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مروان قبالن

*

العالقاتالسعودية  -األميركية:
انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟

تحــاول هــذه الدراســة مــن خــال اإلضــاءة علــى جــذور التحالــف الســعودي  -األميركي رصد
التغ ّيــرات التــي طــرأت عليــه ،والهــزّات التــي تعــ ّرض لهــا ،فــي محاولــ ٍة الستشــفاف إن كان
تحديــدا ألزمة قد تؤدي إلى إنهائه ،وفق ما يجــري الترويج له في دوائر
يتعــ ّرض فــي هذا الوقت
ً
افتراق
أن مــا يجــري ال يعــدو كونــه محطــة
معينــة نظــ ًرا "النتفــاء" أو تغ ّيــر عوامــل اســتمراره ،أو ّ
ٍ
طرف مصالحه ،ثــم تعود العالقة بعدها إلى وضعها
كل
ٍ
مؤقتــة فرضهــا االختالف في قراءة ِ
أن القــراءات التي تذهــب باتجاه
المعتــاد .مــن النتائــج المهمــة التي توصلــت إليها الدراســة ّ
تحالــف أميركي – إيراني مكانه ،هي
القــول بانهيار التحالف األميركي  -الســعودي أو إحالل
ٍ
تصــورات لحظيــة تعكــس في معظمهــا تفكيــ ًرا رغبو ًيــا  wishful thinkingغير مســتن ٍد إلى
وقائــع ،وال يتم ّيــز بالعمــق .فاالنحيــاز األميركــي إلى إيران على حســاب الســعودية هــو أمر غير
ممكن سياســ ًيا ،وغير مفي ٍد إســتراتيج ًيا ،بالنســبة إلى واشنطن في ظل ظروف االستقطاب
ٍ
الراهنة على األقل.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات.

6
مقدمة
شهدت العالقات السعودية  -األمريكية عىل امتداد العقود الستة
ٍ
وتباعد وفق رؤية الطرفني ملصالحهام القومية،
تقارب
املاضية حاالت
ٍ
واعتام ًدا عىل الظروف السائدة يف البيئتني اإلقليمية والدولية .وبخالف
االعتقاد الشائع ،مل تكن العالقات بني الرياض وواشنطن يف حالة وئامٍ
دائمٍ  ،بل شهدت حاالت من التوتر الشديد يف منعطفات سياسية؛
كان أبرزها الحظر النفطي العريب عام  ،1973وهجامت الحادي عرش
من سبتمرب  .2001وعىل الرغم من الهزات التي تع ّرض لها التحالف
السعودي  -األمرييك ،فإنّه ظل متامسكًا.

يف اآلونة األخرية ،ظهرت الخالفات األمريكية  -السعودية عىل السطح
مجد ًدا نتيجة اختالف قراءة الطرفني ملجموعة من القضايا والتطورات
اإلقليمية ،كان أهمها وآخرها االنفتاح األمرييك عىل إيران بعد وصول
حسن روحاين إىل سدة الرئاسة فيها ،وتوقيع اتفاق جنيف املرحيل
بشأن امللف النووي اإليراين .وعىل الرغم من أ ّن بعضهم قد ذهب إىل
التأكيد عىل أ ّن بنية النظامني الدويل واإلقليمي مل تعد تسمح باستمرار
التحالف السعودي  -األمرييك ،فإ ّن القراءة األكرث واقعية ،هي أ ّن إدارة
الرئيس باراك أوباما تتبع مقاربة جديدة تحاول من خاللها إدماج
إيران يف املنطقة بعد أن أنهكتها العقوبات ،ثم تقوم بتوظيف العالقة
الجديدة معها لخدمة مصالحها ،ولكن من دون التفريط بعالقاتها مع
السعودية وبقية دول الخليج العربية .كام أ ّن استقرار منطقة الخليج
سيبقى عىل رأس أولويات واشنطن يف املدى املنظور ،وذلك ألسباب
اقتصادية وإسرتاتيجية مرتبطة ليس باملنطقة فحسب ،بل ببنية النظام
الدويل والعالقات بني القوى الكربى أيضً ا؛ فالنفط العريب سوف يظل
الرشيان الحيوي لالقتصاد العاملي لنحو عقدين آخرين من الزمن عىل
األقل ،عىل الرغم من اكتشافات النفط والغاز الصخري يف الواليات
املتحدة .ومن الخطأ االستنتاج أيضً ا بأ ّن تنامي االهتامم األمرييك مبنطقة

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

انسحاب من منطقة الرشق األوسط
آسيا واملحيط الهادي يعد ّمبنزلة
ٍ
والخليج؛ إذ عىل العكس متا ًما ،سوف يستدعي ازدياد االهتامم األمرييك
متسك األمريكيني بحامية مصالحهم يف املنطقة
بالرشق األقىص بالرضورة ّ
العربية وحاميتها ،ولكن بوسائل ومقاربات مختلفة.

البدايات:
"صيغة" النفط مقابل األمن
وسياقات الحرب الباردة
متتد عــاقــات التحالف الــســعــودي  -األمــريك إىل أكــر من
ستة عقود ،وتقوم مبدئيًا عىل "صيغة" األمــن مقابل النفط
 Oil for Security Formulaالتي جرى التوصل إليها خالل
االجتامع الشهري الذي جمع مؤسس اململكة العربية السعودية امللك
عبد العزيز آل سعود بالرئيس األمرييك فرانكلني روزفلت عىل ظهر
البارجة األمريكية  USS Quincyيف البحر األبيض املتوسط عام .1945
وبحسب هذا التفاهم ،تعهدت واشنطن ضامن أمن السعودية يف
مواجهة أي أخطار داخلية أو خارجية مقابل التزام الرياض تأمني
إمدادات نفط رخيصة للواليات املتحدة(((.
وقد شكّلت هذه الصيغة أحد أهم أضلع "الثالوث املقدس"
 (((Holy Trinityالذي حكم سياسة واشنطن يف منطقة الرشق
األوسط طوال سنوات الحرب الباردة ،وتشمل :تأمني إمدادات نفط
رخيصة لالقتصاد األمرييك والعاملي ،ومنع التغلغل الشيوعي يف منطقة
الخليج والرشق األوسط ،وحامية أمن إرسائيل.
يف العموم ،كانت السياسة السعودية منسجم ًة مع ضلعي الثالوث
األولني؛ تأمني النفط ومواجهة الشيوعية ،لك ّن الضلع اإلرسائييل يف
اإلسرتاتيجية األمريكية كاد يه ِّدد صيغة التفاهم القامئة يف أكرث من
املوقف األمرييك من الرصاع العريب  -اإلرسائييل
مناسبة .فقد اضطر
ُ
الرياض إىل تعليق "صيغة" النفط مقابل األمن يف مناسبتني عىل األقل،
َ
أوالهام عندما فرضت حظ ًرا نفط ًيا جزئ ًيا عىل الغرب عقب العدوان
1 Amitav Acharya, U.S. Military Strategy in the Gulf: Origins and Evolution
under the Carter and Reagan Administrations (London and New York:
Routledge, 1989); Edward L. Morse and James Richard, “The Battle for
Energy Dominance,” Foreign Affairs, vol. 81, no. 2 (March-April 2002), pp.
16-31.
 2يرجع استخدام هذه التسمية إىل مايكل هدسون ،انظر:
Michael C. Hudson, “To Play Hegemon: Fifty Years of US Policy towards the
Middle East,” The Middle East Journal, vol. 50, no. 3 (Summer 1996), pp. 329-343.
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اإلرسائييل عام  ،1967وثانيتهام عندما فرضت حظ ًرا آخر أوسع
نطاقًا خالل حرب ترشين األول /أكتوبر  .(((1973لك ّن العمل بهذه
"الصيغة" عاد بصورة أقوى بعد ذلك ،وجرى متتني عرى التحالف بعد
التفاهم الشهري الذي جرى بني امللك فيصل بن عبد العزيز ووزير
الخارجية األمرييك هرني كيسنجر؛ ومتكّن األخري مبقتضاه تحقيق ّ
فك
ٍ
اشتباك عىل الجبهتني املرصية والسورية عام .(((1974
وعىل الرغم من تنامي شكوك السعوديني يف قدرة الواليات املتحدة عىل
االلتزام بتعهداتها يف ما يتعلق بتوفري األمن لهم بعد أن عجزت عن ذلك
تجاه نظام الشاه يف إيران عام  ،1979ث ّم الهزة التي تعرضت لها العالقة
بعد هجامت الحادي عرش من سبتمرب  ،2001ظلت السعودية تؤدي
دور الضامن إلمدادات الطاقة للواليات املتحدة طوال العقود الثالثة
األخرية(((؛ فتدخلت لتعويض النقص الذي نتج من معظم الهزات التي
شهدتها املنطقة ابتدا ًء بالثورة اإليرانية ،ثم الحرب العراقية  -اإليرانية،
وصول
فغزو الكويت ،وخروج العراق عىل فرتات من السوق النفطيةً ،
إىل تعويض خسارة األسواق للنفط اإليراين عندما فرضت إدارة أوباما
بالتعاون مع االتحاد األورويب حظ ًرا عىل تصدير النفط اإليراين بسبب
أزمة الربنامج النووي خالل العامني  2012و.(((2013
أما الوجه اآلخر لهذه العالقة خالل فرتة الحرب الباردة فتمثّل يف رؤية
ممثل باالتحاد السوفيتي وتعاونهام
الطرفني املشرتكة للخطر الشيوعي ً
ملواجهته((( .وخالل الخمسينيات والستينيات وجدت واشنطن نفسها
يف تحالف طبيعي مع القوى اإلسالمية واألنظمة املحافظة يف منطقة
الرشق األوسط ،وعىل رأسها السعودية((( .فقد كان اإلسالميون يف عداء
3 Andrew Scott Cooper, Oil Kings: How the West, Iran, and Saudi Arabia
Changed the Balance of Power in the Middle East (Oxford: Oneworld
Publications, 2011).
4 B. Reich, “United States Interests in the Middle East,” in Haim Shaked
and Itamar Rabinovich (eds.), The Middle East and the United States (London:
Transaction Books, 1980), p. 62; Seth P. Tillman, The United States in the
Middle East: Interests and Obstacles (Bloomington: Indiana University Press,
1982), p. 51
5 Richard L. Russell, “A Saudi Nuclear Option?” Survival, vol. 43, no. 2
(Summer 2001), p. 70.
6 “Iran warns Saudi Arabia to reconsider ‘unfriendly’ vow to open oil
taps,” The National, January 17, 2012, at: http://www.thenational.ae/news/
world/middle-east/iran-warns-saudi-arabia-to-reconsider-unfriendly-vowto-open-oil-taps
7 Dwight D. Eisenhower, Waging Peace: The White House Years 1956-1961
(London: Heinemann, 1966) p. 168.
 8محمد حسنني هيكل" ،دفاتر أزمة" ،السفري ،2002/1/3 ،انظر:
http://www.bintjbeil.com/articles/ar/020103_haykal.html

7
مع أفكار اإللحاد ،فيام كانت األنظمة املحافظة تعد التيارات والقوى
اليسارية الحليفة ملوسكو تهدي ًدا خط ًريا لوجودها واستمرارها(((.
ومنذ مطلع السبعينيات ،ومع تنامي مشاعر العداء يف الداخل األمرييك
للتدخالت العسكرية املبارشة بسبب الحرب يف فيتنام ،اتجهت
واشنطن نحو تعزيز قوة حلفائها اإلقليميني .ووفقًا لنظرية "األعمدة
التوأم"  ،((1(Twin Pillarsوالتي أرشف عىل وضعها مستشار األمن
القومي األمرييك حينذاك هرني كيسنجر ،أصبحت الرياض اعتبا ًرا من
عام  1971الركن الرئيس اآلخر يف إسرتاتيجية واشنطن يف منطقة
الخليج إىل جانب إيران(.((1
وقد ازدادات قوة هذا التحالف من خالل البناء عليه يف السنوات
العرش األخرية من الحرب الباردة مع اتجاه االتحاد السوفيتي،
متشج ًعا بهزمية أمريكا يف فيتنام ،إىل اعتامد سياسة أكرث تصادمية
بد ًءا من أواخر السبعينيات عندما قام بغزو أفغانستان ،منه ًيا بذلك
حقبة االنفراج الدويل  Détenteيف العالقات مع واشنطن والتي بدأت
بتوقيع اتفاق خفض األسلحة اإلسرتاتيجية الهجومية والصورايخ
الباليستية ( )SALT1عام  .((1(1972وجاءت الثورة اإلسالمية يف
إيران لتزيد من أهمية السعودية يف حسابات واشنطن اإلسرتاتيجية
وتحولها إىل ما اعتربه الرئيس جيمي كارتر الحليف األهم للواليات
املتحدة يف الساحة الدولية(.((1
وعىل الرغم من املرارة التي سببتها الثورة اإليرانية خاص ًة بعد أزمة
الرهائن واقتحام السفارة األمريكية يف طهران ،ظهر مفهوم "الحزام
األخرض"  The Green Beltالذي نَظَّر له وليم كوانت ،أستاذ العالقات
الدولية يف جامعة برينستون الذي انتقل يف ما بعد ليصبح مسؤول
الرشق األوسط يف مجلس األمن القومي الذي ترأسه زبغينو بريجنسيك

9 Fawaz A. Gerges, America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash
of Interests (Cambridge: Cambridge University Press, 1999) p. 40.
10 Howard Teicher and Gayle Radley Teicher, Twin Pillars to Desert Storm:
America’s Flawed Vision in the Middle East from Nixon to Bush (New York:
”William Morrow, 1993); Shibley Tellhami, “Understanding the Challenge,
The Middle East Journal vol. 56, no. 1 (Winter 2002), p. 11.
11 Middle East Research and Information Project, “Nixon’s Strategy in the
Middle East,” no. 13 (November 1972), pp. 3-8.
12 Fred Halliday, The Making of the Second Cold War (London: Verso,
1983).
13 Steven L. Spiegel, The Other Arab-Israeli Conflict: Making America’s
Middle East Policy from Truman to Reagan (Chicago and London: The
University of Chicago Press, 1985), p. 333.
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كانت السعودية منسجمة يف العموم مع سياسة احتواء القوتني
اإلقليميتني يف منطقة الخليج (إيران والعراق) ،واعتربت أنها تأكيد عىل
التزام الواليات املتحدة صيغة األمن مقابل النفط .لك ّن واشنطن ،التي
أصبحت أكرث ارتيا ًحا بعد سقوط االتحاد السوفيتي واحتواء دور كلٍ
من إيران والعراق ،كانت تخطط لتقليل اعتامدها عىل نفط منظمة
الدول املصدرة للنفط "أوبك" ،وبخاصة العنرص العريب السعودي فيه؛
من خالل تنويع وارداتها وزيادتها من دول غري أعضاء يف املنظمة مثل
روسيا واملكسيك والرنويج وكندا(.((1

يف إدارة الرئيس كارتر( .((1أخذ بريجنسيك بنظرية الحزام األخرض التي
تقوم عىل فكرة بناء تحالف من دول إسالمية ملنع االتحاد السوفيتي
من الوصول إىل املياه الدافئة ومنابع النفط يف الخليج ،وقام بزيارة
معسكرات املجاهدين األفغان يف باكستان حيث توصل هناك إىل صيغة
لهزمية موسكو تقوم مبوجبها السعودية بتقديم املال ،واالستخبارات
املركزية األمريكية بتدريب املجاهدين األفغان ،ويقوم كل من املغرب
ومرص برشاء األسلحة من األسواق الدولية ،أما االستخبارات العسكرية
الباكستانية فتعمل عىل التنسيق لوجست ًيا بني جميع األطراف عىل
األرض( .((1وقد أدت هذه الصيغة إىل هزمية السوفييت وإرغامهم عىل
ومع تصاعد نفوذ حركات اإلسالم السيايس يف منطقة الرشق األوسط
الخروج من أفغانستان بد ًءا من عام .((1(1989
(((1
وبدء الرتويج لفكرة رصاع الحضارات  ،بدأت الواليات املتحدة
تتح ّوط الحتامل وقوع اضطرابات وانقطاع واردات النفط من
املنطقة العربية(((2؛ لذلك أخذت تحث الرشكات األمريكية عىل زيادة
من نهاية الحرب الباردة
استثامراتها يف حقول نفط بحر قزوين وتخطّط لبناء خط أنابيب ميت ّد
إلى هجمات سبتمبر 2001
من جمهوريات آسيا الوسطى عرب أفغانستان إىل موانئ باكستان عىل
بحر العرب ،والرتكيز عىل االكتشافات الجديدة يف أفريقيا والعمل
ج ّددت الواليات املتحدة التزامها حامية مصالحها يف الخليج ،ومنع
برسعة عىل إدخالها يف طور االستثامر .كام توجهت نحو تشجيع روسيا
أي قوة إقليمية أو دولية من السيطرة عىل هذه املنطقة اإلسرتاتيجية
عىل تأهيل منشآتها النفطية وزيادة حصتها السوقية عىل حساب دول
عندما دخلت يف مواجهة عسكرية مبارشة كانت األوىل لها بعد حرب
أوبك ،وعىل رأسها السعودية(.((2
فيتنام إلخراج العراق من الكويت عام  .1991ثم نجحت يف تحجيم
قدرات العراق وإيران م ًعا من خالل فرض ما أصبح يعرف الحقًا وقد أث ّرت هذه السياسة بصورة كبرية يف السعودية التي دخلت يف
بسياسة "االحتواء املزدوج"  ،Dual Containmentوالتي وضعها مواجهات عديدة مع املنتجني اآلخرين للحفاظ عىل أسعار مقبولة من
مارتن إنديك مساعد وزير الخارجية لشؤون الرشق األوسط يف إدارة جهة ،والدفاع عن حصتها يف السوق النفطية من جهة أخرى .خالل
الرئيس بيل كلينتون وأرشف عىل تنفيذها(.((1
هذه الفرتة ،حاولت السعودية السري عىل حبلٍ مشدو ٍد يف سياستها
النفطية؛ فقد ظلت ملتزمة تفاهمها مع الواليات املتحدة يف ما يتعلق
14 William B. Quandt, Saudi Arabia in the 1980s: Foreign Policy, Security
; and Oil (Washington, DC: The Brookings Institution, 1981), pp. 143-144بتأمني إمدادات نفط كافية وبأسعار معقولة من جهة ،ومن جهة
أساسا عن حرب الخليج
 Zbigniew Brzezinski, Power and Principle: Memoirs of the National Securityأخرى سعت ملواجهة متاعبها املالية الناجمة ً
Adviser 1977-1981 (New York: Farrar. Straus. Giroux, 1983), pp. 470, 478 and
 484.الثانية ( ،)1991وكذلك الحفاظ عىل حصتها يف األسواق العاملية أل ّن
 15 Barnett R. Rubin, “Arab Islamists in Afghanistan,” in John L. Espositoالنفط مل يعد سلعة تجارية فحسب ،وإمنا أيضً ا سياسية بدرجة كربى(.((2
 (ed.), Political Islam: Revolution, Radicalism, or Reform? (London andولتحقيق هذه األهداف مجتمعة وبشكل متزامن دخلت السعودية
Colorado: Lynne Rienner Publisher, Inc., 1997), pp. 187-195.

انظر أيضً ا :هيكل.
 16ولتأكيد أهمية تحالفها مع السعودية يف مواجهة التهديد السوفيتي ،قامت إدارة
الرئيس رونالد ريغان بتزويد الرياض بطائرات اإلنذار املبكر "أواكس" عام  ،1981عىل الرغم
من املعارضة الشديدة التي أبدتها إرسئيل وأصدقاؤها يف الكونغرس .وتعترب معركة األواكس
من املعارك الحاسمة القليلة التي خرستها إرسائيل يف إطار جهدها للتأثري يف السياسة األمريكية
تجاه املنطقة ،انظر:
Spiegel, pp. 308-309 and 346-349.
 17حول هذه السياسة انظر:
F. Gregory Gause III, “The Illogic of Dual Containment,” Foreign Affairs, vol.
73, no. 2 (March-April 1994), pp. 56-66.

18 Edward L. Morse and James Richard, “The Battle for Energy
Dominance,” Foreign Affairs, vol. 81, no. 2 (March-April 2002), p. 22.
19 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of
World Order (New York: Simon and Schuster, 1996).
20 Leon T. Hadar, “What Green Peril?” Foreign Affairs, vol. 72, no. 2
(Spring 1993), pp. 27-42.
21 Edward L. Morse and James Richard, “The Battle for Energy
Dominance,” Foreign Affairs, vol. 81, no. 2 (March-April 2002), p .26.
22 Ibid., pp. 16-31.
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يف مواجهات مع عد ٍد من املنتجني الكبار كان أهمها مع فنزويال يف
عامي  1996و1997عندما متكنت كراكاس من زيادة حصتها النفطية
إىل ثالثة ماليني برميل يف اليوم وإزاحة السعودية عن مكانتها بوصفها
مص ّد ًرا أول للنفط إىل السوق األمريكية .ور ّدت السعودية بالدخول يف
حرب أسعار مع فنزويال عن طريق زيادة إنتاجها مبعدل مليون برميل
يف اليوم؛ ما أدى إىل انهيار األسعار يف عام  .1998وكان من نتائج هذه
الحرب تراجع فنزويال عن سياستها ،واستعادت السعودية مكانتها يف
األسواق األمريكية ،واضطرت دول أخرى من خارج أوبك مثل الرنويج
واملكسيك إىل مهادنة الرياض ،لكن التكاليف التي تكبدتها السعودية
نتيجة محاولة األمريكيني رضب املنتجني الكبار بعضهم ببعض كانت
كبرية ،نظ ًرا النهيار أسعار النفط خالل هذه الفرتة(.((2

هجمات سبتمبر 2001
واهتزاز التحالف

تدعو إىل إنهاء العمل بصيغة النفط مقابل األمن واالعتامد عىل نفط
بدل من النفط العريب .وكان ذلك من األسباب
روسيا وبحر قزوين ً
التي حدت بويل العهد األمري عبد الله بن عبد العزيز فتح حقول
النفط مجد ًدا أمام االستثامرات األجنبية بعد ثالثة عقود من إغالقها
بغرض تطوير صناعة استخراج النفط وتحسني مكانة بالده النفطية
عىل الساحة الدولية عرب تأمني مزيد من القدرة االحتياطية من جهة،
وربط مصالح الرشكات النفطية األمريكية باستقرار السعودية من
جهة أخرى(.((2
لك ّن أزمة الثقة بني واشنطن والرياض كانت تتزايد؛ إذ رفضت
السعودية السامح لألمريكيني باستخدام أراضيها يف الهجوم عىل
أفغانستان بسبب املعارضة الداخلية الشديدة ،عىل الرغم من أنها
دعمت قرار مجلس األمن الذي اعترب الحرب األمريكية عىل أفغانستان
مبنزلة دفــاع عن النفس يف مواجهة عملٍ إرهــايب .كام عارضت
السعودية قرار الحرب عىل العراق ،مع أنها سمحت للقوات األمريكية
باستخدام أجوائها يف العمليات العسكرية ضده( ،((2لكنها ما لبثت أن
طلبت مغادرة جميع القوات األمريكية املتمركزة يف قاعدة الظهران
منذ حرب "تحرير الكويت" عام .((2(1991

ألقت أحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001ظاللً ثقيل ًة من الشك
عىل العالقات األمريكية – السعودية ،وتزايد التوتر مع صدور دعوات
يف الغرب لتغيري أنظمة ،وإعادة رسم خرائط ،وبناء تحالفات جديدة
والتخيل عن أخرى قدمية( .((2وقد ترافق ذلك كله مع غموض متعمد
تجسد يف عدم التعليق عىل هذه
يف السياسة األمريكية تجاه السعوديةّ ،
الدعوات .من جهة أخرى ،بدأ الغمز من قناة الرياض مبا أ ّن  15من
بني االنتحاريني الـ  ،19إضافة إىل زعيم تنظيم القاعدة نفسه أسامة
بن الدن ،هم من السعوديني؛ وذلك ليك تح ِّملها جز ًءا من املسؤولية
عام حدث( ،((2والتشكيك يف نواياها تجاه الواليات املتحدة ،حتى إ ّن
بعضهم ذهب إىل وصف السعودية بأنها عدو للواليات املتحدة(.((2

ويف حني كانت السعودية تحاول احتواء الرضر الذي لحق بتحالفها
مع واشنطن ،وطرح األمري عبد الله مبادرة السالم العربية يف
مؤمتر القمة العربية يف بريوت عام  ،2002ليج ّدد التزام بالده خط
"االعتدال" الذي ذهب إىل حد االعرتاف بإرسائيل ،والتطبيع معها
إذا قامت باالنسحاب من األرايض العربية املحتلة عام  ،1967فإ ّن
هذه املبادرة مل تلق اهتام ًما كب ًريا يف واشنطن املنشغلة باإلعداد لغزو
العراق ،وتوسيع جبهات الحرب عىل اإلرهاب(.((3

وفق هذه املعطيات وما تبعها من تطورات ،أخذت الرياض تشعر
بحجم الضغوط املامرسة عليها ،وبخاصة بعد أن راحت دوائر غربية

"السعودية تقدم حوافز وضامنات الجتذاب املستثمرين" ،الجزيرة نت،2002/1/16 ،

23 Ibid.
24 Robert Cooper, “The New Liberal Imperialism,” The Guardian, April 7,
2002, at: http://www.theguardian.com/world/2002/apr/07/1; Michael White,
“Let us reorder this world,” The Guardian, October 3, 2001, at: http://www.
theguardian.com/politics/2001/oct/03/uk.afghanistan
 25عىل الرغم من أ ّن هذه التلميحات مل تأت مبارشة من مصادر رسمية ،بل جاءت يف
معظمها من قبل كتاب وصحافيني ميينيني ،فإ ّن ذلك ال ينفي أ ّن إدارة بوش كانت راضية عن
تلك الحملة النتزاع تنازالت من السعودية.
26 Robert Baer, Sleeping With the Devil: How Washington Sold Our Soul for
Saudi Crude (New York: Three Rivers Press, 2004).

27
انظر:

http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/d7d070c4-c870-4ef0-a4e727534aedf675
28 Sharon Otterman, “Saudi Arabia: Withrawal of U.S. Forces,” May 2,
2003, at:
http://www.cfr.org/saudi-arabia/saudi-arabia-withdrawl-us-forces/p7739
29 Don Van Natta Jr., “Last American Combat Troops Quit Saudi
Arabia,” The New York Times, September 22, 2003, at: http://www.nytimes.
com/2003/09/22/international/middleeast/22SAUD.html
" 30نص مبادرة السالم العربية التي أطلقتها قمة بريوت العربية عام  ،"2002الرشق
األوسط ،2007/3/27 ،انظر:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=412393&issue
no=10346#.UsKzG9GIqcw

10
غزو العراق
و"تغ ّول" النفوذ اإليراني
منذ قيام الجمهورية اإلسالمية عام  ،1979شكّل العراق بالنسبة إىل
السعودية وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حائط
أسايس يف مواجهة النفوذ اإليراين ومساعي تصدير أفكار الثورة.
ص ٍّد
ّ
لذلك دعمت الرياض الجهد العسكري للعراق يف حربه مع إيران
 ،1988-1980وقدمت له كل أشكال الدعم السيايس واملادي(.((3
وعىل الرغم من أ ّن العالقات مع العراق ساءت كث ًريا بعد قيامه
بغزو الكويت عام  1990واستضافة السعودية القوات األمريكية التي
قامت بتحريرها ،فإ ّن الرياض عارضت مخططًا أمريكيًا حينها إلطاحة
صدام حسني وتغيري نظام البعث ،أل ّن ذلك يع ّزز النفوذ اإليراين ،وقد
يؤدي إىل وقوع العراق كل ًيا تحت الهيمنة اإليرانية( .((3لذلك اكتفت
السعودية بتأييد إخراج العراق من الكويت واحتوائه مع إيران(،((3
فيام قامت هي بتعويض جزء من حصص الطرفني يف السوق النفطية
سواء أكان ذلك نتيجة عدم القدرة عىل التصدير بسبب الحصار يف
حالة العراق ،أم بسبب تهالك الصناعة النفطية بسبب العقوبات يف
حالة إيران.
عندما وقعت هجامت سبتمرب  ،2001كانت السعودية مرتاحة يف
العموم إىل عملية االحتواء املزدوج لخصميها يف املنطقة (العراق
وإيران)؛ لذلك كان من الطبيعي أن تبدي عدم تح ّمسها لفكرة غزو
العراق ،لك ّن قدرتها عىل التأثري يف القرار األمرييك كانت محدود ًة نظ ًرا
للنفوذ الكبري الذي كان يتمتع به املحافظون الجدد يف إدارة جورج
بوش االبن وإرصاراهم عىل استثامر حالة الصدمة الشعبية الناجمة
عن هجامت سبتمرب لتنفيذ أجندتهم يف الرشق األوسط وعىل رأسها
إطاحة نظام صدام حسني .من جهة ثانية ،كانت قدرة السعودية
عىل التأثري يف سياسة واشنطن يف املنطقة قد ضعفت إىل حد كبري
فضل عن الرضر الكبري الذي لحق
نظ ًرا النتهاء ظروف الحرب الباردةً ،
بالرياض بسبب الهجامت ،فقد جرى اتهامها بأنها تشكّل بيئ ًة حاضن ًة
31 Claude Salhani, “Fragmented Iraq: Saudi challenge,” April 7, 2006, at:
http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2006/04/07/AnalysisFragmented-Iraq-Saudi-challenge/UPI-40831144427759/
32 Leon T. Hadar, “High Noon in Washington: The Shootout over the
Loan Guarantees,” Journal of Palestine Studies, vol. 21, no. 2 (Winter 1992),
pp. 72-87.
33 Eric Rouleau, “Trouble in the Kingdom,” Foreign Affairs vol. 81, no. 4
(July-August 2002), pp. 75-89.
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للفكر السلفي الجهادي الذي رضب رموز قوة الواليات املتحدة
االقتصادية واألمنية والسياسية(.((3
يف املقابل ،كانت إيران من بني أكرب املستفيدين من هجامت الحادي
عرش من سبتمرب؛ إذ قامت واشنطن بعدها بالتخلص من ألد خصومها
اإلقليميني؛ فقد أطاحت حكم طالبان يف الرشق ،وقامت بغزو العراق
يف الغرب وتحطيم آلته العسكرية التي طاملا شكلت التهديد األمني
اإلقليمي األبرز إليران منذ ما قبل سقوط حكم الشاه عام .1979
انرصفت إيران بدأب خالل العقد التايل لبناء مقومات قوة إقليمية
مهيمنة مستفيدة من االرتفاع الكبري يف أسعار النفط ومن بيئة
جيوبولتيكية تغريت ملصلحتها بشدة بفعل التدخل العسكري األمرييك
املبارش .وقد أدت السياسات التي اتبعتها اإلدارة األمريكية وممثلوها
يف العراق ،وبخاصة بول برمير ،إىل تفكيك مؤسسات الدولة العراقية
وعىل رأسها الجيش من دون القدرة عىل بناء بديلٍ منها .وقد أسهم
ذلك يف خلق حالة من الفراغ مألته إيران وحلفاؤها تدريجيًا ،وبذلك
ح ّولوا العراق من ٍند إليران إىل منطقة نفوذ لها .وقد هيمنت النخب
السياسية العراقية التي كان معظمها يقيم يف طهران أو يرتبط بها؛ مثل
حزب الدعوة واملجلس األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق وغريها من
أحزاب وميليشيات ،عىل مقاليد السلطة يف العراق .ويف هذه األثناء،
جرى استبعاد املكونات ذات امليول العروبية ما جعل إيران الدولة األكرث
نفوذًا وتأث ًريا يف العراق عىل الرغم من الحضور العسكري األمرييك(.((3
ونتيجة للتكلفة املادية والبرشية للحرب يف العراق ،وتزايد الرغبة
الشعبية األمريكية يف االنسحاب ،بدت إدارة الرئيس جورج بوش االبن
يف أواخر عهدها مستسلمة لطغيان النفوذ اإليراين يف العراق .وقد أثار
عبوا عن سخطهم عىل السياسات األمريكية
ذلك السعوديني الذين ّ
يف أكرث من مناسبة( ،((3كان أهمها الهجوم الذي شنه امللك عبد الله
بن عبد العزيز عىل قرار غزو العراق ونتائجه يف املنطقة خالل مؤمتر
القمة العربية الذي عقد يف الرياض يف آذار /مارس .((3(2007
34 Dan Morgan and David B. Ottaway, “Apparent Role of Saudis Draws
Scrutiny to Kingdom’s Tensions,” The Washington Post, September 21, 2001,
at: http://www.library.cornell.edu/colldev/mideast/sakinrol.htm
”35 James A. Baker and Lee H. Hamilton, “The Iraq Study Group Report,
at: http://media.usip.org/reports/iraq_study_group_report.pdf
36 Nawaf Obaid, “Stepping into Iraq,” The Washington Post,
Novemebr 29, 2006, at: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2006/11/28/AR2006112801277.html
" 37كلمة خادم الحرمني الرشيفني االفتتاحية ملؤمتر القمة العربية العادية ( ،")19موقع
وزارة الخارجية السعودية ،انظر:
http://www.mofa.gov.sa/aboutMinistry/SEMINARSANDCONFERENCES/
ArabLeagueConcil/speeches/Pages/NewsArticleID62582.aspx; “U.S. caught
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كام استفادت إيران من ظروف العزلة اإلقليمية والدولية التي فرضت
عىل النظام السوري عقب اتهام شخصيات فيه باغتيال رئيس الوزراء
اللبناين األسبق رفيق الحريري؛ إذ زادت تأثريها ونفوذها يف دمشق
ٍ
رئيس لنظام الرئيس بشار األسد .كام
بعد أن تحولت إىل داعمٍ
استغلت إيران العدوان اإلرسائييل عىل لبنان عام  2006وعىل قطاع
غزة يف شتاء  2009/2008لتجعل من نفسها قائ ًدا ملحور املقاومة يف
املنطقة ،والع ًبا أساس ًيا يف ميزان الرصاع العريب  -اإلرسائييل وعموم
الرشق األوسط الكبري(.((3
مع مجيء إدارة الرئيس باراك أوباما إىل الحكم ،كانت طهران تع ّد
نفسها لجني الحصاد األكرب؛ أي ربط مناطق النفوذ التي بنتها ٍ
بجد
خالل العقد املايض يف املنطقة املمتدة من هريات غرب أفغانستان
حيث تقطن قبائل الهزارة الشيعية القريبة إىل إيران ،وحتى ساحل
املتوسط يف بريوت وغزة ،مرو ًرا ببغداد ودمشق(.((3
جاء أوباما عىل خلفية أزمة اقتصادية ومالية عميقة ،كان ال بد من
احتواء تداعياتها من خالل مللمة القوة األمريكية املبعرثة يف أرجاء العامل
اإلسالمي ،وما ترتب عىل ذلك من استنز ٍ
اف اقتصادي وسيايس وعسكري
للواليات املتحدة .لذلك ،وفور إعالن فوزه يف االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،أعلن أوباما عن نيته سحب القوات األمريكية من العراق
بنهاية عام  ،2011ومن أفغانستان بحلول منتصف عام  .2014وقد
شكلت هذه الوعود بدايات االنسحاب األمرييك التدريجي من املنطقة،
حل مبك ًرا مطلع
وكانت إيران تتطلع مللء الفراغ .لك ّن "الربيع العريب" ّ
عام  2011يف وقت مل يكن فيه األمريكيون قد أنهوا انسحابهم من
العراق بعد ،ومل تكن إيران قد انتهت من تنفيذ مرشوعها وحصد مثار
ٍ
صحيح أ ّن "الربيع
عقد من العمل الدؤوب لبناء عنارص قوتها اإلقليمية.
ٌ
مثل) ،لكنه رضب
العريب" رضب خصوم إيران (نظاما مبارك والقذايف ً
حلفاءها أيضً ا (يف سورية وانتقلت بعض آثاره إىل العراق) .لك ّن إيران
مل تكن وحيد ًة يف مسعى استيعاب نتائج "الربيع العريب" الذي مل مي ّيز
off guard by Saudi king’s criticism / But some experts say remarks on Iraq
are gambit to check Iran,” March 30, 2007, at: http://www.sfgate.com/politics/
article/U-S-caught-off-guard-by-Saudi-king-s-criticism-2567302.php
38 George Friedman, “U.S. and Iranian Relaities,” Stratfor, October 1,
_2013, at: http://www.stratfor.com/weekly/us-and-iranian-realities?utm
_source=freelist-f&utm_medium=email&utm_campaign=20131001&utm
term=Gweekly&utm_content=readmore&elq=689cffa1bc0241db9ff8f4dab2
48380c
39 George Friedman, “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle
East,” Stratfor, November 22, 2011, at:
http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-powermiddle-east
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حلفاءها من الخصوم ،فقد حاولت كل من السعودية وأمريكا أيضً ا ذلك،
كام سعتا لالستفادة من بعض مظاهره.

"الربيع العربي":
صعود تيارات اإلسالم السياسي
إلى الحكم وإعادة المراجعة
شكّلت ثورات "الربيع العريب"( ((4التي بدأت بتونس وامتدت لتشمل
دول عربي ًة عديدةً ،التحدي األبرز إلدارة الرئيس باراك أوباما .فقد
ً
أربك تح ّول السياسة من ٍ
نخبوي ينحرص يف دوائر مغلقة بعيدة
نشاط
ٍ
ٍ
عن التأثر باملزاج العام ،إىل ٍ
وسلوك يقرره الشارع العريب وليس
نشاط
دوائر صنع القرار األمرييك .لقد اعتاد الساسة األمريكيون عىل التعامل
نخب سياسي ٍة مسيطر ٍة يف العامل العريب ،ما أعفاها من مسؤولية
مع ٍ
مراقبة الشارع العريب وتوقع رودود أفعاله .لذلك ،مل تتفاجأ الدوائر
السياسية واالستخباراتية األمريكية فحسب باندالع ثورات "الربيع
العريب"( ،((4بل الدوائر األكادميية أيضً ا؛ ما أسهم يف جعل السياسة
األمريكية مرتبكة وغري واضحة(.((4
وما زاد املوقف األمرييك إرباكًا أ ّن الثورات العربية جاءت يف وقت
كانت فيه إدارة أوباما مهتمة أكرث بتحقيق االستقرار اإلقليمي الذي
 40نستخدم تعبري "الربيع العريب" هنا مجازًا لوصف االنتفاضات والثورات العربية التي
بدأت بتونس منتصف كانون األول /ديسمرب  2010وما زالت مستمرة يف بلدان عربية عديدة.
 41شكّل الربيع العريب مفاجأ ًة كبري ًة لألكادمييا الغربية التي متحورت جميع كتاباتها
وأفكارها حول فرضية تقول بعدم قابلية العرب واملسلمني للثورة ،وميلهم إىل الخضوع
واالستسالم ألسباب ثقافية ودينية ،انظر:
Marwan Kabalan, “Arab Street Defies Western Theories,” Gulfnews, March
18, 2011, at: http://gulfnews.com/opinions/columnists/arab-street-defieswestern-theories-1.778641
42 Marwan Kabalan, “Western Academia Got it all Wrong,” Gulfnews,
April 1, 2011, at: http://gulfnews.com/opinions/columnists/westernacademics-got-it-all-wrong-1.785771
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يفسح املجال أمام انسحاب قواتها بيرس من املنطقة ،لكنها مل تكن
يف موقع تستطيع فيه الوقوف إىل جانب قمع تحركات املجتمعات
العربية التي جاءت عىل شكل انتفاضات سلمية تسعى للحرية
والكرامة اإلنسانية .وباملحصلة ،قررت واشنطن مجاراة التغيري حتى ال
تك ِّرر أخطاءها يف إيران خالل ثورة عام  1979عندما متسكت بالشاه
وخرست إيران .وحتى تتمكن من ضبط مسارات التغيري ،راحت
واشنطن تنسج عالقات مع القوى الصاعدة ،ولذلك كان لزا ًما عليها
أن تتخىل عن القوى اآلفلة(.((4
كانت السعودية خالل "الربيع العريب" تقود معسكر مقاومة التغيري؛
لذلك كان من الطبيعي أن تتعارض توجهاتها مع السياسات األمريكية
التي جاءت مساير ًة له .وبنا ًء عليه ،نظرت الرياض بكثري من الشك
إىل املوقف األمرييك من الثورات العربية؛ ففي الوقت الذي رفضت
فيه واشنطن دعم التدخل السعودي – الخليجي يف البحرين مطلع
عام  2011لقمع االنتفاضة الشيعية ،قامت إدارة أوباما بالتخيل
عن واحد من أوثق حلفائها يف املنطقة وهو الرئيس املرصي حسني
مبارك .اعتربت السعودية مطالبة إدارة أوباما الرئيس مبارك للتنحي
رشا سلبيًا عىل سلوك واشنطن إزاء حلفائها يف أوقات
عن الحكم مؤ ً
األزمــات( .((4وبلغ األمر ح ّد قيام امللك عبد الله اتهام األمريكيني
باملسؤولية عن األزمة العميقة التي وصلت إليها مرص يف حقبة ما
بعد ثورة  25يناير(.((4
دعم أمريك ًيا لوصول اإلسالميني إىل
وقد شكّل ما ع ّدته الرياض ً
السلطة يف دول "الربيع العريب" أحد أهم مظاهر الخالف السعودي -
األمرييك يف سياق الثورات التي شهدتها املنطقة عمو ًما ،ومرص بصفة
ميل لحكم "إخواين" يحقّق لها جملة
خاصة؛ إذ بدأت واشنطن تبدي ً
التغيات
من املصالح يف إطار سياسة جديدة طموحة للتأقلم مع ّ
اإلسرتاتيجية التي تشهدها املنطقة(.((4
فمع اجتياح رياح التغيري معظم املنطقة العربية ،أبدت اإلدارة
األمريكية استعدادها للتعامل مع التيارات اإلسالمية املعتدلة مثل
”43 Walter Russell Mead, “The Failed Grand Strategy in the Middle East,
August 24, 2013, at: http://online.wsj.com/news/articles/SB100014241278873
24619504579028923699568400
" 44مصدر :األمري بندر يقول إن الرياض ستبتعد عن أمريكا" ،رويرتز ،2013/10/22 ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B28KQ20131022
”45 Bruce Riedel, “Saudi Arabia Blames America for the Turmoil in Egypt,
August 19, 2013, at: http://www.thedailybeast.com/articles/2013/08/19/saudiarabia-blames-america-for-the-turmoil-in-egypt.html
”46 Mead, “The Failed Grand Strategy in the Middle East.
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منوذج حزب العدالة والتنمية يف تركيا .وبناء عليه ،رحبت بوصول
اإلخوان املسلمني إىل الحكم يف مرص عن طريق صناديق االقرتاع ،يف
إطار ما اعتربه بعض أركان إدارة أوباما مصالحة تاريخية بني املصالح
األمريكية والقيم الدميقراطية( .((4وقد ع ّززت إعادة اكتشاف إدارة
أوباما تصنيفات إدارة بيل كلينتون للتيارات اإلسالمية – معتدلة
ومتشددة( - ((4االقتناع بأ ّن ال دميقراطية ممكنة يف املنطقة العربية
مبعز ٍل عن قوى املعارضة الرئيسة فيها ،وهي الحركات اإلسالمية ،التي
أخذت تق ِّدم نفسها عىل أنها البديل الدميقراطي من األنظمة العربية
التي أفرزت سياساتها التطرف واالستبداد والفساد.
أثارت هذه السياسة قلقًا شدي ًدا يف السعودية التي أصبح بعضهم يف
واشنطن ينظر إليها عىل أنها من قوى املايض ،فيام يجري النظر إىل
التيارات اإلسالمية الحاكمة يف تركيا ومرص عىل أنها قوى املستقبل
التي ميكن للواليات املتحدة العمل معها( .((4ومن املفارقات التي
فرضتها ظروف الربيع العريب أن تح ّولت السعودية إىل داعمٍ ٍ
رئيس
لبقايا التيارات العلامنية يف املنطقة العربية التي وقفت يف معظمها
مع قوى الثورة املضادة ،أما واشنطن "الرباغامتية" بطبيعتها ،فاختارت
أن تساير البازغ والصاعد عىل حساب اآلفل؛ فرحبت بوصول القوى
اإلسالمية "املعتدلة" إىل السلطة يف دول الربيع العريب ،وأعربت عن
استعدادها للتعامل معها(.((5
وبلغ الخالف السعودي  -األمرييك ذروته عندما دعمت السعودية
االنقالب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد مريس وحكم اإلخوان
يف مرص .ويف الوقت الذي قررت فيه واشنطن قطع بعض املساعدات
ٍ
كموقف احتجاجي ال بد منه بسبب وقف املسار
عن القاهرة
(((5
عبت السعودية عن
الدميقراطي واالنقالب عىل حكوم ٍة منتخبة ّ ،
47 Ibid.

 48يف ما يتعلق بهذه التصنيفات ،انظر:
”Edward P. Djerejian, “The U.S. and the Middle East in a Changing World,
an Address by Edward Djerejian, Assistant Secretary of State for Near Eastern
Affairs, before Meridian House International, Washington, D.C., June 2, 1992,
at: http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1992/html/Dispatchv3no23.
html; “North African Countries: U.S. Relations and Assistance,” a Statement
by Djerejian before the Subcommittee on Africa of the House Foreign Affairs
Committee, Washington, D.C. May 12, 1993, at: http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/
briefing/dispatch/1993/html/Dispatchv4no21.html
49 Stephen Kinzer, Reset Middle East: Old Friends and New Alliances:
Saudi Arabia, Israel, Turkey, Iran (London: I.B. Tauris Limited, 2011).
”50 Mead, “The Failed Grand Strategy in the Middle East.
 51يف الوقت الذي ما زالت فيه إدارة الرئيس أوباما ترفض توصيف ما حصل يف مرص
يوم  3متوز /يوليو  2013بأنه انقالب ،فقد غدا واض ًحا أ ّن هناك خالفًا كب ًريا يف اإلدارة بشأن
طريقة التعاطي مع االنقالب العسكري .ويوجد تياران داخل اإلدارة األمريكية :األول يقوده
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دعمها الكامل لالنقالب ورفضها لكل الضغوط املامرسة عىل القيادة
املرصية الجديدة وتعهدت بتقديم بديل من جميع املساعدات الغربية
التي ميكن قطعها عن مرص(.((5

الموقف األميركي
من األزمة السوريّة
من القضايا الخالفية األخرى التي نتجت من "الربيع العريب" وس ّببت
توت ًرا يف العالقات السعودية  -األمريكية ،املوقف األمرييك من األزمة
عبت السعودية مر ٍ
ات عديد ٍة عن استيائها من املوقف
السوريّة .فقد ّ
األمرييك "الضعيف واملرتدد" من نظام الرئيس بشار األسد ،وذلك
بخالف ما اعتربته السعودية موقفًا أمريكيًا حاز ًما غري مربر تجاه أنظمة
مثل .فمنذ بداية األزمة
كانت تع ّد حليفة للغرب يف تونس ومرص ً
السوريّة ،أحجمت واشنطن عن اتخاذ خطوات مؤثرة من النوع الذي
ميكن أن يؤدي إىل رحيل النظام السوري ،واكتفت بدلً من ذلك
بفرض حزمة عقوبات اقتصادية مل يكن لها  -يف ظل الدعم الكبري
الذي تلقاه النظام من حلفائه وبخاصة من إيران  -تأثري كبري عىل
حسابات دمشق .وظل املوقف األمرييك ألكرث من عامني يرتاوح بني
دعوة الرئيس األسد للتنحي وبأنه فقد رشعيته وإدانة سياساته يف
وزير الخارجية جون كريي ويؤيده وزير الدفاع تشاك هيغل الذي يرى أ ّن مصلحة الواليات
املتحدة تقتيض التعامل مع النظام الجديد يف إطار سياسة واقعية تراعي فيها موقف حلفائها
السعوديني الذين نجحوا عىل ما يبدو يف قيادة الثورة املضادة ،ويحافظ عىل مرص حليفًا يف
إطار سياسة التعاطي مع من يحكم بغض النظر إن كان ذلك يقود إىل القضاء عىل املسار
الدميقراطي .أما التيار الثاين يف اإلدارة فتقوده مستشارة األمن القومي سوزان رايس ويرى أ ّن
مصالح الواليات املتحدة تقتيض التأكيد عىل املسار الدميقراطي؛ أل ّن املوقف املغاير سيعيد
املنطقة والسياسة األمريكية إىل املربع األول عندما كانت واشنطن تدعم الديكتاتوريات،
وتتح ّمل مثن هذا املوقف انتقادات وهجامت عليها وعىل مصالحها يف املنطقة وحتى داخل
الواليات املتحدة ،كام حصل يف الحادي عرش من سبتمرب  .2001من هنا يظهر التناقض يف
السياسة األمريكية تجاه مرص؛ فمن جهة تفرض واشنطن عقوبات عىل حكومة االنقالب ،ومن
جهة أخرى تبدو أنها توافق عىل خريطة الطريق التي وضعها الجرنال عبد الفتاح السييس،
انظر:
John Kerry Defies the White House on Egypt Policy, The Daily Beast,
November 18, 2013, at: http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/18/
;exclusive-john-kerry-defies-the-white-house-on-egypt-policy.html
’“Tensions between John Kerry and Susan Rice may be at core of ‘muddled
U.S. policy on Egypt,” National Post, November 22, 2013, at: http://news.
nationalpost.com/2013/11/22/tensions-between-john-kerry-and-susan-ricemay-be-at-core-of-muddled-u-s-policy-on-egypt/
" 52سعود الفيصل :العرب مستعدون لتعويض املساعدات الغربية ملرص" ،الحياة،
 ،2013/8/19انظر:
http://alhayat.com/Details/543090
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التعاطي مع األزمة ،وبني استمرار واشنطن يف رفض التدخل عسكريًا
عىل غرار ما فعلت يف ليبيا ،ورفض تسليح املعارضة السوريّة بحجة
التخوف من وقوع هذه األسلحة يف يد جامعات متشددة من جهة،
كفيل بترسيع إسقاطه،
وعدم ظهور بديل مقنع من نظام األسد يكون ً
من جهة أخرى(.((5
وألسباب جيوسياسية بحتة ،رأت الرياض أ ّن تف َّرد إيران بالنفوذ يف
خاص ًة بعد انسحاب األمريكيني مع وجود قوي لها يف سورية،
العراق ّ
سوف يط ّوقها بهالل نفوذ إيرا ّين( ((5ميت ّد شامل شبه الجزيرة العربية
فضل عن تزايد املخاوف من تصاعد
يف كل من العراق والشام(ً ،((5
التأثري اإليـرا ّين يف اليمن حيث التم ّرد الحويث ،ومحاوالت طهران
التدخّل يف الشؤون الداخلية لدول خليجية ع ّدة حيث توجد أقلّيات
شيعيّة مه ّمة .لذلك ،عندما اندلعت الثورة السوريّة ،الحت للرياض
فرصة لتصحيح موازين القوى ملصلحتها عرب تحويل سورية من
ٍ
اإلقليمي
حليف إليران إىل خصمٍ لها ،ومبا يشكّل حائ َط ص ٍّد لنفوذها
ّ
(((5
املتعاظم ،بعد أن فقد العراق إمكان ّية القيام بهذا ال ّدور .
لقد تح ّولت سياسة إسقاط النظام املؤيّد إليران يف دمشق وإنشاء
نظامٍ بديل يكون قريبًا من الرياض ويشكّل حليفًا إسرتاتيجيًّا لها إىل
أولوية أمنية كربى بالنسبة إىل السعودية التي دعت إىل استخدام
الق ّوة العسكريّة إلطاحة النظام السوري ،إ ّما عرب تسليح املعارضة أو
عرب تدخل عسكري إقليمي أو دويل( .((5لذلك مل يكن مفاجئًا حجم
االستياء السعودي عندما تراجعت إدارة أوباما عن توجيه رضبة
عسكرية للنظام السوري بسبب استخدامه السالح الكياموي يف
غوطتي دمشق يف آب /أغسطس 2013؛ إذ انتقدت الرياض بشدة
تو ّجه األمريكيني إىل عقد اتفاق مع روسيا لتسليم األسلحة الكياموية
53 Michael R. Gordon and Mark Landler, “Backstage Glimpses of Clinton
as Dogged Diplomat, Win or Lose,” The New York Times, February 2,
2013, at: http://www.nytimes.com/2013/02/03/us/politics/in-behind-sceneblows-and-triumphs-sense-of-clinton-future.html?pagewanted=all&_r=0
ورقتي العراق وسوريا" ،الحياة ،2013/9/29 ،انظر:
 54خالد الدخيل" ،أوىل مثرات
ّ
http://alhayat.com/OpinionsDetails/556608
55 George Freidman, “From the Mediterranean to the Hindu Kush:
Rethinking the Region,” Stratfor, October 18, 2011, at:
http://www.stratfor.com/weekly/20111017-mediterranean-hindu-kushrethinking-region
56 Joseph Holliday, “The Struggle for Syria in 2011: An Operational and
Regional Analysis,” Middle East Security, Report 2 (December 2011), p. 23, at:
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Struggle_For_Syria.pdf
57 Daniel Byman, “Preparing for Failure in Syria: How to Stave off
Catastrophe,” Foreign Affairs, March 20, 2012, at: http://www.foreignaffairs.
com/articles/137339/daniel-byman/preparing-for-failure-in-syria
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السورية وتدمريها ،بدلً من معاقبة النظام عىل فعلته .وقد القت
هذه الصفقة استحسان اإليرانيني والروس واإلرسائيليني ودعمهم(.((5
وقد بلغ االستياء السعودي من املوقف األمرييك بخصوص االتفاق
الكياموي السوري حد التهديد بوقف كل أشكال التعاون مع
واشنطن( .((5وكبادرة احتجاجية الفتة ،رفضت السعودية يف ترشين
ٍ
مقعد غري دائمٍ ملدة سنتني يف
األول /أكتوبر  2013تسلّم عضوية
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة جرى انتخابها لشغله .وتستكمل
بهذه الخطوة مسا ًرا بدأ عندما قرر وزير خارجيتها األمري سعود
الفيصل إلغاء كلمة بالده أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
وقت سابق من الشهر نفسه( .((6وقد علّلت السعودية قرارها رفض
العضوية بعجز املجلس عن "وضع ٍ
حد فاصلٍ ورسيعٍ ملعاناة الشعب
السوري" وحملة اإلبادة التي يشنها النظام السوري ضده "مستخد ًما
كل أنواع األسلحة التقليدية وغري التقليدية" ،كام جاء يف خطاب
سفريها لدى األمم املتحدة خالل الجلسة املخصصة ملناقشة قضايا
الرشق األوسط(.((6

التقارب األميركي  -اإليراني
واالتفاق النووي
بقدر ما كانت إطاحة النظام السوري تشكِّل أولوي ًة بالنسبة إىل
السعوديني ،كان األمريكيون منشغلني بقضايا ع ّمقت خالفاتهم مع
السعودية ،وتحدي ًدا فتح حوا ٍر رسي مع إيران .لقد شكّلت إيران،
إىل جانب السعودية ،الركن اآلخر يف اإلسرتاتيجية األمريكية يف
منطقة الخليج خالل عقود الحرب الباردة األوىل  .1979-1946ومنذ
أن ساعدت االستخبارات األمريكية يف إطاحة رئيس الوزراء اإليراين
" 58تــريك الفيصل ينتقد أوباما :لن نرتك البحرين إليــران" ،يس إن إن بالعربية،
 ،2013/10/23انظر:
http://arabic.cnn.com/2013/middle_east/10/23/turki.america/
" 59مصدر :األمري بندر يقول إن الرياض ستبتعد عن أمريكا"؛ وكذلك" :السعودية تقول
إنها قد تبتعد عن أمريكا بسبب مواقفها املتصلة بسوريا وإيران" ،رويرتز ،2013/10/23 ،انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/
idARACAE9B28UT20131023?sp=true
" 60بيان من وزارة الخارجية يفيد بأن اململكة تعلن اعتذارها عن قبول عضوية مجلس
األمن" ،املوقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية ،2013/10/18 ،انظر:
http://www.mofa.gov.sa/ServicesAndInformation/news/MinistryNews/
Pages/ArticleID2013101821339394.aspx
" 61السعودية تحذر مجلس األمن من فقدان العامل الثقة بالعمل الدويل" ،الحياة،
 ،2013/10/24انظر:
http://alhayat.com/Details/564609
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األسبق محمد مصدق وإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إىل الحكم عام
 1953وحتى الثورة اإليرانية عام  ،1979ساهمت الواليات املتحدة يف
تحويل إيران إىل قوة عسكرية مركزية يف الخليج لص ّد امل ّد الشيوعي
من جهة ،وضامن أمن إمدادات الطاقة من جهة أخرى(.((6
خالل عقود الثورة الثالثة املاضية دخلت واشنطن وطهران يف حالة
عداء مستحكم .وعىل الرغم من أ ّن مصالح البلدين تقاطعت يف بعض
الفرتات خاص ًة خالل عهد الرئيس األسبق محمد خامتي عندما قامت
واشنطن بغزو كل من أفغانستان والعراق ،فإ ّن العداء ظل السمة
البارزة للعالقات بني البلدين حتى انتخاب الرئيس حسن روحاين
صيف عام  2013وبدء رحلة التقارب.
شكل الكشف عن مفاوضات رسية أمريكية  -إيرانية بدأت منذ
وصول أوباما إىل السلطة مطلع عام  ،2009وتكثّفها منذ أواخر
عام  ،2011صدم ًة لحلفاء واشنطن يف الخليج ،وبخاصة السعودية،
وذلك عىل الرغم من بدء الحديث عن تقارب أمرييك  -إيراين منذ
انتخاب حسن روحاين يف حزيران /يونيو  .2013وقد أسفرت هذه
املفاوضات عن اإلعالن عن التوصل إىل اتفاق مرحيل يف جنيف يف 24
ترشين الثاين /نوفمرب  2013لحل أزمة الربنامج النووي اإليراين ،والتي
استمرت نحو عرش سنوات(.((6
ومبوجب االتفاق ،التزمت إيران بتحقيق معظم الرشوط الغربية مبا
فيها عدم مامرسة نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق خمسة
يف املئة خالل فرتة االتفاق ،مع عدم القيام بأي نشاطات ترمي إىل
تطوير منشآت إنتاج الوقود النووي يف نطنز وفوردو .ووافقت أيضً ا
عىل وقف العمل يف بناء مفاعل أراك الذي يعمل باملاء الثقيل
واملخصص إلنتاج البلوتونيوم ،ووقف تصنيع الوقود الالزم لتشغيله.
أي منشآت نووية جديدة متعلقة بتخصيب
كام تع ّهدت بعدم تشييد ّ
اليورانيوم ،وعدم القيام بأي عمليات إعادة تأهيل للمواد النووية أو
تشييد منشآت لها القدرة عىل إعادة التأهيل ،وذلك كله مقابل رفعٍ
جزيئ للعقوبات االقتصادية(.((6
62 Mark J. Gasiorowski, U.S. Foreign Policy and the Shah: Building a Client
State in Iran (Ithaca and London: Cornell University Press, 1991).
63 Carol E. Lee, Jay Solomon and Laurence Norman, “Two-Track
Negotiations Led to Iran Nuclear Deal,” The Wall Street Journal, 24/11/2013,
at: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304281004579218
343099984808
 64رندة تقي الدين" ،اتفاق نووي متهيدي بني إيران والدول الست وخامنئي يرى فيه
أساسا لتدابري ذكية مقبلة" ،الحياة ،2013/11/25 ،انظر:
ً
http://alhayat.com/Details/575416
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العالقات السعودية  -األميركية :انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟

جاء رد فعل السعودية عىل االتفاق النووي مرتبكًا ،فرفضته أول
األمر( ،((6ث ّم رحبت به رشط توافر "حسن النوايا"( ،((6فعادت بعد
ذلك وحذرت من الصفقة؛ ما يوضح أنّها مل تكن تشعر بارتياح تجاه
فضل عن أنها كانت متفاجئة من عقد
التقارب اإليراين  -األمرييك ً
االتفاق الذي جرى بغري علمها .من جهة أخرى ،اعتربت السعودية
أ ّن االتفاق ال يقلّص مشاكلها مع إيـران( ((6وال يعالج قضايا تعترب
أكرث أهمية بالنسبة إليها( .((6فاملوضوع النووي مع أهميته ،ال
يشكل املفصل الوحيد والرئيس يف العالقات بني الرياض وطهران،
فهناك موضوع التدخل اإليراين يف الشؤون الداخلية لدول الخليج
فضل عن محاوالت بناء
العربية ومحاولة زعزعة االستقرار يف بعضهاً ،
قوة إقليمية إيرانية مهيمنة عرب إنشاء قواعد نفوذ وتأثري يف سورية
والعراق واليمن ولبنان وغريها( .((6كام أ ّن تخيل إيران عن برنامجها
النووي ال يعني أ ّن التهديد اإليـراين قد زال؛ فالتهديد الحقيقي
بالنسبة إىل السعودية وغريها من دول مجلس التعاون يتمثل يف
ترسانة األسلحة التقليدية التي متتلكها إيران وأهمها آالف الصواريخ
الباليستية القادرة عىل بلوغ كل نقطة يف منطقة الخليج وشبه
الجزيرة العربية ،ويعترب خطرها أكرب من خطر امتالك سال ٍح نووي
فضل عن كونه
إيراين غري قابل لالستخدام من الناحية السياسيةً ،
يسهم يف إطالق سباق نووي يف املنطقة(.((7
وفضل عن ذلك ،ال تخفي السعودية خشيتها من وجود تفاهامت
ً
غري معلنة عىل غرار املفاوضات الرسية بني طهران وواشنطن تؤدي

" 65اتفاق إيران النووي :مرص واإلمارات ترحب والسعودية ترفض" ،يس إن إن بالعربية،
 ،2013/11/25انظر:
http://arabic.cnn.com/2013/world/11/24/iran.reactions
" 66ترحيب سعودي حذر باتفاق إيران النووي" ،سكاي نيوز عربية ،2013/11/25 ،انظر:
http://goo.gl/4XIZuy
67 William Maclean, “U.S.-Iran thaw starts to reshape Mideast power
balance,” Novemebr 24, 2013, at: http://mobile.reuters.com/article/
idUSBRE9AN0CK20131124?irpc=932
" 68السعودية تحذر من صفقة النووي اإليراين بأنها لن تقف مكتوفة األيدي" ،الحياة،
 ،2013/11/24انظر:
http://alhayat.com/Details/575271
 69جامل خاشقجي" ،نهاية لعبة األمم" ،الحياة ،2013/11/16 ،انظر:
http://alhayat.com/OpinionsDetails/572359
70 “Pakistan ‘ready to deliver nuclear weapons to Saudi Arabia’”,
The Telegraph, November 7, 2013, at: http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/asia/pakistan/10432006/Pakistan-ready-to-deliver-nuclearweapons-to-Saudi-Arabia.html

إىل حلو ٍل عىل حسابها وحساب العرب يف مختلف امللفات(((7؛ وهي
مخاوف تبدو مربرة إىل حد ما( .((7فاإلشارات التي تأيت من واشنطن
ال تبدو مطمئنة للسعوديني وتؤكد مخاوفهم؛ ابتدا ًء من استقبال
الرئيس أوباما لرئيس الوزراء العراقي نوري املاليك  -الذي ينظر إليه
عىل نطاق واسع يف السعودية عىل أنه رجل إيران  -ومنحه الدعم
األمرييك يف مواجهة "االرهاب"( ،((7إىل معارضة أوباما إسقاط نظام
بشار األسد عسكريًا خشية وصول متشددين إىل الحكم يف سورية،
ملتبسا من االنقالب العسكري يف مرص ،وأخ ًريا
ثم موقفه الذي ما زال
ً
انفتاحه عىل إيران(.((7

هل انتهى التحالف
السعودي  -األميركي؟
يف ظل وجود خالفات كبرية بني واشنطن والرياض حول عد ٍد من
امللفات اإلقليمية الرئيسة ،إضافة إىل التوجس السعودي من
التقارب األمــريك مع إي ـران ،هل ميكن االستنتاج بــأ ّن التحالف
السعودي  -األمرييك قد بلغ نهايته بعد أن أدى غرضه بالنسبة إىل
األمريكيني عىل األقــل؟( ((7وهل نحن عىل وشك أن نشهد استبدال
تحالف أمرييك  -إيراين به؟( ((7من جهة أخرى ،هل ِّتربر االكتشافات
 71خالد الدخيل" ،القلق السعودي من االتفاق األمرييك  -اإليراين" ،الحياة،2013/11/28 ،
انظر:
http://alhayat.com/OpinionsDetails/576425
”72 George Friedman, “Israelis, Saudi’s and the Iranian Agreement,
Stratfor, Novemeber 26, 2013, at: http://www.stratfor.com/weekly/israelissaudis-and-iranian-agreement
" 73املاليك يف واشنطن يدعو إىل حرب عاملية ثالثة عىل اإلرهاب" ،الحياة،2013/11/2 ،
انظر:
http://alhayat.com/Details/567707
وكذلك" :املاليك يختتم زيارة واشنطن ويعود إىل بغداد :طلبنا تزويدنا طائرات من دون طيار
وأسلحة هجومية" ،الحياة ،2013/11/3 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/568003
74 F. Gregory Gause, “Why the Iran Deal Scares Saudi Arabia,” The New
Yorker, November 26, 2013, at: http://www.newyorker.com/online/blogs/
newsdesk/2013/11/why-the-iran-deal-scares-saudi-arabia.html
 75تتفق األوساط املؤيدة إليران مثل حزب الله والتنظيامت السلفية الجهادية  -وهام
يتشاركان يف عدائهام للسعودية  -يف الرتويج لفكرة أ ّن الغرب قد أدار ظهره لحلفائه العرب
ٍ
تحالف بديلٍ مع إيران ،كام يف اإلعالم
يف الخليج ،وعىل رأسهم السعودية ،وبدأ ينشُ ُد بناء
القريب من حزب الله ،انظر :حسن شقراين" ،إيران إىل سوق النفط والعني عىل السعودية"،
األخبار اللبنانية ،2013/10/30 ،يف:
http://www.al-akhbar.com/node/194074.
76 Kinzer.
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الكبرية للنفط والغاز الصخري يف الواليات املتحدة ،والتي توشك أن
تح ّولها إىل أكرب منتج للطاقة األحفورية يف العامل خالل سنوات قليلة،
(((7
القول بأ ّن أهمية منطقة الخليج قد تالشت يف الحسابات األمريكية؟
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لقد أث ّرت أحداث "الربيع العريب" بشكل كبري يف رؤية واشنطن تجاه
املنطقة العربية عامة ،بغض النظر عن مدى مسؤولية واشنطن عن
بعض نتائجها وإخفاقاتها( .((8ومن الواضح أ ّن اإلحساس العميق
باإلخفاق والفشل يف التعاطي مع تطورات الربيع العريب والدفع
بها نحو النتائج املرجوة أدى إىل ردود فعل بلغت يف حدها األقىص
املطالبة بإدارة الظهر بصورة كاملة للمنطقة العربية ،ويف حدها األدىن
تبي للواليات
إعادة تعريف املصالح األمريكية فيها( .((8ويف النتيجةّ ،
املتحدة أنه لن يكون هناك ربيع يف إيران وال ثورة أو انتفاضة ،وحتى
لو حصل ذلك ،فقد أدركت بأ ّن ذلك قد ال يكون بالرضورة ملصلحتها.
وسط هذه الفوىض وحالة عدم اليقني ،بدأت واشنطن إعادة تعريف
مصالحها يف املنطقة والتفكري بإسرتاتيجيات بديلة من حاميتها(.((8

ال شك يف أ ّن مصالح إدارة أوباما ووأولوياتها اليوم تبدو مختلفة عن
تلك التي تعني السعودية املنشغلة كليًا بإيران ومرشوعها اإلقليمي؛
فأوباما مستغرق بتنفيذ أجندته الداخلية وهو مستمر يف توفري
الظروف اإلقليمية والدولية للخروج من املستنقع األفغاين بعد أن
نجح يف الخروج من العراق .لذلك يبدو مفهو ًما أن يقاوم الرئيس الذي
جاء إىل السلطة ٍ
بهدف أسايس وهو التخلّص من آثار التو ّرط العسكري
األمرييك يف العامل اإلسالمي لنحو ٍ
عقد من الزمن ،كل الضغوط التي
تدفعه نحو الدخول يف نزاعات مسلّحة جديدة خاصة يف منطقة
الرشق األوسط ،ما دامت املصالح األمريكية مل تتعرض للتهديد عىل يف سياق هذ املشهد املعقد ،ويف إطار إعادة واشنطن النظر يف مجمل
نحو مبارش.
إسرتاتيجيتها عىل املستويني الدويل واإلقليمي ،برزت حدة التناقضات
عب السعوديون
أما يف إطار املصالح األمريكية األوسع عىل املستوى الدويل ،فتعتقد يف رؤية كلٍ من الرياض وواشنطن ملا يجري .ففي حني ّ
إدارة أوباما أ ّن الواليات املتحدة ونتيجة استغراقها يف حروب طويلة عن صعوبة يف فهم سبب عدم استغالل إدارة أوباما الفرصة التي
يف العامل اإلسالمي أغفلت تح ّديات إسرتاتيجية أكرب خاصة يف منطقة أتاحتها الثورة السوريّة لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الواليات املتحدة
آسيا واملحيط الهادي حيث تقبع القوى االقتصادية والنووية الكربى يف العراق قبل عقد وأدى إىل تعزيز نفوذ إيران اإلقليمي( ،((8تبدو
يف العامل (روسيا ،والصني ،والهند ،واليابان) .وتدرك مؤسسة صنع واشنطن مهتمة أكرث بإدارة األزمة السوريّة من خالل مقاربة تعينها يف
السياسة الخارجية األمريكية  Foreign Policy Establishmentأ ّن "الحرب عىل اإلرهاب" من جهة ،وتؤ ّمن مصالحها يف الرشق األوسط
روسيا والصني بخاصة استفادتا بشدة من االنشغال األمرييك عنهام يف من دون الحاجة إىل تدخل عسكري مبارش من جهة أخرى .فمن
الحرب عىل اإلرهاب إلعادة بناء قوتيهام ونفوذهام بشكل كبري( .((7خالل الحيلولة دون انتصار ٍ
طرف عىل آخر يف النزاع السوري ،متكّن
وقد دفع ذلك إدارة أوباما إىل بلورة إسرتاتيجية أمنية جديدة تجعل األمريكيون من إنشاء ميزان قوى محيل ،ومن ث ّم إقليمي؛ تنشغل
(((7
الرشق األقىص ،والصني تحدي ًدا ،يف بؤرة االهتامم األمرييك  ،يف الوقت فيه األطراف املختلفة بالقتال يف ما بينها ،ومبا يؤدي إىل توازن يف
الذي تستمر فيه يف مواجهة التهديدات "اإلرهابية" باستخدام تقنيات القوى .دفعت هذه املقاربة الواليات املتحدة نحو إعادة النظر يف
عسكرية حديثة ال تستدعي تورطًا واس ًعا وال تتطلب إنزال قوات عالقتها بإيران ،فبدلً من أن تحاول هزميتها يف سورية ،كام يرجو
كبرية عىل األرض ،مثل استخدام الطائرات من دون طيار ( Droneالسعوديون( ،((8راحت تعمل عىل منعها من تحقيق االنتصار ،يف
.)Wars and Unmanned Areail Veihcles -UAV
الوقت الذي بدأت تنفتح عليها أكرث وتسعى لتعظيم الفائدة من
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دراسات وأوراق تحليليّة
العالقات السعودية  -األميركية :انفراط عقد التحالف أم إعادة تعريفه؟

دمجها يف ميزان قوى إقليمي بعد أن استنفد جهد عزلها وإقصائها
الغرض منه.
جاءت هذه املقاربة يف إطار رؤية أوسع لخدمة مصالح واشنطن
األخــرى يف عموم املنطقة؛ فمع اقـراب موعد انسحاب القوات
األمريكية من أفغانستان ،ويف ظل تدهور الوضع األمني يف باكستان،
أخذت واشنطن تسعى للحصول عىل مساعدة إيران يف سحب آلياتها
العسكرية الثقيلة من أفغانستان كام حصلت عىل مساعدتها عندما
قامت بعملية الغزو يف ترشين األول /أكتوبر  ،2001ويف كلتا الحالتني
وفضل
ً
فرضت الجغرافيا نفسها عىل جميع االعتبارات األخرى(.((8
عن العائد السيايس واألمني للتقارب مع إيران ،سوف تكون هناك
مكاسب ذات طبيعة اقتصادية للرشكات األمريكية التي تبدو ممتنة
للقيام بإصالح اقتصاد إيران الذي أنهكته العقوبات(.((8
بالتأكيد ،سوف يبدو املشهد الجيوبولتييك مختلفًا يف املنطقة إذا
حصل توافق إيراين  -أمرييك ،لك ّن مقاربة ميزان القوى الذي تسعى
إدارة أوباما إلعادة بنائه بعد أن دمرته الحرب األمريكية عىل العراق
قبل عقد من الزمن لن تؤدي إىل إنهاء العالقة مع السعودية ،عىل
الرغم من جميع االختالفات معها .وعىل العكس من ذلك ،سوف
يستمر ميزان القوى يف تأدية وظيفته فحسب إذا حافظت واشنطن
عىل عالقة قوية بجميع األطراف بحيث تقوم مبوازنة الجميع من
خالل مواجهة بعضهم بعضً ا؛ وذلك يف استعارة للمشهد الذي ساد
يف أوروبا يف القرن التاسع عرش حني أدت بريطانيا خالله دور "بيضة
القبان" ملوازنة القوى األوروبية املشكّلة للميزان ،ومبا مينع طغيان
إحداها عىل األخرى ،كام مينع ظهور قوة مهيمنة .وهذا ما يجعل
من سياس ٍة أمريكي ٍة داعم ٍة بشكلٍ مطلقٍ إليران أم ًرا غري ممكنٍ من
حتم إىل نتائج عكسية ومردود سلبي
الناحية السياسية ،بل سيؤدي ً
للمصالح األمريكية(.((8
إ ّن العالقات السعودية  -األمريكية التي كانت تقوم يف األساس عىل
"صيغة" النفط مقابل األمن بدأت تتغري بسبب اكتشافات النفط
والغاز الصخري يف أمريكا ،لكنها لن تنتهي؛ فمن جهة ،ال توجد أي
تقديرات تشري إىل أ ّن الواليات املتحدة سوف تحقق اكتفا ًء ذاتيًا
" 85معاهدة إسرتاتجية إيرانية أفغانية تستوعب تداعيات االنسحاب األمرييك" ،الحياة،
 ،2013/12/10انظر:
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86 Maclean.
”87 Rachel Bronson, “Swapping Riyadh for Tehran is not the Answer,
The New York Times, November 26, 2013, at: http://www.nytimes.com/
roomfordebate/2013/11/25/us-relations-with-iran-thaw-and-allies-shiver/
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كامل من النفوط السائلة حتى عام  .((8(2040ومن جهة أخرى ،فإ ّن
ً
اهتامم أمريكا بنفط الخليج مل يقترص يو ًما عىل تلبية حاجاتها املحلية
من الطاقة ،بل كانت له منافع أخرى ،بعضها ذي طابع اقتصادي
وإسرتاتيجي .من الناحية االقتصادية ،يشكل استمرار تدفق النفط
من الخليج إىل االقتصادات العاملية مصلح ًة أمريكي ًة قصوى ،أل ّن تعايف
االقتصاد األمرييك مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعايف االقتصاد العاملي ،ويف
الوقت الذي تتجه فيه أمريكا إىل تقليل اعتامدها عىل الخليج يف ما
يتعلق بحاجاتها من الطاقة ،سوف يزداد اعتامد دول رشق آسيا  -التي
تشكل اليوم قاطرة االقتصاد العاملي وبحصة تبلغ نحو  50يف املئة
من الناتج اإلجاميل العاملي  -عىل النفط العريب( ،((8كام يزداد اعتامد
االقتصاد األمرييك عىل االقتصادات اآلسيوية التي تعد املستثمر األكرب
يف سندات الخزينة األمريكية واملم ّول الرئيس للحكومة الفيدرالية.
لذلك ستبذل واشنطن كل جهدها من أجل ضامن استمرار تدفق
النفط العريب لألسواق اآلسيوية بانسيابية(.((9
وأما إسرتاتيج ًيا ،يشكّل نفط الخليج أحد أهم وسائل الضغط األمرييك
عىل الصني ،ويعترب الوجود العسكري األمرييك عىل مقربة من حقول
فضل عن سيطرة الواليات املتحدة عىل خطوط النقل
اإلنتاج يف الخليج ً
البحرية التي مت ّر عربها شحنات النفط من أهم أدوات مامرسة النفوذ
األمرييك يف رشق آسيا واملحيط الهادي( .((9وفوق ذلك كله ،سوف يبقى
نفط الخليج العريب العامل األسايس يف تحديد سعر النفط عامل ًيا ،كام
أ ّن تكلفته املنخفضة ستجعله دامئًا أكرث جاذبية وأكرث جدوى اقتصادية
مقارنة بأنواع أخرى من اإلنتاج مبا فيها النفط والغاز الصخري(.((9
لهذه األسباب ،مل تشهد امليزانية العسكرية التي طلبتها وزارة الدفاع
األمريكية لعامي  2013و 2014تغي ًريا كب ًريا يف حجم اإلنفاق املخصص
إلعادة توزيع القوات األمريكية يف املحيط الهادي ،أو يف ما يتعلق
بحجم االلتزامات األمنية يف منطقتي الخليج والرشق األوسط .كام أ ّن
88 Anthony H. Cordesman, “The Gulf and Middle East Strategic
Partnerships: The Other Side of the Iran Negotiations,” October 22, 2013,
at: https://csis.org/publication/gulf-and-middle-east-strategic-partnershipsother-side-iran-negotiations
89 Sarah O. Ladislaw, “How will the Shifting Energy Landscape in
Asia Impact Geopolitics?” November 13, 2013, at: https://csis.org/files/
publication/131112_chap8_Ladislaw.pdf
90 Cordesman.
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اإلسرتاتيجية األمنية التي أعلنتها الوزارة عام  2012أكدت عىل أهمية
حامية أمن الخليج بالنسبة إىل املصالح األمريكية(.((9
أخ ًريا ،من الخطأ تفسري تزايد االهتامم األمرييك مبنطقة آسيا واملحيط
الهادي بأنه يشكّل انسحابًا من منطقة الرشق األوسط والخليج .ال
شك يف أ ّن هناك مزا ًجا أمريكيًا عا ًما مييل إىل العزلة بعد أن دفع
األمريكيون غال ًيا مثن تورطهم يف نزاعات طويلة األمد يف العامل اإلسالمي
خالل العقد املايض ،كام أ ّن هناك شكاوى من تضاؤل االهتامم األمرييك
مثل أدارت الواليات املتحدة
مبختلف القضايا الدولية؛ ففي أوروبا ً
ظهرها لحلفائها القدماء (مثل بريطانيا) والجدد (مثل دول رشق
أوروبا)( .((9ومع ذلك ،ال يبدو أ ّن واشنطن تتجه إىل االنسحاب من
منطقة الخليج والرشق األوسط( ،((9بل من الواضح أنها تتجه إىل إعادة
تعريف مصالحها وعالقاتها معها.

خاتمة
ميكن القول إ ّن العالقات السعودية  -األمريكية سوف تستمر بتأثري
عوامل فوق ثنائية ،مرتبطة تحدي ًدا ببنية النظام الدويل واإلقليمي
وميزان القوى الذي تسعى واشنطن إلعادة بنائه يف املنطقة .وعىل
الرغم من االتجاه نحو االفرتاق يف قراءة كل ٍ
طرف مصالحه تجاه
ملفات إقليمية مختلفة ،فإ ّن تداخل املصالح السعودية  -األمريكية
وتشابكها يفرض عىل الطرفني االستمرار يف التعاون بشكل وثيق .أما
الصيغة القدمية التي حكمت العالقات بينهام ،وبخاصة مع دخول

93 Anthony H. Cordesman, “American Strategy and US “Energy
Independence”, October 21, 2013, at: https://csis.org/publication/americanstrategy-and-us-energy-independence
94 Moore.
 95جامل خاشقجي" ،أمريكا روزفلت ترحل عن عاملنا" ،الحياة ،2013/10/12 ،انظر:
http://alhayat.com/OpinionsDetails/560975
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إيران عىل الخط واتجاه واشنطن إىل تحسني العالقات معها ،فسوف
تتغي بالتأكيد .ويتطلب هذا األمر من السعوديني والخليجيني تنويع
ّ
(((9
عالقاتهم وتحالفاتهم اإلقليمية والدولية من جهة  ،وتجاوز العقبات
التي تحول دون بناء منظومة أمنية وسياسية واقتصادية متكاملة
لدول الخليج العربية من جهة أخرى ،أل ّن ال ّركون بشكل مطلق إىل
واشنطن أصبح خيا ًرا غري واقعي(.((9
كام يحتاج ما يبدو أنه ميثل خرو ًجا عن النهج التقليدي السلبي وغري
املبادر للسعودية  -إذ أخذت الرياض تؤدي دو ًرا أكرث فاعلية يف
الدفاع عن مصالحها خالل السنوات الثالث األخرية  -إىل رؤية متكاملة
لسياسة أكرث فاعلية  Aggressive foreign policyتعطي األولوية
املطلقة للمصالح العربية والسعودية .فعرب ستة عقود من التحالف
السعودي  -األمرييك ،كانت املصالح األمريكية تأخذ األولوية يف هذه
العالقة ،يف حني ظلت السعودية تكتفي بدور املساير لواشنطن حتى
لو كان ذلك عىل حساب مصالحها يف بعض األحيان ،كام حصل خالل
غزو العراق عام  .2003ومبا أ ّن واشنطن تقوم بإعادة تعريف عالقتها
مع الرياض مبا يتوافق مع املستجدات اإلقليمية والدولية ،يتعني عىل
السعودية أن تعيد تعريف عالقتها أيضً ا بالواليات املتحدة؛ ليس عرب
تهديدات مبطنة غري ذات أثر فحسب( ،((9وإمنا أيضً ا عرب القيام بدو ٍر
فاعلٍ يف رسم مستقبل املنطقة واملشاركة املبارشة يف صنع السياسات
بدل من
وخلق الفرص اإلقليمية والدولية أو تجيريها ملصلحتهاً ،
االهتامم باملوقف األمرييك أو الحرص عىل مراعاته حتى يف الشؤون
املتعلقة باملصالح السعودية الخالصة.
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الهجمة االستيطانية غير المسبوقة
هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

ّ
يمثــل ٌّ
كل مــن االســتيطان واحتــال األرض العربيــة قيمــة أساســية عليــا فــي األيديولوجيــة
الصهيونيــة ،ويحت ّلان أهمية قصوى في سياســات مختلف التيارات الصهيونية ســواء كانت
ّ
الضفة الغربية والقدس الشــرقية
"علمانيــة" ،أو دينيــة ،أو يســارية ،أو يمينية .واالســتيطان في
المحت ّلة ،سياسة إسرائيلية كولونيالية مركزية ثابتة ،تسعى إسرائيل من خاللها إلى تحقيق
ّ
مــا لــم ّ
بأقل عد ٍد من الســكان
تحققــه فــي حرب  1948من االســتيالء على أكبــر قدر ٍ مــن األرض
العرب؛ فما إن احت ّلت إسرائيل بق ّية األراضي العربية الفلسطينية في حرب حزيران  /يونيو 1967
مشروعا
ح ّتى شــرعت في االســتيطان فيها .وقد بلورت إســرائيل منذ ســنة  1967شــي ًئا فشــي ًئا
ً
استيطان ً ّيا كولونيال ً ّيا في األراضي العربية الفلسطينية المحت ّلة .تناقش هذه الورقة سياسة
كســب الوقت التي تنتهجها إســرائيل ،باســتخدام أســلوب مزدوج ينحني للضغوط الدولية
أحيا ًنا ،ويســارع في وتيرة االســتيطان أحي ًانا أخرى ،وفي الحالتين يظل تنامي االستيطان ثاب ًتا.
فتحت غطاء المفاوضات الثنائية المباشــرة بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية ،تمكنت
إســرائيل ،منــذ اتفاقية أوســلو وحتى اليوم ،من زيادة عدد المســتوطنين فــي الضفة الغربية
المحتلة ثالثة أضعاف ،وعدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة مرّتين.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

من  105بؤر استيطانية أقامتها الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة يف
مقدمة
الضفة الغربية املحتلّة منذ عام  1996بصورة غري رسمية((( .وبلغ عدد
دأبت إرسائيل عىل رعاية االستيطان وتعزيزه عا ًما بعد آخر .ورسعان املستوطنني يف منتصف عام  ،2013يف الضفة الغربية املحتلّة560 ،
ما أصبح املرشوع االستيطاين اإلرسائييل مرشوع الدولة اإلرسائيلية ألف مستوطن؛ منهم  200ألف مستوطن يف مدينة القدس الرشقية
األسايس يف املناطق الفلسطينية املحتلّة ،والذي يجري تنفيذه تحت املحتلة التي ض ّمتها إرسائيل يف عام .(((1967
حكم مختلف الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة؛ بغية خلق واقعٍ
ومن املالحظ أ ّن الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة استعملت يف العقدين
استيطاين – دميغرايف جديد يف الضفّة الغربية املحتلّة ،مبا يف ذلك ونيف املاضيني ما يُطلق عليه "املسرية السلمية" ،واملفاوضات الثنائية
يف القدس الرشقية املحتلّة ،لتهويد أكرب مساحة ممكنة من الضفة املبارشة بينها وبني السلطة الفلسطينية ،لتصبح أفضل غطاء الستمرار
الغربية املحتلّة ،ومن ث َ ّم ض ّمها.
االستيطان من ناحية ،ولتج ّنب الضغط الدويل من ناحية أخرى .ومن
تحكّمت مجموعة من العوامل امله ّمة يف وترية زيادة االستيطان يف
الضفّة الغربية املحتلّة ،وال تزال تتحكّم فيها ،ويف مقدمتها سياستا
والتوسع اللتان ما انفكّت تلتزم بهام جميع الحكومات
التهويد
ّ
ٍ
بتأييد واسع يف املجتمع اإلرسائييل ،وال
اإلرسائيلية؛ واللتان تحظيان
سيّام لدى املؤسسة العسكرية ومعظم األحزاب السياسية وجامعات
الضغط ،والقوى االستيطانية الفاعلة يف املجتمع مهام اختلفت
كل من الضغط الــدويل واملقاومة
الحكومات .ويف املقابل ،يح ّد ّ
الفلسطينية من وترية االستيطان؛ إذ لوحظ تباطؤ يف وترية االستيطان
إبّان االنتفاضتني األوىل والثانية .وعندما تتع ّرض الحكومات اإلرسائيلية
وبخاصة من اإلدارة األمريكية ،للح ّد من االستيطان
إىل الضغط الدويل،
ّ
وتخفيف وتريته ،فإ ّن الحكومة اإلرسائيلية تستجيب يف بعض األحيان
لهذه الضغوط ،ولك ّنها يف الوقت نفسه تستم ّر يف االستيطان بوترية ال
تقود إىل صدامٍ وقطيعة كاملة مع اإلدارة األمريكية واملجتمع الدويل،
ما قد يلحق رض ًرا حقيق ًّيا بإرسائيل .وامل ّرة الوحيدة التي ج ّمدت
فيها إرسائيل شكليًّا االستيطان يف املناطق الفلسطينية املحتلّة ،مل ّدة
ٍ
بضغط من اإلدارة
تسعة شهور فقط ،كانت يف عام 2010؛ وكان ذلك
األمريكية من أجل تجديد املفاوضات يف تلك السنة .بيد أ ّن الحكومة
اإلرسائيلية استم ّرت عمل ًّيا يف زيادة االستيطان يف "فرتة التجميد"
املزعوم تحت ذرائع عدة؛ ويف مق ّدمتها استكامل ما ُشع يف بنائه .ومل
يحدث أن توقّف االستيطان اإلرسائييل فعل ًّيا عىل أرض الواقع منذ سنة
تغيت وتريته بني فرت ٍة وأخرى وفقًا ملستوى
 1967وحتّى اليوم .وإنّ ا ّ
املقاومة عىل األرض ،ودرجة الضغوط الدولية.
يبلغ عدد املستوطنات يف الضفّة الغربية املحتلة  144مستوطنة
ست
أقامتها الحكومات اإلرسائيلية املتعاقبة بصورة رسمية؛ منها ّ
عرشة مستوطنة يف مدينة القدس الرشقية املحتلة؛ إضاف ًة إىل أكرث

ظل "املسرية السلمية" (وهي التي
املفارقات أ ّن إرسائيل متكّنت يف ّ
ما ّ
انفك املر ّوجون لها من العرب والفلسطينيني ي ّدعون أنّها ستزيل
االحتالل واالستيطان) ،وتحت غطاء املفاوضات الثنائية املبارشة بني
إرسائيل والسلطة الفلسطينية يف العقدين ونيف املاضيني ،من زيادة
عدد املستوطنني يف الضفة الغربية املحتلة منذ اتفاقية أوسلو وحتى
اليوم ثالثة أضعاف ،ومضاعفة عدد املستوطنني م ّرتني يف القدس
الرشقية املحتلة(((.

حكومة نتنياهو واالستيطان
شكّل بنيامني نتنياهو حكومته الثانية يف  31آذار  /مارس 2009
بعد فوز معسكر اليمني واليمني املتط ّرف يف انتخابات الكنيست التي
جرت يف بداية ذلك العام (وكانت األوىل يف سنوات .)1999 -1996
وبعد مرور أربعة أعوام ،جرت انتخابات عا ّمة للكنيست اإلرسائييل
 1للمزيد عن البؤر االستيطانية ودور الحكومة اإلرسائيلية يف إقامتها ،وعن عددها ،وعن
إقامة غالبيتها العظمى عىل أر ٍ
اض فلسطينية خاصة ،انظر :طاليا ساسون ،تقرير بشأن البؤر
االستيطانية غري املرخصة (القدس.)2005 :
 2املعطيات عن عدد املستوطنات وعدد املستوطنني مأخوذة من مصادر عديدة منها:
مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل ،عىل الرابط:
http://www.cbs.gov.il/shnaton62/st02_13.pdf
والجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،عىل الرابط:
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/settlmt2011A.pdf
وموقع حركة السالم اآلن ،عىل الرابط:
http://peacenow.org.il/node/297
وموقع عري عميم ،عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=464 .
 3للمزيد عن االستيطان وتاريخه ودور الحكومات اإلرسائيلية واملؤسسة العسكرية يف تعزيزه،
من أجل خلق واقع دميغرايف جديد يف املناطق الفلسطينية املحتلة ،انظر :عكيفا الدار وعديت
زرطال ،أسياد األرض :املستوطنون ودولة إرسائيل ( 2004-1967أدوين هآرتس :همتنحليم
ومدينات يرسائيل ( ،)2004-1967أور يهودا :كنريت زمموراه -بيتان ودفري.)2004 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

فاز فيها معسكر اليمني واليمني املتطرف ،وشكّل بنيامني نتنياهو
يف آذار  /مارس  2013حكومته الثالثة .وقد ض ّمت حكومتا نتنياهو
وتوسعية من الوسط واليمني
املتعاقبتان أحزابًا إرسائيلية عنرصية ّ
واليمني املتطرف اإلرسائييل الداعمة االستيطان بش ّدة؛ ما جعلها
بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى(((.
"حكومة مستوطنني" ّ
بعد عام ونصف العام من تعامل حكومة نتنياهو الثانية مع إدارة
أوباما بحذر ،حرص نتنياهو خاللها عىل عدم الصدام الحا ّد معها بشأن
االستيطان؛ زادت حكومة نتنياهو منذ بداية عام  2011وحتى اليوم
من وترية االستيطان بصورة غري مسبوقة .ومن أجل الوقوف عىل حجم
زيادة االستيطان والخطط االستيطانية التي تعمل حكومة نتنياهو
عىل تنفيذها ،سنعرض أ ّولً النشاط االستيطاين لحكومة نتنياهو الثانية
املمت ّدة من آذار  /مارس  2009وحتى نهاية عام  .2012ث ّم سنتابع
املوجة االستيطانية غري املسبوقة منذ تشكيل حكومة نتنياهو الثالثة يف
آذار  /مارس  2013وحتى ترشين الثاين  /نوفمرب .2013

االستيطان في الضفة الغربية
من آذار /مارس  2009إلى نهاية 2012
شهدت هذه املرحلة هجمة استيطانية متثّلت مبا ييل(((:
أ ّو ًل ،رشعت حكومة نتنياهو يف هذه املرحلة يف بناء  6867وحدة
سكنية استيطانية يف املستوطنات يف الضفة الغربية املحتلّة .وجدير
 4للمزيد انظر" :حكومة نتنياهو الجديدة أكرث تط ّرفًا من حكومته السابقة" ،موقع املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/3/21 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/mlgTfi
 5تقرير حركة سالم اآلن بالعربية تحت عنوان" :سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية2009 ،
–  ،"2012حركة سالم اآلن ،2013/1/20 ،عىل الرابط:
http://peacenow.org.il/sites/default/files/Summary4years_Heb.pdf
وانظر" :املوجة االستيطانية يف الضفة الغربية :حكومة مستوطنني تستبيح أرايض الشعب
الفلسطيني" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/8/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/oKksHV
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باملالحظة أ ّن  2622من هذه الوحدات السكنية االستيطانية – أي
ما يقارب  %40منها  -جرى بناؤها ،وما زال يجري يف املستوطنات
املنعزلة الواقعة إىل الرشق من جدار الفصل.
ثان ًيا ،أعلن يف هذه الفرتة عن عطاءات لبناء  5302وحدة سكنية
استيطانية يف املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية والقدس
الرشقية املحتلّة 170 :يف سنة  ،2009و 663يف سنة  ،2010و 1321يف
سنة  ،2011و 3148يف سنة .2012
ثالثًا ،دفعت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة خططًا لبناء  8207وحدة
سكنية استيطانية يف مستوطنات الضفة الغربية املحتلّة 2751 ،منها
– أي ما يعادل  - %32سيجري بناؤها وفقًا للمخطّط يف املستوطنات
املنعزلة الواقعة إىل الرشق من جدار الفصل ،ما يعني أ ّن الجدار ليس
حدو ًدا متوقّعة ،بل إ ّن إلرسائيل مطامع رشقه.
 – 4ق ّننت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة عرش بؤ ٍر استيطانية
غري رشعية وفقًا للقانون اإلرسائييل ،واعرتفت بها رسم ًّيا بوصفها
مستوطنات؛ وذلك يف سياق سياسة الحكومة اإلرسائيلية "تأهيل"
البؤر االستيطانية؛ فقد أعلنت الحكومة اإلرسائيلية أربــع بؤر
استيطانية منعزلة ،مستوطنات رسمية ،وهي :سنسانه ،وبروخني،
ست بؤر استيطانية بذريعة أنّها
ورحليم ،ونويف نحمياه .وق ّننت أيضً ا ّ
علم أنّها تبعد عن هذه املستوطنات
أحياء من مستوطنات قامئةً ،
األقل أكرث من كيلومرت واحد؛ وهي :تل منشيه ،وشفوت راحيل،
عىل ّ
ومتسبيه اشتمواع ،وجفعات سلعيت ،واملتان ،وعفور ميغرون .إىل
جانب ذلك ،أقيم يف هذه الفرتة أربع بؤ ٍر استيطانية جديدة بتشجيع
ضمني من حكومة نتنياهو ،وهي :ناحيل طال (شامل غريب رام الله)،
وتسوفيم تسفون (شامل مدينة قلقيلية) ،ونحالت يوسف (بالقرب
من مدينة نابلس) ،وجفعاه ( 573يف منطقة نابلس)(((.

االستيطان من مارس  2013إلى نوفمبر 2013
شهدت الــفــرة املــمــتـ ّدة منذ تشكيل نتنياهو الحكومة يف
آذار  /مــارس  2013وحتّى ترشين الثاين  /نوفمرب من العام نفسه،
هجمة استيطانية غري مسبوقة يف تاريخ االستيطان اإلرسائييل؛ سواء
كان ذلك عىل صعيد وضع املخطّطات االستيطانية وإقرارها ،أو طرح
مناقصات جديدة للرشوع يف االستيطان ،أو عىل صعيد الرشوع فعل ًّيا
يف بناء الوحدات االستيطانية .وقد شملت هذه الحملة االستيطانية
ما ييل(((:
" 6سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012 -2009املرجع نفسه.
 7تقرير حركة سالم اآلن باإلنكليزية تحت عنوان "ازدهار املستوطنات يف الثامنية شهور
األوىل لحكومة نتنياهو" ،حركة سالم اآلن ،2013/11/9 ،عىل الرابط:
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أ ّو ًل ،أعلن يف هذه الفرتة عن عطاءات للبدء يف بناء  3472وحدة
سكنية استيطانية يف الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلّة ،منها
 1457يف الضفة الغربية ،و 2015يف القدس الرشقية املحتلّة.
ثان ًيا ،دفعت حكومة نتنياهو يف هذه الفرتة مخطّطات لبناء 11873
وحدة سكنية استيطانية يف الضفّة الغربية والقدس الرشقية املحتلّة.
ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن توقيت اإلعالن عن دفع هذه املخطّطات،
جرى كالتايل:
*  5577من هذه الوحدات السكنية االستيطانية جرى دفعها يف
الخمسة شهور التي سبقت البدء يف املفاوضات بني إرسائيل والسلطة
الفلسطينية التي انطلقت يف آب  /أغسطس .2013
*  3053جرى دفعها عشية إطالق رساح الدفعة األوىل من األرسى
الفلسطينيني الذين بلغ عددهم  26أس ًريا.
*  756جرى دفعها خالل شه َري املفاوضات التي تلت إطالق الدفعة
األوىل من األرسى الفلسطينيني الذين بلغ عددهم  26أس ًريا.
*  2487جــرى دفعها عند إطــاق الدفعة الثانية من األرسى
الفلسطينيني.
كل ذلك ،كشفت صحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية النقاب يف
إىل جانب ّ
العارش من ترشين الثاين  /نوفمرب ،2013أ ّن وزارة البناء واإلسكان
اإلرسائيلية طرحت يف األسبوع األ ّول من ترشين الثاين  /نوفمرب
 ،2013عطاءات لوضع مخططات لبناء  8700وحدة سكنية استيطانية
جديدة يف الضفة الغربية والقدس الرشقية املحتلة((( .وقد ذكرت
الصحيفة أ ّن وزارة البناء واإلسكان اإلرسائيلية ق ّررت دمج العطاءات
التي تطرحها لوضع مخطّطات البناء يف املستوطنات ،مع العطاءات
التي تطرحها لوضع مخططات البناء يف املدن والبلدات اإلرسائيلية يف
داخل الخ ّط األخرض؛ وذلك من أجل ترسيع عمل رشكات التخطيط
ومكاتبه يف إنجاز مخطّطات البناء يف املستوطنات اإلرسائيلية .وتشمل
العطاءات التي طرحتها وزارة البناء واإلسكان ثالثة عناقيد .ويض ّم
كل عنقود منها مستوطنة واحدة أو أكرث ،إىل جانب مدن وبلدات
ّ
يف داخل الخ ّط األخرض .وينبغي لرشكات التخطيط ومكاتبه أخذ
كل عنقود بالكامل وليس جز ًءا منه فقط .ويشمل العنقود األ ّول
ّ
بناء  1000وحدة سكنية استيطانية يف مستوطنة جفعوت الواقعة
http://goo.gl/JAIaOw
 8تسفرير رينات" ،الرشط للفوز مبناقصات الدولة :ينبغي التخطيط أيضا للمستوطنات"،
هآرتس ،2013/11/10 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/science/.premium-1.2161218
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بني بيت لحم والخليل يف الضفة الغربية املحتلة .أ ّما العنقود الثاين،
فيشمل بناء  3700وحدة سكنية استيطانية يف مستوطنة معليه
أدوميم يف الضفة الغربية املحتلة .وسيجري بناء  4000وحدة سكنية
استيطانية يف العنقود الثالث يف منطقة مستوطنة عطروت (بالقرب
من قلنديا) ويف مستوطنة تسور هداسا ،القامئتني يف القدس الرشقية
املحتلة؛ األوىل يف شاملها ،والثانية يف جنوبها((( .عالو ًة عىل ذلك ،أعلن
رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو عزم الحكومة اإلرسائيلية
بناء جدار يف منطقة الغور يف الضفة الغربية املحتلّة عىل طول
الحدود الفلسطينية  -األردنية .وقد بارشت العديد من الوزارات
اإلرسائيلية يف إجراء فحوصات أ ّولية من أجل وضع املخططات لبناء
هذا الجدار .وأكّد نتنياهو عىل أهمية بناء هذا الجدار؛ أل ّن ذلك
يوضح للفلسطينيني إرصار إرسائيل عىل عدم االنسحاب من منطقة
أي اتفاق مستقبيل بني إرسائيل والفلسطينيني ،وأ ّن إرسائيل
الغور يف ّ
تع ّد نهر األردن ح ّدها الرشقي(.((1
ووصل اإلعالن عن خطط االستيطان إىل ذروته ،عندما أعلن وزير
البناء واإلسكان اإلرسائييل أوري أريئيل (وهو من عتاة املستوطنني)
عن عطاءات لوضع خطط لبناء  24ألف وحدة سكنية استيطانية يف
الضفة الغربية املحتلة( .((1وقد أثار هذا اإلعالن ردود فعل أمريكية
ودولية شديدة ،ما جعل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
يصدر أم ًرا إىل الوزير أوري أريئيل بتجميد هذا املخطّط.
يستهدف االستيطان اإلرسائييل منطقتني فلسطينيتني واسعتني محتلّتني
منذ عام  1967بغرض تهويدهام؛ وهام املنطقة التي يطلَق عليها
املنطقة "ج" وفقًا التّفاق أوسلو ،ومنطقة القدس الرشقية التي ض ّمتها
إرسائيل إليها يف عام  1967مبارش ًة بعد احتاللها.

االستيطان في المنطقة "ج"
قسمت اتفاقية أوسلو الضفّة الغربية املحتلة إىل ثالث مناطق (عالو ًة
ّ
عىل القدس الرشقية املحتلة) ،وهي:
 9املصدر نفسه.
 10اييل بردشتاين" ،يف ظل األزمة يف املفاوضات :نتنياهو يع ّجل البدء يف إقامة الجدار يف
الغور" ،معاريف ،2011/11/3 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/518/833.html?hp=1&cat=404&loc=1
 11براك رفيد وآخرون" ،اإلعالن عن بناء  24ألف وحدة يف الضفة :نتنياهو وبّخ وزير
اإلسكان وأمره بوقف تخطيط  24ألف وحدة سكنية يف الضفة" ،هآرتس ،2013/11/12،عىل
الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
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•املنطقة "أ" :تبلغ مساحتها  %18من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وتشمل املدن الفلسطينية يف الضفّة الغربية املحتلّة.
وتتح ّمل السلطة الفلسطينية املسؤوليات األمن ّية واملدنية يف
هذه املنطقة.
•املنطقة "ب" :تبلغ مساحتها  %22من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وتشمل الغالبية العظمى من البلدات والقرى
الفلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة .وتتح ّمل السلطة الوطنية
الفلسطينية املسؤوليات املدنية فقط يف هذه املنطقة .يف حني
بقيت الصالحيات األمنيّة يف يد سلطات االحتالل اإلرسائييل.

•املنطقة "ج" :تبلغ مساحتها  %60من مساحة الضفّة الغربية
املحتلّة .وهي تقع تحت االحتالل اإلرسائييل املبارش .وال توجد
أي صالحيات يف هذه املنطقة وفقًا الت ّفاق
للسلطة الفلسطينية ّ
أوسلو .ويعيش يف املنطقة "ج"  180ألف فلسطيني ،يسكن
 60ألفا منهم يف  180قرية وتج ّمع صغري .يف حني يسكن 120
ألف منهم يف أجزاء القرى والبلدات التي يقع جزء منها فقط يف
املنطقة "ج" ،بينام تقع أجزاؤها األخرى يف املنطقتَني "أ" و"ب".
تقسيم إداريًّا
ومل يُربز هذا التقسيم واق ًعا جغراف ًّيا ،وإنّ ا كان
ً
دميغرافيًّا ت ّم كجزء من ات ّفاق أوسلو املرحيل؛ إذ تنترش املنطقتان "أ"
و "ب" يف " 165جزيرة" تقع يف داخل املنطقة "ج".
وسعت إرسائيل يف تقسيمها الضفّة الغربية إىل املناطق "أ" و"ب"
ورسم حدود املنطقة "ج" بهذا الشكل ،إىل تحقيق ثالثة
و"ج"ْ ،
أهداف يف غاية األهمية:
•يك يكون بداخل املنطقة "ج" جميع املستوطنات اإلرسائيلية
املقامة يف الضفّة الغربية املحتلّة (باستثناء املستوطنات يف
القدس الرشقية املحتلّة التي ض ّمتها إرسائيل يف عام ).1967
•لتخصيص هذه املنطقة لالستيطان اإلرسائييل فقط.

•لحرص الفلسطينيني يف املنطقتَني "أ" و"ب" ،وفصلهم عن
أراضيهم وحقولهم ومزارعهم ،والتي متثّل احتياطيهم األسايس
يف جميع القرى والبلدات واملدن الفلسطينية يف الضفّة الغربية؛
لحرمانهم من النم ّو والتط ّور يف مختلف امليادين االقتصادية
والزراعية والصناعية والسياحية ،وغريها.
تتعامل إرسائيل عمل ًّيا مع املنطقة "ج" بوصفها منطقة إرسائيلية
بحكم األمر الواقع ،وليس بوصفها منطقة تحت االحتالل .وتطبّق
القانون اإلرسائييل عىل املستوطنني وعىل مستوطناتهم ،وليس القانون
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العسكري الذي تط ّبقه عىل الفلسطينيني يف الضفة الغربية املحتلّة.
ليس هذا فحسب ،بل يحظى املستوطنون ومستوطناتهم باألفضلية
يف معاملة الدولة لهم مقارن ًة مع املواطنني اآلخرين يف داخل الخ ّط
األخرض يف مختلف أنواع الخدمات التي تق ّدمها الدولة(.((1
ويسيطر االحتالل عىل الح ّيز العا ّم يف املنطقة "ج" بصورة كاملة.
وما ّ
رشا بإرسائيل .ويدعو رئيس
انفك يعمل عىل ربطها ربطًا مبا ً
حزب البيت اليهودي الوزير نفتايل بنيت ،الرشيك امله ّم يف االئتالف
الحكومي ،إىل ض ّم جميع أرايض املنطقة "ج"( .((1ومن أجل تعزيز
االستيطان اإلرسائييل يف املنطقة "ج" ،ومتهي ًدا لض ّمها كلّها أو معظمها
أو أجزاء واسعة منها إىل إرسائيل عندما يحني الظرف اإلقليمي والدويل،
أقدمت سلطات االحتالل اإلرسائييل عىل الخطوات التالية(:((1
1.1أقام االحتالل بنية تحتية اقتصادية وشبكة مائ ّية وخطوط كهرباء
وشبكة طرق ،يف العقدين املاضيني؛ لخدمة املستوطنات واملستوطنني
ولربطهم مبارش ًة مع إرسائيل بواسطة الشوارع الواسعة التي تخرتق
وطول.
مختلف أرجاء هذه املنطقة عرضً ا ً
خصصت سلطات االحتالل  %63من مساحة املنطقة "ج"؛
ّ 2.2
بوصفها مناطق نفوذ تابعة للمجالس املحلّية وللمجالس اإلقليمية
للمستوطنات .وأعلنت سلطات االحتالل أيضً ا عن مليون و200
ألف دونم يف هذه املنطقة بوصفها أرايض دولة ،أي تابعة لالحتالل
اإلرسائييل(.((1
3.3أعلنت سلطات االحتالل عن  %20من مساحة املنطقة "ج" مناطق
إطالق نار مغلقة أمام الفلسطينيني ،وتقع أغلبية هذه املناطق يف
األغوار الفلسطينية.
 12للمزيد من التفاصيل عن تفضيل الدولة اإلرسائيلية املستوطنني عىل بقية املواطنني
يخص امليزانيات ومختلف أنواع الخدمات ،انظر إىل تقرير شامل عن هذا
اإلرسائيليني يف ما ّ
املوضوع أصدرته حركة السالم اآلن (بالعربية) تحت عنوان" :مثن املستوطنات :كيف تفضّ ل
دولة إرسائيل املستوطنات واملستوطنني" ،حركة السالم اآلن ،صيف  ،2013عىل الرابط:
http://settlementwatcheastjerusalem.files.wordpress.com/2013/06/
settlementsbudgetnotebook.pdf
 13موران أزوالي" ،مبادرة بنيت :ض ّم  %60من املساحة و %2من الفلسطينيني" ،واي نت،
 ،2012/2/23عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4193652,00.html
 14للمزيد عن هذه الخطوات وسياسة إرسائيل تجاه املنطقة "ج" ،انظر :نوجا كادمان:
"كأنها لك :سياسة إرسائيل يف املنطقة "ج" يف الضفة الغربية" ،بتسيلم ،حزيران/يونيو ،2013
عىل الرابط:
http://www.btselem.org/download/201306_area_c_report_heb.pdf
 15املرجع نفسه.
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4.4أعلنت سلطات االحتالل  %14من مساحة املنطقة "ج" مناطق
محميات طبيعية ،ومناطق حدائق عا ّمة .ومنعت الفلسطينيني من
دخولها.
5.5منعت سلطات االحتالل الفلسطينيني من البناء يف املنطقة املمت ّدة
بني جدار الفصل وحدود الرابع من حزيران  ،1967والبالغة مساحتها
 %5،3من مساحة املنطقة "ج".
6.6أصــدرت سلطات االحتالل أم ـ ًرا مبنع الفلسطينيني من البناء
يف املناطق القريبة  70م ًرتا من جان َبي شبكة الشوارع املختلفة يف
املنطقة "ج".
7.7تتبع سلطات االحتالل سياسة التضييق بشدة عىل الفلسطينيني
يف املنطقة "ج" بهدف إبعادهم ،وترفض تصديق خرائط هيكلية
للقرى الفلسطينية املوجودة يف هذه املنطقة .فمن بني الـ  180قرية
فلسطينية املوجودة يف هذه املنطقة هناك خرائط هيكلية لـ  16قرية
فقط ،ما يضط ّر الفلسطينيني إىل البناء من دون الحصول عىل ترخيص
من سلطات االحتالل اإلرسائييل .وقد أصدرت سلطات االحتالل
 9192أمر هدم ملبانٍ فلسطينية يف املنطقة "ج" يف السنوات -2000
 .((1(2012وشملت هذه األوامر هدم  8قرى فلسطينية صغرية(،((1
وهدم  52بيتًا يف قرية سوسيا الفلسطينية( .((1وقد هدمت سلطات
االحتالل يف الفرتة املذكورة أعاله  2829مب ًنى فلسطين ًّيا يف املنطقة
"ج"(.((1
8.8يف سياق سعيها إىل انتزاع مزيد من األرايض العربية يف املنطقة "ج"
ومصادرتها ،أقامت الحكومات اإلرسائيلية منذ سنة  1996أكرث من
 105بؤر استيطانية؛ فعىل إثر الضغط األمرييك والدويل الذي مارسته
اإلدارة األمريكية واملجتمع الدويل عىل إرسائيل يف أواسط تسعينيات
القرن املايض بشأن االستيطان ،التزمت إرسائيل بالتوقّف عن إنشاء
مستوطنات جديدة يف الضفة الغربية املحتلّة .بيد أ ّن الحكومات
اإلرسائيلية استم ّرت منذ عام  1996يف إقامة املستوطنات اإلرسائيلية
يف الضفة الغربية املحتلّة بصورة غري رسمية ،زاد عددها عن ،105
 16املرجع نفسه.
 17عمريه هس" ،براك أمر بهدم  8قرى من أجل التدريبات العسكرية" ،هآرتس،
 ،2012/7/23عىل الرابط:
http://.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1783346
 18عمريه هس" ،اإلدارة املدنية أصدرت أوامر بهدم  52بيتا بقرية فلسطينية" ،هآرتس،
 ،2012/6/12عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1729927
 19نوجا كادمان ...املرجع نفسه.

