التا ّمة .وعىل الرغم من ذلك املستش��ار ط��ارق الب�شري أ َّن جمعيّة "مرص الفتاة" ه��ي من تص َّدر
أتاح��ت هذه التطورات للمرصيني الخروج إىل املجال العا ّم مع تنامي املش��هد االحتجاج��ي يف قيادة التظاه��رات الطلاّ بي��ة((( ذات التو ّجه
ّ
ّ
نش��اط الجمعيات والنوادي والنقابات الع لية ،إضاف ًة إىل ما أس�ماه الع��رو ّيب الواضح ،مع عدم تعارضها مع ال ُهويّة املرصيّة واإلس�لامية(((.
ماّ
كام تؤكِّد بعض الدراس��ات ع�لى دور أحزاب "الوفد" و"الش��يوعي"
الباحث بـ"املثقّف الحدي��ث" .ولقد أتاحت هذه التط ّورات للصحف
و"األحرار" يف املشاركة يف التظاهرات(((.
واملجلاّ ت والحركات الطلاّ بيّة خلق الش��عور العدا ّيئ تجاه االس��تعامر.
املرصي إبّ��ان الحرب العامل ّية
ويح ِّدد محمد حافظ دياب أصحاب هذا االت ّجاه بالطلبة الذين تلقَّوا أ َّدت التغ�ّي�رّ ات االقتصاديّ��ة يف املجتمع
ّ
خاص ًة مع تش��جيع حكومة الوفد
تعليمهم يف الخارج وتع َّرف��وا عىل الثّقافة الليرباليّة الغربيّة ودعوا إىل الثّاني��ة ،إىل زيادة أع��داد العماّ لّ ،
القوم ّية املرصيّة والنضال ض ّد االستعامر ،والذي انتظم يف حزبني هام الع�ّم�اّ ل عىل التكوين النقا ّيب ع��ام  ،1942إضاف ًة إىل ازدياد النش��اط
الوطني الش��عبّي بهدف تحرير مرص
"الح��زب الوطن��ي" و"حزب األ ّمة" .ومن ث ّم ينتق��ل الباحث إىل رشح الش��يوعي كجز ٍء من حركة امل ّد
ّ
العوامل االقتصاديّة والسياسية املبارشة النطالق الثّورة ويرسد يومياتها من االستعامر .وقد قاد ذلك إىل انتفاضة شعب ّية يف عام  1946عامدها
ّ
ّ
بأس��لوب قصيص مشوقٍ  ،مؤرخًا رسديات طمسها التّاريخ ،األسايس العماّ ل والطلبة (الفصل السابع) ،والتي متخّضت عن اندماج
كام وقعت
ٍ
ّ
ّ
ّ
تظهر فيه��ا روح الثّورة .مثّ��ل العماّ ل والفلاّ حون والط�ّل�اّ ب وال ّنخب  3جاء ذلك بعد محاوالت بريطانيا تقديم نفس��ها عىل أنَّها حامية األقل ّيات يف مرص ،وس�� ّن
السياسيّة الحزبيّة ،القوى االجتامعيّة األساسيّة للثورة الشعبيّة ،والتي ذل��ك يف القوان�ين واملعاهدات بني مرص وبريطاني��ا مثل وثيقة كيزرون .واس��تطاعت النخبة
املرصية عدم اإلشارة إىل هذه املسائل ال يف دستور  1923وال يف معاهدة . 1936
ٍ
مخاض لعرص أه ّم األدباء املرصيّني (حافظ إبراهيم ،أحمد
كانت فرتة
 4طارق البرشي ،املسلمون واألقباط يف إطار الجامعة الوطنية ،ط( 4القاهرة ،دار الرشوق،
 ،) 2004ص.170 -161
شوقي ،توفيق الحكيم ،طه حس�ين ،)...إضاف ًة إىل الزعامء السياسيينّ
ن الطلاّ ب كانوا الرشارة األوىل  5كان من أه ّم الطلاّ ب املش��اركني يف هذه التظاهرات الطالب جامل عبد النارص والطالبة
والقانونيينّ واالقتصاديينّ والف ّنانني .ولك ّ
حكمت أبو زيد.
للث��ورة من خالل جمع التوكيالت للوفد ليك يفاوض باس��م املرصيّني،
 6تنظيم ش��عبي ظهر يف الثالثينيات .كانت بداياته بحركة الشباب يف مرشوع القرش الذي
اس��تهدف مبثالية بناء صناعة وطنيّة مرصيّة بواسطة حركة ش��عبيّة لجمع التربعات .ثم تط َّور
وكانوا أ َّول من خرج يف التظاهرات.
مل يتط�� ّرق الباحث كام ينبغي ،إىل رشح سياس��ات بريطانيا الطائف ّية
ٍ
أس��س دينيّة باالس��تناد إىل
ومحاوالته��ا كتاب��ة القوانني يف مرص عىل
ذريعة "حامية األقلّيات" ،ولك َّن النخبة املرصيّة اس��تطاعت إس��قاط
هذه القوانني واملس��اواة بني املسلمني واألقباط يف قوانني ال ّدولة .ومن

إىل جمعيّة مرص الفتاة التي نرشت برنام ًجا اقتصاديًّا وسياس��يًّا وثقافيًّا .املصدر طارق البرشي،
املصدر نفسه ،ص .614
 7املصدر نفسه ،ص .724
 8من األمثلة عىل هذه الدراس��ات :فارس أش��تي" ،الجذور التّاريخية للحركات االحتجاج ّية
يف الوطن العريب" ،يف :عمرو الش��وبيك :الحركات االحتجاج ّية يف الوطن العريب مرص  -املغرب -
لبنان -البحرين ،ط( ،1بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يناير/كانون الثّاين ،)2011 ،ص.99
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حركتي الطلبة والعماّ ل يف جبه ٍة واحد ٍة ُعرفت باس��م "اللجنة الوطن ّية
للعماّ ل والطلبة" ،قادتها طالئع من مختلف فصائل الحركة الش��يوع ّية
وش��باب الوفد واتّح��اد نقابات الع�ّم�اّ ل ،وض َّم��ت مندوبني منتخبني
انتخابً��ا دميقراط ًّيا .نجح الكاتب يف إبراز أه ّم إنجازات اللجنة الوطن ّية
الس��يايس فحس��ب ،بل أيضً ا
للع�ّم�اّ ل والطلبة ،فهي مل تتجاوز النظام
ّ
األحزاب التقليديّة التي أصبحت عاجز ًة عن مواكبة املطالب الشعب ّية
شعبي من
تحرري
وطني
لخطاب
يف التحرير ،وذلك من خالل طرحها
ٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
(((
دون محاولة الهيمنة بفرض أيديولوجيتها عىل الشعب .
يق ِّي��م الباح��ث يف الفصل الس��ابع قب��ل الدخول يف عهد االش�تراك ّية
وثورة  ،1952تجربة م�صر الليربالية ويصفها بأنّها تجرب ٌة غري مكتملة
بس��بب ضيق قاعدتها املا ّدية املتمثِّل��ة يف الربجوازيّة املرصيّة التي مل
ت ْن ُم بش��كلٍ ٍ
توس��ع قاعدتها الجامهريي��ة ،وذلك من خالل
كاف ،ومل ِّ
رفضها اإلصالح الزراعي ،وعدم تحقيق العدالة االجتامع ّية واالس��تئثار
بالس��لطة وعدم حسم قض ّية االستقالل الوطني .ويثبت ذلك باملقارنة
متوسط دخل الفرد س��نويًّا يف عام  1950لألرس املعدمة ،وعددها
بني ّ
متوس��ط
ح��واىل 1.3مليون أرسة ،والذي يق َّدر تقريبًا بـ  26جني ًها ،مع ّ
دخل كب��ار ماليك األرض ،والذي يق َّدر بـ  15أل��ف جنيه ،يضاف إليه
الخاص .وعىل
أك�ثر من نصف املبلغ ملن يقوم بزراعة أرضه لحس��ابه
ّ
الرغ��م من ذلك يعرتف الكاتب أ َّن تلك املرحلة كانت األكرث تعب ًريا عن
والفكري يف املجتمع ،وعن الجدل
واالجتامعي
السيايس
خارطة التن ّوع
ّ
ّ
ّ
الفك��ري حول قضايا ال ُهويّة .بينام يرى الكاتب أ ّن ثورة  1925حقَّقت
ّ
كل م��ا عجزت عنه الليربال ّية يف املراحل الس��ابقة م��ن ناحية العدالة
َّ
االجتامعيّة واالستقالل الوطني .ولك َّن هزمية عام  1967كشفت نقاط
مؤسستها العسكرية ،وهو
الضّ عف يف الرتكيب السيايس للدولة وتدنيّ ّ
املرصي بعمودها الفقري (الطلاّ ب
ما أعاد الحركة االحتجاج ّية للشارع
ّ
حق املتس ِّببني يف الهزمية.
والعماّ ل) ر ًّدا عىل األحكام املخفَّفة يف ّ

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

ٍ
سلطات واسعة لتنظيم الّلجان االجتامع ّية والثّقاف ّية والفن ّية،
أعضاءها
ب��رز من خاللها قي��ادات طلاّ بيّة من أمثال حمدي��ن صباحي وعصام
العري��ان وزياد ع��ودة ،والحقًا عب��د املنعم أبو الفت��وح وأحمد بهاء
كل
وخاص ًة يف املناظرات الشهرية بني ٍّ
الدين ش��عبان وأبو العال مايضّ ،
السادات والطالبني حمدين صباحي
من الرئيس
ّ
املرصي األس��بق أنور ّ
وعب��د املنعم أب��و الفتوح .س��اهمت الطالئع األدب ّية له��ذا الجيل يف
تحريك الوعي بالقضايا السياس ّية واالجتامع ّية املطروحة ،عرب ما ُعرف
بـ"ثورة املاسرت" التي كُ ِّرست لظهور املجلاّ ت غري الدوريّة .ومع إصدار
الحكومة املرصيّة قرار ٍ
خاص ًة
ات تتعلّق برفع األس��عار عاد املرصيونّ ،
الطلبة والعماّ ل وأهايل العش��وائيّات الفق�يرة ،إىل االحتجاج يف صباح
ٍ
محافظات يف ما أسامه الباحث "ه ّبة
 17كانون الثّاين  /يناير يف تس��ع
االقتصادي وإظهار الف��وارق الطبق ّية
الجي��اع" لرتكيزها عىل العام��ل
ّ
املرصي يف هتافاتها وش��عاراتها ومهاجمة بعض
بني مك ّونات املجتمع
ّ
املنش��آت واملحلاّ ت التجاريّة والفنادق ،وقد ش��ارك فيها اإلس�لام ّيون
والقوم ّيون واليساريّون بصورة عا ّمة.

يظه��ر يف الكتاب مدى مركزيّة القاهرة كمو ِّجه للحركة السياس�� ّية يف
مرص عمو ًما ،وعىل الرغم من أهم ّية الحراك املديني ومركزيّته ال ميكن
املرصي ودورها،
التغاف��ل عن أهميّ��ة انتفاضات الفلاّ حني يف الري��ف
ّ
خاص ًة يف مدينة املحلّة الكربى.
وال عن أهميةاالحتجاج��ات العماّ ل ّيةّ ،
مل يتط�� ّرق الكتاب إىل االحتجاجات العماّ ل ّي��ة يف مدينة املحلّة الكربى
يف مرحلتي نهاية األربعينيّات ومنتصف الس��بعينيّات ،والتي كان لها
خاص ًة أنّها
ال ّدور األسايس يف ترسيخ الطابع
االحتجاجي ألهايل املدينةّ ،
ّ
ق��ادت إىل أ ّول انتفاضة ض ّد نظام مبارك يف ع��ام  ،2008والتي ُع ّدت
إح��دى أه ّم الرشارات لث��ورة  25يناير( .((1كام مل يتط�� ّرق الكتاب إىل
األخص انتفاضة فلاّ حي كمشيش يف محافظة
انتفاضات الفالحني وعىل
ّ
املنوفي��ة  1966-1952والت��ي قادته��ا الطبقة املثقّف��ة يف القرية من
املاركيس ض ّد أرسة الفقي اإلقطاع ّية
استم ّر النشاط الطلاّ يب االحتجاجي يف ميدان التحرير بني عامي  -1971امللاّ كني الصغار املتأث ّري��ن بالفكر
ّ
 1972للمطالب��ة بتصحيح نتائج حرب  1967وتحرير األرايض العرب ّية وتجاوزاتها لقوانني اإلصالح الزراعي(.((1
واملرصيّ��ة .وعىل إثر ح��رب أكتوبر  ،1973يح�� ِّدد الباحث يف الفصل
ٍ
كس��قف
التاس��ع خمس��ة تج ّمعات طالبيّة يف الجامعة ،هي :اليسار الراديكايل اكتف��ى الباحث بتحلي��ل "ه ّبة الجياع" وتأريخها عام 1977
زمني للدراسة .ونرى أنّه من املفيد لو تط ّرق الكتاب إىل أحداث األمن
ٍّ
النارصي العرو ّيب ،والجامعات اإلس�لام ّية ،واليمني
املاركيس ،واليس��ار
ّ
الس��يايس بعد
األيديولوج��ي ،واملؤيّدون للنظ��ام .وعىل إثر االنفتاح
ّ
 10ميك��ن الرجوع يف هذا الخصوص إىل رب��اب املهدي" ،عماّ ل املحلة انطالق حركة عاملية
منتص��ف الس��بعين ّيات أُق َّرت الئح ٌة طالب ّي ٌة جدي��د ٌة للجامعة منحت جديدة" ،يف :دينا ش��حاته محرر ،عودة السياسة :الحركات االحتجاجية الجديدة يف مرص ،ط1
 9يؤكِّ��د عىل هذه الفكرة عصام الدِّين جالل أحد ص ّناع هذه االنتفاضة يف كتابه الشَّ ��ارع
الوطني املدرس��ة والقدوة ،الجزء األ ّول ( 2008 -1924القاهرة ،دار مرييت )2009 ،ص .258
وهو أقرب إىل املذكّرات إذ يستعرض فيه تجربته التّاريخ ّية والنضال ّية.

(القاهرة ،مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية يف األهرام )2010 ،ص .157-143

 11تيمويث ميتش��ل ،حكم الخرباء مرص التكنو -سياس��ة الحداثة ،ترجمة بش�ير السباعي،
رشيف يونس ،ط( 1القاهرة ،املركز القومي للرتجمة )2010 ،ص .2010
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خاص ًة أ َّن الكتابات عنها قليلة ونادرة ،وذلك ملا لها من خالل الثّقافة أدب ًّيا أو ش��عريًّا أو غنائ ًّيا أو حتّى ش��عب ًّيا .ويوضّ ح
املركزي عام ّ 1986
م��ن أهميّة اجتامعيّة  -اقتصاديّ��ة تعكس العالقة املتوت ِّرة بني ال ِّريف يف خامت��ة الكت��اب أ ّن املد ّون��ات ع�لى اإلنرتنت يف الس��نوات العرش
ّ
واملدينة يف مرص ،ودور العوامل الطبق ّية يف األحداث،
الفكري والجدل
ويس��تدل عىل األخ�يرة قد اضطلعت بهذا الدور من خ�لال ال ِّنقاش
ّ
ذلك بسهول ٍة من خالل تخريب مظاهر الرفاهية وتكسريها يف مناطق
الس��يايس ونقل مشاهد التعذيب
حول مبادئ الدميقراطيّة واإلصالح
ّ
االحتج��اج كون غالب ّي��ة رجال األمن من األري��اف املرصيّة .وكان من
الس��جون واإلرضاب��ات العماّ ليّ��ة واالحتجاج��ات الجامهرييّة عىل
املفي��د أيضً ا أن يتطرق الكتاب إىل انتفاضة املحلّة الكربى  2008التي يف ّ
َّ
املرصي ملا صفحات اإلنرتنت .حتّ��ى وصل عدد املد ّونات يف مرص عام  2010إىل
نس��تطيع القول إنّها صنعت ُهويّ��ة احتجاج ّية يف املجتمع
ّ
وعي بالحقوق عند مختلف الفئ��ات والقوى االجتامع ّية ،نح��و مئتي ألف مد ّونة ،ويُق َّدر عدد املش��اركني فيها بنحو  170ألف
تركته م��ن ٍ
ومن قناع ٍة متزايدة بأ َّن حالة الظّلم واالستبداد مل تعد مقبولة(.((1
مد ّونٍ غالب ّيتهم من فئة الش��باب دون س ّن الثالثني ،مبن فيهم شباب
نجح الباحث يف استخدام تواتر األجيال كأدا ٍة يف التّحليل يف ما يتعلّق "اإلخوان املسلمني" .كام س��مح هذا املجال اإللكرتوين املفتوح بنشوء
بقضايا التغيري واالس��تمرار ،استنا ًدا إىل أ َّن تتابع األجيال أدعى إىل فرز
ٍ
ح��ركات اجتامعيّ ٍة جدي��د ٍة عابر ٍة لأليديولوجي��ات ،ت ُج ِم ُع عىل يش ٍء
ولعل مس��اهمته األساسيّة يف هذا املجال
القديم واكتش��اف الجديدَّ .
ٍ
واحد هو رضورة إنجاز التغيري ،متج ّنب ًة الخالفات الفكريّة والعقائديّة
هي دراسة القوى االجتامع ّية والسياس ّية لجيل السبعين ّيات من خالل
ظل
واأليديولوج ّية ،وترس��م خططها وبرامجها يف الفضاء اإللكرتوين يف ّ
الخاصة بأبناء ه��ذا الجيل يف الجامعات.
ّص� الوقائع والتفاصي��ل
ّ
تق� يّ
األمن��ي يف املجال العا ّم ،ولكن من دون أن تغفل دوره كلّام
التضييق
ّ
األقل
والغائب يف الكتاب  -وكان من املفيد أن يشري إليه الكاتب عىل ّ
يف الخامتة خالل مناقش��ته مس��تقبل الحركة الوطن ّية  -أ َّن هذا الجيل استطاعت تحقيق ذلك.
هو من أخذ دوره التّاريخي يف تب ّني القضايا الوطنيّة القوميّة واملحليّة يتب�َّي�نَّ لنا من خ�لال التّحقيب ال ّزمن��ي الذي ح�� َّدده الباحث لفرتة
يف مقابل تراجع دور الطبقات والفئات االجتامع ّية التقليديّة الشعبية
ّ الدراسة ،أ َّن القضايا الوطن ّية والقوم ّية كانت املح ِّرك األسايس لتح ّركات
يف مرحلة ال ّركود السيايس خالل العقد األخري من القرن الحايل ،وذلك
املرصي الحديث ،ومن ث ّم تأيت األس��باب
املرصي يف التّاريخ
الش��عب
ّ
ّ
من خالل حش��ده املرصيينّ للخروج يف احتجاج��ات تتعلّق بالقضايا
القومية ،ومن ث ّم تأسيسه "حركة كفاية" يف أيلول  /سبتمرب عام  2004االقتصاديّة واالجتامع ّية كمول ٍِّد للحركات االحتجاج ّية يف مرحل ٍة ثانية.
ّ
من أجل تحقيق اإلصالح الس��يايس يف مرص ع��ن طريق االحتجاج يف ولذلك س��يجد املتت ّب��ع لالحتجاجات املرصيّة خالل الس��نوات العرش
الش��ارع .نجحت كفاية يف تسييس فئة الش��باب
املرصي الجديد من األخ�يرة من حكم مبارك أ ّن القضايا القوميّة (االنتفاضة الفلس��طينيّة
ّ
االحتجاجي
خالل نش��اطاتها االحتجاجيّة ،وهي التي تلقَّفت القضيّة مس��تخدم ًة  ،2000وح��رب العراق  )2003هي التي أعادت املش��هد
ّ
ٍ
أدوات أكرث تط ّو ًرا مبا فيها التكنولوجيا الحديثة.
املرصي منذ ع��ام  ،1977وولَّدت االحتجاج��ات الفئويّة
إىل الش��ارع
ّ
يبينِّ الكاتب يف بداي��ة الكتاب يف الصفحة  ،15أنَّه ميكن لحظ مد ّونة االجتامع ّي��ة واالقتصاديّة ،حتّى متكَّنت القوى االجتامع ّية املرصيّة من
ٍ
تعبرييّة تهيِّئ لظهور الحرك��ة الوطنية ،وهي مد ّونة تحوي مجادالت أن تسلك سلوكًا واح ًدا يف ثورة  25يناير .2011
ٍ
وأدبيات وفنونًا تس��اهم بهذا القدر أو ذاك يف
فكريّ ًة وص��و ًرا منط ّي ًة
ع��اب عىل الكتاب أن كاتبه مل يح ّدد املصادر واملراجع بدقّة ،إذ اكتفى
التّكري��س لعمل ّية التغيري .ولذلك حاول الباحث دامئًا أن يرصد الحالة يُ ُ
ترتيب ممنهج يربط األفكار باملراجع.
الفكريّ��ة واألدبيّة ملرحلة ما قبل الحدث الس��يايس أو تأريخ الحدث بوضعها يف نهاية الكتاب من دون ٍ

املرصي يف عام  2008عن األعوام
 12تضاعفت مختلف األش��كال االحتجاجيّة يف املجتم��ع
ّ
املرصي بحقوقه املس��لوبة بعد انتفاضة املحلّة الكربى وظهور
الس��ابقة تب ًعا لوعي الش��عب
ّ
إمكانيّ��ة إحداث التغيري عىل الرغم من الس��طوة األمنيّة ،وملزيد من التفاصيل بخصوص هذه
االحتجاجات حجمها وأش��كالها ميك��ن الرجوع واملقارنة إىل تقري��ر املنظّمة املرصيّة لحقوق
اإلنس��ان لعام  ،2008ط( 1القاهرة ،)2009 ،ص  .257 -219إذ سيجد املتتبّع أ ّن االحتجاجات
تضاعفت يف عام  2008من حيث الحجم والشكل عدّة أضعاف.

ألي ٍ
باحث ع��ن االنتفاضات والث��ورات واالحتجاجات يف
م��ن املفيد ّ
امل�صري ،أن يرجع إىل هذا الكتاب مل��ا يق ِّدمه من ٍ
جديد يف
التّاري��خ
ّ

تناول املسألة .ويع ُّد الكتاب خطو ًة جيّد ًة تحاول إعادة كتابة التّاريخ
نقائص وثغرات.
املرصي وفقًا لرؤى جديدة ،عىل الرغم من وجود َ
ّ
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هشام القروي

*

مراجعة كتاب
العربي :التحالف الخفي الذي
اللّوبي
ّ
يق ّوض مصالح أميركا في ّ
الشرق األوسط

املؤلّف  :ميتشال بارد.
اللغــة  :اإلنجليزيّة.
الطبعة .2011 :
الناشـر  :برودسايد بوكس/هاربر كولينس.
عدد الصفحات 412 :صفحة من القطع املتوسط.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مناقشات ومراجعات
العربي :التحالف الخفي الذي يقوّ ض مصالح أميركا في ّ
الشرق األوسط
مراجعة كتاب :ا ّللوبي
ّ
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ٍ
س��نوات يف أيباك (الّلجنة األمريك ّية -اإلرسائيل ّية للشؤون العا ّمة)
يحاول هذا الكتاب أن يكون املقابل والر ّد عىل كتاب جون مريش��يمر ثالث
والسياس��ة الخارجيّ��ة األمريكيّة"(((  ،AIPACفقد كان مكلّفًا بتحرير ال ّنرشة اإللكرتونية األسبوعية "تقرير
يل ّ
وس��تيفن والت "اللّويب اإلرسائي ّ
الذي أحدث عند صدوره ض ّج ًة كربى يف األوساط األكادمييّة والسياسيّة الشرّ ق األدىن"  .Near East Reportوهذا ما يعطي فكر ًة موجز ًة عن
خاصةً ،والسياسة الخارج ّية خلفياته وارتباطاته وأهدافه أيضً ا.
واإلعالم ّية املهت ّمة بشؤون الشرّ ق األوسط ّ
األمريكيّ��ة عا ّم��ةً .وقد حرص ميتش��ال ب��ارد عىل أن يق�� ِّدم "الحجج يقس��م بارد كتابه هذا إىل خمسة عرش فصلاً  ،يُفرد الفصل األ ّول منها
املعاكس��ة"  -كام يتص ّور  -لحجج مؤلّفي "اللّ��ويب اإلرسائي ّ
ويخصص
يل" ،فراكم للحدي��ث عن "ج��ذور اللّويب العر ّيب :مش��كلة فلس��طني"،
ِّ
عرشات األمثلة واملعطيات التاريخ ّية املعروفة عىل امتداد فرتة الصرّ اع الفص��ل الثّاين للحديث عن "حملة اللّويب الع��ر ّيب ض ّد دول ٍة يهوديّة".
العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يل ،املرتبطة جمي ًع��ا مبحاوالت العرب إقناع املجتمع وع�لى ال ّرغم من أنَّه يعرتف بهذه الطريقة باألهميّة املحوريّة للقضيّة
الدو ّيل والواليات املتّحدة بوجود ظلمٍ مس��لّط عىل ش��عب فلسطني ،الفلس��طينيّة يف نش��اطات مجموعات الضّ غط العربيّة واإلسالميّة يف
وص ّنف تلك املس��اعي الدبلوماس ّية ضمن "نشاط اللّويب العريب" .لك ّن الواليات املتحدة ،فإنه سيس��عى طوال صفحات كتابه إىل دحض هذه
هذه املس��اعي العربيّ��ة ،مل تصل يو ًما إىل ما وصل��ه اللّويب اإلرسائييل الفكرة ،محاولاً التّقليل من أهم ّي��ة الصرّ اع العر ّيب  -الصهيو ّين ،م ّدع ًيا
من س��طو ٍة عىل الكونجرس ،وال حتّى اقرتبت منه؛ إذ كانت تجري يف أنَّه ليس ال ّنزاع الوحيد يف الشرّ ق األوس��ط ،ال ينبغي أن يكون مقياس
واإلسالمي.
الغالب بالطرق ال ّدبلوماس�� ّية التّقليديّة ،مع وزارة الخارج ّية ويف األمم العالقة بني الواليات املتّحدة والعامل العر ّيب
ّ
املتّح��دة ،وتقع ٍ
فردي لزعامء ودبلوماس��يّني عرب بارزين لدى
بجهد ٍّ
األس��ايس للكاتب يف محاول��ة الربهنة عىل أنَّه خالفًا ملا
يتمثَّل الهدف
ّ
بعض ال ّرؤس��اء األمريكيني .ومع ذلك ،فإ ّن بارد يرى أ ّن هذه املس��اعي
السياسة الخارج ّية األمريك ّية،
يشاع عن هيمنة لويب إرسائييل ّ
قوي عىل ّ
ال ّدبلوماس�� ّية تش��كِّل "لويب عريب" ،عند اقرتانها بجه��د بعض األثرياء
يقل ق�� ّوةً ،عىل ال ّرغم من عدم بروزه عىل
فهن��اك يف الحقيقة تأث ٌري ال ّ
العرب يف متويل عد ٍد من مراك��ز البحوث والباحثني الجامعيني الذين
الس��طح ،ميارس��ه اللّويب العر ّيب .ويزعم بارد أنَّه إذا ما كان تأثري اللّويب
يعمل��ون من أج��ل التّقارب األمرييك  -العريب أو األمرييك  -اإلس�لامي.
لي ،ال يتناق��ض البتّة م��ع املصلحة القوميّ��ة األمريكيّة ،لكون
اإلرسائي� ّ
ويؤكّ��د أنّه إذا أخذنا بعني االعتبار حاجة أمريكا الشّ ��ديدة إىل ال ّنفط،
اإلرسائيل ّي�ين واألمريكيني "يش�تركون يف القيم" ،ف��إ َّن األمر عكس ذلك
س��وف "يتبينَّ " لنا أ ّن هناك لوبيًّا عربيًّا قويًّا بقدر ما هو ّ
خفي يسيطر متا ًما مع اللّويب العر ّيب .ويدافع عن هذا الرأي بالقول إ ّن اللّويب العريب
ِ
عىل ّ
السياسة األمريك ّية ويُفسدها ويجعلها تعمل ض ّد املصلحة العا ّمة منقا ٌد لأليديولوجيا وال ّنفط والس�لاح ،وهو يس��عى إىل الحصول عىل
لشعبها وقيمه الثقاف ّية.
التّأيي��د وال ّدعم ألنظم ٍة تعارض يف الغال��ب القيم واملصالح األمريكيّة.
واألده��ى واألم ّر م��ن ذلك ،يف نظر بارد ،أ َّن ج��ز ًءا من موظّفي وزارة
الخارج ّية األمريك ّية الذين يس�� ّميهم "املستعربني"  ،Arabistsيعملون
لصال��ح اللّويب الع��ر ّيب ويتب َّنون وجه��ات نظره ويدافع��ون عنها منذ
ٍ
سنوات طويل ٍة ،بل منذ بدأ عمل هذا اللّويب .وما يسعى الكاتب أيضً ا
إىل تس��ليط الضوء عليه يف هذا السياق ،هو أ َّن ال ّنقاش بشأن املشاكل
"تش��وه" ،بس��بب املوارد املال ّية الهائلة
الحقيق ّية للرشق األوس��ط قد
ّ
التي يستخدمها اللّويب العر ّيب.

