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دورية
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العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

بددت الموج���ة الديمقراط ّي���ة ،ح ّتى اآلن ،س���لم ّي ًة كان���ت أم عنيفة ،الكثي���ر من األوهام
لق���د ّ
س���مى
المنتش���رة في الغرب،
وخصوصا في أوروبا .من بين تلك األوهام الوهم القائل بما يُ
ً
ّ
أن العرب غير معن ّيي���ن بالديمقراط ّية ،وال يكترث���ون بوجودها في
ب���ـ "االس���تثناء
العرب���ي"؛ أي ّ
ّ
حياته���م أو عدمه ،فهم ً
تقوض فهو وهم
أصال غير
ّ
مس���تعدين له���ا .أ ّما الوهم الثاني ال���ذي ّ
بأن الدكتاتوريّين الموالين للغرب ّ
يمثلون رهانات
"دكتاتورنا الج ّيد" ،الذي يقوم على الزعم ّ
التنفيذي
الملخص
مما ّ
العربي نفس���ه
أن العالم
البديل
يمثله
ّ
اإلس�ل�امي .أما الوهم الثالث فيتمثل في ّ
ّ
أفضل ّ
أن الثورات العرب ّية برهنت
ٌ
وأن جاذب ّية الهويّة العرب ّية المجتازة للحدود قد تالش���ت .غير ّ
وهمّ ،
عددا من الدول
التغيير
موجة
تجتاح
أن
الصدفة
باب
من
يكن
فلم
خاطئ.
الوهم
هذا
أن
على
ً
ّ
ّ
وبالش���عارات نفس���ها تقري ًبا ،تُه َتف بال ّلغ���ة العرب ّية
آن واحد ،بالطريقة نفس���ها
ف���ي
���ة
العرب ّي
ٍ
جدا من إس���قاط أربعة أنظمة .الثورات العربية التي أخذت
نفس���ها ،وتتمكن في فتر ٍة وجيز ٍة ً
إن فهم مستقبل سياسات الشرق
األوساط األكاديمية على حين غرة ،جعلت بعضهم يقول ّ
لألهمية المستعادة للهويّة العربية.
جدي
تقويم
األوسط يجعل األكاديم ّيين بحاجة إلى
ٍّ
ّ
ٍ

*
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االعرتاف املذهل" :يف ذلك الصدد ،كنت عىل خطأ جسيم" مضيفًا "مل
مق ّدمة
ظل هذه
اطي شامل يف ّ
أكن وحي ًدا يف تشكّيك بشأن آفاق تغيري دميقر ّ
أخذت الثورة الشعب ّية العرب ّية التي انطلقت من تونس وامت ّدت إىل األنظمة االستبداديّة التي تبدو وكأنّه يستحيل زعزعتها"(((.
الساحقة من الخرباء األكادمييّني عىل حني
دو ٍل عربيّة أخرى ،األغلبيّة ّ
غ ّرة؛ إذ مل تكن الثورة متوقّعة ،وأىت تأثريها البينّ مفاجئًا ،بل مل يكن
أقل من عامٍ ٍ
واحد ،سقطت أربعة أنظمة
يحلم أح ٌد ق ّط بنتائجها .ويف ّ
عرب ّية ،دامت عقو ًدا اجتاحت خاللها األمواج الدميقراط ّية العامل
التونيس الذي كان يع ّد حص ًنا لالستقرار ،أُسقط وف ّر
بأرسه .فالنظام
ّ
املرصي املخلوع حسني مبارك
بن عيل من بالده .وفُرض عىل الرئيس
ّ
والسجن .وكان عىل
التخليّ عن الحكم ،وتع ّرض يف ما بعد للمحاكمة ّ
نسقها مجلس التعاون
عيل عبد الله صالح املوافقة عىل خطّة انتقال ّية ّ
الليبي معمر القذايف فقد أُصيب،
لدول الخليج العربية .أ ّما العقيد
ّ
ُ
ربا يف غارة ج ّوية ش ّنها حلف شامل األطليس "الناتو" ،ث ّم أعدم عىل
مّ
يف حني يكمن الوهم الثالث يف أ ّن العامل العر ّيب نفسه وهم ،وأ ّن
أيدي أفراد من شعبه.
جاذبيّة الهويّة العربيّة املجتازة للحدود قد تالشت .وبرهنت الثورات
اندلعت اضطرابات شعب ّية يف بلدان أخ��رى .ومن أجل استباق
العرب ّية عىل أ ّن هذا الوهم خاطئ .فلم يكن من باب الصدفة أن
الشعبي ،أدخل ملك املغرب بعض اإلصالحات املتواضعة.
االضطراب
ّ
تجتاح موجة التغيري عد ًدا من الدول العرب ّية يف آنٍ واحد ،بالطريقة
ووعد امللك األرد ّين مبحاربة الفساد .أ ّما الجزائر فقد تح ّدت العاصفة:
نفسها وبالشّ عارات نفسها تقريبًا ،ت ُهتَف باللّغة العربيّة نفسها .ويق ّر
وكانت الحرب األهل ّية األخرية ( ،)1999-1992واالقتصاد املدعوم
غريغوري غوز أ ّن "األكادمييّني سيحتاجون إىل تقويم األه ّمية املستعادة
االجتامعي املتباين ،كلّها "عوامل قويّة تحول دون
حكوم ًّيا ،والنسيج
ّ
للهويّة العرب ّية يك تفهم مستقبل سياسات الرشق األوسط"(((.
التّعبئة" [الشعب ّية].
يف حني أ ّن الوهم الرابع هو ما يس ّمى "الشارع العر ّيب" الذي يُف َرتض
يك الس ّني الق ّوات املسلّحة التابعة
ويف البحرين ،دعا ال ُحكم املل ّ
أن يكون غري عقال ّين ومتقلّ ًبا وصاخ ًبا وعنيفًا .وقد ق ّوضت الثورات
ملجلس التعاون من أجل إعادة النظام يف البالد .ويف سورية ،تح ّولت
رأي عر ّيب عا ّم متن ّوع وعقال ّين فحسب،
العربيّة هذا الوهم .ليس مث ّة ٌ
االحتجاجات السلم ّية إىل مت ّر ٍد مسلّح ،لكن النظام عىل ال ّرغم من
السطح وفوقه
بل كان مث ّة دامئًا قوى تعمل من أجل التغيري متور تحت ّ
إضعافه يواصل رضباته العنيفة ض ّد القرى واملدن موق ًعا حصيل ًة
طاملا كان هناك حضور فاعل ملنظّامت املجتمع املد ّين ،عىل الرغم من
ضخمة من القتىل يف صفوف شعبه.
جميع أشكال السيطرة القمع ّية التي متارسها الدولة.
فقد ب ّددت املوجة الدميقراط ّية حتّى اآلن ،سلم ّية كانت أو عنيفة،
والوهم الخامس هو أ ّن األنظمة السلطويّة غري قابلة لل ّزعزعة .فقد
وخصوصا يف أوروبا .ومن بينها،
الكثري من األوهام املنترشة يف الغرب
ً
برهن الربيع العر ّيب عىل مدى هشاشة هذه األنظمة .ويف الواقع ،مل
نجد وهم ما يس ّمى "االستثناء العر ّيب" الذي يقول إ ّن العرب غري
يجرؤ املجتمع عىل زعزعة األنظمة ،ال ألنّها مستق ّرة ،بل أل ّن املجتمع
معن ّيني بالدميقراط ّية وال يكرتثون بها ،وهم غري مستع ّدين لها .أما
ّ مل يجرؤ عىل زعزعتها ما جعلها تبدو ثابتة .ولذلك كان تحطيم جدار
الوهم الثاين الذي تق ّوض فهو وهم "دكتاتورنا الج ّيد" الذي يقول إ ّن
الخوف عاملاً حاسماً يف الثورات ال ّراهنة.
الدكتاتوريّني املوالني للغرب ميثّلون رهانات أفضل مماّ ميثّل البديل
اإلسالمي .ففي مقالة نُرشت يف املجلّة األمريك ّية املحرتمة فورين أفريز كام أ ّن الثورات العرب ّية حطّمت أوها ًما أخرى :وال س ّيام وهم "التدمري
ّ
 Foreign Affairsيف سنة  ،2005حاجج غريغوري غوز  Gregoryالخالّق" (غزو العراق) ،ووهم الدميقراط ّية املفروضة عسكريًّا ،أو حتّى
 Gauseبأ ّن "الواليات املتّحدة يجب أالّ تش ّجع الدميقراط ّية يف العامل
”1 Gregory Gause, “Why Middle East Studies Missed the Arab Spring,
العر ّيب أل ّن حلفاء واشنطن من العرب السلطويّني ميثّلون رهانات
Foreign Affairs (June-August 2011), p. 82.
2 Ibid., 86
مستق ّرة من أجل املستقبل" .ويف سنة  ،2011ق ّدم الكاتب نفسه هذا
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العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

وهم "الثورات من خالل [موقع التّواصل االجتامعي] الفيسبوك".
فقد انبثقت الثورات العربيّة من عوامل داخليّة ،ال من قرارات
جرى ات ّخاذها يف الواليات املتّحدة أو يف أروقة االت ّحاد األورو ّيب .أ ّما
االجتامعي فقد خدمت بوصفها أدوات،
الفيسبوك ومواقع التّواصل
ّ
محل الفاعلني الحقيق ّيني أنفسهم.
تحل ق ّط ّ
لك ّنها مل ّ

7
لها عواقب دامئة .ولذلك ،يجب أالّ يكتفي االت ّحاد األورويب بأن يكون
"مشاه ًدا متف ّر ًجا" ،وعليه "أن يدعم رغبة الشعب يف جوارنا" من
خالل اتّخاذ "خطوة نوعيّة إىل األمام" ،ضمن "التزام مشرتك" بـ "القيم
املشرتكة :الدميقراط ّية وحقوق اإلنسان والعدالة االجتامع ّية والحوكمة
الج ّيدة وحكم القانون".

لقد أُخذ االتّحاد األورو ّيب عىل حني غ ّرة بسبب حجم التط ّورات وستقوم املقاربة املقرتحة الجديدة عىل أساس التّفاضل والرشوط
الجارية عىل الشواطئ الجنوبيّة
ّ
اطي
للمتوسط .وكان عليه أن ير ّد عىل ما واملساءلة املتبادلة .وهي ستقوم عىل ثالثة عنارص :التح ّول الدميقر ّ
(((
املؤسسات ،ورشاكة أقوى مع الشّ عب ،ومن ّو مستدام وشامل.
لقّبه أحد الكتّاب "التسونامي العر ّيب"  .ويف هذا الجزء من البحث وبناء ّ
سأقوم بتحليل الر ّد األورو ّيب عىل الربيع العر ّيب ،وما إذا كان يف مستوى
يف املدى املبارش ،ق ّرر االتحاد األورو ّيب زيادة املعونة اإلنسان ّية لتوفري
التح ّديات املقبلة.
الغذاء وامللجأ للاّ جئني املتدفّقني من ليبيا ،وتسهيل إجالء مواطني
الخاصة باالت ّحاد MIC
االتّحاد األورويب من خالل آليّة حامية املدنيّني
ّ
والتعامل مع "إمكان حدوث تدفّقات جديدة من الالجئني واملهاجرين
االستجابة األوروبيّة
إىل الدول األوروب ّية"(((.
بعد فرت ٍة قصرية من الرت ّدد ،أدرك االت ّحاد األورو ّيب أ ّن ما كان يجري يف
العامل العريب مل يكن "شغبا من أجل الخبز" ،بل هو يشء يحمل مغزى وبشكلٍ أكرث عموميّة ،يقرتح البيان مقاربة جديدة تقوم عىل أساس
ً
ّ
ً
استثنائيا ،وشعر بأ ّن عليه أن يجاري الديناميات الجديدة .وقد صدر الحوافز وعىل املزيد من التفاضل .وتس ّمى هذه املقاربة "املزيد
ّ
ًّ
مقابل املزيد" وهي تكافئ اإلصالح األرسع ٍ
مبزيد من ال ّدعم لجهة
بيانان عن الهيئة األوروبيّة ،نُرش األ ّول يف آذار  /مارس  2011تحت
عنوان "الرشاكة من أجل الدميقراطية واالزدهار املشرتك"((( ،يف حني املساعدات والتجارة واملكانة املتق ّدمة.
ّ
نُرش الثاين يف أيار  /مايو  2011تحت عنوان "استجابة جديدة لجوا ٍر ويعلن االتّحاد األورو ّيب عن رضورة استعداده لتوفري الدعم للمجتمع
(((
خاص باملجتمع املد ّين ،وأن يربم "رشاكة
متغيرّ " وجرى إنشاء مرفق جديد للمجتمع املدين (بقيمة  22مليون املد ّين ،وإنشاء مرفق جوار ّ
التحسن يف سياسته بشأن منح
يورو لسنة  )2011إىل جانب رزمة معونات باسم "تعزيز الرشاكة تنقّل" مستفي ًدا االستفادة كلّها من
ّ
والنم ّو الشامل" ( SPRINGبقيمة  65مليون يورو لسنة  2011و 285تأشريات ال ّدخول.
اح بإنشاء "صندوق أورو ّيب
مليون يورو لسنة  ،)2012كام قُ ّدم اقرت ٌ
واملتوسطة
الصغرية
املشاريع
لتشجيع
البيان
يوليه
خاص
اهتامم
ّة
مث
ّ
ّ
للدميقراط ّية".
وإيجاد فرص العمل ،ولزيادة القروض التي يق ّدمها الصندوق األورو ّيب
لالستثامر ،ولتوسيع عمل املرصف األورو ّيب لإلنشاء والتعمري يف دول
الشراكة من أجل الديمقراطيّة واالزدهار
الجنوبي((( املنطقة الجنوب ّية وللتفاوض بشأن "مناطق ح ّرة عميقة وشاملة".
المتوسط
المشترك مع حوض
ّ
ّ
القطاعي يف مجاالت الطاقة وبرنامج
عاون
ت
ال
ذكر
عىل
البيان
وجاء
ّ
ّ
يصف بيان الهيئة األوروب ّية الصادر يف  8آذار  /مارس  2011األحداث
الجارية يف "جوارنا الجنويب" ،بأنّها "تحمل أبعادا تاريخية" سيكون ال ّدعم الريفي ،وتطوير التعليم وتقانات االتّصال .ويؤكّد البيان عىل
ً
ّ
املتوسط خطوة جيّدة
"التعاون اإلقليمي" ويعلن أ ّن االتّحاد من أجل
ّ
املتوسط
 3 Antoine Basbous, Le Tsunami arabe (Paris: Fayard, 2011), p. 383.يف هذا االتّجاه ،مضيفًا يف مالحظة نقديّة أ ّن االت ّحاد من أجل ّ
" 4املفوضية األوروبية تطلق رشاكة طموحة من أجل الدميقراطية واالزدهار املشرتك مع "مل يحقّق النتيجة املتوخّاة" وأنّه "يف حاج ٍة إىل اإلصالح" ،يك يكون
املتوسط" ،بوابة اليوروميد 8 ،آذار  /مارس :2011
جنوب
ّ
واملؤسسات حول "مرشوعات ملموسة" ،وفقًا
" http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24445&id_type=1&lang_id=470وسيطًا" يجمع الدول
ّ
" 5استجابة االتحاد األورويب للربيع العريب" ،مذكّرة صادرة عن املفوض ّية األوروبية يف  16ملبدأ "الهندسة املتغيرّ ة".
كانون األ ّول  /ديسمرب :2011
http://www.enpi-info.eu/main.php?id=297&id_type=3&lang_id=470
6 European Commission, COM (2011) 200 Final, Brussels, March 5, 2011.

7 Frontex Joint Operation Hermes 2011, February 20, 2011.
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وأخ ًريا ،ينوي االتّحاد األورويب زيادة املعونات املال ّية املبارشة لحوض العر ّيب ،أو الشّ باب العر ّيب ،أو الهويّة العرب ّية .ويشري البيانان (األ ّول
املتوسط الجنويب ( 5.7مليار يورو ت ُق ّدم مبوجب بند أدوات رشاكة من  16صفحة والثاين من  21صفحة) إىل "الجوار الجنويب" أو "حوض
ّ
املتوسط الجنويب" ،مع أ ّن اليمن والبحرين ليسا منهام .وبعض الدول
الجوار األورويب للفرتة  )2013-2011وقروض الدعم من بنك االستثامر
ّ
فقط مذكور باالسم (مرص وتونس) .وهذا ليس سه ًوا غري ذي شأن.
األورو ّيب من خالل مرفق الجوار .NIF
إضاف ًة إىل ذلك ،تشمل األهداف الثالثة الرئيسة لهذه السياسات كام
استجابة جديدة لجوار متغيّر :مراجعة
وردت يف هذين البيانني ،وهي :املال والسوق والتنقّل .هل ميثّل ذلك
لسياسة الجوار األوروبيّة ENP
استجاب ًة جديد ًة حقيق ّية؟ يبدو أ ّن املحلّلني يتّفقون عىل أ ّن الجواب
جرت مراجعة سياسة الجوار األوروبية قبل الربيع العريب .لكن هو بال ّنفي.
الحوادث األخ�يرة جعلت من قضيّة هذه املراجعة أكرث إلحا ًحا
ومن بني هذه األهداف الثالثة ،يبقى توفري املال هو األسهل ،مع
وإلزام ّية .ويعيد البيان املشرتك((( التأكيد عىل أ ّن "الرشاكة مع جرياننا
أ ّن األزمة االقتصاديّة قد تعرقل توفريه .ويف ما يتعلق بالوصول إىل
هي ذات منفعة متبادلة" ،لكنها يف حاجة إىل تعديل .ويجب أن تقوم
األسواق ،من الواضح أ ّن بعض الدول األعضاء ستقاوم إزالة الحواجز
املقاربة الجديدة عىل املساءلة املتبادلة وعىل التزام مشرتك بالقيم
األوروب ّية أمام املنتجات الزراع ّية املتوسط ّية ،لتبقى تلك املنتجات
للمؤسسات ،وعىل
العامليّة ،ودرجة أعىل من التفاضل ،وبناء شامل
ّ
يف جميع األحوال مق ّيدة بالسياسة الزراع ّية املشرتكة  .CAPويف ما
دميقراطية إلزام ّية وعميقة .لكن البيان يضيف أ ّن "االتّحاد األورو ّيب ال
يتعلق برشاكة التنقّل ،يواجه االت ّحاد األورو ّيب معضلة حاجة السوق
السيايس" .ومن أجل
يسعى إىل فرض منوذج أو وصفة جاهزة لإلصالح
ّ
إىل موجات جديدة من املهاجرين يف حني أ ّن القادة األوروبيّني "غري
تحقيق األهداف املعلنة ،يدعم االتّحاد األورو ّيب تأسيس "صندوق
قادرين عىل إقناع الرأي العا ّم يف بالدهم بهذه الحقيقة"((( ،إذ هو
أورو ّيب للدميقراطيّة" و"مرفق دعم املجتمع املد ّين" .CSF
يعارض موجات هجرة جديدة.
وعىل الجبهة السياسيّة ،يؤكّد البيان عىل نيّة أوروبا لـ "تعزيز تدخّلها
إ ّن املبدأين اللذين يو ّجهان االستجابة بكاملها ،هام" :املزيد مقابل
كل ما يف األمر.
حل النزاعات الطويلة" .هذا ّ
يف ّ
املزيد" ،و"املساءلة املتبادلة" .فمبدأ "املزيد مقابل املزيد" يربط
من الواضح متا ًما أ ّن الرشاكة االقتصاديّة هي حجر األساس يف البيان املكافآت باإلصالح .إنه سياسة "جزرة" يُف َرتض أن تشكّل داف ًعا أو
الذي يك ّرر أه ّمية التعاون
فكل
الصناعي ،وتنمية ال ّريف ،والتنمية الريف ّية" ،حاف ًزا" أفضل من "سياسة العصا" املرتبطة مبرشوطيّة سلبيّةّ .
ّ
والنم ّو الشامل ،واالستثامرات املبارشة ،والعالقات التجاريّة وإيجاد دولة تنخرط يف "دميقراط ّية عميقة ومستدامة" ستكافأ بـ "رفع
السيايس .ويتض ّمن هذا
فرص العمل .ويف هذا الصدد ،فإ ّن املقرتح األكرث وضو ًحا هو "منطقة مكانتها" ،وزيادة املعونات وتعزيز الحوار
ّ
تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة"  DCFTAيتزامن مع تفكيك
تدريجي املبدأ عنارص االمتثال والتفاضل واملكافأة واملرشوط ّية اإليجاب ّية .ومن
ّ
اقتصادي
لحواجز التعرفة الجمرك ّية وتحقيق تكامل
يظل
األقل" .لك ّنه ّ
"األقل مقابل ّ
تدريجي .ويك ّمل الواضح أنّه أفضل كث ًريا من مقاربة ّ
ّ
ّ
هذا الهدف التطوير املقرتح لـ "حيّز مشرتك للمعرفة واالبتكار".
مفهو ًما يحمل بعض االلتباس .ففي الواقع ،من الذي يح ّدد املعايري
ويف ما يتعلق بالقضية الشائكة املتمثّلة يف انتقال البرش ،سيعمل القياس ّية "لإلصالح العميق"؟ ومن هو امل ُخ ّول بإجراء تقييمٍ لألداء؟
ّ
االتّحاد األورويب عىل "السعي لعملية تسهيل منح تأشريات السفر ،وهل الجريان الجنوب ّيون مستع ّدون أو راغبون يف قبول الوصفات
ّ
ّ
وتطوير رشاكة االنتقال القامئة وتشجيع االت ّصاالت بني الشعوب" .وال الخارجيّة وتطبيقها بصورة كاملة ،حتّى يف مقابل مكافأة؟
أي تفصيالت لجهة طريقة إعامل هذا الهدف.
إرشادي
من جه ٍة أخرى ،ماذا تعني "املساءلة املتبادلة" التي هي مبدأ
يعطي البيان ّ
ّ
آخر؟ هل ميكن للجريان الجنوبيّني مساءلة االتحاد األورو ّيب بشأن
تعليقات نقديّة على البيانات
تقصريه يف مسألة التنقّل ،وتنامي رهاب اإلسالم ،وغياب اإلجامع لديه
ومع أنّه صحيح أ ّن الربيع العر ّيب هو الذي حفّز استجابة االتّحاد
9 Basma Kodmani, “The Logic of European Actors in the Face of Democratic
األورويب ،فإ ّن مث ّة غيابًا الفتًا يف البيانني ّ
ألي إشارة واضحة إىل العامل Change in the Arab World”, in Euro-Mediterranean Foundation to Support
8 European Commission, COM (2011), 383, Brussels, May 25, 2011.

Human Rights Defenders and Democratic Change: Democratic Change in the
Arab World (Brussels: 2011), p. 38.

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

بشأن مسائل يف السياسة الخارج ّية ،مثل عضويّة فلسطني يف نظام األمم
املتّحدة؟ هل ميكن للجريان الجنوبيّني التشكيك يف املعايري املزدوجة
التي يستعملها االتّحاد األورو ّيب يف تعامله مع حركة حامس وإرسائيل؟
هل ميكنهم أن يطلبوا توضي ًحا لسبب تجاوز املجلس األورو ّيب قرارات
يل ،كالقرار
برملان االت ّحاد األورويب املتعلّقة بالرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
الذي جرى تب ّنيه يف الخامس من متّوز  /يوليو  ،2012وكان شديد
االنتقاد للمامرسات اإلرسائيل ّية يف األرايض الفلسطينية املحتلّة .وكيف
ميكن مامرسة هذه املساءلة وتنفيذها؟
مث ّة طائفة من األسئلة املقلقة األخرى .وكام ك ّررنا هنا ،فإ ّن املبدأين
اإلرشاديّني "املزيد مقابل املزيد" و"املساءلة املتبادلة" قد أصبحا
األيقونتني الجديدتني يف القاموس األورو ّيب .لكن هذه املفاهيم
مل تخضع لنقاش مع األطراف املعن ّية نفسها .كيف ميكن أن ترقى
استجابة أوروبيّة منوذجيّة إىل مستوى التح ّديات التي تفرضها البيئة
الجديدة من دون أن تكون مفتوحة لل ُمدخَالت الثقافيّة التي يق ّدمها
يفس ،إىل ح ٍّد بعيد ،ر ّدة
املعن ّيون باألمر؟ وهذا سؤال مرشوع آخر رّ
الفعل السلب ّية التي أبدتها شبكات اجتامع ّية عرب ّية تجاه االستجابة
األوروبيّة ،باعتبارها "استجابة تقوم عىل غياب اإلجامع" .ولذلك فإ ّن
البيانات األوروبية األخرية تعاين غيابًا للملك ّية املحلّية؛ أي غياب
املدخالت الثقافية العرب ّية .ال عجب إذن ،كام يشري تقرير منظّمة
يص...ليس جدي ًدا متا ًما"(.((1
أوكسفام ،أ ّن "التح ّول إىل ال َج َزر من ال ِع ّ

9
لذلك ،وعىل سبيل القاعدة العا ّمة ،ليس من الحكمة من جانب
املانحني ،كاالت ّحاد األورويب ،إرفاق رشط يتعلّق بالسياسة االقتصاديّة
كتحرير االقتصاد .وتتب ّنى املنظّامت غري الحكوم ّية العرب ّية هذا الرأي،
يرتسخ يف دعم خيارات
إذ إنّها ترى أ ّن "دعم النم ّو
ّ
االقتصادي يجب أن ّ
وبتعبري آخر ،يجب أن يق ّرر
ٍ
اقتصادي منقّح"(.((1
الشعوب يف منوذج
ّ
وأي نو ٍع من التحرير
الشعب نوع النموذج
االقتصادي الذي يريدهّ ،
ّ
االقتصادي هو األكرث مالءمة ،وما هي الرسعة والقطاعات التي
ّ
خصوصا
االقتصادي ليس إكسري الشفاء يف ح ّد ذاته،
يختارها .فالتحرير
ً
ّ
(((1
الخاص فيها مق ّي ًدا .
إذا جرى تطبيقه يف دول ال يزال القطاع
ّ
وعالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن الدول العربيّة التي تشهد تح ّولاً دميقراطيًّا
تواجه تح ّديات اقتصاديّة هائلة ،وأولويّتها األوىل هي إعادة االقتصاد
إىل مساره ،وتخفيف الفقر ،ومعالجة االختالالت يف املوازنة .وبناء
عليه ،تبقى منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة هدفًا بعيد املنال،
رشا.
وهي بالتأكيد ليست هدفًا مبا ً

عىل االت ّحاد األورويب أالّ يت ّعجل يف هذا االت ّجاه .فهو ال يستطيع أن
املتوسط واملنطقة العربيّة "ع ّدة األدوات نفسها" التي
يطبّق يف حوض ّ
استعملها يف أوروبا الرشق ّية .وعليه أن يُظهر املرونة من خالل تكييف
مقاربته مع األوضاع املتغيرّ ة .يجب إيالء األه ّمية لتخفيف الفقر،
ومتكني املرأة ،واملساواة بني الجنسني ،ومشاركة الشّ باب ،وإيجاد
الوظائف ،والتنمية املستدامة .ويبدو البحث عن عالقات اقتصادية
وماذا بشأن مفهوم "منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة"؟ فهو يبدو
االقتصادي نفسها .وال ب ّد
أكرث عدالة أكرث إلحا ًحا من سياسات التحرير
ّ
مفرطًا يف التطفّل ،وهو بالتأكيد غري ُمق ِنع .ال ّ
شك يف أ ّن للتجارة الحرة
ّ يف هذا الصدد أن يوضع برنامج املعونات الذي يط ّبق خالل سنوات
مزايا كثرية :فهي تع ّزز الكفاءة عرب زيادة املنافسة ،وتحفّز اإلنتاجية،
ّ ع ّدة ،عىل نح ٍو يستهدف تعزيز التنافس ّية واالبتكار وتقانة املعرفة.
األجنبي املبارش والتجارة واللوجستيات التجاريّة،
وتدعم االستثامر
ّ
وتحسن املناخ العا ّم لألعامل.
ّ
عىل االتّحاد األورويب أن يش ّجع الدول العربيّة عىل االنخراط يف عمليّة
ستظل "أسواقًا أسرية"
ّ
يف الدول الليربالية والدميقراطية ،يجري تحرير االقتصاد والخصخصة تكامل شامل وعميق يف ما بينها ،وإالّ فإنّها
ّ
ّ
وفقًا لقواعد ومعايري معينة .لكنها يف الدول السلطويّة غالبا ما تؤ ّدي للفاعلني الخارج ّيني .والواجب أن تكون أولويّتها بالضبط إيجاد حقل
ً
ّ
االقتصادي من خالل التشجيع عىل التكامل
إىل متركز الق ّوة االقتصاديّة يف أيدي أقلّية تعرقل النم ّو لتهميش نشاط عىل املستوى
ّ
اإلقليمي .وهذا من مصلحة العرب ومن مصلحة االتحاد األورو ّيب
األكرثية الساحقة من السكّان .وكانت هذه هي الحال منذ قيام
ّ
يل .فالخصخصة التي نفسه .وقد يتضاعف حجم التجارة بني االت ّحاد األورو ّيب والدول
الصندوق الدو ّيل بفرض برامج التكيّف الهيك ّ
األقل إذا استطاعت الدول العرب ّية الوصول
فُرضت عىل عجل أ ّدت ببساطة إىل تحويل االقتصاديّات القامئة عىل العرب ّية ثالث م ّرات عىل ّ
الخطط إىل اقتصادات عشائريّة ،يف حني أ ّن تحرير االقتصاد عاد ًة ما إىل درجة التكامل نفسها التي وصل إليها االت ّحاد األورو ّيب.
يفيد االقتصادات األكرث تط ّو ًرا وتنو ًعا.
10 Oxfam, “Power to People: Reactions to the EU’s Response to the Arab
Spring,” Oxfam Briefing Note (November 14, 2011), p. 5.

11 Ibid., p. 3
 12رسالة من منظّامت املجتمع املدين العربية مو ّجهة إىل االتحاد األورويب "املزيد مقابل
املزيد ،استجابة االتحاد األورويب للربيع العريب" 18 ،ترشين األ ّول  /أكتوبر .2011
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أدوات المقاربة األوروبيّة الجديدة

استعادت كرامتها ،والتي تطالب مبزيد من الشفاف ّية يف العالقات بني
املانحني الخارجيّني والفاعلني املحلّيني.

قياسا مبجموع
وعالو ًة عىل ذلك ،تبدو
ّ
املخصصات املاليّة ضئيلةً ،
املخصصة للمساعدات .وبناء عليه ،يجب أالّ يتوقّف األمر
األموال
ّ
وسلسا ،بل عىل منظّامت
عند ح ّد زيادة املوارد وج ْعل توفريها رسي ًعا ً
املجتمع املد ّين التي تتلقّى التمويل أن تستهدف يف برامجها يف الدرجة
األوىل املناطق الريفيّة واتّحادات املزارعني واملنظّامت الشبابيّة وقضايا
التمييز بني الجنسني والتدريب والتشبيك وبناء االئتالفات.

متواض ًعا ،الستخالص الدروس مماّ وقع يف العامل العر ّيب ،ومن أسباب
وقوعه وكيف ّيته .وأحد هذه الدروس هو أ ّن عىل االتحاد األورويب أن
يركّز أكرث عىل الشعوب ال عىل الحكومات فقط .ولهذا السبب ،فإنّه
جاء باألدوات الجديدة املتمثّلة يف "مرفق املجتمع املد ّين" ،و"الصندوق
يخصص مزي ًدا
األورو ّيب للدميقراطيّة" .لكن ،عىل االتحاد األورويب أن ّ
من املوارد وأن يضع املزيد من املحتوى يف هذه األدوات مبا يجعلها
فاعلة .يجب أن يحدث تح ّول من منطق ك ّمية التّمويل إىل نوع ّية
التمويل وإىل من يجب توجيه األموال .إنّه من املضلّل بالفعل التفكري
يف أ ّن الفاعلية تقاس بك ّمية األموال التي أُنفقت.

يف سياق سعيه إلرشاك الشعوب ،ال الحكومات فقط ،اقرتح االتّحاد
األورو ّيب أداتني رئيستني هام :مرفق املجتمع املد ّ
األوروبي للديمقراطيّة
ين  CSFوالصندوق الصندوق
ّ
األورو ّيب للدميقراط ّية.
تختلف هذه األداة عن مرفق املجتمع املد ّين ألنّها تسعى لتشجيع
إنشاء منظّامت مجتمع مد ّين ،وتوفري املساعدات لل ّنقابات وسواها
المدني
مرفق المجتمع
ّ
من الفاعلني االجتامع ّيني ،مثل املنظّامت غري الحكوم ّية غري املس ّجلة.
يهدف االتحاد األورو ّيب من خالل هذه األداة إىل "دعم منظّامت ال تزال هذه األداة قيد النقاش ومل تحشد بعد ما يكفي من التأييد،
قياسا باألدوات القامئة
املجتمع امل��دين ،وصقل قدرتها عىل املدافعة واملنارصة ،وتطوير إذ يشكّك كثري من املحلّلني يف قيمتها املضافة ً
إمكاناتها عىل مراقبة اإلص�لاح وتطبيق وتقييم برامج االتّحاد مثل الهيئة القدمية املسماّ ة "األداة األوروبيّة من أجل الدميقراطيّة
(((1
األورويب"  .ويُع ّد هذا الدعم أساس ًّيا أل ّن من شأنه متكني منظّامت وحقوق اإلنسان"  EIDHRالتي أُنشئت سنة  2007لدعم الرتويج
املجتمع املد ّين من عرض همومها ،واملساهمة يف صنع السياسات ،للدميقراطيّة.
ومساءلة الحكومات ،وضامن توجيه النم ّو االقتصادي نحو التخفيف
وكخالصة عا ّمة لهذا الجزء من البحث ،فقد ات ّخذت مبادرات االتحاد
من الفقر والنم ّو الشامل.
األورو ّيب الجديدة هيئة "مبادرات تدريج ّية" ال ترقى إىل مستوى
يستحق اإلطراء والثّناء من حيث اإلسرتاتيج ّية الشاملة التي تتطلّبها استجابة جوهريّة وكفؤة للتح ّديات
وهذا املقرتح ،عىل الرغم من أنّه
ّ
نيّاته ،فإ ّن منظّامت املجتمع املد ّين العربيّة تواجهه بالتشكيك؛ الهائلة التي تواجه املنطقة العرب ّية .فليس لالتحاد األورو ّيب الكثري
إذ مل ترتك املقرتحات املشابهة يف املايض كبري أثر :كان الدعم املا ّيل ليق ّدمه ،إذ تكبّله أزمة اقتصاديّة عميقة ومناخ عا ّم من التشاؤم بشأن
املخصص غري ٍ
يخص املساعدات املال ّية ،قامت الدول
كاف ،والتعقيدات البريوقراط ّية مخ ّيبة لآلمال ،وأقساط مستقبل الربيع العر ّيب .ويف ما ّ
ّ
الدعم بطيئة للغاية .وعالو ًة عىل ذلك ،كان اختيار منظّامت املجتمع الخليجية بتع ّهدات مال ّية ضخمة يبلغ مجموعها مليارات الدوالرات
املدين يف أكرث األحيان ال يقوم عىل كفاءتها وكان اعتباطيًّا أحيانًا؛ فقد ملرص وتونس واليمن .ويف حني تتح ّمل تونس وزر مئات آالف الالجئني
أرشك االتحاد األورو ّيب منظّامت مجتمع مد ّين تبدو مقبولة ،وتجا َهل من ليبيا ،كانت الدول األوروبيّة تثري جلبة عظيمة بشأن  20ألف
منظ ٍ
ّامت أخرى ذات قاعدة اجتامع ّية حقيق ّية .ويف كثريٍ من األحيان ،مهاجر يسعون إليجاد ملجإ فيها.
كان يجري تحويل املعونة األوروب ّية لدفع الرواتب
ّ
الخاصة باملوظّفني هل يعني ذلك أ ّن االتّحاد األورويب يض ّيع فرصة لتعزيز دوره الفاعل؟
جواب ٍ
شاف عن هذا السؤال .ويف الواقع ،يسعى
اإلداريّني ،وكان ميكن لكثري من املنظّامت أن يختفي ببساطة من دون من املبكر إعطاء
ٍ
املعونة األوروب ّية.
االت ّحاد األورويب ،وقد جعلته جرأة الشّ باب العريب وإحساسه بالكرامة

سيايس ،عىل االت ّحاد األورو ّيب
يف العامل العر ّيب الذي مي ّر مبرحلة انتقا ٍل
ّ
أن يتفادى توليّ موقع القيادة ،فينزع بذلك الرشعيّة عن تح ّو ٍل يقوده
الشعب ،وعليه أن يكون ذكيًّا مبا يكفي لعدم استعداء الدول التي
13 Oxfam, “Power to People,” p. 4

والدرس اآلخر هو أ ّن لدى االتحاد األورويب منافع من تشجيع اإلصالح
أكرث من املانحني اإلقليم ّيني الذين "قد يرون يف التح ّوالت الدميقراط ّية

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
األوروبي والربيع
االتّحاد
ّ
ّ

أي دولة عرب ّية بوصفها تح ّديًا لرشع ّيتهم هم"( .((1وبناء عليه،
يف ّ
فإ ّن تشجيع اإلصالح ليس فريضة أخالقيّة فحسب ،بل هو هدف
جيوسيايس أيضً ا.
ّ

للسالم
األوروبي بوصفه مر ّو ًجا
االتّحاد
ّ
ّ
إنّها ملصلحة حيويّة لالتّحاد األورويب أن يكون له جوار يعيش يف
سالم .ولذلك يؤكّد البيان املشرتك الصادر يف  25أيار  /مايو 2011
واألمني مع
السيايس
عىل رضورة تكثيف االتّحاد األورويب لتعاونه
ّ
ّ
حل النزاعات املستدامة"،
الجريان "وتعزيز تدخّل االتحاد األورو ّيب يف ّ
"وتشجيع العمل املشرتك مع سياسة الجوار األوروبيّة عىل الساحة
منسق
الدوليّة بشأن القضايا األمنيّة الرئيسة" ،والدفع بات ّجاه "عمل ّ
بني االت ّحاد األورو ّيب ودوله األعضاء".
حل عىل عتبات االتّحاد
ومع وجود كثري من النزاعات من دون ّ
األورو ّيب يف الرشق (أبخازيا ،أوسيتيا ،ترانزنِسرتيا ،ناغورنو كاراباخ)،
يل)،
ويف الجنوب ( قربص ،الصحراء الغرب ّية ،والرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
يواجه االت ّحاد قضايا أمن ّية خطرة تتطلّب قيادة حاسمة .ويعيد البيان
املشرتك التأكيد عىل أ ّن "األعامل كاملعتاد مل تعد خيا ًرا إذا ما أردنا
جعل جوارنا أكرث أم ًنا وإذا رغبنا يف حامية مصالحنا" ،ويضيف أ ّن
لحل العديد من ال ّنزاعات"
"االت ّحاد األورويب ناشط فعلاً يف سعيه ّ
ورئيسا
الخاصة بالرشق األوسط،
بوصفه جز ًءا من اللجنة الرباع ّية
ّ
ً
مشاركًا ملحادثات جنيف بشأن جورجيا ،ومراقبًا يف محادثات الـ 2+5
بشأن نزاع ترانزنِسرتيا يف مولدوفا .كام أ ّن االتّحاد األورو ّيب منخرط
عمل ًّيا عىل األرض (مه ّمة االتّحاد األورو ّيب اإلنسان ّية يف جورجيا،
الخاصة باملساعدة عىل الحدود بني مولدوفا
ومه ّمة االتّحاد األورويب
ّ
الخاصة باملساعدة عىل الحدود يف
وأوكرانيا ،ومه ّمة االتّحاد األورو ّيب
ّ
الخاصينْ إىل
ّ
رفح) ،وميكننا أن نضيف أيضً ا تعيني املبعوثينْ األوروبيّينْ
الرشق األوسط ميغيل آنغل موراتينوس ومارك أويت ،وكذلك املبعوث
املتوسط برناردينو ليون.
الخاص إىل حوض
ّ
ّ

11
من الواضح أ ّن االتّحاد األورويب كان "املم ّول" الرئيس للعمل ّية
السلميّة .وقد ق ّدرت املساعدات األوروبيّة لألرايض الفلسطينيّة،
عامي  1993و ،1999بنحو  1.7مليار يورو (يف هيئة معونات
بني ّ
أوروب ّية مبارشة ومساهامت يف موازنة وكالة غوث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ومساعدات ثنائ ّية)( .((1ووفقًا ألرقام أوروب ّية أحدث،
تشمل الفرتة  ،2009-2000ق ّدم االتحاد األورويب مساعدات بقيمة
 3.3مليار يورو للفلسطينيّني( .((1وهذا مبلغ مه ّم من األموال .ومن
الواضح أ ّن االت ّحاد األورويب كان أكرب مانح منفرد للسلطة الفلسطين ّية،
والفلسطين ّيون ممت ّنون لهذه املعونة املال ّية .لكن هذه املساعدات
حملت عىل كاهلها ،عىل نح ٍو ما ،كام تقول روزم��اري هوليس
 Rosemary Hollisرصاحة "كلفة استمرار االحتالل واحتواء العنف
األورويب يقوم
وبتعبري آخر ،فإ ّن االت ّحاد
ٍ
حل للصرّ اع"(.((1
يف غياب ٍّ
ّ
مبساعدة الفلسطين ّيني عىل البقاء هادئني ،لضامن أمن الق ّوة املحتلّة
واملستعمرات االستيطانيّة ،وجعل السلطة الفلسطينيّة الكسيحة
قادرة عىل الوقوف عىل قدميها .وال يشاطر املسؤولون األوروبيّون
هذا الرأي ،لك ّنه واسع االنتشار يف صفوف الرأي العر ّيب.

إنّه ملن األسهل ،إىل ح ٍّد معينّ  ،أن تكون "داف ًعا" للامل من أن
الحقيقي
السيايس الصائب
تكون "الع ًبا" سياس ًّيا؛ إذ ال يقاس النفوذ
ّ
ّ
مببلغ املال املرصوف بل بنوعيّة النتائج املتحقّقة .وتتطلّب القيادة
الحقيق ّية إدراكًا للقصد ،وموارد اقتصاديّة وعسكريّة ،وصورة جذّابة،
ورؤية طويلة األمد ،وعمليّة صنع قرار قويّة ،وموظّفني دبلوماسيّني
كل يشء طرفًا فاعلاً مو ّح ًدا .وصحيح
ينعمون بالكفاءة ،وتتطلّب قبل ّ
أ ّن االتّحاد األورويب ال يفتقر إىل األشخاص ذوي الكفاءة وال إىل املوارد
أو الصورة ،إال أنّه ليس طرفًا فاعلاً مو ّح ًدا .إذ عندما يت ّم االت ّفاق بني
السبع والعرشين ،فهو غالبًا ما يكون بشأن "القاسم
الدول األعضاء ّ
تظل أسرية ذكريات املايض
املشرتك األصغر" .فأملانيا ،عىل سبيل املثالّ ،
وتشعر بالخجل من انتقاد املامرسات اإلرسائيليّة يف األرايض العربيّة
جيوسيايس املحتلّة عل ًنا .يف حني أ ّن بريطانيا تقف يف العادة إىل جانب الواليات
توحي هذه األفعال كلّها بأ ّن االتحاد األورو ّيب يقوم بدور
ّ
يظل تحالفها مع إرسائيل غري قابل لالهتزاز .وكانت
للسالم يف منطقة الجوار .لكن إذا أخذنا الرشق املتّحدة التي ّ
مه ّم بوصفه مر ّو ًجا ّ
األوسط بوصفه اختبا ًرا كاشفًا للتدخّل األورو ّيب ،نجد سببًا ضئيلاً
لالبتهاج .ففي الغالب كان الدور األورويب غري متامسك وغري ثابت 15 Bichara Khader, L’Europe et la Palestine des croisades à nos jours (Paris:
ّ
l’Harmattan, 1999).
ويتّسم بالغموض .ومن دون اإلحاطة الشاملة بهذا الدور ،سنكتفي
16 Agnès Bertrand-Sanz , “The Conflict and the EU’s Assistance to the
يف ما ييل ببعض األمثلة عىل ذلك.
Palestinians,” in Esra Bulut Aymat (ed.), European Involvement in the Arab14 Uri Dadush and Michele Dunne, “American and European Responses
to the Arab Spring: What’s the Big Idea?” Washington Quarterly (Fall 2011),
p. 135.

Israeli Conflict, Chaillot Papers, no. 124 (European Union Institute for
Security Studies, December 2010), p. 43-53.
17 Rosemary Hollis, “The Basic Stakes and Strategies of the EU and Member
States,” in Ibid., p. 32.
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فرنسا نشطة عىل الصعيد الدبلومايس لك ّنها مل تحصد سوى نتائج وإذا أضفنا إىل هذه املبادرات غري املتامسكة ،عدم االعرتاف بفوز
ملموسة ضئيلة .وباإلجامل ،يفتخر االت ّحاد األورو ّيب بأنّه داعية عنيد حركة حامس يف االنتخابات الفلسطينيّة التي جرت سنة  ،2006وفشل
أي يشء ،فإنّنا نستطيع إدراك عمق عدم ثقة العرب
أي إسرتاتيج ّية لتحقيقه"( .((1الرباعيّة يف إنجاز ّ
ّ
لحل الدولتني" ،من دون أن يكون لديه ّ
الخاصة
يف قدرة أوروبا عىل رسم مسا ٍر جديد يف السياسة الخارج ّية
ّ
إ ّن إرسائيل رشيك
ّ
تجاري مه ّم لالت ّحاد األورو ّيب؛ إذ بلغ مجموع تجارتها بالشرّ ق األوسط.
رصح املجلس
معه  26مليار يورو يف سنة  .2010ومنذ سنة ّ ،1994
خاصة لدى هل ميكن للربيع العر ّيب أن يشكّل رصخة من أجل سياسة خارج ّية
األورويب يف إيسني أ ّن "إرسائيل يجب أن تحظى  ...مبكانة ّ
االتّحاد األورو ّيب عىل أساس التبادليّة واملصالح املشرتكة"( .((1يف ذلك ينتهجها االت ّحاد األورو ّيب تكون أكرث نشاطًا وأكرث متاسكًا؟ فلننتظ ْر ون َر.
ايض عرب ّية منذ سبع ٍة وعرشين عا ًما .يحاجج بعضهم أ ّن معاهدة لشبونة متنح االت ّحاد األورو ّيب فرصة نادرة
الحني ،كانت إرسائيل ّ
تحتل أر َ
لدي بعض التحفّظ عىل وجهة
وأنا
كفاءة.
أكرث
لاً
ع
فا
ًا
ف
طر
ليغدو
ّ
خاصة"؟
هل أ ّن أوروبا تكافئ االحتالل مبنحه "مكانة ّ
سيظل االتحاد األورو ّيب يعاين افتقا ًرا لإلرادة املشرتكة،
ّ
النظر هذه.
متأصلاً عن العمل بصورة مستقلّة .ففي
إ ّن سعي أوروب��ا لتحسني عالقاتها بإرسائيل هو مثال آخر عىل وتضاربًا يف املصالح ،وعج ًزا ّ
(((2
االلتباس لديها  .فمنذ سنة  ،1996كانت إرسائيل مشا ِركًا كاملاً يف مسألة الغزو األمرييكّ للعراق والعمل ّيات التي قادها حلف الناتو يف
برنامج البحث والتطوير
ّ
الخاص باالتّحاد األورو ّيب ،ووقّعت "اتفاقيّة ليبيا ،مل يظهر االتّحاد األورو ّيب جبهة واحدة .وينطبق األمر نفسه عىل
مشاركة" يف إطار الرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة وخطّة عمل مع الجبهة الدبلوماس ّية ،كام رأينا يف تصويت منظمة اليونيسكو األخري
االتحاد األورو ّيب يف إطار سياسة الجوار األوروب ّية .وبعد أعوامٍ قليلة ،بشأن مسألة عضويّة فلسطني.
يف  16حزيران  /يونيو  ،2008أعلن االت ّحاد األورو ّيب عن ن ّيته يف أن
للسالم؟
يرتقي بعالقاته بإرسائيل .وكان من املفرتض أن يصبح ذلك رسميا يف هل ميكننا إذن أن نتكلّم عن االت ّحاد األورو ّيب بوصفه مر ّو ًجا ّ
ًّ
إ ّن تجربة العقود األخرية تجيبنا بال ّنفي .أ ّما يف ما يتعلّق باملستقبل،
 15حزيران  /يونيو  ،2009لكن الهجوم عىل قطاع غ ّزة (يف كانون
فإنّني ما زلت متش ّككًا.
األ ّول  /ديسمرب  2008وكانون الثاين  /يناير  )2009الذي أسفر عن
فلسطيني و 13إرسائيل ًّيا ،وتدمري الكثري من مرشوعات
وفاة 1300
ّ
البنية التحتيّة التي مي ّولها االتّحاد األورويب ،دفع باألخري لتعليق خط
ّته ،خالصة عا ّمة وتوصيات بشأن
يف حني أنّه كان يك ّرر القول "إ ّن القصد من ذلك مل يكن معاقبة
السياسة
ّ
إرسائيل"(.((2
وبعد ثالثة أع��وام ،يف سنة  ،2012ومع تاليش العمليّة السلميّة
واستمرار انتهاج السياسة االستيطان ّية من دون توقّف ،ق ّرر االتّحاد
األورو ّيب يف الثاين من حزيران  /يونيو  2012تعميق العالقات مع
ملموسا .ومنذ ذلك الحني،
إرسائيل وتعزيزها يف أكرث من ستّني مجالاً
ً
ات ُّخذت خطوات عمليّة ملموسة عىل الرغم من قرار شديد اللهجة
أصدره الربملان األورو ّيب (يف  5متّوز  /يوليو  )2012شجب فيه بش ّدة
املامرسات اإلرسائيل ّية يف األرايض املحتلّة.

يف األربعني عا ًما األخرية ( ،)2012-1972تأطّرت العالقات بني االت ّحاد
السياسة
األورو ّيب والدول العرب ّية واملتوسط ّية ضمن مبادرات متع ّددةّ :
املتوسطيّة الشاملة ،والحوار األورو ّيب  -العر ّيب ،والسياسة املتوسطيّة
املتج ّددة ،والرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة ،وسياسة الجوار األوروبيّة،
املتوسط .كام أُطلقت بعض املبادرات اإلقليم ّية
واالت ّحاد من أجل
ّ
املتوسط
بني مجموعة ومجموعة :صيغة الـ ( 5+5عرش دول) ،منرب
ّ
(إحدى عرشة دولة) ،والتعاون بني االت ّحاد األورو ّيب ومجلس التّعاون
لدول الخليج العربية (.)6+27

" 19خالصات الرئاسة" ،موجودة عىل الرابط التايل:
http://www.conciliumeuropa.eu/eudocs/cms
20 Euro-Mediterranean Human Rights Network, EU-Israeli: Promoting and
Ensuring Respect for International Law (Brussels: 2012), p. 61.
21 Nathalie Tocci, “The Conflict and EU-Israeli Relations,” in Esra Bulut
Aymat (ed.), European Involvement, p. 62.

شملت جميع االتفاق ّيات املربمة بني االتّحاد األورو ّيب وال��دول
املتوسط ّية والعرب ّية فقرة بشأن حقوق اإلنسان تقوم عىل أساس
احرتام املبادئ الدميقراط ّية .ومع ذلك ،دأب االت ّحاد األورويب عىل
التّعامل مع األنظمة العربيّة السلطويّة ،التي غالبًا ما كانت تلتزم
باإلصالح لفظ ًّيا لك ّنها مل تنخرط ق ّط يف عمل ّية دميقراط ّية حقيق ّية.

18 Ibid., p. 39

دراسات وأوراق تحليليّة
العربي
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يف املجتمع املد ّين العر ّيب وليس فقط مع ال ّنخب التي تروق لألوروب ّيني.
وعىل االت ّحاد األورويب أالّ يخلط بني "إرساء الدميقراطيّة" و"جعل البلدان
أوروب ّية  -أَ ْو َربةً"( ،((2إذ إ ّن مثل هذا االلتباس قد يدفع بالعرب للتفكري
القيمي.
املؤسيس ونسقها
يف أ ّن أوروبا إنمّ ا تص ّدر منوذجها ّ
ّ

مع وضع االتّحاد األورويب منظّامت املجتمع املد ّين جان ًبا ،وتفضيل
األمن تدريجيًّا عليها ،كام عبرّ أحد الكتّاب عن ذلك "مل يكن يف مستوى
صورة الق ّوة املعياريّة التي يريدها لنفسه"( ،((2ساهم االت ّحاد بصور ٍة
السيايس القائم" .ومل تتس ّبب
غري مبارشة يف الحفاظ عىل "الوضع
ّ
عالقاته الحميمة بالحكّام الفرديّني يف إحراج الربملان األورو ّيب فحسب،
حل الرصاعات،
وعىل االت ّحاد األورو ّيب أن يبدي انخراطًا حقيق ًّيا يف ّ
بل ق ّوضت أيضً ا صورة االت ّحاد األورو ّيب يف عيون العرب.
يل.
خصوصا ال�ّص�رّ اع
ً
ّ
املركزي املتمثّل يف ال�صراع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
ويضع الربيع العر ّيب العالقات بني االت ّحاد األورو ّيب والعرب بر ّمتها فمنذ سنة  ،1967يك ّرر االت ّحاد األورو ّيب يف مناسبات مختلفة إدانته
موضع التساؤل ويدفع االت ّحاد األورو ّيب إلعادة التفكري يف إسرتاتيجيّته
السياسات اإلرسائيل ّية يف األرايض املحتلّة .ومل ترافق هذه السياسة
ّ
ورشاكته مع "خارجه األقرب" .وقد قامت هذه الورقة البحث ّية بتحليل اإلعالن ّية ٌ
أفعال ملموسة ،يف ما يتع ّدى املساعدات املال ّية املمنوحة
استجابة االتّحاد األورو ّيب للربيع العر ّيب .وقد رشح االتّحاد يف بيانني للفلسطينيّني التي هي يف واقع الحال تغطّي كلفة االحتالل .لقد آن
نُرشا يف آذار  /مارس وأيار  /مايو " 2011رشاكته الجديدة" القامئة األوان يك يرسم االت ّحاد األورو ّيب مسار عملٍ آخر من أجل أن تتوافق
عىل بعض املبادئ اإلرشاديّة" :املزيد مقابل املزيد" ،املساءلة املتبادلة ،كلامته مع أفعاله.
و"منطقة تجاريّة ح ّرة عميقة وشاملة" .كام أعلن عن إنشاء "مرفق
ال تشري مبادرات االتّحاد األورو ّيب األخرية إىل أنّه يسري يف االت ّجاه
للمجتمع املد ّين" و"صندوق أورو ّيب للدميقراط ّية".
الصحيح؛ فهو يع ّزز عالقاته بإرسائيل ،يف حني أ ّن هذه الق ّوة املحتلّة
من الواضح أ ّن صيغة "املزيد مقابل املزيد" يُف َرتض أن تكون أساس ت ُح ِكم قبضتها عىل املناطق املحتلّة من خالل مصادرة األرايض،
الرشاكة الجديدة ،وأن تشكّل خطوة رائدة نحو مزيد من التفاضل يف والسياسة االستيطانيّة النشطة والعقوبات الج ْمعيّة .وهو ال يتكلّم
السياسة .بيد أ ّن القراءة املتأنّية للوثائق الرسم ّية ال توحي بأ ّن النامذج
ٍ
ويظل مك ّبالً بصعوبة وضع سياسة خارج ّية مشرتكة.
ّ
بصوت واحد،
القدمية قد تغيرّ ت؛ فصيغة "املزيد مقابل املزيد" شديدة الشّ به بالكالم وعىل الرغم من تكراره الدائم ،ال ّداعي إىل الغثيان ،أ ّن سياساته
(((2
البالغي السابق الذي تض ّمنته املقاربات الجاهزة ّ
الصنع  ،ومتعن يف املتوسطيّة مثل الرشاكة األوروبيّة  -املتوسطيّة و"االت ّحاد من أجل
االعتامد املفرط عىل وصفات اقتصاد السوق الرأسامليّة النيوليرباليّة
املتوسط" ،كان لها الفضل يف وضع العرب واإلرسائيل ّيني حول املائدة
ّ
القامئة عىل أساس "إميان شبه مق ّدس باللّربلة والخصخصة"(.((2
نفسها ،فإ ّن من األفضل أن يضع االتّحاد األورو ّيب العرب واإلرسائيل ّيني
مبسط ،فإ ّن صيغة "املزيد مقابل املزيد" تعني إصالحات عىل قدم املساواة.
وبكالمٍ ّ
أرسع وم��ك��اف��آت أح��س��ن .وتلخّص امل��ك��اف��آت يف م��ا يس ّمى
الـ ( "Money, Market, Mobility" :3Mاملال ،السوق ،التنقّل) .وال يوفّر الربيع العر ّيب فرصة نادرة لالت ّحاد األورو ّيب لتوليّ زمام القيادة،
اتيجي لسياسته"( ،((2ولتأكيد نفسه
سخي ،وأ ّن فتح األسواق أمر مثني ،و"إلجراء عمل ّية إعادة تقييم إسرت ّ
ّ
شك يف أ ّن زيادة املساعدات أمر ّ
وأ ّن تعزيز التنقّل رضوري .لكن األهم من ذلك ،هو دعم الدميقراطية بوصفه فاعلاً متامسكًا وثابتًا وموثوقًا .فلالت ّحاد األورو ّيب مصالح
ّ
ّ
ّ
كل منهام األخرى .وال ّ
شك
والرتويج لألمن البرشي من خالل إسداء املشورة ال إعطاء الدروس ،حيويّة يف العامل العر ّيب .وتكمل املنطقتان ٌّ
ّ
واملساهمة يف بناء السالم ،وتكوين صورة "الرشيك املوثوق" ،وتعلّم يف أ ّن مستقبل أوروبا يكمن يف جنوبها املبارش .وكام يكتب باقتدار
الصنع
"اإلصغاء إىل األصوات غري املألوفة" ،والحديث مع الفاعلني الحقيقيّني رئيس الوزراء اإليطا ّيل السابق ،ماسيمو داليام" :إنّه تح ٍّد بني ّ
والقطع يواجه الدور الكو ّين لالت ّحاد األورو ّيب"(.((2

22 Hélène Pfeil, “The EU and the Arab Spring,” Open Democracy, July 20,
2011, at: http://www.opendemocracy.net
23 Eduard Soler and Elina Viilup, “European Neighbourhood Policy
Review: The Forgotten East,” 27/6/2011, at:http://www.easternpartnership.
org/community/debate/european-neighbourhood-policy-review-forgotteneast
24
Thomas Schumacher, “The EU and the Arab Spring: Between
Spectatorship and Actorship,” Insight Turkey, no. 3 (October 2011), p. 110.

25 Richard Youngs, “Lo que no se debe hacer en Medio Oriente y el Norte
de Africa,” Policy Brief (Madrid: Fride, March 2011), p. 6.
26
Stephen Calleya, “The EU’s Relations with the Mediterranean
Neighborhood in a Regional Perspective,” in Stephen Calleya and Monika
Wohlfeld (eds.), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean
(Malta: MEDAC, 2012), p. 397-413.
27 Massimo d’Alema, Europe’s World (Autumn 2011), p. 106
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مروة فكري

*

اإلسالميّون وتح ّديات التّأييد ّ
عبي
الش
ّ
في مصر:
قراءة في نتائج االستفتاء على ال ّدستور 2012

الدس���تور في مص���ر ،الذي أيّ���ده  %63,8من
ه���ذه ِّ
الدراس���ة ه���ي ق���راء ٌة لنتائج االس���تفتاء على ّ
أن هذه ال ّنتيجة ،هي بمنزلة شهاد ٍة
المشاركين ،في حين رفضه  %36,2منهم .وترى المعارضة َّ
َّ
السياس���ي الذي تناقصت شعب ّيته.
منظمة في مواجهة ت ّيار اإلس�ل�ام
قو ٍة
ّ
تحولها إلى ّ
على ّ
فهل ّ
السياسي
الدستور بالفعل على تراجع ش���عب ّية ت ّيار اإلسالم
تدل نتائج االس���تفتاء على ّ
ّ
معدالت تأييد اإلخوان المس���لمين عل���ى وجه الخصوص ،وعلى
ف���ي مصر ،أو على انخفاض
ّ
ً
أن انخفاض نس���بة
طورت
بديال جاذ ًبا لل ّناخبين؟ وتخلص هذه ِّ
الدراس���ة إلى َّ
أن المعارضة قد َّ
َّ
المش���اركة في االس���تفتاء ،قد أنقص  -على األرجح  -رصيد معارضي الت ّيار اإلس�ل�امي .فلقد
اإلسالمي.
واضح للمشروع
بديل
مشروع
فشلت المعارضة  -كما يبدو ح ّتى اآلن  -في بلورة
ِّ
ٍ
ٍ
ٍ
بأن َ
اعا من المصريّين ال
قط ً
وعلى الجانب اآلخر ،يُنذر اس���تمرار انخفاض نس���بة المش���اركة إ ّما َّ
يج���د م���ن ِّ
ً
فائدة في العمل ّية السياس��� ّية.
يع ْد يجد
يمثله ،أو َّ
بأن اليأس تس��� َّرب إليه؛ بحيث لم ُ
وهو األمر الذي ينبغي للت ّيارات والقوى السياس ّية كا ّفة االنتباه إليه.
* محارضة بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة.

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

السيايس الحا ِّد ،وأسابيع من االحتقان
بعد أشه ٍر من االستقطاب
ّ
ٍ
ومعارض ،جاءت نتائج االستفتاء عىل
والتّصعيد املتبا َدل بني مؤيّ ٍد
ال ّدستور كاشف ًة ع ّدة حقائق تتطلّب من الجميع التوقّف عندها.
وينبغي يف البداية التّأكيد عىل أ َّن هذا التّحليل يفرتض أ ّول :نزاهة
االستفتاء بصف ٍة عا ّم ٍة ،وص ّحة نتائجه؛ إذ تذهب ال ّدراسة إىل أ َّن
ٍ
ٍ
انتهاكات
حديث بعض منظّامت املجتمع املد ّين عن
وخروقات اعرتتْ
العمليّة االنتخابيّة ،هي اتهاماتٌ ال يسع إلاّ جهات التّحقيق القضائيّة
الكشف عن مالبساتها أمام ال ّرأي العا ّم والتث ّبت من ص ّحتها إن كانت
املختصة.
قادح ًة يف نتائج االستفتاء ،وهو أم ٌر ن َفتْه الجهات القضائ ّية
ّ
أ ّما افرتاض ال ِّدراسة الثّاين ،فهو أ َّن االستفتاء عىل "دستور اإلخوان" -
مؤشا قويًّا عىل مع ّدل تأييد
كام س َّمته املعارضة – ميكن أن يعطي رِّ ً
يايس((( عمو ًما((( ،وحجم تأييد ال ّرئيس مح ّمد مريس
ت ّيار اإلسالم ّ
الس ّ
وجامعة اإلخوان املسلمني بالخصوص .ويُع ُّد هذا االفرتاض عىل قد ٍر
ظل ال ّدعوات التي ظهرت خالل الفرتة املاضية
كبريٍ من األهميّة ،يف ِّ
املطالِبة برحيل ال ّرئيس ،واملعادية لجامعة اإلخوان املسلمني وللتيّار
"املتأسلم" (مثلام يس ّميه أنصار املعارضة) بشكلٍ عا ٍّم ،والتي تتّهم
املرصي.
الشقّني بعدم متثيلهام ألغلب ّية الشّ عب
ّ
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السبع عرشة األخرى – وهي :الجيزة ،والبحرية ،واملنيا،
يف املحافظات ّ
والقليوبيّة ،واملنوفيّة ،وكفر الشّ يخ ،وقنا ،والفيّوم ،وبني سويف،
والسويس ،والبحر
ودمياط ،واإلسامعيل ّية ،واألق�صر ،وبورسعيدّ ،
األحمر ،ومرىس مطروح ،والوادي الجديد  -عىل مسودة ال ّدستور
بنسبة  ،%71.2بينام رفضتها نسبة  .%28.8وبذلك تصبح نسبة املوافقة
ال ّنهائ ّية  %63.8مقابل  %36.2التي هي نسبة ال ّرفض .ورأت جبهة
املعارضة لل ّدستور أ َّن هذه ال ّنتيجة متثِّل انتصا ًرا لها ،ودالل ًة عىل أنَّها
السيايس الذي
أصبحت ق ّو ًة منظّم ًة لها ثِقلها يف مواجهة ت ّيار اإلسالم
ّ
سحبت جامهري املرصيّني منه ثقتها.

وقد ازداد الحديث عن تدهور شعب ّية اإلخ��وان و"حزب الحريّة
والعدالة" مع انتخابات ال ّرئاسة ،وقيل آنذاك إ َّن اإلسالم ّيني قد خرسوا
ٍ
تبي
نحو خمسة ماليني
صوت مقارن ًة باالنتخابات الربملانيّة .فهل نِّ
السيايس يف مرص هي
نتائج االستفتاء عىل ال ّدستور أ َّن شعب ّية اإلسالم
ّ
ٍ
انخفاض مستم ٍّر فعليًّا ،أو أ َّن مع ّدالت التّأييد لإلخوان املسلمني -
يف
عىل وجه الخصوص  -هي يف تراجعٍ ،أو أ َّن املعارضة قد ط َّورت بديلاً
جاذبًا لل ّناخبني؟ هذه هي التّساؤالت األساسيّة التي تطرحها هذه
جرى االستفتاء عىل ال ّدستور عىل مرحلتني؛ ض َّمت املرحلة األوىل عرش
ال ِّدراسة.
ٍ
محافظات هي :أسوان ،وأسيوط ،واإلسكندريّة ،والدقهل ّية ،والرشق ّية،
والغرب ّية ،وسوهاج ،وشامل سيناء ،وجنوب سيناء ،والقاهرة .وقد
أفادتْ ال ّنتائج املعلَنة يف املرحلة األوىل موافقة نسبة  %56.4من
الصحيحة عىل مسودة ال ّدستور ،يف مقابل رفض  %43.6لها .منهجيّة ال ِّدراسة
األصوات ّ
الصحيحة
ويف املرحلة الثّانية،
ْ
وافقت األغلب ّية من إجاميل األصوات ّ
مؤشا ،تفهم
تتّخذ ال ِّدراسة نتائج املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة رِّ ً
السيايس" أو "التو ّجه
 1يشري مصطلح "اإلسالم
ّ
ّ
اإلسالمي" هنا إىل الجامعات والحركات من خالله إن كان ال ّناخبون قد ص ّوتوا لإلخوان املسلمني ولت ّيار اإلسالم
السياس ّية التي ال تنظر إىل اإلسالم بوصفه نظا ًما روح ًّيا وأخالق ًّيا فحسب ،وإنمَّ ا باعتباره نظا ًما
ظل
السيايس عمو ًما تصويتًا عقاب ًّيا  /أو رافضً ا لهم أو ال ،وال س ّيام يف ِّ
سياس ًّيا واقتصاديًّا واجتامع ًّيا وقانون ًّيا شاملاً  .ولك ّنها ترىض  -يف الوقت نفسه  -بالكثري من
ّ
عنارص الدميقراط ّية يف الدّول الحديثة؛ مثل االنتخابات واألحزاب السياس ّية .انظر يف ذلك:
ما ذهب إليه البعض من أ َّن أقىص ما ميكن أن يحصل عليه اإلسالميّون
Amel Boubekeur & Olivier Roy, “Introduction: Whatever Happened to
ٍ
أصوات ،هو ما حصل عليه مح ّمد مريس
 the Islamists or… Political Islam Itself?” in: Amel Boubekeur & Olivier Royواإلخوان  -بالخصوص  -من
Happened to the Islamists? Salafis, Heavy Metal Muslims and the
مت دراس ٌة سابق ٌة
 (eds.).Whateverيف الجولة األوىل من االنتخابات ال ّرئاسيّة .ولقد ق ّد ْ
Lure of Consumerist Islam (New York: Columbia University Press, 2012), pp.3-6.
السيايس ،قد أعلنوا رفضهم للدّستور .وأبرز قراء ًة لنتائج املرحلة األوىل من االستفتاء عىل ال ّدستور ،مقارن ًة بنتائج
 2نشري هنا إىل أ َّن بعض املنتمني لتيّار اإلسالم
ّ
األمثلة عىل ذلك السلفيّة الجهاديّة.
وتوصل الباحث الذي قام
الجولة الثّانية من االنتخابات ال ّرئاس ّية.
َّ
السيايس ،التي ترى أ َّن الجهاد هو السبيل
والسلفيّة الجهاديّة هي إحدى جامعات اإلسالم
ّ
إىل إقامة رشع الله (أي تطبيق الشرّ يعة اإلسالميّة) .ولذلك فإنَّها ترفض املشاركة يف الحياة بها إىل نتيج ٍة مفادها أ َّن عدد املمتنعني عن التّصويت م ّمن سبق
السياسيّة مبفهومها املد ّين؛ أي من خالل األحزاب والربملان .كام أنَّها ترفض فكرة الدّستور لهم انتخاب أحمد شفيق (آخر رئيس وزرا ٍء يف عهد حسني مبارك،
الظواهري  -زعيم تنظيم السلفيّة الجهاديّة يف مرص -الدّستور "ال يقوم
كليّةً؛ فوفقًا ملح ّمد
ّ
الرئايس الحاصل عىل املركز الثّاين يف االنتخابات) ،هو أكرب من
عىل عبادة الله ،وإنمَّ ا عىل حيثيّات البرش؛ لذلك نرفض االشرتاك فيه أو وضع كلم ٍة فيه ...كان واملرشّ ح
ّ
السيادة للشرّ يعةّ ،
يجب عليهم أن يجعلوا ِّ
وأي يش ٍء يخالفها يت ُّم إلغاؤه" .انظر حديث مح ّمد عدد هؤالء الذين أعطَ ْوا أصواتهم ملح ّمد مريس ،ولك َّنهم مل يشاركوا يف
املرصي اليوم ،عىل الرابط:
الظواهري،
ّ
توصل أيضً ا إىل أ َّن العدد الذي ص َّوت
 http://www.almasryalyoum.com/node/1234056#sthash.PnOArY62.dpufاالستفتاء عىل ال ّدستور .ولك َّنه َّ
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ملصلحة مريس يف الجولة الثّانية من االنتخابات ،هو أكرب من العدد
الذي ص ّوت ملصلحة ال ّدستور(((.
غري أ ّن ال ِّدراسة الحال ّية ،ترى أ َّن االعتامد عىل نتائج املرحلة الثّانية
لالنتخابات ال ّرئاسيّة ليس باالختيار األصلح ،أل َّن الخيار املطروح عىل
الكثريين يف ذلك الوقت ،كان بني "ال ِّنظام القديم"(((  -ممثَّلاً بأحمد
شفيق  -و"ال ّنظام الجديد" ممثَّلاً مبح ّمد مريس الذي ق َّدم نفسه عىل
أنَّه مرشَّ ح الثّورة .وعىل خالف ذلك ،اختار ال ّناخبون يف الجولة األوىل
من االنتخابات ال ّرئاسيّة مح ّمد مريس بصفته مرشَّ ح اإلخوان املسلمني.
كام دعا عد ٌد من ال ّناشطني والشخصيّات العا ّمة والقوى الثوريّة إىل
مقاطعة الجولة الثّانية من االنتخابات ،بينام ق ّررت قوى املعارضة
املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور وحثّ ال ّناخبني عىل رفض املسودة
املطروحة .ومن ث ّم ،فقد اخرتنا نتائج الجولة األوىل من االنتخابات
ال ّرئاسيّة ،ملقارنة مع ّدالت تأييد ال ّرئيس وجامعة اإلخوان املسلمني عىل
وجه الخصوص.
وال تتّفق هذه ال ِّدراسة مع أنصار التيّار املعارض ،الذين يقارنون بني
نتائج استفتاء  19آذار  /مارس  ،2011واستفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب
 .2012فإذا ما بلغت نسبة املوافقة عىل التّعديالت الدستوريّة التي
السيايس يف ذلك الوقت  ،%77فإ َّن االستفتاء عىل
دعمها تيّار اإلسالم
ّ
"دستور اإلخ��وان" قد أفاد مبوافقة  %63.8فقط .ويتّخذ معسكر
مؤشا عىل تدهور شعب ّية
املعارضة من هذا التّباين يف نِسب املوافقة رِّ ً
هذا الت ّيار .ويوضِّ ح الجدول ( )1تباين نِسب املوافقة وال ّرفض بني
استفتاء آذار  /مارس  2010واستفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب .((( 2012
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مرىس مطروح ،والف ّيوم ،والبحر األحمر .ولك َّن قيام املعارضة بالقياس
عىل استفتاء آذار  /م��ارس ،واستداللها من نتائجه عىل أ َّن مع ّدالت
تأييد اإلخوان تتناقص ،وأ َّن يف ذلك دليلاً عىل أ َّن املعارضة تكتسب
مبني عىل افرت ٍ
اضات ال تبدو صحيحةً.
املزيد من املؤيّ ِدين ،هو أم ٌر ٌّ
أه ُّم هذه االفرتاضات أ َّن من وافق عىل مسار التّعديالت ال ّدستوريّة
السيايس ،أو أ َّن
بالضورة مؤيّ ًدا لتيّار اإلسالم
يف آذار  /م��ارس ،كان رّ
ّ
التّصويت بنعم كان تحت تأثري العواطف الدينيّة التي استغلَّها ذلك
الت ّيار وتالعب بها ،وفقًا لوجهة ال ّنظر هذه .كام أ َّن العديد من املؤيّدين
كل من
ملسار "ال" ،قد ب َّرروا نتائج االستفتاء بتص ّور وجود عالق ٍة بني ٍّ
األميّة ومع ّدل الفقر من ناحي ٍة ،واملوافقة عىل التّعديالت ال ّدستوريّة
من ناحي ٍة أخرى .هذا عىل ال ّرغم من أ َّن نتائج استفتاء آذار  /مارس قد
تجد تفسريها يف كون مسار "نعم" هو أش ّد وضو ًحا من مسار "ال" ،أو يف
رغبة األغلب ّية من املرصيّني يف االستقرار الذي ارتبط يف ذهنهم بطريق ٍة
أو بأخرى مبسار "نعم" .ومبع ًنى آخر ،فقد يكون "إطار االستقرار" أكرث
جاذبيّة من إطار "الثّورة مستمرة" .وبنا ًء عليه ،فإ َّن آذار  /مارس ،2011
ٍ
محافظ سياس ًّيا ،ومل يكن
يعكس املسار األكرث انسجا ًما مع مجتمعٍ
مؤشا عىل ق ّوة ت ّيا ٍر دون غريه(((.
رّ
بالضورة رِّ ً

غري أ ّن نتائج االستفتاء عىل ال ّدستور ،ومع ّدالت تأييد ال ّرئيس
واإلخوان ،ال ميكن ع ّدهام مسارين منفصلني .كام ال ميكن الذّهاب إىل
أ ّن الكثريين م ّمن ص َّوتوا بـ "نعم" عىل ال ّدستور ،كانوا يتطلَّعون إىل
سيايس مح َّد ٍد .فعىل
االستقرار أكرث من تأييدهم لجامع ٍة مع ّين ٍة أو ت ّيا ٍر
ٍّ
ال ّرغم من ص ّحة هذا الكالم((( ،فإنّه يُغ ِفل مناخ االستقطاب الحا ّد -
والعنيف يف بعض األحيان  -الذي تشهده الحياة السياسيّة يف مرص،
السابقة ،نالحظ أ َّن نسبة التّصويت بنعم كانت َّ
وبال ّنظر إىل ال ّنتائج ّ
أقل ومشاع َر عدم الثّقة املتبادلة بني األطراف السياسيّة املختلفة ،ودعوات
يف استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب ،يف ماعدا محافظات املنيا وأسيوط املعارضة الصرّ يحة إىل التّصويت بـ "ال" عىل "دستور اإلخوان" .ولذلك
ٍ
لت يف
وسوهاج .كام ُس ِّج ْ
محافظات أخرى تغيرّ اتٌ طفيف ٌة ج ًّدا ،مثل فإ َّن ال ِّدراسة تذهب إىل أ َّن من ص َّوت ملصلحة ال ّدستور ،هو غري ر ٍ
افض
أقل تقديرٍ ،وال يرى فيه تهدي ًدا ل ُهويّة ال ّدولة من جانب
 3 Tarek Masoud, “The Egyptian Liberal’s Soft Defeat”, Foreign Policy, Dec.لل ّرئيس عىل ِّ
ٍ
محاوالت لـ "أخونتها" كام تر ِّدد املنابر املعارضة واإلعالميّة
 2012, viewed 20/12/2012:تيّا ٍر ما أو
_ http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/12/17/the_egyptian_liberalsطوال الوقت .وهذا األمر يعني أ َّن املعارضة مل تنجح يف إيصال رسالتها
soft_defeat
 4يُشري مصطلح ال ّنظام القديم ،إىل ال ّنظام الذي ثار عليه املرصيّون يف  25يناير  .2011إذ مل إىل هذه الفئة من ال ّناخبني .ولذلك نرى أ َّن القياس عىل املرحلة األوىل
يثرُ املرصيّون عىل شخص حسني مبارك فقط ،ولك َّنهم ثاروا عىل ال ّنظام الذي ميثِّله من حيث
االستبداد والعسكرة التي متتد بجذورها إىل ثورة متّوز  /يوليو  .1952ولهذا فإ َّن أحمد شفيق
مثَّل بجدار ٍة ال ّنظام القديم ،لكونه آخر رئيس وزرا ٍء يف نظام مبارك ،وبحكم خلف ّيته العسكريّة.
ملناقشة االختيار بني أحمد شفيق ومحمد مريس ،انظر :عادل لطيفي" ،انتخابات مرص بني شبح
ال ّنظام القديم وتغلغل اإلخوان" ،الجزيرة .نت ،شوهد يف2013 /2 /25 :
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/a7cbee4a-2658-45e0-a27ac1c7b5a0ce41
 5وقع االعتامد عىل البيانات واإلحصاءات املتوفِّرة عىل موقع اللّجنة العليا لالنتخابات:
http://www.elections.eg/

6 Samuel Tadros, “Egypt’s Elections: Why the Islamists Won”, World Affairs,
2012, viewed 10/1/2013
http://www.worldaffairsjournal.org/article/egypt%E2%80%99s-electionswhy-islamists-won
’7 Mahmoud Khaled, “In Egypt’s Constitutional Referendum, ‘Yes’ and ‘No
Votes Often Mirror Each Other”, Egypt Independent, 2012, viewed 10/1/2013,
http://www.egyptindependent.com/news/egypt-s-constitutional-referendumyes-and-no-votes-often-mirror-each-other

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

النتخابات ال ّرئاسة ،هو أش ُّد واقع ّيةً ،ويَهدينا أك َرث إىل معرفة إذا كان
بالضورة التح ّول من
انخفاض نسبة املوافقة يف املحافظات يعني رّ
جبهة التّأييد إىل جبهة املعارضة أو ال.

نتائج االستفتاء
كانت نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور يف جميع املحافظات
وأقل من
 باستثناء الوادي الجديد ،ومرىس مطروح  -منخفضةًَّ ،ال ّنسبة املس َّجلة يف املحافظات ذاتها إبان الجولة األوىل من االنتخابات
متوسط نسبة املشاركة يف املرحلة األوىل من
ال ّرئاس ّية .فإذا ما بلغ ِّ
متوسط املشاركة عىل مستوى
االنتخابات ال ّرئاس ّية  ،%43.54فإ َّن
ِّ
متوسط
الجمهوريّة يف االستفتاء عىل ال ّدستور قد بلغ ( %32.7كان ّ
املشاركة يف محافظات املرحلة األوىل  ،%28.78وارتفعت ال ّنسبة قليلاً
يف املرحلة الثّانية إذ وصلت تقري ًبا إىل  .)%35ويوضِّ ح الجدول ()1
اختالف نسب املشاركة يف محافظات الجمهوريّة ،بني املرحلة األوىل
الخاصة باالستفتاء عىل ال ّدستور يف  17و21
النتخابات ال ّرئاسة وتلك
ّ
كانون األ ّول  /ديسمرب .2012
وستق ِّدم ال ِّدراسة يف ما ييل قراء ًة تفصيل ّي ًة لنتائج االستفتاء عىل
ال ّدستور ،يف ضوء مقارنتها بنتائج املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة.

ً
أوال :نتائج المرحلة األولى
سنبدأ بنتائج محافظات املرحلة األوىل ،كام يوردها الجدوالن ( )1و(:)2
كان ال ّرئيس قد حصل يف "محافظة الرشق ّية" عىل  536.6ألف ٍ
صوت
( %32.9من إجاميل األصوات املشاركة) ،بينام بلغت نسبة املوافقني
عىل ال ّدستور  .%65.8فإذا افرتضنا أ َّن التّصويت عىل ال ّدستور ،هو
استفتا ٌء موا ٍز لتأييد ال ّرئيس ،كام كانت تر ِّوج لذلك املعارضة ،فهذا
يعني أ َّن هناك نحو  %33من ال ِّزيادة يف نسبة تأييد ال ّرئيس وجامعته
(نحو  200ألف ص� ٍ
�وت ،أكرث مماّ حصل عليه يف الجولة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة) .يزيد هذا األمر وضو ًحا ،عندما نرى أ َّن مجموع
أصوات املرشَّ حينْ ال ِّرئاسيّينْ أحمد شفيق وحمدين صبّاحي يف املرحلة
نفسها ،قد بلغ  900ألف ٍ
صوت ،يف حني أ َّن عدد من عارضوا ال ّدستور
يف الشرّ ق ّية قد بلغ نحو  382ألف ٍ
صوتّ .
ويدل هذا عىل أ َّن جبهة
املعارضة قد خرست أصواتًا من جه ٍة ،وعىل أ ّن ضعف نسبة املشاركة
نقصا يف نصيب تيّار املعارضة ومل
تعني أ َّن العزوف كان يف الغالب ً
يكن لصالحها من جه ٍة أخرى.
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مل يختلف الوضع كث ًريا يف اإلسكندريّة؛ فحني حصل مريس عىل %14.9
من األصوات يف الجولة األوىل ،كانت نسبة مؤيِّدي ال ّدستور .%55.6
يل جبهة اإلنقاذ  -حمدين صبّاحي ،وعمرو موىس
أ ّما بال ّنسبة إىل ممثِّ ْ
 فكانا قد حصال عىل ما يعادل  %49.74من إجاميل أصوات املرحلةاألوىل من االنتخابات (نحو  900ألف ٍ
صوت) .ومع ذلك ،فإ َّن معاريض
ال ّدستور يف اإلسكندريّة ،قد مثّلوا ( %44.4أي نحو  532ألف ٍ
صوت).
وتؤكِّد هذه ال ّنتيجة من ال ّناحية اإلحصائيّة ،أ َّن تيّار املعارضة ،كان أكرث
السيايس
خسار ًة من الطّرف اآلخرّ .
ولعل ما خدم مصلحة ت ّيار اإلسالم ّ
أقل املحافظات تصويتًا ملح ّمد
يف اإلسكندريّة تحدي ًدا (التي كانت من ِّ
مريس يف الجولة األوىل) ،هو واقعة حصار بعض أنصار القوى املعارضة
ٍ
ساعات داخل املسجد،
للشّ يخ املحلاّ وي إمام مسجد القائد إبراهيم،
يف اليوم الذي سبق االستفتاء .وكان قد تر َّدد عىل األسامع أ َّن بعض
أنصار املعارضة قد اعرتضوا عىل محاولة الشّ يخ توجي َه ال ّناخبني إىل
التّصويت بـ "نعم" يف خطبة يوم الجمعة .وهو ما أ ّدى إىل وقوع
ٍ
اشتباكات بني املؤيِّدين واملعارضني ،أسفرت عن حصار بعض املعارضني
قبل
للمسجد .وقد يكون هذا األمر قد استنف َر مشارك َة من امتن َع من ُ
عن التّصويت ،مثل السلف ّيني الذين أُشيع أثناء انتخابات ال ِّرئاسة أنَّهم
مل يشاركوا يف التّصويت .كام قد تكون الطّبيع ُة املحا ِفظة للمجتمع
املرصي  -التي تحمل الكثري من التّقديس لدور العبادة  -قد أفرزت
ّ
مشاعر استيا ٍء ض ّد قوى املعارضة ،وأث َّرت من ث ّم يف نتيجة التّصويت.
يأيت التّصويت يف محافظة سوهاج عىل املنوال نفسه؛ ففي الوقت
الذي حصل فيه مح ّمد مريس عىل  %29.7من أصوات ال ّناخبني يف
املحافظة ،كانت نسبة املص ِّوتني بـ "نعم" لل ّدستور األع�لى بني
كل من أحمد شفيق
املحافظات العرش ( .)%78.8وإذا ما حصل ٌّ
ٍ
صوت) من أصوات ال ّناخبني
وعمرو موىس عىل  278( %40.8ألف
يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة بسوهاج ،فإ َّن معارضة ال ّدستور
بلغت نسبة  126.39( %21.2ألف ٍ
صوت).
وشهد جنوب سيناء بدوره نسبة زياد ٍة كبرية يف تح ّول األصوات؛ فإذا
تحصل ال ّرئيس يف املرحلة األوىل عىل  %20.3من األصوات (5002
ما ّ
صوت ًا) ،فإ ّن كلاًّ من عمرو موىس وأحمد شفيق قد حصال مجتمعينْ
عىل نحو  10آالف ٍ
صوت .غري أ ّن املوافقة عىل ال ّدستور ،قد مثَّلت
 %63.9من إجاميل األصوات ( 12165صوت ًا) ،يف مقابل  %36.1من
ال ّرافضني ملسودة الدستور (أي  6866صوت ًا) .ويعني هذا أ َّن نسبة
التّأييد مل تكن  -يف الغالب  -لفائدة املعارضة .وكذلك كان الوضع يف
شامل سيناء؛ ففي الوقت الذي حصل فيه مح ّمد مريس عىل %37.36
من األص��وات يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،بلغت نسبة
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الجدول ()1
ٌ
مقارنة بني نِسب املوافقة وال ّرفض ما بني استفتا َء ْي آذار  /مارس وكانون األ ّول  /ديسمرب

التصويت /املحافظة

نعم
(آذار  /مارس)

ال
(آذار  /مارس)

نعم
(كانون األول  /ديسمرب)

ال
(كانون األ ّول  /ديسمرب)

أس������������������وان

%82.9

%17.1

%76.7

%23.3

أس���������ي���������وط

%73.5

%26.5

%76.4

%23.6

اإلس���ك���ن���دريّ���ة

%67.1

%32.9

%55.6

%44.4

ال���دق���ه���ل��� ّي���ة

%79.7

%20.3

%54.9

%45.1

ال���ش��رق������ ّي������ة

%86.6

%13.4

%65.9

%34.1

ال�����غ�����رب����� ّي�����ة

%78.8

%21.2

%47.9

%52.1

س���������وه���������اج

%78.6

%21.4

%78.8

%21.2

ش���م��ال س��ي��ن��اء

%86.2

%13.8

%78.1

%21.9

ج���ن���وب س��ي��ن��اء

%66.9

%33.1

%63.9

%36.1

*

%66.5

%33.75

%43.1

%56.9

األق���������ص��������ر

%81.5

%18.5

%76.7

%23.4

اإلس�م�اع���ي���ل��� ّي���ة

%77.9

%22.1

%70

%30

ال��ب��ح��ر األح��م��ر

%63.4

%36.6

%62.6

%37.4

ال������ب������ح���ي��رة

%87.7

%12.3

%75.5

%24.5

ال������ج������ي������زة

%76.3

%29.9

%66.7

%33.3

ال�����س�����وي�����س

%78.8

%21.2

%70.4

%29.6

ال������ف������ي������وم

%90.2

%9.8

%89.5

%10.5

ال���ق���ل���ي���وب���ي���ة

%81.5

%19.5

%60

%40

امل����ن����وف����ي����ة

%86.6

%13.4

%48.9

%51.1

امل�������ن�������ي�������ا

%76.6

%13.4

%83

%17

ال�����وادي الجديد

%90.9

%9.10

%87.3

%12.7

ب����ن����ي س���وي���ف

%87.5

%12.5

%84.8

%15.2

ب����ورس����ع����ي����د

%70.8

%29.2

%51

%49

دم���������ي���������اط

%82.8

%17.2

%64.4

%35.6

ق������������ن������������ا

%86.1

%13.9

%84.5

%15.5

ك���ف���ر ال��ش��ي��خ

%87.9

%12.10

%65.8

%34.2

م����رىس م��ط��روح

%92.4

%7.6

%91.6

%8.3

ال������ق������اه������رة

* يف استفتاء آذار  /مارس  ،2011كانت حلوان والسادس من أكتوبر محافظتني قامئتني بذاتهام ،إلاَّ أنَّه بعد ذلك بقليلٍ عادتا وانض ّمتا إىل القاهرة والجيزة عىل التّوايل .وقد وقع يف
هذا الجدول إضافتهام إىل نتائج القاهرة والجيزة لتسهيل املقارنة.
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اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

الجدول ()2
نِسب املشاركة يف املحافظات يف ٍّ
كل من الجولة األوىل النتخابات
ال ّرئاسة ،واالستفتاء عىل الدّستور

الجدول ()3
نتيجة االستفتاء عىل الدّستور يف محافظات املرحلة األوىل ،مقارن ًة
بنِسب تأييد مح ّمد مريس يف املرحلة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة

نسبة املشاركة /املحافظة

ملصلحة مريس

نعم

ال

نسبة املشاركة /املحافظة

املرحلة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة

استفتاء كانون
األ ّول  /ديسمرب

أس�����������وان

%23.13

%76.7

%23.3

أس�����ي�����وط

%35.25

%76.1

%23.9

أس��������������وان

%37.8

%22.7

ا إل سكند ر ّية

%14.9

%55.6

%44.4

أس�������ي�������وط

%44.5

%28

ال��دق��ه��ل��ي��ة

%23.06

%54.9

%45.1

اإلس��ك��ن��دريّ��ة

%54

%36.2

ال�ش�رق��� ّي���ة

%32.9

%65.9

%34.1

ال���دق���ه���ل��� ّي���ة

%51.8

%31.5

ال���غ���رب��� ّي���ة

%19.12

%47.9

%52.1

ال��ش�رق���� ّي����ة

%56.5

%32.5

س�����وه�����اج

%29.7

%78.8

%21.2

ال���غ���رب��� ّي���ة

%55

%33.9

ش�مال سيناء

%37.36

%78.1

%21.9

س������وه������اج

%38.9

%25.4

جنوب سينــاء

%20.3

%63.9

%36.1

شمــال سينـــاء

%46.8

%30.6

ال���ق���اه���رة

%16.8

%43.1

%56.9

جنــوب سينـــاء

%40.6

%29.6

ال����ق����اه����رة

%52.4

%34.8

ال�����ج�����ي�����زة

%50.3

%34.8

ق���������ن���������ا

%24.2

%22.8

البـــحر األحمــر

%40.67

%30.7

دم�������ي�������اط

%52.85

%37.2

الــوادي الجديد

%26.17

%32.9

مــرىس مطـروح

%11.75

%36.5

ال�����ب�����ح��ي��رة

%42.36

%33.7

املوافقة عىل ال ّدستور نحو  .%78.1ونجد يف املقابل ،أ َّن تيّار املعارضة
 ممثَّلاً يف عمرو موىس وأحمد شفيق  -قد حصل عىل  %34.28منمجموع األصوات (نحو  30ألف ٍ
صوت) .وكان عدد ال ّرافضني نحو 14
ألف ٍ
صوت فقط ،أي بنسبة  .%21.9وهو األمر الذي يعني أ َّن تكتّل
املعارضة مل يحافظ عىل األصوات التي سبق أن حصل عليها.

ال�����ف�����ي�����وم

%39.72

%35.2

امل������ن������ي������ا

%36.35

%34.6

األق������ص������ر

%30.41

%26

ب��ن��ي س��وي��ف

%43.82

%38.7

ال����س����وي����س

%54.47

%38.78

ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة

%50.6

%32.9

ب���ورس���ع���ي���د

%52.06

%38

امل���ن���وف���ي���ة

%49.37

%34

وشهدت محافظة أسوان أيضً ا تح ّولاً يف األصوات لفائدة مح ّمد مريس.
ففي الوقت الذي حصل فيه املرشَّ ح ال ِّرئايس عىل  %23.13يف املرحلة
األوىل ،بلغت نسبة تأييد ال ّدستور  .%76.7وإذا ما حصل أحمد شفيق
وعمرو موىس مجتمعينْ عىل نحو  %40.5من أصوات املحافظة (106
ألف ٍ
تحصلوا عىل  %23.3فقط من األصوات
صوت) ،فإ ّن ال ّرافضني قد ّ
(نحو  46ألف ٍ
صوت) .هذا ما ُّ
يدل أيضً ا عىل تح ّو ٍل يف األصوات من
املعارضة إىل الجانب اآلخر ،أو عىل العزوف عن االنتخابات بشكلٍ
عا ٍّم.

ك��ف��ر ال��ش��ي��خ

%42.19

%29.6

اإلس�ماع��ي��ل � ّي��ة

%50.06

%36.41

ومل تش ّذ أسيوط عماّ سبق من املحافظات؛ فقد أيَّد ال ّدستور %76.1
من إجاميل املشاركني ،بينام مل تتجاوز نسبة املص ِّوتني ملحمد مريس
تحصل فيه أحمد شفيق
يف الجولة األوىل  .%35.25ويف الوقت الذي ّ
وحمدين صبّاحي مجتمعينْ عىل نحو  %44من أصوات املحافظة يف
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الشكل ()1

ٍ
صوت) ،بلغت من أهل القاهرة ال ّدستور ( 1256248صوتًا) .كام حصل مح ّمد مريس
املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية (نحو  259ألف
معارضة ال ّدستور نسبة ( %23.9نحو  138.5ألف ٍ
عىل  %16.8من أصوات ال ّناخبني يف القاهرة يف الجولة األوىل ،بينام
صوت).
حصل مؤيِّدو ال ّدستور الذي طُرح لالستفتاء عىل نسبة ( %43.1نحو
ويف الوقت الذي أعطت فيه محافظة الدقهل ّية ملحمد مريس منفر ًدا
 950ألف ٍ
صوت).
 %23.06من إجاميل األصوات ( 390ألف ٍ
صوت تقريبًا) ،أيَّدتْ "دستو َر
اإلخوان" بـ ( %54.9أي نحو  650ألف ٍ
صوت) .وإذا ما حصل أحمد ويُظهر الشّ كل ( )1حال ًة من االنقسام املجتمعي بخصوص ال ّدستور،
شفيق وعمرو موىس وحمدين ص ّباحي مجتم ِعني عىل نحو مليون ات ّضحت مع إعالن نتائج املرحلة األوىل من التّصويت .وهو الوضع
ٍ
صوت ( %59من إجاميل أصوات ال ّناخبني املشاركني) ،فإ ّن معاريض
الجدول ()4
ال ّدستور قد شكَّلوا  %45.1من إجاميل الحضور (نحو  528678صوت ًا)؛
ٌ
مقارنة بني نتائج املرحلة ال ّثانية من االستفتاء ،ونِسب تأييد مح ّمد مريس يف الجولة
وهو ما يعني خسارة القوى املعارضة نحو نصف األصوات.
األوىل من انتخابات ال ّرئاسة.
يتغي كث ًريا يف املحافظات ال ّرافضة للدستور؛ فإذا
كام أ ّن الوض َع مل رَّ
ما سبق ملحافظة الغرب ّية أن أعطت أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي
مجتمعينْ نحو  %56.8من إجاميل أصوات ال ّناخبني (نحو  730ألف
ص� ٍ
�وت) ،فإ ّن معاريض ال ّدستور قد مثَّلوا ( %52.1نحو  510ألف
ٍ
ٍ
صوت .ويف
يقرب من  200ألف
صوت) ،مماّ يعني أ َّن هناك فارقًا ُ
الوقت الذي أعطى فيه ناخبو املحافظة مح ّمد مريس  %19.12من
ٍ
صوت) ،أيَّدوا دستور "جامعته"
إجاميل األصوات (نحو  245ألف
بـ ( %47.9نحو  468ألف ٍ
صوت) .وتعني هذه ال ّنتائج من الناحية
السيايس قد زاد ،عىل
النظريّة ،أ َّن عدد األصوات املؤيِّدة ملسار اإلسالم
ّ
ال ّرغم من أ َّن التو ّجه العا ّم للمحافظة جاء رافضً ا لل ّدستور .هذا ما
ّ
يدل عىل أ َّن ال ّنقص يف نسبة املشاركة ،قد أنقص بدوره من رصيد ت ّيار
املعارضة وليس العكس.
كام شهدت القاهرة ،التي عرفت ال ِّنسبة األعىل يف رفض ال ّدستور،
تح ّولاً يف تو ّجهات ال ّناخبني .ففي الوقت الذي حصل فيه أحمد شفيق
وحمدين ص ّباحي عىل نحو ٍ 1900000
صوت ( ،)%53.3رفض %56.9

ال ّنسبة /املحافظة
ال����ج����ي����زة
ق���������ن���������ا
البحر األحمر
دم������ي������اط
الوادي الجديد
مرىس مطروح
ال����ب����ح��ي�رة
ال����ف����ي����وم
امل�����ن�����ي�����ا
األق������ص�����ر
ب��ن��ي س��وي��ف
ال���س���وي���س
ال��ق��ل��ي��وب��ي��ة
امل���ن���وف���ي���ة
ب���ورس���ع���ي���د
كفـــــر الشيـخ
ا إل سمــا عيل ّية

تأييد مريس نعم للدستور ال للدستور
%33.3
%66.7
%27.85
%15.5
%84.5
%25.09
%37.4
%62.6
%16.07
%35.6
%64.4
%23.64
%12.7
%87.3
%28.22
%8.3
%91.6
%32.01
%24.5
%75.5
%28.75
%10.5
%89.5
%47.02
%17
%83
%42.23
%23.4
%76.6
%21.86
%15.2
%84.8
%41.76
%29.6
%70.4
%23.94
%40
%60
%22.8
%51.1
%48.9
%18.54
%48.9
%51.1
%15.42
%34.2
%65.8
%17.1
%30
%70
%26.44
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الذي يبدو مغاي ًرا إىل ح ٍّد ما ،بال ّنظر إىل نتائج املرحلة الثّانية ،وإن أغلب ّية األصوات لحمدين ص ّباحي ( )%24.47وعمرو موىس ()%19.95؛
ٍ
تصويت كثرية عىل درج ٍة كبري ٍة من التّشابه.
بقيت أمناط
أي نحو  41ألف ٍ
صوت لهام م ًعا .ولكن كانت نسبة ال ّرافضني %37.4
(نحو  26303صوت ًا)؛ مماّ يعني أ َّن ممثيل جبهة اإلنقاذ وحدهم قد
ثان ًيا :نتائج المرحلة الثانية
خرسوا نحو  14ألف ٍ
صوت .أما إذا أضفنا الكتلة التصويتيّة ألحمد
ويف ما ييل مناقش ٌة لنتائج املرحلة الثّانية من االستفتاء عىل دستور شفيق ،التي مثَّلت  %19.70من أصوات املحافظة يف املرحلة األوىل
مرص بعد الثّورة ،كام هي موضَّ ح ٌة يف الجدول (:)4
من االنتخابات ال ّرئاسيّة ،فإ َّن تيّار املعارضة قد خرس بذلك نحو 33
ألف ٍ
صوت؛ أي ما يعادل  %44.5من األصوات.
من خالل قراءة ال ّنتائج ،نالحظ أ َّن محافظة الجيزة التي منحت
الرئيس مريس  %27.85من أصوات ال ّناخبني املشاركني فيها (أي ويف دمياط  -التي ت ُ َع ّد من املحافظات املرت ِّددة يف مواقفها عمو ًما؛
َ
لكل من حمدين صباحي
نحو  556630صوت ًا) ،قد وافقت عىل ال ّدستور بنسبة ( %66.7نحو ألنَّها سبق أن أعطت نِس ًبا قريب ًة ج ًّدا ٍّ
 983703صوتًا) .ويف الوقت الذي حصل فيه حمدين ص ّباحي وعمرو ( )%23.75ومح ّمد مريس ( )%23.64يف الجولة األوىل  -أيَّد %64.4
موىس  -املمثِّالن لجبهة اإلنقاذ  -عىل  %32.96من أصوات محافظة من املشاركني يف التّصويت ال ّدستو َر؛ أي نحو ٍ 205464
صوت .وإذا
يل
الجيزة (نحو  630132صوتًا) ،مثَّل املعارضون لل ّدستور نسبة  %33.3قارنّا ال ّنتائج بالجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية ،نالحظ أ َّن ممثِّ ْ
من أصوات املشاركني (نحو  499199صوتًا) .وإذا أضفنا الكتلة جبهة اإلنقاذ (حمدين ص ّباحي ،وعمرو موىس) إضاف ًة إىل أحمد
تت ألحمد شفيق يف انتخابات ال ّرئاسة شفيق ،كانوا قد حصلوا عىل  %50.5من إجاميل أصوات املشاركني
التصويت ّية التي سبق أن ص َّو ْ
يف جولتها األوىل ،والتي مثَّلت  %17.31من إجاميل الحضور (نحو (نحو  226469صوتًا) ،يف حني أ َّن معارضة ال ّدستور مل تزد عىل %35.6
 411286صوت ًا)؛ فإ ّن جبهة معارضة اإلخوان ستصبح يف وضعٍ أسوأ (نحو  113480صوت ًا)؛ وهو األمر الذي يعني من ال ّناحية اإلحصائ ّية
السيايس ،قد خرست نحو  113ألف ٍ
صوت،
مماّ كانت عليه أثناء االنتخابات ال ّرئاس ّية .ففي الوقت الذي مثَّلت أ َّن املعارضة لت ّيار اإلسالم
ّ
فيه هذه الكتلة نحو  %50من أصوات ال ّناخبني املشاركني يف املحافظة أي ما ميثِّل نحو  %50من الكتلة التّصويت ّية لها.
أثناء انتخابات ال ّرئاسة (نحو  104678صوتًا) ،كانت املعارضة لل ّدستور وكانت محافظة اإلسامعيليّة من املحافظات التي أعطت أغلبيّة
أقل من نصف هذا العدد.
َّ
األصوات ملح ّمد مريس يف انتخابات ال ّرئاسة (%26.44؛ أي نحو 92245
ويف محافظة قنا ،وافق  %84.5من إجاميل األصوات يف املحافظة عىل صوت ًا) .وحقَّق صبّاحي وموىس مجتمعينْ نحو  %39من األصوات (نحو
ال ّدستور (نحو  307539صوت ًا) ،يف الوقت الذي كان فيه مح ّمد مريس  137ألف ٍ
أي
صوت) ،فيام حصد أحمد شفيق  %14.95من األصواتْ ،
قد حصل عىل نسبة  %25.9من األصوات ( 97267صوتًا) ،وبينام حصل ما يعادل نحو ٍ 52542
صوت .وهو ما يجعل تيّار معارضة اإلخوان -
حمدين صباحي وعمرو موىس مجتمعينْ عىل  %29.78من األصوات من ال ّناحية النظريّة  -ميثِّل تقري ًبا  %54من أصوات املص ِّوتني .ولك َّننا
(نحو  117105صوتًا) ،عارض  %15.5من ال ّناخبني يف املحافظة ال ّدستو َر نالحظ أ َّن  %70من املشاركني يف االستفتاء عىل ال ّدستور قد ص َّوتوا
(نحو  51674صوتًا)؛ وهو ما يعني أن ممثِّيل جبهة اإلنقاذ قد فقدوا باملوافقة عليه ،بينام رفضه  %30منهم فقط؛ أي نحو ٍ 76905
صوت.
نحو  %13من كتلتهم التّصويتيّة (نحو  65ألف ٍ
صوت) .وإذا أضفنا ويتّضح من مقارنة ال ّنتائج بعضها بالبعض اآلخر ،أ َّن كتلة املعارضة
األصوات التي سبق أ ْن حصل عليها أحمد شفيق باعتباره من ال ّرموز مجتمع ًة قد خرست نحو  113ألف ص� ٍ
�وت ( %40.5من الكتلة
دعت إىل رفض ال ّدستور أيضً ا ،فإ َّن قوى املعارضة ستخرس بذلك التّصويتيّة).
التي ْ
نحو  %74من كتلتها التّصويت ّية (نحو  150ألف ٍ
صوت).
أ ّما يف محافظة األقرص  -التي حصل فيها أحمد شفيق عىل أغلبيّة
بلغت ( %23.18نحو  47732صوت ًا) ،وحصل فيها
أقل املحافظات تصويتًا األصوات بنسب ٍة
ْ
أ ّما يف محافظة البحر األحمر ،التي كانت من ِّ
ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل من االنتخابات ال ّرئاس ّية ( %16من حمدين صبّاحي وعمرو موىس مجتمعينْ عىل نحو  %33من األصوات
أصوات املشاركني ،أي نحو  15593صوتًا) ،فإ َّن املوافقة عىل ال ّدستور (نحو  67596صوت ًا)  -فلم تتجاوز نسبة رافيض ال ّدستور %23.4
كانت بنسبة  44073( %62.6صوت ًا) .وكانت املحافظة قد أعطت ( 43859صوت ًا)؛ وهو ما يعني أ َّن كتلة املعارضة قد فقدت نحو %61
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ٍ
صوت) .بينام نرى أ َّن مح ّمد مل تحافظ عىل متاسكها يف االستفتاء عىل ال ّدستور؛ إذ خرست نحو %67
من كتلتها التّصويت ّية (نحو  71ألف
تحس ًنا من تأثريها (نحو  388ألف ٍ
صوت).
مريس  -الحاصل عىل  %21.86من أصوات املحافظة  -قد حقَّق ّ
كب ًريا يف ال ّنتائج؛ إذ بلغت املوافقة عىل ال ّدستور نسبة ( %76.6أي
أ ّما محافظة كفر الشّ يخ التي سبق لها أن ق َّدمت  %17من األصوات
نحو  142289صوتًا) .واتّساقًا مع االفرتاض الذي أوردته ال ِّدراسة ،أي
ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل (نحو  133932صوت ًا)؛ فإنّها قد أيّدت
وجود عالق ٍة بني رفض ال ّدستور وانخفاض مع ّدالت تأييد اإلخوان؛ فإ َّن
ال ّدستور بنسبة ( %65.8نحو  358433صوت ًا) ،أي بزياد ٍة قد ُرها
ٍ
َّقت كسبًا بنحو  97ألف
الجامعة قد حق ْ
صوت ،أي بنسبة ّ
تحسنٍ ٍ 224501
صوت (ما يعادل .)%62.6
تصل إىل .%68.5
وكانت نسبة املوافقة عىل ال ّدستور يف القليوبيّة  .%60فكانت من أكرب
كام كانت املوافقة عىل ال ّدستور يف بني سويف متوقَّع ًة إىل ح ٍّد ما،
الكتل التّصويت ّية لفائدة أحمد شفيق يف املرحلة األوىل (نحو  %30من
فاقت نسبة التّأييد حدود املتوقَّع .فاملحافظة التي أيَّدت محمد
وإن ْ
ّ أصوات املحافظة يف املرحلة األوىل ذهبت ألحمد شفيق) .وبهذا تكون
مريس يف املرحلة األوىل من االنتخابات ال ّرئاسيّة بـ ( %41.76نحو 260
املعارضة أيضً ا قد خرست الكثري من قدرتها عىل الحشد .فبينام حصل
ٍ
صوت) ،قد وافقت عىل ال ّدستور بنسبة ( %84.8أي 464999
ألف
صبّاحي وعمرو موىس عىل نحو  %33من األصوات (نحو  428ألف
صوتًا)؛ أي بزياد ٍة تق َّدر بـ  .%55.9وكان تيّار املعارضة  -املتمثِّل يف
ٍ
صوت) ،مل يعارض ال ّدستور إلاّ  344753فر ٍد فقط (نحو  .)%40وإذا
أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي وعمرو موىس  -قد حصل عىل %36.25
ما أضفنا األصوات االنتخابيّة التي كانت لفائدة شفيق ،إىل الجانب
من األصوات (نحو  243902صوت ًا) ،ولك َّنه مل يحقِّق يف معركة ال ّدستور
املعارض ،فإنّنا سنالحظ أ َّن ت ّيار املعارضة قد خرس نحو  479ألف
غري  %15.2من األصوات (نحو  81963صوتًا) .وهذا ما يعني أ َّن
ٍ
صوت (نحو  %58من الكتلة التصويتيّة) .وبينام حصل مح ّمد مريس
املعارضة هي التي حقّقت خسار ًة يف األصوات بنسبة .%33.6
عىل نحو  %23من أصوات القليوب ّية يف املرحلة األوىل ،أيَّد الدستو َر
ٍ
صوت .فإذا ما افرتضنا -
السويس التي تُع ُّد من املحافظات الثّائرة ومعقلاً من  512065فر ًدا؛ أي بزيادة نحو  210ألف
أما محافظة ّ
املعاقل األساس ّية للثّورة املرصيّة ،فإنَّها أيَّدت "دستور اإلخوان" عىل ال ّنحو الذي ذهبت إليه ال ِّدراسة  -أ َّن التّصويت عىل ال ّدستور
قياسا ملع ّدالت تأييد اإلخوان ،إضاف ًة إىل تح ّول
بنسبة  105461( %70.4صوتًا) .وهي ال ّنسبة التي تعني من ال ّناحية كان يف
ٍ
جانب منه ً
ٍ
أصوات من املعارضة إىل الطرف اآلخر ،فإ َّن ال ّنقص يف املشاركة مقارن ًة
تحسن مع ّدالت تأييد اإلخوان بنسبة  .%52.8ذلك أ ّن
الحساب ّية ُّ
املحافظة يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،قد منحت مح ّمد مريس بالجولة األوىل يف انتخابات ال ّرئاسة ،قد أ ّدى بدوره إىل ٍ
نقص من رصيد
نحو  %24من األصوات ( 49719صوت ًا) .كام مل يختلف منط انخفاض املعارضة.
السويس أيضً ا؛ ففي الوقت الذي حصل
مع ّدالت تأييد املعارضة يف ّ
كان الوضع يف مرىس مطروح منسجماً إىل ح ٍّد كب ٍري مع توقّعات اكتساح
فيه حمدين ص ّباحي وعمرو موىس وأحمد شفيق مجتم ِعني عىل نحو
املؤيّدين لل ّدستور لل ّرافضني له .فلقد وافقت املحافظة التي يتمتّع
ّلت معارضة ال ّدستور
 %54من أصوات املحافظة ( 110785صوت ًا) ،مث ْ
فيها السلف ّيون بال ّنفوذ (بدا هذا ال ّنفوذ واض ًحا يف انتخابات ال ّرئاسة،
 %29.6من األصوات (نحو  42934صوتًا) ،مماّ يعني أنَّها خرست %61
بحصول عبد املنعم أبو الفتوح  -املرشّ ح املدعوم من السلف ّيني آنذاك
من كتلتها التّصويتيّة.
 عىل نحو  %58من األصوات) عىل ال ّدستور بأعىل نسب ٍة عىل مستوىمثّلت نتائج كفر الشّ يخ مفاجأةً ،بل صدم ًة  -إىل ح ٍّد ما  -لت ّيار الجمهوريّة؛ وهي  .%91.6وهي ال ّنسبة التي ت ُع ُّد منطقي ًة إىل ح ٍّد
املعارضة؛ فاملحافظة التي منحت حمدين ص ّباحي وحده نحو  %62كبريٍ إذا ما أضفنا إليها نسبة التّصويت ملح ّمد مريس يف املرحلة األوىل
من األص��وات يف املرحلة األوىل (نحو  486662صوتًا) ،مل يرفض ( .)%32.1فهذه املحافظة الحدوديّة تبدو إسالم ّية التو ّجه بنسب ٍة
ال ّدستو َر فيها غري نسبة  %34.2من املص ِّوتني (نحو  184682صوت ًا) .مرتفع ٍة (نحو %90من أصوات املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة كانت
اإلسالمي) .فلم تحصل املعارضة (أحمد شفيق وحمدين
كل من عمرو موىس وأحمد ملرشّ حي الت ّيار
وإذا ما أضفنا األصوات التي حصل عليها ٌّ
ّ
السيايس تصبح ص ّباحي وعمرو موىس) إلاّ عىل  %9من أصوات املحافظة يف املرحلة
شفيق ،فإ ّن الكتلة التّصويت ّية ملعاريض ت ّيار اإلسالم
ّ
متحصل ًة عىل نحو ( %73أي نحو  573ألف ٍ
صوت) .وهي الكتلة التي األوىل من انتخابات ال ّرئاسة؛ وهي تقري ًبا ال ِّنسبة نفسها للمعارضني
ِّ

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

الجدول()5
نسبة املشاركة يف املرحلة ال ّثانية من استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب ،مقارنةً
املسجلة يف الجولة األوىل من االنتخابات ال ّرئاس ّية
بالنّسبة
َّ

نسبة
املشاركة  /املحافظة
ال����ج����ي����زة
ق��������ن��������ا
البحر األحمر
دم�����ي�����اط
ال��وادي الجديد
مرىس مطروح
ال����ب����ح��ي�رة
ال����ف���� ّي����وم
امل�����ن�����ي�����ا
األق�����ص����ر
بني سويف
��س���وي���س
ال� ّ
ال��ق��ل��ي��وب� ّي��ة
ب��ورس��ع��ي��د
امل���ن���وف��� ّي���ة
ك��ف��ر الشيخ
ا إل سام عيل ّية

املرحلة األوىل
النتخابات ال ّرئاسة
%50.3
%24.2
%40.67
%52.86
%36.17
%11.57
%42.36
%39.72
%36.35
%30.41
%43.82
%54.57
%50.6
%52.06
%49.37
%42.19
%50.06

استفتاء
كانون  /ديسمرب
%34.6
%22.8
%30.7
%37.2
%32.9
%36.5
%33.7
%35.2
%34.6
%26
%38.7
%38.78
%32.9
%38
%34
%29.6
%36.41
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بـ  %12.7فقط .وبلغة األرقام ،نالحظ أ َّن تكتّل املعارضة قد خرس نحو
 18ألف ٍ
صوت؛ وهو ما يعا ِدل نحو  %74من حجم كتلتهم التّصويتيّة
يف انتخابات ال ّرئاسة ،بينام زاد تكتّل املؤيِّدين بنسبة تصل إىل .%62
وت ُع ُّد البحرية أيضً ا من املحافظات التي خرست فيها املعارضة جانبًا
من كتلتها التصويت ّية .ذلك أ ّن موقف املعارضة ال ّداعي إىل رفض
ال ّدستور ،والذي سبق أن استأثر بـ  %45من أصوات املحافظة يف
الجولة األوىل النتخابات ال ّرئاسة (مجموع أصوات حمدين صبّاحي
وعمرو موىس وأحمد شفيق) ،مل يؤيِّده إلاّ  %24.5من األصوات .فقد
وصلت نسبة االستفتاء عىل ال ّدستور يف املحافظة إىل  .%75.5وكان
مح ّمد مريس قد حصل عىل تأييد  %28.75من أصوات البحرية يف
انتخابات ال ّرئاسة (نحو  392487صوت ًا)؛ يف الوقت الذي أيَّد فيه
صوت .بينام رِ
ٍ
خست املعارضة نحو %58
ال ّدستو َر نحو  820ألف
من كتلتها التّصويت ّية (من  611628صوت ًا يف انتخابات ال ِّرئاسة ،إىل
 266144صوتًا يف االستفتاء عىل ال ّدستور).
ولقد ّ
السابق يف الف ّيوم التي هي من أفقر محافظات
دل منط التّصويت ّ
السيايس .ولذلك فإ َّن نتائج االستفتاء
مرص ،عىل َميْلٍ إىل تيّار اإلسالم
ّ
يف املحافظة مل تكن مفاجئةً .فاملحافظة سبق أن أعطت مح ّمد مريس
نحو  %47من األصوات يف املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،وبلغ
تأييدها لل ّدستور نسبة .%89.5
يف املقابل ،فإ َّن املعارضة التي سبق أن حصلت عىل  %23.63من
األصوات ،مل يحقِّق تكتُّلها إلاّ  %10.5فقط من مجموع األصوات
املشاركة (مجموع أصوات أحمد شفيق وحمدين ص ّباحي وعمرو
موىس يف الجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة ،كان نحو  146ألف ٍ
صوت،
يف حني أ َّن رافيض ال ّدستور يف املحافظة قد بلغوا  57431صوت ًا)؛ أي
بخسار ٍة ت ُق َّدر بـ  %60من الكتلة التّصويتيّة للمعارضة.