25
وأطلقت عليها "بؤر استيطانية غري قانونية" ،أو "بؤر استيطانية غري
رصح بها"(.((2
م ّ
ويف سياق سعي حكومة نتنياهو للحفاظ عىل البؤر االستيطانية
وتوسيعها وتقنينها ،شكّل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
يف  13شباط  /فرباير " 2012لجنة فحص وضع البناء يف يهودا
والسامرة" برئاسة القايض السابق يف املحكمة العليا اإلرسائيلية
والعضو السابق يف حزب "حريوت" اليميني املتط ّرف ،إدموند ليفي،
املعروف بآرائه املتط ّرفة والداعمة بشدة االستيطان ،وعضوية قاض
سابق آخر ودبلومايس سابق يب ّزان ادموند ليفي يف تط ّرفهام .ويف
21حزيران  /يونيو ،2012ق ّدمت "لجنة ليفي" تقريرها الذي جاء يف
تسعني صفحة ،إىل رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ووزير
العدل يعقوب نئامن(.((2

اتّسم تقرير "لجنة ليفي" بالسطحية وباملغالطات التاريخية والقانونية.
توصل إىل استنتا ٍج أسايس ،وهو أ ّن القانون
وبنا ًء عىل هذه املغالطات ّ
الدويل بشأن االحتالل ال ينطبق عىل االحتالل اإلرسائييل القائم يف
الضفة الغربية املحتلّة منذ عام 1967؛ ألنّها ليست منطقة محتلة
وفقًا لتقرير "لجنة ليفي" ،وأ ّن اتفاقية جنيف الرابعة ال تنطبق
عىل الضفّة املحتلّة وال تحظر إنشاء املستوطنات فيها( .((2وبنا ًء عىل
ذلك ،ق ّدم تقرير "لجنة ليفي" جملة من التوصيات بشأن االستيطان
اإلرسائييل يف الضفّة املحتلّة ووضعه القانوين .وتعاملت "لجنة ليفي"
 20للمزيد ،انظر :تقرير "املستوطنات يف الضفة الغربية :حقائق وأرقام" ،حركة السالم
اآلن ،عىل الرابط:
http://peacenowo.org.ilnode/297.
 21تقرير ادموند ليفي ،واي نت ،عىل الرابط:
http://go.ynet.co.il/pic/news/09.07.12.pdf
 22تقرير لجنة ادموند ليفي" ،تقرير عن وضع البناء يف يهودا والسامرة" ،واي نت ،ص
 ،83عىل الرابط:
http://go.ynet.co.il/pic/news/09.07.12.pdf

26
مع الضفة الغربية املحتلة وكأنّها عمل ًّيا جزء من إرسائيل ،ولكن من
ٌ
حقوق فيها .وقد دعت اللجنة
دون أن يكون ألصحابها الفلسطينيني
أي وحدة
يف توصياتها إىل وقف إخالء البؤر االستيطانية ،وعدم هدم ّ
سكنية فيها ،وإىل رشعنتها و َع ّدها قانونية ،ودفع تعويضات مال ّية
ألصحاب األرض الفلسطينيني كخيار وحيد من دون االلتفات إىل
موقف الفلسطينيني .ودعت أيضً ا إىل تغيري الوضع القانوين يف الضفة
املحتلّة ،وإلغاء القوانني واملراسيم واألوامر العسكرية اإلرسائيلية
السارية فيها ،واملستندة إىل كون إرسائيل دولة محتلّة .وأوصت
اللجنة بالسامح بإقامة مستوطنات عىل أر ٍ
اض فلسطينية مصادرة،
ودعت إىل إصدار مراسيم تق ّر مناطق نفوذ لجميع املستوطنات
يف الضفة الغربية املحتلّة ،وتوسيع مناطق النفوذ هذه يف لجان
التخطيط وفقًا ملا تقتضيه متطلّبات االستيطان من دون الحصول عىل
موافقة حكومية .ودعت أيضً ا إىل تسجيل جميع األرايض يف الضفّة
سجل "اإلدارة املدنية" اإلرسائيلية التابعة لجيش االحتالل
املحتلّة يف ّ
اإلرسائييل خالل فرت ٍة أقصاها خمس سنوات .واألرض التي ال يجري
خاصة للفلسطينيني ،فإنّها تصبح
تسجيلها خالل هذه الفرتة ملكية ّ
"أرض دولة" ،أي تابعة إلرسائيل( .((2ومتارس قوى اليمني يف إرسائيل
ضغطًا عىل الحكومة اإلرسائيلية؛ من أجل تب ّني تقرير "لجنة ليفي"
رسم ًّيا؛ ففي  26ترشين الثاين  /نوفمرب  2013بحثت لجنة القانون
رصح دافيد روتم
والدستور التابعة للكنيست تقرير ادموند ليفي .و ّ
رئيس هذه اللجنة أ ّن عىل الحكومة اإلرسائيلية تب ّني تقرير لجنة
ادموند ليفي(.((2

التوسع االستيطاني في منطقة
القدس الشرقية المحتلة
ت ُويل إرسائيل أهمية قصوى لالستيطان يف القدس الرشقية املحتلة،
واملناطق الفلسطينية املحتلّة املجاورة لها .وقد كثّفت يف السنوات
األخرية عمليات االستيطان يف مختلف املناطق يف القدس الرشقية
املحتلّة .وشمل ذلك:
الست عرشة القامئة
•زيادة االستيطان يف املستوطنات اإلرسائيلية ّ
يف القدس الرشقية املحتلّة.
 23املرجع نفسه ،ص .89 – 83
" 24لجنة القانون والدستور تبحث تب ّني تقرير القايض ليفي" ،موقع الكنيست،
 ،2013/11/26عىل الرابط:
http://www.knesset.gov.il/huka/News.asp?NewsID=680
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•إقامة املزيد من البؤر االستيطانية يف داخل مختلف األحياء
حي عريب
العربية يف القدس الرشقية املحتلة ،بحيث مل يَخْل ّ
أي ّ
فيها من البؤر االستيطانية.
•التخطيط والعمل عىل إقامة مستوطنات يهودية جديدة يف
القدس الرشقية املحتلّة يف أماكن إسرتاتيجية ،تهدف إىل إكامل
إطباق الحصار االستيطاين الكامل عىل القدس الرشقية املحتلة
من الجنوب والرشق والشامل.
وكشف تقرير نرشته صحيفة هآرتس يف آذار  /مارس  ،2010النقاب
عن وجود مخطّطات يف مجلس بلدية القدس الغربية لبناء  50ألف
وحدة سكنية يهودية استيطانية يف القدس الرشقية املحتلة( .((2وأشار
التقرير إىل أ ّن هذه املخطّطات تهدف إىل زيادة عدد الوحدات
السكنية يف املستوطنات اإلرسائيلية القامئة يف القدس الرشقية
املحتلة ،وإنشاء بؤر استيطانية يهودية يف داخل األحياء العربية يف
القدس الرشقية ،وإقامة العديد من املستوطنات الجديدة يف القدس
الرشقية املحتلّة.
وقد أعلنت حكومة نتنياهو منذ أن تولّت الحكم يف آذار  /مارس
 2009حتّى ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2013عن عطاءات لبناء 5546
وحدة سكنية استيطانية يف املستوطنات يف القدس الرشقية املحتلّة،
 2015وحدة سكنية استيطانية منها أعلن عنها يف الثامنية شهور
األخرية املمت ّدة بني آذار  /مارس إىل ترشين الثاين  /نوفمرب .((2(2013
وأق ّرت الحكومة اإلرسائيلية أيضً ا ،يف الفرتة املمت ّدة بني  2009وترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2013خططًا لبناء  12453وحدة سكنية استيطانية
يف القدس الرشقية املحتلة 2422 ،وحدة منها أعلن عنها يف الثامنية
شهور املمتدة من آذار  /مارس إىل ترشين الثاين  /نوفمرب .((2(2013
وتشري مخطّطات االستيطان وترصيحات كبار املسؤولني اإلرسائيليني
إىل أ ّن حكومة نتنياهو تسعى إىل تحقيق مخطّط القدس الكربى
بض ّم مناطق واسعة من الضفّة الغربية املحتلّة إىل القدس ،إضاف ًة
 25نري حسون" ،يوجد يف بلدية القدس مخططات لبناء  50ألف وحدة سكنية يف القدس
الرشقية" ،هآرتس ،2010/3/11 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.oo.il/misc/article-print-page/1.1192933 .
للمزيد عن مخطّطات االستيطان اإلرسائيلية يف القدس الرشقية املحتلّة ،انظر :التقارير عن
االستيطان اإلرسائييل يف القدس الرشقية املحتلّة ،عري عميم ،عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=378 .
 26سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012-2009املرجع نفسه؛ و"ازدهار املستوطنات
يف الثامنية شهور األوىل لحكومة نتنياهو" ،املرجع نفسه.
 27املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

إىل أرايض القدس الرشقية املحتلة التي ض ّمتها إرسائيل إليها يف
سنة  .1967ويشمل هذا املخطّط ض ّم مستوطنات غوش عتسيون
(يف الجنوب) ،ومستوطنة معليه أدوميم واملنطقة ( E1يف الرشق)،
ومستوطنة جفعات زئيف (يف الشامل)( .((2لقد ّرصح رئيس الحكومة
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو يف آب  /أغسطس  2012بأ ّن "افرات
وغوش عتسيون جزء أسايس وبنيوي من القدس الكربى ،وأنّها البوابة
الجنوبية للقدس"( .((2وأكّد رئيس بلدية القدس الغربية نري بركات أ ّن
السلطات اإلرسائيلية ع ّدت دو ًما املنطقة  E1جز ًءا من املنطقة التي
ستتوسع فيها القدس الكربى(.((3
ّ
ويف سياق سياستها إطباق الحصار االستيطاين الكامل عىل القدس
الرشقية املحتلة ،ومتشّ يًا مع إسرتاتيجيتها الساعية إىل إقامة القدس
الكربى ،وضعت حكومة نتنياهو مخطّطات إلقامة ع ّدة مستوطنات
جديدة يف جنوب القدس الرشقية املحتلة ،ورشقها ،وشاملها ،كام ييل:
•الحصار من الجنوب :ضاعفت سلطات االحتالل يف عام 2011
جهدها إلقامة مستوطنة جديدة يطلق عليها "جفعات هامطوس" ،يف
القدس الرشقية املحتلة عىل أرايض ضاحية بيت صفافا الفلسطينية.
ويتك ّون مخطّط بناء هذه املستوطنة من ثالث مراحل؛ تشمل املرحلة
األوىل بناء  2612وحدة سكن ّية استيطانية .وقد أق ّرت حكومة نتنياهو
يف  19كانون األ ّول  /ديسمرب  2012بناء املرحلة األوىل من هذه
املستوطنة .وسيجري بناء  2600وحدة سكنية يف املرحلة الثانية .أ ّما
املرحلة الثالثة ،فتشمل بناء  1362وحدة سكن ّية استيطانية( .((3إضاف ًة
إىل ذلك ،أق ّرت حكومة نتنياهو توسيع مستوطنة جيلو الواقعة يف
جنوب القدس املحتلّة ،وإقامة ثالثة أحياء استيطانية فيها؛ هي "غيلو
ط" ( 100وحدة سكنية استيطانية أُق ّرت يف  ،)2012/5/22و"غيلو
معراف" ( 797وحدة سكنية استيطانية أُق ّرت يف  ،)2012/5/22و"غيلو
دروم ( 1242وحدة سكنية استيطانية ،أُق ّرت يف .)2012/12/20
حي استيطاين جديد واسع يف مستوطنة
وأق ّرت حكومة نتنياهو إقامة ّ
هار حوماه عىل تلّة تالمس بلدة بيت ساحور ،وأعلنت عن عطاءات
الحي االستيطاين(.((3
لبناء  983وحدة سكنية استيطانية يف هذا ّ
 28للمزيد عن هذا املخطّط ،انظر :تقرير "الوضع يف القدس  :2012التطورات يف القدس
الرشقية وتأثرياتها السياسية" ،عري عميم ،حزيران/يونيو  ،2013عىل الرابط:
http://goo.gl/ljfiie
 29املرجع نفسه.
 30املرجع نفسه.
 31سياسة حكومة نتنياهو االستيطانية  ،2012-2009املرجع نفسه.
 32املرجع نفسه.
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•الحصار من الرشق :أعلنت وزارة البناء واإلسكان اإلرسائيلية يف
األسبوع األ ّول من ترشين الثاين  /نوفمرب  2013عن عطاءات لوضع
مخططات لبناء  1200وحدة سكنية استيطانية يف املنطقة ،((3(E1
خطوة أوىل من أجل الرشوع يف بناء مستوطنة كبرية تصل ما بني
مستوطنة معليه أدوميم الواقعة يف أرايض الضفّة الغربية املحتلة
إىل الرشق من القدس الرشقية ومستوطنة التلة الفرنسية والجامعة
العربية القامئة يف القدس الرشقية املحتلة .ويف سعيها إلحكام هذا
التواصل االستيطاين بني مستوطنة معليه ادوميم ومستوطنة التلة
الفرنسية ،وضعت سلطات االحتالل اإلرسائيلية مخططًا إلقامة حديقة
وطنية إىل الغرب من املنطقة  E1عىل املنحدرات الرشقية لجبل
املشارف يف املنطقة بني العيسوية والطور ،ومخططًا آخر إلقامة كلّية
عسكرية عىل جبل الزيتون.
تقع املنطقة  E1التي تبلغ مساحتها  12كيلومرتًا مربّ ًعا يف الرشق
من القدس الرشقية املحتلّة بني بلدات أبو ديس والعيزرية وعناتا
والزعيم .وهي منطقة إسرتاتيجية مه ّمة للغاية للفلسطينيني؛ إذ
تربط بني شامل الضفّة الغربية وجنوبها .ويف حال تنفيذ املشاريع
االستيطانية املشار إليها أعاله ،فإنّها ستفصل نهائ ًّيا بني شامل الضفة
الغربية وجنوبها .وكانت حكومة يتسحاك رابني قد ض ّمت هذه
املنطقة إىل منطقة نفوذ مستوطنة معاليه أدوميم يف عام ،1994
ووضعت املخططات للرشوع يف بناء مستوطنة فيها .بيد أ ّن حكومة
رابني مل ترشع يف البناء نتيجة معارضة اإلدارة األمريكية .ويف عام
شق الطرق يف املنطقة
 ،2004رشعت وزارة اإلسكان اإلرسائيلية يف ّ
 ،E1وم ّهدت لها كلّية من أجل البدء يف بناء املستوطنة .ولك ّنها مل
تقْدم عىل ذلك بسبب معارضة اإلدارة األمريكية .ويف نيسان  /أبريل
من عام  ،2008نقلت سلطات االحتالل اإلرسائيلية مركز قيادة "رشطة
يهودا والسامرة" من راس العامود إىل املنطقة  E1سع ًيا منها لخلق
أمر واقع جديد .ويف أيلول  /سبتمرب  ،2009شارك وزراء إرسائيليون
وأعضاء كنيست وقادة املستوطنني ،يف وضع حجر أساس رمزي لبناء
مستوطنة يف هذه املنطقة.
وتعتزم سلطات االحتالل إقامة مستوطنة جديدة يف هذه املنطقة
اإلسرتاتيجية ،تشمل  3500وحدة سكنية ،وبناء منطقة صناعية
واسعة للغاية تبلغ مليون مرت مربّع بناء (أي ما يعادل  10آالف وحدة
 33بـراك رفيد وآخــرون" ،عطاءات لبناء  24ألف وحدة سكنية يف الضفة" ،هآرتس،
 ،2013/11/12عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2164180
انظر كذلك إىل :يهونتان ليس وآخرون" ،وزارة اإلسكان أعلنت عطاءات للبناء يف  E1من وراء
ظهر نتنياهو" ،هآرتس ،2013/11/2 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2163926
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سكنية) لفائدة مستوطنة معاليه أدوميم واملستوطنات اإلرسائيلية يف
القدس الرشقية املحتلة ،إىل جانب إقامة حديقة واسعة فيها ملصلحة
املستوطنني اليهود(.((3

•الحصار من الشامل :يف سياق سعيها لتحقيق القدس الكربى
وإحكام حصار القدس الرشقية ،تسعى حكومة نتنياهو إىل توسيع
مساحة األرايض التابعة لبلدية القدس يف املنطقة الواقعة شامل
القدس؛ من خالل بناء مستوطنة يف أرايض مطار قلنديا وربطها
مع مستوطنة جفعات زئيف وض ّمهام إىل القدس؛ ففي أيار  /مايو
 2010شكّل وزير املواصالت اإلرسائييل يرسائيل كاتس لجنة مشرتكة
بني وزارته ومجلس بلدية القدس الغربية ،و"إدارة أرايض إرسائيل"،
و"سلطة املطارات" يف إرسائيل؛ من أجل ض ّم أرض مطار قلنديا
إىل بلدية القدس الغربية( .((3وبعد دراسة األمر ،تق ّدمت "سلطة
املطارات" يف إرسائيل ،بنا ًء عىل قرار هذه اللجنة ،إىل مجلس بلدية
القدس الغربية بطلب ض ّم أرض مطار قلنديا إىل منطقة نفوذ
القدس الغربية .ويف  2012/2/22ص ّدقت اللجنة املحلية للتخطيط
والبناء يف مجلس بلدية القدس الغربية عىل تسجيل أرض مطار
قلنديا بوصفها أرضً ا تابعة للقدس الغربية ،وبذلك ض ّمتها إىل بلدية
القدس وإرسائيل( .((3وتخطّط بلدية القدس الغربية لتحويل أرض
مطار قلنديا املالصقة ملخ ّيم قلنديا الفلسطيني ،والقامئة بني القدس
الرشقية املحتلة ورام الله ،إىل منطقة صناعية – استيطانية إرسائيلية،
وإنشاء منطقة مستوطنة جديدة إىل الغرب من قلنديا(.((3

الهجمة االستيطانية في داخل
أحياء القدس العربية المحتلة
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الغائبني" و"إدارة أرايض إرسائيل" وجمعيات استيطانية ،مثل "عطريت
كوهنيم" ،وجمعية "العاد" ،وجمعية "مشيفي تسيون"؛ إلقامة
املزيد من البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية بغرض تهجري
الفلسطينيني منها وتهويدها(.((3
وكانت سلطات االحتالل اإلرسائيلية والجمعيات االستيطانية
اإلرسائيلية قد بدأت يف عام  1983يف إنشاء البؤر االستيطانية يف داخل
الحي اإلسالمي
البلدة القدمية يف القدس الرشقية املحتلة ،داخل ّ
والحي املسيحي .ثم مت ّددت هذه البؤر االستيطانية يف عام 1986
ّ
إىل ضاحية سلوان املجاورة للمسجد األقىص .ويف العقدين األخريين،
امت ّدت البؤر االستيطانية لتشمل عالوة عىل البلدة القدمية وسلوان،
أحياء جبل الزيتون والطور والصوانة وراس العامود ووادي الجوز
والشيخ جراح واملرصارة وبيت حنينا(.((3
وتستعمل سلطات االحتالل اإلرسائيلية أساليب وذرائع مختلفة يف
عملية نزع ملكية البيوت الفلسطينية من أصحابها الفلسطينيني
وإخالئهم منها ،وفرض سيطرتها عليها ،وإحالل مستوطنني مكانهم.
ويأيت يف مقدمة هذه األساليب والذرائع استخدام سلطات االحتالل
اإلرسائيلية قانون أمالك الغائبني ،ونقل ملكية هذه األمالك من
"حارس أمالك الغائبني" إىل "إدارة أرايض إرسائيل" ،ومن ث ّم إىل
جمعيات املستوطنني اإلرسائيليني .ويلجأ املستوطنون مبساعدة
مؤسسات الحكم يف إرسائيل إىل إجراءات قضائية ،من أجل السيطرة
ٍ
أمالك وبيوت ي ّدعون أنّها كانت ملكية يهودية قبل ،1948
عىل
ويحصلون عىل قرارات من املحاكم اإلرسائيلية بإخالء الفلسطينيني
منها .وكث ًريا ما يلجأ املستوطنون إىل تزييف املستندات التي تزعم
ملكيتها هذه املمتلكات.

كثّفت سلطات االحتالل يف السنوات األخرية نشاطاتها إلقامة املزيد
من البؤر االستيطانية يف قلب مختلف األحياء العربية يف القدس
الرشقية املحتلة .ويجري تعاو ٌن وثيق وواسع للغاية بني مؤسسات
الحكم يف إرسائيل ،بخاصة بني وزارة اإلسكان و"حــارس أمالك

وضاعفت سلطات االحتالل اإلرسائيلية والجمعيات االستيطانية منذ
عام  2011جهدها إلقامة البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية،
ويف أماكن مه ّمة يف القدس الرشقية املحتلة؛ فقد فرغت سلطات
االحتالل يف عام  2011من بناء املرحلة الثانية يف البؤرة االستيطانية

 34للمزيد انظر إىل تقرير تحت عنوان "مستوطنة  E1ليست معليه أدوميم" ،عري عميم،
عىل الرابط:
http://www.ir-amim.org.il/?CategoryID=182
وانظر كذلك إىل :أفرات فايس ،مستوطنة أخرى يف  ، " E1واي نت ،2009/9/17 ،عىل الرابط:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773361,00.html

 38للمزيد عن دور مؤسسات الدولة املختلفة يف إرسائيل يف مساعدة الجمعيات
االستيطانية يف إنشاء البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية املحتلة،
انظر إىل التقرير الواسع وامله ّم الذي كتبه نري حسون" ،هكذا تساعد الدولة جمعيات اليمني
لالستيطان يف القدس الرشقية" ،هآرتس ،2010/5/5 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/misc/article-print-page/1.1228499
 39لتفاصيل أخرى عن البؤر االستيطانية يف قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية
املحتلة ،انظر إىل ملحق رقم  1يف تقرير" :مكان غري آمن :إخفاق السلطات يف حامية حقوق
السكان يف محيط البؤر االستيطانية يف القدس الرشقية" ،موقع جمعية حقوق املواطن يف
إرسائيل ،عىل الرابط:
http://www.acri.org.il/pdf/unsafe-space-ar.pdf

 35يويس اييل" ،نقطة خالف جديدة :مطار عطروت" ،معاريف ،2012/2/23 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/339/939.html?hp=1&cat=404
 36املرجع نفسه.
 37تسفرير رينات ،الرشط بفوز مبناقصات الدولة ...املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
الهجمة االستيطانية غير المسبوقة هي مشروع حكومة نتنياهو الوحيد

حي رأس العامود ،والتي شملت بناء
"معليه زيتيم" القامئة يف قلب ّ
 60وحدة سكنية استيطانية .ورشعت سلطات االحتالل اإلرسائيلية
كذلك يف بناء  55وحدة استيطانية يف بؤر استيطانية جديدة يف
قلب األحياء العربية يف القدس الرشقية املحتلة ،كام ييل 18 :وحدة
حي الصوانة ،و 20وحدة سكنية يف بؤرة
سكنية يف بؤرة استيطانية يف ّ
استيطانية يف الشيخ جراح (يف مكان مق ّر الحكومة الفلسطينية التي
بناها مفتي القدس الحاج أمني الحسيني يف ثالثينيات القرن املايض،
وتح ّولت الحقًا إىل فندق شربد؛ إذ ه ّدمته سلطات االحتالل يف عام
حي رأس العامود(.((4
 ،)2011و 17وحدة سكنية يف بؤرة استيطانية يف ّ
حي الشيخ
وهناك خطط إلنشاء بؤرة استيطانية يف "كرم املفتي" يف ّ
"حي املفتي" بواسطة قانون أمالك
جراح .وقد جرى نقْل ملكية ّ
الغائبني إىل "سلطة التطوير" اإلرسائيلية التي قامت بدورها بتأجري
قسم منه لجمعية "عطريت كوهنيم" االستيطانية(.((4

الخاتمة
يُع ّد رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو من أبرز قادة
حزب الليكود ،ومن أكرث قادة إرسائيل تش ّد ًدا تجاه مصري املناطق
الفلسطينية املحتلة ،وأكرثهم دعو ًة لتعزيز املرشوع االستيطاين
اإلرسائييل يف الضفّة الغربية املحتلة .وتنسجم مفاهيم نتنياهو
ومواقفه تجاه االستيطان بصورة عا ّمة مع مواقف "املعسكر القومي"
الذي يقوده ،والذي يشمل أحزاب اليمني واليمني املتط ّرف والفايش
يف إرسائيل ،ومع قطا ٍع واسع يف املجتمع اإلرسائييل الذي شهد يف
العقد األخري املزيد من االنزياح نحو اليمني ونحو تب ّني مواقف أكرث
دعم لالستيطان ،ال س ّيام يف القدس الرشقية املحتلة ،ويف ما يطلق
ً
عليه "الكتل االستيطانية" املنترشة يف الضفة الغربية املحتلة .وترى
لب الرصاع اإلقليمي ض ّد الفلسطينيني يدور
حكومة نتنياهو أ ّن ّ
حول مصري أرايض الضفة الغربية املحتلة .وتتمحور إسرتاتيجيتها،
شأنها شأن الحكومات اإلرسائيلية السابقة ولكن بوترية أعىل وشه ّية
أكرب ،يف السعي الدؤوب إىل تهويد أكرب مساحة ممكنة من الضفة
الغربية املحتلة متهي ًدا لض ّمها إىل إرسائيل .وتتميّز حكومة نتنياهو
عن الحكومات اإلرسائيلية السابقة بأ ّن االستيطان اإلرسائييل يف الضفّة
الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك القدس الرشقية املحتلة ،هو مرشوعها
الوحيد الذي ما فتئت تعمل من خالله عىل خلق أمر واقع استيطاين
40
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جديد ،وفرض حالة من نظام األبارتهايد عىل الفلسطينيني وفقًا
للخريطة الدميغرافية التي ينشئها االستيطان؛ تحرش الفلسطينيني
يف "بانتوستان" أو ع ّدة "بانتوستانات" يف املناطق املكتظّة بهم يف
مم يطلق عليه صهيون ًّيا
األرايض الفلسطينية املحتلة ،وبذلك تتخلّص ّ
كل مساحة ممكنة من املنطقة "ج"،
"الخطر الدميغرايف" .وتقوم بض ّم ّ
أو معظمها ،أو أكربها .لذلك ،ومن منطلقات أيديولوجية – سياسية
مستندة إىل قاعدة داعمة يف الكنيست ويف املجتمع اإلرسائييل،
وأحزاب الوسط واليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل ،وإىل موازين
حل دائم
التوصل إىل ٍّ
القوى املحلية واإلقليمية .ال تريد حكومة نتنياهو ّ
أي تص ّور ملثل هذا
مع الفلسطينيني يف الزمن املنظور .وهي ال تطرح ّ
الحل ،حتى ولو عىل شكل مناورة سياسية ،كام كانت تطرح يف السابق
ّ
بعض الحكومات اإلرسائيلية .وتعمل حكومة نتنياهو كام يتّضح من
موجات االستيطان غري املسبوقة التي بادرت إليها يف السنوات األخرية،
عىل زيادة االستيطان اإلرسائييل يف القدس املحتلة واملنطقة "ج" يف
مختلف مناطق الضفة الغربية املحتلة :يف غريب جدار الفصل ويف
رشق ّيه ،ويف القدس الرشقية املحتلة ،ويف مستوطنات ما يطلق عليه
"الكتل االستيطانية" املقامة يف مناطق مختلفة يف الضفة املحتلة،
ويف املستوطنات املنعزلة ،ويف البؤر االستيطانية املنترشة يف الضفة
الغربية التي ق ّننت الحكومة اإلرسائيلية يف العامني األخريين عرش بؤر
استيطانية منها وح ّولتها إىل "مستوطنات رسمية"؛ وذلك بهدف ض ّم
كل املنطقة "ج" أو معظمها أو أكرب جزء ممكن منها يف املستقبل إىل
ّ
إرسائيل ،والتي تشكّل ستّني يف املئة من أرايض الضفّة الغربية.
يتناقض االستيطان يف األرايض الفلسطينية املحتلّة عام  1967مع
الحقوق الطبيعية والوطنية والقانونية للشعب العريب الفلسطيني،
ينص بندها
ومع القانون الدويل ،ومع اتفاقية جنيف الرابعة التي ّ
التاسع واألربعون بصورة رصيحة عىل منع الدولة املحتلة من نقل
مواطنيها املدنيني إىل املناطق التي تحتلّها وتوطينهم فيها ،والتي
وقّعتها إرسائيل يف عام  .1951ويتناقض االستيطان كذلك مع
مؤسسات هيئة األمم املتحدة ،ومع مواقف
القرارات الصادرة عن ّ
جميع دول العامل منه .وعىل الرغم من ذلك ،وعىل الرغم من أ ّن
االستيطان اإلرسائييل يع ّد جرمية حرب وفقًا للقانون الدويل ،استم ّرت
إرسائيل طوال سنوات االحتالل املاضية يف زيادة االستيطان ،ويف تعزيز
مرشوعها االستيطاين يف الضفة الغربية املحتلة.
لقد أقامت إرسائيل يف الضفة الغربية املحتلة نظا ًما كولونياليًّا –
استيطانيًّا – عسكريًّا – إداريًّا ،يع ّزز املرشوع االستيطاين اإلرسائييل
التوسع واالزدياد عىل حساب الشعب
ويحميه ،ويتيح له مق ّومات ّ

30

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

ق ّوة الشعب العريب الفلسطيني الذاتية والعربية والدولية .إ ّن هذا
يستدعي تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بأرسع ٍ
وقت لتحرير
مجمل طاقات الشعب الفلسطيني وتوجيهها كلّي ًة ض ّد االستيطان
واالحتالل اإلرسائيليني.

العريب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته ،ويحرمه من استغالل ثرواته
وخرياته وتطوير ذاته ،ويجعل املستوطنني الكولونياليني اإلرسائيليني
أسيا َد األرض الفعل ّيني .وبات املرشوع االستيطاين اإلرسائييل يه ّدد مصري
الضفة الغربية املحتلة ،وميثّل خط ًرا وجوديًّا عىل الشعب الفلسطيني
يف الضفة الغربية .وتعتزم الحكومة اإلرسائيلية ّ
امليض قد ًما يف تعزيز وعىل أرضية النضال الوطني الفلسطيني القائم عىل برنامج وطني
مرشوعها االستيطاين وتوسيعه وزيادته ،إىل أبعد مدى ممكن.
واضح يسعى إلزالة االحتالل واالستيطان الذي حصل منذ عام ،1967
لقد استفادت إرسائيل يف العقدين ونيف املاضيني ،من غياب وإقامة دولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران  ،1967ويح ّدد
إسرتاتيجية فلسطينية وعربية تتص ّدى لالستيطان ولالحتالل ،وتدفع وسائل النضال املختلفة التي تستوعب قيم العرص وتستثمرها،
مم يطلق وترفض االستيطان الكولونيايل واالحتالل والعنرصية اإلرسائيلية؛
إرسائيل مثن استمرارها فيهام .واستفادت إرسائيل كث ًريا ّ
عليه "العملية السلمية" ،ومن املفاوضات الثنائية املبارشة مع السلطة باإلمكان حشد املجتمع الدويل من أجل تح ّمل مسؤولياته وفرض
متمسكة باالستيطان واالحتالل.
الفلسطينية .واستعملت هذه املفاوضات لالستفراد بالفلسطينيني عقوبات مؤملة عىل إرسائيل ما دامت ّ
أي فرتة مضت ،سواء كان ذلك
ولالستقواء عليهم ،ولتجريدهم من مختلف عوامل ق ّوتهم ولتخفيض واملجتمع الدويل اليوم مؤ ّهل أكرث من ّ
للميض قد ًما يف فرض عقوبات عىل
تطلّعاتهم الوطنية ،وغطا ًء الستمرار االستيطان ،ووسيل ًة ناجحة عىل الصعيد الشعبي أو الرسمي،
ّ
حل إرسائيل وعىل االستيطان اإلرسائييل ،كام ق ّرر االتحاد األورويب ،وإن
التوصل إىل ّ
لتج ّنب الضغط والعقوبات الدولية ،وأدا ًة لتج ّنب
ّ
بصورة محدودة.
مع الفلسطينيني.
لقد أثبتت التجربة التاريخية يف العقود القليلة املاضية أ ّن الخضوع
لألجندة اإلرسائيلية واالستجابة لرشوطها الالمتناهية (فام إن
ٍ
لرشط إرسائييل حتّى يظهر رشط
يستجيب الفلسطينيون والعرب
إرسائييل تعجيزي جديد) وتقديم التنازالت لها؛ ال سيّام بشأن
االستيطان واالنسحاب الكامل إىل حدود الرابع من حزيران  /يونيو
 ،1967مل يزد املجتمع اإلرسائييل والحكومات اإلرسائيلية إال تع ّنتًا
ومتسكًا باحتالل الضفة
بتوسيع املــروع االستيطاين اإلرسائييلّ ،
الغربية والقدس الرشقية .وأثبتت التجربة التاريخية أيضً ا يف الوقت
نفسه ،أ ّن وترية االستيطان يف املناطق الفلسطينية املحتلّة قد تقلّصت
فرتت
يف فرتات النضال الوطني الفلسطيني؛ كام حصل بوضوح يف َ
االنتفاضتني األوىل والثانية .وإذا كان هناك عربة ميكن استخالصها من
سياسة إرسائيل االستيطانية خالل العقود املاضية ،فهي أ ّن إرسائيل لن
توقف االستيطان ّإل إذا أُرغمت عىل ذلك ،وجعلها تدفع مث ًنا ال ميكنها
تح ّمله أو التعايش معه .وهذا يقتيض من قيادة السلطة الفلسطينية
وقيادة مختلف التنظيامت والفعاليات الفلسطينية وقفة حقيقية
مع الذات؛ الستخالص العرب من تجربة العقدين ونيف املاضيني،
ووضع إسرتاتيجية فلسطينية شاملة تستوعب قيم العرص والتغيريات
الجارية يف املنطقة وتستند إليها؛ إسرتاتيجية مبقدورها تفعيل عوامل

تخىش إرسائيل من أمرين أساسيني يف ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية،
وهام :أ ّولً  ،نضال فلسطيني جامهريي مو ّحد ومنظّم ومدروس
يف املناطق الفلسطينية املحتلّة يضع نصب عينيه إزالة االحتالل
واالستيطان وإقامة دولة فلسطينية عىل حدود الرابع من حزيران
1967؛ ويعيد طرح القضية الفلسطينية بوصفها قض ّية شعب يعيش
تحت االحتالل اإلرسائييل ويناضل من أجل إزالته .ثان ًيا ،العقوبات
الدولية االقتصادية والسياسية التي قد ت ُفرض عىل إرسائيل بسبب
استمرارها يف االستيطان واالحتالل .وهذا بالذات ما عىل الحركة
الوطنية الفلسطينية القيام به :نضال وطني جامهريي مو ّحد ومنظّم
ومدروس يف املناطق املحتلة ،يستند إىل إسرتاتيجية شاملة تتض ّمن
حثّ الدول العربية وجامعة الدول العربية ،وجميع دول العامل،
وجميع الهيئات الدولية عىل ترجمة موقفها املعارض لالستيطان
واالحتالل إىل أفعال؛ ويف مق ّدمة هذه األفعال ،فرض عقوبات
شاملة عىل املستوطنني الكولونياليني اإلرسائيليني يف الضفّة الغربية
والقدس الرشقية والجوالن السوري ،ومقاطعتهم مقاطعة شاملة هم
أي دولة يف
ومؤسساتهم ومنتوجاتهم ،مبا يف ذلك منعهم من دخول ّ
العامل؛ متهي ًدا للمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية مؤملة عىل
إرسائيل؛ إلرغامها عىل إزالة االستيطان واالحتالل.
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العالقات المغربية الجزائرية:
العقدة الجيوستراتيجية

تناقش هذه الورقة التنافس الجزائري المغربي على موقع الدولة المركزية في إقليم المغرب
أن التنافس بين
العربــي ،وتعــرض إلى مراحــل تاريخ الصــراع الجزائري المغربــي .وترى الورقــة ّ
هذيــن البلديــن العربييــن الجارين حول موقع "الدولــة المركزية" هو المتغيــر الرئيس (وليس
الوحيد) ،لتفســير توتُّر العالقات بين البلدين وانعكاســه على مســيرة اتحاد المغرب العربي.
ً
وترى الورقة أن ّ
مختلفة يختفي كلها وراء
تعبيرات
كل مظاهر الصراع بين البلدين ليست إال
ٍ
أن التوازن النسبي في موازين القوى بين البلدين هو
هذا المتغير الرئيس .يضاف إلى ذلك ّ
العامــل الذي يفســر تمركز الخالف بيــن هاتين الدولتين من دون بق َّيــة دول المغرب العربي؛
أن ك ً ّلا منها ال تمتلك مؤهالت احتالل موقع "الدولة
إن تونــس وليبيــا وموريتانيا تدرك ً
جيدا ّ
إذ ّ
المركزية".
*

أستاذ العالقات الدولية يف جامعة الريموك  -األردن.
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الكل بني طرفني
من ناحية أخرى .وعليه فإ ّن توازن القوى النسبي أو ِّ
معي ،هو الذي يح ِّدد قاعدة الرصاع بينهام.
يف إقليم جيوسيايس َّ

يخربنا علامء الجيوسرتاتيجية بأ ّن إحدى مشكالت األقاليم السياسية يف
كل إقليم عىل احتالل موقع "الدولة وإذا عددنا ميزا َن القوى مجموع َة املتغريات املادية واملعنوية وف ّن
العامل هي التنافس الحا ّد بني دول ّ
كل من الجزائر واملغرب يف هذه
املركزية"  Core stateيف اإلقليم ،نظ ًرا إىل أ ّن الوصول إىل موقع هذه إدارة هذه املتغريات ،فإ ّن املقارنة بني ّ
عب إرادتها ،وميكِّنها الجوانب تشري إىل توازن نسبي تتّضح مالمحه يف املؤرشات التالية:
الدولة يجعل ّ
كل تفاعالت العامل مع اإلقليم مت ّر ْ
كل تلك التفاعالت ملصلحتها .وكلام كان التفاوت يف
من تكييف ّ
موازين القوى بني وحدات اإلقليم السيايس أكربَ ،خبَا التنافس ملصلحة مؤشرات المتغيرات المادية
القوة الكربى ،يف حني يشتد أُ َوار التنافس كلام كانت موازين القوى للقوة في الدولتين
بني تلك الوحدات أكرث تقاربًا.
تدل أغلب املؤرشات املادية من خالل الجدول ( )1عىل توازن نسبي
وتتغذَّى مظاهر هذا التنافس  -عىل الدولة املركزية بني القوى اإلقليمية مييل ،إىل ح ّد ما ،إىل مصلحة الجزائر ،وهذا األمر يع ّزز نزعة هذه
املتقاربة  -عىل مجموعة من املتغريات ذات الصبغة التاريخية أحيانًا ،الدولة إىل أن تكون هي "الدولة املركزية" ،يف الوقت الذي يرى فيه
ٍ
أو املعارصة واملتج ِّددة أحيانًا أخرى ،فتبدو تلك املتغريات
تباينات يف املغرب أ ّن اإلرث التاريخي ملنطقة املغرب ك َّرس مركزيتها عىل حساب
لكل من أطراف املنافسة.
االختيارات اإلسرتاتيجية ّ
الوحدات اإلقليمية األخرى.
وت ُع ُّد منطقة املغرب العريب (ليبيا ،وتونس ،والجزائر ،واملغرب،
عب قرون
وموريتانيا)
ً
إقليم جيوسياس ًّيا بهوية تاريخية تك َّرست ْ
عب مراحله التاريخية املختلفة "دول مركزية" تنقلت
طويلة ،وظهرت ْ
كل مرحلة ،عىل
بني الوحدات ،طبقًا للبنية الجيوسياسية لإلقليم يف ّ
أ ّن املغرب األقىص كان األكرث ُحظو ًة مبوقع املركزية يف أغلب الفرتات
التاريخية.

مؤشرات المتغيرات المعنوية

تحتل مرتب ًة متأخر ًة
ُّ
نتبي من الجدول ( )2أ ّن كلتا الدولتني
َّ
( 118و )115يف املؤرش العا ّم للدميقراطية ،وأ ّن الفوارق النسبية
بينهام يف مؤرشات الفعالية الحكومية ،والح ِّريات املدنية ،والثقافة،
كل دولة تتق َّدم عىل األخرى
واملشاركة السياسية ،ليست كبريةً ،وأ ّن ّ
ومع استقالل دول املغرب العريب وانحسار الوجود االستعامري يف بعض املؤرشات ،وتتخلف عنها يف مؤرشات أخرى؛ ما يع ّزز التوازن
املبارش ،بدأت تظهر دعوات وحدوية ،أو تكاملية بني هذه الدول ،النسبي بني الدولتني.
لكن مشكالت الحدود السياسية ،وتباين التوجهات والخيارات
لكل وحدة من وحدات إقليم مؤشرات إدارة متغيرات القوة
اإلسرتاتيجية ،وتبعات اإلرث التاريخي ّ
املغرب العريب ،شكَّلت عوائق تحقيق النزوع الوحدوي أو التكاميل .إذا عددنا مقياس العوملة تعب ًريا عن ف ّن إدارة متغريات القوة املادية
وقد متركزت أبعاد هذه العوائق يف العالقات املغربية الجزائرية ،من واملعنوية للدولة يف نطاق البيئة الدولية ،فإ ّن النتائج ت ُع ِّزز فكرة
دون أن َ
ننفي َدور عوائق أخرى مساعدة ،سنشري إليها عىل عجلٍ يف التوازن النسبي بينهام ،عىل نحو ما يتضح ذلك من خالل الجدول (.)3
ثنايا هذا البحث.
وعىل ال ّرغم من أ ّن يف الجدول إشار ًة إىل فارق يف الرتتيب الدويل ،يف
لكل من الدولتني ( 103و ،)65فإ ّن كلتيهام تقع ضمن
مؤرش العوملةّ ،
الكل أو املؤرشات الفرعية،
مجموعة الدول الضعيفة العوملة يف املؤرش ِّ
قاعدة الصراع
مؤش العوملة
بخاصة االقتصادية واالجتامعية ،ولكنهام متقدمتان يف ّ
على «الدولة المركزية»
السياسية؛ ما يؤكِّد ثاني ًة التوازن بينهام ،فهام – االثنتني  -متخلِّفتان يف
املؤرشات نفسها ،ومتقدمتان م ًعا يف املؤرش السيايس نفسه.
أرشنا سابقا إىل أ ّن التوازن النسبي بني البلدين يف موازين القوى يجعل
أي منهام مبوقع "أعىل" من الدولة األخرى أم ًرا متعذ ًرا يف ّ
السابقة أ ّن الجزائر متقدمة عىل املغرب يف أغلب
قبول ٍّ
ظل وتوضح املؤرشات َّ
طبيعة ال ُّنظم السياسية وبنية ال ُّنخب الحاكمة من ناحية ،والصورة املؤرشات املادية للقوة ،يف حني أ ّن املغرب يتقدم عىل الجزائر يف
كل من الدولتني عن ذاتها وعن الدولة األخرى أغلب املتغريات املعنوية ،ويف مؤرشات العوملة أيضً ا.
التاريخية التي تختزنها ّ
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الجدول ()1
مؤرشات املتغريات املادية للجزائر واملغرب عام 2012

(*)

املؤش
ِّ
الدولة

إ .الناتج املحيل

عدد السكان

الدخل الفردي

الجزائر

 208مليارات دوالر

 38,5مليونًا

 5404دوالرات

املغرب

 100,345مليار دوالر  32,9مليونًا

مؤرش التنمية معدل الدين العا ّم من
اإلنفاق الدفاعي
البرشية(**) البطالة الناتج املحيل()%

املساحة

 2,381مليون كم 9,8 2مليارات دوالر

0,698

%9,7

%8,9

 3مليارات دوالر

0,582

%8,9

%56

 2924دوال ًرا

446,55كم2

الجدول ()2
مقارنة املستوى الدميقراطي والح ِّريات بني املغرب والجزائر عام 2012

(***)

التعدّدية
واالنتخابات

فعالية
الحكومة

املشاركة السياسية

الثقافة
السياسية

الح ِّريات املدنية

الدميقراطية بحسب
معدل الدميقراطية
الرتتيب الدويل
الجزائر

3,83

118

3

2,21

3,89

5,63

4,41

املغرب

4,07

115

3,50

4,64

2,78

5

4,41

الجدول ()3
مؤرشات العوملة عام  2013للجزائر واملغرب

(****)

املؤش
ِّ

الرتتيب الدويل

مؤرش العوملة الكيل

العوملة االقتصادية

العوملة االجتامعية

العوملة السياسية

الجزائر

103

52,37

47,13

35,28

83,94

املغرب

65

61,38

51,61

50,77

90,03

الدولة

انظر عىل الرابطني:
انظر عىل الرابط:
انظر عىل الرابط:
انظر عىل الرابط:

;http://sahara-question.com/en/content/algerian-moroccan-arms-race
http://www. gfmag.com/gdp-data-country-reports/332-algeria-gdp-country-report.html#axzz2kF0ynS3f
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Tables.pdf
https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034
http://globalization. kof. ethz. ch/media/filer_public/2013/03/25/rankings_2013. pdf
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إدارة الصراع على "الدولة المركزية" قائال" :النفط يفرز عــادةً ،ما نسميه يف علم االجتامع "املجتمع
النفطي" .وهذا املجتمع [ ]...كث ًريا ما يُحدث نو ًعا من الشيزوفرينيا
بين الجزائر والمغرب
السيكولوجية فتصاب القيادة السياسية بجنون العظمة ،وتنظر خارج
تتمثَّل قاعدة إدارة ال ـراع بالعمل عىل توظيف عنارص القوة حدود بالدها أل ّن لها التمويل الالزم إلدارة النفوذ الوهمي"(((.
لطرف ما؛ من أجل تحقيق أكرب قدر من املكاسب أو ّ
أقل قدر من ومن الرضوري اإلشارة إىل الصورة الذهنية التي تشكَّلت تاريخ ًّيا،
كل من طريف العالقة بجانب سلبي يف مالمحها
الخسائر ،والعمل عىل زيادة عنارص القوة الذاتية من ناحية ،وتعميق والتي يحتفظ فيها ّ
ثغرات الضعف لدى الخصم املقابل من ناحية أخرى.
العا َّمة تجاه اآلخر ،بد ًءا من اتهام بعض الجزائريني للمغرب بتسليم
وعند النظر يف طبيعة الرصاع بني الجزائر واملغرب ،فإ ّن ًّ
كل منهام األمري عبد القادر الجزائري ،مرو ًرا بصورة الجزائريني الذين كانوا
(يف ّ
السابقة) يسعى لتعزيز قدراته الذاتية وتحالفاته يف املغرب وتعاونوا مع فرنسا خالل فرتة السلطان املغريب موالي
ظل فرضيتنا َّ
ُقل قادة
اإلقليمية والدولية ،ليكرس مؤهالته املطلوبة للدولة املركزية من عبد الرحمن وبعدها ،ث ّم اختطاف الطائرة التي كانت ت ّ
جهة ،ونقاط ضعف اآلخر يف االتجاهات ِ
املغرب باالضطالع بدور يف
نفسها من جهة أخرى؛ من الثورة الجزائرية عام  ،1956وات ِّهام الجزائر
َ
أجل تقليص فُرص فوز الخصم مبكانة الدولة املركزية.
ذلك ،ث ّم وقوع الحرب بني الطرفني عام  ،1963بعد استقالل الجزائر
وصول إىل اتهام املغرب مبساندة
وعىل هذا األساس سنعمل عىل تحليل شبكة العالقات الجزائرية بفرتة قصرية ،ث ّم بروز أزمة الصحراءً ،
حركات إسالمية تعمل ض ّد الحكومة الجزائرية يف العقد األخري من
املغربية عىل النحو التايل:
القرن املايض ،وانتها ًء بتج ُّدد االتهامات املتبادلة بني الطرفني ،املتعلقة
مالبسات العالقات التاريخية
مبوضوع الصحراء ،عالو ًة عىل انقطاع العالقات الدبلوماسية بني
عقدة الصحراء الغربية
و ُ
الطرفني من .(((1988 - 1975

من دون العودة إىل فرتات التاريخ املختلفة ،يستشعر املتأمل يف
لكل من الدولتني أ ّن املغرب لديه إحساس
أدبيات التاريخ السيايس ّ
(بغض النظر عن مدى صحة هذا اإلحساس تاريخيًّا)
عميق
ِّ
بأنه من الناحية التاريخية كان مرك ًزا ملعظم الدول التي عرفها
بقي نحو خمسة قرون ،حتى
اإلقليم،
ً
وخصوصا اإلسالمية منها ،وأنه َ
ً
بداية القرن العرشين يف منأى عن السيطرة العثامنية واألوروبية
(ماعدا جيوبًا ساحلي ًة سيطر عليها الربتغاليون واإلسبان) .يف حني ترى
الجزائر نفسها منوذ ًجا للدولة الثورية األكرث تجذ ًرا يف املغرب العريب
والقارة اإلفريقية ،وال ترى يف املغرب إال تعب ًريا عن الدولة التقليدية
وعىل ال ّرغم من تراجع بعض موضوعات الخالف ،ومحاوالت تطوير
التي هي يف طريقها إىل االنقراض.
اتحاد املغرب العريب منذ  ،1989وتكرار اللقاءات الدبلوماسية بني
ذلك يعني أ ّن املغرب يستند إىل التقاليد التاريخية ،يف حني أ ّن الجزائر الطرفني ،فإ ّن موضوع الصحراء أعاد خالل أواخر عام  2013العالقات
تستند إىل التاريخ املعارص؛ ليثبت ّ
كل منهام رشعية حقِّه يف "الدولة إىل نقطة الصفر تقري ًبا .وهذا األمر يستدعي التوقف عند موضوع
املركزية" ،وهو الهاجس الذي َّ
عب عنه بكل وضوح ملك املغرب الصحراء لتحديد أبرز أبعادها وموقف الطرفني منها ،حتى نؤكِّد
َّ
السابق الحسن الثاين بقوله" :إ ّن تحركات الجز(((ائر يف املنطقة تشري إىل م َّر ًة أخرى أ ّن األمر ليس إال مظه ًرا من مظاهر التنافس عىل "الدولة
الثاين
الحسن
ويكرر
،
العريب"
املغرب
يف
بروسيا
دور
للعب
نزوعها
املركزية" يف اإلقليم.
املضمون نفسه بقوله "مل أكن أسعى ملزاحمة الجزائر ،ولكني مل أكن
(((
أقبل أن تزاحمني"  ،ويضيف يف معرض مقارنته بني املغرب والجزائر  3املرجع نفسه.

بل إ ّن الشاذيل بن جديد (الذي حكم من  1979إىل  )1992يرى أ ّن
هناك بع ًدا شخصيًّا يف خلفيات الرصاع املغريب الجزائري ،ويشري يف
مذكراته إىل "أ ّن العالقة بني هواري بومدين والحسن الثاين كانت
متصلِّبةً ،وكأمنا بني الرجلني حساب قديم يجب تصفيتهِ ،
وحقد دفني
مل يستطيعا تجاوزه ،وخلق هذا كلّه ج ًّوا من الشك وانعدام الثقة،
كل محاوالت إرساء قواعد تعاون ُمثم ٍر يصون
انعكس سلبيًّا عىل ّ
(((
تطلعات الشعبني إىل التحرر واالستقرار" .

نصا ،يف املحارضة التي ألقاها الصحفي الفرنيس املعروف بول بالتا يف الجزائر
 1ورد ذلكًّ ،
العاصمة بتاريخ  ،1988/4/13انظر جريدة الشعب الجزائرية.1988/4/14 ،
 2الحسن الثاين ،ذاكرة ملك (الرياض :الرشكة السعودية لألبحاث والنرش.88 - 50 )1993 ،

 4ملزيد من التفاصيل املتعلّقة بهذه الوقائع ،انظر :زيك مبارك ،أصول األزمة يف العالقات
املغربية الجزائرية ،ط ( 1الرباط :دار أيب رقراق للطباعة والنرش.)2007 ،
 5مذكرات الشاذيل بن جديد ،انظر عىل الرابط:
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/145529.html
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اإلطار التاريخي لمشكلة الصحراء
المرحلة األولى

يف إطار التوسع االستعامري األورويب ،وصلت طالئع اإلسبان إىل
منطقة املغرب العريب مع بدايات القرن الخامس عرش ،وكانت
مدفوع ًة بدوافع إسرتاتيجية لتأمني حركة النقل البحري املتجهة من
أوروبا إىل القارة اإلفريقية من ناحية ،وإىل الهند من ناحية أخرى .ومل
يكن الوجود اإلسباين قد تجذَّر إال مع بدايات القرن العرشين بعد
أن تقاسمت فرنسا وإسبانيا النفو َذ يف املنطقة ،من خالل اتفاقيات
أربع (من  1900إىل  .)1912وقد كان آخرها معاهدة فاس التي جرى
مبوجبها ف ْرض الحامية عىل املغرب.
ونتيج ًة لتنوع القوى االستعامرية يف املنطقة برزت حركتا مقاومة؛
إحداها يف الشامل يقودها عبد الكريم الخطايب ،واألخرى يف الجنوب
يقودها ماء العينني ،وأ َّدى هذا األمر مع الزمن إىل انفصام يف حركة
املقاومة؛ أحدهام "بنيوي" واآلخر "وظيفي".
وتع ّزز االنفصام مع إعالن إسبانيا ض ّم منطقة الصحراء يف أواخر
الثالثينيات ،كجزء من توجهات الديكتاتورية اإلسبانية يف تلك املرحلة،
وهذا األمر أ َّجج املقاومة خالل الفرتة املمت ّدة بــن 1934 و.1956
وازداد األمر تعقي ًدا بعد إعالن استقالل املغرب عام  ،1956من
دون إشارة إىل منطقة الصحراء ،كام أ ّن اتفاقية سنرتا بني املغرب
ُش إىل منطقة الساقية الحمراء ووادي الذهب
وإسبانيا عام  1958مل ت ِ ْ
(الصحراء) ،عىل ال ّرغم من اإلشارة إىل حدود املغرب واالستقالل الذايت
ملوريتانيا.
نتيج ًة لذلك كلِّه ،عقدت الحركة الوطنية يف الصحراء عد ًدا من
املؤمترات ،بــد ًءا من مؤمتر "أم الشكاك" الذي مل يحرض فيه إال
الصحراويون تقري ًبا ،ومؤمتر "بوخشيبة" الذي غلب عليه الطابع
املغاريب عام .1968
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(أي قبل استقالل املغرب) إىل ع ّد املنطقة املمتدة من "أغادير إىل
ضفة نهر السنغال ،إىل املغرب األقىص ،وحد ًة واحدةً ،وهو تو ُّج ٌه
سانده القرص أيضً ا ،وال سيام مع لجوء الزعيم املوريتاين أحمد ولد
حرمة ببانا إىل القاهرة ،ث ّم إىل املغرب عام  ،1956وتأسيس جيش
لتحرير موريتانيا .ث ّم تاله األمري محمد فال ولد عمري (أمري منطقة
الرتازة يف جنوب موريتانيا) ومعه اثنان من وزراء الحكومة املوريتانية
يف عهد االستقالل الذايت(((.
ومع استقالل الجزائر عام  ،1962ازداد األمر تعقي ًدا ،إذ اتَّسعت
املطالب املغربية ت ُجاه الجزائر إىل جانب مطالبها يف موريتانيا؛ فلقد
طالب املغرب الجزائر بتطبيق ما اتفق عليه خالل الثورة ،يف ما يتعلَّق
مبساندة املغرب للثورة الجزائرية مقابل إعادة النظر يف أر ٍ
اض مغربية
ض َّمتها فرنسا إىل الجزائرَّ .إل أ ّن الجزائر  -بعد االستقالل  -ع َّدت األمر
مؤسسة
اتفاقًا "ت ّم يف ظروف غري مواتية لها ،كام أ ّن املغرب دول ًة ِّ
ملنظمة الوحدة اإلفريقية ،عليها أن تطبِّق مبدأ القبول بالحدود
االستعامرية املوروثة الذي أق َّرته املنظمة ،وهو ما دفع ملواجهات
عسكرية أُطلق عليها حرب الرمال عام .((("1963
أ َّما يف منطقة الصحراء (الساقية الحمراء ووادي الذهب) ،فقد برز
تياران(((:
التيار االندماجي :هو التيار الذي انخرط ممثلوه يف التنظيامت
اإلداريــة اإلسبانية (مثل مجلس األربعني عام  ،1960والجامعة
الصحراوية عام  ،1967تلك التي شكَّلت نو ًعا من التنظيم املحيل
لتمثيل السكان يف اإلدارة اإلسبانية ،و ِمثل دخول ستة أعضاء يف
"الكوريتس" اإلسباين "الربملان" عام  ،1971لكنهم تراجعوا عام ،1975
تأيي ًدا للموقف املغريب) ،وذلك بعد أن أعلنت إسبانيا عام  1973عن
فرتة انتقالية ُم َّدت ُها عرشون عا ًما لتهيئة منطقة الصحراء لالستقالل،
وقامت بإجراء إحصاء سكاين عام ّ 1974
دل عىل أ ّن عدد السكان يف
الصحراء هو  74ألف نسمة تقريبًا.

وتداخل املوضوع املوريتاين مع موضوع الصحراء ،عندما رفض املغرب
االعرتاف باستقالل موريتانيا عام  ،1960فر َّدت إسبانيا عام 1961
مؤكِّد ًة أ ّن الصحراء جزء من األرايض اإلسبانية ،وتع ّزز التوجه اإلسباين
مع اكتشاف الفوسفات يف الصحراء عام .(((1963

التيار الوطني :اتخذ هذا التيار شكلني من املقاومة للمشاريع
اإلسبانية ،منها املقاومة السلمية والدعوة إىل املقاومة العسكرية،
ومتثّل ذلك باألحزاب؛ مثل حزب املسلم ،وحركة تحرير الصحراء،

وقد اتخذت القوى السياسية املغربية موقفًا مسان ًدا للقرص يف
مطالبه ،بل إ ّن حزب االستقالل بقيادة عالل الفايس دعا منذ 1955

 7ملزيد من التفاصيل التاريخية ،انظر :ولد آية وآخرون ،موريتانيا :الثقافة والدولة
واملجتمع (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1995 ،ص .134 - 91
 8انظر:
 محمد املاليك" ،إشكالية وحدة املغرب العريب" ،رسالة ماجستري ،الرباط  -املغرب،1985 ،ص .299
 موقف محي الدين عميمور ،مجلة أطياف املغربية ،العدد  ،2متوز /يوليو ،2008 ،ص .159 Claude Bontems, "The Government of the Sahara Arab Democratic
Republic", Third World Quarterly, Jan. 1987. pp. 168-186.

 6لالطالع عىل التفاصيل الدقيقة للجانب التاريخي للموضوع ،انظر :عيل الشامي،
"الصحراء الغربية ،عقدة التجزئة يف املغرب العريب" ،الحوار املتمدن ،عدد ،3168
 ،2010/10/28عىل الرابط:
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%20233374
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والتجمع الشعبي ،وجبهة تحرير الساقية الحمراء .وقد تداعى بعض
هذه القوى عام  1973لتشكيل الجبهة الشعبية وتحرير الساقية
الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو( )((1بالقوة العسكرية.
المرحلة الثانية

وكل من
تبدأ هذه املرحلة باتفاقية مدريد عام  1975بني إسبانيا ٍّ
نصت عىل:
املغرب وموريتانيا .وقد َّ
تسليم األرايض الصحراوية لقوات الدولتني خالل فرتة انتقالية متت ّد
من نوفمرب  1975إىل فرباير ( 1976أعلنت إسبانيا موعد انسحابها
يف  26فرباير .)1976
تقديم تنازالت مغربية يف ما يتعلق مبدينتي سبتة ومليلة.
السامح إلسبانيا بالصيد قبالة السواحل املغربية والصحراوية.

كانون الثاني  /يناير 2014

ومع اشتداد هجامت البوليساريو عىل القوات املوريتانية التي وصلت
يف بعض األحيان إىل مشارف العاصمة نواكشوط ،بدأت مالمح عدم
استقرا ٍر يف موريتانيا؛ ما ع َّزز ارتباطها باملغرب وفرنسا ،عىل أمل تلقي
املزيد من املساعدات ،وتصاعد عدد القوات املوريتانية من 2000
فرد إىل  18ألف فرد .وارتفعت النفقات الدفاعية إىل  60يف املئة من
امليزانية الوطنية(.((1
ويف  10يوليو  ،1978وقع انقالب عسكري يف موريتانيا ،وتشكلت
اللجنة العسكرية لإلنقاذ الوطني التي أعلنت أ ّن أه ّم بنود برنامجها
وقْف الحرب الصحراوية ،وجرى توقيع اتفاقية سالم بني موريتانيا
والبوليساريو ،يف  15أغسطس  ،1979تقهقرت مبقتضاها موريتانيا
من الصحراء ،واعرتفت بالجمهورية العربية الصحراوية يف  27فرباير
 ،1984لك ّن القوات املغربية احتلت األجزاء التي تراجعت منها
القوات املوريتانية.

االحتفاظ بنصيب  35يف املئة من منطقة بوكراع ،حيث مناجم
الفوسفات ،وتعويض املغرب عن  65يف املئة الباقية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد قضَ ت قبل ذلك بأ َّن اإلقليم
الصحراوي "مستعمرة" وليس أرضً ا إسبانية ،وهو األمر الذي
دفع الحكومة املغربية إىل تنظيم ما ُعرف باملسرية الخرضاء
عب فيها  350ألف مغريب الحدود الصحراوية إىل الصحراء.
التي َ
أ ّما الجزائر فقد أعلنت عن تأييدها لوجود الجمهورية العربية
الصحراوية الدميقراطية ،وذلك بعد يوم واحد من موعد انسحاب
القوات اإلسبانية.
وخالل هذه الفرتة ،عرف النزاع تطو ًرا آخر ،وهو تخيل موريتانيا عن
يستحق التوقُّف عنده؛
مطالباتها بأجزاء من الصحراء .وهذا األمر
ّ
فمن املعروف أ ّن دولتي موريتانيا واملغرب ُم ِنحتَا  -مبقتىض اتفاقية
حق السيطرة عىل اإلقليم الصحراوي .فأخذت موريتانيا
مدريد َّ -
إقليم وادي الذهب؛ ما أ َّدى إىل تكثيف البوليساريو هجامتِها عىل
الكل من الجزائر التي
موريتانيا ،مستند ًة يف حملتها هذه إىل الدعم ِّ
(((1
قطعت عالقاتها الدبلوماسية مبوريتانيا يف مارس عام . 1976
 10البوليساريو ،باللغة اإلسبانية ،هي الحروف األوىل من اسم الجبهة الشعبية لتحرير
الساقية الحمراء ووادي الذهب.
رسا عىل
يعمالن
كانا
[]...
وموريتانيا
املغرب
ن
"لك
اته:
ر
مذك
يف
 11يقول الشاذيل بن جديد
ّ
ًّ
اقتسام اإلقليم الصحراوي ،فقد وقَّع الحسن الثاين ومختار ولد داده اتفاقًا رسيًّا يف أكتوبر
 ]...[ 1974يقتسامن مبوجبه الصحراء الغربية .ثم اجتمعا بعد ذلك يف الرباط لرتسيم الحدود
وأحست الجزائر أ ّن هذا كله مو َّجه ضدّنا؛
بينهام ،وبعد ذلك وقَّعا ِح َ
لف دفاع مشرتك [َّ ]...
فالحسن يسعى لعزل موريتانيا عن الجزائر [ ]...أ َّما ولد داده فقد أراد وضْ ع ح ٍّد ألطامع
املغرب يف تراب بالده" ،بن جديد ،املرجع نفسه.

وهنا ال ب َّد من تسجيل املالحظات التالية:
السابق الذي شغل
يقول قاصدي مرباح رئيس الوزراء الجزائري َّ
عد ًدا من املناصب السياسية واألمنية" :إنني أنطلق من تاريخ
 10يوليو  ،1978وهو يصادف وصول ولد السالك إىل الحكم يف
موريتانيا ،وهو االنقالب الذي ك َّنا عىل علمٍ به كجهاز قبل وقوعه
بأسبوع"( ،((1كام يؤكِّد الشاذيل بن جديد د ْعم الجزائر للمعارضة
املوريتانية بأمر مبارش من هواري بومدين(.((1
إ ّن ذلك يعني أ ّن تغري النظام السيايس يف موريتانيا – املتمثّل بشخْص
تغي يف توجه الدولة من ناحية ،ولكنه يدل عىل
الحاكم  -أ َّدى إىل ُّ
أي مكاسب مع موريتانيا من
أ ّن الجزائر كانت تسعى لسلب املغرب ّ
خالل دورها يف تدبري االنقالب من ناحية أخرى.
 12ولد آية ،ص .117 - 116
" 13قاصدي مرباح يفتح ملف موت بومدين" ،جريدة الشعب الجزائرية.1990/12/28 ،
 14بن جديد ،املرجع نفسه.
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قطعت العالقات الدبلوماسية بني املغرب وموريتانيا منذ مارس وقد بدأ املغرب يف جلْب هؤالء األف ـراد من أراضيه ونقلهم إىل
 ،1981وعرفت هذه الفرتة محورين يف املغرب العريب أ ّولهام االتحاد الصحراء (يف مناطق العيون ،والداخلة ،وسامرة)؛ ليكونوا ضمن الذين
املغريب الليبي الذي أعلن يف  ،1983والثاين معاهدة اإلخاء والوئام سيشاركون يف االستفتاء.
التي عقدت يف  1983بني الجزائر وتونس ،وانضمت إليهام موريتانيا
موقف البوليساريو :تستند البوليساريو إىل اإلحصاء اإلسباين عام
بعد نحو مثانية شهور.
 ،1974وترى إمكانية إضافة ما بني  10و 15يف املئة من العدد م َّمن
وأ َّدت هذه التطورات إىل بقاء املغرب والبوليساريو (املدعومة كلِّيًّا ُولدوا يف الصحراء منذ اإلحصاء اإلسباين.
من الجزائر) يف ميدان القتال .وبدأ املغرب يف إقامة األسالك املكهربة
االقرتاح الوسط :وهو الذي قدمته األمم املتحدة ،ويقوم عىل أساس:
والسواتر الرملية عىل امتداد آالف الكيلومرتات .ونجح مقاتلو
البوليساريو يف كثري من األحيان يف إلحاق خسائر كبرية بالقوات •اعتامد اإلحصاء اإلسباين قاعدةً.
املغربية .لك ّن هذه القوات بقيت تسيطر عىل الجزء األكرب من •اعتامد املنحدرين ممن هم مسجلون يف اإلحصاء اإلسباين.
الصحراء ( % 85من أرايض الصحراء).
ست
•اعتامد أفراد العائالت الصحراوية التي أقامت يف الصحراء َّ
عىل أ ّن تزايد االعرتاف الدويل بالجمهورية العربية الصحراوية ( 68سنوات متصلة أو  12سن ًة غري متصلة.
دولة حتى عام  ،)1987وقرار منظمة الوحدة اإلفريقية املتعلِّق
باالعرتاف بها ( )1980دفعا املغرب إىل القبول بفكرة إجراء استفتاء •تتضمن لجان تحديد الهوية ممثلني عن األفخاذ القبلية يف منطقتي
َ
تندوف والعني ،لك ّن ممثيل البوليساريو يف هذه اللجان تغيبوا عن
شعبي لتحديد مصري الصحراء.
االجتامعات عىل أساس أ ّن ذلك يخدم املصالح املغربية.
ويف عام  ،1987قامت بعثة من األمم املتحدة بزيارة الصحراء ،وقدمت
وقد أبدت األمم املتحدة يف عام  1996نو ًعا من اليأس يف هذا الجانب
تقري ًرا أ َّدى إىل تقديم األمني العام لألمم املتحدة عام  1988مبادر ًة
عندما مل َّحت إىل احتامل تخليها عن متابعة املوضوع عىل نح ٍو
تدعو إىل إجراء استفتاء يف مصري الصحراء ،وقابل ملك املغرب للمرة
تدريجي ،ما مل ت ُعد األطراف املعن ّية النظ َر يف مواقفها.
األوىل وف ًدا من جبهة البوليساريو يف مطلع عام .1989
بقي املوضوع مطرو ًحا ،ودعا املغرب إىل
نتيج ًة ّ
لكل هذه الخالفاتَ ،
غري أ ّن األزمة الجزائرية املتمثّلة بعدم االستقرار الداخيل ،نتيجة تنامي
حكم ذات ًّيا .وهذا األمر مل تقبله البوليساريو أو حكومة
م ْنح الصحراء ً
دور الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،بدأت مالمحها تلوح يف األفق؛ ما دفع
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ ما أبقى التوتر قامئًا.
املغرب إىل التباطؤ يف عملية التسوية وتأجيج القتال من جديد ،لكن
األطراف عادت إىل وقْف إطالق النار يف سبتمرب  /أيلول 1991؛ من
تحليل األزمة
أجل إفساح املجال لألمم املتحدة لتنظيم االستفتاء يف يناير  .1992إلَّ
أ ّن ذلك مل يَ ْجر ِ،وبقيت عمليات التأجيل متواصل ًة لسبب جوهري هو ُيكن أن نبدأ التحليل بفرضيتني:
تحديد األفراد الذين لهم ّ
الحق يف املشاركة يف االستفتاء؛ إذ تباينت لو مل يكن هواري بومدين هو رئيس الجزائري يف لحظة حدوث
آراء طريف النزاع املتعلقة بتحديد من له ّ
حق املشاركة يف االستفتاء األزمة ،هل كان النزاع سيحدث بالرضورة؟
عىل النحو التايل:
لو مل تساند الجزائر حركة البوليساريو ،هل كان النزاع سينشب
كل هذه املدة؟
تنطلق قاعدة النقاش يف هذا املوضوع من اإلحصاء السكاين الذي بالرضورة ويستم ّر ّ
تبي منه أ ّن
أجرته إسبانيا ،عام  ،1974عىل سكان الصحراء ،الذي يُ َّ
السابق اإلشارة إىل النقاط التالية:
يستدعي التحليل َّ
عدد السكان هو نحو  74ألف نسمة.
املوقف املغريب :يشكك املغرب يف هذا اإلحصاء ويقول إنّه يف عام
 ،1958أثناء الحملة التي قامت بها إسبانيا وفرنسا يف ما ُعرف بعملية
املكنسة غادر آالف الصحراويني إىل خارج املنطقة هربًا من العمليات
العسكرية ،وتوجهوا إىل شامل املغرب؛ ولذلك فإ ّن اإلحصاء مل يشملهم.
ويُق ِّدر املغرب عددهم الحايل بنحو  120ألف نسمة.

إ ّن الفرتة التي تشكلت فيها األزمة من  1973إىل ( 1978ظهور
البوليساريو – موت بومدين) هي الفرتة التي عرفت االرتفاع الكبري
ٍ
إمكانات مالي ًة كبريةً ،ع َّززت بقدراتها
يف أسعار النفط؛ ما م َنح الجزائر
سلطتها السياسة؛ فقد ارتفع إجاميل دخل الجزائر من مبيعاتها
النفطية يف املرحلة األوىل ،من سنة  1973إىل سنة  ،1974من مليار
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دوالر إىل  6مليارات دوالر( ،((1ث ّم عرفت سنة  1979القفزة الثانية يُرشف عىل تسليح هذه املعارضة وتدريبها ،أما اإلرشاف اللوجستي
يف أسعار البرتول؛ إذ بلغ سعر الربميل  30دوال ًرا .وأ َّدى هذا األمر إىل والسيايس فكان من صالحيات جبهة التحرير الوطنية"(.((1
انخفاض قيمة الديون الخارجية من  12,6مليار دوالر عام  1973إىل
املؤسسة العسكرية يف الجزائر يف عملية صنع القرار السيايس،
مركزية ّ
 8,7مليار دوالر عام  ،1975وانخفاض مستوى البطالة ،واتساع دائرة
بخاصة يف فرتة هواري بومدين .فقد أ َّدى نزاع الصحراء إىل تعزيز
اإلنفاق الحكومي عىل السكن والتعليم(.((1
هذه املكانة ،وإىل التجاوب مع النزعة العسكرية التي طغت عىل

ولعل ذلك ما جعل الجزائر تستشعر القدرة عىل تحديد املكانة البنية السيكولوجية لهواري بومدين(.((1
املغربية يف اإلقليم؛ نتيجة الشعور باإلمكانات التي بدأ النفط يحقِّقها ،استخدام املغرب قضية الصحراء أدا ًة لتعزيز االلتفاف الشعبي بشأن
مبا يف ذلك القدرات العسكرية .ويؤكِّد الشاذيل بن جديد يف مذكراته
مؤسسة العرش ،ومن املعلوم أ ّن جميع األحزاب املغربية املركزية
ّ
ٍ
أنه ناقش احتامالت ب ْدء الجزائر
عمليات عسكري ًة ض ّد املغرب يف املعارضة تساند املوقف الرسمي يف القضية الصحراوية ،يف حني أ ّن
فرتات سابقة .لكنه أقنع الرئيس بومدين بأ ّن اإلمكانات املتوافرة القضية الصحراوية ال تحظى مبثل هذا التأييد لدى األحزاب الجزائرية،
للجيش ،يف ذلك الوقت ،مل تكن مالمئةً ،ما دفعه إىل القول لوزير
املؤسسة العسكرية الجزائرية .وهذا
إذا استبعدنا التأييد الكبري يف ّ
مركزي :ما هو السبب الرئيس لنزاع الصحراء؟
خارجيته عبد العزيز بوتفليقة حينئذ إنّه يستعد للعمل؛ أي للتحول األمر يدفعنا إىل تساؤ ٍل
ٍّ
بدل من العمل العسكري الذي تج َّدد يف
نحو العمل الدبلومايسً ،
(((1
إ ّن تحليل بنية النزاعات الدولية تدل عىل مستويني من النزاعات هام
مراحل الحقة يف السبعينات .
املستوى الدويل؛ بالنظر إىل التناحر بني القوى املركزية عىل احتالل
مواقع عليا يف بنية االستقطاب الدويل (سواء كان النظام الدويل
بغض النظر عن مدى
أحادي القطبية أو ثنائ ّيها ،أو متع ّدد األقطابِّ ،
متاسك البنية الداخلية للنظام الدويل طبقًا للنامذج املعروفة لدى
مورتون كابالن)(.((2
أما املستوى الثاين فهو املستوى اإلقليمي؛ إذ يبدو لنا أ ّن املجتمع
الدويل مقسم بفعل تقاليد التفاعل التاريخية إىل أقاليم جغرافية
تعرف تاريخيًّا نو ًعا من التنافس عىل مركز اإلقليم .وهذا يعني أن
كل من الجزائر واملغرب يسعيان لتأكيد مركزيتهام اإلقليمية بهدف
ًّ
التحول إىل "قطب إقليمي"؛ من أجل حصاد سلسلة من املكاسب،
أي ترتيبات إقليمية يف املغرب العريب
أبرزها إقرار القوى الدولية بأ ّن ّ
عب أخْذ مصالح "القطب اإلقليمي" ،أو الدولة املركزية
ال ب َّد أن مت َّر ْ
بحسبان .وهكذا تتنافس الدول الكربى عىل اسرتضاء هذا القطب
اإلقليمي لتوظيف مكانته يف رصاعها الدويل األوسع ،فتعمل عىل
تقويته من ناحية ،وعىل ضامن استقراره من ناحية أخرى.

اآلثار النفسية واملعنوية التي تركها الخالف الحدودي بني الجزائر
واملغرب عام  1963الذي استمر حتى عام  ،1969والذي تخلَّلته
اشتباكات مسلحة ،إضاف ًة إىل عبو ٍر متباد ٍل للحدود ،ومحاوالت
كل طرف ملساندة املعارضة السياسية لدى الطرف اآلخر.
متبادلة من ّ
ويؤكِّد الشاذيل بن جديد يف مذكراته أ ّن "املعارضة املغربية املوجودة
يف بالدنا التي ورثناها عن حكم بن بلّه ،تشكِّل عقب ًة يف طريق ن ْزع
حل هذه
رص عىل ّ
التوتر بني البلدين ،وكان امللك الحسن الثاين يُ ُّ
املعارضة عا ًّدا ذلك رشطًا أول ًّيا إلعادة ب ْعث الدفء يف العالقة بيننا.
وكان يتَّهم الجزائر بدعم غرميه السيايس املهدي بن بركة؛ إذ كانت ويشكِّل توازن القوى قاعدة التنافس كام ذكرنا سابقًا ،ولك ّن وجود
القيادة السياسية للمعارضة املغربية يف الجزائر العاصمة .أ َّما تنظيمها قيادات لديها نزوع إىل تعظيم القوة ،استنا ًدا إىل سيكولوجياتها ،أو إىل
كل من الدولتني ،يع ّزز دميومة النزاع.
املسلح فكان يف مركزين بغرب البالد [ ]...وكان الجيش الجزائري تقاليد تاريخية يف ّ
15 Rachid Tlemcani, State and Revolution in Algeria) Colorado: Westview
Press, 1986(, p. 145.
16 Richard O'brien, "Oil Markets and the Developing Countries", Third
World Quarterly (October 1986), pp. 1309 - 1324.
 17بن جديد ،املرجع نفسه.

 18املرجع نفسه.
 19أحمد بن مرسيل" ،مفهوم االشرتاكية يف التجربة التنموية الجزائرية" ،أطروحة دكتوراه،
جامعة الجزائر.1995 ،
 20جيمس دوريت وروبرت بالتسغراف ،النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية ،وليد
عبد الحي (مرتجم)( ،الكويت :دار كاظمة ،)1985 ،ص .133 - 125
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وذلك يعني أ ّن ميل األطراف إىل تسوية النزاع مرهونة مبتغريات القوة
كل منها ،ولعل أحد ترصيحات بومدين تكشف عن هذه
والضعف يف ّ
يشري تاريخ النزاع الصحراوي عىل نح ٍو خاص ،واضطراب العالقات
املعادلة؛ إذ قال" :لو كنت أعرف أ ّن املغرب سيصمد يف حرب الصحراء
املغربية الجزائرية بوج ٍه عا ّم ،إىل أ ّن تطور متغريات القوة (املادية،
ثالث سنوات لغريت موقفي قبل اندالع الرصاع"(.((2
أي من الطرفني ،يدفع إىل محاولة
واملعنوية ،وف ّن إدارتهام) ،لدى ٍّ
تحقيق مكانة "الدولة املركزية" ،ويتضح ذلك يف املؤرشات التالية:
البعد الدولي في األزمة
تراجع الحامس الجزائري بشأن قضية الصحراء خالل الفرتة املمت َّدة
من دون العودة إىل اإلرث االستعامري ودوره يف نشوء املشكلة ،بني  1989و ،2000تقري ًبا ،بسبب انخفاض معدل دخْل الدولة نتيجة
شكَّلت العالقات األمريكية الجزائرية البعد الالفت للنظر منذ البداية؛ انخفاض أسعار البرتول؛ األمر الذي أث َّر يف النفقات الدفاعية والقدرة
عىل توافر حاجات جبهة البوليساريو( .((2وقد انعكس ذلك عىل انخفاض
إذ سعى بومدين إىل خلْق توازن مع العالقات املغربية الفرنسية (عىل
معدل دخْل الفرد الجزائري من  2800دوالر إىل  1300دوالر( ،((2إضاف ًة
ال ّرغم من بعض التوتر يف فرتات سابقة) ،وقد لوحظ تنامٍ يف العالقات إىل أ ّن انهيار البنية السياسية الحاكمة يف املجتمع الجزائري من خالل
التجارية الجزائرية األمريكية خالل فرتة تنامي مشكلة الصحراء ،بل إ ّن تفكُّك جبهة التحرير الوطني ،واعتزال عدد من كوادرها القيادية،
نسبة الصادرات النفطية الجزائرية إىل الواليات املتحدة قد ارتفعت وهروب ال ُّنخب السياسية والعلمية للخارج ،ع َّزز متغريات ضُ عف
وتجل ذلك كلُّه يف أ ّن الحكومة الجزائرية تغريت
السلطة الجزائريةَّ ،
خمسة أضعاف بني سنتي  1974و.((2(1978
خالل الفرتة املمت َّدة بني  1979و 1989سبع مرات(.((2
إال أ ّن املوقف األمرييك من موضوع الصحراء مازال أقرب إىل املوقف
انعكس الرتاجع الجزائري يف تلك الفرتة عىل جبهة البوليساريو ،وامت ّد
املغريب الداعي إىل م ْنح الصحراء ً
حكم ذاتيًّا موس ًعا ،وهو موقف إىل بعض أعضاء البوليساريو يف املكتب السيايس ،مثل إبراهيم حكيم،
مخالف ملوقف األمم املتحدة والجزائر اللتني تنظران إىل موضوع وعمر حرضمي ،وكجمولة أيب؛ ما جعل عدد املنسحبني من املكتب
حق تقرير املصري ،وإىل أ ّن املوضوع السيايس يصل إىل سبعة أعضاء ،وهو ما يعادل ربع املكتب السيايس.
الصحراء عىل أنه ضمن سياسات ّ
جزء من الظاهرة االستعامرية .ولعل هذا املوقف األمرييك يتضح من وتواصل األمر ،يف مرحلة الحقة ،مع بعض الوزراء ،عىل غرار ما وقع مع
خالل رفْض واشنطن أن تشتمل اتفاقية التجارة الحرة عىل منطقة أحمد ولد بركال وزير التعاون يف الحكومة الصحراوية .وهذه الظاهرة
َّ
(أي انعكاس التغريات يف الجزائر عىل القوى السياسية الصحراوية)
الصحراء( .((2وهذا يعني أ ّن مشكلة الصحراء ال تؤث ِّر يف شبكة عالقات
عرفتها سابقًا حركة الرجال الزرق (موريهوب) ذات التوجه اليساري
حاسم.
دول املغرب العريب الدولية تأث ًريا
ً
التي تزعمها إدوارد موحا(.((2

االستنتاجات

كل من املغرب والجزائر تعاونًا مع الدول الغربية (اتفاقيات
ويُبدي ٌّ
مع الناتو ،أو عىل نح ٍو ثنايئ ،أو من خالل الحوار والتعاون مع االتحاد
األورويب) يف مجال ضبط الحركات اإلسالمية املتطرفة .وهام مدفوعان
إىل ذلك ،نظ ًرا إىل أسباب داخلية أمن َّية من ناحية ،ومن أجل ضامن
تدعيم عوامل مساندة القوى الدولية ،يف نطاق املنافسة اإلقليمية من
ناحية أخرى(.((2
 21محمد األشهب" ،قضية الصحراء ومقولة بومدين" ،الحياة.1997/7/3 ،
 22وليد عبد الحي ،تصور النخب الجزائرية ملستقبل الجزائر ،يف :ندوة االستقالل القومي
واالندماج اإلقليمي يف العقد األخري من القرن العرشين( ،األردن :جامعة آل البيت،)1995 ،
ص .111
23 Abdennour Benanter, "Nato, Maghreb and Europe", Mediterranean
Politics, vol. 11, no. 2,) july 2006(, p. 175.
24 ibid.

رصا جاذبًا ،إال أ ّن إلقاء
يبدو أ ّن موارد الصحراء (كالفوسفات) ليست عن ً
نظرة عىل خريطة الصحراء (مساحتها  266ألف كم )2يشري إىل وجود
نفوذ جزائري فيها يشكِّل تطويقًا للمغرب من الغرب والجنوب؛ ما
يجعل التواصل الربي للمغرب مع الخارج غري ممكن ،إذ إ ّن الصحراء
تعزله عن موريتانيا ،وعن القارة األفريقية من الجنوب .يف حني تعزله
الجزائر عن بق َّية دول املغرب العريب ،فال يبقى له إال املنافذ البحرية.
 25مجموعة من الباحثني ،األزمــة الجزائرية ،ط ( 2بــروت :مركز دراســات الوحدة
العربية  ،)1996ص .399 - 377
 26الحياة.1998/1/27 ،
 27جريدة الحقيقة الجزائرية.1995/11/15 ،
28 T. Hodges, Historical Dictionary of the Westarn Sahara, the Scarescrow
Press, 1992. p. 248.
وانظر أيضً ا" :مقابلة بشري فقيقة مع عضو املكتب السيايس للبوليساريو" ،مجلة املشاهد،
.1998/4/4
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كل التيارات السياسية املغربية والنظام ،وهذا يساعده عىل استثامر
ّ
االحتماالت المستقبلية
املشكلة داخل ًّيا لحشد املجتمع خلفه يف فرتة الخوف من امتدادات
منذ أن أعادت الجزائر عالقاتها الدبلوماسية باملغرب عام  ،1988مل الربيع العريب .ولعل ترصيحات زعيم حزب االستقالل املغريب ت ُؤكد
تتمكن الدولتان من تطوير العالقات الثنائية من خالل تفعيل اتحاد ذلك؛ إذ قال يف متوز  /يوليو  2013إ ّن "تندوف جزء من األريض
صعب
املغرب العريب .وعىل ال ّرغم من بعض الزيارات املتبادلة بني مسؤويل املغربية وعليها استعادتها"( .((3أما ضبط الحدود بينهام فأم ٌر
ٌ
رشا دالًّ للغاية ،وال سيام أنها متتد أكرث من  1600كيلومرت.
البلدين ،فإ ّن العودة إىل إقفال الحدود عام  1994كانت مؤ ً
عىل أ ّن التنافس بني البلدين مل يَ ُز ْل ،بل كان يخبو .فبعد أن ألغى
ولعل استدعاء السفري املغريب من الجزائر ،يف ديسمرب  ،2013يشري إىل
املغرب تأشرية دخول الجزائريني إليها عام  ،2004وبادلته الجزائر
خطوة تجاه التصعيد.
اإلجراء نفسه عام  ،2006أعلنت الجزائر أنها عىل استعداد لتزويد
املغرب بالغاز عام  ،2011إلَّ أ ّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى وتصب املشكلة املتجددة بني الطرفني (مثل االتهامات األخرية
أعلن عام  2012أ ّن فتح الحدود بني البلدين ليس أولوي ًة للجزائر ،عىل للمغرب بتهريب املخدرات إىل الجزائر) ،وتبادل الحمالت اإلعالمية
عب حدودهام ،تتجاوز ثالثة بني الطرفني خالل عام  2013يف تأزيم العالقات م َّر ًة أخرى بينهام،
ال ّرغم من أ ّن نسبة التهريب بني البلدينْ ،
أضعاف نسبة التبادل التجاري الرسمي؛ وهو 1,2مليار دوالر ،مقابل مع األخذ بحسبان أ ّن األوضاع الداخلية للدولتني ليست مستقرةً؛
فطبقًا ملقياس كوفامن عام  2011كان معدل استقرار املغرب هو
نحو أربعة مليارات دوالر يف تجارة التهريب(.((2
 31,1يف املئة ،وهو يساوي عىل املقياس  ،-0,47يف حني كان معدل
وإ ّن البعثة الدولية التي رشعت يف عملها منذ  1991من ناحية أخرى،
استقرار الجزائر  9,4يف املئة ،وهو يساوي  .((3(-1,35أ ّما عىل مقياس
م َّددت عملها يف الصحراء إىل عام  2014للعمل عىل ضامن استمرار
جيني الذي يقيس الفروق يف توزيع الرثوة ،فقد متثَّل يف الجزائر
وقْف إطالق النار ،واإلرشاف عىل تنظيم االستفتاء املقرتح ،إضاف ًة إىل
بـ  ،65,6وبـ  79,6يف املغرب( ،((3وهام مؤرشان قد يدفعان الدولتني
أنها تتابع  ،من طريف النزاع ،التقارير املتضاربة بشأن حقوق اإلنسان
إىل امتصاص أزماتهام الداخلية من خالل أزمة خارجية.
للسكان الصحراويني ،وال سيام الذين ف ُّروا من مناطق النزاع ت ُجاه
إ ّن تراجع ح َّدة التنافس بني الدولتني مرهون مبدى تط ُّور البعد
األرايض الجزائرية يف تندوف وغريها(.((3
التكاميل لدول املغرب العريب ،األمر الذي سيح ِّول العالقات من
لكل من البلدين تتصاعد
ومم يثري القلق ،أ ّن نسبة اإلنفاق الدفاعي ّ
َّ
منظورها الصفري كام هو الحال حاليًّا ،إىل منظور غري صفري؛ ما
تصاع ًدا يوحي بأنهام يستعدان لجولة رصاعية ،فقد ارتفع معدل إنفاق
يضيِّق الخناق عىل موضوع الصحراء ،لك ّن األزمــات الداخلية يف
الجزائر من  3,6مليارات دوالر عام  2006إىل  9,8مليارات عام ،2012
كل من ليبيا وتونس نتيجة تداعيات الربيع العريب ،وتنامي النزعة
ّ
(((3
يف حني ارتفع اإلنفاق يف املغرب من  2,4مليار إىل  3مليارات.
كل من املغرب والجزائر ،ال تيش إال بسيناريو استمرار
العسكرية يف ّ
ٍ
تصعيد
املؤسسة العسكرية الجزائرية متيل إىل
ٍ
محسوب؛ األزمة ،تأكي ًدا لتواصل التنافس عىل "الدولة املركزية" ،وتوظيف بعض
ويبدو أ ّن ّ
ليبقى القرار السيايس رهني إرادتها ،بخاصة أ ّن غياب الرئيس الحايل القضايا (مثل قضية الصحراء)؛ لتحسني موقع الدولة يف هذا التنافس
(بوتفليقة) أمر محتمل ،نظ ًرا إىل تق ُّدمه يف السن ومرضه .يف حني أ ّن من ناحية ،وامتصاص األزمات الداخلية بتوظيف التأزيم الخارجي يف
النظام املغريب مييل إىل التصعيد؛ أل ّن الصحراء متثّل نقطة تالقٍ بني ذلك من ناحية أخرى.

 29انظر عىل الرابط:
http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/07/reconciliation-betweenmorocco-and-algeria-possible. html#
 30انظر عىل الرابط:
http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/commentary/
western-sahara-geopolitical-stalemate#1
 31انظر عىل الرابط:
http://sahara-question.com/en/content/algerian-moroccan-arms-race

 32انظر عىل الرابط:
http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2013/Jul-06/222748-tiesbetween-algeria-and-morocco-hit-new-low.ashx#axzz2nI2RyTLA
 33انظر عىل الرابط:
https://csis.org/files/publication/130821_MENA_Stability.pdf
 34متثِّل القيمة صفر عىل مقياس جيني التساوي املطلق يف معدل دخل األفراد ،أي إ ّن
الفرق بني فرد وآخر صفر ،بينام تعني القيمة  100أ ّن كل الدخل بيد شخص واحد)؛ فكلام كان
الرقم أعىل كانت نسبة سوء التوزيع كذلك ،املرجع نفسه.
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وحدة تحليل السياسات

*

كيف سيؤثِّر الخالف بين أردوغان وغولن
**
في المشهد السياسي التركي؟

* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
** ورقة تقدير موقف.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

ً
أجرى رئيس الحكومة الرتكية رجب طيب أردوغان
تعديل وزاريًّا طال ألحزاب معينة ،مقابل حصولها عىل تسهيالت وخدمات مختلفة يف
عد ًدا كب ًريا من وزراء حكومته ،بعد أن وردت أسامء أربعة منهم يف حال وصول هذه األحزاب إىل الحكم.
التحقيقات يف قضايا فساد ،منها ما هو مرتبط ببنك "خلق" الذي
وكان من أبرز هذه التحالفات ما قام بني حزب العدالة والتنمية
يجرى من خالله تسديد قيمة مشرتيات تركيا من النفط والغاز
وحركة "خدمة" .فعندما قام أردوغــان ورفاقه بتأسيس العدالة
اإليراين ،والذي تنتقده اإلدارة األمريكية منذ فرتة وتع ُّده حال ًة من كس
ْ والتنمية ،بعد إطاحة ُحكم أستاذهم أربكان ،وفق برنامج سيايس
رجل الدين فتح الله غولن ،املقيم
الحصار عىل إيران .ويتهم أردوغان َ
املؤسسة العسكرية ،كان
يحرتم الدستور العلامين ويتج َّنب الصدام مع ّ
وخصوصا أ ّن
يف الواليات املتحدة واملعروف بعالقاته املتشعبة هناك ،رئيس حركة فتح الله غولن وتالمذته من املباركِني لهذه الخطوة،
ً
"خدمة" التي يناهز عدد أتباعها املليون ،بينهم مسؤولون كبار يف استطالعات الرأي حينها كانت تشري إىل أ ّن حزب العدالة والتنمية
ظل وضْ ع سيايس واقتصادي معقَّد ،ثبت
الرشطة والقضاء ،بتدبري هذه "املؤامرة" إلسقاط حكومته ،بالتنسيق سوف يفوز يف االنتخابات يف ّ
مع قوى أجنبية غري راضية عن السياسات الخارجية الرتكية من خالله فشل األحزاب العلامنية وانكشف فسادها.
مختلف القضايا اإلقليمية والدولية.
وكانت جامعة غولن تُ َع ُّد حتى وقت قريب حليفًا وثيقًا لحكومة
حزب العدالة والتنمية التي يقودها أردوغان ،وكانت قد ص َّوتت
لها يف جميع االنتخابات التي جرت منذ عام  .2002فام الذي أ َّدى
إىل تح ّول الجامعة ض ّد الحكومة وأدخل تركيا يف واحدة من أخطر
أزماتها السياسية منذ االنقالب الذي أطاح حكومة نجم الدين أربكان
عام 1997؟ وكيف ستؤثر هذه املواجهة يف املشهد السيايس الرتيك مع
اقرتاب موعد االنتخابات البلدية املق َّرر يف  30آذار  /مارس املقبل،
ظل حكومة
وسائل إعالم نافذ ًة ولديها أتباع وميكن القول إ ّن جامعة غولن عاشت عرصها الذهبي يف ِّ
َ
وخصوصا أ ّن جامعة غولن متلك
ً
أردوغان التي فتحت لها آفاق العمل والنشاط يف جميع قطاعات
ومؤيّدون يف أوساط األعامل والوظائف العا َّمة.
الدولة ،مبا فيها تلك التي مل يكن ممك ًنا لها العمل فيها من قبل،
وال سيام وزارات الرتبية والتعليم ،والداخلية ومديريات األمن
واالستخبارات ،ووزارايت الخارجية والعدل .كام ذهب أردوغان إىل ح ّد
من التحالف إلى العداء
توسط بينها وبني مختلف الزعامء
الرتويج للجامعة يف الخارج ،عندما ّ
والرؤساء؛ للحصول عىل أر ٍ
اض يف بلدانهم تقيم الجامعة عليها مدرسةً،
نتيجة تشدد النظام العلامين الرتيك يف التعامل مع األحزاب والتيارات أو ٍ
رخص تقيم مبوجبها مرشو ًعا .ويف املقابل دعمت الحركة الحزب يف
ذات التوجهات اإلسالمية ،بخاصة خالل العقود األوىل من نشأة جميع االنتخابات التي فاز بها منذ وصوله إىل السلطة.
الجمهورية ،عملت معظم التيارات الدينية تحت قانون الجمعيات
الخريية ،أو الحركات الصوفية التي ُسمح لها بالنشاط يف عهد حكومة وقد ساعد النجاح الداخيل والخارجي الذي حقَّقه حزب العدالة
لتنهي سيطرة حزب والتنمية بني عامي  2002و 2010يف استمرار هذا التحالف .بيد
عدنان مندريس التي فازت بانتخابات عام َ ،1950
الشعب الجمهوري العلامين املتطرف الذي أنشأه أتاتورك وانفرد أ ّن التحديات التي بدأت تواجهها تركيا ،سواء عىل صعيد عالقاتها
بالسلطة منذ تأسيس الجمهورية عام  .1923بيد أ ّن نشاط الجمعيات الخارجية نتيجة التحوالت الكبرية التي حصلت يف محيطها اإلقليمي
الخريية والدينية مل يع ْد يقترص ،مبرور الوقت ،عىل النشاطات ودفعتها إىل االصطدام بالعديد من دول الجوار الفاعلة ،أو عىل صعيد
الخدمية والرتبوية .بل امت َّد إىل املجال السيايس عرب إنشاء تحالفات مشاكلها الداخلية املرتبطة ببعض القضايا؛ مثل املسألة الكردية،
وخصوصا يف مواسم االنتخابات؛ إذ جعلت بعض املتحالفني مع حزب العدالة والتنمية يختلفون معه،
مع األحزاب والقوى السياسية،
ً
تحثّ هذه الجمعيات أعضاءها واملتعاطفني معها عىل التصويت وكان من بني هؤالء حركة فتح الله غولن.

دراسات وأوراق تحليليّة
ِّ
سيؤثر الخالف بين أردوغان وغولن في المشهد السياسي التركي؟
كيف

خالفات على المستويين
الخارجي والداخلي
بدأت الخالفات بني جامعة غولن وحزب العدالة والتنمية نتيجة
أساسا .فمنذ
اختالفات يف تحديد املصالح الخارجية الرتكية وقراءتها ً
حادثة سفينة "مايف مرمرة" ،يف أيار  /مايو  ،2010بدأ فتح الله غولن
يو ِّجه انتقا ًدا الذ ًعا إىل الحكومة الرتكية ،م َّدع ًيا أنها سمحت للسفينة
باإلبحار من دون أخْذ إذنٍ من الحكومة اإلرسائيلية .ويف مفارقة
رئيس الحكومة أردوغان
أثارت استغراب الكثريين ،ح َّمل غولن َ
مسؤولية الهجوم اإلرسائييل عىل السفينة الرتكية الذي أ َّدى إىل مقتل
ٍ
حينئذ صدم ًة داخل تركيا
تسعة أتراك .وقد مثَّلت هذه الترصيحات
وخارجها .ومل يكن الخالف املتعلق بقضية سفينة مرمرة التي مل
مؤشا عىل
أي إجراء ً
تتَّخذ حكومة أردوغان إزاءها يف الواقع َّ
أصل إال ِّ ً
رفْض غولن سياسات أردوغان املنحازة إىل العرب يف نقدها للسياسة
اإلرسائيلية؛ إذ ميثّل غولن يف هذا املوضوع تحدي ًدا وجهة نظر مختلفة
حرصا شدي ًدا عىل بناء عالقات ممتازة بالواليات
كل ًّيا ،فهو ال يُبدي ً
املتحدة فحسب ،بل إنه حريص عىل ذلك مع إرسائيل أيضً ا .وهكذا
ظهر غولن معارضً ا لسياسات حزب العدالة والتنمية يف الخارج ،قبل
أن يظهر معارضً ا لها يف الداخل.
لقد ظهر الخالف املتعلِّق بقضايا داخلية بني غولن وأردوغان ،أ َّول ما
ظهر ،عندما ّأسست حكومة العدالة والتنمية املحاكم الخاصة للنظر
يف قضيَّة األرغينيكون ،وهي قضية اتهمت فيها الحكومة عرشات
املؤسسة العسكرية بالتدبري النقالب عليها عام .(((2007
الضباط من ّ
متس
لك ّن أمد املحاكامت طال من دون حسمٍ  ،كام أخذت االتهامات ُّ
ٍ
قيادات عسكري ًة عملت حتى وقت قريب بجانب أردوغان الذي
جعل يُبدي استيا ًء واض ًحا من بُطْء سري املحاكامت ،ومن اقرتابها
من قيادات عسكرية تع ُّد قريبة إليه؛ ما أشعر أردوغان بأ ّن جهازي
الرشطة والقضاء اللذين أمسيا يف قبضة جامعة غولن باتا يشكِّالن
تحديًا كب ًريا له.
 1أرغينيكون هو اسم واد أسطوري يف آسيا الوسطى تعود أصول األتراك العرقية إليه،
رسية ،تأسست عام  ،1999تقول إ ّن هدفها املحافظة عىل العلامنية يف تركيا،
وهي منظمة ِّ
وتُتهم بالقيام باغتياالت وتفجريات يف عدد من املدن الرتكية ،ومحاولة االنقالب عىل الحكومة.
استُهلت القضية عام  2007مع اكتشاف مخبأ لألسلحة يف إسطنبول ،جرى عىل إثره اعتقال
عرشات املتهمني بينهم جرناالت وصحافيون وزعامء عصابات إجرامية يحاكمون منذ ترشين
األول  /أكتوبر  .2008وقد باتت القضية رم ًزا للرصاع بني الحكومة اإلسالمية املحافظة وبني
املؤسسات العلامنية يف البالد .وضمن أخطر القضايا التي يتآمر فيها الجرناالت األتراك يف تاريخ
الجمهورية الرتكية وأكربها ،قضت محكمة إسطنبول بقبول النظر يف قضية باليوز؛ وهي اسم
املخطط الذي وضعه الجرناالت األتراك لالنقالب عىل الحكومة ،ومن بني املتهمني قائد األركان
السابق الجرنال إيلكر باشبوغ الذي قاد الجيش الرتيك بني عام  2008وعام  .2010وبلغ عدد
َّ
املتهمني يف هذه القضية ثالمثئة متَّهم.
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أ ّما الخالف الداخيل الثاين فقد ظهر عندما جرى الكشف عن
رسيــة يف أوسلو مع حزب العامل
تسجيالت صوتية ملفاوضات ِّ
الكردستاين ،تحت إرشاف رئيس جهاز االستخبارات ،يف إطار مسعى
لحل القضية الكردية .غري أ ّن جامعة غولن التي لها امتداد
الحكومة ّ
الحل يختلف يف التفاصيل
ونفوذ يف املناطق الكردية كان لها رأي يف ّ
مع رأي أردوغان؛ ما جعل امل ّدعي العا ّم "صدر الدين صاريقايا"،
املحسوب عىل جامعة غولن يقوم يف فرباير  /شباط  2012باستدعاء
رئيس جهاز االستخبارات "هاكان فيدان" للمساءلة القانونية ،إذ وجه
تهم بالتفاوض مع أعداء الوطن وتجاوز صالحياته ،فرتت َّب عىل
إليه ً
ذلك تدخُّل من رئيس الوزراء أردوغان الذي ع َّد املسألة خارج ًة عن
عب استدعاء
نطاق الخالف السيايس إىل االستهداف الشخيص لهْ ،
صديقه فيدان للتحقيق.
وقد ذهبت الشكوك إىل أ ّن جامعة غولن هي التي قامت بترسيب
التسجيالت الصوتية لرئيس جهاز االستخبارات يف أوسلو .وأشارت بعض
الصحف إىل أ ّن عنارص من جامعة غولن يف جهاز الرشطة هي التي
كانت وراء التقاعس األمني الذي أ َّدى إىل تفجريات الريحانية يف شهر
أيار  /مايو 2013؛ ما أوقع الحكومة يف حر ٍج داخيل وخارجي كبري(((.
وبــلــغ الــخــاف بــن الحكومة والــجــاعــة أو َجـــه عندما أيَّــد
غولن  -ضمن ًّيا  -االحتجاجات التي جرت يف ساحة تقسيم ،يف
حزيران  /يونيو  ،2013عىل خلفية قضية حديقة غازي((( .وقامت،
من جهة ،وسائل إعالم تابعة للجامعة بتوجيه انتقاد حا ٍّد ألردوغان،
ولطريقة تعامل حكومته مع األحداث .وتولَّت ،من جهة أخرى،
صحيفة توداي زمان الناطقة باإلنكليزية مه ّمة "تشويه" صورة حزب
العدالة والتنمية عىل املستوى الدويل.
أ ّما القضية التي ف َّجرت الخالف عىل نح ٍو علني ومفتوح ،فكانت
قيام عنارص يف الرشطة تدين بالوالء لغولن بحملة اعتقاالت طالت
أبناء وزراء يف حكومة أردوغان بتُهم فسا ٍد  -من دون ِعلم السلطات
عب
العليا  -مبن فيهم وزير الداخلية؛ وذلك بهدف إحراج الحكومة ْ
رميها بتُهم الفساد املايل واألخالقي ،قبل ثالثة أشهر من االنتخابات
البلدية؛ ما اضطر رئيس الحكومة أردوغان إىل أن يطلب من ثالثة
وزراء  -وهم وزراء الداخلية واالقتصاد والبيئة  -تقديم استقاالتهم،
 2حول تفجريات الريحانية وموقف الحكومة الرتكية انظر" :أردوغان :منفِّذي تفجريات
الريحانية ساعدوا وفد املعارضة الرتكية يف لقاء األسد" ،الحياة 24 ،أيار  /مايو  ،2013عىل
الرابط:
http://alhayat.com/Details/516950
 3بشأن هذا املوضوع ،انظر "ميدان تقسيم ...اقتالع شجرة يولد احتجاجات" ،الجزيرة
نت 3 ،حزيران  /يونيو ،2013
http://www.aljazeera.net/news/pages/c8c233f8-6991-48f4-881c-ff8ef342d1fe

44
بعد سجن أبنائهم عىل ذمة قضايا فساد ،حتى يتس َّنى للقضاء
الرتيك التحقيق يف التُّهم من دون التأثر مبناصب آبائهم ،أو مكانتهم
السياسية يف الحكومة.
كل خطوة عدائية كانت تقوم بها جامعة غولن ،كانت
ويف مقابل ّ
الحكومة ت ُر ُّد بإجراء عقايب ،فت َّم إغالق املدارس التحضريية الخاصة
التي كانت جامعة غولن متلك  %25منها يف البالد ،ر ًّدا عىل موقف
الجامعة من أحداث ساحة تقسيم .وتذهب بعض القراءات إىل أ ّن
الحملة األخرية من الرشطة ض ّد الفساد مل تكن إال ر ًّدا من حركة
غولن عىل قيام الحكومة بإغالق مدارسها .لك ّن الحكومة قامت بالر ّد
عب ط ْرد العرشات من ضباط الرشطة واملوظفني العموميني
عىل الر ّد ْ
(((
املحسوبني عىل الجامعة ،من بينهم رئيس رشطة إسطنبول .
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االستمرار يف التحالف مع حكومة العدالة والتنمية التي فتحت لها
كل األبواب؟ أم هل أ ّن غولن يشعر بأ ّن نجم أردوغان بدأ باألفول وأ ّن
ّ
تقل نتيجة الصعوبات التي أخذ
حظوظه يف االستمرار يف الحكم بدأت ُّ
يواجهها يف السنتني األخريتني سواء داخل ًّيا أو خارج ًّيا ،ولذلك بدأ يعمل
منذ اآلن عىل بناء جسور مع من سيخلف حكم العدالة والتنمية،
بخاصة أ ّن غولن معروف بحسن قراءته للمتغريات الدولية وقدرته
عىل استثامر املعادالت السياسية الداخلية ،وأنه يريد أن يكرر تجربته
مع حزب العدالة والتنمية ،ولكن مع أحزاب أخرى؟

معارضة من داخل التيار اإلسالمي
هذه املواقف املتعارضة بني حزب العدالة والتنمية وحركة فتح
الله غولن جعلت املعارضة الرئيسة للحكومة الرتكية تأيت من داخل
شبكة مصالح تجمع بني الصوفية والرباغامتية السياسية ،وقد ُع َّدت
حق ،محسوب ًة عىل التيار اإلسالمي ،ال عىل املعارضة
بحق ،أو بغري ّ
العلامنية ،ليربالي ًة كانت أو قوميةً .وهذا تطور يف ساحة اإلسالم
ٍ
تحالفات مع
السيايس الرتيك الفت للنظر .بل إ ّن غولن أخذ يَنشُ د
األحزاب العلامنية املعارضة لحكومة العدالة والتنمية ،وكأنه يسري
عىل النهج نفسه الذي تعامل به مع نجم الدين أربكان عندما ترأَّس
الحكومة خالل العام املمت ّد بني  1996و1997؛ إذ جعل من نفسه
مل غروش "رأي األمــة" ،من داخل
خصم عنيدا ألربكان ولحركته ّ
ً
تيار اإلسالم السيايس الرتيك .وهذا يعني أ ّن غولن أخذ يتب َّنى برنام ًجا
واض ًحا ملعارضة حكومة العدالة والتنمية ،وأ ّن األمر ليس اختالفًا
مع مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية فحسب .وقد يشري
كل
للتخل عن ّ
ّ
املؤسسة العسكرية وادعاء استعداده
قيامه مبغازلة ّ
ممتلكات الجامعة للعسكر الرتيك ،إىل أ ّن كولن رمبا يسعى إلسقاط
بديل منها.
حكومة العدالة والتنمية ،لكن من دون أن يقدم نفسه ً
هذا التحول الكبري يف موقف فتح الله غولن من حلفاء األمس يثري
ٍ
تساؤالت عديد ًة متعلق ًة باألسباب التي دعت إليه ،فهل ييش ذلك بأ ّن
الجامعة أصبحت من القوة والتأثري والنفوذ ما يجعلها يف غ ًنى عن
 4انظر" :حملة تطهري جديدة يف صفوف الرشطة الرتكية بسبب فضيحة فساد" ،الحياة23 ،
كانون األول  /ديسمرب  ،2013عىل ال َّرابط:
http://alhayat.com/Details/585101

ال َّ
شك يف أ ّن االنتخابات البلدية املقبلة سوف تكون االمتحان األبرز
لحزب العدالة والتنمية ،كام أنها ستعطي مؤرش ٍ
ات متعلق ًة بهذه
فعل يف شعبيته بني الناخبني األتراك .ويبدو
األزمة إن كانت أث َّرت ً
حتى اآلن أ ّن الحزب مطمنئ إىل غياب معارضة سياسية حزبية قوية
له ،فجميع األحزاب العلامنية ثبت فشلها ،وعدم قدرتها حتى عىل
استثامر متاعبه كام حصل يف أحداث تقسيم وغريها.
إضاف ًة إىل ذلك يبدو أ ّن حزب العدالة والتنمية مطمنئ إىل أ ّن
األتراك ،خالل االنتخابات البلدية املقبلة ،لن يص ِّوتوا ألجندة سياسية،
بل ملصلحة أجندة خدمية .ويف هذا املجال يدرك الحزب الحاكم
أ ّن اآلخرين غري قادرين عىل منافسته؛ فمنذ وصوله إىل السلطة
عام  2002مل يستطع حزب سيايس تريك منافسة العدالة والتنمية يف
املحليات ،وال حتى يف االنتخابات الربملانية .وعىل ال ّرغم من ذلك فإ ّن
حرك ًة اجتامعي ًة وجمعي َة خدم ٍة خريية ذات عالقات متشعبة مبا فيها
الواليات املتحدة ،مثل جامعة غولن ،قد ت ُلحق بالحزب الحاكم رض ًرا
مم تستطيع أن تلحقه به أحزاب املعارضة العلامنية مجتمعةً.
أكرب ّ
بديل من حزب
فهذه املعارضة لن تستطيع أب ًدا أن ت ُق ِّدم نفسها ً
بكل أنواعها ،والذي يعرف
العدالة والتنمية الذي خاض االنتخابات ّ
كيف يديرها بربنامج له وزنه يف الشارع الرتيك.
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فاطمة الصمادي

*

االتّفاق النووي اإليراني
**

الحاجة والمصلحة وتح ّول الخطاب

اتفاق بشــأن برنامجها النووي.
تناقــش هــذه الورقــة المؤثرات التي دفعت بإيــران إلى توقيع
ٍ
ً
لزما،
وتــرى أنــه جــاء
ملحة .فقــد كان الرئيس اإليراني حســن روحانــي ُم ً
نتيجة لحاجــ ٍة داخليــة ّ
بحكــم الظــروف التي أتت به إلى كرســي الرئاســة ،أن يختم المئة يوم على تو ّليه الرئاســة
بانفــرا ٍج سياســي علــى صعيــد العالقة مــع الخارج .ولــم يكن لالنفــراج ،وهو انفــراج مطلوب
ملحــة ،أن يحصــل دون اتفاق يتناول مســألة العقوبــات .فخمــس دورات متتالية من
بصــورة ّ
العقوبــات األميركيــة والغربيــة أنهكــت ما ســمي بـــ "االقتصاد المقــاوم" ،وجعلتــه يلجأ إلى
ســمي بـ "الدبلوماســية المرنة الشــجاعة" ،التي رســم خطوطهــا العريضة مرشــد الثورة
مــا ُ
ــدا لتغييــرٍ فــي الخطــاب واألداء السياســ َّيين فــي مــا يتع ّلــق
اإلســامية علــي خامنئــي؛
ممه ً
ّ
بالعالقة مع الواليات المتحدة.
* باحثة يف مركز الجزيرة للدراسات ومتخصصة يف الشؤون اإليران ّية.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "االتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013

46
الحصار الذي آتى أُكله
صمدت إيران أمام العقوبات االقتصادية لفرتة طويلة .وكانت تجد
طريقة أو أخرى لاللتفاف عليها من خالل شبكة عالقات اقتصادية
أدارها الحرس الثوري داخل إيران وخارجها .لكن ذلك مل يستم ّر مع
تأث ّر قطا َعي النفط والبنوك بهذه العقوبات .وجاءت النتائج لتُسكت
وترية األصوات املدافعة عن نهج التش ّدد مع الخارج ،أو تخفضها.
وبدأت تخرج إىل العلن آراء لخرباء وسياسيني تجاهر بأ ّن العقوبات
فعلت فعلها يف االقتصاد اإليراين ،وأنّها أث ّرت فيه بصور ٍة ال ميكن معها
إدامة النهج السابق.
ويف الوقت الذي مل تجد وجهة النظر القائلة بضعف تأثري العقوبات
ما يسندها من حج ٍج منطقية ،كانت وجهة النظر املعارضة تفرض
حضورها مدعوم ًة باألرقام الصادرة عن مؤسسات اقتصادية داخل
رئيسا يف ارتفاع التضخّم
إيران وخارجها(((؛ فالعقوبات كانت سب ًبا ً
ليصل إىل  %30وفقًا ألرقام البنك املركزي اإليراين ،و %35وفقًا لخرباء
وأساتذة اقتصاد إيرانيني ،و %42وفقًا لترصيحات صدرت عن الرئيس
اإليراين؛ "ما يجعلها نسبة مرتفعة للغاية إذا ما قورنت ببقية دول
وربا بدول العامل بأرسه"((( .ورافق ذلك ارتفاع نسبة البطالة
املنطقةّ ،
إىل  %13وفقًا لبعض اإلحصاءات التي تُربز وجهة النظر الرسمية.
وإن كانت إيران تحجم عن بيان املع ّدل الفعيل للبطالة ،إال أنّها مل
رقم من خانة واحدة ملع ّدل البطالة التي ترجع يف
تشهد منذ ً 1998
واحد من أسبابها إىل تراجع االستثامرات الحكومية والخاصة .وإن
املتوسط يصل إىل  ،%9.7ويف املنطقة
كان مع ّدل البطالة يف العامل يف
ّ
 ،%6.9فإ ّن خرباء اقتصاديني إيرانيني يتح ّدثون عن مع ّدل يتجاوز %25
يف وقت يجب فيه أن ينخفض إىل .%7
ومل يكن القتصا ٍد يعتمد بصورة أساسية عىل عائدات النفط إال أن
يتأث ّر بش ّدة بالعقوبات؛ إذ انخفض تصدير النفط من  2.5مليون
برميل عام  2011إىل  1.1مليون برميل يف عام  ،2013بنسب ٍة
تتجاوز  .%60وقــاد ذلك إىل انخفاض عوائد إي ـران من النفط
من  100مليار دوالر عام  2011إىل  35مليار دوالر عام .2013
 1تاثري تحريم اقتصادي عليه ايران در تحليل فصلنامه مركز پژوهشهاي مجلس(تأثري
العقوبات االقتصادية عىل إيران يف تحليل لفصلية أبحاث مركز الشورى) ،صحيفة رشق ،العدد
 7 ،1122آذر  ،1389ص.4
 2ديدار رئيس جمهور منتخب با منايندگان مجلس شوراى اسالمى (لقاء الرئيس املنتخب
مع نواب مجلس الشورى اإلسالمي) ،مركز الدراسات االسرتاتيجية مجمع تشخيص مصلحة
النظام 23 ،تري  ،2013/7/14 ،1392عىل الرابط:
http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=2702
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وتراجع اإلنتاج اإلجاميل من النفط من  4ماليني برميل إىل  2.7مليون
برميل يوميًّا.
وصاحب ذلك تراج ٌع كبري يف قيمة العملة اإليرانية أمام الدوالر
والعمالت األجنبية .ومل تتجاوز نسب النم ّو االقتصادي  %0خالل
بخاصة لواضعي وثيقة
العامني املاضيني .وهذه نتيجة مخيّبة لآلمالّ ،
"الرؤية املستقبلية لعام  ،2025والتي تهدف لجعل إيران الق ّوة
اإلقليمية األوىل ،واالرتقاء بها عىل الصعد كافّة ،من ضمن ذلك
تحقيق نسبة من ّو اقتصادي تبلغ  %8حتّى ذاك العام(((.

ولذلك كانت إيران من الناحية االقتصادية يف حاجة إىل اتفاق يجد
حل ملعضلة العقوبات ،عىل الرغم من أ ّن االتفاق يتض ّمن تخفيفًا
ًّ
للعقوبات بصورة محدودة وموقتة ميكن الرجوع عنه إذا أخفقت
إيران يف الوفاء بالتزاماتها .كام ضمن االتفاق للواليات املتحدة
والغرب ،املحافظة عىل هيكل العقوبات املتعلقة بقطاعات النفط
واملال والبنوك .وعىل الرغم من أ ّن هذه املحدودية هي املدخل
الذي سيستخدمه خصوم روحاين ومعارضو فكرة التقارب مع أمريكا
أي عقوبات جديدة من شأنه
ملهاجمة االتفاق؛ فالتع ّهد بعدم إقرار ّ
بخاصة فيام يتعلّق
أن مي ّهد النفرا ٍج كبري بالنسبة إىل االقتصاد اإليراينّ ،
باالستثامر األجنبي.
عم حقّقه؛ بالرتكيز عىل الفرق بني
يف املقابل ،يدافع فريق روحاين ّ
أي نتائج وال تعدو أن تكون خضًّ ا
"الرفض واملقاومة التي ال تحقّق ّ
للامء ،و"املرونة الشجاعة" التي تبدي عند الرضورة مرون ًة تكتيكية
تضمن إمكانية املقاومة عىل املدى اإلسرتاتيجي"(((.
 3محمد عدىل ،روايت مناگرهاى اقتصادى از  8سال گذشته (رسد املؤرشات االقتصادية
للسنوات الثامين املاضية) ،صحيفة همشهرى ،العدد  ،6030مرداد  ،2013/7/28 ،1392عىل
الرابط:
http://www.hamshahrionline.ir/details/224912
 4مهدى محمدى ،توافق ژنو :مهارت ،احتیاط وابهام (اتفاق جنيف :املهارة ،الحذر،
االبهام" ،هسته اى ايران ،5/9/92،عىل الرابط:

دراسات وأوراق تحليليّة
االتّفاق النووي اإليراني :الحاجة والمصلحة وتحوّ ل الخطاب

ولعل من أه ّم ما حقّقته "املرونة التكتيكية" أنّها أدخلت مفهوم
ّ
تخصيب اليورانيوم يف أدبيات التخاطب والحوار مع الواليات املتحدة
األمريكية يف ما يتعلّق بالربنامج النووي اإلي ـراين .وهذا يعني أ ّن
مهم يف االتفاق النهايئ الذي يضمن حصول
التخصيب سيكون جز ًءا ًّ
حق التط ّور
إيران عىل برنامج نووي سلمي .كام حفظ االتفاق إليران ّ
العلمي والبحثي يف املجال النووي .وال ميكن التقليل من هذا اإلنجاز
بخاصة عىل املدى البعيد؛ فعند مراجعة الترصيحات األمريكية
اإليراين ّ
نجد أ ّن اإلدارة األمريكية مل تكن تقبل بأن يكون "التخصيب" جز ًءا من
الربنامج النووي اإليراين.
وضمن تقييمٍ لعمل حكومة روحاين يف مئة يوم ،تص َّدر وزير الخارجية
محمد جواد ظريف قامئة الوزراء األفضل أدا ًء يف الحكومة ،وكان
اتفاق جنيف سب ًبا يف تق ّدم ظريف يف هذا االستطالع(((.
عند الحديث عن الرؤية التي باتت سائدة داخل األوساط السياسية
اإليرانية تجاه الواليات املتحدة األمريكية ،يجدر هنا التوقّف عند
ترصيحات صدرت مؤ ّخ ًرا عن هاشمي رفسنجاين؛ ففي إجابة عن
سؤال بخصوص العالقة مع أمريكا ،يقول مستع ًريا عبارة من ونستون
ترششل" :بالنسبة إلينا ،ال يوجد عد ّو دائم أو صديق دائم ،الدائم
لدينا هو مصالحنا الوطنية" .قول رفسنجاين يف املقابلة التي نرشتها
فصل ّية الدراسات الدولية ،إنّه قام يف السنوات األخرية من عمر
اإلمام الخميني مبخاطبته من خالل رسالة خطّية ،طرح خاللها سبعة
موضوعات ،نصح الخميني بوجوب حلّها يف حياته؛ ألنّها بغري ذلك
ستتح ّول إىل معضلة .وكان يف مق ّدمة هذه القضايا العالقة مع أمريكا.
ويعتقد رفسنجاين أ ّن هذا الشكل من العالقة ال ميكن أن يستم ّر؛
فأمريكا هي الق ّوة األوىل يف العامل ،وما دامت لدو ٍل مثل الصني وروسيا
حوارات وعالقات معها ،فلامذا ال يكون لنا كذلك؟ وتأيت ترصيحات
رفسنجاين يف هذا الوقت ،منسجم ًة مع حالة ٍ
نقاش عا ّم يف إيران ترمي
إىل القبول بالحوار مع أمريكا؛ مبعنى أ ّن املفاوضات ال تعني االستسالم
لإلرادة األمريكية .وإذا كانت فكرة الوالء والرباء املستم ّدة من القرآن
هي التي حكمت جز ًءا كب ًريا من التو ّجه اإليراين نحو العالقة مع
واشنطن ،فاآلراء املر ّحبة بالتفاوض اليوم تقول إ ّن "االسالم مل يأمرنا
بقطع العالقة مع من يختلفون ع ّنا يف العقيدة".
http://www.irannuc.ir/fa/content/1952
 5معرفی موفق ترین وناکام ترین وزرا در  100روز نخست دولت (اإلعالن عن أنجح
الوزراء وأفشلهم يف الحكومة خالل  100يوم) ،وكالة انباء ارنا ،2013/11/25 ،عىل الرابط:
http://www.irna.ir/fa/News/80921390
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ّ
بالشك إىل سلوك أمريكا
مع تلك الدعوات ما زالت إيران تنظر
السيايس نحوها حتى ذاك الذي يحمل دعوات للحوار ،وتجعل من
(بخاصة مع التأكيد عىل سلميته ،ونفيها السعي المتالك
ملفّها النووي
ّ
سالح نووي) واملوقف منه ،محكًّا تحاكم من خالله سلوك واشنطن
نحوها .ولذلك مازالت وهي تتّجه إىل طاولة التفاوض ،تصف السلوك
باملرايئ الذي يهدف بصورة فعلية إىل عزل إيران والضغط عليها.
والحديث عن صفقة مفرتضة يجب أن تركّز من وجهة النظر اإليرانية
عىل حدوث تغيري فعيل يف السياسة األمريكية.
يف الخطاب اإليراين عىل هذا الصعيد ال ب ّد من القيام بعملية تفكيك
بني ثالث مقوالت ،يف ما يتعلّق بالعالقات اإليرانية األمريكية ،وهي:
املفاوضات؛ والعالقات الدبلوماسية؛ والعالقات الحسنة(((.
إ ّن صفقة قادمة بني الطرفني ال تعني بالرضورة الوصول إىل العالقات
كل طرف.
الحسنة ،بقدر ما ميكن وصفها باإلقرار املتبادل مبصالح ّ
واملالحظة التي ميكن التوقّف عندها هنا ،هي أ ّن الجميع مبن
فيهم من ينظّرون عقائديًّا وفكريًّا لخيار القطيعة يح ّملون الطرف
األمرييك مسؤولية قطع العالقات ،ويعتقدون أ ّن الخطأ األمرييك
حدث منذ أن ق ّررت الواليات املتحدة قطع العالقات مع إيران.
الخاص لوزير الخارجية اإليرانية منوجهر محمدي ،إىل
يشري املستشار
ّ
أ ّن إيران ال تريد لعالقتها مع الواليات املتحدة أن تكون "عالقة الذئب
بالحمل"(((؛ فأمريكا من وجهة النظر اإليرانية متارس سياسة سلطوية،
تصب يف هذه
والرشوط األربعة التي وضعتها للعالقات مع إيران ّ
الخانة((( ،وطوال تاريخ العالقة مل تتعامل الواليات املتحدة مع إيران
بوصفها دولة مستقلّة .ينفي محمدي وجود رغبة قويّة لدى إيران
إلقامة عالقات مع الواليات املتحدة األمريكية.
إ ّن القول إ ّن الخميني كان يرفض العالقات مع أمريكا باملطلق مسألة
تجانب الحقيقة؛ إذ كان يرى أ ّن العالقات القامئة بني واشنطن
وطهران ،هي عالقات "السادة بالعبيد ولذلك ال ب ّد من تغيريها
لتصبح عالقات سليمة" ،كام ورد يف كتابه "صحيفة النور" .وإذا مل يكن
 6من مائدة مستديرة حول العالقات اإليرانية األمريكية ،عقدت يف جامعة أمري كبري
الصناعية ،ونرشتها صحيفة جام جم 03 ،آذر ( 1388ديسمرب .)2009
 7يف ذلك استعادة لخطاب آية الله الخميني يف ما يتعلق بالحوار مع أمريكا وهو :ملاذا
مهتم بالحوار مع الحمل بل يريد أكله .لقد قلت
يتحاور الذئب مع الحمل؟ الذئب ليس ًّ
مرا ًرا :إ ّن العالقة بني أمريكا وإيران ،هي عالقة الذئب والحمل ،فال ميكن أن يقع بينهام صلح
أبدًا ()1988/11/11
 8الــروط األربعة هي :رعاية حقوق اإلنسان ،وعدم دعم اإلرهــاب ،وعدم السعي
للحصول عىل أسلحة الدمار الشامل ،وعدم التدخّل يف عملية السالم بني العرب وإرسائيل.

48

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

تغيريها متا ًحا فال حاجة إليها .وكان ير ّدد "ماذا نفعل بالعالقة مع
أمريكا نحن ال نحتاج إليها ،هم الذين يحتاجون إىل العالقات معنا".
رضا
ويف خالصة ،نستطيع القول إ ّن خطاب الخميني الذي ما زال حا ً
بق ّوة إىل اليوم ،تجاه الواليات املتحدة األمريكية ،مل يكن يرفض العالقة
بصورة مطلقة ،لك ّنها كانت مرشوطة بأن ال تكون قامئة عىل التبعية،
ووضَ ع حدو ًدا واضحة وحا ّدة بني العالقة والتبعيّة.

املتحدة األمريكية ولو يف قعر جه ّنم( ،((1إذا ما اقتضت مصلحة
الجمهورية اإلسالمية ذلك" ،و"املفاوضات مع أمريكا ليست تابو ًها
حتى تكون مح ّرمة" .وانض ّم األخ الثالث صادق الريجاين ،وأدىل بدلوه
يف هذه املسألة يف اجتامع لكبار املسؤولني يف السلطة القضائية التي
يرأسها ،مش ّد ًدا عىل أ ّن "عىل األمريكيني أن ال يظ ّنوا أنّه بإمكانهم ابتزاز
شعبنا عرب الجلوس عىل طاولة املفاوضات مع إيران"(.((1

يرى الخطاب اإليراين يف أغلبه أ ّن مسألته مع الواليات املتحدة األمريكية
هي مسألة "االستكبار واالستضعاف" .وترى إيران أنّها تقف يف جبهة
املستضعفني يف مواجهة الجبهة األخرى "املستكربين" ،مع مالحظة أ ّن
إيران وإن كانت ت ّدعي حامية املستضعفني إال أنّها تتح ّدث عن نفسها
دامئا كمستضعف .واليوم يجري إعادة "تأويل" لخطاب الخميني عىل
هذا الصعيد ،وبدأت تنترش أحاديث عن أ ّن الخميني مل يكن موافقًا
عىل اقتحام السفارة األمريكية.

وعند إمعان النظر يف مجمل الترصيحات الصادرة عن مسؤولني
إيران ّيني عىل هذا الصعيد ،نجد أنّها تن ّوعت من حيث مستويات
املسؤولية ،لتشمل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ،ورئيس
مجلس الشورى ،ورئيس السلطة القضائية ،وقبل ذلك كلّه نخ ًبا
وشخصيات أصولية مق ّربة من املرشد األعىل للثورة اإلسالمية .والحال
ذاتها نجدها يف مؤسسة الرئاسة اإليرانية.