السياس��ة األمريك ّية يف الشرّ ق األوس��ط،
يَع�� ّد بارد نفس��ه
ًّ
مختصا يف ّ
والحقيق��ة أنَّه اختص��ايص يف الدفاع عن إرسائيل وحس��ب .وقد ركّز
لي ،فقد أصدر ع��د ًدا من
يف كتابات��ه الس��ابقة عىل الشّ ��أن اإلرسائي� ّ
الكتب عن تاري��خ إرسائيل ،وتاريخ اليهود ،والصرّ اع يف منطقة الشرّ ق
األوس��ط من منظ��و ٍر صهيو ٍّين((( .وعىل املس��توى الس��يايس ،يص ّنف
يل،
ب��ارد من الجمهوريّني املحافظني املرتبط�ين عضويًّا باللّويب اإلرسائي ّ
وعم��ل يف حملة ج��ورج بوش األب االنتخاب ّية .ويف عام َّ 1993أس��س
يل إىل ح ٍّد كبريٍ،
"املؤسس��ة التعاونية األمريكيّة -اإلرسائيليّة"  The American-Israeliويح ِّدد بارد اللّويب الع��ر ّيب بأنَّه
ٌ
مناهض للّويب اإلرسائي ّ
 Cooperative Enterprise, AICEالت��ي اهت َّمت بالترّ ويج ملختلف وإن مل يك��ن ذل��ك هدفه الح�صري .فاللّويب العر ّيب يش��مل يف نظره
املنتج��ات اإلرسائيل ّية الت��ي يفرتض أن "ته ّم األمريك ّي�ين" .وعمل مل ّدة "متع ّهدي ال ّدفاع ،وموظفني حكوميّني سابقني ج َّندتهم ال ّدول العربيّة
ٍ
ٍ
ورشكات لها ٌ
ومنظامت
أعامل ومصالح يف الشرّ ق األوس��ط،
لخدمته��ا،
 1 John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S.غري حكومي��ة (خاص ًة تلك املعن ّية بحقوق اإلنس��ان) ،ومنظّمة األمم
Foreign Policy, 1st edn. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2008).
(خصوصا من أقس��ام دراس��ات الشرّ ق األوسط)،
املتّحدة ،وأكادمييّني
ً
 2انظر قامئة مؤلّفات ميتشال بارد يف "املكتبة اليهوديّة االفرتاض ّية" ،عىل هذه الرابط:
 http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/bibbard.htmlوكاره��ي إرسائي��ل ،ونس��بة ال بأس بها من وس��ائل اإلع�لام والنخبة
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ٍ
ومجموعات مسيح ّية من غري اإلنجيل ّيني ،والنخب األوروب ّية،
الثقاف ّية،
واملرتزقة ،واألمريك ّيني العرب واملس��لمني ،وزعامء ودبلوماس��يي ما ال
يق��ل عن إحدى وعرشين حكومة عربية( ،إضاف ًة إىل عد ٍد من البلدان
اإلسالم ّية غري العرب ّية)" (مقدمة الكتاب ،ص.)15 .
واملؤسسات ،هو ما
إ َّن هذا الخليط العجيب من األفراد واملجموعات
َّ
ميثِّل يف نظر بارد "اللّويب العر ّيب" .ولذلك يقول إ َّن عمله غال ًبا ما يكون
يل  -مشتّت تنظيم ًّيا،
غري منظور ،وأ َّن هذا اللّويب  -خالفًا للّويب اإلرسائي ّ
ولك�� َّن تأثريه مع ذلك ملموس .وهو يح��اول أن يرصده ويلتقط آثاره
السياس��ة األمريكيّة .ولك َّن فش��له يف تحديد اللّ��ويب بطريق ٍة علمي ٍة
يف ّ
واضح ٍة منذ البداية ،يجعل تحليل��ه كلّه قابلاً للتفنيد والتقويض ،أل َّن
أساس��ه خاطئ .فكيف ميكن أن تكون منظمة األمم املتّحدة جز ًءا من
أي مجموعة ضغط ،يف ح�ين أنَّها املكان
اللّ��ويب العر ّيب أو جز ًءا م��ن ّ
كل منها عن
كل دول األرض ،وتداف��ع ٌّ
الوحي��د ال��ذي تجتم��ع في��ه ُّ
مصالحه��ا وأهدافها؟ فلو تح َّدث عن "جامعة ال ّدول العرب ّية" بوصفها
"مجموع��ة ضغط" أو ج��ز ًءا من "اللّويب العر ّيب" لب��دا رمبا أكرث إقنا ًعا
يرا يف التفاصيل ،أل َّن التّعري��ف العلمي الدقيق
للذي��ن ال يدقّقون كث� ً
يصح القول إنّها "لويب" أو "طرف يف
ه��و أ َّن هذه منظّمة إقليميّة ،وال ّ
لويب" ،فام بالك مبنظمة األمم املتحدة؟

العدد ( ) 1
آذار  /مارس 2013

 .(((Select Committee on Lobbying Activitiesفنشاطات اللّويب
ليس��ت منس�� ّي ًة من القانون األمرييك ،بل خاضعة لقي��وده .وكل لويب
ٍ
كشوفات دوريّ ٍة عن حساباته،
"مطالب بالتس��جيل القانوين ،وتقديم
(((
وألي غرض"  .وه��ذا كلّه يخضع لرقابة
وإع�لان املبالغ التي يرصفها ّ
مؤسسات بحث ّية مستقلّة وحكوم ّية ،فضلاً عن "الّلجنة الفيدرال ّية
ع ّدة ّ
لالنتخابات" .Federal Election Commission
ولكن ميتش��ال بارد ،يف س��عيه املحموم "إلثب��ات" أ َّن "اللّويب العر ّيب"
هو ما يُ ِ
السياسة األمريك ّية يف الشرّ ق األوسط ،وأنَّه "متنفّذ" أكرث
فس��د ّ
يل "بسبب حاجة أمريكا إىل النفط" ،راح يجمع
حتى من اللّويب اإلرسائي ّ
املؤسس��ات
ودب ويقذف ب��ه إىل الناس ،زاعماً أ َّن َّ
كل هذه ّ
هب ّ
م��ا ّ
واألش��خاص واملجموعات وال ّدول "تعمل خفيةً" لصالح العرب ،لذلك
"خفي".
فنشاطها
ّ

ويف هذا الس��ياق ،يزعم أ َّن اللّويب العر ّيب يتب ّنى قض ّيتني أساس ّيتني غال ًبا
ما تتش��ابكان :األوىل هي تأييد الس��عوديّة ،وقوامها املصالح ال ّنفط ّية،
كل من الحكومة السعوديّة و"املستعربني"،
وميثِّلها  -بحس��ب زعمه ٌّ -
ومتع ّه��دي ال ّدفاع ،والشرّ كات التي لها نش��اطاتٌ ومصالح يف اململكة،
والبنتاغون .وإذا كانت مبيعات الس�لاح للع��رب ت ّربر بأ َّن ال ّدفاع عن
الحلف��اء هو جز ٌء من املصلح��ة القوم ّية األمريك ّية ،ف��إ َّن بارد يرى أ َّن
وه��ل ميكن تعريف اللّ��ويب بوصف أحد عن��ارصه أو أطرافه بالقول :الغاي��ة الحقيقيّة هي تخفي��ض كلفة األنظمة الت��ي تريدها الق ّوات
"كاره��و إرسائي��ل  ،"Israel hatersأو "املرتزق��ة  ،"hired gunsأو املس��لّحة األمريك ّية لنفس��ها ومتديد حياة خطوط اإلنتاج .أ ّما القض ّية
"النخب األوروبية "European elites؟ كيف ميكن أن تكون "النخب الثّانية التي يتبناها اللّويب العر ّيب ،فهي القضية الفلسطين ّية.
األوروبيّة" بيمينها ويس��ارها ووس��طها ،جز ًءا من "اللّ��ويب العر ّيب" يف
الوالي��ات املتحدة؟ إ َّن الج��واب الذي يق ِّدمه بارد ه��و التايل" :يكفي ويبدو هذا الكتاب يف الحقيقة من نوع األدب الس��يايس املثري للجدل
وقت طويلٍ ر ًؤى مش��ابه ًة لرؤى أك�ثر من كونه بحثً��ا علميًّا رصي ًن��ا يتقيّد بالقواعد املتع��ارف عليها،
القول إ َّن األمم األوروب ّية تب َّنت منذ ٍ
املس��تعربني [يف وزارة الخارجي��ة األمريكي��ة] معتق��د ًة أن رفاهيته��ا م��ن حيث االبتعاد عن اإلث��ارة ،والتزام الحي��اد واملوضوع ّية ،وفحص
ّ
ّ
ّ
االقتصادي��ة قد تكون يف خطر إذا مل تدعم األجندة السياس��ية للدول الفرض ّي��ات والتحقّق من ص ّحتها ،وتقديم الحج��ج لإلثبات أو النفي،
ّ
ّ
العربي��ة والفلس��طينيني" (ص  .)357ه��ل هذا كالم عق�لاء؟ جميع والبناء عىل ما تق َّدم واالستنتاج انطالقًا من االستدالل.
ّ
ّ
األم��م األوروب ّية جز ٌء م��ن "اللّويب العر ّيب"؟! ألي��س يف أوروبا صهاينة إ َّن ب��ارد يق�� ِّدم العديد من الفرضيّات التي ال تس��تقيم لدى الفحص،
ومتصهينون يس��تميتون يف ال ّدفاع عن إرسائيل أكرث من بارد نفس��ه ،وينته��ي إىل نتائ��ج خاطئة ومغرق��ة يف الوهم .فهو يزع��م أ َّن اللّويب
وبعضهم يف الحكم وبعضهم يف املعارضة؟
يل غري حكومي ،وإنمّ ا شعبي.
العر ّيب حكومي يف حني أ ّن اللّويب اإلرسائي ّ
الصحي��ح  -القانوين  -والحقيق��ة أ َّن العديد م ّمن يش��تغلون م��ع أيب��اك ويتعاونون معها
كان ينبغ��ي للكاتب أن يع��ود أ ّولاً إىل التّعريف ّ
تنص علي��ه التّرشيعات األمريكيّة ،بحس��ب التحديدات
للّويب((( ك�ما ّ
 4هن��اك حديث بالتفصيل عن نش��اط مجموعات الضّ غ��ط ،وتنظيمها ،وإس�تراتيجيّاتها،
التي وضعته��ا "الّلجنة الخاصة بنش��اطات مجموعات الضّ غط"  Theوخلفيّتها القانونيّة والسياسيّة ،يف كتابنا:
 3انظر عىل سبيل املثال:
L. Harmon Zeigler and G. Wayne Peak, Interest Groups in American Society,
2nd edn. (Englewood Cliffs- New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1972).

Hichem Karoui, The Bush II Years in the Middle East (2000-2008): A Case
Study in the Sociology of International Relations (Charleston: S. C. Create
Space, 2012), pp. 21-26, 295-300.
5 Ibid., p. 296.
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هم مس��ؤولون حكوم ّي��ون حال ّيون أو س��ابقون ،يف الواليات املتّحدة واملوالني إلرسائيل يش��غلون مناصب إداري ًة مرموق ًة يف تلك الرشكات
ويف إرسائي��ل .وإذا طبَّقن��ا التعريف ال َّدقيق للّويب ،كام هو مس�� ّج ٌل إذا مل يكون��وا أعضاء يف مجالس إدارتها .والعدي��د منهم يتنقّلون بني
السياس�� ّية التي تعرض عليهم ،عىل إثر حملة
يف وثائ��ق الكونغرس األم�يريك ،فإ َّن مجموعات الضَّ غ��ط التي يك ِّونها رشكاتهم وبني املناصب ّ
ٍ
بقسط كبريٍ يف متويلها.
الع��رب األمريك ّيون واملس��لمون األمريك ّي��ون ،هي تحدي�� ًدا منظّامتٌ انتخاب ّية ناجحة ،يساهمون
غري حكومية ،وهي متارس نش��اطها بصفتها تلك ،وبالطّريقة نفس��ها
ومن بني استنتاجات بارد الغريبة أيضً ا قوله إ ّن منظّمة العفو الدول ّية
الت��ي تعمل بها أيباك .الفرق الوحيد أ َّن أيباك تتمتّع بس��طو ٍة كربى،
و"هيومان رايتس ووتش" ومنظّمة األمم املتّحدة "حليفة للّويب العر ّيب
بسبب املبالغ املال ّية الضّ خمة التي تجمعها املنظّامت اليهوديّة ولجان
طويلٍ
أحادي البع��د لرتويج القض ّية
ى
د
منت��
من��ذ
ِّ��ل
ث
ومت
()...
زمنٍ
ً
َّ
السيايس التي تنضوي تحت لوائها ،يف حني أ َّن منظّامت العرب
العمل ّ
واملس��لمني األمريكيني ،تقوم أساس��ا عىل التربعات الفردية .فال يجوز الفلس��طينيّة والتنديد بإرسائيل" (ص  .)344وهذا الكالم يف ح ّد ذاته
ّ
ً
ّ
ّ
مث��ال ٍ
ٌ
كاف للتدليل عىل عدم قدرة بارد عىل التّمييز بني أوهامه وبني
الدبلومايس الذي تبذله
شاط
ن
ال
عن
الحديث
ا
ي
وقانون
منطق ًّيا وسياس ًّيا
ّ
ًّ
ّ
بع��ض الحكومات العربيّة لدى حكومة الواليات املتّحدة بصفته عملاً الواقع الدو ّيل .ففي حني يعرتف العامل كله مبهنيّة منظّامت الدفاع عن
الس��ياق ،كان يفرتض التّميي��ز أيضً ا بني ما حقوق اإلنس��ان هذه وعدم تح ّيزها ،يرى بارد أنّها تش��كِّل جز ًءا من
يق��وم به "لويب" .ويف هذا ّ
السياسة يف أمريكا .فإرسائيل من هذا
الس��اعي إىل إفساد ّ
تبذل��ه مجموعات الضّ غ��ط التّابعة لل ّدفاع وال ّنف��ط لدى الكونغرس ،اللّويب العر ّيب ّ
رشير" ومتحيّز.
وه��ي جمي ًع��ا أمريكيّ��ة ،للدفاع عن مصالحه��ا مع البل��دان العربيّة املنظور هي "الخري املطلق" ،بحيث ّ
كل من ينتقدها " ّ
املعن ّي��ة ،وما يبذله العرب كمجموع��ة دول ّية للدفاع عن قضاياهم يف ولذل��ك ينتهي بارد إىل إدانة "املس��تعربني" يف وزارة الخارج ّية الذين
ٍ
تنازالت عوضً ا عن
املحاف��ل الدوليّة ولدى الحكومة األمريكيّة نفس��ها .ولكن بارد ال مييِّز "يدفع��ون أوباما إىل الضّ غط عىل إرسائيل لتق�� ِّدم
ٍ
بخطوات نحو السالم"
بني املجموعتني وال بني العملني ،ألنَّه أصلاً ال يريد التّمييز بينهام .فقد استعامل ق ّوته للضّ غط عىل العرب حتى يقوموا
به��دف ٍ
ٍ
كتب كتابه
السالم العربيّة (والدوليّة) ال
واحد ،هو إقناع القارئ بأ َّن اللّويب العر ّيب "خطري" (ص  .)349فهو يعتقد إذن أ َّن َّ
كل خطط ّ
ألنَّ��ه "يعم��ل خفيةً" ومي ُّد أصابعه ليفس�� َد الحياة السياس��يّة والقيم معن��ى لها ،طاملا مل توافق عليها إرسائيل .وهو ينصح اإلدارة األمريك ّية
األمريك ّية التي ال تفس��دها إرسائيل .ذلك أنَّها ال تفعل ش��يئًا يتضارب باالعرتاف بأ ّن س��بب فش��لها ألكرث من سبعني س��نة يكمن يف طريقة
معه��ا .فمصلحة أمريكا بحس��ب رأيه ،ه��ي يف االلتص��اق بإرسائيل ،مقاربتها لهذا األمر ،إذ إ َّن "املقاربة التي ميثِّلها املس��تعربون واملدرسة
واالبتعاد عن العرب (ص .)353
الواقع ّية املزعومة تجاه الشرّ ق األوس��ط مل تخ��دم املصالح األمريك ّية.
ع�لاو ًة عىل ذلك ،ف��إ َّن كالمه ع��ن ق ّوة "اللّ��ويب ال ّنفط��ي" و"اللّويب فقد فقدت أمريكا االحرتام داخل املنطقة وخارجها بس��بب مراضاتها
الدفاعي" لدى العرب ال يس��تقيم عن��د الفحص .كيف ذلك؟ إذا كان للحكّام األوتوقراط ّيني الذين يعتدون عىل حقوق اإلنسان" (ص .)353
هذا اللّويب
ّ
"الخفي" بالق ّوة التي ي ّدعيها بارد ،كيف أمكن أن يس��مح وه��و ما يعني ضمنيًّ��ا أنَّها مل تفقد االحرتام بس��بب مواالتها العمياء
ل�لإدارات األمريك ّية املتعاقبة بتجاهل العرب ،ب��ل وتوجيه الصفعات إلرسائي��ل ،عىل ال ّرغم من اعتداءات هذه األخرية املتك ِّررة عىل حقوق
الفلسطيني.
إليهم يف مجلس األمن ،مع كل "فيتو" مينع إدانة إرسائيل أو معاقبتها اإلنسان
ّ
جامع ًّي��ا؟ عالو ًة ع�لى ذلك ،فهو يوحي بأ َّن العرب يس��يطرون تقري ًبا
مكتوب عىل ه��ذا ال ّنحو من املغالطات املبنيّة عىل
ع�لى املجموع��ات املصلحي��ة الدفاعي��ة والنفطية ،في�ما يتناىس أ َّن إن كامل الكتاب
ٌ
ّ ّ
ّ
ّ
ولعل ال ّرسالة
كل ما يتعلّق بالتس��لّح .س��وء الن ّية ،والتي ميكن دحضها واحدة واحدة بسهولةّ .
إرسائي��ل  -ولي��س العرب  -له��ا األفضليّة يف ِّ
وإذا كانت ال�ّش�رّ كات ال ّنفطية تعمل حقًّا مع العرب ،فلجني األرباح ،الوحيدة التي ينقلها ميتش��ال بارد من دون وع��ي ،هي مدى التأثري
ّ
السيايس ليست بالرضورة مؤيّد ًة للقضايا العربيّة .الذي أحدثه صاحبا كتاب اللّويب اإلرسائييل ،جون مريش��يمر وستيفن
ولك ّنها عىل ّ
الصعيد ّ
األقل يحمل الحجج
الجمهوري بش��كلٍ والت ،بعمق ل��دى اإلرسائيل ّيني ،أل َّن كتابهام عىل ّ
فمجموع��ات الضّ غ��ط ال ّنفطية تعمل مع الحزب
ّ
تقليدي ،كام هو معلوم ،وهي التي أيَّدت وتؤيِّد "صقور" هذا الحزب العلميّة الثنني من بني أه ّم األكادمييّني األمريكيّني الذين تح ّدوا بشجاعةٍ
ٍّ
ٍ
بالسياس��ة
يتعلق
ما
كل
ِّ
يف
نع
الص
يل
ائي
رس
إ
الصم��ت"
"قانون
ة
ن��ادر
الذين مل يستمعوا دامئًا إىل أصوات "حلفائهم" أو زبائنهم العرب ،قبل
ّ ّ
ّ
خوض الح��روب أو تأجيج ال ّنزاعات .والعديد م��ن اليهود املتنفّذين األمريكيّة يف الشرّ ق األوسط.
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عرض كتاب
العربي الكبير:
االنفجار
ّ
والسياسيّة
في األبعاد الثقافيّة
ّ

املؤلّف  :مجموعة مؤلِّفني.
الطبعة  :األوىل .2012
النارش  :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
عدد الصفحات 352 :من القطع املتوسط.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مناقشات ومراجعات
والسياسيّة.
العربي الكبير :في األبعاد الثقافيّة
عرض كتاب :االنفجار
ّ
ّ
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صدر كتاب "االنفجار العريب الكبري" عن املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة الثوري القائم ،وتحصني مكاسبه يف اتجاه إنجاز ثورة ثقاف ّية يف الوطن
السياس��ات ،يف النصف الثّاين من عام  .2012وهو يقدم رؤي ًة جديد ًة العر ّيب" ،بحسب الدكتور كامل عبد اللطيف.
ّ
لدراس��ة التغيرّ ات الجذريّ��ة واملتالحقة التي يش��هدها العامل العر ّيب
يهت ّم الكتاب يف قسمه األ ّول واملتك ّون من أربعة فصول ،بالبعد الثّقايف
وسيايس .ساهم يف تأليف
ومحاولة جا ّدة لتفس�يرها من منظور ثقا ّيف
ّ
للثورات العربيّة نظ ًرا لقلّة نصيب هذا البعد من التّحليل وال ّدراس��ة،
كل من كامل عبد
الكت��اب عد ٌد من الباحث�ين العرب تح��ت إرشاف ٍّ
الس��يايس ،عىل الرغم من أهميت��ه ومحوريّته يف فهم
اللطيف ووليد عبد الحي .وينقسم الكتاب إىل قسمني رئيسني ،وسبعة مقارن�� ًة بالبعد ّ
فص��ول بالعناوين اآلتية" :مدخل إىل قراءة األبع��اد الثقافيّة للثورات الث��ورات العربيّ��ة من خالل جمل ٍة م��ن املحاور مث��ل ال ُهويّة والّلغة
العرب ّية" (كامل عبد اللطيف)؛ "الش��باب :التش��بيك وثقافة التواصل واملواطن��ة الرقميّ��ة وش��بكات التواصل االجتامعي ،فض�ًل�اً عن حالة
واالجتامعي يف القضايا املتّصلة بالعقائد والطّوائف
الس��يايس" (عبد الس�لام بنعبد العايل)؛ "الهويّ��ة الثقافيّة يف االستقطاب الثّقا ّيف
والتغيري ّ
ّ
زمن التغيري والتعومل" (محمد نور الدين أفاية)؛ "الجوانب الثقاف ّية يف وال�ّت�رّ اث والذّاك��رة والتّاري��خ ،واملوصول��ة أيضً ا بج��دل الدميقراط ّية
الثورة املرصيّة" (محمد شومان)؛ "حضور التاريخ :من اللحظة الراهنة والشّ ورى والعلامن ّية وال ّدين.
إىل اآلفاق السياس�� ّية" (وليد عبد الحي)؛ "دور الثقافة السياس�� ّية يف
أ ّما القس��م الثّاين م��ن الكتاب ،والذي جاء يف ثالث��ة فصول ،فيتط ّرق
تفجري الثورات العربيّة" (امحمد ماليك)؛ "أزمة تطويع مفهوم الشورى
الس��يايس لالنفجار الع��ر ّيب ،ولك ْن بالع��ودة إىل التّاريخ
إىل الجان��ب ّ
ملفهوم الدميقراط ّية" (نظام بركات).
والثّقافة السياس��يّة للمجتمعات العربيّ��ة املوروثة من مفهوم الحكم
وتجربة الحكم يف اإلس�لام ،مرو ًرا بالحارض ،إىل املس��تقبل .وبالرجوع
السيايس
إىل التاريخ ،يس��لّط الكتاب الضوء عىل هندس��ة االس��تبداد ّ
والخارجي،
لي
يف الوط��ن العر ّيب ،والت��ي اجتمع فيها العامالن الداخ� ّ
ّ
والسلطة التنفيذيّة
فأنتجت أنظم ًة سياس��يّ ًة ات ّسمت بطغيان الحاكم ّ
مؤسس��ة القضاء وقيمة العدالة يف
الس��لطات األخرى وبضعف ّ
عىل ّ
املجتمعات العربيّة ،عالو ًة عىل ضعف متثيل القوى السياسيّة يف بنية
وتكم��ن أهم ّي��ة هذا الكت��اب يف توقيت صدوره يف خض�� ّم الثورات
السياسيّة .يف هذا املجال ،يرى الدكتور وليد عبد الحي أ َّن
املؤسس��ات ّ
ّ
العربيّة ويف كونه يقدم مس��اهم ًة علميّ�� ًة وموضوعيّة من أجل إلقاء
الضّ ��وء عىل هذا الحدث العريب التاريخ��ي .ويرى الدكتور كامل عبد الدميقراطيّة قد تعطّلت يف الوط��ن العريب نظ ًرا الجتامع ع ّدة عوامل
ّ
ّ
السياس��يّة
التاريخي
الس��يايس داخليّ��ة ،كاإلرث
ّ
االس��تبدادي وتغييب التّنمية ّ
ّ
اللطي��ف ،يف مق ّدمة الكت��اب ،أنّه "حدثٌ مرك ٌّب ومظهره ّ
ً
واالجتامعي والثقا ّيف ،واالقتصاديّة والعلميّة ،إضافة إىل عوامل خارجيّة ،كانت وراءها الدول
التاريخي
يخفي مالمح عديدة موصولة بفضائه
ّ
ّ
االستبدادي عىل الرغم من
خاصةً ،التي ش�� ّجعت هذا التّوجه
الس��ياقات الغرب ّية ّ
ّ
األمر ال��ذي يتطلّب رصد وتحليل صور فعله وتفاعله مع ّ
الخاصة بدعم الدميقراط ّية يف ال ّدول العرب ّية.
وال�ّش�رّ وط الت��ي يف�ترض أن تكون قد س��اهمت يف تعيني قس�ماته األدب ّيات الغرب ّية
ّ
الس��يايس الذي يبدو جليًّا يف
الكربى" .ويف ذلك إش��ارة إىل أ ّن العامل ّ
يخل��ص الكتاب إىل أ َّن م��دى نجاح الثّ��ورات العربيّة يف املس��تقبل
مظهره الخارجي يخف��ي يف الواقع ظاهر ًة مركب ًة تتداخل فيها األبعاد
س��وف يُقاس مبدى نجاح االنتقال بال ّدول العربيّة من أنظم ٍة سياسيّ ٍة
التاريخيّة والثقافيّة واالجتامعيّة .عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الكتاب محاول ٌة
ٍ
جديد متميّ ٍز ق��اد ٍر عىل أن يوفِّق
لرص��د ما آلت إلي��ه الثّ��ورات العربية إىل غاية اآلن عىل املس��تويني اس��تبداديّ ٍة إىل من��وذج نظام حكمٍ
ّ
واألخالقي من
الروحي
اإلس�لامي يف جانبه
الحضاري العر ّيب
الداخيل والخارجي وموقف العامل من إنجازات الش��عوب العربية ،يف بني اإلرث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
مؤس ٍ
ومامرسات حديثة للحكم تعتمد عىل
سات
مجاالت الحريّات واملامرس��ات الدميقراط ّية .كام ال يخلو الكتاب من جهة ،ورضورة إقامة ّ
طموح املس��اهمة يف "بناء جبهة ثقاف ّية حداث ّية؛ بهدف إس��ناد األفق سلطة الشّ عوب ومبادئ حقوق اإلنسان من جهة أخرى.
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مراجعة كتاب
أستراليا والعرب

املؤلّف  :عيل القزق.
الطبعة  :األوىل شباط  /فرباير .2012
النارش  :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
عدد الصفحات 336 :صفحة من القطع املتوسط.
*    باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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عرض كتاب :أستراليا والعرب

السياس��ة الخارج ّية
يرصد كتاب أس�تراليا والعرب ملؤلِّفه عيل القزق ّ
خصوصا ما له صلة بقيام
األس�ترال ّية يف جانبها املتعلق بالعامل العر ّيب،
ً
دولة إرسائيل عىل األرض الفلس��طين ّية .ويكشف املؤلِّف عن حقائق
تب��دو غائب ًة عن ذهن الق��ارئ والباحث العريب يف م��ا يتعلّق بال ّدور
األسايس واملركزي الذي لعبته أسرتاليا يف الرشق األوسط طيلة مراحله
التاريخ ّي��ة املصرييّة كلّها منذ أوائل قيام أس�تراليا الحديثة .إذ كان لها
فاع��ل يف جميع الحروب االس��تعامرية التي ش�� ّنت عىل العاملني
ٌ
دو ٌر
أسايس يف إنشاء دولة إرسائيل يف قلب العامل
العريب واإلس�لامي ،ودو ٌر
ٌ
العريب ،واالنحياز لها ،عالو ًة عىل العالقات التجاريّة الواسعة معها.

الفلسطيني يف
الدبلومايس
العرب ،ويس��هب يف الحديث عن ال ّنشاط
ّ
ّ
هذه القا ّرة وعن بداية الهجرة الفلسطين ّية إليها.
يعطي املؤلِّ��ف يف الفصل األ ّول القارئ ملح ًة عا ّم ًة عن أس�تراليا التي
يعني اس��مها "األرض الجنوبيّة املجهولة" ،وأُطلِق عليها اسم "أسرتاليا"
يف أوائ��ل القرن الثامن ميالدي ،وهي تتك َّون من أرض القارة الرئيس��ة
إىل جان��ب "تازماني��ا" وعد ٍد م��ن الجزر الصغ�يرة يف املحيط الهادئ
س��ت
واملحي��ط الهندي .كام ال تزال تتبع التاج الربيطاين ،وتتك ّون من ّ
ٍ
ٍ
مقاطع��ات ،وتُع ُّد أصغر قار ٍة يف الع��امل ،وهي ال ّدولة
والي��ات وثالث
الوحيدة التي تس��يطر عىل قار ٍة بأكملها ،وس��ادس أكرب بالد يف العامل
من حيث املس��احة .ويتألّف املجتمع األس�ترايل متع ِّدد الثّقافات من
الس��كان األصليني واملهاجرين من نحو  200دول��ة من مختلف بقاع
الع��امل ،فهناك واح ٌد من كل أربعة أس�تراليني ولد خارج البلد ،واللغة
الرسميّة هي اإلنجليزيّة.

