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رشيد مقتدر

*

تأ ّمالت في التجربة السياسية
لحزب العدالة والتنمية المغربي
في الحكم

تناق���ش ه���ذه الورق���ة قواعد اللعبة السياس���ية ف���ي المغرب وال���دور المركزي ال���ذي تضطلع
به المؤسس���ة الملكية ً
وفقا لنهج يس���عى للحفاظ عل���ى التوازنات السياس���ية الكبرى ،عبر
التوجيه الس���لس للعملية السياس���ية .تستخدم المؤسسة الملكية إس���تراتيجيات متعددة
مث���ل اإلدم���اج التدريجي ،أو التضييق والمحاص���رة ،أو التجاهل والالمب���االة ،أو القمع والتنكيل،
إل���ى جانب تكتي���كات متباينة ،م���ن دون االنزالق إلى َ
ش���رَك التدخل المباش���ر ال���ذي قد يُظهر
النظام بأنّه تس���لطي .ويفضي هذا النهج في معظم الحاالت إلى حل اإلش���كاالت العالقة
بأكثر مما يقود إلى التنفيذ العملي للتهديدات .وترى الورقة أن النتائج السياس���ية للتركيبة
السياسية واالجتماعية القائمة ّ
مكنت حزب العدالة والتنمية من االحتكاك العملي بميدان
السياسة .وقد أفضت معايشة اإلسالميين اليومية بالواقع المركب بمختلف أصناف مشاكله
وتعقيداته ،إلى اضطراراهم للبحث عن حلول عبر آليات التوافق والتنس���يق مع المس���ؤولين
السياس���يين ،أو م���ن خ�ل�ال عرضها ف���ي البرلم���ان كمعارضة عبر آليات األس���ئلة الش���فهية أو
الكتابي���ة وغيرها ،وهو ما أس���هم بق���در كبير في إنضاج تجربتهم السياس���ية وتطويرها ،على
الرغم من تحديات اللعبة السياسية وضيق هامش المناورة فيها.
*

أكادميي مغريب متخصص يف العلوم السياسية.

العدد 3

6
مقدمات أولية
للتأطير العلمي لواقع شائك
مكنت التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية املغريب ،وهو يضطلع
بدور املعارضة السياسية طوال خمسة عرش عا ًما ،من تطوير رؤاه
األيديولوجية ،وإنضاج تصوراته السياسية واالجتامعية .وهو ما تؤكده
النظرة الرسيعة عىل مختلف الربامج االنتخابية للحزب وأطروحاته
األيديولوجية ومشاريعه السياسية يف السنوات  1997و 2002و2007
و .2011وميكن أن يعود سري الحزب يف منحى الواقعية السياسية إىل
عدة عوامل أبرزها :احتكاك حزب العدالة والتنمية املبارش مبعرتك
الرصاع األيديولوجي واملنافسة االنتخابية ،واعتامده رؤية سياسية
إصالحية راهنت عىل العمل من داخل املؤسسات السياسية الرسمية،
وترتب عىل ذلك وعيه ملنطق الحكم والدولة والسياسة.
اتسمت تجربة اإلدماج السيايس لإلسالميني اإلصالحيني (حزب العدالة
والتنمية وحركة التوحيد واإلصالح) بنوع من الدينامية السياسية
واالجتامعية؛ من حيث عالقتهم ،أولاً  ،بنظام الحكم التي مرت مبراحل
متباينة ترتاوح ما بني التوافق العابر والتساكن الحذر ،وما بني التأزم
الظريف واملواجهة املستمرة وصولاً إىل االنسداد والجمود ،أو من حيث
عالقتهم ،ثانيًا ،بالقوى السياسية العاملة داخل النظام سواء كانت
أغلبية حكومية أو معارضة سياسية(((.
ومن النتائج السياسية ملجموع هذه التحوالت السياسية واالجتامعية،
متكّن حزب العدالة والتنمية من االحتكاك العميل مبيدان السياسة ،من
خالل سعيه لفهم السياسات العمومية املنتهجة من لدن الحكومات
السابقة ،وتقييمها وانتقادها من موقع املعارضة السياسية.
وقد أفضت معايشة اإلسالميني اليومية للواقع املركب مبختلف أصناف
مشاكله وتعقيداته ،إىل اضطرارهم للبحث عن حلول عاجلة لها ،عرب
آليات التوافق والتنسيق مع املسؤولني السياسيني ،أو من خالل عرضها
كمعارضة عرب آليات األسئلة الشفهية أو الكتابية وغريها ،وهو ما
أسهم بقدر كبري يف إنضاج تجربتهم السياسية وتطويرها رغم تحديات
اللعبة السياسية وضيق هامش املناورة فيها(((.
 1موضوع خصصنا له أطروحة لنيل الدكتوراه يف العلوم السياسية .لالطالع عىل هذا العمل
ميكن العودة إىل :رشيد مقتدر ،اإلدماج السيايس للقوى اإلسالمية باملغرب (الدوحة وبريوت:
مركز الجزيرة للدراسات والدار العربية للعلوم نارشون.)2010 ،
 2رشيد مقتدر" ،القوى اإلسالمية والتحالفات املربمة خالل مرحلة ما قبل الربيع العريب
وبعده " ،يف مؤمتر :اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :تجارب واتجاهات ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة 8-6 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2012ص .25-3

تموز  /يوليـو 2013

متيزت قواعد اللعبة السياسية يف املغرب بالدور املركزي الذي تضطلع
به املؤسسة امللكية وفقًا ملنطق يسعى للحفاظ عىل التوازنات
السياسية الكربى ،وذلك عرب التوجيه السلس للعملية السياسية
باعتامد إسرتاتيجيات متعددة مثل :اإلدماج التدريجي ،أو التضييق
واملحارصة ،أو التجاهل والالمباالة ،أو القمع والتنكيل ،إىل جانب
تكتيكات متباينة((( ،من دون االن��زالق إىل َشرَك التدخل املبارش
الذي قد يُظهِر النظام مبظهر املتسلط .وهذا ما مييز خطوات النظام
السيايس املغريب يف عالقته مع املعارضة السياسية مبختلف أصنافها
(اإلسالمية ،واليسارية ،والليربالية)؛ إذ إ ّن إسرتاتيجيات وتكتيكات
مامرسة الضغوطات متنوعة ،والتلويح باتخاذ إجراءات معينة يف
حالة التوتر والصدام ،قد تفيض يف معظم الحاالت إىل حل اإلشكاالت
العالقة أكرث من التنفيذ العميل للتهديدات ،وهذا ما يخ ِّول النظام
السيايس إمكانية مراقبة املجال السيايس وتوجيهه والتحكم يف آلياته
القانونية والسياسية(((.
وقد أدى ما شهده الشارع العريب من حركات احتجاجية أثناء ما سمي
بـ "الربيع العريب" واإلطاحة بعدد من األنظمة التسلطية التي شاخت
قياداتها وأصيبت بالرتهل السيايس ،إىل ترسيع خطوات اإلصالح يف
املغرب؛ الحتواء الشارع والحيلولة دون انفجاره ،فقد أقدم امللك
محمد السادس يف خطاب  9آذار /مارس  2011عىل خطوة استباقية
عرب الدعوة إىل تعديل الوثيقة الدستورية ،عىل الرغم من معارضة
حركة  20فرباير مبختلف مكوناتها ،وكذلك جامعة العدل واإلحسان
التي تعد من أبرز التنظيامت اإلسالمية املعارضة يف املغرب .وقد
شكلت هذه الظرفية السياسية فرصة استفاد منها حزب العدالة
والتنمية ،وعمل خاللها عىل بلورة مقرتحاته الدستورية والسياسية
التي ض َّمنها النص عىل إمارة املؤمنني واملؤسسة امللكية ودفاعه
عنهام ،إىل جانب تأكيده السري قد ًما يف مساره السيايس من داخل
النظام السيايس وفقًا ملنطق إصالحي تدريجي .وميكن اعتبار هذه
الخطوات السياسية رسائل طأمنة ما فتئ اإلسالميون يبثونها ،والتي
ساهمت خالل هذا الظرف الخاص يف التخفيف من عنارص عدم الثقة
والتوجس الذي كان سائ ًدا بينهم واملؤسسة امللكية(((.
 3مقتدر ،اإلدماج السيايس ،ص .145-136
 4املرجع نفسه ،ص .226
 5مقتدر" ،القوى اإلسالمية".
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وكان من نتائج هذا الحراك املجتمعي والسيايس صوغ دستور جديد أن تأمل بالتّجديد املتواصل ،والتنمية املستدامة ،وحقوق الفرد
حظي بقبول الشعب ،وترتب عنه تنظيم انتخابات برملانية سابقة والجامعة .ومع ذلك ،ينبغي توقُّع هذا االلتزام من الجميع عىل قدم
ألوانها يف  25ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011أدت إىل فوز حزب العدالة املساواة ،سواء أكانوا إسالميني أو علامنيني"(((.
والتنمية بـ  107مقاعد يف الربملان ،تاله وصول الحزب إىل قيادة العمل إن االنتقال من دور املعارضة السياسية إىل السلطة وقيادة العمل
الحكومي .وقد اعتربت تلك خطوة مه ّمة يف مسار الفاعل اإلسالمي الحكومي ،تعد تجربة سياسية جديدة انتقل خاللها حزب العدالة
الذي راهن عىل االندماج السيايس من داخل النظام ،ومتكّن من والتنمية إىل موقع الفاعل الذي ميتلك القرار السيايس ،وهو ما يشكّل
الوصول إىل السلطة بطريقة سلمية من دون أي تشنجات أو توترات محكًّا لقدرة اإلسالميني عىل تنزيل مشاريعهم ورؤاهم وتطبيقها عىل
سياسية أو اجتامعية ،بحكم خصوصية النظام السيايس املغريب الذي أرض الواقع.
تحتل فيه املؤسسة امللكية مكانة مركزية.
نسعى يف هذه الدراسة لرصد التجربة الحكومية التي يقودها حزب
العدالة والتنمية ،يف ظل االئتالف الحكومي املشكل من أربعة أحزاب
هي :حزب العدالة والتنمية (اإلسالمي) ،وحزب االستقالل (اليميني
املحافظ) ،وحزب التقدم واالشرتاكية (اليساري) ،وحزب الحركة
الشعبية (األغلبي الذي يوصف بكونه حزب اإلدارة).

وإذا كانت الحكومة يف النظام السيايس املغريب عبارة عن جهاز
تنفيذي تابع للملك تساعده يف تنفيذ السياسات العمومية ،فإ ّن
التعديل الدستوري لفاتح متوز /يوليو  2011الذي ع ّنون الباب
الخامس بـ" السلطة التنفيذية" ،وهي إشارة رصيحة تتم ألول مرة
يف الدستور ،اعترب أ ّن الحكومة سلطة تنفيذية (الفصول 87و 89و )90إ ّن العمل عىل استقصاء تجربة حزب العدالة والتنمية داخل نظام
تتجسد يف تدبري
تعمل عىل تنفيذ الربنامج الحكومي وضامن تنفيذ القوانني ،وأ ّن الحكم يف سياق ظرفية سياسية شديدة الحساس ّيةّ ،
ما يسمى يف الخطاب السيايس للحكومة بالتنزيل الدميقراطي
الحكومة َمن ميارس السلطة التنظيمية (الفصل  89و.((( )90
للدستور ،وهو ما يستلزم تفصيل هذه اإلشكالية إىل مجموعة من
من الناحية املنهجية ،من املهم اإلشارة الرسيعة ملسار عالقة حزب
األسئلة األساسية :ما هي طبيعة تصورات حزب العدالة والتنمية
العدالة والتنمية بنظام الحكم املليك باملغرب ،وذلك لإلحاطة
وباقي مكونات التحالف الحكومي للمرحلة االنتقالية؟ وما هي
باملوضوع من مختلف أبعاده التاريخية والسياسية واالجتامعية .فال
اآلليات املعتمدة لتدبري هذه املرحلة السياسية االنتقالية الصعبة؟
ميكن التعامل مع التجربة الحالية لهذا الحزب يف الحكم مبعزل عن
وكيف سيضطلعون باملسؤوليات والسلطات الحكومية املخولة إليهم
مسار إدماجه السيايس ،وتاريخ عالقته بباقي القوى السياسية؛ ذلك
يف الدستور؟ وما مدى قدرتهم عىل إرساء آليات مؤسساتية جديدة
أ ّن العديد من السلوكات السياسية للحكومة قد نجد تفسريها يف
إلعادة توزيع السلطة بينهم واملؤسسة امللكية من دون الوصول
التأثر بالتجربة السياسية طوال سنوات اإلدماج ،فال يزال "الطريق
ملرحلة التأزم والصدام؟ وهل أسهمت موجة ما سمي بالربيع العريب
إىل الدميقراطية طويلاً ج ًدا ووع ًرا يف هذه البلدان ،وليست األحزاب
يف املغرب يف تغيري قواعد اللعبة السياسية خاصة بعد إقرار دستور
اإلسالمية هي من زرع كل العقبات يف مساره" .إ ّن "النخبة الحاكمة
فاتح متوز /يوليو 2011؟ أم أ ّن تغيري اإلطار الدستوري والقانوين للبالد
واألحزاب العلامنية يف الرشق األوسط مل تلتزم بالدميقراطية أيضً ا.
مل يرتتب عليه أي تب ّدل يف موازين القوى وتغيري يف الواقع السيايس
إذ مل تكن األنظمة النارصية والبعثية والقومية وامللكية يف املنطقة
الذي ما زال مستم ًرا وفقًا ملا يسميه العديد من الباحثني بالسلطوية
دميقراطية ،ومل يتجاوز حضور املرأة يف األحزاب السياسية العلامنية
الناعمة أو املرنة؟
يف العامل العريب حضورها يف األحزاب اإلسالمية .وما من ّ
شك يف أنّه
من دون االلتزام بالتع ّددية ،ال ميكن للمجتمعات يف الرشق األوسط ويجعلنا هذا نتوقف أمام أطروحتني متناقضتني :تعترب األطروحة
األوىل أ ّن املغرب خرج من عنق الزجاجة ،وأ ّن مبادرة امللك
 6ظهري رشيف رقم  1.11.91صادر يف  27من شعبان  29( 1432متوز /يوليو  )2011بتنفيذ محمد السادس وما تالها من خطوات سياسية ،كتعديل الدستور
الدستور ،انظر :الجريدة الرسمية ،العدد  5964مكرر ،السنة الثامنة 28 ،شعبان 30(1432
متوز /يوليو  ،)2011ص  .3617-3616وعىل سبيل املقارنة ع ّنون الباب الرابع من دستور 2011
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تجسد نو ًعا من الوعي
وإجراء انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها ّ
املبكر للمؤسسة امللكية ،وقدرتها عىل معرفة مآالت األمور واتخاذ
القرارات اإلصالحية يف الزمن املناسب .فكانت نتيجة هذه التغيريات
املؤسساتية والسياسية التمكّن من التغيري الجوهري يف قواعد اللعبة
السياسية ،فدخل معها املغرب إىل مرحلة سياسية ودستورية جديدة
ج ّنبته التوترات السياسية والقالقل االجتامعية التي عرفتها العديد
من البلدان العربية .بينام ترى األطروحة الثانية أ ّن مجمل ما قام به
نظام الحكم من مبادرات سياسية ما هي إال مناورات مت ّرس يف إتقانها،
وأ ّن هذه الخطوات اإلصالحية ال تعدو كونها مساحيق للتجميل،
ومحاوالت لاللتفاف عىل املطالب الشعبية الداعية للدميقراطية
والعدالة ومحاربة الفساد؛ بحكم أ ّن بنية السلطة ظلت جامدة لصالح
نظام الحكم املليك املمسك بزمام السلطات والصالحيات.

وتواجه الباحث والدارس الطامح إىل املعالجة العلمية املوضوعية
للظواهر السياسية داخل املجتمعات التي تجتاز مراحل انتقالية،
عدة عقبات موضوعية تشكّل تحديات مركزية أمام تخصص العلوم
السياسية واالجتامعية؛ فاملجتمعات والدول موضوع الدراسة تعيش
ٍ
مخاض وتحو ٍل مستمرٍ ،وفقًا لدينامي ٍة
تجسد مرحلة
فرتات انتقالية ّ
رصاعي ٍة يصعب توقع تطوراتها ونزاعاتها وتوافقاتها وانتكاساتها .إ ّن
املرور من مرحلة االستبداد والتسلط مبختلف مناذجه كالسلطوية
التقليدية ،أو الدميقراطية املو ّجهة واملتحكّم بها ،أو السلطوية املرنة،
وهي مناذج سياسية متنح هوامش سياسية وفقًا لخطوط حمراء
مح ِّددة لقواعد اللعبة السياسية ،تفسح مجاالت معينة للفاعلني
السياسيني للتحرك واملنافسة من دون التأثري يف طريقة اشتغال النظام
أو تغيري القواعد الناظمة للعمل السيايس .أما السلطوية الجامدة
(األنظمة الشمولية والعسكرية) فتمثل مناذج سياسية مغلقة تطغى
فيها إرادة الحاكم الفرد وسلطته ،وتتضمن أشكالاً وقوالب تفتقد
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وجود فاعلني سياسيني مستقلني مقابل وجود طبقة سياسية تعمل عرب
حزب وحيد أو أحزاب سياسية مصطنعة يقترص دورها عىل مساعدة
الحاكم واالستفادة مام مينحه لها من عطايا مادية ورمزية ،وذلك عىل
الرغم من وجود بنيات سياسية يصطلح عليها مؤسسات سياسية،
وهي يف الحقيقة هياكل أو منشآت سياسية ذات طابع صوري وال
تضطلع بأدوار حقيقية.
ومترسا سياس ًيا
إ ّن الوصول ملرحلة املأسسة تستلزم تطو ًرا مؤسسات ًيا ً
ونض ًجا اجتامع ًيا ووع ًيا ثقاف ًيا ،وهي مرحلة تسبقها مرحلة الشخصنة
التي تجري خاللها مامرسة السياسة بشكل شخيص خارج إطار
املؤسسات السياسية.

العقبات المنهجية والنظرية
ال شك أ ّن السعي الستكشاف هذه الظواهر والوقائع املركبة
تعرتضه جملة من التحديات النظرية واملنهجية ،بحكم أ ّن األطر
املعرفية والعلمية التي كانت تدرس بها مجتمعاتنا العربية أضحت
شبه متجاوزة بحكم دخول بلداننا ملرحلة سياسية انتقالية يصعب
معالجتها بنوع من املوضوعية والعلمية ،وهي سمة املراحل االنتقالية
التي تتسم بالهشاشة والسعي للخروج من شخصانية السلطة
ونزعاتها الفردية والتسلطية إىل الطموح للمزيد من املأسسة والتقنني
لقواعد اللعب السيايس .وإذا كانت املجتمعات التي شهدت ثورات
مثل تونس ومرص وليبيا تنطبق عليها ما بسطناه ،فإ ّن إمكانية التأزم
والصدام أو االنتكاسة تبقى واردة ،بينام يتسم النموذج السيايس
املغريب باعتامده عىل تجربة إصالحية سياسية قام بها ملك البالد،
وهي يف طور التبلور ،عىل الرغم من كونها مسبوقة بتجربة ما كان
يسمى "بالتناوب التوافقي" الذي عقده امللك الراحل الحسن الثاين
مع املعارضة اليسارية.
ومن بني األسئلة التي سنطرحها :كيف ميكننا تقييم أداء الحكومة
تقييماً موضوعيًا بعي ًدا عن سمة الذاتية التي تطبع شخصية اإلنسان،
تجسد مكونًا من مكوناته ،والتموقع السيايس
واملصلح ّية التي ّ
واالجتامعي بالنسبة إىل الفاعل السيايس واالجتامعي؟ وما املقصود
بالسياسات العمومية؟ وإىل ماذا يعزى التباين يف الحكم عليها
وتقييمها؟
وعىل الرغم من كرثة التعريفات وتعددها ،فيمكن تعريف السياسات
العمومية بأنّها "برنامج للعمل الخاص بسلطة عمومية أو عدة

دراسات وأوراق تحليليّة
تأمّالت في التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية المغربي في الحكم

سلطات حكومية"((( ،وهي آلية مؤسساتية تسعى إليجاد حلول
ملجموعة من املشاكل االجتامعية واالقتصادية وغريها ،يف سياق
رؤية معينة تحمل اسم خطة حكومية وفقًا ألهداف معينة وتسعى
لتحقيق رهانات محددة ،عرب سلطة حكومية لها القدرة عىل تحقيق
أهدافها باالعتامد عىل موارد مادية ووسائل إكراه ،تسمى يف أدبيات
علم السياسة بالعنف املرشوع ،وتؤثر هذه السياسات يف وضعيات
الفئات االجتامعية واالقتصادية ،فال ميكن للمطالب أن تكون فعالة ما
مل تتحول إىل قوانني من قبل مؤسسات صنع السياسة وأن تنتقد من
قبل مسؤولني حكوميني(((.

9
للدفاع والتربير ،بينام يتمحور دور املعارضة السياسية يف خلق
تربيرات وحجج أيديولوجية مضادة ،وهو ما يزيد من تعقيد مجال
السياسات العمومية ويصعب من إمكانيات فهمها وتقييمها تقييماً
موضوع ًيا.

ميكن أن يتخذ تقييم حصيلة أداء الحكومة عدة أشكال ومناذج ،فقد
يأخذ صبغة انتقاد سيايس لحصيلة أداء الحكومة تب ًعا ملوقع الفاعل
السيايس ومكانته السياسية إذا كان موقعه ضمن املعارضة السياسية،
فال شك أن نقده سيكون معارضً ا للسياسات الحكومية منقبًا عن
أخطائها وهفواتها ،كاشفًا للرأي العام تناقضاتها وتعارض خطاباتها
ينبني مفهوم السياسات العمومية عىل اعتبارات براغامتية رصفة ومشاريعها مع سياساتها العمومية املطبقة .أما إذا كان الفاعل
تتعلق برضورة تحقيق التنمية وتجاوز معضالت الركود والتخلف ،كام السيايس يتموقع ضمن األغلبية الحكومية ،فإنّه سيدافع عنها ويربز
تحكمه يف اآلن نفسه أبعاد نظرية ال ميكن إغفالها؛ فمعرفة السياسات إيجابياتها.
العمومية ومنطقها ميكّن الفاعل الحكومي من تحسني أدائه والرفع إن العمل عىل تقييم هذه السياسات ال يجب أن ينطلق من معادلة
من حجم توقعاته ،ومقارنة مخططاته مع ما حققه عىل األرض من الدفاع عن هذه السياسات أو الحكم عليها سلب ًيا ،بقدر ما يجب أن
نتائج ملموسة .إال أ ّن هذا املجال تعرتضه جملة من الصعوبات تقارب مدى تطابق إسرتاتيجية الفاعل وأهدافه مع ما حققته هذه
والعوائق ،كتعدد مستوى الفاعلني يف مجال السياسات العمومية ،السياسات من نتائج ملموسة ،فهل متكن من تحقيق مجمل أهدافه
وتعقّد الواقع ،وتباين األهداف ،واختالف الرهانات واملصالح ،وهو أم بعضها؟ إ ّن ما يفرس هذا التباين يف املواقف واالختالف يف تقييم
(((1
ما يسم حقل السياسات العمومية ونظرياتها بنوع من النسبية  .السياسات العمومية ما بني مدافع ومعارض يعزى إىل اختالف املواقع

وإذا كان الفاعل الحكومي الذي يضع سياساته العمومية( ((1يتموقع السياسية من الحكومة إىل املعارضة وتضارب املشاريع السياسية
ضمن خانة الفاعلني السياسيني أصحاب القرار السيايس ،وهو ما املتنافسة ،وتناقض املصالح السياسية الرصيحة أو الضمنية.
يجعله يدافع عن سياساته العمومية مبقوالت أيديولوجية وسياسية
لماذا "تأمالت" في التجربة السياسية
 8 On peut définir une politique publique comme étant “un programmeلحكومة العدالة والتنمية في الحكم؟

”d’action propre à une ou à plusieurs autorités publiques ou gouvernementales,
Jean-Claude Thoenig, “L’analyse des politiques publiques,” in M. Grawitz & J.
Leca (éd.), Traité de science politique, vol. 4 “Les politiques publiques” (Paris:
PUF, 1985), p. 6.

 9جابرييل إيه .آملوند وجي .بنجهام باويل االبن ،السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض،
ترجمة هشام عبد الله (عامن :الدار األهلية للنرش والتوزيع ،)1998 ،ص .159
 10لالطالع عىل مفهوم السياسات العمومية ميكن الرجوع لألدبيات اآلتية:
H. Lassweel and A. Kaplan, Power and Society (New Haven: Yale University
Press, 1970); Ira Harkanky, (ed.), Policy Analysis in Political Science (Chicago:
Markham Publishing Company, 1970); R. Thomas Dye, Understanding public
Policy (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 7 edition, 1992); Paul Saatier,
Theories of the Policy Process (New York: Westview Press, 2000).
 11تنص الفقرة الثالثة من املادة  100من الدستور عىل موضوع السياسات العمومية كام
ييل" :تقدم األجوبة عىل األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة ،وتخصص
لهذه األسئلة جلسة واحدة كل شهر ،وت ُقدم األجوبة عنها أمام املجلس الذي يعنيه األمر خالل
الثالثني يو ًما املوالية إلحالة األسئلة إىل رئيس الحكومة".

يجابهنا عىل املستوى النظري اعرتاض منهجي أسايس ،ذلك أ ّن الرصد
العلمي لحصيلة عمل الحكومة خالل مدة سنة ونيف غري كاف
لتقييم موضوعي لحصيلة عملها ،فنحو خُمس مدة والية الحكومة لن
يفيض سوى إىل محاكمة النوايا والرؤى ،وهي مسألة غري ممكنة من
الناحية العلمية .وباملقابل ،ميكن دراسة التجربة السياسية للحكومة
بالرتكيز عىل بعض اإلشكاالت املركزية ومحاولة مالمسة منهج تعامل
الحكومة معها بغية الخروج ببعض النتائج األولية ملعامل هذه التجربة
الحكومية ومساراتها يف مجال السياسات العمومية.
إال أن ما بسطناه من مالحظات منهجية يف طريقة التعامل مع هذا
املوضوع اإلشكايل ومحاولة تأطريه العلمي تأط ًريا سليماً  ،ال ينفي
إمكانية التعامل السيايس مع الحكومة وهو مجال فعل الفاعلني
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السياسيني خاصة املعارضة السياسية ،فالحكم السيايس عىل األداء موضوع السياسات العمومية ،لك ّن جديد هذا املوضوع اتسامه
الحكومي يندرج يف صميم العمل السيايس للقوى السياسية ،وهو ما بالخصائص اآلتية:
يجعل منه ميدانًا خصبًا للمنافسة السياسية والرصاع األيديولوجي بني
أولاً  :تشكلت حكومة السيد عبد اإلله بن كريان يف مرحلة سياسية
الفاعلني السياسيني ،إ ّما لدعم حصيلة الحكومة والعمل عىل التباهي
جسدت تداعيات مرحلة ما سمي بالربيع العريب
دقيقة ومحرجةّ ،
بحصيلتها ،وإ ّما لنقد السياسات الحكومية والقول بفشلها بالنسبة إىل
بزخمها ورصاعاتها وتناقضاتها ،وهو ما يفسرِّ اإلقدام عىل هذه النوعية
القوى السياسية املعارضة.
من الدراسات حول التجربة السياسية لحكومة العدالة والتنمية يف
لقد اخرتنا لهذا املوضوع عنوان "تأمالت يف التجربة السياسية لحكومة الحكم يف ظل املرحلة االنتقالية.
العدالة والتنمية يف الحكم" ،إذ ندرك أ ّن املدة التي قضاها الحزب
ثان ًيا :إ ّن الحكومة الحالية تتشكل من ائتالف يقوده حزب العدالة
حتى اآلن يف الحكم غري كافية إلصدار نتائج نهائية حول حصيلة
عمل الحكومة وتقييم نتائجها ،وهو ما جعلنا نفضل استعامل كلمة والتنمية ذو املرجعية اإلسالمية ،وهو ما يستدعي معرفة مآل هذه
السنوي التجربة ،ورصد حصيلتها عىل مستوى العمل الحكومي.
"تأمالت" ،من دون أن يعني ذلك التقيّد بتقييم حصيلة العمل
ّ
للقطاعات الحكومية مبختلف أصنافها ،وذلك بالرتكيز عىل املعطيات ثالثًا :تجري هذه التجربة السياسية من داخل إطار دستوري جديد
الكمية املستندة إىل اإلحصائيات ،وهي عىل أهميتها التجميعية ما زال ينتظر التفعيل ،وهو ما ِ
يسمها بخصوصية احتكامها لقواعد
للمعطيات واملعلومات املتناثرة واملتفرقة ،وجمعها يف مؤلف واحد دستورية رفعت من مستوى صالحياتها وسلطاتها.
واقرتاح تحليالت بغرض الوصول إىل حكم نهايئ يق ّيم نتيجتها إيجاب ًيا
أو سلبيًا ،فإننا نفضل االشتغال مبنهج مختلف يركز عىل مقاربة كيفية
سوسيوسياسية تسعى الستجالء الظواهر والسياسات والخلفيات معالم اإلستراتيجية الحكومية
واألبعاد الكامنة وراء انتهاجها.
وأهدافها العامة
فمن املتعارف عليه داخل حقل الدراسات القانونية الدستورية التي
تنهل من النموذج الفرنيس ،تناول األداء السيايس للتجارب الربملانية
ورصد حصيلتها يف شموليتها ،من خالل املزج بني املقاربة القانونية
واملنهج اإلحصايئ ،وهو ما ولد قد ًرا كب ًريا من الدراسات التي يغلب
عليها الطابع القانوين الشكالين وهي عىل الرغم من أهميتها ،فإ ّن من
أبرز مساوئها املعرفية سقوطها يف نزعة وصفية جامدة( ،((1تعوزها
الوسائل املنهجية واملقاربات النظرية لتطوير رؤاها الوصفية للوصول
القرتاح فرضيات تحليلية ونتائج فهمية ،متكّن من تفسري ما غمض
من الوقائع والظواهر والبحث عن دواعيها وخلفياتها ،أو تفسح آفاقًا
معرفية وعلمية رحبة تغري الباحثني والدارسني املهتمني ،وهي مسألة
ليست سهلة.

معالم البرنامج الحكومي
ما هي خصائص الربنامج الحكومي؟ وكيف شخَّص الوضعية السياسية
التي اجتازتها البالد؟ وما هي أبرز اإلضافات التي قدمها؟

بعد تعيني الحكومة من قبل امللك محمد السادس ،سعت للحصول
عىل ثقة مجلس النواب ،فطرحت برنامجها الحكومي .وينطلق الربنامج
الحكومي  -الذي يجسد وجهة النظر الرسمية للحكومة  -من اقتناع
أسايس الزم مضامينه مند بدايته إىل نهايته ،وهو أ ّن الحكومة وبرنامجها
جسدت ما أسمته بالخيار الثالث
أىت يف مرحلة سياسية انتقالية جديدةّ ،
للنموذج املغريب يف التعامل مع الحركات االحتجاجية التي شهدها العامل
العريب .وأنّه بفضل خطاب العاهل املغريب يف  9آذار /مارس ،2011
يجب اإلقرار أولاً بأ ّن موضوع حصيلة العمل الحكومي من املواضيع
جرى إرساء نهج إصالحي مكّن من إقرار تح ّول سيايس مستمر وهادئ،
التقليدية ،التي دأب الباحثون عىل رصدها وتتبعها بالبحث والتنقيب
تلته مجموعة من اإلجراءات السياسية التي وصفها الربنامج الحكومي
يف الحقل املعريف للعلوم السياسية والقانون الدستوري ،وال سيام
بالشجاعة واإليجابية من قبيل استفتاء فاتح متوز /يوليو وانتخابات 25
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011التي اعتربتها الحكومة متميزة يف تاريخ
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االستحقاقات االنتخابية باملغرب( ،((1تالها تعيني عبد اإلله بن كريان ويف الخارج ولعموم الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني ومؤسسات
رئيسا للحكومة من الحزب الذي حصل عىل املرتبة األوىل ،أعقبها املجتمع املدين ،والوفاء بااللتزامات الدولية لبالدنا"( .((1وهو ما جعله
ً
(((1
يعترب هذه الوالية الترشيعية استثنائية بامتياز ملا يتطلبه الدستور
تشكيل أغلبية حكومية وفقًا ملنهجية تشاركية واسعة .
من رضورة تنزيل مقتضياته يف سياق مسلسل "إصالح عميق للدولة
وتجديد لوظائفها وتطوير بنيتها وتأهيل أدوراها وإرساء قواعد
التالؤم والتكامل والتعاون بني مؤسساتها ،لكسب تحديات الحكامة
الجيدة والتنمية االقتصادية والعدالة االجتامعية ،مام يعزز إشعاع
النموذج املغريب وجاذبيته"(.((1
ويتضح أ ّن أولوية الحكومة ترسيخ مسار البناء الدميقراطي للبالد
ومواصلة بناء الدولة الدميقراطية ،ومحاربة االختالالت وأوجه
الفساد من خالل ما أسمته "التنزيل التشاريك والدميقراطي ملقتضيات
الدستور"( ،((1وما يرتتب عىل ذلك من جهوية متقدمة وإصالح
لإلدارة وتكريس الستقاللية السلطة القضائية .ويستلزم والقيام بهذا
الجهد االستثنايئ الذي يهم الدولة واملجتمع استحضار البعد التشاريك
يف عملية تنزيل الدستور ،فهي قضية مصريية تهم املجتمع برمته
وليس فاعلاً أو فر ًدا؛ فهو تحد وطني يتطلب تضافر جهود األغلبية
وبهذا ،فقد كان تقييم الربنامج الحكومي إيجابيًا لطريقة تدبري املؤسسة واملعارضة عرب اعتامد آلية التأويل الدميقراطي للدستور(.((2
امللكية لتداعيات الحراك السيايس الذي شهده املغرب ،بل إنّه اعترب وقد حدد الربنامج الحكومي ثالثة مرتكزات يف وضع السياسات أو
التجربة املغربية حظيت باهتامم إعالمي واسع وترقب دويل(.((1
تنفيذها:
1.1العمل املندمج واملتكامل.
فام هي أبرز رهانات الربنامج الحكومي وأولوياته؟
يهدف الربنامج الحكومي إىل "االنتقال إىل مرحلة جديدة من البناء 2.2املقاربة التشاركية.
الدميقراطي ،عرب التقدم يف تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ،وتعزيز 3.3ربط املسؤولية باملحاسبة.
الثقة يف غد أفضل لألمة املغربية وتوفري رشوط التنافس والعمل كام تستند املنهجية املعتمدة يف تفعيل الدستور إىل أربعة خطوات
الجامعي من أجل نهضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته ،واالجتهاد أساسية(:((2
يف إرساء مغرب الكرامة والحرية والتنمية والعدالة االجتامعية لكافة 1.1إعطاء أولوية للقوانني ذات الطبيعة امل ُهيّكلة كالقوانني التنظيمية
مواطناته ومواطنيه"(.((1
الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء واألمازيغية واملالية
يجسد رؤى الربامج االنتخابية ألحزاب التحالف
وإذا كان هذا الربنامج ّ
الحكومي ،فإنّه حدد رهانه األسايس يف "تجسيد االلتزام بتنزيل
الدستور ومتطلباته الترشيعية واملؤسساتية ،واالستجابة لالنتظارات
الجوهرية وامللحة للشعب املغريب بفئاته ورشائحه داخل الوطن

13
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15
16
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2.2بُعد مؤسسايت يتجىل يف إرس��اء مجموعة مؤسسات الحكامة
والنهوض بالتنمية البرشية واملستدامة والدميقراطية التشاركية
وحامية حقوق اإلنسان.
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3.3مالءمة املؤسسات القامئة مع مقتضيات الدستور الجديد ذات ثالثًا :مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية
العالقة بتوسيع اختصاصاتها أو مراجعة تركيبتها وأدوارها وعالقاتها .والجهوية وتنافيس ومنتج للرثوة وللشغل الالئق وسياسة اقتصادية
4.4السياسات العمومية والقطاعية الالزم اعتامدها وإطالقها أو ضامنة للتوزيع العادل لثامر النمو.
تطويرها لتنزيل ما جاء به الدستور من حقوق وحريات ومقتضيات راب ًعا :تطوير وتفعيل الربامج االجتامعية مبا يضمن الولوج العادل
املواطنة الفعالة.
وخصوصا التعليم والصحة والسكن ،ويك ّرس
إىل الخدمات األساسية
ً
التضامن وتكافؤ الفرص بني األفراد والفئات واألجيال والجهات.
فام الفائدة من تنزيل الدستور؟
خامسا :تعزيز التفاعل اإليجايب مع املحيط الجهوي والعاملي وتقوية
ً
يعيد الربنامج الحكومي الرتكيز يف طريقة تنزيل الدستور مبنطق
األداء العمومي لخدمة املغاربة املقيمني يف الخارج.
دميقراطي عىل املقاربة التشاركية والدميقراطية وعيًا منه بحساسية
املرحلة ،ورضورة الحفاظ عىل التوافق وإرشاك اآلخرين قصد إنجاح إستراتيجية تفعيل البرنامج الحكومي:
تدبري املرحلة االنتقالية والتح ّول إىل طور جديد يف نظام الحكامة المخطط التشريعي
الجيدة" ،وإرساء سلوك جديد قائم عىل الشفافية وتحديد املسؤوليات ما هي طبيعة املخطط الترشيعي للحكومة؟ وما الجديد الذي أىت به؟
وسيادة القانون وتثمني املوارد البرشية والرصامة يف ربط املسؤولية يأيت املخطط الترشيعي يف سياق تفعيل بنود الربنامج الحكومي،
باملحاسبة ،باعتبارها
أساسا لنجاعة وفعالية مختلف السياسات ويتضمن جملة من اإلجراءات واملخططات الترشيعية املزمع تطبيقها
ً
(((2
العمومية والقطاعية ،وضامن استدامتها والتوزيع العادل لثامرها إما لتنفيذ بعض أحكام الدستور أو لتفعيل مشاريع قوانني  .ويعترب
عىل عموم املغاربة ،حيث إ ّن مصداقية السياسات والربامج تتحدد هذا املخطط "أداة لتأطري عمل الحكومة عىل الصعيد الترشيعي،
مبا ينجم عنها من أثر إيجايب مبارش عىل الحياة اليومية للمواطنات وخارطة طريق مساعدة ملختلف السلطات الحكومية يف تنفيذ برنامج
عمل الحكومة"(.((2
واملواطنني"(.((2
وينقسم املخطط الترشيعي إىل مستويني :املستوى األول ذو طبيعة
أما الهدف العام للربنامج الحكومي فهو "توطيد مسلسل بناء مجتمع إسرتاتيجية ،ويتعلق بالقوانني التي تسعى لتنزيل الدستور ،وسيجري
متوازن ومتامسك ومستقر ومتضامن ومزدهر يضمن العيش الكريم الرتكيز عليه نظ ًرا ألهميته املركزية يف سياق املرحلة االنتقالية الحالية.
للمواطنات واملواطنني والرعاية الخاصة للمغاربة املقيمني يف الخارج ،أما املستوى الثاين ،فيتضمن مشاريع القوانني العادية التي تسعى
وقائم عىل تنمية الطبقة الوسطى بتوفري الرشوط الالزمة إلنتاج الرثوة الحكومة لتطبيقها إ ّما بحكم الفراغ القانوين يف إحداث قطاع أو
وتحقيق التضامن بني مختلف رشائحه"( .((2وقد اعتمد يف تفعيل هذا مؤسسة جديدة وإ ّما لتغيرّ األوضاع والظروف التي تستلزم تغيري
اإلطار القانوين حتى يواكب التحوالت .وتعترب مشاريع القوانني
الهدف عىل خمسة توجهات كربى(:((2
مسألة روتينية عادية ال جديد فيها ،وتندرج بحكم العادة يف سياق
أولاً  :تعزيز الهوية الوطنية املوحدة وصيانة تالحم وتنوع مكوناتها السياسات العمومية لجميع الحكومات املتعاقبة والتي تسعى لتغيري
منظومة القوانني واملراسيم وغريها.
واالنفتاح عىل الثقافات والحضارات.
ثانيا :ترسيخ دولة القانون والجهوية املتقدمة والحكامة الرشيدة وقد أحىص املخطط عدد مشاريع النصوص القانونية املقرتحة يف
ً
نصا ترشيع ًيا ،جرى تقسيمها إىل جزأين :يرتبط األول بالنصوص
الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والقامئة عىل املواطنة الحقة ً 243
الترشيعية املزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور وتتضمن 40
وربط املسؤولية باملحاسبة والحقوق بالواجبات.
 22املرجع نفسه ،ص .8
 23املرجع نفسه ،ص .9
 24املرجع نفسه ،ص  10و.87-11

 25رئيس الحكومة ،املخطط الترشيعي برسم الوالية الترشيعية التاسعة (كام وافق عليه
مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،)2012اململكة املغربية ،كانون
الثاين /يناير  ،2013ص .5
 26املرجع نفسه ،ص.9
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نصا .ويتضمن الثاين عد ًدا من مشاريع القوانني املقرتح إعدادها من
ً
قبل السلطات الحكومية وعددها  203نصوص.

•النظام األسايس للقضاة.
•لجان تقيص الحقائق.
•مجلس الوصاية عىل العرش.

أما النصوص التي ص��ادق عليها مجلس الحكومة خالل الوالية
الترشيعية الحالية حتى  31كانون األول /ديسمرب  ،2012فقد أدرجت
المحور الثاني
ضمن الحصيلة الترشيعية للحكومة والتي بلغت  100نص ترشيعي
يتضمن  10قوانني عادية تخص مؤسسات الحكامة( ،((3منها سبعة
موزعة كاآليت 18 :قانونًا صادق عليها الربملان ،ونرشت بالجريدة
قوانني ملراجعة النصوص القانونية الحالية وتهم:
الرسمية ،و 67مرشو ًعا معروضً ا عىل الربملان ،و 15مرشوع قانون
•املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
ستعرض أمام الربملان(.((2
ومبا أ ّن رهان الحكومة خالل هذه املرحلة تطبيق ما أسمته بالتنزيل
الدميقراطي والتشاريك للدستور ،فإننا سرنكز عىل الجزء األول من
مشاريع القوانني الساعية لتفعيل مقتضيات الدستور .لقد بلغ عدد
نصا قانونيًا،
مشاريع النصوص القانونية الساعية لتفعيل الدستور ً 40
والتي يقسمها املخطط الترشيعي كاآليت:
المحور األول

ويتضمن  13قانونًا تنظيم ًيا ،تتضمن سبعة قوانني تنظيمية جديدة
تهم(:((2

•مؤسسة الوسيط.

•مجلس الجالية املغربية بالخارج.

•الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي.
•مجلس املنافسة.

•الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
•املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.
•وثالثة قوانني ملؤسسات جديدة ،هي:

•هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

•تنظيم العمل الحكومي.
•املجلس االستشاري لألرسة والطفولة.
•املجلس األعىل للسلطة القضائية.
•الجامعات الرتابية.
•املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
•تنظيم حق اإلرضاب.
المحور الثالث
•رشوط تقديم ملتمسات املواطنات واملواطنني يف مجال الترشيع
يتضمن  16تدب ًريا ترشيع ًيا ،ثالثة منها تهم(:((3
وتقديم العرائض إىل السلطات العمومية.
•حق املواطنات واملواطنني يف الحصول عىل املعلومات وحامية
•تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية.
مصادرها.
•املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.
•قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها.
كام تتضمن ستة قوانني تنظيمية ترمي إىل مراجعة خمسة قوانني
تنظيمية حالية وقانون عادي واحد ،وتهم هذه القوانني(:((2
•رشوط كيفيات مساهمة الجمعيات املهتمة بقضايا الشأن
العام واملنظامت غري الحكومية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى
•املحكمة الدستورية.
املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية وتفعيلها وتقييمها.
•املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي.
واتخاذ  13تدب ًريا ترشيعيًا من خالل مراجعة الترشيعات الحالية من
•القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية.
أجل مالءمتها مع أحكام الدستور ،وتهم مجاالت:

 27املرجع نفسه ،ص .12
 28املرجع نفسه ،ص .13
 29املرجع نفسه ،ص .14-13

 30املرجع نفسه ،ص .14
 31املرجع نفسه ،ص .15-14
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•الحقوق والحريات.

•تخليق الحياة العامة.

•إقرار مبادئ املنافسة والشفافية.
•القضاء املايل.

•مراجعة الترشيعات الجنائية.
•حقوق املتقاضني.

•قواعد سري العدالة.

يضاف إىل هذه التدابري الترشيعية املتعلقة بهذه املجاالت ميثاق
املرافق العمومية املنصوص عليه يف الفصل  157من الدستور(.((3
وقد أكد املخطط الترشيعي رضورة إعطاء األولوية يف مسطرة اإلعداد
واملصادقة عىل النصوص املرتبطة بتفعيل الدستور ،مع رضورة التقيد
باآلجال الدستورية يف إعداد القوانني التنظيمية ،وفقًا للفصل  86من
الدستور ،ووجوب عرض جميع القوانني التنظيمية عىل املصادقة
خالل الوالية الترشيعية الحالية.
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•أفىض النص الدستوري الرصيح عىل مؤسسة رئاسة الحكومة
والصالحيات الدستورية التي أعطيت لها ،واضطالع مجلس
الحكومة بأدواره رشعية دستورية جديدة ،منح رئيس الحكومة
مسؤولية قيادة العمل الحكومي وتفعيله ،بعد أن كان مجلس
الحكومة يف ظل دستور  1996غري دستوري وميارس أدوار سياسية
شكلية أكرث منها فاعلة؛ إذ إ ّن القرارات السياسية الكربى كانت
تتخذ يف املجلس الوزاري ،يف حني أ ّن اجتامعات مجالس الحكومة
كانت شكلية تتحدد يف عرض مشاريع القوانني وتنظيمها بغرض
عرضها عىل مجلس الوزراء.
•متكّن الربنامج الحكومي من إرساء مجال سيايس واجتامعي
خاص به ومستقل نسبيًا عن مجال تحرك املؤسسة امللكية،
فبدأنا نالحظ بعض املؤرشات النسبية لتاميز األدوار بني املؤسسة
امللكية ورئاسة الحكومة عىل الرغم من واقع االنسجام بني
املكونني.
•فتح الحكومة مللفات مهمة ،فاتسمت بنوع من الجرأة السياسية؛
كملف الفساد ومأذونيات النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد،
إال أنّها مل تذهب بهذه امللفات بعي ًدا.

وبعد عرض أب��رز معامل الربنامج الحكومي وأول��وي��ات املخطط
الترشيعي يبقى اإلشكال املطروح :إذا كان دستور  1996قد اتسم
عىل مستوى تطبيقه بالتبعية املطلقة ملؤسسة الوزير األول للمؤسسة
امللكية يف ظل سلطة تنفيذية محدودة ،فإ ّن دستور  2011قد ك ّرس
دستوريًا وقانون ًيا ملؤسسة رئيس الحكومة صالحيات مهمة يف سياق
تدبري مرحلة االنتقال الدميقراطي الثانية ،بغية إرساء نوع من التوازن
الدستوري والسيايس السلس للسلطة التنفيذية التي يرتأسها امللك
ورئاسة الحكومة .فإىل أي حد ميكن تأسيس مؤسسة رئاسة الحكومة القوى السياسية المعارضة
كفاعل ،ومضطلعة بأدوارها ،يف انسجام تام مع املؤسسة امللكية يف لحكومة حزب العدالة والتنمية
سياق املرحلة االنتقالية؟ وميكن اإلجابة عن ذلك باآليت:
تتكون املعارضة السياسية للحكومة التي يقودها حزب العدالة
•من خصائص هذه املرحلة االنتقالية تطوير طريقة التعامل مع والتنمية من ثالثة اتجاهات معارضة متباينة ،هي:
•انحصار الربنامج الحكومي يف تحديات التدبري اليومي للقضايا
املطروحة واملشاكل البارزة التي ال تنتهي ،وهو ما أفقد الرؤية
الحكومية البعد اإلسرتاتيجي يف تدبري السياسات الحكومية
عىل الرغم من النص عليه يف الربنامج ،لك ّن التطبيق أفىض إىل
السقوط يف تتبع مشاكل اله ّم اليومي.
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وسائل اإلعالم مبختلف أنواعه ،والدخول إىل مساحات إعالمية
ً
أوال :معارضة مؤسساتية
جديدة لرئيس الحكومة كانت فارغة يف التجارب السابقة.
برزت هذه املعارضة إثر نتائج استحقاقات انتخابات  25ترشين
•فتح ملفات العديد من املؤسسات العمومية التي تشوبها
الثاين /نوفمرب ،ووصول حزب العدالة والتنمية لرئاسة الحكومة.
اتهامات بالفساد كالقرض العقاري والسياحي الذي متت املتابعة
ويعد أبرز مكوناتها حزب األصالة واملعارصة الذي أفضت تداعيات
القضائية ملديره العام السابق.
ما يسمى بالربيع العريب إىل إقبار مرشوعه السيايس ،وتكبده هزمية
املرجع نفسه ،ص .15
سياسية يف االستحقاقات الترشيعية ،أرجعته إىل الوراء لصالح حزب
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االشرتايك املوحد وحزب الطليعة) .وهي تشكل حتماً معارضة رشسة
للحكومة وما ستقوم به من برامج ومشاريع .ويشكل هذا تحديًا
لإلسالميني ،فنجاحهم يف تنفيذ برنامجهم وقدرتهم عىل استثامر ما
خ ّوله لهم الدستور الجديد من صالحيات وسلطات ،قد يفيض إىل
إضعاف معارضة الشارع ،بينام سيؤدي كل إخفاق أو تعرث أو فشل
للحكومة يف إنجاز مشاريعها إىل تقوية الحركة االحتجاجية.

العدالة والتنمية .وقد اضطر كنتيجة لذلك إىل التموقع يف خانة
املعارضة السياسية للحكومة "املرتقبة" ،وال شك أنّه سيكون يف
معارضة وجودية رشسة ،سيسعى خاللها إلبراز قدرته عىل البقاء
واالستمرارية بعد خروج مؤسسه فؤاد عايل الهمة منه .إن الفشل
السيايس الذي ُمني به الحزب قد يشكِّل داف ًعا قويًا لإلرصار عىل
القيام مبعارضة قوية كرشط الستمراريته ،وكتعويض عن الرأسامل
الرمزي الذي فقده بعد انسحاب مؤسسه الذي ُعينّ مستشا ًرا إن االختالف الجذري بني القوى السياسية املشتغلة داخل الحقل
للملك.
السيايس الرسمي ،واملتمثلة يف املعارضة املؤسساتية (االتحاد االشرتايك
وهناك حزب االتحاد االش�ترايك للقوات الشعبية ال��ذي اختار واألصالة واملعارصة والتجمع الوطني وغريها) وبني القوى السياسية
املعارضة السياسية ألول مرة منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي االحتجاجية التي تعمل خارج ذلك الحقل ،يتمثل يف أ ّن املعارضة
عام  .1997وقد يعود اتخاذ الحزب هذا القرار إىل عدم رضاه عن املؤسساتية ستشتغل مبنطق سيايس إصالحي وستسعى الستثامر ما
نتائج االنتخابات الترشيعية األخرية .وبذلك ستكون معارضة االتحاد تخوله اللعبة السياسية من صالحيات جديدة للقيام بدور املعارضة
االشرتايك تستلهم رشعيتها من تاريخ الحزب الطويل يف معارضة من داخل النظام ،بغية خلق دينامية سياسية جديدة قد تستميل
النظام منذ السبعينيات من القرن املايض ،وسيسعى الحزب من الجامهري التي أبدت عزوفًا عن العمل السيايس ،وهي بذلك ال
خاللها إىل إع��ادة املصالحة مع قواعده الشعبية التي أفضت تؤثر يف طريقة اشتغال النظام ،بل تعمل عىل خلق التوافق حوله
مشاركته الحكومية إىل توسيع الهوة بينهام ،وسيعمل الحزب من ورشعنته كآلية سلمية للتناوب عىل السلطة .أما القوى السياسية
جهة ثانية عىل بلورة خطاب سيايس احتجاجي يركز عىل الحداثة االحتجاجية فتهدف إىل معارضة مجمل العملية السياسية ،تأث ًرا
والدمقرطة واملحاسبة يف محاولة الستقطاب بعض الفئات من حركة مبنطق الثورات التي يشهدها العامل العريب ،إذ ستستمر يف املطالبة
بتغيري جوهري وجذري لقواعد اللعبة السياسية وإعادة صوغ
 20فرباير.
مفاهيمها وقواعدها ومضامينها ،بالرجوع إىل ضغط الشارع،
وهناك حزب التجمع الوطني لألحرار الذي اضطر إىل التموقع وهي من أبرز التحديات املطروحة التي ستواجه الحكومة املقبلة
كمعارضة بعد هزميته املدوية يف االنتخابات األخرية .فإذا حافظ وستصعب من مهامها املرتقبة.
عىل متاسكه ،فقد يشكل معارضة سياسية لحكومة بن كريان،
لكنها ستبقى محدودة نظرا لبنية الحزب الذي تكون ليشارك يف وقد دخلت جامعة العدل واإلحسان يف خط معارضة الحكومة بعد
ّ
ّ
ً
االئتالفات الحكومية ،وأعتقد أن متوقعه يف املعارضة قد يزيد من خروجها من حركة  20فرباير ،وإن كانت تؤكد بأ ّن مشكلتها هي
فرص إضعافه .وهناك أحزاب أخرى ستضاف للمعارضة ،إال أ ّن مع نظام الحكم وليس مع الحكومات التي تعتربها شكلية ومن
دون صالحيات.
دورها سيبقى محدو ًدا وتاب ًعا(.((3

ً
ثالثا :معارضة القوى الخفية

ثان ًيا :معارضة احتجاجية
وتقوم بهذه املعارضة القوى الخفية غري الراضية عن صعود اإلسالميني
ميثل هذه املعارضة الشارع بزعامة حركة  20فرباير مبختلف للسلطة ،وهي التي يصفها رئيس الحكومة عبد اإلله بنكريان مجازًا
مكوناتها املدنية ،واإلسالمية (جامعة العدل واإلحسان التي بالعفاريت والشياطني والتامسيح؛ وهي تشتغل بشكل خفي ،وتسعى
انسحبت مؤخ ًرا) والسلفية ،واليسارية (كالنهج الدميقراطي واليسار للحفاظ عىل نفوذها السيايس ومصالحها االقتصادية ومواقعها داخل
 33رشيد مقتدر" ،اإلسالميون والسلطة ..أسباب الخالف وجذور العطب" ،موقع هيسربس ،أجهزة الدولة وفقًا ملنطق اللوبيات(.((3
 ،2012/1/11انظر:
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األداء الحكومي في تدبير
المرحلة االنتقالية :مالحظات أولوية
إ ّن تباين وجهات نظر الحكومة واملعارضة حول طريقة تأويل الدستور
توجب طرح السؤال اآليت :ما هي األسباب الرئيسة التي تكمن يف سوء
فهم الدستور؟ علينا أن نبدأ بحقيقة أن الدستور نفسه يحوي عد ًدا
من األمور الغامضة ،فالدستور هو أن يفعل الناس ما يرسهم من
بنوده ،وإذا كان هذا الحكم صحي ًحا ،فمن املمكن أن يكون مثة تفسري
آخر وراء ارتباكنا واضطرابنا(.((3
تتحدد إذن انتقادات املعارضة للربنامج الحكومي يف مجموعة من
النقاط التي تراها تتناقض مع ما أىت به الربنامج الحكومي ،وهي:
•بطء وترية عمل الحكومة يف طريقة تفعيل الدستور من خالل
مؤرش ضعف عدد مشاريع القوانني املقرتحة.
•عدم انسجام الحكومة مع ما جاء يف الدستور والربنامج الحكومي
من خالل عدم إعطاء املعارضة السياسية املكانة الخاصة بها ،وهو ما
اعتربته تراج ًعا عام أسمته الحكومة بالتنزيل التشاريك والدميقراطي
للدستور.
•جنوح الحكومة يف منهج تفعيلها للدستور إىل تأويل رئايس ملواد
الدستور بدل االحتكام للتأويل الربملاين ،وهو ما اعتربته املعارضة
إفراغًا للدستور من مضمونه وفشل يف تفعيل مواده(.((3
وميكن أن نضيف مجموعة من مالحظات أولوية أخرى يف سياق
مقارنة ما تضمنه الربنامج الحكومي واملخطط الترشيعي مع ما أُنجز
يف الواقع ،وهي:
•رف��ع الحكومة سقف وعودها  -وإن شئنا توقعاتها  -يف
مجال اإلصالح ومحاربة الفساد واالستبداد وتحسني الوضعية
االجتامعية للبالد بإيجاد مناصب شغل ومحاربة الفقر
والتهميش ،والعمل عىل تطوير االقتصاد املغريب وتحديثه .وقد
 35مايكل كامن ،الدستور يف الثقافة األمريكية :آلة تعمل من تلقاء ذاتها ،ترجمة أحمد
طاهر (عامن :دار فارس للنرش والتوزيع ،)1996 ،ص .32-31
 36ميكن الرجوع لألدبيات النظرية لندوة" :التأويل الدميقراطي للدستور :قراءات متقاطعة"
التي نظمتها كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية  -أكدال  -الرباط ،شعبة القانون
العام والعلوم السياسية ،بتعاون مع الجمعية املغربية للعلوم السياسية ،والجمعية املغربية
للقانون الدستوري (غري منشورة).

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

جعل ذلك املواطنني يعلقون آمالاً عريضة عىل هذه الطموحات
الحكومية ،التي رسعان ما اصطدمت بواقع معقد وشائك ،كان
يخفي تركة سياسية واقتصادية واجتامعية ثقيلة (مثل أزمة
صندوق املقاصة وصناديق التقاعد ،ومعضلة استرشاء الفساد،
وضعف االقتصاد الوطني ،والبطالة ،واملديونية ،وآثار األزمة
املالية العاملية عىل املغرب...إلخ) .وقد أدركت الحكومة الوضع
الصعب الذي وجدت نفسها فيه ،وهو ما أضحى يشكل امتحانًا
ض ّيق من هامش مناوراتها ،وشكّل فرصة ذهبية لخصومها
التهامها بالتقصري والعجز.
•تعد هذه الحكومة تتوي ًجا ملرحلة الربيع العريب يف ظل دستور
جديد وسع من صالحياتها وسلطاتها ،مقارنة مع سابقاتها ،وخ ّولها
القدرة عىل املبادرة ،لكن إيقاع عمل الحكومة بدا يعرتيه البطء
والضعف والرتدد الذي يعكس غياب رؤية إسرتاتيجية يف سياق
تدبري إشكالية السلطة السياسية .وقد أظهر هذا الوضع الحكومة
مبظهر غري القادرة أو املرتددة ،وهو ما ال يساير املطالب املل ّحة
للجمهور العريض الذي ينتظر اإلنجازات بتلهف.
•أنّ هناك ثقافة سياسية مسترشية ترى أنّ اإلسالميني غري
قادرين عىل تسلُّم زمام السلطة ،وتعترب رشعيتهم السياسية
ناقصة ،وأنّهم غري جديرين بالحكم عىل الرغم من وصولهم
إليه عرب صناديق االقرتاع .وهي نزعة غري دميقراطية ،تجد
تفسريها يف فشل منافسيهم يف تحقيق نتائج سياسية
أضعفت من رشعيتهم ،إىل جانب احتدام املنافسة بينهم
وبني خصومهم األيديولوجيني ،ثم ال�صراع عىل املواقع
السياسية واالجتامعية .إنّ مجموع هذه العوامل يفرس لنا
 عىل الرغم من األخطاء الحكومية غري املحسوبة  -كرثةخصوم اإلسالميني ومنتقديهم.
•السري يف مسار إرس��اء التوافق بني املؤسسة امللكية وحزب
العدالة والتنمية خالل مرحلة الربيع العريب قصد تدبري املرحلة
االنتقالية الحرجة؛ فإذا كانت بعض املراحل السياسية التاريخية
اقتضت إرساء نوع من التحالف بني املؤسسة امللكية وقوى
اليسار ملواجهة تحدي األصولية اإلسالمية ،فإ ّن املرحلة الحالية
تشهد مسا ًرا إلرساء الثقة املتبادلة قصد التعايش بني اإلسالميني
واملؤسسة امللكية يف املغرب.
•تباين مكونات األغلبية الحكومية واسترشاء خالفاتها السياسية
الخفية واملعلنة ،وهو ما أث ّر سلب ًيا يف صورة الحكومة واستدراجها
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إىل الدخول يف معارك هامشية زاد من حدتها محاوالت الخصوم
السياسيني للحكومة تصيّد أخطاء مسؤوليها ،وعىل رأسهم رئيس
الحكومة ،وتسليط الضوء عىل ترصيحاتهم ومواقفهم بل حتى
عىل بعض ترصفاتهم الشخصية نق ًدا واتها ًما.
•مصادفة تنصيب الحكومة يف سياق التأثريات املبارشة لألزمة
االقتصادية العاملية التي بدأ لهيبها يصل إىل املغرب ،فإذا كانت
سمة الخطاب الرسمي ألسباب متعددة مل يقر سابقًا بتأثريات
هذه األزمة يف البالد ،فإ ّن هذه التأثريات بدت ملموسة يف
الجاليات املغربية املقيمة يف بلدان املهجر ،والتي ما فتئت
تتقلص مواردها ومن ثم عوائدها املالية عىل بلدهم ،إىل جانب
تقلّص عدد السياح والنقص يف السيولة.
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•رهان حكومة بنكريان عىل السري قد ًما يف التوافق مع املؤسسة
امللكية بحكم تجذرها االجتامعي وعمقها الشعبي الذي تتميز
به ،وأل ّن موازين القوى والنفوذ السيايس يف صالح املؤسسة
امللكية ،وهو ما يجعل من أي مواجهة لإلسالميني معها غري
محسوبة قد تؤثر سلبيًا يف مستقبل املسلسل اإلصالحي.
•الفوز باالستقرار السيايس للمغرب وتجنيب البلد القالقل
االجتامعية والسياسية التي قد تعصف باالقتصاد واألمن وصورة
البالد الخارجية.
•دخول اإلسالميني للحكم بطريقة سلسة متكّنهم من التامس
املبارش بجميع مؤسسات الدولة خاصة الجيش واألمن ،قصد
تغيري الصورة النمطية السلبية التي يوصفون بها.
•ربط عالقات جيدة مع اللوبيات االقتصادية ورج��ال املال
واألعامل التي لها أدوار اقتصادية مهمة.
•سري بنكريان يف سياق الواقعية السياسية عرب إدراك واقع البالد
ومعرفة موازين القوى الحقيقية وتدبري واقعي ألبرز اإلشكاالت؛
رسع قد يع ّوق املرشوع السيايس ويؤدي إىل
وذلك لتفادي أي ت ّ
إحباطات وخيبات أمل ،وهي رؤية مستمدة من تجربة بنكريان
خالل مرحلة الشبيبة اإلسالمية واالنفصال عنها ،وتأثريات مسار
اإلدماج السيايس لتياره.

ال شك أ ّن السعي الستكشاف التجربة السياسية للحكومة الحالية
مسألة ليست سهلة بالنسبة إىل الراغب يف التعامل العلمي املوضوعي
البعيد عن السياسة واأليديولوجيا والتموقع السيايس .وهو ما أكّدنا أما أبرز التحديات املطروحة أمام حكومة العدالة والتنمية فهي:
أنّها ستواجه جملة من التحديات النظرية واملنهجية بحكم جدة
•التفعيل الدميقراطي للدستور وتدبري املرحلة االنتقالية.
التجربة وبداياتها ،فنحو سنة ونيف غري كافية للخروج بحصيلة نهائية
•التدبري السلس للعالقة بني الحكومة واملؤسسة امللكية والحفاظ
حول األداء الحكومي ،ونظ ًرا لطبيعة املرحلة السياسية االنتقالية التي
عىل التوافق الدائم يف القضايا الخالفية.
منر منها مام يص ِّعب من معالجتها بنوع من املوضوعية والعلمية،
•الوصول للسلطة مبختلف أبعادها ،وهو اختبار لقدرة اإلسالميني
وهو ما حدا بنا إىل الرتكيز عىل إشكالية تفعيل الدستور دون غريه من
عىل تدبري السياسة من داخل املسؤولية الحكومية.
السياسات العمومية.
•محاربة الفساد واالستبداد والريع (الفساد املايل والسيايس).
وبعد بسط الرؤية الحكومية ملنهجية تنزيلها للدستور يف الربنامج
•الدمقرطة وإع��ادة الصدقية للعمل السيايس وتوسيع مجال
الحكومي واملخطط الترشيعي ،ثم الحديث عن معارضات حكومة
الحريات.
حزب العدالة والتنمية املؤسساتية واالحتجاجية ،وعرضنا وجهة
•الحفاظ عىل نظافة اليد ومقاومة إغ��راءات املوقع والجاه
نظرها املنتقدة للربنامج الحكومي وطريقة تنزيله للدستور ،نخلص
والسلطة.
إىل بعض التفسريات األولية لهذه الدينامية املتقلبة ،فمجمل ما طرح
•الحفاظ عىل جاذبية املسار السيايس اإلصالحي من داخل النظام.
من انتقادات ترى أ ّن حكومة العدالة والتنمية مرتددة وبطيئة يف
طريقة تنزيلها لدستور مرحلة ما بعد الربيع العريب ،وميكن أن نجد
•إرساء سياسة خارجية تحقق التنمية والتطور والحد من التبعية
واالستقالل.
له التفسريات اآلتية:
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تتن���اول ه���ذه الورقة ظاهرة النفط الصخ���ري وعودتها إلى الواجهة مرّ ًة أخ���رى .فالنفط والغاز
يات كبيرة.
غير التقليديّين ُ Unconventional oil and gasعرفا منذ فترة ،وهما متو ّفران
ّ
بكم ٍ
لكن كلفة إنتاجهما الباهظة قد حالت في الماضي دون الش���روع في اس���تخراجهما بصور ٍة
ّ
تجاريّ���ة .لك���ن االرتفاع الذي حدث في س���عر ال ِّنفط من���ذ بداية عام  2001جرّ إل���ى التفكير فيهما
التوجه الجديد وتأثيره في أس���عار ال ّنفط في األس���واق
م���ن جديد .تنظ���ر هذه الورقة في ه���ذا
ّ
ً
نتيجة
تهتم بالتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على المدى البعيد،
العالم ّي���ة .كما
ّ
والسياس��� ّية والجيوس���تراتيج ّية لدول مجلس التعاون
التحول ،في الجوانب االقتصاديّة
لهذا
ّ
ّ
واحدا
تؤهل هذا المص���در ليصبح
ً
الخليج���ي .فالم���وارد المتو ّف���رة عالم ً ّيا م���ن الصخر الزيت���يِّ ،
ً
وعالوة على وج���وده بكثرة في أميركا
أهم موارد المحروقات غي���ر التقليدية في العالم.
م���ن ّ
ّ
ات كبيرة في البرازيل ،وفلسطين التاريخية ،واألردن ،وإندونيسيا،
الشمالية ،فهو متو ِّف ٌر بكم ّي ٍ
والصين ،وأس���تراليا ،وإس���تونيا ،وفرنسا ،وإس���بانيا ،والس���ويد ،وبريطانيا ،وجنوب أفريقيا .فلو
أصب���ح بإمكان هذه الدول ،وم���ن بينها دول صناعية كبرى ،ودول أخرى في طريقها ألن تصبح
فإن ّ
كل الحس���ابات االقتصادية والسياس���ية والجيوس���تراتيجية التي
ً
ق���وى صناع ّي���ة معتبرةّ ،
ظ ّلت قائمة على النفط التقليدي ،تصبح في حاج ٍة إلى إعادة نظر.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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من نوعها ،تستطيع أن تعيد تشكيل الخارطة العاملية للطاقة ،وال
مناطق أخرى من العامل .والفضل يف
توسع مجالها إىل
َ
س ّيام إذا ّ
ذلك يعود إىل اخرتاق تكنولوجي يف تقنيات إنتاج أنواع جديدة من
النفط والغاز ،تص َّنف عىل أنها غري تقليدية؛ كالغاز الصخري Shale
 ،gasوالنفط الصخري  ،shale oilعالو ًة عىل الصخر الزيتي Oil
 shaleالذي سيمثّل وحده نقلة نوعية أخرى يف قدرات إنتاج النفط
يف الواليات املتّحدة األمريك ّية عىل املدى البعيد.

1 Maugeri, Leonardo. Oil: The Next Revolution. Harvard Kennedy School,
Belfer Center for Science and International Affairs. The Geopolitics of Energy
Project (June 2012), p. 2.

2 Chevalier. Jean-Marie, Les Grandes Batailles de l’Energie: Petit Traité d’une
Economie Violente (Paris: Gallimard, 2004), p. 25.
3 Ibid., p. 25.

ميثِّل ال ّنفط املصدر ال ّرئيس للطاقة ويحظى ب��دو ٍر مركزي يف
االقتصاد العاملي نظ ًرا إىل تكلفة إنتاجه املنخفضة وطبيعته
السائلة ،مماّ يس ِّهل عملية إنتاجه ونقله .غري أ ّن اإلنسانية مل تعرف
قبل إدخال ال ّنفط يف منظومة الطّاقة العامل ّية ،قلقًا بشأن توفر
املستويات الالزمة من احتياطيات الطاقة؛ من أجل الحفاظ عىل
الطلب العاملي من ال ّنفط .ويعود هذا القلق باألساس ،إىل الطبيعة
املحدودة للنفط؛ ذلك أنّه غري متج ِّدد ،ومستوى االستهالك مرتفع تهت ّم هذه الورقة بهذا التو ّجه الجديد يف مزيج الطاقة العاملي،
ج ًّدا ويتجاوز مبراحل املستوى الطبيعي إلنتاجه مبا أنّه يحتاج إىل وتنظر يف تأثريه يف سعر النفط يف األسواق العاملية ،عالو ًة عىل
تداعياته االقتصادية والسياسية والجيوسرتاتيجية عىل دول مجلس
ماليني السنني.
يخص سعر النفط،
التعاون الخليجي عىل املدى البعيد .ويف ما ّ
إ ّن ما مي ِّيز صناعة النفط منذ نشأتها ،هو أ ّن أكرب احتياطي من سنقوم باعتامد سيناريو انهياره نتيجة لثورة النفط يف الواليات
النفط الخا ّم الذي وقع اكتشافه يوجد باألساس يف مناطق جغرافية املتحدة األمريكيّة وللدور املتنامي للطاقات غري التقليدية عامليًّا،
محدودة ،الشرّ ق األوسط وأمريكا الالتين ّية .وقد قامت باكتشافه انطالقًا من قياسه بنموذج انهيار سعر النفط الذي وقع يف منتصف
رشكات غربيّة من أوروبا الغربيّة والواليات املتّحدة األمريكيّة فقط .الثامنينيات من القرن املايض.
وإذا ما أُضيف إىل ذلك الدور املحوري للنفط يف االقتصاد العاملي،
أصبحت قضية الوصول إىل مصادر الطاقة والتحكّم فيها ويف النفط لسنا يف هذه الورقة بصدد التن ّبؤ باملستقبل ،ولك ّننا بصدد محاولة
بالخصوص ،قضية إسرتاتيجية بالنسبة إىل ال��دول يف سياساتها استرشافه ،باالعتامد عىل "منهجية السيناريو" عند التفكري يف
املستقبل .وللعلم ،فإنّنا مل نط ِّبق منهجية بناء السيناريوهات
االقتصادية ويف العالقات الدولية.
بالكامل ،ولكن اعتمدنا طريقتها يف التفكري ،من خالل دراسة
عالو ًة عىل ذلك ،فقد عرف قطاع النفط يف العامل مست ًوى غري مسبوق أه ّم العوامل التي ستؤث ِّر يف منظومة الطاقة ويف أسعار النفط يف
من االستثامرات يف مجاالت استكشاف النفط وإنتاجه منذ عام  ،2003املستقبل .ويف هذا السياق ،يرى الخبري العاملي يف مجال الطاقة
(((
وصل إىل غاية  1.5تريليون دوالر أمرييك يف ما بني  2010و 2012فقط  .جان ماري شوفاليي  ،Jean-Marie Chevalierأنّه عىل ال ّرغم من
ويف نهاية املطاف ،تُع ّد املوارد القابلة لالسرتداد من الوقود األحفوري ،دقّة األدوات املستع َملة يف التّنبؤ بسوق الطاقة ،فإ ّن جميع تنبؤات
عىل املدى املتوسط والبعيد ،أكرب بكثري من االحتياطيات املؤكَّدة .علماً املايض قد أخطأت((( بخصوص مستوى االحتياطي من النفط والغاز،
وأنّه بفعل تغيرّ ظروف السوق العاملي للطاقة والتقدم يف تكنولوجيات وتكلفة استخراجهام ،أو تطور األسعار ،أو مستوى الطلب العاملي
االستكشاف واإلنتاج ،بدأ انتقال جزء كبري من املوارد إىل فئة االحتياطي من الطاقة ،وإىل غري ذلك من القضايا املتعلّقة بالطاقة عام ًة
ٍ
املؤكَّد (نعني عىل وجه الخصوص
خاصةً .ولهذا السبب ،يرى الكاتب أ ّن هناك ميلاً
كميات كبرية من النفط والغاز غري وبالنفط والغاز ّ
التقليديني ،تلك املتوفرة يف عدة أنحاء من العامل) ،كام برهنت عىل ذلك لالعتامد عىل تقنية السيناريوهات ،تلك التي استُعملت بنجاح يف
التجربة األمريكيّة يف مجال الغاز الصخري .Shale gas
مجال الطاقة منذ أوائل السبعينيات من القرن املايض من جهة
ويف هذا املجال ،تَربز تجربة الواليات املتحدة يف مجال تطوير رشكة شل((( .ويُع ّد "السيناريو" من أبرز الوسائل املستخ َدمة يف
قدراتها اإلنتاجية من النفط والغاز الصخري بوصفها تجربة فريدة تنفيذ دراسات استرشافية عىل املدى املتوسط أو البعيد ،من أجل
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مؤسسات القطاع العا ّم أو
الخاص أو عىل التكوين وتقنيات االستخراج واإلنتاج ،ومن حيث الخريطة الجغرافية
ّ
التخطيط اإلسرتاتيجي يف ّ
مستوى الحكومات .والهدف من استعامل هذه التقنية ،هو تسليط لهذه املصادر.
الضّ وء عىل الق ّوة الدافعة واملؤشرِّ ات األولية لنقاط التح ّول يف بيئة
املنظومة التي هي تحت الدراسة ،وهو ما يسمح باتخاذ تدابري
استباقية ،وبالتكيّف مع التغيري يف الوقت املالئم وقبل فوات األوان.
تحتمل جميع السيناريوهات هامشً ا كب ًريا من الخطأ ،ألنّها تُبنى
الخاصة
عىل ع ِّينة من أهم العوامل ذات الصلة ،كالبيانات التقنية
ّ
باالحتياطي ،واإلنتاج ،والتكنولوجيا ،وحجم البنية التحتية ونوعيتها،
والتكلفة ،عالو ًة عىل العوامل السياسية واألمنية واالقتصادية .ولكن،
مهام كانت قامئة هذه العوامل طويلة ودقيقة ،فهناك دامئًا إمكانية
بروز عامل  /أو عوامل جديدة مل تُؤخذ بعني االعتبار.

الخريطة المتغيّرة للنفط
خالل العقد املايض ،تزايدت املخاوف من قضية نضوب النفط ،نظ ًرا
إىل الطبيعة املحدودة لهذه الرثوة ،وإىل استهالكها العاملي املرتفع
واملتزايد .وهو ما أ ّدى إىل ارتفا ٍع كبري يف أسعار النفط يف األسواق
العاملية ،تزامن مع أزمات سياسية يف عدد من الدول املنتجة للنفط،
كالغزو األمرييك للعراق عام  .2003كام تزايدت املخاوف املتعلقة
بقضية االحتباس الحراري التي ت ُنسب إىل انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون الناجمة عن االستهالك البرشي للوقود األحفوري .لذلك
اتّجه جهد ص ّناع القرار والعلامء والرشكات ،نحو البحث عن بدائل
خاصة ،كالطاقات املتج ّددة النظيفة
للوقود األحفوري عا ّمة والنفط ّ
التي ال تل ِّوث البيئة .لكن ،يف الوقت نفسه ،ش ّجع ارتفاع أسعار النفط
عىل التو ّجه نحو نوعيات أخرى من النفط والغاز ،تلك التي ت ُعرف
بالنفط والغاز غري التقليديَّني .Unconventional oil and gas
وهي نوعية متوفرة بكميات كبرية ،وكانت تكلفة إنتاجها باهظة
وغري مجدية اقتصاديًّا ،قبل أن يحصل االرتفاع األخري يف سعر النفط
منذ بداية عام .2001

تعريف المصطلحات وأنواع النفط
تع ِّرف جمعيّة املهندسني النفطيني النفط الخا ّم التقليدي بأنه نفط
يف شكل سائل قادر عىل التدفّق بصورة طبيعية((( .يف املقابل ،فإ ّن
إنتاج النفط والغاز غري التقليديّ نْي ال يل ّبي هذه الرشوط؛ إ ّما أل ّن
مستوى املسامية والنفاذية منخفض يف التكوين الجيولوجي الذي
يحتوي عىل السوائل ،أو أل ّن كثافة السوائل تقرتب من كثافة املاء
وتفوقها ،مماّ ال يسمح بإنتاجها ونقلها وتكريرها بالوسائل التقليدية.
تقسم إدارة الطاقة األمريك ّية النفط غري التقليدي إىل أربعة أنواع:
ِّ
النفط الثقيل ،والنفط الثقيل ج ًّدا  ،Extra-heavy oilوالقار
 ،Bitumenوالصخر الزيتي .أ ّما الصخر الزيتي ،فهو صخر أو حجر
طيني متك ِّون من كميات كبرية من الكريوجني  Kerogenأو من
رواسب مشابهة تنتج النفط عند تكريرها(((.

ال ب ّد من أن نشري يف هذا الصدد ،إىل أ ّن النفط الصخري هو  -يف
الحقيقة  -نفط تقليدي من حيث النوعية؛ ألنّه خفيف ،وال يحتوي
عىل مستويات كبرية من الكربيت .ولكن طبيعة الطبقة الجيولوجية
غري التقليدية التي تحتويه ،تحتِّم اللجوء إىل تقنيات معقّدة ومكلفة
وقبل الدخول يف تفاصيل هذا التح ّول املرتَقب ،والذي تبدو مالمحه من أجل إنتاجه ،وتص ِّنفه كنفط غري تقليدي.
األولية يف أمريكا الشاملية ،ال ب ّد أن نتوقّف عند تعريف مصطلحات
4 http://www.spe.org/glossary/wiki/doku.php/terms:conventional_crude_oil
5 http://www.spe.org/glossary/wiki/doku.php/terms:oil_shale
النفط والغاز التقليديَّ نْي وغري التقليديَّ نْي ،وما مي ّيزهام من حيث
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يف املقابل ،فإ ّن الصخر الزيتي هو بالفعل نفط غري تقليدي؛ إذ
إنّه محبوس يف صخور ذات مسامية ونفاذية ضعيفة ج ًّدا .ومن
املتوقَّع أن ينطلق إنتاجه من اآلن وإىل حدود عام  .2035يُذكر
أنّه يف الواليات املتّحدة األمريك ّية وحدها التي تحتوي عىل موار َد
وخاص ًة يف التكوين الجيولوجي املعروف
ضخمة من الصخر الزيتي،
ّ
بـ "غرين ريفر"  ،Green river formationتق َّدر املوارد القابلة
لإلنتاج تقنيًّا بنحو  800مليار برميل من النفط ،بحسب تقرير
صادر عن املجلس الوطني للنفط لعام  .(((2011والجدير بالذِّكر أ ّن
إنتاج الصخر الزيتي ميثِّل احتاملاً عىل املدى الطويل ،وأنّه ال يوجد
إنتاج لهذه املوارد إىل غاية اآلن .ومن املحت َمل أن يتط ّور إنتاجه يف
السنوات املقبلة ليصل إىل مليون برميلٍ من ال ّنفط يف اليوم يف سنة
ّ
ٍ
مستويات أعىل ،إذا ما توفّرت التّقنيات
 ،2035لريتفع فيام بعد إىل
املجدية اقتصاديًّا إضاف ًة إىل التّسيري املحكَم للمخاطر البيئ ّية((( .إ ّن
الصخر ال ّزيتي ،تؤ ِّهل هذا املصدر ليصبح
املوارد املوجودة عامليًّا من ّ
واح ًدا من أه ّم املوارد من املحروقات غري التّقليدية يف العامل .وعالو ًة
عىل وجوده بكرث ٍة يف أمريكا الشّ املية ،فهو متوفِّ ٌر بكميّات كبرية يف
والصني وأسرتاليا
الربازيل وفلسطني التاريخية واألردن وإندونيسيا ّ
والسويد وبريطانيا وجنوب أفريقيا(((.
وإستونيا وفرنسا وإسبانيا ّ
إ ّن النم ّو األخري املتزايد وامللحوظ يف نسبة ال ّنفط والغاز غري
(وخصوصا يف الواليات املتّحدة
التّقليديَّ نْي يف مزيج الطّاقة العاملي
ً
األمريك ّية) ،هو مؤشرِّ ٌ عىل تغيرّ جوهري يف نوع ّية نفط وغاز املستقبل
وتب ّدل جغراف ّيتهام .إذ ستنخفض نسبة إنتاج ال ّنفط التقليدي يف
العامل من  % 80حاليًّا ،مقابل  % 20من ال ّنفط غري التقليدي ،إىل
نسبة  % 60من ال ّنفط التقليدي ،مقابل ارتفاع نصيب إنتاج ال ّنفط
غري التقليدي إىل  % 40من اإلنتاج العاملي من ال ّنفط يف أفق .(((2040

وخاص ًة
منطقة الشرّ ق األوسط ،يف أوروبا الرشقية ،وأمريكا الجنوبية،
ّ
يف شامل أمريكا كام تب ّينه الخريطة رقم ( 1انظر ملحق الخرائط).
وتتوقّع الوكالة الدولية للطاقة  -يف تقريرها عن مستقبل الطاقة يف
العامل لعام  - 2011أ ّن أمريكا الشاملية تحتوي عىل موارد من ال ّنفط
غري التقليدي ،تفوق بـ  %50احتياطي دول الرشق األوسط من ال ّنفط
التقليدي(.((1

المشهد الحالي والمستقبلي
لمنظومة ّ
الطاقة
هناك مؤشرّ ات ّ
تدل عىل أ ّن اقتصاد ال ّنفط الحايل املتميّز باألسعار
العالية لل ّنفط يف األسواق العاملية ،ال يش ِّجع عىل تطوير الطاقات
الجديدة والبديلة ذات التكلفة العالية نسبيًّا فقط ،ولك ّنه يش ِّجع
كذلك عىل التو ّجه نحو نوع ّيات جديدة من ال ّنفط تُع ّد تكلفة
إنتاجها عالية مقارنة بال ّنفط التقليدي( .((1استنا ًدا إىل هذه املعطيات،
نستطيع أن نلخِّص االتجاهات عىل املدى الطويل يف منظومة الطاقة
العاملية ،يف النقاط التالية:
•جميع البيانات تؤكّد أنّه ال يوجد عجز بنيوي يف مصادر الطاقة،
وأ ّن العرض من ال ّنفط يف األسواق العاملية املق َّدر بـ  93مليون
برميل يف اليوم ،هو أعىل من الطلب املق َّدر بـ  88مليون برميل
من ال ّنفط يف اليوم( .((1وما يع ِّزز هذا األمر الواقع ،هو االرتفاع
املستمر لالحتياطي املؤكَّد العاملي من ال ّنفط(.((1
•ال يزال الوقود األحفوري (الّنفط والغاز والفحم) يهيمن عىل
املزيج العاملي من الطاقة ،بنسب ٍة تصل إىل  %87من االستهالك
العاملي للطاقة .وال متثِّل الطاقات املتج ّددة أكرث من  %2من
االستهالك العاملي للطاقة(.((1

ال يقترص التغيري الحايل فقط عىل استعامل نوع ّية من ال ّنفط دون
أخرى ،ولك ّنه يشمل كذلك الجغرافيا السياسية لل ّنفط .ويعود ذلك
إىل متركز معظم املوارد العاملية من ال ّنفط غري التقليدي خارج

•ال يزال ال ّنفط هو الوقود الرائد ،وميثّل  %33.1من االستهالك
العاملي من الطاقة .ولكن هناك تراجع مستم ّر يف نسبته من
اثنتي عرشة سن ًة متتالية ،وذلك لفائدة
مزيج الطاقة العاملي منذ ْ

6 National Petroleum Council. Prudent Development: Realizing the Potential
of North America’s Abundant. Natural Gas and Oil Resources. 2011, p. 46. at:
http://www.npc.org/reports/NARD/NARD_Resource_Supply.pdf
7 Ibid., p. 50.
8 Gordon, Deborah. Understanding Unconventional Oil. The Carnegie
Paper, Energy and Climate (May 2012), p. 12.
9 Ibid., p. 4.

10 Ibid, p. 10.
11 Ibid., p. 4.
12 BP Statistical Review 2012, p. 3, at:
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&content
Id=7068481
13 Ibid., p.1.
14 Ibid., p.1.

22
الغاز والفحم اللّذين شهدا من ًّوا رسي ًعا قُ ّدر بنسبة  %5.4بحسب
أرقام .((1(2011

الخاصة باستهالك الطاقة يف العامل ،تؤكّد انتقال
•ال تزال البيانات
ّ
مركز الثّقل من مجموعة الدول األعضاء يف منظمة التعاون
وخاص ًة يف آسيا وعىل
والتنمية  OECDإىل االقتصادات الناشئة،
ّ
رأسها الصني والهند .وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة لعام
 ،2012ستكون نسبة  %96من االرتفاع املتوقَّع لطلب الطاقة يف
العامل ،من خارج منظمة التعاون والتنمية ،يف الفرتة الفاصلة بني
خاص ًة(.((1
 2010و ،2035ومن الصني والهند ّ

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

ثورة النّفط
في الواليات المتّحدة األميركية
مثلام ب ّينا أعاله ،مت ّيز سوق ال ّنفط يف العرشية السابقة بربوز مناطق
جديدة الستكشاف ال ّنفط غري التقليدي و  /أو إلنتاجه ،يف كندا
(ال ّنفط من الرمل والقار) ،وفنزويال (ال ّنفط الثقيل ج ًّدا) ،والربازيل
(ال ّنفط املنتَج يف البحر العميق ج ًّدا) ،وبالخصوص يف الواليات املتّحدة
األمريكية .فقد استفاد قطاع ال ّنفط من الثورة السابقة والناجحة يف
إنتاج الغاز الصخري؛ وذلك باالعتامد عىل تقنيات جديدة ،استُند
إليها الحقًا من أجل إنتاج ال ّنفط الصخري .وال ب ّد من اإلشارة إليها،
قبل التط ّرق إىل ثورة النفط الحالية.

•إ ّن ثورة ال ّنفط التي تشهدها الواليات املتّحدة األمريكية ليست
حدث ًا طارئًا و ُم َوقَّتًا ،ولك ّنها أه ّم ثورة يشهدها قطاع ال ّنفط منذ
عقود .وتستطيع أن تتك ّرر يف مناطق أخرى من العامل .وقد ينجم
الصخري
ثورة الغاز ّ
عنها نتائج مذهلة عىل املدى البعيد(.((1
نتج من االرتفاع امللحوظ يف إنتاج الغاز الصخري يف الواليات املتّحدة
ِ
•من املحتمل أن يكون عرص ال ّنفط
املنخفض التكلفة قد انتهى ،األمريكية طوال السنوات الخمس املاضية ،اكتفا ٌء ذايت ،مع إمكانية
ولكن بإمكان التّكنولوجيا والتوسع يف املشاريع أن يخفِّضا تصدير الغاز لألسواق العاملية ابتدا ًء من عام  ،2020مثلام هي الحال
التكلفة ،مثلام حدث يف السابق مع تجربة اإلنتاج يف بحر بال ّنسبة إىل كندا بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة بخصوص
الشامل(.((1
مستقبل منظومة الطاقة يف العامل لعام  .((1(2012لقد ارتفع إنتاج

إ ّن التو ّجه املحوري الذي هو بصدد تغيري الخريطة العاملية لل ّنفط
يف العامل ،هو بال جدل ثورة ال ّنفط التي تشهدها الواليات املتّحدة
األمريكية .فقد بدأت ثورة إنتاج الغاز الصخري ،وهو ما مكّن من
االستغناء عن استرياد الغاز يف أقل من خمس سنوات .لهذا السبب،
سنهت ّم يف الجزء املوايل من الورقة بهذه التجربة وبإمكانية تكرارها
يف إنتاج ال ّنفط الصخري.

15 Ibid., p.5.
16 IEA, World Energy Outlook 2012, p. 56.
17 Maugeri, p. 6.
السبعين ّيات من القرن املايض .كان إنتاج
 18عندما وقع اكتشاف ال ّنفط يف بحر الشّ امل يف ّ
املخزون من ال ّنفط عمل ّية شاقّة ومعقّدة ومكلفة جدًّا؛ إذ تجري يف عمق يرتاوح بني 100
و 200مرت تحت سطح البحر و 1000مرت تحت قاع البحر .ولكن ،بفضل ارتفاع أسعار ال ّنفط
السياسية للدول الغربية ،أصبح إنتاج نفط بحر الشّ امل عملية مجدية اقتصاديًّا.
واإلرادة ّ
وبعد عرش سنوات من االستكشاف واإلنتاج وبناء البنية التحتية ،انخفضت تكلفة إنتاج ال ّنفط
يف بحر الشامل بنسبة  .%50أ ّما اليوم ،فتستطيع رشكات الطاقة الكربى أن تنتج ال ّنفط عىل
عمقٍ يتجاوز  3000مرت تحت سطح البحر و 6000مرت تحت قاع البحر؛ أي أ ّن اإلنتاج من بحر
الشامل الذي كان يُع ّد مع ّقدًا جدًّا ومكلفًا ،أصبح عملية عادية جدًّا .خالصة القول :إ ّن النفط
الذي يُع ّد اليوم صعب اإلنتاج ومكلفًا ،سيتح ّول يف املستقبل إىل نفط سهل اإلنتاج ،وعملية
استخراجه ستكون مجدية اقتصاديًّا.

الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريكية من  01تريليون قدم
مك ّعب من الغاز يف  ،2006إىل  4.8تريليون قدم مك ّعب من الغاز
يف عام  .2010وهو ما ميثّل نقلة من أقل من  %2من اإلنتاج املحيل
إىل  %23من إجاميل إنتاج الغاز يف الواليات املتّحدة األمريكية(،((2
وصلت إىل ح ّد تحقيق اكتفاء ذايت يف إنتاج الغاز .وهناك توقّعات
أن تتح ّول الواليات املتّحدة األمريكية إىل دولة مص ِّدرة للغاز .وما
ٌ
اخرتاق يف تكنولوجيا
جعل هذه الثورة يف إنتاج الغاز ممكنة ،هو
استخراج الغاز غري التقليدي املعروف بالغاز الصخري ،Shale gas
وذلك عن طريق استعامل الحفر األفقي ،Horizontal drilling
والتفتيت املايئ  .Hydraulic fracturationإذ يُضَ ّخ مزيج من املاء
والرمل واملوا ّد الكياموية تحت ضغط عال ،لتفتيت صخور الس ِّجيل،
وتحرير الغاز املحبوس فيها ،كام هو مبينَّ يف الشكل ( )4يف امللحق.
19 Ibid., p. 68.
20 US Energy Information Administration, “Review of Emerging Resources:
US Shale Gas and Shale Oil Plays” (July, 2011), p. 4.
http://www.eia.gov/analysis/studies/usshalegas/
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ثورة النّفط الصخري المقبلة
ليست الثورة التي تشهدها الواليات املتّحدة األمريكية يف إنتاج ال ّنفط
الصخري ،إلاّ تكرا ًرا للثّورة التي شهدتها يف إنتاج الغاز الصخري؛
فقد استعملت التقنيات نفسها من أجل إنتاج ال ّنفط الصخري ،مماّ
سمح باسرتداد كميّات كبرية من ال ّنفط ،وس ّجلت الواليات املتّحدة
األمريكية ارتفا ًعا متتال ًيا يف نسبة إنتاجها لل ّنفط الصخري منذ عام
 .((2(2008ويعود ذلك باألساس ،إىل االبتكارات الجديدة املتحقِّقة يف
تقنيات استخراج الغاز الصخري ،عالو ًة عىل البيئة التنافسية العالية،
واالنفتاح الذي يتميّز به السوق األمرييك مقارن ًة بغريه من األسواق
األخرى يف العامل.
إ ّن االنخفاض املتوقَّع يف استرياد الواليات املتّحدة األمريكية ال ّنفط
من  9.5ماليني برميل نفط يف اليوم يف عام  2011إىل  3.4ماليني
برميل نفط يف اليوم يف عام  ،2035يعود باألساس إىل اإلنتاج املتزايد
من ال ّنفط الصخري .وسوف يؤث ّر تراجع واردات ال ّنفط وتنامي
الصادرات من الغاز تأث ًريا إيجاب ًّيا يف العجز التجاري مليزانية الواليات
املتّحدة األمريكية .علماً أ ّن قيمة الواردات من ال ّنفط يف عام ،2011
متثّل وحدها ثلثي العجز يف السلع ،إضاف ًة إىل الحافز االقتصادي
اإليجايب الذي ستوفّره صادرات الغاز لالقتصاد األمرييك(.((2

ال تسمح بنقل ال ّنفط بح ّرية داخل حدودها ،كام ال تسمح بتصدير
ال ّنفط إىل الخارج( .((2والعائق الثاين والرئيس (وهو مرتت ّب عىل
العائق األول) ،هو غياب البنية التحتية من أجل تكرير ال ّنفط ونقله
بني األسواق املختلفة داخل الواليات املتحدة األمريكية .إذ ال يوجد
أنبوب للنفط الخا ّم يربط الساحل الرشقي بالساحل الغريب ،وساحل
خليج املكسيك بالسواحل الرشقية والغربية .والساحل الرشقي غري
موصول باملنطقة الشاملية الوسطى التي يُنتَج فيها حاليًّا جز ٌء كبري
من ال ّنفط غري التقليدي ،كام تب ِّينه الخريطة رقم  2يف امللحق .ولكن،
الحل يف ضوء خطاب الرئيس
يبدو أ ّن هذه العوائق يف طريقها إىل ّ
أوباما يف آذار  /مارس  ،2012والذي أكّد فيه دعمه لتوسيع شبكة
أنابيب ال ّنفط يف الواليات املتحدة األمريكيّة .ومن املتوقَّع أن يتغيرّ
الوضع جذريًّا يف الفرتة الرئاسية الجديدة للرئيس أوباما(.((2

العوائق المحتملة لثورة النّفط
مازالت هناك بعض العوائق التي قد تزيد تكلفة هذا التح ّول يف
منظومة الطاقة يف الواليات املتّحدة األمريكية أو تؤخِّره ،ولكن تلك
العوائق لن توقف وقوعه .ويرتبط العائق األ ّول بالقوانني التنظيمية أ ّما العائق الثالث ،فيتعلّق باملضاعفات السلبية الستعامل تقنية
التي تحكم نقل ال ّنفط داخل األرايض األمريكيّة ما بني الواليات .التفتيت املايئ عىل البيئة .إذ تُتّهم هذه التقنية بتلويث طبقات
املياه الجوفية باملواد الكياموية املستعملَة يف عملية التفتيت .ال
وفعلاً  ،ينقسم السوق األمرييك لل ّنفط إىل أربعة أسواق مختلفة:
نستطيع أن ننفي وجود إمكانية لحاق رضر بالبيئة ،ولكن يبدو أ ّن
• :PADD 1سوق الساحل الرشقي.
هناك مبالغة يف تقييم حجم الرضر الالحق بالبيئة واملياه الجوفية.
• :PADD 2&3سوق الجزء األوسط من الواليات املتحدة األمريكيّة .وللعلم ،فإ ّن الحوادث التي ُوث ّقت ،تشري إىل أ ّن سببها األسايس يعود
• :PADD 4سوق ساحل الخليج املكسييك.
إىل ضعف التنظيم والرقابة الحكومية عىل الرشكات التي تستخدم
• :PADD 5سوق الخليج الغريب.
تقنية التفتيت املايئ ،وأ ّن الرشكات التي كانت مسؤولة عن إلحاق
كل اإلجراءات الالزمة من
والغريب يف األمر ،أ ّن قوانني الواليات املتحدة األمريكية  -وتُع ّد الدول َة الرضر بالبيئة ،هي رشكات صغرية مل تتّخذ ّ
األكرث دفا ًعا عن مبادئ التجارة الح ّرة وحرية الوصول إىل األسواق  -أجل تفادي هذه الحوادث بهدف تخفيض تكلفة اإلنتاج فقط .ولهذا
21 IEA 2012, p. 75.
22 Ibid., p. 76.