و"مصلحة النظام" قد تكون السبب األبرز الذي جعل مرشد الجمهورية
قبول للتفاوض مع أمريكا ،بعد
اإليرانية ،آية الله عيل خامنئي ،يُظهر ً
أن كان يصف الترصيحات األمريكية واملتض ّمنة الرغبة يف التفاوض،
بأنّها ال تعدو أن تكون "خدعة"((( .وغابت عن أحاديث مرشد الثورة
اإلسالمية مسحة السخرية من اعتقاد البعض أ ّن "التفاوض سيزيل
العداء"؛ فالخصومة من وجهة نظره ال تزول بالتفاوض .لكن خامنئي
جاعل
مل ي ْن ِف قيام عالقات بصورة قطعية ،وإنّ ا أبقى الباب مواربًا ً
املسألة محكومة مبصلحة إيران .وسبق أن قال خامنئي يف حديث
وميكن القول :إ ّن باحثني وأساتذة جامعات من أصول إيرانية ،ساهموا
للنخب الثقافية يف مدينة يزد عام " :2007العالقة مع أمريكا يف الوقت
يف إحداث التقارب ،وخلقوا حالة من النقد للعقوبات وازدواجية
أي نفع إليران" .ويقول" :يف اليوم الذي ستكون فيه
الحارض ال تحمل ّ
وربا يكون ذلك سب ًبا يف بدء الحديث
شخص يؤيّد ذلك"( .((1السياسة األمريكية تجاه إيرانّ .
العالقات ذات نفع للشعب اإليراين سأكون أ ّول ٍ
عن "لويب إيراين" يف الواليات املتحدة األمريكية.
يف العام املايض ،نُرشت أحاديث صحف ّية لرئيس مجلس الشورى
عيل وسط تراجع وترية الخطاب األيديولوجي يف الجمهورية اإلسالمية،
(((1
ٍ
الريجاين تتح ّدث عن
تفاوض واسع يفتح جميع ملفّات الخالف .
يتعاىل الحديث عن رضورة قيام إيران مبضاعفة فرصها عىل صعيد
وعقب فوز باراك أوباما يف االنتخابات الرئاسية األمريكية ،قال محمد
سياستها الخارجية من خالل تعزيز قدرتها يف مجال الطاقة (النفط
رئيس السلطتني القضائية والترشيعية ،وواحد
جواد الريجاين ،شقيق َ
الخا ّم ،والغاز الطبيعي) ،وإيجاد شبكة من العالقات العا ّمة عىل
من منظّري التيار األصويل يف إيران" :مستع ّدون للتفاوض مع الواليات
مستوى العامل .ويف الوقت الذي تتقافز إىل السطح من جديد ملفّات
 9مذاكره ورابطه با آمريكا از ديگاه رهرب معظم انقالب ،عىل الرابط:
http://www.edalatkhahi.ir/005465.shtml
" 10رهرب معظم انقالب در جمع نخبگان دانشگاهی یزد" 15 ،دي  ،86عىل الرابط:
http://www.adlroom.ir/vdch.inzt23nziftd2.html
" 11الريجاين :مذاكره با آمريكا خط قرمز نیست" (الريجاين :التفاوض مع أمريكا ليس خطا
أحمر) ،الف 9 ،بهمن  ،1391عىل الرابط:
http://alef.ir/vdcj8aeviuqeayz.fsfu.html?177025

" 12مذاکره با آمریکا حتی در قعر جهنم؟!" (التفاوض مع أمريكا ولو يف قعر جهنم)،
تابناك 17 ،آبان  ،)2012/11/7(1391عىل الرابط:
http://goo.gl/4ciMeL
" 13مواضع تازه برادران الريجاين درباره رابطه با آمريكا" (مواقف جديدة لإلخوة
الريجاين بشأن العالقة مع أمريكا) ،صحيفة دنياي اقتصاد ،العدد  ،1991/8/18 ،2781ص .8

دراسات وأوراق تحليليّة
االتّفاق النووي اإليراني :الحاجة والمصلحة وتحوّ ل الخطاب

الخالف وك ّم كبري من األسئلة بشأنها ،يتق ّدم السؤال الجذري املتعلّق
براية "مواجهة االستكبار" التي ترفعها إيران ،وإذا ما كانت جز ًءا
جوهريًّا ومك ّونًا أساس ًّيا يف الثورة أم ال؟ وت ُربز بعض اإلجابات الصادرة
مفص ًل
من طهران اليوم مقدار التح ّول؛ فالبعض يق ّدم إجابة نافيةّ ،
أ ّن ظروفًا ومجريات سياسية هي التي فرضت هذا الشكل من العالقة
بني الجانبني ،وهذا ال يعني رضورة استمرار الحالة .باتت "املصلحة
الوطنية" هي الثابت الذي تتح ّدث عنه إيران اليوم .تب ًعا لذلك تطفو
إىل السطح القاعدة التي تحكم العالقات الدولية :ال يوجد عد ّو دائم
أو صديق دائم.

اجتماع ًيّا:
قطيعة مع الشعارات الكبرى
لعل نظرة أعمق إىل األمور تكشف عن عالقة تربط بني صعوبة
ّ
الحفاظ عىل هذه املعادلة والتح ّوالت التي شهدتها إيران عىل الصعيد
االجتامعي وتع ّدد األجيال يف مجتمعٍ واحد ،مع وجود فجوة بدأت
تتّسع بني أبنائها ،ونوع من القطيعة تتّضح مالمحها يو ًما بعد آخر
وبصورة مركّزة بني الجيلني األ ّول والثاين للثورة من جه ٍة ،والجيل
الخامس من جه ٍة أخرى.
•الجيل األ ّول :وهو جيل السبعينيات (يف الفئة العمرية 30-20
سنة) وفقًا لتقسيم كثري من علامء االجتامع اإليرانيني .ظهر يف
إيران بعد إصالحات األرض وظهور الطبقة املتوسطة التي تسكن
العمل من جه ٍة أخرى .وشكّل
املدن من جهة ،واتّساع طبقة ّ
هذا الجيل القاعدة االجتامعية والسياسية التي قامت عليها
الثورة اإلسالمية عام  .1979وحمل ثقافة مزدوجة يف نضاله
وألسباب مختلفة ،اختلط االتجاه اإلسالمي
ض ّد الق ّوة الحاكمة.
ٍ
باالتجاه االش ـرايك يف عملية الثورة هذه .ومت ّيز هذا الجيل
بالحركة والنشاط واملبادرة .وحمل شعارات أيديولوجية واضحة
تجاه العالقة مع الغرب وأمريكا عىل وجه الخصوص.
•الجيل الثاين :وهو الجيل الذي كان ضح ّية الحرب الدموية التي
نشبت مع العراق عقب الثورة اإلسالمية ٍ
بوقت قصري .وبقي هذا
الجيل تحت تأثري األجواء األيديولوجية والسياسة التي طغت
يف تلك الفرتة .وق ّدم حياته بسخاء يف سبيل شعاراته يف جبهة
الحرب .والجيل الثاين هو الجيل األكرث عرض ًة وتأث ّ ًرا من بني
أجيال الثورة ،مع ما مت ّيز به من فاعلية ومبادرة.
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•الجيل الثالث :وهو الجيل الذي وصل إىل س ّن الـ ( )30-20يف
الثامنينيات والسنوات التي تلت الحرب .وهذا الجيل وإن كان
من مواليد السبعينيات ورأى النور يف عهد حكم الشاه محمد
رضا بهلوي ،لك ّن فرتة نضوجه العمري واالجتامعي كانت يف
السنوات األوىل للثورة وسنوات الحرب .وهو الذي اخترب الحرب
وغياب األمن ،وكان محتق ًنا ومه َّيأ لالنفجار .شهد هذا الجيل
بخاصة
سنوات إعادة البناء االقتصادي والثقايف التي عرفتها بالده ّ
يف عهد هاشمي رفسنجاين .وكان يصارع لتعزيز مكانته الثقافية
واالقتصادية واالجتامعية حتى ال يتأخّر عن مسرية التنمية.
وهذا الجيل هو أ ّول من قام باالعرتاض الذي كان ممزو ًجا
بخيبة األمل االجتامعية واإلحباط يف أواخر التسعينيات .وأطلق
من خالل حضوره املليوين يف انتخابات عام  ،1997ومن خالل
حركة االحتجاج الطالبية عام  ،1999العنان لسخطه عىل سنوات
الحرب والتضييق عىل الحريات.

•الجيل الرابع :وهو الذي بدأ تدريج ًّيا يف التسعينيات الدخول
الس ّنية من ( .)30-20قطع هذا الجيل ارتباطه
إىل الــدورة ِّ
بالجيل األ ّول .أ ّما فلسفته وأهدافه ،فال تلتقي مع أهداف الجيل
األ ّول ،كام لو أنّه حدثت فجوة بني الجيلني .رأى هذا الجيل
النور وطوى طفولته يف الثامنينيات ،ويف عقد التسعينيات كان
ينهي تعليمه املدريس .ويختلف هذا الجيل متا ًما عن الجيلني
األ ّول والثاين ،ولك ّنه يشرتك مع الجيل الثالث يف سعيه للمواجهة
وتقدميه الخطط الجديدة لالنسالخ عن البنى االجتامعية
والسياسية القدمية .وهو الجيل الذي شارك يف االنتخابات
الرئاسية العارشة ولديه آمال يف إحداث تغيري جذري .لك ّنه مييل
إىل مواجهة سلمية ،وإن كان ينقصه االت ّجاه الواحد والقيادة.
وجاء تح ّركه نتيجة للمطالبات التي مل تجد ص ًدى لدى الجيل
الحاكم الذي ميلك السلطة .وإن كان هذا الجيل هو من حمل
عىل عاتقه مسؤولية بدء التغيري االجتامعي ،لك ّنه لن يكون من
يكتب الخامتة عىل ما يبدو .وإن كان العنف واملواجهة قد صبغا
الجيل األ ّول والثاين ،فإ ّن الجيل الثالث والرابع مييالن إىل تغيريٍ
سلمي وبناء دميقراطي للقدرة السياسية .وهو ما يتوقّع كثريون
أن يقطف مثاره الجيل الخامس.
•الجيل الخامس :هو الذي سيصل إىل الفئة العمرية ()30-20
يف العقد الحايل .وهذا الجيل مل يشهد الثورة وال عنف الحرب.
وصار بينه وبني تعاليم الجيل األ ّول والثاين مسافة واسعة ،وحتى
بالنسبة إىل عالقته بالجيل الثالث ال يبدو الوضع أحسن .ولهذا
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جدل ومعارضة داخل إيران،
خاصة ال يشرتك فيها مع األجيال السابقة .وسيدخل كام أ ّن االتفاق يتض ّمن نقاطًا ستُحدث ً
الجيل صفات ّ
هذا الجيل يف العقد القادم امليدان االجتامعي .وسيكون له املع ّدل نلخّصها يف التايل:
األكرب من حيث تعداد السكّان .ويف الوقت الحارض ،فإ ّن  %70من
بحق إيران
تنص عىل االعرتاف رسم ًّيا ّ
أي جملة ّ
•مل يرد يف االتفاق ّ
تقل أعامرهم عن  30عا ًما ،وهذه النسبة سرتتفع
سكّان إيران ّ
يف تخصيب اليورانيوم عىل أراضيها ،طبقًا للام ّدة الرابعة من
بصورة ملحوظة يف العقد القادم .واملرحلة القادمة ستكون مرحلة
معاهدة وكالة الطاقة الذ ّرية .وال ميكن ع ّد عبارة "استمرار
غياب الجيل األ ّول والثاين وتقاعدهام .ومن صفات هذا الجيل
نص االتفاق تعني "االعرتاف رسم ًّيا"(.((1
التخصيب" التي وردت يف ّ
جيل يتوق إىل
امله ّمة الحضور املتساوي والف ّعال للفتيات؛ فهو ٌ
الحل ،وضعت مجموعة
•عند الحديث عن الخطوات النهائية يف ّ
املشاركة واملساواة بصورة ال سابق لها.
( )1+5ثالثة رشوط ليكون التخصيب جز ًءا من الربنامج النووي
ومن الناحية االجتامعية ،فإ ّن نسب ًة كبرية من هذا الجيل ستنمو يف
اإليراين .وهذه الرشوط ،هي-1 :أن يكون محدو ًدا من حيث
فضاء املدن ،وجز ًءا كب ًريا أيضً ا هو من الطبقة املتوسطة التي تعيش
املستوى والقدرة وحجم املخزون املخصب ،ونطاقه وموقعه.
يف املدن .ومن ناحية أخرى ،فالفئة األكرث قابلية للتأث ّر باملشكالت هي
 -2أن يخضع لرقابة مش ّددة -3 .إثبات الحاجة العملية إليه
الفئة التي تعيش عىل أطراف املدن ومن العائالت الفقرية املكافحة.
 ،Consistent with practical-needsوهذا الرشط تحدي ًدا
وستكون املدن الكبرية واملتوسطة هي مركز نشاط هذا الجيل .ومن
يعطي الجانب الغريب فرصة القول إ ّن الحاجة العملية ال تتطلّب
الناحية الثقافية تشري معطيات كثرية إىل أ ّن املسافة واسعة بينه وبني
قيام إيران بالتخصيب داخل أراضيها؛ وذلك بسبب الحاجة إىل
األجيال السابقة .وهو شديد العداء للثقافة الرسمية الحكومية .ومع
وقود للمفاعالت .وهذه الرشوط تُربز يف حقيقتها سع ًيا لتفكيك
وصول هذا الجيل إىل وسائل االتصال الحديثة من إنرتنت وغريها،
البنية التحتية لتخصيب اليورانيوم.
أي أث ٍر فيه .وهو ما
لن يكون للوسائل التثقيفية القدمية والتقليدية ّ
سيوسع من دائرة مطالباته.
ّ
نص اتفاق جنيف رصاح ًة عىل رضورة التزام إيران بقرارات
• ّ
الحق يف أن
مجلس األمن الدويل .وهذا يعطي للقوى الغربية ّ
تطلب تعليق التخصيب حتى بالنسبة إىل ما دون  %5الذي جرى
ينص عليه قرار مجلس األمن.
القبول به .وهو ما ّ
•ما ستحصل عليه إيران يف ما يتعلق بالعقوبات قليل ال يُذكر،
مقارن ًة مبا هو مطلوب من إيران أن تلتزم به.

البعد األعمق والوسيط السرّي
أ ّما من الناحية السياسية ،فهذا الجيل أكرث بع ًدا عن الطروحات ميكن القول إ ّن اتفاق جنيف مبنزلة إعالنٍ واعرتاف بإيران بوصفها ق ّوة
ٍ
الشعاراتية التي فرضتها الحكومة عىل مدى
سنوات طويلة .وهو الجيل إقليمية ،وهو ما سيقود عىل املدى البعيد إىل رفع قدرتها اإلسرتاتيجية.
ّ
األقل م ْي ًل لالعتقاد املذهبيّ ،
بخاصة يف املجال السيايس واالجتامعي .وبات مؤك ًدا أنّه ال ميكن تجاهل حضور إيران بوصفها الع ًبا إقليم ًّيا
ومييل إىل رؤية الدين بوصفه مسألة فردية ض ّيقة الحدود.
بخاصة يف الساحة السورية والعراقية .وباتت دعوة إيران إىل مؤمتر
ّ
"جنيف  ،"2واملزمع عقده بشأن سورية يف كانون ثاين  /يناير ،2014
مطروحة بق ّوة .ما يعني أ ّن طهران حصلت عىل إقرا ٍر دويل بدورها
المآخذ اإليرانية على االتّفاق
وتأثريها.
عىل الرغم من أ ّن الرئيس اإليراين حسن روحاين تح ّدث عن اعرتاف
فنص االتفاق ال يتض ّمن ذلك مطلقًا.
رسمي ّ
بحق إيران يف التخصيبّ ،

14

انظر النص الكامل التفاق جنيف ،عىل الرابط:
http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Documen
ts/1392/09/03/13920903000147.pdf
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وعىل صعيد العالقة بني الجمهورية اإلسالمية والواليات املتحدة بأ ّن إيران اليوم "تعيش ظرفًا مشاب ًها ،وكام استطاعت أن تتجاوز تلك
األمريكية ،ال يغادر هذا االتفاق إطار تطبيع مسألة التفاوض بني املرحلة وتنهيها ملصلحتها ،ستختم املحادثات بشأن برنامجها النووي".
رسية وصارت شأنًا معل ًنا ،متجاوزة حدود
الجانبني؛ إذ غادرت إطار ال ّ
التجريم يف الساحة السياسية اإليرانية .ومن املؤكّد أ ّن هذا االتفاق
رسية بني الجانبني استضافتها
كان جز ًءا من خمس جلسات محادثات ّ
ُعامن عىل مدى األشهر املاضية(((1؛ إذ سبق بعض هذه اللقاءات
رئيسا إليران ،وكانت الجلسة األخرية الحاسمة
انتخاب حسن روحاين ً
بحضور ويندي شريمان وكيلة وزارة الخارجية التي ترأّست الوفد
الست الكربى قبل محادثات
األمرييك يف املفاوضات بني إيران والدول
ّ
جنيف .وتع ّد شريمان واحدة من أبرز خرباء العقوبات يف الحكومة خالصة
مم
األمريكية ،ما يعني أ ّن االتفاق بشأن العقوبات قد يكون أوسع ّ
أعلن عنه يف اتّفاق جنيف .وتُرجع بعض الترسيبات املحادثات الرسيّة يحقّق اتفاق جنيف بالنسبة إىل إيران ح ًّدا من املطالب ميكّنها من
إىل تاري ٍخ يسبق ذلك بكثري ،وتعيده إىل الفرتة التي كان فيها منوجهر التقاط األنفاس .ومن أه ّم ما تركه االتفاق عىل الصعيد الداخيل أنّه
رص صفوف الجبهة الداخلية اإليرانية التي عانت من رش ٍخ عميق بعد
متيك وزي ًرا لخارجية إيران ،وأ ّن ثالث ًا من خمس جلسات جرت يف عهد ّ
الرئيس اإليراين السابق محمود أحمدي نجاد؛ إذ أشيع أ ّن ترسيب انتخابات الرئاسة العارشة عام  .2009ال نقلّل هنا من تأثري معاريض
أنباء لقاء إيراين  -أمرييك يف ُعامن برعاية السلطان قابوس ،كان سب ًبا االتفاق وحضورهم ،لكن جبهة املعارضني تعاين من غياب االنسجام
يف إقالة متيك من منصبه بطريقة مشينة( .((1ويبدو أ ّن الدور العامين الذي تشهده الجبهة املؤيّدة بعد أن أصبحت تض ّم يف صفوفها الحرس
مؤسسة الحرس.
ً
عىل هذا الصعيد ،يتجاوز
مستقبل دور الوساطة إىل ما هو أعمق ،الثوري؛ فهذا االتفاق مل يكن ليت ّم من دون مباركة ّ
ّ
بخاصة مع التقارب الكبري الذي شهدته العالقات العامنية اإليرانية ومي ّهد هذا االتفاق بال ّ
شك لبداية تنهي حالة العزلة التي أحاطت
خالل األعوام املاضية ،وما تداولته مراكز بحثية يف إيران بشأن اتفاق بالجمهورية اإلسالمية خالل السنوات املاضية؛ فقد "فتحت لها
أمني يف منطقة الخليج.
ّ
الطريق" عىل ح ّد تعبري رفسنجاين .وإدامة إنجاح مسار التفاوض
ويعتقد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي تأيت مرتبطة بدور إليران يف مسائل سورية وفلسطني أيضً ا .سيقود
ٍ
عالقات وتحالفات وتقارب من جانب عد ٍد من الدول مع
رفسنجاين ،أ ّن إيران نجت من مأزق( .((1ويُجري رفسنجاين مقاربة ذلك إىل
بني اتفاق جنيف وإعــان وقف إطالق النار يف الحرب العراقية إيران ،ودول الخليج ليست مبنأى عن ذلك .ومن املمكن أن تقوم
اإليرانية؛ "كان هناك معارضون شديدو العناد لوقف الحرب منهم عامن بدور بارز عىل صعيد حلحلة املوقف الخليجي تجاه إيران(((1؛
قادة عسكريون بارزون ،لكن مل يكن من الحكمة االستمرار يف القتال" .فالتقارب بني البلدين مرشّ ح للتط ّور إىل أبعد من دور الوساطة ،إىل
ويختم السيايس اإليراين الذي يدافع بش ّدة عن التفاوض مع أمريكا ،اتفاقيات أمن ّية وعسكرية.

" 15پنج دیدار محرمانهای که باعث توافق هستهای شد!" (خمسة لقاءات رسية قادت
إىل اتفاق جنيف) ،تابناك ،2013/11/25 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/4NgyyQ
 16معلومات وصلت للباحثة عرب مسؤول إيراين مل يرغب يف ذكر اسمه.
" 17آیت الله هاشمی :از یک مخمصه نجات پیدا کردیم"(آية الله هاشمي :نجونا من
مأزق) ،انتخاب ۰۳ ،آذر  ،۱۳۹۲عىل الرابط:
http://goo.gl/lCUqH4

18 Hanna Kozlowsk, “Who Is the Shadowy Sultan that Shepherded the
Nuclear Deal With Iran?”, Foreign Policy, 26/11/2013,
http://goo.gl/aQt6gg
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محجوب الزويري

*

إيران واتفاق جنيف:
**
تجديد للشرعية أم استجابة لتح ّد مرحلي؟

أن النظــام السياســي اإليرانــي ممث ً
ال بمؤسســة
تســتند هــذه الدراســة إلــى فرضيــة مفادهــا ّ
جزءا من ســلوك النظام المتواتر من
الحكم ،قد قرّر
َّ
المضي في توقيع اتفاق جنيف بوصفه ً
نوعا من االستجابة للتحديات
أن توقيع االتفاق جاء ً
أجل تجديد شــرعيته داخل ً ّيا .وترى الدراســة ّ
وخصوصــا في ما يتع َّلــق بتبعات الربيع العربــي ،إضافةً
التــي فرضتهــا الجغرافيا السياســية،
ً
ً
مؤسسة الحكم ،في هذا السياق ،تتجاوز
أن
َّ
إلى فصول الثورة السورية وتبعاتها .وترى أيضا ّ
ً
ســات تنفيذية كالخارجية،
مؤس
ثم إلى البرلمان ،وتتجاوز ،كذلك،
بيت المرشــد إلى الرئيسّ ،
َّ
ٍ
ّ
والمؤسسة العسكرية المتمثلة بالحرس الثوري.
واالستخبارات،
َّ
* أكادميي متخصص يف تاريخ إيران املعارص والرشق األوسط يف جامعة قطر.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "اتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013
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مقدمة
بتوقيعها االتفاق املرحيل((( مع املجموعة ( 1 + 5الواليات املتحدة
األمريكية ،وروسيا االتحادية ،والصني ،وبريطانيا ،وفرنسا ،وأملانيا)،
تكون إيران قد أنهت  -مرحل ًّيا  -سباقًا تفاوض ًّيا مع هذه الدول
منذ عام  .2003ويُلزم هذا االتفاق املرحيل ،و ُم َّدته ستَّة أشهر،
خصب بنسبة عرشين يف املئة
إيران تقسي َم ما لديها من يورانيوم ُم َّ
إىل قسمني :األ َّول يبقى عىل حاله ،والثاين يُخفَّض مستوى تخصيبه
ويجرى التعامل معه عىل نح ٍو يُفقده خصائص التخصيب يف مثل
التعامل بأكرث شفافية مع الوكالة الدولية
َ
هذا املستوى ،ويُلزمها أيضً ا
للطاقة الذرية يف ما يتعلَّق مبواقعها النووية وفتْحها للتفتيش ،مبا
يف ذلك التفتيش املفاجئ وال سيام مفاعل آراك .لك ّن إيران مل تلتزم
فصل برامجها
وقْف التخصيب املنخفض املستوى ،كام أنها نجحت يف ْ
التسليحية التقليدية عن دائرة النقاش والتفاوض ،وعىل ال ّرغم من
ذلك ستحصل عىل نحو  7مليار دوالر((( من عوائدها النفطية املج َّمدة
بسبب العقوبات ،وهي تُق َّدر بأكرث من  100مليار دوالر ،كام أنه
سيجري اإلفراج عن  400مليون دوالر؛ وذلك لدعم الطلبة اإليرانيني
املوفدين من الحكومة اإليرانية إلكامل دراساتهم ،وال سيام يف الدول
الغربية والواليات املتحدة .وستتمكن إيران كذلك من الحصول عىل
تكنولوجيا متعلقة بالطائرات والصناعات البرتوكياموية والسيارات.
اللفت لالنتباه يف هذا السياق هو إن كانت إيران ستغطِّي
واألمر َّ
هذه التكنولوجيا باملبلغ امل ُفرج عنه ،املقدر بنحو  8مليارات دوالر،
أو أ ّن هناك مبال َغ إضافي ًة س ُيفرج عنها بقصد تغطية التكنولوجيا التي
علم أ ّن ذلك االتفاق الذي جرى توقيعه يف الرابع
ستحصل عليهاً ،
والعرشين من نوفمرب  ،2013سيبدأ تنفيذه يف عرشين ديسمرب .2013
لقد ُع َّد ذلك االتفاق تاريخ ًّيا ،سواء كان ذلك بال َّنظر إىل توقيت
توقيعه ،أو سبب قبوله من جهة الخصمني الواليات املتحدة األمريكية
وإيران ملدة تزيد عىل ثالثة عقود .وهذه الدراسة تسعى لفهم أسباب
توقيع النظام السيايس اإليراين ذلك االتفاق وتحليلها ،عىل ال ّرغم من
أنه ال يبدو مل ِّب ًيا للخطوط الحمراء وال سيام ما يتعلَّق بالتفتيش
املفاجئ ،أو اليورانيوم املخصب بنسبة  20يف املئة.
 1انظر عىل الرابط:
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf
 2عىل ال ّرغم من أ ّن مقدار ما ستحصل عليه إيران ،من خالل اإلفراج عن أرصدتها ،ال يزيد،
بحسب التأكيدات الدولية ،عىل  7مليارات دوالر ،فإ ّن هناك تقارير تتحدث عن أ ّن اإلفراج
سيصل إىل نحو  20مليار دوالر ،انظر عىل الرابط:
http://www.algemeiner.com/2013/12/11/report-iran-may-receive-20-billionin-sanctions-relief-tripling-stated-figures/

ممثل
وتستند هذه الدراسة إىل فرضية مفادها أ ّن النظام السيايس ً
امليض يف توقيع هذا
مبؤسسة الحكم(((  Establishmentقد ق ّرر
َّ
االتفاق بوصفه جز ًءا من سلوك النظام؛ من أجل تجديد رشعيته
داخل ًّيا ،وبوصفه نو ًعا من االستجابة للتحديات التي فرضتها الجغرافيا
وخصوصا يف ما يتعلَّق بتبعات الربيع العريب ،إضاف ًة إىل
السياسية
ً
(((
مؤسسة الحكم يف هذا
فصول الثورة السورية وتبعاتها أيضً ا  .وإ ّن َّ
السياق تتجاوز بيت املرشد إىل الرئيس ،ث ّم إىل الربملان ،وتتجاوز ،كذلك،
مؤس ٍ
واملؤسسة العسكرية
سات تنفيذي ًة كالخارجية ،واالستخبارات،
َّ
َّ
املتمثّلة بالحرس الثوري .وترى الدراسة أ ّن النظام السيايس كان يبادر
إىل استجامع أوراقه كلام اشت َّدت الخطوب السياسية ،داخلي ًة كانت أو
خارجيةً ،وأنه يسعى إىل استعادة زمام املبادرة ،ولعل مراجعة سلوك
النظام منذ عام  1989ت ُثبت ذلك.

االستجابة للتحدي
واستعادة زمام المبادرة
منذ أن قامت الجمهورية اإلسالمية يف إي ـران ،استندت رشعيتها
إىل فكرة السلطة الدينية املتمثّلة بويل الفقيه ضمن فقه املدرسة
الجعفرية اإلثني عرشية ،لك ّن هذا مل مينع إقرار فكرة متمثّلة بأ ّن
األمة  /الشعب جزء أسايس من تعزيز الرشعية عرب االنتخابات التي
كل عامني ،سواء كانت هذه االنتخابات
تجري مبعدل مرة واحدة ّ
متمثّل ًة بانتخاب مجلس خرباء القيادة الذي يراقب أداء مرشد الثورة
أو ويل الفقيه وانتخابات رئاسة الجمهورية ،وانتخابات الربملان،
وانتخابات املجالس البلدية.
وإ ّن النظام السيايس ،يف السياق نفسه ،يستفيد من الصورة التي
تشكَّلت له يف الخارج عرب خطابه الذي متثَّل بالدفاع عن املستضعفني
مثال يحظى باإلعجاب،
واملظلومني ،والذي جعله  -أكرث من عقدين ً -
من منظور شعوب عربية وإسالمية ،وقد كان ميثّل  -عىل ال ّرغم من
ذلك  -تحديًا وخط ًرا أحيانًا يف نظر حكومات تلك الشعوب .وقد
كانت الصورة يف الخارج تُغذِّي نو ًعا من االفتخار القومي لقطاع من
 3يُستخدم مصطلح مؤسسة الحكم للتعبري عن مؤسسة صنع القرار التي تعمل ضمن
مجلس األمن القومي ،وهي متمثِّلة مبكتب املرشد األعىل ،ورئاسة الجمهورية ،والربملان ،ووزارة
الخارجية ،والجيش ،واالستخبارات.
 4محجوب الزويري" ،العالقات اإليرانية  -السورية والحراك السوري الشعبي" ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2011/08/2011824131918157377.htm
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اإليرانيني الذين رمبا ال يعجبون بالنظام لطبيعته الدينية ،لكنهم
يتفقون معه يف إبقاء إيران دول ًة مؤثر ًة إقليميًّا وعامليًّا.

يبني ما دمرته الحرب العراقية اإليرانية ،ويع ِّوض
من املفرتض أن َ
اإليرانيني ما أصابهم خالل حرب السنوات الثامين.

هذه العوامل املذكورة مل تُتَ َّبي أدوارها الفاعلة إال بعد عام 1989؛ إذ
مؤسس الجمهورية
كانت الحرب العراقية اإليرانية قد انتهت ،وتُويف ّ
اإلسالمية آية الله الخميني .وقد كان موته إيذانًا بذهاب عنارص
الرشعية القامئة عىل الحضور ،أو الكاريزما التي كان يعطيها للنظام.
فلقد كانت هذه الكاريزما تعطيه ق َّو ًة يف اتخاذ القرار من دون سامع
انتقاد .ويف هذا السياق كان قبوله وق َْف الحرب ،يف عام  ،1988ض ّد
السم" .وكان هذا القرار آنذاك،
العراق ،وقد شبَّهه آنذاك بـ "تج ّرع ّ
مؤسسة الحكم التي كان الخميني
هو القرار األول الذي تصنعه ّ
صاحب الحضور األبرز فيها.

مؤسسة الحكم تح ِّد َي انهيار االتحاد
خالل هذه الفرتة واجهت ّ
السوفيايت عرب حضور مؤمتر منظمة املؤمتر اإلسالمي السادس يف
السنغال ،وقد متكنت إيران ،بعد الخطاب الذي قدمه هاشمي
رافسنجاين رئيس إيران آنذاك ،من كرس العزلة العربية واإلسالمية ض ّد
إيران .وبدأت إيران يف استعادة عالقاتها الدبلوماسية عرب مستويات
مختلفة مع نحو  16بل ًدا عربيًّا وإسالميًّا .وكان هذا السلوك نو ًعا من
االستجابة لتح ٍّد خارجي فرضته التغريات الدولية .لكن هذا ال يعني
أ ّن إيران حصلت عىل الكثري من وراء هذا االنفتاح الدبلومايس؛
ذلك أ ّن الدول التي انفرجت عالقاتها بها مل يتغري تص ُّورها عن
إيران ،وبقيت وفق التعريف السيايس واألمني تحديًا أساسيًّا .وعىل
ال ّرغم من الدور اإليراين املتمثِّل برفض االجتياح العراقي للكويت
سنة  ،1990ووقوفها مع التحالف الدويل الذي قادته الواليات
املتحدة األمريكية إلخراج القوات العراقية من الكويت ،فإ ّن ذلك مل
ليغي من تص ُّور تلك الدول تجاه الجمهورية اإلسالمية .وعىل
يكن ِّ
بقي توجهها نحو وريثة االتحاد
ال ّرغم من إدراك إيران هذا األمرَ ،
السوفيايت ،جمهورية روسيا االتحادية التي زارها الرئيس اإليراين
آنذاك يف عام  .1995وكان من نتائج ذلك وضْ ع اللبنات األوىل
للتعاون النووي بني الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وروسيا االتحادية.
ورافقت هذه االستجابة ،وقد تق ّدمت اإلشارة إىل ذلك ،استجابة
داخلية متثّلت بانفتاح سيايس ،وظهور تيار اليسار اإلسالمي الذي بدا
ناق ًدا لسياسات املحافظني التقليديني.

مبوت الخميني ذهبت الكاريزما التي كانت ت ُغذِّي جز ًءا من رشعية
النظام ،وجرى اختيار مرشد جديد هو آية الله عيل خامنئي .ومل يكن
اختياره بعي ًدا من حجة اإلسالم هاشمي رافسنجاين .وهذا االختيار
أعاد فكرة الرشعية إىل منصب ويل الفقيه بق َّوة ،ومسألة دور الشعب
من خالل االنتخابات أيضً ا .ومل يواجه املرشد األعىل عيل خامنئي،
مؤسسة الحكم ،تح ِّديًا خارج ًّيا يف مستوى العالقة بالواليات
ومعه ّ
املتحدة والغرب .ومل يكن لهذا التحدي عالقة بالربنامج النووي حتى
الصور املتعلقة مبنشآت
شهر آب  /أغسطس  2003حني ظهرت أوائل ُّ
نووية إيرانية .وكانت الخصومة مع واشنطن والغرب ترتكز عىل
السياسة الخارجية اإليرانية ،وعالقاتها بجوارها الجغرايف ،وخطابها
السيايس .وكانت أمريكا الشيطان األكرب ،ومل يكن الغرب ّإل غ َري موثوق
به؛ من مث َّة جاء الطرح اإليراين بالتوجه نحو الرشق ومحاولة تقليد
النموذج الصيني .وقد أخذ هذا الطَّرح مساح ًة من النقاش السيايس
واالقتصادي يف إيران يف عقدي الثامنينيات والتسعينيات.
مؤسسة الحكم عىل استجابتها للتحديات
وبعد عام  ،1989ركّزت ّ
التي تواجهها عرب إسرتاتيجية تجديد الرشعية واستعادة زمام املبادرة؛
ففي عام  ،1991بعد بدء ما يسمى إعادة البناء (جهاد سازندىك)
والتعرث الذي أصابه ،بدا ما يسمى اليسار اإلسالمي((( الذي مل يكن
بعي ًدا من هاشمي رافسنجاين يف الظهور السيايس من حيث الفعالية.
وكان هذا التيار يحقّق نو ًعا من التوازن أمام املحافظني التقليديني
الذين كان يُنظر إليهم عىل أنهم متحكمون يف املشهد السيايس؛ ومن
مثة فإنهم يتح َّملون مسؤولية التعرث يف برنامج إعادة البناء الذي كان
 5ويلفريد بوختا ،من يحكم إيران؟ بنية السلطة يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
(أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،)2003 ،ص .40 - 37

رئيس ،أ ّو َل
ولقد أينعت مثرة االنفراج الداخيل عام 1997؛ إذ فاز ٌ
مرة ،بخطاب سيايس أقرب إىل الدولة املدنية اإلسالمية ،ذلك هو
طرح الرئيس اإليراين السابق محمد خامتي املتعلق بـ "الدميقراطية
مؤسسة
اإلسالمية" .وكان فوز محمد خامتي الحجر الذي أصابت به ّ
الحكم أكرث من مقصد؛ ذلك أ ّن النظام استعاد زمام املبادرة الداخلية
بعد عدم النجاح يف موضوع إعادة البناء ،وأقام عالقة بالجيل الجديد
الذي ُولد مع ب ْدء الثورة وتأسيس الجمهورية ،والذي كان قد توجه
مؤسسة الحكم تنظر إىل
آنذاك بحامسة كبرية نحو التصويت .وكانت ّ
هذا التصويت بعني بالغة األهمية؛ فكلام ارتفعت نسبة املشاركة
رشا قويًّا عىل أ ّن النظام مقبول داخليًّا .ومثل هذا القبول
كان ذلك مؤ ً
يستثمره النظام يف مواجهة خصومه اإلقليميني أو الدوليني .ولنئ
ِ
املحافظني التقليديِّني
سيطرت املواجهة بني التيارين التقليديَّ ْي من

دراسات وأوراق تحليليّة
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واإلصالح ِّيني عىل فرتة اإلصالحات ،فإ ّن النظام مل يضعف ،وكان يق ِّدم لقد كانت األزمة بني الجمهورية اإلسالمية والدول الغربية ودول
ذلك عىل أنه نوع من الدينام َّية السياسية التي ت ُحسب للنظام الديني ،الجوار اإليـراين تركِّز عىل منطلقات السياسة الخارجية اإليرانية
فصل جدي ًدا
وطبيعة الخطاب الثوري والشعارات املرتبطة به .لك ّن ً
ال ض َّده.
من الخصومة ،وهو مرتبط بالربنامج النووي ،بدأ يف آب  /أغسطس
2002؛ إذ نرشت املعارضة اإليرانية أ ّول صور ملنشأة نطنز القريبة من
أصفهان ،نقلت تلك الخصومة إىل مستوى ظ َّل يحتل الصدارة يف عالقة
إيران بالعامل وجوارها الجغرايف.

البرنامج النووي:
تح ٍّد من نوع مختلف؟
وشكّل فوز محمد خامتي بداي ًة مختلف ًة لعالقات إيران بجوارها العريب
وال سيام الخليجي؛ إذ بدأ الرئيس بالتبشري بإسرتاتيجيته يف "نزع فتيل
التوترات" ،كام شكَّل فوزه بداي ًة مختلف ًة للتواصل مع واشنطن عرب
وسائل اإلعالم؛ فالظهور الذي كان لخامتي عىل شبكة  CNNيف أواخر
عام  ،1997والحديث عن املشرتكات مع الشعب األمرييك لفتَا انتباه
تغي ما يحصل يف طهران؛ ما ش َّجع إدارة الرئيس
البيت األبيض إىل ُّ
األمرييك بيل كلينتون عىل البدء يف إمكانية التواصل مع إيران .ولقد
كان املشهد السيايس الداخيل اإليراين ،واملواجهة الحادة بني التيارات
السياسية ،والقبضة األمنية ،من العوامل املش ِّوشة التي عاقت ف ْهم
ما يجري يف إيران ،وجعلت الرتدد سيد املوقف يف ما يتعلق بعالقات
إيران بالواليات املتحدة .ويف سياق غري بعيد ،كانت العالقات بني إيران
والدول األوروبية غري جيدة ،وكانت عنوا َن األزمة البارزة لتعريف تلك
العالقة خالل عرص الجمهورية اإلسالمية .فقد تكرر سحب سفراء دول
االتحاد األورويب من طهران منذ منتصف أواخر الثامنين َّيات بوصفه
وسيلة احتجا ٍج واعرت ٍ
اض عىل مواقف إيرانية معيَّنة ،كان آخرها ما
عقب الهجوم عىل السفارة الربيطانية يف ديسمرب  .2011ولقد كانت
إيران تَع ُّد دول االتحاد مبنزلة رأس حربة أمريكية تحاول واشنطن من
خاللها ،يف ما يتعلق بالربنامج النووي ،الضغط عىل طهران .إضاف ًة إىل
ٍ
عقوبات اقتصادي ًة
دول االتحاد األورويب نفسها التي كانت تفرض
ٍ
عقوبات جامعي ًة عرب االتحاد عىل
أحاديةً؛ أي من قبل دول بعينها ،أو
إيران؛ وهو األمر الذي أضعف ،يف كثري من املراحل ،عملية التفاوض
بني األوروبيني وإيران(((.

السابق محمود أحمدي
وغري بعيد من هذا ،كان انتخاب الرئيس َّ
نجاد يف صيف 2005؛ إذ تراجع عن مبادرة وقْف التخصيب ،وهو
مؤسسة الحكم .وإ ّن الرتاجع عن
قرار ما كان
ليميض لوال مباركة ّ
َ

للمزيد ،بشأن العقوبات التي فرضها االتحاد األورويب ،انظر عىل الرابط:
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf

 7للمزيد ،انظر عىل الرابط:
http://www.alitthad.com/paper.php?name=News&file=article&sid=27689
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مؤسسة الحكم يف طهران مع أزمة امللف النووي بطريقة بدا
تعاملت ّ
فيها قدر من املرونة يف الفرتة املمت َّدة بني  2002و ،2004مستفيد ًة
من الرصيد اإليجايب الذي بناه الرئيس خامتي يف العامل .وقد انعكس
ذلك عىل مبادرة إيران بوقف التخصيب يف أواخر عام  ،2004وأوائل
عام  ،2005تلك املبادرة التي قدمتها إيران للدول األوروبية التي
كانت تقود التفاوض مع طهران (فرنسا وبريطانيا وأملانيا) ،وكان
حسن روحاين رئيس الوفد املفاوض بشأن الربنامج النووي هو الذي
أبلغ هذه الدول تلك املبادرة.
خالل تلك الفرتة كانت الواليات املتحدة تر ِّوج لحربها عىل ما يس ّمى
اإلرهاب ،وخالل هذه الحرب مل تكن طهران بعيدةً ،فقد ُوضعت
رش مع كوريا الشاملية ،األمر الذي أعطى
إيـران ضمن محور ال ّ
أي جدوى من محاولة الدبلوماسية
مؤسسة الحكم انطبا ًعا بانعدام ّ
ّ
مع واشنطن وحلفاؤها؛ فعادت إيران إىل خطابها املحافظ املتشدد
بشأن واشنطن والغرب ،وبدت ُمنتشي ًة أيضً ا بسبب نجاحها يف تعزيز
كل من العراق وأفغانستان .ومل تنجح واشنطن يف مقاومة
نفوذها يف ّ
ذلك النجاح فحسب ،بل إنها اضط ّرت إىل الحديث مع إيران بخصوص
أ ْمن العراق يف منتصف عام 2005؛ إذ ُعقدت جوالت من املحادثات
بني السفري األمرييك يف بغداد رايان كروكر واإليراين حسن كاظمي قمي
أ َّدت إىل تشكيل لجنة أمنية عراقية أمريكية إيرانية(((.
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وقْف التخصيب واالستمرار يف تشييد مواقع جديدة قد وض َعا إيران
واقتصادها تحت سيف أربع ُحزم من العقوبات االقتصادية من
مجلس األمن الدويل هي ،1696 :و 1737و ،1747و ،(((1803كام أنّه
ٍ
عقوبات أحادي ًة عىل إيران من الواليات املتحدة واالتحاد
جرى ف ْرض
ٍ
عقوبات طالت صناعة النفط ،وأخرى أصابت
األورويب وكندا ،شملت
النظام املايل اإليراين وقطعت ارتباطه بقنوات النظام املايل الدويل؛
األمر الذي فرض آثاره السيئة عىل قطاع التأمني والتبادل التجاري
اإليراين.
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فهم موقف مؤسسة الحكم يف سياق وجود خطر خارجي متمثّل
بالعقوبات والتحالف الغريب بسبب الربنامج النووي ،وبالنظر إىل أ ّن
عىل النظام أن يلتفت إىل التحدي الخارجي ويحافظ عىل متاسكه
توسل إىل ذلك بالقوة موقَّتًا.
حتى وإن َّ

تغيا
ما مل يَ ْج ِر االلتفات إليه هو أ ّن التصور عن إيران يتغري ،سلب ًّياً ُّ ،
كل ما ميكن أن يخدم رشعية النظام ،بنا ًء عىل ذلك
تدريج ًّيا ،وأ ّن ّ
التصور ،يف طريقه إىل االختفاء؛ وذلك بسبب سياسية إيران يف العراق،
وكذلك استخدام القوة ض ّد مواطنيها .وهذان األمران شك ََّل بداية
لكل هذه التحديات عرب القبضة األمنية تراجع دراماتييك رسيع يف النظرة اإليجابية إىل إيران.
وقد كانت استجابة النظام ّ
يف الداخل ،والحديث عن الرتكيز عىل االقتصاد ،واإلصالح السيايس ،أ ّما يف السياسة الخارجية فقد زادت عزلة إيران الخارجية؛ ذلك أ ّن
وكان الرتكيز يف الوقت نفسه عىل حضور إيران يف العراق .لك ّن هذا عالقاتها بدول الخليج العربية وسائر الدول العربية كانت يف أدىن
الحضور أعاد تصو ًرا مرتبطًا بالبعد املذهبي والطائفي لسياسة إيران مست ًوى ،مع استمرار مناخ األزمة بني طهران وجريانها .وما زاد األمر
غي من دينام َّية التحالفات
الخارجية التي كانت تسعى لتربئة نفسها منه .وكانت طهران تعوض
ً
تفاقم دخول تطور جديد عىل املنطقة َّ
بعض الخسائر االقتصادية الناتجة عن ف ْرض العقوبات عرب عالقتها فيها ومن طبيعتها؛ وهو متمثِّل مبا يُسمى الربيع العريب الذي بدأ يف
بالعراق؛ فقد وصل التبادل التجاري بينهام إىل أكرث من  8مليارات ديسمرب .2010
دوالر ،وعرب عالقاتها الجيدة برتكيا؛ إذ ساهم نظامها املايل يف تخفيف
آثار العقوبات وال سيام قبل عام .(((2011

لقد مثَّلت فرتة الرئيس أحمدي نجاد فرتة استنزاف للنظام السيايس
مؤسسة الحكم؛ فالرئيس
اإليراين؛ تضاعفت فيه االختالفات بني أركان َّ
الذي كان يُحسب عىل املرشد اقرتب من الخطوط الحمراء ودخل
يف رصاع علني متعلق بسلطة املرشد ،كام أنه دخل يف مواجهة
مع الربملان ورئيسه عيل الريجاين املقرب من املرشد األعىل .غري
أنه ،من جهة أخرى ،مل ينجح يف تحسني الوضع االقتصادي وتوزيع
عوائد النفط اإليراين يف موائد اإليرانيني؛ فقد رفع الدعم عن السلع
األساسية مرب ًرا ذلك بأنه إعادة توزيع عىل املستحقِّني لذلك الدعم.
كل ذلك مع ُحزم العقوبات التي فرضت عىل إيران خالل
وقد تزامن ّ
رئاسة أحمدي نجاد األوىل والثانية .ويف هذا السياق ينبغي اإلشارة
إىل أ ّن الفرتة الرئاسية الثانية ألحمدي نجاد بدأت بانقسام حا ٍّد داخل
املجتمع (ببني التيار املحافظ التقليدي وبني بقايا القوى اإلصالحية)
مؤسسة الحكم ملصلحة الرئيس ،واستخدمت القوة
تدخلت فيه ّ
األمنية ملواجهة االحتجاجات التي وقعت يف صيف  .2009وميكن
 8للمزيد ،بشأن هذه القرارات ،انظر عىل الرابط:
http://www.armscontrol.org/factsheets/Security-Council-Resolutions-on-Iran
 9الزويري" ،حدود الدور اإلقليمي اإليراين :الطموحات واملخاطر" ،انظر عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/files/iranandstrengthfacto
rs/2013/04/20134492330407430.htm

ربيع العرب
والتحدي المتع ِّدد التأثيرات

مل يكن الربيع العريب حدث ًا بال تأثريات عميقة وجديَّة يف إيران وسلوكها
السيايس .وميكن قراءة هذا التأثري يف ثالثة مستويات مهمة.
مثال يف
فاألول مرتبط بالتغري الحقيقي يف صورة إيران بوصفها ً
موضوع الثورات ومقاومة االستبداد .وقد كانت طهران حتى أواخر
عام  2010تق ِّدم نفسها عىل أنها الدولة الوحيدة ذات الرشعية الثورية
املنبثقة من الشعب .وهي يف هذا السياق تقارن نفسها بالعامل العريب
وتركيا .غري أ ّن ربيع شعوب العرب غري املكتمل أنهى هذه األسطورة.
وبانتهائها تأثرت صورة إيران والجمهورية اإلسالمية تأث ُّ ًرا كب ًريا.
لقد أخرجت التطورات السياسية يف املنطقة العربية ،وقبلها أيضً ا،
مواجهة النظام السيايس اإليراين للتظاهرات املنتقدة لفوز الرئيس
السابق محمود أحمدي نجاد بفرتة رئاسية ثانية ،من دائرة األفضلية
يف الفعل الثوري والتغيري .وقد كانت طهران ترى أ ّن ذلك البعد حك ٌر
عليها ،وال سيام بعد تجربتها يف التخلص من أكرث النظم االستبدادية
يف منطقة الرشق األوسط .ولقد قوبلت تلك التظاهرات بقبضة أمنية
شديدة سبَّبت إليران انتقا ًدا دوليًّا ،لكنها ساهمت مساهم ًة مه ّم ًة يف
التأثري يف تلك الصورة املتداولة لدى رأي عا ّم عريب غري قليل .وبوج ٍه
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اج العا ّم
غيت تفاعالت مشهد التغيري يف املنطقة العربية املز َ
عا ّم َّ
نحو إيران .وهذا التغيري يف املزاج ينطبق عىل عالقة اإلسالميني بإيران
التي كان يُنظر إليها عىل أنها قوية وقامئة عىل التحالف .فنجاح
اإلسالميني مل يكن بالرضورة عالمة فرحة؛ بالنظر إىل املواقف التي
تبناها هؤالء اإلسالميون .وتكفي اإلشارة ،يف هذا السياق ،إىل عالقة
إيران باإلسالميني يف مرص .ولقد عمل امتداد ظاهرة الثورات إىل
سورية يف مواجهة حقيقية بني إيران واإلسالميني ،فها هو الرئيس
املرصي املعزول محمد مريس ينتقد حليف إيران نظام الرئيس بشار
األسد يف طهران وينتقد املؤيِّدين له ،وهي إشارة رصيحة إىل أ ّن
مقولة التوافق بني إيران وما يس َّمى قوى اإلسالم السيايس تحتاج إىل
مراجعة جا َّدة.
وغري بعيد من ذلك ،ظهر تأثري االختالف يف التعامل مع الثورة
السياسية وتفاعالتها غري املنتهية يف عالقة حركة املقاومة اإلسالمية
حامس بإيران؛ إذ إنّ الدعم الذي كانت تتلقاه الحركة مل يستمر كام
أي قدر ٍة عىل
كان األمر قبل الثورة السورية .ث ّم إنّ إيران مل متتلك َّ
التأثري يف النظام السوري متعلّق ٍة بإبقاء مكاتب حامس مفتوح ًة
يف دمشق.
لقد أعاد إيران إىل مربَّع الدولة التي تتحرك وفق مصلحتها املذهبية
والطائفية موقفُها من الثورة السورية ،وكذلك انتقادها للحكومة
البحرينية يف التعامل مع احتجاجات مواطنيها خالل عامي 2011
و .2012وقد أضاف هذا التطور مزي ًدا من التعقيد إىل املشهد
السيايس اإلقليمي ،كام أنه ساهم مساهم ًة ملحوظة يف عملية تغيري
املزاج التي كانت تحدث يف املحيط العريب نحو إيران .وهذا التطور
زاد من تحديات إيران يف املنطقة وال سيام لدى العرب ،وكذلك تركيا.
أ َّما املستوى الثاين فهو متمثّل بأ ّن ربيع شعوب العرب غري املكتمل
أحدث تغي ًريا يف طبيعة التحالفات؛ فبانتهاء بعض األنظمة املستبدة
التي كانت أخطاؤها تع ّزز صورة إيران ،أصبحت إيران نفسها يف
خطابها غري الفتة لالنتباه .فخطاب التصالح مع إرسائيل ،وكذلك
العالقة بالواليات املتحدة ،من القضايا التي تراجعت يف سلَّم أولويات
املنطقة وال سيام يف الدول التي تشهد مخاض التغيري مثل مرص .ويف
ربا
هذا السياق كانت املفارقة من جهة أ ّن املوقفني األمرييك واإليراين َّ
ال يختلفان كث ًريا يف أ ّن الربيع العريب أحدث إرباكًا يف الحسابات التي
كان البلدان يبنيان عليها سياستهام الخارجية يف املنطقة .فاالستبداد
السيايس الذي كانت واشنطن تدعمه تأمي ًنا ملصلحتها يف املنطقة
يواجه خط ًرا وجوديًّا ،ويف الوقت نفسه كانت إيران تزداد حضو ًرا

سياس ًّيا وتأث ًريا عرب الحديث عن دعم الشعوب املقهورة .و ِمثل هذا
أي خلل قد
الخطاب كان يؤ ِّمن للنظام رشعي ًة خارجي ًة معنوي ًة متأل َّ
يظهر إذا ما تراجعت رشعية النظام الخارجية.
يف هذا السياق تداعت املحاور التي طاملا قسمت دول املنطقة بني
دول اعتدال قريبة إىل واشنطن متمثّلة باألردن ومرص واململكة العربية
السعودية ،وأخرى مقاومة متمثّلة بإيران وسورية ومعها حركتا حامس
شكل ومضمونًا منذ
رش تراجع ً
وحزب الله اللبناين .ث ّم إ ّن محور ال ّ
مجيء الرئيس األمرييك باراك أوباما .يضاف إىل ذلك تراجع االهتامم
بالقضية الفلسطينية  -وهي القضية املفصلية  -بسبب االنشغال
اإلقليمي والدويل برتتيب املرحلة الجديدة ،وكذلك الوقائع الجديدة
السمة األساسية لهذه الوقائع
التي أخذت تتشكّل يف املنطقة .وإ ّن ّ
التغيري املستمر؛ ما سبّب نو ًعا من االستنزاف السيايس بالنسبة إىل
كثري من الدول والالعبني املهتمني باملنطقة.
ويف هذا السياق ينبغي اإلشارة إىل أ ّن تعامل النظام السيايس اإليراين
مع الثورات السياسية والتطورات من حولها وعودة البعد الطائفي،
ال يشري إال إىل أ ّن سورية مل تكن يو ًما قضي ًة ضمن أجندة السياسة
الخارجية اإليرانية فحسب ،بل كانت مسأل ًة داخلي ًة أيضً ا؛ فوفق األرقام
الرسمية ،يُق َّدر عدد اإليرانيني الذي يسافرون سنويًّا إىل سورية قبل بدء
الثورة ،بنحو  1.2مليون فر ًدا .وهو األمر الذي مل يكن يُتصور إقليميًّا
وحتى دوليًّا ،فقد كان الحديث متعلقًا دامئًا بتحالف إسرتاتيجي.

في المكتسبات
سبق أن أرشنا يف بداية الدراسة إىل أ ّن االتفاق يذكِّر عىل نح ٍو واضح
مبا ستكسبه إيران إن التزمت ما جرى االتفاق عليه ،ولك ّن إيران
مكاسب مرحلي ًة مختفي ًة
ليست وراء هذا فحسب؛ ذلك أ ّن هناك
َ
خلف ضوضاء االتفاق واالنشغال به ،وهي يف ظ ِّني أكرث أهمي ًة من
ظاهر املكتسبات.
وأ َّول هذه املكتسبات املرحلية هي أ ّن النظام نجح نجا ًحا موقَّتًا يف
مترير عاصفة الربيع العريب بأقل خسارة ممكنة .ويبدو واض ًحا أ ّن
النظام السيايس يسعى لتحويل تحدي الربيع العريب إليران ولسياساتها
إىل فرصة ُي ِكن أن تُ كِّن طهران من العودة ،بطريقة مختلفة ،إىل
محيطها الرشق األوسطي ،وال سيام العريب منه .ويشكِّل اتفاق جنيف
متسها
املرحلة األوىل التي متكِّن إيران من مترير جزء من العاصفة التي ُّ
خاص؛ ونعني بذلك سورية.
عىل نحو ّ
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وإ ّن إيران منذ تدخلها العسكري يف سورية تُق ُّر بأ ّن النظام غري قادر
عىل البقاء من دون د ْعم مبارشٍ ،وتق ُّر أيضً ا بأ ّن النظام غري قادر عىل
استعادة هيبة الدولة التي ميكنها أن تؤ ِّد َي دو ًرا إقليم ًّيا .وهنا ينبغي
التذكري بأ ّن إيران مل تتوقع من سورية أن تكون مع ًربا للبحر املتوسط
أو للمنطقة العربية فحسب ،بل رشيكًا إليران ال يستنزفها.
ومبا أ ّن أمر سورية قد آل إىل استنز ٍ
اف سيايس أصاب صورة إيران،
ٍ
مضاف إىل اآلثار السلبية الكبرية للعقوبات ،فإ ّن
واستنزاف اقتصادي
مؤسسة الحكم مل تج ْد خيار ٍ
أقل تكلف ًة من الذهاب إىل جنيف
ات َّ
َّ
أقل تشد ًدا .ويف هذا السياق يجب أن نؤكِّد أ ّن إيران أيضً ا،
بخطاب َّ
بعد الذي حصل يف سورية ،تبدو مقتنع ًة بأنها تستطيع أن تدافع عن
السياق نجدها تتوسل باالنتخابات
النظام السيايس وتبقيه .ويف هذا ِّ
كنوع من التخيل الدبلومايس عن الرئيس بشار األسد.
مؤسسة
أ ّما املكسب الثاين املرحيل امله ّم فهو تجديد الرشعية .وتؤكِّد ّ
الحكم  -بنا ًء عىل االتفاق  -عودة النظام إىل قاعدته الشعبية الداخلية
ورأيه العا ّم الداخيل؛ حتى يج ِّدد رشعيته .وبهذا اإلنجاز قد يتحسن
مؤسسة الحكم؛ ما سينعكس عىل
األداء االقتصاد اإليراين بالنسبة إىل ّ
حياة اإليرانيني بوج ٍه عا ّم .عىل هذا النحو ،إذن ،يسعى النظام إىل
توجيه رسالة إىل الداخل اإليراين عرب القول إ ّن العداء ألمريكا كان
من أجل مصالح إيران واإليرانيني ،وإ ّن حافز الحديث مع واشنطن
والغرب إمنا هو من أجل مصالح إيران واإليرانيني أيضً ا.
وأ ّما املكسب الثالث ،وهو أيضً ا مرتبط بقدرة االتفاق عىل االستمرار
أو البناء عليه ،فهو مرتبط بجوار إيران العريب؛ فث َّمة رسالة تو ِّج ُهها
إيران إىل جريانها العرب مفادها أ ّن طهران استطاعت عرب خصومة
دامت أكرث من ثالثة عقود ،أن تنتزع من خصومها الغربيني ،وعىل
رأسهم الواليات املتحدة ،اعرت ٍ
افات مهم ًة متعلّق ًة بحق إيران يف برنامج
نووي سلمي ،بعد أن كان ذلك محر ًما قبل عام  ،2006ث ّم االعرتاف
بحق إيران يف التخصيب املنخفض ،عىل األرايض اإليرانية ،ث ّم أخ ًريا
قبول احتفاظ إيران بنصف ما لديها من اليورانيوم املخصب بنسبة
 20يف املئة .واألهم من ذلك كلّه ،رمبا يكون متمث ًّل بانتزاع اعرتاف
حل يف سورية إلَّ بحضور إيران.
مفاده أ ْن ال َّ
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أي مسؤول يف إيران ،مهام كان موقعه ،مستع ًّدا أل ْن
رمبا مل يكن ُّ
يتحمل تبعاتها املستقبلية السلبية ،وال سيام بعد خطاب الخصومة
الشديدة مع الواليات املتحدة والغرب .من هنا ،فإ ّن االتفاق يعكس
للميض يف أم ٍر بدا بق َّوة منذ عام .2001
مؤسسة الحكم
إجام ًعا داخل ّ
ِّ
ويأيت هذا اإلجامع يف إطار القلق من بداية تآكلٍ ما يف رشعية النظام
داخليًّا وخارجيًّا .وبتوقيع االتفاق قد ينجح النظام يف استعادة
الرشعية الداخلية املرتبطة بالتفاف الناس حوله .وهذا االلتفاف لن
تحسنٍ ما يف الوضع االقتصادي الداخيل ،لكنه يف
يكون بعي ًدا من ُّ
الوقت نفسه سيكون مشوبًا بالخطر إ ْن مل يَ ْج ِر تنفيذ االتفاق املرحيل،
األمر الذي قد مينع اتفاقًا طويل األمد .ويف اآلن نفسه يبدو النظام يف
بأي نوع من الرشعية التي أُ ِّسست عىل صورة
معني ِّ
هذه املرحلة غري ٍّ
إيران يف املنطقة ،بل إنَّه يبدو معن ًّيا بانتزاع اعرتافات أممية بشأن
أدوراها اإلقليمية.
لقد كان توقيع االتفاق نجا ًحا ألهل الدبلوماسية ،لك ّن تنفيذه سيكون
شاقًّا ،فهو معيار ملدى مصداقية الغرب يف التغري نحو إيران ،وملدى
جِديّة الدول الغربية وواشنطن تجاهها؛ من جهة تحويل االتفاق
إىل اتفاق طويل األمد ينتج عنه تطبيع يف العالقات الدبلوماسية
مع إيران .وهو كذلك مؤرش ّ
مؤسسة الحكم
دال عىل مدى جِديّة ّ
يف إيران؛ من جهة التوجه نحو الغرب وواشنطن ،بعد سنوات من
الخصومة والسعي التباع النموذج الصيني سياسيًّا واقتصاديًّا لقطع
أي طريق عودة مع الغرب .ومن امله ّم التذكري بأ ّن طريقة تنفيذ
ّ
كل
االتفاق ال تخلو من عوائق حقيقية ،تتمثَّل بالضغط الداخيل يف ٍّ
أي عقوبات عىل سبيل املثال ،إن
من الواليات املتحدة وإيران .فف ْرض ِّ
سيبكه .وكذلك الشأن بالنسبة إىل
مل يُ َؤ ِّد إىل توق ٍُّف يف مسار االتفاقُ ،
املؤسسة العسكرية أو الدينية يف إيران؛ ذلك أنها قد تعصف
ضغوط ّ
باالتفاق.
واالتفاق يركِّز  -وفق ما هو معلوم – عىل الربنامج النووي ،لكن
ماذا بشأن برنامج الصواريخ اإليرانية غري التقليدية الطويلة األمد
التي كث ًريا ما كان يع ُّدها الغرب تهدي ًدا؟ وعىل صعيد غري بعيد ،أين
كل ما يحدث؟ هل ميكن أن تبقى متفرج ًة إذا ما سار
إرسائيل من ّ
تنفيذ االتفاق بطريقة سلسة ،وظهرت مالمح االنتقال إىل اتفاق
طويل األمد؟

إ ّن االتفاق الذي أدخل إيران يف دائرة جديدة من التعهدات الدولية
خاتمة
ستكون له تبعات متعلّقة بإيران إ ْن تعطَّل ومل ِ
ميض قُدما .وهي
بتوقيع االتفاق مع املجموعة  ،1 + 5تكون إيران قد تنفست الصعداء مسألة ال يبدو أ ّن واشنطن وحلفاءها سيف ِّوتونها من حيث مامرسة
ٍ
مستقبل.
ً
مزيد من الضغوط الدبلوماسية عىل إيران
أي اتفاق مع الغرب .وهي خطوة
ونزعت فكرة الخوف من توقيع ّ
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إبراهيم شرقية

*

الدالالت اإلقليمية والدولية
**
لالتفاق النووي اإليراني

أثار االتفاق النووي اإليراني مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن التابع لألمم
المتحــدة باإلضافــة إلــى ألمانيــا ( ،)1+5العديــد مــن التســاؤالت والتكهنــات التــي ربمــا تفــوق
بكثرتها وغموضها تلك التي صاحبت المفاوضات العلنية والســرية طوال الفترة الماضية،
ً
وغموضا ،ليس بشــأن عالقة إيران بالدول
تعقيدا
بحيث أصبح المشــهد النووي اإليراني أكثر
ً
الغربية فحســب ،وإنما ً
أيضا بجيرانها في العالم العربي ،ال ســيما دول الخليج .فلهذا االتفاق
العديــد من الــدالالت اإلقليمية والدولية المتعلقة بالنواحي السياســية واالقتصادية وغيرها.
تناقش هذه الورقة هذا االتفاق وتعرض مختلف انعكاساته؛ إيران ًيا ،وإقليم ًيا ،ودول ًيا.
* أستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورجتاون يف قطر ،وخبري السياسات الخارجية يف معهد بروكنجز الدوحة.
** قدمت هذه الورقة يف ندوة "االتفاق النووي اإليراين :الدوافع والتداعيات اإلقليم ّية والدول ّية" خالل ندوة عقدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
يوم الخميس ( 28ترشين الثاين /نوفمرب .)2013
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األسد يف سورية أقل أولوية منه لدى الرياض ،وأ ّن واشنطن ال ترى
باملسألة الفلسطينية قضية مركزية لسياستها يف املنطقة"((( .ومام
يعزز هذه املخاوف أ ّن االتفاق مبفاوضاته الرسية قد تم مبعزل عن
معرفة السعودية ،وباستضافة دولة خليجية (سلطنة ُعامن) ما زالت
تعول عليها اململكة الكثري لبناء تحالف خليجي ضمن مظلة مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.

قبل الخوض يف دالالت االتفاق النووي اإليراين ،ال بد من التذكري بأ ّن
االتفاق هو ،أولً وقبل كل يشء ،اتفاق مؤقت ملدة ستة شهور ،وميكن
أن يلغى بأي لحظة إذا ارتأت األطراف املشاركة فيه رضورة لذلك .كام
أ ّن التحدي األكرب لالتفاق النووي هو يف القدرة عىل تطبيقه أو متديده
بعد الشهور الستة املفرتضة إىل اتفاقات مرحلية أخرى أو اتفاق دائم
ينظم النشاط النووي اإليراين يف املستقبل .وكام يقال" :فالشيطان
يكمن يف التفاصيل" ،أو يف هذه الحالة" :الشيطان يكمن يف التمديد
وعىل الرغم من رشعية هذه املخاوف ،فإ ّن االتفاق ال ينبغي أن يثري
أو يف تحديد النسبة النهائية للتخصيب أو ما شابه".
الكثري من القلق لدى السعودية ،والتي لديها من اإلمكانات ما يؤهلها
وبناء عليه ،فهناك دالالت إقليمية ودولية لالتفاق عىل عدة صعد ،يف التعاطي بإيجابية ،واالستفادة من هذا االتفاق ،ملا فيه من مصلحة
أهمها:
املنطقة كافة ،مبا فيها دول الخليج وإيران .فال يجب عىل اململكة
رؤية االتفاق ضمن "معادلة املجموع الصفري" Zero Sum Game
أول :يعيد هذا االتفاق إىل األذهان سياسة الواليات املتحدة األمريكية
ً
التي تفرتض بأ ّن أي تفاهم مع إيران سيكون بالرضورة عىل حسابها
تجاه اململكة العربية السعودية وإيران يف نهاية الستينيات ويف
وحساب الخليج كله .عىل العكس متا ًما؛ فباإلمكان تحقيق مصالح
السبعينيات؛ إذ شهدت هذه السياسة ما كان يطلق عليه آنذاك بـ
متوازية عىل الساحة الدولية من دون أن تكون إحداها بالرضورة
"سياسة املحورين التوأم"(((  ،Twin Pillars Policyوالتي تقوم عىل
عىل حساب األخرى.
استعداد الواليات املتحدة لتأهيل كل من إيران واململكة العربية
السعودية عسكريًا للدفاع عن منطقة الخليج ،واملنطقة بشكل عام ،فاهتامم أمريكا اإلسرتاتيجي بالسعودية مل يكن يف يوم من األيام نات ًجا
إذا دعت الحاجة إىل ذلك ،وال سيام لوقف املد الشيوعي الذي كان من إعجاب كبري باململكة ،ولكنه نتيجة لألهمية اإلسرتاتيجية التي
يحاول التمدد يف منطقة الرشق األوسط والخليج .وعىل الرغم من تتمتع بها األخرية ،والتي مل تصل أمريكا بعد إىل مرحلة ميكنها التخيل
أ ّن "سياسة املحورين التوأم" كانت تفرتض شمول كل من السعودية عنها .وبهذا الصدد كتبت راشل برونسون يف جريدة نيويورك تاميز
وإيران والتعامل معها بشكلٍ متساوٍ ،فقد كان واض ًحا للعيان أ ّن إدارة تحت عنوان "تبديل الرياض بطهران ليس هو اإلجابة" تقول ما معناه:
الرئيس األمرييك األسبق ريتشارد نيكسون انحازت أكرث من سابقتها ،ماذا لو كسبت أمريكا إيران وخرست العامل اإلسالمي؟ "هناك الكثري
إدارة ليندون جونسون ،إىل إيران عىل حساب السعودية وغريها من ما نخرسه ببساطة بتبديل الرياض بطهران .عىل األقل سنخرس تأييد
دول الخليج ،لدرجة أ ّن الكثري من املراقبني للشأن الخليجي أصبحوا جميع العامل العريب وكثري من العامل اإلسالمي الذي ال يثق بإيران"(((.
يتحدثون عن دور إيراين باعتباره "رشطي الخليج".
مبعنى أ ّن اململكة ما زالت تتمتع بعالقات وتبني تحالفات قوية مع
األغلبية العظمى من دول العامل اإلسالمي ،وبإمكانها التأثري يف مواقفها
إ ّن مخاوف السعودية تجاه هذا االتفاق ،وما ميكن أن ينبثق منه
تجاه الواليات املتحدة إذا ما قامت هذه األخرية بنسج تحالف مع
مستقبل ،لها ما يربرها ال سيام أ ّن انحياز الواليات املتحدة نحو
ً
إيران عىل حساب السعودية .وال يخفى عىل أحد قدرة السعودية عىل
طرف عىل حساب اآلخر له خلفياته التاريخية .وبهذا الصدد ،يرى
التأثري يف أسواق النفط العاملية يف وقت ما زالت إسرتاتيجية أمريكا
جريجوري جوس رئيس دائرة العلوم السياسية يف جامعة فريمونت
نحو "استقالل الطاقة" Energy Independenceيف بدايتها .أضف
األمريكية بأ ّن "السعوديني عىل حق ليكونوا قلقني من أ ّن الواليات
إىل ذلك ،أ ّن الطرفني األمرييك والسعودي ما زاال يعتربان ما يسمى
تص عىل الحصول عىل تنازالت إقليمية من إيران مقابل
املتحدة لن ّ
هذا االتفاق .كذلك هم عىل حق بأ ّن واشنطن تعترب سقوط نظام 2 Gregory Gause, “Why the Iran Deal Scares Saudi Arabia,” The New
 1لتفاصيل إضافية بشأن "سياسة املحورين التوأم" ،انظر:
Howard Teicher and Gayle Radley Teicher, Twin Pillars to Desert Storm:
America’s Flawed Vision in the Middle East from Nixon to Bush (New York:
William Morrow and Company, Inc., 1993).

Yorker, November 26, 2013, at: http://www.newyorker.com/online/blogs/
newsdesk/2013/11/why-the-iran-deal-scares-saudi-arabia.html
3 Rachel Bronson, “Swapping Riyadh for Tehran is not the Answer,” The
New York Times, at: http://www.nytimes.com/roomfordebate/2013/11/25/
us-relations-with-iran-thaw-and-allies-shiver/swapping-riyadh-for-tehranis-not-the-answer
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"الحرب عىل اإلرهاب" عىل رأس أولوياتهام األمنية ،وتقتيض املحافظة يف الرشق األوسط مبا يتالءم ومصالحها القومية إن أرادت ذلك ،حتى
عىل هذا التحالف عدم تفريط أي منهام باآلخر .كل هذه األسباب لو كان ذلك ال يروق لإلرسائيليني.
تجعل من الصعب عىل أمريكا التخيل عن عالقاتها اإلسرتاتيجية مع
السعودية ودول الخليج العريب حتى لو كان مثن ذلك التفاهم مع
إيران .وبناء عليه ،فبإمكان دول الخليج العربية إذًا استخدام أوراق
القوة هذه لتحديد مالمح العالقة مع أمريكا وثوابتها.
ثان ًيا :يشكّل االتفاق النووي اإليراين تحديًا كب ًريا للمفهوم السائد بأ ّن
إرسائيل هي التي تشكّل سياسة أمريكا الخارجية يف ما يتعلق بالرشق
األوسط .ال أحد ينكر تأثري إرسائيل يف سياسة أمريكا الخارجية ،ولك ّن
هذا االتفاق أسقط "خرافة" استحواذ إرسائيل عىل القرار السيايس
وعجز أمريكا عن اتخاذ مواقف يف سياستها الخارجية يف الرشق األوسط
ال تروق لصناع القرار يف تل أبيب .ويف هذا الصدد ،يرى ك .ب .فابيان
من معهد دراسات الدفاع بأ ّن "قدرة إرسائيل عىل ضبط سياسة أمريكا
الخارجية واستغاللها من خالل اللويب اإلرسائييل قد لحق بها رض ًرا
جديًا .فبعض الجمهوريني ،وحتى الدميقراطيني ،ميكن لهم أن يرفضوا
رفع العقوبات ،ولكن ما أن ينفِّذ اإليرانيون التزاماتهم ،سيكون من
الصعب الدفاع عن استمرار العقوبات"(((.

ثالثًا :يحمل االتفاق دالالت مشجعة ،وأخرى محبطة للمعارضة
السورية .ويتجىل إحباطها من خالل االعرتاف بإيران بوصفها العبًا
مهم من أي ترتيبات إقليمية مبا فيها املسألة السورية.
إقليم ًيا وجز ًءا ً
ويف هذا املضامر يقول الباحث يف مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات
توين بدران يف إشارة إىل الدور اإليراين املحتمل يف سورية أ ّن "كل يشء
اآلن مهيأ إلظهار إيران وقدرتها عىل تأدية دور جدي  ...وأنه تم إحضار
إيران للمشاركة يف هذه الرتتيبات"((( .وبعي ًدا عن التكهنات التي ترى
أصل جز ًءا من املحادثات الرسية يف سلطنة ُعامن،
بأ ّن سورية كانت ً
فإ ّن القدرة عىل التوصل إىل تفاهامت دولية مع إيران حول امللف
النووي متثل سابقة ،ما مي ِّهد لتسويات إقليمية أخرى ،مبا فيها سورية.

ومنذ وصوله إىل منصب رئيس الوزراء ،استثمر بنيامني نتنياهو معظم
رصيده السيايس من أجل التخلص من الربنامج النووي اإليراين ،عىل
غرار تدمري القدرات العسكرية للنظام العراقي السابق والتدمري الحايل
للربنامج الكياموي السوري .ال يرىض نتنياهو إال باتفاق  -أو رضبة
عسكرية  -يقيض بتحطيم أجهزة الطرد املركزي وإظهار ذلك عىل
شاشات التلفزة ،كام حدث مع العراق ،وليس باتفاقٍ يحد من نسبة
التخصيب إىل  ،%5ويبقي أجهزة الطرد املركزي ومفاعل آراك الذي
يعمل باملاء الثقيل تعمل .وضع توقيع االتفاق مبعزل عن الضغوط
اإلرسائيلية والتهديد برضب املفاعالت النووية اإليرانية نتنياهو يف
موقف املواجه مع قاعدته الشعبية الذي أصبح مطالبًا أمامها اآلن
بتفسري ما يحدث ،يف ظل تشكيكهم بنظريته األمنية التي س َّوق
لها طوال هذا الوقت .فاالتفاق إذًا أسقط ورقة التوت عن التعليل
األمرييك التقليدي املتذرع بالتأثري اإلرسائييل يف السياسة الخارجية ملنع
أمريكا من اتخاذ مواقف حاسمة يف ما يخص املسألة الفلسطينية،
وبالتحديد املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية وإقامة دولة
فلسطينية .فاالتفاق أثبت أ ّن أمريكا تستطيع صوغ سياستها الخارجية

أما يف ما يتعلق بالدالالت املشجعة للمعارضة السورية ،فيمكن رؤيتها
من خالل انكامش األهمية اإلسرتاتيجية للنظام السوري بالنسبة إىل
أصل من حرصها عىل استخدام
إيران .فدعم إيران للنظام السوري نبع ً
هذا النفوذ يف سورية كورقة ضغط لتحقيق مصالح وطنية إيرانية
سواء كان ذلك لتقوية موقفها التفاويض مع دول  1+5أو غريه .وبناء
عليه ،فإذا استطاعت إيران تحقيق ما تبتغي من مفاوضاتها مع
الدول الغربية ،وبالتحديد إذا جرى تجديد االتفاق يف ما بعد الشهور
الستة األوىل أو جرى التوصل إىل اتفاق دائم ،فإ ّن الحاجة لخدمات
النظام السوري تصبح عىل درجة أقل من األهمية ،بحيث يفقد النظام
حل
السوري قيمته الحيوية ،لكنها ستكون بحاجة ماسة إليه إذا ما ّ
صدام طهران مع الدول الغربية محل االتفاق.

4 K.P. Fabian, “The US-Iran Deal and the Outcome,” Institute for Defense
Studies and Analysis, November 28, 2013, at: http://idsa.in/system/files/
kpfabian_281113.pdf

5 Max Rosenthal, “Iran Nuclear Deal May Foreshadow Tehran’s role in
Syria Peace Talks,” The Huffington Post, November 25, 2013, at: http://www.
huffingtonpost.com/2013/11/25/syria-peace-talks-iran_n_4338841.html
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الداللة األخرى لهذا االتفاق بالنسبة إىل امللف السوري هو أ ّن دخول االعتامد املرصي عىل املساعدات املالية السعودية سيزداد أيضً ا كون
إيران يف اتفاقات دولية مع الغرب سيعمل عىل كبح جامح التطرف الخيارات األخرى للمساعدات املرصية تتضاءل تدريجيًا.
لديها ،أل ّن االتفاق يعني االلتزام بقواعد اللعبة الدولية ،مبعنى أ ّن عىل
جسد االتفاق حقيقة بدأت بالتشكل منذ فرتة طويلة -
سادساَّ :
ً
خصوصا إذا ما جرى متديد االتفاق الحقًا الترصف وفق تلك
إيران
ً
وبالتحديد منذ وصول الدميقراطيني للحكم يف أمريكا مع الرئيس
القواعد ،بحيث يصبح من الصعب الدفاع عن النظام السوري من باراك أوباما  -تتعلق بشكل محدد بتغريات بنيوية يف تركيبة النظام
خصوصا يف حالة ارتكابه جرائم حرب يف سورية.
دون حدود،
ً
الدويل .فقد كانت السمة الرئيسة لرتكيبة النظام الدويل يف عهد
راب ًعا :ساد حلقات النقاش يف واشنطن خالل العامني املاضيني االعتقاد
بأ ّن أمريكا ستلجأ إىل صفقة لتقوم مبوجبها بإرضاء نتنياهو يف امللف
النووي اإليراين مقابل الحصول منه عىل تنازالت يف امللف الفلسطيني.
باطل ،حيث أهملت القوى الدولية رغبة
هذا االعتقاد أصبح اآلن ً
نتنياهو يف تفكيك الربنامج النووي اإليراين وليس تكبيله؛ مام يعني
وعقم بعد
أ ّن املفاوضات الفلسطينية  -اإلرسائيلية ازدادت عبثية
ً
هذا االتفاق؛ إذ فقدت أمريكا إحدى أهم األوراق التي كان ميكن
استخدامها للحصول عىل تنازالت من نتنياهو ،بل من املحتمل أن
يلجأ األخري إىل تعقيد حالة التفاوض ،من أجل ابتزاز الواليات املتحدة
يف قضايا مختلفة .ومهام يكن ،فقد أصبح األمر مل ًحا أكرث من أي
وقت مىض ليبحث الفلسطينيون عن إسرتاتيجية أخرى غري تلك التي
رفعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،والتي تنص عىل أن البديل
للتفاوض هو فقط املفاوضات.

جورج بوش االبن ،وبدعم ال محدود من املحافظني الجدد ،تقوم عىل
التمدد والتوسع يف أرجاء املعمورة وبشكل رئيس يف الرشق األوسط
(العراق) وآسيا (أفغانستان) .وكانت عقيدة هذا النظام تقوم عىل
عدة مبادئ من أهمها "الرضبات االستباقية" ،واالستقطاب القائل
بـ "معنا أو ضدنا" الذي نادى به بوش .إ ّن السامت البنيوية للنظام
الدويل استبدلت بنقيضها؛ فالتمدد األمرييك يف العامل حل مكانه
االنسحاب نحو الحدود الوطنية األمريكية (مثل االنسحاب من العراق
وأفغانستان) ،والعقيدة "االستباقية" للتخلص من أسلحة الدمار
الشامل حل محلها عقيدة "البعدية" التي رفضت التدخل العسكري
حتى بعد االستخدام الفعيل ألسلحة الدمار الشامل كام هو الحال يف
الحالة السورية .ليس هذا فحسب ،فقد تم التحول من إسرتاتيجية
"ردع" الخصم  Deterrenceكام حدث يف العراق إىل إسرتاتيجية
"احتواء" الخصم Containment؛ فإذا ما رأينا متدي ًدا لالتفاق املرحيل
مستقبل فإنه سيجري
ً
الحايل إىل اتفاقات مرحلية (أو دامئة) أخرى
احتواء إيران ضمن املعادلة الدولية؛ األمر الذي سيحتّم عىل هذه
األخرية أيضً ا االلتزام بقواعد اللعبة الدولية .وال يوجد دليل أكرب عىل
فرضية االحتواء اإليراين من رؤية تراجع املبدأ الذي نادت به الثورة
اإلسالمية يف إيران طوال العقود الثالث املنرصمة "املوت ألمريكا"
و"الشيطان األكرب" أمام عقد اتفاقات تفاهم دولية ،تلتزم إيران
مبوجبها بقواعد اللعبة مع هذا "الشيطان األكرب" .إذًا ،أثبت االتفاق
أنه ال يوجد شيطان أكرب أو أصغر أو من الحجم املتوسط؛ فعىل
طاولة املفاوضات يتعاطى "الشيطان" بأشكاله وأحجامه املختلفة مع
"املاليل" مبرجعياتهم املختلفة.
ما العمل إذًا؟ تفرض هذه الدالالت اإلقليمية والدولية عىل الدول
ذات الشأن إيجاد إسرتاتيجيات تتالءم مع ما سيتمخض عنه االتفاق
النووي من نتائج عىل األرض؛ وذلك من أجل إعادة التوازن اإلقليمي
للمنطقة إىل نصابه بحيث مينع االنجرار إىل تصعيد أمني وسيايس ال
تحمد عقباه .وميكن تلخيص هذه اإلسرتاتيجيات عىل النحو التايل:

خامسا :لالتفاق دالالت مهمة أيضً ا بالنسبة إىل مرص؛ فصوغ االتفاق
ً
بني الغرب وإيران مبعزل عن اململكة العربية السعودية سيدفعها اىل
البحث عن حلفاء جدد وتقوية أوارص العالقة مع الحلفاء الحاليني،
وعىل رأسهم مرص التي هي األخرى تعاين توت ًرا وعدم استقرار يف
عالقتها مع الواليات املتحدة .فاملصلحة السعودية  -املرصية اقتضت
بطبيعة الحال تعزيز أوارص هذا التحالف أل ّن كليهام بحاجة إىل اآلخر عىل الواليات املتحدة إعطاء أهمية مامثلة لحلفائها يف منطقة الخليج
لصوغ تفاهامت جديدة مع الواليات املتحدة .هذا يعني أ ّن مرص العريب كتلك التي أبدتها تجاه إيران ،مبعنى عدم التفرد يف صوغ اتفاقات
وجدت نفسها بشكل تلقايئ يف معسكر السعودية .وبناء عليه ،فإ ّن مبعزل عام تراه هذه الدول من مصلحة إسرتاتيجية لها تتعلق بأمن
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الخليج واستقراره .فحتى يكتب لهذا االتفاق القدرة عىل االستمرار،
مستقبل ،يتعني إرشاك دول مجلس
ً
ولفسح املجال لصوغ اتفاقات أخرى
التعاون يف املحادثات القادمة بوصفها أطرافًا ذات عالقة من الدرجة
األوىل .بصورة جوهرية ،من الخطأ الفادح فن ًيا التعاطي مبسألة أمنية
مثل امللف النووي اإليراين مبعزل عن اإلطار األمني  Contextاملتكامل
ملنطقة الخليج ،والذي يتطلب تعاون جميع األطراف ذات العالقة
 .Stakeholdersفالجزء ال ميكن سلخه من الكل ،واالتفاق النووي املشار
إليه هو الجزء يف املنظومة األمنية الخليجية التي تعترب إيران ودول
مجلس التعاون أجزاء منها .ويف هذا الشأن ،يرى وزير الدولة للشؤون
قائل" :مطلب
الخارجية السعودي نزار مدين يف حديثه لجريدة الحياة ً
مجلس التعاون هو أن يكون عىل اطالع عىل املفاوضات النووية بني
إيران و .((("1+5كام عقّب وزير الخارجية القطري الدكتور خالد العطية
يف مؤمتر "حوار املنامة" بأ ّن يف نهاية املطاف سيكون مجلس التعاون
جز ًءا من أي اتفاقية تخص املنطقة وبناء عليه ،فإ ّن املحادثات يجب أن
تكون ( 2+5وليس .((()1+5
كذلك ،فمن الواضح متا ًما بأنه ال ميكن عزل الخليج عن إطاره اإلقليمي
األوسع املتمثل يف منطقة الرشق األوسط ،وذلك نتيجة وجود التحالفات
املتشابكة ،والتي ال ميكن فصلها عن إطارها الرشق أوسطي .ولذا ،فعىل
الدول العربية مجتمعة ،وإيران أيضً ا ،التعاطي مع هذا االتفاق ليكون
مقدمة إليجاد منطقة رشق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
وعىل رأسها إزالة الرتسانة النووية اإلرسائيلية؛ إذ من دون ذلك سيكون
االتفاق بصيغة أو أخرى ضمن إلرسائيل تفوقًا إسرتاتيج ًيا إقليم ًيا حتى
إن كانت إيران قد حققت اعرتافًا بحقها يف تخصيب اليورانيوم مبا نسبته
 .%5صحيح بأ ّن الحكومة اإلرسائيلية الحالية ال ترىض إال بتحطيم أجهزة
الطرد املركزي وانعدام القدرة اإليرانية عىل التخصيب من حيث املبدأ،
ولكن إبقاء الرتسانة النووية اإلرسائيلية عىل حالها سيخلق حالة عدم
توازن إسرتاتيجي يف املنطقة كافة.
أما يف ما يتعلق بامللف السوري ،فإ ّن الدالالت املذكورة سابقًا وتحدي ًدا
التغيريات التي أصابت بنية النظام الدويل تظهر بأ ّن التوجه نحو حل
سيايس لألزمة – عىل حساب الحسم العسكري – قد أصبح أقوى
من أي وقت مىض .وهذا يعني بأ ّن عىل املعارضة السورية أن تأخذ
موضوع مؤمتر "جنيف  "2أكرث جدية من أي وقت مىض؛ إذ أصبح
6
7

جريدة الحياة ،2013/12/8 ،انظر:
http://alhayat.com/Details/579909
"نووي إيران :قطر تدعو لصيغة  ،"2+5سكاي نيوز عربية ،2013/12/5 ،انظر:
http://goo.gl/juvLbb

مطلوبًا منها صوغ إسرتاتيجية تتوافق مع هذا التوجه الدويل نحو
الحل السيايس.
وبالنسبة إىل مرص ،يتعني عليها حل مشاكلها الداخلية سواء كان ذلك
بااللتزام بخارطة طريق واحدة محددة املعامل أو التفاهم مع اإلخوان
املسلمني لدمجهم بالعملية السياسية بحيث يشاركون يف عملية
التحول ويصبحون عامل استقرار؛ من أجل أن تقوم مرص بدور مهم
يف ما سيتمخض عنه االتفاق النووي اإليراين من ترتيبات سياسية أمنية
مستقبل .وبغري ذلك ،سيبقى الدور املرصي ملحقًا إما بالدور
ً
إقليمية
السعودي وما يقدمه له من مساعدات مالية ،أو االرتداد إىل التبعية
األمريكية كام كان الحال عليه إبان حكم نظام مبارك .من الوارد عىل
أي حال أن تأخذ مرص توج ًها مختلفًا ومغاي ًرا لكل التوقعات ،ولكن
املؤكد هنا أ ّن مرص لن تكون مهيأة للقيام بدور مؤثر يف الرتتيبات
اإلقليمية الجديدة التي سيتمخض عنها االتفاق النووي طاملا بقيت
تعيش حالة التجاذبات السياسية الداخلية ومحاولة أحد األطراف
إلغاء أو إقصاء الطرف اآلخر.
وأخ ـ ًرا ،يتعني عىل الفلسطينيني أن ال يعلقوا أوها ًما كثرية عىل
موضوع املفاوضات الجاري حال ًيا؛ فاالتفاق أسقط أحد األوراق التي
كان باإلمكان استخدامها للحصول عىل تنازالت من حكومة نتنياهو.
وعوضً ا عن ذلك ،رمبا تلجأ الواليات املتحدة – وهذا غري مستبعد
– إلرضاء حكومة نتنياهو التي مل يرق لها االتفاق ،من خالل منحها
املزيد من التنازالت عىل حساب الفلسطينيني ،وتاريخ الواليات
املتحدة حافل مبثل هذه األمثلة .وكدليل عىل ذلك ،ذكرت وكالة
نقل عن يارس عبد ربه قوله" :إ ّن الواليات املتحدة تطلب من
رويرتز ً
الفلسطينيني تقديم تنازالت أمنية يف محادثات السالم مع إرسائيل
من أجل إسكات االنتقادات اإلرسائيلية للمسار الدبلومايس الذي
تتبعه القوى العاملية يف التعامل مع الربنامج النووي اإليراين"((( .لذلك
عىل الفلسطينيني البدء فو ًرا بتصميم إسرتاتيجية بديلة للمفاوضات،
وعىل هذه اإلسرتاتيجية الجديدة أن تراعي التغيريات الجديدة وما
يحمله االتفاق النووي من تداعيات عىل املسألة الفلسطينية .ومهام
يكن األمر ،فإ ّن عىل اإلسرتاتيجية الجديدة أن تكون دولية ببنيتها،
وتخاطب املجتمع الدويل وتوازناته املختلفة ،حتى ال تبقى املسألة
الفلسطينية رهينة بهذه التقلبات اإلقليمية.

8
انظر:

"الفلسطينيون يتهمون كريي باسرتضاء إرسائيل عىل حسابهم" ،رويرتز،2013/12/9 ،
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE9B80B320131209
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الطائفية
وفتيل الحرب األهلية في اليمن

اســتنادا على ما
تناقــش هــذه الورقــة جــذور وتطورات المنافســة بيــن الحوثيين والســلفيين،
ً
جــرى مؤخــ ًرا مــن حصــار جماعــة الحوثــي لقرية دمــاج والهجــوم المســلح عليها فــي منطقة
صعــدة شــمالي اليمن .ترســم هذه الورقــة الخريطة المذهبيــة للمنطقة وأضالعهــا الثالثة؛
َّ
ممثالن
المذهــب الزيدي الغالب ،إضافة إلى القطبيــن الجديدين الذين انبثقا في المنطقة
ً
فــي الحوثيين والســلفيين ،وتعرض المالبســات التاريخية التي قادت إلى هــذا الوضع .أيضا
تناقش الورقة لعب الحكومة اليمينة ،في فترة حكم الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح،
على التناقضات المذهبية في هذه المنطقة ،ودور ذلك في عسكرة المنطقة وتحويلها إلى
بــؤرة ملتهبة .كما تعــرض الورقة موقف الحكومة الحال ّية من العنف في صعدة ،وســلبيتها
فــي التعاطــي معه ــــــ كما ترى الورقة ــــــ ما قد يؤدي إلى اتســاع رقعة النزاعات الطائفية في
اليمــن ،وربمــا انزالق البالد إلى حرب أهلية .وتعرض الورقة ً
أيضا الدور اإليراني في صعدة وفي
استنادا على شحنات األسلحة ،وما صرح به المسؤولون اليمنيون بشأنها.
جنوب اليمن،
ً

*

رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث ،صنعاء.
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مقدمة
مع قرب عيد األضحى عام  1434هـ (ترشين األول  /أكتوبر ،)2013
تعرضت قرية دماج اليمنيّة لحصار وهجوم مسلح من حركة الحويث،
راح ضحيته عرشات القتىل من الطرفني املهاجمني واملدافعني عىل
ح ّد سواء .وعجزت لجنة الوساطة الرئاسية حتى اليوم عن إيقاف
إطالق النار ،ووقفت الدولة موقف املتفرج عىل األحداث و"الواعظ"،
واملحذِّر من حرب أهلية .وهذه الصورة تخترص الواقع اليمني يف
ظل الفراغ السيايس،
بعده التفاعيل؛ إذ تتشكل قوى املستقبل يف ّ
وحالة االنفالت األمني التي يعانيها اليمن منذ توقيع املبادرة
الخليجية بصيغتها التي رأت يف الثورة الشعبية أزم ًة سياسي ًة بني
سلط ٍة ومعارض ٍة.
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معي.
واحتكار الصواب الذي ال خطأ معه ،بوساطة ساللة ،أو مذهب َّ
كام أنه دعا إىل القضاء عىل العادات والتقاليد التي صاحبت املذهب
الزيدي  -الهادوي ،تلك التي تقيض بتحريم زواج الهاشميات من بق َّية
أبناء القبائل ،وإرغام الهاشميني عىل الزواج من الهاشميات وحده ّن،
بوصف ذلك إجرا ًء ضام ًنا للطبقية االجتامعية ،واألساس العنرصي
للمكانة الدينية.

تحاول هذه الورقة اإلجابة عن سؤالني اثنني :هل ميكن أن تعود دورة
الرصاعات الطائفية يف اليمن؟ وهل أ ّن ما يجري يف املنطقة العربية
من استقطاب مذهبي وطائفي بعيد من اليمن؟
أدخلت هذه املعتقدات واآلراء الوادعي يف رصاع فكري مع أبناء
املنطقة الذين يدين أغلبهم باملذهب الزيدي  -الهادوي .وقد استم ّر
ذلك الرصاع عقو ًدا؛ فصعدة هي املحضن األول الذي لجأ إليه اإلمام
دماج وصعدة :المتحول واألصل
يحيى بن الحسني (الهادي) .ومنها انطلق يف تأسيس الدولة الزيدية
تتحصن فيه الزيدية يف حاالت
دماج هي قرية صغرية تقع يف إحدى أودية منطقة صعدة ،شاميل يف اليمن .كام أنها كانت املكان الذي َّ
اليمن ،أخذت شهرتها من دار الحديث السلفية التي أسسها الشيخ ضعفها ،لتنطلق م َّر ًة أخرى يف االتساع ،واستم ّر هذه الحال عىل مدى
زمني قارب األلف عام.
مقبل بن هادي الوادعي .وتتلخص سرية هذه الشخصية يف كونها من
أبناء قبائل صعدة املتعصبني للمذهب الزيدي .وقد دفعها شظف مل يقترص الوادعي يف حياته عىل إدارة رصاعه مع عشريته ،بل ذهب
العيش إىل الهجرة إىل السعودية يف مقتبل العمر .ويف هجرته تح َّول يبرش بدعوته حتى ذاع صيته ،فتوافد عليه املريدون من عموم اليمن،
طالب للعلم ،فانتسب إىل الجامعة ومن مختلف الدول العربية واإلسالمية ،بل الغربية أيضً ا .وأصبحت
مقبل الوادعي من عاملٍ بسيط إىل ٍ
لطلب الحديث من جميع األجناس والبلدان ،وبدأت
اإلسالمية باملدينة املنورة ،وتخرج منها ،يف وقت ضمت فيه رموزًا دماج ِقبل ًة َّ
َّ
َّ
من علامء السلفية من مختلف أرجاء العامل اإلسالمي .وعقب أحداث تشكِّل بهذه الروح تهدي ًدا لقلعة الزيدية فك ًرا وحضو ًرا اجتامع ًّيا.
جيهامن العتيبي الشهرية يف الحرم امليك ،عام  1400ه  1979 /م ،وأ َّدى انتشار السلفية إىل نشوء الحوثية حتى تواجه ما مثَّلته تلك
جرى إبعاد مقبل بن هادي إىل اليمن ،يف مطلع الثامنينيات من القرن من تهديد للمذهب .وقد جاء يف وصف يحيى بدر الدين الحويث
املنرصم .وأثناء عودته إىل اليمن َّأسس يف منطقته ،وقد تح ّول عن لتنظيمهم ،املسمى "الشباب املؤمن" ،أنها حركة ثقافية ملواجهة امل ّد
مذهبه الزيدي  -الهادوي إىل السلفية ،معه ًدا لنرش العلوم الرشعية .السلفي الذي قال عنه إنه "هاجمنا يف بيوتنا باليمن"((( .وجاء يف
غري أنه واجه صعوب ًة كبري ًة يف نرش آرائه ومعتقداته (السلفية) حديث محمد بدر الدين الحويث ،عضو الهيئة اإلدارية لـتنظيم الشباب
الجديدة يف بيئة تُ ثّل املعقل بالنسبة إىل املذهب الزيدي.
بدأ الوادعي بنرش مذهبه الجديد داعيًا إىل االرتكاز عىل النصوص
كل املذاهب
بدل من أقوال الرجال ،ومن مث َّة االنفتاح عىل ّ
الرشعية ً
الحق املطلق،
الفقهية بحسب قربها من النص ،رافضً ا فكرة امتالك ّ

وحل مشكلة التمرد يف يد الرئيس" ،صحيفة الرشق
 1انظر" :يحيى الحويث  :حركتنا ثقافية ّ
األوسط  ،2005/4/28 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?article=296207&issueno=9648#.
UrqibvQW2n8
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مؤسيس موقع املنرب التابع لحركة الحويث" :كانت
املؤمن((( ،وأحد ّ
نشأة املنتدى استجاب ًة للواقع الذي كان يعيشه شباب الزيدية من
خصوصا والدعوة الوهابية يف صعدة يف أوج نشاطها"(((.
جهلٍ وضياعٍ،
ً
وأخذ حسني الحويث الذي َّأسس تح ُّول تنظيم الشباب املؤمن إىل
وضعه الحايل عىل عاتقه ،القيام بإعادة بناء الهيكل الذي بدأ يتهاوى
عىل إثر سقوط دولة اإلمامة عام  ،1962وقيام نظام جمهوري
محلها ،يقوم عىل أساس املساواة يف املواطنة والحقوق والواجبات.
وعمل حسني الحويث عىل إيجاد الحواجز النفسية لدى أبناء صعدة
خصوصا ،وتابعي املذهب الزيدي عمو ًما ،تجاه ذلك املكون الدخيل
ً
عىل صعدة ،وفقًا لرؤيته .فوجد بغيته يف إثارة القصص التاريخية التي
يتداولها الشيعة اإلثني عرشية ،بخصوص عداء صحابة الرسول ،صىل
الله عليه وسلم ،آلل البيت ،وتطبيق تلك القصص بإسقاط التاريخ
اإلسالمي كلِّه وصولً إىل الواقع املعارص(((.

تاريخ الطائفية في اليمن
مل يكن اليمن عرب تاريخه مبنأًى عن الدعوات الطائفية التي ظهرت
منذ القرن األول لإلسالم .فبحكم قربه من أرض الحجاز والحرمني
محصن ًة لوعورة جباله وبأس رجاله ،قصده
الرشيفني ،ولكونه أرضً ا َّ
دعاة مذاهب رغبوا يف اتخاذه منطلقًا لثوراتهم املسلحة .وكان من بني
هؤالء أمئة ينتسبون إىل آل البيت .لهذا قامت يف اليمن دول لبعض
(((
الفرق والطوائف اإلسالمية ،كالخوارج والقرامطة((( واإلسامعيلية
والزيدية((( وغريهم .وشهد اليمن حروبًا واسع ًة عىل مدار قرون ع ّدة
لرتسيخ هذه الدول وتوسيع نفوذها .وقد ساعدت هذه الدعوات
والحروب عىل تقسيم املجتمع خالل تلك الحقبة التاريخية إىل
طبقات وسالالت وطوائف مذهبية متعصبة.
( 2الشباب املؤمن) هو االسم السابق للحركة التصحيحية التي قامت ضد املدرسة الزيدية
مؤسيس هذا التنظيم وتوجههم
التقليدية ،وذلك قُبيل االنقالب الذي قاده حسني الحويث عىل ِّ
الفكري والثقايف والحريك ،ل ُيعرف يف ما بعد بحركة الحويث.
 3موقع املنرب.2007/9/3 ،
 4انظر يف هذا الشأن :أحمد محمد الدغيش ،الظاهرة الحوثية ،ط ( 3صنعاء :دار النرش
للجامعات.)2013 ،
 5انظر :محمد بن مالك الحامدي املعافري ،كشف أرسار الباطنية وأخبار القرامطة ،ط 1
(صنعاء :مركز الدراسات والبحوث اليمني.)1994 ،
 6انظر :عبد الرحمن املجاهد ،اإلسامعيلية وفرقها حقائق ووثائق دراسة ميدانية
معارصة( ،صنعاء :دار اآلفاق.)2007 ،
 7انــظــر :عبد الفتاح محمد الــبــتــول ،خيوط الــظــام عــر األمئــة الــزيــديــة يف
اليمن  1382 – 284هـ ،ط ( ،1صنعاء :مركز نشوان الحمريي للدراسات والنرش.)2007 ،

وتزخر كتب الرتاث اليمني بصور من التعصب الطائفي واآلراء
الداعية إىل اإلقصاء والتهميش والتحريض ،وبأحداث التضييق
والعنف ،وأحيانًا باإلبادة الجامعية التي مارستها بعض الطوائف ض ّد
الحق ،وأ َّما ما عداها
مخالفيها .فأغلب ّية هذه الفرق كانت ترى أنها ّ
فهو كُفر .ومن مث َّة كفَّرت عموم املسلمني وضلَّلت مذاهبهم ودخلت
معهم يف معارك وحروب ،إ ّما إلخضاعهم وح ْملهم عىل املذهب ،وإ َّما
إلبادتهم((( وعىل ال ّرغم من البأس الذي كانت تتمتع به هذه الفرق
والتدابري التي كانت تتخذها يف إرهاب خصومها ومخالفيها ،فإ ّن هذه
الفرق رسعان ما اندثرت دولها واندرست مذاهبها ،حتى باتت ِفرق
الباطنية بطوائفها ،والخوارج قل ًة نادر ًة يف املجتمع اليمني.
وتذكر بعض املصادر أ ّن نسبة الزيدية يف اليمن الشاميل قبل الوحدة
كانت تصل إىل  35يف املئة؛ عىل ال ّرغم من عدم وجود إحصائيات
 8تَذْكر كتب التاريخ والسري أ ّن اإلمام املنصور عبد الله بن حمزة (توىل اإلمامة عام
 593هـ) ،وهو إمام زيدي ،قىض عىل مخالفيه من فرقة املطرفية (الزيدية) لكونهم يخالفونه
يف التزام رشط (الفاطمية) يف اإلمام .فام كان منه إال أن كفَّرهم ،وقتلهم ،وسبى نساءهم،
واستحل أموالهم ،وقىض عىل وجودهم.
ّ
يقول املفكر الزيدي زيد بن عيل الوزير عن هذه الواقعة" :حدث جسيم من املستحيل
متا ًما تج ُّنبه [ ]...فهي قضية مثارة أردنا أم مل نُرد ،وستظل ُمثار ًة مادام هناك تاريخ يكتب"،
ويضيف" :إ ّن اإلمام عبد الله بن حمزة أبا َد املطرفية بالسيف بعد ما عجز عن التغلب عليهم
بالقلم ،ولعمري إ ّن االحتكام إىل السيف هي حجة املفلس" ،انظر كتابه :حوار عن املطرفية:
الفكر واملأساة ،ط ( 1صنعاء :مركز الرتاث والبحوث اليمني.)2002 ،
والكتاب حوار علمي بني املؤلف والعالمة املجتهد بدر الدين الحويث والعالمة محمد يحيى
عزان.
كري يف غَابِر
ويقول العالمة القايض إسامعيل بن عيل األكوع ،يف مبحث له بعنوانّ :
"التاثُ ال ِف ُّ
اليمنِ و َح ِاضها" ،وهو منشور يف مجالت عدة" :رمبا كان أش ّد عوامل التلف والتدمري للكتب
ما كان يقوم به الحكام من إتالف كتُ ٍب مخالفة يف العقيدة أو املذهب ،كام حدث للفرقة
املطرفية فقد قىض عليها اإلمام املنصور عبد الله بن حمزة ،وقىض عىل تراثها ،مع أ ّن املطرفية
مثل يرون
هم من الزيدية ،ولكنهم خالفوها يف مسائل فكفَّروهم باإللزام ،فعلامء التطريف ً
يف اإلمامة أنها تصلح يف األتقى واألعلم كاملعتزلة .وكام حدث لكثري من تراث الشافعية يف
زبيد ونواحيها ،فقد قىض عليه عيل بن مهدي الزعيني سنة (554هـ) بعد أن و َيل الحكم يف
حنفي املذهب .ثم جاء أوالده بعده،
زَبيد ونواحيها وقتل كث ًريا من علامء الشافعية؛ ألنه كان
َّ
فقتلوا علامء الشافعية يف ال َج َند ونواحيه".

دراسات وأوراق تحليليّة
الطائفية وفتيل الحرب األهلية في اليمن

دقيقة وعلمية يف هذا الشأن .يف حني تتحدث مصادر أخرى عن أ َّن
نسبة اإلسامعيلية  -حال ًّيا  -ال تتجاوز  0.2يف املئة((( .ولرمبا تكون
الزيدية قد صمدت يف اليمن أكرث من ألف عام بسبب اعتدالها ،مقارن ًة
ببقية طوائف التشيع الباطني و ِفرق الخوارج ،وذلك يف العموم األغلب
من علامئها وأمئتها .لذا شهدت بعض عهود حكمها نو ًعا من التعايش
مع املك ِّون السني األكرث انتشا ًرا ،املنتسب إىل املذهب الشافعي .وقد
أث َّر هذا االعتدال والتعايش يف تح ُّول عدد غري قليل من علامء الزيدية
املجتهدين إىل مذهب أهل السنة ،أو يف االقرتاب منه ،كأمثال ابن
الوزير ( 840 – 775ه) ،واملقبيل ( 1047ه –  1108هــــ) ،والجالل
( 1084 – 1014هـــــ) ،والصنعاين ( 1182 – 1099هـــــ) ،والشوكاين
( 1255 – 1173هـ) ،وغريهم الكثري .وحتَّى ال تستم ّر حاالت التحول
هذه ،سعى الحوثيون جاهدين يف طمس معامل هذه املراحل التاريخية،
وهذه الرموز العلمية ،تحت مظلَّة التعصب آلل البيت ،ومرياثهم
العقدي والفقهي يف رؤيته "الهادوية" .وهذا ما تحفل به دروس حسني
بدر الدين الحويث ومحارضاته التي فُرضت عىل نح ٍو مالزم ،وهي تطبع،
ويجرى تداولها كأدبيات رشعية وفكرية وحركية.
إ ّن الطائفية ،بهذه الصورة التي تخترص األمة يف فئة مقدسة والدين
يف مذهب حق ،تح ِفز املنتمني إىل املذهب الزيدي عىل االنخراط يف
مرشوع الحوثيني السيايس بأبعاده الفكرية والسياسية والعسكرية،
بالنظر إىل أ ّن اليمن بلد مغلق عىل الزيدية .وقد تن َّبه محمد
محمود الزبريي ( )1965 - 1910إىل هذا التوظيف الذي يجرى
باسم املذهب ،فقال" :إ ّن اإلمامة من أساسها فكرة مذهبية طائفية
يعتنقها من القديم شطْر من الشعب وهم "الزيدية  -الهادوية"،
سكان اليمن األعىل فقط ،أ ّما أغلبية الشعب فإنهم جمي ًعا ال يدينون
بهذه اإلمامة ،وال يرون لها حقًّا يف السيطرة عليهم ،بل إنهم يرون
فيها سلط ًة مفروض ًة عليهم سياس ًّيا ودين ًّيا .وهذه اإلمامة ال تقف
ٍ
معتقدات
عند حدود سلطانها السيايس ،بل تفرض عىل شطْر الشعب
وطقوسا وأحكا ًما مذهبي ًة ال تتَّفق مع مذهبه .وهكذا نجحت اإلمامة
ً
كل منهام مطية إىل هدف
يف تصنيف الشعب إىل فريقني مختلفني ّ
من أهدافها"(.((1
 9انظر :مجموعة باحثني ،الحوثية يف اليمن :األطامع املذهبية يف ظل التحوالت الدولية،
(صنعاء  /القاهرة :مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث  /املركز العريب للدراسات
اإلنسانية ،)2008 ،ص .31 - 25
 10انظر :اإلمامة وخطرها عىل وحدة اليمن (صنعاء :اتحاد كتاب اليمن ،د ت).
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البيئة االجتماعية وبنية الدولة
تقوم البيئة االجتامعية يف صعدة وعموم اليمن ،غال ًبا ،عىل العصبية
القبلية عىل نح ٍو ملحوظ ،إىل الحد الذي تطغى فيه القبيلة عىل
الفرد ،ويصبح والؤه لها أكرب من والئه للدولة ،أو الوطن مبفهومه
الشامل .وهذا الوضع نتاج طبيعي ملنطقة ظلَّت فيها الدولة غائب ًة
محل نزاع ورصاع مستم َري ّن بني الطوائف
عن أدوارها لكونها باتت َّ
والقوى .فالقبيلة أصبحت امللجأ اآلمن والس َّد الدفاعي األول لحقوق
األفراد ومصالحهم ،وهي التي متتلك السالح والرجال املقاتلني للقيام
بهذه املهمة .وهنا ال ميكن إغفال تاريخ صعدة التي ظلَّت عص َّي ًة عىل
الوقوع تحت سيطرة الدولة الحديثة بعد قيام الجمهورية عام ،1962
معقل للملكيِّني ال َّداعني إىل إعادة دولة اإلمامة الزيدية؛ ما
فقد بقيت ً
جعلها خارج ًة عن سيطرة النظام السيايس يف صنعاء ،وسوقًا مفتوح ًة
للسالح ،كام أرادها بعضهم.

مل تصل الجمهورية إىل الطريق الصحيحة حتى بعد  50عا ًما من
قيامها .فقد تصارعت أجنحة الحكم عليها ،وظلَّت مه َّدد ًة من قوى
خارجية بأنواع من صور التدخل .ومل تحقق أيًّا من شعاراتها يف العدل
واملساواة يف الحقوق والواجبات والتنمية والشورى ،لتنتهي يف عهد
عيل عبد الله صالح إىل ملكية بلباس جمهوري .وأصبح اليمن ،وفقًا
للتقارير الدولية املختلفة ،دول ًة "هشةً"" ،فاشلةً"" ،مؤهل ًة لالنهيار".
فحتى اإلعالن عن النظام الدميقراطي التع ُّددي الذي شهدته البالد
عــام  ،1990بالتزامن مع قيام الوحدة ،مل يكن سوى تح ُّول شكيل
وانكشاف لحالة "االهرتاء" و"التمزق" التي وصل إليها اليمن؛ نُخ ًبا
سياسي ًة ومجتم ًعا .فعىل الصعيد الحزيب جرى ،يف ذلك الوقت ،اإلعالن
عن أكرث من  40كيانًا سياسيًّا ،ينتمي إىل أطياف من التيارات املذهبية
والفكرية والسياسية ،يف مجتمع مل يتجاوز تعداده السكاين  15مليون
مواطن.
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هــذا الــواقــع ،مع تغريات املشهد الــدويل ،عقب سقوط بغداد حركة الحويث التي كانت توصف باملتمردة ،سلط ًة نافذ ًة يف صعدة.
عام  ،2003أتاح إليران أن تكون حارض ًة بق َّوة يف السياسة اإلقليمية وهدف صالح من ذلك ،يف ما يبدو ،هو االنتقام من الثورة الشعبية
بالرشق األوسط ،ما م َّه َد الطريق أمام حركة الحويث للتشكل كقوة التي أفشلت مرشوع بقائه يف السلطة وتوريثها البنه من بعده.
مسلحة ذات خطاب "أيديولوجي" تعبوي تتل َّمس طريقها نحو
السلطة .وخالل ستة أعوام ( ،)2010 - 2004خاضت فيها الحركة
الحوثية ستة حروب مع نظام صنعاء ،ظلَّت فيها رؤيتها يف عالقتها أنصار اهلل :تزا ُوج المذهب
بعيل عبد الله صالح ضبابيةً .ومل تكن أسباب الحرب وأبعادها ،عرب
الست ،واضحةً ،عىل ال ّرغم من أ ّن الحوثيني انضووا إىل والساللة ض ّد الطائفية
هذه السنوات ّ
حزب عيل عبد الله صالح يف فرتة سابقة للحرب .فإمدادات السالح يف الفكر الزيدي تزا ُوج بني املذهب والساللة؛ فـ "الفقه" و"الوالية"
والذخرية والتمويل مل تنقطع عن الحركة خالل حروبها ،وحاالت إعالن آلل البيت .وآل البيت املعتربون يف الفكر الشيعي هم من كانوا
الحرب والتوقف عنها مل تكن تخضع ،يف ما يبدوِّ ،
ألي معايري قانونية عىل فكر "الطائفة" من "البطنني" .وأ َّمــا غريهم من آل البيت
أو اعتبارات سياسية واضحة ،عدا املزاج الشخيص لرئيس الجمهورية املنتسبني إىل املذاهب املخالفة ،سواء داخل التيار الشيعي ،أو يف
وبعض الوساطات املحسوبة عىل الحوثيني ِ
أنفسهم.
التيار السني ،فال وزن لهم ،بل قد يطعن يف نسبهم ،أو يف دينهم
أي ٍ
كل طرف يغايل يف اتهامه للطرف اآلخر ِ
مذهبي.
خالف
ويف الوقت الذي كان فيه ّ
أمس ،بسبب ِّ
ٍّ
أصبح الطرفان ،بعد الثورة الشعبية ( ،)2011متوافقني ومتناغمني يف
وخصوصا يف مؤمتر الحوار الوطني.
مواقفهم وخطابهم اإلعالمي(،((1
ً
كام أ ّن تسليم عيل عبد الله صالح محافظة صعدة للحوثيني عىل إثر
الثورة الشعبية ،وتزويدهم بأسلحة الجيش املختلفة( ،((1جعل من
 11تحدثت بعض وسائل اإلعالم عن اتصاالت جرت بني الرئيس اليمني السابق عيل
عبد الله صالح وعبد امللك الحويث زعيم الحركة ،وأكَّدت مصادر من حزب املؤمتر الشعبي
العا ّم الذي يرأسه صالح أ ّن صال ًحا دعا إىل فتح صفحة جديدة بني حزبه والجامعة ،مح ٍّم ًل
خصمه اللواء عيل محسن األحمر مسؤولية الحروب التي خاضها الجيش اليمني مع الحوثيني،
انظر" :صالح يت َّربأ من محاربة "الحوثيني" ويتصل بزعيمهم" ،العربية نت.2012/7/24 ،
 12يف أيار  /مايو  ،2012ذكر مصدر عسكري رفيع املستوى ملوقع (البديل .نت) أ ّن العميد
أحمد عيل عبد الله صالح كُلِّف بإيصال ثالث شاحنات مح َّملة باألسلحة املختلفة ،بينها
صواريخ سرتيال ومضادات للطريان إىل زعيم الحوثيني عبد امللك الحويث ،وأ ّن الشحنة وصلت
إىل مديرية بني حشيش مع مندوب عبد امللك الحويث .ويف أيلول  /سبتمرب من العام نفسه،
اتهم عبد الله حسن الناخبي ،أمني عام الحراك الجنويب ،يف ترصيح لصحيفة الرشق األوسط،
صال ًحا بفتح املخازن العسكرية ونهب العتاد العسكري التابع للقوات الخاصة والحرس
الجمهوري ،ونقله إىل سنحان مسقط رأسه .مش ًريا إىل أ ّن جز ًءا من هذه األسلحة يُنقل إىل
محافظة صعدة لدعم الحوثيني.
ويف حزيران  /يونيو  ،2013كشفت مصادر حكومية ملوقع (مين .برس) ،عن صفقة تسليح قام
بها صالح لصالح جامعة الحويث ،يف الوقت الذي انتقلت فيه عمليات استهداف الكهرباء من
محافظة مأرب إىل العاصمة صنعاء .كام ذكر مصدر يف الحكومة اليمنية لـ (الرشق األوسط)
وغريها من املصادر ،أ ّن معظم عمليات تهريب األسلحة التي وقعت يف اآلونة األخرية ،وغريها
من العمليات التي جرى إحباطها يف عرض البحر ،واملقبلة من إيران  ،كانت تخص جامعة
الحويث وبعض تجار السالح البارزين واملقربني من صالح .وأكَّد أ ّن "الدول املرشفة عىل تطبيق
التسوية السياسية يف ضوء املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس األمن الدويل
الخاص باألزمة يف اليمن ،لديها إحصائيات كاملة ووافية بكافة األسلحة التي جرى نهبها من
قبل املوالني لصالح يف الجيش اليمني ،وأيضا باألسلحة التي يتم تهريبها عرب بعض القادة
العسكريني إىل البالد عرب السواحل اليمنية ،إضافة إىل املعلومات حول عمليات التسلح لبعض
الجامعات املتمردة" ،انظر عىل الرابط:
http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=733987&issueno=12630#.
Ur0u0rTxHBk

وقد أطلق الحوثيون عىل أنفسهم مؤخ ًرا مس َّمى "أنصار الله"(.((1
وهذه التسمية ،عىل نحو ما هو ظاهر ،مقاربة يف اللفظ والتوظيف
ملسمى "حزب الله" .وعىل ال ّرغم من أ ّن الحوثيني ي ُع ُّدون "القاعدة"
تو ُّج ًها تكفرييًّا؛ بالنظر إىل أنهم يصفون أنفسهم بـ "أنصار الرشيعة"،
فإنهم يحتفظون ألنفسهم بحق التسمية "أنصار الله" .ومل متنع هذه
التسمية الجديدة الحوثيني من طرح موضوع الطائفية والت ُّربؤ منه،
ألي تنديد بنهجهم الطائفي وأعاملهم يف صعدة .فقد
كإجراء استباقي ّ
بادر قسم املجتمع املدين وحقوق اإلنسان لـ "أنصار الله" بتنظيم
ندوة بحثية بعنوان "الفتنة الطائفية وخطرها عىل اليمن" ،يف
 2نوفمرب  .2013وصبَّت جميع األوراق يف اتجاه ات ِّهام الطرف اآلخر،
وتربئة الحوثيني يف املواجهات القامئة( .((1وعقدت رابطة علامء اليمن
هو اسم بدأ إطالقه عىل مك ّونهم الثوري يف الساحات أثناء ثورة الشباب الشعبية عام

13
.2011
 14انظر مضمون األوراق البحثية املطروحة يف موقع أنصار الله ،عىل الرابط:
http://www.ansaruallah.com

دراسات وأوراق تحليليّة
الطائفية وفتيل الحرب األهلية في اليمن

السابق ،تغلب عىل
مؤسسة رسمية محسوبة عىل النظام َّ
أيضً ا  -وهي ّ
تكوينها اإلداري شخصيات زيدية  -مؤمت ًرا بعنوان" :التصدي للفنت
الطائفية واملذهبية" ،حرضته مرجعيات زيدية محسوبة عىل حركة
الحويث ،أو مؤيّدة لها ،ومرجعيات محسوبة عىل التيار الصويف .يف
حني غابت عنه رموز زيدية معتدلة وعلامء محسوبون عىل املذاهب
السنية األخرى(.((1

ودعا البيان الختامي الصادر عن املؤمتر إىل التسامح ،والتصالح،
واأللفة ،ون ْبذ الطائفية والفتنة املذهبية( .((1يف حني ع َّرض بالتكفرييني،
وبأعامل "القاعدة" ،من دون أن يسميها ،واستنكر انتهاك سيادة
اليمن عرب الطائرات من دون طيار .غري أنه تجاهل كل ًّيا ما يجري
يف صعدة من حرب يش ُّنها الحوثيون عىل مخالفيهم من دون م ِّربر.
لك ّن البيان أكّد أ ّن الجرائم التي تُرتكب ،نتيجة االختالف املذهبي
أو الطائفي ،من أنواع الفساد يف األرض الذي نهى الله عنه يف قوله
تعاىلَ ﴿ :والَ تُف ِْس ُدوا ِف األَ ْر ِض بَ ْع َد إِ ْصال َِح َها َذلِ ُك ْم خ ْ ٌَي لَّ ُك ْم إِن كُنتُم
ُّم ْؤ ِم ِن َني﴾ ،وقوله ع ّز وجلَ ﴿ :وإِذَا تَ َولَّ َس َعى ِف األَ ْر ِض لِيُف ِْس َد ِف ِي َها
َويُ ْهلِ َك الْ َح ْرثَ َوال َّن ْس َل َواللّ ُه ال يُ ِح ُّب الف ََسا َد﴾ ،وقوله﴿ :فَ َه ْل َع َس ْيتُ ْم
إِ ْن ت َ َولَّيْتُ ْم أَ ْن تُف ِْس ُدوا ِف الْ َ ْر ِض َوت ُ َقطِّ ُعوا أَ ْر َحا َم ُك ْم﴾.
وك َّرر البيان االتهامات التي يسوقها الحوثيون يف خطابهم التعبوي
تجاه مناهج التعليم ،عا ًّدا إيَّاها منحاز ًة إىل طرف من دون آخر .فقد
دعا املؤمترون" :الحكومة إىل العمل عىل مراجعة املناهج الدراسية،
 15تضم رابطة علامء اليمن ،تيارين متقاربني من الزيدية والصوفية ،ويغلب عليها
شخصيات هاشمية من أبرزها :رئيس الرابطة شمس الدين رشف الدين ،وأمني عام الرابطة
عبد السالم الوجيه ،ومحمد املنصور ،والقايض أحمد عقبات ،والدكتور إسامعيل الوزير ،وأبو
بكر بن عيل املشهور ،وعمر بن حفيظ ،ومحمد مرعي ،وسهل بن عقيل ،وعبد النارص الجنيد.
ملزيد من االطالع انظر عىل الرابط:
http://www.yemenscholars.com
 16صدر البيان يف 1434/11/9 :ه ( ،)2013/9/15انظر عىل الرابط:
http://www.yemenscholars.com/?q=articles/608
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وتنقيتها ،وتهذيبها من لغة التكفري والتفسيق والتضليل ،أو ما يوحي
بأي شكل من األشكال ،ووجوب تضمينها آلراء املذاهب املعروفة
بها ِّ
حصها يف رأي مذهب معني ،أو اتجاه ديني معني،
يف اليمن ،وعدم ْ
كام هو حاصل يف املناهج الحالية .وكذا إشاعة روح التسامح ،واحرتام
اآلخر ،وثقافة التنوع والتع ُّدد يف تلك املناهج".
كل
هذه اللغة التحذيرية انتقلت إىل مؤمتر الحوار الوطني الذي يض ُّم ّ
القوى واملكونات السياسية والثورية واالجتامعية عىل أساس املبادرة
الخليجية لرسم مالمح املستقبل اليمني .فقد ات َّهم حسني العزي ،يف
بيان لـ "أنصار الله"( ،((1من سمَّهم "العنارص التكفريية" بتحويل مركز
دماج إىل "ثكنة عسكرية" ،ومنطلقٍ لـ "أعامل إجرامية" ،حتى صار
"مرك ًزا للتدريب يضم بداخله اآلالف من العنارص األجنبية املسلحة،
ينتمون ألكرث من  120دول ًة ويتواجدون يف اليمن بشكل غري قانوين".
كام ات َّهم البيان ات ِّها ًما واض ًحا أبناء الشيخ عبد الله بن حسني األحمر،
بالوقوف وراء حشد الجامعات التكفريية ،والسعي لتفجري الوضع،
وح َّمل السلطات ومن وصفها بـ "القوى التكفريية املعتدية ،ومن
أي تداعيات تحدث ،مح ِّذ ًرا من انزالق
يساندها" كامل املسؤولية تجاه ِّ
وحروب داخلية .ولقد جاء ضمن مطالب
اليمن يف أتون ِف ٍنت طائفية
ٍ
السابق عيل عبد الله
علامء الزيدية التي ُو ِّجهت يف رسالة إىل الرئيس َّ
صالح ،لوقف الحرب الدائرة بني الدولة وأنصار الحويث [هكذا جرى
وصفهم] ،س ْحب مركز دماج السلفي من املحافظة بوصفها زيديةً.
فوجود املركز ،بحسب رأيهم ،استفزاز ومحاربة للمذهب الزيدي.
نش جميع الكتب السلفية يف املناطق الزيدية(((1؛
وجرت املطالبة مبنع ْ
علم أ ّن (دماج) وأهلها مل يشاركوا يف تلك الحروب ،ومل يحملوا السالح،
ً
ومل يشكِّلوا تهدي ًدا بالنسبة إىل حركة الحوثيني وتنقّلهم وعيشهم يف
املنطقة .فهذا الحديث الذي ال يدعمه واق ُع مرك ِز دماج ،خالل الثالثني
عا ًما املاضية ،وما يكتنف عالقاته بـ "القاعدة" والجامعات الدعوية
وحركات اإلسالم السيايس من نفور ،نظ ًرا إىل اقتصار القامئني عليه عىل
الشأن العلمي وحده ،يجري التسويق له من أجل املطالبة بإخراجه
من صعدة ،وجعلها محافظ ًة ُمغلق ًة عىل املذهب الزيدي.
لقي البيان يف الجلسة العامة الثالثة ،يف  ،2013/10/30انظر عىل الرابط:
 17أُ َ
http://www.yemen-alaan.com/news819.html
 18انظر نص الرسالة يف صحيفة البالغ ،عدد  ،715يف  ،2007/2/6وهي صحيفة (زيدية)،
مالكًا وخطابًا.
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ميثّل الوضع الراهن يف اليمن مبا يكتنفه من انقسام وتوزُّع يف القوى،
الحضور اإليراني المتزايد
بيئ ًة رخو ًة مالمئ ًة للتوظيف الخارجي .وهذا األمر تراه إيران مالمئًا
يقول نبيل البكريي:
لبناء نفوذ لها عرب م ِّد الجسور ألكرث من طرف ،ومن ذلك الطرف
الحويث .فإيران تدعم اليوم الحراك الجنويب ،جناح عيل سامل البيض،
"مسألة الطائفية يف اليمن اتخذت بعدًا آخر جديدًا بارتباطها مبنتج هذه وتسانده يف بناء منظومته السياسية واإلعالمية ،بل يف قدراته
النظرية السياسية وعرابها األكرب ،وهي الثورة اإلسالمية اإليرانية ممثل ًة العسكرية والتسليحية أيضً ا.
بجمهورية إيران اإلسالمية التي بدأت بتنزيل هذه النظرية عىل مدى
العرشية املاضية من عامل التنظري (تصدير الثورة) يف تسعينيات ومثانينيات
القرن املايض إىل واقع املامرســة والعمل مع بداية األلفية الحالية؛ بفعل
ٍ
مفارقات عجيب ًة يف ثنايا
سقوط بغداد وتسلمها من األمريكيني .لذا نجد
كل فرق التشيع
هذه الظاهرة األحدث يف املنطقة التي تتمثّل يف تجميع ّ
تحت مظلة اإلثني عرشية الحاكمة يف طهران ،بعد أن كانت عبارة عن
ِفرق متنافرة يكفّر بعضها بعضً ا عىل مدى قرون مــن الزمن ،كام كان
حاصل بني اإلثني عرشيــة والزيدية الهادوية يف اليمن التي ت ُع ُّد الحوثية
ً
مؤسسها التاريخي اإلمام الهادي يحيى بن
امتدادها األحدث ،والتي كفَّر ِّ
(((1
الحسني املذهب اإلثني عرشي يف فتوى شهرية له" .