يع�ترف القزق أن ما دع��اه إىل تأليف هذا الكت��اب ،هو فقر املكتبة
العرب ّي��ة يف ما يتعلق بتاريخ تو ّرط أس�تراليا يف العامل العريب وعالقاتها
بالع��رب وإرسائي��ل ورضورة إطالع ال�� ّرأي العام العريب عىل سياس��ة
الحكومات األسرتال ّية املتعاقبة وترصيحات مسؤوليها ومواقفها ودورها
ال ّدويل تجاه دول الرشق األوس��ط .إضاف��ة إىل أ َّن الكثري من الباحثني
ال يلقون بالاً لسياس��ة أس�تراليا معتقدين أنها ق��ار ٌة نائي ٌة وبعيد ٌة وال
السياسات ال ّدول ّية .أما الحافز األهم يف رأي املؤلِّف لهذا
تشكِّل ثقلاً يف ّ
الكتاب فهو رشوع الحكومات األس�ترال ّية يف اآلونة األخرية وأكادمي ّيني
ٍ
محاوالت متع ّمدة لطمس تاريخ تو ّرط أسرتاليا
أسرتاليني موالني لها يف
الس��لبي يف العامل العريب ،وتزييف الحقائق بش��أن مواقفها املعادية،
ّ
ومحاول��ة إعطاء انطباع مو ّجه للعرب بأنَّها دول�� ٌة صديق ٌة لهم ،وبأ َّن
سياساتها الرشق أوسط ّية هي سياسة متوازنة وغري منحازة.
يتألّف الكتاب من أربعة فصول ،يتح َّدث الفصل األ ّول منها عن تاريخ
اكتش��اف أس�تراليا وعن موارده��ا البرشيّة والعلميّة ،وعن سياس��تها
الخارجيّة وعالقاتها االقتصاديّة ال ّدوليّة .ث ّم يس��هب الكتاب يف الفصل
الثّاين يف ٍ
عرض للعالقات األس�تراليّة-العربيّة واألس�تراليّة-اإلرسائيليّة،
األمني معها ،مع حفاظها
وانحياز اس�تراليا ال ّدائم إلرسائيل وتعاونه��ا
ّ
ٍ
عالقات تجاريّ ٍة بالعامل العر ّيب.
عىل

عالقات أستراليا ال ّدوليّة والشرق أوسطيّة

ّأس��س مؤلِّف الكتاب الدكتور عيل القزق بعثة فلسطني لدى أسرتاليا
وش��غل يف الفرتة املمتدة م��ن  1980إىل  2006منص��ب مف ّوض عا ّم
دولة فلس��طني لدى أسرتاليا ونيوزلندا ،ولذلك يحظى الكتاب بأهميّة
نابعة من الخربة التي اكتسبها املؤلِّف طوال سنوات حياته يف أسرتاليا
ودرايته الواس��عة بالتعامل مع الواقع األس�ترايل والذهنيّة التي يفكِّر ويرجع نجاح أس�تراليا االقتصادي يف القرن امل��ايض إىل ال ِّزراعة ،تليها
بها األس�تراليون ،فضلاً عن سياس��تهم الخارجيّة .فاملؤلِّف اعتمد عىل الثرّ وة املعدن ّية والوقود ،وعىل ال ّرغم من األهم ّية ال ّدامئة لهذه الرثوات
معلومات��ه وخربته الذاتية ،وذلك خالل نش��اطه ّ
الس��يايس ألكرث من فإ َّن أسرتاليا أصبحت أيضً ا وبصورة متزايدة قاعد ًة لالقتصاد العلمي.
أربعني عا ًما هناك.

يش��خّص املؤلِّف طموح أس�تراليا يف العامل ،ويرى أنَّ��ه يتمحور حول
رغبته��ا يف أن تكون رشيكًا يف الش��ؤون ال ّدوليّة ،وذلك نظ ًرا إىل كونها
املؤسسة لهيئة األمم املتّحدة يف
واحدة من خمس�ين دولة من ال ّدول ّ
ع��ام  ،1945كام لتاريخ أس�تراليا وجغرافيتها وثقافتها أهم ّية يف بلورة
مكانتها يف العامل .ويستند تحالف أسرتاليا مع الواليات املتّحدة وإنجلرتا
إىل تاري ٍخ من التّعاون العسكري والروابط االقتصاديّة الواسعة وغريها
من املصالح املشرتكة.

كام يُع ُّد ارتباط أس�تراليا الوثيق بآس��يا من األم��ور الحتميّة نظ ًرا إىل
والسياس ّية واالقتصاديّة الجوهريّة يف املنطقة،
مصالحها اإلس�تراتيج ّية ّ
يقل عن أهم ّية اهتاممها القوي باالس��تقرار يف منطقة جنوب
وهذا ال ّ
املحيط الهادئ ،لكونها أكرب مق ِّدم للمعونات االقتصاديّة لدول املنطقة.
ويف وقت تحافظ فيه أس�تراليا عىل عالقاتها التقليديّة واإلقليميّة فإنّها
تعط��ي أهم ّية كربى لروابطه��ا االقتصاديّة املتنامي��ة مع دول الرشق
األوسط وأمريكا الجنوب ّية ومع بعض الدول األفريق ّية.
ويسلِّط املؤلِّف هنا الضّ وء عىل منطقة الشرّ ق األوسط وأهميّتها الكبرية
بالنسبة إىل أس�تراليا باعتبارها سوقًا تجاري ًة للمنتوجات واملصنوعات
َ
ومجال عمل رشكات املعادن
يُف��رِد املؤلِّف الفص��ل الثّالث للحديث عن الجالي��ة اليهوديّة واللّويب األس�تراليّة الغذائيّة والصناعيّة الرئيسة،
يل يف أسرتاليا ودور رجال األعامل اليهود يف هذه البالد ،والفصل وال ّنفط والغاز األس�تراليّة ،إضاف ًة إىل ما يش��كِّله الشرّ ق األوس��ط من
اإلرسائي ّ
األخري للحديث عن الجاليات العرب ّية واإلسالم ّية ،وعن العنرصيّة ض ّد أهميّة جيوس�تراتيجية مه ّمة كصلة وصلٍ ألس�تراليا بأوروبا .كام تنبع
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أهم ّية الشرّ ق األوس��ط بالنسبة إىل أسرتاليا من كونه يُع ُّد مور ًدا مهماً
للطاقة النفط ّية ،ونسب ٌة كبري ٌة من األسرتاليني من ذوي األصول العرب ّية يُشري املؤلِّف إىل وجود منافع اقتصاديّة وتجاريّة كبرية تجنيها أسرتاليا
واإلس�لام ّية ينحدرون منه ،إىل جانب العاملة األسرتال ّية التي تعيش يف من ال ّدول العرب ّية .وت ُع ُّد األسواق العرب ّية ،خاص ًة دول مجلس التّعاون
بعض ال ّدول العرب ّية.
الخليجي ،مه ّم ًة بالنس��بة إىل أس�تراليا ،وهي أهمية يف تز ٍ
ايد مستمرٍ،
فق��د أصبحت التّجارة األس�ترال ّية م��ع ال ّدول العرب ّي��ة اليوم أكرب من
ويُف��رِد املؤلِّف فصلاً كاملاً وهو الفصل الثّاين عن العالقات األس�ترالية
ٍ ّ تجارتها مع بريطانيا أو سنغافورة.
مقس�ًم�اً مسرية سياسة أس�تراليا مع العامل العريب إىل عدد من
العرب ّيةِّ ،
املراحل ،ابتدا ًء من الفرتة التي كانت فيها مس��تعمر ًة بريطانيةً ،مرو ًرا بينام تبدو العالقات التجاريّة بني إرسائيل وأس�تراليا ومنافعها أضعاف
بحصولها عىل الحكم الذايت وتشكيل الفيدرال ّية األسرتال ّية يف أوائل عام تل��ك التي تجنيها األخرية من عالقاتها مع ال�� ّدول العربيّة .فالحكومة
 ،1901ومن ث ّم مرحلة ما بعد الحرب الباردة التي بلورت فيها سياس ًة األس�تراليّة تقوم عىل نحو متواصلٍ
وعلني بتشجيع االستثامر األسرتايل
ٍّ
ٍ
اتفاقيات ومش��اريعٍ مشرتكة .يف
شبه مستقلة ومتحالفة بش�� ّدة مع الواليات املتّحدة وبريطانيا .ومنذ يف إرسائيل ونقل التّقانة إليها وتوقيع
أي من ال ّدول العربيّة من
أي اتفاقيات مع ّ
ذلك الوقت ،بنت أسرتاليا سياساتها بشكلٍ يتوافق ويتامهى مع حلف املقابل ،ال يوجد ألس�تراليا ّ
الدول األنكلوسكس��ونية بقيادة الوالي��ات املتّحدة وبريطانيا ،وبقيت حيث االستثامر واملشاريع ونقل التّقانة.
هذه العالق��ة متأثر ًة بسياس��ات أمريكا وبريطانيا م��ن جهة وباللّويب
وضع الجالية العربيّة في أستراليا
اإلرسائييل من جه ٍة أخرى.
يخص��ص الكاتب الفصل ال ّرابع واألخري للحديث عن الجاليات العرب ّية
ِّ
يف أس�تراليا ،والتي تُع ُّد حديث��ة العهد ،إذ بدأت هجرة العرب أولاً مع
العالقات األستراليّة  -العربيّة
وظ��ل عدد العرب قلي�ًل�اً حتى أواخر
َّ
اللبنان ّي�ين يف نح��و عام ،1870
يف الفصل�ين الثّ��اين والثّال��ث ،يُس��هب املؤلِّ��ف يف الحدي��ث عماّ ال خمسين ّيات القرن املايض ،عندما بدأ عد ٌد أكرب من املهاجرين يتدفّق إىل
يعرف��ه الكثريون ،وهو ال ّدور الذي قامت به أس�تراليا يف خلق الكيان أس�تراليا مع األزمات والحروب املتالحقة التي شهدتها ال ّدول العرب ّية،
االس��تعامري يف فلس��طني منذ أربعينيات القرن امل��ايض ،إذ تح َّركت مثل الحرب األهل ّية يف لبنان يف عام  1975واالجتياح اإلرسائييل للبنان
ٍ
الس��ابق ص ّدام حسني للكويت
بق ّوة
ونش��اط يف هيئة األمم املتّحدة لضامن تصويت الجمع ّية العا ّمة يف عام  1982واجتياح الرئيس العراقي ّ
باملوافقة عىل قرار تقسيم فلسطني ،وأيَّدت قرار التّقسيم ض ّد مطالب يف عام  1990والحربني اللتني قادتهام أمريكا ض ّد العراق يف عامي 1991
كل أزم ٍة من هذه األزمات موج ٌة جديد ٌة من الهجرة
بلد و  ،2003إذ تب��ع َّ
الفلس��طيني وأماني��ه وطموحاته .وكانت أس�تراليا أ ّول ٍ
الشَّ ��عب
ّ
يص ِّوت بـ"نعم" عىل قرار تقسيم فلسطني رقم  ،181وأ َّدت دو ًرا فعالاً م��ن تلك ال�� ّدول إىل أس�تراليا .والجدير بالذكر أ َّن معظ��م املهاجرين
م��ن أجل قبول عضويّة إرسائي��ل يف هيئة األمم املتّح��دة التي ترأَّس العرب كانوا حتى أوائل الخمسين ّيات من الطائفة املسيح ّية.
جمع ّيته��ا العا ّمة وقتها وزير خارج ّية أس�تراليا .ك�ما كانت أ ّول دول ٍة وتش�ير اإلحص��اءات العا ّم��ة التي ج��رت يف ع��ام  2006إىل أ َّن عدد
ورشع��ي" ( ،)de-jureوذلك األس�ترال ّيني املولودين يف ال ّدول العرب ّية هو  243658أي أكرث من 1.1
يف العامل تعرتف بإرسائيل بش��كلٍ "كاملٍ
ٍّ
س��اعات من قيامها يف ح�ين مل تكن حتّى الوالي��ات املتّحدة قد يف املئة من مجموع عدد الس��كّان .ويشكِّك الكاتب يف هذه املعلومة،
ٍ
بعد
اعرتفت بها س��وى اعرتافًا "واقع ًّيا" ( .)de-factoكام تجدر اإلشارة إىل إذ يق ّدر عدد األسرتال ّيني من أصو ٍل عرب ّي ٍة بنحو  500.000إىل 600.000
أن إرسائي��ل كانت أ ّول دولة يف الشرّ ق األوس��ط تقيم معها أس�تراليا أي نحو  2.5يف املئة من عدد الس��كّان .قدم معظم األسرتال ّيني العرب
من لبن��ان ،ث ّم ع�لى التوايل من مرص والعراق وس��ورية وفلس��طني.
ٍ
عالقات دبلوماسيّ ٍة.
وتوج��د أكرب كثاف��ة للجالية العرب ّية يف والية نيو س��اوث ويلز ،ث ّم يف
يُشار إىل أ َّن أ َّول سفارة أسرتالية يف العامل العريب افتتحت يف القاهرة يف والية فكتوريا وغرب أس�تراليا وجنوبها .وتُع�� ُّد الّلغة العرب ّية خامس
ع��ام  1950ث ّم يف بريوت يف عام  ،1967والحقًا  -بعد حرب عام  1973لغ ٍة من حيث التداول يف أسرتاليا بعد اإلنجليزيّة واإليطال ّية واليونان ّية
واس��تعامل العرب لس�لاح ال ّنفط  -وجدت أس�تراليا أ َّن من مصلحتها والكانتون ّية (الصين ّية).
تعزيز وجودها يف العامل العريب فافتتحت سفار ًة لها يف الرياض يف عام وع�لى ال ّرغ��م من أ َّن ع��دد العرب يف أس�تراليا هو أكرث من خمس��ة
 .1975وآخر سفارة افتتحتها أسرتاليا يف العامل العريب لغاية كتابة هذه أضعاف األس�ترال ّيني اليه��ود ،فإ َّن الجالية العرب ّية فش��لت إىل اآلن يف
مؤسسة تستطيع متثيلها وتجمع يف ما بينها عىل
السطور كانت يف تونس يف عام .2010
تنظيم صفوفها ضمن ّ
ّ
العالقات االقتصاديّة بال ّدول العربيّة

مناقشات ومراجعات
عرض كتاب :أستراليا والعرب

175

ٍ
ونصف
الس��ابق جون هاوارد خالل أحد عرش عا ًما
الس��يايس الوزراء األس�ترايل ّ
مس��توى روابطها وأصولها القوم ّية العرب ّية ،كام أ َّن نفوذها ّ
مقارن ًة بنفوذ اللّويب اليهودي شبه معدوم لغاية اآلن.
كالصخر إلرسائيل ،وهو ما قامت بإثباته من
خلت هو تأييدها الثّابت ّ
خالل األفعال وليس األقوال".

اإلسرائيلي
العربي-
الصراع
ّ
ّ
أستراليا وقضايا ِّ

س��بب مقن ٌع الت ّخاذ أس�تراليا
وبنا ًء عىل هذه املعطيات ،فإنَّه ال يوجد
ٌ
مثل هذه املواقف املنح��ازة إىل جانب إرسائيل .ويبدو أ َّن مثة عاملني
السياسة األسرتاليّة ،األ ّول داخيل يتمثَّل يف نشاط
يقفان وراء التحيّز يف ّ
اللّويب الذي خلقته إرسائيل ،فهي تقوم مع رجال األعامل اليهود بدعم
هذا اللّويب بس��خاء ماديًّا ومعنويًّا ،مبا يجعله ميارس ضغطًا داخل ًّيا من
أجل أن تتب ّنى أسرتاليا سياس ًة منحاز ًة لتل أبيب .والعامل الثّاين يكمن
يف ما توليه إرسائيل من اهتاممٍ لسياسة أسرتاليا ومواقفها تجاه الشرّ ق
األوس��ط وقضاياه .وتبدو يف املقابل حال��ة من اللاّ ملباالة العرب ّية تجاه
أي ٍ
ضغط عليها
السياس�� ّية األسرتال ّية ،إضاف ًة إىل عدم مامرسة ّ
املواقف ّ
والتّقاعس عن دعم قيام لو ّيب عر ّيب.

يرشح املؤلِّف بالتفصيل املراحل التي مرت بها أسرتاليا يف تعاملها مع
القضاي��ا العربيّة خاصة يف املراحل التي خ��اض فيها العرب الحروب.
فقد كانت أس�تراليا ضمن ال ّدول القليلة الت��ي أيَّدت العدوان الثّاليث
عىل مرص يف عام  .1956وش��اركت أسرتاليا يف عام  1979بـ 300عنرص
م��ن ق ّواتها مدعوم ًة بقو ٍة جويّ ٍة يف مراقبة صحراء س��يناء بطلب من
الواليات املتّحدة وتحت إرشافها .كام ر َّحبت أسرتاليا باتفاقيّة أوسلو يف
عام  .1993وبعد اجتياح ال ّرئيس العراقي ص ّدام حسني للكويت ،أيَّدت
أسرتاليا قرار هيئة األمم املتّحدة فرض املقاطعة ض ّد العراق ،وأرسلت
ٍ
وحدات من أسطولها البحري إىل املياه اإلقليميّة العراقيّة
يف عام 1990
لتك��ون جز ًءا من الق�� ّوات األمريكيّة والربيطانيّة لف��رض الحصار عىل
العراق .واش�تركت أسرتاليا يف حرب الخليج ض ّد العراق يف عام ،1991
وشاركت بحامس��ة يف حرب الخليج الثّانية يف عام  2003ض ّد العراق ،يخت��م املؤلِّف كتابه بدعوته الحكومات العربيّة إىل مامرس��ة الضّ غط
وكانت القوات األس�ترالية ثالث قوة بعد الواليات املتّحدة وبريطانيا عىل أس�تراليا للحصول عىل سياس��ة متوازن��ة تجاه ال�ّص�رّ اع العر ّيب-
ّ
ّ
ّ
يل .فثمة ٌ
دول عربية تربطها عالقات اقتصاديّة قويّة بأس�تراليا
اإلرسائي ّ
من حيث الحجم.
السياسات
تستطيع أن متارس عليها ضغطًا وتعطيها رسال ًة واضح ًة بأ َّن ّ
ً
مل تتعام��ل أس�تراليا مع القضيّة الفلس��طينيّة كقضيّة سياس��يّةً ،وإمنا واملواقف األس�ترال ّية املنحازة إلرسائيل ض ّد القضايا العرب ّية لن تساعد
ً
ً
بوصفها قضيّة إنسانيّة تتعلّق بتحس�ين أوضاع الّالجئني الفلسطينيّني عىل تط ّور العالقات االقتصاديّة ومن ّوها.
م��ن دون اإلش��ارة إىل حقّهم يف العودة .وحتّى أواس��ط س��بعين ّيات
أي تغيري عىل سياس��ة أسرتاليا التي تب َّنت موقفًا إ َّن الكتاب بحس��ب رأيي يعطي تحليلاً سياس��يًّا نقديًّا للسياسة التي
القرن املايض ،مل يطرأ ّ
ٍ
"محاي�� ًدا" يف ح��رب  ،1973بينام تب َّن��ت الحكومة األس�تراليّة موقفًا ات ّبعتها أس�تراليا تجاه القضاي��ا العرب ّية ،ويق�� ِّدم اقرت ٍ
وتوصيات
احات
السياسات األسرتال ّية ،ويدعو الدبلوماس ّية العرب ّية
متصلِّبًا من منظّمة التّحرير الفلس��طينيّة .وكانت سياسة أسرتاليا قبل لكيف ّية التعامل مع ّ
اتفاق ّي��ة أوس��لو يف عام  1993ومنذ عام  1983تعرتف ّ
السياس��ة بس��بب ما ميثِّله العرب من
بحق الشّ ��عب ألخذ دورها يف التأثري عىل تلك ّ
الفلسطيني يف تقرير املصري ،ويف إقامة دولته املستقلّة "إن أراد ذلك" ،ثقلٍ
اقتصادي وس��كا ٍّين يف أس�تراليا .وهذه املقرتحات من دون ش��ك
ّ
ٍّ
لكل من لديه اهتامم خاص بالعالقات
لك ّنها تراجعت بعد اتفاقيّة أوسلو وأصبحت بعد وصول حزب األحرار تضف��ي عىل هذا الكتاب قيم ًة ِّ
يل .لك َّن أه َّم ميزة لهذا الكتاب هي
إىل الحكم تقول" :إ َّن الشَّ ��كل ال ّنها ّيئ للكيان الفلسطيني ،مبا يف ذلك ،ال ّدول ّية وبالصرّ اع الع��ر ّيب اإلرسائي ّ
احتامل ال ّدولة املس��تقلّة ،يعتمد عىل املحادثات النهائ ّية بني األطراف أ َّن املؤلِّ��ف مين��ح القارئ فرص ًة نادر ًة للتع ّرف عىل سياس��ة أس�تراليا
املعن ّية مبارشةً" ،وهذا يتالءم م��ع ال ّرؤية والطَّرح اإلرسائيل ّيني الّلذين الخارج ّية يف قضايا الشرّ ق األوسط وبخاصة تجاه القض ّية الفلسطين ّية.
الفلسطيني وقيادة دولته املستقلة
حق تقرير املصري للشعب
يضعان ّ
ّ
يف يد إرسائي��ل ،ويجعالن ذلك مج ّرد احتام ٍل قاب��لٍ للتفاوض .لقيت وربمّ ��ا يكون تحليل عيل القزق ورسده له��ذا التاريخ فري ًدا من نوعه،
السياس��ة ترحي��ب وتقديرها الحكوم��ات اإلرسائيل ّية املتعاقبة .وق��د يكون مختلفً��ا عن بقيّة ما كُت��ب يف املوضوع ذات��ه ،ذلك أل َّن
هذه ّ
قرب وس��خّر خربته لتقديم
السياس��ة األس�تراليّة عن ٍ
الس��ابق أرئيل ش��ارون قوله خالل املؤلِّ��ف عايش ّ
ونُقل عن رئيس الوزراء اإلرسائييل ّ
اجتامعه بوزير الخارجيّة األسرتايل داونر يف " : 2004/1/27إ َّن أسرتاليا محتوى الكتاب ود ّعمه بش��كل ج ّيد باألدلة وحس��ن التناول .وسواء
هي من أكرث الدول صداق ًة مع إرسائيل" .أ ّما زعيم املعارضة األسرتالية اتّفق الق��ارئ مع وجهة النظر التي عرض بها املؤلِّف كتابه أم ال ،فإ َّن
مالك��ومل تورنبول فقال" :إ َّن إحدى العالم��ات املم ِّيزة لحكومة رئيس الكتاب يتمتّع بقد ٍر كبريٍ من التشويق إضاف ًة إىل ثرائه باملعلومات.

صدر حدي ًثا

فريق باحثين

مسألة أكراد سورية :الواقع  -التاريخ  -األسطرة
يتحدث هذا الكتاب عن تاريخ األكراد في سورية ،وعن نشوء مجتمع محلي كردي في منطقة الجزيرة السورية
منذ عام  1925فصاعداً ،ثم يعرض أحوال األكراد في س���ورية اليوم ،وال س��� ّيما الحركات السياس���ية التي نش���أت
في أوس���اطهم ،ومدى مش���اركة هذه الحركات في الثورة الس���ورية ،ومقدار التحفظ عن المشاركة في الوقت
نفس���ه .وتخل���ص هذه الدراس���ة إلى االس���تنتاج أن من غير الدق���ة الكالم عل���ى مجتمع كردي متواص���ل جغرافي ًا
وبش���ري ًا ،أو م���ا يطلق عليه بع���ض األكراد "كردس���تان الغربية" على غرار "كردس���تان العراق" .وهذا األمر ال يس���مح
بأي ٍّ
حل للمس���ألة الكردية في س���ورية خارج اإلطار الوطني الس���وري خالف ًا لبعض األطروحات مثل "كردس���تان
الكبرى" أو حق الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية في تقرير مصيره .ويرى الكتاب أن سورية التي
تحول تاريخية ربما تمنح األكراد فرصة حقيقية إلنتاج حل ديمقراطي للمس���ألة الكردية على قاعدة
تمر بمرحلة ّ
ّ
وحدة الدولة وهويتها العربية والمواطنة المتس���اوية لجميع مواطنيها ،ألن س���ورية التي يش���كل العرب فيها
أكثر من تسعين في المئة ال تتعارض هويتها العربية مع حق غير العرب في التمتع بحقوق المواطنة كاملة.

التوثيق والتقارير
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آذار  /مارس 2013

كانون الثاني  /يناير 2012

 2012/1/2إرسائي��ل تق ّرر إزالة مع�بر كارين (املنطار) املخصص لنقل
البضائ��ع عىل الحدود م��ع قطاع غ�� ّزة لتج ّنب مح��اوالت الفدائ ّيني
الفلسطينيني حفر أنفاق للوصول إليه.
(عربيل :صوت إرسائيل والتلفزيون اإلرسائييل)2012/1/2 ،

 2012/1/10وزارة الخارجي��ة اإلرسائيلي��ة تقرر تعي�ين حاييم كورين
سف ًريا غري مقيم إلرسائيل يف دولة جنوب السودان.
(عربيل)

•التأكيد عىل اس��تمرار عمل اللجان ،وهي :لجنة الح ّريات العا ّمة
واملؤسس��ات وعودة الكوادر
املكلّف��ة مبعالجة ملفّات املعتقلني
ّ
لغ ّزة وجوازات السفر وح ّرية العمل ،ولجنة املصالحة املجتمعية.
ويف هذا السياق أبلغ الرئيس محمود عباس املجتمعني بأنّه وقع
إطالق رساح  64معتقلاً يف إطار االتّفاق عىل إطالق رساح جميع
املعتقلني.

•التأكي��د عىل تنفيذ ما جرى االتّف��اق عليه يف القاهرة ببدء عمل
لجنة االنتخابات املركزية يف الضفّة الغربية وقطاع غ ّزة والقدس.
(وفا)

 2012/1/11املحكم��ة العلي��ا اإلرسائيلية توافق ع�لى تعديل قانون  2012/2/13جراف��ات تابعة لس��لطة الحدائ��ق الطبيعية اإلرسائيلية
املواطنة ملنع ملّ ش��مل العائالت الفلس��طينية التي تزوج أحد أفرادها تجرف ملعب وادي حلوة يف بلدة س��لوان القريبة من املسجد األقىص
ّ
من إح��دى املواطنات من س��كان األرايض املحتلة يف س��نة  1967أو من الجهة الجنوبية.
(وفا)
العكس.
 2012/2/19مواجه��ات عنيف��ة بني الفلس��طين ّيني وق�� ّوات االحتالل
(املركز القانوين لحقوق األقليات يف إرسائيل  -عدالة)2012/1/12 ،
يل يف باحات املس��جد األق�صى ،والرشط��ة اإلرسائيل ّية تهاجم
اإلرسائي ّ
 2012/1/19مملكة تايلند تعلن اعرتافها رسم ًّيا بدولة فلسطني.
املصلّ�ين الذي��ن تج ّمعوا منذ ص�لاة الفجر إلحب��اط محاولة كان من
(وفا) املتوقّع أن يقوم بها املستوطنون الحتالل املسجد األقىص.
 2012/1/22الرئيس محمود عباس يرفض يف حديث تلفزيوين العودة
إىل الكفاح املسلّح.
(موقع روسيا اليوم)

(جريدة الحياة اللندنيّة)2012/2/20 ،

 2012/2/21محكمة العدل العليا يف إرسائيل تصدر قرا ًرا يقيض بإلغاء
"قانون طال" الذي يعفي طالب املعاهد الدينية اليهودية من الخدمة
العسكرية.

 2012/1/29وس��اطة قطرية تنهي القطيعة بني األردن وحركة حامس
بحضور و ّيل العهد الشيخ متيم بن حمد آل ثاين.
 2012/2/23إرسائي��ل تض ّم مطار قلنديا إىل نطاقها االس��تيطاين ،وهو
املطار الذي كان مق ّر ًرا أن يكون املطار الرئيس للدولة الفلسطينية.
(عربيل)2012/2/22 ،

شباط  /فبراير 2012

(جريدة السفري.)2012/2/24 ،

 2012/2/6الرئيس محمود عباس وخالد مش��عل يوقّعان يف العاصمة  2012/2/26افتت��اح املؤمت��ر الدويل للدفاع ع��ن القدس وحاميتها يف
القطريّ��ة الدوحة "إعالن الدوحة" برعاية أمري قطر الش��يخ حمد بن العاصمة القطريّة الدوحة ،والرئيس محمود عباس يؤكّد تصميمه عىل
خليفة آل ثاين .وفيام ييل بنود اتّفاق الدوحة:
عرض قضية فلسطني عىل مجلس األمن واألمم املتّحدة.
(وفا)

•التأكيد عىل االستمرار يف خطوات تفعيل وتطوير منظّمة التحرير
 2012/2/27املؤمت��ر الدويل للدفاع عن القدس يص��در بيانًا يف ختام
الفلس��طينية ،من خالل إعادة تش��كيل املجلس الوطني بشكلٍ
أعامله يف الدوحة يويص فيه بعرض قضيّة القدس عىل األمم املتحدة.
متزامن مع االنتخابات الرئاسية والترشيعية.
•عقد االجت�ماع الث��اين للجنة تفعي��ل وتطوير املنظّم��ة بتاريخ
 2012/2/18يف القاهرة.