23 Maugeri, p. 55.
24 Ibid., p. 56.
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السبب ،نعتقد أ ّن تعزيز التنظيم وتشديد الرقابة الحكومية عىل
الرشكات العاملة يف مجال إنتاج ال ّنفط والغاز الصخري ،من شأنهام
أن يقلِّال املضاعفات السلبية لتقنية التفتيت املايئ .عالو ًة عىل ذلك،
فإ ّن البعد اإلسرتاتيجي لهذه الرثوة ،لن يسمح بتعطيل ثورة إنتاج
ال ّنفط والغاز غري التقليديَّ نْي أو إيقافها.

الصين
بوادر ثورة الموارد غير التقليدية في ّ
ال ّ
شك يف أ ّن الثورة التي يشهدها قطاع الطاقة يف الواليات املتحدة
األمريكية تعيد تشكيل املشهد العاملي للطاقة مع تداعيات بعيدة
املدى؛ إذ إ ّن االرتفاع املتزايد يف إنتاج ال ّنفط والغاز الصخريّ نْي،
عالو ًة عىل اإلنتاج املتزايد من الوقود الحيوي ،سوف يسمح للواليات
املتحدة األمريك ّية بأن تحقِّق اكتفاء ذات ًّيا صاف ًيا من الطاقة بحلول
عام  ،((2(2035كام سيقلّص اعتامدها عىل ال ّنفط املستو َرد من منطقة
خاصةً .فقد انخفضت واردات ال ّنفط
الرشق األوسط عام ًة والخليج ّ
من املنطقة من  2.8مليون برميل نفط يف اليوم يف عام  ،2000إىل
مليونيَ ْ برميل نفط يف اليوم يف عام  .2011ومن املتوقّع أن تزيد
الواردات يف االنخفاض إىل  0.3مليون برميل يف اليوم يف عام .((2(2025
كام يُتوقّع أن تصبح الواليات املتحدة األمريكية أكرب دولة منتجة
لل ّنفط قبل السعودية ،يف عام .((2(2025
ومقابل التح ّول التدريجي للواليات املتحدة األمريكيّة إىل االكتفاء
الذايت يف إنتاج الطاقة ،سيتفاقم االعتامد عىل ال ّنفط املستورد
كل من أوروبا وآسيا عىل وجه الخصوص،
من الرشق األوسط يف ٍّ
25 Ibid., p. 49.
26 Ibid., p. 79.
27 Ibid., p. 81.

فالصني  -مثلاً  -بصدد االستعداد لهذا
الصني والهندّ .
وعىل رأسيهام ّ
التو ّجه يف إسرتاتيجيتها ،من خالل الوجود امللحوظ واملتزايد لرشكاتها
كل من أفريقيا والرشق األوسط ،عالو ًة عىل
النفطية الوطنية يف ٍّ
(((2
تعزيز روابطها السياسية واالقتصادية هناك  .ويبدو لنا يف أ ّول
وهلة ،أ ّن انخفاض الطلب عىل ال ّنفط املستو َرد سيع ِّوضه الطلب
املتنامي يف آسيا ،مماّ سيساهم يف استقرار أسعار ال ّنفط وتفادي
كالصني
يصح هذا إلاّ إذا افرتضنا أ ّن دولاً آسيوية ّ
انهيارها .ولكن ،ال ّ
والهند ،لن تحاول استنساخ التجربة األمريكية يف مجال إنتاج ال ّنفط
الصخريي .يف الواقع ،هناك اهتامم فعيل ومتزايد من جانب
والغاز
نْ
هذه الدول بالتجربة األمريكيّة .ولقد بادرت بإطالق دراسات من
التقليديي عىل
أجل تقييم املوارد املحت َملة من ال ّنفط والغاز غري
نْ
بالصني ،تشري إىل أ ّن موارد
أراضيها .ويبدو أ ّن األرقام األ ّولية املتعلّقة ّ
الغاز الصخري تفوق بكثري املوارد املوجودة يف الواليات املتحدة
األمريكيّة بنسبة  ،%50وقد تصل إىل  1275تريليون قدم مك ّعب من
الصني
الغاز القابل لالستخراج تقن ًّيا( ،((2مماّ يكفي لتلبية حاجيات ّ
من الغاز مل ّدة  200سنة( .((3ويف هذا الصدد ،وقّعت "رشكة شل"
يف شهر ترشين الثّاين  /نوفمرب من العام املنقيض عق ًدا مع الرشكة
الصينية  ،China National Petroleum Corpمن
الوطنية لل ّنفط ّ
الصني وإنتاجه( .((3ومثلام حصل
أجل استكشاف الغاز الصخري يف ّ
يف الواليات املتحدة األمريك ّية ،ال نستطيع أن نستبعد تح ّول تجربة
إنتاج الغاز الصخري إىل إنتاج ال ّنفط الصخري ،مماّ سيرتت ّب عليه
تقليص نسبة ال ّنفط املستو َرد يف االستهالك اإلجاميل .ولهذا السبب،
ال نستطيع أن نجزم بأ ّن سوق ال ّنفط سيتمتع باالستقرار ،وبأ ّن أسعار
ال ّنفط ستبقى مرتفعة ،بل العكس هو الصحيح؛ أي أ ّن الضغط
سيزداد عىل أسعار ال ّنفط مع احتامل كبري النهيارها ،واألمر س ّيان يف
ما يتعلّق بأسعار الغاز أيضً ا عىل املديَ نْي املتوسط والبعيد .علماً وأ ّن
ما يدعم هذه الفرضية ،هو وجود مؤشرِّ ات قويّة عىل توفّر ال ّنفط
والغاز الصخري يف ع ّدة مناطق أخرى كاألرجنتني وأوكرانيا(.((3
28 Ibid., p. 80.
29 http://www.bloomberg.com/news/2012-11-15/shell-to-startchinese-shale-gas-project-development-from-2014.html
30 http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business/9117072/
China-claims-worlds-biggest-shale-gas-reserves.html
31 http://www.bloomberg.com/news/2012-11-15/shell-to-startchinese-shale-gas-project-development-from-2014.html
32 http://www.nytimes.com/2012/12/26/opinion/global/
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الشكل ()1
دخول دول األوبك من النفط يف ما بني  1973و1999

املصدر:
Rivlin Paul, Economic Policy and Performance in the Arab World, Lynne Rienner Publishers, Inc., (London, 2001), p. 50.

بعد دراسة التط ّورات األخرية يف مشهد الطاقة العاملي عا ّم ًة ويف
خاصةً ،ال ب ّد أن نقوم  -يف مرحلة تالية
الواليات املتحدة األمريك ّية ّ
 مبحاولة دراسة التداعيات االقتصادية والسياسية والجيوسياسيةالحاصلة عىل املدى البعيد ،لهذه املؤشرّ ات األولية للتغيري املرت َقب يف
خريطة الطاقة العاملية ،عىل دول مجلس التعاون الخليجي.

النف�ط ف�ي االقتصاد السياس�ي
لدول مجلس التعاون الخليجي
ال يوجد خالف بشأن محورية الريع ال ّنفطي ودخوله عىل اقتصاديات
دول مجلس التعاون الخليجي ،منذ اكتشاف ال ّنفط يف شبه جزيرة
العرب يف الثالثينيات من القرن املايض .فقد أصبحت هذه الرثوة
تشكّل املحور الرئيس لالقتصاد والسياسة يف الخليج ،وأث ّرت بطريقة
مبارشة وغري مبارشة يف جميع مجاالت الحياة يف املجتمعات الخليجية.
املبني عىل الريع ال ّنفطي دولاً
فعىل املستوى املحليّ  ،ولّد االقتصاد
ّ
the-shale-revolutions-shifting-geopolitics.html?_r=0

يربطها عقد اجتامعي سيايس مبجتمعاتها .وهو يتميّز بتوزيع املزايا
عرب الخدمات االجتامعية واإلنفاق الحكومي العايل ،مقابل التخليِّ
عن حق املشاركة السياسية .أ ّما عىل املستويَ نْي اإلقليمي والعاملي،
فقد أصبح الخليج يف قلب خريطة الطاقة يف العامل ،نظ ًرا لالحتياطي
املم َّيز من النفط والغاز يف املنطقة .ومل يقترص تأثري ثروة ال ّنفط عىل
الدول العرب ّية املص ِّدرة للنفط فقط ،بل امت ّد حتّى إىل الدول العرب ّية
األخرى التي تفتقر إىل هذه الرثوة؛ وذلك من خالل إيرادات العاملة
العربيّة يف الدول املنتجة للنفط (يف سنة  2011وصلت دخول
الحكومة املرصيّة من العاملة املرصيّة يف السعودية وحدها ،إىل 8
مليارات دوالر أمرييك) ،ومن خالل املساعدات املال ّية التي تق ّدمها
الدول العربيّة املص ِّدرة للنفط إىل األخرى غري املنتجة له .ويف هذا
اإلطار ،نستطيع أن نجزم دون ّ
شك أ ّن ثروة النفط كانت ومازالت
إىل يومنا هذا ،من العوامل امله ّمة  -إن مل تكن العامل الرئيس -
التي شكّلت الهوية االقتصادية والسياسية والثقافية للخليج والدول
العربيّة كافّةً .ويتميّز سوق ال ّنفط عمو ًما بالتقلّب وعدم االستقرار.
وت ُع ّد اقتصادات الدول العرب ّية املنتجة لل ّنفط ،ودول الخليج منها
عىل وجه الخصوص ،أكرث تقلّ ًبا من اقتصادات أخرى تعرف القدر
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نفسه من النم ّو( .((3وقد نجم عن اعتامد اقتصاديات الخليج املفرط ما أث ّر سل ًبا يف دخول جميع الدول املنتجة للنفط ويف دول مجلس
خاص ًة( ،((3وذلك ما يبيّنه الشكل (.)1
عىل ثروة النفط ،خلل هيكيل أث ّر سلبًا يف املسرية التنموية لهذه التعاون الخليجي ّ
املنطقة التي تعاين من ع ّدة مشاكل هيكلية تعرقل مسريتها نحو
وعىل سبيل املثال ال الحرص ،انخفض الناتج املحليّ للفرد يف السعودية
التنمية الشاملة؛ نظ ًرا إىل اعتامد اقتصاداتها عىل دخول من خارج
من  18039دوال ًرا أمريك ًّيا يف عام  1981إىل  7181دوال ًرا أمريك ًّيا يف عام
االقتصاد ،يُح ِّدد السوق العاملي لل ّنفط وتقلّباته مستواها.
 ،1998وذلك نتيجة لالنخفاض الكبري يف أسعار النفط يف الثامنينيات
وحتّى نتمكّن من دراسة التداعيات املحت َملة لل ّدور املتزايد لل ّنفط والتسعينيات ،والذي تزامن بدوره مع النم ّو امللحوظ للسكان يف
غري التقليدي عىل األسواق العاملية من جهة ،وتداعيات الثورة يف
دول الخليج .وعند الحديث عن النم ّو السكاين يف الخليج ،ال ب ّد
إنتاج النفط عىل الواليات املتحدة األمريك ّية بالخصوص من جهة
ثانية ،علينا أن نعود إىل تجربة تاريخية مامثلة حدثت يف الثامنينيات من أن نشري إىل الرتكيبة السكانية التي تتك ّون يف األساس من فئة
والتسعينيات ،وزُرعت بذورها يف السبعينيات مع أزمة النفط األوىل الشباب ،كام هي الحال يف السعودية مثلاً ؛ إذ متثِّل فيها رشيحة من
تقل أعامرهم عن  15سنةً ،أكرث من  %40من السكّان .كام متثِّل فئة
ّ
يف عام .1973
(((3
من ت ِق ّل أعام ُرهم عن  25سنةً ،أكرث من  %60من السكّان  .ومن
خالل هيكلية الهرم السكّاين يف دول الخليج ،نستنتج أ ّن الطلب عىل
الوظائف الجديدة لدى فئة الشباب التي ستصل إىل سوق العمل يف
السنوات املقبلة ،يتطلّب املزيد من املوارد املال ّية واالستثامرات يف
مشاريع تنموية ،من أجل تلبية حاجيات هذا النم ّو السكّاين املرتقَب.
عالو ًة عىل ذلك ،يتعلّق األمر بنوعية الوظائف املطلوبة ،وليس
فقط بالك ّم املطلوب من الوظائف الجديدة .ولكن ،نظ ًرا إىل التغري
الهائل الذي عرفته املجتمعات الخليجية يف السنوات املاضية ،وتطلّع
تجربة أزمات النفط السابقة وتداعياتها
وظائف تالئم مستواها العلمي وثقافتها املتأث ّرة
األجيال الشابة إىل
َ
نجم عن ارتفاع أسعار النفط يف ما بني عا َمي  1973و 1974ث ّم يف عام بالعوملة ووسائل االتصال الحديثة ،فإ ّن تلبية هذه املطالب الحتمية
 ،1979عد ٌد من القرارات والسياسات يف أه ّم الدول الصناعية ،هدفها ستمثّل عبئًا كب ًريا ومتزاي ًدا عىل ميزانيات هذه الدول .وكام رأينا ،ال
تخفيض استهالكها للنفط وتقليل اعتامدها عىل الدول املنتجة للنفط يبدو أ ّن وترية ال ّدخول املرتقَبة قادرة عىل االستجابة لحجم الطلب
يف منظمة أوبك .ولقد ش ّجعت هذه الدول عىل تطوير التكنولوجيات
املستقبيل ،حتّى وإن بقيت أسعار النفط يف مستوياتها الحالية ،فام
التي توفِّر استهالك الطاقة ،كام ش ّجعت عىل إنتاج النفط من حقول
بالك لو انخفضت تلك األسعار يف األسواق العاملية! علماً وأ ّن سوق
جديدة خارج دول أوبك ،كنفط بحر الشامل ،عىل ال ّرغم من تكلفته
النفط يتم ّيز بالتقلب وعدم االستقرار .إ ّن هناك معادلة حتمية
العالية مقارن ًة بتكلفة إنتاج النفط يف الدول العرب ّية ويف دول الخليج
بني مستوى املوارد ومستوى املطالب؛ إذ إنّه كلّام ارتفعت نسبة
خاصةً .ولقد أ ّدت هذه القرارات بالتزامن مع الركود االقتصادي
ّ
الذي شهده االقتصاد العاملي يف الثامنينيات ،إىل انخفاض يف الطلب املوارد من دخول النفط ،زادت املطالب االقتصادية واالجتامعية.
العاملي عىل النفط ،وإىل بداية مرحلة من االنخفاض املستمر يف وبحسب غريد نومنان  ،Gerd Nonnemanيبدو أ ّن التوسع املرتقَب
ّ
أسعاره منذ عام  1981إىل غاية أواخر التسعينيات .فقد انخفض يف حجم إنتاج النفط والغاز ،ال يستطيع أن يل ّبي كل ًّيا حجم الطلبات

سعر الربميل بنسبة  %40بالقيمة النسبية ما بني السنوات 1981
و ،1996كام انخفض بنسبة  %59من حيث القيمة الحقيقية .وهذا

33 Koren. Miklós & Tenreyo. Silvana, Volatility, diversification and
development in the Gulf Cooperation Council Countries, Edited by Held.
David & Ulrichsen. Kristian (New York: Routledge, 2012), p. 208.

34 Rivlin Paul, Economic Policy and Performance in the Arab World, Lynne
Rienner Publishers, Inc., (London, 2001), p. 51.
35 Nonneman, Gerd, “Governance, Human Rights and the Case for Political
Adaptation in the Gulf: Issues in the EU-GCC Political Dialogue”, European
University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Policy
Papers, RSC N. 01/3/ 2001, p. 8.
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االجتامعية والنم ّو الدميوغرايف املتوقَّع يف املستقبل ،مماّ قد يق ّوض
العقد االجتامعي الريعي السائد يف املنطقة(.((3
إ ّن االرتفاع امله ّم يف أسعار النفط يف السبعينيات ،قد دفع بالحكومات
العرب ّية إىل رفع ميزانياتها ،وزيادة استثامراتها يف املشاريع التنموية
امل ُكلِفة؛ مماّ أ ّدى إىل عجز يف ميزان املدفوعات واللجوء إىل التديّن
الخارجي يف الثامنينيات من القرن املايض .وبعد انهيار أسعار النفط
يف منتصف ذلك العقد ،م ّرت الدول العرب ّية املنتجة لل ّنفط بأوضاع
اقتصادية حرجة ،نظ ًرا إىل االنخفاض الكبري يف دخولها من عملية
تصدير ال ّنفط .وانخفضت املعونات االقتصادية املو َّجهة من الدول
العربيّة الغنيّة إىل الدول العربيّة الفقرية ،مماّ دفع الحكومات
العرب ّية إىل اللجوء إىل صندوق النقد الدويل ،وتطبيق برامج اإلصالح
الهيكيل التي كانت لها عواقب اقتصادية واجتامعية وسياسية كبرية
عىل املجتمعات العربيّة .ومن أش ّد تلك العواقب ما عرفته الجزائر
من حرب أهلية ،دامت طوال عرشية التسعينيات.
ال نستطيع أن نخترص أسباب األزم��ة االقتصادية الواقعة يف
الثامنينيات والتسعينيات يف عامل انهيار سعر النفط يف األسواق
العاملية فقط .فقد تزامن هذا الحدث مع عوامل أخرى :كالنم ّو
الدميوغرايف ،والتغريات االجتامعية ،عالو ًة عىل تغيريات يف الساحة
الدولية بعد انهيار االتّحاد السوفيايت واملعسكر الرشقي ،واألزمات
األمنيّة اإلقليمية كحرب الخليج األوىل التي نتجت منها ضغوط
داخلية وخارجية من أجل اإلصالح السيايس ،وحرب الخليج الثانية
التي أ ّدت إىل التدخل العسكري الغريب ،بقيادة الواليات املتحدة
األمريكيّة( .((3ولكن ،ال ّ
شك يف أنّه كان للنفط دو ٌر محوري يف هذه
األزمة بطريقة مبارشة ،أل ّن انخفاض سعر النفط قد أث ّر سل ًبا يف
ميزانيات هذه الحكومات ،وأضعف قدرتها عىل القيام بدورها
التوزيعي يف إطار املنظومة الريعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
إ ّن اإلنفاق عىل الخدمات االجتامعية مثل الص ّحة والتعليم ،من
شأنه أن يُولّد بالرضورة تطلّعات مستقبلية يف مجال التشغيل ،نظ ًرا
36 Ibid., p. 6.
 37ال ب ّد لنا من اإلشارة يف هذا السياق ،إىل أ ّن هذه األزمة االقتصادية قد تزامنت مع
كل من رونالد ريغن يف الواليات املتّحدة األمريك ّية ،ومارغريت تاترش يف اململكة
فرتة حكم ٍّ
املتّحدة؛ اللّذيْن و ّجها االقتصاد الغريب  -ومن ورائه االقتصاد العاملي  -نحو سياسات اقتصادية
ليربالية ،وذلك يف إطار مبادئ توافق واشنطن  Washington Consensusالداعية إىل
تحجيم دور الدولة يف التنمية االقتصادية .عالو ًة عىل اعرتاضهام عىل مبدأ منح املساعدات
املالية للدول الفقرية.

27
إىل النم ّو السكاين املتزايد ،وتعميم التعليم عىل جميع املستويات.
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن سياسة التوظيف الحكومي التي تنتهجها دول
الخليج العربيّة ،قد أ ّدت إىل إنشاء جهاز بريوقراطي أصبح ميثِّل عبئًا
مال ًّيا مهماًّ عىل ميزانيات هذه الدول .وحتّى األزمات اإلقليمية التي
شهدتها منطقة الخليج والتدخّل الخارجي السيايس والعسكري،
كلّها تعود باألساس إىل مكانة الدول العرب ّية يف الخليج ودورها يف
الخريطة العاملية للنفط والغاز.

إ ّن األزمة االقتصاديّة التي م ّر بها عد ٌد من دول مجلس التعاون
الخليجي يف التسعينيات ،كان سببها الرئيس يعود إىل األوضاع
االقتصادية الحرجة التي كانت تعاين منها تلك الدول منذ انهيار
أسعار النفط يف األسواق العاملية ،والتي بدأت يف عام  ،1986حني
انخفض سعر النفط إىل ّ
أقل من  10دوالرات للربميل الواحد(.((3
وت ُع ّد السعودية من أكرث الدول تأث ّ ًرا بهذا االنخفاض الكبري يف
األسعار ،والذي تزامن مع الضغوط الخارجية التي حصلت من ج ّراء
حرب الخليج األوىل والتدخّل العسكري الغريب يف املنطقة .وهو ما
دفع بامللك فهد إىل إعالن إصالحات سياسية يف عام  ،1992متثّلت
يف إصدار وثيقة الحكم األسايس التي وقع مبوجبها إنشاء مجلس
الشورى املعينَّ يف العام الذي تاله ،وذلك أل ّول م ّرة منذ تأسيس
اململكة السعودية عام .1932
يتم ّيز األداء االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بالتقلّب ،كام
هو واضح يف الشكل ( ،)2الذي يبينّ مع ّدل متوسط النم ّو السنوي
للفرد يف الناتج املحيل اإلجاميل (األعمدة عىل اليسار) ،ومستوى
التقلّب الذي يُقاس عىل أساس التغيري املعياري ملع ّدالت النم ّو
38 Nonneman, p. 9.
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الشكل ()3
نقطة سعر التوازن مليزانيات دول مجلس التعاون الخليجي

السنوي (األعمدة عىل اليمني) طوال عقد من الزمان .وقد قمنا غاية اآلن .خالصة القول ،إ ّن القاسم املشرتك بني جميع دول الخليج،
بقياس مستوى التقلب بالنسبة إىل دول مجلس التعاون الخليجي ،هو التقلّب الشديد ،وارتباط اقتصاداتها الوثيق بتقلّبات سوق النفط
من عام  1970إىل غاية عام  .2006وباعتامد هذه الطريقة يف العاملية.
كل عقد
القياس ،تربز التقلّبات صعو ًدا ونزولاً من متوسط النم ّو يف ّ
تتم ّيز ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي حال ًّيا ،بفائض مايل
من الزمان ،وت ُس ّمى الصدمات .إ ّن الهدف من إيراد هذه البيانات،
وخارجي ،بفضل املستوى املرتفع ألسعار النفط يف األسواق العاملية.
هو إب�راز مدى تقلّب اقتصادات دول الخليج ،ومدى تع ّرضها
فقد بلغ الفائض املا ّيل نحو  %13من الناتج املحليّ العا ّم ،ووصل
للصدمات منذ السبعينيات إىل غاية اآلن .ويبدو جليًّا من خاللها،
أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي  -باستثناء الكويت وقطر الفائض الخارجي إىل  %24من الناتج املحليّ العا ّم عام .((4(2011
ّ
يظل الوضع املايل عىل هذه الحال عىل املدى
 قد عرفت منوا اقتصاديا ملحوظًا يف السبعينيات ،وتحديدا  %12ومن املتوقَّع أن ًّ
ًّ
ًّ
يف اإلمارات العربية املتحدة ،و %5.7يف السعودية ،و %5.5يف عامن ،القصري .ولكن نتيجة للنفقات املتزايدة التي رافقت ارتفاع أسعار
ُ
ّ
و %3يف البحرين .أما يف الثامنينيات ،فقد عرفت جميع دول الخليج  -النفط ،ارتفعت  -بالتوازي مع ذلك وباستمرار  -أسعار نقطة التوازن
ّ
باستثناء ُعامن  -انكامشً ا يف اقتصادها وصل إىل ( )% -3.6يف السنة يف مليزانيات دول مجلس التعاون الخليجي إىل مستويات تاريخية ،مماّ
الكويت ،وإىل ( )% -6.5يف السنة يف السعودية( .((3ومع بداية ارتفاع ترتّب عليه ضعف بنيوي وقابلية للتقلّب ،كام يبيّنه الشكل (.)3
أسعار النفط يف أواخر التسعينيات وبداية القرن الواحد والعرشين ،مثلام يوضِّ ح الشكل ( ،)3تُ َع ّد "البحرين" أكرث الدول عرض ًة للتقلّب
ارتفعت مع ّدالت النم ّو االقتصادي مج ّد ًدا يف جميع دول مجلس (سعر نقطة التوازن يفوق  110دوالرات للربميل) ،ث ّم ُعامن (أكرث
التعاون الخليجي التي مازالت تنعم باستقرار اقتصادي متم ِّيز إىل من  80دوال ًرا) ،ث ّم اإلمارات (نحو  80دوال ًرا) ،ث ّم السعودية (تقري ًبا
39 Koren Miklós, p. 189.

40 http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2012/mcd1012.pdf, p. 10.
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 79دوال ًرا) .وبال ّنسبة إىل "قطر" و"الكويت" ،يبلغ سعر نقطة التوازن
أقل من  60دوال ًرا للربميل .ويبدو جليًّا أ ّن االنهيار الكبري يف األسعار
ّ
(تحت  80دوال ًرا للربميل) ،سيؤث ِّر سلبًا يف معظم اقتصاديات دول
مجلس التعاون الخليجي .ولكن ،ال ميكن أن نعتمد عىل عامل سعر
نقطة التوازن فقط ،بل علينا أن نأخذ بعني االعتبار حجم الطلب
العاملي من النفط والغاز ،ذاك الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبدى
تطوير القدرات عىل إنتاج النفط والغاز يف الدول املستهلكة الكربى؛
كالصني والهند .ولقد رأينا
كالواليات املتحدة األمريك ّية ،ودو ٍل آسيويّ ٍة ّ
أ ّن هناك احتاملاً واقع ًّيا وج ّديًّا أن تط ِّور هذه الدول إمكانياتها من
إنتاج النفط والغاز غري التقليديَّني بكميات كبرية .وسيؤث ّر ذلك  -بال
ّ
جي يف دول
شك  -يف مستوى الطلب العاملي عىل النفط والغاز املنتَ نْ
مجلس التعاون الخليجي(.((4

الكربى  The Majorsغري مستع ّد ٍة لتح ّمل هذه التكلفة الباهظة
واالستغناء عن نفط الخليج املنخفض التكلفة .ولك ْن ،إذا عدنا م ّر ًة
أخرى إىل تجربة الثامنينيات والتسعينيات ،سنالحظ أ ّن ما حصل
توسع إنتاج النفط وارتفع يف
هو عكس هذا اليقني الزائف .فقد ّ
املناطق ذات التكلفة العالية ،عىل حساب اإلنتاج يف املناطق ذات
التكلفة املنخفضة؛ كدول مجلس التعاون الخليجي التي انخفض
فيها اإلنتاج أو دخل إىل مرحلة ركود( .((4وإذا اعتمدنا يف تفكرينا
وتحليلنا املبادئ االقتصادية البحتة ،فاملنطق االقتصادي يقتيض أن
تتّجه الدول املستهلكة نحو تشجيع إنتاج النفط يف املناطق ذات
التكلفة اإلنتاجية املنخفضة كدول مجلس التعاون الخليجي .ولكن،
ما حدث يف الواقع هو عكس ذلك .فقد مثّلت األزمة النفطية يف
خاصةً؛
سنة  1973صدمة قوية لالقتصادات العاملية ،والغربية منها ّ
نتيج ًة للحظر النفطي الذي ق ّررته الدول العرب ّية املص ِّدرة للنفط عىل
الواليات املتّحدة وأوروبا الغربية واليابان ،بسبب مساندتها إرسائيل
يف حرب أكتوبر  .1973ولقد ارتفعت أسعار النفط يف األسواق
العاملية بنسبة  ،%70مماّ أ ّدى إىل نتائج وخيمة عىل االقتصاد العاملي،
وكان ذلك أحد العوامل التي أدخلته يف مرحلة ركود اقتصادي(.((4
إ ّن االرتفاع الكبري يف أسعار النفط ،قد أث ّر كث ًريا يف تكلفة استرياد
النفط ومشتقّاته لدى معظم دول العامل غري املنتجة للنفط ،ويف
خاصةً ،تلك التي ت ُع ّد األكرث استهالكًا
اقتصادات الدول الغربيّة ّ
للنفط واعتام ًدا عليه .وهو األمر الذي أ ّدى  -يف ما بني  1973و1987
 إىل ات ّباع سياسات ترشيد االستهالك من جهة ،من خالل تحسنينجاعة منظومة الطاقة وتغيري منط االستهالك يف املجتمع ،وات ّباع عدد
من الدول إسرتاتيجيات من أجل تخفيض اعتامدها عىل النفط من
جهة ثانية ،من خالل التو ّجه نحو مناطق أخرى إلنتاج النفط من
خاصةً ،كبحر الشامل،
خارج دول منظّمة أوبك ومن الدول العرب ّية ّ
وإن كانت تكلفة اإلنتاج أعىل .كام أ ّدى كل ذلك إىل تشجيع إدخال
مصادر طاقة بديلة أو متج ّددة من جهة ثالثة.

ويف الحقيقة ،من شأن هذه النفقات العالية التي تشهدها اقتصادات
دول الخليج حال ًّيا من ج ّراء أسعار النفط املرتفعة ،أن تزرع بذور
األزمات االقتصادية املستقبلية .وذلك يف حال انهارت أسعار النفط
يف األسواق العاملية؛ نتيجة للعرض املتزايد من النفط غري التقليدي،
ودخول العبني جدد إىل سوق النفط ،كالواليات املتحدة األمريكية
كل من الرنويج وبريطانيا استكشاف النفط وإنتاجه
التي ستتح ّول من دولة مستوردة للنفط إىل دولة تحقِّق شبه اكتفاء ولقد ش ّجع ٌّ
ذايت بحلول عام  ،2035بحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة عن يف بحر الشامل ،من خالل سياسات وتحفيزات رضيبية مش ِّجعة.
مستقبل الطاقة يف العامل لعام .2012
وتزامنت تلك السياسات مع حدوث اخرتاق تكنولوجي ،خفّض
وهناك يقني سائد عند جزء كبري من الخرباء وص ّناع القرار يف مجال تكلفة إنتاج النفط يف منطقة بحر الشامل التي ارتفع اإلنتاج فيها
الطاقة يف الدول العربيّة املنتجة للنفط ،بأ ّن تكلفة إنتاج النفط غري
التقليدي مرتفعة ج ًّدا ،وبأ ّن الدول املستهلكة له أو رشكات الطاقة

41 Ibid., p. 10.

42 Rivlin, p. 52.
 43من الصعب تحديد األسباب الحقيقية التي أدّت إىل الركود االقتصادي بعد أزمة الحظر
النفطي يف سنة 1973؛ وذلك نظ ًرا إىل تزامنها مع عدد من السياسات النقدية واملالية يف الدول
الغربية التي عقّدت الوضع االقتصادي.
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كل
من  3.5ماليني برميل من النفط يوم ًّيا يف عام  1988إىل  5.9ماليني علينا اإلشارة إىل الطبيعة املتقلِّبة لسوق النفط تاريخ ًّيا ،مبا أنّ ّ
برميل من النفط يوم ًّيا يف عام  .((4(1996ومن خالل هذه التجربة مرحلة ترتفع فيها األسعار ،تتلوها مرحلة أخرى تنهار فيها.
السابقة يف السبعينيات والثامنينيات ،يبدو جل ًّيا أ ّن الدول املستهلكة
خاص ًة تتمتّع بقدرات علمية وتكنولوجية وتحمل املرحلة الحال ّية املؤشرّ ات نفسها التي اتّسمت بها املرحلة
للنفط والدول الغربية ّ
عالية ،تسمح لها بأن تخفِّض تكلفة اإلنتاج الباهظة يف املراحل التي سبقت انهيار األسعار يف السبعينيات ،وهي كاآليت:
توسع املشاريع .ولهذا
األوىل ،والتي رسعان ما تبدأ يف االنخفاض مع ّ
•اخرتاق تكنولوجي يف مجال إنتاج النفط غري التقليدي بعد ثورة
السبب ،فاالعتامد املفرط لص ّناع القرار والخرباء يف الدول العرب ّية
إنتاج الغاز الصخري يف الواليات املتحدة األمريك ّية .وهذا ما حصل
خاص ًة عىل وفرة النفط القليل
املنتجة للنفط عا ّم ًة ويف دول الخليج ّ
فعلاً  ،عند إنتاج النفط والغاز يف بحر الشامل.
التكلفة ،يحتمل الكثري من املخاطر .والتجربة التاريخية التي تط ّرقنا
•إ ّن االكتشافات الجديدة من النفط غري التقليدي ،قد وقعت يف
إليها ،تخالف هذا التو ّجه يف التفكري.
مناطق جغرافية من خارج منظمة أوبك.
•توفُّر اإلرادة السياسية والسياسات املش ِّجعة عىل إنتاج النفط غري
كل من الواليات املتحدة األمريكيّة وكندا.
التقليدي يف ٍّ

•سامح املستوى الحايل املرتفع ألسعار النفط بإنتاج النفط غري
التقليدي ،بطريقة اقتصادية ومربحة .إذ إ ّن تكلفة إنتاج النفط
الصخري ترتاوح بني  50و 65دوال ًرا أمريك ًّيا للربميل يف أغلب األحيان(،((4
بينام تفوق أسعار النفط الـمئة دوالر للربميل حال ًّيا.

•لقد سبق انهيار األسعار يف عام  1986مرحلة من االستثامرات
العالية يف قدرات اإلنتاج ،التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط
يف السبعينيات .وهذا ما نالحظه منذ بداية ارتفاع أسعار النفط عام
مل
سيناريو انهيار األسعار المحت َ
 ،2000كام أرشنا إىل ذلك يف بداية هذه الورقة .وسيؤ ّدي ذلك إىل
إنّ االعتقاد السائد عند معظم الخرباء وص ّناع القرار يف مجال تعزيز القدرات اإلنتاجية ،وتش ّبع السوق العاملي من النفط.
الطاقة ،هو أنّ أسعار النفط ستبقى مرتفعة مل ّدة طويلة .ويف هذا
أي انهيار لألسعار عىل املدى املتوسط وإذا أضفنا إىل هذه املؤشرّ ات ثورة الغاز الصخري األخرية يف الواليات
السياق ،فإنّهم يستبعدون ّ
أو البعيد .ولكن ،هناك أدلّة تشري إىل وجود احتامل كبري النهيار املتحدة األمريك ّية ،وتداعياتها عىل أسعار الغاز التي انخفضت انخفاضً ا
أسعار النفط عىل املدى البعيد .ومن الصعب التك ّهن  -تحدي ًدا  -كب ًريا يف السوق الشامل أمرييك ،فإ ّن جميع املؤشرِّ ات املتق ِّدمة تفيد
بالتوقيت الذي قد تنخفض فيه أسعار النفط يف األسواق العاملية .بأنّها بصدد تكرار نفسها يف إنتاج النفط الصخري ،وبتطبيق هذه
ذلك أنّ معظم املشاريع االستثامرية التي انطلقت يف مجال تطوير التجربة يف مناطق أخرى من العامل كالصني عىل سبيل املثال .ويبدو
قدرات إنتاج النفط التقليدي وغري التقليدي يف العامل ،مازالت يف أ ّن لسيناريو انهيار أسعار النفط عىل املدى البعيد ،قد ًرا كب ًريا من
أي أزمة
مراحلها املبكرة التي تكون فيها التكلفة األولية دامئًا مرتفعة،
التجسد عىل أرض الواقع ما بني  2030و ،2035إذا مل تحصل ّ
ّ
أي اخرتاقات
وذلك من أجل بناء البنية التحتية ،وتطوير قدرات اإلنتاج والنقل اقتصادية أخرى يف العامل قبل هذا التاريخ ،ومل تقع ّ
والتخزين ،عالو ًة عىل تكاليف تطبيق التكنولوجيات الجديدة تكنولوجية أخرى يف مجال االستخراج أو يف مجاالت أخرى لها عالقة
خاصةً.
وتكييفها عىل أرض الواقع .وقبل التط ّرق إىل هذه األدلة ،يتعينّ مبارشة بالطاقة عا ّم ًة والنفط ّ
44 Ibid., p. 52.

45 Ibid., p. 54.
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جاء يف توصيات ورقة صدرت مؤ ّخ ًرا عن مركز الدراسات اإلسرتاتيجية
والدولية Center for Strategic and International Studies
 )(CSISللباحث أنطوين كوردسامن  ،Anthony Cordesmanفإ ّن
توصل الواليات املتحدة األمريك ّية إىل اكتفاء شبه ذايت من النفط عىل
ّ
امللف األمني
املدى البعيد ،سوف يتطلّب إعادة النظر يف دورها يف ّ
بالخليج ،وتقييم جدوى تأسيس هيكلية أمنيّة متع ّددة األطراف
والصني والهند واليابان وقوى
تض ّم كلاًّ من الواليات املتحدة األمريك ّية ّ
آسيوية أخرى .وذلك ما سيسمح بتقليص حاجة الواليات املتحدة
األمريك ّية إىل بسط ق ّوتها ،إضاف ًة إىل رضورة أخذنا بعني االعتبار اهتامم
قوى أخرى بأمنها يف مجال الطاقة يف املستقبل(.((4

كانت الواليات املتحدة األمريك ّية ومازالت ،بحكم موقعها ودورها
كق ّوة عظمى ،من أكرث الدول اهتام ًما بقضية الطاقة والسيطرة
عىل مصادرها .علماً وأنّها متتّعت باكتفاء ذايت يف إنتاج النفط لغاية
منتصف األربعينيات .ومنذ منتصف السبعينيات ،أصبحت الواليات
املتحدة األمريك ّية تستهلك ربع النفط املس َّوق عامل ًّيا( ،((4قبل أن تقلِّص
اعتامدها عىل النفط املستو َرد بفضل اإلنتاج املحليّ من النفط غري
التقليدي يف السنوات األخرية .وإ ّن لهذا الوضع الجديد يف الواليات
املتحدة األمريكيّة يف خريطة الطاقة تداعيات جيوسرتاتيجية ،نستطيع •مع تنامي دور النفط غري التقليدي يف املزيج العاملي للطاقة،
أن نلخِّصها يف النقاط اآلتية:
سينتقل مركز ثقل صناعة النفط إىل ال��دول الغرب ّية ،مثل كندا
والواليات املتحدة األمريك ّية وفنزويال والربازيل؛ نظ ًرا إىل املوارد الكبرية
•من أه ّم التح ّوالت الجيوسياسية ،تح ّول آسيا إىل املستورد الرئيس
من النفط غري التقليدي التي تحتوي عليها( .((5والدولة الوحيدة التي
توصل الواليات املتحدة األمريكيّة إىل اكتفاء ذايت
لنفط الخليج ،نظ ًرا إىل ّ
ستشهد ارتفا ًعا يف إنتاجها من النفط يف الخليج ،هي دولة العراق
شبه كامل يف إنتاج النفط بحلول عام  ،2035بحسب تقرير الوكالة
التي تحتوي عىل خامس أكرب احتياطي مؤكّد للنفط يف العامل .وهي
الصني والهند أكرب املستوردين
الدولية للطاقة( .((4وهو ما سيجعل ّ
ثالث أكرب منتج للنفط حال ًّيا ،بإنتاج يصل إىل  3ماليني برميل يف
للنفط الخليجي ،والعبَني سياسيني أساسيني يف املنطقة.
اليوم .والعراق مقبل عىل تط ّورات كبرية يف هذا املجال يف السنوات
•إ ّن ّ
توصل الواليات املتحدة األمريك ّية إىل اكتفاء ذايت يف إنتاج النفط ،املقبلة(.((5
ال يعني بالرضورة أنّها ستعزل نفسها عن السوق العاملي للنفط ،كام ال •عىل املستوى املحليّ  ،ال ّ
شك يف أ ّن انهيار أسعار النفط سيؤث ِّر سل ًبا
(((4
وخاص ًة إذا تزامن هذا
يعني تراجع أهمية منطقة الخليج بالنسبة إىل سياستها الخارجية  .يف ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي،
ّ
فلقد بدأ اهتامم الواليات املتحدة األمريك ّية مبنطقة الخليج مبارش ًة الحدث مع تقليص للطلب العاملي عىل النفط الخليجي؛ نظ ًرا إىل
الصني،
بعد الحرب العاملية الثانية ،وأبرمت ات ّفاقيات طويلة املدى مع عدد توقّعات موضوعية تفيد بأ ّن دولاً أخرى مستهلكة للنفط مثل ّ
من دول املنطقة ،عىل الرغم من أنّها كانت تتمتع باكتفاء شبه ذايت هي يف طريقها نحو تطوير مواردها غري التقليدية من النفط والغاز.
من النفط .وكان هدفها من ذلك ،منع االتحاد السوفيايت آنذاك من
•إ ّن الصعوبات املال ّية التي ستواجهها دول مجلس التعاون الخليجي،
التغلغل يف املنطقة ،والتأثري من ث ّم يف السوق العاملي للطاقة .وهذا
ستؤث ِّر بالرضورة يف قدرتها عىل تلبية املطالب االجتامعية واالستمرار
ما قد يحدث أيضً ا ،لو ق ّررت الواليات املتحدة األمريك ّية االنسحاب
يف أداء دورها التوزيعي؛ مماّ سترتتّب عليه أزمات سياسية حا ّدة.
الصني تؤث ِّر يف سوق النفط وأسعاره .ولهذا السبب،
من املنطقة ،وترك ّ
لن تنسحب الواليات املتحدة األمريكية من الخليج .ولك ّن تنامي •سيدفع ضعف املوارد املاليّة حكومات دول الخليج إىل ال َّدين
ّ
الصني والهند عىل النفط الخليجي ،قد يفتح الباب أمام رشاكة الخارجي والتق ّيد برشوط املؤسسات الدائنة ،وذلك يف حال تجاوزت
اعتامد ّ
امللف األمني الخليجي ،علماً أ ّن للهند م ّدة االنهيار أكرث من خمس سنوات .ويف الواقع ،تستطيع اقتصادات
أمريك ّية  -صين ّية  -هنديّة يف ّ
مصالح يف املنطقة تتجاوز املصالح الصينية؛ نظرا للحجم الهائل من الخليج أن تتح ّمل انهيار أسعار النفط م ّدة قصرية ال تتجاوز الخمس
ً
ّ
العاملة الهنديّة يف الخليج ،والتي تتجاوز الـ  6ماليني نسمة .وكام سنوات؛ نظ ًرا إىل احتياطياتها العالية من العملة الصعبة ،ولك ّنها
ستعرف صعوبات مال ّية متزايدة بعد هذه الفرتة الزمنية.

46 IEA 2012, p. 75.
47 Ibid., p. 49.
48 Cordesman H. Anthony, The Myth or Reality of US Energy Independence,
Center for Strategic and International Studies (January 2, 2013), p. 13.

49 Ibid., p. 15.
50 Gordon, p. 10.
51 IEA 2012, p. 387.
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األزمات نفسها التي شهدتها يف الثامنينيات والتسعينيات ،وبح ّدة
أكرب من األزمات السابقة ،نظ ًرا إىل الحاجات املرتفعة من الخدمات
االجتامعية ،بسبب النم ّو الدميوغرايف املرتفع يف دول الخليج.

الخالصة

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

والبحثية ،والتقليل من االعتامد عىل الخارج يف تطوير
التكنولوجيات الرضورية يف جميع املجاالت ،مبا فيها قطاع
الطاقة.

•مواصلة مساعي التن ّوع االقتصادي التي ابتدأت دول مجلس
التعاون الخليجي فيها منذ أكرث من عقدين؛ وذلك من
أجل تخفيض اعتامد اقتصاداتها عىل دخول الريع النفطي،
مع الرتكيز عىل القطاعات ذات القيمة املضافة العالية،
كالصناعات التحويلية.

إ ّن الحديث عن تقلّبات سوق الطاقة املحت َملة وعن نضوب النفط،
يجب ألاّ يُنسينا  -مثلام قال وزير النفط السعودي السابق أحمد زيك
مياين يف السبعينيات " -أ ّن اإلنسان ّية مل تنتقل من العرص الحجري إىل
العرص الربونزي بسبب نقص الحجارة" ،ولكن بسبب اكتشاف ما ّدة
الربونز وتقنية تصنيعه .وما يُستنتج من هذه السابقة التاريخية ،أ ّن
•التخطيط للمدى البعيد ،واالهتامم بالدراسات االسترشافية،
عرص النفط قد ينتهي قبل نضوب النفط .وعىل هذا األساس ،يجب
واعتامدها أدا ًة رضوريّة يف صوغ السياسات والتخطيط عىل
أن تكون هذه الحقيقة التاريخية البوصلة التي يهتدي بها أصحاب
املستوى الحكومي وعىل مستوى الرشكات الكربى ،كرشكات
القرار والخرباء إىل الحلول ،عند تفكريهم يف مستقبل الطاقة .عالو ًة
الطاقة الوطنية بالخصوص .ذلك أنّ البعد االسترشايف
عىل ذلك ،فإ ّن االعتامد املفرط عىل الرثوات الطبيعية ،بدلاً من
رضوري يف مجال التخطيط اإلسرتاتيجي ،ويساعد عىل
االعتامد عىل ثروة اإلنسان وقدرته عىل اإلبداع يف جميع املجاالت
تقليص املخاطر والتقلّبات.
وخاص ًة يف املجال العلمي والتكنولوجي ،هو دليل عىل خلل هيكيل
ّ
•تطوير قدرات رشكات النفط الوطنية يف الخليج والعامل العريب،
يف منظومة الدول العربيّة .ومن املحزن أ ّن الدول العربيّة التي
يف مجال استغالل املوارد غري التقليدية ،من خالل االستثامر يف
تحتوي عىل معظم ثروة النفط العاملية ،والتي تنتج هذه الرثوة منذ
الرشكات الصغرى يف الواليات املتحدة األمريكيّة ،التي تتحكّم
الثالثينيات ،مازالت ال تتحكّم يف تكنولوجيات إنتاج الطاقة ،عىل
يف تقنيات إنتاج النفط والغاز غري التقليديّ نْي .وذلك عىل
ال ّرغم من توفّر القدرات املالية واإلنسانية .ولهذا السبب ،ال يُخترص
نحو منوذج الرشكات الكربى  The Majorsالتي قامت برشاء
التحضري للخريطة العاملية الجديدة للنفط يف حلول تقنيّة أو ماليّة
الصغرى ،من أجل اكتساب املهارات والقدرات
هذه الرشكات ّ
م َوقّتة ،ولك ْن يف سياسة تنمية شاملة تعتمد عىل الرثوة اإلنسانية
التقنية يف هذا املجال .وستسمح هذه االستثامرات  -عالو ًة عىل
باألساس وعىل بناء الفرد املن ِتج للرثوة؛ من خالل اإلبداعني الفكري
ذلك  -بالوجود يف سوق الطاقات غري التقليدية محل ًّيا وعامل ًّيا،
والعلمي .ونقرتح يف خامتة هذه الورقة عد ًدا من التوصيات التي
واالستفادة منها ماليًّا.
نراها مفيدة من أجل التحضري لهذه التح ّديات املستقبلية ،وهي إ ّن العامل العر ّيب يف حاجة إىل نقلة نوعية سياسيًّا واقتصاديًّا واجتامعيًّا،
تتلخّص يف النقاط اآلتية:
من أجل التحضري للتح ّديات املقبلة بعد عقد من الزمان تقري ًبا،
وتفادي املضاعفات السلبية لالعتامد املفرط عىل ثروة النفط ،وعبور
بأقل الخسائر املمكنة ،بل واالستفادة من هذه األزمات بدل
•اإلصالح السيايس يف اتّجاه توسيع املشاركة السياسية والحكم األزمات ّ
الراشد؛ إذ إ ّن املشاركة الواسعة يف ات ّخاذ القرارات ،من شأنها أن أن يكون ضح ّيتها .وهناك بوادر يف األفق تشري إىل أ ّن الربيع العر ّيب
تع ّزز االنتامء واملساهمة الف ّعالة واإليجابية يف تنفيذها.
يؤسس لهذا التغيري املنشود واملطلوب شعب ًّيا ،والنهوض باأل ّمة
قد ِّ
•االعتامد عىل التنمية الشاملة التي تهدف إىل تكوين امل ُواطن العربيّة من الثقافة الريعيّة التي تتأث ّر وال تؤث ِّر ،إىل الثقافة املن ِتجة
ِ
ِ
واملبدعة علم ًّيا وتقن ًّيا ،تلك التي تساهم فعل ًّيا يف الساحة الدولية.
واملبدع علم ًّيا؛ وذلك من أجل تعزيز القدرات العلمية
املن ِتج
•تعزيز التعاون والتقارب بني دول الخليج وال��دول العرب ّية،
والتو ّجه نحو التكامل االقتصادي ،يف إطار نظرة إسرتاتيجية
عربيّة مو ّحدة ،لتعزيز القدرات الجامعية يف مواجهة التح ّديات
امللف األمني.
الحال ّية واملستقبلية يف جميع املجاالت ،مبا فيها ّ
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ملحق الخرائط والرّسوم البيانيّة
الخريطة ()1

الجغرافيا الجديدة للنّفط غري التّقليدي يف العامل

ّ
الشكل رقم ()4
شكل بيا ّين لتقنيات الحفر األفقي والتّفتيت املايئ

املصدر:
Maugeri Leonardo, Oil: The Next Revolution. Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs. The Geopolitics of
Energy Project (June 2012), p. 43.
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الخريطة ()2
شبكة أنابيب النّفط وتكريره يف الواليات املتّحدة األمريك ّية

املصدر:
Maugeri, p. 56.
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إسرائيل والقرن األفريقي:
العالقات والتد ّ
خالت

ً
سلس���لة من صور
الدراس���ة عالقات إس���رائيل ب���دول القرن األفريقي .وتس���تعرض
تُعال���ج هذه ِّ
ٍّ
ّ
بكل من إثيوبيا وإريتريا.
خاص ،ارتباطات إس���رائيل،
بش���كل
تدخالتها فيها .وتتناول الدراس���ة،
ّ
ٍ
تدخل إسرائيل في ٍّ
باقتضاب إلى ّ
السودان واليمن ،في عق َدي
كما تتطرّق الدراس���ة
كل من ّ
ٍ
ّ
ّ
اإلسرائيلي في
الخمس���ين ّيات والس���تينيات من القرن الماضي .وتنظر الدراس���ة إلى التدخل
ّ
مقدمته���ا الواليات
لل���دول االس���تعماريّة( ،وفي
أفريقي���ا م���ن زاوية رؤية إس���رائيل ك���رأس حرب ٍة
ِّ
ّ
ّ
الس���وفياتي في
ض���د القضايا العرب ّي���ة،
مهمته���ا العمل
الم ّتح���دة األميرك ّي���ة)،
ّ
ّ
وضد النفوذ ّ
ّ
أن المس���اعدات التي ّ
الدول االستعماريّة ،جعلتها
تلقتها إس���رائيل من ّ
أفريقيا .وترى الدراس���ة ّ
ً
ّ
وتأسس���ت حديثا.
الدول األفريق ّية التي اس���تقلت،
ج���زءا
تمتل���ك
مما كان���ت تحتاج إليه ّ
ّ
مهما ّ
ًّ
ً
ّ
ّ
السالح والتدريب على استعماله
وبالفعل ،اس���تغلت إس���رائيل حاجة
دول أفريق ّي ٍة كثيرة إلى ِّ
ٍ
ّ
وصيانته ،وكذلك تدريب الجيوش واألجهزة األمن ّية .كما اس���تغلت حاجة الدول األفريق ّية إلى
مجاالت حيويّة مختلفة؛ كمجالَي ال ِّزراعة والخدمات الط ّبية.
المساعدات التقن ّية في
ٍ
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مق ّدمة
تعالج هذه الدراسة عالقات إرسائيل بدول القرن األفريقي وتدخّالتها
بكل من إثيوبيا وإريرتيا .كام تتط ّرق
فيها .وتتناول بالخصوص عالقاتها ٍّ
السودان واليمن يف عق َدي
باقتضاب إىل تدخّل إرسائيل يف ٍّ
ٍ
كل من ّ
الخمسينيات والستينيات من القرن املايض.
نظ ًرا إىل أ ّن إرسائيل دولة صغرية وحديثة التأسيس ،فإنّها مل تكن تثري
 يف العقدين األ ّو نْلي من تأسيسها  -خشية ال ّدول األفريقية من أنتؤ ّدي إقامة عالقات معها إىل عودة االستعامر إليها ،وال سيّام أنّها دول
حديثة االستقالل .ولقد عرضت إرسائيل نفسها أثناء الحرب الباردة،
ٍ
كطرف ثالث بني املعسكريْن املتناحريْن .لك ّن التدخّل اإلرسائييل يف
أفريقيا ،قد مثّل  -يف حقيقة األمر  -رأس حربة للدول االستعامرية
(ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريك ّية) ض ّد القضايا العرب ّية وال ّنفوذ
السوفيايت يف أفريقيا .وبفضل املساعدات التي تلقّتها إرسائيل من
ّ
ال ّدول االستعامرية ،امتلكت جز ًءا مهماًّ مماّ كانت تحتاج إليه دول
أفريقيّة حديثة االستقالل والتّأسيس .ولقد استغلّت إرسائيل حاجة
دول أفريقية كثرية إىل السالح والتدريب عىل استعامله وصيانته ،وإىل
حاجتها إىل تدريب جيوشها وأجهزتها األمن ّية ،عالو ًة عىل حاجتها إىل
املساعدات التقنيّة يف مجاالت مختلفة؛ نذكر منها بالخصوص مجاليَ
الزراعة والخدمات الطبية اللّذيْن ميثّالن وسيلة ناجعة للتغلغل يف
الدول األفريق ّية .وكانت مشاريع إرسائيل املقامة يف الدول األفريق ّية،
واملساعدات التي ق ّدمتها لهاُ ،مكلفة وتتجاوز طاقتها االقتصادية.
لذلك ،فقد م ّولت دول غربية عديدة – نذكر منها عىل وجه الخصوص
الواليات املتحدة األمريك ّية وفرنسا وأملانيا الغربية  -األغلبية العظمى
منها .كام م ّولت وكالة االستخبارات املركزية األمريك ّية  C I Aأنشطة
إرسائيل التجسسية واألمن ّية ،بهدف اخرتاق الدول األفريق ّية يف
املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية(((.
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تُقيم عالقات دبلوماسية مع  33دول ًة أفريق ّية من مجموع  41دول ًة
أفريق ّية مستقلّة.
قادت مرص /ال ّدولة العضو يف منظّمة الوحدة األفريق ّية ،بعد حرب
حزيران  /يونيو  1967واحتالل إرسائيل لجزء من أرضها ،نشاطًا عربيًّا
مثاب ًرا ،من أجل التص ّدي للنشاط اإلرسائييل يف الدول األفريق ّية ،ولجذب
يل،
تلك الدول إىل املوقف
املرصي يف ما ّ
ّ
يخص الرصاع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
ولحثّها عىل قطع عالقاتها بإرسائيل .ومتخّضت هذه املساعي املرصيّة
عن قطع مثاين دول أفريق ّية عالقاتها الدبلوماس ّية بإرسائيل يف عام
 .1972وبعد نشوب حرب أكتوبر  ،1973ارتفع عدد الدول األفريقيّة
التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية بإرسائيل .ففي الفرتة املمت ّدة من
 8ترشين األ ّول  /أكتوبر  1973إىل  12ترشين الثّاين  /نوفمرب ،1973
قطعت عرشون دول ًة أفريق ّية عالقاتها الدبلوماسية بإرسائيل؛ وكانت
إثيوبيا من بينها .ويف عام  ،1976قطعت موريشيوس عالقاتها بإرسائيل.
ومل تحافظ إلاّ دول املالوي وجنوب أفريقيا وليسوتو وسوازي الند عىل
عالقاتها بإرسائيل .وبعد توقيع معاهدة السالم بني مرص وإرسائيل
عام  ،1979وتحدي ًدا يف مثانينيات القرن املايض ،رشعت ٌ
دول أفريقيّة
عديدة يف استعادة عالقاتها الدبلوماسية بإرسائيل .وازداد اسرتجاع
الدول األفريق ّية أوارصها بإرسائيل ،بعد مؤمتر مدريد عام  ،1991حتى
أصبحت لألغلبية العظمى منها عالقات دبلوماسية بها.

العالقات اإلسرائيليّة – اإلثيوبيّة
أث ّرت مجموعة من العوامل امله ّمة يف تعزيز عالقة إرسائيل بإثيوبيا،
ويف بذل مسا ٍع حثيثة ومستم ّرة من أجل تطويرها .وميكن إيجازها يف
العوامل التالية:

متكّنت إرسائيل من إقامة عالقات دبلوماسية مع األغلبية العظمى
من الدول األفريقيّة ،يف العقدين األ ّولني من قيامها (إرسائيل) ،بفضل
األهم ّية التي أ ْولتها لروابطها بالدول األفريق ّية ،والتمويل الغريب
حل عام  ،1967حتّى كانت إرسائيل
ألنشطتها يف أفريقيا .وما إن ّ

املطل عىل البحر
ّ
أ ّول :موقع إثيوبيا الجغرايف يف القرن األفريقي
األحمر ،واملرشف عىل مضيق باب املندب .وكانت إثيوبيا إىل غاية
استقالل إريرتيا عام  ،1993الدولة الوحيدة غري العضو يف جامعة
الدول العرب ّية املطلّة عىل شواطئ البحر األحمر .ولقد حرصت
يظل هذا الشاطئ اإلثيويب  -ومن ث ّم
إرسائيل  -وال تزال – عىل أن ّ
اإليريرتي  -الطويل املمت ّد عىل البحر األحمر ،تاب ًعا لدولة غري عربيّة
وصديقة إلرسائيل؛ لئلاّ يصبح البحر األحمر بحرية عرب ّية((( .عالو ًة عىل

1 Benjamin Beit –Hallahmi, The Israeli Connection (New York: Pantheon
Books, 1987), pp. 39 – 42.

 2أفنري ينيف ،السياسة واالسرتاتيجية يف إرسائيل (بوليطيكا فاسرتاتيجيه بيرسائيل)( ،تل
أبيب :سفريات بوعليم ،)1994 ،ص .175
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أمس الحاجة إىل ٍ
يحتل
خامسا :إثيوبيا هي مصدر املياه األساس لنهر النيل؛ ذاك الذي ّ
منفذ عىل البحر األحمر ،لتحصل
ذلك ،كانت يف ّ
ً
من موانئه عىل الخدمات الالزمة لسفنها التجارية وأسطولها الحريب ،أهمية وجودية بالنسبة إىل مرص.
ولتزيد من نفوذها يف منطقة البحر األحمر ،وبالخصوص يف منطقة تقاطعت السياسة اإلرسائيل ّية تجاه إثيوبيا والقرن األفريقي مع
مضيق باب املندب ذي األهمية اإلسرتاتيجية بالنسبة إليها .وكانت مجموع ٍة من املفاهيم والثوابت الكائنة يف سياسة إثيوبيا؛ والتي ميكن
إرسائيل تخىش من إمكانية إغالق ذلك املضيق أمام سفنها .وهو أمر إيجازها يف النقاط التالية:
شل ميناء إيالت ،وإغالق الطريق البحريّة
كان من شأنه أن يؤ ّدي إىل ّ
1 .1الخشية اإلثيوب ّية من تنامي الحركة القوم ّية العرب ّية ،وال س ّيام
أمام التجارة اإلرسائيلية امل ُقامة مع دول جنوب رشق آسيا ودول
خالل امل ّد النارصي ،وما حمله هذا امل ّد من تأثريٍ يف مستقبل
ساحل رشق أفريقيا.
تتمسك
كل من إقلي َمي إريرتيا وأوغادين اللّذين كانت
ٍّ
ّ
إثيوبيا بهام بشدة.
تتمسك مببدإ الحفاظ عىل ٍ
منفذ لها عىل البحر
 2 .2كانت إثيوبيا ّ
األحمر ،من خالل استمرار سيطرتها عىل إريرتيا.
3 .3الدعوة إىل الحفاظ عىل الوحدة اإلقليمية للدول األفريقيّة
خاصةً ،ومعارضة االنفصال القائم عىل ٍ
أسس
عا ّم ًة وإثيوبيا ّ
قومية أو إثن ّية أو دينية ،وتب ّني سياسة الوحدة األفريق ّية عىل
كل دولة ،وعىل صعيد القا ّرة األفريقيّة.
صعيد ّ
ثان ًيا :أهمية دور إثيوبيا ومكانتها يف القا ّرة األفريق ّية .وهو أمر سعت
إرسائيل إىل تعزيزه ،وإىل جعل إثيوبيا ق ّوة مضا ّدة ملرص ولدورها الذي
تضطلع به يف القا ّرة األفريق ّية .ففي سياق مساعي إرسائيل املحمومة
إىل إضعاف دور مرص ونفوذها يف أفريقيا ،أكّد شمعون بريس رهان
إرسائيل عىل مكانة إثيوبيا ،وعىل دورها املتحالف مع إرسائيل ،يف
التص ّدي للنفوذ والدور املرصيّ نْي يف أفريقيا .وذكر بريس أ ّن سياسة العالقات اإلسرائيليّة – اإلثيوبيّة
إرسائيل يف ستينيات القرن املايض ،قد سعت إىل "إنشاء مرص ثانية يف
ّ
ظل "حلف المحيط"
أفريقيا .وهذا األمر يعني العمل عىل تعزيز ق ّوة إثيوبيا االقتصادية في
والعسكرية ،باعتبارها ق ّوة مضا ّدة ملرص؛ األمر الذي يُعطي الرصاع يف اندفعت إرسائيل يف منتصف خمسينيات القرن املايض يف إقامة
أفريقيا بُع ًدا آخر"(((.
عالقات وطيدة بإثيوبيا ،عىل أرض ّية املصالح املشرتكة بني الدولتني،
ثالثًا :شكّلت إثيوبيا حلقة مهمة يف "حلف املحيط" الذي أقامته وال س ّيام مع رشوع إرسائيل يف بلورة "حلف املحيط" .ففي فرتة
ّ
إرسائيل يف مواجهة املرشوع العريب الوحدوي النهضوي .وهو املرشوع الحرب الباردة ،ويف سياق سعي إرسائيل الدؤوب إىل االنخراط يف
ّ
الخاصة بالشرّ ق األوسط ،وعملها عىل احتالل
الذي قادته مرص بزعامة عبد النارص ،وشمل بلدان تركيا وإيران اإلسرتاتيجية األمريك ّية
ّ
دو ٍر مه ّم يف هذه اإلسرتاتيجية ،بلورت  -يف خمسينيات القرن املايض
والسودان ،عالو ًة عىل إثيوبيا.
 فكرة "حلف املحيط" بقيادة دافيد بن غوريون ،بغية مواجهة مرصراب ًعا :وجود يهود الفالشا يف إثيوبيا ،وس ْعي إرسائيل إىل تهجريهم وإفشال مرشوعها النهضوي الوحدوي بقيادة الرئيس عبد النارص.
خصوصا يف العقود الثالثة األخرية.
إليها،
ً
وهدفت إرسائيل من وراء ذلك ،إىل تشكيل حلف إقليمي غري رسمي

4.4العمل عىل تطوير عالقات إثيوبيا بإحدى الدول العظمى،
وخصوصا بالواليات املتّحدة يف حقبة حكم اإلمرباطور
ً
هيال سياليس ،وباالتحاد السوفيايت يف حقبة حكم منغستو
هيال مرييام.

3 Michael Brecher, the Foreign Policy System of Israel (New Haven: Yale
University Press, 1972), p. 343.

وغري علني ،يض ّم – فضلاً عن مشاركتها املحورية فيه  -دول الحزام
والسودان ،وتركيا.
املحيطة بالوطن العر ّيب؛ وهي :إيران ،وإثيوبياّ ،
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 4 .4سيصبح السودان منطقة مرصيّة وواق ًعا تحت ال ّنفوذ
السوفيايت.

إثر نجاح ثورة  14متوز  /يوليو  1958يف العراق ،وما أثارته لدى
إرسائيل والواليات املتّحدة وبق ّية الدول الغرب ّية من خشية حقيقية
من إمكانية إسقاط بقية األنظمة العرب ّية املوالية للغرب وانتقال
5 .5سيكون استقالل إثيوبيا مع َّرضً ا للخطر ،أل ّن "نارص  -يف الفرتة
دولها إىل معسكر مرص ،أرسل رئيس الحكومة اإلرسائيليّة بن غوريون،
الحال ّية – يُح ِّرض ،ويثري القالقل ومشاعر الغنب يف إريرتيا
وجيبويت ،ويف الصومال ّيني ،ويف صفوف السكّان املسلمني يف
رسالة رسيّة مه ّمة للغاية إىل رئيس الواليات املتّحدة آيزنهاور ،يف 24
إثيوبيا نفسها".
آب  /أغسطس  .((( 1958ورشح فيها قراءة إرسائيل للوضع الجديد
الناشئ يف الرشق األوسط ،واملخاطر التي يه ّدد بها املرشوع النارصي
6 .6مبساعد ٍة من االتحاد السوفيايت ،سيتق ّدم نارص نحو تحقيق
سياسته وتطلّعاته للسيطرة عىل "أفريقيا السوداء" كلّها.
الوحدوي النهضوي منطقة الرشق األوسط بأرسها ،ومصالح الدول
الغربيّة يف الرشق األوسط وأفريقيا .كام أعلمه فيها مبساعي إرسائيل من أجل مواجهة ذلك كلّه ،قال بن غوريون أيضً ا يف رسالته" :بدأنا بتعزيز
يف سبيل إقامة "حلف املحيط" ،وطلب مساعدة أمريكا من أجل دعم عالقاتنا بأربع دول تقع يف محيط الرشق األوسط ،هي :إيران والسودان
السوفيايت
يل.
وإثيوبيا وتركيا؛ بهدف إقامة س ٍّد منيع أمام التيار النارصي – ّ
هذا التو ّجه اإلرسائي ّ
القوي .وأستطيع اإلشارة بارتياح إىل أ ّن الخطوات التي أُجريت يف
ّ
وأشار بن غوريون يف رسالته أيضً ا ،إىل أ ّن الق ّوات العسكريّة التي
هذا االت ّجاه ،تكلّلت بالنجاح  ...هدفنا هو إقامة مجموعة من الدول
أرسلتها بريطانيا إىل األردن إثر وقوع ثورة  14متوز  /يوليو  1958يف
التي ليست بالرضورة متحالفة رسم ًّيا وعلن ًّيا ،والتي تستطيع من
العراق ،لن تستطيع إنقاذ "بقايا العائلة الهاشم ّية يف األردن" .وشكّك
ٍ
توسع االتحاد
خالل مساعدات متبادلة
وجهد مشرتكّ ،
الصمود أمام ّ
بن غوريون يف قدرة الجيش األمرييك الذي أرسلته أمريكا إىل لبنان،
السوفيايت بواسطة مرص ،التي يكون باستطاعتها إنقاذ استقالل لبنان،
"عىل الحفاظ عىل استقالل لبنان فرتة طويلة ،أل ّن أغلبية املسلمني
وربمّ ا سورية أيضً ا يف الوقت املناسب .وتشمل هذه املجموعة دولة
يؤيّدون نارص ،يف حني أ ّن املسيحيني منقسمون بش ّدة عىل أنفسهم".
السودان ،ودولتني مسلمتني ال
واحدة تتح ّدث اللغة العرب ّية هي ّ
كل من السعودية وإمارات الخليج ،فذكر بن
أ ّما بخصوص مستقبل ٍّ
تتح ّدثان اللغة العرب ّية هام إيران وتركيا ،ودولة مسيح ّية هي إثيوبيا،
غوريون أنّه "غري آمن" .ورأى أنّه عىل ال ّرغم من املناورات التي يقوم ودولة إرسائيل" .وأوضح بن غوريون أيضً ا أنّه عىل ال ّرغم من صغر
بها قادة العراق الجدد" ،فإ ّن العراق بات عمليًّا تحت سيطرة نارص" .إرسائيل ومحدودية مواردها املاديّة ،فإ ّن بإمكانها أن تقوم بدو ٍر
كام أكّد عىل أنّه إذا ما "سيطر نارص" عىل املرشق العريب مبساعدة مه ّم ينسجم مع اإلسرتاتيجية األمريكيّة ،ويخدم مصالح الدول الغربيّة
كل دولة من "دول املحيط" بخشي ٍة
االتحاد السوفيايت ،فستلحق – من ج ّراء ذلك  -نتائج خطرية بالعامل بطريقة ناجعة .وإذا ما شعرت ّ
الغريب؛ وتتمثّل يف ال ّنتائج التّالية:
ما من سيطرة الدول الكربى عليها ،فإنّها مل تشعر بها تجاه إرسائيل؛
حل ُم ٍ
رض للمشكلة الجزائريّة،
1 .1لن تتمكّن فرنسا من إيجاد ٍّ
ولن تنجح أيضً ا يف الحفاظ عىل عالقات سليمة باملغرب
وتونس.
 2 .2لن تستطيع ليبيا الحفاظ عىل استقاللها فرتة طويلة ،ولن
تتمكّن بريطانيا وال الواليات املتّحدة من الحفاظ عىل
مواقعهام يف ليبيا.
3 .3قد تحدث يف إيران ثورة موالية للشيوعية.
 4دافيد بن غوريون" ،رسالة إىل آيزنهاور" ،يف :دافيد بن غوريون ،مختارات من وثائق
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ويعود ذلك إىل كون إرسائيل دولة صغرية ،وإىل خصوصية وضعها يف
املنطقة .وقال بن غوريون إ ّن إرسائيل أقامت فعلاً عالقات صداقة
وثيقة مع قادة هذه الدول يف الفرتة األخرية؛ وهو ما يُس ِّهل مه ّمة
إقامة حلف املحيط .وأضاف أنّه بإمكان إرسائيل أن تق ِّدم مساعدات
وخصوصا يف مجال األمن؛ بال ّنظر إىل أنّه
مه ّمة إىل هذه ال� ّدول،
ً
"بإمكان الجيش اإلرسائييل أن يكون مبنزلة مدرسة مفيدة للق ّوات
املسلّحة التي يجري تطويرها يف هذه الدول" .هذا عالو ًة عىل إمكان
تقديم إرسائيل مساعدات تقنيّة وعلميّة ومساعدات يف مجاالت
األبحاث والزراعة والتعليم .وطلب بن غوريون من آيزنهاور أن تدعم
أمريكا دول "حلف املحيط" سياس ًّيا ومال ًّيا وأخالق ًّيا ،وأن ت ُعلمها بأنّها

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
والتدخالت
إسرائيل والقرن األفريقي :العالقات

تدعم املساعي اإلرسائيل ّية يف إقامة ذلك الحلف .كام عبرّ عن قناعته
بأ ّن ذراع الحلف الشّ امل ّية املك ّونة من تركيا وإيران وإرسائيل ،وذراعه
توسع
والسودان" ،تستطيع الح ّد من ّ
الجنوب ّية املشكَّلة من إثيوبيا ّ
نارص ،والهيمنة السوفياتية التي تأيت يف أعقابه .مبساعدتك ،س ّيدي
الرئيس ،نستطيع إنقاذ الحرية يف هذه املنطقة الحيوية من الرشق
األوسط ،ويف عد ٍد من الدول الناطقة بالعرب ّية يف شامل أفريقيا أيضً ا.
وإذا وقع تأمني جنا َحي املنطقة ،فإنّه يسهل بلورة مقاومة لتغلغل
كل من نارص واالتّحاد السوفيايت يف باقي أجزاء الرشق األوسط"(((.
ٍّ
يف سياق سعي إرسائيل إىل تعزيز عالقاتها بإثيوبيا ،وتطويرها ،وتحريض
رسية مه ّمة إىل
هذه الدولة ض ّد مرص؛ أرسل بن غوريون رسالة ّ
إمرباطور إثيوبيا هيال سياليس ،يف السادس من ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،1958ركّزت معظم سطورها عىل التحريض ض ّد مرص والرئيس عبد
النارص .فقد ذكر أ ّن الخطر يتعاظم بزيادة "املجموعة العسكرية"
الحاكمة يف مرص من جهدها لبسط نفوذها عىل الدول املجاورة ،من
أجل ضعضعة استقاللها .وأضاف أ ّن هذا الخطر ال يزال قامئًا ،عىل
ال ّرغم من املوقف املؤث ِّر الذي ات ّخذه رئيس تونس ض ّد تطلّعات عبد
التحسن يف استقرار نظام عبد الكريم قاسم يف العراق،
ال ّنارص ،ومن
ّ
ومن ازدياد إدراك الواليات املتّحدة وبريطانيا وإيران وتركيا املخاطر
الكامنة يف سياسة الرئيس عبد النارص .وع ّرج بن غوريون يف رسالته
عىل مساعدة االتّحاد السوفيايت مرص يف بناء الس ّد العايل ،قائلاً " :إ ّن
املساعدة األ ّولية التي وعد بأن يُق ّدمها االتّحاد السوفيايت إىل رئيس
مرص لبناء س ّد أسوان ،ت ُشكِّل خط ًرا يتعاظم عىل الدول األفريق ّية
القريبة من مرص .ولألسف ال يوجد وعي ٍ
كاف بحقيقة أ ّن ال ّنيل ليس
كل يش ٍء  -هو نهر إثيو ّيب
نه ًرا تاب ًعا ملرص وحدها ،لك ّن ال ّنيل  -قبل ّ
وسودا ّين .وأصدرتُ تعلياميت إىل جميع ممثِّلينا يف الخارج ،إلبالغ هذه
الحقيقة امله ّمة إىل جميع الحكومات ،وإىل ال ّرأي العا ّم" .واستطرد بن
كل الجهود واملوارد املمكنة؛
غوريون قائلاً إنّه من الرضوري حشد ّ
كل من نارص والشيوعية الدولية ،التي يُشكِّل
توسع ٍّ
من أجل "إيقاف ّ
نارص ركيزتها األساسية" .ومن ناحية أخرى ،يجب "دعم وتعزيز تط ّور
الدول التي يتآمر نارص ض ّد استقاللها" .وأردف بن غوريون قائلاً :
"إنّني أسمح لنفيس بأن أُعبرِّ عن تقديري العميق لجهودك الناجحة،
رص صفوف وتوحيد قادة حزب األ ّمة ،الذين
جاللة اإلمرباطور ،يف ّ
السودان ويمُ ثِّلونه .وعبرّ تُ عن رأيي يف هذا
يُعبرّ ون عن استقالل ّ
 5املرجع نفسه.
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السودان عبد الله خليل".
األمر ،يف رسالتي إىل سيادة رئيس حكومة ّ
برض كبري  -من القادة العسكريني
ث ّم ذكر بن غوريون أنّه سمع  -ىً
اإلرسائيل ّيني ،عن التق ّدم الذي أحرزه "ض ّباط جاللتكم الذين جاؤوا إىل
إرسائيل للتدريب عىل حرب الكوماندوز" .وأعرب عن اقتناعه بهذه
الخطط املشرتكة ،وأمله يف أن تزداد يف املستقبل(((.

أولت إرسائيل أهميّ ًة قصوى إىل "حلف املحيط" ،الذي بدأت
خيوطه األوىل تتشكّل يف إرسائيل منذ أواسط خمسينيات القرن
املايض ،وبذلت جه ًدا كب ًريا من أجل إنشائه وتعزيزه برسيّة كاملة.
ولقد وصف كاتب سرية بن غوريون  /املؤ ّرخ اإلرسائييل ميخائيل
بار زوهار عمليّة إنشاء "حلف املحيط" بالكلامت التالية" :إ ّن
مصطلحات "تحت جنح الظالم" و"مبنتهى الرسيّة" و"منظّمة أشباح"،
ليس فيها مبالغة؛ إذ زار مبعوثو إرسائيل دول املحيط برسيّة كلّية،
وبأسامء مستعارة ،وتحت أغطية مختلفة وجوازات سفر مز َّورة.
خاصون ،وخرباء ،وكبار املوظّفني"((( .ويف
وشارك يف ذلك مبعوثون ّ
يل رفيع املستوى إثيوبيا،
سياق هذه املساعي ،زار مسؤول إرسائي ّ
بعيْد العدوان الثاليث عىل مرص ،واجتمع باإلمرباطور هيال سياليس
ومبسؤولني إثيوب ّيني آخرين .ومتخّضت هذه الزيارة عن وضع خطّة
العسكري
احتل فيها التعاون
تعاون واسعة بني إرسائيل وإثيوبياّ ،
ّ
الصدارة .وات ّفق الجانبان  -وفق هذه الخطّة
واألمني بني الدولتني ّ
ّ
 عىل قيام إرسائيل بتدريب الجيش اإلثيو ّيب ،وتزويده ببعضاألسلحة ،وتدريب كوادر إثيوب ّية يف إرسائيل يف مجاالت مختلفة.
 6دافيد بن غوريون" ،رسالة إىل اإلمرباطور هيال سياليس" ،يف :دافيد بن غوريون ،مختارات
من وثائق األرشيف ،ص ص .419 – 418
 7ميخائيل بار زوهار ،بن غوريون ،ج ( 3تل أبيب :عام عوفيد ،)1977 ،ص .1321
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ويف مقابل ذلك ،سمحت إثيوبيا إلرسائيل باستخدام موانئها الواقعة
عىل شواطئ البحر األحمر(((.
من ناحي ٍة ثانية ،أقامت إرسائيل وإثيوبيا عالقات دبلوماس ّية بينهام
عىل املستوى القنصيل؛ وذلك يف نهاية عام  1956وبعد العدوان
الثاليث عىل مرص .ويف عام  ،1963رفعت إرسائيل مستوى متثيلها
يف إثيوبيا إىل مستوى السفارة؛ يف حني حافظت إثيوبيا عىل بعثتها
الدبلوماسية يف إرسائيل عىل مستوى القنصلية ،خشية إثارة ردود
الفعل العرب ّية.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

املرصي يف منطقة القرن األفريقي ،وداخل إثيوبيا نفسها .ووصف
أحد الوزراء اإلثيوب ّيني جان ًبا من هذا القلق  -الذي كان سائ ًدا يف تلك
الفرتة يف صفوف النخبة اإلثيوبية الحاكمة  -من تعاظم شعبية عبد
النارص يف إثيوبيا ذاتها؛ فذكر أنّه عندما وصل الرئيس عبد النارص
إىل أديس أبابا للمشاركة يف افتتاح املؤمتر التأسييس ملنظمة الوحدة
األفريقيّة" ،جاء مئات اآلالف من اإلثيوبيّني  -وكثريون منهم مشيًا
عىل األقدام  -إىل املطار الستقباله .وتفاجأت السلطات اإلثيوب ّية
التي كانت معرفتها مبشاعر مواطنيها محدودة للغاية ،مفاجأة
كل ّية .وال يزال صوت هتافهم املرتفع كالرعد" :نارص نارص"ّ ،
يدق
يف آذان رجال الرشطة وأفراد الجيش اإلثيويب الذين كانوا هناك"(((.

يف بداية الستينيات من القرن املايض ،باتت إثيوبيا أكرث احتيا ًجا إىل
املساعدات العسكرية اإلرسائيلية ،وإىل تطوير عالقاتها بإرسائيل؛
تقف العوامل املذكورة أعاله ،وراء سعي إثيوبيا إىل الحصول عىل
وذلك لجمل ٍة من األسباب ،من أبرزها:
املساعدات العسكرية اإلرسائيليّة .وكانت إرسائيل تنتظر هذه
أ ّول :تفاقم املسألة اإلريرتية ،وتأسيس جبهة التحرير اإلريرتية
ّ الفرصة ،من أجل تعزيز عالقاتها بها وتحالفها معها ،يف سياق
ELFيف القاهرة من الجئني سياسيني إريرتيّني .وما لبثت تلك الجبهة
إسرتاتيجية "حلف املحيط" .ويف هذا السياق ،أرس��ل الجيش
أن رشعت يف الكفاح املسلّح ض ّد إثيوبيا يف أيلول  /سبتمرب ،1961
يل  -يف أوائل الستينيّات من القرن املايض  -خرباء ومستشارين
اإلرسائي ّ
مرصي عسكري محدود ،من أجل نيل استقالل إريرتيا.
بدعمٍ
ّ
عسكريني إرسائيل ّيني ،بلغ عددهم يف منتصف الستين ّيات أكرث من
ثان ًيا :حصول الصومال عىل استقالله يف عام  ،1960ومطالبته بإقليم مئة ،للقيام مبها ّم مختلفة يف إثيوبيا ،ويف مق ّدمتها تدريب الجيش
أوغادين الذي ع ّدته ٌّ
كل من إثيوبيا ّ
والصومال جز ًءا من أراضيهام .اإلثيويب .وأوكل الجيش اإلثيو ّيب للخرباء العسكريّني اإلرسائيل ّيني،
ثالثًا :نشوب الثّورة اليمنيّة يف أيلول  /سبتمرب  ،1962وتأسيس
الجمهورية اليمن ّية ،وإرسال ق ّوات عسكريّة مرصيّة محدودة يف
البداية ،دعماً لثورة اليمن .ث ّم رسعان ما ازداد عدد هذه الق ّوات،
جندي.
إىل أن بلغ سبعني ألف
ّ

راب ًعا :ازدياد نفوذ الحركة القوميّة العربيّة ،وشعبيّتها يف الوطن
العريب وأفريقيا بزعامة عبد النارص ،وتعاظم دور مرص وتأثريها
يف القرن األفريقي وإثيوبيا .وهو ما أقلق القيادة اإلثيوبيّة ،وأثار
إريرتي  -صوما ّيل
ميني -
خشيتها من أن يتشكّل ائتالف
ّ
ّ
مرصي – ّ
كل من جبهة التحرير
ض ّدها؛ فتقوم مرص بتقديم دعمٍ ج ّدي إىل ٍّ
كل من إريرتيا
والصومال ،مماّ قد يؤ ِّدي إىل انفصال ٍّ
اإلريرتيّة ّ
وأوغادين عن إثيوبيا .وعىل ال ّرغم من حرص مرص وإثيوبيا عىل
الحفاظ عىل عالقات جيّدة ببعضهام البعض ،وسعيهام إىل تفادي
معاداة الواحدة لألخرى ،وإيقاف مرص دعمها املحدود لجبهة تحرير
إريرتيا عام 1963؛ فإ ّن القيادة اإلثيوب ّية قد ظلّت قلقة من النفوذ
 8أفنري ينيف ،ص .175

مه ّمة اإلرشاف عىل نظام التدريب كلّه يف الجيش اإلثيويب؛ مبا
يف ذلك اإلرشاف عىل "كليّة القيادة واألرك��ان" يف هذا الجيش.
ووصل عمق التدخّل العسكري اإلرسائييل يف الجيش اإلثيو ّيب إىل
درجة متق ّدمة؛ إذ قامت قيادة الجيش اإلثيويب باستشارة الخرباء
كل أمر عسكري يتعلّق بالحرب ض ّد
العسكريّني اإلرسائيليّني يف ّ
وخصوصا ض ّد الثورة اإلريرتيّة التي بدأت
حركات التح ّرر يف إثيوبيا،
ً
بالكفاح املسلّح من أجل استقالل إريرتيا يف أيلول  /سبتمرب .1961
وعمل الخرباء العسكريون اإلرسائيليون  -عالو ًة عىل ذلك  -جن ًبا إىل
جنب مع قادة الفرق واأللوية يف الجيش اإلثيويب يف مختلف املناطق
اإلثيوبيّة،
وخصوصا يف إريرتيا( .((1وأرشف الجرنال يتسحاق رابني
ً
منذ بداية ستينيات القرن املايض (أي قبيل  /وأثناء تولّيه منصب
يل) ،عىل تطوير
نائب رئيس هيئة األركان العا ّمة للجيش اإلرسائي ّ
العالقات العسكريّة بني إرسائيل وإثيوبيا .وذكر رابني يف مذكّراته،
9 Haggai Erlich, Ethiopia and the Middle East (London: Lynne Rienner
Publishers, 1994), p. 139.
 10أفنري ينيف ،ص .176
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أ ّن العالقات بني إرسائيل وإثيوبيا "تط ّورت تدريج ًّيا ووصلت إىل
كل نظام التدريب
ذروتها ،عندما أخذنا عىل عاتقنا املسؤولية عن ّ
العسكري يف إثيوبيا؛ مبا يف ذلك كلية القيادة واألركان .واستشارنا
كل قضية عملياتية مرتبطة بحربهم" .وأضاف" :ليك
اإلثيوب ّيون يف ّ
أستطيع توجيههم بشكل صحيح ،تج ّولت يف املناطق كلّها ،يف
إريرتيا وأسمرا ومصوع ،وعىل طول الحدود السودانية مع إريرتيا،
ويف مساحات واسعة من أوغادين وهرر وجيجيه وجنجا .وعرفت
شخص ًّيا جميع قادة الفرق والجيوش.((1("...

أي جهة تكمن مصلحتها؟ هل
أصدقاء إرسائيل األحماّ ء .فمع ّ
تستجيب لطلب اإلمرباطور فتُع ّرض بذلك أصدقا َءها من قادة
االنقالب إىل خطر املوت ،أم ترفض مساعدته؟ لقد حسم رئيس
الحكومة اإلرسائيل ّية  -دافيد بن غوريون  -هذا األمر؛ إذ أصدر
تعليامتِه مبساعدة اإلمرباطور .فأخربه اإلرسائيل ّيون  -بنا ًء عىل ذلك
 بحقيقة الوضع يف إثيوبيا ،وال س ّيام أنّ إرسائيل كانت ُمطّلعةعليه بدقّة ،من خالل "مستشاريها العسكريني" ومخابراتها يف
إثيوبيا .فعاد اإلمرباطور إىل الحبشة ،ومتكّن من تنظيم ق ّوات
أنصاره ،وأحبط االنقالب ،واستعاد السلطة .وأُلقي القبض عىل
قادة االنقالب ،وأُع��دم العديد منهم؛ وكان من بينهم بعض
أصدقاء إرسائيل األحماّ ء(.((1

ٍ
عالقات واسعة
أقام "الخرباء العسكريّون" اإلرسائيل ّيون يف إثيوبيا
ومتش ّعبة مع مختلف قيادات الجيش اإلثيويب .ومل يكن طلب
اإلمرباطور هيال سياليس مساعدة إرسائيل  -عندما اغتنم قادة
عسكريّون إثيوبيّون فرصة غيابه عن إثيوبيا ،وقاموا مبحاولة
السلطة – محض صدفة .ففي  14كانون
انقالب ّ
ضده الستالم ّ
األ ّول  /ديسمرب  ،1960قامت وح��دات من الجيش اإلثيو ّيب
بانقالب عسكري ،عندما كان اإلمرباطور هيال سياليس يف طريقه
عىل منت طائرته لزيارة الربازيل .واستوىل الجيش اإلثيو ّيب عىل
قرصه وعىل املَرافق امله ّمة يف الدولة .وما إن علم اإلمرباطور بخرب
ضده ،حتّى أقفل راج ًعا إىل أفريقيا .ويف طريق عودته،
االنقالب ّ
توقّف يف عواص َم أفريق ّية ع ّدة .مل يكن يعلم مبدى نجاح االنقالب
ضده ،وبدرجة إحكام قادة االنقالب سيطرتهم عىل كامل مناطق
ّ
أمس الحاجة إىل معلومات دقيقة
إثيوبيا .وكان اإلمرباطور يف ّ
ورسيعة عماّ إذا كانت هناك مناطق إثيوبيّة مل يسيطر عليها
االنقالب بعد ،وعماّ إذا كانت هناك ق ّوات عسكريّة ما زالت عىل
والئها له .ومن أجل استجالء حقيقة األمر ،تو ّجه إىل السفارة
اإلرسائيل ّية يف ليبرييا عندما حطّت طائرته فيها ،وطلب مساعدة
إرسائيل عىل توضيح حقيقة الوضع يف إريرتيا ،وعىل إعالم أنصاره
يف الجيش اإلثيو ّيب املرابطني يف إثيوبيا بأنّه سيصل إليهم قري ًبا.
وضعت هذه املطالب إرسائيل يف وضعٍ محرج؛ إذ ات ّضح لها رسي ًعا
أنّ العديد من القادة امله ّمني يف االنقالب العسكري ،كانوا من

مل تكن هذه امل ّرة الوحيدة التي ق ّدمت فيها إرسائيل املساعدة من
أجل إنقاذ حكم اإلمرباطور هيال سياليس من محاولة انقالب عسكري
ضده .فقد ذكر الجرنال متتياهو بيلد أ ّن املستشارين العسكريّني
ّ
واملؤسسة األمنيّة اإلثيوبيّة ،أنقذوا هيال سياليس
اإلرسائيليّني يف الجيش
ّ
(((1
ضده .
ثالث م ّرات من محاوالت انقالب عسكريّة ّ

شكّلت أدي��س أبابا مرك ًزا مهماًّ ألنشطة إرسائيل التجسسيّة
واالستخباريّة ،ليس داخل إثيوبيا فقط ،وإنمّ ا يف القا ّرة األفريقية والدول
العرب ّية باألساس .ولقد استعملت إرسائيل يف أنشطتها تلك وسائل
متع ّددة وأغطية مختلفة .فمثلاً  ،أقامت يف منتصف الخمسينيات من
املتخصصة يف تصدير
القرن املايض رشكة تجارية تحت اسم "إنكودا"
ّ
لحوم األبقار اإلثيوبيّة .وشكّلت هذه الشرِّ كة – يف الوقت نفسه -
التجسسية يف أفريقيا والدول
غطاء ألنشطة جهاز املوساد اإلرسائييل
ّ
السابقني
العرب ّية وواجهة لها .ولقد كشف أحد مدراء هذه الرشكة ّ
لصحيفة يديعوت أحرونوت ،أ ّن رشكة "إنكودا كانت مبنزلة محطّة
لالستخبارات اإلرسائيليّة يف أفريقيا .كانت لدينا أسلحة كثرية ،وشكّلنا
غطاء .كانت هناك بعثة أمن ّية كبرية ،وقام أفراد هذه البعثة باالت ّصال
بعمالئهم يف الدول العرب ّية من خاللنا .ك ّنا غطاء لنشاطات املوساد.