من أبناء املحافظة لل ّدستور ،وتبلغ تحدي ًدا  .%8.3واملال َحظ هو أ َّن
مرىس مطروح هي من املحافظات القليلة التي شهدت زياد ًة يف نسبة
املشاركة ،مقارن ًة باالنتخابات ال ّرئاس ّية .وعىل ال ّرغم من أ ّن املعارض َة
َّقت  -من ال ّناحية الكميّة املج ّردة  -زياد ًة بنسبة  %66من
قد حق ْ
وبلغت  .%89.2ويوضِّ ح
األصوات ،فإ ّن نسبة املؤيِّدين قد زادت أيضً ا،
ْ
الجدول ( )5نسبة املشاركة يف محافظات املرحلة الثّانية يف االستفتاء
عىل ال ّدستور ،مقارن ًة باملشاركة يف املرحلة األوىل من االنتخابات
وكانت املنيا من املحافظات التي د ّعمت مح ّمد مريس بنسب ٍة كبري ٍة؛
ال ّرئاس ّية.
قُ ِّدرت بـ  407201( %42.23صوت ًا) ،وأيَّدت ال ّدستور بنسبة %83
السابقني  -فضلاً عن رموز
أ ّما الوادي الجديد ،فكان من املحافظات التي أعطت أغلبيّة أصواتها ( 763729صوت ًا) .يف املقابل ،فإ َّن املرشّ حني ّ
ملح ّمد مريس يف الجولة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،وبنسب ٍة ت ُق َّدر بـ املعارضة الحال ّية  -كانوا قد حصلوا عىل نحو  %40من األصوات (نحو
 .%28.22وحصل حمدين صبّاحي وعمرو موىس وأحمد شفيق  386211صوتًا) ،ولك َّنهم مل يتمكَّنوا من حشد نسب ٍة تفوق  %17من
مجتم ِعني عىل نحو  %54من األصوات .وعىل ال ّرغم من ذلك ،نجد أ َّن األصوات ( 154305صوت) التي ص ّوتت بـ "ال" .وتعني هذه األرقام
رفض ت ُق َّدر أ َّن تيّار املعارضة قد خرس نحو  %60من كتلته التّصويتيّة .يف املقابل،
املوافقة عىل ال ّدستور كانت بنسبة  %87.3يف مقابل نسبة ٍ
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فإ َّن الت ّيار املؤيِّد لل ّرئيس قد متكّن من زيادة نسبة التّصويت لفائدته،
ف ُقدِّرتْ بـ .%46.6

االفرتاض أ َّن من ص َّوت لص ّباحي أو أيب الفتوح كان سيختار اآلخر يف
ظل وجود مرشّ ٍح ٍ
واحد .فإذا ما ذهبنا يف هذا التو ّجه ،وع َد ْدنا أبا
ِّ
الفتوح منتميًا للتيّار املدين ،فإ َّن معسكر املعارضة يبدو يف وضعٍ أسوأ؛
وهو األمر األقرب إىل الواقع إذا أخذنا بعني االعتبار موقف حزب مرص
القويّة ،الذي يرأسه أبو الفتوح ال ّرافض لل ّدستور .أ ّما إذا رأينا أ ّن أبا
اإلسالمي ،بعد أن تدارك البعض موقفه،
محسوب عىل التيّار
الفتوح
ٌ
ّ
ورأى اختالفًا يف مواقف أيب الفتوح عن جبهة املعارضة األخرى؛ فإنّنا
السيايس قد اكتسب املزيد من األصوات وليس
نجد أ َّن ت ّيار اإلسالم
ّ
العكس ،باستثناء القاهرة التي حصل فيها مريس وعبد املنعم أبو
ٍ
صوت يف املرحلة األوىل من
الفتوح مجتمعينْ عىل نحو 1100000
االنتخابات ال ّرئاسيّة.

إ ّن املال َحظ هو أ َّن هذه القراءة لنتائج االستفتاء عىل مستوى
الجمهوريّة ،مل تتع ّرض لألصوات التي سبق أن حصل عليها عبد املنعم
أبو الفتوح يف املرحلة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة .ولقد ُع ّد أبو الفتوح
منتم ًيا للت ّيار املد ّين ،وهو ما كان ير ّوج إليه البعض إبّان االنتخابات
ال ّرئاس ّية ،للتّدليل عىل أ َّن مجموع األصوات التي ذهبت لعبد املنعم
أيب الفتوح وص ّباحي فاق مجموع أصوات املرشَّ حني اآلخرين ،وأ َّن عدم
ثوري ٍ
واحد كان املشكلة األساسيّة يف االنتهاء إىل
االتِّفاق عىل مرشَّ ٍح ٍّ
السابق" ،انطالقًا من
االختيار بني "مرشّ ح الجامعة" و"مرشَّ ح ال ِّنظام َّ

بأقل مع َّدل
باالستناد إىل الشّ كل ( ،)2تتمتّع محافظة جنوب سيناء ِّ
أميّ ٍة عىل مستوى الجمهوريّة .ومع ذلك فإنَّها من املحافظات التي
سبق لها أن وافقت عىل ال ّدستور يف استفتاء آذار  /م��ارس بنسبة
 ،%66.9ووافقت عليه أيضً ا يف استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب بنسبة

متثِّل بورسعيد أيضً ا واحد ًة من املحافظات التي تع ِّول عليها قوى
السابق يف املحافظة كان يعكس
املعارضة كث ًريا ،أل َّن منط التّصويت ّ
السيايس بشكلٍ عا ٍّم .ففي
تو ّج ًها غري مؤيِّ ٍد لإلخوان وت ّيار اإلسالم
ّ
الجولة األوىل لالنتخابات ال ّرئاس ّية ،حصل حمدين ص ّباحي عىل %40.4
من إجاميل املص ِّوتني يف املحافظة .وإذا ما أضفنا إىل ذلك نسبة أصوات
كل من شفيق وعمرو موىس ،نجد أ َّن التيّار املعارض قد حصل عىل
ٍّ
نحو  %70من إجاميل األصوات الحارضة يف املحافظة (نحو  184ألف
ٍ
صوت) .لك َّن الوضع يف االستفتاء قد اختلف قليلاً ؛ فعىل ال ّرغم من أ َّن
املحافظة كانت من بني أعىل املحافظات يف نسبة ال ّرفض ( ،%49أي
نحو  81581صوتًا) ،فإ ّن تكتّل املعارضة فيها مل يستط ْع أيضً ا الحفاظ
عىل متاسك كتلته التّصويتية ،وخرس نحو  %55من األصوات .وهي األ ّمية والفقر والتّصويت لإلسالميّين
ّ
(.)%54.9
د
ي
املؤ
ار
ي
الت
َّقها
ق
ح
التي
تقري ًبا نسبة ال ِّزيادة نفسها
ّ
ّ
عمد الت ّيار املعارض إىل تسليط الضّ وء عىل عد ٍد من العوامل التي متثِّل
الصناديق؛
أ ّما املنوف ّية ،املحافظة الوحيدة التي رفضت ال ّدستور يف املرحلة الثّانية  -من وجهة نظره  -أسباب إخفاقه يف ال ّنتائج التي أفرزتها ّ
من االستفتاء ،فإنَّها مل تش ّذ كذلك عن هذا ال ّنمط .فاملحافظة التي وهي مرتبط ٌة بالفقر واملرض .ذلك أ ّن مر َّد ال ّنجاح الذي حقّقه تيّار
السيايس ،هو فقر أغلبيّة الهيئة ال ّناخبة التي ص ّوتت لهذا
سبق أن منحت أحمد شفيق منفر ًدا  %53.42من مجموع األصوات يف اإلسالم
ّ
املرحلة األوىل النتخابات ال ّرئاسة ،رفضت ال ّدستور بنسبة  %51فقط الت ّيار تحدي ًدا و َج ْهلُها .وقد عبرّ مح ّمد الربادعي حديثًا عن هذا املعنى
( 374891صوتًا) .وتُع ُّد نتيجة املنوف ّية من أه ّم مفاجآت االستفتاء؛ يف حديثه مع شبكة يب يب إس األمريك ّية ،عندما قال" :إ ّن الصرّ اع يف
جانب ،واإلسالميّني
أل َّن املحافظة املعروفة بـ "محافظة الفلول" ،مل ترفض ال ّدستور بنسب ٍة مرص اآلن يدور بني الطبقة الوسطى املتعلِّمة من
ٍ
جانب آخر"((( .والواقع أ ّن االستناد إىل مع ّديل األميّة
كبري ٍة كام كان متوقَّ ًعا .فقد سبق أن حصل تيّار املعارضة عىل  %66واألميّني من
ٍ
السهلة
تقريبًا من األصوات يف املرحلة األوىل لالنتخابات ال ّرئاسيّة (نحو والفقر لتربير الفشل يف االنتخابات ،يدخل ضمن الحجج ّ
 727252صوت ًا) ،يف حني مل يحصل مح ّمد مريس إلاّ عىل  %18.5ال غري للمعارضة .فهي تعتقد  -ببساط ٍة  -أنَّها مح ّق ٌة دامئًا وغريها عىل خط ٍإ.
(نحو  203503صوتًا) .ولك َّننا نالحظ أ َّن ت ّيار املعارضة قد خرس نحو وحتّى إن ارتأتْ األغلبيّة غري ما تراه هي ،فذلك ال يعود إىل ضعف
صوت؛ أي ما يعادل  %48.45من كتلته التّصويتيّة .بينام ح ّجتها ،بل إىل عدم رشد األغلبيّة أو جهلها((( .ومع ذلك ،فإ َّن هذه
 352ألف ٍ
حقَّق التيّار املؤيِّد نحو  %43.8من ال ّزيادة يف قدرته عىل الحشد؛ وهو امل ِّربرات ذاتها ،تقف عاجز ًة أمام تفسري بعض االستثناءات .ونورد يف ما
أصوات من معسك ٍر إىل آخر عىل ييل شكلاً توضيح ًّيا للعالقة بني مع َّدل األم ّية ومع َّدل الفقر من جه ٍة،
ٍ
األمر الذي يشري بوضو ٍح إىل تح ّول
ٍ
ونسبة املوافقة عىل التّعديالت الدستوريّة وال ّدستور من جهة أخرى.
حساب املعارضة وليس العكس.

نصه (شوهد يف/12 /30 :
 8ميكن مشاهدة حوار مح ّمد الربادعي مع يب يب إس ،أو قراءة ّ
 ،)2012عىل ال ّرابط:
http://www.pbs.org/newshour/bb/world/july-dec12/egypt2_12-24.html
”…9 Samuel Tadros , “Egypt’s Elections

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ
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الشكل ()2
العالقة بني نسبة األمية ونسبة املوافقة يف االستفتاء

الشكل ()3
العالقة بني معدل الفقر ونسبة املوافقة يف االستفتاء

أقل مع ّدالت محافظة الوادي الجديد عىل تعديالت آذار  /مارس بنسبة  ،%90وعىل
 .%63.9كام أ َّن محافظة البحر األحمر  -وهي من ِّ
األم ّية ( - )%13قد ساندت ال ّدستور يف استفتاء آذار  /مارس بـ ،%63.4
واختارت حمدين ص ّباحي يف الجولة األوىل من انتخابات ال ِّرئاسة ،ث ّم استفتاء كانون األ ّول  /ديسمرب بنسبة %87.3؛ مع العلم أ َّن مع ّدل
استدركت ووافقت عىل ال ّدستور ثاني ًة بنسبة  .%62.6وهي من
أقل من املع ّدل املس َّجل يف القاهرة.
وافقت األميّة فيها ّ
تغيا ضئيلاً  .كام
ْ
تغيت فيها نسبة املوافقة رُّ ً
املحافظات التي رَّ
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الشكل ()4
نسب املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور

يظهر أيضً ا من الشّ كل ( ،)3أ َّن العالقة بني مع َّدل الفقر ونسبة
كل األوق��ات؛ فهناك
املوافقة عىل االستفتاء ليست مطَّرد ًة يف ِّ
والسويس ودمياط  -تُع ّد مع ّدالت الفقر
محافظاتٌ  -كالبحر األحمر ّ
فيها منخفض ًة نسبيًّا مقارن ًة باملحافظات األخرى .ومع ذلك ،فإ َّن
متوسط نسبة موافقتها عىل دستور آذار  /م��ارس ،كان  .%75وبلغ
ّ
يف كانون األ ّول  /ديسمرب نحو  .%66ولقد وافقت محافظة بورسعيد
بدورها عىل تعديالت آذار  /م��ارس بنسبة  ،%70.8عىل ال ّرغم من
ٍ
منخفض ( .)%6لك َّنها اختارت دعم صبّاحي يف
أنّها ذات مع َّدل فق ٍر
الجولة األوىل من انتخابات ال ّرئاسة ،ووافقت عىل ال ّدستور بأغلب ّي ٍة
بسيط ٍة ،وهي  .%51وهو ما ّ
يدل عىل أنَّها ليست من املحافظات التي
اإلسالمي بنفو ٍذ واض ٍح .هذا ما يؤكِّد عىل أ َّن املوافقة
يتمتّع فيها التيّار
ّ
بالضورة تحت ضغط
عىل ال ّدستور يف استفتاء آذار  /مارس ،مل تكن رّ
أي ٍ
قياس عىل نتائج
الفقر أو التّالعب باملشاعر الدين ّية .ومن ث ّم فإ َّن ّ
قادرين عىل قيادة املرحلة االنتقاليّة .ولذلك فقد فقدوا الثّقة بالعمليّة
بالضورة األوزان
قياس غري سليمٍ  ،ألنَّه مل يعكس رّ
ذلك االستفتاء ،هو ٌ
السياس ّية ،وق ّرروا أن ينض ّموا إىل ما يُطلق عليه "حزب الكنبة".
الحقيقيّة للقوى السياسيّة.

دالالت االستفتاء
ميكن استخالص عد ٍد من ال ّدالالت من نتائج االستفتاء التي نُوقشت
يف هذه ال ِّدراسة:
الدّاللة األوىل :إ َّن قلّة نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل ال ّدستور،
مقارن ًة باالنتخابات ال ّرئاس ّية ،قد أ ّدت  -يف الغالب  -إىل نقص يف
رصيد معاريض تيّار اإلسالم السيايس .فالبعض عزف عن التّصويت؛
السيايس بشكلٍ عا ٍّم ،لك َّنه يف
ألنَّه غري مؤيِّ ٍد لإلخوان وت ّيار اإلسالم
ّ
الوقت نفسه مل يجد البديل يف املعارضة .وهذا ُّ
يدل عىل أ َّن املعارضة
قد فشلت  -عىل ما يبدو حتى اآلن  -يف بلورة مرشو ٍع بديلٍ واض ٍح
القوي الذي تتلقّاه
املعنوي
اإلسالمي ،عىل ال ّرغم من ال ّدعم
للمرشوع
ّ
ّ
ّ
ظل األداء املنت ِقد لجامعة اإلخوان.
من وسائل اإلعالم ،وكذلك يف ِّ
ٍ
انتخابات إىل
الدّاللة الثّانية :إ ّن استمرار هبوط نسبة املشاركة من
أخرى ،يُنذر بأ َّن هناك قطا ًعا من املرصيّني أصبح عىل قناع ٍة بأ َّن
املتنافسني السياس ّيني ال يستحقّون أن يكونوا ممثِّلني لهم ،أو غري

الدّاللة الثّالثة :بعد القيام مبقارنة األصوات التي متكَّن ت ّيار اإلسالم
كل استحقاقٍ انتخا ٍّيب بعد الثّورة ،ميكن القول
السيايس من تعبئتها يف ِّ
ّ
إ ّن هناك كتل ًة تصويت ّي ًة مستقر ًة لهذا الت ّيار تصل إىل نحو عرشة
ناخب .ولقد استطاع اإلخوان وحدهم تعبئة ما يزيد عىل
ماليني
ٍ
ناخب يف االنتخابات الربملان ّية ،ليصل مجموع ما حصل
عرشة ماليني
ٍ
ٍ
صوت .ث ّم جاءت
السيايس إىل نحو  18.5مليون
عليه ت ّيار اإلسالم
ّ
االنتخابات ال ّرئاس ّية يف جولتها األوىل ،فحصل مح ّمد مريس فيها عىل
نحو  5.5مليون ٍ
صوت؛ وهو ما رآه البعض دليلاً عىل تراجع شعب ّية
اإلخوان .غري أنَّنا نجد أ َّن أبا الفتوح قد حصل تقري ًبا عىل  4.5مليون
ٍ
تحصل عليها ت ّيار اإلسالم
صوت ،وهذا يعني أ َّن مجموع األصوات التي ّ
السيايس (إذا ما اعتربنا هنا أ ّن عبد املنعم هو جز ٌء من هذا الت ّيار،
ّ
سلفي يف مرص  -وهو حزب ال ّنور -قد اختار أن
حزب
خاص ًة أ َّن أكرب ٍ
ّ
ٍّ
يدعمه) ،هو تقري ًبا عرشة ماليني ٍ
صوت .يتأكّد هذا أكرث ،عندما نرى
أ َّن مجموع األصوات التي ص ّوتت ملصلحة ال ّدستور ،كان نحو 10.7
مليون ٍ
صوت .لك َّن حقيقة أ َّن اإلسالم ّيني سبق أن حصلوا عىل 18.5
صوت يف االنتخابات الربملان ّية ،مقابل تعبئة  10.7مليون ٍ
مليون ٍ
صوت
يف موقعة االستفتاء ،من شأنها أن تعكس كيف ّية فقدان اإلسالم ّيني
عبي .وعىل ال ّرغم من االعرتاف بأ َّن طبيعة
أيضً ا
ٍ
لجانب من التّأييد الشّ ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
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اإلسالميّون وتحدّ يات ال ّتأييد ّ
عبي في مصر :قراءة في نتائج االستفتاء على الدّ ستور 2012
الش
ّ

الخاصة باالستفتاء،
التّصويت يف االنتخابات الربملان ّية مختلف ٌة عن تلك
ّ
فإ ّن فارق الثّامنية ماليني ٍ
األقل  -إىل أ َّن هناك عد ًدا
صوت يشري  -عىل ّ
كب ًريا من ال ّناخبني قد أصابَهم اإلحباط وعدم ال ِّرضا عن أداء األحزاب
السيايس بشكلٍ عا ٍّم.
اإلسالميّة ،سواء يف الربملان أو يف مستوى أدائهم
ّ
غري أ ّن هؤالء ال ّناخبني مل يح ِّولوا أصواتهم ملصلحة املعارضة .لكن وفقًا
لل ِّنسب واألرقام التي ناقشناها ،ووفقًا ألداء الكتلة غري اإلسالميّة يف
االنتخابات الربملان ّية(((1؛ فإ ّن هؤالء ال ّناخبني قد امتنعوا عن التّصويت
يف األغلب.

ماذا بعد؟
ال تكمن أهم ّية نتائج االستفتاء يف مترير ال ّدستور أو عدم متريره
فحسب ،بل إنّها ت ُلقي الضّ وء عىل العديد من األبعاد التي ينبغي
االنتباه إليها من جميع األطراف السياس ّية ،الستكامل عمل ّية التح ّول.
ظل انخفاض نسبة املشاركة،
أول :إ ّن مترير ال ّدستور بنسبة  ،%63.8ويف ّ
يعني أ ّن التّصويت بـ "نعم" مل يكن بالق ّوة الكافية حتّى يقع تجاهل
أصوات املعرتضني؛ مام يعني أ َّن استمرار العمل بعقل ّية "الفائز يحصل
يرسخ االستقطاب واالنقسام ،وهو ما قد
عىل ّ
الكل" ،من شأنه أن ِّ
ٍ
النتكاسات خطري ٍة.
اطي يف مرص
يُع ِّرض التح ّول ال ّدميقر ّ

خاصة إذا ما ُوضع
نظر ًة استعالئ ّي ًة تجاه محافظات األقاليم األخرى؛ ّ
ذلك يف سياق ال ّدعوات التي أُطلقت قبل االستفتاء الستبعاد األميّني
من التّصويت ،أو يف سياق ال ّدعوات التي عمدت إىل تنميط املرصيّني
بالقول إنَّهم مل يعتادوا عىل قول "ال" .وهي يف الحقيقة إهان ٌة لهم أل َّن
هذا القول يتناىس الثّورة التي اندلعت منذ سنتني ،وقالت فيها جموع
هذا الشعب "ال للظلم ،ال لالستبداد ،ال للتّوريث" .ولذلك فإ َّن نتائج
فاضح ومث َب ٌت يُ ِ
بطل
االستفتاء عىل ال ّدستور  -إن مل يكن هناك تزوي ٌر
ٌ
وخاص ًة
العمل ّية االنتخاب ّية  -ينبغي أن تكون جرس إنذا ٍر للجميع،
ّ
للمعارضة .ذلك أ َّن عليها أن تعيد التّفكري يف إسرتاتيج ّيتها ،وتبني
قواعدها رأس ًّيا وأفق ًّيا ،إن أرادت القيام بدو ٍر فاعلٍ يف عمل ّية التح ّول
املؤشات اآلرا َء التي
الدميقراطي يف مرص .ويف الوقت نفسه ،تق ِّوي هذه رِّ
سبق تداولها بشأن "ترييف جامعة اإلخوان املسلمني"؛ فالجامعة التي
كانت يف املايض حرضيّة املنشأ والقواعد ،أصبحت قواع ُدها األساسيّة
الشكل ()5
أ -نسبة التأييد للدستور يف الحرض والريف
ب -متوسط نسبة تأييد الدستور يف أرجاء مرص

(أ)

ثان ًيا :ال تزال القوى املعارِضة و"الثّوريّة" رهينة املركز ال األطراف،
والحرض( ((1أكرث من ال ِّريف ،والوجه البحري أكرث من الوجه القبيل؛ وهو
ما يجعلها ق ًوى نخبويّ ًة بامتيازٍ .وظهر هذا بوضو ٍح أكرث يف احتفاء رموز
املعارضة بانتزاعهم معارضة العاصمة ملرشوع الدستور .هذا ما عكَس
 10حصلت األحزاب والتكتّالت غري اإلسالم ّية عىل نحو  6.7مليون ٍ
صوت يف االنتخابات
الربملان ّية يف  .2011وبلغ مجموع األصوات ال ّرافضة للدّستور نحو  6.1مليون ٍ
صوت .راجع:
نتائج االنتخابات ،موقع اللّجنة العليا لالنتخابات ،عىل ال ّرابط:
http://parliament2011.elections.eg/index.php/results
 11املحافظات إ ّما أن تكون حرضيّ ًة بالكامل ،أوخليطًا من مناطق حرضيّ ٍة ومناطق ريفيّ ٍة.
سمي بني الحرض والريف يف املحافظات ،يكون بحسب التّقسيامت اإلداريّة األدىن؛
والتمييز ال ّر ّ
فاملحافظات الحرضيّة بالكامل ليس فيها مراكز ،وهي تج ّمعاتٌ ملجموع ٍة من القرى تقابل
املدينة يف املحافظات الحرضيّة .عالو ًة عىل ذلك ميكن أن تكون املحافظة بأكملها مدينة
تقسم إىل أحياء تديرها مجالس محليّ ٌة
واحدة فقط كام يف حالة القاهرة ،واإلسكندريّة .واملدن َّ
ولكل محافظ ٍة عاصم ٌة تكون يف الغالب أكرب مدنها .ووفقًا لصندوق األمم املتّحدة
منتخبةٌّ .
ٍ
محافظات حرضيّة هي :القاهرة ،والجيزة ،واإلسكندريّة،
للسكان ،فإنَّه يوجد يف مرص خمس
والسويس ،وبورسعيد ،وهو ما اعتمدته ال ّدراسة يف تعريفها للمحافظات الحرضيّة .أ ّما ما عدا
ذلك ،فقد جرى التّعامل معه كمحافظ ٍة ريفيّ ٍة.
http://egypt.unfpa.org/Arabic/Staticpage/13486948-6e6c-4622-b6e70ccbe6a40031/indicateursAR.aspx

(ب)
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ويقل نفوذها تدريج ًّيا يف الحرض ،وهو ما يثري أسئل ًة عديد ًة
يف ال ِّريفُّ ،
عن أسباب هذا الترّ اجع .ويوضِّ ح الشّ كل ( )5تفاوت نسبة املوافقة عىل
ال ّدستور بني محافظات الوجه القبيل ،والوجه البحري ،ومدن القناة،
واملحافظات الحدوديّة .وهذا ما ّ
يدل عىل أنَّه كلّام ابتعدنا عن املركز،
ارتفعت نسبة التّأييد.
ٍ
قطاعات وكتلاً انتخاب ّي ًة مل تستطع القوى
ثالثًا :من الواضح أ َّن هناك
اإلسالميّة استاملتها أو طأمنتها؛ مثل األقباط ،وقسمٍ كبريٍ من الطبقة
خاصة بني
املتوسط ،أو بلغ مست ًوى عال ًيا ّ -
املدن ّية  -سوا ًء فاق تعليمها ّ
ال ِّنساء .وهي قطاعات تسعى إىل الحفاظ عىل منط حياتها ،وتخىش
من أن تحاول القوى اإلسالم ّية فرض الكثري من القيود عليها .وقد
ات ّضح ذلك جليًّا يف اإلقبال الكثيف للسيّدات عىل التّصويت ،ويف
خاص(،((1
تصويت األقباط ،ويف منط التّصويت يف العاصمة بشكلٍ ٍّ
ويف تصويت املحافظات الحرضيّة بشكلٍ عا ٍّم .وقد يعود تخ ّوف هذه
خطاب مزدو ٍج
الشرّ ائح والطّبقات من املجتمع ،إىل ما يراه البعض من
ٍ
للقوى اإلسالميّة الذي يقرتب من قيم املواطنة واملساوة واملشاركة يف
بعض األحيان ،ويبتعد عنها يف أحيانٍ أخرى .وهذا ما يثري الشّ كوك
السيايس .يف
تأصل الفكرة الدميقراطيّة لدى تيّار اإلسالم
بشأن مدى ّ
ّ
الوقت نفسه ،فإ َّن صعيد مرص الذي تحكمه منظومة قيمٍ مع ّينة،
رسعان ما أصبح أحد أه ِّم معاقل القوى اإلسالميّة يف مرص بعد الثّورة.
يل والحز ّيب لقوى
ويظهر ذلك جل ًّيا يف غياب الوجود
التنظيمي والفع ّ
ّ
املعارضة هناك؛ وهو األمر الذي يجب العمل عىل تداركه يف أرسع
ٍ
وقت ممكنٍ  ،إذا ك ّنا نطمح إىل دميقراط ّي ٍة حقيق ّي ٍة تقوم عىل التّنافس
السلطة.
والتّداول عىل ّ
كل من
راب ًعا :إ ّن استمرار انخفاض نسبة املشاركة ،يعني فشل ٍّ
السيايس يف تشجيع الكتلة املمت ِنعة أو غري
املعارضة وت ّيار اإلسالم
ّ
غي إدرا ُجها يف
املهت ّمة بالتّصويت ملصلحتهام .وهي الكتلة التي سيُ رِّ
السياس ّية القامئة اآلن.
العمل ّية االنتخاب ّية الكثري من قواعد اللّعبة ِّ
وهي ستمنع االستبداد ،باسم احتكار "األغلبيّة" ،أو ا ّدعاء متثيل
أي ٍ
طرف .فعدم إدالء نسبة %68
الثّورة أو متثيل الشّ ارع من جانب ّ
أي ٍ
طرف
من الهيئة ال ّناخبة بأصواتها ،من شأنه أن يجعل ا ِّدعا َء ِّ
 12يُالحظ أ َّن الدّوائر املص َّنفة عىل أنَّها غنيّة أو فوق متوسطة ،وتلك املعروفة بكثاف ٍة
قبطيّ ٍة ،قد ُرفض الدّستور فيها بنسب ٍة عالي ٍة .من األمثلة عىل ذلك ،رفض الدّستور يف دائرة مرص
الجديدة بنسبة  ،%77ويف دائرة املعادي بنسبة  ،%62ويف قرص النيل بنسبة .%84.5
انظر يف نتائج الدّوائر عىل موقع اللّجنة العليا لالنتخابات:
https://referendum2012.elections.eg/
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متثيله لـ "األغلب ّية" غري مقبو ٍل .فاألغلب ّية مل متن ْحه صوتها ليختار لها،
ألي ٍ
طرف اال ّدعا ُء أنّه "أقليّ ٌة كبريةٌ"؛ أل َّن
وباملنطق نفسه ال ّ
يحق ّ
نسبته مل تتجاوز  .%13وال ميكن ٍ
الصامتة
ألحد أن يستنتج أ َّن الكتلة ّ
السلطة
هي معه أو ض ّده ،ألنَّها رافض ٌة  -عىل األرجح  -للطّرفنيّ :
واملعارضة .ولذلك ينبغي أن تدرك األطراف السياس ّية جميعا أنَّها قد
أي ٍ
وقت  -أقليّ ًة حقيقيّةً ،إذا ما ق ّررت الكتلة الصامتة
تصبح  -يف ّ
اطي يف
أن تخرج من صمتها .وعىل من أراد إنجاح التح ّول ال ّدميقر ّ
مرص ،أن يحاول إخراج هذه الكتلة إىل االنتخابات ،من خالل تطوير
البدائل الجاذبة لها .فاملشاركة السياس ّية هي إحدى ال ّدعائم امله ّمة
خاص ًة الوليدة منها .كام أ َّن ارتفاع مع ّدالت املشاركة،
لل ّدميقراطيّةّ ،
من شأنه أن يعكس درجة الثّقة باآلل ّيات السياس ّية ،ويقلِّل اللّجوء
إىل العنف.
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مهند مصطفى

*

انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة 2013
بين االستمرارية السياسيّة والتّغيير االجتماعي

يه���دف هذا البحث إل���ى تحليل نتائج انتخابات الكنيس���ت (البرلمان ّية) اإلس���رائيل ّية التاس���عة
َّ
ش���كلت
أن النتائج األخيرة
عش���رة الت���ي ج���رت في كان���ون الثاني  /يناي���ر ّ .2013
يدع���ي البح���ث َّ
السياس���ة والمجتمع
���رات سياس��� ّية واجتماع ّية كانت ق���د حدثت وال تزال في ّ
اس���تمراريّة لتغ ّي ٍ
اإلس���رائيل ّيين ،مثل تراجع األحزاب الكبيرة ،واالستمراريّة في بعض أنماط ال ّتصويت التقليديّة
ً
أهمها هيمنة اليمين
الت
في المجتمع
اإلسرائيليّ .إال أنَّها من جهة أخرى شهدت ّ
ّ
جديدةّ ،
تحو ٍ
اإلسرائيلي ،فقد أظهرت االنتخابات غياب البديل السياسي لحزب
على المش���هد السياسي
ّ
حزب سياسي ينافس الليكود على تأليف الحكومة.
الليكود في إسرائيل .وأل ّول مرّة ال يظهر
ٌ
قوة اليمين الجديد في إسرائيل وتراجع معسكر أحزاب اليسار .كما
وجاء ذلك في إطار تعزيز ّ
ب َّين���ت نتائج االنتخابات ،أل ّول مرّة ،غلبة العامل االجتماع���ي  -االقتصادي على قرار التصويت،
اإلسرائيلي.
األمني هو المهيمن على الس���لوك االنتخابي
بعدما كان العامل السياس���ي -
ّ
ّ
وقادت هذا ال ّتغيير الطبقات الوس���طى والعليا اإلس���رائيل ّية بتأييدها الكبير حزب "يش عتيد"
الذي وضع مصالح الطبقة الوسطى اإلسرائيل ّية في مركز خطابه االجتماعي .في المجمل،
أن منظومة اليس���ار واليمين التحليل ّية ال تُجدي في فه���م أنماط ال ّتصويت في
يب ِّي���ن البحث َّ
االنتخابات اإلسرائيل ّية.
*

فلسطيني.
محارض وباحث
ّ

30
الخريطة الحزبيّة اإلسرائيليّة في
انتخابات الكنيست التاسعة
عشرة
أُجريت انتخابات الكنيست التاسعة عرشة يف كانون الثاين  /يناير
 2013قبل موعدها املق ّرر نهاية العام ،وذلك بعد قرا ٍر ات ّخذه رئيس
الحكومة اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو يف ترشين األ ّول  /أكتوبر 2012
ٍ
انتخابات مبكِّرة عىل خلف ّية الخالف داخل مركّبات الحكومة
بإجراء
بشأن ميزانيّة الدولة املرتقبة؛ إذ وصل عجز امليزانيّة إىل نحو عرشة
مليارات دوالر .أراد نتنياهو إجراء ٍ
الحكومي وزيادة
تقليص يف اإلنفاق
ّ
الحكومي عارضت ذلك،
الضائب لس ِّد العجز .لك َّن أحزاب االئتالف
رّ
ّ
(((
وأعلنت معارضتها امليزان ّية املقرتحة .
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تأليف الحكومة القادمة ،ولتحرير نفسه من ضغط األحزاب الرشيكة
يف االئتالف الحكومي ،عقد نتنياهو تحالفه مع حزب "يرسائيل بيتينو"
الذي يرأسه أفيغدور ليربمان .جرت مفاوضات الحلف برسيّ ٍة تا ّمة.
وجرى اإلعالن عنه بطريقة مفاجئة .كان نتنياهو يهدف من التحالف
إىل بناء حزب كبري يف الخريطة السياس ّية اإلرسائيل ّية يحصل عىل أكرث
من  40مقع ًدا ،ويعيد إىل األذهان األحزاب الكبرية التاريخيّة ،وذلك
لضامن تأليفه حكومة مستق ّرة ال يكون فيها تاب ًعا لألحزاب الصغرية
واملتوسطة .عالو ًة عىل ذلك ،كان يهدف إىل ضامن بقاء ليربمان وحزبه
ّ
يف ائتالف حكومته القادمة؛ فهو قادر عىل أن يشكِّل حالة توازنٍ بني
معسكر األحزاب املعارضة لنتنياهو والليكود وحلفائه يف الحكومة.
أ ّما ليربمان الذي بدأ حياته السياسيّة يف حزب الليكود ،وأنشأ بعدها
حزبًا قطاع ًّيا يعتمد عىل قواع َد اجتامع ّية روس ّية ،فيطمح إىل أن
رئيسا للحكومة وزعيم اليمني يف املستقبل ،بعد
يكون وريث نتنياهوً ،
انتهاء عهد نتنياهو .فكان التحالف ،بال ّنسبة إليه ،فرص ًة ليكون زعيم
يل ،ومرشّ حه لرئاسة الحكومة.
الليكود املستقب ّ

ٍ
انتخابات مبكِّرة،
عالو ًة عىل ذلك ،جاءت حاجة نتنياهو إىل إجراء
يل بقيادته وبحزب الّليكود .اعتقد
لتجديد ثقة الجمهور اإلرسائي ّ
نتنياهو أنَّه يتمتّع بشعب ّية كبرية .وأراد استغالل شعب ّيته لتحقيق
فو ٍز كبري يف االنتخابات قبل عرض امليزان ّية ،والحصول عىل رشع ّية
النووي اإليرا ّين والقضايا اإلسرتاتيجيّة
امللف
جامهرييّة ملواقفه تجاه ِّ
ّ
خاصة أ َّن قرار تقديم االنتخابات جاء مبارش ًة بعد خطابه
األخرىّ ،
الشهري يف األمم املتّحدة يف أيلول  /سبتمرب  2012عن املرشع النووي
يل سيعيد الثّقة االنتخاب ّية
اإليرا ّين .اعتقد نتنياهو أ َّن الشارع اإلرسائي ّ
بقيادته وبحزبه بسبب التح ّديات األمنيّة واإلسرتاتيجيّة التي تواجهها
إرسائيل؛ إذ ظهر نتنياهو الوحيد القادر عىل مجابهة هذه التح ّديات.
كل ذلك دفع نتنياهو إىل تقديم االنتخابات بدلاً من أن تسقط
ّ
حكومته يف التّصويت عىل ميزان ّية الدولة ،أل َّن التّصويت ض ّدها يشكِّل
حجب ثق ٍة عن الحكومة.
مبسطة لجدوى هذا التحالف .واعتقدا أ َّن
انطلق الزعيامن من قراء ٍة ّ
األقل ،حصيلة
(س ّمي الليكود  -بيتنا) سيحقِّق ،عىل ّ
كام أراد نتنياهو أن يع ِّزز متثيل حزب الّليكود يف الكنيست ،ففي االئتالف بينهام ُ
االنتخابات السابقة يف عام  2009حصل الحزب عىل  27مقع ًدا ،ومل املقاعد التي حصال عليها يف االنتخابات السابقة ( .)42=15+27وتع َّهد
األقل.
يتوج الحزب األكرب؛ إذ حصل حزب كادميا عىل  28مقع ًدا .وبسبب ليربمان بأن يحصل االئتالف الجديد عىل أربعني مقع ًدا عىل ّ
ُ َّ
معارضة تسيبي ليفني فحسب ،رئيسة الحزب آنذاك ،التحالف مع اختار ليربمان أعضاء حزبه الذين سيكونون يف االئتالف الجديد .بينام
ٍ
انتخابات داخل ّية الختيار أعضاء القامئة االنتخاب ّية.
األحزاب الدينية ،أُعطي نتنياهو فرصة تأليف الحكومة .وحكمت ذهب الليكود إىل
ّ
حكومة نتنياهو أطول فرتة منذ عام  ،1992فقد أكملت عامها الرابع ،وكشفت نتائج هذه االنتخابات ،سيطرة ال ّنخبة اليمينيّة الجديدة
ومل تعلن االنتخابات إال بقرار نتنياهو نفسه .ولتحقيق مطمحه يف عىل الليكود؛ فقد فازت باملواقع املتق ّدمة يف القامئة ،ودحرت القيادة
تحويل الليكود إىل الحزب األكرب يف االنتخابات وبفارقٍ كبري عن أي اليمين ّية القدمية يف الحزب ذات التو ّجهات القوم ّية  -الليربال ّية .ميكن
ّ
حزب آخر .ولتعطيل أي تكتلٍ ألحزاب تعمل ضده مبا مينعه من اعتبار هذه النخبة ،الجيل الثالث يف الليكود .وهي نخب ٌة شبيهة بنخبة
ٍ
ّ
ّ ّ
اليمني املتط ِّرف يف أوروبا الذي ينظر إىل مسألة األقليات ومطالبها
 1يهوناتن ليس" ،نتنياهو يُعلن :انتخابات خالل ثالثة أشهر" ،صحيفة هآرتس ،2012/10/9 ،ص .1كتهديد للدولة ونسيجها الثقايف  -االجتامعي.

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة  2013بين االستمرارية السياسيّة وال ّتغيير االجتماعي

يف املقابل ،أقصت االنتخابات التمهيدية داخل الليكود ال ّنخبة
الليكوديّة ذات التو ّجهات القوميّة  -الليرباليّة التي شكَّلت الجيل
الثاين يف الليكود ،من أمثال :بيني بيغن (ابن رئيس الحكومة ورئيس
الليكود السابق مناحيم بيغن) ،ودان مرييدور ،وميخائيل ايتان ،اللذين
مثَّال التو ّجهات الليربال ّية يف الليكود ،ووقفا ض ّد الترشيعات القانونية
واملامرسات السياسية التي قادتها النخبة الجديدة يف الليكود.
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أ َّن الخطاب االقتصادي  -االجتامعي النابع من تو ّجه دولة الرفاه،
سوف يرضب نقطة الضّ عف األساسيّة يف سياسة حكومة نتنياهو،
وال سيّام بعد االحتجاج االجتامعي الكبري للطبقة الوسطى يف صيف
الفلسطيني
 .2011غ ّيب حزب العمل املسألة السياسية والصرّ اع
ّ
يل ،والقضايا األمن ّية ألنَّها ،باعتقاده ،نقطة ق ّوة نتنياهو يف
اإلرسائي ّ
مواقف سياسيّ ًة قريبة
يل .بل إ َّن يحيموفيتش تب َّنت
َ
الشارع اإلرسائي ّ
من اليمني ،مثل قولها إ َّن البناء االستيطاين واالحتالل ليس لهام عالقة
بالواقع االجتامعي واالقتصادي الصعب داخل الخ ّط األخرض((( .كام
ع ّدت املستوطنات رشع ّية ألنَّها أُنشئت بقرارات حكوم ّية رسم ّية.
وأيَّدت إقامة جامعة يف مستوطنة أرييل .ويف إحدى ترصيحاتها
رصحت بأ َّن حزب العمل
لالبتعاد عن الصبغة اليساريّة لحزب العملَّ ،
(((
مل يكن يو ًما حزبًا يساريًّا ،بل كان حزب املركز السيايس .

القومي واليمني
الديني
وعىل ميني الليكود ،قامت أحزاب الت ّيار
ّ
ّ
اليهودي" (هبايت
االستيطاين بالتحالف يف إطار حزب "البيت
ّ
رئيسا
هيهودي) .انتخب أعضاء الحزب الجديد "نفتايل بينيت"ً ،
للحزب .بدأ بينيت حياته السياسية مدي ًرا ملكتب نتنياهو .ث ّم أصبح
مدي ًرا عا ًّما لهيئة مجالس املستوطنات .يُع ّد بينيت من الجيل الجديد
يف الصهيونيّة الدينية؛ فقد تخ َّرج يف فرقة ال ّنخبة العسكريّة "متكال"،
وهي إحدى الفرق القتاليّة التي أصبح أبناء الصهيونيّة الدينية أكرث ح��اول��ت يحيموفيتش م��ن خ�ل�ال ال�ترك��ي��ز ع�لى الخطاب
حضو ًرا يف صفوفها ،فهؤالء مي ِّجدون القيم العسكرية والدولة مبستوى االقتصادي  -االجتامعي أن تستقطب الطبقات الوسطى اإلرسائيل ّية،
قداستهم للدين.
وتعي َد القواعد االجتامع ّية التقليديّة لحزب العمل بعد أن ابتعدت
خاص ًة تحت رئاسة إيهود براك .بدت سياسة
عنه يف العقد األخريّ ،
بخطاب جديد ال يركِّز عىل قض ّية الرصاع واملستوطنات
جاء بينيت
ٍ
يحيموفيتش مجديةً ،فقد أعطت استطالعات الرأي الحزب أكرث
فحسب .فهو شخص ًّيا ال يسكن يف مستوطنة ،بل يف إحدى املدن
من عرشين مقع ًدا .وساهم انضام ُم جز ٍء من قيادة حركة االحتجاج
الغنيّة داخل الخ ّط األخرض (رعنانا) .وأصبح ثريًّا نتيجة نجاحه يف
االجتامعي لصفوف الحزب ،يف تعزيز الثّقة داخل الحزب بجدوى هذا
سوق الصناعات التكنولوجية .أراد "بينيت" أن يكون البيت اليهودي،
ّ الخطاب الذي يحاول أن يطرح بديلاً اجتامعيًّا واقتصاديًّا لحكومة
لكل اليهود داخل الخ ّط األخرض وخارجه .فركَّز يف خطابه عىل
بيتًا ِّ
نتنياهو وتغييب القض ّية السياس ّية واألمن ّية عن النقاش العا ّم.
القيم اليهوديّة :املساواة يف توزيع العبء االقتصادي والعسكري
(تجنيد الجميع يف الجيش أو يف الخدمة املدنية) .وأدخل إىل قامئته أفرزت االنتخابات الداخليّة يف حزب العمل مرشّ حني جد ًدا تنافسوا
ٍ
مرشّ حة غري متديِّنة ،للتأثري يف
قطاعات اجتامعية جديدة يف املجتمع عىل مقاعد القامئة االنتخاب ّية .فقد انتُ ِخب يف األماكن العرشة األوىل
يل ال يتجاوز
اإلرسائي ّ
يل .ور ّوج أنّه شخص ّية متديِّنة متن ِّورة وعرصيّة .عد ّه الحزب عضوان مهماّ ن يف حركة االحتجاج االجتامعي اإلرسائي ّ
عسكري متقاعد ،وهو عومر بار
رشيكًا طبيع ًّيا يف الحكومة القادمة التي سيقودها نتنياهو .فكانت عمرهام الثالثني عا ًما .كام انتُ ِخب
ٌّ
رئيسا للحكومة ،ليف ،نجل رئيس هيئة األركان اإلرسائيليّة الثامن حاييم بار ليف .وبار
دعايته االنتخابيّة تطرح ،فيام تطرح ،دعم نتنياهو ً
بهدف جذب قواع َد اجتامعية من الليكود وطأمنتها بأنَّها يف تصويتها ليف هو الشخص ّية العسكريّة الوحيدة الجديدة يف قامئة الحزب ،إذ
رئيس حكومة ،بل ستق ّويه كان قائ ًدا لفرقة ال ّنخبة "متكال" .فقد فشل الحزب يف جذب شخص ّي ٍ
للبيت
ات
ّ
اليهودي لن تسقط نتنياهو بوصفه َ
يل ،فيام كان األعضاء اآلخرون
من جهة اليمنيّ .
خاص ًة وأنه ض ّد إقامة دولة فلسطين ّية ،ويطالب بض ِّم عسكريّة لها ثقلها يف املجتمع اإلرسائي ّ
السيادة من قيادات حزب العمل القدماء والتقليديّني .وقد ألغت يحيموفيتش
املناطق ( Cالتي تشكِّل  %60من مساحة الضفّة الغربيّة) إىل ِّ
اإلرسائيليّة(((.
مبدأ متثيل مرشّ حي القطاعات والدوائر يف االنتخابات التمهيديّة كام
كان متّب ًعا يف الحزب يف السابق ،لهذا جاء ممثّلو القطاعات والدوائر
من الجانب اآلخر ،ركَّز حزب العمل برئاسة شييل يحيموفيتش عىل
الخطاب االجتامعي  -االقتصادي .وانطلقت يحيموفيتش من ا ّدعاء  3عوزي باروخ" ،يحيموفيتش :ال أرى يف املستوطنات خطيئ ًة وجرميةً" ،انظر الرابط،
 2انظر برنامج الحزب السيايس ،تحت عنوان "خطّة التهدئة" ،يف موقع الحزب عىل الرابط،
http://www.baityehudi.org.il

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/224599
تاريخي"،
يساري ظل ٌم
كحزب
 4يهوناتن ليس" ،يحيموفيتش :إ َّن وصف حزب العمل
ٍ
ٍّ
ٌّ
هآرتس ،2012/11/8 ،ص.1
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املختلفة ،مثل العرب والكيبوتسات  -التج ّمعات التعاون ّية ،يف أماك َن السيايس التاريخي للحركة ،ارييه درعي ،إىل صفوف الحزب بعد أن
أمىض فرت ًة يف السجن بسبب قضايا فسا ٍد مايل ،والتي ُوصفت بأنَّها
متأخّرة يف قامئة الحزب(((.
الرشقي.
مالحق ٌة سياس ّية له بسبب انتامئه
ّ
وتنافست ،داخل الت ّيار الديني األرثوذكيس ،حركتان يف االنتخابات:
حركة "يهدوت هتوراه" ،وهي حركة دينيّة أرثوذكسيّة غري صهيونيّة
تحظى بدعمٍ من القواعد الدينيّة األرثوذكسيّة األشكنازيّة ،وتتميَّز
قواعدها االجتامع ّية بالثبات ،مام ينعكس عىل استقرار نسبة تأييدها
لعوامل دين ّية مج َّردة.
َ
يف االنتخابات؛ إذ تص ِّوت هذه القواعد للحركة
وهي قواعد يزداد ثقلها االنتخايب بسبب الزيادة السكانيّة الطبيعيّة
يف صفوفها((( .ترتكّز قواعدها يف التج ّمعات الدينيّة األرثوذكسيّة ذات
الطابع األشكنازي ،مثل مدينة القدس ،وموديعني ،وبيت شيمش،
إذ تحصل الحركة فيها عىل أعىل نسب ِة تأييد ،نظ ًرا لطابعها الديني
األرثوذكيس .وقد م َّرت الحركة بعمليّة َصهيَنة ضعيفة مقارن ًة بحركة
شاس الدينيّة الرشقيّة.
أ ّما الحزب األخري الذي نتط ّرق إليه يف هذا املبحث ،فهو حزب "يش
اإلعالمي يائري لبيد ،وهو ابن
أُ ِّسست حركة "ش��اس" يف بداية الثامنين ّيات .وهي حركة دين ّية عتيد" (يوجد مستقبل) الذي َّأسسه
ّ
أرثوذكس ّية يتز ّعمها رجال دين من أصو ٍل رشق ّية ،وتقوم باستعام ٍل الصحفي يوسف تومي لبيد ( .)2008-1931انض ّم أبوه من قبْله إىل
حزب ع ّرف نفسه بأنَّه حزب املركز.
مكثَّف لسياسات ال ُهويّة يف صفوف اليهود الرشق ّيني .وتتوزّع قواعدها حزب "شينوي" (التّغيري) ،وهو ٌ
خطاب معا ٍد للمتديّنني اليهود األرثوذكس .وقد حقَّق
بني القواعد الدين ّية األرثوذكس ّية الرشق ّية ،والقواعد االجتامع ّية وانطلق من
ٍ
ٍ
نجاحات انتخاب ّي ًة كبرية .لكن ،مل تكن حال حزب "شينوي"
الضّ عيفة اقتصاديًّا من اليهود ذوي األصول الرشق ّية .وعىل عكس حركة الحزب
كل األحزاب التي أطلقت عىل نفسها أحزاب املركز؛
يهدوت هتوراه ،فإ َّن قواعدها االجتامع ّية غري ثابتة ،فهي تنافس حزب مختلفة عن حال ِّ
الليكود عىل القواعد االجتامع ّية الرشق ّية الضّ عيفة ،وتحاول مواجهة إذ ظهرت كلّها يف الحياة السياس ّية اإلرسائيل ّية واختفت منها ،بعد
الليكود من خالل استعام ٍل مكثَّف لسياسات ال ُهويّة أمام الليكود
ٍ
نجاحات مرحل ّي ٍة حقَّقتها يف االنتخابات(((.
األشكنازي .م َّرت الحركة بعمل ّية َصه َينة كبرية؛ فهي تص ِّنف نفسها
حركة ميين ّية يف القضايا السياس ّية واألمن ّية .ومن الصعوبة اال ّدعاء أ َّن أنشأ لبيد االبن حزب "يش عتيد" ،كحزب مركز .وتو َّجه بخطابه إىل
هذه الحركة هي حرك ٌة دين ّية أرثوذكس ّية غري صهيون ّية(((.
الطبقة الوسطى اإلرسائيل ّية ،مركِّ ًزا عىل موضوع املساواة يف العبء،
كل قطاعات املجتمع
توقَّعت الحركة أن تع ِّزز ق َّوتها يف انتخابات الكنيست التاسعة أي فرض األعباء االقتصاديّة والعسكريّة عىل ِّ
يل ،وذلك با ّدعاء أ َّن الطبقة الوسطى اإلرسائيليّة العلامنيّة هي
عرشة .وتزيد متثيلها يف الربملان ،وذلك بسبب ثالثة عوامل :أ ّولها ،اإلرسائي ّ
خاص ًة املتديّنني
القوي للقضيّة االجتامعيّة  -االقتصاديّة يف النقاش العا ّم ،التي تتح ّمل األعباء وحدها ،بينام هناك قطاعاتٌ ّ ،
الحضور
ُّ
يل عىل اليهود ،ال يشاركون يف هذه األعباء .كلمة "عبء" هي املصطلح
وتصنيفها أولويّة متق ّدمة بال ّنسبة إىل املجتمع اإلرسائي ّ
القضيّة السياسيّة  -األمنيّة .وثانيها ،تراجع الليكود بسبب سياساته املتداول إرسائيليًّا لإلشارة إىل أ َّن هناك من يقوم بواجبات ،وهناك
بأي واجبات .وهذا
االقتصاديّة ،وهذا سيس ِّهل مه ّمة الحركة يف اقتطاع جز ٍء من قواعده من يأخذ حقوقًا فحسب من دون أن يقوم ّ
خطاب مركز الخريطة السياس ّية ،هو يف
االجتامعيّة يف الطبقات الدنيا .أ ّما العامل الثالث ،فهو عودة ال ّزعيم الخطاب ،وإن أظهره لبيد
َ
ويس الذي قاده
الحقيقة خطاب اليمني؛ فحزب "يرسائيل بيتينو" ال ّر ّ
املحصنة يف حزب
 5يهوناتن ليس" ،رغم صيحات االحتجاج ،يحيموفيتش تلغي املقاعد
ّ
ليربمان ،حصل عىل  15مقع ًدا يف انتخابات  ،2009بسبب رفعه شعار
العمل" ،هآرتس ،2012/10/30 ،ص.4
أساسا ض ّد الفلسطينيّني
 6الياهو بن موشيه ،تغيري يف مبنى وتركيبة السكّان يف إرسائيل حسب القطاع الثقايفّ " -ال حقوق من دون واجبات" .وكان مو ّج ًها ً

الديني يف العقدين القادمني وانعكاساته عىل سوق العمل (القدس :وزارة الصناعة والتجارة
ّ
والتشغيل ،)2011 ،ص ( 28بالعربيّة).
 7مهند مصطفى" ،تسييس األحزاب الحريدية وصهينتها :حالة حركة شاس الدينيّة" ،مجلة
قضايا إرسائيل ّية ،العدد  ،)2010( 40-39ص.121 -112

 8ملعرفة املزيد عن ظاهرة أحزاب املركز يف الخريطة السياسيّة اإلرسائيليّة عا ّمة ،وحزب
خاصة ،انظر دراسة :مهند مصطفى" ،انتخابات  :2006انهيار حركة شينوي" ،مجلة
"شينوي" ّ
قضايا إرسائيل ّية ،العدد  ،)2006( 22ص .61-54
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داخل إرسائيل .وقد استبدل هذا الشعار يف االنتخابات األخرية بشعار غوش قطيف يف غ ّزة ،فضّ لوا إطالق آالف الصواريخ عىل املدن ّيني،
الحل"(.((1
"املساواة يف العبء" .اختار لبيد قامئته االنتخابيّة بصفة شخص ّية؛ وهكذا برفضهم اقرتاح إيهود أوملرت ّ
فالحزب مل يُج ِر انتخابات متهيديّة داخليّة الختيار أعضاء القامئة،
حل الدولتني .ولكن ،ليس بدافع االعرتاف بحقوق
سالكًا طريق األحزاب الدينية مثل "شاس" و"يهدوت هتوراه" ،إذ يقرتح الحزب تب ّني ّ
يختار مجلس رجال الدين أعضاء القامئة ،وطريق األحزاب الشخصية الفلسطين ّيني الوطن ّية ،بل بدافع الحفاظ عىل إرسائيل دولة يهوديّة
ّ
مثل حزب "يرسائيل بيتينو" بزعامة ليربمان .تألَّفت قامئة لبيد من مع أغلب ّية يهوديّة .ويَع ّد املستوطنني صهاينة حقيق ّيني ،إذ يشري
الحل املعقول الوحيد للتهديد الدميوغرايف
"السالم هو ّ
شخصيّات ذات تو ّجهات متباينة ،جمعتها قضيّة "املساواة يف األعباء" الربنامج إىل أ َّن ّ
كل مواطنيها ودولة ثنائ ّية القوم ّية" .أ ّما بالنسبة إىل
وألفكار مثل دولة ّ
بصورة رئيسة.
حل الدولتني ،من
الحل النهايئ الذي يقرتحه الحزب ،فيتمثَّل يف ّ
شكل ّ
اتّخذ لبيد نه ًجا مختلفًا عن أبيه؛ فلم يُظهر حزبه معاديًا للمتديّنني دون العودة إىل حدود السادس من حزيران  /يونيو  ،1967واإلبقاء
بصورة كاملة ،بل بوصفه منت ً
رصا للطبقة الوسطى .وقد أدرج يف قامئته عىل الكتل االستيطان ّية يف الضفّة الغرب ّية ،واإلبقاء عىل القدس عاصم ًة
رجال دينٍ يتب ّنون
َ
حل مشكلة الالجئني يف الدولة الفلسطينيّة
مواقف متق ّدمة يف قضايا االقتصاد واملجتمع .يف مو ّحدة وأبديّة إلرسائيلّ ،
الحق يف محاربة "اإلرهاب" حتّى داخل الدولة
موقع الحزب ،يظهر األساس األيديولوجي للحزب بصيغة "من نحن" .فحسب ،متلك إرسائيل ّ
السيايس أنَّه ال يق ِّدم
ويع ِّدد الحزب املحاور األساسيّة لتو ّجهه األيديولوجي يف القضايا الفلسطين ّية التي ستقام( .((1يُوضّ ح برنامج الحزب
ّ
السياس ّية ،واالقتصاديّة ،واالجتامع ّية .يح ِّدد الحزب أ ّولاً رؤيته ل ُهويّة تص ّو ًرا مختلفا عن تص ّور نتنياهو يف خطاب بار ايالن ،غري أ َّن نتنياهو
الدولة" :نحن نؤمن بكون إرسائيل دولة يهوديّ ًة دميقراط ّية بروح يريد من الفلسطينيّني االعرتاف بإرسائيل دولة يهوديّة .أ ّما لبيد ،فرييد
ٍ
تص ّور أنبياء إرسائيل ،نحن نؤمن بحقّنا يف العيش يف دولة مع أغلبيّة انتزاع ذلك عىل أرض الواقع.
يهوديّة تعيش يف حدو ٍد آمنة وقابلة للدفاع" .ويشري إىل رؤيته للعالقة
بني دولة إرسائيل ويهود العامل" :نحن نؤمن أ َّن من واجب الدولة أن إىل جانب هذه األحزاب ،شاركت يف االنتخابات األحزاب العرب ّية الثالثة:
بكل
اليهودي ،االهتامم ِّ
تعمل كمرك ٍز للشعب
ٍّ
ّ
اطي يف
اطي الذي ميثِّل التيّار
يهودي مالحق بسبب التج ّمع
القومي الدميقر ّ
ّ
الوطني الدميقر ّ
ّ
(((
يهوديّته عىل وجه األرض" .
ٍ
تحريض كبرية
صفوف الفلسطين ّيني يف إرسائيل ،وقد تع ّرض لحملة
خالل ال ّدورة املاضية .وكانت هناك محاولة لجنة االنتخابات املركزيّة
يشري األساس األيديولوجي إىل أ َّن الحزب انطلق من داخل اإلجامع
إلغاء مشاركة عضو الكنيست حنني زعبي يف االنتخابات بسبب
اليهودي عىل ُهويّة الدولة؛ فالدولة بال ّنسبة إليه ال
الصهيو ّين -
ّ
وجوده عىل سفينة مرمرة التي حاولت كرس الحصار عىل قطاع غ ّزة.
تكون يهوديّة يف ُهويَّتها وتو ّجهاتها الثقافيّة فحسب ،بل عليها أن
تحالف يض ّم الحركة اإلسالم ّية
كل مكان .ويف وكذلك القامئة العرب ّية املو ّحدة ،وهي
ٌ
اليهودي يف ِّ
تكون ذات أغلب ّية يهوديّة ،ودولة الشعب
ّ
الجانب االقتصادي ،ينادي الحزب بزيادة املشاركة يف سوق العمل التي تشارك يف االنتخابات وبعض الحركات السياسيّة األخرى .وأخ ًريا
ّ
لدى قطاعات غري فاعلة يف املجتمع اإلرسائييل .وعىل الدولة االهتامم الجبهة الدميقراط ّية للسالم واملساواة ،وهي حرك ٌة تع ِّرف نفسها بأنّها
يل عمودها
حركة عرب ّية يهوديّة ،ويشكِّل الحزب
الشيوعي اإلرسائي ّ
ّ
بالطبقة الوسطى ،ألنَّها الطبقة املنتجة يف السوق.
الفقري.
تظهر ميينيّة الحزب يف الجانب السيايس من برنامجه ،إذ جاء فيه:
"ال يوافق حزب "يش عتيد" عىل االتّهامات الذاتيّة التي يطلقها جز ٌء كام شارك يف االنتخابات حزب كادميا الذي تراجعت شعب ّيته تراج ًعا
السالم ،نحن نعتقد أ َّن كب ًريا يف ال ّدورة األخرية ،وم َّر بسلسلة انشقاقات كان أبرزها خروج
يل
ّ
واليهودي يف مسألة ّ
من الجمهور اإلرسائي ّ
الفلسطين ّيني ...رفضوا م ّر ًة بعد م ّرة يد إرسائيل املمدودة للسالم ،رئيسته السابقة تسيبي ليفني التي شكَّلت حركة "هتنوعا" (حركة
هكذا يف االنتفاضة األوىل والثانية ،وهكذا بعد انفصال أحادي الجانب الحركة) التي ركَّزت يف خطابها عىل موضوع التسوية السياس ّية مع
ومدارس مكان مستوطنات الفلسطين ّيني .كام تنافست حركة مريتس اليساريّة التي أعلنت مسبقًا
ٍ
مستشفيات
عن غ ّزة ،فبدلاً من أن يبنوا
َ
 9انظر موقع الحزب،

http://www.yeshatid.org.il

10 http://yeshatid.org.il/programmes/national/
11 http://yeshatid.org.il/programs/national/main
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أي حكومة يؤلِّفها نتنياهو .والحقيقة أ َّن هذه
أنَّها لن تشارك يف ّ
الحركة بقيت يف املعارضة منذ عام .2001

قراءة سياسيّة في نتائج
االنتخابات
وصلت نسبة التّصويت يف االنتخابات األخرية إىل  ،%66.6مقارن ًة مع
 %65يف االنتخابات السابقة .عمو ًما ،مل يحدث تغي ٌري جوهري عىل
نسب التّصويت يف العقد األخري؛ فقد تراجعت نسبة التّصويت
تراج ًعا كب ًريا منذ انتخابات رئاسة الحكومة يف عام  ،2001ومنذ
ذلك الوقت وهي يف حالة استقرار( .((1استطاعت اثنتا عرشة قامئة
تجاوز نسبة الحسم ( )%2من بني اثنتني وثالثني قامئة تنافست يف
االنتخابات .أغلب ّية القوائم التي مل تجتز نسبة الحسم كانت قوائم
كل دورة
صغرية يف معسكر اليسار .وتشري النتائج أ َّن اليسار يفقد يف ِّ
انتخابيّة خمسة مقاع َد بسبب عدم نجاح قوائم صغرية يف تجاوز
نسبة الحسم.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

ٍ
نجاحات انتخابية كبرية وصلت ذروتها يف االنتخابات
عام 1999
السابقة بحصوله عىل  15مقع ًدا .وظهر زعيمه أفيغدور ليربمان
زعيماً مقبلاً لليمني .تتم َّيز قواعد الحزب بعلامن ّية معادية للدين ،إذ
خاض الحزب رص ٍ
اعات مع األحزاب الدين ّية عىل قضايا الدين والدولة.
مواقف ميين ّية متط ِّرفة من ال�ّص�رّ اع العر ّيب -
كام تتب ّنى قواعده
َ
يل ،ومن مكانة األقليّة الفلسطينيّة داخل إرسائيل( .((1تبينّ
اإلرسائي ّ
نتائج االنتخابات يف املدن ذات األغلب ّية ال ّروس ّية ،أ َّن ال ّروس امتنعوا
عن التّصويت يف هذه االنتخابات؛ فقد تراجعت نسبة تصويتهم بـ
ويس تصل إىل عرشين
 ،%10مع العلم أ َّن الق ّوة االنتخابيّة للقطاع ال ّر ّ
مقع ًدا(.((1
تراجعت نسبة مشاركة ال ّروس يف االنتخابات بسبب خيبة أملهم
يف حزب "يرسائيل بيتينو" الذي مل يعمل بصورة كافية عىل تحقيق
مطالبهم من خالل الحكومة .تشري املعطيات إىل أ َّن ال ّروس ينتمون
يل ،ومع ذلك مل
إىل الطبقة الوسطى الدنيا يف املجتمع اإلرسائي ّ
تعمل حكومة نتنياهو  -ليربمان عىل دعمهم ،بل زادت أعبا َءهم
االقتصاديّة( .((1كام أ َّن التحالف مع الليكود أفقد الحزب ُهويَّته
القطاعية بوصفه حزبًا للمهاجرين ال� ّروس الذين يصل عددهم
الخاصة يف املجاالت الثقاف ّية
رويس ،لهم احتياجاتهم
إىل مليون
ّ
ّ
(((1
واالقتصاديّة واالجتامع ّية  .كام أ َّن التحالف بني قواعد الحزب
العلامنيّة املعادية للدين والقواعد املحافظة واملتديّنة يف الليكود قد
أ َّدى إىل عزوف الكثري من ال ّروس عن التّصويت للتحالف الجديد،
خاص ًة بعد صعود ال ّنخبة الجديدة يف الليكود التي تض ّم الكثري من
ّ
املتديّنني أو املحافظني.

كل من نتنياهو
ب ّينت النتائج إخفاق تحالف الليكود  -بيتنا .توقَّع ٌّ
(((1
األقل  .إلاّ
وليربمان أن يحصل تحالفهام عىل أربعني مقع ًدا عىل ّ
أقل من نتائج االستطالعات التي توقَّعت حصول
أ َّن النتائج جاءت َّ
(((1
التحالف عىل  35مقع ًدا  .حصل التحالف عىل  31مقع ًدا ،بنسبة
 .%23.3بينام حصل الحزبان م ًعا يف انتخابات  2009عىل  42مقع ًدا،
بنسبة  %33من األصوات ،وذلك عندما خاضا االنتخابات منفردين؛
مبعنى أنَّهام خرسا ربع مقاعدهام يف االنتخابات الحاليّة .توقَّع نتنياهو
وليربمان أن يؤ ّدي تحالفهام إىل تكاتف قواعدهام االجتامع ّية ،عالو ًة أ ّما الليكود ،فقد تنبّأت استطالعات الرأي بحصوله عىل أكرث من
عىل أنَّه سيجذب قواع َد جديدة من اليمني .إلاّ أ َّن التحالف أبعد  30مقع ًدا قبل التحالف مع حزب ليربمان ،إلاّ أ َّن التحالف أفقده
الكثري من قواعدهام التقليديّة ،بسبب تحالفهام.
قواع َد اجتامع ّية كثرية ،وال س ّيام قواعده الليربال ّية التي ترى يف حزب
يحظى حزب ليربمان" ،يرسائيل بيتينو" (إرسائيل بيتنا) ،بدعم اليهود ليربمان ميي ًنا متط ِّرفا بينام تنظر إىل الّليكود عىل أنّه ميني ليربايل قريب
ال ّروس باألساس ،فهو حزب قطاعي %75 ،من الذين ص ّوتوا للحزب يف
انتخابات  2009كانوا من اليهود ال ّروس( .((1حقَّق الحزب منذ تأسيسه

 12موقع لجنة االنتخابات املركزيّة للكنيست الـ ،19
http://www.votes-19.gov.il/nationalresults
 13ينري يغنا" ،ليربمان :االستطالعات ال تعكس الواقع ،سنحصل عىل أربعني مقعدًا" ،هآرتس،
.2013/1/19
 14انظر ،عىل سبيل املثال ،استطالع صحيفة هآرتس قبل االنتخابات ،هآرتس ،2013/1/18
ص .3-1
15 Mohanad Mustafa, "The Empowering of the Israeli Extreme Right: The

Rise-up of the Yisrael Beteinu Party", in: Priya Singh and Susmita Bhattacharya
(eds.), Perspectives on West Asia (New Delhi: Shipra Publications, 2012), pp.
37-57, pp. 50-51.
 16متار هوروفيتس" ،ازدياد الق ّوة السياس ّية ملهاجري االتحاد السوفيايت السابق يف إرسائيل:
من مواطنة سلب ّية إىل مواطنة فاعلة" ،يف :موشيه ليسك واليعزر ليشم (محرران) ،من روسيا إىل
إرسائيل :هُو ّية وثقافة يف حالة انتقال (تل أبيب :هكيبوتس هموئحد ،)2001 ،ص .123-100
 17الكس تانرص" ،ال ّروس املنسيّون" ،هآرتس ،2013/2/26 ،ص .15
 18املصدر نفسه.
 19فلورا ديفوديفوتش ،معطيات دميوغراف ّية حول السكان يف إرسائيل :عرض ألبحاث
(القدس :مركز البحث واملعلومات التابع للكنيست ،)2011 ،ص.8

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة  2013بين االستمرارية السياسيّة وال ّتغيير االجتماعي

من مركز الخريطة السياس ّية .ع َّزز هذا التو ّجه نتائج االنتخابات
الداخليّة يف الليكود ،إذ جرى انتخاب ال ّنخبة اليمينيّة املتط ِّرفة يف
الليكود إىل مواقع متق ّدمة يف القامئة ،وإقصاء ال ّنخبة الليرباليّة إىل
ٍ
قطاعات ميين ّية ليربال ّية إىل
مواقع غري مضمونة يف القامئة .وهذا دفع
التّصويت لحزب "يش عتيد"( .((2كام أ َّن التحالف مع حزب ليربمان
خاص ًة من املتديّنني القوميّني ،إىل
أ ّدى إىل انتقال الكثري من املص ِّوتنيّ ،
(((2
حزب البيت اليهودي  -الديني القومي  ،ومن املص ِّوتني الرشق ّيني
املحافظني إىل حركة شاس .فهذه القطاعات ال تعادي الدين ،وترى
يف تحالف الليكود مع حزب معا ٍد للدين رضب ًة لقيمها الدينيّة .فهي
مستع ّدة لاللتقاء معه يف القضايا السياس ّية واألمن ّية ،لكن ليس يف
القضايا االجتامع ّية والدين ّية.
الصعبة
عالو ًة عىل ذلك ،قامت األوضاع االجتامع ّية  -االقتصاديّة ّ
يل يف فرتة نتنياهو ،بدو ٍر يف تراجع
التي م َّرت عىل املجتمع اإلرسائي ّ
رضت بالطبقات الدنيا ،وزادت أعباء
الحزب ،فسياساته االقتصاديّة أ َّ
خاص ًة يف مجال املسكن .وعندما أصبح املوضوع
الطبقة الوسطىّ ،
االقتصادي  -االجتامعي ساحة املعركة يف االنتخابات ،خرسها
تبي حجم التدهور
الليكود  -بيتناّ ،
خاص ًة بعد نرش معطيات نِّ
االقتصادي والعجز املا ّيل الكبري الذي ينتظر إرسائيل يف عام ،2013
األمر الذي يتطلَّب إجراء تقليصات كبرية يف اإلنفاق الحكومي ،وفرض
رضائب جديدة لس ِّد العجز والخروج من األزمة .وهو ما أ ّدى إىل
انتقال مص ِّويت الليكود من الطبقات الوسطى إىل التّصويت ألحزاب
طرحت خطابًا داعماً للطبقة الوسطى ،وتوزيع العبء عىل الجميع،
ويف مق ّدمهم "يش عتيد".
كان فوز حزب "يش عتيد" برئاسة لبيد مفاجأة االنتخابات ،إذ حصل
الحزب عىل  19مقع ًدا ( %14.3من األصوات) ،يف أ ّول دور ٍة انتخابيّة
يشارك فيها .وتُ ِّوج الحزب الثاين يف االنتخابات .هناك الكثري من
العوامل التي أ َّدت إىل فوز الحزب؛ منها ما يتعلَّق بشخصيّة لبيد
يل الطامح إىل حياة رغيدة وهادئة ،بعي ًدا
نفسها التي متثِّل اإلرسائي ّ
عن أالعيب السياسة .كام ظهرت خالل حملته االنتخابيّة( .((2وعىل
عكس أبيه ،مل يكن خطاب لبيد معاديًا للمتديّنني .لكن ذلك ال
يعني أ َّن قواعده االجتامعيّة التي ص َّوتت له تحمل املو ّدة للمتديّنني
 20عمري فوكس" ،اليمني الليربايل حسم أمره" ،هآرتس ،2013/1/30 ،ص.2
اليهودي نجح يف جذب ناخبي الّليكود املحافظني" ،هآرتس،
 21حاييم لفينسون" ،البيت
ّ
 ،2013/1/23ص.5
 22ارئيال شدمي" ،يئري بينيت" ،هآرتس ،2013/1/25 ،ص.23
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يؤسس خطابه عىل ذلك فحسب .جاء
األرثوذكس ،إنمَّ ا ال تريد حزبًا ِّ
لبيد بقامئة مل يكن أفرادها أعضاء سابقني يف الربملان ،بل َّأسس قامئة
يل التقت عىل اإلجامع
تدمج رش َ
ائح مختلفة من املجتمع اإلرسائي ّ
الصهيو ّين يف القضايا السياسيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة.
واالقتصادي مرك ٍ
ّبات من خطاب اليمني
السيايس
دمج الحزب يف خطابه
ّ
ّ
االقتصادي عىل
الليربايل ومركّبات من خطاب دولة الرفاه .ركَّز خطابه
ّ
دعم الطبقة الوسطى اإلرسائيل ّية ،وهي طبق ٌة ترتكّز جغراف ًّيا يف مركز
البالد وتتك ّون أغلبيتها من اليهود األشكناز .لك َّنه مل يطالب بأن تكون
إرسائيل دول ًة اشرتاك ّية  -دميقراط ّية يف نظامها االقتصادي .مبعنى أ َّن
خطابه االقتصادي مل يش ِّدد عىل دعم الطبقات امله ّمشة ،والضّ عيفة يف
يل ،بل أكّد عىل مساندة الطبقات الوسطى العليا(.((2
املجتمع اإلرسائي ّ
ميكن تفسري مفاجأة "يش عتيد" أيضً ا بغياب الثّقة باألحزاب التقليديّة،
يل
ويف مق ّدمها حزب العمل .ف َق َد حزب العمل ومعه اليسار اإلرسائي ّ
الكثري من صدق ّيته يف العقد األخ�ير( .((2وجاء لبيد طار ًحا خطابًا
استطاع من خالله التواصل مع قواعد انتخابيّة عىل ميني الخريطة
الحزب ّية ويسارها .عالو ًة عىل ذلك ،استطاع الحزب أن يجذب القواعد
االجتامعيّة الوسطى والعليا التي ق ّررت التّصويت لحزب العمل يف
االجتامعي ،لكنها بقيت متحفِّظة تجاهه بسبب
أعقاب االحتجاج
ّ
الصرّ اعات الداخليّة يف الحزب ،فرأت يف "يش عتيد" بديلاً عن حزب
العمل .وهذا ما أكَّدته استطالعات الرأي خالل الفرتة املاضية التي
بيّنت تراجع حزب العمل وتق ّدم حزب "يش عتيد".
وعندما تولَّت شييل يحيموفيتش رئاسة حزب العمل ،قادت خطابًا
ش َّدد عىل القضايا االقتصاديّة واالجتامع ّية ،يف محاول ٍة لرضب اليمني يف
نقطة ضعفه األساس ّية .لك َّن تركيز الحزب عىل الخطاب االقتصادي أ ّدى
إىل عزوف العديد من قواعده االجتامعيّة التقليديّة عن التّصويت له،
فهي تريد للحزب أن يكون بديلاً سياسيًّا لحزب الليكود وليس بديلاً
اقتصاديًّا واجتامع ًّيا فحسب؛ إذ تعتقد هذه القواعد أ َّن تراجع الحزب
السيايس يف العقد األخري كان ناب ًعا من غياب الرؤية السياس ّية البديلة
ّ
(((2
لرؤية اليمني  .بينام اعتقدت يحيموفيتش أ َّن تغييب املوضوع
السيايس سيجعل حزب العمل البديل االجتامعي  -االقتصادي لليكود.
ّ
 23انظر :الربنامج االقتصادي  -االجتامعي لحزب "يش عتيد" عىل رابط الحزب التايل،
http://yeshatid.org.il/programmes/economy
 24غوالن الهط ،صعود وانهيار اليسار اإلرسائييل ( 2003-1993تل أبيب :عام عوبيد،
( )2004بالعربيّة).
 25املصدر نفسه ،ص .13
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يل عاموز عوز عىل هذا التو ّجه ،إذ
وقد هاجمها األديب اإلرسائي ّ
حل ،وهي
قال إنّها "أسوأ من إيهود براك ،فاألخري قال إنَّه ال يوجد ّ
تقول إنَّه ال يوجد مشكلة"( .((2أ ّدى تركيز يحيموفيتش عىل الخطاب
االقتصادي  -االجتامعي إىل اقرتابها من رؤية اليمني السيايس ،محاول ًة
مخاطبة قواعد ميين ّية من خالل االهتامم بالقضايا االجتامع ّية
واالقتصاديّة(.((2
اعتقدت يحيموفيتش أنَّها تستطيع أن تكرس التحالف التاريخي بني
الليكود وقواعده االجتامعيّة الضّ عيفة اقتصاديًّا واملحافظة دينيًّا،
والتي تص ِّوت لليكود ألسباب تاريخ ّية وسياس ّية .إلاّ أ َّن يحيموفيتش مل
تفهم أ َّن هذا التحالف التاريخي ال ميكن كرسه بسبب أزمة اقتصاديّة
يل
عابرة مت ُّر بها إرسائيل ،وال س ّيام أ َّن قض ّية الصرّ اع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
مل تصل إىل نهايتها بعد .وأ َّدت مغازلة يحيموفيتش هذه القواعد
إىل خسارتها قواعدها التقليديّة ،ويف الوقت نفسه أخفقت يف جذب
قواعد الليكود الضّ عيفة اقتصاديًّا التي تفضِّ ل التّصويت لحركة "شاس"
الدين ّية الرشق ّية ،إذا أرادت تغليب العامل االقتصادي  -االجتامعي يف
قرار تصويتها ،وليس لحزب العمل .حصل حزب العمل عىل  15مقع ًدا
وأقل بثالثة مقاعد من انتخابات
بزيادة مقعدين فقط عن ّ ،2009
 .2006أي أ َّن يحيموفيتش أخفقت يف إعادة الحزب إىل دوره بوصفه
حزبًا قاد ًرا عىل تأليف الحكومة ،فقد جاء يف املرتبة الثالثة بعد
الليكود وحزب "يش عتيد".

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

انهار حزب "كادميا" يف هذه االنتخابات ،إذ حصل عىل مقعدين فقط.
وميكن إرجاع انهياره إىل عوامل تاريخيّة تتعلّق بنشأته ،وعوامل
داخليّة تتعلَّق بالصرّ اعات داخله .عندما أنشأ شارون الحزب عام
 2005كان يف ذروة شعب ّيته الجامهرييّة .وقد نبعت شعب ّية الحزب
الصمغ الذي جمع الكثري
من شعب ّية "شارون" باألساس .كان شارون ّ
حزب
من التناقضات داخل الحزب .فضلاً عن أ َّن الحزب قد نشأ َ
سلطة ،وليس معارضة( .((2لقد خاض الحزب االنتخابات أ ّول مرة يف
الدماغي .وقاده أوملرت
عام  2006من دون شارون الذي أقعده الشّ لل
ّ
وحصل عىل  29مقع ًدا .وقد بي ّنت نتائج االنتخابات أ َّن قواعد الحزب
يل التي
كانت الرشائح االجتامعيّة الوسطى والعليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
انتقلت من حزب العمل والليكود إىل كادميا(.((2
قاد حزب كادميا الحكومة اإلرسائيل ّية خالل الفرتة من عام  2006إىل
عام  ،2009أخفق خاللها يف حربني :متّوز  2006يف لبنان ،وكانون
األ ّول  2008يف غ ّزة .كام أنَّه مل يتق ّدم يف مسار التسوية السياس ّية مع
الفلسطينيّني .وانتهت الحكومة باستقالة أوملرت عىل خلفيّة قضايا
فسا ٍد ما ّيل .وعندما أُجريت انتخابات  ،2009قادت تسيبي ليفني
الحزب وحصلت عىل  28مقع ًدا ،بفارق مقعدين عن الليكود ،إلاّ
أنَّها مل تؤلِّف الحكومة وفضّ لت البقاء يف املعارضة .وكان ذلك النقيض
الجوهري لفكرة الحزب بوصفه حزب سلطة .بدأت الصرّ اعات
أساسا،
تدب يف جسم الحزب؛ رصاع��ات عىل السلطة ً
الداخل ّية ّ
ورصا ٌع عىل الدخول إىل الحكومة أو البقاء يف املعارضة ،ورصا ٌع عىل
رئاسة الحزب .إ َّن الذين فضَّ لوا البقاء يف املعارضة مل يكن خيارهم
حبًّا يف املعارضة ،بل راهنوا عىل أ َّن حكومة نتنياهو سوف تسقط
أمام الضّ غط الدويل واألمرييكّ .إلاّ أ َّن نتنياهو استطاع أن يتجاوز هذا
الضّ غط برباع ٍة كبرية مستغلاًّ األوضاع الدوليّة واإلقليميّة واالنشقاق
داخل حزب العمل(.((3

شهد حزب العمل خالل العقد األخري انشقاق أربعة من قادته
انشق شمعون برييز
الذين تز ّعموا الحزب يف مر َ
احل مختلفة؛ فقد َّ
وانشق "عمري
عن الحزب وانض ّم إىل حزب "كادميا" برئاسة شارون.
َّ
بريتس" رئيس الحزب يف انتخابات  ،2006وانض ّم إىل حركة "هتنوعاه"
وانشق عمرام متسناع رئيس الحزب يف
برئاسة تسيبي ليفني.
َّ
انتخابات  ،2003وانض ّم أيضً ا إىل حزب ليفني .وقبْلهام َّ
انشق إيهود أ ّدى بقاء "كادميا" يف املعارضة إىل اندالع رص ٍ
اعات داخليّة ساهمت يف
براك وزير ال ّدفاع يف حكومة نتنياهو ،يف أعقاب قرار الحزب الخروج تفتيت الحزب؛ إذ بعد أن خرست تسيبي ليفني االنتخابات الداخل ّية
من حكومة نتنياهو ،وخرج معه عد ٌد من أعضاء الكنيست ،وهو ما عىل رئاسة الحزب أمام شاؤول موفاز ،انشقَّت عن الحزب عشيّة
ست شخص ّيات كانت يف رئاسة الحزب،
أضعف الحزب .إذًا ،من بني ّ
بعد مقتل إسحاق رابني عام  ،1995انشقَّت أربع منها وانضمت إىل  28تسفي تسييك ابيرش ،شارون :خمس سنوات من كادميا (القدس :د .ن ،)2011 ،ص10
ّ
(بالعربيّة).
اب ذات تو ّجهات ميين ّية.
أحز ٍ
هش" ،يف :اشار اريان وميخال شامري
 29اشار اريان وآخ��رون" ،كادميا يف جهاز حزيب ّ
حل ،هي تقول
 26يويس فارتر" ،عاموز عوز :يحيموفيتش أسوأ من براك  -هو قال ال يوجد ّ
ال يوجد مشكلة" ،هآرتس ،2013/1/11 ،ص.6
خاصتها" ،هآرتس ،2012/12/21 ،ص .13
 27غدعون ليفي والكس ليبك" ،بار ايالن ّ

يل للدميقراط ّية،)2008 ،
(محرران) ،االنتخابات يف إرسائيل ( 2006القدس :املعهد اإلرسائي ّ
ص( .61-25ص 36بالعربية).
 30مهند مصطفى" ،اإلسرتاتيجيّة اإلرسائيليّة التفاوضيّة  :2012-2009نصف تسوية ونصف
مصالحة" ،املجلة العرب ّية للعلوم السياس ّية ،عدد  ،)2013( 38ص.163-147
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الليكود ،وانض ّم قس ٌم آخر إىل حزب العمل ،وانض َّم الباقون إىل حزب
تسيبي ليفني الجديد "هتنوعاه".

الجدول ()1
يبي نتائج األحزاب املشاركة يف الدّورات االنتخاب ّية الثالث األخرية
نِّ

2006

2013

2009

%

املقاعد

%

املقاعد

الليكود
كادميا
العمل
يش عتيد
شاس
يهدوت هتوراه

9
22
15.1

12
29
19

21.6
22.5
9.9

27
28
13

9.5
4.7

12
6

8.5
4.4

11
5

يرسائيل بيتينو

9

11

11.7

15

مريتس
املفدال  -البيت
اليهودي
ّ

3.8

5

3

3

31 23.3
2
2
15 11.3
19 14.3
11 8.7
7
5.1
تحالف مع
الّليكود
6
4.5

7.1

9

2.9

3

9.1

12

3.3

4

تحالف يف إطار
البيت اليهودي

االتحاد الوطني
حزب املتقاعدين 5.9
هتنوعاه (الحركة)
التج ّمع الوطني
ّ 2.3
اطي
الدميقر ّ
الجبهة الدميقراط ّية 2.7
القامئة العرب ّية
3
املو ّحدة

7

%

املقاعد

4.9

6

3

2.5

3

2.5

3

3

3.3

4

2.9

4

4

3.4

4

3.6

4

املصدر:
تقارير لجان االنتخابات املركزيّة( .تصميم وإعداد الكاتب).
لجنة انتخابات الكنيست الـ :19
http://www.votes-19.gov.il/nationalresults
لجنة انتخابات الكنيست الـ :18
www.knesset.gov.il/elections18/heb/results/main_Results.aspx
لجنة انتخابات الكنيست الـ :17
http://www.knesset.gov.il/elections17/heb/results/Main_Results.asp

إىل جانب تراجع الليكود  -بيتنا يف معسكر اليمني ،ازداد متثيل البيت
اليهودي حزب املفدال،
اليهودي يف هذه االنتخابات؛ فقد ض َّم البيت
ّ
ّ
الوطني ،وحصل الحزبان
وهو حزب الصهيون ّية الدين ّية وحزب االتحاد
ّ
اليهودي
عىل سبعة مقاعد يف االنتخابات السابقة .بينام حصل البيت
ّ
يف االنتخابات الحال ّية عىل  12مقع ًدا .يعود سبب ارتفاع رصيد الحزب
اليهودي ،إىل سياسة زعيمه الجديد نفتايل بينت الذي و ّجه خطابه
ّ
كل القطاعات االجتامع ّية ،وليس إىل قواعد املستوطنني فحسب.
إىل ِّ
وهي قواعد الحزب التقليديّة .ورفع شعار مثل "البيت اليهودي بيت
مواقف تتعلَّق بالقضايا االقتصاديّة
الجميع" .كام ش َّدد الحزب عىل
َ
واالجتامع ّية ،إىل جانب تركيزه عىل قض ّية الصرّ اع واملستوطنات.
وخاطب الطبقات الوسطى بتب ِّنيه خطاب "املساواة يف العبء" .كام
ات ّبع تكتيكًا انتخاب ًّيا جذب من خالله قواع َد انتخاب ّية من الليكود.
وهو تأكيد الحزب أنَّه سيكون ضام ًنا لحكومة نتنياهو من اليمني،
رئيسا
مبعنى أ َّن من سيص ِّوت لحزب البيت
ّ
اليهودي لن يخرس نتنياهو ً
للحكومة.

تحليل سوسيولوجي ألنماط
التّصويت في انتخابات 2013

يهدف هذا املبحث إىل تبيان القواعد االجتامعيّة لألحزاب السياسيّة
يف إرسائيل ،وذلك من خالل تحليل إحصايئ يجمع بني بنية املجتمع
يل سوسيولوج ًّيا وأمناط التصويت .أث ّرت ع ّدة عوامل يف تحديد
اإلرسائي ّ
يل ،إلاّ أ َّن أه ّمها كان العامل
أمناط التّصويت يف املجتمع اإلرسائي ّ
والسياسة
السيايس -
يل ّ
األمني الذي يتعلَّق بالصرّ اع العر ّيب اإلرسائي ّ
ّ
ّ
الخارج ّية ،والعامل االقتصادي  -االجتامعي الذي يتعلَّق بالس ّياسات
االقتصاديّة لألحزاب السياس ّية .إلاّ أ َّن األبحاث التي أُجريت عىل أمناط
االنتخابات األخرية .أ ّما كادميا برئاسة موفاز ،فقد دخل الحكومة مل ّدة
ظل
التّصويت يف إرسائيل أشارت إىل أ َّن العامل السيايس  -األمني ّ
شهر يف محاول ٍة لتمرير قانون التجنيد للمتديّنني األرثوذكس ،وبذلك
يل مقارن ًة مع
العامل املهيمن عىل قرار التّصويت لدى الناخب اإلرسائي ّ
االجتامعي  -االقتصادي(.((3
أنقذ موفاز حكومة نتنياهو من السقوط بسبب رصاعه مع رشكائه العامل
ّ
من األحزاب الدين ّية املعارضة بشأن هذا القانون .إلاّ أ َّن موفاز فشل
يزعم البحث الحايل أ َّن االنتخابات األخرية هيمن عليها العامل
يف مترير القانون ،ما أ ّدى إىل خروجه من الحكومة .وخرج الحزب
االقتصادي  -االجتامعي عىل حساب العامل األمني  -السيايس يف
انشق قس ٌم من أعضائه يف الربملان وانض ّم إىل
منشقًّا عىل نفسه؛ فقد َّ
 31بنيامني نويربغر ،األحزاب يف إرسائيل (تل أبيب :الجامعة املفتوحة( )1997 ،بالعربيّة).
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الجدول ()2
اليهودي بحسب التّصنيف االجتامعي  -االقتصادي للبلدات اليهود ّية
يبي منط التّصويت يف املجتمع
نِّ
ّ

العنقود

عدد البلدات يف العنقود

يش عتيد

الليكود

العمل

اليهودي
البيت
ّ

شاس

10

2

%27

%20

%16

%5.5

%1

9

10

%26.5

%19

%17

%9

%2

8

24

%23

%20

%17

%7

%5

7

21

%20

%28

%14

%8

%6

6

15

%17

%33

%11

%10

%9

5

23

%13

%37

%11

%9

%10

4

22

%8

%29

%6

%11

%16

3

4

%2

%18

%2

%12

%37

2

3

%1

%4

%1

%3.5

%26

1

2

0

%1

0

%1

%23

%14.3

%23.3

%11.3

%9.1

%8.1

ال ّنسبة العا ّمة

كل بلدة عىل حدة ،مأخوذة من موقع لجنة االنتخابات املركزيّة النتخابات الكنيست الـ http://www.votes-19.gov.il/nationalresults :19
املصدر:نتائج االنتخابات يف ِّ

الجدول ()3
يبي منط التّصويت يف ع ِّينة من بلدات األطراف املركز ّية ()%
نِّ

الليكود

يش عتيد

العمل

اليهودي
البيت
ّ

شاس

2009

2013

2009

2013

2013

2009

2013

2009

2013

ن��ت��ي��ف��وت

39

27

2

1

2

7.5

11

38

44

اوف���ك���ي���م

42

27

6

4

4

6

10

20

27

دمي����ون����ا

52

32

5.5

6

14

5

14

16.5

20

س�����دروت

56

37

5

3

5

8

16

13

16

ب�ير السبع

53

38

7

8

11

5

12

11

13

ك����ري����ات
م��ل�اخ����ي

36

28

7

5

4

20

16

18

23

ي��روح��م

21

25

4

6

6

11

16

18.5

19

املصدر :موقع لجنة االنتخابات املركزيّة للكنيست الـ  ،18والـ .19

دراسات وأوراق تحليليّة
انتخابات الكنيست اإلسرائيليّة  2013بين االستمرارية السياسيّة وال ّتغيير االجتماعي

قرار التّصويت لدى قطاعات اجتامع ّية .هذا ال يعني أ َّن العامل
األمني  -السيايس انتهى حضوره ،إلاّ أ َّن العامل االجتامعي  -االقتصادي
كان أكرث حضو ًرا يف بلورة أمناط التصويت ،وذلك كام يشري الجدول
رقم (.)2
يوضّ ح الجدول ( )2العالقة بني التّصنيف االجتامعي  -االقتصادي
للبلدات اليهوديّة ومنط التّصويت فيها .اعتمد هذا الجدول عىل
التّصنيف الذي تقوم به دائرة اإلحصاء املركزيّة اإلرسائيل ّية للتج ّمعات
السكن ّية اإلرسائيل ّية ،إذ يجري توزيع التج ّمعات عىل عرشة عناقيد
اجتامع ّية واقتصاديّة بنا ًء عىل متغيرّ ات اجتامع ّية  -اقتصاديّة عديدة،
السكني ،ونسبة الجامعيّني
منها املستوى التعليمي داخل التج ّمع
ّ
الشهري للفرد ،والبطالة
واألكادمييّني بني السكّان داخل البلد ،والدخل
ّ
والتشغيل ،والخدمات التعليميّة واالجتامعيّة والثقافيّة ،وغريها من
املتغيرّ ات التي تُص َّنف مبوجبها التج ّمعات السكن ّية يف إرسائيل عىل
محور من عرشة عناقيد اجتامع ّية  -اقتصاديّة ،بحيث ميثِّل العنقود
العارش التج ّمعات السكن ّية ذات املستوى االقتصادي  -االجتامعي
الرفيع .بينام ميثِّل العنقود األ ّول التج ّمعات السكن ّية الضّ عيفة
اقتصاديًّا واجتامعيًّا.
وقد استعملنا التّصنيف الذي قامت به دائرة اإلحصاء املركزيّة
للتج ّمعات يف إرسائيل( .((3وبعدها قمنا بإجراء تحليل إحصايئ للتصويت
كل عنقود ،وعدد
كل األصوات الصحيحة يف ِّ
كل عنقود؛ إذ جمعنا َّ
يف ِّ
لكل حزب عىل مستوى العنقود ،بحيث يكشف الجدول
ال ّناخبني ِّ
كل عنقود اجتامعي – اقتصادي.
بوضوح مم ِّيزات التّصويت يف ِّ
ال يهدف الجدول رقم ( )2إىل فحص الق ّوة االنتخاب ّية لألحزاب يف
مؤشات التّصويت يف هذه العناقيد
العناقيد املختلفة ،بل إىل فهم رِّ
بحسب العامل االقتصادي  -االجتامعي .إ َّن تصنيف تج ّمع سكاين
ائح ضعيفة يف املجتمع،
معي يف عنقود مرتفع ال يعني غياب رش َ
نَّ
مؤشات التّصويت واضح ٌة بحسب الرتتيب
والعكس صحيح .ولكن رِّ
االقتصادي  -االجتامعي للتج ّمعات السكان ّية .وطب ًعا ،يحتاج األمر إىل
تحليل إحصايئ أعمق يف أبحاث أخرى.

39
مص ِّوتني يف البلدات املوجودة يف العناقيد العارش والتاسع والثامن
( %23 ،%26 ،%27عىل التوايل) .بينام حصل عىل نسبة تأييد يف
العنقودين السابع والسادس تفوق نسبة تأييده العا ّمة (%17 ،%20
ويبي الجدول بطريقة ال تقبل ّ
الشك أنَّه كلّام تراجع
عىل التوايل) .نِّ
تصنيف البلدات اجتامع ًّيا واقتصاديًّا تراجعت نسبة التّأييد لحزب
"يش عتيد" .ويربز الرتاجع الواضح من العنقود الخامس حتّى العنقود
األ ّول ( %0 ،%1 ،%2 ،%8عىل التوايل) .وهذا يؤكِّد أ َّن الحزب ليس
له حضور يف الطبقات الدنيا اإلرسائيليّة املوجودة يف بلدات األطراف
(انظر الجدول رقم .)3
يبي الجدول من الجهة
ثان ًيا :يف مقابل حزب "يش عتيد" العلامين ،نِّ
األخرى ،أ َّن حركة شاس الدين ّية  -الرشق ّية ال تحظى بتأييد يف العناقيد
يل ،بل نجد أنَّه كلّام تراجع تصنيف التج ّمعات
العليا للمجتمع اإلرسائي ّ
ويبي
السكن ّية االقتصادي  -االجتامعي زادت نسبة التّأييد للحركة .نِّ
الجدول أ َّن الحركة تحظى بأعىل تأييد يف العناقيد الثالثة األخرية ،العارش
والتاسع والثامن ( %37 ،%26 ،%23عىل التوايل) .بينام تنخفض نسبة تأييد
الحركة يف العناقيد العليا؛ فمثلاً وصلت نسبة تأييد الحركة يف العناقيد
األربعة األوىل إىل  %6 ،%5 ،%2 ،%1عىل التوايل .وتبدأ نسبة تأييد الحركة
تزيد عن نسبة تأييدها العا ّمة من العنقود السادس .ويؤكِّد الجدول
خاص ًة املتديّنني األرثوذكس
أيضً ا بصورة غري مبارشة أ َّن اليهود الرشق ّينيّ ،
الذين يؤلِّفون القواعد االجتامعيّة التقليديّة للحركة ،يوجدون يف
التج ّمعات السكنيّة الفقرية يف إرسائيل ويف بلدات األطراف التي يعيش
فيها أغلب ّية اليهود الرشق ّيني (انظر الجدول رقم .((3()3

يبي الجدول أ َّن حزب الليكود  -بيتنا يحظى بتأييد يف أغلب ّية
ثالثًا :نِّ
العناقيد .إلاّ أ َّن نسبة تأييده ترتاجع بصورة كبرية يف العنقودين
األخريين .وهام عنقودان تحظى فيهام األحزاب الدينيّة األرثوذكسيّة
(شاس ويهدوت هتوراة) بتأييد كبري ،نظ ًرا لكونهام مؤلَّفني من بلدات
يبي الجدول أ َّن القواعد
دين ّية أوضاعها االقتصاديّة مرت ِّهلة .كام نِّ
االجتامع ّية لحزب الليكود ليست متجانسة كام هي حال القواعد
االجتامعيّة لحزب "يش عتيد" ،فحزب الليكود يحظى بتأييد الطبقات
أ ّما تحليل النتائج املذكورة بحسب العناقيد االجتامع ّية  -االقتصاديّة ،الوسطى العليا والطبقات الوسطى الدنيا ،ويتمتّع بأعىل نسبة تأييد
فهو من تصميم الباحث وتحليله وإعداده.
يف العناقيد السابع والسادس والخامس والرابع (%29 ،%38 ،%33 ،%28
يبي الجدول أ َّن حزب "يش عتيد" العلامين هو حزب الطبقة عىل التوايل) .كام يحظى يف هذه العناقيد بنسبة تأييد تزيد عىل نسبة
أ ّو اًل :نِّ
الوسطى والعليا اإلرسائيليّة ،فهو الحزب الذي حصل عىل أعىل نسبة تأييده العا ّمة .وشهدت هذه االنتخابات تراج ًعا لحزب الليكود يف
 32انظر :القامئة رقم  1يف موقع دائرة اإلحصاء املركزيّة ،التي تص ّنف التج ّمعات السكنيّة
اإلرسائيليّة وفق املتغيرّ ات االجتامعيّة االقتصاديّة،
http://www.cbs.gov.il/publications/local_authorities06/pdf/t02.pdf

االنتخايب املستم ّر لحركة شاس :تحليل بحسب منوذج توزيع العمل
 33يوآف بيلد" ،ال ّنجاح
ّ
الثقا ّيف" ،يف اشار اريان وميخال شامري (مح ِّرران) ،االنتخابات يف إرسائيل ( 1999القدس :املعهد
يل للدميقراطيّة ،)2001 ،ص ( 170-137بالعربيّة).
اإلرسائي ّ
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األطراف ملصلحة حركة شاس الدين ّية ،كام يوضّ ح الجدول رقم  .4وتبينّ
نسبة التّصويت لليكود يف  27بلدة تطوير (وهي بلدات يف األطراف
تحظى بدعمٍ حكومي بسبب ضائقتها االقتصاديّة) ،أ َّن الليكود تراجع ناقش البحث نتائج انتخابات الكنيست اإلرسائيليّة التاسعة عرشة.
فيها من  %47يف انتخابات  ،2009إىل  %33يف انتخابات  .2013وهذا وقد بيَّنت نتائجها النقاط التالية:
ناب ٌع من السياسات االقتصاديّة التي اتّبعتها الحكومة الحال ّية(.((3
أ ّو اًل :قام العامل االقتصادي  -االجتامعي بدو ٍر مه ّم يف أمناط التّصويت
رابعا :يبي الجدول أن حزب العمل الذي شدد خالل االنتخابات يف هذه االنتخابات .وظهر ذلك جل ًّيا يف صعود حزب "يش عتيد"،
َّ
ّ
ً نِّ
وتراجع تحالف الليكود  -بيتنا .وميكن أن تس َّجل هذه االنتخابات
رضا بصورة رئيسة يف الطبقات
عىل القضايا االجتامع ّيةَّ ،
ظل حا ً
أ ّول انتخابات يهيمن فيها العامل االجتامعي  -االقتصادي عىل العامل
يل .ومل يسعفه خطابه االجتامعي
الوسطى والعليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
ّ السيايس  -األمني ،وهو ما أضعف الليكود أيضً ا.
بتعزيز حضوره يف القواعد االجتامعيّة الضّ عيفة .وبقي حزب الطبقة
الوسطى العليا .وهذا األمر ليس بجديد بال ّنسبة إىل حزب العمل ثان ًيا :أكَّدت هذه االنتخابات هيمنة اليمني السياسيّة يف إرسائيل ،إذ
منذ السبعينيات( .((3راهن الحزب عىل أ َّن التشديد عىل املوضوع عىل ال ّرغم من تراجع الليكود وخسارته ربع مقاعده ،فهي امل ّرة األوىل
ّ
حزب يف الخريطة السياسيّة اإلرسائيليّة
واالقتصادي سيؤ ّدي إىل إضافة قواع َد اجتامعية جديدة يف تاريخه التي ال يوجد فيها ٌ
االجتامعي
ّ
ّ
ّ
ينافسه عىل تأليف الحكومة .كام أ َّن معسكر أحزاب اليمني حافَظ
للحزب ،وهو ما مل يحصل .وعىل ال ّرغم من ذلك ،بقي حزب العمل
عىل ق َّوته االنتخابيّة؛ فحزب "يش عتيد" هو أقرب إىل اليمني منه إىل
يبي الجدول أ َّن حزب
ضعيفًا يف صفوف الطبقات االجتامع ّية الفقرية .نِّ
املركز أو اليسار.
العمل يحظى بتأييد القواعد االجتامع ّية العليا؛ ففي العناقيد العليا،
العارش والتاسع والثامن والسابع حصل الحزب عىل نسبة تأييد أعىل ثالثًا :شكَّلت هذه االنتخابات استمرا ًرا للتغيرّ ات التي حدثت يف
من نسبة تأييده العامة ( %14 ،%17 ،%17 ،%16عىل التوايل) ،إلاّ أ َّن الخريطة السياس ّية اإلرسائيل ّية منذ عقدين .وأه ّمها استمرار غياب
ّ
الحزب الكبري املهيمن ،فهناك استمرا ٌر يف تراجع األحزاب الكبرية.
تأييده يبدأ يف االنخفاض تدري ًجا من العنقود السابع إىل األ ّول .وهذا
وهو ما حاول نتنياهو فعله يف تحالفه مع ليربمان وأخفق فيه .عالو ًة
ُّ
يدل عىل أ َّن القواعد االجتامع ّية لحزب العمل يف االنتخابات األخرية
عىل ذلك ،شهدت االنتخابات استمراريّة أمناط التّصويت التاريخ ّية،
هي قواعده التقليديّة األشكنازيّة من الطبقة الوسطى العليا (ويؤكِّد مثل تصويت اليهود الرشق ّيني واملتديّنني األرثوذكس واملستوطنني
ذلك أيضً ا الجدول رقم .)3
والطبقات الوسطى.

خالصة

خامسا :يُشري الجدول إىل أ َّن حزب البيت اليهودي يحظى بتأييد
ً
يل .وترتكّز قواعده من
قواعد اجتامعيّة متن ِّوعة يف املجتمع اإلرسائي ّ
اليهودي
العنقود الثالث إىل العنقود التاسع .وهذا يعني أ َّن البيت
ّ
القومي ال يوجد مثلاً يف العنقودين
الديني -
بوصفه حزبًا ميثِّل الت ّيار
ّ
ّ
ٍ
بلدات دين ّية أرثوذكس ّية.
األخريين الفقريين ،وهي عناقي ُد تشمل
وهذا ُّ
القومي
الديني
يدل عىل أ َّن الخالف الثيولوجي بني التيّار
ّ
ّ
اليهودي .كام
الديني
رضا يف القطاع
والتيّار
ّ
األرثوذكيس ال يزال حا ً
ّ
ّ
اليهودي يف قواعده الطبيع ّية يف املستوطنات ،فقد هزم
يوجد البيت
ّ
األسايس يف هذه القواعد ،وهو حزب الليكود  -بيتنا الذي
منافسه
ّ
حصل عىل  31ألف صوت يف املستوطنات بنسبة  %27من أصوات
اليهودي عىل  41ألف صوت(.((3
املستوطنني .بينام حصل البيت
ّ
 34اور كشتي" ،لبيد جيد لألغنياء" ،هآرتس ،2013/1/25 ،ص.12
35 Ashar Arian, The Election in Israel 1977 (Jerusalem: Academic Press, 1980).
اليهودي انترص عىل الليكود  -بيتنا يف املستوطنات" ،هآرتس،
 36حاييم لفينسون" ،البيت
ّ
 ،2013/1/26ص.12

راب ًعا :أوضحت أمناط التّصويت بحسب املكانة االجتامعيّة  -االقتصاديّة
للتج ّمعات السكنيّة اليهوديّة ،أ َّن منظومة اليسار واليمني ال تصلح
يل؛ فحزب الليكود ،عىل
لتفسري أمناط التّصويت يف املجتمع اإلرسائي ّ
كل القطاعات االجتامعيّة يف املجتمع
سبيل املثال ،يحظى بتأييد ِّ
يل؛ من النخب االقتصاديّة ،مرو ًرا بالطبقة الوسطى ،وانتها ًء
اإلرسائي ّ
بالطبقات االجتامعيّة الضّ عيفة .وعىل ال ّرغم من كونه حزبًا له
السوق وانسحاب الدولة
تو ّجهات اقتصاديّة ليرباليّة ويدفع باقتصاد ّ
من االقتصاد ،مل مينع ذلك قطاعات اجتامعيّة ضعيفة ومه ّمشة
اقتصاديًّا من التّصويت له .وبخالف ذلك ،فإ َّن حزب العمل الذي
ركّز يف هذه االنتخابات عىل خطاب اجتامعي ،انحرصت قواعده
يل ،ومن دون
الداعمة يف الطبقات الوسطى العليا يف املجتمع اإلرسائي ّ
حضور يُذكر يف الطبقات الدنيا التي كان يُفرتض أن تؤيِّده لتو ّجهاته
االجتامعيّة ال ّداعمة لها.
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تس���تعرض هذه الدراس���ة التنظيمات العس���كرية الس���ورية المختلفة التي تنشط حال ًيا ضد
النظ���ام الس���وري ،وتناقش الظروف التي أدت إلى تش���كيلها إضافة إل���ى طبيعتها الفكرية
التنفيذي
الملخص
وارتباطاتها ،والجهات التي تمولها .وترى الدراسة أنه يمكن القول ،بشكل عام،
والسياسية،
إن هذه التنظيمات تنقس���م إلى تيارين رئيس���ين :تيار ٌ ذو توجهات علمانية ،وآخر ذو توجهات
إس�ل�امية .وترى الدراس���ة أن العفوية قد الزمت نش���أة هذه التشكيالت العس���كرية المختلفة،
فعل على عنف النظام ،أكثر منه ً
فعال سياس��� ً ّيا مقصودا .يضاف
كما أن تش���كيلها ج���اء ر ّدة
ٍ
فئات غي���ر متعلمة لمهمة تش���كيل معظم قيادات هذه التش���كيالت
إل���ى ذل���ك ،أن تصدي
ٍ
العس���كرية وقياداته���ا قد أس���هم ف���ي عدم وض���وح الرؤية ل���دى أغلبه���ا .تمثل هذه الدراس���ة
ً
إس���هام لس���د النقص في الدراس���ات األكاديمية ،المكتوبة باللغة العربية،
محاولة لتقديم
ٍ
حول المعارضة السورية المسلحة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
بعد مرور ما يربو عىل العامني عىل انطالقة الثورة السوريّة ،وأكرث
من عام عىل تح ّولها إىل انتفاضة مسلحة تهدف إىل إسقاط النظام
عسكريًا ،بعد أن فشلت يف إزاحته سلم ًّيا ،بدأت تتضح خريطة
التشكيالت العسكرية للمعارضة السوريّة .وعىل الرغم من أ ّن هذه
التشكيالت ما زالت تفتقر يف معظمها إىل بنية متامسكة أو سلطة
مركزية قادرة عىل توحيدها ،وأ ّن أعدادها تتزايد حتى أصبحت تعد
باملئات ،فإنّه ميكن التمييز بني ت ّيارين رئيسني يف املعارضة املسلحة
السوريّة هام :التشكيالت العسكرية ذات النزعة العلامنية ،وهي
مرتبطة أو منضوية يف معظمها تحت لواء ما أخذ يطلق عليه
اسم "الجيش السوري الحر" ،والكتائب واأللوية ذات االتجاهات
اإلسالمية(((.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

نشوء ظاهرة العسكرة في
الثورة السوريّة

بدأت الثورة السوريّة ،مثل شقيقاتها العربيات ،انتفاضة سلميّة ذات
بعدين :مطلبي معييش ،وسيايس متصل بالحريات العامة والكرامة
اإلنسانية .وعبرّ ت عن نفسها يف البداية عرب تجمعات عفويّة تخرج
توسل
من املساجد يف أعقاب صالة الجمعة من كل أسبوع .وقد ّ
العنف منذ الساعات األوىل لظهور الحركة االحتجاجية أملاً يف
النظا ُم َ
إخامدها ومنعها من التوسع .وقد قابل إرصار النظام عىل استخدام
العنف وبوترية تصاعدية إرصار الحركة االحتجاجية عىل انتهاج
السلمية يف سعيها لتحقيق أهدافها .لك ّن األمور بدأت تأخذ منحى
مختلفًا مع تنامي استخدام القوة ضد املتظاهرين السلميني ،وفشل
جهد جامعة الدول العربية يف إيجاد حلٍ سلمي لألزمة ،وإخفاق
التحركات يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة إلقناع النظام بتغيري
يتناول هذا البحث أهم تشكيالت املعارضة العسكرية السوريّة سياساته والتوجه نحو انتقا ٍل سيايس ٍ
سلس للسلطة.
الفاعلة عىل األرض ،ويحاول استقصاء نشأتها والظروف التي أدت
إىل ظهورها ،كام يسعى لرصد اتجاهاتها وجهات متويلها والعالقة
بني مختلف مكوناتها .وأخ ًريا ،يسعى إللقاء الضوء عىل سيناريوهات
تطور العالقة بني جامعات املعارضة املسلحة وتبعات ذلك عىل
مسار الثورة السوريّة ومستقبل سورية كلها .ويخلص البحث إىل
أ ّن هذه التشكيالت لها هدف واضح ،وتتفق جميعها عىل التخلص
من النظام االستبدادي ،لك ّنها تختلف عىل كل يشء آخر خالف ذلك،
مبا فيها هوية الدولة املستقبلية ونظامها السيايس .إ ّن العفوية التي
رافقت نشأة معظم هذه التشكيالت ،وكونها جاءت كرد فعلٍ أكرث
منها فعلاً سياس ًيا مقصو ًدا عىل عنف النظام ،فضلاً عن تصدي فئات حاول النظام دفع الثورة نحو العسكرة منذ البداية؛ وذلك لتربير
غري متعلمة ملهمة تشكيل معظمها وقيادتها ،كل ذلك ساهم يف استخدام العنف ضدها من جهة ،وللتخويف من مآالتها وحشد
عدم وضوح الرؤية لدى أغلبها .وبتسليط الضوء عىل هذه الجوانب ،قاعدة دعم شعبي له من جهة أخرى عرب اتهامها باإلرهاب والعاملة
سد ثغر ٍة أساسي ٍة يف الدراسات األكادميية للخارج ،فجرى إطالق يد األجهزة األمنية لقمع الثورة ،لك ّن استمرارها
يكون البحث قد ساهم يف ِ
ّ
وتوسعها دفعه إىل االستعانة بالجيش .وقد أدى االستخدام املفرط
التي تتناول املعارضة املسلحة السوريّة باللغة العربية.
للقوة من قبل النظام إىل ظهور حاالت تسلح ومقاومة غري منظمة،
 1حدد هذا البحث يف مسودته األوىل تيا ًرا ثالثًا ،وهو فئة املقاتلني األجانب ،لك ّن معظم وبخاصة يف املناطق الحدودية مثل جرس الشغور يف محافظة إدلب
هؤالء  -عىل قلة عددهم كام بينت دراسات وتقارير استخباراتية عديدة  -ينضوي أيديولوجيًا
البحث وتلكلخ يف حمص ،كام حصلت انشقاقات فردية من داخل املؤسسة
وينشط عملياتيًا يف إطار الكتائب واأللوية اإلسالمية .من املهم أيضً ا اإلشارة إىل أ ّن هذا
ال يسعى لحرص فصائل املعارضة املسلحة السوريّة ،أل ّن عددها كبري ،ويتجاوز  600فصيل ،العسكرية؛ وذلك بعدما رفض بعض الضباط والجنود إطالق النار
وفقًا لبعض التقديرات ،بل يركّز عىل أكرثها أهمية وفاعلية ،ومبا يخدم غرض الدراسة .وال عىل املتظاهرين .لك ّن معظم االنشقاقات خالل هذه املرحلة املبكرة
يفوت الباحث يف هذه املناسبة أن يعبرّ عن امتنانه ملجموعة من الناشطني امليدانيني ملا بذلوه
من جهد يف إنجاز هذه الدراسة ،والذين يتعذر ذكر أسامئهم ألسباب أمنية.