هذا التقارب الذي جاء نتيج ًة ألسباب داخلية وعوامل خارجية ،مثَّل
سقوط بغداد تحت االحتالل األمرييك سنة  2003تح ّولً إضاف ًّيا فيه ،كام
يرى ويل نرص ،مؤلف كتاب" :صحوة الشيعة"؛ إذ يقول" :إ ّن احتالل
متسلسل ،وإ ّن هذا التفاعل سيشتعل عىل نح ٍو
ً
تفاعل
ً
العراق أطلق
مغاي ٍر يف لبنان والبحرين والسعودية ،لك ّن الحصيلة اإلجاملية ستكون
الصالت الثقافية الظاهرة الجالء عىل
ق َّو ًة شيعي ًة أكرب ،ومزي ًدا من ِّ
(((2
امتداد الهالل املمت ّد من لبنان إىل باكستان"  .وهذا ،يف ما يبدو،
هو ما تسعى إيران الستثامره ،بوقوفها املستم ّر إىل جانب الحوثيني
عب املواقف السياسية والتبني
يف مرشوعهم السيايس يف اليمن ،سواء ْ
رصح وزير
اإلعالمي ،أو ال َّدعم املادي واملايل مبا يف ذلك السالح .وقد َّ
خارجية اليمن أبو بكر القريب مؤخ ًرا ،بأ ّن اليمن "يتمنى من إيران
موقفًا واض ًحا ورصي ًحا بالتوقف عن التدخل يف شأنها الداخيل" ،ويأيت
هذا الترصيح بعد ثبوت تزويد إيران الحوثيني بأسلحة متمثِّلة بع ّدة
بواخر وشاحنات تحمل شحنات من األسلحة ،جرى احتجازها خالل
السنوات الثالث املاضية(.((2
19
الرابط:

انظر :نبيل البكريي" ،اليمن وشبح الطائفية السياسية" ،الجزيرة نت ،2013/6/8 ،عىل

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/54d99acf-e432-4144-b04a2de810619c61
 20انظر :صحوة الشيعة ،سامي الكعيك (مرتجم) ،ط ( 1بريوت :دار الكتاب العريب.)2007 ،
 21جميع خطابات املسؤولني اليمن ِّيني وترصيحاتهم قبل ثــورة فرباير ،2011
وبعدها – ومنهم الرئيس صالح وهادي مؤخ ًرا ،وعدد من الوزراء والقيادات األمنية  -تتظافر
عىل اتهام إيران بدعم الحوثيني بالسالح ،ومال ًّيا وماديًّا .وهناك قضايا منظورة يف املحاكم
اليمنية بهذا الشأن ،من بينها قضية سفينة جيهان اإليرانية.

ولقد كشف الرئيس عبد ربه منصور هادي أ ّن لبعض فصائل الحراك
ٍ
ارتباطات بإيران ،وذلك يف أ ّول ترصيح رسمي له ،وأضاف
الجنويب
أ ّن الحراك الجنويب الذي بدأ مطلب ًّيا عــام  ،2007انتهى ببعض
فصائله إىل حراك غري سلمي بفعل التدخالت الخارجية واإلقليميه،
املرتبطة بإيران خاصةً .وقال صحايف ،كان يعمل يف صحيفة أُطلِقَت
مؤخ ًرا باسم الحراك الجنويب ،طلب حجب اسمه لدى نرش ترصيحه:
"إ ّن الفصائل الجنوبية الداعية لالنفصال ،وبات لها قنوات وع َّدة
وأسست ع َّدة مواقع إلكرتونية وتستعني
إصدارات من الصحفّ ،
بالشارع يف دعم توجه االنفصال يأيت دعمها املايل من إيران عرب
متعاونني من لبنان"(.((2
ويؤكِّد هذه العالقة القيادي يف الحراك الجنويب محمد مسعد العقلة،
كام يؤكِّد وجود عالقة لفصيل البيض بجامعة الحويث ،وأ ّن هناك رشاك ًة
بني الطرفني للعمل املشرتك عىل مستوى الساحة اليمنية عمو ًما،
وليس يف الجنوب فحسب .وأكَّد العقلة لـ "الجزيرة نت" ،وجود عالقة
للطرفني بإيران ،عوضً ا من أن تجمعهام بها مصالح مشرتكة ،وال سيام
سعي الطرفني؛ الحوثيني والحراك الجنويب ،لالنفصال عن صنعاء؛ إذ

 22انظر" :الرئيس اليمني :إيران تدعم فصائل الحراك الجنويب" ،صحيفة اليوم السعودية،
 ،2013/9/8عىل الرابط:
http://www.alyaum.com/News/art/94129.html
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الطائفية وفتيل الحرب األهلية في اليمن

يطالب الحوثيون بإقامة ُحكمٍ ذا ٍّيت ،ويسعى الحراك الستعادة دولة
الجنوب(.((2

يف يونيو املايض قال مستشار الرئيس هادي لشؤون الدفاع واألمن
اللواء عيل محسن األحمر ،يف ترصيحات صحافية" :إ ّن جامعة الحويث
والحراك الجنويب أرسلوا ٍ
مئات من املقاتلني إىل إيران للتدريب"،
ُمن ِّو ًها بوجود أسلحة متطورة بيد جامعة الحويث والحراك الجنويب،
من بينها صواريخ أرض جو ،وألغام مضا َّدة للطائرات.
وأكَّد األمني العا ّم للمجلس األعىل للحراك الجنويب قاسم عسكر أ ّن
بعض الشباب يف الحراك ذهبوا إىل إيران للتدريب ،ومن مث َّة بحثوا
عن التمويل والتدريب من أجل مواجهة االحتالل الشاميل .ون َّوه
عسكر بأ ّن "بعض القادة البارزين يف الحراك ذهبوا إىل الحوثيني
من أجل السالح ،ونحن حذَّرناهم بأن يتوقفوا" .وأضاف عسكر
أ ّن حزب الله اللبناين ق َّدم "بعض التمويل لقيادة الحراك ،وحصلوا
عىل التدريب اإلعالمي لقناة "عدن اليف" ،التابعة للحراك ،املناوئة
للحكومة اليمنية ،والتي تبثّ من بريوت"(.((2

23
الرابط:

الخالصة
إ ّن عودة الخطاب الطائفي املستند إىل رؤية دينية ،وعنرص ساليل،
وتعصب مذهبي مسنو ٍد بالسالح وبالقوة العسكرية ،كام هو حاصل
مع الحويث ،بات أم ًرا يته َّدد السلم االجتامعي لليمن ،واألمن القومي
لشبة الجزيرة العربية .فموقع صعدة املحاذي للحدود السعودية
(((2
وخصوصا أ ّن منطقتي جيزان
الجنوبية ميثِّل حساسي ًة خطرةً،
ً
ونجران اللتني يوجد بهام أقلية من الطائفة اإلسامعيلية ترتبطان
بصعدة قبل ًّيا وأرسيًّــا( .((2ويرى أتباع هذه الطائفة أنهم ضحايا
ٍ
مذهبي من جهة النظام السعودي.
لتهميش ممنه ٍج ومتيي ٍز
ٍّ
ٍ
مرتفعات جبلي ًة وعرةً؛ ما يجعلها
كام أ ّن منطقة صعدة تتميز بكونها
مثالي ًة لحرب العصابات ،وأرضً ا صعب ًة أمام الجيش النظامي .وهي
علم أ ّن اليمن نفسه يُع ُّد من أش ّد
واحدة من أش ّد مناطق اليمن فق ًراً ،
دول العامل فق ًرا .وهذا األمر من شأنه أن يؤ ِّهل حركة الحويث أل ْن تجد
قبولً نفسيًّا واجتامعيًّا يف بيئة محرومة وناقمة ،متَّسمة بالعصبية
والقدرة القتالية.
ويف الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة مبواجهة األزمات التي تقوم بها
القوى املعرقلة لتنفيذ املبادرة الخليجية ،ويحرص الرئيس اليمني عىل
يؤسس مرحل ًة انتقالي ًة
إنجاح الحوار الوطني وإنهاء فعالياته بتوافق ِّ
أي مكون سيايس ،يصبح تح ُّول الرصاع يف
توافقيةً ،بعي ًدا من غياب ّ
دماج وحولها ،مع غياب الدولة عن حسمه وإنهائه ،إىل حرب أهلية
طائفية ،فرضي ًة يتع ّزز احتاملها مع الوقت .فالرصاع كام يص ِّوره بعض
الزيدية :هو رصاع وجود أو ال وجود(.((2

انظر" :حقيقة العالقة بني الحوثيني والحراك الجنويب" ،الجزيرة نت ،2013/8/10 ،عىل

http://www.aljazeera.net/news/pages/41229000-6db6-4e3a-8ef53f1be184b187
 24انظر" :إيران تدرب مئات من عنارص الحويث والحراك الجنويب باليمن" ،العربية نت،
 ،2013/6/29عىل الرابط:
http://goo.gl/TsFcgL
وهذا التدريب لـ (حزب الله) للحراك الجنويب والحوثيني جنوب لبنان يأيت ،بحسب ما أكَّده
وزير اإلعالم عيل العمراين ،بإرشاف قوات (الحرس الثوري) اإليراين.

ٍ
تحركات شعبي ًة تخلَّلتها مواجهات بني قوات األمن
 25شهدت منطقة جيزان ،عام ،2008
السعودي وأبناء الطائفة ،عىل خلفية اتهام السكان ألمري املنطقة بالتمييز ضدهم ،وم ْنح
ٍ
أر ٍ
حينئذ
اض لس َّنة يجري تجنيسهم يف املنطقة؛ لتبديل طابعها املذهبي .وقد انتهت األزمة
بإعفاء األمري.
عب
 26يشتهر هذا املثلث عرب التاريخ الحديث بكونه مم ًّرا للتهريب ،ودخول املتسللني ْ
البلدين.
 27انظر :ترصيح إسامعيل الوزير ،صحيفة الناس ،عدد .2006/6/19 ،301
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ً
ً
دقيقــة ،كادت تعصف
مرحلــة تاريخ ّي ًة
واجــه المســار االنتقالــي في تونس على امتداد شــهور
ّ
وتقوض العمل ال ّتأسيســي لدولة ما بعد الثورة؛
الديمقراط ّيــة الوليدة،
الدولة ّ
بجهــد إقامة ّ
ِّ
الســلطة ،وصعــود العصب ّيات
ُ
الصراع على ّ
فتزايــد وتيــرة العنــف ،وغالء المعيشــة ،واحتــدام ّ
والدينيــة ،من حين إلى آخر ،وعــودة أعالم ال ّنظام القديــم ،وبروز نُ ُذر
الجهويّــة واأليديولوجيــة
ّ
ّ
َ
الســياديّ ،
العربي
بــأن الرّبيع
كل ذلك أخبــر
ّ
المالحظ ّ
الثــورة المضــا ّدة ،وتراجــع ترتيب تونس ّ
إحساســا بالخوف وشــو ًقا إلى ّ
الطمأنينة
هــدد في مهده األ ّول ،وأورث في نفس المواطن
ُم َّ
ً
ياسي المأزوم القائم على منطق االستقطاب
الس
واالســتقرار .وقد زاد الوضع
ً
ُّ
تعقيدا الواقعُ ّ
وال ّتنافي بين ال ّترويكا الحاكمة والمعارضة .وتناقش هذه الورقة أوضاع أبرز القوى السياسية
الفاعلة في تونس وتعقيدات األزمة السياسية ،كما تناقش احتماالت المرحلة المقبلة.
*

أكادميي وباحث تونيس.
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مدخل
عىل ال ّرغم من أه ّمية مبادرة الحوار الوطني التي أعلنها االتّحاد
التّونيس للشّ غل مبعيّة عدد من املنظّامت النقابيّة والعامليّة
الحيوي يف
والحقوق ّية الفاعلة داخل االجتامع التّونيس ،ودورها
ّ
يايس وإذابة الجليد بني الفرقاء السياسيّني ،فإ ّن
حلحلة املشهد ّ
الس ّ
التح ّول من واقع الرشع ّية االنتخاب ّية إىل واقع الرشع ّية التوافق ّية
املوسعة يبدو أم ًرا صع ًبا ،ومطل ًبا عس ًريا ،كلّام رام ال ّناس الوصول إليه
ّ
ف ّر منهم إىل األقايص.
ما هي أبرز القوى السياسيّة الفاعلة يف تونس بعد انتخابات
 23ترشين األ ّول  /أكتوبر 2011؟

73
حزب ّية ومستقلّة ،ض ّمت ما يقارب  10آالف و 500مرشّ ح ميثّلون 100
سيايس ،تنافسوا عىل  217مقع ًدا يف املجلس.
حزب
ٍ
ٍّ
وساهمت االنتخابات يف إنتاج خريطة سياس ّية جديدة تك ّونت من
عدد من القوى البارزة التي تباينت برامجها ومواقفها من كيفيّة إدارة
املرحلة االنتقاليّة .وانتقل املشهد الحزيب تدريجيًّا من التشتّت والكرثة
إىل االنتظام ضمن جبهات سياس ّية وازنة؛ منها ما هو مؤيِّد للرشع ّية
االنتخاب ّية التي أنتجها صندوق االقرتاع يف  23ترشين األ ّول  /أكتوبر
السياق بني
 ،2011ومنها ما هو معارض لها .وميكن أن منيّز يف هذا ِّ
التويكا الحاكمة ،والجبهة اللربالية،
أربع جبهات سياسيّة هي :جبهة ّ
والجبهة اليساريّة  /القومية ،وجبهة اإلنقاذ.

وما هي أسباب األزمة السياس ّية التي شهدتها البالد عىل امتداد
شهور؟
لب بني الفرقاء
وما هي العراقيل التي تواجه مرشوع بناء توافق ُص ٍ
السياسيّني بعد الثّورة؟
وما هي أولويّات املرحلة املقبلة؟
هذه األسئلة وغريها ستكون مدار نظرنا يف هذه الورقة .وعندنا أ ّن
اهني مه ّم يتعلّق
تقليب ال ّنظر يف املشهد ّ
السيايس التّونيس مشغل ر ّ
السيايس ،ومتثُّالته ،وعوائقه ،وإخفاقاته يف
بتبي تشكّالت الفعل ّ
ّ
مرحلة االنتقال ال ّدميقراطي .فالوعي بجذور األزمة السياس ّية وعوائق
التح ّول نحو التّوافق يندرج يف إطار التّحليل التّفكييك وال ّنقد اآلين
ملن َجزات دولة ما بعد الثّورة .وال نروم يف هذه املقاربة إصدار أحكام
نهائ ّية أو قراءات معياريّة ،أو االنحياز إىل طرف من أطراف األزمة
السياس ّية من دون آخر ،بل إ ّن املراد هو ف ْهم املوجود واسترشاف
املنشود.

الترويكا
نعني بالرتويكا االئتالف الحزيب الثّاليث الذي أدار تجربة الحكم بتونس
بداية من  16كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2011وتك َّون من حركة ال ّنهضة
ذات املرجع ّية اإلسالم ّية (فازت بـ  89مقع ًدا من مجموع  217مقع ًدا
يف املجلس التأسييس؛ أي بنسبة  41,47يف املئة) وحزب املؤمتر من
أجل الجمهوريّة (حاصل عىل  29مقع ًدا بنسبة  9,68يف املئة)،
وحزب التكتّل من أجل العمل والح ِّريات (حاصل عىل  20مقع ًدا من
مجموع مقاعد املجلس).

مالمح المشهد السياسي بعد انتخابات
 23تشرين األول  /أكتوبر 2011

وشكّل هذا التّحالف الجامع بني إسالم ّيني وعلامن ّيني ما مجموعه
 138مقع ًدا يف املجلس التأسييس ،وفاز بثقة  154نائبًا إلدارة املرحلة
االنتقال ّية ،مقابل اعرتاض  38عض ًوا ،وتحفُّظ  11آخرين من بني
أعضاء املجلس الـ .217

القوى السياسيّة الفاعلة
السيايس بتونس بعد الثّورة حال ًة من التع ّدد والتن ّوع،
عرف املشهد ّ
خاص أثناء انتخابات املجلس التأسييس
ّ
وتجل ذلك عىل نح ٍو ّ
بتاريخ  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011تنافست خاللها  1500قامئة

ظل ُممسكًا بزمام الحكم عىل
وعىل الرغم من أ ّن هذا التّحالفّ ،
مدى سنتني ون ّيف؛ وذلك بتشكيله حكومة الرتويكا األوىل بقيادة
حمدي الجبايل (حركة ال ّنهضة) ،وحكومة الرتويكا الثانية بزعامة
ّ
الشعبي قد شهد تراج ًعا
عيل العريّض (حركة ال ّنهضة) ،فإ ّن حضوره
ّ
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ملحوظًا((( بسبب بطء وترية اإلصالحات ،وعدم تحقيق الوعود
االنتخاب ّية يف الشّ غل ،والتّنمية ،وضامن االستقرار األمني .كام أ ّن فشل
الرتويكا يف استباق العمل ّيات اإلرهاب ّية ،والتص ّدي لها جعل قطا ًعا
مهم من املواطنني يعتقد أنّها غري قادرة عىل إدارة البالد ،وتأمني
ًّ
االستقرار ،وتحقيق التط ّور االقتصادي املنشود.
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وهو حزب ذو تو ّجهات لربال ّية رأسامل ّية ،يض ّم إليه عد ًدا من رجال
تحصل عىل تأشرية العمل القانوين
األعامل ،وحزب "نداء تونس" الذي ّ
يف آذار  /مارس  ،2012والذي يقوده رئيس الحكومة االنتقال ّية الثالثة
مهم من أنصار الحزب ال ّدستوري
السبيس ،ويستتبع عد ًدا ًّ
الباجي قائد ّ
املنحل،
ّ
عىل عهد الحبيب بورقيبة ،وعد ًدا من أتباع التج ّمع ال ّدستوري
الحزب الحاكم عىل عهد بن عيل .وقد نجح هذا الحزب يف استقطاب
عدد من رجال األعامل ووجوه ال ّنخبة املثقّفة يف تونس من املنادين
بإحياء التّجربة البورقيب ّية.

يُضاف إىل ذلك أ ّن األحزاب املمثّلة للرتويكا عانت من حاالت انشقاق
خاص،
يل ،وال سيام بالنسبة إىل حز ْيب املؤمتر والتكتّل عىل نح ٍو ّ
داخ ّ
فقد اعرتض عدد كثري من قواعد الحزبني عىل قرار التحالف مع حركة
ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية ،وع ّد االختالف األيديولوجي مان ًعا من واستطاع هذا التّحالف أن يشكّل ق َّو ًة ضاغط ًة عىل الرتويكا ،ونجح يف
السيايس معها ،لذلك اختار االنسحاب عىل مساندة الرتويكا .تعبئة ال ّناس للقيام بتظاهرات احتجاجيّة سلميّة للمطالبة باملحافظة
التّحالف ّ
عىل مكتسبات الحداثة يف تونس (مجلّة األحوال الشخص ّية ،وح ِّرية
كام انسلخ ن ّواب من التكتّل واملؤمتر ،وانض ّموا إىل أحزاب أخرى داخل
املرأة ،وح ِّرية اإلعالم ،)...كام كان يف صدارة القوى السياسية ال ّداعية
املجلس التّأسييس أو خارجه ،وعمد ن ّواب آخرون من حزب املؤمتر
إىل استقالة الرتويكا.
إىل تأسيس أحزاب جديدة؛ العتقادهم أ ّن الرتويكا مل تُفلح يف تحقيق
أهداف الثّورة ،ومل تتق ّدم يف تكريس العدالة االنتقال ّية ،ومل تكن الجبهة اليسارية  /القومية
السابق .ويف هذا
حازم ًة يف مكافحة الفساد ومحاسبة رموز ال ّنظام َّ
السيايس املعارض من عدد من األحزاب اليساريّة
القطب
هذا
ن
و
يتك
ّ
ّ
وأسس محمد
اإلطار ّأسس عبد ال ّرؤوف العيّادي حزب حركة وفاءّ ،
منشق عن حزب املؤمتر من والقوم ّية ال ّراديكال ّية التي ال تحظى بتمثيل ّية واسعة داخل املجلس
عبّو حزب التيّار ال ّدميقراطي ،وكالهام
ّ
شعبي كبري ،غري أنّها ذات نفوذ داخل
التأسييس ،وال تحظى بعمق
ّ
أجل الجمهوريّة.
العملية.
املنظّامت النقاب ّية والجمع ّيات الحقوق ّية والهياكل التمثيل ّية ّ
وتشكّلت الجبهة القوم ّية اليساريّة ضمن ما يُعرف بالجبهة الشعب ّية،
الجبهة اللبرالية
وهي تج ّمع يض ّم  14حزبًا من القوم ّيني وأقىص اليسار ،ومن أبرز تلك
ات ّخذت عدة أحزاب علامن ّية لربالية موق ًعا معارضً ا من حكومة
النارصي ،وحزب
األحزاب حركة الشّ عب ذات الخلفيّة القوميّة واملَيْل
ّ
مهمتها يف كانون األ ّول  /ديسمرب ،2011
الرتويكا ،مبارش ًة إثر تولّيها ّ
الهممي الذي يُع ّد من بني الشخص ّيات املشهورة
العمل بزعامة ح ّمة ّ
ّ
واعتربت أنّها غري معنيّة بالتّحالف معها ،أو باملشاركة يف حكومة
مبعارضتها لل ّدولة القامعة عىل عهد بورقيبة وبن عيل.
وحدة وطن ّية .ومن أبرز تلك األحزاب الحزب الجمهوري الذي ي ُع ّد
امتدا ًدا للحزب ال ّدميقراطي التق ّدمي بزعامة أحمد نجيب
الشاب ،وقد تب ّنت الجبهة الشعب ّية تو ّج ًها راديكال ًّيا يف معارضة الرتويكا الحاكمة
ّ
وكان يف صدارة األحزاب املعارضة لنظام بن عيل،
خصوصا ،متَّهم ًة إيَّاها بأنّها خانت الثّورة ،وأنها
رئيسا عمو ًما ،وحركة ال ّنهضة
ً
ومنافسا ً
ً
(((
لحركة ال ّنهضة قبل انتخابات  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ، 2011لك ّن بتحالفها مع رجال أعامل فاسدين واستقطابها لألجهزة األمنيّة التّابعة
السيايس .لنظام بن عيل أعادت إنتاج ال ّنظام القديم .كام ح ّملت الثاليث الحاكم
خسارته يف االستحقاق االنتخايب أضعفت حضوره يف املشهد ّ
وخصوصا
غري أنّه تدارك ذلك بدخوله الحقًا يف تحالف سيايس موسع معارض مسؤول ّية تر ّدي األوضاع االقتصاديّة واالجتامع ّية واألمن ّية،
ً
ّ ّ
بتفش البطالة ،وتدهور املقدرة الرشائيّة للمواطن ،وتنامي
للرتويكا الحاكمة تَ ثَّل بـ "االتّحاد من أجل تونس" الذي ضم ،إىل ما تعلّق ّ
ّ
جانب الحزب الجمهوري ،حزب آفاق تونس بزعامة ياسني إبراهيم ،ظاهرة اإلرهاب .ونجحت الجبهة الشعبيّة يف استغالل فشل الحكومة
يف معالجة عديد امللفّات لتُح ِّرك الشّ ارع من حني إىل آخر ،وتدفع نحو
تنظيم عديد االعتصامات واإلرضابات التي شملت ع ّدة محافظات
 1انظر تراجع شعبية الرتويكا ،أفريكان مانجري ،2012/9/26 ،عىل الرابط:
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11593
وع ّدة قطاعات مهنيّة؛ وهو ما ساهم يف زيادة الضّ غط عىل الثاليث
السابقة لالنتخابات :تصاعد نفوذ حزب النهضة
 2انظر :جيك ليبينكوت" ،خالل الفرتة َّ
السيايس واالجتامعي
الحاكم من ناحية ،ويف تصعيد درجة االحتقان ّ
اإلسالمي يف تونس" وكالة إنرت بريس سريفس ،عىل الرابط:
 http://ipsinternational.org/arabic/print.asp?idnews=2284من ناحية أخرى.
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املؤسسة العسكريّة التي
ومل تجد الجبهة االستجابة املنتظرة من ّ
حافظت عىل الحياد ،والتزمت الوقوف عىل مسافة واحــدة من
الصاع عىل
مختلف الفرقاء السياس ّيني ،رافض ًة ال ّدخول يف معرتك ّ
السلطة .ويف املقابل وجدت جبهة اإلنقاذ يف ات ّحاد الشّ غل نص ًريا لها
ّ
يف جانب من مطالبها ،إذ ساندت املركزيّة النقاب ّية الحراك االحتجاجي
ألحزاب املعارضة ومك ّونات املجتمع املدين ،وأيّدت املطالبة برحيل
وتفصيل؛
ً
بنسف املسار االنتقايل جمل ًة
الحكومة ،غري أنّها مل تقبل ْ
لذلك دعا اتّحاد الشّ غل إىل استبقاء املجلس التّأسييس إىل حني إمتام
كتابة ال ّدستور وتحديد مواعيد االنتخابات املقبلة.

جبهة اإلنقاذ الوطني
أُعلن عن تأسيس جبهة اإلنقاذ الوطني يوم  26متوز  /يوليو ،2013
وذلك إثر اغتيال عضو املجلس التأسييس وزعيم التيّار الشّ عبي محمد
إبراهمي ( 25متوز  /يوليو  .)2013وتك ّونت الجبهة من عدد من
األحزاب السياسيّة املعارضة ويف صدارتها حركة نداء تونس ،والجبهة
الشعبيّة ،وعدد من األحزاب االشرتاكيّة واللربالية ،والتحق بها االت ّحاد
وست عرشة
من أجل تونس ،وض ّمت إليها حركة مت ّرد السياسيّة
ّ
منظّم ًة مدنيّ ًة وحقوقيّةً.
وعبت الجبهة يف بيانها التّأسييس عن سعيها لتحقيق ع ّدة أهداف من
ّ
السيايس يف تونس عقب انتخابات  23ترشين
نتبي أ ّن املشهد ّ
بينها تشكيل الهيئة الوطنيّة لإلنقاذ الوطني املمثّلة لألحزاب السياسيّة وبذلك ّ
ومك ّونات املجتمع املدين التي ّ
لعل أه ّمها:
متغيات ّ
تتول ،باالستعانة بخرباء القانون األ ّول  /أكتوبر  2011شهد ع ّدة ّ
ال ّدستوري ،استكامل َص ْوغ ال ّدستور وعرضه عىل االستفتاء الشّ عبي،
•انتقال األحزاب من التشتّت والتن ّوع والتع ّدد إىل االنتظام ضمن
وتشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد ال ترتشّ ح يف االنتخابات
أقطاب سياس ّية بارزة هي :الرتويكا من ناحية ،وأحزاب املعرضة
محل وفاق ،وتتّخذ ضمن
املقبلة ،ترأسها شخصيّة وطنيّة مستقلّة تكون ّ
اللربال ّية (االتّحاد من أجل تونس) ،وأحزاب املعارضة اليساريّة
برنامجها جمل ًة من اإلجراءات االستعجال ّية (االقتصاديّة ،واالجتامع ّية،
والسياس ّية ،واألمن ّية) ،وت ُع ّد النتخابات دميقراط ّية نزيهة وشفّافة(((.
(الجبهة الشعب ّية) من ناحية أخرى.
ودعت جبهة اإلنقاذ الوطني إىل تنظيم التّظاهرات واالعتصامات
•تراجع شعب ّية الرتويكا بسبب ما اعرتاها من تفكُّك داخيل
حل املجلس التأسييس
السلطة املحلّية والجهويّة لفرض ّ
(بخاصة حزب املؤمتر وحزب التكتّل) وبسبب تر ّددها يف اإلصالح
السلميّة يف مقا ّر ّ
ّ
(((
ومؤسسة ال ّرئاسة .
ومكافحة الفساد وفشلها يف مواجهة التّهديدات اإلرهاب ّية.
السلط املنبثقة عنه ،من ذلك الحكومة ّ
وجميع ّ
املحل واإلقليمي لتكسب
واستغلّت جبهة اإلنقاذ الوطني الوضع ّ
•تجاوز األحـزاب السياسيّة ُمعطى تباينِ خلفيّاتها املرجعيّة
مزي ًدا من األنصار ،بعد أن وجدت يف ع ْجز الحكومة عن مواجهة
واأليديولوجية وتن ّوع برامجها لتندمج ضمن تحالفات سياسيّة
التّهديدات اإلرهاب ّية ح ّج ًة أساس ّي ًة للمطالبة بإزاحة الرتويكا عن
موسعة تجتمع عىل معارضة الحكومة واملطالبة باستقالتها.
َّ
الحكم بتعلّة أنّها غري قادرة عىل أن تتكفَّل باألمن للمواطنني .ويف
•صعود أح ـزاب جديدة يف صدارتها حركة نــداء تونس التي
السياق نفسه اغتنمت الجبهة حدث إطاحة اإلسالم ّيني يف مرص يف
ّ
مهم من ال ّدساترة الذين ه ّمشتهم الثّورة،
استقطبت عد ًدا ًّ
 3متوز  /يوليو  ،2013تحت وطأة االحتجاج الشّ عبي وتدخّل العسكر
وصعود الجبهة الشعبيّة التي استغلّت واقع التّدهور االقتصادي
لتؤلّب ال ّناس عىل حركة ال ّنهضة واالئتالف الحاكم معها ،ساعي ًة إىل
واالجتامعي واالنفالت األمني لتزيد من أنصارها وتقوم بحشْ د
استاملة الجيش ورجال األمن بدعوتهم إىل مساندة الحراك االحتجاجي
الشّ ارع ض ّد الرتويكا.
السلطة.
والتدخّل لإلمساك بزمام ّ
•انتقال األحزاب التونس ّية املعارضة من ق َّوة اقرتاح داخل املجلس
وقد نجحت الجبهة يف حشْ د الشّ ارع طَوال صيف  2013يف إطار ما
التأسييس وخارجه إىل ق َّوة احتجاج وطاقة تغيري.
يُس ّمى "اعتصام ال ّرحيل" الذي ض ّم آالف املعتصمني املؤيّدين للن ّواب
الستّني الذين انسحبوا من املجلس التأسييس ،املحت ّجني عىل مقتل
املؤسسة العسكريّة عىل الحياد؛ ما ساهم يف استبعاد
•محافظة ّ
محمد الرباهمي ،واملطالبني الحكوم َة االئتالف ّية باستقالة فوريَّة .وقد
فكرة االنقالب عىل الرشع ّية القامئة ،وسمح بانتقا ٍل ٍ
للسلطة.
سلس ّ
أ َّدى ذلك إىل تعليق أعامل املجلس مل ّدة شهرين؛ ما ساهم يف تعطيل
•انحياز اتّحاد الشّ غل إىل الحراك االحتجاجي املدين والحزيب املعارض
مسارات استكامل صوغ ال ّدستور والتّهيئة لالنتخابات.
للرتويكا ،إال أنه تب َّنى مبدأ الحوار يف معالجة امللفّات االقتصاديّة
واالجتامع ّية والسياس ّية.
 3انظر" :اإلعالن عن تأسيس جبهة لإلنقاذ الوطني يف تونس" ،تورس ،2013/7/26 ،عىل
الرابط:
السيايس يف تونس بعد انتخابات  23ترشين
•انقسام املجتمع ّ
http://www.turess.com/binaa/22204
األ ّول  /أكتوبر  2011قسمني :فريق مؤيّد للرتويكا ،وآخر معارض
 4املرجع نفسه.
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لها؛ ما ساهم يف تكريس االستقطاب الثّنايئ ّ
والصاع الحا ّد عىل تجاوز المدى الزمني للمرحلة التأسيسية
السلطة ،وهو رصاع أنتجته ع ّدة عوامل نُب ِّينها يف القسم التّايل
ّ
نهي املجلس التأسييس مه ّمته الرئيسة املتمثّلة
كان يُفرتض أن يُ َ
من هذه الورقة.
بصوغ الـ ّدســتــور خــال سنة مــن تــاريــخ انتخاب أعضائه يف
 23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011ما ات ّفق عليه  11حزبًا من بينهم
حركة ال ّنهضة ،والتكتّل من أجل العمل والح ِّريات ،والحزب الجمهوري،
وحزب املسار االجتامعي ال ّدميقراطي ،وغري ذلك من األحزاب التي
(((
وقّعت وثيقة إعالن املسار االنتقايل يوم  15أيلول  /سبتمرب 2011
التي تح ّدد املرحلة االنتقاليّة بعام واحد ال يقبل التّجديد.
لك ّن ذلك امليثاق مل يُط َّبق ،وذلك الوعد مل يتحقّق؛ إذ جرى متديد
املرحلة االنتقال ّية ،ومل ي ْج ِر االنتهاء من صوغ ال ّدستور إىل ح ّد
اللّحظة .وهذا األمر أثار حفيظة قطاع واسع من املعارضة التونس ّية
(الجبهة الشعب ّية ،واالت ّحاد من أجل تونس ،وجبهة اإلنقاذ ،وحركة
مت ّرد .)...وقد رأت هذه املعارضة يف ذلك محاول ًة من الرتويكا للبقاء
في أسباب األزمة السياسية
يف الحكم والهيمنة عىل مفاصل ال ّدولة .وع ّد حزب نداء تونس،
العمل ،الرشع ّي َة االنتخاب ّية منتهي ًة بحلول
مل تكن األزمة السياس ّية املشهودة يف تونس نتاج مستج ّدات اللّحظة والحزب الجمهوري ،وحزب ّ
ال ّراهنة فحسب ،بل وليدة تراكامت ال ّزمن االنتقايل ّ
الصعب الذي  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2012وطالبت هذه األحزاب ،بنا ًء عىل
(((
ميكن أن تعيشه ّ
بحل املجلس التأسييس ،وتشكيل حكومة كفاءات تستم ّد
أي جامعة برشيّة يف انتقالها من حال الثّورة ذلكّ ،
إىل حال بناء ال ّدولة .فتأسيس ال ّدولة العادلة ً
بديل من ال ّدولة سلطتها من الرشع ّية التوافق ّية.
بديل من ال ّنظام األحادي
السيايس التع ُّددي ً
القامعة ،وإقامة ال ّنظام ّ
ويف املقابل رفَض أنصار الرتويكا هذا التو ّجه ،ورأوا أنه محاولة
بدل
ال ّدكتاتوري ،ومتدين املجتمع بدل تنميطه ،ودمقرطة الفكر ً
لالنقضاض عىل الحكم ،وتش ّبثوا بالرشع ّية االنتخاب ّية ،عا ِّدين التّفويض
من توجيهه ،مطالب تقتيض املراس الطّويل مع الفكر التّنويري
مهمته التأسيس ّية
الشّ عبي للمجلس التّأسييس باق ًيا ما مل يُت َّم ّ
والتعلّم ّية ال ّدميقراط ّية؛ ذلك أنّنا "أمام دولة مازالت تتصارع فيها وال ّدستوريّة .وأورث هذا الجدل املتعلق مب ّدة املرحلة االنتقال ّية
السيايس ،وع ّمق
قيم الثّقافة ال ّدميقراط ّية واألصول ّية ال ّدين ّية [ واالنغالق الحز ّيب] ،وحدودها ومه َّمتها حال ًة من االنقسام داخل املشهد ّ
وثقافتا الخنوع والكرامة اإلنسانيّة وثقافتا الح ِّريات وقمع الح ِّريات ،األزمة بني الرتويكا الحاكمة وعدد من أحزاب املعارضة.
وغريها"(((.
السيايس يف تونس بعد الثّورة بحرك ّية متسارعة وبظهور التّنازع في صالحيّات المجلس التّأسيسي
وتَ َّيز املشهد ّ
تح ّديات متع ّددة تباين الفاعلون السياسيّون يف التعامل معها .وال
بكل األسباب التي أ ّدت إىل إنتاج
ن ّدعي يف هذه الورقة أنّنا سنحيط ّ
األزمة السياس ّية يف تونس م ّدة ُحكم الرتويكا ،ولك ّننا سنسعى للوقوف
عند أه ّم مدارات التّنازع بني الفرقاء السياس ّيني التي ساهمت يف
السلطة واملعارضة .ومن بني أه ّم
تغذية مشهد االستقطاب الثّنايئ بني ّ
مس ّببات األزمة السياس ّية نذكر:

 5يف يوميّات ثورة تونس ودواعيها وآثارها ،انظر :عزمي بشارة ،الثورة التونسية
املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها (بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات.)2012 ،
ّ
 6انظر :عزمي بشارة" ،الثّورة ض ّد الثّورة والشّ ارع ض ّد الشّ عب ،والثّورة املضادّة" ،مجلّة
سياسات عرب ّية ،العدد  ،4أيلول  /سبتمرب  ،2013ص .9

مثّل الجدل املتعلق بصالح ّيات املجلس التأسييس املنتخب ومجاالت
مهمته مسأل ًة خالف ّي ًة حا ّد ًة بني االئتالف الثّاليث الحاكم
نفوذه وطبيعة ّ
وأحزاب املعارضة اللربالية واليساريّة؛ فقد جرى تصديق القانون
للسلط العموميّة يف  02كانون األ ّول  /ديسمرب  ،(((2011وقد
املنظّم ُّ
نص عىل أ ّن املجلس التّأسييس س ّيد نفسه ،و َمنحه صالح ّي ٍ
ات واسعةً،
ّ
انتقل مبقتضاها من مجلس مه ّمته األساس ّية صوغ ال ّدستور وتأسيس
مرحلة االنتقال ال ّدميقراطي إىل مجلس برملاين من صالح ّياته مراقبة
7
8

انظر" :فحوى وثيقة إعالن املسار االنتقايل" ،تورس ،2011/9/15 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/tap/109067
للسلط العموم ّية ،بابنات ،2011/12/4 ،عىل الرابط:
انظر ّ
نص القانون املنظّم ّ
http://www.babnet.net/rttdetail-42029.asp

دراسات وأوراق تحليليّة
المشهد السياسي في تونس :الدرب الطويل نحو التوافق
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أداء الحكومة ،وتحديد صالح ّياتها ،ومنحها الرشع ّية أو حجبها عنها ،ودعاة ُحكم مختلط تتوازن فيه صالح ّيات ال ّرئاسة مع صالح ّيات
مؤسسة ال ّرئاسة ومتعلّقاتها ،وس ّن الربملان (املؤمتر من أجل الجمهوريّة).
وأ ّن من صالحيّاته أيضً ا مراقبة ّ
والسلطة
السلطة التّأسيس ّية ّ
التّرشيعات؛ وبذلك جمع املجلس بني ّ
الصاع املتعلق بالتّسليم مببدأ
وأ ّما يف مستوى حقوق املرأة ،فقد احت ّد ّ
والسلطة التنفيذيّة يف ربقة واحدة.
الترشيع ّية ّ
مساواة املرأة بال ّرجل مطلقًا؛ ذلك أ ّن اللرباليّني ذهبوا إىل املطالبة
بالتَّنصيص عىل املساواة التا ّمة بني الجنسني يف الحقوق والواجبات
يف ال ّدستور .يف حني ذهبت حركة ال ّنهضة إىل القول إ ّن العالقة بني
الطّرفني عالقة تكامل ال مساواة تا ّمة؛ بالنظر إىل استحالة نقْض أحكام
اإلرث يف مجتمع مسلم.

ولقد اعرتضت الكتلة ال ّدميقراط ّية والكتلة اليساريّة داخل املجلس
وخارجه عىل هذا األمر ،ووجدتا فيه انزيا ًحا عن ال ّدور األسايس
توافقي يحظى بقبول معظم
املوكول للمجلس املتمثّل بكتابة دستور
ّ
التونسيّني يف غضون سنة .وع ّدت أحزاب املعارضة استئثار املجلس
بسلطة القرار ،وج ْمعه بني صالح ّيات شتَّى
ً
تكريسا ملنطق((( ال ّدكتاتوريّة كام أ ّن دعوة حركة وفاء واملؤمتر من أجل الجمهوريّة وعدد من
املجلس َّية القامئة عىل فرض هيمنة األغلب ّية عىل األقلّية  ،والحال أ ّن أنصار حركة ال ّنهضة إىل طرح قانون تحصني الثّورة( ((1عىل التّصويت،
املرحلة االنتقال ّية تقتيض تغليب التّوافق عىل منطق املغالبة.
الص ْوغ ال ّنها ّيئ لل ّدستور قد مثّل سببًا من أسباب التّنازع
وإدماجه يف َ
وقد ساهم هذا التّباين يف تقويم أدوار املجلس التّأسييس ويف تشتّت بني القوى السياس ّية؛ إذ رفضت مك ّونات ات ّحاد تونس وغريها من
املشهد السيايس ،وتأجيل التّوافق نتيجة إحساس أحزاب املعارضة أحزاب املعارضة اللربالية هذا املقرتح ،ورأت أنه يستهدف إقصاء أتباع
بأنّها مه َّمشة ،وأ ّن املجلس بات خاد ًما لسياسة الرتويكا ذات ال ّنصيب الحركة الدستوريّة والتّضييق عىل الح ِّريات بح ّجة حامية مكتسبات
األكرب من املقاعد .وأ َّدى ذلك إىل مقاطعة أحزاب املعارضة أكرث من الثّورة .وقد ساهم الجدل الحا ّد بشأن هذه املسائل ال ّدستوريّة وغريها
توافقي
الص ْوغ يف إطالة املدى ال ّزمني للفرتة االنتقال ّية ،ويف تأخّر بلورة َص ْو ٍغ
م ّرة فعال ّيات املجلس التأسييس؛ ما ساهم يف تعطيل مسار َّ
ٍّ
ملحتوى ال ّدستور.
التوافقي لل ّدستور ،وتوتري األجواء بني الفرقاء السياس ِّيني.
ّ

روابط حماية الثورة
تشكّلت الـــ ّروابـــط الــوطــنـ ّيــة لــحــايــة الــثّ ــورة إبّــــان ثــورة
 17ديسمرب  14 - 2010جانفي  .2011وتك ّونت يف البداية عىل نح ٍو
عفوي ،من مواطنني تط ّوعوا لحامية األحياء والحفاظ عىل املمتلكات
ٍّ
كل ألجهزة ال ّدولة األمنيّة
والخاصة يف فرتة شهدت غيابًا ِشبه ّ
العامة
ّ
واملؤسسات ّية.
واإلداريّة
ّ

التنازع في صوغ الدستور
استغرق الجدل املتعلق بفصول ال ّدستور الجديد الذي كُلِّف أعضاء
املجلس التّأسييس بصوغه كث ًريا من الوقت والجهد .وتواصل الخالف
يف مشاريع متع ّددة ملحامل املد ّونة الدستوريّة عىل امتداد عامني
أساسا ،بني العلامنيّني واإلسالميّني عىل مسائل
كاملني.
وانصب ال ّنزاعً ،
ّ
والخاصة،
تتعلّق بهويّة ال ّدولة ،ونظام الحكم ،والح ِّريات العامة
ّ
وحقوق املرأة.
وتحصلت عىل ترخيص العمل
وقد جرت رشعنة هذه ال ّروابط الحقًا،
ّ
ففي مستوى هويّة ال ّدولة ،افرتق أعضاء اللّجان بني ُمطالب بالتّنصيص القانوين ،وأصبحت لها تنسيق ّيات منترشة يف محافظات الجمهوريّة
مهمت من بينها مواجهة الثّورة
عىل ّ
الشيعة اإلسالم ّية بوصفها املصدر ال ّرئيس لل ّدستور ،وبني دا ٍع كلّها ،وأوكلت إىل نفسها ع ّدة ّ
إىل االكتفاء مبنطوق الفصل األ ّول من دستور  1959يف هذا الشّ أن ،املضا ّدة ،واملحافظة عىل الرشعيّة االنتخابيّة التي أنتجتها منظومة
والقائل إ ّن "تونس دولة مستقلّة ذات سيادة ،اإلسالم دينها ،والعربية  23ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011والعمل عىل تحقيق أهداف الث ّوار.
لغتها ،والجمهوريّة نظامها".
وهذه ال ّروابط مدار تنازع بني الرتويكا وعدد من أحزاب املعارضة؛
أ ّما يف مستوى طبيعة نظام الحكم ،فتباينوا بني دعاة نظام برملاين إذ رأت فيها الجبهة الشعبيّة وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري
سيادي
سيايس
رئايس (حزب نداء تونس والحزب الجمهوري) ،خط ًرا عىل ال ّدميقراط ّية ،ودعت إىل رضورة ات ّخاذ قرار
ّ
ّ
(ال ّنهضة) ،ودعاة نظام ّ
رضوري ...ومكمن األزمة يف القصبة ال يف قرطاج"،
الشاب" ،التوافق
 - 9انظر :أحمد نجيب ّ
ّ
صحيفة السفري ،2013/12/25 ،عىل الرابط:
http://www.assafir.com/article.aspx?EditionId=2656&ChannelId=64329&Art
icleId=2541

ينص عىل استبعاد قيادات حزب
 10املراد بتحصني الثورة :قانون العزل السيايس الذي ّ
السابق من الحياة السياس ّية ملدّة زمن ّية
ّ
التج ّمع الدّستوري الدّميقراطي
املنحل ،ورموز ال ّنظام َّ
تقل عن خمس سنوات؛ حتّى ال تساهم يف تعطيل املسار نحو الدميقراط ّية ،أو تعيد إنتاج
ال ّ
منظومة الدّولة الدّكتاتوريّة عىل عهد بن عيل.
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فوري بحلّها ،عا َّد ًة أ ّن حامية الثّورة ومكتسباتها ليست من مسؤول ّيتها،
ّ
املؤسسات األمنيّة ،والحقوقيّة ،والقضائيّة يف ال ّدولة.
بل من مسؤوليّة ّ
متسكت حركة ال ّنهضة ،وحزب املؤمتر من أجل الجمهوريّة،
ويف املقابل ّ
حل هذه ال ّروابط ،عا َّد ًة هذا األمر
وحركة وفاء ،وأنصار الرتويكا برفض ّ
من اختصاص القضاء.

الدور الملتبس التحاد الشغل
أُ ِّسس اتّحاد الشّ غل عام  1944عىل يد ال ّزعيم فرحات حشّ اد الذي
اغتيل سنة  .1952واالت ّحاد منظّمة نقابيّة مهنيّة عريقة تولّت ال ّدفاع
العمل ،وعملت عىل تحسني أوضاعهم االجتامع ّية واملا ّدية،
عن حقوق ّ
وقد كان االتّحاد يف صدارة القوى املدن ّية املكافحة لالستعامر ،وأ َّدى
دو ًرا كب ًريا خالل دولة االستقالل يف ال ّدفاع عن الطّبقة الشّ غيلة ،ويف
مواجهة تف ّرد الحبيب بورقيبة بالحكم ( ،)1987 - 1956وشكَّل ق َّو ًة
السبعين ّيات
ضاغط ًة ساهمت يف تحريك االحتجاجات الشعب ّية يف نهاية ّ
ومطلع الثّامنين ّيات (أحداث  1978وأحداث  ،)1984فكان يف صدارة
القوى ال ّداعية إىل التع ّدديّة السياس ّية وال ّنظام ال ّدميقراطي.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

الهممي
السيايس .فطالب ّ
السبيس( ((1وح ّمة ّ
كل من الباجي قائد ّ
ّ
يكتفي االتّحاد بدور الوسيط بني الفرقاء السياسيّني ،وأن يكون
بأل
َّ
َ
فاعل يف إدارة الحوار ،وف ْرض أجندة سياس ّية مع ّينة .بل بلغ
طرفًا ً
الهممي ح َّد ترشيح حسني الع ّبايس رئيس املركزيّة النقاب ّية
األمر بح ّمة ّ
التّحاد الشّ غل لريأس الحكومة املقبلة .وبنا ًء عىل ذلك فإ ّن تلبيس
ساهم،
بالسيايس ومحاولة بعض األطراف تحزيب االت ّحاد،
َ
ال ّنقايب ّ
السيايس ،عىل ال ّرغم من ترصيح املركزيّة
عىل نح ٍو ما يف تأزيم الوضع ّ
السلطة ،وأنّها تقف عىل مسافة
النقاب ّية بأنّها غري معن ّية بالوصول إىل ّ
كل الفرقاء السياس ّيني.
واحدة من ّ
(((1

تدهور الوضع االقتصادي واالجتماعي

السياحة يف تونس إىل
عىل ال ّرغم من االنتعاشة التي شهدها قطاع ّ
مؤشاته س ّجلت ارتفا ًعا
حدود نهاية حزيران  /يونيو 2013؛ ذلك أ ّن ّ
بنسبة  3.4يف املئة ،مقارن ًة بسنة  - 2012وهو قطاع يشغّل  15يف املئة
من اليد العاملة ،ويؤ ِّمن  7يف املئة من مجمل الناتج ال ّداخيل( - ((1فإ ّن
سيايس ساهم يف
ما شهدته البالد من حوادث ُعنف وعدم استقرار
ّ
السيايس آل إىل االنحسار عىل عهد ال ّرئيس تراجع إقبال الس َّياح عىل تونس يف ال ّنصف الثّاين من سنة 2013؛
غري أ ّن دوره يف املشهد ّ
املخلوع زين العابدين بن عيل ( ،)2011 - 1987فجرى تدجينه وذلك بحسب بيان صادر عن صندوق ال ّنقد ال ّدويل بتاريخ  2كانون
وتوظيفه لتزكية الخيارات السياسيّة والتنمويّة واالقتصاديّة لل ّنظام األ ّول  /ديسمرب .((1(2013
عبي ،وحافظ عىل
القائم .وعىل ال ّرغم من ذلك مل يفقد ثقله الشّ ّ
السياق نفسه ،شهد االقتصاد التّونيس ع ّدة مشاكل مر ّدها
السيايس ويف ّ
استقطابه آلالف املنخرطني ،واستعاد حضوره يف املشهد ّ
إبّان الثّورة؛ فقاد ع ّدة تحركات احتجاجية سلمية ملطالبة الحكومات تراجع احتياطي البالد من العملة األجنب ّية( ((1وارتفاع قيمة ال ّدين
ّ
ّ
ّ
الخارجي ( 2.5مليار يورو سنة  ،)2013وتفاقم عجز امليزان التّجاري
ّ
والفلحني واملوظّفني يف
االنتقاليّة املتعاقبة بتسوية وضعيّات األجراء َّ
تجل ذلك
والخاصة ،وللمطالبة بتحسني املقدرة الرشائ ّية ( 8.8يف املئة)(((1؛ ما أث ّر سلب ًّيا يف الوضع االجتامعي .وقد ّ
املؤسسات العموم ّية
ّ
ّ
الضائب واستنزاف الطّبقة
للمواطن ،ووضْ ع ح ّد الرتفاع األسعار وكرثة ّ
 11انظر :الباجي قائد السبيس" :مطلوب أن يكون الرباعي طرفًا يف الحوار ال وسيطًا"،
الوسطى.
التونسية ،2013/12/9 ،عىل الرابط:

وقد تباينت مواقف األحزاب السياس ّية من دور االت ّحاد داخل املشهد
االجتامعي بعد الثّورة ،فذهبت الرتويكا إىل تحميله مسؤوليّة تزايد
اإلرضابات واالعتصامات املطلبيَّة ،عىل نح ٍو ساهم يف إثقال كاهل
ميزان ّية ال ّدولة وتعطيل حركة االقتصاد وإطالة املرحلة االنتقال ّية.
وع ّدته الواجهة الخلف ّية ال ّداعمة لعدد من األح ـزاب السياس ّية
اليساريّة واللربالية التي مل تح َظ بتمثيليّة عالية يف املجلس التّأسييس؛
فوجدت فيه املنظّمة النقابيّة القادرة عىل تحريك الشّ ارع وتوظيفه
للضّ غط عىل الحكومة وال ّدفع نحو استقالتها.
بدا ،يف أكرث من مناسبة ،سعي عدد من األحزاب  -ويف صدارتها نداء
الصاع
تونس والجبهة الشعب ّية  -لل ّدفع بات ّحاد الشّ غل إىل معرتك ّ

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=107745
 12انظر :حمة الهاممي" :االتحاد غدر بنا ونحن نعارض حكومة مهدي جمعة ورمبا
سنواصل تعطيل املسار التأسييس واالنتخايب" ،الشاهد ،عىل الرابط:
http://www.achahed.com/2013-12/article-69100.htm
 13انظر" :وزير السياحة :السياحة يف نسق تصاعدي 1200 ...مليار مداخيل هذه السنة...
 7مليون سائح سيزورون تونس" ،تورس ،2013/6/28 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/almasdar/17211
14 International Monetary Fund, Statement by the IMF Mission at the End
of a Visit to Tunisia,2/12/2013, at:
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13482.htm
الصعبة" ،الرقمية،
تدن مستوى
 15انظر" :الشاذيل العيّاري يحذّر من ّ
احتياطي العملة ّ
ّ
 ،2013/6/27عىل الرابط:
http://goo.gl/nDK1ed
16 Statement by the IMF, Ibid.
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من خالل ارتفاع أسعار املوا ّد الغذائ ّية ،وال ّزيادة يف سعر املحروقات تنامي ظاهرة العنف السياسي
م ّرتني متتاليتني سنة  2013بنسبة  7يف املئة؛ فزادت أوضاع الطّبقة
السيايس يف تونس فرتة حكم الرتويكا ،فشهدت
تنامت حوادث العنف ّ
تفاقم ،وأ ّدى ذلك إىل ات ّساع دائرة الفقر لتشمل  24.7يف
الوسطى
ً
املنسق الجهوي لحركة نداء تونس يف تطاوين لطفي
البالد مقتل ّ
املئة من مجموع السكّان .كام أ ّن مناطق ّ
الظل؛ أي الجهات امله ّمشة نقّض يف  18ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2012واستخدمت ق ّوات األمن
التي مل ْ
السلطة مبدينة سليانة يف شهر ترشين
تنل حظّها من التنمية طَوال دولة االستقالل ،مل يتجاوز عدد "ال ّرش" لص ّد املحت ّجني عىل ّ
املشاريع املنجزة فيها خالل سنة  2013نسبة  11يف املئة؛ ما زاد الثاين  /نوفمرب  ،2012كام جرى االعتداء عىل املق ّر املركزي لالت ّحاد
األعامل االحتجاج ّية تصاع ًدا ،وأ ّدى إىل ات ّساع التظاهرات املطلب ّية العا ّم التونيس للشّ غل يوم  04كانون األ ّول  /ديسمرب 2012؛ ما زاد يف
السيايس بالبالد.
التي د ّعمتها املعارضة لتساهم يف توسيع دائرة شعب ّيتها من ناحية ،توتري الوضع
ّ
ولتوظّف الغضب الشّ عبي يف املناطق املحرومة للضّ غط عىل حكومة
غري أ ّن االحتقان بلغ أوجه بني الحكومة واملعارضة إث ْر مقتل
وكل ذلك ضاعف ح ّدة توتّر املشهد
الرتويكا من ناحية أخرىّ .
املعارض اليساري شكري بلعيد زعيم تيّار الوطنيّني ال ّدميقراطيّني
والسيايس ،وأث ّر سلب ًّيا يف االقتصاد.
ال ّراهن؛ االجتامعي ّ
( 6شـــبـــاط  /فـــرايـــر  ،)2013وإث ْـــر مــرع محمد براهمي
( 25متوز  /يوليو  )2013أحد ن ّواب املجلس التّأسييس وزعيم التيّار
الخطاب اإلعالمي التحريضي
السلفي الجهادي
اإلعالمي ،فتع َّددت الشّ عبي ،عىل يد إرهاب ّيني منسوبني إىل الت ّيار ّ
شهدت تونس عقب الثّورة حال ًة من االنفالت
ّ
الشيعة) ،وذلك بعد فشل حركة ال ّنهضة يف سياسة م ّد
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة ،واتّسع مجال حرية (أنصار ّ
ِّ
ّ
(((1
التفكري والتعبري اتّساعا غري مسبوق .غري أ ّن عدم وجود قانون منظّم اليد للسلف ّيني  ،وعجزها عن إقناع عدد منهم باإلقالع عن التم ّرد
ً
ّ
للقطاع اإلعالمي ساهم يف نشأة كتابات موغلة يف التعصب مروجة املسلّح عىل ال ّدولة ،واالنخراط يف ال ّنسيج املجتمعي ،والتّنافس
ّ
ّ
ّ
السلمي.
يايس
الس
ّ
ّ
ملنطق اإلقصاء والتّخوين .وجاء يف تقرير أع َّدته املجموعة العربية
لرصد اإلعالم وجمعيتان تونسيتان ،هام :املجلس الوطني للح ِّريات وقد مثّل االغتيال حدث ًا صاد ًما لعموم التونسيّني ،وترتَّب عليه استياء
السجال إىل
بتونس وشبكة تحالف من أجل نساء تونس ،أ ّن اإلعالم التونيس بات واسع عندهم؛ وذلك النتقال ّ
السيايس من ح ّيز ّ
الصاع ّ
يضطلع بدور التحريض وتنمية مشاعر الحقد والكراهية بني مختلف حيّز قتْل الخصم عىل خلفيّة هويّته السياسيّة .وبادر بعض أعالم
أطياف الشعب التونيس .وورد يف التقرير أيضً ا أ ّن القنوات التلفزيّة املعارضة بعد سويعات معدودة من حدوث عمل ّية االغتيال األوىل
ً
واإلذاع ّية تح ّولت إىل أبواق حزبية تر ّوج خطابًا
مشتمل عىل التخوين ،والثّانية إىل توجيه االت ِّهام إىل حركة ال ّنهضة ،قبل أن يُد َيل التّحقيق
والتكفري ،والقذف.
بنتائجه النهائ ّية يف الجرميتني؛ فزاد ذلك االتِّهام الق ْبيل املضاعف
السيايس توت ًريا ،وأ َّدى إىل ز ْرع بذور الفتنة ،وه ّدد بانزالق
وأخرب التّقرير بأ ّن الصحف الناطقة باللغة العربية نرشت نحو  90يف الوضع ّ
املئة من خطابات الكراهية يف حني اكتفت مثيلتها الناطقة بالفرنسية البالد يف مهواة الحرب األهل ّية.
بالنسبة املتبقية .واشتمل عىل نحو  13يف املئة من هذه الخطابات وقد متكّنت املجموعة الوطن ّية من تجاوز أزمة االغتيال األ ّول
ٍ
دعوات ضمنيةً ،أو رصيحةً ،إىل العنف .وأشار التقرير إىل أ ّن أكرث من
حمدي الجبايل ،وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة،
باستقالة حكومة ّ
 58يف املئة من املادة التي تضمنت خطابات الكراهية تعلَّقت عىل
السيادة فيها من التّكنوقراط (وزارة العدل ،ووزارة الخارج ّية،
وزراء ّ
(((1
نح ٍو مبارش ،أو غري مبارش ،مبحوري األحزاب والدين  .وبذلك ساهم ووزارة الداخليّة ،ووزارة ال ّدفاع) .أ َّما بقيَّة الوزراء ف ُهم من املستقلّني،
حرييض يف تغذية أسباب االحتقان
الخطاب
اإلعالمي التّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي أو من أتباع الرتويكا.
السيايس.
والعنف
ّ

 17املجموعة العربية لرصد اإلعالم ،تقرير حول رصد خطاباتت الحقد والكراهية يف
وسائل اإلعالم التونسية ،كانون الثاين  /يناير – آذار  /مارس  ،2013عىل الرابط:
http://goo.gl/VHyK67

18
انظر:

السيايس املدين وفشلها يف ذلك،
يف محاوالت ال ّنهضة إدماج السلف ّيني يف دورة التّنافس ّ

Kevin Casey "A Crumbling Salafi Strategy", 21/8/2013, at:
http://carnegieendowment.org/sada/2013/08/21/crumbling-salafi-strategy/gjkq
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وأ ّما االغتيال الثاين فامزالت انعكاساته مستم ّرةً ،ومازالت آثاره تُلقي عىل الشّ اكلة املرصيّة وذلك بتاريخ  26متوز  /يوليو  .2013وكان املراد
السلطة،
السيايس ال ّراهن؛ فمنذ شهور من ّ
الصاع عىل من جانب املعارضة تهيئة الشّ ارع للقبول بتح ّو ٍل يف هرم ّ
بظاللها عىل الوضع ّ
املؤسسة العسكريّة.
السلطة واملعارضة ،مل يحسم يكون مصدره ضغط االحتجاج الشّ عبي وتدخّل ّ
الشّ ارع ،والتّجييش والتّجييش املضا ّد بني ّ
أي فريق من الفريقني األمر ملصلحته.
ّ
ويف املقابل تفاعلت الرتويكا والحزب الجمهوري بطريقة مخالفة مع

مستج ّدات املشهد السيايس املرصي ،فالتقت عند التّنديد مبا حصل،
تداعيات الوضع في مصر
عمل انقالبيًّا بامتياز .وقد ذهبت حركة
و َع ِّد إطاحة ُحكم اإلسالميّني ً
كان ملا شهدته مرص من حراك احتجاجي
ّ
شعبي يف  30حزيران  /يونيو النهضة إىل أ ّن "االنقالب ك ّرس تقسيم املرصيّني وأبرز مطالب جزء
 2013أ َّدى إىل إزاحة أ ّول رئيس مرصي منتخب عن ّ
السلطة ،وأفىض منهم عىل حساب جزء آخر د َعم ال ّرئيس املنتخب؛ ما أ َّدى إىل التّيئيس
إىل صعود العسكر إىل الحكم ( 3متّوز  /يوليو  )2013األثر ّ
البي يف من الدميقراطية(.((2
السيايس التّونيس الذي عرف حال ًة من االنقسام الشّ ديد إزاء
املشهد ّ
ٍ
سعي طيف من أحزاب املعارضة السترياد التّجربة
متغيات الوضع املرصي .فذهب عدد من السياسيّني إىل تأييد التح ّول وعىل ال ّرغم من ِ
ّ
املشهود يف مرص ،عا ًّدا ما حصل تصحي ًحا ملسار الثّورة ،وإيذانًا بنهاية املرصيّة بعد  3متوز  /يوليو  2013وإجرائها داخل االجتامع التّونيس،
السيايس احتقانًا.
فإ ّن تلك املساعي مل ت ُ ْؤ ِت أكلها ،بل زادت املشهد ّ
اإلسالم ّيني وفشلهم يف إدارة املرحلة االنتقال ّية.
السيناريو
استنساخ
يف
ة
ي
التونس
املعارضة
فشل
نفس
أن
وميكن
ّ
ّ
ّ
يف هذا اإلطار تن ّزل موقف حركة نداء تونس والجبهة الشعب ّية؛ إذ باركتا املرصي بع ّدة معطيات:
سيايس يهدف
ع ْزل ال ّرئيس محمد مريس ،وعمدتا إىل ترويج خطاب
ّ
•أ ّولها :اختالف املسار االنتقايل بني البلدين ،وتباين متوقع
ويتقصد إطاحة الرتويكا،
إىل حشْ د الشّ ارع وتقويض املسار االنتقايل،
ّ
اإلسالميّني فيهام؛ فلنئ استأثر اإلخوان املسلمون يف مرص بال ّرئاسة
وإقامة منظومة ُحكم بديلة .فدعت حركة نداء تونس بزعامة الباجي
ومقاليد الحكم ،فإ ّن حركة النهضة يف تونس بدت ميّال ًة إىل
حل الحكومة ،وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يرشف
قائد السبيس إىل ّ
الحكم االئتاليف الجامع بني اإلسالم ّيني والعلامن ّيني .فرئيس
عليها تكنوقراط ،وطالبت بوضع خريطة طريق لالنتخابات ،وتكوين
الجمهوريّة من حزب املؤمتر ،ورئيس املجلس التأسييس من
حل روابط الثّورة،
لجنة ف ّنية إلصالح مرشوع ال ّدستور واإلعالن عن ّ
حزب التكتّل ،أ ّما رئيس الحكومة فمن ال ّنهضة .ونتيج ًة لذلك مل
داعي ًة إىل رضورة اإلصالح الفوري للمسار االنتقايل(.((1
بالسلطة صدقيّ ًة
يجد قول املعارضة إ ّن الحزب الحاكم مستأثر ّ
حل املجلس الوطني
السياق نفسه دعت الجبهة الشعب ّية إىل ّ
ويف ّ
واسع ًة لدى ال ّرأي العا ّم بسبب م ْيل حركة ال ّنهضة إىل البحث
تتول استكامل صوغ ال ّدستور ،عا َّد ًة
التأسييس ،وتشكيل هيئة ّ
عن صيغ تآلف ممكنة مع منافسيها ،عىل ال ّرغم من اختالف
املجلس التأسييس فاق ًدا لرشع ّيته بعد أن "استب ّدت به حركة ال ّنهضة
الخلفيّات األيديولوجية بينها وبينهم.
مهمته األصليّة ،وح ّولته إىل وكْر للتآمر عىل
وحلفاؤها ،وحادت به عن ّ
(((2
مكاسب الشّ عب" ،عىل ح ّد قولها  .كام طالبت بـ "تشكيل حكومة
•ثانيها :عدم نجاح املعارضة يف عزل الرتويكاّ ،
وفك االرتباط
لحل األزمة ترشف عىل االنتخابات
إنقاذ وطني ذات برنامج مستعجل ّ
بينها وبني مك ّونات املجتمع املدين؛ من قبيل ال ّنقابات العامليّة
القامئة"( .((2وجرت محاوالت حثيثة الستنساخ املشهد املرصي ،فجرى
ظل الثاليث الحاكم محافظًا
والحقوق ّية واملحامني والقضاة .فقد ّ
اإلعالن عن إحداث حركة مت ّرد التونسيّة بتاريخ  3متوز  /يوليو ،2013
عىل عالقات التّشاور والتّواصل مع املنظّامت املدنيّة ،ومل يدخل
املشابهة لحركة مت ّرد املرصيّة ،وجرى أيضً ا تأسيس جبهة إنقاذ تونس ّية
يف مواجهة معها .بل إنه كفل لها هامشً ا كب ًريا من االستقالل ّية
حتى أ ّن الرتويكا أعربت لتلك امل ّنظامت عن استعدادها للتّنازل
بحل الحكومة الحاليّة" ،الصباح ،2013/7/5 ،عىل
 19انظر" :حركة نداء تونس تطالب ّ
السلمي التوافقي للحكم؛
الرابط:
السلطة يف إطا ٍر من االنتقال ّ
عن ّ
http://www.turess.com/assabah/92045
 20انظر" :الجبهة الشعبيّة عىل خطى نداء تونس تدعو إىل إسقاط التأسييس ،وتشكيل
حكومة إنقاذ وطني" ،تونس ،أفريكان مانجر ،2013/7/5 ،عىل الرابط:
http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=18856
 21املرجع نفسه.

 22انظر :راشد الغ ّنويش" ،بعض الشّ باب ميكن أن يحلم بأن ينقل ما يقع يف مرص لتونس
الشق األوسط ،2013/8/4 ،عىل الرابط:
ولك ّن هذا إضاعة للجهود"ّ ،
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=734910&issue
no=12637
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وهو ما جعل استتباع املعارضة وحركة مت ّرد للمنظّامت النقاب ّية مواصلة الحوار الوطني برعاية املنظامت األربع إطا ًرا للتفاوض لحل
والحقوق ّية ،وإقناعها برضورة العصيان املدين ،وتقويض ال ّنظام بق َّية املشكالت الخالفية(.((2
مؤسساته (املجلس التأسييس ،والحكومة،
القائم مبختلف ّ
الوطني ( 5ترشين
الحوار
انطالق
من
ونصف
شهرين
زهاء
وبعد
ّ
وال ّرئاسة) أم ًرا غري ممكن.
األ ّول  /أكتوبر  )2013وما اعرتاه من ثغرات وتجاذبات سياس ّية،
•ثالثها :مراهنة حركة مت ّرد وعدد من أحزاب املعارضة عىل إمكانية
السبت  14كانون
ّ أعلنت املركزيّة النقاب ّية بزعامة حسني الع ّبايس ،يوم ّ
استاملة الجيش التونيس ورجال األمن ليلتحقوا بركب املطالبني األ ّول  /ديسمرب  ،2013عن ات ّفاق ال ّرباعي ال ّراعي للحوار وعدد من
املؤسسة العسكرية
بإسقاط الرتويكا مل يسلم لهم؛ ذلك أ ّن ّ
ّ األحزاب السياس ّية ( 9أحزاب من مجموع  18حزبًا حرضت االجتامع)
يف تونس لزمت الحياد ،ونأتْ بنفسها عن التدخّل يف الشّ أن
رئيسا للحكومة االنتقاليّة املقبلة.
عىل اختيار مهدي جمعة ( 51سنةً) ً
املؤسسة العسكريّة
السيايس منذ العهد البورقيبي ،عىل خالف ّ
ّ
الصناعة يف
ويُذكر أ ّن ال ّرجل من التّكنوقراط ،وقد شغل خطّة وزير ّ
يف مرص التي ظلَّت ق َّو ًة فاعل ًة يف املشهد السيايس.
حكومة الرتويكا الثانية بزعامة عيل العريّض.
ٍ
سفك
•رابعها :ما أ َّدى إليه االنقالب العسكري يف مرص من
لل ّدماء وقمعٍ للح ِّريات العامة
ّ
والخاصة ،وإقصاء لآلخر ،وتقسيمٍ عراقيل في وجه التوافق
للمجتمع ،وإذكا ٍء ألسباب االستقطاب الثّنايئ بني داعني إىل ُحكم
الجيش ومعارضني له ،زاد التونس ّيني ارتيابًا يف عواقب التّغيري مع أه ّمية الخطوة التي قام بها ال ّرباعي ال ّراعي للحوار يف ال ّدفع
السيايس بالبالد والتق ّدم شوطا كب ًريا يف حلحلة املسار
بالق ّوة ،ودفَع بالفرقاء السياس ّيني نحو طاولة الحوار.
نحو االنفراج ّ
الحكومي وااللتفات إىل تشكيل فريق جديد يرشف عىل إدارة شؤون
البالد يف املرحلة املقبلة ،فإ ّن التو ّجه نحو الحكم الوفاقي يواجه ع ّدة
من التنازع إلى التوافق:
لعل أه ّمها:
عراقيلّ ،

التوجه نحو الحوار

متكّن ال ّرباعي ال ّراعي للحوار  -نعني االت ّحاد العا ّم التونيس للشّ غل،
للصناعة والتّجارة ،وعامدة املحامني ،وال ّرابطة
واالتّحاد العا ّم التونيس ّ
التونس ّية لل ّدفاع عن حقوق اإلنسان  -من تجميع الفاعلني السياس ّيني
حول طاولة تفاوض واحدة ،وانخرط ال ّرباعي يف إدارة مشاورات
ماراطون ّية عسرية بني واحد وعرشين حزبًا تتوزّع بني منتمني إىل
الرتويكا الحاكمة ومنتمني إىل املعارضة.

أجواء التشكيك وانعدام الثقة

الليقني ،أو اإلحساس بالخوف من الحارض
من املعلوم أ ّن انتشار حالة َّ
(((2
واملستقبل ،حالة طبيع ّية مشهودة يف دول االنتقال ال ّدميقراطي ،
وذلك بسبب ما يعرتي أغلب املواطنني من خشية تدهور الوضع
السلم االجتامعي .لكن أن يتح ّول التّشكيك إىل
االقتصادي وانفراط ّ
سلوك يومي مالزم لعدد من أعالم الطبقة السياسيّة ،فإ ّن ذلك يشكّل
الساسة يف
خط ًرا عىل مسارات الحكم التّوافقيً .
فبدل من أن يكون ّ
وتنص خريطة الطّريق التي اقرتحها ال ّرباعي ال ّراعي للحوار
ّ
ّ
الوطني موقع َمن يبعث برسائل طأمنة إىل عموم املواطنني ،نجدهم يف بعض
كل يشء ،وهذا األمر يورث
يوم  17كانون األ ّول  /ديسمرب  ،2013والتي جرى توقيعها من جانب األحيان م ّيالني إىل التّخويف والتّشكيك يف ّ
األطراف السياس ّية املشاركة يف الحوار يوم  5ترشين األ ّول  /أكتوبر  2يف نفس املواطن حال ًة من القلق وعدم االستقرار نفس ًّيا وذهن ًّيا؛
 ،013عىل استكامل أعامل املجلس التأسييس ،واختيار أعضاء الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات وتركيزها يف م َّدة ال تتجاوز أسبو ًعا واح ًدا 23 ،انظر" :نص خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار" ،وكالة تورس لألنباء ،2013/10/5،
عىل الرابط:
وإصدار القانون االنتخايب يف م َّدة أقصاها أسبوعان ،وتحديد املواعيد
http://www.turess.com/binaa/26361
االنتخابية مب َّدة ال تتجاوز أسبوعني ،وتصديق الدستور خالل م َّدة  24انظر :برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ" ،مسارات التح ّول الدّ ميقراطي؛ تقرير موجز حول
التّجارب الدول ّية والدّ روس املستفادة ،والطريق قد ًما" ،عام  ،2011عىل الرابط:
ال تتجاوز أربعة أسابيع باالستعانة بلجنة خرباء ،وتشكيل حكومة
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/DemGov/1110_Cairo%20
جديدة من الكفاءات املستقلّة ،عىل أن تلتزم األطراف السياسية
Report%20WEB_Arabic.pdf
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السياسة
ما يزيد يف عزوف ال ّناس عمو ًما ،والشّ باب
ً
خصوصا ،عن ّ
وص ّناعها(.((2

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

يتمسك بها املعرتضون عىل رئيس الحكومة
والواقع أ ّن الحجج التي ّ
مستقل ،شغل
ّ
اطي،
الجديدة ال تسلم ألصحابها؛ أل ّن ال ّرجل تكنوقر ّ
بأي يافطة
ّ
خطّته يف حكومة الرتويكا الثانية من دون أن
يستظل ّ
حزب ّية .كام أ ّن اال ّدعاء بعدم متثيل ّية الحكومة املقبلة وعدم حصولها
عىل اإلجامع قول متهافت؛ أل ّن اإلجامع ،يف ال ّدميقراط ّيات الحديثة،
قريب إىل املحال أكرث منه إىل اإلمكان ،وفوز الحكومة الجديدة بتزكية
املركزيّة النقاب ّية واملنظّامت ال ّراعية للحوار يعطيها سن ًدا شعب ًّيا ومدن ًّيا
ال يستهان به.

الوطني يالحظ يف غري عناء استحكام
وإ ّن من يتابع ردهات الحوار
ّ
اإلحساس املتبادل بعدم الثّقة بني الفرقاء السياسيّني؛ فقد دخلت
ال ّنهضة الحوار وهي مسكونة بهاجس الخوف( ((2من أن تتح ّول
املعارضة من ق َّوة احتجاج إىل ق َّوة انقالب عىل الرشع ّية االنتخاب ّية
تأس ًيا بالتّجربة املرصيّة ،ودخل خصوم الرتويكا الحوار ويف
القامئةِّ ،
نفوسهم خوف من أن تطول الفرتة االنتقال ّية وتستويل ال ّنهضة عىل
لك ّن الثّابت أ ّن استمرار أجواء عدم الثّقة بني الفرقاء السياس ّيني
مفاصل ال ّدولة ،وتؤسلم املجتمع عىل ح ّد تعبريهم.
لن يخدم مطلب التّوافق املأمول؛ وذلك راجع إىل تغليب بعضهم
وعىل ال ّرغم من أه ّمية هذه املخاوف ومرشوع ّيتها النسب ّية ،فإ ّن املصلحة الحزبيّة عىل املصلحة العا ّمة.
استمرارها والعمل عىل تغذيتها ،بعد االت ّفاق عىل تشكيل حكومة
توافقيّة بزعامة شخصيّة وطنيّة مستقلّة ،يبقى أم ًرا غري
صحي وغري العصبية الحزبية
ٍّ
خادمٍ ملطلب التّوافق؛ ذلك أ ّن املرحلة تقتيض التّنازل بدل التنابز،
لكل مواطن يف تونس بعد الثّورة ،وهو
حق مرشوع ّ
االنتامء الحزيب ّ
والتّعاون بدل التنافر.
شكل من أشكال االنتقال من األحاديّة إىل التع ّدديّة ،ومظهر من
وقد بدا جليًّا أ ّن حمالت التّشكيك يف الحكومة التوافقيّة الوليدة مظاهر ترشيك املواطن يف الشّ أن العا ّم ،لك ّن اإلشكال متمثّل بتحويل
عب تقويض اآلخر،
بدأت مب ّك ًرا( ،((2فجرى الحكم عليها بالفشل قبل أن ترى ال ّنور ،ون َعتها االنتامء الحزيب إىل دوغام منغلقة ّ
تؤسس الذّات ْ
يتبي أ ّن حالة
آخرون بأنّها نسخة ثالثة من الرتويكا ،بالنظر إىل أ ّن مهدي جمعة واملتابع للمشهد ّ
السيايس يف تونس يف ال ّزمن االنتقايل َّ
قد كان وزي ًرا يف حكومة عيل العريّض .وبلغ األمر ببعض املغالني ح َّد االستقطاب الثّنايئ بني أنصار الرتويكا ومعارضيها قد بلغ أوجه يف
تجييش ال ّناس ودعوتهم إىل ال ّنزول إىل الشّ ارع لي ُحولوا دون مامرسة الفرتة األخرية؛ إذ توزّع ال ّناس قسمني :قسم منارص لالئتالف الحاكم
شق آخر إىل الطّعن يف مطلقًا ،وقسم يدعو إىل تقويض ما أنتجته انتخابات  23ترشين
الحكومة الجديدة مه ّمتها( .((2يف حني انرصف ّ
مؤسسات سياديّة (الحكومة ،وال ّرئاسة،
مجسدة لإلجامع الوطني.
األول  /أكتوبر  2011من ّ
متثيل ّيتها ،عا ًّدا إيَّاها غري ّ
واملجلس التّأسييس) .فبدا االنتقال من الرشعيّة االنتخابيّة إىل الرشعيّة
السياسة ،ورد يف در
 25يف عزوف قطاع كبري من التونس ّيني ،ويف صدارتهم الشّ باب عن ّ
اسة التوافقيّة أم ًرا عس ًريا؛ ذلك أ ّن التح ّول من التح ّزب إىل البناء املشرتك أمر
ميدانية قام بها املرصد الوطني للشباب ومنتدى العلوم االجتامعية شملت  2438مستجي ًبا أ ّن
والتعصب الحزيب انعكس عىل تفاعالت
حال ًة نسبي ًة من اليأس تعرتي تونس بسبب املناخ السيايس السائد .وكشفت الدراسة عزوف مل تتع َّو ْده الطّبقة السياس ّية،
ّ
اصطف خلْف مرشّ ح يراه ضام ًنا
كل حزب
الشباب عن املشاركة يف الحياة السياسية؛ إذ مل تتجاوز نسبة انخراط الشّ باب يف األحزاب الحوار الوطني حتى أ ّن ّ
ّ
السياسية  ،% 2.7يف حني ذهب  % 65.1من الشباب إىل أ ّن الثورة مل تحقّق أهدافها ،رغم أنّها
ملصلحته ،مواليًا له يف الفرتة االنتقاليّة ،وتبادلت األطراف السياسيّة
ُسميت ثورة الشباب ،انظر عىل الرابط:
(((2
http://goo.gl/ZufVNM
االتِّهامات لتعطيل الحوار الوطني .

السيايس ،انظر:
 26يف مخاوف ال ّنهضة عىل مستقبلها ّ
Naim Ameur, “Tunisia: Ennahda’s Uncertain Future”, Atlantic Council,
18/9/2013, at:
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/tunisia-ennahda-suncertain-future
 27يف ردود املعارضة التونسيّة عىل ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة االنتقاليّة
رئيسا للحكومة"،
الخامسة ،انظر" :أحزاب تونسية معارضة تنتقد اختيار مهدي جمعة ً
راديوسوا ،2013/12/16 ،عىل الرابط:
http://www.radiosawa.com/content/Tunisia-national-talk-politics-/239198.html
 28انظر :املنذر بالحاج عيل" :اآلن مل يبق لنا سوى اللجوء للشارع إلسقاط الحكومة أل ّن
النهضة مل تفهم باملعقول" ،بابنات ،2013/12/15 ،عىل الرابط:
http://www.babnet.net/rttdetail-76461.asp

وبلغ األمر بنداء تونس والحزب الجمهوري ح ّد االنسحاب من الحوار
مل ّا تبيَّ أ ّن نتيجة التّسابق عىل رئاسة الحكومة ستؤول إىل اختيار غري
املؤسس عىل
الشخص ّية التي يريد .وكاد منطق "ال أريكم ّإل ما أرى"ّ ،
مقولة "أنا ،ومن بعدي الطّوفان" ،يعصف بالحوار الوطني لوال قيام
لتول
شبه توافق بني عدد من األحزاب بشأن ترشيح مهدي جمعة ّ
 29انظر :خميس بن بريك" ،التجاذبات تعرقل الحوار بتونس" ،الجزيرة .نت،2013/12/6 ،
عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/476a2071-d9be-4be1-acd4-f26a1cffb8e4
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رئاسة الحكومة وتزكية ال ّرباعي لذلك .وكان أحرى باملتح ّزبني خالل القرار التو ّجه إىل تحويلها من ح ّيز ال ُحلم إىل ح ّيز الواقع املعيش،
هذه املرحلة ال ّدقيقة من تاريخ تونس التّفكري يف مصلحة املجموعة وأه ّمها ما ييل:
بدل من التمرتس خلْف املسلّامت األيديولوجية والعوامل
الوطن ّيةً ،
استكمال المسار التأسيسي والتحضير لالنتخابات
التعصب ومقتضيات الحكم التّوافقي يتعارضان.
الحزب ّية؛ أل ّن ّ
الثورة المضادة

نعني بها مجموع القوى التي تسعى لتعطيل مسرية التح ّول نحو
االجتامع ال ّدميقراطي وال ّدولة الجمهوريّة العادلة ،وتحاول الش ّد إىل
الوراء ،واسرتجاع حقبة ما قبل الثّورة عىل نح ٍو أو آخر؛ ألنّها ترى
يف التو ّجه نحو اإلصالح تهدي ًدا ملصلحتها ،وإيذانًا بإمكان مساءلتها
ومحاسبتها ،ولذلك فهي تَ ِج ُّد يف تغذية األزمات والهروب إىل األمام.
ومن أه ّم قوى الثّورة املضا ّدة التي ميكن أن تعطِّل الحكم الوفاقي
يف املرحلة املقبلة:
الساعني إلرباك املسار االنتقايل.
السابق ّ
أتباع ال ّنظام َّ
مافيات الفساد اإلداري املنترشة يف مفاصل الوزارات الحيويّة وهياكل
واملؤسسات السياديّة.
املحافظات
ّ
عدد من األحزاب التي فشلت يف االستحقاق االنتخايب يف  23ترشين
األ ّول  /أكتوبر  ،2011ومل ِ
الوطني بقيادة ال ّرباعي يف
يأت الحوار
ّ
لتول منصب
كانون األ ّول  /ديسمرب  2013بالشخص ّية التي رشّ حتها ّ
رئاسة الحكومة ،وبدت محكوم ًة بالسلبيّة ،ميّال ًة إىل تأبيد األزمة
السياس ّية يف تونس.

•يتطلّع التونسيّون يف املرحلة املقبلة إىل أن تتجاوز الكتل
السياس ّية املمثّلة يف املجلس التأسييس خالفاتها بخصوص
تنتهي من َص ْوغ بنوده بطريقة توافق ّية
محتوى ال ّدستور ،وأن
َ
تضمن تصديق مد ّونة دستوريّة دميقراطيّة ت ُويل االعتبار األ ّول
لحقوق اإلنسان وسلطة القانون ،وت ُريس دعائم ال ّدولة املدن ّية
السلط التنفيذيّة والترشيعيّة والقضائيّة،
العادلة ،وتضبط حدود ّ
مؤسسايت،
وتح ّدد صالح ّياتها عىل نح ٍو يساهم يف بناء مجتمع ّ
فاعل يف الشّ أن العا ّم،
وإقامة دولة مواطن ّية يكون املواطن فيها ً
مساهم يف اختيار ممثّليه وحكّامه؛ ذلك أ ّن التّأسيس ال ّدستوري
ً
مرحلة فارقة يف االنتقال نحو ال ّدميقراط ّية ،واالنقطاع عن عرص
ال ّدولة القامعة و ُحكم الحزب الواحد.
السياق نفسه التّعجيل يف صوغ قانون االنتخابات
•ويُفرتض يف ّ
وتشكيل الهيئة املستقلّة التي سترشف عليها ،وتحديد مواعيد
االنتخابات ال ّرئاس ّية والترشيع ّية تحدي ًدا دقيقًا؛ من أجل
املساهمة يف بثّ رسائل طأمنة إىل ال ّرأي العا ّم ،والسامح بالتق ّدم
ٍ
خطوات مه ّم ًة يف مسار تجاوز املرحلة االنتقاليّة وبناء دولة
واملؤسسات.
القانون
ّ

للزج باتّحاد الشّ غل
عدد من األطراف التي تبذل جهدها يف ّ
السعي ّ
معي
السيايس ،وتضغط لتجعله خاد ًما لطرف
يف حأمة ّ
الصاع ّ
سيايس ّ
ّ
فتخرج به من رعاية الحوار إىل الوصاية عليه ،وهو ما يتناىف ودوره تشكيل حكومة كفاءات
الوفاقي.
ّ
من أوكد الخطوات يف املرحلة املقبلة تكوين حكومة كفاءات مستقلّة
الساعية لتحويل
العصب ّيات الجهويّة والقبل ّية والدين ّية واأليديولوجية ّ
تكون عىل مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياس ّيني ،وت ُق ّدم
معركة البناء يف املرحلة االنتقاليّة إىل معركة رصاع هويّايت وتناحر
وتنكب عىل
رسائل طأمنة إىل جموع التونسيّني ،وإىل املستثمرين،
ّ
تقض أسباب التّوافق ،وته ّدد الوحدة الوطن ّية.
يلّ ،
داخ ّ
يايس واألمني بتعقيداته
معالجة الوضع االقتصادي
واالجتامعي ّ
والس ّ
ّ
الحيادي يف إزالة أسباب االحتقان بني
املختلفة ،وتساهم بسلوكها
ّ
أولويات المرحلة المقبلة
تقل
السلطة ،وتسمح بدخول البالد يف هدنة اجتامعيّة ّ
السادسة يف املتنازعني يف ّ
تواجه الطّبقة السياس ّية عمو ًما ،والحكومة االنتقال ّية ّ
خصوصا ،ع ّدة صعوبات يف مختلف املجاالت معها وترية اإلرضابات واالعتصامات والفوىض االحتجاج ّية املطلب ّية،
تونس ما بعد الثّورة
ً
السياسيّة واالقتصاديّة واالجتامعيّة ال ميكن أن نأيتَ عىل تفصيلها كلّها ليت ّجه الجميع إىل ترتيب أوراق البيت ال ّداخيل ،واالت ّحاد يف مواجهة
والسعي لتجاوز تح ّديات األزمة االقتصاديّة ،واالستعداد
يف هذه الورقة ،ولك ّننا نلفت االنتباه إىل عدد من االستحقاقات التي اإلرهابّ ،
جل التونس ّيني ،وإىل أنه أحرى بالفاعلني السياس ّيني وص ّناع إلجراء االنتخابات املقبلة يف كنف ال ّنزاهة والشفاف ّية.
ينتظرها ّ
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تحسين الوضع االقتصادي واالجتماعي

لقد ات َّضح أ ّن تونس ال ميكن أن تحكم خالل املرحلة االنتقاليّة
مبنطق األغلب ّية واألقلّية ،وأ ّن التو ّجه نحو الحكم الوفاقي ميكن أن
يكون قاطرة ال ّنجاة الضّ امنة اللتفاف معظم التونسيني حول حكومة
ال ترتهن بأجندة حزب ّية مع ّينة ،بل تتو ّجه نحو املصلحة العا ّمة
وخدمة املجموعة الوطنيّة.

ورثت تونس عن عرص ال ّدكتاتورية اقتصا ًدا هشًّ ا ،ومل تخرج من ُعنق
تحسن نِ َسب النم ّو،
ال ّزجاجة يف املرحلة االنتقال ّية .وعىل ال ّرغم من ّ
يتحسن عىل
الس ّ
يادي مل ّ
فإ ّن الوضع املايل للبالد مل يستق ّر ،وترتيبها ّ
ال ّنحو املأمول ،إضاف ًة إىل أ ّن الكثري من انتظارات املواطن يف الشّ غل،
والتّنمية الجهويّة ،والعدالة االجتامع ّية ،مل تتحقّق بع ُد .وعىل ال ّرغم
من انخفاض نسبة البطالة من  17,6يف املئة سنة  2012إىل 15,7
يف املئة مع ّ
السنة الحالية ،فإ ّن عدد العاطلني عن العمل من
موف ّ
أصحاب الشّ هادات العليا يف تزايد.

ولقد ك ّرست تجربة الحوار الوطني سلوكًا سياس ًّيا تفاعل ًّيا ميكن أن يكون
قاعد ًة لبناء أركان ال ّدولة املقبلة .وقد أبدت حركة ال ّنهضة واملتحالفون
معها قد ًرا من املرونة واالستعداد للتّنازل عن رئاسة الحكومة بطريقة
وحظي رئيس الوزراء الجديد مبقبول ّية مبدئ ّية من جانب
سلسة،
َ
وبرشي داخل االجتامع
رمزي
ّ
ال ّرباعي ال ّراعي للحوار مبا ميثّله من ثقل ّ
ٍ
بتأييد من تسعة أحزاب من مجموع  18حزبًا
حظي
التّونيس ،كام
َ
شهدت الحوار التّاريخي يوم  14كانون األ ّول  /ديسمرب .2013

يُضاف إىل ذلك تدهور املقدرة الرشائ ّية للمواطن ،وانحسار الطّبقة
االقتصادي
فس هذا الوضع
ّ
الوسطى ،والغالء املش ّط لألسعار .وقد يُ َّ
الصعب مبحدوديّة املوارد الذات ّية الوطن ّية ،وعدم استقرار األوضاع
ّ
وخصوصا يف ليبيا
واإلقليمي،
املحل
الصعيدين ّ
ً
السياسيّة واألمنيّة عىل ّ
ّ
االقتصادي العر ّيب األ ّول لتونس .كام أ ّن تصاعد وترية
الشيك
ومن امله ّم يف املرحلة املقبلة توسيع دائرة التّوافق لتشمل األحزاب التي ت ُ َع ُّد ّ
ّ
املعرتضة عىل مهدي جمعة ،والعمل عىل ترشيكها هي وبق َّية الفرقاء العنف واألعامل اإلرهاب ّية ،وكرثة اإلرضابات االحتجاج ّية ،وتزايد نسق
االقتصادي للبالد.
السياس ّيني ،وبق َّية مك ّونات املجتمع املدين ،يف إقامة دعائم ال ّدولة املطلب ّية املجحفة ،قد أث ّر سلب ًّيا يف الواقع
ّ
ال ّدميقراط ّية الجديدة عىل أساس
ّ
توافقي .وأوىل الخطوات عىل ذلك لقد أشار تقرير البنك الدويل الصادر يوم  2كانون األ ّول  /ديسمرب
ال ّدرب استكامل َص ْوغ املسار الحكومي واملسار التأسييس االنتقايل  2013إىل أ ّن نسبة النمو االقتصادي يف تونس ستستقر عند  2.6يف
عىل أساس التّشاور واالحتكام إىل ال ّرأي وال ّرأي اآلخر ،وبلورة دستور املئة خالل سنة  ،2013بعد أن توقعت الحكومة تحقيق  4.5باملئة
وفاقي يحظى برضا أكرب عدد من املواطنني.
ّ
وبي التقرير أ ّن النمو االقتصادي يف تونس بدأ يفقد نسقه
سابقًاَّ .
رضت
بسبب انعدام الرؤية السياسية ،واألحــداث األمنية التي أ َّ
استعادة هيبة الدولة ومكافحة اإلرهاب
بالسياحة التونسية وانعكست سلبيًّا عىل االستثامر األجنبي ،إضاف ًة
(((3
من امله ّم يف املرحلة املقبلة إعادة االعتبار إىل ال ّدولة مبا هي إىل استمرار النمو ضعيفًا ببلدان االتحاد األورويب.
جهاز ضامن للحقوق وحارس للح ِّريات والواجبات ،فهي صامم
السلم األهيل .وقيام الثّورة واملطلوب من الفريق الحاكم ،يف األيّــام املقبلة ،ات ّخاذ إجراءات
األمان يف بناء املجتمع املدين ،وإقرار ّ
ال يعني تفكُّك ال ّدولة وتراجع نفوذها يف املجال العا ّم ،فذلك مؤذن استعجال ّية إلعادة االعتبار إىل ال ّدينار التّونيس وتحريك عجلة االقتصاد،
لعل أه ّمها:
الفوري بع ّدة ملفّاتّ ،
الشعي بحسب ويفرتض يف هذا اإلطار االشتغال
ّ
حق ال ّدولة مامرسة ال ّردع ّ
بخراب العمران؛ أل ّن من ّ
ما يقتضيه القانون لفرض األمــن ،ومكافحة اإلرهــاب ،وحامية إعادة الثّقة إىل املتدخّلني واملستثمرين من ال ّداخل والخارج ،وتقليص
والخاصة.
املمتلكات العامة
ّ
الضّ غوط عىل ميزان ّية ال ّدولة ،واعتامد الحوكمة التجاريّة ال ّرشيدة

الشاكات االقتصاديّة وتنويعها ،وتحسني
املؤسسة األمنيّة وتأهيلها ومكافحة الفساد ،وتوسيع ّ
ومن امله ّم يف هذا اإلطار "إعادة بناء ّ
للتّعامل مع املواطنني بطريقة حضاريّة من ناحية ،وإعادة بناء ال ّدخل الفردي ،وإحداث مواطن شُ غل تستوعب آالف العاطلني من
الذهن ّية املواطن ّية الجامع ّية من ناحية أخرى؛ لتتعامل مع رجل ذوي الشّ هادات العليا.
األمن بوصفه ً
الوطني،
فاعل مدن ًّيا ،يضطلع بدور خدما ّيت ،ويسهر عىل ومعلوم أ ّن تحقيق هذه املطالب وغريها رهني تفعيل الوفاق
ّ
ضامن االستقرار األمني ومكافحة غَول اإلرهاب ال ّداهم الذي يه ّدد وتظافر الجهد لكسب معركة الت ّنمية ،ورهني دخول املنظّامت النقاب ّية
االجتامعي والوحدة الوطنيّة ،ويحول دون تحقيق ال ّنهضة
السلم
ّ
ّ
االقتصاديّة املرج َّوة.
30 Statement by the IMF, Ibid.
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تونيس
يف هدنة اجتامع ّية تساعد الحكومة الوفاق ّية عىل رفع التح ّديات سابق ًة يف تاريخ اإلسالم ّ
السيايس( ،((3وبرزت يف موقع أ ّول حزب ّ
االقتصاديّة واالجتامعيّة.
بديل من
السلطة ،ويقبل بالرشع ّية الوفاق ّية ً
يك ّرس مبدأ التّداول عىل ّ
الرشع ّية االنتخاب ّية.

استنتاجات
ميكن أن نخلص من خالل ما سبق إىل إثبات ال ّنتائج التّالية:

املؤسسة العسكريّة يف تونس عىل لزوم الحياد إزاء الفرقاء
حافظت ّ
السلمي نحو
السياس ّيني ،وهو ما مثَّل ضامن ًة أساس ّي ًة ملرشوع التح ّول
ّ
بناء ال ّدولة ال ّدميقراطيّة املأمولة والجمهوريّة الثانية املنشودة.

بدا بعد ثالث سنوات من الثّورة أ ّن الحكومات الخمس املتعاقبة عىل من امله ّم أن تتجاوز األحزاب يف تونس هاجس االنحياز إىل ال ّدوغام
تونس بعد ثورة  17ديسمرب  14 - 2010جانفي  ،2011ونعني بها واالنغالق داخل األيديولوجيا ،وتتّجه صوب األفق ال ّرحب للتع ّدديّة
السبيس ،وحكومة والوفاق.
حكومتي محمد الغ ّنويش ،وحكومة الباجي قائد ّ
ْ
الرتويكا األوىل بقيادة ّ
حمدي الجبايل ،والثّانية بقيادة عيل العريّض ،مل من امله ّم اإلشارة إىل أنّنا داخل املشهد التونيس بصدد متابعة تشكّلٍ
تنجح عىل اختالفها ،وأ ّن الوضع االنتقا ّيل موسوم بعدم االستقرار،
ؤسس عىل الفاعليّة
تدريجي لنموذج عر ّيب يف ال ّدميقراطيّة( ((3يُ َّ
ّ
وبعدم متكّن الحكومات املتتالية من تحقيق تطلّعات قطاع كبري من
السلطة ،ومن
لمي عىل ّ
املواطن ّية ،والتع ّدديّة الحزب ّية ،والتّداول ّ
الس ّ
التونسيّني إىل التّنمية والشّ غل والعدالة االجتامعيّة؛ وهو ما ساهم يف
وصنع القرار.
امله ّم يف هذا اإلطار ترشيك الشّ باب يف التّغيري ،والقيادةُ ،
السيايس وتصاعد االحتجاجات املطلب ّية.
توتري الواقع ّ
اتَّضح من خالل التّجربة ال ّدميقراطيّة يف تونس أ ّن التعلّمية
كان لقوى املجتمع املد ّين من جمعيّات حقوقيّة ونقابيّة وأحزاب ال ّدميقراط ّية مسار طويل تكتسبه الشّ عوب بطول املامرسة ،وبتحويل
سياس ّية ونُخب مثقّفة ال ّدور الفاعل يف ف ْرض ال ّرقابة عىل حكومة
خلق؛ ذلك أ ّن
يل َّ
الوعي ّ
السيايس من متص َّور ذهني إىل ُم ْن َجز عم ّ
الرتويكا وتكثيف العمل
االحتجاجي ّ
الس ّ
ّ
لمي؛ ما ساهم يف تأمني "املواطنة تُ ارس وال ميكن التثقّف بها نظريًّا دون مامرستها []...
السلطة.
السلس عن ّ
تنازلها ّ
فتحقيق ال ّدميقراطيّة وبناؤها ونرشها يف املجتمع بعد حقبة االستبداد
ظهر جل ًّيا أ ّن إدارة تونس يف املرحلة االنتقال ّية ال تلني بتحكيم منطق مه ّمة نضال ّية تبقى مركزيّ ًة حتّى بعد إطاحة ُحكم االستبداد وهي
تسويد األغلب ّية عىل األقلّية ،بل تكون بتحكيم التّوافق
تأسيسا لشكلٍ تت ّم عرب املشاركة وليس اإلقصاء"(.((3
ً
من أشكال ال ّدميقراطيّة التشاركيّة الب َّناءة.
السيايس وسعيه إلحداث الوفاق
إ ّن انخراط ات ّحاد الشّ غل يف املعرتك ّ
السياق
السلطة ّ
يظل ،عىل ال ّرغم من خروجه عن ّ
بني املتناز ِعني يف ّ
ال ّنقايب ،ذا دو ٍر إيجا ٍّيب ملساهمته يف نزع فتيل االحتقان االجتامعي
وال ّدفع إىل الوفاق .لك ّن إيجاب ّية هذا الـ ّدور تبقى رهينة التزام
ال ّنقاب ّيني الحياد ،وعدم انزالقهم يف مهواة التح ّزب واالنتصار لفريق
عىل حساب آخر.
أقدمت حركة ال ّنهضة ذات املرجع ّية اإلسالم ّية عىل التّنازل عن
مم تحظى به من حضور
الحكم بطريقة سلسة ،وذلك عىل ال ّرغم َّ
السلطة إىل حكومة
مه ّم يف املجلس التّأسييس( ،((3وقبلت بتسليم ّ
كفاءات ،مستجيب ًة للحراك االحتجاجي املعارض لها .فدشّ نت بذلك
31 "Trois ans après la révolution, où en est la Tunisie?", lemonde.fr,
17/12/2013 , at:
http://goo.gl/sL2CJa

32 David Pollock, First Islamist Party to Voluntarily Give Up Power: A
New Tunisian Model?, washingtoninstitute, 17/12/2013, at:
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/first-islamist-partyto-voluntarily-give-up-power-a-new-tunisian-model
 33من الجدير بالذكر أ ّن  % 79من التونسيّني يؤيّدون ال ّرأي القائل إ ّن ال ّنظام الدّميقراطي،
وإن كانت له مشكالته ،فإنّه أفضل من غريه من األنظمة ،وذلك بحسب ما ورد يف :مرشوع
"املؤش العريب  ،"2013 /2012املركز العريب لألبحاث ودراسة
قياس ال ّرأي العا ّم العريب ،انظر:
ّ
السياسات ،الدّوحة ،حزيران  /يونيو  ،2013ص  ،83عىل الرابط:
ّ
http://www.dohainstitute.org/release/657dc82a-dfa2-4749-9e96-5af5bf20913a
 - 34عزمي بشارة" ،الربيع العريب رصخة وجودية من أجل الحرية والكرامة" ،حاوره
عبد الله الطّحاوي ،مجلّة الدّ ميقراط ّية ،العدد  ،49كانون الثاين  /يناير  ،2013ص .67
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معنى إعالن جماعة اإلخوان المسلمين
**
تنظيما إرهاب ًيا
ً

* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
** ورقة تقدير موقف.

دراسات وأوراق تحليليّة
تنظيما إرهاب ّيًا
معنى إعالن جماعة اإلخوان المسلمين
ً

بإعالنها جامعة اإلخوان املسلمني "جامع ًة إرهاب ّية" ،دقّت الحكومة
أي تسوية سياسيّة ،قد تفيض
املرصيّة امل ُعيّنة مسام ًرا أخ ًريا يف نعش ّ
املرصي يف املرحلة
السيايس
رضب املجال
ّ
إىل رأب الصدع العميق الذي َ
ّ
االنتقالية ،ووصل إىل ق ّمته يف انقالب  3متّوز  /يوليو  .2013وقد
جاء القرار بعد يومني من وقوع انفجا ٍر استهدف مبنى مديريّة أمن
املنصورة يف محافظة الدقهليّة ،أفىض إىل مقتل العرشات من عنارص
ِ
وجرحهم.
األمن
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وما يؤيّد هذا االستنتاج أ ّن وسائل إعالم وصحفًا مرصيّة وعرب ّية،
بعد انفجار الدقهل ّية يف  24كانون األول  /ديسمرب ،عمدت إىل تناقل
نسخ ٍة مزيّفة من بيان "أنصار بيت املقدس" جرت اإلشارة فيها إىل
أ َّن التفجري كان "ر ًّدا عىل أحداث العنف التي تشهدها مرص ض ّد
أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني"((( ،مع أ َّن البيان األصيل مل يأت عىل
ذكرهم بل ركّز عىل اتّهام النظام بالكفر ومحاربة اإلسالم واستباحة
دماء املسلمني.

وكانت جامعة "أنصار بني املقدس" السلفيّة التي تنترش يف مدن
ومحل هناك ،قد أعلنت
ّ
يل
شامل سيناء وقراه ،وتحظى بدعمٍ قب ّ
رش عىل اإلنرتنت ،وتداولته بعض
مسؤوليتها عن العمل ّية يف بيانٍ نُ َ
وسائل اإلعالم ،وع ّدت العمليّة ر ًّدا عىل محاربة "النظام املرت ّد الحاكم
الرشيعة اإلسالميّة" .وكانت هذه الجامعة قد استهدفت من قبْل
املرصي يف سيناء ،وبعض عنارص األمن ،إضاف ًة إىل
جنود الجيش
ّ
املرصي محمد إبراهيم يف الخامس من
محاولة اغتيال وزير الداخل ّية
ّ
أيلول  /سبتمرب املايض.
خصم
وعىل الرغم من إعالن جامعة "أنصار بيت املقدس" التي تُع ّد ً
أيديولوج ًّيا لجامعة اإلخوان املسلمني وسبق لها أن "كفّرت" الرئيس
املعزول محمد مريس ،مسؤوليتها عن استهداف مديرية أمن املنصورة،
استغلّت الحكومة املرصيّة امل ُع ّينة الحادث من أجل ات ّخاذ خطوة
جذرية ذات أبعاد خطرية ،وهي اتّهام جامعة اإلخوان املسلمني
باملسؤولية عن التفجري ،ولتص ّنفها بنا ًء عليه "جامع ًة إرهاب ّي ًة يف
الداخل والخارج" ،يف قرا ٍر يهدف إىل القطع كليًّا مع الجامعة وإقصائها
عن املجال السيايس ،واستئصالها من املشهد السيايس املرصي.

ظروف صدور القرار

وكانت الحكومة املرصيّة املعيّنة قد استبقت إصدار القرار بات ّخاذ
مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف استئصال جامعة اإلخوان
العسكري
املسلمني ،ومعاقبة املتعاطفني معها أو رافيض االنقالب
ّ
وجملة القوانني التي تقيّد الحريات العا ّمة؛ فبعد مجزرة رابعة
سلمي يف التاريخ
العدويّة التي ت ُع ّد أعنف مجزرة دمويّة ض ّد اعتصامٍ
ّ
املرصي الحديث ،توالت القرارات اإلداريّة واملامرسات األمنيّة التي
سعت إىل اإلجهاز عىل معاريض االنقالب العسكري ،ابتدا ًء من قرار
حل جامعة اإلخوان املسلمني ومصادرة أموالها
املحكمة اإلداريّــة ّ
املنقولة وغري املنقولة يف أيلول  /سبتمرب املايض ،ومرو ًرا بإطالق جملة
من األحكام القضائيّة التي شملت حتّى الطلبة والقارصين ونشطاء
حركات سياسيّة ساهمت يف إشعال ثورة  25يناير مثل "حركة 6
العسكري
أبريل" ،وانتها ًء مبالحقة القضاة الرافضني سياسات النظام
ّ
والتحضري ملحاكمتهم.

خرج نائب رئيس الوزراء يف الحكومة املرصيّة املعيّنة عقب االنقالب ومل تساهم وسائل اإلعالم املرصيّة وبعض وسائل اإلعالم العرب ّية
بخطاب فاشستي ض ّد اإلسالميني
العسكري ،مساء يوم األربعاء  25كانون األول  /ديسمرب؛ ليعلن املعادية للثورة يف شحن األجواء
ٍ
قرار حكومته تصنيف جامعة اإلخوان املسلمني "جامعة إرهابيّة يف
الداخل والخارج" .وقرأ القرار وزير نارصي بطريقة حامسية ال تخلو
 1لالطالع عىل النسخة املزيّفة من البيان ،راجع :ب ّوابة أخبار اليوم ،2013/12/24 ،عىل
من االستعراض .وهدف إىل استغالل املناخ املعادي للدميقراطيّة،
الرابط:
لتمرير قرا ٍر جرى التمهيد له قبل انفجار الدقهل ّية؛ إذ سبق أن ه ّددت
http://goo.gl/Mu1Q7p
لالطالع عىل النسخة األصلية للبيان ،راجع الرابط التايل:
الحكومة يف أكرث من مناسبة بحظ ِر تنظيم جامعة اإلخوان املسلمني،
http://alplatformmedia.com/vb/showthread.php?s=dad49e20560fe106c9ce51
و َع ّده إرهاب ًّيا.
a0e4322a0d&t=33959
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فحسب ،بل ذهبت أيضً ا بعد إصدار قانون التظاهر يف ترشين الثاين
 /نوفمرب املايض إىل وصم من يتظاهر ض َّد الحكومة بالتحالف مع
اإلرهاب متمث ًّل بجامعة اإلخوان املسلمني ،واستهدفت تحدي ًدا فئة
ظل مناخ
الشباب التي كان لها دور يف إسقاط نظام مبارك .ويف ّ
اإلقصاء واألجواء املعادية للدميقراطية ،وصلت األمور إىل ح ّد تسابق
رؤساء املقا ّر األمنيّة يف مراكز قرويّة يف محافظات مرصيّة لنرش أخبار
ٍ
قيادات وعنارص محل ّية إخوان ّية؛ من أجل كسب الشهرة
القبض عىل
(((
ظل خطاب سيايس شعبوي ينرش
أو التزلّف لنظام الحكم الجديد يف ّ
ثقافة الكراهية.

العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

القديم ،مبا فيها قوى قومية وإسالمية ويسارية ،وهي التي فوجئت
بثورة  25يناير ،ومل تقتنع يو ًما مببادئها؛ والتي مل تراجع يو ًما موقفها
أصل من معاداة
من الدميقراطية؛ فالنظام الحايل يستم ّد رشعيته ً
اإلسالميني .وعمل منذ مجيئه عىل تحويل االنتامء إىل "اإلخوان" ت ُهمة،
قبل أن ينتقل إىل املرحلة التالية التي ميتلك مبوجبها سلطة تحديد من
هو "اإلخواين" وتعريفه ،كام أعلن القرار الجديد .ولك ّنه يف الحقيقة
يعمل بصورة منهجية عىل تصفية منجزات ثورة  25يناير ،مبا يف ذلك
دور نشطائها الش ّبان من "حركة  6أبريل" وغريهم.

من "الطوارئ " إلى "اإلرهاب":
إعادة تقنين السطوة األمنيّة

رص وسائل اإلعالم املرصيّة املو ّجهة من قوى األمن يف نرشاتها
وت ّ
العسكري وض ّد
اليوم ّية ،عىل تصوير االحتجاجات ض ّد االنقالب
ّ
مامرسات الدولة األمن ّية ،عىل أنّها "رصا ٌع بني الشعب واإلخوان
املسلمني"؛ بحيث يصبح من يعارض االستبداد كأنّه يعارض "اإلرادة
الشعبيّة" ،لتمتلئ الفضائيّات املرصيّة بدعوات سحب الجنسيّة،
ٍ
جهات أجنب ّية معادية ملرص .وما لبثت هذه
واتّهامات التخابر مع
الدعوات أن تح ّولت تهمة رسم ّية يو ّجهها النظام بأجهزته القضائ ّية
الفاسدة الحتجاز املعارضني واعتقالهم بتهم الخيانة العظمى.
لقد كان قرار إعالن اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهاب ّي ًة نتيج ًة طبيعية
ومتوقّعة ملسار النظام االستبدادي الذي يديره العسكر ،ويض ّم خليطًا
من شخصيات محسوبة عىل الحزب الوطني القديم ،وشخصيات
أخرى من املعارضة التقليدية التي ميكن ع ّدها جز ًءا من النظام
 2انظر عىل سبيل املثال إىل الخرب الذي نرشته صحيفة املرصي اليوم ،بتاريخ ،2013/11/25
والذي يعلن فيه مأمور مركز رشطة فرشوط وهي قرية يف محافظة قنا ،عىل قبضه عىل أحد
قيادات اإلخوان املسلمني وبحوزته "مبلغ مايل قيمته  790جني ًها ،وإيصال تحويل عملة من
النقد األجنبي إىل الجنيه املرصي"! ،وقد جرى تصدير الخرب بصورة املأمور.
راجع الخرب عىل الرابط التايل:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/346311

نص الجريدة الرسم ّية،
لقد ص ّنف قرار الحكومة املرصيّة ،كام جاء يف ّ
تنظيم إرهاب ًّيا
"جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابية وتنظيمها
ً
نص املادة  86من قانون العقوبات" ،ما يعني تنفيذ قانون
يف مفهوم ّ
سيايس يف البالد ،حصل عىل ما تصل نسبته
حزب
اإلرهاب عىل أكرب ٍ
ٍّ
املنحل ،وعىل أكرث من ربعِ أصوات
ّ
إىل  %40من مقاعد مجلس الشعب
املرصيني يف الجولة األوىل من انتخابات الرئاسة يف أيار  /مايو .2012
نص القرار يف بنده األ ّول عبار ًة عا ّم ًة وفضفاضة ،هي"توقيع
وقد تض ّمن ّ
كل من يشرتك يف نشاط
العقوبات املق ّررة قانونًا لجرمية اإلرهاب عىل ّ
بأي طريقة
الجامعة أو التنظيم ،أو ير ّوج لها بالقول أو الكتابة أو ّ
وكل من مي ّول أنشطتها"؛ وهو ما يضع ماليني املرصيني م ّمن ال
أخرىّ ،
يق ّرون سياسات قمع عنارص الجامعة أو مالحقتهم ،أو حتّى يدعون
إىل التصالح معهم يف دائرة املالحقة واالت ّهام ،فمساحة التأويل شاسعة
النص.
يف ِّ
ظل عموميّة ّ
كل عض ٍو يف
وهذا ال يعني أ ّن الحكومة املرصية سوف تسجن ّ
جامعة اإلخوان املسلمني وتعاقبه ،ولك ّنها سلّحت نفسها بسالح
ثقيل من شأنه أن يشيع أجواء من التخويف والرتهيب؛ فالقانون
أي معارض سيايس،
سيف مسلّط يف يديها يعطيها ّ
حق التعامل مع ّ
بوصفه مشتب ًها به بأنّه "إخواين" ،والتعامل معه مبوجب قانون
مكافحة اإلرهاب .ومث ّة وسائل تنظيم جوقات إعالمية يف إلصاق
بكل معارض .هذه أجواء فاشيّة بال ّ
شك؛ فقوانني مكافحة
التهمة ّ
فضل عن حزب
أي بلد ملكافحة حزب سيايسً ،
اإلرهاب مل تص َّمم يف ّ
ذي قواع َد اجتامعية وسياسية واسعة.
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تنظيما إرهاب ّيًا
معنى إعالن جماعة اإلخوان المسلمين
ً

وحتّى نفهم اآلثار الخطرية التي ترتت ّب عىل صدور هذا القانون ،ميكن
تت ّبع االنتهاكات الجسيمة التي رافقت صدور قوانني مكافحة اإلرهاب
التي أق ّرتها بعض الدول العربيّة وغري العربيّة بعد أحداث الحادي
عرش من أيلول /سبتمرب  ،2001وانتشار عقيدة الحرب عىل اإلرهاب؛
إذ صار باإلمكان اعتقال املواطن بشبهة كون ِه إرهاب ًّيا ،ث َّم متديد حبسه
ونص املا ّدة
حتّى يثبت أنّه ليس إرهابيًّا أو ال ينتمي إىل فصيلٍ إرها ّيبّ ،
املرصي مستم ّد من مفاهيم تلك الحقبة،
 86من قانون العقوبات
ّ
حقبة املحافظني الجدد وحربهم عىل اإلرهاب.
ومن هنا ،فإ َّن خطورة هذا القانون تكمن يف "استثنائيته"؛ أي أنّه
يجري عكس ال ُعرف القضايئ املشهور" :املتّهم بريء حتى تثبت
ظل قدرة النظام االستبدادي
إدانته" ،وتتزايد خطورته يف مرص يف ّ
مرصي حتّى يثبت أنّه
أي مواطنٍ
ّ
عرب أجهزته البوليسيّة عىل حبس ّ
ليس إخوان ًّيا؛ فالقانون إذًا ال يه ّدد من هم أعضاء يف جامعة اإلخوان
املسلمني أو من هم متعاطفون معها فحسب ،بل يه ّدد أيضً ا ماليني
املرصيني الذين قد يفكّرون يو ًما يف االحتجاج ض ّد النظام وأسسه
االنقالبيّة ،ويع ّرضهم إىل محاكم استثنائيّة باسم مكافحة اإلرهاب.
لقد كان من أه ِّم نتائج ثورة الخامس والعرشين من يناير تقييد قانون
الطوارئ الذي حكم البالد ألكرث من ثالثني عا ًما ،وجرى خالله تربير
آالف املحاكامت العسكريّة ض ّد املواطنني املرصيني يف عهد مبارك؛
بحيث أصبح من غري املمكن متديد حالة الطوارئ ألكرث من شهر
إال مبوافقة أغلبيّة أعضاء مجلس الشعب .لكن النظام العسكري أىب
قانوني جديدين ،هام :قانون
إال أن يطيح هذا اإلنجاز؛ إذ عرب إقرار
ْ
املرصي املوقّت عديل منصور يف ترشين
التظاهر الذي أق ّره الرئيس
ّ
الثاين  /نوفمرب املايض ،وتفعيل قانون اإلرهاب ذي الطبيعة االستثنائيّة
بإعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهاب ّية ،جرى م ْنح السلطة
القامئة الصالحيات القصوى يف مالحقة املعارضني واعتقالهم وتقدميهم
إىل محاكامت عسكريّة.
وعليه ،يبدو أ ّن تركيبة القوانني الجديدة ال ترمي إىل استئصال جامعة
اإلخوان املسلمني وحلفائها فحسب ،بل تهدف إىل إعادة صو ِغ حالة
الطوارئ ،وإطالق ِيد النظام األمنيّة بصور ٍة قانونيّة أيضً ا؛ للقضاء عىل
أي مقاومة تواجه الديكتاتوريّة وعودة املؤسسة األمن ّية إىل الوضع
ّ
الذي كانت عليه قبل الثورة.