 11يتسحاق رابني ،مذكّرات خدمة (بنكاس شريوت) ،ج( 1تل أبيب :سفريّات معاريف،
 ،)1979ص .103

.ميخائيل بار زوهار ،ص ص 12 1331-1332
13 Benjamin Beit-Hallahmi, p. 52.
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وعندما كانوا يريدون إرسال شخص إىل إحدى الدول العرب ّية ،فإنّهم بعث الروح من جديد يف "حلف األقلّيات" بينها وبني "األقلّيات اإلثنية
والقومية والدينية" داخل الوطن العريب ،وتوجيهه ض ّد املرشوع العريب
كانوا يرسلونه من خاللنا"(.((1
الوحدوي الذي كانت تقوده مرص بزعامة عبد النارص .وال يسعنا يف
هذا اإلطار التع ّمق أكرث يف الحديث عن نشاط إرسائيل يف بعث
"حلف األقلّيات" يف تلك الفرتة ،لكن تكفي اإلشارة إىل أ ّن إرسائيل
ز ّودت  -صحبة إيران  -ق ّوات الرئيس اللبناين كميل شمعون ،بالسالح
اإلرسائييل واإليراين ،عن طريق الحدود اإلرسائيل ّية – اللبنان ّية؛ وذلك
يف عام  ،1958أي خالل الحرب األهل ّية القامئة يف لبنان( .((1عالو ًة
عىل ذلك ،أقامت إرسائيل عام  1963عالقات مع الحركة الكرديّة يف
العراق ،رسعان ما توطّدت .وقامت مب ّد هذه الحركة بالسالح والخرباء
العسكريني ،وأنشأت مرك ًزا ثابتًا لجهاز االستخبارات اإلرسائيل ّية
(املوساد) يف كردستان العراق عام .((1(1965
احتلّت املسألة اإلريرتيّة مكانة مه ّمة للغاية يف عالقات إرسائيل
يل إلثيوبيا،
بإثيوبيا ،ومثّلت أرض ّية صلبة للدعم العسكري اإلرسائي ّ
من أجل الحفاظ عىل إريرتيا تحت الحكم اإلثيويب .فقد كانت
إرسائيل تعارض بش ّدة استقالل إريرتيا ،خشية أن تصبح شواطئ
البحر األحمر كلّها مغلقة أمامها .وساهمت مساهمة ف ّعالة
يف دعم الجيش اإلثيويب من أجل قمع الثورة اإلريرتيّة؛ إذ عمل
الخرباء العسكريون اإلرسائيليّون يف إريرتيا جنبًا إىل جنب مع
الجيش اإلثيويب ،وقاموا يف الستين ّيات بإنشاء وحدات كوماندوز
خاصة يف الجيش اإلثيويب وبتنظيمها وتدريبها ،وبلغ عدد
عسكريّة ّ
مختصة يف مواجهة حرب العصابات.
أفرادها  3200عنرص ،وكانت
ّ
كام ّأسسوا وحدات "حرس الحدود" يف الجيش اإلثيو ّيب ،وز ّودوها
– صحبة وحدات الكوماندوز  -باألسلحة الحديثة ،ملواجهة ث ّوار
إريرتيا(.((1

يف سياق النشاط اإلرسائييل املو َّجه ض ّد مرص ومرشوعها الوحدوي
العريب ،ط � ّورت إرسائيل عالقاتها بقيادة حزب األ ّم��ة السوداين،
وبالحكومة السودان ّية ،للعمل ض ّد مرص واألحزاب السودانية الداعية
إىل وحدة وادي النيل وإىل عالقات وحدويّة مبرص ،يف الفرتة املمت ّدة
بني السنوات  1954و .1958كام ق ّدمت إرسائيل – فضلاً عن ذلك
وإذا ما هدأت الحدود اإلرسائيل ّية – العرب ّية يف العقد املمت ّد بني  -الدعم العسكري لحركة التم ّرد يف السودان ،منذ ستينيات القرن
السنوات  1957و ،1967فإ ّن املواجهة بني إرسائيل ودول القلب املايض( .((1ويف منتصف الستينيات أيضً ا ،تدخّلت إرسائيل يف حرب
العرب ّية
ً
(وخصوصا بينها وبني مرص ومرشوعها الوحدوي النهضوي) ،اليمن ،وق ّدمت دعماً عسكريًّا مهماًّ إىل ق ّوات اإلمام البدر.
قد اندلعت يف العديد من املواقع ،عىل أطراف الوطن العر ّيب وداخله
أيضً ا .ففي هذه الفرتة "الهادئة" ظاهريًّا ،واملليئة باملواجهات والرصاع
 16ريؤوفني إيرليخ ،يف الرشك اللبناين (بسيفيخ هالفنون)( ،تل أبيب :وزارة الدفاع،)2000 ،
الساخن بني الجانبني ،أقامت إرسائيل "حلف املحيط" ،ونشطت يف
ص ص .489 –488
 14املرجع نفسه.
15 Fred Halliday & Maxine Molyneux, The Ethiopian Revolution (London:
Verso Editions, 1981), p. 232; Haggai Erlich, The Struggle over Eritrea 19621978 (Stanford: Hoover Institution Press, 1983), p. 58.

 17شاؤول شاي (محرر) ،املواجهة العراقية – اإلرسائيلية ( 2000 – 1948هاعيموت
هاعرياقي – هايرسائييل)( ،تل أبيب :وزارة الدفاع ،)2002 ،ص .119
السوداين والحكومة
 18ملعرفة املزيد من التّفاصيل حول عالقات إرسائيل بحزب األ ّمة ّ
السودان
السودانية يف الخمسين ّيات من القرن املايض ،ودعم إرسائيل لحركة التم ّرد يف جنوب ّ
ّ
السودان"،
منذ الستين ّيات من القرن نفسه ،انظر :محمود محارب" ،التدخّل اإلرسائييل يف ّ
يف :مجموعة من املؤلّفني ،انفصال جنوب السودان :املخاطر والفرص (الدّوحة  -بريوت:
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التد ّ
خل اإلسرائيلي في حرب اليمن
أثارت ثورة أيلول  /سبتمرب  1962يف اليمن ،واإلطاحة بنظام اإلمام
مرصي واسع يف
عسكري
البدر بدعمٍ واضح من مرص رافقه وجود
ّ
ّ
اليمن ،واعرتاف أغلبية دول العامل بال ّنظام الجمهوري الجديد ،قلقًا
شدي ًدا يف إرسائيل .ويتّضح ذلك من خالل التوجيه الذي أرسله أهرون
ياريف  -الذي شغل حينئذ منصب نائب رئيس جهاز االستخبارات
العسكرية يف إرسائيل "أمان"  -إىل امللحقني العسكريني اإلرسائيليّني
يف عواصم الدول امله ّمة يف العامل .عبرّ جهاز االستخبارات العسكرية
يك
اإلرسائييل "أمان" ،عن خشيته من أن يش ِّجع إسقاط النظام املل ّ
يك يف
يف اليمن عىل إسقاط أنظمة ملك ّية أخرى ،مثل النظام املل ّ
السعودية واألردن وإيران؛ وهو ما من شأنه أن "يقود إىل إضعاف
مكانة إرسائيل يف املنطقة" .كام حذّر هذا الجهاز من إمكانية أن
موطئ قدمٍ دامئًا يف اليمن؛ مماّ ميكِّنها من بناء قواع َد
تكتسب مرص
َ
عسكريّة يف اليمن ،ويؤ ّدي – تب ًعا لذلك – إىل إحكام سيطرتها عىل
مضيق باب املندب(.((1
أجرت إرسائيل عام  1964اتصاالت مع اإلم��ام البدر ،نتج منها
عقد ات ّفاق بينهام .وقد قامت إرسائيل – مبوجبه  -بتزويد ق ّوات
البدر بكم ّيات كبرية من األسلحة املتط ّورة والذخرية ،عالو ًة عىل
وخاص ًة
تقديم املساعدات اإلعالمية والسياسية يف املحافل الدولية،
ّ
يف واشنطن ولندن .ويف الفرتة املمت ّدة من آذار  /مارس  1964إىل
يصا
خص ً
أيار  /مايو  ،1966شحنت طائرة نقل إرسائيلية كبرية أُع ّدت ِّ
لهذا الغرض ،أربع عرشة شحن ًة من األسلحة والذّخرية من إرسائيل،
وأنزلتها باملظلاّ ت إىل ق ّوات البدر يف املناطق التي كانت تسيطر عليها
تلك الق ّوات.

العالقاتاإلسرائيليّةبنظاممنغستو
بعد تع ّرض إثيوبيا ملوج ٍة من االضطرابات استم ّرت شهو ًرا طويلة،
عسكري قام به الجيش اإلثيويب يف إسقاط حكم
انقالب
نجح
ّ
ٌ
اإلمرباطور هيال سياليس يف أيلول  /سبتمرب  .1974ومبقتىض ذلك،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .)2012 ،كام نُرشت دراسة" :التدخّل اإلرسائييل يف
السياسات ،يف :حزيران  /يونيو
السودان" ،عىل املوقع اإللكرتوين للمركز العريب لألبحاث ودراسة ّ
 ،2011عىل ال ّرابط:
http://www.dohainstitute.org/Home/Details/5d045bf3-2df9-46cf-90a0d92cbb5dd3e4/d95fc031-ae32-436b-b1d9-0ebd57aadbc9
ملف حيتس  ،2135توجيه من أهرون ياريف يف .1962 /11/ 5
 19دولة إرسائيل ،أرشيف الدّولةّ ،
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وصلت إىل س ّدة الحكم يف إثيوبيا قيادة عسكرية جامعية .ورسعان
ما برز من بني صفوفها الضابط منغستو هيال مريام ،الذي متكّن من
التف ّرد بالحكم منذ بداية عام  ،1977عن طريق اغتياله  /أو إعدامه
العديد من منافسيه عىل السلطة .وبعد اإلطاحة بحكم اإلمرباطور
هيال سياليس بفرتة قليلة ،غيرّ ت إثيوبيا من تحالفاتها الدولية ،وأخذت
محل التحالف مع
فحل التحالف معه ّ
تتّجه نحو االتحاد السوفيايت؛ ّ
الواليات املتّحدة .ويف الوقت نفسه ،جرت تغيريات يف املنطقة عىل
صعيد التحالفات الدول ّية؛ إذ أنهت مرص  -بقيادة السادات  -تحالفها
مع االتحاد السوفيايت ،لتتحالف مع الواليات املتّحدة .كام كان من
شأن مبادرة السادات وتوقيعه معاهدة السالم مع إرسائيل ،أن غيرّ ا
وجه التناقضات والرصاع يف املنطقة ،وانعكس ذلك جل ًّيا عىل القرن
األفريقي.
ّ
ع ّززت إثيوبيا تحالفها مع االتحاد السوفيايت عشيّة الحرب الصومالية
– اإلثيوبيّة وإثرها ،تلك الحرب التي بادر بها الصومال يف متّوز  /يوليو
 ،1977واستم ّرت حتى آذار  /مارس  .1978ومتكّنت إثيوبيا  -بفضل
الق ّوات العسكريّة الكوبيّة واملساعدات التي حصلت عليها من
الصومايل ،وإخراج الق ّوات
االت ّحاد السوفيايت  -من ص ّد الهجوم ّ
الصومالية من إقليم أوغادين .لكن يف مقابل انتصارها هذا ،فشلت
ّ
يف مواجهة الثورة اإلريرتيّة التي ازدادت ق ّو ًة يف أواسط سبعينيات
القرن املايض .وأخذت زمام املبادرة يف عملياتها العسكرية ض ّد
الجيش اإلثيو ّيب ،محقِّقة نجا ًحا مهماًّ  .وباتت تسيطر عىل أغلبية
أرايض إريرتيا .وبإزاء هذا الوضع ،ويف هذه املرحلة الدقيقة من
التح ّول يف تحالفات إثيوبيا عىل الساحة الدوليّة ،تو ّجهت إثيوبيا
إىل إرسائيل عام  ،1975وطلبت منها مساعدات عسكريّة ،من
أجل قمع الثّورة اإلريرتيّة .وعىل ال ّرغم من استمرار قطع العالقات
الدبلوماسية بني البلدين ،فإ ّن إرسائيل قد استجابت لهذا الطلب،
وز ّودتها  -يف الفرتة املمت ّدة بني السنوات  1975و - 1978باألسلحة
والذخرية التي شملت قطع غيار لطائرات ف  5األمريكيّة وصواريخ
وقنابل النابامل .كام عاد عرشات الخرباء العسكريّني اإلرسائيليّني إىل
إثيوبيا عام  ،1975وقاموا بتدريب وحدات يف الجيش اإلثيويب كان
خاصة يف الجيش اإلثيو ّيب ،زاد عددها عىل أربعمئة
من بينها وحدة ّ
عسكري .وهي وحدة كان منغستو قد استفاد منها يف رصاعه ض ّد
زمالئه يف الجيش اإلثيو ّيب عىل السلطة؛ إذ ضمن والء عنارصها له،
باختياره العنارص القيادية منها من بني املوالني شخصيًّا له ،وتولىّ
الخرباء اإلرسائيليّون تدريبها( .((2كانت هذه املساعدات اإلرسائيليّة
املتخصصني
العسكريّة مه ّم ًة بالنسبة إىل إثيوبيا .وبحسب أحد أه ّم
ّ
20 Haggai Erlich, p. 104.
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اإلرسائيل ّيني يف أحداث إثيوبيا وتاريخها ،مل يكن التدخّل اإلرسائييل
وال املساعدات اإلرسائيل ّية املق َّدمة إلثيوبيا يف الفرتة املمت ّدة بني
أقل أهم ّي ًة من تدخّل إرسائيل يف إثيوبيا
السنوات  1975وّ ،1978
يف أواخر ستين ّيات القرن املايض ومن املساعدات التي ق ّدمتها
إليها( .((2ولقد حصلت إرسائيل مقابل هذه املساعدات العسكريّة،
عىل تسهيالت ألسطولها الحر ّيب يف العديد من املوانئ والجزر التي
كانت تحت السيطرة اإلثيوب ّية يف البحر األحمر؛ مثل جزر حالب،
وفاطمة ،وميناء أصعب ،ودهلك( .((2كام وافقت إثيوبيا عىل صفقة
مع إرسائيل يف بداية عام  ،1978سمحت وفقها بهجرة مواطنيها
السالح من
اليهود الفالشا اإلثيوب ّيني إىل إرسائيل ،مقابل حصولها عىل ّ
الصفقة ،قامت إرسائيل بإرسال شحنات
إرسائيل .وبنا ًء عىل هذه ّ
من األسلحة والذخرية يف طائرتيَ شحن كانتا ت ُفرغان حمولتهام
العسكريّة يف مطار أديس أبابا ،وتعودان إىل تل أبيب ،وعىل منت
كل منهام مئة من املهاجرين اليهود الفالشا اإلثيوب ّيني .واستم ّرت
ٍّ
الصفقة فاعلة فرت ًة قصرية .لكن ،بعد اعرتاف وزير الخارجية
هذه ّ
اإلرسائيل ّية موشيه دايان ،بأ ّن إرسائيل تز ِّود إثيوبيا بالسالح (أثناء
إجابته عن سؤال طُرح حول هذا األمر يف مؤمتر صحفي ،يف بداية
شباط  /فرباير  ،)1978قام الرئيس اإلثيويب منغستو بوضع ح ٍّد
لهذه الصفقة ،تحت ضغط االت ّحاد السوفيايت .فأوقف بذلك هجرة
اليهود الفالشا ،وأنهى استرياد السالح من إرسائيل ،وطرد الخرباء
العسكريّني اإلرسائيل ّيني من إثيوبيا( .((2لكن قطع هذه العالقات ،مل
يد ْم فرتة طويلة؛ فقد ج ّددت إرسائيل وإثيوبيا روابطهام العسكرية
رسية يف عام  ،1983وباعت إرسائيل إلثيوبيا أسلحة سوفياتية
ال ّ
حل
كانت قد غنمتها خالل اجتياحها لبنان عام  .1982وما إن ّ
عام  ،1985حتّى عاد إىل إثيوبيا الخرباء العسكريّون اإلرسائيل ّيون،
لتدريب الجيش اإلثيويب(.((2

"عمليّة موشيه" لتهجير
اليهود اإلثيوبيّين
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سو َء أوضاع الفالشا ،ازديا ُد اهتامم إرسائيل بهم يف أواسط سبعينيات
القرن املايض ،بغرض تهجريهم إليها يف ضوء تاليش الهجرة اليهوديّة
إىل إرسائيل يف تلك الفرتة .ويف هذا السياق ،اعرتف الحاخامان األكربان
لليهود الرشقيني واليهود الغربيني يف إرسائيل ،بيهودية هؤالء الفالشا
أ ّول مر ٍة يف عام  .1974وأق ّرت املؤسسة الدينية اليهوديّة الرسمية
بأنّهم ينتمون إىل "سبط دان" املفقود .وقد استغلّت إرسائيل األوضاع
االقتصادية واالجتامعية القاسية لليهود الفالشا .وبعد أن غضّ ت
السلطات اإلثيوب ّية نظرها عن نشاطها ،أرسلت إرسائيل عرشات
الش ّبان من اليهود الفالشا  -الذين كانوا قد هاجروا إىل إرسائيل قبل
لحض اليهود الفالشا عىل مغادرة إثيوبيا
رساّ ،
فرتة وجيزة  -إىل إثيوبيا ًّ
(((2
إىل السودان ،كمق ّدمة لتهجريهم من هناك إىل إرسائيل .

وعند وصول أعداد كبرية من اليهود الفالشا اإلثيوبيني إىل السودان،
أجرى قادة جهاز االستخبارات اإلرسائيل ّية (املوساد) واألمريك ّية CIA
ات ّصاالت مكثّفة مع رئيس السودان جعفر النمريي لنقل اليهود الفالشا
من السودان إىل إرسائيل يف "عملية موشيه" .ووافق النمريي عىل
العملية ،مقابل حصوله عىل رشوة دسمة من جهاز االستخبارات
اإلرسائيل ّية (املوساد) .وتب ًعا لذلك ،جرى نقل اليهود الفالشا اإلثيوبيني
من الخرطوم إىل بروكسل ،ومن ث ّم مبارش ًة إىل تل أبيب ،يف  35رحلة
ج ّوية؛ وذلك يف الفرتة املمت ّدة من  21ترشين الثّاين  /نوفمرب ،1984
إىل األسبوع األ ّول من كانون الثّاين  /يناير.((2(1985

إعادة العالقات الدبلوماسية
بين إسرائيل وإثيوبيا

عصفت األوضاع االقتصادية القاسية باليهود الفالشا اإلثيوبيّني ،مثل
غريهم من مواطني إثيوبيا ،نتيجة الحرب والرصاعات العسكريّة
الداخلية يف إثيوبيا ،وانتشار الجفاف يف مناطق إثيوب ّية واسعة .ورافق بعد وصول غورباتشوف إىل س ّدة الحكم ،أخذ االت ّحاد السوفيايت
وخصوصا يف ما يتعلّق
 21 Ibid., p. 103.يغيرّ تدريجيًّا سياساته الداخلية والخارجية،
ً
 22 Ibid., p. 104.باملساعدات العسكرية واملالية التي كان يق ّدمها االتحاد السوفيايت إىل

 23يويس ميلامن ودان رفيف ،جواسيس غري كاملني (مرغليم لو موشلميم)( ،تل أبيب:
سفريات معاريف ،)1990 ،ص .198
24 Benjamin Beit – Hallahmi, p.53.

 25يويس ميلامن ودان رفيف ،ص .199
السودان".
 26للمزيد من التفاصيل راجع :محمود محارب" ،التدخّل اإلرسائييل يف ّ
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ّ
والتدخالت
إسرائيل والقرن األفريقي :العالقات

حلفائه من دول العامل الثالث يف سياق الحرب الباردة .ويف هذا السياق،
بدأ االت ّحاد السوفيايت يف عام  1987يف تقليص مساعداته العسكريّة
إىل إثيوبيا شيئًا فشيئًا ،إىل أن أوقفها نهائ ًّيا يف نيسان  /أبريل ،1990
وسحب يف الوقت نفسه آخر الخرباء السوفيات من إثيوبيا .والتقت
مج ّد ًدا يف تلك الفرتة مصالح إرسائيل وإثيوبيا .فقد كان نظام منغستو
ماسة إىل املساعدات اإلرسائيليّة العسكريّة ،يف حني كانت
يف حاج ٍة ّ
إرسائيل تسعى إىل العودة إىل تحالفها مع إثيوبيا لتحقيق أهدافها
اإلسرتاتيجيّة التقليديّة؛ ويف مق ّدمتها الحصول عىل موطئ قدم يف
وخصوصا منها تلك القريبة
املوانئ والجزر اإلثيوب ّية يف البحر األحمر -
ً
من مضيق باب املندب – وعىل تسهيالت ألسطولها هناك .عالو ًة عىل
ذلك ،فقد كانت إرسائيل تسعى  -يف أواخر مثانينيات القرن املايض -
إىل استكامل تهجري اليهود الفالشا من إثيوبيا إىل إرسائيل .ويف ضوء
املستج ّدات اإلقليمية والدولية التي مل تعد تعرقل تجديد العالقات
بني إثيوبيا وإرسائيل ،وعىل أرضية املصالح املشرتكة بينهام ،أعلن
الرئيس اإلثيويب منغستو  -يف حزيران  /يونيو  - 1989عن تجديد
العالقات الدبلوماسية مع إرسائيل ،كام افتتحت إرسائيل سفارتها يف
أديس أبابا يف ترشين الثاين  /نوفمرب .1989

قرى ال��ث� ّوار"( .((2ويبدو أ ّن كارتر ،كان ّ
يشك يف تربير األوساط
اإلرسائيل ّية غري الرسم ّية تزويد نظام منغستو بالقنابل العنقوديّة،
بالسامح لليهود اإلثيوب ّيني الفالشا بالهجرة إىل إرسائيل .فقد قال
يف لقاء له جمعه بعضو الكنيست اإلرسائييل ديدي تسوكر" :أنتم
لستم يف حاجة إىل تزويد منغستو بالقنابل العنقوديّة من أجل
ولعل
إقناعه بالسامح بهجرة الفالشا من إثيوبيا إىل إرسائيل"(ّ .((2
هدف إرسائيل األساس ،مل يكن تهجري اليهود الفالشا إليها ،بل كان
الحصول عىل موافقة إثيوبيا بالسامح لها بإقامة قواعد عسكرية
إرسائيل ّية يف الجزر اإلثيوب ّية عىل شواطئ البحر األحمر .من هنا،
كان تزويد إرسائيل إثيوبيا باألسلحة اإلرسائيل ّية ،مندر ًجا ضمن
صفقة وقعت بني البلدين؛ م ّدت وفقها إرسائيل إثيوبيا باألسلحة
الحديثة والخرباء واملستشارين العسكريني ،واستأجرت  -يف مقابل
ذلك  -إحدى جزر أرخبيل دهلك ،وأقامت عليها قاعدة عسكرية
للتنصت
بحريّة لخدمة أسطولها العسكري .كام ّأسست عليها مرك ًزا ّ
والتجسس يف هذه املنطقة اإلسرتاتيجية(.((2
اإللكرتوين
ّ

سقوط نظام منغستو

عندما استأنفت إرسائيل عالقاتها مع إثيوبيا ،استم ّرت – عىل
ما يبدو – يف املراهنة عىل قدرة نظام منغستو عىل قمع الثورة مل تتمكّن املساعدات العسكرية اإلرسائيل ّية من إنقاذ نظام منغستو؛
اإلريرتيّة ،وعىل الحفاظ عىل سيطرة إثيوبيا عىل إريرتيا .وبينام كان إذ تضافرت مجموعة من العوامل امله ّمة يف إسقاطه ،أه ّمها:
الرشق األوسط والعامل مشدو ًدا إىل ما يحدث يف الخليج العريب -
خصوصا العسكري منه  -لنظامه،
السوفيايت –
ً
1 .1تقليص ال ّدعم ّ
اقي الكويت ،والحشد العسكري األمرييكّ يف
إثر اجتياح الجيش العر ّ
ومن ث ّم إيقافه.
دول الخليج ،وما تاله من ش ّن الحرب عىل العراق  -زادت إرسائيل
2 .2زيادة التنسيق بني جبهات التح ّرر التي كانت تقاتل ض ّد
دعمها العسكري لنظام منغستو بصور ٍة غري مسبوقة؛ إذ ز ّودته  -يف
وخصوصا بني الجبهة الشعبية لتحرير إريرتيا
نظام منغستو،
ً
أواخر عام  - 1989بشحنات مه ّمة من األسلحة التي شملت أنوا ًعا
( EPLFبقيادة أسياس أفورقي) ،وجبهة التحرير التيغريّة
متط ّورة للغاية ،مثل القنابل العنقودية .ويبدو أ ّن نظام منغستو،
( TPLFبزعامة ملس زيناوي).
كان يعتقد أنّه سيكسب الحرب ض ّد الث ّوار اإلريرتيّني والتيغريّني
رص صفوف الجبهات والقوى التي
يف
م
امله
األمرييك
الدور
3
.
3
ّ
ّ
بعد حصوله عىل األسلحة والذخرية من إرسائيل ،وال س ّيام عىل
كانت تقاتل ض ّد نظام منغستو ،والضغط األمرييك املستم ّر
القنابل العنقودية منها .ولقد ذكر الرئيس األمرييك األسبق جيمي
عىل منغستو ونظامه؛ بغرض إقناعه باالستقالة ،وإرغامه عىل
كارتر ،الذي كان وسيطًا بني نظام منغستو وقادة الثورتني اإلريرتية
مغادرة إثيوبيا.
خطاب له ألقاه يف  9كانون األ ّول  /ديسمرب ،1989
والتيغرين ّية ،يف
ٍ
أنّه" :قيل له يف أديس أبابا ،إ ّن هناك أملاً جدي ًدا يف إمكانية إنهاء 27 Jane Hunter, “Cluster Bombs and Falashas”, Middle East International,
ّ
no. 368 (February 1990).
الحرب قري ًبا؛ أل ّن سالح الج ّو اإلثيويب حصل مؤ ّخ ًرا عىل قنابل
28 Ibid.
29 Ibid.
عنقوديّة من إحدى حليفاتنا يف الرشق األوسط ،الستعاملها ض ّد
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تضافرت هذه العوامل كلّها ،وأرغمت منغستو عىل االستقالة
ومغادرة إثيوبيا إىل زميبابوي يف أيار  /مايو  .1991وقبل أن يُق ّدم
كل من إرسائيل وأمريكا مفاوضات معه،
منغستو استقالته ،أجرت ٌّ
وتوصلتا إىل
من أجل السامح لليهود اإلثيوب ّيني بالهجرة إىل إرسائيلّ .
اتفاق معه عش ّية تخلّيه عن الحكم ،سمح مبوجبه بهجرة اليهود
الفالشا إىل إرسائيل .وبنا ًء عىل هذا االتفاق ،جرى يف  25–24من
أيار  /مايو  1991نقل  14500يهودي إثيويب ج ًّوا ،من أديس أبابا
إىل تل أبيب مبارشةً.
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بهدف ربط عالقات قويّة معها .ففي الوقت الذي كانت فيه
إرسائيل تز ّود نظام منغستو بالسالح ،حرصت يف أواخر الثامنينيات
عىل إقامة عالقة مع أفورقي ،الذي كان آنذاك رشيكًا أساس ًّيا يف
النضال ض ّد نظام منغستو .ولقد زار أفورقي إرسائيل ،وتلقّى العالج
الط ّبي يف أحد مستشفياتها قبل استقالل إريرتيا(.((3

العالقات اإلسرائيليّة بإريتريا
بعد االستقالل
تحالفت الجبهة الشعبيّة لتحرير إريرتيا  -يف أواخر مثانينيات القرن
املايض  -مع ائتالف واسع للقوى والجبهات اإلثيوبية التي كانت
تناضل ض ّد نظام منغستو تحت اسم "القوى اإلثيوبية الشعبية
الثورية الدميقراطية" ،بقيادة ملس زيناوي .ويف أيار  /مايو ،1991
متكّن هذا التحالف بني أفورقي وزيناوي الذي رعته الواليات
املتّحدة ،من إسقاط نظام منغستو .واعرتف النظام اإلثيو ّيب الجديد
بحق تقرير املصري للشعب اإلريرتي ،واتّفق
 تحت قيادة زيناوي ّ -مع الحكومة اإلريرتيّة املؤقّتة التي أقامتها الجبهة الشعبية لتحرير
إريرتيا ،عىل إجراء استفتاء عا ّم بخصوص استقالل إريرتيا .وجرى
االستفتاء بالفعل يف أيار  /مايو  ،1993تحت إرشاف األمم املتّحدة
ومنظّمة الوحدة األفريق ّية وجامعة ال��دول العرب ّية .وص ّوتت
األغلبية الساحقة من اإلريرتيّني لفائدة االستقالل ،فباتت إريرتيا
دولة مستقلّة ومعرتفًا بها ،يف أيار  /مايو .1993
كانت إرسائيل من أوائل الدول التي أقامت ممثليّة لها يف أسمرا ،عند
تشكيل الحكومة اإلريرتية املؤقّتة يف عام  ،1991وتح ّولت هذه املمثلية
إىل سفارة يف آذار  /مارس  .1993ولقد أولت إرسائيل عالقاتها بإريرتيا
بعد نيلها االستقالل أهمية قصوى ،بحكم مجموعة من العوامل،
املطل عىل باب املندب ،وشاطئها الطويل
أبرزها :موقعها اإلسرتاتيجي ّ
املمت ّد عىل البحر األحمر ،ذاك الذي يتجاوز طوله ألف كيلومرت ،وتقع
عليه موانئ مه ّمة ،وتنترش فيه جزر إسرتاتيجية كثرية.
استثمرت إرسائيل العالقات التي كانت قد أقامتها مع أسياس
أفورقي منذ أواخر الثامنينيات؛ وذلك إثر استقالل إريرتيا مبارشة،

بعد نيل إريرتيا استقاللها ،أقامت إرسائيل معها عالقات قويّة
ومتش ّعبة ،ووقّعت معها ات ّفاقات أمن ّية واقتصاديّة .ويف عام 1995
تخص التعاون العسكري
وقّعت إرسائيل وإريرتيا م ًعا ات ّفاقية مه ّمة ّ
واألمني .ولقد ز ّودت إرسائيل مبوجبها الق ّوات الربية والبحريّة
ّ
والج ّوية اإلريرتيّة بأنوا ٍع مختلفة ومتط ّورة من األسلحة ،كام أرسلت
املئات من الخرباء العسكريني والتقنيني لتدريب الجيش اإلريرتي
الخاصة واألجهزة األمنية والرشطة اإلريرتيّة.
ووحداته العسكريّة
ّ
ويف مقابل ذلك ،أفادت مصادر كثرية أ ّن إرسائيل حصلت عىل
قاعدتني عسكريتني يف جزيرتيَ فاطمة وحالب بأرخبيل دهلك.
وهي تستعمل إحداهام ميناء عسكريًّا يُق ِّدم خدمات إىل أسطولها
الحر ّيب ،مبا يف ذلك غ ّواصاتها األملانيّة الصنع التي هي من أكرث أنواع
الغ ّواصات تط ّو ًرا ،والتي تحمل  -بحسب مصادر غربية  -صواريخ
ذات رؤوس نووية .أ ّما القاعدة العسكرية الثانية ،فتستعملها
الحساسة املرشفة
تنصت
إرسائيل قاعدة ّ
وتجسس يف تلك املنطقة ّ
ّ
عىل باب املندب(.((3

 30براك رفيد" ،إرسال أسلحة" ،هآرتس ،2011/8/24 ،عىل ال ّرابط:
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1374825
 31عوفر بطرسبورغ" ،الحصن اإلرسائييل يف أفريقيا" ،يديعوت أحرونوت2011/8/24 ،؛
انظر كذلك:
Uzi Mahanaimi, “Israelis Warn of Eritrea Flashpoint”, The Sunday Times,
19/4/2009.
http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/article162115.ece
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وإىل جانب العالقات العسكريّة املتينة التي أقامتها إرسائيل مع يف القرن األفريقي هام إثيوبيا والسودان (وذلك إىل حدود انقالب
إريرتيا ،تنشط رشكات إرسائيلية كثرية يف إريرتيا يف مجاالت كثرية إيراهيم ع ّبود يف عام  ،)1958إىل جانب إيران وتركيا.
ومتن ّوعة .ولقد وصف أحد الصحافيني اإلرسائيل ّيني حجم الوجود وكانت إرسائيل يف العقود املاضية ،من أكرث الدول تدخّلاً يف النزاعات
اإلرسائي ّ
يل يف إريرتيا وعمق العالقات اإلرسائيل ّية – اإلريرتيّة بالقول :والرصاعات التي دارت يف القرن األفريقي ،سواء وقعت داخل الدولة
"باتت إريرتيا يف السنوات األخرية مبنزلة حصن إرسائييل .عرشات الواحدة أو بني دول القرن األفريقي .فقد تدخّلت يف الرصاع الذي
ٍ
مجاالت كثرية متنوعة :يف
الرشكات اإلرسائيل ّية تنشط يف إريرتيا يف
ّ ( ((3كان دائ ًرا يف السودان ،وأقامت عالقات متينة  -يف الفرتة املمت ّدة
األمن ،مرو ًرا باألدوية واستخراج املاس ،وحتّى الزراعة والتجارة" .
بني السنوات  1954و - 1958مع قيادة حزب األ ّمة السوداين ومع
الحكومة السودانية ،ض ّد القوى السودانية األخرى وض ّد مرص .كام
د ّعمت حركة التم ّرد يف جنوب السودان منذ الستينيات .وتقوم
الخاتمة
إرسائيل منذ أكرث من عقد بدعم بعض حركات التم ّرد يف دارفور.
أولت إرسائيل منذ منتصف خمسينيات القرن املايض ،وال تزال،
بهدف قمع الثورة اإلريرتيّة ،ق ّدمت إرسائيل إىل النظام اإلثيويب
وخصوصا إثيوبيا وإريرتيا
األفريقي ود َوله،
أهم ّية كبرية للقرن
ً
ّ
دعماً عسكريًّا مهماًّ  ،بالسالح والذخرية واملستشارين ،سواء كان
والسودان .ولقد دفعت مجموعة من العوامل إرسائيل إىل إيالء
ذلك تحت حكم اإلمرباطور هيال سياليس أو تحت حكم منغستو.
القرن األفريقي تلك األهمية البالغة؛ أ ّولها :موقعه اإلسرتاتيجي
كام تدخّلت يف حرب اليمن يف أواسط الستينيات ،ملصلحة الق ّوات
املرشف عىل باب املندب؛ فهو مبنزلة ٍ
منفذ إلرسائيل إىل جنوب رشق
امللك ّية ض ّد ق ّوات الجمهوريّة اليمن ّية والق ّوات املرصيّة يف اليمن.
آسيا ورشق أفريقيا ،وبواسطته تحصل عىل موطئ قدم وقواعد
وقد أم ّدت إرسائيل الق ّوات امللكيّة اليمنيّة بك ّميات كبرية من
عسكرية عىل شواطئ البحر األحمر الجنوبية ،فتصبح بذلك ق ّوة
السالح والذخرية ،وق ّدمت إليها املساعدات السياسية واإلعالم ّية يف
مهيمنة يف تلك املنطقة ،ومن خالله متنع تحويل البحر األحمر إىل
وخصوصا يف واشنطن.
املحافل الدولية،
ً
"بحرية عربية" يتمتّع العرب بالنفوذ األسايس فيه .ثانيها :يشكِّل
يل يف منطقة القرن األفريقي،
األفريقي مصدر املياه األساس لنهر ال ّنيل ،الذي ّ
القرن
يحتل أهم ّية ومن املالحظ أ ّن التدخّل اإلرسائي ّ
ّ
العسكري إىل هذا الطرف أو ذاك ،كان يالقي ه ًوى
وجودية بالنسبة إىل مرص .ومن أجل أن تحقِّق إرسائيل أهدافها ،وتقدميها الدعم
ّ
رسية لدى هذه الدولة العربية أو تلك ،من الدول التي تدعم عاد ًة الطرف
بذلت خالل العقود املاضية جه ًدا كب ًريا يف إقامة عالقات ّ
وعلنيّة مع دول القرن األفريقي .ويف سياق سعيها الدؤوب إىل رضب الذي تسانده إرسائيل ،سواء تعلّق األمر بدعم إرسائيل التم ّرد يف
مرص بزعامة عبد النارص يف الخمسينيات والستينيات من القرن جنوب السودان ،أو دعمها النظام اإلثيويب يف قمع الثورة اإلريرتيّة،
املايض ،أقامت "حلف املحيط" ض ّد مرص .وهو حلف قد ض ّم دولتني أو دعمها الق ّوات امللكيّة اليمنيّة يف حرب اليمن.

 32املرجع نفسه.
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عادل الشرجبي

*

اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

يوما على انطالق ثورة الش���باب ف���ي اليمن ،أعلن
ف���ي  21آذار  /م���ارس  ،2011وبع���د انقض���اء ً 40
الجنرال علي محس���ن صالح األحمر (قائد المنطقة الش���مالية الشرقية والفرقة األولى مدرع)،
والل���واء محم���د عل���ي محس���ن األحمر (قائ���د المنطق���ة الش���رقية) ،وع���د ٌد من ق���ادة الوحدات
منقس���ما إلى جيش���ين" :جيش
اليمني
العس���كرية األخرى عن دعمهم للثورة .وبات الجيش
ّ
ً
التطور االنقسامات
أنصار الثورة" و "الجيش العائلي" بحسب توصيف قوى الثورة .أظهر هذا
ّ
اليمني للعلن ،وأوصلها إلى نقطة الالعودة .وش���هدت
الخف ّي���ة والكامنة في بني���ة الجيش
ّ
العاصم���ة صنع���اء وبع���ض الم���دن اليمن ّية األخ���رى مواجهات مس��� ّلحة مح���دودة بين هذين
تضمنت اآللية التنفيذية لمبادرة
الجيشين ،وأخرى بين المليشيات المدعومة منهما ،لذلك
ّ
خاصا بتوحيد الجيش وإعادة
بن���دا
مجلس التع���اون لدول الخليج
العربي (المبادرة الخليجية) ً
ّ
ًّ
هيكلته وإنهاء انقسامه.
تهدف هذه الورقة إلى بيان ما جرى تنفيذه في مجال إعادة هيكلة الجيش في اليمن ،ووصف
والمهام التي لم تُنجز بعد ،وتأثيرها في
س��� ْير عملية الهيكلة ،والصعوبات التي اكتنفته���ا،
ّ
الوحدة الوطنية واالندماج االجتماعي ،وبناء الثقة بين األطراف المش���اركة في مؤتمر الحوار
القوات المس��� ّلحة واألمن بمؤتمر الحوار
الوطني ،وتقديم مقترحات يمكن أن تس���اعد فريق
ّ
القوات المس ّلحة اليمن ّية.
تصوره بشأن استكمال إعادة هيكلة
الوطني في إعداد
ّ
ّ
*

باحث ميني ،أستاذ علم االجتامع يف جامعة صنعاء.
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أخرى) "وثيقة العهد واالتّفاق" التي تض ّمنت بن ًدا عن دمج الق ّوات
اليمني
خلفية انقسام الجيش
ّ
املسلّحة وإعادة بنائها((( ،فإ ّن الرئيس السابق بعد انتصاره يف حرب
وضعف هياكله
صيف  ،1994فكّك الجيش الجنويب ،وأحال معظم ض ّباطه وجنوده
منذ وصوله إىل السلطة يف  17متوز  /يوليو  ،1978عمل الرئيس إىل التقاعد قبل بلوغ الس ّن القانونية ،واستوىل عىل تسليحه وبنيته
السابق (عيل عبد الله صالح) عىل تعيني ضبّ ٍاط صغار (جلّهم التحت ّية ،وبدأ يف تقوية الحرس الجمهوري ،وبناء ٍ
جيش عائيل.
برتبة الرائد) ينتمون إىل قبيلته "سنحان" يف قيادة معظم الوحدات يف عام  1999بدأ عيل عبد الله صالح يف ات ّخاذ إجراءات ج ّدية لتوريث
العسكرية التي كانت قامئة أو التي استحدثها فيام بعد((( .بحيث بات السلطة ،فدفع مبقرت ٍح للتعديالت الدستورية يسمح له بالبقاء يف
الض ّباط السنحانيون ميثّلون نحو  %70من قادة األجهزة
واملؤسسات السلطة حتّى عام  ،2013والتمهيد لتوريث منصب رئيس الجمهورية
ّ
العسكرية واألمنيّة ،وهي قبيلة ال يصل عدد سكّانها إىل  %1من سكّان لنجله األكرب أحمد ،ما أنتج خالفًا يف أوساط "النخبة العسكرية
الجمهورية العرب ّية اليمن ّية آنذاك .وعقد صالح ات ّفاقًا غري مكتوب السنحان ّية" التي ساعدته عىل البقاء يف السلطة منذ وصوله إليها عام
مع داعميه من ضبّاط سنحان يقيض بأن يخلفه الرائد عيل محسن  ،1978إذ رأت أنّه يريد بناء حكمٍ عائيل عىل أنقاض حكم قبيلة
األحمر يف منصب رئيس الجمهورية يف حال اغتياله أو وفاته((( .وبعد سنحان .وكان اللواء محمد إسامعيل القايض (قائد املنطقة العسكرية
توحيد دولتَي اليمن السابقتني ،وإعالن تأسيس الجمهورية اليمنيّة الرشقية) أكرث هؤالء الض ّباط رصاح ًة يف التعبري عن استيائه((( .ويف
ظل جيشا الدولتني السابقتني منفصلني ،آب  /أغسطس  1999قىض اللواء محمد إسامعيل القايض واللواء
يف  22أيار  /مايو ّ 1990
ومل يُدمجا .وقد "شكّل الحرس الجمهوري إحدى قضايا الخالف أحمد فرج وقادة آخرون ،يف حادث سقوط مروحية يف حرضموت.
اليمني بعد الوحدة ،وخالل الفرتة  ،2011 -2000شكّل عيل عبد الله صالح جيلاً جدي ًدا
بني املؤمتر الشعبي العا ّم والحزب االشرتايك
ّ
فقد كان املؤمتر الشعبي العا ّم يطالب باإلبقاء عىل ارتباط الحرس من ض ّباط سنحان ،مبن فيهم نجله األكرب وعدد من أنجال إخوته
الجمهوري بالرئيس مبارشةً ،فيام طالب الحزب االشرتايك اليمني بأن األشقّاء وغري األشقّاء .وعينّ كث ًريا منهم يف قيادة ألوية الحرس
يكون الحرس الجمهوري تحت املسؤولية املبارشة لوزير الدفاع ،تج ّن ًبا الجمهوري الذي أسند قيادته لنجله األكرب أحمد عيل عبد الله صالح،
اليمني مك ّونًا من جيشني :جيش موا ٍل للرئيس عيل
النقسام الجيش"((( .وعىل الرغم من توقيع الطرفني (ضمن أطراف فبات الجيش
ّ
عبد الله صالح ونجله العميد أحمد ،ويتك ّون من الحرس الجمهوري

 1من هؤالء أخوه غري الشقيق الرائد عيل صالح األحمر قائد الحرس الجمهوري ،وأخوه
الشقيق الرائد محمد عبد الله صالح قائد األمن املركزي ،والرائد محمد عيل محسن األحمر
قائد الدفاع الج ّوي ،والرائد محمد خليل قائد اللواء الرابع مدرع ،والرائد صالح الظنني قائد
اللواء الثاين مدرع ،والرائد محمد نارص سنهوب قائد اللواء الثالث مدرع ،والرائد عيل محسن
صالح األحمر قائد اللواء األول مدرع( ،وعندما جرى تشكيل الفرقة األوىل مدرع من هذه
األلوية األربعة يف كانون الثاين/يناير  1983عينّ هذا األخري قائدًا لها) ،والرائد عبد اإلله القايض
قائد اللواء الثالث مشاة مدعم ،والرائد عبد الله فرج قائد اللواء 130مشاة مدعم ،والرائد
أحمد فرج قائد معسكر خالد ،والرائد محمد إسامعيل قائد اللواء الثامن صاعقة ،واملقدم
أحمد إسامعيل عيل أبو حورية قائد اللواء  ،56والرائد مهدي مقولة قائد اللواء األول مشاة،
ويف مرحلة الحقة عينّ أخاه غري الشقيق الرائد محمد صالح األحمر قائدًا للق ّوات الج ّوية.
انظر :محسن خرصوف" ،الجيش اليمني :النشأة والتط ّور وات ّجاهات املستقبل" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/07/20127308279666699.htm
2 “Yemen’s Military-Security Reform: Seeds of New Conflict?”, International
Crisis Group, Middle East Report N°139, 4/4/2013, p. 2,
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iranyemens-military-security-reform-seeds-of-new-conflict.aspx-139/gulf/yemen
3 Khaled Fattah, “A political History of Civil-Military Relations in Yemen”,
Alternative Politics, Special Issue, 1/11/2010, p. 38,
http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/Kasim_2010_Ozel_Sayi_1/
Tam_Metin/Khaled_FATTAH.pdf

خاصا بالق ّوات املسلّحة ،أكّد عىل رضورة إعداد خطّة
 4تض ّمنت وثيقة العهد واالت ّفاق بندًا ًّ
عا ّمة إلصالح الق ّوات املسلّحة ودمجها وإعادة هيكلتها وتنظيمها يف ثالثة فروع :ب ّرية ،وبحريّة،
أي وحدات عسكرية أو إنشا َءها خارج
وج ّوية ،وتأسيس آليات ترشيعية ومؤسسية تحظر بقاء ّ
هذه الفروع الثالثة ،وتقسيم الجمهورية إىل مناطق عسكرية ،يعاد نرش وحدات الق ّوات
املسلّحة فيها ،مبا يحقّق سيادة الدولة عىل كامل إقليمها ،وتأمني مواقع النشاط االقتصادي
امله ّمة ،وضبط ميزانية وزارة الدفاع وفقًا ملا يحقّق هذه األهداف ،ويقيض عىل الفساد
القائم يف بعض الوحدات العسكرية ،وإعادة النظر يف قانون الخدمة يف الق ّوات املسلّحة،
ينص عىل تحديد الفرتة الزمنية التي يقضيها كبار قادة الق ّوات املسلّحة يف الوظائف
بحيث ّ
القيادية بخمس سنوات ،واعتامد سياسات تجنيد تساهم يف بناء جيش وطني محرتف قائم
تجسد الوحدة الوطنية ،بعيدًا عن االنتامءات الحزبية،
عىل الكفاءة والخربة ،ذي هيكلية ّ
واألرسية ،والقروية ،واملناطقية ،والساللية ،واملذهبية ،وتقليص عدد الجيش وتطويره نوعيًّا،
من خالل تفعيل أحكام اإلحالة إىل املعاش املتض ّمنة يف قانون الخدمة يف الق ّوات املسلّحة،
املؤسسات
وفتح باب االستقالة واملعاش املبكر االختياري ،وتثبيت العسكريني العاملني يف ّ
املؤسسات التي يعملون فيها ،واستبعادهم من مالك الق ّوات املسلّحة.
الحكومية املدنية يف ّ
انظر :أطراف حوار القوى السياسية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ،وثيقة العهد واالتفاق،
(صنعاء :منشورات الثوري ،يناير  ،)1994ص .ص .25 -23
5 Lucas Winter, “Restructuring Yemen’s Military Leadership”, Foreign
Military Studies Office, 28/3/2012, p. 3,
http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Restructuring-YemenMilitary.pdf
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الخاصة وق ّوات مكافحة اإلرهاب ،والق ّوات الج ّوية والدفاع
والق ّوات
ّ
الج ّوي التي يقودها اللواء محمد صالح األحمر (األخ غري الشقيق
لعيل عبد الله صالح) وبعض األلوية التابعة شكل ًّيا لوزارة الدفاع،
والتي يقودها بعض ض ّباط سنحان الش ّبان؛ وجيش ُموا ٍل للجرنال
عيل محسن األحمر ،ويتك ّون من األلوية التابعة للفرقة األوىل مدرع
واملنطقة الشاملية الغربية ،واأللوية التابعة للمنطقة الرشقية بقيادة
اللواء محمد عيل محسن األحمر.

عمل الرئيس السابق عىل تقوية الحرس الجمهوري والوحدات
املرتبطة به ،بحيث بات يتك ّون من أكرث من ثالثني لوا ًء .يف مقابل
ذلك ،عمل عىل إضعاف الوحدات التي يقودها الجيل القديم من
ض ّباط سنحان ،فخالل الفرتة  2010 -2004و ّرط الق ّوات التابعة لعيل
حروب ض ّد جامعة الحويث يف صعدة وعمران،
ست
ٍ
محسن األحمر يف ّ
مرسبة
بهدف إضعافها((( .ووفقًا لربقيّ ٍة ألحد الدبلوماسيني األمريكيّني ّ
يف موقع ويكيليكس  ،Wiki Leaksحاول صالح قتل اللواء عيل
محسن األحمر (خالل الحرب السادسة) عام  ،2009عن طريق تزويد
ٍ
مبعلومات عن
الق ّوات الج ّوية السعوديّة (التي شاركت يف الحرب)
(((
مق ّر قيادته امليدانية باعتباره مخبأ من مخابئ جامعة الحويث .
تعامل الرئيس السابق مع تشكيالت الق ّوات املسلّحة املختلفة كام
ظل
لو كانت ملكًا شخص ًّيا له ،وليست مملوكة للوطن((( ،وال س ّيام يف ّ
عدم إصدار قانون ينظّم الق ّوات املسلّحة ،أو الئحة تنظيمية لوزارة
الدفاع ،األمر الذي س ّهل له إعاقة َمأسسة الق ّوات املسلّحة ،والحيلولة
دون استقاللها عنه ،لذلك كان هو الذي يح ّدد عدد الجنود ،وكيفية
6 Sarah Phillips, Yemen and the Politics of Permanent Crisis, (Abingdon,
Oxon: the International Institute for Strategic Studies, Adelphi Series 51:420,
2011), p. 10.
7 Hamza Ali, 'Rebel' General Ali Mohsen al Ahmar, Yemen's back-up ruler
after Saleh, The National, 24/3/ 2011.
8 Winter, p. 10.
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اختيار املج ّندين الجدد ،واملناطق التي يختارون منها ،واملناطق التي
تُنرش فيها الوحدات العسكرية .وكان يصدر أوام َر برتقية ضبّاط يف
الق ّوات املسلّحة من دون االلتزام بالرشوط القانونية للرتقية ،وأوام َر
متنح مدن ّيني رت ًبا عسكرية ومرتبات يف الق ّوات املسلّحة ،وأوامر برصف
أسلحة وس ّيارات وموا ّد غذائية من مخازن الق ّوات املسلّحة .ومينح
بعض شيوخ القبائل أوام َر بتجنيد أعداد (تصل أحيانًا إىل مئات
وأحيانًا أخرى تصل إىل اآلالف) من أتباعهم .ويُصدر أوام َر بتعيني
أبناء شيوخ القبائل قادة لبعض الوحدات العسكرية ،إىل درجة باتت
معها عالقات بعض وحدات الجيش وبناها أشبه بالبنى والعالقات
القبليّة؛ فشيخ القبيلة أو ابنه هو قائد الوحدة العسكرية ،ومعظم
جنودها من أتباعه ورجال قبيلته((( .وت َعامل الجرنال عيل محسن مع
األلوية املوالية له باألسلوب نفسه ،األمر الذي أ ّدى إىل تضخّم عدد
اليمني ،وال س ّيام أ ّن وظائف الجيش جذّابة لرجال القبائل
الجيش
ّ
ألنّها ال تتطلّب منهم دوا ًما حقيقيًّا يف وحداتهم العسكرية .وسادت
فالجندي ال
هذه الوظائف الوهم ّية بسبب النظام العسكري الفاسد،
ّ
يداوم يف وحدته مقابل جزء من مرت ّبه للضابط املسؤول عنه ،لذلك
اليمني كانت تاريخ ًّيا ال تض ّم سوى ثلث
فإن كث ًريا من ألوية الجيش
ّ
أو نصف ق ّوتها الحقيقية( .((1وتق ّدر بعض املصادر الجنود الوهميّني
مبا يقارب ثلث جنود الق ّوات املسلّحة(.((1
مثّل انقسام الجيش والتنافس بني مرك َزي الق ّوة العسكرية واح ًدا
من أه ّم أسباب تسييسه وإضعاف مستوى حرفيّته ،فاختيار قادة
الوحدات العسكرية يجري عىل أساس الوالء ال عىل أساس الكفاءة
والخربة( .((1وحفاظًا عىل التوازن بني مرك َزي الق ّوة ،مل تج ِر إحالة من
بلغوا س ّن التقاعد إىل املعاش ،ومل يج ِر تدوير الوظائف القيادية،
وظل بعض قادة
ظل يف الخدمة مل ّدة أربعني سنةّ ،
فبعض العسكريّني ّ
الوحدات العسكرية يف مواقعهم القيادية منذ ثالثة عقود (كام هي
رسية يف تاريخ الجيش
 9محمد عبده العبيس" ،صحفي ميني يكشف أخطر امللفّات وأكرثها ّ
اليمني :خراب عىل شكل دولة!" مين تودي ،2013/1/5 ،عىل الرابط:
ّ
http://www.yementoday.net/2009-04-15-12-24-00/7868-2013-01-05-20-2455.html
10 Michael Knights, “The Military Role in Yemen's Protests: Civil- Military
Relations in the Tribal Republic”, Journal of Strategic Studies, 2013, p. 6,
http://dx.doi.org/10.1080/01402390.2012.740660
11 USAID, “Yemen Corruption Assessment”, US embassy website, September
2006, p. 4., viewed on 4 February 2010,
http://yemen.usembassy.gov/root/pdfs/reports/yemen-corruptionassessment.pdf
12 “The Army and Popular Revolution in Yemen”, Arab Center for Research
& Policy Studies, Assessment Report, April 2011, p. 2.

دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

الحال بالنسبة إىل اللّواء محمد خليل قائد اللواء  310مدرع) ،فيام
أُسندت قيادة بعض األلوية العسكرية لض ّب ٍاط ش ّبان يف العرشينات
من أعامرهم ،كام هي الحال بالنسبة إىل خالد عيل عبد الله صالح
الذي ُمنح رتبة عقيد بعد تخ ّرجه مبارشةً ،وأُسندت له قيادة فرقة
مشاة جبيل.

كل مركز من مرك َزي الق ّوة العسكرية إىل التحالف مع جامعة
سعى ّ
غري نظامية؛ فتحالَف الجرنال عيل محسن مع الجامعات السلف ّية
واستغل
ّ
ومع التجمع اليمني لإلصالح ،ومع بعض كبار شيوخ القبائل،
موقعه يف قيادة املنطقة الشاملية الغربية والفرقة األوىل مدرع يف بناء
شبكات محسوبية ودفع مرتّبات آلالف من الشخصيات القبليّة(.((1
وتحالَف عيل عبد الله صالح مع بعض التنظيامت الجهادية ومع
(يعده البعض أحد أجنحة القاعدة) .واستوعب عد ًدا
أنصار الرشيعة ّ
كب ًريا من عنارص التنظيامت الجهادية وجامعات اإلسالم السيايس يف
الجيش .لذلك فإ ّن الجيش بدل أن يساهم يف بناء األ ّمة وتحقيق
االندماج االجتامعي بات ميثّل أحد عوامل التفكّك االجتامعي ،وساهم
يف تعميق االنقسامات االجتامعية العمودية (الرأسية) يف املجتمع،
فبسبب هذه السياسات برزت حركات انفصاليّة يف الجنوب .وبسبب
تسييس الق ّوات املسلّحة وتفكيك الجيش الجنويب ،كان املتقاعدون
العسكريون يف طليعة القوى التي ّأسست الحراك الجنويب السلمي
عام  ،2007وكانت جمعية املتقاعدين العسكريني أ ّول جمعية تقوم
عىل أساس شطري بعد  17عا ًما من الوحدة .وطرح املتقاعدون
مطالب حقوقية يف البداية.
العسكريون والحراكيون الجنوبيون عمو ًما
َ
13 Bin Smith, “Yemen on the Brink of Civil War?”, 9/6/2011,
www.parliament.uk/briefing-papers/SN05998.pdf
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ونتيجة للسياسات الخاطئة ،تح ّولت بعض فصائل الحراك عام 2009
إىل املطالبة باالنفصال أو ّ
فك االرتباط؛ فقد أحدثت سياسات صالح
تجاه الجيش الجنويب رشخًا يف الوحدة الوطنية ،وقد تع ّزز التفكّك
االجتامعي بفعل السياسة التي ات ّبعها إلضعاف الوحدات التي يسيطر
ست حروب مع جامعة
زج بها يف ّ
عليها اللواء عيل محسن األحمر ،إذ ّ
أنصار الله (جامعة الحويث) يف صعدة واملحافظات القريبة منها ،ما
أ ّدى إىل انبعاث النزعات والنزاعات املذهب ّية والطائف ّية يف املحافظات
الشاملية .وانترشت النزاعات املسلّحة بني جامعات اإلسالم السيايس
املدعومة من مرك َزي الق ّوة العسكرية بعضها يف مواجهة البعض اآلخر
كل مركز من مراكز
أحيانًا ،ويف مواجهة الجيش أحيانًا أخرى .إذ كان ّ
الق ّوة العسكرية يسعى إىل إضعاف الوحدات العسكرية املوالية
للفريق اآلخر(.((1
مثّل التنافس بني مرك َزي الق ّوة العامل الحاسم يف بناء الق ّوات املسلّحة
وهيكلتها ،وتقسيم مرسح العمليات ،وتحديد العقيدة العسكرية؛
فعىل مستوى العقيدة العسكرية باتت عقيدة التشكيالت العسكرية
لكل مركز ترتكّز عىل حامية هذا املركز من املركز اآلخر،
التابعة ّ
ومن املخاطر الداخلية عمو ًما .ومل تقم عقيدة الجيش عىل الدفاع
عن السيادة الوطنية وحامية الحدود ال ّربية والبحرية للجمهورية
اليمن ّية وأجوائها ،فباتت تشكيالته أقرب إىل التشكيالت األمن ّية منها
للتشكيالت العسكرية ،وتركّز اهتامم مراكز صناعة القرار العسكري
عىل الق ّوات ال ّربية عىل حساب الق ّوتني الج ّوية والبحرية ،وال س ّيام
أ ّن العاصمة تقع يف وسط البالد ،بعي ًدا عن الحدود الدولية (ال ّربية
والبحرية) للجمهورية؛ فالق ّوات الج ّوية ال متلك إلاّ بعض الطائرات
جيش دولتي
(امليج والسخوي واألنتينوف) القدمية التي ورثتها عن يَ
اليمن قبل توحيدهام( ،((1لذلك تزايدت حوادث سقوط الطائرات
العسكرية بسبب األعطال الف ّنية خالل السنوات األخرية؛ فخالل
األعوام  2012 -2010سقطت عرش طائر ٍ
ات عسكرية ،مبع ّدل ثالث
طائرات سنويًّا( .((1وعىل مستوى تقسيم مرسح العمليات ونرش الق ّوات
14 “The Army and Popular …”, p. 2.
 15وهي أسلحة ومعدّات قدمية وضعيفة ،وعانت املزيد من الضعف بسبب حرب صيف
 4( 1994أيار/مايو  7 -متوز/يوليو  )1994بني جييش الشامل والجنوب .لذلك مل تستطع
الق ّوات البحرية والج ّوية ص ّد هجوم الق ّوات اإلرتريية عىل جزيرة حنيش الذي بدأ يف  15كانون
األول/ديسمرب  ،1995وانتهت املواجهات املحدودة باحتالل الق ّوات اإلرتريية الجزيرة يف 17
كانون األول/ديسمرب  ،1995ولجوء اليمن للتحكيم الدويل.
" 16التفسري الوحيد "خلل ف ّني" :سقوط الطائرات العسكرية باليمن عرض مستم ّر" ،املساء
برس ،2013/2/19 ،عىل الرابط:
http://www.masapress.com/news.php?id=576
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املسلّحة ،تركّز نرش معظم الق ّوات العسكرية يف أمانة العاصمة صنعاء
ومديريات محافظة صنعاء املحيطة بها ،ويف املدن الرئيسة .وأُهملت
مناطق الحدود .وأُوكلت حاميتها لتشكيالت شبه عسكرية مك َّونة من
رجال القبائل تقيم يف املناطق الحدودية ،وبقيادة مشايخهم ،ترت ّب
وأمني يف املناطق الصحراوية ،ويف
عىل ذلك وجود فراغ عسكري
ّ
الرشيط الساحيل الطويل عىل البحر األحمر واملحيط الهندي ،األمر
الذي أتاح لعنارص القاعدة الدخول إىل األرايض اليمنيّة بعد عودتها
األمني من حرية حركة
من أفغانستان .فضلاً عماّ أتاحه هذا الفراغ
ّ
ألفراد الجامعات اإلرهابية والتنقّل بني اليمن والقرن األفريقي( .((1ويف
األمني ،استطاع تنظيم القاعدة تأسيس قواعد تج ّمع
ظل هذا الفراغ
ّ
ّ
ومعسكرات تدريبية لعنارصه يف بعض مناطق محافظات مأرب،
وشبوة ،وأبني .استطاعت الق ّوات اإلثيوبية احتالل جزيرة حنيش
بسهولة يف كانون األ ّول  /ديسمرب  .1995فضلاً عن عجز الق ّوات
املسلّحة عن تأمني مناطق النشاط االقتصادي ،وال سيّام مناطق إنتاج
النفط ،وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
مع انطالق ثورة  11فرباير أع ّد شباب الثورة قامئة بعد ٍد من أقارب
الرئيس صالح يف أجهزة الدولة املدن ّية والعسكرية ،بينهم تسعة
عسكريّني( .((1ويف  21آذار  /مارس  ،2011أعلن اللواء عيل محسن
األحمر (قائد املنطقة الشاملية الغربية والفرقة األوىل مدرع) واللواء
محمد عيل محسن األحمر (قائد املنطقة الرشقية) وعد ٌد من قادة
األلوية العسكرية ،تأييدهم للثورة ودعمهم للث ّوار .وأعلنوا عن
تشكيل "جيش أنصار الثورة" الذي تع ّهد بحامية ساحات الحرية
وميادين التغيري يف املناطق التي توجد فيها ق ّواته .وأطلق الث ّوار عىل
الوحدات التي استم ّرت يف والئها لعيل عبد الله صالح تسمية الجيش
الخفي إىل العلن .وشهدت العاصمة
العائيل .وبذلك ظهر االنقسام
ّ
صنعاء ومدينة تعز وبعض املدن واملناطق األخرى ،مواجهات بني
الجيشني واملليشيات التابعة لهام.
17 Iris Glosemeyer, Dancing on Snake Heads in Yemen (Canadian Defence
& Foreign Affairs Institute, May 2009), p. 8.
الخاصة) ،ويحيى
 18هم :أحمد عيل عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري والق ّوات
ّ
محمد عبد الله صالح (أركان حرب األمن املركزي) ،وطارق محمد عبد الله صالح (قائد الحرس
الخاص) ،وعامر محمد عبد الله صالح (وكيل جهاز األمن القومي) ،وعيل محسن صالح األحمر
ّ
(قائد املنطقة الشاملية الغربية وقائد الفرقة األوىل مدرع) ،وعيل صالح األحمر (قائد الق ّوات
الج ّوية وقائد اللواء السادس طريان) ،ومهدي مقولة (قائد املنطقة الجنوبية) ،ومحمد عيل
محسن (قائد املنطقة الرشقية) ،ومحمد عبد الله حيدر (قائد اللواء  35مدرع).
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إعادة هيكلة الق ّوات المسلّحة
تض ّمنت اآلل ّية التنفيذية ملبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العريب
ينص
(التي جرى توقيعها يف  23ترشين الثاين  /نوفمرب  )2011بن ًدا ّ
عىل تشكيل لجنة إلعادة هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه( .((1وقد
أصدر نائب الرئيس عبد ربّه منصور هادي قرا ًرا بتشكيل هذه اللجنة
يف  4كانون األ ّول  /ديسمرب  .2011وبدأت اللجنة يف العمل عىل
تحقيق االستقرار ،وإخراج املليشيات املسلّحة من العاصمة صنعاء
ومدينة تعز ،ورفع املتاريس التي نُصبت يف شوارع هاتني املدينتني .ث ّم
وضعت خطّة عمل تتض ّمن ثالث مراحل ،هي كام ييل:
املرحلة األوىل :دراسة واقع الق ّوات املسلّحة الحايل ،من خالل زيارات
ميدان ّية إىل املناطق والوحدات العسكرية ،لدراسة أوضاعها والتشاور
مع القادة.

املرحلة الثانية :تبدأ بعقد ندوة إسرتاتيجية يجري خاللها وضع
التص ّورات األ ّولية إلعادة هيكلة الق ّوات املسلّحة والتو ّجهات الرئيسة
لإلصالحات الهيكلية واإلدارية .ويف ضوء نتائج الندوة يجري إصدار
قانون تنظيم الق ّوات املسلّحة يح ّدد األسس والتكوينات ومها ّم
مختلف القادة والهيئات ،وتوصيف الوظائف العسكرية ،وتحديد
 19يف غضون خمسة أيام من بدء نفاذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية
تنفيذها ،يقوم نائب الرئيس خالل املرحلة االنتقالية األوىل بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية
ورئاستها وتحقيق األمن واالستقرار ،وتعمل هذه اللجنة لضامن( :أ) إنهاء االنقسام يف الق ّوات
املسلّحة ومعالجة أسبابه( .ب) إنهاء جميع النزاعات املسلّحة( .ج) عودة الق ّوات املسلّحة
وغريها من التشكيالت العسكرية إىل معسكراتها وإنهاء املظاهر املسلّحة يف العاصمة صنعاء
وغريها من املدن ،وإخالء العاصمة وباقي املدن من املليشيات واملجموعات املسلّحة وغري
النظامية( .ح) إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات املستحدثة يف املحافظات
كافّة( .خ) إعادة تأهيل من ال تنطبق عليهم رشوط الخدمة يف الق ّوات املسلّحة واألجهزة
أي إجراءات أخرى من شأنها أن متنع حدوث مواجهة مسلّحة يف اليمن .وتقوم
األمن ّية( .د) ّ
لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار خالل مرحلتي االنتقال بتهيئة الظروف
واتّخاذ الخطوات الالزمة لتحقيق تكامل الق ّوات املسلّحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية
مو ّحدة يف إطار سيادة القانون.
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اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

كل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة .ث ّم تقوم دائرتا
مها ّم ّ
شؤون الضبّاط واألفراد ودائرة التسليح ،بوضع تص ّور عن إعادة توزيع
املوارد البرشية واملا ّدية وفقًا للهياكل الجديدة والتوصيف الوظيفي.
املرحلة الثالثة :وهي املرحلة األخرية ،يجري خاللها تنفيذ عملية
إعادة توزيع األفراد واألسلحة عىل الوحدات واملناطق العسكرية،
وفقًا للمالك والهيكل.
بالتوازي مع عمل اللجنة العسكرية ،أصدر الرئيس هادي عد ًدا من
القرارات من شأنها تخفيف ح ّدة االنقسام يف الق ّوات املسلّحة؛ ففي
 1آذار  /مارس  2012أصدر قرا ًرا بعزل اللواء مهدي مقولة (املوايل
للرئيس السابق) من قيادة املنطقة العسكرية الجنوبية وقيادة اللواء
( )31مدرع ،وتعيينه نائ ًبا لرئيس هيئة األركان للقوى البرشية .ويف
 6نيسان  /أبريل  2012أصدر عد ًدا من القرارات يقيض بعزل العميد
طارق محمد عبد الله صالح (ابن شقيق الرئيس السابق) من قيادة
الخاص واللواء الثالث مدرع حرس جمهوري ،وتعيينه قائ ًدا
الحرس
ّ
للواء ( )37مدرع يف حرضموت ،وعزل اللواء محمد صالح األحمر
(األخ غري الشقيق للرئيس السابق) من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع
الج ّوي ،وتعيينه مستشا ًرا لوزير الدفاع لشؤون التصنيع العسكري،
وعزل اللواء محمد عيل محسن (املوايل للواء عيل محسن األحمر) من
قيادة املنطقة العسكرية الرشقية وتعيينه نائ ًبا لرئيس هيئة األركان
العا ّمة لشؤون الق ّوات ال ّربية .ويف  6آب  /أغسطس صدر قرار رئيس
الجمهورية القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة بتشكيل ق ّوات الحامية
الرئاسية من أربعة ألوية ،ثالثة منها كانت تتبع الحرس الجمهوري
خاص ،واللواء الثاين حامية ،واللواء الثالث مدرع)،
(اللواء األ ّول حرس ّ
فيام اللواء الرابع (اللواء  314مدرع) كان يتبع الفرقة األوىل مدرع،
وتحويل تبعية مثانية ألوية من الحرس الجمهوري والفرقة األوىل
مدرع إىل قيادة املناطق العسكرية التي توجد فيها.
نظّمت لجنة الشؤون العسكرية يف منتصف ترشين الثاين  /نوفمرب
 2012ندو ًة شارك فيها عدد من الخرباء العسكريّني ،خلصت إىل
متخصصة إلعداد الرؤية اإلسرتاتيجية
التوصية بتشكيل لجنة عسكرية
ّ
إلعادة تنظيم الق ّوات املسلّحة وإعادة هيكلتها ،وتقديم تص ّورات
بشأن :إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان
وكل مك ّونات الق ّوات املسلّحة ،وتقسيم مرسح العمليات
العا ّمة ّ
وإعادة متوضع الق ّوات املسلّحة وانتشارها وفقًا ملتطلبات البالد
الدفاعية ،وتحديد الحجم األمثل للق ّوات املسلّحة ،وإعداد خطّة
زمنية ملعالجة االختالالت الناجمة عن التضخّم الحاصل يف الق ّوات
املسلّحة يف مجال القوى البرشية ،وتصحيح خلل توزيع الق ّوة

البرشية ،وتطبيق قانون التقاعد وترسيح الق ّوة الفائضة عماّ تقتضيه
الهيكلة الجديدة ،والخطوط العريضة لقانون التوصيف الوظيفي
العسكري ،وتطهري إدارة الق ّوات املسلّحة من الفساد ،وإعادة العمل
بقانون خدمة الدفاع الوطني اإللزامية ،وتفعيل قانون االحتياط العا ّم،
ووضع نظام للتعبئة العا ّمة ،وإعادة تنظيم الق ّوات البحرية والدفاع
الساحيل وتطويرها ،واستكامل البنية الهيكلية لق ّوة حرس الحدود،
واإلرساع يف إعادة تنظيمها وانتشارها لضامن تأديتها مها ّم حراسة
حدود الدولة ،وأخ ًريا إجراء التعديالت الالزمة يف القوانني واألنظمة
واللوائح العسكرية ،وعىل وجه الخصوص قانونيَ الخدمة والتقاعد(.((2
ويف  19كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012أصدر الرئيس عبد ربه منصور
هادي قرار رئيس الجمهورية القائد األعىل للق ّوات املسلّحة رقم 104
لسنة  2012بشأن الهيكل التنظيمي للق ّوات املسلّحة ،الذي ح ّدد
املك ّونات الرئيسة للق ّوات املسلّحة بخمسة فروع ،وهي :الق ّوات
الج ّوية والدفاع الج ّوي ،والق ّوات البحرية والدفاع الساحيل ،والق ّوات
ال ّربية ،وق ّوات حرس الحدود ،واالحتياط اإلسرتاتيجي .وتتك ّون ق ّوات
االحتياط اإلسرتاتيجي من مك ّونني هام :مجموعة الصواريخ (تتك ّون من
الخاصة (تتك ّون من الق ّوات
األلوية  ،5و ،6و 8صواريخ) ،والعمليات
ّ
الخاصة ووحدات مكافحة اإلرهاب ،واللواء األول مشاة جبيل ،واللواء
ّ
العارش صاعقة) .وجميعها كانت تتبع الحرس الجمهوري .وض ّم باقي
ألوية وتشكيالت الحرس الجمهوري والفرقة األوىل مدرع إىل الق ّوات
مناطق عسكرية.
ال ّربية اليمن ّية التي ق ُّسمت وفقًا لهذا القرار إىل سبع
َ
يف  10نيسان  /أبريل  ،2013صدرت حزمة جديدة من القرارات
تقيض باستحداث منصب املفتّش العا ّم للق ّوات املسلّحة ،ونائب
رئيس هيئة األركان العا ّمة ،وأربعة مساعدين لوزير الدفاع (مساعد
الوزير للتخطيط اإلسرتاتيجي ،ومساعد الوزير للموارد البرشية،
ومساعد الوزير لإلسناد اللوجستي ،ومساعد الوزير للتكنولوجيا)،
وخمس هيئات يف رئاسة هيئة األركان العا ّمة (هيئة العمليات،
وهيئة االستخبارات ،وهيئة التدريب والتأهيل ،وهيئة القوى
البرشية ،وهيئة اإلسناد اللوجستي) ،وتشكيل هيئة استشارية
للقائد األعىل للق ّوات املسلّحة ،وتقسيم مرسح العمليات العسكرية،
وإعادة تسمية املناطق العسكرية السبع التي تض ّمنتها قرارات 19
كانون األ ّول  /ديسمرب ،وتشكيل ق ّوة احتياط وزارة الدفاع (اللواء
الرابع مدرع ،واللواء السابع مشاة ،واللواء  62مدرع ،واللواء 63
مشاة ،واللواء  83مدفعية ،واللواء  102مشاة) ،وإلحاق اللواء 89
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كل مراكز التدريب
ولواء غمدان بهيئة اإلسناد اللوجستي ،وإلحاق ّ
العسكرية بهيئة التدريب والتأهيل .وتض ّمنت القرارات تعيني خمسة
ض ّباط من مركزي الق ّوة يف الق ّوات املسلّحة ملحقني عسكريّني يف
سفارات الجمهورية اليمن ّية يف قطر ،مرص ،أملانيا ،السعودية ،وإثيوبيا،
وتعيني أحمد عيل عبد الله صالح سف ًريا للجمهورية اليمن ّية لدى
دولة اإلمارات العربية املتّحدة ،وتعيني اللواء عيل محسن األحمر
مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن.

مواقف مراكز القوى العسكريّة
من إجراءات هيكلة
الق ّوات المسلّحة
عندما أصدر الرئيس هادي قرا ًرا بعزل اللواء محمد صالح األحمر
من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع الج ّوي ،وعزل العميد طارق محمد
الخاص واللواء الثالث مدرع حرس
عبد الله صالح من قيادة الحرس
ّ
جمهوري ،مل ميتثل االثنان لقرار العزل .واستم ّر مت ّرد محمد صالح
األحمر مل ّدة  18يو ًما ،ه ّدد خاللها بقصف مطار صنعاء الدويل ،ما
األقل .وعندما أصدر
أ ّدى إىل إيقاف حركة الطريان ليومٍ واحد عىل ّ
الرئيس هادي قرا ًرا بتشكيلٍ عسكري جديد باسم ق ّوات الصواريخ،
وض ّم ألوية الصواريخ التي كانت تتبع الحرس الجمهوري إليها،
رفض أحمد عيل عبد الله صالح تسليمها ،وه ّدد برضب العاصمة
كل بنود
بالصواريخ ،قابله الرئيس هادي بتأكيد عزمه عىل تنفيذ ّ
املبادرة الخليجية وآل ّيتها التنفيذية ،فقال خالل مؤمت ٍر صحفي يف 19
ترشين الثاين  /نوفمرب " :2012إ ّن املبادرة الخليجية ليست "وثيقة
سيايس)
قيادي ،أو
ميني (صحايف ،إعالمي،
العهد واالتّفاق" ،وعىل ّ
ّ
ّ
كل ّ
أن يستوعب أ ّن املبادرة الخليجية وآليّتها التنفيذية مربوطة مبجلس
التعاون الخليجي واألمم املتّحدة ،وبقراري مجلس األمن  2014و
وكل من يتطاول أو يخرج سيعاقبه
كل حرف فيهاّ ،
 ،2051وعمل ًّيا سينفّذ ّ
اليمني قبل أن تعاقبه األمم املتّحدة"( .((2وخالل حضوره
الشعب
ّ
أعامل الندوة العلمية األوىل من أجل إعادة تنظيم جهاز الرشطة
وإعادة هيكلته يف  9كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012حذّر َمن يتدخّل
يف أعامل الجيش واألمن ،و َمن ميارس أعامل التفجريات واالغتياالت،
 21املؤمتر الصحفي للرئيس عبد ربه منصور هادي يف صنعاء ،بحضور األمني العا ّم لألمم
املتّحدة واألمني العا ّم ملجلس التعاون الخليجي يف  19ترشين الثاين/نوفمرب  ،2012مبناسبة
مرور عام عىل توقيع املبادرة الخليجية.
http://www.youtube.com/watch?v=ANU-cvCn4Zc
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بلهج ٍة حازمة ،وه ّددهم بكشف ملفّات الفساد يف الق ّوات املسلّحة،
وإلغاء قانون الحصانة( .((2ويبدو أ ّن أحمد عيل عبد الله صالح قد
أدرك ج ّدية الرئيس هادي وتصميمه عىل استكامل توحيد الق ّوات
املسلّحة وإعادة هيكلتها ،لذلك استبق صدور القرارات التالية التي
صدرت يف  19كانون األ ّول  /ديسمرب ،فسافر لقضاء إجازة يف إيطاليا.
أ ّما اللواء عيل محسن األحمر ،فعىل الرغم من ترحيبه بقرارات 19
كانون األ ّول  /ديسمرب  2012يف اليوم نفسه الذي صدرت فيه ،تلكّأ
عىل مستوى املامرسة يف تنفيذها .وش ّنت وسائل اإلعالم املق ّربة منه
حملة إعالمية ض ّد الرئيس هادي .ث ّم أعلن بعد ذلك رصاح ًة أنه لن
ينفّذها؛ فقال - :ر ًّدا عىل السؤال هل سيطلب اإلحالة إىل التقاعد وفا ًء
بالوعد الذي قطعه للث ّوار يف بداية الثورة؟ " -حقيقة فإ ّن ضمريي
وديني ووطنيتي ،واليمن عىل هذا القدر من التأزّم بني ح ٍني وآخر،
هو ما مينعني من ترك الخدمة العا ّمة والخلود للراحة ،كام أ ّن هناك
أطرافًا تج ّر اليمن بني ح ٍني وآخر وتضعه يف مسار الكوارث ،وهؤالء
يحتاجون إىل من خرب بتكتيكاتهم وبأفاعيلهم ،وبقايئ وآخرين إىل
جانب الرئيس القائد املشري هادي يُفشل مخطّطات هذه األطراف،
مبعنى أنه عندما تلتزم األطراف األخرى بأمن اليمن وعدم إيذائه،
نتح ّدث بعدها عن التزاماتنا"( .((2مع ذلك ،فقد ر ّحب بقرار تعيينه
مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن الذي صدر يف 10
اليمني
بالزي
نيسان  /أبريل  .2013وظهر عىل شاشات التلفزيون
ّ
ّ
التقليدي معل ًنا تأييده القرارات والتزامه بتنفيذها .وتأكي ًدا عىل
التزامه بها ،أ ّدى يف اليوم التايل ( 11نيسان  /أبريل) اليمني الدستورية
كمستشار لرئيس الجمهورية القائد األعىل للق ّوات املسلّحة لشؤون
الدفاع واألمن.

مواقف الفاعلين غير العسكريّين
من إعادة الهيكلة
استُقبلت قرارات هيكلة الق ّوات املسلّحة يف املحافظات الجنوبية
بعدم االكرتاث؛ فكثري من الجنوبيني يقول إ ّن إعادة هيكلة الجيش
أمر يعني الجمهورية العربية اليمنيّة (إشارة إىل اليمن الشاميل قبل
الوحدة) ،وال يعني دولة الجنوب .وعبرّ ت بعض فصائل الحراك الجنويب
" 22تفاصيل الجلسة غري املعلنة التي طلب فيها هادي إطفاء الكامريات وو ّجه فيها تهديدًا
لصالح" ،املصدر أونالين ،2012/12/10 ،عىل الرابط:
http://almasdaronline.com/article/38975
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دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

اليمني ،بسبب ما يقولون
عن عدم رضاها عن إعادة هيكلة الجيش
ّ
إنّه سوف يع ّزز القبضة العسكرية واألمنيّة لق ّوات االحتالل الشاملية
(بحسب تعبريهم) عىل الجنوب .مع ذلك ،أعرب بعض قادة الحراك
الجنويب عن ترحيبهم بهذه القرارات .أ ّما يف املحافظات الشاملية،
فقد استُقبلت قرارات توحيد الجيش وإعادة هيكلته بفر ٍح شعبي
عارم .وسيرّ شباب الثورة مسريات داعمة لها يف عواصم املحافظات
الشاملية .وعبرّ ت أحزاب اللقاء املشرتك عن دعمها هذه القرارات.
بكل قرار ،كان شباب الثورة
ويف موازاة الرتحيب الشعبي والحزيب ّ
وأحزاب اللقاء املشرتك يطالبون الرئيس هادي بالترسيع يف استكامل
خطّة إعادة الهيكلة؛ فكانت الجامهري والقوى السياسية تدرك أ ّن
كل القرارات التي اتّخذها الرئيس هادي خالل عام  2012ال تعدو
ّ
كونها إجراءات تقلّص نفوذ مرك َزي الق ّوة العسكرية ،وال تو ّحد الق ّوات
املسلّحة ،وتوفّر إطا ًرا قانون ًّيا إلعادة هيكلة الجيش ،لك ّنها ال تعيد
هيكلته عىل مستوى الواقع ،لذلك طالب شباب الثورة وأحزاب اللقاء
املشرتك الرئيس هادي بالترسيع يف استكامل خطّة توحيد الجيش
وإعادة هيكلته .فبات الرئيس هادي واق ًعا بني الضغوط الشعبية
والحزبية التي تطالبه بترسيع إجراءات الهيكلة وعزل أقارب عيل عبد
الله صالح من قيادة الق ّوات املسلّحة ،وروح املبادرة الخليجية وآل ّيتها
التنفيذية التي تقوم عىل التسوية؛ فكان عليه إ ّما أن يعزل اللواء عيل
محسن األحمر والعميد أحمد عيل عبد الله صالح ،وهو أمر محفوف
مبخاطر عدم التزامهام بالقرار ،ومت ّردهام عليه ،كام مت ّردا عىل قرارات
كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2012وإ ّما أن يُبقي عىل االثنني م ًعا ،ويع ّينهام
يف قيادة اثنتني من املناطق العسكرية السبع .وهو أمر سوف يج ّرد
املؤسسة
القرارات من ّ
أي مع ًنى حقيقي؛ فبقاؤهام يف مواق َع قيادية يف ّ
العسكرية من شأنه أن يساهم يف استمرار انقسام الق ّوات املسلّحة،
األمر الذي فرض عىل الرئيس هادي التأنيّ قبل إصدار قرارات استكامل
ظل ما يتمتّع به مركزا الق ّوة العسكرية من
هيكلة الجيش ،وال س ّيام يف ّ
دعمٍ إقليمي ودويل ،فالواليات املتّحدة األمريكيّة تدعم العميد أحمد
الخاصة) الذي
عيل عبد الله صالح (قائد الحرس الجمهوري والق ّوات
ّ
تنظر إليه باعتباره أه ّم رشكائها يف مكافحة اإلرهاب .وتدعم اململكة
العربية السعودية الجرنال عيل محسن األحمر(" ،((2وال س ّيام بعد أن
أصبح الرمز األبرز يف الحرب عىل أنصار الله (جامعة الحويث)"(.((2
24 Hamza Ali, ibid.
25 Atiaf Zaid Alwazir, “Achieving Long-Term Stability in Yemen: Moving
Beyond Counterterrorism”, Project on Middle East Democracy, Policy Brief,
18/5/2012, p. 3. Available on:
_http://pomed.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/POMED_Policy
Brief_Alwazir.pdf
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يل أ ّن الرئيس هادي كان أمام خيارين :إ ّما أن يعزل أحمد عيل
من الج ّ
عبد الله صالح وعيل محسن األحمر م ًعا ،وإ ّما أن يبقيهام م ًعا(.((2
فاختار الخيار الثاين ،إذ أصدر يف  10نيسان  /أبريل  2013قرار رئيس
الجمهورية بتعيني قادة املناطق العسكرية السبع ،ومل يكن بينهم
الجرنال عيل محسن األحمر وال العميد أحمد عيل عبد الله صالح؛ إذ
عينّ األ ّول مستشا ًرا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع واألمن ،والثاين
سف ًريا للجمهورية اليمن ّية لدى دولة اإلمارات العربية املتّحدة .وهناك
مؤشرّ ات عديدة عىل أ ّن هذه القرارات سيجري تنفيذها دون تلكّؤ،
فس َف ُر الرئيس السابق إىل اململكة العربية السعودية بح ّجة استكامل
العالج ،يأيت استباقًا لهذه القرارات التي سوف تج ّرده من مصدر الق ّوة
العسكرية األخرية التي كان يعتمد عليها يف بقائه يف اليمن.
يف مقابل مقاومة مراكز القوى العسكرية قرارات الرئيس بشأن إعادة
هيكلة الجيش ،فإ ّن الرئيس هادي يحظى بدعمٍ شعبي كبري ،فضلاً عن
دعم الدول العرش الراعية للمبادرة الخليجية (مبا فيها اململكة العرب ّية
السعوديّة والواليات املتّحدة األمريك ّية)؛ ففي  9نيسان  /أبريل اجتمع
الرئيس هادي بسفراء هذه الدول يف صنعاء ،ليُطْلعهم عىل مضمون
القرارات التي سوف يصدرها يف اليوم التايل ،ويكسب دعمهم لها.
وتداولت وسائل اإلعالم أ ّن السفري األمرييكّ جريالد فايرستاين ،اجتمع
باللواء عيل محسن األحمر قبل ثالث ساعات من إعالن هادي قراراته.
وأكّد له أن ال خيا َر أمامه سوى القبول بالقرارات التي سيجري إعالنها،
وأ ّن عدم تنفيذها سوف يع ّرضه لعقوبات دولية .ويف املقابل مارست
الدول الراعية للمبادرة الخليجية ضغطًا عىل الرئيس السابق عيل عبد
كل قرارات
الله صالح ومراكز القوى العسكرية املوالية له ،لقبول ّ
إعادة هيكلة الجيش.

ما ّ
تبقى من ّ
خطة إعادة الهيكلة
تساهم القرارات التي اتّخذها الرئيس عبد ربه منصور حتّى اآلن يف
توحيد الجيش وإنهاء انقسامه؛ فهي تو ّحد الق ّوات املسلّحة يف إطار
هيكلٍ جديد يتك ّون من ثالثة فروع رئيسة :الفرع األ ّول هو الق ّوات
مناطق عسكرية (األوىل مركز قيادتها يف
ال ّربية التي تتك ّون من سبع
َ
سيئون مبحافظة حرضموت ،والثانية مركز قيادتها يف املكال مبحافظة
حرضموت أيضً ا ،والثالثة مركز قيادتها يف مأرب ،والرابعة مركز قيادتها
يف عدن ،والخامسة مركز قيادتها يف الحديدة ،والسادسة مركز قيادتها
26 “Yemen’s Military-Security Reform: Seeds of New Conflict?”, International
Crisis Group, Middle East Report N°139, 4/4/2013, p iii.
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اليمني الجديدة
هيكلة الجيش
ّ

يف ذمار ،والسابعة مركز قيادتها يف عمران)؛ والفرع الثاين هو الق ّوات
البحرية والدفاع الساحيل ،وتتك ّون من قيادة الق ّوات البحريّة والدفاع
الساحيل ،ووحدات بحريّة عامئة ،ووحدات دفاع ساحيل ،ووحدات
مشاة بحريّة ،وقواعد بحريّة؛ أ ّما الفرع الثالث فهو الق ّوات الج ّوية
والدفاع الج ّوي ،وتتك ّون من قيادة الق ّوات الج ّوية والدفاع الج ّوي،
ووحدات طريان ،ووحدات دفاع ج ّوي (ألوية صواريخ وألوية مضا ّدات
طريان مواسري ولواء رادار) ،وقواعد ج ّوية .إضاف ًة إىل هذه الفروع
اليمني ،بل
ات لحرس الحدود ،وتتك ّون من قيادة ال تقترص أه ّمية الهيكلة الجديدة عىل توحيد الجيش
الثالثة تض ّم الق ّوات املسلّحة ق ّو ٍ
ّ
حرس الحدود ووحدات حرس حدود ،ويض ّم الهيكل الجديد للق ّوات تساهم يف إعادة بناء عقيدة الق ّوات املسلّحة وإع��ادة تشكيلها،
املسلّحة تشكيلاً ُس ّمي االحتياط اإلسرتاتيجي ،يتك ّون من مجموعة وتحويلها من حامية النظام إىل حامية الوطن؛ فقيادة أربع من

الصواريخ (ترتبط هيكليًّا بالقائد األعىل للق ّوات املسلّحة) ،وألوية
الحامية الرئاسية (ترتبط هيكل ًّيا بالقائد األعىل للق ّوات املسلّحة)،
الخاصة (ترتبط هيكل ًّيا بوزارة الدفاع وعمليات ًّيا بالقائد
والعمليات
ّ
الخاصة،
األعىل للق ّوات املسلّحة) ،وتتك ّون من قيادة العمليات
ّ
الخاصة ،ووحدات مكافحة اإلرهاب ،ولواء مشاة جبيل ،ولواء
والق ّوات ّ
صاعقة (انظر الرسم :هيكلة الجيش اليمني الجديدة).

دراسات وأوراق تحليليّة
اليمني
إعادة هيكلة الجيش
ّ

59

املناطق العسكرية (األوىل ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة) تقع يف تتجاوز نسبة عنارص القيادة والسيطرة  %15من إجام ّيل عديد الق ّوات
تقل نسبة
مناطق وجود تنظيم القاعدة أو بالقرب منها .وسوف يجري نقل املسلّحة ،وال تتجاوز نسبة اإلداريني والف ّنيني  ،%15وال ّ
ّ
جل الوحدات واأللوية العسكرية من العاصمة صنعاء إىل املناطق العنارص املقاتلة عن .((2(%70
العسكرية التي ترتكّز فيها التهديدات اإلرهابية لتنظيم القاعدة ،وإىل
املناطق الحدودية (ال ّربية والبحرية) .وسيجري إخالء العاصمة صنعاء
من املعسكرات ،مبا يف ذلك معسكر الفرقة األوىل مدرع الذي أصدر خاتمة
الرئيس هادي قرا ًرا يف  10نيسان  /أبريل  2013بتحويله إىل حديقة
عا ّمة باسم "حديقة  21مارس" .ولن ّ
يظل يف العاصمة سوى ق ّوات إ ّن ما جرى تنفيذه حتّى اآلن من خطّة توحيد الجيش وإعادة هيكلته
االحتياط اإلسرتاتيجي التي سوف تتمركز يف معسكر  48عىل املدخل يكتسب أه ّمية كبرية ،فهو يساهم يف بناء الثقة بني القوى السياسية
الجنو ّيب للعاصمة.
واالجتامعية املشاركة يف مؤمتر الحوار الوطني ،ويساهم يف التأسيس
لبناء دولة مدن ّية .مع ذلك فإ ّن عىل الرئيس هادي ترسيع استكامل
ما تبقّى من خطّة إعادة هيكلة الجيش ،استغاللاً للدعم الشعبي
واإلقليمي الذي يحظى به حال ًّيا؛ فمن املتوقّع أن تقابِل مراكز القوى
الصغرية من الض ّباط (قادة الكتائب والرسايا) الذين مل تشملهم خطّة
الهيكلة حتّى اآلن ،والنخب التقليدية املستفيدة من مرتبات الجنود
الوهم ّيني ومن اقتصاد الحرب الذي عاشت عليه هذه النخب خالل
العقود الثالثة املاضية ،إجر ِ
اءات مكافحة الفساد يف الق ّوات املسلّحة
مبقاوم ٍة شديدة .ومن أجل ضامن استدامة فعالية خطّة توحيد الجيش
وإعادة هيكلته ،ينبغي التنسيق بني لجنة الشؤون العسكرية وفريق
الق ّوات املسلّحة واألمن يف مؤمتر الحوار الوطني ،من أجل تقديم
مع ذلك ،فإ ّن هذه القرارات ال متثّل إلاّ مق ّدمة إلعادة هيكلة الجيش .مقرتحات بنصوص ترشيعية (دستورية وقانونية) ،تشرتط أن ال يكون
ومازال هناك العديد من اإلجراءات التي ينبغي تنفيذها خالل ما املرشّ ح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الن ّواب عسكريًّا عاملاً
تبقّى من الفرتة االنتقالية .ويف مق ّدمها إصدار قرار بإعادة العمل خالل السنوات الخمس السابقة للرتشّ ح ،وحظر الجمع بني منصب
بقانون خدمة الدفاع الوطني اإللزامية ،وتفعيل أحكام اإلحالة إىل رئيس الجمهورية ومنصب القائد العا ّم للق ّوات املسلّحة ملن سبق لهم
التقاعد املتضمنة يف قانون الخدمة يف القوات املسلّحة ،وتنقية الخدمة يف الق ّوات املسلّحة النظامية مل ّد ٍة تزيد عن خمس سنوات،
ّ
ّ
أي قريب من أقارب رئيس الجمهورية من الدرجة
كشوفات الوحدات العسكرية من الجنود والضباط الوهميني ،وإجراء وحظر تعيني ّ
ّ
ّ
أي وحدة من وحدات الق ّوات املسلّحة .وتحظر عىل
املناقلة بني فروع القوات املسلّحة واملناطق العسكرية؛ فالتصورات األوىل يف قيادة ّ
ّ
ّ
أي ق ّوات شعبية أو فتح مجال عقد صفقات أسلحة
الدولة استخدام ّ
األ ّولية للفريق املكلّف بهيكلة الق ّوات املسلّحة ،تشري إىل أ ّن الحجم
لكل وحدات
لغري أجهزة الق ّوات املسلّحة ،وتنظيم عملية التجنيد ّ
األمثل للق ّوات املسلّحة يف ظروف اليمن الحال ّية هو  375ألفًا (ميثّلون الق ّوات املسلّحة عرب شعبة التجنيد ،وعرب إعالنات عا ّمة وبالطرق
نحو  %1.5 - 1من إجام ّيل السكّان) ،عىل أن يكون  %85منهم من واآلليات التي تكفل تفعيل مبدأَي املساواة وتكافؤ الفرص ،وتحظر
الض ّباط والجنود املحرتفني ،و %15من جنود وض ّباط االحتياط بعد عىل العسكريّني العاملني املشاركة يف تأسيس منظّامت مجتمع مدين،
إعادة تفعيل قانون خدمة الدفاع الوطني ،وأن يوزّع املالك البرشي أو عضوية هيئاتها اإلدارية ،وحظر مامرسة األنشطة التجارية عىل
كل ض ّباط الق ّوات املسلّحة أثناء خدمتهم بالق ّوات املسلّحة ،وإخضاع
للق ّوات املسلّحة عىل الفروع الرئيسة الثالثة كام ييل %80 :للق ّوات ّ
ال ّربية %10 ،للق ّوات البحرية والدفاع الساحيل ،و %10للق ّوات الج ّوية الق ّوات املسلّحة ألجهزة الرقابة واملحاسبة ومكافحة الفساد ،وتأسيس
كل آل ّيات مؤسسية تضمن تفعيل هذه املبادئ عىل مستوى الواقع.
والدفاع الج ّوي .وينبغي أن ال تتجاوز نسبة الض ّباط عىل مستوى ّ
وحدة من وحدات الق ّوات املسلّحة  %7من إجام ّيل املوارد البرشية
" 27العميد الحريب يكشف تفاصيل الخطّة الزمنية إلعادة هيكلة الق ّوات املسلّحة" ،صحيفة
تقل نسبة الجنود
صف الضبّاط  ،%25وال ّ
للوحدة ،وال تتجاوز نسبة ّ
مينكم اإللكرتونية ،2012/8/10 ،عىل الرابط:
عن  .%65أ ّما عىل مستوى الق ّوات املسلّحة بصورة عا ّمة ،فينبغي أن ال
http://www.sahafah.net/show784327.html
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وحدة الدراسات السوريّة المعاصرة
*
في المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

الطريق إلى جنيف
وتعثر السياسة األميركية

*

وحدة تابعة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات تعنى بالشأن السوري.