دراسات وأوراق تحليليّة
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من الثورة ظلت مقترصة عىل الرتب الصغرية واملتوسطة ،وكان من مت ّيز املجلس العسكري بتشكيله وفق بنية عسكرية تراتبية ال تلمح
وجود ث ّوار مدنيني يف صفوفه أو بني قياداته ،وقد زعم األسعد وجود
أبرز املنشقني املالزم عبد الرزاق طالس واملق ّدم حسني الهرموش.
(((
 15ألف مقاتل تحت قيادته آنذاك .

ً
أوال :التشكيالت العسكرية ذات
التوجه العلماني

بعد نحو ثالثة أشهر من انطالق الثورة ،شكّل املق ّدم املنشق حسني
الهرموش تنظيماً عسكريًا أطلق عليه اسم "لواء الضباط األحرار"،
وذلك أملاً يف استقطاب الرافضني الستخدام العنف ضد املدنيني من
منتسبي املؤسسة العسكرية وتنظيمهم .لك ّن هذه املبادرة ظلت يف
إطار رمزي لقلة عدد املنشقني واستمرار الطابع السلمي للثورة ،قبل
منحى تنظيميًا مختلفًا مع اإلعالن عن تشكيل ما
أن تأخذ األمور
ً
أصبح يعرف بـ" الجيش السوري الحر" واملجالس العسكرية املرتبطة
به.

 .1المجلس العسكري المؤقت للجيش
السوري الحر
بدأ تشكيل املجالس العسكرية مع تأسيس العقيد رياض األسعد
املجلس العسكري املؤقت يف الرابع عرش من ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2011كإطار تنظيمي لـ" الجيش السوري الحر" الذي كان األسعد
نفسه أعلن عن تأسيسه من تركيا يف  29متوز /يوليو من العام ذاته.
وجاء تأسيس املجلس العسكري ليكون إطا ًرا تنظيم ًيا يواكب تنامي
العمل املسلح ضد قوات النظام ،وتزايد عدد املنشقني من املؤسسة
العسكرية الذي ترافق مع تصاعد مستوى العنف املستخدم ووتريته
ضد املناطق املنتفضة عىل النظام .وقد أُعلن يف البيان التأسييس عن
أسامء أعضاء املجلس ونظامه الداخيل ،وجرى تحديد مهامه يف إطار
الحفاظ عىل استمرارية املظاهرات السلميّة وحاميتها من "أجهزة
القمع واآللة العسكرية التي يستخدمها النظام"(((.
أ ّما يف ما يتعلق بالعالقة مع "املجلس الوطني السوري" الذي كان
قد تأسس كمظلة سياسية للمعارضة السوريّة يف الخارج يف 2
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011فقد أكّد املجلس العسكري املؤقت
عىل استقالليته عنه من دون أن يعبرّ عن موقف واضح تجاهه.
مجلسا عسكريًا مؤقتًا" ،ميكن االطالع عىل نص البيان التأسييس عىل
" 2الجيش الحر يشكل
ً
موقع املندسة السورية ،2011/11/14 ،انظر:
http://the-syrian.com/archives/53251

 .2المجلس العسكري األعلى للجيش
السوري الحر
شكّل انشقاق العميد مصطفى الشيخ يف كانون األول /ديسمرب
 2011أول اختبار جدي ملدى متاسك "الجيش السوري الحر" ،املكّون
األسايس للمعارضة املسلحة السوريّة يف ذلك الوقت .فقد أوجد
ّ
انشقاق العميد الشيخ تحديًا جديًا لقيادة العقيد رياض األسعد؛
فاألول يحمل رتبة عسكرية أعىل من الثاين ،ووفقًا للتقليد العسكري
يتعني االلتزام بأوامر الرتبة األعىل ،لك ّن مت ّنع األسعد دفع الشيخ
التخاذ مبادرة منفردة ،واإلعالن عن تشكيل املجلس العسكري األعىل
للجيش السوري الحر((( .أثار اإلعالن حفيظة املجلس العسكري
املؤقت الذي اتهمت قيادته العميد الشيخ بأنّه "ال ينتمي إىل صفوف
الجيش السوري الحر" ،وأ ّن ما قام به ال يعدو كونه مبادرة فردية
مل تج ِر وفق أي مشاورات ،ومن ث َّم ،فإ ّن الشيخ ال ميثل إال نفسه(((.
مل ِ
يأت بيان اإلعالن عن تأسيس املجلس العسكري األعىل عىل ذكر
أي بنية عسكرية أو أسامء قيادات كام هو حال املجلس العسكري
املؤقت ،ما أثار أسئلة حول قدرته عىل استقطاب الضباط املنشقني
عن الجيش .ووفقًا ألحد الضباط املنشقني وهو املقدم خالد الحموي،
فإ ّن املجلس العسكري األعىل مل يضم أكرث من سبعة ضباط(((.
أدت مساعي قامت بها جهات داخلية وخارجية لتوحيد التشكيالت
حي بابا
املسلحة التابعة للجيش السوري الحر ،بعد استعادة النظام ّ
عمرو يف حمص مطلع آذار /مارس  ،2012إىل تشكيل هيكلية قيادية
محلية جديدة للجيش الحر تعمل بالتنسيق مع قيادته العسكرية
" 3العقيد رياض األسعد :قررنا تشكيل املجلس العسكري املؤقت لحامية الشعب السوري
والعمل عىل إسقاط النظام بشكل جدي" ،مقابلة مع رياض األسعد ،موقع قناة فرانس ،24
 ،2011/11/18انظر:
http://www.france24.com/ar
" 4بيان تشكيل املجلس العسكري الثوري األعىل لتحرير سوريا" ،موقع سورية املستقبل،
 ،2012/2/6انظر:
http://syrfuture.com/?p=18633
" 5العميد املنشق مصطفى الشيخ يعلن تشكيل «املجلس العسكري الثوري» لـ «تحرير»
سوريا" ،جريدة الرشق األوسط ،2012/2/7 ،انظر:
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=662508&issueno=12124
 6املرجع نفسه.
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يف الخارج .تضمنت الهيكلية أسامء القيادات العسكرية يف الداخل
يف خمس محافظات رئيسة هي :دمشق وحمص وحامة وإدلب
ودير الزور .أ ّما بخصوص العالقة بني األسعد والشيخ ،فقد جرى
التوافق عىل أن يتوىل العميد الشيخ رئاسة املجلس العسكري األعىل،
بينام يتوىل العقيد األسعد قيادة العمليات فيه((( .وطرحت القيادة
املشرتكة يف الداخل ميثاق ٍ
ٍ
تأسيس للتأكيد عىل نجاح
رشف وبيان
عملية مل الشمل(((.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

العامة وتضم أربعة ضباط أمراء( .((1لكن هذا التشكيل ما لبث أن
توسع وأسندت قيادته إىل اللواء املتقاعد عدنان سلو خالل اجتامع
ّ
(((1
عقد يف أنطاليا يف تركيا بعد أسبوعني من ذلك  .أثار التشكيل
الجديد موجة من ردود الفعل ،جاء أبرزها من قيادة الجيش الحر يف
الخارج ،إذ نفى نائب قائده العقيد مالك الكردي أن يكون قد جرى
التوصل إىل اتفاق مع اللواء سلو يف ما يخص إنشاء القيادة العامة،
معت ًربا أ ّن أعضاء القيادة العسكرية ال يتمتعون بأي غطاء داخيل(.((1
عىل النقيض من ذلك ،لقي تشكيل القيادة العسكرية املشرتكة
للثورة السوريّة ،وتعيني اللواء سلو قائ ًدا عا ًما لها ،ترحي ًبا من قيادات
الجيش الحر يف الداخل ،وعبرّ ت يف بيانٍ لها عن رغبتها يف "االستفادة
من جميع كوادرنا العسكرية"( .((1وقد وجه هذا اإلعالن رضبة قوية
جديدة لقيادة الجيش الحر يف الخارج التي بدا وكأنّها معزولة متا ًما
عن الفصائل العسكرية املوجودة يف الداخل ،دع جان ًبا الحديث عن
متثيلها أو قيادتها.

لك ّن القيادة العسكرية املشرتكة للجيش الحر واملنقسمة بني داخل
وخارج ما لبثت أن دخلت يف خالفات ظهرت أوىل بوادرها مع طرح
مبادرة مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إىل سورية
كويف أنان يف نيسان /أبريل 2012؛ إذ أعلن الناطق باسم القيادة
العسكرية للجيش السوري الحر يف الداخل العقيد قاسم سعد الدين
عن مهلة  48ساعة للنظام حتى يلتزم بوقف إطالق النار وفقًا لخطة
أنان ،فيام نفى املتحدث باسم قيادة الجيش السوري الحر يف الخارج
العقيد مصطفى عبد الكريم منح الحكومة السوريّة أي مهلة(((.
 .4الجيش الوطني السوري
وتط ّور الخالف يف املواقف والرؤية بني قيادات الداخل والخارج حتى بعد انشقاقه مطلع آب /أغسطس  ،2012طرح اللواء محمد حسني
وصل حدود القطيعة؛ إذ أعلن العقيد قاسم سعد الدين يف أيار /مايو الحاج عيل ،والذي كان يشغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني
 2012أ ّن قيادة الداخل هي وحدها املخولة الحديث باسم الجيش التابعة لألكادميية العسكرية العليا يف الجيش السوري ،مبادرة
الحر" ،نحن نقود العمليات ونحن نح ّرك الشارع" ،ورياض األسعد لتوحيد فصائل املعارضة املسلحة السوريّة باعتباره الضابط العامل
"ال ميثل إال نفسه"(.((1
األرفع رتبة الذي ينشق عن صفوف النظام .دعا اللواء الحاج عيل إىل
تشكيل جسم عسكري جديد يحمل اسم "الجيش الوطني السوري"،
 .3القيادة العسكرية المشتركة للثورة
يف إشارة إىل أ ّن جيش النظام الذي يطلق النار عىل املدنيني ليس
السوريّة
وطن ًيا( .((1وبعد اجتامع عقد يف تركيا حرضه مجموعة من كبار
يف األول من متوز /يوليو  2012جرى اإلعالن عن تشكيلٍ
عسكري
ٍ
ٍ
التأسييس العميد املنشق فايز عمرو ،ووفقًا لنص
جديد تال بيانه
ّ
" 11الجرنال فايز عمرو البيان التأسييس للقيادة العسكرية املشرتكة للثورة السوريّة" ،مدونة
البيان تتألف القيادة العسكرية املشرتكة للثورة السوريّة من القيادة أحمد جمعة ،2012/7/2 ،انظر:
" 7الجيش الحر يشكل هيكلاً قياديًا داخل ًيا جديدًا" ،موقع أرابسيك ،29/3/2012 ،انظر:
http://www.alarabesq.com
" 8وثائق الجيش الحر :ميثاق رشف وبيان التأسيس وق��رارات" ،موقع كلنا رشكاء،
 ،2012/8/20انظر:
http://all4syria.info/Archive/51955
" 9انقسام بني قادة الجيش السوري الحر حول منح مهلة للحكومة" ،موقع يب يب يس عريب،
 ،2012/5/31انظر:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2012/05/120531_syria_un.shtml
" 10رياض األسعد يتهم قيادةالجيش الحر يف الداخل بالسعي وراء املناصب" ،موقع أنباء
موسكو ،2012/8/2 ،انظر:
http://anbamoscow.com/aworld/20120802/376305629.html

http://ahmadjoma.blogspot.co.uk/2012/07/blog-post_02.html
 " 12لواء و 18عميدًا نواة القيادة العسكرية املشرتكة للثورة السوريّة" ،موقع نيوز سنرت،
 ،2012/7/14انظر:
http://www.scn-sy.com/ar/news/view/7591.html
" 13رياض األسعد يتهم".
" 14تشكيل «القيادة العسكرية املشرتكة للثورة السورية» لجمع الفصائل املسلحة" ،جريدة
الرشق األوسط ،2012/7/15 ،انظر:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12283&article=68
6393&search=%C7%E1%E1%E6%C7%C1%20%D3%E1%E6&state=true#.
UWl5-qJTC8A
" 15اللواء املنشق حاج عيل يف مقابلة مع العربية" ،قناة العربية ،2012/8/19 ،انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=-3hM2mXG3m4

دراسات وأوراق تحليليّة
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المعارضة المسلحة السوريّة :وضوح الهدف و غياب الرؤية

الضباط املنشقني تخللته مفاوضات صعبة جرت أواخر آب /أغسطس أبرزهم الشيخ أحمد الصياصنة ،والشيخ عثامن الخميس ،والدكتور
فهد الخنه ،والنائب محمد هايف املطريي ،والشيخ محمد ضاوي
 ،2012جرى اإلعالن عن والدة التشكيل الجديد(.((1
العصيمي ،والناشط السيايس عبد الله برغش ،وشارك عرب الهاتف
مل يع ّمر التشكيل الجديد طويلاً عىل الرغم من أنّه ضم عد ًدا كب ًريا
الشيخ محمد العريفي والشيخ سعد الربيك(.((2
من الضباط رفيعي الرتب .ويعود فشله يف تكريس نفسه كإطار
جامع لتشكيالت املعارضة املسلحة السوريّة إىل جملة من األسباب ،أثبتت القيادة املشرتكة للمجالس العسكرية الثورية والكتائب
أهمها :ظهوره كمحاولة من قبل القوى العلامنية الحتواء الكتائب املرتبطة بها حضو ًرا ميدانيًا الفتًا خالل السنة الثانية للثورة ،ويعود
والقوى املسلحة اإلسالمية بدعم من قوى خارجية وتدبريها ما أث ّر يف ذلك إىل التنسيق الكبري بني املجالس العسكرية والكتائب اإلسالمية
صورته سلب ًيا ،وفشل اللواء الحاج عيل يف فرض نفسه كقائد ميداين يف العمليات امليدانية نتيجة مباركة شخصيات دينية مؤثرة وحضورها
بعد أن اكتفى باملشاركة اإلعالمية بعي ًدا عن أرض املعركة ما أفقده يف مؤمتر التأسيس ،وتوافر دعم مادي إقليمي كبري سواء عىل مستوى
صدق ّيته ،وتضارب األجندات اإلقليمية والدولية وانقسامها يف دعم الدول أم األف�راد ،ما جعل من املجالس العسكرية الثورية أحد
تشكيالت عسكرية بعينها تشكل أدوات نفوذ وتأثري محلية لها( .((1أهم األذرع العسكرية الضاربة للمعارضة يف مواجهة قوات النظام
السوري.
 .5القيادة المشتركة
للمجالس العسكرية الثوريّة
بعد مرور نحو شهر عىل محاولة تأسيس الجيش الوطني السوري،
أعلنت كتائب ثورية وعسكرية عديدة يف سورية عن تشكيل "القيادة
املشرتكة للمجالس العسكرية الثورية" وفق ثالثة مستويات رئيسة:
القيادة العامة ،ومكتب التنسيق واالرتباط ،واملجالس العسكرية
للمحافظات السوريّة .ودعت القيادة املشرتكة يف بيانها جميع القوى
الثورية والعسكرية يف سورية االنضامم إليها والعمل املشرتك من
أجل "خدمة الثورة والشعب وإسقاط النظام"(.((1

 .6مجلس القيادة العسكرية العليا
وقد أعلن كل من املجلس الوطني السوري وتنظيم اإلخ��وان المشتركة
(((1
املسلمني مباركتهم للتشكيل الجديد  .وكان الفتًا مشاركة عدد جرى اإلع�لان عن مجلس القيادة العسكرية العليا املشرتكة يف
كبري من السياسيني والناشطني ورجال الدين السوريني والعرب ،ومن كانون األول /ديسمرب  ،2012يف أنطاليا ،ويعترب املظلة العسكرية

" 16اإلعالن عن البيان التأسييس للجيش الوطني السوري" ،املوقع الرسمي للجيش السوري
الحر ،2012/9/3 ،انظر:
http://syrianarmyfree.com/vb/showthread.php?t=11713&highlight=%C7%E
1%CC%ED%D4+%C7%E1%E6%D8%E4%ED+%C7%E1%D3%E6%D1%ED
" 17االنقطاع واضح بني املعارضة وامليدان :اللواء املنشق محمد الحاج عيل :جيش وطني
بدعم سوري وبال أجندة خارجية" ،موقع جريدة إيالف ،2013/3/22 ،انظر:
http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/800820.html
" 18اإلعالن عن تشكيل القيادة املشرتكة للمجالس العسكرية الثورية يف سورية" ،موقع
مركز الرشق العريب ،2012/10/1 ،انظر:
http://asharqalarabi.org.uk/ruiah/b-taqarir-707.htm
" 19نائب مراقب اإلخوان واملجلس الوطني فاروق طيفور لـ "الحياة" :مجالس الداخل
تقود املعركة وعىل رياض األسعد االلتحاق بها بدال من الجلوس يف أنطاكيا" ،جريدة الحياة
اللندنية.2102/10/26 ،

األكرث شمولاً ونض ًجا وتنظيماً لقوى املعارضة املسلحة السوريّة ذات
الصبغة العلامنية .وقد جاء تأسيسه بعد مشاورات واسعة بني قادة
املجالس العسكرية والثورية وقادة أهم األلوية والكتائب يف الداخل
السوري .وجرى اختيار  261ممثلاً عن القوى العسكرية املعارضة
املوجودة فعل ًيا عىل األرض يف إطار ما أطلق عليه اسم "هيئة القوى
شخصا مبعدل ستة أشخاص عن
الثورية" .بعد ذلك ،جرى انتخاب ً 30
قسمت إليها سورية
كل جبهة من الجبهات القتالية الخمس التي ّ
(شاملية – ساحلية – وسطى – جنوبية  -رشقية) .وكان من بني هؤالء

" 20اإلعالن عن تشكيل القيادة املشرتكة".
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 11ضابطًا و 19مدن ًيا من الثوار ،ومتت تسميتهم مبجلس القيادة
العسكرية العليا املشرتكة .وقامت هذه القيادة بانتخاب العميد
رئيسا لهيئة األركان يف الجيش السوري الحر( .((2مل
سليم إدريس ً
يعلن التشكيل الجديد عن توجه أيديولوجي واضح ،وذلك يف مسعى
الستيعاب جميع القوى العسكرية الفاعلة عىل األرض( .((2وقد جاء
تأسيسه مبارشة عقب اإلعالن عن تشكيل االئتالف الوطني لقوى
الثورة واملعارضة السوريّة يف الدوحة يف ترشين الثاين /نوفمرب 2012
الذي شكل املظلة األوسع للمعارضة السياسية السوريّة يف الخارج.

العسكرية الثورية التي أشارت لهوية سورية القامئة عىل اإلسالم
الوسطي واحرتام حقوق األقليات الدينية والعرقية وااللتزام بالعهود
واملواثيق الدولية ومبا ال يخالف الرشيعة اإلسالمية( .((2ويعزى ذلك
إىل الحضور الديني الالفت يف االجتامع التأسييس ،باإلضافة إىل رغبة
التشكيل الوليد يف مد الجسور مع الكتائب اإلسالمية التي بدأت تثبت
فاعلية عىل األرض ،والتي أعرب بعضها عن رغبة يف االنضامم لكنها
طالبت باإلشارة إىل دور اإلسالم ألسباب أيديولوجية أو العتبارات
متعلقة باملمولني(.((2

سمات عامة للتشكيالت العسكرية ذات التوجه
العلماني

3.3البنية التنظيمية :تتميز املجالس العسكرية بأنّها تقوم عىل بنية
عسكرية واضحة لجهة تراتبية القيادة وتوزيع املهام والعمليات وفق
منظور عسكري .مع ذلك تسود حالة من التشويش واإلرباك معظم
القيادات العسكرية فيها؛ فقد لوحظ مثلاً أ ّن أغلب الشخصيات
العسكرية املمثلة بهذه التشكيالت كانت جز ًءا من تشكيالت عسكرية
سابقة ،حتى إ ّن بعض الضباط البارزين كانوا موجودين يف كل تشكيل
جديد يجري اإلعالن عن تأسيسه .كام شكّل انشقاق بعض الرتب
العسكرية الرفيعة مثل "عميد" و"لواء" محور خالف حول األحقية
يف القيادة العسكرية؛ فبينام حاجج البعض بأسبقيته يف االنشقاق،
حاجج آخرون برضورة التزام الرتاتبية العسكرية( .((2وعىل الرغم من
الفاعلية امليدانية لبعض التشكيالت العسكرية ،فإنّه ال يوجد ما يشري
إىل قدرتها عىل ضبط الواقع العسكري املسلح للمعارضة السوريّة
يف ظل حالة االنقسام السائدة ،وعدم توافر أدوات الضغط الفاعلة
لتحقيق ذلك.

عىل الرغم من تعدد التشكيالت العسكرية ذات النزعة العلامنية
واختالفها ،فإ ّن هناك سامت مشرتكة عامة تربط بينها ،أهمها:

1.1أ ّن اإلعالن عن تأسيسها جاء من قبل عسكريني منشقني عن النظام
وحمل معظمها هذه الصفة؛ أي "عسكرية" .ومل ّا كان معظم املنشقني
خاصة يف الفرتة األوىل للثورة يلوذون بالفرار خارج البالد بسبب
استمرار سيطرة النظام القوية عىل معظم مناطق سورية ،فقد جرى
اإلعالن عن تأسيس معظمها يف الخارج ،وخاصة يف تركيا .ولذلك ،يؤخذ
عليها أنّها مل تؤسس يف الداخل ،بخالف الكتائب اإلسالمية والجامعات
امليدانية األخرى التي تنضوي تحت لواء الجيش الحر .من جهة ثانية،
جاء تشكيل معظم املجالس العسكرية برغبة من القوى اإلقليمية
والدولية املهتمة باألزمة السورية يف ضبط الواقع العسكري للثورة،
خشية االنزالق نحو الفوىض أو سيطرة قوى إسالمية متشددة عىل
الحكم .وقد لوحظ حضور ممثلني عن قوى إقليمية ودولية أغلب 4.4غياب الثقة باملعارضة السياسية :سعت معظم تيارات املعارضة
السياسية يف الخارج إىل التق ّرب من املجالس العسكرية يف محاولة
مباحثات تشكيل املجالس العسكرية(.((2
الكتساب درجة من الرشعية أو الصدقية ،ولإليحاء بأ ّن لديها تأثري
2.2الطروحات السياسية العا ّمة :تتبنى بيانات تأسيس املجالس
يف القرار العسكري عىل األرض ،لك ّن معظم هذه املحاوالت باءت
العسكرية صيغ عا ّمة مثل السعي إلنشاء دولة دميقراطية تحرتم إرادة
بالفشل .فعىل الرغم من محاولة املجلس الوطني إنشاء قناة تواصل
الشعب ومبادئ القانون الدويل .ومل يأت أكرثها عىل ذكر اإلسالم أو
للتنسيق مع التشكيالت العسكرية للجيش الحر ،فإ ّن مكتب االرتباط
دوره يف سورية ما بعد نظام األسد ،باستثناء القيادة املشرتكة للمجالس
والتنسيق العسكري يف املجلس ظل إعالم ًيا وغري مؤثر ،لك ّن الوضع
" 21اللواء سليم إدريس :ندير كل معارك الداخل بغرفة عمليات مركزية...وعىل االئتالف
التعجيل بتشكيل الحكومة" ،جريدة عكاظ.2013/1/7 ،
 22مل تنضم جبهة النرصة وكتائب الفاروق وكتائب أحرار الشام؛ وهي أكرب ثالث جامعات
مسلحة يف شامل سورية إىل القيادة الجديدة.
 23محمد بلوط" ،فرز استخبارايت غريب للجامعات الجهادية يف سورية متهيدًا لدعمها
بالسالح" ،جريدة السفري.2012/12/7 ،

 24انظر بيان التأسيس" ،اإلعالن عن تشكيل القيادة املشرتكة".
 25مقابلة عرب السكايب مع ناشط ميداين حرض االجتامع التأسييس للقيادة املشرتكة
للمجالس العسكرية الثورية.
" 26االنقطاع واضح بني املعارضة وامليدان".
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بدأ يتغري قليلاً بعد اإلعالن عن تشكيل مجلس القيادة العسكرية األول عن السنة( .((2تتألف الجبهة يف معظمها من مقاتلني سوريني
ممن خربوا القتال يف "ساحات الجهاد" يف العراق وأفغانستان
العليا املشرتكة ومباركة االئتالف الوطني لها.
والشيشان وغريها .كام تضم مقاتلني من العرب واألتراك واألوزبك
والشيشان والطاجيك وقلة من األوروبيني( .((3وقد زاد إقبال املقاتلني
السوريني عىل االنضامم إىل الجبهة ليس ألسباب أيديولوجية ،بل
ثان ًيا :القوى والكتائب ذات
بسبب بسالتها يف القتال وإعراضها عن املكاسب املادية ،وقوة مصادر
التوجه اإلسالمي
متويلها الخارجي(.((3
إ ّن الدوافع التي أ ّدت إىل عسكرة الثورة هي نفسها التي أدت إىل
"أسلمتها" ،فالعنف الشديد الذي استخدمه النظام لقمع املتظاهرين
السلميني وجنوحه إىل تبني خطاب طائفي منذ انطالقتها ،دفع
الكثريين إىل التحول نحو خطاب ديني ملواجهته .كام أ ّن تطابق
االصطفاف الداخيل واإلقليمي مع االنقسام املذهبي أدى تلقائيًا
إىل "أسلمة" الثورة أو ظهور قوى وتيارات تتبنى اإلسالم السيايس
 "السني" تحدي ًدا  -ملواجهة النظام وحلفائه .ومن أبرز القوىاإلسالمية املوجودة عىل الساحة السوريّة وأكرثها فاعلية:

اشتهرت الجبهة بإعالن مسؤوليتها عن هجامت انتحارية كبرية
ومؤثرة ،وتستخدم إسرتاتيجيات إعالمية شبيهة بتلك التي تعتمدها
القاعدة والتنظيامت القريبة منها ،كام توجد عالقات وثيقة تربط
املنفذ اإلعالمي الرسمي التابع للنرصة وهو "مؤسسة املنارة البيضاء
لإلنتاج اإلعالمي" مبنتديات القاعدة اإللكرتونية مثل "شبكة شموخ
أخريا بيعتها
اإلسالم" و"شبكة الفداء اإلسالمية"( .((3أعلنت الجبهة ً
لزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري( ،((3وذلك تفاديًا ملحاولة
الهيمنة عىل قراراها من قبل الفرع العراقي للقاعدة ،والذي أعلن
زعيمه أبو بكر البغدادي دمج تنظيمه مع جبهة النرصة وإعالن قيام
"الدولة اإلسالمية يف العراق والشام"(.((3

أعلنت الجبهة عن نفسها عرب قائدها أبو الفتح محمد الجوالين يف
 24كانون الثاين /يناير  ،2012ودعت يف بيانها األول السوريني إىل
الجهاد وحمل السالح يف وجه النظام السوري( .((2حازت الجبهة منذ
آذار /مارس  2012دعم العديد من املنظرين الجهاديني ،ومنهم أبو
محمد الشنقيطي وهو عضو بارز يف اللجنة الفقيهة ملنرب التوحيد
والجهاد ،والشيخ أبو محمد الطحاوي وهو سلفي أردين بارز ،والشيخ
أبو الزهراء الزبيدي وهو جهادي لبناين معروف ،وهاين السباعي
وهو شيخ مرصي ينتمي إىل تيار السلفية الجهادية .وقد قام هؤالء
بالرتويج للجبهة واملساعدة يف متويلها(.((2

تتميز الجبهة بتخصيص جزء من نشاطها ومواردها للعمل االجتامعي
الهادف ،فقد أسست بالتعاون مع حركة الفجر .وأحرار الشام "حركة
الشباب املسلم" ،كجهاز مدين يقوم بالنشاطات االجتامعية املدنية ال
سيام يف مجال اإلغاثة ،وقد قامت هذه الحركة باملساهمة يف تأمني
الخبز للمدنيني يف مدينة حلب(.((3

 .1جبهة النصرة ألهل الشام

ترى الجبهة أ ّن إسقاط نظام األسد هو الخطوة األوىل نحو إقامة
دولة إسالمية ،كام تتبنى خطابًا حا ًدا تجاه األقليات الدينية ،وتنعت
العلويني بـ "النصرييني" والشيعة بـ "الروافض" ،وتعترب نفسها املدافع
" 27هل هو الجهاد؟ املعارضة األصولية يف سورية" ،مجموعة األزمات الدولية ،تقرير الرشق
األوسط ،رقم  12 ،131ترشين األول /أكتوبر  ،2012ص .10
 28للمزيد :املرجع نفسه؛ باإلضافة إىل هارون ي .زيلني" ،الجهاديون يف سوريا  -ميكنك أن
تجدهم عىل شبكة اإلنرتنت" ،معهد واشنطن لسياسات الرشق األدىن:2012/10/18 ،
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/jihadists-insyria-can-be-found-on-the-internet

 29كميل الطويل" ،جبهة النرصة 5 :آالف من خاليا العراق يقاتلون النظام أيديولوجيًا"،
جريدة الحياة اللندنية.2013/1/9 ،
" 30تقرير بريطاين :نحو  600شخص ينتمون إىل  14دولة أوروبية يقاتلون يف سورية...
وعدد األجانب قد يصل إىل  5500مقاتل" ،موقع سرييا نيوز ،2013/4/3 ،انظر:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158401
 31حسني جمو" ،جبهة النرصة :إسرتاتيجية خشنة لالستيالء الناعم عىل الثورة عرب 3
مداخل" ،جريدة الحياة اللندنية.2013/1/8 ،
 32هارون ي .زيلني" ،صعود تنظيم «القاعدة» يف سوريا" ،معهد واشنطن لسياسات الرشق
األدىن ،2012/12/6 ،انظر:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-rise-of-alqaeda-in-syria
" 33جبهة النرصة تبايع أمين الظواهري" ،جريدة الحياة اللندنية.2013/4/11 ،
" 34القاعدة يف العراق :جبهة النرصة السوريّة امتداد لنا" ،جريدة الحياة اللندنية،
.2013/4/10
" 35جبهة النرصة بذراعها اإلغايث تستثمر أزمة الخبز لـكسب الناس" ،موقع زمان الوصل،
 ،2012/12/8انظر:

48

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

تأسيس دولة إسالمية ،ويؤكد االلتزام "باملعاهدات واالتفاقيات
 .2الجبهة اإلسالمية السوريّة
أعلن عن تأسيسها يف  21كانون األول /ديسمرب  ،2012أي مبارشة الدولية طاملا أنّها ال تتعارض مع مبادئ الرشيعة" .وقد اعترب امليثاق
عقب اإلعالن عن تشكيل مجلس القيادة العسكرية العليا املشرتكة حينها محاولة للتوفيق بني الخط اإلسالمي الذي أرصت عليه أحرار
يف أنطاليا ،لذلك يعترب البعض أنّها جاءت ر ًدا عليه .وهي عبارة عن الشام وحلفاؤها من جهة ورضورات الحفاظ عىل عالقات إيجابية
باألطراف الدولية الداعمة للثورة من جهة أخرى( .((3تقوم أحرار
ائتالف واسع يضم عد ًدا كب ًريا من الكتائب اإلسالمية أهمها:
الشام بنشاطات مجتمعية عديدة منها توزيع املواد اإلغاثية عىل
السكان املحليني.

كتائب أحرار الشام :من أبرز الجامعات السلفية يف سورية ،وتتكون
مام يقارب  86كتيبة منترشة يف جميع املحافظات السوريّة بزعامة
شخص يكنى بأيب عبد الله( .((3ويف أول تسجيل صويت لها ،أعلنت
كتائب أحرار الشام رصاحة أ ّن هدفها هو استبدال دولة إسالمية
بنظام األسد ،إال أنّها رأت أيضً ا أنّه ينبغي األخذ يف االعتبار الحالة
الذهنية الراهنة للسكان املضلّلني من قبل املؤسسة الدينية التابعة
للنظام ،كام وصفت الثورة بأنّها جهاد ضد املؤامرة الصفويّة الساعية
إىل تأسيس دولة شيعية تشمل إيران والعراق وسورية ولبنان
وفلسطني( .((3وانعكس توسع النطاق الجغرايف لعملياتها العسكرية
عىل حضورها الكبري يف وسائل اإلعالم ،فبحلول حزيران /يونيو 2012
باتت توصف بأنّها التنظيم العسكري األكرب يف جبهة ثوار سورية
حديثة النشأة ،وهذه األخرية عبارة عن تحالف سيايس عسكري
يهيمن عليه اإلسالميون .وعىل الرغم من أ ّن أحرار الشام كانت من
أبرز املساهمني يف إنشاء هذا التحالف ،فإنّها علّقت مشاركتها فيه
بعد يوم واحد فقط من تأسيسه ،يف إشارة إىل عدم ارتياحها للهجة
املعتدلة التي تبناها .بعد ستة أسابيع ،عادت وألغت قراراها تعليق
عضويتها بعد تبني التحالف مليثاق سيايس جديد يدعو رصاحة إىل
http://www.zaman-alwsl.net/readNews.php?id=33710
 36للمزيد انظر املوقع الرسمي لكتائب أحرار الشامhttp://www.ahraralsham.com :؛
وانظر أيضً ا حازم األمني" ،اللحية املحلية لـ «كتائب أحرار الشام» تعيق التحاقها بـ «الجهاد
العاملي»" ،جريدة الحياة اللندنية.2012/8/21 ،
 37للمزيد ميكن مراجعة املوقع الرسمي لكتائب أحرار الشام:
http://www.ahraralsham.com

لواء الحق (حمص) :أعلن عن تأسيسه يف آب /أغسطس ،2012
وهو عبارة عن تحالف عدة مجموعات إسالمية عسكرية هي :كتيبة
أتباع الرسول ،وكتيبة األنصار ،وكتيبة شهداء بابا عمرو ،وكتائب
الفتح املبني التي تضم بدورها :كتيبة الشيخ محمود الفرايت وكتيبة
الصقر وكتيبة الهدى وكتيبة سهام الليل وكتيبة سباع الرب وكتيبة
أحرار القلمون وكتيبة النارص لدين الله .وجرى تعيني العقيد املظيل
عبد الرحمن صويص قائ ًدا عسكريًا للواء( .((3ويف أول بيان رسمي
له ،تعهد لواء الحق مبتابعة "الجهاد" إىل أ ّن يتم استبدال الحكم
اإلسالمي العادل بنظام األسد( .((4وقد ب ّرر اللواء دواعي تأسيسه بأنّه
محاولة لتوحيد صفوف الثوار يف حمص ،إال أنّه فشل مع ذلك يف
اجتذاب فصائل ثورية بارزة يف املدينة( .((4كام شاب التوتر عالقاته
بفصائل أخرى مثل كتائب الفاروق(.((4
حركة الفجر اإلسالمية يف حلب وريفها :وهي حركة سلفية جهادية
تقوم بعمليات ميدانية بالتعاون مع قوى إسالمية أخرى مثل جبهة
النرصة وأحرار الشام .وتظهر بعض مقاطع الفيديو املنشورة للحركة
عىل اإلنرتنت قربها من الشيخ أبو بصري الطرطويس(( ((4وهو شيخ
" 38هل هو الجهاد؟" ،ص .15
" 39كتائب حمص تتحد تحت راية لواء الحق :كتيبة الفاروق تتغيب ألسباب مجهولة"،
موقع نيوز سنرت ،2012/8/15 ،انظر:
http://www.scn-sy.com/ar/news/view/7868.html
 40ميكن االطالع عىل بيان تأسيس لواء الحق:
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=240951
" 41هل هو الجهاد؟".
 42مقابلة مع أحد الناشطني امليدانيني يف حمص الذي كشف أ ّن التوتر بني الطرفني وصل حد
تبليغ قوات النظام عن نفق يربط حي جورة الشياح بحي آخر يف املناطق الخاضعة لسيطرة
النظام ،وتستخدمه كتائب لواء الحق إلدخال السالح والذخرية والغذاء ،وعندما علمت كتائب
الفاروق باألمر طلبت ما يعادل  %40من أي يشء يجري إدخاله ،وهذا ما رفضته كتائب لواء
الحق ،مام دفع الفاروق إلبالغ قوات النظام بأمر النفق حيث قامت بردمه.
 43شبكة سنام اإلسالم:
http://snam-s.net/vb/showthread.php?t=15133
وقد جرى حجب الشبكة عن اإلنرتنت الحقًا ،وقد أشارت الشبكة إىل ذلك:
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سوري سلفي كان يقيم يف منفاه يف لندن قبل أ ّن يعود إىل سورية  .3تجمع أنصار اإلسالم في دمشق وريفها
لالنضامم إىل الثورة) .ويقوم الطرطويس بدور مهم يف توجيه العديد
أعلن عن إنشاء هذا التجمع يف آب /أغسطس  ،2012وتتمثل
من التنظيامت اإلسالمية وإرشادها ومنها "حركة الفجر" وكتائبها
( ((4مهمته ،كام جاء يف بيان تأسيسه ،بالعمل عىل توحيد الحراك الثوري
املسلحة ،والتي تعترب كتيبة "شيخ اإلسالم ابن تيمية" من أهمها .
والسيايس وإقامة الدولة اإلسالمية وبناء املجتمع اإلسالمي .يضم
تضم الحركة حال ًيا نحو  18كتيبة ورسيّة منترشة يف حلب وريفها،
التجمع :كتائب الصحابة ،ولواء الحبيب املصطفى ،ولواء اإلسالم،
ويف معرة النعامن وأجزاء من ريف إدلب( ،((4ويوجد لها أيضً ا هيئة
ولواء الفرقان ،وكتيبة حمزة ،وكتائب درع الشام ،ولواء أحفاد
رشعية ومكتب دعوي يقوم بإصدار املطويات الدعوية و"مجلة
الرسول ،ومجموعات أخرى(.((4
الشام اإلسالمية" التي يجري توزيعها عىل الكتائب ،وللحركة أيضً ا
مكتب إغايث لتوزيع املعونات عىل املحتاجني(.((4
كتائب الصحابة :تأسست يف آذار /مارس  ،2012وكانت يف أول األمر
تتبع للمجلس العسكري يف دمشق بقيادة العقيد خالد الحبوس(.((4
أعلنت الكتائب مسؤوليتها عن العملية األوىل التي استهدفت خلية
إدارة األزمة يف دمشق يف  20أيار /مايو  2012عرب دس السم يف
طعام أعضاء الخلية .ويالحظ يف شعار كتائب الصحابة املعلن عىل
صفحتها عىل الفيسبوك تبنيها علم الجيش السوري الحر بدلاً من
الراية اإلسالمية.

تنخرط الجبهة اإلسالمية السوريّة عمو ًما يف العمل امليداين ،فهي إىل
جانب كونها فصيلاً عسكريًا مقاتلاً تهتم بالنشاط املدين مبساراته
"املتعددة السياسية والدعوية والرتبوية واإلغاثية واإلنسانية
املنضبطة بأحكام الرشع" ،كام جاء يف بيانها التأسييس الذي ترك
الباب مفتو ًحا أمام "جميع الكتائب اإلسالمية العاملة عىل أرض
سورية الحبيبة" لالنضامم إليها( .((4ويبدو أ ّن الجبهة اإلسالمية
لتحرير سورية هي إما تطوير لجبهة ثوار سورية باعتبار أ ّن الفصيل
األبرز فيها "أحرار الشام" املؤسس لجبهة ثوار سورية موجود يف كال
التنظيمني ،أو أ ّن الجبهة اإلسالمية هي نتاج جديد وأ ّن أحرار الشام
قد انسحبت من جبهة ثوار سورية لتنضم للتشكيل الجديد من دون
صدور ترصيح بخصوص ذلك.
http://aljahad.com/vb/showthread.php?p=76319
" 44أبو بصري الطرطويس يحذر من صحوات شامية" ،موقع زنوبيا ،2012/9/9 ،انظر:
http://www.znobia.com/?page=show_det&select_page=16&id=14287
 45موقع حركة الفجر اإلسالمية عىل الفيسبوك ،2012/9/30 ،انظر:
https://www.facebook.com/AlfajrArmy
 46املرجع نفسه.
 11" 47كتيبة مقاتلة تعلن تشكيل الجبهة اإلسالمية السورية إلسقاط األسد وبناء مجتمع
إسالمي حضاري" ،جريدة الحياة اللندنية.٢٠١٢/12/22 ،

ألوية وكتائب الفرقان :وتضم كتيبة شهداء كناكر ،وكتيبة وصال
الشام ،وكتيبة ابن تيمية ،وكتيبة األنصار ،ورسية املهام الخاصة ،ولواء
أبو بكر الصديق ،وكتيبة زيد بن ثابت ،وكتيبة أسود الفرقان ،وكتيبة
رضار بن األزور ،وكتيبة مجاهدي الصالحية ،وتجمع تحرير القنيطرة،
وكتيبة اإلخالص ،ولواء عيل بن أيب طالب ،ولواء عمر بن الخطاب،
ولواء عثامن بن عفان( .((5لها حضورها خارج دمشق وريفها من
خالل كتائب ورسايا تتبع لها يف محافظات أخرى مثل رسايا حمص،
وكتيبة عيل بن أيب طالب يف إدل��ب ،وغريهام .يستحرض بيان
التأسيس الجهاد إلعالء كلمة الله وإقامة دين الحق والحفاظ عىل
األمن والسلم األهيل عقب سقوط النظام( .((5تنشط بشكل أسايس
يف منطقة الغوطة الغربية (عرطوز وداريا والكسوة واملعضمية)
ويالحظ حضورها أيضً ا يف مناطق دمشق الجنوبية.
 48نص ميثاق التجمع موجود عىل موقع الناقد اإلعالمي ،2012/8/10 ،انظر:
http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=979
" 49إعالن تشكيل كتائب الصحابة يف دمشق وريفها" ،موقع مختارات من الثورة السورية،
 ،2012/3/30انظر:
http://syrianchange.com/
 50مدونة ثورة السوريني األحرار ،2012/5/5 ،انظر:
http://thawrtalsoryienalahrar.blogspot.co.uk/2012/05/blog-post_1286.html
 51بيان تأسيس ألوية الفرقان  ،2012/11/24انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=TLAJUg9g6FI
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لواء اإلس�لام :جبهة جهادية عسكرية سياسية مقاتلة خاضعة
لهيكلة تنظيمية عسكرية كاملة يقودها زهران عبد الله علوش،
وهو خريج الجامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،وينشط يف مدينة
دوما وضواحيها منذ آذار /مارس  .((5( 2012عىل عكس الكتائب
اإلسالمية األخرى املنضوية تحت راية الجيش الحر ،اختار اللواء
العلم األسود ،ويقوم بعملياته انطالقًا من تفسريه ملفهوم الجهاد.
تتميز مواده الدعائية بصبغة دينية قوية ودالالت سلفية مغايرة
للخطاب اإلسالمي املنترش لدى كتائب الجيش السوري الحر األخرى.
كام تظهر يف موقعه صور وإسهامات لبعض الشخصيات الدينية مثل
الشيخ عدنان العرعور ،والشيخ نبيل العويض .وللواء صفحة رسمية
عىل الفيسبوك تهدف لنرش الفكر السلفي بني مقاتيل اللواء وتوضيح
مواقفه األيديولوجية من مختلف القضايا املطروقة( .((5وقد شكل
اللواء مجلس شورى وهيئة رشعية ناظمة(.((5

أيـــار  /مايــو 2013

بيان صادر عن مكتبه السيايس تفاجؤه بهذه الخطوة ونفى أنّه طلب
الخروج من التجمع( .((5وأتبع اللواء هذا البيان بإعالن انضاممه إىل
جبهة تحرير سورية( ،((5علماً أ ّن تجمع أنصار اإلسالم كان قد أصدر
بيانًا يف وقت سابق استهجن فيه تضمني اسمه يف اإلعالن عن إنشاء
جبهة تحرير سورية وقت تأسيسها( ،((6وقد استدعى هذا الرد ر ًدا
مقابلاً من لواء اإلسالم(.((6

 .4جبهة تحرير سورية

هي تجمع لكتائب إسالمية جرى اإلعالن عنها يف أيلول /سبتمرب
 2012وتضم الكتائب واأللوية التالية ،لواء صقور الشام (إدلب
وحامه) ،تجمع أنصار اإلسالم (دمشق وريفها) ،كتائب الفاروق
(حمص) ،لواء عمرو بن العاص (حلب) ،ومجلس ثوار دير الزور.
وقد أكدت الجبهة عىل "االلتزام باإلسالم كونه املرجعية األساسية
لواء الحبيب املصطفى :تأسس يف كانون الثاين /يناير  ،2012يف للترشيع مع الـتأكيد عىل احرتام التعددية الدينية والقومية يف
منطقة الغوطة الرشقية يف عربني ،ويضم كتيبة هارون الرشيد ،املجتمع" ،كام أفادت بأنّها ستساهم "يف ملء الفراغ املؤسسايت
وكتيبة ذي النورين ،وكتيبة عبد الله بن سالم يف سقبا ،وكتيبة اإلمام واألمني يف الفرتة االنتقالية بعد سقوط النظام"(.((6
الحسني ،ورسية الهندسة ،ولواء أم القرى ،وكتيبة القعقاع بن عمرو ويف حني تبدو جبهة التحرير حركة جهادية ،فإنّها ليست تحالفًا
التميمي وغريها(.((5
أيديولوجيًا ،إذ تضم إسالميني معتدلني جنبًا إىل جنب مع جامعات
لواء أحفاد الرسول :تأسس يف متوز /يوليو  2012ويتألف من كتيبة
شهداء بيت جن ،وكتيبة أحباب املصطفى ،وكتيبة الشهيد أبو عبيدة،
وكتيبة أحرار بيت جن ،ولواء أبو دجانة ،وكتيبة عمر الفاروق ،ولواء
الفاتحني .ومام جاء يف بيان تشكيل اللواء أنّه يهدف إىل "إعالء كلمة
الله ونرصة دينه واملستضعفني وذلك عرب إعالن الجهاد"( .((5أعلن
تجمع أنصار اإلسالم إعادة هيكلة بنيته التنظيمية ،حيث خرجت
منه بعض الفصائل وكان أبرزها لواء اإلسالم( .((5وقد أثارت هذه
الخطوة سجالاً علن ًيا بني التجمع واللواء ،حيث أعلن لواء اإلسالم يف
 52مقابلة أجراها الباحث عرب سكايب مع أحد قادة اللواء بتاريخ .2013/2/22
" 53هل هو الجهاد؟" ،ص .17
" 54تشكيل مجلس الحل والعقد يف دمشق" ،منتدى العقاب ،2012/12/1 ،انظر:
http://www.alokab.com/forum/index.php?showtopic=4330
 55للمزيد انظر املوقع الرسمي للواء الحبيب املصطفى عىل اإلنرتنت:
http://lewaa-almostafa.com
وعىل الفيسبوك:
https://www.facebook.com/lewaa.almostafa
56 www.youtube.com/watch?v=vMQ7Zwue5tw
 57املوقع الرسمي للواء الحبيب املصطفى عىل الفيسبوك.

جهادية سلفية .ميثل الجبهة يف كثري من األحيان مازن شيخاين ،وهو
املتحدث اإلعالمي باسم الجبهة ومقره لندن ،لكن زعيمها الفعيل هو
أحمد عيىس الشيخ (امللقب أبو عيىس) من قرية رسجا التابعة لجبل
الزاوية يف إدلب وهو زعيم كتائب صقور الشام التي تعد واحدة
من أكرب الجامعات السلفية يف شامل سورية وتسيطر عىل جزء مهم
من منطقة جبل الزاوية وكذلك املناطق الطرفية يف إدلب وشامل
محافظة حامة(.((6

 58منتدى العقاب ،انظر:
http://www.alokab.com/forum/index.php?showtopic=4779
59 www.youtube.com/watch?v=GhhnFtvNFjo
 60موقع لواء الحبيب املصطفى ،انظر:
http://www.lewaa-almostafa.com/?op=A&id=128
 61موقع كتائب الصحابة الرسمي عىل الفيسبوك ،انظر:
https://www.facebook.com/KataibAlShaba
 62املوقع الرسمي لجبهة تحرير سورية عىل الفيسبوك ،انظر:
https://www.facebook.com/JbhtThryrSwrya?ref=ts&fref=ts
63
Aron Lund, “Holy Warriors: A Field Guide to Syria’s Jihadi
Groups,” Foreign Policy, 15/10/2012, at: http://www.foreignpolicy.com/
articles/2012/10/15/holy_warriors
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المعارضة المسلحة السوريّة :وضوح الهدف و غياب الرؤية

 .5كتائب األنصار
تصف كتائب األنصار ،النشطة منذ آذار /مارس  2012يف مدينة
حمص وضواحيها ،مهمتها األساسية بأنها الجهاد .وهي تشجع عىل
السلوك السلفي "الصحيح" وتتحدث رصاحة عن الطبيعة املذهبية
للرصاع الدائر .تتبنى املجموعة العلم اإلسالمي األبيض ،وتتصدى
للعالقة مع فصائل املعارضة األخرى التي تصف نفسها بالسلفية،
وتالحظ "البيئة الفاسدة" التي عمل بها العديد من املقاتلني قبل
الثورة (سواء يف الجيش أو يف الحياة املدنية) .وتصف املواد املختلفة
وقد جاء البيان التأسييس للجبهة الفتًا لجهة اعتداله ونضجه السيايس ،املوجودة عىل موقعها عىل اإلنرتنت املقاتلني الذين ال ميارسون
إذ حدد األه��داف من قيامِ الجبهة ،وهي" :أولاً  ،إسقا ُط نظامِ الشعائر الدينية بأنهم أخوة "مرىض" تنبغي معالجتهم(.((6
ِ
ِ
اختالف
األسد بجميع أركانِه .ثانيًا ،حامية جميع السوريني  -عىل
معتقداتِهِم وقوم ّياتهم ومذاه ِبهِم – وحامي ُة ممتلكاتِهِم الخاص ِة سمات عامة للكتائب واأللوية اإلسالمية
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
والعامة .ثالثًا ضبط السال ِح وحفظ األمنِ بع َد إسقاط نظامِ األسد عىل الرغم من أ ّن مرجعيتها جمي ًعا القرآن والسنة ،فإ ّن الكتائب
ُ
حتى َ
الشعب حريّتَ ُه ويقر َر مستق َبلَ ُه بعونِ الل ِه .راب ًعا
ينال
ُ
التمسك والقوى اإلسالمية املسلحة يف سورية ال تنضوي يف كيان سيايس أو
ِ (((6
ِ
ِ
بسيادة سورية ووح َدتها واستقاللها"  .ويشكل "لواء صقور الشام" عسكري جامع لها ،كام أنّها تتباين فكريًا ،فمنها من يتبنى الفكر
الثقل العسكري األكرب يف جبهة تحرير سورية.
الجهادي العاملي األقرب إىل القاعدة ،ومنها من يتبنى خطابًا إسالميًا
لواء صقور الشام ،:تأسس يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011وخالل وسط ًيا ،فيام تصف األغلبية نفسها بالسلفية .من جهة أخرى ،وعىل
بضعة أشهر بدا وكأنّه القوة الضاربة األساسية للثورة يف إدلب ،إذ الرغم من أ ّن معظم هذه القوى تنظر إىل رصاعها مع النظام باعتباره
يقدر عدد أفراده بنحو  4000آالف مقاتل .ويف أول فيديو أطلقته "جها ًدا ضد نظام كافر علامين" ،فإ ّن نربة الخطاب األيديولوجي
املجموعة يصور هجامتها ،أكد قائدها أحمد عيىس الشيخ أنّها جزء تتباين من حيث الشدة والطرح .وميكن عمو ًما تحديد سامت عامة
من الجيش السوري الحر .لكن اللواء أسقط يف األسابيع التالية للكتائب والقوى اإلسالمية أهمها:
اإلشارة إىل الجيش الحر وبدأ يتبنى خطابًا سلف ًيا عىل نحو متزايد،
5.5القدرة عىل التأثري :متتلك هذه الكتائب مقومات كبرية للتأثري
من خالل مقاطع فيديو وبيانات تصدر باسمه .ومنذ ذلك الحني
يف الشارع املنتفض منها :الخطاب الديني ،وقوة التمويل ،وشبكات
ظهر الشيخ يف فيديو يصدر فيه التعليامت ملقاتليه ،ويوضح لهم
العمل اإلغاثية النشطة واملستندة إىل موارد مالية كبرية نسب ًيا ،وشبكة
بأ ّن هدفهم النهايئ يجب أ ّن يكون تأسيس دولة إسالمية( .((6بدأ
عالقات اجتامعية واسعة ،والذراع اإلعالمية الفاعلة ،أي أنّها متتلك
اللواء يف اآلونة األخرية يخفف من غلواء خطابه السلفي بتضمينه قدرات أكرث من غريها من فصائل املعارضة املسلحة وذلك يف إطار
وجهات نظر أكرث اعتدالاً  .ففي لقاءاته اإلعالمية خاصة مع الصحفيني متكامل يلبي احتياجات الشارع املنتفض.
الغربيني ،يقر الشيخ ومسؤولون آخرون يف اللواء أ ّن هدفهم النهايئ
هو إقامة دولة إسالمية ،لك ّنهم يتحدثون أيضً ا عن ضامن الحقوق 6.6بيئة العمل :يف ق�راءة معمقة لبنية هذه الكتائب وتكوينها
الدميقراطية لألقليات ،وهو موقف أقرب إىل ذاك الذي يتبناه تنظيم االجتامعي والطبقي نجد أ ّن معظمها ريفي املنبت ،إذ تتوافر لها بيئة
العمل املثالية ،والتي تبدأ من شعور الريف باإلهامل والتهميش ،إىل
اإلخوان املسلمني منه إىل الخطاب السلفي التقليدي(.((6
شبكة العالقات االجتامعية املتينة ،وصولاً إىل الطابع املحافظ للريف
 64املوقع الرسمي لجبهة تحرير سورية عىل الفيسبوك.
السوري عمو ًما.
" 65هل هو الجهاد؟" ص 16
 66املرجع نفسه ،ص 20

 67املرجع نفسه ،ص .22
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7.7طروحاتها السياسية :تُجمع هذه الكتائب واملجموعات عىل أ ّن
سورية املستقبل يجب أ ّن تكون إسالمية ،ولك ّنها تختلف يف طرح
تحقيق هذا الهدف وكيفيته ،ففيام يذهب بعضهم إىل الدعوة إلنشاء
خالفة إسالمية ،يريدها غريهم دولة إسالمية وطنية تحكمها الرشيعة،
يف حني تبدو الفكرة عند آخرين مجرد شعار جذاب يحظى بالقبول
شعبيًا.

ً
ثالثا :العالقة بين تشكيالت
المعارضة العسكرية السوريّة

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

أ .الطروحات األيديولوجية للمجالس العسكرية

مل تتص َّد املجالس العسكرية أو الفصائل املكونة لها للقضايا
األيديولوجية بشكل محدد أو تطلق برامج سياسية واضحة.
وبكلمة أكرث دقة ،فإ ّن املكون الفكري أو األيديولوجي الناظم لعمل
املجالس العسكرية هو أقرب ملبادئ عامة جرى طرح معظمها
عىل لسان قياداتها يف إعالن التأسيس .ومن أهم ما ت ُجمع عليه
املجالس العسكرية ،هو تأكيدها عىل عدم االنتامء لتيار سيايس أو
عقائدي معني ،والتعامل مبسؤولية مع املجتمع الدويل ،وإنشاء دولة
دميقراطية تضمن حقوق جميع مواطنيها وحرياتهم(.((6

بدأت العالقة بني تشكيالت املعارضة العسكرية السوريّة تطرح
نفسها بقوة عىل طاولة البحث مع تبينّ خطوط فرز واضحة عىل
األرض بني التيارين الرئيسني فيها ،وما رافق ذلك من تجليات ،فتارة
تنشب نزاعات تصل حد التصفية املتبادلة كام حصل بني كتيبة
الفاروق وجبهة النرصة يف الشامل ،وتارة تدخل هذه العالقة طور
التعاون والتنسيق امليداين الشامل كام حصل يف االستيالء عىل الرقة.
يف العموم ،ميكن وصف العالقة بني مكونات املعارضة املسلحة
السوريّة بأنّها عالقة متغرية ذات ديناميكية معقدة تؤثر فيها
عدة عوامل أهمها :تنوع املواقف والرؤى األيديولوجية ،والتمويل،
والعالقة مع املعارضة السياسية .ولعل ما يجعل هذا املوضوع مهماً
وذا طبيعة حساسة هو النتائج املهمة التي ترتتب عليه ،فهي إما
تسهم يف ترسيع إسقاط النظام ،أو تؤدي إىل استمرار حالة االستعصاء
القامئة ،أو حتى يف ظهور أمناط من الرصاعات الجانبية والتي قد
تدخل البالد يف حالة من الفوىض الشاملة.

 .1المواقف والطروحات األيديولوجية
تثري املواقف األيديولوجية للمعارضة العسكرية السوريّة الكثري من
اإلشكاالت النابعة بالرضورة من غياب جسم موحد جامع لها ،فنحن
أمام تشكيالت وكتائب كثرية ومتباينة اصطلحنا لرضورات البحث
عىل تقسيمها إىل تيارين أساسيني هام :القوى ذات امليول العلامنية؛
أي املجالس العسكرية ،والكتائب اإلسالمية .ويوجد داخل كل
معسكر من التنوع والتباين الفكري والعقائدي ما يلغي أي وحدة
أيديولوجية للمعارضة املسلحة ،وهو ما يفتح الباب أمام خالفات
فكرية قد تتجىل نتائجها بوقائع ميدانية ملموسة.

ميكن تفسري تبني املجالس العسكرية لهذا الخطاب برغبتها يف إبراز
نفسها بديلاً موثوقًا ميكن التعامل معه من قبل الخارج؛ الغرب
تحدي ًدا .كام ين ُّم هذا الخطاب العام عن غياب األفق السيايس
لدى هذه املجالس وعدم امتالك قادتها رؤية سياسية محددة
ميكن التعبري عنها بلغة فكرية متامسكة ،ويعود السبب يف ذلك
إىل أ ّن جميع الضباط املنشقني هم من منتسبي جيش النظام ،الذي
سيطرت عليه مدرسة البعث الفكرية لنحو نصف قرن.
من الواضح أيضً ا أ ّن قادة املجالس العسكرية حاولوا متييز أنفسهم
عن الجامعات اإلسالمية وخطابها الديني ،باستثناء القيادة املشرتكة
للمجالس العسكرية الثورية التي دعت إىل إقامة دولة سورية
مستقلة بهويتها العربية اإلسالمية الوسطية القامئة عىل العدل
واملساواة واح�ترام حقوق اإلنسان واألقليات العرقية والدينية،
وااللتزام بالعهود واملواثيق الدولية والعربية واإلقليمية ومبا ال
يخالف الرشيعة اإلسالمية(.((6
 68للمزيد" :وثائق الجيش الحر :ميثاق رشف وبيان التأسيس وقرارات".
" 69اإلعالن عن تشكيل القيادة املشرتكة للمجالس العسكرية الثورية يف سورية" ،موقع
مركز الرشق العريب.
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ويف املجمل ،تعاين املجالس العسكرية ضعف الرتويج ألفكارها ،نظ ًرا
لغياب أدوات التواصل مع القاعدة الشعبية ،وقلة وعيها بأهمية
هذا املوضوع أصلاً  ،فضلاً عن افتقادها إىل شخصية كاريزمية قادرة
عىل الحشد والرتويج لرؤية سياسية شاملة يتبناها الشارع املعارض.
ب .الطروحات األيديولوجية للكتائب اإلسالمية

عىل الرغم من أ ّن الكتائب اإلسالمية تعتمد الرشيعة إطا ًرا عا ًما
ناظماً لعملها ،فإنّها تطرح رؤى متنوعة تجاه قضايا األقليات ،وشكل
الدولة املستقبلية ،والعهود واملواثيق الدولية .وهي تتفق يف العموم
عىل ما ييل :النظرة املذهبية للرصاع (وإن كانت تتباين من حيث
الشدة والطرح) ،والسعي إلقامة دولة إسالمية ،وتبني السلوكيات
واملظاهر اإلسالمية يف الحياة اليومية .لكن من املفيد التنبيه أيضً ا
إىل أ ّن لدى البعض منها مواقف أقل حدة تجاه العلويني كام هو
حال لواء اإلسالم؛ فعىل الرغم من تبنيه خطابًا سلف ًيا ،فإنّه يرفض
فتاوى قتل العلويني واستهدافهم ،ويستعيض عن ذلك بالدعوة إىل
مقاتلة قوات النظام بغض النظر عن طائفتهم ،ويرى أ ّن الدعوات إىل
التطهري املذهبي ضد املدنيني العلويني غري مرشوعة دين ًيا وال تنسجم
مع املصالح األوسع للثورة(.((7
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يشكل تباين الرؤى واملواقف األيديولوجية أحد أهم العوائق التي
متنع تشكيل جسم موحد للمعارضة العسكرية السوريّة ،وقد جرت
بهذا الخصوص مناظرة حادة بني اثنني من املنظّرين الجهاديني هام
أبو محمد الشنقيطي وأبو بصري الطرطويس بشأن مرشوعية االنضامم
إىل الجيش السوري الحر .فقد أفتى الطرطويس بجواز االنضامم ،فيام
رأى الشنقيطي أ ّن الجيش الحر تنظيم علامين يدعو إىل الدميقراطية
وهو ما يتعارض مع جوهر الرشيعة ،لكن الشنقيطي ما لبث أن
ع ّدل مواقفه ،فأفتى بوجوب تج ّمع جميع السلفيني يف جبهة واحدة
هي النرصة ،مع التأكيد عىل عدم االصطدام مع الجيش الحر ،ال بل
ذهب إلجازة التعاون مع الكتائب غري اإلسالمية إذا كان ذلك مفي ًدا
يف املعركة(.((7

وقد أثرت هذه الفتاوى يف عالقة جبهة النرصة بالكتائب األخرى
العاملة عىل األرض؛ فمنذ متوز /يوليو  2012بدأت تظهر عالقة
تعاون وتنسيق بني النرصة وبعض كتائب الجيش الحر ،وال سيام ذات
التوجه اإلسالمي ،ففي حلب كان التعاون واض ًحا بني النرصة ولواء
التوحيد يف عمليات السيطرة عىل مناطق مختلفة من املدينة( .((7كام
أشار متحدث باسم املجلس الثوري بحلب وريفها وهي مجموعة
عسكرية ناشطة ترتبط بلواء التوحيد أ ّن مقاتيل جبهة النرصة مرحب
بهم كأبطال يف املدينة( .((7وقد ظهر هذا التعاون جليًا أيضً ا يف معركة
السيطرة عىل الرقة وغريها من مناطق الشامل السوري .ومل يلغ هذا
وجود حالة من التوتر بني الطرفني تجلت يف حصول صدامات وإن
كانت محدودة بني النرصة وبعض الكتائب األخرى املنضوية تحت
لواء الجيش الحر .فقد قام مقاتلون من كتيبة الفاروق يف الشامل
باختطاف رئيس مجلس الشورى يف جبهة النرصة أبو محمد الشامي
العبيس وإعدامه( .((7يف املقابل ،يعتقد أ ّن جبهة النرصة هي املسؤولة
تأيت جاذبية الكتائب اإلسالمية وقوة تأثريها عمو ًما من امتالكها عن مقتل أحد كبار قادة كتائب الفاروق يف مدينة رسمني شامل
أدوات تواصل فاعلة تتمثل يف املساجد ،والدعاة ،ورجال الدين ،سورية مطلع كانون الثاين /يناير  2013بعد تحميله مسؤولية قتل
واملساعدات اإلغاثية ،وتوظيفها يف سبيل الدعوة ألفكارها ومهاجمة
خصومها ،خاصة املجالس العسكرية ،التي تعترب أنّها أدوات ملرشوع " 72الجهاديون يف سوريا"؛ و"هل هو الجهاد؟".
 73جمو" ،جبهة النرصة".
خارجي بعيد كل البعد عن فكر اإلسالم وتعاليمه(.((7
 74قائد عمليات لواء التوحيد عبد القادر صالح يف برنامج "لقاء اليوم" ،قناة الجزيرة،

" 70هل هو الجهاد؟" ،ص .18
 71أفاد ناشط ميداين يف مقابلة عىل السكايب بأنّه جرت الدعوة عل ًنا يف أحد جوامع الغوطة
الرشقية ضد املجلس العسكري الناشط هناك ،واتهم بالرسقة ،وبأنّه يعمل ضد تعاليم اإلسالم.

.2012/8/11
 75العبيس من أصل سوري ،هاجر للجهاد يف أفغانستان ،حيث التقى أبو مصعب الزرقاوي
والتحق به ،ثم عاد للسعودية قبل هجامت  11سبتمرب بفرتة وجيزة ،وعاش يف السودان لفرتة،
ثم عاد إىل سورية عام  .2011انظر" :اغتيال العبيس يثري خالفات بني الثوار ..ويلفت إىل
االختالفات الفكرية بني اإلسالميني من املقاتلني" ،جريدة الرشق األوسط:2012/9/8 ،
http://m.aawsat.com/content/1347054421304285100/Top%20Stories
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العبيس قبل ذلك بأربعة أشهر ،عىل الرغم من أ ّن كتائب الفاروق مل
تتهم النرصة(.((7

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

نرش البيان بصيغة جديدة بعد أربعة أيام تحت مسمى "نسخة
مصححة" .وأعلن قائد لواء التوحيد عبد القادر صالح تبني املوقعني
الدعوة إىل إقامة دولة عادلة تحكم وفقًا لرشع الله ،من دون اإلشارة
لعبارة "الدولة اإلسالمية" ،ومل يتضمن البيان الجديد أي إشارة إىل
االئتالف الوطني .وض ّمت قامئة الداعمني للبيان املع ّدل جميع القوى
والكتائب املوقعة عىل البيان األصيل بعد استبعاد جبهة النرصة
وحركة الفجر اإلسالمية(.((8

كذلك عبرّ قادة ميدانيون من الجيش السوري الحر عن شعورهم
بالغضب املتزايد من سلوك الجامعات الجهادية وخاصة جبهة
النرصة ،واتهموها بالسعي لخطف أهداف الثورة( .((7ويتبدى التوتر
املتصاعد بشكل ملموس ،يف ريف حلب الذي أصبح معقلاً للجهاديني
املسلحني تسلي ًحا حس ًنا ،واملدفوعني أيديولوجيًا ،حيث يعتنق
ألقى تضارب املواقف حول االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
بعضهم فكر القاعدة ويرون يف سورية ساحة للجهاد العاملي(.((7
لكن الخالف األب��رز ظهر عندما أعلنت مجموعة من الكتائب الضوء عىل حدة الخالفات بني مكونات املعارضة املسلحة السوريّة
والتشكيالت املسلحة اإلسالمية يف  18ترشين الثاين /نوفمرب  2012وانجرافها نحو رصاعات فكرية وأيديولوجية ،ما يهدد بزيادة الرشخ
رفضها االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية ،وعزمها يف العالقة بني الكتائب اإلسالمية واملجالس العسكرية ،خاصة إذا
عىل تأسيس دولة إسالمية عادلة .وقد وقع عىل البيان جبهة النرصة ،تح ّول الرصاع مع النظام إىل حرب مزمنة.
وكتائب أحرار الشام ،ولواء التوحيد ،ولواء أحرار سوريا ،ولواء حلب
الشهباء اإلسالمي ،وحركة الفجر اإلسالمية ،ولواء درع األمة ،ولواء
عندان ،وكتائب اإلسالم ،ولواء جيش محمد ،ولواء النرص ،وكتيبة
الباز ،وكتيبة السلطان محمد الفاتح ،ولواء درع اإلسالم(.((7

تتضمن توجهات املوقعني عىل البيان طيفًا أيديولوج ًيا متن ّو ًعا
يرتاوح بني التيار السني غري املؤدلج ،ممثلاً بلواء أحرار سورية؛
وهو فصيل من الجيش السوري الحر ينشط يف شامل غرب حلب،
وبني الجامعات ذات امليول اإلسالمية مثل لواء التوحيد ،وعدد من
 .2التمويل
التنظيامت الجهادية مبا يف ذلك جبهة النرصة وكتائب أحرار الشام
يشكل موضوع التمويل أحد أبرز القضايا الخالفية يف الثورة السوريّة،
وحركة الفجر اإلسالمية.
ويع ّد أه� ّم أسباب الخالف والفرقة بني قوى املعارضة املدنية
وقد تراجعت بعض املجموعات عن البيان يف اليوم التايل خشية
والعسكرية؛ فتنوع سياسات املم ّولني ومحاولتهم رشاء نفوذ لهم
ربطها باملعسكر اإلسالمي املتشدد ،ونتيجة ردود األفعال القوية التي
عىل األرض ال يجعل فصائل املعارضة عرضة للضغوط فحسب ،بل
جاءت من أطراف ثورية مدنية وعسكرية( .((8ونتيجة لذلك ،أعيد
ينذر أيضً ا بتحول بعض الكتائب إىل ميليشيات خاصة تتلقى أوامرها
" 76تصفية قيادات بني "النرصة" و"كتائب الفاروق" تثري مخاوف من تناحر داخل املعارضة من الخارج .كام أ ّن اختالف مصالح املم ّولني واختيارهم دعم فصائل
السورية" ،جريدة الحياة اللندنية.2013/1/12 ،
السوري،
دون أخرى ينقل االستقطاب اإلقليمي والدويل إىل الداخل
ّ
جريدة
دولته"،
السوري
الشعب
عىل
يفرض
" 77الجيش الحر يرد عىل القاعدة :ال أحد
وينعكس اختالفًا عىل األرض ،قد يتطور ليتحول إىل اقتتال .ينذر
الحياة اللندنية.2013/4/10 ،
 78عبد اإلله مجيد" ،مسرية الثورة السورية  ..تهددها حرب بني الجهاديني والجيش الحر" ،كل ذلك بتح ّول الحالة السوريّة من ثورة شعب مقموع عىل نظامٍ
ٍ
حرب بالوكالة بني القوى اإلقليمية والدولية املتنافسة عىل
موقع جريدة إيالف ،2013/1/18 ،انظر:
مستبد ،إىل ٍ
http://www.elaph.com/Web/news/2013/1/787133.html
النفوذ يف سورية .ويف العموم ،تتوزع مصادر متويل قوى املعارضة
" 79تداعيات بيان كتائب حلب عن تشكيل دولة إسالمية" ،موقع "اإلخوان املسلمون
العسكرية بشقيها اإلسالمي والعلامين عىل ثالثة مصادر رئيسة ،هي:
سورية" ،2012/11/22 ،انظر:
http://www.ikhwansyria.com/
 80آرون لوند" ،حلب والرصاع عىل روح الثورة السوريّة" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط،
 ،2012/12/4انظر:
http://www.carnegie-mec.org/

انظر أيضً ا" ،سورية :مقاتلون إسالميون يرفضون االئتالف الوطني والجيش الح ّر يردّ" ،جريدة
الحياة اللندنية.٢٠١٢/11/١٩ ،
 81لوند" ,حلب والرصاع" .
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 .أمتويل حكومي :تسعى بعض الحكومات لصنع أدوات تأثري
ونفوذ لها يف الرصاع ،ومن أبرز الحكومات التي تقدم متويلاً للمعارضة
املسلحة السوريّة حكومات دول الخليج ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وتركيا(.((8
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أما الكتائب اإلسالمية ،فترتاوح مصادر متويلها بني حكومات ومنظامت
وهيئات وأفراد .ويعتمد لواء اإلسالم ولواء الحبيب املصطفى ،عىل
سبيل املثال ،عىل متويل يأيت من أفراد يف الخليج عرب وسطاء( .((8فيام
تعتمد كتائب أخرى عىل شبكات يديرها دعاة وشيوخ سلفيون مثل
أحرار الشام التي متولها الهيئة الشعبية برئاسة الشيخ الكويتي حجاج
العجمي ،ولواء صقور الشام الذي يقول إ ّن متويله يأيت من مغرتبني
سوريني وعرب؛ وذلك عرب املعارض السوري عامد الدين رشيد ،يف حني
تتم ّول بعض الكتائب املقاتلة يف حمص من قبل شيوخ سلفيني يف
البحرين والسعودية(.((8

 .بالتمويل الشبيك :يعتمد هذا النوع من التمويل عىل شبكات
منظمة لديها خربات كبرية يف تأمني املال والسالح .ومتتاز الجامعات
خصوصا بامتالكها شبكات متويل كبرية عابرة للحدود .ومنذ
اإلسالمية
ً
اندالع الثورة السوريّة وتح ّولها إىل العمل املسلح ،بدأت بعض هذه
الشبكات يف تحويل الدعم للداخل السوري ،وتعتمد يف إيصاله عىل
العالقات الشخصية من خالل وجهاء محليني ودعاة ورجال دين داخل
يف اآلونة األخرية ،بدأت الكتائب اإلسالمية واملجالس العسكرية عىل
سورية وخارجها.
السواء بتعزيز مصادر متويلها الخاصة؛ إذ أفرزت أجواء الرصاع الدائر يف
 .جالتمويل الذايت :برز هذا النمط من التمويل لسد النقص الحاصل سورية شكلاً من أشكال "اقتصاد الحرب" القائم عىل مفهوم "الغنيمة"،
يف تدفق املعونات الخارجية ،كام لجأ إليه البعض لتحقيق درجة فضلاً عن تجارة السوق السوداء وفرض رسوم أو مستحقات مالية
من االستقاللية عن التمويل الخارجي املرشوط .فتح ّول الكثري من وفق ما تراه الكتائب عىل النشاطات التجارية والزراعية وغريها(.((8
الجامعات املسلحة إىل استثامر كل ما يقع تحت أيديهم من معامل ،كام بدأت تزدهر تجارة النفط وتهريبه عرب الحدود الرتكية خاصة بعد
ومنشآت اقتصادية ،وآالت ،وآليات ،ومعادن مثل النحاس والحديد ،سقوط عدد من آبار النفط يف مناطق شامل ورشق سورية يف أيدي
وغريها من املوجودات ذات القيمة سواء كانت ملكيتها عامة أم جامعات املعارضة املسلحة( .((8وقد وفّرت هذه التجارة مور ًدا مال ًيا
سبب للتنازع
خاصة ،فضلاً عن األسلحة والذخائر التي يجري اغتنامها من مواقع معت ًربا لبعض الكتائب ،لك ّنها تح ّولت من جهة أخرى إىل ٍ
فيام بينها للسيطرة عىل هذه املوارد(.((8
الجيش النظامي.
تشكلت املجالس العسكرية يف ظل توجه إقليمي ودويل لضبط
 .3العالقة مع المعارضة السياسية
املعارضة العسكرية واحتواء التيارات "اإلسالمية املتشددة" فيها .من
(الخارجية)
هنا ،اعتمدت املجالس العسكرية يف متويلها بشكل رئيس عىل مصادر
متويل خارجية حكومية غال ًبا .وارتبط هذا التمويل  -عىل ضآلة حجمه تخترص العالقة بني املكونات السياسية والعسكرية للمعارضة جل
 بسياسات تلك الدول ورؤيتها للرصاع؛ فتارة يجري العمل عىل رصف مشكالت الثورة السوريّة ،لجهة غياب التنسيق ،وتدين مستوىمستحقات مالية للمجالس العسكرية ،وتارة أخرى يتوقف ألسباب التعاون ،وغلبة الرصاع والتنافس ،وتقديم املصالح الضيقة عىل
تتعلق مبصالح املم ّولني ورؤيتهم للرصاع(.((8
" 82الغارديان :السعودية تدفع رواتب عنارص الجيش السوري الحر" ،موقع يب يب يس عريب،
 ،2012/6/23انظر:
http://www.bbc.co.uk/arabic/inthepress/2012/06/120622_inthepress_.shtml
كذلك انظر" ،قطر والسعودية تدفعان رواتب الجيش السوري الحر" ،الرشوق أون الين،
 ،2012/6/23انظر:
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/133277.html
 83أفاد ناشط ميداين يف مقابلة عىل سكايب بوصول مبالغ مالية للمجالس العسكرية يف
ترشين الثاين /نوفمرب  2012ورصف جزء منها كرواتب للثوار ،فيام خ ُّصص الجزء املتبقي لرشاء
السالح ،كام أفاد أنّه جرى منح عدد من القادة العسكريني أموالاً بهدف تأسيس مجالس
عسكرية ،وأغلب هذا التمويل كان يأيت من دول خليجية .انظر كذلك" :الجيش السوري الحر
يرصف أول راتب ملقاتليه يف حلب" ،العربية نت:2012/10/22 ،
http://www.alarabiya.net/articles/2012/10/22/245327.html

" 84دوما :املعركة الفاصلة بني الغوطة الرشقية ودمشق" ،موقع كلنا رشكاء،2012/12/19 ،
انظر:
http://all4syria.info/Archive/62950
" 85هل هو الجهاد؟" ،ص .16
 86أفاد ناشط ميداين يف لقاء عىل السكايب أ ّن بعض الكتائب تقوم ببيع غنائم سيطرت
عليها بعد االستيالء عىل مواقع عسكرية للنظام لتمويل عملياتها.
" 87مصادر معارضة تشري إىل "سيطرة" مقاتلني معارضني عىل أغلب آبار النفط والغاز يف
سوريا" ،موقع سرييا نيوز ،2013/4/8 ،انظر:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158535
" 88مقاتل من "النرصة :الجيش الحر وقوات األسد يبيعون النفط إىل تركيا" ،جريدة الحياة
اللندنية2013/4/2 ،؛ وانظر كذلك" :اشتباكات النرصة و القبائل السورية :رصاع عىل النفط"،
جريدة الحياة اللندنية:2013/4/21 ،
http://alhayat.com/Details/505387
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املصالح العليا للشعب الثائر .يف العموم ،تتميز العالقة بني الطرفني وتيارات داخل االئتالف ،بل هددت بعض القوى بإسقاط حكومة
بعدم االستقرار وتخضع ملتغريات عديدة أهمها :الوضع امليداين ،هيتو ومنعها من العمل داخل سورية(.((9
واالرتباطات الخارجية ،والتطورات السياسية ،ورؤية كل طرف لدوره
ب .العالقة بين الكتائب اإلسالمية والمعارضة
يف الثورة(.((8
السياسية

أ .العالقة بين المجالس العسكرية والمعارضة
السياسية

شهدت العالقة بني املجالس العسكرية واملعارضة السياسية عىل
امتداد عمر الثورة السوريّة توافقات واختالفات من دون أ ّن تستقر
عىل وترية ثابتة أو تقوم عىل أسس محددة .وميكن وصفها يف العموم
بأنّها عالقة تعاونٍ يف إطا ٍر تنافيس ،فكل من الطرفني بحاجة إىل
اآلخر لك ّنه يقاوم محاوالت السيطرة عليه .فاملعارضة السياسية التي
نشأت يف الخارج تستمد رشعيتها من مدى ارتباطها وتوافقها مع
حاجات املقاومني عىل األرض ،يف حني تحتاج املجالس العسكرية
إىل املعارضة الخارجية كغطاء سيايس وواجهة للتعامل مع األطراف
الدولية ،فضلاً عن كونها مصدر متويل أسايس ،وخاصة بعد تشكيل تبدو العالقة بني القوى املسلحة اإلسالمية واملعارضة السياسية أكرث
رئيس تعقي ًدا من تلك التي تربط القوى العسكرية العلامنية باملعارضة
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة وتح ّوله إىل ُمستَقبِلٍ ٍ
السياسية .كام يشوبها الغموض املتعمد الذي يحرص الطرفان عىل
للمساعدات واملنح املالية الدولية للثورة السوريّة.
استمراره وتغذيته .يف العموم ،تتنوع املقاربة السياسية للعالقة بني
مل ينجح الطرفان حتى اآلن يف بناء عالقة مؤسساتية قابلة للحياة .الطرفني؛ إذ متيل بعض الكتائب اإلسالمية للتعاطي مع املعارضة
وعىل الرغم من أ ّن تطو ًرا إيجاب ًيا طرأ عىل عالقتهام بعد تشكيل السياسية من منظور براغاميت مبا يؤ ّمن لها التمويل ،والغطاء السيايس،
االئتالف الوطني ،وتأسيس مجلس القيادة العسكرية العليا املشرتكة ،والدعم العسكري ،يف حني تفضل قوى إسالمية أخرى النأي بنفسها
ليكونا املظلتني األكرث شمولاً للمعارضة السياسية والعسكرية ،فإنّه عن املعارضة السياسية .تعتمد املعارضة السياسية بدورها مقاربة
رسعان ما تكشفت الخالفات ومحدودية التنسيق بينهام ،إذ ظهر مشابهة ،فقد كانت وما زالت بحاجة لكسب تأييد الكتائب اإلسالمية
وكأ ّن الطرفني ورثا كل تعقيدات العالقة التي كانت سائدة بني باعتبارها األقوى واألكرث تأثريًا يف الداخل.
الجيش السوري الحر واملجلس الوطني السوري .فقد أعربت بعض وقد طرح بعض شيوخ ومنظري السلفية الجهادية رؤيتهم للعالقة
الفصائل املسلحة عن تحفظها عىل املبادرة التي أطلقها أحمد معاذ مع املعارضة السياسية ومنهم الشيخ أبو بصري الطرطويس الذي حدد
الخطيب رئيس االئتالف الوطني للحوار مع النظام( .((9كام ثار خالف رشطني أساسيني للتعاطي معها :أولهام ،عدم التعامل مع املعارضة
حول الطريقة التي جرى فيها انتخاب رئيس الحكومة املؤقتة غسان الليربالية أو العلامنية أو تلك التي لديها أفكار موجهة ضد الدين.
هيتو( ،((9وصلت حد تبادل االتهامات بني بعض الفصائل العسكرية وثانيهام ،رضورة تنسيق املعارضة السياسية مواقفها مع الكتائب
اإلسالمية وعدم تجاوزها يف اتخاذ القرارات الحيوية .ويقول أبو
 89لرضورات بحثية خالصة ،يجري التعامل يف هذه الدراسة مع املعارضة السياسية بصري :مل تج ِر استشارتنا يف عملية تشكيل املجلس الوطني السوري،
الخارجية وكأنّها كتلة واحدة ،علماً أ ّن ذلك ال يعبرّ عن حقيقتها بدقة.
" 90النظام يرفض بشكل غري مبارش مبادرة الخطيب ..الجيش الحر :نظام بشار لن يرحل وإنّنا لنختلف معه يف قضية قبول جميع أطراف املعارضة ،وال سيام

إال بالقوة" ،موقع املخترص ،2013/2/5 ،انظر:
http://www.almokhtsar.com/node/110734
" 91تحذير أخري لهيتو من القيادة املشرتكة للجيش السوري الحر" ،موقع كلنا رشكاء،
 ،2013/4/10انظر:

http://all4syria.info/Archive/77690
" 92الجيش الحر ينتقد اإلخوان املسلمني" ،موقع سورية السياسية ،2013/3/30 ،انظر:
http://www.syrianparties.info/?p=4431
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تلك ذات التوجهات الليربالية والعلامنية ،حيث ال يحق لها أ ّن تكون عىل هامش السياق األصيل املتمثل مبحاولة الشعب السوري التخلص
ضمن قيادات الثورة السوريّة( .((9مع ذلك ،مييل الطرطويس إىل تبني من عهد االستبداد ،والتح ّول نحو نظام دميقراطي يكفل الحرية
مبدأ الرضورات ،وذلك لتاليف الدخول يف رصاع مع هذه التيارات ،ويحقق التنمية.
ويف ذلك يقول" :ليس من الرضوري يف هذه املرحلة فتح معركة مع
تتمثل هذه الرصاعات الفرعية باحتامل نشوب صدامات دامية
باقي أطراف املعارضة ،فاآلن نحن يف مرحلة إسقاط النظام ومن املهم
بني فصائل املعارضة املسلحة ،وخاصة بعد أن بدأت تتضح معامل
توحيد السهام مع التحفظ عىل أفكار املعارضة السياسية"( .((9وقد
ظهر أثر أفكار أبو بصري يف املوقف الذي اتخذته كتائب أحرار الشام االنقسام فيام بينها .ويشري دخول القاعدة بشكل مبارش وعلني عىل
خط الرصاع( ،((9إىل حجم التناقضات التي ميكن أن تطفو عىل سطح
حني تحفظت عىل إنشاء عالقات مع املجلس الوطني(.((9
(((9
العالقة املعقّدة بني أطراف املعارضة املسلحة .
أما جبهة النرصة ،فقد رفضت التعاطي مع املعارضة السياسية من
حيث املبدأ باعتبار أنّها مرشوع غريب يهدف إىل احتواء املرشوع مع أ ّن معركة تحديد أحجام مكبوتة تجري بالفعل بني التيارين يف
اإلسالمي ،يف حني يتعامل لواء التوحيد برباغامتية معها من دون أن املناطق التي خرجت عن سيطرة النظام( ،((10فإ ّن ذلك قد يتح ّول
يلتزم بيشء تجاهها( .((9وتحتفظ كتائب إسالمية أخرى بعالقات مع رسي ًعا إىل رصاع مفتوح بتشجيع خارجي ،وغريب عىل وجه التحديد.
بعض التيارات السياسية ضمن املعارضة؛ ففي أيلول /سبتمرب  ،2011فالواليات املتحدة مل تعد ترى ما يجري يف سورية إال باعتباره جز ًءا
قامت "اللجنة العامة لحامية املدنيني" ،وهي مجموعة يرأسها العضو من معركتها ضد اإلرهاب ،وهو ما مينع الحسم العسكري ،ويعطل يف
الحل السيايس .فمع أ ّن واشنطن ترغب يف رحيل نظام
السابق يف جامعة اإلخ��وان املسلمني هيثم رحمة ،بإرسال بعض الوقت نفسه ّ
األسلحة واألموال إىل مدينة حمص ملقاومة قمع النظام ،وكانت تلك األسد أل ّن سقوطه يضعف نفوذ إيران اإلقليمي ،فإنّها ترى  -من جهة
أول خطوة تقدم عليها جامعة اإلخوان املسلمني يف اتجاه دعم الثورة أخرى  -يف استمرار الرصاع وسيلة مجانية إلنهاك الطرفني؛ أي النظام
عسكريًا .وتشمل املجموعات التي يعتقد أنها تلقت دعماً سخ ًيا السوري ومعارضيه اإلسالميني .فضلاً عن ذلك ،متنع الواليات املتحدة
من اإلخوان الحقًا كتيبة الفاروق يف حمص ،ولواء التوحيد يف حلب ،وصول أموال وأسلحة إىل القوى اإلسالمية التي تعتربها متطرفة،
وتوجه معظم الدعم إىل املجالس العسكرية ،ما يزيد من التوتر ،وي ّربر
وصقور الشام يف جبل الزاوية وأحرار الشام يف إدلب(.((9
اتهامها بأنّها أداة بيد الغرب لتحقيق مرشوعه يف املنطقة .كام تقوم
واشنطن ،وبخاصة مع تراخي قبضة النظام عىل مناطق الحدود مع
األردن وإرسائيل ،باإلرشاف عىل تدريب مقاتلني سوريني الستخدامهم
رابعا :سيناريوهات العالقة
ً
كأدوات محليّة ملنع سيطرة قوى إسالمية عىل هذه املناطق الحيوية،
المستقبلية بين تيارات
وهو ما يع ّزز احتامل وقوع صدام بني أطراف املعارضة العسكرية يف
المعارضة المسلحة السوريّة
مناطق الجنوب السوري(.((10
مع تح ّول سورية إىل ساحة رصاع تتجاذبها التناقضات اإلقليمية مع ذلك ،ميكن القول إ ّن هناك إرصا ًرا من أطراف املعارضة العسكرية
والدولية ،وعدم وجود بوادر جدية لحل سيايس أو عسكري يفيض  -حتى اآلن  -عىل عدم االنزالق نحو رصاعات جانبية( .((10ويف العموم،
إلنهاء األزمة ،تربز مخاوف حقيقية من تنامي رصاعات جانبية مدمرة
 93طارق العبد" ،السلفيون يف سوريا ..خالف مع الجميع بني السالح والتكفري" ،موقع
سرييان تلغراف ،انظر:
http://www.syriantelegraph.com/?p=48140
 94املرجع نفسه.
" 95هل هو الجهاد؟" ،ص .15
 96املرجع نفسه.
 97رافائيل لوفيفر" ،الكفاح املسلح لجامعة اإلخوان السورية" ،مركز كارنيغي للرشق
األوسط ،2012/12/14 ،انظر:
http://www.carnegie-mec.org/

" 98الظواهري إىل املعارضة السورية املسلحة :عليكم بالدولة اإلسالمية" ،جريدة الحياة
اللندنية.2013/4/7 ،
" 99القاعدة يف العراق :جبهة النرصة السوريّة امتداد لنا"؛ و"الجيش الحر يرد عىل
القاعدة".
 100انظر مثلاً :يوسف فخر الدين" ،الثورة السورية وتحدي الهيئات الرشعية" ،جريدة
الحياة اللندنية.2013/4/10 ،
" 101الغارديان :الـ يس آي آيه تدرب متمردين سوريني" ،جريدة الحياة اللندنية.2013/4/8 ،
" 102املجلس العسكري للجيش الحر يف دمشق وريفها :ليس لنا اتصال مع جبهة النرصة..
ولكن نثمن دورها يف مواجهة النظام" ،موقع سرييا نيوز:2013/4/12 ،
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=158648
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ميكن الحديث عن عدة سيناريوهات تحكم العالقة بني مكونات االستعصاء وغياب أي أفق لتسوية سياسية تضمن الحفاظ عىل ما
املعارضة العسكرية:
تبقى من سورية وإرثها التاريخي والحضاري.
أولاً  ،سيناريو التعاون يف إطار تنافيس ،كام هو الحال اآلن؛ إذ تتجنب
الكتائب االحتكاك املبارش مع بعضها ،فيام تسعى لزيادة نفوذها يف
أوقات الهدوء ،وتذهب إىل حد التعاون لصد قوات النظام يف أوقات
املواجهة.
ثانيًا ،سيناريو االتفاق عىل تشكيل جسم عسكري مو ّحد يضم جميع
أطراف املعارضة املسلحة .وهذا أمر مستبعد بسبب الخالفات
األيديولوجية والتدخالت الخارجية؛ فعىل الرغم من أ ّن انضامم قوى
إسالمية إىل القيادة العسكرية العليا املشرتكة  -وهي أوسع تجمع
لقوى املعارضة املسلحة – فإ ّن قوى أخرى مهمة بقيت خارجها .كام
أ ّن هذه القيادة مل تثبت حتى اآلن قدرتها عىل السيطرة أو التأثري يف
الفصائل املسلحة املنضوية تحت رايتها.
ثالثًا ،سيناريو االختالف واالقتتال ،وهو  -كام ذكرنا  -ميكن أن يحصل
بفعل الخالفات األيديولوجية أو الرصاع عىل النفوذ وامل��وارد أو
بتشجيع خارجي.

الخاتمة
تتفق تيارات املعارضة العسكرية السوريّة جمي ًعا ،شأنها شأن املعارضة
السياسية ،عىل أ ّن هدفها هو إسقاط نظام الرئيس بشار األسد ،وأنّها
نشأت للدفاع عن الشعب األعزل من القمع الشديد الذي تستخدمه
أجهزة السلطة ضده ،لك ّنها تختلف عىل كل يشء آخر بعد ذلك .فهي
ال متتلك إجابة محددة عماّ سيحصل يف اليوم التايل لسقوط النظام ،وال
حتى خريطة طريق توضح كيفية إسقاطه ،باستثناء اإلقرار بأ ّن القوة
العسكرية هي الوسيلة الوحيدة لبلوغ ذلك.
وعىل الرغم من أ ّن معظم الفصائل تطالب بالوحدة والتنسيق
املستمر باعتبارها العامل الحاسم يف كسب املعركة ،فإ ّن عوامل
الفرقة تطغى عىل هذه الدعوات؛ إذ تتقدم الخالفات األيديولوجية
والرصاع عىل النفوذ واملوارد عىل غريها من اعتبارات .يأيت ذلك يف
حساسة ج ًدا من الرصاع يف سورية وعليها ،إذ تتزايد
ظل مرحلة ّ
الرهانات اإلسرتاتيجية املرتبطة بالتنافس اإلقليمي والدويل ،وترتافق
ٍ
ٍ
متصاعد ،مع استمرار حالة
وعنف
مع شحنٍ "طائفي" متزايد للرصاع

كل ذلك يشري إىل حجم املسؤولية املرتتبة عىل عاتق املعارضة
خصوصا ،وعىل اختياراتها؛ فإذا استمرت
السوريّة عمو ًما ،والعسكرية
ً
يف العمل عىل تحقيق مصالح فئوية ضيقة ،وإذا ظلت عاجزة عن
إنتاج مرشوع وطني قابل للحياة ،فهذا يعني أ ّن البالد تنزلق باتجاه
أسوأ االحتامالت .أ ّما إذا ق ّررت االرتقاء إىل مستوى املسؤولية،
وذهبت باتجاه تأسيس مكونٍ عسكري وطني جامعٍ ال يخضع
إلمالءات خارجية ،فإ ّن ذلك سيرسع يف انتصار الثورة ،وينقذ سورية
من التفتت ،ويجنبها رصاعات إقليمية ال مصلحة لها فيها ،ويعيد
بناء الدولة واملجتمع عىل أسس أكرث عدالة وإنسانية.

صدر حدي ًثا

محمود محارب

سياسة اسرائيل النووية وعملية صنع قرارات األمن القومي فيها
يقع هذا الكتاب في  156صفحة من القطع الصغير ،ويتضمن دراستين مهمتين ،األولى عن سياسة الغموض
النووي وأسبابها وغايتها ،والثانية عن عملية صنع قرارات األمن القومي في اسرائيل وأثر المؤسسة العسكرية
ف���ي اتخاذ هذه القرارات .وهاتان الدراس���تان تكم���ل إحداهما األخرى من حيث تفكيك عناصر السياس���ة النووية
االس���رائيلية الت���ي اتخذت طابع الس���رية المش���ددة في بدايات المش���روع النووي االس���رائيلي .وتبحث الدراس���ة
الثانية أثر المؤسسات السياس���ية واألمنية والعسكرية المختلفة التي تساهم في اتخاذ القرارات االستراتيجية
بم���ا ف���ي ذلك السياس���ة النووية .ويكش���ف هذا الكتاب ع���ن بعض الجوان���ب الغامضة في المش���روع النووي
االس���رائيلي والقرارات النووية إلس���رائيل ،وقدرة اس���رائيل عل���ى توجيه الضربة الثانية في ح���ال تعرضها لهجوم
نووي .كما يكش���ف عن تأثير المؤسس���ة في قرارات األمن القومي االسرائيلية ،وعن قدرة هذه المؤسسة على
عدم االنصياع لقرارات الحكومة السياس���ية .وهاتان الدراس���تان مهمتان جداً لفهم آليات اتخاذ القرار السياسي
في اسرائيل ،وكذلك في الشأن النووي ،وال سيما ان المنطقة العربية تواجه اليوم احتمال اندالع نزاع عسكري
بين ايران واسرائيل والواليات المتحدة االمريكية ،بحيث تكون األرض العربية ميدان ًا لها.
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محمود محارب

*

النووي اإلسرائيليّة
سياسة الغموض
ّ
الخلفيّة واألسباب واألهداف

النووي اإلس���رائيل ّية التي تبلورت في ستين ّيات القرن
تعالج هذه الدراس���ة سياسة الغموض
ّ
ّ
انفك���ت إس���رائيل تتب ّناه���ا حتى الي���وم .وتقف هذه الدراس���ة على ج���ذور تلك
الماض���ي ،وم���ا
السياس���ة وعل���ى العوام���ل الداخل ّي���ة والخارج ّية التي س���اهمت في بلورته���ا .وتتابع في هذا
تطور االتصاالت
السياق تأثير الواليات الم ّتحدة األميركية في تلك السياسة من خالل متابعة
ّ
ّ
اإلس���رائيلي وال ّتفاهمات التي
الن���ووي
والمفاوضات بينها وبين إس���رائيل بش���أن المش���روع
ّ
ّ
جرت بين الدولتين في عقد الس���تين ّيات والتي تُ ِّوجت باتّفاق غولدا مئير– نيكسون في عام
النووي .كما تتابع الجدل والنقاش الذي دار بين الباحثين
الس�ل�اح
ّ
 1969بش���أن حيازة إس���رائيل ّ
والخب���راء اإلس���رائيل ّيين بش���أن هذه السياس���ة ،من���ذ ثمانين ّي���ات القرن الماضي ،وتس���تعرض
الن���ووي اإلس���رائيل ّية ومواقفهم م���ن ناحية
وتح ِّل���ل وجه���ات نظ���ر أنصار سياس���ة الغم���وض
ّ
النووي العلن ّية اإلسرائيل ّية من ناحية أخرى .كما تستعرض
ووجهات نظر دعاة سياس���ة الرّدع
ّ
الدراسة استعدادات إسرائيل للضربة الثانية النوويّة وتح ِّلل أهداف سياسة إسرائيل النوويّة.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسة الغموض النوويّ اإلسرائيليّة :الخلفيّة واألسباب واألهداف

السرّية وجذور سياسة الغموض
النووي اإلسرائيليّة
ّ
قام رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية دافيد بن غوريون ،منذ بداية تفكريه يف
يل يف عام  1948وحتى إىل ما بعد إكامل بناء
املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
النووي يف دميونه يف نهاية عام  ،1963بإحاطة هذا املرشوع
املفاعل
ّ
ٍ
رسية التامة والغموض املحكم .وقد انسجمت
بسد منيعٍ من ال ّ
يل
رسية التامة والتكتّم الكامل عىل املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
هذه ال ّ
رسية التي ات ّسمت بها عمل ّية
والغموض املحكم تجاه أهدافه ،مع ال ّ
رسية مغروس ٌة
صنع قرارات األمن
يل بشكلٍ عام .تلك ال ّ
القومي اإلرسائي ّ
ّ
القومي فحسب ،وإنمّ ا
عميقًا ،ليس يف صفوف متّخذي قرارات األمن
ّ
يل أيضً ا ،ويف ثقافته تجاه كل ما يتعلّق باألمن
يف قيم املجتمع اإلرسائي ّ
ٍ
بعقوبات قانون ّي ٍة صارم ٍة ض ّد
محصن ٌة
القومي .كام أن هذه الرسية ّ
ّ
ً
كل من يخالفها .إضافة إىل ذلك ،فإن طبيعة عمل بن غوريون يف
القومي ،متيزت باالنفراد يف اتّخاذ
الخاصة باألمن
عمليّة صنع القرارات
ّ
ّ
املؤسسات الرسم ّية واالكتفاء بعرضها عىل
هذه القرارات امله ّمة خارج ّ
املؤسسات الرسم ّية للموافقة عليها عند الرضورة .أما يف حالة املرشوع
ّ
رسية الكاملة
النووي اإلرسائييل ،فقد حرص بن غوريون عىل ال ّ
والغموض التام ،حتى مييض به قُ ُد ًما ويستكمله ويوصله إىل الغايات
التي أرادها له ،من دون إثارة معارضة داخل ّية إرسائيل ّية أو دول ّية
وخاصة من جانب اإلدارة األمريكية.
خارج ّية،
ّ
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النووي كانت يف صميم املرشوع نفسه .وأضاف
ما يتعلق باملرشوع
ّ
أ َّن بن غوريون مل يشأ أن يطرح أو يرشح رؤيته النوويّة أل َّن ذلك
ٍ
أهداف مح َّدد ٍة يف ٍ
وقت مب ّك ٍر ج ًدا وبرسع ٍة تفوق
كان يعني "ذكر
ما ينبغي" .وقد ظلَّت هذه األهداف طوال فرتة حكم بن غوريون
الرسية والغموض ،مل
غامض ًة وغري مح َّددة((( .وانسجا ًما مع سياستي ّ
النوويِ ،
وصيغت
ت ُكتب أه ّم القرارات املتّخَذة يف بدايات املرشوع
ّ
القرارات يف امل ّرات التي كانت تُكتب فيها ،بعبار ٍ
ات عا ّم ٍة وغامض ٍة من
رسية امل ُ ْحكمة إرسائيل من الشرّ وع يف
دون رش ٍح .وقد مكّنت هذه ال ّ
امليض قد ًما فيه ما
بناء املفاعل
ّ
النووي يف دميونه يف عام  1958ومن ِّ
يربو عىل ثالثة أعوام من دون إثارة معارض ٍة داخليّ ٍة أو خارجيّ ٍة ،ومن
دون أن يعلم العامل شيئًا عن هذا املرشوع.

النووي
تبل ُور سياسة الغموض
ّ
اإلسرائيليّة بالتّفاوض مع أميركا
النووي اإلرسائيل ّية
خالل عقد الستين ّيات ،تبلورت سياسة الغموض
ّ
يل بر ّمته  -باملفاوضات
وتأث َّرت  -هي وتط ُّور املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
التي أجراها ثالثة من رؤساء الحكومات اإلرسائيليّة؛ هم بن غوريون
وإشكول ومئري ،مع ثالثة من الرؤساء األمريكيّني؛ هم جون كينيدي
وليندن جونسون وريتشارد نيكسون.

يف بداية عام  1961سعى بن غوريون لعقد اجتام ٍع عاجلٍ مع الرئيس
ٍ
تفاهامت مع اإلدارة األمريك ّية
التوصل إىل
األمرييكّ كينيدي من أجل
ّ
النووي .اعتقد بن غوريون أ َّن مرور الوقت من
بشأن مرشوع دميونه
ّ
التوصل إىل ٍ
حد أدىن من التّفاهامت مع اإلدارة األمريكيّة ال يخدم
دون ّ
النووي تستم ُّر
خاصة أ َّن املعلومات بشأن مرشوع دميونه
إرسائيلّ ،
ّ
وتحمل معها تفاصيل كثري ًة ومثري ًة
ُ
يف الوصول إىل اإلدارة األمريك ّية
السعي إىل ترتيب االجتامع بني بن غوريون وكنيدي،
عنه .ويف سياق ّ
السامح لعالِمني نوويّني أمريكيّني
طلبت اإلدارة األمريكيّة من إرسائيل ّ
النووي .وقد سافر العاملان إىل إرسائيل يف مه ّمة
زيارة مفاعل دميونه
ّ
النووي
استم ّرت من  18إىل  22أيار /مايو  ،1961وزارا مفاعل دميونه
ّ
ٍ
ساعات فقط .وعىل ال ّرغم من أنّهام مل يدخال جميع
ست
بلغت ش ّدة الحرص عىل االلتزام املفرط بالرسيّة من ناحية والغموض ومكثا فيه ّ
والحساسة يف
من ناحية أخرى ،إىل درجة أ َّن بن غوريون واملجموعة القليلة القامئة املنشآت يف مجمع دميونه ،ومل يتفقّدا األمكنة امله ّمة
ّ
ٍ
يل عملوا عىل عدم كتابة أهداف املرشوع املفاعل ،فإنّهام ق ّدما تقري ًرا تض ّمن ما ُّ
يدل عىل تساهلٍ
شديد تجاه
عىل املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
عىل أوراق ،وعدم تدوين م ِّربراته وسياسة إرسائيل النوويّة يف وثائق.
يل وماذا ينبغي العمل به (هاطابو
 1أفنري كوهني ،التابو األخري :رس الوضع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يل الذي رأس
وأكَّد شمعون بريس" ،مهندس" املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
هأحرون :سود هامتساف هاجرعيني شل يرسائيل فامه ترسيخ لعسوت بو)( ،أور يهودا:
النووي يف دميونه ،أ َّن سياسة الغموض تجاه كل كنريت وزموراه بيتان ودفري ،)2005 ،ص .148
عمل ّية بناء املفاعل
ّ
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أي دالئل تشري إىل أ ّن يف املفاعل
إرسائيل ،إذ ذكرا فيه عدم وجود ّ
النووي عمليّ ٍ
ات تهدف إىل تطوير قدر ٍة نوويّ ٍة إرسائيليّ ٍة ،وأ َّن املفاعل
ّ
مع ٌّد فعلاً ألغراض سلميّة .ولكن عندما سئال لدى تقدميهام تقريرهام
نووي يف املفاعل ،أق ّرا
إىل السلطات األمريك ّية عن إمكان صنع سالح ّ
نووي صغريٍ
بأ َّن يف إمكان إرسائيل تطوير القدرة عىل إنتاج سال ٍح
ٍّ
من هذا املفاعل((( .ويعقّب زيك شلوم عىل هذا التقرير وعىل كيفيّة
ِ
عالمات
تعامل اإلدارة األمريك ّية معه بتأكيده أ َّن هذا األمر يطرح
النووي
السالح
استفهامٍ واستغر ٍ
ّ
اب كثريةً .فاملسألة ال تتعلّق بحجم ّ
الذي يف قدرة إرسائيل تطويره ،إذ مهام بلغ هذا الحجم من الصغر،
فإ َّن له تأثري ٍ
ونتائج إسرتاتيجيّة يف غاية األهميّة .ويتساءل زيك
ات
َ
شلوم يف ضوء ذلك" :إذا كان العالِامن اللذان زارا املفاعل يعتقدان،
حتى من الناحية النظريّة فحسب ،أ َّن إرسائيل متتلك إمكان ّية إنتاج
نووي صغري الحجم" ،فلامذا اقرتحا إجراء الزيارة التالية بعد
"سال ٍح ٍّ
مرور عامٍ كاملٍ عىل تلك الزيارة األوىل؟ أمل يكونا متن ِّبهني إىل إمكان ّية
ميض
خلق وقائع جديدة يف مرشوع دميونه ،ال ميكن الرتاجع عنها بعد ّ
عام؟" ويضيف" :إ َّن السؤال األهم هو ملاذا مل يشعل ذلك ضو ًءا أحمر
لدى اإلدارة األمريكيّة؟"(((.
يبدو أ َّن الرئيس األمرييكّ كينيدي ق ّرر التعامل مع بن غوريون يف
اجتام ٍع ض ّمهام يف  30أيار /مايو  ،1961مبرون ٍة ونعوم ٍة ،وعدم
االختالف عل ًنا معه بشأن مرشوع دميونه يف هذه املرحلة ،بل كان
االجتامع مري ًحا للغاية بالنسبة إىل بن غوريون .هذا مع أ َّن مرشوع
احتل الجزء األه َّم من االجتامع ،الذي قال كينيدي
النووي َّ
دميونه
ّ
يف بدايته إ َّن تقرير العالِمني األمريك ّيني "مفيد" و"جيد" ،وطلب إىل
النووي وأهدافه يف مج ّمع
بن غوريون أن يرشح له طبيعة املرشوع
ّ
دميونه .وكان بن غوريون ينتظر هذا السؤال ،فأع َّد نفسه له جي ًدا،
فق َّدم رش ًحا مط َّولاً لألهم ّية الكبرية يف إيجاد مصادر للطاقة بالنسبة
إىل إرسائيل التي من شأنها أن تجد حلاً ملشكلة مركزيّة يف إرسائيل
تتمثل يف نقص املياه ،وأن الطريق الوحيد لحل هذه املشكلة تكمن
يف تحلية مياه البحر .ومن أجل تحقيق هذا الغرض ،يجب إيجاد
النووي.
مصادر طاقة رخيصة ،وهو ما يحقِّقه مرشوع دميونه
ّ

يل -1960
 2زيك شلوم ،بني دميونه وواشنطن :الصرّ اع عىل تطوير الخيار
ّ
النووي اإلرسائي ّ
( 1968هامأفاك عال بيتواح هأوبتسيا هاجرعينيت شل يرسائيل ( ،)1968-1960تل أبيب:
معهد بن غوريون ألبحاث إرسائيل والصهيون ّية وتراث بن غوريون ،ومركز يافه لألبحاث
اإلسرتاتيج ّية ،)2004 ،ص .62
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بحثي
إىل جانب تربير مرشوع دميونه
ّ
علمي – ّ
النووي بأنَّه ذو "طابع ّ
األمني يف ضوء ازدياد
صناعي" ،ش َّدد بن غوريون عىل قلق إرسائيل
–
ّ
ّ
وخاصة تعاظم ق ّوة مرص .وبنا ًء عىل ذلك ،أوضح أن
ق ّوة العامل العر ّيبّ ،
هدف إرسائيل يف هذه املرحلة هو تخصيص املرشوع ألغر ٍ
اض سلم ّي ٍة،
ولك َّنه أوضح أيضً ا أ َّن إرسائيل رمبا ستقوم بعد ثالثة أو أربعة أعوامٍ
الضوري
بتطوير املرشوع
النووي ليكون قاد ًرا عىل فصل البلوتونيوم رَّ
ّ
للطاقة النوويّة ،ولكن ليس مث ّة قص ٌد لتطوير قدرة إلنتاج األسلحة
اآلن .وكانت هذه إشار ًة واضح ًة من بن غوريون إىل أنه ال يلتزم ألاّ
النووي يف دميونه
تسعى إرسائيل يف املستقبل إىل تغيري هدف املفاعل
ّ
ٍ
حاجات أمن ّي ٍة .وأَوىل كنيدي ،يف رد ّه عىل ما قاله بن غوريون،
إىل
أهم ّية لرضورة الشفاف ّية بشأن النشاط الذي يجري يف مج ّمع دميونه
النووي ،موض ًحا له ذلك باستعانته مبثا ٍل من عامل النساء قائلاً إنَّه
ّ
ينبغي للمرأة ألاّ تكون رشيف ًة فحسب ،وإمنّا ينبغي لها أيضً ا أن تبدو
رشيفةً .ويبدو أ َّن كينيدي كان معن ًيا يف هذه املرحلة بالحصول من
بن غوريون عىل التزامٍ بأ َّن إرسائيل لن تسعى يف املستقبل املنظور
عسكري ،وكذلك الحصول عىل موافقته عىل
نووي
ٍّ
إىل تطوير خيا ٍر ٍّ
(((
زيارة علامء أمريك ّيني مفاعل دميونه سنويًا  ،وليس وقف املرشوع
النووي الذي كان من الواضح لكنيدي أنَّه يحمل بني ثناياه
يل
ّ
اإلرسائي ّ
تو ّج ًها إرسائيل ًّيا نوويًّا عسكريًّا.
بعد عام ونيف من اجتامع بن غوريون وكنيدي ،ساهمت مجموعة
النووي
من العوامل يف تغيري سياسة إدارة كينيدي تجاه املرشوع
ّ
يل من التساهل واملرونة إىل سياسة الحسم والش ّدة .فقد
اإلرسائي ّ
(((
ازدادت املعلومات املتن ّوعة واملثرية التي وردت إىل اإلدارة األمريك ّية
النووي يسري نحو تطوير قدر ٍة
التي تشري إىل أ َّن مرشوع دميونه
ّ
نوويّ ٍة عسكريّ ٍة ،وأ َّن إرسائيل تبذل أقىص جهدها إلخفاء ذلك عن
اإلدارة األمريك ّية ،هذا بخالف ما التزمه بن غوريون للرئيس كينيدي
يف اجتامعهام عام  ،1961تجاه مسألتني اعتربهام كينيدي مه ّمتني،
وهام "الشفافيّة" وعدم تطوير القدرة النوويّة اإلرسائيليّة العسكريّة
يف املستقبل املنظور .لك َّن إرسائيل استم ّرت يف إحاطة مج ّمع دميونه
رسية ،وات ّبعت سياس ًة بعيد ًة ج ًدا عن "الشفاف ّية"
ّ
النووي بجدا ٍر من ال ّ
 4املصدر نفسه ،ص  .66 – 26للمزيد عن هذا اللقاء بني بن غوريون وجون كنيدي ،انظر
إىل:
Seymour M. Hersh, The Samson Option (New York: Vintage Books, 1993),
pp. 101-103.
 5من تلك املعلومات مثلاً رشاء إرسائيل عرشة أطنان من اليورانيوم من جنوب أفريقيا يف
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1962عالو ًة عىل ما كانت تحصل عليه إرسائيل من فرنسا وفق االت ّفاقيّة
املعقودة بينهام عام .1957
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تجاه اإلدارة األمريك ّية ،واعتمدت أسلوب التّسويف بخصوص زيارة
علامء أمريكيّني للمفاعل .وعندما سمحت إرسائيل ،بعد كثري من
املامطلة ،لعالِمني أمريكيّني بزيارة املفاعل ،يف أيلول /سبتمرب ،1962
فإنَّها مل تسمح لهام باملكوث يف مفاعل دميونه أكرث من  40دقيقة
أي منشأ ٍة أخرى يف املج ّمع(((.
فقط ،ومنعتهام من زيارة ّ
يف بداية عام  ،1963غيرّ الرئيس كينيدي سياسته تجاه مرشوع إرسائيل
النووي ،وأخذ يص ِّعد من ضغط اإلدارة األمريكيّة عىل إرسائيل يف هذا
ّ
الشأن .ويف النصف األول من عام  ،1963وصل ضغط اإلدارة األمريكيّة
عىل إرسائيل إىل أوجه .ويف سياق هذا الضغط ،أصدر الرئيس كينيدي
كل
القومي ماك جورج باندي بات ّخاذ ّ
تعليامته إىل مستشار األمن
ّ
وسيل ٍة ممكن ٍة ،وبأرسع ٍ
وقت ممكنٍ  ،من أجل تحسني الحصول عىل
النووي ،وكذلك إجراء تقويم لوزن
املعلومات بشأن نشاط إرسائيل
ّ
يل وأهم ّيته يف نظر ص ّناع القرار يف إرسائيل.
املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
وطلب الرئيس يف الوقت نفسه من وزارة الخارج ّية األمريك ّية إعداد
ٍ
خطط لوقف املرشوع(((.