(موقع املؤمتر)

آذار  /مارس 2012

 2012/3/9استش��هاد مثانية مقاومني يف سلسلة غارات إرسائيلية عىل
•تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني من كفاءات مستقلّة قطاع غ ّزة بينهم األمني العا ّم أللوية النارص صالح الدين الش��يخ زهري
برئاس��ة الرئيس محمود عباس ،تكون مه ّمتها تس��يري االنتخابات القييس.
الرئاسية والترشيعية والبدء بإعامر غ ّزة.
(جريدة الحياة الجديدة الفلسطينية)2012/3/10 ،

تقارير
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 2012/3/12إرسائيل تواصل اعتداءها عىل قطاع غ ّزة ،وعدد الشهداء  2012/5/25بنيامني نتنياهو يعلن ملحطّة  CNNاألمريك ّية تأييده قيام
دولة فلسطين ّية "مرتابطة" ،ومنزوعة السالح.
يرتفع إىل خمسة وعرشين شهي ًدا.
(يس إن إن العربية)

(جريدة السفري)2012/3/13 ،

خطاب له أمام املؤمتر الذي عقده مركز
 2012/3/29ح��زب النهضة التونيس يصدر بيانًا مبناس��بة يوم األرض  2012/5/28نتنياهو يقرتح يف
ٍ
بحوث األم��ن القومي يف جامعة تل أبيب ،دولة فلس��طينية منزوعة
يعلن فيه رفض التطبيع مع إرسائيل.
(الصفحة الرسمية لراشد الغ ّنويش عىل الفيسبوك) السالح.
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

نيسان  /أبريل 2012

حزيران  /يونيو 2012

 2012/4/4األدي��ب األمل��اين غونرت غراس الحائز جائ��زة نوبل لآلداب
ينرش قصيدة يف صحيفة س��ودويتيش تسايتونغ يرى فيها أ ّن إرسائيل  2012/6/26الرئيس الرويس فالدميري بوتني يزور األرايض الفلسطينيّة،
ويفتتح مع الرئيس محم��ود عباس "املركز الثقايف العلمي الرويس" يف
بأسلحتها النووية ته ّدد السالم العاملي.
بيت لحم.
(فرانس )2012/4/4 ،24

(وفا)

 2012/4/18مفتي الديار املرصية عيل جمعة يزور القدس ويصليّ يف
 2012/6/29اليونيس��كو تدرج كنيس��ة املهد ومسار الح ّجاج يف بيت
مس��جد الرباق يف الحرم القديس برفقة األم�ير غازي بن محمد رئيس لحم عىل قامئة الرتاث العاملي.
مؤسسة آل البيت ومستشار امللك عبد الله الثاين للشؤون الدينية.
ّ
(موقع اليونيسكو)
(جريدة األهرام)2012/4/19 ،

 2012/4/19رئيس االتّحاد العاملي لعلامء املسلمني يوسف القرضاوي
ينتقد زيارة مفتي الديار املرصيّة القدس.
(موقع الشيخ يوسف القرضاوي)

تموز  /يوليو 2012
ّ

 2012/7/3قن��اة "الجزيرة" الفضائية تعرض فيلماً وثائق ًّيا عن الرئيس
يارس عرفات يفيد بأنّه مات مسمو ًما مبا ّدة البولونيوم املش ّع.
(الجزيرة .نت)

مجمع البحوث اإلس�لامية يف األزهر يدين باإلجامع زيارة املفتي عيل  2012/7/5دار اإلفتاء الفلس��طين ّية تجيز استخراج رفات يارس عرفات
جمعة الق��دس املحتلّة ،ويج ّدد رفضه زي��ارة املدينة ما دامت تحت لفحصه ومعرفة سبب الوفاة.
يل.
االحتالل اإلرسائي ّ
 2012/7/22لجنة مبادرة السالم العربية تصدر بيانًا بعد اجتامعها يف
 2012/4/25دائ��رة اإلحصاء املركزي��ة يف إرسائيل تنرش معطيات عن الدوح��ة تدعم فيه خطّة التحرك الت��ي عرضها الرئيس محمود عباس
عدد الس��كّان ج��اء فيها أ ّن عدد س��كّان إرسائيل بلغ س��بعة ماليني لحصول فلسطني عىل مكانة الدولة العضو يف األمم املتّحدة.
(موقع جامعة الدول العربية)
وتسعمئة ألف شخص بارتفاع  %2مقارنة بالعام املايض .وبلغت نسبة
آب  /أغسطس 2012
اليهود  ،%75بينام بلغت نسبة العرب .%20
(عربيل 2012/8/3 )2012/4/25 ،الرئاسة الفلس��طين ّية تدين الهجوم الذي استهدف مخ ّيم
الريموك يف دمشق.
أيار  /مايو 2012
خاص لوكالة رويرتز
 2012/5/8الرئيس محمود عباس يؤكّد يف ترصي ٍح ّ
أنّه لن يسمح لشعبه بالعودة إىل حمل السالح ض ّد اإلرسائيل ّيني.
(موقع رويرتز)

(وفا)

 2012/8/6الق�� ّوات املس��لّحة املرصيّ��ة تتّهم عنارص م��ن قطاع غ ّزة
امل�صري يف رفح الذي قتل فيه 15
باملش��اركة يف الهجوم عىل الجيش
ّ
جنديًّا.

يل برعاية مرصيّة يُنهي إرضاب
 2012/5/14ات ّفاق
فلسطيني  -إرسائي ّ
ّ
األرسى الفلسطين ّيني عن الطعام يف السجون اإلرسائيل ّية.
 2012/8/9أعداد كبرية من املد ّرعات وقاذفات الصواريخ واملجنزرات
(جريدة السفري )2012/5/15 ،تص��ل إىل مدينة العريش املرصيّ��ة لتعزيز الق ّوات املرصيّة ،وس�لاح
 2012/5/22فلس��طني تنض�� ّم إىل "املعي��ار
ّ
الخ��اص بن�شر البيانات الهندس��ة يهدم ع��د ًدا كب ًريا من األنف��اق التي متت ّد م��ن مدينة رفح
اإلحصائية  "SDDS -الذي يديره صندوق النقد الدويل.
املرصية إىل داخل رفح الفلسطين ّية.
(جريدة الرشوق املرصية)2012/8/7 ،

(وفا)

(جريدة األهرام)2012/8/10 ،
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مجلس الوزراء املصغّر للش��ؤون السياسية واألمن ّية يف إرسائيل يوافق أس��امة حمدان مس��ؤول العالقات الخارجية يف حرك��ة حامس يقول
ع�لى طلب مرص إرس��ال مروح ّي��ات هجومية إىل س��يناء للعمل ض ّد يف ترصي��ح لوكالة قدس برس إن الدولة غ�ير العضو يف األمم املتحدة
محاولة يائس��ة إلحياء التسوية ،وهي متثّل خط ًرا حقيق ًّيا عىل القض ّية
العنارص اإلرهابية .ويرسي مفعول هذه املوافقة أليّام ع ّدة فقط.
(عربيل) الفلسطين ّية.
الصيني ترسو يف ميناء حيفا مبناسبة
 2012/8/13س��فن من األسطول
(حامس  -املكتب اإلعالمي)
ّ
يل.
مرور عرشين عا ًما عىل التعاون بني الجيشني
التلفزيون الس��وري يش�� ّن هجو ًما غري مس��بوق ع�لى رئيس املكتب
الصيني واإلرسائي ّ
ّ
رشد،
(موقع الجيش اإلرسائييل) الس��يايس لحركة ح�ماس خالد مش��عل ،ويصفه بأنه مق��اوم م ّ
ويتّهم��ه بالجحود بعد أن فتحت له دمش��ق أبوابها ،ث ّم باع املقاومة
أيلول  /سبتمبر 2012
 2012/9/4مس��توطنون يش��علون النار يف أحد أب��واب دير اللطرون من أجل السلطة.
(رويرتز)2012/10/2 ،

القريب من القدس ،ويكتبون شعارات عنرصية عىل ُجدر الدير.
(وفا)  2012/10/6الجي��ش اإلرسائييل يعلن أنه أس��قط طائرة مجهولة من
 2012/9/10بنيام�ين نتنياه��و يدع��و يف خطاب أم��ام مؤمتر العدل دون ط ّي��ار يف منطقة جبل الخليل (موق��ع الجيش اإلرسائييل) ،وتبينّ
لالجئ�ين اليهود من البالد العرب ّية املنعقد يف القدس إىل عدم نس��يان أ ّن الطائرة املجهولة تدعى "أيوب" وهي من صنع إيراين ،وقد أرس��لها
حزب الله للتجول فوق فلسطني وتصوير بعض املواقع اإلرسائيلية.
يهودي طُردوا من الدول العرب ّية.
قض ّية  850ألف الجئ
ّ
(موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية)

(جريدة السفري)2012/10/7 ،

تظاهرات يف نابلس والخليل احتجا ًجا عىل تدهور األوضاع املعيش��ية يهود متط ّرفون يرشقون كنيسة القديس جاورجيوس للروم األرثوذكس
يف الضفة الغربية ،ومواجهات بني املتظاهرين وق ّوات الرشطة يف بيت يف القدس بالحجارة والزجاجات.
(وفا)2012/10/9 ،
لحم.
(جريدة السفري 2012/10/13 )2012/9/11 ،محم��ود الزه��ار يؤكّ��د أ ّن دعم إي��ران لحركة حامس
 2012/9/24وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك يقرتح يف حوار أجرته مستم ّر بجميع الوسائل ،وأ ّن طائرة "أيوب" التي أرسلها حزب الله إىل
معه جريدة "إرسائيل هايوم" انس��حابًا إرسائيل ًّيا أحاديًّا من جزء كبري األجواء الفلسطينية إنجاز إسرتاتيجي.
(وكالة م ًعا اإلخبارية)
التوصل إىل ات ّفاق س�لام مع الفلس��طينيني
من الضفة الغربية إذا ّ
ظل ّ
إرسائيل تغتال بغارة جوية عىل قطاع غزة القائد العام ملجلس شورى
بعيد املنال.
(رويرتز )2012/9/24 ،املجاهدين يف بيت املقدس هشام السعيدي.
 2012/9/25أمري قطر الش��يخ حمد ب��ن خليفة آل ثاين يدعو مجلس
(أبو الوليد املقديس)
األم��ن يف خطاب له أم��ام الجمع ّية العا ّمة لألم��م املتّحدة يف دورتها  2012/10/14استشهاد اثنني من الفلسطينيني يف غارة ج ّوية إرسائيلية
الس��ابعة والستني إىل إصدار قرار تحت البند السابع يلزم إرسائيل ّ
فك عىل قطاع غ ّزة ،األمر الذي رفع عدد الش��هداء إىل خمس��ة خالل أربعٍ
الحص��ار عن قطاع غ ّزة ووقف االس��تيطان وإعادة عملية الس�لام إىل وعرشين ساعة.
مسارها الشامل.
(جريدة األيام  -رام الله)2012/10/15 ،
حل
(وكالة األنباء القطرية 2012/10/15 )2012/9/25 ،ش��معون بريس يؤكّد يف كلمة له أمام الكنيست أ ّن ّ
حل الدولتني.
 2012/9/29ح��زب االش�تراكيني األوروبيني يعل��ن يف ختام مؤمتره يف النزاع اإلرسائييل  -الفلسطيني هو ّ
بروكسل قبول حركة فتح عض ًوا يف الحركة االشرتاكية األوروبية.
(عربيل)
(موقع الحزب)2012/9/29 ،

 2012/10/17وزارة الخارجي��ة اإلرسائيلي��ة تصدر بيانًا عقب تس��لّم
تشرين األ ّول  /أكتوبر 2012
رئي��س الدولة ش��معون بريس أوراق اعتامد س��فريي م�صر واألردن
 2012/10/2مستوطنون وحاخامات يقتحمون باحات املسجد األقىص تقول فيه إ ّن س��فري مرص عاطف س��يد األهل أكّد التزام مرص بجميع
للم ّرة الثانية ،وآخرون يكتبون ش��عارات مس��يئة للس�� ّيد املسيح عىل االت ّفاقات املوقّعة مع إرسائيل ،وأ ّن س��فري األردن وليد عبيدات طالب
بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة تعيش بسالم إىل جانب إرسائيل.
أبواب دير الفرنسيسكان يف جبل الزيتون.
(جريدة النهار اللبنانية)2012/10/3 ،

(موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية)2012/10/18 ،

تقارير
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 2012/10/24غارة ج ّوية عىل مجمع "الريموك" للصناعات العسكرية
يف السودان.
(جريدة الحياة اللندنية)2012/10/25 ،

 2012/10/29مجلس الطائفة العربية األرثوذكسية يف فلسطني يؤكّد
عروبة املسيحيني ويرفض تجنيدهم يف الجيش اإلرسائييل.
(وفا)

تشرين الثاني  /نوفمبر 2012

 2012/11/1ق�� ّدم الرئي��س الفلس��طيني محمود عباس تن��ازلاً ناد ًرا
بحق العودة ،أثناء حوار ل��ه مع القناة الثانية
إلرسائي��ل يف ما يتعلق ّ
حق دائ��م يف املطالبة بالعودة
اإلرسائيلي��ة عندما ق��ال" :إنه ليس له ّ
إىل البل��دة التي طرد منها ،وهو طفل ،أثناء حرب  ،"1948وإنه "يريد
زيارة صفد ،لكنه لن يعيش فيها" ،وأن فلسطني يف نظره "هي األرايض
املحتلّة سنة  ،1967والقدس هي عاصمتها".
(جريدة األخبار اللبنانية)2012/12/2 ،

 2012/11/3بطريرك القدس وسائر أعامل فلسطني واألردن ثيوفيلوس
ألي كاهن بتشجيع
الثالث يش�� ّدد ،يف بيان صحايف ،عىل أنه لن يسمح ّ
االنخراط يف الجيش اإلرسائييل.
(وفا)

 2012/11/7حامس تؤكّد أ ّن أجهزة األمن الس��وريّة داهمت مق ّرات
الحركة يف دمشق وأقفلتها.
(املركز الفلسطيني لإلعالم)

وزي��ر خارجية مرص محم��د كامل عمرو وهي�لاري كلينتون يعقدان
مؤمت�� ًرا صحاف ًّي��ا يف القاه��رة يعلن��ان فيه وق��ف النار ب�ين إرسائيل
والفلس��طينيني يف قطاع غ ّزة بعد الوصول إىل تفاهم بني الفلسطين ّيني
ينص عىل ما ييل:
وإرسائيل برعاية مرصيّة ّ
كل األعامل العدائية ب�� ًّرا وبح ًرا وج ًّوا ض ّد
•تق��وم إرسائيل بوقف ّ
قطاع غ ّزة مبا يف ذلك االجتياحات وعمليات استهداف األشخاص.
كل األعامل العدائية من غ ّزة
•تقوم الفصائل يف فلس��طني بوقف ّ
تج��اه إرسائيل مبا يف ذلك إط�لاق الصواريخ والهجامت من عىل
خ ّط الحدود.
•فتح املعابر وتس��هيل حركة األش��خاص والبضائ��ع وعدم تقييد
حركة الس��كّان أو اس��تهدافهم يف املناط��ق الحدودية والتعامل
مع إجراءات تنفيذ ذلك بعد  24س��اعة من دخول االت ّفاق حيّز
التنفيذ .يت ّم تناول القضايا األخرى إذا ما ت ّم طلب ذلك.
آل ّية التنفيذ:
•تحديد ساعة الصفر لدخول تفاهامت التهدئة إىل ح ّيز التنفيذ.
كل األطراف بااللت��زام مبا ت ّم
•حص��ول مرص ع�لى ضامنات م��ن ّ
االتفاق عليه.
بأي أفع��ال من ش��أنها خرق
•الت��زام ّ
كل ط��رف بع��دم القي��ام ّ
أي مالحظات يتم الرجوع إىل مرص
التفاه�مات ،ويف حالة وجود ّ
راعية التفاهامت ملتابعة ذلك.
(جريدة الرشق األوسط)2012/11/22 ،

 2012/11/14إرسائيل تغتال القائد الفعيل لكتائب عز الدين القسام  2012/11/22وزارة الص ّح��ة يف حكوم��ة غ ّزة املقال��ة تقول إ ّن عدد
بصاروخ أصاب س�� ّيارته يف أحد ش��وارع مدينة غ�� ّزة يف بداية عدوان الشهداء بلغ  163ش��هي ًدا (ارتفع يف ما بعد إىل  ،)166وعدد الجرحى
بلغ  1222جري ًحا يف العدوان عىل غزة.
جديد عىل قطاع غ ّزة.
(جريدة األيام  -رام الله)2012/11/15 ،

(املركز الفلسطيني لإلعالم)

لحق  2012/11/24رئيس مجلس الش��ورى اإلسالمي يف إيران عيل الريجاين
البي��ت األبيض يصدر بيانًا يؤكّد فيه مؤازرة الرئيس باراك أوباما ّ
إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ،وات ّفاقه مع الرئيس املرصي محمد مريس يقول يف بيان صحايف صدر يف بريوت إ ّن إرسائيل لن تستطيع مهاجمة
إيران بعد هزميتها يف غ ّزة.
عىل العمل م ًعا لتخفيف ح ّدة الوضع يف غ ّزة.
(موقع وزارة الخارجية األمريكية)

إرسائيل تطلق عىل عدوانها عىل غ ّزة اسم "عمود السحاب".

(عربيل)2012/11/17 ،

(جريدة السفري)2012/11/26 ،

 2012/11/25الس��يد حس��ن نرص الل��ه يقول إ ّن ش��عاع املعركة مع
أي حرب مقبلة س��يكون عىل طول فلس��طني من كريات
إرسائي��ل يف ّ
شمونا حتّى إيالت.

 2012/11/15مرص تس��حب س��فريها م��ن إرسائي��ل احتجا ًجا عىل
العدوان عىل غ ّزة.
وزير الدفاع اإلرسائييل إيهود باراك يعتزل الحياة السياسية.

(موقع املقاومة اإلسالمية يف لبنان)

(صفحة الرئيس محمد مريس عىل موقع فيسبوك)

(عربيل)2012/11/26 ،

(وفا)

(املركز الفلسطيني لإلعالم)

رصح لوكالة قدس برس أ ّن
 2012/11/21تفجري عبوة ناس��فة يف باص إرسائييل يف تل أبيب يوقع القي��ادي يف حركة حامس صالح الربدويل ي ّ
حامس تؤيّد ذهاب الرئيس محمود عباس إىل األمم املتّحدة.
مثانية وعرشين جري ًحا إرسائيل ًّيا.
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عضو املكتب السيايس لحركة حامس عزت الرشق يؤكّد ترحيب الحركة
بذهاب الرئيس محمود عب��اس إىل األمم املتّحدة للحصول عىل صفة
"دولة مراقب".
(وفا)

 2012/11/29الرئيس محمود عباس يطالب يف خطابه أمام الجمعية
العا ّمة لألمم املتّحدة بإصدار شهادة ميالد دولة فلسطني.
(وفا)

نص الطلب الفلسطيني أمام الجمعية العا ّمة لألمم املتّحدة:
يف ما ييل ّ
"الدورة السابعة والستّون للجمعية العا ّمة لألمم املتحدة
البند  37من جدول األعامل :قضيّة فلسطني

وإذ تعي��د تأكيد قراره��ا  43/176املؤ ّرخ  15كانون األ ّول  /ديس��مرب
 ،1988والقرار  66/17املؤرخ  30ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2011وجميع
القرارات ذات الصلة يف ما يتعلق بـ«تس��وية قضية فلسطني بالوسائل
الس��لمية» ،والتي ،يف جملة أمور ،أكّدت عىل الحاجة إىل (أ) انسحاب
إرسائيل من األرض الفلسطينية املحتلّة منذ عام  ،1967مبا فيها القدس
رصف،
الرشقية( ،ب) إعامل حقوق الشعب الفلسطيني غري القابلة للت ّ
وبالدرجة األوىل حقّه يف تقرير املصري وحقّه يف إقامة دولته املستقلّة،
حل عادل ملش��كلة الالجئني الفلسطينيني طبقًا للقرار
التوصل إىل ّ
(ج) ّ
( 194دـ )3امل��ؤ ّرخ  11كان��ون األ ّول  /ديس��مرب  ،1948و(د) الوقف
الكامل لجميع األنشطة االستيطانية اإلرسائيلية يف األرض الفلسطين ّية
املحتلّة ،مبا فيها القدس الرشقية،

إ ّن الجمعية العا ّمة،
وإذ تعي��د أيضً ا تأكيد قرارها  66/18املؤ ّرخ  30ترشين الثاين  /نوفمرب
إذ تسرتشد مبقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة ،تؤكّد يف هذا الصدد  2011وجميع القرارات ذات الصلة بش��أن وض��ع القدس ،واضعة يف
ّ
اعتبارها ع��دم اعرتاف املجتمع الدويل بض ّم القدس الرشقية ،والتأكيد
عىل مبدإ املساواة يف الحقوق وتقرير املصري للشعوب،
حل لوضع
للتوصل إىل ّ
عىل رضورة إيجاد طريقة من خالل املفاوضات ّ
وإذ تش�ير إىل قرارها ( 2625دـ )25بتاريخ  24ترشين األ ّول  /أكتوبر القدس كعاصمة لدولتني،
كل دول��ة أن تع ّزز من خالل
 ،1970مؤكّ��دة ،يف جمل��ة أمور ،واجب ّ
إجراءات مش�تركة ومنفصلة تحقيق مبدإ املساواة يف الحقوق وتقرير وإذ تش�ير إىل الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية يف  9متّوز
 /يوليو ،2004
املصري للشعوب،
وإذ تش ّدد عىل أهمية صيانة وتعزيز السلم الدويل القائم عىل الح ّرية
والعدالة واملساواة واحرتام حقوق اإلنسان األساسية،
وإذ تش�ير إىل قراره��ا ( 181دـ )2املؤرخ  29ترشي��ن الثاين  /نوفمرب
،1947
وإذ تعيد تأكيد مبدإ امليثاق يف عدم جواز اكتس��اب األرض عن طريق
الق ّوة،
وإذ تعي��د تأكيد ق��رارات مجلس األمن ،مبا يف ذل��ك ،يف جملة أمور،
الق��رارات ،)1980( 478 ،)1979( 446 ،)1973( 338 ،)1967( 242
 )2003( 1515 ،)2002( 1397و،)2008( 1850
وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف املتعلقة بحامية املدنيني وقت
الحرب ،املعقودة يف  12آب  /أغسطس  ،1949عىل األرض الفلسطينية
املحتلّة ،مبا فيها القدس الرشقية،

وإذ تعي��د تأكيد قرارها  58/292امل��ؤ ّرخ  6أيار  /مايو  ،2004مؤكّدة،
يف جمل��ة أمور ،أ ّن وضع األرض الفلس��طينية املحتلّة منذ عام ،1967
مبا فيها القدس الرشقية ،ال يزال وضع االحتالل العس��كري ،وأنه وفقًا
للقان��ون الدويل وق��رارات األمم املتّحدة ذات الصلة ،يكون للش��عب
الحق يف تقرير املصري والسيادة عىل أرضه ،وإذ تشري إىل
الفلس��طيني ّ
قراره��ا ( 3210دـ )29املؤ ّرخ  14ترشين األ ّول  /أكتوبر  1974وقرارها
( 3237دـ )29امل��ؤ ّرخ  22ترشي��ن األ ّول  /أكتوبر  ،1974اللذين ،عىل
الت��وايل ،دع�� َوا منظّمة التحرير الفلس��طينية للمش��اركة يف مداوالت
الجمعية العا ّمة كممثّل للش��عب الفلسطيني ،ومنحها مركز املراقب،
وإذ تش�ير أيضً ا إىل قرارها  43/177املؤ ّرخ  15كانون األ ّول  /ديس��مرب
 ،1988وال��ذي اعرتفت في��ه ،يف جملة أمور ،بإعالن دولة فلس��طني،
الصادر عن املجلس الوطني الفلس��طيني يف  15ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،1988وق ّررت أن يستعمل يف منظومة األمم املتّحدة اسم «فلسطني»
بدلاً من تس��مية «منظّمة التحرير الفلس��طينية» ،من دون املس��اس
مبركز املراقب ملنظّمة التحرير الفلسطينية ووظائفها يف منظومة األمم
املتّحدة،

وإذ تعيد تأكيد قرارها ( 3236دـ )29املؤرخ  22ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،1974وجميع القرارات ذات الصلة ،مبا يف ذلك القرار  66/146املؤ ّرخ
 19كانون األ ّول  /ديسمرب ،2011
وإذ تأخذ يف االعتبار أ ّن اللجنة التنفيذية ملنظّمة التحرير الفلسطين ّية،
الفلسطيني ،تعهد لها سلطات ومسؤوليات
حق الش��عب الفلسطيني يف تقرير املصري ،مبا يف وفقًا لقرار املجلس الوطني
وإذ تؤكّد من جديد ّ
ّ
الحكومة املؤقّتة لدولة فلسطني،
ذلك حقّه يف إقامة دولته الفلسطينية املستقلّة،

تقارير
الوقائع الفلسطينيّة()2012
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وإذ تشري إىل قرار الجمعية العا ّمة  52/250املؤ ّرخ  7متّوز  /يوليو  3.3 ،1998تق ّرر منح فلس��طني وضع دولة مراقبة يف منظومة األمم املتّحدة،
الذي منحت فلسطني مبوجبه حقوقًا وامتيازات إضافية بوصفها مراق ًبا ،من دون املساس بالحقوق واالمتيازات املكتسبة ودور منظّمة التحرير
وإذ تشري إىل مبادرة السالم العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية الفلسطينية كممثل للش��عب الفلسطيني ،وفقًا للقرارات ذات الصلة
ّ
واملامرسة،
يف آذار  /مارس ،2002

بالح��ل القائم عىل  4.4تعرب عن أملها يف أن ينظر مجلس األمن بعني العطف يف الطلب
ّ
وإذ تعي��د تأكي��د التزامها ،وفقً��ا للقانون الدويل،
دولتني :دولة فلس��طني مس��تقلّة ذات س��يادة ،دميوقراطي��ة ،وقابلة املق ّدم من قبل دولة فلسطني يوم  23أيلول  /سبتمرب  2011لالنضامم
للحياة ومتواصلة جغرافيا ،تعيش جنبا إىل جنب مع إرسائيل يف س�لام إىل العضوية الكاملة يف األمم املتّحدة،
ً
ًّ
،1967
عام
قبل
ما
وأمن عىل أساس حدود
 5.5تؤكّ��د تصميمها عىل اإلس��هام يف أعامل الحقوق الثابتة للش��عب
والتوصل إىل تسوية سلمية يف الرشق األوسط التي تنهي
وإذ تضع يف اعتبارها االعرتاف املتبادل يف  9أيلول  /سبتمرب  1993بني الفلس��طيني
ّ
حكومة دولة إرسائيل ومنظّمة التحرير الفلس��طينية ،ممثّلة الشعب االحتالل الذي بدأ يف العام  1967وتحقّق رؤية الدولتني ،دولة فلسطني
املستقلّة ذات سيادة ودميوقراطية ،ومتواصلة جغراف ًّيا ،وقابلة للحياة،
الفلسطيني،
تعيش جن ًبا إىل جنب يف س�لام وأمن مع إرسائي��ل وجريانها اآلخرين،
حق جميع الدول يف املنطقة يف العيش يف س�لام داخل
وإذ تؤكّد عىل ّ
عىل أس��اس حدود م��ا قبل ع��ام  ،1967عىل أن يت ّم تحديد ترس��يم
حدود آمنة ومعرتف بها دول ًّيا،
الحدود يف مفاوضات الوضع النهايئ،
وإذ تثني عىل خطّة الس��لطة الوطنية الفلس��طينية لعام  2009لبناء
 6.6تع�ّب�رّ عن الحاجة املل ّحة الس��تئناف وترسي��ع املفاوضات يف إطار
مؤسس��ات الدولة الفلس��طينية املس��تقلّة خالل فرتة سنتني ،وتر ّحب
عملية الس�لام يف الرشق األوس��ط ،اس��تنا ًدا إىل قرارات األمم املتحدة
بالتقيي�مات اإليجابي��ة يف هذا الصدد عن االس��تعداد لبن��اء الدولة
ذات الصل��ة ،ومرجعية مؤمتر مدريد ،مب��ا يف ذلك مبدأ األرض مقابل
م��ن قبل البنك ال��دويل واألمم املتّحدة وصن��دوق النقد الدويل وكام
الس�لام ،ومبادرة الس�لام العربية وخريطة الطري��ق للّجنة الرباعية،
املخصصة يف نيسان /
انعكس��ت يف اس��تنتاجات رئيس لجنة االتصال ّ
من أجل تحقيق تس��وية س��لمية عادلة ودامئة وش��املة بني الجانبني
أبريل  ،2011واس��تنتاجات الرئيس الالحقة ،والتي ق ّررت أ ّن السلطة
حل جميع القضاي��ا الجوهرية
يل تعمل ع�لى ّ
الفلس��طيني واإلرسائي ّ
ّ
الفلس��طين ّية لديها من مق ّومات إقامة دولة ق��ادرة عىل أداء مها ّمها
املعلّقة ،وهي الالجئون الفلسطينيون والقدس واملستوطنات والحدود
ما يتجاوز الح ّد املطلوب يف القطاعات الرئيسية التي شملها البحث.
واألمن واملياه واألرسى،
وإذ تع�ترف ب��أ ّن العضوي��ة الكامل��ة الت��ي تتمتّع بها فلس��طني يف
ومؤسس��ات منظومة
منظّم��ة األمم املتحدة للرتبية والعل��وم والثقافة ،واللجنة االقتصادية  7.7تح��ثّ جميع ال��دول والوكاالت
ّ
املتخصصة ّ
واالجتامعي��ة لغريب آس��يا ،ومجموعة الدول اآلس��يوية ،وأيضً ا كعضو األمم املتّحدة عىل مواصلة دعم الش��عب الفلسطيني ومساعدته عىل
كام��ل كام هي الحال يف جامعة الدول العربية ،وحركة عدم االنحياز ،نيل حقّه يف تقرير املصري واالستقالل والح ّرية يف أقرب وقت،
ومنظّمة التعاون اإلسالمي ،ومجموعة الـ ،77والصني،
 8.8تطل��ب إىل األمني الع��ام أن يتّخذ اإلج��راءات الالزمة لتنفيذ هذا
وإذ تحي��ط علماً بتقري��ر لجنة مجلس األمن املعن ّي��ة بقبول األعضاء الق��رار وتقديم تقرير إىل الجمعية العا ّمة يف غضون ثالثة أش��هر عن
الجدد ،املؤ ّرخ  11ترشين األ ّول  /أكتوبر ،2011
التق ّدم املحرز يف هذا الصدد".
(جريدة السفري)2012/11/27 ،
وإذ تش�� ّدد عىل املسؤولية الدامئة لألمم املتّحدة حيال قضيّة فلسطني
بنيام�ين نتنياهو يصف خطاب محمود عباس أم��ام الجمعية العا ّمة
تحل القضية حلاًّ مرضيًا بجميع جوانبها،
إىل أن ّ
لألمم املتّحدة بأنه يتّسم بالكراهية والحقد عىل إرسائيل.
وإذ تعيد تأكيد مبدإ عاملية العضويّة يف األمم املتّحدة،
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