دراسات وأوراق تحليليّة
الطريق إلى جنيف وتعثر السياسة األميركية

61

شكّل اتفاق موسكو بني وزيري الخارجية األمرييك والرويس حول جوهره إىل تفسري أقرب إىل موقف وزارة الخارجية الروسية من
طريقة التعامل مع األزمة السوريّة مفاجأة للمراقبني يف ظروفه اتفاق جنيف؛ وهو املوقف الذي جاء منسجماً أكرث مع رؤية الرئيس
وتوقيته ،كام جاء كنتيجة منطقية لجملة من التطورات والتغريات أوباما للمسألة السوريّة منذ بدايتها.
التي طرأت سواء عىل تركيبة إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما
الثانية ومن ث ّم مقاربتها لألزمة السوريّة ،أو مجمل النظرة األمريكية
لظاهرة "الربيع العريب" ،أو رؤيتها ملصالحها يف املنطقة وعالقاتها
بالقوى اإلقليمية والدولية املؤثرة يف الرصاع ،أو تطورات الوضع
السيايس وامليداين السوري .لك ّن االتفاق عبرّ  ،من جهة أخرى ،عن
حجم االرتباك األمرييك ،وعن عدم قدرة إدارة الرئيس أوباما عىل
بلورة سياسة محددة تجاه األزمة السوريّة عىل الرغم من مرور أكرث
من عامني عىل بدايتها.

في أس�باب تغير الموقف األميركي
في األزمة السوريّة

عىل املستوى الشخيص ،كانت العالقة بني الفروف وكلينتون شديدة
التعقيد ،وبخاصة اعتبار الروس أ ّن كلينتون خدعتهم عندما ظهرت
يف موسكو أمام عدسات التلفزة مطلع عام  2009ممسكة مع
نظريها الرويس سريجي الفروف بزر كهربايئ قاما بالضغط عليه
لكن
سوية إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العالقات بني البلدينّ ،
هذا مل يرتجم مطلقًا إىل واقع عميل .بالنسبة إىل الروس ،مل يختلف
أداء كلينتون كث ًريا يف التعاطي معهم عن أداء وزيرة الخارجية
السابقة كونداليزا رايس؛ إذ رفض األمريكيون االستجابة للمطالب
الروسية املتعلقة بوقف خطط نصب الدرع الصاروخية يف أوروبا
الرشقية ،بل زادوا عليها قيامهم بنصب قاعدة رادار تعترب جز ًءا من
هذه الدرع يف تركيا يف عام  .2012واعترب الروس أيضً ا أ ّن كلينتون
مسؤولة بشكل مبارش عن عملية خداع تعرضوا لها يف مجلس األمن
عندما استخدم الغرب قراري مجلس األمن  1970و 1973بشأن
ليبيا إلطاحة نظام معمر القذايف ،يف حني أ ّن القرارين املذكورين
حرصا املهمة بحامية املدنيني.

رسا وجود خالف جوهري عىل الساحة السياسية الداخلية يف
مل يكن ً
الواليات املتحدة بني الرئيس أوباما من جهة ،ومعظم أركان إدارته
األوىل من جهة أخرى حول طريقة إدارة األزمة السوريّة .وقد طفا
هذا الخالف عىل السطح عندما نقلت وسائل إعالم أمريكية عديدة
رفض الرئيس أوباما توصيات كل من وزارة الخارجية ورئاسة األركان
املشرتكة ووكالة االستخبارات املركزية ،والتي حثّت رصاحة عىل
تسليح املعارضة السوريّة .وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيالري
كلينتون تقود التيار الداعي إىل موقف أكرث تشد ًدا تجاه النظام
السوري ،فيام كان يقود التيار األكرث حذ ًرا واألقرب إىل موقف أوباما
كل من نائب الرئيس جوزيف بايدن ومستشار األمن القومي توماس
دينلون الذي حلت محله اآلن السفرية األمريكية إىل األمم املتحدة
سوزان رايس.
كام جاء اتفاق موسكو تتوي ًجا إلعادة متوضع سيايس أمرييك يف ما
يف بداية واليته الثانية تخلص أوباما من بعض الشخصيات املهيمنة يتعلق مبجمل ظاهرة "الربيع العريب" وعدم مامنعة واشنطن وصول
يف إدارته ،مثل مدير وكالة االستخبارات املركزية الجرنال ديفيد إسالميني "معتدلني" إىل السلطة يف الدول العربية التي طالها التغيري؛
برتايوس الذي أطاحته فضيحة أخالقية قبل االنتخابات الرئاسية ،لك ّن فالتطورات السياسية التي شهدتها مرص وتونس وليبيا واليمن
األهم كان خروج هيالري كلينتون التي ظلت متمسكة حتى نهاية بشأن إدارة املرحلة االنتقالية فيها أو التهديد بتحول بعضها إىل
عهدها بتفسري اتفاق جنيف حول مستقبل بشار األسد وصالحيات دول فاشلة ،أو التعرض للمصالح األمريكية كام حصل يف الهجوم
الحكومة االنتقالية املقرتحة .خروج كلينتون وحلول جون كريي عىل السفارة األمريكية يف بنغازي ،أو حتى ترسب أسلحة إىل مقاتلني
محلها م ّهد الطريق أمام حصول توافق أمرييك  -رويس يستند يف متشددين وتأثريات ذلك يف دول الجوار كام حصل يف مايل؛ كل ذلك
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دعا واشنطن إىل اتخاذ مواقف أكرث حذ ًرا وأقل حامسة لترسيع
التغيري املنشود يف سورية.
أما عىل الصعيد الداخيل السوري ،فلم تكن الواليات املتحدة
بحاجة إىل إعالن جبهة النرصة والءها لزعيم تنظيم القاعدة أمين
الظواهري حتى تعيد تقييمها ملجمل تطورات الوضع السوري؛ فمنذ
كانون األول /ديسمرب  2012قامت واشنطن بتصنيف جبهة النرصة
كمنظمة إرهابية باعتبارها جز ًءا من تنظيم "دولة العراق اإلسالمية"،
وهو االسم املحيل لتنظيم القاعدة يف العراق .لك ّن اإلعالن املفاجئ
يف نيسان /أبريل  2013عن انضامم النرصة إىل القاعدة شكل حاف ًزا
إضافيًا لتعزيز وجهة نظر بعض دوائر صنع القرار األمريكية والتي
بدأت تنظر إىل النزاع السوري باعتباره مرتبطًا بالحرب عىل اإلرهاب.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

بشار األسد وعد ًدا من املسؤولني السياسيني واألمنيني يف نظامه(((،
وهي عقوبات فردية ذات قيمة معنوية ،ولك ّنها مل تعن الكثري
بالنسبة إىل النظام .لقد فرضت هذه العقوبات بعد أن قام النظام
بزج الجيش مبارشة يف عمليات عسكرية ضد الحركة االحتجاجية
واقتحامه املدن والبلدات والقرى املنتفضة.

ٍ
مبوقف يقتيض عدم الذهاب أبعد من فرض العقوبات
التمسك
إ ّن
ّ
يف التعاطي مع األزمة السوريّة ،فضلاً عن محدودية فاعل ّية أدوات
الضغط املتاحة عىل النظام السوري ،دفع ذلك الواليات املتحدة
إىل االعتامد عىل تركيا التي كان يعتقد أنها متتلك أدوات من شأنها
التأثري يف النظام واملعارضة يف آن م ًعا .وعىل الرغم من أ ّن الرئيس
األمرييك اعترب يف  12متوز /يوليو  2011أ ّن بشار األسد "فقد رشعيته
كل هذه األسباب مهدت لحصول تغري يف املوقف األمرييك يف ما لعجزه عن إنجاز التحول الدميقراطي" ،فإنّه مل يدعه إىل التنحي عن
يتعلق برؤية الثورة السوريّة واقرتابه أكرث من املوقف الرويس ،فأدى الحكم((( .ومل يقدم أوباما عىل ذلك املوقف إال يف  18آب /أغسطس
ذلك إىل اتفاق موسكو .ولك ّن هذه األسباب زادت ارتباك املوقف  (((2011عندما تبينّ فشل مساعي وزير الخارجية الرتيك أحمد داود
أوغلو يف إقناع الرئيس األسد بإيقاف الحل األمني خالل زيارة قام
األمرييك الذي ظل مرتد ًدا منذ البداية يف دعم التغيري يف سورية.
(((
بها إىل دمشق يف  9آب /أغسطس  ، 2011لك ّن الواليات املتحدة
عادت وتب ّنت موقفًا أكرث تح ّفظًا من الثورة .لقد كان موقف الواليات
املتحدة من النظام السوري أقل حسماً حتى من موقفها من نظام
حليف لها مثل نظام الرئيس املرصي السابق حسني مبارك الذي
دعاه أوباما إىل التنحي بعد عرشة أيام من اندالع الثورة يف مرص.

االنكفاء :خطوة إلى الوراء
تطور الموقف األميركي:
من اإلصالح إلى التنحي
خالل الشهرين األولني من الثورة السوريّة؛ أي بني  15آذار /مارس
ومنتصف أيار /مايو  ،2011راهنت الواليات املتحدة األمريكية عىل
قيام النظام السوري بإجراء إصالحات تلبي مطالب املحتجني؛ لذلك
ظلت الترصيحات األمريكية مقترصة  -آنذاك  -عىل الدعوة إىل وقف
العنف وتلبية مطالبهم .وبعد ذلك ،انتقلت إدارة الرئيس أوباما
إىل مامرسة ضغوط عىل النظام السوري ،متثلت بفرض حزمة من
العقوبات املالية واالقتصادية يف  18أيار /مايو  2011شملت الرئيس

تب ّنى الرئيس باراك أوباما منذ انتخابه يف ترشين الثاين /نوفمرب
 2008سياسة االنكفاء نحو الداخل ،يف قطيعة مع سياسة سلفه
" 1واشنطن تفرض عقوبات عىل الرئيس السوري وأرك��ان نظامه" ،يب يب يس عريب،
 ،2011/5/18انظر:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/05/110518_usa_assad
sanctions.shtml
" 2أوباما :األسد فقد رشعيته" ،الجزيرة نت ،2011/7/13 ،انظر:
http://aljazeera.net/NR/exeres/3E7B5A97-CB9C-458B-8998C337B0DED27B.htm
" 3أوباما يدعو األسد للتنحي" ،رويرتز ،2011/8/18 ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE77H0UZ20110818
" 4داود أوغلو يف دمشق ويعقد اجتام ًعا مع األسد" ،دي برس ،2011/8/9 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=92563
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املرتكزة عىل التدخل العسكري املبارش ،والتي جاءت بنتائج سياسية منعه ،بل حاولت التأقلم معه يف سياق إسرتاتيجية ال تؤدي إىل جر
واقتصادية كارثية عىل الواليات املتحدة .وقد دفع ذلك أوباما إىل واشنطن إىل تدخل عسكري مبارش ،لك ّنها ،يف الوقت نفسه ،متك ّنها
تجديد االعتامد عىل حلفاء إقليميني يف مناطق مختلفة حول العامل عرب أدوات مختلفة من التحكم مبسارات التغيري ونتائجه.
للتعامل مع قضايا ميكن أن تشكل تهدي ًدا للمصالح األمريكية أو
ومن هنا ،برزت فجوة كبرية بني نشاط وزيرة الخارجية السابقة
لحلفائها .من هنا ،كان االعتامد عىل تركيا يف إيجاد مقاربة للمسألة
هيالري كلينتون واالتصاالت الحثيثة لسفريها السابق يف سورية
السوريّة يف بدايتها.
روبرت فورد مع املعارضة من جهة ،ورفض البيت األبيض تقديم
من جهة ثانية ،أخذت إدارة أوباما تويل اهتام ًما متزاي ًدا بتصاعد أي يشء جدي لهذه املعارضة أو القيام برفع الحظر عن تزويدها
النفوذ الصيني أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا ،مام وضع منطقة آسيا بالسالح من جهة أخرى(((.
واملحيط الهادئ عىل رأس جدول أعاملها الخارجية .كام دفع التوجه
نحو خفض اإلنفاق العسكري إىل الرتكيز  -مثلاً  -عىل التخطيط إلنهاء
الوجود العسكري يف أفغانستان .وقد مال حلفاء أمريكا إىل تفسري
سحب إحدى حاملتي طائراتها من الخليج العريب يف شباط /فرباير
 2013وكأنّه مؤشرّ عىل تقلّص نسبي يف أهمية منطقة الخليج العريب
والرشق األوسط يف اإلسرتاتيجية األمريكية ،وبخاصة مع االكتشافات
الهائلة من الغاز والنفط الحجري يف الواليات املتحدة؛ إذ من املتوقع
أن تصبح الواليات املتحدة أكرب منتج للغاز يف العامل بحلول عام
 ،2015وأكرب منتج للنفط بحلول عام  .2017إ ّن ما يظهر من تناقص الجمود الدبلوماسي األميركي
اهتامم واشنطن باملنطقة ،ينحرص يف أنّها مل تعد ترغب يف خوض منذ اتفاق جنيف
مواجهات عسكرية مبارشة فيها ما دامت مصالحها غري مهددة عىل
توصلت مجموعة العمل حول سورية يف  30حزيران /يونيو 2012
نحو شامل.
جاءت الثّورات العربية لتبني بوضوح حال االنكفاء األمرييك عن إىل اتفاق جنيف ،والذي يتألف من ست نقاط لحل األزمة السوريّة،
التدخل املبارش كنهج وإسرتاتيجية ،لك ّنها ،من جهة أخرى ،فرضت لكن تنفيذ االتفاق تعرث بسبب اختالف التفسريات حول مستقبل
عىل واشنطن إعادة النظر يف سياستها الخارجية يف الرشق األوسط ،الرئيس األسد يف املرحلة االنتقالية؛ ففي حني أرصت روسيا عىل أ ّن
ّ
والتي بدأت يف عهد أوباما تتجه نحو الحفاظ عىل الوضع القائم االتفاق ال يشري إىل رحيل األسد كنقطة انطالق للتنفيذ ،متسكت
 .Status Quoفمنذ وصوله إىل البيت األبيض ،اتجه الرئيس أوباما واشنطن مبوقفها الداعي إىل أ ّن األسد ال ميكن أن يكون جز ًءا من
إىل إعادة االعتبار لتحالفات بالده مع النظم االستبدادية العربية ،أي مرحلة انتقالية .منذ ذلك الوقت ،طرأت تغيريات عىل املوقف
بعد أن أدت محاوالت سلفه يف فرض التغيري إىل توريط الواليات األمرييك ،فهو مل يعد يشري إىل وضع بشار األسد ،حتى إ ّن الرئيس
املتحدة يف مغامرات عسكرية عالية التكلفة من ناحية ،وإىل خلق أوباما يف خطاب "حال االتحاد" يف  12شباط /فرباير  2013مل يتطرق
أجواء توتر مع بعض األطراف العربية الحليفة من ناحية أخرى .إىل هذه املسألة مطلقًا ،بل اكتفى بالقول إنّه "سيواصل ضغوطه
لك ّن الثورات العربية التي فاجأت األمريكيني وغريهم ،قلبت األمور ،عىل النظام السوري وسيدعم قادة املعارضة"(((.
ودفعت نحو إعادة النظر يف هذه السياسة للتأقلم مع التغريات التي
5
Michael R. Gordon and Mark Landler, “Backstage Glimpses of
بدت حتمية.
Clinton as Dogged Diplomat, Win or Lose,” New York Times, 2/2/2013, at:
مل يخرج موقف الواليات املتحدة األمريكية من الثورة السوريّة عن
هذا اإلطار ،فهي مل تكن راغبة يف التغيري ،لك ّنها مل تعمد أيضً ا إىل

http://www.nytimes.com/2013/02/03/us/politics/in-behind-scene-blows-andtriumphs-sense-of-clinton-future.html?pagewanted=all&_r=0
6 http://www.whitehouse.gov/state-of-the-union-2013

64
وميكن تحديد جملة عوامل ساهمت يف تراجع املوقف األمرييك
وزادت يف تحفظه عن دعم الثورة السوريّة ،وهي تشكّل يف مجملها
مؤشرّ ات عىل السياسة التي تعتمدها إدارة أوباما يف واليتها الثانية:

•تخ ّوف واشنطن من التوجهات السياسية واأليديولوجية لجزء من
املجموعات املسلحة املعارضة للنظام السوري؛ إذ ال ترغب إدارة أوباما
بدعم هذه املجموعات بالسالح مبا يؤدي إىل حسم املعركة لصالحها.
وغال ًبا ما يعمد املسؤولون األمريكيون إىل استذكار تجربتهم يف أفغانستان
عندما سلّحوا جامعات املجاهدين لطرد القوات السوفيتية ،ثم اتخذوا
بعد ذلك أمريكا نفسها هدفًا لهجامتهم .وقد تع ّمقت هذه املخاوف
بعد مقتل السفري األمرييك يف بنغازي ،وسيطرة حركات جهادية عىل
شامل مايل .ولذلك قامت الواليات املتحدة بإدراج جبهة النرصة يف قامئة
املنظامت اإلرهابية يف  5كانون األول /ديسمرب .2012

•أمن املنطقة؛ فالواليات املتحدة تنظر بريبة إىل واقع الثورة
العسكري لقوات
السوريّة ومسارها املسلّح ،وما قد يخلفه الحسم
ّ
املعارضة من نتائج محتملة ،أبرزها فوىض السالح ،وانتشار الجامعات
املتشددة ،وغياب سلطة مركزيّة قويّة .وتنذر مثل هذه النتائج
بتداعيات سلبية عىل أمن املنطقة وبخاصة عىل إرسائيل.
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الرشور"((( .وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون رصحت
"أ ّن عىل من يحاولون استغالل معاناة الشعب السوري سواء بإرسال
أتباعهم أو بإرسال مقاتلني إرهابيني ،أن يعلموا أ ّن أي طرف ،خاصة
الشعب السوري ،لن يسمح لهم بذلك" ،وأضافت "علينا أن نضمن بقاء
مؤسسات الدولة سليمة"((( .ومن هنا يتضح سبب مسارعة الواليات
املتحدة إىل الرتحيب مببادرة معاذ الخطيب رئيس االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعارضة السوريّة [املستقيل] يف  5شباط /فرباير 2013
للحوار مع أطراف من النظام(((.

أوباما المأزوم
يبحث عن حل في موسكو!
جاءت زيارة كريي إىل موسكو إثر الضغوط املتزايدة التي أخذت
تتع ّرض لها إدارة الرئيس أوباما داخليًا وخارجيًا لتب ّني سياسة أكرث
وضو ًحا وفاعلية عىل خلفية التطورات امليدانية األخرية يف سورية،
وأهمها استخدام النظام السوري لألسلحة الكياموية ،ودخول إيران
وحزب الله بشكل مبارش يف الرصاع إىل جانب بشار األسد ،واتخاذ
األزمة منحى أكرث تعقي ًدا وخطورة بعد العدوان اإلرسائييل عىل
مواقع عسكرية يف دمشق وقربها مطلع أيار /مايو .2013
وكان الرئيس أوباما اعترب السنة املاضية أ ّن استخدام النظام السوري
لألسلحة الكياموية يشكل خطًا أحمر سوف يستتبع بالرضورة تغ ًريا
يف قواعد اللعبة؛ ما فسرّ ه الكثريون عىل أنّه تهديد بعمل عسكري
أمرييك ضد النظام .وقد أبلغ األمريكيون هذا املوقف إىل الجانب
الرويس الذي يبدو أنّه ق ّدم ضامنات لواشنطن بأ ّن حليفه  -أي
النظام السوري  -لن يلجأ إىل استخدام هذه األسلحة.

لك ّن استخدام النظام السالح الكياموي يف غري مكان يف سورية لوقف
•نظ ًرا لترشذم املعارضة السوريّة ،وبخاصة العسكريّة منها ،وغياب
تق ّدم قوى املعارضة س َّبب حر ًجا كب ًريا لكل من الروس واألمريكيني
بديل ذي توجهات معقولة بالنسبة إىل األمريكيني ليحل محل النظام
الحايل ،وبسبب تأثري التجربة األمريكية يف العراق أيضً ا والنتائج الكارث ّية " 7جون كريي :نحتاج إىل التعاون مع روسيا يف الشأن السوري" ،دي برس ،2013/1/24 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=138760
النهيار الدولة هناك ،أخذت واشنطن تقرتب أكرث من املوقف الرويس
" 8كلينتون تُحذر من إرسال "إرهابيني" إىل سورية" ،جريدة الوسط (البحرين ،)2012/8/8 :انظر:
الهادف إىل إيجاد حل سيايس يضمن الحفاظ عىل النظام وفق بنيته
http://www.alwasatnews.com/3623/news/read/693128/1.html
الحالية ومؤسساته ،وال سيام األمن والجيش .وقد عبرّ جون كريي بوضوح " 9أمريكا ترحب بدعوة الخطيب للحوار وصحيفة سورية تصفها بأنّها "مناورة" سياسية"،
يب يب يس عريب ،2013/2/5 ،انظر:
عن ذلك يف شهادة أدىل بها أمام الكونغرس يف  24كانون الثاين /يناير
_http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/02/130205_syria_dialogue
us_welcome.shtml
 ،2013إذ قال إ ّن "التنسيق مع روسيا يف األزمة السوريّة هو أقل
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عىل السواء .وعىل الرغم من أ ّن واشنطن حاولت التملّص من
التزاماتها بسبب خرق النظام "خط أوباما األحمر" عرب التشكيك
يف صحة التقارير التي تحدثت عن استخدامه السالح الكياموي،
فإ ّن األمر غدا بالغ الصعوبة مع تزايد األدلة عىل حصول ذلك،
إىل أن اضطرت الخارجية األمريكية والرئيس أوباما نفسه لالعرتاف
باستخدام السالح الكياموي .حاول الروس من جهتهم التملّص من
اإلحراج الذي وضعهم به النظام بإلقاء اللوم عىل قوى املعارضة.
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بعد أن كان رفض قبل أشهر توصيات من مختلف أركان إدارته
لتسليح املعارضة السوريّة بحجة الخشية من وقوع هذه األسلحة
بأيدي قوى متطرفة يف الثورة السوريّة .ويبدو أ ّن هذا اإلعالن كان
مو ّج ًها إىل روسيا أكرث من كونه يع ّد تغي ًريا يف سياسة إدارته .وكأنمّ ا
أراد أوباما أن يقول للروس إنّه رمبا يضطر إىل تغيري موقفه نتيجة
الحرج الشديد الذي تع ّرض له بعد خرق التعهدات بعدم استخدام
النظام لألسلحة الكياموية ،وعدم قيام موسكو مبا يكفي للجم
التدخل اإليراين املتزايد يف الشأن السوري.

وجاءت زيارة كريي إىل موسكو لتأكيد هذا املوقف؛ أي إذا مل تقم
روسيا مبامرسة املزيد من الضغوط عىل النظام وحلفائه لتسهيل
الحل السيايس ،فإ ّن واشنطن ستجد نفسها مضطرة للبدء بتزويد
املعارضة السوريّة بأسلحة تؤدي إىل تغيري ميداين يجرب األسد
وحلفاءه عىل إعادة النظر بخيار الحل العسكري لألزمة ،وقد جاء
رفع الحظر األورويب عىل تسليح املعارضة أواخر أيار /مايو 2013
ومام زاد من حدة الضغوط عىل إدارة أوباما دخول إيران وحزب متناغماً مع هذه اإلسرتاتيجية.
الله بشكل مبارش يف األزمة السوريّة؛ فعىل الرغم من أ ّن دعم إيران
وحزب الله للنظام السوري مل يكن خاف ًيا عىل أحد منذ بداية الثورة،
فإ ّن خروج هذا الدعم إىل العلن وبطريقة مبارشة منذ نيسان /أبريل العودة إلى جنيف
 2013شكّل تحديًا كب ًريا لحلفاء الثورة للقيام بفعل يشء ما يف لمنع االنهيار الشامل
املقابل .فحزب الله أرسل مئات من عنارصه للمشاركة مع قوات
النظام يف استعادة مناطق حيوية يف محافظة حمص ،وبخاصة يف منذ إعالن جنيف يف  30حزيران /يونيو  2012أوكلت إدارة أوباما
منطقة القصري ،وزادت إيران وجودها العسكري يف سورية بعد أن مهمة إيجاد حل سيايس لألزمة السوريّة إىل موسكو من دون أن
أعلنت أنّها لن تسمح بسقوط النظامُّ .
كل ذلك زاد الضغوط عىل تبدو يف عجلة من أمرها .فالواليات املتحدة وعىل الرغم من رغبتها
الرئيس أوباما الذي ظل يرفض تزويد املعارضة السوريّة بالسالح ،يف رحيل األسد ،فإنّها مل تخف يو ًما أنّها ال تريد انهيار نظامه ،أو
ويحث حلفاء الثورة اإلقليميني عىل اتخاذ املوقف ذاته.
وصول قوى إسالمية متشددة إىل السلطة يف دمشق .كام أنّها ظلت
مكّن دعم إيران وحزب الله النظام السوري من تحقيق اخرتاقات
ريفي دمشق وحمص ،كام استطاع
عسكرية يف مناطق مختلفة من ّ
فك الحصار عن معسكري وادي الضيف والحامدية يف ريف إدلب،
وتجددت محاوالته الستعادة السيطرة عىل بلدة معرة النعامن
اإلسرتاتيجية عىل الطريق بني دمشق وحلب .وينذر هذا التدخل من
حلفاء النظام بدخول قوى إقليمية أخرى لها مصالح كبرية عىل خط
األزمة يف سورية ،ما ينبئ بأ ّن الرصاع رمبا بدأ يخرج عن نطاق السيطرة،
ويتحول إىل مواجهة إقليمية كربى تقلب الحسابات األمريكية.
لقد دفعت هذه التطورات الرئيس أوباما إىل اإلعالن أنّه بصدد
إعادة النظر يف موقفه من تقديم مساعدات عسكرية للمعارضة،

إىل وقت قريب تعترب أ ّن الوضع السوري تحت السيطرة ما دام
الرصاع محصو ًرا يف حدود سورية ويجري حسبام يعتربه بعض
منظّريها عىل شكل حرب بني "قوى الرش"  -أي بني متشددين سنة
يف مواجهة متشددين شيعة  -ال مصلحة لواشنطن يف وقفها أو
يف دعم أحد أطرافها .وباعتباره كذلك ،مل يشكّل الرصاع السوري
أولوية يف ظل انشغال واشنطن مبلفات إقليمية ودولية أكرث أهمية؛
فإدارة الرئيس أوباما ظلت تؤكد عىل تهيئة األجواء لالنسحاب من
أفغانستان مع نهاية العام املقبل ،ولهذا فهي تحتاج إىل دعم رويس
وعدم عرقلة إيرانية .كام أ ّن واشنطن التي تركز يف منطقة الرشق
األوسط عىل ملف إيران النووي ،وكذلك عىل مصالحها املتنامية
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يف رشق آسيا مبا فيها التوتر املتصاعد يف شبه الجزيرة الكوريّة ،مل الثوار يف سورية ودراسة الخطوات العسكرية املناسبة للرد عىل
لكن جز ًءا من هذا استخدام السالح الكياموي .وقد شجع عىل توقع سلوك هذا
تجد أولوية كبرية لسورية يف دائرة اهتامماتهاّ .
املشهد تغيرّ عىل نح ٍو دفع إىل استعجال عقد مؤمتر دويل جديد االتجاه أنّ مجلس الشيوخ األمرييك كان يناقش اقرتا ًحا بتسليح
لحل األزمة السوريّة.
املعارضة السوريّة يف الوقت الذي كان يستعد فيه كريي
للذهاب إىل موسكو.

شكلت العوامل التي ذكرناها آنفًا مدخلاً لنشاط دبلومايس
أمرييك أكرب باتجاه االتفاق مع روسيا عىل تحريك الجمود
املسيّطر عىل الوضع السوري منذ الصيف املايض؛ فاستخدام
النظام للسالح الكياموي ،والخشية من سيطرة جامعات
ُكن الو ّد لواشنطن وإرسائيل  -عىل هذا السالح،
معارضة  -ال ت ُّ
وهي مخاوف عززتها مزاعم كارال ديل بونتي ،عضو لجنة األمم
املتحدة للتحقيق بانتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية ،حول
احتامل استخدام املعارضة للسالح الكياموي ،باإلضافة إىل تزايد
كل ذلك دفع اإلدارة
التدخالت اإلقليمية يف األزمة السوريّةّ ،
األمريكية للتوجه من جديد إىل موسكو للحيلولة دون انهيار
شامل للوضع يف سورية واملنطقة.

بناء عىل ذلك ،مل يشكل اتفاق موسكو بشأن عقد مؤمتر دويل
جديد لحل األزمة السورية مفاجأة مبقدار ما شكله التحول يف
املوقف األمرييك يف تبني التفسري الرويس التفاق جنيف؛ ففي
ترصيحاته التي أعقبت لقاءاته يف موسكو بدا من الواضح أنّ
كريي يتفق مع الفروف يف رؤيته التفاق جنيف حول الحكومة
االنتقالية بعي ًدا عن الخوض يف مصري الرئيس األسد ودوره يف
العملية السياسية املرتقبة .فقد رصح كريي يف مؤمتره الصحايف
املشرتك مع نظريه الرويس" :أنّ ما هو محوري اآلن هو أننا
[أي واشنطن وموسكو] سنتعاون عىل تطبيق بيان جنيف،
والنظر إىل مصالحنا اإلسرتاتيجية التي تشمل مكافحة التطرف
واإلرهاب وتفادي تفكك سورية"( .((1وفيام ظلت واشنطن
تدعو طوال نحو عام من اتفاق جنيف إىل رحيل بشار األسد،
أخرب كريي الصحافيني "أنّ وحدهام املعارضة والنظام ميكنهام
تحديد شكل الحكومة االنتقالية"( ،((1وأنّه إذ يجد من املستحيل
بالنسبة إليه شخص ًيا "تفهم كيف ميكن لسورية أن تحكم يف
املستقبل من قبل الرجل الذي ارتكب كل األشياء التي نراها
اآلن  ...لكنني لن أقرر ذلك هذا املساء وال يف نهاية املطاف"(.((1

موقفا النظام والمعارضة

مع وصول كريي إىل موسكو ،كانت الترسيبات من داخل إدارة تلقف النظام السوري اتفاق موسكو رسي ًعا عىل طريقته  -وبخاصة
أوباما تر ّوج إىل أنّ هذه الزيارة متثل الفرصة األخرية إلقناع أنّه يدعوه للمشاركة يف املؤمتر املقرتح  -معت ًربا أ ّن ذلك يشكل
موسكو بتغيري موقفها من األزم��ة السوريّة قبل أن تتبنى
" 10متهيد لتعاون أمرييك  -رويس يف مجلس األمن بشأن سورية" ،جريدة الحياة (لندن:
واشنطن خيار الدفع باتجاه حل عسكري للرصاع عرب تسليح  ،)2013/5/8انظر:
http://alhayat.com/Details/511604
املعارضة يجري اإلعالن عنه عشية قمة أيرلندا بني الرئيسني
" 11وسط ترحيب دويل باتفاق موسكو وواشنطن عىل «مؤمتر سالم» حول سوريا ،االئتالف:
بوتني وأوباما .فزيارة كريي كانت تهدف  -بحسب أوساط مرفوض أي حل سيايس ال يبدأ برحيل األسد" ،جريدة العرب (الدوحة ،)2013/5/9 :انظر:
http://www.alarab.qa/details.php?issueId=1975&artid=242263
رسمية أمريكية  -إىل اختبار ج ّدية موسكو ومدى استعدادها
" 12واشنطن وموسكو اتفقتا عىل عقد مؤمتر دويل حول سورية نهاية الجاري" ،جريدة
للضغط عىل النظام السوري للعمل باتجاه حل سيايس ،أو
الرياض (الرياض )2013/5/9 :انظر:
الولوج إىل خيارات أخرى تؤسس النخراط أمرييك أكرب يف دعم
http://www.alriyadh.com/2013/05/09/article833485.html
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الطريق إلى جنيف وتعثر السياسة األميركية

انتصا ًرا ملنطقه الداعي إىل "الحوار" لحل األزمة وتراج ًعا أمريكيا عن
الدعوة لرحيل األسد كرشط مسبّق للبدء بأي عملية سياسية .كام
رحب النظام بقبول األمريكيني دعوة إيران لحضور املؤمتر ،واعترب أ ّن
ذلك يع ّد تعزي ًزا ملواقفه وإقرا ًرا بدور حليفته طهران يف حل األزمة.
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•رفض بشار األسد التنازل عن سلطاته لحكومة انتقالية مشرتكة
كاملة الصالحيات ،ورفض األجهزة األمنية والجيش منح الوالء ملثل
هذه الحكومة والخضوع ألوامرها طاملا بقي بشار األسد موجو ًدا.

•فشل املعارضة السوريّة يف تقديم رؤية موحدة لطبيعة املرحلة
االنتقالية ،وعدم وضوح قدرتها عىل تنفيذ أي اتفاق يجري
التوصل إليه خالل املفاوضات يف ظل حالة االنقسام والترشذم
التي تعيشها عىل الصعيدين السيايس وامليداين.
ومبقدار ما ميثل مؤمتر جنيف  2مأزقًا بالنسبة إىل طريف الرصاع
الرئيسني (أي النظام السوري واملعارضة) ،فإنّه يشكل باملثل مأزقًا
بالنسبة إىل السياسة األمريكية التي ظلت تتجنب التدخل الف ّعال
واملبارش إليجاد حل لألزمة السوريّة ،وأخذت بدلاً من ذلك تعتمد

أما املعارضة فقد جاء موقفها متضاربًا ومرتبكًا كالعادة؛ إذ رفض
بعض رموزها اتفاق موسكو ،واشرتطوا رحيل األسد كمقدمة ألي عىل أطراف ثالثة للتعامل معها مثل تركيا وأوروبا وأخ ًريا روسيا .وإذا
حوار ،يف حني تقبّل آخرون االتفاق بوصفه أم ًرا واق ًعا حتى قبل تبينُّ كانت الواليات املتحدة ظلت تتعاطى مع األزمة السوريّة باعتبارها
تفاصيله .وقد دلّت ردود الفعل املتباينة وغري املدروسة أ ّن معظم رصا ًعا محدو ًدا ال يؤثر مبارشة يف املصالح اإلسرتاتيجية األمريكية طاملا
أطياف املعارضة قد تفاجأت باالتفاق ،وبخاصة أنّها كانت تع ّد نفسها ظل محصو ًرا يف األرض السوريّة ،فإ ّن حجم التدخل اإلقليمي يف
لتلقي مزيد من املساعدات األمريكية وتنتظر قرا ًرا من إدارة أوباما
الرصاع والتهديد بانتقاله إىل دول الجوار وازدياد منسوب االحتقان
يرفع الحظر املفروض عىل تقديم السالح إليها بعد الليونة التي
أبدتها واشنطن بهذا الشأن بعد التأكد من خرق النظام للخط األحمر الطائفي واملذهبي يف عموم املنطقة قد يح ِّول مؤمتر جنيف  - 2يف
حال انعقاده  -إىل نسخة فاشلة أخرى من جنيف  ،1ولكن بنتائج
املتمثل باستخدام السالح الكياموي.
ومع ذلك ،فإ ّن املواقف الظاهرية لكلٍ من النظام واملعارضة ال يجب كارثية هذه املرة لن تكون املصالح األمريكية مبنأى عنها .ولعل هذا
أن تحجب حقيقة وجود عقبات كبرية تعوق تنفيذ إعالن جنيف ،ما يفسرِّ قول وزير الخارجية األمرييك جون كريي بأ ّن إدارة أوباما رمبا
تأخرت يف إيجاد حل لألزمة السوريّة.
يتمثل أهمها باآليت:
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**

التغيرات في بنية النظام الدولي
وانعكاساتها على الثورات العربيّة

تتع���دد النظري���ات ف���ي العالق���ات الدولي���ة الت���ي توس���م النظ���ام الدول���ي بصف���ة الفوضوي���ة،
والمقصود بالفوضوية غياب الس���لطة المركزية على المس���توى الدولي لتسوية النزاعات
دائما للحصول عل���ى المزيد من
بي���ن الفاعلي���ن في النظام الدولي .ولذلك تس���عى ال���دول ً
ّ
يتحقق ذلك فإنها ال تس���تطيع اس���تخدام سياس���ة مثالية ف���ي العالم .وينطبق
القوة؛ وحتى
ّ
ذل���ك عل���ى تعاطي القوى الدولية مع الث���ورات العرب ّية في مطلع ع���ام 2011؛ إذ أ ّدت المصالح
توصف
الدولية في بعض الحاالت دورًا أساس��� ً ّيا في حركتها ونتائجها .تحاول هذه الدراس���ة أن
ّ
ثم تحاول أن تح ّل���ل مدى تفاعل حركة
طبيع���ة النظام الدولي عش���ية الث���ورات العرب ّية ،ومن ّ
بناء على التوصيف الذي تستنتجه.
الثورات العرب ّية مع النظام الدولي ونتائجها ً
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
** طالب دكتوراه يف العالقات الدولية.
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مقدمة
يتك ّون العامل من وحدات دولية تصطدم مع بعضها بعضً ا ،فالعامل ال
تحكمه قوانني وفقًا للمدرسة الواقعية يف العالقات الدولية؛ أي أ ّن النظام
الدويل يتّسم بالفوضوية  ،Anarchyواملقصود بالفوضوية غياب السلطة
املركزية عىل املستوى الدويل لتسوية النزاعات بني الفاعلني يف النظام
الدويل .ولذلك تسعى الدول دامئًا للحصول عىل املزيد من الق ّوة ،وحتى
يتحقّق ذلك ال تستطيع الدول استخدام سياسة مثالية يف العامل .وينطبق
ذلك عىل تعاطي القوى الدولية مع الثورات العربيّة يف مطلع عام
2011؛ إذ أ ّدت املصالح الدولية يف بعض الحاالت دو ًرا أساسيًّا يف حركتها
توصف طبيعة النظام الدويل عشية
ونتائجها .تحاول هذه الدراسة أن ّ
الثورات العربيّة ،ومن ث ّم أن تحلّل مدى تفاعل حركة الثورات العربيّة
مع النظام الدويل ونتائجها بنا ًء عىل التوصيف الذي تستنتجه.
يُع ّد النظام الدويل واح ًدا من املح ّددات الرئيسة املؤث ّرة يف العالقات
بني القوى الكربى والدول الصغرى وفقًا لكينيث والتز منظّر "الواقعية
الجديدة" ،فحرية الحركة التي تتمتّع بها الدول الصغرى تتوقّف عىل
بنية النظام الدويل ،أو طبيعة العالقات السائدة عىل ق ّمته ،وميت ّد هذا
التأثري إىل العالقة بني القوى واألطراف السياسية داخل تلك الدول.
وبنا ًء عليه ،فإ ّن توزيع القوة داخل النظام الدويل ،ومنظومة القيم
التي يتب ّناها ،وسياسة منظّامته السياسية واالقتصادية واإلنسانية،
وأولويات الدول الفاعلة يف قيادته وتو ّجهاتها السياسية نحو الدول
الصغرية ،ت ُع ّد من العوامل املؤث ّرة يف إدارة السياسات الداخلية ألغلب
الدول املحدودة القوة((( .أ ّما روبرت غلنب  Robert Gilipinفيع ّرف
النظام الدويل عىل أنّه مجموعة من الكيانات املتن ّوعة التي يو ّحدها
التفاعل املنتظم طبقًا لشكل من أشكال السيطرة(((.

التغير في النظام الدولي:
نظرية انتقال الق ّوة
نموذجا
إلورغانسكي
ً
تع ّددت األدب ّيات يف املدرسة الواقعية يف العالقات الدولية التي حاولت
تفسري سلوك القوى الفاعلة يف النظام الدويل وآل ّية عملها ،وكذلك تفسري
التغري يف النظام الدويل .وتأيت نظرية انتقال الق ّوة The Power Transition
1 Chris Brown and Kirsten Ainley, Understanding International Relations,
4th edition (London: Licensing Agency, Safaron House, 2009), pp. 41-45.
2 R. Gilpin, War and Change in World Politics (Bologna: Il mulin, 1989),
pp. 38-39.

التي تعود للمفكّر أبرام فيم كينث إورغانسيك يف عام  1958يف هذا
السياق ليق ِّدم رؤية جديدة عن ظهور الرصاعات الكربى والحرب بني
الدول القوية واحتامالت نشوبها .إ ّن نظرية إورغانسيك يف تح ّول القوة
هي واحدة من النظريات التي تفسرّ التنافس الدويل عىل سيادة العامل
بني الق ّوة العظمى التي تسعى لتعظيم إمكاناتها وقدراتها االقتصادية
والعسكرية والتكنولوجية لالنتقال من دور أدىن يف بنية النظام الدويل إىل
دور أعىل ميكِّنها من االستمرار يف تحقيق مصالحها وتعظيمها ومن أداء دور
مؤث ِّر يف السياسات العاملية ،وعىل هذا النحو ،فإ ّن القوى العظمى األخرى
كل صعود للقوى األخرى املنافسة لها
كل تح ّول ومع ّ
تشعر بالقلق مع ّ
يف السياق الدويل((( .اخرتنا نظرية إورغانسيك لدراسة انعكاسات التغيرّ يف
النظام الدويل عىل الثورات العربية ألنّها تحاول تفسري االتجاهات الرئيسة
للسياسة الدولية ،منطلق ًة من أهمية التصنيع وأثره يف التق ّدم االقتصادي
والعسكري والتكنولوجي والطلب عىل الطاقة عىل افرتاض أنّه جا ٍر حال ًّيا
لدى القوى الفاعلة يف النظام الدويل وفقًا ملؤشرّ ات سنتط ّرق لها الحقًا.
كام متثّل الثورات العرب ّية مفصلاً تاريخ ًّيا مهماًّ يؤ ّدي إىل تغيرّ يف طبيعة
األنساق اإلقليمية املؤث ِّرة يف بنية النظام الدويل.

إ ّن عملية انتقال الق ّوة وفقًا إلورغانسيك تجري عىل ثالث مراحل،
إذ تنشأ زيادة الطلب عىل الطاقة من داخل الدولة ،باالرتباط مع
عمليات التصنيع والتغيريات يف عدد السكان ،والكفاءة السياسية
والتنمية االقتصادية .واملراحل هي:
•مرحلة الق ّوة املحتملة للدولة (نقطة البداية).

•مرحلة النم ّو يف الق ّوة االنتقالية للدولة (كبرية ورسيعة ،وتحصل
زيادة الطاقة يف هذه املرحلة بالضبط).
•مرحلة النضج يف طلب الطاقة.
3 S. Chan, China: The US and the Power Transiton (New York: Routledege,
Abingond, 2008), p. 12.
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يعارض إورغانسيك يف الواقع النظريات التي ترى يف توازن الق ّوة وهي الدول القويّة والقانعة ،والدول القويّة غري القانعة ،والدول
سبيلاً لتحقيق السالم؛ إذ يرى أ ّن التوازن بني الدول القوية يؤ ّدي عىل الضعيفة القانعة ،والدول الضعيفة غري القانعة.
األرجح إىل الحرب ،وأ ّن اال ّدعاء أ ّن ميزان القوى يؤ ّدي إىل السالم دو ًما
فكرة ال تصمد أمام الواقع ،أل ّن الدول دامئًا تعظِّم من إمكاناتها عىل الدول القويّة القانعة
املستويات كافّ ًة حتّى لو كانت يف حالة من توازن الق ّوة ،ومن ث ّم إذا تخيّلنا النظام الدويل كهرم تتموضع فيه الدول ضمن طبقات
تدخل الحرب عندما ترى الفرصة متاحة وج ّيدة .ولذا يرى أ ّن توازن متع ّددة (كام يف الشكل  ،)1نجد أ ّن الدول القويّة القانعة تقع عىل
الق ّوة يزيد فرص حدوث الحرب ،وأ ّن تحقيق ّ
السلم الدويل ال يرتبط ق ّمة الهرم ،وهي عاد ًة متتلك الق ّوة الراجحة وراضية يف الوقت نفسه
فحسب بالتوزيع املتساوي للق ّوة ،أي بتوازن الق ّوة .ويف هذا السياق ،عن بنية النظام الدويل .وهي تحاول جاهدة الحفاظ عىل الوضع
فنظرية توازن القوى تذهب إىل أ ّن خطر االعتداء من جانب الق ّوة القائم الذي ميكّنها من االستمرار يف موقعها .وينطبق ذلك أيضً ا عىل
العظمى أمر متوقّع بعد أن تقوم بعملية تعظيم لقدراتها وق ّوتها القوى الدولية املتحالفة معها وتشاركها القيم ذاتها ،ويختلف ذلك
عندما تشعر بخللٍ يف توازن الق ّوة كفرصة لتحقيق مصالحها ،وأ ّن نسب ًّيا من دولة إىل أخرى.
توزيع الق ّوة يف بنية النظام الدويل ال يعني بالرضورة تحقيق نوع من
التوازن يف الق ّوة بني الدول الفاعلة ،بل هو عملية رجحان للق ّوة بيد الدول القويّة غير القانعة
دولة عظمى مع حلفائها .ونالحظ أ ّن ّ
السلم يع ّم يف فرتات تف ّوق ق ًوى يف هذه املجموعة يوجد بعض القوى العظمى التي تتّسم بعدم رضاها
عظمى مع حلفائها يف امتالك الق ّوة ،وعندما تتح ّدى الدولة الثانوية عن الطريقة التي تُدار بها األمور عىل الساحة الدولية ،وتشكّل هذه
الدول َة العظمى وحلفاءها من أجل السيطرة تندلع الحرب من جانب القوى الفئة الثانية يف الهرم ،وهي مجموعة من الدول القويّة وغري
الق ّوة العظمى الرئيسة ،وبالتايل تنشأ حالة الرصاع بني الدولة العظمى القانعة .وتض ّم هذه املجموعة الدول املنافسة للدول القانعة التي
وحلفائها يف النظام الدويل والدول األخرى التي تكون عىل وشك الح ّد تسعى لتغيري بنية النظام الدويل والتأسيس لواقع دويل جديد يخدم
مصالحها ويتوافق مع ق ّوتها املتزايدة ،عندما متتلك وسائل متكِّنها من
من منافستها واللحاق بها يف سلّم الق ّوة.
إحداث التغيري الذي تنشده.
تقع الصعوبات يف املشهد الدويل عند مواجهة الق ّوة القانعة  -إيذانًا
ببدء حدوث التغيري يف بنية النظام الدويل  -مع ظهور اإلرهاصات
األوىل يف ساحات عديدة يف النظام الدويل تتعارض فيها املصالح
والتو ّجهات وطرق املعالجة .وتبدأ القوى غري القانعة يف الحصول عىل
مزايا جديدة ،كاملشاركة يف حكم املجتمع الدويل والتأثري يف السياسات
الدولية .وبهذا ،تصبح الق ّوة العظمى القانعة مرغمة عىل التنازل
عن بعض تلك امليزات للوافد الجديد إىل ق ّمة الهرم الدويل .ولكن
الدول القانعة ال تقف مكتوفة األيدي إزاء ذلك ،بل تسعى لوضع
إسرتاتيجيات ت ُحول دون انتزاع تلك القوى الصاعدة غري القانعة ملزيد
من االمتيازات يف الوقت الذي تسعى فيه القوى غري القانعة إلنشاء
مكان جديد لها يف املجتمع الدويل ،بحكم ق ّوتها املتنامية عىل الساحة
الدولية.

يتحقّق السالم عندما متتلك دولة عظمى الكفّة الراجحة يف الق ّوة
والسيطرة عىل باقي الدول يف النظام الدويل التي تكون راضية عن
الوضع الراهن  ،Status quoويته ّدد السالم يف النظام الدويل كلّام
ازداد عدد الدول غري القانعة عن الوضع الراهن ،والتي تحاول تغيري
الوضع القائم عند امتالكها الق ّوة الكافية ،لتنتقل إىل مستوى الدول
القانعة .يص ّنف إورغانسيك جميع دول العامل يف بنية النظام الدويل إن النم ّو املتسارع للق ّوة االقتصادية والعسكرية يف مجال التصنيع
بنا ًء عىل درجة الق ّوة ودرجة الرضا ،مع األخذ يف االعتبار الخصائص للقوى الصاعدة يف بنية النظام الدويل ينتج بح ّد ذاته حال ًة من عدم
القومية للدول ،يف أربع فئات ذات أهمية كبرية يف السياسة الدولية ،الرضا ،األمر الذي ينعكس يف حدوث تغري يف تعاطي حكومات الق ّوة
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الشكل ()1
ترتيب الق ّوة يف بنية النظام الدويل وف ًقا لنظرية إورغانسيك يف تح ّول الق ّوة

غري القانعة يف السياسة الدولية ،وقد تعبرّ تلك القوى عن عدم قناعتها
ورضاها ببنية النظام الدويل من خالل مواقف عدوانية نحو الخارج.
ويتحقّق السالم من خالل محافظة الق ّوة القانعة عىل تحالفاتها وق ّوتها
االقتصادية والعسكرية ووجودها عىل ق ّمة هرم النظام الدويل ،أي
املحافظة عىل الوضع القائم ،وليس بالرضورة أن يرتافق السالم مع
العدالة يف هذه الحالة ،أل ّن الدول غال ًبا ما تسعى لتحقيق مصالحها
القومية ،وتقع الحرب يف هذه الحالة عندما تكون ق ّوة املنافس (غري
القانع) االقتصادية والعسكرية أكرب من ق ّوة املنافس القانع ،وعندها
نكون أمام تغيرّ جديد يف بنية النظام الدويل ،ويف هذه الحالة فإ ّن
الحرب هي األكرث قابلية للحدوث ،إذا كان املنافس ميتلك من الق ّوة
ما يؤ ّهله لالنتقال إىل ق ّمة هرم النظام الدويل ويتح ّول إىل ق ّوة قانعة
راضية بحيث تساوي ق ّوته تقري ًبا ق ّوة الدولة العظمى القانعة املهيمنة،
ويتوقّف ذلك عىل صعود املنافس الرسيع من جهة ،وعىل عدم مرونة
الق ّوة العظمى املهيمنة يف سياساتها وتعاطيها مع الوضع الجديد.
أ ّما بالنسبة إىل الدول الضعيفة القانعة (مثل لبنان ،ومايل )...
وغري القانعة (كوريا الشاملية ،وسورية  )...فهي ترتبط بشبكة من
التحالفات واملصالح مع الدول القويّة القانعة وغري القانعة ،وتبني
سياساتها وسلوكها مبا ينسجم مع تلك التحالفات واملصالح.

تبدالت انتقال الق ّوة
في بنية النظام الدولي
نستطيع أن نح ّدد الدول القوية يف النظام الدويل وفقًا ملعادلة الق ّوة
التالية لراين كالين(((:
(()P = ( C + E + M) x (S + W
وهي الواليات املتّحدة ،وروسيا ،والصني ،واليابان ،وبعض الدول
األوروب ّية((( .ويختلف تصنيفها ما بني دول قانعة وغري قانعة ،يسعى
”4 Richard W. Chadwick, “Perspective on the Global Political Economy,
University of Hawaii (March 13, 2003), at:
http://www.hawaii.edu/intlrel/pols315/Text/Theory/t-polec.htm
وتعني الرموز الواردة يف املعادلة ما ييل:
 :Cالقدرات القومية الثابتة (الشعب ،املوقع الجغرايف ،الرثوات الطبيعية)...
 :Eالقدرات االقتصادية مثل الناتج القومي اإلجاميل.
 :Mالقدرات العسكرية مثل اإلنفاق العسكري والقوات العسكرية.
 :Sاألغراض واألهداف اإلسرتاتيجية.
 :Wالنخبة العسكرية والدعم الشعبي.
 5قد يص ِّنف بعض الباحثني الربازيل يف عداد القوى الدول ّية الصاعدة وربمّ ا كان من املفيد
دراستها ,لكن ال يستطيع البحث بحجمه هذا أن يتط ّرق إىل جميع القضايا الدول ّية .كام أ َّن
منطقة أمريكا الجنوب ّية هادئة غري متوت ّرة.
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الجدول ()1
العسكري للدول العرش األوىل يف عام 2011
حجم اإلنفاق
ّ
الدولة

اإلنفاق العسكري /مليار دوالر

النسبة من اإلنفاق العاملي

الواليات املتحدة

739.3

45.7

الصـني

89.9

5.5

بريطانيـا

62.7

3.9

فرنـسا

58.8

3.6

اليابان

58.4

3.6

روسيا

52.7

3.3

اململكة العربية السعودية

46.2

2.9

أملانيا

44.2

2.7

الهند

37.2

2.3

الربازيل

36.6

2.3

بعضها للتّغيري يف طبيعة ال ّنظام الدويل "األحادي القطبيّة" من خالل عام  2011يتجاوز حجم اإلنفاق العسكري للدول العرش التالية لها يف
تحالفات معيّنة أو طفرة اقتصادية لدولة ما بالتزامن مع صعودها حجم اإلنفاق وبفارق كبري((( ،وهذا ما يوضّ حه الجدول (.)1
عسكريًّا ،بينام تحاول الدول القانعة واملتحالفة معها الحفاظ عىل اقتصاديًّا ،بلغ الناتج القومي اإلجاميل للواليات املتّحدة  14.99تريليون
دوالر يف عام  ،2011وبهذا ،ينبغي جمع الناتج القومي اإلجاميل
طبيعة النظام الدويل.
أله ّم أربع قوى اقتصادية منافسة للواليات املتّحدة يف العام ذاته،
وهي الصني واليابان وأملانيا وفرنسا عىل الرتتيب مق ّد ًرا برتيليونات
قياس الق ّوة للقوى الصاعدة
الدوالرات 2.773 + 3.601 + 5.876 + 7.318 :من أجل أن يتق ّدم
في النظام الدولي
(((
عىل الناتج القومي األمرييكّ تقري ًبا .
يبقى األمن القومي األمرييكّ عىل رأس أولويّات الواليات املتّحدة

األمريك ّية من خالل نرش قواعدها العسكريّة يف أنحاء مختلفة من
العامل وأساطيلها البحريّة وقواعدها الج ّوية وق ّواتها األرض ّية التي
كل موقع إسرتاتيجي يف العامل ،إضاف ًة إىل
تستطيع الوصول إىل ّ
تحالفاتها األطلس ّية التي تتذ ّرع بها أحيانًا لحامية أمن حلفائها
اإلقليميني ومصالحها يف مناطق العامل املختلفة.

ويُضاف إىل ذلك ،السيطرة النقدية ،بحكم أ ّن الدوالر األمرييكّ ميثّل
العملة االحتياطية األوىل يف العامل ،كام ت ُق َّيم به أبرز سلع التجارة
الدولية ويف مق ّدمها النفط .ميثّل ال��دوالر نحو  61يف املئة من
االحتياطي الرسمي الدويل بالعمالت األجنبية مقابل نحو  27يف املئة
لكل من الجنيه اإلسرتليني والني الياباين(((.
لليورو ،ونحو  4يف املئة ٍّ

يتجاوز حجم اإلنفاق العسكري للواليات املتّحدة عىل البحوث
العسكريّة ما ينفقه العامل بأرسه((( .كام أ ّن حجم اإلنفاق العسكري يف

7 “China’s military rise: The dragon’s new teeth,” The Economist, April 7,
2012, http://www.economist.com/node/21552193
 8جميع األرقام من بيانات البنك الدويل ،انظر موقع البنك الدويل:
http://www.worldbank.org
 9سلوى العنرتي" ،االنهيار املمنوع :مستقبل القطاع املايل "االحتكاري" العاملي" ،السياسة
الدولية ،العدد ( 187القاهرة :كانون الثاين  /يناير  ،)2012ص .73

 6خالد الحروب" ،يف الفكر السيايس األمرييك الجديد :عودة التاريخ ورابطة القوم ّيات"
املستقبل العريب ،السنة  ،31العدد ( 375بريوت :ترشين الثاين  /نوفمرب  ،)2008ص .31-30
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يف املقابل ،نالحظ بعض املؤشرّ ات التي ّ
تدل عىل اهتزاز الدور األمرييك
يف االقتصاد العاملي ،إذ ما زالت الواليات املتّحدة تعاين من نتائج
خاص ًة عدم قدرتها عىل إجبار الصني عىل
األزمة االقتصادية العامليةّ ،
تعديل سعر رصف عملتها "اليوان" .كام تح ّولت الواليات املتّحدة إىل
أكرب دولة مدينة يف العامل ،إذ يق َّدر حجم ال َّدين بنحو  16تريليون
دوالر يف عام  2012متجاوزًا ناتجها القومي اإلج�مايل( .((1وتتزايد
الديون بصور ٍة مستم ّرة مع إصدار سندات الخزانة وبيعها بقصد
متويل عجزها ،وبالتحديد إىل الصني.
السياسات الهجومية للواليات املتّحدة إىل رضورة
سياسيًّا ،أ ّدت ّ
تغيريها والتعامل مع توازن القوى املحليّ داخل دولة ما أو نظام
إقليمي بصور ٍة تختلف عن توازن القوى الدولية .إذ اضط ّرت الواليات
املتّحدة األمريكيّة إىل تعديل سياساتها تجاه العديد من األزمات
السياسية يف العامل ،من دون أن تغيرّ إسرتاتيجياتها العا ّمة ،ويظهر
ذلك من خالل السياسات األمريك ّية يف الرشق األوسط وأوراسيا(.((1
لقد تبينَّ أ ّن فرض ميزان القوى الدويل الراجح للواليات املتّحدة عىل
املحيل يؤ ّدي إىل انفجارات أو حروب أو أزمات ال تحسم بالرضورة يف
النهاية ملصلحتها(.((1
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حرصا عىل استقرار الدوالر يك ال ينهار االحتياطي النقدي لديها .كام
ً
الصيني للواليات املتّحدة ال تسمح للصني بالتأثري
أ ّن مسألة ال ّدين ّ
يف املكانة االقتصادية للواليات املتّحدة ،كونها السوق التجاري األ ّول
للبضائع والسلع الصين ّية يف العامل ،وهذا يجعل الصني من أكرث الدول
حرصا عىل استقرار االقتصاد األمرييكّ .ولكن يف الوقت ذاته ،مل تستطع
ً
الواليات املتّحدة إجبار الصني عىل تعديل سعر رصف اليوان من
أجل معالجة الخلل يف التبادل التجاري بينهام املنحاز ملصلحة الصني.
هذا يعني أ ّن هناك حالة من تشابك العالقات بني الطرفني وترابطها
كل منهام إذا حاول أحدهام التخليّ عن
بسبب التكلفة املستحقّة عىل ٍّ
اآلخر؛ أي أ ّن كلاًّ من الطرفني يحرص عىل استقرار اقتصاد اآلخر ،أل ّن
أي تغيرّ يف اقتصاد األ ّول سوف يؤ ّدي إىل تغيرّ يف اقتصاد الثاين سلب ًّيا
ّ
أو إيجاب ًّيا .وهذا ما يس ّمى يف نظرية العالقات الدولية بـ "االعتامدية"
 .interdependenceوقد نشأ هذا االت ّجاه االقتصادي من النظرية
ولعل روبرت كوهيان وجوزيف ناي
الليربالية مع مطلع السبعينياتّ ،
(((1
أشهر من دافع عن هذا االت ّجاه يف كتابهام الق ّوة واالعتامد املتبادل .
ووفقًا لهذا املفهوم الليربا ّيل ،فإ َّن العالقات الصين ّية  -األمريك ّية سوف
تقود الطرفني إىل تحقيق السالم واالستقرار بينهام .لكن هناك رأي
للنظرية الواقعية يتعلّق مبفهوم "االعتامدية" ،فهي تركّز عىل درجة
االعتامدية ومت ّيز بني االعتامد املتامثل وغري املتوازن(((1؛ إذ ترى أ ّن
الحالة األوىل ،تؤ ّدي يف حالة توازن القوى بني الطرفني إىل التنافس
عىل املكاسب النسبية لتحقيق أكرب قدر من املصالح أل ّن الدول ال
تهت ّم باملكاسب املطلقة ،بينام تؤ ّدي الحالة الثانية إىل تبعيّة الطرف
األضعف للطرف األقوى عسكريًّا( .((1السؤال الذي يطرح نفسه هو:
أي اتجاه تبدو العالقات األمريك ّية  -الصين ّية بنا ًء عىل الوزن النسبي
يف ّ
كل طرف؟
للق ّوة التي يتمتع بها ّ

عىل ال ّرغم من التفاوت يف الق ّوة االقتصادية ،من حيث مستوى دخل
عىل ال ّرغم من امتالك الصني أكرب احتياطي ّ
نقدي أجنبي يف العامل ،فإ ّن الفرد السنوي والناتج املحيل اإلجاميل والعدالة االجتامعية يف توزيع
معظم هذا االحتياطي بالدوالر األمرييك ،وهذا يجعلها من أكرث الدول الرثوة ،ملصلحة الواليات املتحدة األمريكيّة( ،((1فإ ّن الصني تح ّولت إىل
أكرب مص ِّدر يف العامل يف نهاية عام  2009مع تحقيق من ّو اقتصادي متواتر
 10 United States Government Accountability Office (GAO), “Bureau ofمبع ّدل  10-8يف املئة سنويًّا؛ أي أ ّن هناك زيادة ملحوظة يف التصنيع
”the Public Debt’s Fiscal Years 2012 and 2011 Schedules of Federal Debt,
الصيني ،وهي املرحلة األوىل النتقال الق ّوة بحسب إورغانسيك .وقد
ّ

November 2012, at: http://www.treasuryhunt.gov/govt/reports/pd/feddebt/
feddebt_ann2012.pdf
 11من األمثلة عىل ذلك حرب متوز  2006بني حزب الله وإرسائيل ،والحرب اإلرسائيلية عىل
غزة  ،2009-2008والربنامج النووي اإليرا ّين ،ودروس أفغانستان والعراق ،واألزمة الروسيّة-
الجورجيّة  ،2008وعودة الحكومات املوالية لروسيا يف دول الجوار القريب (أوروبا الرشقيّة
وآسيا الوسطى) بعد ثورات وصلت بحكومات معادية لها.
 12عزمي بشارة ،أن تكون عرب ّيا يف أيامنا ،ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية،
 ،)2010ص .85

13 Brown and Ainley, Understanding International Relations, p. 34-36.
 14جوزيف ناي ،املنازعات الدول ّية :مقدمة للنظريّة والتاريخ ،ترجمة أحمد أمني ومجدي
كامل (القاهرة :الجمعيّة املرصيّة لنرش املعرفة والثقافة العامليّة ،)1997 ،ص .251-241
 15املرجع نفسه.
 16يقدّر نصيب الفرد من الدّخل القومي سنويًّا يف الواليات املتّحدة وفقًا لتقرير البنك
الدويل عام  2007بنحو  42ألف دوالر أمرييكّ ،بينام يف الصني  6600دوالر.
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تزامنت هذه الزيادة يف تصنيع البضائع مع تواتر الزيادة يف التصنيع
العسكري؛ إذ زادت الصني من إنفاقها العسكري بنسبة  170يف املئة
من حيث القيمة الحقيقية منذ عام  2002وبنسبة تزيد عن 500
يف املئة منذ عام  1995حتى احتلّت يف عام  2011املرتبة الثانية من
حيث مع ّدل اإلنفاق العسكري يف العامل(.((1

إ ّن التق ّدم يف التصنيع بشقّيه العسكري واالقتصادي يف آنٍ م ًعا يؤ ّدي
وفقًا إلورغانسيك إىل زيادة الطلب عىل الطاقة .تح ّولت الصني إىل
ٍ
واحد من كبار مستهليك الطاقة يف العامل يف عام  ،2010وأصبحت
الرشيك النفطي األ ّول إليران ،وأحد الزبائن الرئيسني للنفط الخليجي
خاص ًة تركامنستان،
يف الدول العرب ّية ،والغاز يف دول آسيا الوسطىّ ،
الخاص من الفحم الحجري .ويعتقد
إضاف ًة إىل روسيا ،عدا عن إنتاجها
ّ
خرباء الطاقة أ ّن استهالك الصني للطاقة سوف يتضاعف  3م ّرات حتى
عام  ،2020ويف عام  2030سوف ميثّل نحو خمس الطلب العاملي(.((1
كام تشري التوقّعات األ ّولية إىل أ ّن املوارد الصينيّة من الغاز الصخري
تفوق بكثري املوارد املوجودة يف الواليات املتحدة األمريك ّية بنسبة 50
يف املئة ،وقد تصل إىل  1275ترليون قدم مك ّعبة من الغاز القابل
لالستخراج تقن ًّيا( ،((1تكفي لتلبية حاجة الصني من الغاز مل ّدة 200
سنة( .((2كام ستسمح هذه املوارد من الطاقة الجديدة باملساهمة يف
17 Sipri, “Background paper on sipri military expenditure data 2011,” April
17, 2012, at: http://www.sipri.org/research/armaments/milex
 18فرانسواز لوموان ،االقتصاد الصيني ،ترجمة صباح كعدان (دمشق :وزارة الثقافة،
 ،)2010ص .184
19
Eduard Gismatullin, “Shell to Start Chinese Shale Gas Project
Development From 2014,” November 15, 2012, at: http://www.bloomberg.
com/news/2012-11-15/shell-to-start-chinese-shale-gas-project-developmentfrom-2014.html
20 “Ambrose Evans-Pritchard, China claims world’s biggest shale gas
reserves,” The Telegraph, March 1, 2012, at: http://www.telegraph.co.uk/
finance/china-business/9117072/China-claims-worlds-biggest-shale-gasreserves.html
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تخلّص الصني من االعتامد عىل الفحم الحجري الذي يخلق مشاكل
متعددة يف التل ّوث البيئي الذي تواجهه الصني يف املدن الصناعيّة
الكبرية( .((2ولكن إورغانسيك يوضح أ ّن النضج يف طلب الطاقة يجب
أن يرتافق مع الكفاءة السياسية والتنمية االقتصادية ،وهذا ما تفتقده
الصني بالضبط ،إذ ال يزال النظام السيايس فيها نظا ًما سلطويًّا استبداديًّا،
الصيني أمام خطر التناقض بني نظامٍ اقتصادي أقرب إىل
يضع املجتمع
ّ
النمط الليربايل ونظام سيايس مركزي سلطوي .يزداد ذلك إذا ما تفاعل
مع املدخالت القادمة من البيئة الخارجية التي لها جذور يف النزعات
االنفصالية (التيبت وشينجيانغ) .ومث ّة مشكلة أخرى تتعلق بالطبيعة
الصيني؛ إذ من الصعب عىل شعوب العامل أن
االستبدادية للنظام
ّ
تتقبّل تلك الثقافة االستبدادية القادمة من "ق ّوة عظمى" .كام أ ّن
الصيني ينعكس بصور ٍة متفاوتة بني املقاطعات
النم ّو االقتصادي
ّ
الصين ّية ،ما يعني أ ّن هناك حالة من النم ّو االقتصادي ،ولكن من
دون تنمية تضمن العدالة االجتامعية يف توزيع الدخل القومي .إ ّن
طبيعة النظام السيايس والتفاوت بني األقاليم أمران يه ّددان متاسك
املجتمع والدولة الصين ّية يف املستقبل ،ويضعانها أمام تح ّدي التوترات
االجتامعية(.((2
والصني سوف يدفع إىل ٍ
مزيد
إ ّن االعتامد املتبادل بني الواليات املتحدة ّ
من التنافس والرصاع بينهام من أجل تحقيق أكرب قدر من املصالح
النسبية ،بحكم رغبة الواليات املتحدة يف تأخري دور الصني كق ّوة
تعديلية يف النظام الدويل .ويف املقابل لن تتمكّن الصني ،بنا ًء عىل رؤية
النظرية الواقعية ملفهوم االعتامدية ،من وضع ح ّد للهيمنة األمريك ّية إن
مل تذهب نحو موازاة أو مقاربة ق ّوتها العسكرية مع الق ّوة العسكرية
أساسا يف قا ّرة آسيا عمو ًما ،ولذلك
األمريك ّية .سوف يتجلىّ هذا التنافس ً
تعمل الواليات املتحدة عىل تطويق الصني واحتوائها بأحالف أو
تفاهامت عسكرية مع الدول املحيطة بالصني ،كدعم الهند التي ميكن
أن توازي ق ّوتها الق ّوة الصينيّة ،والقواعد العسكرية األمريكيّة يف كوريا
الجنوبية واليابان ،واملناورات العسكرية مع فيتنام ،وتوقيع صفقات
األسلحة مع تايوان ،واستمرار رسيان االتفاقية العسكرية بينهام التي
الحجري ،انظر بحث آمي
البيئي الناجم عن استهالك الفحم
 21لالطالع عىل مشكلة التل ّوث
ّ
ّ
مايرز جاف وكينيث ب" ،.الصني وشامل رشق آسيا" يف :جان ه .كالييك وديفيد ل .غولدون
(محرران) ،األمن والطّاقة :نحو إسرتاتيج ّية سياسة خارج ّية جديدة ،ترجمة حسام الدين
خضور (دمشق :وزارة الثقافة ،)2011 ،ص .423
الصين ّية أن
الصني مع املصادر الطبيع ّية للدولة؛ إذ ميكن لألرض ِّ
 22ال ينسجم عدد سكان ِّ
تطعم ما بني  950- 750مليون نسمة أل َّن أرضها الزراع ّية ال تتجاوز  %7من األرايض املزروعة يف
العامل ،ومعظم أرضها فقرية النوع ّية .ميكن الرجوع لتفاصيل عن األوضاع الدميوغراف ّية للصني
إىل بول كيندي ،االستعداد للقرن الحادي والعرشين ،ترجمة مح ّمد عبد القادر وغازي مسعود
(عماّ ن :دار الرشوق ،)1998 ،ص .246 -215
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التغيرات في بنية النظام الدولي وانعكاساتها على الثورات العربيّة

أي هجوم عسكري.
تسمح للواليات املتحدة بالدفاع عن تايوان ض ّد ّ
كام تخطِّط الواليات املتحدة لنرش نظام دفاع صاروخي يغطّي
مساحات واسعة يف قا ّرة آسيا .وهذا كلّه ّ
يدل عىل انتقال االهتامم
خاص ًة
اإلسرتاتيجي للواليات املتّحدة إىل منطقة آسيا واملحيط الهاديّ ،
ظل عزم الواليات املتّحدة إنشاء منطقة تجارة ح ّرة يف عام 2015
يف ّ
مع دول منظّمة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط الهادي.

ينطبق األمر ذاته عىل الهند إىل ح ٍّد ما من ناحية زي��ادة النم ّو
االقتصادي والتصنيع والطلب عىل الطاقة وزيادة اإلنفاق العسكري،
إضاف ًة إىل التفاوت يف مستويات التنمية بني أقاليم الهند( .((2وتختلف
الهند عن الصني نسبيًّا من حيث انخفاض مؤشرِّ ات التنمية البرشية
ودخل الفرد السنوي .ولكن ما مييّز الهند عن الصني أ ّن نظامها
السيايس يتمتّع بالديناميكية والفاعلية بحكم بنيته الدميقراطية ،ما
يسمح لها بتج ّنب اله ّزات االجتامعية العنيفة يف دولة مركّبة ال ُهويّة
من الناحية اإلثنية والدينية( .((2وتختلف الحساسيّة الدولية تجاه
الهند مقارن ًة بالصني ألنّها دولة و ّدية يف سياساتها وتحالفاتها املختلفة
األبعاد والتو ّجهات ،وليس لها تاريخ استعامري يف آسيا والعامل.
الرويس اقتصا ًدا ريع ًّيا يعتمد
أ ّما بالنسبة إىل روسيا ،فال يزال االقتصاد
ّ
عىل تصدير النفط والغاز ويستورد التكنولوجيا الحديثة .يجري حال ًّيا
العمل عىل تغيري هذا الوضع بإنشاء "وادي السيليكون الرويس"(.((2
تعاين روسيا معضلة كربى ال تنسجم مع مق ّومات الدولة العظمى،
 23ميكن الرجوع إىل املؤشرِّ ات االجتامعية االقتصادية للمجتمع الهندي إىل جان جوزيف
بوالو ،االقتصاد الهندي ،ترجمة صباح ممدوح كعدان (دمشق :منشورات وزارة الثقافة،
 .)2011جدير بالذكر أ ّن أكرث من  %77من مواطني الهند يعيشون بدخل يومي ال يتجاوز
نصف دوالر ،ويعيشون يف أوضاع ال إنسانية .وبحسب مؤشرِّ التنمية البرشية الصادر عن األمم
تحتل املرتبة  128من بني  178دولة.
املتّحدة لعام  ،2007فإ ّن الهند ّ
 24كيندي ،االستعداد ،ص .237
" 25خطّة إنشاء وادي السيليكون يف شامل القوقاز" ،روسيا اليوم ،2011/8/25 ،انظر:
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68482

تتعلّق بالعامل الدميوغرايف وتدنيِّ نسب الوالدات مقارن ًة مبساحتها
الواسعة ( 17مليون و 175ألف كيلومرت مربّع) ،ما يفتح املجال
للمزيد من الهجرات الرشعية وغري الرشعية من الدول املجاورة،
وهذا يع ِّمق من أزمة ال ُهويّة الروس ّية ،وهي مشكلة ال تستطيع روسيا
الرويس ،وتضيف إليه د ّوامة أخرى
تقسم املجتمع
التعايش معها ألنّها ِّ
ّ
خصوصا
من د ّوامات العنف التي تعيشها يف الشيشان وداغستان،
ً
ظل تنامي النزعة القومية الروسيّة .مع ذلك ،قد تستطيع روسيا،
يف ّ
مبقدراتها القومية األخرى الهائلة ،أن تجد طرقًا للتعامل مع هذه
القضايا ،وقد يكون ذلك من خالل مرشوع "االت ّحاد األورايس" الذي
سنتح ّدث عنه الحقًا خالل مناقشة "الحالة السوريّة" .تفتقر روسيا إىل
املرحلة األوىل من مراحل تب ّدل الق ّوة التي طرحها إورغانسيك ،وهي
التصنيع والتكنولوجيا املدنية والعسكرية ،لك ّنها لن تواجه صعوبة يف
املرحلة التالية ،أي الطلب عىل الطاقة ،ألنّها دولة ذات مخزون هائل
من الطاقة .أي أ ّن مرشوع وادي السيليكون هو مسألة حيويّة لدور
روسيا ومستقبلها يف النظام الدويل .ويتطلّب ذلك منها عدم السامح
للواليات املتحدة األمريكيّة باخرتاق أمنها القومي ومجالها الحيوي يف
الوقت الحايل.
متثّل اليابان دولة ذات شعور عميق بال ُهويّة والتف ّرد الثقا ّيف والتأكيد
عىل االنسجام االجتامعي والحاجة إىل اإلجامع واالنتامء بني األجيال
ويف خضوع الرغبات الفردية ملصلحة الجامعة( .((2ولكن يف الوقت
ذاته ،ال تشكِّل اليابان ق ّوة عسكرية تستطيع فيها ضامن أمنها القومي
أقل الدول الكربى يف اإلنفاق العسكري.
مبفهومه الضيِّق ،إذ ت ُع ّد ّ
وهذا يعني أنّه ال توجد إرادة سياسية للقيام بدور أكرب يف النظام
العاملي سياسيًّا وعسكريًّا حتى اآلن ،ولو أ ّن هذا األمر قد بدأ يتغيرّ يف
املجتمع اليابا ّين بحكم التط ّورات السياسية والعسكرية يف قا ّرة آسيا.
إ ّن التفاوت الكبري يف ميزان الق ّوة مع حليفتها اإلسرتاتيجية الواليات
ظل درجة عالية من االعتامدية األمنية اليابانية عىل
املتحدة يف ّ
الحليف األمرييكّ تجعل العالقة بينهام عالقة تبع ّية واضحة.
ميثِّل االتحاد األورويب ق ّوة اقتصادية كبرية تؤ ّهله لتشكيل ق ّوة مه ّمة يف
النظام الدويل إذا ات ّبع سياسة مو ّحدة .لك ّن عدم وجود ق ّوة عسكرية
خاصة باالتحاد األورو ّيب مرافقة للق ّوة االقتصادية ومستقلّة عن حلف
ّ
شامل األطليس "الناتو" يضعه يف حال ٍة من االعتامدية األمن ّية عىل
 26كيندي ،االستعداد ،ص .192
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الواليات املتحدة األمريك ّية ملوازنة املعضلة األمن ّية يف أوروبا الرشقية
الرويس.
الناجمة عن التخ ّوفات من الدور
ّ
املشكلة األكرب التي تقف يف طريق االتحاد األورو ّيب هي عدم قدرة
الدول األوروب ّية عىل املوازنة بني املصلحة القومية الوطنية من جهة
واملصلحة األوروب ّية الشاملة من جه ٍة أخرى ،وتخ ّوف الشعوب
األوروب ّية من قيام سلطة مركزية أوروب ّية قويّة عىل حساب السلطات
كل دولة .ظهر ذلك جليًّا أثناء أزمة ديون اليونان
الراهنة داخل حدود ِّ
عام  ،2010عندما تخ ّوف األملان من تح ّمل أملانيا عبء معالجة األزمة
عىل حساب رفاه املواطن األملاين.
هنا يُطرح تساؤالن رئيسان بخصوص مستقبل االتحاد األورو ّيب :هل
االتحاد األورو ّيب فاعل رئيس يف العالقات الدولية أم هو تج ّمع لفاعلني
تحل
رئيسني يف النظام الدو ّيل؟ وهل ميكن خلق ُهويّة أوروب ّية مو ّحدة ّ
محل ال ُهويّات القومية األوروبيّة أو تتعايش معها؟
ّ
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ذلك يف تجاور أكرب دولة يف العامل من حيث املساحة ،لك ّنها تعاين
نقصا يف عدد سكّانها ،مع أكرب دولة يف العامل من حيث عدد السكّان.
ً
تتح ّدد املشكلة بشكل أكرث دقّة يف منطقة سيبرييا الحدودية؛ إذ
يبلغ عدد سكاّنها نحو  30مليون نسمة ،يف حني يبلغ عدد سكّان
األقاليم الصينيّة املقابلة للحدود املشرتكة بينهام  250مليون نسمة،
وهذا يدفع الصينيّني نحو الهجرة إىل املناطق الروسيّة بطريقة غري
رشعية( .((2هناك أكرث من نصف مليون صيني داخل الحدود الروس ّية،
ويُتوقّع أن يصبح هذا العدد  20مليونًا خالل العقود املقبلة يف منطق ٍة
من أغنى مناطق العامل بالرثوات الطبيعية ،بحكم التجارة وتشكيل
تج ّمعات مستق ّرة كام يف مدينة فالديفستوك( .((2يس ّمي القوميون
الصيني الصامت" األمر الذي يضع
الروس هذه الظاهرة بـ "االحتالل
ّ
روسيا والصني أمام معادلة برشية قد تقلب موازين األمن واالستقرار
يف املنطقة بالكامل.

مماّ سبق ،وبنا ًء عىل فرضيّات إورغانسيك ،ال توحي الدولة القويّة غري
بالنظر إىل املق ّدرات القومية للفاعلني السابقني نجد أ ّن جميعها متتلك القانعة بقدرتها عىل إحداث تغيري يف بنية النظام الدويل الحايل عىل
مق ّومات تؤ ّهلها لالنتقال إىل نظام دو ّيل جديد ،لك ّنها يف الوقت نفسه ال ّرغم من اله ّبة الصناعية والطلب عىل الطاقة يف دول آسيا .وهذا ما
تواجه تناقضات ومشاكل ال تتوافق مع مؤ ّهالت قطب دويل يضمن يبقينا يف نظام دويل أحادي القطبية تستطيع الدول الكربى فيه الدفاع
دوره الفاعل يف النظام الدويل بصور ٍة مستقلّة.
عن مصالحها الوطنية وضامن أمنها القومي .تبقى الواليات املتحدة
الطرف األقوى لكن من دون أن تستطيع تهميش القوى األخرى كام
نمط التحالفات الممكنة
كان األمر يف مرحلة ما بعد سقوط االت ّحاد السوفيايت.
أي
ت ُستثنى الواليات املتحدة األمريك ّية يف املشهد الدويل الحايل من ّ
منط من أمناط التحالف الجديدة يف النظام الدويل ،ألنّها القطب بات باإلمكان يف النظام ال��دويل الحايل التمييز بني دولة عظمى
كل من االت ّحاد األورويب واليابان ودول كبرية غري قانعة تسعى لالستقاللية يف قرارها حني يتعلّق األمر
الوحيد يف النظام الدويل .ويُستبعد ّ
ّ
أي مبصالحها الوطنية وأمنها القومي( .((2ال يعني ذلك أنّنا أمام تع ّدد
أيضً ا كونهام مرتبطني أمنيًّا مع الواليات املتحدة األمريكيّة ،ذلك أ ّن ّ
تحالف ميكن أن ينشأ ال ب ّد وأن يأخذ يف االعتبار التعاون األمني بني أقطاب متحالفة م ًعا ض ّد قطب معينّ  ،بل نستطيع القول إ َّن الحيويّة
الحليفني املفرتضني من أجل موازنة دور الواليات املتحدة يف العامل عادت إىل مفاهيم السياسة واألمن القومي يف العالقات الدولية
َ
عسكريًّا وجيوسرتاتيجيا ،ومن ث ّم ال توجد تحالفات محتملة إلاّ بني يف دو ٍل كبرية واثقة بنفسها أمام دولة عظمى واحدة ،وال ترغب
ًّ
روسيا والصني والهند .ال تزال الهند توازن بني عالقاتها مع الواليات تلك الدول غري القانعة يف سيطرة الواليات املتحدة عىل سياساتها
املتحدة وروسيا يف إطار يحقّق مصالحها الوطنية ويضمن استمرار ومق ّدراتها ،وترغب يف وضع ح ّد لحريتها يف فرض إرادتها عىل اآلخرين
ولتوسعها األمني غري املنضبط بقانون( .((3ويذهب بعض الباحثني يف
ّ
توازن القوى مع منافستها الصني والتف ّوق االقتصادي واألمني عىل
عد ّوتها الباكستان .كام يُستبعد قيام تحالف رويس  -صيني وإن العالقات الدولية إىل أبعد من نتائج هذا البحث من أمثال ريتشارد
ّ
ّ
أخذت العالقات بينهام شكلاً تكتيكيًّا يف تقاطع املصالح ،أي من
 27أبو بكر الدسوقي" ،العالقات الروس ّية الصين ّية محدّدات الخالف وآفاق التعاون"،
دون وجود أبعاد إسرتاتيجية مستقبلية ،وهي التي تخضع لتح ّد ٍ
يات السياسة الدولية ،العدد ( 170القاهرة :ترشين األول /أكتوبر  ،)2007ص .79
وعوائق جيوسرتاتيجية تتمثّل بالتنافس الحا ّد بينهام يف آسيا الوسطى 28 ،روبرت روس" ،جغرافية السالم رشق آسيا يف القرن الحادي والعرشين" يف :مايكل
براون وستيفن ميللر (محرران) ،صعود الصني ،ترجمة مصطفى قاسم (القاهرة :املركز القومي
للعاملي
خاص ًة فيام يتعلّق برتانزيت أنابيب الغاز والنفط ،إضاف ًة
ّ
نْ
للرتجمة ،)2010 ،ص .322-319
الجغرايف والدميوغرايف اللذَين يشكّالن عائقًا يدخل يف طبيعة الحياة  29بشارة ،أن تكون عرب ًّيا ،ص .85
البرشية ويتجاوز القضايا السياسية واالقتصادية العقالنية .يكمن  30املرجع نفسه ،ص .93
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هاس من خالل وصف طبيعة النظام الدويل الحايل بـ "الالقطبية"؛ أي ودخلت تركيا للم ّرة األوىل يف املرتبة العرشين عىل مستوى العامل(.((3
توزّع الق ّوة بني الفاعلني يف النظام الدويل بدلاً من تركّزها ،ولكن مع تكمن أهمية هذه التعديالت يف كونها المست قواعد نظام بريتون
رسخ سيطرة الدوالر والذهب كمقاييس
قدرة الواليات املتحدة األمريك ّية عىل إدارة األمن العاملي(.((3
وودز عام  ،1944الذي ّ
مرجعية للتغيرّ ات يف االقتصاد العاملي .كام حلّت مجموعة العرشين
محل مجموعة الثامين الكبار  ،G8وتنامى دور اآلسيويّني يف
ّ G20
االقتصاد العاملي يف مقابل استمرار التعثرّ الغريب يف مواجهة األزمة
االقتصادية العاملية ،وهذا أ ّدى إىل زيادة ح ّدة ظاهرة حرب العمالت
الصيني.
خاص ًة "اليوان"
والخالفات حول أسعار رصفهاّ ،
ّ
كام بدأنا نشهد إرهاصات تط ّور يف األيديولوجية الرأساملية للنظام
األحادي القطبية تنحو باتّجاه رأساملية أكرث انضباطًا ،وتتيح
الدويل
ّ
للدولة وضع القواعد واألسس الرضورية لتحديد العالقات االقتصادية
بني أصحاب املصلحة داخل النظام السيايس ،وتؤكّد دور البنوك
املركزية يف الرقابة املالية والنقدية عىل شؤون املال واالقتصاد(،((3
والخاص
وتذهب نحو إيجاد نوع من التوازن بني القطاعني العا ّم
ّ
تحت إرشاف الدولة .كام أ ّن بعض الدول التي انساقت وراء العوملة
ّ
مؤشرات صعود قوى جديدة
وأيديولوجيتها ،عادت وسعت إىل اختيار منوذجها الوطني املالئم،
في بنية النظام الدولي
مثل الهند وماليزيا وبعض دول أمريكا الالتينية التي أخذت تسيطر
بدأت قوى حليفة للواليات املتّحدة يف البحث عن استقاللية نسبية يف فيها ضوابط الدولة من خالل إيجاد توازن بني انفتاحها عىل األسواق
صوغ تحالفاتها وعالقاتها الدولية .كام أخذت الدول اإلقليمية املركزية ومصالحها الوطنية(.((3
عمو ًما يف مختلف مناطق العامل وعىل مدى السنوات املاضية دو ًرا
أكرث إيجابية يف النظام الدويل .إذ بدأنا نشهد دو ًرا أكرب لرتكيا وإيران
يف الرشق األوسط ،كام ازداد دور فنزويال والربازيل يف أمريكا الجنوبية ،تأثير التغيّرات في النظام الدولي
وجنوب أفريقيا يف القا ّرة األفريقية ،وكوريا الجنوبية وإندونيسيا في الثورات العربيّة
وماليزيا يف آسيا .كام تق ّدم دور الفاعلني من غري الدول يف العالقات
الدولية(.((3
يفتح النظام الدويل الحايل املجال لفاعليّة أكرب للدولة الوطنية إذا
ما توافر فيها عوامل داخلية وقوى اجتامعية قادرة عىل النهوض
ويف االقتصاد العاملي ،جرى يف أواخر عام  2010نقل  %6من حقوق
بالتغيري .ويف الوقت ذاته ،يسمح للقوى الكربى بأن تدافع عن
التصويت يف صندوق النقد الدويل من الدول املتقدمة إىل الدول
مصالحها الوطنية وضامن أمنها القومي ،وبذلك تتشابك القضايا
ظل هذه
ذات االقتصادات الناشئة مثل الصني والهند والربازيل .يف ّ
الداخلية يف الدولة الوطنية مع املصالح الدولية .وتُصاغ يف النهاية
تحتل املركز الثالث يف ق ّوة التصويت بعد
التعديالت ،باتت الصني ّ
النتائج عىل شكل مخرجات نتيجة التفاعل بني املدخالت القادمة من
الواليات املتحدة واليابان ،متجاوزة أملانيا وفرنسا وبريطانيا .وشهدت
القامئة وصول الهند إىل املرتبة الثامنة ،وبعدها روسيا ث ّم الربازيل" 33 ،صندوق النقد الدويل يق ّر اإلصالح املقرتح من مجموعة العرشين" ،يب يب يس ( 6ترشين
31 Richard N. Haass, “The Age of Nonpolarity: What Will Follow U.S.
Dominance,” Foreign Affairs (May/June 2008), at:
http://www.foreignaffairs.com/articles/63397/richard-n-haass/the-age-ofnonpolarity
32 Ibid.

الثاين /نوفمرب  ،)2011انظر:
http://www.bbc.co.uk/arabic/business/2010/11/101106_imf_reform.shtml
 34عبد املنعم املشاط" ،النظام الدويل والتحول إىل التعددية التوافقية" ،السياسة الدولية،
العدد ( 178القاهرة :ترشين األول /أكتوبر  ،)2009ص .47
 35جون رالتسون سول ،انهيار العوملة وإعادة اخرتا ع العامل ،ترجمة محمد خويل (القاهرة:
الدار املرصية اللبنانية ،)2009 ،ص .18–17
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البيئتني الداخلية والخارجية .ففي حالتَي الثورتني التونسية واملرصيّة،
استطاعت القوى االجتامعية إسقاط االستبداد من دون أن يكون لبنية
النظام الدويل والقوى الفاعلة فيه دور أسايس يف ذلك؛ أل ّن حجم تلك
القوى مل ِ
يعط القوى الدولية إلاّ خيار التك ّيف مع املتغيرّ ات الجديدة،
وذلك أل ّن كلاًّ من مرص وتونس ت ُع ّد من الدول املتجانسة عىل مستوى
مؤسساتها متاميزة عن بنية السلطة
ال ُهويّة يف الدولة الوطنية ،كام أ ّن ّ
السياسية الحاكمة .لقد تراوحت املواقف الدولية بني معارض ومرت ِّدد
كل من الثورتني( .((3أ ّما يف الحاالت
أو مرتبك يف التعاطي مع أحداث ٍّ
األخرى (ليبيا ،اليمن ،البحرين ،وسورية) فقد أ ّدت العوامل واملصالح
كل ثورة فيها ونتائجها تب ًعا لحسابات
الدولية دو ًرا أساس ًّيا يف حركة ّ
األمن القومي للفاعلني الدوليني ،وألسباب تعاكس حالتَي تونس ومرص
ولو بدرجات مختلفة.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

القاطرة األساسية يف أوروبا "أملانيا" يف املسألة الليب ّية ،أ ّما إيطاليا،
فلم يكن أمامها من خيار إلاّ الرضوخ لألمر الواقع وإنقاذ ما أمكن
من مصالحها االقتصادية .وميكن القول إ ّن دول االتحاد األورو ّيب ،بنا ًء
عىل فرض ّيات إورغانسيك ،هي دول قانعة يف بنية النظام الدويل،
ألنّها يف حالة تحالف مع الواليات املتحدة األمريكيّة من خالل حلف
الناتو وتشاركها القيم واأليديولوجيات نفسها .ولكن يجب االنتباه إىل
أ ّن مسألة القناعة والرضا عند إورغانسيك هي مسألة نسب ّية تخضع
العتبارات متع ّددة .وبنا ًء عليه ،تبدو فرنسا وأملانيا دولتني قانعتني
نسبيًّا يف بنية النظام الدويل تعاملتا مع املسألة الليبيّة وفقًا ملصالحهام
الوطنية التي ارتكزت عىل دور العامل الجيوبوليتييك وقض ّية أمن
إمدادات الطاقة.