يف رسال ٍة إىل الرئيس كينيدي يف  27أيار /مايو  ،1963أ َّن املفاعل
النووي يف دميونه مع ٌّد ألغراض سلميّة فحسب ،بيد أ َّن بن غوريون
ّ
ماطل بشأن إخضاع املج ّمع للرقابة األمريكيّة الفاعلة .ونتيج ًة إلرصار
الرئيس كينيدي عىل إخضاع مفاعل دميونه للرقابة األمريك ّية الصارمة
بأرسع وقت ،ومن دون تأجيل ،واستمرار بن غوريون يف املراوغة،
وصل التوت ّر والخالف بينهام درج ًة اعتقد فيها بن غوريون وال ّنخبة
السياسيّة – األمنيّة اإلرسائيليّة ،التي كانت عىل اطّالع عىل ما يدور بني
القيادتني األمريك ّية واإلرسائيل ّية ،أ َّن الرئيس جون كينيدي يعمل عىل
يل يف دميونه.
وضع ح ٍّد للمرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يف  15حزيران  /يونيو  ،1963أرسل الرئيس كينيدي إىل بن غوريون
رسال ًة شديدة اللهجة تناولت بشكلٍ
أسايس موضوع إخضاع مج ّمع
ّ
النووي للرقابة األمريكيّة الف ّعالة بأرسع ٍ
وقت ممكنٍ  .وقد
دميونه
ّ
طلب إىل بن غوريون تح ّديد ٍ
موعد لزيارة علامء أمريكيّني للمج ّمع يف
صيف ذلك العام وبأرسع ٍ
والسامح لهم بزيارة جميع
وقت ممكنٍ ّ ،
املنشآت ومراقبتها واملكوث فيها وقتًا كاف ًيا للقيام مبه َّمتهم ،وأن تكون
زيارتهم للمج ّمع دوريّة .وحذّر كينيدي من تع ّرض التزام الواليات
املتّحدة تجاه إرسائيل وتأييدها لها ألرضا ٍر كبري ٍة إذا كان هناك اعتقاد
ٍ
معلومات موثوقٍ بها
بأ َّن الواليات املتّحدة ال تستطيع الحصول عىل
يف شأن موضوع مه ِّم للغاية بالنسبة إىل السالم ،مثل جهد إرسائيل يف
ٍ
بتهديد قال فيه إنَّه إذا رفضت
النووي .واختتم كينيدي رسالته
املجال
ّ
إرسائيل االستجابة ملطالبه ،فإ َّن ذلك سيُلحق األذى مبستقبل إرسائيل
ورفاه َّيتها(((.
السفري األمرييكّ يف تل أبيب يوم
وصلت رسالة الرئيس كينيدي إىل ّ
السفري
األحد املوافق  16حزيران /يونيو  ،1963وقبل أن يتو َّجه ّ
إليصال الرسالة إىل بن غوريون ،علم أ َّن األخري يعتزم تقديم استقالته
السفري عن تسليم
من رئاسة الحكومة يف ذلك اليوم ،ومن ثم أحجم ّ
الرسالة إىل بن غوريون(((.

أدرك الرئيس كينيدي يف هذه املرحلة أ َّن بن غوريون مياطل ويس ِّوف
النووي ،من أجل
وامليض يف مرشوع دميونه
من أجل كسب الوقت
ّ
ّ
وضع أمريكا والعامل تحت األمر الواقع .لذلك ،كثَّف الرئيس كينيدي
ضغوطه عىل بن غوريون من أجل تحقيق هدفني أساس ّيني :األول،
النووي مع ٌّد ألغر ٍ
اض
يل منه بأ َّن مرشوع دميونه
ّ
انتزاع التزام إرسائي ّ
حل إشكول محل بن غوريون وألّف الحكومة اإلرسائيليّة،
سلمي ٍة فحسب .والثاين ،فتح املجمع بكل منشآته املختلفة أمام بعد أن َّ
ّ
ّ
الرقابة األمريكية الفاعلة .ونتيجة لهذه الضغوط ،التزم بن غوريون محتفظًا لنفسه أيضً ا بوزارة ال ّدفاع ،أرسل الرئيس كينيدي يف  5متوز/
ّ
يوليو  1963إليه الرسالة التي سبق أن و ّجهها إىل بن غوريون(.((1
ويتبينّ من املراسالت واالتصاالت التي جرت بني إشكول والرئيس
رسي من السفارة األمريك ّية يف تل أبيب أُرسل إىل اإلدارة األمريك ّية
 6كشف تقرير ّ
النووي،
متسكًا مبرشوع دميونه
املعرفةيف كينيدي أ َّن األ ّول مل يكن َّ
ّ
أقل من سلفه ّ
كانون الثاين /يناير  1963أ َّن إرسائيل تقوم بتطوير مرشوعها النووي يف دميونه المتالك
ّ
والعسكري.
االقتصادي
والقدرة اللتني متكّنانها يف املستقبل من استعامل ذلك يف املجالني
ّ
ّ
وتوقّع هذا التقرير أن يكون يف مقدور إرسائيل إجراء تجرب ٍة نوويّ ٍة عسكريّ ٍة خالل ستّة إىل
مثانية أعوام .للمزيد ،انظر :شلوم ،بني دميونة وواشنطن ،ص .72 – 71
 7شلوم ،بني دميونة وواشنطن ،ص .74 – 73

 8املرجع نفسه ،ص .108 – 105
 9املرجع نفسه.
 10املرجع نفسه.
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القوي بالّلويب
أقل منه تع ّنتًا بشأن زيارة العلامء األمريك ّيني للمج ّمع ،ولك َّنه كان بتأييده الشّ ديد إلرسائيل وبتعاطفه معها وبارتباطه
وال َّ
ِّ
وأقل صداميّةً؛ ففي الوقت الذي ك َّرر إشكول يف الصهيو ّين يف الواليات املتّحدة.
أكرث منه دبلوماسيّة َّ
هذه املراسالت واالتصاالت التي دارت بينه وبني الرئيس كينيدي ما
كان قد ا ّدعاه بن غوريون يف مراسالته األخرية مع الرئيس األمرييكّ،
النووي يف دميونه مع ٌّد ألغر ٍ
اض سلم ّي ٍة ،فإنَّه رفض الطلب
أ َّن املفاعل
ّ
رص بق ّو ٍة عليه ،وهو أن يقوم علام ٌء
الذي ما برح الرئيس كينيدي ي ُّ
النووي يف ذلك الصيف ،واقرتح أن
أمريكيّون فو ًرا بزيارة مج ّمع دميونه
ّ
تكون هذه الزيارة يف نهاية عام .1963
كان من الواضح لإلدارة األمريكيّة يف متوز /يوليو  1963أ َّن مج ّمع
نووي(،((1
النووي يسري نحو امتالك القدرة عىل إنتاج سال ٍح
دميونه
ٍّ
ّ
النووي يف نهاية عام  1963أو
وأنَّه سيجري تشغيل مفاعل دميونه
ّ
يف بداية عام  .1964وعىل الرغم من ذلك ،مل يتمكّن الرئيس كينيدي مذكرة التّفاهم
يل للمراقبة األمريكيّة
من تحقيق مطلب إخضاع املج ّمع اإلرسائي ّ
ومل بين إشكول وجونسون
ٍ
موعد لزيارة العلامء األمريك ّيني يف صيف  1963كام
يستطع تحديد
كل من بن غوريون وإشكول.
ألح يف طلب ذلك من ّ
َّ
أتاحت املرحلة االنتقاليّة وفرتة تكيّف الرئيس جونسون مع منصبه
يل ،فسح ًة
الجديد والزمن الالزم ليتع ّرف إىل امللف
ّ
النووي اإلرسائي ّ
النووي
الحساسة للغاية من تط ّور مرشوع إرسائيل
ّ
يف هذه املرحلة ّ
السري يف مرشوع
واق�تراب موعد تشغيل املفاعل النووي يف مجمع دميونه ،وتعثرّ مه ّم ًة من الوقت مكَّنت رئيس الحكومة إشكول من ّ
ّ
ّ
النووي من ناحية وإعادة ترتيب أوراقه مع الرئيس الجديد
دميونه
ّ
املفاوضات بني الرئيس كينيدي ورئيس الحكومة اإلرسائيل ّية إشكول
من ناحي ٍة أخرى .وقد تبادل الرئيسان الرسائل واالتصاالت قبل أن
بسبب مامطلة األخري بشأن تح ّديد موعد لزيارة العلامء األمريكيّني
يو ّجه جونسون إىل إشكول أ ّول دعو ٍة رسم ّي ٍة أمريك ّي ٍة لرئيس حكومة
النووي ،اغتيل الرئيس جون كينيدي يف  22ترشين
مج ّمع دميونة
ّ
إرسائيل لزيارة واشنطن.
الثاين /نوفمرب  .1963تنفّست ال ّنخبة اإلرسائيل ّية السياس ّية واألمن ّية
النووي
الصعداء لحدوث هذه "املعجزة" يف أنسب األوقات بالنسبة إىل ات ّسمت رسائل جونسون هذه ومواقفه تجاه امل�شروع
ّ
يل باملرونة والتف ّهم ،واختلفت اختالفًا كب ًريا عن رسائل
رئيس أمرييكٌّ كانت تخىش اإلرسائي ّ
إرسائيل .فقد زال عن مرسح الحوادث ٌ
إرسائيل ليس من سعيه الدؤوب يف عام  1963إىل مراقبة مرشوعها الرئيس كينيدي ومواقفه يف هذا الشأن .وقد أبدى يف اجتامعه األ ّول
النووي فحسب ،وإنمّ ا من ضغطه الشديد عليها لتجميد املرشوع ورمبا مع إشكول يف واشنطن ،يف  1حزيران /يونيو  ،1963مرون ًة بشأن
ّ
ٍ
ضغط يف ما
أي
ضيفه
عىل
ميارس
ومل
،
يل
ائي
رس
اإل
النووي
املرشوع
ليندن
كنيدي،
نائب
ن
أ
ا
ح
ارتيا
ة
ي
ائيل
رس
اإل
النخب
اد
ز
ا
م
و
ا.
إلغائه
َّ
أيضً
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
حل مكانه يف رئاسة الواليات املتّحدة ،كان معروفًا يتعلَّق باملرشوع .استم َّرت املفاوضات بني اإلدارة األمريك ّية والحكومة
جونسون ،الذي َّ
النووي
اإلرسائيليّة بشأن املرشوع ومسألة إخضاع مج ّمع دميونه
ّ
للرقابة األمريك ّية ،ومتكني علامء أمريك ّيني من زيارته ومراقبة ما يدور
 11يظهر من محرض اجتامع ّ
داخيل لإلدارة األمريكيّة شارك فيه الرئيس جون كينيدي ومدير فيه بشكلٍ
متسك إشكول يف هذه املفاوضات مبواقف
ٍّ
دوري .وقد ّ
وكالة االستخبارات املركزيّة األمريكيّة جون ماكون ،الذي شغل منصب رئيس لجنة الطّاقة
رئيسا للوكالة ،أ َّن املعلومات املثبتة التي كانت يف حيازة اإلدارة إرسائيل ،وأوضح أ َّن أقىص ما ميكنه أن يلتزم به هو أ َّن إرسائيل لن
النوويّة األمريكيّة قبل تعيينه ً
تشغيل
من
بعد
ا
ي
نوو
ا
ح
سال
تنتج
أن
ائيل
رس
إ
وسع
يف
األمريكيّة يف تلك الفرتة أكّدت أ َّن
عامٍ
ً
ً
النووي إىل املنطقة .ويف 10
السالح
ّ
تكون الدولة األوىل التي تُدخل ّ
النووي يف مج ّمع دميونه .فقد ذكر ماكون اآليت:
املفاعل
ّ
 “About one year after Dimona goes critical Israel will be able to make aآذار /مارس  ،1965وقّعت إرسائيل والواليات املتّحدة مذكّرة تفاهم،
رسية تا ّمة .تناولت املذكرة العالقات بني
 nuclear device. Thereafter they can build up two or three a year. Our estimateوالتزمتا الحفاظ عليها ب ّ
or early 1964”.
 is that Dimona will go critical late in 1963الواليات املتّحدة وإرسائيل ،والتزامات الواليات املتّحدة األمن ّية تجاه
للمزيد ،انظر :املرجع نفسه ،ص .120 – 117
إرسائيل ،غري أ َّن أه ّم ما جاء فيها هو صيغة التّفاهم بشأن مرشوع
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عند تل ّبد املنطقة بغيوم الحرب عشية حرب حزيران /يونيو ،1967
ركّبت إرسائيل قنبلتني نوويّتني بدائيّتني الستعاملها كمال ٍذ أخريٍ يف حال
تع َّرضت إرسائيل لهزمية عسكريّة يف تلك الحرب( .((1وبعد انتصارها
يف الحرب وتعزيز مكانتها اإلقليميّة والدوليّة ،وما رافق ذلك من تاليش
الخطر املزعوم عىل وجود إرسائيل ،بارشت يف بداية عام  1968تشغيل
النووي ،وبدأت يف ذلك
السالح
ّ
مج ّمع دميونه بطاقته القصوى لصنع ّ
العام صنع  5 – 4قنابل نوويّة(.((1

النووي .وقد التزمت إرسائيل يف مذكرة التّفاهم هذه بأنَّها
إرسائيل
ّ
(((1
نووي إىل املنطقة  .كانت
لن تكون الدولة البادئة بإدخال سالح
ّ
هذه الصيغة مريحة إلرسائيل وأقىص ما كان ميكنها أن تتطلّع إليه يف
تلك املرحلة ،وال سيام أ َّن إرسائيل أرفقتها برسالة إىل اإلدارة األمريك ّية
النووي .فقد سمحت
ات ّسمت بالعموم ّيات غري امللزمة بشأن مرشوعها
ّ
النووي يف الوقت
هذه الصيغة إلرسائيل االستمرار يف تطوير مرشوعها
ّ
النووي للرقابة األمريكيّة أو للرقابة
الذي رفضت إخضاع مج ّمع دميونه
ّ
الدول ّية ،وظلَّت تسمح لعلامء أمريك ّيني بزيارة املج ّمع بني فرت ٍة وأخرى،
رئيسا
ولكن من دون أن تفسح لهم الحريّة الكاملة يف املكوث يف مختلف يف العرشين من كانون الثاين /يناير  ،1969انتُخب نيكسون ً
منشآت امل ّجمع وقتًا كافيًا للقيام بعملهم ،ومن دون أن تسمح لهم للواليات املتّحدة خلفًا للرئيس جونسون ،و ُعينّ هرني كيسنجر
بزيارة جميع املواقع يف املج ّمع.
القومي .وبعد ذلك بشهرين ،حلّت مئري مكان إشكول
مستشا ًرا لألمن
ّ
يف منصب رئاسة الحكومة .ويف أواسط العام نفسه ،ق ّدم كيسنجر الذي
كان يتمتّع بنفو ٍذ واسعٍ ،ع ّدة مذكّرات مه ّمة إىل الرئيس نيكسون،
التّفاهم بين
بلور فيها موقف الواليات املتّحدة من مسألة حيازة إرسائيل للسالح
النووي التي وافق الرئيس نيكسون عليها .وكان سبق لكيسنجر أن
ّ
غولدا مئير ونيكسون
النووي قبل تولّيه منصب مستشار
السالح
ّ
أبدى دعمه لحيازة إرسائيل ّ
بعد استكامل بناء مج ّمع دميونه
ّ
القومي ،حني كان يزور إرسائيل ويلقي محارض ٍ
ات يف كل ّية األمن
النووي ،مل ي ُعد السؤال الذي عالجته األمن
ّ
القيادة اإلرسائيل ّية يف منتصف ستين ّيات القرن املايض هل ستنتج
القومي العسكريّة اإلرسائيليّة .وكان موقفه املؤيِّد واملش ِّجع حينئذ
ّ
النووي ،وإنمّ ا متى ستقوم بذلك .وقد ارتبط هذا
السالح
ّ
إرسائيل ّ
معروفًا للنخبة األمن ّية – السياس ّية اإلرسائيل ّية ،كام عبرّ عن ذلك كث ٌري
السؤال ارتباطًا وثيقًا باملفاوضات التي كان رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية
إشكول يجريها مع اإلدارة األمريكية وبالتفاهامت الرسية التي كانت من اإلرسائيليّني يف أكرث من مناسبة(.((1
ّ
ّ
ّ
التأكيد
عىل
1965
عام
يف
إشكول
تت ّم بني قيادة البلدين .وقد درج
أشار كيسنجر يف إحدى مذكّراته للرئيس إىل أنَّه يف أثناء املفاوضات بني
للمق ّربني منه أ َّن هناك ثالثة إمكانات يف شأن وضع إرسائيل النووي
ّ إرسائيل وإدارة جونسون ،يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،1968يف شأن بيع
حينئذ :األ ّول" ،قنبلة نوويّة يف املخزن" جاهزة لالستعامل؛ الثّانية،
طائرات "فانتوم" إىل إرسائيل ،أكَّد سفري إرسائيل يف واشنطن يتسحاق
أن تكون مك ّونات القنبلة النوويّة مع ّد ًة وجاهز ًة للرتكيب؛ الثّالثة،
السالح
ألي رابني التزام إرسائيل بأنَّها لن تكون الدولة األوىل التي ت ُدخل ّ
االستمرار يف تطوير املرشوع
النووي يف مجال البحث متهي ًدا ّ
ّ
يل
النووي إىل الرشق األوسط .وأضاف أ َّن املرشوع
ّ
ّ
النووي اإلرسائي ّ
يل .ويبدو أ َّن املفاوضات التي أجراها إشكول مع الرئيس
قرا ٍر مستقب ٍّ
النووي تجاوز ،وفق املعلومات املوجودة لدى اإلدارة األمريك ّية ،التزام إرسائيل
السالح
ّ
جونسون أفضت إىل تأجيل قرار إرسائيل صناعة ّ
النووي إىل الرشق األوسط ،لذلك عىل الواليات
الح
الس
إدخال
عدم
ّ
ّ
لقاء قيام الواليات املتّحدة بتزويد إرسائيل بأسلح ٍة أمريك ّي ٍة تقليديّ ٍة
امليض
السياقُ ،ز ّودت إرسائيل بـ  48طائرة "سكاي املتّحدة أن تق ّرر ما إذا كانت تريد إلغاء صفقة "الفانتوم" أو ّ
هجوم ّي ٍة حديث ٍة .ويف هذا ّ
(((1
بها وفق رشوط معيّنة ،عىل ال ّرغم من أ َّن إرسائيل نقضت التزامها
هوك" أمريك ّية ميكنها حمل قنابل نوويّة .
النووي إىل الرشق
السالح
ّ
بأنَّها لن تكون الدولة األوىل التي تدخل ّ
 12جاء النص األصيل بهذا األمر كالتايل:
األوسط(.((1
The government of Israel has reaffirmed that Israel will not be the first to
introduce nuclear weapons into the Arab – Israeli area.
للمزيد انظر :املرجع نفسه ،ص .191 – 190
;13 Hersh, The Samson Option, p.139
الحل الوحيد"،
النووي – ّ
السالح
ّ
انظر أيضً ا إىل مقال سمحا فالبان" ،نزع الرشق األوسط من ّ
ظل الذ ّرة (انوشوت بتسيل هأتوم)( ،تل أبيب:
يف كتاب :أفنري كوهني (محرر) ،اإلنسان ّية يف ّ
الكيبوتس املو ّحد ،)1987 ،ص .197

 14كوهني ،التابو األخري ،ص .154

15 Hersh, The Samson Option, p. 179
16 Ibid., p. 177
17 Avner Cohen, Worst Kept Secret: Israel Bargain With The Bomb (New
York: Columbia University Press, 2010), p. 13–19.
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يف حقيقة األمر كان القرار األم�يريكّ املطلوب اتّخاذه أوسع من يق��وم بها العلامء األمريك ّيون ملج ّم��ع دميونه ،يف حني التزمت إرسائيل
صفقة "الفانتوم" وأه ّم كث ًريا؛ فقد كان مطلوبًا من اإلدارة األمريكيّة عدم إعالن حيازتها أسلحة نوويّة وعدم إجراء تجارب نوويّة(.((1
تبت بسياستها تجاه إرسائيل النوويّة ،وهذا بالضبط ما بلورته
أن ّ
مذكرة كيسنجر للرئيس نيكسون؛ فقد حاجج كيسنجر يف مذكرته
النووي
بأ َّن الواليات املتّحدة ال تستطيع إرغام إرسائيل عىل تجميد مرشوعها تجديد التّفاهم
ّ
ّ
أميركي منت َ
خب
النووي ،كام أنَّها ال تستطيع إجبارها عىل تفكيك قنابلها النوويّة .وبنا ًء مع كل رئيس
ّ
عىل ذلك ،اقرتح كيسنجر أن تستند سياسة الواليات املتّحدة تجاه
ٍ
ٍ
ٍ
أي إدارة أمريكيّة جديدة تأيت
السالح
النووي عالن ّي ًة كانت إرسائيل تخىش دو ًما ألاّ تلتزم ّ
ّ
هذه املسألة إىل التمييز بني امتالك إرسائيل ّ
النووي يزيد يف عقب إدارة نيكسون بتفاهم مئري  -نيكسون بشأن وضع إرسائيل
رسا .وأشار إىل أ َّن امتالك إرسائيل للسالح
ّ
وامتالكه ًّ
خاصة أ َّن هذا التّفاهم ليس مل ِز ًما من الناحية القانون ّية
النوويّ ،
ّ
األخطار يف الشرّ ق األوسط ،بيد أنَّه قال إ َّن خطورة علنيّة امتالك
إرسائيل للسالح تكاد تساوي خطورة امتالكها له .لذلك ،ومبا أنَّه ال لإلدارة التالية .عالو ًة عىل ذلك ،كان لكثريٍ من الرؤساء األمريك ّيني
النووي أو تجميد الالحقني برامج وطموحات للح ّد من انتشار األسلحة النوويّة يف
ميكن للواليات املتّحدة تجريد إرسائيل من سالحها
ّ
النووي ،ينبغي أن تكون سياسة الواليات املتّحدة تجاه هذه العامل ،وهو ما كان يحمل بني ثناياه إمكانيّة فتح موضوع وضع
مرشوعها
ّ
النووي مج ّد ًدا .لذلك دأب رؤساء الحكومات اإلرسائيل ّية
رسية امتالك إرسائيل لهذا السالح .وهذا التمييز إرسائيل
ّ
املسألة الحفاظ عىل ّ
ٍ
كل ٍ
جديد ،واالستمرار يف
رئيس أمرييكٍّ
النووي واالمتالك عىل تجديد هذا التّفاهم مع ِّ
العلني للسالح
الذي جاء به كيسنجر بني االمتالك
ّ
ّ
النووي .وقد كشف عوزي أراد ،رئيس "مجلس
الرسي له شكل األرضية الصلبة للتفاهم التاريخي الذي جرى بني تب ّني سياسة الغموض
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
السابق لرئيس الحكومة
(((1
يل األسبق واملستشار ّ
األمن القومي" اإلرسائي ّ
الرئيس نيكسون ورئيسة الحكومة اإلرسائيل ّية مئري .
اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو ،يف مقابلة صحاف ّية له ،كيف دأبت
ٍ
كل ٍ
جديد منذ
رئيس أمرييكٍّ
إرسائيل عىل تجديد هذا التّفاهم مع ِّ
(((2
عهد الرئيس جريالد فورد وحتى عهد الرئيس باراك أوباما  .وقد
ذكر عوزي أراد أيضً ا أنَّه عندما خلف الرئيس فورد الرئيس نيكسون،
مل تكن هناك مشكل ٌة تُذكر يف استمرار هذا التّفاهم .ولكن عندما
خلف الرئيس جيمي كارتر الرئيس فورد ،وعينّ زبيغنيو بريجينسيك
مستشا ًرا لألمن القومي ،ازدادت الشكوك يف إرسائيل يف شأن مسألة
الحفاظ عىل هذا التّفاهم ،بيد أ َّن شكوكها مل تكن يف محلّها .ومل تكن
أي مشكل ٍة يف هذا الشّ أن أيضً ا مع عهد الرئيس رونالد ريغان.
هناك ّ
ولك َّن الشكوك اإلرسائيل ّية عادت عند انتخاب الرئيس جورج بوش
النووي من الرشق
السالح
ّ
اجتمع��ت غول��دا مئ�ير إىل الرئيس نيكس��ون يف البي��ت األبيض يف األب ،وذلك بسبب إعالنه عن مبادر ٍة لنزع ّ
واحتل امل�شروع النووي اإلرسائييل األوسط .ومن أجل مواجهة هذا األمر ،ألَّفت الحكومة اإلرسائيليّة
َّ
 26 – 25أيلول  /س��بتمرب ،1969
ّ
ّ
جانبا مه من مداوالتهام .أوضحت مئري خالل االجتامع عوامل تطوير لجن ًة وزاريّ ًة برئاسة الجرنال دافيد عفري ،شملت بني صفوفها ممثّيل
ً ماًّ
األجهزة األمن ّية اإلرسائيل ّية .وقد نجحت هذه اللجنة ،بعد ٍ
جهد ليس
النووي،
الس�لاح
إرسائيل ملرشوعها
ّ
ّ
النووي ،وقالت إ َّن إرسائيل متتلك ّ
وعرضت أس��باب رفض إرسائيل توقيع معاهدة حظر انتشار األسلحة
ش��فوي يف غاية
رس ٍّي
ٍّ
النوويّة  .NPTوقد متخَّض االجتامع عن تفاهمٍ ّ
األهميّة ،إذ التزم الرئيس نيكسون وقف الضّ غط عىل إرسائيل لحضّ ها
ع�لى توقيع معاهدة الحظر ،وكذلك وقف زي��ارات الرقابة التي كان
18 Ibid.

;19 Ibid., p. 24-28
وللمزيد عن ما دار يف اجتامع غولدا مئري ونيكسون يف شأن إقرار مئري بحيازة القنابل النوويّة،
انظر :مقال ألوف بن" ،حتى ما بعد روايات فعنونو" ،هآرتس( 1991/11/29 ،الطبعة الورق ّية)؛
وانظر كذلك:
James Adams, The Unnatural Alliance (New York: Quartet Books, 1984), p. 162.
 20ناحوم بارنياع وشمعون شيفر" ،وثيقة أراد" ،ملحق السبت لصحيفة يديعوت أحرونوت
(لطبعة الورقيّة).2012/3/2 ،
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النووي
السالح
ّ
بالقليل ،يف إحباط مبادرة الرئيس بوش األب بشأن نزع ّ
من الرشق األوسط .ولكن بقيت املشكلة قامئ ًة أل َّن هذا التّفاهم
كان شفويًا .ويف أثناء مؤمتر واي بالنتيشن يف ترشين األول /أكتوبر
استغل رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية بنيامني نتنياهو مفاوضاته
َّ
،1998
ومساوماته مع الرئيس األمرييكّ كلينتون ،وموافقته عىل توقيع ات ّفاق
مع الفلسطينيّني ،من أجل الحصول عىل إنجا ٍز يف مصلحة إرسائيل غري
النووي
الفلسطيني مبارشةً ،وإنمّ ا يف شأن امللف
ذي صل ٍة باملوضوع
ّ
ّ
يل .فقد حصل نتنياهو عىل ٍ
ينص عىل أ َّن
تعهد أمرييكٍّ
ٍ
مكتوب ّ
اإلرسائي ّ
أي مبادرة
يل" يف ّ
الواليات املتّحدة "لن تضعف قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ
تتعلَّق بنزع األسلحة النوويّة من الرشق األوسط .وكان واض ًحا من
النووي
السالح
ّ
يل" هو ّ
ّ
السياق أ َّن املقصود يف "قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ
يل .وعند انتخاب جورج بوش االبن ،كانت إرسائيل مطمئنةً،
اإلرسائي ّ
ولكن شكوكها ثارت مج ًددا ،وبق ّوة ،عند انتخاب الرئيس أوباما يف عام
النووي.
السالح
ّ ،2008
ّ
خاص ًة أنَّه كانت لديه مبادر ٌة بخصوص نزع ّ
وقد جرت اتصاالت يف شأن التّفاهم بني رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية
كل
بنيامني نتنياهو والرئيس أوباما منذ أيار /مايو  ،2009بعد توليّ ِّ
منهام السلطة بفرت ٍة وجيز ٍة .ومتخَّضت هذه االتصاالت واملفاوضات،
التي استمرت أشه ًرا طويلة ،عن توقيع الرئيس أوباما لوثيق ٍة مكتوب ٍة
أي خطو ٍة سياس ّي ٍة من
عام  ،2010بأ َّن الواليات املتّحدة لن تخطو ّ
يل"(.((2
شأنها اإلرضار بـ "قدرة ال ّردع اإلرسائي ّ

الداخلي
النقاش
ّ
النووي
في سياسة الغموض
ّ
النووي
تتمسك بسياسة الغموض
ّ
ما انفكّت الحكومات اإلرسائيل ّية ّ
منذ ما يربو عىل خمسة عقو ٍد .وال يزال هناك شبه إجام ٍع يف صفوف
املؤسستني السياس ّية والعسكريّة يف إرسائيل عىل رضورة االستمرار يف
ّ
السياسة يف املستقبل املنظور ،ما دامت إرسائيل تحتكر
تب ّني هذه ّ
نقاش
النووي يف املنطقة .وعىل ال ّرغم من ذلك ،جرى ،ويجري ٌ
السالح
ّ
ّ
يف إرسائيل ،منذ ع ّدة عقود ،بني كثريٍ من األكادمييّني والخرباء والباحثني
السياسة املشار إليها .وبرزت يف
وكبار الصحاف ّيني اإلرسائيل ّيني بشأن ّ
هذا النقاش وجهتا نظر أساس ّيتان :تب ّنت أُوالهام سياسة الغموض
النووي ودافعت عنها ودعت إىل استمرارها أطول فرت ٍة ممكن ٍة .وهي
ّ
املؤسستني السياسيّة والعسكريّة يف إرسائيل ،وهي تحظى
وجهة نظر ّ
 21املرجع نفسه.

بدعمهام وبدعم األغلب ّية الواسعة للمحلِّلني اإلرسائيل ّيني .وانتقدت
األخرى ،وهي تحظى بتأييد عد ٍد محدو ٍد من الباحثني واملحلِّلني
ٍ
منطلقات مختلف ٍة ،ودعا عد ٌد كب ٌري
اإلرسائيليّني ،سياسة الغموض من
نووي علن ّي ٍة محل سياسة الغموض.
من أنصارها إىل إحالل سياسة رد ٍع ٍّ

النووي
 -1موقف أنصار سياسة الرّدع
ّ
اإلسرائيليّة العلنيّة
كان أفضل من عبرّ عن وجهة النظر التي تدعو إىل تب ّني إرسائيل
يل شاي فيلدمان يف كتابه
سياسة ردع ّ
نووي علن ّية ،الباحث اإلرسائي ّ
(((2
يل .
ال ّردع
ّ
النووي اإلرسائي ّ

فقد دعا فيلدمان يف كتابه هذا إىل أمرين أساسيّني :األول ،التخليّ عن
النووي العلن ّية .والثاين،
النووي واعتامد سياسة ال ّردع
سياسة الغموض
ّ
ّ
املركزي
النووي العلنيّة اإلرسائيليّة املركّب
أن تشكّل سياسة ال ّردع
ّ
ّ
يف نظريّة األمن اإلرسائيل ّية ،بدلاً من األسلحة العسكريّة التقليديّة
النووي العلنيّة
اإلرسائيليّة .واقرتح فيلدمان أن تستند سياسة ال ّردع
ّ
ٍ
أي التّهديد بتدمري
إىل التّهديد برضب
أهداف ذات "قيمة عليا"ّ ،
املدن العربيّة الكربى يف الدول العربيّة ،عالو ًة عىل السدود الكربى
حرب عىل إرسائيل،
فيها ،وذلك بهدف ردع الدول العرب ّية عن ش ِّن ٍ
أو ردعها عن القيام بعمليّ ٍ
ات حربيّ ٍة واسع ٍة ض ّد إرسائيل .فإذا ما
حرب عىل
أقدمت دول ٌة عرب ّي ٌة واحد ٌة أو ع ّد ُة دو ٍل عرب ّي ٍة عىل ش ِّن ٍ
إرسائيل ،أو قامت بعمليّ ٍ
ات واسع ٍة ض ّدها ،فإنّها تدرك مسبقًا أنّها
بذلك تع ّرض نفسها ألش ّد أنواع العقوبة النوويّة .وحاجج فيلدمان بأ َّن
يف إمكان القنابل النوويّة اإلرسائيليّة ،التي كانت بحوزة إرسائيل يف
 22كتب شاي فيلدمان هذا الكتاب عندما كان باحثًا يف مركز األبحاث اإلسرتاتيجيّة التابع
لجامعة تل أبيب ،ونرشه بعنوان:
Shai Feldman, Israeli Nuclear Deterrence: Strategy For the 1980s (New York:
Columbia University Press, 1982).
وظهر هذا الكتاب باللغة العربيّة يف إرسائيل عام .1983
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العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

ٍ
منطلقات مختلف ٍة .ويعود بعض هذه املنطلقات
علن ّي ٍة محلها من
النووي وإمكان
أسباب اقتصاديّ ٍة ،وأخرى متعلّقة بربنامج إيران
إىل
ٍ
ّ
النووي يف الزمن املنظور ،بينام يعود بعضها
السالح
ّ
حصولها عىل ّ
يل لح ٍّد أدىن من
اآلخر إىل مسألة إخضاع املرشوع
ّ
النووي اإلرسائي ّ
الشفاف ّية والرقابة ،وتوضيح املسؤول ّية عنه وعن عمل ّية صنع القرارات
يف شأنه .وميكن إيجاز األسباب التي يعرضها هؤالء بالنقاط التالية(:((2

نهاية السبعين ّيات والتي كانت تق َّدر بنحو  40قنبلة نوويّة ،أن تد ِّمر
أهدافًا مدنيّ ًة ذات قيمة عليا يف الدول العربيّة؛ ففي كل دولة من
الدول العرب ّية  5 – 3مدن كربى ذات قيمة إسرتاتيج ّية عليا .وستقود
إبادة هذه املدن إىل إبادة ما يقارب  30باملئة من مجموع سكان
كل دول ٍة من هذه الدول .وح َّدد فيلدمان املدن املع ّرضة للرضبات
ِّ
النوويّة اإلرسائيليّة كالتايل :يف مرص :القاهرة واإلسكندريّة والجيزة
وأسوان؛ يف سورية :دمشق وحلب وحمص؛ يف العراق :بغداد والبرصة
النووي اإلرسائيل ّية ،تنظر دول
 .أعىل ال ّرغم من سياسة الغموض
ّ
واملوصل؛ يف السعوديّة :الرياض وج ّدة ومكة والطائف؛ يف األردن:
الرشق األوسط والعامل إلرسائيل كدول ٍة نوويّ ٍة ،وبالتايل ال يغيرّ تب ّني
عماّ ن والزرقاء وإربد؛ يف ليبيا :طرابلس وبنغازي.
إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية انطباع هذه الدول يف شأن وضع
النووي.
ث ّم يستطرد فيلدمان يف عرضه األولويّات التي يجب عىل إرسائيل إرسائيل
ّ
وضعها قائلاً إ َّن هذه املدن تشكِّل أهم ّي ًة قصوى يف دولها؛ ففيها
 .بيقود تب ّني إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية إىل تعزيز املناعة
يل املزمن أ َّن العرب
النخب التجاريّة والصناع ّية والتقن ّية والفكريّة والعسكريّة والسياس ّية ،الداخل ّية يف إرسائيل ،وإىل تخفيف القلق اإلرسائي ّ
التي تقطن يف أحياء ّ
خاصة بها يف املدن الكربى ،ويف اإلمكان تح ّديد سيش ّنون يف يوم من األيّام حربًا عىل إرسائيل باألسلحة التقليديّة.
هذه األحياء بسهولة ،ووضعها يف ق ّمة األهداف األساس ّية للقنابل
النووي يف منع كث ٍري من الدول يف الرشق
 .جمل تفلح سياسة الغموض
ّ
النوويّة اإلرسائيل ّية إلبادتها بالكامل .لذلك سيؤ ّدي تدمريها ليس إىل
النووي.
السالح
ّ
السعي للحصول عىل ّ
األوسط من ّ
إبادة ما يربو عىل  30يف املئة من مجموع سكان هذه الدول فحسب،
السياسة النوويّة العلنيّة اإلرسائيليّة من أعباء ميزانيّة
 .دتخفف ّ
كل ما له عالق ٌة بالتط ّور والعامل الحديث أيضً ا(.((2
وإنمّ ا إىل تدمري ِّ
األمن الباهظة املو ّجهة لتعزيز الق ّوة العسكريّة اإلرسائيل ّية باألسلحة
حاجج فيلدمان يف كتابه بأ َّن سياسة ال ّردع
ّ
النووي العلن ّية أفضل من التقليديّة.
النووي لألسباب التالية :أولاً  ،إنَّها أكرث من سياسة
سياسة الغموض
ّ
 .هيقود خفض ميزان ّية األمن إىل تخفيف اعتامد إرسائيل عىل
الغموض صدق ّي ًة ووضو ًحا وفاعل ّيةً؛ ثان ًيا ،إنَّها توجب إيجاد عقيدة
السالح والتمويل األمريكيّني.
ّ
النووي
السالح
السالح
ّ
ّ
النووي ،وبذلك تقلِّص استخدام ّ
الستخدام ّ
محسوب؛ ثالثًا ،إنَّها تش ِّجع ال ّنخب الحاكمة  .ويقود تب ّني سياسة نوويّة علنيّة إىل س ّن قوانني ووضع أنظمةٍ
بشكلٍ غري مالئمٍ وغري
ٍ
اتيجي" مع إرسائيل ،وهو ما علنيّ ٍة يف إرسائيل تتعلّق باملسألة النوويّة اإلرسائيليّة يف مختلف
يف الدول العربيّة عىل إجراء "حوا ٍر إسرت ٍّ
وخاصة يف ما يرتبط بعمل ّية صنع القرارات بشأن استخدام
تفاهامت بخصوص الخطوات التي جوانبها،
ّ
ٍ
التوصل إىل
من شأنه أن يؤ ِّدي إىل ّ
النووي(.((2
الح
الس
ّ
ّ
عىل هذه النخب الحاكمة االمتناع من القيام بها ،ليك تتج َّنب التع ّرض
النووي
لرضب ٍة نوويّ ٍة؛ راب ًعا ،يساهم ال ّردع
ّ
ّ
التمسك بسياسة
العلني يف تثقيف النخب  -2موقف أنصار
ّ
النووي اإلسرائيليّة
يف الرشق األوسط عىل العيش يف بيئ ٍة نوويّ ٍة ،ويساعدها يف إدراك الغموض
ّ
النووي عىل األهداف السياسية
السالح
ّ
وتذويت القيود التي يفرضها ّ
بالتمسك بهذه
النووي اإلرسائيل ّية
ّ نادى مؤيّدو سياسة الغموض
ّ
ّ
للخصم وعىل إمكان تحقيقها(.((2
النووي يف الرشق األوسط.
السالح
ّ
السياسة ،ما دامت إرسائيل تحتكر ّ
ّ
إىل جانب فيلدمان ،دعا ،وال يزال يدعو ،العديد من الباحثني واملحلِّلني
 25آدم راز" ،إزاء إيران نوويّة :مزايا سياسة الغموض اإلرسائيل ّية" ،عدكان اسرتاتيجي ،املجلد
ٍ
ٍ
اإلرسائيل ّيني إىل تغيري سياسة الغموض
ّ
النووي وإحالل سياسة نوويّة  ،14العدد ( 3ترشين األول  /أكتوبر .)2011
النووي اإلرس ّ
ائييل (هرتعاه جرعينيت ليرسائيل) (تل أبيب :املركز
 23شاي فيلدمان ،ال ّردع
ّ
لألبحاث اإلسرتاتيج ّية يف جامعة تل أبيب ،)1983 ،ص .65 – 64
 24املرجع نفسه ،ص .19

كثريا من الدراسات والكتب التي طالب فيها بإنهاء سياسة الغموض
 26نرش أفنري كوهني ً
السيطرة بيد القانون :حان الوقت إلرسائيل
ّ
النووي اإلرسائيليّة ،منها مقالة له "وضع ذ ّرة َّ
النووي" ،عدكان اسرتاتيجي ،املجلد  ،12العدد ( 1أيار  /مايو
التفكري يف س ّن قوانني يف املجال
ّ
)2009؛ وكذلك يف كتابه :التابو األخري.
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وميكن إيجاز األسباب التي ذكرها أنصار وجهة النظر هذه بالنقاط
التالية(:((2

نووي ،ملصلحة
يل يف شأن تطوير العرب سال ٍح ٍّ
يف النقاش العر ّيب الداخ ّ
نووي.
النخب العربيّة الحاكمة التي تعارض التوجه نحو تطوير سال ٍح ٍّ
السياسة النوويّة العلنيّة ،فإ َّن
ولكن إذا ما أقدمت إرسائيل عىل تب ّني ّ
ذلك يؤ ِّدي إىل إضعاف موقف النخب العرب ّية الحاكمة التي تعارض
يل
السالح
ّ
التو ّجه نحو الحصول عىل ّ
النووي ،وإىل تعزيز الضّ غط الداخ ّ
النووي بشكلٍ ال ميكن
السالح
العر ّيب،
ّ
ّ
وخاصة يف مرص ،للحصول عىل ّ
للنخب الحاكمة تح ّمله.

 27انظر مثلاً  :يئري عفرون ،معضلة إرسائيل النوويّة (هاديليمه هاجرعينيت شل يرسائيل)
(تل أبيب :يد طبنكني والكيبوتس املوحد)1987،؛ وكذلك إىل مقالته "التشبّث بالغموض"،
هآرتس:2010/6/1 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1204513
النووي
وكذلك انظر :آدم راز" ،إزاء إيران نوويّة"؛ ومقال شلومو أهرونسون "نظريّة ال ّردع
ّ
ظل الذ ّرة؛ وكذلك انظر
والواقع يف الشرّ ق األوسط" يف كتاب :كوهني (مح ّرر) ،اإلنسان ّية يف ّ
مداخلة زئيف شيف يف مؤمتر هرتسليا يف كانون األول /ديسمرب  ،2000يف كتاب :عوزي أراد
القومي (مأزان هاحوسن فيهبيطحون هاليؤمي)( ،تل أبيب:
(محرر) ،ميزان املناعة واألمن
ّ
ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2001 ،ص 249 – 246؛ وانظر:
Shlomo Aronson, The Politics and Strategy of Nuclear Weapons in the Middle
East: An Israeli Perspective (New York: State University of New York Press, 1992).

 .حتدرك جميع الدول العرب ّية يف املنطقة ،عىل ال ّرغم من سياسة
النووي اإلرسائيل ّية ،أ َّن إرسائيل متتلك ترسان ًة كبري ًة من
الغموض
ّ
النووي .وقد قاد ذلك الدول العربيّة إىل االستنتاج أنَّه ال
السالح
ّ
ّ
ميكنها ،حتى وإن تكن قادرة ،اإلقدام وإلحاق هزمي ٍة ماحق ٍة بإرسائيل
باألسلحة التقليديّة؛ إذ إ َّن مثل هذه الهزمية رمبا تقود إرسائيل إىل
النووي .وقد ساهم هذا األمر يف تحفيز
اللجوء إىل استعامل سالحها
ّ
للتوصل إىل تسوي ٍة
الدول العربيّة عىل البحث عن طرقٍ غري عسكريّة ّ
سلم ّي ٍة مع إرسائيل.

خاص ًة عىل الصعيد
 .أمتنح سياسة الغموض
النووي إرسائيل مكان ًة ّ
ّ
السياسة ،وال تعلن نفسها
تتمسك بهذه ّ
الدو ّيل؛ فام دامت إرسائيل ّ
دول ًة نوويّةً ،وال تجري تجرب ًة نوويّ ًة علن ّيةً ،فإنّها ال ت ُع ُّد دول ًة نوويّةً.
أ ّما إذا تب ّنت سياس ًة نوويّ ًة علنيّ ًة من دون التنسيق الكامل مع
رض بعالقات
الواليات املتّحدة ،ومن دون نيل موافقتها ،فإ َّن ذلك ي ُّ
النووي العلن ّية بديلاً من رضورة الحفاظ
دع
ر
ال
سياسة
ّل
ك
تش
لن
ه
.
ّ
ّ
إرسائيل بالواليات املتّحدة ،ويُظهر استخفاف إرسائيل بسياسة
يل يف األسلحة التقليديّة ،ومن ثم لن
الواليات املتّحدة يف شأن منع انتشار األسلحة النوويّة ،وكذلك يلحق عىل التف ّوق
ّ
العسكري اإلرسائي ّ
وخاصة يف تقود إىل خفض أعباء النفقات املاليّة عىل األسلحة التقليديّة؛ فال ّردع
األذى بالجهد الدو ّيل للح ّد من انتشار األسلحة النوويّة،
ّ
النووي ال مينع نشوب حرب تقليديّة وال مينع العمل ّيات العسكريّة
ّ
الرشق األوسط.
املحدودة وال أعامل "اإلره��اب" .لذلك ستحتاج إرسائيل دو ًما إىل
 .بإ َّن حفاظ إرسائيل عىل سياسة الغموض
ّ
العسكري يف األسلحة التقليديّة عىل الدول العربيّة ،والحفاظ
النووي ميكّنها من تف ّوقها
ّ
اال ّدعاء أنَّها تعارض انتشار األسلحة النوويّة يف الرشق األوسط .ولكن عىل جهوزيّتها واستعدادها للحرب باألسلحة التقليديّة.
النووي
يف اللحظة التي تتخلىّ فيها إرسائيل عن سياسة الغموض
ّ
النووي العلن ّية ،فإنَّها ستبقى يف
دع
ر
ال
سياسة
ائيل
رس
إ
ت
ن
تب
إذا
و
.
ّ
ّ
ّ
وتتب ّنى سياسة نوويّة علن ّية ،فإنَّها تفتح الباب واس ًعا للرشوع يف سباق
ٍ
حاجة إىل مساعدات الواليات املتّحدة العسكريّة واملاليّة ،أل َّن عىل
النووي يف الرشق األوسط.
التسلح
ّ
العسكري باألسلحة
إرسائيل يف األحوال كلّها الحفاظ عىل تف ّوقها
ّ
 .جتع ِّزز سياسة الغموض
ّ
النووي قدرة إرسائيل عىل الوقوف ض ّد التقليديّة ،وهو األمر الذي ال ميكنها تحقيقه من دون استمرار
السالح
ّ
الدول يف الرشق األوسط التي تسعى للحصول عىل ّ
والعسكري.
االقتصادي
النووي ،املساعدات األمريك ّية السخ ّية يف املجالني
ّ
ّ
والعمل ض ّدها بوسائل ع ّدة ،مبا يف ذلك الوسائل العسكريّة .ولكن
النووي العلن ّية إىل الضّ غط باتجاه
يف حالة تب ّني إرسائيل السياسة النوويّة العلن ّية ،فإ َّن ذلك يسحب  .زقد يقود تب ّني سياسة ال ّردع
ّ
بنشاط سيايس وعسكري تخصيص ٍ
مزيد من املوارد وامليزان ّيات لالستمرار يف تطوير األسلحة
ٍ
الرشع ّية الدول ّية من تحت أقدامها للقيام
ٍّ
ٍّ
خاص ًة إذا ما حصلت إحدى دول املنطقة
وزيادتها،
يثها
د
وتح
ة
ي
النوو
ّ
ّ
ّ
ض ّد هذه الدول.
النووي العلنيّة ،التي قد تفتح
النووي؛ فسياسة ال ّردع
السالح
ّ
ّ
عىل ّ
 .دساهمت سياسة الغموض
ّ
نووي يف املنطقة ،توجب  -من أجل الحفاظ عىل تأثريها
النووي يف إضعاف دوافع كثري من سباق تسلّ ٍح ٍّ
السالح
ّ
الدول يف املنطقة للتوجه نحو الحصول عىل ّ
النووي ،وس ّهلت  -االستمرار يف تطوير مختلف متطلّباتها التي تشمل متابعة التط ّورات
عىل متّخذي القرارات يف دول عربيّة كثرية،
ّ
النووي ،وتطوير قدرات "الرضبة
وخاصة يف مرص ،عدم التكنولوج ّية ،وتطوير وسائل ال ّردع
ّ
السري نحو تطوير سالح نووي .وبذلك أث ّرت سياسة الغموض
ّ
النووي الثانية" وتعزيزها.
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النووي إرسائيل خيار أن تعلن نفسها دول ًة
 .طمتنح سياسة الغموض
ّ
العسكري يف األسلحة
نوويّ ًة يف الوقت املالئم ،إذا رأت أ َّن ميزان القوى
ّ
التقليديّة مييل بشكلٍ حا ٍّد ض ّدها ويصب يف مصلحة الدول العربيّة.
النووي الباب مفتو ًحا أمام إرسائيل إلعالن
 .يتبقي سياسة الغموض
ّ
نفسها دول ًة نوويّ ًة إذا أصبحت دولة يف املنطقة دولة نوويّة.
النووي إرسائيل من تطوير قدرات
 .كمكّنت سياسة الغموض
ّ
نووي من
"الرضبة النوويّة الثانية" .ويف حال تع ُّرض إرسائيل لهجومٍ
ٍّ
إيران أو من إحدى الدول العرب ّية ،من الواضح أ َّن إرسائيل ستقْدم يف
"الرضبة الثانية النوويّة" عىل إبادة الدولة أو الدول التي هاجمتها
نوويًّا(.((2

قدرات "الضربة الثانية" النوويّة
اإلسرائيليّة

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

النوويّة وحاميتها؛ فهذه جميعها قد تتع ّرض لرضب ٍة نوويّ ٍة واحد ٍة أو
ٍ
لرضبات ع ّدة ميكنها أن تشلّها وتعطِّل إمكان قيام إرسائيل بالرضبة
الثانية النوويّة .لذلك سعت إرسائيل للحصول عىل الغ ّواصات املع ّدة
ٍ
رؤوس نوويّ ٍة .ويف أواخر تسعين ّيات
واملالمئة إلطالق صواريخ ذات
القرن املايض ،حصلت إرسائيل ،وبأمثانٍ م ّولت أملانيا أغلبيتها ،عىل
ثالث غ ّواصات أملان ّية من نوع دولفني املع ّدة إلطالق صواريخ تحمل
رؤوسا نوويّ ًة( .((2وات ّفقت إرسائيل مع أملانيا يف فرتة رئاسة كل من
ً
أريئيل شارون وإيهود أوملرت للحكومة اإلرسائيل ّية ،عىل رشاء إرسائيل
غ ّواصتني أملان ّيتني جديدتني ومتط ّورتني ميكنهام املكوث تحت املاء
فرتة أطول من تلك الغ ّواصات الثالث .وقد التزمت الحكومة األملانيّة
دفع ثلث سعر هاتني الغ ّواصتني .وتسلّمت إرسائيل الغ ّواصة الرابعة
من أملانيا يف بداية أيار /مايو  .2012ومن املتوقّع أن تتسلّم الغ ّواصة
الخامسة عام  .((3( 2014ويف آذار /مارس  ،2012وقّع وزير ال ّدفاع
يل إيهود باراك اتّفاقيّ ًة مع نظريه األمل��ا ّين ،التزمت أملانيا
اإلرسائي ّ
مبقتضاها تزويد إرسائيل بغ ّواص ٍة أملان ّي ٍة متط ّور ٍة يف عام  .2018كام
أنَّها التزمت دفع ثلث سعر هذه الغ ّواصة البالغ  400مليون يورو(.((3
وقد أفادت املصادر اإلرسائيليّة بأ َّن الغ ّواصات األملانيّة التي حصلت
عليها إرسائيل تحتوي عىل فُ ّو ٍ
هات قطر الواحدة  650ملم مناسبة
إلطالق صواريخ مو ّجهة نوويّة من نوع "بوباي" إرسائيليّة الصنع،
يصل مداها إىل  1500كم( .((3ويف تحقيقٍ مط َّو ٍل ،أكّدت صحيفة دير
شبيغل األملان ّية األسبوع ّية يف عددها الصادر يف  3حزيران /يونيو
 ،2012استنا ًدا إىل مصادر أملانيّ ٍة موثوق ٍة ،أ َّن الغ ّواصات التي باعتها
أملانيا إىل إرسائيل مع ّدة ومالمئة إلطالق صواريخ مو ّجهة نوويّة ،وذلك
لتعزيز قدرة "الرضبة الثانية" النوويّة اإلرسائيليّة(.((3

النووي يف املنطقة ،ومل يلُح يف
السالح
ّ
ما دامت إرسائيل تحتكر ّ
النووي
السالح
ّ
األفق إمكان ّية حصول دولة يف الرشق األوسط عىل ّ
يف املدى املنظور ،فإنّها مل تبذل جه ًدا كب ًريا لتطوير قدرات رضبتها
النوويّة الثانية إىل أقىص مداها .ففي فرتة السبعين ّيات والثامنين ّيات
من القرن املنرصم ،اهت َّمت إرسائيل بتطوير ترسانتها النوويّة وزيادتها
وبتح ّديث وسائل إيصال قنابلها النوويّة إىل أهدافها يف الدول
العربيّة ،من صواريخ بعيدة املدى وطائرات .وقد دأبت إرسائيل
عىل تحصني صواريخها البعيدة املدى القادرة عىل حمل القنابل
أي
النوويّة وطائراتها ومطاراتها ،عالو ًة عىل منتوجاتها النوويّة ،ض ّد ّ
هجومٍ مفاجئٍ عليها باألسلحة التقليديّة .ولكن عندما بدا لها أ َّن
هناك إمكا ٌن أن تط ّور إحدى دول املنطقة ،وال سيام إيران ،أسلح ًة
ومن ناحية أخرى ،أكَّد تقرير صدر يف ترشين األول /أكتوبر 2011
نوويّ ًة يف الزمن املنظور ،بادرت إىل تعزيز جميع مق ِّومات الرضبة
النووي يف
متخصص ٍة مبتابعة التسلح
مؤسس ٍة بريطاني ٍة مستقل ٍة
ّ
ّ
عن ّ
النوويّة الثانية اإلرسائيليّة .وقد افرتضت إرسائيل أ َّن مق ِّومات الرضبة
النوويّة الثانية اإلرسائيل ّية ال ميكنها أن تعتمد عىل تحصني منتوجاتها  29باراك رفيد" ،ها هي الغ ّواصة تأيت" ،هآرتس:2012/3/23 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1669932
النوويّة وصواريخها النوويّة وطائراتها القادرة عىل توجيه الرضبات
السالح النووي"،
 28للمزيد عن ذلك انظر مقال يحزقئيل درور" ،مواجهة ض ّد إيران ذات ّ
يف :ألكس مينتس وآخرون (محررون) ،محاكاة بشأن إيران :اليوم التايل ،اإلدراك وتوصيات
سياس ّية (سيموالتسيا بنويس إيران ،هيوم شأحري ،تفونوت فهملتسوت ملدينيوت)( ،هرتسليا:
التخصصات يف هرتسليا ،)2011 ،ص  .19–13كذلك انظر إىل مدى تشدّد يحزقئيل
املركز متعدّد
ّ
درور يف دعوته إىل رضورة إبادة إيران إباد ًة كليّ ًة يف "الرضبة الثانية" النوويّة اإلرسائيليّة ،إذا ما
أقدمت إيران عىل رضب إرسائيل رضب ًة نوويّةً ،يف كتاب :يحزقئيل درور ،كن لنا قائدً ا (منهيج
تهيه النو)( ،تل أبيب :ميسكال ويديعوت أحرونوت ،)2011 ،ص .196

 30جييل كوهن" ،أملانيا سلّمت إرسائيل الغ ّواصة الرابعة من نوع دولفني" ،هآرتس،
:2012/5/3
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1699666
 31رفيد" ،ها هي الغ ّواصة تأيت".
 32رِؤوفني بدهتسور ،الجرنال والوزير والغ ّواصة ...مصدر سبق ذكره.
 33عوفر اديرت" ،دير شبيغل :أملان رفيعو املستوى يعرتفون بأ َّن للغ ّواصات دولفني قدر ٌة
نوويّةٌ" ،هآرتس:2012/6/3 ،
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1722102

دراسات وأوراق تحليليّة
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سياسة الغموض النوويّ اإلسرائيليّة :الخلفيّة واألسباب واألهداف

وحسنت قدرات صواريخها املو ّجهة واملع ّدة
العامل ،أ َّن إرسائيل ط ّورت ّ
لالنطالق من غ ّواصاتها التي اشرتتها من أملانيا ،وزادت من مدى
املسافة التي تصل إليها هذه الصواريخ .وأضاف التقرير أ َّن إرسائيل
زادت كذلك من مدى صاروخ "يريحو  "3ليصبح عاب ًرا للقارات وليصل
مداه إىل  5000كم(.((3

محمي من
مركز قيادة حصين
ّ
األسلحة النوويّة
يف سياق استكامل االستعداد لـ "الرضبة الثانية" النوويّة ،بدأت
ومحمي
محصنٍ
إرسائيل يف أواخر عام  2002بناء مركز قيادة وسيطرة ّ
ٍّ
من األسلحة النوويّة وأسلحة ال ّدمار الشّ امل األخرى ،يف جوف جبل يف
القدس الغربيّة ،بالقرب من مق ّر رئيس الحكومة اإلرسائيليّة ،بتوصية
من "مجلس األمن
يل( .((3وقد استغرق بناء مج ّمع
القومي" اإلرسائي ّ
ّ
القومي إلدارة األزمات"،
مركز القيادة هذا ،الذي أُطلق عليه "املركز
ّ
املختصني
أعوا ًما ع ّدة .ويتّضح من الترصيحات التي أدىل بها عد ٌد من
ِّ
واملسؤولني اإلرسائيليّني أ َّن الهدف األساس من بناء هذا املج ّمع الواسع
يف جوف الجبل هو تزويد رئيس الحكومة والحكومة اإلرسائيليّة وقادة
محصنٍ يف حاالت
األجهزة األمن ّية
واملؤسسات الحكوم ّية األخرى مبق ٍّر ّ
ّ
حرب نوويّ ٍة أو بيولوج ّي ٍة أو
الطوارئ االستثنائ ّية التي تشمل اندالع ٍ
كيامويّ ٍة؛ الستعامله كمركز قيادة وسيطرة ميكّنها من إصدار األمر
بالسالح
بتوجيه "الرضبة الثانية" النوويّة ،إذا تع َّرضت إرسائيل لهجومٍ ّ
املختصني اإلرسائيل ّيني أ َّن مج ّرد بناء مركز
النووي( .((3ويعتق ُد بعض
ِّ
ّ
القيادة هذا ،الذي يف إمكانه االستمرار يف قيادة إرسائيل بعد تع ّرضها
ٍ
النووي اإلرسائيليّة صدقيّة؛
رضبات نوويّ ٍة ،يعطي ق ّوة ال ّردع
لرضب ٍة أو
ّ
إذ سيكون يف وسع الحكومة اإلرسائيليّة يف هذه الحال الحفاظ عىل
وخاصة مع الغ ّواصات
االتصال مع مك ّونات الرضبة الثانية النوويّة،
ّ
النوويّة ،وإصدار األمر لها بتوجيه رضبات نوويّة ض ّد الدولة التي
النووي .عالو ًة عىل ذلك ،ميكن استعامل هذا املج ّمع
قامت بالهجوم
ّ
املحصن يف الحروب التقليديّة التي قد تنشب بني إرسائيل والدول
ّ
النووي" ،هآرتس:2011/10/31 ،
تحسن من قدرة سالحها
ّ
 34يويس ميلامن" ،تقرير :إرسائيل ّ
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1535685
 35أطيله شومبلبي وايالن مرسيانو" ،الحفرة يف القدس :من هنا تدار الدولة يف حالة
الطوارئ" ،واي نت:2003/12/7 ،
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العرب ّية .فالحكومة اإلرسائيل ّية بحاجة إىل مق ّر قياد ٍة تابعٍ لها ،تستطيع
من خالله متابعة مجريات الحرب مبارش ًة ومن دون حاجة إىل
املحصن يف عمق األرض يف
الذهاب إىل مق ّر قيادة الجيش اإلرسائيليّة
ّ
"الكرياه" يف تل أبيب(.((3

خاتمة
النووي اإلرسائيليّة يف سياق سعي إرسائيل
لقد تبلورت سياسة الغموض
ّ
النووي من دون إثارة معارض ٍة دول ّي ٍة أو داخل ّي ٍة.
لتطوير مرشوعها
ّ
وترسخت يف سياق
وتط ّورت سياسة الغموض
ّ
النووي اإلرسائيل ّية ّ
املفاوضات التي أجرتها إرسائيل مع الواليات املتّحدة والتّفاهامت
توصلت إليها الدولتان يف الستينيّات من القرن املايض ،وت ُ ِّوجت
التي ّ
النووي .وقد
باتّفاق مئري– نيكسون عام  1969بشأن وضع إرسائيل
ّ
السالح
أق ّرت اإلدارة األمريك ّية مبوجب هذا االت ّفاق بحيازة إرسائيل ّ
النووي ،وأوقفت إرسال العلامء األمريكيّني ملراقبة مج ّمع دميونه
ّ
النووي ،وكفّت عن مطالبة إرسائيل بتوقيع ات ّفاقية حظر انتشار
ّ
األسلحة النوويّة ،يف مقابل عدم إعالن إرسائيل نفسها دول ًة نوويّ ًة
وعدم قيامها بإجراء تجرب ٍة نوويّ ٍة.
النووي
النووي ،ط ّورت إرسائيل مرشوعها
وتحت غطاء سياسة الغموض
ّ
ّ
وباتت متتلك ،كام تؤكِّد كث ٌري من املصادر األجنبيّة ،ترسان ًة كبري ًة من
األسلحة النوويّة التي تشمل أكرث من  400قنبل ٍة نوويّ ٍة وهيدروجيني ٍة
قذائف
ونيوتروني ٍة ،عالو ًة عىل أسلح ٍة نوويّ ٍة تكتيك ّي ٍة ،من ضمنها
ُ
ورؤوس نوويّ ٌة صغري ٌة ميكن إطالقها من مدافع وراجامت صواريخ يف
ٌ
وجيوش معاديةٍ.
ٍ
ٍ
ٍ
أثناء الحرب ض ّد تج ّمعات دبّابات ومد ّرعات
النووي اإلرسائيليّة تشكّل جز ًءا من الثقافة
باتت سياسة الغموض
ّ
يل ،التي
النوويّة اإلرسائيل ّية السائدة واملهيمنة يف املجتمع اإلرسائي ّ
تستند إىل فرض ّي ٍ
ات أساس ّي ٍة .وتؤكِّد أه ّم هذه الفرض ّيات أ َّن عىل
إرسائيل االستمرار يف امتالك ترسان ٍة من األسلحة النوويّة ،مبا يف ذلك
قدرات الرضبة الثانية النوويّة ،وذلك من أجل الحفاظ عىل إرسائيل
كأقوى دولة وذات النفوذ األوسع يف املنطقة ،ولتعزيز منعتها ومكانتها
ودورها يف املنطقة .كام تؤكِّد هذه الفرض ّيات أ َّن عىل إرسائيل بذل كل
النووي يك تبقى
السالح
ّ
طاقاتها ملنع الدول العربيّة وإيران من امتالك ّ
النووي يف املنطقة أطول فرت ٍة ممكن ٍة.
هي محتكر ًة للسالح
ّ
 37شومبلبي ومرسيانو" ،الحفرة يف القدس".
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كانت إرسائيل سادس دول ٍة يف العامل ط ّورت أسلح ًة نوويّةً .وهي
تختلف عن سائر الدول النوويّة يف العامل ،أكانت تلك التي ط َّورت
النووي قبل إرسائيل أم تلك التي ط َّورته بعدها ،بنقاط مه ّمة
السالح
ّ
ّ
للغاية ،أبرزها أ َّن إرسائيل:

اإلرسائيل ّية ال م ِّربر لها إطالقًا ،وال عالقة لها بال ّدفاع عن وجود إرسائيل؛
إذ مل يكن يف يوم من األيّام وال يف الزمن املنظور مث ّة خط ٌر عىل وجود
يل بات منذ فرتة يُستعمل لبسط
إرسائيل ،والسالح
ّ
النووي اإلرسائي ّ
نفوذ إرسائيل يف املنطقة ،ولردع الدول العرب ّية وغريها عن التص ّدي
للعدوان واالحتالل اإلرسائيليّني ،والستمرار االحتالل واالستيطان
يل يف املناطق الفلسطين ّية املحتلّة .عالو ًة عىل ذلك ،زادها
اإلرسائي ّ
النووي وزاد مجتمعها عدوان ّي ًة وتوسع ّي ًة وعنرصيّ ًة
السالح
ّ
احتكارها ّ
الفلسطيني،
وعدائيّة ض ّد القيم اإلنسانيّة ،واستخفافًا بحقوق الشعب
ّ
النووي هي التي رفضت،
السالح
ّ
وتنك ًرا لها .فإرسائيل التي تحتكر ّ
وما زالت ترفض بش ّدة مبادرة السالم العربيّة التي تدعو إىل سالمٍ
شاملٍ ودائمٍ مع الدول العرب ّية ،وهو السالم الذي يقوم عىل انسحاب
إرسائيل الشّ امل من املناطق العرب ّية املحتلّة عام  ،1967وإقامة دولة
فلسطينيّة يف املناطق الفلسطينيّة املحتلّة منذ عام  ،1967يف مقابل
اعرتاف جميع الدول العرب ّية بها يف حدود الرابع من حزيران /يونيو
ٍ
عالقات طبيع ّي ٍة وعاديّ ٍة معها.
 ،1967وإقامة

4.4هي الدولة النوويّة الوحيدة التي يه ِّدد أبرز منظّريها وكتابها يف
النووي بش ّدة ،وبشكلٍ ال
السالح
ّ
املسألة النوويّة ،أنَّها ستستعمل ّ
أي دول ٍة تر ّد عىل عدوانٍ
يتالءم مع رّ
الضر الذي قد يلحق بها ،ض ّد ّ
البيولوجي أو الكياموي.
يل عليها ،بأسلح ٍة غري نوويّة كالسالح
إرسائي ّ
ّ

النووي من منطقة الرشق األوسط مسأل ٌة يف غاية
السالح
ّ
إ َّن نزع ّ
النووي ما
السالح
ّ
األهم ّية .ولكن ال ميكن اعتبار هذه املنطقة منزوعة ّ
مل يج ِر تجريد الدولة الوحيدة التي متتلكه حتى اآلن ،وهي إرسائيل،
واضح أ َّن إرسائيل ترفض ذلك بش ّدة ،ويحظى رفضها هذا ٍ
بتأييد
منه.
ٌ
مبطّنٍ من الواليات املتّحدة وكثريٍ من الدول الغربيّة .ومن املر ّجح
أن يكون الطريق الوحيد يف األحوال املرئ ّية إلمكان نزع األسلحة
أي من أجل أن
النوويّة من الرشق األوسط هو النديّة والتبادل ّيةّ ،
توافق إرسائيل عىل التخليّ عن أسلحتها النوويّة ،يجب أن تتخلىّ دول ٌة
واحد ٌة أو ٌ
دول ع ّدة يف الرشق األوسط عن أسلحتها النوويّة .ومن
أجل أن يكون لدول ٍة واحد ٍة أو ع ّدة دو ٍل هذه القدرة عىل التخليّ
عن األسلحة النوويّة ،ال ب ّد أن يكون لديها أولاً أسلح ٌة نوويّةٌ .ولذلك،
السري نحو نزع األسلحة النوويّة من
يبدو من املفارقات أنَّه من أجل ّ
الرشق األوسط ،ال ب ّد أن تصبح دول ٌة واحد ٌة أو ع ّدة دو ٍل أخرى نوويّةً.
عند ذلك ميكن الحديث بجديّة عن نزع األسلحة النوويّة من الرشق
األوسط .وكلّام زاد عدد الدول يف الشرّ ق األوسط املالكة األسلحة
التوصل إىل اتّفاقية شاملة لنزع األسلحة النوويّة
النوويّة ،زاد إمكان ّ
من الشرّ ق األوسط.

1.1هي الدولة الوحيدة يف العامل التي أنتجت ترسان ًة من األسلحة
النوويّة من دون أن تعلن نفسها دول ًة نوويّةً.
شعب
2.2هي الدولة النوويّة الوحيدة التي أقامت نفسها عىل حساب ٍ
آخر وه ّجرته ودمرت كيانه ث ّم استكملت احتالل وطنه عام ،1967
وما انفكّت تع ِّزز استيطانها يف املناطق الفلسطين ّية والعرب ّية التي
احتلّتها يف عام  1967وترفض بش ّدة االنسحاب منها يف مقابل سالمٍ
شاملٍ ودائمٍ مع جميع الدول العربيّة.
3.3هي الدولة النوويّة الوحيدة التي مل تح ِّدد حدودها وال حدود
"وجودها" ،علماً أنَّها أكرث الدول النوويّة وغري النوويّة يف العامل
"متاجرةً" بالخطر املزعوم عىل وجودها ،يف حني هي التي قامت
شعب آخر وع ّرضت وجوده للخطر الدائم.
بتدمري كيان ٍ

5.5هي أكرث من خاضت ،كدول ٍة نوويّ ٍة يف العامل ،حروبًا منذ قيامها
وحتى اليوم.
النووي إىل منطقة الشرّ ق األوسط،
السالح
ّ
6.6هي الدولة التي أدخلت ّ
النووي يف املنطقة ،وتعمل
السالح
ّ
وما انفكّت منذ ذلك الحني تحتكر ّ
بكل قوتها عىل إطالة أمد هذا االحتكار أطول فرت ٍة ممكن ٍة.
7.7هي الدولة الوحيدة يف الشرّ ق األوسط التي مل توقّع معاهدة حظر
انتشار األسلحة النوويّة ،وهي يف الوقت نفسه أكرث الدول يف العامل
أي دول ٍة من الدول يف املنطقة من الحصول
سع ًيا بكل طاقاتها ملنع ّ
نووي منذ عقود ،مبا يشكّل الحافز
عىل ما متتلكه هي من سال ٍح
ٍّ
النووي.
األساس لدول املنطقة للعمل عىل تطوير خيارها
ّ

إ َّن عدم إعالن إرسائيل نفسها دول ًة نوويّةً ،وتب ّنيها سياسة الغموض
النووي ال يعنيان بتاتًا أ َّن الشرّ ق األوسط خا ٍل من األسلحة النوويّة.
ّ
فإرسائيل متتلك "غابةً" من األسلحة النوويّة التي تزداد عد ًدا يو ًما بعد
آخر ،داخل حدودها ويف غ ّواصاتها النوويّة التي تصول وتجول قبالة
شواطئ معظم دول املنطقة .ومن الواضح أ َّن هذه الرتسانة النوويّة
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التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة
والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

انتقلت ش���رارة االحتجاجات العرب ّية إلى المغرب عن طريق حركة  20فبراير .وقد كانت ّ
مرش ً
���حة
الدستور ،وتنظيم
للتطور ،لوال المناورة االستباق ّية التي أقدم عليها الملك من خالل تعديل ّ
ّ
أن حزب العدالة وال ّتنمية لم يدعم الحركة ،فقد
تش���ريعات س���ابق ٍة ألوانها .وعلى الرّغم من َّ
ٍ
أهلته لقيادة
كان أ ّول المس���تفيدين منه���ا؛ بحي���ث فاز ف���ي االنتخابات
َ
بنتائج غي���ر مس���بوقةَّ ،
أحوال سياس��� ّية ودس���توريّة متم ِّيزة ،تحت ش���عار "اإلصالح في إطار االس���تمرار".
الحكومة في
ٍ
ً
أن الحكومة ال تزال
ولئ���ن كان الحكم بفش���ل ال ّتجربة أو نجاحها أم ًرا
س���ابقا ألوانه ،نظ ًرا إل���ى َّ
الس���اعة -
فإن
المحصلة األول ّية تب ِّين َّ
ف���ي بدايتهاَّ ،
أن العدالة والتنمية لم يدفع  -إلى حدود ّ
ّ
الدافعة لإلنجاز في
مؤسس���ية أساس���ية ،تكون في منزلة
إصالحات
ف���ي اتّجاه تحقيق
الق���وة ّ
َّ
ّ
ٍ
أن منطق االس���تمرار ،قد غلب منطق اإلصالح ،أو لنقل ق َّيده إلى
القطاعات المختلفة .إذ يبدو َّ
أبعد الحدود .قد تستمرّ الحكومة على الرّغم من محدوديّة اإلنجاز ،لكن إن بقي األمر على ما
اإلسالمي الكثير من رصيده ،شأنه في ذلك شأن تجارب
التوجه
هو عليه ،فسيفقد الحزب ذو
ّ
ّ
حزب ّية أخرى عرفها المغرب.
* باحث يف القانون العام.
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حدود مع ّينة .وال يعود خيا ُرنا هذا إىل حداثة التّجربة فقط ،بل
تقديم
ستوري؛ ذاك الذي يجعل
يايس وال ّد
ّ
كذلك إىل طبيعة سياقها ِّ
الس ّ
بتاريخ  29ترشين الثّاين  /نوفمرب  ،2011جرى تعيني السيِّد عبد اإلله رهانها عىل التّأسيس لإلنجاز أكرب من رهانها عىل اإلنجاز ،وال س ّيام
بنكريان  -األمني العا ّم لحزب العدالة والتنمية ً -
رئيسا للحكومة يف سنتها األوىل .وللعلم ،فإ ّن فرتات التّأسيس تحتاج يف كثريٍ من
(((
التي وصفها اإلعالم بعد تعيينها بـ "نصف امللتحية"  .وقد حظيت األحيان إىل قرارات شجاعة ،تكون مبنزلة الق ّوة ال ّدافعة للتّغيري.
خاص ،ليس
هذه التّجربة الحكوم ّية التي ال تزال يف بدايتها ،باهتامم ّ
هناك خطّان لإلصالح ميكن أن تقودهام حكوم ٌة ما؛ األ ّول منهام
فحسب الرتباطها برئيس حكومة أو بوزير أ ّول كام كان عليه األمر
يكون ممك ًنا يف أوقات األزمات الكربى ،وعند االستياء من الوضع
السابقة ،وليس ألنَّها امل ّرة األوىل التي يقع فيها
يف التجارب الحكوم ّية ّ
املا ّيل .وينطوي هذا الخ ّط عىل تو ُّجه ضخم ،تدخل فيه تغيرياتٌ
السيايس
بق ّوة ال ّدستور اختيار ال ّرجل األ ّول يف الحكومة من الحزب
ّ
كبري ٌة دفع ًة واحدة .أ ّما الخ ّط الثّاين ،فيشمل إسرتاتيج ّي ًة تدرج ّي ًة
الفائز يف االنتخابات((( ،ولكن أيضً ا أل َّن رئيس الحكومة وما يزيد
ت ُص َّمم فيها خطوات التّغيري لحشد التّأييد مبرور الوقت .وقد يحتاج
عن الثلث من أعضائها ،ينتمون لحزب ذي مرجعيّة إسالميّة .ومن
األمر إىل التّضحية ببعض املكاسب القصرية األمد ،للوصول إىل ترتيب
االختبارات األساس ّية التي أفرزها الربيع العر ّيب ،اختبار اإلسالم ّيني يف
صحيح للتّغيريات((( .فهل ستتّبع حكومة بنكريان االختيار األ ّول؟
السلطة .من هذا املنطلق ،تتح َّدد أهميّة
انتقالهم من املعارضة إىل ّ
السياق الذي
الدراسة التي بني أيدينا .وللعلم ،فإ َّن الهدف منها ليس إبراز أوجه أم أنَّها ستع ّد نفسها حكوم ًة استمراريّةً ،ال ترى يف ِّ
ٍ
تغيريات كبري ًة دفعة واحدة؟ وهل إ ّن عدم تب ّنيها
أفرزها أزمة تقتيض
التّباين بني تجربة املغرب وتجارب بعض ال ّدول العربيّة األخرى التي
االختيار األ ّول ،يعني  -ضمن ًّيا  -تب ِّنيها االختيار الثّاين؟ أم أ َّن الحكومة
خاص ًة مرص وتونس ،وإنمّ ا توخّينا
عرفت صعود اإلسالم ّيني إىل الحكمّ ،
ستجد نفسها  -عىل ال ّرغم من اإلمكانات السياسيّة والدستوريّة التي
 يف املقام األ ّول  -إخضاع التّجربة لنو ٍع من املساءلة املوضوعيّة،السياق  -مق َّيد ًة بقيود ذات ّية وموضوع ّية ،تجعلها مرت ِّددة
بالنظر إىل اإلمكانات ال ّدافعة من جهة ،وعوامل املامنعة من جهة أتاحها هذا ِّ
ّ
ومضطربة حتى يف تب ّني إسرتاتيجيّة تدرجيّة وفق أولويّات مح ّددة؟
(((
أخرى .لقد م َّر عىل تعيني حكومة السيّد بنكريان أكرث من سنة،
بكل تأكيد م ّدة غري كافية ملساءلة سياساتها العا ّمة يف ّ
وهي ِّ
كل متثّل هذه ال ِّدراسة محاول ًة لإلجابة عن هذه التّساؤالت األساس ّية،
خاص ًة أنَّه كلّام ارتفع مستوى املتدخِّل وذلك من خالل مقاربة تحليل ّية شاملة ،تضع التّجربة يف سياقها
مجاالتها ونواحيها املختلفةّ ،
العمومي ،كان التّقويم أكرث تعقي ًدا .لذلك فإنَّنا لن نتّبع يف دراستنا العا ّم ،للوقوف عىل فرصها وتح ّدياتها ،وبحث مآالتها املحتملة.
ّ
السياسات العموميّة ،انطالقًا من معاي َري مح َّددة
هذه مناهج تقويم ّ
(((
ترتبط باملالءمة والفعال ّية والكفاية والتجانس والجدوى  ،إلاّ يف
 1عقب مشاور ٍ
ات استم ّرت  36يو ًما ،جرى بتاريخ  3كانون الثاين/يناير 2012تعيني الحكومة
اب سياس ّية ،هي :حزب العدالة
التي تض ّم نحو  30عض ًوا مع رئيسها ،وتتشكّل من أربعة أحز ٍ
والتنمية ( 12حقيبة) واالستقالل ( 6حقائب) والتقدّم واالشرتاك ّية ( 4حقائب) ،وأخ ًريا الحركة
يك ( 5حقائب).
الشّ عبية ( 4حقائب) ،إضاف ًة إىل أعضاء محسوبني عىل القرص املل ّ
 2كان من أه ّم التعديالت يف دستور أول يوليو  2011الفصل  47من الدستور ،الذي يُلزم
السيايس الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس الن ّواب.
امللك بتعيني رئيس الحكومة من الحزب
ّ
القوي
للحضور
ا
ر
نظ
ان،
ري
بنك
السيد
بحكومة
الحكومة
 3سيتك ّرر ،من ح ٍني إىل آخر ،ن ْعت
ّ
ً
اإلعالمي وبعض املبادرات التي مل تكن تعجب أحيانًا
لشخص ّية بن كريان من خالل ظهوره
ّ
حتّى بعض الربملانيني والوزراء من العدالة والتنمية ،كمبادرة االعتذار ملستشاري امللك ،لكن
دون أن ينفي ذلك مسؤولية رئاسة الحكومة عن حزب العدالة والتنمية ،ما دام السيد بنكريان
هو أمينه العا ّم.
4 Nicolas Studer, Méthodes d’évaluation des politiques publiques - actes du
séminaire, (France: 9/5/2011).
http://www.drees.sante.gouv.fr/methodes-d-evaluation-des-politiquespubliques-actes-du-seminaire,8638.html

سياسي ودستوري متميِّز
سياق
ّ

سيايس متميِّز،
من أه ّم ما ميَّز حكومة بنكريان أنَّها جاءت يف سياق
ّ
انعكاس عىل
يتمثّل يف التح ّوالت التي شهدها العامل العر ّيب ،وكان لها
ٌ
املغرب من خالل حركة  20فرباير .ولقد نظَّمت هذه الحرك ُة العرشات
من املسريات مطالِب ًة بالحريّة والعدالة والكرامة ،فبسببها اضط ّر
ال ّنظام إىل تعديل ال ّدستور وتنظيم انتخابات سابقة ألوانها ،فاز فيها
حزب العدالة والتنمية بنتيجة غري مسبوقة((( .وتتع َّدد عوامل ذلك
(عمن :األهل ّية للنرش
 5سوزان روز أكرمان ،الفساد والحكم ،ترجمة فؤاد رسوجي ،اَّ
والتوزيع ،)2003 ،ص .390
 6فاز حزب العدالة والتنمية يف انتخابات  25ترشين الثاين/نوفمرب  2011بـ  107مقاعد ،أي
مبا يزيد عن  27يف املئة من مجموع مقاعد مجلس الن ّواب.

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ
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السيايس يف املغرب ،قد
الفوز؛ فحركة  20فرباير التي كرست الجمود
ّ
جعلت بعض الشرّ ائح من املغاربة  -ومن بينها الطّبقة الوسطى -
تص ِّوت لحزب العدالة والتّنمية ألنّه ميثِّل  -يف ظ ّنها  -تو ّجه التّغيري
مع االستقرار ،يف مقابل التو ّجه اآلخر ،الذي ترى أ ّن حركة  20فرباير
والقوى السياسيّة ال ّداعمة لها قد مت ِّهد له .وقد يعني هذا التو ُّجه
التّغيري مع العصف باالستقرار ،عىل غرار ما وقع يف دول عرب ّية أخرى.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ،فإ ّن احتامالت تط ّور حركة  20فرباير،
يايس يقبل بحزب أغلب ّية ذي مرجع ّية إسالم ّية.
قد جعلت ال ِّنظام ِّ
الس ّ
يُضاف إىل ما ذُكر من عوامل ،انضباطيّة الحزب ودميقراطيّته مقارن ًة
باألحزاب السياس ّية األخرى ،وحسن إدارته حملته االنتخاب ّية ،وغياب
أحزاب إسالم ّية أخرى منافسة له ،وعذريّته السياس ّية بحيث مل يسبق
له أن تولىّ مسؤوليّ ًة حكوميّة .وقد كانت تجربته املحليّة يف عمومها
لصالحه ،ملا اتّصف به معظم منتخبيه من نزاهة مقارن ًة مبنتخبي
اب سياسيّة أخرى .وعىل ال ّرغم من أ ّن انتخابات  25ترشين
أحز ٍ
الثّاين  /نوفمرب  2011قد عرفت استمرار مجموعة من االختالالت
السابقة ،ومن أبرزها تع ّدد مظاهر الفساد
التي شهدتها االنتخابات ّ
(((
االنتخا ّيب وضعف املشاركة  ،فقد ُسلِّط الضّ وء بق ّوة عىل فوز العدالة
والتنمية ،وعىل ما أفرزه ذلك الفوز من تشكيل حكومة بقيادته،
اإلسالمي .ليست هذه امل ّرة األوىل التي
وهو الحزب ذو التو ّجه
ّ
يقود فيها الحزب الذي يحصل عىل أعىل عدد من املقاعد الحكومة،
فقد سبق أن حدث ذلك مع حكومة عبد ال ّرحمن اليوسفي سنة
 .1998ولك َّنها امل ّرة األوىل التي يحدث فيها ذلك بق ّوة ال ّدستور
وليس بإرادة امللك فحسب .كام أ َّن انتخابات  2011قد اختلفت
عن انتخابات  1997من حيث هامش ال ّنزاهة والشّ فاف ّية ،وتو ّجهات
الحزب الفائز((( ،ومن حيث الصالح ّيات ال ّدستوريّة املخ ّولة للحكومة
ورئيسها .فعىل ال ّرغم من االنتقادات الكثرية املو ّجهة لدستور ،2011
فإنّه قد أق ّر مكان ًة وصالح ّي ٍ
ات مه ّمة للحكومة ورئيسها ،مقارن ًة مبا
منصوصا عليه يف دستور  .1996فالحديث صار يدور يف ال ّدستور
كان
ً
السلطة التنفيذيّة ،وليس حول الحكومة فقط ،تلك
الجديد حول ّ

التي مل تبق مه ّمتها مقترصة عىل تنفيذ القوانني ،وإنمّ ا أصبحت متارس
السلطة التّنفيذيّة ،وتعمل عىل تطبيق برنامجها ،ومتارس اإلرشاف
ّ
املؤسسات واملقاوالت العموم ّية .وقد وقع نسخ
والوصاية عىل
ّ
تنص
العبارة التي كانت واردة يف الفصل  60من دستور  ،1996والتي ُّ
عىل أ َّن "الحكومة مسؤولة أمام امللك وأمام الربملان" .وج َرت للم ّرة
الحكومي الذي يتداول بشأن مجموعة من
األوىل "دسرتة" املجلس
ّ
ال ّنصوص والقضايا ،تحت مسؤوليّة رئيس الحكومة .ونذكر من تلك
والسياسات
والسياسات العموم ّيةّ ،
السياسة العا ّمة لل ّدولةّ ،
القضاياّ :
القطاع ّية ،والقضايا ال ّراهنة املرتبطة بحقوق اإلنسان وبال ّنظام العا ّم
واملعاهدات واالتفاقيّات الدوليّة .وأصبح من مسؤوليّة املجلس
الحكومي تعيني مجموعة من املوظّفني السامني ،مثل الكتّاب
العا ّمني ،ومدراء اإلدارات املركزيّة يف اإلدارات العموميّة ،ورؤساء
النص الدستوري
الجامعات والعمداء .وانتقل رئيس الحكومة  -وفق ّ
 من الوضع ّية السابقة التي كانت تجعل منه سلطة تنظيم ّيةوتنسيقيّة ،إىل وضعيّة جديدة أصبحت له بفضلها سلط ٌة رئاسيّة
عىل الحكومة ،وصار من حقّه أن يقرتح التّعيني يف بعض الوظائف
املدنيّة عىل املجلس الوزاري الذي يرأسه امللك ،بل أصبح من حقّه
دستوريًّا التّعيني يف بعض الوظائف املدنية يف اإلدارات العموم ّية ويف
املؤسسات واملقاوالت العمومية .وأتاح
بعض الوظائف السامية يف ّ
حل
له الدستور آليّات مه ّمة للتواصل مع الربملان ،وصار بإمكانه ّ
مجلس الن ّواب مبرسوم يتّخذ يف املجلس الوزاري بعد استشارة امللك
ورئيس املجلس ورئيس املحكمة الدستورية .كام صار بإمكانه أن
يطلب من امللك إقالة عضو أو مجموعة أعضاء من الحكومة .ومثلام
حق رئيس الحكومة أن
هي الحال بال ّنسبة إىل امللك ،أصبح من ّ
للبت يف
يحيل القوانني أو االتفاق ّيات الدولية إىل املحكمة الدستورية ّ
توافقها مع ال ّدستور ،قبل إصدار األمر بتنفيذها  /أو قبل التّصديق
حق ات ّخاذ املبادرة من أجل مراجعة
عليها .ولرئيس الحكومة أيضً اّ ،
الدستور ،لكن وفق مساطر دستوريّة معقّدة مقارن ًة مبا هو متاح
للملك(((.

 7أعلنت وزارة الداخل ّية أ َّن نسبة املشاركة يف انتخابات  25ترشين الثاين/نوفمرب 2011
بلغت نحو  45.4يف املئة من املس ّجلني يف اللوائح االنتخاب ّية ،ومبا أ َّن ستّة ماليني مواطن من
املؤهّلني للتصويت ظلّوا غري مس ّجلني يف اللوائح االنتخاب ّية ،فإ َّن نسبة املشاركة الحقيق ّية تبقى
أقل بكثري من النسبة املعلن عنها.
ّ
 8الحزب الذي فاز يف انتخابات  1997هو االتحاد االشرتايكّ للق ّوات الشّ عبية ذو التو ّجه
االش�ترايكّ ،مع العلم أ َّن تلك االنتخابات عرفت تشكيكًا قويًّا من مجموعة من األحزاب
السياسيّة آنذاك.

وإذا كانت بعض القوى السياس ّية قد قلَّلت من شأن تلك الصالحيات
الدستورية ،عىل اعتبار أ َّن الحكومة يف النسق السيايس والدستوري
لنص الدستور ميكن الرجوع
 9للوقوف عىل هذه الصالحيّات املخ ّولة للحكومة ورئيسها وفقًا ّ
خاصة إىل الباب الخامس من دستور أ ّول يوليو  2011املتعلِّق بالسلطة التنفيذيّة والباب
ّ
الثالث عرش املتعلِّق مبراجعة الدستور.
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املؤسسات الذي تق َّدم به رئيس الحكومة أمام الربملان  -فعلاً عن إرادة الذّهاب
املؤسسة امللك ّية ال تزال مهيمنة عىل ّ
ال تعني الحكم ،وأ َّن َّ
الدستورية املختلفة؛ فإ َّن ق ًوى سياسيّة أخرى  -مبا فيها حزب العدالة بوترية أرسع وأعمق يف طريق اإلصالح؟
ٍ
والتّنمية  -رأت فيها
الحكومي إىل ثالثة مرتكزات أساس ّية ،وهي:
إمكانات مه ّمة مل تُتح من قبل .ومن ث َّم ،استند الربنامج
ّ
فإنّه ينبغي اغتنامها بالشّ كل األمثل ،وترجمتها إىل سياسات عا ّمة العمل املندمج واملتكامل ،واملقاربة التّشاركية ،وربط املسؤول ّية
تستجيب لالنتظارات التي عبرّ ت عنها حركة  20فرباير.
باملحاسبة .وشمل خمسة توجهات كربى؛ أ ّول :تعزيز ال ُهويّة الوطنيّة
املو َّحدة ،وصيانة تالحم مك ِّوناتها وتن ّوعها ،واالنفتاح عىل الثّقافات
والحضارات ،ثان ًيا :ترسيخ دولة القانون والجهويّة املتق ّدمة والحكامة
وطني قوي ،راب ًعا :تطوير الربامج
ال ّرشيدة ،ثالثًا :مواصلة بناء اقتصاد
ّ
خامسا :تعزيز التّفاعل اإليجا ّيب مع املحيط
االجتامعيّة وتفعيلها،
ً
الجهوي والعاملي ،وتقوية األداء العمومي لخدمة املغاربة املقيمني
الحكومي عىل تحقيق نسبة من ٍّو مبع ّدل
ونص الربنامج
يف الخارجَّ .
ّ
(((1
 ،%5.5وضبط التضخّم يف حدود  ،%2وتخفيض البطالة إىل ، %8
وتقليص مع ّدل األ ّمية إىل  ،%20وتقليص عدد وفيات األطفال الذين
لكل  1000والدة ح ّية ،وتخفيض
هم دون س ّن الخامسة إىل  20وفاة ّ
كل  100000والدة
وفيات األ ّمهات عند الوالدة إىل  50وفاة يف ّ
نص هذا الربنامج الحكومي عىل تقليص العجز السكني
ح ّية( .((1كام ّ
من  840ألف وحدة إىل  400ألف وح��دة( ،((1ومتكني ما يقارب
 10ماليني مواطن مغريب من االستفادة بصورة تدريج ّية من نظام
البرنامج الحكومي ومحاولة
التأمني اإلجباري عىل امل��رض( .((1وعىل ال ّرغم من تض ّمن الربنامج
اإلصالح في إطار االستمرار
الحكومي هذه األرقام وغريها ،فإ ّن من أه ّم االنتقادات املو ّجهة
بعد االنتقادات العديدة التي وجهتها أحزاب املعارضة وبعض إليه من جهة مجموعة من السياسيّني والباحثني ،صوغه الفضفاض،
ّ
ألي
املنابر اإلعالمية لحكومة بنكريان ،أصدرت األمانة العا ّمة لحزب وعدم تحديده األهداف يف شكل أرقام ،إلاّ ناد ًرا( .((1وال ميكن ّ
ّ
العدالة والتنمية  -بصفته الحزب القائد للحكومة  -وثيقة تقوميية مطّلع عىل الربنامج الحكومي ،إلاّ تأكيد املالحظة نفسها .وقد يُعزى
أساسا باألزمة
للتجربة الحكومية مو ّجهة إىل املؤمترات الجهوية للحزب .وتتح َّدث ذلك إىل شعور الحكومة بالظرف ّية املتقلبة ،املرتبطة ً
ّ
هذه الوثيقة  -التي صدرت يف شهر أيلول  /سبتمرب  - 2012عن االقتصاديّة العامليّة ،والتقلّبات املناخية التي تجعل تحديد أهداف
بعض اإلنجازات األولية ،وع يعرتضها من "مقاومات" .ومن أهم ما يف شكل أرقام واضحة عملاً مغام ًرا .وبالعودة إىل الربامج االنتخابية
ماّ
ّ
نصت عليه ،أنَّه "ال بد من االعرتاف أ َّن إرادتنا يف اإلصالح كانت تريد لألحزاب املؤلِّفة للحكومة ،يُال َحظ أ َّن الربنامج الحكومي مل يتض ّمن
ّ
ّ
الذهاب بوترية أرسع وأعمق ،مام اصطدم بتوازنات الوضع العام مجموع ًة من األرقام التي تض ّمنتها تلك الربامج ،كام يالحظ الترّ اجع
ّ
كل من حزب العدالة
لبلدنا" .ويتمظهر االصطدام يف وقوع "بعض الهزات أو الحوادث الواضح عن بعض تلك األرقام .فلقد أشار ٌّ
ّ
التي فرضت علينا مراجعة مقاربتنا لوترية اإلصالحات" .وكانت والتنمية وحزب االستقالل يف برنامجيهام االنتخاب ّيني إىل رفع الح ّد
املقاربة الجديدة بحسب الوثيقة ،هي "املزاوجة بني اإلرصار عىل
اإلصالح والتدرج يف تحقيقه"( .((1وهنا ،نؤ ِّجل الخوض يف ماه ّية
"اله ّزات والحوادث" و"توازنات الوضع العا ّم للبالد" ،تلك التي مل تقل
عب الربنامج الحكومي -
عنها الوثيقة اليشء الكثري ،ونتساءل :هل رَّ
 10إسامعيل حمودي" ،العدالة والتنمية :هذا ما حصل خالل تسعة أشهر من إنجازات
ومؤامرات" ،جريدة أخبار اليوم املغربية.2012/9/24 ،

 11الربنامج الحكومي لحكومة السيد بنكريان (املغرب :كانون الثاين/يناير  ،)2012ص .32
 12املرجع نفسه ،ص  71و.72
 13املرجع نفسه ،ص .73
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السياق ،عىل سبيل املثال ،ترصيحات مجموعة من السياسيّني والباحثني
 15انظر يف هذا ِّ
يك املغربية،
امللف
األسبوعي لجريدة االتحاد االش�ترا ّ
بخصوص الربنامج الحكومي يف ّ
ّ
 28و.2012/1/ 29

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ
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األدىن لألجور ،ليبلغ ثالثة آالف درهم ،قبل أن يتح ّول ذلك يف الربنامج 3.3توصيات مجموعة من املؤسسات ،كهيئة اإلنصاف واملصالحة،
أي ح ّد ملزم .وتح ّدث حزب واملجلس االقتصادي واالجتامعي.
الحكومي إىل رفع تد ّرجي دون تحديد ّ
العدالة والتنمية يف برنامجه االنتخايب عن من ّو مبع ّدل  ،%7ليتح ّول
4.4املبادرات والتّوجيهات امللك ّية ،كاملبادرة الوطنية للتنمية البرشية،
ألي حزب من تلك
ذلك إىل  %5.5يف الربنامج الحكومي .وميكن ّ
والتّوجيهات املتعلِّقة بتنظيم االنتخابات( ،((1ومببادئ الدبلوماسية
حكومي
األحزاب أن ي ِّربر ذلك بكونه ال ميثّل إلاّ طرفًا يف تحالف
ّ
املغربية(.((1
كل ما جاء يف
مشَ كَّل من أربعة أطراف ،ومن ث َّم ال ميكن تضمني ّ
برنامجه االنتخا ّيب يف الربنامج الحكومي؛ فكث ًريا ما ر َّد بعض أعضاء 5.5الربامج االنتخابية لألحزاب املؤلِّفة للحكومة ،التي استندت هي
السابقة.
حزب العدالة والتنمية عىل منتقديهم بخصوص الترّ اجع عن الربنامج األخرى  -يف بعض األحيان  -إىل املستويات املرجعية األربعة ّ
االنتخايب ،بأ َّن الشّ عب لو أرادهم أن يط ِّبقوا برنامجهم بحذافريه،
ملنحهم من األصوات ما ميكِّنهم من تأليف حكومة وحدهم .هذا 6.6رؤى الوزراء املحسوبني عىل القرص وتص ّوراتهم.
ََ
عىل ال ّرغم من أنّهم يعلمون أ َّن طبيعة ال ّنظام
السيايس وأقفال لنئ مل ير ِّدد بنكريان أ ّن برنامجه هو عينه برنامج امللك ،عىل نحو ما
ّ
السؤال كان يفعل الوزير األ ّول السابق ع ّباس الفايس ،فإ َّن تع ّدد املستويات
ال ّنظام االنتخايب ،من شأنها أن تجعل ذلك مستحيلاً  .ويبقى ّ
امله ّم طر ُحه يف اعتقادنا ،هو :هل مثّلت الربامج االنتخاب ّية لألحزاب املرجعية يف برنامجه الحكومي ،وحضورها املكثّف واملتداخل يف
السياسة
املشاركة يف الحكومة املرج َع األساس والوحيد للربنامج الحكومي ،مضامينه ،ال يجعل التّسليم بأ َّن الحكومة هي التي تضع ّ
األقل
السياسة العمومية يف املغرب عىل ّ
وهو ما ميثّل فعلاً قطيعة مع تجارب الربامج الحكوميّة السابقة؟ لقد العمومية  -أو فلنقل ّ
كل ّ
الصفحة السابعة من الربنامج الحكومي عىل أنَّه (الربنامج)  -أم� ًرا سهلاً  .ذلك أ ّن هناك خريطة طريق مس َبقة للسياسات
نصت ّ
ّ
يستند إىل الربامج االنتخاب ّية ألحزاب التّحالف الحكومي ،لك ْن عند العمومية ،وهي ال تتيح للحكومة  -وإن أتت يف سياق مغاير،
التّدقيق نجد أ َّن الربنامج
الحكومي يستند إىل مرجعيّة من ستّة وبقيادة إسالميّة  -إلاّ هامشً ا مح ّد ًدا للتخطيط العمومي .ما يجعل
ّ
مستويات ،انعكست بوضوح عىل مضامينه .وهذه املستويات هي :دور الحكومة األ ّول واألسايس هو مواصلة تلك السياسات وتفعيلها.
وهذا واضح بجالء يف الربنامج الحكومي ،من خالل تكرار بعض
1.1املخطّطات واملشاريع الكربى التي انطلقت مع حكومات سابقة؛ العبارات ،مثل" :سنواصل"" ،سنعمل عىل مواصلة"" ،سنعمل عىل
ويتبي من خالل الربنامج الحكومي ،أ ّن منطق االستمرار
بحيث نجد الحديث عن مجموعة من املخطّطات الهيكلية كاملغرب تفعيل".
نَّ
للسياحة ،ومخطّط إقالع ّ
األخرض ،واملخطَّط األزرق ِّ
الصناعة ،ومخطّط قد غلب منطق اإلصالح ،أو لنقل ق ّيده إىل أبعد الحدود .وتجلىّ
تنمية املصايد البحريّة ،ورؤية  2015يف مجال ّ
الصناعة التّقليديّة ذلك يف تب ّني الربنامج الحكومي سياسات عموم ّية سابقة ،ومنها ما
محل انتقاد شديد من جهة حزب العدالة والتنمية حني كان
ومرشوع املغرب الطّاقي ،إىل جانب املشاريع الكربى املتعلِّقة بالبنية كان ّ
التحتية .فلقد مثّلت هذه املخطّطات واملشاريع خريطة طريق يف املعارضة( .((1وكان األ ْوىل يف بعض هذه السياسات ،الرتكيز عىل
خاص ًة أ ّن السياق الذي أفرز حزب العدالة
للسياسات العمومية يف املغرب منذ سنوات .بل إ َّن بعض الصناديق تقوميها بدلاً من تفعيلهاّ ،
ّ
التي تض ّمنها الربنامج الحكومي ،كصندوق التّعويض عن فقدان والتنمية عىل رأس الحكومة ،يفرض ذلك بإلحاح .ومن تجلّيات غلبة
السكن
للسكن (الذي تح ّول إىل صندوق ّ
الشّ غل ،وصندوق التّضامن ّ
آذار/مارس 2011إىل أ َّن ذلك التقرير كان الدّافع األسايس ملراجعة الدستور.
واالندماج الحرضي) ،كانت متض َّمنة يف الربنامج الحكومي للحكومة
 17الربنامج الحكومي ،ص .19
السابقة.
 18املرجع نفسه ،ص .87
ّ
2.2مجموعة من املقتضيات التي أق ّرتها اللجنة امللك ّية للجهوية
جهوي ،وصندوق التّأهيل
إحصايئ
ّ
املوسعة(((1؛ كإحداث نظام
ّ
ّ
االجتامعي ،وصندوق التضامن.
 16كان امللك محمد السادس قد عينّ لجن ًة ملكيّ ًة بتاريخ  3كانون الثاين/يناير  2010لرسم
املوسعة ،وبعد عدّة شهور قدَّمت اللجنة تقريرها ،وقد أشار امللك يف خطاب 9
تص ّو ٍر للجهويّة ّ

 19عندما كان حزب العدالة والتنمية يف املعارضة كان بعض برملانيّيه ينتقدون بشدّة
مرشوع القطار الفائق الرسعة يف الخ ّط الرابط بني مدينتي البيضاء وطنجة الذي جرى
تفويته لرشكة فرنسيّة ،وذلك نظ ًرا لكلفته العالية التي تزيد عن  25مليار درهم ،والتي ميكن
استثامرها يف مشاريع أخرى تحتاج إليها البالد أكرث .فمن خالل حسابات قامت بها بعض
الجمعيّات املناهضة للمرشوع تبينّ أنَّه ميكن بهذا املبلغ إنشاء  5000مدرسة ابتدائية أو 3000
مدرسة ثانويّة يف املناطق الحرضيّة ،أو  25ألف مدرسة يف املناطق القرويّة ،أو  25مشفًى
جامعيًّا بسعة  22ألف رسير ،أو  10جامعات ،أو  300معهد للتكوين التقني ،أو  36ألف
وحدة صناعيّة ،أو  16ألف مركز سوسيو ثقايف ،أو  10آالف مكتبة متعدِّدة الوسائط.

78
منطق االستمرار عىل منطق اإلصالح أيضً ا ،عدم قدرة الحكومة عىل
استغالل الهامش املتاح لها يف تحديد أولويّات واضحة .ومن دون
قيامها بذلك ،يستحيل الحديث عن وترية أرس َع وأعمق يف اإلصالح،
وحتّى التد ّرج يف تحقيقه يصبح أم ًرا صع ًبا.