احتماالت المرحلة المقبلة
ال يُع ّد قرار الحكومة املرصيّة املعيّنة إعالن جامعة اإلخوان املسلمني
جامع ًة إرهابيّة نكسة ملبادئ الحوار والدميقراطية فحسب ،بل يو ّجه
رضبة قاصمة أيضً ا لخريطة الطريق التي أعلن عنها وزير الدفاع
عبد الفتّاح السييس عقب عزله الرئيس السابق محمد مريس ،بوصفها
لحل األزمة.
متثّل ،كام زعم حينها ،مفتا ًحا ّ

وعىل الرغم من أ ّن البعض يعتقد أ ّن الضغوط التي متارسها السلطة
الحال ّية تهدف إىل دفع الجامعة إىل القبول بتسوية سياسية تعطي
الرشع ّية لالنقالب العسكري وللنظام السيايس الجديد الذي نتج منه،
فلقد غ َدا واض ًحا غلبة امليول االستئصاليّة لدى نظام العسكر ،وجنوحه
إىل إقصاء املعارضني ،وإرصاره الغريب عىل السري منفر ًدا عىل الرغم
والحقوقي العاملي.
من االحتجاجات املستم ّرة والتنديد الدويل
ّ
أخ ًريا ،ال ب ّد أ ّن هذه السياسة التي ت ّوجتها الحكومة املرصية بقرارها
لكل
األخري إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامعة إرهابية ،تضع ح ًّدا ّ
املساعي الجارية يف دوائر الثقافة العرب ّية ،منذ أكرث من عقدين من
الزمن من أجل تحقيق املصالحة بني التيّارين اإلسالمي والعلام ّين.
املرصي االستبدادي إىل دفع
واألخطر من ذلك ،أ ّن ذهاب النظام
ّ
األمور بهذا االتّجاه ،سوف يدفع البعض إىل الخوف واالنكفاء ،وسوف
يدفع آخرين إىل التظاهر السلمي .ولك ّنه سوف يدفع أيضً ا من دون
ّ
رسي .وقد
شك بالكثري من اإلسالميني املرصيّني إىل العودة للعمل ال ّ
يدفع بعضهم إىل التط ّرف واستخدام العنف ،بعد أن ُحرموا من
بوسائل سلم ّية ،ما دام مثن
َ
مامرسة حقّهم يف التعبري عن النفس
العمل السلمي قد أصبح القتل أو السجن لسنوات طويلة؛ فالدولة
التي تعامل جز ًءا من شعبها بوصفهم إرهابيّني ،إنّ ا تدفعهم إىل أن
يكونوا كذلك بالفعل.
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*

هل الدولة والمجتمع في مصر مستع ّدان
للعدالة االنتقاليّة والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

فــي مصــر بادرت منظمات حقوقية وحركات اجتماعية ،منها حركة شــباب  6أبريل ،إلى بلورة
قانون للعدالة االنتقالية اســتندت فيه إلى تجارب ســابقة ،منها تجربة جنوب أفريقيا .وكانت
تونــس ،الدولــة التي انطلقت منها شــرارة الثورات العربية ،قد ســبقت مصر في هذا المجال،
متعاونــة مــع وزارة العــدل فــي جنــوب أفريقيــا .كمــا أنشــأ المغــرب عــام " 2003هيئــة اإلنصاف
والمصالحــة" للنظــر فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الفتــرة  .1999-1956تناقــش هــذه
الورقــة إمكانيــة تطبيق مفهــوم العدالة االنتقالية فــي مصر ،وتحاول اســتخدام اقتراب يضع
آليــات المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة الناجحــة فــي إطارها األشــمل ،وهــو التحول
الديمقراطــي واإلصــاح المؤسســي القائــم على التفــاوض بيــن القوى السياســية .تعرض
الورقــة الفلســفة التــي تحملها فكــرة العدالة االنتقالية ،والســمات التنظيمية التي تســاعد
على نجاح آلياتها ،والشــروط التي تســاعد في التغلب على التحديات التي تواجهها ،وعلى
المقاومة التي يمكن أن تتعرض لها.
*

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة القاهرة.

دراسات وأوراق تحليليّة
هل الدولة والمجتمع في مصر مستعدان للعدالة االجتماعية والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

مقدمة
يف أعقاب ثورة  25يناير  2011يف مرص ،طالب عدد من الحقوقيني
والناشطني السياسيني بتدشني آلية للعدالة االنتقالية للتعامل مع
أخطاء نظام الرئيس السابق حسني مبارك وخطاياه .وقد تجدد هذا
املطلب بعد إطاحة الرئيس محمد مريس يف الثالث من متوز /يوليو
 ،2013وأعلنت الحكومة الجديدة تبنيها له مستحدثة وزارة جديدة
للعدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية ،ومشرية إىل سعي مرص
لالستفادة من تجارب الدول األخرى ،وعىل رأسها تجربة جنوب
أفريقيا .فبعد أيام قليلة من توليه منصب مستشار الرئيس املؤقت
للشؤون السياسية ،رصح الدكتور مصطفى حجازي يف مؤمتر صحفي
عىل هامش مؤمتر املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية يف متوز /يوليو
املايض أ ّن مرص ستشكل أط ًرا مؤسسية لتحقيق العدالة االنتقالية كام
حدث يف دول حققت نجا ًحا يف هذا املجال ،ومنها جنوب أفريقيا.
ويف حديثه إلحدى القنوات الفضائية يف أيلول /سبتمرب املايض أشار
الدكتور حسام عيىس ،نائب رئيس الوزارء ووزير التعليم العايل ،إىل
اهتاممه بتجربة جنوب أفريقيا يف العدالة االنتقالية وإىل رضورة
استفادة مرص منها.
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آليات العدالة االنتقالية واملصالحة؟ وما هي الدروس املستفادة من
خربة هذه اآلليات؟

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه التساؤالت باستخدام اقرتاب
يضع آليات املصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية الناجحة يف إطارها
األشمل ،وهو التحول الدميقراطي واإلصالح املؤسيس القائم عىل
وتفصل الدراسة يف تحديد املناخ الذي
التفاوض بني القوى السياسيةِّ .
يجري فيه صوغ آليات املصالحة وتشكَّل فيه لجان العدالة االنتقالية،
والفلسفة التي تحملها فكرة العدالة االنتقالية ،والسامت التنظيمية
التي تساعد عىل نجاح آلياتها ،والرشوط التي تساعد يف التغلب عىل
التحديات التي تواجهها وعىل املقاومة التي تتعرض لها .ولذلك،
تعتمد الدراسة عىل مراجعة أدبيات التحول الدميقراطي املرتبطة
بفكرة التفاوض عىل آليات املصالحة والعدالة االنتقالية كجزء من
تسوية سياسية متهد لعملية التح ّول .كام تستند الدراسة إىل القانون
املنشئ للجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا لتحلل فحوى
فكرة العدالة االنتقالية وأسسها الفلسفية ،ومكوناتها التنظيمية.
وتراجع الدراسة بعض الدراسات التحليلية واالستقصائية لتقف عىل
رشوط نجاح آليات العدالة االنتقالية ومتتعها بالصدقية ،وكذلك
التحديات التي تواجه تطبيقها.

ومن ناحية أخرى ،بادرت منظامت حقوقية وحركات اجتامعية ،منها
حركة شباب  6أبريل ،إىل بلورة قانون للعدالة االنتقالية استندت
فيه إىل تجارب سابقة ،منها تجربة جنوب أفريقيا .وكانت تونس،
الدولة التي انطلقت منها رشارة الثورات العربية ،قد سبقت مرص
يف هذا املجال؛ إذ تعاونت وزارة حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية
التونسية مع وزارة العدل يف جنوب أفريقيا لتشكيل لجنة عىل غرار
لجنة الحقيقة واملصالحة التي شكلتها جنوب أفريقيا عام  .1995كام وتهدف الدراسة من تحليل تلك القضايا إىل املساهمة يف النقاش
أنشأ املغرب عام " 2003هيئة اإلنصاف واملصالحة" للنظر يف انتهاكات حول العدالة االنتقالية وفلسفتها ومتطلبات نجاحها ،وما ميكن أن
تحمله من خصوصية يف الحالة املرصية ،بعدما شهده هذا النقاش من
حقوق اإلنسان يف الفرتة .(((1999-1956
انحسار يف ظل الرتكيز عىل "الحرب عىل اإلرهاب" ،والحشد الشعبي
ولكن هل الدولة واملجتمع يف مرص عىل استعداد لتقديم التنازالت ملساندة مؤسسات الدولة يف تلك الحرب .كام تهدف إىل اإلضافة
الالزمة لنجاح العدالة االنتقالية؟ وما هي الرشوط التي ساهمت إىل املكتبة العربية يف دراسات العدالة االنتقالية يف ظل نقص هذه
يف النجاح النسبي للعدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا؟ وهل هذه الدراسات وحداثتها النسبية.
الرشوط متوافرة يف الحالة املرصية؟ وما هي التحديات التي تواجه
ويف تحليلها لخربة جنوب أفريقيا ومحاولة االستفادة منها يف الحالة
 1ملزيد من التفاصيل حول التجربة املغربية والتحديات التي واجهتها انظر :عبد املرصية ،ال تتجاهل هذه الدراسة اختالف اإلطار التاريخي وطبيعة
العزيز النوييض" ،إشكاليات العدالة االنتقالية :تجربتا املغرب وجنوب أفريقيا" ،ملف الفاعلني السياسيني يف الحالتني .فال شك أ ّن طبيعة الرصاع بني أقلية
"االنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب يف ضوء التجارب العاملية" ،مركز الجزيرة للدراسات ،حاكمة سيطرت عىل الحكم لعقود طويلة وحركة تحرر وطني متثل
 ،2013/2/14انظر:
 http://studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocraاألغلبية يختلف عن رصاع بني قوى سياسية متنافسة تحمل تصورات
 cy/2013/01/201312410191634162.htmمختلفة للدولة وأيديولوجيتها وعالقتها باملجتمع .وقد تبدو الخريطة
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كام أ ّن الدراسة يف تركيزها عىل خربة جنوب أفريقيا ال تتجاهل حقيقة
أ ّن هناك مناذج أخرى للعدالة االنتقالية اختلفت يف آلياتها وسياقها
عن هذه الخربة .وال يعود الرتكيز عىل تحليل حالة جنوب أفريقيا
إىل تكرار اإلشارة إليها كنموذج اسرتشادي من قبل الحكومة املرصية
املؤقتة فقط ،وإمنا أيضً ا ألنها الحالة األبرز واألشهر ،والتى ساهمت
بشكل كبري يف تطوير مجال العدالة االنتقالية عىل مستوى العامل(((.

السياسية يف الحالة املرصية أكرث تعقي ًدا .فعىل الرغم من تعدد الفاعلني
املمثلني لألقلية البيضاء واألغلبية السوداء يف حالة جنوب أفريقيا ،فإ ّن
وجود قوتني معتدلتني متثالن األغلبية يف كل جانب (وهام الحزب الوطني
واملؤمتر الوطني األفريقي) قد س َّهل الوصول إىل تسوية سياسية .أما يف
الحالة املرصية ،فإ ّن تع ّدد الفاعلني من ممثلني لنظام قديم سيطر عىل
الحكم ملدة ثالثة عقود ،وأعضاء جامعة سياسية ذات مرجعية إسالمية
صعدت إىل الحكم ملدة عام واحد ،ومعارضة سياسية مختلفة التوجهات
ناهضت النظامني ،ومؤسسة عسكرية حسمت مصري النظامني يف  25واستنا ًدا إىل هذه املقدمة ،تنقسم الدراسة إىل أربعة أقسام :يعرض
القسم األول اإلطار العام للمصالحة والعدالة االنتقالية؛ فاملفهومان،
يناير و 3متوز /يوليو ،تجعل التفاعالت السياسية أكرث تعقي ًدا.
وما يرتبط بهام من مؤسسات وتفاعالت ،ال يحدثان يف فراغ ،وإمنا
يشكالن جــز ًءا من عملية تح ّول دميقراطي قائم عىل التفاوض
واملساومات للوصول إىل حلول وسطى بني أطراف العملية السياسية.
ويناقش القسم الثاين مفهوم العدالة االنتقالية ودالالته وأهدافه،
ويذكر بالتفصيل كيف تحققت هذه املعاين واألهداف يف منوذج جنوب
أفريقيا ،ويتساءل بشأن مدى إمكانية تحقيقها يف الحالة املرصية.
أما القسم الثالث فيناقش األبعاد التنظيمية للجان العدالة االنتقالية
واملصالحة ،فيتعرض لالعتبارات التي تحكم تشكيلها ويستعرض آليات
عملها .وتختتم الدراسة بالقسم الرابع مبناقشة التحديات التي تواجه
تطبيق العدالة االنتقالية سواء تعلقت بالتنظيم أو مبواجهة القوى
ال شك أيضً ا أ ّن اإلطار االجتامعي واالقتصادي الذي تجري فيه هذه الرافضة للمفهوم ذاته.
التفاعالت السياسية شديد االختالف يف الحالتني .فالعامل االجتامعي
األكرث بروزًا يف حالة جنوب أفريقيا هو العرق أو اللون ،فعىل أساسه
متت التفرقة بني أقلية بيضاء وأغلبية سوداء ،وملناهضة هذا التمييز العدالة االنتقالية
قامت حركات التحرر الوطني حتى اسرتدت األغلبية حقوقها .أما يف ونماذج التح ّول الديمقراطي:
الحالة املرصية فعامل الدين وعالقته بالدولة هو عامل مهم  -إن مل
أي إطار تطبق آليات المصالحة؟
يكن بالطبع العامل الوحيد  -لفهم طبيعة الرصاع السيايس .ويظل في ّ
الرصاع من أجل ضامن الحقوق االقتصادية واالجتامعية للفئات التي من الخطأ التصور أ ّن تحقيق العدالة وتجاوز االستقطاب يتحقق
ُه ِّمشت لعقود هو العامل املشرتك بني الحالتني .فال نهاية نظام بإنشاء هيئة أو استحداث وزارة يعهد إليها هذه األهداف فحسب.
التفرقة العنرصية ترجم إىل القضاء عىل الفقر بني صفوف األغلبية فتطبيق آليات العدالة واملصالحة الوطنية إمنا هو جزء من عملية
السوداء يف جنوب أفريقيا ،وال إسقاط الرئيس حسني مبارك بعد ثورة أوسع تعنى بتأسيس قواعد للتحول إىل الدميقراطية ،مبا فيها كتابة
 25يناير م َّهد لسياسات اقتصادية واجتامعية تعيد توزيع الرثوة عىل دستور جديد ،وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة إلخضاعها للمراقبة
نحو عادل بعد تزايد الفجوة بني الطبقات.
واملساءلة .ولذلك ،سمي هذا النمط من العدالة ﺑ" االنتقالية" ألنه

وال متنع هذه االختالفات من النظر يف تجربة املصالحة والعدالة يطبق يف مرحلة انتقال الدول من االستبداد إىل الدميقراطية أو
االنتقالية يف حالة جنوب أفريقيا ومحاولة االستفادة من دروسها يف
 2لعرض شامل بشأن خربات العدالة االنتقالية يف الحاالت األخرى ،انظر:
الواقع املرصي .فليس الهدف من الدراسة إجراء مقارنة منظمة بني Kevin Avruch and Beatriz Vejarano, “Truth and Reconciliation Commissions:
الحالتني ،وإمنا الوقوف عىل طبيعة اإلطار الذي يجب أن تنشأ فيه A Review Essay and Annotated Bibliography,” The Online Journal of Peace and
Conflict Resolution, vol.4, no.2 (2002), pp. 37-76.
آليات املصالحة ،ورمزية إنشاء هذه اآلليات ،واملقومات التي تساعد
وكذلك عبد الحسني شعبان" ،العدالة االنتقالية :مقاربات عربية للتجربة الدولية" ،املستقبل
عىل نجاحها.
العريب ،العدد ( 413بريوت :متوز /يوليو  ،)2013ص .128-99
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من الحرب إىل السلم .ويف حالة جنوب أفريقيا كان منوذج التحول
قامئًا عىل عملية تفاوضية وتسوية سياسية ،كانت العدالة االنتقالية
أحد أهم مكوناتها .فقد درجت أدبيات التحول الدميقراطي عىل
تقسيم أمناط التحول ومناذجه إىل ثالثة :منط ينتج من إطاحة النظام
االستبدادي بصورة كاملة عن طريق قوى املعارضة التي تكتسب قوة
ودعم جامهرييًا تدريجيًا ميكّنها من إطاحة النظام والتأسيس لنظام
ً
يغي بشكل جذري قواعد النظام القديم يف توزيع السلطة أو
جديد ّ
الرثوة أو كالهام م ًعا .ويعتمد الثاين عىل إصالحات تدريجية تقوم بها
النخبة القامئة الستيعاب املطالب والضغوط الداخلية أو الخارجية
للتغيري .أما الثالث فيعتمد عىل التفاوض بني القوى السياسية األكرث
تأث ًريا للتمهيد لتغيريات جزئية يف النظام القائم .ويتحقق هذا النمط
األخري يف حال توازن  -وليس بالرضورة تساوي  -القوة بني األطراف
السياسية الكربى بحيث يدرك كل طرف صعوبة نفي أو إقصاء الطرف
اآلخر مام يدفعه إىل التفاوض للوصول إىل صيغة وسطى تبدأ بها
عملية التحول الدميقراطي خطواتها األوىل .وأل ّن التحول يف هذا النمط
يقوم عىل التفاوض ،فإنه ينتج نظا ًما خليطًا يحمل بعض مالمح النظام
القديم ،ويؤسس حقوقًا سياسية واقتصادية لفئات كانت محرومة من
تلك الحقوق من قبل(((.
وعىل الرغم من أ ّن تح ّول جنوب أفريقيا من نظام تحتكر فيه األقلية
البيضاء السلطة والرثوة إىل نظام تعددي يعرتف بالحقوق السياسية
واالقتصادية لألغلبية السوداء قد جاء بعد نضال طويل قادته قوى
التحرر الوطني ضد نظام الفصل العنرصي ،فإ ّن هذا التحول كان
أقرب إىل النمط الثالث .فالكفاح الذي قاده حزب املؤمتر الوطني
األفريقي وحلفاؤه من النقابات العاملية والحزب الشيوعي ،باإلضافة
إىل الضغط الدويل املتزايد الذي تع ّرض له نظام الفصل العنرصي،
مل يكن كل ذلك بإمكانه إسقاط هذا النظام والقضاء عليه كل ًيا .ويف
الوقت نفسه ،فإ ّن نظام الفصل العنرصي ،عىل الرغم من امتالكه
أدوات القوة االقتصادية والقمعية ،أدرك أ ّن ما يتعرض له من خسائر
عىل املستويني الداخيل والــدويل يجعل من الصعب استمراره يف
 3ملزيد من التفاصيل حول هذا النمط من التحول انظر:
Guillermo O’Donnel and Philippe Schmitter, Transitions from Authoritarian
Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1986), pp. 37-38; Samuel Huntington, The Third
Wave: Democratization in the Late Twentieth Century (Oklahoma: University
of Oklahoma Press, 1993), pp. 151-154; Philippe Schmitter, “Twentyfive Years, Fifteen Findings,” Journal of Democracy, vol. 21, no. 1 (January
”2010), p. 23; Nancy Bermeo, “Democracy and the Lessons of Dictatorships,
Comparative Politics, vol. 24, no. 3 (April 1992), p. 276.
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مامرسة السياسات اإلقصائية نفسها ضد األغلبية((( .وبذلك اجتمعت
القوى السياسية الرئيسة ،وهي :الحزب الوطني املمثل لألقلية البيضاء
من جهة ،وحزب املؤمتر الوطني وحلفاؤه والقوى األخرى املعربة عن
املجموعات العرقية األخرى (الهنود وامللونني) من جهة أخرى ،يف
عملية تفاوضية إلرساء قواعد للنظام الجديد ،وهو ما مثَّل منوذ ًجا
ملا أطلق عليه "الثورة املتفاوضة" .(((Negotiated Revolution
وقد بدأت عملية التفاوض بإطالق رساح املعتقلني السياسيني ،وعىل
رأسهم الزعيم نيلسون مانديال عام  ،1990وافتتاح أوىل جلسات
مؤمتر الدميقراطية يف جنوب أفريقيا "كوديسا" Convention for a
 Democratic South Africa, CODESAيف كانون األول /ديسمرب
 ،1991والتي استمرت حتى إجراء أول انتخابات دميقراطية بعد
القضاء عىل نظام الفصل العنرصي عام .1994

وإذا كانت هذه املعطيات قد شكلت اإلطار السيايس العام لتدشني
آليات العدالة االنتقالية وبدء عملية املصالحة ،فإ ّن املعطيات
السياسية يف مرص يف فرتة ما بعد  3متوز /يوليو  ،2013بل ومنذ ثورة
 25يناير  ،2011هي أكرث تعقي ًدا .فمرص ال تنتمي إىل النمط األول
كامل ،ومل تفرز نخبة تتوىل
للتحول أل ّن الثورة مل تطح النظام السابق ً
الحكم وتنفّذ اإلجـراءات الجذرية التي تحقق مطالب الثورة من
ضامن للحريات السياسية والكرامة اإلنسانية والعدالة االجتامعية.
ويف الوقت ذاته ،فإ ّن التحوالت التي جرت يف مرص منذ  25يناير ال
تتسق مع النمط الثالث؛ ألنها مل تنتج من مفاوضات بني األطراف
السياسية مت ّهد إلجراءات متفق عليها للتح ّول تكون آليات العدالة
االنتقالية واملصالحة الوطنية جز ًءا منها .وقد افتقد املجلس األعىل
4 Steven Friedman, “South Africa's Recalcitrant Transition,” Journal of
Democracy, vol. 4, no. 33 (April 1993), pp. 56-57.
5 George Lawson, Negotiated Revolutions: The Check Republic, South Africa
and Chile (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2005), pp. 121-174.
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للقوات املسلحة ،الذي حكم البالد ملدة عام ونصف بعد ثورة 25
يناير ،لإلرادة السياسية الالزمة لتطبيق آليات العدالة االنتقالية(((.
ومل يكن نظام الرئيس محمد مريس ،أول رئيس منتخب بعد الثورة،
حال؛ فخالل عام من حكمه مل يكن هناك رؤية متكاملة
أفضل ً
معلنة للتعامل مع القوى السياسية واالقتصادية للنظام السابق .فقد
منعت املادة  232من دستور عام  2012قيادات الحزب الوطني
املنحل من مامرسة العمل السيايس والرتشح لالنتخابات ملدة عرش
سنوات ،ولكن مل يجر تبني نظام شامل للعدالة االنتقالية للتحقيق
يف انتهاكات النظام السابق ،وتم التعامل مع رجال األعامل املنتمني
إىل هذا النظام بشكل انتقايئ ال يخضع لقواعد واضحة .أما ترتيبات
 3متوز /يوليو  2013وما بعدها ،فلم تخضع لعملية تفاوضية تشرتك
فيها األطراف األساسية لألزمة ،وقد تبادلت تلك األطراف  -القوات
املسلحة والقوى املتحالفة معها من جهة ،وجامعة اإلخوان املسلمني
وحلفاؤها السياسيون من جانب آخر  -االتهامات حول املسؤولية
عن غياب تلك العملية .وال شك أ ّن حملة االعتقاالت الواسعة التي
شملت قيادات اإلخوان املسلمني وحلفائهم وامتدت لتشمل مشاركني
يف التظاهرات املؤيدة لعودة الرئيس مريس ،وأحداث العنف التي
ُحسبت عىل تيارات مساندة لإلخوان املسلمني ،واالنتهاكات املتتالية
التي ارتكبت بحق املعتصمني يف ميداين رابعة العدوية والنهضة،
مل تتح مناخًا مالمئًا لعملية تفاوضية تشمل جميع األطراف وتخرج
البالد من أزمتها السياسية .واألهم من ذلك ،أ ّن انحياز املؤسسة
العسكرية ملطالب املتظاهرين يف  30حزيران /يونيو  2013ورفض
التفاوض حول خارطة الطريق املعلنة ،وضع الطرف اآلخر يف العملية
السياسية ،وهم اإلخوان املسلمون ،يف املوقف األضعف .بعبارة أخرى،
مل يكن هناك توازن قوة يضغط ملصلحة حل تفاويض.
يف الوقت نفسه ،إذا كانت آليات العدالة االنتقالية تشكل جز ًءا من
عملية االنتقال إىل الدميقراطية ،فإ ّن التطورات السياسية يف فرتة ما
بعد  3متوز /يوليو من استمرار هيمنة املؤسسة العسكرية ،وعودة
سطوة املؤسسة األمنية ،قد تثري تساؤالت بشأن ما إذا كانت مرص
متر بفرتة انتقال إىل الدميقراطية أم أنها تشهد ردة تعكس التعرث يف
تحقيق أهداف الثورة يف ظل صمود مؤسسات النظام القديم .إذًا،
 6ملزيد من التفاصيل انظر:
Reem Abou-El-Fadl, “Beyond Conventional Transitional Justice: Egypt’s
2011 Revolution and the Absence of Political Will,” The International Journal
of Transitional Justice, vol. 6 (2012), pp. 318-330.
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عىل الرغم من الحديث الرسمي املتكرر عن املصالحة ،فإ ّن اإلطار
السيايس الذي طبقت فيه املصالحة والعدالة االنتقالية كجزء من
حلول تفاوضية تساومية يف حالة جنوب أفريقيا غري متوافر حتى اآلن
يف الحالة املرصية .ويعني ذلك أنه حتى لو جرى إنشاء مؤسسات
مخ ّولة بتطبيق العدالة االنتقالية يف فرتة الحكومة املؤقتة ،فإ ّن
مضمونها وآلياتها سوف تحدد من قبل طرف واحد ،وهو حكومة ما
بعد الثالث من متوز /يوليو.

كام أ ّن القدرة عىل الوصول إىل حلول وسطى ،ال يعنى أ ّن البدء يف
عملية التفاوض وامليض بها يف حالة جنوب أفريقيا كان عملية سهلة
وتلقائية .فقد مرت هذه العملية بعرثات وتوقفت لفرتات ،ونفذت
خاللها اغتياالت سياسية استهدفت نسف العملية التفاوضية برمتها،
وخرجت منها عدة قوى ألسباب مختلفة .وكان من بني ذلك انسحاب
حزب املؤمتر الوطني األفريقي ،املمثل الرئيس لألغلبية السوداء ،بعد
مذابح ارتكبت بحق بعض املواطنني السود يف حزيران /يونيو .1992
إال أ ّن هناك بعض السامت التي متيزت بها العملية التفاوضية التي
شكلت إطا ًرا للعدالة االنتقالية واملصالحة يف جنوب أفريقيا ،والتي
يجب التأمل يف مدى توافرها يف الحالة املرصية .أول هذه السامت
هو السعي للتوافق واألخذ يف االعتبار مخاوف األقلية .ففي بداية
عملية التفاوض ساد خالف بني الحزبني األساسيني الحزب الوطني
واملؤمتر الوطني األفريقي ،عىل آلية صوغ الدستور .فقد اقرتح املؤمتر
الوطني أن يكون صوغه عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة ،بينام
تخوف الحزب الوطني أن يؤدي ذلك إىل محدودية متثيل األقلية
البيضاء ،واقرتح أن ميرر الدستور بالتوافق بني األحزاب السياسية،
ثم يعرض عىل الشعب لالستفتاء .وانتهى االتفاق عىل صوغ دستور
انتقايل ميهد النتخاب جمعية تأسيسية تقوم بصوغ دستور دائم(((.
ومل يكن التوافق حول مسألة صوغ الدستور هو املؤرش الوحيد لوجود
7 Friedman, pp. 62-63; Derek Powell, “The Role of Constitution Making
and Institution Building in Furthering Peace, Justice and Development: South
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إرادة لدى األطراف األساسية للتوافق؛ فقد اتفق املتفاوضون عىل
تشكيل حكومة وحدة وطنية ،يجري من خاللها تشارك السلطة بني
القوى السياسية .وكانت تلك الخطوة مبنزلة إجراء آخر لبناء الثقة
بني أعداء املايض ،كام أنها دعمت رشعية األغلبية مبساندة ومشاركة
األقلية يف الحكم ،ودعمت حق األقلية يف الحد من السلطة املطلقة
لألغلبية الحاكمة(((.
وال يبدو بعد ثالثة أعوام من ثورة  25يناير أ ّن القوى السياسية يف مرص
قد أدركت حتمية التوافق والوصول إىل حلول وسطى .فلجنة صوغ
الدستور قد تحولت من لجنة منتخبة من قبل الربملان استحوذت فيها
األحزاب السياسية اإلسالمية عىل األغلبية بعد االنتخابات الربملانية يف
 2012-2011إىل لجنة معينة من قبل الرئيس املؤقت ُه ّمشت فيها
هذه األحزاب ملصلحة التيارات األخرى بعد إعالن القوات املسلحة
عن خارطة الطريق يف  3متوز /يوليو  .2013ومل يكن وضع الحكومات
املشكلة يف فرتة حكم الرئيس محمد مريس وما بعد إطاحته أفضل
رشا عىل عدم استعداد ،أو عدم قدرة ،التيارات
حالً ؛ مام يعد مؤ ً
السياسية املختلفة للعمل يف إطار حكومة متثلها جمي ًعا.
السمة الثانية لعملية التفاوض يف حالة جنوب أفريقيا ،هي أ ّن
األط ـراف املتفاوضة قد خلصت إىل أهمية االتفاق عىل املبادئ
العامة التي تحكم النظام الجديد قبل االنخراط يف البحث والخالف
حول تفاصيل هذا النظام ،وكوسيلة لتسهيل عملية النقاش يف هذه
التفاصيل .ولذلك ،فقد اتفقت هذه األطراف عىل مبادئ عامة ال بد
من تضمينها يف الدستور الدائم .ومتثلت هذه املبادئ يف الدميقراطية
القامئة عىل تعدد األحزاب ،وإنشاء نظام شبه فيدرايل ليحل محل
النظام املركزي ،وإقامة نظام سيايس غري عنرصي وغري منحاز نوعيًا،
والفصل بني السلطات مع وجود قضاء مستقل ،وإنشاء مستويات
لإلدارة عىل املستوى املحيل تقوم عىل التمثيل الدميقراطي ،وحامية
جميع الحقوق والحريات العامة ،وحامية التنوع اللغوي والثقايف.
والجدير بالذكر أ ّن فكرة وضع وثيقة للمبادئ فوق الدستورية قد
قوبلت برفض من قبل القوى السياسية يف مرص حينام اقرتحها الدكتور
عيل السلمي نائب رئيس الوزراء يف فرتة حكم املجلس األعىل للقوات
املسلحة يف أعقاب ثورة  25يناير .وقد رفضت بعض القوى السياسية
الوثيقة ملا تضمنته من صالحيات للقوات املسلحة ،ورفضتها قوى
Africa’s Democratic Transition,” The International Journal of Transitional
Justice, vol. 4 (2010), pp. 240-241.
8 Vincent Maphai, “A Season for Power Sharing,” Journal of Democracy,
vol. 7, no. 1 (1996), pp. 67-68.
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سياسية أخرى العرتاضها عىل تقيد اللجنة الواضعة للدستور مببادئ
ليست من صنعها .إال أ ّن النقاش حول املبادئ الحاكمة للدولة
ونظامها السيايس التي تتوافق عليها القوى السياسية ويرتضيها
املجتمع املرصي هو أمر رضوري يسبق النقاش حول تفاصيل أبواب
الدستور .كام أنه ليس مجرد قضية فرعية يعهد بها للجنة نوعية
محدودة العدد منبثقة من لجنة معينة.
السمة الثالثة ،أ ّن عملية التفاوض والتوافق استندت إىل دور محوري
لقيادتني كان لديهام القدرة عىل اتخاذ قـرارات صعبة وصادمة
ملؤيديهام أحيانًا ،وحشد التأييد الشعبي لها؛ وهام نيلسون مانديال
و فريدريك دي كلريك .فقد أشارت استطالعات الرأي أ ّن معظم
البيض يف جنوب أفريقيا مل يكونوا مدركني أ ّن استمرار نظام الفصل
العنرصي ميكن أن يؤدي إىل حرب أهلية .وقد خاطر الرئيس دي
كلريك ،آخر رئيس لجنوب أفريقيا من األقلية البيضاء ،بشعبية حزبه
حينام اتخذ قرار بدء املفاوضات ،وهو ما ترجم يف حصول الحزب
اليميني املحافظ عىل األغلبية يف انتخابات التجديد النصفي للربملان.
ولكن مع تصاعد وترية العنف لجأ الرئيس دي كلريك إلقناع األقلية
البيضاء برضورة استمرار املفاوضات مستفتيًا هذه األقلية التي
صوتت ملصلحة خيار التفاوض((( .وقد كان العامل ذاته سب ًبا يف عودة
الرئيس نيلسون مانديال إىل املفاوضات بعد انسحاب حزبه منها
يف حزيران /يونيو  .1992فهل يف مرص من لديه االستعداد التخاذ
قرارات جريئة للمصالحة والتح ّول من خالل تقديم تنازالت سياسية
عىل املدى القصري لتحقيق استقرار الوطن عىل املدى البعيد؟

العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية:
الفلسفة والدالالت
ينرصف مفهوم العدالة االنتقالية ،كام يعرفه املركز الدويل للعدالة
االنتقالية ،إىل "مجموعة اإلجراءات القانونية وغري القانونية التي
تطبقها الدول بهدف معالجة مرياث االنتهاكات السابقة لحقوق
اإلنسان ،وتشمل هذه اإلجراءات املحاكامت الجنائية ،وإنشاء لجان
لتقيص الحقائق وبرامج لتعويض الضحايا ،وصور أخرى من اإلصالح
املؤسيس" .ويذهب الباحثون إىل أ ّن إنشاء لجان العدالة االنتقالية
بصفة عامة ،ولجنة الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا بصفة
”9 F.W. de Klerk, “The Role of Leadership in South Africa’s Transition,
Speech at Rhodes House, University of Oxford, May 17, 2011.
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خاصة ،قد حمل أكرث من معنى محوري؛ فاملعنى األول أ ّن االنتقال إىل
مجتمع دميقراطي يستوعب الجميع يتطلب التعامل مع أخطاء املايض
عب عنه قانون الوحدة الوطنية واملصالحة لعام
وخطاياه .وهذا هو ما ّ
 1995الذي نص عىل أ ّن الهدف من إنشاء آليات العدالة االنتقالية
هو "دعم الوحدة الوطنية واملصالحة من أجل تحقيق تفاهم يساعد
عىل تجاوز رصاعات وانقسامات املايض"( .((1لذا ،فإ ّن عملية املصالحة
تبدأ من اعرتاف األطراف كافة بأخطائها السياسية( .((1فعىل الرغم من
أ ّن األغلبية السوداء يف جنوب أفريقيا قد وقع عليها الظلم التاريخي
األكرب ،فإ ّن عملية املصالحة تطلبت اعرتاف املؤمتر الوطني األفريقي
ضم ًنا بخطأ استخدام العنف يف رصاعه السيايس للحصول عىل حقوق
األغلبية .ولذا كان كشف الحقائق والجرائم واالعرتاف بها رك ًنا أساس ًيا
مهم يقوم
من أركان عملية املصالحة .ويحمل ذلك أيضً ا معنى رمزيًا ً
عىل فكرة أنه عىل الرغم من أ ّن املصالحة مهمة لتجاوز االنقسامات،
فإنه ال بد من تقدير معاناة ضحايا االنتهاكات السابقة ،واالعرتاف
بآثار العنف الذي مورس ضد الجامعات املختلفة.
ويعني ذلك أ ّن التمسك باستبعاد بعض القوى السياسية بحجة
استخدامها للعنف يف املايض ،وهي الحجة التي تكررها قيادات
الحكومة املؤقتة يف مرص ،هي حجة ال تتسق مع فكرة العدالة
االنتقالية ،والتي تقوم يف جانب أسايس منها عىل فكرة العفو
املرشوط عن انتهاكات وجرائم معينة يف مقابل الكشف عن الحقائق
والتعويض .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن نبذ العنف وقبول التفاوض
عىل قواعد العملية السياسية هام متطلبان أساسيان لنجاح عملية
املصالحة .كام أ ّن تحديد نوعية الجرائم التي سيجري العفو عن
مرتكبيها هي مسألة مهمة ال بد من أ ّن تخضع لنقاش واسع كام
سيأيت بيانه يف القسم التايل يف ما يتعلق بحالة جنوب أفريقيا .إ ّن
إقصاء جامعات كاملة بحجة استخدام بعض املنتمني إليها للعنف،
فذلك يتناقض مع هدف املصالحة وفلسفتها ،ويدفع هذه الجامعات
إىل مزيد من العنف.
ويبقى السؤال املطروح هو :هل لدى القوى السياسية يف مرص
االستعداد لالعرتاف بأخطاء املايض وتجاوزه؟ ال يوجد مؤرش عىل أ ّن
لدى جامعة اإلخوان املسلمني االستعداد لالعرتاف بأخطائها السياسية.
وعندما بادر بعض أعضائها بالتعبري عن هذا االع ـراف ،سارعت
10 The South African Republic, Ministry of Justice, Promotion of National
Unity and Reconciliation Act 34, 1995, Chapter 2, article 3.
 11للنقاش حول االعرتاف باألخطاء والنقد الذايت يف الثقافة العربية ،انظر :السيد ياسني،
"العدالة االنتقالية بني الوهم والحقيقة" ،جريدة الحياة 29 ،أيلول /سبتمرب .2013
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يعب عن آراء شخصية
قيادات الجامعة إىل التأكيد عىل أ ّن ذلك إمنا ّ
وال يعكس وجهة نظر الجامعة .وال يبدو من املحتمل أن تعرتف
القوى الليربالية واليسارية بأخطائها السياسية ،وعىل رأسها ترشذمها
بعد ثورة  25يناير ،وانرصافها عن أهداف الثورة وعن التواصل مع
الجامهري ،ومباركتها لالنتهاكات التي مورست ضد معاريض ترتيبات
الثالث من متوز /يوليو .أما اعرتاف املؤسسة العسكرية باألخطاء
واالنتهاكات التي ارتكبتها يف فرتة حكمها األوىل بعد ثورة  25يناير ،ثم
يف ما بعد الثالث من متوز /يوليو فيبدو أم ًرا غري وارد يف ظل الحشد
الشعبي لتأييدها يف "حربها ضد اإلرهاب".
املعنى الثاين الذي يحمله إنشاء آليات العدالة االنتقالية واملصالحة
هو التوازن بني اعتبارات العدالة من خالل تأسيس آلية قانونية
للفصل يف انتهاكات املايض والتعويض عن الرضر املرتتب عليها من
جهة ،وبني اعتبارات املصالحة ودفع عملية التحول الدميقراطي من
خالل فتح باب العفو املرشوط املرتبط باالعرتاف باألخطاء والجرائم
السياسية والتعويض عنها من جهة أخرى .إ ّن االعتبارين مطلبان
رضوريان لتح ّول دميقراطي يؤدي إىل االستقرار السيايس .فقد أيقنت
عب عن ذلك عبد الله عمر،
النخبة السياسية يف جنوب أفريقيا ،كام ّ
وزير العدل يف أول حكومة بعد انتخابات عام  1994يف جنوب
أفريقيا ،أ ّن االتفاق عىل مبدأ العفو عن مرتكبي الجرائم السابقة كان
رشطًا رضوريًا للميض يف صوغ الدستور االنتقايل وإجراء أول انتخابات
أساسا لوحدة وطنية
دميقراطية تعددية( .((1كام أ ّن االعتبارين يعدان ً
قامئة عىل أسس عادلة ،أو  -وفقًا لوصف قانون الوحدة الوطنية
بدل من االنتقام ،والشعور بالتضامن
واملصالحة  -قامئة عىل جرب الرضر ً
بدلً من اإلحساس باملظلومية( .((1وقد ساند العديد من الساسة
والباحثني ،حتى الراديكاليني منهم ،هذا املنطق ،مشريين إىل أ ّن لجان
العدالة االنتقالية ،وإن كانت ال تحقق العدالة الجنائية العقابية
القامئة عىل تطبيق العقوبة الواجبة عىل مرتكبي الجرائم السياسية،
فإنها تساهم يف العدالة السياسية التي تركز عىل تحقيق التعايش بني
قوى املجتمع( .((1فهل تنتقل مرص ما بعد الثالث من متوز /يوليو من
االنتقام من خصوم املايض إىل محاسبتهم ،ومن الشعور باملظلومية
12 Jeremy Sarkin, “The Truth and Reconciliation Commission in South
Africa,” Commonwealth Law Bulletin, vol. 23, no. 1-2 (1997), p. 529.
13 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, preamble.
 14انظر عىل سبيل املثال:
Wilhelm Verwoerd, “Individual and/or Social Justice after Apartheid? The
South African Truth and Reconciliation Commission,” The European Journal
;of Development Research, vol.11, no. 2 (December 1999), pp. 121-128
Mahmood Mamdani, “Response to Eduardo Gonzalez,” International Journal
of Transitional Justice, vol. 3, no. 3 (2009), p. 470.

دراسات وأوراق تحليليّة
هل الدولة والمجتمع في مصر مستعدان للعدالة االجتماعية والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

الذي يعزز االنقسام املجتمعي إىل تهيئة الشعب املرصي للتضامن مع
كل من تع ّرض النتهاكات بغض النظر عن انتامئه؟
املعنى الثالث لفكرة إنشاء آليات املصالحة والعدالة االنتقالية هو
احرتام حقوق اإلنسان ،بغض النظر عن انتامئاته السياسية ،أو دينه،
أو جنسه ،أو عرقه .فالهدف من إنشاء لجان املصالحة هو تعميق
ثقافة حق اإلنسان كإنسان؛ مام يدعم الهدف العام ،وهو تجسري
الفجوة وعالج االستقطاب املجتمعي( .((1كام أ ّن إعطاء الفرصة
للضحايا للحديث عن االنتهاكات التي تعرضوا لها ومحاولة تعويضهم
تساهم يف استعادتهم لكرامتهم اإلنسانية.
املعنى الرابع آللية العدالة االنتقالية واملصالحة هو توفري إطار
مؤسيس يتمتع بالصدقية والحياد ويستطيع ضحايا االنتهاكات
السابقة من خالله التعبري عن مظاملهم واستعادة حقوقهم ،وميكّن
مرتكبي الجرائم من االعتذار عن جرامئهم ومعالجة آثارها .ويعترب
توفري مثل هذه اآللية مسألة مهمة يف النظم التي تثار فيها الشكوك
من قبل أحد أطراف النزاع حول استقالل القضاء( .((1ومن الواضح
أ ّن هذه الشكوك موجودة يف الحالة املرصية التي تح ّول فيها القضاء
إىل ٍ
طرف يف الرصاع السيايس؛ مام يعزز أهمية وجود آليات مستقلة
للعدالة االنتقالية .كام أ ّن قصور منظومة العدالة الجنائية يف مرص
أدى إىل إفالت معظم املتورطني يف انتهاكات حقوق اإلنسان وقضايا
قتل املتظاهرين يف فرتة ثورة  25يناير وما بعدها من العقاب؛ مام
يدعو إىل البحث عن آليات جديدة لتحقيق العدالة(.((1
مهم لتوثيق تاريخ األمة
وأخ ًريا ،فإ ّن مثل هذه اآلليات متثل مصد ًرا ً
والوصول إىل روايات مقبولة ومتفق عليها لهذا التاريخ؛ أي أنّها تسهم
يف خلق ما ميكن أن يسمى ﺑـ "الذاكرة الجمعية" للوطن حول أحداث
املايض وخطاياه( .((1وعىل الرغم من أ ّن استطال ًعا للرأي قد كشف
عن وجود خالف بني الجامعات املختلفة حول تقييم هذا التاريخ
يف حالة جنوب أفريقيا ،فإ ّن عملية املصالحة وكشف الحقيقة قد
خلقت إجام ًعا بني هذه الجامعات عىل اختالف انتامءاتها وأعراقها
عىل مجموعة من األحكام .ومن هذه األحكام ،عىل سبيل املثال،
أ ّن الفصل العنرصي كان جرمية ضد اإلنسانية ،وأ ّن الرصاع للحفاظ
15 Sarkin, pp. 529-530.
16 Ibid., pp. 537-538.
 17عادل ماجد" ،منظومة شاملة :العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة ملرحلة ما بعد
الثورات" ،السياسة الدولية ،العدد ( 192القاهرة :نيسان /أبريل  ،)2013ص .14
 18أحمد شوقي بنيوب" ،العدالة االنتقالية :املفهوم والنشأة والتجارب" ،املستقبل العريب،
العدد ( 413بريوت :متوز /يوليو  ،)2013ص .142-140
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عادل .ويف الوقت نفسه ،فإ ّن من ناضلوا ضد
عليه مل يكن رصا ًعا ً
هذا النظام قد ارتكبوا أخطاء يجب االعرتاف بها( .((1ولعل املجتمع
املرصي أحوج ما يكون إىل هذا التوثيق يف ظل التزييف اإلعالمي
الذي ق َّدم كث ًريا من الصور املغلوطة ،أو عىل األقل املبالغ فيها ،حول
الوقائع واألحداث منذ  25يناير بصفة عامة ،ومنذ  3متوز /يوليو
بصفة خاصة.

العدالة االنتقالية:
التنظيم واآلليات
يف السادس والعرشين من أيلول /سبتمرب  2013نرشت جريدة
األهـرام ترصيحات لوزير العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية
املرصي ،املستشار محمد أمني املهدي ،بأ ّن الوزارة تعكف عىل صوغ
قانون إلنشاء مفوضية العدالة االنتقالية "مبا يناسب التجربة والواقع
املرصي" .ويف ترشين األول /أكتوبر أعلن املهدي أ ّن الوزارة قد انتهت
من مرشوع القانون ،الذي مل يفصح عن محتواه ،وأنها سرتسله إىل
مجلس الوزراء ثم تعرضه عىل الرأي العام للمناقشة .ومن الواضح أ ّن
القانون ،الذي تم صوغه يف الفرتة نفسها التي كان يجري فيها صوغ
الدستور ،مل يحظ بالرتكيز اإلعالمي الكايف .لذلك ،قد يكون من املفيد
االنتباه إىل بعض املقومات التي ساهمت يف النجاح النسبي للجنة
الحقيقة واملصالحة يف جنوب أفريقيا ،ومن أهمها:
أولً  :الشفافية واملشاركة واالنفتاح عىل املجتمع .ويكفي يف هذا
اإلطار اإلشارة إىل أ ّن قانون الوحدة الوطنية الذي أنشأ لجنة الحقيقة
واملصالحة قد جرت مراجعته بشكل كامل سبع م ـرات ،أدخل
خاللها ثالمثئة تعديل عىل نسخته األوىل بعد شهور من املداوالت
يف مؤمترات عامة ،واجتامعات وزارية ،وجلسات للجنة العدالة يف
فضل عن
الربملان استغرقت يف مجموعها حوايل مئة وثالثني ساعةً ،
جلسات االستامع التي استعانت بها هذه اللجنة ،والتي شارك فيها
بعض ضحايا االنتهاكات وممثليهم ،وجلسات التداول بني اللجنة
والربملان .ومل تكن الشفافية واملشاركة سمة لصوغ القانون فحسب،
وإمنا أيضً ا لعمل لجنة املصالحة .فقد تم االتفاق عىل أن تكون
جلسات استامع اللجنة ،بلجانها النوعية ،عامة ومفتوحة ملشاركة
الجمهور إال يف حاالت استثنائية لتحقيق اعتبارات العدالة .ويف كل
19 James Gibson, “The Truth about the Truth and Reconciliation
Commission,” International Political Science Review, vol. 26, no. 4 (2005),
pp. 341-361.
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األحوال ،تم االتفاق عىل أنه ال يجوز للضحايا املعنيني بالقضايا أن
مينعوا من املشاركة يف جلسات االستامع الخاصة بقضاياهم(.((2
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ثالثًا :وجود معايري واضحة الختيار أعضاء لجنة املصالحة .فقد وضع
قانون الوحدة الوطنية واملصالحة ولجنة الخرباء معايري عامة تضمنت
النزاهة ،والحيادية ،وعدم تبوء منصب قيادي يف حزب سيايس،
وااللتزام املعروف مببادئ حقوق اإلنسان واملصالحة ،وعدم وجود نية
بطلب للعفو .وكان من شأن وضع هذه املعايري
للتقدم للجنة ذاتها
ٍ
ضامن عدم تسييس عمل اللجنة .كام وضع القانون معايري تحكم
عمل اللجنة ،ومنها املساواة يف التعامل مع الضحايا ،واحرتام كرامتهم
اإلنسانية ،وتوعية الضحايا بكل املعلومات الالزمة حول عمل اللجنة
وآلياتها(.((2

ويف الحالة املرصية ،فإ ّن الالفت للنظر أ ّن إعالن وزير العدالة
االنتقالية عن صوغ قانون املفوضية قد جاء خالل استقبال الوزير
لوفد من األمم املتحدة وبرنامجها اإلمنايئ ،ومل يأت يف إطار مخاطبة
الوزير للمجتمع املرصي حول مهامت الوزارة ونشاطاتها( .((2كام أ ّن
نص القانون ،الذي من املفرتض أن يكون قد عرض عىل مجلس الوزراء
أواخر ترشين األول /أكتوبر ،مل يتح يف وسائل اإلعالم حتى تاريخ كتابة
هذه السطور .واألهم من ذلك هو :كيف يناقش قانون املفوضية
ويقر يف ظل غياب مجلس ترشيعي منتخب؟ وكيف سيؤثر ذلك يف راب ًعا :متتعت اللجنة باستقاللية يف عملها ،ومل ينعكس ذلك فقط
رشعية القانون؟
يف عدم متثيل األعضاء لألحزاب السياسية ،وإمنا أيضً ا يف ضامن عدم
تأثرهم بأي ضغوط من الحكومة أو الهيئات التابعة لها أو األحزاب أو
أي جهة متثل مصالح هذه الجهات.

خامسا :متتعت اللجنة باالحرتاف؛ إذ تضمن تشكيلها أعضاء من
ً
خلفيات متعددة .فقد ضمت اللجنة رموزًا دينية لها صدقية وتاريخ
يف محاربة التمييز العنرصي ،مثل األسقف ديزموند توتو ،رئيس
اللجنة ،ومحامني ومستشارين قانونيني ،وناشطني حقوقيني ،وخرباء
يف بيوت خربة ومؤسسات بحثية تعمل يف مجال املصالحة وأطباء
واستشاريني نفسيني.
ثانيًا :اتسمت عملية اختيار لجنة الخرباء املخ ّولة ترشيح أعضاء لجنة
املصالحة يف جنوب أفريقيا بتمثيل القوى املجتمعية كافة .فعىل
الرغم من أ ّن قانون الوحدة الوطنية واملصالحة قد خ ّول الرئيس
تعيني أعضاء لجنة الحقيقة واملصالحة بالتشاور مع مجلس الوزراء،
يعي لجنة
فإ ّن مانديال ،اختار ،استجابة ملطالب املجتمع املدين ،أن ّ
خرباء تتوىل ترشيح أعضاء لجنة املصالحة .وقد ضمت لجنة الخرباء
سياسيني وممثلني للمجتمع املدين قاموا بإجراء مجموعة من املقابالت
اسم عىل أساسها .وجاء التشكيل النهايئ
تم ترشيح خمسة وعرشين ً
للجنة املصالحة مستجيبًا لهذه الرتشيحات ،فلم يتضمن سوى شخصني
فقط من خارج قامئة املرشحني من قبل لجنة الخرباء(.((2

ويرجع هذا التشكيل إىل املهامت التي حددها قانون الوحدة
الوطنية للجنة الحقيقة واملصالحة ،وهي تسهيل منح العفو عن
مرتكبي الجرائم السياسية السابقة يف حال استعدادهم لالعرتاف
بها ،والتوصل إىل صورة كاملة عن وقائع انتهاكات حقوق اإلنسان
التي ارتكبت يف فرتة محددة (من آذار /مارس  1960وحتى كانون
األول /ديسمرب  ،)1993وأسبابها ،وطبيعتها من وجهة نظر ضحاياها
ومرتكبيها وتوثيق هذه الوقائع ،والتوصل إىل توصيات ملنع حدوثها،
وأخ ًريا التقدم بتوصيات حول التعويضات التي ميكن تقدميها للضحايا
وإج ـراءات إعادة التأهيل النفيس ورد االعتبار لهم .وبناء عليه،
تشكلت ثالث لجان فرعية للجنة املصالحة ،وهي :لجنة للتحقيق يف
انتهاكات حقوق اإلنسان ،ولجنة للعفو ،ولجنة للتعويضات.

20 Sarkin, p. 530; Christian De Vos, “What Price Truth? South Africa’s
Truth and Reconciliation Commission in Critical Perspective,” South African
Journal of Political Studies, vol. 29, no. 2 (2002), p. 212.
" 21وزير العدالة االنتقالية :نقوم بصياغة مرشوع قانون إلنشاء مفوضية العدالة االنتقالية
يف مرص" ،جريدة األهرام.2013/9/26 ،
22 Sarkin, pp. 530-531.

وقد استمر عمل اللجنة ملدة خمس سنوات بَحثت خاللها مئتي ألف
حالة النتهاكات حقوق اإلنسان ،ونظرت يف سبعة آالف طلب للعفو،
;23 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, article 7
Sarkin, p. 531.

دراسات وأوراق تحليليّة
هل الدولة والمجتمع في مصر مستعدان للعدالة االجتماعية والمصالحة الوطنية؟
دروس من جنوب أفريقيا

متهم ،ونرشت تقري ًرا نهائ ًيا من
حكم بالعفو عن ً 850
وأصدرت ً
خمسة مجلدات وثقت لتاريخ األمة يف الفرتة محل التحقيق(.((2

العدالة االنتقالية
والمصالحة الوطنية:
اإلشكاليات والتحديات
ال شك أنه حتى مع توافر اإلرادة السياسية لتحقيق املصالحة وتفعيل
لجان العدالة االنتقالية ،فإ ّن مثة تحديات وإشكاليات غالبًا ما تواجه
هذه اللجان سواء من حيث الفكرة أو التطبيق.
ولعل من أبرز هذه التحديات تعريف الجرائم التي تقع يف نطاق
عمل لجان الحقيقة واملصالحة .وتربز أهمية هذه اإلشكالية يف مرص يف
ظل متسك الحكومة املدعومة عسكريًا مبحاكمة املعتقلني من قيادات
جامعة اإلخوان املسلمني وأعضائها جنائ ًيا ،والذين اتهم معظمهم
بالتحريض عىل العنف ،وكذلك رفضها القاطع لفكرة املصالحة قبل
املحاسبة القانونية .ويف الوقت نفسه ،ال تقدم الحكومة املرصية
املؤقتة تعريفًا واض ًحا لطبيعة الجرائم التي ميكن أن يشملها عمل
مفوضية العدالة االنتقالية ،ورشوط العفو عن هذه الجرائم .ويف حالة
جنوب أفريقيا ،يالحظ املتأمل مدى اتساع تعريف مصطلح الجرائم
السياسية التي تقع ضمن إطار املحاسبة والعفو يف لجنة الحقيقة
واملصالحة .فهذه الجرائم تشمل ،وفقًا لقانون الوحدة الوطنية،
جميع الجرائم التي ارتكبت بدافع سيايس ،أو تلك التي مورست يف
إطار سيايس (مثل أن تكون جز ًءا من حركة احتجاج سيايس) ،أو تلك
التي تم توجيهها إىل منافس سيايس أو منشآت عامة أو خاصة ،أو
تلك التي تم تنفيذها بأمر أو موافقة منظمة أو مؤسسة سياسية أو
حركة تحرر وطني .ويدخل ضمن املشمولني باملحاسبة والعفو كل
من خطط هذه الجرائم ،أو أمر بها ،أو أدارها ،أو نفذها ،أو امتنع
عن وقفها .وبذلك مل تستنث اللجنة من نطاق عملها سوى األعامل
والجرائم التي استهدفت اإلثراء أو املنفعة الشخصية (كالحصول
مثل) أو الثأر من شخص بعينه لخصومة شخصية .بعبارة
عىل رشوة ً
أخرى ،فإ ّن أي جرمية جنائية متت بدافع سيايس ،أو من قبل عضو
يف جامعة ،أو حركة سياسية ،أو يف مؤسسة من مؤسسات الدولة،
أو مبوافقة هذه الجامعة أو املؤسسة تعترب جرمية سياسية يشملها
عمل اللجنة .وقد وضع القانون ثالثة رشوط للعفو وهي :أن يقدم
24 Gibson, p. 342-344; De Vos, p. 210.
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الشخص طل ًبا للعفو للجنة يفصح فيه عن كل الحقائق ،وأن تكون
جرميته سياسية ،وأن يكون حجم االنتهاك متناسبًا مع هذا الهدف
السيايس .وطاملا تحققت هذه الرشوط ،فإ ّن ذلك يعفي الشخص من
املسؤولية الجنائية واملدنية ،بل إنه يجب تعليق املحاكمة الجنائية
ألي متهم تنظر اللجنة يف طلب عفوه ،واإلفراج عنه إذا أصدرت
حكم جنائ ًيا .وال
اللجنة قرا ًرا بالعفو عنه حتى لو كان صدر ضده ً
يجري استئناف محاكمة الشخص جنائيًا إال إذا تم رفض طلبه للعفو
من قبل اللجنة(.((2
وال ميكن فهم هذا االتساع يف تعريف الجرائم التي تدخل ضمن
عمل اللجنة واالستعداد للعفو عن تلك الجرائم إال باإلشارة إىل
ما ناقشته الدراسة يف قسمها األول حول اإلطار السيايس للعدالة
االنتقالية واملصالحة .ففي إطار توازن القوة بني القوى السياسية ،مل
يكن من املمكن امليض يف عملية التح ّول إال باالستعداد للعفو عن
أخطاء املايض وخطاياه .ومن املشكوك فيه أن يكون هذا الرشط
متواف ًرا يف الحالة املرصية يف الوقت الراهن .ومن املتوقع أن يكون
نطاق الجرائم التي تقع يف نطاق عمل مفوضية العدالة االنتقالية
املزمع إنشاؤها يف مرص محل جدل .لذلك ،فإن تحديد املشاركني يف
النقاش حول عمل املفوضية والجهة املخ ّولة يف النهاية تعريف هذا
النطاق هو أمر جدير باملتابعة والتحليل.
ومن ناحية أخرى ،فإ ّن هناك نو ًعا آخر من االنتهاكات تجاهلته آليات
العدالة االنتقالية يف جنوب أفريقيا عىل الرغم من أهميته ،وهو
ذلك املتعلق بغياب العدالة االجتامعية عن األغلبية السوداء .وقد
أدى ذلك إىل توجيه العديد من االنتقادات للجنة الحقيقة واملصالحة
لفشلها يف تحويل النقاش حول فكرة العدالة من جدل حول املراوحة
بني العدالتني الجنائية والسياسية إىل نقاش حول آليات تحقيق
العدالة االجتامعية( .((2واألمر ذاته مثار يف الحالة املرصية؛ إذ طالب
كثري من الحقوقيني مبحاكمة نظام مبارك عىل إفقاره ماليني املرصيني،
وعىل التعدي عىل حقوق العامل ،وتجاهل الدفاع عن كرامة املرصيني
العاملني بالخارج ،يف الوقت الذي تربحت فيه نخبة رجال األعامل من
مناصبها السياسية(.((2
25 Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34, articles 20-22.
26 Mamdani, p. 473.
27 Abou-El-Fadl, pp. 322-323; Hossam Bahgat, “Justice and Development:
Nexus at the Heart of the Arab spring,” Annual Emilio Mignone Lecture
on Transitional Justice, The International Centre for International Justice,
17/11/2011, at: http://ictj.org/news/justice-and-development-arab-spring
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املتهم األول يف تلك االنتهاكات .فهل يكون لدى الحكومة االنتقالية
يف مرص أو الحكومات القادمة التي ت ُشكل بعد االنتخابات الربملانية
من اإلرادة والقدرة السياسيتني ما ميكّنها ،بالتحالف مع قوى املجتمع
املدين الداعمة للفكرة ،من تطبيق املحاسبة واإلصالح املؤسيس لألجهزة
األمنية والقضائية ،وأن تبدأ يف تطوير ثقافة املسائلة وتكريسها داخل
هذه املؤسسات؟ أم أ ّن الفكرة سوف تضيع ،أو ته ّمش يف خضم الرتكيز
عىل "الحرب ضد اإلرهاب" واالدعاء بعودة الرشطة إىل الشعب بعد
انحيازها للمتظاهرين يف الثالثني من حزيران /يونيو؟

وباإلضافة إىل تحديد نطاق عمل لجان املصالحة ،تربز تحديات أخرى
تتعلق برفض فكرة هذه اللجان أو طريقة عملها من قبل بعض القوى
يف املجتمع .ففي تجربة جنوب أفريقيا ،رفضت بعض التنظيامت فكرة
لجنة الحقيقة واملصالحة باعتبارها تجنٍ عىل حقوق األغلبية السوداء
التي عاشت عقو ًدا من القهر والتمييز .وقد خاضت هذه التنظيامت
بالفعل حربًا قضائية طعنت فيها يف دستورية قانون الوحدة الوطنية
وطالبت بتعليق عمل اللجنة حتى البت يف دعواها .إال أ ّن املحكمة
الدستورية قد أيدت جميع ما جاء من أحكام حول مهامت لجنة
الحقيقة واملصالحة ،وصالحياتها ،وآليات عملها ،باعتبارها رضورية
لتحقيق املصالحة الوطنية ودعم الدميقراطية .ولكن تبقى حقيقة أ ّن
هناك بعض الجامعات التي ترى أ ّن فكرة العفو عن جرائم املايض،
حتى لو تم االعتذار والتعويض عنها ،هي فكرة غري عادلة ،أو أنها الخاتمة
تحقق االستقرار عىل حساب العدالة(.((2
ال شك يف أ ّن مرص بعد ثورة  25يناير بحاجة إىل آليات شاملة للعدالة
كام يوجه لفكرة العدالة االنتقالية ذاتها انتقادات أخرى من أهمها االنتقالية تتعامل مع انتهاكات نظام مبارك وتعالج االنحياز الصارخ
أنها تحاسب األشخاص ،وليس النظم ،عىل خطايا املايض .فقد اعترب يف سياساته االقتصادية واالجتامعية ،وكذلك انتهاكات األعوام الثالثة
بعضهم أ ّن عدم توجيه "إدانــة" واضحة لنظام الفصل العنرصي بعد الثورة .وخالل هذه األعوام مل يكن اإلطار السيايس موات ًيا لتطبيق
"األبارتهيد" كان من أبرز سقطات لجنة املصالحة( .((2ومن املتوقع أن هذه اآلليات عىل النحو الذي طبِّق يف دول أخرى ،وعىل رأسها جنوب
تثار قضية "اإلدانة" الشخصية أو الجامعية يف الحالة املرصية .هذا إىل أفريقيا .وعىل الرغم من إعالن الحكومة املؤقتة تبنيها لقانون إنشاء
جانب تحدي متابعة تنفيذ ما تتوصل إليه اللجنة ،وبخاصة ما يتعلق مفوضية للعدالة االنتقالية ،فإ ّن غياب التفاوض السيايس وتزايد
بالتزام دفع التعويضات للضحايا(.((3
االعتامد عىل الحل األمني للتعامل مع األزمة السياسية منذ الثالث
من متوز /يوليو  ،2013واستمرار الحشد ،والحشد املضاد ،ال ميثل
ويبقى التحدي األهم آلليات املصالحة هو مقاومة املتهمني بارتكاب
مناخًا مالمئًا لتطبيق آليات للعدالة االنتقالية تتمتع بالصدقية وتؤدي
انتهاكات سابقة لهذه اآلليات ورفضهم لها ،بل ومقاومتهم لعملية
إىل مصالحة وطنية.
اإلصالح املؤسيس األوسع التي ترتبط بالعدالة االنتقالية .فالدولة ال
بد من أن تكون لديها القدرة عىل محاسبة املتهمني ،أو إقناعهم بأ ّن ويعني ذلك أ ّن الحديث عن عدالة انتقالية ومصالحة وطنية يف مرص
البديل مكلف للمجتمع .وقد استطاعت الدولة الجديدة يف جنوب يحتاج إىل عملية تفاوضية تدشن عملية تح ّول دميقراطي تشمل
أفريقيا ،إىل حد كبري ،االستجابة لهذا التحدي( .((3أما يف الحالة املرصية ،جميع القوى السياسية وتناقش القضايا األساسية املرتبطة بآليات
فإنه من املتوقع أن تواجه فكرة املحاسبة عىل انتهاكات املايض ،العدالة االنتقالية ومنها نطاق عملها ،ورشوط العفو عن الجرائم التي
وعملية إصالح املؤسسات التي قامت بارتكاب هذه االنتهاكات ملنع تبحث فيها ،ووسائل جرب األرضار التي تع ّرض لها ضحايا انتهاكات
تكرارها ،رفضً ا قويًا من مؤسسات الدولة ،وعىل رأسها جهاز الرشطة ،حقوق اإلنسان .ويحتاج ذلك إىل أن تستوعب القوى السياسية فلسفة
بدل
العدالة االنتقالية ،وتقف خلف أهدافها ،وتقود الجامهري نحوها ً
 28 Sarkin, pp. 532-533.من املزايدة عىل الرفض الجامهريي للمصالحة .كام تحتاج هذه القوى
29 De Vos, p. 212.
 30 Ibid., p. 213.إىل تكوين جبهة مدافعة عن هذه الفلسفة واألهداف يف مواجهة
وملزيد من التفاصيل حول صور التعويض وإشكالياته ،انظر :رضوان زيادة" ،العدالة االنتقالية مؤسسات النظام القديم الرافضة لها .فهل تضطلع القوى السياسية يف
واملصالحة الوطنية يف العامل العريب" ،موقع العدالة االنتقالية يف العامل العريب ،ص  ،13-10انظر:
 http://www.arabtj.org/File/Transitional%20Justice%20Sur.pdfمرص بهذه املهمة؟ أم هل تستمر يف التضحية بالدميقراطية واملصالحة
 31 De Vos, p. 219.من أجل مصالح سياسية ضيقة؟
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أسامة الرشيدي

*

إستراتيجيات اإلعالم المصري
خالل فترة حكم محمد مرسي
وما بعد االنقالب

تتنــاول هــذه الورقة دور اإلعالم في إســقاط حكم محمد مرســي؛ إذ يرى الكثيــر من المحللين
أن اإلعــام المعــارض لــه قام بدور ٍ أساســي فــي عزله عبــر ما كانت ّ
تبثه وســائل
والمتابعيــن ّ
عام كامل .ترصد الورقة السياســات اإلعالمية التي
اإلعــام المطبوعــة والمرئية ّ
ضده طوال ٍ
بــدءا مــن تو ّلــي الرئيــس محمد مرســي مقاليد
اتبعتهــا وســائل اإلعــام المصريــة وتح ّللهــا،
ً
وتحدد
وتمتد إلى فترة ما بعد عزلــه وحتى اآلن.
الحكــم فــي البــاد نهاية حزيران  /يونيــو ،2012
ّ
ّ
نماذج من تغطيات
أهم اإلستراتيجيات التي اتبعتها وسائل اإلعالم .وتتناول
عددا من ّ
الورقة ً
َ
ً
اإلعــام المصــري دليــا عليهــا ،مــع تنــاول خلفيــات عمــل بعــض وســائل اإلعــام المصريــة
والســمات المشــتركة التــي تجمــع بينهــا ،ومحاولــة تفســير أســباب اتباعهــا هــذا النــوع مــن
ً
إضافة إلى رصد أشــكال التحريض التي قام بها عدد من وســائل اإلعالم
الخطــاب اإلعالمــي.
ضــد معارضــي االنقالب ،وتتبــع عدد من الشــائعات التي أطلقها اإلعــام تجاههم
المصريــة
ّ
وتقصي جذورها ،وتحليلها.
ّ

*

باحث يف مجال األفالم الوثائقية واإلعالم – مرص.
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خطاب اإلعالم المصري
المعارض لمرسي
يُع ّد وصول الرئيس محمد مريس إىل رئاسة الدولة يف مرص الحدث
األبرز الذي م ّرت به جامعة اإلخوان املسلمني طوال تاريخها؛ فلم
يسبق للجامعة التي تنترش فروعها يف عرشات من دول العامل أن
أي من تلك الدول .لكن هذه
وصل أحد أعضائها إىل س ّدة الحكم يف ّ
التجربة مل تلبث أن جرى إجهاضها باالنقالب الذي حدث يف الثالث
من متوز  /يوليو عام  .2013إذ أعلن الفريق عبد الفتاح السييس
وزير الدفاع عزل مريس من منصبه بعد تظاهرات حاشدة خرجت
يوم الثالثني من حزيران  /يونيو املايض ،لتضع ح ًّدا لتجربة الحكم
ويكن القول إ ّن سقوط مريس كان نتيجة عد ٍد من العوامل
اإلخوانيةُ .
واألسباب؛ السياسية واالقتصادية واالجتامعية واإلعالمية.

خلفيات مالكي وسائل اإلعالم
وعالقتها باإلستراتيجيات
قبل أن نتناول أه ّم اإلسرتاتيجيات اإلعالمية التي اتّبعها اإلعالم
املعارض ملريس ،نعرض للسامت املشرتكة التي تجمع وسائل اإلعالم
الرئيسة يف مرص ،والتي متكّننا من تقديم تفسري ألسباب معارضتها
مريس عرب تغطياتها اإلعالمية.
ُيكن تحديد عد ٍد من السامت املشرتكة التي تجمع بني وسائل اإلعالم
املعارضة ملريس ،كام ييل ،وهي:
االنتامء للنظام القديم الذي قامت ض ّده ثورة الخامس والعرشين
من يناير .2011
الخصومة األيديولوجية مع جامعة اإلخوان والتيار اإلسالمي الذي
ينتمي إليه مريس.
يالحظ املتابع لإلعالم املرصي انحياز ماليك عد ٍد كبري من وسائل اإلعالم
الرئيسة للنظام القديم الذي قامت ض ّده ثورة الخامس والعرشين
من يناير عام  ،2011وقد نجح هؤالء يف الظهور م ّرة أخرى بعد
الثورة بوجو ٍه مختلفة محاولني تقديم أنفسهم مرة أخرى للجمهور
واستعادة ما فقدوه من صدقية ،بسبب العالقات التي كانت تربط
رجال األعامل بنظام مبارك ومالحقة بعضهم بعد ثورة يناير.
فاملك قناة "دريم" هو رجل األعامل أحمد بهجت الذي نشبت بينه
وبني البنوك نزاعات قضائية بسبب قروض تق َّدر بعدة مليارات من
الجنيهات .أ ّما قناة "التحرير" ،فيمتلكها رجل األعامل سليامن عامر
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هم مع وزير
الذي ق ّرر القضاء مصادرة أمواله قبل عامني بوصفه متّ ً
الزراعة األسبق يوسف وايل يف قضية إهدار ثروة مرص الزراعية .أ ّما
قناة "صدى البلد" ،فيمتلكها رجل األعامل محمد أبو العينني القيادي
السابق يف الحزب الوطني الدميقراطي الذي كان يتز ّعمه مبارك.
وكذلك األمر نفسه مع مالك قناة "املحور" ،رجل األعامل حسن راتب
القيادي السابق يف الحزب الوطني.

ونجد السيد البدوي رئيس حزب الوفد الليربايل ورجل األعامل البارز
مالكًا شبكة قنوات "الحياة" ،بالرشاكة مع شقيق زوجة حسن عبد
الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة أثناء عهد مبارك((( .وكان البدوي
أحد اثنني قاما برشاء جريدة "الدستور" ،ث ّم قاما بإقالة رئيس تحريرها
إبراهيم عيىس الذي كان معارضً ا نظام مبارك يف ذلك الوقت ،وقاما
بتغيري سياسة الجريدة التحريرية ،ثم قام البدوي ببيع حصته يف
الجريدة إىل رشيكه رضا إدوارد((( .وات ّهمه الصحفيون باغتيال الجريدة
واالنسحاب بعد أداء مه ّمته .كام ق ّدمت شبكة قنوات "الحياة" التي
ميلكها ،تغطية منحازة ض ّد ثورة يناير ،وكانت إحدى األدوات اإلعالمية
يف مواجهة الثورة والدفاع عن مبارك.
وقد تدخّل البدوي بنفسه ملنع الصحفي أحمد الصاوي من استكامل
سلسلة مقاالت كان يكتبها عنه يف جريدة "املرصي اليوم" يكشف
فيها عالقات البدوي مع رموز النظام القديم .وبالفعل قامت الجريدة
مبنع نرش مقاالت الكاتب ،ما جعله ينتقل إىل جريدة أخرى(((.
ويربز رجل األعامل نجيب ساويرس مالك قناة "أون يت يف" ،إضاف ًة إىل
عد ٍد من أسهم جريدة "املرصي اليوم" ،والذي تدور ٌ
شكوك قويّة حول
قيامه بتمويل حركة "مترد" التي سعت إلطاحة مريس.
 1أحمد الصاوي" ،ال شجاعة وال يحزنون" ،املرصي اليوم.2011/3/14 ،
 2أحمد الصاوي" ،الشجاعة الناقصة" ،املرصي اليوم.2011/3/13 ،
 3عيل خالد" ،املرصي اليوم تعتذر عن نرش مقال يهاجم البدوي يف صفحة  4وتنرش تتمة
املقال يف صفحة  ،"12البديل ،2011/3/ 17 ،عىل الرابط:
http://elbadil.com/2011/03/17/15259/
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إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

أ ّما أبرز هؤالء جمي ًعا ،فهو محمد األمني مالك قنوات "يس يب يس" لقد أكّدت صحيفة "إندبندنت"  The Independentالربيطانية
الدور السيايس الذي يقوم به األمني ،عندما أكّدت محاولة رجال
وجريدة "الوطن" املعروفة بعالقاتها القويّة باألجهزة األمنيّة.
أعامل بارزين  -من بينهم األمني  -إقناع رئيس املخابرات السابق مراد
يوصف محمد األمني بأنّه "مريدوخ مرص" نظ ًرا لتحكّمه يف املشهد
موايف بالرتشّ ح للرئاسة؛ وذلك أثناء مأدبة عشاء جمعت األمني ،وأحمد
اإلعالمي ،من خالل رشاء عدد كبري من القنوات الفضائية وامتالكها،
بهجت ،صاحب قنوات "دريم" الفضائية ،ورجل األعامل البارز حسن
إضاف ًة إىل رشاكاته وعالقاته املتش ّعبة برموز نظام مبارك.
راتب مع رئيس املخابرات السابق(((.
لقد قام محمد األمني ورشيكه منصور عامر ،بحسب مستندات
نرشتها مجلة "األهرام العريب" ،مبنح عدد كبري من رموز النظام السابق
م ّمن يقفون أمام القضاء اآلن ،مثل أحمد نظيف ،وأحمد ع ّز ،وحبيب
العاديل ،وجامل مبارك ،وصفوت الرشيف ،وزكريا عزمي ،وكامل
الشاذيل " ،فلل" و"شاليهات" مج ّهزة بالكامل(((.
وما يؤكّد العالقة القويّة التي تربط األمني بجهات أمن ّية داخل
الدولة ،هو انفراد جريدة "الوطن" التي ميلكها ،بعد ٍد من املوضوعات
والتقارير الصحفية التي ال ميكن أن يقوم بها إال جهاز أمني أو
مخابرايت ويقوم بإرسالها للجريدة للنرش.
مثال ذلك ،قيام الجريدة بنرش "يوميات مبارك أثناء محاكمته" عام
 ،(((2012والتي تحتوي عىل صو ٍر ال يُكن التقاطها إال عن طريق ٍ
شخص
مالزم للرجل من حراسته ،وبالتأكيد تكون الحراسة عىل أش ّدها وال
أي شخص التقاط مثل هذه الصور إال لو ُسمح له بذلك؛ وقيام
يستطيع ّ
رسبة أثناء حملة مريس الرئاسية.
الجريدة بنرش تسجيالت صوتية م ّ
ومؤ ّخ ًرا ،قامت الجريدة ببثّ مقاطع فيديو ملريس أثناء احتجازه .وهو
وأمني ال عالقة له بالصحافة.
ما يشري إىل عمل "مخابرايت" ّ

مرسي واإلعالم
ٍ
تغطيات إعالمية منحازة ض ّده ،لك ّنها مل
شهد عهد مريس منذ بدايته
تكن بالشكل املكثّف الذي بدأ منذ إصدار مريس اإلعالن الدستوري يف
ترشين الثاين  /نوفمرب 2012؛ إذ كان اإلعالم يركّز انتقاداته عىل أداء
جامعة اإلخوان املسلمني وحزب "الحرية والعدالة" التابع لها ،ومل تكن
قد مضت عىل رئاسة مريس أشه ٌر قليلة ،إضاف ًة إىل املساندة الواضحة
التي كان يلقاها مريس يف ذلك الوقت من شخصيات وكيانات ثورية.

ويحل األمني ضيفًا دامئًــا يف الفعاليات التي يدعو فيها الجيش
ّ
الشخصيات العا ّمة واإلعالميني .لقد دعا األمني السييس لحفل إفطار
يف رمضان املايض بعد االنقالب مبارشةً؛ فأرسل السييس اللواء عباس
حلمي سكرتريه الشخيص ومدير مكتبه الذي يع ّد أرفع منصب بعد
السييس يف األمانة العا ّمة لوزارة الدفاع ،ومل يسبق أن أرسل السييس
شخصا بهذا املستوى ملناسب ٍة دعي إليها .وللشخصني صورة شهرية
ً
تجمع بني األمني ،وعباس حلمي ،ومجدي الجالد رئيس تحرير جريدة
الوطن اململوكة لألمني ،والعقيد أحمد عيل املتحدث الرسمي للق ّوات بعد إصدار اإلعالن مبارشةً ،ظهر مالكو وسائل اإلعالم ،ورؤساء تحرير
املسلحة املرصية.
ٍ
اجتامعات مستم ّرة؛
الصحف الخاصة ،ومق ّدمو برامج (التوك شو) يف
من أجل تدشني هذا التحالف الذي ظهر للنور يف شكل تغطيات
 4سامي كامل الدين" ،امللياردير محمد األمني .من قواعد التواليت إىل قمة اإلعالم" ،األهرام
إعالمية هاجمت مريس باستمرار حتى إسقاطه يف منتصف عام .2013
العريب.2012/12/15 ،
لكن يف الثاين والعرشين من ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012أصدر
حصن به قراراته من الطعن أمام القضاء .وعزل
مريس إعالنًا دستوريًّا ّ
نص عىل إعادة املحاكامت
مبوجبه النائب العام الذي ع ّينه مبارك .كام ّ
الخاصة بقتل متظاهري ثورة يناير .وهو اإلعالن الذي تسبّب يف
ّ
وتخل عن مريس عد ٌد من الشخصيات
ّ
انقسام املشهد السيايس،
املحسوبة عىل ثورة يناير ،وات ّهموه بالديكتاتورية.

ملف نرشته جريدة الوطن عىل مدار  7حلقات يف أيار/مايو ،وحزيران/يونيو ،2012
5
ّ
ويكن االطالع عىل الحلقات كاملة عىل الرابط:
ُ
http://www.elwatannews.com/banner/28052012_file

 6بسنت زين الدين" ،إندبندنت :األمني وبهجت وراتب يحاولون إقناع مراد موايف بالرتشح
للرئاسة" ،املرصي اليوم2013/8/10 ،
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ففي الخامس والعرشين من ترشين الثاين  /نوفمرب عام ،2012
عقدت نقابة الصحفيني املرصية جمعية عمومية طارئة ،كانت
ينص عىل رفض اإلعالن الدستوري ،كام ق ّررت
نتيجتها إصدار بيان ّ
االنسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عىل الرغم من
رفض نقيب الصحفيني يف ذلك الوقت ممدوح الويل االنسحاب .لكن
مجلس إدارة النقابة الذي يسيطر عليه املعارضون ،أصدر القرار عىل
الرغم من االعرتاضات((( ،وتأكيد نقيب الصحفيني أ ّن نصاب الجمعية
مل يكتمل .وأكّدت عبري السعدي وكيل النقابة الكالم نفسه((( ،وهو ما
ّ
يدل عىل وجود رغبة واضحة يف توجيه نقابة الصحفيني نحو اتّخاذ
مواقف سياسية مع ّينة.
أ ّما رؤساء تحرير الصحف الخاصة ،فقد ق ّرروا االحتجاب عن الصدور

كانون الثاني  /يناير 2014

مهم
َعمد  -أحكا ًما من خالل أطر تنظِّم قي َمه ومعتقداته ،وميارس دو ًرا ًّ
القصة الخربية،
يف بناء األخبار التي تقود للتأكيد عىل جوانب مع ّينة يف ّ
وتشكيلها .ويؤطّر القصص الخربية من خالل اختياراته التي يقوم بها
أثناء تحريره تلك القصص .وتؤث ّر هذه االختيارات بدورها يف الطريقة
يفس الجمهور القصص من خاللها(.((1
التي ّ

اإلستراتيجيات اإلعالمية
ات ّبعت وسائل اإلعالم املرصية عدة إسرتاتيجيات للتعامل مع حكم
ويكن تحديد أه ّم
مريس .واستم ّرت حتى مرحلة ما بعد االنقالبُ .
هذه اإلسرتاتيجيات يف ما ييل:

ملدة يومٍ يف الرابع من كانون األول  /ديسمرب عام  2012احتجاجا عىل تبديل المواقع
ً

اإلعالن الدستوري .يف حني ق ّرر عد ٌد من القنوات الفضائية تسويد
شاشاته يف اليوم التايل(((.
وشهدت االجتامعات التحضريية التي سبقت اإلعالن عن إنشاء "جبهة
اإلنقاذ الوطني" املعارضة ملريس ،مشاركة مكثّفة من جانب عد ٍد كبري
من الصحفيني واإلعالميني؛ مثل :جيهان منصور ،ووائل اإلبرايش،
ومجدي الجالد ،ويارس رزق ،وغريهم م ّمن يتحكّمون يف املشهد
اإلعالمي املرصي .ما يؤكّد أ ّن اإلعالم دخل إىل مشهد معارضة مريس
منذ البداية ،وتح ّول إىل أداة سياسية مو ّجهة ض ّده.

كشفت ثورة الخامس والعرشين من يناير التضليل اإلعالمي الذي كان
ميارسه اإلعالم املرصي بشقّيه الرسمي والخاص( .((1ما أ ّدى إىل اختفاء
عدد كبري من العاملني يف مجال اإلعالم بعد نجاح الثورة مبارشة بعدما
تبي قيامهم ببثّ أخبار مغلوطة لتشويه الثورة .لكن ،وبعد عدة أشهر
ّ
من نجاحها ،اعتمد الكثري منهم عىل ضعف ذاكرة الجامهري للعودة
مرة أخرى لتص ُّدر املشهد من جديد.

وقد شهدت الفرتة الزمنية منذ ترشين الثاين  /نوفمرب  2012وحتى
اآلن ما ُيكن أن نع ّده أحد أوضح النامذج التطبيقية لنظرية "اإلطار
اإلعالمي" .وهي النظرية التي تقوم عىل أساس أ ّن مضامني وسائل
اإلعالم ال يكون لها مغزى يف ح ّد ذاتها ،إال إذا ُوضعت يف سياق وأطر
ٍ
معي .بحيث يجري تحديد جوانب مع ّينة
إعالمية لتحقيق
هدف ّ
ٍ
من الواقع تتعلّق
بحدث ما أو قضية وجعلها أكرث بروزًا يف ّ
النص وإذا كان اإلعالم الرسمي هو الق ّوة الرئيسة التي اعتمد عليها النظام
ٍ
اإلعالمي بصورة تساهم يف بناء إدراك الجمهور يف ما يتعلّق باملوضوع لرضب ثورة يناير ،فإ ّن دولة مبارك ما لبثت أن أدركت فشل اإلعالم
أو القضية التي يجري إبرازها.
الرسمي وانرصاف الجامهري عنه الفتقاده الصدقية ،فبدأت يف االعتامد
الخاص الذي يؤث ّر يف الجامهري.
وكام يرى  Entmanاملنظّر األبرز لهذه النظرية ،فإ ّن تأثري األطر االعالمية عىل شبك ٍة جديدة من اإلعالم
ّ
ال يجري عرب تشكيل اإلطار بصورة متع ّمدة فقط ،بل يتحقّق بالحذف
وهكذا وجد املرصيون أنفسهم أمام طوفانٍ من الصحف والقنوات
والتجاهل واإلغفال من القائم باالتصال .وقد يُق ِّدم  -عن َع ٍ
مد أو غري
الجديدة التي يجري إنشاؤها عقب الثورة ،ظاهرها هو االنحياز
 7حسام الهندي" :الصحفيون يرفضون إعالن مرىس ومسودة الدستور" ،املرصي اليوم،
.2012/11/26
 8حسام الهندي" ،خالف حول «النصاب ..وهل هي عمومية أم اجتامع؟!" ،املرصي اليوم،
.2012/11/26
 9أحمد يوسف" :احتجاب  11صحيفة وتسويد شاشات  3فضائيات احتجا ًجا عىل اإلعالن
الدستوري" ،املرصي اليوم.2012/11/29 ،
http://www.almasryalyoum.com/node/1277816

10 Robert Entman, "Framing: Toward Clarifcation Of A Fractured
Paradigm", Journal Of Communication, Vo 1, 3, No. 4, Autumn 1993.
 11ملزيد من التفاصيل :محمد شومان" ،اإلعالم املرصي وثورة  25كانون الثاين /يناير" ،يف:
مجموعة مؤلفني ،الثورة املرصية ..الدوافع واالتجاهات والتحديات ،ط ( 1الدوحة :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسيات ،آذار/مارس .)2012
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للثورة واالنفتاح عىل الحريات ،لكن باطنها هو إعادة تقديم الوجوه
القدمية نفسها بطريقة جديدة(.((1
وتع ّد قناة "يس يب يس" أبرز نتيجة لتلك اإلسرتاتيجية؛ فقد بدأت
مبيزانية تتجاوز مئات املاليني من الجنيهات ،وقامت بحملة إعالنية
ضخمة غري مسبوقة يف شوارع القاهرة واملحافظات للرتويج للقناة
قبل بدء البثّ  .وض ّمت القناة وجو ًها إعالمية معروفة بانحيازها
لنظام مبارك وعدائها لثورة يناير؛ مثل مليس الحديدي ،وخريي رمضان
الشاب خالد سعيد أحد
الذي هاجم الثورة عل ًنا( ،((1وقبل ذلك هاجم
ّ
ضحايا عنف الرشطة املرصية أثناء فرتة حكم مبارك ،والذي ُع ّدت
حادثة وفاته أحد املح ّفزات املبارشة لقيام ثورة يناير(.((1
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الذي تعاقدت معه قناة "يس يب يس" يف البداية ،لك ّنه مل يستطع إكامل
عمله مع القناة ،وكذلك مع باسم يوسف الذي تعاقدت معه القناة
نفسها ،والذي تف ّرغ للسخرية من مريس وت ّياره السيايس طوال عامٍ
كامل ،واإلعالمي محمود سعد الذي عمل يف قناة "النهار" ،والذي كان
ينارص ثورة  25يناير ،لك ّننا وجدنا أداءه يختلف اختالفًا كب ًريا عقب
رشسا ملريس ،ووقّع
عمله يف قناة "النهار" الفضائية؛ إذ وجدناه
ً
مهاجم ً
(((1
استامرة حركة "مت ّرد" عىل الهواء مبارش ًة  ،عىل الرغم من مخالفة
كل األعراف والقواعد اإلعالمية ،وأخ ًريا وجدناه يدعو الفريق
هذا ّ
السييس إىل الرتشّ ح النتخابات الرئاسة ،وإىل تحصينه يف الدستور يف
حالة فشله يف السباق االنتخايب؛ بحيث يعود إىل موقعه وزي ًرا للدفاع
رئيسا(.((1
يف حالة عدم انتخابه ً

أي توجهات
وقد أكّد األمني يف احتفالية إطالق القناة أنّه ليست لديه ّ
سياسية أو دينية( ،((1وأ ّن رأس مال هذه القناة هو "وقف خريي"
أخونة الجميع
هدية لشعب مرص ،وعليه ،فالقناة ال تهدف للربح ،بل إلعادة تشكيل
الوعي( .((1وقد ثبت عدم ص ّحة هذا الكالم بعد ذلك كام رأينا يف اعتمدت وسائل اإلعالم يف مهاجمتها مريس وسياساته ،عىل التشكيك
انحيازات القناة وحرصها الشديد عىل تحقيق األرباح باملاليني.
كل من يعمل معه ،وترديد أ ّن له جذو ًرا إخوانية ،حتى
دامئًا يف والء ّ
وشهدت تلك الفرتة أيضً ا عودة املذيع عمرو أديب إىل تقديم برنامجه لو مل يكن ينتمي لجامعة اإلخوان أو التيار اإلسالمي.

عىل قناة "أوربت" بعد توق ٍّف دام ع ّدة أشهر.
عم إذا كان حاتم بجاتو
عىل سبيل املثال ،تساءلت مليس الحديدي ّ
إضاف ًة إىل ذلك ،ظهرت قنوات إعالمية وصحف جديدة مثل" :قناة أمني عام لجنة االنتخابات الرئاسية املاضية من الخاليا اإلخوانية
التحرير" ،و"قناة النهار" ،وجريدة "الوطن" ،وقناة "صدى البلد" وغريها .النامئة .وذلك بعد تعيينه وزي ًرا للشؤون القانونية والربملانية(.((1

وقام اإلعالم أيضً ا ،بدعم مزاعم "حزب النور" بخصوص تعيني ما
االحتواء
يقارب  13ألف من املنتمني لجامعة اإلخوان املسلمني يف أجهزة
شخصا فقط(.((2
ات ُّبِعت تلك اإلسرتاتيجية مع عدد من اإلعالميني املعروفني بانحيازهم الدولة .واتّضح يف النهاية أنّهم ال يزيدون عىل ً 190
لثورة يناير ،عن طريق التعاقد معهم لتقديم برامج عىل شاشات تلك
القنوات ،وكتابة مقاالت يف صحفهم؛ مثل الشاعر عبد الرحمن يوسف ومل ي ْن ُج السييس نفسه من ات ّهامات األخونة؛ إذ ات ّهمته وسائل اإلعالم
بأنّه مق ّرب من اإلخوان عقب تعيينه وزي ًرا للدفاع مبارش ًة( ،((2كام

 12حرص "محمد األمني" مالك قنوات "يس يب يس" عىل الوقوف دقيقة حدادًا عىل أرواح
شهداء الثورة ،يف املؤمتر الصحفي الذي جرى فيه اإلعالن عن تأسيس القناة .وكأنه بذلك يعلن
انتامءه ووالءه للثورة ،لكن األمور اختلفت بعد ذلك .للمزيد انظر :يارس حامية" ،الهجوم عىل
مليس الحديدي يف افتتاح قنوات  ،"cbcجود نيوز ،2011/6/28 ،عىل الرابط:
http://www.masress.com/gn4me/3976000
 13مقدمة حلقة برنامج "مرص النهاردة" ،2011/1/25 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=pY4dNPU_RCA
" 14خريي رمضان يهاجم خالد سعيد" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=9Zx61DIuzaQ
 15سارة نعمة الله" ،محمد األمني ..رئيس مجلس إدارة يس يب ىس :ليست لنا أهداف
سياسية أو دينية" ،بوابة األهرام اإللكرتونية ،2011/6/27 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/87580.aspx
 16أسامة عبد الفتاح" ،الفضائيات الجديدة ..وحكايات الفلول وغسيل األموال والوقف
الخريي" ،مرصس ،2011/7/19 ،عىل الرابط:
http://www.masress.com/alkahera/2575

 " 17محمود سعد يوقّع استامرة حملة مت ّرد عىل الهواء مبارشة" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=k68_nZ3IJc0
" 18محمود سعد يطالب بتحصني السييس يف الدستور وحاميته لو خرس االنتخابات"،
 ،2013/10/11عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=sxV3XmLZmhA
" 19مليس الحديدى ،حاتم بجاتو خليّة إخوانية نامئة" ،2013/5/7 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=sp_hsCwvO7E
اسم يف أخونة الدولة وليس
 20معتز نادي" ،مستشار مريس :مخيون سلمنا ملفا بـ ً 190
 13ألفًا" ،املرصي اليوم ،2013/3/11 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1560476
" 21رسميا ..إخوانية" كان هذا عنوان الصفحة األوىل من جريدة "الوطن" يف الثالث عرش
من آب/أغسطس  ،2012عقب تعيني الفريق السييس وزي ًرا للدفاع .كام تساءلت يف تقرير
داخيل عن العالقة املحتملة بني الفريق السييس والحاج عباس السييس أحد كبار قيادات
اإلخوان التاريخية.
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أكّد املذيع توفيق عكاشة أكرث من م ّرة عىل انتامء السييس لإلخوان ،نشر الشائعات

يستحق عن
وهو االتهام الذي وجد ص ًدى كب ًريا عند كثريين ،وتأكّد عدم ص ّحته إذا كان لنا أن نطلق عىل العام املايض لق ًبا ما ،فهو
ّ
بعد االنقالب(.((2
جدارة لقب "عام الشائعات" ،والتي كان اإلعالم هو السبب الرئيس يف
وتك ّرر األمر نفسه مع وزير الداخلية محمد إبراهيم الذي أطلقت ترويجها بكثافة غري مسبوقة ض ّد مريس.
عليه وسائل اإلعالم لقب "وزير داخلية اإلخوان" ،ومع الدكتور هشام
قنديل رئيس الوزراء السابق("((2
كام حرصت الصحف والقنوات الفضائية عىل إفراد مساحات واسعة
عم س ّمته "أخونة مؤسسات الدولة"؛ مثل "أخونة اإلعالم(،"((2
للحديث ّ
(((2
و"أخونة األوقاف " ،وغريها.
فض اعتصام رابعة العدوية
وعقب استقالة الربادعي احتجا ًجا عىل ّ
بالق ّوة ،تخربنا جريدة تابعة ملؤسسة "األهرام" أ ّن الربادعي يقود
رصح الدكتور يارس عيل املتحدث الرسمي السابق باسم رئاسة
لقد ّ
اجتامعات التنظيم الدويل لإلخوان(.((2
الجمهورية أنّه كان يرصد نحو  130شائعة أسبوع ًّيا تطلقها وسائل
مل تقترص هذه الحملة عىل املرصيني فقط ،بل ات ّخذت طاب ًعا دول ًّيا اإلعالم املرصية ض ّد مريس( ،((3والتي كانت تنرش دامئً ا اعتام ًدا عىل
أيضً ا؛ إذ وجدنا تهاين الجبايل نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا مصاد َر صحفية مجهولة تتّخذ عدة أسامء ،منها "مصادر مطّلعة"،
السابقة تظهر عىل إحدى قنوات التلفزيون املرصي لتؤكّد أ ّن شقيق أو "مصادر سيادية" ،أو "مصادر عسكرية" .وكذلك األمر مع قيام
اإلعالم باستخدام عدد من خصوم مريس السياسيني يف املجاالت كافّة؛
الرئيس األمرييك باراك أوباما ينتمي إىل جامعة اإلخوان املسلمني ،وأنّه
ملهاجمة مريس تحت زعم أنّهم خرباء محايدون.
مسؤول عن إدارة استثامرات التنظيم الدويل للجامعة(.((2
ومع مرور الوقت ،جرى تكوين دائرة إعالمية لنرش الشائعات،
أ ّما أوباما نفسه ،فقد أكّدت جريدة "الوفد" التابعة لواحد من أعرق تعتمد يف بدايتها عىل قيام جريدة أو أكرث بنرش الشائعة اعتام ًدا عىل
األحزاب املرصية يف أحد أعدادها أنّه عضو ّ
خفي يف التنظيم الدويل مصادرها املجهولة ،ث ّم تقوم الربامج املسائية بتناول الشائعة والتعليق
(((2
وسائل ع ّدة؛ ليك يقتنع املشاهدون واملتابعون
َ
لجامعة اإلخوان  .كام نرشت جريدة "الوطن" تقري ًرا صحف ًّيا يؤكّد عليها وتأكيدها عرب
وجود خاليا إخوانية نامئة يف الكونغرس األمرييك(.((2
نفي رسمي.
بها ،حتّى إذا صدر ٌ
" 22توفيق عكاشة يؤكّد السييس إخوان" ،2012/12/30 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=3GMk6YsM55E
 23إبراهيم عياد وهبة البنا" ،الخرباوي يف ندوة مرصاوي" :هشام قنديل إخوان من الخاليا
النامئة" ،مرصاوي ،2013/2/21 ،عىل الرابط:
http://www.masrawy.com/news/egypt/politics/2013/february/21/5531603.
aspx
 24هاين الوزيري" ،الشاطر يدير معركة أخونة اإلعالم" ،الوطن.2012/7/6 ،
 25أحمد الخطيب" ،الوطن تكشف باملستندات :أكرب عملية «أخونة» ىف وزارة األوقاف"،
الوطن.2013/3/12 ،
 26عادل الرسوجي" ،مصدر أمني: الربادعي قاد اجتامع تنظيم اإلخوان الدويل إلفشال
خارطة الطريق" ،األهرام املسايئ.2013/9/24 ،
" 27تهاين الجبايل :أخو أوباما إخوان" ،2013 /8/18 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=_tXobwywmXE
" 28الرئيس األمرييك عضو بالتنظيم الدويل لإلخوان ..ومالك شقيقه أحد نشطاء القاعدة"،
الوفد.2013/8/28 ،
 29أحمد الطاهرى" ،الوطن تكشف خاليا اإلخوان النشطة ىف الكونجرس" ،الوطن،
.2013/9/13

ويكن رصد أشهر الشائعات التي جرى إطالقها خالل عام من حكم
ُ
مريس يف ما ييل:

•بيع قناة السويس :ات ّهم اإلعالم مريس بالتخطيط لبيع األرايض التي
بخاصة
سيقوم عليها مرشوع تنمية منطقة قناة السويس لألجانبّ ،
دولة قطر .وأكّد أ ّن مرشوع القانون الذي كان يجري التجهيز إلصداره
بخصوص املرشوع ،هو متهيد لبيع األرض بالكامل.
وعىل الرغم من صدور قرار بإعادة تشكيل اللجنة املكلّفة بإدارة
مرشوع إقليم قناة السويس دون تعديل اختصاصات اللجنة أو
سلطاتها التي جرى االعرتاض عليها قبل ذلــك( ،((3وتأكيد الرئيس
 30حوار تلفزيوين مع الدكتور "يارس عيل" مع قناة أحرار .2013/7/21 ،25
 31محمد بصل" ،الببالوي يضم «لبيب وفاضل ومميش للجنة تنمية إقليم قناة السويس"،
الرشوق.2013/10/9 ،
http://www.shorouknews.com/news/view.
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أي اعرتاض بخصوصه .وكأ ّن
املؤقت عىل أهمية املرشوع ،مل يُبد أح ٌد ّ
املشكلة كانت فقط يف إقامة املرشوع يف عهد مريس.
التخل عن منطقة حاليب وشالتني للسودان :ر ّدد اإلعالم هذه
• ّ
الشائعة عقب عودة مريس من زيارته الخرطوم يف نيسان  /أبريل
املايض ،اعتام ًدا عىل ترصيحات لعد ٍد من املسؤولني السودانيني
ربا لتهدئتهم بخصوص هذه
الذين كانوا يو ّجهونها ملواطنيهم ّ
القضية الخالفيّة ،لكن الصحف املرصية زادت وقالت – اعتام ًدا عىل
مصاد َر مجهولة  -أ ّن الدكتور عصام الحداد مساعد مريس للعالقات
الخارجية قاد مفاوضات مع الجانب السوداين للتنازل عن حاليب(((3؛
لتكتمل صورة مريس لدى اإلعالم أنّه يريد "بيع مرص" بالكامل .ومل
تنس هذه الصحف الدفاع عن الفريق السييس ،وتأكيد رفضه التنازل
أصل خالل
عن حاليب ،عىل الرغم من أ ّن املوضوع مل يُطرح للنقاش ً
الزيارة(.((3
•بيع سيناء :ال يوجد مصدر مح َّدد لهذه الشائعة ،لكن ُيكن َع ّدها
"شائعة ممت ّدة" تح ّدث فيها كثري من اإلعالميني والصحفيني وأسهبوا
يف الحديث عنها عىل مدار أزمنة متفاوتة ،ومفادها أ ّن مريس اتّفق
التخل عن سيناء لتهجري الفلسطينيني
مع حكومة حامس يف غزة عىل ّ
إليها إلقامة دولة فلسطينية .يف حني أكّد البعض حصول مريس وخريت
الشاطر نائب املرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني عىل مبلغ 8
مليارات دوالر دفع ًة واحدة من أوباما ،مقابل التنازل عن جزء من
سيناء ،وأ ّن الكونغرس األمرييك سيستجوب أوباما بخصوص هذا
املوضوع(.((3
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•تأجري األهرامات لدولة قطر :تق ّدم مواطن يُدعى محمد محفوظ
بخطاب إىل هيئة اآلثار يطالب فيه بتأجري اآلثار املرصية مل ّدة خمس
سنوات لعد ٍد من الدول الخليجية .وعىل الرغم من عدم معقولية
الطلب واستحالة تنفيذه عمل ًّيا عىل أرض الواقع ،أكّدت جريدة "اليوم
السابع" أ ّن هناك عرضً ا فعل ًّيا من دولة قطر لتأجري اآلثار املرصية
مقابل  200مليار دوالر ،وأ ّن هذا العرض تدعمه جامعة اإلخوان
املسلمني(.((3
وقد دخلت جريدة "الوطن" سباق نرش الشائعات؛ لتؤكّد يف خ ٍرب
نقل عن "مصاد َر مطّلعة" ،أ ّن مريس وافق عىل تأجري اآلثار بعد
لها ً
اجتامعه مع حسن مالك رجل األعامل اإلخواين ،لقرابة ساعة ،بحضور
صاحب االقرتاح( .((3وتط ّور املوضوع ليصبح أمرا بديه ًّيا لدى عد ٍد كبري
من الجمهور املرصي .ودعم ذلك باسم يوسف ،بتخصيصه إحدى
كل يشء يف مرص
فقرات برنامجه للحديث عن قطر ورغبتها يف رشاء ّ
مبا يف ذلك األهرامات(.((4

•خطوبة نجل مريس عىل ابنة هشام قنديل :مل تقترص الشائعات عىل
وقد ر ّدد هذه املقوالت عد ٌد ال يستهان به من اإلعالميني والسياسيني الجوانب السياسية فقط ،بل امت ّدت أيضً ا إىل األمور الشخصية ،لك ّنها
محافل متن ّوعة( ،((3وتعامل معها مبنتهى الجدية( .((3ما أ ّدى إىل هذه املرة مل تنرش من خالل قنوات اإلعالم االحرتايف ،وإنّ ا كانت شائعة
َ
يف
(((3
نفي رسمي أمرييك .
قويّة تر ّددت عن طريق مواقع إنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي،
صدور ٍ
تفيد بخطوبة نجل مريس األصغر الذي يبلغ من العمر  17عا ًما عىل
 aspx?cdate=09102013&id=50e7cccf-e8f2-4f88-b0dc-f2a97dd4f7b2ابنة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ،لك ّنها وجدت ص ًدى عند
 32خالد محمد" ،تقارير سيادية :الحداد قاد مفاوضات التنازل عن حاليب وشالتني"،

الوطن.2012/5/23 ،
 33أحمد البهنساوي وصالح إبراهيم" ،الرئاسة :قضية حاليب وشالتني مل يتم التطرق إليها
خالل زيارة الرئيس للسودان" ،الوطن.2013/4/7 ،
" 34استجواب أوباما بالكونجرس حول فشل صفقة بيع سيناء" ،2013/7/12 ،عىل الرابط:
https://www.facebook.com/photo.php?v=194718937360541
 35عبد الفتاح عبد املنعم" ،خطف الجنود يكشف سيناريو مريس لبيع سيناء" ،اليوم
السابع.2013/5/21 ،
 36عيل خالد" ،الحزب النارصي :يجب محاكمة مريس عىل بيع سيناء" ،الوفد.2013/10/17 ،
" 37السفارة األمريكية« :أوباما» مل يخضع ألي استجواب يف الكونجرس بسبب اإلخوان"،
وكالة أنباء الرشق األوسط.2013/7/17 ،

 38دينا عبد العليم" ،دولة خليجية تطلب تأجري اآلثار املرصية بالكامل ملدة خمس سنوات
مقابل  2 0 0مليار دوالر ..العرض يتضمن تأجري األهرامات الثالثة وأبو الهول وأبو سنبل
ومعابد األقرص يف مزاد علني ونقل القطع األثرية للخارج" ،اليوم السابع.2013/2/27 ،
 39حاتم أبو النور" ،الوطن تنفرد بنرش خطاب املالية لآلثار بدراسة تأجري "األهرامات وأبو
الهول ومعابد األقرص"" -مصادر :املريس وافق عىل دراسة املقرتح بعد اجتامعه مع حسن مالك
رجل األعامل اإلخواين ..لس ّد عجز املوازنة" ،الوطن2013/3/1 ،
 40الحلقة رقم  20من برنامج "الربنامج" ،تقديم "باسم يوسف" ،2013/4/6 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=K9dbZO9Vgt8
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البعض ،ما جعل رئيس الوزراء ير ّد شخص ًّيا عىل هذه الشائعة ويف ّند نجد هذا واض ًحا يف زيارة مريس املحافظات املرصية عقب انتخابه؛
(((4
إذ تسهب الصحف يف الحديث عن اإلجراءات األمن ّية املش ّددة التي
نفي رسمي من رئاسة الجمهورية(.((4
الغرض منها  .كام صدر ٌ
تتّخذها ق ّوات األمن لحامية مريس ،وسخط املواطنني ج ّراء هذه
•رحلة زوجة مريس إىل طابا :رحلة شخصية قامت بها زوجة مريس
اإلجراءات .كام كانت الصحف تتبارى يف تقدير أعداد جنود األمن
إىل طابا مع نجلها ،لك ّنها تح ّولت إىل وقو ٍد نشط للشائعات التي
املركزي املكلّفني بتأمني زيارات مريس.
طاردت العائلة بالكامل .وعىل الرغم من أ ّن نجل مريس تح ّمل نفقات
أي يشء بخصوص هذا األمر ،وإنّ ا أوضح مثال لذلك ،هو تعامل الصحف املرصية مع زيارة مريس محافظة
الرحلة بالكامل ،مل يذكر اإلعالم ّ
بدأ يف التساؤل عن تكلفة هذه الرحلة ومن الذي دفعها .وامت ّد ذلك أسيوط يف ترشين الثاين  /نوفمرب عام 2012؛ فاملتابع لتغطية الصحف
إىل تقدير تكاليف غري حقيقية للرحلة من أجل إثارة سخط الجمهور الزيارة يجد أ ّن جريدة "األهرام" قالت إ ّن الق ّوة املكلّفة بتأمني موكب
تجاه مريس ،وتصويره مبظهر الرئيس املرسف الذي يرصف األموال مريس تبلغ  5آالف جندي( .((4بينام أكّدت جريدة "املرصي اليوم" أ ّن
الق ّوة تبلغ  7آالف( .((4يف حني رفعت جريدة "الرشوق" الرقم إىل 12
الطائلة عىل عائلته مثلام كان يفعل مبارك(.((4
(((4
ألف جندي .
عم إذا كان
•عمل نجل مريس براتب  38ألف جنيهّ :
بغض النظر ّ
عمل نجل الرئيس يف القطاع الحكومي أثناء رئاسة والده عمال صحي ًحا أ ّمــا عملية إجــراء االستفتاء عىل الدستور الجديد يف كانون
أم ال ،فإ ّن اإلعالم مل يكتف بتناول القضية بتفاصيلها الحقيقية ،وإنّ ا األ ّول  /ديسمرب املايض ،فقد استامتت وسائل اإلعالم إلثبات حدوث
حرص عىل إبراز تفاصيل أخرى إضافية الستفزاز املشاهدين؛ إذ عمليات تزوير أث ّرت يف النتيجة النهائية؛ وذلك بهدف التقليل من
أي رشعية محتملة له.
أُطلقت شائعة مفادها أ ّن نجل مريس سيتقاىض رات ًبا قدره  38ألف حجم إنجاز إصدار دستور جديد للبالد ،ورضب ّ
ربا ال يتقاضاه مريس شخصيا .ووجدنا عمرو سليم ،وقد وصلت وسائل اإلعالم يف هذا الصدد إىل نرش أخبار غري صحيحة،
جنيه ،وهو رقم ّ
ًّ
وهو أحد رسامي الكاريكاتري املعروفني ،ينرش رسم له يف جريدة وغري منطقية.
ً
ّ
"الرشوق" اعتام ًدا عىل هذه املعلومة غري الحقيقية.
عىل سبيل املثال ،أكّدت جريدة "الوطن" يف عنوان صفحتها األوىل
يف اليوم التايل مبارش ًة بعد إجراء االستفتاء أ ّن عدد رافيض الدستور
التسفيه
فاق عدد املوافقني عليه ،وأ ّن هناك عمليات تزوير لزيادة أعداد
واحدة من السياسات اإلعالمية التي كانت تتبعها وسائل اإلعالم املوافقني( ،((4عىل الرغم من أ ّن عملية فرز األصوات مل تكن قد بدأت
أي إجراءات أو خطوات يقوم بها مريس.
أصل .من املعروف أيضً ا أ ّن الصحف ت ُرسل إىل املطبعة يف الخامسة
ً
املرصية ،هي التقليل من ّ
كل يوم ،فكيف علمت الجريدة أ ّن أعداد رافيض الدستور فاقت
مساء ّ
 41أسامء نصار" ،هشام قنديل ينفي خطوبة ابنته إىل ابن الرئيس مريس" ،اليوم السابع ،أعداد املؤيّدين عىل الرغم من عدم انتهاء فرتة التصويت من األساس؟

 ،2013/2/5عىل الرابط:
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=934335#.UntY_3BmBj0
 42أحمد البهنساوي" ،مصدر رئايس ينفي خطوبة نجل مريس عىل ابنة قنديل" ،الوطن،
.2013/2/2
نقل عن مصدر مجهول أ ّن رحلة زوجة
 43من ذلك ما نرشته جريدة "املرصي اليوم" ً
نص الخرب يقول إ ّن تكلفة "رحلة
الرئيس تكلّفت  6آالف دوالر يف الساعة ،وعىل الرغم من أ ّن ّ
الطائرة" التي استقلّتها زوجة الرئيس  6آالف دوالر يف الساعة ،كتب موقع "املرصي اليوم" يف
عنوان الخرب أ ّن تكلفة الرحلة بالكامل تبلغ  6آالف دوالر يف الساعة ،أي أكرث من ربع مليون
دوالر خالل رحلة مل تتجاوز  48ساعة ،لكن املوقع عاد مر ًة أخرى ،وقام بتعديل العنوان ليصبح
الحديث عن تكلفة رحلة الطائرة فقط ،والتي مل تتجاوز الساعة ،لكن ذلك جرى بعد أن انترش
الخرب بعنوانه األ ّول.
الخرب بعنوانه األ ّول قبل التغيري قام بنقله موقع "املوجز" عند نرشه ،وهو ما سمح باالحتفاظ
بعنوانه األصيل" :مصدر :تكلفة رحلة زوجة الرئيس الرتفيهية  6آالف دوالر يف الساعة" ،عىل
الرابط:
http://almogaz.com/news/politics/2013/01/31/697771
الخرب بعد تعديل عنوانه عىل موقع املرصي اليوم" :مصدر :تكلفة طائرة رحلة زوجة الرئيس
الرتفيهية  6آالف دوالر يف الساعة" ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1436086

أي تجاوزات محتملة
أ ّما باقي وسائل اإلعالم ،فقد نشطت يف رصد ّ
وتضخيمها ،لدرجة قيامها با ّدعاء وجود مخالفات غري حقيقية وغري
موجودة باألساس ،مثل:
 44إسالم رضوان" ،مصادر أمنية بأسيوط 5 :آالف مجند من الجيش لتأمني زيارة مريس..
والحرس الجمهوري تسلم  16نقطة ساخنة" ،بوابة األهرام ،2012/10/31 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/267045.aspx
 45ممدوح ثابت وسحر الحمداين 7" ،آالف جندي وفرق قناصة و«مسح مخابرايت» لتأمني
زيارة مريس ألسيوط الجمعة" ،املرصي اليوم ،2012/10/31 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/1210476
 46يونس درويش" ،مريس يزور أسيوط غدًا يف حراسة  12ألف مجند ..وخالف حول
خطيب الجمعة" ،الرشوق ،2012/11/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/6Ur2Pr
47

"ال تتقدم ،وتزوير إلنجاح نعم" ،الوطن.2012/12/16 ،
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إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

أكّد مراسل قناة النهار أنّه جرى ضبط املستشار أرشف محمد عيل،
رئيس محكمة املنيا االبتدائية ،وهو يقوم بالتصويت ألحد املواطنني
باملخالفة للقانون .واتّضح أ ّن املستشار املذكور موجود خارج مرص يف
ذاك اليوم .وقد اتّصل املستشار بالقناة وأبدى استياءه الشديد من
هذا اال ّدعاء ،وأجرب املذيع محمود سعد عىل االعتذار إليه(.((4
تسبّبت قناة "يس يب يس" يف إحدى أكرب الشائعات التي جرى نرشها
خالل عملية االستفتاء؛ إذ أكّد مراسل القناة أنّه جرى اكتشاف أ ّن
املرشف عىل اللجنة الفرعية رقم  25يف مدرسة الوعي القومي بشبني
الكوم يف محافظة املنوفية ليس قاضيًا ،وأنّه يعمل "منجد" ،ما أثار
سخرية خريي رمضان املذيع يف القناة( ،((4وتناولت املوضوع املذيعة
منى الشاذيل يف قناة "إم يب يس مرص" أيضً ا( .((5وتح ّول األمر إىل نكتة
يجري تداولها .وات ّضح يف النهاية أ ّن املرشف عىل اللجنة هو وكيل
النيابة محمد ممدوح محمود سامل ،وأ ّن الحديث عن كونه "منجد"
ليس حقيق ًّيا(.((5

وعندما اندلعت أزمة اختطاف سبعة من الجنود املرصيني يف سيناء،
دعا عدد من الصحفيني واإلعالميني إىل رضب الخاطفني دون النظر
إىل أرواح الجنود املختطفني ،بزعم الحفاظ عىل هيبة الدولة.
" 48انفعال املستشار أرشف محمد عيل محمود سعد ويعتذر له" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=DsXaw01BIaU
 49فيديو من قناة "يس يب يس" ،عل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=w0US8ufVYR4
" 50جملة مفيدة منجد ينتحل صفة قاىض وبطاقات ملقاة يف الشارع"،2012/12/22 ،
عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=OFdS0x0vLCM
 51قناة الحياة يف مداخلة مع القايض باللجنة للتأكد من شخصيته ،عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=TA8dJQ7I6Jw
القايض يف اللجنه عىل الهواء مبارشة عىل قناة مرص  ،25عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=fPuRasgAJ5I
شبكه رصد يف تصويرها للقايض باللجنة وإثباتات الشخصية له ،عىل الرابط:
_http://www.youtube.com/watch?feature=player
embedded&v=LSk5eehFrR4#t=37s

وعندما انتهت األزمة بتحرير الجنود وهروب الخاطفني ،تح ّدثت
وسائل اإلعالم عن "صفقة" جرت بني الدولة والخاطفني من أجل
إنهاء األزمة ،لدرجة أ ّن جريدة "الوطن" نرشت تفاصيل صفقة أكّدت
أنّها جرت مع الخاطفني تض ّم من بني بنودها اإلفراج عن مجموعة
من املسجونني( ،((5عىل الرغم من أ ّن عد ًدا من األسامء التي أوردتها
الجريدة قد ّ
توف عام .((5(2006
وبالطبع كان لربنامج "الربنامج" الذي يق ّدمه املذيع الساخر باسم
يوسف دو ٌر كبري يف عملية التسفيه التي كان يتع ّرض لها مريس ،والذي
أي هفوة
نجح بصور ٍة كبرية يف السخرية من مريس ونظامه والتقاط ّ
تصدر منه أو من أركان حكمه واملق ّربني منه ،والسخرية منها.
الحشد لتظاهرات  30يونيو

قامت وسائل اإلعالم بدور أسايس يف حشد الجامهري للخروج يوم
الثالثني من حزيران/يونيو ،وقامت بعمل حمالت دعائية مط ّولة
منسقو الحملة
لحملة "مت ّرد" لجمع التوقيعات ض ّد مريس .وظهر ّ
يوم ًّيا عىل شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد .وظهر عد ٌد من
املذيعني وهم يقومون بتوقيع استامرة الحملة عىل الهواء مبارشةً،
ويدعون الشعب املرصي إىل النزول إلسقاط مريس(.((5
عم
وقبل فرت ٍة قصرية من يوم  30حزيران  /يونيوّ ،
تخل اإلعالميون ّ
تبقّى من حياديتهم وموضوعيتهم ،وصاروا يدعون املواطنني إىل
النزول رصاحةً ،ويش ّجعون املحافظات التي مل تشهد نزوال كب ًريا عىل
النزول واملشاركة.
ومع خروج التظاهرات الحاشدة يف الثالثني من حزيران  /يونيو،
ا ّدعى اإلعالم وصول العدد إىل أكرث من ثالثني مليون مرصي ،وقد
نُسب الخرب إىل شبكة "يس إن إن" األمريكية ،ومل يكن ذلك صحي ًحا.
لك ّن اإلعالميني تعاملوا مع الرقم وكأنّه حقيقة ،لدرجة أ ّن عد ًدا كب ًريا
من املسؤولني يف الدولة قد استخدموه بعد ذلك لتربير االنقالب؛
مثل وزير الخارجية نبيل فهمي ،والفريق السييس نفسه الذي قال يف
 52صالح الدين حسن ونور الهدى زيك" ،الصفقة ..الخاطفون أطلقوا الجنود بعد تع ّهد
األمن بعدم مالحقتهم واإلفراج عن معتقلني" ،الوطن.2013/5/23 ،
 53خرب يف جريدة األهرام عام  2006يوضح مرصع عدد من قادة الحركات الجهادية من
بينهم عدد من األسامء التي ذكرتها جريدة الوطن يف إطار حديثها عن "الصفقة" املزعومة
إلطالق رساح الجنود.
"إعالن التفاصيل الكاملة للمخطّط اإلرهايب لتفجريات سيناء ،اإلرهايب نرص املالحي خطّط
للتفجريات بعد مقتل قائد الجامعة خالد مساعد" ،األهرام.2006/5/24 ،
http://yyy.ahram.org.eg/archive/2006/5/24/Inve1.htm
" 54محمود سعد يوقّع عىل حملة مت ّرد عىل الهواء" ،2013/5/ 15 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=gXMBC1Z7me0
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أقل التقديرات
حوا ٍر له مع جريدة "املرصي اليوم" بعد االنقالب ،إ ّن ّ
حول األعداد التي نزلت إىل الشوارع يوم  30يونيو بلغت  14مليونًا
ويف أعىل التقديرات  33مليونًا( .((5ونتساءل كيف يكون هناك هذا
التفاوت الكبري يف التقديرات لدرج ٍة تصل إىل فارق  19مليون شخص.
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ونجد تناقضً ا واض ًحا يف خطاب اإلعالم الذي يتح ّدث عن عدم وجود
تظاهرات معارضة لالنقالب ،ويف الوقت نفسه يتح ّدث عن الخسائر
التي تتع ّرض لها البالد نتيجة استمرار التظاهرات .فإذا كانت تظاهرات
غري مؤث ّرة كام يقولون ،فلامذا تؤ ّدي إىل هذه النتائج الضخمة؟

وقد ثبت عدم ص ّحة ّ
كل تلك األرقــام فيام بعد؛ إذ قامت هيئة التخويف

اإلذاعة الربيطانية "يب يب يس" وشبكة الجزيرة بتح ّري حقيقة األعداد
التي ُيكن أن تشارك يف التظاهرات( .((5وبنا ًء عىل معطيات علمية
موضوعية ،ثبت أ ّن ميدان التحرير ُيكن أن ميتلئ بنحو نصف مليون
شخص عىل أقىص تقدير ،وأ ّن جميع الساحات التي كانت مرس ًحا
للتظاهرات ال يزيد عدد من شاركوا فيها عن  4ماليني يف جميع أنحاء
مرص(.((5
وحتى استامرات حركة "مترد" نفسها التي أعلنت عن تجاوزها رقم 22
مليون استامرة ،مل يطّلع عليها أحد من غري الحركة ،ومل يثبت صدقيتها
ليظل األمر غري معروف حتى
وص ّحتها من مصد ٍر محايد وموضوعي؛ ّ
اآلن.
التهوين

مثلام قام اإلعــام املرصي بالتقليل من أعــداد املتظاهرين أثناء
ثورة يناير يف بدايتها ووصفها بالعرشات ،فإنه قام باألمر نفسه مع
التظاهرات املعارضة لالنقالب العسكري ،والتي أكّد منذ البداية أنّها
تظاهرات بسيطة وقليلة وغري مؤث ّرة؛ إذ تؤكّد الصحف الصادرة يف
اليوم التايل للتظاهرات أنّها مسريات بسيطة ومحدودة العدد ،وأ ّن
االعتداءات املتكررة التي تتعرض لها املسريات والتظاهرات من قبل
أجهزة الجيش والرشطة والبلطجية هي "اشتباكات" بني املتظاهرين
و"األهايل" الذين استف ّزتهم هذه املسريات فخرجوا يعرتضون عليها.
ويجد املتابع لهذه الصحف مئات األخبار التي تتح ّدث عن "اشتباكات
بني اإلخوان واألهايل" ،يف عرشات املناطق يوم ًّيا.
 55يارس رزق" ،السييس يف الجزء الثاين من حواره :انفجرت يف الشاطر إنتم عايزين يا
تحكمونا ..يا متوتونا" ،املرصي اليوم2013/10/8 ،؛ ويف مقالة ملحمود بدر منسق حركة "مترد"
يستخدم رقم  33مليون للحديث عن تظاهرات  30يونو ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/228094
 56روث ألكسندر" ،هل كانت احتجاجات مرص األكرب يف التاريخ؟" ،يب يب يس،2013/7/16 ،
عىل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2013/07/130716_counting_crowds.
shtml
" 57حقيقة أعداد مسريات  30يونيو مبرص" ،الجزيرة ،2013/8/2 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=iEfsd-D8c9Q

عىل الرغم من سقوط أعداد كبرية من القتىل بني صفوف معاريض
االنقالب برصاص ق ّوات األمن ،تجاهل اإلعالم ذلك وات ّهم معاريض
االنقالب بتب ّني العنف يف فعالياتهم .وأكّد عدد من اإلعالميني أ ّن من
يتص ّدى ملعاريض االنقالب هم "أهايل" وليسوا من البلطجية أو من
واحتل شاشة الفضائيات املرصية شعا ٌر واحد
ّ
ق ّوات الرشطة والجيش.
حرب يجري تجييش
بعنوان "مرص ض ّد اإلرهاب" ،يف محاولة الصطناع ٍ
املجتمع ملواجهتها .وكام ُرفع الشعار يف جميع الفضائيات فجأةً ،جرت
إزالته بصور ٍة مفاجئة أيضً ا ،وإن كان البعض تح ّدث عن تعليامت
صدرت بذلك حتّى ال تتأث ّر السياحة.
وتُسارع وسائل اإلعالم دامئًا إىل ات ّهام معاريض االنقالب باملسؤولية
أي دليل ض ّدهم،
أي حادث عنف يقع عىل الرغم من عدم ثبوت ّ
عن ّ
مثلام فعلت جريدة "اليوم السابع" عندما أكّدت قيام جامعة اإلخوان
املسلمني بتكوين ما س ّمته الصحف "ميليشات املوت" ،وعن ٍ
خطط
مؤكّدة لحرق القاهرة وتفجري أعامل عنف( .((5وات ّهمت الجريدة
نفسها القيادي اإلخواين أسامة ياسني بتدريب عدد من أفراد الجامعة
يف قطاع غزة عىل أعامل العنف( .((5ومل متض عدة أيام عىل هذا
التقرير حتى أُلقي القبض عىل الشخص نفسه يف إحدى الشقق يف
منطقة التجمع الخامس يف القاهرة .وقامت الجريدة نفسها بنرش
عم نرشته من أخبار مغلوطة(.((6
أي تعليق أو اعتذار ّ
الخرب من دون ّ
 58محمد أحمد طنطاوي" ،مصادر سيادية تكشف :اإلخوان تشكّل ميليشيات املوت
ملواجهة الجيش والرشطة 10 ..آالف من شباب الجامعة مدربون عىل استخدام األسلحة و100
انتحاري لتنفيذ تفجريات مبواقع حيوية بقيادة أسامة ياسني والتنظيم الدوىل" ،اليوم السابع،
 ،2013/8/4عىل الرابط:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1190552#.Unt743BmBj1
 59محمد أحمد طنطاوي" ،مفاجأة ..مرشد اإلخوان الجديد "محمود عزت" يرشف مع
أسامة ياسني عىل معسكرات لتدريب كتائب القسام ىف "خان يونس" ..تركيا تدعم باملال
والسالح لتكوين "جيش حر" ..ومصدر :تشكيل ما يُس ّمى بـ "لواء رفح" الستهداف الجيش"،
اليوم السابع ،2013/8/24 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1218932#.Unt8LXBmBj1
 60إبراهيم قاسم وأسامة عبد الحميد" ،نكشف تفاصيل ليلة القبض عىل أسامة ياسني
واثنني من قيادات اإلخوان بالقاهرة الجديدة ..مصادر :الضبط تم دون مقاومة ..ووزير
الشباب السابق حاول التخفي بصبغ شعره ..وترحيل الثاليث لسجن طرة خالل ساعات" ،اليوم
السابع ،2013/8/26 ،عىل الرابط:
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1220715#.Unt8eXBmBj1

دراسات وأوراق تحليليّة
إستراتيجيات اإلعالم المصري خالل فترة حكم محمد مرسي وما بعد االنقالب

وقد سارع اإلعالم إىل اتّهام اإلخــوان باملسؤولية عن عملية قتل
 25جنديًّا يف مدينة رفح يف سيناء .وعىل الرغم من ذلك ،أثبتت
وتبي عدم
التحقيقات براءتهم وجرى القبض عىل الفاعل الحقيقيّ .
أي صلة بينه وبني اإلخوان(.((6
وجود ّ
تك ّرر األمر نفسه مع حادث الهجوم عىل مزرعة الكاتب الصحفي
محمد حسنني هيكل الذي سارع إىل اتّهام اإلخوان باملسؤولية عن
الحادث ،وقال إ ّن قرار الهجوم عىل مزرعته قد ات ُّخذ يف ميدان رابعة
فض االعتصام .وكذلك األمر مع حادث رسقة متحف
العدوية قبل ّ
(((6
"ملوي" يف املنيا ،واالعتداء عىل عد ٍد من الكنائس  .ومل تختلف
بأي من تلك
النتيجة النهائية أيضً ا التي أثبتت عدم عالقة اإلخوان ٍّ
األحداث.