التد ّ
خل العسكري الدولي :الحالة الليبيّة
شهدت الثورة الليبيّة تدويلاً مع صدور قرار مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة رقم  1973يف  17آذار  /مارس  2011القايض بفرض حظر
ج ّوي عىل ليبيا باالستناد إىل مبادئ التدخّل اإلنساين وحامية املدن ّيني،
وبهذا يكون التدخّل الدويل يف ليبيا هو األ ّول من نوعه يف الثورات
العرب ّية .ولكن التدخّل اإلنساين مل يكن هو العامل األسايس لدفع
القوى الدولية للتدخّل إلطاحة نظام القذايف .فقد حكمت املصالح
مواقف القوى الدولية من مسألة التدخّل يف ليبيا .كانت فرنسا هي
وحامسا للتدخّل املبارش ،بينام تلكّأت الواليات
الدولة األكرث نشاطًا
ً
ال تع ِّرف فرنسا دورها السيايس يف النظام الدويل يف املجال األورو ّيب
املتحدة األمريك ّية وإيطاليا يف مسألة التدخّل العسكري ،وتحفّظت
فحسب ،ولك ّنها ترى نفسها أيضً ا بوصفها نوا ًة لتج ّمع دول حوض
أملانيا عىل القرار الدويل يف مجلس األمن وأبدت عدم رغبتها بصورة
البحر
املتوسط وشامل أفريقيا( .((3تنظر فرنسا إىل شامل أفريقيا
ّ
واضحة يف املشاركة يف العمليات إلاّ يف أمور لوجستية(.((3
عىل أنّه يقع يف الدائرة الجيوسياسية األوىل للدولة الفرنس ّية ،إذ ال
ال نستطيع النظر لالتحاد األورو ّيب كفاعل أسايس يف بنية النظام يفصل بينهام إلاّ البحر األبيض املتوسط ،إضاف ًة إىل الدواعي التاريخية
الفرنيس لشامل أفريقيا .بينام تشعر أملانيا
الدويل؛ إذ تُظهر املواقف األوروبيّة خالل األزمات املفصلية مدى املستندة إىل االستعامر
ّ
وتتحسس من املخاطر
الخاصة عن أوروب��ا الوسطى،
ج ّدية طرح االتحاد األورو ّيب كفاعل أسايس يف العالقات الدولية بدلاً مبسؤوليتها
ّ
ّ
من الدول األوروب ّية املك ِّونة له .فقد متايزت فرنسا يف مواقفها عن الجيوبوليتيكية العابرة للحدود يف محيطها الحيوي( .((3ولذلك عملت
فرنسا عىل محاولة ضامن األمن يف محيطها الحيوي من خالل تحكّمها
 36لالطّالع عىل املواقف الدوليّة من الثورة التونسيّة وتقلّباتها ،انظر :عزمي بشارة ،الثورة
تصب النتائج املحتملة للرصاع بني القذايف
التونس ّية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يوم ّياتها (الدوحة/بريوت :املركز العريب يف مسارات التغيري يك ال ّ
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص  .358-319وبالنسبة إىل روسيا والصني فقد تحفّظتا والث ّوار يف مصلحة الجامعات العابرة للحدود يف شامل أفريقيا أو
عىل القرار الدويل ،ما سمح مبروره يف مجلس األمن ،ومن ثم ،ما لبث الطرفان أن انتقدا
رصفات الدولية أثناء العمليّات العسكرية ،ث ّم تعامال مع ّاألمر الواقع واعرتفا باملجلس تح ّول ليبيا إىل دولة فاشلة تص ِّدر الهجرات غري الرشعية إىل أوروبا.
الت ّ
االنتقايل؛ أي أ ّن دورهام كان هامشيًّا وانحرص يف التعامل مع األمر الواقع.
 37انظر ترصيحات املسؤولني األوروب ّيني وتناقضاتها عش ّية القرار  1973يف" :مجلس األمن
يتب ّنى قرا ًرا بفرض حظر جوي فوق ليبيا" ،يب يب يس ،2011/3/17 ،انظر:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2011/03/110317_libya_resolution.shtml

 38زبغينو بريجنسيك ،رقعة الشطرنج العظمى ،ترجمة سحر فراج ومح ّمد عبد السالم
حسن (القاهرة :دار مرييت ،)2003 ،ص .41-40
 39املرجع نفسه.
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الفرنيس للحرب عىل ليبيا ،بل إنّها شاركت يف العمل ّيات
رئيسا الحامس
كام أ ّدت قضية أمن إمدادات الطاقة والحصول عليها دو ًرا ً
ّ
يف التو ّجهات األوروبيّة .تُع ّد ليبيا ثالث أكرب مو ِّرد للنفط الخا ّم إىل العسكرية ضمن إطار حلف الناتو وساهمت يف متويل الحرب مبا
القا ّرة األوروب ّية .ويتمتّع هذا النفط مبيزة نسبية للدول األوروب ّية يفوق مليار دوالر أمرييكّ(.((4
من ناحية الجودة وكلفة االستخراج والتصدير املنخفضة ،نظ ًرا لقربه إذًا ،نظرت فرنسا للمسألة الليبيّة عىل أنّها فرصة للدفاع عن مصالحها
(((4
من الساحل
ّ
الليبي وقرب األسواق األوروب ّية  .أظهرت األزمة الليب ّية الوطنية يف منطقة جيوسياسية تقع ضمن إطار مصالحها الحيوية يف
حجم الفجوة القامئة بني دول االتحاد األورو ّيب يف رسم السياسات
ظل نظام دويل قابل بذلك.
ّ
الوطنية يف مجال الطاقة ،فقد كانت الرشكة اإليطال ّية "إيني" أكرب
الرشكات النفطية العاملة يف ليبيا ،بينام كانت ّ
حصة رشكة "توتال" الوكالة اإلقليميّة
الليبي ّ
الفرنس ّية من النفط ّ
األقل بني الرشكات العاملية ( %2من مجمل أرشنا خالل توصيف طبيعة النظام الدويل عشية الثورات العربيّة إىل
يصب املوقف
ّ
عوائدها)( .((4ولذلك ّ
الفرنيس يف اتّجاه رفع أسهم فرنسا أ ّن طبيعته تسمح للدول اإلقليمية بأخذ دورها ومكانتها عىل الصعيد
وحصتها من النفط
ّ
الليبي .أ ّما أملانيا فقد كانت قادرة عىل التعامل اإلقليمي .ميكن اعتبار اململكة العربية السعودية دولة ضعيفة،
ّ
بسهولة مع انقطاع الواردات من النفط
الليبي ،من خالل استبدال ولكنها غري قانعة مبكانتها الدولية ،وترتبط مع الواليات املتحدة
ّ
الرويس والرنويجي به.
النفط
األمريكيّة بشبكة من املصالح االقتصادية واألمنيّة .يسمح ذلك بأن
ّ
عملت ليبيا يف عهد القذايف عىل تطوير تحالفاتها الدولية مبا يعزز تف ِّوض الواليات املتحدة اململكة العربية السعوديّة مبعالجة مخرجات
ّ
تغض الطرف عن سياسة اململكة
ٍّ
كل من ثورتيَ البحرين واليمن أو أن ّ
ظل زيادة نفوذ الواليات املتحدة فيها
من دورها يف قا ّرة أفريقيا يف ّ
أيًّا كان نهجها.
من خالل إنشاء القيادة العسكرية األمريكيّة يف أفريقيا "أفريكوم"
الفرنيس يف ولذلك سنجد أ ّن املعالجة يف الحالتني جرت عن طريق تدخّل
تحت ذريعة مكافحة اإلرهاب واخرتاق مناطق النفوذ
ّ
الخاصة .جاء
مايل والنيجر .هذا زاد من ح ّدة التنافس الفرنيس  -األمرييكّ يف القا ّرة السعوديّة يف شؤون الثورتني مبا يتالءم مع مصالحها
ّ
ّ
حل وسطي يريض جميع األطراف املحلية والدولية
الحل يف اليمن عرب ٍّ
ّ
األفريق ّية يف منطقة الساحل والصحراء( .((4وجدت فرنسا يف املسألة
الليبية فرصة ليك تزيد نفوذها يف أفريقيا وتتخلّص من نظام غري قانع من خالل املبادرة الخليج ّية ،بينام قمعت الق ّوات السعوديّة باستخدام
ّ
ق ّوات "درع الجزيرة" االنتفاضة يف البحرين.
الفرنيس
مبكانة ليبيا عىل الساحة الدولية ،ومييل إىل الح ّد من النفوذ
ّ
يف أفريقيا لحساب النفوذ األمرييكّ ،حتّى إ ّن الطائرات الفرنس ّية كانت الحالة البحرينيّة
تستع ّد لقصف األرايض واملطارات الليب ّية قبل أن يصدر القرار من
عملت الواليات املتحدة األمريك ّية خالل الحرب الباردة عىل رسم
كل ذلك من دون أن تعارض الواليات املتّحدة
مجلس األم��ن(ُّ .((4
دوائر جيوسياسية تتحالف معها من أجل الح ّد من التم ّدد الشيوعي
يف العامل .اصطلح عىل تسميتها حينها بالحزام األخرض (تركيا -إيران-
العريب لألبحاث ودراسة أفغانستان  -باكستان) .ومن ث ّم فرضت الرتتيبات األمن ّية التي نجمت
الغريب ومستقبل ليبيا" ،الدوحة ،املركز
العسكري
" 40التدخّل
ّ
ّ
ّ
عن الحرب العراق ّية  -اإليران ّية واجتياح العراق للكويت ،ث ّم احتالل
السياسات ،2011/3/24 ،انظر:
ّ
 http://www.dohainstitute.org/release/998cdfcb-4772-41ac-b1e8-717f8adb694cالعراق يف عام  ،2003لتصبح منطقة الخليج العر ّيب الحيوية اقتصاديًّا
" 41رشكة توتال الفرنسيّة تعرتف بصعوبة تعويض أوروبا للنفط
ّ
الليبي" ،فرانس  ،24وجيوسياس ًّيا تحت "الحامية العسكرية األمريك ّية" عىل ح ّد تعبري
 ،2011/5/9انظر:
 http://www.france24.com/ar/20110509-libya-oil-total-europe-eventsبريجنسيك(.((4
" 42التدخّل العسكري الغريب ومستقبل ليبيا".
 43انظر مثلاً ما ّرصح به مصدر دبلومايس فرنيس عشية صدور القرار من مجلس األمن
الليبي ستستهدف فور صدور قرار حظر الطريان"" ،مجلس
"أ ّن اهدافًا محدَّدة تابعة للجيش
ّ
األمن يتب ّنى" ،يب يب يس .وكيف قصفت الطائرات الفرنس ّية ليبيا بعد ساعات من صدور القرار:
"الطائرات الفرنس ّية تقصف أ ّول هدف يف ليبيا والقذايف يتحدّى املجتمع الدويل" القسم العريب
لإلذاعة السويرسية ،2011/3/19 ،انظر:
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=29778802
وهذا يعني أ ّن التحضري للتدخّل كان معدًّا سلفًا والقرار متّخذ يف األحوال كافّة .وطب ًعا من
الفرنيس كان بهدف نرش الدميقراطية وقضايا حقوق اإلنسان.
السذاجة االعتقاد أ ّن التح ّرك
ّ

فام زلنا نذكر كيف عرضت وزيرة الخارجية الفرنسيّة ميشال إليو ماري قبل أسابيع قليلة عىل
الرئيس التونيس بن عيل الخربة الفرنسيّة يف حفظ األمن والنظام.
”44 “For the U.S., War Against Qaddafi Cost Relatively Little: $1.1 Billion,
The Atlantic, October 21, 2011, at:
http://www.theatlantic.com/international/archive/2011/10/for-the-us-waragainst-qaddafi-cost-relatively-little-11-billion/247133/
 45بريجنسيك ،رقعة الشطرنج ،ص .28

80
تستضيف الحكومة البحرين ّية مق ّر قيادة األسطول الخامس األمرييكّ،
البحريني كان السبّاق إىل خطوات تطبيعية مع إرسائيل.
كام أ ّن النظام
ّ
وحظيت البحرين مبزايا تفضيلية عن الدول األخرى يف عالقتها مع
الواليات املتحدة من خالل توقيع اتفاق ّية التجارة الح ّرة معها عام
 .((4(2005أثارت موجة االحتجاجات يف البحرين قلق السعودية،
وهي التي وقفت ض ّد جميع الثورات العرب ّية يف بداياتها ،خوفًا من
خاص ًة أ ّن البحرين تقع يف
انتقال موجة التغيري إىل الداخل
السعوديّ ،
ّ
عمق املحيط الحيوي للمملكة العربيّة السعودية .كام تخ ّوفت من
تضخّم النفوذ اإليرا ّين يف الخليج العر ّيب منطلق ًة من دوافع طائفية
تتخل عن
خاص ًة أ ّن إيران ،يف عهد الشاه والثورة ،مل َّ
وجيوسرتاتيجيةّ ،
فكرة أ ّن البحرين هي امتداد جغرايف للدولة اإليران ّية وجزء من األرض
اإليرانيّة .بينام كانت قدرة إيران عىل الحركة محدودة بسبب عوامل
جيوبوليتيكية ،إضاف ًة إىل اندالع الثورة يف سورية التي أربكت كلاًّ
من السعودية وإيران يف التعاطي معها .لذلك كان قمع االنتفاضة
البحرين ّية بق ّوات خليجية ميسرّ ًا عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
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إضاف ًة إىل أزمتَي الحوث ّيني والحراك الجنويب .مل ترتبك اململكة العرب ّية
السعودية أو تقلق يف الحالة اليمنيّة كام كان عليه األمر يف الحالة
البحرين ّية ،ألنّها خربت التدخّل السيايس والعسكري واملايل يف الشؤون
الداخلية اليمنيّة منذ تشكّل الدولة السعوديّة .لذلك عملت يف إطار
مجلس التعاون بدقّة كبرية من خالل املبادرات الخليج ّية يك يجري
بغض النظر عن الشخصيات اليمن ّية التي
التغيري يف اليمن تدريج ًّيا ّ
لكل
تحكم ،كونها نجحت يف استغالل العامل القبيل فيه بدعمها ٍّ
اليمني واملعارضة ماديًّا ومعنويًّا( .((4ولذلك ركّزت القوى
من النظام
ّ
الدولية يف تدخّالتها عىل مبدأ "الوساطة" بني األطراف املحلية يف
اليمن.
ال تقع مسألة التغيري يف البحرين واليمن يف نطاق تهديد األمن
القومي األمرييكّ ،وإنمّ ا يف نطاق الحفاظ عىل الوضع القائم لتحالفاتها
اإلقليمية التي تسهم يف ضامن بقاء الواليات املتحدة الق ّوة األعظم يف
النظام الدويل .بينام ال متتلك القوى القويّة غري القانعة أدوات التأثري
يف منطقة الخليج العر ّيب وشبه الجزيرة العرب ّية يف دولتني ضعيفتني
قانعتني مبكانتهام الدولية ،ولذلك سوف لن يس ّجل تدخالت أو مواقف
ج ّدية منها تخالف السياسة األمريك ّية يف كال الحالتني .وبهذا ،سنجد أ ّن
الرصاع الدويل عىل نتائج كال الثورتني سوف ينتقل إىل مستوى الدول
اإلقليمية؛ إذ صاغت التوازنات اإلقليمية املدخالت القادمة من البيئة
الخارجية يف مخرجات كال الثورتني التي تالقت مع مدخالت من البيئة
الداخلية جرى صوغها عىل شكل مخرجات "القمع والوساطة".

التفاعالت الدولية :الحالة السوريّة
الحالة اليمنيّة
مل تستطع القوى االجتامعية والسياسية يف سورية حسم معركتها مع
يُع ّد ال ّنظام السيايس
ّ
اليمني فاعلاً أساس ًّيا يف محاربة تنظيم القاعدة االستبداد طوال عامني من النضال .ولذلك تد ّرجت التدخالت الدولية
يف شبه الجزيرة العرب ّية .وما يه ّم القوى الدولية هو ضامن أمن اليمن يف شؤونها من تنافس إقليمي عىل نتائجها إىل أزمة دولية مستم ّرة
والحفاظ عىل متاسك الجيش
ّ
اليمني من أجل استمراره يف هذه حتى تاريخ كتابة هذا البحث.
امله ّمة .كام يشكّل خليج عدن الطريق الرئيس الذي مي ّر من خالله
نفط الخليج العريب وإيران إىل األسواق العاملية ،وأحد املمرات الرئيسة تب ّنت إدارة الرئيس باراك أوباما سياسة االنكفاء نحو الداخل ،وعزفت
ّ
ّ
للمالحة والتجارة الدولية بني أوروبا وآسيا .ومن ثم ،يشكّل أمن خليج عن التدخّل العسكري املبارش يف شؤون دولية ال ته ّدد مصالحها
ّ
خاص ًة يف الرشق األوسط بعد دروس احتالل العراق ،وهو
عدن أحد املح ّددات األساسية الدولية لرضورة الحفاظ عىل وحدة الحيويةّ ،
ظل نشاط القاعدة والقراصنة الصوماليني ،ما مثّل قطيعة مع سياسات املحافظني الجدد .واعتمدت عىل حلفاء
خاص ًة يف ّ
اليمن ومتاسكهّ ،
ّ
إقليميني إلدارة املنازعات اإلقليمية أو املحلية الناشئة يف أقاليم ودول
 46لالطّالع عىل خطوات التطبيع" ،الحالة البحرين ّية" ،الدوحة ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،2011/4/2 ،انظر:
http://www.dohainstitute.org/release/c1a13234-4e6c-46b5-938337d1f0b14dd9

 47ميكن الرجوع يف ذلك إىل عبد السالم يحيى املحطوري" ،املسارات التاريخية للتدخالت
اإلقليمية والدولية يف اليمن" ،يف :فؤاد عبد الجليل الصالحي (محرر) ،الثورة اليمنية :الخلفية
واآلفاق (الدوحة/بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .164-121

دراسات وأوراق تحليليّة
التغيرات في بنية النظام الدولي وانعكاساتها على الثورات العربيّة

معينة( .((4كام أخذت الواليات املتحدة تويل اهتام ًما متزاي ًدا بتصاعد
الصيني أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا ،وهو ما وضع منطقة آسيا
النفوذ
ّ
واملحيط الهادي عىل رأس جدول أعاملها الخارجي ألسباب ناقشناها
يف هذا البحث .ولذلك مل تكن الثورة السوريّة يف يوم من األيام يف
صلب أولويات اإلدارة األمريك ّية ،واكتفت بتشجيع الحراك الرتيكّ يف
صوغ مخرجات الثورة مبا يالئم مصالحهام ،وهذا سمح للقوى القويّة
غري القانعة يف النظام الدويل بالقيام بدور أكرب للحفاظ عىل النظام
السوري الذي ال ينسجم مع التو ّجهات األمريك ّية بصورة عا ّمة.
ّ
ت ُع ّد سورية بنظامها الحاكم دولة ضعيفة غري قانعة مبكانتها الدولية،
وتسعى لتقاطعات مع مجمل القوى الدولية الكربى تع ّزز مكانتها
اإلقليمية والدولية .ولذلك عندما بدأت الثورة السوريّة سارع النظام
الحاكم إىل تعزيز تقاطعاته مع الدول القويّة غري القانعة يف النظام
الدويل من أجل دعمها يف مواجهة القوى الدولية املؤيّدة للثورة.

81
منظّر األوراس ّية الجديدة ألكسندر دوغني ،يف "صورة مجموعة قوم ّية
قومي ،ويحقّق الواقع
مو ّحدة يف مجال تج ّمع إمرباطوري ما فوق
ّ
تتجسد الرسالة ما فوق اإلثنية يف
اإلثني تر ّ
اصه يف إطار الشعب ،بينام ّ
إطار اإلمرباطورية .ويف هذا الجمع فقط يتحقّق الحفاظ عىل النواة
القوم ّية الص ّحية وعىل التوزّع األعظم للتأثري الجيوبوليتييك يف وقت
واحد"( .((5ليست اإلمرباطورية األوراسيّة دولة كبرية ،وإنمّ ا هي حلف
الخاصة بالدولة االعتيادية إىل ما فوق
جيوبوليتييك يتجاوز املعامالت
ّ
(((5
ايس" .
الدولة ،أي "االتحاد األور ّ

يرى بريجنسيك يف كتابه رقعة الشطرنج العظمى أ ّن مستقبل بقاء
الواليات املتحدة األمريكيّة يف ق ّمة هرم النظام الدويل يتح ّدد يف
أوراسيا من خالل قدرتها عىل إنشاء تحالفات يف هذه املنطقة وما
حولها .كام حذّر من احتامل قيام تحالف بني الصني وروسيا ،وربمّ ا
إيران ،كتحالف مضا ّد للهيمنة األمريكيّة ،ال تجمعه األيديولوجية وإنمّ ا
التظلّامت أو حاالت الضَّ يم التي يك ّمل بعضها اآلخر( .((4يف ضوء هذه
املعادلة ،ميكن فهم املواقف الدولية من الثورة السوريّة ،لكن ليس بدأ العمل عىل هذا املرشوع عمليًّا يف  5متوز  /يوليو  2010بتوقيع
من خالل منطق التحالف كام أسلفنا سابقًا ،وإنمّ ا من خالل إنتاج إعالن يف ّعل االتحاد الجمريك بني روسيا وبيالروسيا وكازاخستان(.((5
تقاطعات معيّنة تحاول الح ّد من النفوذ األمرييكّ يف العامل.
ويُستكمل العمل حال ًّيا عىل إنجاز املرشوع من خالل لجنة شُ كّلت
إ ّن روسيا ،عىل الصعيدين الجيوبوليتييك أو الثقايف ،ليست أوروب ّية يف ترشين الثاين  /نوفمرب  2011بعد لقاء بني قادة االتحاد الجمريك
متا ًما وال آسيويّة متا ًما ،فهي دولة ذات ُهويّة أوراس ّية متم ّيزة( .((5لتوقيع وثيقة "إعالن التكامل االقتصادي األورايس" واتفاقية تنظيم
إ ّن الظاهرة األوراسيّة ،بوصفها عقيدة فوق قوميّة ،ليست جديدة عمل "اللجنة االقتصادية األوراسيّة"(.((5

يف األيديولوجيات الروس ّية ،بل أصبحت أكرث رضورة لدور روسيا
كق ّوة عظمى يف النظام الدويل .تقوم األوراس ّية الجديدة عىل متجيد
املسيحية األرثوذكسية املستم ّدة من عهد روسيا القيرصيّة ،ودور
الق ّوة العسكرية يف تحقيق مكانة كبرية لالتحاد السوفيايتّ الذي كان
أحد قط َبي النظام الدويل السابق .وهكذا يوجد ال ّروس ،كام يرى

األمرييك من الثورة السوريّة" ،الدوحة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
ّ
" 48تط ّورات املوقف
السياسات ،2013/2/27 ،انظر:
http://www.dohainstitute.org/release/dbc39132-41bd-48c1-852c3d2e394e5c4b
 49بريجنسيك ،رقعة الشطرنج ،ص ..54- 53
 50املرجع نفسه ،ص .104

يح ّدد دوغني املحاور الجيوبوليتيكية التي ينبغي التحالف معها
ايس .ويرى أ ّن إيران الحليف اإلسالمي
من أجل إقامة االتحاد األور ّ
الرويس إىل الدول العرب ّية واإلسالم ّية
اإلسرتاتيجي األه ّم ألنّها املدخل
ّ
يف الوطن العر ّيب وآسيا الوسطى واملياه الدافئة .وعىل إيران أن

 51ألكسندر دوغني ،أسس الجيوبوليتكا :مستقبل روسيا الجيوبولتييك ،ترجمة عامد حاتم
( بريوت :دار الكتاب الجديد املتّحدة ،)2004 ،ص .298
 52املرجع نفسه ،ص .257-256
" 53توقيع إعالن يف ّعل االتحاد الجمريك بني روسيا وبيالروسيا وكازاخستان" ،روسيا اليوم،
http://arabic.rt.com/news_all_news/news/50480/
 ،2010/7/5انظر:
" 54اتحاد اقتصادي أورايس قد يظهر قبل عام  ،"2015روسيا اليوم ،2011/11/18 ،انظر:
http://anbamoscow.com/russia/20111118/372689723.html
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تتحالف مع الدول العرب ّية املناوئة للتو ّجهات األطلسية ،وهي العراق املصالح الجيوبوليتكية لرتكيا األطلسية مع روسيا األوراسية القامئة
وليبيا بالدرجة األوىل ،ث ّم سورية املتناقضة يف تو ّجهاتها ما بني امليل عىل أساسني :اإلثني (القومية الروسيّة) والديني (األرثوذكسية)(.((6
(((5
الرويس من الثورة السوريّة
للغرب والعداء له  .ومع االحتالل األنكلوسكسوين للعراق يف عام إذًا ،نستطيع أن نفهم من جهة املوقف
ّ
 2003والتدخّل العسكري الغر ّيب يف ليبيا عىل إثر الثورة الليب ّية يف انطالقًا من املرشوع األورايس والحاجة إىل دور الحليف الجيوبوليتييك
رويس حقيقي من النفوذ الرتيكّ
عام  ،2011مل يبق أمام روسيا إلاّ سورية كدولة معادية للهيمنة اإليرا ّين .ومن جه ٍة أخرى ،هناك قلق ّ
الرويس ،يستند عىل أسس مذهبية وإثنية.
الغرب ّية ،وهي يف حالة حلف مبارش مع إيران من دون مشاكل ينبغي يف آسيا الوسطى والعمق
ّ
حلّها معها ،كام يف حالة العراق قبل االحتالل .ولذلك ،سوف نجد أ ّن ولذلك سنجد أ ّن روسيا هي الدولة األكرث حديثًا عن رضورة حامية
املحاوالت الروس ّية لجذب سورية إىل التعاون أو الرشاكة مع االتحاد حقوق "األقليات" يف سورية والتخ ّوف من وصول اإلسالم ّيني إىل
الجمريك أو املرشوع األورايس قد بدأت مع انطالق الثورة السوريّة ،السلطة يف سورية ،ويف جميع دول الثورات العرب ّية(.((6
مستغلّ ًة حاجة النظام الحاكم يف سورية للدعم الدويل ملواجهة
الضغوط والعقوبات الغرب ّية(.((5
يعطي املرشوع األورايس روسيا كإمرباطورية طاب ًعا مرتوبول ًّيا ميكن
أن يتحقّق عرب تب ّني الثقافة الروس ّية ،لك ّنه يصطدم بالحاجز الديني
الرويس سوف تتع ّزز بحكم العقبة
أل ّن أشكال الوعي القومي غري
ّ
الرويس املعروف ليف غوميلوف أ ّن الحضارة
الدينية( .((5يبينّ املؤ ّرخ ّ
العرقي الرتيكّ  -السال ّيف
الروس ّية الكربى تك ّونت عىل أساس التامزج
ّ
الرويس
تاريخ ًّيا .كام أ ّن التك ّيف مع األطلس ّيني لن يعني شيئًا للشعب
ّ
ّ
أقل من فقدانه "اإلثنية والقومية والروح"( .((5ومبا أ ّن أجزاء كبرية من
ايس تتكلّم اللغة
مواطني دول آسيا الوسطى املشمولة يف املرشوع األور ّ
الرتك ّية ومن أصول ترك ّية ،إضاف ًة إىل املواطنني من األصول التتاريّة
واملسلمني يف داخل روسيا نفسها ،فإ ّن ذلك يعني رصي ًدا من الق ّوة
الرويس بعد زيادة رصيدها الجيوسرتاتيجي
الرتكيّة للتم ّدد يف العمق
ّ
يف املرشق العر ّيب ممزو ًجا بخلفيات أيديولوجية تسمح بنقلها إىل
الرويس .يعني ذلك نقل اإلشكالية الثقافية إىل داخل روسيا
العمق
ّ
(((5
وعزل روسيا إثن ًّيا  ،وذلك بإبعاد روسيا عن املواطنني ذوي القومية
الروسيّة يف الدول األوراسية .وستصبح مناطق القوقاز والشيشان
وداغستان وأبخازيا بؤرة للرصاعات واالضطرابات عندما تتصادم فيها
 55دوغني ،أسس الجيوبوليتكا ،ص .294-286
 56انظر مثلاً عن املفاوضات يف الشهر السابع من عام  2011بني الحكومة السوريّة واالتحاد
الرويس الكازاخي البيالرويس يف" :مفاوضات دمشق لالنضامم لالتحاد الجمريك"،
الجمريك
ّ
http://arabic.rt.com/news_all_press/press/997/
روسيا اليوم ،انظر:
أو املفاوضات يف عام  2012بني الحكومة السوريّة واللجنة االقتصادية األوراسية عن إقامة
منطقة تجارة ح ّرة بني سورية ودول االتحاد الجمريك يف وكالة األنباء الروس ّية نوفوستي ،انظر:
http://anbamoscow.com/russia/20120525/375316061.html
 57هرني لورنس ،اإلمرباطورية وأعداؤها :املسألة االمرباطورية يف التاريخ ،ترجمة بشري
السباعي (القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2010 ،ص .64
 58بريجنسيك ،رقعة الشطرنج ،ص 103-102؛ أو دوغني ،أسس الجيوبوليتكا ،ص .195
 59دوغني ،أسس الجيوبوليتكا ،ص.211

الحل
ايس مسألة حيوية للدولة الروس ّية ألنه يف منزلة ّ
إ ّن املرشوع األور ّ
ظل النم ّو
الرويس الدميوغرايف املقلق لدى الروس يف ّ
لقضية الوضع
ّ
الدميوغرايف للجنوب األورايس ،أي الهند والصني ،وهو ما قد يدفع
خاص ًة سيبرييا والرشق
التوسع القومي باتّجاه األرايض الروس ّيةّ ،
نحو ّ
األقىص ،كام أرشنا يف السابق .وليك يكون املرشوع مبنيًّا عىل أسس
سليمة ،فإ ّن ذلك يتطلّب الح ّد من التأثريات األطلسية عرب النفوذ
الرتيكّ يف آسيا الوسطى من خالل العوامل اإلثنية والدينية ،يك ال يلقى
نهاية مشابهة لالتحاد السوفيايتّ .ومن هنا نستطيع أن نفهم املوقف
الرويس تجاه املسألة السوريّة بالنظر إليها بوصفها قضية أمن قومي
ّ
 60املرجع نفسه ،ص ،291-290و.303-302
 61حول موقف روسيا من الثورتني التونس ّية واملرصيّة والتخ ّوف من وصول اإلسالم ّيني إىل
السلطة ،انظر :بشارة ،الثورة التونس ّية املجيدة ،ص  .358-319وانظر أيضً ا تخ ّوفات الفروف
يف آذار/مارس  2012من وصول "نظام سني" يف سورية ،يف روسيا اليوم:
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/68807/
أو موقف بوتني من املخاوف عىل األقليات يف سورية إذا ما سقط النظام يف سورية خالل لقائه
املستشارة األملان ّية أنجيال مريكل يف موسكو ،جريدة السفري ،2012/11/17 ،انظر:
http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionID=2311&ChannelID=55504&A
rticleID=1637

دراسات وأوراق تحليليّة
التغيرات في بنية النظام الدولي وانعكاساتها على الثورات العربيّة

لإلمرباطورية الروس ّية .وال يعني ذلك أ ّن روسيا مهت ّمة بشخص ّيات
السوري ،وإنمّ ا الوقوف ض ّد تح ّول سورية إىل املحور املهادن
النظام
ّ
للغرب بوقوعها ضمن دائرة النفوذ الرتيك الذي يحاول االمتداد إىل
الرويس.
آسيا الوسطى والعمق
ّ
الصيني ،فإنّه يفسرَّ مبحاولة الصني الح ّد من
أما بال ّنسبة إىل املوقف
ّ
السوري يص َّنف
الهيمنة األمريك ّية عىل العامل ،بالنظر إىل أ ّن النظام
ّ
ضمن القوى غري املنسجمة مع التو ّجهات األمريك ّية .كام أ ّن هناك
الصيني مبفهومه الواسع،
بع ًدا تنمويًّا حال ًّيا ،يتعلّق باألمن القومي
ّ
من خالل استمرار تدفّق النفط اإليرا ّين إىل الصني؛ إذ تدرك الصني أ ّن
سقوط النظام
السوري سوف يؤ ّدي إىل إضعاف النظام اإليرا ّين ،مماّ
ّ
قد يؤ ّدي إىل سقوطه أو تخلخله يف املستقبل .ومن هنا يأيت استخدام
حق النقض "الفيتو" يف مجلس األمن لثالث م ّرات ملنع إدانة
الصني ّ
النظام السيايس يف سورية.

النتائج
أدركت القوى الدولية غري القانعة مبكانتها يف بنية النظام الدويل
والدولة القويّة القانعة واملتحالفون معها أ ّن الوطن العر ّيب مي ّر مبرحلة
تاريخية جديدة قد تؤث ِّر يف ع ّدة أنظمة إقليمية فرعية يف غرب آسيا
وأوراسيا وأفريقيا ،مبا ميكِّنها من التأثري يف بنية النظام الدويل عاجلاً
كل منها إىل التعاطي مع الثورات العربيّة مبا
أو آجلاً  .ولذلك سارعت ٌّ
ينسجم مع مصالحها وتطلّعاتها الدولية.
كانت الواليات املتحدة األمريك ّية هي الطرف الدويل األكرث قدر ًة
عىل التفاعل مع الثورات العربيّة ،إذ مل تتخ ّوف من فكرة احتامل
وصول اإلسالم السيايس إىل السلطة يف دول الثورات عىل خالف القوى
الدولية األخرى ،ومن يراقب املواقف الدولية خالل الثورات سيجد
األقل خوفًا من نتائج االحتجاجات الشعبية
أ ّن الواليات املتّحدة هي ّ
يف تلك الدول ،فالواليات املتحدة ليس لديها حساسيّة مفرطة تجاه
الدين كاملجتمعات الغرب ّية األخرى .ومقارنة باألوروب ّيني الذين
كل ما هو ديني ،فإ ّن الواليات املتّحدة منفتحة عىل
يتخ ّوفون من ّ
التعامل مع حكومات ذات أيديولوجيات مختلفة بالنظر إىل تجربتها
التاريخية .وهي مل تشهد رصا ًعا من النوع الذي عرفه األوروبيّون ض ّد
الكنيسة والدين ،بل كان الرصاع الرئيس الذي شكّل التاريخ األمرييكّ
هو الرصاع ض ّد الهنود الحمر والالتينيّني واألفارقة ،إذ تشكّلت ال ُهويّة
الخاص بأيديولوجية التف ّوق عىل األعراق
األمريك ّية يف سياق التاريخ
ّ
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األخرى "املتخلّفة"( .((6ولذلك فإ ّن األمريك ّيني ،خالفًا لألوروب ّيني ،ال
يبدون قلقًا إزاء وجود جالية مسلمة كبرية يف أراضيهم ،وحيال قضايا
أخرى مشابهة تتعلّق بسياسة الدمج واألجناس والحجاب .كذلك،
وخالفًا ملا يحدث يف أوروبا التي يتمثّل فيها "خطر الهجرة الوافدة"
باملسلمني ،نجد أ ّن هجرة السكّان الناطقني باإلسبانيّة يف أمريكا
الالتين ّية هي التي تقوم بهذا الدور يف الواليات املتّحدة( .((6أ ّما روسيا
والصني ،فلهام هواجسهام الدينية بحكم تجربتهام الطويلة والدموية
يف أقاليم الشيشان وداغستان وشينجيانغ.
يفرض هذا النظام ،تب ًعا لدرجة الق ّوة بني القوى األساسية وقدرتها
عىل الدفاع عن مصالحها الوطنية ،عدم محاربة بعضها بعضً ا .يف
الوقت ذاته ،بحكم مصالحها املختلفة واملتضاربة ،ورغبتها يف الصعود
يف بنية النظام الدويل أو املحافظة عىل مكانتها فيه ،فإنّها سوف
تعمل عىل تشجيع الحروب الصغرية والنزاعات األهليّة بني وكالئها
املحليني يف الدول األخرى ذات القابلية لتلك النزاعات واملتعددة
ال ُهويّات واملتمتّعة مبواق َع جيوسياسية عىل الخريطة العاملية ميكن
لها أن تؤث ّر يف ميزان القوى العاملي .ولذلك ستشهد مناطق رشق
آسيا وآسيا الوسطى واملرشق العر ّيب زيادة يف االضطرابات املحلية
تب ًعا لزيادة ح ّدة التنافس الدويل فيها .إذًا ينبغي لنا كعرب العمل
خاص ًة أننا نعيش يف مرحلة
عىل مواجهة هذه النزاعات والح ّد منها ّ
تاريخية جديدة عنوانها الرئيس بناء الدولة الوطنية الدميقراطية.
ومن ث ّم ،ال ب ّد من مواجهة التح ّدي الذي تطرحه مسألة ال ُهويّات
خاصة ،لقطع الطريق
الفرعية ما قبل املدنية ،يف املرشق العر ّيب بصفة ّ
عىل القوى الدولية ذات املصلحة يف استثامر سياسات ال ُهوية.
لقد أثبت انتقال الثورة من دولة عرب ّية صغرية الحجم كتونس إىل
مناطق أخرى يف الوطن العر ّيب أ ّن العروبة الدميقراطية ،بوصفها
َ
قومية ذات مضمون شعوري ثقايف ،ميكن أن متثّل ُهويّة تستطيع
الح ّد من تلك ال ُهويّات الض ّيقة .ولذلك ال ب ّد من تجسيد عميل لل ُهويّة
العربيّة ميكن أن يكون عىل هيئة ات ّحاد عر ّيب يضع حدو ًدا للتدخّالت
األجنبية ،اإلقليمية والدولية ،يف قضايانا العرب ّية .وإلاّ سنبقى أرسى
خاص ًة مع فشل الحكومات السابقة يف
نزاعات فرع ّية محلّية ض ّيقةّ ،
بناء ال ُهويّة الوطنية وتعثرّ التح ّول الدميقراطي يف املرشق العر ّيب.
 62لورنس ،اإلمرباطورية ،ص .62-61
 63فواز جرجس" ،األمريك ّيون واإلسالم السيايس" ،يف :الوطن العريب يف السياسة األمريكية،
ط( 2بريوت :مركز دراسات الوحدة العرب ّية ،)2004 ،ص .167
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عمرو عبد العاطي

*

السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير:
بين االستمرارية والتغيير

تأثيرات في السياس���ة الخارجية
تناقش هذه الدراس���ة ما يمكن أن يكون للثورة المصريّة من
ٍ
أن قضايا السياس���ة الخارجي���ة المصريّة ،لم تك���ن ضمن أوضح
المصريّ���ة .فعل���ى الرغم م���ن ّ
تعد العالق���ات المصريّ���ة الخارجية أحد الجوانب التي س���تطالها
ش���عارات
الث���وار إب���ان الثورةّ ،
ّ
ّ
َ
البد أن يؤثر في السياسة
سدة الحكم ّ
تأثيرات الثورة؛ فوصول قيادة مدن ّية منتخبة شعب ً ّيا إلى ّ
الخارجي���ة المصريّة الت���ي حكمت تحرّكاته���ا اتفاقية كام���ب ديفيد ،وطبيعة نظ���ام الرئيس
ثمة عالقة طردية بين التغ ّيرات الهيكلية التي
السابق حسني مبارك .ويرى كاتب الدراسة أن ّ
ّ
سياس���ات
تقع داخل بنية النظام السياس���ي الداخل���ي للدولة نتيجة للثورات ،وما تتبناه من
ٍ
ّ
وتحرّكات خارج حدودها الوطنية .تجيب هذه الورقة عن أسئل ٍة على شاكلة :كيف تؤثر الثورة
كمتغيرٍ مح ّلي في السياس���ات الخارجية للدولة التي تش���هد ثورات داخلية؟ وهل ستش���هد
رئيس جديد،
انعكاس���ا حقيق ً ّيا لروح الثورة المصريّة بعد انتخاب
السياس���ة الخارجية المصريّة
ً
ٍ
ّ
التحول إلى الحكم المدني؟ وهل تع ِّبر التحرّكات والسياس���ات الت���ي تتبناها القيادة
وبع���د
ّ
تحو ٍل حقيقي في السياس���ة الخارجية
المصريّة الجديدة برئاس���ة الدكتور محمد مرس���ي عن ّ
التحديات التي تواجه السياسة الخارجية المصريّة بعد الثورة؟
ثم ،ما هي
المصريّة؟ ّ
ّ
*

باحث مشارك يف املركز اإلقليمي للدراسات اإلسرتاتيجية  -القاهرة.

دراسات وأوراق تحليليّة
السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير :بين االستمرارية والتغيير

مقدمة
مل تكن قضايا السياسة الخارجية املرصية ،وما اتسمت به من ضعف
يف األداء والطموح وهيمنة ردود األفعال عليها خالل العقد األخري
من حكم الرئيس السابق حسني مبارك ،سب ًبا يف قيام ثورة  25يناير؛
فقد انحرصت أسباب الثورة يف عوامل سياسية متعلقة بالتهميش
السيايس ،وأخرى اقتصادية متصلة بغياب العدالة االجتامعية .وقد
انقسم الباحثون حول تأثري هذه الثورة يف السياسة الخارجية إىل
تيارين رئيسني:
التيار األول :يرى أ ّن الثورة التي شهدتها مرص لن يكون لها األثر الكبري
يف الدور املرصي الخارجي وتوجهات السياسة الخارجية وتصوراتها
كام يدعي املتفائلون؛ أل ّن الثورة شأن داخيل يف املقام األول ،ومل تقم
إال لتغيري األوضاع الداخلية (السياسية ،واالقتصادية ،واالجتامعية)،
والتي ترجمها شعار الثوار يف ميدان التحرير "عيش ،حرية ،عدالة
اجتامعية" .كام أ ّن تأثرياتها لن تتعدى حدودها الوطنية ،وحتى إذا
كان لها ذلك التأثري يف التحركات الخارجية ،فإ ّن هذا الدور لن يكون
بالحجم الذي يتصوره أكرث املتفائلني بالثورة من حيث دورها يف
إحداث نقلة راديكالية يف التصورات والتحركات املرصية عىل الصعيد
الخارجي.
التيار الثاين :وهو التيار الذي يتبناه الباحث ،ويرى أنّه عىل الرغم
من أ ّن قضايا السياسة الخارجية املرصية مل تكن جلية يف األيام األوىل
للثورة ومل تكن ضمن شعارات الثوار يف ميدان التحرير وميادين مرص
كافة فإنّها تعد أحد املتغريات التي طالتها تأثريات الثورة ،وبخاصة
مع وصول قيادة مدنية منتخبة شعب ًيا إىل سدة الحكم .فثمة عالقة
طردية بني التغريات الهيكلية التي تقع داخل بنية النظام السيايس
الداخيل للدولة كالثورات وما تحدثه من تغيري يف تركيبة النظام
السيايس من مؤسسات ونخب سياسية وأيديولوجية يتبناها النظام
الحاكم والسلوك الخارجي للدولة ،وما تتبناه من سياسات وتحركات
خارج حدودها الوطنية.
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انعكاسا حقيق ًّيا لروح
•هل ستشهد السياسة الخارجية املرصية
ً
الثورة املرصية بعد انتخاب رئيس جديد وبعد التحول إىل الحكم
املدين؟
•هل تعبرِّ التحركات والسياسات التي تتبناها القيادة املرصية
الجديدة برئاسة الدكتور محمد مريس عن تح ّول حقيقي يف
السياسة الخارجية املرصية؟
•ما هي التحديات التي تواجه السياسة الخارجية املرصية بعد
الثورة؟
•ما هي السياسات واإلجراءات املطلوب اتخاذها لتفعيل السياسة
الخارجية املرصية مستقبلاً ؟

اإلطار النظري:
الثورة والسياسة الخارجية

مثة اتفاق بني الباحثني والدارسني للعالقات الدولية عىل أ ّن هناك
عالقة بني التغريات الهيكلية داخل األنظمة السياسية ال سيام يف حال
الثورات وبني السلوك الخارجي للدول يف محيطها اإلقليمي والدويل؛
إذ تشري الدراسات التي تناولت العالقة بني الثورة والسياسة الخارجية
للدول التي شهدت ثورات أ ّن هناك عالقة بني طبيعة العمل الثوري
والتح ّول يف الدول الثورية وسياساتها الخارجية ،فإذا تب ّنى العمل
الثوري اإلطار السلمي يف التغيري ،فإ ّن النظام الثوري الوليد يكون أقرب
إىل تبني سياسة خارجية سلمية مع دول الجوار واملجتمع الدويل.
وانطالقًا من اقتناع الباحث بتأثري الثورات يف البنية الداخلية للدولة ،أما الدول التي شهدت موجة تحول استنا ًدا إىل العنف والقوة ،فإنّها
ومن ث ّم يف السياسة الخارجية وتصوراتها للقضايا اإلقليمية والدولية ،تكون أكرث ميلاً لتب ّني سياسة خارجية عدوانية مع محيطها اإلقليمي
فإ ّن الورقة ستسعى إىل اإلجابة عن التساؤالت التالية:
والدويل ،وأكرث ميلاً لالنخراط يف النزاعات والرصاعات املسلحة(((.
•كيف تؤثر الثورة كمتغري محيل يف السياسات الخارجية للدولة
التي تشهد ثورات داخلية؟

 1أحمد محمد أبو زيد" ،الثورة والسياسة الخارجية املرصية :االستمرارية والتغري" ،كراسات
إسرتاتيجية ،العدد ( 229القاهرة :مركز الدراسات السياسة واالسرتاتيجية ،)2012 ،ص .18
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وعند الحديث عن الثورة والسياسة الخارجية يتبادر إىل الذهن
مناذج تاريخية أدت فيها الثورات إىل تحوالت راديكالية يف السياسة
الخارجية ،مثل السياسة الخارجية الروسية بعد الثورة البلشفية عام
 ،1917والسياسة الخارجية اإليرانية يف أعقاب الثورة اإلسالمية عام
.1979
وت ُشري دراسة العالقة بني الثورة والسياسة الخارجية إىل أ ّن هناك
تأث ًريا يف اتجاهني رئيسني :األول يتعلق بالتغيري يف السياسة الخارجية
للدولة التي تشهد ثورة من حيث إعادة النظر يف التوجهات واألدوار
واألهداف واإلسرتاتيجيات ،وكذا القرارات والسلوكيات ،أما الثاين
فيتمثل يف استجابة الدول األخرى للتغيري الثوري ،وكيفية إدراك تلك
الدول ملا ينطوي عليه ذلك التغيري من تأثري يف مصالحها سلبيًا أو
إيجاب ًيا .وال ميكن الفصل بني الحالتني فصلاً تا ًما(((.
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هذا عىل طبيعة القيادة املوجودة يف أعقاب التغيري الثوري ،فإذا
كانت القيادة الجديدة متيل إىل النمط الحاد يف التعامل مع املواقف
املختلفة ،فمن املرجح أن تتجاهل املعارضة الداخلية وتستخدم
السياسة الخارجية لتعبئة التأييد الشعبي للنظام ،أما إذا كانت القيادة
الجديدة متيل إىل الرباغامتية ،فإنّها ستتّبع سياسة خارجية أكرث تحفظًا
واعتدال(((.

وأما بالنسبة إىل تأثري الثورة والتغيري الراديكايل يف النظام السيايس
والنخبة وصناع القرار ويف توجهات السياسة ،تناقش الدراسات بأ ّن
هناك نوعني من التأثري ،هام:
النوع األول :تفرض فيه حاالت تغيري النظام السيايس بشكل جذري
قيو ًدا شديدة عىل صانع القرار متنعه من الدخول يف التزامات خارجية
مكلفة ماديًا أو االتجاه نحو بدائل مثرية للجدل والسخط العام؛ إذ
يجنح صانع القرار إىل تحقيق توافق داخيل يتطلب عدم اإلخالل
بالتوازنات القامئة ،وتج ّنب استثارة الرأي العام والقوى السياسية
األخرى ذات التأثري يف املجتمع .ومن ث ّم ،مييل التحرك الخارجي
إىل ما ميكن تسميته بـ" الدبلوماسية الهادئة"؛ وهو منط بعيد
عن الترصيحات الحادة واملواقف املتطرفة ،ومييل إىل الهدوء عىل
املستويني اللفظي والحريك وعدم إطالق مبادرات خارجية جديدة تثري
قلق الجوار اإلقليمي واملجتمع الدويل(((.
النوع الثاين :تعمل من خالله القيادة الجديدة يف حاالت التغيري
السيايس الجذري عىل تغيري توجهات السياسة الخارجية عىل نحو
متطرف وتتبنى سياسة خارجية نشطة لتعبئة الرأي العام ،وتوجيهه
نحو قضايا خارجية ،ورصف االنتباه عن القضايا الداخلية .ويتوقف
 2جيهان الحديدي" ،الثورة والسياسة الخارجية :رؤية نظرية" ،ورقة غري منشورة مقدمة إىل
مؤمتر "الثورة املرصية والتغري يف دراسة العلوم السياسية" ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة 15-14 ،حزيران /يونيو .2011
3 Joe D. Hagan, “Regimes, Political Oppositions, and the Comparative
Analysis of Foreign Policy,” in: Charles F. Hermann, Charles W. Kegley Jr. and
James N. Rosenau (eds.) New Directions in the Study of Foreign Policy (Boston:
Unwin Hyman, Inc., 1987), pp. 347-351.

وعىل الرغم من أ ّن الثورات تسعى دامئًا بشكل أو بآخر لهدم نظام
قديم وتأسيس نظام جديد ،فإ ّن النظم الثورية تظل يف أحيان كثرية
"حبيسة املايض" وخاص ًة يف مجال السياسة الخارجية يف ظل محددات
النظام الدويل والوضع اإلقليمي والدويل الذي تتحرك فيه الدولة
وال تستطيع تغيريه ،فضلاً عن التزامات النظام السابق القانونية
والتحالفات السياسية والعسكرية ،وكذا تداعيات عالقات الصداقة أو
العداء التاريخية مع الدول األخرى عىل مدار سنوات وعقود سابقة.
كل ذلك يعطي سياسة الدولة الخارجية بعد الثورة مبارشة قد ًرا من
االستمرارية يف إطار قيود يفرضها الوضع السابق وال تستطيع الدولة
التحرك خارج إطارها بشكل فوري عىل املدى القصري((( .وبهذا ،تظل
السياسة الخارجية يف حالة تأرجح بني متطلبات الداخل وضغوطه
املجتمعية ،وتأثريات الخارج مبا يتضمنه من فرص وتحديات .بل يظل
النظام الثوري يف رصاع مع النظام الدويل لفرتة تطول أو تقرص حتى
يفرض أحدهام قواعده وتوجهاته عىل اآلخر(((.
4 Ibid., p. 363.
5 Fred Halliday, Revolution and World Politics: The Rise and Fall of the Sixth
Great Power (Hong Kong: Macmillan Press Ltd., 1999), p. 140.
6 Ibid., pp. 156-157.
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وقد استخلص الباحثون من دراسة الثورات الكربى عرب التاريخ منذ املضادة لتلك الدول ومحاوالت التدخل يف شؤونها الداخلية ،فيقوم
الثورة الفرنسية عام  1789وحتى الثورة اإلسالمية يف إيران عام  ،1979النظام الدويل مبا يشبه عملية ترويض للثورة واستيعابها ،وتتجه
أ ّن السياسة الخارجية للدول الثورية تحاول املواءمة بني نرش الفكر الدولة التي وقعت فيها الثورة نحو الرتكيز عىل التنمية الذاتية.
الثوري (تصدير الثورة إىل الدول األخرى) ووجود عالقات دبلوماسية املرحلة الرابعة :آثار الثورة عىل املدى البعيد؛ إذ يصعب قياس أثر
طبيعية مع الدول األخرى التي ترتبط معها مبصالح سياسية واقتصادية الثورات يف املحيطني اإلقليمي والدويل يف حينه ،ولك ّن قياس هذا األثر
وتجارية تدفعها إىل رضورة التعامل معها يف سياق قواعد النظام يقتيض املتابعة عىل املدى البعيد.
الدويل القائم الذي تحاول الثورة تغيريه.
وبدراسة السياسة الخارجية لدول الثورة ،الحظ الباحثون أ ّن هناك
منطًا متكر ًرا يف تطور العالقات الخارجية لألنظمة الثورية مير بأربع
مراحل رئيسة ،هي(((:
املرحلة األوىل :فرتة سامح تتمتع فيها الدولة الثورية بعالقات طيبة
مع الدول األخرى؛ وهذا ما حدث يف بداية الثورة الفرنسية ،إذ متتعت
فرنسا بعالقات طيبة مع إنجلرتا والدول األوروبية .كام قامت روسيا
يف أعقاب الثورة البلشفية بالتفاوض مع أملانيا وحاولت إقامة عالقات
مع إنجلرتا وفرنسا.
املرحلة الثانية :املواجهة؛ إذ ال تستمر فرتة السامح عادة أكرث من عام
أو اثنني عىل األكرث ،لتشهد بعدها الدول الثورية مواجهات حادة مع
الدول األخرى التي تع ّدها مناوئة لثورتها الوليدة .ويرجع البعض تكرار
االنتقال من فرتة السامح إىل املواجهة الحادة مع الدول األخرى يف
أعقاب الثورات الكربى إىل خلل يف إدراك القادة السياسيني وحساباتهم،
بينام يرجعها البعض اآلخر إىل تطورات بنيوية داخلية تحدث عىل
مستويني أساسيني :أولهام ،مستوى الدولة التي وقعت فيها الثورة من
حيث تعريف الثوريني ألنفسهم ،ومحاولة تعميم مفردات التغيري
عىل مستوى املجتمع كله ،مبا يف ذلك إعادة توجيه بوصلة السياسة
الخارجية .وثانيهام ،مستوى الدول األخرى من حيث تكييفها للثورة،
وإدراكها ملدى خطورة التغيري الثوري يف الدولة التي وقعت فيها الثورة
وتأثريه يف مصالحها .ويقود التفاعل بني تلك التطورات البنيوية عىل
هذين املستويني إىل مواجهة حتمية بني الدولة الثورية والدول األخرى.
وقد تصل املواجهات مع الدول األخرى إىل حد االحتكاكات العسكرية،
إىل جانب القيام بدعم القوى الثورية يف الخارج ،وااللتزام بتصدير
مبادئ الثورة وأفكارها حول العامل.

السياسة الخارجية المصرية
بعد فوز مرسي
ثار تساؤل رئيس بعد اندالع ثورة  25يناير حول االستمرارية والتغيري
يف سياسة مرص الخارجية؛ ألن الثورة هي فعل ينطوي عىل التغيري
الجذري ،وألن تركيبة النخبة السياسية التي أفرزتها تداعيات ما بعد
الثورة متثل قطيعة مع النخبة املنبثقة عن ثورة يوليو  1952بحكم
أيديولوجيتها وطبيعة تكوينها املدين.
يشري برنامج حزب الحرية والعدالة بوضوح إىل الرتاجع الكبري لدور
مرص يف ظل النظام السابق عىل املستويات العربية واإلقليمية
والدولية ،حتى فقدت مرص ريادتها سياسيًا وثقافيًا وإعالميًا ودينيًا،
واختزل دورها يف أدوار هامشية كالوسيط أو التابع لسياسات هذه
الدولة أو تلك ،عىل الرغم من املكانة املتميزة التي تستحقها إقليم ًيا
ودول ًيا(((.
ويتحدث كثريون بأ ّن هناك ثالثة مصادر أساسية ترشح قطيعة
السياسة الخارجية املرصية بعد ثورة يناير عن سياسة نظام مبارك
ويقل
الخارجية ،وهي :أنّها سياسة تحكمها القيم واملعايري األخالقيةّ ،
تأثري العامل الخارجي فيها ،وتحكمها االعتبارات السياسية ال األمنية؛
نتيجة إبعاد جهاز املخابرات العامة عن رسم أولوياتها ودوائر تحركها
يف مقابل دور جامعة اإلخوان املسلمني ،وتحدي ًدا مكتب اإلرشاد
عىل مستوى صنع القرار االقتصادي (حسن مالك) والسيايس (عصام
الحداد)(((.

فقد قام الرئيس محمد مريس يف األشهر األوىل من حكمه بزيارات
املرحلة الثالثة :التكيف بني الثورة والنظام الدويل؛ إذ تستعيد الدولة خارجية رأى البعض أ ّن هدفها الرئيس هو إظهار أ ّن سياساته
ّ
عالقاتها الطبيعية مع الدول األخرى ،وترتاجع آليات الدعاية السياسية
 7الحديدي" ،الثورة والسياسة الخارجية"؛ وأيضً ا:

Ibid., pp. 133-139

 8برنامج حزب الحرية والعدالة ،املوقع الرسمي للحزب عىل اإلنرتنت:
http://www.hurryh.com/Party_Program.aspx
 9نيفني مسعد" ،السياسة الخارجية املرصية بني االستمرارية والتغيري" ،جريدة الرشوق
املرصية.2012/9/13 ،
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الثورة( .((1ويضيف نجاح الرئيس مريس يف التوصل إىل اتفاق لوقف
إطالق النار بني القوات اإلرسائيلية وحركة املقاومة اإلسالمية "حامس"،
بعد ش ّن األوىل عملية "عمود السحاب" ضد الفصائل الفلسطينية يف
قطاع غزة ،بُع ًدا جدي ًدا للتغيري يف السياسة الخارجية املرصية بعد
الثورة؛ إذ كانت قبل الثورة قريبة من السياستني األمريكية واإلرسائيلية
يف املنطقة.

الخارجية تختلف جذريًا عن السياسة الخارجية التي تبناها الرئيس
السابق حسني مبارك ،مستن ًدا يف ذلك إىل أنّه رئيس منتخب بطريقة
دميقراطية ألكرب دولة يف منطقة الرشق األوسط .ويف حقيقة األمر،
ميثل هذا عاملاً إلحداث تغيري يف السياسة الخارجية املرصية ،فضالً عن
رغبة الرئيس مريس يف الحصول عىل االعرتاف بحكم التيار اإلسالمي
الذي كان مرفوضً ا من قبل الدول الغربية والواليات املتحدة األمريكية
والرشعية الدولية عمو ًما ،ليستكمل بها الرشعية االنتخابية التي حصل ولك ّن التحركات التي بدأها الرئيس محمد مريس منذ أيامه األوىل يف
عليها من الناخبني املرصيني.
الرئاسة ال تشري إىل أ ّن هناك تغي ًريا جذريًا يف السياسة الخارجية ملرص
الثورة عن تلك التي كان يتبناها نظام حسني مبارك ،فام زالت مرص
تحرص عىل عالقات وثيقة مع الواليات املتحدة ،وقد استقبل الرئيس
مريس نفسه كلاً من وزيرة الخارجية األمريكية ووزير الدفاع يف الشهر
األول من توليه الرئاسة ،فضلاً عن تأكيد مسؤولني مرصيني حرص مرص
عىل احرتام املعاهدات مع إرسائيل(.((1

مل تكن أوىل الزيارات الخارجية للرئيس مريس إىل الواليات املتحدة
وأوروبا كام كان يتوقع الكثريون ،بل كانت أوىل زياراته إىل اململكة
العربية السعودية التي كانت تعارض التحول الثوري يف مرص ،ثم
إثيوبيا وهي كربى الدول األفريقية التي تعارض الحصة املائية املرصية
وتقود تحالفًا إلعادة النظر يف االتفاقيات املائية التي مبوجبها تحصل
مرص عىل حصتها من مياه نهر النيل ،وإيران الدولة الشيعية ذات
العالقات املتوترة مع مرص منذ ما يزيد عن ثالثة عقود؛ أي بعد
اندالع الثورة اإلسالمية فيها عام  ،1979إذ تبنت القاهرة سياسة
خارجية تجاهها قريبة من السياسة الغربية ال سيام األمريكية .ثم
كانت محاولته إحداث انفراج يف األزمة السوريّة من خالل تدشني
تحالف إسالمي يضم إىل جانب مرص اململكة العربية السعودية
وإيران وتركيا.
وشهدت األشهر األوىل  -أيضً ا  -نشاطًا ملحوظًا من الرئيس لحضور
املؤمترات الدولية التي أضحت إحدى أدوات السياسة الخارجية
للرئيس مريس ،والتي كانت مبنزلة فرصة من وجهة نظر الكثريين؛
إذ نجح يف االستفادة من املشاركة فيها للتعبري عن توجهات السياسة
الخارجية املرصية الجديدة وقضاياها وأولوياتها يف مرحلة ما بعد

يعد التحول الذي شهدته السياسة الخارجية املرصية خالل األشهر
األوىل من حكم الرئيس م��ريس هو التغيري يف النربة وليس يف
السياسات والقرارات(((1؛ فهو يتبنى خطوات رمزية أكرث منها قرارات
وإسرتاتيجيات تُحدث تحولاً يف السياسة الخارجية ،ويدلّل البعض عىل
ذلك بأ ّن العالقات الوثيقة مع حركة حامس مل تؤ ِّد إىل فتح الحدود
واملعابر املرصية أمام الفلسطينيني كام كان متوق ًعا ،أو إىل تدهور
يف العالقات املرصية  -اإلرسائيلية كام تدعو إىل ذلك الكثري من
الجامعات اإلسالمية يف مرص وعىل رأسها الحركة السلفية ،أو إىل إقامة
منطقة تجارة حرة بني مرص وقطاع غزة الذي تحكمه حركة حامس،
وهي الفكرة التي رفضها مريس يف ترشين األول /أكتوبر .((1(2012
ويف املقابل ،كان هناك تنسيق أمني واستخبارايت بني مرص وإرسائيل
ملواجهة الجامعات اإلرهابية التي تنشط يف سيناء ،إضافة إىل التنسيق
بينهام بشأن وجود معدات عسكرية يف املناطق املحظور وجودها
فيها بناء عىل اتفاقية السالم بني البلدين .كام أ ّن مساعي مريس إىل
 10عصام عبد الشايف" ،دبلوماسية املؤمترات :دالالت مشاركة الرئيس مريس باجتامعات األمم
املتحدة" ،موقع مجلة السياسة الدولية ،انظر:
http://goo.gl/Rwqwc
 11مصطفى كامل السيد" ،ال تغيري يف سياسة مرص الخارجية" ،جريدة الرشوق املرصية،
.2012/9/3
12 Jeffrey Fleishman, “Egypt Foreign Policy Tone May Change, But not its
Substance,” Los Angeles Times, June 29, 2012.
13
Jannis Grimm and Stephan Roll, Egyptian Foreign Policy under
Mohamed Morsi: Domestic Considerations and Economic Constraints (Stiftung
Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security
Affairs, November 2012).
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أساسا اقتصاديًّا متي ًنا .وهو األمر
تكوين تحالف إسالمي لحل األزمة السوريّة مل تحقق أي تقدم يف اإلقليم يف العقد األخري إال بعد بنائها ً
الذي يثري التساؤل التايل :كيف سيتمكن صانع القرار املرصي من إدارة
الرصاع الدموي الدائر يف املدن السوريّة حتى اآلن.
وليس التقارب املرصي مع إيران مقرونًا بفوز الرئيس محمد مريس ،السياسة الخارجية بأقىص كفاءة ممكنة يف ظل شح املوارد ،وتردي
فقد بدأت مؤرشاته مع تويل نبيل العريب وزارة الخارجية املرصية األوضاع االجتامعية ،وازدياد الحاجة إىل رأس املال األجنبي(((1؟
قبل توليه منصب األمني العام لجامعة الدول العربية؛ إذ كان العريب يساعد نجاح الحكومات الوطنية يف الحفاظ عىل األمن واالستقرار
يعمل عىل إعادة العالقات املرصية – اإليرانية .وكانت هناك مؤرشات الداخيل وتوفري مستوى تنموي ومنو اقتصادي مرتفع وتوفري الحاجات
عىل هذا التقارب مع طهران واالنفتاح عليها إبان فرتة حكم املجلس األساسية للمواطنني كافة ،عىل تبني سياسة خارجية قوية ومؤثرة،
العسكري ،إذ سمح األخري بعبور سفن إيرانية من قناة السويس ،وهو تكون داعماً إلسرتاتيجيتها الوطنية عىل املدى البعيد .والعكس صحيح؛
ما كان محظو ًرا عىل إيران منذ عام  ،1979كام أعلنت إيران بعد إذ كلام كانت األوضاع الداخلية مهتزة وغري مستقرة ومؤسسات
سقوط نظام مبارك عن تعيينها سف ًريا إىل مرص ليكون أول سفري إيراين الدولة ضعيفة وال تستطيع توفري الحاجات األساسية ومواجهة
فيها منذ قطع العالقات الدبلوماسية بينهام(.((1
األزمات االقتصادية الطاحنة يف الداخل ،كانت تداعياتها كارثية عىل
إسرتاتيجيتها الخارجية(.((1

التحديات والقيود
فرصا واسعة إلعادة بعث
تتيح األوضاع الجديدة بعد ثورة  25يناير ً
السياسة الخارجية املرصية ،وإعادة إحياء دور مرص الريادي يف
املنطقة والعامل ،عىل الرغم من أ ّن مثة تحديات وقيو ًدا شتى ينبغي
لصانع السياسة املرصي االلتفات إليها ،والتعاطي معها بكفاءة ،إن
كان يبغي تغي ًريا واض ًحا يف األداء ،أهمها:
أولاً  :األزمة االقتصادية التي مير بها االقتصاد املرصي منذ بدايات عام
 ،2011فمن الصعب الحديث عن سياسة خارجية فاعلة ونشطة
من دون أن تدعم هذه السياسة قاعدة اقتصادية قوية؛ إذ ال توجد
سياسة خارجية فاعلة بال تكلفة ،بحيث تستقطع من االقتصاد الوطني
لخدمة األمن القومي وتحقيق األهداف العليا للوطن .لذلك ،فإ ّن
األزمة االقتصادية الحالية تؤثر بال شك يف السياسة الخارجية وتح ّد
من قدرتها عىل الفعل والتأثري .وال تختلف الحلول التي تراهن عليها
حكومة محمد مريس كث ًريا عن الحلول التي اتخذتها حكومات الرئيس
رئيسا لثورة  25يناير ،فهي
السابق حسني مبارك والتي كانت سببًا ً
تعتمد عىل القروض واالستثامرات الخارجية ،ما يزيد من االعتامد عىل
الخارج ،ويق ّوض استقاللية القرار املرصي وحريته يف الحركة.

ثان ًيا :غياب التوافق املجتمعي بني القوى السياسية حول آليات
العمل السيايس والذي تجلت صوره يف االختالفات بشأن الدستور
املرصي الذي ع ّمق االستقطاب الدائر حول بعض مواده تناحر القوى
السياسية املختلفة ،وزاد من هوة الخالف بني الرئاسة وقطاعات
واسعة من الشعب .ويضاف إىل ذلك االنقسام السيايس حتى حول
الرئيس محمد مريس نفسه؛ إذ إنه فاز بنسبة ضئيلة يف االنتخابات
الرئاسية عىل منافسه أحمد شفيق .إن غياب التوافق املجتمعي
يق ِّوض تبني سياسة خارجية فاعلة.

ثالثًا :األوضاع األمنية غري املستقرة يف سيناء التي تحتاج إىل رأب
إ ّن االزدهار االقتصادي رشط من رشوط كفاءة أي سياسة خارجية الصدع ف��و ًرا؛ فهي تشكل تهدي ًدا سياسيًّا وأمنيًّا خط ًريا يف بقعة
وفاعليتها؛ فرتكيا مل تطور سياستها الخارجية وترتقي بطموحاتها يف جغرافية ال تحتمل أي تهاون أو تقصري ،وتغري أطرافًا خارجية
باستخدام هذه الورقة لفرض أمر واقع ال يصب يف املصلحة الوطنية

14 Geneive Abdo, “Egyptian Foreign Policy after the Election,” Foreign
Affairs (November 29, 2011), at:
http://www.foreignaffairs.com/features/letters-from/egyptian-foreign-policyafter-the-election

 15نايل شامة" ،السياسة الخارجية املرصية  ..اآلمال واملعوقات" ،جريدة الرشوق املرصية،
.2012/10/13
 16أبو زيد ،الثورة والسياسة الخارجية ،ص .8
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املرصية وسياساتها عىل كامل ترابها ،أو الستقطاع تنازالت من مرص
يف قضايا حيوية أخرى .كام أ ّن استعادة األمن يف سيناء اختبار ملدى
قدرة النظام الجديد عىل التعامل مع األزمات املعقدة بحنكة ،ومن
ثم سيعزز نجاحه من سمعته عىل الساحة الدولية(.((1
راب ًعا :غياب الرؤية لدى قيادات جامعة اإلخوان املسلمني لقضايا
السياسة الخارجية؛ فقد كانت سياسات النظام السابق تجاه الجامعة
كفيلة بتقليص اهتامم قادتها ليقترص عىل الشأن الداخيل بالدرجة
األوىل .وكانت الرضبات األمنية املتالحقة وسجن قادة الجامعة لفرتات
طويلة ومنعهم من السفر إىل خارج مرص والحد من أي احتكاك
حقيقي لهم بالعامل الخارجي ،كفيل ًة بتقليص معرفتهم وفهمهم
لطبيعة الشؤون الدولية وقضاياها املعقدة .كام مثَّل االعتبار األمني
حاج ًزا مني ًعا ضد دخول أعضاء من الجامعة ،أو حتى من املتعاطفني
معها إىل الجهات الحكومية املنوط بها التعامل مع تلك القضايا مثل
وزاريت الخارجية والدفاع واألجهزة االستخباراتية املختلفة(.((1

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

من سمعة مرص ،وجرب الكسور التي أحدثها مبارك ونظامه يف قوتها
الناعمة .إال أ ّن التغيري الجذري مل يحدث يف السياسة الخارجية مع
وصول أول رئيس منتخب بعد الثورة ،عىل الرغم من املحاوالت
والجهود التي يقوم بها الرئيس محمد مريس .وقد دفع ذلك املختصني
إىل طرح بدائل أمام صانعي القرار املرصي لتدشني سياسة خارجية
أكرث فاعلية ومحققة للمصلحة واألمن القومي املرصي ،وتتمثل تلك
البدائل والخيارات يف اآليت:
أولاً  :تعظيم القوة الناعمة املرصية بإعادة إحياء التأثري الثقايف والديني
والفني املرصي الذي يجب أن يكون عىل رأس قامئة األولويات ،من
خالل خطة واضحة وطموحة تبدأ باألزهر ،ومتر بالكنيسة ،بالتوازي
مع السينام والتلفزيون واألعامل األدبية والتشكيلية ،والرياضة(.((1
ثانيًا :إعادة التوازن إىل السياسة الخارجية املرصية بتنويع محاور
التعاون يف اتجاهات جغرافية وسياسية متعددة وعدم االكتفاء
برشاكة إسرتاتيجية واحدة مع قطب دويل واحد .وعىل الرغم من
أهمية الحفاظ عىل عالقات مرص مع الواليات املتحدة واالتحاد
األورويب مبستوياتها الراهنة مع تخليصها من جوانب "املرشوطية"
السياسية ،فإن األمر قد يحتاج إىل عقد رشاكات مامثلة مع أطراف
دولية أخرى (اليابان ومجموعة الدول األرسع من ًوا "الربيكس"؛ أي
الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا) إلتاحة حرية أكرب
يف التحرك واملناورة إنفاذًا للمصلحة الوطنية املرصية( .((2وينبغي
أن تقوم العالقات الخارجية املرصية عىل أسس من الندية واملصالح
املشرتكة وتبادل املنافع مع جميع الدول ،مع استقالل القرار وغياب
كل أشكال التبعية والهيمنة ،وتأكيد العالقات السلمية مع جميع
الدول والشعوب ،ودعم العدل واألمن والسلم الدويل.

ثالثًا :مأسسة السياسة الخارجية لتفعيل ال��دور القيادي لوزارة
سبل تفعيل
الخارجية وتحرير تلك السياسة من سطوة األجهزة األمنية ،مع
السياسة الخارجية المصرية
االستعانة بهذه األجهزة يف املسائل ذات الحساسية األمنية الخاصة،
مع إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك يف  11شباط /فرباير  ،2011وكذلك بالوزارات األخرى املعنية يف مجاالت اختصاص كل منها ولكن
نجح الشعب املرصي يف تحقيق نقلة يف صورة مرص وقيمتها الرمزية تحت املظلة العامة لوزارة الخارجية(.((2
واألخالقية .وكان من املؤ ّمل أن يستثمر القامئون عىل إدارة املرحلة
االنتقالية لحظة الزخم الثورية تلك باعتبارها فرصة تاريخية نادرة 19 Nabil Fahmy, “Egypt in the World: A Foreign Policy for the Twenty-First
Century,” The Cairo Review of Global Affairs (September 2012), pp. 92-95.
لعودة مرص إىل ساحة الفعل الدويل املؤثر ،وإعادة بناء ما ته ّدم  20هاين خالف" ،سياستنا الخارجية بني التطوير والتثوير" ،جريدة الرشوق املرصية،
 17شامة" ،السياسة الخارجية املرصية".
 18محمد املنشاوي" ،السياسة الخارجية لإلخوان املسلمني" ،جريدة الرشوق املرصية،
.2011/6/5

.2012/9/3
Fahmy, “Egypt in the World,” pp. 96-106.
 21أحمد حاتم املرصي" ،عام بعد الثورة نحو سياسة خارجية مرصية جديدة" ،جريدة
الرشوق املرصية.2012/1/30 ،
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راب ًعا :تطوير وزارة الخارجية من الداخل ،بحيث يعاد النظر يف معايري
القبول والتقويم والرتقي والتنقالت بالسلك الدبلومايس ،وإعداد
برامج دورية للتطوير املهني ،والتخلص من القيود األمنية ،و"ثقافة
الواسطة" التي ما زالت تحول دون االستفادة من الكفاءات .وينبغي
العمل كذلك عىل وضع ضوابط صارمة للقضاء عىل ثقافة االستعالء
باملهنة عىل املواطن ،ورضورة تقريب الثقافة السائدة لدى البعض
يف وزارة الخارجية من ثقافة املجتمع املرصي وأوضاعه التي كشفت
عنها الثورة وتفاعالتها ،ومساواة العاملني بالخارجية بسلك القضاء
واألجهزة األمنية يف العقوبات الصارمة ملوظفيها(.((2
خامسا :توفري القدرات الالزمة لتحرير القرار الوطني من أي تبعية
ً
للخارج وتأمني االستقالل الوطني ،ويستلزم هذا ربط مرشوع تأسيس
النظام السيايس الدميقراطي املأمول مبرشوع وطني للتنمية املستقلة
واملستدامة يكون قاد ًرا عىل تحرير اإلرادة الوطنية من ناحية ،وتوفري
القدرات املادية الالزمة لتحرير هذه اإلرادة من ناحية أخرى.
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الخاتمة
عىل الرغم من االنقسام بني الباحثني وداريس العالقات الدولية حول
تأثري الثورة والتغيري العنيف للنظام السيايس يف السياسة الخارجية
للنظام الثوري الوليد ،فإ ّن للثورة أث ًرا كب ًريا عىل تصورات النظام
الثوري وقراراته ،وحتى إن مل تكن السياسة الخارجية وقضاياها أحد
أسباب اندالع الثورة .ولك ّن بعض التغيري ينال هذه السياسة بفعل
التغيرّ الذي يطرأ عىل املؤسسات والنخبة السياسية املسؤولة عن
صوغ تصورات الدولة وسلوكها الخارجي.
لقد اتسمت قضايا السياسة الخارجية لنظام الرئيس السابق حسني
مبارك باالنصياع للمطالب األمريكية واإلرسائيلية ،ونتج منها غياب
سياسة خارجية فاعلة ،وتدهور الدور اإلقليمي املرصي مبا أث ّر يف األمن
القومي واملصلحة املرصية .ومع ذلك ،مل ترد شؤون السياسة الخارجية
ضمن الشعارات التي رفعها الثوار إبان ثورة  25يناير .لكن الثورة متثل
فرصة أمام الرئيس محمد مريس لالستفادة منها يف إعادة التوازن إىل
السياسة الخارجية املرصية .ومع ذلك ،فالسياسات التي اتخذها مريس
وتحركاته الخارجية والزيارات وحضور املؤمترات الدولية واإلقليمية ال
تنم عن اختالف جذري يف السياسة الخارجية ملرص الثورة عن سياسة
الرئيس السابق حسني مبارك بسبب جملة من التحديات والقيود
التي تعوق تبني سياسة خارجية فاعلة.

سادسا :االنحياز للقضايا اإلنسانية يف السياسة الخارجية كون الرئيس
ً
مريس جاء بإرادة شعبية ،وبوصف الثورة املرصية رفعت شعارات
الحرية والعدالة االجتامعية والكرامة ،ما يفرض عىل الرئيس تبني
سياسة خارجية قوامها مساندة املطالب املرشوعة لشعوب العامل
كافة ،وبخاصة يف العامل العريب ،وليس مساندة الديكتاتوريات كام
دأب النظام السابق عىل فعله بحجة الحفاظ عىل املصالح املرصية.
فمن شأن قيام الرئيس مريس باتباع تلك السياسات تحسني السمعة
الدولية للدولة املرصية وإضفاء الرشعية عىل أفعالها وسلوكها
ولكن ميكن لحكومة الرئيس محمد مريس اتخاذ جملة من الخطوات
الخارجي ،كونها سياسات منحازة للرشعية الدولية ولحق الشعوب،
التي من شأنها تفعيل الدور والسياسة الخارجية املرصية ليس عىل
وهو ما يعزز من مكانتها كدولة دميقراطية قائدة.
الصعيد اإلقليمي فحسب ،بل عىل الصعيد العاملي أيضً ا مبا متلكه
ساب ًعا :التخطيط املوضوعي عىل املدى البعيد بإعداد رؤية شاملة مرص من قدرات متكّنها من أن تصبح فاعلاً دول ًيا وإقليم ًيا مؤث ًرا .ويف
للسياسة الخارجية املرصية لألعوام العرشين القادمة ،بعي ًدا عن هذا الصدد ،يطرح كثريون بدائل وخيارات أمام صانع القرار املرصي
املصالح أو األهواء الشخصية للنخبة الحاكمة .ومن املهم كذلك يتعلق بعضها برضورة إعادة بناء املؤسسات املسؤولة عن صناعة
إعداد كتاب دوري للسياسة الخارجية املرصية ،وإنشاء غرفة مركزية
القرار الخارجي املرصي ،وتحقيق التوافق املجتمعي الذي ميكّن
دامئة إلدارة األزم��ات الخارجية ،والتعديالت املرحلية للسياسة
النظام السيايس من تبني سياسة خارجية فاعلة ومؤثرة ،مع رضورة
الخارجية وفقًا للتطورات الدولية ،وإعادة فتح قنوات االتصال بني
صوغ إسرتاتيجية للسياسة الخارجية خالل السنوات العرشين القادمة
املراكز البحثية ووزارة الخارجية ،مع تنشيط الدبلوماسية الشعبية
توضح القدرات واإلمكانات والعقبات وتحدد األهداف التي تريد
ودبلوماسية األبواب الخلفية(.((2
الدولة تحقيقها عىل الصعيد الخارجي .كام أ ّن مثة أهمية للتعاون بني
 22املرجع نفسه.
العمل البريوقراطي الدبلومايس ومؤسسات الفكر والرأي التي تقدم
 23عبد املنعم املشاط" ،السياسة الخارجية املرصية بعد ثورة  ٢٥يناير  ،"٢٠١١ورقة غري
البدائل والخيارات أمام صانع القرار للتعامل مع التغريات والتحوالت
منشورة مقدمة إىل مؤمتر "مستقبل مرص :رؤية لقضايا سياسية واقتصادية" ،كلية االقتصاد
يف النظام الدويل والتطورات يف القضايا العاملية.
والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة ٣١ ،آذار /مارس ١ -نيسان /أبريل .2011
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أحمد فؤاد إبراهيم المغازي

*

دور األمية في التأثير في التوجهات العامة
للتصويت في مصر
من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012

ثم في نتيجة االس���تفتاء
اختلف���ت التحليالت ح���ول تأثير األمية ف���ي الوعي السياس���ي ومن ّ
على الدس���تور الجديد في مصر .ومع ذلك ،فمن اإلجحاف الربط المتالزم بينهما ،فقد يتحقق
الملخص
التنفيذي اإلدراك لإلنس���ان األم���ي كما يتحق���ق لإلنس���ان المتعلم ،وق���د يغيب عن
الوع���ي وه���ذا
ه���ذا
أن هناك تأثي ًرا لألمية
االثنين ،وإن كانت فرص تحققه بين المتعلمين أكبر .وتوضح الدراس���ة ّ
ف���ي ق���رار التصويت بـ" نعم" في هذا االس���تفتاء ،وذل���ك في عدد من المحافظ���ات المصرية،
ولكن يتعين التعامل مع هذا االس���تنتاج بش���يء من الحذر؛ العتب���ارات عديدة منها :انخفاض
نس���بة المشاركة في االستفتاء ،وعدم انس���حاب تأثير األمية في قرار التصويت بـ" نعم" على
باق���ي محافظات الجمهورية .لذلك توصي الدراس���ة بضرورة ب���ذل المزيد من الجهد من قبل
السياسيين ومؤسسات الدولة لتحفيز المجتمع للمشاركة بفاعلية في العملية السياسية،
والعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لدى فئات المجتمع وشرائحه كافة.
*

باحث مرصي متخصص يف الجغرافيا والتخطيط الحرضي والدراسات السكانية.
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المقدمة
تطورت الجغرافيا السياسية من دراسة الدولة إىل دراسات عديدة
متع ّمقة ترتبط بالتحوالت االقتصادية والسياسية ،ومنها جغرافية
االنتخابات  Electoral Geographyالتي تعد من االتجاهات
املعارصة يف الجغرافيا السياسية؛ وهي تدرس النشاط االنتخايب
داخل الدولة عن طريق تحليل الدوائر ،والتع ّرف عىل التباين املكاين
يف التصويت ،والتأثريات الجغرافية التي نتج منها هذا التباين،
ودراسة الحمالت االنتخابية للمرشحني والبعد الجغرايف لها ،والسلوك
التصويتي لألفراد والجامعات من خالل التعرف عىل العوامل
االقتصادية واالجتامعية والتاريخية والثقافية وغريها من األمور التي
تشكِّل الرأي العام للناخبني .وهذا ما تحاول الدراسة بحثه يف نتيجة
االستفتاء عىل الدستور املرصي الجديد يف كانون األول /ديسمرب
 ،2012وتحدي ًدا بحث مدى تأثري األمية يف نتيجة هذا االستفتاء.
تع ُّد األمية مفردة من مفردات الواقع املرصي وظاهرة اجتامعية
تحكمها محددات كثرية ،يأيت الفقر يف مقدمتها .وتع ّرف بأنّها
عدم القدرة عىل القراءة والكتابة ،ويع ّرف األمي بأنّه الفرد الذي
ال يستطيع القراءة والكتابة ،ويرتاوح عمره بني  35-14سنة وغري
بأي مدرسة ،ومل يصل يف تعليمه إىل مستوى نهاية الحلقة
مقيد ّ
االبتدائية من التعليم األسايس .ويعترب التعريف اإلحصايئ الشخص
أميًا عندما يكون غري قاد ٍر عىل القراءة والكتابة وأن يكون عمره 10
سنوات فأكرث .أما يف التعريف االجتامعي "فإنّه الشخص الذي ال
يعرف حقوقه وواجباته السياسية"((( ،وتع ّرف األمم املتحدة األمي
بأنّه "الذي ال يستطيع أن يقرأ أو يكتب األرقام فقط أو اسمه أو
مجموعة من العبارات التي يختزنها يف ذاكرته"((( .وتستخدم األمم
املتحدة معدل األمية كمعيار للفصل بني الدول املتقدمة والدول
النامية ،وق ّدر هذا املعدل بنحو  %20من جملة السكان فوق 15
سنة((( ،ما يعني أ ّن مرص ما زالت دولة نامية طبقًا لهذا املقياس،
حيث بلغ معدل األمية فيها  ٪29.6عام .2006
 1عبد الرؤوف أحمد الضبع" ،األمية والسلوك اإلنجايب" ،املجلة املرصية للتنمية والتخطيط،
املجلد  ،2العدد ( 2القاهرة ،)2000 :ص .74
2 Shryock, H.S., and Sigel, J.S., The Methods and Materials of Demography
(New York: Condensed edition by Stockwell, E. G. Academic Press, 1976), p. 32.
3 J. Clarcke, “Geography, Demography, and Population,” in J. Clarcke (ed.),
Geography Population, Approaches and Applications (London: Oxford, 1985),
p. 212.

93
ولقد اختلفت التحليالت حول تأثري األمية يف نتيجة االستفتاء؛ إذ
يرى البعض أ ّن أمية القراءة والكتابة تتولد منها األمية السياسية
وقلة الوعي السيايس املقرون بالتجييش الديني الذي يسهل معه
التالعب بهذه الفئة واستخدامها يف أي عملية انتخابية .يف حني
يرى فريق آخر أنّه ال توجد عالقة علمية محددة بني أمية القراءة
والكتابة واألمية السياسية وقلة الوعي السيايس.

ومن املؤكد أ ّن هناك عالقة قوية بني الجهل مبعناه الشامل وبني
الوعي السيايس أو الوعي االقتصادي .أما أمية القراءة والكتابة فقد
يكون من اإلجحاف الربط املتالزم بينها وبني الوعي السيايس أو
حتى االقتصادي؛ فالوعي السيايس هو الفهم العام للمناخ السيايس
باملجتمع من أفكار ومامرسات واختالفات سياسية يستطيع الفرد
من خاللها إدراك محيطه السيايس واتخاذ املوقف املناسب ،ومن
ث ّم التفاعل والتأثري الب ّناء يف مجمل العملية السياسية .وقد يتحقق
هذا الوعي واإلدراك لإلنسان األمي كام يتحقق لإلنسان املتعلم وقد
يغيب عن االثنني ،وإن كانت فرص تحققه بني املتعلمني أكرب.
ويف سياق االستفتاء عىل الدستور املرصي الجديد وضمن إطار
مشهد سيايس مرتبك ،تداخلت املواقف وتشابكت بشكل معقد
بني التيارات السياسية املوجودة عىل الساحة املرصية وانتقلت
هذه الحالة إىل الناخب بغض النظر عن حالته التعليمية ،فلم يكن
االستفتاء عىل الدستور إال واجهة لرصاع سيايس مرير بني التيارات
املدنية وتيارات اإلسالم السيايس .واستخدم الطرفان كل الوسائل
املمكنة إلقناع الناخب مبا يرى كل منهام أنّه الصواب ،كام مارسا
ضغوطًا شديدة عىل الناخب يف محاولة الستقطابه .واختلطت األمور
وتشابكت ،فلم يعد االستفتاء عىل الدستور فحسب ،بل أصبح عىل
مرشوعني متصارعني؛ يرتدي األول عباءة الدولة املدنية والثاين عباءة
اإلسالم السيايس.
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غري أ ّن هذا الرصاع املحموم مل يستطع تحريك الشارع السيايس عن اإلرادة السياسية للمجتمع .وهو ما تحاول الدراسة توضيحه
بكامل طاقته ،فعىل الرغم من أ ّن عدد الناخبني املسجلني قد بلغ مبحافظات الجمهورية من خالل اإلجابة عن تساؤلني:
 51918866نسمة ،فلم يشارك منهم يف االستفتاء سوى 17058407
•هل هناك عالقة بني األمية والتصويت بـ" نعم"؟
ناخب بنسبة  %32.9من جملة عدد الناخبني املسجلني ،وحققت
•هل األمية تؤدي إىل تراجع الوعي السيايس باملجتمع؟
محافظتا السويس وبني سويف أعىل نسبة مشاركة ( ،)%38.7يف
حني سجلت محافظة أسوان أقل نسبة مشاركة ( .)%22.7وكانت
فرضية الدراسة
نتيجة التصويت لصالح املوافقة عىل إقرار الدستور بنسبة %63.8
تفرتض الدراسة أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت يف االستفتاء
مقابل  %36.2لغري املوافقني(((.
عىل الدستور املرصي.

أهداف الدراسة
الدراسات السابقة
مثة خمسة أهداف للدراسة تتمثل باآليت:
هناك دراسات تع ّرضت يف أجزاء منها ملوضوع األمية وتأثريها يف
•دراسة التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات التوجهات العامة للتصويت وقضايا الثقافة السياسية واملشاركة
مرص.
السياسية والنظام االنتخايب والرأي العام ،وهناك دراسات تعرضت
•عرض التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص.
ملوضوع جغرافية االنتخابات يف مرص أو يف بعض محافظاتها.
•التع ّرف عىل التوزيع املكاين لظاهرة األمية يف محافظات مرص.
أما النوع األول من الدراسات فمن أبرزها كتاب محمد شحاتة
•دراسة التوزيع املكاين لنتيجة االستفتاء.
سليامن حول العوامل البنائية والثقافية املؤثرة يف املشاركة
•توضيح دور األمية يف تفسري نتيجة االستفتاء.
السياسية يف الريف املرصي((( ،والذي خلص ضمن نتائجه إىل

أنّ هناك عالقة موجهة بني املستوى التعليمي الذي يصل بني
أهمية الدراسة
الفرد ودرجة مشاركته السياسية .ودراسة عبد العزيز بن عبد
تكمن أهمية هذه الدراسة يف عدة عنارص ،أهمها:
الله السنبل حول األبعـاد السياسـية لحركـة تعليم الكبـار(((،
•كونها دراسة تحليلية لنسبة األمية ،والتي تعد أحد أهم العوامل والتي أظهرت العالقة بني تعليم الكبار واألبعاد األيديولوجية
املؤثرة سلب ًيا يف املجتمع.
وتقصت األبعاد السياسية لحركة تعليم الكبار من
والسياسية،
ّ
•تزامن الزيادة يف نسبة األمية باملحافظات مع تراجع يف درجات منظور عاملي استنا ًدا إىل شواهد نظرية وتاريخية تدلل عىل
الوعي السيايس والتأثري املتبادل فيام بينهام.
تجذّر البعد السيايس يف حركة تعليم الكبار .واستقر الرأي يف
•تعد ظاهرة األمية أحد أهم العوامل املؤثرة سلب ًيا يف التنمية السياسية ،هذه الدراسة عىل أنّ تعليم الكبار أصبح اليوم شأنًا سياس ًيا
ولذا فإ ّن تسليط الضوء عليها ودراستها يعد من الدراسات املهمة.
يوظف يف أشد القضايا العاملية حساسية؛ كمسالة الدميقراطية
وحقوق اإلنسان ومكافحة العنف والتسلح ،والعنرصية وتدهور
•تساعد هذه الدراسة عىل تحديد أهم املناطق األوىل بالرعاية.
البيئة ،ومكافحة الجرمية واإلي��دز ،والفقر ،واألمية ،وتفعيل
مشكلة الدراسة
دور املرأة ،وغريها من موضوعات .وكذلك كتاب سامية خرض
قد تؤثر األمية يف السلوك االنتخايب وتوجيه الناخبني ،وما يرتتب
عليه من تراجع للوعي السيايس باملجتمع ،وعدم التعبري الصادق  5محمد شحاتة سليامن ،العوامل البنائية والثقافية املؤثرة عىل املشاركة السياسية يف
 4موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية ،انظر:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

الريف املرصي :دراسة ميدانية لقريتني مرصيتني (القاهرة :قسم االجتامع ،كلية اآلداب،
جامعة القاهرة.)1985 ،
 6عبد العزيز بن عبد الله السنبل" ،األبعـاد السياسـية لحركـة تعليم الكبـار  -منظـور
عاملي" ،املجلـة الرتبويـة ،املجلد  ،19ملحق العدد ( 15الكويت :مجلس النشـر العلمي،
جامعــة الكويت.)2005 ،
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صالح عن املشاركة السياسية والدميقراطية((( ،وأوضحت به أنّ يرتقي باملرأة وبأدوارها يف املجتمع ،وله األثر األكرب يف مشاركتها
املواطنني ذوي التعليم األعىل وكذلك الدخل والرواتب الثابتة هم السياسية.
األكرث مشاركة يف السياسة ،إذ تعد هذه العوامل األكرث دف ًعا إىل وبالنسبة إىل النوع الثاين من الدراسات يف مجال جغرافية االنتخابات،
(((
املشاركة .وكتاب صبحي عسيلة عن الرأي العام  ،والذي عرض فيأيت يف مقدمتها كتاب محمد محمود إبراهيم الديب حول الجغرافيا
فيه ملفهوم الرأي العام ومدى قدرته عىل التأثري يف صانع القرار السياسية من منظور معارص( ،((1حيث خصص الفصل السابع منه
وتوجيه السياستني الداخلية والخارجية .وكتاب كامل املنويف عن لجغرافية االنتخابات التي تناول تعريفها وأهدافها وتطورها ،واإلعداد
مفهوم الثقافة السياسية((( ،حيث عرض ملفهوم الثقافة السياسية ،والتنظيم املكاين لالنتخابات ،والتحيز وأسبابه ،والكشف عن التزوير
والتي تشري إىل املعتقدات والقيم واملشاعر والتوجهات وأمناط الجغرايف ،واللجان االنتخابية ،وإعداد كشوف الناخبني ،واملغزى
السلوك املتعلقة بالنظام السيايس يف املجتمع .وأوضح أنّ الثقافة الجغرايف للسلوك التصويتي ومقصوده ،واملشاركة يف االنتخابات،
السياسية لدى الجامهري تختلف عن تلك السائدة بني النخبة والتفسري الجغرايف للتباين املكاين يف التصويت ،واالرتباطات
الحاكمة ،وبينّ دورها املهم يف إحداث التغيري السيايس .وكتاب االجتامعية للتصويت ،ومناهج دراسة جغرافية االنتخابات ،ونظام
محمد أنور حجاب عن املشاركة السياسية( ،((1والذي عرض فيه االنتخاب ومغزاه الجغرايف ،وجغرافية الحملة االنتخابية .ودراسة
ملفهوم املشاركة السياسية ،وقيمة املشاركة السياسية ،وأشكالها جاسم محمد كرم يف جغرافية االنتخابات وتطورها ومنهجيتها(،((1
والذي تناول فيها تعريف جغرافية االنتخابات وتطورها ومناهج
ومستوياتها وعالقتها بالعنف السيايس ،باإلضافة إىل أزمة
البحث فيها.
عدم املشاركة ،وكيفية التغلب عليها ،واالنتخاب والتصويت
اإلجباري ،وأسباب عدم التصويت وعالجه .وكتاب عيل الصاوي ومن الدراسات التطبيقية ،دراسة ثناء عمر عن الخريطة االنتخابية
يف النظام االنتخايب الجديد( ،((1إذ حرص عىل استعراض النظام ملحافظة املنيا( ،((1والتي تناولت الدوائر االنتخابية واللجان الفرعية
االنتخايب الجديد بسهولة ويرس ،كام حرص عىل أن يزود القارئ والناخبني .ودراس��ة محمد محمد الزغبي عن خريطة الدوائر
مبعلومات تفيده يف معرفة خطوات االنتخاب .كذلك دراسة االنتخابية يف م�صر( ،((1والتي عرضت للتطور التاريخي للدوائر
االنتخابية يف مرص ،والتوزيع الجغرايف للناخبني واملرشحني ،والسلوك
نشوى مجدي املتويل بشأن بعض املحددات االجتامعية املؤثرة
التصويتي للناخبني ،وعرض مقرتح لنظام انتخايب جديد ينسجم
يف املشاركة السياسية للمرأة املرشحة( ،((1والتي كان من ضمن
واألوض��اع السياسية واالجتامعية يف مرص .وكذلك دراسة وحيد
أهدافها الكشف عن العالقة بني تعليم املرأة املرشحة ومشاركتها
سيد أحمد خليفة عن املشاركة السياسية من خالل انتخابات
السياسية ،وخلصت الدراسة يف هذه الجزئية إىل أنّ التعليم
مجلس الشعب املرصي عام  ،((1(2000والتي طبق فيها مراحل
 7سامية خرض صالح ،املشاركة السياسية والدميقراطية :اتجاهات نظرية ومنهجية حديثة العملية االنتخابية من خالل دراسة ميدانية يف مدينة املحلة الكربى

تساهم يف فهم العامل من حولنا (القاهرة :كلية الرتبية ،جامعة عني شمس.)2005 ،
 8صبحي عسيلة ،الرأي العام ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل للدراسات املستقبلية
واالسرتاتيجية.)2006 ، ،
 9كامل املنويف ،مفهوم الثقافة السياسية :دراسة نظرية تأصيلية ،سلسلة مفاهيم (القاهرة:
املركز الدويل للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية.)2008 ،
 10محمد أنور حجاب ،املشاركة السياسية ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل
للدراسات املستقبلية واالسرتاتيجية .)2011 ،
 11عيل الصاوي ،النظام االنتخايب الجديد ،سلسلة مفاهيم (القاهرة :املركز الدويل للدراسات
املستقبلية واالسرتاتيجية.)2011 ،
 12نشوى مجدى املتويل" ،بعض املحددات االجتامعية املؤثرة يف املشاركة السياسية يف املرأة
املرشحة :تحليل سيسولوجي ودراسة ميدانية" ،رسالة ماجستري ،قسم االجتامع ،كلية اآلداب،
جامعة املنصورة.2012 ،

 13محمد محمود إبراهيم الديب ،الجغرافيا السياسية :منظور معارص ( القاهرة :مكتبة
األنجلو املرصية.)2008 ،
 14جاسم محمد كرم" ،جغرافية االنتخابات تطورها ومنهجيتها :دراسة يف الجغرافية
السياسية" ،مجلة العلوم االجتامعية ،املجلد  ،16العدد ( 34الكويت ،)1988 :ص .95–75
 15ثناء عيل أحمد عمر" ،الخريطة االنتخابية ملحافظة املنيا ،دراسة يف الجغرافيا السياسية"،
يف ندوة بقسم الجغرافيا ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،متوز /يوليو .٢٠٠٠
 16محمد محمد الزغبي" ،خريطة الدوائر االنتخابية يف مرص  -دراسة يف الجغرافيا
السياسية"  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية.٢٠٠٤ ،
 17وحيد سيد أحمد خليفة" ،املشاركة السياسية من خالل انتخابات مجلس الشعب املرصي
عام  2000مع دراسة ميدانية يف مركز ومدينة املحلة الكربى" ،مجلة كلية اآلداب ،العدد 14
(طنطا :جامعة طنطا.)2001 ،
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الجدول ()1
التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

القاهرة

12.8

سوهاج

4.7

اإلسامعيلية

1.4

الجيزة

8.5

املنوفية

4.4

األقرص

1.3

الدقهلية

7.2

أسيوط

4.1

بورسعيد

0.9

الرشقية

7

كفر الشيخ

3.7

السويس

0.8

اإلسكندرية

6.5

قنا

3.2

البحر األحمر

0.5

البحرية

6.4

الفيوم

3.1

مرىس مطروح

0.4

الغربية

5.7

بني سويف

2.8

شامل سيناء

0.4

املنيا

5.3

دمياط

1.7

الوادي الجديد

0.3

القليوبية

5.1

أسوان

1.7

جنوب سيناء

0.1

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

ومركزها .ودراسة سامح عبد الوهاب التي تناول فيها خريطة مرص خالل املراحل االنتخابية ملجلس الشعب املرصي واملشاركة السياسية
االنتخابية مع التطبيق عىل محافظة الجيزة( ،((1من خالل التنظيم وقياسها ،ونتائج االنتخابات ،والتحليل امليداين لتوجهات الناخبني
املكاين للدوائر االنتخابية باملحافظة ،وعمل منوذج اتساق للدوائر وتأثري حالتهم التعليمية يف توجههم االنتخايب.
االنتخابية يف املحافظة .وعرض حسن قطب يف دراسته لالنتخابات
الربملانية يف محافظة أسيوط للتوزيع الجغرايف للدوائر االنتخابية( ،((1مناهج الدراسة
والتوزيع الجغرايف للناخبني باملحافظة ،وخصائصهم وسلوكهم اعتمدت الدراسة عىل عدد من املناهج من أهمها املنهج
التصويتي .وتناول سامح عبد الوهاب يف دراسة أخرى له األبعاد املساحي أو الكارتوجرايف؛ وذلك باستخدام برنامج نظم املعلومات
الجيودميغرافية النتخابات مجلس الشعب املرصي عام  ((2(2005من الجغرافية  ،Geographical Information Systemsوالذي
يعتمد عىل تحليل منط السلوك البرشي وإظهار التباين املكاين
 18سامح عبد الوهاب" ،خريطة مرص االنتخابية مع التطبيق عىل محافظة الجيزة" ،املجلة
للناخبني وعالقتهم باملتغريات الجغرافية كالعوامل االجتامعية
الجغرافية العربية ،العدد ( 45القاهرة :الجمعية الجغرافية املرصية.)2005 ،
 19حسن قطب حسن قطب" ،االنتخابات الربملانية يف محافظة أسيوط  -دراسة يف الجغرافيا واالقتصادية والسياسية والبيئية .كام يركز عىل دراسة االختالفات
السياسية" ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة أسيوط.٢٠٠٧ ،
املكانية يف نتائج التصويت ،واملنهج املكاين السلويك الذي يعتمد
 20سامح عبد الوهاب" ،األبعاد الجيودميغرافية النتخابات مجلس الشعب املرصي عام
 ،"2005سلسلة بحوث جغرافية ،العدد ( 21القاهرة :الجمعية الجغرافية املرصية .)2008 ،عىل أنّ السلوك االنتخايب للفرد ال يرجع إىل التغريات املكانية يف

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012
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الشكل ()1

التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)1

الوحدة املساحية فحسب ،وإمنا لوجوده يف وسط جغرايف متميز سجلت أعىل نسبة لعدد الناخبني يف محافظة القاهرة بنسبة ،%12.8
وأقلها مبحافظة جنوب سيناء بنسبة  %0.1من جملة أعداد الناخبني يف
يؤدي إىل االستجابة االنتخابية للفرد.
الجمهورية.