المحصلة
التفاعالت بشأن
ّ
األولية للحكومة
إذا رأى بعض املدافعني عن الحكومة ،أ ّن سنتها األوىل ال تعدو أن
تكون محطّ ًة لالطِّالع عىل امللفّات ،وأنّه – بنا ًء عىل ذلك  -ال ينبغي
فالسياق السيايس
محاسبتها عىل اإلنجاز ،فإ َّن آخرين رأ ْوا عكس ذلكّ .
والدستوري الذي أفرز الحكومة ،يفرض الرسعة يف اإلنجاز ،نظ ًرا إىل
التح ّديات املطروحة واالنتظارات املتعددة .ث ّم إن الشّ عارات التي
رفعتها أحزاب األغلبية خالل الحملة االنتخابية ،قد أكّدت كلّها عىل
رضورة اتّخاذ بعض القرارات واإلجراءات الحاسمة ،منذ األيّام األوىل
من عمر الحكومة .يُضاف إىل ذلك ،أ ّن حكومة بنكريان – مثلام
يؤكّده الربنامج الحكومي  -تشكِّل حكوم ًة استمراريّة ال حكوم َة
قطيعة ،ليس فقط عىل مستوى املخطّطات واملبادرات الكربى
فكل حلفاء
واملشاريع املفتوحة ،ولكن أيضً ا عىل مستوى مك ِّوناتهاُّ .
حزب العدالة والتنمية يوجدون يف األغلبية؛ ونعني حزب االستقالل
والحركة الشعبية والتقدم واالشرتاكية .ويُفرتض أن يكونوا مطّلعني
مسبقًا عىل امللفّات ،وذلك بال ّنظر إىل تجاربهم الحكوم ّية السابقة.
وهو ما يتطلّب الشرّ وع مبارش ًة يف العمل .ث ّم إ ّن دستور ،2011
قد فرض عىل الحكومة تح ِّديًا حقيق ًّيا يف ما يتعلّق بوضع البنى
املؤسسية والقانونية لتطبيق الدستور .وهو أم ٌر كان من املفرتض أن
َّ
تكون له األولويّة يف السنة األوىل من عمر الحكومة حتّى يشكِّل ق ّو ًة
دافعة يف ات ّجاه التّأسيس لإلنجاز.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

تح ّدث وزير االتّصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ،مصطفى
الخلفي ،يف لقاء له مع الصحافة بتاريخ  27كانون األ ّول  /ديسمرب
محصلة عمل الحكومة خالل سنة  ،2012وع ّدها إيجاب ّية.
 ،2012عن ّ
وع ّرج  -يف هذا الصدد  -عىل إعادة االعتبار إىل املرفق العمومي ،مذكِّ ًرا
بسلسلة من اإلجراءات ،من قبيل تكريس مبدأ األجرة مقابل العمل،
مش ًريا بذلك إىل االقتطاع من أجور املرضبني ،ذاك اإلجراء الذي بدأ
ارت
تطبيقه عىل موظّفي وزارة التعليم ،قبل أن ينتقل إىل موظّفي وز يَ
الص ّحة والداخلية .كام أشار إىل التوظيف عن طريق املباراة بغرض
إتاحة تكافؤ الفرص ،وإسناد املسؤولية داخل اإلدارة العمومية عن
طريق الرتشيح ،وإرساء منظومة الشِّ كايات التي أتاحت إرسال أكرث من
تسعة آالف شكاية إىل وزارة العدل والحريات .وتح ّدث عن صندوق
التامسك االجتامعي الذي بلغ رأسامله  2.5مليار درهم ،وذلك بهدف
تغطية مثانية ماليني ونصف مليون نسمة يف إطار املساعدة الطبية.
كام أشار إىل برنامج "تيسري" الذي مينح املساعدات املبارشة إىل األرس
بهدف تعليم أبنائها ،والربنامج املتعلِّق بالتكافل العائيل ( 160مليون
درهم لفائدة  40ألف امرأة) ،مذكِّ ًرا أيضً ا بالزيادة بنسبة  %50يف
ِمنح الطلبة ،ورفع عدد املمنوحني ليصل إىل  216ألف ممنوح (بعد
املخصصات االجتامعية للطلبة
إضافة  40ألف ممنوح) ،ومضاعفة
ّ
من إطعام وإيواء يف حدود  400مليون درهم .وتح ّدث أيضً ا عن
تخصيص الحكومة مليار درهم ،لرفع الح ّد األدىن من رواتب التقاعد
يف املؤسسات العمومية والجامعات املحلية و"املياومني" ،إىل جانب
تخصيص مليا َري درهم لدعم مكافحة آثار الجفاف ،و 890مليون
درهم لدعم القمح والدقيق املستورديْن بهدف تفادي تأث ّر أسعار
الخبز ،وتخصيص  500مليون درهم لصندوق التنمية القرويّة .وعىل
املستوى االقتصادي ،بدا جهد الحكومة  -بحسب رأي وزير االتصال
 من خالل التحكّم يف التوازنات املاكرو  -اقتصادية ،وتخفيض العجزظل تر ّدي
من  %6.1إىل  %5بعد أن كان متوقَّ ًعا ارتفا ُعه إىل  ،%8يف ّ
املقاصة من نفقات .هذا
األحوال االقتصادية وما يتح ّمله صندوق
ّ
فضلاً عن إجراءات اقتصادية أخرى مثل رفع االستثامر العمومي إىل
 188مليار درهم ،مع بلوغ  %80كنسبة إنجاز يف فتح االعتامدات .ال
ّ
السنة األوىل من عمر
شك يف أ ّن هذه اإلنجازات ،تجعل من وصف ّ
الحكومة بسنة بيضاء – عىل ح ّد تعبري بعض اإلعالميني والسياسيني
 وصفًا مبالَغًا فيه .ومع ذلك ،يبقى أبرز ما وقع إنجاز ُه إىل حدودٍ
بورشات كانت مفتوحة يف عهد الحكومة أو الحكومات
الساعة ،مرتبطًا
السابقة .فربنامج املساعدة الطبية "راميد" الذي رشعت الحكومة يف

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

تعميمه ،وال تزال تواجهه صعوباتٌ متعددة ،كانت تجربته األوىل قد
انطلقت يف جهة تادلة أزيالل إبّان حكومة عبّاس الفايس ،واألمر نفسه
يُقال عن بعض الورشات األخرى ،عىل غرار تلك املرتبطة بربنامج
"تيسري" وبالطرق الس ّيارة وبـ "الرتمواي" وغريها .كام أ َّن مع ّدل النم ّو
مل يبلغ إلاّ  %3خالل سنة  ،2012وفقًا لحزب االستقالل  /الطرف الثاين
يف الحكومة( .((2وبلغ عجز امليزانية الذي كان ينبغي ألاّ يتجاوز %4.8
يل الخا ّم  .%7.1كام تفاقمت مديونية املغرب ،فقد
من الناتج ال ّداخ ّ
ناهزت  %57.8من ال ّناتج الداخيل الخا ّم ،بحسب ترصيحات وزير
االقتصاد واملالية( .((2ولقد س ّجلت مجموعة من األطراف السياسية
ٍ
انتقادات مه ّم ًة عىل العمل الحكومي ،مثل عدم اتِّخاذ إجراءات
خاص ًة أ ّن ذلك كان أحد الشّ عارات البارزة
حاسمة ملحاربة الفسادّ ،
لألحزاب املؤلِّفة للحكومة إبّ��ان حملتها االنتخابية .فإذا كانت
الفضيحة مساعدة عىل اإلصالح( ،((2فإ ّن سلسلة اللوائح التي نَرشها
وبخاصة املنتمون منهم لحزب العدالة والتنمية ،والتي
بعض الوزراء،
ّ
تكشف بعض االمتيازات التي يستفيد منها بعض الناس دون غريهم،
مل تحقِّق إلاّ نو ًعا من االستهالك اإلعالمي ،وهو بعيد عن إحداث ر ّجة
يف الرأي العا ّم تتطلّبها الفضيحة املساعدة عىل اإلصالح .واألسباب
التي تقف وراء ذلك شتّى ،يف مق ّدمتها االختالف بني أعضاء الحكومة
بشأن نرش تلك اللوائح ،ونرش بعضها بصور ٍة ناقصة تُخفي العديد من
والسقوط يف
املعطيات واملعلومات األساسية بخصوص املستفيدينّ ،
أي فضيحة .كام
نوع من التّمييع .بحيث أ ّن نرش بعض اللوائح ال ميثّل ّ
مل يجر إرداف عملية النرش بقرارات متنع تكرار تلك االمتيازات غري
املرشوعة ،ونعني بالخصوص ما تعلّق منها مبأذون ّيات ال ّنقل .ومن بني
ما وقع انتقاده من مامرسات ،االستمرار يف قمع االحتجاجات السلمية،
واستمرار االعتقال ألسباب سياسية ،كام هي الحال بال ِّنسبة إىل بعض
الطلبة ومعتقيل حركة  20فرباير ،وعدم الحرص عىل اإلرساع يف عملية
متابعة بعض ملفّات الفساد ،وحاالت االعتداء عىل الحريات .كام أ ّن
الحكومة مل تستطع اتّخاذ إجراءات حازمة يف ات ّجاه محاربة اقتصاد
ال ّريع .ويف املجال االجتامعي ،عرفت السنة األوىل من عهد الحكومة،
تجمي ًدا – إىل ح ٍّد ما  -للحوار االجتامعي ،كام عرفت مامطلة ملحوظة
يف تنفيذ ات ّفاق نيسان  /أبريل  2011مع النقابات العماّ لية .وأ ّدت
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الزيادة يف أسعار البنزين وبعض املوا ّد األساسية إىل انخفاض القدرة
الرشائية للعديد من املواطنني .وطفت عىل السطح مجموع ٌة من
اإلشكاالت التي تجعل تلك الصالح ّيات الدستورية املخ َّولة للحكومة،
الخاص بالتعيني
محل تساؤل .فلقد أثار مرشوع القانون التنظيمي
ّ
ّ
املؤسسات واملقاوالت العمومية ،جدلاً سياس ًّيا ودستوريًّا واس ًعا.
يف ّ
فقد رأت فيه أطر ٌاف من املعارضة تخلّيًا من رئيس الحكومة عن
صالحياته ،وذلك بتب ّني تأويل غري دميقراطي ألحكام الفصلني  49و92
من الدستور .وقد استندت تلك األطراف املعارضة يف رأيها ذاك ،إىل
أ ّن هذا الدستور ال يسمح للملك بالتعيني بواسطة ظهري ،إلاّ يف ما
نصت عليه بنوده برصاحة ،وهو األمر الذي مل ي ْجر احرتامه يف مرشوع
ّ
القانون الذي ك َّرس التعيني بواسطة ظهائر يف مجموعة من املناصب
السامية .يُضاف إىل ذلك ،تخليّ رئيس الحكومة عن التعيني لفائدة
امللك يف بعض املؤسسات التي ال تُع ّد ذات طبيعة إسرتاتيجية .إ ّن
هذه املالحظات الجوهرية بخصوص أ ّول مرشوع قانون تنظيمي،
تحيل إىل نوع من الرقابة الذاتية التي متارسها الحكومة عىل نفسها،
أو باألحرى التي ميارسها رئيس الحكومة .وهي رقابة ذاتية ،ال تجد
مرجعيتها يف الدستور املكتوب ،إذا ما وقع تغليب التأويل الدميقراطي،
بل تجدها باألساس يف ما ميكن أن نصطلح عليه بالدستور العميق
الذي يساعد عىل فهم "التوازنات العا ّمة" التي أشارت إليها الوثيقة
التقوميية لحزب العدالة والتنمية املشار إليها آنفًا .هناك قض ّية أخرى
السجاالت والنقاشات ،وإذا ما سلّطنا الضّ وء
كانت ّ
محل العديد من ّ
عليها ولو باقتضاب ،فإنّنا سنستفيد من ذلك يف معرفة كيفية تدبري
الحكم يف املغرب .فابتداء من آذار  /مارس  ،2012وبعد أن ص ّدق
مجلس الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي  -املعروفة اختصا ًرا
الخاصة بالرشكة الوطنية لإلذاعة
بـ "الهاكا"  -عىل دفاتر التحمالت
ّ
والتلفزة ورشكة «صورياد دوزي��م» ،ارتفعت أصوات تن ّدد بذلك
اإلجراء ،وتع ُّده تراج ًعا عن املرشوع الحدايث والدميقراطي .وكان من
بني املحت ّجني  -بل من أ ّولهم  -موظّفون كبار يف القطاع اإلعالمي.
مع العلم أ َّن "املسطرة" التي ات ّبعها وزير االتصال و"الهاكا" ،تتّفق
متا ًما مع ما هو منصوص عليه يف قانون االتصال السمعي البرصي،
خاص ًة الفصل  49منه ،ومع العلم أيضً ا أ ّن مضمون دفاتر التح ّمالت
ّ
السجال
ليس فيه ما يخالف الدستور .والدليل عىل ذلك ،أنّه إثر ذلك ِّ
الطويل ،أعلن وزير االتّصال يف ترصيح لوكالة املغرب العريب لألنباء
(بتاريخ  16ترشين األ ّول  /أكتوبر  )2012أ ّن الحكومة قد وصلها قرار
تصديق الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي عىل تعديالت دفاتر

العدد 2
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الخاصة بالرشكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ورشكة «صورياد
التحمالت
ّ
دوزيم» ،التي كانت قد تق َّدمت بها (الحكومة) .وعن فحص تلك
تغي اليشء الكثري يف دفاتر التح ّمالت املع ّدلة
التعديالت ،نجد أنّها مل رِّ
السجال .مل تربز هذه القضيّة الخلل املرتبط
التي أُثري بشأنها ذلك ّ
بعالقة الوزارة الوصية باملوظفني التابعني لها فقط ،ولكنها تثري الكثري
من التساؤل عن تضخيمها إىل درجة إقالة رئيس "الهاكا" ،السيد أحمد
ويتبي اآلن أن من أهداف ذلك تبليغ رسالة إىل من يعنيهم
غزايل .نَّ
خاص ًة العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة ،يف كون بعض
األمرّ ،
امللفّات أكرب من أن تكون تحت وصاية وزير من الوزراء ،يتّضح ذلك
بكل من بنكريان ومصطفى الخلفي وزير االتصال
من خالل لقاء امللك ٍّ
الذي فرت حامسه يف الدفاع عن دفاتر التح ّمالت بصورة ملحوظة بعد
ذلك اللقاء ،ويتّضح أيضً ا من خالل تأليف لجنة حكومية برئاسة نبيل
بن عبد الله ،وزير السكن والتعمري ،لتعديل دفاتر تح ّمالت.

أيـــار  /مايــو 2013

الدستورية قبل نهاية سنة  ،2012وأ ّن الحكومة "ستعمل عىل ات ّخاذ
كافة اإلجراءات الكفيلة بإجراء االستحقاقات االنتخابية يف آجالها
املق ّررة"( .((2أ ّما بخصوص القوانني التنظيمية التي تكتيس أهم ّي ًة
خاص ًة يف تطبيق الدستور ،فإنه مل يصدر من  16قانونًا تنظيم ًّيا أو
ّ
أكرث إلاّ قانو ٌن واحد ،وقد تطلَّب إصدار ذلك القانون حيّ ًزا زمنيًّا
ليس باليسري ،ما يجعلنا نتساءل إذا كان ما يزيد عن  20يف املئة
من العمر االفرتايض للحكومة –  5سنوات  -مل يسعف إلاّ يف إصدار
تنظمي واحد ،فهل سيسعف ما تبقّى من عمرها يف إصدار
قانون
ّ
 15قانونًا تنظيميًّا؟

عوائق العمل الحكومي
املؤسسية
إذا كانت إسرتاتيجيّة التد ّرج تقتيض أن تكون اإلصالحات ّ
األساسية رشطًا مسبقًا لإلصالح يف قطاعات مع ّينة( ،((2فإ ّن حكومة
مؤسسية أساسية .وكان
السيد بنكريان مل تقم حتّى اآلن بإصالحات ّ
من املفرتض أن تويل الحكومة يف سنتها األوىل األولوية ملسألتني:
أ ّولهام استكامل الدورة االنتخابية ،وثانيهام إصدار بعض القوانني
باملؤسسات الدستوريّة .كان من
خاص ًة تلك املتعلِّقة
التنظيميةّ ،
ّ
شأن االهتامم بهاتني املسألتني أن ميثّل ق ّو ًة دافعة يف اتّجاه التأسيس
خاص ًة أ ّن االهتامم بهام عاد ًة ما يكون بعد وضع الدستور
لإلنجازّ ،
أو مراجعته .فقد تباطأت حكومة السيد بنكريان يف استكامل الدورة
االنتخابية ،ومل تنظِّم ال االنتخابات الجامع ّية وال الجهوية ،ما جعل
مجلس املستشارين السابق النتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب
 2011يستم ّر حتّى اللحظة ،وهذا األمر يناقض يف الجوهر محاولة
الرفع من الرشعية االنتخابية يف دستور  .2011بل األكرث من ذلك،
أ ّن التباطؤ يف مسألة االنتخابات يدفع إىل مساءلة الحكومة ليس
من منطلق التأسيس لإلصالح فحسب ،ولكن أيضً ا من منطلق
نص ،تنفيذًا لتوجيهات
تفعيله ،عىل اعتبار أ ّن الربنامج الحكومي قد ّ
ملكيّة ،عىل اعتامد جدولة زمنية مضبوطة إلقامة بقيّة املؤسسات

يبدو من خالل بطء العمل الحكومي عمو ًما ،ومن تلك اإلشكاالت
املحصلة األولية لحكومة السيد بنكريان ،أ َّن هذه
املثرية ،وتواضع
ّ
األخ�يرة ،وإن مل تكن محارص ًة باحتجاجات سياسية من خارج
املؤسسات ،كام هي الحال يف تونس ومرص ،محارص ٌة مبجموعة من
ّ
لعل يف مق ّدمها املنطق الذي يشتغل
العوائق الذاتية واملوضوعيةّ ،
به رئيس الحكومة ،فالسيد عبد اإلله بنكريان جعل هدفه األول
املؤسسة امللك ّية واملحيط املليك ،األمر الذي جعله يف كثري من
إرضاء ّ
األحيان ملك ًّيا أكرث من امللك ،ميارس عىل نفسه وعىل حكومته رقاب ًة
ذاتيّة مبالغًا فيها ،وغالبًا ما تكون تلك الرقابة من مرجعية التأويل
السلطاين للدستور وليس التأويل الدميقراطي الذي يطالب به
بعض األفاضل الدميقراطيّني .وقد انطلق أ ّول مسلسل ذلك التأويل
السلطاين بعرض الهيكلة الحكومية عىل امللك للتصديق عليها ،مع
ولعل من صور تلك
العلم أنّه ال يوجد يف الدستور ما يُلزم بذلكّ ،
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دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة الحكوميّة بقيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
والمحصلة األوليّة والمآالت المحتملة
السياق
ّ

الرقابة الذاتية املبالغ فيها أيضً ا املخطّط الترشيعي الذي أع ّدته
الحكومة ،وأحال إعداد أربعة من مشاريع القوانني إىل الديوان املليك
رصا عىل
قبل أن تتدخّل األمانة العا ّمة للحكومة وتجعل األمر مقت ً
واحد منها هو القانون املتعلِّق مبجلس الوصاية .إ ّن تكرار شكوى
يبي أ ّن هناك فعلاً جهات
السيد بنكريان من "العفاريت والتامسيح" ،نِّ
خاص ًة إذا كان من يرفعون شعار هذا التغيري من تو ّجه
تقاوم التغيريّ ،
إسالمي ،لكن ما يأخذه املعارضون عىل رئيس الحكومة أنَّه مل يُس ّم
ّ
وظل
هذه الجهات باسمها ،إضاف ًة إىل أنَّه كان يعلم ذلك مسبقًاَّ ،
ٍ
شعارات كبرية ،مثل محاربة الفساد ووضع ح ّد القتصاد الريع،
يرفع
لذلك فال حاجة اليوم إىل االختباء وراء "العفاريت والتامسيح" وتربير
ضعف اإلنجاز الحكومي بوجود جيوب ملقاومة التغيري كام كان
السابق عبد الرحمن اليوسفي .إ َّن حكومة ما بعد
يقول الوزير األ ّول ّ
انتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب  2011حملت معها عوائقها منذ
تعيينها ،إذ إضاف ًة إىل غياب التجربة السابقة يف العمل الحكومي عند
الطرف األسايس فيها ،أقصد حزب العدالة والتنمية ،هناك هشاشة
يف االنسجام الحكومي ،فالحكومة تتألّف من أربعة أحزاب سياسية،
وهو عدد قليل باملقارنة مع تجارب حكومية سابقة ،إلاّ أ ّن هذه
األحزاب بينها اختالفات أيديولوجية وسياسية ملحوظة ،األمر الذي
يؤث ِّر سلب ًيا يف العمل الحكومي ،بل إ ّن سلوك بعض األحزاب املؤلِّفة
يبي أ ّن من الوظائف املرسومة لها ،سواء و َعت ذلك أم ال،
للحكومة نِّ
ضبط وزراء حزب العدالة والتنمية ،وث ْنيهم عن بعض املبادرات أو
القرارات غري املرغوب فيها ،وقد تأكّد ذلك بوضوح يف قضيّة دفاتر
التح ّمالت .من دون أن ينفي ذلك بعض أخطاء العدالة والتنمية يف
إدارته التحالف الحكومي ،إذ حتّى ميثاق األغلبية يالحظ كيف أ ّن
تحتج عىل عدم احرتامه( .((2يُضاف إىل
بعض األطراف الحكومية
ّ
ذلك أ ّن الحكومة مل تنطلق من هيكلة حكوميّة واضحة عىل أساس
حكومي ،وإنمّ ا انطلقت بهيكلة هجينة كان دافعها إرضاء
برنامج
ّ
واملؤسسة امللكيّة ،ما ك َّرس
األحزاب السياسية املشاركة يف الحكومة
َّ
بش به السيد بنكريان عند تعيينه ،وأنتج
كرثة الوزراء عىل عكس ما رَّ
ولعل من عوامل االرتباك الحكومي أيضً ا
وزارات برأسني متشاكسنيّ .
عدم تحديد األولويّات بدقّة ،وعدم وضع جدولة زمن ّية تح ِّدد ما
كل سنة .لقد حاولت الحكومة تدارك ذلك
هو مطلوب إنجازه يف ِّ
من خالل املخطّط الترشيعي الذي أىت متأ ّخ ًرا ،مع العلم أ ّن بعض
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مشاريع القوانني التي وضع املخطّط سقفًا لها يف نهاية سنة  2012مل
ي ْجر إعدادها بعد .وقد أسهم ضعف املعارضة الربملانيّة بصور ٍة غري
جرى االنسياق وراء
مبارشة يف ضعف العمل الحكومي ،فكث ًريا ما َ
طائل منها.
نقاشات سياسوية ال َ

حكومة السيد بنكيران
والسيناريوهات المحتملة
تواجه حكومة السيد بنكريان ثالثة سيناريوهات محتملة ،أ ّولها:
استمرار الحكومة يف التحالف نفسه والهيكلة ذاتها والوزراء أنفسهم،
مع محاولة التجديد يف الدينام ّية واملنهجية ،لتجاوز البطء الذي طبع
ولعل ما يساعد عىل هذا السيناريو هو عدم وجود
سنتها األوىلّ ،
لبدائل
َ
أزمة حا ّدة ،سواء داخل الحكومة أو خارجها ،تفرض الحاجة
أخرى .ثانيها :إسقاط الحكومة أو استقالتها ،وما قد يساعد عىل هذا
املؤسسية والقانونية
السيناريو عجز الحكومة عن استكامل البنى ّ
كملف
للدستور ،وعجزها عن تقديم حلول لبعض امللفّات األساسية ّ
صندوق املقاصة الذي بلغ  54.9مليار درهم ،ما يعني ارتفاع تح ّوالت
املقاصة إىل نحو  28مليار درهم عن التوقّعات املعلنة يف ميزانية
رصح بذلك السيد نزار بركة وزير االقتصاد واملال ّية(،((2
 ،2012كام ّ
وملف نظام التقاعد الذي يكلِّف التأخّر يف إصالحه  20مليار درهم
ّ
رصح بذلك مدير الصندوق املغر ّيب
سنويًّا انطالقًا من سنة  2012كام ّ
للتقاعد ،السيد محمد العلوي العبدالوي( .((2ومع ذلك يبقى هذا
السيناريو مستبع ًدا ،نظ ًرا لغياب أحد العوامل الثالثة الحاسمة يف
تحقّقه ،وهي :أ ّولاً  ،وجود أزمة حا ّدة بني امللك ورئيس الحكومة،
ظل
خاص ًة يف ّ
أي بوادر يف هذا االت ّجاهّ ،
إذ مل تظهر حتّى اللحظة ّ
يك
االنضباط الشّ ديد الذي يبديه السيد بنكريان تجاه املحيط املل ّ
وحرصه الشديد عىل كسب ثقة امللك ،وإن كان ذلك عىل حساب
التأويل الدميقراطي للدستور أحيانًا .وثانيًا ،وجود أزمة شديدة بني
أي بوادر
املعارضة الربملانية والحكومة ،وال تبدو يف األفق القريب ّ
ظل ضعف املعارضة وحرصها عىل العمل املؤسسايت.
خاص ًة يف ّ
لذلكّ ،
وثالثًا ،وجود حرك ٍة احتجاج ّية سياسية قوية تجعل من مطالبها
 26زهوي"،الحكومة لن تتخىل".
" 27تأخّر إصالح نظام التقاعد يكلّف  20مليار درهم سنويًّا" ،جريدة أخبار اليوم املغربية،
.2013/2/26
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رحيل الحكومة ،وال توجد حتّى اللحظة مؤشرّ اتٌ قوية تؤكِّد تشكّل
خاص ًة بعد
هذه الحركة السياسية االحتجاجية يف األفق القريب؛ ّ
انسحاب جامعة العدل واإلحسان من حركة  20فرباير .هناك بالفعل
احتجاجاتٌ اجتامعية يف مجموعة من املناطق متثّل تح ّديًا لحكومة
السيد بنكريان ،لك ّن ال ّنظام نجح حتّى اآلن يف جعلها احتجاجات
ظل االنقسام الكبري يف صفوف املعارضة خارج
خاص ًة يف ّ
معزولةّ ،
الربملان .وما يجعل هذا السيناريو مستبع ًدا أيضً ا كلفته السياسية
العالية ،فإسقاط الحكومة أو استقالتها يعني سياسيًّا فشل املسار
الذي نهجه املغرب منذ خطاب  9آذار  /مارس  ،2011كام أنّه ال
يوجد بديل يف املرحلة الحاليّة عن حكومة بقيادة حزب العدالة
والتنمية .أ ّما السيناريو الثالث ،وهو املر ّجح ،فهو استمرار الحكومة
مع تعديل حكومي جزيئ ،وقد يشمل هذا التعديل ،إضاف ًة إىل تغيري
بعض الوزراء ،بعض التغيريات يف الهيكلة الحكومية ،وإن كان من
املستبعد أن يشمل تغي ًريا يف التحالف الحكومي ،وما يجعل هذا
السيناريو األكرث ترجي ًحا مطالبة الحليف الثاين للعدالة والتنمية،
أي حزب االستقالل ،بإجراء تعديل حكومي ،كام أ ّن هناك بعض
االنتقادات املو ّجهة للتشكيلة الحكوم ّية ميكن حلّها من خالل
هذا التعديل الجز ّيئ ،كمشكلة ضعف متثيل املرأة يف الحكومة(،((2
ومشكلة الوزارات ذات الرأسني.

ترجيح استمرار الحكومة مع تعديل حكومي جزيئ ال ينفي إمكان ّية
خاص ًة أ ّن الحركة االحتجاجيّة التي يعرفها املغرب
حدوث مفاجآتّ ،
مرشّ حة للتط ّور أكرث ،فالحكومة أبدت حتّى اآلن مساير ًة كبرية
لتو ّجهات املنظّامت املاليّة الدولية التي غالبًا ما تهدف إىل تحقيق
توازنات مال ّية رصفة دون اهتامم كبري باآلثار االجتامعية ،كام أ ّن
 28ال توجد يف حكومة السيد بنكريان سوى امرأة واحدة هي السيدة بسيمة الحقاوي،
وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعيّة ،وقد سبّب ذلك عدّة انتقادات ،عىل اعتبار
ينص عىل مبدأ املناصفة.
أ َّن الدستور ّ
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أي لحظة من
املناوئني للتجربة من داخل النظام قد ينتقلون يف ّ
إسرتاتيجية كسب الوقت وضبط فاعليّة الحكومة بالشكل الذي
رض برشعية
يسهم يف التنفيس عن الشّ عب ،ولو مرحل ًّيا ،وال ي ّ
ميس بامتيازات الفئات املخزنيّة
اإلنجاز لدى َّ
املؤسسة امللكيّة وال ّ
املتحالفة ،إىل إسرتاتيجية االنقالب الكليّ عىل التجربة ،إذا ما أبدى
حزب العدالة والتنمية نو ًعا من املامنعة للضبط ،أو إذا ما ظهرت
مستجدّاتٌ إقليمية ودول ّية تدفع يف اتّجاه اإلفشال الفوري وليس
فحسب اإلفشال عرب الزمن .ومن دون استباق للحوادث ،يظهر أ ّن
التح ّدي البارز اآلن يف وجه الحكومة هو تح ّدي اإلنجاز وليس تح ّدي
االستمرار ،فهناك ملفّات ثقيلة ترتبط بالشغل واألمن ومحاربة
الفساد وصندوق املقاصة ونظام التقاعد وغريها ،وما يزيد يف خطورة
هذا التح ّدي هو أ ّن حزب العدالة والتنمية يف رئاسته للحكومة مل
ٍ
مؤسسية أساس ّية تكون يف
يدفع حتّى اللحظة يف اتّجاه
إصالحات ّ
الصلبة التي يكون عىل أساسها اإلنجاز .قد تستم ّر
منزلة األرضيّة ّ
حكومة السيد بنكريان بإنجازات متواضعة وآنذاك سيكون حزب
العدالة والتنمية نفسه أ ّول من يدفع الثمن السيايس لذلك ،إذ من
املر ّجح أن يشهد الحزب مسا ًرا تراجع ًّيا مثله مثل حزب االتحاد
االشرتايك للق ّوات الشّ عبية بعد تجربة ما ُس ّمي بحكومة التناوب
التوافقي سنة .1998
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يحيى الكبيسي

*

العراق:
االحتجاجات وأزمة النظام السياسي

تناقش هذه الورقة فش���ل النخب السياسية العراق ّية في تس���وية اإلشكاالت األساسية التي
العراقي في عام .2005
فجره���ا احتالل العراق في نيس���ان  /أبريل  ،2003ح ّتى بعد إقرار الدس���تور
ّ
ّ
َ
لعوامل ذات ّية بحتة.
وت���رى الورقة أن الدس���تور الذي جرى إق���راره غير قابل للتطبيق واالس���تمرار،
فه���و عاجز عن تقديم أجوبة عن األس���ئلة أو الوقائع المس���تحدثة .فالبدائ���ل التكتيكية التي
ً
بداية من ع���ام  2006لم تنجح في تج���اوز األزمة البنيويّة
أوج���دت م���ن أجل إنتاج أنظم��� ٍة هجينة
أن المحاوالت التي ُوصفت بالتوافق ّية ،من أجل الحفاظ على
التي يعانيها النظام .وال س ّيما ّ
ّ
اعتمادا على ميزان الق���وى القائم  -وليس عل���ى مبادئ مرجع ّية
اله���ش
الوضع السياس���ي
ً
ِّ
أعراف سياس���ية ملزمة لألطراف السياس��� ّية الممثلة
تتحول إلى
حاكمة يقبلها الجميع  -لم
ّ
ٍ
ّ
جميعا.
األقل إلى اتفاقات تحترمها األطراف
تتحول على
نات إثن ّية ومذهب ّية ،ولم
ً
ّ
ّ
لمكو ٍ
*

مستشار يف املركز العراقي للدراسات اإلسرتاتيج ّية.
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مقدمة
فشلت النخب السياسية العراق ّية يف تسوية اإلشكاالت األساسية
التي ف ّجرها احتالل العراق يف نيسان  /أبريل  ،2003حتّى بعد إقرار
اقي يف عام  .2005وقد استم ّرت هذه اإلشكاالت يف
الدستور العر ّ
إعادة إنتاج نفسها من خالل متظهرات مختلفة عرب ما ميكن تسميته
بسياسة "تدوير األزمات" .ويشهد العراق حال ًّيا أزمة جديدة متمثّلة
يف الحراك الجامهريي يف الجغرافيا الس ّنية (األنبار ،نينوى ،صالح
الدين ،دياىل ،كركوك ،بغداد) ،والذي حدث عىل إثر مداهمة ق ّو ٍة
من وزارة الداخلية مكاتب وزير املاليّة رافع العيساوي (أحد قادة
القامئة العراق ّية) ،الرسمية والشخصية ،واعتقال ما بني  150و200
من أفراد حاميته يف يوم  20كانون األ ّول  /ديسمرب  .2012وهذه
األزمة هي متظهر آخر من متظهرات األزمة الرئيسة املتمثّلة يف
طبيعة النظام السيايس الذي أنتجه دستور عام  ،2005فهو دستور
لعوامل ذات ّية بحتة ،وعاجز عن
َ
غري قابل للتطبيق واالستمرار
تقديم أجوبة عن األسئلة أو الوقائع املستحدثة .ومل تنجح البدائل
التكتيكية التي أوجدت من أجل إنتاج أنظم ٍة هجينة بداي ًة من عام
 2006يف تجاوز األزمة البنيويّة التي يعاين منها هذا النظام .وال سيّام
أ ّن املحاوالت التي ُوصفت بالتوافق ّية ،من أجل الحفاظ عىل الوضع
الهش اعتام ًدا عىل ميزان القوى القائم  -وليس عىل مبادئ
السيايس ّ
مرجع ّية حاكمة يقبلها الجميع  -مل تتح ّول إىل أعر ٍ
اف سياسية ملزمة
لألطراف السياسيّة املمثِّلة ملك ّو ٍ
نات إثنيّة ومذهبيّة ،ومل تتح ّول عىل
األقل إىل اتفاقات تحرتمها األطراف جمي ًعا .وكان الطرف األمرييكّ
ّ
أقل ،العامل املساعد يف الوصول إليها ،انطالقًا
أساسا ،والدويل بصور ٍة ّ
ً
ٍ
تأسست بعد الحرب األهل ّية عا َمي  2006و،2007
ة
ي
أمريك
ة
رؤي
من
ّ ّ
حده األدىن ،من دون
تقوم عىل أ ّن التدخّل األمرييكّ يجب أن يبقى يف ّ
أي محاول ٍة لفرض رؤى مح ّددة ،معتمدة عىل أ ّن العمل ّية The Process
ّ
الخاص ،وهو ما مل يحدث.
نفسها ستنتج منوذجها ّ

الطائفية السياسية وصعود
الهويّات الفرعيّة
قامت الجامعات السياس ّية الرئيسة التي هيمنت عىل املشهد
السيايس يف العراق منذ نيسان  /أبريل  ،2003ومنذ لحظة نشأتها
األوىل ،عىل مقوالت طائفية بحتة بوصفها مقوالت سياسيّة ،ومن ث ّم،
فهي بطبيعتها أحزاب "طائفية" ،أي أنّها ال ميكن أن تكون إلاّ أحزابا
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كردية أو شيعية أو س ّنية .فقد أُ ّسس الحزب الدميقراطي الكردستاين
املؤسسني،
عىل املقولة "القوميّة" ،ومل يكن الخالف الالحق بني
ّ
والذي أنتج حزب االتّحاد الوطني الكردستاين ،سوى رصا ٍع حكمته
العوامل السوسيو -ثقافية املرتبطة باالنقسام السوراين البهديناين(((،
متسك بها املنشقّون
أكرث من كونه رصا ًعا بشأن املقولة القوميّة التي ّ
أيضً ا .ومل تكن املقوالت األيديولوجية التي سيقت لتسويغ هذا
وتأسس حزب الدعوة
االنشقاق سوى متوي ٍه عىل هذه الحقيقةّ .
اإلسالميّة منذ االجتامع التأسييس األ ّول عىل مقولة "املذهبية" .وكان
املؤسسني يف هذا االجتامع هام :طبيعة الحزب
الخالفان الرئيسان بني ّ
وهويّته ،هل هي وطنية عابرة للهويّة املذهبية ،أم أنّها مذهب ّية،
وكان الخالف الثاين بشأن العالقة مع إيران .وقد انتهى املجتمعون
إىل التأكيد عىل الهويّة املذهب ّية للحزب .وهو ٌ
خالف تك ّرر م ّر ًة ثانية
يف عام  ،1963عندما تسلّم محمد هادي السبيتي (وهو لبناين وكان
عض ًوا يف حزب التحرير) املوقع األ ّول للحزب" ،فقد كان السبيتي
يدعو إىل الالمذهبية يف فكر الدعوة بينام كانت أطراف أخرى يف
الحزب تؤكّد عىل الهويّة العقيدية والفكريّة الشيعية للحزب"((( .أ ّما
املجلس األعىل الذي شكِّل يف بدايته بوصفه تج ّم ًعا للقوى "الشيعيّة"
ظل محكو ًما بلحظة التأسيس هذه ،وظلّت الهويّة
املعارضة ،فقد ّ
كل ما عداها .ومثّله التيّار الصدري الذي
"الشيعيّة" تطغى عىل ّ
نشأ تنظيميًّا بعد عام  ،2003وكانت املقولة "الشيعيّة" عموده
الرئيس ،ليس فقط بسبب طبيعة النشأة التاريخية لهذا الت ّيار يف
تسعينيات القرن املايض ،وإنمّ ا أيضً ا بسبب طبيعة الرصاع الذي
استحكم بعد  .2003ع ّززت املساهامت التنظريية ملقولة "الهويّة
السياسية الشيع ّية" من خالل املنف ّيني ،سواء يف إيران أو يف املنايف
بخاصة بعد عام 1991؛ إذ كان لهؤالء دو ٌر
األخرى ،هذا االت ّجاه،
ّ
مركزي يف صوغ هذه الهويّة ،والتنظري لها يف كتابات مثل" :الشيعة
والدولة القومية" لحسن العلوي (البعثي السابق) ،و"مشكلة الحكم
 1االنقسام البهديناين السوراين انقسام لغوي/لهجي باألساس ،فاللغة الكردية تنقسم إىل
الكرمانجية الشاملية (البهدينانية) والسورانية (الجنوبية) .وقد نتج من هذا االنقسام اللغوي
اختالفات اجتامعية واقتصادية وثقافية واسعة بني شامل كردستان العراق الناطق بالكرمانجية
(بهدينان) ،وجنوبها الناطق بالسورانية .وير ّد البعض الكثري من التوتّرات داخل الحركة الكردية
العراقية منذ بدايتها إىل هذه االختالفات .فالبارزاين من الناطقني بالكرمانجية (البهدينانية)،
والطالباين ،وهو قائد االنشقاق عن الحزب الوطني الدميقراطي يف عام  1975من الناطقني
بالسورانية.
للمزيد ،انظر :مارتن فان برونسن" ،طرق الكرد إىل بناء األ ّمة" ،يف :فالح عبد الجبار وهشام
داؤد (محرران) ،اإلثنية والدولة :األكراد يف العراق وإيران وتركيا (بريوت :معهد الدراسات
اإلسرتاتيجية.)2006 ،
 2عيل املؤمن ،سنوات الجمر :مسرية الحركة اإلسالمية يف العراق ( 1986-1957د.م :املركز
اإلسالمي املعارص ،)2004 ،ص .86
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85
بصدد خالفات أكرث عمقًا تعكس انقسام الذاكرة وانقسام الرؤى،
بني كيانات سياسيّة تستم ّد وجودها ودميومتها من الوالءات األ ّولية،
وربا استطاعت احتكار متثيلها .ومن ث ّم ،تربز مطالب يراد لها أن
مّ
تعكس املطالب األثنية واملذهب ّية ،بل وحتّى التاريخ ّية والشخصية.

يف العراق" لعبد الكريم األزري (العضو السابق يف الحزب الوطني
وربا كان صدور إعالن شيعة العراق يف عام
الدميقراطي الليربايل) ،مّ
خطاب هويّة
 ،2002تتوي ًجا لهذا التو ّجه .فمع هذه الكتابات ظهر
ُ
ذو رؤية سياسية تتعلّق بالتمييز الذي مارسته الدولة العراق ّية منذ
تأسيسها يف عام  1921ض ّد "الشيعة" ،وبرضورة إعادة توزيع السلطة
أي معارضة "مفرتضة" ،يف
يف ّ
ظل هذه الوقائع ،مل يجر التعامل مع ّ
فيام يتعلّق بنظام الحكم يف العراق.
اقي عىل سبيل املثال ،إلاّ وفق التصنيف الهويّايت
مجلس الن ّواب العر ّ
البحت .ويجري اتّهام "املعارضني" مقد ًما  -أيًّا كانوا  -بصفتهم
الهوياتيّة ،ال السياسية ،وتسويق معارضتهم بوصفها س ّنية أو شيعيّة
أو كرديّة ،ليسهل إهاملها وتجاوزها .وهذا يعني يف النهاية أ ّن دور
سيظل يف حدود "الظاهرة الصوتيّة" .وال ميكن أن
ّ
املعارضة املفرتضة،
أي تأثري حقيقي يف مسار العملية السياسية أو بناء الدولة.
يكون له ّ

تأسست بداي ًة عىل
أ ّما األطراف الس ّنية ،جميعها بال استثناء ،فقد ّ
مقولة الهويّة "الس ّنية" .ويشمل ذلك القامئة العراق ّية التي ال ميكن
أن تص ّنف يف النهاية إال بأنّها ائتالف س ّني ،أي أنّها دخلت بالرضورة
يف قامئة التصنيف الهويّايت .وإذا كان الحزب اإلسالمي مل يفكّر يف
لحظة التأسيس ( )1960يف هذه املسألة بسبب طبيعة الدولة الس ّنية
يف العراق حينها ،فإنه اعتمد هذه املقولة بعد نيسان  /أبريل 2003
بطريق ٍة عمليّة .وهنا ال ب ّد من التنبيه إىل أ ّن املقولة الطائفية ليست
حك ًرا عىل األحزاب الدينيّة ،فهي مقولة أيديولوجية/هوياتيّة ميكن
أن تجد حاضنتها يف أحزاب علامن ّية أيضً ا.

الطائفيّة السياسية :منتصرون
ومهزومون

لقد ض ّم ال�صراع يف العراق بعد نيسان  /أبريل  2003طرفني؛
طرف "املنترصين" أو من يعتقدون أنّهم منترصون ،ومن ث ّم فهذه
هي اللحظة التاريخ ّية التي لن تتك ّرر لتثبيت مطالبهم القومية
واملذهبية ،بل وحتّى التاريخية (الشيعة والكرد) ،وطرف "املهزومني"
الذين وجبت معاقبتهم لتامهيهم مع "الدولة املنهارة" (الس ّنة
العرب) .وقد ك ّرست طريقة تعامل األمريكيّني مع الس ّنة بوصفهم
"أقلّية" ،شكل هذا الرصاع ليتح ّول إىل أم ٍر واقع .ومن ث ّم ،فإ ّن عملية
"مختل" ،يف لحظة هيمنة
ّ
ككل كانت نتا ًجا لتوازن قوى
بناء الدولة ّ
يكشف هذا االنقسام الهويّايت ثالث رؤى متقاطعة بشأن ثالث قضايا "املنترصين" ،وتهميش "املهزومني" .وكانت النتيجة أ ّن "املهزومني"
أساسيّة:
ظلّوا ينظرون إىل السلطة القامئة بوصفها غلبة "رؤى" معيّنة تربز
تأويلاً مح ّد ًدا لتاريخ العراق الحديث ،وليس بوصفها "سلطةً" ذات
•املوقف من إرث الدولة العراق ّية الحديثة منذ عام  1921إىل
لحظة سقوطها عام  .2003ويشمل ذلك املوقف من عقيدة مرشوعيّة يعرتف بها الجميع ،وممثّلة للجميع ،وأنّها يف النهاية سلطة
مستم ّدة من الشعب بجميع مك ّوناته وطوائفه.
الدولة ،والجيش ،وحزب البعث.
السيايس .ويشمل ذلك باألساس املوقف لقد كانت مقولة "األقلّية الس ّنية" جز ًءا من محاولة رسم ّية أمريك ّية
•رؤيتها لنظام العراق
ّ
من أجل تكريس فكرة أ ّن النظام الحاكم يف بغداد ليس شمول ًّيا،
من الدستور.
رصا ،وهي
ودكتاتوريًّا ،وعدائيًّا وحسب ،ولك ّنه ميثّل الطائفة الس ّنية ح ً
•رؤيتها ملستقبل الدولة العراق ّية.
(((
أقلّية دميغرافية تحكم األكرثية الدميغرافية املمثّلة يف الشيعة  .عىل
ٍ
ٍ
كيانات سياس ّية ،تتعلّق
خالفات سياس ّية ،بني
لسنا هنا أم��ام
باأليديولوجيا أو بربامج العمل يف حال الوصول إىل السلطة ،وإنمّ ا نحن  3أغلب الظ ّن أ ّن األمريكيّني استندوا يف هذا عىل األرقام التي وردت يف كتاب :حنا بطاطو،
العراق الطبقات االجتامعية والحركات الثورية من العهد العثامين حتّى قيام الجمهورية،
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سبيل املثال ال الحرص ،تح ّدث تقري ٌر نرشته الجامعة األمريك ّية يف
واشنطن قبيل الحرب ،عماّ أسامه "تكريس السلطة العربيّة الس ّنية"
يف العراق((( .وتح ّدث برمير يف مذكّراته عن توزيع العراقيّني ،شيعة
يشكّلون  %60من مجموع السكّان ،وكرد يشكّلون  ،%20و"أقلّية
س ّنية عراق ّية تشكّل نحو  %19من مجموع املواطنني العراق ّيني وقد
اقي
اقي" .وتح ّدث عن الجيش العر ّ
ظلّت تسيطر عىل املجتمع العر ّ
بوصفه مك ّونًا من ضبّ ٍ
اط س ّنة ميثّلون األقلّية ،وجنو ٍد شيعة ميثّلون
األغلبية((( .وتح ّدث تقرير بيكر  -هاميلتون الذي صدر يف عام 2007
رصاح ًة عن أغلب ّية شيع ّية وأقلّية س ّنية(((.

العدد 2
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بصور ٍة رصيحة ،إذ نقرأ" :صار رفض الوجود الشيعي يف الدولة
هو الخ ّط العا ّم لسياسات الحكم ،فاألقلّية الس ّنية يجب أن تحكم
ومتسك بعوامل الق ّوة املدن ّية والعسكرية واالجتامعية ،يف حني تبقى
األغلبيّة الشيعية محارصة معزولة"(((.

اقي التي ق ّدمت مسودتها
وقد وجدنا النسخة األوىل للدستور العر ّ
إىل الجمعية الوطنية يف  15آب  /أغسطس  2005تعيد إنتاج ما جاء
نص خطري عىل ات ّهام مك ّون
يف هذا اإلعالن متا ًما ،فقد كان هناك ّ
اقي ،يقول" :مستذكرين مواجع
رئيس من مك ّونات املجتمع العر ّ
القمع الطائفي من قبل الطغمة املستب ّدة ض ّد األغلبية" .وقد ع ّدل
النص يف النسخة األخرية إىل "مستذكرين مواجع القمع الطائفي
هذا ّ
فالنص األ ّول "مياهي" بني "الطغمة
من قبل الطغمة املستب ّدة".
ّ
املستب ّدة" و"األقلّية" التي "ميثّلها" بحسب واضعي الدستور ،ومن ث ّم
نكون أمام "أقلّية مستب ّدة" و "أغلب ّية مقموعة" .ومبا أ ّن االختالف
بني املجموعتني يرتكّز عىل "الهويّة القامئة عىل املذهب" ،سنكون
أمام "أقلّية س ّنية مستب ّدة" و"أغلبية شيع ّية مقموعة" .لسنا هنا
طائفي بامتياز أ ّولاً ،
خطاب
لغوي غري دقيق ،وإنمّ ا أمام
ٍ
بصدد صو ٍغ ٍّ
ّ
وأمام منطقٍ يقوم عىل افرتاض "اختالفات هويات ّية" ،و"اختالفات
وهذه الصورة النمطيّة كانت إىل ح ٍّد ما نتيجة عاملني؛ األ ّول هو
دميغرافية" تحكم "الرصاع" ،وليس "اختالفات سياسية".
ضعف املعرفة األمريك ّية بالكثري من الحقائق االجتامع ّية والسياس ّية
يف العراق ،والثاين هو املعلومات املضلّلة التي كانت تق ّدمها املعارضة ولكن الرؤية األمريكيّة للوضع الدميغرايف يف العراق مل تنعكس يف
رصا بوصفهم أقلّية
العراق ّية لصانع القرار األمرييكّ .عىل سبيل املثال ال الحرص ،ميثّل قانون إدارة الدولة ،فقد جرى التعامل مع الكرد ح ً
بحق الفيتو فيام يتعلّق بإقرار الدستور .فحرصوا
"إعالن شيعة العراق" الذي صدر يف  2002املانفستو األسايس ملقولة يجب أن تحظى ّ
تنص عىل
"األكرثيّة الشيع ّية املحكومة من النزعة الطائف ّية املهيمنة للسلطة عىل تضمني قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية فقرة ّ
وربا كان هذا اإلعالن أنّه" :يكون االستفتاء العا ّم ناج ًحا ،ومسودة الدستور مصادقًا عليها،
الس ّنية املعادية للشيعة منذ عام  ."1921مّ
من املصادر الرئيسة ملقولة "األقلّية الس ّنية" ،وقد وردت يف اإلعالن عند موافقة أكرثيّة الناخبني يف العراق ،وإذا مل يرفضها ثلثا الناخبني
يف ثالث محافظات أو أكرث" (املا ّدة /61ج) .وأيضً ا من خالل املا ّدة
مؤسسة األبحاث العربية ،)1995 ،ص  .60فقد أورد بطاطو جدولاً عن التكوين
ج( 1بغدادّ :
نصت عىل أ ّن قرارات مجلس الرئاسة تُتّخذ باإلجامع،
االجتامعي واإلثني لسكّان العراق يف سنة  ،1947وأشار إىل أنه (تقدير تقريبي) أنجزه بنفسه/36( ،ج) التي ّ
اعتامدًا عىل مرجع :جمهورية العراق ،وزارة الشؤون االجتامعية ،إحصاء العراق ( 1947بغداد :ومبا أ ّن املجلس يشمل املك ّونات الرئيسة الثالثة ،فهذا يعني الفيتو
 .)1954جاءت فيه أرقام سكّان العراق كالتايل %51.4 :شيعة؛  %19.7سنة؛  %18.4أكراد .ولكن
كل مك ّون من مك ّونات املجتمعات التعددية
البعض يشكّك يف صدقية هذه املعطيات ،أل ّن اإلحصاء األصيل مل يضع يف استبياناته سؤالاً املتبادل؛ أي امتالك ّ
عن املذهب.
حق النقض الذي يُستعمل حامي ًة إضافية ملصالح األقلّيات الحيويّة.
ّ
the Peace: Managing a Successful Transition in Iraq”, Policy
كل مك ّون ضامن ًة كامل ًة للحامية
 4Paper,“Winningفهذا الفيتو هو وحده ما مينح ّ
American University, Washington. DC, January 2003, p.3.
رصا ،أل ّن التوزيع الجغرا ّيف
 5 L. Paul Bremer & Malcolm McConnell, My Year In Iraq: The Struggle toاألساسيّة .ولكنها كانت مص ّمم ًة للكرد ح ً
Build a Future of Hope, 1st edn. (Canada: Simon & Schuster, 2006), pp. 4-5.
6 James A. Baker & Lee H. Hamilton (Co-Chairs), The Iraq Study Group
Report: The Way Forward - A New Approach (New York: Vintage books,
2006), p. 16.

 7لالطّالع عىل "إعالن شيعة العراق" ،انظر الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/84d43978-a5fe-4ad1-a0662b8f46d29a6a

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :االحتجاجات وأزمة النظام السياسي

للس ّنة العرب مل يتح لهم اإلفادة من هذا الفيتو املفرتض عىل الرغم
من أنّهم دميغرافيًّا أكرث من الكرد .وهذا يعني أ ّن األمريكيّني إنمّ ا نظروا
عمل ًّيا إىل الكرد وحدهم بوصفهم "أقلّية" ال ب ّد من حامية مصالحها،
ومل ينظروا كذلك إىل الس ّنة العرب وإن كانوا يع ّدونهم "أقلّية".
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ميثّلون الضلع القائم الذي يعيد إنتاج اللاّ توازن القائم بعد االحتالل
منذ نيسان  /أبريل  .2003وكانت لحظة كتابة الدستور هي التطبيق
العميل لذلك ،فمقاطعة العرب الس ّنة انتخابات الجمع ّية الوطن ّية يف
اقي ،اضط ّرت األمريك ّيني
عام  ،2005والتي تولّت كتابة الدستور العر ّ
إىل محاولة إدخال بعض الشخصيات الس ّنية إىل لجنة كتابة الدستور
من أجل استكامل "الشكل الدميقراطي والتع ّددي" للعملية وليس
قناعة من اآلخرين برضورة ذلك .ولكن وجود هؤالء األفراد كان شكليًّا
وهامش ًّيا بسبب موازين القوى الفاعلة (سواء يف الجمعية الوطن ّية أو
يف لجنة كتابة الدستور) من جهة ،وبسبب غياب إسرتاتيجية واضحة،
فكان دورهم أقرب إىل دور املعارضة العبثية منها إىل دور الفاعل
الحقيقي .وقد نجح األمريك ّيون م ّر ًة ثانية يف إقناع الحزب اإلسالمي
حينها بتمرير الدستور مقابل تضمينه ما ّدة بتشكيل لجنة تويص
خالل م ّد ٍة ال تتجاوز أربعة أشهر بالتعديالت الرضوريّة التي ميكن
إجراؤها عىل الدستور (املا ّدة  .)142وعىل الرغم من رفض األغلبيّة
الساحقة من العرب الس ّنة للدستور ،فنتيجة االستفتاء كانت إيجابية
من خالل تصويت األغلبية الساحقة من الشيعة والكرد باإليجاب،
ظل شعو ٍر عا ّم تقري ًبا بتع ّمد
وهو أمر ك ّرس اإلحساس بالتهميش ،يف ّ
إقصائهم ،من دون أن ينتبه "اآلخرون" إىل ما سيعنيه ذلك من ٍ
رفض
مضا ّد.

يف املقابل ،مل ينظر "الس ّنة العرب" يف العراق إىل أنفسهم مطلقًا عىل
أنّهم "أقلّية" ،فقبل قيام الدولة العراقيّة يف عام  ،1921كان الس ّنة
العرب جز ًءا من األغلب ّية الس ّنية يف الدولة العثامن ّية .ومل ينظر العرب
الس ّنة إىل أنفسهم بوصفهم أقلّية بعد قيام الدولة لسببني :األ ّول
هيمنتهم عىل الدولة الناشئة ،والثاين احتساب الكرد عىل أنّهم يف
صفّهم طائف ًّيا يف مقابل الشيعة العرب .وال يزال البعض يستخدم
هذه املعادلة عند الحديث عن الدميغرافيا الطائف ّية يف العراق(((.
جذري ،فقد كان لألحزاب
ولكن املعادلة كانت قد تغيرّ ت عىل نح ٍو
ّ
الكرديّة منذ ستينيّات القرن املايض دو ٌر حاسم يف صوغ "هويّة قوميّة
كرديّة" يف مواجهة "العرب" بعي ًدا عن املسألة املذهب ّية((( .وقد تك ّرس
هذا الواقع سياسيًّا بعد االحتالل عرب ما ُس ّمي "التحالف اإلسرتاتيجي
الرباعي" الذي جمع "الحزب الدميقراطي" و "االتّحاد الوطني"
كل من "املجلس األعىل للثورة اإلسالميّة" و"حزب
الكرديّني ،مع ّ
الدعوة" الشيع ّيني .وهكذا ،كانت املعادلة السياس ّية يف العراق بداية
من لحظة االحتالل تأخذ شكل مثل ٍّث قائم الزاوية ،يقف الس ّنة
والشيعة يف قاعدته ،ويقف الكرد يف ق ّمته .ومن ث ّم ،فإ ّن تح ّرك الكرد بعد ذلك ،شارك الس ّنة العرب يف أ ّول انتخابات نياب ّية بعد إقرار
أي من الطرفني يطيح ّ
بات ّجاه ّ
بأي إمكانية لقيام توازنٍ ما بني الطرفني الدستور ،ليس إميانًا مبا ُس ّمي "العملية السياسيّة" ،ولكن بسبب
الرباعي
ظل الكرد يف إطار تحالفهم
األ ّولني .لقد ّ
ّ
ّ
اإلسرتاتيجي املعلن حاجتهم إىل قوى سياس ّية قادرة عىل الدفاع عنهم ملا كانوا يتع ّرضون
ٍ
مامرسات يع ّدونها متييزية ض ّدهم .ولكن جبهة التوافق
له من
ولعل
رضاّ .
 8كان السؤال الطائفيّ ،
خاص ًة املتعلق باألغلبية واألقلّية ،مسكوتا عنه ولكن حا ً
الوثيقة األوىل عن هذه املسألة كانت رسالة السيد محمد حسني كاشف الغطاء يف عام  1935التي اضطلعت بهذا الدور فشلت يف إقناع جمهورها بقدرتها عىل
التي تطلق عليها يف األدبيات الشيعية تسمية "مطالب الشيعة" ،وض ّمت  12مادةً ،جاء
خرقاء اليف الدفاع عنهم ،فتخلّوا عنها يف انتخابات مجلس الن ّواب يف عام ،2010
املادة األوىل منها" :لقد تب ّنت الحكومة العراقية ،منذ تأسيسها حتى اليوم ،سياسة
أساسا لل ُحكم؛ فتمثَّلت أكرثية واندفعوا إىل تأييد القامئة العراق ّية التي شُ كّلت قبيل االنتخابات.
تتّفق مع مصالح الشَّ عب ،واتّخذت سياسة التفرقة الطائفية ً
الشَّ عب بوزير ٍ
السلطة يف سياساتها ،عىل األكرث ،وعىل مثل
واحد أو وزيرين ،م َّمن يسايرون
التوظيف ُّ ،فظهر التحيز رصيحا يف انتقاء املوظّفني ولكن النتيجة النهائ ّية أعادت إنتاج لحظة "املنترصين واملهزومني"
سياسة
يف
الحكومة
هذا األساس متشَّ ت
ً
ُّ
ٍ
ّة
د
«املا
ت
نص
كام
البالد،
أبناء
بني
ق
ر
يف
مل
األسايس
القانون
بينام
ة،
م
ٍ
كل ما ترتّب عليها من هيمنة واحتكار للسلطة من
ثانية ،مع ّ
َّ
وأعضاء مجلس األ ّ
ِّ
السادسة» من «القانون األسايس»؛ فإليجاد االستقرار والطأمنينة يف نفوس الشعب ،ورفع
التفرقة بني أبناء األ ّمة ،يجب أن يساهم الجميع يف «مجلس الوزراء» ويف «مجلس األ ّمة» ،ويف جهة ،وتهميش وإقصاء من جه ٍة أخرى .فتص ّدر القامئة العراق ّية
سائر وظائف الدولة ،كام يساهم يف الجندية والرضائب .انظر :عبد الرزاق الحسني ،تاريخ نتائج االنتخابات (حصلت عىل  91مقع ًدا) مل يسعفها يف تشكيل
الوزارات العراقية يف العهد املليك ،ج( 4بغداد :دار الشؤون الثقافية العا ّمة ،جروس برس،
فس عبارة "الكتلة
 ،)1990ص  . 52ومثّة وثيقة أخرى تنحو املنحى ذاته ،وهي الوثيقة التي قدّمها الشيخ محمد الحكومة بسبب قرار املحكمة االتحادية الذي رّ
رضا الشبيبي ،قبيل وفاته يف عام  ،1965إىل رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز.
النيابيّة األكرث عد ًدا" التي تتولىّ ترشيح رئيس ملجلس الوزراء ،بأنّها
 9مل يقترص ذلك عىل األحزاب القومية ،فالحزب الشيوعي العراقي انقسم منذ عام 1993
إىل ال تعني الكتلة الفائزة بأكرب عد ٍد من املقاعد يف االنتخابات ،وإنمّ ا
الحزب الشيوعي الكردستاين والحزب الشيوعي العراقي (العريب) ،واألحزاب اإلسالمية الكردية
الكتلة األكرب التي تشكّل من التحالفات داخل مجلس الن ّواب بعد
نفسها تب ّنت هذه الهويّة السياسية.
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الشيعي الذي شُ كّل بعد
االنتخابات .وهكذا ،حظي التحالف الوطني
ّ
االنتخابات ،والذي حظي بدعم الكرد ،مبنصب رئاسة مجلس الوزراء
ثانية .وشعر العرب الس ّنة م ّر ًة أخرى بأ ّن فوزهم ،حتّى لو كان من
خالل قامئة "وطنية" يقودها
شيعي ليربا ّيل هو إياد عالوي ،مل يغيرّ
ّ
شيئًا يف معادلة التهميش واإلقصاء القامئة.

الخاصة فيام يتعلّق باألحوال الشخصية (املا ّدة  ،)41وإدارة
لشؤونه
ّ
األوقاف والشؤون الدينية (املا ّدة /43ب) .فالقراءة الدقيقة للدستور
وتحليل مواد ّه يكشفان عن نظامٍ سيايس قائمٍ عىل أساس منوذج
"أكرثوي" (نسب ًة إىل األكرثيّة بالكامل) .ومبا أنّنا أمام متا ٍه تا ٍّم بني
األكرثية السياسية واألكرثية الدميغرافية ،بسبب طبيعة القوى
السياسية الرئيسة يف العراق ،وبسبب طبيعة االستقطاب الطائفي
(اإلثني واملذهبي) القائم ،فهذا يعني أ ّن "األكرثية الدميغرافية" ،من
خالل متثيلها النسبي يف الربملان ،لديها القدرة  -ولو نظريًّا  -عىل
نصت املا ّدة (/49ثانيا) عىل ما ييل" :تتخذ
احتكار السلطة .فقد ّ
القرارات يف جلسات مجلس الن ّواب باألغلبية البسيطة بعد تحقّق
ينص عىل خالف ذلك" .وهذا يعني أ ّن العنرص األ ّول
النصاب ما مل ّ
واأله ّم يف الدميقراطية التوافقية ال يتحقّق ،فاألغلبية البسيطة تطيح
ٍ
بائتالف واسع .وقد شهدنا بني عامي  2007و2009
متا ًما مببدأ الحكم
ث ّم يف عام  2012عىل سبيل املثال ،انسحابًا لجبهة التوافق ث ّم القامئة
العراق ّية من الحكومة ،من دون أن يفيض ذلك إىل تعطيلها ،مماّ
ٍ
بائتالف واسع.
يعني عدم تحقّق فكرة الحكم

وقد جرى االلتزام بهذا النموذج يف مرحلة الحكومة االنتقاليّة والجمعية
الوطنية ،عىل الرغم من املقاطعة شبه التا ّمة للقوى الس ّنية الرئيسة
ملا ُس ّمي "العملية السياس ّية" .وجرى اختيار بعض الشخصيات الس ّنية
شيعي وكردي ،ووزارة تتك ّون
للمشاركة يف الحكومة :رئيس س ّني ونائبان ّ
لكل من
شيعي ( 17وزي ًرا شيعيًّا يف مقابل  7وزراء ٍّ
من  33عض ًوا يرأسها
ّ
الس ّنة واألكراد مع وزيرين مسيحي وتركامين) ،ومجلس وطني مؤقّت
كردي ونائبان ،واحد شيعي وآخر س ّني.
يرأسه ّ

كام أ ّن الدستور أغفل متا ًما الحديث عن "الفيتو املتبادل" ،ما عدا
الجملة التي نُقلت من "قانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية"،
التي تتح ّدث عن رفض ثلثي ثالث محافظات أو أكرث .وال ميكن ع ّد
صالحية (مجلس الرئاسة) يف عدم التصديق عىل القوانني (املا ّدة /73
الرئايس ميكن الدفع به ،أل ّن بإمكان مجلس
ثانيا) نو ًعا من الفيتو
ّ
الن ّواب تجاوز صالحية الرئيس هذه (املا ّدة /138ج) ،فضلاً عن أ ّن
رئيس الجمهورية مل يعد ميتلك هذه الصالحية ،ومن ث ّم ال ميكن أن
يعكس ذلك مبدأ الفيتو املتبادل املقصود هنا.

العراقي
النظام السياسي
ّ
استند النظام السيايس الذي أنتجه األمريكيّون يف العراق من خالل
"مجلس الحكم" (شُ كِّل يف  12متّوز  /يوليو  )2002و"قانون إدارة الدولة
للمرحلة االنتقال ّية" (الصادر يف  8آذار  /مارس  ،)2004إىل فكرة أ ّن
العراق بلد تع ّددي ال ميكن أن يُحكَم إلاّ من خالل الرشاكة ،تحدي ًدا
بني املك ّونات الرئيسة الثالثة :الشيعة والس ّنة واألكراد .لذا عمدوا إىل
نقل النموذج الذي يُعرف يف مجال العلوم السياسيّة بـ"الدميقراطية
األقل بعض مبادئه الرئيسة ،إىل العراق.
التوافقية" ،أو عىل ّ
هكذا تَشكّل مجلس الحكم بنا ًء عىل التص ّور األمرييكّ للنسب السكان ّية
يف العراق ،وفق صيغة :الشيعة نصف  +واحد ( 13عض ًوا) ،والس ّنة
لكل
لكل منهام) ،وعضو واحد ّ
واألكراد بوصفهم ميثّلون  5( %20أعضاء ٍّ
من املسيحيني والرتكامن .وقد حاول األمريكيّون تكريس هذا النموذج
ٍ
ائتالف واسعٍ يض ّم القطاعات
يف املامرسة السياسية (الحكم من خالل
النسبي يف التعيينات يف مجاالت
امله ّمة يف املجتمع التع ّددي ،والتمثيل
ّ
الخدمة املدن ّية) من خالل قانون إدارة الدولة الذي منح أيضً ا األقلّيات
حق الفيتو يف رفض الدستور ،يف املا ّدة (/142ذ رابعا) ،من
املفرتضة ّ
خالل تصويت ثلثي ثالث محافظات أو أكرث ض ّده.

ولكن ،شهدت عملية كتابة الدستور محاوالت منهجية لرفض هذا
نص الدستور عىل أ ّن العراق بلد تع ّددي وقد أغفل الدستور متا ًما اإلش��ارة إىل قض ّية التمثيل النسبي يف
النموذج ،عىل الرغم من ّ
(املا ّدة  ،)3وعىل وجوب مراعاة "التوازن" بني مك ّونات املجتمع التعيينات يف اإلدارة املدن ّية العا ّمة ،وال س ّيام أنّه ال وجود إلحصائ ّية
لكل مك ّون .ومن الواضح من النامذج
كل مك ّون دقيقة تُظهر الحجم الحقيقي ّ
اقي يف بناء الق ّوات املسلّحة (املا ّدة/9أوال) ،وإدارة ّ
العر ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :االحتجاجات وأزمة النظام السياسي

89
راب ًعا -التصويت بأغلبية ثالثة أخامس أعضائه ،ويرد يف املا ّدة (/138
خامسا/ج) يف حالة عدم تصديق مجلس الرئاسة عىل القوانني للم ّرة
الثانية إلقرارها من مجلس الن ّواب.

الخاصة بالتعداد السكّاين املفرتض أنّه ال توجد آل ّيات ملعرفة الوزن
ّ
الدميغرايف للمك ّونات جميعها ،إذ مل يشتمل منوذج التعداد عىل سؤالٍ
يتعلّق باملذهب .ومن هنا ،فإ ّن اال ّدعاءات املتعلقة بهذا األمر ستبقى
قامئ ًة ما مينع الوصول إىل متثيلٍ
حقيقي حتّى يف الق ّوات
نسبي
ّ
ٍّ
خامسا -التصويت باألغلبية البسيطة ،ويرد يف ما ّد ٍة عا ّمة عن طريقة
املسلّحة مثلام تح ّدث عنه الدستور ،وهو ما وجدناه يف السجاالت
ً
تنص املا ّدة ( )59عىل" :تُتّخذ
املتعلّقة بالتوازن التي أق ّرها اتّفاق أربيل.
اتّخاذ القرارات يف مجلس الن ّواب ،إذ ّ
القرارات يف جلسات مجلس النواب باألغلبية البسيطة بعد تحقّق
أ ّما بالنسبة إىل الخاصية الرابعة للدميقراطية التوافقية واملتعلّقة
ينص عىل خالف ذلك".
ال ّنصاب ،ما مل ّ
رصا،
باإلدارة الذات ّية ،فهي متحقّقة فيام ّ
يخص إقليم كردستان ح ً
بخاصة يف ّ
ّ
ظل رفض رئيس مجلس الوزراء طلبات تشكيل األقاليم وتبينّ القراءة الدقيقة لآلل ّيات السابقة بوضوح أ ّن بعضها انتهى
ٍ
التي ق ّدمتها محافظتا صالح الدين ودياىل يف مخالفة رصيحة للدستور عمليًّا ،ألنّه يتعلّق مبجلس الرئاسة الذي مل يعد قامئًا .وبعضها
والقانون النافذ ،وهو األمر الذي يجعلنا – عىل نح ٍو واضح  -بعيدين اآلخر جرى تجاوزه يف الدستور نفسه ،كام يف حالة انتخاب رئيس
متا ًما عن فكرة اإلدارة الذات ّية للمك ّونات.
أي من
الجمهورية ،إذ إ ّن رشط الثلثني ينتفي يف حال عدم حصول ّ
نص الدستور املرشّ حني عليه ،ويجري انتخاب الرئيس يف االقرتاع الثاين باألغلبية
لقد جرت اإلطاحة إذًا بنموذج الدميقراطية التوافقية يف ّ
ٍ
مامرسات سياس ّية طوال السنوات السبع البسيطة من األصوات .وهذا يعني أ ّن األغلبية البسيطة ميكنها أن
اقي .وما شهدناه من
العر ّ
أي
املاضية ،كان مامرسات براغامتية فحسب ،مفروضة أمريكيًّا ،وال مت ّرر غالبية القرارات يف مجلس الن ّواب من دون االلتفات إىل ّ
أي إطار دستوري أو قانوين.
تستند إىل ّ
معارضة محتملة ،حتّى لو كان تعداد هذه املعارضة  162صوتًا يف
مقابل أغلبية  163صوت ًا.
يبينّ استقصاء آل ّيات التصويت يف مجلس الن ّواب أنّنا عمل ًّيا أمام
خمسة أشكال للتصويت:
ويح ّدد الدستور آليّات اختيار الرئاسات الثالث كام ييل:
أ ّو اًل -التصويت بأغلبية الثلثني ،ويرد يف املوا ّد/52( :أ) ّ
البت يف صالحية رئيس مجلس الن ّواب :يجري انتخابه باألغلبية املطلقة لعدد األعضاء،
عضوية مجلس الن ّواب /61(،تاسعا) املوافقة عىل إعالن الحرب)65( ،
أي أكرث من  163صوتًا (املا ّدة .)55
إنشاء مجلس االتّحاد/70( ،أوال) انتخاب رئيس الجمهورية)92( ،
تشكيل املحكمة االتحاديّةّ )136( ،
حل هيئة دعاوى امللكية )138( ،رئيس الجمهورية :يجري انتخابه بأغلب ّية ثلثي عدد أعضاء مجلس
انتخاب مجلس الرئاسة االنتقايل.
أي من املرشّ حني
الن ّواب ،أي  217صوت ًا ،ويف حالة عدم حصول ّ
ثانيا -التصويت باألغلبية املطلقة ،ويرد يف املوا ّد )75( :انتخاب عىل هذا العدد ،يجري التنافس بني املرشّ َحني الحاصلَني عىل أعىل
ً
رئيسا من يفوز بأكرثيّة األصوات من دون تحديد
رئيس مجلس الن ّواب/61( ،خامسا) املوافقة عىل تعيني قضاة األصوات ،ويعلن ً
أي رقم (املا ّدة  /70أوال وثانيا).
بنا ًء عىل اقرتا ٍح من مجلس القضاء األعىل/61( ،سادسا) مساءلة ّ
رئيس الجمهورية/61( ،ثامنا) سحب الثقة من أحد الوزراء/61( ،
رئيس مجلس الوزراء :يحوز الثقة باألغلب ّية املطلقة ،أي  163صوت ًا
ثامنا/ب )3/-سحب الثقة من رئيس الوزراء/61( ،ثامنا/ه) إعفاء
حل مجلس النواب/76( ،رابعا) (املادة /76رابعا).
مسؤويل الهيئات املستقلّة/64( ،أوال) ّ
ّ
حل هيئة اجتثاث البعث
املصادقة عىل الوزارة ومنهجهاّ )135( ،
أي كتلة برملان ّية يزيد عدد أعضائها
وهذا يعني عمل ًّيا أ ّن بإمكان ّ
(بعد انتهاء مه ّمتها).
عىل 163عض ًوا ،أن تحوز الرئاسات الثالث م ًعا ،ولو نظريًّا .وهذا
أي قانون باألغلبية
ثالثًا -التصويت بأغلبية ثالثة أرباع أعضائه ،ويرد يف املا ّدة ( /138يعني أيضا أ ّن بإمكان هذه الكتلة املفرتضة مترير ّ
ثانيا/ج) إقالة عضو من أعضاء مجلس الرئاسة.
البسيطة أو املطلقة من دون االلتفات إىل موقف اآلخرين.
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هيمنة السلطة التنفيذية
نصت املا ّدة
اقي مبدأ الفصل بني السلطات؛ فقد ّ
اعتمد الدستور العر ّ
( )47من الدستور عىل أ ّن السلطات الثالث (الترشيعية ،والتنفيذية،
والقضائية) "متارس اختصاصاتها ومهماّ تها عىل أساس مبدأ الفصل بني
السلطات"( .((1ولكن املامرسة السياسية عىل مدى السنوات املاضية
كشفت بصور ٍة جل ّية تداخلاً حقيق ًّيا يف السلطات ،أعاد عمل ًّيا إنتاج
مؤسسات الدولة العراقيّة منذ بداية تأسيسها
العالقة التي حكمت ّ
يف عام  ،1921بعي ًدا عن النصوص الدستورية والقانونية التي يفرتض
أنّها الوحيدة الحاكمة.
اقي الصالحيات التنفيذيّة يف يد "مجلس
وقد حرص الدستور العر ّ
ال��وزراء" ،ومل يحرصها يف شخص رئيس مجلس ال��وزراء .وامل��ا ّدة
الوحيدة التي وصفت مها ّم رئيس الوزراء كانت املا ّدة ( )78التي
نصت عىل أ ّن "رئيس مجلس الوزراء هو املسؤول التنفيذي املبارش
ّ
عن السياسة العا ّمة للدولة ،والقائد العا ّم للق ّوات املسلّحة ،يقوم
الحق يف إقالة الوزراء،
بإدارة مجلس الوزراء ،ويرتأّس اجتامعاته ،وله ّ
مبوافقة مجلس الن ّواب".
لكن املامرسة السياسية كانت مختلفة متا ًما ،فقد استطاع رئيس
ظل
مجلس الوزراء احتكار السلطة التنفيذية بالكامل ،وال سيّام يف ّ
عدم وجود نظامٍ داخيل ملجلس الوزراء يح ّدد آلية ات ّخاذ القرار
فيه .ولكن املسألة األكرث خطور ًة كانت يف تأويل عبارة "القائد العا ّم
للق ّوات املسلّحة" عىل أنّها تعطي لرئيس مجلس الوزراء سلط ًة
امللف .وهو التأويل الذي أنتج أغلب األزمات.
مطلقة يف إدارة هذا ّ
توسعت هذه الصالحية املطلقة لتشمل الق ّوات األمن ّية بالكامل،
بل ّ
القانونية منها (الق ّوات التابعة لوزارة الداخلية ،جهاز املخابرات)،
وغري القانونية(( ((1جهاز مكافحة اإلرهاب ،الق ّوات التابعة ملكتب
ظل مبدأ الفصل بني السلطات  Separation of powersالثالث :الترشيعية ،والتنفيذية،
ّ 10
والقضائية ،مغ ّي ًبا يف املامرسة السياسية العراق ّية عىل مدى تاريخ العراق الحديث .وإذا كان
النص عليه بصورة رصيحة،
القانون األساس لعام  1925قد حاول االقرتاب من املفهوم من دون ّ
فإ ّن الدساتري الجمهورية بداي ًة من عام  1958قد أسقطت هذا املفهوم متا ًما ،سواء من خالل
عدم ذكره يف الدساتري املؤقتة املتتالية ( ،)1970 ،1968 ،1964 ،1958أو من خالل املامرسة
السياسية التي شهدت احتكا ًرا أحاديًّا للسلطات بصور ٍة كاملة .واملفارقة أ ّن االحتالل األمرييكّ
للعراق هو الذي فرض مبدأ الفصل بني السلطات عىل نح ٍو رصيح يف قانون إدارة الدولة
نص عىل أ ّن نظام الحكم االتحادي يف العراق
املؤقّت الصادر يف آذار  /مارس  ،2004والذي ّ
يقوم عىل "الفصل بني السلطات" (املادة .)4
 11أُنشئ جهاز مكافحة اإلرهاب والق ّوات التابعة ملكتب القائد بقرا ٍر من رئيس الوزراء
منذ خمس سنوات ،وليس مبقتىض قانون يصدّق عليه مجلس الن ّواب .وإىل اآلن يعدّها مجلس
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القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة) ،فضلاً عن تشكيل ما ُس ّمي "قيادة
العمليات" التي تتبع رئيس مجلس الوزراء مبارشةً.
لقد أنتجت هذه "السلطة املطلقة" واح ًدا من أه ّم أسباب الحراك
الجامهريي القائم اليوم ،وتحدي ًدا فيام يتعلّق بعمليات االعتقال
العشوايئ ،واالحتجاز ملدد طويلة من دون محاكمة ،واعتقال النساء
من أقارب املطلوبني لغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم .فعىل
اقي يحظر الحجز ،وال يجيز الحبس
الرغم من أ ّن الدستور العر ّ
املخصصة لذلك وفقًا لقوانني السجون
أو التوقيف يف غري األماكن
ّ
املشمولة بالرعاية الص ّحية واالجتامعية والخاضعة لسلطات
الدولة (املا ّدة /19الثاين عرش)؛ وعىل الرغم من أ ّن قانون "إدارة
مراكز االحتجاز والتوقيف والسجون" يقيض بوجوب إخضاع جميع
رصا (أمر سلطة االئتالف
السجون إلرشاف وزارة العدل وسلطتها ح ً
رقم  10الصادر يف  2003/8/6النافذ) ،وهو ما تؤكّد عليه (املا ّدة /2
الحادي عرش) من قانون وزارة العدل رقم ( )18لسنة  ،2005هناك
جهاتٌ أخرى تنازع  -بصور ٍة منهجية  -وزارة العدل يف هذه السلطة
الحرصيّة .فوزارتا الدفاع والداخلية ،وجهاز مكافحة اإلرهاب،
ومكتب القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة  -وهي جميعها تخضع
للسلطة الحرصيّة لرئيس مجلس الوزراء نوري املاليك ،وعىل مدى
سبع سنوات من تولّيه هذا املنصب  -تقوم باحتجاز متّهمني ملد ٍد
طويلة ،وهو ما أثبتته وزارة حقوق اإلنسان يف تقاريرها السنويّة
(تقارير األعوام  ،2007و ،2008و ،2009و ،2010و .((1()2011بل إ ّن
هذه التقارير أثبتت أ ّن هذا االحتجاز ،غري القانوين ،كان يأخذ مسا ًرا
تصاعديًّا عىل مستوى عدد أماكن االحتجاز ،وأعداد املحتجزين.
ففي التقرير السنوي ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام 2010
الصادر عن وزارة حقوق اإلنسان ،نقرأ ما ييل" :إ ّن واقع الحال يف
بغداد كان قد تط ّور يف هذا العام تط ّو ًرا سلبيًّا حيث برزت مرافق
التوقيف االحتياطي التابعة للواء  56و 54كمرافق توقيف احتياطي
تخضع لسلطة عسكرية تحت إرشاف مكتب القائد العا ّم للق ّوات
املسلّحة" .وعىل الرغم من أ ّن التقرير يشري إىل تسلّم وزارة العدل
املوقع األ ّول (معسكر الرشف) يف شهر أيار  /مايو من عام 2010
وإلغاء املوقع الثاين (مركز سور نينوى) ،فالتقرير يؤكّد أ ّن "إشكالية
مخصصات
مخصصاتها املال ّية ضمن موازنة الدولة ،بل ت ُرصف من ّ
الن ّواب غري قانونية .وال ترد ّ
رئاسة الحكومة.
 12ميكن االطّالع عىل هذه التقارير يف موقع وزارة حقوق اإلنسان العراقية عىل الرابط،
http://www.humanrights.gov.iq
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اإلدارة ملوقع الرشف مل تنته بتسليم اإلدارة لوزارة العدل فقد برزت لواء  ،54وقاطع لواء  56ضمن قسم العدالة  2يف معسكر العدالة
تدخّالت إدارة اللواء [املقصود هنا اللواء  ]56ومكتب القائد العا ّم يف الكاظمية ،ومرافق توقيف جهاز مكافحة اإلرهاب ،ومديريات
للق ّوات املسلّحة عائقًا أمام قيام وزارة العدل وكادرها باملها ّم املوكلة مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظّمة التابعة لوزارة الداخلية"(.((1
إليها قانونًا؛ إذ فرضت إجراءات عسكرية منعت مبوجبها الزيارات
العائلية ومقابالت املحامني والنقل والتسفري ،فضْ لاً عن عرقلة أعامل ويف التقرير السنوي ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ،2011
التفتيش من خالل وزارة حقوق اإلنسان واللجنة الدولية للصليب يتك ّرر الحديث عن االنتهاكات املنهجيّة نفسها ،إذ يشري التقرير إىل
األحمر ...وقد انتهى عام  2010ومل تتمكّن وزارة حقوق اإلنسان أنّه "مل يطرأ تغيري يف العام  ٢٠١١فيام يتعلق بالخريطة السجنية
واللجنة الدولية للصليب األحمر من زيارة املوقع املذكور بل عىل والتوزيع الجغرايف ملرافق التوقيف االحتياطي يف بغداد واملحافظات،
العكس فإ ّن إدارة مرافق االحتجاز العسكرية قد نقلت أكرث من  200فعىل صعيد اإلدارة غري الرشعية ملرافق التوقيف االحتياطي من
محتجز م ّمن أودعوا مرفق التوقيف االحتياطي ملعسكر الرشف إىل قبل ال��وزارات األمنية فقد استم ّرت وزارة الدفاع بإدارة السجن
موقع العدالة  2التابع لوزارة العدل يف معسكر العدالة يف الكاظمية الخاص مبديرية االستخبارات العسكرية الذي يض ّم مئات املحتجزين
ووضعوا تحت سيطرة ق ّوة الحامية التابعة للواء  56والتي ك ّرست املدن ّيني بقضايا جنائية وكذا الحال بالنسبة للفرق العسكرية املنترشة
يف محافظات العراق"( .((1كام يشري التقرير إىل أ ّن وزارة الداخلية
الخاصة بالعرقلة واملنع للزيارات"(.((1
ذات السلوكيات
ّ
قد استم ّرت يف انتهاكها الدستور والقوانني النافذة من خالل زيادة
وقد بلغ عدد مرافق االحتجاز املخالفة للدستور وللقوانني النافذة
عدد مراكز االحتجاز غري الرشعية "فقد شهد العام  ٢٠١١زيادة يف
وفقًا لتقرير وزارة حقوق اإلنسان لعام  2010ما مجموعه  40مرك ًزا،
عدد مديريات مكافحة اإلرهاب والجرمية املنظّمة املرتبطة بوكالة
بينها  18مرك ًزا يف بغداد ،و 22مرك ًزا موزّع ًة عىل املحافظات (مل
الوزارة للمعلومات والتحقيقات الوطنية حيث تم استحداث العديد
يتجاوز عدد هذه املراكز  21مرك ًزا يف عام  2008بحسب تقرير وزارة
من مرافق التوقيف االحتياطي نوضّ حها يف الجداول املرفقة وهي
حقوق اإلنسان للعام املذكور ،وتح ّدث تقرير الوزارة لعام 2009
مرافق احتجاز غري رشعية مبقتىض أحكام القسم ( )١من قانون إدارة
عن وجود  38مرفق توقيف )تسفريات( يف عموم العراق ال تتبع
السجون مشريين يف هذا الجانب إىل حرمان املحتجزين من العديد
وزارة العدل ،وإنمّ ا تتبع وزاريت الداخلية والدفاع ،يف مخالف ٍة رصيحة
من الضامنات القانونية بسبب خضوع إدارة تلك املديريات لوزارة
ومنهجية ألحكام الدستور والقوانني النافذة ،ما يعني أنّنا أمام
سياسة منهجية النتهاك الدستور والقوانني النافذة يف هذا الشأن) .الداخلية أو الدفاع أو قيادات العمليات" .إضاف ًة  -كام يشري التقرير
وقد بلغ عدد املحتجزين املودعني يف هذه املراكز ما مجموعه – إىل ما ينتج من ذلك من "املخالفة الرصيحة لروح القانون يف جمع
 7925محتج ًزا بحسب تقرير وزارة حقوق اإلنسان لعام  .2010كام جهتي التحقيق واالحتجاز بيد جهة واحدة األمر الذي يؤ ّدي إىل
يس ّجل التقرير أ ّن "مدد الحجز الطويلة كإجراء سابق للمحاكمة حرمان املحتجزين من مزيّة إمكانية التح ّرر من اإلدارة يف تقديم
حق املحتجز يف االتّصال باألهل والعامل الخارجي والتمتّع الشكاوى والتظلّامت إىل الجهات الرقابيّة فضلاً عن الضغوط التي
يف غياب ّ
بحق املحتجزين لحملهم عىل االعرتاف واإلقرار
بخدمات محامي الدفاع ،يعترب نوعا من التعذيب وإساءة املعاملة ميكن أن متارس ّ
ناهيك [فضلاً ] عن اعتباره تغييبا قرسيًّا للمحتجزين [وال] سيّام بارتكاب الجرائم والتهم املنسوبة إليهم" .وقد تح ّدث التقرير عن
أ ّن حكومة جمهورية العراق قد أصبحت عض ًوا أساس ًّيا بانضاممها  37موق ًعا ،منها  12يف بغداد و 25يف املحافظات ،و 6916محتج ًزا يف
القرسي ،هذه املرافق املخالفة للدستور والقوانني النافذة.
لالتفاقية الدولية لحامية األشخاص من التغييب واإلخفاء
ّ
ونخص بذلك مراكز التوقيف االحتياطي يف معسكر الرشف (لواء
ّ
 14ميكن قراءة التقرير عىل الرابط التايل:
بغداد  /)56 -ومعسكر مطار املثنى (الهيئة التحقيقية لسور نينوى)
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/sjon%202010.pdf
 13وزارة حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام 2010
(العراق ،)2010،ص .72 – 70

 15وزارة حقوق اإلنسان ،التقرير السنوي ألوضاع السجون ومراكز االحتجاز لعام ،2011
ص  .53وميكن قراءة التقرير عىل الرابط التايل:
http://www.humanrights.gov.iq/uploads/pdf/sjoon%202011.pdf
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إ ّن الوقائع التي تؤشرّ عليها تقارير وزارة حقوق اإلنسان تكشف
اقي -
عمليًّا انتهاكات دستورية وقانونية فشل النظام السيايس العر ّ
بسلطاته املختلفة  -يف إيقافها؛ فقد فشل رئيس الجمهورية الذي
عهد إليه الدستور أن "يسهر عىل ضامن االلتزام بالدستور" (املا ّدة
 )67يف القيام بواجبه تجاه هذا االنتهاك الدستوري الرصيح ،فضلاً
ٍ
انتهاكات عديدة أخرى .كام فشل مجلس الن ّواب يف إيقاف هذه
عن
االنتهاكات الرصيحة واملنهجية للدستور والقانون ،ومثله فشلت
السلطة القضائية يف القيام بالتزاماتها بضامن محاكم ٍة عادلة للمتّهمني
بسبب خضوعها لرشوط السلطة التنفيذية ،من خالل قبولها القيام
بالتحقيق القضايئ يف أماكن االحتجاز غري القانونية ،فضلاً عن األخذ
بنتائج التحقيقات االبتدائية التي تقوم بها جهة االحتجاز غري القانونية
يف مخالف ٍة رصيح ٍة ملا استق ّر عليه فقه القانون بعدم جواز الجمع بني
جهتي االحتجاز والتحقيق بيد جهة واحدة.

قرار املحكمة االتحادية رقم  44لسنة  2010القايض بسحب سلطة
رصا،
الترشيع من مجلس الن ّواب ومنحها للسلطة التنفيذية ح ً
نص عىل أ ّن مقرتحات القوانني التي يقرتحها مجلس الن ّواب
حني ّ
ال تكتسب رشعيّتها إلاّ إذا م ّرت عرب قناة السلطة التنفيذيّة ،بل
رصا ،ث ّم قرار املحكمة االتحادية رقم  88لسنة
مجلس الوزراء ح ً
 2011الذي ربط الهيئات املستقلّة مبوجب الدستور مبجلس الوزراء.
وهناك أيضً ا قرار املحكمة االتحادية رقم  35لسنة  2012الذي عطّل
أي
قدرة مجلس الن ّواب عىل استجواب رئيس مجلس الوزراء أو ّ
من الوزراء ،من خالل تفسري املا ّدة املتعلّقة باالستجواب بالقول إ ّن
االستجواب "يلزم أن يتض ّمن وقائع محددة تتض ّمن خرقًا دستوريًّا أو
قانون ًّيا ،وترت ّب عن هذا الخرق رضر فادح ،مادي أو معنوي" .وقد
كان لقدرة السلطة التنفيذية  -وتحدي ًدا السيّد رئيس مجلس الوزراء
 عىل استخدام ورقة اجتثاث البعث ض ّد الكثري من أعضاء املحكمةاالتحادية والسلطة القضائية عمو ًما؛ فضلاً عن سياسة االمتيازات؛
وعدم وجود تر ٍ
اث حقيقي الستقاللية القضاء يف العراق ،دو ٌر كبري يف
متكّن رئيس مجلس الوزراء من فرض هيمنته الكاملة عىل السلطة
اقي عن
القضائ ّية ،وهو ما يُظهر أيضً ا عجز النظام
ّ
السيايس العر ّ
احرتام مبدأ الفصل بني السلطات.

المحكمة االتحاديّة وتكريس
السلطة

في توصيف التظاهرات

شكّلت املحكمة االتحادية مبوجب القانون رقم  30لسنة ،2005
أي صالحيات تتعلّق بالدستور أو تفسريه ،إال أ ّن
الذي مل مينحها ّ
املحكمة الحال ّية أعطت لنفسها  -من دون ٍ
سند دستوري أو قانوين
 الصالحيات املح ّددة يف الدستور الذي أُق ّر بعد تشكيلها بالقانونالسابق (ما ق ّررته املا ّدة  93من الدستور بشأن صالحيات املحكمة
االتحاديّة) ،من دون تغيري يف بنية املحكمة نفسها وطبيعتها .وقد
السيايس من جهة ،وموازين القوى من جه ٍة ثانية،
ك ّرس التواطؤ
ّ
السيايس لقرارات املحكمة من جه ٍة ثالثة ،هذه الوالية
واالستخدام
ّ
ولعل من أبرز ما أفرزته املرحلة املاضية
املشكوك فيها قانون ًّياّ .
مساهمة املحكمة االتحاديّة العليا يف "رشعنة" محاوالت تجميع
الصالحيات بيد السلطة التنفيذية ،ورئاسة مجلس الوزراء تحدي ًدا،
من خالل بعض قراراتها املثرية للجدل .ومن بني هذه القرارات

افتقر العراقيّون إىل ثقافة االحتجاج والتظاهر واالعتصام املدين
السلمي عىل مدى عقود ،فللم ّرة الثانية منذ نيسان  /أبريل ،2003
نوعي يف وعي املواطنني بقدرتهم
ميكننا الحديث عن بداية تح ّول
ّ
والسلمي .حدث الحراك األ ّول
عىل التغيري من خالل االحتجاج املد ّين
ّ
يف يوم  25شباط  /فرباير  .2011وقد جرى إجهاضه مبك ًرا عرب القمع
املبارش ،وعرب خطابات التشكيك والتحريض .ويشهد العراق حال ًّيا،
تحدي ًدا يف الجغرافيا الس ّنية (بعض املناطق يف محافظات بغداد،
واألنبار ،وصالح الدين ،ونينوى ،ودياىل ،وكركوك) ،تظاهرات مدن ّية
أخرى ،تط ّورت رسي ًعا إىل حركة "اعتصام" ،ودعوات إىل "عصيان
مدين" .استطاع الحراك هذه امل ّرة الحفاظ عىل زخْمه عىل مدى أكرث
من مئة يوم ( 21كانون األ ّول  /ديسمرب  3 – 2012آذار /مارس
 .)2013وقد أفاد منظّمو التظاهرات واالعتصامات يف املدن املختلفة
خاص ًة
– بالرضورة  -من األساليب التي اعتمدتها الثورات العربيّةّ ،
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أنه ليس مث ّة تراثٌ
حقيقي من وسائل االحتجاج السلمي واملدين يف
ّ
األقل خالل السنوات األربعني املاضية .ففكرة تسمية أيّام
العراق ،عىل ّ
الجمعة اقتُبست من ثورات مرص واليمن وسورية ،وكذلك اقتُبست
فكرة ساحات االعتصام ("ساحة الع ّز والكرامة" يف الرمادي ،و"ساحة
الحق"
االعتصام" يف الفلوجة ،و"ساحة األحرار" يف املوصل ،و"ساحة ّ
يف سامراء) التي أصبحت رموزًا من خالل تسميتها عىل الرغم من أ ّن
ٍ
ساحات حقيقية ،إنمّ ا
اقي ليست
أمكنة االعتصامات يف الحراك العر ّ
هي خطوط املرور الرسيع كام يف الرمادي والفلوجة مثال.
ال ميكن إنكار أ ّن حركة التظاهرات األخرية بدأت منظّمة ،وأدارتها
جهة سياسية مح ّددة هي كتلة "متّحدون" التي يتز ّعمها الدكتور رافع
العيساوي (وزير املاليّة) وأسامة النجيفي (رئيس مجلس الن ّواب)،
وهي تكتّل شكّلته بعض أطراف "القامئة العراقية" لدخول انتخابات
مجالس املحافظات يف نيسان  /أبريل  ،2013ولكن هذه التظاهرات
رسعان ما تح ّولت إىل حركة جامهريية .وقد أنتج هذا التح ّول حركة
احتجاج ال ميكن أن تنسب إىل جه ٍة سياسيّة أو اجتامعية أو دينية
أو مدن ّية مح ّددة .وعىل الرغم من الحضور الواضح لرجال الدين
املنصات ،تحدي ًدا يف أيّام الجمع التي تشهد
وشيوخ العشائر عىل ّ
أكرب عد ٍد من املتظاهرين ،فهذا الحضور يتعلّق مبا تواضعت عليه
املجتمعات املحلّية يف املحافظات التي شهدت هذا الحراك أكرث مماّ
يربز سلط ًة ما لهذه الشخصيات عىل التظاهرات .ومن ث ّم ،يجب
التمييز بني لحظة بداية االحتجاجات التي كانت ر ّدة فعلٍ مبارشة
عىل اعتقال أفراد حامية العيساوي ،وتط ّور هذا االحتجاج الذايت
وتح ّوله إىل حر ٍ
اك جامهريي .ومن أجل توضيح الصورة ،ميكن أن
نقارن ما جرى مبا حدث يف مرص بني تظاهرة يوم الثالثاء  25كانون
الثاين  /يناير  2011التي بدأها نشطاء الفيسبوك ،وتظاهرة يوم
الجمعة  28كانون الثاين  /يناير املختلفة متا ًما .لذلك ،من الصعب
تحديد القوى الفاعلة عىل األرض يف هذا الحراك الجامهريي ،وال سيّام
أ ّن مث ّة أفرا ًدا أساس ّيني فيه ال ميكن نسبتهم إىل جه ٍة مح ّددة ،ومن
الرسمي باسم متظاهري
هؤالء  -عىل سبيل املثال ال الحرص  -الناطق
ّ
الرمادي ،وهو الشيخ سعيد محمود الاليف ،والناطق الرسمي باسم
متظاهري ومعتصمي سامراء ناجح عباس امليزان ،والناشط الحقوقي
غانم العابد املتح ّدث الرسمي ملعتصمي ساحة األحرار يف املوصل.
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للمتظاهرين .فنحن أمام ح�ر ٍ
اك جامهريي ،شارك فيه الجميع،
من نخب سياس ّية ،ورجال دين ،وشيوخ عشائر ،وشباب ،وفئات
اجتامعية مختلفة .وتؤكّد مقارنة رسيعة بني أعداد املتظاهرين
كل من هذه املدن - ،فيام
يف أيّام الجمع املتتالية ،وأعداد سكّان ّ
عدا املوصل  -هذه الحقيقة (عدد سكّان محافظة األنبار بحسب
تقديرات الجهاز املركزي لإلحصاء وتقنية املعلومات يبلغ 1.598.822
نسمة ،وال يتجاوز عدد سكّان مدينتي الفلوجة والرمادي  450ألف
نسمة وفق أعىل التقديرات .ويبلغ عدد سكّان محافظة صالح الدين
 1.441.266نسمة ،ويبلغ عدد سكّان سامراء  350ألف نسمة وفق
أعىل التقديرات).

مث ّة مؤشرّ ات جل ّية عىل وجود تنسيق عرب  -جهوي بني متظاهري
الجغرافيا الس ّنية ،من خالل توحيد تسمية أيّام الجمع يف املحافظات
جمي ًعا ،ويجري ذلك عرب لجان التنسيق يف املدن الرئيسة (الفلوجة،
الرمادي ،املوصل ،سامراء) ،إذ تعلن التسميات مسبقًا ،ويجري تب ّنيها
بصور ٍة تا ّمة يف جميع التظاهرات يف املدن املختلفة األخرى ،مبا فيها
ألي جهة سياسية أن ت ّدعي تحكّمها يف
بغداد العاصمة .وال ميكن ّ
هذا األمر مطلقًا .فعىل الرغم من محاولة هيئة علامء املسلمني،
الخاصة لبعض الجمع التي تشهد
عىل سبيل املثال ،إعالن تسمياتها
ّ
العدد األكرب من التظاهرات بعد ما أطلق عليه "الصالة املو ّحدة"،
الخاصة .ومث ّة مؤشرّ آخر عىل
فقد فشلت عمليًّا يف فرض تسمياتها
ّ
هذا التنسيق عرب -الجهوي من خالل الشعارات الرئيسة التي ت ُعتمد.
مطالب ذات طبيعة جهويّة،
أي مؤشرّ ات تتعلّق ولكن ،مث ّة مؤشرّ ات أخرى عىل وجود
وبسبب جامهريية الحراك ،ال ميكن الوقوف عىل ّ
َ
كل مدينة أو محافظة عىل حدة .عىل سبيل املثال ال
بالتكوين الطبقي ،أو االقتصادي ،أو االجتامعي ،وحتّى السيايس ،تب ًعا لحال ّ
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الحرص ،كان أحد املطالب الثالثة عرش التي قُ ّدمت ملجلس الن ّواب
هو" :إعادة جميع املساجد ودور العبادة وأمالك الوقف وأمالك
الخاصة املغتصبة تحت مفهوم املصادرة ،وإلغاء القانون
املواطنني
ّ
رصا،
رقم  19لعام  ."2005وهو مطلب يتعلّق مبدينة سامراء ح ً
فالقانون املذكور واملع ْنون "قانون إدارة العتبات املقدسة واملزارات
الشيعي "مراقد
نص عىل أن يدير ديوان الوقف
الشيعيّة الرشيفة" ّ
ّ
أمئّة أهل البيت عليهم السالم والبنايات التابعة لها يف النجف
األرشف وكربالء والكاظمية وسامراء" .كام جرى استمالك العديد من
أمالك املواطنني املحيطة مبرقد اإلمامني العسكريني يف سامراء ضمن
خصوصا بعد حادث
خطّة الوقف الشيعي لتوسعة املرقد وتطويره،
ً
التفجري الذي تع ّرض له املزار يف عام  .2006وكان هذا املوضوع مثار
ٍ
والشيعي ،وبني جبهة التوافق  -ث ّم
خالف دائمٍ بني الوقفني السني
ّ
القامئة العراق ّية  -والتحالف الوطني طوال السنوات املاضية ،وبرز
آخر هذه الخالفات يف حزيران  /يونيو  ،2011عندما جرى تسجيل
الشيعي وعدم االكتفاء باإلدارة التي
املرقد املذكور باسم الوقف
ّ
نص عليها القانون .ويف حني كان مطلب سحب الجيش من املدن
ّ
مطل ًبا أساس ًّيا للمتظاهرين يف نينوى من األيّام األوىل للتظاهرات ،مل
يرتفع هذا الطلب يف األنبار إلاّ بعد حادثة إطالق الجيش النار عىل
املتظاهرين يف الفلوجة يف يوم الجمعة .2013/1/25

لكن يف الوقت نفسه ،توجد بعض املؤشرّ ات عىل وجود تقاطعات
يف الرؤى بني املتظاهرين ،ميكن مالحظة ذلك من خالل طبيعة
الشعارات التي تُرفع ،وطبيعة التج ّمعات داخل االعتصامات نفسها.
بل ُوجد يف مدينة الفلوجة مكانان مختلفان لالعتصام والتظاهرات.
صحيح أ ّن أحد هذين التج ّمعني يبقى صغ ًريا من حيث الحجم ،وهو
التج ّمع الذي يقوده رجل الدين الشيخ خالد حمود الجمييل (كان
أحد رؤساء وفد أهايل الفلوجة للمفاوضات مع الحكومة العراقية
املؤقّتة يف عام  ،)2004إال أنّه يربز انقسا ًما واض ًحا بني الفاعلَينْ
الرئيسينْ يف هذا الحراك ،فضلاً عن انقسام الجمهور نفسه.
َ

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

وبسبب جامهريية الحراك ،ال ميكن التعامل مع الشعارات التي
يرفعها بعض املتظاهرين عىل أنّها متثّل ات ّجا ًها عا ًّما لدى املتظاهرين
جمي ًعا ،وميكن مقارنة هذا األم��ر مبسألة األع�لام التي يرفعها
اقي ذا النجوم الثالث السابق
املتظاهرون ،فبعضهم رفع العل َم العر ّ
لعمل ّية تعديل شكل العلم التي جرت يف كانون الثاين  /يناير ،2008
والبعض اآلخر رفع العلم املع ّدل بعد حذف النجوم الثالث واإلبقاء
عىل عبارة "الله أكرب" فقط ،مبا يؤكّد أنّه ليس مث ّة قرار برفع علمٍ
معينّ  ،وإنمّ ا الجمهور هو الذي رفع العلم الذي يريد .كام ال ميكن،
بأي حال من األحوال التعاطي مع الخطابات التي تلقى من عىل
ّ
املنصات ،عىل أنّها "مطالب" متّفق عليها بني جموع املحت ّجني ،وال
ّ
س ّيام أ ّن بعض هذه الخطابات كانت تكرارا ملقوالت ذات طبيعة
راديكالية ،وقد تر ّددت يف بعضها عبارات "شعبوية" تحاول توصيف
الرصاع القائم يف العراق اليوم بأنه ذو طبيعة طائفية بحت .ومن
الشعارات التي تر ّددت يف بعض التظاهرات ،شعار الربيع العر ّيب
"الشعب يريد إسقاط النظام" ،ولكن ال أح َد من املتح ّدثني الرسم ّيني
قال بهذا الشعار ،وإنمّ ا تح ّدثوا ،ومعهم الخطباء ،عن "إسقاط املاليك".
وهذا يعني أ ّن مث ّة تشذي ًبا للشعارات التي يطرحها الجمهور يتولاّ ه
ولعل الدليل األوضح
الفاعلون الرئيسون يف تنسيق هذا الحراكّ .
عىل هذا "التشذيب" ما ورد عىل لسان الشيخ عبد امللك السعدي
عند زيارته متظاهري الرمادي يوم  30كانون األ ّول  /ديسمرب 2012
أي عنف أو
قائلاً "" :إ ّن املطالب التي خرجتم بها مرشوعة ،فتج ّنبوا ّ
شعارات تؤذي اآلخرين" .لذا يجب أن يكون الرتكيز عىل "املطالب"
املتّفق عليها التي يطرحها املتظاهرون.
إ ّن قراءة املطالب التي تق ّدم بها املتظاهرون ،وهي حزمة املطالب
الثالثة عرش التي قُرئت يف مجلس الن ّوابّ ،
تدل عىل وعي واضح
املجتمعي يف العراق ،واملنعكس سياسيًّا يف بنية
بطبيعة االنقسام
ّ
النظام السيايس القائم ،والتي ال تتيح رفع سقف املطالب للحديث
عن "إسقاط النظام" ،أل ّن هذه الدعوة كفيلة بتحشيد األطراف
املقابلة (الشيعة والكرد) التي أنتجت هذا النظام وما زالت حريصة
خاص ًة وأنّنا أمام "نظام" كان نتاج خيارات الجمهور نفسه
عليهّ .
من خالل انتخابات دميقراطية .لذا هناك رئيس مجلس الوزراء ومن
خلفه "دولة القانون" والقامئتان الصغريتان املنشقّتان عن القامئة
العراق ّية ("العراقية البيضاء" و"العراقية الح ّرة") ،وحدهم يتح ّدثون
عن "استهداف النظام واالنقضاض عليه" يف محاولة مكشوف ٍة
املجتمعي الذي تح ّدثنا عنه .وقد كان ملوقف
للّعب عىل االنقسام
ّ
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السمة مطالب جامعة ال تتعلّق بفئ ٍة دون أخرى مثلام هو األمر مع
الصدريّني ،ومقتدى الصدر شخص ًّيا ،دو ٌر حاسم يف تحييد ّ
الطائفيّة عن حراك الجغرافيا الس ّنية .صحيح أ ّن االحتجاجات ما التظاهرات الحاليّة.
مناطق أخرى،
زالت محصورة يف هذه الجغرافيا الس ّنية ومل متت ّد إىل
َ
اقي ،نتيجة لعدم وجود وسائل إعالم مستقلّة
وقد ساهم اإلعالم العر ّ
ولكن هذا ال يعني مطلقًا أنّنا أمام حركة ذات طبيعة "طائفية"،
يف العراق ،وطبيعة تغطية هذا اإلعالم ،الرسمي منه (ممثّلاً يف شبكة
ببساطة أل ّن طبيعة املطالب التي رفعها املحت ّجون واملعتصمون ال
اقي املسؤولة عن قناة العراقيّة وصحيفة الصباح) ،وغري
اإلعالم العر ّ
بأي حا ٍل من األحوال.
ميكن ات ّهامها بأنّها "طائفية" ّ
الخاص من
اب سياسية ،أو للقطاع
الرسمي (التابع مبارش ًة ألحز ٍ
ّ
األقل)؛ يف عدم التعاطي مع التظاهرات القامئة
رئيسا حيث الشكل عىل ّ
ولكن هذه املطالب "الفئوية" تظهر ،يف الوقت نفسه ،مطلبًا ً
يتوارى خلفها ،وهو مطلب إعادة صوغ النظام السيايس الذي مل بوصفها حراكًا جامهرييًّا ملواطنني عراق ّيني يشعرون باالستهداف،
ٍ
انتهاكات منهجية يتع ّرضون لها .فقد انقسم هذا
يعد مقبولاً من الس ّنة العرب ،فوضعية "املهزومني" مل تعد قابلة ويعتقدون أ ّن مث ّة
لالستمرار .صحيح أ ّن الوثيقة الوحيدة املعلنة املتعلّقة باملطالب اإلعالم ،تحدي ًدا القنوات الفضائية التي تزيد عىل الستّني قناة ،وتب ًعا
ملصادر متويله ،وتحيّزاته ،إىل إعالم "داعم" للتظاهرات ومطالبها،
الثالثة عرش ما زالت بعد مرور أكرث من مئة يوم هي نفسها ،ولكن
لكل من هذه
خاص ًة وأ ّن ٍّ
طبيعة الخطاب السيايس الذي ترت ّدد أصداؤه يف ساحات االعتصام وإعالم "مضا ّد" يك ّرر االتّهامات الحكوم ّيةّ ،
القنوات فئة مستهدفة مح ّددة طائفيًّا تو ّجه إليها خطابها .أ ّما وسائل
وصالة الجمع املو ّحدة ،الراديكالية والعقالنية عىل ح ٍّد سواء ،تكشف
االتصاالت الجامهريية األخرى ،فإ ّن تحليلها يكشف ظهور االنقسام
عن رفض قاطع الستمرار معادلة املنترصين واملهزومني.
املجتمعي ،الشيعي الس ّني ،عىل نح ٍو صارخ ،عىل موقفها االستقطايب
إ ّن هذه املطالب بطبيعتها الفئوية ،ال تتيح يف الوقت نفسه من هذه التظاهرات.

إمكانية حقيقيّة النضامم محافظات أخ��رى إىل االحتجاجات،
ظل
خاص ًة يف ّ
رصاّ ،
فاملطالب املرفوعة تتعلّق بالجغرافيا الس ّنية ح ً
قرص استخدام مصطلح "اإلره��اب" عىل متّهمي هذه الجغرافيا،
إذ ال يجري تجريم األفعال من حيث طبيعتها ،وإنمّ ا تج ّرم من
خالل القامئني بها ،فالقامئون بأعامل "عنفية" من الشيعة يطلق
عليهم مصطلحات مثل "املليشيات" ،و"فرق املوت" ،و"الخارجني
كل ما يرتت ّب عىل ذلك من
عن القانون" ،وليس "اإلرهابيون" ،مع ّ
ٍ
توصيف قانو ّين ال يربطهم بقانون اإلرهاب .وهذا ما دفع الجمهور
الس ّني منذ م ّدة ليست بالقصرية إىل إطالق عبارة "املادة  4س ّنة"
عىل "املادة  4إرهاب" التي طالبوا بإلغائها .أ ّما فيام يتعلّق بقانون
املساءلة والعدالة ،فثّمة إجامع شيعي عىل "شيطنة" البعث ّيني ،مبن
فيهم البعث ّيون الشيعة ،ومن ث ّم فال إمكانية للحديث عن مطلب
"وطني" مبعنى عابر للهويّات األ ّولية .وعكْس هذا الواقع كان األمر
يف تظاهرات  25شباط  /فرباير  2011التي كانت نتيجة تأث ُّ ٍر مبارش
بالثورات العربية ،وامت ّدت من السليامنية إىل البرصة مرو ًرا باألنبار،
أل ّن حزمة املطالب التي اشتملت عىل أربعة موضوعات أساسيّة:
الخدمات والبنى التحتية ،قض ّية الفساد ،موضوع البطالة والتشغيل،
ث ّم مسألة الح ّريات العا ّمة وحقوق اإلنسان وسيادة القانون .وهي

الحراك الجماهيري وإعادة رسم
الخريطة السياسية السنّية
لقد أدخلت التظاهرات األخرية الجمهور الس ّني عىل خ ّط إدارة الرصاع
عىل السلطة بصور ٍة مبارشة أ ّول م ّرة ،بعد أن كان الرصاع محصو ًرا بني
القوى السياسية طوال السنوات العرش املاضية .لقد عمد األمريك ّيون
بعد االحتالل إىل "اختيار" الشخصيات التي متثّل الس ّنة العرب من
أي عودة إىل الجمهور .وتكشف مراجعة األسامء "الس ّنية" التي
دون ّ
"مثّلت" الس ّنة العرب ،بداية من مجلس الحكم ،عن ات ّساع اله ّوة
بني "املمثِّلني" و "املمثَّلني" ،عىل عكس ما كان عليه األمر بالنسبة إىل
اب وق ًوى سياس ّية تاريخ ّية .ومل
الكرد والشيعة الذين ميثّلون عرب أحز ٍ
يتغيرّ هذا األمر إال يف نهاية عام  2005عندما "اختار" الس ّنة العرب
ممثّليهم أل ّول م ّرة يف انتخابات مجلس الن ّواب .ولك ّن املمثّلني الجدد
"فشلوا" يف تحقيق مطالب جمهورهم ،فعاقبهم هذا الجمهور يف
انتخابات عام  2010بانتخاب القامئة العراق ّية.
لكن القامئة العراق ّية ،وبسبب األزمة البنيويّة الحقيق ّية التي عانت
منها ،مل تستطع اإلفادة من هذا الفوز الرمزي والواقعي يف آن ،بل
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انتهى بها األمر إىل أن تكون املنهزم األكرب ،من خالل اللّحاق باتفاق
أربيل لتشكيل الحكومة مضط ّرة غري مخيرّ ة ،ومن خالل فشلها أيضً ا
يف إلزام وزرائها مبقاطعة جلسات مجلس الوزراء عقب استهداف
صالح املطلك وطارق الهاشمي ،مماّ اضط ّر القامئة يف النهاية للرتاجع
عن هذا القرار ،ث ّم تأكّد فشلها يف جمع األصوات الالزمة لسحب
الثقة من رئيس مجلس الوزراء حني امتنع العديد من ن ّواب القامئة
عن تأييد طلب سحب الثقة ،مماّ أفشل هذه العملية التي كان
بإمكانها إعادة يش ٍء من التوازن إىل العمليّة السياسية بر ّمتها .هذا
الفشل املتك ّرر الذي أنتج سخطًا واض ًحا لدى جمهور القامئة ،الس ّني
مبجمله ،انتهى إىل تفتيت القامئة إىل ثالث تشكيالت أساسية :كتلة
تض ّم رئيس القامئة إيّاد علاّ وي وأعضاء الوفاق الوطني ،وكتلة تض ّم
أسامة النجيفي ورافع العيساوي ومجموعة طارق الهاشمي إضاف ًة
إىل املنشقّني عن جامل الكربويل ،وأخ ًريا كتلة تض ّم صالح املطلك
ومجموعة جامل الكربويل.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

هؤالء الن ّواب القريبني من املاليك .وتضاف إىل ذلك التفاهامت
الرصيحة والضمنيّة التي كانت تتط ّور ببطء بني جامل الكربويل
والسيد املاليك ،ومتكّن األ ّول من إقناع صالح املطلك باالنضامم إليه،
كل ذلك جعل السيد املاليك
مع الشخصيات التي جرى تصنيعهاّ .
ٍ
أصوات س ّنية تتيح
يعتقد أ ّن بإمكان هذه املجموعة أن تحصل عىل
لها الدخول إىل مجلس الن ّواب املقبل ،وتتيح له أن يستغني عن
أصوات التحالف الكردستاين يف العودة إىل والية ثالثة من جهة،
ويف تشكيل حكومة "أغلبية سياسيّة" تكون فيها هذه القوى الس ّنية
ممثّلة للمك ّون الس ّني.
ولكن الحراك الحايل أطاح بهذه اإلسرتاتيجية متا ًما ،فاضط ّر البعض
من املجموعات املتقدمة م ّمن اعرتض عىل هذا الحراك يف البداية
وشكّك فيه ،إىل أن يصمت أو أن يختفي من الصورة ،واضط ّر آخرون
إىل املزايدة عىل مواقف األطراف املؤيّدة لهذا الحراك .ولكن أغلب
هؤالء بات يشعر بأنّه أصبح خارج اللعبة متا ًما ،وكانت طريقة طرد
املتظاهرين يف الرمادي لنائب رئيس مجلس الوزراء صور ًة رمزية
املحصلة األبرز
لنهاية هذه اإلسرتاتيجية .ومن هنا ،بات واض ًحا أ ّن
ّ
لهذا الحراك ،بعي ًدا عن مسألة تحقّق املطالب من عدمه ،إنمّ ا
ترتكّز يف إعادة رسم الخريطة السياسية الس ّنية بات ّجاه قامئة رئيسة
هي قامئة "متحدون" ،إضاف ًة إىل شخصيات أخرى أكرث راديكالية،
ستنتجها التظاهرات نفسها .وهذه الخريطة الجديدة سيكون لها
تأثريها الالحق يف طبيعة العالقة مع "اآلخرين" بالرضورة.

جانب آخ � َر ،كانت هناك شخصيات س ّنية أخ��رى ،سياسية
من
ٍ
وعشائرية ورجال دين ،يجري "تصنيعها" ،ودعمها باملال السيايس
وتقديم املكرمات والتسهيالت (توظيف ،إطالق رساح معتقلني،
مقاوالت.. ،إلخ) ،من أجل الدخول يف انتخابات مجلس الن ّواب القادم
يف عام  2014عىل أمل الحصول عىل بعض املقاعد النيابية .فقد
عمد رئيس مجلس الوزراء منذ بداية عام  2011إىل دعم مجموعة
من شيوخ العشائر وبعض السياسيّني الذين فشلوا يف الوصول إىل
ٍ
شخصيات أخرى كانت متّهمة باإلرهاب،
مجلس الن ّواب ،فضلاً عن
هذه الحقيقة فضلاً عن استمرار االحتجاجات مل ّدة طويلة اضط ّرت
أو بالفساد ،أو مشمولة باالجتثاث .فقد أعيد إنتاج هذه الشخصيات
هذه القوى "املصنعة" إىل اللجوء إىل حلَّني ،األ ّول طرح أنفسهم
سياس ًّيا لتدخل إىل املنافسة.
بوصفهم ممثّلني للمحت ّجني ،وتربير "تق ّربهم" من املاليك إنمّ ا هو
دعا هذا التشتّت داخل القوى الس ّنية نوري املاليك إىل اعتامد لغرض العمل عىل تنفيذ مطالب املحت ّجني ،وهو الشعار الذي
رئيسا للوزراء ،فمحاولة سحب استخدمه الوزراء املنتمون لتيّار املطلك الكربويل لتسويغ عودتهم
إسرتاتيجية جديدة للعودة م ّرة ثالثة ً
خاصة إىل اجتامعات مجلس الوزراء ،مخالفني ،بذلك ،قرار القامئة العراق ّية
الثقة التي دفعت العديد من ن ّواب القامئة العراقية ،وبصور ٍة ّ
بعض ن ّواب محافظات كركوك ونينوى وصالح الدين ودياىل التي مبقاطعة اجتامعات املجلس .وهو األمر الذي جعل الرصاع بينهم
تض ّم مناطق متنازع عليها مع إقليم كردستان ،إىل رفض توقيع طلب وبني قامئة "متحدون" التي تض ّم أعضاء يف القامئة العراق ّية نفسها،
والحل الثاين كان الطلب من املاليك تأجيل
ّ
سحب الثقة .ويرجع موقفهم إىل أنّهم وجدوا أ ّن مواقف املاليك رصا ًعا علنيًّا ورصي ًحا.
ذات النزعة الشديدة املركزيّة يف مواجهة إقليم كردستان ،وخطابه انتخابات مجالس املحافظات يف محافظتَي األنبار ونينوى ،لعلمهم
أي انتخابات يف هاتني املحافظتني ،يف هذه الظروف ،ستفيض
"القومي" املستحدث ،ميكن أن تعيد صوغ العالقة غري املتوازنة بني بأ ّن ّ
أي تصعيد محتمل لح ّدة هذه املواجهة إىل انتصا ٍر عريض لقامئة "متحدون" بسبب موقفها الداعم للحركة
محافظاتهم واإلقليم ،وأ ّن ّ
ميكن له أن يدفع جمهور هذه املحافظات إىل تعديل خياراته بات ّجاه االحتجاجيّة.
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إ ّن دخول الجمهور عىل خ ّط الرصاع هو املانفيستو األخري لتفكّك جاءت عىل شكل مكرمة من رئيس مجلس الوزراء الذي كث ًريا ما ذكّر
القامئة العراق ّية متا ًما ،فقامئة متّحدون (أسامة النجيفي ،رافع أ ّن هذه املسائل ليست بيده وإنمّ ا هي بيد القضاء.
العيساوي) تح ّولت ،بشكلٍ أو بآخر ،إىل العنوان السيايس للحركة
إ ّن دخول الجمهور الس ّني بصور ٍة مبارشة يف إدارة الرصاع لن يتيح
االحتجاجية مع استقالة وزرائها (رافع العيساوي وزير املالية ،وعز
للحكومة استخدام مناوراتها التي نجحت عىل مدى السنوات املاضية.
الدين الدولة وزير الزراعة) واستمرار مقاطعة اجتامعات مجلس
ويصعب التنبؤ بالخطوات التي ميكن أن يقدم عليها هذا الحراك،
الوزراء (عبد الكريم السامرايئ وزير العلوم والتكنولوجيا) ،فيام
يف ظل عدم وجود قو ٍة سياسي ٍة ،أو دينيّ ٍة أو عشائريّ ٍة أو مدنيّ ٍة،
التزمت القامئة العراقية العربية (صالح املطلك ،جامل الكربويل)
قادرة عىل التحكم فيه بشكل عقالين .وكانت الدعوة لصال ٍة موحد ٍة
جانب املاليك؛ من خالل عودة وزرائها األربعة (صالح املطلك ،ومحمد
يف جامع أيب حنيفة النعامن يف األعظمية ،أي نقل ثقل التظاهرات
متيم ،وأحمد الكربويل ،وعبد الكريم عفتان) إىل اجتامعات مجلس
إىل بغداد ،مثالاً واض ًحا عىل هذا األمر .عىل الجانب اآلخر ،نشهد
الوزراء ،فيام ظلّت القامئة العراقيّة الوطنية املو ّحدة (إياد عالوي)
غياب إرادة سياس ّية حقيق ّية للتعاطي مع مطالب املتظاهرين،
ألسباب موضوعية ،خارج إطار هذا االستقطاب ،وإن بقيت
نفسها،
ٍ
واملراهنة عىل فقدان زخْمها مع الوقت ،خاصة وأ ّن األطراف الفاعلة
مؤيّدة للحركة االحتجاجية (ليس لحركة الوفاق التي يرأسها إياد
يف الحكومة مل تر يف هذه التظاهرات تهدي ًدا حقيقيًّا لسلطتها،
أي وزارة حاليًّا بعد استقالة وزير االت ّصاالت محمد عالوي،
عالوي ّ
وكانت مستعدة للتعامل مع "هايد بارك" س ّني ُمسيطَر عليه أمن ًّيا.
املخصصة لها ضمن ائتالف العراق ّية).
وعدم تسلّمها وزارة الدفاع
ّ
ولكن الدعوة للصالة يف بغداد جعلت هذه األطراف تشعر بالتهديد
الرصيح أول مرة منذ اندالع التظاهرات ،وهو ما يفرس ردود فعلها
املبالغ فيها ملواجهة هذا الحراك.