111
يف عرض مقطعٍ آخر للشعراوي وهو يتح ّدث عن مرص ومكانتها يف
نرش اإلسالم ،وكأنّها رسالة إىل جامعة اإلخوان تؤكّد أنّها تتاجر بالدين
لتحقيق أغراض سياسية( .((6لكن مع الوقت اكتشف املتابعون أ ّن
االنقالب وأذرعته اإلعالمية استدعوا "الدين" بق ّوة من أجل تدعيم
سلطتهم .ووجدنا الشيخ مظهر شاهني الذي كان أحد الوجوه البارزة
لثورة يناير ،والذي دخل يف خصومة كبرية مع مريس أثناء فرتة حكمه،
يتح ّول إىل مق ّدم برامج يف الفضائيات الداعمة لالنقالب ،وأطلق
"فتوى" تؤكّد أ ّن الرشاء من محال مملوكة لإلخوان "حرام رش ًعا"(.((6

استخدام الدين

يف الخطاب الذي ألقاه الفريق عبد الفتاح السييس وزير الدفاع يف
الثالث من متوز  /يوليو ،كان الفتًا الحرص عىل وجود شيخ األزهر والبابا
جالسي بجوار السييس .وعرضت الفضائيات هذه الصورة
"توارضوس"
ْ
وركّزت عليها مرا ًرا أثناء قيام السييس بإلقاء خطابه؛ وذلك للداللة عىل
اإلجامع الذي يحظى به تح ّركه ض ّد مريس .وقد كان هذا املشهد إيذانًا
بعملية تصدير للدين يف الحرب الدائرة ض ّد معاريض االنقالب.
من مظاهر االستخدام اإلعالمي املكثّف للدين ،قيام وسائل اإلعالم
حب الشعب املرصي للشيخ الشعراوي .وهو استغالل مل
باستغالل ّ
يكن األ ّول من نوعه.
حريصا عىل
أثناء ثورة يناير وقبل تن ّحي مبارك ،كان اإلعالم املرصي
ً
بثّ مقطع صويت م ّدته ع ّدة دقائق للشيخ الشعراوي يتح ّدث عن
الحق الذي يثور ليهدم الفساد ،ثم يهدأ ليبني األمجاد"؛ وذلك
"الثائر ّ
يف سياق دعوة املتظاهرين إىل االنرصاف من ميدان التحرير والعودة
إيل بيوتهم ،عىل اعتبار أنّهم قد حقّقوا أهدافهم بالفعل ،ويجب
االلتفات إىل البناء(.((6
أ ّما بعد االنقالب ،فقد استُخدم الشعراوي مر ًة أخرى ملواجهة
املتظاهرين؛ إذ بدأت وسائل اإلعالم – مبا فيها املحطات اإلذاعية -
 61يرسي البدري" ،تفاصيل عملية القبض عىل عادل حبّارة قائد منفذي مذبحة رفح
الثانية" ،املرصي اليوم ،2013/9/1 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2080251
 62فهمي هويدي" ،درس يف الشيطنة" ،الرشوق.2013/9/15 ،
" 63الثائر الحق" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=a327z9XM2bM

أ ّما أحمد كرمية أحد أساتذة األزهر ،فقد أفتى بأ ّن صيام املعتصمني
باطل رش ًعا( .((6يف حني أكّد عبد الله النجار أستاذ الرشيعة والقانون
فض اعتصا َمي رابعة
يف جامعة األزهر ،أ ّن القتىل الذين وقعوا أثناء ّ
(((6
والنهضة ليسوا شهداء ،مش ًريا إىل أ ّن من يقول عنهم كذلك "جاهل" .
هذا عن األزهر ،أ ّما عىل مستوى التيار السلفي ،فلم يجد اإلعالم
أفضل من "الدعوة السلفية" وذراعها السياسية "حزب النور" الذي
شارك يف االنقالب ودعمه؛ إذ تسابقت الصحف والقنوات إىل نرش
ترصيحات مسؤويل الدعوة السلفية التي تؤكّد أ ّن االنقالب عىل مريس
يتوافق مع الرشيعة اإلسالمية ،وأ ّن الخروج يف تظاهرات ض ّد االنقالب
أي تظاهرات
حرام رش ًعا( .((6وهي ترصيحات تنرش بصفة دورية قبل ّ
ينظّمها معارضو االنقالب.
" 64كلمة الشيخ الشعراوى عن مرص واألزهر" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=i0NvwfSpQiM
 65معتز نادي" ،مظهر شاهني :الرشاء من محال مملوكة لإلخوان حرام رش ًعا" ،املرصي
اليوم ،2013/10/4 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2178506
 66وائل فايز" ،أحمد كرمية :صيام معتصمي رابعة والنهضة باطل رش ًعا ..و %70منهم
مرتزقة سوريون وفلسطينيون" ،الوطن.2013/8/13 ،
 67بسام رمضان" ،عبد الله النجار :قتىل رابعة والنهضة ليسوا شهداء ..ومن يقُل بذلك
جاهل" ،املرصي اليوم.2013/11/22 ،
 68مثال لهذه الترصيحات :سعيد حجازي" ،اإلخوان يدعون الستمرار املظاهرات ىف العيد..
ومشايخ السلفية :حرام رشعا" ،الوطن ،2013/10/13 ،عىل الرابط:
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ومل يقترص استخدام الدين عىل االستعانة بالشيوخ والعلامء فقط ،مبكرة بسبب دعمه "اإلرهاب" يف مرص .وقالت إ ّن الشعب املرصي قد
وإنّ ا امت ّد ذلك أيضً ا إىل الصحفيني واإلعالميني؛ إذ وجدنا مقالة علّم الشعب األمرييك معنى الثورة(.((7
املبشين بجهنم" ،ومقالة أخرى قام فيها
ألحدهم عنوانها "العرشة ّ
صاحبها بتحريف إحدى اآليات القرآنية لتصبح "وسيق الذين تأخونوا التحريض ض ّد األجانب
إىل جه ّنم زمرا" ،وهناك من كتب مقالة يؤكّد فيها أ ّن طاعة السييس "حتتدخّل يف مرص هتاكل تالتني جزمة ويف وسط الشارع ومش
بالقانون وال حاجة .املرصيني هيعملوا معاك أحىل واجب .هيلبسوك
تتوافق مع الرشيعة اإلسالمية(.((6
الطرحة بتاعة مرشدك اليل انت جاي تدافع عنه".

مخاطبة الغرب
هذا ما قاله املذيع يوسف الحسيني يف برنامجه التلفزيوين "السادة
مل ينجح اإلعالم يف تسويق فكرة الثورة الشعبية إىل العامل؛ إذ مل يعرتف املحرتمون" عىل قناة "أون يت يف" بتاريخ  10متوز  /يوليو  2013ض ّد
بحكومة االنقالب ّإل عد ٌد محدود من الدول ،فبدأت السلطة الحاكمة الالجئني السوريني .وهو منوذج لخطاب الكراهية الذي ساد اإلعالم
يف توجيه خطابها إىل الغرب إلقناعه بفكرة الثورة .وأرسلت عد ًدا من املرصي ض ّد األجانب عقب االنقالب(.((7
الوفود والشخصيات العا ّمة إىل أوروبا والواليات املتحدة لهذا الغرض .ويف إطار الحرب التي يجري تجييش املجتمع لها ،قامت بعض وسائل
هذا عىل املستوى السيايس ،أ ّما عىل املستوى اإلعالمي ،فقد جرت اإلعالم بنرش رسائل تحريض ض ّد الفلسطينيني والسوريني واألتراك
ترجمة هذه السياسة إىل مشاركة الفضائيات املرصية يف هذه الحملة وبثّها ،بزعم مشاركتهم يف الفعاليات املعارضة لالنقالب ،وصلت إىل
ملخاطبة الغرب ،عىل الرغم من أنّها قنوات غري مشاهدة يف أوروبا قيام أحد املذيعني بتهديد الالجئني السوريني عل ًنا يف برنامجه بقتلهم
والواليات املتحدة من األساس .وشاهد الجمهور املرصي عدة إعالنات وحرق بيوتهم(.((7
ّ
مرتجمة للّغة اإلنكليزية تُبثّ عرب الفضائيات املرصية مو ّجهة للغرب
تؤكّد أ ّن ما حدث يف مرص هو ثورة وليس انقالبًا .وتتّهم اإلخوان
باإلرهاب واملسؤولية عن أعامل العنف .وقامت بعض هذه القنوات
بتخصيص قناة أخرى فيها ترجمة فورية لربامجها إىل اللغة اإلنكليزية
خاص
مثل قناة "املحور" .وقامت جريدة "التحرير" بإصدار ملحق ّ
باللغة اإلنكليزية بعنوان "ثورة وليس انقالب"( .((7وهي مجهودات مل
نتائج تُذكر.
تؤ ِّد إىل َ

ويف جريدة "انرتناشونال هريالد تريبيون" International Herald
وهو ما أ ّدى إىل موجة عنف واسعة ض ّد السوريني يف مرص ،وصلت إىل
 Tribuneوعدد آخر من الصحف األجنبية ،تظهر صفحة مدفوعة درجة هروب عد ٍد منهم وعودتهم إىل بالدهم مر ًة أخرى(.((7
األجر تدعم االنقالب ،وتتّهم اإلخوان بأعامل العنف وتربطهم بتنظيم
القاعدة .وال أح َد يعلم الشخص أو الجهة التي تقف وراء هذه
الحملة(.((7
ٍ
ارتباك يف األداء
ومن الواضح أ ّن عدم تحقيق نتائج إيجابية أ ّدى إىل
اإلعالمي؛ فوجدنا إحدى املذيعات املرصيات تعلن للشعب املرصي أ ّن
الشعب األمرييك قد انتفض ض ّد أوباما ،وأنّه يطالب بانتخابات رئاسية
http://www.elwatannews.com/news/details/339645
 69إبراهيم عييس" ،طاعة السيىس من الرشيعة اإلسالمية" ،التحرير.2013/8/6 ،
 70ملحق جريدة التحرير يوم األربعاء  17يوليو.
 71جريدة االنرتناشونال هريالد تريبيون.2013/9/9 ،

" 72الشعب األمريىك يعلن التمرد عىل أوباما ويطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة لدعمة
اإلرهاب يف مرص" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=BYmeWQkZ798

 73ريم سعد" ،السادة املحرتمون ..أين نصيبكم من اسمكم؟" ،الرشوق.2013/7/14 ،
 74توفيق عكاشة يهدّد بقتل الالجئني السوريني ،عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=Sx34TAizLNw
" 75بعد تصاعد خطاب الكراهية والتحريض عىل العنف ليصل إىل الالجئني السوريني
والشعب الفلسطيني – منظامت حقوقية تطالب الدولة بوقف تغاضيها عن هذا الخطاب"،
وإعامل القانون ض ّد املح ّرضني" ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان،2013/7/13 ،
عىل الرابط:
http://www.anhri.net/?p=79939
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تول مريس مقاليد الحكم .وطوال
بدأت هذه األخبار التحريضية منذ ّ
عامٍ كامل ،كان اإلعالم املرصي ينرش بصفة دورية أخبا ًرا وتقاري َر تتّهم
حركة حامس باملشاركة يف أعامل العنف يف مرص ،وأ ّن الحركة خطر
أي دليل عىل
عىل األمن القومي املرصي .ومل تق ّدم وسائل اإلعالم ّ
ص ّحة هذه املعلومات سوى الكالم املنشور نقال عن مصاد َر مجهولة.

التماهي مع السلطة

هاجم اإلعالم مريس برضاوة لعدة أسباب .وعىل الرغم من أ ّن ما
يحدث يف البالد حال ًّيا يع ّد ر ّدة حقيقية عن ثورة الخامس والعرشين
من يناير ،تجاهل اإلعالم ذلك متا ًما ومل يهاجم أو ينتقد ّإل عد ًدا
قليل من إجراءات السلطة الحاكمة .وتح ّول اإلعالم من معارض سلطة
ً
مثال ذلك قيام جريدة "املرصي اليوم" بنرش ما قالت إنّه نصوص مريس إىل مؤيّد متا ًما لالنقالب ،حتى تح ّول أقرب ما يكون إىل اإلعالم
رسية جرت بني جامعة اإلخــوان املسلمني ومسؤولني التعبوي املو ّجه الذي ساد البالد يف الخمسينيات والستينيات من
 5مكاملات ّ
من حركة حامس أثناء ثورة يناير ،وتتض ّمن اتها ًما رصي ًحا لحامس القرن العرشين.
باملشاركة يف "موقعة الجمل"( .((7لكن الجريدة مل تق ّدم ّ
أي تسجيالت اتّضح ذلك عندما دعا وزير الدفاع الشعب املرصي إىل النزول للشارع
تسع
صوتية لتلك املكاملات عىل اإلطالق ،واكتفت بالقول إ ّن إدارة األمن لتفويضه ملواجهة ما قال إنّه "اإلرهاب املحتمل"؛ إذ خرجت ْ
الوطني قامت بتسليم التسجيالت إىل املهندس خريت الشاطر نائب قنوات فضائية ببيان إىل الشعب املرصي تؤكّد فيه قيامها بإلغاء عرض
(((7
مرشد اإلخــوان  .وقد أ ّدت هذه األخبار إىل موجة من الكراهية املسلسالت الرمضانية يوم الجمعة وحتّى فجر السبت ،لنقْل فعاليات
للفلسطينيني يف الشارع املرصي من املواطنني الذي يتابعون وسائل التظاهرات "اتّساقًا مع إرادة الشعب املرصي ،وتلبية الدعوة لالحتشاد
اإلعالم.
كل ميادين مرص الجمعة املقبل ض ّد اإلرهاب والعنف"(.((8
يف ّ
أ ّما عن األجانب ،فقد أ ّدت هذه الحملة اإلعالمية إىل تعاملٍ شديد
العنف معهم يف مرص ،إىل درجة أ ّدت إىل وفاة عدد منهم بعد القبض
عليه ج ّراء التعذيب يف أقسام الرشطة؛ منهم مواطن فرنيس ّ
توف
نتيجة تع ّرضه للرضب املربح عىل يد سجناء مرصيني آخرين(ّ .((7
وتوف
أحد املواطنني األمريكيني أثناء احتجازه يف أحد السجون املرصية(.((7
وانترشت أنباء القبض عىل األجانب يف الشارع املرصي نتيجة ّ
شك
املرصيني فيهم بعد الحملة اإلعالمية ض ّدهم( .((8وقد رأت جريدة
"واشنطن بوست"  Washington Postأ ّن مرص أسوأ مكان يف العامل
ٍ
تصاعد مخيف لخطابات التحريض ض ّد األجانب
للسياحة بعد
(((8
والقومية الشعبوية .

 76يرسي البدري" ،املرصي اليوم تنرش تفاصيل  5مكاملات رسية بني اإلخوان وحامس خالل
الثورة" ،املرصي اليوم.2013/4/27 ،
 77يرسي البدري" ،مصادر :األمن الوطني يسلم الشاطر تفريغ محادثات اإلخوان وحامس
أثناء الثورة" ،املرصي اليوم.2013/4/26 ،
" 78وفاة فرنيس محتجز لكرس حظر التجوال متأث ًرا بجراحه بعد اعتداء سجناء عليه
بالرضب يف زنزانته" ،أ ف ب ،2013/9/17 ،عىل الرابط:
http://gate.ahram.org.eg/News/396167.aspx
" 79النائب العام املــري يأمر بفتح تحقيق يف وفــاة محتجز أمــريك" ،يب يب يس،
 ،2013/10/13عىل الرابط:
http://goo.gl/9YL2Aj
 80حسن صالح" ،القبض عىل بريطاين أثناء تصويره مواقع ومنشآت حيوية بالقليوبية"،
الوطن ،2013/9/21 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/327448
81 Max Fisher, “Want to move abroad? This map shows the best and worst
countries to be an expatriate”, Washington Post, 5/11/2013,

الخاص ،أ ّما اإلعالم الرسمي فمن الطبيعي أن تكون
هذا عن اإلعالم
ّ
السلطة السياسية الجديدة مسيطرة عليه بالكامل بسبب طبيعة
ملكيته التابعة للدولة؛ إذ حرصت السلطة عىل اختيار الدكتورة درية
رشف الدين وزير ًة لإلعالم ،والتي كانت تعمل مستشارة إلدارة الشؤون
املعنوية التابعة للجيش منذ ٍ
وقت طويل ،ما يؤكّد أ ّن قرار اختيارها
وزير ًة لإلعالم صدر من إدارة الشؤون املعنوية التي تتحكّم يف املشهد
اإلعالمي املرصي بالكامل حتى اآلن؛ إذ يال َحظ تشابه عناوين الصحف
املرصية يوم ًّيا ،وكأنّها صادرة من جهة واحدة.
مل تكن هذه السيطرة وليدة اللحظة ،بل إ ّن التاريخ يشهد للعسكر
بالسيطرة الكاملة عىل املشهد اإلعالمي منذ ٍ
وقت طويل .ويكفي
إلقاء نظرة عىل القيادات اإلعالمية داخل وزارة اإلعالم املرصية لرنى
سيطرة واضحة من ضبّاط الشؤون املعنوية واملخابرات السابقني عىل
املناصب العليا داخلها(.((8
لقد أ ّدت هذه السيطرة إىل متاهي اإلعالم بالكامل مع السلطة
الجديدة وسياساتها .وخفتت األصوات املعارضة واالنتقادات بصورة
غري مسبوقة .وقامت معظم وسائل اإلعالم باستبعاد الضيوف الذين
http://goo.gl/SO3WQq
 82نجالء أبو النجا" ،الفضائيات الخاصة تلغي عرض املسلسالت الجمعة املقبل لتغطية
مظاهرات تفويض الجيش" ،الوطن ،2013/7/24 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/231669
 83إميان صديق" ،الجيش يسيطر عىل ماسبريو والشؤون املعنوية واملخابرات أكرب مصدر
"للضباط" يف مقاعد اإلعالم" ،الوطن ،2012/5/1 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/857
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الري يف الحكومة
من املمكن أن يق ّدموا آراء متعارضة مع سياسات االنقالب .وظهرت سيكون مصدر رخاء لجميع دول املنطقة .وأكّد وزير ّ
نفسها موافقة مرص عىل إنشاء الس ّد ،واستعدادها للمشاركة يف عملية
التغيات برسعة عىل أداء وسائل اإلعالم.
نتائج هذه ّ
(((8
وتغيت لهجة الخطاب اإلعالمي تجاه هذه القضية ،وبدأ
اتّهم اإلعالم مريس باإلرساع يف عملية كتابة الدستور ،عىل الرغم من أ ّن البناء ّ .
كتابته جرت يف ستّة أشهر كاملة عىل الهواء مبارشة ،وعىل الرغم من الحديث عن فوائد س ّد النهضة يستحوذ عىل اهتاممات وسائل اإلعالم.
أ ّن لجنة تعديل الدستور التي جرى تعيينها بعد االنقالب تضع دستو ًرا ات ّهم اإلعالم مريس بالتقليل من قدر مرص باعتامدها عىل قطر وتركيا،
يف مد ٍة ّ
أقل من ثالثة أشهر وسط تعتيمٍ كامل عىل عملها ،مل يتّهمهم من أجل تأمني االقتصاد املرصي ،إال أنّهم صمتوا متا ًما عىل املعونات
أحد باإلرساع يف عملية كتابة الدستور.
واملساعدات التي تتدفّق من دول خليجية أخرى كان لها مصلحة يف
أما باسم يوسف ،فقد كان يؤكّد أ ّن السبب الرئيس لهجومه عىل إسقاط نظام مريس.
ّ
مريس هو وجوده عىل رأس السلطة يف مرص ،وعليه ،فإ ّن من حقّه أن وعندما كان معارضو االنقالب يُقتلون بالعرشات برصاص ق ّوات األمن
يهاجمه طاملا أنّه يتمتّع بالسلطة الكافية.
أمام النصب التذكاري يف مجزرة "املنصة" ،تجاهل اإلعالم املرصي هذه
أي متابعة ملا يحدث حتى
لكن ،بعد عزل مريس توقّف باسم يوسف عن تقديم برنامجه ملدة املجزرة أثناء حدوثها بالكامل ،ومل تبثّ ّ
طويلة ،بل كتب مقاالت استمر فيها يف مهاجمة مريس وجامعة اليوم التايل(.((8
ّ
اإلخــوان عىل الرغم من أنّهم مل يعودوا يف السلطة .وعندما عاد تشويه الحراك الشعبي المعارض لالنقالب
بربنامجه وحاول انتقاد السييس جرى م ْنع إذاعة برنامجه ،ووجدنا
كانت عملية التشويه الخطوة التي لجأ إليها اإلعالم املرصي بعد
عد ًدا من اإلعالميني يهاجمونه عىل انتقاد السييس ،ويؤكّدون أ ّن
أن تأزّمت األمور ،ووصلت إىل درجة ال يحتمل معها االنقالب بقاء
السييس "خ ّط أحمر"(.((8
االعتصام يف ميدان رابعة العدوية يو ًما آخر.
يف عهد مريس ،انتقد اإلعالم بش ّدة واقعة حبس صحفي بتهمة إهانة
رئيس الجمهورية ،وعىل الرغم من إصدار مريس عفو عن الصحفي بدأت عملية تشويه الحراك الشعبي املناهض لالنقالب واعتصام
ظل اإلعالم يهاجم مريس ويتّهمه بالعداء لإلعالم بطريقة سافرة .أ ّما يف رابعة العدوية منذ أيامه األوىل .لك ّنها تصاعدت يو ًما بعد يوم حتى
ّ
فض االعتصام مبارشة؛
عهد االنقالب ،وعىل الرغم من تراجع الحريات اإلعالمية تراج ًعا كب ًريا ،وصل التحريض اإلعالمي ذروته قبل عملية ّ
ويكن حرص أبرز محاوالت
ومقتل عدد من الصحفيني واملص ّورين برصاص الجيش والرشطة ،مل وذلك لتهيئة الرأي العا ّم لعملية ّ
الفضُ .
التشويه يف ما ييل:
يتح ّدث أحد عن انتهاكات اإلعالم الخطرية يف عهد االنقالب.

هاجم اإلعالم مريس برضاوة عند اإلعالن عن البدء يف مرشوع "س ّد •يف البداية ،نرشت الصحف أخبا ًرا عديدة عن رغبة املعتصمني
النهضة" ،واتّهمه بالتفريط يف مصالح مرص املائية .لكن بعد االنقالب يف مغادرة ميدان رابعة العدوية ،لكن قيادة االعتصام متنعهم من
خرج حازم الببالوي رئيس حكومة االنقالب يؤكّد أ ّن س ّد النهضة الخروج(.((8
84
الرابط:

" تامر أمني يهاجم باسم يوسف بعد حلقته األوىل" ،قناة روتانا ،2013/10/27 ،عىل

http://www.youtube.com/watch?v=cOk99-VdmA4
الكاتب الساخر أحمد رجب يف عموده الشهري "نص كلمة" يف جريدة األخبار يكتب معلّقًا عىل
حلقة باسم يوسف "إال السييس" ،عىل الرابط:
http://www.washwasha.org/news.aspx?id=14659
محمد خميس" ،خالد منترص :غري مسموح االقرتاب من السييس" ،بوابة فيتو،2013/10/28 ،
عىل الرابط:
http://www.vetogate.com/662290
محمود الكردويس" ،باسم – ال مؤاخذة  -يوسف :املركب الىل تودى" ،الوطن،2013/11/2 ،
عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/349681

" 85مرص تفاجئ السودان وإثيوبيا بقبولها املشاركة ىف سد النهضة" ،املرصي اليوم،
.2013/11/5
منصور كامل" ،الببالوي :سد النهضة ميكن أن يكون سبب رخاء ملرص ودول حوض النيل"،
املرصي اليوم ،2013/10/30 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2250316
" 86تقرير الجزيرة عن تجاهل اإلعالم املرصي ملذبحة املنصة" ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=D4IPhmP9Bxs
" 87مرص :ميليشيات متنع مغادرة معتصمي "رابعة" وأمراض جلدية تنترش" ،موقع ،24:
 ،2013/7/11عىل الرابط:
http://24.ae/Article.aspx?ArticleId=26927
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•االتّجار باألطفال :خرجت بعض وسائل اإلعالم بأخبار عن قيام
املعتصمني بإحضار أطفال ملق ّر االعتصام ،عىل الرغم من أ ّن األطفال
كانوا ذاهبني مع أحد مسؤويل الجمعيات الخريية لرشاء مالبس العيد
لهم ،لكن جرى القبض عليهم وتلفيق تهمٍ كاذبة الستغاللها يف تشويه
االعتصام(.((8
•انتشار األمراض :حاول اإلعالم نرش شائعة تفيد بانتشار األمراض
املعدية بني املعتصمني؛ وذلك لتخويف املتعاطفني واملتضامنني مع
املعتصمني من الذهاب إليهم(.((8

•جهاد النكاح :ظهر أحد املذيعني عىل قناة "التحرير" ،وهو ي ّدعي
وجود عالقات جنسية بني املعتصمني وعدد من السيدات السوريات
أصل يف الدين اإلسالمي،
تحت مس ّمى "جهاد النكاح" غري املوجود ً
(((9
لك ّنها اعتمدت عىل شائعة أخرى مرتبطة بالثورة السوريّة .
قصة هذه الشائعة عندما تناقل البعض عىل مواقع التواصل
بدأت ّ
االجتامعي تغريدة منسوبة للداعية اإلسالمي محمد العريفي يتح ّدث
فيها عن "زواج املناكحة" الذي يجب أن تقوم به املرأة املسلمة مع
املجاهدين يف سورية .وعىل الرغم من أ ّن هذه التغريدة مل ترد عىل
اإلطالق عىل حساب العريفي ،تناقلت ع ّدة مواقع عربية وإيرانية
أي تدقيق .وتش ّبثت بها وسائل اإلعالم املوالية
"الفتوى" من دون ّ
للنظام السوري ،وقام بعضها بفربكة قصة عن عودة عدد من السيدات
التونسيات إىل وطنه ّن بعد حمله ّن من "جهاد النكاح" .بل تح ّدث
أي دليل يثبت
فيه وزير الداخلية التونيس عىل الرغم من عدم تقدميه ّ
ص ّحة ترصيحاته(.((9
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بخاصة قناة "الجديد" اللبنانية املوالية للنظام السوري .وقامت إحدى
ّ
مذيعات قناة "التحرير" املرصية بالحديث عن هذا الجدول كأنّه
حقيقة دامغة ،عىل الرغم من أنّه مكتوب بخ ّط اليد .وقامت بالربط
بني ما يحدث يف سورية وما يقوم به معارضو االنقالب يف اعتصامهم
بحسب زعمها(.((9
•أسلحة كياموية :يف السادس من آب  /أغسطس عام ،2013
خرجت الصفحة األوىل من جريدة "األخبار" املرصية ،بعنوان رئيس
ميدان "رابعة" و"النهضة" ميتلكون أسلحة
َ
يؤكّد أ ّن املعتصمني يف
كياموية .وأكّدت جريدة "الوطن" أ ّن جامعة اإلخوان قامت بنقل
أسلحة كياموية وصواريخ من سورية فج ًرا إىل ميادين االعتصام(.((9

•مجلس حرب يف رابعة :نرشت جريدة "الرشوق" يف صفحتها األوىل
رئيسا – نقال عن مصادر مجهولة
يف السادس من آب  /أغسطس خ ًربا ً
 بعنوان "رصد أسلحة ثقيلة ىف اعتصام اإلخوان يؤخّر فضّ ه" معفض االعتصام ترجع إىل قيام املعتصمني
تفاصيل تؤكّد أ ّن أسباب تأخّر ّ
بإعالن "مجلس حرب" عىل الجيش والرشطة ،وأنّهم ميتلكون أسلحة
ثقيلة وأوتوماتيكية وكالشنكوف ،وصواريخ .وسوف تستخدم تلك
األسلحة يف مواجهة الرشطة وتؤ ّدي إىل مجازر ،وهو ما تريده جامعة
اإلخوان".
يتبي أ ّن مصدره مقطع فيديو جرى تصويره
وبالتدقيق يف الخرب ّ
يف شبه جزيرة سيناء عن ردود أفعال التنظيامت الجهادية هناك
عىل بيان عزل مريس يف الثالث من متوز  /يوليو ،وفيه يصعد أحد
املنصة ويتح ّدث عن رضورة إعالن "مجلس حرب" .إال
املجهولني إىل ّ
أ ّن أحد األشخاص قام بتحميل الفيديو ونرشه مر ًة أخرى عىل موقع
ويف أيلول  /سبتمرب  ،2013برز "جهاد النكاح" من جديد ،عندما
ملنصة اعتصام رابعة ،ويبدو أ ّن املصدر
"يوتيوب" بعنوان آخر ونسبه ّ
بثّت فيديوهات لـ "شهادات" ونرشت "جداول أعامل" لنساء يقمن
األمني "املجهول" الذي تح ّدث للرشوق قد استقى معلوماته من
بهذا النشاط يف سورية ،يف مختلف وسائل اإلعالم السورية واللبنانية
فيديو "مفربك"(.((9

 88حسن عفيفي" ،ضبط منتمني لإلخوان يصطحبون أطفال مالجئ للمشاركة ىف اعتصام
رابعة" ،اليوم السابع ،2013/8/4 ،عىل الرابط:
http://youm7.com/News.asp?NewsID=1190680#.UnuL8XBmBj2
 89هدى رشوان" ،مدير (الحق يف الــدواء) :ظهور أمراض الصدفية والجرب واإلكزميا
واالرتكاريا بني معتصمي رابعة" ،الوطن ،2013/7/13 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/223940
 90مذيع مرصي يتّهم الالجئات السوريات بـ "جهاد النكاح" مع جامعة اإلخوان املسلمني،
عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=HammvqZfbpg
 91ملزيد من التفاصيلن انظر" :خدعة جهاد النكاح يف سوريا" ،2013/10/1 ،فرانس ،24
عىل الرابط:
http://goo.gl/WXhk6b

استغل هذا الخرب ليخرج بترصي ٍح آخر
ّ
لكن وزير خارجية االنقالب
يؤكّد فيه هو اآلخر أ ّن يف االعتصامني أسلحة ثقيلة ،لك ّنه يف هذه املرة
 92جدول "نكاح الجهاد" كام عرضته قناة التحرير ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Lopad-4QQTc
 93هدى رشوان ورجب املرشدي" ،إخوان بال عنف :الجامعة نقلت أسلحة كياموية
وصواريخ من سوريا فجرا إىل رابعة والنهضة" ،الوطن.2013/8/6 ،
 94الفيديو األصيل ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=_kEWanXm4qg
الفيديو املفربك ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=BA6S7D35IXE
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نسبه ملنظّمة العفو الدولية( .((9ونرشت املنظمة بيانًا نفَت فيه هذه
املزاعم ،ما اضط ّر الوزير إىل تقديم اعتذار(.((9

منصة رابعة :تناقل اإلعالم حكايات كثرية عن
•تعذيب وقتىل أسفل ّ
منصة ميدان رابعة ،كان أبرزها قيام قيادات االعتصام بتعذيب عدد
ّ
املنصة .وأكّد أحمد موىس املذيع
من األشخاص وقتلهم ودفنهم أسفل ّ
(((9
املنصة "كرة أرضية" لدفن الجثث .
يف قناة التحرير أ ّن يف أسفل ّ
استم ّرت هذه الحملة الشعواء عرب عرشات من وسائل التشويه حتى
فض االعتصام مبجزرة تع ّد هي األسوأ يف تاريخ مرص الحديث(.((9
جرى ّ
فض االعتصام وسقوط آالف الضحايا ،هاجم
وحتّى بعد عملية ّ
(((9
بعض اإلعالميني رمز "رابعة" ،مؤكّدين أنّه رمز "ماسوين"  .وإذا
بجريدة "األهرام" تنرش "تحقيقًا صحفيًّا" يؤكّد ماسونية الرمز ،وأ ّن
عبدة الشيطان يستخدمون الرمز يف طقوسهم ،وأ ّن أعضاء الكنيست
اإلرسائييل قاموا برفع أيديهم برمز رابــعــة( .((10وزعمت جريدة
"األخبار" إحدى أكرب الصحف املرصية وأعرقها ،أ ّن إرسائيل قامت
بإطالق اسم "رابعة العدوية" عىل أحد الشوارع يف مدينة القدس
تضام ًنا مع اإلخــوان( ،((10عىل الرغم من أ ّن الشارع موجود باالسم
نفسه منذ الثامنينيات.
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رمز "رابعة" الشهري .يف حني قالت املص ّممة الرتكية صالحة إيرين
واملهندس الرتيك جهاد دوليس اللذان ص ّمام الشعار ،إ ّن اللون األسود
يرمز إىل الكعبة ،واألصفر يرمز إىل مسجد ق ّبة الصخرة ،واللون األصفر
مستوحى من صور ٍة رأتها "صالحة" منذ سنوات ،كانت الشمس
ساطعة عىل مسجد ق ّبة الصخرة.

خاتمة
يف ختام الدراسة ،نستخلص عد ًدا من النتائج ،وهي:

•نجاح اإلعالم املرصي املوايل لنظام مبارك يف العودة مر ًة أخرى
لتص ّدر الواجهة من جديد والتأثري يف الرأي العا ّم املرصي والسيطرة
عىل الفضاء اإلعالمي.
•كان اإلعــام املعارض أحد األدوات الفاعلة التي استخدمها
السياسيون ملواجهة نظام حكم مريس ،كام كان أحد العوامل الحاسمة
يف حشد الجمهور وتعبئته للتظاهر ض ّده حتى إسقاطه .معتم ًدا عىل
سياسات غري مهن ّية يف أحيانٍ كثرية.
•تو ّرط عدد من وسائل اإلعالم املرصية يف خطابات تحريض ض ّد
ميدان رابعة والنهضة .وقاد حملة
َ
يعرف املرصيون إشــارة "رابعة" منذ سنوات طويلة ،ويشري بها معاريض االنقالب واملعتصمني يف
املواطنون الذاهبون إىل ميدان "رابعة العدوية" لعربات النقل تشويه كبرية ض ّدهم إلقناع الرأي العام برضورة مواجهتهم بالق ّوة ،ما
مذابح دموية ض ّدهم تجعله رشيكًا يف هذه الجرائم.
واملواصالت التي تذهب إليه هناك الستيقافها .ومن هنا جاء تصميم م ّهد الرتكاب
َ
•ترى الدراسة أ ّن اإلعالم املرصي تح ّول بعد االنقالب إىل إعالم تعبوي
 95هشام الغنيمي" ،فهمي :العفو الدولية أكّدت وجود أسلحة ثقيلة برابعة ..واملنظمة ال يختلف كث ًريا عن فرتة الستينيات من القرن العرشين .ما جعل
تنفي" ،املرصي اليوم ،2013/8/7 ،عىل الرابط:
 http://www.almasryalyoum.com/node/2015451التغطيات اإلعالمية تبدو وكأنّها صادرة عن مصد ٍر واحد.

" 96الخارجية :الوزير أخطأ سهوا واستشهد بـ"العفو" حول وجود أسلحة برابعة"،
األناضول ،2013/8/9 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1196580#.UnuTQ3BmBj0
 97أحمد موىس" ،اإلخــوان والكرة األرضية" ،برنامج "الشعب يريد" ،قناة التحرير،
 ،2013/8/2عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=OMdwaeeqmhk
فض اعتصامي رابعة والنهضة أسوأ
 98فتحية الدخاخني وبسمة املهدي"" ،هيومان رايتسّ :
حادثة قتل جامعي يف تاريخ مرص" ،املرصي اليوم ،2013/8/19 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/2046566
 99نور رشوان" ،عيل جمعة :الكثري من أبناء اإلخوان ملحدون ..وإشارة رابعة ماسونية"،
الرشوق2013/10/24 ،؛ "مظهر شاهني :عالمة رابعة ماسونية" ،2013/9/6 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=m5H2Uom7dv8&feature=youtu.be
هديل كارم"" ،بالفيديو ..الخرباوي :عالمة رابعة رمز ماسوين ..وأردوغان يرتدي فقط العباءة
اإلسالمية" ،صدى البلد ،2013/8/31 ،عىل الرابط:
http://www.el-balad.com/602083
 100مجدي بكري" ،داللة اإلشارة" ،األهرام.2013/9/6 ،
 101الصفحة األوىل من جريدة األخبار.2013/10/28 ،
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شمامة خير الدين

*

دور المحكمة الجنــائية الدوليــة
في العقاب على جريمة العدوان
في ضوء تعديالت كامباال

العــدوان هــو البوابة التي تدخل ع ْبرها جميع أنــواع الجرائم األخرى؛ لذلك ،أصبح من األهمية
تجريــم العــدوان ،ال حظره فحســب .ولئن كان إدراك هذين الهدفين فــي غاية الصعوبة ،فقد
جــرى بلوغهمــا فــي نهايــة المطــاف؛ وذلك مــن خالل ميثــاق األمــم المتحــدة  1945الذي حظر
نــص علــى دخــول جريمــة
اســتعمال القــوة فــي العالقــات الدوليــة ،وميثــاق رومــا  1998الــذي ّ
أن ممارســة هــذا االختصاص جرى
العــدوان ضمــن اختصــاص المحكمــة الجنائية الدوليــة .إال ّ
تأجيلهــا إلــى غايــة  2010لكــي ينعقــد المؤتمــر االســتعراضي الذي ســيتولى تعريــف العدوان
وشــروط ممارســة المحكمــة الختصاصهــا فــي ما يتع َّلــق بهذه الجريمــة ،بما ال يخالــف ميثاق
إن ِمثل هذا االتفاق مع الميثاق ،طالما أنّه يحظر الحرب ،يبدو منطق ً ّيا للوهلة
األمم المتحدةّ .
ً
يحدد إن كان ما وقع عم ً
ال مــن أعمال العدوان
األولــى.
أن مجلس األمن هو الــذي ِّ
إضافــة إلــى ّ
ولكن بيت القصيد هو :أجعل تعديل ميثاق روما العالقة
تهديدا للســلم واألمن الدوليين.
أو
ً
ّ
بين مجلس األمن والمحكمة في مجال العدوان تكامل َّي ًة أم مك َّر ً
سة لهيمنة المجلس على
المحكمة؟
*

أستاذ يف كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة  -الجزائر.
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مقدمة
ال تختلف جرمية العدوان من حيث قسوتها عن بق َّية الجرائم
سوى من حيث إنّها تشملها كلها ،عىل نحو ما أشري إليه يف
محاكامت نورمربغ ( .)1946 - 1945أما من حيث موقعها
القانوين ،فإنها تختلف عن بقيَّة الجرائم بكونها نقطة تقاطع
بني القانون الدويل العا ّم والقانون الدويل الجنايئ .ولعل ذلك
هو سبب التباس هذه الجرمية مبصالح الدول الكربى من جهة،
وباألهداف النبيلة – صادق ًة كانت أو مل تكن – للعدالة الجنائية
من جهة أخرى.
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3.3تقويم تعديالت كامباال ذات الصلة مبوضوع العدوان ومدى
تأثريها يف فعالية املحكمة يف العقاب عىل جرمية العدوان.
أهمية البحث

ال تظهر أهمية البحث يف عدم الرتكيز عىل العدوان بعد تجرميه يف
ميثاق روما فحسب ،بل يف الرجوع ،أيضً ا ،إىل ميثاق األمم املتحدة
الذي أعطى مصطلح العدوان مكان ًة جوهري ًة فيه ،لكن من دون
تعريفه ،ثم إ ّن أهميته تظهر أيضً ا يف تت ّبع ن َّية إبقاء الغموض وما
أسفرت عنه يف تعديالت كامباال.

من أجل ذلك ،فإنّ اتفاقية روما ،خالفًا لجرائم الحرب ،والجرائم
ض ّد اإلنسانية وجرمية اإلبادة التي ُع ِّرفت كلها من خالل املؤمتر
الدبلومايس مليثاق روما  1998بتحديد مفهومها وأركانها ،اضطرت تقوم فرضية هذا البحث عىل أساس أ ّن تعديل كامباال أكمل مسري ًة
إىل اتخاذ موقف آخر من جرمية العدوان.
مجلس األمن الدو َر الحاسم يف
بدأت منذ إعطاء ميثاق األمم املتحدة
َ
ما يتعلق بالعقاب عىل جرمية العدوان.
لقد اكتفت بتأكيد دخول جرمية العدوان ضمن اختصاصها مع
تأجيل مامرسة هذا االختصاص إىل حني انعقاد مؤمتر استعرايض
السابقة
بعد سبع سنوات ،يجرى خالله تعريف العدوان وتحديد رشوط الدراسات َّ
كل ذلك مع
مامرسة املحكمة الختصاصها به ،رشيطة االتفاق يف ّ
مث َّة دراسات عديدة عىل مستوى القانون الدويل العا ّم ،وأخرى
أحكام ميثاق األمم املتحدة ذات الصلة بالجرمية املذكورة.
عىل مستوى القانون الدويل الجنايئ .ولعل ما تتميز به الدراسة
املقرتحة هو محاولة التطرق إىل جرمية العدوان من زاويتني يف
ٍ
آنٍ
واحد ،هام القانون الدويل العا ّم والقانون الدويل الجنايئ؛
مشكلة البحث
أصل من كون العدوان نقطة تقاطع بني
وذلك أل ّن البحث ينطلق ً
هل أكد تعديل كامباال  2010هيمنة السياسة عىل القانون بالنسبة القانونني املذكورين.
إىل جرمية العدوان؟
فرضية البحث

أهداف البحث

تهدف الورقة املقرتحة إىل:

المحور األول:

العدوان نقطة تقاطع
العام
بين القانون الدولي
ّ
والقانون الدولي الجنائي

1.1إبراز خصوصية جرمية العدوان من حيث كونها نقطة تقاطع
بني القانون الدويل العا ّم والقانون الدويل الجنايئ.
سبقت اإلشارة إىل أ ّن العدوان نقطة لقاء بني القانون الدويل العا ّم
2.2مناقشة األسباب املعلنة وتحليلها ،والحقيقية التي جعلت والقانون الدويل الجنايئ ،فأين يحصل التقاطع؟ لإلجابة عن هذا
كل من القانون الدويل العا ّم والقانون
ميثاق روما يؤ ِّجل تعريف العدوان ،ورشوط مامرسة املحكمة السؤال ،يجدر بنا معرفة موقف ّ
الدويل الجنايئ من العدوان.
الختصاصها بهذا الصدد إىل ح ّد املؤمتر االستعرايض.
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حق الدول يف
العام من العدوان غري أ ّن املنع املشار إليه ،ير ُّد عليه استثناء مهم يكرس ّ
موقف القانون الدولي
ّ
الدفاع الرشعي عن نفسها ،سواء كان ذلك بطريقة فردية أو جامعية
لقد فرض التوجه نحو رفْض استعامل القوة املسلحة يف العالقات
الحق
؛ إذ ورد يف امليثاق األممي أنه "ليس يف هذا امليثاق ما يضعف ّ
ٍ
ٍ
جامعات ،أو ينقص منه ،يف الدفاع عن
الدولية الذي أخذ مس َّميات مختلف ًة أه ُّمها حظْر العدوان ،معرف َة الطبيعي للدول فرادى أو
إشكاليته يف القانون الدويل ،والجهد املبذول يف تعريفه.
أنفسهم إن اعت َدت ق َّوة مسلحة عىل أحد أعضاء األمم املتحدة"(((.
إشكالية العدوان في القانون الدولي

لقد كان اللجوء إىل الحرب يف العالقات الدولية أم ًرا مبا ًحا طَوال
قرون عديدة استمرت إىل غاية اتفاقية وستفاليا ( .)1648فحتى هذه
تغي
الوثيقة التي يشار إليها بشهادة ميالد القانون الدويل الحديث مل ِّ
أي
حق سيادي ّ
لكل دولة ،وأنه من ّ
الوضع ،بل أكدت أ ّن الحرب ّ
حق ّ
دولة إعالنها متى شاءت(((.
أ ّما عهد عصبة األمم ( ،)1920فإنها مل تحظر العدوان بوج ٍه عا ٍّم ،بل
ميزت بني الحرب العدوانية وغري العدوانية؛ فإذا وجد خالف بني ومن ناحية أخرى" ،يقرر مجلس األمن إن كان قد وقع تهديد للسلم
ّ
عمل من أعامل العدوان"(((.
دولتني ،قبلت إحداهام من دون األخرى حكم محكمة العدل الدولية أو إخالل به أو كان ما وقع ً
ُ
عمل عدوا ٌّين ،فإ ّن امليثاق يعرتف
الدامئة ،أو قرار التحكيم ،أو توصية مجلس العصبة ،فإ ّن الحرب التي وإذا الحظ مجلس األمن أ ّن ما وقع ٌ
كل التدابري ،مبا يف ذلك العسكرية
تش ّنها الدولة القابلة بذلك عىل الدولة الرافضة لتلك الوسائل السلمية له ،مبقتىض املادة  42منه ،باتخاذ ّ
الستعادة السلم واألمن الدوليني ،أو إنهاء حالة العدوان.
لحل النزاع لن تكون حربًا عدواني ًة(((.
ّ
يف حني مثلت اتفاقية باريس ( ،)1928وهي املعروفة مبيثاق بريان
نصت عىل أ ّن
– كيلوج  ،Brilland- Kelloggنقطة تح ّول مه ّمة؛ إذ َّ
"األطراف السامية املتعاقدة تعلن رسم ًّيا ،باسم شعوبها أنها تدين
لحل الخالفات ،وتتخىل عنها وسيل ًة للسياسة
اللجوء إىل الحرب وسيل ًة ّ
الوطنية يف عالقاتها املتبادلة"(((.

كل ما ذُكر أ ّن العدوان يحتل مركز اهتامم ميثاق األمم
يتضح من ّ
املتحدة؛ ألنه إذا كان الهدف األسمى من إنشاء األمم املتحدة هو
املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني ،فإ ّن العدوان هو أكرب تهديد
لهذا الهدف .وإذا كانت الحرب العدوانية محظورةً ،فإنها رسعان ما
تصبح مرشوع ًة إذا أخذت صفة الدفاع الرشعي ،الفردي أو الجامعي،
كل ذلك ،يكفي أن يكون مجلس األمن قد ك َّيف
ض ّد عدوان ما .ويف ّ
ما حصل عىل أنَّه عدوان حتى يجوز له ،هو نفسه ،اتخاذ قرار ،استنا ًدا
إىل الفصل السابع باستعامل القوة املسلحة املحظورة بحسب األصل.

حسم يف تحريم
ومع ذلك ،كان ميثاق األمم املتحدة  1945األكرث
ً
نص عىل أن "ميتنع أعضاء الهيئة جمي ًعا يف عالقاتهم
العدوان؛ إذ ّ
كل من الرئيس السابق لِلَجنة
كل ما ذُكر ،تبدو مالحظة ّ
وبنا ًء عىل ّ
الدولية عن التهديد باستعامل القوة ،أو استخدامها ض ّد سالمة
القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة آالن بيلِّيه ،Alain Pellet
أي وجه آخر ال يتفق
ألي دولة ،أو عىل ّ
األرايض ،أو االستقالل السيايس ّ
ورئيس مركز القانون الــدويل بنانتار  Nanterreباتريك ديلييه
ومقاصد األمم املتحدة"(((.
 Patrick Daillierيف محلها .فلقد قاال" :إ ّن التنفيذ الجيد لذلك املبدأ
عامل
مقبول عامل ًّيا .فقد يبدو غري ًبا أ ّن ً
ً
 1شاممة خري الدين ،العالقات اإلسرتاتيجية بني قوى املستقبل يف القرن ( 21الجزائر :دار [حظْر العدوان] يفرتض تعريفًا
قرطبة ،)2009 ،ص .121
رشا بنظام األمن الجامعي مل يُع َط له تعريف يف
مرتبطًا ارتباطًا مبا ً

 2عبد الله سلطان ،دور القانون الدويل الجنايئ يف حامية حقوق اإلنسان( ،عامن :دار
دجلة ،)2007 ،ص .128
3 Article 1er du Pacte Brilland-Kellogg, signé à Paris, le 27/8/1928.
 4املادة  4 / 2من ميثاق األمم املتحدة .1945

 5املادة  51من امليثاق األممي.
 6املادة  39من امليثاق األممي.
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كل ما سبق ِذكره أ ّن التوصل إىل تعريف واضح للعدوان
ميثاق األمم املتحدة ،وأن يكون انتظار عرشين سن ًة حتى يحصل يتضح من ّ
بات أكرث من رضوري ،وهذا ما سعى له املجتمع الدويل حتى قبل
إجامع بشأنه أم ًرا الز ًما"(((.
ومم يزيد يف أهمية املالحظة املذكورة أ ّن "الدول متلك لتربئة نفسها إبرام ميثاق األمم املتحدة.
ّ
(((
خيالً ال ينضب" ؛ ذلك أنها قد تقلب العدوان إىل دفاع رشعي،
الجهد الدولي في تعريف العدوان
بزي عسكري بولوين الفتعال
فلقد كان أدولف هتلر يرسل جنوده ّ
أحداث عىل الحدود البولونية ،ث ّم ي ّدعي أنه يدافع عن نفسه ض ّد لقد ظهرت الحاجة إىل تعريف العدوان منذ عرشينيات القرن املايض؛
إذ حاولت بعض االتفاقيات عىل غرار مرشوع املعونة املتبادلة
اعتداءات بولونيا(((.
( ،)1923بروتوكول جنيف ( )1924وميثاق بريان -كيلوج ()1928
(((1
إيجاد التعريف املنشود ،ولكن من دون جدوى.
ولنئ حاول عهد عصبة األمم التمييز بني الحرب العدوانية وغري
العدوانية عىل النحو املشار إليه يف الصفحات السابقة ،فإنه مل يُح ِّدد
أي تعريف للعدوان ،وال سيام أنّه أوسع من الحرب العدوانية ،عىل
ّ
النحو الذي سيتضح لنا يف الصفحات املقبلة عند االطالع عىل توصية
األمم املتحدة يف ما يتعلق بتعريف العدوان.
ويف السياق نفسه ،يستغرب األستاذ جو فريهويفن Joe Verhoeven
من أ ّن ميثاق األمم املتحدة مل مينع الدول من استخدام القوة فحسب،
بل حتى من التهديد باستعاملها يف عالقاتها الدولية ،إال إذا تعلق األمر
توضيح
بالدفاع الرشعي عند تع ُّرض الدولة لعدوان مسلح .لك ْن "ال
َ
آخر ُمنح بشأن املحتوى املحدد الذي يجب إعطاؤه لهذا املفهوم"،
ث ّم إ ّن األستاذ فريهويفن يرى أ ّن "ما زاد الصعوبة تعقي ًدا" الرتجمة
اإلنكليزية للميثاق التي ورد فيها Attack؛ أي هجوم ،يف حني أ ّن
النسخة الفرنسية ورد فيها Agression؛ أي عدوان .وعىل ال ّرغم من
رشح مقنع لهذا االختالف يف املصطلحات" .وإ ّن ما
ذلك "ال يوجد ّ
أي ْ
يجعل هذا التباين أكرث إثار ًة للفضول هو أ ّن كلتا الكلمتني Agression
بالفرنسية ،و ،Aggressionباإلنكليزية موجودة يف النسختني الفرنسية
واإلنكليزية الخاصتني باملادة  39من امليثاق ،ويف قرار نيكاراغوا الصادر
عن محكمة العدل الدولية"(.((1
7 Patrick Daillier & Alain Pellet, 7th edn. Droit international public (Paris:
LGDJ, 2002) p. 942.
8 Philippe Moreaux Defarges, Les grands concepts de la politique
internationale (Paris: Hachette, 1995), p. 77.
9 Emmanuel Décaux, Droit international public, 2nd edn. (Paris: Dalloz,
1999), p. 181.
10 Joe verhoeven, Droit international public (Bruxelles: Larcier, 2000),
p. 681.

لقد جاء يف بعض االتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع بعض الدول عىل
غرار اتفاقية ِ ،1933ذك ٌر لبعض األعامل التي تك ِّون العدوان مثل
الحرب ،والغزو ،والهجوم ،والحصار البحري املد َّعم بوحدات مسلحة،
لكن من دون التوصل إىل تعريف متكامل له ،وهو ما مل تتوصل إليه
أيضً ا اتفاقيات أخرى ،عىل ال ّرغم من اهتاممها باملوضوع؛ مثل اتفاقية
بروكسل ( ،)1948أو معاهدة شامل األطليس (.((1()1949
إال أ ّن جهد األمم املتحدة كان األه ّم؛ أل ّن ُحسن تطبيق نصوص امليثاق
األممي يتطلب ،كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،تعريف العدوان ،وذلك
ما دفع لجنة القانون الدويل منذ دورتها الثالثة ( )1951إىل طرح
موضوع تعريف العدوان للنقاش .إال أ ّن انقسام اآلراء حال دون
التوصل إىل تعريف متَّفق عليه .فأ َّما أنصار االتجاه األول فقد فضَّ لوا
بدل من االكتفاء
تعريفًا عا ًّما ،ميكنه أن يواجه جميع التطوراتً ،
بتعداد األفعال التي يتك َّون منها الركن املادي لجرمية العدوان .وأ َّما
حص أكرب عدد من الوقائع التي
أصحاب االتجاه الثاين فقد د َعوا إىل ْ
قد تشكّل الركن املادي للعدوان(.((1
ولقد ق ّدمت بعض الدول اقرت ٍ
موس ًعا،
احات بشأن تعريف العدوان تعريفًا َّ
كان أهمها االقرتاح السوفيايت ( 3ترشين األ ّول  /أكتوبر  .)1957إال أ ّن
 11سلطان ،ص .128
 12عبد العزيز رسحان ،اإلطار القانوين لحامية حقوق اإلنسان يف القانون الدويل (القاهرة:
دار النهضة العربية ،)1987 ،ص .127
 13املرجع نفسه ،ص .132
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هذا التعريف الذي من شأنه أن يسمح بتفسريات تتجه نحو توسيع
الحق يف الدفاع الرشعي ،مل يكن من السهل أن يحصل عىل إجامع(.((1
ّ

.زإرسال عصابات أو جامعات مسلحة أو قوات غري نظامية أو مرتزقة
من قبل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعامل من أعامل
القوة املسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل األعامل املعددة
أعاله ،أو اشرتاك الدولة بدور ملموس يف ذلك"(.((1

أصل (شأنها يف ذلك شأن جميع
إال أ ّن هذه التوصية غري اإللزامية ً
التوصيات الصادرة عن الجمعية العا َّمة) مل ت ُ ْن ِه السلطة التقديرية
الواسعة ملجلس األمن؛ فبمقتىض املادة  2من التوصية ،ميكن "أال يُ َع ّد
عدوانًا ما يبدو للوهلة األوىل أنه عدوان" ،وعىل النقيض من ذلك،
ميكن إكساب أعامل غري عدوانية صفة العدوانية بـ "تكييفها" ،طبقًا
لنص امليثاق (املادة ،)3وعىل هذا النحو "ت ّم االحتفاظ باملسؤولية
ّ
وأمام هذا االنسداد ،بادرت الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة إىل إصدار
توصية  18ديسمرب  1967التي تنص عىل إنشاء لجنة خاصة تع ِّجل األساسية ملجلس األمن يف مجال املحافظة عىل السلم وهو الرشط
بالتوصل إىل تعريف العدوان ،وهو ما أسفر عن التوصية رقم  ،3314الذي وضعته القوى الكربى لقبول تلك الوثيقة"(.((1
املؤرخة يف  18ديسمرب  ،1974وهي التي جرى تبنيها باإلجامع.
إ ّن جميع املثالب املشار إليها هي التي قادت إىل إعادة ط ْرح مشكلة
ومبقتىض املادة األوىل من التوصية املذكورة ،فإ ّن العدوان يُقصد به:
ٍ
تعريف للعدوان م ًّر ًة أخرى يف مرشوع الجرائم املخلة
البحث عن
"استعامل القوة املسلحة من جانب دولة ما ض ّد سيادة دولة أخرى ،بأمن البرشية وسالمتها ،وهي نفسها التي جعلت املرشوع املذكور
أو سالمتها اإلقليمية ،أو استقاللها السيايس ،أو ّ
بأي طريقة أخرى يف قراءته األوىل يته َّرب من إعطاء تعريف آخر للعدوان ويعود إىل
تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة .وتنطبق صفة العمل العدواين عىل تعريف التوصية  ،3314يف حني فضّ ل يف املرحلة الثانية االكتفاء بإعالن
أي عمل من األعامل التالية:
ّ
لكل "مسؤول أو منظم يساهم بصورة نشطة يف
املسؤولية الفردية ّ
.أ"قيام القوات املسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو التخطيط ،أو التوجيه لعدوان ترتكبه إحدى الدول"(.((1
الهجوم عليه ،أو أي احتالل عسكري ،ولو مؤقتًا ،ينجم عن مثل
هذا الغزو أو الهجوم ،أو أي ضم إلقليم دولة أخرى أو لجزء منه ولكن ،ماذا عن املحكمة الجنائية الدولية؟ ذلك ما سنطَّلع عليه يف
ما ييل:
باستعامل القوة.
.بقيام القوات املسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل،
موقف القانون الدولي الجنائي
أو استعامل دولة ما أية أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
من العدوان
.جرضب حصار عىل موانئ دولة ما أو عىل سواحلها من قبل القوات
يبدو أ ّن تعريف العدوان مل يكن باألمر الهني ،سواء كان ذلك قبل
املسلحة لدولة أخرى.
.دقيام القوات املسلحة لدولة ما مبهاجمة القوات املسلحة الربية تعديل ميثاق روما ،أو أثناء التعديل.
أو البحرية أو الجوية أو األسطولني التجاريني البحري والجوي
العدوان قبل تعديل ميثاق روما
لدولة أخرى.
.هقيام دولة ما باستعامل قواتها املسلحة املوجودة داخل إقليم ال يكفي ر ُّد العدوان عن طريق الدفاع الرشعي أو تقرير املسؤولية
دولة أخرى مبوافقة الدولة املضيفة ،عىل وجه يتعارض مع الدولية للطرف املعتدي بسبب انتهاكه لقواعد القانون الدويل ،بل
الرشوط التي ينص عليها االتفاق ،أو أي متديد لوجودها يف إ ّن األه ّم من ذلك هو تحديد املسؤوليات الفردية ملعاقبة مرتكبي
الجرمية ور ْدع غريهم .وهذا هو الهدف الذي سعى له املجتمع الدويل
اإلقليم املذكور إىل ما بعد نهاية االتفاق.
.وسامح دولة ما وضعت إقليمها تحت ترصف دولة أخرى بأن
 15انظر عىل الرابط:
تستخدمه هذه الدولة الرتكاب عمل عدوان ضد دولة ثابتة.
http://goo.gl/EVoNpr
14 Daillier, p. 943.

17

املادة  15من مرشوع الجرائم املخلّة بسلم البرشية وأ ْمنها.

16 Ibid., p. 943.
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عرش ،يرى أ ّن تقرير املسؤولية الجنائية الفردية قد يكون هو السبيل
الوحيدة إىل التصدي لعدم فعالية القانون خالل الحروب(.((1
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لقد طُلب من املحكمة الجنائية الدولية املوقَّتة ليوغسالفيا إعطاء
رأيها بصدد هذا املوضوع ،فجاء يف تقرير اللجنة املكلَّفة بتأسيس
أي محكمة
املحكمة املذكورة أ ّن ّ
كل إجراء من شأنه أن يجعل متابعة ّ
ٍ
لشخص متَّهمٍ بارتكاب جرمية عدوان ،مرهون ًة بإعالن
جنائية دولية
عمل عدوان ًّيا ،يجب التخيل
مجلس األمن عن أ ّن دول ًة ما قد ارتكبت ً
عنه؛ أل ّن من شأنه أن يجعل محاكم ًة تابع ًة ملجلس األمن ،وهو أمر
غري مرغوب فيه ألنّه يؤ ِّدي إىل م ْنح مجلس األمن  -وال سيام أعضائه
الدامئني  -حقًّا حرصيًّا يف ما يتعلق بتعريف العدوان؛ فيصبح بالنسبة
إىل هذا النوع من الجرائم مبنزلة "فم اآللهة"(.((2

وصف العدوان بالجرمية؛ أل ّن
ولكن عىل ال ّرغم من هذا التنبيه ،تأخر ْ
أصل غري محظورة .ومن ناحية أخرى ،فإ ّن املسؤوليات
الحرب كانت ً
الجنائية الفردية – إذا استثنينا بعض الحاالت  -استُبعدت فرت ًة
طويلةً .وليس ذلك بسبب عدم بروز الفرد عىل الصعيد الجنايئ الدويل
فحسب ،بل أل ّن مسؤولية الدولة كان يُنظر إليها عىل أنها ضامن من
الدولة لألرضار التي يتسبب بها أفرادها أيضً ا .وبنا ًء عليه ،وانطالقًا
من هذا ،أعلن ممثل روسيا لدى املؤمتر أن وفده "يجد من الصعوبة إال أ ّن هذا النوع من اآلراء املنارصة الستقاللية املحكمة مل يصمد
ّ
أمام ضغوط القوى الكربى ذات العضوية الدامئة يف مجلس األمن؛
يفس عىل أنه يعدل التزامات الدول مبقتىض
املوافقة عىل ّ
أي َص ْوغ قد ّ
لذلك مل يجد املؤمتر الدبلومايس من مخرج سوى تأجيل تعريف
وخصوصا مبقتىض الفصل السابع منه"(.((1
امليثاق،
ً
العدوان ورشوط مامرسة املحكمة الختصاصها يف مجال العدوان إىل
املؤمتر االستعرايض عام  .2010وبحسب األستاذ إيريك دافيد Eric
 ،Davidفإ ّن التربير الذي جرى الرتويج له مل يكن تلك الضغوط،
بل إنه الزعم أ ّن التعريف املوجود يف توصية الجمعية العا َّمة لألمم
املتحدة رقم  ،3314من وجهة النظر الجنائية الخالصة ،غري عمليايت
.((2(non opératoire
ويف الواقع ،يبدو أ ّن الدول العربية التي تعاين أكرث من غريها من أعامل
العدوان املتكررة عليها (لبنان  ،1982وليبيا  ،1986والعراق ،1991
عالو ًة عىل فلسطني املحتلة) كانت األكرث تذ ُّم ًرا من ذلك التأجيل.
ومهمته لقد جاء يف بيان املجموعة العربية خالل الجلسة الختامية للمؤمتر
وذهبت الواليات املتحدة األمريكية إىل أ ّن "سلطات املجلس ّ
ال يجب أن تعاد كتابتها"( .((2وكيف ال يكون األمر كذلك إذا كان الدبلومايس أ ّن "املجموعة العربية كانت ترى أنه من املمكن إدراج
قبل إ ّن األمم املتحدة العدوان بوصفه جرمي ًة ُمع َّرف ًة يف النظام األسايس ،وترى أنه من
األستاذ ياش تاندون Yash Tandonقد قال من ُ
املؤسف أن يخرج النظام األسايس بعبارات عا َّمة ،وأنه علينا أن ننتظر
"امتداد لكتابة الدولة األمريكية"(.((2
ع َّدة سنوات حتى متارس املحكمة اختصاصها يف جرمية العدوان"(.((2
وعىل النقيض من ذلك ،كانت وجهة نظر املحكمة الجنائية الدولية
السابقة مؤيِّد ًة لعدم تكبيل وإ ّن تشاؤم الدول العربية أكرث من غريها ،كام قد يالحظ املرء ،مل يكن
ملحاكمة مجرمي الحرب بيوغسالفيا َّ
املحكمة الجنائية الدولية مبواقف مجلس األمن أو الحسابات من دون م ّربر .ويكفي أن نعرف أ ّن العدوان األمرييك عىل العراق سنة
 ،2003قد وقع بني املؤمتر الدبلومايس مليثاق روما ( )1998واملؤمتر
اإلسرتاتيجية ألعضائه الدامئني.
االستعرايض بكامباال ( ،)2010وأ ّن العدوان اإلرسائييل عىل لبنان قد
وقع سنة  ،2006وعىل غزة سنة .2009
18 Mohamed Bousoltane, Du droit à la guerre au droit de la guerre (Alger:
Houma Editions, 2010), p. 88.
 19عبد الله األشعل وآخرون ،ترسيخ دور القانون الدويل اإلنساين وآليات الحامية ،ج 3
(بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية ،)2005 ،ص .138
 20املرجع نفسه ،ص .138
 21خري الدين ،ص .191

22 Abdelwahab Biad, Droit international humanitaire,2nd edn. (Paris:
Ellipses, 2006), p. 116.
23 Bousoltane, p. 96.
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صحيح أ ّن جميع الدول العربية ،ماعدا جيبويت واألردن ،ليست طرفًا يف نيكاراغوا وض ّدها عام  ،1986والكونغو الدميقراطية ض ّد أوغندا
من أطراف ميثاق روما ،ولكن من يدري كيف كان سيكون موقفها لو عام  ،)2005من دون أن يستعمل مر ًة واحد ًة كلمة عدوان(((2؟ إ ّن
أ ّن ميثاق روما اتخذ موقفًا آخر تجاه العدوان؟
كل ذلك قد يبدو مناور ًة للتشويش عىل استقرار مفهوم العدوان يف
ّ
العرف الدويل .إال أ ّن السؤال الذي يُطرح اآلن هو :كيف ميكن تفنيد
العدوان في مؤتمر كامباال
وجهة النظر األمريكية  -اإلرسائيلية من الناحية القانونية؟
مل تختلف مواقف الدول الدامئة العضوية يف مجلس األمن ّ
عم كانت يف الواقع ،هناك أسانيد كثرية ميكن االعتامد عليها للرد عىل عدم
عليه خالل املؤمتر الدبلومايس مليثاق روما .وقد أ َّ
رصت فرنسا عىل أ ّن وجود جرمية العدوان يف العرف الدويل ،ومنها ما ييل:
مجلس األمن هو صاحب االختصاص الحرصي يف ما يتعلق بالعدوان.
•لقد ساهمت الواليات املتحدة نفسها عن طريق قضاتها
ولنئ كانت النربة الربيطانية أكرث هدو ًءا؛ وذلك بالحديث عن األمل يف
املشاركني ،يف محاكامت نورمربغ ،يف العقاب عىل جرائم العدوان
وجود عالقات ودية بني مجلس األمن واملحكمة الجنائية الدولية(،((2
التي اقرتفها النازيون األملان .ويكفي أن نتذكر قول القايض
فإ ّن ذلك ال يعني الخروج عن منطق الدول الكربى يف املحافظة عىل
األمرييك روبرت جاكسون " :Robert Jacksonعلينا َّأل ننىس
االمتيازات الراهنة للدول صاحبة الفيتو يف مجلس األمن.
أب ًدا أ ّن املعايري التي نستند إليها اليوم ملحاكمة هؤالء املتهمني،
أ ّما الواليات املتحدة التي ال تُع ُّد طرفًا يف ميثاق روما ،فقد أحيت
ستكون غ ًدا هي التي تستعمل يف محاكمتنا .صحيح أ ّن هذا
عشية مؤمتر كامباال وجهة نظرها القدمية بشأن عدم وجود تعريف
القانون يرضب اليوم املعتدين األملان برصامته ،لك ْن غ ًدا ميكنه
عريف للعدوان؛ ما يقتيض أن يتوقف االختصاص املادي للمحكمة عند
أي دولة أخرى ،مبا يف ذلك هذه
أيضً ا أن يدين عدوانًا اقرتفته ّ
الجرائم املوجودة حال ًّيا يف القانون الدويل ،وهي التي ال توجد بينها
الدول التي تحتل مكانة ٍ
قاض" ،ولتأكيد انعدام سياسة املكيالني،
جرمية العدوان ،عىل ح ّد ز ْعمها.
قائل" :إذا كانت بعض انتهاكات
أضاف القايض جاكسون ً
مفسا لبعض عالمات االستفهام ذات الصلة
ويبدو هذا الزعم ِّ ً
مبوضوع العدوان؛ ومن قبيل ذلك استعامل كلمة  Attackبدلً من
 Aggressionيف النسخة اإلنكليزية مليثاق األمم املتحدة ،إضاف ًة
السلم" يف
إىل ما جاء يف املادة  39من امليثاق ،واستعامل "انقطاع ّ
بدل من "العدوان" .فحتى يف
القرارات الصادرة عن مجلس األمن ً
القرارات العديدة املتعلقة بالعراق الذي كانت الواليات املتحدة تريد
تحميله مسؤولية انتهاك القانون الدويل وتسليط أقىص العقوبات
عليه ،مل تَرِد قَ ُّط كلمة عدوان.

االتفاقيات جرائم ،فهي جرائم ،سواء كانت الواليات املتحدة أو
أملانيا هي التي اقرتفتها [ ]...إ ّن تقديم كأس مسمومة إىل هؤالء
املتهمني هو تقدميها إلينا ،إىل شفاهنا"(.((2

ويف عام  ،1947كانت الواليات املتحدة هي التي قدمت اقرتا ًحا
للجمعية العا َّمة لألمم املتحدة بتقنني الجرائم ض ّد السالم وأمن
البرشية( ،((2فهل كان متوقَّ ًعا ألَّ ت ُوجد ضمن هذه الجرائم جرمية
العدوان ،حتى وإن مل ترد يف االقرتاح األمرييك ضمن املرشوع املقرتح؟
تخل بسلم البرشية
أي جرمية ،إذن ،أكرث من العدوان ميكنها أن ّ
ّ
وأمنها؟ ولذلك فإ ّن مرشوع التَّقنني املقرتح مل يرتدد يف ض ِّم جرمية
ومم يلفت االنتباه أيضً ا أ ّن بعض الفقهاء املؤيّدين لوجهة النظر
ّ
العدوان إىل جانب جرائم الحرب ،والجرائم ض ّد اإلنسانية ،واإلبادة،
األمريكية  -اإلرسائيلية يتحاشون استعامل كلمة عدوان .أليس غري ًبا أن
بل إ ّن هذا املرشوع يف نسخته الصادرة عام  ،1996تب َّنى رصاحة القرار
يذكر األستاذ دافيد روزييه David Ruziéتحت عنوان ق ْمع انتهاكات
رقم  ،3314عام  1974بشأن تعريف العدوان(.((2
قانون الحرب والقانون اإلنساين ،جرائم الحرب والجرائم ض ّد اإلنسانية
من دون جرمية العدوان ،بل أن
َ
يعطي ملخّصني لقضيتني شهريتني عىل 26 David Ruzié, Droit international public, 19th edn. (Paris: Dalloz, 2008),
pp. 218 – 242.
صلة مبوضوع العدوان (قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية

25 Philippe Currat, "La conférence de Kampala face au crime d’agression",
at:
http :www.philippecurrat.ch/index.php ?post /2010/06/06LA.CO, viewed
21/08/2012.

27 Cité par Alfred De Zayas, "Droit à la paix et interdiction de le violence.
Le concept d’agression en droit international", Horizons et débats, 30/8/2007,
p. 11.
28 Michel Bélanger, Droit international humanitaire (Paris: Gualino
Editeur, 2002), p. 121.
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وفضال ّ
عم سبق ِذكرهّ ،
وممثِّل الواليات املتحدة يف لجنة تعريف العدوان ستيفن شيفيل بأ ّن
القرار  3314يُع ُّد مبنزلة التفسري املعطى من الجمعية العا َّمة مليثاق
األمم املتحدة يف ما يخص استعامل القوة املسلحة مبا يخالف امليثاق؛
لذلك فإ ّن القرار املذكور يتمتع يف ح ّد ذاته بأهمية(.((3
ب  -بعد مرور  38سن ًة عىل صدور التوصية رقم  3314عام ،1974
يبدو أ ّن هذه التوصية قد أخذت قيمة القانون العريف.

إ ّن هذه التوصية نفسها مل ِ
تأت من فراغ ،فلقد سبق مليثاق نورمربغ
أن ع َّرف العدوان أو ما أسامه بالجرمية ض ّد السالم ،إضاف ًة إىل أ ّن
مهم ،هو م ْنع االستيالء
مبادئ نورمربغ رتَّبت عىل هذا التعريف أث ًرا ًّ
(((3
عىل اإلقليم املحصل عليه عىل إثر عملية عدوان  ،وهو األثر نفسه
الذي أعادت التوصية رقم  3314النص عليه.
غري أ ّن محكمة نورمربغ نفسها ذهبت إىل أ ّن ميثاق لندن مل يكن
املنشئ للجرمية ض ّد السالم ،بل إنه كشف عنها .فهذه الجرمية
أوجدها العرف الدويل ،وهي ت ُع ُّد جرمي ًة من منظور القانون الدويل
إذا ما رجعنا إىل اتفاقيات الهاي عام  ،1907واتفاقيات الضامن
املتبادل عام .((3(1923
لقد استندت محكمة العدل الدولية يف بعض اجتهاداتها القضائية
إىل تلك التوصية؛ ففي قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف
نيكاراغوا وض ّدها ،كانت املحكمة تبحث عن األعامل التي استُعملت
فيها القوة ،والتي ميكن اعتبارها أعاملً قامت بها الدولة استنا ًدا إىل
الفقرة ،و"إرسال عصابات أو جامعات مسلحة أو قوات غري نظامية"(.((3
 30املرجع نفسه ،ص .132
31 Linda Malone, Bruno Baron-Renault (trans), Les droits de l’homme
dans le droit international (Paris: Nouveaux Horizons, 2004), p. 95.
 - 32محمد غانم ،مبادئ القانون الدويل العا ّم ،ط ( 3القاهرة :دار النهضة العربية،
 ،)1972ص .760
33 Isabelle Moulier, "L’emploi de la force par la Turquie contre le parti des
travailleurs du kurdistan (PKK) dans le Nord de l’Iraq, "Annuaire français de
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ولذلك ليس غري ًبا أن يرى األستاذ جو فريهويفن ،يف القضية املذكورة،
أ ّن محكمة العدل الدولية ،عىل ما يبدو ،ع َّدت نصوص التوصية 3314
ذات قيمة عرفية( ،((3وأ ّن االجتهاد الفقهي مل يتخذ ،أيضً ا ،موقفًا
مغاي ًرا؛ إذ يعرتف أغلب ّية فقهاء القانون الدويل يف أوروبا ،والعامل العريب
وحتى داخل الواليات املتحدة ،بالقيمة العرفية للتوصية رقم .3314
ويكفي أن نذكِّر عىل سبيل املثال بأ ّن معجم قانون العالقات الدولية
يُع ِّرف العدوان استنا ًدا إىل التوصية  3314نفسها؛ إذ ورد فيه" :بحسب
القرار  3314املؤرخ يف  14ديسمرب  ،1974الصادر عن الجمعية العا َّمة
لألمم املتحدة[ ،فإنّ] العدوان الذي يبيح ملن كان ضحيته اللجوء إىل
القوة ،هو استعامل القوة املسلحة [انظر "حرب"] من قبل دولة ض ّد
السيادة ،أو الوحدة اإلقليمية ،أو االستقالل السيايس [هذه املعايري
بأي طريقة أخرى
تستعيد العنارص املكونة للدولة] لدولة أخرى ،أو ّ
ال تتفق مع ميثاق منظمة األمم املتحدة"(.((3
كل ما سبق ِذكره ،ال يسع املرء سوى التذكري مبا قاله الفقيه
وفضل عن ّ
ً
الكندي مايكل مندل " :Michael Mandelإ ّن هدف القانون الدويل
املعارص ،كام نصت عليه ديباجة ميثاق األمم املتحدة ،هو" :حامية
األجيال املقبلة من آفة الحرب"؛ من أجل ذلك أصبح املبدأ األسايس
ألي بلد إرسال جيوشه إىل دول أخرى من دون موافقة
أنه ال ّ
يحق ّ
حكوماتها .لقد فعل النازيون ذلك عىل نح ٍو متكرر ،ولذلك فإ ّن الجرمية
األوىل التي حوس ُبوا عىل ارتكابها يف نورمربغ كانت العدوان [وهو]
كل الجرائم األخرى وتجعلها ممكنة"(.((3
الجرمية "التي تشمل ّ
ويف جميع األحوال ،ال يسع املرء سوى االتفاق مع األستاذ فيليب
كريات ،حتى لو افرتضنا عدم وجود تعريف عريف للعدوان ،يف قوله:
أصل اتفاقية تقنني للقانون الدويل الجنايئ،
"مبا أ ّن اتفاقية روما هي ً
وأ ّن دور التقنني هو يف الوقت نفسه كتابة القانون العريف املوجود
وترقيته التدريجية ،فإ ّن جمعية الدول األطراف عندما تقوم بتعريف
العدوان هي يف صميم مجال اختصاصها .فام الذي مينع الدول
نص قانوين خاص بجرمية العدوان؟"(.((3
األطراف من وضْ ع ٍّ
droit international" (Paris: Editions CNRS, 2008), p. 165.
34 Verhoéven, p. 682.
35 Marc Frangi, Patrick Schulz, Droit des relations internationales (Paris:
Dalloz, 1995), p. 3
36 Cité par Jean Bricmont, Impérialisme humanitaire, Droits de l’homme,
Droit d’ingérence, droit du plus fort, (Paris: Apic, 2008), p. 149.
37 Currat.
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بغض النظر عن االعـراف بأ ّن للتوصية رقم 3314
وبذلك ،فإنه ّ
قيم ًة عرف َّيةً ،أو عدمه ،فإ ّن جمعية الدول األطراف ،باعتامدها هذه
خاصا بالعدوان .و ِمثل هذا
نصا قانون ًّيا ًّ
التوصية ،تكون قد س َّنت ًّ
وإل
الدور ليس بدعةً ،بل إنه معتاد بالنسبة إىل معظم االتفاقياتَّ ،
كيف كان ميكن االعتامد عىل تقنني األعراف املوجودة بالنسبة إىل
املوضوعات الجديدة للقانون الدويل مثل حامية البيئة؟
كل ما سبق ،ال ميكن للمرء تجاهل اجتهاد املحكمة
وفضل عن ّ
ً
الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقًا؛ فلقد رأت هذه املحكمة ،يف
حكمها الصادر يف قضية فريانديزيا  ،Furundizjiaأ ّن مبدأ الرشعية
الجنائية يقتيض وجود تعريف واضح ومح ّدد للترصفات املجرمة أو
نحوها من األعامل ،ولكن عندما يخلو القانون الدويل االتفاقي أو
العريف من ذلك التعريف املح ّدد ،فإنه ال مانع من البحث عن هذا
التعريف يف "القانون الجنايئ املشرتك لألنظمة القانونية الكربى"(.((3
وبالفعل ،نصت قوانني وطنية عديدة عىل جرمية العدوان والجرائم
ض ّد السالم ،وعىل عقوباتها؛ ومن قبيل ذلك املادة رقم  262من
الدستور األملاين االتحادي سابقًا ( .)1949وإ ّن عقوبتها طبقًا للقانون
لكل من يشرتك يف اإلعداد
الجنايئ للدولة نفسها هي السجن املؤبَّد ّ
لعدوان ما .ويوجد أيضً ا يف دستور أملانيا الرشقية سابقًا عقاب
قد يصل إىل ح ّد إعدام من يخطط لحرب عدوانية أو يشنها(.((3
وباختصار شديد ،فإ ّن العدوان يُع ُّد جرمي ًة مبقتىض اتفاقية روما،
ومبقتىض القانون الدويل العريف أيضً ا.

المحور الثاني:
مدى تدعيم تعديالت كامباال
لدور المحكمة العقابي
لقد أعلنت رئيسة جمعية الدول األطراف اإلستونية تالينا أنتلامن
 Talina Intelmanأ ّن "التعديالت املتعلقة بجرمية العدوان
املؤسسة التاريخية التي انطلقت مبفاوضات،
ال تتوقف عند تكملة ّ
38 Marie Dufour Et al, "La dimension internationale de la justice pénale",
recherche réalisée avec le soutien de la mission de recherche droit et justice,
Université Montesquieu, Bordeaux IV & Institut des sciences criminelles de
la justice, Bordeaux - France, 2011, p. 19.
 39عبد العزيز العشاوي ،أبحاث يف القانون الدويل الجنايئ ،ج ( 1الجزائر :دار هومة،
 ،)2007ص .98 - 97

عام  ،1998بروما ،وأنها تحقّق هدفًا سعت إليه اإلنسانية منذ الحرب
أي م ًدى ميكن َع ُّد هذا القول صحي ًحا؟
العاملية الثانية"( ،((4فإىل ّ
لإلجابة عن هذا السؤال ،نشري يف ما ييل إىل بعض إيجابيات التعديل
ونقائصه.

بعض إيجابيات التعديل
عىل ال ّرغم من اإلسهاب الذي قد يُالحظ يف تعريف العدوان ،فإ ّن
بعض النقاط كانت يف حاجة إىل توضيح يف ضوء التطورات التي
تعرفها العالقات الدولية .ومن قبيل ذلك الرتكيز عىل كبار املسؤولني،
و َع ُّد عدوان الدولة من دون سواه م ِّرب ًرا للدفاع الرشعي.

التركيز على كبار المسؤولين

شكل من
لقد كان املتعارف عليه قدميًا أ ّن الجرمية الدولية تبدو ً
أشكال إجرام الدولة ،وعىل ال ّرغم من أ ّن هذا األمر جرى تجاوزه
يف الوقت الحايل ملصلحة الرتكيز عىل محتوى الجرمية ،فإ ّن جرمية
العدوان ال تزال تخضع للمنطق األول ،والسبب يف ذلك هو أ ّن
الجرمية املذكورة ال ميكن أن تحدث من دون أن يكون التخطيط لها،
أو إعدادها ،أو بدؤها ،أو تنفيذها ،قد جرى عىل يد شخص يوجد يف
مركز يسمح له مبراقبة العملية السياسية أو العسكرية أو تسيريها،
يف دولة ما.
وبنا ًء عليه ،بدأت مواثيق املحاكم الدولية تقرص اختصاصها الشخيص،
عىل أه ّم املسؤولني السياسيني فقط ،فهذا ما أكدته عىل سبيل
املثال املادة األوىل من ميثاق املحاكم الخاصة بسرياليون ،وكذلك
املادة األوىل من قانون  10آب  /أغسطس  ،2001املنشئ للمحاكم
40 Cité par Mbungo Rolince, "Statut de Rome: première ratification des
amendements relatifs au crime d’agression par le Liechtenstein", Société
française pour le droit international, Bulletin, no. 304, 13/5/2012, at:
http//www.sentinelle.droit–international.fr/bulletins/a2012/201205, viewed
21/12/2012.
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الجنائية االستثنائية داخل الجهاز القضايئ الكمبودي ،وهو األمر نفسه وعىل ال ّرغم من أ ّن مجلس األمن قد ك َّيف استعامل تهديد السلم
بدل من العدوان ،فقد جرى استنا ًدا إىل التوصيتني
الذي دعا إليه مجلس األمن تحت رقم  ،1534والذي نظَّم اختتام واألمن الدولينيً ،
أعامل املحكمتني الجنائيتني الدوليتني واملوقَّتتني لرواندا ويوغوسالفيا الصادرتني عنه ش ّن ما عرف بالحرب ض ّد اإلرهاب والدفاع الرشعي.
السابقة؛ إذ أكّد رضورة الرتكيز عىل األشخاص ذوي املراتب السياسية ولقد ذهب األمني العام لحلف شامل األطليس جورج روبريتسون
َّ
العليا .وعندما كُلفت لجنة القانون الدويل بتحديد املعايري التي تسمح  George Robertsonإىل أ ّن الدول األطراف يف حلف الناتو "متفقة
بالقول إننا أمام جرمية دولية ،ب ّينت أ ّن ارتكاب جرمية تحت غطاء عىل أ ّن هجو ًما مسل ًحا ض ّد واحد أو أكرث منها ي ُع ّد هجو ًما ض ّدها جمي ًعا؛
كل
ومن مثة فإنها موافقة عىل أنه إن حدث هجوم مسلَّح كهذا ،فإ ّن ّ
الدولة؛ أي من جهة موظفي الدولة ينبغي أن يؤخذ بحسبان(.((4
واحدة منها ميكنها ،طبقًا للحق الفردي والجامعي يف الدفاع عن النفس
ولقد سبق لِلَجنة تحضريية تابعة للمحكمة الجنائية الدولية ،أن املعرتف به يف املادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،مساعدة الطرف أو
أوضحت يف تقرير لها خالل دورة  12 -1متوز  /يوليو  ،2002أنه األطراف املها َجمة حالً عىل اتخاذ جميع األعامل التي تراها رضوري ًة
"ألغراض هذا النظام األسايس ،يرتكب شخص ما جرمية العدوان عندما الستعادة السلم ،أو املحافظة عليه يف منطقة شامل األطليس"(.((4
يكون يف وضْ ع يتيح له التحكم يف العمل السيايس أو العسكري للدولة،
أو توجيهه ،أو عندما يأمر بذلك ،أو يشارك فيه مشارك ًة فعليةً ،عم ًدا،
أو عن علم بالتخطيط لعمل عدواين ،أو اإلعداد له ،أو الرشوع فيه،
أو ش ّنه ،عىل أن يشكل العمل العدواين بحكم خصائصه وخطورته
ونطاقه انتهاكًا صارخًا مليثاق األمم املتحدة"(.((4
ّ
الحق في الدفاع الشرعي عن النفس
ال يبرِّر
ّ
إال عدوان الدولة

لقد نصت الفقرة الثانية من املادة  8مكرر عىل أ ّن العمل العدواين
يقصد به "استعامل القوة املسلحة من جانب دولة ما ض ّد سيادة
بأي طريقة
دولة أخرى ،أو سالمتها اإلقليمية ،أو استقاللها السيايس ،أو ّ
أخرى تتعارض مع ميثاق األمم املتحدة".
أي جهة أخرى غري الدولة ال يع ُّد
أي عمل يصدر عن ّ
وبنا ًء عليه ،فإ ّن ّ
الحق يف استعامل الدفاع
عدوانًا ،من شأنه أن
يعطي املعتدى عليه ّ
َ
الرشعي .ومثل هذا التوضيح يجد قيمته يف الرد عىل ما أطلق عليه
منذ هجامت الحادي عرش من أيلول  /سبتمرب عام  ،2001العدوان
الخاص  Les agressions privéesأو  ،Private Aggressionوال سيام
أ ّن مجلس األمن قد أصدر عشية تلك األحداث التوصيتني رقم 1368
الحق
و( 1373عام  )2001اللتني دان من خاللهام الهجامت ،وأكّد
ّ
الرشعي للدول يف الدفاع عن نفسها(.((4
41 Dufour Et al, pp. 26 - 27.

 42بوسامحة ،ص .22
مفصلة ،انظر عىل الرابط:
 43الستزادة َّ
http://usinfo.state.gove/topical/terror/011092902.html, viewed 21/12/2012.

وباملوازاة مع ذلك ،ر ّوج جانب من الفقه األمرييك نظري ًة مفادها
أ ّن إيواء دولة ما ملجموعة إرهابية ،أو تسامحها مع وجودها عىل
إقليمها ،يكفيان لتشكيل عمل عدوان بحسب املادة  51من امليثاق؛
الحق يف الدفاع الرشعي ملصلحة الدولة التي
ويرتت َّب عىل ذلك تربير ّ
كانت قد هاجمتها وحدات أخرى ض َّد الدولة التي قبلت بوجود تلك
الوحدات عىل إقليمها(.((4
ولكن لنئ أيدت بعض الدول الهجوم األمرييك عىل أفغانستان ،فإ ّن
ذلك مل يكن استنا ًدا إىل تأييدها لتلك النظرية ،والدليل عىل ذلك أ ّن
عم يثبت تورط الدولة األفغانية ،بطريقة أو
إرصارها عىل البحث ّ
فعل كام قد الحظ
بأخرى ،يف هجامت الحادي عرش من سبتمرب ،يعني ً
األستاذ جو فريهويفن تر ُّدد الفقه يف اإلقرار بوجود دفاع رشعي من
دون أن نكون أمام عدوان مبارش أو غري مبارش قامت به دولة ما"(،((4
وذلك ما يبدو أ ّن محكمة العدل الدولية نفسها قد أيدته.
 44أحمد أبو العال ،تطور دور مجلس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليني ،مجلس األمن
يف عامل متغري (اإلسكندرية :دار الجامعة الجديدة ،)2008 ،ص .336 - 335
45 Moulier, p. 166.
46 Ibid., p. 167.
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لقد رفضت محكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري يف قضية من أجل ذلك ،صدق الفقيه محمد حافظ غانم عندما قال ،منذ
الجدار العازل ( 9متوز  /يوليو  )2004االعرتاف بوجود عدوان إذا مل عرشات السنني ،إ ّن "العدوان وفقًا للرأي الفقهي الراجح يجب أن
يكون هجو ًما مسل ًحا وقع بالفعل عىل الدولة [التي تزعم أ ّن دفاعها
تكن الدولة هي التي ش َّنته.
(((5
رشعي] ،فال يوجد ما يسمى بالدفاع الوقايئ" .
وقد جاء يف فتوى املحكمة أنه ال مجال للحديث عن دفاع رشعي
إال يف مواجهة عدوان مسلَّح من دولة تجاه دولة أخرى؛ أل ّن مصدر
التهديد الذي تزعمه إرسائيل مل يكن دولة أجنبية ،بل كان يأيت من
داخل األرايض التي تحتلُّها إرسائيل(.((4
ولقد حافظت املحكمة عىل وجهة نظرها هذه ،يف قضية الكونغو
الدميقراطية ض ّد أوغندا؛ إذ أكدت أ ّن األعامل املسلحة التي قام بها
متمردو القوات الدميقراطية املتحالفة ض ّد أوغندا ال ميكن أن تنسب
أي أدلة عىل تورطها ،سواء كان ذلك عىل
إىل الكونغو نظ ًرا إىل غياب ّ
نح ٍو مبارش أو غري مبارشة ،ومن مث َّة فإ ّن الرشوط القانونية التي ت ِّربر
الحق يف اللجوء إىل الدفاع الرشعي غري متوافرة ،نظرا إىل عدم ويرى األستاذ دونيس آلند  Denis Allandأيضً ا أ ّن نظرية الدفاع
ألوغندا ّ
ً
الرشعي الوقايئ التي تؤيّد اإلج ـراءات املوجهة إىل استباق خطر
(((4
وجود عدوان منسوب إىل الدولة .
محتمل فقط [ ]...خاطئة(((5؛ وذلك لألسباب نفسها التي أشار إليها
وإذا كان الهجوم الذي ال ت ُش ّنه دولة ما ال ي ّربر الدفاع الرشعي عن األستاذ غانم.
أصل
النفس ،فإنه من باب أوىل َّأل ي ّربر الدفاع الوقايئ الذي ال يستند ً
السابقة ذكر أل ّن تعديالت كامباال مل تكن
أي عمل من أعامل العدوان .فهذا الدفاع املزعوم هو تلك الحرب وقد يرد بشأن التوضيحات َّ
إىل ّ
السابقة كوندوليزا هي املبتكرة لإليجابيات املشار إليها ،بل إ ّن التوصية رقم  3314قد
االستباقية التي تراها وزيرة الخارجية األمريكية َّ
رايس " Condoleeza Riceاستباقًا ض ّد عد ِّوك لفعل التدمري الذي سبقتها إىل ذلك .وهذا األمر صحيح ،لكن تعديل كامباال بإدخاله
كل نقاش متعلِّق بقيمتها
يقوم به" .وهي ليست فكر ًة حديثةً؛ فلقد كان الفقيه نيكوال التوصي َة ضمن ميثاق روما ،يكون قد حسم ّ
ميكافييل  Nicolas Machiavelيرى أنه من واجب الدولة أن تبادر القانونية ،وال سيام عند الرد عىل التطورات الحاصلة بعد الحادي
هي بالهجوم عىل نحو ما كانت تفعل روما التي تقيض عىل املشكالت عرش من سبتمرب سنة  ،2001بخاصة بالنسبة إىل الدول األطراف
يف مهدها(((4؛ أي إ ّن ذلك يكون عرب مهاجمة من تتوقع أنه سيتعبها ،املص ِّدقة عىل التعديل.
سواء كان توقعها صحي ًحا أو خاطئًا ،أو تغطي ًة لعمل عدواين فحسب.
عالو ًة عىل ذلك فإ ّن تقدير الخطر املتوقع هو يف ح ّد ذاته مسألة نقائص التعديل
نسبية قد يضخِّمها هذا ويه ِّونها ذاك.
أ َّدت ضغوط الدول الدامئة العضوية مبجلس األمن والقواعد القانونية
ففي عام  ،1940أعلن الجرنال األمرييك شينو  Chenneautأنه سيحرق املستقرة يف مجال عدم إلزامية التعديل بالنسبة إىل غري املوافقني عليه
"القلب الصناعي لإلمرباطورية [اليابانية] بقنابل تقذفها قالع طائرة ،إىل تكريس تعديل كامباال؛ لهيمنة مجلس األمن وتقليص االختصاصني
خف املادي والشخيص للمحكمة الجنائية الدولية.
حق اليابان ،بعد هذا التهديد الرصيح الذي مل يُ ِ
فهل كان من ّ
الرئيس روزفلت سعادته به ،أن ي ّربر هجومه عىل بريل هاربر بأنه هجوم
استباقي رشعي(((5؟

47 Ruzié, p. 258.
48 Moulier, p. 168.
 49عبد العزيز الخطايب ،الدفاع الوقايئ يف القانون الدويل العا ّم (اإلسكندرية :دار الجامعة
الجديدة ،)2011 ،ص .129
50 Bricmont, p. 150.

زيادة هيمنة مجلس األمن على المحكمة

نصت الفقرة السادسة من املادة  15مكرر عىل أنه "عندما يخلص
ّ
املدعي العا ّم إىل وجود أساس معقول للبدء يف تحقيق يتعلق بجرمية
 51غانم ،ص .61
52 Denis Alland, Droit international public (Paris: PUF, 2000), p. 539.
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عدوان ،عليه أن يتأكد أ َّوال من أ ّن مجلس األمن كان قد اتخذ قرا ًرا بشأن عدوان ،وحينئذ قد نكون "يف مواجهة تكييفات متناقضة رمبا
ٍ
املؤسستني يف آنٍ
واحد ،عىل نح ٍو ال يسمح ،بالتأكيد،
مفاده وقوع عمل عدواين ارتكبته الدولة املعنية".
تعصف بأعامل َّ
(((5
وملزيد من التوضيح ،نصت الفقرتان  7و 8من املادة نفسها عىل بإقامة السلم واألمن الدوليني" .
االحتاملني التاليني:
ويف جميع األحوال ،فإ ّن حالة السكوت ،تتوقف عىل بدء املدعي العا ّم
االحتامل األول :نصت الفقرة السابعة عىل أنه "يجوز للمدعي العا ّم يف التحقيق ،بحسب رشطني:

يف الحاالت التي يتخذ فيها مجلس األمن مثل هذا القرار أن يبدأ الرشط األول :حصول املدعي العا ّم عىل إذن من الغرفة التمهيدية
التحقيق يف ما يتعلق بجرمية العدوان".
ويبدو أ ّن األخذ بهذا الرشط مر ُّده إىل أمرين .فأ ّما األول ،فإنه يتمثّل
وقد تبدو هذه الحالة مريح ًة ّ
حق -األستاذ فيليب كريات ،حني ذهب إىل أ ّن عدم
لكل من الطرفني ،طاملا أنه توجد حالة مبا الحظه  -عن ّ
كل رقابة للغرفة
وفاق؛ فبإعالن مجلس األمن وجود عدوان ،ميكن للمدعي العا ّم األخذ بهذا الرشط سيؤ ِّدي إىل "إعفاء املدعي العا ّم من ّ
مبارش ًة التحقيق يف ذلك ،من دون إشكال.
التمهيدية يف ما يتعلق بجرمية العدوان ،فيكون غري مالئم لقواعد
إال أ ّن تاريخ مجلس األمن يف ما يتعلق بتعامله مع حاالت عدوان اإلجراءات واإلثبات املطبقة عاد ًة أمام املحكمة" .وأ ّما األمر الثاين ،فإنه
وصف ما يحصل يتمثّل بالرغبة يف التوصل إىل توافق بني آراء مختلف الدول املوجودة
واضحة ،يبني أنه ال مييل يف أكرث الحاالت شيو ًعا إىل ْ
بأنه عدوان .فإذا ما استثنينا جنوب إفريقيا وروديسيا الجنوبية داخل جمعية الدول األطراف ،فلقد كان خيار الشعبة التمهيدية أحد
(زمبابوي حاليًّا) ،فإ ّن مجلس األمن مل يلجأ قَ ُّط إىل تكييف العدوان ،الخيارات األخرى التي عرضها املرشوع األويل ،ومن بينها الجمعية
فحتى العدوان الكوري الشاميل عىل كوريا الجنوبية الذي وصفته العا َّمة لألمم املتحدة أو محكمة العدل الدولية .إال أ ّن عد ًدا من الدول
الجمعية العا َّمة لألمم املتحدة بالعدوان ( 1شباط  /فرباير  ،)1951عىل غرار إسبانيا ،وبلجيكا ،والشييل ،وبوليفيا ،واملكسيك ،وجنوب
وصفه مجلس األمن بأنه اجتياح مسلح للجمهورية الكورية من ق َّوات أفريقيا ،وجمهورية الكونغو الشعبية ،فضَّ لت خيار الشعبة التمهيدية؛
أت َت من كوريا الشاملية ،وخلص إىل أ ّن هذا األمر يشكل "انقطا ًعا ألنها رأت أنه ال توجد حاجة إىل مصفاة خارجية ،وأ ّن ألجهزة التصفية
الداخلية املتمثّلة بسلطات الشعبة التمهيدية يف مجال الرقابة
للسلم"(.((5
(((5
ٍ
تحقيقات كافي ًة ج ًّدا .
ُجري
والرتخيص للمدعي العا ّم أن ت َ
وعىل ال ّرغم من الوفاق الذي عرفته بداية التسعينيات عىل إثر
نهاية الحرب الباردة ،مل يصف مجلس األمن اجتياح العراق للكويت الرشط الثاين :تقيض املادة  16من ميثاق روما أنه "ال يجوز البدء أو
امليض يف تحقيقٍ أو مقاضا ٍة مبوجب هذا النظام األسايس م َّدة اثني
بالعدوان ،بل باالجتياح الذي أ َّدى إىل انقطاع للسلم.
ّ
عرش شه ًرا ،بنا ًء عىل طلب من مجلس األمن إىل املحكمة بهذا املعنى،
نصت الفقرة الثامنة من املادة  15مكرر عىل أنه" :يف
االحتامل الثاينَّ :
يتضمنه قرار يصدر عن املجلس مبوجب الفصل السابع من ميثاق
حالة عدم اتخاذ قرار من هذا القبيل يف غضون ستة أشهر بعد تاريخ
األمم املتحدة ،وأنه يجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالرشوط
اإلبالغ ،يجوز للمدعي العا ّم أن يبدأ التحقيق يف ما يتعلق بجرمية
نفسها".
العدوان ،رشيطة أن تكون الشعبة التمهيدية قد أذنت ببدء التحقيق
محل رفْض شديد من ع َّدة دول (الهند،
يف تلك الجرمية ،وفقًا لإلجراءات الواردة يف املادة  ،15عىل َّأل يكون ولقد كانت هذه املادة َّ
وباكستان ،وإيران ،والربازيل ..إلخ) خالل املؤمتر الدبلومايس مليثاق
مجلس األمن قد ق َّرر خالف ذلك ،طبقًا للامدة ."16
روما؛ ذلك أ ّن هذه الدول وغريها رأت أ ّن املادة  16تنتهك الفصل
ٍ
َّإل أن مجلس األمن رمبا ال يسكت ،بل إنه قد يلجأ إىل
تكييف ما ،لكن الواجب بني الوظائف السياسية ملجلس األمن والوظائف القضائية
من دون أن يذكر كلمة عدوان ،فيذكر انقطاع السلم عىل غرار ما جرت للمحكمة الجنائية الدولية ،عالو ًة عىل كون االعرتاف ملجلس األمن
عليه عادته .فإذا اعتمدت املحكمة عىل حرفية النص ،فذاك يعني بعد بالتدخل يف مسار العدالة ،يحتوي عىل انتهاك واضح ملبدأ املساواة
ّ
ميض الستة أشهر  -طاملا أ ّن مجلس األمن مل يعلن رصاح ًة أننا لسنا بني الدول؛ إذ إ ّن األعضاء الدامئني ملجلس األمن ،سيكون لهم من
بصدد عدوان  -أ ّن املدعي العا ّم قد يتوىل املوضوع ،ويفتح تحقيقه
53 Currat.

54 Ibid.
55 Ibid.

دراسات وأوراق تحليليّة
دور المحكمة الجنائية الدولية في العقاب على جريمة العدوان في ضوء تعديالت كامباال

الحق يف إمكانية عرقلة نشاط املحكمة أو تجميده؛ َّإل
دون سواهم ّ
أ ّن إرصار الدول الدامئة العضوية ،وعىل رأسها الواليات املتحدة ،يف
حالة زَعم بعضهم أ ّن املادة  16ستضمن عدم إضعاف املحكمة لدور
مجلس األمن يف املحافظة عىل السلم واألمن الدوليني ،أ َّدى إىل اإلبقاء
عىل املادة  16عىل صورتها الحالية(.((5

129
ويف حالة الدولة الطرف التي ال تقبل التعديل ،يكون عىل املحكمة
ألَّ متارس اختصاصها يف ما يتعلق بجرمية مشمولة بالتعديل عندما
يرتكب هذه الجرمية مواطنون من تلك الدولة ،أو ت ُرتَكب الجرمية
عىل إقليمها".
ومبقتىض املــادة  15مكرر" ،3 /متــارس املحكمة اختصاصها يف ما
يتعلق بجرمية العدوان وفقًا لهذه املادة ،وره ًنا بقرار يُتخذ بأغلبية
دول أطراف تساوي األغلبية املطلوبة العتامد تعديالت عىل النظام
األسايس ،وذلك بعد األول من كانون الثاين  /يناير ."2017

إ ّن املادتني املذكورتني ستخلقان ثغرات من شأنها أن تجعل املحكمة
الجنائية الدولية تسري برسعتني .ولقد سبق لنا أن رأينا أ ّن األعضاء
الدامئني يف مجلس األمن أصبح بإمكانهم من دون غريهم أن يج ّمدوا
السابق ِذكرها .أ ّما ما يرغب
نشاط املحكمة ،استنا ًدا إىل املادة َّ 16
املرء يف اإلشارة إليه يف هذا السياق ،فإنه يتمثّل بتمييزه من منط آخر،
ّ
وبغض النظر عن مسألة استقاللية املحكمة ،فإ ّن ُحسن أدائها قد عىل أ ّن له صل ًة بالتعديل.
يتأثر سلب ًّيا باملادة  .16ولقد كان هذا األمر سب ًبا إضاف ًّيا لرفض ممثيل
عدد من الوفود الحارضة يف املؤمتر الدبلومايس للامدة  .16ث ّم إ ّن
•إ ّن احتفاظ الدول األطراف بحقها يف قبول التعديل من عدمه
طلب التأجيل قد يؤ ِّدي إىل إهدار األدلة ،فقد َّ
يتوف أحد الشهود ،أو
وعدم رسيانه عليها يف حالة رفضه يعني أ ّن الدول التي أصبحت
يرتاجع عن اإلدالء بشهادته ،وقد تضيع آثار الجرمية( ،((5بخاصة أ ّن
أطرافًا يف ميثاق روما قبل التعديل ،لن تنطبق عليها جميع
عدد مرات التأجيل مل يح َّدد ،فعىل ال ّرغم من مطالبة عدد من دول
النصوص ذات الصلة بجرمية العدوان إذا رفضت التصديق عىل
أمريكا الالتينية بجعله مر ًة واحدةً؛ حفاظًا عىل استقاللية املحكمة،
التعديل ،يف حني أ ّن الدول التي ستنضم إىل ميثاق روما بعد
فإ ّن ذلك مل يُؤ ِّد إىل نتيجة بسبب إرصار الدول الدامئة العضوية عىل
كل النصوص ،ولن يكون لها
التعديل ستكون كلّها مطالب ًة بالتزام ّ
عدم تقييد عدد املرات(.((5
الخيار املعرتف به لألعضاء القدامى.
•وقد نكون أيضً ا أمام مفارقة غريبة بأت ّم معنى الكلمة؛ ذلك أ ّن
القواعد املتعلقة بجرمية العدوان قد تنطبق عىل دولة غري طرف
من دون انطباقها عىل دولة طرف ،لكنها رفضت التصديق عىل
التعديالت أو قبولها.

ولكن ،عىل ال ّرغم من االنتقاد كلِّه الذي ُو ِّجه إىل املادة  ،16من خالل
كل ما كُتب منذ تب ِّني ميثاق روما ،إىل غاية انعقاد املؤمتر االستعرايض،
ّ
أي نص من ميثاق روما
فإ ّن إرصار الدول الكربى عىل عدم انتقاص ّ
كل املزايا التي افتكتها عند
من سلطة مجلس األمن ،ومحافظتها عىل ّ
َص ْوغ ميثاق األمم املتحدة ،تف َّوقا عىل املكانة التي كان يتمناها أنصار إ ّن املادة  2 / 12تنص عىل أنه "يجوز للمحكمة أن متارس اختصاصها
العدالة الجنائية للمحكمة واستقالليتها.
إذا كانت واحدة أو أكرث من الدول التالية طرفًا يف النظام األسايس ،أو
تقليص االختصاصين الشخصي والمادي للمحكمة قبلت باختصاص املحكمة وفقا للفقرة ."3
أي تعديل عىل املادة  5من هذا النظام ومبقتىض الفقرة الثالثة ،فإنه لهذه الدول حينئذ "مبوجب إعالن يودع
مبقتىض املادة " 5 / 121يصبح ّ
األسايس نافذًا بالنسبة إىل الدول األطراف التي تقبل التعديل ،وذلك لدى مسجل املحكمة ،أن تقبل مامرسة املحكمة اختصاصها يف ما
بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق ،أو القبول الخاصة بها .يتعلق بالجرمية التي هي قيد البحث ،وأن تتعاون الدولة القابلة مع
أي تأخري".
املحكمة من دون ّ
 57األشعل ،ص .137
 58بوسامحة ،ص .71

56 Biad, p. 121.

وهكذا ميكن أن تنطبق أحكام االتفاقية ذات الصلة بجرمية العدوان
عىل دولة غري طرف عندما يكون العدوان قد وقع من هذه الدولة
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غري الطرف عىل إقليم دولة طرف ،أو إقليم دولة غري طرف لكنها
قبلت باختصاص املحكمة .وهذا أمر غريب.

كل ذلك
مناورات عسكرية ،أو إرسال أموال أو أسلحة إىل متمردينّ ،
ال يدخل يف عداد أعامل العدوان"(.((6

وصف الغرابة استنا ًدا
وبطبيعة الحال قد يعرتض بعض الناس عىل ْ
إىل أ ّن الدولة غري الطرف هي التي قبلت بأحكام امليثاق بإرادتها،
أي إكراه .لكن يف الواقع ليس هذا هو مصدر الغرابة،
ومن دون ّ
بل إ ّن الدول األطراف هي التي يفرتض فيها أن تكون أكرث اقتنا ًعا
من غريها بقيمة العدالة الجنائية ،وأن ترى الجناة  -مهام كانت
جنسياتهم  -ال يفلتون من العقاب الذي يُع ُّد أه ّم وسيلة لضامن
احرتام قواعد القانون الدويل اإلنساين وإنفاذها ،وحامية حقوق
اإلنسان بوج ٍه عا ّم.

وهذا االجتهاد ،كام قد نالحظ ،يتعارض مع ما ذهب إليه مرشوع
لجنة القانون الدويل لتقنني الجرائم ض ّد السالم وأمن اإلنسانية
1954؛ إذ ذكرت الفقرة الثالثة من املادة الثانية "قيام دولة من الدول
بتكوين عصابات مسلحة ،الغرض منها التسلل إىل إقليم دولة أخرى،
أو سامحها بتكوين مثل هذه العصابات ،أو استعاملها أراضيها"(.((6

وإىل جانب تقليص نطاق االختصاص الشخيص ،مث َّة تقليص أيضً ا
نصت الفقرة  5من املادة  8مكرر ،ضمن
لالختصاص املادي؛ فلقد ّ
تحديد أركان جرمية العدوان عىل أ ّن "العمل العدواين ميثِّل ،بحكم
طابعه وخطورته ونطاقه ،انتهاكًا واض ًحا مليثاق األمم املتحدة".
و َو َرد تحت عنوان تفاهامت بخصوص تعديالت نظام روما األسايس
للمحكمة الجنائية الدولية ،بشأن جرمية العدوان أنه من املفهوم أ ّن
كل تقرير  -إذا كان العمل العدواين ميثّل انتهاكًا واض ًحا مليثاق األمم
ّ
املتحدة  -يجب أن تكون األركان الثالثة فيه (الطبيعة والخطورة
والنطاق) كافي ًة لتربير تقرير ذلك االنتهاك الواضح.
إن ألفاظًا مثل الطابع ،والخطورة ،والنطاق مرن ٌة بطبيعتها؛ فهي
كل
تحتمل من املفرس التضييق والتوسيع  ،فام بالنا باشرتاط تجميع ّ
تلك الرشوط للقبول بوجود عمل عدواين ،إىل ح ّد أنّه ما إن يتخلَّف
رشط النطاق ،أو الخطورة ،أو الطابع ،حتى ينتهي وصف العمل
أي انتهاك مليثاق األمم املتحدة يقتيض
بالعدواين .إضاف ًة إىل أنه ليس ّ
القول إ ّن االنتهاك من حيث الطابع والخطورة والنطاق متوافر ،بل
يجب أن يكون االنتهاك واض ًحا.
ٍ
حاالت كثري ًة ال ينطبق عليها وصف العدوان .ذلك
وبنا ًء عليه ،فإ ّن
ما ميكن أن نلمسه من بعض اجتهادات محكمة العدل الدولية؛ ففي
قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا وض ّدها ،رأت
محكمة العدل الدولية أ ّن بعض األحداث املحدودة ال ميكن أن تنجم
عنها سوى أعامل مضادة مالمئة( .((5وبنا ًء عليه ،واستنا ًدا إىل التوصية
رقم  ،3314بينت املحكمة يف القضية نفسها أ ّن "إرسال عصابات
مسلحة إىل إقليم دولة أخرى ،ميكنه أن يشكل عدوانًا مسل ًحا إذا تعلَّق
األمر بعملية ضخمة ،لك ّن تقديم مساعدة إىل متمردين فحسب ،أو
59 Alland, p. 539.

أ ّما القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية مبناسبة الدعوى التي
رفعتها الكونغو الدميقراطية عىل أوغندا ،متهم ًة إياها بارتكاب عدوان
مسلح ضدها ،فقد ورد فيه أ ّن التدخل العسكري األوغندي غري
الرشعي ،كان عىل درجة من الضخامة وامل ّدة الزمنيّة اللتني تجعالنه
انتهاكًا خط ًرا لحظْر استعامل القوة املنصوص عليه يف املادة  4 / 2من
امليثاق(((6؛ أي إ ّن أوغندا ارتكبت عدوانًا مسل ًحا ينتهك بوضوح ميثاق
األمم املتحدة.
وقبل الختام ال يسع املرء سوى التذكري مبا كتبه األستاذ رشيف بسيوين
قائل" :إنه من امله ّم إدراك
عشية ميالد املحكمة الجنائية الدولية ً
أ ّن الغرض من هذه املحكمة ليس سوى ترسيخ الرشعية الدولية؛ إذ
عليها أن تقوم بدور ال َّردع تجاه من يرتكبون هذه الجرائم البشعة،
در ًءا لألرضار الجسيمة التي تصيب البرشية "(.((6
إلَّ أن السؤال الذي نطرحه يف موضوعنا هو :هل تستطيع املحكمة
ظل املعطيات املشار إليها يف الصفحات السابقة ترسيخ الرشعية
يف ّ
عندما تهيمن السياسة عىل القانون ،فتجد املصالح اإلسرتاتيجية
للقوى الكربى منافذ تتغلغل من خاللها يف عمل املحكمة ،من دون
حتم طرفًا فيها؟
أن تكون ً

الخاتمة
مل ي َر كثري من أنصار العدالة الجنائية يف ميالد املحكمة الجنائية
الدولية َّإل انتصا ًرا ملسرية كانت تتقدم خطو ًة إىل األمام وأخرى إىل
اللعقاب التي ظلت مبنزلة النقطة السوداء يف
الوراء ،وح ًّدا لظاهرة َّ

61

غانم ،ص .765

60 Daillier, Pellet, p. 944.

62 Ruzié, p. 268.
 63مفيد شهاب وآخرون ،دراسات يف القانون الدويل اإلنساين (القاهرة :دار املستقبل
العريب ،)2002 ،ص .458
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جبني القانون الدويل اإلنساين .وعىل ال ّرغم من ذلك ،ال مناص  -عند
بغض النظر عن جنسية
هاجسها الوحيد هو تحقيق العدالةّ ،
املعتدي أو املعتدى عليه.
الحديث عن العقاب عىل جرمية الــعــدوان  -مــن اإلشـــارة إىل
االستنتاجات التالية:
واستنا ًدا إىل هذه االستنتاجات ،ميكن تقديم التوصيات التالية:
•ال تزال أكرب القوى األقدر عىل العدوان غري مص ِّدقة عىل ميثاق
روما عىل غرار الواليات املتحدة ،وروسيا ،والصني.
•عىل ال ّرغم من أنه مل تص ِّدق عىل ميثاق روما إلَّ دولتان دامئتان
مبجلس األمن (بريطانيا وفرنسا) ،فإ ّن بق َّية الدول (الواليات
املتحدة ،وروسيا ،والصني) ميكنها االضطالع بالدور الرئيس يف
مجال العدوان ،من دون أن تكون طرفًا يف ميثاق روما؛ بالنظر
إىل أ ّن تعديالت كامباال أكَّدت هيمنة مجلس األمن عىل املحكمة
الجنائية الدولية.