ً
أوال :التوزيع النسبي للكتل االنتخابية
على مستوى محافظات مصر

شكلت سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع النسبي للكتلة
االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ( )%54.1وهي القاهرة والجيزة
والدقهلية والرشقية واإلسكندرية والبحرية والغربية.

تظهر دراسة التوزيع النسبي للكتل االنتخابية عىل مستوى مرص ضمت محافظات الوجه القبيل ،عدا الجيزة ،ما نسبته  %26.2من
تباي ًنا واض ًحا ما بني محافظات الدلتا والوجه القبيل وكذلك يف التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ،وهي
محافظات الحدود وإقليم القناة .وبدراسة الجدول ( )1والشكل ( )1الفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا واألقرص وأسوان.
يتبني ما ييل:
مثلت محافظات الحدود وإقليم القناة مجتمعة ما نسبته  %4.8من
بلغ إجاميل عدد سكان مرص يف عام  2012نحو  83659482نسمة ،التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية ،وهي
وكان عدد السكان املسجلني يف جداول االنتخاب بالفعل طبقًا جنوب سيناء وشامل سيناء والبحر األحمر ومرىس مطروح والسويس
وبورسعيد واإلسامعيلية.
لبيانات وزارة الداخلية  51918866ناخ ًبا.
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الجدول ()2
التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص عام 2012
املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

السويس

38.7

الجيزة

34.6

البحر األحمر

30.7

بنس سويف

38.7

املنيا

34.5

شامل سيناء

30.6

بورسعيد

38.0

املنوفية

34.0

كفر الشيخ

29.6

دمياط

37.2

الغربية

33.9

جنوب سيناء

29.6

مرىس مطروح

36.5

البحرية

33.7

أسيوط

28.0

االسامعيلية

36.4

الوادي الجديد

32.9

األقرص

26.0

اإلسكندرية

36.2

القليوبية

32.9

سوهاج

25.4

الفيوم

35.2

الرشقية

32.0

قنا

22.8

القاهرة

34.8

الدقهلية

31.5

أسوان

22.7

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

أما املجموعة الثانية فتضم تسع محافظات تراوحت فيها نسبة
ثان ًيا :التوزيع النسبي للمشاركة
الحضور بني  %30و ،%35وتشمل هذه املجموعة معظم أنواع البيئات
على مستوى محافظات مصر
املرصية يف الدلتا ومحافظات الحدود ،كام تشمل أيضً ا محافظة
لقد شارك يف االستفتاء عىل الدستور  17058407ناخب بنسبة حرضية وأخرى صحراوية ،وهذه املحافظات هي الرشقية والقليوبية
 %32.9من جملة عدد الناخبني املسجلني ،وتفاوتت هذه النسبة واملنوفية والدقهلية والغربية والبحرية يف نطاق جغرايف متصل ،إضافة
عىل مستوى املحافظات ،من  %38.7مبحافظة السويس إىل  %22.7إىل محافظات شامل سيناء والبحر األحمر والوادي الجديد.
من جملة عدد الناخبني املسجلني مبحافظة أسوان ،وهي نسب أما املجموعة األخرية فهي التي تقل بها نسبة الحضور عن ،%30وهي
محدودة وتظهر مدى انخفاض الرغبة يف املشاركة يف االستفتاء .نطاق جغرايف متصل يضم أسيوط وسوهاج وقنا واألقرص وأسوان،
وبدراسة الجدول ( )2والشكل ( )2والذى يوضح التوزيع النسبي إضافة إىل جنوب سيناء ،وكفر الشيخ بشامل الدلتا.
للمشاركة عىل مستوى محافظات الجمهورية عام 2012م يتبني ما
ولعل انخفاض نسبة املشاركة إىل هذه الدرجة هو يف األساس نتاج
يىل:
ضعف الوعي السيايس باملجتمع  -الركيزة األساسية التي يبنى
بلغت نسبة الحضور أقصاها ( %35فأكرث) يف إحدى عرشة محافظة عليها النظام السيايس واالجتامعي  -والذى نتج من طبيعة النظام
بنطاق جغرايف واح��د؛ وهي السويس واإلسامعيلية وبورسعيد السيايس الشمويل الذي يحد من قدرة األفراد عىل التفكري السيايس
ودمياط ومرىس مطروح واإلسكندرية والفيوم والقاهرة والجيزة وابتعاد األفراد بشكل عام عن التعمق بالثقافة السياسية كالدستور
والحقوق والواجبات وصالحيات السلطة وغريها .كذلك كان لضعف
وبني سويف واملنيا.

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012
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الشكل ()2
التوزيع النسبي للمشاركة عىل مستوى محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)2

الجدول ()3
توزيع نسبة األمية يف محافظات مرص عام 2006

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املنيا

41.3

الرشقية

32.1

اإلسامعيلية

22.8

الفيوم

40.9

الدقهلية

27.9

دمياط

22.4

بني سويف

40.5

األقرص

27.8

القاهرة

21.9

أسيوط

39.1

القليوبية

27.5

اإلسكندرية

19.5

سوهاج

38.5

املنوفية

27.4

الوادي الجديد

18.2

البحرية

36.7

الجيزة

27.0

السويس

17.1

مرىس مطروح

35.1

الغربية

25.9

بورسعيد

16.4

قنا

34.8

شامل سيناء

24.2

البحر األحمر

12.7

كفر الشيخ

34.3

اسوان

23.0

جنوب سيناء

11.6

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء عام " ،2006التعداد العام للسكان واإلسكان واملنشآت ،النتائج النهائية لتعداد السكان ،إجاميل
الجمهورية" (القاهرة.)2008 :

العدد 3

100
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الشكل ()3
التوزيع املكاين لنسب األمية يف محافظات مرص عام 2006

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)3

•محافظات نسبة األمية فيها أقل من  :%20وتتوزع املحافظات
املعبرّ ة عن هذه الفئة يف رشق الجمهورية مبحافظات البحر األحمر
والسويس وجنوب سيناء يف نطاق واحد متصل ،إضافة إىل محافظات
بورسعيد واإلسكندرية بشامل الجمهورية ،والوادي الجديد بوسط
وجنوب غرب الجمهورية .وتشكل هذه املحافظات مجتمعة نسبة
 %9.30من إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.

العدالة االقتصادية مثل الفقر والبطالة نصيبًا كب ًريا يف تراجع الوعي
السيايس وضعفه .كام ساهمت املشكالت االجتامعية املختلفة يف
ضعف الوعي السيايس كاألمية والتعصب ،واالتكالية ،واالنغالق،
واملزاجية ،واالنبهار غري الواعي ،وتهميش دور املرأة ،وهو ما يوحى
برضورة بذل املزيد من الجهد من قبل السياسيني ومؤسسات الدولة
لتحفيز املجتمع للمشاركة بفاعلية يف العملية السياسية ،سواء برفع
نسب التسجيل يف الجداول االنتخابية ملن مل يسجل ً
أساسا يف تلك •محافظات نسبة األمية فيها بني  %20و :%30تظهر هذه الفئة
الجداول ،أو من خالل زيادة نسبة الحضور ملن هم مقيدون يف يف نطاقني جغرافيني متصلني ،إضافة إىل محافظتي األقرص وأسوان
الجداول االنتخابية.
بجنوب مرص؛ أما النطاق األول فيقع مبحافظات القاهرة والجيزة
والقليوبية واملنوفية والغربية والدقهلية ودمياط ،ويقع النطاق الثاين
مبحافظتي اإلسامعيلية وشامل سيناء بشامل رشق الجمهورية .وتضم
ً
هذه الفئة نسبة  %47.2من إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.
ثالثا :التوزيع المكاني

•محافظات نسبة األمية فيها  %30فأكرث :توزعت عىل شكل نطاقني
لظاهرة األمية بمحافظات مصر
كبريين ،إضافة إىل محافظة الرشقية؛ أما النطاق االول فيقع بشامل
بدراسة الجدول ( )3والشكل ( )3والذى يوضح نسبة األمية يف غرب الجمهورية مبحافظات كفر الشيخ والبحرية ومرىس مطروح ،يف
حني يضم النطاق الثاين محافظات الفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط
محافظات مرص ،ميكن تقسيم نسبة األمية إىل ما ييل:

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012

101

الجدول ()4
التوزيع املكاين لنسب التصويت بـ "نعم" عىل الدستور يف محافظات مرص عام 2012

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

املحافظة

النسبة املئوية

مرىس مطروح

91.7

االقرص

76.6

جنوب سيناء

63.9

الفيوم

89.5

اسيوط

76.1

البحر االحمر

62.6

الوادي الجديد

87.3

البحرية

75.5

القليوبية

60.0

بني سويف

84.8

السويس

70.4

اإلسكندرية

55.6

قنا

84.5

اإلسامعيلية

70.0

الدقهلية

54.9

املنيا

83.0

الجيزة

66.7

بورسعيد

51.1

سوهاج

78.7

كفر الشيخ

65.8

املنوفية

48.9

شامل سيناء

78.1

الرشقية

65.8

الغربية

47.8

أسوان

76.7

دمياط

64.4

القاهرة

43.2

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل موقع لجنة االنتخابات الرئاسية ،استفتاء الدستور  ،2012النتائج النهائية:
)http://www.elections.eg/results/referendum-results (Accessed 27/12/2012

وسوهاج وقنا .وشكلت هذه املحافظات مجتمعة نسبة  %43.5من
إجاميل أعداد الناخبني بالجمهورية.
يوضح الشكل ( )3أ ّن املحافظات ذات النسب املنخفضة يف األمية ال
متثل يف مجموعها ثقلاً سكان ًيا أو انتخاب ًيا .أما املحافظات ذات النسب
املتوسطة واملرتفعة يف األمية متثل ثقلاً سكانيًا وانتخابيًا؛ فذات
النسب املتوسطة تضم أكرب تجمع سكاين يف مرص وهي محافظات
القاهرة الكربى ،إضافة إىل باقي املحافظات املعربة عن الفئة نفسها،
أما ذات النسب املرتفعة فتقع معظمها يف صعيد مرص ،وتعاين تدين
مؤرش التنمية البرشية وارتفاع دليل الحرمان البرشى بها.

رابعا :التوزيع المكاني
ً
لنتيجة االستفتاء بمحافظات مصر
لقد أجري االستفتاء عىل الدستور املرصي تحت اإلرشاف القضايئ
عىل مرحلتني؛ إذ جرت املرحلة األوىل يف  ١٥كانون األول /ديسمرب
 ٢٠١٢يف محافظات :القاهرة ،واإلسكندرية ،والرشقية ،والغربية،

والدقهلية ،وأسيوط ،وسوهاج ،وأس��وان ،وشامل سيناء ،وجنوب
سيناء ،وجرت املرحلة الثانية يف  ٢٢كانون األول /ديسمرب ٢٠١٢
يف محافظات :الجيزة ،والقليوبية ،واملنوفية ،والبحرية ،وكفر الشيخ،
ودمياط ،واإلسامعيلية ،وبورسعيد ،والسويس ،ومرىس مطروح،
والبحر األحمر ،والوادي الجديد ،والفيوم ،وبني سويف ،واملنيا،
واألقرص ،وقنا .وبدراسة الجدول ( )4والشكل ( )4اللذين يوضحان
نسبة التصويت بنعم يف محافظات مرص ،فيمكن تقسيم املحافظات
إىل الفئات التالية:
•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم" أقل من :%50
ظهرت هذه الفئة بثالث محافظات فحسب ،وهي القاهرة
واملنوفية والغربية .وميكن تفسري ذلك بأ ّن القاهرة تع ّد مركز
األحداث وبؤرة الحراك السيايس الرئيس ،أما يف املنوفية فقد
ظهر الدعم الواضح للتيار املناهض لجامعة اإلخوان املسلمني
منذ انتخابات الرئاسة ،والذي ال زال موجو ًدا بشكل واضح يف
هذه املحافظة ،أما محافظة الغربية فكان الهاجس الخاص
بحقوق العامل يف الدستور الجديد هو املح ِّرك الرئيس الرتفاع
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نسبة التصويت فيها بـ "ال" .واشرتك يف ذلك كل رشائح املجتمع
من متعلمني وغري متعلمني.

•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم" بني  %50إىل
أقل من  :%70كانت املحافظات املعبرِّ ة عن هذه الفئة يف نطاق
جغرايف متصل ،إضافة إىل محافظة اإلسكندرية ،وضمت من
الجنوب إىل الشامل محافظات البحر األحمر والسويس وجنوب
سيناء واإلسامعيلية والجيزة والقليوبية والرشقية وبورسعيد
ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

•محافظات كانت نسبة التصويت فيها بـ "نعم"  %70فأكرث:
ظهرت املحافظات املعربة عن هذه الفئة أيضً ا يف شكل نطاق
جغرايف متصل ،إضافة إىل محافظة شامل سيناء ،حيث شملت
من الجنوب إىل الشامل محافظات أسوان وقنا واألقرص وسوهاج
وأسيوط والوادي الجديد واملنيا وبني سويف والفيوم ومرىس
مطروح والبحرية.
ويوضح الشكل ( )4أ ّن املحافظات األعىل يف نسبة التصويت تقع يف
معظمها بصعيد مرص ،وأ ّن الفئة املتوسطة واملرتفعة يف التصويت بـ
"نعم" شملت معظم البيئات املرصية من زراعية وصحراوية وسياحية
وساحلية ،وذلك عىل اختالف ثقافاتها ومستوياتها التعليمية واملادية
وطبيعة النشاطات التي ميارسها السكان يف كل بيئة.

خامسا :دور األمية
ً
في تفسير نتيجة االستفتاء
بـ "نعم" في محافظات مصر

تموز  /يوليـو 2013

•عالقة ارتباطية عكسية قوية ج ًدا :ظهرت هذه العالقة االرتباطية
يف محافظات اإلسكندرية والغربية واملنوفية وبورسعيد والقاهرة
وجنوب سيناء والبحر األحمر.
•عالقة ارتباطية عكسية قوية :اقترصت هذه العالقة عىل محافظات
السويس والدقهلية ودمياط.
•عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة :وجدت يف محافظات اإلسامعيلية
والقليوبية والجيزة.
•عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة :توزعت يف محافظات شامل سيناء
والرشقية وكفر الشيخ وأسوان واألقرص والوادي الجديد.
•عالقة ارتباطية موجبة قوية :انترشت يف محافظات البحرية ومرىس
مطروح والفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
ويتضح من الشكل ( )5أيضً ا أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت
بنعم يف االستفتاء عىل الدستور امل�صري ،وذل��ك يف ع��دد من
املحافظات ،إال أنّه يجب التعامل مع هذه الحقيقة بيشء من الحذر
العتبارات عديدة من أهمها:
•انخفاض نسبة املشاركة يف االستفتاء ،والتي مل تتجاوز  ،%32.9مام
يصعب معه التعميم ،وعدم تأثري األمية أيضً ا يف قرار التصويت بـ
"نعم" يف باقي محافظات الجمهورية.
•إ ّن عدد األصوات االنتخابية يف محافظات الصعيد مل تشكِّل سوى
 %26.2من التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل مستوى الجمهورية.

النتائج والتوصيات

أوضحت الدراسة أ ّن نسبة املشاركة يف االستفتاء عىل الدستور
بدراسة الشكل ( )5الذي يوضح التوزيع املكاين للعالقة بني األمية املرصي الجديد اتسمت باالنخفاض ،وهو نتاج ضعف الوعي
ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص ،ومبقارنة أنواع السيايس باملجتمع ،وكانت نتيجة التصويت لصالح املوافقة عىل إقرار
العالقات االرتباطية( ((2يتضح ما ييل:
الدستور بنسبة  %63.8مقابل نسبة  %36.2لغري املوافقني .وشكلت
سبع محافظات ما يزيد عن نصف التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية
 21للتع ّرف عىل مدى االرتباط بني املتغريات وتأثري كل منها يف األخرى ،جرى تصنيف عىل مستوى الجمهورية ( ،)%54.1وهي القاهرة والجيزة والدقهلية
العالقات االرتباطية بينها كام ييل:
عالقة ارتباطية موجبة قوية جدًا ،وهي التي تتميز بارتفاع معامل االرتباط  Correlationوالرشقية واإلسكندرية والبحرية والغربية ،وضمت محافظات الوجه
 Coefficientبني أي متغريين ،بحيث ال يقل عن 0.75
عالقة ارتباطية موجبة قوية ،حيث يرتاوح معامل االرتباط بني  0.5و0.75
عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة ،وهي التي تنخفض معامالت االرتباط بها إىل أقل من 0.5
أي (.)0.5 : 0
عالقة ارتباطية عكسية قوية جدًا (ال تزيد عن .)0.75 -
عالقة ارتباطية عكسية قوية (.)0.5- : 0.75-
عالقة ارتباطية عكسية ضعيفة أكرب من ( 0.5-أقل من صفر .)0.5-:

عندما يقرتب معامل االرتباط بني متغريين مكانيني من  1.0+كلام ازداد ترابطهام الجغرايف
اإليجايب قوة ،وكلام اقرتب من  1.0-ازداد ترابطهام الجغرايف السلبي قوة.
نقلاً عن :صفوح خري ،البحث الجغرايف :مناهجه وأساليبه (الرياض :دار املريخ،)1990،
ص382؛ ومحمد عيل عمر ،مناهج البحث يف الجغرافيا بالوسائل الكمية ( الكويت :وكالة
املطبوعات ،الطبعة الرابعة منقحة ومعدلة ،)1983 ،ص .181

دراسات وأوراق تحليليّة
دور األمية في التأثير في التوجهات العامة للتصويت في مصر من منظور جغرافية االنتخابات
دراسة حالة استفتاء الدستور المصري 2012

الشكل ()4
التوزيع املكاين لنسب التصويت بـ "نعم" عىل الدستور يف محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات الجدول (.)4

الشكل ()5
التوزيع املكاين للعالقة بني األمية ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص عام 2012

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل نتيجة معامل االرتباط  Correlation Coefficientبني األمية ونتيجة التصويت بـ "نعم" يف محافظات مرص.
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القبيل عدا الجيزة ما نسبته  %26.2من التوزيع النسبي للكتلة التعامل مع هذه الحقيقة بيشء من الحذر بسبب انخفاض نسبة
االنتخابية عىل مستوى الجمهورية.
املشاركة يف االستفتاء ،مام يصعب معه التعميم .ومل ينسحب تأثري
األمية يف قرار التصويت بـ" نعم" عىل باقي محافظات الجمهورية،
إذ تراجع تأثري األمية يف قرار التصويت يف عالقة ارتباطية عكسية
قوية ج ًدا مبحافظات اإلسكندرية والغربية واملنوفية وبورسعيد
والقاهرة وجنوب سيناء والبحر األحمر ،وعالقة ارتباطية عكسية
قوية مبحافظات السويس والدقهلية ودمياط ،وعالقة ارتباطية
عكسية ضعيفة مبحافظات اإلسامعيلية والقليوبية والجيزة .وهو ما
يؤكد ما ذهبت إليه الدراسة من أ ّن هناك عالقة قوية بني الجهل
مبعناه الشامل وبني الوعي السيايس أو الوعي االقتصادي ،أما أمية
القراءة والكتابة فقد يكون من اإلجحاف الربط املتالزم بينها وبني
الوعي السيايس أو املشاركة السياسية.
واتضح من الدراسة أ ّن املحافظات ذات النسب املنخفضة يف األمية
ال متثل يف مجموعها ثقلاً سكانيًا أو انتخابيًا ،بعكس املحافظات وتويص الدراسة برضورة بذل املزيد من الجهد من قبل السياسيني
ذات النسب املتوسطة واملرتفعة يف األمية التي متثل ثقلاً سكان ًيا ومؤسسات الدولة لتحفيز املجتمع للمشاركة بفاعلية يف العملية
وانتخاب ًيا ،كام أ ّن عدد األصوات االنتخابية يف محافظات الصعيد السياسية ،سواء برفع نسبة التسجيل يف الجداول االنتخابية ملن مل
أساسا يف تلك الجداول ،أو من خالل زيادة نسبة الحضور ملن
مل تشكل سوى  %26.2من التوزيع النسبي للكتلة االنتخابية عىل يسجل ً
مستوى الجمهورية.
هم مقيدون يف الجداول االنتخابية؛ وذلك عن طريق العمل عىل
وأثبتت الدراسة أ ّن هناك تأث ًريا لألمية يف قرار التصويت يف االستفتاء رفع مستوى الوعي السيايس لدى فئات املجتمع ورشائحه كافة ،يك
عىل الدستور املرصي يف عالقة ارتباطية موجبة قوية مبحافظات تدرك هذه الفئات متطلبات العملية السياسية بالشكل الذي يسمح
البحرية ومرىس مطروح والفيوم وبني سويف واملنيا وأسيوط وسوهاج لهم بالتصويت ملن يستحق وعىل ما يستحق بحرية تامة ،وباقتناع
وقنا ،وعالقة ارتباطية موجبة ضعيفة مبحافظات شامل سيناء أ ّن الصوت االنتخايب أمانة ،وأ ّن هذا الصوت له قيمة قادرة عىل تغيري
والرشقية وكفر الشيخ وأسوان واألقرص والوادي الجديد .لكن يجب مالمح املشهد السيايس.
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* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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سنوي ينفِّذه املركز العر ّيب يف البلدان
املؤشرِّ العر ّيب هو استطال ٌع
ٌّ
العربيّة؛ بهدف الوقوف عىل اتّجاهات ال� ّرأي العا ّم العر ّيب نحو
مجموع ٍة من املواضيع االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،مبا يف ذلك

ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو قضايا الدميقراط ّية وقيم املواطنة واملساواة

واملشاركة املدن ّية والسياس ّية .كام يتض ّمن تقييم املواطنني أوضاعهم

املؤسسات الرسم ّية
العا ّمة ،واألوضاع العا ّمة لبلدانهم ،وتقييمهم ّ
املؤسسات،
الرئيسة يف هذه البلدان ،والوقوف عىل مدى الثقة بهذه ّ

الخاص ،ونحو املحيط العر ّيب،
وات ّجاهات الرأي العا ّم نحو القطاع
ّ
يل.
والصرّ اع العر ّيب  -اإلرسائي ّ
أنجز املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات استطالع املؤشرّ العر ّيب
لعام  ،2013 / 2012يف  14بل ًدا من بلدان املنطقة العربيّة ،خالل

الفرتة املمت ّدة من متّوز  /يوليو  2012إىل آذار  /مارس  .2013وقد نُفِّذ
ٍ
مقابالت وجاه ّية مع 19546
هذا االستطالع ميدان ًّيا ،من خالل إجراء

مستجي ًبا ،موزّعني عىل ع ّي ٍ
نات ممثِّلة ملجتمعات  14بل ًدا عرب ًّيا ،هي:
والسودان ،وفلسطني،
موريتانيا ،واملغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومرصّ ،

ولبنان ،واألردن ،والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا .وقد
ومؤس ٍ
نفّذته ٌ
سات بحث ّي ٍة يف
فرق بحث ّي ٌة مؤ َّهل ٌة ومد َّربةٌ ،تابع ٌة ملراك َز ّ
البلدان املذكورة ،تحت اإلرشاف امليدا ّين لفريق املؤشرِّ العر ّيب يف املركز

السياسات.
العر ّيب لألبحاث ودراسة ِّ

يعتمد املؤشرّ العر ّيب الع ّينة العنقوديّة الطبق ّية (يف املستويات)
املتع ّددة املراحل ،املنتظمة واملوزونة ذات ًّيا واملتالمئة مع الحجم ،يف
جميع االستطالعات التي نُفِّذت يف البلدان األربع عرشة .وجرى األخذ
يف االعتبار املستويات (الطبقات) التّالية :الحرض وال ِّريف ،والتّقسيامت
كل ٍ
بلد مستطلَ َعة آراء مواطنيه بحسب الوزن
اإلداريّة ال ّرئيسة يف ّ

بكل مست ًوى من مستويات جميع سكّان البلد؛ بحيث
الخاص ّ
سبي
ّ
ال ِّن ّ
كل ٍ
بلد مستطلَع ،احتامل ّية متساوية يف أ ْن يكون
لكل فر ٍد يف ّ
يكون ّ
ِ
وبهامش خطأ يرتاوح بني 2 ±و %3يف جميع
واح ًدا من أفراد العيِّنة،
البلدان التي نُفِّذ االستطالع فيها .وقد ُص ِّممت العيِّنة بطريق ٍة ميكن
من خاللها تحليل النتائج عىل أساس األقاليم واملحافظات والتّقسيامت
كل مجتمعٍ من املجتمعات التي شملها االستطالع.
اإلداريّة الرئيسة يف ّ
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العام
أ ّو ًال :اتّجاهات الرأي
ّ
نحو الشعوب العربيّة
عىل مدار أكرث من قرنٍ ونصف القرن ظلّت الوحدة العربيّة والهويّة
العربية واحدة من القضايا األساس ّية التي تشكّل الخطاب العا ّم يف
املنطقة العربيّة التي شهدت حراكًا سياسيًّا وشعبيًّا وفكريًّا .وكانت
فكرة العالقات العرب ّية العرب ّية وتوطيدها وتحقيق الوحدة بني
األقطار العرب ّية عىل الدوام ،جز ًءا من هذا الحراك وهدفًا له يف كثريٍ
من املراحل .فمن حقب ٍة إىل أخرى والوحدة العربيّة وعنارصها وأدوات
رسمي أو غري
خطاب
أي
ٍ
تحقيقها ومعوقاتها هي جزء ال يتج ّزأ من ّ
ّ
كل من الوحدة العرب ّية والهويّة العرب ّية جز ًءا من
رسمي .بل كان ٌّ
ّ
خطاب التيّارات التي تقف ض ّد مفهوم الهويّة العربيّة ،أو التي تحاول
ولعل الثورات التي تشهدها املنطقة
أن تؤكّد نهاية الحقبة العرب ّيةّ .
العرب ّية اليوم تعيد الحوار والنقاش بق ّوة حول طبيعة العالقات
ظل
خاص ًة يف ّ
العربيّة العربيّة ،والروابط بني الشعوب العربيّةّ ،
الحركات الثوريّة العرب ّية ورفعها شعارات متشابهة.
إ ّن أحد أهداف املؤشرّ العر ّيب هو الوقوف عىل ات ّجاهات الرأي العا ّم يف
الدول املستطلعة آراء مواطنيها نحو محيطهم العر ّيب والروابط بينهم
وبني شعوب دول املنطقة العرب ّية .إضاف ًة إىل التع ّرف إىل آرائهم يف
أشكا ٍل مختلفة من التعاون بني ال ّدول العربيّة .ويتض ّمن هذا التقرير
عرضً ا التّجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية بخصوص تص ّوراتهم
لسكّان العامل العر ّيب والروابط بني شعوب املنطقة .ويكتسب التع ّرف
خاص ًة يف
إىل آراء مواطني املنطقة يف هذه املوضوعات أه ّمي ًة قصوىّ ،
ظل بعض ال ّنقاشات التي تجري بشأن هذه املواضيع ،وبعضها يُسقط
ّ
أحكا ًما مطلقة عىل تعريف عالقة الشّ عوب العرب ّية ببعضها البعض.

ّ
العربي
لسكان العالم
العام
تص ّورات الرّأي
ّ
ّ
لقد شهدت الكتابات والحوار الدائر خالل العقود الثالثة املاضية
نقاشً ا مستفيضً ا حول عدم وجود روابط بني الشعوب العربيّة أكرث من
الروابط التي تولد موضوع ًّيا بحكم جوار الدول أو وقوعها يف اإلقليم
الجغرا ّيف نفسه .كام تركّز النقاش عىل تراجع الروابط بني الشعوب
العربيّة أو الهويّة العربيّة ،أمام روابط وهويّات جديدة ،مثل الروابط
بني الشعوب املسلمة التي أسفرت عن ميالد الهويّة اإلسالم ّية بوصفها
بديلاً عن الروابط بني الشعوب العرب ّية والهويّة العرب ّية .وانطالقًا من
أ ّن الهويّة والروابط والتص ّورات هي مفاهيم مركّبة تض ّم مجموعات
اإلسالمي أو الوطني
مختلفة من العنارص ،وأ ّن وجود البعد العر ّيب أو
ّ
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بهويّة مواطني املنطقة العرب ّية ال يعني إلغا ًء لألبعاد األخرى يف هذه
وشعب
الهويّة ،وأ ّن شعور املستجيب بوجود رواب َط بني شعب بلده
ٍ
آخ َر؛ ولذا فقد جرى صوغ أسئل ٍة تهدف للوقوف عىل تص ّورات
املواطنني للعالقة بني الشعوب العرب ّية من خالل معيارين ،هام:
املعيار األ ّول :وهو السؤال عن ماه ّية العالقة بني الشعوب العرب ّية
يف املنطقة وطبيعتها ،من خالل ثالثة تص ّورات حولها تحمل أغلب
التيّارات التي تناقش طبيعة العالقات بني الشعوب العربيّة.
املعيار الثاين :هو قياس اتّجاهات الرأي العا ّم نحو العنارص التي ترى
أنّها عنارص مشرتكة بني الشعوب العربيّة.
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والعراق ،وفلسطني يعتقد أ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
ٍ
سامت واحدة .إ ّن هذين القطبني متوافقان يف تص ّورهام لسكّان العامل
العر ّيب كأ ّمة واحدة ،ويُجمعان عىل ذلك بتوافق  %79من مستجيبي
البلدان املستطلعة آراء مواطنيها .يف مقابل تيّا ٍر محدود يف نسبته
( %14كمع ّدل) ،وهو الذي يقول إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أم ٌم
وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة ،كانت نسبة الذين
أقل من  %10هم
أفادوا بذلك بحسب البلدان املستطلعة تشري إىل أ ّن ّ
كل من :موريتانيا ،والكويت ،والسعودية،
الذين أيّدوا هذا ال ّرأي يف ٍّ
واليمن ،والسودان .وتصل النسبة التي ترى أ ّن سكّان العامل العر ّيب هم
أم ٌم وشعوب مختلفة بينها روابط ضعيفة إىل  %24يف تونس ،و %25يف
فلسطني .وترتفع أكرثَ لتصل إىل  %38يف لبنان.

كل
أ ّما عىل صعيد املعيار األ ّول ،فقد صيغت ثالث عبارات متثّل ّ
واحدة منها تعب ًريا عن ات ّجا ٍه مح ّدد يف العامل العر ّيب ،وكانت هذه
عند مقارنة تص ّورات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو سكّان العامل
العبارات كام ييل:
العر ّيب يف استطالع املؤشرّ لعام  2013 / 2012مع نتائج املؤشرّ العر ّيب
ٍ
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
جوهري يف نسبة الذين ير ْون أ ّن
سامت واحدة تفصل لعام  ،2011تشري النتائج إىل ارتفا ٍع
ّ
بينها حدود مصطنعة.
ٍ
سامت واحدة ،وإ ْن كانت
سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة ذات
شعب من تفصل بينها حدو ٌد مصطنعة من  %35يف عام  2011إىل  %44يف عام
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ،وإن مت ّيز ّ
كل ٍ
 .2013 / 2012بينام انخفضت نسبة الذين أفادوا بأ ّن شعوب املنطقة
ٍ
بسامت مختلفة.
شعوبها
هم أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها سوى روابط ضعيفة من %17
•إ ّن سكّان العامل العر ّيب هم أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها
يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام  2011إىل  %14يف استطالع املؤشرّ
سوى روابط ضعيفة.
العر ّيب الحايل لعام  .2013 / 2012يف حني كانت نسبة الذين أفادوا
شعب من
كل
وعن تص ّورات املواطنني العرب لسكّان العامل العريب ،فقد طُلب من بأ ّن سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة ،وإ ْن مت ّيز ّ
ٍ
املستجيبني أن يختاروا العبارة األقرب لوجهة نظرهم.
ٍ
خاصة يف هذا االستطالع شبه متطابقة مع النسبة يف
شعوبها
بسامت ّ
وتشري ال ّنتائج إىل أ ّن نحو نصف املستجيبني  %44يرى أ ّن سكّان استطالع املؤشرّ لعام .2013 / 2012
ٍ
سامت واحدة تفصل بينها حدو ٌد
العامل العر ّيب هم أ ّمة واحدة ذات
مصطنعة .يف حني يرى  %35من املستجيبني يف البلدان التي شملها ويف سياق تعميق إدراكنا لتص ّورات ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية عن
شعب من الروابط والعوامل التي تربط بني شعوب البلدان العرب ّية ،استخدم
االستطالع أ ّن سكّان العامل العر ّيب أ ّم ٌة واحدة ،وإ ْن متيّز ّ
كل ٍ
رص ،وهي اللغة،
بسامت مختلفة .يف املقابل ،يرى  %14منهم أ ّن سكّان العامل املعيار الثاين وطرح عىل املستجيبني سبعة عنا َ
ٍ
شعوبها
اإلسالمي ،والتاريخ املشرتك بني شعوب املنطقة ،والعادات
والدين
ّ
العر ّيب أم ٌم وشعوب مختلفة ال تربط بينها سوى روابط ضعيفة .وهذا
يربز أ ّن أكرثيّة مواطني املنطقة العرب ّية ،وبنسبة  %79من املستجيبني ،والتقاليد ،وجغرافيا املنطقة ،ومواجهة شعوب املنطقة التح ّديات
ترى أ ّن سكّان العامل العر ّيب ميثّلون أ ّم ًة واحدة وإن اختلفوا عىل مدى نفسها ،والربيع العر ّيب .وطُلب من املستجيبني أن يح ّددوا إذا ما
رصا مو ّح ًدا لشعوب بلدان
التاميز ومستواه بني شعوب البلدان العربيّة .إذ إ ّن هناك اتّجاهني كان ّ
كل عن ٍ
رص من هذه العنارص ميثّل عن ً
رصا مو ّح ًدا عىل اإلطالق .تشري النتائج إىل أ ّن
عا ّمني بني مواطني املنطقة العرب ّية ّ
كل منهام ميثّل قط ًبا مهماًّ ؛ يرى املنطقة أو أنّها ال متثّل عن ً
رص من هذه العنارص
سامت واحدة ،وإن أكرثيّة مواطني املنطقة العربيّة ترى أ ّن ّ
كل عن ٍ
ٍ
األ ّول أ ّن سكّان العامل العر ّيب أ ّمة واحدة ذات
ٍ
ومتوسطة ،وقليلة) .يف
بدرجات متفاوتة (كبرية،
رصا مو ّح ًدا
ّ
كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة؛ أ ّما الثاين ،فيؤكّد أنّهم أ ّمة واحدة ميثّل عن ً
رص من هذه العنارص ال
خاصة .بل إ ّن نحو نصف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين أفادوا بأ ّن ّ
ٍ
كل عن ٍ
شعب من شعوبها
كل
وإن متيّز ّ
ٍ
بسامت ّ
رصا مو ّح ًدا عىل اإلطالق بني شعوب املنطقة ،كانت يف ح ّدها
ال ّرأي العا ّم أو أكرث يف دو ٍل مثل موريتانيا ،واليمن ،والكويت ،واملغرب ،ميثّل عن ً
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ّ
الشكل ()1
ّ
تص ّورات املستجيبني يف البلدان التي شملها االستطالع عن سكان العامل العر ّيب.

ّ
الشكل ()2
ً
رّ
رّ
تص ّورات املستجيبني يف البلدان التي شملها االستطالع عن س ّكان العامل العر ّيب يف استطالع املؤش العر ّيب  2013/2012مقارنة مع نتائج املؤش يف عام 2011
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اإلسالمي ،ويف ح ّدها األعىل %13
لكل من اللغة ،والدين
األدىن ٍّ %2
ّ
بالنسبة إىل الربيع العر ّيب.

ال تشري النتائج إىل أ ّن هناك فروقات تُذكر بني اتّجاهات الرأي العا ّم يف
استطالع املؤشرّ العر ّيب الحايل  2013/2012نحو حال التعاون العر ّيب  /العر ّيب
مقارن ًة مع اتّجاهات الرأي يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام  .2011إذ
إ ّن  %67من املستجيبني يف استطالع املؤشرّ العر ّيب 2011عبرّ وا عن أ ّن
أقل مماّ هو عليه .وهي النسبة نفسها
التعاون العر ّيب  /العر ّيب هو ّ
التي أفادت بهذا الرأي يف استطالع املؤش.2013/2012

يبدو جليًّا من النتائج أ ّن الرأي يف املنطقة العربيّة يع ّد اللغة والدين
أكرث العوامل املو ّحدة بني شعوب املنطقة العربيّة؛ إذ توافق نحو
ثالثة أرباع املستجيبني عىل أنّهام عنرصان مو ّحدان إىل درج ٍة كبرية؛
بل إ ّن أكرث من  %90من الرأي العا ّم يرى أ ّن اللغة والدين هام عنرصان
مو ّحدان إىل درج ٍة كبرية،
ّ
ومتوسطة بني شعوب املنطقة .يف حني كانت أ ّما يف ما يتعلّق باتّجاهات املواطنني العرب نحو مجموع ٍة من
نسبة الذين أفادوا بأنّهام عنرصان غري مو ّح َدين عىل اإلطالق ٍّ %2
لكل اإلجراءات التي تساهم يف تعزيز التعاون بني الدول العرب ّية ،فقد
منهام .ييل اللغة والدين من حيث األهمية يف ترابط شعوب املنطقةُ ،سئل املستجيبون عن تأييدهم أو معارضتهم سبعة إجراءات ،هي:
التاريخ املشرتك؛ إذ إ ّن أكرث من ثالثة أرباع الرأي العا ّم يف املنطقة
•إلغاء جميع القيود عىل انتقال البضائع العرب ّية.
رص مو ّحد إىل درج ٍة
العربيّة يتوافق عىل أ ّن التاريخ املشرتك هو عن ٌ
ومتوسطة بني شعوب املنطقة .بينام تَوافَق نحو ثلثَي الرأي
كبرية
ّ
•إزالة العقبات عىل سفر املواطنني.
العا ّم عىل أ ّن الجغرافيا ومواجهة التح ّديات نفسها والربيع العر ّيب هي
نقدي عر ّيب واحد يؤ ّدي إىل ُعملة عرب ّية واحدة.
نظام
إنشاء
•
ّ
ومتوسطة.
عنارص مو ّحدة إىل درج ٍة كبرية
ّ
•العمل عىل تكامل املناهج الدراسية.

العام
ثان ًيا :اتّجاهات الرأي
ّ
نحو إجراءات تكامليّة واتحاديّة
بين الدول العربيّة
العربي
العربي /
 .1التعاون
ّ
ّ
لقد تض ّمن املؤشرّ العر ّيب مجموع ًة من األسئلة للوقوف عىل تقييم
الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة لحالة التعاون العر ّيب  /العر ّيب ،إضاف ًة
إىل مجموع ٍة من األسئلة عن مجموع ٍة من أشكال التعاون بني البلدان
العرب ّية .أ ّما عىل صعيد اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف البلدان املستطلعة
آراء مواطنيها نحو واقع التعاون العر ّيب ،فإ ّن أكرثيّة ال ّرأي العا ّم
كل دول ٍة من الدول العربيّة األربع عرشة املشمولة باالستطالع
يف ّ
وبنسب تراوحت بني ثلثَي املستجيبني وثالثة أرباعهم  -تشري إىلٍ
أقل مماّ ينبغي أن يكون عليه ،باستثناء ال ّرأي
أ ّن التّعاون الحا ّيل هو ّ
أقل
والسعودي؛ إذ كانت نسبة الذين قالوا إ ّن التّعاون ّ
العا ّم السودا ّين
ّ
أقل،
بنسب ّ
مماّ ينبغي أن يكون عليه ،وإ ْن مثّل أغلبية املستجيبني
ٍ
وهي  %57و %56عىل التوايل .يف املقابل ،كانت نسبة املستجيبني يف
ال ّدول كافّ ًة م ّمن أشاروا إىل أ ّن هذا التّعاون هو أكرث مماّ ينبغي أن
يكون عليه ،محدود ًة ال تتجاوز يف ح ّدها األقىص  %20كام هي الحال
يف تونس ،واألردن .يف حني تراوحت نسب املستجيبني الذين يرون أ ّن
التّعاون العر ّيب  /العر ّيب هو كام ينبغي أن يكون عليه بني  %5و.%16

•إنشاء ق ّوات عسكريّة عربيّة مشرتكة إضاف ًة إىل الجيوش الوطنيّة.
•إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب.

لحل النزاعات والخالفات.
•إنشاء محكمة عدل عربيّة ّ

تُربز النتائج أ ّن الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية متوافق عىل تأييد
هذه اإلجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون بني الدول العربيّة
والرتابط بني شعوبها؛ إذ يؤيّد ثالثة أرباع املستجيبني جميع هذه
اإلجراءات .يف حني كانت نسبة معارضة هذه اإلجراءات ترتاوح ما بني
لحل
 %12وهي التي عبرّ ت عن معارضتها إنشاء محكمة عدل عرب ّية ّ
النزاعات والخالفات العربيّة ،و %24وهي نسبة من عارضوا إنشاء
نظامٍ نقدي عر ّيب واحد يؤ ّدي إىل ُعمل ٍة عرب ّية مو ّحدة .ويُظهِر الرأي
ٍ
تباينات يف مستوى تأييده هذه اإلجراءات؛ فقد حاز إنشاء
العا ّم
محكمة عد ٍل عرب ّية والسامح للمنتجات والبضائع العرب ّية باملرور
دون قيو ٍد جمركيّة وإزالة العوائق املفروضة عىل سفر مواطني
املنطقة بني الدول العرب ّية ،عىل تأييد أكرث من ثالثة أرباع الرأي
العا ّم .وكان التأييد إلنشاء ق ّو ٍ
ات عسكرية عربيّة إضاف ًة إىل الجيوش
أقل من
الوطنية ،والعمل عىل تكامل مناهج التعليم املدريس قد حاز ّ
ثالثة أرباع املستجيبني بقليل .يف حني كان إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب
األقل
منتخب ،وإنشاء نظامٍ نقدي عر ّيب يؤ ّدي إىل وحدة ال ُعملةّ ،
تأيي ًدا نسبيًّا؛ إذ حظيا بتأييد نحو ثلثَي املستجيبني.
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الشكل()3
موحدة بني بلدان املنطقة العرب ّية.
اتّجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو بعض العوامل كعوامل ّ

الشكل ()4
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو حال التّعاون العر ّيب  /العر ّيب.

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

ّ
الشكل ()5
ً
رّ
رّ
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو حال التّعاون العر ّيب  /العر ّيب يف استطالع املؤش العر ّيب  2013/2012مقارنة مع نتائج املؤش يف عام .2011

الشكل ()6
مؤ ّيدو مجموعة من أشكال التعاون والتكافل بني البلدان العرب ّية ،ومعارضوها.
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كام حظيت فكرة إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكريّة عربيّة مشرتكة ،إضاف ًة إىل
الجيوش الوطنيّة ،بتأييد أكرثيّة املستجيبني يف ال ّدول العربيّة .ومثّلت
كل دول ٍة من
نسبة املستجيبني الذين عارضوا مثل هذا اإلجراء يف ّ
أقل من ربع الع ّينة ،باستثناء لبنان؛ إذ عارض مثل
ال ّدول املستطلعة ّ
هذا اإلجراء أكرثية ال ّرأي العا ّم اللبنا ّين  ،%51مقابل تأييد  .%48إ ّن
مقارنة ات ّجاهات الرأي العا ّم نحو إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكرية مشرتكة إضاف ًة
ٍ
جيوش وطن ّية يف هذا االستطالع  ،2013/2012مع نتائج استطالع
إىل
املؤشرّ لعام  2011ت ُربز تطابق تأييد هذا اإلجراء يف االستطالعني.

أيّدت أكرثيّة الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية إنشاء محكمة عد ٍل عرب ّية
لحل النزاعات والخالفات العربيّة بنسبة  %79مقابل معارضة %12
ّ
مثل هذه اإلجراءات؛ وبذلك ،يحرز هذا اإلجراء النسبة األكرب من
التأييد مقارن ًة مع اإلجراءات التعاون ّية والتكاملية التي استُطلع الرأي
كل مجتمعٍ من املجتمعات
العا ّم بشأنها .إ ّن أغلبية الرأي العا ّم يف ّ
التي شملها االستطالع تؤيّد مثل هذا اإلجراء ،بنسب ٍة تزيد عىل ثلثَي
املستجيبني أو أكرث؛ بل إ ّن هناك شب َه إجامع عىل إنشاء محكمة عد ٍل
عرب ّية بني مستجيبي الكويت ،وفلسطني ،واليمن ،واألردن ،وموريتانيا،
وليبيا ،واملغرب ،وتونس ،ومرص؛ إذ إ ّن ثالثة أرباع املستجيبني يف هذه إ ّن أكرثية الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية  ،%67تؤيّد إنشاء مجلس
البلدان أيّدوا مثل هذا اإلجراء.
اب عر ّيب منتخب .وعىل الرغم من ذلك ،فنسبة الـتأييد هذه هي
ن ّو ٍ
ّ
تدل نتائج االستطالع عىل أ ّن هناك شب َه توافقٍ بني مواطني املنطقة
أقل من تأييد الرأي العا ّم إلجراءات تعاونية وتكاملية أخرى؛ إذ إ ّن
ّ
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة ،أفادت
العربيّة عىل تأييد تطبيق إجراءات ترفع جميع القيود الجمركيّة وغري أغلبية الرأي العا ّم يف ّ
الجمرك ّية عىل انتقال املنتجات والبضائع العرب ّية بني الدول العرب ّية .بأنّها تؤيّد إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب باستثناء الرأي العا ّم
وكانت أكرثيّة ال ّرأي العا ّم يف ّ
اب
كل مجتمعٍ من هذه املجتمعات التي اللبنا ّين،
والسعودي؛ فقد عارض  %52من اللبنانيّني إنشاء مجلس ن ّو ٍ
ّ
جرى فيها االستطالع تؤيّد مثل هذه اإلجراءات باستثناء ال ّرأي العا ّم عر ّيب ،مقابل تأييد  %46منهم .أ ّما بالنسبة إىل السعوديّة ،فقد أيّدت
اب
الليبي ،إذ عارضه  %53من املستجيبني ،مقابل تأييد  .%39وميثّل الرأي النسبة األكرب (وليس األغلبية) من السعوديّني  %42إنشاء مجلس ن ّو ٍ
ّ
العا ّم
التونيس املرتبة الثانية يف معارضة هذا اإلجراء بنسبة  ،%30فلبنان عر ّيب ،مقابل معارضة  .%29وتشري النتائج إىل أ ّن هناك شبه إجامع بني
ّ
بنسبة  .%27يف حني مل تتع ّد نسبة معاريض مثل هذه اإلجراءات يف مستجيبي الكويت ،واليمن ،وموريتانيا ،وفلسطني ،واألردن عىل إنشاء
اب عر ّيب منتخب؛ إذ أي ّد  %80أو أكرث من مستجيبي هذه
البلدان املستطلعة األخرى  -يف الح ّد األقىص  -نحو خمس املستجيبني ،مجلس ن ّو ٍ
كام هي الحال يف ٍّ
والسودان .وكانت البلدان ذلك .يف حني كانت نسبة تأييد ذلك متثّل نحو ثلثَي مستجيبي
والسعوديّةّ ،
كل من الجزائرّ ،
نسبة معارضة مثل هذه اإلجراءات متدنّية إىل حدود  %10أو ّ
أقل يف الجزائر ،والعراق،
أقل يف السودان ،وليبيا ،واملغرب .وكانت النسبة ّ
أغلبيّة الدول األخرى .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن نسبة مؤيّدي مثل هذه عىل الرغم من أ ّن األغلبية منحازة إلنشاء مجلس ن ّواب منتخب.
اإلجراءات يف استطالع املؤشرّ العر ّيب الحايل  2013/2012متطابقة مع
نقدي عر ّيب واحد
تؤيّد أكرثية ال ّرأي العا ّم يف املنطقة كافّ ًة إنشاء نظامٍ
ّ
نسبة تأييد هذا اإلجراء يف استطالع املؤشرّ العر ّيب لعام .2011
يؤ ّدي إىل وحدة ال ُعملة العربيّة بنسبة  %66منهم؛ فأكرثية الرأي العا ّم
كل ٍ
خلُصت النتائج إىل أ ّن أغلبيّة ال ّرأي العا ّم يف ّ
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة تؤيّد إنشاء نظامٍ نقدي
بلد من البلدان يف ّ
السعودية حيث أيّد مثل هذا اإلجراء  %46مقابل
املستطلعة آراء مواطنيها باستثناء ليبيا ،تؤيّد إزالة العقبات املفروضة عر ّيب واحد باستثناء ّ
عىل سفر املواطنني .وتكاد تكون نسبة معاريض مثل هذا اإلجراء يف معارضة  .%30وعىل ال ّرغم من أ ّن األكرثيّة تؤيّد مثل هذا اإلجراء،
ال ّدول املختلفة نحو  %20يف ح ّدها األقىص ،كام هي الحال يف دو ٍل مثل فنسب املعارضني له هي بالتّأكيد أعىل من نسب معاريض إجر ٍ
اءات
السعودية ،والعراق ،ولبنان .إالّ أ ّن املعارضة األكرب ملثل هذا اإلجراء أخرى مثل حرية انتقال األفراد أو املنتجات العرب ّية بني الدول العرب ّية.
تركّزت بني مواطني ليبيا؛ إذ عبرّ  %47منهم عن رفضهم مثل هذا وترتكّز أعىل نسب معارضة بني مواطني لبنان ،والسعوديّة ،وليبيا.
اإلجراء ،مقابل تأييد  %44منهم.
لقد أيّدت أكرثية مواطني املنطقة العرب ّية العمل عىل تكامل مناهج  .2إجراءات اتحادية
التعليم املدريس بنسبة ،%72مقابل معارضة  .%18وكانت أكرثيّة إضاف ًة إىل طرح أسئل ٍة عن إجر ٍ
اءات تعاونية وتكاملية تع ّزز الروابط
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة تؤيّد مثل هذه بني شعوب املنطقة ،ويف سياق تعميق املعرفة بات ّجاهات الرأي
املستجيبني يف ّ
اإلجراءات باستثناء الرأي العا ّم اللبنا ّين الذي انقسم عىل نفسه بني العا ّم نحو الروابط بني الشعوب العربيّة ،فقد طرح املؤشرّ العر ّيب
عىل املستجيبني مجموع ًة من األسئلة التي تقيس مدى تأييد الرأي
مؤيّ ٍد  ،%49ومعارض.%50

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

الشكل ()7
مؤ ّيدو إنشاء محكمة عدل عرب ّية ّ
لحل النزاعات والخالفات العرب ّية ،ومعارضوه.

ّ
الشكل ()8
مؤ ّيدو إلغاء القيود الجمرك ّية وغري الجمرك ّية عىل انتقال املنتجات العرب ّية بني الدّول العرب ّية ،ومعارضوه.

115

العدد 3

116

تموز  /يوليـو 2013

ّ
الشكل ()9
السفر بني الدّول العرب ّية ،ومعارضوها.
مؤ ّيدو ح ّرية ّ

الشكل ()10
مؤ ّيدو تكامل مناهج التعليم املدريس ،ومعارضوه.

المؤشر العربي
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اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة

ّ
الشكل ()11
مؤ ّيدو إنشاء ق ّو ٍ
ات عسكر ّية مشرتكة إضاف ًة إىل الجيوش الوطن ّية ،ومعارضوه بحسب بلدان املستجيبني.

الشكل ()12
مؤ ّيدو إنشاء مجلس ن ّواب عر ّيب منتخب ،ومعارضوه.
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ّ
الشكل ()13
موحدة ،ومعارضوه بحسب بلدان املستجيبني.
مؤ ّيدو إنشاء نظا ٍم ّ
نقدي عر ّيب يؤدّي إىل عملة عرب ّية ّ

الشكل()14
أشكال التعاون املمكنة بني الدول العرب ّية.

المؤشر العربي
اتّجاهات الرأي العامّ نحو الشعوب العربيّة والعالقات البينيّة
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العا ّم يف املنطقة العرب ّية تأسيس عمل تكاميل ذي طبيعة اتحاديّة
بني البلدان العرب ّية ،أو معارضته؛ فقد ُسئل املستجيبون عن تأييدهم
أشكال التكامل واالتحاد التالية ،أو معارضتهم لها:

أقل من
كل إجرا ٍء من هذه اإلجراءات ّ
فيدرايل .كانت نسب معارضة ّ
ثلث املستجيبني .ويف املقابل ،تعارض أكرثية الرأي العا ّم يف املنطقة
فكرة أن ال يكون هناك تعاون بني البلدان العرب ّية بنسبة .%73
مقابل موافقة %17من املستجيبني عىل عدم وجود تعاون بني الدول
العربيّة .وهي نسبة قريبة من نسبة  %14التي أفادت بأ ّن سكّان العامل
شعوب وأمم مختلفة بينها روابط ضعيفة .وتجدر اإلشارة
العر ّيب هم
ٌ
إىل أ ّن إقامة ات ّحا ٍد فيدرايل تحظى بأعىل نسبة تأييد .وكانت نسبة
األقل.
معارضتهاهي ّ

•أن ينحرص التعاون بالتنسيق بني ال��دول العرب ّية من خالل
الجامعة العربيّة مع تفعيلها.

خلُصت نتائج هذا االستطالع إىل أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية ير ْون
ٍ
سامت واحدة ،أو أ ّمة واحدة وإ ْن متايزت
أنفسهم أ ّمة واحدة ذات
سامت شعوبها .إ ّن ت ّيا ًرا محدو ًدا ميثّل  %14هو الذي يرى سكّان العامل
العر ّيب شعوبًا وأمماً مختلفة بينها روابط ضعيفة .ويؤكّد هذا االنحياز
مجموعة متع ّددة من امل�ؤشرّ ات؛ إذ إ ّن مواطني املنطقة العربيّة
ٍ
(بدرجات متقاربة)
مجمعون عىل أ ّن هناك عنارص وعوامل مو ّحدة
بني شعوب املنطقة العرب ّية ،كام أ ّن هناك تأيي ًدا واض ًحا ٍ
ملزيد من
التعاون بني الدول العرب ّية .ويوجد تأيي ٌد الت ّخاذ إجر ٍ
اءات اقتصاديّة
وسياسيّة وعسكريّة ذات طبيعة اتحاديّة.

•إقامة وحدة اندماج ّية كاملة؛ بحيث تكون هناك حكومة مركزية
واحدة لجميع الدول العربيّة.
•إقامة ات ّحا ٍد فيدرايل يكون ذا سياس ٍة خارجيّة وعسكرية ونقديّة
كل ٍ
بلد عر ّيب مسؤولاً عن شؤونه الداخل ّية.
يظل ّ
واحدة ،عىل أن ّ

ويف السياق نفسه ،طُرح عىل املستجيبني أيضً ا ٌ
سؤال عن تأييدهم
فكرة "أن ال يكون هناك تعاون بني الدول العرب ّية" ،أو معارضتها.
تشري ات ّجاهات الرأي العا ّم إىل أ ّن األكرثية ،وبنسبة  %57-55تؤيّد
إجراءات تعاونية وتوحيدية بني البلدان العربيّة؛ إذ أيّد  %55إقامة
وحدة اندماجية .وأيّد  %55التعاون والتنسيق بني الدول العرب ّية من
خالل الجامعة العربيّة بعد تفعيلها .يف حني أيّد  %57إقامة ات ّحا ٍد

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 ترجمة الكتب" في المركز
العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،والكتاب 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.

التوثيق والتقارير
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نيسان /أبريل 2013

 2013/4/1عقدت جلسة العمل الثانية من حوار التوافق الوطني
البحريني ،مبشاركة جمعيات املعارضة الخمس ،وجرى التوافق بشكل
مبديئ عىل مبادئ أساسية أبرزها :مرجعية امليثاق واحرتام الدستور،
واإلصالح السيايس من خالل الوسائل الدستورية ،والتمسك بالدولة
املدنية ،واحرتام جميع األديان واملذاهب ،واحرتام جميع مكونات
املجتمع البحريني ،واملحافظة عىل حقوق املواطنني عرب قاعدة
املواطنة يف الحقوق والواجبات ،وأ ّن نظام البحرين نظام دميقراطي
والسيادة فيه للشعب وهو مصدر السلطات.
(الرشق األوسط)2013/4/1 ،

 2013/4/8وضع املدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية
واملعارض املرصي محمد الربادعي رشوطًا إلنهاء املقاطعة مع الرئيس
املرصي محمد مريس؛ فقد قال خالل كلمته يف مؤمتر اقتصادي نُظِّم
من قبل حركة التيار الشعبي" :سنبدأ الحوار يف ظل ثالثة رشوط وهي
حكومة محايدة يرأسها رئيس وزراء له مصداقية ،ونائب عام محايد،
وأن تشكَّل لجنة إلعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة".
(يب يب يس عريب)2013/4/8 ،

 2013/4/9أمري تنظيم القاعدة يف العراق أبو بكر البغدادي يعلن أ ّن
جبهة النرصة امتداد لدولة العراق اإلسالمية وجزء منها .كام أعلن عن
إلغاء اسم دولة العراق اإلسالمية وإلغاء اسم جبهة النرصة وجمعهام
تحت اسم واحد هو "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام".
(يب يب يس عريب)2013/4/9 ،

 2013/4/10رحبت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمم
املتحدة بالقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي ،والتي تعيد هيكلة املؤسسة العسكرية وتعيد تنظيم القوات
املسلحة وتوحد الجيش وتنهي والءاته .وتال ًيا نص القرار الجمهوري:
القرار الجمهوري الخاص بإعادة هيكلة الجيش اليمني

نص ق �رار رئيس الجمهورية القائد األع�لى للقوات املسلحة
رق���م ( )16ل��س��ن��ة  2013وال����ذي ق�ضى بتقسيم م�سرح
العمليات العسكري للجمهورية اليمنية وإع���ادة تشكيل
وتسمية املناطق العسكرية وتعيني ق��ي��ادات��ه��ا ،فيام ييل:
م��ادة ( )1يقسم م�سرح العمليات العسكري للجمهورية
إىل سبع مناطق تتحدد نطاقاتها الجغرافية بحسب خطوط
الفصل املبينة يف خ��ارط��ة انتشار ال��ق��وات وت��ك��ون تسمية
امل��ن��اط��ق رقمية ب���دلاً م��ن التسميات الجهوية السابقة.
مادة ( )2تتألف كل منطقة عسكرية مام ييل:

1.1قيادة املنطقة شاملة وظائف القيادة والسيطرة والوحدات
العضوية التي سيحددها هيكلها التنظيمي .
2.2األلوية العاملة حال ًيا يف املنطقة واملبينة يف خارطة االنتشار
العمليايت وتخضع الحقًا لخطة املناقلة بحسب رضورات إعادة
التمركز وأنساق القتال لكل منطقة.
مادة ()3
 .أيشكل احتياط وزارة الدفاع من األلوية التالية:
1 .1اللواء الرابع مدرع.
2 .2اللواء السابع مشاة.
 3 .3اللواء ( )62مدرع.
 4 .4اللواء ( )63مشاة.
5 .5اللواء ( )83مدفعية.
6 .6اللواء ( )102مشاة.
ويكون مقر قيادته يف معسكر ( )48ويعني األخ اللواء الركن /عيل
عيل الجائفي قائ ًدا لالحتياط  -ويعني االخ العقيد الركن /سند عبد
رئيسا ألركان االحتياط ويرقّى إىل رتبة العميد.
الله محمد الرهوه ً
 .بتكون تبعية االحتياط الهيكلية لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة
األركان العامة ويكون استخدامه القتايل بقرار من القائد األعىل
للقوات املسلحة بحسب الخطة الدفاعية املرفوعة من وزير
الدفاع ورئيس هيئة األرك��ان العامة ومقتضيات االستخدام
القتايل.
 .جخضع ألوية االحتياط لخطة إعادة االنتشار العمليايت .
مادة ( )4يتبع اللواء ( )89ولواء غمدان هيئة اإلسناد اللوجستي .
مادة ( )5تلحق مراكز التدريب أينام وجدت بهيئة التدريب والتأهيل.
مادة ( )6يتوىل وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة مع لجنة
التنظيم والتقييم وفريق الهيكلة املشرتك القيام مبا ييل:
1 .1إنجاز خارطة مرسح العمليات الجديد وانتشار القوات
والرفع بها للمصادقة وإصدار ما يلزم من إجراءات لتوضيحها
وتنفيذها عمليات ًيا.
2 .2وضع الهياكل التفصيلية والواجبات الوظيفية وفقًا آللية تنفيذ
قرار رئيس الجمهورية القائد األعىل للقوات املسلحة رقم
( )104لسنة  2012بشأن املكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي
للقوات املسلحة.

التوثيق والتقارير
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/5/13 – 2013/4/1
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مادة ( )7يصدر وزير الدفاع ورئيس هيئة األركان العامة التعليامت  2013/4/20قال وزير العدل التونيس نذير بن عمو خالل جلسة
عامة يف املجلس الوطني التأسييس" :قدمت للمحكمة الجنائية
التنظيمية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار إداريًا وماليًا.
(الحياة )2013/4/12 ،السويرسية جميع الضامنات القانونية لضامن محاكمة عادلة لرموز
النظام السابق إال يف ما يتعلق بعقوبة اإلعدام".
 2013/4/15أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قرا ًرا بإخالء
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2013/4/20 ،
سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعدما حكمت املحكمة
 2013/4/20بعد اجتامع وزير الخارجية األمرييك جون كريي مع
سابقًا عليه بالحبس املؤبد إلدانته باملسؤولية عن قتل املتظاهرين
أصدقاء سورية ومع معاذ الخطيب رئيس االئتالف الوطني لقوى
خالل ثورة الخامس والعرشين من يناير  .2011وقال املتحدث باسم
النيابة العامة ،محمود الحفناوي إ ّن الرئيس السابق سيظل محبوسا الثورة واملعارضة السورية [املستقيل] يف أسطنبول ،أعلن كريي عن
ً
بعد أن أصدرت النيابة العامة املرصية قرارا يف  ٧نيسان /أبريل مضاعفة املساعدة املالية للمعارضة لتصل قيمتها إىل  ٢٥٠مليون
ً
التهامه يف قضايا فساد مايل خاصة برتميم القصور الرئاسية ،والحصول دوالر.
(العربية نت)2013/4/21 ،
عىل أموال من املؤسسات الصحفية والهدايا التي حصل عليها من
 2013/4/22أكد حزب الحرية والعدالة التابع لجامعة اإلخوان
مؤسسة األهرام.
(يب يب يس عريب )2013/4/15 ،املسلمني يف مرص ،أ ّن الرئاسة تسعى للتوصل إىل اتفاق حول أزمة
 2013/4/17أرشف الرئيس التونيس املنصف املرزوقي عىل جلسة قانون السلطة القضائية مع املجلس األعىل للقضاء وقيادات نادى
الحوار الوطني الثاين بانضامم ثالثة أحزاب جديدة ،ويهدف الحوار القضاة .وأن هناك رغبة يف إجراء تعديالت عىل القانون ،من خالل
إىل تجاوز الخالفات السياسية وتحديد موعد نهايئ وثابت حول تاريخ توافق الطرفني ،وتأجيل إقراره إىل ما بعد انتخاب مجلس النواب
االنتخابات الرئاسية والربملانية ،وصوغ قانون انتخايب ،واالنتهاء من املقبل .وقالت املصادر التي مل ترغب يف ذكر اسمها "إن التعديالت
املقرتحة ستتضمن تعديل مواد التفتيش القضايئ ونقل تبعيته
صوغ الدستور التونيس.
للمجلس األعىل للقضاء ،باإلضافة إىل وضع إجراءات جديدة للتعيني
(الرشق االوسط)2013/4/18 ،
من خالل الكفاءة ،عوضً ا عن تخفيض السن القانونية إىل  ٦٠عا ًما
 2013/4/18أطلق االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية وإحالة من تتعدى سنه ذلك إىل التقاعد".
مبادرة لتشكيل مجلس للسلم األهيل ،يضم مختلف الفئات السياسية
(املرصي اليوم)2013/4/22 ،
واملكونات والطوائف السورية .وقد عقد االئتالف مؤمت ًرا يف مدينة  2013/4/23اتهم االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
أسطنبول الرتكية بحضور رئيس االئتالف [املستقيل] أحمد معاذ حزب الله باحتالل  8قرى يف ريف حمص يف محيط بلدة القصري،
الخطيب ،ورئيس حكومة االئتالف غسان هيتو ،ورئيس املجلس وطالبه باالنسحاب الفوري من هذه املناطق.
(الرشق األوسط)2013/4/23 ،
الوطني السوري جورج صربة ،وعدد كبري من الشخصيات الدينية
والوطنية والسياسية من داخل سورية وخارجها؛ بهدف دراسة املرحلة  2013/4/30قال حسن نرص الله األمني العام لحزب الله يف خطاب
املستقبلية ،والعمل عىل تفادي نشوب نزاعات أهلية يف مرحلة ما مبارش عىل قناة املنار" :لسوريا يف املنطقة والعامل أصدقاء حقيقيون
بعد سقوط النظام .كام هدف املجتمعون إىل تأسيس مجالس محلية لن يسمحوا لسوريا أن تسقط بيد أمريكا أو إرسائيل أو الجامعات
التكفريية" .ونفى وجود قوات إيرانية يف سورية تقاتل مع الجيش
يف املحافظات تعنى مبسألة السلم األهيل.
(الجزيرة نت )2013/4/18 ،السوري ،ومل يستبعد تدخلهم يف املستقبل لحامية نظام الرئيس بشار
 2013/4/19قبلت الواليات املتحدة طلب األردن إىل الرئيس األمرييك األسد.
(يب يب يس عريب)2013/4/30 ،

باراك أوباما خالل زيارته إىل األردن يف  22آذار /مارس املايض بنرش
بطاريات صواريخ باتريوت املضادة للصواريخ عىل حدوده مع
سورية؛ إذ وعدت الواليات املتحدة بسحب بطاريتي باتريوت من  2013/5/3أعلن الرئيس التونيس منصف املرزوقي عن تشكيل
"الهيئة العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي" املكلفة بإدارة شؤون
قطر والكويت ونرشهام عىل الحدود السورية  -األردنية.
(الرشق األوسط )2013/4/19 ،اإلعالم العام والخاص يف البالد .وأعلن عن تشكيلة هذه الهيئة مبناسبة
أيار /مايو 2013
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اليوم العاملي لحرية الصحافة بعد تعرث تأليفها عىل مدى  17شه ًرا إثر
اإلعالن عنها مبوجب مرسوم صادر يف ترشين الثاين /نوفمرب .2011
(الجزيرة نت)2013/5/4 ،

 2013/5/5املؤمتر الوطني الليبي العام يسن بشبه إجامع قانون
العزل السيايس ،والذي يضبط املسؤوليات والوظائف التي يمُ نع عىل
من توالها يف عهد العقيد الراحل معمر القذايف تقلد مناصب قيادية
يف مؤسسات الدولة الليبية الجديدة ،ملدة عرش سنوات .ومبوجب
هذا القانون ،فإ ّن كل من توىل مسؤولية قيادية ،سياسية كانت ،أو
إدارية ،أو حزبية ،أو أمنية ،أو عسكرية ،أو مخابراتية ،أو إعالمية،
أو أكادميية ،أو أهلية ضمن منظامت داعمة للنظام ،يف الفرتة بني
األول من أيلول /سبتمرب ( 1969تاريخ االنقالب الذي قاده القذايف)
و 23ترشين األول /أكتوبر  ،2011ممنوع من تويل الوظائف املهمة
يف الدولة الجديدة ،وكذلك من الحياة السياسية الحزبية .ويضاف إىل
هؤالء كل من أيّد نظام القذايف عل ًنا عرب وسائل اإلعالم وغريها ،أو
كان له موقف معاد من ثورة  17شباط /فرباير  .2011وتال ًيا نص
القانون.
نص قانون العزل السياسي في ليبيا

عىل ما خلص إليه املؤمتر الوطني العام يف جلسته يوم األربعاء بتاريخ
 2013/2/13أصدر القانون اآليت:
املادة ( )1يقصد مبعايري تويل املناصب العامة الضوابط الواجب
التزامها يف تقلد املناصب والوظائف العامة املشمولة بأحكام هذا
القانون من تاريخ  1969/9/1وحتى تاريخ التحرير يف ،2011/10/23
ويشمل كل من:
الفئة األوىل :كل من توىل وظيفة يف النظام السابق ،من الوظائف
التالية:
 1.1أعضاء ما يسمى مبجلس قيادة الثورة يف انقالب سنة  1969وما
يسمى الضباط الوحدويني األحرار وكل من كان عض ًوا فيام يسمى
برابطة رفاق القائد.
 2.2منسقو القيادات الشعبية االجتامعية عىل مستوى الشعبيات أو
عىل مستوى الدولة.
 3.3أمني مؤمتر الشعب العام أو األمني املساعد له أو من كان عض ًوا
يف أمانته ،أو توىل وظيفة أمني مؤمتر البلدية أو الشعبية .
 4.4رؤساء وأمناء األجهزة أو الهيئات أو املؤسسات التابعة ملا يسمى
مؤمتر الشعب العام أو اللجنة الشعبية العامة أو مجلس الوزراء أو
مجلس قيادة الثورة.

 5.5رئيس الوزراء أو أمني اللجنة الشعبية العامة أو من كان أمي ًنا
مساع ًدا له أو وزي ًرا أو أمني لجنة شعبية عامة للقطاعات النوعية
أو أمي ًنا مساع ًدا لها أو كاتب عام باللجنة الشعبية العامة أو اللجان
الشعبية العامة النوعية ،أو كان أمني لجنة شعبية للبلدية أو الشعبية
أو أمي ًنا إلحدى اللجان الشعبية للقطاعات بالشعبية.
 6.6كل من عمل سف ًريا أو أمي ًنا ملكتب شعبي أو مندوبًا دامئًا لليبيا
لدى إحدى الهيئات الدولية أو اإلقليمية بكافة اختصاصاتها أو قامئًا
أصيلاً باألعامل أو قنصلاً عا ًما.
 7.7كل من توىل وظيفة أمني لجنة شعبية أو عمي ًدا للجامعة أو أمي ًنا
مساع ًدا له أو كات ًبا عا ًما بها.
 8.8كل من توىل وظيفة رئيس جهاز األمن الداخيل أو األمن الخارجي
أو االستخبارات العسكرية أو الكتائب األمنية أو كان مدي ًرا إلحدى
رئيسا ألحد
رئيسا إلحدى املربعات األمنية أو كان ً
اإلدارات بهم أو ً
املكاتب السياسية باألجهزة األمنية أو العسكرية.
 9.9رؤساء االتحادات الطالبية بالداخل أو الخارج املنضوية تحت
االتحاد العام للطلبة الليبيني.
 1010كل من توىل منصبًا قياديًا باملؤسسات ذات الصلة بأرسة معمر
القذايف أو كان رشيكًا يف أية أعامل تجارية لهم.
 1111أعضاء وموظفي مكتب االتصال باللجان الثورية ومنسقي
املثابات الثورية أو أعضاء فرق العمل الثوري أو القوافل الثورية أو
املحاكم االستثنائية وعضوات ما يسمى بالراهبات الثوريات ورؤساء
وأعضاء الحرس الثوري ورؤس��اء وأعضاء لجان التطهري وقيادات
الحرس الشعبي يف اإلدارات العليا والفروع وكل من شارك يف إدارة
امللتقيات الثورية .
 1212كل من توىل وظيفة مدير أو مدير عام أو باحث يف مراكز
أبحاث ودراسات الكتاب األخرض ومحارضي املدرج األخرض أو قياديًا
يف إحدى املؤسسات اإلعالمية.
 1313كل من ترأس ركن من أركان القوات املسلحة أو كان آم ًرا
رئيسا أو آم ًرا لهيئة أو مؤسسة أو جهاز عسكري .
ملنطقة دفاعية أو ً
 1414كل من ينتمي لتنظيامت دولية تهدد وحدة الرتاب الليبي أو
تتخذ العنف منهج وحي ًدا لها.
الفئة الثانية وتشمل من له سلوك وارد يف النقاط التالية:
 1.1املدنيون الذين تعاونوا مع األجهزة األمنية وثبت بتعاونهم انتهاك
حق من حقوق اإلنسان.

التوثيق والتقارير
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/5/13 – 2013/4/1
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 2.2كل من تكرر منه متجيد للقذايف أو نظامه أو دعوته للكتاب  9.9رئاسة الجامعات واألكادمييات والكليات واملعاهد العليا.
األخرض سواء كان ذلك يف وسائل اإلعالم املختلفة أو بالحديث املبارش
 1010املراقبون املاليون.
للجمهور.
 3.3كل من اتخذ موقفًا معاديًا لثورة  17فرباير بالفعل أو التحريض  1111الوظائف القيادية يف مختلف وسائل اإلعالم والنرش.
أو الدعم املادي.
(الجزيرة نت:)2013/5/6 ،
 4.4كل من اقرتف أو أسهم بأي وجه من الوجوه يف قتل أو سجن أو  2013/5/7أعلن عن تعديل وزاري يف مرص شمل تسع حقائب يف
تعذيب املواطنني الليبيني يف الداخل والخارج لصالح النظام.
حكومة رئيس الوزراء املرصي هشام قنديل .وقد تباينت ردود الفعل
 5.5كل من قام بعمل من أعامل االستيالء أو اإلرضار باملمتلكات إزاء التعديل؛ إذ رحب حزب الحرية والعدالة املنبثق من جامعة
اإلخوان املسلمني بالتشكيل الجديد ،ودعا إىل التعاون مع الحكومة،
العامة أو الخاصة خالل فرتة الحكم السابق ألسباب سياسية.
 6.6كل من تورط يف نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى عىل حسابه بينام اعتربت قوى معارضة الخطوة شكلية.
(الجزيرة نت)2013/5/8 ،
أو تحصل عىل ثروات وأرصدة يف الداخل والخارج دون وجه حق.
 7.7كل من كان له نشاط أو نتاج علمي أو فني أو فكري أو ديني أو  2013/5/8أعلن رئيس الوزراء الليبي عيل زيدان عن تعديل وزاري
ثقايف أو اجتامعي بهدف متجيد معمر القذايف أو نظامه أو الرتويج سيجريه "يف األيام املقبلة" يف مسعى للخروج من األزمة السياسية
واألمنية بعد حصار عنارص ميليشيات مسلحة وزارتني يف طرابلس
ملرشوع اإلصالح املزعوم (ما يعرف بليبيا الغد).
تطالب بإقصاء مسؤولني انتموا يف السابق لنظام العقيد معمر القذايف.
 8.8كل من استعمل الخطاب الديني يف دعم أو إضفاء الرشعية عىل
(يب يب يس عريب)2013/5/8 ،
حكم القذايف أو ترصفاته أو اعترب ثورة  17فرباير خروج عن طاعة ويل
 2013/5/11اتفاق رويس  -بريطاين عىل العمل سويًا من أجل الدفع
األمر وجاهر بذلك.
املادة ( )2الوظائف التي ال يحق للمشمولني باملادة السابقة توليها :باتجاه تشكيل حكومة انتقالية يف سورية.
(يب يب يس عريب)2013/5/11 ،

 1.1رئاسة وعضوية الهيئات الترشيعية أو الرقابية أو التأسيسية عىل
 2013/5/11استبعد وزير الدفاع املرصي عبد الفتاح السييس أي
مستوى الدولة أو املستوى املحيل.
احتاملية لتدخل القوات املسلحة يف الساحة السياسية مجد ًدا،
 2.2الوظائف السيادية يف الدولة.
داعيًا األطراف املختلفة إىل االحتكام إىل صناديق االقرتاع بدلاً من
 3.3الوظائف التنفيذية ابتداء من وظيفة رئيس الدولة أو رئيس مطالبة الجيش بالتدخل .وقال السييس" :القوات املسلحة ال تفكر
الحكومة وحتى وظيفة مدير إدارة عىل املستوى الوطني أو املحيل .يف النزول إىل الشارع ،والجيش ليس حلاً  ،والوقوف أمام صناديق
 4.4رئاسة وعضوية مجالس اإلدارة والوظائف اإلدارية أو التنفيذية االقرتاع  ...أفضل من تدمري البالد".
أو الرقابية من وظيفة مدير إدارة فام فوق يف الهيئات واملؤسسات
(يب يب يس عريب)2013/5/11 ،
واملصارف والرشكات العامة واالستثامرية اململوكة كل ًيا أو جزئيا
ً  2013/5/13قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن بعض البنود يف
للدولة الليبية أو إحدى مؤسساتها سواء كانت متارس نشاطها داخل
مسودة الدستور التونيس تشكل تهدي ًدا لحقوق اإلنسان والحريات.
أو خارج البالد.
وطالبت يف بيان لها تعديل بعض بنود املسودة لتتوافق مع املبادئ
 5.5عضوية إحدى الهيئات القضائية.
الكونية لحقوق اإلنسان عىل حد تعبريه .ووفق املنظمة الحقوقية فإ ّن
من بني الفصول املثرية للقلق عدم االعرتاف بكونية حقوق اإلنسان،
 6.6الوظائف القيادية يف املؤسسات األمنية والعسكرية.
إال إذا كانت تنسجم مع "الخصوصيات الثقافية للشعب التونيس"
 7.7السفراء واملندوبون لدى املنظامت الدولية واإلقليمية والوظائف إضافة إىل عدم التأكيد عىل حرية الفكر والضمري ،وكذا "الصياغة
الدبلوماسية األخرى وامللحقون الفنيون.
الفضفاضة" للقيود املسموح بفرضها عىل حرية التعبري والتجمع
 8.8رئاسة وعضوية الهيئات القيادية يف األحزاب أو املؤسسات أو وتكوين الجمعيات.
(الجزيرة نت)2013/5/14 ،
الهيئات ذات الصبغة السياسية.
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الوقائع الفلسطينيّة ()2013/5/16 – 2013/3/1

آذار /مارس

 2013/3/11أكدت املفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن يف االتحاد
األورويب كاثرين آشتون يف بيان لها التزام االتحاد األورويب والدول
األعضاء فيه بتأمني التنفيذ الفاعل والكامل لترشيعاته يف التعامل مع
إرسائيل ،وتعزيز الجهود لتحقيق هذه الغاية .وكان مجلس العالقات
الخارجية لالتحاد الذي عقد يف  10كانون األول /ديسمرب  2012قد
عبرّ عن غضبه العميق حيال الخطط اإلرسائيلية الهادفة إىل توسيع
االستيطان ،خاصة تطوير مرشوع .E1
(وكالة وفا)2013/3/11 ،

 2013/3/13دان��ت الهيئة اإلسالمية املسيحية لنرصة القدس
واملقدسات اقتحام قطعان املستوطنني باحات املسجد األقىص املبارك
من جهة باب املغاربة وسط حراسة مشددة من قبل رشطة االحتالل،
حيث تجولوا يف باحاته وأدوا بعض الصلوات التلمودية .وقالت الهيئة
أ ّن هدف مثل هذه االقتحامات شبه اليومية ،هو فرض سياسة األمر
الواقع وتقسيم األقىص بني اليهود واملسلمني.
(وكالة وفا)2013/3/13 ،

 2013/3/15التوقيع عىل ائتالف لتشكيل الحكومة اإلرسائيلية بني
الليكود بيتنا والبيت اليهودي ويش عتيد ،بعد مفاوضات استمرت
نحو شهرين .وحسب االتفاق ،حصل حزب يش عتيد عىل خمس
حقائب وزارية أهمها املالية ،يف حني حصل حزب البيت اليهودي عىل
ثالث وزارات ،وأبقى الليكود بيتنا الذي يضم حزيب الليكود ويرسائيل
بيتينو ،عىل عرش وزارات منها األمن ،والخارجية التي سيحصل عليها
أفيجدور ليربمان بعد انتهاء محاكمته بتهمة الفساد.
(وكالة وفا)2013/3/15 ،

 2013/3/16التزم حزبا البيت اليهودي والليكود بيتنا ،يف اتفاق
االئتالف الحكومي ،بالعمل عىل تعديل قانون أسايس يجري مبوجبه
تغيري التوازن يف ما يتعلق بإرسائيل كدولة "يهودية دميقراطية"
واعتبارها دولة للقومية اليهودية ،وال تلتزم بتطوير أو البناء ملن
ينتمون إىل قوميات أخرى.
(هآرتس)2013/3/16 ،

 2013/3/16مستوطنو مستوطنة "اليعازر" ،املقامة عىل أرايض
مزارعي الخرض ،يستولون عىل قطعة أرض ،ويزرعون عليها أشتال
زيتون .كام وضعوا جرا ًرا فخارية يف املنطقة املستوىل عليها ،وذلك
التخاذه كموقع ألداء الطقوس الدينية.

رشق القدس املحتلة؛ إذ نصب العرشات من الفلسطينيني والناشطني
األجانب خيا ًما مقابل مستوطنة معايل أدوميم املقامة عىل القرى
الرشقية ملدينة القدس .وقال الناشطون الفلسطينيون إ ّن "أهدافنا
أولاً التأكيد عىل حق الشعب الفلسطيني يف العودة إىل دياره وأراضيه
التي هجر منها ،وحقه يف مامرسة السيادة عىل أرضه ،بدون إذن
من أحد ،وثانيًا حامية األرض من االستيطان وخاصة حامية القدس
من سياسة التهويد والتطهري العرقي ،وثالثًا تعزيز املقاومة الشعبية
كشكل من أشكال املقاومة املختلفة".
(يب يب يس عريب)2013/3/20 ،

رصح أوباما يف كلمة ألقاها أمام جمع من الطلبة
ّ 2013/3/21
اإلرسائيليني يف القدس أ ّن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة
هو "الطريق الوحيد لتحقيق األمن الحقيقي إلرسائيل" .وأضاف أنّه
"من حق الفلسطينيني أن يعيشوا أحرا ًرا يف أرضهم" .كام قال إ ّن
الوقت قد حان للعامل العريب ليك يطبّع عالقاته مع إرسائيل .وعقب
اجتامعه مبقر السلطة الوطنية الفلسطينية بالرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،قال أوباما" :بكل بساطة ،الفلسطينيون يستحقون أن
تكون لهم دولتهم" ،مضيفًا أ ّن النشاط االستيطاين اإلرسائييل يف األرايض
الفلسطينية املحتلة "غري ب ّناء وغري مالئم لجهود إحالل السالم".
(يب يب يس عريب)2013/3/21 ،

 2013/3/22اعتمد مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف
جنيف يف دورته العادية ،خمسة مشاريع قرارات لصالح دولة فلسطني،
قدمتها البعثة املراقبة الدامئة لدولة فلسطني لدى األمم املتحدة يف
جنيف .واملشاريع املعتمدة هي :مرشوع القرار املتعلق بحق الشعب
الفلسطيني يف تقرير مصريه ،ومرشوع قرار حول حالة حقوق اإلنسان
يف األرايض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية ،ومرشوع
قرار حول االستيطان اإلرسائييل يف األرض الفلسطينية املحتلة مبا فيها
القدس الرشقية .أما املرشوع الرابع فكان حول متابعة تقرير البعثة
الدولية املستقلة لتقيص الحقائق من أجل التحقيق فيام يرتتب عىل
املستوطنات اإلرسائيلية من تداعيات بالنسبة إىل الحقوق املدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية للشعب الفلسطيني يف
جميع أنحاء األرض الفلسطينية املحتلة مبا فيها القدس الرشقية .وكان
مرشوع القرار الخامس حول متابعة تقرير بعثة األمم املتحدة الدولية
لتقيص الحقائق بشأن الحرب عىل غزة واملشهور بتقرير غولدستون.
(وكالة فلسطني اإلخبارية)2013/3/22 ،

(وكالة وفا 2013/3/22 )2013/3/16 ،إرسائيل تعتذر لرتكيا وتعلن عودة العالقات بينهام؛ فقد
 2013/3/20تشييد حي جديد حمل اسم "أحفاد يونس" يف قرية جاء يف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
باب الشمس ،عىل األرايض املهددة باملصادرة واملعروفة باسم  E1أنّه قدم اعتذاره عن "األخطاء التي رمبا تسببت يف مقتل تسعة نشطاء
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أتراك يف الهجوم عىل أسطول الحرية الذي كان متج ًها إىل قطاع غزة
يف عام  ."2010وأشار البيان إىل إعادة العالقات الدبلوماسية بني
البلدين مبا يف ذلك إعادة السفراء ،ودفع تعويضات لعائالت القتىل،
و"إلغاء اإلجراءات القانونية ضد جنود جيش االحتالل اإلرسائييل".
(الجزيرة نت)2013/3/22 ،

 2013/3/24أخلت قوة إرسائيلية بالقوة املواطنني واملتضامنني
األجانب املتمركزين يف حي "أحفاد يونس" يف قرية باب الشمس
رشق القدس املحتلة ،وهدمت الخيام املقامة فيه.
(وكالة وفا)2013/3/24 ،

 2013/3/24طالبت منظمة بتسيلم الحقوقية اإلرسائيلية جيش
االحتالل برفع القيود املفروضة عىل الصيد يف شواطئ قطاع غزة.
واعتربت املنظمة يف بيان صدر عنها ،أ ّن تقليص مسافة الصيد يف
ومسا خط ًريا بأرزاق
غزة ر ًدا عىل إطالق النار يُشكل عقابًا جامع ًيا ً
الصيادين.
(وكالة وفا)2013/3/24 ،

 2013/3/29املجلس الوطني الفلسطيني يدعو األرسة الدولية إىل
تح ّمل مسؤولياتها تجاه املعاناة املستمرة للشعب الفلسطيني،
وإجبار دولة االحتالل عىل إنهاء احتاللها للدولة الفلسطينية،
وااللتزام مبتطلبات إنهاء الرصاع وصنع السالم العادل القائم عىل
أساس الرشعية الدولية وقراراتها ذات الصلة.
(وكالة وفا)2013/3/29 ،

 2013/3/31وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وامللك عبد الله
الثاين اتفاقية الدفاع عن القدس واملقدسات .وتؤكد االتفاقية عىل
الوصاية األردنية عىل األماكن املقدسة يف مدينة القدس منذ عام
 ،1924والتي انعقدت مبوجبها الوصاية عىل األماكن املقدسة للملك
الحسني بن عيل ،كام تؤكد أ ّن القدس الرشقية املحتلة أرض عربية
محتلة ،وأ ّن مامرسات االحتالل فيها منذ عام  1967باطلة .وجاء يف
املجسدة لحق
االتفاقية أيضً ا أ ّن لحكومة دولة فلسطني ،باعتبارها
ِّ
الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه ،مامرسة السيادة عىل جميع
أجزاء إقليمها مبا يف ذلك القدس ،وعىل سعي الطرفني للتنسيق
والتشاور بشأن موضوع األماكن املقدسة كلام دعت الرضورة.
(الجزيرة نت)2013/4/1 ،

نيسان /أبريل

 2013/4/8دع��ت دائ��رة الثقافة واإلع�لام يف منظمة التحرير
الفلسطينية إىل اتخاذ التدابري الالزمة لتقديم ق��ادة االحتالل
ومستوطنيه إىل املحاكم الدولية ،ومحاسبتهم عىل خروقاتهم
واعتداءاتهم ،وتأمني الحامية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت" :وجود املستوطنني غري القانوين عىل أرايض دولة محتلة يعترب
بحد ذاته انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدويل وجرمية حرب طبقًا
مليثاق روما عىل نحو خاص ،وإ ّن عدم محاسبتهم وردع عدوانهم
وتقديم املساعدة والتمويل والحامية لهم من قبل جيش االحتالل
هو جرمية أخرى".
(وكالة وفا)2013/4/8 ،

 2013/4/15افتتح الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفارة دولة
فلسطني يف الكويت ،بعد إغالق استمر  22عا ًما ورفع علم فلسطني
عىل مبنى السفارة.
(جريدة القدس العريب)2013/4/15 ،

 2013/4/23أعلن األسري الفلسطيني سامر العيساوي ،املرضب عن
الطعام منذ نحو مثانية أشهر ،وقف إرضابه بعد التوصل إىل اتفاق
يحقق مطالبه واإلفراج عنه نهاية العام الحايل.
(الجزيرة نت)2013/4/23 ،

 20013/4/27أعلن الرئيس محمود عباس عن بدء مشاوراته لتشكيل
حكومة التوافق الوطني وفقًا إلعالن الدوحة ،وتنفيذًا للجدول الذي
أقرته القيادة الفلسطينية يف اجتامعات تفعيل منظمة التحرير
الفلسطينية وتطويرها التي انعقدت يف القاهرة ،والتوافق عىل موعد
إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملجلس الوطني الفلسطيني.
(جريدة القدس)2013/4/24 ،

 2013/4/30ع ّدلت جامعة الدول العربية مبادرتها للسالم يف الرشق
األوسط التي كانت أطلقتها يف عام 2002؛ إذ أجازت فيها رسم ًيا مبدأ
تبادل أراض بني إرسائيل والفلسطينيني ،وذلك برعاية أمريكية .ورحب
وزير الخارجية األمرييك جون كريي بالتغيري الذي أدخلته الجامعة
عىل مبادرتها للسالم يف الرشق األوس��ط ،حيث قال إنّه "بخالف
املقرتح األصيل الذي مل يرش إال إىل خطوط  1967فقط ال غري ،قالت
[الدول العربية] إنها مستعدة للقبول بحدود  1967مع تعديالت
ترتجم اتفاقًا ثنائيًا عىل تبادل أراض".
(فرانس )2013/5/1 ،24

 2013/4/2استشهاد األسري ميرسة أبو حمدية ،يف مستشفى سوروكا،
بعد رصاع طويل مع الرسطان ومامطلة إرسائيلية يف عالجه يف إطار
سياسة اإلهامل الطبي التي يتعرض لها األرسى.
(جريدة القدس)2013/4/2 ،

 2013/4/30دعت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األون���روا" األط��راف كافة إىل حامية أرواح املدنيني السوريني
والفلسطينيني وسالمتهم عىل حد سواء .وشددت األونروا عىل أ ّن
القانون الدويل اإلنساين يلزم األطراف كافة بحامية املدنيني ،وطالبت
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تلك األطراف بالوفاء بهذا االلتزام .وأوضحت أ ّن الالجئني الفلسطينيني
يف سورية يتعرضون للقتل ولإلصابة وللترشد بأعداد أكرث من ذي قبل
يف ظل استمرار النزاع املسلح.
(وكالة وفا)2013/4/30 ،

أيار /مايو

وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إىل اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفلسطينية إلقرارها خالل أسبوع" .كام نص البيان
عىل "إصدار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
مرسوم بتشكيل لجنة انتخابات املجلس الوطني بالخارج باالتفاق
مع كافة الفصائل خالل أسبوع من إقرار اللجنة التنفيذية لقانون
االنتخابات عىل أن تبارش هذه اللجنة عملها فور تشكيلها ،وتشكيل
محكمة انتخابات املجلس الوطني الفلسطيني بنفس آلية تشكيل
محكمة انتخابات املجلس الترشيعي عىل أن يصدر رئيس اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية مرسو ًما بذلك".