التظاهرات وما بعدها

لقد كانت املعركة عىل "ه ّوية بغداد" جز ًءا مركزيًّا يف الرصاع الس ّني -
الشيعي بعد االحتالل .ونتج من هذه املعركة عملية تصنيع خطوط
ّ
منهجي  -بعد أحداث سامراء
متاس أديرت ببشاعة مفرطة  -عىل نحو
ّ
يف شباط  /فرباير  ،2006ورافقتها ترصيحات سياسية عىل أعىل
املستويات عن هوية "محددة" لبغداد أفرزتها نتائج االستفتاء عىل
الدستور يف عام  ،2005ومقرتح فيدرالية "الجنوب والوسط وبغداد"
الذي طرحه عبد العزيز الحكيم حينها .وقد ظهر هذا الرصاع جل ًيا
يف منت الدستور نفسه يف املادة املتعلقة بالعاصمة (املادة  )124التي
م ّيزت بني العاصمة "بغداد" بحدودها البلدية التي يجب أن ت ُنظّم
بقانون ال يجيز لها أن تنض ّم ألي إقليم ،ومحافظة بغداد بحدودها
اإلدارية القامئة التي منحت حق االنضامم إىل إقليم .ومن ثم يجب
تحليل الدعوة "السنية" للصالة يف بغداد والرفض "الشيعي" لها يف
أي متويهات يلجأ إليها املتصارعون
إطار هذه املعركة ،بعيدا عن ّ
لتوصيف هذه املسألة.

اقي التي حاولنا توضيحها فيام تق ّدم،
إ ّن أزمة النظام السيايس العر ّ
بأي حا ٍل من األحوال تنفيذ مطالب املتظاهرين ،فمنطق
لن تتيح ّ
الرصاع الذي ال يزال يحكم العملية السياسية يف العراق ،سيجعل
القابضني عىل السلطة حريصني عىل الحفاظ عىل مكاسبهم مهام
أي إرادة سياسية للتعاطي بعقالنية
كانت التكلفة .لذلك ،مل نجد ّ
مع املطالب املطروحة .وما جرى حتّى اللحظة اقترص عىل تشكيل
لجنة وزاريّة خامسية ،أعضاؤها جمي ًعا من دولة القانون (كتلة
رئيس مجلس الوزراء) ،قامت مبعالجة بعض النتائج ،وليس األسباب
الخاص عن
الحقيقية التي أ ّدت إليها ،فإطالق رساح معتقلني ،والعفو
ّ
رشا لخضوع القضاء للضغط
املعتقالت ،وسجنهم كان أصلاً نتا ًجا مبا ً
السيايس ،وإحالة املشمولني بإجراءات املساءلة والعدالة (اجتثاث
البعث) عىل التقاعد ،أو رفع الحجز عن ممتلكاتهم ،يف حني كان منع
اإلحالة عىل التقاعد عن هؤالء فضلاً عن حجز ممتلكاتهم مخالفًا
لقانون املساءلة والعدالة نفسه ،من دون معالجة األسباب التي
أتاحت للسلطة التنفيذية القيام بهذه املامرسات؛ ّ
رئيسا يف املواجهة
كل هذا لن يضمن أطاح الدخول املبارش للجمهور الس ّني فاعلاً
ً
خاص ًة وأ ّن إجراءات التهدئة هذه املناورات التي اعتمدها بعض السياسيني للخالص من هيمنة املركز
أي لحظةّ ،
عدم العودة إليها يف ّ
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"امل ُهي َمن عليه شيع ًّيا" عرب الدعوة إىل الفيدرالية( ((1سواء فيدرالية
املحافظات الس ّنية منفردة ،أو الحديث عن "إقليمٍ س ّني" يضم
املحافظات الس ّنية ككل ،خاصة مع الخالف الرصيح بني املتظاهرين
حول هذه املسألة .فقد أفتى الشيخ عبد امللك السعدي يف
 2013/1/24بتحريم الدعوة إىل األقاليم ،وهي تأكيد فتوى سابقة
له باملعنى نفسه ،وذلك ما أعاد إنتاج املواجهة املتعلّقة باألقاليم بني
النخب الس ّنية الدين ّية والسياسية م ّر ًة أخرى.

لقد عمد املاليك إىل جمل ٍة من اإلسرتاتيجيات ملواجهة حركة االحتجاج،
بدأها بسياسة الوسطاء عرب القيادات الس ّنية القريبة منه ،وكان من
ضمن هذه اإلسرتاتيجية تشكيل ما أطلق عليه "لجنة الحكامء" التي
ض ّمت بعض املشايخ الس ّنة املحسوبني عليه ،والتي انتهت إىل تأكيد
 16كان الس ّنة العرب يرفضون النظام الفيدرايل قطعيًّا ،يف مقابل إرصار األطراف املقابلة
(الشيعة واألكراد) عىل هذه املسألة .وكان هذا املوضوع إحدى العقد الرئيسة عند كتابة
الدستور .وقد نجح "املنترصون" يف فرض رؤيتهم ،فكان أن جاءت املادّة الدستورية املتعلقة
بتكوين األقاليم "فريدةً" من حيث آلية التصويت ،فهي املادة الوحيدة يف الدستور العراقي
التي ميكن متريرها "باألغلبية البسيطة لألعضاء الحارضين"! ولكن األمر انقلب الحقًا ،فأصبح
شيعي شبه مطلق .وقد كانت هناك
الس ّنة من الداعني إىل تكوين األقاليم يف مقابل رفض
ّ
محاولتان لتشكيل أقاليم يف عام  ،2011قامت بهام محافظتا صالح الدين ودياىل ،وقد ووجِهت
برفض رئيس مجلس الوزراء ،يف انتهاك رصيح للدستور (املادة  )119ولقانون اإلجراءات
البت
حق ّ
التنفيذية الخاصة بتكوين األقاليم رقم  13لسنة  ،2008التي ال تتيح ملجلس الوزراء ّ
الخاصة باالستفتاء عىل طلب اإلقليم
يف طلب تكوين األقاليم ،ويحرص دوره يف تقرير امليزانية
ّ
وإحالة الطلب خالل خمسة عرش يو ًما إىل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات .وعىل الرغم
من أ ّن موضوع الفيدرالية مل يُطرح "رسميًّا" حتى اللحظة كأحد مطالب املتظاهرين ،فوجود
أبرز مؤيدي الفيدرالية بني الفاعلني األساسيني يف التظاهرات (يع ّد النائب أحمد العلواين وعضو
مجلس محافظة األنبار فيصل العيساوي أبرز املؤيدين لفيدرالية األنبار ،واملتحدث الرسمي
باسم متظاهري سامراء ناجح امليزان هو األمني العام للمؤمتر التأسييس إلقليم صالح الدين)،
فإ ّن الفتوى الصادرة يف  2013/1/24عن مكتب الشيخ عبد امللك السعدي الرافضة للفيدرالية
ألنها "مح ّرمة رش ًعا" ،ورسالة الشيخ عبد الكريم زيدان إىل املتظاهرين التي تحذّرهم من
"االلتفات إىل الفيدرالية" ،تعكسان بالرضورة جز ًءا من االنقسام يف الرؤية واملواقف بني
املتظاهرين من مسألة الفيدرالية.

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

أي عمليات اغتصاب للسجينات يف
الرواية الرسم ّية عن عدم وجود ّ
السجون العراقيّة التابعة لوزارة العدل ،عىل الرغم من أ ّن معظم
ا ّدعاءات االغتصاب كانت تتعلّق بالسجون غري القانونية التي تتبع
وزاريت الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة اإلرهاب ومكتب القائد
بنتائج
العام للق ّوات املسلّحة .ولكن هذه اإلسرتاتيجية جاءت
َ
عكسية متا ًما .ث ّم عمد إىل إسرتاتيجية املواجهة والتهديد من خالل
ات ّهام التظاهرات بأنّها "فتنة" مدعومة من قوى إقليم ّية ،وأنّها
"ليست تظاه ًرا بل هي عصيان وقطع طريق ورضب ملصالح الناس"،
وأ ّن الشعارات التي رفعها املتظاهرون "نتنة" ،واملطالب التي تق ّدموا
بها هي "عملية انقالب كاملة"؛ ومن ث ّم ه ّدد بإنهاء التظاهرات
واالعتصامات التي وصفها بالـ "الفقاعة بالق ّوة" أو كام قال" :أقول
لهم :انتهوا قبل أن ت ُ ْن َهوا بإرادة الحكومة ."...ومل ّا فشلت هذه
السياسة يف تخويف املتظاهرين ،لجأ املاليك إىل إسرتاتيجية أخرى
متثّلت يف تشكيل لجنة وزاريّة ملتابعة مطالب املحت ّجني يوم  8كانون
الثاين  /يناير  ،2013أي بعد مرور ما يقرب من ثالثة أسابيع عىل
بدء التظاهرات ،انسحب منها وزيران محسوبان عىل الت ّيار الصدري
متّهمينْ اللجنة بعدم املهنيّة يف إصدار القرارات .لينتهي األمر إىل أن
تض ّم اللجنة أعضاء ينتمون إىل كتلة رئيس مجلس الوزراء (نائب
رئيس مجلس الوزراء حسني الشهرستاين رئيسا للجنة ،ووزراء العدل
وحقوق اإلنسان والدولة لشؤون مجلس الن ّواب واألمني العا ّم
ملجلس الوزراء ،ووكيل وزارة الداخلية ،وجميعهم من كتلة دولة
القانون ،فضلاً عن وزير الدفاع الس ّني املحسوب عىل فريق املاليك).
يف موازاة ذلك عمد املاليك إىل "معاقبة" بعض الفاعلني الرئيسني
يف الحراك الجامهريي ،فقد جرى إصدار مذكّرات إلقاء قبض عىل
عد ٍد كبري من هؤالء الفاعلني ،وقد شمل هذا اإلجراء الكثريين عىل
رأسهم رافع العيساوي وأحمد أبو ريشة ،وعيل حاتم السليامن،
وسعيد محمود الاليف .كام عمد إىل إعادة إنتاج الرصاع التقليدي
عىل املشيخة داخل البنى العشائرية ،من خالل استخدام شيوخ
تقليديني ،أو "صناعة" شيوخ جدد ،يعتمدون يف تنفّذهم عىل قوى
رصف فيها عن طريق السيطرة اإلداريّة ،أي
العمل ،والقدرة عىل الت ّ
عىل وظيفتهم بوصفهم "وسطاء" بني السلطة من جهة ،وعشائرهم
من جهة أخرى .فقد قام املاليك يف نهاية شهر شباط  /فرباير 2013
بإزاحة الشيخ أحمد أبو ريشة عن رئاسة تنظيم الصحوات ،وتعيني
الشيخ وسام الحردان بديلاً عنه .كام عمد أخ ًريا إىل محاولة تصوير
الرصاع القائم عىل أنه رصاع س ّني  -س ّني بالدرجة األساس ،من خالل

دراسات وأوراق تحليليّة
العراق :االحتجاجات وأزمة النظام السياسي

التمييز بني س ّنة "وطنيون" هم حلفاؤه ،وس ّنة غري "وطن ّيني" ميثّلهم
"حق"
الفاعلون الرئيسون يف حركة االحتجاجات ،ومنح الفئة األوىل ّ
متثيل املتظاهرين عرب إرشاكهم يف اللجنة الوزاريّة املكلّفة مبتابعة
مطالب املتظاهرين ،فضلاً عن إرشاكهم يف اللجنة الخامسية املنبثقة
عن امللتقى الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني
اقي (وتض ّم صالح املطلك عن العراقية ،وخالد العطية وهادي
العر ّ
العامري عن التحالف الوطني ،ومحسن السعدون عن التحالف
الكردستاين) ،عىل الرغم من رفض املحت ّجني رصاح ًة هذا التمثيل.
إ ّن إرصار املتظاهرين من جهة ،وتع ّنت املاليك من جه ٍة أخرى،
قد يؤ ّديان إىل تعزيز خطاب دعاة العنف ،واستعادة الجامعات
املسلّحة ثقة الجمهور م ّر ًة أخرى بوصفها الوحيدة القادرة عىل تغيري
معادلة "املنترصين واملهزومني" التي فشل السياس ّيون واملتظاهرون
السلميّون يف تغيريها .إ ّن مثل هذا السيناريو كار ّيث ،وال سيّام أنّنا
ٍ
الحق يف املشاركة
سنكون هذه امل ّرة أمام
"عنف مرشعن" دفا ًعا عن ّ
يف السلطة .إنه عنف آخر يختلف متا ًما عن العنف الذي شهده
العراق بعد نيسان  /أبريل  ،2003إنّه مواجهة باسم "املظلومية"
هذه امل ّرة ،وما أسهل التحشيد تحت هذه املقولة .ولكن هذا الخيار
السيايس
سيبقى مرهونًا بعاملني أساس ّيني؛ أ ّولهام طبيعة الحراك
ّ
داخليًّا ،والثاين مواقف إيران والواليات املتحدة خارجيًّا .فبقاء كتل ٍة
شيع ّية صلدة مؤيّدة للامليك سيدفع األزمة نحو التصاعد ،ويبدو
واض ًحا أ ّن املاليك نجح حتّى اآلن يف إعادة رسم خريطة القوى
الخاصة ،فقد انتهى حزب الفضيلة ،بعد أن فقد
الشيعية بطريقته
ّ
الزخم الذي حصل عليه يف السنوات األوىل الالحقة لالحتالل وصولاً
إىل انتخابات مجلس الن ّواب يف عام  2005التي حصل فيها عىل 15
مقع ًدا ،إىل أن يلتحق بكتلة املاليك "دولة القانون" .ومتكّن أيضً ا،
وبتدخّل إي�را ّين مبارش ،من تفكيك املجلس األعىل اإلسالمي من
خالل التحاق منظّمة بدر بدولة القانون .كام بدا واض ًحا عجز عامر
الحكيم عن االستمرار فيام بدأه أثناء أزمة تشكيل الحكومة ،ث ّم بعد
ذلك مواقفه من القوى السياسية املحلّية واإلقليمية ،وكانت لحظتا
محاولة سحب الثقة عن املاليك ث ّم املوقف من التظاهرات األخرية
دليلاً واض ًحا عىل عدم إمكانية املراهنة عىل استمرار هذه املواقف،
وانتهى املجلس األعىل ليكون جز ًءا من الكتلة الشيع ّية الصلدة
املؤيّدة للامليك .ويبقى التيار الصدري الكتلة الشيعيّة الوحيدة التي
تتح ّرك ،وبإسرتاتيجية معلنة ،ليكون خارج إطار هذه الكتلة الصلدة؛
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فقد بدأ منذ أكرث من عامني معارضة رصيحة ملحاوالت املاليك تكريس
هيمنته املطلقة عىل الدولة يف العراق من خالل مواقفه املعارضة يف
مجلس الن ّواب ،ث ّم تأكّد األمر مع اشرتاك الصدريّني الفاعل واملؤث ّر يف
محاولة سحب الثقة ،وأخ ًريا يف مواقفهم املؤيّدة للتظاهرات األخرية،
وانسحاب وزرائهم الثامنية من مجلس الوزراء .ولكن الت ّيار يواجه
هجمة غري مسبوقة من املاليك إذ وصفت دولة القانون زعيمه بأنّه
زعيم ميليشيا قتلت العراق ّيني ،ث ّم يسعى املاليك يف الوقت نفسه إىل
استخدام املواقف "العقالنية" التي يبديها التيّار لتسويقها "شعبويًّا"
عىل أنّها مواقف تُضعف "املذهب" من أجل إضعاف فرص الت ّيار يف
االنتخابات القادمة  .
وسيدفع استمرار الدعم اإليرا ّين والصمت األمرييكّ األزمة أيضً ا نحو
التصعيد .وليس مث ّة إشارات ،حتّى اللحظة ،إىل أ ّن تغي ًريا سيحدث
يف هذه املواقف ،وبدا واض ًحا من املؤمتر الصحفي لوزير الخارجية
األمريك ّية جون كريي يف زيارته األخرية للعراق يف  2013/3/24أ ّن
اإلدارة األمريكيّة ما زالت غري مستع ّدة إلعالن موقف مح ّدد تجاه
ككل.
هذه االحتجاجات وعالقتها بأزمة النظام السيايس ّ
عىل أعتاب الذكرى العارشة الحتالل العراق ،يجد العراقيون أنفسهم
يف مواجهة األسئلة نفسها التي واجهوها بعد االحتالل مبارشة ،ولكن
عمودي أكرث ح ّدة مماّ كان عليه األمر
مجتمعي
يف ّ
ظل انقسامٍ
ّ
ّ
يف اللحظة األوىل .وإذا كانت املواجهة بني اإلقليم واملركز مرشّ حة
خاص ًة إذا فشل املاليك يف إسرتاتيجيته يف استبدال أصوات
للرتاجع؛ ّ
األكراد بالس ّنة املوالني ولجوئه إىل إعادة ترتيب العالقات الكرديّة
 الشيع ّية م ّر ًة أخرى ألنّها السبيل الوحيد للفوز بوالية ثالثة؛ فإ ّناملواجهة الس ّنية  -الشيعيّة مرشّ حة للتصاعد إىل مدى غري مسبوق.
وهو ما يعكس عمل ًّيا فشل النخب السياس ّية العراق ّية يف إعادة إنتاج
"ه ّوية وطنيّة" يصوغها الجميع ،ويقبل بها الجميع؛ هوية قامئة عىل
االعرتاف بحقيقة املجتمع التع ّددي يف العراق ،وأ ّن العراق لن يُحكم
سيايس يُرشك الجميع يف إدارة السلطة والرثوة .نظام
ثانية إال بنظام
ّ
أي
سيايس يق ّر به الجميع ،ويلتزم به الجميع ،ويضمن عدم احتكار ّ
طرف أو فئة السلطة.

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :نايجل سي .غيبسون
ترجمة :خالد عايد أبو هديب

فانــون المخيلة بعد  -الكولونيالية
يقع هذا الكتاب في  358صفحة من القطع الكبير ،ويسلط هذا الكتاب الضوء على المراحل المتميزة في سيرة
فرانز فانون الفكرية والسياسية ،وعلى المؤثرات الفلسفية واالجتماعية التي حددت مساراته ،وعلى تفصيالت حياته
ونضاله كطبيب أسود من جزر المارتنيك يحمل الجنسية الفرنسية ،والذي قاتل في صفوف حركة التحرير الوطني
الجزائرية .وهذا الكتاب الذي يحاول ان يفكك عناصر الهوية المركبة لصاحب "المعذبون في األرض" يشدد على الدور
المؤثر للمثقفين ،ال في حركات التحرر الوطني فحسب ،بل في تطوير وعي وطني لدى الشعوب المستعمرة من
شأنه أن ينبذ المفاهيم التي غرسها االستعمار في أذهان هذه الشعوب.

المؤشر العربي
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ِّ
س���نوي ِّ
العربي لألبحاث ودراس���ة السياس���ات
ينف���ذه المركز
اس���تطالع
العربي هو
المؤش���ر
ٌ
ٌّ
ّ
ّ
العربي نح���و مجموع ٍة من
العام
أي
ّ
ّ
ف���ي البل���دان العرب ّية؛ به���دف الوقوف على اتّجاهات ال��� ّر ّ
ّ
المؤش���ر العربي
المواضيع االقتصاديّة واالجتماع ّية والسياس��� ّية .وقد أنجز المركز اس���تطالع
تموز  /يولي���و  2012إلى كان���ون ّ
الثاني  /يناير ،2013
لع���ام  2013 / 2012خالل الفت���رة
ّ
الممتدة من ّ
وكان موضوع���ه قي���اس اتجاه���ات الرأي العام ف���ي المنطق���ة العربية نحو الث���ورات العربية.
مقاب�ل�ات وجاه ّي ٍة م���ع  19546مس���تجي ًبا،
وق���د نُ ِّف���ذ ه���ذا االس���تطالع ميدان ً ّيا ،من خ�ل�ال إج���راء
ٍ
ِّ
بل���دا عرب ً ّيا ه���ي :موريتانيا ،والمغ���رب ،والجزائر،
ن���ات
موزعي���ن على ع ّي
ممثل���ة لمجتمعات ً 13
ٍ
والس���ودان ،وفلس���طين ،ولبن���ان ،واألردن ،والع���راق ،والس���عوديّة ،واليمن،
وتون���س ،ومص���ر،
ّ
ٌ
لة ومدر َّ ٌ
مؤه ٌ
نفذته ٌ
والكويت .وقد ّ
سات بحث ّي ٍة في البلدان
ومؤس
تابعة لمراكز
بة،
فرق بحث ّي ٌة
َّ
ّ
ٍ
ِّ
العربي
العربي بالمركز .يعتمد المؤشر
المؤش���ر
الميداني لفريق
المذكورة ،تحت اإلش���راف
ّ
ّ
ّ
متع���ددة المراحل ،المنتظمة والموزونة ذات ً ّيا
الع ّينة العنقوديّة الطبق ّية (في المس���تويات)
ّ
والمتناس���بة م���ع الحجم ،في جميع االس���تطالعات التي نُ ِّفذت في تل���ك البلدان .وجرى األخذ
ف���ي االعتبار المس���تويات (الطبقات) ال ّتالي���ة :الحضر وال ِّريف ،وال ّتقس���يمات اإلداريّة ال ّرئيس���ة
بكل مستوى من مستويات جميع ّ
ّ
سكان البلد؛
الخاص
سبي
في كل بل ٍد بحس���ب الوزن ال ِّن
ّ
ّ
لكل فر ٍد في ّ
ّ
واحدا من أفراد
أن يكون
بحيث يكون
ً
كل بل ٍد مستط َلع احتمال ّية متساوية في ْ
الع ِّينة ،وبهامش خطأ يتراوح بين  %3-2 ±في جميع البلدان.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
لقد كان عام  2011عا ًما مفصل ًيا يف مسرية الشعوب العربية؛ إذ شهدت
املنطقة العربية نجاح الثورة التونسية وسقوط نظام بن عيل ،لتفتح
الطريق إىل توايل الثورات يف املنطقة العربية ،ومن ث ّم توايل سقوط
أنظمة حكم فيها ،وشهدت األغلبية العظمى من البلدان العربية
حركات شعبية واسعة تراوحت ما بني انتفاضات واحتجاجات ،وكانت
جميع هذه االحتجاجات مهيئ ًة يف بعض مراحلها إىل أن تتحول إىل
ثورات ميكن أن تهدد أركان الحكم يف تلك البلدان .ودخل العديد
من البلدان العربية يف مراحل انتقالية ،وبخاصة يف تلك التي شهدت
سقوط أنظمة الحكم فيها ،وبدأ التأسيس لحكم دميقراطي .وحتى
تلك الدول التي اعتمدت أنظمتها برامج إصالحية واسعة ،غيرّ ت من
السياسات العا ّمة أو الربامج إىل أخرى ذات طبيعة إصالحية .ومام ال
شك فيه أ ّن املرحلة التي متر بها املنطقة العربية ،مثلها مثل املراحل
االنتقالية األخرى ،تتسم بسامت عدم االستقرار السيايس ،واالستقطاب
بني قوى شاركت يف الثورة وقوى الثورة املضادة ،واالستقطاب بني
القوى الثورية نفسها ،وبخاصة يف ظل فوز الحركات اإلسالمية يف
انتخابات أكرث من بلد عريب .كام تتسم هذه املرحلة بضعف األداء
االقتصادي ،وتراجع فاعلية الدولة ،ما فتح النقاش لتقييم الثورات وما
أنجزته ،ولتوقعات مساراتها املستقبلية .ويف سياق هذا النقاش ،ه َد َف
املؤرش العر ّيب لعام  2013 / 2012إىل قياس اتجاهات الرأي يف املنطقة
العربية تجاه الثورات فيها ،وتطورات الربيع العريب؛ وذلك من خالل
مجموعة من املؤرشات التي تسعى للتع ّرف عىل تقييم الرأي العا ّم
لهذه الثورات بصفة عامة ،وتقييمه ملدى نجاحها يف تحقيق مطالبها
وأهدافها.
تعرض هذه الورقة أهم النتائج التي تتضمن اتجاهات الرأي العا ّم
نحو الثورات العربية من خالل ثالثة أجزاء ،هي:
اً
أول :تقييم الرأي العا ّم لواقع مجموعة من املوضوعات التي اعتربها
املواطنون العرب أسبابًا وعوامل أدت إىل اندالع الثورات العربية.
متس حياة
ثان ًيا :أثر الربيع العر ّيب عىل مجموعة من املوضوعات التي ّ
املواطنني اليومية.
ثالثًا :تقييم املواطنني ملدى نجاح الثورات العربية يف تحقيق مجموعة
من أهدافها.
ويستخدم املؤرش العريب مصطلح "ال ّرأي العا ّم" يف املنطقة العربية،
كل ال ّدول املستطلعة آراء مواطنيها ،وذلك
كمع ّد ٍل آلراء املواطنني يف ّ
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لالعتبارات املنهجية التالية :أ ّن عدد سكان املجتمعات التي نُفِّذ فيها
االستطالع تعادل  %87من العدد اإلجام ّيل لسكان املنطقة العربيّة ،وأ ّن
املجتمعات املشمولة بهذا االستطالع ،كانت ُممثِّلة للمنطقة العربيّة،
سواء كان ذلك عىل صعيد الوزن السكّاين بال ّنسبة إىل مجمل سكّان
املنطقة العرب ّية ،أم بتمثيلها ألقاليم املنطقة العرب ّية كافّة (املغرب
العريب ،وشبه الجزيرة العربيّة ،واملرشق العر ّيب ،ووادي ال ّنيل).
لقد جرى احتساب نتائج ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم ملجموع املنطقة
العربيّة ،كمع ّد ٍل من نتائج البلدان الثّالثة عرش املشمولة باالستطالع؛
بحيث يأخذ معدل الرأي العا ّم يف كل دولة من الدول املستطلعة
الوزن نفسه من دون متييز بني دول ٍة وأخرى .ويصبح املعدل للرأي
العا ّم يف املنطقة العربية هو مجموع معدالت كل الدول مقسو ًما عىل
النسبي للرأي العا ّم يف كل ٍ
بلد
عدد الدول .وبهذا ،مل يُؤخذ بالوزن
ّ
من البلدان بحسب عدد سكّانه إىل مجموع سكان العامل العر ّيب ،وإنمّ ا
كل البلدان املستطلعة وكأنّها وحداتٌ متطابقة يف
جرى التّعامل مع ّ
عدد السكّان .اتُّبِع هذا األسلوب؛ لتفادي طغيان آراء مواطني البلدان
األكرث سكّانًا عىل غريها ،يف تحديد ال ّرأي العا ّم الشّ امل ،وأل ّن رأي
املواطن يف الدولة قليلة السكان يعادل رأي املواطن يف الدولة األكرث
سكانًا ويوازيه.

الرأي العام وأسباب الثورات
العربيّة :هل من تغيير؟
لقد شهدت املنطقة العربية نقاشً ا موس ًعا بشأن األسباب والعوامل
التي أدت إىل اندالع الثورات فيها ،وقد ساهم يف هذا النقاش مثقفون
وأكادمييون وسياسيون وإعالميون من املنطقة العربية ،وحللوا
يف نقاشهم أسباب الثورات ،وحالة البلدان العربية خالل السنوات
السابقة عىل الثورات ،والتغيرّ ات يف هيكل األنظمة السياسية التي
حكمت تلك البلدان وأصبحت هدف الثوار واملحتجني .وتض ّمن هذا
النقاش أيضً ا تحليل املكونات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي
قادت حركات االحتجاج يف املنطقة العربية ،وتلك التي أدت دو ًرا يف
اندالع الثورات العربية .وعىل الرغم من أهمية هذا النقاش وجدية
بعضه وعمق تحليله ،فإ ّن أسباب اندالع الثورات من وجهة نظر الرأي
رش العر ُّيب يف
العام يف املنطقة العربية مل تج ِر دراسته .ولذلك ،اهت ّم املؤ ُ
عام  2011يف الوقوف عىل اتجاهات الرأي العام نحو أسباب وعوامل
اندالع الثورات العربية؛ ألهميّة معرفة ذلك من وجهة نظره ،فذلك
يعكس مفاهيم املواطنني وانطباعاتهم تجاه تلك األسباب ،كام يعكس
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آراء املواطنني يف ما إن كانوا يعتقدون أ ّن العوامل التي أدت إىل هذه العوامل (بغض النظر عن كونه أهم سبب أو ثاين أهم سبب) ،فظهر
أن الرأي العام يف املنطقة العربية يركز عىل أربعة عوامل رئيسة
الثورات ما زالت قامئة أم أنّها تغيرّ ت.
يف سياق استطالع املؤرش العريب الذي نُفِّذ ميدانيًا خالل عام  ،2011الندالع الثورات ،هي:
ّ
ً
من
املستجيبني
عىل
مفتوحان
سؤاالن
وشمل  12دولة عربية ،طُرح
•منط أنظمة الحكم التسلطية ،والذي يتجىل يف غياب الحريات
دون خيارات مسبّقة؛ األول حول أسباب الثورة التونسية ،والثاين حول
املدنية والسياسية والهيمنة عىل السلطة والتوريث السيايس
أسباب الثورة املرصية .أورد املستجيبون العديد من األسباب التي
وغياب التعددية السياسية .ويحظى هذا السبب ،والذي يعترب
اعتربوها عوامل أدت إىل قيام الثورتني التونسية واملرصية .وكان من
األهم ،مبوافقة أكرث من ثلث املستجيبني.
يل أ ّن املستجيبني ذكروا عوامل متطابقة أو متشابهة أدت الندالع
الج ّ
•انتشار الفساد املايل واإلداري ،وهو ثاين أهم سبب الندالع
الثورتني.
الثورات ،ومتثله كتلة تتكون من أكرث من ربع املستجيبني.
لقد ركزت أكرثية الرأي العام يف املنطقة العربية عىل أربعة عوامل
•أما الكتلة الثالثة من الرأي العام (ومتثل  %22من املستجيبني)،
رئيسة أدت اىل اندالع الثورتني التونسية واملرصية ،هي:
فقد أف��ادت ب��أ ّن سبب ان��دالع الثورات كان سوء األوض��اع
•سوء األوضاع االقتصادية يف البلدين ،كتفيش نسب البطالة،
االقتصادية واملعيشية للمواطنني.
وزيادة الفقر وأعداد الفقراء ،وارتفاع األسعار ،وسوء األوضاع
•أما الكتلة الرابعة ومتثل  %14من املستجيبني ،فهي التي قالت
املعيشية للشعبني(((.
إن سبب اندالع الثورات العربية هو غياب العدل واملساواة بني
•انتشار الفساد ،وفساد األنظمة الحاكمة.

•غياب العدل واملساواة ،وانتشار الظلم والقهر.

لنظامي حكم بن عيل ومبارك،
•الطبيعة السلطوية واالستبدادية
ّ
(((
وغياب الحريات السياسية واملدنية والتعددية السياسية .
وبناء عىل األسباب والعوامل التي ذكرها املستجيبون الندالع الثورتني
رش العر ُّيب لعام 2013 / 2012
التونسية واملرصية ،فقد عرض املؤ ُ
عىل املستجيبني مجموعة من العوامل التي أدت إىل اندالع الثورات،
وطلب منهم اختيار أهم سبب ،وثاين أهم سبب .وتظهر النتائج أ ّن
أعىل نسبة من املستجيبني قد اختارت انتشار الفساد املايل واإلداري
كأهم سبب الندالع الثورات العربية ،يليه غياب الحريات العامة
والهيمنة عىل السلطة ،فسوء األوضاع االقتصادية واملعيشية ،ثم
غياب العدل واملساواة بني املواطنني (انظر الجدول  1للتعرف عىل
النسب التي حصل عليها كل عامل) .أما عىل صعيد أكرث العوامل ذكرا ً
كثاين أهم سبب للثورات ،فكان هو سوء األوضاع االقتصادية ،فغياب
العدل واملساواة ،وغياب الحريات املدنية والسياسية ،والهيمنة عىل
السلطة .ولقد جرى احتساب معدل ما حصل عليه كل عامل من
 1أفاد  %17من املستجيبني بأ ّن سبب الثورة التونسية هو سوء األوضاع االقتصادية ،فيام
كانت النسبة يف ما يتعلق بهذا السبب  %26بالنسبة إىل الثورة املرصية.
 2كانت نسب املستجيبني التي أوردت عوامل الفساد واالستبداد وغياب العدل شبه
متطابقة لكل من الثورة املرصية والتونسية ،انظر" :تقرير املؤرش العريب  ،"2011املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.

املواطنني.
إذا كان الرأي العام يف املنطقة العربية يرى أ ّن أسباب اندالع الثورات
العربية ترتكز يف سلطوية أنظمة الحكم ،وغياب الحريات املدنية
والسياسية ،وانتشار الفساد املايل واإلداري ،وسوء األوضاع املعيشية
وغياب العدل واملساواة؛ فمن املفيد التع ّرف عىل اتجاهات الرأي
العام نحو مجموعة من املؤرشات التي تقيس مدى ضامن الحريات
العامة يف بلدانهم ،ومدى انتشار الفساد املايل واإلداري ،وتقييم مدى
العدل واملساواة بني املواطنني.

أما عىل صعيد ضامن الحريات ،فقد طُرح عىل املستجيبني مجموعة
من الحريات ،بعضها مرتبط بحرية التجمع والتنظيم مثل حرية
االنتساب إىل األحزاب السياسية واالنتساب إىل منظامت املجتمع
املدين وحرية التجمع والتظاهر ،ومبادئ مرتبطة بدميقراطية أنظمة
الحكم وهي حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها ،ومبدأ إجراء
انتخابات نيابية دورية حرة نزيهة واحرتام مبدأ تداول السلطة ،إضافة
إىل حرية الرأي (حرية التعبري عن الرأي وحرية الصحافة).
ت ُظهر النتائج أ ّن نحو ثلث الرأي العا ّم يرى أ ّن هذه الحريات غري
مضمونة إىل حد ما أو غري مضمونة عىل اإلطالق ،يف حني أ ّن %60
أفادوا بأ ّن هذه الحريات مضمونة بشكل كامل أو مضمونة إىل ٍ
حد
ما ،عىل الرغم من أنّه ليس هنالك إجامع يف الرأي العام لضامن
الحريات مبجملها ،مبا يف ذلك املبادئ األساسية إلنشاء نظام دميقراطي.
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الجدول ()1
ّ
األسباب التي أوردها املستجيبون الندالع الثورات العربية

االسباب

السبب األول %

السبب الثاين %

املعدل %

انتشار الفساد املايل واإلداري

42

10

26

سوء األوضاع االقتصادية واملعيشية ملواطني الدول

21

22

22

غياب الحريات (قمع الحريات السياسية /واملدنية /والعا ّمة)

15

20

18

غياب العدل واملساواة بني املواطنني

6

21

14

الهيمنة عىل السلطة (غياب تداول السلطة)

5

9

7

التوريث السيايس للمناصب السياسية العليا

3

8

6

غياب التعددية السياسية

3

3

3

السياسات الخارجية املحابية للغرب

2

5

4

مؤامرة عىل العامل العريب

0.2

0.1

0

أخرى

0.1

0.1

0

ال أعرف  +رفض اإلجابة

3

1

2

املجموع

100
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الشكل ()1
اتجاهات الرأي العا ّم نحو ضامن مجموعة من الحريات يف بلدانهم

(*)

* إ ّن العمود الذي يشري إىل املعدل هنا هو معدل تقييم املستجيبني لهذه الحريات مجتمعة.
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تتباين اتجاهات الرأي العام نحو مدى ضامن الحريات عىل اختالفها؛
فقد وافق نحو ثلثي املستجيبني عىل أ ّن حريات التجمع والتنظيم
(االنتساب لألحزاب ،االنتساب ملنظامت املجتمع املدين ،وحرية
التظاهر) مضمونة يف بلدانهم ،كام أفاد نحو ثلثي املستجيبني بأ ّن
حريات التعبري هي مضمونة يف بلدانهم .باملقابل ،فإ ّن أقل الحريات
ضامنًا بحسب وجهة نظر املستجيبني هي حرية مبادئ إنشاء نظام
دميقراطي مثل حرية مقاضاة الحكومة ،ومبدأ إجراء انتخابات دورية
حرة ونزيهة ،ومبدأ تداول السلطة .وتجدر املالحظة أ ّن حرية مقاضاة
الحكومة ومؤسساتها هي األقل ضامنًا ،إذ انقسم الرأي العام حول
مدى ضامنها .إ ّن تقييم املستجيبني ملدى ضامن الحريات يف بلدانهم
ال يعكس أ ّن هنالك توافقًا عىل غياب الحريات ،بل عىل العكس من
ذلك ،فإ ّن األكرثية تشري إىل أ ّن هذه الحريات مضمونة خاصة تلك
املتعلقة بحريات الرأي وحريات التجمع والتنظيم .وهو يعني أ ّن
املواطنني ال يقيّمون حالة الحريات يف وضع حرج .إ ّن هذا التقييم ال
يعني أ ّن مستوى ضامن الحريات هو مصدر رشعية ألنظمة الحكم يف
البلدان العربية ،أو أنّه معيار ملدى الثقة بني املواطنني والحكومات.
باملقابل ،ال يعني أ ّن مستوى الحريات بوضعها الحايل ميثل مصدر
تهديد أو أحد عوامل دفع املواطنني لالحتجاج أو الثورة ضد أنظمة
الحكم.
خالفًا للتقييم اإليجايب نسب ًيا لواقع الحريات يف املنطقة العربية ،فإ ّن
تقييم الرأي العام نحو حالة الفساد كان سلبيًا ،إذ إ ّن أكرثية مواطني
املنطقة العربية ،وبنسبة  %91ترى أ ّن الفساد املايل واإلداري منترش يف
بلدانها وبدرجات متفاوتة ،يف حني أ ّن الذين أفادوا بأ ّن الفساد املايل
الشكل ()2
اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العربية نحو مدى انتشار الفساد املايل واإلداري يف بلدانهم
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واإلداري غري منترش عىل اإلطالق كانت نسبتهم  ،%4بل إ ّن أكرثية
املستجيبني ،وبنسبة تفوق النصف ،ترى أ ّن الفساد منترش ج ًدا يف
بلدانهم .وبذلك ،فإ ّن انتشار الفساد يبقى واح ًدا من األسباب الرئيسة
رئيسا يف اندالع الثورات
التي أكد املستجيبون عىل أنّها كانت عاملاً ً
العربية ،وما زال الرأي العا ّم يعتقد بقوة أ ّن هذه ظاهرة تتفىش يف
البلدان العربية.
أما عىل صعيد تطبيق الدولة للقانون بني الناس ،فتشري النتائج إىل
أ ّن أقل من ربع املواطنني يقولون إ ّن الدولة تقوم بتطبيق القانون
بالتساوي بني الناس إىل ٍ
حد كبري ،فيام يتوافق نصف الرأي العا ّم
عىل أ ّن الدولة تقوم بتطبيق القانون بني الناس لك ّنها تحايب بعض
الفئات ،ويرى  %22أ ّن الدولة ال تطبق القانون بالتساوي عىل اإلطالق.
وبذلك ،فإ ّن كتلة متثل نحو ربع الرأي العا ّم يف املنطقة العربية تعتقد
أ ّن الدولة تفقد رشعيتها الكاملة عندما يتعلق األمر بتطبيق القانون
بالتساوي بني املواطنني.
إ ّن أسباب الثورتني املرصية والتونسية كام عكسها الرأي العام يف
استطالع املؤرش العريب لعام  2011متحورت حول أربعة عوامل
أساسية ،هي :االستبداد والهيمنة عىل السلطة وغياب الحريات العامة
والسياسية ،وانتشار الفساد املايل واإلداري ،وغياب العدل واملساواة،
وسوء األوضاع االقتصادية .فضلاً عن ذلك ،فإ ّن الرأي العام أكّد مرة
أخرى بعد مرور أكرث من عام أ ّن أهم سبب وثاين أهم سبب للثورات
العربية هي العوامل نفسها من سلطوية واستبداد األنظمة ،إضافة
إىل غياب الحريات العامة والسياسية ،وانتشار الفساد املايل واإلداري
وغياب العدل واملساواة بني املواطنني ،وسوء األوضاع االقتصادية.
الشكل ()3
أي من العبارات التالية أقرب إىل رأيك؟
يف ما يتعلق بتطبيق الدولة للقانون بني الناسّ ،
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ومقابل التقييم اإليجايب نسب ًيا لواقع الحريات العامة والسياسية ،فإ ّن
املواطنني مل يقيّموا أوضاع بلدانهم عىل صعيد محاربة الفساد بشكل
إيجايب ،بل عىل العكس ،فإ ّن الرأي العام يرسم صورة قامتة وسلبية
ملدى انتشار الفساد ،كام أ ّن مواطني املنطقة العربية غري متوافقني
عىل أ ّن دولهم تعامل مواطنيها بالتساوي ،وأ ّن األوضاع االقتصادية
يف بلدانهم مل تشهد تحس ًنا ملحوظًا ،بل إ ّن سوء األوضاع االقتصادية،
وارتفاع نسب البطالة والفقر ،وغالء األسعار ،كانت املشكلة األهم
التي أوردها املستجيبون ،والتي تواجه بلدانهم؛ أي أ ّن العوامل التي
أدت إىل اندالع الثورات ما زالت قامئة عىل الرغم من تفاوت تأكيد
املواطنني عىل استمرار كل واحدة منها ،ومع التقييم اإليجايب نسبيًا
عىل صعيد حالة الحقوق والحريات.

تقييم ثورات الربيع العربي
وتطوراته
يف الجزء السابق ،جرى التعامل مع اتجاهات الرأي العام انطالقًا من
تحليل العوامل التي أوردها كأسباب الندالع الثورات العربية وتقييم
مدى استمرار هذه العوامل .وكام أظهرت النتائج ،فإ ّن بعض هذه
العوامل ما زال موجو ًدا وبقوة ،فيام بعض العوامل األخرى هي أقل
إلحا ًحا حسب الرأي العام.
أما هذا الجزء فيهدف إىل التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام نحو
ثورات الربيع العريب وتطوراته التي جرت يف عام  ،2011بشكل مبارش،
فقد ُسئل مواطنو املنطقة العربية إذا ما كانوا يعتربون أ ّن ثورات
الربيع العريب وتطوراته هي إيجابية أم سلبية؟

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

والعراق ،والسعودية ،وبنسب أقل يف كلٍ من الجزائر ( )%37ولبنان
( ،)%47اعتربوا أ ّن الثورات العربية والربيع العريب هي تطورات
إيجابية .ولعل تحليل اتجاهات الرأي العام يف البلدان املستطلعة
التي أفادت بأ ّن الثورات والربيع العريب هي تطور سلبي ذو فائدة
أكرب يف إظهار التباين بني املجتمعات العربية؛ إذ إ ّن أكرث مستجيبي
البلدان املستطلعة الذين قيّموا الثورات العربية والربيع العريب تقييماً
سلبيًا تركزوا يف لبنان والجزائر وإىل حد ما يف األردن ،فنصف الرأي
العام اللبناين أفادوا بأ ّن ثورات الربيع العريب وتطوراته كانت باملجمل
سلبية ،فيام كانت النسبة نحو  %45بني مستجيبي الجزائر ،و %38من
الرأي العام األردين.
ويبدو أ ّن تطورات الثورة السورية وتحولها إىل ثورة مسلحة إضافة
إىل تأثريها يف بلدان الجوار مثل لبنان واألردن يؤدي دو ًرا مهماً يف
تقييم الرأي العام يف هذين البلدين نحو الثورات العربية والربيع
العريب((( .كام أ ّن تطورات الثورات العربية يف البلدان املجاورة مثل
ليبيا تؤدي دو ًرا يف التقييم السلبي للثورات عند الرأي العام الجزائري.
ويبقى املشرتك بني البلدان الثالثة هو أنّها مل تدخل مرحلة الربيع
العريب بطريقة مامثلة ملجتمعات عربية أخرى ،فهي مل تشهد تغريات
بحجم تلك التي طرأت يف بلدان حصلت فيها ثورات غيرّ ت أنظمة
الحكم أو بحجم التغريات التي نتجت من عملية إصالحات واسعة
يف بعض البلدان أدت إىل تغيري مساراتها السياسية مثل املغرب
عىل سبيل املثال .ويف حني أ ّن االنقسامات يف لبنان عميقة بني قوى
سياسية وسياسية طائفية تحول دون تحوالت عميقة يف املشهد
السيايس اللبناين ،وهو مشهد مرتهن اآلن بتطورات الثورة السورية
والتوازن اإلقليمي ،فإ ّن تعاطي األنظمة السياسية يف الجزائر واألردن
مع تطورات الربيع العريب كان تعاط ًيا نقديًا عىل الرغم من إقبالهام
عىل إجراء تغيريات وإصالحات ،إال أ ّن القصد منهام كان احتواء موجة
الربيع العريب وإبقاء األمور عىل ما هي عليه أكرث من أي يشء آخر.

أظهرت نتائج االستطالع بأ ّن أكرثية املواطنني يف املنطقة العربية
وبنسبة  %59يعتربون أ ّن ثورات الربيع العريب وتطوراته إيجابية
(إيجابية ج ًدا أو إيجابية إىل حد ما) .باملقابل ،فإ ّن نسبة الذين قالوا
إ ّن ثورات الربيع العريب وتطوراته سلبية إىل حد ما أو سلبية ج ًدا
خالفًا ملا أظهره الرأي العام يف كل من لبنان ،والجزائر ،واألردن من
كانت .%23
انحيازه النسبي للتقييم السلبي للثورات والربيع العريب ،فإ ّن نسب
عىل صعيد اتجاهات الرأي العام يف كل بلد من البلدان املستطلعة الذين قيّموا الثورات سلبيًا يف البلدان األخرى هي نسب محدودة
نحو تقييم الثورات والربيع العريب ،فقد أظهرت النتائج أ ّن أكرثية وال تتجاوز خُمس املستجيبني يف كل من الكويت ،واليمن ،والسودان،
املستجيبني يف جميع البلدان العربية ،باستثناء الجزائر ولبنان ،ترى
أ ّن الثورات والربيع العريب هي تطورات إيجابية ،وكانت نسبة  3لقد أشار املستجيبون يف املنطقة العربية الذين قيّموا الثورات العربية بأنّها سلبية إىل
النزاعات املسلحة والضحايا لهذه الثورات ،وخاصة ما يجري يف سورية ،وكانت أكرثية من
الذين اعتربوها إيجابية ترتاوح ما بني  %54و %76يف كل من اليمن ،أشار إىل ذلك هم مستجيبو لبنان واألردن ،الذين تحدثوا أيضً ا عن ترشيد السوريني ولجوئهم
وفلسطني ،وموريتانيا ،وتونس ،والكويت ،والسودان ،واملغرب ،كسببني النحياز تقييمهم للثورات بشكل سلبي.
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تشري نتائج تقييم حالة كلٍ من هذه املحاور السابقة الذكر إىل أ ّن
هنالك انقسا ًما يف الرأي العام نحو مدى تغيرّ حالتها أو واقعها؛ فعىل
صعيد حالة الحريات العامة وحقوق اإلنسان يف بلدانهم بعد الربيع
العريب ،مقارنة بحالته قبل الربيع العريب ،أفاد  %42بأنّها أصبحت
أفضل مام كانت عليه قبل الربيع العريب ،بينام أفادت النسبة نفسها
من املستجيبني بأنّها بقيت كام كانت عليه قبل الربيع العريب .فيام
كانت نسبة الذين أفادوا بأ ّن حالة الحريات أصبحت أسوء مام كانت
عليه بعد الربيع العريب هي  %10من املستجيبني .وتجدر اإلشارة إىل
أ ّن نحو نصف املستجيبني أفادوا بأ ّن قدرة املواطنني عىل التعبري عن
آرائهم وقدرتهم يف االحتجاج دفا ًعا عن مصالحهم أصبحت أفضل مام
كانت عليه قبل الربيع العريب.

ومرص ،وفلسطني ،والعراق ،واملغرب .بل إ ّن نسبة الذين ق ّيموا
الثورات العربية والربيع العريب بشكل سلبي يف كل من الكويت
والسعودية كانت  %6و %10عىل التوايل .ويبقى من املهم اإلشارة
إىل أ ّن نسب املستجيبني يف البلدان التي شهدت ثورات وإزاحة
أنظمة حكم (تونس ومرص واليمن) التي ق ّيمت الثورات وتطورات
الربيع العريب بشكل سلبي تراوحت ما بني  %30يف تونس و%18
يف اليمن .ولعل األسباب التي أوردها املستجيبون لتفسري تقييمهم
للثورات العربية يلقي الضوء عىل مواقفهم منها؛ إذ إ ّن الذين قيموا
الثورات والربيع العريب بسلبية مل ينطلقوا جميعهم من موقف مناوئ
للثورات ،فأغلبهم عزا هذا التقييم إىل حالة عدم االستقرار السيايس
والركود االقتصادي والبطء يف التحول الدميقراطي ويف تحقيق أهداف
الثورات .كام عزا بعض الذي ق ّيموا الثورات بشكل سلبي إىل أسباب
أما عىل صعيد تقييم أداء الدولة من خالل ثالثة مؤرشات هي :كيفية
من أهمها تفرد قوة سياسية يف مقاليد األمور أو صعود الحركات
تعامل الرشطة مع املواطنني ،وكيفية تعامل موظفي الحكومة مع
اإلسالمية(((.
املواطنني ،ومستوى الخدمات العامة ،فتشري النتائج إىل أ ّن نحو ثلث
ومن أجل الخروج من إطار تقييم املستجيبني بصفة عامة للثورات املستجيبني أفادوا بأ ّن أداء الدولة من خالل هذه املؤرشات الثالثة
العربية ،فقد طُرحت مجموعة من األسئلة التي تتضمن تقييم قد أصبحت أفضل مام كانت عليه قبل الربيع العريب ،بينام انحازت
املواطنني ملجموعة من القضايا الرئيسة يف مجتمعاتهم ،والتي من أغلبية املستجيبني  %51إىل أ ّن أداء الدولة بقي كام هو ،فيام عبرّ %13
املفرتض أن الثورات العربية والربيع العريب قد أث ّر يف حالتها تأث ًريا عن أ ّن أداء الدولة أصبح أسوء مام كان قبل الربيع العريب.
رشا أو غري مبارش ،خاصة أ ّن الثورات العربية وحركات االحتجاج
مبا ً
تحسن معاملة الرشطة مع
م
ي
ق
العام
الرأي
ن
أ
إىل
اإلشارة
وتجدر
ّ
ّ
ّ
قد دفعت شعارات متسها أو ذات عالقة بها ،إذ تم سؤال املستجيبني
لتحسن معاملة
عن تقييم واقع كل قضية من هذه القضايا مقارنة مبا كانت عليه املواطنني بعد الربيع العريب بنسب أكرب من تقييمهم ّ
تحسن مستوى الخدمات العامة.
قبل عام  ،2011ومن خالل ثالثة خيارات :إذا ما كانت حالة أو واقع موظفي الحكومة مع املواطنني أو ّ
هذا املوضوع أفضل مام كان عليه ،أو مثلام كانت عليه ،أو أسوء مام ويبدو أ ّن مستوى حالة الخدمات العامة كانت األكرث سلبية من حيث
التقييم؛ إذ إ ّن ربع املستجيبني فقط أفادوا بأ ّن مستوى الخدمات
كانت عليه .وكانت هذه القضايا:
العامة أصبحت أفضل مام كانت عليه قبل الربيع العريب ،مقارنة مع
•الحريات العامة وحقوق اإلنسان :وتضمنت أسئلة لتقييم واقع  %30بالنسبة إىل تعامل موظفي الحكومة و %35بالنسبة إىل تعامل
احرتام حقوق اإلنسان ،وقدرة املواطنني عىل التعبري عن آرائهم ،الرشطة.
وقدرة املواطنني يف االحتجاج دفا ًعا عن مصالحهم.
إن تقييم املستجيبني ملحاربة الفساد املايل واإلداري كان األكرث سلبية؛
•أداء الدولة وتعاملها مع املواطنني :وتضمنت أسئلة لتقييم إذ إ ّن ربع املستجيبني أفادوا بأ ّن محاربة الفساد أصبحت أفضل مام
مستوى الخدمات العامة ،ومعاملة موظفي الحكومة مع كانت عليه قبل الربيع العريب ،فيام أفاد نحو خُمس املستجيبني بأنّه
املواطنني ،وتعامل الرشطة مع املواطنني.
أصبح أسوء مام كانت عليه ،وانحاز نصف املستجيبني إىل أ ّن محاربة
الفساد بقيت كام كانت عليه قبل الربيع العريب.
•محاربة الفساد املايل واإلداري.
 4باإلضافة إىل أ ّن البعض اعترب أ ّن عدم تحقيق الثورات ألهدافها ومطالبهم هو سبب
تقييمهم السلبي لها ،فإن بعضً ا من الذين قيّموا الثورات والربيع العريب بسلبية انطلقوا أيضً ا
من موقف رافض لهذه الثورات بطبيعة الحال ،واعترب بعضهم أ ّن هذه الثورات هي مؤامرة
خارجية عىل الشعوب العربية ،لك ّن هؤالء ميثلون نسبة محدودة من الذين قيموا الثورات
بشكل سلبي ( %6من الذين قيموا الثورات بشكل سلبي و %3من الرأي العام بصفة عامة).

باملجمل ،فإ ّن تقييم املستجيبني لهذه املحاور الثالثة تفيد أ ّن أقل من
 %20من الرأي العام يف املنطقة العربية تفيد أ ّن حالة هذه القضايا
تحسن
تراجع بعد الربيع العريب مقابل نحو ثلث أو أكرث عبرّ وا عن ّ
يف هذه املحاور ،ما يعني أ ّن مواطني املنطقة العربية يعتقدون أ ّن
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هنالك أث ًرا إيجاب ًيا للثورات والربيع العريب خاصة يف موضوعات ذات السياسية ،واستقالل القضاء ،ومدى نجاحها يف تطبيق مبدأ املساءلة
عىل املسؤولني السياسيني ،وترسيخ أسس تداول السلطة سلميًا.
أهمية بالنسبة لهم ولحياتهم اليومية.

نجاح الثورات العربية في تحقيق
أهدافها

املحور الثالث :تنمية اقتصادية وعدالة اجتامعية :وتض ّمن هذا املحور
سؤالني ،يقيّم األول مدى نجاح الثورات العربية يف تحقيق تنمية
اقتصادية ،ويقيّم الثاين نجاحها يف تجسري الفجوة بني األغنياء والفقراء.

املحور الرابع :محاربة الفساد :وتض ّمن هذا املحور سؤالاً واح ًدا يقيس
لقد رفعت الثورات العربية يف البلدان التي شهدت ثورات وكذلك مدى نجاح الثورات العربية يف تحقيق محاربة الفساد.
االحتجاجات الشعبية يف البلدان األخرى العديد من الشعارات املحور الخامس :السياسة الخارجية للبلدان العربية :وتض ّمن هذا
كمطالب لها .بعض هذه الشعارات واأله��داف كانت ترتكز حول املحور سؤالاً واح ًدا يقيس ما إذا نجحت الثورات يف زيادة تأثري الدول
إطالق الحريات العامة واملدنية واحرتام حقوق اإلنسان وتحقيق العربية عىل الصعيد الدويل.
املساواة بني املواطنني واستعادة كرامة املواطن ،وبعضها اآلخر ركز
وانطالقًا من االعتقاد بأ ّن مطالب الربيع العريب ال ميكن تحقيقها بني
عىل إنهاء األنظمة الفاسدة أو محاربة الفساد يف بلدانها ومحاسبة
ليلة وضحاها ،وأ ّن بعض هذه املطالب تحتاج إىل فرتة زمنية متتد إىل
الفاسدين من أركان أنظمة الحكم ،كام تضمنت هذه األهداف
عدة سنوات ،فقد صيغت األسئلة بإتاحة عدة خيارات للمستجيبني
واملطالب الخروج من حالة االستبداد التي تعيشها بلدان املنطقة
يف تقييم مدى نجاح الثورات العربية ،بحيث ميكن للمستجيب أن
العربية وإسقاط األنظمة السلطوية وإجراء إصالحات سياسية تؤدي
يجيب بأ ّن الثورات العربية قد نجحت يف تحقيق كل واحد من
إىل التأسيس للحكم الدميقراطي.
األهداف ،أو أنّها ستنجح خالل املستقبل القريب ( 3-1سنوات) ،أو
وذهبت بعض الشعارات واألهداف إىل أبعد من ذلك لتطالب بتحقيق أنّها ستنجح خالل املدى املتوسط ( 7-4سنوات) ،أو أنّها ستنجح خالل
تنمية اقتصادية وعدالة اجتامعية يف البلدان العربية واستعادة هذه املدى البعيد ( 8سنوات فأكرث) ،أو أ ّن الثورات لن تنجح عىل اإلطالق
البلدان لدورها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل .بنا ًء عىل املطالب يف تحقيق هذا الهدف.
والشعارات التي طرحتها الثورات والحراك الشعبي يف بلدان املنطقة
تظهر النتائج أ ّن تقييم الرأي العام ملدى نجاح الثورات العربية يف
العربية ،وبنا ًء عىل اتجاهات الرأي العام يف املؤرش العريب عام 2011
تحقيق األهداف الثالثة عرش مجتمعة (معدل إجاباتهم يف كل سؤال
نحو األسباب التي أدت إىل اندالع الثورتني التونسية واملرصية ،فقد
من األسئلة الثالثة عرش) هو تقييم إيجايب يف أ ّن الثورات العربية قد
ط ّور استطالع املؤرش العريب لعام  2013 / 2012ثالثة عرش مؤرشا
ً نجحت يف تحقيق أهدافها ،أو أنّه تقييم يحبوه األمل يف أن الثورات
لقياس مدى نجاح الثورات العربية يف تحقيق أهدافها ومطالبها .أما
العربية سوف تحقق أهدافها .إ ّن نسبة الذين أفادوا بأ ّن الثورات
املؤرشات التي استخدمها هذا االستطالع لقياس مدى نجاح الثورات
العربية قد نجحت يف تحقيق هذه األهداف كانت ( ،)%20فيام
العربية يف تحقيق أهدافها ،فقد تنوعت لتشمل األهداف واملطالب
أفاد ما نسبته ( ،)%26بأنّها سوف تحقق هذه األهداف يف املستقبل
الرئيسة التي طرحتها الثورات .وميكن تصنيف األسئلة الثالثة عرش
القريب ،وكان رأي ( )%18بأنّها سوف تنجح يف تحقيق هذه األهداف
التي طرحت عىل املستجيبني إىل خمسة محاور:
باملدى املتوسط ،فيام كانت نسبة الذين أفادوا بأنّها ستنجح يف املدى
املحور األول :الحقوق والحريات السياسية :وتض ّمن هذا املحور البعيد ( .)%13باملقابل ،فإ ّن الذين يعتقدون أ ّن الثورات العربية مل
خمسة أسئلة تطلب من املستجيبني تقييم مدى نجاح الثورات تنجح يف تحقيق هذه األهداف ،ولن تنجح يف املستقبل يف تحقيقها،
العربية يف تحقيق احرتام حقوق اإلنسان ،وضامن حرية التعبري عن كانت نسبتهم متثل  %12من املستجيبني.
الرأي ،وضامن حرية التظاهر السلمي ،وإنهاء التمييز بني املواطنني،
يتباين تقييم الرأي العام يف املنطقة العربية نحو مدى نجاح الثورات
وضامن مشاركة املواطنني يف نقاش سياسات بلدانهم.
العربية يف تحقيق أهدافها ومطالبها حسب محاور هذه األهداف
املحور الثاين :إنجاز تغيريات لالنتقال الدميقراطي :وتض ّمن هذا املحور واملطالب؛ إذ إ ّن نحو ثلث املستجيبني يرون أ ّن الثورات العربية قد
أربعة أسئلة عن مدى نجاح الثورات العربية يف ضامن التعددية نجحت يف تحقيق مطالبها يف محور الحقوق والحريات ،فيام يعتقد
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أما عىل صعيد تقييم الرأي العام ملدى نجاح الثورات يف تحقيق تنمية
اقتصادية وعدالة اجتامعية ،فإ ّن الرأي العام متفائل يف أ ّن الثورات
العربية سوف تنجح يف املستقبل يف تحقيق تنمية اقتصادية وتجسري
الفجوة بني األغنياء والفقراء؛ إذ إ ّن الذين أفادوا بأ ّن الثورات العربية
لن تنجح عىل اإلطالق كانت نسبتهم  .%15وكانت نسبة الذين أفادوا
أنّها نجحت يف تحقيق هذه األهداف  %8من املستجيبني .وعمو ًما،
أفاد  ٪66بأن الثورات سوف تنجح يف تحقيق هذا الهدف يف املستقبل.

ربع املستجيبني بأنّها سوف تنجح يف تحقيق هذه املطالب يف املدى
القريب ( 3-1سنوات) .ويف املقابل ،فإ ّن  %10قالوا إنّها لن تنجح يف
تحقيق أهدافها عىل صعيد الحقوق والحريات .وتركّز النسب األكرب
التي ق ّيمت الثورات بإيجابية يف تحقيق مطالبها عىل صعيد الحقوق
والحريات عىل أ ّن الثورات قد نجحت بالفعل يف تحقيق ضامن حرية
التظاهر السلمي وضامن حرية التعبري واحرتام حقوق اإلنسان .أما
تقييم إنهاء التمييز بني املواطنني فكان هو األكرث سلبية؛ إذ إ ّن %13
فقط من املستجيبني قالوا إ ّن الثورات نجحت يف تحقيق هذا الهدف .متسقًا مع تقييم الرأي العام نحو التنمية والعدالة االجتامعية ،فإ ّن
إ ّن تقييم الرأي العام ملدى نجاح الثورات يف تحقيق أهدافها بإنجاز الرأي العام منحاز إىل الثقة بأ ّن الثورات العربية سوف تنجح يف
تغيريات تضمن االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية كان غري محاربة الفساد يف املستقبل ،إذ إ ّن  %45من املستجيبني يعتقدون أ ّن
سلبي باملجمل؛ إذ إ ّن الذين أفادوا بأنّها لن تنجح يف تحقيق هذه الثورات ستنجح يف املديني القريب واملتوسط يف محاربة الفساد .فيام
األهداف ميثلون  %11من مجمل املستجيبني .ومع ذلك ،فإن الذين كانت نسبة الذين قالوا إنّها ال تنجح عىل اإلطالق  ،%13مقابل %15
ّ
أفادوا بأنّها قد نجحت يف تحقيق هذا الهدف.
أفادوا بنجاح الثورات يف تحقيق هذه األهداف كانت  %18وهي نسبة
أقل ،مقارنة بتقييمهم للنجاح عىل صعيد الحقوق والحريات .ويظهر وبنمط مشابه ،فإ ّن الرأي العام يحبوه األمل بأن الثورات العربية
جل ًيا أ ّن الرأي العام يحبوه األمل بأ ّن إجراء تغيريات هيكلية يف أنظمة سوف تنجح يف زيادة تأثري الدول العربية عىل الصعيد الدويل يف
الحكم تقود إىل االنتقال الدميقراطي ميكن تحقيقه يف املدى القريب املستقبل ،إذ إ ّن  %15من املستجيبني أفادوا بأن الثورات لن تنجح يف
أو املتوسط .كام أ ّن تقييم نجاح الثورات يف هذا املحور يعكس أ ّن زيادة تأثري الدول العربية عىل الصعيد الدويل ،فيام كانت نسبة الذين
الرأي العام يق ّيم نجاح الثورات بشكل أكرب يف تحقيق ضامن التعددية أفادوا بأنها قد نجحت يف زيادة تأثري الدول العربية عىل الصعيد
السياسية وترسيخ أسس تداول السلطة سلميًا ،مقارنة مع ما يتعلق الدويل  %13من املستجيبني ،وتبقى أكرثية الرأي العام عىل ثقة بأ ّن
الثورات العربية سوف تنجح يف زيادة تأثريها عىل الصعيد العريب.
باستقالل القضاء وتطبيق مبدأ املسألة بني املسؤولني السياسيني.
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الخاتمة
إ ّن اتجاهات الرأي العام نحو الثورات العربية بعد أكرث من عام عىل
اندالعها هو تقييم إيجايب؛ إذ إ ّن مواطني املنطقة العربية منحازون
ويفس املواطنون
إىل اعتبار الثورات والربيع العريب تطورات إيجابية .رّ
هذا التقييم اإليجايب بأ ّن تلك الثورات تمُ ثِّل حالة يقظة للشعوب
العربية ،وبداية تح ّو ٍل نحو األفضل للبلدان العربية ،وأنّها أزاحت
أنظمة االستبداد والفساد ،وأعادت للمواطنني حقوقهم ،وهي تؤسس
لقواعد الدميقراطية .إ ّن أقل من ربع املستجيبني قيّموا الثورات
والربيع العريب عىل أنّها تطورات سلبية ،إال إ ّن أقل من  %10ممن
ق ّيموا هذا الثورات بالسلبية ،وهو ما ميثل نحو  %5من املستجيبني،
انطلقوا من تقييمهم السلبي للثورات من موقف معادي للثورات
ورافض لها ،مقابل أغلبيتهم عزت تقييمها السلبي إىل عدم تحقيق
الثورات ألهدافها أو تدهور األوضاع االقتصادية وحالة عدم االستقرار
السيايس .باإلضافة إىل التقييم العام اإليجايب للثورات العربية ،فإ ّن
الرأي العا ّم أفاد بأ ّن الربيع العريب كان له أثر إيجايب نسب ًيا عىل صعيد
تعامل الرشطة واملوظفني الحكوميني مع املواطنني.
إ ّن الرأي العام يف املنطقة العربية منحاز أيضً ا إىل نجاح الثورات
العربية يف تحقيق أهدافها ومطالبها ،وكان تقييمه إيجابيًا بهذا الشأن؛
فنسبة الذين ال يعتقدون أ ّن الثورات مل تنجح يف تحقيق أهدافها
عىل صعيد الحقوق والحريات أو االنتقال الدميقراطي أو التنمية
والعدالة االجتامعية أو محاربة الفساد أو زيادة تأثري الدول العربية
عىل الصعيد الدويل ترتاوح ما بني  %10و ،%16وهم ميثلون قطا ًعا من
املجتمع يتعاطى مع الثورات إما من منطلق رفضها متا ًما واالصطفاف
ضدها ،أو من منطلق عدم الثقة يف املسارات السياسية التي انتهجتها
هذه الثورات ،أو أل ّن بعض األهداف التي طرحتها الثورات تعد
مهامت جسيمة وكبرية ولن تكون هناك إمكانية للنجاح يف تحقيقها.
وبطبيعة الحال ،فإ ّن هذه النسبة مهيئة لالرتفاع أو االنخفاض
مبقدار ما تحققه هذه الثورات من إنجازات عىل األرض يف ما يتعلق
بالحقوق والحريات والتحول الدميقراطي ومحاربة الفساد ،إضافة إىل
مقدار نجاحها يف إقناع املواطنني بجديتها يف تحقيق تنمية اقتصادية
واتخاذ إجراءات تحقق العدالة االجتامعية ،إضافة إىل سياسة خارجية
فعالة .باملقابل ،فإ ّن الرأي العام متوافق عىل تقييم ما أنجزته الثورات
العربية إىل اآلن بإيجابية أو منح هذه الثورات الثقة يف إمكانية
إنجازها لألهداف التي طرحتها خالل املستقبل ،وبخاصة يف املديني
القريب واملتوسط .إ ّن الرأي العام يقيّم الثورات العربية بإيجابية
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عىل صعيد تحقيقها األهداف املتعلقة بالحقوق والحريات وعملية
االنتقال الدميقراطي أكرث منها عىل صعيد التنمية والعدالة االجتامعية
ومحاربة الفساد .لك ّن هذا التقييم اإليجايب والثقة مبستقبل الثورات
يفيد بأنّها تحظى برصيد من الرشعية الواسعة لدى مواطني املنطقة
العربية .ومع ذلك ،فهذا التأييد والرشعية مرتهن مبقدار ما تستطيع
أن تقدمه من إنجازات عىل صعيد هذه األه��داف وغريها ،ويف
املحافظة عىل ثقة املواطنني بجدية أنظمة ما بعد الثورات عىل إنجاز
هذه األهداف .خاصة أ ّن املواطنني يعتقدون أ ّن بعض العوامل التي
أدت إىل اندالع الثورات ما زالت قامئة إىل ٍ
حد ما عىل صعيد الحريات
واملساواة بني املواطنني ،وما زالت قامئة بقوة عىل صعيد الفساد .إن
عدم تحقيق إنجازات أو خلق انطباع بأ ّن هذه األنظمة غري جدية،
سيؤدي بالرضورة إىل انكامش دائرة التأييد والثقة واهتزاز الرشعية يف
األنظمة والثورات.

التوثيق والتقارير
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•االلتزام بالوسائل السياسية السلمية يف العمل الوطني العام وتربية
كانون الثاني /يناير
 2013/1/1أعلن رئيس املجلس الوطني السوري جورج صربا أ ّن الكوادر الناشطة عىل هذه املبادئ وترسيخ هذه الثقافة ونرشها.
"تحركات املبعوث األممي األخرض اإلبراهيمي دون أي مبادرة حقيقية •االلتزام بأسلوب الحوار الجاد بني أطراف الجامعة الوطنية وبخاصة
تعترب مبثابة تضييع للوقت".
يف ظروف التأزم والخالف والعمل عىل ترسيخ ثقافة وأدب االختالف
(شام برس )2013/1/1
واحرتام التعددية والبحث عن التوافق من أجل مصلحة الوطن
أعلنت اللجنة الفنية للحوار يف اليمن أ ّن الرئيس عبد ربه منصور فاألوطان تتسع بالتسامح وتضيق بالتعصب واالنقسام.
هادي اشرتط تسلم كشف بأسامء املشاركني يف الحوار لتحديد موعد •حامية النسيج الوطني الواحد من الفنت الطائفية املصنوعة
انعقاده.
والحقيقية ومن الدعوات العنرصية ومن املجموعات املسلحة
(النرشة )2013/1/1

الخارجة عىل القانون ومن االخرتاق األجنبي غري القانوين ومن كل ما
أكد الناطق الرسمي باسم النائب العام يف ليبيا أنّه سيتم تقديم كل يهدد سالمة الوطن وتضامن أبنائه ووحدة ترابه.
من سيف اإلسالم (نجل معمر القذايف) وعبد الله السنويس رئيس
•حامية كيان الدولة املرصية مسؤولية جميع األطراف حكوم ًة
املخابرات السابق إىل املحاكمة خالل شهر.
(وكالة األناضول لألنباء  )2013/1/1وشع ًبا ومعارض ًة وشبابًا وكهولاً أحزابًا وجامعات وحركات ومؤسسات
وال عذر ألحد إن تسببت حاالت الخالف والشقاق السيايس يف تفكيك
وقعت القوى السياسية مبختلف توجهاتها السياسية يف مرص وثيقة مؤسسات الدولة أو إضعافها.
لنبذ العنف يف مشيخة األزهر ،وهو ما يعد رضبة قوية للرئيس
(األنباء الكويتية )2013/1/1
املرصي محمد مريس ،إذ رفضت املعارضة يف مرص دعوته للحوار قبل
 2013/1/ 2قال رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري املاليك إ ّن "هناك
ثالثة أيام .وتضمن نص وثيقة األزهر الرشيف لنبذ العنف اآليت:
•حق اإلنسان يف الحياة مقصد من أسمى املقاصد يف جميع الرشائع محاوالت مكشوفة إلشاعة الفوىض وتهديد الوحدة الوطنية والسلم
واألديان والقوانني ،وال خري يف أمة أو مجتمع يهدر أو يراق فيه دم األهيل وجر البالد إىل االقتتال الطائفي".
(مرص اليوم )2013/1/2
املواطن أو تبتذل فيه كرامة اإلنسان أو يضيع فيه القصاص العادل
وفق القانون.
 2013/1/3أشار رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف املنقوش
•التأكيد عىل حرمة الدماء واملمتلكات الوطنية العامة والخاصة إىل أ ّن "الجيش الجديد سيكون قليل العدد ومبواصفات محددة
والتفرقة الحاسمة بني العمل السيايس والعمل التخريبي.
معتم ًدا بشكل أسايس عىل أحدث تقنيات التسليح العرصية".
•التأكيد عىل واجب الدولة ومؤسساتها األمنية يف حامية أمن
(األهرام العريب )2013/1/3
املواطنني وسالمتهم وصيانة حقوقهم وحرياتهم الدستورية والحفاظ
عىل املمتلكات العامة والخاصة ورضورة أن يتم ذلك يف إطار احرتام لفت الرئيس الرتيك عبد الله غول إىل أ ّن تركيا تعتقد منذ البداية
برضورة إرشاك روسيا وإيران يف العملية االنتقالية يف سورية ،لتجنب
القانون وحقوق اإلنسان دون تجاوز.
•نبذ العنف بكل صوره وأشكاله وإدانته الرصيحة القاطعة وتجرميه إراقة املزيد من الدماء.
(مجلة فورين أفريز  Foreign Affairsكانون الثاين /يناير -شباط /فرباير )2013
وطن ًيا وتحرميه دين ًيا.
•إدانة التحريض عىل العنف أو تسويغه أو تربيره أو الرتويج له أو تظاهر املئات من أهايل قتىل وجرحى االحتجاجات التي أ ّدت إىل
الدفاع عنه أو استغالله بأية صورة.
سقوط نظام الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح ،أمام مقر
•إن اللجوء إىل العنف والتحريض عليه والسكوت عنه وتشويه كل الحكومة اليمنية بصنعاء ،مطالبني بتقديم العالج للمصابني واالهتامم
طرف لآلخر وترويج الشائعات وكافة صور االغتيال املعنوي لألفراد بأُرس القتىل ،وإقالة كل املتهمني ممن تلطخت أيدهم بدماء الشهداء
والكيانات الفاعلة يف العمل العام كلها جرائم أخالقية يجب أن ينأى والجرحى من كل املؤسسات الحكومية.
الجميع بأنفسهم عن الوقوع فيها.
(يو.يب.آي )2013/1/3
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أكد رئيس مجلس الوزراء املرصي هشام قنديل أ ّن حكومته ستنتهي أعلنت املعارضة الكويتية عن تنظيم مسرية تحت اسم "كرامة وطن
من وضع قانون االنتخابات الربملانية الجديد خالل  15يو ًما ،ليك يجري  "5تعب ًريا عن رفضها للربملان الجديد ،الذي جرى انتخابه وفق قانون
مرسوم الصوت الواحد.
بعد ذلك عرضه عىل املحكمة الدستورية العليا من أجل مراجعته.
(السفري )2013/1/3

(األهرام العريب )2013/1/5

 2013/1/4طالب "ائتالف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء قال بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية البابا توارضوس الثاين
العراقي نوري املاليك "بحل الربملان العراقي يف غضون  48ساعة" بعد "لن نتحالف مع أحد يف االنتخابات وال نخىش حكم اإلخوان".
(األهرام )2013/1/5
أن احتشد آالف العراقيني  2013/1/3يف محافظات عديدة تأيي ًدا
للمظاهرات التي تشهدها محافظة األنبار والتي تطالب الحكومة
وقعت الجبهة الثورية السودانية وقوى اإلجامع الوطني املعارضة
بإطالق رساح املعتقلني واملعتقالت يف السجون.
وثيقة أطلقت عليها اسم "ميثاق الفجر الجديد" بهدف توحيد
(األهرام )2013/1/4
قوى املعارضة املدنية والعسكرية للعمل من أجل اإلطاحة بحكومة
أكد رئيس حزب "املؤمتر" املرصي عمرو موىس أنّه ال يفكر يف ترشيح الرئيس السوداين عمر البشري وتشكيل البديل الدميقراطي .وتضم
قامئة املوقعني كل القوى املدنية والعسكرية التي تعارض الحكومة
نفسه لالنتخابات الربملانية.
)2013/1/4
السابع
(اليوم
يف السودان وهي حركة العدل واملساواة السودانية ،والحركة الشعبية
لتحرير السودان شامل ،وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد
 2013/1/5طالبت نقابة القضاة يف الجزائر بإبعاد السلطة التنفيذية
محمد نور ،وحركة تحرير السودان بقيادة ِم ِّني مناوي .واشتمل
ممثلة يف وزير العدل من املجلس األعىل للقضاء
ً
تكريسا ملبدأ ميثاق "الفجر الجديد" عىل ديباجة ومبادئ عامة أعلنت األطراف
استقاللية القضاء.
املوقّعة االلتزام بها ،وهي:
(إيالف )2013/1/5

•السودان دولة متعددة الثقافات واإلثنيات واألديان واللغات تتأسس
دعت لجنة داخل جبهة التحرير الوطني الجزائرية الحاكمة ،األمني هويته السودانية عىل رابطة جامعة قامئة عىل مكوناته الثقافية
العام للجبهة عبد العزيز بلخادم ،إىل االستقالة من منصبه اقتدا ًء وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري املمتد إىل سبعة ألف عام.
باألمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي أحمد أويحيى الذي استقال
•نظام الحكم :الدولة السودانية دولة فدرالية دميقراطية تعددية
يف  2013/1/3بضغط من معارضيه داخل الحزب.
تتأسس عىل املساواة بني املواطنني وتؤكد أ ّن الشعب هو مصدر
(البالد برس )2013/1/5

السلطات وتعترب أ ّن املواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات
قضت محكمة جنايات الجيزة برباءة فاروق حسني ،آخر وزير ثقافة وتضمن حرية الفرد والجامعة.
يف عهد الرئيس املرصي السابق حسني مبارك ،من تهمة الكسب غري •الدين والدولة :إقرار دستور وقوانني قامئة عىل فصل املؤسسات
املرشوع.
الدينية عن مؤسسات الدولة لضامن عدم استغالل الدين يف السياسة.
(النرشة )2013/1/5

•املواثيق الدولية :تلتزم الدولة السودانية مببادئ وقيم حقوق
طالب "االتحاد العاملي للعلامء املسلمني" يف بيان "املراجع الشيعية اإلنسان املتعارف عليها عامليًا ،وبصورة خاصة مواثيق حقوق النساء
العراقية وعىل رأسهم املرجع الشيعي السيد عيل السيستاين بإصدار واألقليات.
فتوى توجب عىل حكومة نوري املاليك االستجابة ملطالب الشعب •العدالة واملحاسبة :التأكيد عىل مبدأ العدالة واملحاسبة ،مبا فيها
العراقي التي وصفها بـ "املرشوعة" ،ليكون ملثل هذا التأييد دوره يف مفاهيم وآليات العدالة االنتقالية ومبا يتفق والسياق السوداين،
تحقيق الوحدة ،وإبعاد شبح الطائفية البغيضة التي تفرق وال تجمع ،ووضع حد لظاهرة اإلفالت من العقاب باملحاسبة عىل اقرتاف الجرائم
الجسيمة وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل لحقوق
وترض وال تنفع".
(النرشة  )2013/1/5اإلنسان.
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•الدستور االنتقايل :تتأسس الدولة السودانية عىل دستور دميقراطي •تلتزم الدولة بصيانة كرامة املرأة السودانية وتؤكد عىل دورها
يقوم عىل إقامة دولة العدالة والرعاية االجتامعية.
اإليجايب يف الحركة الوطنية السودانية ،وتعرتف بكل الحقوق
•السلطة والرثوة :التوزيع العادل للسلطة والرثوة وفقًا ملعايري عدد والواجبات الواردة يف املواثيق والعهود اإلقليمية والدولية التي صدق
ويصادق عليها السودان يف هذا املضامر.
سكان اإلقليم مع التمييز اإليجايب للمناطق املتأثرة بالحروب.

•قومية أجهزة ومؤسسات ال��دول��ة :ترسيخ قومية ومهنية •تؤسس الربامج اإلعالمية والتعليمية عىل االحرتام وااللتزام بقيم
وحيادية مؤسسات الدولة النظامية الحافظة لألمن واملنفذة للقانون ومبادئ شعبنا وحقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية.
(الجيش والرشطة واألمن) ومبا يتيح التوازن واملشاركة لكافة أهل
•يتضمن الدستور الدائم الحريات املدنية والسياسية والحقوق
السودان.
االقتصادية والثقافية واالجتامعية كام وردت يف املواثيق واملعاهدات
•التأكيد عىل استقاللية ومهنية مؤسسات الدولة القومية مبا يف ذلك اإلقليمية والدولية عىل أن تعلو أحكام ومبادئ تلك املواثيق عىل
القضاء والخدمة املدنية واإلعالم والتعليم العايل.
أحكام القوانني والترشيعات الوطنية التي تتعارض معها.
•حسن الجوار والتعايش السلمي :انتهاج سياسة خارجية تخدم
(موقع العدل واملساواة عىل اإلنرتنت .)2013/1/5
مصالح الشعب السوداين ،وتعزز عالقات حسن الجوار والتعايش
السلمي وتعالج ترسبات السياسات واملواقف العدائية املوروثة جراء  2013/1/6اندلعت مظاهرات كبرية يف غالبية املدن التونسية بعد
اغتيال املعارض التونيس اليساري شكري بلعيد بضاحية املنزه السادس
املواجهة املستمرة مع دول الجوار واملجتمع الدويل.
•حقوق املرأة :متكني النساء سياسيا واقتصاديًا يف كافة مجاالت بتونس العاصمة .ورفع املتظاهرون شعارات تنادي بإسقاط الحكومة،
ً
الحياة وإلغاء كافة القوانني املقيدة لحرية املرأة وعىل رأسها قانون والعصيان املدين ،وأخرى مناهضة لحركة النهضة التي تقود االئتالف
النظام العام مبا يحقق كرامة املرأة ويدعم دورها يف الحياة مع ضامن الحاكم يف البالد

مساواة النساء بالرجال يف الكرامة اإلنسانية والحقوق ،وسن قوانني
لحامية النساء من التحرش واالستهداف وتكوين آليات مراقبة لتنفيذ
ذلك ومحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تحط من قدر النساء .استخدمت رشطة مكافحة الشغب يف الكويت الغاز املسيل للدموع
والقنابل الصوتية ضد مئات املعارضني الذين تظاهروا مطالبني بحل
•الحقوق األساسية والحريات :كل املبادئ واملعايري املعنية بحقوق
مجلس األمة الجديد ،كام اعتقلت العديد من املتظاهرين وطاردت
اإلنسان واملتضمنة يف املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والعهود
املعارضني يف أحد األحياء السكنية جنوب العاصمة الكويتية.
الدولية واإلقليمية التي صدق ويصادق عليها السودان تشكل جز ًءا
(يب يب يس عريب )2013/1/6
ال يتجزأ من الدستور االنتقايل وأي قانون أو مرسوم أو قرار يصدر
مخالفًا لذلك يعترب باطلاً وغري دستوري .
السوري بشّ ار األسد يف خطاب له إنّه ال يوجد رشيك
قال الرئيس
ّ
•يكفل القانون املساواة الكاملة بني املواطنني
ً
تأسيسا عىل حق للعملية السياسية ،إال أنّه اقرتح عملية سياسية حدد مالمحها مبا ييل:
املواطنة واحرتام املعتقدات الدينية والتقاليد واألعراف وعدم التمييز
بني املواطنني بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة أو االنتامء يف املرحلة األوىل تلتزم الدول املعنية بوقف متويل تسليح املعارضة،
الجغرايف أو السيايس ويبطل أي قانون يصدر مخالفًا لذلك ويعترب غري ييل ذلك وقف الجيش للعمليات العسكرية مع االحتفاظ بحق الرد
إن تعرض للهجوم ،وإيجاد آلية للتأكد من إمكانية ضبط الحدود.
دستوري.
(السفري )2013/1/6

•تعرتف الدولة وتحرتم تعدد األديان واملعتقدات واألعراف وتلزم
نفسها بالعمل عىل تحقيق التعايش والتفاعل السلمي واملساواة
والتسامح بني معتنقي األديان واملعتقدات وتسمح بحرية الدعوة
السلمية لألديان ومتنع اإلكراه وإثارة النعرات الدينية والكراهية
العنرصية يف البالد.

يف املرحلة الثانية تتم الدعوة لعقد مؤمتر يعمل عىل الوصول إىل
ميثاق وطني يتمسك بسيادة سورية ووحدة أراضيها ويرسم املستقبل
الدستوري لها ،ثم يعرض امليثاق الوطني لالستفتاء الشعبي ،وتشكل
حكومة وطنية موسعة ،وتجري صياغة دستور جديد يطرح لالستفتاء
ومن ثم تجري االنتخابات.
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ويف املرحلة الثالثة واألخرية تشكل حكومة جديدة وفقا للدستور مئات من املرصيني تظاهروا يف محافظة اإلسكندرية مطالبني بإسقاط
وتجري مصالحة وطنية ويعلن العفو العام ،ييل ذلك العمل عىل النظام.
(يو.يب.آي )2013/1/11
إعادة اإلعامر.
(النهار .)2013/1/6

أمر مليك سعودي يعطي املرأة  20يف املئة من مقاعد مجلس الشورى.

 2013/1/7اعتربت مسؤولة يف منظمة "العفو الدولية" أ ّن "قرار
محكمة التمييز يف البحرين رفض استئناف  13قياديًا من املعارضة
وتأييد أحكام السجن الصادرة بحقهم والتي ترتاوح بني  5سنوات  2013/1/13خ��رج مئات من أنصار املعارضة الكويتية يف مسرية
والسجن مدى الحياة ،دليل آخر عىل أن نظام العدالة يف البالد ال كرامة وطن( )6لالحتجاج عىل مرسوم الصوت الواحد.
(وكالة األناضول لألنباء )2013/1/13
ميكن االعتامد عليه".
(الجزيرة السعودية )2013/1/11

(مرآة البحرين )2013/1/7

املعارضة التونسية تتهم وزارة الداخلية بالتعتيم عىل مالبسات عملية
أعلنت كتلة تحالف القوى الوطنية وبعض النواب املستقلني اغتيال املعارض اليساري شكري بلعيد.
(الحياة )2013/1/13
انسحابهم من املؤمتر الوطني العام الليبي احتجا ًجا عىل سوء أداء
املؤمتر" ،حتى تصحيح مساره" بشكل جدي.
(روسيا اليوم  )2013/1/7قبول محكمة النقض الطعن املقدم من جانب النيابة العامة عىل
حكم املؤبد الصادر بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير
 2013/1/8طالبت جامعة "اإلخ��وان املسلمني" يف مرص وزارة الداخلية األسبق حبيب العاديل وإعادة محاكمتهام ،والذي يشمل
الداخلية بحامية مقارهم ومقار حزب "الحرية والعدالة" يف القاهرة أيضً ا إعادة محاكمة مساعدي العاديل الستة الذين سبق أن ب ّرأتهم
واملحافظات ،يف الذكرى الثانية الندالع ثورة  25يناير ،تحس ًبا ألي محكمة الجنايات ،فضلاً عن ابني الرئيس املخلوع جامل وعالء مبارك
اعتداء محتمل من قبل التيارات السياسية املعارضة.
ورجل األعامل الهارب حسني سامل.
(املرصي اليوم )2013/1/8

(السفري )2013/1/13

 2013/1/9املؤمتر الوطني العام الليبي يحذف اسم "جامهريية "  2013/1/14أطلقت الحكومة العراقية رساح  335معتقلاً عراق ًيا يف
من اسم الدولة رسم ًيا
محاولة منها لتهدئة املظاهرات العراقية ضدها يف عدة محافظات
(فرانس برس )2013/1/9
عراقية
(الراية القطرية )2013/1/15
مجلس األمة الكويتي يقر مرسوم الصوت الواحد يف االنتخابات
(كونا )2013/1/9

جبهة اإلنقاذ يف مرص تقرر خوض االنتخابات الربملانية بقامئة واحدة.

 2013/1/10أعلنت وزارة الخارجية واملغرتبني السوريّة أ ّن دمشق
"تستغرب بشدة ما رصح به األخرض اإلبراهيمي لخروجه عن جوهر
 2013/1/15قررت املحكمة الدستورية العليا يف مرص إعادة الدعوى
مهمته وإظهاره بشكل سافر انحيازه ملواقف أوساط معروفة بتآمرها
املطالبة بحل مجلس الشورى.
عىل سورية وعىل مصالح الشعب السوري".
(أخبار مرص )2013/1/15
(املرصي اليوم )2013/1/14

(الرياض )2013/1/10

األردن يعترب االئتالف السوري ممثلاً رشعيًا للشعب السوري.

 2013/1/11أوضح مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
إىل سورية األخرض اإلبراهيمي بعد لقاء جنيف أنّه "مل يتم التوصل
إىل أي اتفاق بني األمريكيني والروس حول سورية" ،الفتًا إىل أ ّن "كل  2013/1/16الربملان األورويب يرفض أي حل لألزمة السوريّة يسمح
ببقاء األسد يف السلطة
الجهات أكدت الحاجة لحل سيايس ال عسكري لألزمة".
(الرشق األوسط )2013/1/15

(النرشة )2013/1/11

(سرييا نيوز )2013/1/16
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امللك األردين عبد الله الثاين أكد االلتزام مببادئ الحوار البناء ومامرسة  2013/1/28عقد يف جنيف "املؤمتر الدويل السوري من أجل سورية
واجب املساءلة.
دميوقراطية ودولة مدنية" مبشاركة معارضني سوريني وسياسيني
)2013/1/16
(النرشة
وديبلوماسيني وخرباء عرب وأجانب.
(النهار )2013/1/28

 2013/1/17م��ق��ت��دى الصدر يؤكد أ ّن مطالب املتظاهرين يف
املحافظات العراقية ترتكز عىل ست نقاط:
 2013/1/29دعا مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية إىل
•املطالبة باإلفراج عن املعتقلني األبرياء عرب قضاء نزيه والتعجيل سورية األخرض اإلبراهيمي مجلس األمن إىل توضيح مصري الرئيس
باإلفراج عن األبرياء واإلرساع مبحاكمة غريهم.
أساسا للحل
السوري بشار األسد يف إعالن جنيف ،الذي يتخذه ً
•يطبق املختصون املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب بعدالة السيايس يف سورية.
(النهار )2013/1/29
وحيادية ومن دون ظلم وال إجحاف.
•رضورة تطبيق املختصني املساءلة والعدالة بعدالة ومن دون ظلم
 2013/1/30أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
وال إجحاف.
السوريّة أحمد الخطيب أنّه مستعد "كبادرة حسن نية" ،و"لتوفري
•تحقيق الرشاكة الفعلية والجدية والحقيقية ،أل ّن التهميش
املزيد من الدماء" ،و"ألن املواطن السوري يف أزمه غري مسبوقة"،
واإلقصاء هي السياسة الغالبة يف تعامالت الحكومة عمو ًما ورئاسة
"للجلوس مبارشة مع ممثلني للنظام السوري يف القاهرة أو تونس
خصوصا.
الوزراء
ً
أو إسطنبول" عىل أن يقوم النظام باإلفراج عن املعتقلني ،وتجديد
•السعي لخدمة الشعب ال لتثبيت الكرايس ،أل ّن هناك إهاملاً من
جوازات السفر للسوريني يف الخارج.
قبل الحكومة بخصوص امللفات الخدمية.
(األخبار اللبنانية )2013/1/30
•دعم موقف املرجعية الدينية املطالب بتلبية املطالب املرشوعة
 2013/1/31ق��ال��ت الهيئة السياسية لالئتالف الوطني السوري
للمتظاهرين.
(شبكة العراق الثقافية )2013/1/17
املعارض يف بيان صدر عنها بعد اجتامعها يف القاهرة "تؤكد الهيئة
 2013/1/18أق��ام القضاة وأعضاء النيابة العامة دعوى قضائية السياسية لالئتالف املنعقدة برئاسة رئيس االئتالف عىل متسك االئتالف
جديدة أمام دائرة طلبات رجال القضاء يف محكمة االستئناف لبطالن والتزامه بوثيقته التأسيسية التي تنص رصاحة عىل أن أي مفاوضات
قرار تعيني النائب العام املرصي املستشار طلعت عبد الله ،وقدموا أو حوار لن يكون إال عىل رحيل النظام بكافة مرتكزاته وأركانه".
(املستقبل )2013/1/31
طلب إىل مجلس القضاء األعىل للتحقيق مع النائب العام يف واقعة
تدخله يف تحقيقات أحداث االتحادية.
لفتت رئاسة الجمهورية التونسية يف بيان إىل أ ّن "الرئيس التونيس
(السفري )2013/1/18

محمد املنصف املرزوقي وبعد التشاور مع رئيس الحكومة حامدي
 2013/1/20أعلنت  11كتيبة وجامعة وحركة سوريّة مقاتلة يف أنحاء الجبايل ومع رئيس املجلس الوطني التأسييس مصطفى بن جعفر قرر
سورية ،ومعارضة للنظام ،عن تشكيلها "الجبهة اإلسالمية السورية متديد حالة الطوارئ ملدة تبدأ من مطلع شباط  2013إىل  2آذار
املوحدة" ،إلسقاط النظام وبناء مجتمع إسالمي حضاري يحكم برشع ."2013
الله .غري أ ّن "جبهة النرصة" رفضت االنضامم إىل الجبهة الجديدة،
(الجمهورية التونسية )2013/1/31
مكتفية بالتنسيق معها ميدان ًيا ،باإلضافة إىل إنشاء الطرفني محكمة
شباط  /فبراير
رشعية مشرتكة تحمل اسم "محكمة الهيئة الرشعية يف مدينة حلب".
(سوريا اآلن  2013/2/1 )2013/1/20أعلنت املعارضة املرصية عن تنظيمها مسريات تحارص
 2013/1/25خرجت مظاهرات حاشدة يف مرص احتجا ًجا عىل ما قرص االتحادية الرئايس يف القاهرة ،يف ما أسمتها "جمعة الخالص"،
وذلك يف إطار تصعيد جديد إلعالن رفضها قرارات مريس وسياساته،
سامه املتظاهرون حكم "اإلخوان".
(السفري  )2013/1/25وللمطالبة بتعديل الدستور الجديد .وأعلنت  18حركة وحزبًا سياس ًيا،
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من بينهم التيار الشعبي ،وحزب الدستور ،واملرصي الدميقراطي ،والجنازير ،رفضً ا لوزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم املتهم
والكرامة ،واالشرتاكيون الثوريون ،وحركة كفاية ،و 6أبريل ،مشاركتهم باالنتامء إىل جامعة "اإلخوان املسلمني" والعمل عىل أخونة الوزارة.
(السفري )2013/2/12
يف مظاهرة مليونية تجري بهذا التاريخ.
(النرشة  2013/2/13 )2013/2/1أصدر املؤمتر الوطني العام الليبي مرشوع قانون العزل
السيايس واإلداري.
حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أ ّن األنظمة الجديدة التي
(السيايس الليبي )2013/2/13
انبثقت عن الربيع العريب غالبًا ما تتجاهل حقوق اإلنسان.
(النرشة  2013/2/14 )2013/2/1قال املتحدث اإلعالمي السابق باسم وزارة الخارجية
السوريّة جهاد مقديس إنّه غادر سورية بقرار شخيص ليكون مستقلاً ،
 2013/2/2أش��ار املتحدث باسم وزارة العدل املرصية املستشار مؤك ًدا عىل رضورة "الحوار الوطني" للخروج من األزمة السوريّة
محمود أبو شوشة إىل "أ ّن قانون التظاهر الذي تعده وزارة العدل الراهنة.
(سوريا اآلن )2013/2/14
سيجرم أقنعة "البالك بلوك" وإشعال اإلطارات أو األخشاب خالل
التظاهرات".
قرر النائب العام فتح باب التحقيق مع رئيس "حزب الدستور"
(وكالة األناضول لألنباء  )2013/2/2املعارض محمد الربادعي استنا ًدا إىل تدوينة قصرية كتبها األخري عىل
طالبت جبهة اإلنقاذ املرصية بتحقيق قضايئ محايد يف جرائم القتل موقع "تويرت" يف  31كانون الثاين /يناير املايض ،وجاء فيها" :سيستمر
يف مرص .ومحاكمة الرئيس محمد مريس عام وصفته بـ "جرائم قتل العنف والفوىض حتى يستمع مريس ومعاونوه إىل مطالب الجامهري".
(السفري )2013/2/14
وتعذيب".
(يب يب يس عريب  2013/2/16 )2013/2/2أع����رب أعضاء يف االئتالف السوري املعارض عن
استعدادهم إلجراء مفاوضات مع مسؤولني يف النظام ،بخصوص
 2013/2/6أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تحديد يوم
كيفية تنحي الرئيس بشار األسد ،وتركه السلطة .واشرتطت املعارضة
 18آذار /مارس موع ًدا النطالق جلسات الحوار الوطني.
أن يكون املسؤولون "غري ضالعني يف الحملة العسكرية ضد االنتفاضة
(النرشة )2012/2/6
السوريّة".
(عرب برس )2013/2/16
أعلنت "الجبهة الشعبية التونسية" املعارضة أنّها "قررت االنسحاب
من الجمعية التأسيسية املكلفة بكتابة الدستور بعد اغتيال املعارض  2013/2/18دع��ا مبعوث األمم املتحدة وجامعة الدول العربية
شكري بلعيد".
إىل سورية األخرض اإلبراهيمي األطراف يف سورية واملنطقة العربية
(السفري  )2013/2/6واملجتمع الدويل إىل السعي إلنجاح مبادرة رئيس االئتالف الوطني
 2013/2/7أكدت الرئاسة التونسية أن "الرئيس التونيس املنصف لقوى الثورة واملعارضة السوريّة أحمد معاذ الخطيب لفتح حوار مع
املرزوقي سيتعامل مع أي حكومة يوافق عليها املجلس الوطني الحكومة السوريّة (.الحياة .)2013/2/18
 2013/2/19أع��ل��ن رئيس الحكومة التونسية ح�مادي الجبايل
التأسييس".
(النرشة  )2013/2/7استقالته من منصبه ،بعد أن رفضت حركة النهضة مقرتحه بتشكيل
حكومة تكنوقراط.
 2013/2/12أب���دى وزير املصالحة الوطنية السوري عيل حيدر
(يب يب يس عريب )2013/2/19
استعداده إلجراء محادثات مع أحمد معاذ الخطيب رئيس االئتالف
 2013/2/25ق��ال وزير الخارجية السوري وليد املعلم إ ّن سورية
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة.
ُمستعدة إلجراء محادثات مع املعارضة املسلحة ،لك ّن املعلم قال يف
(الغارديان )2013/2/12
الوقت نفسه إ ّن سورية ستواصل معركتها ضد "اإلرهاب" يف إشارة إىل
نفذ ضباط وأمناء الرشطة يف قطاع األمن املركزي املرصي تهديدهم رصاعها مع مقاتيل املعارضة.
(النهار )2013/2/25
باإلرضاب والتوقف عن العمل ،وأغلقوا أقسام الرشطة بالسالسل
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 2012/3/13مثول حكومة عيل العريض أمام املجلس التأسييس ألجل
آذار /مارس
 2013/3/3وص��ف الرئيس بشار األسد ،يف مقابلة مع الصنداي نيل الثقة.
(رويرتز )2013/3/13
تاميز ،الحكومة الربيطانية بأنّها "ساذجة ،ومشوشة وغري واقعية" ،يف
تعاطيها مع النزاع ،متهماً رئيس الوزراء ،ديفيد كامريون ،باإلرصار عىل تقدمت هيئة قضايا الدولة ،نيابة عن رئاسة الجمهورية ومجلس
عسكرة الوضع ،وتسليح من أسامهم "باإلرهابيني" يف بالده .وأشار إىل الشورى ووزارة العدل بطعن أمام املحكمة اإلدارية العليا ،تطلب فيه
أي كان ،مبن فيهم املسلحني إلغاء الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء اإلداري بوقف انتخابات
أ ّن الحكومة السوريّة مستعدة للحوار مع ٍ
الذين يتخلون عن السالح ،بيد أنّه قال أيضً ا "لن نتعامل مع إرهابيني مجلس النواب.
(املرصي اليوم .)2013/3/14
يرصون عىل حمل السالح".
(وكالة أخبار الرشق الجديد )2013/3/3

 2012/3/18انطالق مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن برئاسة عبد ربه
رئيسا توافق ًيا لليمن يف ضوء املبادرة الخليجية
 2013/3/6وافقت جامعة الدول العربية عىل منح مقعد سورية إىل منصور هادي بصفته ً
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة ودعته إىل اختيار وآلياتها التنفيذية يف ظل مقاطعة قادة الحراك الجنويب ،وانسحاب
ممثل له لحضور قمة الدوحة .وتحفّظ العراق والجزائر عىل هذا البند الشيخ حميد األحمر رئيس حزب التجمع اليمني لإلصالح.
(الرشق األوسط )2013/3/18
باعتباره يتعارض مع أحكام امليثاق ،فيام نأى لبنان بنفسه عن القرار.
وكانت الجامعة علّقت عضوية سورية فيها منذ ترشين الثاين /نوفمرب  2013/3/19ن��ج��ح "االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة"
.2011
السوريّة يف اجتامع عقده يف إسطنبول يومي  18و 19آذار /مارس
(السفري )2013/3/6
 2013يف اختيار غسان هيتو عضو املجلس الوطني – أحد املكونات
قضت محكمة القضاء اإلداري ،بوقف إج �راء انتخابات مجلس األساسية لالئتالف  -لرئاسة الحكومة املؤقتة.
(الجزيرة نت )2013/3/19

النواب املقبلة التي دعا إليها الرئيس محمد مريس ،واملقررة يف 22
نيسان /أبريل املقبل بكل مراحلها ،مع إحالة القانون إىل املحكمة  2013/3/24أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
الدستورية العليا.
السوريّة أحمد معاذ الخطيب استقالته من منصبه يف بيان نرشه عىل
(السفري )2013/3/7
صفحته يف موقع الفيسبوك .وذكر الخطيب أبرز األسباب التي دعته
 2013/3/11ك ّرر رئيس الجمهورية ميشال سليامن املوقف اللبناين إىل االستقالة منها :تقاعس املجتمع الدويل عن نرصة الشعب السوري
من الوضع يف سورية ،وهو الحياد اإليجايب ،لك ّنه حذر من مخاطر ودعمه ضد "نظام متوحش غري مسبوق" ،ومحاولة أطراف خارجية
ارت��داد األزمة السوريّة عىل لبنان ،مش ًريا بشكل خاص إىل قضية "ترويض الشعب السوري وحصار ثورته ومحاولة السيطرة عليها".

النازحني السوريني الذين فاق عددهم قدرة لبنان بسبب حجمه.

(الصفحة الرسمية للشيخ أحمد معاذ الخطيب يف فيسبوك )2013/3/24

(السفري  2012/3/26 )2013/3/11دع��ا أمري قطر يف افتتاح الدورة  24الجتامع جامعة
 2013/3/12كشف وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس أمام الدول العربية عىل مستوى القمة ،والذي عقد يف الدوحة ،رئيس
لجنة الشؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية أ ّن مسؤولني االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة الشيخ أحمد معاذ
فرنسيني وأمريكيني يعملون مع الروس عىل إعداد الئحة مبسؤولني الخطيب ،ورئيس الحكومة السوريّة املؤقتة غسان هيتو ،إىل شغل
مقعد سورية يف قمة الدوحة.
سوريني تكون مقبولة للتفاوض مع املعارضة السوريّة.
(فرانس برس )2013/3/12

قال املتحدث باسم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إدريان
إدواردز إ ّن عدد الالجئني السوريني يف الدول املجاورة بلغ مليونًا و100
ألف شخص.
(رويرتز )2013/3/12
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كانون الثاني /يناير 2013

 2013/1/3إرسائيل تنرش قوات عسكرية لحامية مجموعة من
املستوطنني يريدون بناء مستوطنات يف غور األردن.
(السفري )2013/1/4

 2013/1/4حركة فتح تحتفل يف مدينة غزة بذكرى انطالقتها ،وهي
املرة األوىل منذ سيطرة حركة حامس عىل قطاع غزة .وقد وصل عدد
املشاركني يف املهرجان االحتفايل إىل أكرث من  700ألف شخص.
(يب يب يس عريب )2013/1/4

 2012/1/6إرسائ��ي��ل تقرر بناء سياج أمني جديد "مكهرب" يف
السوري املحتل .وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء
الجوالن
ّ
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو "أننا نعلم أنّه عىل الجانب اآلخر من
حدودنا مع سورية ،تراجع الجيش السوري ،وأ ّن عنارص من الجهاد
العاملي حلوا محله .وبالتايل يجب علينا حامية هذه الحدود من
الغارات واإلرهاب ،كام نفعل عىل طول الحدود مع سيناء".
(فرانس برس )2013/1/6

 2013/1/7طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من
مسؤويل الحكومة االستعداد الستخدام عبارة "دولة فلسطني" يف
الوثائق الحكومية بدالً من السلطة الفلسطينية .وقال عباس إ ّن
التحرك إزاء استخدام عبارة "دولة فلسطني" يف الوثائق الرسمية
سيسهم يف تعزيز الدولة الفلسطينية "عىل األرض وبناء مؤسساتها
وسيادتها عىل أرضها" .والجدير بالذكر أ ّن الجمعية العامة يف األمم
املتحدة صوتت يف ترشين الثاين /نوفمرب  2012لصالح قرار رفع متثيل
فلسطني يف األمم املتحدة إىل دولة بصفة مراقب.
(وكالة األنباء الفلسطينية "وفا" ) 2013/1/7

 2013/1/9الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس املكتب
السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية (حامس) خالد مشعل يلتقيان يف
القاهرة ملتابعة قضية املصالحة الوطنية الفلسطينية.
(يب يب يس عريب )2013/1/9

أعلنت حركة السالم اآلن اإلرسائيلية املناهضة لالستيطان أ ّن الحكومة
اإلرسائيلية "رشعت" بؤرة "رحليم" االستيطانية "غري القانونية" يف
الضفة الغربية ،والتي كانت قد أقيمت عام  2002من "دون ترخيص".
(السفري )2013/1/10

 250 2013/1/11ناشطاً فلسطينيا يقيمون قرية خيام عىل ما يسمى
املنطقة  E1الواقعة إىل الرشق من مدينة القدس ،والتي تنوي إرسائيل
بناء  400وحدة استيطانية فيها باسم "باب الشمس" .وجاء يف صفحة
"باب الشمس" عىل الفيسبوك البيان التايل الذي يحدد أسباب إقامة
هذه القرية" :نعلن نحن ...،أبناء فلسطني ،من كافة أرجائها ،عن
إقامة قرية باب الشمس بقرار من الشعب الفلسطيني ،بال تصاريح
االحتالل ،وبال إذن من أحد ،ألنها أرضنا ومن حقنا إعامرها .لقد
اتخذنا قرا ًرا بإقامة قرية باب الشمس عىل أرايض ما يسمى مبنطقة
 E1والتي أعلن االحتالل قبل شهور عن نيته إقامة  4000وحدة
استيطانية عليها .ألننا لن نصمت عىل استمرار االستيطان واالستعامر
يف أرضنا ،وألننا نؤمن بالفعل وباملقاومة ،نؤكد بأ ّن القرية ستصمد
إىل حني تثبيت حق أصحاب األرض عىل أراضيهم".
(صفحة باب الشمس عىل الفيسبوك )2013/1/11

 2013/1/13الجيش اإلرسائييل يطرد بالقوة الناشطني الفلسطينيني
من قرية "باب الشمس".
(الجزيرة نت )2013/1/13

الفصائل الفلسطينية يف دمشق تتفق عىل تحييد مخيم الريموك عن
الرصاعات الدائرة يف سورية ،وجعله منزوع السالح .وقد زار وفد
من منظمة التحرير الفلسطينية سورية لتثبيت هذا االتفاق .وقال
محمود الخالدي سفري فلسطني لدى سورية يف  13كانون الثاين /يناير
" 2013إ ّن الهدف الرئيس لزيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية
لسورية ،هو الحفاظ عىل الحقوق الوطنية الفلسطينية وسالمة
أمن املخيامت ،وتحييدها عن الرصاع واألزمة الداخلية السوريّة".
وأشار الخالدي إىل "تعهد  14فصيلاً فلسطين ًيا يف مخيامت اللجوء
يف سورية ،بالوقوف عىل الحياد من األزمة السوريّة الداخلية ،وإبقاء
املخيامت آمنة خاصة مخيم الريموك الذي تعرض لخسائر برشية
ومادية يف اآلونة األخرية".
(وفا )2013/1/13

 2013/1/24أع��ل��ن يف إرسائيل عن النتائج النهائية النتخابات
الكنيست  ،19والتي جرت يف  22كانون الثاين /يناير  ،2013وب ّينت
هذه النتائج فوز قامئة الليكود  -بيتنا اليمينية التي يتزعمها رئيس
الوزراء بنيامني نتنياهو بـ 31 مقع ًدا من دون أن يحصل عىل أغلبية
مريحة لتشيكل الحكومة .وفيام ييل ترتيب األحزاب بحسب نتائجها
يف االنتخابات:
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اسم الحزب /القامئة

عدد املقاعد

الليكود  -بيتنا

 31مقعدًا

يش عتيد

 19مقعدًا

العمل

 15مقعدًا

شاس

 11مقعدًا

التوراه اليهودي

 7مقاعد

الحركة

 6مقاعد

مريتس

 6مقاعد

األحزاب العربية (الجبهة الدميقراطية
للسالم واملساواة ،القامئة العربية
املوحدة ،التجمع)

 11مقعدًا

(رويرتز عن اللجنة املركزية لالنتخابات يف إرسائيل )2013/1/24

 2013/1/27أقرت الحكومة اإلرسائيلية تبني مخطط "برافر" الذي
سيجري وفقه االستيالء عىل آالف الدومنات من أصحابها البدو يف
النقب.
(وفا )2013/1/27

 2013/1/31رح���ب مجلس ال��وزراء الفلسطيني بتقرير اللجنة
الدولية التابعة ملجلس حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،الذي أكد
عدم رشعية املستوطنات ،وطالب الحكومة اإلرسائيلية بإخالء كافة
املستوطنات يف األرض الفلسطينية وإخراج املستوطنني تدريجياً.
(القدس العريب )2013/1/31

شباط /فبراير 2013

 2013/2/2كلّف الرئيس اإلرسائييل شيمون برييز بنيامني نتنياهو
زعيم قامئة الليكود  -بيتنا بتشكيل حكومة جديدة يف ضوء نتائج
انتخابات الكنيست  .19وأشار نتنياهو عقب قبوله التكليف إىل أ ّن
املهمة األساسية لحكومته هي منع إيران من الحصول عىل األسلحة
النووية واملخاطر األمنية التي تحيط بإرسائيل.
(الجزيرة نت )2013/2/2

 2013/2/7رصح رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل
لربنامج "هارد توك" عىل قناة يب يب يس أنّه يُجري محادثات مع

الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول تشكيل حكومة وحدة
وطنية فلسطينية تشارك فيها فتح وحامس.
(يب يب يس عريب )2013/2/7

 2013/2/15ت��ظ��اه �رات يف الضفة الغربية تضام ًنا مع األرسى
الفلسطينيني املرضبني عن الطعام يف السجون اإلرسائيلية.
(وفا )2013/2/15

 2013/2/21إصابة نحو  140فلسطين ًيا يف مواجهات اندلعت يف
خصوصا يف محيط سجن "عوفر"
مناطق عدة من الضفة الغربية،
ً
اإلرسائييل دعماً لألرسى املرضبني عن الطعام.
(السفري )2013/2/22

 2013/2/24أعلنت السلطة الفلسطينية عن وفاة األسري عرفات
جرادات يف أحد السجون اإلرسائيلية .وقد اندلعت مواجهات بني
قوات االحتالل اإلرسائييل ومتظاهرين فلسطينني يف محيط سجن
عوفر قرب رام الله .كام رشع آالف السجناء الفلسطينيني يف سجون
االحتالل يف إرضاب شامل عن الطعام حدا ًدا عىل وفاته ،واحتجا ًجا
عىل سياسات االحتالل القمعية وإجراءاته بحق األرسى الفلسطينينن.
وقد تصاعدت املواجهات بعد إعالن وزير شؤون األرسى يف السلطة
الفلسطينية عيىس قراقع نتائج الترشيح األوىل لجثة جرادات ،والتي
بينت وفاته نتيجة التعذيب وليس بأزمة قلبية كام ادعت سلطات
االحتالل.
(يب يب يس عريب )2013/2/24

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :ديفيد إنغليز وجون هيوستون
ترجمة :لما نصير

مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة
يقع هذا الكتاب في  390صفحة من القطع الكبير ،وهو الكتاب الثاني الذي تصدره وحدة ترجمان بالمركز العربي
لالبحاث ودراسة السياسات ،والكتاب عبارة عن دراسة نقدية في نشأة علم االجتماع الثقافي ،وبحث موسع في المدارس
والتيارات الفكرية المختلفة التي ساهمت في بلورة منهجيات هذا العلم ومفاهيمه .يعرض الكتاب للفرضيات التي
ناقشتها السوسيولوجيا الحديثة في ميدان الثقافة ،ويتصدى لتقديم أعمال علماء االجتماع الكالسيكيين ،وال سيما
أعمال مدرسة فرانكفورت وكبار أساتذتها أمثال يورغن هابرماس وهربرت ماركوزه وثيودور أدورنو وماكس هوركهايمر
وفالتر بنيامين وإريك فروم.
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فواز حداد

*

الثّورة السوريّة:
األيّام األولى من يوم الغضب إلى يوم الحسم

*

روايئ سوري.