حق الشعب
 1.1تعيد تأكيد ّ
ّ
الفلسطيني يف تقرير املصري واالستقالل يف الجمعية العا ّمة لألمم املتّحدة تصدر قرا ًرا يقيض مبنح فلسطني مكانة
دولته فلسطني عىل أساس حدود ما قبل العام ،1967
"دول��ة مراقب غ�ير عضو" يف األمم املتّحدة .وق��د اقرتع ملصلحة هذا
 2.2ت��درك أنه ،حتّى اآلن ،منحت  132دولة عض�� ًوا يف األمم املتّحدة القرار  138دولة  ،وعارضته تسع دول ،وامتنع عن التصويت  41دولة.
(موقع األمم املتحدة)
االعرتاف بدولة فلسطني،
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 2012/12/21بنيام�ين نتنياه��و يق��ول للقناة اإلرسائيلي��ة الثانية إ ّن
كانون األ ّول  /ديسمبر 2012
 2012/12/5اإلدارة املدن ّي��ة يف إرسائيل توافق عىل مرشوع لبناء ثالثة حكومته س��تواصل البناء رشقي القدس مش ّد ًدا عىل يهودية إرسائيل،
آالف وحدة س��كن ّية يف منطق��ة  E1بني القدس ومس��توطنة معاليه وع�لى أ ّن القدس هي عاصمة إرسائيل ،وأ ّن حائط املبىك ليس منطقة
محتلّة .وأضاف إنه ال يهت ّم مبا تقوله األمم املتّحدة.
أدوميم.
(عربيل)2012/12/5 ،

(عربيل)2012/12/22 ،

 2012/12/7خال��د مش��عل يصل إىل قطاع غ�� ّزة يف زيارة هي األوىل  2012/12/22الرئيس محمود عب��اس ينفي يف كلمة له أمام املجلس
تستم ّر أربعة أيّام.
أي حديث عن الكونفدرالية مع األردن.
االستشاري لحركة فتح ص ّحة ّ
(حامس  -املكتب اإلعالمي)

(وفا)

 2012/12/8خالد مش��عل يؤكّد يف خطبة ألقاه��ا يف غ ّزة أ ّن منظّمة
 2012/12/25مويش يعلون نائب رئيس الحكومة اإلرسائيلية يؤكّد أ ّن
التحرير الفلسطين ّية هي مرجعية الجميع مبا فيهم حركة حامس.
(وفا) مرص ات ّخذت إجراءات ناجعة ملكافحة تهريب السالح إىل قطاع غ ّزة.
 2012/12/10الرئيس محم��ود عباس يف خطبة له أمام الربملان الرتيكّ
(عربيل)2012/12/25 ،
يق��ول إ ّن قبول فلس��طني دولة بصفة مراقب يف األم��م املتّحدة أنهى
 2012/12/27الرئيس محمود عباس يه ّدد يف ترصيح لجريدة هآرتس
مؤامرة الدولة ذات الحدود املوقّتة.
بحل السلطة الفلس��طينيّة وإعادة املسؤوليّة عن املناطق املحتلّة إىل
ّ
(وفا)
 2012/12/13حامس تنظّم يف مدينة نابلس مهرجانًا ش��عبيا يف ذكرى إرسائيل.
ًّ
(جريدة هآرتس)2012/12/28 ،
انطالقتها.
رص يف أثناء اس��تقباله وف ًدا من حزب مريتس
(املركز الفلسطيني لإلعالم) الرئي��س محمود عباس ي ّ
حل الدولتني ،بحيث تكون فلسطني دولة مستقلّة
 2012/12/16الحكومة اإلرسائيلية تشجب يف بيان لها موافقة الرئيس اإلرسائييل عىل مبدإ ّ
محمود عباس عىل إقامة مهرجان لحركة حامس يف الضفّة الغربية .يف حدود  1967وعاصمتها القدس الرشق ّية.
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

مس��تهل جلسة مجلس الوزراء أ ّن
ّ
بنيامني نتنياهو يؤكّد يف كلمة له يف
ستظل لليهود إىل األبد.
ّ
إرسائيل والقدس والحائط الغريب
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية)

(وفا)

ص�لاح الربدويل من قادة حامس يقول يف ترصيح لوكالة "قدس برس"
حل الدولتني( .حامس  -املكتب اإلعالمي)
إ ّن الحركة ترفض ّ

حركة حامس تدين قصف الجيش السوري مخيّم الريموك يف دمشق.
 2012/12/28دائ��رة اإلحص��اء يف وزارة ش��ؤون األرسى واملح ّرري��ن
(موقع حركة حامس)
الفلسطينيّني تذيع تقري ًرا يكشف أ ّن إرسائيل اعتقلت  3848فلسطينيًّا
 2012/12/17وزارة الداخلية اإلرسائيلية توافق عىل خطّة لبناء 1500
خالل عام  2010بينهم  881طفلاً .
حي رامات شلومو يف شامل القدس.
وحدة استيطانية يف ّ
(عربيل)2012/12/17 ،

(وكالة م ًعا اإلخبارية)

 2012/12/18اللجن��ة اللوائية اإلرسائيلية للتخطيط والبناء يف القدس نائب رئيس حزب الح ّرية والعدالة يف مرص عصام العريان يعرض حلاًّ
حي بيت صفافا العريب.
للقض ّية الفلسطين ّية يتض ّمن عودة اليهود إىل أوطانهم يف مرص والدول
تق ّر بناء  700وحدة سكن ّية يف ّ
(عربيل )2012/12/19 ،العرب ّية ،وأن يعود الفلسطينيون إىل بلدهم.
 2012/12/19بنيام�ين نتنياه��و يق��ول يف أثناء لقائه س��فراء الدول
(موقع بوابة األهرام)
اآلس��يوية ودول الباس��يفيك إ ّن القدس هي عاصمة الشعب اليهودي
 2012/12/30ش��معون بريس يدع��و إىل مواصلة الس��عي إىل ات ّفاق
منذ  3آالف سنة.
حل الدولتني
التوصل إىل ّ
(موقع رئاسة الحكومة اإلرسائيلية) للسالم مع الفلسطينيني ،ويؤكّد أ ّن يف اإلمكان ّ
اللجن��ة اللوائية اإلرسائيلي��ة للتخطيط والبناء تق��ر بناء  2600وحدة مع الرئيس محم��ود عباس ،ويحذّر من فكرة الدول��ة ثنائيّة القومية
ّ
التي تشكّل خط ًرا عىل إرسائيل والصهيونية والدميقراطية.
حي يقع جنويب القدس.
سكنية يف ّ
(عربيل)2012/12/19 ،

(عربيل)2012/12/30 ،
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 2012/1/19أصدر املجلس األعىل للق ّوات املس��لّحة يف مرص مرسو ًما
كانون الثاني /يناير
 2012/1/3م��دد الرئي��س التونيس املؤقّت منص��ف املرزوقي العمل بقانونٍ يتض ّم��ن تعديل بعض أحكام القانون رقم  174لس��نة 2005
ّ
ّ
الخاص بتنظيم االنتخابات الرئاسيّة قبل أيّام من عقد مجلس الشعب
ّ
ثالثة أش��هر إضافي��ة بقانون الطوارئ املف��روض يف البالد منذ هروب
املرصي أوىل جلساته يف  23كانون الثاين  /يناير .2012
ّ
التونيس
الرئي��س املخلوع زي��ن العابدين بن ع�لي .ويجيز القان��ون
ّ
للرئي��س "إعالن حالة الطوارئ بكام��ل الجمهورية أو ببعض املناطق ،يتض ّمن املرشوع رشوط الرتش��يح النتخابات رئيس الجمهورية ،وهي:
إ ّما يف حالة خط ٍر داهم يه ّدد النظام العا ّم ،أو يف حال حصول أحداث أن يكون املرشّ ��ح مرصيًّ��ا ومن أبوي��ن مرصيّني ،وأن يك��ون متمتّ ًعا
أي من والديه
تشكّل كارثة عامة" .ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صالحيات بحقوق��ه املدن ّية والسياس�� ّية ،وأال يكون حاملاً ه��و أو ّ
يقل عمره
مرصي ،وألاّ ّ
"وضع األش��خاص تحت اإلقامة الجربية ،وحج��ر االجتامعات ،وحظر جنسيّة دولة أخرى ،وأال يكون متز ّو ًجا من غري
ّ
التجوال ،وتفتيش املحالت ليلاً ونها ًرا ،ومراقبة الصحافة واملنش��ورات عن أربعني س��نة ميالدية .ويح ّدد املرس��وم اآلل ّيات التنفيذيّة لعملية
والبثّ اإلذاعي ،والعروض السينامئية واملرسحية ،دون وجوب الحصول الرتشّ ح واالنتخاب ،والعقوبات يف الجرائم االنتخاب ّية.
عىل إذنٍ مس��بق من القضاء" .كام يعط��ي الوايل واملحافظ صالحيات
(النص الكامل يف ب ّوابة األهرام)http://gate.ahram.org.eg/News/156404.aspx ،
ّ
اس��تثنائيّة واس��عة مثل "فرض حظر تجوال عىل األشخاص والعربات 2012/1/20 ،أعلنت اللجنة القضائ ّية العليا لالنتخابات يف مرص النتائج
ومنع اإلرضابات العماّ لية".
النهائ ّية النتخابات مجلس الشعب .وقد حصل حزب الح ّرية والعدالة
(د .ب .أ )2012/1/3 ،الجناح الس��يايس لحركة اإلخوان املسلمني عىل  127مقع ًدا ،تاله حزب
السوري بشّ ار األسد خطابًا وعد فيه بإجراء النور السلفي بـ  96مقع ًدا ،وجاء حزب الوفد الجديد يف املرتبة الثالثة
 2012/1/10ألقى الرئيس
ّ
اس��تفتاء عىل دستو ٍر جديد لسورية يف بداية شهر آذار /مارس  ،2012بـ  36مقع ًدا ،تاله ح��زب تحالف الكتلة املرصيّة بـ  33مقعد ،وحزب
تلي��ه انتخاباتٌ ترشيعي ٌة يف أيار /ماي��و أو حزيران  /يونيو  .2012كام الوس��ط الجديد ب��ـ  10مقاعد ،وائتالف الثورة مس��تم ّرة بـ  7مقاعد.
ش�� ّن فيه هجو ًما حا ًّدا عىل جامعة ال��دول العرب ّية ،واصفًا إيّاها بأنّها ووفقًا لهذه النتائج فإ ّن اإلس�لاميّني من مختل��ف التيّارات قد حصلوا
"مج�� ّرد مرآة لزمن االنحطاط العريب" ،وانتقد وس��ائل اإلعالم الغرب ّية عىل أكرث من ثلثي مقاعد املجلس.
(جريدة األهرام)2012/1/21 ،
قائ�ًل�اً "إنّها تعمل عىل زعزعة االس��تقرار يف بالده ،كام نفى صدور أيّة
الليبي قانون االنتخاب الذي
أوام��ر من جانب مس��ؤويل نظام��ه بإطالق النار ع�لى ّ
أي مواطن يف  2012/1/28أق ّر املجلس الوطني االنتقايل ّ
سورية".
ج��رى مبوجبه انتخ��اب أعضاء املجلس التأس��ييس يف حزيران  /يونيو
املخصصة للنساء ،واملح ّددة
الحصة ّ
(وكالة األنباء السوريّة  -سانا .2012 )2012/1/10 ،وقد تخلىّ هذا القانون عن ّ
ونص القانون عىل تخصيص ثلثي مقاعد
 2012/1/13دعت اللجنة اليمنيّة العليا لالنتخابات واالس��تفتاء كافّة بعرشة يف املئة من املقاع��دّ .
منظّامت املجتمع املدين واألحزاب والتنظيامت السياس��ية إىل حش��د املؤمتر الوطني لقوائم األحزاب السياس�� ّية ،والباقي للمستقلّني ،أي أ ّن
الناخبني وحثّهم عىل املشاركة يف االستحقاق الدستوري املقبل املتمثّل القانون سمح بإقرار "الرتشّ ��ح للمؤمتر الوطني العا ّم من خالل النظام
كل "من
نصت الف��ردي ونظام القوائم الحزب ّية" .ومنع القانون من الرتشّ ��ح ّ
باالنتخابات الرئاس�� ّية املبكرة يف  21شباط  /فرباير  ،2012التي ّ
منس��قا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا يف اللجان الشعبية
كان ّ
عليها املبادرة الخليجيّة.
(جريدة السفري )2012/1/14 ،أو كان عضوا يف اللجان الش��عبية" التابعة لنظام مع ّمر القذايف .ومنع
الليبي خالل
القانون من الرتشُّ ��ح "املتّهمني باملشاركة يف قمع الشعب
ّ
 2012/1/14ق�� ّرر الدكتور محم��د الربادعي ،املدير الس��ابق للوكالة
ثورة  17فرباير".
الدولية للطاقة الذ ّرية ،االنس��حاب من سباق الرتشّ ح النتخابات رئاسة
(جريدة السفري)2012/1/30 ،
الجمهوريّة ،وقال يف بيانٍ نرشته وس��ائل اإلع�لام املرصيّة "إ ّن ضمريه
شباط  /فبراير
ألي منصب رس��مي آخر ،إال يف إطار
ال يس��مح له بالرتشّ ��ح للمنصب ّ
نظامٍ دميقراطي حقيقي يأخذ م��ن الدميقراطية جوهرها وليس فقط  2012/2/2أعل��ن رئيس املجلس الوطني االنتقايل الس��ابق يف ليبــيا
شكلها".
مصطــفى عبد الجلــيل خالل مقابلة مع صحيفة لوفيغارو الفرنسيّة
(جريدة الرشوق املرصية )2012/1/15 ،أ ّن "اإلسالم املعتدل سيسود" يف ليبيا .وقال عبد الجليل إ ّن "اإلسالم ّيني
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يزعجون الليب ّي�ين قبل أن يزعجوا الغرب .اإلس�لام املعتدل هو الذي
سيس��ود يف هذا البلد .تس��عون يف املئة من الليب ّيني يريدون إس�لا ًما
معت��دلاً وهناك خمس��ة يف املئة من الليرباليّني وخمس��ة يف املئة من
املتط ّرفني".
(جريدة الخليج اإلماراتية)2012/2/3 ،

حق النقض "الفيتو" للم ّرة الثانية
 2012/2/4استخدمت روسيا والصني ّ
يف مجلس األم��ن إلحباط مرشوع قرار تق ّدمت ب��ه الجامعة العرب ّية
ويتب ّنى خطّة العمل العرب ّية التي أق ّرها مجلس وزراء الخارجية العرب
نص عليها
يف  22كان��ون الث��اين /يناي��ر  .2012يف ما ييل البنود الت��ي ّ
مرشوع القرار:
1.1يدين مجلس األمن اس��تمرار االنتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق
لحقوق اإلنس��ان والح ّريات األساس��ية من قبل الس��لطات السوريّة،
تعسفي
مثل اس��تخدام الق ّوة ض ّد املدن ّيني وعمليات اإلعدام بش��كلٍ ّ
والقت��ل واضطهاد املتظاهري��ن والعاملني بوس��ائل اإلعالم وعمليات
التعسفي واالختفاء القرسي والتدخّل ملنع الوصول إىل العالج
االعتقال ّ
والتعذيب والعنف الجنيس وسوء املعاملة ،مبا يف ذلك ض ّد األطفال.
2.2يطالب الحكومة الس��وريّة بأن تضع ح ًّدا ،وبش��كلٍ فوري ،لكافّة
أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان والهجامت ض ّد أولئك الذين ميارسون
حقوقه��م يف ح ّرية التعبري والتج ّمع الس��لمي وتش��كيل الجمعيات،
وأن تقوم بحامية س��كّانها ،وأن متتثل بشكلٍ كامل بالتزاماتها مبوجب
القان��ون الدويل املطبّق وتنفّذ بش��كلٍ كامل ق��رارات مجلس حقوق
اإلنس��ان  S-16/1, S-17/1, S-18/1وق��رار الجمعي��ة العا ّم��ة A/
.RES/66/176
بغض النظ��ر عن امل��كان الذي تأيت
3.3يدي��ن كافّ��ة أعامل العن��فّ ،
من��ه ،ويطالب يف هذا الصدد جميع األطراف يف س��ورية ،مبا يف ذلك
الجامعات املسلّحة ،أن تتوقّف بشكلٍ فوري عن جميع أعامل العنف
مؤسسات الدولة ،وفقًا
أو األعامل االنتقامية ،مبا يف ذلك الهجامت ض ّد ّ
ملبادرة جامعة الدول العرب ّية.

تعس��في
.بإطالق رساح جميع األش��خاص املحتجزين بش��كلٍ ّ
بسبب األحداث األخرية.
.جسحب جميع الق ّوات العس��كرية والق ّوات املسلّحة السورية
من املدن والبلدات ،وإعادتها إىل ثكناتها األصلية.
 .دضامن ح ّرية التظاهر السلمي.

املؤسس��ات التابعة لجامعة الدول العرب ّية
.هالس�ماح لجميع ّ
ووسائل اإلعالم العرب ّية والدولية بالتح ّرك بشكلٍ كامل ،ودون
عوائ��ق ،يف جميع أنحاء س��ورية ملعرف��ة حقيقة الوضع عىل
األرض ورصد الحوادث التي تجري هناك.

 .والس�ماح لبعثة املراقبني التابعة لجامعة ال��دول العربيّة بأن
أي عوائق.
تتح ّرك بشكلٍ كامل ودون ّ
6.6يطالب بعملية سياس��ية شاملة بقيادة سورية تجري يف بيئة خالية
م��ن العنف والخوف والرتهيب والتط ّرف وتهدف إىل تلبية التطلّعات
السوري ومعالجة شواغله بشكلٍ ف ّعال.
املرشوعة للشعب
ّ
7.7يدعم بش��كلٍ كامل ،يف هذا الصدد ،مبادرة جامعة الدول العربيّة
ال��واردة يف القرار الصادر يف الثاين والعرشين من يناير بغية تس��هيل
عملي��ة انتقا ٍل س��يايس تؤ ّدي إىل نظامٍ س��يايس دميقراط��ي وتع ّددي
بغض النظر عن انتامءاتهم أو أعراقهم
يكون فيه املواطنون متساوين ّ
أو معتقداته��م ،مبا يف ذلك من خالل البدء يف حوار س��يايس جا ّد بني
الحكومة السوريّة وكافّة أطياف املعارضة السورية تحت رعاية جامعة
ال��دول العرب ّية ووفقًا للج��دول الزمني املح ّدد من قبل جامعة الدول
العرب ّية ،بهدف:
 .أتشكيل حكومة وحدة وطن ّية.

الس��وري لنائبه بكافّة صالحياته ليك يتعاون
.بتفويض الرئيس
ّ
بشكلٍ كامل مع حكومة الوحدة الوطنيّة حتّى تتمكّن من أداء
واجباتها خالل الفرتة االنتقال ّية.
.جإجراء انتخابات ح ّرة وشفّافة تحت إرشاف عر ّيب ودو ّيل.
( 7مكرر) .يش ّجع جامعة الدول العرب ّية عىل مواصلة جهودها بالتعاون
مع جميع األطراف السوريّة الفاعلة .

4.4يذكر بأنه تجب محاس��بة جميع املس��ؤولني عن انتهاكات حقوق
8.8يدعو الس��لطات السورية ،يف حال اس��تئناف بعثة املراقبني العرب
اإلنسان ،مبا يف ذلك أعامل العنف.
لعملها ،أن تتعاون تعاونًا كاملاً مع بعثة املراقبني التابعة لجامعة الدول
5.5يطالب الحكومة السورية ،وفقًا لخطّة عمل جامعة الدول العربيّة العرب ّية ،وفقًا لربوتوكول جامعة الدول العرب ّية الصادر يف التاس��ع عرش
الص��ادرة يف الث��اين من نوفمرب  2011وقرارها الص��ادر يف  22يناير أن من ديس��مرب  ،2011مبا يف ذلك من خالل مساعدة البعثة عىل الوصول
تقوم مبا ييل ،من دون تأخري:
ألي م��كان دون أي عوائ��ق ومنحه��ا ح ّرية التح ّرك وتس��هيل دخول
ّ
ح��ق البعثة يف إجراء
 .أوقف جميع أعامل العنف وحامية السكّان.
املع�� ّدات التقنية الالزم��ة لعمل البعثة وضامن ّ
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أي شخص ،س��واء بشكلٍ علني أو بصورة فرديّة ،وضامن يف  27ش��باط  /فرباير  ،2012بعد إجراء استفتاء شعبي واملوافقة عليه
املقابالت مع ّ
أي شخص يتعاون مع البعثة .بنسب ٍة بلغت .%89.4
عدم معاقبة أو مضايقة أو االنتقام من ّ
(سانا)2012/2/26 ،

كل أشكال املساعدة الالزمة
9.9يؤكّد عىل رضورة قيام الجميع بتقديم ّ
للبعثة ،وفقًا لربوتوكول جامعة الدول العربيّة الصادر يف التاس��ع عرش
من ديسمرب  2011وقرارها الصادر يف الثاين والعرشين من يناير  2012/3/17 .2012ح�� ّدد املجل��س الوطن��ي االنتقايل تش��كيلة هيئة ص ْوغ
1010يطلب من الس��لطات السوريّة أن تتعاون تعاونًا كاملاً مع مكتب دس��تور ليبيا التي يفرتض أن ينش��ئها وق ّرر أن تتألّف من ستّني عض ًوا
املف ّوضة الس��امية لحقوق اإلنس��ان ومع لجنة التحقيق التي أوفدها ميثّلون "األقاليم الثالثة" بالتساوي ،لصوغ مسودة الدستور عىل أساس
أي عائق الالمركزية .وتعترب تجربة هيئة صوغ الدستور استنساخًا لتجربة "لجنة
مجلس حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك منحها ح ّرية التح ّرك دون ّ
داخل البالد.
الـ  "60التي شُ ��كّلت يف ع��ام  1951يف عهد امللك إدريس الس��نويس
1111يدعو الس��لطات الس��ورية إىل لس�ماح للمس��اعدات اإلنسانية عندما كانت ليبي��ا تتألّف من ثالثة أقاليم إدارية هي برقة وطرابلس
ّ
أي عوائق من أجل ضامن وصول املساعدات وفزان ،قبل أن يلغى هذا النظام االت ّحادي يف عام .1963
بالدخول بشكلٍ آمن ودون ّ
آذار /مارس

اإلنسانيّة إىل األشخاص الذين يحتاجون إىل املساعدة.

 1212ير ّح��ب بالجهود التي يبذلها األمني الع��ا ّم لتوفري الدعم لجامعة
التوصل إىل
الدول العرب ّية ،مبا فيها بعثة املراقبة التابعة لها ،وتش��جيع ّ
حل سلمي لألزمة السورية.
ّ
1313يو ّد اإلحاطة علماً بالتدابري التي فرضتها جامعة الدول العربية عىل
السلطات السورية يف  27نوفمرب  ،2011ويش ّجع كافة الدول عىل اتّخاذ
خطوات مامثلة ،وأن تتعاون بشكلٍ كامل مع جامعة الدول العربية يف
تنفيذ التدابري التي فرضتها.
1414يطل��ب من األمني الع��ام أن يق ّدم تقري ًرا عن تنفي��ذ هذا القرار،
بالتشاور مع جامعة الدول العرب ّية ،يف غضون  15يو ًما من اعتامده وأن
كل  30يو ًما بعد ذلك.
يق ّدم تقري ًرا ّ
1515يق ّرر مراجعة تنفيذ سورية لهذا القرار يف غضون  15يو ًما ،ويتّخذ
مزي ًدا من التدابري ،يف حال مل متتثل سورية ،بالتشاور مع جامعة الدول
العرب ّية.

(جريدة البيان اإلماراتية)2012/3/17 ،

 2012/3/19أعلن��ت املعارض��ة البحرين ّي��ة وأل ّول م�� ّرة من��ذ بداية
االحتجاجات يف البحرين يف  14شباط  /فرباير 2011استعدادها للحوار
مع الس��لطة إلخراج اململكة من األزمة السياس��ية ،وطالبت بتحديد
ون��ص البيان الذي
إط��ا ٍر واضح للح��وار وبعرض نتائجه لالس��تفتاءّ .
أصدرته خمس جمعيات معارضة عىل رأس��ها جمعية الوفاق الوطني
اإلس�لامية املعارضة" ،أ ّن املعارضة تتطلّع إىل حوار جا ّد تحظى نتائجه
مبوافقة الش��عب ،وأ ّن الجمعيات السياس��ية املعارضة تر ّحب بالحوار
حل سيايس توافقي شاملٍ
الجا ّد ذي املغزى الذي ينبغي أن يفيض إىل ّ
ودائمٍ يحقّق العدالة واملس��اواة ويحفظ مصالح أبناء البحرين بجميع
مك ّوناتها ويخرج بالدنا من األزمة السياس��ية الدستورية التي تعصف
أي حوار جا ّد يتطلب التوافق بني طرفيه
بالبالد منذ أكرث من عام .وأ ّن ّ
ع�لى أجندت��ه وآلياته وم ّدته الزمنية ليس��اهم ذل��ك يف إعطاء الثقة
األ ّولية بج ّدية هذا الحوار".
(جريدة القدس العريب)2012/3/19 ،