 2013/5/2إطالق خدمة حافالت مخصصة لنقل العامل الفلسطينيني
فقط ،ويربط هذا الخط بني حاجز "إي��ال" قرب قلقيلية شامل
الضفة الغربية واملدن اإلرسائيلية .وال يسمح للمستوطنني بالصعود
إليها حتى ال يتشاركوا وسائل النقل مع الفلسطينيني بحجة تخوفهم
( يب يب يس عريب)2013/5/15 ،
من وقوع هجامت.
 2013/5/16أبلغت الحكومة اإلرسائيلية املحكمة العليا بأنّها تعمل
(الجزيرة نت )2013/5/3 ،عىل رشعنة أربع بؤر استيطانية كان من املفرتض أن يجري هدمها
 2013/5/6صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع يف الكنيست منذ عام  .2003وهي" :جبعات اساف" املقامة عىل أرض خاصة،
اإلرسائييل عىل مذكرة قانون "برافر" ،الذي سيؤدي إىل مصادرة مئات و"متسفيه لخيش" ،و"جبعات هروئيه" ،و"معليه رحبعام".
اآلالف من الدومنات ،وتهجري ما يقارب  35ألف مواطن عريب من
(هآرتس)2013/15/16 ،
بيوتهم وأراضيهم يف النقب.
 2013/5/16اقتحم الحاخام اليهودي املتطرف يرسائيل أرئيل،
(وكالة وفا )2013/5/7 ،املسجد األقىص املبارك من جهة باب املغاربة عىل رأس مجموعة من
 2013/5/14توصل ممثلو حركتي فتح وحامس يف القاهرة إىل صيغة املتطرفني اليهود من مستوطنة "كريات أربع" الواقعة مبدينة الخليل،
اتفاق لدفع عملية املصالحة؛ إذ صدر بيان عن االجتامع الذي عقد احتفاء مبا يسمى "نزول التوراة" .وأحاطت بالحاخام مجموعة من
بني وفدي الحركتني نص عىل "التنسيق مع رئيس املجلس الوطني عنارص الوحدات الخاصة برشطة االحتالل ،والتي وفرت له الحامية
الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات املجلس الوطني والحراسة خالل تجواله يف باحات االقىص.
(وكالة وفا)2013/5/16 ،
لالنعقاد خالل أسبوع من تاريخه ملناقشة النقاط العالقة يف القانون

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.
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ناجي صبري الحديثي

*

ماذا فعل العراق لدرء خطر الحرب؟

في هذه الشهادة يقدم وزير خارجية العراق األسبق ناجي صبري الحديثي معايشته لتفاصيل
الحملة التي قادتها الواليات المتحدة ضد العراق منذ  ،1990 /8/2والتدابير التي اتخذها العراق
ف���ي الفت���رة بي���ن آذار /م���ارس  1991وآذار /م���ارس  2003لتجن���ب ح���رب ثاني���ة بدأ يتض���ح أنها على
الطري���ق .تقول ه���ذه الش���هادة إن الواليات المتح���دة األميركية بدأت تحضيراتها لش���ن حرب
أخ���رى على العراق منذ اليوم الثاني لوقف الحرب الش���املة األولى التي تس���بب فيها احتالل
الع���راق للكويت .تورد هذه الش���هادة تفاصيل اإلجراءات المتعس���فة التي هيأت الرأي العام
الغرب���ي لقبول ش���ن حرب أخرى على العراق عل���ى الرغم من التعاون الذي أبداه .كما تش���رح
ه���ذه الش���هادة كي���ف أن كثي��� ًرا من اإلج���راءات التي مورس���ت تحت غط���اء الش���رعية الدول ّية
هدفت باألساس إلى إفقار القطر العراقي وإضعافه وتدمير مجمل بُناه.
*

وزير خارج ّية العراق قبل االحتالل.
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منذ اليوم الثاين لوقف الحرب التي ش ّنتها أمريكا وحلفاؤها عىل
العراق من  1 /17حتّى  1991 /2 /28تحت شعار "إخراج العراق من
لحرب أخرى عىل العراق.
الكويت" ،بدأت الواليات املتحدة اإلعداد ٍ
كان العراق قد بدأ يعلن ،منذ  15شباط  /فرباير ،عن استعداده
لسحب ق ّواته من الكويت .ويف  2 /26بدأ إج�راءات االنسحاب.
ويف  27شباط  /فرباير ،أبلغ العراق األمم املتّحدة رسم ًّيا برشوعه
يف ذلك االنسحاب .وفضلاً عن ذلك ،أبلغها امتثاله الكامل لقرارات
مجلس األمن الثالثة؛ وهذه القرارات هي :القرار رقم  660يف  2آب /
أغسطس  1990الذي طالب العراق باالنسحاب من الكويت دون
ٍ
قيد أو رشط ،والقرار رقم  662يف  9آب  /أغسطس الذي ع ّد قرار
العراق يف  8آب  /أغسطس املتعلّق بض ّم الكويت جائ ًرا ،والقرار
رقم  674يف  29ترشين األول  /أكتوبر الذي ح ّمل العراق مسؤول ّيته
يف تعويض األرضار الناجمة عن احتالله الكويت .ث ّم إنّه أبلغ األمم
املتحدة استعداده إلطالق رساح أرسى الحرب مبارش ًة بعد وقف
إطالق النار .ومبا أ ّن العراق بدأ االنسحاب ،فقد أصبح القراران رقم
بقي من القرارات التي مل ميتثل لها من بني
 662و 674هام ّ
كل ما َ
رش التي أصدرها مجلس األمن بشأن األزمة قبل
القرارات االث َن ْي ع َ
الحرب.
ويف فجر يوم  28شباط  /فرباير ،1991أعلن الرئيس األمرييكّ عن
توقّف العمل ّيات القتال ّية ض ّد العراق .لك ّنه تجاهل انسحاب العراق
من الكويت  -وهو الهدف املعلن للحرب  -وتجاهل امتثاله لقراريْن
مه ّم نْي؛ أحدهام إلغاء ض ّم الكويت الذي يقتيض دفع التعويضات،
واآلخر استعداده إلطالق رساح األرسى .وح ّدد رشوطًا كثرية ليك
يتح ّول هذا التوقّف إىل ٍ
وقف إلطالق النار ،وج ّدد التهديد بش ّن
حرب جديدة عىل العراق يف املستقبل .ويف  2آذار  /مارس أصدر
ٍ
مجلس األمن قرا ًرا تحت رقم  686ت َعامل فيه مع وقف الحرب من
املنظور نفسه الذي تح ّدث به الرئيس األمرييكّ.
وأشار قرار مجلس األمن  686يف ديباجته  preambleإىل جميع
االثني عرش التي اتّخذها بشأن األزمة بني العراق والكويت
القرارات ْ
بد ًءا من قراره رقم  660يف الثاين من آب  /أغسطس  ،1990إىل قراره
رقم  687يف  03نيسان  /أبريل  ،1991قبل ش ّن الحرب عىل العراق.
ث ّم أشار إىل رسائل العراق إىل األمم املتحدة يف  27شباط  /فرباير،
بشأن امتثاله لجميع هذه القرارات ون ّيته إطالق رساح أرسى الحرب.
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كل ذلك ،وأكّد
لك ّن القرار يف فقراته العاملة  operativesتجاهل ّ
رش املذكورة ،وج ّدد مطالبته العراق
رسيان مفعول القرارات االث َن ْي ع َ
باالمتثال لها وبإطالق رساح األرسى وإعادة الكويتيّني ورعايا الدول
األخرى املحتجزين ،وبإرسال ممثّليه لالجتامع مع ق ّوات التحالف
ٍ
كل ما
ترتيبات عسكريّة لوقف أعامل القتال .لكن ،بعد ّ
لوضع
املجلس العراق بأن
حرب مد ّمرة شاملة ،طالب
تع ّرض له العراق من ٍ
ُ
يوقف "هجامتِه عىل هذه الق ّوات" .كام ناشد دول العامل التعاون مع
حكومة الكويت إلعادة إعامره ،بينام أغفل اإلشارة إىل الدمار الشامل
الذي لحق بالعراق.

والقصد من وراء ذلك واضح ،وهو تجميد الحرب مؤقتًا وإبقاء حالة
التهديد بها قامئة ريثام ينتهي صوغ قرا ٍر جديد يعبرّ فيه مجلس
ٍ
رشوط عىل الدولة
األمن عماّ تريد الدولة املنترصة أن تفرضه من
املهزومة ،وتحديد اإلطار الدو ّيل لعمل ّية إنهاك العراق دول ًة وشع ًبا،
واستنزاف قدراتهام ومواردهام البرشيّة واالقتصاديّة والعسكريّة
متهي ًدا للغزو الشامل بعد أكرث من َع ٍ
قد من الزمان.
وبعد صدور القرار رقم  ،686بدأ العراق عىل الفور تنفيذ التزاماته
تجاهه ،من ذلك أ ّن وف ًدا عسكريًّا عراق ًّيا عقد اجتام ًعا يوم  3آذار /
مارس  ،1991مع ٍ
عسكري من ق ّوات التحالف عىل الحدود
وفد
ّ
العراقيّة الكويتيّة ،حيث ات ّفقا عىل ترتيبات الفصل بني الق ّوات
وتبادل األرسى واإلبالغ عن خرائط األلغام .ويف يوم  5آذار  /مارس،
أعلن العراق إلغاء جميع القرارات واإلجراءات التي ات ّخذها منذ
 2آب  /أغسطس  1990بشأن اجتياح الكويت .ويف اليوم ِ
نفسه،
أبلغ العراق األمم املتّحدة البدء يف إعادة املمتلكات الكويتيّة التي
بحوزته .وبهذه اإلجراءات يكون العراق قد أكّد امتثاله لقرارات
مجلس األمن املتعلّقة به.
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إالّ أ ّن الواليات املتّحدة التي ح ّولت مجلس األمن يف البيئة الدول ّية
الجديدة إىل أدا ٍة لخدمة مرشوعها اإلمرباطوري للهيمنة عىل العامل،
مبا يف ذلك تنفيذ مخطّطها الحريب ض ّد العراق ،كانت ت ُبيِّت النيّة
لقرا ٍر ِ
خط ٍر هو القرار رقم  687يف  3نيسان  /أبريل  ،1991وهو
يُ َع ّد أطول قرا ٍر يف تاريخ األمم املتّحدة .ويتك ّون هذا القرار  -امل ُدرج
ضمن الفصل السابع  -من ديباجة ض ّمت  26فقرة ،تليها  33فقرة
عاملة موزّعة عىل تسعة أقسام؛ أه ّمها تخطيط الحدود بني العراق
والكويت ،وإلزام العراق  -تحت إرش ٍ
اف دو ّيل  -تدمري جميع ما
بحوزته من أسلحة دما ٍر شامل مزعومة ،إضاف ًة إىل الصواريخ التي
يزيد مداها عن  150كيلوم ًرتا ،وإلزامه إعادة ممتلكات الكويت
ورعاياها ورعايا الدول األخرى أيضً ا ،وتشكيل لجنة تعويضات تفصل
يف املطالبات بتعويضات الحرب .أ ّما نظام العقوبات الذي زال
مس ّوغه بانسحاب العراق من الكويت امتثالاً للقرار رقم  660سنة
ٍ
بهدف جديد هو ضامن قبول العراق نبذ
 ،1990فقد صار مرتبطًا
اإلرهاب ،وتدمري أسلحته املذكورة بنفسه عن رضً ا ،وبإرشاف مجلس
لتنص عىل أ ّن وقف إطالق النار يف
األمن .وجاءت الفقرة رقم ّ 33
الحرب عىل العراق مرته ٌن مبوافقة العراق خط ًّيا عىل األحكام الواردة
يف هذا القرار.
ٍ
وصف للقرار ،قال السيد رالف زاكلني مساعد األمني العا ّم
ويف أبلغ
املساعد لألمم املتحدة للشؤون القانونية يف ندو ٍة قانونيّة ُعقدت يف
باريس عام " :1991هذا القرار [ ]...وثيقة تاريخية ال سابقة لها يف
فرض
تاريخ األمم املتحدة [ ]...وهو يف أهدافه ومطالبه معاهدة َ
مبوجبها املنترص عىل املنهزم سلسل ًة من االلتزامات الباهظة التي
تضمـَن قبول العراق بها لكونها مفروضة مبوجب الفصل السابع
ومرتبطة باستمرار العقوبات" .وأضاف السيد زاكلني" :إ ّن القرار رقم
 ]...[ 687ال سابق له من ع ّدة جوانب :إنّه أ ّول قرار ف َر َض تخطيطًا
للحدود ،كام أ ّن مهمة املراقبة هي األوىل التي تنشأ يف إطار الفصل
السابع دون أن ترتبط برضا الدول لنرشها ،وهو أ ّول قرار فرض تدمري
أسلحة بلد ،كام أنه األ ّول من حيث إنشاء صندوق للتعويضات
يـُم َّول من إيرادات البلد املنهزم [ ]...وأ ّما من الناحية السياسيّة فإ ّن
القرار فرض عىل األمم املتّحدة مسؤول ّية ال ميكن تح ّملها" .وقد أبلغ
العراق األمم املتحدة يوم  6نيسان  /أبريل ،أنّه "يجد نفسه أمام
خيا ٍر واحد ،ال غري ،وهو القبول بالقرار".
أصبح العراق يواجه تهدي ًدا جديًّا بالحرب ،يف الوقت الذي مازال
يعاين فيه من اآلثار الكارث ّية للحرب التي رضبت فيها الق ّوات
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املتحالفة بقيادة الواليات املتحدة املدن واألرايض العراق ّية بأكرث
من  88ألف ط ّن من املتف ّجرات من بينها أكرث من ثالثة آالف ط ّن
من قذائف اليورانيوم املنضّ ب ذات اإلشعاعات الشديدة والقدرات
الس ّمية الهائلة ،ومبا يعادل سبع قنابل نوويّة من تلك التي رضبت
بها الواليات املتّحدة اليابان يف الحرب العامليّة الثانية .لقد أصاب
جمي َع مرافق الحياة الحديثة تدم ٌري هائل نتيجة القصف املتع ّمد
كل األرايض
الذي قامت به الق ّوات األمريكيّة وحلفاؤها يف مهاجمة ّ
العراق ّية.
ولبيان حجم هذا الدمار ،يكفي أن نشري إىل الخالصة التي خرجت
بها بعثة األمم املتحدة لتقصيِّ األوضاع اإلنسانيّة برئاسة السيد ماري
أهتساري األمني املساعد بعد زيارة العراق من  10إىل  17آذار/
مارس .فقد قالت البعثة" :إ ّن النزاع الذي حدث مؤ ّخ ًرا يـُشبه أحداث
يوم القيامة من جهة آثاره يف الهياكل األساس ّية االقتصاديّة التي كانت
تع ّد حتّى شهر كانون الثاين /يناير  1991مجتم ًعا حرضيًّا يعتمد
"امل َ ْك َننة" إىل ح ٍّد بعيد .أ ّما اآلن ،فإ ّن معظم الوسائل الداعمة للحياة
الحديثة قد ُد ّمرت أو أصبحت هزيلة .لقد أعيد العراق إىل عرص
وسيظل كذلك فرت ًة من الزمن ."...وينبغي
ّ
ما قبل الثورة الصناع ّية
اإلشارة هنا إىل وصف األمني العا ّم األسبق برييز ديكويار هذه الحرب
بأ ّن األمم املتحدة ال دو َر لها فيها وأنّها ليست حربها.
بكل
وإ ّن هذا التدمري الكار ّيث الذي ألحقته الق ّوات األمريك ّية وحلفاؤها ّ
مرافق الحياة يف العراق قد حدث يف ٍ
وقت كان فيه العراق وشعبه ال
ٍ
عقوبات فرضها مجلس األمن بالقرار رقم
يزاالن يرزحان تحت نظام
 661الذي صاغته الواليات املتّحدة ورعتْه يف يوم  6آب  /أغسطس
 .1990لقد فُرض عىل العراق هذا القرار الذي وصفه مسؤول أمرييكّ
بأنّه "األقىس واألكرث شموليّ ًة يف التاريخ" ،ولقد كان حصا ًرا كاملاً عىل
جميع قطاعات الحياة والعمل والخدمات .وكان االستثناء الوحيد
لإلمدادات الطبيّة والغذائيّة ،لك ّنه كان عديم الجدوى الفتقار الدولة
للامل الالزم لرشائها بعد وقف صادراتها وتجميد ودائعها يف الخارج.
كل هذا ،كان عىل العراق أن يصارع عىل جبهتني :األوىل،
ويف ضوء ّ
أن يعمل عىل تنفيذ املتطلّبات الباهظة للقرار  687لد ْرء مخاطر
حرب مد ّمرة جديدة؛ والثانية ،أن يسعى يف الوقت ِ
نفسه لتنفيذ
ٍ
الوطني
هذه املتطلبات لتج ّنب األرضار الجسيمة التي تستهدف أمنه
ّ
ظل الحصار،
ومصالح شعبه ،ولتأمني الرشوط الرضوريّة للحياة يف ّ
وإلعادة الحياة إىل الخدمات الرضوريّة املد ّمرة من جه ٍة أخرى .ويف
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ما يأيت ،نورد اإلجراءات التي اتّخذها العراق لتنفيذ هذه املتطلبات  ،687وكان يكتفي باإلشارة إىل وجوب احرتام سيادة الكويت
السيايس.
والعراق وسالمتهام اإلقليميّة واستقاللهام
حرب جديدة.
لد ْرء مخاطر ٍ
ّ

ترسيم الحدود
تعامل مجلس األمن مع مسألة الحدود مبوجب الفصل
السابع مس ّجلاً بذلك سابقة غري معروفة .فصالح ّياته ووظائفه
الحق يف فرض عمليّة تعيني الحدود بني الدول .إذ
ال متنحه
ّ
يل ،إ ّما لقاعدة
تخضع هذه املسألة ،مبوجب القانون ال��دو ّ
االت ّفاق بني الدول املعنيَّة بذلك ِ
نفسها وإ ّما ملحكمة العدل
الدول ّية .ويبدو أنّ الواليات املتحدة قد انتبهت ،أو نـُبـِّهت يف
ٍ
وقت متأخّر ،إىل هذه الثغرة القانون ّية ،ما دعاها إىل السعي
لتداركها من خالل قيام حليفتها بريطانيا ،وذلك بتزويد
مجلس األمن يوم  28آذار  /مارس بخرائطَ للحدود العراق ّية
 الكويت ّية أع ّدتها دائرة املساحة العسكريّة الربيطان ّية التياستندت يف رسم الحدود إىل ما سبق أن فرضته بريطانيا أيّام
هيمنتها عىل العراق ،وقد ات ّضح ذلك يف رسالتني تبادلهام رئيس
ين مع حاكم الكويت سنة  ،1932وتك ّرر يف
الوزراء الربيطا ّ
محرض مباحثات رئيسيَ وزراء البلدين يف  .1963 /11 /4وكان
ٍ
هدف أمريكا آنذاك توفري
فني تستند إليه يف زعمها أنّ
أساس ّ
املجلس ال يخطّط الحدود بني البلدين ،بل يساعدهام بصور ٍة
تقن ّية لتنفيذ ما سبق أن ات ّفقا عليه .ومن هنا ،طلب املجلس
من العراق أن يحرتم املحرض املذكور ،وطلب من األمني العا ّم
أن يساعد يف تخطيط الحدود مستعي ًنا بالخرائط الربيطان ّية.
أي
والجدير بالذكر أنّ كلاًّ من الكويت والعراق مل يشريا يف ّ
بقي هذا املحرض
مناسبة سابقة إىل ذلك املحرض .ففي العراق َ
ين بسبب بعض النقائص يف إجراءاته
من دون تفعيلٍ قانو ّ
الدستوريّة التي كان ينبغي أن ت ُستكمل يك تص ِّدق عليه
السلطة الترشيعية ورئيس الجمهوريّة .أ ّما الكويت ،فكانت
دامئًا تشري إىل الحدود التي وقفت عندها ق ّوات األمن العرب ّية
عندما أرسلتها جامعة الدول العربيّة عام  1961إث َر مطالبة
العراق بإعادة الكويت ،بل إنّ
مجلس األمن َ
َ
نفسه مل يُشرِ ْ
أي قرا ٍر من قراراته
إىل هذا املحرض وال إىل مسألة الحدود يف ِّ
األربعة عرش التي أصدرها بشأن الحالة بني العراق والكويت
منذ بدء األزمة يف  2آب  /أغسطس  1990قبل القرار رقم

ٍ
التفاف واضح من
وهكذا فإ ّن مسألة ترسيم الحدود انطوت عىل
ٍ
وانتهاك للفقرة
مجلس األمن عىل القانون الدو ّيل وتجاو ٍز لصالح ّياته،
الثالثة من ديباجة القرار ِ
نصت عىل احرتام سيادة العراق
نفسه التي ّ
السيايس .وعىل الرغم من اعرتاض العراق
وسالمته اإلقليم ّية واستقالله
ّ
عىل هذا التو ّجه للمجلس وعىل إجراءات اللجنة املشكّلة ،فإ ّن املجلس
أساسا عىل
تجاهل رأي العراق وفرض نتائج عمل اللجنة التي قامت ً
والكويتي ،وذلك يف قرا ٍر أُ ِ
صدر ضمن الفصل
التص ّورين الربيطا ّين
ّ
السابع تحت رقم  ،833يف  ،1993 /6 /28ف ُرسمت مبقتضاه الحدود
العراق ّية الكويت ّية؛ ألنّه مل يكن للعراق إلاّ املوافقة عليه ،يف /11 /10
 ،1994بعد أن وافق عىل القرار رقم  687الذي استند إليه ،وقد كان
ذلك ضمن مساعيه لد ْرء احتامالت الحرب املد ّمرة من جديد.

إعادة الكويتيّين ورعايا الدول األخرى
امتثالاً للقرار  686يف  2آذار  /مارس بالتنسيق مع اللجنة الدوليّة
للصليب األحمر ،كان العراق قد أعاد جمي َع األرسى من رعايا الكويت
والدول األخرى .وامتثالاً للقرار  ،687واصل التعاون مع اللجنة .وحرض
اجتامعات تحت رعايتها مع ممثّيل الكويت والسعودية منذ يوم 7
كل رعايا
آذار  /مارس .وبحلول عام  ،1994أعلن العراق عن إعادة ّ
الكويت والدول األخرى ،وألزم نفسه البحث ،وفق األساليب املهنية
املتّبعة ،عن املفقودين مؤكّ ًدا الطابع اإلنسا ّين البحت للمسألة ،رافضً ا
تسييسها.

إعادة الممتلكات الكويتيّة
كان العراق قد أعلن منذ الخامس من آذار  /مارس عن استعداده
إلعادة هذه املمتلكات وواصل ذلك بعد صدور القرار  .687وبدأ يف
منسق األمم املتحدة
شهر آذار  /مارس يف إعادتها مبوجب ات ّفاق مع ّ
املختص ،عىل األسبقيات التي تح ّددها الكويت .وبحلول  ،1994أعلن
ّ
أي
العراق عن إعادة جميع املمتلكات التي بحوزته وألزم نفسه إعادة ّ
الكويتي يف آذار /
موا ّد يعرث عليها مستقبلاً  .ث ّم قام بإعادة األرشيف
ّ
مارس عام .2002
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نبذ اإلرهاب
تنفيذًا للفقرة ( )32من القرار  ،)1991( 687أرسل وزير خارجية
العراق رسال ًة بتاريخ  11حزيران  /يونيو  1991إىل رئيس مجلس
األمن أكّد فيها موقف العراق الثابت القائم عىل نبذ جميع أنواع
اإلرهاب الدو ّيل.

حق الدفاع عن نفسه تجاه هذه املطالبات من
العراق امل ّدع َـى عليه ّ
خالل حرمانه من عضويّة اللجنة حي ًنا ،وعدم إتاحة الوقت الكايف له
الحق حي ًنا آخر ،وعدم متكينه من االطّالع عىل أوليّات
ملامرسة هذا ّ
السحب من أمواله املج ّمدة لتغطية
املطالبات م ّرة ،ومنعه من ّ
ومكاتب قانون ّية
نفقات حضور املرافعات م ّر ًة ثانية ،وتوكيل خرباء
َ
متخصصة م ّر ًة ثالثة.
ّ

التعويضات
ق ّرر مجلس األمن يف الفقرة ( )16من القرار  687تأسيس لجنة
سابق
تعويضات عن خسائر الحرب تحت إرشافه وإدارته يف خطو ٍة ال َ
لها يف القانون الدو ّيل ،معارضة للمامرسات الدول ّية املتّبعة يف تسوية
املطالبات بني الدول املستقلّة التي تستند إىل مبدأ املساواة بينها،
الخاص بالتعويضات .فقد
وتعكس الطبيعة الرضائ ّية للنظام القانو ّين
ّ
منح مجلس األمن نفسه  -وهو هيئة سياس ّية  -مبوجب هذا القرار
وظيفة قضائيّة للفصل يف املطالبات ،وأنشأ لجن ًة لهذا الغرض من
دون تخويل من امليثاق .واعرتض العراق عىل طريقة تأسيس اللجنة
وقواعد إجراءاتها التي كانت يف مجملها تنفيذًا ألجندة سياسيّة
للواليات املتّحدة التي مل تُخ ِ
ْف مسؤول ّيتها املتمثّلة يف تصميم هذه
اآلل ّية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع حليفتها بريطانيا.
وكان العراق قد أعلن يف  27شباط  /فرباير  1991قبوله مببدأ
املسؤوليّة التي تلزمه دفع التعويضات .وج ّدد قبوله بذلك يف إطار
قبوله بالقرار  .687وشهدت قرارات اللجنة مثالاً صارخًا عىل الرغبة
االنتقام ّية الجامحة لدى الدولتني املهيمنتني يف مجلس األمن يف إنهاك
اقي ،وإلحاق أكرب رض ٍر ممكن
الدولة العراقيّة ،وإفقار املجتمع العر ّ
به إىل ح ٍّد يُعجزه عن إعادة بناء مرافق الحياة التي د ّمرتها الحرب
وفضائح ،وانتهاكًا
وآثار الحصار .كام شهدت تلك القرارات فظائ َع
َ
للقواعد القانون ّية املعروفة مثل الحكم بأكرث مماّ يطلبه امل ّدعي .ويف
سياق املعايري املزدوجة وانتهاك مبادئ املساواة بني الدول (الفقرة 1
من املا ّدة األوىل من ميثاق األمم املتحدة) ومبادئ العدل والقانون
حل املنازعات (الفقرة  1من املادة الثانية من امليثاق)َ ،ح َر َم
الدو ّيل يف ّ
أي مطالبة بالتعويض
القرار يف الفقرة  29العراق ورعاياه من تقديم ّ
عن األرضار الهائلة التي ألحقتها الحرب والحصار ببنية العراق
األساسية وباملاليني من رعاياه ،كام ض ّيقت لجنة التعويضات عىل

نزع السالح
كانت متطلبات نزع أسلحة العراق الواردة يف القرار األكرث خطور ًة
وتعقي ًدا مقارن ًة بجميع املتطلبات الصعبة التي جاء بها القرار 687
رشع األمرييكّ دوام الحصار أو تخفيفه أو رفعه.
الذي ربط به امل ّ
أساسا مبوجب القرار  661يف  6آب  /أغسطس
وهذا الحصار فُرض ً
 1990لضامن انسحاب العراق من الكويت .وبعد االنسحاب نسخ
ٍ
بهدف آخ َر هو ضامن التخلص مام
مجلس األمن هدف االنسحاب
أسامه "أسلحة الدمار الشامل العراق ّية" .وكان عىل العراق يف إطار
قبوله امل ُتـَّصف باإلذعان للقرار أن ينفّذ ما تطلبه الهيئة التي شكّلها
الخاصة أونسكوم ،إضاف ًة إىل
مجلس األمن لهذا الغرض باسم اللجنة
ّ
ما تطلبه الوكالة الدول ّية للطاقة الذ ّرية ،وأن يثبت لهام أنّه قد فعل
ذلك بشهادتهام.
وكان رضا املجلس عن امتثال العراق ملتطلبات القرار  687من رضا
الهيئتني ،وثبت أ ّن ذلك ،من الناحية العمل ّية ،يُ َع ّد مستحيلاً أل ّن
املجلس اعتمد يف الحكم عىل تنفيذ العراق التزاماتِه قواع َد مناقضة
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كل الترشيعات القانون ّية عىل قاعدة
لألعراف القانون ّية .فبينام تسري ّ
"املتّهم بريء حتّى ت َــثب ُـت إدانته" ،وأ ّن امل ّدعي هو املسؤول عن
أي إ ّن البيّنة عىل من ا ّدعى ،فإ ّن اآلليّة التي اعتمدها
أعباء اإلثبات ْ
املجلس تقوم عىل أساس أ ّن العراق املتّهم بحيازة أسلحة محظورة
وإخفائها م ُـدان حتّى ي ُــثبـِت هو نفسه ،بدلاً من الجهة امل ّدعية،
أنّه قد تخلّص منها ،وحتى يقتنع بذلك مجلس األمن الذي أخضعته
أمريكا لتأثريها منذ أواخر الثامنينيات .وبالطبع ،فإ ّن قناعة مجلس
األمن من قناعة ِف َرق التفتيش الخاضعة لسيطرة األجهزة األمريك ّية
والربيطانيّة .وهكذا فإ ّن الحـَكـَم يف هذا الشأن هو الخصم نفسه.
ومن املفارقات يف هذا الشأن أ ّن املطالبات املو ّجهة إىل العراق الهادفة
إىل تدمري أسلحة الدمار الشامل تـَب ًعا للقرار الذي زعم أنّها بحوزته،
واملطالبات املو ّجهة إليه أيضً ا من أجل تدمري صواريخه البالست ّية
التي يزيد مداها عىل  150كيلومرتًا ،قد جاءت بصيغ ٍة إلزام ّية مح ّددة
رشع األمرييكّ يف القرار ،من باب
هي" :املجلس يق ّرر ،"...بينام َوضع امل ّ
"رفع العتب" ،الفقرة رقم  14التي أشار فيها إىل املطالبة املستم ّرة
للدول العرب ّية وغريها بنزع األسلحة النوويّة التي بحوزة إرسائيل
إشار ًة ُمبهمة وغري ملزمة وغري مح ّددة ،بصيغة" :يالحظ املجلس."...
وابتغا ًء لد ْرء خطر التهديد بالحرب املد ّمرة ورفع الحصار الخانق  -أو
األقل تخفيفه  -بذلت الجهات العراق ّية مجهو ًدا ج ّبا ًرا لتنفيذ
عىل ّ
متطلبات نزع السالح الواردة يف ذلك القرار .فمن جه ٍة ،أكّد العراق
الخاص
ملجلس األمن التزاماته املتعلّقة بربوتوكول جنيف عام ،1925
ّ
بحظر استخدام الغازات الخانقة والسا ّمة ووسائل الحرب الجرثوم ّية.
ومن جه ٍة أخرى ،ص ّدق ،عام  1972عىل اتفاق ّية حظر األسلحة
الجرثوميّة (البيولوجيّة) والسا ّمة.
وبارش العراق إجراءاتِه العمليّة لتنفيذ متطلبات القرار قبَيْل وصول
املختصة بتدمري مخزوناته من
الخاصة؛ فقامت أجهزته
ِف َرق اللجنة
ّ
ّ
البيولوجي الذي كان
الصواريخ املحظورة وتدمري مك ّونات الربنامج
ّ
يف طور األبحاث .وكانت هذه األجهزة تأمل أن تقلّل بذلك من
وقت تنفيذ املتطلّبات ومن الوقت املطلوب لرفع الحصار عنه .لك ّن
الجهات األمريك ّية والربيطان ّية املهيمنة عىل ِف َرق التفتيش الدول ّية
وأنشطتها يف العراق ،استغلّت األمر إلطالة أمد التفتيش واختالق
خصوصا
ذرائ َع شتّى زاعم ًة أ ّن العراق يُخفي أسلح ًة وموا َّد محظورة،
ً
أ ّن األجهزة العراق ّية مل تقم بتوثيق عمل ّية التدمري .فكان عىل العراق
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أن يثبت باألدلّة املاديّة ،من جديد ،ما د ّمره نو ًعا وكماًّ مماّ أبقى هذه
املشكلة حتّى بدايات عام .2003
وإىل جانب تلبية مطالب ِف َرق التفتيش والتعاون معها يف تدمري
األسلحة واملوا ّد املحظورة وإزالتها ،امتثل العراق لقرارات مجلس
األمن،
وخصوصا القرار  715سنة  1991املتعلّق باستحداث نظامٍ
ً
املؤسسات العراقيّة والقرار  1051سنة  1996الستحداث
ملراقبة ّ
آل ّية ملراقبة االسترياد .وقد التبست العالقات بني األجهزة العراق ّية
ٍ
ازي الذي ات ّبعه
و ِف َرق الهيئتني
بأزمات متواصلة بسبب النهج االستفز ّ
املفتشون األمريك ّيون والربيطان ّيون عىل وجه الخصوص وتع ّمدهم
اختالق األزمات ،وقيامهم بأعام ٍل تجسسيّة عىل أمن العراق وأمن
القيادة واتصاالتها ،وبسبب تغيري ِف َرق التفتيش قواعد العمل
باستمرار ،وذلك بإخضاع املزيد من املرافق العراقيّة للتفتيش والرقابة
بد ًءا من سنة  1996إىل نهاية سنة  ،1998واإلرصار عىل تفتيش
املواقع العسكريّة واألمنيّة وقصور الضيافة واملكاتب الرئاسيّة .وقد
الخاصة بتلر لتأزيم العالقة بالعراق وتوفري
سعى رئيس اللجنة
ّ
ٍ
اعتداءات عسكريّة واسعة
األعذار للواليات املتحدة وبريطانيا لش ّن
رصفاته االستفزازيّة الخارجة عن وظيفته الدول ّية،
ّ
ضده .ومن أمثلة ت ّ
ترصيحه لجريدة نيويورك تاميز يف  1998/1/27بأ ّن العراق ميتلك
أسلحة جرثوميّة بكميّ ٍ
ات تكفي إلبادة تل أبيب ،وأنّه يؤيّد توسيع
مناطق حظر الطريان.

ويف أواخر عام  1998أرسل بتلر تقري ًرا ،قبل رفعه إىل مجلس
األمن ،إىل الرئيس األمرييكّ كلننت يقول فيه إ ّن العراق ال يتعاون
يف تنفيذ مهامت التفتيش .ث ّم إ ّن بتلر أمر بسحب جميع مفتّيش

نصوص وشهادات
ماذا فعل العراق لدرء خطر الحرب؟

األمم املتحدة من العراق .وبعد ذلك بيومني ،ش ّنت الق ّوات
األمريك ّية والربيطان ّية عدوانًا واسع النطاق قصفت فيه بغداد
مبئات الصواريخ والقنابل .ومن نتائج هذا العدوان تنامي إحساس
العراق ّيني بخيبة األمل وبعدم جدوى التعاون مع ِف َرق التفتيش.
ويف األمم املتحدة ارتفعت األصوات استنكا ًرا الستفزازت اللجنة
وتجسس فرقها عىل ات ّصاالت القيادة العراق ّية ،وتح ّركاتها
الخاصة،
ّ
ّ
لحساب الواليات املتحدة .وشكّلت لجنة ترأّسها السفري الربازييل
كل جوانب األزمة بني العراق ومجلس األمن .إالّ
أموريم ملراجعة ّ
أ ّن املجلس تجاهل ذلك ،وأصدر يف  17كانون األ ّول  /ديسمرب
 1999قرا ًرا رقم  1284تحت الفصل السابع وأعاد تشكيل اللجنة
باسمٍ جديد هو "أمنوفيك" صا ًّدا بذلك عن ُس ُبل املنافذ الض ّيقة
املتاحة للعراق يف القرار رقم  687عام  .1991وقد رفض ثالثة
أعضاء دامئني املوافقة عليه ،ورفضت ماليزيا ذلك أيضً ا .أ ّما العراق،
فرفض التعامل معه إلحساسه باملرارة ،وبإمعان املجلس يف تجاهل
حقوقه ومعاناة شعبه ،ولذلك رفض عودة املفتّشني إىل العراق.
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إللزام الدول التي تحتفظ بأموا ٍل مج ّمدة للعراق بتحويلها إىل حساب
ونص ذلك القرار عىل استقطاع
الضامن املعلق ّ .Escrow Account
 %30من أموال العراق لسداد مبالغ التعويضات وسداد تكاليف عمل
وكاالت األمم املتحدة.
ويف  14نيسان  /أبريل عام  ،1995تب ّنى مجلس األمن القرار 986
الذي سمح مبوجبه للعراق ببيع ك ّمية من نفطه بقيمة مليار دوالر
كل ثالثة أشهر لتمويل مشرتيات البضائع اإلنسانية ،ولتسديد
أمرييكّ ّ
التعويضات وتغطية تكاليف وكاالت األمم املتحدة وأنشطتها يف
العراق .وقد أُطلق عىل ما استحدثه القرار اسم برنامج "النفط مقابل
الغذاء" ،لخداع الرأي العا ّم بأن ّـه برنامج إنسا ّين .فكأ ّن األمم املتحدة
الخاصة أو من ت ّربعات دو ٍل
تتولىّ إغاثة شعب العراق من ميزانيّتها
ّ
أخرى ،بينام يُـ َمـ َّول الربنامج بأكمله  -يف الحقيقة  -من ثروة العراق،
بل إنـّه قد فُرض عليه متويل األمم املتحدة أيضً ا.

البرنامج اإلنساني
بعد بعثة األمم املتحدة التي ترأّسها األمني العا ّم املساعد لألمم
املتحدة ماريت أهتساري إىل العراق ،زارت هذا البلد بعثاتٌ أخرى
وتعالت يف العامل أص��واتٌ تستنكر معاناة شعب العراق بسبب
الحصار وآثار الحرب .وكان مجلس األمن يبحث عن وسيل ٍة لتمويل
وكاالتها وهيئاتها التفتيش ّية وغريها يف العراق ،لذلك أصدر سنة
 1991القراريْن  706و 712اللذين يسمحان للعراق بتصدير ك ّم ٍ
يات
من نفطه لسداد تكاليف وكاالت األمم املتحدة وهيئاتها ومطالبات
التعويض ،ورشاء موا ّد غذائيّة ودوائيّة .وقد رفض العراق التعامل مع
السيادي يف السيطرة عىل
متس من حقّه
ّ
تلك الوكاالت والهيئات ألنّها ّ
موارده الطبيعية من ناحية ،وملراهنته عىل اجتناء بعض املكاسب من
فلعل هذا األمر يؤ ّدي
تلبيته متطلّبات القرار  687من ناحي ٍة أخرىّ ،
إىل رفع الحصار عنه.
وكان العراق قد سعى السترياد بعض املوا ّد الغذائية مبا لديه من أموا ٍل
مج ّمدة يف الخارج .غري أ ّن الواليات املتحدة انتبهت لذلك فسعت
لس ّد هذا املنفذ عليه .ويف املقابل ،سعت لتسخري أمواله املج ّمدة
يف متويل وكاالتها وأنشطتها املفروضة عليه .من أجل ذلك ،أصدر
مجلس األمن القرار رقم  778يف  1992/10/2تحت الفصل السابع

وقد اضط ّر العراق للتعامل مع هذا القرار والتعاون ،يف تنفيذه ،مع
األمم املتحدة يف إطار مذكّرة تفاهم باعتبارها إجرا ًء مؤقتًا إىل حني
رفع الحصار .لك ّن الواليات املتحدة وبريطانيا سعتا لجعله أدا ًة أخرى
املخصص إلغاثة شعبه
الستنزاف موارد العراق ،وأفشلتا الجزء اليسري
ّ
من أمواله من خالل فرض آل ّي ٍ
والسامح لعمل ّيات
ات معقّدة وتعويق ّية ّ
الفساد والهدر بأن تنخر أموال العراق ،بعد أن تكون األمم املتحدة
قد اقتطعت منها عرشات املليارات لتمويل وكاالتها وتغطية نفقات
موظّفيها.
األميني العا ّم نْي املساعدين ،دنيس هاليداي
وقد دفعت هذه الحالة
نْ
العاملي
وهانز سبونيك ،والسيدة يوتا بريغهاردت ممثّلة برنامج الغذاء
ّ
التعسف والظلم اللذيْن انطوى
يف العراق ،لالستقالة احتجا ًجا عىل
ّ
عليهام هذا الربنامج.
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األزمة مع مجلس األمن
ومهمات التفتيش عن األسلحة
بعد العدوان األمرييكّ  -الربيطا ّين يف نهاية سنة  ،1998وتوقُّف العراق
عن التعامل مع ِف َرق التفتيش ،وبعد صدور القرار  1284يف نهاية
سنة  ،1999وتب ُّدد األمل يف رفع الحصار ووقف االعتداءات األمريك ّية
الشعبي
 الربيطانيّة اليومية املتواصلة منذ سنة  ،1991كان املزاجّ
والرسمي يحمل مرار ًة شديدة ناجمة عن التعامل مع مجلس األمن
ّ
الرئيس
ومع هيئات التفتيش .ويف هذه الفرتة تسلّم اإلدار َة األمريكيّة
ُ
جورج بوش االبن ومؤيّدوه املحافظون الجدد ذ ُوو امليول املتط ّرفة
واالرتباطات اإلرسائيليّة املعلَنة .ومع هذا التغيري تصاعدت مساعي
اإلدارة الجديدة لفرض مرشوعها للهيمنة الكون ّية ،وع َّدت العراق أ ّول
أهدافها.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

وقد ك ّررت الواليات املتحدة مساعيها عىل النهج ِ
نفسه؛ فق ّدمت
مرشوع قرا ٍر يف أوائل ترشين الثاين  /نوفمرب  .2002لك ّن قرار العراق
إعادة املفتّشني ونهج التعاون والتعامل املنفتح واإليجا ّيب والواقعي
مع ملفّات األزمة أ َّديا إىل إفشال مساعي الواليات املتحدة وبريطانيا
وضغوطهام ومحاوالتهام إقناع األعضاء الثالثة الدامئني اآلخرين بوضع
فقر ٍة لش ّن الحرب عىل العراق ،من دون الرجوع إىل املجلس .وصدر
القرار يوم  8ترشين الثاين  /نوفمرب  2002تحت رقم .1441

وقد عاد املفتشون مبوجب القرار الجديد إىل العراق وبدؤوا عملهم
السبل عىل د ْرء
بعد ثالثة أسابيع .وعملت الجهات العراق ّية بشتّى ُّ
شبح الحرب من خالل مسا ٍع جبّارة لس ّد الثغرات الف ّنية يف موقف
العراق وإسقاط الذرائع التي كانت ِف َرق التفتيش تتذ ّرع بها لتعويق
أي تسوية لألزمة وإدامة حالة التوت ّر عىل نح ٍو يوفّر للواليات املتحدة
ّ
وبريطانيا الذرائع ملواصلة الضغوط العسكريّة واالقتصاديّة والسياسية
ويف هذه األجواء ،أجرت القيادة العراق ّية يف أواسط عام  2001تغي ًريا
عىل العراق ،ومن مث ّة تسويغ ش ّن الحرب عليه.
جذريًّا يف املؤسسة الدبلوماسيّة العراقيّة .فوضعت خطّ ًة واسعة
ملواجهة تط ّورات األزمة مع األمم املتحدة،
خصوصا بعد هجامت ولقد أفلحت تلك املساعي يف إفشال محاول ٍة أخرى يف  24شباط /
ً
 11أيلول  /سبتمرب  2001بينام تصاعدت الدعوات األمريك ّية لتحميل فرباير  2003إلصدار قرا ٍر من مجلس األمن يُجيز ش ّن الحرب عىل
العراق مسؤول ّيتها .وأعاد العراق فتح مجاالت التعاون مع األمم العراق .وفشلت محاوالت أمريكا وبريطانيا يف ذلك أيضً ا .وهكذا مل
املتحدة وجميع وكاالتها ذات الصلة بالعراق بعد التجميد الذي تجد هاتان الدولتان ب ًّدا من تنفيذ حربهام العدوان ّية غري املرشوعة
ٍ
شهدته منذ أواخر سنة  .1998وعقد العراق ثالث
ٍ
انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن
جوالت واسعة من يوم  19آذار  /مارس  2003يف
السيايس والف ّني مع األمم املتحدة وأجهزتها
الحوار
ّ
ّ
املختصة مبهامت وميثاق األمم املتحدة والقانون الدو ّيل.
نزع أسلحة العراق ،بني آذار  /مارس ومتّوز  /يوليو  ،2002بهدف
كل قرارات
البحث عن أرضيّ ٍة مشرتكة لقيام الطرفني بتنفيذ التزاماتهام مبوجب وبعد الغزو ،ات ّضحت ات ّضا ًحا ال يقبل اللبس ،حقيقة ّ
قرارات مجلس األمن وأحكام ميثاق األمم املتحدة .وبذل العراق جه ًدا مجلس األمن املتعلّقة بفرض العقوبات أو نزع ما ُس ِّمي "أسلحة
لحل املشاكل املعلّقة مع الكويت .فعقد اتفاق ق ّمة بريوت مع الدمار الشامل العراقيّة" وما تف ّرع من هذه القرارات وات ّصل بها من
واس ًعا ّ
وخصوصا برنامج النفط مقابل الغذاء .فقد كان إلغاء مجلس
الكويتي .وبدأ يف عام برامج،
الكويت يف آذار  /مارس  ،2002وأعاد األرشيف
ً
ّ
جوالت للحوار معها بإرشاف األمم املتحدة بخصوص موضوع األمن ،يف قراره رقم  1483يف  22أيار  /مايو  2003إجر ِ
ٍ
اءات الحظر،
2002
املفقودين الكويتيّني.
ومن ضمنها لجنة العقوبات املتّخذة مبوجب قراره  661عام 1990
والقرارات الالحقة ومنها قراره  678عام  ،1991قبل التحقّق من
لك ّن العمل الحاسم الذي قام به العراق عىل طريق د ْرء الحرب هو
كل ما ات ُّهم
القرار اإلسرتاتيجي الذي ات ّخذه يوم  16أيلول  /سبتمرب عام  ،2002الهدف الذي ُوضع له مبوجب قراره  ،687أي أ ّن تدمري ّ
وذلك حني سمح بعودة مفتيش األمم املتحدة دون أي رشط ،قاطعا العراق بحيازته وإخفائه وتطويره  -من أسلح ٍة ومك ّو ٍ
افق
نات ومر َ
ً
ّ
ّ
كل القرارات مل تكن
الطريق عىل محاوالت الواليات املتحدة صوغ قرا ٍر جديد ملجلس محظورة  -وإزالته قد كان دليلاً واض ًحا عىل أ ّن ّ
الوطني يف العراق
السيايس
تستغل من خالله رفض العراق السابق لعودة املفتّشني بفرض حلولاً ناجعة لتصحيح مسار سلوك النظام
ّ
ّ
ّ
األمن
رشوط و ُم َهلٍ تعجيزيّة يتعذّر عىل العراق تلبيتها ،مام يجيز للواليات وفقًا للقانون الدو ّيل ،كام كانت تزعم الدول الراعية لهذه القرارات.
ٍ
املتحدة وبريطانيا ش ّن الحرب تحت غطا ٍء دو ّيل يُضفي الرشعيّة عىل بل إ ّن تلك القرارات مل تكن  -يف حقيقة األمر  -إلاّ لتهيئة الظروف
املالمئة لغزو العراق واحتالله.
حرب عدوان ّية غري مرشوعة.
مرشوعهام املتمثِّل يف ش ّن ٍ
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أهمية البحث
ترافقت "ثورات" ما أصبح يعرف بـ" الربيع العريب" مع االستخدام
املكثّف لشبكات التواصل االجتامعيّة الرقميّة(((؛ إذ متكّنت هذه
األخرية من االستحواذ عىل جز ٍء من الفضاء اإلعالمي العريب ،وأدت
أدوا ًرا مختلفة خالل تلك الثورات .مل يكن هذا االستخدام هو األول
واضح خالل ثورات
من نوعه ،فقد سبق أن كان لهذه الشبكات تأث ٌري
ٌ
كل من رصبيا وجورجيا وأوكرانيا ،كذلك كان
التغيري التي حصلت يف ٍّ
لها حضو ٌر يف التظاهرات واالحتجاجات التي أعقبت االنتخابات
الرئاسية اإليرانية عام  .2009كام استُخدمت تلك الشبكات يف
الحمالت االنتخابية وتعبئة الجامهري؛ إذ تع ّد  -يف هذا اإلطار -
الحملة االنتخابية للرئيس األمرييك باراك أوباما يف عام  2008من
أنجح الحمالت ،ملا حققته من نجا ٍح يف املواءمة بني الشكل التقليدي
للحمالت االنتخابية واستخدام وسائل التواصل االجتامعيّة.

وهكذا ،فإ َّن استخدام هذه الشبكات خالل الربيع العريب كان محط
اهتامم الكثري من األكادمييني والباحثني داخل العامل العريب وخارجه،
وسب ًبا يف تعدد وجهات النظر حول طبيعة هذا الدور وفاعليته ومداه.
فقد ذهب البعض إىل ح ِّد ادعاء أ َّن هذه الشبكات كانت عاملاً
أساسيًا ومحوريًا يف انطالق تلك الثورات ،ولوال وجودها ملا ك ّنا نعيش
واقع "الربيع العريب" اآلن؛ يف حني اكتفى البعض اآلخر باالعرتاف
بهذا الدور مع التشديد عىل إعطائه حجمه ومكانته الطبيعيني،
دون تقدميه عىل جمل ٍة أخرى من العوامل االقتصادية واالجتامع ّية
والنفسية وغريها ،والتي تشكّل  -حسب أنصار هذا الرأي  -املح ّرك
األهم يف اندالع تلك الثورات .فتقنيات االتصال واملعلومات مل تك ْن
 1سنستخدم يف هذه الدراسة مصطلح الشبكات االجتامعية الرقمية للداللة عىل شبكات
التواصل االجتامع ّية املنترشة يف شبكة اإلنرتنت مثل الفيسبوك وتويرت ويوتيوب وغريها.
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ال حاسمة وال هامشية يف سقوط كل من الرئيسني زين العابدين
بن عيل يف تونس وحسني مبارك يف مرص ،ويتشابه دورها مع دور
الطابعة خالل الثورة الفرنسية عام  ،1789ودور أرشطة الكاسيت
حديثًا خالل الثورة اإليرانية عام  ،1979اللذين استخدما كناقلٍ
ومنسقٍ لعد ٍد من التظاهرات ،وبديلٍ للقنوات التقليدية
للمعلوماتّ ،
الخاضعة غال ًبا لسيطرة األنظمة(((.
تأيت هذه الدراسة امتدا ًدا للجدل املذكور سابقًا ،محاولة ضبط دور
الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية وتبيان مداه ومحدداته خالل "الثورة
السوريّة" ،وهي تع ّد من أوائل الدراسات العلمية باللغة العربية
التي تعتمد منه ًجا تحليل ًيا ملحتوى هذه الشبكات((( ،مستفيد ًة مام
يرتكه الفاعلون من آثا ٍر خالل عمليات التواصل اإللكرتونية .إذ وفّرت
هذه األخرية مادة بحثية ضخمة وغن ّية ومتنوعة ،يسهل الحصول
عليها باملقارنة مع غريها من التفاعالت التي تجري يف الواقع ،والتي
تتطلب عملاً ميدان ًيا مضن ًيا .إال أ َّن "املادة الرقم ّية" يف الشبكات
االجتامع ّية تتميز بعدم الثبات ،ورسعة التغيرّ والتب ّدل ،مماّ يتطلب
جه ًدا متواصلاً يف املراقبة واملتابعة واعتامد تقنيات ناجعة يف جمع
املعلومات واملعطيات .أظهر الباحث قدرة واضحة يف التعامل مع
مادته البحثية ومنهج ّية تحليلها ،فقد اختار الجانب التفاعيل يف هذه
الشبكات ،والذي تركّ َز بصورة أساسية عىل ع ّينة من االستبيانات التي
نرشتها الصفحات موضوع البحث وأهمل العديد من املواد األخرى
كالخرب والصورة والفيديو وغريها .كام أنّه اختار إطا ًرا زمن ًّيا مح ّد ًدا
ميتد من  15آذار /مارس  2011إىل  30كانون الثاين /يناير ،2012
مام س ّهل عملية اإلحاطة مبوضوع البحث وإمكانية تعميم النتائج.
كام انطلق الباحث من الفرضية التالية (سنتناول الفرضية مبزيد من
التدقيق والتمحيص يف نهاية هذه القراءة)" :إن وسائل اإلعالم ،التي
ايض،
توجه الح ّيز العام يف سورية ،اختطفت من قبل الح ّيز العام االفرت ّ
ايض يشكل املورد األسايس للتفاعالت
وبالتايل فإ ّن ال ّحيز العام االفرت ّ
والتغريات يف القيم والرموز السياس ّية التي تنتج ضمن املجتمع
السوري" (ص.((()16-15
2 Ayari Michaël et Geisser Vincent, Renaissances arabes, 7 questions clés sur
des révolutions en marche (Paris: édition Ouvrières, 2011), p. 44.
 3تجدر اإلشارة هنا إىل أنّه وعىل الرغم من اعتامد الباحث عىل منهج تحليل املضمون
لتحليل املحتوى التفاعيل للامدة موضوع البحث ،فإ ّن قامئة املراجع املعتمدة مل تتضمن أي
دراسة أو عنوان عن هذا املنهج.
 4سنعتمد يف توثيق ما نورده أو نستشهد به من الدراسة بوضع رقم الصفحة مسبوقًا
بحرف الصاد ،مثال (ص .)15
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اإلطار النظري للبحث
استعرض الباحث بشكل رسيع نظريات اإلعالم واالتصال وما أدخلته
وسائل االتصال الحديثة عىل ماهيّة هذه النظريات ،بحيث مل يعد
االتصال عملية مركزيّة تقوم عىل رسالة إعالمية وعالقة ذات اتجاه
واحد بني املرسل واملتلقي ،ليؤدي املواطن-املستقبل دو ًرا يف صناعة
الرسالة اإلعالمية .وهذا ما ع ّززته الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية
التي ساهمت يف تح ّرر الجمهور من العالقة العمودية والسلبية مع
املؤسسات التقليدية يف املجال العام .فتقنيات االتصال والشبكات
االجتامع ّية أدت دو ًرا يف إحداث ٍ
خلط بني مفهومي الح ّيز العام
وسعت األول عىل حساب الثاين .كام أنّها
والح ّيز الخاص؛ أي أنّها ّ
فتحت الباب واس ًعا أمام التعبري والتعبئة السياسية انطالقًا من
القاعدة ،إذ متكّنت تلك الشبكات يف بعض األحيان من تجاوز
قدرة الفاعلني السياسيني التقليديني ،أو أنتجت فاعلية كبرية يف ظل
األنظمة الدكتاتورية التي متارس رقابة صارمة عىل اإلعالم التقليدي
كام رأينا مؤخ ًرا يف الثورات العربية(((.

ركّز الباحث عىل مفهوم الح ّيز العام وتعريفاته املختلفة ليصل إىل
نظرية املفكر األملاين يورغن هابرماس  Jürgen Habermasعن
مبسطًا للمجال العام وهو:
املجال العام،
ً
مستخلصا منها تعريفًا ّ
"التقاء الناس يف منتديات شبه مفتوحة للنقاشات العامة" .يف الحالة
السوريّة ،تع ّد الدراسة أن الح ّيز العام الوحيد املمكن إيجاده يف ظل
استيالء السلطة السياسيّة ومؤسساتها املختلفة عىل املجال العام هو
الحيّز املتمثل "بالنقاشات العامة التي أرست رموزها وسائل اإلعالم
العربية والعاملية .استقيت هذه األدبيات والرموز من النقاشات التي
تم التفاعل معها يف وسائل التواصل االجتامع ّية" (ص .)27
5
Cardon Dominique, Internet et les réseaux sociaux (Paris: La
Documentation Française, 2011), p. 8.
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إذا ً ،وبحسب الدراسة ،أنتجت السلطة السياسية السوريّة ،بعد رفع
الحجب عن الشبكات االجتامعيّة" ،حيّ ًزا عا ًما خارج سلطتها وبإرادتها"
(ص .)27نتساءل هنا عن مدى استقالل ّية هذا الح ّيز املطلقة عن
السلطة السياسية؟ وهل كان رفع الحجب عن تلك الشبكات قبل
مدروسا؟
انطالقة االحتجاجات يف سورية قرا ًرا اعتباط ًّيا أم
ً
من خالل متابعتنا الدقيقة واملستمرة للتفاعالت والتفاعالت
االرتداديّة التي حصلت يف الشبكات االجتامع ّية السوريّة بعد رفع
الحجب عنها ،وخاصة موقع التواصل االجتامعي األكرث انتشا ًرا
عامليًا وسوريًّا وهو الفيسبوك ،نستطيع االدعاء أ ّن القرار بجعل تلك
مدروسا ويحمل أهدافًا
الشبكات متاحة للمواطن السوري كان
ً
محددة .فبالتوازي مع تكاثر الشبكات والصفحات املعارضة للنظام،
ظهرت صفحات مؤيدة وبشكل منظّم ومدروس .أرشف عىل تلك
املساحات التعبريية متخصصون بتقنيات االتصال واملعلومات((( ،ما
أتاح للسلطة السياسية خلق ح ّيز عام خاص مبؤيديها ومنارصيها
استخدمته كوسيلة للتعبئة والتجييش ودعم "بروباغندا" النظام.
ايض بالنسبة إىل النظام تعويضً ا عن انعدام
شكّل هذا الحيّز االفرت ّ
فاعلية إعالمه التقليدي ومحدودية انتشاره ،ومدخلاً لتشكيل حيّز
ايض املعارض .وال بد هنا من الرتكيز
ايض مضاد مقابل للحيز االفرت ّ
افرت ّ
عىل فكرة أ ّن تفاعالت الحيز املوايل تركّزت مبجملها عىل إعادة إنتاج
املحتوى اإلعالمي لوسائل اإلعالم السلطوية ونرشه ،بينام استطاع
الفضاء املعارض ،ولفرتة زمنية معينة ،إنتاج محتوى إعالمي خاص به،
يخدم أهدافه وتطلعاته ،لنجد أنفسنا تدريج ًيا أمام ح ّيزين متقابلني
ايض السوري ،لكل منهام نهجه وقراءته
يستحوذان عىل املجال االفرت ّ
الخاصة باألحداث ،والتي تختلف من حيث املضمون والهدف مع
قراءة الفضاء اآلخر ونهجه.
إضافة إىل ما سبق ،فإ ّن طبيعة الشبكات االجتامعيّة الرقميّة وما
يرتكه الفاعلون من آثار تفاعليّة وتواصليّة ،وفّرت للسلطة السوريّة
 6مع أنّه من الصعب التع ّرف عىل هويّة األشخاص الحقيقيني الذين يقفون خلف تلك
املساحات االفرتاض ّية ومدى ارتباطاتهم بالسلطة والفروع األمنية املختلفة ،فإ ّن غايات العديد
من الشبكات وأهدافها ومامرساتها املختلفة تؤكد لنا هذا النوع من االرتباط والتعاون .ونذكر
سمي بالجيش اإللكرتوين السوري ،وما قام به من نشاط واسع يف
عىل سبيل املثال شبكة ما ّ
إطار الدفاع عن مواقف السلطة السوريّة ،أهمها عمليات "تهكري" مواقع عديدة منها موقع
قناة العرب ّية .لالطّالع عىل مزيد من نشاط الجيش اإللكرتوين السوري راجع تفاصيل لقاء
موقع إيالف اإللكرتوين مع أحد أعضائه عىل الرابطني التاليني:
http://www.elaph.com/Web/news/2012/4/731931.htm
http://www.elaph.com/Web/news/2012/4/732232.html
و باللغة الفرنسية انظر:
http://owni.fr/2012/04/13/bachar-assad-facebook-propagande-damas/
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ولفروع املعلومات التابعة لها إمكانية متابعة الكثري من الناشطني
ومالحقتهم واعتقالهم اعتام ًدا عىل بياناتهم وآثارهم التفاعليّة عىل
الشبكات.
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بدراسة ميدانية استمرت ملدة عامني يف قرية نرويج ّية صغرية يقطنها نحو
 4600مواطن ،حاول خاللها فهم التنظيم االجتامعي يف هذه القرية من خالل
تحليل مجموعة العالقات التي تربط بني السكان .وهكذا فتح بارنز الباب
واس ًعا أمام هذا املفهوم ليصبح من املفاهيم الرائجة يف علم االجتامع.
تركِّز معظم تعريفات الشبكات االجتامعيّة عىل الطبيعة التفاعليّة
واالعتامديّة املتبادلة بني الفاعلني ،فهي "مجموعة من العالقات بني
مجموعة من الفاعلني .قد تكون هذه املجموعة منظمة (رشكة عىل
سبيل املثال) أو غري منظمة (كشبكة من األصدقاء) ،كام أ ّن العالقات
بني الفاعلني قد تكون ذات :طبائع مختلفة (سلطوية ،تبادل هدايا،
وغريها) ،اختصاصات محددة أو ال ،متناظرة أو ال"(((.

شبكات التواصل االجتماعيّة الرقميّة
أفردت الدراسة مساحة واسعة لدراسة الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية
جل اهتاممها عىل
وتحليل استخدامها خالل الثورة السوريّة ،وصبّت َّ
ومتسق مع
موقع التواصل االجتامعي الفيسبوك .وهذا تركي ٌز م ّرب ٌر
ٌ
الدور الذي قام به هذا املوقع من خالل تن ّوع الصفحات التعبريية
واستخداماتها املختلفة ،ومع االنتشار واإلقبال الكبري عليه لدى
رشائح مختلفة من الجمهور السوري .إال أ ّن الدراسة مل تهتم مبفهوم
الشبكات االجتامعيّة ونشأته وتطوره ،كام أنّها مل تلْحظ الفرق بينه
وبني مفهوم الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية وما قدمته هذه األخرية
ملستخدميها ور ّوادها من خدمات وميزات.
يع ّد مفهوم الشبكة االجتامع ّية من املفاهيم الحديثة التي أُدخلت إىل العلوم
االجتامع ّية؛ فتعبري الشبكة استخدم تاريخ ًيا مبجاالت مختلفة سواء يف العلوم
الطبية (كالشبكة الدموية أو الشبكة العصبية) ،ويف مجال النقل (كشبكة
املواصالت أو الطرقات) ،وكذلك يف مجال االتصاالت (كشبكة االتصاالت
السلكية أو الالسلكية وغريها) .وحديثًا ،أُطلق هذا التعبري عىل اإلنرتنت
(الشبكة أو الشبكة العنكبوتية) .يعد جون بارنز  John A. Barnesأول
من استخدم مفهوم الشبكة االجتامع ّية يف مقالة نُرشت عام  1954بعنوان
“ .(((”Class and Committees in a Norwegian Island Parishقام بارنز
 7لالطالع عىل املقالة باللغة اإلنكليزية ،انظر الرابط:
http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/gradnet05/barnes%20-%20
CLASSES%20AND%20COMMITTEES.pdf

ارتبط ظهور مفهوم الشبكات االجتامعيّة الرقميّة بالتطور التقني
لوسائل االتصال والذي مكّن الفاعلني من نقل تفاعالتهم من الواقع
ايض (االتصال عن بعد وغري
امليداين (وج ًها لوجه) إىل الواقع االفرت ّ
املرتبط مبكان محدد) .نستطيع القول إ ّن هذا التحول ظهر بشكله
الحقيقي مع الشبكة العنكبوتية وما أتاحته من وسائل اتصال ّية غاية
يف الفاعلية والرسعة ،مام ح َّرر الفاعلني من االرتباط مبكان أو هوية
محددين كرشط للقيام بالنشاط االتصايل التفاعيل.
وعىل الرغم من أ ّن الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية مل تغيرِّ املشهد العام
بشكل جذري ،فإنّها أنتجت من خالل استخداماتها وميزاتها املتعددة
ديناميات وتطبيقات تواصليّة /تفاعليّة عديدة ،كام أنّها خلقت شكلاً
جدي ًدا من النزعات أو العالقات االجتامع ّية  .sociabilityومع أ ّن
هذه األخرية مل تُحدث أي تغيري يف التاميز بني الروابط القوية strong
 linksوالروابط الضعيفة  ،weak linksفإ ّن عدد الروابط الضعيفة
قد يتضاعف بفضل تطبيقات اإلنرتنت التفاعليّة(((.
متيّزت الفرتة التي سبقت الفيسبوك بظهور العديد من مواقع
التواصل االجتامعيّة مثل Myspace, SixDegrees, Friendster,
وكل منها يتيح ملستخدميه ميزات وخدمات
 Flixsterوغريهاٌّ ،
مختلفة ،بعضها استمر بنجاح عىل الشبكة ،وال يزال يحظى باهتامم
جمهور واسع ،أما البعض اآلخر فقد واجه العديد من املشاكل مام
أدى إىل تراجع شعبيته(.((1
8
Lemieux Vincent, Les réseaux d’acteurs sociaux (Paris : Presses
Universitaires de France (PUF), 1999).
9 Dominique, Internet et les réseaux sociaux, p. 6.
 10عىل سبيل املثال ،من خالل السياسة التي اتبعها موقع  Myspaceبالسامح للقارصين
بالدخول إليه ،فقد تورط يف سلسلة من العالقات الجنسية بني قارصين وبالغني ،والتي كانت
سب ًبا يف رفع العديد من الدعاوى القضائية ضده.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
المجال العام االفتراضي في الثورة السورية

ي ّعد الفيسبوك ،الذي يحظى بنحو مليار مشرتك( ،((1من أشهر املواقع
التواصل ّية وأنجحها وأكرثها انتشا ًرا .يعود هذا النجاح للخدمات
وامليزات املتنوعة واملتبدلة التي يقدمها ملستخدميه .تأسس موقع
فيسبوك يف شتاء  2004عىل يد مارك زوكربريج ،Mark Zuckerberg
أحد طالب جامعة هارفارد األمريكية .وقد استجلب معظم أفكاره من
مواقع اجتامع ّية كانت موجودة مسبقًا .كان املوقع ،بدايةً ،محصو ًرا
بني طالب هذه الجامعة فحسب ،ث ّم أصبح متا ًحا لطالب باقي
الجامعات .وقد استفاد املوقع من الغرور الذي يتمتع به الطالب
الذين يدرسون يف جامعة من جامعات النخبة ،إذ جميع الطالب
يف هارفارد يعرفون بعضهم بعضً ا أو هم أصدقاء مسبقًا .إذًا ،وعىل
العكس من جميع املواقع االجتامع ّية التي سبقته ،والتي اعتربت
مكانًا لاللتقاء بالغرباء ،كان الفيسبوك  -بداي ًة  -مكانًا لاللتقاء
بأصدقاء الدراسة(.((1
يع ّد الفيسبوك من أكرث مواقع التواصل االجتامع ّية مت ّي ًزا ملا يقدمه من
خدمات مختلفة ومتنوعة ملستخدميه .فهو يتيح للرشكات ومس ّوقي
املنتجات إنشاء مساحات خاصة بعملهم تسمح لهم بالتسويق
ملنتجاتهم والتواصل مع املستهلكني ،وهو ما يسمى بالصفحات
الرسمية  .Official Pagesكام ميكن للمستخدمني إنشاء صفحات
اجتامعية عامة تهتم مبواضيع محددة كالصفحات املهتمة بالشعر أو
بالفن أو غريهام ،وهذا ما يُعرف بصفحات املجتمع community
 .pagesيضاف إىل ذلك إمكانية إنشاء املجموعات (املفتوحة أو
املغلقة) والتي تسمح ملجموعة من املستخدمني التواصل فيام بينهم
حول مواضيع مح ّددة .وأخ ًريا الصفحات الشخصية األكرث انتشا ًرا
والتي تتيح لكل شخص إنشاء صفحة خاصة به ،يتحكم فيها بنفسه،
وتقدم له العديد من الخدمات التواصل ّية والتشارك ّية .تع ّد الصفحة
الشخصية مساحة تعبريية خاصة بالشخص الذي أنشأها تتيح له
نرش ما يريد من أخبار ومعلومات وصور وفيديو وغريها ،عىل أن
ال تتعارض مع الرشوط العامة التي يفرضها املوقع ،كام متكنه من
الولوج إىل صفحات شخصية أخرى والتفاعل معها وفق معايري معينة
تتطور وتتبدل باستمرار.
 11للتعرف عىل العدد الكيل ملستخدمي الفيسبوك ،وعىل الدول التي تتمتع بأكرب عدد
من املستخدمني ،انظر الرابط:
)http://www.checkfacebook.com/facebook-monitoring (Accessed 10/1/2013
12 Charles Petersen, “In the World of Facebook,” The New York Review
of Books, February 25, 2010, at: http://www.nybooks.com/articles/
archives/2010/feb/25/in-the-world-of-facebook/?pagination=false
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تناول الباحث يف دراسته ثالثة مناذج ملا سامه "الصفحات التعبريية"
وهي :صفحة الثورة السوريّة ضد بشار األسد  ،2011وشبكة شام
اإلخبارية ،وأوغاريت نيوز.

ق ّدم الباحث وصفًا دقيقًا لنشاطات "صفحة الثورة السورية"
وتوجهاتها وللتغريات والتبدالت التي طرأت عليها يف املراحل الزمنية
املختلفة ،معتم ًدا عىل أسلوب املالحظة واملتابعة الدقيقة ،مدعماً
ذلك ببعض املقابالت التي أجراها مع عدد من الناشطني واملعارضني
السوريني .كام حاول الباحث تتبّع إسرتاتيجيات الصفحة ومحاوالتها
املحتج ،وذلك من خالل اعتامده
التأثري يف خيارات الشارع السوري
ّ
منهجية تحليلية (من حيث الشكل واملضمون) لجملة من األسئلة
التي طرحتها الصفحة عىل مشرتكيها يف فرتات زمنية متالحقة .وقد
خلص الباحث إىل وجود نزعة قوية لدى مسؤويل الصفحة أو من
تتبعهم من النخب السياسية وخاصة رشيحة املغرتين السوريني،
هدفها إعطاء األولية لرؤيتهم وقراءتهم ومرشوعهم السيايس ،محاول ًة
ايض مبا يتامىش مع تلك الرؤية .وبينّ الباحث
توجيه الرأي العام االفرت ّ
كيف استطاعت الصفحة التأثري يف توجهات متابعيها وقناعاتهم سواء
من خالل التحكم يف شكل السؤال املطروح ،والذي يفيض يف أغلب
األحيان إىل احتاملية وحيدة متحورت حول إسقاط النظام السوري ،أو
من خالل إغراق املتابع مبادة إعالمية (غالبًا مص ّورة) تعتمد بالدرجة
األوىل عىل إثارة مشاعر املتلقي وعواطفه للتأثري يف خياراته وتوجهاته.
عمو ًما ،يرى الباحث أ ّن إسرتاتيجيات عمل الصفحة ومستوى تأثريها
يف الشارع املحتج اختلفا من مرحلة زمنية إىل أخرى ،وارتبطا بتغيرّ ات
الظروف املوضوعية لألحداث وتفاعالتها امليدانية واالفرتاضيّة.
من جهة أخرى ،حاول الكاتب إبراز أهم اتجاهات الرأي العام وتبدالته
لدى متابعي الصفحة ومشرتكيها ،وذلك من خالل اختيار عينة
عشوائية لتعليقاتهم (مئة تعليق عىل عرشة روابط تنرشها الصفحة
يف كل شهر) .هكذا ،ومن خالل هذه التقنية ،متكّن الباحث من رصد
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تحوالت أو "انحرافات" املتفاعلني مع الصفحة وضبطها خالل املراحل
الزمنية املختلفة .فإذا كان االتجاه العام للتفاعالت خالل األشهر
الثالثة األوىل متحور حول مصطلحات الحرية والدميقراطية واإلصالح
واملحاسبة وغريها مام يصب يف إطار مطالب التغيري وانتقال السلطة،
فإ ّن تلك التفاعالت أخذت يف املراحل الالحقة منحنيات مختلفة
منها ما هو ذو بعد طائفي تحرييض انتقامي ،أو انتقادي ساخط
عىل املعارضة السوريّة وعىل الدول العربية ،أو استجدايئ راغب يف
التدخل العسكري الخارجي وبدعم العمل العسكري املسلح الذي
بدأه الجيش السوري الحر مطلع عام .2012
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باملقابل ،ترى الدراسة أ ّن "شبكة شام اإلخبارية"( ((1كانت ،يف مراحلها
األوىل ،أكرث التصاقًا مبطالب الجامهري املحت ّجة ومل تلتزم خطابًا
خاصا بها ،كام أنّها تحررت من التبعية أليّة ق ّوة معارضة
سياس ًّيا ً
سوريّة .وتجلىّ دورها يف نقل األحداث معتمدة يف ذلك عىل ما
أنتجته من عالقات واتصاالت مع ناشطني عىل أرض الواقع من جهة،
وعىل ما أتاحته التقنية الحديثة من إمكانية نقل الرسائل اإلعالمية
ونرشها .وبذلك شكّلت الشبكة مصد ًرا أساس ًيا للمعلومة بالنسبة إىل
العديد من القنوات اإلعالمية وكذلك لصفحة الثورة السوريّة .كام
تؤكد الدراسة عىل أ ّن شبكة شام حاولت بداي ًة أن تخط لنفسها نه ًجا
مغاي ًرا نسب ًّيا لنهج صفحة الثورة السوريّة ،وقد تجلىّ ذلك واض ًحا
يف تسمية أيام الجمع ،فبينام أطلقت صفحة الثورة عىل جمعة 18
آذار /مارس " 2011جمعة الغضب" ،وعىل جمعة  25آذار /مارس
" 2011جمعة الع ّزة" ،اعتمدت شبكة شام اسمي "جمعة الكرامة"
و"جمعة الشهداء" متاش ًيا مع إرادة الحراك عىل األرض .من جهة
أخرى ،حاولت شبكة شام أن تؤدي دو ًرا "تثقيفيًّا" معي ًنا إىل جانب
دوره��ا يف نقل املعلومات؛ وذلك من خاللها تغطيتها ملا تنرشه
الصحف املختلفة عن الثورة السوريّة من جهة ،ومن خالل تفاعلها
مع ترصيحات الكثري من الشخصيات الوطنية السوريّة املعارضة
ونشاطاتها من دون إبداء اهتامم كبري باملعارضة الخارجية املؤطّرة يف
أحزاب وأيديولوجية معينة كاإلخوان املسلمني.

أخ ًريا ،نسجل تحفظًا عىل ما جاءت به الدراسة حول ابتعاد صفحة
الثورة السوريّة عن أي خطاب ذي بعد طائفي ،وهو ما منحها ق ّوة
يف "الفضاء العلامين السوري" (ص  .)60واقعيًّا ،هذا االستنتاج ميكن
القبول به إذا ما حرصناه يف الفرتة األوىل النطالقة الصفحة ،ولكن إذا
طبّق عىل املراحل الالحقة  -دامئًا ضمن فرتة الدراسة  -يصبح مثار
جدل واختالف .فقد عبرّ العديد من الناشطني "العلامنيني"( ((1الذين
التقيناهم عن هذه الفكرة بطرق مختلفة تصب جميعها يف إطار
عزوفهم عن متابعة الصفحة وفقدان الثقة بها بعد فرتة محددة من
انطالقها؛ وذلك العتامدها خطابًا ذا بعد طائفي ،وإن مل يكن دامئًا
بشكل مبارش ورصيح.

اعتمد الباحث يف دراسته لشبكة شام املنهجية املتبعة نفسها يف
تحليل صفحة الثورة السوريّة مع تدعيمها مبقابالت مع بعض أعضاء
الشبكة وبعض املعارضني السوريني؛ ليخلص إىل أ ّن الشبكة بدأت
يف املراحل الالحقة إنتاج خطاب سيايس خاص بها ،اقرتب نسبيًّا من
خطاب صفحة الثورة السوريّة .وقد حاولت الشبكة التأثري والتحكم
يف خيارات املتفاعلني معها واتجاهاتهم من خالل طرحها مجموعة
من األسئلة (املشحونة عاطفيًّا) عىل غرار صفحة الثورة السوريّة
تصب يف خدمة خطابها الجديد ،والذي ميكن تحديد أهم مالمحه
باآليت :رفض الحوار مع النظام السوري ،والدعوة إىل توحيد املعارضة
السوريّة يف إطار سيايس جامع ،وامليل إىل تفضيل االتجاهات الدينية
املعتدلة والرتويج لها ،والتسويق للتدخل العسكري الخارجي كخيار
إلسقاط النظام ،وطلب الحامية الدولية للشعب السوري .عمو ًما،

 13لقاءات منفصلة مع عدد من الناشطني الذين يقدّمون أنفسهم كعلامنيني ومساندين
ملرشوع قيام دولة علامنية يف سورية .نتحفظ عىل ذكر أسامئهم بناء عىل طلب بعضهم
وكذلك لرضورات بحثية ،إذ إ ّن تلك املقابالت أنجزت لخدمة بحث نقوم به ومل ينرش بعد.
جرى العديد من تلك اللقاءات عن طريق استخدام برامج التواصل اإللكرتونية مثل سكايب
وياهو وغريها.

 14تجدر اإلشارة إىل أنّه ،ويف إطار الحرب اإلعالمية بني مؤيدي النظام السوري ومعارضيه،
أنشأت مجموعة من الناشطني املؤيدين صفحة عىل الفيسبوك تحمل االسم نفسه وبشعار
قريب جدًا من شعار شبكة شام املعارضة .للمقارنة بني الصفحتني انظر الرابطني:
https://www.facebook.com/ShaamNews?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/shaaaamnews?ref=ts&fref=ts
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تخلص الدراسة إىل أ ّن إسرتاتيجية الشبكة يف محاولة إعطاء األولوية
لخطابها السيايس الذي التزمته مل تحقق نجا ًحا كب ًريا ،ومل تستطع أن
تحشد تأيي ًدا جامهرييًا لخياراتها وتفضيالتها.
يف معرض تحليله لنتائج التصويت عىل أحد األسئلة التي طرحتها
الشبكة" :هل تؤيد اإلعالن عن والدة املجلس الوطني السوري الذي
شخصا
تم اليوم بفضل الله تعاىل؟" (ص  ،)79والذي ص ّوت عليه ً 1398
بنسبة  %92.8مؤيد و %7.2غري مؤيد .استنتج الباحث" :عىل الرغم
من أ ّن نسبة املؤيدين للسؤال اتسمت بارتفاع ملحوظ ،فإ ّن العدد
رشا عىل نزوع لدى الفئات الوسطى
املنخفض نسب ًّيا للمصوتني يع ّد مؤ ً
والداخل السوري لإلحجام عن تأييد املجلس املعلن" (ص  .)80إال
أنّه ،وباملقارنة مع سؤال آخر طرحته الشبكة" :هل أنت مع طلب
الحامية الدولية للشعب السوري؟" ،والذي حظي برشيحة مصوتة
عالية نسبيًّا وصلت إىل  ،25185وتوزعت النتيجة بني  %35.71مؤيد،
و %64.28غري مؤيد ،نستنتج من خالل ارتفاع نسبة الرشيحة غري
املؤيدة لطلب الحامية الدولية أ ّن املتفاعلني مع الشبكة عندما أرادوا
التعبري عن رفضهم أقبلوا عىل التصويت بشكل واضح ورصيح ضد
السؤال ،ومل يعمدوا إىل مقاطعة السؤال أو اإلحجام عن املشاركة.
ومن هنا نرى أ ّن عدم اإلقبال عىل السؤال األول ال ميكن اعتباره
رشا لعدم التأييد للمجلس الوطني السوري (وخاصة أ ّن %92.8
مؤ ً
من الرشيحة املصوتة كانت مؤيدة) .وبنا ًء عليه ،ميكن إرجاع عدم
اإلقبال هذا إىل أسباب أخرى ،منها ما هو تقني بحت متعلق مبدى
إمكانية الولوج لشبكة اإلنرتنت ،وبخاصة أ ّن نسبة كبرية من متابعي
الشبكة  -بحسب الدراسة  -هي من الطبقات الوسطى واملثقفة يف
الداخل السوري.
أخ ًريا ،أفردت الدراسة مساح ًة تحليلي ًة واسع ًة نسبيًا لصفحة الثورة
السوريّة وشبكة شام ،يف حني مل تحظ "شبكة أوغاريت" بأي جهد
منهجي ،واقترصت مقاربة الباحث لهذه الشبكة عىل بعض
يل
تحلي ّ
ّ
أحكام القيمة؛ مثل أنّها "رصينة إىل حدود كبرية يف كيفية تعاطيها
مع الحدث بنقله دون توجيهه" (ص ،)88معلّلاً ذلك كونها ال تنرش
وجهات نظر أي طرف من املعارضة ،وال تلتزم بشعارات الشارع
املحتج أو صفحات الثورة السوريّة .مل تستند هذه النتيجة ألي
مقاربة تحليل ّية قامت بها الدراسة ملحتوى هذه الشبكة أسو ًة
باملنهجية املتبعة يف تحليل الصفحتني السابقتني .كام أشار الباحث
يل ميكن من
إىل أ ّن شبكة أوغاريت ال تحتوي عىل أي "إطار تفاع ّ
خالله قياس مؤرشات الرأي العام" (ص  ،)88غري أ ّن ذلك يتناقض مع
ما قام به من تحليل لع ّينة من التعليقات عىل روابط نرشتها صفحة
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الثورة السوريّة يف فرتة زمنية محددة .كان بإمكان الباحث أن يقوم
بتحليل مشابه ،أو أن يختار عيّنة من مقاطع الفيديو التي نرشتها
الصفحة الستخالص نتائج ميكن الركون إليها ،وخاصة أ ّن الباحث ذكر
أ ّن الصفحة تأيت يف املرتبة األوىل بالنسبة إىل عدد مقاطع الفيديو
التي تقوم بنرشها.

أثر الخطاب الديني
(((1
في الثـورة السوريـة
دفع تأخر الحركات اإلسالمية يف مواكبة الثورات العربية منذ البداية
العديد من الباحثني إىل االعتقاد يف تراجع تأثري الخطاب الديني
يف املجتمعات العرب ّية /اإلسالم ّية .إال أ ّن تطورات األحداث خالل
العامني املاضيني أكدت من جديد ،حجم املؤسسة الدين ّية وتأثريها يف
عمليّة التعبئة السياسيّة واالجتامعيّة ،وكذلك يف القدرة عىل التأثري
يف اتجاهات الرأي العام وخياراته .يختلف تأثري الخطاب الديني من
دولة عربية إىل أخرى ألسباب عديدة ،قد يكون أهمها طبيعة النظام
السيايس وتركيبة البنى االجتامعيّة وتداخالتها .ظهر هذا التأثري
يل يف حالة الثورة السوريّة نظ ًرا الستمرار األحداث لفرتة
بوضوح ج ّ
زمنية طويلة نسب ًّيا وما تخللها من عنف وقمع شديدين ،وكذلك
لفشل املعارضة السوريّة يف بلورة خطاب سيايس متامسك وجامع
يعرب عن تطلعات الجامهري املحتجة .فكان أن تق ّدم الخطاب ال ّديني
وحل (يف بعض األحيان) رجل الدين مكان
عىل الخطاب السيايسَّ ،
 15عنو َن الباحث الفصل الثالث للدراسة بـ "الصفحات التحريضية الدين ّية والظاهرة
العرعورية" ،وأوحى هذا العنوان بأ ّن الباحث سيدرس بعض الصفحات عىل الفيسبوك التي
تب ّنت خطابًا دين ًيا ذا أبعاد طائف ّية تحريض ّية ،إال أنّه يف واقع الحال تناول بعض أشكال
الخطاب الديني وخاصة املتطرف منه ،والذي يع ّد عدنان العرعور ،رجل الدين السلفي ،أحد
أهم رموزه التي ُع ّومت خالل الثورة السوريّة .لذا نرى أن ذكر تعبري "الصفحات" يف عنوان
هذا الفصل مل يكن موفّقًا.
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رجل السياسة .وكث ًريا ما حمل ذلك الخطاب أبعا ًدا تحريض ّية  -طائف ّية الثورة السوريّة" يف تسمية أيام الجمع وما أثاره ذلك من جدل وخالف
ساهمت تدريجيًّا يف خلق ثقافة سياسيّة طائفيّة ،ت ُجذِّر االنقسام يف األوساط االفرتاض ّية ،كام يف األوساط الواقع ّية.
العمودي يف املجتمع السوري ،وتهدد أمنه والعيش املشرتك فيه.
قسمت الدراسة الخطاب الديني يف الثورة السوريّة إىل ثالثة مستويات
ّ
القرضاوي نسب ًة إىل الشيخ يوسف القرضاوي،
أساس ّية :الخطاب
ّ
رئيس االتحاد العاملي لعلامء املسلمني ،والخطاب املتعقلن أو املرشَّ د،
والخطاب املتسلفن (العرعوري) .وقد متيّز األخري باالستمرارية
املجسد األهم
والدميومة ،إذ كان الشيخ السلفي عدنان العرعور،
ّ
لهذا الخطاب ،يظهر بشكل منتظم يف برنامج "مع سوريا حتى النرص"
الذي يُبث عرب قنايت صفا ووصال .كام مت ّيز هذا الخطاب باعتامده
أسلوبًا شعبويًّا قريبًا من املحتجني ،مام منحه قدرة تأثريية كبرية
وفاعل ّية يف عملية التحكم والتعبئة الجامهريية .تجلىّ ذلك من خالل
املتابعة الجامهرييّة الكبرية لربنامجه وما يدور حوله من ردود أفعال
يف الشبكات االجتامع ّية ،أو من خالل بعض الشعارات والهتافات
التأييدية للعرعور والتي ظهرت يف العديد من التظاهرات ،أو من
خالل استجابة املحتجني لدعوات العرعور للتكبري يف منتصف الليل
أو لقرع الطناجر كأسلوب من أساليب الفعل االحتجاجي .شكّل
هاجسا مخيفًا ملعظم األقليات يف سورية وخاصة
الخطاب السلفي
ً
األقلية العلويّة( ،((1وساهمت وسائل إعالم السلطة السوريّة يف تضخيم
هذه الظاهرة وتعوميها واستغاللها إىل حد بعيد.

دور الحيز االفتراضي في إنتاج
خطاب ورموز سياسيّة جديدة
عملت بعض القوى السياسية السوريّة ،وخاصة القوى ذات التوجهات
ايض يتسق مع
اإلسالموية ،عىل إنتاج خطاب سيايس يف املجال االفرت ّ
توجهاتها ومرشوعها السيايس ،محاول ًة تعوميه وفرضه عىل الحراك
السوري .وقد استفادت تلك القوى من وجود عدد كبري من كوادرها
يف الخارج ومتكّنهم من التقنيات الحديثة وتفاعلهم عرب الشبكات
االجتامع ّية .ظهر هذا التوجه جل ًّيا يف النهج الذي اتبعته "صفحة
 16أثار التهديد الذي أطلقه العرعور ضد األقلية العلوية خالل إحدى حلقات برنامجه
يف حزيران /يونيو  ،2011وخاصة الذين يقفون بجانب النظام ،حفيظة الكثري من أبناء هذه
الطائفة وخوفهم .ومن املرجح أ ّن هذا التهديد أدى دو ًرا ترويج ًّيا مهماً لرواية وبروباغندا
السلطات السورية التي تتمحور حول الطبيعة السلفية املتشددة للمتظاهرين .الفيديو متوفر
عىل موقع اليوتيوب ،لالطّالع عليه انظر الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=z1wO2N-KmF4

أنتجت صفحة الثورة السوريّة آلية عىل الفيسبوك سمحت للناشطني
باملساهمة يف التصويت واختيار اسم الجمعة .إال أ ّن هذه اآللية
اتسمت مبركزية و"دكتاتورية" معينة ،سواء لجهة تف ّرد الصفحة بانتقاء
الخيارات املطروحة ،أو من خالل محاولتها توجيه منارصيها نحو خيار
محدد يتامىش مع توجهاتها ،ومن ثم تعميمه وفرضه عىل الحراك
وكأنّه خيار وتوجه عام .أكد الباحث هذه الحقائق من خالل محاولته
ضبط عمل الصفحة وتتبع آليات التصويت معتم ًدا عىل املالحظة
الدقيقة وتحليل بعض نتائج التصويتات ومقاطعتها مع بعض
التوجهات والنزعات املخالفة لنهج الصفحة وتف ّردها .وجد الباحث أ ّن
التجاذبات األكرب كانت بني التيارات اإلسالم ّية والتيارات العلامن ّية ،إذ
سجلت هذه األخرية أول اعرتاض لها عىل اسم "جمعة العشائر" الذي
طرحته الصفحة ليوم  10حزيران /يونيو  .2011تكرر هذا االختالف
مرات عديدة من خالل رفض القوى العلامنيّة ألسامء عدة ُجمع
مثل "جمعة أحفاد خالد" ،أو "جمعة الحظر الجوي" وغريها .كام
بينّ الباحث التوجهات اإلقصائ ّية التي عمدت صفحة الثورة السوريّة
اتباعها ضد بعض أطياف املعارضة األخرى ،والتي ت ّجلت واضحة من
خالل دمجها خيارين من خيارات التصويت وجعلهام اسماً لجمعة
 11ترشين الثاين /نوفمرب " 2011تجميد العضوية وهيئة التنسيق
ال متثلنا" ،عىل الرغم من أ ّن الخيار الثاين حصل عىل نسبة تصويت
منخفضة .هكذا ،ميكن القول إ ّن عملية تسمية الجمع خضعت
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إىل حد كبري لتأثري "أجندة" طرف محدد ،استخدمها وسيل ًة لفرض •استخدام السالح من قبل السلطات السوريّة منذ اليوم األول
توجهاته وتفضيل خياراته السياس ّية.
لالحتجاجات ،واستمرار استخدامه بطريقة عنيفة أدت إىل سقوط
من جهة أخرى ،شكّل الحيز االفرتايض بالنسبة إىل املحتجني ما يشبه عدد كبري ومتزايد من الضحايا ،هذا ما رشعن ،مبعنى أو آخر ،حق
ّ
"املنتديات الفكرية املفتوحة" ،التي أطلقت العنان ملناقشة القضايا الدفاع عن النفس ورد املظامل.
السياس ّية والثقاف ّية واالجتامع ّية املرتبطة بالثورة ،وفتحت املجال •غياب املصادر املحايدة للمعلومة ،وبروز بروباغندا اإلعالم الرسمي
أمام الشباب السوري (ألول مرة بعد عقود من الجمود واالنغالق)
التي سعت لـ "شيطنة" املتظاهرين واعتبارهم عصابات مسلحة
لالنخراط يف ح�راك وح��وار شامل طال مايض سورية وحارضها
بداية ،ومن ث ّم جامعات إرهابية وسلفية  -تكفرييّة تنفّذ أهداف
ومستقبلها .يف سياق هذا االنفتاح ،وتأث ًرا بقيم الثورة الليبيّة ،ظهرت
مؤامرة كونية عىل سورية.
الدعوات األوىل لتب ّني علم االستقالل بدلاً من العلم السوري الحايل،
وبدأ ينترش تدريجيًّا يف أوساط املتظاهرين عىل األرض مام دفع صفحة •بروز ظاهرة اللجان الشعبية املوالية للنظام التي أثارت غضب
الثورة السوريّة وغريها من الصفحات الناشطة إىل إجراء استفتاء يف املحتجني وسخطهم عىل مامرساتها املهينة واملذلّة ،إضاف ًة إىل سقوط
 30ترشين األول /أكتوبر  ،2011حاز مبوجبه علم االستقالل أغلبي ًة عدد من الضحايا املدنيني والعسكريني املوالني للنظام.
متثلت بـ %85.7 من عدد املصوتني.
•انتشار السالح وسهولة الحصول عليه يف الكثري من املناطق
ش َّدد الباحث عىل أ ّن التوجه الرئيس العتامد علم االستقالل جاء السوريّة ذات الرتكيبة العشائرية وكذلك يف املناطق الحدودية .حيث
من "شخصيات وقوى سياسيّة أغلبها خارج سورية ،وترتكز إقامتها يف
يع ّد تهريب السالح جز ًءا من النشاط اليومي لسكان تلك املناطق
أوروبا ،بتبني شعار سوريا أولاً  ،أي بتحييد سوريا عن دورها العريب
وبعلم معظم األجهزة األمنية وبالتواطؤ معها .وقد ُس ّجلت يف املراحل
والقومي  ...وإنتاج القطيعة مع الهوية العربية التي يرمز فيها العلم
السابقة للثورة الكثري من الصدامات املسلحة بني القوى األمنية
الحايل إىل مرحلة الوحدة بني سوريا ومرص ( "...ص  .)134مل يحدد
وعصابات التهريب يف مناطق متعددة مثل الزبداين ومضايا يف ريف
لنا الباحث الشخصيات والقوى التي سعت لذلك ،ومل يحدد لنا أيضً ا
مصدر هذه املعلومة .هذا ما دفعنا للعودة إىل األرشيف املتاح عن دمشق ،وتلكلخ والقصري يف ريف حمص ،وإعزاز وباب الهوى يف ريف
الفرتة الزمنية التي رافقت ظهور الدعوات لتبني علم االستقالل؛ ومل حلب.