134
إرهاصات االنتفاضة
السوري يوم الخامس عرش من آذار  /مارس
يؤ ِّرخ بعض متابعي الشأن
ّ
 2011عىل أنّه بداية الثّورة السوريّة .يف حينها أطلق عليه الناشطون
"يوم الغضب
السوري" .كانت االستجابة له يف دمشق ،بتج ّمعٍ
ّ
األموي ،والتحق بهم أثناء
من خمسة أشخاص أمام بوابة الجامع
ّ
سريهم عرشات األشخاص .تشكّلت تظاهرة اتجهت إىل منطقة
الحريقة مرو ًرا بسوق الحميديّة .هتف املتظاهرون" :الله سورية
السوري ما بينذل" و"وينك يا سوري وينك"،
حريّة وبس" و"الشعب
ّ
و"سلم ّية سلم ّية" .قابلهم مؤيّدون للنظام ،وحاولوا مع رجال الرشطة
املوجودين يف املنطقة االعتداء عليهم .بعد قليل ،دعموا بتعزيز ٍ
ات
أمن ّية ،لك ّن املتظاهرين كانوا قد تف ّرقوا يف الشوارع الجانب ّية للسوق.
وما أعطى لهذا الحدث أهم ّيته ،هو إرادة الداعني إليه لتسجيله
كواقع ٍة تعلن بداية االنتفاضة السوريّة .ففي الرشيط الذي نرش عىل
موقع "يوتيوب" ،يُسمع صوت املص ّور املشارك يف التظاهرة ،وهو
يقول" :هذه الرشارة األوىل لالنتفاضة السوريّة  ...هذه أول انتفاضة
رصيحة ض ّد ال ّنظام السوري  ...علويّة وسن ّية ومن كل األطياف
بدنا نوقع هال ّنظام" .ومع أ ّن حراكًا مل يحصل تحت تأثريها ،لك ّن
الرسالة كانت قد أُرسلت ،فالسوريّون لن يتخلّفوا عن ال ّربيع العر ّيب،
لكل
وبدأوا معركتهم السلم ّية ض ّد ال ّنظام بعنوان "انتفاضة" جامعة ّ
األطياف.
أعقبها يف اليوم التايل ،وبشكلٍ منفصلٍ عن ما جرى يف الليلة السابقة،
اعتصام ناشطي الحريّات وحقوق اإلنسان وأه��ايل املعتقلني يف
ساحة املرجة ،أمام وزارة الداخل ّية؛ إذ احتشد امل ُتظاهرون الذين
بلغ عددهم ما يزيد عىل مئة شخص ،وطالبوا باإلفراج عن معتقلني
سياسيينّ  ،ورسعان ما تص ّدت لهم تظاهرة موالية للنظام ،وقام
شخصا من امل ُشاركني بها ،أفرج عن خمسة منهم،
األمن باعتقال ً 37
و ُو ِّجهت إىل الباقني تهمة النيل من هيبة الدولة.
مل ت ِ
ُخف التظاهرة وال االعتصام ،تحريض املنظمني لهام عىل التمهيد
لحر ٍ
واملرصي ،متأث ِّرا مبجريات
التونيس
شعبي يحايك النموذجني
اك
ّ
ّ
ٍّ
الثّورتني يف البلدين ،وما حقّقتاه من نجا ٍح س ّجل بجدارة عدم جدوى
يل إلاّ بإسقاط ال ّنظام .لقد كانتا ر ًدا عىل ما قاله
ّ
أي تغيري مستقب ّ
الرئيس بشار األسد يف مقابل ٍة مع صحيفة وول سرتيت جورنال
األمريك ّية يف  31كانون الثاين  /يناير  ،2011ففي إجابته عن السؤال
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تتخل عن الرئيس قريحته يف اإلحاالت العلم ّية سواء يف
األول ،مل ّ
التشخيص أو العالج ،وهو ما سوف يعتمده يف خطاباته الالحقة
رئيسا ،والتشخيص الج ّيد
أيضً اُ ،مذك ًرا بأنّه
طبيب قبل أن يكون ً
ٌ
أساس الشفاء .قال إ ّن ما يحدث يف تونس ومرص يشري إىل أنّه "كانت
هناك مياه راكدة ،واملياه الراكدة تتكون فيها امليكروبات  ...وبسبب
هذا الجمود أصبحنا عرضة للميكروبات" .لكن العالج مؤ ّجل .إ ّن
الحاجة إىل تغيريات اقتصاديّة وسياس ّية واجتامع ّية ،تشرتط أن
يسبقها تطوير املجتمع .واستبعد تكرار سيناريو تونس ومرص ،وب ّرر
ذلك بأ ّن سورية مستقرة ،ويف وضعٍ أفضل من مرص ،فهي ال تقيم
عالقات مع إرسائيل ،وهو السبب املبارش الندالع الثّورة املرصيّة .كام
ٍ
إصالحات رسيع ٍة وجذريّ ٍة ،معلِّلاً ذلك بحاجة البالد إىل
استبعد تب ّني
السيايس ،وأ ّن
مؤسسات ،وتحسني التعليم قبل انفتاح ال ّنظام
بناء ّ
ّ
سورية بدأت  -وال تزال  -يف مسرية اإلصالحات السياس ّية .وحذّر من
أ ّن املطالبة باإلرساع بها ،قد تكون لها ر ّدة فعل سلبيّة "يف حال مل تكن
املجتمعات العرب ّية جاهزة" .وتساءل :ملاذا سورية مستقرة؟ وكانت
قريب يف مواقفه من معتقدات الناس
السيايس
إجابته أن ال ّنظام
ٌ
ّ
أي أ ّن عىل الناس االهتامم بسياسة سورية الخارج ّية
وقناعاتهم؛ ّ
وليس الداخليّة.

أي تقدّمٍ
السياسة الخارج ّية نفسها مل تحرز ّ
تجاهل الرئيس ،أ ّن ّ
صحيح أنّها نجحت يف إخراج سورية من عزلتها،
طوال أربعني عا ًما،
ٌ
باالنفتاح عىل ترك ّيا ،وتحسني العالقة بأوروبا ،وخفض مستوى
التوتّر مع أمريكا ،ويف الطموح إىل استرشاف اآلفاق البعيدة املدى
بطرح مرشوع "ربط البحور" كرؤية إسرتاتيج ّية ملستقبل املنطقة،
بالربط بني البحر املتوسط وبحر قزوين والبحر األسود والخليج
العر ّيب ،لتصبح العقدة اإلجباريّة للعامل يف االستثامر والنقل  ...مماّ

نصوص وشهادات
ّ
الثورة السوريّة :األيّام األولى من يوم الغضب إلى يوم الحسم
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يرشح سورية لتؤ ّدي دو ًرا أكرب من حجمها وقدراتها الحقيق ّية .كان زاد عدد املتجمعني عىل  1500شخص تألّفت منهم تظاهرة ،طالبت
هذا مرتافقًا مع إبراز صورة عرصيّة للرئيس وزوجته يف الصحافة باإلفراج عن الشاب بنداءات "اتركوه اتركوه" ،رافقتها صيحات "ال إله
السوري ما بينذل".
العامل ّية ،ت ُجاري الحداثة الغرب ّية ،باإلشارة إىل قضاء الرئيس فرتة إال الله" ،كان الهتاف الرئيس فيها "الشعب
ّ
تدريبه كطبيب يف بريطانيا ،إضافة إىل التنشئة اإلنكليزيّة لزوجته توافدت عنارص األمن والرشطة للسيطرة عىل املوقف ،وحاولت
ُ
التي لقِّبت بـ "وردة الصحراء" .أسهم الغرب يف تصدير هذه الصورة منع الناس من التصوير ،مع املحافظة عىل سوية تعامل ج ّيدة وغري
برتب كبري ٍة ،حاولوا إخافة
للرئيس الشاب ،وكانت الحفاوة التي قوبل بها قد أكّدت موق ًعا عنيفة مع املواطنني .لحق بهم ع ّدة ض ّب ٍاط ٍ
مؤث ِّرا سيحتله يف متغيرّ ات املنطقة.
املتظاهرين باستنكار التج ّمع .وكان ال ّرد عليهم بالهتاف "حرامية
باإلحالة إىل الواقع
السوري ،ما برحت األزمات قامئة؛ فالجوالن أرض حرامية" .لدى حضور وزير الداخل ّية ،بادر البعض بالهتاف "بالروح
ّ
محتلة ،والعالقات مع لبنان متعثرّ ة ،والسوريّون يرزحون تحت وال ّدم نفديك يا بشار" ،بينام ذهب آخرون إىل هتافات قاسية ض ّد
ٍ
أي من تلك الهتافات "املوالية
تنسق مع ّ
ضغوط اقتصاديّ ٍة تزداد تفاقماً  ،والفساد املع ّمم يف الدولة واملجتمع .ال ّنظام ،إلاّ أ ّن الجموع مل ِّ
الخاصة مطالب ًة بإطالق رساح
باتت النجاحات املتحقّقة يف الخارج ،وتب ِّددها إخفاقات الداخل .أو املعارضة" ،واستمرت يف هتافاتها
ّ
السياسة الخارج ّية إال ته ّربًا من تقديم الشاب .تدارك الوزير املوقف بالتحاور مع املحت ّجني وسؤالهم عن
ومل يعد الذهاب بعي ًدا يف ّ
ٍ
تنازالت لشعب مىض عىل مصادرة حريّاته السياسيّة نحو أكرث من مطالبهم ،فن َّددوا مبعاملة الرشطة للشعب ،واتهموها بالفساد .وعد
أربعة عقود.
الوزير بالتحقيق .أُطلق رساح الشاب ،وانفضَّ ت التظاهرة بعد ثالث
ساعات.

شباط  /فبراير  :2011شهر من
المحاوالت المخفقة
مث ّة ما سبق يوم الغضب يف دمشق؛ إذ كان يف حلب ،بدعوة ناشطني
الجابري ،ليكون
إىل االعتصام يوم  5شباط  /فرباير يف ساحة سعد الله
ّ
كل املدن".
السوري والعصيان املد ّين يف ّ
"أول أيام غضب الشعب
ّ
أحبطته السلطة بالتفاهم مع قوى املعارضة السوريّة العرب ّية
والكرديّة يف الداخل ،واإليعاز لهم بعدم املشاركة ،مقابل العمل عىل
اإلصالح بواسطة الحوار ،فلم تدعم األحزاب املعارضة االعتصام.
األمني دون تلبيتها.
وحالت املخاوف من ال ّرد
ّ
داللة تظاهرة "الحريقة" تكمن يف عفويتها .التحق بها برش عاديّون
إذا كانت دعوة حلب أخفقت عىل ال ّرغم من تنظيمها ،فلن يطول غري مرتبطني مبعارضة وال أحزاب ،وتحريض شبان استفزهم املوقف
رشا املهني ،وتأييد تجا ٍر مليئي ومتوسطي الحال ،وتعاطف مار ٍة عابرين
الوقت ،وتس ِّجل دمشق يف تظاهرة الحريقة حدث ًا سيكون مؤ ً
والتونيس قد لفتا أنظار
املرصي
أي تنظيم .ففي يوم  17استوقفتهم املشاجرة .كان الحدثان
ّ
ّ
بالغ الداللة عىل ال ّرغم من أنّه مل يسبقه ّ
ٍ
سلطات غاشم ٍة سقطت بفعل ق ّوة
الساعة الحادية عرشة والنصف صبا ًحا يف السوريّني ،وكانا التعبري عن مصائر
شباط  /فرباير ،ويف نحو ّ
شاب ،ابن ألحد أصحاب الشارع ال السالح ،مع أ ّن ال ّنظامني بلغا من الق ّوة والرشاسة ما بدا
سوق الحريقة
التجاري ،نشبت مشا ّدة بني ٍ
ّ
املحال ،ورجال من رشطة املرور ،تط ّورت إىل اعتداء عليه بالرضب وكأنهام عص ّيان عىل الزوال ،وإذ بهام ينفرطان تحت ضغط تظاهرات
ّ
امل ّربح من قبل ثالثة عنارص قبل اقتياده إىل املخفر .أ ّدى سامع رصاخ سلميّة .كام تابعوا الهروب الجبان للرئيس زين العابدين بن عيل،
املحال ورأوا بأ ّم أعينهم التن ّحي القرسي للرئيس حسني مبارك بعد عقود
الشاب واستغاثته إىل إغالق الدكاكني وتج ّمع املئات من أصحاب ّ
التجاريّة واملارة العابرين بالسوق يف مدخل الحريقة والدرويش ّية .من االستخفاف بشعوبهم .إذا كان هذا ما جرى يف مرص وتونس،
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فالسوريّون قاسوا أكرث تحت حكمٍ أكرث شمول ّية ،وأش ّد عنفًا ،مل يسمح
األحق بالثّورة.
لهم بالح ّد األدىن من حريّة ال ّرأي والتعبري .كانت سورية ّ
تشري حادثة الحريقة إىل أجواء محتقنة وحذرة .ففي ذلك اليوم مل
يخطئ الناس رؤية مالمح الخوف عىل وجوه رجال الرشطة الذين
اضطُ ّروا إىل اسرتضاء الشعب ذلك املجهول ،الذي يبدو دامئًا بصورة
املستسلم املقموع ،املنصاع لألوامر؛ لكن الكتلة الغامضة هذه املرة،
رفعت أصواتها عاليًا وأفصحت عن غضبها .الكتلة الغامضة مل تعد
ٍ
موقف أخذتها فيه الحم ّية ووجدت من دون
غامضة وال صامتة إزاء
شاب ال يعرفونه ،هذا يف
ات ّفاق
متنفسا لها يف االحتجاج عىل رضب ٍ
ً
زمن ما برح التش ّدد هو السائد ،عىل ال ّرغم من معرفة الناس بطغيان
سلط ٍة ،ال يجهلون بطشها ،تحاسب عىل زلاّ ت الكالم ،وال تقبل
املحاسبة ،ال رقيب عليها وال حسيب .سلط ٌة مغرور ٌة معت ّد ٌة بنفسها.
يف اليوم نفسه ،اندلعت الثّورة يف ليبيا .فدعا ناشطون إىل اعتصام
حي
حي أيب ر ّمانة؛ ّ
أمام السفارة الليبيّة الواقعة يف قلب دمشق يف ّ
السفارات ،احتجا ًجا عىل مجازر نفّذتها الق ّوات الليب ّية ض ّد املحت ّجني
يف طرابلس وبنغازي والبيضاء .كان الهتاف "خاين يليل بيقتل شعبه".
ومل يكن االعتصام األول ،فقد سبقته سلسلة من االعتصامات ،إضاف ًة
إىل اعتصام وزارة الداخليّة ،تضام ًنا مع ثورة  25يناير املرصيّة .مل
تحاول السلطات قمعها ،وإن اعرتضته واعتقلت بعض املشاركني فيه،
بعد أن تع ّرضوا للرضب عىل أيدي رجا ٍل يرتدون ثيابًا مدنيّة ،يف ما
يعرف بـ "الش ّبيحة" ،والذين سيؤدون أدوا ًرا رئيسة يف قمع التظاهرات
مبنتهى الرشاسة ،ويشاركون القوى األمنيّة يف املداهامت واالعتقاالت،
ويف ما بعد بالقتل.
اعتربت السلطة أ ّن ما يجري ال يزيد عىل عدوى جاءت بها رياح
ايض عىل
ال ّربيع العر ّيب ،استغلها الناشطون بشكلٍ دعا ّيئ واستعر ّ
املواقع اإللكرتون ّية ،وه ّولوا من حراكهم ،بتصوير التظاهرات الط ّيارة،
وبثّها يف القنوات املعادية .مل تشكِّل خشي ًة حقيقيّةً ،فهي لو توسعت
وامت ّدت باإلمكان تطويقها ،وإيقافها عند حدو ٍد ال تتجاوزها ،من دون
السوري كان مريضً ا
أن تثري ض ّج ًة كبريةً .مل ينتبه ال ّنظام إىل أ ّن الجسد
ّ
وجاه ًزا ليس للعدوى فحسب ،بل السترشاء ح ّمى كامنة ،ستؤدي ال
حقيقي.
محالة إىل االنفجار يف حال توافر حامل
ّ
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بحسب الشّ كل املألوف الذي يص ِّور الرئيس عىل أنّه املانح واملنعم،
وذلك بإصدار مرسومٍ للعفو يف  7آذار  /مارسُ ،ر ِّوج له عىل أنّه يشمل
الجرائم السياس ّية ،ومعتقيل ال ّرأي وحريّة التعبري ،جرى الرتاجع عنه
ٍ
نص
بعد
ساعات قليل ٍة ،واقترص عىل مرتكبي الجرائم الصغرى ،وإن ّ
عىل اإلفراج عىل كل من تجاوز عمره السبعني عا ًما.
كانت توقّعات السلطة أن يبدأ الشّ غب من حلب ،فاحتاطوا من
الشّ امل ،إذ كانت األنظار مرتكِّزة عىل املدن الكربى .لك ّن الثّورة هبت
من الجنوب ،فقد تف ّجرت يف درعا ،عىل ال ّرغم من دقة حسابات
غضب يف دمشق ،بدا من
السلطة املسبقة .مقارن ًة مبا اعتمل من
ٍ
السيطرة عىل حدث درعا وإخامده بقد ٍر ز ٍ
ائد من القسوة ،قبل
املمكن َّ
أن يلفت األنظار ،غري أنّه تفاعل برسعة غري متوقّعة ،وه ّيأ للناشطني
الخاصة بدرعا إىل
فرص ًة ميكن انتهازها بتحويل التظاهرات املطلبيّة
ّ
مطالب تعني السوريّني جمي ًعا ،واستد ّراجها لتنترش يف أرجاء سورية،
قبل أن تجهض يف مهدها .عىل خالف توقّعات الناشطني أيضً ا ،كانت
ال ّنار قد سبقتهم ،وبات عليهم اللهاث وراءها .ما اشتعل خالل أيامٍ
قليل ٍة ،حافظ عىل جذوته وانترش يف املدن السوريّة ،وسيقتفي أثره
الناس من جميع املشارب ،الرجال والنساء ،املتديّنون والعلامن ّيون،
وجيل
التجار واملوظّفون والعماّ ل والفالّحون والعاطلون من العملٌ ،
من الشباب الت ّواق إىل الحريّة .كان الغنب واالحتجاج م ًعا كامنني يف
الجمعي؛ مل ِ
يأت عليهام الزمن ،سيمتحان مفرداتهام
الوعي والالوعي
ّ
من مخزون القهر القديم واملتج ّدد عىل الدوام .عمو ًما ،الثّورة وجدت
حاملاً لها؛ الشعب.

شرارة درعا ،أو في الطريق إلى
الثّورة

إذا كان "يوم الغضب" قد أخفق ،فإن الناشطني سيع ِّوضون عنه
يف  18آذار  /مارس ويفتتحون به أيام الجمع بـ "جمعة الكرامة"،
رئيسا للتظاهر .انطلقت
بعد أن تلقَّفوا حدث درعا واتخذوه حاف ًزا ً
التظاهرات يف دمشق ودرع��ا وبانياس وجبلة وحمص .خرجت
تظاهرة دمشق من الجامع األموي ،فرقتها ق ّوات األمن املحتشدة
يف سوق الحميديّة .وكان نصيب التظاهرات األخرى املعاملة باملثل.
ولإليحاء بأ ّن السلطة متحكِّم ٌة بالبلد من أقصاها إىل أقصاها ،استبقت تظاهرة درعا كانت األكرب ،شارك فيها األلوف ،تج ّمعوا أمام مق ّر
السيايس واملحافظ ،ون َّددوا
رئايس اعترب بادرة حسن ن ّية ،صدر املحافظة ،وطالبوا بإقالة رئيس األمن
تداعيات ما قد يحصل بقرا ٍر
ّ
ٍّ
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ببعض من لهم عالقات وطيدة بالسلطة .ات ّخذت تظاهرة درعا املسار ذات ٍ
أساس مت ٍني وقودها مظامل قامئة ،آن ّية ومستفحلة ،أفلح ال ّنظام
األكرث عنفًا ودمويّة ،ومل يتج ّنب املتظاهرون االصطدام مع رجال بتع ّدياته يف إبقائها مستعرة .وريثام تعم االحتجاجات البالد كلّها،
الرشطة واألمن ،بقدر ما سعوا إليه .جرى استنفار رجال األمن الذين سيرتكز ثقل االنتفاضة األكرب خالل األيّام القادمة يف مدينة درعا.
استخدموا الرصاص ّ
الحي يف تفريق األهايل ،مع أ ّن التظاهرة كانت هذا التصاعد الرسيع ،كان بفعل حادث ٍة وقعت قبل نحو أكرث من
سلم ّية وخضعت للمراقبة والتضييق والحصار ،لك ّن ما واجهته من شهر باعتقال رجال األمن لعد ٍد من طلبة املدارس كتبوا عىل ال ُج ُدر،
ٍ
ٍ
عنف
ٍ
شعارات مناهض ًة للنظام:
وتهديدات ،ح ّولها عن سلميّتها .خُوطب املتظاهرون بالعبارة متأث ِّرين بوقائع ساحة التحرير يف القاهرة،
التي أصبحت تقليديّة عىل أفواه الش ّبيحة وعسكر ال ّنظام "بدكم "الله ،سورية ،حريّة وبس" و"جاك ال َّدور يا دكتور" و" الشعب يريد
حريّة يا كالب" ،دفعت بعض املحت ّجني إىل تحطيم سيّارة األمن .إسقاط ال ّنظام" .مل يكن حدث ًا عاب ًرا ،ميكن التّغطية عليه .تولّدت عنه
الخاصة جاءت عىل منت طائر ٍ
أعقبها استدعا ٌء للمزيد من الق ّوات
ّ
مصاف ٍ
ّ
حدث هائلٍ ذي أث ٍر كبريٍ عىل أهايل درعا
ات تداعياتٌ وضعته يف
مروحيّة .كانت حصيلة يوم "جمعة الكرامة" مقتل شابّني درعاويّني ،بشكلٍ خاص ،جعل صربهم ينفد ،ومن ث ّم عىل سورية بشكلٍ عام،
برصاص ق ّناص محرتف ،فكانا أول ضحيتني يف الثّورة السوريّة ،وهكذا وأطلق احتجاجاتهم يف املدن والبلدات واألرياف ،تحت تأثري توافر
أصبح للحراك شهداؤه.
عنارص استفزت كرامة السوريّني:
•اعتقال أوال ٍد ال يزيد عمر أكربهم عىل خمسة عرش عا ًما.
•إخضاعهم للتعذيب باقتالع أظفارهم.

توسل األ ّمهات اإلفراج عن
•جواب رئيس فرع األمن
السيايس عن ّ
ّ
أبنائه ّن ،قوله له ّن" :انسوا أوالدكم" وأتبعها بعبار ٍ
ات وقحة.

كان من املستغرب أن يتعامل ال ّنظام مع درعا عىل هذا النحو؛ إذ
البعثي .وضعها
طوال العقود املاضية ،كانت مدين ًة مؤيّد ًة للنظام
ّ
الخاص منحها حص ًة مرموق ًة يف وظائف الدولة ،ففاروق الرشع
نائب لرئيس
كان أحد مهنديس سياسة سورية الخارجيّة ،وحاليًا هو ٌ
ٍ
لسنوات طويل ٍة،
رئيسا للوزراء
الجمهوريّة ،ومحمود الزعبي كان ً
وفيصل املقداد مساع ًدا لوزير الخارجيّة ،وسمرية املساملة رئيسة
تحرير جريدة ترشين اليوم ّية ،عدا عن الكثري من الوظائف امله ّمة.
لكن عىل ال ّرغم من مكانتها ،انطبق عليها ما ينطبق عىل غريها من
تعس ٍف وامتهانٍ وفساد.
ّ

ِ
يكتف
•لدى قيام وفد من وجهاء ومشايخ درعا مبراجعته ،مل
بال ّرفض ،بل رمى بعقاالتهم يف سلّة املهمالت وأهان بذلك
عاداتهم العشائريّة ،وخرجوا مطرودين من مكتبه.
أقل منه غطرسة.
•عندما راجعوا املحافظ مل يكن ّ

بدايةً ،مل يتع ّد سقف مطالبات أهل درعا أكرث من العفو عن أوالدهم
السيايس ،رفض النظر إىل
الصغار يف السن ،لك ّن رئيس فرع األمن
ّ
ّ
التوسط لهم تجرو ًءا عىل الدولة ،وال
رجاءاتهم بعني الرأفة ،واعترب ّ
يصح غفرانها وال تجاوزها ،وهي
سيّام أ َّن األوالد ارتكبوا جرمي ًة ال ّ
السخرية من رأس الدولة .كان التأديب رك ًنا أساس ًّيا يف التعامل مع
العابثني مبقام يفوق القداسة ،سواء كان الفاعل عد ًوا أو صديقًا ،كب ًريا
ومبعنى أكرث دقة ،ال
أو صغ ًريا؛ وبشكلٍ أكرث شمولاً  ،ال استثناءات،
ً
إذا استحرضنا حادثة "الحريقة" يف دمشق التي كشفت عن املزاج رحمة.
الشعبي الحا ّر ،املتحفِّز واملتوتِّر املؤ ّهل لالحتجاج يف ُمنا ٍخ محتقنٍ  ،مل ي ِنث عنف املجابهة املحت ّجني الغاضبني عن مواصلة التظاهر،
ّ
نجد أنّها كشفت أيضً ا عن عدم كفاية تلمح بارقة الغتنامها فرصة عىل ال ّرغم من القتىل والجرحى .ومل تقترص عىل أهايل درعا الذين
للتظاهر ،فهي مهام امت ّدت تبقى محدودة ،تشت ّد اليوم ،وتتالىش استرصخوا نخوة البلدات املجاورة والعشائر" :وينكم يا أهل الفزعة"،
الصنمني وداعل والبلدات
يف الغد ،الفتقارها إىل حوافز طويلة األمد ،تساعد يف رسيانها عىل فاستجابوا للنداء وتدفّقت الجموع من ّ
الشعبي العريض .بينام شكّلت تظاهرات درعا اندفاع ًة القريبة ،شاركوا بالتظاهر والتشييع .كان يف خروجهم وهتافاتهم
املستوى
ّ
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رس لقاعدة الخضوع املطلق للدولة التي أنعمت عليهم من قبل
ك ٌ
باملناصب والخريات ،واآلن تغمرهم بالرصاص وال ّدماء.
كل يوم يسقط شهداء ،فتتج ّدد التظاهرات يف اليوم الذي يليه
يف مواكب التشييع ،وتزايد املشاركني؛ ففي يوم  20آذار  /مارس
تجاوزت أعداد املتظاهرين العرشة آالف .اضط ّر الرئيس إىل تهدئتهم
السيايس ،وكانا قد هربا من
بإقالة ُمحافظ درعا ورئيس األمن
ّ
املدينة ،وال سيّام املحافظ الذي ذهب إىل جامع املساملة لالستامع
ملطالب الناس ،أجابهم عنها بعنجهية ،فرضبوه أثناء خروجه ،فنقله
شخص عىل د ّراجة نارية حاف ًيا من دون حذاء.
ٌ
تصاعدت التظاهرات بإحراق مق ّر حزب البعث ومبنيني آخرين
لرشكتي اتصاالت؛ سريياتل وإم .يت .إن جروب .وك ُمحاولة أخرى
الصغار الذين كتبوا
لتخفيف السخط
الشعبي ،أفرج عن الطلبة ّ
ّ
ٍ
شعارات ض ّد ال ّنظام عىل ال ُج ُدر ،لكن من دون جدوى بعد تساقط
الشهداء .امت ّدت االحتجاجات إىل بلدات املحافظة :جاسم ونوى
والشيخ مسكني وانخل وطفس وغريها ،مع أ ّن السلطة احتاطت
وأرسلت أرتالاً من املد ّرعات والدبّابات ملحارصتها ،وقطعت ُمعظم
االتصاالت عنها ،وأقامت نقاط تفتيش مش ّددة الحراسة.
اعتصم محتجو درعا الذين بلغت أعدادهم نحو خمسمئة يف املسجد
العمري .اعتربت السلطة تجمعهم فيه بؤرة مت ّرد وغرفة عمل ّيات،
وبذلك اختلقت سببًا القتحامه .قامت ق ّوات األمن مبداهمته يف يوم
الساعة الواحدة والنصف بعد
األربعاء  23آذار  /مارس ،وتحدي ًدا يف ّ
منتصف الليل ،وأطلقت ال ّنار من دون متييز ،ما أ ّدى إىل سقوط
عرشات القتىل والجرحى .كام منعت س ّيارات اإلسعاف من الدخول
إىل مركز املدينة .انترش الخرب مع الفجر ليتوافد اآلالف من شامل
درعا نحو املسجدُ ،ووجهوا بالرصاص ،فارتفع عدد القتىل إىل 15
شهي ًدا .يف مساء اليوم ذاته ،اعرتض رجال األمن عربة طبيّة كانت
متو ِّجهة إىل املسجد ،فسقط أربعة قتىل بينهم طبيب ومسعف.
صبا ًحا تبينّ أ ّن عدد القتىل أعىل بكثري مام قيل ،فاملستشفى الرئيس
تلقّى وحده  25جثة ،وأف��ادت مصادر أخرى عن تجاوز العدد
ملئة شخص .هذا اليوم الذي سالت فيه الكثري من ال ّدماء سيطلق
عليه وصف "األربعاء ال ّدامي" ،لتعود التظاهرات أش ّد عنا ًدا وأكرث
جسار ًة وجرأةً .كان ال ّنظام الذي ر ّد بدمويّة قد استدرج ردو ًدا غري
متوقّعة ،وصلت إىل درجة إحراق متثال الرئيس الراحل حافظ األسد
ومتزيق صورة كبرية لبشار األسد ،مام أسقط املزيد من الشهداء ،بلغ
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عددهم  20قتيلاً عىل األقل ،ما دفع املتظاهرين للعودة إىل ميادين
درعا مسا ًء.

مل يكن القمع بالق ّوة األسلوب الوحيد الذي عالج به ال ّنظام املوقف
املتأزِّم ،كان قد لجأ يف ٍ
وقت مبك ٍر إىل التفاوض مع الوجهاء بإرسال
الوفود إىل درعا مستفي ًدا من روابط ال ّدم بني األهايل ورجاالت ال ّنظام
من الضبّاط واملسؤولني أبناء حوران لتهدئة األوضاع املتأ ِّججة.
فأوفد بعد التظاهرة األوىل اللواء رستم غزالة مدير فرع دمشق
العسكري مع ّزيًا ومفاوضً ا ،وبعدها أرسل فاروق الرشع نائب
لألمن
ّ
الرئيس إليقاف الوضع املتدهور .ث ّم مساعد وزير الخارج ّية فيصل
املقداد ،ق ّدم التعازي ألهايل الشهداء ،وأبلغهم عدم رىض الرئيس
عام أصابهم .إضاف ًة إىل وزير العدل الذي وصل إىل مق ّر البلدية
أمني برئاسة هشام اختيار
وفتح حوا ًرا مع املحت ّجني ،كذلك وفد ّ
القومي .كان لدى أهل درعا الكثري من الشكاوى؛
رئيس األمن
ّ
أي شخص من دون تهمة ،واقتياده من الفراش بالبيجاما
كاعتقال ّ
إىل فرع األمن ،وفقدان أثره ،بني درعا والسويداء ودمشق ،يتخفّون
عليه يف الفروع األمن ّية وال يحيلونه إىل القضاء .استيالء املسؤولني
عىل األرايض من أصحابها ،فيبنون عليها جمعيّات يبيعونها باملاليني
مبوجب القانون  ،26كام ال ميكن تسيري املعامالت الرسم ّية يف إدارات
ومؤسساتها إال مقابل رىش ،وبعضها ال يت ّم إال مبوافقة أمنيّة
الدولة ّ
يكلِّف الحصول عليها مبالغ كبرية؛ كفتح دكان ،أو استئجار عقار
وتأجريه ،أو بناء شقّة أو استخراج ورقة "طابو" .كانت تسعرية حفر
برئ تزيد عىل املليون لرية سورية! مل تكن هذه مظامل أهل درعا
فحسب؛ إذ كانت مظامل أغلبيّة السوريّني .هذا فضلاً عن محاربة
مظاهر التديّن يف بيئ ٍة يغلب عليها املحافظة ،فكانت الشّ كوى من
التضييق عىل مامرسة الشّ عائر الدين ّية ،ومنع املنقّبات من التدريس.
القومي هشام اختيار مع وجهاء درعا عىل 13
ات ّفق رئيس األمن
ّ
نقطة ،تناولت بنو ًدا كثرية توافقوا عليها ،كان من بينها ،اإلفراج عن
السجناء السياس ّيني ،وتفكيك فرع األمن يف درعا ،وعزل املحافظ،
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وإجراء محاكمة علن ّية للمسؤولني عن القتل ،والغاء الّلوائح التي
ٍ
ممتلكات أو رشائها،
أمني لبيع
تتطلّب الحصول عىل ترصيح ّ
وطرد رشكات مخلوف ،وإعادة املعلِّامت املنقّبات ،وخفض أسعار
والسامح بحريّة التعبري ،والكشف عن مصري اآلالف من
املحروقاتّ ،
الذين اختفوا يف الثامنين ّيات من القرن املايض.
كام بادرت السلطة ،بهدف نزع فتيل التوتّر يف درعا وقبل أن
تنترش يف باقي املحافظات ،إىل مخاطبة الشعب عرب وسائل اإلعالم،
فسارعت املستشارة السياس ّية واإلعالم ّية يف رئاسة الجمهوريّة بثينة
صحفي ،وعدت فيه بـ "تشكيل لجنة قياديّة
شعبان إىل عقد مؤمت ٍر
ٍّ
عليا مهمتها االتصال باألخوة املواطنني يف درعا واإلصغاء إليهم
واملقصين"،
ملعرفة واقع الحوادث ومالبساتها ومحاسبة املتسبِّبني
رِّ
كذلك زيادة رواتب العاملني يف الدولة بصورة فوريّة ،مع إيجاد
الصحي لهم ،عدا عن الوعود األخرى.
التمويل الالزم لتأمني الضّ امن
ّ
مل يتأخّر التعقيب عليها يف اليوم التايل املصادف يوم الجمعة 25
آذار  /م��ارس بعد صالة الظهر ،بتظاهر ٍ
ات عارم ٍة ع ّمت ُمعظم
أنحاء سورية أول مرة تحت شعار "جمعة العزة" .تجلّت يف حمص
بتظاهرة شارك فيها  500شخص ،والالذقية بتظاهرة سقط فيها 5
قتىل ،وتظاهرات يف حلب وحامة ،ويف بلدة التل وضاحية املعضمية
املجاورتني للعاصمة دمشق .يف درعا كان ر ّد املتظاهرين "يا بثينة
يا شعبان شعب درعا مش جوعان" ،و"يا بشار اسامع اسامع دم
الشهدا ما بينباع".
تكشف وقائع درعا أسلوب معالجة الدولة لالحتجاجات ،فخالل
 12يو ًما ،شكّلت املدينة بؤرة اختبار للنظام وللمحت ّجني م ًعا .كانت
فروع املخابرات مف ّوضة أصلاً مبعالجة هكذا أزمات .يف األزمة الحاليّة
تح ّددت امله ّمة بكرس إرادة املتظاهرين السلم ّيني .مل يستطع األمن
قمع االحتجاجات بكفاءة سواء باالشتباكات واالعتقاالت والتنكيل،
أم باستعامل الرصاص الحي .فاستعان بالجيش ،واستقدم رئيس
الفرع ق ّو ٍ
خاصة جاءت باملروحيّات .اإلجراءات األخرية
ات عسكريّة ّ
كلّها متّت بتعاون السلطة يف دمشق ،وليس مبعز ٍل عنها ،وكانت
موافق ًة عليها.
تلخِّص هذه املعالجة ،األسباب التي أ ّدت إىل تح ّول االحتجاج إىل
انتفاضة ،ث ّم إىل ثورة ،وتشري إىل العقل ّية األمن ّية التي كانت وراء
القرار بعدم التعامل مع االحتجاجات بتف ّهمٍ ومرون ٍة ،وإنمّ ا عىل
ٍ
مبزيد من العنف مع فتح قنوات
أنّها تظاهرات قابلة لالحتواء
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للحوار ستصل حتماً إىل حلو ٍل قد تكون قرسيّةً ،كان األمن قاد ًرا
عىل فرضها عىل املحت ّجني ،ال يهم إن كانت سرتضيهم ،لك ّنها ستنهي
التظاهرات وتح ّد من انتقالها إىل خارج درعا خشية تسليط أضواء
يحض املحت ّجني عىل استمراء
وسائل اإلعالم عليها واملبالغة فيها ،ما ّ
أي تهاون يف
اليومي .كان املثال
التظاهر
رضا بق ّوةّ ،
ّ
املرصي حا ً
ّ
الصعب تطويقها ،وال سيّام أ ّن التوتّر يسود
إخامدها يجعل من ّ
املدن والبلدات السوريّة والتي كان لها مطالبها أيضً ا ،وهي املطالب
نفسها ،ما يحفّزها عىل الخروج ويش ِّجعها عىل إشهارها ،بينام
األوضاع ال تحتمل هذا األخذ والرد.
كانت األوامر عدم معاملة املتظاهرين بالحسنى ،وسيطرت املخاوف
من لعنة التظاهرات عىل رجال األمن الذين مل يألفوها ،فهم مل
يستعملوا القنابل الدخان ّية والرصاص املطّاطي وخراطيم املياه ،كان
التو ّرط فيها أشبه بالخوض يف متاهة من الك ّر والف ّر ،وتتناقض مع
وسائلهم املتّبعة التي أثبتت نجاعتها عىل مدى أربعة عقود .كان
لديهم أسلوب واحد ووحيد ،منوذجه ،الناجح واألقوى؛ قمع انتفاضة
حامة عام  .1982أسلوب السحق املج ّرب هو األسهل واألجدى،
ويغني عن تنازالت ال داعي لها أثبتت فشلها يف تونس ومرص ،فكان
ال ب ّد من قرار؛ مل يكن إال القضاء عىل التظاهرات يف مهدها.
اعتمدت السلطة بحسب املراقبني ،أسلوبًا مزدو ًجا يف إدارة أزمة
درعا؛ فمن جانب أوحت أنّها ق ّدمت للمتظاهرين أكرث مام هو
متوقّع أو مطلوب منها ،وإن كانت مج ّرد وعود ،وأبطلت بذلك
دعاواهم وقطعت الطريق عىل انتقادات املعارضة واملراقبني
جانب آخر ،حافظت عىل هيبة ال ّنظام ،بإمطار
الغرب ّيني .ومن
ٍ
املتظاهرين بالرصاص الحي لتجرؤهم عىل تحطيم متثال الرئيس
الخالد ومتزيق صور الرئيس اإلبن .لكن ما أثار استغراب املراقبني
هو أ ّن فشل الخطّة املزدوجة كان ذري ًعا ،وال سيّام أ ّن ال ّنظام كان
صادقًا يف محاوالت التهدئة ،و ُعزي السبب إىل خطئه بعدم ضبط
ترصفات ق ّوات األمن ،التي ارتكبت جرائم أفقدت الوعود صدقيّتها،
وأحدثت عكس التّأثري املفرتض ،فتفاقم الغضب وانترش يف أنحاء
السيطرة عليه.
سورية ،وتضخّم حجم األزمة ،وبات من ّ
الصعب َّ
مع مرور الوقت ،سوف يدرك أصحاب هذا الرأي ،أ ّن ال ّنظام أخطأ
عن قصد ،فقد انتهج خطّة الوساطات غري املجدية مرتافق ًة مع
أي تنازالت يك
القمع املجدي ،ومل يكن لدى ال ّنظام تو ّج ٌه لتقديم ّ
ال يعتقد املتظاهرون واملعارضة أنّه يتصرّ ف عن خوف ،أو سيسقط
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رصيع الرضبة األوىل .فلم تكن جرائم األمن ،وهي باألحرى جرائم
القيادة بالتّضامن مع األمن ،مج ّرد تجاوزات ،كانت متع ّمدة؛ فقد
استخدموا الق ّناصة وسلّطوا الش ّبيحة عىل املتظاهرين ،وأرسلوا
امللثّمني املسلّحني راكبي الد ّراجات ال ّنارية إلطالق الرصاص عليهم،
مندسني يح ِّرضون
إرهابًا لهم ،وافتعلوا فوىض سمحت لهم باخرتاع ّ
عىل التظاهرات ويقودونها ،وأدرجتهم يف قامئة املحت ّجني الذين
أصبحوا خليطًا من العصابات اإلرهاب ّية والسلف ّيني واألصول ّيني وتنظيم
القاعدة .وبذلك أصبح املتظاهرون مستهدفني دومنا متييز ،أُلصقت
بهم الجرائم التي يرتكبها الش ّبيحة .كل هذا كان لزوم تأليف رواية
والخاصة .من طرف
ر ّوجتها القنوات املحليّة والفضائيّة ،الرسميّة
ّ
آخر ،وهو املقصود ،مل يغب عن ال ّنظام أ ّن أح ًدا من خصومه ليس
بغافلٍ عن هذه األكاذيب ،كان عدم الغفلة مطلوبًا ،لتصل الرسالة
بشكلٍ واضح؛ العقاب هو املوت.

قبل خطاب الرئيس :اآلمال
الكبيرة
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 49حول املناطق الحدوديّة مبا يخدم تسهيل معامالت املواطنني
وإزالة أسباب الشّ كوى من تطبيقه ،وتعزيز سلطة القضاء ومنع
والبت بقضايا املواطنني بأقىص رسع ٍة ممكنة،
التوقيف العشوا ّيئ
ّ
إضافة إىل توفري اإلمكانات واملوارد الّالزمة لزيادة فرص العمل ،سواء
لخلق وظائف جديدة للشباب العاطلني من العمل أم لتثبيت العامل
الحكومي والقيادة اإلداريّة
املؤقّتني ،وإجراء تقويمٍ واسعٍ لألداء
ّ
واملحل ّية وات ّخاذ القرارات بشأنها بصور ٍة عاجلة .وأكّدت املستشارة
شعبان ،أ ّن تنفيذ القرارات سيبدأ فور صدورها.
السوري والعر ّيب ،كان متفائلاً ج ًدا ،أُخذ عن
كذلك ،ما سرُ ِّب إىل اإلعالم
ّ
مصادر رسميّة وأمنيّة مق ّربة من ال ّرئاسة ،حتى إ ّن سلّة القرارات بدت
حقائق برسم التنفيذ ،ريثام تعلن رصاحة عىل لسان الرئيس ،الذي
تاريخي .وبحسب الترسيبات ،سريسم الرئيس
سيخاطب شعبه يف يومٍ
ٍّ
مسا ًرا مختلفًا ملستقبل سورية ،ينهي مرحل ًة ويفتتح أخرى عىل قاعدة
تف ّهم التح ّوالت العاصفة بشعوب املنطقة ،تالقي طموحات الشعب
السوري إىل التغيري واإلصالح وحريّة ال ّرأي والتعبري ،ال تعالج مبسكنات
ّ
ووع��ود ،أو بالرتقيع واملراسيم الغامضة التي يستفيد منها ذوو
الحظوة .وسوف يتّخذ قرا ًرا جريئًا ،يصالح ال ّنظام مع الشعب بإنهاء
العمل بقانون الطوارئ ،وتقييد سلطات األجهزة األمنيّة ،وتعزيز حكم
زمني
القانون ،واإلفراج عن آالف السجناء السياس ّيني ،ضمن برنام ٍج ّ
السيايس
تدريجي ،يعمل فيه عىل تحرير اإلعالم والقضاء والعمل
ّ
ّ
لطي صفحة حكم الحزب الواحد والرئيس الخالد.
والحز ّيب ،متهي ًدا ّ

أُشيع أ ّن القرار النها ّيئ بشأن األزمة مؤ ّجل بانتظار خطاب الرئيس،
الذي تأخّر عن الظهور ،يف حني أ ّن التظاهرات مل تنقطع ،وإن خضعت
للكثري من امل ّد والقليل من الجزر .سبقت الخطاب تطمينات بقرب
حل لألزمة صدرت عن جهة موثوقة عىل أعىل املستويات،
إيجاد ٍّ
نقلتها الصحافة عىل لسان نائب الرئيس فاروق الرشع الذي بشرّ
السوريّني بأ ّن الرئيس بشار األسد سيلقي كلم ًة مه ّم ًة خالل اليومني
القادمني تطمنئ أبناء الشعب إىل املستقبل ،إشارة إىل أنّه جاد يف
العمل عىل طرح حلول للمشكالت املرتاكمة ،والتمهيد لرسم خطّة
لتنفيذ إصالحات تريض الجميع ،مؤكِّ ًدا أ ّن الرئيس ال ميكن أن يكون
سوري ،وهو ملتز ٌم مبواصلة طريق اإلصالح والتح ّديث.
أي مواطنٍ
ٍّ
ض ّد ّ

س َّوقت التحليالت األكرث جذريّة صورة لألسد اإلبن عىل أنّه ابن عرصه،
ال عرص أبيه ،وسوف يُ ِ
ٍ
خطوات لن يرتاجع عنها؛ فزمن األقبية
قدم عىل
والسجون واملعتقالت واملحاكم االستثنائ ّية قد ولىّ  ،الرئيس يريد أن
ّ
يعيش مع شعبه يف هذا الزمن ،زمن الدميقراطيّة والتع ّدديّة .بدأت
املنطقة تعيد تشكيل أنظمتها وتطيح رؤساءها ،ومهام كان شكل
األنظمة القادمة ،فال معنى لها من دون سورية.

وكانت املستشارة الدكتورة بثينة شعبان قبل أيّام ،قد أعلنت يف
الصحفي ،أن القيادة برئاسة األسد اتّخذت سلّة من القرارات
مؤمترها
ّ
تتضمن إجر ٍ
السيايس ،تشمل وضع آل ّيات جديدة
اءات عىل املستوى
ّ
وف ّعالة ملحاربة الفساد ،ودراسة إنهاء العمل بقانون الطوارئ بالرسعة
الكل ّية وإص��دار ترشيعات تضمن أمن الوطن واملواطن ،وإعداد
ٍ
مرشوع لقانون األحزاب يف سورية ،وإصدار قانونٍ
جديد لإلعالم يل ّبي
تطلّعات املواطنني إىل ٍ
مزيد من الحريّة والشفاف ّية ،وتعديل املرسوم

أما الذين زعموا أنّهم مطّلعون عىل ن ّياته ،فأكَّدوا أنّه عاز ٌم عىل البدء
فو ًرا بإجر ٍ
اءات إصالح ّية ،متنح الحريّة للمواطنني وتح ّد من فساد
والخاصة يف مختلف القطّاعات .وذهب بهم
أجهزة الدولة الرسم ّية
ّ
التن ّبؤ إىل ح ّد التأكيد عىل أ ّن أسام ًء كبري ًة ستحاسب ،مشريين إىل أ ّن
لدى رأس ال ّنظام كامل الثقة بأ ّن محاسبته لكبار الفاسدين ستضع
ح ًدا السترشاء الفساد يف مفاصل الدول ،ما شكَّل القناعة بأ ّن األسد
ٍ
تنازالت للخارج ،بل
ق ّرر عدم ال ّرهان عىل األجهزة األمن ّية ،وتقديم
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السوري ،باالستجابة ملطالب الشعب؛ ورفض محاوالت بثّ الفتنة التي تستهدف منوذج العيش املشرتك
السعي إىل وحدة املجتمع
ّ
بني أبناء سورية .شارك يف التظاهرات جميع فئات الشعب ،وممثِّلون
تنازالت ال ب ّد منها ،كان قد استع ّد لها.
عن املنظّامت الشعبيّة والنقابات ،وموظّفون وعامل ،وطلبة مدارس
يطل فيه من موقع ق ّوة ال موقع
عىل هذا األساس سيأيت خطاب األسدّ ،
الساحات بهم ،تحت
وجامعات ،ونساء سافرات ومحجباتَّ ،
غصت ّ
ضعف بعد َّ
الطائفي.
السيطرة عىل الشارع .وحسب تقديرات املق ّربني ،فإنّه شعار :الوحدة الوطن ّية وإفشال املرشوع
ّ
إذا كانت الواليات املتّحدة نجحت يف ركوب موجة التغيري من تونس
إىل ليبيا ،مرورا مبرص نتيجة غياب القائد العريب الذي يستوعب جديا احتلّت التظاهرة الكربى يف العاصمة دمشق ساحة "السبع بحرات"
ً
ً
ّ
والشوارع املؤ ِّدية إليهاُ .رفعت فيها صور الرئيس واألعالم السوريّة،
وبعمق املرحلة التي مت ّر بها الشعوب العرب ّية ،فاألسد عاز ٌم عىل أن
ل َّوح بها املشاركون وهتفوا "الله ،سورية ،بشار وبس" ،وقد اعتىل
يقودها بعي ًدا من املخطّطات األمريك ّية ،ولديه القدرة عىل أداء دو ٍر
بعضهم األشجار وتسلَّق أعمدة الكهرباء .الفتات كتب عليها "استقرار
تاريخي يتجاوز حدود بالده.
ٍّ
سورية مصلحة وطن ّية وقوم ّية" و"سورية وطن للجميع" و"ال للفساد
كانت التطمينات والترسيبات والتحليالت تقول :إ ّن الرئيس التقط نعم ملرشوع اإلصالح" و"الله معك الشعب معك" .كام ارتفعت صورة
حريص عىل أن لألمني العام لحزب الله حسن نرص الله تأيي ًدا للمرشوع املقاوم.
اللحظة التاريخيّة وعزم عىل ألاّ يتخلّف عنها ،وهو
ٌ
يق ِّدم لشعبه شيئًا مؤث ِّرا
ً
مكبات الصوت تصدح
وملموسا .هذا الشعب الذي وقف معه يف كان احتفالاً جامهرييًا أكرث منه تظاهرة .رِّ
الساحة "أنا سوري ،آه يا نيايل"" .الزالغيط" تتصاعد من حلقات
األزمة مع لبنان عقب اغتيال رفيق الحريري ،وقبلها يف العراق خالل يف ّ
الغزو األمرييك.
الدبكة ،الس ّيارات ذات الزجاج الداكن توزِّع اإلعالم وامللصقات ،األرز
يرشق من الرشفات والنوافذ .املحامون بأروابهم السوداء ،واألطباء
بالبيضاء .وعرشة رجال دين ميثِّلون مختلف الطوائف ،يقفون فوق
الساحة ،شبكوا أيديهم للتدليل عىل الوحدة الوطن ّية.
رشفة مطلّة عىل ّ
الفتات كتب عليها باللغة اإلنكليزيّة "سوري ،أنا سوري" و"أينام تدوس
نحن نركع ونقيم الصالة" و"خلقنا لنموت يف سبيلك" .بينام رفرفت يف
العايل كلمة "منحبّك" التي أصبحت شعا ًرا للشبان والشابات ،يعربون
من خاللها عن والئهم املطلق للرئيس.
الجامهريي الكاسح أ ّن االنفراج قريب ،وما كان محن ًة
أكَّد التأييد
ّ
ه َّددت وحدة البلد ،ستنجيل غ ًدا عندما يلقي الرئيس خطابه يف
مجلس الشعب.
أما الذين يعرفون ال ّنظام ،فكانت توقّعاتهم مختلفة وخافتة ،لكن
متشامئة ومتش ِّنجة؛ فالرئيس لن يستطيع شيئًا ،ولن ينقلب عىل
ال ّنظام ،والرئيس وال ّنظام يش ٌء واح ٌد ال انفصال بينهام ،وال ّنظام يصنع
وأي تنازل يق ِّدمه واحد منهام ،يخرس كالهام ،يسقط أحدهام
الرئيسّ ،
فيسقط اآلخر معه.
يف اليوم الذي سبق إلقاء الرئيس خطابه ،ع َّمت التظاهرات املؤيّدة
الساحات
املحافظات السوريّة ،وتدفّق آالف املواطنني صبا ًحا إىل ّ
الكبرية والشوارع املمت ّدة منها .كانت عىل منط املسريات املليون ّية
يعبون فيها ،عن قناعة
التي اعتادتها سورية كلّام أملَّ بها حدثٌ ٌ
جلل ،رِّ
أو من دون قناعة ،مجربين أو غري مجربين ،عن الوفاء للرئيس والوطن

خطاب الرئيس:
الكارثة التي ال عودة عنها
بعد نحو أسبوعني عىل اندالع االحتجاجات املعارضة ،ألقى الرئيس
يف يوم األربعاء  30آذار  /م��ارس ،خطابًا قوميًّا وطنيًّا جام ًعا ،كان
مفاجأ ًة للجميع .املوالون أيضً ا ،الذين بنوا عليه توقّعاتهم املتفائلة،
أصابهم الخطاب باإلحباط .فضح فيه املؤامرة الكربى التي تستهدف
الوطن! تح َّدث الرئيس بصورة ارتجال ّية عن األزمة الداخل ّية التي ته ِّدد
البلد وو َّجه االتهام ملتآمرين يف الخارج والداخل ،وأشار إىل التح ّوالت
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الحاصلة ،متوقّ ًعا أن ترتك تداعياتها عىل كل املنطقة من دون استثناء ،ال ّدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا  ...وإذا فرضت علينا املعركة
ورمبا أبعد من ذلك ،وتؤدي إىل تغيري مسار القضيّة الفلسطينيّة من اليوم فأهلاً وسهلاً بها" .وأنهى الرئيس خطابه من دون أن يعلن عن
ٍ
خطوات إصالحيّة جديدة.
بأي
التمسك بالحقوق إىل التنازل عنها؛ الغرض من املؤامرة عىل سورية القيام ّ
ّ
هو أن تسقط وتزال آخر عقبة من وجه املخطّط اإلرسائييل.
أي "املوضة التي يسمونها
وسخر الرئيس مام سامه "رصعة جديدة" ّ
ثورات" ،وقال" :نحن ال نسميها كذلك" ،وأ ّن "املتآمرين قاموا بالخلط
بني ثالثة عنارص :الفتنة ،واإلصالح ،والحاجات اليوم ّية" .ووصفهم بأنّهم
قلّة ،بدأوا أولاً بالتحريض يف الفضائيّات واإلنرتنت ومل يحقِّقوا شيئًا،
وانتقلوا بعد الفتنة إىل التزوير؛ زوروا املعلومات والصوت والصورة
الطائفي"،
وكل يشء .وأضاف" :لذلك أخذوا املحور اآلخر ،املحور
ّ
ّ
لكن ت ّم التمكّن من درء الفتنة ،مع أ ّن املتآمرين تدخلوا بالسالح
وبدأوا بالقتل العشوا ّيئ ليك يكون هناك دم .واستدرك قائلاً  ،إنّه مل
يتم الكشف بعد عن "بنية املؤامرة كلّها" .وقال إ ّن هناك "مجموعات
دعم لها أشخاص يف أكرث من محافظة ويف الخارج ،ومجموعات إعالم،
أقل من التوقّعات ،كان مضا ًدا للتوقّعات كلّها،
ومجموعات تزوير ،ومجموعات شهود العيان" ،وهي مجموعاتٌ مل يكن الخطاب َّ
وصاد ًما لبعض املوالني للنظام الذين بشرّ وا بالكثري ،فلم يظفروا
منظّمة مسبقًا.
حتى بالقليل ،وبات عليهم ال ّدفاع عماّ وصفه باملؤامرة .وكان طبيعيًا
ويف ما يتعلق بالحوادث التي جرت يف درعا ،أعفى أهايل درعا من ّ
"أي أن يكون مخيبًا آلمال الذين توقّعوا إلغاء حالة الطوارئ املفروضة
ٍ
مسؤوليّة يف ما حصل" ،وقال إنّهم "يحملون معنا املسؤوليّة يف وأد منذ عام  ،1963وإعالن قانونٍ
جديد لألحزاب السياس ّية .صحيح أنّه
الفنت" .ووصفهم بـ "أهل الوطن ّية ّ
الصادقة والعروبة األصيلة وال ّنخوة تناولهام يف خطابه ،لك ّنه أرص عىل أنّه لن يترصف تحت الضغط،
والشّ هامة والكرامة" ،وقال" :هم من سيقومون بتطويق القلّة القليلة
رسع يأيت عىل حساب نوعيّة اإلصالحات الّالزمة التي
بدعوى أ ّن الت ّ
التي أرادت إثارة الفوىض وتخريب اللحمة الوطنيّة" .وأضاف" :ال ّدماء سمعها السوريّون من قبل.
التي نزفت هي دماء سوريّة ،وكلنا معنيّون بها ،ألنّها دماؤنا؛ فالضحايا
أي بارقة
بإعطاء
للرئيس
يسمح
ال
ر،
ج
متح
نظام
صورة
تلك
كانت
ّ
ِّ
هم إخوتنا وأهلهم هم أهلنا ،ومن الرضوري أن نقف عىل األسباب
ٍ
كل يشء عىل حاله ،الّلهم إالّ تشكيل
واملس ّببني ونحقِّق ونحاسب ،وإذا كان الجرح قد نزف ،فليكن ذلك من أمل يف ما كان منتظ ًرا منهّ ،
أجل أبناء الوطن وليس من أجل تفريقهم  ...من أجل ق ّوة الوطن ،لجانٍ للتحقيق يف حوادث القتل ومنح الجنس ّية لألكراد ،وال يُستبعد
وليس من أجل ضعفه  ...من أجل رضب الفتنة ،وليس من أجل التالعب بهام ،إن مل يذهب بهام التقادم .أما بخصوص دراسة إلغاء
تأجيجها .ولنعمل بأقىص رسعة عىل رأب الجرح لنعيد الوئام لعائلتنا قانون الطوارئ ،كام تبينّ يف ما بعد ،فسوف يحل محلّه األسوأ؛ قانون
وأخالقي "مكافحة اإلرهاب" ،عىل اعتبار أ ّن املرحلة املقبلة تقيض باستبدال
وطني
الكبرية" .ودعا إىل "وأد الفتنة" باعتبارها "واجب
ّ
ّ
ٍ
يفس
أي تناز ٍل
ملموس أو ٍّ
ورشعي" .وقال" :كل من يستطيع أن يساهم يف وأدها وال يفعل ،الشّ كل ال املضمون .مل يق ِّدم ّ
جدي ،لئال رّ
ّ
ٍ
ضعف تش ِّجع عىل املطالبة باملزيد .لقد كانت تلميحات
فهو جز ٌء منها ،وكل من يتو ّرط فيها عن قصد أو من غري قصد ،فهو عىل أنّه أمارة
يعمل عىل قتل وطنه ،وال مكان ملن يقف يف الوسط ،فالقض ّية ليست فارغة وكال ًما يف الهواء ،ليس ألنّه ال يريد أن يقدم شيئًا فحسب ،بل ال
يريد االلتزام بيش ٍء أيضً ا.
الدولة ،بل الوطن".
زمني
وبالنسبة لربنامج اإلصالحات القائم أصلاً  ،فليس من جدول ّ
لتطبيقه ،لك ّنه جاد فيه" :البقاء دون إصالح هو مد ّمر للبلد .التح ّدي
أي إصالح نريد؟" ويف ٍ
تحد واض ٍح ،أشار إىل أنّه لن يذعن
األسايسّ ،
ّ
ملطالب املتظاهرين ،معل ًنا استعداده للمواجهة" :مل نرت َّدد يو ًما يف

أثار الخطاب الكثري من التك ّهنات ،كان الزمن الفاصل بني وعود
املستشارة شعبان وتطمينات الشرّ ع وبني خطاب الرئيس بضعة أيّام،
وال يفصله عن ترسيبات الصحافة وآراء املحلِّلني السياسيّني سوى
يوم أو يومني فقط .الكثريون اعتقدوا أ ّن الظهور املوعود للرئيس

نصوص وشهادات
ّ
الثورة السوريّة :األيّام األولى من يوم الغضب إلى يوم الحسم
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يف مجلس الشعب سيكون إلعالن اإلصالحات عىل ممثيل األ ّمة ،ال
اكتشاف املؤامرة والتبشري بالفتنة والطائفيّة والتّهديد بش ّن الحرب
عىل املحت ّجني! ما الذي جرى خالل ّ
الساعات األخرية حتى تغيرّ
يفسه البعض بوجود ت ّيارين داخل
مضمون الخطاب إىل النقيض؟ رِّ
ال ّنظام ،ت ّيار مرن براغاميت يقبل بالتفاوض واملساومة والحلول الوسط،
ويجد يف اإلصالحات رضور ًة ال ب ّد منها .وتيّار آخر متش ّدد يعتقد أ ّن
أي تناز ٍل ،سوف يقود إىل سلسلة من التنازالت ،مآلها إسقاط
تقديم ّ
ال ّنظام .أرىض الرئيس الت ّيارين؛ فمن جهة أرىض الرباغامت ّيني بلقاءاته
مع وفود أهايل درعا ودوما ،واستجابته لطلباتهم وتطييب خواطرهم،
وانتقاده لترصفات األمن وزعمه عدم علمه بها ،حتى إ ّن الذين قابلوه
حسبوا أنه مثل املتظاهرين يريد تغيري ال ّنظام .ويف الوقت نفسه،
أرىض املتش ّددين عندما ترك أجهزة األمن تترصف بحسب تقديراتها،
ومل تكن غري مواجهة املتظاهرين بالرصاص ،مع أنّه أصدر أكرث من
مرة أوامره بعدم استعامل السالح ،لك ّنها مل تنفّذ ،وباملقابل مل يعا ِقب
أح ًدا ،ما أحرج الحكومة التي مل تستطع التقيّد بقرار ٍ
ات أصدرتها وال
ٍ
لساعات قليلة .وهناك رأي آخر ،يقول إن تأخّر ظهور الرئيس ،كان أل ّن
األزمة تدار بالتشاور مع جهات أخرى ،ليس مع الحكومة وال الحزب،
بل يف تلك الحلقات الضيقة ،األوىل عائليّة ،والثانية أمنيّة ،والثالثة
تض ّم رجال األعامل واملستفيدين من ال ّنظام ،والرابعة عسكريّة
مبشاركة خرباء من إيران ورمبا روسيا أيضً ا .ومن ث ّم ،إذا كانت هناك
تصب عنده ،والقرار له،
حلقات أربع حول الرئيس ورمبا أكرث ،فهي ّ
غري أ ّن القرار بات محكو ًما أيضً ا بالدول التي تدعمه ،وليس بوسعه
الرتاجع عماّ ات ّخذ إال بالتوافق معهم.

ما أصبح ملكًا لسالل ٍة حاكمة ،إمنا تقع عىل عاتقه ،كان ممثلها وعليه
مسؤوليّة توريثها البنه .فهو مل يسكت عىل سيناريو العامل الوهمي
ويتبناه ،إال ألنّه يتسرت عىل ملحمة التوريث وحقائق سلطة ال ب ّد من
ارتكاب جرائم للمحافظة عليها .كام أ ّن املؤامرة تتّسع ألمريكا وأوروبا
وترك ّيا ودول الخليج والعصابات اإلرهاب ّية ومنظّمة القاعدة ،ما يسمح
بالقضاء عىل التظاهرات بجميع الوسائل ،وتجنيد املؤيّدين املهووسني
وراءه للتصدي لظاهر ٍة فضفاضة تسمح لهم بالتق ّوالت واإلشاعات
الحق بالبطش .ويجد فيها املحايدون
مهام كانت غريبةً ،ومتنحهم َّ
واملشكِّكون عزا ًء تلخصه مقولة :الرئيس ال يعرف.
تح َّدد أسلوب تعامل الرئيس مع االضطرابات بشكلٍ مبكّر ج ًدا،
األمني ،وتأخّره كان يف إعالنه فحسب .مل يكن انحيازه لألجهزة
بالحل
ّ
ّ
اضطراريًا ،بل عن سابق تص ّور وتصميم .وجودها سابق لوجوده ،فهي
الحل ال غريه ،مطرو ًحا منذ
أقد ُم منه عم ًرا وخرب ًة وتجربةً .كان هذا ّ
زمن بعيد ،منذ اختار قمع ربيع دمشق عام  ،2001واستعد له مع
اندالع الثّورات التونس ّية واملرصيّة ،ولو كانت لديه الن ّية يف تغيري
ٍ
إصالحات تأخّرت
صورة ال ّنظام ،الستبق بوادر الثّورة باملبادرة إىل
عق ًدا كاملاً من الزمن .مل يكن لجوؤه إىل األجهزة واالستعانة بها إلاّ
ألنها أكرث ضامن ًة وأمانًا من الرضوخ للشعب .كام مل يكن بوسع األمن
رصف عكسها ،بل حسب ما اعتادوا،
االستهانة بخرباته القمع ّية ،والت ّ
ليس لديهم خطط للحوار والجدال ،لديهم خطط لإلكراه واإلجبار،
غري مهيّئني للسياسة وإنمّ ا للعنف .عالقتهم مع الناس ،عالقة تحقيق
وتعذيب واحتقار وانتهاك للكرامة .ولقد ربطتهام م ًعا عالقة انسجامٍ
وتكامل.

مل يكن الرئيس يعيش يف عا ٍمل تو ّهمه .كان يعيش يف هذا العامل
الواقعي العنيف وال ّدامي ال غريه ،يهيب به الذود عن سلط ٍة ورثها،
ّ
وعليه التشبّث بها ،وعدم التخليّ عنها لدى أول أزمة .كان ال ّدفاع عن

يف تلك الفرتة ،مل يقصرّ الرئيس بالوعود ،أصغى لشكاوى وفود
رضرين ،واستمع إىل نصائح مبعويث الدول التي كانت صديقة؛
املت ِّ
ترك ّيا وقطر والسعوديّة .ومن جانب آخر ،كان التواطؤ مع األجهزة
رصف عىل الض ّد مام كان يعد به ،مبوجب آليّ ٍة ال غموض
ساريًا ،بالت ّ
فيها .إذا كانوا ال يتغاضون عن كلمة احتجاج أو اعرتاض ،فكيف
يسمحون بحريّة ال ّرأي والتعبري؟ هي ببسيط العبارة ،دعوة إلسقاط
للنظام .املنطق الثابت ألاّ يباح الشارع للمتظاهرين .ومع هذا كانوا
عىل حذر ،هاجموهم بالهراوات وأطلقوا عليهم ال ّنار ،فاستُشهد
العرشات ،هذا لشهود العيان واإلعالم .أما يف مراكزهم الرهيبة ،فهناك
العيار الفائض من التعذيب النتزاع معلومات رمبا ال يعرفها املعتقل،
والتوقيع عىل أوراقٍ يجهل مضمونها ،وقد يصل التعذيب باملوقوف
إىل املوت ،هذا يف األحوال النادرة من قبل .أما بعد الثّورة ،فأصبح
التعذيب حتى املوت من األمور العاديّة ،ث ّم ازداد العيار ،مل يعودوا

مع تع ّدد إغراءات النزوع إىل التفسري ،بدأ االعتقاد ينمو بأ ّن الرئيس
وهمي ،مغرتبًا عن الواقع ،عامل مطواع لنزوات تخيّالته،
يعيش يف عا ٍمل
ٍّ
أكرث إقنا ًعا من ما يدور عىل األرض ،احتوى العديد من املتناقضات،
والتحم فيه الواقع مع ما يتمناه ،فلم يجد يف ما ا ّدعاه أهايل درعا عن
الظلم الذي تع ّرضوا له سوى أنّهم أدواتٌ ملؤامر ٍة تحاك ضده ،فأصبح
كل من يطالب بالحريّة أو يعارض ،سواء كان يدري أو ال
متآم ًرا ُّ
املندسني الذين يريدون تخريب معجزات إنجازات
يدري ،إضاف ًة إىل
ّ
سياساته الخارج ّية .عامل يعيش فيه ،كان أكرث انسجا ًما مع سيناريو
يصلح لتفسري أسباب االنتفاضة وبواعثها ،ويقود إىل أسلوب معالجتها
ٍ
وعنف ،لكن بأمانة وإخالص ،ما دامت الحقيقة إىل صفّه.
بقسو ٍة
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يكتفون باملوت ،أصبح القتل يستثمر لإلرهاب ،وهناك ما بعد املوت :يجب أن تكون واق ًعا يرضخون له ،لك ّنها تستوجب حلاً واقع ًّيا ال بديل
الحرق ،سلخ الجلد ،التمثيل بالجثث وتشويهها يك ال يتعرف إليها منه؛ الحل الذي ال يعتقدون بغريه ،كانت استعداداتهم االستخبارية
أهايل الشهداء ،أو اختطافها واخفائها برميها يف أماكن نائية ،أو دفنها والعسكريّة قد منت عىل أساسه طوال أربعني عا ًما ،وحان استخدامها.
يف حاويات القاممة.
عندما ألقى الرئيس خطابه يف مجلس الشعب ،قُوطع مرا ًرا بالتّصفيق
ُّ
تدل مجريات االنتفاضة السوريّة ،ومنذ األيّام األوىل الندالعها عىل والهتافات ،بلغ تأييد أعضائه تأيي ًدا منقطع النظري ،مل يكن مستغربًا،
أ ّن ال ّنظام ات ّخذ قراره النها ّيئ مسبقًا قبل ظهور االحتجاجات ،بسحق كان دامئًا منقطع النظري .املفاجئ أ ّن أحد الن ّواب قاطعه قائلاً له:
أي تح ّر ٍك يطالب بالتغيري .لك ّنه مل يتوقّع هذا العناد الذي اتصفت "الوطن العر ّيب قليل عليك يا سيدي .يجب أن تقود العامل" .اعترب
ّ
به تظاهرات درعا ،وال س ّيام بعد اقتحام املسجد العمري .كام مل النائب املعجب بالرئيس الشاب أنه يستحق أن يكون قائد العامل،
يتخيّل أن متتد إىل األرجاء القصيّة للبالد ،وأن يشارك بها الشعب لسياساته الخارجيّة التي أضاف إليها يف خطابه حكم ًة نادر ًة يف
ٍ
وبتضحيات منقطعة النظري ،وبجرأ ٍة غري معالجة قضايا الوطن الداخل ّية ،مع ذكاء بولييس وقّاد يف اكتشاف
بكثاف ٍة نادرة ،بالعناد نفسه،
مسبوقة .الشعب خرج عن الطّوق ،وحسب تعبري تر َّدد بكرثة ،كان املؤامرة املحدقة بسورية .لك ّنه مل يد ِر يف تلك اللحظات املصرييّة،
يف محلّه :كرس جدار الخوف .وإذا كانت تظاهرة الحريقة يف دمشق ،مباذا كان الرئيس يفكِّر ،الرئيس مل تأخذه ال ّنشوة ،وإن وزّع ابتساماته
مقياس احتقان الناس ،فدرعا الرشارة التي أ ّدت إىل االنفجار ،لوالها عىل الحارضين ،كلامته أتت مثارها بالتّأثري يف الن ّواب الذين تخلوا عن
لبقيت االنتفاضة أسرية الناشطني ،تدور يف حلق ٍة مفرغ ٍة ،تظاهرات وقارهم وهلّلوا له عىل مدار خطابه ،ث ّم جاء هذا العرض الرسيايل،
واعتصامات تقمع باالعتقاالت الدورية .ولقد كان من ح ِّظ االنتفاضة الذي مل يهتم به ،يعرف أن هؤالء يتبارون يف املديح .ما استوقفه وأثار
احتضانها من شبكات تنسيق ّيات املدن والبلدات والقرى التي ساعدت اهتاممه تأييدهم ملا قاله "ال مكان ملن يقف يف الوسط" .ليس املهم
أن يفهمها جميع من يف داخل املجلس ،فهؤالء إىل جانبه ،بل من هم
عىل انتشارها بزخمٍ الفت.
هذا اإلرصار ،ال يحيلنا إىل املعارضة وال األحزاب ،بل إىل الشعب بفئاته خارجه ،وأن يعرف العامل أ ّن هذا القطيع يؤيِّده ،إضاف ًة إىل الكثري من
كافة وبجميع أطيافه دومنا استثناء ،ما يؤكِّد أنّها ثور ٌة شعبية خالص ٌة الناس املخدوعني خارج املجلس .لقد حسم موقفه؛ فمن ال يهتف
ّ
شكّل فيها الشباب رأسها ووقودها .ومهام قيل حولها ،فهي الثّورة "الله ،سورية ،بشار وبس" فهو ض ّده .كان قد َح َّدد العد ّو ،ومل يكن
الوحيدة التي ناضلت ض ّد نظام شمويل جائر ،فاسد حتى العظم ،غري الشعب.
ٍّ
ودولة أمن ّية يف ع ّز جربوتها ،توافر لها من وسائل الق ّوة ،ما أغراها ر ّدة الفعل األوىل عىل الخطاب ،خروج التظاهرات يف الالذقية التي
بإحداث أكرب قد ٍر من القتل والنهب والتدمري .ووفّر لها العج ُز الدو ّيل ،شارك بها املئات ،ف ّرقها رجال الرشطة بالرصاص ،ومل ِ
يأت املساء حتى
انترشت التظاهرات يف البلدات واألحياء ،مل تكن بأعدا ٍد كبري ٍة ،لك ّنها
أي مساءلة جديّة.
ش َّن ٍ
حرب شعواء عىل شعبها بال ّ
لكن ،ومن تداعيات ما سبق ،كانت ثورة من املمكن تجنبها .طوال يف األيّام القادمة ،ستشمل أغلب املدن السوريّة واألرياف ،وتخرج
أسبوعني ،كانت توقّعات أغلب املراقبني أ ّن ال ّنظام سوف يستجيب كاملوج الهادر ،ويسقط فيها مئات القتىل .الشعب ح َّدد أيضً ا هدفه،
ملطالب املتظاهرين ،بدا ذلك من محاوالت ال ّنظام تفهم طبيعة ال ّنظام هو العدو .والرئيس هو ال ّنظام ،وتحققت التنبّؤات األكرث
االحتجاجات .كذلك من واقع املفاوضات ،كان املترضرون من األهايل تشاؤ ًما.
ِّ
ٍ
ٍ
وبإصالحات متواضعة لكن يف يوم  30آذار  /مارس ،أعلن الرئيس يف خطابه الحرب عىل الشعب.
بتنازالت محدود ٍة
مستع ِّدين للقبول
جديّة .كان التفاؤل مر ّج ًحا ،الرئيس الذي ص ّدر سنوات حكمه برؤي ٍة وكان يوم  30آذار  /مارس يوم الحسم؛ إذ انتقلت االنتفاضة إىل مرحلة
إصالح ّي ٍة ،سيستعيدها تحت رضبات الثّورات العرب ّية .لكن ما جرى الثّورة ،ومل تعد خاضع ًة للمفاوضات واملساومات ومراوغة السلطة.
خالف التوقّعات؛ ال ّنظام جعل الثّورة حتم ّية .دفعها نحو هذا االتجاه أصبحت ثور ًة يف سبيل الحريّة والكرامة والعدالة ،سيسفك الكثري من
باعتامده ّ
الحل األمني .كان متي ِّق ًنا ،أ ّن التنازالت مهام كانت صغرية ال ّدماء ،ويدفع الكثري من الشهداء مث ًنا النتصا ٍر لن يكون سهلاً .
السيطرة املطلقة ،وتقود إىل نهايته .مل يأمن تداعيات
ستخلخل آليّة َّ
قد ال ميكنه التحكم بها ،ومل يثق بشعبه ألنّه يجهله ،ال يستطيع ال ّنظام املؤمل أ ّن الثّورات تخ ّط طريقها بال ّدماء ،وتتق َّدم فوق جثث الشهداء.
التفكري إال عىل هذا النحو .كانت االنتفاضة أم ًرا واق ًعا ،وبرأيهم ،ال
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العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

السودان ومصالحهم
عتبات االنفصال ،علماً بأنَّه أبغض الحالل ألهل ُّ
القومي.
املشرتكة وأمنهم
ّ

السودان حي ًزا واس ًعا يف الدراسات األكادمي ّية
شغلت قض ّية جنوب ُّ
والحوارات السياس ّية مبستوياتها املختلفة؛ أل َّن معطياتها األول ّية
كانت تستند إىل تركة إنسان الشّ امل الذي ورث سيادة الدولة
املرصي ()1956-1898؛
اإلنكليزي -
القطريّة املستقلّة من امل ُستعمر
ّ
ّ
السيادة طعن يف رشعيّتها رشيكه يف الجنوب ،وبذلك
إلاّ أ ّن هذه ِّ
انهارت الثّقة بني شقّي القُطر الواحد .وتدريج ًيا ،تح ّول هذا االنهيار
السيايس
إىل حالة أزمة ،ث ّم بلغت تلك األزمة ذروتها يف الصرّ اع
ّ
املسلّح الذي جثم عىل صدر البالد وأنفاس العباد أكرث من نصف
السالم الشّ امل لسنة
قرنٍ من الزمان ،وأخ ًريا ُحسم تفاوض ًّيا بات ّفاقية ّ
السودان ،ويف
 ،2005وسياس ًّيا باستفتاء
شعبي أُجري يف جنوب ُّ
ٍّ
أوساط الجنوبيّني القاطنني يف الشّ امل؛ فكانت كفَّته راجحة ملصلحة
السودان
االنفصال من دون الوحدة الطوع ّية ،وقيام دولة جنوب ُّ
يف متوز  /يوليو  .2011وبذلك صدقت فرضيّة األستاذ دينق أكول
روي الذي استرشف قبل ما يقارب العقدين من الزمان أ َّن القواسم
أقل صالب ًة وجاذب ّي ًة من نظائرها التي
املشرتكة بني الشّ امل والجنوب ُّ
تف ِّرق بني الطرفني .وبنا ًء عىل ذلك ،فإ َّن نضال إنسان الجنوب ض ّد
الشّ امل سيفيض يف خامتة املطاف إىل قيام دول ٍة مستقلّ ٍة وذات سياد ٍة
السودان((( .وقبل أن يكون االنفصال واق ًعا ماثلاً
كامل ٍة يف جنوب ُّ
السيايس وأطاريح الباحثني
للعيان ،تن َّوعت آراء العاملني يف الحقل
ّ
يف األروق��ة األكادمي ّية يف تحديد األسباب الكامنة وراء مشكلة
ٍ
ومواثيق تهدف إىل
ّفاقيات
الجنوب ،وكيف ّية معالجتها من خالل ات
َ
إعادة صوغ مفهوم ال ُهويّة ،وإعادة النظر يف معايري املشاركة يف
السلطة ،وكيف ّية توزيع الرثوة مساوا ًة بني املركز والتخوم .ونذكر من
ُّ
أصحاب هذه األطاريح :األستاذ الجامعي محمد عمر بشري ،ورجل
السيايس الدكتور
والدبلومايس -
والسياسة األستاذ أبيل ألري،
القضاء ّ
ّ
ّ
األكادميي الدكتور فرانسيس دينق،
والسيايس -
منصور خالد،
ّ
ّ
األكادميي الدكتور محمود قلندر .فال عجب أ َّن أطاريح
والعسكري -
ّ
ّ
هؤالء وغريهم كانت تحمل بني ثناياها كث ًريا من القواسم املشرتكة
التي كانت ترمي إىل ترسيخ ُعرى الرتابط بني الشّ امل والجنوب،
وبعضً ا من الفرضيّات املتبادلة التي كانت تنذر بأ َّن مآالت الصرّ اع
السيايس املسلّح ،واملعالجات الخطرية للقضايا الشائكة ذات
ّ
التو ّجهات الدينيّة والعرقيّة ،ستفيض إىل ذبح الوحدة قربانًا عىل

ويف مراجعتنا لهذا الكتاب القيِّم يف موضوعه يستند منهج العرض
والتحليل وال ّنقد إىل ثالثة محاور رئيسة ،تتمثَّل يف األقسام الثالثة
املفتاح َّية التي انطلقت منها فرض ّيات الباحثني ،وأُسست عليها
مفردات أبحاثهم ،ودارت يف فلكها النتائج واملقرتحات وامللحوظات
توصلوا إليها ،وتقاطعت عندها اإلجابات عن بعض األسئلة
التي َّ
التي عرضوها يف متون قراءاتهم التوثيق ّية  -التحليل ّية ،املرتبطة
بتاريخ العالقة الجدليّة بني الشّ امل والجنوب ،واسترشاف املخاطر
السودان ،ومدى تأثريها
والفرص ال ّناجمة عن قيام دولة جنوب ُّ
يف إسرتاتيج ّيات تقسيم مياه النيل بني دول الحوض ،وانعكاسات
أي مدى
(السودان ومرص) ،وإىل ّ
ذلك عىل دولتي املجرى واملصب ُّ
السودان ،وفق أجندتها املطروحة (مرشوع
يُسهم قيام دولة جنوب ُّ
السودان الشّ ام ّيل ،وتهديد األمن
السودان الجديد) يف تفكيك وحدة ُّ
ُّ

1 Deng D. Akol Ruay, The Political of Two Sudans: The South and the North
, 1821-1969 (Uppsala: The Scandinavian Institute for African Studies, 1994).

السودان :املخاطر والفرص (الدوحة :املركز العر ّيب
 2مجموعة مؤلِّفني ،انفصال جنوب ُّ
لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،

األكادميي
السودان أضحى الحوار
ومبوجب إعالن انفصال جنوب ُّ
ّ
السيايس ي��دور يف فلك استرشاف املستقبل مبخاطره
والجدل
ّ
وفرصه املتوقّعة ،وكيف ّية تفعيل العالقة السياس ّية واالقتصاديّة
تفعيلاً إيجاب ًّيا بني القطرين املتجاورين بدلاً من أن تكون عالقتهام
السياسيّة والدبلوماسيّة قامئة عىل إفرازات الخصومة والعداوة .ومن
وقفت عليها حديثًا يف هذا املضامر الكتاب
أه ّم الدراسات التي
ُ
موضوع هذه امل ُدارسة ،الذي أصدره املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة
السياسات بالدوحة ،ملجموع ٍة من الباحثني ،بعنوان :انفصال جنوب
السودان :املخاطر والفرص(((.
ُّ
قسمة إىل
يتكون الكتاب من  480صفح ًة من القطع
املتوسطُ ،م َّ
ّ
ٍ
ٍ
وتعريفات بأسامء املساهمني يف تأليفه
محتويات (ص )18-5؛
قامئة
(ص )21-19؛ ومق ّدمة عا ّمة (ص  )32-23؛ وثالثة أقسام ُمتف ِّرعة
إىل ثالثة عرش فصلاً  ،يتق ّدمها قس ٌم عن مق ِّدمات االنفصال (ص
ويتوسطها آخر عن التّأثريات الخارجيّة (ص ،)256-165
،)164-33
ّ
وثالثٌ عن النتائج والتح ّديات (ص  ،)456-257وأخ ًرياُ ،ذيِّل الكتاب
ٍ
واملؤسسات ،والقضايا املفتاح ّية
بفهرس عا ٍّم عن اإلعالم ،واألماكن،
ّ
(ص .)480-457
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مراجعة كتاب
السودان :المخاطر والفرص
انفصال جنوب ُّ

السفر
القومي العر ّيب؟ مثل هذه األسئلة واإلجابات عنها تجعل هذا ّ
ّ
القيّم يف موضوعه جدي ًرا بالقراءة الفاحصة ،واملراجعة املتدبّرة؛ ألنَّه
يعرض حزم ًة من القضايا الجوهريّة املثرية للجدل ،والتي تحتاج إىل
ٍ
السيايس يف
هادف يف أوساط ال ّنخب املثقّفة وص ّناع القرار
حوا ٍر
ّ
الشّ امل والجنوب.

مق ِّدمات انفصال جنوب
السودان
ُّ
ابتدر هذا القسم (أو املحور) النور حمد مبقال ٍة عنوانها" :انفصال
السودان :نظرة كل ّية يف مفرتق التح ّول املاثل" ،سان ًدا رافعته
جنوب ُّ
السوداين،
أس املشكل ُّ
إىل "مأزق ال ُهويّة العرقيّة والدينيّة" الذي يراه َّ
السودان مل تستطع أن تك ِّيف
ومحت ًجا بأ َّن ال ّنخب الحاكمة يف ُّ
وضع القُطر الجيوسرتاتيجي خارج ضحالة التّكييف التي انحرصت
أفريقي؟
السودان قُط ٌر عر ٌّيب؟ أم قط ٌر
مطي" :هل ُّ
ٌّ
يف السؤال ال ّن ّ
الصوغ الخاطئ لهذا
أم قط ٌر عر ٌّيب /
أفريقي؟ ويعتقد املؤلف أن َّ
ٌّ
الجوهري أفرز حزم ًة من اإلجابات الخاطئة التي أسهمت
السؤال
ِّ
السودان .ولذلك يعتقد النور حمد أ َّن مثل هذا
يف انفصال جنوب ُّ
الجوهري كان يجب أن يهدف يف املقام األ ّول إىل رسم
السؤال
ّ
"الجيوسرتاتيجي،
السودان
الكيفيّة التي يجب أن يكون عليها ارتباط ُّ
ّ
واإلسالمي؛ أل َّن املك ِّونات
واألفريقي
والجيوسيايس مبحيطه العر ّيب
ّ
ّ
ّ
العرقيّة والدينيّة واللغويّة" ،وفق وجهة نظره" ،ليست  ...األه ّم
يف رسم تلك العالئق ،بل املصالح الجيوسرتاتيج ّية املرتابطة التي
تتعلّق بالبقاء ،واألمن ،وال ّنمو ،واملصلحة بشكلٍ عا ٍّم" (ص .)40
ويرى أ َّن "شعارات ال ُهويّة الدين ّية ،واللغويّة ،واإلثن ّية يف كثريٍ من
تجلّياتها السياسيّة واحد ٌة من أحابيل األكادمييا الغربيّة ،ومراكز
الدراسات الغرب ّية ،واالستخبارات الغرب ّية أيضً ا ،بوصفها آل ّي ًة جديد ًة
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لإلبقاء عىل سياسة ف ِّرق تسد القدمية" (ص  .)40ويرى أيضً ا أ َّن
تجاوز سلبيّات جدل ال ُهويّة العقيم الذي أفىض إىل انفصال جنوب
السودان كان يجب أن يتبلور يف قيام ُدستو ٍر يُق ّر الدميقراط ّية نظا ًما
ُّ
وينص عىل التعدديّة الحزبيّة والحريّات األساسيّة.
لتداول السلطةُّ ،
السودانية عىل حرص ال ُهويّة
ولذلك يلحظ أ َّن إرصار ال ّنخب الشّ امل ّية ُّ
السودان قط ٌر
السودانية يف كونها "عربيّة إسالميّة" عىل ال ّرغم من أ َّن ُّ
ُّ
"تخومي" شديد التن ّوع ،وله مت ّدداته اإلثن ّية ،واللغويّة ،والعقديّة يف
السودان من إنشاء روابط أمنيّ ٍة
دول الجوار ...[ ،قد أثر] يف حرمان ُّ
متبادل ٍة مع دول الجوار املؤث ِّرة ،مثل أثيوبيا ،وكينيا ،وأوغندا .فلوال
السودان ،ملا انفصل جنوب
نظرة تلك الدول السلبيّة املسرتيبة نحو ُّ
السودان" (ص  .)42وإىل جانب هذه النظرة املسرتيبة ،يشري حمد
ُّ
القومي ،ويف
إىل ضعف إسرتاتيجيّات الدول العربيّة املرتبطة بأمنها
ّ
السودان؛ ألنّها من وجهة
مق ّدمها مرص ذات النظرة الخديويّة تجاه ُّ
السودان الذي يربطها
نظره مل تهتم بالعمق الجيوسرتاتيجي لدولة ُّ
بالدول األفريق ّية وإقليم البحريات ،ويسهم يف ترسيخ ثوابت األمن
القومي العر ّيب الذي تستهدفه املخطّطات الصهيونيّة.
ّ
يقودنا هذا العرض إىل التّرصيح بأ َّن النور حمد قد نظر إىل إشكاليّة
القومي،
الجيوسرتاتيجي املرتبط باألمن
ال ُهويّة من خالل بُعدها
ّ
ّ
والتنمية الشّ املة ،والتواصل اإليجا ّيب مع دول الجوار ،وبذلك غلَّب
الوطني املرتبط مبفهوم الوطن ّية يف معايريها العليا عىل
ال ُبعد
ّ
الديني
القومي املرتبط بالتشكيالت اإلثنيّة ،والبُعد
حساب البُعد
ّ
ّ
املنضوي تحت لواء اإلس�لام .وبهذه الكيف ّية ر َّجح كفَّة االنتامء
الجيوسرتاتيجي الذي ميثِّل ال ّركن األ ّول لبناء الدولة
إىل العمق
ّ
القطريّة الحديثة ،والقاعدة التي يستند إليها الركنان اآلخران:
والسيادة (السلطة العا ّمة)؛ أل َّن القاعدة الوطنيّة ،بحسب
الشعب ِّ
عرضه ،متثِّل املرجع ّية األصلح لتوصيف ال ُهويّة القامئة عىل إقرار
القومي
مبدأ الوحدة داخل حدود الدولة السياسيّة ،وتثمني التن ّوع
ّ
الناسج لشبكة العالقات الوحدويّة يف نهاياتها العليا ،واحرتام اآلخر
يف نهاياتها الدنيا.
وصبَّت مقالتا عبد الله الفيك البشري وعبد الله عيل إبراهيم يف إطار
إش��كال ّية ال ُهويّة من زاوي ٍة أخرى ،فقد تناوال دور ال ّنخب الحاكمة يف
والعرقي ،وفق حزم ٍة من الشّ ��واهد التاريخيّة
إدارة التن�� ّوع الثقا ّيف
ّ
الس��البة الت��ي تدث ّرت بها املامرس��ة السياس�� ّية يف س��ودان ما بعد
االستقالل .وجاءت مقالة البشري بعنوان" :اإلخفاق يف إدارة التن ّوع"؛
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الس��ودان،
إذ ق�� َّدم رص�� ًدا تاريخ ًّيا ح ًّيا لرتاك�مات التن ّوع الثقا ّيف يف ُّ
بتجلّياتها الدينيّة ،واإلثنيّة ،واللغويّة .وبنا ًء عىل ذلكَّ ،أس��س قراءته
النقديّ��ة إلخفاقات ال ّنخب الحاكمة عىل فرض ّي ٍة مفادها أ َّن اإلخفاق
الس��ودان يُعزى إىل غي��اب الدميقراط ّية الحقَّة،
يف إدارة التن�� ّوع يف ُّ
النخبوي بكيف ّية توظيفه يف خدمة الدولة واملجتمع،
وضعف الوعي
ّ
فضلاً عن غياب اإلس�تراتيج ّيات ال ّناظمة إلدارته ،والسياسات القادرة
عىل تعبيد مس��ارات تفاعله وفق قيمٍ معياريّة يتواضع عليها الناس
أجمع�ين .وتعضي�� ًدا له��ذه الفرض ّية ،استش��هد البش�ير بجمل ٍة من
املش��اهد التاريخيّة املرتبطة بتجاهل ال ّنخب الحاكمة أهميّة التع ّدد
اللغوي ،ودوره يف إثراء التّفاعل الثقا ّيف ،فضلاً عن ال ّدعوة إىل الدستور
ّ
اإلسالمي التي تعارضها بعض املجموعات الدينيّة ،والقوى السياسيّة،
ّ
الس��ودان .وكام يرى البش�ير ،فإ َّن
بح ّجة أنّها ال تتناس��ب مع تن ّوع ُّ
هذه الن�ماذج كانت تس��تم ُّد مرجعيّتها م��ن إرصار معظم ال ّنخب
الشّ �مال ّية الحاكمة واملعارضة "عىل إلباس ال ُهويّة العرب ّية اإلسالم ّية
الس��ودان" ،من دون مراعا ٍة لخصوصيّاتهم الثقافيّة
لجميع ش��عوب ُّ
املتع�� ّددة (ص  .)84وبذل��ك يتّفق طرح البش�ير م��ع رؤية محمد
جالل هاشم التي تتّهم ال ّنخب الشّ �مال ّية الحاكمة بتجاهل "طبيعة
الس��ودا ّين ،وتركيبته من حيث التعدديّة الثقاف ّية ،واإلثن ّية،
الش��عب ُّ
والدين ّية"((( ،ولذلك أخفقت يف إدارة التن ّوع بآل ّي ٍ
ات أحاديّ ٍة ال تراعي
خصوصيّ��ات اآلخرين ،ب��ل إنّها يف بع��ض األحيان كان��ت تعاملهم
ٍ
منطلقات دون َّي ٍة ،وتتجلىّ ش��واهد ذلك يف سلس��لة االت ّفاق ّيات
م��ن
الت��ي عقدها املركز مع التخوم ،وقادت أكرثها حظًا وزخماً سياس��يًّا
الس��ودان.
الس�لام الشّ ��امل) إىل انفصال جنوب ُّ
(اتّفاقية ّ
وتأيت مقالة عبد الله عيل إبراهيم" ،حركة وطن ّية سودان ّية أم حركات
السودان ،أجور الزنج
وطنيّة :تاريخ ما أهمله التّاريخ عن جنوب ُّ
ومسألة الجنوب"ُ ،معضدة الطرح الذي ق َّدمه عبد الله الفيك البشري
السودانية الحاكمة يف إدارة التن ّوع الثقا ّيف
عن إخفاق النخب ُّ
السو َدنة ،وقسمتها الضيزى
والعرقي
والديني؛ إذ استشهد بقض ّية ّ
ّ
ّ
بني الجنوبيّني ،ما جعله يصفها بـ"الشّ املة" .وفوق هذا وذاك يلقي
إبراهيم ضو ًءا ساط ًعا عىل سياسة األجور غري املتكافئة التي ط ّبقتها
الحكومات الوطنيّة الباكرة بني الشّ امليّني والجنوبيّني .ويرى أ َّن
السودان الجديد (كوش) ،وصناعة
 3محمد جالل هاشم" ،األسس الفكريّة لتحقيق ُّ
"السودان للجميع" ،انظر:
االستقالل" ،املوقع اإللكرتوين ُّ
http://www.sudan-forall.org/sections/dirassat_maqalat/pages/dirasat_mjhkush01.htm
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"السذاجة السياس ّية التي  ...أصابت مؤمتر
هذا اإلخفاق املبكّر ،أو ّ
الخ ّريجني" آنذاك ،واألحزاب السياس ّية الحقًا ،رمبا نشأت "من نبعٍ
ديني باطنٍ ؛ لسياسة الخ ِّريجني تجاه الجنوب .فمتى عرضنا
ثقا ٍّيف ٍّ
نشاط فروع املؤمتر يف الجنوب ،التي غلب فيها الشّ امل ّيون  ...رأينا
التح ّيز الثقا ّيف ،إذ تكفلَّت تلك الفروع ببناء املساجد ،ودعم مدارس
القرآن (الخالوي)" (ص .)134

ال ّ
كل هذه الوقائع املتن ّوعة واملرتاكمة التي عرضنا طرفًا منها
شك أ َّن َّ
تصب يف إطار أطروحة محمود قلندر ،الواردة
يف املقاالت ّ
الس��الفة ُّ
الس��ودان :مراحل انهيار الثّقة بينه وبني الشّ �مال،
يف كتابه جنوب ُّ
والتي وث َّقت لرصيد مش��كلة الجنوب املرتاب��ط الحلقات واملتداخل
األدوار م��ن خالل ق��راء ٍة جديد ٍة تقوم عىل مفه��وم انهيار االتصال
االجتامعي الذي أطَّر له لويس كوزر  Lewis Coserيف خمس��ين ّيات
ّ
القرن املايض ،بوصف��ه حال ًة "اجتامع ّية  -نفس�� ّية ناتج ًة من وجود
ونفيس شديد التباين بني األطراف املشرتكة يف
اجتامعي وثقا ٍّيف
واقعٍ
ٍّ
ٍّ
عمل ّية االتصال" .وتظهر هذه الحالة يف بداياتها يف شكل نزا ٍع منبثقٍ
عن إحس��اس أحد األطراف بأ َّن الطّرف اآلخر يخالفه يف املواقف ،أو
غضب
اآلراء ،أو يزاحمه عىل موارد الكسب املحدودة ،ويَعقُب ذلك
ٌ
عار ٌم ،يرتاكم يف ش��كل ٍ
حقد وكراه ّي ٍة تجاه الطّرف "الظّامل" ،وحصيلة
ذلك تكون االقتتال الذي يف�ضي إىل انهيار الثّقة بني الخصوم((( .وال
الس��ودان قد أفىض يف
جدال أ َّن االنهيار املتواصل بني طريف ال ّنزاع يف ُّ
وربا
خامتة املطاف إىل تقسيم القُطر الواحد إىل دولتني متخاصمتني ،مّ
السودان
يذهب التّفتيت والتش��ظّي إىل أبعد من ذلك يف ظل واقع ُّ
ش
املعي�� .
السودان :مراحل انهيار الثّقة بينه وبني الشّ امل -1900
 4محمود محمد قلندر ،جنوب ُّ
االجتامعي (دمشق :دار الفكر،)2004 ،
 :1983قراءة تاريخ ّية للمشكلة من منظور االتصال
ّ
ص  .24-23ملزيد من التفصيل عن أطروحة لويس كوزر ،انظر:
L. Coser, The Functions of Social Conflict (New York: The Free Press, 1956).

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
السودان :المخاطر والفرص
انفصال جنوب ُّ

أما عبد الوهاب األفندي فقد ك َّمل اإلشكال ّية التي طرحها النور
السودان ،مبقال ٍة
حمد بشأن املوقف العر ّيب من مشكلة جنوب ُّ
السودان :بني السلب ّية والغياب" ،وعزى
عنوانها "العرب وجنوب ُّ
السودانية إىل ضمور
تلك السلبيّة والغياب يف موائد املفاوضات ُّ
"الوعي املبكّر باألبعاد املعقّدة لألزمات التي تواجه الدول العرب ّية،
والتعامل العقال ّين بعيد النظر مع األزمات بدلاً من التعاطي معها
قطري ض ِّيقٍ  ،أو منظور مصلحة نظام الحكم األضيق" (ص
يف منظور
ٍّ
القومي
 .)163وخرو ًجا من هذا ال ّنفق املظلم عىل مستوى األمن
ّ
العر ّيب ومواقف الدول العرب ّية من املشكالت واألزمات التي تواجه
بعضها ،أ َّمن األفندي عىل رضورة "إنشاء مراكز دراسات ذات صدقيّة،
توفِّر لصانعي القرار املعلومات والبدائل املطروحة للتعامل مع
األزمة" .إ َّن الدول العربيّة "تحتاج ...إىل تقوية أُطُر العمل املشرتك
ومؤسسات جامعة الدول العرب ّية للتعامل مع [مثل] هذه األزمات
ّ
بفاعليّة" (ص  .)163وأوىص باإلفادة من خربات املنظّامت اإلقليميّة
األفريقي والهيئة الحكومية للتنمية يف رشق أفريقيا
مثل االتحاد
ّ
حل أزمات األمن والسلم التي تواجه دول العامل العر ّيب.
"اإليغاد" يف َّ
القومي العر ّيب يجب أن يُنظر إليه من خالل بُعده الغذا ّيئ
فاألمن
ّ
السودان الشّ اسعة وصالحيّتها للزراعة ،وبُعده املا ِّيئ
املرتبط بأرايض ُّ
اإلسرتاتيجي الخاضع لتهديدات
املرتبط بتقسيم مياه النيل ،وبُعده
ّ
السودان ،من وجهة
الوجود الصهيو ّين يف املنطقة .فانفصال جنوب ُّ
يل يف
نظره ،قد حدث نتيج ًة لتجاهل هذا الواقع عىل املستوى املح ّ
اإلقليمي يف العامل العر ّيب.
السودان ،واملستوى
ُّ
ّ

التّأثيرات الخارجيّة :الواليات
المتّحدة األميركيّة وإسرائيل
استهلَّت أماين الطويل املحور الثاين من كتاب انفصال جنوب
السودان :املخاطر والفرص مبقال ٍة عنوانها" :املوقف األمرييكّ من
ُّ
السودان :مسارات التفاعل وطبيعة املخطّطات" ،عارض ًة فيه
ُّ
السودان ،ومخطّطاتها اإلسرتاتيجيّة
السياسة األمريكيّة يف ُّ
مسارات ّ
التي أسهمت بطرقٍ مبارش ٍة وغري مبارش ٍة يف تنفيذ اإلسرتاتيج ّية
السودان .وربطت مس ِّوغات ذلك
اإلرسائيليّة الرامية إىل تفتيت ُّ
انقالب
الواقع بصعود الجبهة اإلسالم ّية إىل س ّدة الحكم عن طريق
ٍ
حضاري يتعارض يف كليّاته مع أولويّات
عسكري ،وطرحها ملرشو ٍع
ٍّ
ٍّ
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املصالح األمريك ّية يف املنطقة ،وإسرتاتيج ّياتها التي تشكّلت بعد زوال
العاملي الجديد الذي تس ّنمت
شبح الحرب الباردة ،وميالد ال ّنظام
ّ
قيادته.
ويف ضوء هذه التّأثريات الخارج ّية املتناغمة مع ضعف الوعي
يل املدعوم بجامعات
السيايس ُّ
السودا ّين ،برز يف األفق ال َّدور اإلرسائي ّ
ّ
املصالح اليهوديّة يف الواليات املتّحدة األمريك ّية الذي يهدف إىل
توظيف التكوينات العرقيّة ،واالنقسامات الدينيّة يف البلدان
السيايس ،خدم ًة
القومي ،وتهديد االستقرار
العرب ّية إلضعاف األمن
ّ
ّ
للمصالح اإلرسائيليّة يف املنطقة .وتتمثَّل إسقاطات هذا الواقع يف
مقالتني وردتا يف هذا املحور ،إحداهام ملحمود محارب بعنوان:
السودان" ،واألخرى ألماين الطويل بعنوان:
يل يف ُّ
"التدخّل اإلرسائي ّ
السودان" .وتقودنا القراءة الفاحصة
"إرسائيل وإسرتاتيج ّيات تجزئة ُّ
لهاتني املقالتني أ َّن الطويل قد أفلحت يف وضع إطا ٍر جيِّد الصنعة
السودان ،إذ ربطت ذلك
لفهم مح ِّددات السياسات اإلرسائيل ّية يف ُّ
يل؛ وثانيًا
أولاً بقضيّة املياه ودورها
ّ
املركزي يف نظريّة األمن اإلرسائي ّ
مببدأ ش ِّد األطراف الذي يعني يف جوهره خلق حالة شللٍ يف أطراف
اإلسرتاتيجي ،أو العداء
أي كيان ُمص ّن ٍف إرسائيليًّا يف خانة التّهديد
ّ
ّ
لدولة إرسائيل؛ وثالثًا مببدأ اإلحاطة وال ُعزلة الذي يهدف إىل خلق
ٍ
كيانات متباعد ٍة فكريًّا وأيديولوجيًّا ،مثل ال ّدائرة العربيّة يف مواجهة
ال ّدائرة األفريق ّية ،وذلك إلضعاف الدول التي تشكِّل تهدي ًدا للوجود
الصهيو ّين يف املنطقة.
ويف إطار هذه املح ِّددات ،جاءت مقالة محارب الذي يوضح كيف
استثمرت إرسائيل الصرّ اع الذي كان قامئًا بني االتحاديّني وحزب األ ّمة
يف خمسينيّات القرن املايض ،وذلك بتفاوضها مع األميّني لتقديم دعمٍ
السيايس ض ّد االتحاديّني
ما ٍّيل متع ّدد األوجه ،يساعدهم يف نضالهم
ّ
وتطلّعاتهم الوحدويّة مع مرص والقيادة املرصيّة التي كانت متثِّل
يل يف جنوب
عد َّوهم املشرتك مع إرسائيل .أما التدخّل اإلرسائي ّ
السودان فبدأ عام  ،1963إذ اجتمع العديد من الناشطني الجنوبيّني
ُّ
السفارات اإلرسائيل ّية يف كينيا ،وأوغندا،
مع مسؤولني إرسائيل ّيني يف ّ
وإثيوبيا ،وتشاد ،والكونغو ،بهدف مساعدة حركاتهم املتم ّردة ض ّد
حكومة الخرطوم ،وتعاظم هذا التواصل يف فرتة حرب االستنزاف بني
السودان جاء
يل يف ُّ
مرص وإرسائيل .ويرى محارب أ َّن التدخّل اإلرسائي ّ
من ثغرة االنقسامات والصرّ اعات السياس ّية ،وتكتيكات األحزاب
القومي ،فضلاً عن
والقوى السياس ّية التي حادت عن مقاصد األمن
ّ
عجز النخب الحاكمة واملعارضة عن تطوير أرضيّة وطنيّة سودانيّة،
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لحل الصرّ اعات والتناقضات الداخل ّية من دون
تق ِّنن وتح ِّدد آل ّياتها ِّ
اللجوء إىل دولة إرسائيل التي تستند سياساتها الخارجيّة تجاه الدول
السودان ،إىل مبدأي ش ِّد األطراف ،واإلحاطة
العربيّة ،ومن ضمنها ُّ
والعزلة.
وترى أماين الطويل أيضً ا أ َّن مبدأ ش ّد األطراف قد جرى تطبيقه
السودان ،وميالد دولته الجديدة يف
بكفاءة عالية يف فصل جنوب ُّ
السودان يُسهم أولاً يف
متوز  /يوليو  .2011علماً أ َّن فصل جنوب ُّ
السودان الشّ اميل التي تُص َّنف يف خانة الدول املعادية
إضعاف دولة ُّ
إلرسائيل ،ومي ِّهد ثان ًيا الطريق لدولة إرسائيل لتجد حظًا يف مياه
السودان .أما مبدأ اإلحاطة وال ُعزلة ،وفق
النيل أو برتول جنوب ُّ
أماين الطويل ،فقد جرى تطبيقه بجدار ٍة يف مشكلة دارفور ،إذ إ ّن
ٍ
مسارات لتحقيق هذا الهدف.
السياسة اإلرسائيليّة سارت يف ثالثة
ّ
أولاً  ،سعت إىل تصنيف الصرّ اع يف دارفور بأنّه "حرب إباد ٍة جامع ّية"؛
وثان ًيا ،ر َّوجت لهذا التصنيف عرب منظّامت املجتمع املد ّين وجامعات
الضّ غط األمريكيّة؛ وثالثًا ،دعمت بصور ٍة مبارش ٍة الحركات املسلّحة يف
دارفور .وتُث ِّمن أماين الطويل ما جاء يف مقالة محارب بأ َّن التدخّل
رش إىل "فشل ال ّنخب
السودا ّين يُعزى بشكلٍ مبا ٍ
يل يف الشّ أن ُّ
اإلرسائي ّ
السودا ّين ،ما ساهم يف تعطيل
السودان ّية يف إدارة التن ّوع ُّ
الوطن ّية ُّ
السودان ،وانهيار مبدأ املواطنة
مؤسسة الدولة الوطنيّة يف ُّ
بناء ّ
املتساوية ملصلحة االنتامءات األول ّية ،وهي االنتامءات التي ُوظِّفت
جناحي الجبهة القوم ّية
السودان بني
يف إطار الصرّ اع عىل السلطة يف ُّ
ّ
السودانيّة ،التي قسمت الحركة من ناحية ،ور َّوجت
اإلسالميّة ُّ
السودانية املحليّة عىل ٍ
أسس
للمفاهيم والسياسات اإلقصائيّة ُّ
عرق ّي ٍة ودين ّي ٍة من ناحي ٍة أخرى" (ص  .)255إذًا ،ما املخاطر والفرص
ال ّناجمة عن هذا الواقع املرير؟ تتبلور محاوالت اإلجابة عن هذا
السؤال يف قراءات الباحثني الواردة يف املحور اآليت.