 2012/3/25أعلنت جامعة اإلخوان املسلمني يف سورية عن مرشوعها
1616يق ّرر أن تبقى املسألة قيد النظر.
الس��يايس يف س��ورية" ،عهد وميثاق" بعد س��قوط النظ��ام .متيّز هذا
(جريدة الرشق األوسط)2012/2/2 ،
بالنص
املرشوع عن مشاريع حركات اإلس�لام السيايس يف العامل العريب ّ
 2012/2/15ق ّرر الرئيس
ّ
نص املرشوع:
الس��وري بشّ ار األسد تحديد يوم  26شباط  /رصاح ًة عىل "إقامة الدولة املدن ّية" .ويف ما ييل ّ
فرباير  2012موع ًدا لالستفتاء عىل مرشوع دستور جديد ،ألغي مبوجبه
"بس��م الله الرحمن الرحيم .من أجل وطن حر ،وحياة حرة كرمية لكل
مب��دأ "قيادة حزب البعث العريب االش�ترايك للدول��ة واملجتمع" الذي مواطن .ويف هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ سورية ،حيث يولد الفجر
يعرف باملا ّدة الثامنة من الدس��تور الدائم عام ّ ،1973
ونص الدس��تور م��ن رحم املعاناة واألمل ،عىل يد أبناء س��ورية األبطال ،رجالاً ونس��ا ًء،
بكل
الجديد ع�لى تحديد والية رئيس الجمهورية بفرتتني رئاس��يّتني فقط ،ش��بابًا وأطفالاً وش��يوخًا ،يف ثورة وطنية عا ّمة ،يشارك فيها شعبنا ّ
كل واحدة منهام سبع س��نوات .وقد أق ّر الدستور مبرسوم رئايس مك ّوناته ،من أجل السوريني جمي ًعا ..فإنّنا يف جامعة اإلخوان املسلمني
م ّدة ّ
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يف س��ورية ،منطلقني من مبادئ ديننا اإلس�لامي الحنيف ،القامئة عىل دولة يكون فيها الش��عب س ّيد نفس��ه ،وصاحب قراره ،يختار طريقه،
الح ّرية والعدل والتس��امح واالنفتاح ..نتق�� ّدم بهذا العهد وامليثاق إىل ويق�� ّرر مس��تقبله ،دون وصاية من حاكم مس��تب ٍّد ،أو حزب واحد ،أو
أبناء ش��عبنا جمي ًعا ،ملتزمني ب��ه ًّ
نصا ورو ًحا ،عه�� ًدا يصون الحقوق ،مجموعة متسلّطة.
وميثاقًا يب ّدد املخاوف ،ويبعث عىل الطأمنينة والثقة والرضا .ميثّل هذا
املؤسس��ات ،وتق��وم عىل فص��ل الس��لطات الترشيعية
العهد وامليثاق رؤية وطنية ،وقواس��م مشرتكة ،تتب ّناها جامعة اإلخوان دول��ة تحرتم ّ
لعقد اجتامعي جديد ،يؤسس والقضائية والتنفيذية ،يكو ُن املسؤولون فيها يف خدمة الشعب .وتكون
أساسا ٍ
ّ
املسلمني يف س��ورية ،وتتقدم بها ً
ٍّ
بكل أطيافه صالحياته��م وآل ّيات محاس��بتهم مح ّدد ًة يف الدس��تور .وتكون الق ّوات
السوري ّ
لعالقة وطنية معارصة وآمنة بني مك ّونات املجتمع
ّ
الدينية واملذهبية والعرق ّية وت ّياراته الفكرية والسياسية .يلتزم اإلخوان املس��لّحة وأجهزة األمن فيها لحامية الوطن والش��عب ،وليس لحامية
الس��يايس بني األحزاب والقوى
س��لط ٍة أو نظام ،وال تتدخّل يف التنافس
ّ
املسلمون بالعمل عىل أن تكون سورية املستقبل:
الوطنية.
دول��ة مدنيّة حديثة ،تقوم عىل دس��تو ٍر مد ّين ،منبث��ق عن إرادة أبناء
الس��وري ،قائم عىل توافقية وطنية ،تضعه جمعية تأسيسية دولة تنبذ اإلره��اب وتحاربه ،وتحرتم العه��ود واملواثيق واملعاهدات
الش��عب
ّ
عامل أمن واستقرار ،يف محيطها اإلقليمي
منتخَبة انتخابًا ح ًّرا نزي ًها ،يحمي الحقوق األساسية لألفراد والجامعات ،واالتفاقيات الدولية ،وتكون َ
ل��كل مك ّونات والدو ّيل .وتقيم أفضل العالقات الن ّدية مع أشقّائها ،ويف مق ّدمتهم الجارة
تعس��ف أو تج��اوز ،ويضم��ن التمثيل العادل ّ
من ّ
أي ّ
السوري  -من ويالت نظام
الشعب
عاىن
كام
ش��عبها
عاىن
التي
لبنان،
ّ
املجتمع.
وتعمل عىل تحقيق مصالح شعبها اإلسرتاتيجية،
ُ
الفس��اد واالس��تبداد،
دولة دميقراطية تعددية تداولية ،وفق أرقى ما وصل إليه الفكر اإلنساين
وعىل اسرتجاع أرضها املحتلّة ،بكافّة الوسائل املرشوعة ،وتدعم الحقوق
الحديث ،ذات نظام حكم جمهوري نيايب ،يختار فيها الشعب من ميثله
الفلسطيني الشقيق.
املرشوعة للشعب
ّ
ٍ
انتخابات ح ّرة نزيهة شفافة.
ومن يحكمه عرب صناديق االقرتاع ،يف
دولة العدالة وس��يادة القانون ،ال مكان فيه��ا لألحقاد ،وال مجال فيها
دولة مواطنة ومساواة ،يتس��اوى فيها املواطنون جمي ًعا ،عىل اختالف
أي
أعراقهم وأديانه��م ومذاهبهم واتّجاهاتهم ،تق��وم عىل مبدإ املواطنة لثأ ٍر أو انتقام ..حتّى أولئك الذين تل ّوثت أيديهم بدماء الشعب ،من ّ
ٍ
محاكامت عادلة ،أمام القضاء
فئ��ة كانوا ،فإ ّن من حقّهم الحصول عىل
ألي مواطنٍ فيها الوصول إىل
التي هي مناط الحقوق والواجباتّ ،
يحق ّ
املستقل.
ّ
النزيه الح ّر
أعىل املناصب ،اس��تنا ًدا إىل قاعديت االنتخاب أو الكفاءة .كام يتساوى
ظل
فيها الرجال والنساء ،يف الكرامة اإلنسانية ،واألهلية ،وتتمتّع فيها املرأة دول��ة تعاون وألف��ة ومحبّة ،بني أبناء األرسة الس��ورية الكبرية ،يف ّ
كل الذرائع الزائفة التي اعتمدها
مصالح ٍة وطنيّ ٍة ش��املة .تسق ُط فيها ّ
بحقوقها الكاملة.
دولة تلتزم بحقوق اإلنس��ان  -كام أقرتها الرشائع الس�ماوية واملواثيق نظا ُم الفس��اد واالس��تبداد ،لتخويف أبناء الوط��ن الواحد بعضهم من
ّ
بعض ،إلطالة ِ
أمد حكمه ،وإدامة تحكّمه برقاب الجميع.
الدولي��ة  -م��ن الكرامة واملس��اواة ،وح ّرية التفك�ير والتعبري ،وح ّرية
االعتقاد والعبادة ،وح ّرية اإلعالم ،واملشاركة السياسية ،وتكافؤ الفرص ،ه��ذه هي رؤيتنا وتطلّعاتنا لغدنا املنش��ود ،وهذا عه ُدنا وميثاقُنا أمام
والعدالة االجتامعية ،وتوفري االحتياجات األساس��ية للعيش الكريم .ال الل��ه ،وأمام ش��عبنا ،وأمام الن��اس أجمعني .رؤية نؤكّده��ا اليوم ،بعد
الوطني لع ّدة عقود ،منذ تأس��يس الجامعة عىل
خاص أو تاري ٍخ حافل يف العمل
ّ
يضا ُم فيها مواطن يف عقيدته وال يف عبادته ،وال يضيّ ُق عليه يف ّ
ي��د الدكتور مصطفى الس��باعي رحمه الله ع��ام  .1945ك ّنا قد عرضنا
ترفض التمييز ،ومتن ُع التعذيب وتج ّرمه.
عا ّم من أمره ..دولة ُ
الوطني ع��ام  ،2001ويف
مالمحه��ا بوض��وح وجالء يف ميثاق ال�شرف
ّ
الس��يايس عام  ،2004ويف األوراق الرسمية املعتمدة من ِقبَل
دول��ة تقوم عىل الحوار واملش��اركة ،ال االس��تئثار واإلقص��اء واملغالبة ،مرشوعنا
ّ
ُ
يتش��ارك جميع أبنائها عىل قدم املس��اواة يف بنائها وحاميتها ،والتمتّع الجامعة ،بش��أن مختلف القضايا املجتمعية والوطني��ة .وهذه قلوبُنا
برثوته��ا وخرياتها ،ويلتزمون باح�ترام حقوق س��ائر مك ّوناتها العرقية مفتوحة ،وأيدينا ممدود ٌة إىل جميع إخوتنا ورشكائنا يف وطننا الحبيب،
والدينية واملذهبية ،وخصوصية هذه املك ّوناتّ ،
الالئق بني املجتمعات اإلنسانية املتحضرّ ة( .وتعاونوا عىل
بكل أبعادها الحضارية ليأخذ مكانه َ
والثقافية واالجتامعية،
ّ
وبح��ق التعبري عن هذه الخصوصية ،معتربين ال ّرب والتقوى ،وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان ،وات ّقوا الله إ ّن الله شديد
هذا التن ّوع َ
عامل إثراء ،وامتدا ًدا لتاري ٍخ طويل من العيش املش�ترك ،يف العقاب)".
(موقع إخوان سورية)2012/3/25 ،
إطا ٍر من التسامح اإلنسا ّين الكريم.
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 2012/3/31تراجع��ت جامعة اإلخوان املس��لمني يف مرص عن قرارها  2012/4/23ص ّدق املجلس األعىل للق ّوات املسلّحة عىل قانون مبارشة
بعدم خوض االنتخابات الرئاس�� ّية ،وأعلنت يف بيانٍ مشرتك مع ذراعها الحقوق السياسية الذي يفرض العزل السيايس عىل رموز نظام الرئيس
السياس��ية حزب الحري��ة والعدالة عن ترش��يح نائب املرش��د العا ّم السابق حسني مبارك .ويف ما ييل صورة عن القانون:
للجامعة خريت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
(الجزيرة نت)2012/4/1 ،

نيسان  /أبريل

 2012/4/2ح ّدد املبعوث الدويل كويف عنان العارش من ش��هر نيسان
الس��ت التي
 /أبري��ل موع ًدا نهائ ًّيا لالمتثال لبنود خطّته ذات النقاط
ّ
وتنص الخطّة عىل ما ييل:
تدعو لوضع ح ٍّد ألعامل العنف يف سوريةّ .
1.1وضع حلول سياس��يّة داخلية تأخذ بعني االعتبار تطلّعات الشعب
السوري ومخاوفه.
ّ
بكل أش��كالها
2.2وقف جميع أطراف النزاع ألعامل العنف املس��لّحة ّ
تحت مراقبة األمم املتّحدة ،لحامية املواطنني.

أيار /مايو

3.3ع�لى جميع أط��راف النزاع أن تؤ ّم��ن مناف َذ إليصال املس��اعدات
املرصي قرا ًرا بوق��ف تنفيذ قرار
اإلنسانية إىل جميع املناطق املترضرة من الصدامات املسلّحة يف البلد  2012/5/8أص��در القض��اء اإلداري
ّ
ّ
لجن��ة االنتخابات الرئاس��ية بإحالة ما يُعرف إعالم ًّي��ا بـ"قانون العزل
واالمتثال إىل الهدنة اإلنسانية مل ّدة ساعتني يوميًّا.
الس��يايس" للمحكمة الدس��تورية العليا وما يرتت ّب عىل ذلك من آثار.
4.4عىل الس��لطات الس��ورية أن تطلق رساح جمي��ع املعتقلني الذين
األمر الذي سمح باس��تمرار رئيس الوزراء يف عهد مبارك أحمد شفيق
شاركوا يف الحمالت االحتجاجيّة فو ًرا.
يف االنتخابات الرئاسيّة.
5.5عىل الس��لطات الس��ورية أن تؤ ّمن حركة ح�� ّرة للصحفيني يف كافّة
(جريدة الرشوق املرصية.)2012/5/9 ،
أنحاء سورية.
 2012/5/ 23جاءت نتائج الجولة األوىل لالنتخابات الرئاسية املرصيّة
6.6عىل السلطات السورية أن تحرتم ح ّرية التج ّمعات
ّ
والحق يف إجراء بحس��ب النتائج الرس��م ّية التي أعلنتها اللجنة العليا لالنتخابات وفق
التظاهرات السلمية.
ما ييل:
(صوت روسيا)2012/3/28 ،

 2012/4 /14اس��تبعدت اللجن��ة العليا النتخابات الرئاس��ة يف مرص
 10مرشّ ��حني ال تنطبق عليهم رشوط الرتشيح ،ومن أبرز املستبعدين
نائب رئيس الجمهورية الس��ابق عمرو سليامن بسبب عدم استكامل
توقيعات الناخبني يف محافظة أس��يوط ،والش��يخ حازم أبو اس�ماعيل
بس��بب حمل والدته الجنس�� ّية األمريك ّية ،وكلاًّ من خريت الشاطر عن
جامعة اإلخوان املس��لمني ،وأمين نور عن حزب غد الثورة بسبب عدم
كل من
كل منها ،وس��بق إدانة ّ
الحص��ول عىل حكم قضايئ بر ّد اعتبار ّ
نور والشاطر بقضايا تحرمهام من مبارشة الحقوق السياسية .ومن بني
املستبعدين أيضً ا مرتىض منصور ،وأحمد محمد عوض عن حزب مرص
القومي ،وحسام خريت عن الحزب العريب االشرتايك.
(جريدة الرشق األوسط)2012/4/15 ،

اسم املرشح

األصوات التي حصل
عليها

النسبة املئوية من
األصوات الصحيحة

محمد محمد مريس العياط

5.764.952

%24.77

أحمد محمد شفيق زيك

5.505.327

%23.66

حمدين صباحي

4.820.273

%20.72

عبد املنعم أبو الفتوح

4.065.239

%17.47

عمرو موىس

2.588.850

%11.13

باقي املرشّ حني

520.875

%2.25

(موقع انتخابات مرص)2012/5/23 ،

 2012/5/31رفع حالة الطوارئ يف مرص بعد ثالثني عا ًما عىل فرضها.

تقارير

193

ّ
محطات التحوّ ل الديمقراطي في البلدان العربيّة لعام 2012

والخارج ،وج ّدد العهد بأ ّن دماء الش��هداء لن تضيع هد ًرا .وش ّدد عىل
حزيران  /يونيو
املؤسس��ة
 2012/6/14قضت املحكمة الدس��تورية العليا بعدم دستورية قانون تقديره ل��دور الق ّوات املس��لّحة وحرصه عىل تقوية هذه ّ
مبارشة الحقوق السياسية ،املعروف باسم قانون العزل السيايس ،الذي العريقة والحفاظ عليها.
(موقع انتخابات مرص)2012/6/24 ،
املرصي يف  14نيسان  /أبريل  .2012وهو
ص ّدق عليه مجلس الشعب
ّ
تتوصل إىل
ما سمح للفريق أحمد ش��فيق بالبقاء يف جولة اإلعادة من انتخابات  2012/6/30ال��دول الدامئ��ة العضويّة يف مجلس األم��ن ّ
اتفاقٍ يف جنيف يح ّدد آل ّيات االنتقال الس��يايس يف س��ورية ،بتشكيل
الرئاسة املرصيّة.
(جريدة املرصي اليوم )2012/6/14 ،حكوم��ة انتقالية كاملة الصالحيات .وقد تباينت التفس�يرات الغرب ّية
خاص ًة يف ما يتعلق بتن ّحي الرئيس بشّ ار األسد
نص الفق��رة األوىل من والروسيّة حول االت ّفاقّ ،
أق�� ّرت املحكمة الدس��تورية عدم دس��تورية ّ
القانون رقم  38لس��نة  1972بش��أن مجلس الشعب املع ّدلة مبرسوم عن الحكم.

نص الفقرة األوىل من
بقانون رقم  120لسنة  2011مع عدم دستورية ّ
املا ّدة  6من املرس��وم بقانون رقم  108لسنة  ،2011وهي املوا ّد التي
تنظّم انتخابات الثلث الفردي يف انتخابات مجلس الش��عب .وق ّررت
املحكم��ة الدس��تورية العليا عدم دس��تورية املا ّدة  9مكرر املرس��وم
بقانون رق��م  108لس��نة  ،2011فيام تضمنه من كش��وف الناخبني،
كام ق ّررت عدم دس��تورية املا ّدة  1من املرسوم رقم  123لسنة 2011
والخ��اص بتعديل أحكام املرس��وم بقانون 120لس��نة  .2011وهو ما
ّ
حل مجلس
يعني إبطال عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب .وبالتايل ّ
الشعب بأكمله بسبب عدم دستورية "قانون االنتخابات" الذي جرت
عىل أساسه انتخابات مجلس الشعب.

(جريدة القدس العريب)2012/7/1 ،

تموز  /يوليو

 2012/7/8أصدر ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس قرا ًرا جمهوريًّا رقم 11
الصادر عن
لس��نة  ،2012يقيض بسحب القرار رقم  350لسنة ّ 2012
املجلس األعىل للق ّوات املسلَّحة يف  15حزيران  /يونيو  ،2012باعتبار
مجلس الشّ ��عب منحلاًّ  ،ودعا ال ّرئيس مريس مجلس الشّ عب املنتَخَب
لعقد جلس��اته ومامرس��ة اختصاصاته املنصوص عليها باملادة  33من
اإلعالن ال ّدستوري الصادر بتاريخ  30آذار  /مارس .2011
(الشرّ وق أون الين)2011/7/8 ،

 2012/7/10ق�� ّررت املحكمة ال ّدس��توريّة العليا وق��ف قرار ال ّرئيس
(جريدة اليوم السابع)2012/6/14 ،
محم��د مريس رق��م  11لس��نة  ،2012والذي يقيض بدع��وة مجلس
 2012/6/24أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات النتائج الرسم ّية النهائية
املنحل لالنعقاد ومامرسة اختصاصاته.
ّ
الشّ عب
النتخابات الرئاسة املرصيّة:
(جريدة األهرام)2012/7/11 ،
إجاميل عدد الناخبني املقيدين يف الجداول االنتخابية

50.958.794

إجاميل الناخبني الذين حرضوا وص ّوتوا

26.420.763
%51.85

نسبة الحضور
إجاميل عدد األصوات الصحيحة

25.577.511

إجاميل عدد األصوات الباطلة

843.252

اسم املرشّ ح

األصوات التي حصل
عليها

النسبة املئوية من
األصوات الصحيحة

أحمد محمد شفيق زيك

12.347.380

%48.27

 2012/7/15اعتم��د ال ّرئي��س املرصي محمد مريس قانــون تش��كيل
الجمــع ّي��ة التّأسيس�� ّية لل ّدس��تــور ،الذي أصدره مجلس الشّ ��عب
املرصي قبل َحلِّه ،ونُرش يف الجريدة ال ّرس��مية بتاريخ  12متوز  /يوليو
وينص القانون عىل أ ّن الجمعيّة التّأسيسيّة "تتمتّع بالشّ خصية
ّ .2012
ينص عىل أنّه
االعتباريّة وباالس��تقالل عن كافّة أجهزة ال ّدول��ة" ،كام ّ
"يت ّم إقرار موا ّد مرشوع ال ّدس��تور عرب التّواف��ق بني أعضاء الجمع ّية،
ف��إذا مل يتحقّق ذلك ،يج��ري التّصويت عىل موا ّد مرشوع ال ّدس��تور
املختَلَ��ف عليها مبوافقة  67م��ن األعضاء البالغ عددهم  100عضوٍ" .
ويف ما ييل صورة القانون املنشور يف الجريدة ال ّرسمية.
بالصفحة التالية)
(الصورة ّ
ّ

 2012/7/15أص��در ال ّرئي��س اليمني عب��د ربّه منصور ه��ادي قرا ًرا
محمد محمد مريس العياط
%51.73
13.230.131
جمهوريًّا بتشكيل لجن ٍة تحضرييّ ٍة فن ّية لإلعداد ملؤمتر الحوار الوطني،
نصت عليه املبادرة الخليجيّة .وتض�� ّم اللّجنة  25عض ًوا ميثِّلون
وبع��د اإلع�لان عن النتائج ألق��ى الرئيس
املرصي محم��د مريس أ ّول ال��ذي ّ
ّ
السياس��يّة اليمنيّة :حزب املؤمتر الشّ عبي العام ،وأحزاب اللِّقاء
خطاب ل��ه ،وأكّد أن��ه رئيس ّ
ل��كل املرصيّني أينام وج��دوا بالداخل القوى ِّ
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املش�ترك ،والحركات الش��باب ّية ،والحراك الجنويب ،ومنظّامت املجتمع
املدين ،والقطاع ال ِّنسايئ.

آب  /أغسطس

جمهوري
 2012/8/8وافق مجلس ال��وزراء اليمني عىل مرشوع قرا ٍر
ٍّ
(مأرب برس )2012/7/15 ،بتش��كيل لجنة تحقي��قٍ يف ا ِّدعاءات انتهاكات حقوق اإلنس��ان ،التي
السلم ّية يف أحداث العام .2011
 2012/7/17أعلن��ت املف َّوضيّة العلي��ا لالنتخابات يف ليبيا عن ال ّنتائج صاحبت ثورة الشّ باب ِّ
األول ّي��ة النتخابات املؤمتر الوطني العا ّم ،التي جرت يف  7متّوز  /يوليو
(جريدة السفري)2012/8/9 ،
 .2012وق��د حصل تحالف "الق��وى الوطنيّة" ،بقيادة محمود جربيل،
السلط َة رسم ًّيا إىل
ع�لى  39مقع ًدا من أص��ل  80مقع ًدا خُصصت لألحزاب السياس��ية 2012/8/8 .س��لّم املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا ّ
ِّ
ّ
ّ
املؤمتر الوطني العا ّم ،الذي انبثق عن االنتخابات التي جرت يف  7متوز
وحص��ل "حزب العدالة والبناء" الذي ميثِّل جامعة اإلخوان املس��لمني
اب سياسي ٍة  /يوليو .2011
عىل  17مقع ًدا .وتوزّعت باقي املقاعد
املخصصة عىل أحز ٍ
ّ
ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/12/9 ،
صغري ٍة .ويبلغ عدد مقاعد الجمعيّة العا ّمة للمؤمتر الوطني العا ّم 200
ٍ
مقعد ،توزّعت بني األحزاب ّ
السياس��ية ( 80مقع ًدا) ،واملستقلِّني ( 2012/8/10 120اختار أعضاء املؤمتر الوطني اللّيبي العا ّم محمد يوس��ف
مقع ًدا).
الوطني العام.
رئيس��ا للمؤمتر
املقريف زعيم "حزب الجبهة الوطن ّية" ً
ّ
(املف ّوضيّة الوطنيّة العليا لالنتخابات)2012/2/17 ،

ويُع ّد محمد املقريف من أقدم معاريض نظام القذّايف .وقد انشق عنه

تقارير
ّ
محطات التحوّ ل الديمقراطي في البلدان العربيّة لعام 2012
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مك نائ ًب��ا لرئيس
عام  ،1980واس��تقال من منصبه كس��فريٍ لليبيا يف الهند ،وش��كّل مع أ ّولاً  :تعي�ين املستش��ار محم��ود محمود محم��د يّ
الجمهوريّة.
آخرين "الجبهة الوطنيّة إلنقاذ ليبيا".
(جريدة الحياة اللندنية)2012/8/11 ،