نجد أي شخصية أو تيار سيايس تح َّدث عن فكرة إنتاج القطيعة مع
الهويّة العربية التي ميثلها العلم الحايل ،ورمبا نكون عىل خطأ.
حازت مسألة "عسكرة الثورة" ،واالنتقال بالحراك من الكفاح السلمي
إىل الكفاح املسلّح اهتام ًما كب ًريا وأثارت جدلاً واس ًعا ،أدى إىل ظهور
تجاذبات وتناقضات بني أطراف املعارضة نفسها .واختلفت مسألة
التسلّح عن مسألتي أسامء الجمع وعلم االستقالل بكونها انطلقت
ايض
بداية من رحم الحراك عىل األرض ،ومن ث ّم تلقفها الح ّيز االفرت ّ
وأث ّر وتأث ّر بها .ومع أنّه من الصعب التأريخ بدقة ألول استخدام
للسالح يف الثورة السوريّة؛ فقد أصبح واض ًحا ،وبحكم الطبيعة
الشعبية الريفية التي انطلقت وتوسعت فيها الثورة ،أ ّن هذا السالح
ظهر مبك ًرا ،وإن كان بشكل عشوايئ غري منظّم .وبنا ًء عليه ،نسوق
بعض املعطيات التي تفسرِّ هذه الصعوبة من جهة ،وتر ِّجح فرضية
وجود هذا السالح واستخدامه من جهة أخرى:

الطائفي الحاد ،مماّ أوحى بأ ّن املحتجني
•بروز ظاهرة االستقطاب
ّ
واملتظاهرين ميثلون انتام ًء طائف ًيا مع ّي ًنا يناضلون إلسقاط نظام ميثل
انتام ًء آخ َر مضا ًدا .ومثة دور لرجال الدين يف تجذير هذا االستقطاب،
وهو ما تناوله الباحث يف معرض تحليله للخطاب الديني املرافق
للثورة.
رأى الباحث أ ّن مقاربة الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية الرئيسة ملسألة
التسلّح كان لها نتائج سلبية واضحة عىل الحراك ،سواء من خالل
تجاهلها للمسألة يف مراحلها األوىل والتعتيم عليها ،أو من خالل
تضخيمها وتعوميها يف املراحل الالحقة .كام أكّد عىل أ ّن األُطر
التنظيمية التي أنشأها بعض املنشقني كمحاولة لـ" مأسسة" العمل
املسلّح كانت غري متجانسة من حيث التكوين ،وغري مركزية من
حيث القيادة.
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ظاهرة التنسيقيات
وأثرها في الثورة السوريّة
ك ّرس الباحث الفصل الخامس من الدراسة ملحاولة تتبّع آليات نشوء
التنسيقيات املختلفة وضبطها ،وللظروف املوضوعية والذاتية التي
ايض عىل حد سواء.
حكمت عملها ،ودورها يف الواقع امليداين واالفرت ّ
واعتمد يف ذلك عىل أسلوب (طريقة) املقابالت الشخصية مع عدد من
أعضاء تلك التنسيقيات ،واستعان أيضً ا بأسلوب املالحظة باملشاركة،
إذ استطاع الدخول إىل بعض املجموعات املغلقة للتنسيقيات عىل
الفيسبوك وحرض بعض اجتامعاتها عرب برنامج السكايب .تناول
الباحث مكونني تنسيقيني أساسني( ((1هام :اتحاد تنسيقيات الثورة
السوريّة ،والهيئة العامة للثورة السوريّة ،وق ّدم وصفًا عا ًما لهيكليّة
كل منهام وبنيته وآليات عمله ،كام تناول املهامت املختلفة التي
تضطلع بها تلك الهيئات (مثل تنظيم الحراك امليداين ،واملهامت
اإلسعافية واإلغاثية ،والحقوقية والتوثيقيّة ،واإلعالمية ،وغريها)،
موض ًحا كيف استطاعت أن توفِّق بني الواقع امليداين والنشاط يف
ايض وتسخرهام لخدمة الحراك .إال أ ّن الباحث مل يتع ّمق
الح ّيز االفرت ّ
يف تحليل الخلفية الفكرية واأليديولوجية لتلك الهيئات ومكوناتها
املختلفة ،وما ميكن أن ت ُنتجه من تجاذبات واستقطابات واصطفافات
قد تؤثر يف طبيعة العمل ونوعيته .كام أنّه مل يفسرِّ ملاذا مل تستطع
تلك الهيئات أن تؤدي دو ًرا رياديًّا يف إنتاج خطاب ورموز سياسيّة
خاصة بها ،لتبقى أسري ًة لخطاب بعض صفحات الفيسبوك الكربى
مثل صفحة الثورة السوريّة.

في فرضيّة البحث ونتائجه

(((1

أعلن الباحث ،كام ذكرنا يف بداية هذه الورقة ،عن سعي هذه
الدراسة الختبار الفرضية التالية" :إن وسائل اإلعالم ،التي توجه الحيّز
ايض ،وبالتايل
العام يف سورية ،اختطفت من قبل الح ّيز العام االفرت ّ
ايض يشكل املورد األسايس للتفاعالت والتغريات
فإن ال ّحيز العام االفرت ّ
 17اقترصت الدراسة عىل هذين الجسمني ومل تركز عىل لجان التنسيق املحلية بكونها إطا ًرا
مستقلاً يقوم بنشاط ملحوظ خاصة يف مجال العمل التوثيقي والحقوقي واإلعالمي ،ما جعل
منها مرج ًعا للكثري من وسائل اإلعالم وللمنظامت الحقوقية واإلنسانية .ملزيد من املعلومات
حول نشاط لجان التنسيق املحلية انظر موقعها عىل اإلنرتنت:
http://www.lccsyria.org/ar/
 18مل نهتم يف هذه القراءة مبا ميكن أن تتضمنه الدراسة من هفوات لغوية وتبويب ّية وتقن ّية
القتناعنا أنّه من الصعب أن تخلو أي دراسة منها ،ولعدم تأثريها يف املعنى واملضمون العام.

يف القيم والرموز السياس ّية التي تنتج ضمن املجتمع السوري" .وقد
استعان الباحث بتحليل املضمون وبالتاريخ املبارش كإطار منهجي
عام للدراسة ،مد ّعماً إياه بالعديد من الطرائق واألساليب املساعدة
ايض ،واملالحظة بأنواعها املختلفة
كاملقابالت بشقيها امليداين أو االفرت ّ
(البسيطة ،العلميّة ،واملالحظة باملشاركة).
وعىل الرغم من أ ّن البحث خلص إىل تأكيد تلك الفرضية وإثباتها؛
فإننا ،وبعد محاولة الربط بني عنوان البحث وفرضيته ومحتويات
فصوله الخمسة ونتائجه ،نس ّجل املالحظات املنهجية والتقنية
املرتابطة التالية:

•مل تتسم الفرضية بالوضوح الكايف ،إذ أضفى استخدام تعبري
"اختطفت" قد ًرا من الضباب ّية والغموض عليها .فالقول "إن وسائل
اإلعالم ،التي توجه الح ّيز العام يف سورية ،اختطفت من قبل الح ّيز
ايض" يحمل يف طياته عدة افرتاضات .فإ ّما أن يكون
العام االف�تر ّ
االختطاف ال إراديًّا ،وهو ما ميكن إرجاعه إىل أسباب عديدة ذاتية
وموضوعية تختلف من قناة إعالمية إىل أخرى ،أو ألسباب تتعلق
بطبيعة الحراك السوري وخصوصيته؛ وإ ّما أن يكون االختطاف إراديًّا،
أي أنّه خيار ذايت اتخذته تلك القنوات (لكل منها أسبابه املختلفة).
وهنا ،مل يعد باإلمكان اعتباره اختطافًا ،بل إنّه فعل إرادي محض
اعتمدته كل قناة مبا يتامىش مع أهداف سياستها اإلعالمية .ومل يتع ّمق
الباحث يف تناول هذه الفكرة ،وإنمّ ا اكتفى يف معرض حديثه عن دور
وسائل اإلعالم باإلشارة إىل تب ّني تلك الوسائل ملخرجات الشبكات
االجتامع ّية الرقم ّية ،تار ًة من دون اإلشارة إىل ماه ّيته (إرادي أو غري
مقصود) (ص  55و ،)141وتار ًة مع اإلشارة إىل أنّه قد يكون إراديًّا أو
غري مقصود (ص  .)128باعتقادنا ،تختلف ماهية هذا التبني وأسبابه
من قناة إعالمية إىل أخرى ،وإ ّن أخذ هذه املالحظة يف االعتبار كان
من املمكن أن ينعكس عىل نتائج البحث .وهذا ما سنوضحه يف
املالحظة التالية.
•مل تتسم الفرضية بالدقة والتحديد الكافيني ،فلم يحدد الباحث
رص ذلك عىل القول بأنّها
مصطلح وسائل اإلعالم يف فرضيته بدقة ،وقَ َ
الوسائل اإلعالمية التي "تغطي الثورة السوريّة ،والتي استطاعت كرس
احتكار الوسائل اإلعالمية السلطوية أو القريبة منها ،والتي أنتجت
التفاعل عىل األقل بني فريقني وموقفني من الثورة" (ص  .)15كام أنّه
ذكر يف منت البحث العديد من القنوات اإلعالمية مثل قنايت العربية
والجزيرة (ص  ،)55وقنوات الجزيرة  -العربية  -أورينت  -وسوريا
الشعب (ص  ،)58وقنوات الجزيرة  -العربية  -فرانس  - 24ويب يب
يس العربية (ص  ،)162وقناة وصال يف معرض حديثه عن الخطاب
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السلفي (ص  ،)101أو القنوات التي ركنت إىل جانب الثورة السوريّة الباحث من خالل اإلشارة إىل اعتامد بعض القنوات عىل تقنية البث
(ص  .)165هل تندرج بعض القنوات األخرى ضمن هذا التصنيف املبارش والتخيل عن أدبية "شاهد عيان" .وهذا االختالف سينعكس
بالرضورة عىل أداء القناة ودورها وتأثريها.
مثل بعض القنوات اللبنانية ،كقناة الجديد أو قناة  Lbc؟
التبني تلك يف مواضع متعددة من الدراسة  -متابعة
•إ ّن تكرار فكرة
ّ
للمالحظة السابقة  -يُربز ميلاً لدى الباحث لقرص دور تلك الوسائل
ايض ونقل املعلومة .لكن
اإلعالمية عىل تب ّني مخرجات الحيّز االفرت ّ
هذا يتناقض بشكل أو بآخر مع ما جاءت به الدراسة ،يف معرض
تناولها للخطاب السلفي العرعوري ،عن الدور املحتمل لقنايت وصال
وصفا ،وحجم تأثريهام يف الرأي العام (ص  .)102-101كام أ ّن هذا
أي دور آخر محتمل قد تكون تلك الوسائل اإلعالمية
يتناقض مع ّ
أو بعضها قامت به ،وبخاصة إذا أخذنا يف االعتبار االنتشار الكبري
نسب ًّيا لبعض تلك الوسائل مقارنة بشبكات التواصل الرقم ّية وحجم
التغطية الواسعة التي خصصتها للثورة السوريّة من جهة ،واألهمية
النسب ّية لبعض الربامج الحوارية وجامهرييتها الواسعة (مثل برنامج
"االتجاه املعاكس" أو "حديث الثورة" عىل قناة الجزيرة) ،واستضافتها
باستمرار محللني سياسيني ومعارضني وناشطني سوريني ،وما ميكن أن
ينتجه ذلك من تفاعالت يف الواقع امليداين واالفرتايض من جهة أخرى.
يضاف إىل ذلك مرونة تلك الوسائل اإلعالمية وديناميتها ،إذ حاولت
اللحاق بركب الشبكات االجتامع ّية الرقم ّية ،فأصبح لكل وسيلة
إعالمية (وأحيانًا لكل برنامج تلفزيوين) صفحة عىل تلك الشبكات
تتح ّدث باستمرار ،ويتفاعل معها جمهور واسع.

•إذًا ،العينة املقصودة بوسائل اإلعالم غري محددة بشكل دقيق،
وهي بطبيعة الحال عينة واسعة وليس باإلمكان إطالق تعميم بأنّها
جميعها "اختطفت" من قبل الحيّز االفرتايض من دون الركون إىل
دراسة تحليل ّية لخطابها اإلعالمي باالعتامد عىل ع ّينة محددة بدقة
يختارها الباحث (قد تكون قناة واحدة أو قناتني ،برنام ًجا محد ًدا
من عدة قنوات  ...إلخ) ،أو من خالل دراسة تأثري تلك القنوات يف
الرأي العام السوري ،وهذا يتطلب عملاً ميدانيًا كاملاً كام يتطلب
منه ًجا مالمئًا ،هدفه الكشف عن طبيعة تلك القنوات ومدى تأثريها
رش حتى
واتجاهاتها .فالباحث مل يَ ُق ْم بأي دراسة لتلك القنوات ،ومل يُ ْ
إىل الطريقة التي راقب بها عمل تلك القنوات خالل مرحلة الدراسة.
بنا ًء عليه ،ويف ظل اقتصار الدراسة عىل تحليل دور شبكات التواصل
هل كانت فحسب متابعات عامة لربامج محددة من تلك القنوات؟
االجتامع ّية الرقم ّية وإهامل تحليل أي ع ّينة من الوسائل اإلعالمية
أم اختار مراقبة شاملة للتغطية التي تقوم بها تلك القنوات مجتمعة؟
املقصودة ،نرى أ ّن فرضية البحث تبقى مفتوحة وتحتمل اإلثبات كام
وهو عمل يتطلب جه ًدا ووقتًا كبريين.
أساسا يف إطار
يصب ً
تحتمل النفي ،وأ ّن ما قام به الباحث من تحليل ُّ
•إضاف ًة إىل ذلك ،إ ّن تكرار الباحث لفكرة أن تلك القنوات تب ّنت تقصيّ دور تلك الشبكات وإيضاح تأثريها يف مسارات الثورة السوريّة
ايض ،يوحي وتطوراتها .كام أ ّن محتوى البحث جاء منسجماً مع عنوانه وفصوله
(سواء بشكل ال إرادي أو مقصود) ملخرجات الحيّز االفرت ّ
وكأ ّن تلك القنوات عملت باملنهجية نفسها واتبعت سياسة إعالمية ومخططه العام ،إال أ ّن هذا االنسجام يتضاءل إذا أخذنا يف االعتبار
شبه م ّوحدة تجاه األحداث املختلفة واملتتابعة (وهذا عىل األغلب فرضية البحث الُمعلنة.
غري ممكن ،أو عىل األقل يحتاج إىل الربهنة) .فحتى الباحث نفسه
عندما ذكر هذه الفكرة ركز يف بعض املواضع عىل قنوات بعينها أخ ًريا ،إ ّن املالحظات واالنتقادات السابقة ال تقلل من أهمية الدراسة
من دون غريها ،كقنايت الجزيرة والعربية (ص  55و .)141هذا يعني وأصالتها ،وال تبخس الجهد الكبري املبذول إلنجازها؛ فهي تع ّد راف ًدا
التبني كان بدرجات متفاوتة تختلف من قناة إىل أخرى ألسباب مهماً للمكتبة العربية ،وتتناول بطريقة تحليلية علمية إحدى القضايا
أ ّن
ّ
عديدة .يضاف إليه ،أ ّن أدوات التغطية اإلعالمية للثورة السوريّة الراهنة وتأثريها يف الرأي العام يف مرحلة استثنائية متر بها البلدان
اختلفت من مرحلة زمنية إىل أخرى يف القناة الواحدة .وهذا ما ذكره العربية.
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تمُ ثّل الثّورة اليمن ّية ظاهر ًة بارزة يف ال ّربيع العر ّيب ،مماّ يجعل دراستها
وتحليلها والتع ّرف عىل تداعياتها املستقبليّة أم ًرا مهماًّ عىل صعيد
البحث العلمي ،بهدف استنباط الدروس والعرب الفاعلة يف واقع اليمن
خاصة أ َّن الثّورة قد
ومستقبله اقتصاديًّا واجتامع ًّيا وسياس ًّيا وقانون ًّياّ ،
الساحة ،وظهر فاعلون غري رسميّني ذوو دو ٍر
أفرزت العبني جد ًدا يف ّ
السيايس إىل جانب الالعبني التقليديّني يف الداخل والخارج.
يف العمل
ّ
يرتسخ بعد ،إذ مفاعيل البنى
وأل َّن الواقع
اليمني مبك ِّوناته الحداث ّية مل ّ
ّ
التقليديّة ال تزال حارض ًة يف الدولة واملجتمع ،وأل َّن إمكانات اليمن
وجوده عدوانًا عىل املجتمع ،فإ َّن البناء
املاديّة أهدرها نظا ٌم مثّل
ُ
واالقتصادي املقبل يتطلَّب رؤي ًة إسرتاتيج ّية لرتتيب نظام
السيايس
ّ
الحكم وفلسفته السياس ّية يف إطار بناء دولة مدن ّية دميقراط ّية.
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السابقة (سبأ ،معني ،حمري ،وقتبان) .لك َّن التعقيدات
إطار الحضارات ّ
الكبرية رافقت مسار بناء الجمهوريّة األوىل منذ عام  .1962وتدخّلت
يف هذا املسار عوامل كثرية أعاقت بناء الدولة ،إذ ظهرت مالمحها
مؤسساتها .ومن هنا جاءت ثورة الشباب إلعادة
العا ّمة وشكالنية َّ
االعتبار للدولة فكر ًة وواق ًعا يف آنٍ واحد والعبور إىل مسار الجمهوريّة
الثانية .فكانت التدخّالت املناهضة محليًّا وخارجيًّا كحجم التدخّالت
خاص ًة أ ّن اليمن قد تع ّرض وال يزال
السابقة نفسه ،وربمّ ا أكرب قليلاً ّ ،
ّ
لتدخ ٍ
ّالت إقليم ّية ودول ّية متع ِّددة ومتن ِّوعة وفقًا لجغراف ّيته املتميِزة،
وقربه من مواقع النفط ذات األهم ّية لالقتصاد العاملي.

السياسات"
من هذا املنطلق ،أصدر "املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
كتابًا عنوانه "الثّورة اليمن ّية :الخلف ّية واآلفاق" ( 494صفحة من
القطع الكبري) .وهذا الكتاب شوط جديد يف سلسلة الكتب التي
تناولت بال ّدرس الثّورات العربيّة الراهنة ،ويق ّدم للقارئ العر ّيب
ٍ
ٍ
وتحليالت غن ّي ًة تساعد يف دراسة املجتمعات العرب ّية
معلومات
دراس ًة علم ّي ًة مع ّمق ًة من شأنها اإلسهام يف بلورة أفكا ٍر ونظريّات عن
بناء الدولة الحديثة بعد سقوط نظم االستبداد.
شارك يف كتابة أبحاث هذا الكتاب الذي يتناول أربعة فصول أساس ّية،
السالم املحطوري ،وعبد
أحد عرش باحثًا ،هم :قادري حيدر ،وعبد ّ
الباري الطاهر ،وعيدروس النقيب ،وفضل ال ّربيعي ،وعبد الله العايض،
وعيل الوايف ،ومح ّمد األفندي ،وعبد الكريم غانم ،ويحيى الريوي،
وماجد املذحجي .وح َّرره وساهم فيه فؤاد عبد الجليل الصالحي.
وتناول هؤالء الثّورة اليمنيّة مبق ِّدماتها ومجرياتها ومقاصدها.
ودرسوا مسألة نشوء الدولة يف اليمن ،والتفاعالت اإلقليم ّية والدول ّية
اليمني ودوره يف الثّورة ،والتح ّديات التي
تاريخ ًّيا ،واملجتمع املد ّين
ّ
اليمني ،والقبيلة
تواجه الثّورة ،والحراك الجنو ّيب ومخاطره ،واالقتصاد
ّ
السيايس ،وفئة الشباب ووسائل التواصل
اليمن ّية وموقعها يف التّغيري
ّ
االجتامعي.

التاريخي
المسار
ّ
التاريخي يف تشكّل الدولة اليمن ّية
يتط ّرق الفصل األ ّول إىل املسار
ّ
وتعقيدات العبور لهذه الدولة وفق عبء الحمولة التاريخ ّية
ملفاهيم السلطة والقبيلة واإلمامة التي أعاقت تبلور فكرة الدولة
وتطبيقاتها مع العلم أ َّن اليمن ّيني قد عرفوا شكلاً من أشكال الدولة يف

وحاول الباحث فؤاد الصالحي اإلشارة إىل املسار الذي حكم سياق
توافقي تارةً ،ويف
تشكّل الدولة اليمن ّية التي كانت يف إطار ترتيب
ّ
إطار غلبة القبيلة وأحادية املذهب واملرجع ّية تار ًة أخرى ،ومع
كل ذلك يعكس مسار ٍ
ات
انقالبات العسكر وهيمنة الحزب الواحدّ .
اليمني القديم مرو ًرا بالعصور الوسطى
يف قيام الدولة منذ املجتمع
ّ
وحتى اللحظة الراهنة.
ويرى الصالحي أ َّن مفهوم الدولة لدى الحركات السياس ّية واالحتجاج ّية
يتّضح ،وتتح َّدد دالالتها البنيويّة ومنظومتها الثقاف ّية للم ّرة األوىل منذ
خمسني عا ًما .لكن يبقى مسار التحقّق العميل لهذه الدولة مرهونًا
الثوري ،وبعدم التفاف
بق ّوة الضّ غط الشعبي إلنجاز مسار التّغيري
ّ
السابق.
األحزاب والنخب السياس ّية باتجاه إعادة إنتاج ال ّنظام ّ

السياسي
المحور
ّ
الخاص باملحور السيايس طبيعة نظام الحكم
تض ّمن القسم الثاين
ّ
خاص ًة من ناحية انقسام
القادم يف اليمن والتح ّديات التي تواجههّ ،
املؤسسة العسكريّة ومخاطر نزعات االنفصال والحركة الحوث ّية ذات
ّ
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الديني وفق إطار مذهبي ،مع بروز فاعل ّية الحراك الجنو ّيب
االرتباط
ّ
السلمي ومطالبه املعلنة ّ
بفك االرتباط .وتض ّمنت األوراق قراء ًة
ّ
أول ّي ًة لهذين املسارين ونزعاتهام ،بتناول هادئ وموضوعي للطبيعة
اإلشكال ّية للموضوعني ،إذ تدخّل املح ِّرر يف ضبط ورقتَي العمل
وفقًا للمنهجيّة املح َّددة لهدف الندوة ،ووفقًا ملضمون الورقتني
من دون التعبريات ذات الطابع االنفعايل .وتض َّمن القسم الثّالث
الخاص باملسار االقتصادي إشكاالت املسألة االقتصاديّة وما تفرزه من
ّ
مشكالت اجتامعيّة متمثِّلة بتزايد مع ّدالت الفقر والبطالة يف إطار
شح املوارد
تح ّديات موضوعيّة لهذه املسألة من خالل طرفيَ املعادلةّ ،
وزيادة مع ّدل النم ّو السكاين ،إضاف ًة إىل قضايا الفساد وإهدار املال
مؤسسات الدولة وآلياتها القانون ّية التي تعكس
العا ّم املرتبط بضعف ّ
غيابًا لإلدارة الرشيدة يف الدولة والحكومة .وهنا تض ّمنت األوراق
نزعة تفاؤل ّية يف إطار االهتامم الدويل واإلقليمي بدعم مسار التح ّول
االقتصادي وفق رؤية جديدة تعتمد منهج ّية الرشاكة بني الدولة
الخاص واملجتمع املدين مع مراقبة فاعلة للامنحني ،والتأكيد
والقطاع
ّ
عىل أهم ّية تالزم املسارين السيايس واالقتصادي ،أل َّن كلاًّ منهام يدعم
تحس ًنا يف الظروف املعيش ّية
اآلخر؛ فاالستقرار السيايس يتطلَّب ّ
وحضور الخدمات األساسيّة التي تتطلَّب قد ًرا من حضور الدولة
وآليّاتها يف فرض األمن واالستقرار وإعادة تهيئة بيئة استثامريّة مالمئة
ُوسع قاعدة اليمن االقتصاديّة ،وال تعتمد عىل النفط فحسب مصد ًرا
ت ِّ
أحاديًّا للدخل ،بل تستثمر إمكانات البالد مبواردها املتع ِّددة برشيًّا
وجغرافيًّا .إضاف ًة إىل إقرار أصدقاء اليمن بالدعم املايل استنا ًدا إىل
الحل السيايس وفق املبادرة الخليج ّية.
حضورهم الفاعل يف ترتيبات ِّ

االقتصادي
المحور
ّ
ق ّدم املؤلّفون يف الفصل الثالث من الكتاب الذي يتض ّمن املحور
االقتصادي ،عرضً ا مط ّولاً ومر ٍ
اليمني
اجعات مسهبة عن االقتصاد
ّ
الذي ُعولج من خالل ثالث أوراقٍ بحثيّة؛ األوىل بعنوان "بنية االقتصاد
اليمني والتح ّديات التي تعرتض مساره وتط ّوره" للباحث عبد الله
ّ
اليمني والتح ّديات التي
لالقتصاد
الرئيسة
البنية
َّل
ل
ح
الذي
العايض
ّ
يواجهها من جانب املوارد االقتصاديّة والبرشيّة ،وكذلك الوسائل
الالزمة للتغلّب عىل تلك التح ّديات املختلفة.
الخاص يف عمليّة
والثانية ،للباحث عيل الوايف ،وعنوانها "دور القطاع
ّ
التط ّور االقتصادي يف املرحلة املقبلة" .تساءل فيها عن التح ّديات
السابقة ،فقد
الخاص يف ّ
والصعوبات التي تواجه القطاع
ّ
ظل األوضاع ّ
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أصبح مناخ األعامل واالستثامر طار ًدا بسبب غياب الحكم ال ّرشيد،
وغياب اإلدارة الجيّدة ،وضعف الخدمات العا ّمة ،وضعف البنية
التحت ّية ،إضاف ًة إىل تشكّل شبكات مصالح غري مرشوعة أعاقت تنامي
الخاص ،وبسبب هيمنة القرار السيايس املرهون مبصالحه
دور القطاع
ّ
الضيِّقة واألنانية .وهو ما يتطلَّب اآلن إجراء تح ّوالت عميقة عىل
صعيد بناء الحكم الجيّد ،وإجراء اإلصالحات االقتصاديّة الجوهريّة
التي تؤ ِّمن االستقرار املايل ،واستقرار االقتصاد الكليّ  ،وتعمل عىل
السياسات االقتصاديّة لخلق بيئة األعامل املالمئة ،وضامن
تحسني ّ
وجود مناخ استثامري ٍ
الخاصة التي سوف
موات لزيادة االستثامرات
ّ
تدفع عمليّة ال ّنم ّو االقتصادي إىل األمام .وهو ما ميكن أن تفعله
ثورات ال ّربيع العر ّيب يف بلدانها ،ومنها اليمن.

أ ّما الورقة الثالثة ،فهي للباحث مح ّمد األفندي بعنوان "رشكات اليمن
يف التّنمية  ...الرشكاء اإلقليم ّيون والدول ّيون" ،وقد عالج فيها اإلشكال ّية
األساسيّة التي يواجهها اليمن يف التناقض بني كفاية املوارد الذاتيّة
ومتطلّبات متويل التّنمية االقتصاديّة واالجتامعيّة املرغوبة والتّنمية
البرشيّة املستدامة وال ّنم ّو االقتصادي الالزم ملجابهة مشكلة الفقر
والسالم االجتامعي .وتغدو
والبطالة ،مبا يحقِّق االستقرار االقتصادي ّ
ظل سوء إدارة املوارد العا ّمة بسبب الفساد
اإلشكاليّة أكرث ح َّد ًة يف ّ
املؤسيس للدولة ،وهو ما
السيايس واالقتصادي واملايل وضعف البناء َّ
قاد أيضً ا إىل سوء توزيع مثار التّنمية والنم ّو جغراف ًّيا وبرشيًّا.
وكام يرى األفندي ،كان للتط ّورات السياسيّة واألمنيّة تأث ٌري كب ٌري يف
زيادة حجم التح ّديات التي ته ِّدد مستقبل اليمن واستقراره السيايس
وأمنه االقتصادي واالجتامعي .كان لهذه التداعيات أثرها الكبري
يف زيادة وترية رشكاء اليمن وأهميّتهم يف هذه الفرتة الحرجة من
خاص ًة
تاريخه .لقد حلَّل األفندي دور رشكاء اليمن يف التّنمية وقيَّمهّ ،
يف إغالق فجوة متويل التّنمية االقتصاديّة واالجتامع ّية املستدامة؛ إذ
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عرض واقع هذه الرشاكة ومح ِّدداتها وأبعادها وأولويّاتها وآفاقها يف السيايس .هنا تظهر أطاريح الفدرال ّية بني إقلي َمني أو ع ّدة أقاليم،
خاص ًة مع أهم ّية اإلشارة إىل التّغيري يف مركز الرئاسة بالتح ّول نحو نظامٍ
املستقبل ،وناقشه يف هذه الفرتة الحرجة من تاريخ اليمنّ ،
برملاين وفق نظام الغرفتني ،مع الرتكيز عىل أ َّن الجميع أق ّر بفاعل ّية
الفرتة من عام  2006إىل .2011
فئة الشباب ومحوريّة وجودها السيايس يف املشهد الراهن وتص ّدرها
له ،وأ َّن اليمن يف لحظ ٍة مفصل ّية ال َ
مجال فيها إلاّ إلكامل مسار التّغيري
مهام كانت التضحيات والتح ّديات.
المحور االجتماعي

ّ

الخاص باملسار االجتامعي واالقتصادي
وأخ ًريا يأيت القسم الرابع
ّ
رئيسا يف املجتمع ،وتداخُل
الذي يتض ّمن التعريف بالقبيلة مك ّونًا ً
موقفها وموقعها من ثورة الشباب وتناقضهام؛ إذ ُوجد الرتحيب
بدورها ال ّداعم للثورة مع وجود الهواجس من أدوار شيوخ القبيلة
ٍ
تحالفات عديدة ،محل ّية وخارج ّية.
ومطامحهم السياس ّية املستندة إىل
وهنا أيضً ا يجري الحديث عن فاعليّة الشبّان يف تفجري الثّورة ،فال ّنظام
مل يستوعب قدراتهم ،وتفاجأ بق ّوتهم وإمكانات فعلهم السيايس
خاص ًة مع تزايد استخدامهم وسائط التواصل االجتامعي
والثوريّ ،
التي كانت فاعلة يف التعريف بالثّورة وخلق رؤية ساعدت يف دعم
املسار الثوري.
يُختتم الكتاب باإلشارة إىل مسار التح ّديات القاسية التي واجهت
الثّورة اليمنيّة ،والظروف التي تعاملت معها .فالوضع الذي واجهته
منوذج بالغ الداللة عىل عبء االستبداد واملرياث الطويل من
الثورة
ٌ
السياسة يف
املامرسات الشموليّة والتدخّالت الخارجيّة التي أفسدت ّ
اليمن ،ورضبت املك ِّون الوطني الجامع فيه .ومع ذلك ،نجحت الثّورة
يف كرس الشرّ وط القاسية املحيطة بها ،مستفيد ًة من املناخ اإليجايب
والحاميس الذي ولّده "ال ّربيع العر ّيب" يف املنطقة .فقد تعاملت
بطريقة جيّدة مع فرص الحشد والتعبئة االجتامعيّة واستخدام
أساليب النضال املدين يف مواجهة األدوات القمعيّة التي استخدمها
ومتسكت بخيار السلميّة باعتباره منطلقًا
ال ّنظام يف محاولة إجهاضهاّ .
وعنوانًا أساسيًّا لصناعة التّغيري الذي تنشده.
تتّسم فصول الكتاب عمو ًما باملوضوع ّية وروح املسؤول ّية عند
الباحثني ،ليس بسبب انتامئهم لليمن ،بل ألنَّهم ص ّناع الكلمة
املسؤولة التي تعبرِّ عن واقع بالدهم ومسار تح ّوله .ومع االعرتاف
بالتباين يف أطاريحهم  -وهذا أمر طبيعي ورضوري  -فقد انتهوا
إىل رضورة إنجاز التّغيري السيايس وفق مسار الثّورة ،وإعادة االعتبار
أسس وآل ّي ٍ
للدولة وبنائها وفق ٍ
ات جديدة تمُ كِّن اليمن ّيني من العبور
بكل تجلِّياته املعرف ّية والحضاريّة.
نحو القرن الحادي والعرشين ّ

ميثّل كتاب الثّورة اليمنيّة تعب ًريا من املشاركني يف إع��داده عن
تقديرهم لفاعليّة فئة الشباب وتضحياتها ،وإميانًا برضورة أن تكون
الرؤى واالستنتاجات عال ًجا حقيق ًّيا ألزمات اليمن ،من أجل تحقيق
مناص
ما أعلنه الش ّبان يف ساحات الحريّة والتّغيري ،واقتنا ًعا بأنَّه ال َ
أمام اليمنيّني إلاّ التط ّور والنهوض والتّنمية ،فالبديل هو خروج اليمن
املوسعة
من التاريخ .يق ّدم هذا العمل الفكري مدخلاً مهماًّ للكتابة ّ
عن تاريخ الثّورة اليمن ّية ومسارها ،بل عن الدولة واملجتمع يف اليمن.
ويأمل الباحثون أن يستفيد ص ّناع القرار يف اليمن من مضمون الكتاب
ونتائجه .فهذه البحوث تشكِّل باق ًة علميّ ًة غايتها التحليل املوضوعي
ملسارات الثّورة اليمنيّة وآفاقها ،استنا ًدا إىل املعرفة النقديّة ملك ِّونات
اليمني السياس ّية والقبل ّية والبرشيّة.
املجتمع
ّ

يتض ّمن كتاب "الثّورة اليمن ّية :الخلف ّية واآلفاق" الكثري من الرؤى
واألفكار التي يتحاور بشأنها السياس ّيون واملثقّفون باستمرار .وما
تناوله من محاو َر يُدخل القارئ واملهت َّم يف ٍ
نقاش حا ٍّد مع الكتاب،
رفضً ا ملحتواه أو تأيي ًدا له ،أو ربمّ ا بني هذا وذاك .لك أن تختلف
معه ،أو تتّفق .لكن يبقى غرض الكتاب ،كام عبرّ عنه مح ّرره فؤاد
الصالحي" ،مدخلاً مهماًّ للكتابة املوسعة عن تاريخ الثّورة اليمن ّية
خاص ًة أ ّن ثور ًة بحجم ثورة
محل إجامع بني املثقّفني والسياس ّيني والعا ّمة .ومسارها وعن الدولة واملجتمع يف اليمن"ّ ،
فالدولة اليمن ّية املقبلة ُّ
الخاصة بال ّنظام اليمن ،تستدعي أن يقف عندها املفكِّرون مل ًّيا.
لكن االختالف قائ ٌم بشأن الرتتيبات السياس ّية
ّ
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يضم هذا الكتاب مجموعة من األوراق العلمية التي سبق أن كتبها
املؤلف واشرتك بها يف مؤمترات وورش عمل داخل السودان وخارجه،
وقد وجد بعض هذه األوراق طريقه إىل النرش يف دوريات علمية،
كتب محررة .ولقد رأى املؤلف ،كام ورد
وصدر بعضها اآلخر يف ٍ
يف مقدمته ،أن يقوم بجمعها ووضعها يف هذا الكتاب .مؤلف هذا
الكتاب ،كام ع ّرفه النارش عىل الغالف الخلفي للكتاب ،أستا ٌذ بقسم
العلوم السياسية ،التابع لكلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية
بجامعة الخرطوم .وميكنني أن أقول يف بداية هذه املراجعة ،أ ّن
املؤلف قد قدم يف كتابه هذا جه ًدا علم ًيا مقد ًرا يف تشخيص كثري
من الجوانب املهمة ألزمة الحكم الوطني يف السودان؛ وهي أزمة
مزمنة ظلت تتفاقم باطّراد عرب مدى زمني قارب الستني عا ًما .مثلت
هذه األعوام الستون ،يف جملتها ،عمر استقالل القطر السوداين عن
الحكم الربيطاين .وعرب كل هذه املدة الزمنية الطويلة ،عجزت النخب
السياسية السودانية عن خلق دول ٍة وطني ٍة آمن ٍة مستقرة ،دع عنك
دولة ناهضة نامية .بل شهد عام  ،2011وهو العام الذي صدر فيه
هذا الكتاب ،انفصال جنوب السودان عن شامله ،نتيجة الستفتا ٍء
لتقرير املصري ،جاءت نتيجته كاسح ًة يف مصلحة االنفصال .وخالفًا ملا
توقعه كثريون ،مل يُنه انفصال الجنوب الحرب الطويلة يف السودان،
وإمنا انتقل الرصاع إىل أقاليم جديدة ،إذ زحف من أطراف القطر
البعيدة ليقرتب من مركز الدولة ،وليزيد من احتامالت تفتت ما
تبقى من الرتاب السوداين.
يقول مؤلف الكتاب ،يف مقدمته :وبالرغم من التأمني عىل أ ّن هنالك
قاسماً مشرتكًا بني أوراق وفصول هذا الكتاب إال أنّه ينبغي لنا اإلشارة
أيضً ا إىل أ ّن طبيعة وأسلوب األوراق تختلف من ورقة ألخرى .فبعض
األوراق أخذ الطابع األكادميي ،باعتامد مادة البحث مع توثيق
املصادر ،وجاء البعض اآلخر ،وهو قليل ،أقرب إىل النظرة الخاطفة
من علٍ ملجمل ما يجري عىل األرض ،كام أ ّن هناك بعضً ا آخر يجمع
بني الطابعني (ص  .)11يقول املؤلف يف مقدمته أيضً ا" :يف واقع األمر
كل األوراق التي جمعتها هنا وحولتها لفصول يف هذا الكتاب تناولت
أوضا ًعا سبقت ،إال أ ّن جوهر ما ملسته ال يزال فاعلاً وماثلاً  ،بحسب
مثول األزمة السياسية" (ص  .)12ويلخص املؤلف ما يراه إضافة نوعية
قدمها هذا الكتاب يف قوله يف املقدمة أيضً ا :إن كتلة القوى املسيطرة
تاريخيًا عجزت عن الجمع بني مكونات البالد ،مبا يؤدي إىل وحدتها
ونهضتها .ويضيف قائلاً  :غري أ ّن ترديد هذا القول يصبح ،يف ضوء
حقائق الواقع املاثلة ،مجرد تحصيل حاصل .ولذلك يرى املؤلف أ ّن
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تقديم الحيثيات التي تربهن عىل الزعم بأ ّن الكتلة املسيطرة عجزت
عن توحيد مواطني القطر ،كام عجزت عن العمل عىل نهضته ،هو
املهم؛ ألن ّه بإبراز الحيثيات ،ال يكون الحديث جزافًا ،وإمنا يكون
تأسيسا علم ًيا ،ومبن ًيا عىل توثيق بحثي .ويضيف
مؤسسا
حديثًا
ً
ً
املؤلف أنّه يف سبيل أن يجعل هذا الكتاب خاد ًما لهذا الهدف ،فإنّه
قد جعل كل فصلٍ من فصول الكتاب يقدم إضاف ًة وميز ًة نسبية
(ص  .)13وأوافق املؤلف يف زعمه هذا ،فالكتاب يف نظري ،واح ٌد
من الكتب القليلة التي كتبها الكتاب السودانيون وأصابت قد ًرا كب ًريا
من النجاح يف مناقشة األزمة السودانية ،بسبب تركيزها عىل القضايا
املحورية لألزمة السودانية .إضافة إىل ذلك انتهج املؤلّف نه ًجا علم ًيا،
ٍ
معلومات إحصائية ،أسهمت يف إيضاح إشكالية اإلخفاق
استصحب
يف ترتيب األولويات يف إدارة الدولة السودانية عرب فرتة ما بعد
االستقالل ،ما يعكس جان ًبا مهماً ج ًدا من جوانب األزمة ،ويعطي
املناقشة صدقية علمية .إ ّن لغة الكتاب جاءت يف مجملها مغاير ًة
للغة الخطاب السيايس اليومي ،ولغة الكتابة الصحفية ،وهي اللغة
التي طغت عىل غريها يف تناول األزمة السودانية املزمنة .وهذا أمر
تؤكده كث ٌري من الكتابات السودانية التي تناولت أزمة الحكم املزمنة
يف السودان.

فكر النخب الحاكمة
ومشكل الهوية
تناولت الورقة التي متثل الفصل األول ،فكر الطبقة السياسية الحاكمة
بني أزمة املرجعية ومأزق العاملية .كام تناول الفصل الثاين املفاهيم
املتعلقة بالذاتية والهوية السودانية .وكام هو واضح من عنواين
الفصلني مدى التداخل بينهام ،يرى املؤلف أ ّن تيارات فكرية كربى
تضم مناذج متباينة ومتقاطعة داخلها ،هي التي تتجاذب الطبقة
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السياسية الحاكمة يف السودان .ويقول إ ّن هذه التيارات تتمثل يف:
الديني اإلسالمي ،واالشرتايك العلمي/العلامين/املدين ،والقومي العريب/
األفريقي .ويجد هذا التقسيم الذي قدمه املؤلف صدقيته يف املسار
العميل للتجربة السياسية السودانية ،لفرتة ما بعد االستقالل .فقد
عاش السودان يف الفرتة التي أعقبت االستقالل ()1958-1956
تجربته الدميقراطية األوىل .غري أ ّن تلك التجربة جرى تقويضها
بانقالب الفريق إبراهيم عبود يف ترشين الثاين /نوفمرب ،1958
نتيجة خشية حزب األمة من سيطرة مرصية عىل مسارات السياسة
السودانية .فقد حدث رش ٌخ يف االئتالف الحاكم وقتها ،كان طرفاه
حزبا األمة؛ وهو حزب استقاليل ،وحزب الشعب الدميقراطي؛ وهو
حزب موال ملرص .غري أ ّن تقاربًا جرى بني الحزب الوطني االتحادي
وحزب الشعب الدميقراطي تحت اإليعاز املرصي ،وظهر أ ّن هذا
التكتل يف طريقه إلخراج حزب األمة من معادلة الحكم .ولذلك اختار
رئيس وزراء حزب األمة ،عبد الله خليل ،تسليم السلطة إىل الفريق
إبراهيم عبود (ص .)57منذ تلك اللحظة الفارقة ،دخل السودان يف
سلسلة االنقالبات العسكرية التي كلفته معظم سنوات استقالله.
وبعد ست سنوات من حكم الفريق عبود العسكري ،قامت الثورة
الشعبية يف ترشين األول /أكتوبر  1964فأطاحته ،وعاد النظام
الدميقراطي من جديد .غري أ ّن فرتة الدميقراطية الثانية هذه شهدت
ارتفاع شعار "الدستور اإلسالمي" ،بواسطة جبهة امليثاق اإلسالمي،
التي كان يتزعمها الدكتور حسن الرتايب .ونتيجة لربوز الشيوعيني
يف االنتخابات التي أعقبت ثورة أكتوبر كقوة نامية وصاعدة ،وذات
تأثري كبري يف الحراك النقايب ،استغل اإلسالميون حادث ًة منعزل ًة جرت
يف معهد املعلمني العايل؛ إذ أساء أحد الطالب يف ندوة عامة للبيت
النبوي ،فقام اإلسالميون بتحريك الشارع وإشعال موجة من الغضب
الشعبي ودعوا إىل حل الحزب الشيوعي ،وطرد نوابه املنتخبني من
الربملان ،وحرمانه من العمل السيايس .وتبع قادة الحزبني الكبريين
التقليديني األمة واالتحادي ،اإلسالميني يف ذلك املنحى .فجرى
تعديل الدستور وتقويض أهم مواده ،وهي املادة املتعلقة بحرية
التنظيم .وبنا ًء عليه ،تم طرد نواب الحزب الشيوعي السوداين من
الربملان .ونتيجة لسوء املامرسة الدميقراطية يف فرتة الدميقراطية
الثانية ( )1969–1964جرى انقالب  25مايو بقيادة العقيد جعفر
محمد منريي الذي حل األحزاب وانتهج نه ًجا قوم ًيا عرب ًيا دعمه
فيه الشيوعيون .وبعد عامني اختلف الشيوعيون مع منريي وقاموا
بانقالب عسكري أسموه انقالبًا تصحيحيًا يف  19متوز /يوليو .1971
غري أ ّن االنقالب فشل بعد ثالثة أيام فقط ،ما قاد إىل إعدام أهم
قيادات الحزب الشيوعي السوداين.

العدد 3
تموز  /يوليـو 2013

يتضح من هذا الرسد املوجز لتلك الفرتة أ ّن السودان قد ج ّرب حتى
نهاية فرتة حكم الرئيس جعفر منريي يف نيسان /أبريل  ،1985النظام
الدميقراطي ذا املرجعية الغربية ،كام ج ّرب التوجه القومي العريب
املسنود بقوى اليسار والحزب الشيوعي السوداين .أما السنوات
األخرية لنظام جعفر منريي ،فقد شهدت دخول اإلسالميني بقيادة
الرتايب رشكاء مع منريي يف الحكم ،ما قاد منريي وشجعه عىل تبني
مرشوع الدولة اإلسالمية ،ومن ث ّم إعالنه تطبيق قوانني الرشيعة
اإلسالمية يف أيلول /سبتمرب  .1983ولك ّن هذه الحقبة ،مل تستمر
سوى عامني فقط ،قامت بعدهام انتفاضة نيسان /أبريل ،1985
التي أسقطت نظام جعفر منريي .إذن ،يدلل املسار التاريخي للحراك
السيايس السوداين لحقبة ما بعد االستقالل ،ما ذهب إليه الكاتب،
من أ ّن القوى السياسية السودانية انقسمت عىل عدة تيارات ،هي:
اليسار العلامين املدين ،وقد مثّل الشيوعيون ونرصاؤهم هذا املنحى،
والقومي العرويب وقد تجىل ذلك يف الفرتة األوىل من حكم الرئيس
جسدته مشاركة الدكتور الرتايب لجعفر
منريي ،ثم اإلسالمي الذي ّ
منريي يف نهاية السبعينيات وبداية الثامنينيات ،إضاف ًة إىل فرتة حكم
الرئيس عمر حسن البشري ،التي توشك اآلن أن تصل إىل أربعة
وعرشين عا ًما ،وهي أطول فرتة عاشها نظام حكم جاء عن طريق
االنقالب العسكري يف السودان.

بسقوط نظام جعفر منريي يف عام  ،1985عادت الدميقراطية للمرة
الثالثة ،وجرت انتخابات عامة يف عام  1986دللت نتائجها عىل
تغريات كبرية يف الخريطة السياسية؛ فقد حصلت الجبهة القومية
اإلسالمية بقيادة الدكتور الرتايب عىل  51مقع ًدا ،يف حني حصل حزب
األمة عىل  99مقع ًدا ،واالتحادي الدميقراطي عىل  63مقع ًدا .وبهذا
أصبح اإلسالميون قوة زاحفة مهددة لشعبية الحزبني التقليديني
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الكبريين .ولتبيني النقلة الكبرية التي أحدثها اإلسالميون ،ال بد أن
نشري إىل أ ّن اإلسالميني مل يحصلوا يف انتخابات عامي  1965و1968
عىل أكرث من  3مقاعد فقط يف كل منهام .أما الشيوعيون الذين
حصلوا يف انتخابات عام  1965عىل  11مقع ًدا ،ويف انتخابات عام
 1968عىل  10مقاعد ،فقد تراجعت أعداد املقاعد التي حصلوا عليها
يف انتخابات عام  1986إىل  3مقاعد فقط .ويف الفصل الثامن الذي
ناقش فيه املؤلف تغريات الخريطة السياسية بناء عىل املعلومات
اإلحصائية املهمة ج ًدا التي أوردها ،أشار إىل تأثري اشرتاك اإلسالميني
مع منريي يف الحكم يف زيادة القدرات املالية لتنظيمهم ما زاد من
فاعليتهم يف الساحة السياسية .ولقد تبدى ذلك بوضوح شديد عقب
سقوط نظام جعفر منريي.
برزت الجبهة القومية اإلسالمية ،يف فرتة الدميقراطية الثالثة بأقوى آل ٍة
إعالمي ٍة ،نتيجة لرشاكتها لنمريي يف الحكم ومتتعها بامليزة االقتصادية
التي نالتها نتيجة وقوفها وراء ما سمي باالقتصاد اإلسالمي ،والبنوك
اإلسالمية .كام اتضح عقب سقوط نظام جعفر منريي أنّها التنظيم
األوحد الذي حافظ عىل بنيته التنظيمية يف حالة عالية من التامسك.
استخدمت الجبهة القومية اإلسالمية قوتها االقتصادية وآلتها
اإلعالمية املتفوقة لتعمل عىل التشكيك يف القيادات الحزبية ،وعىل
هلهلة النظام الدميقراطي العائد .فأخذت تروج عرب آلتها اإلعالمية
القوية لعجزه عن دعم الجيش الذي بدا حينها ضعيفًا قليل العدة
والعتاد أمام حركة جون قرنق التي كانت تقاتل السلطة املركزية يف
الجنوب ،وتجد عونًا أجنب ًيا من مختلف الجهات؛ الغربية والعربية
واألفريقية .ثم مل تلبث الجبهة القومية أن انقضّ ت عسكريًا عىل
النظام الدميقراطي وأجهضته بانقالب العميد (وقتها) عمر البشري
يف حزيران /يونيو  .1989وهكذا تكون أهم األطر املرجعية قد
جربت حكم السودان ،عىل تفاوت كبريٍ يف املدد الزمنية بينها؛ إذ كان
لإلسالميني نصيب األسد من مجمل سنوات تجارب ما بعد االستقالل.
وكام سبق ذكره ،فحكمهم السودان منفردين يوشك أن يدخل اآلن
عامه الرابع والعرشين .وميكن القول إ ّن بقاء الرصاع املسلح محتد ًما
إىل اآلن ،بل وتفاقمه واتساع رقعته أيضً ا ،يدل عىل أ ّن مقاربة نهج
الحكم ،وشكل الدولة ،واالعرتاف بالتنوع واستصحابه يف معادلة
الحكم ،ال تزال مقارب ًة قارصة.
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مفهوم الوحدة التماثلي
ومفهوم الوحدة من خالل التنوع
يقول املؤلف ،استنا ًدا إىل املسار التاريخي للحراك السيايس السوداين
لفرتة ما بعد االستقالل ،إ ّن أحداث الخمسينيات والستينيات من
القرن العرشين تراوحت بني الدعوة للوحدة واالنفصال .ومثلهم مثل
القادة األفارقة اآلخرين ،ركز القادة السودانيون عىل الوحدة الوطنية
بديلاً للطائفية الدينية واالنقسامات القبلية .أما يف السبعينيات،
فقد تبنت نخب املركز دعوة لوحدة اتسمت بالهشاشة ،وقد أثبتت
األحداث ضعف موقف املركز الوحدوي .ولعل املؤلف يشري إىل نقض
الرئيس منريي اتفاقية أديس أبابا عام  ،1972التي توصل بها منريي إىل
سالم مع الجنوبيني بناء عىل تقسيم الجنوب إىل أقاليم إدارية وهي
االتفاقية التي جعلت السودان يعيش عق ًدا كاملاً من السالم .ونقض
منريي لتلك االتفاقية بسبب اكتشافات النفط يف جنوب السودان،
هو ما جعل جون قونق ينشق بفصيل عسكري عن القوات املسلحة
السودانية يف جنوب السودان ،ويدخل األدغال ،لتبدأ الحرب من
جديد.

أما حقبة الثامنينيات ،فقد ظهرت فيها مفاهيم جديدة تلخصت يف
شعار "الوحدة يف التنوع" (ص  .)31وهكذا تبلور يف عقود ما بعد
االستقالل ،وفق ما يرى املؤلف ،إطاران مفهوميان هام" :الوحدة يف
إطار التامثل" و"الوحدة يف إطار التعدد" .وهذا التقسيم ،يف نظري،
تقسيم صحيح .ففي إطار مفهوم "الوحدة يف إطار التامثل" كان
للدين اإلسالمي دو ًرا محوريًا؛ فالنخب املركزية ،العربية املسلمة،
التي متسك مبفاصل السلطة والرثوة يف السودان ظلت تعمل عىل
فرض مفهوم "الوحدة يف إطار التامثل" بنا ًء عىل أ ّن الثقافة العربية
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اإلسالمية هي الشكل األرقى الذي يجب أن يتم تذويب الثقافات
األخرى فيه .ولقد انتهجت حكومات ما بعد االستقالل ،حتى قبل
وصول الجبهة القومية اإلسالمية إىل الحكم منفردة يف عام ،1989
نهج فرض التعريب ونرش األسلمة وسط الجامعات السودانية غري
العربية .ويقول املؤلف" :اختزال ثقافة السودان املركبة ،وهياكله
االجتامعية فقط يف اإلسالم ،هي عملية فرض مكون واحد عىل كيان
متعدد وعىل حساب العنارص األخرى ،ما يعني نكران التعددية"،
ويستطرد قائلاً  :إن ذلك النهج قاد إىل إعالن الجهاد والحرب ضد
"الكفار" والهجوم عىل الجامعات املهمشة املطالبة بحقوقها باعتبارها
جامعات عنرصية ،ملحدة ،علامنية ،صليبية ،صهيونية ،وشيوعية.
وهكذا أصبحت نظرية املؤامرة هي التي تقدم رش ًحا وتفس ًريا لكل
الخالفات السياسية الداخلية ،ومن ث ّم ،يجري دمغ الجامعات املطالبة
بحقوقها بأنّها انفصالية هدفها األوحد هو متزيق وحدة األمة (ص .)34
ويرى املؤلف أ ّن مفهوم الوحدة يف إطار التنوع ميثل بديلاً مقبولاً ،
خاص ًة بعد أن فشل املفهوم األحادي التامثيل للوحدة .ويرى املؤلف
أ ّن من الرضوري النأي عن الرؤية الالتاريخانية القامئة عىل مركزية
عنرص أو مكون واحد يطبع الكل بطابعه .ويقرتح املؤلف التعامل
"مع الكل  Totalityمن خالل النشاط االجتامعي لألفراد والجامعات
ذات االنتامءات املتعددة كبرية كانت أم صغرية يف إطار سريورة ذات
أفق مفتوح ،وحراك لألمام ينشد املستقبل دون وضع نهايات معدة
سلفًا" (ص .)39

الديكتاتورية والديمقراطية
يف مناقشته ملوضوع الدميقراطية والديكتاتورية يقول الكاتب إ ّن
الفهم الذي يقرتحه يتجاوز الفهم التقليدي الشكيل القائم عىل أساس
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أ ّن الدميقراطية مؤسسات وبنى دستورية حقوقية؛ كاملجلس النيايب
واألحزاب السياسية والقضاء املستقل والجيش الوطني والصحافة
الحرة وكل ما يتعلق بالصيغ السياسية التي تنظم والء املحكومني من
الطبقات الشعبية واملجموعات العرقية املختلفة (ص  .)55ويقول
املؤلف إن كل هذه األمور ال تضمن وحدها تحقق الدميقراطية ،إذ
ُهيء ملجموع
ال بد أن تتوافر الرشوط االقتصادية/االجتامعية ،التي ت ّ
املحكومني من الطبقات الشعبية والجامعات اإلثنية املضطهدة وقوى
النساء والشباب املشاركة الطوعية يف النظام السيايس عرب تنظيامت
متحررة من قهر رأس املال وسيطرة اإلثنية الحاكمة .ويقول إ ّن
التصنيف الشكيل ينتج معرف ًة وصفية ليست تحليلية وال نقدية .ومن
ث ّم ،فإنّها ال تساعد عىل الغوص واإلملام بالطبيعة االجتامعية للنظم
والحكومات التي مرت عىل السودان؛ الدميقراطية منها والديكتاتورية.
ويرى املؤلف أ ّن هناك تحالفني سادا الساحة السياسية السودانية
وو ّجها مجرى األحداث فيها ،وهام :التحالف العريض للقوى التقيل
دية – الرأساملية – البريوقراطية من جهة ،والقوى الحديثة املهنية
والنقابية ورشائح اليسار وجامهري اإلثنيات امله ّمشة من الجهة
األخرى .ولذلك ،فإ ّن القوى التقليدية التي تعتمد يف استدامة نفوذها
عىل القواعد التقليدية الدينية والقبلية يف الريف أبقت عىل حزمة
مصالحها عرب حقبة ما بعد االستقالل كام هي ،بغض النظر عن وجود
حكم ديكتاتوري أو دميقراطي .ويورد املؤلف العديد من الشواهد
التي تدعم نظرته التحليلية هذه .وأرى أ ّن هذا الكتاب قد طرق يف
هذه الناحية مبحثًا مهملاً  ،وهو مبحث شديد األهمية؛ فاالصطفاف
وراء الشعارات التي ترفع كلمة الدميقراطية يف مواجهة األوضاع
الديكتاتورية ليس كاف ًيا أب ًدا؛ إذ ال بد من الغوص يف الطبيعة الطبقية
واملصلحية للقوى السياسية الفاعلة وتحليل مواقفها يف حاالت الحكم
الدميقراطي والحكم الديكتاتوري سواء بسواء ،ورؤية الخيط الرابط
بني مواقفها يف الحالتني ،فكث ًريا ما كانت املصالح وليس املبادئ هي
التي تحكم املوقف معارضً ا كان للسلطة الحاكمة أم مؤي ًدا لها .ومن
األمثلة الح ّية التي ساقها املؤلف تجربة املصالحة الوطنية التي دخلت
فيها القوى الحزبية مع نظام منريي الديكتاتوري ،ث ّم العمل بعد ذلك
عىل إسقاطه .وبعد أن سقط نظام منريي بانتفاضة عام  1985الشعبية
التفت هذه القوى عىل شعارات الثورة التي جاءت بها إىل الحكم
وأجهضتها .واآلن ،فإ ّن موقف بعض القوى التقليدية املعارضة لنظام
الرئيس البشري يعيد يف بعض جوانبه ،مرة أخرى ،مسلسل تغليب
املصالح عىل املبادئ الذي استمر عرب مختلف العهود الدميقراطية
والدكتاتورية.

مراجعات وعروض الكتب
مراجعة كتاب
أزمة الحكم في السودان :أزمة هيمنة أم هيمنة أزمة؟
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التراجع االقتصادي
لحقبة ما بعد االستقالل

اآلثار المدمرة
لسياسة التحرير االقتصادي

يقول املؤلف إ ّن الربيطانيني حني غادروا السودان يف عام  1956تركوا
فيه اقتصا ًدا يتمتع بقاعدة قوية نسب ًيا؛ فاملشاريع التي تديرها الدولة
كانت توفر حوايل  %40من الدخل العام ،يف حني توفر الرضائب %60
منه .يف تلك الفرتة ،كانت الدول األفريقية األخرى تعتمد يف الدخل
العام عىل الرضائب بنسبة  .%90ويرى املؤلف أ ّن الربيطانيني الذين
كانوا حريصني عىل استقرار األوضاع يف السودان لخدمة مصالحهم
ظلوا حريصني أيضً ا أال يأخذ التغيري يف البنية االقتصادية طاب ًعا
راديكاليًا يؤثر سلبيًا يف التوازن االجتامعي واالستقرار السيايس .ولذلك
فقد وضعوا ضوابط إدارية وقانونية تكبح قيام طبقة رأساملية متلك
األرايض وتجرد املزارعني من ملكية مزارعهم ما يؤدي إىل متايز
اجتامعي حاد .ولقد شهدت الحقبة األوىل من الحكم الوطني س ًريا
عىل الدرب الربيطاين ذاته؛ إذ كانت الدولة هي التي تقود عملية
التنمية االقتصادية مع انتهاج سياسات اجتامعية تقوم عىل توفري
الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنني .أما الفرتة التي أعقبت
السنوات الست األوىل من نظام الرئيس منريي فقد شهدت مسلسل
الرتاجع االقتصادي .يف فرتة حكم الرئيس منريي التي بدأت يف عام
 1969بدأت املشاكل االقتصادية واالجتامعية يف التفاقم .ويورد
املؤلف بعض اإلحصاءات الدالة عىل تنامي الرتاجع؛ إذ انخفض
الرصف عىل الخدمات االجتامعية من اإلنفاق الكيل الجاري ،الذي
كان  %30.4يف عام  ،1962/1961إىل  %14يف عام  .1973/1972كام
انخفض الرصف عىل التنمية االقتصادية ،من اإلنفاق الكيل الجاري،
الذي كان  %35عام  ،1956/1955وهو عام بداية استقالل السودان،
إىل  %18يف عام  .1973/1972وقد شهدت تلك الفرتة تنامي اإلنفاق
عىل الدفاع واألمن واإلدارة العامة .ولقد استمر االنخفاض يف معدل
الرصف عىل الخدمات والتنمية يف حقبة الثامنينيات؛ إذ انخفض
مع ّدل الرصف عىل التنمية من  %29.1عام  ،1975/1974إىل %15.7
وقل أيضً ا نصيب الخدمات االجتامعية ،يف اإلنفاق
عام َّ .1985/1984
الجاري ،يف تلك الفرتة من  %28.7عام  ،1975/1974إىل  %18.3عام
 .1985/1984وهذه الرتاجعات كلها حدثت يف حقبة حكم الرئيس
منريي .إذن ،تقول األرقام التي أوردها املؤلف عكس ما ظلت تردده
الحكومات املختلفة عرب مرحلة ما بعد االستقالل؛ فالخط البياين
للتنمية والخدمات ورفاهية املواطنني ظل منحد ًرا بشكل متواصل.
ويعد تقديم البيانات اإلحصائية عرب السياق التاريخي لحقبة ما بعد
االستقالل هو أحد ميزات هذا الكتاب.

يرى املؤلف أ ّن املنعطف األكرب يف الرتاجع حدث متزام ًنا مع صعود
نجم اإلسالميني يف فرتة الدميقراطية الثالثة .فهم الذين دعوا ،دون
مواربة ،إىل انتهاج منط االقتصاد الحر ،وإىل رضورة انسحاب الدولة
من إدارة العملية االقتصادية .صاحب ذلك أيضً ا اعتبار الخدمات
الصحية والتعليمية سل ًعا لها مثن يُدفع ،وليست امتيازات متوارثة
ينالها املواطن بحكم مواطنته .ويف فرتة التسعينيات وجد اإلسالميون
اإلرادة السياسية لتنفيذ هذا النهج بعد أن استلموا السلطة باالنقالب
العسكري يف حزيران /يونيو  .1989والتزمت حكومة اإلسالميني منذ
أن وصلت إىل السلطة بنهج التحرير االقتصادي ،ويقول الكاتب إ ّن
معظم الدراسات التي عالجت نتائج سياسات التحرير االقتصادي
أجمعت عىل تزايد عدد السكان الذين يقعون تحت خط الفقر نتيجة
لهذه السياسات .فقد وصلت نسبة السكان الذي تجعلهم دخولهم
واقعني تحت خط الفقر يف السودان إىل  .%90ففي عام  1978كانت
نسبة السكان الواقعني تحت خط الفقر  ،%54ثم زادت يف عام 1986
إىل  ،%78لتقفز إىل  %90يف عام  ،1990وإىل  %91يف عام  .1993أما
اليوم ،فإ ّن نسبة التضخم يف السودان هي األعىل عىل اإلطالق يف كل
العامل ،فقد وصلت إىل  .%45ويبدو أ ّن فرتة حكم اإلسالميني مت ّيزت
عن كل الفرتات السابقة بازدياد النفقات عىل أجهزة األمن مبختلف
مسمياتها؛ فالحكومة ترصف  %40من امليزانية عىل األمن .كام متيّزت
فرتة حكم اإلسالميني الراهنة بالرصف الشديد عىل اآللة اإلعالمية التي
هي حكر عىل الدولة؛ فقد بلغ الرصف عىل هيئة اإلذاعة والتلفزيون
 294مليار جنيه سودانيًا ،بينام مل تتجاوز مخصصات القطاع الصحي
بأكمله  290مليار جنيه .كام اتسمت الفرتة الحالية التي يدير فيها
اإلسالميون دفة الحكم يف السودان بازدياد معدالت الفساد بصورة
غري مسبوقة ،وهو أمر اعرتفت به الحكومة نفسها.

خالصة
يتميز هذا الكتاب عن غريه من الكتب التي عالجت أزمة الحكم
يف السودان بأنّه طرح مداخل متعددة لفهم األزمة السودانية
وتشخيصها ،كام عرض كث ًريا من األفكار الجديدة عرب تتبع توثيقي
لكل مرحلة ما بعد االستقالل يف السودان .باإلضافة إىل ذلك ،يتميز
هذا الكتاب بوفرة املعلومات اإلحصائية واملصفوفات اإليضاحية
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التي تعني القارئ عىل التحليل واستخالص النتائج بنفسه .وبهذا ،فهو
كتاب مرجعي ،شديد األهمية ،ال غنى لباحث عنه يف أزمة الحكم يف
ٌ
السودان لحقبة ما بعد االستقالل .ولكن ،كون الكتاب جاء تجمي ًعا
ألوراق تم نرشها يف فرتات مختلفة ،فقد تس َّبب ذلك يف إضعاف
وحدة الفكرة فيه ،ووحدة األسلوب ،واتساق ال َّنفَس .فلو أ ّن كاتبه
ارتكز عىل هذه األوراق العديدة مبادتها الغزيرة ،وبتحليالته جديدة
تبويب جديد
الطابع ،ث ّم أعاد كتابتها يف صورة كتاب واحد ،وفق
ٍ
للفصول ،ألمكنه أن يعرض هذه املادة الق ّيمة بشكل أفضل ،وملنح
الكتاب قيمة إضافية .لقد انتبه املؤلف إىل هذا األمر بنفسه ،واعتذر
عنه يف مقدمته ،وأرجع ذلك إىل ضيق الوقت والحاجة املاثلة لنرش
الكتاب يف وقته .وعىل الرغم من كل يشء ،يظل هذا الكتاب أحد أهم
الكتب التي ناقشت أزمة الحكم املزمنة يف السودان من الناحيتني
السوسيوثقافية واالقتصادية.

بعد عرض موسع ٍ
واف لتشابكات األزمة السودانية ،توصل املؤلف يف
إجابته عن التساؤل الذي جاء يف عنوان الكتاب (أزمة هيمنة أم هيمنة
أزمة؟) ،إىل خالصة مفادها :أن األزمة هي أزمة هيمنة؛ أي هيمنة النخب
املنتمية إىل الثقافة العربية اإلسالمية ،والذين أسامهم بـ" الجالبة"(((،
عىل قيادة البالد وفقًا ملصالحها ،وتهميشها لإلثنيات والثقافات األخرى،
وإقصائها عن مواقع اتخاذ القرار السيايس .وهذا ما جعل األزمة تهيمن

" 1الجالبة" لفظة يطلقها أهل غرب السودان عىل سكان الوسط والشامل النييل بسبب
عملهم يف التجارة وجلبهم البضائع من مناطق الحوارض يف وسط السودان إىل غرب السودان.
لقد أصبح ناقدو الهيمنة التي متارسها الجامعات العربية اإلسالمية يف السودان من أهل
الهامش ومن نخب الوسط املتعاطفة معهم ِ
يسمون الدولة السودانية التي يؤدي ال ِعرق فيها
دو ًرا بارزًا يف حيازة الرثوة والسلطة بـ "دولة الجالبة".
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عىل البالد كل هذه العقود الطويلة؛ فقد تعرث مرشوع بناء الدولة
الوطنية واشتعلت الحروب يف األطراف ،وانفصل جنوب السودان عن
شامله ،وأصبحت أطراف أخرى مام تبقى من السودان تهدد كيان
البلد بالتفتيت .إ ّن اإلرصار عىل أن تكون الثقافة العربية اإلسالمية هي
البوتقة التي يجب أن تنصهر فيها كل الثقافات السودانية ،كان وفقًا
لرؤية املؤلف  -وهي رؤية صحيحة يف نظري  -مجرد وسيلة الستدامة
نخب ظلت
سيطرة النخب التي متثل الثقافة العربية اإلسالمية ،وهي ٌ
ممسك ًة مبفاصل السلطة والرثوة منذ أمد بعيد .جرى يف هذا املضامر
استخدام الدين اإلسالمي والعصبية الدينية لتغييب وعي الجمهور
املنتمي للثقافة العربية اإلسالمية ،فأصبح عىل الرغم من فقره وفشل
حكوماته يف تحقيق تطلعاته مصطفًا بعاطفة يختلط فيها العرقي
بالديني وراء هذه النخب الحاكمة ،ما مكّن هذه النخب من استدامة
سلطتها؛ لتستمر حالة التهميش ألهل الثقافات األخرى ويستمر
التوتر واالحتقان مع جامعات الهامش .ولقد أقعد هذا النهج الخاطئ
البالد وجعلها تعيش حالة مستمرة من االحرتاب وعدم االستقرار.
لو جرى تأليف هذا الكتاب بوصفه كتابًا منذ البداية ألمكن القيام
بتقص تاريخي ملشكلة الهوية السودانية وللنقالت التي شكلت هذه
القوة املركزية (العرقية /الدينية) املسيطرة عىل الرثوة والسلطة يف
السودان .فقد ناقش محمد أبو القاسم حاج حمد ومنصور خالد بعض
الجوانب التاريخية التي قادت إىل نشوء هذا الكيان السوداين املركزي
القائم اآلن وتشكّله .ولقد عاز الكتاب أن تكون له مقاربته يف هذا
الجانب ،ومل يحدث هذا لقصو ٍر يف قدرات املؤلف ،وأدواته ،فقد أظهر
الكتاب قدراته العالية ،واألدوات املعرفية املتعددة التي ميلكها ،وإنمّ ا
حدث ذلك بسبب خلق الكتاب من مجموعة أوراق .ومع ذلك ،يبقى
هذا الكتاب من الكتب القليلة التي عالجت األزمة السودانية املزمنة
بصورة تقارع التنميطات وتوقظ الفكر وتقدح األفكار الجديدة يف
الذهن وتقود القارئ إىل التفكري يف األزمة السودانية بشكل منهجي
وعلمي رزين ومتوازن.
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حمزة المصطفى

*

عرض كتاب
مسألة أكراد سورية:
الواقع  -التاريخ  -األسطرة

املؤلّف :مجموعة مؤلّفني.
سنة النرش.2013 :
السياسات.
الناشـر :املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة ّ
عدد الصفحات 193 :من القطع الصغري.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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صدر هذا الكتاب بداية عام 2013؛ وهو جهد مشرتك لفريق من
الباحثني يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بإرشاف وعضوية
الدكتور عزمي بشارة ،ومشاركة الباحثني محمد جامل باروت الذي
كتب املادة التاريخية ،وحمزة املصطفى الذي أعد الشق السيايس،
وحازم النهار.

ينطلق الكتاب يف مقدمته من مميزات الثورة السوريّة عن الثورات
العرب ّية األخرى (مرص وتونس واليمن) والتي تتمثل يف "خصوص ّية"
السوري املركب إثن ًيا ودين ًيا وطائف ًيا .ويوضح كيف أ ّن
املجتمع
ّ
الرشوخ التي ِ
يحدثها الرتكيب املتنوع للهوية يف حالة تسييس الهويات
تعلن عن نفسها بقوة خالل األزمات الوطنيّة وتنطوي عىل مخاطر
كبرية عىل مستوى كيانية الدولة والحالة الوطنية االندماجية الجامعة
التي كونتها مرحلة النضال ضد االستعامر .وبناء عليه ،يعترب الكتاب
املسألة الكردية يف سورية من أبرز التحديات اآلنية التي تواجه الدولة
واملجتمع يف سورية كونها مشكلة تتشابك فيها العوامل التاريخيّة
والدميغراف ّية ،إضافة إىل التفاعالت السياس ّية اإلقليمية والدول ّية
املحيطة .وتربز هذه التحديات يف برامج تطرحها قوى سياسية ،أو
حزبية ،أو شخصيات سياسيّة تستغل واقع الثورة السوريّة ومسارها
الصعب مبلورة روئ تقسيمية ال تقيم وزنًا للحقائق الدميغرافية
أو الجغرافية ،بل تحاول استنساخ حاالت ومناذج من خارج سورية
واستريادها لتطبيقها يف الحالة السوريّة.
يقع الكتاب يف ثالثة أقسام؛ يتناول القسم األول تاريخ األكراد يف
سورية ،ويبدأ منذ الهجرة الكردية الكربى األوىل التي حصلت بني
عامي  .1939–1925كام يوضح هذا القسم كيف أ ّن املسألة الكردية
"السوريّة" تعترب من الناحية التاريخية مشكلة "تركية" انتقلت آثارها
إىل سورية أكرث مام هي مشكلة كردية سوريّة؛ فمعاهدة سيفر عام
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 1920كانت تنص عىل مرشوعني انفصاليني هام الدولة األرمنية
والكيان الكردي ،لكن الكامليني يف عام  1923أرغموا الدول الكربى
عىل استبدال معاهدة لوزان بها ،األمر الذي ق ّوض إنشاء كيان كردي
يف جنوب تركيا .واتبع الكامليون ،عىل العكس من ذلك ،سياسات
الصهر القومي يف إطار رغبة أتاتورك يف بناء دولة وفق منوذج األمة
أو الدولة القومية الرتكية .ونتيجة لذلك ،قام األكراد يف تركيا بسبع
عرشة ثورة ضد سياسة أتاتورك مل تنجح جميعها ،ومتكن أتاتورك من
سحقها وإخامدها .وعقب كل ثورة كان يحدث تدفق هجرة كردية
جامعية باملئات واآلالف إىل سورية "االنتدابية" ،وقد تركزت تلك
الهجرة يف منطقة الجزيرة السوريّة .مبوازة الهجرة الكردية ،كانت
هناك هجرات أرمنية إىل سورية توجهت إىل الجزيرة السوريّة وإىل
املدن الداخلية.
يتناول القسم األول أيضً ا سياسات االنتداب الفرنيس الذي كان يسعى
لـ" قومنة" الهويات الفرعية يف سورية ،ويوضح كيف استخدمت
فرنسا قادة الحركة االنفصالية الكردية (جمعية خوبيون) إلنشاء
كيان كلدو-آشوري وكردي وبدوي عريب يف الجزيرة السوريّة لتقويض
الحكم الوطني ،لكنها مل تنجح يف ذلك .كام يستعرض االندماج
السيايس الذي حصل يف مرحلة ما بعد االستقالل؛ إذ توىل السوريون
األكراد (أكراد الدواخل) مناصب قياديّة عليا يف الدولة ،إضافة إىل
االندماج االقتصادي والثقايف مع أبناء املدن التي يقطنون فيها،
ويجري التمييز هنا بني "أكراد الدواخل" الذي اندمجوا يف الحياة
السياسية واالقتصادية والثقافية يف سورية وبني "أكراد األطراف"
الذين تأثروا بعد االستقالل باملؤثر الكردستاين يف العراق ،والحقًا
باملؤثر "اآلبوجي" (نسب ًة إىل عبد الله أوجالن) يف تركيا بعد تأسيس
حزب العامل الكردستاين .ويقف هذا القسم أيضً ا عىل مواضيع عدة
منها اإلحصاء االستثنايئ ،ومرشوع الحزام العريب ،وبرنامج إصالح
الجزيرة .ويختتم القسم مبناقشة مفهوم "كردستان الغربية" الذي
تم صكه لوصف هوية املجتمعات الكردية املحلية يف سياق املؤثر
القومي الكردستاين العراقي.
أما القسم الثاين من الكتاب فريكز عىل انطالق الحركة السياسية الكرديّة
يف سورية يف الخمسينيات من القرن املايض واملرتبطة بنشوء الحزب
الدميقراطي الكردي (الباريت) يف دمشق يف عام  ،1957واالنقسامات
املستمرة التي شهدها والتي انتهت يف الثامنينيات بترشذم "الباريت"
إىل أكرث من أحد عرش حزبًا وحركةً ،ودخول املنظومة الحزبية الكردية
يف مرحلة التذرر الحريك أو الحزيب أو التنظيمي .لقد تأثرت الحركة
الكرديّة يف سورية مبؤث ّرين أساس ّيني "كردستانيني" هام" :اآلبوج ّية"

مراجعات وعروض الكتب
عرض كتاب
مسألة أكراد سورية :الواقع – التاريخ – األسطرة
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الرتك ّية الصاعدة ،ونشوء "حكومة إقليم كردستان" يف شامل العراق أو أما خامتة الكتاب فتوجز ما توصل إليه الكتاب ،وتورد بعض املقرتحات
كردستان العراق يف عام  .1992ويرصد هذا القسم األحزاب الكردية للتعاطي مع هذه املسألة ،ومنها:
التي تأسست متأثرة بهذين املؤثرين مثل حزب االتحاد الدميقراطي،
وحزب يكيتي ،وريكفتني ،وتيار املستقبل الكردي ،وغريها .كام يرصد 1.1ال ميكن أن يتم حل "املسألة الكردية" السوريّة إال يف إطار حل
الربامج السياسية لألحزاب الكردية وعالقاتها مع الحركة الوطنية ،وطني سوري محض ،خارج اخرتاعات "كردستان الغربية" ،ومبا يضع
والتقاطعات واالختالفات بينها ،ويناقش الطروحات القومية يف بعض األكراد السوريني يف إطار عضويتهم يف املجتمع السوري ومتأسسه
برامج األحزاب الكرديّة مثل "األرض التاريخية للشعب الكردي" ،الدويل بالجمهورية العربية السوريّة.
و"حق تقرير املصري" ،و"الفيدرالية" ،وغريها ،ويقدم الكتاب رؤيته
الكردي 2.2أن "املسألة الكردية" السورية هي مسألة وطنية سوريّة بالنسبة
حولها .ويخلص هذا القسم إىل أ ّن نربة الخطاب السيايس
ّ
خصوصا ،وهي بهذا الشكل
(الحزيب) ارتفعت يف السنوات األخرية يف ما يتعلق بالجانب القومي ،إىل السوريني عمو ًما والسوريني األكراد
ً
متأثرة مبستجدات الوضع العراقي وتجربة إقليم شامل العراق من قابلة للحل الدميقراطي يف إطار ما يشتمله هذا الحل بالرضورة
خالل استخدام مصطلح "كردستان سورية" ،و"كردستان الغربية" ،من حقوق لغوية وثقافية وتعليمية .ويتطلب ذلك صوغ املناهج
ْ
ووصف بعض املتطرفني القوميني األكراد للسكان العرب يف الجزيرة التعليمية بحيث تشتمل عىل التعريف بالتنوع الثقايف واللغوي ألبناء
السورية بـ "قطعان املستوطنني" ،وهو الوصف نفسه املستخدم يف سورية ،ومتكني املجتمعات املحلية كافة من إدارة نفسها وفق اإلدارة
الضفة الغربية يف وصف املستوطنني الصهاينة.
الالمركزية ،أو نظام اإلدارة املحلية الحديث يف إطار دولة عرب ّية
سوريّة واحدة مو َّحدة يجد مواطنوها كافة محالً كامالً لهم ولتطورهم
الفاعل والخالق.

يفصل القسم الثالث حراك األك �راد يف الثورة السوريّة ،ودرجة
ّ
مشاركتهم فيها وتقاطعهم معها وافرتاقهم عنها ،ويقارب االنخراط
الشبايب ونشوء التنسيقيّات يف مقابل التحفظ الحزيب عن املشاركة ،كام
يرصد خريطة التحالفات الحزب ّية الكرديّة يف الثورة وتأسيس املجلس
الكردي وعالقاتها بقوى املعارضة السوريّة ،ويستعرض أيضً ا
الوطني
ّ
الدور التدخيل لرئيس إقليم كردستان العراق مسعود الربزاين يف جمع
القوى السياسية الكردية (املجلس الوطني الكردي ،وحزب االتحاد
الدميقراطي ،ومجلس شعب غرب كردستان) يف اجتامعي أربيل األول
والثاين؛ يف محاولة إلدماجها يف جسم سيايس واحد هو " الهيئة الكردية
العليا" إلدارة املناطق الكرديّة يف سورية التي انسحب منها الجيش
النظامي بداية آب /أغسطس 2012؛ بحيث يجري استنساخ تجربة
كردستان العراق.

هذا الكتاب هو محاولة بحثية رصينة ،يناقش مسألة إشكاليّة
مبوضوعية ،ويحاول أن يتوخي الدقة العلمية يف مقابل النزعة
املنترشة إلخضاع البحث العلمي يف هذا املوضوع لالتجاهات
واالنفعاالت األيديولوجية واملواقف السياسية .ويعتمد الكتاب يف
خصوصا يف
مصادره عىل قامئة طويلة من الكتب األكادميية والعلمية
ً
الجزء التاريخي منه .كام ترتكز املعلومات الواردة فيه ،وال سيام يف
الشق السيايس ،بشكل رئيس عىل تقارير مراكز األبحاث التي تعنى
بالشأن الكردي وعىل مواقع اإلنرتنت الكرديّة سواء أكانت مواقع
حزبية رسمية أو مواقع كرديّة رصينة وبخاصة نرشات املركز األورويب
للدراسات الكردية؛ ليبعد عنه االتهامات املسبقة التي يلجأ إليها بعض
الكتاب الغالة مثل التأويل أو عدم تحري املوضوعية.
يقدم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات هذا الكتاب للباحثني
واملهتمني يف هذا املوضوع بغية إغناء النقاش حوله ،وإجراء مراجعات
نقديّة ،وتطوير دراسات وأبحاث تعتمد األسس العلمية الرصينة التي
من شأنها املساهمة يف اإلضاءة عىل املسألة الكردية يف سورية وتل ّمس
السبل السليمة لحلها .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الكتاب متاح للتحميل
املجاين عىل موقع املركز عىل اإلنرتنت.
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عرض كتاب
الطاقة وق ّوتها في السياسة الخارجية الروسيّة:
اآلثار المحتملة للصراع والتعاون

املؤلّف :مجموعة من املؤلّفني ،تحرير جريونيم بريوفيتش ،وروبرت أورتونغ ،وأندريياس ونجر.
سنة النرش.2009 :
الناشـر :أبينغدون  -راوتلدج.
عدد الصفحات 251 :صفحة.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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الطاقة وقوّ تها في السياسة الخارجية الروسيّة :اآلثار المحتملة للصراع والتعاون

والقوي ،ودور الطاقة يف
يتناول هذا الكتاب دور روسيا الجديد
ّ
تشكيل سلوك روسيا يف مجال العالقات الدولية ويف بناء الق ّوة
االقتصادية والسياسية الداخلية منذ تسعينيّات القرن املايض .لقد
شهدت السنوات األخرية اهتام ًما إعالم ًّيا وعلم ًّيا متزاي ًدا مبوضوع
الطاقة الروس ّية ودورها يف عالقاتها الخارجية .وهناك انطباع أ ّن
روسيا تستعمل سالح الطاقة بطريق ٍة مفرطة يف سياساتها الخارجيّة.
ويسعى هذا الكتاب إىل معالجة هذا املوضوع بطريق ٍة موضوع ّية،
ٍ
جامعي لعد ٍد من
معلومات دقيقة .الكتاب مجهو ٌد
باالعتامد عىل
ّ
املؤلّفني ،وينقسم إىل ثالثة أبواب ،هي كام ييل :الباب األ ّول ،يتناول
البعد الداخيل للطاقة يف روسيا؛ والباب الثاين ،يربز موقع روسيا من
أسواق الطاقة العامليّة؛ ويف الباب الثالث ،حديث عن سياسات أه ّم
الالعبني الدول ّيني تجاه روسيا .ويف هذا اإلطار ،يحتوي الكتاب عىل
كل واحد منها موضو ًعا معيّ ًنا مبساعدة خرباء
أحد عرش فصلاً يعالج ّ
يف الطاقة الروس ّية واقتصاد الطاقة.

يف الفصل األ ّول من الكتاب ،يشري جريونيم بريوفيتش ،Jeronim Perovic
إىل أ ّن روسيا برزت العبًا عامليًّا أساسيًّا يف أسواق الطاقة نظ ًرا
خاص ًة بالنسبة إىل
رئيسا لل ّنفط والغاز ّ
ملوقعها بوصفها منت ًجا ً
أوروبا ،وباعتبارها استفادت من هذا املوقع داخليًّا ودوليًّا؛ فداخليًّا،
استطاعت روسيا أن تتعاىف برسع ٍة ،من آثار األزمة املال ّية يف عام
 1998بفضل دخول تصدير الطاقة التي بدأت ترتفع بطريق ٍة
ملحوظة ابتدا ًء من عام  2000مع ارتفاع أسعار النفط حتّى وصلت
إىل نحو  150دوالر للربميل ،يف متّوز  /يوليو  .2004أ ّما خارج ًّيا ،فقد
ساهمت الدخول املعتربة من عملية تصدير الطاقة يف رجوع روسيا
بق ّوة ،إىل الساحة الدولية نظ ًرا لإلمكانيّات املاليّة التي أصبحت
متوفّرة لديها .وجدير بالذكر ،أ ّن هذه الوفرة املال ّية ناجمة عن
ارتفا ٍع يف أسعار الطّاقة ،وليس عن زيادة يف قدرات اإلنتاج.
يف هذا اإلطار ،ويف الفصل الذي عالجه فيليب هانسن ،Philip Hansen
هناك نقطة رئيسة يتّفق عليها عد ٌد كبري من الخرباء عامل ًّيا ،وهي
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أنّه من الصعب التك ّهن بقدرة روسيا عىل النهوض بقدراتها
اإلنتاج ّية من النفط والغاز ،وأ ّن هناك شكوكًا قويّة يف قدرتها عىل
الرويس عىل
إنتاج النفط والغاز عىل املدى البعيد .يعتمد االقتصاد
ّ
ريعي
دخول تصدير النفط والغاز إىل األسواق العامل ّية؛ فهو اقتصا ٌد ّ
الرويس عىل هذه
بأت ّم معنى الكلمة يعتمد فيه النظام السيايس
ّ
الدخول يف سياسته الداخلية من أجل رشاء السلم االجتامعي،
ما أ ّدى إىل تقويض الدميقراطية يف روسيا ،وميثّل عائقًا هيكليًّا
من أجل تنويع االقتصاد خارج قطاع املحروقات .يف هذا اإلطار،
يش ّدد روبرت أورتنغ  Robert Orttungعىل عدم استقرار النظام
الرويس ،وعىل بعده اإلقصا ّيئ لألطياف املتع ّددة للمجتمع
السيايس
ّ
الرويس ،عالو ًة عىل حاجته إىل أسعا ٍر عالية للطاقة من أجل ضامن
ّ
استمرارية هذا النظام .كام يرى هيكو بلينس  Heiko Pleinesأ ّن
التسيري غري الف ّعال لرشكات الطاقة الوطنية والفساد ،إضاف ًة إىل
غياب سوقٍ داخلية ف ّعالة وقوانني غري مش ّجعة لالستثامر الخارجي
الرويس،
يف قطاع الطاقة والقطاعات األخرى الحيويّة لالقتصاد
ّ
عائقي آخريْن السترياد التكنولوجيات الحديثة التي تحتاج
ميثّالن
نْ
إليها صناعة الطاقة الروس ّية.

يسعى ستييس كلوسن  Stacy Clossonيف فصله ،إىل دحض مغالط ٍة
شائعة بخصوص اعتامد أوروبا عىل الطاقة الروس ّية بالرجوع إىل
االختالف يف وجهات النظر بني االتحاد األورو ّيب وروسيا بشأن
موضوع أمن الطاقة .ويستنتج أ ّن هناك اعتام ًدا مشرتكًا بني الطرفني،
وأ ّن روسيا نجحت يف خلق و ْهم االعتامد املفرط واملستم ّر عىل
مصادر الطاقة الروسيّة .علماً أ ّن يف أفق  ،2030كام يشري كلوسن،
سوف يستورد االتحاد األورو ّيب معظم حاجياته من الطاقة من
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دول أوبك ،وليس من روسيا .كام يضيف بامي آلتو Pami Aalto
يف فصلٍ آخر ،أ ّن الرشاكة بني االتحاد األورو ّيب وروسيا مبن ّية عىل
اقتصادي ،بالرجوع إىل تحليلٍ تاريخي لإلمدادات الروسيّة
منطقٍ
ّ
من الطاقة لالت ّحاد األورو ّيب؛ إذ يظهر جل ًّيا أ ّن احتياجات الطاقة
تختلف جذريًّا بني دول ٍة وأخرى من دول االتحاد األورو ّيب .بالفعل،
تعتمد دول رشق أوروبا عىل مصادر الطاقة الروس ّية أكرث من دول
أوروبا الغربيّة .ويف هذه العالقة تسعى روسيا جاهد ًة إىل املحافظة
عىل السوق األورو ّيب ألنّها يف حاج ٍة إىل عقو ٍد طويلة املدى لتأمني
أي تو ّجه أورو ّيب نحو تنويع مصادر الطاقة من
دخولها ،وتخىش ّ
مصاد َر أخرى.

يق ّدم فصل جوليا ناين  ،Julia Nanayتحليلاً دقيقًا للمشاريع
املستقبلية ألنابيب الطاقة يف آسيا الوسطى .وتتساءل عن التو ّجهات
تشق طريقها بحذ ٍر
املستقبلية لدول ٍة مثل كازاخستان التي تحاول أن ّ
كل من روسيا والصني .ويف هذا اإلطار ،تشري نينا بوسنكوفا Nina
بني ٍّ
 Poussenkovaيف فصلٍ آخر ،إىل فشل روسيا يف رسم إسرتاتيجية
من أجل تطوير موارد الطاقة يف الرشق األقىص وسيبرييا .وتحذّر
تنافسا قويًّا بني دول آسيا
من أ ّن إهامل هذه املوارد سوف يخلق
ً
الوسطى من أجل تزويد دو ٍل كالصني وغريها بالنفط؛ كام يبدو
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كل من إندرا أوفرالند Indra
جل ًّيا من خالل الفصل الذي عالجه ٌّ
 ،Øverlandوكري إلفي َنس  ،Kyrre Elvenessيف تحليلهام لسياسة
الصني يف هذا املجال التي قد تتو ّجه نحو التز ّود بالنفط من بحر
قزوين ودول آسيا الوسطى يف حال عدم تطوير روسيا مواردها يف
الرشق األقىص وسيبرييا.
يف فصلٍ
ختامي ،يستنتج أندريياس ونجر  ،Andreas Wengerأنّ
ّ
االنطباع السائد الذي يص ّور روسيا ق ّو ًة عظمى وف ّعالة يف مجال
الطاقة يحتمل الكثري من املبالغة ،عىل الرغم من أنّ روسيا تستفيد
أقل عدائ ّية
من هذا االنطباع وتغذّيه .كام يدعو الكاتب إىل سياس ٍة ّ
من جانب الواليات املتحدة األمريك ّية واالت ّحاد األورو ّيب تجاه روسيا.
ويرى أنّ لالتحاد األورو ّيب دو ًرا محوريًّا يف تحديد الوجهة املستقبلية
للعالقة مع روسيا يف مجال الطاقة ،وعىل الواليات املتّحدة األمريك ّية
خاص ،ينتقد بيرت
أن تعرتف بهذا الدور .ويف هذا املجال ،ويف فصلٍ ّ
روتالند  Peter Rutlandبش ّدة سياسة الواليات املتّحدة األمريكيّة
تجاه روسيا التي تعتمد عىل منوذ ٍج عفَا عليه الزمن ،يعود إىل
الحرب الباردة.
ٍ
معلومات مه ّمة ودقيقة يف
يف اإلجامل ،الكتاب ق ِّيم ويحتوي عىل
فصل
موضوع الطاقة يف السياسة الخارجيّة الروسيّة .ولكن ينقصه ٌ
عن اقتصاديات دول منظّمة الربيكس  BRICSالتي تض ّم كلاًّ من
الربازيل وروسيا والهند والصني ،علماً أ ّن روسيا تتطلّع إىل تعزيز
عالقتها مع هذه الدول يف مجال الطاقة يف املستقبل .بالفعل،
تركيز الكتاب عىل العالقة التفاعليّة ما بني الطاقة واألمن كان
يستدعي الحديث عن دول الربيكس  ،BRICSإضاف ًة إىل تحليلٍ
مكثّف لدور منظّمة شانغهاي للتعاون Shanghai Cooperation
 .Organisationومع ذلك ،يبقى الكتاب ذا قيم ٍة علميّة كبرية،
كل من الخرباء ،واألكادمييّني ،والطلبة.
يستطيع أن يستفيد منه ٌّ

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
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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 وال ّنقد 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
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
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 المؤثرة 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
ة،
ي
ونقد
ة
ي
تحليل
عناية
السياسي
والفكر
ة
ي
االجتماع
ات
ي
بالنظر
كذلك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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
�
�ع
�
ال
أي
ر
�
�ل
�
ول
ين،
للمختص
هة
موج
ون���دوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى 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
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع
ممن يكتبون إليها االلتزام بالمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
التقاليد العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

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 في 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 ن ُ ِّ
جي  :اكس�ل أو وورد .وال تُقبل األش�كال
ف�ذت بها في األص�ل ،بحس�ب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.

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 وأفريقيا.
دوال ًرا أمريك ًيا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.

 95دوال ً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