•لقد كان يف إمكان استقاللية املحكمة عن مجلس األمن  -يف
مجال العدوان -عالج لنقائص مجلس األمن الذي تتحكم فيه
املصالح والحسابات اإلسرتاتيجية لدوله الدامئة العضوية؛ أل ّن
مستقل يُفرتض فيها أن يكون
ًّ
املحكمة بوصفها جهازًا قضائيًّا

•عىل الــدول ذات العضوية الدامئة مبجلس األمــن التصديق
تبدي
تكتفي بالتصديق فحسب ،بل أن
عىل ميثاق روما َّأل
َ
َ
إراد ًة صادق ًة يف مساعدة املحكمة عىل تحقيق الهدف الذي
أُنشئت من أجله؛ وذلك بعدم مساعدة األعضاء اآلخرين الذين
هم مبجلس األمن ،والذين ال يُع ُّدون أطرافًا يف املحكمة ،عىل
استصدار قرارات من مجلس األمن إلضفاء الرشعية عىل ما
يقومون به من عدوان.

•عىل جميع أعضاء مجلس األمن الدامئني ،سواء كانوا مص ِّدقني
عىل ميثاق روما وتعديله أو غري مص ِّدقني عليه ،ألَّ يعرقلوا قيام
املحكمة بر ْدع العدوان والعقاب عليه بسبب سياسة املكيالني
التي يؤ ِّديها مجلس األمن عند تكييفه ملا يُع ُّد حالة عدوان أو
ال يع ُّد كذلك؛ أل ّن أمن العامل ال يتج َّزأ .وال شك يف أ ّن العدوان
أي جزء من العامل ستكون له انعكاساته عىل ِسلم
الحاصل يف ّ
عديد من املناطق األخرى وأمنها.
•لقد أثبتت تجربة املحاكم املوقَّتة ،بنا ًء عىل نظرها يف جرائم أخرى
كاإلبادة ،وجرائم الحرب ،والجرائم ض ّد اإلنسانية – ال جرمية
العدوان  -أنه عند وجود اإلرادة ،ميكن للمحكمة أن تساهم
عىل األقل من خالل اجتهادات قضائية يف إثراء القانون الدويل
مستقبل.
ً
يؤسس آفاقًا أخرى
الجنايئ ،والدويل العا ّم ،عىل نح ٍو قد ِّ
وهذا ما نرجوه للمحكمة الجنائية الدولية.
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*

البرازيل وثورات الربيع العربي
أبعاد الموقف وتداعياته

تعــد البرازيــل مــن القــوى الصاعــدة فــي النظــام الدولي خــال حقبــة ما بعــد الحرب البــاردة،
ّ
بالقوة المتوســطة الجديدة  .New Middle Powerوالموقف البرازيلي من
ويصفها البعض
ّ
ٌ
آن واحــد .وقد تب ّنت البرازيل
ثــورات الربيــع العربي تحرّكــه
مجموعة من الدوافع والمحاذير في ٍ
ّ
التطورات الداخلية في
بقلق ك ً ّلا من
التدخل في شــؤون العالم العربي ،وراقبت
منهج عدم
ّ
ٍ
للتدخل في شــؤون تلك الدول .كمــا ّ
ّ
أكدت مرارًا
الــدول العربيــة ودور بعض القــوى الخارجية
ّ
التدخل العســكري الغربي في شــؤون الدول العربية يجري بصور ٍة انتقائية ،ويس ّبب
أن
على ّ
أضــرارًا أكثــر مــن المنافــع والفوائد التــي ّ
يحققها .ولقــد تباينــت ردود أفعال البرازيــل ،وكذلك
أســلوب تعاملهــا ومواقفهــا مــن الثــورات التي شــهدتها المنطقــة العربية .بحيــث ال يمكن
ً
ــدا مــن االســتجابة البرازيليــة لما شــهدته بعــض البلــدان العربية
نمطــا
إن هنــاك
ّ
موح ً
القــول ّ
ً
مشــخصة العوامل
مــن ثــورات .تناقــش هذه الورقــة ردود الفعل البرازيليــة المتباينة وتحللها
التــي وقفــت وراء ذلك التباين .كما ترصد الورقة بعض النتائج المتو ّقعة للموقف البرازيلي،
وتأثيراتــه المحتملــة فــي دور البرازيــل علــى المســتوى الدولــي ،و مصالحهــا االقتصاديــة في
المنطقة العربية.
*

باحثة مرصية ،طالبة دكتوراة يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية  -جامعة القاهرة.
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التي تحكم هذا املوقف ،إضاف ًة إىل البحث يف تداعيات املوقف
مقدمة
الربازييل وتأثرياته املحتملة ،من حيث دورها عىل املستوى الدويل
مثَّل انهيار االتحاد السوفيايت ونهاية فرتة الحرب الباردة ،نقطة تح ّول أو عالقاتها بالقوى الكربى ،ومصالحها االقتصادية يف املنطقة العربية.
محورية يف تاريخ العالقات الدولية والنظام الدويل املعارص .ومنذ
ذلك الوقت وهناك حوار محتدم بشأن طبيعة النظام العاملي الجديد؛ أهمية دراسة الموقف البـرازيلي
فمن قائلٍ إنّه نظام يقوم عىل قطبية أحادية ،إىل من يقول إنّه نظام من ثورات الربيع العربي
يقوم عىل تع ّدد األقطاب ،يف حني يؤكّد ٌ
تعاظم ملحوظًا
رأي ثالث أنّه مازال يف مرحلة تشهد مكانة الربازيل ودورها عىل الساحة الدولية
ً
سيولة ،ومل تتح ّدد معامله بعد.
مم أسامه فريد زكريا
منذ انتهاء الحرب الباردة؛ إذ أصبحت جز ًءا ّ
رأي مح ّدد بشأن
يُرجع البعض سبب عدم استقرار الباحثني عىل ٍ
طبيعة النظام الدويل يف املرحلة الراهنة ،إىل حقيقة أ ّن الواليات
املتحدة األمريكية ،وإن كانت الق ّوة العسكرية األوىل يف العامل ،إال
أنّها ال متلك الق ّوة االقتصادية التي تجعلها مهيمنة .ويف الوقت نفسه
تصاعدت مكانة بلدان وق ًوى أخرى ،متتلك ق ّوة اقتصادية ضخمة ،وإن
كانت تفتقر إىل الق ّوة العسكرية الكافية مقارن ًة بالواليات املتحدة
األمريكية((( .ويُشار إىل الدور املتزايد لهذه القوى والبلدان منذ نهاية
نظام القطبية الثنائية من خالل أوصاف ع َّدة من قَبيل "القوى
املتوسطة الجديدة" New
الصاعدة"  Emerging Powersأو "القوى
ّ
 .Middle Powersومن بني هذه البلدان تربز الربازيل واحد ًة من
القوى الصاعدة يف النظام الدويل خالل حقبة ما بعد الحرب الباردة(((.
كان للثورات التي اجتاحت العامل العريب ،والتي بدأت يف تونس يف
كانون األ ّول  /ديسمرب  2010تداعيات محلّية ودولية مه ّمة ،وتباينت
بخاصة ملا قد يكون لهذه
ردود أفعال القوى اإلقليمية والدولية بشأنهاّ ،
الثورات من تأثري يف نفوذ بعض القوى اإلقليمية والدولية ومواقعها
مم قد تسفر عنه من
ومصالحها .وتبدو أهمية هذه الثورات انطالقًا ّ
إعادة ترتيب العديد من األوضاع اإلقليمية والدولية ،وما يرتبط بذلك
من تغيريات جوهرية يف عالقات البلدان العربية بعد ٍد من القوى
الكربى يف النظام الدويل .وكانت الربازيل من بني الدول التي سعت
ألن يكون لها حضور ومشاركة يف مجريات األحداث املرتبطة بثورات
الربيع العريب.
ويف هذا اإلطار ،تستهدف الدراسة رصد أبرز أبعاد املوقف الربازييل
من ثورات الربيع العريب ،كام تستعرض املح ّددات والدوافع الرئيسة
 1محمد السيد سليم (محررا) ،النظام العاملي الجديد( ،القاهرة :مركز البحوث والدراسات
السياسية يف جامعة القاهرة)1994 ،؛ عبد املنعم املشاط" ،النظام الدويل والتحول إىل التعددية
التوافقية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد  ،178ترشين األ ّول/أكتوبر .2009
2 Wayne A. Selcher, (ed.), Brazil in the International System: The Rise of a
Middle Power, (Boulder co: Westview Press, 1981).

"صعود اآلخر" ،مع الصني والهند وجنوب أفريقيا ومجموعة أخرى
من البلدان الصاعدة((( .ويف عام  ،2011ع ّد املجلس األمرييك للشؤون
الخارجية الربازيل من بني مجموعة الدول التي سوف تسهم بدرجة
كبرية يف صوغ شكل العامل يف القرن الحادي والعرشين((( ،كام ّرصحت
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة كونداليزا رايس Condoleezza
 Riceيف عام  2006بأ ّن قوى ودولً ناهضة مثل الصني ،والهند،
والربازيل ،ومرص ،وإندونيسيا ،وجنوب أفريقيا يف القرن الحادي
والعرشين ،تعيد تشكيل مسار التاريخ بصور ٍة متزايدة(((.

دخلت الربازيل مع نجاح الرئيس السابق لويس ايناسيو لوال دا سيلفا
 Luiz Inácio Lula da Silvaعام  ،2002والرئيسة الحاليّة ديلام
روسيف  Dilma Rousseffعام  ،2010يف الوصول إىل رئاسة البالد،
مرحل ًة جديدة يف تاريخها املعارص ،تب ّوأت فيها مكانة مرموقة عىل
3 Fareed Zakaria, the Post American World, (New York: W.W. Norton and
Company, Inc., 2008).
4 S. Bodman, J Wolfensohn & J Sweig, Global Brazil and US–Brazil
Relations, (Washington, DC: Council on Foreign Relations, 2011(, p ix.
5 Michael Schiffer, "The U.S. and rising powers", The Stanely Foundation,
2009,
_http://www.stanleyfdn.org/resources/US__Rising_Powers_Great
Decisions_Chapter.pdf.
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أساسا إىل التغيريات العميقة التي شهدتها
الصعيد الدويل .ويعود ذلك ً
البالد خالل فرتة حكمهام ،من قبيل ترسيخ املسار الدميقراطي ،واألداء
االقتصادي الناجح ،إىل جانب تب ّني سياسات اجتامعية أكرث عدالة.
وواكب ذلك كلّه انتهاج الربازيل سياسة خارجية أكرث استقاللية،
العمل الربازييل الذي ينتمي
ّ
بخاصة مع التو ّجهات اليسارية لحزب ّ
كل من لوال وروسيف.
إليه ٌّ
بخاصة
حرصت الربازيل عىل إعادة صوغ عالقتها مع القوى الكربىّ ،
الواليات املتحدة األمريكية؛ إذ سعت إىل االنعتاق من عالقة التبعيّة التي
ربطتها بها إبّان فرتة الحكم العسكري الذي ساد الربازيل يف ستينيات
تتغي
القرن العرشين وسبعينياته ،ورسعان ما أخذت هذه العالقة ّ
تول لوال دا سيلفا رئاسة الربازيل؛ إذ سعى
بصورة أكرث وضو ًحا مع ّ
جاه ًدا إىل مقاومة الهيمنة األمريكية وسياساتها األحاديّة يف العامل.
متتلك الربازيل من املق ّومات واإلمكانات املادية والثقافية والتاريخية
ما ميكّنها من اإلسهام يف وضع القواعد الحاكمة للتفاعالت الدولية،
ومامرسة أدوار فاعلة عىل املستوى الدويل؛ فلدى الربازيل أضخم اقتصاد
يف أمريكا الالتينية ،وثاين أقوى اقتصاد يف األمريكتني ،إضاف ًة إىل كونها
املحل اإلجاميل((( .وتع ّد
سادس أكرب اقتصاد يف العامل من حيث الناتج ّ
الربازيل يف الوقت الراهن إحدى الدول املقرضة للبنك الدويل ،األمر
الذي ميكّنها من الضغط لتغيري "الكوتا" التصويتية داخل هذه املنظمة
الدولية ،ما قد يسمح لها ٍ
مبزيد من التأثري يف قرارات البنك الدويل(((.
تحتل املرتبة الخامسة عامل ًّيا ،من
وللربازيل ق ّوة برشية ضخمة؛ فهي ّ
حيث تعداد السكّان الذي يبلغ نحو  200مليون نسمة .وتع ّد خامس
أكرب دولة يف العامل من حيث املساحة؛ إذ تبلغ مساحة إقليمها نحو
 8.5ماليني كم ،2أي ما يُقارب نصف مساحة أمريكا الجنوبية .وهي
من االقتصادات الصاعدة إىل جانب الصني والهند وروسيا األعضاء يف
مجموعة العرشين التي تطالب بدو ٍر أكرب يف تسيري النظام االقتصادي
العاملي .كام أ ّن لدى الربازيل رشكاء رئيسني من دول الجنوب يف
منتدى "إبسا" للحوار  ،(((IBSA Dialogue Forumوالذي يض ّم
6 "The N-11: More Than an Acronym", Appendix II: Projections in Detail,
Goldman Sachs Economic Research, 28/3/2007,
http://www.chicagobooth.edu/alumni/clubs/pakistan/docs/next11dreammarch%20%2707-goldmansachs.pdf.
7 Matt Moffett, "Brazil Joins Front Rank of New Economic Powers", The
Wall Street Journal, 13/5/2008,
http://online.wsj.com/article/SB121063846832986909.html.
لكل من :الهند ،والربازيل ،وجنوب أفريقيا.
 8إبسا  IBSAهي اختصار لألحرف األوىل ٍّ
وللمزيد من التفاصيل عن هذا التج ّمع ،انظر:
http://www.ibsa-trilateral.org
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الهند والربازيل وجنوب أفريقيا؛ وجرى إطالقه يف حزيران  /يونيو
 2003يف برازيليا .وهي أيضً ا عضو يف "تج ّمع الربيكس" BRICS
لكل من :الربازيل ،وروسيا ،والهند،
الذي يع ّد اختصا ًرا لألحرف األوىل ٍّ
منافسا قويًّا
والصني ،وجنوب أفريقيا ،ذلك التج ّمع الذي ميثّل
ً
لالقتصاد األمرييك واألورويب(((.
يرتبط نجاح الربازيل يف تعزيز دورها عىل املستوى الدويل ،وقدرتها
عىل التعامل مع امللفّات والقضايا الدولية الشائكة ،ومن بينها ثورات
الربيع العريب  -بصور ٍة كبرية  -بق ّوة اقتصادها القومي ،وقدرتها عىل
تحقيق من ٍّو اقتصادي متواصل .ولذلك ،فمع تزايد املشكالت االقتصادية
التي بدأت تواجهها الربازيل يف مطلع عام  ،2013تصاعدت األصوات
بخاصة مع
القائلة إ ّن القطب الجنويب يتّجه نحو فقدان بريقه،
ّ
إعالن وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية الربازيلية أ ّن العجز
التجاري خالل الثلث األ ّول من عام  2013وصل إىل  6.15مليارات
دوالر أمرييك ،يف حني حقّقت البالد فائضً ا تجاريًّا خالل الفرتة نفسها
من عام  ،2012بلغ  879مليون دوالر أمرييك ،وارتفع مع ّدل التضخّم
إىل  %5.86عام  ،2012وزاد ال ّديْن الخارجي من  310.8مليار دوالر
أمرييك عام  2011إىل  397.5مليار دوالر أمرييك عام  .((1(2012وبعد
أن بلغ حجم االستثامر األجنبي املبارش يف الربازيل  66.660مليون
دوالر أمرييك عام  ،2011انخفض إىل  65.272مليون دوالر أمرييك عام
.((1( 2012
يعب
مث ّة اتّجاه آخر يرى أ ّن الرتاجع يف امليزان التجاري الربازييل ،إنّ ا ّ
عن نوب ٍة عابرة لن تستم ّر يف املستقبل ،وسوف متارس الربازيل بعدها
دورها عىل املرسح الدويل بوصفها ق ّوة إقليمية ودولية صاعدة؛ وهم
يستدلّون عىل رأيهم ذلك باإلشارة إىل أنّه عىل الرغم من حالة الركود
االقتصادي التي شهدتها الربازيل يف بداية عام  ،2013فإ ّن اقتصادها
املحل خالل
رسعان ما س ّجل من ًّوا مبع ّدل  %1.5من إجاميل الناتج ّ
مؤشا عىل بدء تعايف االقتصاد
الربع الثاين من عام  ،2013ما يع ّد ّ ً
الربازييل(.((1
9 Jerry Harris, "Emerging third world powers: China, India and Brazil",
Race & Class, Vol. 46, No.3, January 2005, pp.1-15.
10 Banco Central do Brasil, Economic indicators,
http://www.bcb.gov.br/?INDICATORS
11 UNCTAD, World Investment Report 2013, Country Fact Sheet: Brazil,
http://unctad.org/sections/dite_dir/docs/wir2013/wir13_fs_br_en.pdf.
12 “Investment drives Brazilian GDP growth”, Brazil-Arab News Agency,
30/08/2013,
http://www2.anba.com.br/noticia/21633936/macro-en/investment-drivesbrazilian-gdp-growth.
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أسس سياسة البرازيل الخارجية
ومرتكزاتها
تح ّدد املا ّدة ( )4من الدستور الفيدرايل الربازييل ،أسس السياسة
الخارجية ومبادئها؛ إذ تشري إىل أ ّن عالقات الربازيل الدولية تحكمها
مجموعة من املبادئ؛ وهي :االستقالل الوطني ،واحـرام حقوق
وحق الشعوب يف تقرير مصريها ،وعدم التدخّل ،واملساواة
اإلنسانّ ،
بني الــدول ،والدفاع عن السالم ،ومحاربة اإلرهــاب والعنرصية،
حق
والتعاون بني شعوب العامل من أجل تق ّدم البرشية ،وضامن ّ
اللجوء السيايس .كام جرت اإلشارة يف هذه املا ّدة إىل أ ّن جمهورية
الربازيل سوف تسعى إىل تحقيق التكامل االقتصادي واالجتامعي
والثقايف بني شعوب أمريكا الالتينية ،حتّى يتحقّق هدف إقامة تج ّمع
أمم أمريكا الالتينية(.((1

عىل الرغم من أ ّن الربازيل تُع ّد أكرب دول أمريكا الجنوبية ،من حيث
املساحة وعدد السكّان ،فإنّها ظلّت لسنوات عديدة ق ّوة إقليمية
خامدة .ويف هذا اإلطار ،هناك تفسريان لخروج الربازيل إىل العامل
خاصة عامل الجنوب؛ أحدهام يرى يف الربازيل صاحبة
الخارجي وبصفة ّ
رسالة تسعى إىل كرس هيمنة الشامل عىل الجنوب ،وثانيهام براغاميت
يتمثّل بالرغبة يف فتح أسواق جديدة لرتويج السلع واملنتجات
الربازيلية(.((1
بصفة عا ّمة ،وضعت القيادة الربازيلية هدفني رئيسني متكاملني لدور
الربازيل يف النظام الدويل؛ يكمن األ ّول يف االستفادة من السياسة
الخارجية يف توطيد العالقات االقتصادية والتجارية مع دو ٍل بعينها،
لتحسني األوضاع االقتصادية الداخلية ،والتي تعود بالنفع املبارش عىل
املواطن الربازييل .أ ّما الثاين ،فهو بلورة وضعٍ متم ّيز للربازيل ،والظهور
13 Brazil Constitution, Article 4,
http://web.mit.edu/12.000/www/m2006/teams/willr3/const.htm.
 14أمل مختار" ،حدود التغري يف السياسة الخارجية الربازيلية" ،مجلة السياسة الدولية،
العدد  ،184نيسان/أبريل .2011
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كفاعل مه ّم عىل الساحة الدولية ،بهدف تعديل بنية النظام الدويل،
ليكون نظا ًما متع ّد َد األقطاب تشارك فيه أقطاب جنوبية صاعدة ،ال
يظل منغلقًا عىل سيطرة الفاعلني الدوليني الكبار ،بزعامة الواليات
أن ّ
املتحدة األمريكية .ولذلك ،فهي تركّز بصفة خاصة عىل مسألة حصولها
ٍ
مقعد دائم يف مجلس األمن الدويل ،وهو املطلب الذي يلقى
عىل
كل من روسيا والصني ،حليفتيها يف "الربيكس" .وهذا
دعم قويًّا من ٍّ
ً
يفس مطالباتها املستم ّرة برضورة إصالح منظّمة األمم املتحدة،
ّ
وتوسيع دائرة املشاركة الدولية يف مجلس األمن الدويل ،وزيادة ق ّوتها
التصويتية يف البنك وصندوق النقد الدول ّيني(.((1
إضاف ًة إىل ما سبق تستهدف الربازيل توحيد قا ّرة أمريكا الجنوبية
وتكاملها يف مجاالت حفظ السالم ،والنقل واملواصالت واالتصاالت،
وكذلك تعزيز التكامل اإلقليمي بهدف تحقيق تنمية اقتصادية
واجتامعية؛ وذلك من خالل السوق املشرتكة لدول أمريكا الجنوبية
"مريكوسور" ،)the Southern Common Market (Mercosur
وعرب اتحاد أمم أمريكا الجنوبية أيضً ا the Union of South
.((1(American Nations
تستند الربازيل إىل ع ّدة أدوات لتحقيق أهداف سياستها الخارجية؛
منها :تشكيل التحالفات الدبلوماسية ،وإقامة التج ّمعات والتكتالت
مع بعض الدول النامية يف أفريقيا وآسيا .كام أعطت يف السنوات
املتوسطة األخرى
األخرية أولوية كربى إلقامة حوار سيايس مع القوى
ّ
(((1
مثل الهند ،وجنوب أفريقيا ،إضاف ًة إىل الصني وروسيا .
تعتمد الربازيل عىل الدبلوماسية املتع ّددة األطراف؛ وذلك من خالل
املشاركة بفاعلية يف املؤسسات الدولية ،مثل األمم املتحدة وأجهزتها
الفرعية امله ّمة ،ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظمة الدول األمريكية،
ٍ
بنشاط فاعل يف لقاءات منظّمة التعاون االقتصادي
فضل عن املشاركة
ً
(((1
والتنمية وقممها .
15 Amélie Gauthier and Sarah John de Sousa, "Brazil in Haiti: Debate over
the Peacekeeping Mission", FRIDE Comment, November 2006.
16 Gladys Lechini, "Middle Powers: IBSA and the New South-South
Cooperation", NACLA Report on the Americas, Vol. 40, No. 5, 2007, pp.28-32.
 17هناك العديد من التجمعات واملنظامت التي تشرتك فيها الربازيل مع غريها من القوى
املتوسطة الجديدة ،إضافة إىل الصني ،مثل تج ّمع (BASIC: Brazil, South Africa, India
 ، )and Chinaوتجمع ( )IBSA: India, Brazil and South Africaو BRICS (Brazil,
) Russia, India, China and South Africaو )BICs ( Brazil, India and China
18 Paulo Roberto de Almeida, "Lula’s Foreign Policy: Regional and Global
Strategies", in: Joseph P. L. Love and Werner Baer (eds.), Brazil under Lula:
Economy, Politics, and Society under the Worker-President, (New York:
Palgrave -Macmillan, 2009), pp.173- 179.
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بدأ دور الربازيل يتنامى يف العديد من امللفّات الدولية ،وعىل رأسها
اإلسهام الف ّعال يف مجموعة العرشين ،والقضايا املتعلّقة بالتجارة
والتغيات املناخ ّية ومحاربة الفقر
الدولية ،وحامية البيئة العاملية
ّ
والجوع عىل املستوى العاملي ،بل ويف األزمات الدولية؛ كام حدث
يف الخالف بني الغرب وإيران عىل خلفية برنامجها النووي ،وتنسيق
الربازيل مع تركيا يف هذا األمر .وهي تقوم بدو ٍر مه ّم يف مجال حفظ
السلم واألمن الدول ّيني؛ وذلك من خالل قيادتها بعثة األمم املتّحدة
لتحقيق االستقرار يف هايتي ،ومساهامتها الواضحة يف عملية إحالل
السالم يف تيمور الرشقية(.((1

أبعاد الموقف البرازيلي
من ثورات الربيع العربي
الرئيسي لوال وروسيف إىل تنويع العالقات الخارجية
مع سعي
ْ
وتحقيق استقاللية سياسة الربازيل الخارجية ،فقد حرصا عىل تطوير
رئيسا لدى الرئيس
العالقات مع الدول العربية .وأضحى ذلك تو ّج ًها ً
لوال ومن بعده الرئيسة روسيف؛ وذلك يف إطار املساعي الرامية إىل
تدعيم التعاون الجنويب  -الجنويب.
ربا للمرة األوىل  -قلب الدبلوماسية الربازيلية
ّ
احتل الرشق األوسط ّ -
ظل حكم الرئيس لوال ،الذي حاول استثامر ما يربط الشعبني
يف ّ
الربازييل والعريب من عالقات تاريخية وثيقة وأوارص إنسانية قويّة،
يف تعميق التواصل بني بالده والعامل العريب؛ إذ يوجد فيها نحو 12
مليون مواطن من أصول عربية (غالبيتهم من أصول لبنانية ،وسورية،
مناصب مه ّمة يف مختلف أجهزة
وفلسطينية) ،وقد شغل بعضهم
َ
الدولة الربازيلية(.((2
عملت الدبلوماسية الربازيلية عىل توثيق عالقات بالدها مع الدول
العربية؛ فافتتحت بعثات دبلوماسية يف خمس عرشة دولة عربية،
إضاف ًة إىل مكتب متثيل يف رام الله( .((2ودخلت يف حوارات ،وعقدت
االتفاقيات الثنائية وعىل مستوى املنطقة ،لدعم التعاون االقتصادي
19 Paulo Fagundes Visentini, “Prestige diplomacy, southern solidarity
or “soft imperialism”?, Lula’s Brazil-Africa relations (2003 onwards)”, Paper
Presented at seminar, African Studies Centre, 16/4/2009.
 20تشيلسو أموريم" ،الربازيل والرشق األوسط" ،الرشق األوسط ،2011/7/14 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=630973&issue
no=11916
" 21البعثات الدبلوماسية الربازيلية يف الدول العربية" ،الغرفة التجارية العربية الربازيلية،
عىل الرابط:
http://goo.gl/5h3CQq
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والثقايف .كام أ ّن للربازيل عــد ًدا من املواقف الداعمة للقضية
مواقف من ّددة بالعدوان اإلرسائييل
الفلسطينية ،وكث ًريا ما ات ّخذت
َ
املستم ّر عىل الفلسطينيني .وجاء اعرتاف الربازيل بالدولة الفلسطينية،
والذي دفع عد ًدا من دول أمريكا الالتينية إىل ات ّخاذ خطوات مامثلة،
ليؤكّد موقف الربازيل التاريخي املساند لقيام دولة فلسطينية قابلة
للحياة اقتصاديًّا ،ومتّصلة الجغرافيا ضمن حدود .((2(1967
كان لوال هو مهندس ق ّمة منتدى الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية
"أسبا" ، The Summit of South American-Arab Countries
والتي تُع ّد من أه ّم املبادرات عىل املستوى الدبلومايس ،بوصفها آليّة
مؤسسية لدعم العالقات بني الطرفني .وقد عقدت الق ّمة األوىل يف
الربازيل عام  .2005واستضافت قطر الق ّمة الثانية عام  .2009أ ّما
الق ّمة الثالثة ،فجرى عقدها يف بريو عام  .2012وكانت الربازيل أ ّول
دولة من دول أمريكا الجنوبية والكاريبي تشغل منصب "مراقب"
داخل جامعة الدول العربية( .((2وخالل فرتة رئاسته ،زار لوال سورية،
ولبنان ،واإلمارات ،ومرص ،والجزائر ،وقطر ،وليبيا ،والسعودية .ويف
آذار  /مــارس  2010قام لوال بزيارة إرسائيل ،وفلسطني ،واألردن،
إضاف ًة إىل إيران ،و ُوصفت الزيارة بالتاريخية؛ ألنّها كانت امل ّرة األوىل
التي يزور فيها زعيم برازييل املنطقة منذ 134عا ًما؛ إذ كانت آخر
زيارة لألرايض املق ّدسة قام بها اإلمرباطور الربتغايل "بطرس الثاين" عام
 ،1876أي قبل استقالل الربازيل عن الربتغال(.((2

إضاف ًة إىل الدوافع اإلسرتاتيجية التي تقف وراء املوقف الربازييل من
خاصة ،فإ ّن
القضايا العربية بصف ٍة عا ّمة وثورات الربيع العريب بصف ٍة ّ
 22مختار"،حدود التغري يف السياسة الخارجية الربازيلية" ،املرجع نفسه.
 23أمل مختار" ،قمة أسبا الثالثة :محاولة الستعادة الفرص الضائعة ىف العالقات العربية –
األمر" ،مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية ،عىل الرابط:
http://acpss.ahramdigital.org.eg/Review.aspx?Serial=103
24 Celso Amorim, "Brazil and the Middle East", The American University
in Cairo, The Cairo Review of Global Affairs, http://www.aucegypt.edu/gapp/
cairoreview/pages/articleDetails.aspx?aid=64
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هذا املوقف ال ميكن فهمه مبعزل عن دوافعه االقتصادية ،بخاصة أ ّن
الدبلوماسية الربازيلية يف مقاربتها للشؤون الدولية والرشق أوسطية
حصتها من الطاقة،
أساسا إىل رغبتني أساسيتني؛ هام ضامن ّ
استندت ً
إذ تع ّد من كربى بلدان العامل املستهلكة للطاقة ،وتعزيز عالقاتها
االقتصادية والتجارية مع دول املنطقة .وعليه ،فتقارب الربازيل مع
الدول العربية ،يستهدف باألساس تقوية تجارتها مع دول املنطقة؛
فالدول العربية  -بعدد سكّانها الكبري ،وثرواتها الهائلة من النفط
والغاز الطبيعي  -تبدو سوقًا جذّابة للصادرات ولالستثامرات
مهم للطاقة.
الربازيلية ،ومور ًدا ًّ
ويف هذا اإلطار تجدر اإلشــارة إىل أ ّن حجم التبادل التجاري بني
الربازيل والدول العربية ،ارتفع ليصل إىل نحو  26مليار دوالر أمرييك
يف عام  ،2012بعد أن س ّجل  25,11مليار دوالر يف عام  .2011كام
بلغ إجام ّيل قيمة الواردات الربازيلية من الدول العربية  11.10مليار
دوالر يف  ،2012مقارن ًة بـ  9.98مليار دوالر يف  .2011ويف املقابل،
س ّجلت الصادرات الربازيلية إىل الدول العربية قيمة  14.83مليار
دوالر يف  .2012وتُع ّد اململكة العربية السعودية ،وقطر ،والبحرين،
والكويت من الرشكاء التجاريني الرئيسني للربازيل يف املنطقة العربية.
ويف أيار  /مايو  2005جرى توقيع اتفاقية إطارية للتعاون التجاري
واالقتصادي واالستثامري والف ّني بني دول مجلس التعاون الخليجي
والسوق املشرتكة لدول أمريكا الجنوبية (مريكوسور) .ويف الوقت
الراهن ،تجري محادثات بهدف توقيع اتفاقية للتجارة الح ّرة بني
الطرفني(.((2
ومن العوامل التي قد تسهم يف تطوير العالقات بني الطرفني أ ّن
أي ٍ
فضل عن
ماض استعامري يف الرشق األوسطً ،
الربازيل ال متتلك ّ
أ ّن الربازيل والدول العربية قد وقَعتا ضح ّية الغزو االستعامري ،ما
يجعل تنسيق املواقف وتوحيد الجهود السياسية واالقتصادية ،رضورة
للطرفني(.((2
يف ضوء هذه املقدمة ،وإذا ما وقفنا عىل حقيقة أهداف السياسة
الخارجية الربازيلية ،سنتمكّن من فهم املوقف الربازييل من ثورات
الربيع العريب ،وتفسريه .هذا املوقف الذي تح ّركه مجموعة من
 26" 25مليار دوالر حجم التبادل التجاري بني الربازيل والدول العربية يف  ،"2012آذار/
مارس  ،2013عىل الرابط:
http://goo.gl/YDCX3c
 26ريتشارد دي أريجو" ،الربازيل :هل هناك سياسة واضحة للرشق األوسط وأفريقيا"،
غلوبال فويس ،2012/6/28 ،عىل الرابط:
http://ar.globalvoicesonline.org/2012/06/29/23329

الدوافع واملحاذير يف آنٍ واحد؛ فقد تب ّنت الربازيل منهج عدم التدخّل
يف شؤون العامل العريب ،وراقبت بقلقٍ التط ّورات الداخلية يف الدول
العربية ،وكذلك دور بعض القوى الخارجية للتدخّل يف شؤون تلك
الدول ،كام أكّدت مرا ًرا أ ّن التدخّل العسكري الغريب يف شؤون الدول
العربية إنّ ا يجري بصور ٍة انتقائية ،ويس ّبب أرضا ًرا أكرث من املكتسبات
التي يحقّقها.
جدير بالذكر أ ّن الربازيل حصلت عىل العضوية غري الدامئة  -مل ّدة
عامني  -يف مجلس األمن الدويل يف بداية عام  ،2010ما ساعدها عىل
أن ترتجم تص ّوراتها ورؤاها السياسية بشأن ثورات الربيع العريب -
والتي جرى التعبري عنها يف ترصيحات مسؤوليها املختلفة  -إىل سلوك
تصويتي ومواقف سياسية فعلية داخل املجلس ،إضاف ًة إىل مشاركتها
يف ع ّدة اجتامعات وجلسات للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وحضورها
املتك ّرر يف مؤمترات قمم تج ّمع "الربيكس" ومجموعة "اإلبسا".

الموقف من الثورتين
التونسية والمصرية:
من الفتور وعدم االكتراث
إلى التد ّ
خل والرفض
عندما اندلعت الثورة املرصية يف  25كانون الثاين  /يناير  ،2011مل
يكن قد مىض شه ٌر عىل وجود ديلام روسيف يف السلطة؛ إذ تولّت
رئاسة الربازيل يف األ ّول من كانون الثاين  /يناير  2011خلفًا للرئيس
لوال دا سيلفا الذي حكم البالد مل ّدة مثاين سنوات .عندها ،أعلنت
روسيف أ ّن الربازيل ال ميكنها التدخّل يف الشؤون الداخلية املرصية.
حل
وأكّدت أنّها تأمل أن تسفر األحداث التي شهدتها مرص عن ٍّ
دميقراطي يضمن رفاهية مواطنيها .وأعلن وزير خارجيتها السابق
أنطونيو باتريوتا  Antonio Patriotaأ ّن "التظاهرات التي شهدتها
مرص ما هي إال ر ّدة فعل طبيعية لإلحباط الشعبي من تر ّدي الوضع
االقتصادي ،وضعف االندماج االجتامعي يف البالد(."((2
من ث ّم ،فإ ّن املوقف الربازييل من الثورة املرصية ،ومن قبلها التونسية،
وربا يعود ذلك من جه ٍة
ات ّسم بقد ٍر كبري من الفتور وعدم االكرتاثّ .
أوىل ،إىل عدم وجود توافقٍ حقيقي بني األنظمة السابقة يف هاتني
27 Danilo Marcondes de Souza Neto, "Brazil & Africa: Challenges and
opportunities", Africa Quarterly, Special Edition, Vol. 51, No. 3-4 August
2011-January 2012, p.83.
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وثالثها أ ّن تركيا وإيران قامتا بدور ال تخطئه عني يف دعم التو ّجه
الربازييل حيال األزمة املرصية؛ إذ نجحت الدولتان ،وكالهام يتمتّع
بعالقات إسرتاتيجية مع القطب الجنويب ،يف إقناع الربازيل بأ ّن
تظاهرات  30يونيو ال تعدو كونها مؤامرة حيكت بليلٍ أو من وراء
ستار؛ للقفز عىل السلطة الرشعية التي جاءت عرب صناديق االقرتاع.

الدولتني ،والرؤية السائدة يف الربازيل بشأن املوقف من النظام الدويل
الراهن بقيادة الواليات املتحدة األمريكية .ومن جه ٍة أخرى ،ميكن
أن نُرجع الفتور الذي اعرتى املوقف الربازييل من الثورتني املرصية
والتونسية إىل أنّه جرت إدارتهام من خالل فواعل وقوى داخلية ،ومل
أي تدخّل واضح لقوى خارجية يف أحداثها ومجرياتها ،بعكس
تشهدا ّ
الثورتني الليبية والسورية .ولذلك فإ ّن املوقف الربازييل من الثورتني
ويتمثّل رابع هذه الدوافع يف مخاوف روسيف من أن تستلهم جامهري
املرصية والتونسية ،مل يكن أكرث من تأييد مطالب الشعوب العربية
الربازيل الناقمة عليها أو مؤسساتها العسكرية التجربة املرصية،
وطموحاتها يف هاتني الدولتني ،والتطلّع إلقامة عالقات أكرث ق ّوة معها
بخاصة أ ّن بالدها قد شهدت يف متوز  /يوليو املايض احتجاجات هي
يف املستقبل(.((2
األضخم من نوعها منذ عام  ،1992احتجا ًجا عىل تخصيص الحكومة
مم أكرث من  26بليون دوالر من األموال العا ّمة ،إلنفاقها عىل مونديال
تغي واضح عىل املوقف الربازييل ّ
وعىل النقيض من ذلك ،طرأ ّ
شهدته مرص يف الثالثني من حزيران  /يونيو ،والثاين من متوز  /يوليو  ،2014وأوملبياد  2016اللذيْن تستضيفهام الربازيل ،ورفضً ا لقيام
 ،2013وما ارتبط بذلك من عزل الرئيس املرصي السابق محمد مريس؛ الحكومة الربازيلية برفع أسعار بعض السلع وتذكرة املواصالت العا ّمة.

فض اعتصا َمي رابعة
إذ استدعت الربازيل السفري املرصي لديها عقب ّ
العدوية والنهضة يف مرص يف منتصف آب  /أغسطس  .2013ودانت
وزارة الخارجية الربازيلية يف بيانٍ لها ،ما س ّمته "الوحشية" يف قمع
املعارضني يف مرص .وطالبت بالحوار واملصالحة بوصفهام املدخل
األسايس لدعم عملية التح ّول الدميقراطي يف مرص .ووصفت الرئيسة
روسيف  -أكرث من م ّرة  -يف ترصيحاتها ما جرى يف مرص باالنقالب،
وأمرت بفصل مذيع من التليفزيون الرسمي لوصفه ما جرى يف مرص
بالثورة .وأصدرت تعليامت مش ّددة ألجهزة اإلعالم الرسمية لوصف ما
حدث يف الثالث من متوز  /يوليو  2013باالنقالب العسكري.

ويف هذا السياق العا ّم ،ميكن فهم دوافع املوقف الرسمي يف الربازيل
الت ّخاذ مواقف أكرث رصامة تجاه ما حدث يف القاهرة ،وإرصار الرئيسة
ديلام روسيف عىل وصف ما جرى يف الثالث من يوليو باالنقالب
رئيسا لجمهورية مرص
العسكري،
والتمسك برشعية الدكتور مريس ً
ّ
مؤشا عىل احتامل حدوث تراجع
العربية .وميثّل املوقف الربازييل ّ ً
يف العالقات املرصية  -الربازيلية يف املستقبل؛ وذلك بعد أن أحرزت
تق ّد ًما نوعيًّا بعد زيارة الرئيس املرصي السابق محمد مريس للربازيل
يف أيار  /مايو  ،2013والتي ُوصفت آنذاك بأنّها تاريخية ،لكونها أ ّول
زيارة يقوم بها رئيس مرصي للربازيل(.((2

يبدو أ ّن هناك دواف َع ع ّدة تقف خلف التو ّجه الربازييل يف شأن
التو ّجس ّمم شهدته القاهرة؛ أ ّولها أ ّن الربازيل نفضت عن كاهلها الموقف من الثورة الليبية:
الحكم العسكري قبل نحو عقدين ،وباتت تعطي أولويّة للحكم المصالح االقتصادية تأتي أ ّوال
تول املدن ّيني مفاصل
الدميقراطي املدين الذي يرتكز باألساس عىل ّ
الدولة مبا فيها املؤسسة العسكرية .وبناء عليه ،يبقى لديها هاجس أعلنت الربازيل مع بداية الثورة الليبية تضامنها مع الشعب الليبي يف
ً
بحثه عن املزيد من املشاركة السياسية والدميقراطية من أجل تحديد
مرشوع من تدخّل الق ّوات املسلّحة املرصية يف الحياة السياسية.
ظل مناخ يتّسم بحامية حقوق
مستقبل البالد السيايس؛ وذلك يف ّ
وثانيها أ ّن الحكومة وقطاعات عريضة من الشعب الربازييل تأث ّرت اإلنسان واحرتامها .ولك ّنها ش ّددت من ناحية أخرى عىل عدم إمكانية
حل للقضية الليبية عرب الوسائل العسكرية ،ودعت جميع
التوصل إىل ّ
ّ
معنويًّا باملواجهات يف الشوارع وامليادين ،وأعامل العنف التي شهدتها
(((3
لحل الرصاع الدائر يف ليبيا .
وربا أعادت هذه املشاهد تذكريهم بالقمع الذي مارسه النظام األطراف إىل اللجوء إىل الوسائل السلمية ّ
مرصّ .
العسكري السابق يف الربازيل .ما دفع قطاعات رسمية وشعبية واسعة
 29كرم سعيد"،الربازيل ومرص :خطوة إىل أمام وخطوات إىل وراء!" ،الحياة،2013/10/2 ،
إىل التعاطف مع معتصمي "رابعة" و"النهضة".
عىل الرابط:
 28أمل مختار" ،تصدير النموذج :هل يعيد تقارب عريب  -التيني هيكلة النظام الدويل؟"،
األهرام الرقمي ،2012 /10/1 ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1096355&eid=6744.

http://alhayat.com/Details/557570
 30ستيوارت جرادجينجز" ،الربيع العريب اختبار لتغري الدبلوماسية يف الربازيل" ،رويرتز،
 ،2011/9/2عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE7810DU20110902?sp=true.

دراسات وأوراق تحليليّة
البرازيل وثورات الربيع العربي :أبعاد الموقف وتداعياته

ويف شباط  /فرباير  ،2011أيّدت الحكومة الربازيلية قرار مجلس األمن
الدويل رقم  1970بفرض عقوبات دولية عىل نظام معمر القذايف،
وتفويض املحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق يف الجرائم التي اقرتفتها
ق ّوات القذايف ض ّد املدنيني الليبيني .لك ّنها امتنعت عن التصويت مع
الصني والهند وروسيا وأملانيا ،عىل فرض املزيد من العقوبات عىل
ليبيا ،وإقامة منطقة حظر طريان فوقها ،وفقًا لقرار مجلس األمن رقم
 1973الذي صدر يف  17آذار  /مارس  ،2011معلّل ًة ذلك بأ ّن التدخّل
حل مفي ًدا ملشكالت ليبيا(.((3
العسكري ليس ًّ
وما إن بدأ تطبيق القرار ،حتى أثارت حملة القصف الج ّوي التي
قام بها حلف شامل األطلنطي (الناتو) يف ليبيا لدعم املعارضة
الليبية ،قلق الربازيل التي أخذت يف انتقاد العمليات العسكرية
ض ّد ليبيا .ورأت أ ّن منطقة حظر الطريان تح ّولت إىل حملة قصف
ملدة ستّة أشهر ،وهذا ما رأته تغي ًريا يف روح القرار .كام أكّدت أ ّن
الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا قد تخطّوا التفويض
املمنوح للتدخل العسكري لحامية املدنيني ،وأساءوا استخدام مفهوم
"مسؤولية الحامية"؛ لتحقيق هدفهم الحقيقي املتمثّل بتغيري النظام
الحاكم وإطاحة معمر القذايف من ال ُحكم .وهو األمر الذي ال يستند
أي مبدأ يف القانون الدويل(.((3
إىل ّ
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تفس املوقف
يع ّد العامل االقتصادي من العوامل الرئيسة التي ّ
الربازييل من الثورة الليبية؛ فعندما قام الناتو برضباته العسكرية يف
املتخصصة
ليبيا كان يعمل فيها ثالث من الرشكات الربازيلية الدولية
ّ
يف مجال اإلنشاء والتعمري ،إضاف ًة إىل رشكة "برتوبراس" النفطية التي
كان لها عقود نفطية يف ليبيا مباليني الدوالرات األمريكية .وخالل عا َمي
 2008و ،2010كانت ليبيا هي سابع أكرب دولة تستقبل الصادرات
الربازيلية يف أفريقيا ،ومن ث ّم فإ ّن مصالح الربازيل االقتصادية كانت
ته ّددها االضطرابات التي اندلعت يف ليبيا .ولذلك ،فقد رفضت
الحكومة الربازيلية يف آذار  /مــارس  2011طلب الحكومة الليبية
القيام بــدور الوسيط بني السلطات واملعارضة هناك .ومل تقم
بإرسال مبعوث دبلومايس إىل بنغازي للوساطة بني الطرفني سوى
يف متوز  /يوليو  .2011ورفضت الربازيل االعرتاف باملجلس االنتقايل
الليبي ممث ًّل رشع ًّيا للحكومة الليبية .ومل تعرتف بالحكومة الليبية
الجديدة إال يف  16أيلول  /سبتمرب  2011بعدما ص ّوتت ملصلحة
مشاركتها يف الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة(.((3

الموقف من الثورة في سورية:
بين التصريحات الرسمية
والمواقف الفعلية

رصحت رئيسة الربازيل بأ ّن هذا التدخّل بح ّجة حامية املواطنني
و ّ
املدنيني ،يتس ّبب يف مقتلهم؛ فحجم العمليات العسكرية التي قام
بها حلف الناتو يف ليبيا وطول م ّدتها وكذلك ح ّدتها ،تس ّبب يف خسائ َر
برشية هائلة ،كام ألحق دما ًرا واس ًعا مبدنٍ ليب ّية بأكملها .لذلك طالبت
تتبع الربازيل نه ًجا حذ ًرا يف ما يتعلّق باألزمة السورية .وقد جرى
الربازيل بالوقف الفوري إلطالق النار(.((3
التعبري عن موقفها من الثورة يف سورية عىل لسان دبلوماسيّيها
وميكن القول إ ّن جوهر املوقف الربازييل كان الرفض الكامل لتدخّل واملسؤوليني الحكوميني فيها أكرث من م ّرة.
الناتو عسكريًّا لحسم مجريات األمور يف ليبيا ،بوصف أحد العوامل
املؤث ّرة وبشدة يف تشكيل بنية النظام العاملي الجديد .ولذلك ،فقد ومتثّل املوقف الربازييل من الثورة السوريّة عىل مستوى الترصيحات
دانت تدخّل ق ّوات الناتو بش ّدة ،ورأت أ ّن الغرض منه مل يكن دعم الرسمية ،مبحاو َر ع ّدة ،وهي:
مطالب الشعب الليبي بالدميقراطية ،وإنّ ا الدفاع عن مصالح الغرب
أي تدخّل خارجي يف شؤون سورية الداخلية ،والتأكيد
أ ّو ًل :رفض ّ
االقتصادية واإلسرتاتيجية(.((3
عىل رضورة وقف أعامل العنف ،وإحالل السالم لن يجري إلّ من
 31املرجع نفسه.
 32املرجع نفسه.
 33جيهان العالييل" ،مسئولية الحامية ..حالتا ليبيا وسوريا" ،الرشوق ،2012/9/21 ،عىل
الرابط:
http://goo.gl/USuiCc
 34باسكال بونيفاس" ،الناتو يف ليبيا :مسؤولية حامية أم تغيري نظام؟" ،جريدة املؤمتر،
عىل الرابط:
http://www.almutmar.com/index.php?id=20115882.

ٍ
موقف ما عىل أحد أطراف
خالل املفاوضات بني الطرفني ،دون فرض
الرصاع(.((3

35 Danilo Marcondes de Souza Neto, "Brazil & Africa: Challenges and
opportunities", Op.cit, p.83.
أي تدخّل خارجي يف شؤون سورية الداخلية" ،سانا،
" 36الخارجية الربازيلية :نرفض ّ
 ،2012/3/8عىل الرابط:
http://sana.sy/ara/3/2012/03/08/405021.htm
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ثان ًيا :التعامل مع ما تتع ّرض له سورية عىل أنّه مؤامرة خارجية،
وأ ّن اإلرهاب والقتل والرتويع الذي يجري فيها تح ّركه ق ًوى خارجية،
ويهدف إىل زعزعة استقرارها وأمنها ،ويخدم مخطّطات خارجية
تتع ّدى حاجات سورية إىل اإلصالح السيايس واالقتصادي .لذلك،
تؤكّد الربازيل دو ًما عىل أنّها تدرك متا ًما ثقل الحملة التي تتع ّرض
لها سورية .وتستوعب بفهمٍ واضح األهداف التي يسعى البعض إىل
تحقيقها من السيناريو القائم عىل األرض(.((3
ثالثًا :التأكيد عىل أ ّن االتهامات التي تو َّجه للحكومة السورية
باملشاركة يف أعامل تعذيب واغتيال واغتصاب ،واستخدام الق ّوة ض ّد
املدنيني ،وحاالت اإلعدام التعسفي ،وقتل املحت ّجني واملدافعني عن
حقوق اإلنسان واضطهادهم ،إنّ ا متثّل خطور ًة شديدة ،وإنّها تؤيّد
التظاهرات من أجل تشكيل حكومة أفضل ومزيد من فرص العمل.
وترفض استخدام العنف لقمع مثل هذه التظاهرات .ولك ّنها تشيد
بأي مبادرة من الحكومة السورية تستهدف إجراء إصالحات
دامئًا ّ
سياسية يف البالد(.((3
أي عمل عسكري ض ّد
راب ًعا :ك ّررت الربازيل أكرث من م ّرة ،رفضها ّ
سورية ،وأكّدت دعمها خطّة مبعوث األمم املتحدة السابق كويف أنان،
لحل
واملبعوث الدويل  -العريب إىل سورية حاليًّا األخرض اإلبراهيمي ّ
األزمة( .((3وطالبت مجلس األمن باستصدار قرار يوقف تدفّق األسلحة
وتهريبها إىل سورية .كام أشادت مبوافقة األخرية عىل االنضامم إىل
معاهدة حظر األسلحة الكياموية(.((4
خامسا :أعلنت الربازيل عن قلقها من تسييس النقاش الدائر حول
ً
حقوق اإلنسان يف سورية .ورفضت استخدام هذه املسألة يف نهاية
املطاف لتربير تد ّخلٍ عسكري فيها؛ كام حدث يف ليبيا تحت شعار
"مسؤولية الحامية" ،خصوصا أ ّن سورية تقوم بدو ٍر رئيس يف استقرار
أي قرار أممي ض ّد دمشق سيزيد املنطقة
منطقة الرشق األوسط ،وأ ّن ّ
" 37داعية للحوار بني السوريني  ..الخارجية الربازيلية :نرفض أي تدخل خارجي يف شؤون
سورية الداخلية" ،2012/3/8 ،عىل الرابط:
http://syria-news.com/readnews.php?sy_seq=1451184
أي قرار من مجلس األمن ض ّد سورية" ،2011/07/15 ،عىل
" 38الربازيل تجدّد رفضها ّ
الرابط:
http://www.rtv.gov.sy/index.php?p=13&id=76484
" 39الربازيل تطالب بقرار أممي يوقف تدفق األسلحة لسوريا" ،قناة العامل،2013/09/18 ،
عىل الرابط:
http://www.alalam.ir/news/1517831
 40جرادجينجز" ،الربيع العريب اختبار لتغري الدبلوماسية يف الربازيل" ،املرجع نفسه.
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أي تدخّل عسكري يف سورية يجب أن
توت ّ ًرا .كام ش ّددت عىل أ ّن ّ
يحصل عىل موافقة األمم املتحدة(.((4
سادسا :يأيت املوقف الربازييل متّفقًا متا ًما مع موقف دول "الربيكس"
ً
و"اإلبسا"؛ إذ أكّدت جميعها عىل رفض التدخّل الخارجي يف شؤون
لحل األزمة بالسبل السلم ّية،
سورية الداخلية ،ودعم املساعي الدولية ّ
أي عمل عسكري ض ّدها( .((4كام ش ّددت عىل أ ّن الحوار هو
ورفض ّ
حل لألزمة ،مع رضورة احرتام املجتمع الدويل
للتوصل إىل ٍّ
السبيل الوحيد ّ
(((4
سيادة سورية واستقاللها ووحدتها ،وسالمة أراضيها ،وخيارات شعبها .

المواقف البرازيلية الفعلية
من الثورة السورية
تأيت الترصيحات الرسمية للمسؤولني الربازيليني متّسقة إىل ح ٍّد كبري
مع سلسلة املواقف التي ات ّخذتها بالدهم إزاء األزمة السورية خالل
عضويّتها غري الدامئة يف مجلس األمن الدويل ،أو من خالل مشاركتها
يف اجتامعات الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة ،أو يف مؤمترات قمم
"الربيكس" و"اإلبسا"؛ ففي آب  /أغسطس  2011دعمت الربازيل
بيانًا رئاس ًّيا صدر عن مجلس األمن إلدانة انتهاكات حقوق اإلنسان،
واستخدام السلطات السورية القوة ض ّد املدنيني .وأيّدت أيضً ا قرا ًرا
من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إليفاد لجنة إىل سورية
وتقص الحقائق برئاسة دبلومايس برازييل
للتحقيق يف االنتهاكاتّ ،
(((4
(باولو بينريوا) ،والذي جرى تعيينه يف أيلول  /سبتمرب . 2011
ويف آب  /أغسطس  ،2011قامت الربازيل والهند وجنوب أفريقيا
بإرسال ٍ
وفد دبلومايس مشرتك ميثّله مبعوثو الدول الثالث؛ إلجراء
مباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد املعلم .وأكّد الوفد يف
" 41الربازيل تؤيد الفيتو الرويس الصيني وترفض استغالل حقوق اإلنسان لتدخل عسكري
يف سوريا" ،تحت املجهر ،2011/10/8 ،عىل الرابط:
http://www.mjhar.com/ar-sy/NewsView/81/19386.aspx
42 "Brazil welcomes Russia's stance on Syria", 14/12/2012,
http://english.ruvr.ru/2012_12_14/Brazil-welcomes-Russia-s-stance-onSyria-Rousseff.
 43فيصل جلول" ،أوهام عربية بني الغرب والربيكس" ،دار الخليج ،2012/4/4 ،عىل
الرابط:
http://www.alkhaleej.ae/portal/portal/5d826990-3ec1-4dc7-963969b89aeb17c5.aspx.
" 44مجلس األمن يدين يف بيان رئايس استخدام السلطات السورية العنف ضد املدنيني"،
روسيا اليوم ،2011/8/4 ،عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/563734

دراسات وأوراق تحليليّة
البرازيل وثورات الربيع العربي :أبعاد الموقف وتداعياته

أي تدخّل خارجي
ختام زيارته سورية "ثبات موقف بالدهم ض ّد ّ
وعبوا عن ثقتهم بأ ّن اإلصالحات
يف الشؤون الداخلية السوريةّ ،
التي يقودها الرئيس بشار األسد عىل مختلف املستويات ستخلق
واق ًعا جدي ًدا يف سورية يل ّبي طموحات وتطلّعات شعبها ،مؤكّدين
عىل أ ّن املجتمع الدويل مطالَب مبنح الفسحة الالزمة من الوقت
بدل من إعطاء مؤرشات مش ّجعة
يك تعطي هذه اإلصالحات مثارهاً ،
(((4
للمجموعات املسلّحة لتصعيد االضطرابات والعنف" .

ويف جلسة مجلس األمــن املنعقدة بخصوص سورية يف ترشين
األ ّول  /أكتوبر  ،2011قامت الربازيل مع الهند ،وجنوب أفريقيا،
إضاف ًة إىل لبنان ،باالمتناع عن التصويت عىل مرشوع القرار الذي
ق ّدمته فرنسا وبريطانيا وأملانيا والربتغال أمام املجلس؛ للتنديد
بأعامل العنف يف سورية .يف حني قامت روسيا والصني  -وهام من
حق النقض إلحباط
األعضاء الدامئني يف مجلس األمن  -باستخدام ّ
مرشوع القرار(.((4
بدل من التصويت ض ّد
ميكن تفسري امتناع الربازيل عن التصويت ً
القرار ،بأ ّن فرتة عضويتها غري الدامئة يف مجلس األمن كانت عىل وشك
أن تنتهي مع بداية عام  .2012وهي عضوية استم ّرت ملدة عامني.
وعليه ،فهي ال تريد إغضاب الواليات املتحدة األمريكية باالعرتاض
بصور ٍة مبارشة ،بخاصة أ ّن خيار االمتناع عن التصويت يكفي لتحقيق
الغرض املطلوب .كام أ ّن دول "اإلبسا" كانت تعلم جي ًدا أ ّن روسيا
حق النقض ،ما يشري إىل نو ٍع من التنسيق
والصني ستستخدمان ّ
خصوصا أ ّن هذه
الناعم يف املواقف بني دول "الربيكس" و"اإلبسا".
ً
الدول ال تستطيع معاداة الواليات املتحدة األمريكية بصور ٍة مستم ّرة
" 45واشنطن تفرض عقوبات جديدة عىل سورية ..واملعلم لوفد من جنوب أفريقيا
والربازيل والهند :سنخرج من األزمة أقوى" ،2012/8/10،عىل الرابط:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=92720.
 46فــادي حسن" ،تحالف بريكس… أزمة االستقطاب الدويل القادمة… واحتامالت
الحرب" ،مركز عرين للمعلومات ،2012/6/1 ،عىل الرابط:
http://www.areen.info/?p=1516#axzz2QWddbtg8
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فضل عن وجود اتفاقيات اقتصادية وسياسية
يف املحافل الدوليةً ،
(((4
وإسرتاتيجية مه ّمة بينها وبني الحكومة األمريكية .
لحل األزمة السوريّة ،قامت الربازيل يف ترشين
ويف إطار مساعيها ّ
الثاين  /نوفمرب  2011بتوزيع مرشوع يف األمم املتحدة يدعو إىل استبدال
مبدأ "مسؤولية الحامية"  responsibility to protectالذي أق ّرته
الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ،2005والذي يفرض عىل الدول
مسؤولية حامية سكّانها من اإلبادة الجامعية ،وجرائم الحرب ،والتطهري
العرقي وما يتّصل بها من الجرائم ض ّد اإلنسانية ،ويطالب املجتمع
الدويل بالتدخّل إذا مل ي ْجر الوفاء بهذا االلتزام ،مبجموعة من املبادئ
واإلجراءات ت ُعرف بـ "املسؤولية أثناء الحامية" responsibility while
 .protectingوتجادل الربازيل بأ ّن التدخّل الخارجي الذي يستهدف
حامية املدنيني ،يجب أن يكون محكو ًما بضواب َط واضحة ومقبولة من
الجميع ،بحيث يكون اللجوء إىل استخدام الق ّوة العسكرية هو السبيل
األخري ،وأن يجري يف حدو ٍد ضيقة ج ًّدا ،وبتفويض من مجلس األمن
نفسه ،وعىل أساس قواعد القانون الدويل(.((4
بعبار ٍة أخرى ،ترى وجهة النظر الربازيلية أ ّن التدخّل الدويل من خالل
إعامل مبدأ "مسؤولية الحامية" ،ميكن أن يسمح باجتذاب العنارص
مناطق مل تكن موجودة فيها من قبل؛ ما يفتح املجال
اإلرهابية إىل
َ
ٍ
موجات جديدة من العنف ،واملثال البارز عىل ذلك تجربة
أمام
(((4
التدخّل الدويل يف العراق  .وأكّدت رئيسة الربازيل "أ ّن من غري
املمكن أن نسمح اليوم باستبدال ائتالف بعض الدول لش ّن الحرب
من دون موافقة أعىل سلطة أممية يف مجلس األمن ،كام جرى األمر
سابقًا ،فهذا سيكون مناقضً ا للرشعية الدولية(."((5
عندما تب ّنت الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة يف آب  /أغسطس 2012
مرشوع قرار عريب يتض ّمن إدانة سورية ،ويدعو إىل انتقا ٍل سيايس فيها،
أيّدت القرار  133دولة من إجاميل  ،193من بينها الربازيل وجنوب
أفريقيا .يف حني عارضته  12دولة من بينها الصني وروسيا .وامتنعت
 47املرجع نفسه.
 48عقل عبد الله (مرتجم)" ،رئيسة الربازيل تر ّحب بـ "الربيع الـعريب" وتهاجم التدخل
األجنبي" ،اإلمارات اليوم ،2011/12/26 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/mXxAE6
 49أحمد سامل الوحييش" ،الحامية الدولية من جرائم الحرب" ،البيان ،2012/10/27 ،عىل
الرابط:
http://www.albayan.ae/opinions/articles/2012-10-27-1.175518.
 50جورج ساسني" ،هذا ما ستقوله رئيسة الربازيل للقادة العرب عن األزمة يف سورية بقمة
"ليام ؟" ،الجمهورية ،2012/10/1 ،عىل الرابط:
http://www.aljoumhouria.com/epaper/view/52628/537.
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نص القرار من
عن التصويت عليه  31دولة من بينها الهند .وخال ّ
الدعوة إىل تن ّحي الرئيس السوري بشار األسد بسبب اعرتاض دول،
مثل الربازيل وروسيا والهند والصني وجنوب أفريقيا عىل إدراج فقرة
كهذه .ودفعت هذه املعارضة الدول العربية التي تطالب بتن ّحي
األسد إىل إسقاط مطلبها من صيغة القرار غري امللزِم(.((5
ويف كلمتها أمام ق ّمة منتدى دول أمريكا الجنوبية والدول العربية
"أسبا" التي استضافتها "ليام" عاصمة بريو يف األ ّول والثاين من شهر
عبت رئيسة الربازيل يف الكلمة التي
ترشين األ ّول  /أكتوبر ّ ،2012
ألقتها يف الق ّمة عن شعورها باألىس الشديد ملا تشهده سورية من
أحداث ،نظ ًرا أل ّن بلدها موط ٌن ملاليني العرب .وأكّدت أ ّن العنف
الدائر هناك تتح ّمل مسؤوليته باألساس الحكومة السوريّة .ولك ّنها
ش ّددت عىل أ ّن املعارضة املسلّحة مسؤولة كذلك عن أعامل العنف؛
نظ ًرا للتسليح الكبري الذي تحصل عليه من بعض القوى الخارجية .ويف
حل األزمة السورية يكمن بدرجة
السياق ذاته ،أوضحت روسيف أ ّن ّ
أوىل يف تشجيع الحوار الوطني( .((5ويف ترشين الثاين  /نوفمرب ،2012
رفضت الحكومة الربازيلية االعرتاف بـ "االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة السورية" الذي ت َشكَّل يف الدوحة؛ إذ ربطت بني اعرتاف
مجلس األمن الدويل برشعية هذا االئتالف ،واعرتافها به(.((5
سبق أن دعت الربازيل ومعها دول "الربيكس" حينام اجتمعت يف
نيودلهي يف آذار  /مارس  ،2012إىل وضع ح ٍّد ألشكال العنف كافّة
وانتهاك حقوق اإلنسان يف سورية .ويف االجتامع الذي عقده ن ّواب
وزراء خارجية التج ّمع يف  24ترشين الثاين  /نوفمرب  2011بخصوص
حل األزمات يف املنطقة
منطقة الرشق األوسط ،أكّد املجتمعون أ ّن ّ
يجب أن يكون يف إطــار القانون الــدويل ،وعرب الحوار الوطني
ومبشاركة جميع األطراف ،مع رضورة احرتام استقالل دول املنطقة
وسالمة أراضيها وسيادتها .ورفض البيان التدخّل الخارجي يف الشؤون
الداخلية لدول املنطقة(.((5
" 51قرار مخفف حول سوريا يف الجمعية العامة لألمم املتحدة" ،2012/8/2 ،عىل الرابط:
?www.iraqhurr.org/archive/news/20120802/1093/1093.html
52 "Rousseff wants to aid in Arab reconstruction", Brazil-Arab
News Agency,
2/10/2012, http://www2.anba.com.br/noticia_aspa.
kmf?cod=19026293.
" 53الربازيل ترفض االعرتاف بـ "االئتالف الوطني السوري" املعارض" ،2012/11/17 ،عىل
الرابط:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=134827.
" 54مجموعة «بريكس» يف قمة نيودلهي اليوم ..حرض األمن العاملي وغابت القطبية
األحادية" ،الثورة ،2012/3/29 ،عىل الرابط:
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileNa
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وقامت دول تجمع "الربيكس" يف ختام الق ّمة السنوية التي شاركت
فيها الربازيل واستضافتْها مدينة ديربان يف جنوب أفريقيا يف  26و27
آذار  /مارس  ،2013بإصدار بيانٍ اكتفت فيه بالتعبري عن بالغ قلقها
بشأن تدهور الوضع األمني واإلنساين يف سورية ،كام دانت االنتهاكات
ظل تواصل العنف .وأشار البيان إىل أ ّن
املتزايدة لحقوق اإلنسان يف ّ
التوصل إليه يف جنيف يف  30متوز  /يونيو 2012
االتفاق الذي جرى ّ
برعاية األمم املتحدة وجامعة الدول العربية ،والذي يهدف إىل تكوين
حكومة انتقالية يف سورية ،يشكّل األساس لتسوية األزمة السوريّة.
أي عسكرة أخرى للرصاع ،وحثّ األطراف
كام رفض البيان من جديد ّ
كافّة عىل تيسري الوصول اآلمن والكامل والعاجل للمنظامت العاملة
يف املجال اإلنساين(.((5

مح ّددات الموقف البرازيلي
من ثورات الربيع العربي ودوافعه
إذا كان رفض الصني وروسيا التدخّل العسكري يف سورية ،واستخدامهام
خاصة باألزمة السورية
ّ
حق النقض يف مجلس األمن الدويل ض ّد قرارات ّ
تفسه مصالح هاتني الدولتني االقتصادية واإلسرتاتيجية،
ميكن أن ّ
فكيف ميكن تفسري املوقف الربازييل من الثورة السوريّة؟
من خالل استعراض التحليالت املتعلقة باملوقف الربازييل من ثورات
الربيع العريب بصفة عامة ،والثورة السورية بصف ٍة خاصة ،ميكن القول
إ ّن هذا املوقف انعكاس للمبادئ العامة الحاكمة للسياسة الخارجية
وبخاصة منذ وصول لوال إىل الحكم .وبصفة عامة ،هناك
الربازيلية،
ّ
تفس
مجموعة من الدوافع اإلسرتاتيجية واالقتصادية البنيوية التي ّ
املوقف الربازييل من تلك الثورات ،ومن بينها:
أ ّو ًل :يربز موقف الربازيل من ثورات الربيع العريب بصفة عامة والثورة
السورية بصفة خاصة ،قلقها الحقيقي من اآلثار املرتتبة عىل ما يس ّمى
"التدخالت اإلنسانية" التي قد يُساء استخدامها وتوظيفها يف أغراض
وربا تؤ ّدي إىل تكرار النموذج
غري حامية املدنيني مثل تغيري األنظمةّ ،
حل األزمة السورية وغريها من األزمات .وهي
الليبي بل تكريسه يف ّ
تخىش أن يتح ّول التدخّل الدويل إىل أداة جديدة يفرض بها الشامل
me=27382467920120328214226
55 "BRICS Summit draws clear red lines on Syria, Iran", The BRICS Post,
3/4/2013
http://thebricspost.com/brics-summit-draws-clear-red-lines-on-syria-iran/,
April 03, 2013.

دراسات وأوراق تحليليّة
البرازيل وثورات الربيع العربي :أبعاد الموقف وتداعياته

هيمنته عىل العامل ،وأن يكون وسيلة لتشكيل بنية النظام العاملي
قوي فيه(.((5
الجديد الذي تسعى ألن يكون لها حضو ٌر ّ
خصوصا من
ثان ًيا :يرتبط موقف القوى الصاعدة عمو ًما والربازيل
ً
الثورة السورية بال ّ
شك ،بالعامل االقتصادي؛ إذ ترى هذه الدول أ ّن
استقرار منطقة الرشق األوسط مفي ٌد لها وللعامل أجمع ،نظ ًرا ملا متثّله
من أهمية اقتصادية كبرية بالنسبة إليها .ولذلك ،فموقف الربازيل
مم
من الثورتني الليبية والسورية إنّ ا يربز انزعاجها وتخ ّوفها املتزايد ّ
سيكون للثورات العربية من انعكاسات عىل قدرتها عىل الوصول
إىل مصادر الطاقة يف منطقة الرشق األوسط ،وفتح أسواق جديدة
ملنتجاتها واستثامرات لرشكاتها.
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كل من تونس ومرص وليبيا واليمن ،ولذلك فهناك اعتقاد سائد
يف ٍّ
داخل األوساط السياسية الربازيلية ،يفيد بأ ّن حاميتهم النظام السوري،
ميكن أن توجِد حضو ًرا برازيل ًّيا قويًّا يف مختلف ملفّات الرشق األوسط،
ويف التسويات التي ميكن أن تحدث يف املستقبل بخصوص إيران
وملفّها النووي ،وكذلك بالنسبة إىل القضية الفلسطينية .وينطلق
املوقف الربازييل ومعه بقية دول "الربيكس" من قناع ٍة بأ ّن حلف
الناتو والغرب أداروا املعركة يف ليبيا ض ّد النظام ملصلحتهم ،وخرسوا
كل يشء ،وأ ّن الواليات املتحدة األمريكية والغرب يف تعاملهم مع
هم ّ
األزمة السورية الراهنة يسعون أيضً ا إىل تحقيق مصالحهم القومية،
ما سيكون له انعكاسات خطرية عليهم(.((5

تفس املوقف الربازييل من الثورة السوريّة
ثالثًا :من بني العوامل التي ّ
كل من الصني التي
ارتباطها برشاكات اقتصادية وإسرتاتيجية قويّة مع ٍّ
تع ّد أكرب رشيك تجاري للربازيل ،وروسيا التي تربطها بها عالقات
إسرتاتيجية وتعاون وثيق يف مجال التسلّح .وهاتان الدولتان تعارضان
أي تدخّل عسكري يف سورية .ومن ث ّم ،فإ ّن الربازيل تخىش من
بشدة ّ
أن تتّخذ موقفًا معارضً ا ملواقف الصني وروسيا ،ما قد يؤث ّر سلب ًّيا يف
عالقتها بهاتني الدولتني ،ودعمهام مساعيها الرامية إىل الحصول عىل
ٍ
مقعد دائم يف مجلس األمن.
راب ًعا :يرتبط املوقف الربازييل من الثورة السوريّة مبا قاله الرئيس
الرويس فالدميري بوتني" :من سوريا يبدأ النظام العاملي الجديد"،
بخاصة أ ّن األخرية تقع ضمن دائرة املقاومة ملرشوع الهيمنة األمريكية.
ربا تكون املسألة السوريّة هي اللحظة التاريخية الفارقة
وبالفعلّ ،
التي ستس ّجل تاريخ التح ّول يف النظام الدويل؛ إذ يشهد العامل تبلور
رؤية مجموعة من الدول التي تجتمع عىل الرغبة يف تغيري النظام
الدويل يف ات ّجاه نظام متع ّدد األقطاب ،يكون من شأنه تقويض
الهيمنة األمريكية عىل العامل(.((5

ويؤكّد بعض الباحثني أ ّن موقف الربازيل من هذه الثورات ،قد يكلّفها
كث ًريا من الزاوية اإلسرتاتيجية ،بخاصة يف ما يتعلّق بسعيها للحصول
عىل ٍ
مقعد دائم يف مجلس األمن الدويل؛ إذ سيؤ ّدي تر ّددها يف تقديم
دعمٍ أكرب ملحت ّجني يطالبون بالدميقراطية يف نهاية املطاف إىل اإلرضار
مبصالحها يف منطق ٍة مه ّمة بالنسبة إىل طموحاتها الرامية إىل تعزيز
العالقات مع الدول النامية .ويكفي أن نذكر أ ّن الربازيل سعت مؤ ّخ ًرا
لتول
إىل كسب تأييد الدول العربية لدعم مرشّ حها روبرتو ازيفيدوّ ،
منصب املدير العا ّم ملنظمة التجارة العاملية(.((5

هل البرازيل أحد الخاسرين
نتيجة ثورات الربيع العربي؟

ويف هذا اإلطار ،يرى عد ٌد من املراقبني أ ّن رفض الربازيل تدخّل القوى
الغربية عسكريًّا لدعم ثورات الربيع العريب (يف ليبيا ،وسورية)
رض مبصالحها
يجعلها يف خطر املراهنة عىل الجواد الخارس ،وسوف ي ّ
أي حكومة يقودها املعارضون يف سورية
االقتصادية يف املنطقة؛ أل ّن ّ
ومن قبلها ليبيا ،ستواجه مبشكالت سياسية مع الربازيل ،ألنّه سينظَر

وجد الساسة الربازيليون أنفسهم خارسين ،إسرتاتيج ًّيا واقتصاديًّا،
بسبب مواقفهم املرت ّددة من التح ّوالت التي أحدثتها الثورات العربية
 56عقل عبد الله (مرتجم)" ،رئيسة الربازيل تر ّحب بـ "الربيع الـعريب" وتهاجم التدخّل
األجنبي" ،املرجع نفسه.
 57فادي حسن ،املرجع نفسه.

 58ستيوارت جرادجينجز" ،الربيع العريب اختبار لتغري الدبلوماسية يف الربازيل" ،املرجع نفسه.
" 59الربازيل تطلب دعم تونس ملرشّ حها لرئاسة منظمة التجارة العاملية"،2013/3/12 ،
املشهد ،عىل الرابط:
http://al-mashhad.com/Articles/190037.aspx
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إليها عىل أنّها مل تدعم جهود إطاحة القذايف يف املايض ،وتعارض جهود
إطاحة األسد يف الوقت الحايل .ولذلك فمن الرضوري معرفة كيف
تُق ّدر الربازيل أثر هذا املوقف عند الث ّوار السوريني ،وهل تخاطر
بذلك مع النظام الجديد الذي قد يتشكّل إذا ما سقط نظام األسد
كام فعلت يف ليبيا ،أم أنّها تق ّدر أ ّن النظام الحايل لن يزول ،وأنّها
أساسا جدي ًدا للمصالح الربازيلية مع دمشق يف املرحلة
بذلك تق ّدم ً
القادمة ،وسيجعل من سورية وإيـران رشيكني أساسيني يف هذه
املنظومة الجديدة ،ما سيؤ ّدي إىل إنهاء األحادية القطبية للواليات
املتحدة األمريكية(((6؟

خاتمة
إذا تت ّبعنا موقف الربازيل من مجمل الثورات التي شهدتها املنطقة
العربية منذ أواخر  2010وحتّى اآلن ،والتي بدأت يف تونس ،وانتقلت
إىل مرص ،وليبيا ،واليمن ،وال تزال مشتعلة يف سورية ،ميكن القول إنها
مل تتّخذ موقفًا مح ّد ًدا من هذه الثورات؛ إذ كان املوقف الربازييل من
الثورتني الليبية والسورية عىل النقيض متا ًما من موقفها من الثورتني
وربا يرجع ذلك إىل اختالف طبيعة األنظمة
املرصية والتونسيةّ .
العربية التي قامت الثورة ض ّدها؛ فعىل سبيل املثال ،كانت الربازيل
تص ّنف ليبيا وسورية  -قبيل اندالع الثورات العربية املتعاقبة  -بأنّهام
دولتان تقعان ضمن دائرة املقاومة ملرشوع الهيمنة األمريكية ،يف حني
تص ّنف تونس ومرص ،بوصفهام دولتني حليفتني للواليات املتحدة
األمريكية والغرب .وعىل هذا األساس ،نشأت عالقات ثنائيّة قويّة بني
كل من نظا َمي القذايف واألسد والربازيل .وكان واض ًحا أ ّن هناك درجة
ٍّ
عالية من التوافق يف املواقف الدولية بني هذين النظامني العرب ّيني
من جهة ،والدول الالتينية ويف القلب منها الربازيل ،من جه ٍة أخرى.
ومم ال شك فيه أ ّن طريقة حسم األزمة السوريّة سوف تؤث ّر بق ّوة
ّ
ظل
يف مستقبل الصعود الربازييل عىل الساحة العاملية ،بخاصة يف ّ
مشاركة أطر ٍ
اف وقوى كربى يف إدارة األزمة ،ما يكشف عن حقيقة
أحادي القطبية كام كان يف املايض ،بل
أ ّن النظام الدويل مل يعد نظا ًما
َّ
هناك تح ّرك حثيث نحو إقامة نظام دويل جديد يقوم عىل التع ّددية
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وربا تكون األزمة السوريّة وطريقة إنهائها هي نقطة بدء
القطبيةّ .
ميالد هذا النظام العاملي الجديد ،بخاصة أ ّن الربازيل تعلم جيّ ًدا أنّه
إذا سقط نظام األسد ،فلن يبقى لها من حلفاء يف منطقة الرشق
األوسط سوى طهران(.((6
يفس كيف أ ّن الربازيل تدعم سياسة عدم التدخّل يف الشؤون
وهذا ّ
الداخلية للدول األخرى ،وتتب ّنى يف الوقت نفسه الدبلوماسية الحركية
التي تط ّور مواقفها وفقًا لقراء ٍة مستم ّرة للمستج ّدات .وهذا ما دفعها
إىل التصويت عىل قرار الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة بشأن سورية يف
شباط  /فرباير  ،2012والذي دان بش ّدة ما تقوم به السلطات السوريّة
ٍ
انتهاكات مستمرة وواسعة وممنهجة لحقوق اإلنسان والحريات
من
األساسية ،كام أيّدت قرا ًرا من مجلس حقوق اإلنسان إليفاد لجنة إىل
سورية للتحقيق يف االنتهاكات هناك.
جانب آخر ،ميكن َع ّد الثورات العربية بداية محتملة وواعدة
من
ٍ
للتح ّول الدميقراطي ،ومن ث ّم تحقيق التنمية االقتصادية واالستقالل
السيايس يف دولها .األمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام
التعاون الربازييل  -العريب عىل ٍ
أسس أكرث ثبات ًا وق ّوة؛ إذ من املتوقّع
أن تنتج عملية التح ّول الدميقراطي يف الدول العربية ،مع الوقت،
نظم دميقراطية مستق ّرة ،تكون لديها سياسة خارجية مستقلّة
ً
ورشيدة ،وسوف تتّجه النظم الجديدة نحو إقامة عالقات وتحالفات
مع الربازيل وغريها من الدول الالتينية .ما يعني مزي ًدا من القوى
الجنوبية الصاعدة التي من املمكن أن تعقد تحالفات جديدة فيام
بينها ،والتي ستعمل جاهدة من أجل تغيري النظام العاملي بوضعه
الراهن ،وتح ّوله إىل نظامٍ يستوعب تلك األقطاب الصاعدة.
عىل الرغم من وجود خسائ َر مبارشة وواضحة للعالقات بني بعض
الدول العربية والقطب الجنويب ،بسبب نجاح الثورة الليبية واستمرار
الثورة السوريّة حتى اآلن ،فإ ّن باب التوقّعات ال يزال مفتو ًحا،
يخص مسار نهاية األحداث يف الثورة السوريّة ،واحتامل
سواء يف ما ّ
استمرار حالة االضطراب السيايس فيها لفرتة ليست بقصرية ،وهو ما
يخص مستقبل التحالفات العربية
سيؤث ّر سلب ًّيا يف الربازيل ،أو يف ما ّ
 الربازيلية التي إذا مل تتط ّور بصورة إيجابية ،فسوف تؤث ّر سلب ًّيا يففرص صعود القطب الالتيني ،بحيث ت ُضعف من مجمل ق ّوة منظومة
الدول الصاعدة(.((6

 61أمل مختار" ،تصدير النموذج :هل يعيد تقارب عريب  -التيني هيكلة النظام الدويل؟"،
املرجع نفسه.
 62املرجع نفسه.
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ِّ
ينفذه
سنوي
استطالع
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في هذه البلدان ،والوقوف على مدى الثقة االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان األربع
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
بهذه
ّ
ّ
العام عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
،
العربي
المحيط
ونحو
،
الخاص
القطاع
نحو
ّ
ّ
(الطبقات) التّالية :الحضر وال ـرِّيــف،
اإلسرائيلي.
العربي -
والصراع
ّ
ّ
ّ
ّ
بلد
والتّقسيمات اإلداريّة الرّئيسة في
كل ٍ
عة آراء مواطنيه بحسب الوزن
أنجز المركز العربي لألبحاث ودراســة مستطل َ َ
ّ
ّ
النِّ
مستوى من مستويات
بكل
الخاص
سبي
ً
ّ
ّ
ّ
العربي لعام
ر
المؤش
السياسات استطالع
ّ
ّ
ّ
فرد في
سكان البلد؛ بحيث يكون
بلدا من بلدان المنطقة جميع
لكل ٍ
 ،2013 / 2012في ً 14
ّ
أن
بلد مستطلَع ،احتماليّة متساوية في ْ
كل ٍ
تموز  /يوليو
العربيّة ،خالل الفترة الممت ّدة من ّ
وبهامش خطأ
واحدا من أفراد العيِّنة،
فذ هذا يكون
ً
 2012إلى آذار  /مــارس  .2013وقد ن ُ ِّ
ِ
مقابالت يتراوح بين  2±و %3في جميع البلدان التي ن ُ ِّ
فذ
االستطالع ميدان ًيّا ،من خالل إجراء
ٍ
بطريقة
نة
ي
الع
مت
م
ص
وقد
فيها.
االستطالع
ِّ
ُ ِّ
ٍ
وجاهيّة مع  19546مستجي ًبا ،موزّعين على
بلدا عرب ًيّا ،هي :يمكن من خاللها تحليل النتائج على أساس
نات ممثِّلة لمجتمعات ً 14
عيّ ٍ
موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومصر ،األقاليم والمحافظات والتّقسيمات اإلداريّة
ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
والسودان ،وفلسطين ،ولبنان ،واألردن ،الرئيسة في
ّ
ٍ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،التي شملها االستطالع.
وليبيا .وقد ّ
ٌ
مؤهل ٌة ومدرَّب ٌة،
فرق بحثيّ ٌة
نفذته
َّ
تابع ٌة لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان
ومؤس
ّ
ٍ
الميداني لفريق
المذكورة ،تحت اإلشراف
ّ
ِّ
العربي لألبحاث
المركز
العربي في
المؤشر
ّ
ّ
السياسات.
ودراسة ِّ
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محمد المصري

*

العربي
العام
اتجاهات الرأي
ّ
ّ
نحو مؤسسات الدولة

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

إشكالية تقييم مؤسسات الدولة أداء أي منهام يفتح املجال إلشكاليات أخرى مثل مدى معرفة املواطن
املق ّيم صالحيات كل مؤسسة من مؤسسات السلطة التنفيذية ومدى
إ ّن محاولة التع ّرف عىل تقييم الرأي العام يف املنطقة العربية ألداء معرفته أو اعتقاده بشأن تأثري كل منها يف حياة املواطنني ،وهل هذه
مؤسسات الدولة ليس باألمر اليسري ،وهو أحد التحديات األساسية املؤسسة تقوم عمل ًيا بصناعة السياسات؟ وهل مهامتها وصالحياتها
املؤش العر ّيبً .
التي يواجهها ّ
فأول ،ليس هناك آليات ثابتة جرى تقتيض تنفيذ السياسات املوضوعة من قبل مؤسسة أخرى؟
ترسيخها لتكون ذات قيمة معيارية ميكن اعتامدها يف تقييم الرأي
العام ملؤسسات الحكم .وثانيا ،إ ّن تطور بنية الدولة يف املنطقة إذا كان هنالك ضبابية بني صالحيات مؤسسة "رأس السلطة"
ً
العربية خالل العقود الثالثة املاضية جعل تقييم مؤسسات الحكم ومؤسسة الحكومة ،فإ ّن ذلك ينعكس بالتأكيد عىل إشكالية تقييم
يف غاية الصعوبة نتيجة تداخل أدوار مؤسسات الحكم يف البلدان السلطة التنفيذية ،كام أ ّن هناك أجهزة تنفيذية من املفرتض أن تتبع
العربية .فعىل الرغم من أ ّن دساتري أغلب الدول العربية وقوانينها الحكومات وفق القانون .لك ّن الواقع العميل يشري إىل أ ّن هذه األجهزة
األساسية تنص عىل أ ّن النظام السيايس قائ ٌم عىل وجود سلطات ثالث التنفيذية قد أصبح لها من الصالحيات العملية ما يفوق ما يحدده
هي التنفيذية والترشيعية والقضائية يف إطار املساءلة والفصل بني لها اإلطار الترشيعي والقانوين .وينطبق هذا عىل األجهزة العسكرية
السلطات ،فإ ّن الواقع العميل يعكس صورة مغايرة؛ إذ تبقى الدساتري واألمنية؛ فالجيوش وأجهزة األمن واملخابرات هي أجهزة تنفيذية
نصا غري ملزم وغري مف ّعل عمليا .إ ّن تداخل تقع ضمن صالحيات مجلس الوزراء وسلطاته أو إحدى الوزرات يف
يف أغلب البلدان العربية ً
ً
صالحيات السلطات يعكس طغيان صالحيات السلطة التنفيذية الحكومات العربية ،لك ّن الواقع العميل يشري إىل أ ّن هذه األجهزة قد
يعب عنه يف أصبحت مراكز قوى أساسية يف كثري من األنظمة السياسية العربية
ونفوذها عىل غريها من سلطات النظام السيايس ،وهو ما ّ
الكتابات العربية مبصطلح "تغ ّول السلطة التنفيذية"؛ وبذلك ترتاجع توازي يف نفوذها وصالحياتها ما أوتيت مؤسسة "الحكومة" من
أهمية السلطة الترشيعية إىل مؤسسة هي أقرب إىل أن تكون وسيطة صالحيات بوصفها سلط ًة تنفيذيةً .إ ّن مركزية دور مؤسسة الجيش أو
بني املواطنني والسلطة التنفيذية أحيانًا أو أنها تشكّل امتدا ًدا للسلطة األجهزة األمنية يف صناعة القرار أو يف صوغ سياسات عامة أو يف رسم
التنفيذية .ويف ضوء هذا التغ ّول يرتاجع دور السلطة القضائية لتنحرص التوجهات العامة للدولة داخل ًيا أو خارج ًيا جعل هذه األجهزة مبنزلة
مهامتها يف النظر يف أمور التقايض ما بني املواطنني .وعىل الرغم من حكومات موازية للحكومة الفعلية .وقد تك ّرس هذا األمر وأصبح
أهمية هذا األمر ،فإنه يفرغ السلطة القضائية من أحد أهم أدوارها لألجهزة األمنية والعسكرية حالة من حاالت االستقاللية الواسعة،
ِّ
وهو الدور الرقايب عىل السلطتني التنفيذية والترشيعية؛ مام يضعف حتى اكتنف موازناتها وتفاصيل نفقاتها الغموض والرسية وعدم
بشكل جيل توازن السلطات وتحقيق مبدأ الكبح والتوازن السيايس .الخضوع للرقابة .إذا كانت الجيوش العربية قد ّأسست لنفسها موق ًعا
أساس ًيا يف النظام السيايس العريب منذ مرحلة استقالل الدول العربية،
وال تقف تعقيدات النظام السيايس عند فقدان الفصل بني السلطات
فإ ّن األجهزة األمنية تزايد دورها خالل العقود الثالثة املاضية حتى
والتوازن بينها وغياب الرقابة يف ظل تغ ّول السلطة التنفيذية ،بل
أصبح لها دور أسايس يف بنية النظام السيايس.
يتعدى األمر ذلك إىل تشوهات يف بنية السلطة التنفيذية؛ إذ إ ّن أدوار
العنارص املكونة للسلطة التنفيذية وصالحياتها غري معروفة ،فالسلطة يف ضوء هذه التحديات ،قام املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
املؤش العر ّيب لعام  2013 /2012بتطوير إسرتاتيجية تعتمد
التنفيذية القامئة عىل ثنائية رأس السلطة (رئيس أو ملك) من ناحية ،من خالل ّ
والحكومة من ناحية أخرى ،تخلق غموضً ا يف سلطات كل من مؤسسة عىل تقييم أداء املؤسسات بصفة عامة من خالل معيار الثقة يف
رأس السلطة والحكومة وصالحياتهام ،وبخاصة يف ظل توسع الجهاز مؤسسات الدولة يف البلدان العربية .وقد اعترب أ ّن مؤسسات الدولة
البريوقراطي التابع واملساند ملؤسسة رأس السلطة وتعدد وظائفه هي السلطات الثالث التي يتضمنها النظام السيايس (تنفيذية،
واختصاصاته .إ ّن هذا التداخل يف السلطات والصالحيات يجعل تقييم وترشيعية ،وقضائية) ،إضافة إىل املؤسسات العسكرية نتيجة لألهمية
تقييم يف منتهى الصعوبة ،فهل يقوم املواطنون التي تتمتع بها يف صناعة القرار .وملعالجة اإلشكاليات املرتبطة مبقياس
أداء السلطة التنفيذية ً
بتقييم أداء رأس السلطة أم يق ّيمون أداء الحكومات؟ كام أ ّن تقييم الثقة وما قد يج ّره مثل هذا التقييم من تقديم مقياس غري معياري

المؤشر العربي
العربي نحو مؤسسات الدولة
اتجاهات الرأي العامّ
ّ

وغري دا ٍل عىل مدى تقييم املواطنني ملؤسسات دولهم ،فقد جرى
تطوير مجموعة إضافية من املؤرشات التي تتجاوز مقياس الثقة
والتقييم العام ملؤسسات الحكم إىل التقييم التفصييل .وبناء عليه،
فقد ط ّور املؤرش العريب مجموعة من األسئلة التي تعكس تقييم أداء
الربملانات العربية ،وكذلك تقييم أداء الحكومات يف مجموعة من
املهامت الرئيسة.
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وينخفض مستوى ثقة املواطنني أكرث عندما يكون السؤال متعلقًا
بالثقة بالحكومات واملجالس النيابية إىل نحو النصف؛ فقد أفاد
 %57من املستجيبني بأ ّن لديهم ثقة بحكومات دولهم ،مقابل %39
أفصحوا عن عدم الثّقة بها .يف حني مل تتجاوز نسبة الذين يثقون
باملجالس الترشيع ّية /التّمثيل ّية  ،%48مقابل  %47أفادوا بأنّهم ال
يثقون بها .وينطبق فقدان ثقة املستجيبني أيضً ا عىل األحزاب
السياسية يف الدول املستطلعة آراء مواطنيها؛ إذ قال  %34إ ّن لديهم
السياسيّة ،مقابل %57
ثقة كبرية  -أو ثقة إىل ح ٍّد ما  -باألحزاب ّ
قالوا إنّهم ال يثقون باألحزاب.

عىل الرغم من أهمية تقييم أداء الحكومات والربملانات بشأن القيام
كامل للدولة ومؤسساتها.
تقييم ً
مبهامتها التفصيلية ،فإ ّن هذا ال ميثل ً
املؤشات التي
املؤش العر ّيب مجموعة من ّ
ويف هذا السياق ،ط ّور ّ
ميكن أن تعكس اتجاهات الرأي العام نحو تقييم دولهم بصفة عامة،
وهذه املؤرشات هي التي تقيس آراء املواطنني بشأن السياسات إ ّن النمط الذي تربزه ات ّجاهات الرأي العام نحو الثقة مبؤسسات
االقتصادية والخارجية لبلدانهم ،إضافة إىل قياس مدى انتشار الفساد الدولة يف البلدان العرب ّية ،يؤكّد بصور ٍة جل ّية أ ّن الثقة باألجهزة
التنفيذية العسكري ٍة أو شبه العسكرية ،هي أعىل من الثقة
املايل واإلداري ومدى قيام الدولة بتطبيق القانون بالتساوي.
بسلطات الدولة الثالث القضائية والتنفيذية والترشيعية .إ ّن
تقييم األجهزة العسكرية مبستويات أعىل من الثقة من تلك التي
أو ً
بالمؤسسات
ال :الثّقة
ّ
يوليها املواطنون للحكومة والربملان  -وهي مؤسسات الحكم التي
إ ّن الرأي العام العريب منقسم ،وآراؤه متباينة بخصوص مدى الثّقة من املفرتض أن تقوم باإلرشاف عىل هذه األجهزة  -يشري إىل أ ّن
مؤسسات ُد َولِ ِه .وتويل أكرثيّة مواطني املنطقة العرب ّية املواطنني يتعاطون مع هذه األجهزة بشكل منفصل عن السلطات
التي يضعها يف ّ
(((
مؤسسة الجيش يف دولها ثق ًة عاليةً ،بنسبة ( %79مجموع نسبة الترشيعية والتنفيذية ،وقد يكون سبب ذلك أ ّن الجيوش عىل وجه
ٍ
ثقة كبرية ،ونسبة ثقة إىل ح ٍّد ما) .إال أ ّن مستوى الثقة ما يلبث التحديد من املؤسسات التي أصبح لها رمزية عالية ،كام تعترب
مبؤس ٍ
سات أخرى يف الدولة؛ إذ
أن ينخفض ،عندما يتعلّق األمر ّ
مؤسسة الجيش يف كثري من البلدان العربية أكرث املؤسسات الوطنية
يثق ما مع ّدله  %66من املستجيبني يف جميع البلدان بأجهزة األمن
الشطة((( ،مقابل نحو ثلث املستجيبني ( )%32عب عن عدم التي تتسامى عىل االنقسامات الفرعية أو السياسية .ومام ال شك
العامّ /
ّ
ثقته بها .وات ّفق  %64من املستجيبني عىل ثقتهم بالجهاز القضا ّيئ ،فيه أ ّن تأكيد دولة ما بعد االستعامر يف العامل العريب عىل مؤسسة
عبوا عن عدم ثقتهم به .وحازت األجهزة األمن ّية من الجيش وأهميتها يف الحفاظ عىل االستقالل الوطني والرتويج لها
مقابل ّ %32
(((
مخابر ٍ
ات ومباحثَ وأمن دولة ثقة  %59من املستجيبني  ،مقابل  %32وألفرادها  -وبخاصة يف ضوء ما أ ّدته خالل عقدي الخمسينيات
عبوا عن عدم ثقتهم بهذه األجهزة.
ّ
والستينيات وحتى عقد السبعينيات من دور سيايس  -وتوليها
يفس مستويات الثقة املرتفعة .ولعل
 1هناك شبه إجام ٍع بني مواطني الكويت ،واألردن ،ولبنان ،والسعوديّة ،ومرص ،وتونس ،السلطة يف كثري من البلدانِّ ،
مبؤسسة الجيش .يف حني تُربز املقارنة أ ّن هذه الثّقة هي ّأقل بني مواطني انخفاض مستويات الثقة يف الجيش يف بلدان مثل اليمن والعراق
وموريتانيا عىل الثّقة ّ
ليبيا ،والعراق ،واليمن .إال أ ّن األكرثية يف كل ٍ
بلد تثق يف مؤسسة الجيش.
 2يكاد يكون هناك شبه إجامع عليها بني مستجيبي الكويت ،والسعودية ،واألردن ،وليبيا ،يعكس دالالت تتعلق بتطور هذه املؤسسة يف تلك البلدان.

عب عن ثق ٍة
وموريتانيا؛ بل إ ّن أكرث من نصف املستجيبني يف الكويت ،والسعودية ،واألردنّ ،
ٍ
أقل عند مستجيبي
مستويات ّ
مبؤسسة األمن العا ّمّ .إل أ ّن هذه الثقة تنخفض إىل
كبرية ّ
السودان ،واملغرب ،وتونس ،ومرص ،والعراق ،وليبيا ،وفلسطني ،والجزائر .وكانت نسبة الذين
عبت أكرثيّة
لديهم ثقة كبرية بني مستجيبي هذه البلدان ربع املستجيبني أو ّ
أقل .يف حني ّ
مستجيبي لبنان واليمن عن عدم ثقتها بأجهزة األمن العام.
 3كان أعىل مستوى ثقة بأجهزة املخابرات بني مستجيبي السعودية ،واألردن ،وموريتانيا .يف
أقل عند السودان ّيني ،والعراق ّيني ،والجزائريّني .وكانت نسبة
حني كان مستوى الثقة بهذه األجهزة ّ
أقل من نصف املستجيبني يف ليبيا ،ومرص ،وفلسطني ،واليمن.
الذين يثقون بأجهزة املخابرات ّ

تعب عن وحدة الوطن يف أعقاب
مل يكن الجيش اليمني مؤسس ًة ِّ
التطورات السياسية التي شهدها اليمن بعد الوحدة بني شطريه ،كام
أنه شهد حالة شبه انقسامٍ نحو الثورة اليمنية .يف حني أ ّن التشكيل
الجديد للجيش العراقي بعد االحتالل األمرييك عكس القطع مع تاريخ
الجيش العراقي .وكان الجيش الليبي مؤسس ًة ُمهمني عليها من قبل
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كتائب أمنية موازية غري مرتبطة بالجيش ،ومل يكن ذا أهمي ٍة يف ليبيا
قبل الثورة.

ثان ًيا :تقييم أداء المجالس
التشريعية (التمثيليّة)

من ناحية أخرى ،يعكس انحياز الرأي العام إلعطاء ثقة أعىل يف
املؤسسات العسكرية واألمنية تآكل ثقة املواطن يف السلطات الثالث
للدولة ،وبخاصة يف املجالس الترشيعية التي يفرتض أن تكون هي
التي تنوب عن املواطنني يف مؤسسات الحكم .يُظهر هذا بحد ذاته
يعب عن أ ّن النظام السيايس غري متزن.
مؤرشات يف غاية األهمية؛ إذ ِّ
مؤسسات املجتمع
املؤسسات التي نالت ّ
أقل نسبة ثقة ،فهي ّ
أ ّما ّ
وعملية.
املدين من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مهنيّة ّ

أظهرت النتائج أ ّن املجالس الترشيعية تعاين أزمة ثقة بني مواطني
املؤش العر ّيب
املنطقة العربية .ونتيجة ألهمية هذا املوضوع ،فقد أخذ ّ
تفصيل ألداء املجالس الترشيع ّية؛ من
ً
عىل عاتقه أن يقوم بتقييم أكرث
املؤش
أجل التع ّرف عىل أسباب ضعف الثقة يف تلك املجالس .وتض ّمن ّ
ثالثة معايري ،مشتقة من األدوار الدستورية لهذه املجالس ،وهي:

مؤسسات بلدانهم
إ ّن مقارنة مستويات ثقة املواطنني ببعض ّ
املؤش العر ّيب لعام  2013 / 2012مع نتائج
وهيئاتها يف استطالع ّ
املؤش
املؤش لعام  ،2011تشري إىل أ ّن مستويات الثقة يف استطالع ّ
ّ
العر ّيب لعام  2013 /2012هي أفضل نسب ًّيا من تلك التي ُس ّجلت يف
وس ّجل ارتفا ٌع طفيف يف مستوى
استطالع ّ
املؤش ّ
العرب لعام ُ .2011
الثقة بالجيش يف هذا االستطالع مقارن ًة مع عام  .2011يف املقابل،
فإ ّن الفرق بني نسبة الذين يثقون بأجهزة األمن يف هذا االستطالع
ونسبة من كانوا يثقون بهذه األجهزة يف استطالع  ،2011هو 11
نقطة مئويّة إضافية .وارتفعت نسبة الذين يثقون بجهاز القضاء 7
نقاط مئوية .كام ارتفعت نسبة الذين يثقون بالحكومة من %47
يف عام  2011إىل  %57يف استطالع  ،2013 / 2012بواقع عرش نقاط
مئويّة .أ ّما أكرب ارتفاع ،فقد ُس ِّجل يف ثقة املستجيبني مبجالسهم
الترشيعية؛ من  %33إىل  %48بواقع  14نقطة مئوية .وارتفعت
نسبة الثقة باألحزاب السياسيّة  11نقطة مئوية؛ إذ إ ّن نسبة الذين
يثقون باألحزاب السياسية يف استطالع مؤرش عام  2011كانت ،%23
التحسن يف مستوى
وأصبحت  %34يف مؤرش  .2013 /2012إ ّن
ّ
واملؤسسات هو نتيجة ارتفاع يف
بكل من هذه الهيئات
الثقة ٍّ
ّ
مستوى الثقة يف بعض البلدان بالذّات مثل اليمن ،ومرص ،وتونس،
واملغرب ،وهي البلدان التي شهدت ثورات أطاحت أنظمة الحكم،
كام شهدت إصالحات دستورية واسعة وانتخابات برملانية جديدة
كام هي الحال يف املغرب ،إضاف ًة إىل مستويات الثقة املرتفعة لدى
املؤش لعام .2011
مواطني الكويت التي مل ي ْج ِر فيها استطالع ّ

•أداء املجالس من حيث القيام بدورها يف الرقابة عىل أعامل
الحكومات.
•أداء املجالس من حيث القيام بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق
العا ّم.

•أداء املجالس من حيث القيام بدورها مبا يضمن مراعاة مختلف
فئات املجتمع.
عىل صعيد تقييم ال ّرأي العا ّم أداء مجالسهم الترشيعية يف الرقابة عىل
أعامل الحكومات ،تشري النتائج إىل أ ّن الرأي العا ّم منقسم بشأن مدى
رقابة املجالس التمثيلية عىل الحكومات وأعاملها؛ إذ إ ّن  %47من
املواطنني يعتقدون أ ّن مجالسهم الترشيع ّية تقوم بدورها يف مراقبة
الحكومة ،مقابل نحو نصف املواطنني  %49ال يرى أنّها تقوم بدورها.
بل إ ّن الفوارق بني املستجيبني يف البلدان التي جرى فيها االستطالع
وتعب األكرثية عن تخلُّف هذه املجالس عن القيام
محدود ٌة ج ًّداّ ،
كل من املغرب ،والجزائر ،ولبنان.
وخاص ًة يف ٍّ
بدورها يف ال ّرقابة
ّ
إ ّن تقييم ال ّرأي العام أداء مجالس الن ّواب يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم
مل يكن بأحسن حال من تقييم أدائها عىل صعيد الرقابة عىل أعامل
الحكومات؛ فقد أفاد  %44من ال ّرأي العام يف املنطقة العرب ّية بأ ّن
املجالس الترشيعية تقوم بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العام ،مقابل
 %41أفادوا بأنّها ال تقوم بدورها .ويف حني أ ّن أكرثية املستجيبني يف
ليبيا ،والعراق ،واليمن أفادت بأ ّن مجالسها الترشيعية تقوم بدورها
أقل من نصف املستجيبني يف باقي
يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم ،فإ ّن ّ
البلدان أفاد بأنّها تقوم بدورها.
انقسم ال ّرأي العام يف املنطقة العرب ّية تجاه تقييم أداء مجالسه
الترشيعية من حيث أدوارها مبا يضمن مراعاة مصالح فئات املجتمع
املختلفة؛ إذ إ ّن  %44أفادوا بأ ّن هذه املجالس تقوم بأدوارها مبا يضمن
مراعاة مصالح فئات املجتمع املختلفة ،مقابل معارضة  %42ذلك.
وافق أكرث من نصف املستجيبني يف العراق وليبيا واليمن وموريتانيا
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الشكل ()1
مبؤسسات دولهم الرئيسة (املعدّل العا ّم للمجتمعات التي شملها االستطالع)
مدى ثقة املواطنني ّ

ّ
الشكل ()2
تقييم املستجيبني أداء مجالس بلدانهم واجبها من حيث ال ّرقابة عىل الحكومات((( ،ودورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم((( ،ودورها مبا يضمن مراعاة مصالح
(((
مختلف فئات املجتمع

1
2
3

وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص وفلسطني .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص وفلسطني .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
وسئل يف ليبيا عن املؤمتر الوطني.
وسئل يف السعودية عن مجلس الشورىُ ،
مل يُطرح السؤال يف الكويت ومرص .أما يف تونس ،فتم السؤال عن املجلس التأسييسُ ،
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(يسء،
سلبي ّ
عىل أ ّن املجالس الترشيعية تقوم بأعاملها مبا يضمن مراعاة مصالح العام إىل تقييم أداء حكوماتهم يف هذه املجاالت بأنّه ّ
يسء ج ًّدا).
مختلف فئات املجتمع ،يف حني أ ّن ّ
أقل من  %50من مستجيبي باقي أو ّ
كل خدمة من الخدمات الحكوم ّية
املجتمعات وافقوا عىل ذلك؛ بل إ ّن أكرثية املغاربة والجزائريني أ ّما عىل صعيد تقييم املستجيبني ّ
واللبنان ّيني أفادت بأ ّن املجالس الترشيعية ال تقوم بدورها مبا يضمن عىل حدة ،فإ ّن النتائج تربز أربع مجموعات لهذه الخدمات بحسب
مراعاة مصالح فئات املجتمع املختلفة.
مستوى تقييم املستجيبني لها .يف املجموعة األوىل ،نجد أكرث الخدمات

يفس التقييم السلبي يف مجمله ألداء املجالس الترشيعية يف القيام التي جرى تقييمها بإيجابية أعىل من باقي الخدمات الحكومية األخرى
ِّ
بأدوارها يف الرقابة عىل الحكومات واإلنفاق العام ومراعاة مصالح وهي توفري املياه؛ إذ إ ّن  %57من املستجيبني يف املنطقة العرب ّية ق ّيموا
تقييم إيجابيًّا (جيّد ج ًّدا ،أو جيّد).
مختلف فئات املجتمع تراجع الثقة يف املجالس الترشيعية .وعند خدمات توفري املياه ً
تحليل تقييم املواطنني ألداء املجالس يف هذه املهامت مع مستويات بالنسبة إىل املجموعة الثانية ،فهي تض ّم الخدمات التالية :تحسني
ثقتهم يف املجالس الترشيعية ،يظهر بشكل واضح أ ّن هنالك ترابطًا الخدمات الص ّحية ،وتحسني مستوى التعليم املدريس ،وتأمني خدمة
بني املتغريات؛ فكلام أفاد املستجيبون بأ ّن املجالس الترشيعية ال الكهرباء يف جميع املناطق ،وهي التي انقسم ال ّرأي العا ّم بشأن
تقييم إيجاب ًّيا
تقوم بدورها يف الرقابة عىل الحكومات أو اإلرشاف عىل اإلنفاق تقييمها؛ إذ ق ّيم نحو نصف املستجيبني هذه الخدمات ً
أو ضامن مصالح مختلف فئات املجتمع ،انخفضت نسبة الثقة يف (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد) ،يف حني أ ّن النصف اآلخر من الرأي العا ّم ق ّيم
يسء ج ًّدا).
(يسء ،أو ّ
هذه املجالس .ويعترب عكس هذا النمط صحي ًحا؛ إذ تزداد الثقة يف هذه الخدمات سلبيًّا ّ
املجالس الترشيعية بني املستجيبني الذين قالوا إ ّن هذه املجالس تقوم
أ ّما املجموعة الثالثة من الخدمات الحكومية ،والتي تض ّم توفري
بأدوارها (أنظر الجدول ( .))1يبقى من املهم اإلشارة إىل أ ّن نحو
خدمات الــرف الص ّحي ،وتحسني مستوى الطرقات ،ومحاربة
ثلث املستجيبني يولون املجالس الترشيعية ثقة عىل الرغم من أنهم
الجرمية ،فقد كان تقييم أكرث من نصف املستجيبني لهذه الخدمات
يق ّيمون أداءها بأنه سلبي.
يسء ج ًّدا) .وأفاد  %40من املستجيبني بأ ّن األداء
(يسء ،أو ّ
سلب ًّيا ّ
الحكومي يف هذه الخدمات إيجايب (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد).

ً
ثالثا :تقييم األداء الحكومي
مجموعة من القضايا التفصيلية
في
ٍ

وتض ّم املجموعة الرابعة الخدمات التالية :تحسني مستوى الفقراء
املعييش ،وإيجاد حلول ملشكلة البطالة ،وإيجاد حلول ملشكلة ارتفاع
األسعار ،وتوزيع الخدمات بطريق ٍة عادلة بني مناطق املستجيبني،
واالهتامم بتطلّعات فئة الشباب .وقد كان تقييم ال ّرأي العا ّم لألداء
الحكومي سلب ًّيا بصف ٍة عا ّمة؛ إذ أفاد نحو ثلثَي املستجيبني بأ ّن أداء
يسء ج ًّدا) .يف حني
(يسء ،أو ّ
الحكومات يف هذه املجاالت كان سلب ًّيا ّ
أقل ،ق ّيم األداء الحكومي باإليجايب (ج ّيد ج ًّدا،
أ ّن ثلث املستجيبني أو ّ
أو جيّد).

املؤش العر ّيب مجموع ًة من
يف سياق تقييم أداء الحكومات ،تض ّمن ّ
األسئلة التي تقيس تقييم املستجيبني أداء حكوماتهم يف مجموع ٍة من
السياسات العا ّمة ،والخدمات األساسية؛ فقد ُسئل املستجيبون عن
مجال ،وطُلب منهم تقييم هذا األداء
األداء الحكومي يف اث َني عرش ً
كل مجا ٍل من املجاالت من خالل أربعة خيارات ،هي :جيّد ج ًّدا،
يف ّ
ويسء ج ًّدا.
أ ّما بالنسبة إىل تقييم األداء الحكومي عىل صعيد هذه السياسات
ويسءّ ،
وج ّيدّ ،
لقد جرى تحليل تقييم األداء الحكومي يف هذه املوضوعات ،سواء العا ّمة والخدمات األساس ّية بحسب بلدان املستجيبني ،فقد جرى
كل من البلدان التي جرى فيها االستطالع
كانت سياسات عا ّمة أو خدمات أساسية ،من خالل حساب مع ّدل حساب تقييم املستجيبني يف ٍّ
ّ
تقييم جميع املجاالت .تشري نتائج املؤرش العريب إىل أ ّن تقييم الرأي ألداء حكوماتهم يف املجاالت االث َني عرش مجتمعةً .ولقد أظهرت
العام مستوى هذه الخدمات باملجمل (مع ّدل تقييم جميع هذه النتائج أ ّن هناك شبه توافقٍ بني مستجيبي الكويت بنسبة  %85عىل
الخدمات) ،يف البلدان التي جرى فيها االستطالع ،هو تقييم سلبي؛ أ ّن األداء الحكومي "ج ّيد ج ًّدا" ،أو "ج ّيد" يف جميع املجاالت ،تليها
تقييم
إذ إ ّن  %40من الرأي العام أفادوا بأ ّن أداء الحكومات يف القيام بهذه السعودية بنسبة  %75من مستجيبيها قيّموا األداء الحكومي
ً
الخدمات هو إيجايب (ج ّيد ج ًّدا ،أو ج ّيد) .يف حني انحازت أكرثيّة الرأي إيجاب ًّيا ،فاألردن بنسبة  .%54وبنا ًء عليه ،فإ ّن أغلبية الرأي العام يف
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الجدول ()1
الثقة يف املجالس الترشيعية حسب تقييم املستجيبني ألداء هذه املجالس يف ال ّرقابة عىل الحكومات ،ويف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم ،ودورها مبا يضمن مراعاة
مصالح مختلف فئات املجتمع
الثقة يف املجالس الترشيعية
ثقة كبرية  /تثق إىل حد ما ال تثق إىل حد ما  /ال تثق إطالقًا
املجالس الترشيعية
تقوم بدورها يف ال ّرقابة عىل الحكومات
املجالس الترشيعية
تقوم بدورها يف الرقابة عىل اإلنفاق العا ّم
املجالس الترشيعية تقوم بدورها
مبا يضمن مراعاة مصالح مختلف فئات املجتمع

املجموع

أوافق بشدة /أوافق

60

40

100

أعارض /أعارض بشدة

28

72

100

أوافق بشدة /أوافق

61

39

61

أعارض /أعارض بشدة

30

70

30

أوافق بشدة /أوافق

62

38

62

أعارض /أعارض بشدة

31

69

31

الشكل ()3
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات الحكومية األساسية (املعدل العام)
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الجدول ()2
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات التي تقدّمها الحكومة
السعودية الكويت األردن موريتانيا العراق فلسطني ليبيا السودان تونس املغرب الجزائر اليمن
جيد جدً ا
جيد
يسء
يسء جدً ا
ال أعرف /
رفض اإلجابة
املجموع

لبنان املعدل

مرص
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ثقة املواطنني يف الحكومات حسب تقييمهم ملجموعة من الخدمات الحكومية األساسية (املعدل العام)
الثقة يف الحكومات الترشيعية
تقييم املواطنني مجموعة من الخدمات
الحكومية األساسية

ثقة كبرية /تثق إىل حد ما
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املجموع
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تعب عن آرائهم
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املستجيبون الذين أفادوا بأنّ سياسات بلدانهم الخارج ّية وسياسات بلدانهم االقتصاد ّية الداخل ّية ّ
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تقييم واضح .ويف هذا الجزء ،تجري مناقشة اتجاهات الرأي العام نحو
هذه البلدان الثالثة ق ّيمت األداء الحكومي يف هذه املجاالت
ً
وبنسب تزيد عىل السياسة الخارجية ،ونحو السياسات االقتصادية الداخلية لدولهم.
إيجاب ًّيا .يف املقابل ،أفادت أكرثيّة املستجيبني،
ٍ
ثالثة أرباعهم (كام هي الحال يف اليمن ،ولبنان ،والعراق) بأ ّن أداء
عىل صعيد تقييم ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة لسياسات دولهم
يسء ج ًّدا.
يسء ،أو ّ
حكوماتها عىل صعيد هذه الخدمات ّ
الخارجيةُ ،سئل املستجيبون إذا ما كانت سياسات بلدانهم الخارجية
تعب عن آراء املواطنني .وأظهرت النتائج أ ّن  %42من ال ّرأي العا ّم يف
إ ّن تقييم أداء الحكومات السلبي سواء أكان عىل صعيد السياسات
ّ
تعب عن
مفس النخفاض املنطقة العربيّة قد أفادوا بأ ّن سياسات بلدانهم الخارجية ّ
العامة أم عىل صعيد الخدمات األساسية هو عامل ِّ
مستوى الثقة يف الحكومات .وي ّربر ذلك من خالل التقاطع ما بني آراء املواطنني إىل ح ٍّد كبري أو إىل ح ٍّد ما .يف املقابل ،قال  %44إنّها
تعب عن آراء املواطنني.
تقييم املستجيبني للسياسات العامة والخدمات األساسية يف بلدانهم ال ّ
وبني مستوى ثقتهم يف الحكومات؛ إذ ترتفع مستويات الثقة يف
إ ّن أكرث من نصف مستجيبي الكويت والسعوديّة وموريتانيا (،%87
الحكومات بالتقاطع مع التقييم اإليجايب لألداء الحكومي عىل صعيد
تعب
و ،%56و %53عىل التوايل) أفادوا بأ ّن سياسة بلدانهم الخارجيّة ّ
الخدمات األساسية والسياسات العامة .وبذلك ،فإ ّن مستويات الثقة
كل
عن آراء املواطنني ،يف حني انقسم الرأي العا ّم حيال ذلك يف ٍّ
يف الحكومات تكون يف أدىن مستوياتها مع انخفاض التقييم ألداء
من األردن وليبيا .أ ّما باقي البلدان املستطلَ َعة آراء مواطنيها ،فإ ّن
الحكومات يف مجموعة من الخدمات األساسية والسياسات العامة.
تعب عن آراء
أكرث املستجيبني فيها أفادوا بأ ّن السياسة الخارج ّية ال ّ
تعب عن
إ ّن تقييم أداء الحكومات يف املجاالت التفصيلية (تقييم األداء الحكومي املواطنني ،بل إ ّن نسبة الذين أفادوا بأ ّن السياسة الخارجيّة ّ
عىل صعيد مجموع ٍة من السياسات العا ّمة أو الخدمات األساس ّية) آراء املواطنني يف دو ٍل مثل لبنان والجزائر واملغرب وتونس واليمن
أقل من مستويات الثّقة بهذه الحكومات .إذ ميكن اإلشارة إىل ترتاوح ما بني  %22و %31من مستجيبي تلك البلدان.
كان ّ
تناغم بني التقييم السلبي ألداء الحكومات من ناحية ،وقلّة
أ ّن هناك ً
وعىل ال ّرغم من أ ّن نسبة الذين مل يُبدوا رأيًا ،أو رفضوا اإلجابة يف
الثّقة بهذه الحكومات ،من ناحية أخرى .فكام تشري ات ّجاهات الرأي
الدول املستطلَ َعة آراء مواطنيها تراوحت بني  %1و ،%25فإ ّن الواقع
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،فإ ّن مستوى الثقة
العام يف ّ
يعكس أ ّن أكرثيّة املواطنني كانت قادرة عىل تقييم السياسات
بالحكومة يزداد بازدياد إيجابية تقييم األداء الحكومي يف القضايا
تقييم انتقاديًّا أو
التفصيلية ،وتنخفض الثقة بالحكومة بانخفاض تقييم أداء الحكومات الخارجيّة .إضاف ًة إىل ذلك ،كان هذا التقييم العا ّم ً
سلب ًّيا للسياسات الخارجية للحكومات العرب ّية.
يف القضايا التفصيل ّية (أنظر الجدول (.))3

رابعا :تقييم السياسات االقتصادية
ً
والسياسات الخارجية
كام متت اإلشارة يف مؤرشات الثقة يف مؤسسات الدولة ،فإ ّن هذا
املؤرش قد ينطوي عىل انطباع عام ،وقد ال يعكس التقييم العميل
لواقع أداء املؤسسات .وعىل الرغم من أ ّن األسئلة التي قيّمت
تفصيل ًيا أداء مجالس النواب والحكومات قد قدمت تفسريات
جيدة حول تدين مستويات الثقة يف الحكومات وتلك املجالس -
وهذا يساهم مساهمة جلية يف فهم العالقة بني املواطنني ودولهم
 فإنه من أجل تعميق فهم هذه العالقةّ ،أسس املؤرش العريبمجموعة من املؤرشات التي تسهم يف فهم هذه العالقة بشكل

أ ّما عىل صعيد تقييم الرأي العام سياسات حكوماتهم االقتصادية،
فقد رأت أكرثية املستجيبني أ ّن السياسات االقتصادية الداخلية
تعب عن آراء املواطنني بنسبة  %39من املستجيبني
يف بلدانهمّ ،
كمع ّدل لجميع البلدان؛ يف حني كانت نسبة الذين أفادوا بأ ّن هذه
تعب عن آراء املواطنني  .%49وجاءت نسبة الذين
السياسات ال ّ
تعب عن آراء املواطنني يف البلدان التي
يرون أ ّن هذه السياساتِّ ،
جرى فيها االستطالع باستثناء الكويت ،والسعودية ،وموريتانيا،
أقل
أقل من نصف املستجيبني .وتصل إىل نحو ثلث املستجيبني أو ّ
ّ
من ذلك يف لبنان ،وتونس ،ومرص ،والجزائر ،واليمن ،واملغرب .يف
املقابل ،رأى  %85من الرأي العام الكويتي أ ّن سياسات بلدانهم
كل
تعب عن آراء املواطنني .وكانت النسبة بالتساوي يف ٍّ
االقتصادية ّ
من السعودية وموريتانيا .%55

العدد 6
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واإلداري
المالي
خامسا :الفساد
ّ
ّ
ً
واإلداري يف البالد ،بوصفه
مؤش مدى انتشار الفساد املا ّيل
جرى اعتامد ِّ
ّ
املؤشات املعياريّة التي ميكن أن تساهم يف تفسري العالقة بني
أحد ِّ
ٍ
املواطنني والدولة ،وتقييم املواطنني أداء دولهم بصفة عا ّمة .وات ّضح أ ّن
واإلداري
ال ّرأي العا ّم العر ّيب يف مجمله ( )%85يعتقد أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
رش إىل ح ٍّد ما) يف بلدان املستطلعة آراؤهم.
رش ج ًّدا ،ومنت ٌ
رش (منت ٌ
منت ٌ
واإلداري
وأكرث من نصف ال ّرأي العا ّم ( )%56يعتقد أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
منترش ج ًّدا يف بلدانه .يف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين يعتقدون أ ّن الفساد
غري منترش عىل اإلطالق يف بلدان املنطقة العربيّة ،هي %4؛ يف حني
يعتقد  %7من املستجيبني أ ّن الفساد منترش إىل ح ٍّد قليل ج ًّدا .وهذا
يشري بوضوح إىل أ ّن الرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة مجم ٌع ،وبنسب ٍة
ٍ
بدرجات متفاوتة يف بلدانهم.
رش
تتجاوز  ،%92عىل أ ّن الفساد منت ٌ
لقد تباينت آراء املستجيبني يف تقييم مدى انتشار الفساد يف بلدانهم؛
كل
إالّ أ ّن هذا التّباين ال يلغي أ ّن هناك توافقًا بني أغلب ّية مستجيبي ّ
رش ج ًّدا ،أو منترش إىل ح ٍّد ما .إ ّن نسبة الذين
دولة ،عىل أ ّن الفساد منت ٌ
رش يف بلدانهم ،كانت ترتاوح ما بني  %1كام
يفيدون بأ ّن الفساد غري منت ٍ
هي الحال يف ليبيا ،واليمن ،واملغرب ،والجزائر ،وتونس ،و %13كام تشري
النتائج يف الكويت.
إ ّن ال ّرأي العا ّم منقسم بخصوص ج ّدية حكومات بلدان املستجيبني يف
محاربة الفساد؛ إذ يعتقد  %56منهم أ ّن الحكومات يف بلدانهم جا ّدة
واإلداري (جا ّدة ج ًّدا ،أو جا ّدة إىل ح ٍّد ما)،
يف محاربة الفساد املا ّيل
ّ
مقابل  %42من الذين يعتقدون أ ّن حكوماتهم غري جا ّدة يف محاربة
واإلداري .إ ّن اعتقاد  %56فقط  -من ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
الفساد املا ّيل
ّ
– يف ج ّدية الحكومة يف معالجة مشكل ٍة يع ّدها املستجيبون واسع َة
االنتشار ،هي نسب ٌة متواضع ٌة ج ًّدا .ويبدو أ ّن آراء مستجيبي السعوديّة،
وموريتانيا ،وليبيا ،والكويت ،واألردن ،ومرص ،وتونس متيل إىل االعتقاد
وبنسب تفوق املع ّدل العا ّم؛
أ ّن حكوماتهم جا ّدة يف محاربة الفساد،
ٍ
وذلك مقابل أكرثيّة مستجيبي الجزائر ،ولبنان ،والعراق ،والسودان الذين
يعتقدون أ ّن حكوماتِهم غري جا ّدة يف محاربة الفساد.