ثان ًي��ا :إحالة املش�ير محمد حس�ين طنط��اوي القائد الع��ا ّم للق ّوات
 2012/8/12أح��ال ال ّرئيس املرصي مح ّمد مريس وزي َر ال ِّدفاع املش�ير املس��لّحة وزير ال ِّدفاع واإلنتاج الحريب إىل التّقاع��د اعتبا ًرا من اليوم،
ٍ
خدمات جليل�� ٍة للوطن،
حس�ين طنطاوي ورئيس األركان الفريق س��امي عن��ان عىل التّقاعد ،ومنح��ه قالدة ال ّني��ل تقدي ًرا ملا ق ّدم��ه من
مع إبقائهام مستش��اريْن عسكريَّ نْي له ،بينام ألغى اإلعالن ال ّدستوري وتعيينه مستشا ًرا لرئيس الجمهوريّة.
املك ِّمل الذي أصدره املجلس العس��كري يف  30حزيران  /يونيو ،2011
لطتي ثالثًا :إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب الق ّوات
واس��تبدله بإعالنٍ
ٍّ
دس��توري آخر ،ميكِّنه من وضع اليد عىل ّ
الس نْ
املسلّحة إىل التّقاعد اعتبا ًرا من اليوم ،ومنحه قالدة الجمهوريّة تقدي ًرا
نص اإلعالن ال ّدستوري:
التّرشيع ّية والتّنفيذيّة .ويف ما ييل ّ
مل��ا له من الكفاءة والتّفاين يف خدمة الوطن .كام ق ّرر الس��يِّد ال ّرئيس
"بعد االطِّالع عىل اإلعالن ال ّدستوري ّ
الصادر يف  13فرباير  2011وعىل تعيينه مستشا ًرا له.
الصادر يف  30م��ارس  2011واالطِّالع عىل اإلعالن
اإلعالن ال ّدس��توري ّ
الصادر يف  17يونيو عام  ،2012ق ّرر ال ّرئيس مح ّمد مريس راب ًعا :ق ّرر الس��يِّد ال ّرئيس إحالة اآلتية أس�ماؤهم إىل التّقاعد اعتبا ًرا
ال ّدس��توري ّ
من اليوم الثاين عرش من أغسطس؛ وهم :الفريق مهاب محمد حسني
ما ييل:
ميم��ش ،والفريق عب��د العزيز محمد س��يف ال ّدي��ن ،والفريق رضا
الصادر يف  17يونيو .2012
املادّة األوىل :يُلغَى اإلعالن ال ّدستوري ّ
محمود حافظ عبد املجيد.
املادّة الثّانية :يُس��تب َدل ّ
بنص املا ّدة  25فقرة  2من اإلعالن ال ّدستوري ،كام ق ّرر الس ِّيد رئيس الجمهوريّة ترقية اللِّواء أركان حرب عبد الفتّاح
الصادر يف  30مارس ّ 2011
ّ
النص اآليت .ويبارش فور تولّيه مها ّم منصبه سعيد حس�ين خليل الس��ييس إىل رتبة الفريق أ ّول اعتبا ًرا من اليوم.
كامل االختصاصات املنصوص عليها باملا ّدة  56من هذا اإلعالن.
كام ق ّرر تعيينه قائ ًدا عا ًّما للق ّوات املس��لَّحة اعتبا ًرا من اليوم ،ووزي ًرا
املادّة الثّالثة :إذا قام مان ٌع يحول دون اس��تكامل الجمع ّية التّأسيس ّية لل ِّدفاع واإلنتاج الحريب.
لعملها ،ش��كّل رئيس الجمهوريّة  -خالل  15يو ًما  -جمع ّي ًة تأسيس ّي ًة كام ق ّرر الس�� ِّيد ال ّرئيس ترقية اللِّواء أركان حرب صدقي صبحي س ّيد
رئيس��ا ألركان حرب
جديد ًة متثِّل أطياف املجتمع املرصي ،بعد التّشاور مع القوى الوطن ّية أحمد إىل رتبة الفريق اعتبا ًرا من اليوم ،وتعيينه ً
إلعداد مرشوع ال ّدس��تور الجديد خالل  3أش��هر من تاريخ تشكيلها .الق ّوات املسلّحة اعتبا ًرا من اليوم.
ويُع َرض مرشوع ال ّدستور عىل الشّ عب الستفتائه يف شأنه خالل  30يو ًما
م��ن تاريخ االنتهاء من إعداده .وتبدأ إجراءات االنتخابات التّرشيعية وق ّرر السيّد رئيس الجمهوريّة أيضً ا تعيني اللِّواء مح ّمد سعيد العصار
ّ
خالل شهرين من تاريخ إعالن موافقة الشّ عب عىل ال ّدستور الجديد .مس��اع ًدا لوزير ال ِّدفاع ،والس�� ِّيد رضا محمود حافظ عبد املجيد وزير
ال ّدول��ة لإلنتاج الح��ريب .كام ق ّرر ال ّرئيس تعيني الس��يّد مهاب مح ّمد
السويس ،والس ّيد
رئيسا منت َدبًا ملجلس إدارة هيئة قناة ّ
امل��ادّة ال ّرابعة :يُنرش هذا اإلعالن ال ّدس��توري يف الجريدة ال ّرس��مية ،حسني ميمش ً
رئيس��ا ملجلس إدارة الهيئة العربيّة
ويُعم��ل به اعتب��ا ًرا من اليوم التّ��ايل من تاريخ نرشه .صدر برئاس��ة عبد العزيز محمد س��يف ال ّدين ً
الجمهوريّ��ة يوم األحد  24رمض��ان عام  1433للهج��رة ،املوافق  12للتّصنيع".
أغسطس ."2012
(جريدة املرصي اليوم)2012/7/12 ،
يل قرارات ال ّرئيس  :2012/8/16قضت محكم ٌة بحرين ّي ٌة بس��جن ال ّناش��ط واملدافع عن
كام تال املتح ِّدث باس��م رئاس��ة الجمهوريّة يارس ع ّ
ٍ
س��نوات عىل خلفيّة مش��اركته يف
النص التّايل" :يف إطار اس��تكامل أه��داف ثورة الخامس حقوق اإلنس��ان نبيل رجب ثالث
م��ريس وفق ّ
مؤسس��ات ال ّدولة ،ق ّرر الس�� ِّيد رئيس "مظاهر ٍ
ات غري مرخَّصة".
والعرشين م��ن يناير وتطوير ّ
(جريدة األخبار اللّبنانية)2012/8/17 ،
الجمهوريّة ما ييل:
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عىل أصوات  95عض ًوا يف املؤمتر العا ّم ،يف حني حصل منافس��ه محمد
أيلول  /سبتمبر
الس��فري األمرييك يف ليبيا جي كريس��توفر س��تيفنز ،الهاشمي الحراري عىل  85صوتًا.
 2012/9/11قُتل ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/10/15 ،
وثالثة دبلوماس��يّني آخرين يف هجومٍ مس��لَّ ٍح تع ّرضت ل��ه القنصليّة
 2012/10/31من��ح املؤمتر الوطني اللّيبي الثِّقة لتش��كيلة الحكومة
األمريك ّية يف بنغازي احتجا ًجا عىل فيلمٍ أمرييك ميس ٍء لإلسالم.
(جريدة البيان اإلماراتية )2012/9/12 ،التي ق ّدمها رئيس الوزراء املكلَّف ،وتض ّم  27وزي ًرا من بينهم امرأتان.
السياس َّي نْي الفائزيْن
 2012/9/12اخت��ار املؤمتر الوطني العا ّم اللّيبي مصطفى أبو ش��اقور وقد وقع تش��كيل الحكومة بأغلب ّيتها من الحزبني ِّ
انتخابات داخل املجلس حصل فيها يف االنتخابات وهام" :ائتالف القوى اللّيرباليّة" بزعامة محمود جربيل،
ٍ
ملنصب رئيس الوزراء ،وذلك بعد
السياس�� ّية لجامعة اإلخوان املسلمني.
عىل  96صوت ًا من أصل  ،200إجام ّيل عدد أصوات املؤمتر العا ّم ،متق ِّد ًما و"حزب العدالة والبناء" ال ِّذراع ِّ
السياديّة ،مبنحها
بذل��ك عىل رئيس ال��وزراء أثناء الثّورة :اللّيبي محم��ود جربيل ،الذي وعمدت التّش��كيلة إىل تجاوز الخالف عىل الوزرات ّ
ملس��تقلّني منها ،وهم :مح ّمد الربغايث وزير ال ِّدفاع ،وعاش��ور ش��ويل
حصل عىل  94صوتًا.
(جريدة الشرّ ق األوسط )2012/9/13 ،وزير ال ّداخلية ،وعيل الفايس وزير املاليّة .كام اس��تطاعت التّش��كيلة
 2012/9/ 21اقتحم متظاهرون قاعد ًة عس��كريّ ًة يف بنغازي تس��يطر الحكوم ّية تجاوز عقبة متثيل "ال�ّش�رّ ق اللّيبي" ،بتمثيل مدينة بنغازي
الس��لف ّية .وقد حص��ل االقتحام بعد بوزاريتْ ال ِّدفاع وال ّداخليّة.
عليه��ا جامعة أنص��ار الشرّ يعة ّ
(جريدة الشرّ ق األوسط)2012/11/1 ،
مظاهر ٍة ش��ارك فيها نحو  30ألف متظاهرٍ ،طالبوا فيها بإنهاء املظاهر
تشرين الثّاني  /نوفمبر
مؤسسات الجيش واألمن اللّيبي.
املسلَّحة يف ليبيا ،وحرصها يف ّ
الس��ورية (املجل��س الوطني
(وكالة أ .ف .ب 2012/11/11 )2012/9/21 ،.نجح��ت ق��وى املعارضة ّ
السوري ،املنرب ال ّدميقراطي ،املجلس الوطني الكردي ،املجالس املحلّية،
ّ
تشرين األ ّول  /أكتوبر
السورية) يف
ّورة
ث
لل
ة
م
العا
الهيئة
ة،
ي
املحل
نس��يق
ت
ال
لجان
ّون،
ل
املستق
ّ
ّ
ّ
ّ
 2012/10/4رف��ض املؤمتر الوطن��ي العا ّم مقترَ َح تش��كيلة الحكومة
الس��وري لقوى الثّورة
الوطني
االئتالف
التوص��ل إىل اتفاقٍ لتش��كيل
ّ
ّ
الت��ي ق ّدمها رئي��س الوزراء اللّيبي املكلَّف مصطفى أبو ش��اقور .وقد
رئيس��ا له،
ٍ واملعارضة الس��وريّة .وقد انتُخب الشّ ��يخ معاذ الخطيب ً
ص ّوت أعضاء املؤمتر الوطني برفض التّشكيلة املقترَ َحة بعد احتجاجات
اب لرئيس��ه ،وهم :س��هري األتايس ،ورياض
وانتَخ��ب االئتالف ثالثة ن ّو ٍ
ش��عب ّي ٍة ألهايل ال ّزاوية وزوارة .وقد رفضوا تشكيلة الحكومة املقترَ َحة؛
سيف ،وجورج صربا.
بس��بب ما ع ّدوه متثيلاً يف الحكومة "ال يتناس��ب" مع إس��هاماتهم يف
(الجزيرة نت)2012/11/12 ،
الثّورة اللّيبية.
 2012/11/22أصدر ال ّرئيس مح ّمد مريس إعالنًا دس��توريًّا ،قامت عىل
(يب .يب .يس )2012/10/4 ،.إثره مظاهراتٌ حاش��د ٌة رافض ٌة له يف ميدان التّحرير بدعو ٍة من كافّة
 2012/10/7رفض املؤمتر الوطني العا ّم للم ّرة الثّانية تش��كيل ًة معدل ًة
نص اإلعالن ال ّدستوري:
ّ القوى الثّورية ،وطالبت بإلغائه .ويف ما ييل ّ
للحكومة املقترَ َحة ،ق ّدمها رئيس الوزراء املكلَّف مصطفى أبو ش��اقور.
الصادر يف  13فرباير  ،2011وعىل
وج��اءت نتائج تصويت املؤمتر الوطني العا ّم عىل التش��كيلة املقترَ حة "بعد االطِّالع عىل اإلعالن ال ّدستوري ّ
َ
الصادر يف  30مارس  ،2011وعىل اإلعالن ال ّدستوري
مبوافق��ة  44صوت ً��ا ،واعرتاض  ،125وامتناع  17عض��وا عن التّصويت .اإلعالن ال ّدستوري َّ
ً
الصادر يف  11أغسطس .2012
ّ
ونتيج�� ًة لذلك ،أقال املؤمتر الوطني العا ّم رئي��س الوزراء املكلَّف من
مل ّ��ا كانت ثورة الخامس والعرشين م��ن يناير  2011قد ح ّملت رئيس
منصبه.
والس��هر عىل تأكيد رشع ّيتها،
(جريدة الحياة اللندنية )2012/10/8 ،الجمهوريّة مس��ؤول ّية تحقيق أهدافهاّ ،
اءات وتدابري وق��رار ٍ
رئيس��ا ومتكينه��ا مبا يراه من إج��ر ٍ
ات لحاميتها وتحقيق
 2012/10/14انتخب املؤمتر الوطني العا ّم يف ليبيا عيل زيدان ً
وخاصةً :هدم بنية ال ِّنظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء عىل
للوزراء خلفًا ملصطفى أبو شاقور ،الذي فشل يف تشكيل حكوم ٍة يوافق أهدافها؛
ّ
رئيس ال��وزراء الجديد  15يو ًما أدواته يف الدولة واملجتمع والقضاء عىل الفساء واقتالع بذوره ومالحقة
عليها املؤمت��ر .وأَ ْمهل املؤمتر الوطني َ
مؤسس��ات ال ّدولة وتحقيق العدالة االجتامعية
لي زيدان قد حصل املتو ِّرطني فيه وتطهري ّ
لتش��كيل حكوم ٍة جديد ٍة .والجدير بالذِّكر أ ّن ع� ّ
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وحامية مرص وش��عبها والتص ِّدي مبنتهى الح��زم والقوة لرموز ال ِّنظام
ّ
الس��ابق والتّأس��يس لرشعي ٍة جديد ٍة تاجها دستو ٌر يريس ركائز الحكم  2012/12/1خروج مظاهر ٍ
ات حاش��د ٍة لتأييد قرارات ال ّرئيس مح ّمد
ال ّرشيد الذي ينهض عىل مبادىء الح ّرية والعدالة وال ّدميقراطية ويلبي مريس واإلعالن ال ّدستوري الذي أصدره .وكانت الت ّيارات ال ّدينية  -التي
طموحات الشّ عب ويحقِّق آماله ،فقد ق ّررنا ما ييل:
الس��لفيني والجامعة اإلسالم ّية  -قد دعت إىل
من بينها حركة اإلخوان ّ
تلك املظاهرات للر ّد عىل رفض القوى املدن ّية لقرارات ال ّرئيس مريس.
املادّة األوىل :تُع��اد التّحقيقات واملحاكامت يف جرائم القتل والشرّ وع
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/2 ،
يف قت��ل وإصابة املتظاهرين وجرائم اإلرهاب التي ارتُكبت ض ّد الث ّوار
 2012/12/5بعد مظاهر ٍ
ات حاش��د ٍة دع��ت إليها القوى الثّورية يف 4
السابق،
كل من تولىّ منص ًبا سياس ًّيا أو تنفيذيًّا يف ّ
بواسطة ّ
ظل ال ِّنظام ّ
كانون األ ّول  /ديس��مرب  2012بقيادة "جبهة اإلنقاذ الوطني" وبزعامة
وذلك وفقًا لقانون حامية الثّورة وغريه من القوانني.
ال ّدكت��ور محمد الربادع��ي وحمدين صباحي لالحتج��اج عىل اإلعالن
الس��ابقة ال ّدس��توري الذي أصدره الرئيس محمد مريس ،وقعت مصادماتٌ بني
امل��ادّة الثّاني��ة :اإلعالنات ال ّدس��تورية والقوانني والقرارات ّ
الس��لطة يف  30يونيو  2012املعتصمني أمام قرص االتّحادية ومؤيِّدين من جامعة اإلخوان املسلمني
ّ
الصادرة عن رئيس الجمهوريّة منذ تولِّيه ّ
ٍ
الصحفي الحسيني
الس��لفي ،أ ّدت إىل مقتل  8أش��خاص منهم ّ
ٍ
جدي��د ،تكون نهائ ّي ًة والتيّار ّ
ش��عب
وحتّى نفاذ ال ّدس��تور وانتخاب مجلس
ٍ
الس��فري يحيى نجم س��فري مرص
أي جه ٍة .كام أب��و ضيف وإصابة العرشات ومنهم ّ
بأي طريقٍ وأمام ّ
وناف��ذ ًة بذاتها غري قابل ًة للطّعن عليها ّ
السابق يف فنزويال.
ّ
ال يجوز التع�� ّرض لقراراته بوقف التّنفي��ذ أو اإللغاء .وتنقيض جميع
(جريدة املرصي اليوم)2012/12/6 ،
ال ّدعاوى املتعلِّقة بها واملنظورة أمام أيّة جه ٍة قضائيّ ٍة.
 2012/12/8ع�لى خلف ّية االحتجاجات ض ّد اإلعالن ال ّدس��توري ،دعا
امل��ادّة الثّالثة :يع�َّي�نَّ ال ّنائب العا ّم من بني أعضاء ّ
وطني ،ش��ارك فيه نحو
الس��لطة القضائ ّية ال ّرئي��س املرصي مح ّمد مريس إىل مؤمتر حوا ٍر ٍّ
ٍ
بقرا ٍر من رئيس الجمهوريّة مل ّدة أربع
ظل
السياس��ية ،يف ّ
س��نوات ،تبدأ من تاريخ شغل  54ش��خص ّي ًة عا ّم ًة وقانون ّي ًة وممثِّلني عن األحزاب ِّ
املنصب .ويُشرتط فيه الشرّ وط العا ّمة لتوليّ القضاء ،وألاّ ّ
يقل س ّنه عن مقاطع ٍة من جبه��ة اإلنقاذ الوطني .وانتهى املؤمت��ر بتوصي ٍة لل ّرئيس
ٍ
النص عىل من يش��غل املنصب الحا ّيل محمد مريس بإصدار إعالنٍ
ستوري
جديد يلغي اإلعالن ال ّد
دس��توري
 40س��ن ًة ميالديّة .ويرسي هذا ّ
ّ
ٍّ
الص��ادر يف  21ترشين الثّ��اين  /نوفمرب  .2011بعد ذلك أصدر ال ّرئيس
فوري.
ّ
بأث ٍر ٍّ
ينص عىل التّايل:
مريس إعالنًا دستوريًّا بتاريخ  8كانون األ ّول  /ديسمربّ ،
املادّة ال ّرابعة :تُس��تبدل عب��ارة "تتولىّ إعداد مرشوع دس��تو ٍر ٍ
جديد
الصادر بتاريخ  21نوفمرب 2012
موعد غايته س��تّة أشه ٍر من تاريخ تش��كيلها" بعبارة "تتولىّ املادّة األوىل :يُلغَى اإلعالن ال ّدستوري ّ
للبالد يف ٍ
موعد غايته مثانية أش��ه ٍر من اعتبا ًرا من اليوم ،ويبقى صحي ًحا ما ترت ّب عىل ذلك اإلعالن من آثارٍ.
جديد للبالد يف ٍ
ٍ
إعداد مرشوع دس��تو ٍر
تاريخ تشكيلها" الواردة يف املا ّدة  60من اإلعالن ال ّدستوري ّ
الصادر يف املادّة الثّانية :يف حالة ظهور دالئل أو قرائن جديدةً ،ت ُعاد التّحقيقات
 30مارس .2011
يف جرائم قتل ،والشرّ وع يف قتل ،وإصابة املتظاهرين ،وجرائم اإلرهاب
الت��ي ارتُكبت ض�� ّد املواطنني يف امل�� ّدة الواقعة ما بني ي��وم  25يناير
حل مجلس الشّ ��ورى أو
املادّة الخامس��ة :ال يجوز أليّة جه ٍة قضائ ّي ٍة ّ
 ،2011ويوم  30يونيو  ،2012وكان ارتكابها بس��بب ثورة  25يناير أو
الجمع ّية التّأسيس ّية ،لوضع مرشوع ال ّدستور.
مبناسبتها أو متعلِّقًا بها.
املادّة ّ
السادسة :لرئيس الجمهوريّة  -إذا قام خط ٌر يه ِّدد ثورة  25يناير فإذا انته��ت التّحقيقات إىل توافر أدلّ ٍة عىل ارتكاب الجرائم املذكورة،
أو حياة األ ّمة أو الوحدة الوطن ّية أو سالمة الوطن أو يعوق ّ
املختص��ة قانونًا ،ولو كان
مؤسسات أحال��ت ال ّنيابة العا ّم��ة القض ّية إىل املحاكم
َّ
ال ّدولة عن أداء دورها  -أن يتّخذ اإلجراءات والتّدابري الواجبة ملواجهة ق��د صدر فيها حك ٌم نها ٌّيئ بالرباءة أو برفض الطّعن بال ّنقض املقام من
هذا الخطر ،عىل ال ّنحو الذي ينظِّمه القانون.
ال ّنيابة العا ّمة عىل حكم الرباءة.
كانون األ ّول  /ديسمبر

الس��ابعة :يُنرش يف الجريدة ال ّرس��ميّة ،ويُعم��ل به من تاريخ امل��ادّة الثّالثة :يف حالة عدم موافقة ال ّناخبني عىل مرشوع الدس��تور،
امل��ادّة ّ
الس��بت املوافق  15من ديسمرب
صدوره.
املح ّدد الس��تفتاء الشّ عب عليه يوم ّ
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الخاصة
الصواريخ والق ّوات ّ
 ،2012يدع��و رئي��س الجمهوريّة ،خالل م�� ّد ٍة أقصاها ثالثة أش��هرٍ ،ال ّرئيس عيل عبد الله صالح ،وض ّم منظومة ّ
النتخاب جمعيّ ٍة تأسيسيّ ٍة جديد ٍة ،مك َّون ٍة من مائة عضوٍ ،انتخابًا ح ًّرا لتكون تح��ت قيادة ال ّرئيس عب��د ربه منصور ه��ادي بصفته القائد
األعىل للق ّوات املسلَّحة.
رشا.
مبا ً
(نص القرار ،جريدة املكال اليوم اإللكرتونية)
ّ

وتنجِ��ز هذه الجمع ّية أعاملها خالل فرت ٍة ال تتجاوز س��تّة أش��ه ٍر من
تاريخ انتخابها.
 2012/12/22أصدر ال ّرئيس مح ّمد م��ريس قرا ًرا جمهوريًّا بتعيني 90
ويدع��و رئيس الجمهوريّة ال ّناخبني لالس��تفتاء عىل مرشوع ال ّدس��تور عض ًوا مبجلس الشّ ��ورى ،أبرزهم :ال ّدكت��ور عصام العريان نائب رئيس
املق�� َّدم من هذه الجمعيّة خالل م�� ّد ٍة أقصاها ثالثون يو ًما من تاريخ ح��زب الحرية والعدالة ،ومحم��د عبد اللّطيف أمني حزب الوس��ط،
السابق؛ من بينهم اللِّواء
بجانب عد ٍد من قيادات املجلس العس��كري ّ
تسليمه إىل رئيس الجمهوريّة.
السابق ونبيل مصطفى.
العسكري
القضاء
رئيس
املريس
عادل
ّ
أي اس��تفتا ٍء عىل
ويف جميع األحوال تُجرى عمليّة الفرز وإعالن نتائج ّ
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/23 ،
ال ّدس��تور باللِّجان الفرعيّة عالنيّ ًة فور انتهاء عمليّة التّصويت ،عىل أن
بكل لجن ٍة فرع ّي ٍة ُموقَّ ًعا من رئيسها ،يشتمل عىل نتيجة
كش��ف ِّ
يعلَّق
ٌ
الفرز.
http://98.130.43.69/pages/Details.aspx?ID=17985&& C=NewsDetails

امل��ادّة ال ّرابعة :اإلعالنات ال ّدس��توريّة ،مبا فيها ه��ذا اإلعالن ،ال تقبل
الطّعن عليها أمام أيّة جه�� ٍة قضائ ّي ٍة .وتنقيض ال ّدعاوى املرفوعة بهذا
الشّ أن أمام جميع املحاكم.
املادّة الخامس��ة :يُنرش هذا اإلعالن ال ّدس��توري يف الجريدة ال ّرسم ّية،
ويُعمل به اعتبا ًرا من تاريخ صدوره.
(جريدة املرص ّيون)2012/12/8 ،

الس��ابق مصطفى
 2012/12/12مثَل رئيس املجلس الوطني االنتقايل ّ
عبد الجليل أمام ال ِّنيابة العسكريّة يف مدينة بنغازي اللّيبيّة ،للتّحقيق
مع��ه يف قض ّية مقت��ل اللِّواء عب��د الفتّ��اح يونس .وو َّجه��ت ال ِّنيابة
السلطة ،وجرى
العس��كريّة إليه ع ّدة تهمٍ  ،من بينها إس��اءة استعامل ّ
السفر خارج البالد إىل حني انتهاء التّحقيق.
منعه من ّ
(جريدة البيان اإلماراتية)2012/12/13 ،

 2012/12/15ق�� ّرر ال ّرئي��س مح ّمد م��ريس طرح مرشوع ال ّدس��تور
لالستفتاء الشّ عبي ،بعد إحالته إليه من جانب الجمع ّية التّأسيس ّية.
(جريدة الشرّ وق املرصية)2012/12/16 ،

 2011/12/19أص��در ال ّرئيس اليمني عب��د ربه منصور هادي قرار ٍ
ات
ها ّم ًة يف إطار إعادة الهيكل التّنظيمي للق ّوات املسلَّحة واألمن ،ودمج
مك ِّون��ات الجيش اليمني يف أربعة مك ِّو ٍ
نات؛ هي ق ّواتٌ ب ِّريةٌ ،وبحريّةٌ،
وجويّةٌ ،وحرس حدو ٍد .وقضت القرارت بإلغاء بقيّة تشكيالت الجيش
ودمجه��ا تحت قيادة وزارة ال ِّدف��اع ،ويف مق ِّدمتها الحرس الجمهوري
ال��ذي يقوده العميد أحمد عيل عبد الله صالح نجل الرئيس املخلوع،
وإلغاء الفرقة املد ّرعة األوىل التي يقودها اللِّواء عيل محس��ن األحمر.
وتض ّمن��ت الق��رارات إقالة يحيى محمد عبد الله صالح نجل ش��قيق
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السنوي لمراكز الدراسات
المؤتمر
ّ
العربي
السياسية واإلستراتيجية في الوطن
ّ
تح ّوالت جيوستراتيجية في سياق الثورات العربيّة
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عقد املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة مؤمت ًرا علم ًّيا
أكادمييًّا يف الفرتة ما بني  17-15كانون األ ّول  /ديس��مرب  ،2012ناقش
جانب�ين مه ّمني يواجهه�ما العمل العلمي األكادمي��ي العر ّيب يف العقد
جانب ،طفت
الثاين من األلف ّية الثالثة ،ويبدو أنّهام س��يالزمانه .فمن ٍ
عىل السطح وبج ّدية قض ّية مراكز األبحاث السياسية واإلسرتاتيجية من
حيث أدوارها ومها ّمها ومتويلها وأوضاعها الترشيعية ومدى إس��هامها
يف رفد العامل األكادميي والس��يايس الع��ر ّيب باملعرفة الالزمة واملطلوبة
لتس��هل لهام إمكانية التعامل مع املعطيات والتداعيات املاثلة يف عا ٍمل
جانب آخر ،أحدثت الثورات
عر ّيب متغيرّ بفعل الثورات العرب ّية .ومن ٍ
العربيّة تغيرّ ات جيوس�تراتيجية ال ميكن إنكاره��ا عىل مجمل الوضع
العر ّيب العا ّم ،وهي تغيرّ ات فرضت نفس��ها عىل أجندة الشعب العر ّيب
بأقطاره وحكّامه كافّة.
ومل تقت�صر ه��ذه التغ�ّي�رّ ات مبجم��ل الوطن الع��ر ّيب عىل انتش��اره
الجيوبوليتييك فحس��ب ،بل س��حبت تأثرياتها عىل ج��واره الجغرايف،
كل من تركيا وإيران مبا
وباألخ��ص يف جناحه الرشقي ،من حي��ث تأث ّر ٍّ
ّ
يجري وتأثريهام فيه .وكان النعكاس��ات ه��ذه التغيرّ ات عىل الصعيد
ال��دويل أيضً ا ،أث ٌر ماثل م��ن حيث تأث ّر الكت��ل الدولية الكربى ،وهي
الواليات املتّحدة األمريك ّية ،واالتّحاد األورو ّيب ،وروس��يا والصني ،فضلاً
ع��ن الهن��د ،بتداعيات ما يج��ري بحيث تح ّولت بع��ض هذه القوى
والسجال الجاري عىل األرض
الدولية إىل ٍ
الس��ياق ّ
العب رئيس يف هذا ّ
العربيّة.
رشف س��م ّو و ّيل عه��د دول��ة قطر وراع��ي املؤمت��ر الحارضين
لق��د ّ
بكلم�� ٍة عالج فيها هذه التغريات برؤية ش��فّافة ومع ّمقة أضفت عىل
س��موه يف كلمته عىل أه ّم ّية
ج ّو املؤمت��ر منطلقًا علم ًّيا وج ّديًّا .وأكّد
ّ
التعاون الجا ّد بني املفكّري��ن واألكادمييني والباحثني من جهة ،وص ّناع
القرار والسياس ّيني من جه ٍة أخرى .وقد أوضح يف كلمته بطالن تفسري
انتفاضة الش��عوب العربيّة وفق نظريّ��ة املؤامرة قائلاً إنّها ما خرجت
إىل الش��ارع إلاّ طل ًبا للكرامة وحقوق املواطن ولقمة العيش ،مب ّي ًنا أنّه
جيش ٍ
بلد آخر إىل أن يُحدث انقالبًا
باس��تطاعة دول ٍة عظمى أن تدفع َ
ع�لى نظام حكمه كام كان يحصل يف أم�يركا الالتين ّية ،لك ّنها لن تصنع
ثورة ش��عبية وليس بوسعها القيام بذلك س��واء كانت وحدها أو مع
مجموعة دو ٍل .ومن هنا لن يكون ممك ًنا إجراء ٍ
نقاش حقيقي بش��أن
م��ا يجري يف الوطن العر ّيب " ..من دون أن ندرك أ ّن الناس قد خرجت
سموه قائلاً " ..وإذا ما سلّمنا
أل ّن لديها أس��بابًا كافية لذلك "..وأردف ّ
بأ ّن الثورات يف العامل العر ّيب هي ظاهرة اجتامعيّة وسياسية مركّبة لها
أسبابها وظروفها وعواملها ،فمن شأن ذلك أن يساعد األنظمة الرشيدة
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عىل تج ّنب هذه األس��باب ،أل ّن الثورات ليس��ت ه��ي الطريقة املثىل
ألي وس��يلة أخرى:
أي أفقٍ ّ
للتغي�ير ،وإنمّ ا يلج��أ إليها الناس يف غياب ّ
ول��و توفّر بصيص أمل للتغي�ير من دون التضحي��ة الهائلة واملجازفة
سموه الضوء عىل
بعدم االستقرار ملا خرجت الناس للثورة ."..ث ّم ألقى ّ
التغيريات اإلسرتاتيجية املتوقّعة من الثورات العرب ّية ،مب ّي ًنا تفاؤله من
انعكاساتها اإليجابية مستدلاًّ بالصفعتني اللتني تلقّتهام إرسائيل مؤ ّخ ًرا
يف غ�� ّزة ويف األم��م املتّح��دة ،إذ مل تكونا لتحصال ل��وال املناخ اإليجايب
كل معطيات الثقافة
س��موه أ ّن ّ
ّ
ال��ذي أحدثته الثورات العرب ّية .وبينّ
تصب يف اتّجاه تعاون العرب ليك ال يكونوا مراكز
والجغرافية والتاريخ ّ
س��موه حاجة
ّ
نف��وذ لآلخرين .وعن الوضع يف س��ورية الجريحة ،بينّ
بغض النظر عن نوايا أصحاب
الش��عب
السوري إىل الدعم واملساعدة ّ
ّ
السوري ال
هذه املس��اعدات ،وأبرز أ ّن تضامن اآلخرين مع الش��عب
ّ
يعني تبع ّية من قام بالثورة لهذا أو ذاك .ويف ختام كلمته ،مت ّنى س��م ّو
و ّيل العهد للمؤمتر النجاح.
وعق��ب كلمة االفتتاحُ ،عقدت جلس��ة حواريّ��ة أدارها اإلعالمي عيل
الظف�يري تناولت موض��وع املؤمتر وهو "تح ّوالت جيوس�تراتيجية يف
كل من الدكتور حس��ن نافعة،
س��ياق الثورات العربيّة" ،تح ّدث فيها ٌّ
والدكتور برهان غليون ،والس��فري الدكتور نارص آل خليفة ،واإلعالمي
صالح الدي��ن الجوريش ،والس��يدة جامنة غنيامت؛ ج��رى فيها إلقاء
الضوء عىل ما أحدثته الثورات العرب ّية من تح ّو ٍ
الت يف املناخ السيايس
والجيوسرتاتيجي يف الوطن العر ّيب.
تح ّول املؤمتر بعدها ملناقش��ة أوراق الباحث�ين األكادميية التي حلّلت
وناقش��ت التغيرّ ات الجيوس�تراتيجية يف الوطن العر ّيب نتيجة الثورات
بعد التع ّرف عىل املصالح املتفاعلة بني الوطن العر ّيب وجواره اإلقليمي
املبارش؛ إي��ران وتركيا واالت ّح��اد األورو ّيب والهند وباكس��تان ،والقوى
الدولية كالواليات املتّحدة األمريك ّية وروسيا والصني واليابان .و ُعقدت
لهذا الغرض جلسات عمل أكادميية قُ ّدمت فيها أوراق بحثية محكّمة
أكادمي ًّي��ا ،جرى التعقيب عليه��ا بأوراق أكادمي ّية أيضً ��ا .وقد توزّعت
األوراق البحث ّية كام ييل:

العربي
النظام اإلقليمي
ّ
الحي ورقة عن "النظام العر ّيب كنظام مخرتق"،
ق ّدم الدكتور وليد عبد ّ
بدأه��ا بالتمييز بني املنظورين اإلس�تراتيج ّيني يف إدارة الرصاع الدويل،
واللذيْن تباين تفس�يرهام يف أدبيات العالقات الدولية املعارصة؛ وهام
إس�تراتيجية االخرتاق ،وإس�تراتيجية إعادة التش��كيل .ويرتكّز التباين

تقارير
العربي
تقرير الدوحة :المؤتمر السنويّ لمراكز الدراسات السياسية واإلستراتيجية في الوطن
ّ
تحوّ الت جيوستراتيجية في سياق الثورات العربيّة

كل من اإلس�تراتيج ّيتني وظروفهام وآل ّياتهام ،وهو ما
يف تعي�ين حدود ٍّ
يتّض��ح يف النظريات البنائيّ��ة والنيوليربالي��ة والجيوثقافية ونظريّات
العومل��ة وغريها .أوضح الباحث توظيف من��ط التصويت الذي أجرته
الدول العرب ّية يف املنظّامت الدول ّية وسعيها إىل الحصول عىل القروض
م��ن املنظّامت االقتصادية العاملية .وألق��ى الضوء عىل اخرتاق القوى
الدولي��ة النخب املثقّفة العربيّ��ة باعتبارها إحدى وس��ائل االخرتاق
الناعم ،مبيّ ًنا يف الوقت ذاته وس��ائل االخرتاق الغر ّيب الخش��ن للنظام
الع��ر ّيب املعبرّ عنها بالقواعد العس��كرية الغرب ّية عىل األرض العرب ّية،
األمني واالس��تخبارايت الكثي��ف ،فضلاً عن تش��غيل ورقة
والتع��اون
ّ
األقلّيات والتفتيت كإحدى وسائل االخرتاق الخشن.
الحي،
وعقّب الدكتور الط ّيب زي��ن العابدين عىل ورقة الدكتور عبد ّ
مؤيّ ًدا أطروحة أ ّن النظام اإلقليمي العر ّيب هو من أكرث األنظمة اخرتاقًا
يف العامل ،ويش�ير  -مكملاً ط��رح الباحث  -بنظ��رة الواليات املتّحدة
إىل الحكم يف النظام العر ّيب ،وهشاش��ة األنظمة السياس�� ّية يف الوطن
العر ّيب .ث ّم ألقى الضوء عىل فشل مرشوع الرشق األوسط الكبري مب ّي ًنا
أس��بابه .وكذلك الث��ورات العربيّة كر ٍّد عىل االخ�تراق العميق للنظام
أق��ل ارتباطًا بالغرب.
الس��يايس العر ّيب ألنّه��ا نجحت يف إقامة أنظمة ّ
وأكّد املعقّب عىل صيانة االس��تقالل الوطني باعتباره من أه ّم وسائل
إحباط االخرتاق.
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كل ثورة ع�لى حدة ،ث ّم أوكلت
املتّح��دة ات ّخذت مس��ار التعامل مع ّ
لحلفائه��ا التعامل الفردي مع هذه الثورات كام يف حالة الس��عودية
بالنس��بة إىل اليمن والبحرين ،وتركيا بالنسبة إىل سورية ،واألوروبيّني
يف حال��ة ليبيا .وحذّر من اس��تغالل الواليات املتّحدة النزاعات األثنية
والطائفية التي تحدث يف املنطقة العرب ّية.
وعقّب الدكتور أسامة أبو رشيد عىل ورقة الدكتور مروان بشارة مؤيّ ًدا
ما ج��اء فيها مق ّد ًما م��ا رآه غائ ًبا عنها من تحلي��لٍ معارص لألهداف
األمريك ّي��ة يف املنطقة ،إذ ي��رى أ ّن الجميع متّفق عىل مصالح الواليات
املتّح��دة يف املنطق��ة ،إلاّ أنّه ي��رى أ ّن تغي ًريا قد حص��ل يف مقاربات
الواليات املتّحدة من دون إسرتاتيجيتها حيال املنطقة.