السودان:
انفصال جنوب ُّ
المخاطر والفرص
توافقت املقاالت الواردة يف هذا املحور من الكتاب((( يف طرحها
السودان ،واملتمثِّلة يف
للمخاطر الناجمة عن انفصال جنوب ُّ
 5مضوي الرتايب" ،تداعيات االنفصال عىل األمن الوطني يف السودان" ،ص 294-259؛ حمدي
السودان وتداعياته املحليّة واألفريقيّة " ،ص 320-295؛ إجالل
عبد الرحمن" ،انفصال جنوب ُّ
السودان عىل الوضع يف الداخل ودول الجوار" ،ص -321
رأفت" ،انعكاسات قيام دولة جنوب ُّ
347؛ الصادق الفقيه" ،انفصال الجنوب :تحدّيات داخليّة وتداعيات خارجيّة" ،ص 387-349؛

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

التح ّديات السياس ّية ،واالقتصاديّة ،واالجتامع ّية ،وتأثرياتها يف األمن
اإلقليمي.
السودان ،وانعكاسات ذلك عىل املشهد
الوطني لدولتي ُّ
ّ
ّ
اإلصطالحي،
إطاره
يف
الوطني
األمن
مفهوم
الرتايب
مضوي
ناقش
فقد
ّ
ّ
السودان ،مصطح ًبا
السودان بعد انفصال جنوب ُّ
وتطبيقات ذلك يف ُّ
يف نقاشاته العوامل الداخليّة والخارجيّة املؤث ِّرة يف ذلك ،ومستشه ًدا
ببعض القضايا املتعلّقة بإشعال الحروب ،أو املناوشات العسكريّة،
يل
يف أكرث من موقعٍ يف ُّ
السودان مبفهومه الواسع ،نتيج ًة للوجود القب ِّ
السودان ،وال ّنزاعات الحدوديّة بشأن القضايا
املتفلِّت يف جنوب ُّ
السالم الشّ امل لسنة  ،2005أو
املعلّقة التي مل تحسمها ات ّفاقية ّ
أرجأت أمر حسمها آلليّ ٍ
ات سياسيّ ٍة وتفاوضيّ ٍة أخرى ،كام حدث
بالنسبة إىل قض ّية أبيي ،واملشورة الشعب ّية يف واليتي جنوب كردفان
والنيل األزرق .وذهب بعض الباحثني أبعد من ذلك ،متعلِّلني بأ َّن
ٍ
النفصاالت أخرى ،تدعو
ربا يكون نوا ًة
السودان مّ
انفصال جنوب ُّ
إليها حركات التّخوم املتحاربة مع املركز.
االقتصادي ،من وجهة نظر الباحثني يف هذا املحور،
أما التح ّدي
ّ
فقد كان مرتبطًا بعوائد النفط التي كانت تشكِّل  45يف املئة من
اإلي�رادات العا ّمة يف الشّ امل ،و 99يف املئة من إيرادات حكومة
السودان
السودان ،علماً بأ َّن إنتاج الحقول النفطيّة يف جنوب ُّ
جنوب ُّ
بلغ  56يف املئة من اإلنتاج الكليّ  ،ويف منطقة أبيي املتنازع عليها 30
يف املئة ،ويف الحقول الواقعة يف الشّ امل  15يف املئة .وزاد هذا األمر
تعقي ًدا االختالف الذي نشب بعد االنفصال بشأن تحديد األسعار
التفضيل ّية لنقل النفط الخام من الجنوب عرب خط األنابيب املوجود
يف الشّ امل ،ولذلك ُعطِّلت عمليّة ض ّخ النفط الجنو ّيب وتصديره
ٍ
خيارات
السودان
عرب الشّ امل .ونتيج ًة لذلك ،واجهت حكومة ُّ
عصيّ ٍة لس ِّد عجز موازنتها املاليّة .وتداركًا لألمر لجأت إىل زيادة
ائب جديد ٍة مبارش ٍة وغري مبارش ٍة عىل
العائد
الرضيبي بفرض رض َ
ّ
السوداين ،وبرفع سقف مديون ّيتها املرصف ّية القائم
دافع الرضيبة ُّ
ٍ
عمالت جديد ٍة ،وباستقطاب بعض القروض واملنح من
عىل طباعة
الحكومي ،ورفع الدعم عن بعض
الخارج ،فضلاً عن تقليص اإلنفاق
ّ
السلع اإلسرتاتيجيّة .فال عجب أ َّن هذه اإلجراءات االقتصاديّة قد
أفضت إىل تظاهر قط ٍ
السوداين ض ّد سياسة
ّاعات كبري ٍة من الشعب ُّ
الحكومة االقتصاديّة؛ لدرج ٍة دفعت بعض املحلِّلني لوصفها بأنَّها
السوداين بعد االنفصال" ،ص 423-389؛ الشفيع خرض سعيد،
فارس بريزات" ،ال ّرأي العام ُّ
السودان بعد انفصال الجنوب" ،ص .456-425
"مستقبل ُّ

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
السودان :المخاطر والفرص
انفصال جنوب ُّ

السودان؛ إلاّ أ ّن السلطات األمن ّية قمعتها
بداية ال ّربيع العر ّيب يف ُّ
بحزم.
يرتبط التح ّدي الثالث الذي أثاره الباحثون يف هذا املحور بإعادة
السودان
النظر يف توزيع مياه النيل ،بعد أن أصبحت دولة جنوب ُّ
عض ًوا تاس ًعا مع دول حوض النيل األخ��رى .ويف هذا املضامر،
ٍ
سيناريوهات تتعلّق مبوقف دولة جنوب
طرحت إجالل رأفت ثالثة
السودان من ات ّفاقيّة عام ( 1959مك ّملة الت ّفاقيّة عام  .)1929يتمثَّل
ُّ
السودان برشع ّية االت ّفاقية
السيناريو األول يف إقرار دولة جنوب ُّ
حصتها من
السودان للحصول عىل ّ
القامئة ،ث ّم التفاوض مع دولة ُّ
السودان البالغ  18.5مليار مرتٍ
مكعب ،وبذلك تفقد حكومة
ٍ
نصيب ُّ
ٍ
مرشوعات مائي ٍة جديد ٍة مع
السودان حقّها القانو ّين يف إنشاء
جنوب ُّ
دول املنبع ،وتحرم نفسها من االنضامم إىل كتلة دول رشق أفريقيا
التي ترى رضورة النظر يف إعادة توزيع حصص مياه النيل بني دول
واملصب .ويتمثل السيناريو الثاين يف عدم موافقة حكومة
املنبع
ّ
السودان عىل اتّفاقية عام  ،1959ومبوجب ذلك ميكنها أن
جنوب ُّ
تنض َّم إىل دول املنابع االستوائ ّية التي تنادي بإعادة النظر يف تلك
االت ّفاقية .ويخلق تنفيذ مثل هذا السيناريو نو ًعا من عدم االستقرار
املصب الرئيستني ،والداعمتني
السودان ومرص ،باعتبارهام دولَتَي
يف ُّ
ّ
ٍ
حيادي ساكنٍ ،
موقف
الت ّفاقية  .1959والسيناريو الثالث عبارة عن
ٍّ
السودان مل
وتص ّوراته لقض ّية مياه النيل مؤ ّجلةٌ؛ أل َّن دولة جنوب ُّ
ماسة للمياه يف هذا الظرف الراهن.
تكن يف حاجة ّ

االجتامعي ،وفق رؤية الصادق الفقيه ،يف القطعيّة
ويتشكل التح ّدي
ّ
االجتامع ّية الناتجة من الحدود السياس ّية املقامة بني الدولتني،
والسياسات االنفصاليّة املصاحبة لها؛ والتي سيكون لها آثا ٌر سلبية
عىل العديد من القبائل الحدوديّة املتصاهرة واملتساكنة مع بعضها
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بعضً ا؛ وعىل املجموعات الشّ امل ّية القاطنة يف الجنوب ،واملجموعات
الجنوبيّة املقيمة يف الشّ امل؛ ويُضاف إىل ذلك انحسار التّواصل
واالجتامعي الذي خلقته من قبل مناهج التعليم املشرتكة يف
الثقا ّيف
ّ
مستوياتها الدنيا والعليا.
تصب فيام ذهب إليه الصادق الفقيه بأ َّن
كل هذه التح ّديات
ُّ
ُّ
السودان تحيط به "مخاطر ج َّمة ،سيعانيها الكيانان
انفصال جنوب ُّ
اإلقليمي العر ّيب
يف الشّ امل والجنوب ،ولن يسلم منها الجوار
ّ
واألفريقي ،إذا مل يعمل الطرفان عىل تدراك آثارها .هذا إىل جانب
ّ
أ َّن االنفصال سيؤ ِّدي حتماً إىل فقدان ميزة الكيان الواحد األقوى
واألغنى مبوارده وإمكاناته االقتصاديّة والبرشيّة والثقاف ّية ،ويحرم
الطرفني من التامسك بوزنٍ
إقليمي ودو ٍّيل أكرب ،يف زمن التكتّالت
ٍّ
ٍ
كيانات تكون قابلة ملواجهة األزم��ات االقتصاديّة
والبحث عن
والسياسيّة الدوليّة املتفاقمة .ويحرم االنفصال دولة الشّ امل من
األفريقي ،ويقطع الصلة املبارشة بينها وبني معظم دول
عمقها
ّ
حوض النيل ،ويحجر التّواصل املبارش بني دولة الجنوب والعامل
األفريقي رصفًا ،ويقيض عىل فرصة استثامر
العر ّيب ،ويجعل محيطها
ّ
املوارد االقتصاديّة ،ويُضيِّع إمكانيّة توظيف موارد الطّاقة النفطيّة يف
املساحة الزراع ّية الشّ اسعة ،واالستفادة من األيدي العاملة املد ّربة،
ومن الخربات الفنيّة التي ح ّظ الشّ امل منها أكرب من الجنوب"
(ص .)385
يعج باملخاطر والتح ّديات التي رسدها
ويقودنا هذا الواقع الذي ّ
محوري مرك ٍّب ،مفاده:
الباحثون يف هذا الكتاب إىل طرح سؤا ٍل
ٍّ
ما اإلسرتاتيج ّية املستقبل ّية لطبيعة العالقة بني دولتي الشّ امل
السودان القديم يحلمون بإعادة
والجنوب ،إذا كان العقالء من أهل ُّ
تثوير ُعرى التواصل بني البلدين املتجاورين ،ويبحثون عن آل ّي ٍ
ات
متكِّنهم من تجاوز الخصومة التي أفرزها تاريخ الصرّ اع الطويل،
وأصل لها االنفصال ،وتؤ ِّهلهم إلنجاز استقرا ٍر متكافئ األطراف بني
َّ
الدولتني؟ نلحظ أ َّن الحيِّز الذي خُصص لإلجابة عن هذا السؤال كان
تأت بتص ّو ٍ
حي ًزا ضام ًرا ،وأ َّن األطاريح التي قُ ِّدمت مل ِ
رات مستقبل ّي ٍة
ناضج ٍة ،بل كانت مج ّرد أطاريح قابلة لألخذ وال ّرد والتطوير .لكن
هذا القصور املتوقّع ال مينعنا القول بأ َّن معظم الباحثني توافقوا عىل
رضورة ترسيخ القيم الدميقراطيّة يف الدولتني كمرجعيّة دستوريّة
لتداول السلطة السلمي ،وإقرار التعدديّة الحزب ّية ،وضامن الحريّات
والعرقي
الديني
األساسيّة ،وصون حقوق األقليّات ،وتوظيف التن ّوع
ّ
ّ
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والثقا ّيف توظيفًا موضوع ًّيا ،يخدم مصالح الوحدة القطريّة يف إطار
اطي
التن ّوع .وال جدال أ َّن مثل هذا اإلطار الدستوري للتح ّول الدميقر ّ
ميكن أن مي ِّهد الطريق لخلق نو ٍع من االستقرار يف الدولتني ،ومبوجب
املؤسسات األكادمييّة واألحزاب السياسيّة مؤ ّهل ًة ملناقشة
ذلك تصبح ّ
ومثاقفة االقرتاحني اللذين قدمهام الشفيع خرض بشأن "اإلخاء بني
الدولتني" ،و"الوحدة الطوعيّة عىل ٍ
أسس جديد ٍة" (ص .)455-451

مالحظات عا ّمة
السودان:
بعد هذا العرض والتحليل ملفردات كتاب انفصال جنوب ُّ
املخاطر والفرص ،تبقى لنا بعض املالحظات العا ّمة ،التي ميكننا أن
نجملها يف النقاط اآلتية:
السودان
أولاً  :صدر هذا الكتاب يف لحظ ٍة حرج ٍة من تاريخ ُّ
ٍ
املعارص؛ ألنَّه وث َّق ٍ
محتشد بالعظات والعرب التي ميكن أن
ملاض
السودان ليفكِّروا بجديّ ٍة يف تطوير
تدفع صانعي القرار
السيايس يف ُّ
ّ
آل ّياتهم السياس ّية للحفاظ عىل الوحدة الوطن ّية ،ويبتكروا مناهج
مواكبة تساعدهم يف معالجة مشكالت التفتّت والتشظّي املاثلة يف
دارفور ،وجنوب كردفان ،والنيل األزرق ،ويستعينوا يف ذلك بنخبة
من السياس ّيني ،واإلداريّني ،واملستشارين األكفاء الذين تنطبق عليهم
مواصفات "الرجل املناسب يف املكان املناسب" ،ولديهم القدرة عىل
تقديم املصلحة العا ّمة عىل مصالحهم القطّاعية الض ّيقة.
ثان ًيا :يبعث هذا الكتاب بحزمة إش� ٍ
�ارات مه ّم ٍة لصانعي القرار
القومي
السيايس يف العامل العر ّيب؛ علّها تُشعرهم بأ َّن قض ّية األمن
ّ
ّ
العر ّيب يجب ألاّ تعالج يف حدود الدول القطريّة ،أو نطاق املصالح
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السياس ّية الض ّيقة املرتبطة باألنظمة الحاكمة ،بل يجب أن يكون
يحصنهم من االخرتاقات اإلقليميّة،
لديهم إطا ٌر أوسع من ذلكِّ ،
املتمثِّلة يف مح ِّددات السياسة اإلرسائيليّة القامئة عىل مركزيّة املياه يف
يل (حدود دولة إرسائيل الكربى من الفرات إىل
نظريّة األمن اإلرسائي ّ
النيل) ،ومبدأ ش ّد األطراف ،ومبدأ اإلحاطة وال ُعزلة .وفوق هذا كلّه،
السياسة الخارجيّة األمريكيّة يف املنطقة
يجب أن يعلم الجميع أ َّن ّ
والسيطرة عىل موارد النفط ،وتحجيم
مرهون ٌة بصيانة أمن إرسائيلَّ ،
خطر الحركات املناوئة لإلسرتاتيج ّيات األمريك ّية يف املنطقة .ولذلك،
القومي
يجب أن يكون النفط سلع ًة إسرتاتيج ّي ًة مهم ًة لصون األمن
ّ
العر ّيب ،وخلق التوازنات السياسيّة يف ظل سياسة القطب الواحد
األمريكيّة.
ثالثًا :هذا الكتاب هو خطو ٌة ثابت ٌة يف مشوا ٍر طويل األميال ومتع ِّرج
السودان وتداعياتها تحتاج
الطّرقات؛ أل َّن قضيّة انفصال جنوب ُّ
ملعالج ٍة أكادمي ّي ٍة وسياس ّي ٍة أشمل وأوسع؛ أشمل لتستأنس بآراء قطا ٍع
التخصصات األكادمي ّية الجامعة املانعة ،لتقديم
واسعٍ من أصحاب
ّ
واالجتامعي املاثل
واالقتصادي والثقا ّيف
السيايس
قراء ٍة ثاقب ٍة للواقع
ّ
ّ
ّ
واألفريقي؛ وأوسع
السوداين والعر ّيب
يف اإلقليم ،واسترشاف املستقبل ُّ
ّ
يف متثيلها ألبناء الشّ امل والجنوب والوطن العر ّيب ،ودول الجوار
األفريق ّية ،وللناشطني يف الت ّيارات السياس ّية بألوان طيفها املختلفة،
القومي يف بالدهم.
ليعيدوا النظر يف كيف ّية صيانة األمن
ّ
راب ًعا :يُع ُّد إصدار هذا الكتاب إضاف ًة نوع ّي ًة يف قامئة إصدارات
املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات ،وفيه تثم ٌني لدور املركز
املتجسد يف دراسة واقع الوطن العر ّيب بحيد ٍة ،وموضوعيّ ٍة،
األكادميي
ِّ
ّ
والتثقيفي بتمليك
اإلعالمي
ورصام ٍة علميّ ٍة؛ وذروة سنام ذلك دوره
ّ
ّ
ٍ
مسارات صحيح ٍة ،لديها
الحقائق لل ُنخب الناشطة؛ لتدفع بها يف
القدرة عىل إرغام األنظمة الحاكمة والقوى السياس ّية املعارضة عىل
ٍ
تب ِّنيها ،وتحويلها إىل إسرتاتيجيّ ٍ
وسياسات قابل ٍة للتنفيذ والتطوير
ات
والتثقيف بحسب مقتضيات الزمان واملكان.
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خالد وليد محمود

*

مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن:
الحل
ّ
اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن

اإلسالمي يف األردن :اإلسالم ّيون والدولة ورهانات الدميقراط ّية واألمن.
الحل
عنوان الكتابّ :
ّ
املؤلّف :محمد أبو ر ّمان – حسن أبو هن ّية.
سنة النرش.2011 :
مؤسسة فردريش إيربت ومركز الدراسات اإلسرتاتيج ّية بالجامعة األردن ّية ،عماّ ن  -األردن.
الناشـرَ :
عدد الصفحات 456 :صفحة.
*

باحث باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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وسيايس من الظّاهرة الوقت نفسه ،أمام سياسات للدولة تج ّنبت تاريخ ًّيا الوصول إىل حافة
ميكن وصف الكتاب بأنَّه محاولة اقرتاب ثقا ٍّيف
ٍّ
اإلسالميّة يف األردن ،ورصد للتح ّوالت الكربى التي يقف عىل عتباتها
الصدام مع هذه الحركات أو استنساخ مناذج عربيّة محيطة.
ِّ
ٍ
وحركات إسالم ّية أخرى م ِّرب ًرا ذلك بأ ّن
أبرز الفاعلني يف املشهد ،الذين يتميَّزون بقدر من اإلشكاليّة وإثارة وإذا كان الكتاب يتجاوز أحزابًا
الجدل حول رؤيتهم األيديولوج ّية و مساراتهم الحرك ّية ،وهم :جامعة سياسة الدولة تجاهها ال تحتاج إىل تفصيل أو توضيح ،كام هي الحال
اإلخوان املسلمني ،السلف ّيون (بوجهيهم:
ّ
التقليدي ،الراديكا ّيل) ،وحزب مع جامعة الدعوة والتبليغ والزوايا الصوف ّية التقليديّة ،ومثل حركة
اإلسالمي.
التّحرير
ّ
السياسات الرسم ّية مبارشةً،
الطباعيات االجتامع ّية التي ال تشتبك مع ّ
اإلسالمي يف األردن :اإلسالم ّيون والدولة فإنَّني سأتناول يف هذه املراجعة تط ّور عالقة جامعة اإلخوان املسلمني
"الحل
ّ
يتناول كتاب
ّ
مبؤسسة الحكم ،كون الجامعة والجبهة
الصادر بالرشاكة بني مركز الدراسات وحزبها جبهة العمل اإلسالمي ّ
ورهانات الدميقراط ّية واألمن"ّ ،
ومؤسسة فريدريش إيربت األملانيّة هام الطرفان الوحيدان اللذان يتب ّنيان رسم ًّيا العمل السيايس املرشوع
اإلسرتاتيجيّة يف الجامعة األردنيّة َّ
والعلني املعارض ،وكون الجامعة متثّل أكرب حزب معارض يف األردن،
ّ
يف عامن عام  ،2012ملؤلِّفيه محمد أبو ر ّمان وحسن أبو هن ّية،
السيايس األرد ّين ،وتحظى بشعب ّية يف الشارع األرد ّين .بل إ َّن جامعة اإلخوان املسلمني
الحركات والجامعات اإلسالم ّية وموقعها يف املشهد
ّ
اإلسالمي الوحيد الذي ميارس نشاطًا سياسيًّا مرشو ًعا
واالختالفات املفصليّة بينها .ويرصد أيضً ا بروزها وتط ّورها وما يثار متثِّل الحزب
ّ
حولها ،وما تطرحه من "حلول" لألسئلة السياسيّة واالجتامعيّة يف ويقوم بدور سيايس كبري بني قوى املعارضة .وال ينطبق هذا األمر عىل
أساسا عىل دراسة األسباب الكامنة وراء تراجع الجامعات األخرى التي تط ّرق إليها الكتاب .وهي السلف ّية وحزب
األردن .ويركِّز الكتاب ً
السطور الالحقة.
يف
ذلك
إىل
وسنشري
حرير،
ت
ال
ّ
ّ
ومتغيات دورها
ق ّوة جامعة اإلخوان املسلمني يف الشارع األرد ّين،
رِّ
السيايس وعالقاتها بالدولة ،وعالقة الجامعة باملجتمع من جهة أخرى،
ّ
وذلك يف إطار دراسة مجمل التط ّورات والتح ّوالت التي عصفت داخل
الجامعة؛ عىل مستوى خطابها األيديولوجي ومامرستها يف آن م ًعا .الدولة واإلخوان :من التّوظيف
ورصد مراحل تط ّور عالقتها بالدولة وديناميك ّية عملها االجتامعي إلى التّحجيم
والسيايس.
يف الفصل األ ّول من الكتاب ،يرصد املؤلِّفان التجربة وتح ّوالت
الخطاب ،وعالقة اإلخوان بالجامعات والت ّيارات األخرى يف األردن.
ويحاول أبو ر ّمان وأبو هن ّية أن يؤ ِّرخا لعالقة اإلخوان املسلمني
احل متع ِّددة ،متثِّلت يف حالة مطّردة من
مبؤسسة الحكم التي م َّرت مبر َ
َّ
الصعود ،بد ًءا بالتعايش السلمي وصولاً إىل ح ِّد االلتقاء والتحالف ض ّد
مصادر تهديد مشرتكة .وقد بلغا مرحل ًة متط ّورة من التحالف ،عندما
محل املنظّامت والقوى
مؤسسة الحكم باإلسالم ّيني ليحلّوا ّ
استعانت ّ
الفلسطين ّية بعد عام  .1970ويتت ّبع الكتاب تاريخ العالقة باإلشارة
يتك ّون الكتاب من  456صفحة ضمت مثانية فصول رئيسة ،تبحث إىل املالذ اآلمن الذي وجده "اإلخوان" يف نظام الحكم األرد ّين يف وقت
السياسات الدين ّية وسؤال العالقة بني الدين والدولة ،يف محاولة كانوا يخوضون فيه رصاعات دمويّة سياس ّية ووجوديّة مع النظام
يف ّ
النارصي يف مرص وسورية والعراق ،وكانت اإلعدامات واالعتقاالت
ّ
الستنطاق البيئة الترشيع ّية والسياس ّية املحيطة باإلسالم ّيني التي ترسم
حقل حيوي وأسايس يف تطال كوادر الجامعة .ث ّم تط ّورت العالقة بني الدولة واإلخوان مع
الديني عمو ًما .وهو ٌ
املالمح املشكِّلة للحقل
ّ
انفجار حوادث أيلول  /سبتمرب  1970التي وقعت بني الجيش األرد ّين
دراسة طبيعة العالقة بني اإلسالم ّيني والدولة واملجتمع.
واملنظّامت الفلسطين ّية اليساريّة؛ إذ وقفت الجامعة عىل الحياد
ربا نكون أمام منوذج
ُّ
العسكري ،بل دعمت النظام سياس ًّيا ورمزيًّا .وقد كافأ
يستحق الدراسة كام يرى يف الصرّ اع
يف هذا الكتاب ،مّ
ّ
املؤلِّفان؛ فهناك خريطة متن ّوعة من الحركات واملجموعات اإلسالم ّية ،النظام جامعة اإلخوان ومنحها مساح ًة واسع ًة من العمل والنشاط
تتباين يف طرحها األيديولوجي وكفاءتها الحرك ّية بصورة واسعة .ويف واالنتشار ،لك َّن إرهاصات التح ّول يف سياسة الدولة تجاه الجامعة

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن :اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن
الحل
ّ

بدأت فعل ًّيا منذ منتصف الثامنين ّيات .وظهرت بصورة واضحة مع
بداية التسعينيّات بعد أن كشفت عودة الحياة النيابيّة عام 1989
ق ّوة اإلخوان السياسيّة يف الشارع .فحدث الرتاجع الرسمي يف املوقف.
وبدأت الدولة يف تطبيق سياسات تحجيم الجامعة ،وإضعاف نفوذها
يف الربملان والجامعات واملساجد ،وإعادة هيكلة ق ّوتها السياس ّية
االجتامعي من تحت قدميها ،من خالل رضب بنيتها
وسحب البساط
ّ
التحتيّة يف العمل التط ّوعي والخريي.
بدأت العالقة يف االنحدار املتع ِّرج منذ منتصف الثامنينيّات حتّى
مرحلة االفرتاق خالل تسعينيّات القرن املايض ،وصولاً إىل مرحلة
استالم امللك عبد الله الثاين الحكم عام  1999وحتّى اليوم ،لتبدو
هذه العالقة مرتبك ًة من حيث املشاركة وجملة األزمات األخرى .ويف
عام  2007ظهر مخزون االحتقان وتجذَّرت فجوة الثِّقة بني الطرفني
بسبب تدخّل الدولة يف االنتخابات البلدية والنيابيّة ض ّد الجامعة،
ما دفع إىل تعزيز خطاب الت ّيار املتش ِّدد داخل الجامعة ،ومقاطعتها
االنتخابات النياب ّية التي جرت يف عامي  2010و.2013

تح ّوالت بنيويّة وأزمة مفتوحة
يع ِّدد املؤلِّفان أبرز العوامل التي قامت بدور أسايس يف رسم طبيعة
العالقة بني امللك الجديد عبد الله الثاين وجامعة اإلخوان املسلمني.
ويقوالن (ص " :)75إ َّن مرحلة انتقال الحكم ،والخلفيّة غري السياسيّة
الشاب ،هي التي دفعت إىل منح "األجهزة األمن ّية" (املخابرات
للملك
ّ
يل ،مماّ نقل
العامة) الدور الرئيس يف إدارة تفاصيل الشأن الداخ ّ
ملف أمني
ملف سيايس يتولاّ ه امللك شخص ًّيا إىل ٍّ
"ملف اإلخوان" من ٍّ
ّ
بيد املوظّفني املسؤولني .وقد أ ّدى ذلك إىل توتري العالقة بني الطرفني،
ودفع إىل انغالق كبري يف قنوات الحوار وااللتقاء والتفاهم عىل خالف
السابق".
ما كان يحصل يف العهد ّ
ير ّجح املؤلّفان أ َّن مرحلة إبعاد قادة حركة حامس من األردن عام
 1999كانت مبنزلة التح ّول اإلسرتاتيجي الذي ألقى بظالل ثقيلة عىل
عالقة القرص باإلخوان .أ ّما التح ّول اآلخر ،فكان مع احتالل العراق
الذي بدأت معه مرحلة إقليميّة وداخليّة جديدة يف سياق تح ّول
الدور األم�يريكّ يف املنطقة باتجاه تعزيز مسار اإلصالح السيايس
واالقتصادي .فرض هذا املناخ الجديد نفسه بق ّوة عىل العالقة بني
ومؤسسة الحكم؛ إذ عاد اإلخوان إىل املشاركة يف
اإلخوان املسلمني َّ
الحياة النيابيّة عام  2003وحصدوا  17مقع ًدا يف الربملان .وبهذا بدت
املؤسسة الرسم ّية واإلخوان تتّجه إىل
آنذاك املالمح العا ّمة للعالقة بني ّ
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نو ٍع من التهدئة النسب ّية مع بقاء حالة من الكمون يف األزمة؛ فقد
وقف ال ّنزيف املستم ّر يف العالقة بني الطرفني مؤقّتًا ،وذلك عىل ال ّرغم
من ات ّساع الفجوة بني مواقفهام السياسيّة داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
إلاّ أ َّن فوز حركة حامس الكاسح يف االنتخابات الترشيعيّة الفلسطينيّة
التي جرت يف أوائل عام  ،2006كان مبنزلة تح ّو ٍل مه ّم آخر .وقد
ومؤسسة
تف ّجر السؤال عن العالقة والنوايا املتبادلة بني اإلخوان
َّ
الحكم عقب اعتقال أربعة ن ّواب من الجامعة زاروا بيت عزاء زعيم
تنظيم القاعدة يف العراق "أبو مصعب الزرقاوي" ،وصدور الحكم
بالسجن مل ّدة عام ونصف (قبل صدور عفو مليك).
عىل نائبني منهم ّ
وهذا التط ّور الجديد أزّم العالقة بني الطرفني .هناك أيضً ا تح ّوالن
رئيسان ساهام يف تحديد العالقة بني الطرفني؛ التح ّول األ ّول كان مع
اإلسالمي يف
توليّ زيك بني ارشيد منصب األمني العام لجبهة العمل
ّ
آذار  /مارس  ،2006وقد واجه اختياره رفضً ا حكوم ًّيا .وظهرت رسائل
تحذير شديدة اللهجة بح ّجة عالقته بحركة حامس ،وهو ما ينفيه
بني ارشيد بالرضورة .والتح ّول اآلخر كان بوضع الحكومة يدها عىل
اإلسالمي" التابعة لجامعة اإلخوان املسلمني ،بح ّجة
"جمعيّة املركز
ّ
وجود "فساد مايل وإداري" داخل الجمع ّية .إلاّ أ َّن األبعاد السياس ّية
كانت واضحة ،فال ّنظام كان يرى أ َّن الجمع ّية متثِّل مصد ًرا أساس ًّيا
لق ّوة اإلخ��وان املاليّة ،ومصد ًرا حيويًّا للتجنيد الحريكّ واكتساب
القاعدة الجامهرييّة.

بلغت مستويات األزم��ة ذروتها بني اإلخ��وان وال ّنظام من خالل
اتّهامات متبادلة .وكانت االنتخابات البلدية عام  2007أبرز نقاط
االختالف وال ّنزاع؛ فقد سحب اإلخوان مرشّ حيهم بعد ساعات من
عده اإلخوان "تزويرا تجاوز الحدود"،
بدء االقرتاع ،احتجا ًجا عىل ما ّ
بلغ ذروته مع "تصويت أفراد من الق ّوات املسلّحة بصورة علنيّة.
املؤسسة الرسم ّية ،فقد باتت ترى يف اإلخوان خط ًرا حقيق ًّيا عىل
أ ّما ّ
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السيايس يشبه الظّاهرة "الخمين ّية" .بل إ َّن الرواية الرسم ّية
االستقرار
ّ
بدأت تع ّد اإلخوان دول ًة داخل الدولة ،وتضعهم يف سياق املحور
السوري .وقد تع َّززت هذه الرؤية عقب سيطرة حامس
اإلي�را ّين
ّ
عىل قطاع غ ّزة ،وات ّهام حامس باخرتاق جامعة اإلخوان يف األردن.
وشكّلت النتائج املتواضعة لجامعة اإلخوان املسلمني يف األردن
التي حصلت عليها يف االنتخابات النيابيّة األخرية بتاريخ  20ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2007صدم ًة كبرية ملعظم املراقبني واملحلِّلني؛ فقد
جاءت نتائج االنتخابات مفاجئ ًة حتّى ألولئك الذين كانوا يعتقدون
أ َّن شعب ّية الجامعة يف تراجع ،إذ مل تصل أكرث التقديرات تشاؤ ًما
إىل توقّع حصول الجامعة عىل ستّة مقاع َد من أصل  110مقاعد يف
مجلس الن ّواب األرد ّين .إلاّ أ َّن شبهة تزوير االنتخابات ب َّددت كث ًريا
من الشّ كوك .وجاءت مقاطعة اإلخوان لالنتخابات األخرية تعب ًريا عن
مستوى مرتفع من عدم الثِّقة والشّ كوك يف عالقتها بال ّنظام.

ما وراء األكمة
تفس أسباب التصعيد الكبري يف
يسوق املؤلِّفان ع ّدة فرض ّيات رئيسة رِّ
فمؤسسة الحكم تقول
األزمة ووصولها إىل حافة الهاوية بني الطرفنيّ :
السابق.
تغيت ،ولن ترىض بالدور السيايس املحدود ّ
إ َّن الجامعة رَّ
وباتت تطالب بأن تكون رشيكًا يف عمل ّية صنع القرار ،وهو ما يزعج
مؤسسة الحكم ويدفعها إىل الخوف من طموح الجامعة السيايس .يف
ّ
مؤسسة الحكم قد تغيرّ ت نظرتها للجامعة
ن
أ
الجامعة
ترى
املقابل،
ّ
ّ
ومل تعد تشعر بالحاجة إليها.

هنا يسأل الكاتبان :من الذي تغيّر؟
مؤسسة الحكم؟
الجماعة أم
ّ
هذا السؤال كان موضع سجال سيايس وإعالمي بني الطرفني ،إذ
يجيب املؤلِّفان أ ّن الذي تغيرّ فعلاً هو األحوال السياسيّة والتاريخيّة
السابقة إىل
التي حكمت العالقة بني الطرفني ،وأ َّدت خالل املراحل ّ
بناء حالة من التعايش – يف أوقات التحالف التاريخي  -يف مواجهة
خصوم مشرتكني يف الداخل والخارج .ويقصد بالخصوم التاريخيّني
مجموعة من التيّارات من قوميّني ويساريّني ومنظّامت فلسطينيّة
ضعفت وتح ّولت إىل ق ًوى ثانويّة محدودة التأثري يف الشارع ،ومل
يعد لها ما تشكِّله من تهديد أو مصالح مشرتكة كام كانت خالل
السابقة .ومن ناحية ثانية ،يرى املؤلِّفان أ َّن مسافة االختالف
املراحل ّ
مؤسسة الحكم واإلخوان أصبحت أكرب من القواسم
واالفرتاق بني ّ
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مبلف معاهدة السالم بني األردن
املشرتكة،
خصوصا يف ما يتعلَّق ّ
ً
يل وبرنامج صندوق ال ّنقد
وإرسائيلّ ،
وملف سياسات اإلصالح الهيك ّ
الدويل .ومن ناحية ثالثة ،أصبح اإلخوان الق ّوة الفعليّة الشعبيّة
الرئيسة التي متتلك قدرة التأثري يف الرأي العام ،ما دفع بالت ّيار األمني
الصاعدة
مؤسسة الحكم إىل التنبيه إىل خطورة ق ّوة الجامعة ّ
داخل ّ
بصورة ملموسة.

مالمح الخطاب السياسي
يُفرد الكتاب مساح ًة للخطاب السيايس لإلخوان املسلمني من خالل
دراس ِة رؤيتها لإلصالح التي أصدرتها عام  ،2005بعنوان" :رؤية
الحركة اإلسالميّة لإلصالح" التي تتك َّون من سبع عرشة مقالةً .وعىل
ال ّرغم من التق ّدم امللحوظ يف رؤية الجامعة ملعظم القضايا السياسيّة
واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،يؤكّد الباحثان عىل غياب الوضوح يف أكرث
ويتوصل
من وثيقة ،وال س ّيام ما يتعلَّق بااللتزام بالدميقراط ّية".
ّ
اإلسالمي إىل أ َّن
الباحثان من خالل تحليل خطاب جبهة العمل
ّ
الحزب ال يويل أهمي ًة للشأن االقتصادي الداخيل ،وال تتمتّع املسألة
االجتامع ّية بحضو ٍر كبري يف خطابه ،بينام تحظى القضايا الخارج ّية،
اإلقليم ّية والدول ّية ،بحضور كثيف ،إذ تستحوذ عىل أكرث من %44
يحتل موضوع
خاص ًة القضيّة الفلسطينيّة .بينام ّ
من مجمل خطاباتهّ ،
اإلصالح السيايس املرتبة الثانية بنسبة تصل إىل .%21
اإلسالمي واهتامماتها بعد
يرشح الباحثان أولويّات جبهة العمل
ّ
وثيقة اإلصالح لعام  ،2005فعىل صعيد املواقف السياسيّة هناك
العديد من القضايا الرئيسة التي اهت َمت بها جامعة اإلخوان وحزب
ٍ
ّجاهات يف قيادة اإلخوان
اإلسالمي .لكن يالحظ أ َّن مث ّة ات
جبهة العمل
ّ
يل لألردن
بدأت متيل إىل رضورة تب ّني موضوعات ّ
تخص الشأن الداخ ّ
واالبتعاد قدر اإلمكان عن القضايا الخارجيّة .وهذا ما عبرّ ت عنه
مبادرة "زم��زم" .وهي مبادر ٌة جديدة لإلصالح أعلنتها شخص ّيات

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن :اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن
الحل
ّ

محسوبة عىل الت ّيار املعتدل (الحامئم) داخل التنظيم املعارض األكرث
القيادي
حش ًدا يف البالد مبشاركة قيادات إسالميّة مستقلّة .فقد أعلن
ّ
يف الحركة الدكتور أرحيل غرايبة مضامني املبادرة الجديدة يف بيان
رسمي مساء  ،2012/11/27مؤكّ ًدا أنَّها "مبادرة اجتامعيّة ،تهدف إىل
استنهاض الطاقات الشباب ّية ،من الت ّيارات الفكريّة املختلفة ،استنا ًدا
إىل مرجع ّية إسالم ّية" .معت ًربا أنّها "ليست سياس ّية بالدرجة األوىل بل
اجتامع ّية" .وتسعى املبادرة ،وفقًا للغرايبة ،إىل "خلق مظلّة جديدة
وإطار وطني ،يض ُّم مهت ّمني من الت ّيارات املختلفة ،للعمل عىل إخراج
ظل انسداد األفق السيايس".
البالد من أزمتها ،يف ّ
يستخدم الكتاب "التحليل الك ّمي" يف قراءة التح ّول عند جامعة
اإلخ��وان املسلمني من خالل رصد بيانات حزب جبهة العمل
اإلسالمي (املوجودة عىل املوقع الخاص به) خالل السنوات الثالث
ّ
من  2004إىل  .2007وعند مقارنتها مبا جاء يف مبادرة "زمزم"،
يتّضح أ َّن هناك تيا ًرا يريد أن ينحاز إىل القضايا الداخليّة (قضايا
اجتامع ّية واقتصاديّة) ،واالبتعاد عن القضايا التي كانت تقع يف أدىن
سلّم اهتامم الجامعة .فهناك مثلاً  38بيانًا صدرت عن الجبهة خالل
ٍ
موضوعات مختلفة؛ كان منها مثانية موضوعات يف
عام  2007يف
الفلسطيني ،وموضوعان يف الشأن العر ّيب ،وثالثة موضوعات
الشأن
ّ
السيايس ،وموضوعان
عن التطبيع ،وستّة موضوعات عن اإلصالح
ّ
يف شؤون تنظيميّة داخل الجبهة ،وموضوع واحد اقتصادي ،وثالثة
موضوعات اجتامع ّية ،وثالثة عرش موضو ًعا عن قضايا مرتبطة
مؤسسة الحكم والحركة اإلسالميّة.
بالعالقة بني ّ
كام يالحظ ارتفاع نسبة البيانات والترصيحات املرتبطة بالعالقة مع
ويفس ذلك سلسلة األزمات التي حدثت بني الطرفني
الحكومة.
رّ
خالل الشهور األخرية .بينام احتلّت القضيّة الفلسطينيّة املرتبة الثانية
السيايس .ويال َحظ يف املقابل،
من حيث االهتامم ،ث ّم قضايا اإلصالح
ّ
السابقة .ويأيت
تراجع االهتامم بقضيّة التطبيع ،مقارن ًة بالسنوات ّ
االقتصادي واالجتامعي يف آخر اهتاممات الحركة .فخالل عام
الشأن
ّ
 ،2006كان هناك  62بيانًا ،منها  13بيانًا عن القضيّة الفلسطينيّة،
اقي واللبنا ّين ،وعرشة
و 18عن الشؤون العرب ّيةّ ،
خاص ًة الوضع العر ّ
بيانات عن التطبيع ،ومثانية بيانات عن العالقة مع الحكومة ،وبيانان
االجتامعي ،وعرشة
عن الشأن االقتصادي ،وبيان واحد عن الشأن
ّ
بيانات عن اإلصالح السيايس.
السابقة ،استخلص الباحثان املالحظات التالية:
من خالل األرقام ّ
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ضحالة االهتامم باملسألة االجتامع ّية يف خطاب الحزب؛ إذ تصل نسبة
هذا االهتامم من املجموع العام للبيانات نحو  .%3.36وهي نسب ٌة
محدودة ج ًّدا ،وتعكس غلبة الشأن السيايس ومجرياته عىل متابعات
الحزب ونشاطاته .لك َّنها باملقابل توحي بأ ّن "املسألة االجتامع ّية"
الرسمي ،وإن كانت فتاواه
تكاد تكون "غامضة" يف خطاب الحزب
ّ
واجتهاداته الفقهيّة أقرب إىل الطابع املحافظ اجتامعيًّا .كام حظيت
اقي
القضايا الخارج ّية اإلقليم ّية( ،القض ّية الفلسطين ّية والشأن العر ّ
والسوري) بنصيب األسد من اهتامم الحزب وبياناته .إذ
واللبنا ّين
ّ
تصل نسبة القضايا اإلقليم ّية إىل نحو  ،%28.84والقض ّية الفلسطين ّية
نحو  ،%14.9أي نحو  %44من مجموع البيانات ،وهو ما يؤكِّد أ ّن
الخارجي هو من أبرز األولويّات .وميكن أن نضيف مسألة
الشأن
ّ
يل ،تشتبك مع السياسة
التطبيع .فهي وإن كانت تتعلّق بالشأن الداخ ّ
الخارجيّة (العالقة مع إرسائيل) والقضيّة الفلسطينيّة ،وتصل نسبة
االهتامم بالتطبيع إىل نحو .%14
السيايس وصوغه وإعداده
يتّضح إذًا أ َّن مث ّة تراج ًعا يف الربنامج
ّ
وشموليّة أفكاره .فقد كان برنامج اإلخوان لعام  1993مو ّز ًعا عىل
 18مجالاً وطن ًّيا ،هي :الترشيع ،والحريّات العا ّمة وحقوق اإلنسان،
والرتبية والتعليم ،والثقافة واإلع�لام ،والوعظ واإلرش��اد ،والعمل
االجتامعي ،والص ّحة ،والبيئة ،والزراعة ،واملاء ،والتموين ،واالقتصاد
ّ
واملال ،والصناعة والتجارة ،والطّاقة والتعدين ،والعمل والعماّ ل،
والسياحة واآلثار ،واإلصالح اإلداري.
وال ّدفاع واألمنّ ،
أ ّما برنامج اإلخوان يف انتخابات  ،2007فقد أظهرت مشاركة جامعة
يخص القضايا الوطن ّية
اإلخوان املسلمني السياس ّية عج ًزا واض ًحا فيام ّ
امج يف سياق العموم ّية .وتفتقر
الداخل ّية .ويندرج ما تطرحه من بر َ
إىل أسس موضوعيّة علميّة يف التعامل مع السلطة .وأظهرت الجامعة
مواقف متصلِّبة ومتش ِّددة بخصوص القضايا الوطنيّة الخارجيّة ،مثل
َ
عمل ّية السالم والقض ّية الفلسطين ّية .وهي أمور ّ
تدل عىل مجموعة
إشكاالت يف تعامل الجامعة مع السلطة.
ميكن القول ،بنا ًء عىل ما تق َّدم ،إ َّن برنامج عام  2003وحديث الجامعة
يف عام  2011عن اإلصالح مل يجِد ،عىل ما يبدو ،رضور ًة لتناول قضايا
البيئة واملاء ،مجهضً ا بذلك الوعي املبكِّر بهذا القطاع الناشئ ،ومركّ ًزا
عىل السياسة ومحاربة الفساد ،حتّى إ َّن حضور فلسطني كقضيّة
غاب واخترص بالتش ّدد والضّ غط عىل الدولة والتلويح بق ّوة الحشد
يف الشارع ألجل السامح لقادة حامس يف دمشق بالعودة ،ويف النهاية
الحل" يف الشارع ،واالت ّجاه نحو
التاريخي "اإلسالم هو ّ
غياب الشعار
ّ
القضايا الواقع ّية والرباغامت ّية بصورة مبارشة.
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السلفيّة وحزب التّحرير
كام ذكرنا يف البداية ،يتناول الكتاب أيضً ا الت ّيارات السلف ّية؛ فيبدأ
ويخصص الفصل السابع
بالسلف ّية املحافظة ث ّم السلف ّية الجهاديّة.
ِّ
لتناول تأثري الثورات الدميقراطيّة العربيّة يف السلفيّني الجهاديّني.
بينام يتناول الفصل الثامن واألخري حزب التّحرير ومراحل تط ّوره
السيايس وعالقته بالدولة واملجتمع ،مع تخصيص الجزء األه ّم من هذا
ّ
الفصل لرؤية الحزب للتغيري السيايس وللدولة اإلسالم ّية وطبيعتها
وموقفه من الدميقراطيّة والتعددية والدولة القطريّة عمو ًما .ث ّم
يضع الباحثان خامت ًة للكتاب تلخِّص استنتاجاتهام ورؤيتهام للرهانات
لكل من الدولة واإلسالم ّيني.
املتضاربة ٍّ
مل نتناول الحديث عن السلفيّني وحزب التّحرير بالتفصيل ،ألنَّهام
ال يتدخّالن بصورة مبارشة يف السياسة؛ فالسلف ّية "التقليديّة" ترفع
شعار "من السياسة ترك السياسة" .وعىل النقيض من الجامعات
خاصة يف تص ّورها
اإلسالميّة التي منحت العمل
السيايس أهمي ًة ّ
ّ
الفكري ومامرستها العا ّمة ،فإ َّن منهج السلفيّة التقليديّة يقوم عىل
ّ
مرحلتَي التصفية (من خالل تنقيح الكتب واملفاهيم واألدب ّيات
الدين ّية مماّ تراه هذه الجامعة مخالفًا لإلسالم الصحيح) والرتبية
(تنشئة األجيال الجديدة عىل هذه العقيدة "الصحيحة") ص .16
اإلسالمي ،كام يرى الباحثان ،فمفهومه املفتاحي
أ ّما حزب التّحرير
ّ
واإلسرتاتيجي هو "إقامة الخالفة الراشدة" ،إلاّ أنَّه ال يرى يف األردن،
جغراف ًّيا وإسرتاتيج ًّيا ،مكانًا مالمئًا إلقامة دولته املوعودة ،فيكتفي
والفكري وينفي نشاطه العسكري .أ ّما السلفيّة
اإلعالمي
بال ّنشاط
ّ
ّ
الجهاديّة ،فيتمثِّل حجر األساس يف أيديولوجيتها السياسيّة يف مبدأ
"الحاكم ّية اإلسالم ّية" ،أي الربط بني العقيدة وتحكيم الرشيعة
اإلسالم ّية وتكفري من ال يحكم بها ،مماّ أ ّدى إىل اعتبار الحكومات
الحاليّة والقوانني والدساتري والجيوش غري مسلمة ،ورفض املشاركة يف
الحياة السياسيّة ،بل تكفري الحركات اإلسالميّة األخرى التي تختلف
معها يف تص ّورها السيايس والفقهي ،وتضليلها.

األردني"
خصوصيّة "النموذج
ّ
اإلسالمي"
وترويض "المارد
ّ
يخلص الباحثان يف خامتة كتابهام إىل أ ّن خصوص ّية "النموذج األرد ّين"
يف العالقة بني الدولة واإلسالميّني تظهر يف جانبني أساسيّني:
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•الجانب األ ّول :يظهر من خالل سياسات الدولة الدين ّية التي
متسك العصا من املنتصف ،فال هي بالعلامنيّة املعادية للدين وال
هي باإلسالميّة الثوريّة ،إنمّ ا هي أقرب إىل "العلامنيّة املحافظة".

•الجانب الثاين :يظهر يف ما تتب ّناه أغلب ّية هذه الحركات من
قناعات بعدم أهليّة األردن ليكون "دولة إسالميّة" ،باملعنى
األيديولوجي ،نظ ًرا ملحدوديّة املوارد واملوقع الجيوسرتاتيجي،
وهو ما يجعل خيار التعايش مع الدولة والقبول بالحلول
الوسط أم ًرا أكرث احتاملاً لدى أغلب ّية هذه الحركات ،حتّى
الراديكالية منها ،مثل السلفيّة الجهاديّة ،فقد انتهى بها املطاف
اليوم إىل إعالن استعدادها إىل مبادرة لوقف العمل املسلّح.
وذهب بعض أبنائها إىل الدعوة لتشكيل جمعيات أو أحزاب
مؤسسات مدن ّية وسياس ّية ،وهي التي رفض هذا
سياس ّية ،أي َّ
التيّار االعرتاف مبرشوعيّتها يف الفرتات املاضية.
يستنتج الباحثان أ َّن "ال ّرهان" النموذجي هو اإلميان مببدأ "التعايش"
بني الدولة واإلسالم ّيني بألوانهم األيديولوجية والسياس ّية املختلفة،
وهو ما قد يقود إىل تكريس الثقافة الجديدة التي تؤمن بالتع ّددية
وحق االختالف والتباين بني املك ّونات االجتامعية والسياسية يف
ّ
املجتمع .بينام تبقى جامعة اإلخوان اليوم يف رأي املؤلِّفني األقرب
السيايس
رئيسا يف املشهد
ضمن خريطة اإلسالم ّيني لتكون الع ًبا ً
ّ
املقبل .وهي عمل ًّيا ،متثِّل حزب املعارضة الرئيس يف البالد .بينام تبقى
األسئلة عن مدى التط ّور الذي ميكن أن تصل إليه أطاريح الجامعة ال
تزال يف موضع نقاش وجدال ،بني من يرى أ َّن هناك إمكانيّ ًة لتكون
قريبة من منوذج حزب العدالة والتّنمية الرتيكّ ،ومن يرى أ ّن اإلسالم
السيايس العر ّيب غري قادر عىل إحداث مثل هذه الدميقراط ّية.
ويجادل املؤلِّفان أبو رمان وأبو هنيّة يف خامتة الكتاب ،أ ّن "ترويض"
اإلسالمي األرد ّين سيكون بالرهانات الدميقراط ّية والسياس ّية أكرث
املارد
ّ
األمني وخيار املواجهة اللذيْن
نجا ًحا وإنجازًا من ات ّباع الدولة ال ّرهان
ّ
وصلت ٌ
دول عربيّة أخرى إىل مداهام األقىص ،فكانت النتيجة تعزيز
التو ّجهات اإلسالميّة األكرث راديكاليّ ًة وتط ّرفًا ،وتجذيرها يف املجتمع.
بل انكامش املجتمع نفسه ليكون أكرث محافظ ًة وتقوق ًعا وارتباكًا
تجاه الحداثة وقيمها.
عىل ال ّرغم من أنَّه ال ميكن "استنساخ" مناذج مجتمع ّية أخرى ،مثل
لكل مجتمعٍ رشوطه الثقاف ّية
حزب العدالة والتّنمية يف تركيا ،إذ ِّ
واملجتمعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة ،ولوجود اختالفات جوهريّة
بهذا الصدد بني التجربة الرتكيّة والعربيّة عمو ًما ،فذلك ال يعني ،كام

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
ّ
اإلسالمي في األردن :اإلسالميّون والدولة ورهانات الديمقراطيّة واألمن
الحل
ّ
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يك باختفاء بعض الروابط التي جرى االعتامد عليها يف هوامش الدراسة
السيايس الرت ّ
يرى الباحثان ،عدم إمكان ّية اإلفادة من تجربة اإلسالم
ّ
يف مجاالت متع ّددة ،وتحدي ًدا يف مسار "الرباغامتيّة السياسيّة" التي أو عدم صالحيّتها.
أنتجت خطابًا سياسيًّا واقعيًّا مختلفًا ،وهو ما ميكن تحقيقه عربيًّا.
صدر الكتاب يف أيلول  /سبتمرب  ،2012مبعنى أ ّن ميا ًها كثري ًة جرت
يشري الباحثان إىل خشية بعض العلامن ّيني واليساريّني من "صفقة" بني
اإلسالميّني والدولة عىل حساب مرشوع الحداثة والتنوير والعلمنة.
لك َّن هذه الهواجس ،كام يقوالن ،ال م ّرب َر لها إذا كانت بنود تلك
"الصفقة" تشري إىل التزام الجميع باللعبة الدميقراط ّية وبصندوق
االقرتاع وال ّرهانات الدميقراط ّية ،والقبول بالتع ّدديّة ودولة القانون
واالعرتاف باملواطنة مبدأً أساسيًّا يف عالقة الحاكم باملحكوم.

واإلقصائي
األمني
الرّهان
ّ
ّ
يعتقد الباحثان أ َّن ما تحتاج إليه الدول العربيّة يف العرص الجديد هو
السيايس" فرص ًة أفضل للمشاركة والحياة يف ظروف
أن متنح "اإلسالم
ّ
ربا يؤ ّدي ذلك إىل مزيد من االنفتاح والتطوير لخطاب
طبيع ّية ،إذ مّ
هذه الحركات ومواقفها السياس ّية والفكريّة ورؤيتها االجتامع ّية .وهو
ما قد يقود إىل "معادلة جديدة" عىل مستوى أعىل من ذلك يتعلَّق
بـ "الوصفة السحرية" للعالقة بني الدين واملجتمع والدولة يف العامل
العريب واإلسالمي .هذه العالقة التي تح ّولت إىل معضلة أمام خطاب
إسالمي حريك
علامين محاط بالهلع من فكرة الدولة الدين ّية ،وخطاب
ّ
مضا ّد مسكون بالشّ كوك تجاه األفكار الحداثيّة والتجديديّة.
األمني واإلقصا ّيئ
ويذهب الباحثان يف هذه املحاججة إىل أ ّن الرهان
ّ
بنتائج سلبية يف أغلبيّة الدول العربيّة ،ما
قد استنفد مداه ،وجاء
َ
اطي وخيارات التعايش بني اإلسالميّني
يجعل اختبار ال ّرهان الدميقر ّ
والدولة والعمل عىل الوصول إىل "وصفة" مختلفة عن الوصفات التي
خاص ًة أ ّن ما
ُج ّربت أم ًرا
ّ
يستحق االهتامم خالل املرحلة القادمةّ ،
يحدث يف الدول العربيّة األخرى أثبت أ َّن اإلسالميّني هم اليوم ال ّرقم
الصعب يف الشارع العر ّيب.
ّ

بعد ذلك فيام يتعلق بجامعة اإلخوان املسلمني ،سواء عىل صعيد
االنتخابات الربملانيّة التي قاطعتها الجامعة ،أو عىل صعيد عالقتها
بحركة حامس .كام مل يتناول املؤلِّفان بيشء من التفصيل والتّحليل
التط ّورات التصعيديّة التي طرأت عىل عالقة الجامعة بالحكومة
وربا
األردن ّية بالتزامن مع انبالج ال ّربيع العر ّيب يف الدول األخرى .مّ
كان الكتاب يف حاجة إىل وضع عدد من السيناريوهات التي تتعلَّق
مبستقبل الجامعة بعد مآالت ال ّربيع العر ّيب ،وتحدي ًدا الوضع يف
سورية ،إذا ما كان سينتهي إىل حالة شبيهة مبرص وتونس ،وصعود
اإلخوان إىل الحكم ،أم إىل سيناريوهات أخرى ستح ِّدد طبيعة العالقة
بني الدولة والجامعة ،وترسمها.

وعىل ال ّرغم من ذلك ،ميكن القول إ َّن هذا الكتاب الذي أع َّده
الباحثان يشري إىل ٍ
جهد دؤوب يف تناول املوضوع .وهو يسهم إسها ًما
السلفي
كبريا يف فهم سلوك جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن والتيّار
ً
ّ
السيايس األرد ّين يف التعامل مع تلك
وحزب التّحرير ،وسلوك ال ّنظام
ّ
الجامعات والحركات .وهو كتاب إشكايل يعالج إشكاالت نظري ًة
وواقعيّة مه ّمة ،تكاملت اتّجاهاته تنظ ًريا وتطبيقًا ،خطابًا ومامرسةً.
ربا لتجربة
ويلتحم باملوضوعات من دون أن يالمسها من الخارج ،مّ
ولحسن
السابقة يف الحركة اإلسالم ّية،
ْ
الباحث محمد أبو رمان ّ
استخدام الباحثينْ أيضً ا أدواتهام املهن ّية والفكريّة بوصفهام مهتمّينْ
الديني.
بدمقرطة الحركات ذات اإلسناد
ّ

إ َّن كث ًريا من أطاريح الكتاب قد المست الحركات والجامعات اإلسالم ّية،
ورصدت موقعها يف املشهد األرد ّين واالختالفات املفصليّة العا ّمة فيام
والسجاالت
موسعة .ورصدت ما يثار بشأنها ،وتط ّورها ِّ
بينها بصورة ّ
والجداالت السياس ّية والفكريّة داخلها ،لتصل إىل نتيجة أساس ّية ،وهي
أ ّن جامعة اإلخوان املسلمني مت ّر حال ًّيا مبخاض فكري وسيايس ،يقع
يف جوهره يف إطار إعادة تعريف الجامعة ُهويّتها ودورها ومه ّمتها،
ما يؤخذ عىل هذا الكتاب – وهذا اعرتاف أيضً ا من املؤلِّفينْ  -أ َّن
وأجندتها وأولويّاتها ،وموقفها من القضايا الحيويّة وامللفّات األساسيّة
املصادر التي اعتمد عليها بدرجة رئيسة كانت تقتيض منهام العودة
يف الدولة واملجتمع.
بصورة كبرية إىل شبكة اإلنرتنت ملعرفة رواية هذه الت ّيارات ورؤيتها،
إذ ال يتوافر لديها دامئًا إمكان ّية النرش يف الصحف اليوم ّية ،وغال ًبا يحتاج هذا الكتاب إىل مت ّعنٍ وقراءة ومناقشة ال يتّسع لها هذا املقام؛
ما تحارص روايتها السياس ّية لألحداث .كان االعتامد عىل املصادر فهو ميثِّل شهادة جا ّدةُ ،عرضت بلغة سهلة وواضحة ،مبا يجعله إضاف ًة
اإللكرتونيّة يواجه عدم استقرار واحتامالت تلَف األرشيف وضياعه .مه ّم ًة ملكتبة الحركات اإلسالم ّية.
وهذا ما حدث مع هذه الدراسة؛ إذ تفاجأ الباحثان بعد الدراسة
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علي عبد القادر

*

مراجعة تقرير
األزمة السوريّة:
الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

عنوان التقرير :األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتامعية.
املؤلّف :ربيع منر ،وزيك محيش ،وخالد أبو إسامعيل.
سنة النرش.2013 :
النارش :املركز السوري لبحوث السياسات يف الجمعية السورية للثقافة واملعرفة ،دمشق.
عدد الصفحات 84 :صفحة.
*

مدير البحوث باملركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة تقرير
األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

ً
أوال :مق ّدمة وخلفيّة
التنفيذي (ص،)12-7
يشتمل هذا التقرير ،إضاف ًة إىل ملخّصه
ّ
عىل مق ّدمة (ص ،)14-13وثالثة فصو ٍل" :الجذور التنمويّة لألزمة"
(ص ،)33-15و"اآلثار االقتصاديّة واالجتامع ّية لألزمة" (ص)59-34؛
و"تقييم تجاوب الحكومة السوريّة واملجتمع الدو ّيل مع األزمة"
(ص)71-60؛ ومالحق حول النتائج الرئيس ّية (ص ،)7واختالل التوازن
بني املحافظات (ص)77؛ والعقوبات عىل سورية (ص.)84-78
ُح ِّدد هدف التقرير بتقدير "اآلثار االقتصاديّة واالجتامع ّية لألزمة
مؤش ٍ
ات
الحال ّية يف سورية" (ص ،)7وذلك من خالل مقارنة قيم رِّ
اقتصاديّ ٍة واجتامع ّي ٍة لسيناريوهني :سيناريو األزمة ،مبعنى الوضع
واالجتامعي يف عامي  2011و2012؛ والسيناريو
االقتصادي
ّ
ّ
املؤشات
اري ،مبعنى الوضع الذي كانت ستكون عليه هذه رِّ
االستمر ّ
بافرتاض استمرار حالة ما قبل األزمة (ص.)34
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فيام يتعلّق بالعوامل االقتصاديّة ،أوضح التحليل أ َّن مع ّدالت منو
الحقيقي للفرد قد بلغت نحو  2يف املئة خالل الفرتة -2001
الدخل
ّ
 ،2010مام يعني إمكانيّة مضاعفة دخل الفرد يف نحو  35سنة؛ إلاّ
أنَّه خالل الفرتة  2009-2004مل ينعكس هذا النمو عىل "اإلنفاق
الحقيقي لألرس الذي سجل مع ّدلاً سنويًّا لالنخفاض بلغ
االستهاليكّ
ّ
نحو  2.1يف املئة" (ص .)20-19كذلك الحال ،أوضح التقرير أ َّن
يل بحسب
االقتصاد
ّ
السوري قد حقّق وض ًعا مستق ًرا عىل املستوى الك ّ
املؤشات التقليديّة املستخدمة (التضخّم ،والدين العام ،والعجز
رِّ
يف املوازنة ،والعجز يف ميزان املدفوعات) ،إلاّ أ َّن هذا االستقرار
خصوصا فيام يتعلّق
االقتصادي مل يرتتب عليه آثار هيكليّة إيجابيّة،
ً
ّ
بالتشغيل (ص.)23-20

ينطلق التقرير ،يف هيكله وتحليله ،من مقولة "إ َّن العوامل التي
املؤسسايت ،الذي
أسهمت يف اندالع األزمة متجذِّرة يف "االختناق ّ
ه َّمش ٍ
فئات كثري ٍة يف املجتمع ،وحرمها من اإلسهام بفاعل ّية يف التنمية
السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية" (ص.)15
ت ُعنى هذه املراجعة باستعراض أه ّم النتائج التي توصل إليها التقرير،
وتشتمل بق ّية هذه الوثيقة عىل أربعة أقسام ت ُعنى عىل التوايل
باستعراض أه ّم ما جاء يف التقرير بشأن الجذور التنمويّة لِام أطلق
عليه التقرير اسم األزمة؛ وأهم تقديرات الخسائر االقتصاديّة؛ وأهم
اآلثار االجتامع ّية؛ وأه ّم مالحظاتنا عن التقرير.

ثان ًيا :الجذور التنمويّة لألزمة
عىل أساس املقولة األساس ّية التي انطلق منها التقرير ،تناول الفصل
ٍ
مجموعات تنمويّ ٍة
األ ّول الجذور التنمويّة لألزمة من خالل ثالث
عريض ٍة للعوامل التنمويّة :العوامل االقتصاديّة (واشتملت عىل
يل ،واالستهالك
االقتصادي ،واالستقرار
مؤشات النمو
رِّ
ّ
ّ
االقتصادي الك ّ
مؤشات دليل
والتشغيل)؛ وعوامل التنمية البرشيّة (واشتملت عىل رِّ
اإلقليمي ،والفقر
ومؤش الفقر اإلنسا ّين ،والتفاوت
التنمية البرشيّة،
رِّ
ّ
مؤشات
وعدم املساواة)؛ والعوامل
املؤسس ّية (واشتملت عىل رِّ
َّ
املؤسسايتّ).
الحوكمة واإلصالح ّ

فيام يتعلّق بالعوامل البرشيّة واالجتامع ّية ،واستنا ًدا إىل مسوحات
دخل األرس وإنفاقها ،أوضح التقرير أ َّن نحو  33يف املئة من األرس
الوطني األعىل ،و"ضمن سورية
السوريّة تعيش تحت خط الفقر
ّ
بخاصة يف
تركَّز الفقر بشكلٍ أكرب يف املناطق الرشقيّة والشامليّة،
ّ
املناطق الريف ّية  ...وزادت نسبة الفقر يف الريف يف املنطقة الرشق ّية
(الحسكة ،والرقّة ،ودير الزور)" (ص  .)25وارتفعت عىل مستوى
القطر كله درجة عدم املساواة يف توزيع اإلنفاق االستهاليكّ بني األرس،
كام يقيسها معامل جيني ،من نحو  0.3عام  1997إىل  0.35عام
السنوي بلغ نحو  1.3يف املئة،
 ،2009مسجل ًة بذلك مع ّدلاً للنمو
ّ
وهذا يُع ُّد ارتفا ًعا ذا داللة .ومل يسجل القطر تحس ًنا يُعت ُّد به يف
مجال التنمية البرشيّة كام يقيس ذلك دليل التنمية البرشيّة مبك ِّوناته
الثالثة :الصحة واملعرفة ومستوى املعيشة (ص.)28-26
املؤسسيّة ،يالحظ التقرير هيمنة حزب البعث
فيام يتعلّق بالعوامل َّ
العر ّيب االشرتايكّ عىل الدولة منذ عام  ،1963استنا ًدا إىل رشع ّية قبول
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املجتمع ملا كان ينادي به من شعارات "القوم ّية العرب ّية" و"تأسيس
االشرتاكيّة العربيّة" .ومع مرور الزمن ،فإن تغيرّ األوضاع الدوليّة
"خاصة منذ تسعينيّات القرن املايض ،دفع ال ّنظام بات ّجاه
واإلقليميّة ّ
ٍ
سياسات اقتصاديّ ٍة تحريريّ ٍة أث ّرت عىل الفقراء والطبقات
تب ّني
الوسطى ،وخلقت ما يسمى برأسامل ّية املحسوب ّيات" (ص ،)29لك ّن
سيايس كام كان موعو ًدا
إصالح
االقتصادي مل يصاحبه
هذا التحرير
ّ
ٌ
ٌّ
مؤشات الحكم الرشيد املختلفة التي يصدرها
ومتوقّ ًعا .وباستخدام رِّ
توصل التقرير إىل أ َّن
البنك الدو ّيل للتطبيق يف مختلف دول العامل ّ
سورية تعاين تدن ًيا يف مستوى مك ِّونات الحكم الرشيد التي استخدمت
للتحليل ،وتشتمل عىل :التعبري واملساءلة ،فعاليّة الحكومة ،جودة
الترشيعات ،وضبط الفساد.
وخلص التقرير إىل أ َّن األزمة التي تعانيها سورية منذ عامني تتمحور
املؤسسات السياس ّية يف
املؤسسايت ،فقد "فشلت
حول االختناق
ّ
ّ
سورية يف تلبية الحاجة إىل عمل ّي ٍة تنمويّ ٍة تضمين ّي ٍة تشارك ّي ٍة ،كام أنَّها
أخفقت يف إيجاد نظامٍ صارمٍ للمساءلة بغية التص ّدي بشكلٍ فعا ٍل
االجتامعي" (ص .)32ومهام يكن من أمر العوامل
للفقر والتفاوت
ّ
السيايس الذي انطلق منذ
االقتصاديّة ،ميكن فهم اندالع الحراك
ّ
تفاعل بني العوامل االجتامع ّية وتلك
الربع األ ّول لعام  2011عىل أنَّه ٌ
املؤسيس للدولة كام يرى التقرير ،وهو
السياسيّة من خالل الهيكل ّ
مقرتح ميكن أن يجد قبولاً واس ًعا من املحلِّلني واملراقبني.
ٌ

ً
ثالثا :تقدير الخسائر االقتصاديّة

العدد 2
أيـــار  /مايــو 2013

الحقيقي
يل اإلجام ّيل
سيناريو االستمرار :ق َّدر التقرير منو الناتج املح ّ
ّ
سنوي بلغ نحو  7.1يف املئة ليبلغ نحو  1555مليار لري ٍة سوريّ ٍة
مبع ّد ٍل
ٍّ
سنوي بلغ  5.6يف املئة لعام  2013ليبلغ نحو
عام 2011؛ ومبع ّد ٍل
ٍّ
 1642مليار لري ٍة سوريّ ٍة.

السوري
توصل التقرير إىل "أ َّن االقتصاد
عىل أساس هذه التقديرات ّ
ّ
الحقيقي تصل إىل
يل اإلجام ّيل
تك ّبد خسائر اقتصاديّة يف الناتج املح ّ
ّ
 664مليار لري ٍة سوريّ ٍة حتى نهاية  ،2012ما يعادل  45.7يف املئة من
يل اإلجام ّيل يف  ،2010أما باألسعار الجارية فتقدر هذه
الناتج املح ّ
الخسائر بـ  24.1مليار دوال ٍر أمرييكٍّ" (ص .)35ويالحظ التقرير أ َّن
هذه الخسائر مل تكن متناسب ًة بني القطاعات ،وأ َّن معظم الخسائر قد
ٍ
قطاعات هي :التجارة الداخل ّية ( 26يف املئة من جملة
تركَّزت يف أربعة
الخسائر)؛ والنقل واالتصاالت ( 24يف املئة)؛ والصناعة التحويل ّية (17
يف املئة)؛ والصناعة االستخراج ّية ( 16يف املئة).
وألغراض االتّساق ،قام التقرير بالنظر إىل خسائر الناتج اإلجام ّيل
الحقيقي من جانب مك ِّونات الطلب اإلجام ّيل (اإلنفاق االستهاليكّ،
ّ
والتكوين ال��رأس�ما ّيل؛ وص��ايف ال��ص��ادرات) .وأوضحت النتائج أ َّن
رض ًرا ،إذ بلغ نصيبه نحو  49يف املئة
االستهالك كان املك ِّون األكرث ت ّ
(بنصيب
من إجام ّيل الخسائر ،يأيت بعده مك ِّون التكوين الرأسام ّيل
ٍ
بلغ نحو  39يف املئة)؛ ث ّم مك ِّون صايف الصادرات (جدول  ،2-2ص.)40

باستخدام منهج ّية بناء السيناريوهات ،قام التقرير يف فصله الثاين
مبحاول ٍة رصين ٍة لتقدير الخسائر االقتصاديّة التي ترتبت عىل األزمة،
الحقيقي (باألسعار الثابتة لعام
يل اإلجام ّيل
وذلك بداللة الناتج املح ّ
ّ
تقص التقرير االنعكاسات عىل عد ٍد
 .)2000باإلضافة إىل ذلك ىّ
املؤشات االقتصاديّة الكل ّية :العجز يف املوازنة العا ّمة؛ وميزان
من رِّ
يل اإلجام ّيل التي جرى
والحظ التقرير أ َّن الخسائر يف الناتج املح ّ
املدفوعات ،وسعر الرصف وأسعار املستهلك ،وسوق العمل.
تقديرها ال تشتمل عىل الخسائر الجزئيّة أو الكليّة ملخزون رأس املال،
يل اإلجام ّيل
وباستخدام الناتج املح ّ
ّ
الحقيقي لعام  2010الذي بلغ نحو وهو مك ِّون ق َّدره التقرير بنحو  20.8مليار دوالر؛ وال تشتمل عىل
ٍ
ٍ
العسكري ،وهو إنفاق غري مدرج يف حسابات الناتج "ألن
 1452مليار لرية سوريّة ،كسنة ارتكاز ،استندت حسابات الخسائر إىل اإلنفاق
ّ
ما ييل (جدول  ،2-1ص:)36
ميزانيّة التصنيع واإلنفاق العسكريّني مبعظمها ال ت ُس َّجل يف الحسابات
الحقيقي القوميّة" (ص  .)42واستنا ًدا إىل أدبيّات ال ّنزاع ،افرتض التقرير أ َّن هذا
يل اإلجام ّيل
سيناريو األزمة :ق َّدر التقرير انخفاض الناتج املح ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
سنوي بلغ نحو  3.7يف املئة لعام  2011ليبلغ نحو  1398مليار اإلنفاق قد ازداد "بزيادة سنويّة وسطيّة بلغت  2.2يف املئة من الناتج
مبع ّد ٍل
ٍّ
يل اإلجام ّيل يف عام  2011و 6.6يف املئة يف عام ( "2012ص.)42
لري ٍة سوريّ ٍة؛ ومبع ّد ٍل
سنوي بلغ نحو  18.7يف املئة لعام  2012ليبلغ املح ّ
ٍّ
عىل أساس تقدير هذه الخسائر اإلضافيّة ،قُ ِّدرت الخسائر اإلجامليّة
 1136مليار لري ٍة سوريّ ٍة.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة تقرير
األزمة السوريّة :الجذور واآلثار االقتصادية واالجتماعية

بالدوالرات الجارية مببلغ  48.4مليار دوال ٍر أمرييكٍّ؛ تفاصيلها كام ييل
(جدول  ،3-2ص:)42
يل اإلجام ّيل :وبلغت نحو  24.1مليار دوالر6.5 :
خسائر الناتج املح ّ
مليار لعام  2011و 17.6مليار لعام .2012
املادي :وبلغت نحو  20.8مليار دوالر 5.7 :مليار
أرضار رأس املال
ّ
لعام  2011و 15.1مليار لعام .2012
العسكري :وبلغت نحو  3.6مليار دوالر :نحو
الزيادة يف اإلنفاق
ّ
مليار لعام  2011و 2.6مليار لعام .2012
الخسائر يف العامني :بلغ إجام ّيل الخسائر نحو  13.1مليار دوالر لعام
( 2011بنسبة  27يف املئة من إجام ّيل الخسائر) ،ونحو  35.3مليار
دوالر لعام  ،2012ما يعني أ َّن الخسائر قد ازدادت بني العامني بنسبة
 270يف املئة.
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الفقر" :بنهاية عام  2012دخل نحو  3.1مليون ٍ
شخص دائرة الفقر،
منهم  1.5مليون دخلوا دائرة الفقر الشديد" (ص ،)57ومل يشأ
أي سنة ارتكازيّة.
التقرير إفادة القارئ بعدد الفقراء يف ّ
املدريس قد بلغ
التعليم :يشري التقرير إىل أ َّن مع ّدل عدم الحضور
ّ
وتوصل إىل
نحو  11يف املئة لعام  2011ونحو  23يف املئة لعام ّ ،2012
أ َّن إجام ّيل الخسارة التي ترتبت عىل ذلك قد بلغت نحو  347مليون
دوالر لعام  2011ونحو  784مليون دوالر لعام  ،2012إضاف ًة إىل
الخسائر املاديّة التي لحقت بالبنيات التحتيّة لقطّاع التعليم.
الصحة :يشري التقرير إىل تراجعٍ واض ٍح وكبريٍ يف األوضاع الصح ّية جراء
فقدان الكوادر الطب ّية ،وتدمري البنى التحت ّية لقطّاع الصحة ،والنزوح
الواسع النطاق.
التنمية البرش ّية :وتقاس عاد ًة بدليل التنمية البرشيّة الذي ط َّوره
برنامج األمم املتحدة اإلمنا ّيئ ،ويشتمل عىل ثالثة مك ِّونات (الصحة
وتوصل التقرير إىل أ َّن الدليل الذي كان
والتعليم ومستوى املعيشة)ّ .
 0.632يف عام  2011يتوقّع أن ينخفض إىل  0.554عام " ،2013أي
أ َّن دليل التنمية البرشيّة املق ّدر قد خرس  15.1يف املئة من قيمته.
وبكالم آخر إ َّن قيمة الدليل املق ّدرة لعام  2013نتيجة األزمة قريبة
من قيمته عام  ،1993أي أ َّن سورية خرست عقدين من إنجازات
التنمية البرشيّة" (ص.)56

يل اإلج�ما ّيل بذل
إضاف ًة إىل تقدير حجم الخسائر يف الناتج املح ّ
التقرير جه ًدا مبد ًعا يف تقدير خسائر سوق العمل ،وذلك استنا ًدا إىل
معلومات عام  2010كسن ٍة ارتكازيّ ٍة ،وعىل نتائج مسح ق ّوة العمل
لعام ( 2011الذي نُفِّذ بعد بداية األزمة)؛ ومرونات التشغيل بالنسبة
االقتصادي :املرونة من مسح عام  2011لسيناريو األزمة،
للنمو
ّ
وتوصل
ومتوسط املرونة للفرتة  2010-2006لسيناريو االستمرار .هذا ّ
التقرير إىل نتيجة أ َّن سوق العمل قد فقد نحو  1.5مليون فرصة
عملٍ بنهاية عام  ،2010وهي عبار ٌة عن الفرق يف عدد املشتغلني
تحت سيناريو االستمرار (الذي قُ ِّدر بنحو  5.4مليون مشتغلٍ لعام
 )2012وعدد املشتغلني تحت سيناريو األزمة (الذي قُ ِّدر بنحو 3.9
مليون مشتغلٍ ) .ويُالحظ يف هذا الصدد أ َّن التقرير يتوقّع ارتفاع
مع ّدل البطالة يف عام  2012من نحو  8.6يف املئة عام  2010إىل
نحو  10.6يف املئة تحت سيناريو االستمرار وإىل  34.9يف املئة تحت
سيناريو األزمة .وخلص إىل مالحظة أنَّه من "املتوقّع أن تتأثر الحالة
سوري ،عىل اعتبار أ َّن مع ّدل اإلعالة
املعيش ّية سلب ًيا لنحو  6مليون
ٍّ
(عدد السكان عىل عدد املشتغلني) بلغ  4.14عام ( "2010ص.)51

خامسا :مالحظات
ً

رابعا :اآلثار االجتماعيّة
ً

عىل أساس استعراض أه ّم محتويات التقرير ونتائجه التي جرى
تلخيص أه ّمها يف األقسام أعاله من هذه املراجعة ،ميكن إبداء عد ٍد
من املالحظات:

اشتملت الجوانب االجتامعيّة التي حلّلها التقرير عىل :الفقر،
االجتامعي .ومن
والتعليم ،والصحة ،والتنمية البرشيّة ،والتضامن
ّ
دون الدخول يف تفاصيل فن ّية ،ميكن تلخيص أه ّم ما توصل إليه
الصدد عىل النحو التايل:
التقرير يف هذا ّ

البحثي الذي بُذل
دبلوماس ّية التقرير :لقد سبق لنا اإلشادة بالجهد
ّ
يف إعداد هذا التقرير ،وهو تقري ٌر كُتب بلغ ٍة دبلوماس ّي ٍة دقيق ٍة
ولعل أه ّم
(ربا بسبب وجود املؤلفني داخل سورية)ّ .
وحريص ٍة مّ
دليلٍ عىل اللغة الدبلوماس ّية التي كُتب بها التقرير عنوانُه الذي

مأساوي إىل
االجتامعي" :لقد أ َّدى االنزالق إىل نزا ٍع مسلّ ٍح
التضامن
ٍّ
ّ
االجتامعي ،وخلق قواعد جديدة إلدارة العالقات
تدهور رأس املال
ّ
االجتامع ّية واالقتصاديّة لألفراد ،مام خلق اقتصاديّات العنف يف
السلبي
سورية" (ص .)59وتوقّع التقرير ازدياد تفكّك املجتمع والتأث ّر
ّ
للقيم واألعراف االجتامعيّة "نتيجة تأ ّجج مشاعر الكراهية واالنتقام
تجاه اآلخر" (ص.)59
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السيايس الذي شهدته سورية منذ مطلع عام 2011
يشري إىل الحراك
ّ
حرب أهليّ ٍة ،عىل أنَّه "األزمة السوريّة".
وربا ٍ
وتط ّور إىل نزا ٍع مسلّ ٍح مّ
متخصص ٌة يف دراسة النزاعات
وكام هو معروف ،هناك أدب ّياتٌ
ّ
املسلّحة والحروب األهليّة ،ومن بني أه ّم التعريفات ،واألكرث
استخدا ًما ،للحرب األهل ّية هو ذلك الذي تقول به معظم هذه
يل تكون الحكومة طرفًا
األدبيات" :الحرب األهل ّية هي رصا ٌع داخ ٌّ
فيه ،وينتج عنه سقوط ألف ضح ّي ٍة عىل األقل ،متثِّل فيها نسبة
الضحايا لكل فريقٍ من فريقي الصرّ اع  5يف املئة عىل األقل من
الصدد أ َّن التقرير يشري
مجموع عدد الضحايا"((( .ونالحظ يف هذا ّ
شخصا قد قُتلوا منذ آذار  /مارس 2011
إىل أ َّن "أكرث من 59648
ً
وأغلب ّيتهم من الذكور الشباب وبدرجة أقل نساء وأطفال" وفق
األمم املتّحدة (ص !)55ما يعني أ َّن متوسط عدد القتىل قد بلغ نحو
شخصا يف السنة.
ً 29824
منهج ّية التقرير :كام الحظنا ،اعتمد التقرير يف تقديره لتكلفة الصرّ اع
السوري عىل طريقة بناء سيناريوهني أسامهام سيناريو األزمة (مبعنى
ّ
ما وقع خالل عامي  2011و )2012وسيناريو االستمرار (مبعنى ما
سيكون عليه الحال إذا استمرت األمور كام كانت عليه قبل انفجار
وكل ذلك باستخدام عام
األحداث السياسيّة يف مطلع عام ُّ )2011
 2010كسن ٍة ارتكازيّ ٍة .وفق هذه املنهج ّية قُ ِّدرت الخسائر ،أو تكلفة
املؤشات املستخدمة للسيناريوهني .ونرى
الصرّ اع ،بالفرق بني قيم رِّ
أ َّن هذه طريقة مقبولة عندما تتوافر املعلومات املالمئة لتطبيقها،
يل اإلج�ما ّيل .ونالحظ يف هذا الصدد أ َّن
كام يف حالة الناتج املح ّ
التقرير ،من دون أن يؤكِّد عىل ذلك ،قد انطلق من منظور التنمية
البرشيّة (مبعنى توسيع الحريّات الحقيق ّية التي يتمتّع بها البرش)
االقتصادي والتوازنات االقتصاديّة
وليس من املنظور الضيِّق للنمو
ّ
الكليّة ،وذلك بداللة عنايته بـ "العوامل البرشيّة واالجتامعيّة
وبتقصيه "لآلثار االجتامع ّية لألزمة"
الكامنة وراء األزمة" (ص)28-23
ّ
وربا بسبب عدم توافر املعلومات ،مل يتمكَّن التقرير
(ص .)59-52مّ
من املثابرة يف تطبيق منهجيّته عند تناوله لآلثار االجتامعيّة واكتفى
السلبي لألزمة عىل التعليم والصحة ودليل التنمية
مبالحظة الواقع
ّ
البرشيّة ،وهي آثا ٌر سلب ّي ٌة بديه ّي ٌة ومعروف ٌة لدى العا ّمة بالرضورة!
ٍ
الصدد إذا متكَّن من
وقد كان مبقدور التقرير أن يأيت
بجديد يف هذا ّ
ٍ
السوري
مسوحات ميدانيّ ٍة حول أسئل ٍة مل ّح ٍة تتعلّق بالواقع
إجراء
ّ
املأساوي.
ّ
 1بول كوليري ،مليار نسمة تحت خط الفقر ،ترجمة هيثم جودت نشوايت (الرياض :العبيكان
للنرش ،)2010 ،ص .45
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وعىل ال ّرغم من مالءمة املنهج ّية الرئيسة التي استخدمها التقرير
يل اإلج�ما ّيل ،فإنَّه
لتقدير الخسائر االقتصاديّة بداللة الناتج املح ّ
يل
مل يكن واض ًحا ملاذا اختار الحديث عن رِّ
مؤشات االقتصاد الك ّ
التقليديّة (العجز يف املوازنة ،والعجز يف ميزان املدفوعات ،وسعر
ٍ
اقتصادات عاديّ ٍة ،فكيف
تختل يف
مؤشاتٌ ميكن أن َّ
الرصف) ،وهي رِّ
يف مجتمعٍ يعاين حربًا أهل ّية!
املفاجأة الكربى :يف معرض تدقيقه ملك ِّونات الخسائر االقتصاديّة
يل اإلجام ّيل جز ًءا
الحظ التقرير أنَّه "تُعترب الخسائر يف الناتج املح ّ
مهماً من خسارة االقتصاد الكل ّية التي تتض ّمن أجزا ًء أخرى" (ص.)41
يل اإلجام ّيل (األثر
من هذه األجزاء ما جرى حسابه ضمن الناتج املح ّ
عىل مخزون رأس املال ،وتراجع استخدام الطاقة اإلنتاج ّية القصوى)،
يل ملخزون رأس املال ،أي
وما مل يتم حسابه (الرضر الجز ّيئ أو الك ّ
رضرة) ،وق َّدر التقرير هذا العنرص
الرشكات والتجهيزات واألبنية املت ِّ
العسكري
مبا يعادل  20.8مليار دوالر (ص ،)41و"ارتفاع اإلنفاق
ّ
غري املدرج يف حسابات الناتج" (ص .)42والحظ التقرير ،من دون
العسكري مل يُدرج يف حسابات
أن يكون مقن ًعا يف ذلك ،أ َّن اإلنفاق
ّ
يل اإلجام ّيل "ألن ميزانيّة التصنيع واإلنفاق العسكريّني
الناتج املح ّ
معظمها ال تُس ّجل يف الحسابات القوم ّية"! هنا تكمن املفاجأة
الكربى ،فإذا كان هذا التسبيب صحي ًحا؛ فامذا تعني األرقام الواردة
الخاص والعا ّم وإىل االستثامر
يف الجدول ( )2-2التي تشري إىل اإلنفاق
ّ
يل اإلجام ّيل لعام
ّ
الخاص والعا ّم ،وتعطي األرقام الفعل ّية للناتج املح ّ
جانب آخر ،هل خلط
 2010والتقديرات لألعوام  2011و .2012من
ٍ
التقرير بني إدراج "اإلنفاق عىل التصنيع واإلنفاق العسكريّني" يف
امليزان ّية واحتساب هذا اإلنفاق العا ّم يف الحسابات القوم ّية؟ والرأي
عندنا أنَّه مهام يكن من أمر ما يُض ّمن ،أو ال يُض ّمن ،يف امليزانيّة
يل
(بحسب شفاف ّية ال ّنظام الحاكم) ،فإ َّن حسابات الناتج املح ّ
اإلجام ّيل (بحسب املنهجيّات املستق ّرة) ال ب ّد لها أن تتض ّمن "اإلنفاق
يل اإلجام ّيل.
ّ
العسكري" داخل اإلنفاق العا ّم كمك ِّونٍ للناتج املح ّ
وبعد ،مهام يكن من أمر هذا الخلط يف حسابات الزيادة يف اإلنفاق
العسكري ،يتضح أ َّن تقديرات الخسائر التي بلغ متوسطها للسنة
ّ
الواحدة نحو  24مليار دوالر ،تُع ُّد متدني ًة للغاية مقارن ًة بتقديرات
تكلفة الحروب األهل ّية النمط ّية (يف الدول ذات الدخل املنخفض)
التي بلغت نحو  67مليار دوالر يف السنة(((.
 2املرجع نفسه.

167

محمود محارب

*

مراجعة كتاب
األ ّمة المسلّحة :صعود ظاهرة
االحتياط في إسرائيل وأفولها

عنوان الكتاب :األ ّمة املسلّحة :صعود ظاهرة االحتياط يف إرسائيل وأفولها.
املؤلّف :دوف متاري.
سنة النرش.2012 :
النارش :وزارة الدفاع  -تل أبيب.
عدد الصفحات 494 :صفحة.
*

باحث باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

168
يل عن بقية الجيوش يف العامل بأ َّن ق ّواته
ينفرد الجيش اإلرسائي ّ
األساسيّة املقاتلة تتشكّل من ق ّوات االحتياط التي ينبغي لها أن
تبقى يف حالة تأ ّهب دامئة ،وعىل استعداد تا ٍّم عند استدعائها
للدخول يف القتال خالل فرت ٍة وجيزة ال تزيد عن ع ّدة أيام .وعىل إثر
وكل من مرص واألردن وإخراج العراق
ات ّفاقات السالم بني إرسائيل ٍّ
من املواجهة مع إرسائيل وتخليّ الدول العربيّة عن خيار املواجهة
نقاش يف إرسائيل
العسكريّة وسيل ًة السرتداد الحقوق العربيّة ،ظهر ٌ
بني وجهتَي نظر يف وسط األكادمي ّيني والباحثني اإلرسائيل ّيني ،وال س ّيام
يف العقد األخري ،بشأن إذا ما كان من األفضل اإلبقاء عىل صيغة
يل كـ "جيش الشّ عب" الذي يعتمد عىل الخدمة
الجيش اإلرسائي ّ
اإللزاميّة وق ّوات االحتياط ،أو تحويله إىل ٍ
مهني قائم عىل
جيش
ٍّ
املتط ّوعني .ويف سياق هذا الجدل صدر يف عام  2012كتاب األ ّمة
املسلّحة :صعود ظاهرة االحتياط وأفولها ،ملؤلِّفه الدكتور دوف
متاري  -العميد املتقاعد  -الذي شغل ع ّدة مناصب مه ّمة يف قيادة
يل .وجاء الكتاب يف  494صفحة شملت بني ثناياها
الجيش اإلرسائي ّ
ثالثة أقسامٍ وخامتة .واستند املؤلِّف إىل املصادر األول ّية التي شملت
الكثري من الوثائق والخطط والتص ّورات واملقرتحات التي وضعتها
ومؤسساته املختلفة ،املوجودة يف
يل
ّ
هيئات أركان الجيش اإلرسائي ّ
يل.
يل ،وال سيّام أرشيف الجيش اإلرسائي ّ
األرشيف اإلرسائي ّ
عالج القسم األ ّول من الكتاب ق ّوات االحتياط يف فرتة الييشوف
اليهودي (مجتمع املستوطنني واملهاجرين اليهود يف فلسطني قبل
ّ
قيام إرسائيل) منذ اندالع ثورة  1936الفلسطين ّية وحتّى حرب
يل
 .1948وبحث أيضً ا يف حالة ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
ودورها يف حرب  .1948أ ّما القسم الثاين ،فبحث يف عمل ّية تنظيم
يل ومأسستها يف العامني اللّذين
ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
أعقبا حرب  ،1948ووقَف عىل دورها يف الفرتة املمت ّدة من 1949
إىل  ،1967وال س ّيام يف حربيَ  1956و .1967وبحث القسم الثالث
يل ودورها من أواخر 1967
وضْ ع ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
إىل عام  .1974ويف الخامتة وقف املؤلِّف عىل وضع ق ّوات االحتياط
يل يف العقدين األخريين ،وحلَّل العوامل التي
يف الجيش اإلرسائي ّ
يل
ساهمت يف تقلّص العدد اإلجام ّيل لالحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
منذ الثامنين ّيات وحتّى اليوم.
أشار املؤلّف يف القسم األ ّول من الكتاب إىل أ َّن قادة املنظّمة
اليهودي يف فلسطني ،قد بذلوا
العسكريّة الهاجاناه وقادة الييشوف
ّ
جه ًدا جماًّ  ،خالل العقد الذي سبق تأسيس إرسائيل ،يف البحث عن
الحلول لجمل ٍة من القضايا األمنيّة – العسكريّة املتعلِّقة بالصرّ اع
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مع الفلسطين ّيني والعرب ،ويف مق ّدمها :كيف ّية الوصول إىل أكرب ق ّو ٍة
عسكريّة ممكنة لليشوف استعدا ًدا للحرب مع الفلسطينيّني وبقيّة
العرب ،وماه ّية العالقة والنسبة  -من حيث العدد والنوع ّية  -بني
الق ّوة ال ّنظامية للهاجاناه املك َّونة من "البلامح" (كتائب االنقضاض)
وق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه ،وما هي الفرتة الزمن ّية املطلوبة
الستدعاء ق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه للحرب ،وكيفيّة تدريب
ق ّوات االحتياط التابعة للهاجاناه ونوع ّيته من أجل الحفاظ عىل
االستعداد الدائم للقتال .ووضعت قيادتا الييشوف والهاجاناه
خططًا إسرتاتيج ّي ًة شاملة بشأن كيف ّية تفعيل الق ّوة العسكريّة
لليشوف ض ّد الفلسطينيّني ،كان من أبرزها "خطّة أ" يف عام 1941
والتي طُ ِّورت إىل "خطّة ب" يف عام  1945وإىل "خطّة ج" يف عام
 1946وإىل "خطّة د" يف آذار  /مارس  ،1948والتي قامت ق ّوات
يل ،مبوجبها باحتالل القرى
الهاجاناه ،ومن ث ّم الجيش اإلرسائي ّ
الفلسطينيّة وتدمريها وطرد سكّانها الفلسطينيّني منها .وأكَّد املؤلِّف
أ َّن نجاح قيادة الييشوف يف معالجة القضايا األمن ّية املذكورة أعاله
يف العقد الذي سبق تأسيس إرسائيل ،كان له الدور الحاسم يف
تحديد نتائج حرب  .1948فقد متكَّن الييشوف يف فلسطني الذي مل
يتجاوز عدد أفراده  700ألف نسمة يف منتصف عام  ،1948من أن
يج ِّند مقاتلني أكرث من جميع الجيوش والق ّوات العرب ّية التي شاركت
يف حرب  1948طوال مراحلها؛ إذ كان عدد ميليشيا الهاجاناه 65
ألف مقاتل ومقاتلة .وكان قد تط َّوع أيضً ا ،بقرا ٍر وتشجيع من قيادة
الييشوف ،للخدمة يف الجيش الربيطا ّين خالل الحرب العامليّة الثانية،
اليهودي يف فلسطني ،جاء ثلثاهام
أكرث من  30ألفًا من الييشوف
ّ
يل
من بني صفوف منظّمة الهاجاناه .وعند تأسيس الجيش اإلرسائي ّ
يف أيار  /مايو  1948من جوف منظّمة الهاجاناه ،بلغ عدد أفراده
 .36500وبعد ذلك بشه ٍر واحد ،ارتفع عدد أفراده إىل  54ألفًا .وقد
ظَّل عدد أفراده يزداد أسبو ًعا بعد آخر إىل أن بلغ يف كانون األ ّول /
ديسمرب  1948نحو  104آالف ،بعد استدعاء كامل ق ّوات االحتياط
وتخفيض س ّن الخدمة العسكريّة يف صيف  1948إىل  17عا ًما،
يهودي من
وكذلك عىل إثر وصول ما يزيد عن  20ألف متط ِّو ٍع
ٍّ
يل ،كام ذكر املؤلّف .ويف
العامل وانخراطهم يف صفوف الجيش اإلرسائي ّ
يل إىل .114500
آذار  /مارس  1949وصل عدد أفراد الجيش اإلرسائي ّ
أ ّما عدد أفراد الجيوش والق ّوات العرب ّية التي شاركت يف حرب
 ،1948فقد بلغ  30ألفًا يف أيار  /مايو  .1948وارتفع هذا العدد يف
املرصي.
نهاية الحرب ووصل إىل  60ألفًا ،كان معظمهم من الجيش
ّ
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يف القسم الثاين من الكتاب ،أشار املؤلّف إىل املداوالت والنقاشات
يل ويف وزارة الدفاع،
التي جرت يف هيئة األركان العا ّمة للجيش اإلرسائي ّ
يل وإعداده للحرب املقبلة ،وحجم
بشأن كيفيّة تنظيم الجيش اإلرسائي ّ
كل من الجيش ال ّنظامي وق ّوات االحتياط .ون َّوه املؤلِّف بأ َّن القيادة
ٍّ
اإلرسائيل ّية كانت تدرك أ َّن إرسائيل ال تستطيع من الناحية االقتصاديّة
االحتفاظ ٍ
نظامي كبري ،لذلك اقرتح دافيد بن غوريون تخفيض
بجيش
ٍّ
ظامي إىل  20ألفًا وزيادة ق ّوات االحتياط إىل
عدد أفراد الجيش ال ّن ّ
يل مواجهة جميع
أكرب عد ٍد ممكن ليك يكون مبقدور الجيش اإلرسائي ّ
ٍ
مداوالت بني هيئة األركان ودافيد بن
جيوش الدول العرب ّية .وبعد
ظامي يف
غوريون تق َّرر يف بداية عام  1950أن يكون عدد الجيش ال ّن ّ
تلك الفرتة  30ألفًا ،وتكون ق ّوات االحتياط الق ّوة القتاليّة األساسيّة
يل .وأضاف املؤلّف أنَّه بنا ًء عىل ذلك جرى تنظيم
يف الجيش اإلرسائي ّ
ق ّوات االحتياط عىل مرحلتني .استُدعي يف املرحلة األوىل يف بداية عام
 1950للخدمة يف ق ّوات االحتياط جميع املشاركني يف حرب 1948
من ذوي الخربة العسكريّة ،وبلغ عددهم  80ألفًا .ويف املرحلة الثانية
استُدعي جميع املواطنني من املهاجرين الجدد الذين كانوا يف س ّن
لسبب أو آخر.
الخدمة العسكريّة ،والذين مل يشاركوا يف حرب 1948
ٍ
وبعد استكامل املرحلتني يف نهاية  1950بلغ عدد ق ّوات االحتياط
يل  243ألف
 210آالف
ٍّ
جندي ،فأصبح بذلك تعداد الجيش اإلرسائي ّ
جندي وضابط .ومع زيادة الهجرة إىل إرسائيل يف عام  1953بلغ عدد
ٍّ
وتخصص الجيش
جيش االحتياط  292ألفًا والجيش ال ّنظامي  46ألفًا.
ّ
ال ّنظامي يف مواجهة مشاكل األمن الجاري والقيام بتدريب جيش
االحتياط واستيعاب عد ٍد من أفراد الجيش يف وحداته بعد انتهاء
خدمتهم اإللزام ّية .أ ّما دور ق ّوات االحتياط ،فكان القيام بالتدريب
األقل واالستعداد للحرب املقبلة ،أو املشاركة
مل ّدة شه ٍر يف السنة عىل ّ
يف عمليّ ٍ
ظامي عندما تقتيض
ات عسكريّة نوعيّة إىل جانب الجيش ال ّن ّ
الرضورة.

والتوسع في
جيش االحتياط
ّ
اإلسرائيلي
الحيوي
المجال
ّ
ّ
ِ
وخططها
يل
مستن ًدا إىل وثائق هيئات األركان العا ّمة للجيش اإلرسائي ّ
املؤسستني
يف الخمسين ّيات والستين ّيات ،أش��ار املؤلّف إىل أ َّن
ّ
العسكريّة والسياس ّية اإلرسائيل ّيتني رأتا أ َّن حرب  1948مل تنت ِه ،وأنَّها
ٍ
جوالت من الحروب التي عىل
مل تكن سوى جولة واحدة من سلسلة
إرسائيل االستعداد لها وتحينّ الفرص املواتية للقيام بها .والهدف هو

169
استكامل "تحرير البالد" وتوسيع حدود إرسائيل يف جميع االت ّجاهات.
اإلقليمي ،كان متي ًنا ومج ِّذ ًرا يف جميع هيئات
التوسع
إذ إ َّن مفهوم ّ
ّ
التوسع يف أرايض
األركان العا ّمة ،كام أكَّد املؤلّف .فقد رافقت قض ّية ّ
يل منذ تأسيسه وحتّى اليوم
َ
الدول العرب ّية املجاورة
الجيش اإلرسائي ّ
يل واعتامده
(ص  .)214وأشار املؤلّف إىل أ َّن تركيبة الجيش اإلرسائي ّ
عوامل أخرى ،يف تب ّنيه
َ
أساسا عىل االحتياط قد أث َّرت ،إضاف ًة إىل
ً
اإلقليمي .وقد بلورت هيئة األركان العا ّمة للجيش
التوسع
سياسة ّ
ّ
اإلقليمي ،ووضعت
التوسع
يل منذ عام  1950إسرتاتيج ّية
ّ
اإلرسائي ّ
ّ
الخطط العمليات ّية لتطبيق هذه اإلسرتاتيج ّية ،تحت سلسلة "حاالت"
ويتبي من
التي ينبغي إلرسائيل ش ّن ٍ
حرب توسعيّة عند مواجهتها .نَّ
يل يف عام  ،1950وحملت
هذه الخطط التي وضعها الجيش اإلرسائي ّ
الكل" و"حالة شامل  -جنوب" و"حالة رشق" ،أ َّن الهدف
أسامء "حالة ّ
اإلسرتاتيجي إلرسائيل" ،يف
الحيوي
اإلقليمي يف "املجال
التوسع
ّ
منها ّ
ّ
ّ
جميع االتّجاهات والوصول إىل حدو ٍد طبيع ّية إلرسائيل (ص .)216
حرب عىل األردن واحتالل الضفّة الغربيّة
وشملت هذه الخطط ش ّن ٍ
رشقي عامن – املفرق –
ورشق األردن والتموضع يف الخ ّط الواقع
ّ
إربد.

يل وضع خططًا يف حزيران  /يونيو
وذكر املؤلّف أ َّن الجيش اإلرسائي ّ
للتوسع يف جميع الجهات .وشمل ذلك احتالل الضفّة الغرب ّية
ّ 1953
وسيناء والجوالن وجنوب لبنان حتّى نهر الليطاين (ص  .)217ويف
ضوء ازدياد التوت ّر بني بريطانيا ومرص يف أعقاب ثورة  23يوليو ،وضع
يل يف عام  1953خطّة "غور "1 -التي هدفت إىل
الجيش اإلرسائي ّ
املرصي  -الربيطاين
يل إىل استغالل الخالف
ّ
تهيئة الجيش اإلرسائي ّ
الحتالل سيناء من أجل تحصني حدود إرسائيل من الناحيتني األمن ّية
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واالقتصاديّة ،فيام إذا رأت إرسائيل أ َّن الظرف يسمح بذلك .وأشارت
الخطّة إىل أنَّه "يصل إنتاج كميّة النفط يف سيناء إىل  2.5مليون طن
يف السنة .وتقرتب حاجة إرسائيل إىل  1.5مليون طن يف السنة .وبنا ًء
عىل ذلك سيكفي النفط يف سيناء حاجة إرسائيل من النفط وما
يزيد عن ذلك ستقوم إرسائيل بتصديره" (ص .)218
يل خطّة
ويف ترشين األ ّول  /أكتوبر  1953وضع الجيش اإلرسائي ّ
"عكن" الحتالل الضفّة الغربيّة ورشق األردن من "أجل تعزيز
مكانة إرسائيل األمن ّية وتحقيق عمقٍ جغرا ٍّيف مت ٍني وح��دو ٍد
طبيعيّة" .ودعت الخطّة إىل طرد أغلبيّة العرب من هذه املناطق
ألنَّهم سيشكّلون خط ًرا عىل ُهويّة إرسائيل .وأشارت خطّة "عكن"
إىل فوائدها االقتصاديّة ،فهي تضمن السيطرة الكاملة عىل الرثوة
التوسع بات ّجاه السعوديّة
الطبيع ّية يف البحر امل ّيت وتفتح "إمكانات ّ
وكل ذلك يشكّل باب أملٍ الزدها ٍر رسيع لدولة
وحقول النفطُّ ،
إرسائيل" (ص .)219
يل بحثًا شاملاً عن إرسائيل
يف عام  1953أجرى الجيش اإلرسائي ّ
وال��دول العربيّة من جميع النواحي السياسيّة واالقتصاديّة
واالجتامع ّية والعسكريّة والدميوغراف ّية .وقد قام بهذا البحث
املتخصصني العسكريّني واملدنيّني اإلرسائيليّني .وكان
خرية الباحثني
ّ
يل تجري
هدفه ،كام يقول املؤلّف ،التأسيس لفك ٍر
ٍّ
عسكري إرسائي ٍّ
وفقه إعادة تشكيل حدود إرسائيل ،وأُطلق عىل هذا املرشوع
مخطّط "نفو" .وأشار املؤلّف إىل أ َّن مخطّط "نفو" شكَّل معلماً
اإلقليمي.
التوسع
يل يف مسألة
ّ
مهماًّ يف ذهنيّة الجيش اإلرسائي ّ
ّ
وقد استخلص مخطّط "نفو" أ َّن عىل إرسائيل توسيع حدودها يف
جميع االتّجاهات .يف الجنوب ،ينبغي احتالل شبه جزيرة سيناء
واستغالل ثرواتها الطبيع ّية وال س ّيام النفط واملنغنيز .ويف الرشق،
ينبغي احتالل الضفّة الغربيّة ورشق األردن وتصفية دولة األردن
وجعل حدود إرسائيل الرشق ّية تصل إىل الصحراء السوريّة الفاصلة
بني األردن والعراق ،وكذلك احتالل جانبَي خليج العقبة ،وهذا يمُ كِّن
إرسائيل من استغالل الرثوات الطبيع ّية يف هذه املناطق وال س ّيام
ثروات البحر امليّت .ويف الشامل ينبغي إلرسائيل احتالل الباشان
مصب
وحوران والجوالن وق ّمة جبل الشيخ وجنوب لبنان حتّى
ّ
نهر الليطا ّين ،وض ّمها إىل إرسائيل ،وهذا يمُ كِّن إرسائيل من استغالل
الرثوات الطبيع ّية يف هذه املناطق ،وال س ّيام املياه وحقول الحنطة
(ص  .)223 -222ومبا أ َّن املناطق التي طالب مخطّط "نفو" إرسائيل
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باحتاللها وض ّمها إليها مأهول ٌة بالعرب ،ش َّدد هذا املخطّط عىل
رضورة طرد األغلبيّة العظمى من العرب من هذه املناطق للحفاظ
اليهودي إلرسائيل.
عىل الطابع
ّ

اشتراك بن غوريون في الخطط
كان رئيس الحكومة اإلرسائيل ّية دافيد بن غوريون عىل علمٍ تا ٍّم
يل وشارك ،كام يقول
بالخطط التوسع ّية التي وضعها الجيش اإلرسائي ّ
املؤلّف ،يف كثري من األحيان يف املداوالت والنقاشات التي أجرتها
هيئة األركان بشأن هذه الخطط .ويف ربيع  1956وضع الجيش
يل خططًا حرب ّي ًة بهدف توسيع حدود إرسائيل .وأجرت هيئة
اإلرسائي ّ
األركان العا ّمة سلسل ًة من االجتامعات لبحث هذه الخطط شارك
فيها رئيس الحكومة ووزير الدفاع بن غوريون ،ورئيس هيئة األركان
يل
العا ّمة موشيه ديان ،ورئيس قسم التدريب يف الجيش اإلرسائي ّ
يتسحاق رابني .وساد ات ٌ
توسع
ّفاق بني الحارضين أنَّه عىل إرسائيل أن ّ
حدودها يف الحرب املقبلة .وات ّفق الحارضون عىل أ َّن هذه الحرب
لن تكون األخرية .وأشار املؤلّف إىل أ َّن خالفًا ظهر بني موشيه ديان
يل؛ فقد قال رابني إنَّه
ويتسحاق رابني بشأن أولويّة ّ
التوسع اإلرسائي ّ
التوسع نحو الرشق يف الحرب املقبلة واحتالل الضفّة الغرب ّية
ينبغي ّ
وض ّمها إىل إرسائيل .ويف إجابته عن سؤال بن غوريون عن مصري
الحل
الفلسطين ّيني يف الضفّة الغرب ّية عند احتاللها ،قال رابني إ َّن ّ
التوسع نحو
يكمن يف طردهم .أ ّما موشيه ديان،
فتمسك بأولويّة ّ
ّ
الجنوب واحتالل سيناء وض ّمها إىل إرسائيل ،وال س ّيام أنَّها قليلة
السكّان .وكان رأي بن غوريون أ َّن خطّة الحرب ينبغي أن تويل
األهم ّية إىل االعتبارات السياس ّية – الدول ّية وإىل موقف الدول
الكربى ،وأ َّن هدف الحرب ينبغي أن يكون هزمية عبد النارص إىل
اإلقليمي ،ألنَّه يحمل مرشو ًعا قوم ًّيا يسعى لتحقيقه
التوسع
جانب ّ
ّ
توصلت إرسائيل وفرنسا
من خالل رضب إرسائيل (ص  .)224وعندما َّ
رسي عىل االعتداء عىل مرص ،اعتقد بن غوريون
وبريطانيا إىل ات ّفاقٍ ّ
حرب من أجل
أ َّن العوامل السياس ّية الدول ّية باتت مالمئ ًة لش ّن ٍ
كل الجهات ،متا ًما كام
إسقاط عبد النارص وتوسيع حدود إرسائيل يف ّ
املؤسسة العسكريّة منذ سنوات .ويشري املؤلّف إىل أ َّن
كانت تقرتح َّ
ما كتبه بن غوريون يف مذكّراته يف  22ترشين األ ّول  /أكتوبر ،1956
وهو عىل منت الطائرة الفرنس ّية التي أقلَّته إىل باريس ،لالجتامع يف

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
األمّة المس ّلحة :صعود ظاهرة االحتياط في إسرائيل وأفولها

بلدة سيفر مع القيادتني الفرنس ّية والربيطان ّية ،متهي ًدا لش ّن العدوان
الثال ّيث عىل مرص ،مل يكن ناجماً عن شطح ٍة خياليّ ٍة لنب غوريون،
وإنمّ ا انسجم متا ًما مع ما كان فعلاً يفكِّر فيه بن غوريون ومع خطط
يل .فقد كتب بن غوريون" :الخطّة هي إسقاط نارص
الجيش اإلرسائي ّ
وتصفية دولة األردن وتقسيمها بني إرسائيل والعراق .تض ّم إرسائيل
الضفّة الغربيّة ،بينام يض ّم العراق رشق األردن .وتض ّم إرسائيل أجزاء
من سورية وجنوب لبنان حتّى الليطاين" .وكتب بن غوريون يف
مذكّراته وهو يف الطائرة عائ ًدا من باريس إىل تل أبيب" :كان يوم
التوصل إىل ات ّفاقٍ بش ّن الحرب املشرتكة
أمس يو ًما عظيماً  ،فقد جرى ّ
عىل سيناء والسويس .قبل ذلك تح َّدثت مع جي موليه [رئيس وزراء
فرنسا آنذاك] وأخربته عن اكتشاف ك ّم ٍ
يات كبرية من النفط يف جنوب
سيناء وغربها ،وأنَّه من املجدي اقتطاع شبه جزيرة سيناء من مرص
التي مل تكن تابع ًة لها وإنمّ ا رسقها اإلنكليز من األتراك عندما كانوا
يظ ّنون أ َّن مرص يف جيبهم .لقد اقرتحت عليهم م ّد خ ّط أنابيب من
سيناء إىل حيفا لتكرير البرتول ،وأبدى موليه اهتاممه باالقرتاح" (ص
 .)227أشار املؤلّف إىل أ َّن بن غوريون كان يدرك أ َّن توسيع حدود
إرسائيل وض ّم سيناء إىل إرسائيل ال ميكنه أن يصبح أم ًرا واق ًعا ودامئًا
ما مل تدعمه الدول العظمى ،ويف مق ّدمها بريطانيا وفرنسا والواليات
املتّحدة .وهذا هو السبب ،كام ذكر املؤلّف ،الذي دعا بن غوريون
إىل إيصال خططه التوسعيّة للدول العظمى وإظهار مزاياها بالنسبة
لكل من فرنسا وبريطانيا.
إىل مصالحها يف الرشق األوسط وال س ّيام ٍّ
أكَّد املؤلّف يف الفصل األخري من الكتاب أ َّن ق ّوات االحتياط يف الجيش
يل قامت بالدور األسايس يف جميع الحروب التي خاضتها
اإلرسائي ّ
إرسائيل منذ عام  1948وحتّى اليوم .واستعرض املؤلّف وحلَّل
العوامل االجتامعيّة واالقتصاديّة والسياسيّة التي قادت إىل تقليص
يل يف العقود الثالثة األخرية،
عدد ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
سواء كان ذلك ناجماً عن زيادة ظاهرة الته ّرب من الخدمة اإللزاميّة
يل وال س ّيام من جانب اليهود املتديّنني "الحرديم"،
يف الجيش اإلرسائي ّ
ألسباب اقتصاديّة .أشار املؤلّف إىل أ َّن
أو مببادرة من قيادة الجيش
ٍ
عدد اليهود اإلرسائيل ّيني الذين كانوا يف عام  2000يف س ّن الخدمة
يف ق ّوات االحتياط ( 45 - 21عا ًما) قد بلغ  830ألفًا .استُدعي منهم
للخدمة يف جيش االحتياط ٍ 200
ألف فقط .وبلغ مع ّدل خدمتهم
يف الجيش  16يو ًما فقط ،وخدم نصفهم بني يومٍ واحد وثالثة أيّام،
أمضوها يف أمور إداريّة وليس يف التد ّرب .وخدم  100ألف منهم
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أربعة أيام أو أكرث .و 32ألفًا فقط خدموا  26يو ًما أو أكرث .يف حني أنَّه
األقل
كان من املفرتض أن يخدم الفرد من ق ّوات االحتياط شه ًرا عىل ّ
يل كلّه  -ق ّوات
من ِّ
كل عام .وأشار املؤلّف إىل أ َّن عدد الجيش اإلرسائي ّ
االحتياط والجيش ال ّنظامي م ًعا – يبلغ حاليًّا  622ألفًا (ص .)482

يل مل تزد عىل ما
وهذا يعني أ َّن ق ّوات االحتياط يف الجيش اإلرسائي ّ
كانت عليه منذ ثالثة عقود ونيف ،وذلك عىل ال ّرغم من تضاعف
عدد سكّان إرسائيل منذ تلك الفرتة وحتّى اليوم .وقد دعا املؤلّف إىل
والتمسك بالخدمة
معالجة هذا الوضع وزيادة عدد ق ّوات االحتياط
ّ
اإللزاميّة والتص ّدي لظاهرة الته ّرب من الخدمة يف الجيش التي
زادت كث ًريا يف العقدين األخريين ،وإىل تقديم الحوافز املاديّة للّذين
يُستد َعون سنويًّا للخدمة يف ق ّوات االحتياط.

مؤتمر التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة

للكتاب�ة

دع�وة

بعد نجاح مؤتمر "اإلسالميّون ونظام الحكم الديمقراطي في المرحلة
االنتقالي�ة" ال�ذي عق�د في تش�رين األول  /أكتوب�ر  ،2012يعل�ن المركز
العرب�ي لألبحاث ودراس�ة السياس�ات عن نيته عق�د المؤتمر العلمي
ّ
الثاني حول اإلسالميّين وقضايا الحكم الديمقراطي بعنوان:

التيـارات اإلسالميّـة ومسائل المواطنـة
والدولـة واألمة :التجربة التاريخيّة والتّصورات
الراهنة واآلفاق المستقبليّة
في مدينة الدوحة
في الفترة من  28إلى  30أيلول  /سبتمبر .2013

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز

www.dohainstitute.org

صدر حدي ًثا

عبد الرزاق الدواي

في الثقافة والخطاب عن حرب الثقافات
يقع هذا الكتاب في  215صفحة من القطع الكبير .وهو مقاربة نقدية وتحليلية في آن واحد إلش���كالية الثقافة
ف���ي الفك���ر المعاصر ،ولح���وار الهويات الوطني���ة في زم���ن العولمة .يبحث ه���ذا الكتاب في مفه���وم الثقافة
مكون ًا من مكونات
وتطوره ،ويتناول الثقافة في التحليل النفسي واالنثروبولوجيا ،وكذلك الثقافة بوصفها
ّ
الهوية .ويتطرق الكتاب لمناقش���ة آراء وأفكار ش���ديدة الحيوية مثل "تفوق الثقافة الغربية" و"حرب الثقافات" و
"صدام الحضارات" ،و"الحوار بين الثقافات" ،عالوة على إش���كالية العولمة الثقافية ،والهوية في زمن العولمة
والفضائيات.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراس��ة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
�ام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل ع� ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة 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 فحسب ،بل ينطلق المركز
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوض��اع في العالم
العربي ،دو ًال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،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 المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروب��ي��ة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
�دة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراس��ات وتقاريرَ ،ويدير ع� ّ
ّ
�ام العربي أي� ً
�ض��ا ،وينشر جميع إص��دارات��ه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون���دوات
ّ
للمختصين ،ول��ل�رّأي ال��ع� ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

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