االتّحاد األوروبي

أ ّما عن مصالح االت ّحاد األورو ّيب ،فقد ق ّدم الدكتور بش��ارة خرض ورقة
عنوانه��ا "االت ّحاد األورو ّيب والعامل العر ّيب من الح��وار األورو ّيب العر ّيب
إىل الربي��ع العر ّيب" ،مبيّ ًنا أ ّن حاجة أوروبا إىل العامل العر ّيب هي حاجة
إسرتاتيجية ،فقد رأى يف الوطن العر ّيب " ..مفتاح أوروبا للعامل" ومم ّرها
اب يف العامل العر ّيب يعيق
إىل الق��ا ّرات الثالث ،ولذلك فإ ّن ّ
كل اضط��ر ٍ
بص��ور ٍة مبارشة حجم التبادل التجاري وتدفّق الرثوات .ومن هنا ،فإ ّن
أمن الفض��اء العر ّيب مصلحة إس�تراتيجية حتّى لو كان عىل حس��اب
الواليات المتّحدة
الدميقراط ّية يف املنطقة ،وعىل حساب الشعوب العرب ّية ،وعىل حساب
العربي
والنظام اإلقليمي
ّ
التجاري
الفلس��طيني .لقد ح ّدد الدكتور خرض حجم التبادل
الشعب
ّ
ّ
كانت الدراس��ة الثانية للدكتور مروان بش��ارة الذي ق�� ّدم رؤيته عن الع��ر ّيب األورويب بثلث��ي حجم التب��ادل األورويب الصين��ي ،وما يفوق
ٍ
بدرجات حجم التبادل األورويب مع أمريكا الالتينية.
مصالح الوالي��ات املتّحدة وأهدافها يف النظام اإلقليمي العر ّيب ،وح ّدد
أه ّمه��ا بالوصول إىل مص��ادر الطاقة من دون تح ٍّد م��ن ق ًوى أخرى،
عامل
وتن��اول الباحث قض ّية هجرة العامل��ة العرب ّية إىل أوروبا كونها َ
أي مجال لق ًوى دوليّة أخرى ملنافس��ة الواليات
فض�ًل�اً عن عدم إتاحة ّ
ربط مهماًّ وبالخصوص هناك رشيحة مه ّمة من هذه العاملة تع ّد من
املتّحدة األمريك ّية عىل دورها الذي صنعته لنفسها يف النظام اإلقليمي
الطبقة الوسطى التي تقتيض املصلحة األوروب ّية دمجها يف مجتمعاتها.
وباألخ��ص يف الخليج العر ّيب واملرشق .وتناول
الع��ر ّيب ونظمه الفرع ّية
ّ
وأبدى خش��يته من أن تعيق السياس��ات العنرصيّ��ة والتمييز داخل
الباحث حقيقة عدم وجود دولة عرب ّية قادرة عىل وضع ح ٍّد للتدخّل
األم�يريكّ .وانتقل إىل العالقات األمريكي��ة اإلرسائيلية وأوضح أ ّن هناك املجتمع��ات األوروب ّي��ة هذا امليل نحو الدمج .وم��ن منظور الثورات
ّ
ّ
كل من الطرف�ين يف موضوع أمن "إرسائيل" .وألقى العربيّ��ة ،بينّ الدكتور خرض أ ّن الصيغة الت��ي ق ّررها االتحاد األورويب
اختالفً��ا يف وجهة ٍّ
الضوء عىل وسائل دعم الواليات املتّحدة لتابعيها ووكالئها يف املنطقة هي املزيد مقابل املزيد يف عالقته مع العامل العر ّيب ،مبعنى "إصالحات
وإسنادهم .وناقش براغامتية إسرتاتيجية أوباما التي رمت إىل تحقيق أرسع تعن��ي مكافآت أك�ثر" .ويعلّق الدكتور خرض ع�لى ذلك مبيّ ًنا
السالم يف الرشق األوس��ط ،وبينّ أنّه خفض سقف توقّعاته للتح ّديات رضورة زيادة املس��اعدات وفتح األس��واق وتعزي��ز االت ّصاالت ،إال أ ّن
يخص الثورات العرب ّية ،بينّ الباحث أ ّن الواليات األه ّم من ذلك كلّه هو تعزيز الدميقراطية واألمن اإلنس��اين من خالل
التي واجهتها .ويف ما ّ
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إسداء النصيحة واملشورة ال من خالل إعطاء الدروس .وأوضح الدكتور
خرض أ ّن مبادرات االتحاد األورويب األخرية ال تسري يف االتّجاه الصحيح
ألنّه��ا تع ّزز عالقاته بإرسائيل مع إمعانها يف إحكام قبضتها عىل األرض
الفلسطينيّة استيطانًا ومصادرة ،وسياستها يف العقاب الجامعي ومتزيق
أوصال األرايض املحتلّة.
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موضّ ًح��ا أ ّن العرب ضاقوا ذر ًعا بعالقاتهم بالغرب ،وتحدي ًدا بالواليات
مكاسب
املتّحدة األمريكيّة ،ما دفعهم يف املايض إىل ات ّخاذ مواقف ذات
َ
رسيعة ،رسعان ما تتح ّول إىل خس��ائ َر يف املدى الطويل ،ومنها العالقة
بروسيا والصني .ولالس��تدالل عىل ص ّحة خالصته ،رضب الدكتور سليم
مث�ًل�اً بدعم العرب للغرب يف طرد الس��وفييت من أفغانس��تان الذي
كان مكس��بًا يف حينه ،رسعان ما تح ّول إىل خس��ارة بعد انهيار االتحاد
الس��وفيا ّيت .ودعا الدكتور س��ليم يف ختام تعقيبه إىل رضورة استنباط
خيارات أخرى يف تسوية األوضاع مع روسيا والصني بعي ًدا عن املجابهة.

ويف تعقيب��ه ،ب�ّي�نّ الدكت��ور خطار أب��و دي��اب أه ّمية إب��راز نوعية
العالقات األوروب ّية اإلرسائيل ّي��ة يف مجاالت البحث العلمي ،والتعاون
التكنولوجي العايل املس��توى ،مش�� ّد ًدا عىل أ ّن االتحاد األورويب ليس
جمعية خرييّة ،بل هو تكتّل عمالق يوازن مصالحه اإلسرتاتيجية وفق
مقتضي��ات عالقات الق�� ّوة يف املنطقة .وركّز الدكت��ور أبو ذياب عىل القوى اإلقليميّة
خط��ورة اله ّوة الثقافية بني دول الع��امل العر ّيب واالتّحاد األورويب ،فقد
العربي
س��اهمت محطّات تاريخية عديدة يف تشكيلها أه ّمها حرب الجزائر ،والنظام اإلقليمي
ّ
وتدفّق��ات الهجرة وآثارها االقتصاديّ��ة التي تح ّولت فيام بعد إىل آثار كان��ت ورقة الدكتور س��مري صالح��ة "األهداف واملصال��ح الرتكية يف
اجتامعية ذات ٍ
بعد ديني.
النظام اإلقليم��ي العريب" ،أوىل أوراق هذا املح��ور .وقد ركّز الباحث
عىل ع��ودة تركيا كق ّوة فاعلة يف اإلقليم ولكن بصيغة جديدة تختلف
عن منوذجها العثام ّين الس��ابق .وبينّ أ ّن وصول حزب العدالة والتنمية
الصين وروسيا
ّ
إىل الس��لطة يف تركيا قد جاء بتغيريين مه ّمني؛ أ ّولهام إزاحة القيادات
ق�� ّدم محمد فايز فرح��ات رؤيته بخص��وص مصالح الصني وروس��يا الرتك ّية التقليدية السابقة التي كانت تولّد الشحناء والصدام مع العامل
يف النظام الس��يايس العر ّيب ،مش�� ّد ًدا عىل ما دعاه مب��ا وراء العالقات الع��ر ّيب ،وثانيهام تو ّجهات هذا الحزب نحو العامل العر ّيب بهدف صوغ
االقتصادي��ة البين ّي��ة ،ومنها االنتقال من النظام األح��ادي القطب ّية إىل دو ٍر إقليمي فاعل لرتكيا .وال ي��رى الدكتور صالحة أ ّن تلك التو ّجهات
النظام متع ّدد األقطاب ،والس��عي إىل الحف��اظ عىل املبادئ التي قام تعن��ي عودة العثامنية كام يرى بع��ض األكادمييني ،وأ ّن إعادة االعتبار
بأي حال طموحات عثامن ّية لحزب العدالة
عليه��ا النظام ال��دويل عقب الح��رب العامل ّية الثاني��ة ،وتحدي ًدا مبدأ للتاريخ العث�ما ّين ال تعني ّ
الس��يادة وعدم التدخّل يف الش��ؤون الداخلية .ورأى يف هذا السلوك والتنمية .وش�� ّدد صالح��ة عىل نجاح التجربة اإلصالحي��ة التي قادها
انعكاس��ا لطبيعة األنظمة السياس�� ّية الداخلية يف كال البلدين .وأبرز الح��زب ،فق��د أضحت تركيا يف املوق��ع الرابع عرش ب�ين االقتصادات
ً
فرحات أه ّمية األزمة الس��وريّة كحلقة مه ّم��ة يف عملية التح ّول من العامليّ��ة ،األمر الذي أعطى دفعة مه ّمة للدور الرتيكّ الفاعل يف اإلقليم
النظ��ام أح��ادي القطبية إىل النظ��ام متع ّدد األقط��اب أله ّمية موقع عىل الصعيد اإلس�تراتيجي ،عىل املدى الطويل ولي��س صعو ًدا ظرف ًّيا.
س��ورية ودورها يف قلب الرشق األوسط .ويرى يف إرصار البلدين عىل ويف ه��ذا املجال دعا صالحة العرب إىل التعاطي الف ّعال مع اإلنجازات
قض ّية السيادة وعدم التدخّل يف الشؤون الداخلية فعلاً تضييق ًّيا لحركة الرتك ّية والسعي إىل بناء تقاطعات معها باعتبار النموذج الرتيكّ منوذ ًجا
القوى املهيمنة عىل النظام الدويل الراهن وتحدي ًدا الواليات املتّحدة .طمو ًحا إس�تراتيجيًّا .كام رأى صالحة أ ّن تركيا ال تق ّدم منوذ ًجا إس�لاميًّا
وخل��ص فرحات إىل أ ّن الثورات العرب ّية متثّل تهدي ًدا للنامذج الوطن ّية معتدلاً ميكن أن يحتذي به العامل العر ّيب أل ّن التجربة الرتك ّية ال تزال يف
لإلصالح يف البلدين والستقرارهام الداخيل ،إذ يفتقر البلدان إىل الكثري دور السريورة ومل تكتمل أبعادها بعد.
يخص املامرسة الدميقراط ّية فيهام.
يف ما ّ
ويف تعقيبه عىل الدكتور س��مري صالحة ،استعرض الدكتور محمد نور

ين نقديّة موضّ ًحا أنّ��ه مل تكن لرتكيا نظرة
ويف تعقيبه عىل محمد فايز فرحات دعا الدكتور محمد الس�� ّيد سليم الدي��ن التجربة الرتك ّية بع� ٍ
كل من الصني وروس��يا ،معياريّة واحدة حيال الثورات العرب ّية؛ فهي كانت متفاجئة يف تونس،
إىل رضورة مراجع��ة العالق��ات العرب ّي��ة مع ٍّ

تقارير
العربي
تقرير الدوحة :المؤتمر السنويّ لمراكز الدراسات السياسية واإلستراتيجية في الوطن
ّ
تحوّ الت جيوستراتيجية في سياق الثورات العربيّة

ومتح ّمس��ة يف م�صر ،ورمادية التو ّجه يف اليم��ن ،ومتجاهلة يف حالة
البحري��ن .وعندما اندلعت الثورة الس��وريّة وجدنا تركيا متح ّمس��ة
طامح��ة للقيام بدور الالعب األقوى يف املنطقة ،ومن هنا كانت راغبة
ٍ
السوري ميكن أن يقلّص دور إيران ونفوذها.
إس��قاط رسيع للنظام
يف
ّ
وب�ّي�نّ الدكتور نور الدين أ ّن تركيا تحت حكم العدالة والتنمية تطمح
لبناء العثامنية الجديدة مس��تدلاًّ ع�لى قوله بإيراد ترصيحات عديدة
لرئي��س الوزراء الرتيكّ رجب طيب أردوغ��ان .ويف ختام مداخلته رأى
أ ّن ال��دور الرتيكّ ليس إال ظلاًّ للدور األطل�سي الدائر يف فلك الواليات
املتّحدة ،وبهذا فقد خرست تركيا حلفاءها القدماء ومل تكسب حلفاء
جد ًدا كمرص ما بعد الثورة.
وق��رأ نريوز س��اتيك ورقة طالل عرتي�سي "أهداف إي��ران ومصالحها
يف النظ��ام اإلقليمي الع��ر ّيب" ،وكانت خالصته��ا أ ّن إيران قد تفاجأت
بثورات الربيع العر ّيب كغريها بس��بب انش��غالها بقضاياها الذات ّية وال
امللف النووي اإليرا ّين .ورأت إيران يف الثورات صحوة إس�لام ّية
س�� ّيام ّ
كونها قامت عىل أنظمة قريبة من الغرب ،إال أنّها بعد الثورة السوريّة
رأت فيها محاولة لتقليص دورها يف الرشق األوس��ط ،والس ّيام مع ميل
املعارضة السوريّة إلقامة تحالفات مع الغرب ض ّد إيران .لذلك وقفت
كل الس��يناريوهات القامئة يف
الس��وري ودعمته أل ّن ّ
إيران مع النظام
ّ
رض باملصلحة
الثورة الس��وريّة ما عدا بقاء األس��د ،هي سيناريوهات ت ّ
القومية اإليران ّية.
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كل من املوق��ع الجيوبوليتييك والتجارة والعاملة
البينية موضّ ًحا تأثري ٍّ
الهندي الباكس��تا ّين عىل
والهجرة الوافدة وانعكاس��ات الوازن النووي
ّ
لكل م��ن هذه املؤثّرات
املحي��ط اإلقليمي مناقشً ��ا العوامل الفرع ّية ٍّ
ٍ
بإحصاءات
املحصلة العالئقية النهائية وبالتفصي��ل مع ّززًا رؤيته
ع�لى ّ
َ
وج��داول ومخطّطات بيانيّ��ة .وبينّ يف مداخلته موق��ف البلدين من
الهندي الذي تب ّنى،
ربيع الثورات العرب ّية مس��تغربًا املوقف الرسمي
ّ
يف مؤمتر عدم االنحياز ،الرؤية اإليران ّية والروس�� ّية بكون هذه الثورات
الهندي من موقف
مدفوع��ة من الخارج .كام أوضح انتقال املوق��ف
ّ
ٍ
موقف مصلحي بدأ
للحق العر ّيب واملن��ارص لقضايا العرب ،إىل
املؤيّ��د ّ
باالنحي��از يف بعض مواقف��ه لصالح إرسائيل األمر ال��ذي رأى الباحث
الهندي التقليدي ،وكذل��ك متاهي الهند مع
نكوصا ع��ن املوقف
فيه ً
ّ
سياسات الواليات املتّحدة األمر الذي و ّجه االت ّفاق النووي الذي وقّعه
الرئيس السابق بوش يف زيارته للهند والذي اعرتف فيه للهند بأولويّتها
الهندي.
يف إقليم املحيط
ّ

وعقّب الدكتور محمد جواد عيل عىل ورقة الدكتور القصاب مستعرضً ا
التغيرّ ات التي أفرزتها نهاية الحرب الباردة عىل البيئة اإلقليم ّية وتط ّور
عالق��ة الهن��د بالواليات املتّح��دة األمريك ّية .كام أ ّن تركي��ز الهند عىل
تطوي��ر وضعها االقتصادي يع ّد مدخلاً مهماًّ يف هذا املجال ،كام أش��ار
إىل تعزيز الهند قدراتها الدفاعية يف ال ّرب والبحر والج ّو والخيار النووي،
مماّ ع ّزز من حضورها وفرصها يف الساحة الدولية واإلقليم ّية .وأشار يف
ويف تعقيب��ه عىل الدكت��ور عرتييس ،ألقى الدكت��ور محجوب الزويري
كل من
هذا الصدد إىل التط ّور الكبري الذي شهدته العالقة الهنديّة مع ٍّ
الض��وء عىل اإلرث والرتاكامت التاريخية بصفتها حارضة يف سياس��ات
الواليات املتّحدة وإرسائيل.
الجمهورية اإلس�لامية طوال الس��نوات الث�لاث والثالثني املاضية ،كام
كان��ت حارضة يف العهد املل�كي مؤكّ ًدا أ ّن التباعد الع��ر ّيب اإليرا ّين قد ويف مج��ال األهداف واملطامع اإلرسائيليّ��ة يف النظام اإلقليمي العر ّيب،
رضا وبق ّوة يف بينّ الدكتور محس��ن صالح أ ّن املرشوعني الصهيو ّين واإلمربيايل يلتقيان
ازداد بعد الثورة اإلس�لامية فقد كان املؤث ّر املذهبي حا ً
سياسات الجمهورية اإلس�لام ّية .وبينّ أ ّن إيران مل تق ّدم نفسها كدولة عىل هدف إبقاء العامل العر ّيب يعاين من تخلّفه لضامن السيطرة عليه.
ثورية يف خطابها مع العامل العر ّيب إال بعد اندالع أزمة الربنامج النووي وأكّد الباحث عىل سامت املرشوع الصهيو ّين؛ وأه ّمها أنّه كيان ذو سمة
اإلي��را ّين .وأكّد الزويري عىل أ ّن الثورة الس��وريّة قد أعادت إيران إىل وظيفي��ة هدفها خدمة املرشوع الغر ّيب ،فضلاً عن الطبيعة التوس��ع ّية
املربّع األ ّول ذي البعد الطائفي ،وهو أمر مل تكن ترغب فيه.
له��ذا املرشوع .وأورد الباحث األهداف واملصالح اإلرسائيليّة يف الوطن
ويف مج��ال املصال��ح الهندي��ة والباكس��تانية مع العامل الع��ر ّيب ،أخذ الع��ر ّيب ،وح ّددها مبا ييل :اس��تمرار حالة الضعف العرب ّية ،وتش��جيع
الدكتور عبدالوهاب القصاب العالقة البينية مع دول مجلس التعاون حالة االنقسام والترشذم العر ّيب عىل ٍ
أسس طائفية وأثن ّية ،والسعي إىل
الخليجي منوذ ًج��ا ،وبينّ عوامل الربط والجذب ب�ين الطرفني انطالقًا الوصول إىل معاهدات تس��وية منفردة مع الدول العربيّة تحيّدها يف
الفلسطيني وهو
يل ،ث ّم عزل الش��عب
من الجوار الجغرايف والعالق��ات التاريخية والتجارية باعتبارها روافع معادلة الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
ّ
ٌ
هدف رأى الباحث أنه فش��ل بالكامل ،وتوطني الالجئني الفلسطينيّني
له��ذه العالق��ات ،ث ّم ع ّرج ع�لى أه�� ّم املحطّات يف ه��ذه العالقات
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يف ال��دول العرب ّية ،ودعم األنظمة العرب ّي��ة املعتدلة واملوالية للغرب واإلس�تراتيجي بعد الث��ورات ،فال يوجد ما يضمن أنها س��تكون نظماً
ظل التدخالت الدوليّة.
دميقراطية يف ّ
حتّى لو كانت مستب ّدةً.
وكان��ت آخر املداخالت للدكتور هش��ام قروي من خ�لال ورقته عن
املنظّامت والحركات العابرة للحدود ،وص ّنف يف هذا املجال الحركات
اإلس�لاميّة الراديكالية حركات عابرة للحدود ملعارضتها مفهوم سيادة
الدول ،ولعدم اعرتافها بال��دول الوطن ّية .ولكون هذه الحركات كانت
رئيسا من القوى املناهضة واملحاربة للدكتاتوريات العربيّة قبل
مك ّونًا ً
ربيع الثورات ،فإنّها س��تحاول حتماً استغالل نتائج الثورات لصالحها.
وق��رن ذلك بإدراك مراكز الدراس��ات وأجهزة ات ّخ��اذ القرار يف الدول
الغرب ّي��ة الخطورة املتوقّعة من تنام��ي تأثري هذه الت ّيارات يف املصالح
الغربيّة بعد انتصار الثورات.

وعقّب الدكتور أحمد س��عيد نوفل عىل ورقة الدكتور محسن صالح،
مؤيّ�� ًدا ما جاء فيها ،مركّ ًزا عىل قضايا تثري جدلاً مثل ،هل اس��تطاعت
كل هذه الس��نني تحقيق أهدافه��ا؟ ولإلجابة عن ذلك
إرسائي��ل بعد ّ
رأى أ ّن ما ير ّوج له من ق ّوة إرسائيل كدولة متجانس��ة أم ٌر مبالغ فيه،
كام أنّها مل تس��تطع تحقيق ما كانت تهدف إليه ،فلم تتمكّن مثلاً من
كل الحروب التي خاضتها،
القضاء عىل املقاومة العربيّة عىل الرغم من ّ
إضاف ًة إىل فش��ل مرشوعها يف تفتيت الجوار العر ّيب طائف ًّيا وإثن ًّيا حتّى
اآلن .وي��رى املعقّب أ ّن إرسائيل أضحت تعي أ ّن التغيرّ ات الحاصلة يف
الوط��ن العر ّيب ال تخدم مصلحتها ،ذلك أ ّن الش��عوب العرب ّية ال تقف
وقد عقّب حسني أبو هنية عىل ورقة القروي مبيّ ًنا أ ّن تنظيم القاعدة
إال ض ّد إرسائيل.
والحركات الس��لفية الجهاديّة هي املقصودة تحدي ًدا بتعبري الحركات
ويف الجلس��ة الختام ّية للمؤمتر ،تح ّدث الدكت��ور محمود محارب عن الراديكالي��ة والعابرة للحدود .وبينّ أ ّن القاعدة والس��لفيّني الجهاديّني
"إرسائيل واملتغيرّ ات يف الوطن العر ّيب" ،مب ّي ًنا أ ّن إرسائيل تويل اهتام ًما قد تفاجأوا بالثورات العرب ّية التي أرس��ت منطًا جدي ًدا للتغيري يختلف
كب ًريا ملا يجري يف الوطن العر ّيب ،لتأثري ذلك يف أمنها ووجودها .وحرص ع��ن أمناطها .وألقى الضوء عىل نش��اط القاعدة يف ما ُس�� ّمي بالجهاد
مح��ارب عوامل الق ّوة اإلرسائيل ّي��ة يف العالقة مع الوالي��ات املتّحدة ،اإللك�تروين ،أو جهاد الجيل الثالث ،األم��ر الذي فرض الحقًا تك ّيفًا مع
واحتكاره��ا الخيار النووي ،واس��تبداد النظم العرب ّي��ة ،لذلك وقفت موجات الثورة والتغيري ،وش��هد تخليّ بعض الس��لفيات الجهادية عن
بوقاح��ة يف وجه الثورات العرب ّي��ة ،وطالبت الواليات املتّحدة بحامية أمناط عملها وأطره قبل الثورات ،فتب ّنت أمناطًا جديدة فرضها التغيري.
النظم العرب ّية الدكتاتورية املتحالفة معها.
وجدي��ر بالذكر أ ّن مديري مراكز األبحاث العرب ّية ناقش��وا املش��اكل
ورص��د محارب ثالثة أس��س تقوم عليها سياس��ة إرسائيل حيال العامل والتح ّديات التي تواجه هذه املراكز عىل مدى ثالث جلس��ات سبقت
وتوصل املؤمترون إىل تشكيل شبكة ارتباط
العر ّيب؛ وهي التحالف م��ع املعتدلني ،والتحالف مع األقلّيات طائف ّية االفتتاح
الرس��مي للمؤمترّ .
ّ
كان��ت أو إثنيّ��ة ،والتحالف مع املحي��ط ،أي تركي��ا وإثيوبيا والدول بني هذه املراكز يجري العمل عليها ومناقشتها ،لوضع رؤيتها وأهدافها
الس��نوي القادم ملراكز األبحاث يف
األفريق ّية .وأش��ار إىل أنّه يف مقابل مرشوع السالم الذي ق ّدمه العرب بغية إقرارها والعمل بها يف املؤمتر
ّ
مل تق ّدم هي إلاّ االستيطان
ّ
والتوسع والعدوان .وختم الدكتور محارب خريف .2013
مداخلته ب��أ ّن إرسائيل تخىش قيام الدميقراطي��ات العرب ّيةك وهو ما
ٍ
عالقات جيّ��دة مع هذه
س��يدفع الوالي��ات املتّحدة وأوروب��ا إلقامة
الدميقراطيات الجديدة ،وس��يفقدها حظوتها وأب��رز مرتكزات ق ّوتها
ل��دى الغرب .كام تخ�شى من احتامل تنس��يق الدميقراطيات العربيّة
الناجمة عن الثورات يف ما بينها لغري صالح إرسائيل.
وعقّ��ب الدكتور ه��اين املرصي مركّ�� ًزا عىل بعض ما عرض��ه الدكتور
محمود مح��ارب ،مب ّي ًنا أ ّن هناك مبالغة يف تناوله للثورات العرب ّية إذ
تجاهل مخاطرها وم��دى تأثريها يف نظرة إرسائيل للتغريات الحاصلة،
كام بينّ أنّه من املبكر الحكم عىل األنظمة القادمة وس��لوكها السيايس

مؤتمر التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة
دعوة للكتابة
بعد نجاح مؤتمر "اإلسالميّون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة االنتقالية" الذي عقد في تشرين
العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات عن نيته عق�د المؤتمر العلمي
األول  /أكتوب�ر  ،2012يعل�ن المرك�ز
ّ
الثاني حول اإلسالميّين وقضايا الحكم الديمقراطي بعنوان:

التيارات اإلسالميّة ومسائل المواطنة والدولة واألمة:
التجربة التاريخ ّية وال ّتصورات الراهنة واآلفاق المستقبل ّية
في مدينة الدوحة في الفترة من  28إلى  30أيلول  /سبتمبر .2013
يدعو المركز المفكرين والباحثين العرب المعنيين بالقضايا التي يناقش�ها هذا المؤتمر إلى لمس�اهمة
ف�ي أعماله بإعداد بحوث أصيلة ومعمق�ة قابلة للتحكيم العلمي ،في المحاور المبين�ة في ورقة اإلطار
المنش�ورة بموق�ع المرك�ز العربي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات .كم�ا نرجو االطالع على ش�روط النش�ر
المنشورة على واجهة الموقع تحت مسمى (شروط النشر).
يرج�ى ممن يرغب في المس�اهمة البحثيّة إرس�ال ملخص واف بالخطوط الرئيس�ة للبح�ث في موعد ال
يتجاوز  15نيسان  /أبريل  ،2013على أن يكون تسليم البحوث مكتملة في موعد أقصاه أواخر شهر حزيران /
يونيو  ،2013وذلك تسهي ًلا إلجراءات المراجعة والتحكيم ووضع البرنامج األخير للمؤتمر.
يرجى إرسال البحوث على عنوان البريد اإللكتروني التالي:
khaled.mahmoud@dohainstitute.org
لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز
www.dohainstitute.org

مليحة مسلماني

غرافيتي الثورة المصريّة
ّ
ويتعقب أساليب التعبير واالحتجاج،
فن الغرافيتي الذي ظهر في أثناء ثورة  25يناير المصريّة،
يتناول هذا الكتاب ّ
أهمية هذا الكتاب في
الفن
بالنص والصورة ،األمر الذي جعل هذا
يتحول إلى ٍّ
ّ
ّ
ّ
فن مقاوم لالستبداد .وتكمن ّ
مكوناً
ً
ّ
وتطورت كي تصبح
كونه سجلا شبه شامل للرسوم والشعارات التي انتشرت إبّان الثورة المصرية،
ِّ
ّ
مكونات الثقافة البصريّة ،ووسيلة احتجاج في الوقت نفسه ،وأداة للتعبير المباشر متح ّررة من القيود
مهما من
ّ
ًّ
األكاديمية والتقنية.
ّ
فن الغرافيتي منذ رسوم اإلنسان األ ّول في الكهوف قبل  22ألف
يتضمن الكتاب دراسة
مكثفة عن نشوء ّ
ّ
فن بدائي إلى
من
ره
تطو
ة
ي
وكيف
والحديث،
الوسيط
العصرين
في
وأرضياتها
الكنائس
جدران
تزيين
حتى
عام
ٍّ
ّ
ّ
ً
الفن كما تج ّلى في
عرضا لهذا
كفن سياسي بالدرجة األولى .ويحتوي الكتاب
فن شعبي له سماته المميزة
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسطين والعراق ولبنان والبحرين ،ومصر بالطبع .ويعرض ألعمال الفنانين أمثال أحمد التونسي ،وأمير فؤاد،
وإياد عرابي ،وعالء عوض ،وعمار أبو بكر ،ومحمد خالد ،وهناء الديغم ،وتنين ،وجنزير ،وزفت ،وكايزر ،والباندا.
ً
عالوة على دراس ٍة مسهبة في تحليل هذه الرسوم
رسما ُجمعت ك ّلها من حوائط مصر،
وفي الكتاب 516
ً
تنحي مبارك،
والموضوعات التي
ثم انتصار الثورة ،وما بعد ّ
تصدت لها مثل االنطالقة األولى وشعار "ارحل"ّ ،
ّ
ً
إضافة إلى العنف وحكم العسكر وغيرها من الموضوعات الحيويّة.

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
يكتبون إليها االلتزام بالمعايير التي تضعها الدوريّة وكذلك ما يبديه المحكمون
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح
من مالحظات .فاتباع التقاليد العلمية
ّ
بتراكم التّجربة واحترام المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء.
تهدف هذه الدورية إلى أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من
التضحية برصانة المضمون.
القراء ،من دون
ِ

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

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 5000إلى 6000
كلم�ة ،بما فيها المراجع والج�داول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قب�ول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
ع�روض الكت�ب من  2000إلى  3000كلم�ة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث س�نوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترس�ل
تخض�ع المواد المرس�لة كافة ،لتقييم وق�راءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرف�ق البح�ث بس�يرة ذاتية موج�زة للكاتب ،وملخ�ص عن البحث بنح�و  250كلم�ة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
ف�ي حال وج�ود مخططات أو أش�كال أو مع�ادالت أو رس�وم بيانية أو ج�داول  ،ينبغي إرس�الها
بالطريق�ة الت�ي نُفِّ�ذت بها في األص�ل ،بحس�ب برنامجي  :اكس�ل أو وورد .وال تُقبل األش�كال
والرسوم والجداول التي ترسل كصور.

عنوان االشتراكات

جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب - 4965-11 :رياض الصلح  -بريوت  2180 1107لبنان.

االشتراكات السنوية

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

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وإفريقيا.
دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وإفريقيا.

دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

 120دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف أوروبا.
 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

يرجى تسديد المبلغ كما يلي:
• بشيك مسحوب عىل أحد املصارف األجنبية ألمر :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .ACRPS
• بتحويل املبلغ إىل الحساب التايل:
Qatar National Bank

QNB Lebanon

Account Number:
)3804-000072-002 (For US Dollars

Capital Plaza Building,
Ahmad Shawki Street,
Mina El Hosn, Solidere
Beirut – Lebanon.

IBAN Number:
LB70 0136 0000 000 3804 000072 002
)(For US Dollars

P. O. Box: 11210- Riad el Solh

SWIFT Code:
QNBA LB BE

Tel: (+961) 1 762222
Fax: (+961) 1 377177