سادسا :تطبيق القانون
ً
بالتساوي بين الناس

كانون الثاني  /يناير 2014

خاص ًة يف ضوء ما خلُصت إليه نتائج املؤرش
أهم ّية هذا املوضوع ّ
عب عنه خُمس املواطنني العرب ،يُع ّرف
العريب إىل أ ّن هناك تيّا ًرا يُ ّ
الدميقراط ّية بأنّها نظا ُم حكمٍ يضمن العدل واملساواة بني املواطنني،
كام أ ّن غياب العدل واملساواة كان من األسباب التي أوردها مواطنو
املنطقة العرب ّية لتفسري اندالع الثورات العرب ّية .إ ّن الرأي العا ّم العر ّيب
يرى أ ّن الدولة غري ناجحة يف تطبيق القانون بني الناس بالتساوي؛
فنسبة  %22فقط من املستجيبني (كمع ّدل بني الدول التي شملها
االستطالع) توافق عىل أ ّن الدولة تط ّبق القانون بالتساوي بني ال ّناس
إىل ح ٍّد كبري .وترى النسبة نفسها ( )%22أ ّن الدولة ال ت ُط ّبق القانون
بالتساوي بني الناس عىل اإلطالق .ومييل نصف الرأي العا ّم العر ّيب
 %50إىل القول إ ّن الدولة ت ُط ّبق القانون بني الناس لك ّنها تحايب بعض
الفئات .وهذا يف جوهره يعني أ ّن الدولة ال تط ّبق القانون بالتساوي
بني الناس.
املؤش العر ّيب لعام
إ ّن مقارنة ات ّجاهات الرأي العا ّم يف استطالع ّ
 2013 /2012نحو مدى تطبيق الدولة القانون بالتساوي بني الناس
املؤش لعام  ،2011تربز أ ّن النسب شبه متقاربة؛ وليس
مع استطالع ّ
تغيات جوهريّة ،عىل الرغم من ارتفا ٍع طفيف يف نسبة الذين
هناك ّ
أفادوا بأ ّن الدولة "تقوم بتطبيق القانون بني الناس بالتساوي إىل ح ٍّد
ٍ
وانخفاض يف نسبة الذين قالوا إ ّن "الدولة
كبري" يف هذا االستطالع،
ولعل
ال تقوم بتطبيق القانون بالتساوي بني الناس عىل اإلطالق"ّ .
العامل األه ّم يف هذا التغيري الطفيف هو تأثري تقييم الرأي العام
الكويتي الذي ق ّيم دولته بإيجابي ٍة مرتفعة أ ّدت إىل ارتفاع املع ّدل
كل ٍ
بلد
العام للرأي العام يف املنطقة العربية .عند إجراء املقارنة يف ّ
من البلدان التي جرى فيها االستطالع ،ت ُظهر البيانات أ ّن املستجيبني
كل من مرص ،وفلسطني ،والجزائر ،ولبنان ،واألردن الذين أفادوا
يف ٍّ
بأ ّن الدولة تقوم بتطبيق القانون بني الناس بالتساوي إىل ح ٍّد كبري يف
أقل من تلك الواردة
املؤش العر ّيب لعام  ،2013/2012كانت ّ
استطالع ّ
املؤش العر ّيب لعام .2011
يف استطالع ّ

سابعا :مبدأ الحصول
ً
على محاكمة عادلة

ُسئل املستجيبون إذا ما كان مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة مط َّبقًا
يُع ّد حرص الحكومات عىل تطبيق القانون بالتساوي بني املواطنني يف بلدانهم أم أنّه غري مطبّق .لقد أظهرت النتائج أ ّن  %55من الرأي
يايس بصف ٍة العا ّم يف املنطقة العربيّة تقول إ ّن مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة
واح ًدا من مصادر رشعيّة الدولة بصف ٍة عا ّمة ،وال ّنظام ّ
الس ّ
خاصة ،ويساهم يف تغذية عالقة الثّقة بني املواطن والدولة .كام تربز "مط ّبق ج ًّدا" ،أو "مط ّبق إىل ح ٍّد ما" .يف حني أفاد  %40بأ ّن مبدأ
ّ
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الجدول ()4
ّ
واإلداري يف بلدان املستجيبني
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مدى انتشار الفساد املايل
ّ
منترش جدً ا

منترش إىل حد ما منترش إىل حد قليل جدً ا غري منترش عىل اإلطالق ال أعرف  /رفض اإلجابة

املجموع

لـــبـــنـــان

86

9

3

2

0

100

لــيــبــيــا

80

14

4

1

1

100

الــيــمــن

76

18

4

1

1

100

الــســودان

66

19

5

3

7

100

تـــونـــس

66

23

4

1

5

100

مــــــــر

64

26

4

3

3

100

املـــغـــرب

62

29

4

1

4

100

الــج ـزائــر

56

30

9

1

4

100

ا أل ر د ن

52

32

6

5

4

100

الـــعـــراق

50

36

8

4

3

100

فلســطني

45

36

9

6

3

100

مور يتا نيا

33

44

13

8

1

100

السعودية

28

35

15

6

16

100

الــكــويــت

19

54

13

13

2

100

املـــعـــدل

56

29

7

4

4

100
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الشكل ()5
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو مدى تطبيق الدّولة للقانون بالتّساوي بني النّاس يف استطالع ّ
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الشكل ()6
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو تطبيق محاكمة عادلة يف بلدانهم

بدولهم .إال أ ّن تقييم العالقة ومعرفة كيف يقيّم املواطنون دولهم
يحتاج إىل مؤرشات تفصيلية تعكس تقييم املواطنني ألداء دولهم
أو مؤسسات الدول يف قضايا محددة .وبالفعل تعكس نتائج املؤرش
العريب أ ّن تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس ترشيعية
هو أكرث سلبية عندما تكون األسئلة التي تطرح عىل املستجيبني
مخصصة لتقييم قضايا وموضوعات محددة مقارنة باألسئلة التي تق ّيم
الحكومات واملجالس والترشيعية بصفة عامة.

الحصول عىل محاكمة عادلة "غري مطبّق إىل ح ٍّد ما" ،أو "غري مطبّق
عىل اإلطالق" .إ ّن أكرثيّة املستجيبني يف الكويت ،وموريتانيا ،والسودان،
واألردن ،والسعودية ،أفادت بأ ّن مبدأ الحصول عىل محاكمة عادلة
"مطبّق ج ًّدا" ،أو "مطبّق إىل ح ٍّد ما" ،يف حني انقسم ال ّرأي العا ّم
كل من مرص ،وليبيا ،وفلسطني ،واملغرب .وكانت النسبة
نحو ذلك يف ٍّ
كل من لبنان ،واليمن ،والجزائر ،وتونس ،تقول إ ّن هذا املبدأ
األكرث يف ٍّ
بغض النظر عن االختالفات بني اتّجاهات ال ّرأي العا ّم يف
غري مط َّبقّ .
البلدان التي شملها االستطالع ،فإ ّن الذين قالوا إ ّن هذا املبدأ "مطبَّق
يرتبط ارتفاع مستوى التقييم العام مقارنة بتقييم مؤسسات الدولة
إىل ح ٍّد كبري" ،مثَّلوا ثلث املستجيبني يف ح ّده األقىص.
يف قضايا محددة بكون اتجاهات املواطنني أقل تحدي ًدا عندما يكون
السؤال عا ًما من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإ ّن عدم رضا املواطنني عن
قضايا محددة ال يعني تح ّوله إىل عدم رضا عن املؤسسة كاملة.

خالصة

بنا ًء عىل مناقشة النتائج السابقة ،ميكن القول بأ ّن تقييم العالقة ما
إ ّن التعرف عىل اتجاهات الرأي العام يف البلدان العربية نحو دولهم بني املواطنني والدولة يف املنطقة العربية مرتبط باملعايري التالية:
ومقدار الثقة يف الدولة من خالل التقييم العام ألداء تلك الدول أو أداء
رصا ومحدو ًدا ،فهو يظهر اتجاهات
مؤسسات الدولة يبقى
•مستوى الثقة يف مؤسسات الدولة من سلطات النظام السيايس
ً
تقييم قا ً
عامة ميكن االستدالل من خاللها عىل أمناط تحكم عالقة املواطنني
ومؤسسات عسكرية وأمنية.

المؤشر العربي
العربي نحو مؤسسات الدولة
اتجاهات الرأي العامّ
ّ

•تقييم أداء الحكومات واملجالس الترشيعية ملهامتها الرئيسة.

•تقييم أداء الدول يف قضايا أساسية تعترب أط ًرا مرجعية لرشعية
الدولة والنظام السيايس؛ وهو مدى انتشار الفساد املايل واإلداري،
وتطبيق القانون بالتساوي ،وسياساتها الخارجية واالقتصادية
الداخلية.
يعكس تقييم املواطنني للدولة من خالل املؤرشات السابقة أ ّن ثقة
مبؤسسات دولهم هي ثقة محدودة؛
املواطنني يف املنطقة العربيّة ّ
ملؤسسة الجيش ،وثقة
فباستثناء الثّقة التي توليها أكرثيّة املستجيبني ّ
أكرث من نصف املستجيبني بقليل بالجهاز القضايئ ،فإ ّن الذين يثقون
مبؤسسة الحكومة واملجالس النيابية ميثّلون نحو نصف املستجيبني.
ّ
السياسيّة هي ثقة متدنّية .إ ّن فجوة
كام أ ّن ثقة ال ّرأي العا ّم باألحزاب ّ
الثّقة بني املواطنني ودولهم  -وبالذات بالحكومة واملجالس النيابية -
لها مسوغاتها؛ فتقييم أداء املجالس النيابيّة يف املنطقة العربيّة يف
ما يتعلّق برقابة هذه املجالس عىل أعامل الحكومة (وهذه مه ّمتها
األسايس
يف دساتري البلدان التي شملها االستطالع باستثناء القانون
ّ
سلبي؛ وكذلك تقييم مدى تعبريها عن مصالح
للسعوديّة) هو تقييم ّ
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املواطنني .كام أ ّن تقييم ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية أداء الحكومة
مؤشات (سياسات خارجيّة واقتصاديّة ،والسياسات
من خالل ع ّدة ّ
العا ّمة ،والخدمات األساسية من ص ّحية وتعليمية ومحاربة الجرمية،
سلبي أو إيجا ّيب بتحفّظ.
ومعالجة البطالة ،والفقر  ...إلخ) ،هو تقييم ّ
واإلداري منترش يف
ويكاد ال ّرأي العا ّم يُجمع عىل أ ّن الفساد املا ّيل
ّ
بلدانه ،وهو منقسم بشأن مدى ج ّدية الحكومات يف محاربته .إضاف ًة
إىل أ ّن نحو خُمس ال ّرأي العا ّم فقط ،يعتقد أ ّن الدولة تقوم بتطبيق
القانون بالتساوي بني املواطنني.
السلبي أو اإليجا ّيب املتحفّظ ألداء الحكومة؛ ويف
إ ّن تقييم الرأي العا ّم
ّ
واإلداري واسع االنتشار ،كلها عوامل
ظل انطبا ٍع بأ ّن الفساد املا ّيل
ّ
ّ
ومؤسسات دولهم
ت ُفيض مجتمع ًة إىل تآكل الثّقة بني املواطنني
ّ
ال ّرئيسة ،إضاف ًة إىل سيادة شعو ٍر بعدم تطبيق ال ّدولة للقانون؛ ما قد
يؤ ّدي إىل أن تصبح الدول العرب ّية تعاين مأزق رشع ّية لدى مواطنيها.
ٍ
سياسات ت ُقنع املواطنني بارتفاع استقامة
وإ ّن عدم املبادرة بصوغ
أداء الحكومات ،وتعبريها عن آراء املواطنني ،وتحقيقها مبدأ العدل
ومؤسسات
واملساواة – أي إعادة م ّد جسور الثّقة بني املواطن
ّ
حتم يف فقدان الدولة يف املنطقة رشع ّيتها.
الدولة  -سيساهم ً

للكتابــة

دعــوة

السياسات
يعقد المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ

المؤتمر السنوي الثالث
للعلوم االجتماعية واإلنسانية
تـونس
في الفترة من  19إلى  22آذار  /مارس 2014
عي مؤتمر العلوم االجتماعيّة واإلنسانيّة مع موضوعي
وقد جرى توحيد موضو َ
الجائزة العربية للعلوم االجتماعيّة واإلنســانيّة للعام األكاديمي ، 2014 / 2013
وهما كما يلي:
الموضوع األ ّول :أطوار التاريخ االنتقالية ،مآل الثورات العربيّة.
الموضوع الثاني :السياسات التنموية وتح ّديات الثورة في األقطار العربيّة.

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز

www.dohainstitute.org

التوثيــق
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تشرين الثاني/نوفمبر 2013

 2013/11/1قررت النيابة العا َّمة يف مرص حبْس  21فتا ًة ينتمني إىل
جامعة اإلخوان املسلمني  15يو ًما عىل ذمة التحقيقات ،عقب ضبطهن
خالل قيامهن بقطْع شارع سورية مبنطقة رشدي رشق اإلسكندرية.
وكانت الفتيات التابعات لجامعة اإلخوان املسلمني ،أطلقن حركة
باسم " 7صباحا" ،استهدفت القيام بتظاهرات يف الساعة السابعة
صبا ًحا قبل دخول التالميذ مدارسهم.
(العربية)2013/11/1 ،

ُعقد بالقاهرة ،وخ ُِّصص لبحث تطورات األزمة السورية واإلعداد
ملؤمتر جنيف  .2وشدد وزراء الخارجية العرب عىل أربعة عنارص
بوصفها تشكِّل الهدف النهايئ للعملية التفاوضية ،وهي تشكيل هيئة
ُحكم انتقالية بصالحيات كاملة ،وإقامة نظام سيايس دميقراطي،
وعدم التمييز بني املواطنني بسبب انتامءاتهم ،والتداول عىل السلطة
تداولً سلميًّا.
(الجزيرة .نت)2013/11/4 ،

 2013/11/7وافقت "لجنة الـ " "50املرصية لتعديل الدستور عىل
إلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد ،واإلبقاء عىل غرفة واحدة
للربملان .وجاء التصويت مبوافقة  23عض ًوا باللجنة عىل اإللغاء
مقابل  19صوتًا مؤيّ ًدا لإلبقاء عىل املجلس ،من إجاميل  44عض ًوا
شاركوا يف الجلسة .كام قررت وضْ ع مادة انتقالية تقتيض ض َّم موظفي
مجلس الشورى إىل موظفي مجلس الشعب.

 2013/11/2طالبت هيومن رايتس ووتش من السلطات املرصية
التحقيق يف مقتل املتظاهرين يوم السادس من أكتوبر  /ترشين
األول  2013عىل أيدي قوات األمن ،وقد أعلنت وزارة الصحة عن
شخصا وإصابة  391يف تلك التظاهرة .وأشارت إىل أ ّن قوات
مقتل ً 57
األمن املرصية استخدمت القوة املفرطة طوال الشهور الثالثة املاضية
يف تفريق تظاهرات سلمية يف مجملها ،وأ ّن "درجة القوة املستخدمة
(املرصي اليوم)2013/11/7 ،
غري متناسبة إىل ح ّد بعيد مع أعامل العنف املتفرقة من قبل بعض  2013/11/12االئتالف الوطني السوري املعارض يعلن تشكيل
املتظاهرين".
أ َّول "حكومة" منبثقة عنه ،وصفها بأنها "حكومة كفاءات غري
(هيومن رايتس ووتش)2013/11/2 ،
حزبية" .ويرأس الحكومة أحمد طعمة ،وهي تضم إياد القديس
 2013/11/3ح َّددت املعارضة السورية رشوطها لحضور محادثات
نائ ًبا لرئيس الــوزراء ،وأسعد مصطفى وزي ًرا للدفاع ،والدكتور
جنيف  2يف االجتامع الطارئ لوزراء الخارجية العرب مبقر الجامعة
العربية يف القاهرة؛ إذ أشار أحمد الجربا رئيس االئتالف الوطني إبراهيم مريا وزي ًرا للاملية واالقتصاد ،والدكتورة تغريد الحجيل
لقوى الثورة واملعارضة السورية إىل أنه ال "جنيف  "2من دون رحيل وزير ًة للثقافة وشؤون األرسة.
(يب .يب .يس)2013/11/12 ،

األسد مقرونًا بجدول زمني مح َّدد ومحدود ،وإىل أ ّن املعارضة ال تقبل
 2013/11/14اعتذرت السعودية رسميًّا لألمم املتحدة عن قبول
بحضور إيران املفاوضات.
(رويرتز )20013/11/3 ،مقعد ملدة سنتني يف مجلس األمن؛ إذ أرسل السفري عبد الله بن
ُ 2013/11/4عقدت أوىل جلسات محاكمة الرئيس املعزول محمد يحيى املعلمي مندوب السعودية الدائم لدى األمم املتحدة رسال ًة
مريس ،و 14آخرين يف قضية "قتل متظاهري االتحادية" ،وقال الرئيس رسمي ًة نيابة عن السعودية إىل األمني العام بان يك مون ،وضَّ ح فيها
املعزول محمد مريس من داخل قفص االتهام بأكادميية الرشطة" :أنا أسباب االعتذار .فمنها فشل مجلس األمن يف أداء واجباته وتح ُّمل
الرئيس الرشعي ،أنا أربأ بالقضاء املرصي أن يكون غطا ًء لالنقالب مسؤولياته يف ج ْعل منطقة الرشق األوسط خالي ًة من جميع أسلحة
العسكري"ّ ،
وظل يهتف ومعه باقي املتهمني "يسقط يسقط ُحكم الدمار الشامل ،وعدم قدرته عىل إخضاع الربامج النووية لجميع دول
العسكر"؛ ما اضطر املحكمة إىل رفْع الجلسة لفرتة ما من أجل
املنطقة للمراقبة والتفتيش الدويل ،إضاف ًة إىل ع ْجز املجلس عن إيجاد
السيطرة عىل حالة الفوىض التي حدثت إثر هتاف مريس وباقي
حل عادل بشأن القضية الفلسطينية وقضيَّة سورية.
ّ
املتهمني ض ّد هيئة املحكمة.
(الجزيرة .نت)2013/11/4 ،

 2013/11/4دعا مجلس الجامعة العربية جميع أطراف املعارضة
السورية بقيادة االئتالف السوري املعارض إىل التجاوب مع الجهد
الدويل واإلقليمي لعقد مؤمتر جنيف  ،2والتعجيل بتشكيل وفدها
لحضور املؤمتر ،وذلك يف ختام اجتامع طارئ لوزراء الخارجية العرب

(الرشق األوسط)2013/11/14 ،

 2013/11/14أعلنت الجبهة الشعبية املعارضة يف تونس عدم
عودتها إىل الحوار الوطني إال برشوط خاصة ،مشري ًة إىل أنها ت ُع ُّد
الحكومة املوقَّتة مستقيل ًة بد ًءا من تاريخ  .2013/11/14ودعت
الجبهة التونسيني إىل التعبئة الجامهريية والنزول إىل الشارع "للتعبري

التوثيق
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/12/28 - 2013/11/1
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عن احتجاجهم ض ّد االنقالبات املتكررة لحركة النهضة عىل خريطة
الطريق ومحاولتها املتكررة إلفشال التوافق الوطني".
(الجزيرة .نت)2013/11/15 ،

رصح مدير إدارة الترشيح ومساعد كبري األطباء الرشعيني
َّ 2013/11/15
يف مرص الدكتور هشام عبد الحميد بأ ّن عدد األشخاص الذين قُتلوا
قتيل بالقاهرة
منذ اعتصام رابعة العدوية حتى تاريخ الترصيح ً 1042
والجيزة ،إضاف ًة إىل36 جث ًة مجهول ًةً.كام بلغ عدد قتىل الرشطة 230
فض اعتصام
ضابطًا ومجن ًدا .وقال إ ّن إجاميل الذين لقوا مرصعهم يف ّ
قتيل ،وإنه جرى ترشيح  377جثةً ،ودفْن  250جث ًة
رابعة بلغ ً 627
من دون ترشيح بنا ًء عىل رغبة ذويهم.
(األهرام)2013/11/15 ،

 2013/11/16أعلنت املعارضة التونسية أنها ستستم ّر يف تحركاتها
االحتجاجية حتى إسقاط حكومة عيل العريض ،يف حني أكَّد رئيس
حركة النهضة راشد الغنويش أ ّن هذه الحكومة لن تستقيل قبل
االنتهاء من َص ْوغ الدستور وتشكيل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
(الجزيرة .نت)2013/11/16 ،

"قرار رئيس جمهورية مرص العربية بالقانون رقم  107لسنة 2013
بــتــنــظــيــم الـــحـــق يف االجـــتـــاعـــات الــعــامــة واملـــواكـــب
والــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت
بعد االطالع عىل اإلعالن الدستوري الصادر يف الثامن من يوليو 2013؛
وعىل قانون العقوبات؛ وعىل قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعىل القانون
رقم  10لسنة  1914بشأن التجمهر؛ وعىل القانون رقم  14لسنة 1923
بتقرير األحكام الخاصة باالجتامعات العامة وباملظاهرات يف الطرق
العمومية؛ وعىل القانون رقــم  394لسنة  1954يف شأن األسلحة
والذخائر؛ وعىلقانونهيئةالرشطةالصادربالقانونرقم 109لسنة 1971؛
وعىل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم  46لسنة 1972؛
وعىل قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  47لسنة 1972؛
وعىل قانون نظام اإلدارة املحلية الصادر بالقانون رقم  43لسنة 1979؛
وعىل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم  4لسنة 1994؛ وعىل القانون
رقم  94لسنة  2003بشأن إنشاء املجلس القومي لحقوق اإلنسان؛ وعىل
القانون رقم  113لسنة  2008بشأن الحفاظ عىل حرمة أماكن العبادة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبنا ًء عىل ما ارتآه مجلس الدولة؛

 2013/11/22أعلنت سبع فصائل مقاتلة مبناطق مختلفة من سورية
اندماجها يف تكتُّل واحد باسم "الجبهة اإلسالمية" ،يهدف إىل إسقاط
نظام الرئيس بشار األسد و"بناء دولة إسالمية راشدة" .وأكَّد رئيس
الفصل األول :أحكام عامة وتعريفات
مجلس شورى الجبهة أحمد عيىس الشيخ أنه ال تَعارض بني عملها
والجيش السوري الحر .وتضم الجبهة ًّكل من حركة أحرار الشام (املادة األوىل)
اإلسالمية ،وجيش اإلسالم ،وألوية صقور الشام ،ولواء التوحيد ،ولواء
للمواطنني حق تنظيم االجتامعات العامة واملواكب والتظاهرات
الحق ،وكتائب أنصار الشام ،والجبهة اإلسالمية الكردية.
(الجزيرة .نت )2013/11/22 ،السلمية واالنضامم إليها ،وذلك وفقًا لألحكام والضوابط املنصوص
 2013/11/22خرج اآلالف يف تظاهرة جنوب العاصمة البحرينية عليها يف هذا القانون.
قرر القانون اآليت نصه:

املنامة للتنديد مبا قالوا إنه ق ْمع املعارضني يف اململكة .وجاب
املتظاهرون شوارع املنطقة مر ِّددين شعار ٍ
ات تطالب السلطات
باإلفراج عن املعتقلني .وقالت حركة الوفاق التي تتزعم املعارضة يف
البحرين إ ّن الحكومة مل تحقّق مطالب لجنة التحقيق التي شُ كّلت
لتقص الحقائق يف أحداث القتل التي وقعت يف البالد خالل العامني
ِّ
املاضيني .وكانت اللجنة قد أعلنت أ ّن الرشطة البحرينية استخدمت
ق َّو ًة غاشم ًة يف تفريق املتظاهرين.

(املادة الثانية)
االجتامع العام هو كل تجمع يقام يف مكان أو محل عام يدخله أو
يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة ال يقل عددهم
عن عرشة ملناقشة أو تبادل اآلراء حول موضوع ذي طابع عام.

ويعترب من االجتامعات العامة يف تطبيق أحكام هذا القانون
(يب .يب .يس )2013/11/22 ،االجــتــاعــات االنتخابية التي تتوافر فيها الـــروط اآلتية:
 2013/11/24أصدر الرئيس املرصي املوقَّت عديل منصور ،قرا ًرا  - 1أن يــكــون الــغــرض منها اخــتــيــار مــرشــح أو مرشحني
الحق يف االجتامعات لعضوية املجالس النيابية أو ســاع برامجهم االنتخابية.
بقانون رقم  107لسنة  ،2013الخاص بتنظيم ّ
رصا عىل الناخبني وعىل املرشحني أو وكالئهم.
العا َّمة واملواكب والتظاهرات السلمية ،املعروف بـ "قانون التظاهر" - 2 .أن يكون قــا ً
 - 3أن يكون االجتامع يف الفرتة املقررة للدعاية االنتخابية.
وض ّم القانون  25ماد ًة جاء نصها عىل النحو التايل:
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األقل وبحد أقىص خمسة عرش يو ًما وتقرص هذه املدة إىل أربع
(املادة الثالثة)
املوكب هو كل مسرية ألشخاص يف مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد وعرشين ساعة إذا كان االجتامع انتخابيًا ،عىل أن يتم تسليم اإلخطار
باليد أو مبوجب إنذار عىل يد محرض ،ويجب أن يتضمن اإلخطار
عددهم عىل عرشة للتعبري سلميًا عن آراء أو أغراض غري سياسية.
البيانات أو املعلومات اآلتية:
(املادة الرابعة)
 - 1مكان االجتامع العام أو مكان وخط سري املوكب أو التظاهرة.
التظاهرة هي كل تجمع ألشخاص يقام يف مكان عام أو يسري يف الطرق
وامليادين العامة يزيد عددهم عىل عرشة ،للتعبري سلميا عن آرائهم أو  - 2ميعاد بدء وانتهاء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة.
ً
مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
 - 3موضوع االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة ،والغرض منها،
أي منها.
واملطالب والشعارات التي يرفعها املشاركون يف ّ
(املادة الخامسة)
يحظر االجتامع العام ألغراض سياسية يف أماكن العبادة أو يف ساحاتها  - 4أسامء األفراد أو الجهة املنظمة لالجتامع العام أو املواكب أو
أو يف ملحقاتها ،كام يحظر تسيري املواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها .التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل االتصال بهم.

(املادة السادسة)
يحظر عىل املشاركني يف االجتامعات العامة أو املــواكــب أو
التظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب
نارية أو مــواد حارقة أو غري ذلك من األدوات أو املــواد التي
تعرض األفـــراد أو املنشآت أو املمتلكات للرضر أو الخطر.
كام يحظر عليهم ارتداء األقنعة أو األغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد
ارتكاب أي من تلك األفعال.
(املادة السابعة)
يحظر عىل املشاركني يف االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات
اإلخالل باألمن أو النظام العام أو تعطيل اإلنتاج أو الدعوة إليه أو
تعطيل مصالح املواطنني أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة
دون مامرستهم لحقوقهم وأعاملهم أو التأثري عىل سري العدالة أو
املرافق العامة أو قطع الطرق أو املواصالت أو النقل الربي أو املايئ أو
الجوي أو تعطيل حركة املرور أو االعتداء عىل األرواح أو املمتلكات
العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
الفصل الثاني :اإلجراءات والضوابط التنظيمية
لالجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات

(املادة الثامنة)
يجب عىل من يريد تنظيم اجتامع عام أو تسيري موكب أو تظاهرة
أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الرشطة الذي يقع بدائرته مكان
االجتامع العام أو مكان بدء سري املوكب أو التظاهرة ،ويتم اإلخطار
قبل بدء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة بثالثة أيام عمل عىل

(املادة التاسعة)
يصدر وزير الداخلية قرا ًرا بتشكيل لجنة دامئة يف كل محافظة برئاسة
مدير األمن بها ،تكون مهمتها وضع اإلجـراءات والتدابري الكفيلة
بتأمني االجتامعات العامة أو املواكب والتظاهرات املخطر عنها،
وطرق التعامل معها يف حالة خروجها عن إطار السلمية ،وفقًا ألحكام
هذا القانون.

(املادة العارشة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير األمن املختص يف حالة حصول جهات
األمن – وقبل امليعاد املحدد لبدء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة
– عىل معلومات جدية أو دالئل عن وجود ما يهدد األمن والسلم،
أن يصدر قرا ًرا مسب ًبا مينع االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو
إرجاءها أو نقلها إىل مكان آخر أو تغيري مسارها ،عىل أن يبلغ مقدمي
اإلخطار بذلك قبل امليعاد املحدد بأربع وعرشين ساعة عىل األقل.
ومع عدم اإلخالل باختصاص محكمة القضاء اإلداري ،يجوز ملقدمي
اإلخطار التظلم من قرار املنع أو اإلرجاء إىل قايض األمور الوقتية
باملحكمة االبتدائية املختصة عىل أن يصدر قراره عىل وجه الرسعة.

(املادة الحادية عرشة)
تتوىل قوات األمن يف إطار اإلجراءات والتدابري وطرق التعامل التي
تضعها اللجنة املنصوص عليها يف املادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من
إجراءات وتدابري لتأمني االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة املخطر
عنها ،والحفاظ عىل سالمة املشاركني فيها ،وعىل األرواح واملمتلكات
العامة والخاصة ،دون أن يرتتب عىل ذلك إعاقة الغرض منها.

التوثيق
ّ
العربي
محـطات التـحوّ ل الديـمقراطي في الوطن
أهم
ّ
ّ
في الفترة 2013/12/28 - 2013/11/1
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•استخدام طلقات الخرطوش املطاطي.

وإذا صدر خالل االجتامع العام أو التظاهرة أي فعل من املشاركني
فيها يشكل جرمية يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي
•استخدام طلقات الخرطوش غري املطاطي .ويف حالة لجوء
للتعبري عن الرأي يكون لقوات األمن بالزي الرسمي ،وبنا ًء عىل أمر
املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة الستعامل
من القائد امليداين املختص فض االجتامع العام أو تفريق املوكب أو
األسلحة النارية مبا ينشأ معه توافر حق الدفاع الرشعي ،يتم
التظاهرة ،والقبض عىل املتهمني بارتكاب الجرمية .ويجوز ملدير األمن
التعامل معهم برد االعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر
املختص مكان ًّيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قايض
املحدق بالنفس أو املال أو املمتلكات.
األمور الوقتية باملحكمة االبتدائية املختصة ندب من يراه ،إلثبات
الحالة غري السلمية لالجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة ،ويصدر (املادة الرابعة عرشة)
القايض أمره عىل وجه الرسعة.
يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع املحافظ املختص حر ًما
آم ًنا معي ًنا أمام املواقع الحيوية كاملقار الرئاسية واملجالس النيابية
(املادة الثانية عرشة)
ومقار املنظامت الدولية والبعثات الدبلوماسية األجنبية واملنشآت
تلتزم قوات األمن يف الحاالت التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الحكومية والعسكرية واألمنية والرقابية ومقار املحاكم والنيابات
االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة يف أن تقوم بذلك وفقًا للوسائل واملستشفيات واملطارات واملنشآت البرتولية واملؤسسات التعليمية
واملراحل اآلتية:
واملتاحف واألماكن األثرية وغريها من املرافق العامة.
 أولً مطالبة املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرةويحظر عىل املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة تجاوز
باالنرصاف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع،
نطاق الحرم املنصوص عليه يف الفقرة السابقة.
بفض االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمني
الطرق التي يسلكها املشاركون لدى انرصافهم.
(املادة الخامسة عرشة)
 ثان ًيا يف حالة عدم استجابة املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب يصدر املحافظ املختص قرا ًرا بتحديد منطقة كافية داخل املحافظةأو التظاهرة لإلنذارات باالنرصاف تقوم قوات األمن بتفريقهم وفقًا تباح فيها االجتامعات العامة أو املواكب أو التظاهرات السلمية
للتدرج اآليت:
للتعبري السلمي فيها عن الرأي دون التقيد باإلخطار.
1.1استخدام خراطيم املياه.
2.2استخدام الغازات املسيلة للدموع.

الفصل الثالث :العقوبات

(املادة السادسة عرشة)

3.3استخدام الهراوات.
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يف قانون العقوبات أو يف أي قانون
(املادة الثالثة عرشة)
آخر يعاقب عىل األفعال املنصوص عليها يف املواد التالية بالعقوبات
يف حالة عدم جدوى الوسائل املبينة يف املادة السابقة يف فض وتفريق املقررة لها.
املشاركني يف االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعامل
العنف أو التخريب أو اإلتالف للممتلكات العامة أو الخاصة ،أو (املادة السابعة عرشة)
التعدي عىل األشخاص أو القوات ،تقوم قوات األمن بالتدرج يف يعاقب بالسجن املشدد مدة ال تقل عن سبع سنني وبالغرامة التي
ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز ثالمثائة ألف جنيه أو بإحدى
استخدام القوة عىل النحو اآليت:
هاتني العقوبتني لكل من حاز أو أحرز سال ًحا أو مفرقعات أو ذخائر
•استخدام الطلقات التحذيرية.
أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته يف االجتامع العام أو
املوكب أو التظاهرة.
•استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
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(املادة الثامنة عرشة)
يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف جنيه
وال تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
عرض أو حصل عىل مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتامعات
عامة أو تظاهرات بقصد ارتــكــاب أي من األفــعــال املنصوص
عليها يف املــادة السابعة من هذا القانون ،أو توسط يف ذلك.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض عىل ارتكاب الجرمية حتى ولو
مل تقع.
(املادة التاسعة عرشة)
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتني وال تجاوز خمس سنني
وبالغرامة التي ال تقل عن خمسني ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف
جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف الحظر املنصوص عليه
يف املادة السابعة من هذا القانون.
(املادة العرشون)
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال تقل عن ثالثني
ألف جنيه وال تجاوز خمسني ألف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني
كل من ارتدى أقنعة أو أغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكاب
جرمية أثناء االجتامع العام أو املوكب أو التظاهرة أو كل من خالف
الحظر املنصوص عليه يف املادتني الخامسة والرابعة عرشة من هذا
القانون.

كانون الثاني  /يناير 2014

(املادة الرابعة والعرشون)
يصدر مجلس الوزراء القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(املادة الخامسة والعرشون)
يُنرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ،يعمل به اعتبا ًرا من اليوم
التايل لتاريخ نرشه".
(املرصي اليوم)2013/11/24 ،

 2013/11/26قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إ ّن القانون املرصي
الجديد الخاص باالجتامعات العا َّمة سيقيد التظاهرات السياسية
السلمية مبا يخالف املعايري الدولية .وهو مينح مسؤويل األمن ،عىل
أي تظاهرة عىل ُأس ٍس غامضة،
نحو ف َّعا ٍل ،سلط ًة تقديري ًة لحظر ّ
أي تظاهرة بالقوة ،حتى إن قام
ويسمح لرجال الرشطة بتفريق ّ
متظاهر واحد بإلقاء حجر ،ويعاقب بالسجن عىل جرائم غامضة
من قبيل محاولة "التأثري يف سري العدالة" .كام مينح القانون لوزارة
أي اجتامع "ذي طابع عا ّم" ألكرث من  10أشخاص
الداخلية ّ
حق حظْر ّ
يف مكان عا ّم ،مبا يف ذلك االجتامعات املتصلة بالحمالت االنتخابية.
حجم التي ليس
وال ّ
ينص القانون عىل استثناءات للتظاهرات األصغر ً
من شأنها تعطيل املرور ،أو التظاهرات العاجلة والعفوية ،وهذا
بحسب هيومن رايتس ووتش "سيتكفل بقمع ح ِّرية التظاهر التي
انتزعها املرصيون يف يناير /كانون الثاين  ،2011ويخاطر بإعادة تلك
هائل ،إىل الوراء".
الح ِّرية ،التي أحدثت تغي ًريا ً
(هيومن رايتس ووتش)2013/11/26 ،

(املادة الحادية والعرشون)
 2013/11/27صادق أعضاء املجلس التأسييس الوطني (الربملان) يف
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف جنيه وال تجاوز ثالثني تونس ،عىل إلغاء تعديلني للنظام الداخيل ،رفضتهام املعارضة وأعلنت
ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتامع عام أو موكب أو تظاهرة دون
بسببهام تجميد نشاطها باملجلس ،يف خطوة ع َّدتها حركة النهضة التي
اإلخطار املنصوص عليه يف املادة الثامنة من هذا القانون.
تقود االئتالف الحكومي "داعمة للتوافق"؛ إذ وافق  105من النواب
عىل تصديق إلغاء تعديل الفصلني  36و 79املتعلقني برشوط عقْد
(املادة الثانية والعرشون)
اجتامعات املجلس بالجلسات العا َّمة ،يف حني اعرتض  49نائ ًبا وتحفَّظ
مع عدم اإلخالل بحقوق الغري حسني النية تقيض املحكمة يف جميع
 14نائبًا آخر.
األحوال مبصادرة املواد أو األدوات أو األموال املستخدمة يف إحدى
(الجزيرة .نت)2013/11/28 ،
الجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون.
 2013/11/27أعلن القيادي يف الحراك اليمني الجنويب ،محمد عيل
يل،
الفصل الرابع :أحكام إجرائية
أحمد ،انسحاب الحراك من مؤمتر الحوار الوطني اليمني عىل نح ٍو ك ٍّ
احتجا ًجا عىل قيام رئاسة املؤمتر "بخلق انشقاقات داخل مك ّون الحوار
(املادة الثالثة والعرشون)
الجنويب املشارك يف الحوار" ،يف حني أعلن آخرون يف الحراك رفْضهم
يلغى القانون رقم  14لسنة  1923املشار إليه ،كام يلغى كل ما هذا االنسحاب ،مشريين إىل أ ّن املنسحبني ال يتجاوز عددهم 29
من أصل  ،85هم مجموع مك ّون الحراك الجنويب املشارك .وجاء
يخالف هذا القانون من أحكام.
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االنسحاب اعرتاضً ا عىل تغيري بعض املمثلني لِلَّجنة املصغرة املعنية يف  2013/12/4أمهل االتحاد العا ّم التونيس للشغل يف تونس القوى
السياسية املختلفة مدة عرشة أيام للتوافق بشأن رئيس وزراء جديد
القضية الجنوبية ،من دون الرجوع إىل قيادة الحراك الجنويب.
(سكاي نيوز )2013/11/27 ،للخروج من األزمة السياسية الخانقة املستم ّرة منذ أشهر .وه َّدد
 2013/11/29ق َّررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس بإعالن الفشل النهايئ للمحادثات.
املرصي املعزول محمد مريس ،وعدد من قيادات جامعة "اإلخوان
(رويرتز)2013/12/4 ،
املسلمني" ،إىل جلسة  8كانون الثاين  ،2014يف وقت نُقل فيه مريس  2013/12/5أكَّــد عمرو مــوىس ،رئيس لجنة الخمسني لتعديل
يجري تغيري ديباجة مرشوع الدستور التي ُسلِّمت
إىل سجن "برج العرب" باإلسكندرية .وجاء قرار املحكمة ،يف ختام الدستور ،أنه لن
َ
أوىل جلساتها للنظر يف االتهامات املوجهة إىل مريس و 14من قيادات إىل رئيس الجمهورية ،إثر اكتشاف ممثل الكنيسة يف اللجنة حذْف
اإلخوان ،بـ "التحريض" عىل قتل املتظاهرين ،يف القضية املعروفة عبارة "حكمها مدين" ،واستبدال "حكومتها مدنية" بها.
(املرصي اليوم)2013/12/5 ،
باسم "أحــداث االتحادية" ،وجاء التأجيل لتمكني دفاع املتهمني
 2013/12/5ق َّررت النيابة العا َّمة مبحافظة السويس ح ْبس أحمد
بالحق املدين من االطالع عىل مستندات القضية.
واملدعني
ّ
(يس.ان.ان العربية )2013/11/29 ،إبراهيم السيد عضو حركة  6أبريل باإلسكندرية  15يو ًما ،بتهمة
 2013/11/30وافقت لجنة الخمسني لتعديل الدستور املرصي حيازة منشورات ض ّد قوات الجيش والرشطة.
(القدس العريب)2013/12/6 ،
مستهل بدء عملية التصويت عىل
ّ
عىل ديباجة الدستور الجديد ،يف
املسودة النهائية للدستور الجديد ملرص التي ستطرح يف استفتاء عا ّم2013 /12/6 ،تظاهر نحو  300شخص يف مدينة بنغازي الساحلية يف
وذلك عىل ال ّرغم من الخالفات التي شهدتها اللجنة بشأن بعض رشق ليبيا مطالبني بإسقاط الحكومة ،وإنهاء اإلرضابات واالعتصامات
املواد ،بخاصة تلك املتعلقة مبصدر الترشيع ومدنية الدولة ومحاكمة التي ت ُوقف صادرات الخام الليبي يف أ ّول عالمة للمعارضة العلنية
للحصار املفروض عىل النفط يف رشق ليبيا الغني بالنفط .وتسيطر
املدنيني أمام القضاء العسكري.
(الجزيرة .نت )2013/11/30 ،حركة تطالب بحكم ذايت إقليمي عىل أكرب ميناءين لتصدير النفط يف
ليبيا يف السدرة وراس النوف ،وكالهام يف رشق ليبيا التي ت ُ َع ُّد مصد ًرا
كانون األ ّول/ديسمبر 2013
لنحو  60يف املئة من ثروة هذا البلد العضو يف األوبك النفطية.
 2013/12/1حـــ َّددت "غــرفــة ثــوار ليبيا" للمؤمتر الوطني
(رويرتز)2013/12/6 ،
العا ّم (الربملان) عرشة أيام لس ْحب الثقة من حكومة عيل زيدان 2013/12/7 .قضت محكمة ُجنح مستأنف سيدي جابر باإلسكندرية
ٍ
أخريات ملدة
واتهمت الغرفة الحكومة يف بيان لها باملساعدة يف صدور قرار أممي برباءة  7فتيات ق َُّص من حركة " 7صباحا" وحبْس 14
إلنزال  235عسكريًّا لحامية مقا ّر األمم املتحدة يف طرابلس ،مؤكِّد ًة سنة مع إيقاف التنفيذ .ويُع ُّد ذلك تراج ًعا عن قرار املحكمة التي
أي تدخل أجنبي فوق األرايض الليبية ،وأنهم "يف كانت قد أصدرت يف  27ترشين الثاين  /نوفمرب قـرا ًرا بحبس 14
أ ّن الثوار يرفضون ّ
حالة نفري عام" .وأضاف أ ّن الثوار "يتعرضون هذه األيام لهجمة فتا ًة من حركة " 7صباحا" ملدة  11سن ًة وشهر واحد .وقررت إيداع
ممنهجة يف غياب إعالم يدافع عنهم إلبعادهم عن املشهد بوصفهم  7فتيات أخريات قارصات دور الرعاية االجتامعية والحبْس غيابيًّا
مليشيات" ،ر ا تسليم أسلحتهم إىل أي جهة رسمية "ما مل تتحقّق ملدة  15سن ًة بشأن ِس ٍّت من قيادات جامعة اإلخــوان املحظورة
افضً
ّ
الهاربني ،بتُهم التجمهر واستخدام القوة ،واالنضامم إىل جامعة
أهداف الثورة ،وهي العدالة والح ِّرية واملساواة".
(الجزيرة .نت )2013/12/1 ،مخالفة ألحكام القانون ،والتحريض عىل العنف ،وحيازة منشورات
 2013/12/1وافقت لجنة الخمسني لتعديل الدستور يف مرص عىل تحريضية وتوزيعها ،وقطْع الطريق.
(األهرام)2013/12/7،

مسودة الدستور املرصي يف  .2013/12/1وقد نص عىل رضورة
إجراء االنتخابات يف موعد ال يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تصديقه؛  2013/12/8أوضح رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
ما سيفتح الطريق إلجـراءات االنتخابات الرئاسية قبل انتخابات السورية أحمد الجربا أ ّن موعد جنيف ُ 2ح ـ ِّدد يف  22كانون
الثاين  /يناير  .2014وقال" :حصلنا عىل ضامنات بعضها مكتوب
مجلس النواب.
(رويرتز )2013/12/1 ،وبعضها شفوي من دول كربى بأنه ليس هناك مستقبل لألسد يف
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سوريا وأ ّن مؤمتر جنيف يؤ ِّدي إىل سلطة تنفيذية تقود املرحلة أن يرأس جمعة حكومة تسيري أعامل حتى االنتخابات املزمع إجراؤها
العام املقبل.
لحل سيايس دميقراطي".
االنتقالية التي تؤ ِّدي ّ
(رويرتز)2013/12/8 ،

(يب يب يس)2013/12/14 ،

(رويرتز)2013/12/9 ،

(نيوز مين)2013/12/15 ،

َ 2013/12/9مثل محمد بديع املرشد العا ّم لجامعة اإلخوان املسلمني  2013/12/15الناطق باسم السلفيني رسور الوادعي يقول إ ّن عدد
قتيل ،وإ ّن نحو  502جري ًحا أُصيب أغلبهم
وقياديون بارزون يف الجامعةِ ،مثل محمد البلتاجي وعصام العريان ،قتىل دماج ارتفع إىل ً 181
بجروح ِ
خطرة ،من ج ّراء العدوان الحويث عىل منطقة دماج يف اليمن.
يف مرص أمام املحكمة.
موسع يف منزل الشيخ
ُ 2013/12/11عقد بصنعاء لقاء تشاوري َّ
صالح محمد بن شاجع ،حرضه عدد كبري من الشخصيات الوطنية
كل
(مشايخ ،وأكادمييون ،ومثقفون ،وشعراء ،وشباب) ،يتح َّدرون من ّ
محافظات الجمهورية .وأق َّر املجتمعون تشكيل هيئة وطنية ملساندة
كل الشخصيات السياسية والق َبلية واالجتامعية
رئيس الجمهورية من ّ
(املرصي اليوم)2013/12/19 ،
والشبابية ،ومن مختلف األطياف ،برئاسة الشيخ صالح محمد بن
 2013/12/22ش ّن مسلحون من أنصار الحراك الجنويب اليمني ع ّدة
شاجع ،مهمتها مساندة رئيس الجمهورية والوقوف إىل جانبه.
(نيوز مين )2013/12/12 ،هجامت عىل مواقع عسكرية؛ بهدف إخالء محافظات الجنوب
2013 /12/12قال األمني العا ّم لالتحاد العا ّم التونيس للشغل حسني ومدنه من قوات األمن والجيش التي يصفونها باملحتلة .وحصلت
العبايس إ ّن الفرقاء السياسيني يف البالد توصلوا إىل اتفاق لتسمية رئيس هذه الهجامت بعد دعوة قبائل وعشائر مبحافظة حرضموت إىل هبَّة
وزراء جديد يقود حكومة ترصيف أعامل حتى إجراء االنتخابات التي شعبية ،احتجا ًجا عىل مقتل زعيم قبائل الحموم يف املحافظة الشيخ
سعد بن حربيش ومرافقيه برصاص قوات عسكرية اشتبهت يف انتامئه
تهدف إىل إنهاء أزمة مىض عليها ع ّدة أشهر.
(رويرتز )2013/12/12 ،وجامعته املسلحة إىل تنظيم القاعدة.
 2013/12/19ألقت أجهزة األمن بالقاهرة القبض عىل الناشط
السيايس محمد عادل ،عضو املكتب السيايس لحركة  6أبريل ،بالتعاون
مع األمن الوطني .وقال مصدر أمني إ ّن أجهزة األمن ألقت القبض
عىل عضو حركة  6أبريل ،تنفيذًا لقرار النيابة العا َّمة بضبطه وإحضاره
الت ِّهامه يف أحداث "مجلس الشورى" ووقائع أخرى.

2013 /12/13طالبت قيادات من املعارضة السورية الدول الغربية
والعربية بتمويل املعارضة إلعادة تنظيم قواتها بعد أن استوىل
مقاتلون من الجبهة اإلسالمية عىل بعض أسلحتهم .وقال منذر أقبيق
عضو الهيئة السياسية يف االئتالف الوطني السوري املعارض إ ّن الهجوم
الذي شنه اإلسالميون عىل مخازن املجلس العسكري األعىل ومقا ّره
التابعة للمعارضة قرب الحدود الرتكية ،يسلِّط الضوء عىل رضورة
إعادة هيكلة الق َّوات التي تحارب النظام السوري.
(رويرتز)2013/12/13 ،

2013 /12/14دعا الرئيس املرصي املوقَّت عديل منصور الناخبني
لالستفتاء عىل مرشوع تعديل الدستور يف  14و 15يناير  /كانون األول
املقبل .ويُ َع ُّد هذا االستفتاء أ ّو َل خطوة يف خريطة املستقبل التي أعلن
عنها وزير الدفاع يف  3يوليو  /متوز املايض بعد ع ْزل الرئيس محمد
مريس.
(يب يب يس عريب)2013/12/14 ،

 2013/12/14اتفق املشاركون يف الحوار الوطني يف تونس عىل اختيار
وزير الصناعة مهدي جمعة لتويل منصب رئيس الحكومة .ومن املق َّرر

(الجزيرة .نت)2013/12/22 ،

 2013/12/22قالت هيومن رايتس ووتــش" :إ ّن العرشات من
الغارات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية عىل محافظة
حلب يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ،2013وأسفرت عن مقتل املئات
من املدن ِّيني – من بينهم أطفال  -كانت غري مرشوعة .بعد شهور
من تعادل الكفتني بني القوات الحكومية واملعارضة يف حلب .وقد
وث َّقت هيومن رايتس ووتش اشتداد الهجامت الحكومية بد ًءا من
 23نوفمرب  /ترشين الثاين .وقد شهدت أيام  18 – 15ديسمرب  /كانون
األول أعنف الغارات الجوية عىل حلب" .كام أشارت إىل ا ّدعاء شهود
وبعض التقارير اإلعالمية أ ّن الكثري من القنابل التي أصابت حلب
والباب ،يف نوفمرب  /ترشين الثاين  ،2013كانت متمثِّلة برباميل للنفط
مملوءة من املتف ِّجرات واملوا ّد املساعدة عىل التشظي؛ مثل املعادن
الخردة أو املسامري التي يُطلق عليها عاد ًة القنابل الربميلية ،جرى
إلقاؤها من مروحيات .كام كانت هيومن رايتس ووتش قد وث َّقت
استخدام القوات الجوية السورية ملثل تلك األسلحة يف املايض.
(هيومن رايتس ووتش)2013/12/22 ،
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نائب رئيس الوزراء ،يف مؤمتر صحفي عقب اجتام ٍع للحكومة  -إ ّن
مجلس الوزراء "قرر إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهابي ًة
تنظيم إرهاب ًّيا مبفهوم قانون العقوبات" .وأوضح عيىس أ ّن
وتنظيمها
ً
إعالن اإلخوان املسلمني جامع ًة إرهابي ًة يتضمن "توقيع العقوبات
كل من يشرتك يف نشاط الجامعة،
املقررة قانونًا لجرمية اإلرهاب عىل ّ
وكل
بأي طريقة أخرىّ ،
أو التنظيم ،أو ير ِّوج لها بالقول أو الكتابة ،أو ّ
من ميول أنشطتها ،وتوقيع العقوبات املقررة قانونًا عىل من انضم إىل
الجامعة أو التنظيم ،واستم ّر عض ًوا يف الجامعة أو التنظيم بعد صدور
هذا البيان" .وبحسب القانون تصل عقوبة أعامل اإلرهاب إىل اإلعدام
يف حالة إمداد املنظمة اإلرهابية بالسالح واألموال ،ويعاقب باألشغال
الشاقة عىل تكوين املنظامت اإلرهابية ،أو قيادتها ،أو الرتويج لها.

 2013/12/23وقَّعت األطراف السياسية املشاركة يف مؤمتر الحوار
الوطني اليمني وثيقة حلول وضامنات بشأن القضية الجنوبية إلنشاء
دولة اتحادية جديدة .وقال مسؤول بالرئاسة اليمنية إ ّن االتفاق
جاء عقب اجتام ٍع قاده الرئيس عبد ربه منصور هادي ،موضِّ ًحا أ ّن
األطراف املجتمعة اتفقت عىل خيار الدولة االتحادية وتفويض مؤمتر
الحوار الوطني رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تتكفل بتحديد عدد
األقاليم .يف حني تباينت آراء السياسيني الجنوبيني يف اليمن بشأن
حل القضية الجنوبية؛ إذ َع َّد بعضهم الوثيقة خطو ًة
االتفاق عىل ّ
مه ّم ًة ج ًّدا ،يف إطار حلحلة األزمة يف املشهد السيايس ،وحذَّر آخرون
وتنص
من خطورة تداعياتها عىل أمن اليمن واستقراره ووحدتهّ .
الوثيقة املوقَّعة من معظم املكونات السياسية واملجتمعية املشاركة
(الجزيرة .نت)2013/12/25 ،
يف اللجنة املصغرة املنبثقة من فريق القضية الجنوبية مبؤمتر الحوار
وحل شاملٍ وعاد ٍل لقضية الجنوب يف  2013/12/28قالت حركة الوفاق املعارضة يف البحرين إ ّن الرشطة
اليمني عىل معالجة املايضٍّ ،
أوقفت رئيس الحركة عيل سلامن .وأضاف بيان للحركة إ ّن سلامن
إطار دولة مينية جديدة ذات صفة اتحادية.
(الجزيرة .نت" )2013/12/25 ،رهن االعتقال حاليًّا ،بعد عدد من اإلجراءات غري القانونية ،منها
 2013/12/25ق َّرر مجلس الوزراء املرصي َع َّد جامعة اإلخوان املسلمني إخضاعه للتحقيق الجنايئ" .يف حني أكدت سمرية رجب وزيرة الدولة
"جامعة إرهابية" يف الداخل والخارج ،واتهمها بالوقوف وراء حادث البحرينية لشؤون اإلعالم أنه يجرى استجوابه يف النيابة العا َّمة بتهمة
تفجري مديرية أمن الدقهلية مبدينة املنصورة فجر  .2013/12/24وقد اإلساءة إىل السلطة النظامية ،ونفَت أنباء القبض عليه ،وقالت إنه
حض إىل مقر النيابة مبحض إرادته.
قتيل  -معظمهم من الرشطة  -ونحو
أ َّدى ذلك الحادث إىل سقوط ً 16
َ
(يب .يب .يس)2013/12/28 ،
 140جري ًحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة .وقال حسام عيىس -
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تشرين األول/أكتوبر 2013

 2013/10/31استشهاد أربعة شبّان فلسطينيني عىل األقل ،يف ٍ
قصف
نفّذه الجيش اإلرسائييل عىل مدينة خان يونس ،جنوب قطاع غزة.
(يس.ان.ان)2013/11/1 ،

تشرين الثاني/نوفمبر 2013

 2013/11/3أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
مخططًا لبناء جدار عىل الحدود األردنية ،قال نتنياهو إ ّن الهدف من
إقامة الجدار هو "منع تسلّل الجئني إىل إرسائيل من األردن" ،وذلك
مع "ازدياد تدفّق الالجئني السوريني إىل اململكة األردنية" .وبدأت
الجهات املختصة العمل عىل هذه املخططات ،إضاف ًة إىل الترسيع يف
عملية بناء ما تبقّى من الجدار عىل الحدود مع مرص.
(معاريف)2013/11/3،

 2013/11/8قالت لجنة التحقيق الفلسطينية يف وفاة الرئيس الراحل
يارس عرفات إ ّن التقريرين الرويس والفرنيس والتحقيق املستم ّر منذ
ثالث سنوات أكّدت أنّه ّ
توف مبادة س ّمية ال ميكن تحديدها ،وإ ّن
التقريرين أكّدا وجود مادة البولونيوم السامة بكميات كبرية يف رفات
الراحل .وأوضحت اللجنة أ ّن التقريرين الرويس والسويرسي يؤكدان
أ ّن عرفات مل ميت موت ًا طبيع ًّيا ،أو بسبب املرض ،أو تق ّدم السن.
(الجزيرة.نت)2013/11/8 ،

 2013/11/10أعلن الحراك الشبايب الشعبي ض ّد مخطط برافر
االقتالعي عن تنظيم يومٍ ثالث للغضب ض ّد املرشوع يف 2013/11/30
الذي يهدف إىل طرد أكرث من  40ألف فلسطيني يف النقب وترحيلهم
من قراهم وبيوتهم ،وتركيزهم يف تج ّمع سكاين أو تج ّمعني وفقًا
لخطّة للحكومة اإلرسائيلية.
(القدس العريب)2013/11/10 ،

 2013/11/10أق ّرت الحكومة اإلرسائيلية ،هدم القرية العربية
غري املعرتف بها "ام حريان" وإقامة مكانها مستوطنة للمتدينني
(الحرديم) عىل الرغم من أ ّن قرار املحكمة العليا اإلرسائيلية مل يصدر
بعد التامس أهايل القرية   .
(وكالة وفا)2013/11/10 ،

 2013/11/14أصدرت الحكومة اإلرسائيلية ،تعليامت باإلرساع قدر
اإلمكان بإقرار خطة إقامة حديقة "قومية" يف جبل املشارف يف
القدس ،وخطط للبناء االستيطاين يف القدس والضفة الغربية.
(الحياة الجديدة)2013/11/15 ،

 2013/11/19ش ّنت طائرات االحتالل سبع غــارات عىل مواقع
مختلفة يف بيت الهيا وخانيونس بقطاع غزة ،بزعم الر ّد عىل قصف
املقاومة لتوغّل إرسائييل رشق خانيونس بقذائف الهاون.
(وكالة وطن لألنباء)2013/11/19 ،

 2013/11/30إصابة واعتقال عرشات املواطنني ،إثر قمع قوات
االحتالل اإلرسائييل تظاهرات نظّمت يف مدن الضفة الغربية وغزة
بحق
وداخل األرايض املحتلة العام  ،48ض ّد مخطط برافر التهجريي ّ
أهل النقب .ويهدف هذا التحرك الذي بات يعرف بيوم الغضب
إىل وقف مرشوع برافر بيغن الذي يهدف إىل إزالة  35قرية ويؤدي
إىل نزوح  70ألف بدوي فلسطيني ومصادرة مثاين مئة ألف دونم
يف النقب.
(الجزيرة.نت)2013/12/1 ،

كانون األ ّول/ديسمبر 2013

 2013/12/7عرب مصدر دبلومايس شارك يف املفاوضات بني جون
كريي وزير الخارجية األمرييك وبنيامني نتنياهو حول األمن ،أ ّن
اقرتاح الوساطة األمريكية اقرتب إىل ح ٍّد كبري من الطلبات اإلرسائيلية
فيام يتعلّق بالرتتيبات األمنيّة بعد إقامة الدولة الفلسطينية .وكان
األمريكيون قد قبلوا مبوقف إرسائيل بوجودهم الطويل األمد يف
غور األردن خالفًا ملا كان عليه األمر من قبل ،وكذلك برضورة وجود
عسكري إرسائييل.
(جريدة األيام الفلسطينية)2013/12/7 ،

 2013/12/12أعلن بنيامني نتنياهو تعليق قانون برافر الذي يهدف
لتهجري نحو  70ألف فلسطيني من بدو النقب من أراضيهم .كام أمر
بإلغاء نقاش القانون يف الكنيست ،وبدء العمل عىل تنظيم وتسوية
وجود بدو النقب.
(الجزيرة.نت)2013/12/12 ،

ملف
 2013/12/13طرحت وزيرة القضاء اإلرسائيلية واملسؤولة عن ّ
لحل
املفاوضات مع الفلسطينيني تسيبي ليفني ،معادلة جديدة ّ
الرصاع التاريخي تعتمد عىل أ ّن قيام دولة فلسطينية سيكون مقابل
أمن إرسائيل.
(القدس العريب)2013/12/13 ،

 2013/12/13أكّد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح محمود العالول
أ ّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض االقرتاح األمرييك ببقاء
الجيش اإلرسائييل مسيط ًرا عىل "منطقة األغوار" التي تعترب الحدود
الرشقية للدولة الفلسطينية مع األردن .وكان قد ش ّدد عىل املوقف
أي جندي إرسائييل عىل الحدود الرشقية
الفلسطيني ،وهو رفض بقاء ّ
لدولة فلسطني.
(القدس العريب)2013/12/13 ،

 2013/12/15صادقت اللجنة الوزارية لشؤون الترشيع يف إرسائيل،
ينص عىل فرض رضيبة بنسبة
عىل مرشوع قانون الجمعيات الذي ّ
 %45عىل تربعات تنقلها جهات أجنبية إىل جمعيات يسارية
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إرسائيلية ،بهدف القضاء عىل هذه الجمعيات .وكانت عضو الكنيست  2013/12/25نصب جيش االحتالل منظومة الق ّبة الحديدية يف
ايليت شكيد من "البيت اليهودي" ،قدمت اقرتاح القانون الذي يشمل "سدروت" بالقرب من الحدود مع غزة .وقال جيش االحتالل ،إنّه ت ّم
أيضا الجمعيات التي تدعو إىل تقديم الجنود اإلرسائيليني للمحاكمة نصب القبة الحديدية تخ ّوفًا من إطالق صواريخ من قطاع غزة ،ر ًّدا
يف هيئات قضائية دولية عىل خلفية ارتكاب جرائم حرب.
عىل العدوان اإلرسائييل عىل القطاع.
(وكالة وفا)2013/12/15 ،

 2013/12/17قرار رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،تجميد
خطة إقامة الكليات العسكرية يف جبل املشارف يف القدس الرشقية
تخ ّوفًا من ر ّد فعل الواليات املتحدة .ويف ر ٍّد عىل هذا القرار قال قائد
الكليات العسكرية يف جيش االحتالل يويس بيريتس إنّه "عىل استعداد
لنصب الخيام يف جبل املشارف ونقل الكلّيات نظ ًرا لرمزية املنطقة
بالنسبة إىل إرسائيل".
(وكالة وفا)2013/12/17 ،

 2013/12/17ق ّررت جمعية محارضي الجامعات األمريكية التي
تض ّم نحو خمسة آالف أستاذ جامعي وباحث أمرييك فرض مقاطعة
أكادميية عىل إرسائيل احتجا ًجا عىل سياستها تجاه الفلسطينيني .وجاء
املتخصصة يف دراسة تاريخ وثقافة الواليات املتحدة،
يف قرار الجمعية
ّ
أ ّن إرسائيل تنتهك القانون الدويل وحقوق اإلنسان وتتجاهل القرارات
األممية .وصادق عىل قرار الجمعية نحو  %66.05من أعضائها ،والبالغ
كل البحاثة
عددهم  1252عض ًوا ،والقرار الذي اعتمد هو للتضامن مع ّ
والطلبة املحرومني من حريتهم األكادميية ويتطلّعون إىل إعطاء هذه
الحرية للجميع ومن بينهم الفلسطينيون ،خاصة أ ّن إرسائيل خرقت
القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.

(وكالة وفا)2013/12/25 ،

 2013/12/26أصدر رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو،
تعليامته بنرش مناقصات لبناء  1400وحدة سكن ّية نصفها يف القدس
الرشقية .وكان نتنياهو قد رفض طلب الواليات املتحدة بعدم اإلعالن
عن البناء الجديد ،وكذلك االتحاد األورويب الذي حذّر إرسائيل من
الخطوة.
(وكالة وفا)2013/12/26 ،

 2013/12/27ق ّدم عضو الكنيست اإلرسائيلية ،موطي يوغب ،من
البيت اليهودي ،اقرتاح قانون "لض ّم غور األردن إىل إرسائيل وتطبيق
القانون اإلرسائييل يف املنطقة" .حيث أيّده أعضاء الكنيست من اليمني
من داخل االئتالف واملعارضة .وجاء يف االقرتاح "يجب بقاء األغوار يف
كل اتفاق تحت السيطرة اإلرسائيلية وإىل األبد".
ّ
(وكالة وفا)2013/12/27 ،

 2013/12/29صادقت الحكومة اإلرسائيلية عىل الدفعة الثالثة من
قامئة أرسى ما قبل أوسلو الذين من املق ّرر اإلفراج عنهم يف  30و31
من كانون األ ّول  ،2013مبوجب التفاهامت اإلرسائيلية  -الفلسطينية
التي سبقت استئناف املفاوضات يف متوز املايض.

(وكالة وفا)2013/12/17 ،

(عرب)2013/12/29 ،48

(الجزيرة.نت)2013/12/24 ،

(وطن لألنباء)2013/12/31 ،

الخاصة بشؤون
 2013/12/20أكّد أهايل قرية الرمية ،غري املعرتف بها ،داخل األرايض  2013/12/29أق ّرت اللجنة الوزارية اإلرسائيلية
ّ
متسكهم بأرضهم وعدم الرحيل عنها مهام
الفلسطينية املحتلة عام ّ ،48
ْ الترشيع مقرت ًحا يقيض بض ّم منطقة غور األردن بالضفة الغربية إىل
كلّفهم ذلك من مثن ،رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها نتيجة عدم
إرسائيل.
وجود بنية تحتية .جاء ذلك خالل االجتامع الشعبي الذي شارك فيه
(الجزيرة .نت)2013/12/30 ،
املئات من األهايل يف القرية الواقعة داخل مدينة "كرمئيل" االستيطانية،
مبشاركة أعضاء الكنيست العرب ورؤســاء السلطات املحلية ،رفع  2013/12/30ه ّددت القيادة الفلسطينية بطلب عضوية "املحكمة
خالله العلم الفلسطيني ،وشعارات من ّددة بسياسة التهجري الرسمية الجنائية الدولية" ر ًّدا عىل قرار حكومي إرسائييل بض ّم منطقة األغوار
اإلرسائيلية .ويذكر أ ّن بلدية "كرمئيل" التي أقيمت عىل أرايض قرية التي تفصل حدود الدولة الفلسطينية املنشودة عن األردن .وأكّدت
متسكها بحقوق الشعب الفلسطيني ،وقالت إ ّن قرار
الرمية يف الستينيات ضمن مخطّط تهويد الجليل ،كانت أصدرت قرا ًرا حركة فتح عىل ّ
بإخالء أهايل القرية من أجل بناء حي سكني للمهاجرين الجدد اليهود .الض ّم يهدف إلفشال الجهود األمريكية والدولية لتحقيق السالم ،فيام
بكل الطرق.
(وكالة وفا )2013/12/20 ،وصفت حامس القرار بـ "العدواين" ودعت ملقاومته ّ
(القدس العريب)2013/12/30 ،
 2013/12/24استشهاد طفلة فلسطينية يف قصف إرسائييل عىل
شامل ووسط قطاع غزة ،وذلك بعد ساعات من مقتل مدين يعمل يف  2013/12/31اإلفراج عن  26أس ًريا ضمن الدفعة الثالثة من أرسى ما
خدمة الجيش اإلرسائييل بنريان ق ّناص استهدفه قرب موقع عسكري قبل أوسلو ،حيث وصل إىل مق ّر الرئاسة يف رام الله مثانية عرش أس ًريا
من الضفة ،وخمسة أرسى وصلوا القدس وثالثة وصلوا قطاع غزة.
رشقي القطاع.
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مراجعة كتاب
جنود وجواسيس ورجال دولة:
طريق مصر للثورة

املؤلّف :حازم قنديل.
الناشـر :دار فريسو للنرش ،لندن .2012
عدد الصفحات 320 :صفحة من القطع الكبري.
*

باحثة باملركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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يصف حازم قنديل ،عامل االجتامع السيايس وخبري الرشق األوسط يف
جامعة كامربدج ،تاري َخ مرص السيايس يف فرتة ما بعد عام ،1952
بأنّه يقوم عىل حكمٍ ٍ
ثابت "مرك ٍّب ثال ّيث األضالع" (صفحة  )3يجمع
بني الجيش والقوى األمن ّية والنظام الحاكم .ويعمد قنديل إىل منظور
كل مؤسسة تعمل وفقًا
الواقعية املؤسسية يف تحليله ،فيفرتض أ ّن ّ
للمصلحة الذاتية متأرجحة بني التنافس والتعاون ،بهدف إخضاع
املؤسستني األُخريني يف نهاية املطاف.
يف رسد تاريخي يبدأ عام  1952وينتهي عام  ،2012يُ ّبي املؤلّف أ ّن
موقف الجيش والقوى األمنيّة هو الذي حسم نتيجة ثورة  25يناير.
متغيا ال قيمة ثابتة ،يتح ّدى
ولدى تناوله دعم الجيش النظام بوصفه ّ ً
قنديل االعتقاد السائد أ ّن الق ّوات املسلّحة دعمت نظام حسني مبارك
وتخلّت عنه عىل مضض ،بعدما أصبح عبئًا عليها .ويك ّرس كتاب جنود
وجواسيس ورجال دولة قنديل أكادمييًّا بارزًا يف الربيع العريب؛ إذ
رسع وضحل ،كام هي حال الكثري من النصوص
تفادى نرش تحليل مت ّ
التي تناولت الثورة ،فص ّورت أحداث ثورة يناير  2011وكأنّها استمرار
لنمط تاريخي أشمل.
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دميقراطية يرعاها الجيش ،من منط نظام أتاتورك .وهكذا ّبي الكاتب
األسس التي وضعها جامل عبد النارص لدولة املراقبة املنيعة
كيف أ ّدت
ُ
ض ّد االنقالبات ،إىل قيام الدولة البوليسية املرصية يف السبعينيات
والثامنينيات من القرن املايض .غري أ ّن عبد النارص ،يف ترسيخه السلطة
يف األجهزة األمنيّة (املدنية والعسكرية) بعي ًدا عن األجهزة السياسية،
ّأسس دولة مخابرات رسعان ما ندم عىل تأسيسها .نتيجة لذلكّ ،أسس
عبد النارص االتحاد العريب االشرتايك لس ّد الفجوة األمن ّية – السياسية
وإلحكام السيطرة عىل القوات العسكرية.

ومث ّة مناذج موازية تفيد يف استكامل التحليل املؤسيس الواقعي
لحكومات أخرى أمن ّية وغري ليربالية يف خض ّم سياسات الحرب الباردة
مثل الصني وروسيا .ويذهب قنديل بعي ًدا يف تقوميه؛ إذ يثري البعد
الفردي لعملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية ،فريبط عىل سبيل املثال،
بني إنشاء دولة عسكرية داخل الدولة وانهيار العالقات الشخصية
بني القائد العام للقوات املسلحة عبد الحكيم عامر وجامل عبد
النارص .ويفعل قنديل اليشء نفسه بوضع هذه املنافسات املؤسسية
الداخلية يف سياقها التاريخي املشرتك ،كأن يعزو ،عىل سبيل املثال،
مشاركة مرص يف حرب  1967جزئيًّا ،إىل حاجة عبد الحكيم عامر
إىل التعويض عن األداء الكاريث للقوات املسلّحة يف اليمن .يف حني
أ ّن املعرفة العميقة باألحداث يف فرتة الحرب ،تو ّجه قراءة املرحلة
املذكورة .وقد تشغل التفاصيل التاريخية الفائضة االنتباه أحيانًا عن
الفرضية املركزية ،فيبدو التعليق عىل العالقات الشخصية (وال سيّام
بني السادات ورئيس األركان سعد الدين الشاذيل ،وبني نارص وعبد
يوضح قنديل ،بد ًءا من عشية انقالب  ،1952كيف هزم جامل عبد الحكيم عامر) وكأنّه طرفة بطبيعته ،أو قائم عىل التخمني.
وأسس دولة عسكرية؛ إذ أ ّمن السيطرة الشاملة
النارص محمد نجيب ّ
عىل الرغم من ذلك ،يرى قنديل أ ّن جامل عبد النارص قد اضط ّر
عىل الق ّوات املسلحة ،واستقطب الجامهري ،وقىض عىل جميع مراكز
السلطة األخرى ،وطهر يف غضون سنوات قليلة قاعدة قوة الضباط لإلبقاء عىل مسار مرص االستبدادي؛ مستبدلً الدور الوقايئ الطاغي
ّ
ّ
ّ
األحرار يف الجيش ،وأقام "شبكة موالية من املسؤولني الحكوميني للجيش بتعزيز دور األجهزة األمن ّية املدنية وق ّوات الرشطة شبه
ضمن بريوقراطية الدولة" (17صفحة) .وهكذا أصبح الجيش "مني ًعا العسكرية .فقد كان من شأن الرصاع يف مرص التي شلّتها الحرب
ض ّد االنقالبات" ،ونشأ الهرم املتاهة املك ّون من املخابرات واألجهزة ووجود معارضة تواجه عوامل أجنبية مح ّرضة ،أن مي ّهدا لالستبداد.
األمن ّية ،والذي بات سمة للنظام السيايس الحايل يف مرص (صفحة  .)20وخفّفت عملية نسبة االستبداد إىل التظاهرات املناهضة للحرب غري
وقد ّأسست أزم ُة  1954املسا َر االستبدادي الجديد للنظام الفتي .الف ّعالة عام  ،1968نيّة عبد النارص بشأن إحالل الدميقراطية .إال أ ّن
ّ
وبينام كان الجيش املرصي الكبري واملتشظّي داخليًّا ،بطيء التحرك ،املؤلّف يرى عىل نح ٍو مقنع أ ّن الرتكيبة املؤسسية طوال العرشين عا ًما
كانت األجهزة األمن ّية حاذقة ورسيعة يف القضاء عىل احتامل نشوء السابقة جعلت عملية التح ّول الدميقراطي تتّسم بالتح ّدي الشديد.

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
جنود وجواسيس ورجال دولة :طريق مصر للثورة.

يفس قنديل التح ّوالت يف مراكز الق ّوة يف زمن ثورة  1971التصحيحية؛
ّ
إذ م ّهد نجاح السادات الطريق للدولة البوليسية املرصية التي
تزامنت واتّساع سطوة وزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة .غري
أي ذك ٍر للمحاوالت التي أطلقها السادات
أنّه يغيب عىل نح ٍو واضح ّ
لتطبيق الدميقراطية ،ولو محدودة أو شكلية .فلو كان الكاتب قد أشار
إىل الخطوط العريضة التي وضعها السادات للتع ّددية الدميقراطية
بوصفها هدفًا وطن ًّيا عقب االنفتاح ،أو لو أنّه ذكر مبادرة تخفيف
القيود عىل اإلخوان املسلمني ،ولو كانت شكلية ،لكان أضاف مقاربة
متوازنة إىل املقارنات بني رئيس مرص الثاين والرئيسني التاليني(((.
تع ّد الفرضية املركزية ،خلفي ًة مؤث ّرة يف حرب 1973؛ فقد كان الجيش
يحتاج إىل استعادة موقع رئيس يؤ ّهله لش ّن حرب ناجحة ض ّد
إرسائيل ،ولكن من دون متكني الضباط سياسيًّا .والالفت أ ّن قنديل
تب ّنى قرار السادات بوقف الهجوم املرصي يف سيناء عىل الرغم
من إنهاك القوات اإلرسائيلية ،وكان ذلك القرار قد أثار الكثري من
االنتقادات .فقد كان قنديل مصيبًا عندما رأى أ ّن الرئيس الذي خاض
الحرب أراد إشعال أزمة خطرية لتحفيز وساطة أمريكية يف املنطقة
بدل من السعي لش ّن حرب شاملة .غري أنّه من املمكن
برعاية مرصً ،
االختالف مع النقد الشديد لقرار وقف القتال يف سيناء الذي ُع َّد "يسء
اإلعداد" ،و"كارثيًا" ،و"انتصا ًرا ب ّددته مرص" (ص .)127
تتجاهل هذه اآلراء أ ّن هدف السادات مل يكن عىل األرجح تحقيق
رص عسكري واضح ،وأ ّن مرص وجدت نفسها تخوض حربًا بالوكالة
ن ٍ
ض ّد الجيش األمرييك املتف ّوق ،يف الوقت الذي شهدت فيه العالقات
الروسية – املرصية تدهو ًرا مل تعهده من قبل ،واخرتق جيش السادات
"خ ّط بارليف" عىل الرغم من هذه القيود .ويص ّور قنديل السادات
مرا ًرا عىل أنّه كان مص ّم ًم بحزم عىل قلب سياسات جامل عبد النارص،
وعىل نيل حظوة الواليات املتحدة األمريكية .وكان ذلك غال ًبا مقابل
خذالن املعسكر العريب واملصلحة الوطنية املرصية .يف حني أنّه يق ّر
أ ّن استبدال الحامية العسكرية التي ال يعتمد عليها ،مقابل الحامية
األمريكية مثّل إسرتاتيجية ق ّوة أحسن احتسابها .إال أ ّن املؤلّف يتجاهل
أ ّن التو ّجه نحو الواليات املتحدة قد تأث ّر بـ "االنخفاض الكبري يف الدعم
السوفييتي" ،و"االستجابة الضعيفة" لطلب املساعدات العسكرية
السوفييتية ،كام س ّجلها السادات(((.
1 Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and the Pharaoh
(Los Angeles: University of California Press, 1985), p 129.
2 Anwar El-Sadat, In Search of Identity, 1978, p 234,
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA440784
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أ ّما تقييم السياسات الداخلية للسادات من منظور طبقي مالئم،
والعودة إىل الفرضية املركزية للكتاب ،فيأتيان ضمن سياق أكرث سالسة؛
أي تح ٍّد عسكري لسلطته بإقصائه الق ّوات املسلحة
فقد منع السادات ّ
مهمت مدنية؛ مثل اإلسكان ،والنقل الوطني ،واستصالح
ّ
لتتول ّ
األرايض ،وبذلك أبعدها عن تفويضها الرئيس بوصفها ق ّوات مستع ّدة
ربا أعاد توزيع املوارد العسكرية التي مل تعد
للقتال .إال أ ّن السادات ّ
هناك حاجة إليها يف زمن السالم .لكن هذا الوضع ،جعل السادات يف
حاجة إىل رشيك يف الحكم لتأمني استقرار النظام ،ما أ ّدى إىل اعتامده
عىل أجهزة األمن واألجهزة السياسية؛ للسيطرة عىل السكّان بدعمٍ من
الرشكاء األجانب الذين سعى جامل عبد النارص جاه ًدا لالبتعاد عنهم.
يأيت تقييم قنديل سياسات السادات االقتصادية الفاشلة التي أنشأت
دولة مثقلة بالديون "تابعة وغري نامية ،وغري صناعية ومحررة عىل
نحو عشوايئ" (ص  )161الذ ًعا عىل نح ٍو مصيب .ولدى اعتامد املنظور
يتبي أ ّن
النظري للمؤلف ،يف تحليل اضطرابات الخبز عام ّ ،1977
تهميش السادات الق ّوات املسلحة أ ّدى إىل إضفاء الطابع العسكري
عىل الرشطة لتضع ح ًّدا للتم ّرد .ث ّم اعتمدت النزعة االستبدادية
لـلحزب الوطني الدميقراطي عىل الدولة البوليسية التي رعتها وزارة
الداخلية بغرض الحامية ،فشكّلت سمة مستقبلية لنظام مبارك.
لكل رئاسة يف مرص ،بوصف املشهد املؤسيس يف وقت
ومي ّهد قنديل ّ
انتقال السلطة إىل الرئيس الجديد؛ فقد ورث مبارك عام  1981ق ّوة
بوليسية موالية وق ّوات مسلّحة موالية ومه ّمشة ،وإن مل تكن مدحورة
بعد (تنعم بصالت أغفلت غال ًبا مبن اغتالوا السادات) ،ونخبة من
رجال األعامل ترتبط بصالت و ّدية بالحزب الوطني الدميقراطي.
صحيح أ ّن قنديل كان دقيقًا يف تصويره حسني مبارك أنّه "كان ساعيًا
إىل بسط االستقرار ومل يكن مج ّد ًدا" (ص  )220إذ سار عىل خطوات
حريصا عىل عدم
السادات مع اختالف عقائدي بسيط ،إال أنّه يبقى
ً
إعفاء فرعون مرص األخري من املسؤولية أو اللوم بسبب ازدياد معاناة
ظل نظام حسني مبارك.
املرصي العادي يف ّ
لعل أكرث ا ّدعاءات قنديل جرأ ًة وإثارة هو كشفه الفكرة الخاطئة
ّ
ظل حكم حسني مبارك.
الشائعة ،أ ّن الق ّوات املسلّحة كانت سعيدة يف ّ
فيبي املؤلّف
لقد أوضح ذلك مستخد ًما الحقائق واإلحصائيات الثابتة؛ ّ
عىل نح ٍو حاسم أنّه عىل الرغم من املزايا اإلضافية الظاهرية ،فقدت
الق ّوات املسلحة عدمية الفاعلية ،الكثري من االمتيازات االجتامعية،
وو ّجهت لها رضبة قويّة بتخفيض األجور وتقليص اإلنفاق العسكري،
وتراجع نوعية املوارد البرشية نتيجة مبارشة لسياسات حسني مبارك
التعليمية والص ّحية .صحيح أ ّن القوات املسلّحة اكتسبت طاب ًعا مهن ًّيا
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سطح ًّيا ،إال أ ّن الجهاز األمني كبح جامح الشخصيات العسكرية
أي تدريب ومن
البارزة ،وكُلّف املج ّندون بأعامل وضيعة من دون ّ
دون مع ّدات حديثة .وقد نشأت مظامل العسكريني من منع الواليات
أي ق ّوة إقليمية ،وأبقت عم ًدا مستوى التسلّح
املتحدة مرص من عرض ّ
املرصي (والعريب) دون مستوى تسلّح إرسائيل.
بعد تهميش القوات املسلحة ،التفت النظام إىل جهاز األمن املدين
للحامية ولفرض السيطرة اليومية .وكان الجهاز األمني بقيادة
رفت بـ"اإلمرباطورية
وزارة الداخلية ذات السمعة السيئة ،وقد ُع ْ
البريوقراطية املرعبة" (ص  )194كام ص ّورها فيلم عادل إمام "اإلرهاب
والكباب" .وقد ُعهِد بقمع اإلسالميني واملهامت القذرة األخرى إىل
قطّاع الطرق املأجورين لتفادي توريط الرشطة ،ومنها انبثقت جذور
ثقافة البلطجية السائدة .إال أ ّن األسوأ كم َن يف حصانة ق ّوات األمن من
العقاب مهام ارتكبت من أعامل ،واتّسام العالقة بني املواطن العادي
والرشطة بالعنف .وهكذا تح ّول ض ّباط األمن من أدوات للسلطة
إىل السلطة نفسها .ووضع تعيني حبيب العاديل وزي ًرا للداخلية عام
 ،1997اللمسات النهائية للدولة البوليسية بامتياز؛ إذ ل ّوح بقانون
الطوارئ املعتمد منذ قرون ،والذي يتيح للرشطة التح ّرك من دون
وتفس تلك الخلفية ،الكراهية ض ّد الرشطة التي ُع ّب
مس ّوغ قانوينّ .
عنها يف  25كانون الثاين  /يناير ،وهو اليوم الوطني للرشطة وقد جرى
اختياره عم ًدا .ومل يكن ذلك أم ًرا مفاجئًا.
انطوت اإلسرتاتيجية األمن ّية غري التقليدية التي تب ّناها حسني مبارك
شل املجتمع بر ّمته ،بدلً من استهداف مجموعات معيّنة من
عىل ّ
املعارضة .صحيح أ ّن مبارك بذل محاوالت للتضييق عىل الهيمنة
الرأساملية عىل الحزب الحاكم ،إال أ ّن اإلرث املرير الــذي تركه
السادات يف مجال الرأساملية االنتهازية التي ربطت الحزب الوطني
وتجسد حكومة أحمد نظيف نخبة رجال
الدميقراطي بعامل األعامل.
ّ
األعامل السياسيني التي أهملت مشاكل مرص االجتامعية العميقة.
ونتيجة لذلك ،غضّ ت الطبقة الوسطى املحرومة (والتي شعرت أ ّو ًل
باالغرتاب بسبب الصدمة التي أطلقها االنفتاح) النظر عن احتامل
ظل حكم جامل مبارك وحلفائه الرأسامليني.
املشاركة يف الحكم يف ّ
لك ْن ،حتّى الرأسامليون الحاكمون الذين تح ّولوا إىل سياسيني ،كانوا
كل مكان؛ فالفساد الحكومي دفع
ممت ّنني لق ّوة الرشطة املنترشة يف ّ
النظام إىل قبضة وزارة الداخلية .وكان الدليل عىل مدى تغلغل مصالح
الرشكات يف القيادة السياسية املرصية وعدم شعبية هذا التحالف غري
املق ّدس ،هو قرار حسني مبارك إقالة "حكومة رجال األعامل" "سيّئة
السمعة" (ص  )228وإبعاد رجل األعامل وصاحب الرشكات أحمد ع ّز
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عن الحزب الوطني الدميقراطي بعد ثالثة أيام من بدء االحتجاجات يف
محاول ٍة عقيمة لتهدئة الجامهري .وهكذا شهدت حقبة مبارك "نجاح
النظام وفشل الدولة" (ص  .)219وكان انهيار النظام عام  2011النتيجة
الرتاكمية لستّة عقود من الرصاع عىل السلطة ضمن التحالف الحاكم.

الفصل الذي يتناول جوهر املوضوع ،أي ثورة  ،2011الح ّج َة
ُ
يوصل
املركزي َة إىل خامتتها املنطقية ،وهي أ ّن وزارة الداخلية قد عجزت
عن احتواء االنتفاضة ،فأُرغم حسني مبارك عىل اللجوء إىل الق ّوات
طويل للتهميش،
املسلّحة طال ًبا املساعدة .تع ّرضت الق ّوات املسلحة ً
فكانت هي من "ستحفر قربه" (ص  .)226ويرى قنديل أ ّن قرار
صف الشعب ،هو ما حسم نتيجة الثورة.
القوات املسلحة الوقوف يف ّ
تكمن أه ّمية هذا الرأي يف التأكيد عىل أ ّن الق ّوات املسلحة قد أدارت
ظهرها لرشكائها السياسيني واألمن ّيني بسبب عقود من الرصاع املتنامي
عىل السلطة ،وليس أل ّن حسني مبارك أصبح عبئًا تخلّت عنه الق ّوات
رسا ،عندما بدا رحيله حتميًّا .باختصار ،شكّلت االنتفاضة
املسلحة ق ً
بالنسبة إىل الق ّوات املسلحة ،فرصة ذهبية لاللتفاف عىل منافسيها
والعودة إىل الق ّمة .وقد أشارت تقارير حديثة إىل أ ّن الجيش ص ّعد
وربا تآمر إلطاحة
الضغط عىل مبارك؛ ليك ال يسلّم السلطة إىل ابنهّ ،
الرئيس يف األشهر التي سبقت الثورة(((.
غري أ ّن مقارنة الثورة املرصية بنظريتها التونسية مسألة أكرث تعقي ًدا؛
فقد القت الثورة التونسية ص ًدى إيجاب ًّيا عند املرصيني ألنّها مثّلت
بل ًدا عربيًّا دحر القمع أكرث من كونها نتيجة "انقالب مامثل النقالب
مرص وانقالبات أخرى يف املنطقة أنشأ نظا ًما تح ّول إىل دولة بوليسية"
(ص  ،)221وأنتج نخب ًة من رجال األعامل متامهية مع قوى أجنبية.
عالو ًة عىل ذلك ،إ ّن ع ّد الجيشني املرصي والتونيس مك ّو ْني من شعبني
متجانسني عرقيًّا وطائفيًّا ،يقلّل من أهمية تن ّوع املجتمع املرصي.
وهناك مسألة أخرى مشكوك فيها ،تكمن يف اال ّدعاء الذي ورد الحقًا،
3 “Egyptian Army Planned Mubarak Ouster Before the Revolution:
Stratfor Report,” Alarabiya, 28/2/2012, viewed 19/6/2013,
http://www.alarabiya.net/articles/2012/02/28/197559.html,
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جنود وجواسيس ورجال دولة :طريق مصر للثورة.

أ ّن متظاهري ميدان التحرير استلهموا يف ثورتهم أحداث عام  1989يف
ثورت ليبيا وسورية؛ إذ كان خطاب
أوروبا الرشقية أكرث من استلهامهم َ
الربيع العريب أكرث بروزًا يف الثورات من اإلشارات إىل الحرب الباردة.
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طاملا ليسوا هم ضحاياه .وكان املجلس األعىل للقوات املسلّحة يف
حاجة إىل الخطاب اإلسالمي لنرش نفوذه وكسب الشعبية .وقد منح
اإلخوان الق ّوات املسلحة امتيازات خاصة يف أوقات مفصلية مختلفة،
مثل مشاريع الدساتري ،ما يشري إىل أ ّن جذور هذه الرشاكة ،ومن ث ّم
انهيارها الالفت ،تتطلّب املزيد من االستقصاء.

مييض قنديل يف وصف حكم املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية
الذي بدأ مببادرات جريئة يف السياسة الخارجية ،يف حني بقيت
اإلصالحات الداخلية بطيئة وجزئية ،ما يشري ،خالفًا للح ّجة الرئيسة يف
الكتاب ،إىل أ ّن السلطة املطلقة والحكم قد ال يكونان هدف الق ّوات
املسلحة .وتط ّورت سياسة املجلس األعىل للقوات املسلّحة رسي ًعا إىل
عنف عسكري – أمني منهجي ض ّد املحت ّجني .ونيس املجلس أصوله
املؤيّدة للثورة .وفشل يف االرتقاء إىل مستوى منوذج املرحلة االنتقالية
بقيادة الق ّوات املسلّحة عام  .1952ويشري قنديل إىل أ ّن ق ّوات األمن
أي مساءلة عن قتل املحت ّجني ،مل ترت ّدد يف
نفسها ،والتي نجت من ّ
إحداث صدع بني الجيش والشعب؛ عىل أمل استعادة موقعها املتميّز.
إال أ ّن الق ّراء قد يتساءلون عن سبب وقوف املجلس األعىل للقوات
املسلحة إىل جانب قـ ّوات الرشطة املكروهة ،وعن سبب قمعه
املتظاهرين بقسوة شديدة .هل كانت أيدي املجلس األعىل للق ّوات
املسلحة مقيّدة بسبب افتقاره إىل الخربة السياسية ،أم التخويف من
األجهزة األمن ّية ،أم بسبب كليهام؟

ور ًّدا عىل سؤال قنديل الختامي ،فإ ّن القيادة اإلسالمية أخفقت يف
نهاية املطاف يف التغلّب عىل قوات األمن والقوات املسلحة .وال
ريب أ ّن الق ّوات املسلحة قد نجحت يف العودة إىل الحياة السياسية
بدليل دورها املحوري يف تنحية محمد مريس ،وتأليف الحكومة
املوقّتة الالحقة((( .ولكن ،ماذا يعني هذا ملرص اليوم؟ لقد أ ّدى افتقار
الثورة إىل القيادة إىل نجاح الثورة .إال أ ّن هذا االفتقار نفسه ينبئ
مبشهد سيايس متّسم بالفوىض .ويؤكّد قنديل أ ّن املسؤولني املنتخبني
مستقبل سيضط ّرون للخضوع لسلطة الحلف األمني السيايس طاملا
ً
مأمسسا .إال أ ّن أحداث متوز  /يوليو  2013أثبتت أنّه يجب أن
بقي
ً
عامل يف معادلة مشاطرة املؤسسات والسلطة
يدخل الشعب املرصي ً
التي وضعها قنديل .إضاف ًة إىل ذلك ،قد متثّل حملة القمع التي أطلقها
السييس انهيا ًرا يف التحالف األمني السيايس القديم ،ما قد يعني تح ّو ًل
نحو ات ّحاد عسكري أمني.

يفس ملاذا واصلت أغلبية املرصيني (%88
إال أ ّن األه ّم أ ّن قنديل ال ّ
منهم وفقًا ملؤسسة غالوب العاملية لالستطالعات) دعم الق ّوات
أي حال كانت التجربة
املسلحة يف كانون األول  /ديسمرب((( .عىل ّ
القصرية للمجلس األعىل للقوات املسلحة يف الحكم ،عودة مؤسفة
إىل معادلة الق ّوة التي ّأسسها السادات ،وحافظ عليها مبارك" :يسيطر
األمن ،وينعم املساعدون السياسيون باملنصب وبالرثوة ،يف حني يتف ّرج
العسكر من بعد مكتوف األيدي" (ص  .)235وقد يكون التحالف
بني اإلسالميني واملجلس األعىل للقوات املسلحة مبنزلة زواج مصلحة
أساسا االستبداد
متبادلة؛ إذ يشري قنديل إىل أ ّن اإلسالميني ال يعارضون ً

مع فشل التجربة اإلسالمية يف الحكم ،وسعي الق ّوات املسلحة التي
استعادت نشاطها إىل اسرتجاع موقع بارز ،وتصميم املؤسسة األمن ّية
التي لحق بها الخزي عىل أن تحتفظ باليد الطوىل ،يبدو مسار مرص
غامضً ا ،ومدى تأثري الطريق الداخيل املسدود يف املستوى املؤسيس.
ومهام تكن النتيجة ،فإ ّن عدسة قنديل بشأن التنافس املؤسيس عىل
السيطرة عىل النظام مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسعي الحايل لإلمساك
بزمام السلطة يف مرص .وهكذا ،متنح هذه النظرية املع ّدلة الواضحة
ولطلب
الحافلة بالتفاصيل ،تفس ًريا واض ًحا ملن يراقبون الوضع الحايلّ ،
ثورة  25يناير ،وللتاريخ املرصي بصورة عامة.

4

املرجع نفسه.

5

إميان إبراهيم" ،الجيش واإلخوان :رصاع بقاء" ،األخبار ،2013/3/2 ،عىل الرابط:
https://www.al-akhbar.com/node/178587
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مراجعة كتاب
مصر وإسالميّوها بعد ثورة  25يناير (الجزء الثاني)

مكمل ملوضوعات الجزء األول الذي
يأيت الجزء الثاين من هذا الكتاب ً
قمنا مبراجعة له يف العدد السابق من هذه املجلة .ويتبنى الجزء الثاين
مفهو ًما أوسع لألمن االجتامعي كمدخل رئيس يف فهم األزمات األمنية
السياسية والفكرية التي تجتاح العامل العريب .ويناقش احتامالت
املخاطر التي تهدد األمن االجتامعي والسيايس عىل حد سواء ،والتي
يثريها بعضهم جراء التغيري الذي أحدثته ثورة  25من يناير يف مرص يف
بنية الحكم وتوجهاته بعد تويل اإلسالميني سدة السلطة فيها ،ومدى
تأثري ذلك يف األمن اإلقليمي يف املنطقة العربية بأرسها.
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والتي ال تتعاطى مع الدميقراطية بجدية وواقعية .واختتم دراسته
مبناقشة مسألة "الخروج عىل الحاكم" يف الفكر السلفي ،فعىل الرغم
من أ ّن هذه املسألة من األبجديات الدميقراطية ،يثور جدل كبري
بني اإلسالميني عامة والسلفيني خاصة حول مرشوعية تلك املسألة،
مجال للفتنة والخروج عىل الجامعة وتفتيت وحدتها،
واعتبارها تفتح ً
وال سيام إذا كانت السلطة بيد السلفيني أو كانوا مشاركني فيها .وأكد
عىل أ ّن القوى السلفية لن تنحاز للدميقراطية بسبب رؤيتها الجامدة
للنص ،وبسبب رؤيتها الخاصة ملسألة الخروج عىل الحاكم وخطابها
"الدوغاميئ".

وقد بدأت التهديدات غري التقليدية لألمن تشهد تحوالت يف املنطقة
العربية ،سواء يف تلك الدول التي حدثت فيها الثورات وغريت بنية
الحكم فيها ،أو تلك التي ال تزال تشهد مناوشات ثورية ،إن صح
التعبري .وشكّل االنفالت األمني عىل املستويني السيايس واالجتامعي
ملم ًحا أساس ًيا يف املراحل االنتقالية الحالية التي تشهدها دول الربيع
العريب .فام هي انعكاسات ذلك عىل شعارات األمن االجتامعي التي
من أجلها اندلعت تلك الثورات ،والتي تلخصت يف الحرية والعدالة
االجتامعية والكرامة اإلنسانية؟ وهل يشكل إخفاق اإلسالميني بعد
وصولهم إىل الحكم  -الذي يتوقعه بعض املحللني السياسيني واألمنيني
يف ضوء ضعف خربتهم  -يف تحقيق هذه الشعارات وتلبية تلك
الطموحات الجامهريية ،تهدي ًدا لالستقرار واألمن يف تلك البلدان عىل ومل يكن الباحث موفقًا يف وصف الخطاب السلفي يف بـ "الدوغامئية"
التي تعني التعصب للرأي والجمود الفكري ،ألنه إذا صح هذا التحليل
املديني القريب واملتوسط؟
يف الشأن الديني ،فإنه ال يصح يف املامرسة السياسية للتيار السلفي
وعىل غرار الجزء األول من الكتاب ،كانت فاتحة دراسات الجزء
الذي أثبت "براغامتية" عالية يف التعاطي مع التيارات السياسية كافة،
الثاين  -الذي ضم  12دراسة – دراسة للباحث واألكادميي املرصي
إىل حد قيام حزب النور بإنهاء تحالفه مع حزب الحرية والعدالة،
الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب بعنوان "السلفيون والثورة :أي
ومتاهيه مع توجهات جبهة اإلنقاذ الوطني التي يغلب عليها التيار
دور سيايس؟ وقد استعرض فيها النشأة التاريخية للجامعات السلفية
الليربايل واليساري ،بل وتأييد انقالب الجيش يف  3متوز /يوليو املايض
يف مرص ،ومن أهمها "الجمعية الرشعية لتعاون العاملني بالكتاب
عىل حليفهم الرئيس محمد مريس!
والسنة املحمدية" و"جامعة أنصار السنة املحمدية" .ورصد اتساع
دائرة املنضمني لها وعرض أهم أسباب ذلك؛ مثل الثورة النفطية يف ويتتبع الباحث يف شؤون الجامعات اإلسالمية صالح الدين حسن ،من
الخليج ،منبع السلفية ،وترهل الدولة املرصية ،وتراجع دورها الذي خالل دراسته "اإلخوان املسلمون :تداعيات تأسيس الحزب" تطور
يعب
تسبب يف تراجع دور األزهر الرشيف بحكم تبعيته املطلقة للدولة ،موقف جامعة اإلخوان املسلمني من قضية تشكيل حزب سيايس ِّ
ويف الوقت نفسه ،دعم بعض الشخصيات والتيارات السلفية للنظام عنها ،خالل املراحل السياسية املختلفة التي مرت بها ،بد ًءا برفض
الحاكم ،إىل درجة اإلفتاء بحرمة اإلرضابات واالعتصامات العاملية مؤسس الجامعة ومرشدها األول الشيخ حسن البنا النظام الحزيب
وغريها ،وكانت مكافأة رموز هذا التيار هو الحصول عىل ترخيص باعتباره غري مالئم للبيئة املرصية ،ثم رفض املرشد الثالث عمر
التلمساين يف السبعينيات من القرن املايض تحويل الجامعة إىل حزب
لبعض القنوات الفضائية.
سيايس.
ويستبعد الباحث إمكانية انحياز القوى السلفية للدميقراطية
يف املستقبل املنظور ،مع أنهم يستخدمون آلياتها مثل التظاهر ويرصد الباحث تحول موقف الجامعة عند تأسيسها حزب الحرية
واالعتصام واالنتخابات ،نظ ًرا لطبيعة الخلفية التي ينطلقون منها ،والعدالة عقب ثورة  25يناير ،والذي سبقه عدة تجارب لالنخراط يف
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الحياة السياسية والربملانية املرصية من خالل ائتالفات حزبية .وتناول
اإلطار النظري والسيايس العميل لتشكيل الحزب ومفهومه وتداعياته
عىل الحياة السياسية املرصية ،ويناقش العالقة امللتبسة بني الحزب
الناشئ والجامعة العريقة.
ويصف االرتباك الذي ساد الجامعة إبّان تكوينها للحزب بعد تنحي
الرئيس حسني مبارك .ومع أ ّن العالقة بني الحزب والجامعة عالقة
وطيدة ،فإنه توقع حدوث أزمة بينهام ،مستشه ًدا بتكوين الجامعة
وفلسفة الحزب يف رؤية عبد املنعم أبو الفتوح ،ومعه تطلعات شباب
الجامعة؛ إذ يرفض الجمع بني السلطة املعنوية ،متمثلة يف الدعوة،
والسلطة السياسية.
ويعتقد الباحث أ ّن املشكلة التي تدعو للقلق هي أ ّن اإلخوان انتقلوا
من مرحلة تحديات القمع التي اعتادوا عليها ،والتي تخلق رصاع
الهوية ،إىل تحديات الحرية التي يجب أن تقابل باإلصالح والتطوير،
وهذا هو األكرث صعوبة بال شك .وما لبث اإلخوان أن عادوا إىل مرحلة
معاناة القمع مرة أخرى بعد عزل الجيش للرئيس محمد مريس؛ ما
يعني جزئيًا فشل اإلخوان يف التعامل مع تحديات الحرية ورضورة
اإلصالح والتطوير التي أشار إليها الباحث.
أما الباحث املرصي يارس قانصوه أستاذ مساعد الفلسفة السياسية،
فتناول يف دراسته املعنونة "اإلخوان ونظرية السلطة :سياسة رشعية
أم عالقة نفعية؟" استخدام اإلخوان لنظرية السلطة .وقد تجاوز
الخطاب الدعوي وتأسيسه الرشعي للسلطة ،وتناول نظرية الحاكم
الرعوي عند ابن تيمية التي تجعل الجامعة محو ًرا لالهتامم ،وقارن
بينها وبني "املرشد" عند جامعة اإلخوان الذي ال يُسأل .كام ضمت
تحليل لكتابات حسن البنا التي ج ّند فيها أتباعه ليكونوا
ً
الدراسة
حربًا عىل كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تعمل عىل نرصة
اإلسالم ،مب ّي ًنا تناقضها مع ترصيحات منتسبي حزب الحرية والعدالة
تغيا يف أفكار الجامعة بشأن السياسة
مؤخ ًرا؛ وهو ما يراه الباحث ّ ً
والنفعية.
وأوضح الباحث أنه عند البحث عن جذو ٍر لنظرية السلطة أو
صورة الخطاب السيايس عند اإلخوان ،فإنه يطالعنا العدد األول من
جريدة النذير ،ويف االفتتاحية التي كتبها الشيخ حسن البنا تحت
عنوان "خطوتنا الثانية" ،تساءل فيها موج ًها حديثه إىل اإلخوان" :ما
خطوتكم القادمة"؟ ومن ثم يجيب" :أقول لكم فاسمعوا :سننتقل
من حيز دعوة العامة فقط إىل حيز دعوة الخاصة أيضً ا ،ومن دعوة
الكالم وحده إىل دعوة الكالم املصحوب بالنضال واألعامل ،سنتوجه
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بدعوتنا إىل املسؤولني من قادة البلد وزعامئه ووزرائــه وحكامه
وشيوخه ونوابه وهيئاته وأحزابه ،وسندعوهم إىل منهاجنا ونضع بني
أيديهم برنامجنا ،وسنطالبهم بأن يسريوا بهذا البلد املسلم بل زعيم
األقطار اإلسالمية يف طريق اإلسالم يف جرأة ال تردد معها ،فإن أجابوا
الدعوة ،وسلكوا السبيل إىل الغاية آزرناهم ،وإن لجأوا إىل املواربة
والروغان وتسرتوا باألعذار الواهية والحجج املردودة فنحن حرب
عىل كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة ال تعمل عىل نرصة اإلسالم"
(جريدة النذير ،العدد األول ،االفتتاحية 30 ،ربيع األول 1357هـ).
ومن خطاب "الوعيد" بلهجته الحاسمة التي تحدث بها مؤسس
الجامعة حسن البنا تجاه كل من ال يقبل دعوة الجامعة إىل اإلسالم
الصحيح ،كام تفهمه الدعوة اإلخوانية ،إىل خطاب "املالمئة واملواءمة"
الذي يتحدث به سعد الكتاتني أحد أبرز قيادات اإلخوان ،ووكيل
مؤسيس حزب الحرية والعدالة الذي دفع به اإلخوان إىل املعرتك
السيايس كامتداد طبيعي للتنظيم وفق قواعد اللعبة السياسية،
ولذا جاءت قيادات الحزب "مختارة" من قمة السلطة يف التنظيم،
ال "منتخبة" من القاعدة .يجيب الكتاتني عن سؤال :هل الحزب
سيدعو لتطبيق الرشيعة اإلسالمية أم ال؟ بقوله" :إ ّن أسس الحزب
ستنطلق من مبادئ الرشيعة اإلسالمية املتوافقة مع املادة الثانية
من الدستور ،وهذه نقطة مت ّيز؛ ألنه ال توجد أحزاب عىل أسس من
الرشيعة اإلسالمية ،وسيكون حزبًا يدعو إىل دولة عرصية حديثة
ومدنية ،األمة فيها مصدر السلطات ،وبها سيادة قانون وتؤمن بآليات
الدميقراطية ،والشعب هو من يختار نوابه ورئيسه ،ويستطيع أن
يحاسبه ويعزله ،وتوجد تعددية وتداول سلطة ،وكل هذه مبادئ
مستقرة فنحن ال ندعو لدولة دينية ،بل مدنية ،ومن حقنا أن نختار
املرجعية التي تناسبنا" (جريدة املرصي اليوم ،العدد  2499بتاريخ
.)2011/2/26
قد يبدو الخطابان مختلفني ،فاألول يحمل دالالت الثقة بالنفس
والقدرة عىل املبادأة والحشد والحسم ،بينام يطرح الثاين بعضً ا من
قواعد اللعبة السياسية كاملناورة واإلميان بالتعددية وآليات العمل
الدميقراطي مع وضع الفتة ال يُختلف حولها" :املرجعية اإلسالمية"،
مع األخذ يف االعتبار أ ّن األول :يجري إعالنه عرب منرب الجامعة أو
جريدة النذير ،الذي يحمل اسمها يف حد ذاته داللة معينة ،بينام
يطرح الثاين مقوالته من خالل جريدة ميكن أن تحسب عىل التيار
الليربايل .وبينام يحرص األول هدفه يف نرصة اإلسالم فحسب ،يفسح
مجال ملرجعيات أخرى كالشيوعية والليربالية والتي من حقها،
الثاين ً
طرح مرجعياتها كام ذكر الكتاتني نفسه.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
مصر وإسالميّوها بعد ثورة  25يناير (الجزء الثاني)

ويكشف قانصوه أ ّن ثورة  25يناير طرحت أمام جامعة اإلخوان
تحديًا كب ًريا ،ووضعت الجامعة ذاتها يف مأزق كبري يف ما يخص خطابها
السيايس؛ إذ إنها تحاول الفكاك من خطاب سلفي (تقليدي) أحادي،
إىل خطاب سيايس مستحدث يظهر إميانه بالتعددية وقبول اآلخر يف
مسألة تويل مقاليد السلطة .لكن هذا التحول مل يتأسس عىل إدراك
واقعي لوجه االختالف الحاسم بني الخطاب الدعوي الذي يجري
استدعاؤه متى لزم األمر ،والذي يلهب املشاعر ويثري الحامس يف
النفوس وقد ينجح نسب ًيا يف التعبئة الجامهريية للوصول إىل السلطة،
وبني الخطاب السيايس الذي يجب أن يرسم مالمح واضحة للعمل
السيايس للوصول إىل السلطة وفق برنامج محدد يطمح إىل املستقبل
عرب حلول عملية ملشكالت مزمنة طاملا عانتها الجامهري التي سئمت
دغدغة مشاعرها القومية تارة والدينية تارة أخرى.
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•التصدي لألجندة النسوية املحلية والدولية من خالل "اللجنة
اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل" التي نهضت مبهمة تفكيك
األطروحات العاملية بشأن املرأة ،وصوغ رؤى إسالمية بديلة،
مثل إصدار وثيقة حقوق الطفل يف اإلسالم ،وميثاق األرسة.
•الــدور االجتامعي الذي تجسد يف إنشاء بعض دور الرعاية
االجتامعية للفقراء واأليتام ،األمر الذي يصب يف مصلحة حشد
األصوات للمرشحني اإلخوان يف االنتخابات.
•الدور الرتبوي والدعوي املتمثل يف استقطاب ناشطات جدد
للجامعة ،واإلرشاف عىل نشاط األرس األسبوعي لألخوات،
ومتابعة نشاط طالئع الفتيات الصغريات الذي يطلق عليه
"قطاع الزهرات".
وركّزت الدراسة عىل األخوات وثورة  25يناير ،حيث كلفت فيها
"األخــوات املسلامت" بإعداد الطعام ،وبعض األدوار اللوجستية،
واملشاركة يف الشبكات اإلعالمية الداعمة للثورة .وأشارت الدراسة
تعب عن تجاوزات يف حقوق املرأة
إىل بعض األصوات املهمشة التي ِّ
داخل الجامعة وتطالب باملزيد من الحريات.

وعىل املستوى التنظيمي الداخيل ،ألقى الكتاب الضوء عىل دور
األخوات املسلامت يف الثورة ،فتناولت فاطمة عبد الحافظ  -باحثة
دكتوراه يف التاريخ بكلية اآلداب يف جامعة القاهرة  -يف دراستها
"املرأة يف خضم الثورة :األخوات املسلامت أمنوذ ًجا" تأثريات الثورة
عىل دور الناشطات ووضعيتهن التنظيمية داخل جامعة اإلخوان
املسلمني .وقدمت لهذا بالحديث عن النشأة والتطور ،مرو ًرا بالحقبة
التأسيسية منذ التأسيس حتى الخمسينيات ،والحقبة الثانية حتى
الستينيات ،والثالثة من السبعينيات وحتى اآلن.
واستعرضت الدور السيايس الذي قامت به األخوات منذ بدء األلفية،
وأدرجته تحت التصنيفات التالية:
•الدور السيايس املتمثل يف ترشيح بعض األخوات يف االنتخابات،
ودعــم الحمالت االنتخابية للمرشحني من اإلخــوان وحشد
األصوات لهم ،من خالل الزيارات املنزلية ،والعمل كمندوبات
للمرشحني ،وتنظيم الحمالت املطالبة باإلفراج عن اإلخوان
املعتقلني.

أما الصحايف والباحث السيايس املرصي ،أحمد فودة ،ففي دراسته
"شباب اإلخوان يف مواجهة الحرس القديم :رصاع أجيال أم تنوع
أفكار؟" تناول رصاعات الجيل الجديد من اإلخوان ،واالنشقاقات قدميًا
وحديثًا .وركز عىل االنشقاقات بعد الثورة منذ اليوم األول؛ إذ رفضت
فيه قيادة الجامعة املشاركة يف التظاهر ،ومل تنخرط رسم ًيا إال يف اليوم
الثاين أو الثالث للثورة ،وتجلت الخالفات يف مؤمتر شباب اإلخوان
األول ،وطرحهم مسائل حاسمة حول الشورى ودراسة األفكار بحرية
واستشارة املختصني وفتح باب التح ّزب بال قيد ،وانتخاب الهيئات،
باإلضافة إىل رغبة بعضهم يف وقف إجراءات تأسيس حزب الحرية
والعدالة حتى وقت قريب ،واالنشقاقات التي نتجت من ذلك ،خاصة
من قيادات جيل الوسط ،ومن أهمهم عبد املنعم أبو الفتوح.
وعزا الباحث أسباب االنشقاق إىل البنية املؤسسية غري الدميقراطية
لإلخوان ،ورصاع األفكار ،ووجــود تيارات فكرية متباينة داخل
املعب عن
الجامعة؛ التيار األول هو املسيطر عىل قيادة الجامعة ،وهو ِّ
جيل النشأة الذي مر باملراحل العصيبة يف عمر الجامعة (األربعينيات
والخمسينيات والستينيات من القرن العرشين) ،والذي يسعى
للحفاظ عىل كيان الجامعة كهدف أعىل .ويف السبعينيات نشأ التيار
الثاين الذي حمل لواءه جيل عاش ظروفًا تختلف عن ظروف الجيل
السابق ،من حيث وجود بيئة أكرث انفتا ًحا ملامرسة العمل الدعوي
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الركون إىل املحافظة واالنغالق وتغليف املكون الريفي من حيث
االنتامء املناطقي يف عضوية املؤسسات اإلخوانية ،وبني تغليب املكون
السلفي املوصوم باملحافظة من االتجاه األيديولوجي العام داخل
الحركة.

والسيايس .وكان قادة هذا التيار من طالب الجامعات الناشطني الذين
مارسوا قد ًرا أكرب من العمل السيايس مقارنة بالدعوي ،وانفتاحهم عىل
عب عنه
قوى املجتمع األخرى .ثم جاء التيار الفكري الثالث ،والذي ّ
جيل شباب الجامعة يف األلفية الجديدة؛ إذ نشأ يف ظل ثقافة أكرث
انفتا ًحا ،تواكبت مع تطور وسائل االتصال والتفاعل الشعبي ،وعدم
ويدرس الباحث ظاهرة سيادة ثقافة ريفية تخالف ما نشأت عليه
قدرة النظام الحاكم أو الجامعة عىل حد سواء السيطرة عىل هذه
الجامعة تاريخ ًيا ،وهي ثقافة تتوسل بالقيم األبوية ،إذ الطاعة
األدوات الجديدة.
املطلقة ،وانتشار ثقافة الثواب والعقاب والتخويف حتى يف العالقات
وخلص الباحث إىل فشل عملية إدارة االختالف يف الجامعة بني تلك التنظيمية ،وسيطرة الخوف من املختلف أو املتميز ،مع امليل للركون
التيارات الفكرية ،نظ ًرا النخفاض مرونة الجامعة يف التعاطي مع إىل التامثل والتشابه بني أعضاء الجامعة التي صارت متيل إىل التنميط.
مخالفيها ،واتباع إسرتاتيجية ترحيل األزمات ،وعدم وجود وزن مؤثر وكام توضحه الدراسة ،ميكن القول إ ّن زيادة نفوذ املحافظات ذات
لألجيال الشابة داخل معادلة الرصاع.
الطابع الريفي داخل الجامعة لها عالقة باتجاه الحركة نحو مزيد من
ميل واض ًحا نحو مقاومة ضغوط محاوالت
املحافظة ،وهذا يعكس ً
اإلصالح التي كانت تأيت أيضً ا من داخل الجامعة نفسها ،وهي الرؤية
التي يتبناها تيار التنظيم داخل اإلخوان ،إذ يعترب أ ّن الجامعة تتعرض
الخرتاق وأنه ال بد من إصالحها.
وتساءل الباحث :هل يشكل هذا البعد القيمي املشرتك يف السلفية
كام يف املناطق الريفية البعد األيديولوجي الكفيل بتجاوز التناقضات
الجيلية واالجتامعية واملصلحية التي كانت مسؤولة عن أزمات
اإلخوان خالل السنوات األخرية؟ أم إنه سيكون تقلي ًدا قامئًا عىل قيم
الطاعة والتنميط واالمتثال للمبدأ التنظيمي عىل حساب تعددية
اآلراء ،بحيث يرجح تراجع األيديولوجية اإلخوانية الجامعة التي كانت
هي الضامن لوحدة الصف داخل الجامعة.

أثبتت التطورات املتالحقة خالل العام الذي قضاه اإلخوان يف الحكم،
وما تاله من محنة إقصائهم عن الحكم واملشهد السيايس ،صدق ما ويف دراسته األخرى "اإلخوان املسلمون والعنف والحركات الجهادية"
أشار إليه الباحث ،أل ّن هذه املحنة هي بالفعل يف جزء منها وليدة تناول حسام متام التساؤالت حول عالقة اإلخوان املسلمني بالعنف
انخفاض مرونة الجامعة يف التعاطي مع مخالفيها.
املسلح والجهاد الذي خضع مفهومه للتغيري منذ التقطته حركات
وفضل عن دراسته يف الجزء األول من الكتاب ،شارك الباحث حسام اإلسالم السيايس يف القرن العرشين .ورأت الدراسة أ ّن الفارق بني
ً
متام بدراستني أخريني يف الجزء الثاين .يف دراسته األوىل "ترييف اإلخــوان واآلخرين من اإلسالميني هو فارق الخربة الذي يعطي
اإلخوان :تراجع الجامعة عن تراثها املديني" ،يطرح ما ميكن تسميته اإلخوان دامئًا قدرة أفضل عىل قراءة املشهد بواقعية خوفًا من فاتورة
إشكالية التحديث املؤسيس والقيمي داخل الحركة اإلسالمية؛ إذ أبدت الحساب ،مؤك ًدا أ ّن موقف اإلخوان من العنف املسلح وفكرة الجهاد
ظل يتأرجح من الناحية العملية بني أطروحتي الدولة واألممية كام
ّ
الجامعة يف السنوات األخرية ،مجموعة من املظاهر القيمية والسلوكية
أقرب إىل انتشار ثقافة ريفية داخلها ،تنبئ بعملية "ترييف" للجامعة توارثها اإلخوان من املرحلة "البناوية" واملرحلة "القطبية".

تكاد تقطع مع تراثها بوصفها جامعة مدينية يف طبيعة عضويتها.
أما الفكرة الجهادية لدى اإلخوان فقد جرى تأطريها اجتامع ًيا وثقاف ًيا
وأوضح الباحث أ ّن متدد جامعة اإلخوان داخل الريف املرصي ،وال بشكل سمح لإلخوان بتجنب التورط املبارش أيديولوجيًا وتنظيميًا يف
سيام بعد اشتداد قبضة النظام عليها ،ذو عالقة بابتعاد الريف عن معركة الجهاد ،حتى يف مراحل االنسداد السيايس .ومعركة الجهاد لدى
الرقابة الصارمة من قبل الدولة ،الفتًا إىل أ ّن هناك تزام ًنا واض ًحا بني اإلخوان تبدو ره ًنا بدرجة الحضور أو االبتعاد عن السياسة ،مبا يضمن

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
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بقاء الجامعة واستمراريتها التي هي أصل الوجود اإلخواين لسببني:
األول ،بفضل مرياث مرشدها األول خالل الثالثينيات واألربعينيات،
وهذا يفرس مسارعة اإلخوان  -وعىل نهج البنا  -للنأي بالجامعة
عن أفكار التكفري يف الستينيات ،ولحظة اغتيال السادات ،ويف أوائل
التسعينيات .والسبب الثاين تراث الدولة القوية شديدة املركزية يف
مرص.
ويخلص الباحث إىل أنه ال يزال لدى اإلخوان معرفة بصعوبة تحقيق
اندماج كامل يف دواليب السلطة التي ال تزال عصية ،حتى يف وجود
تنظيم إخواين قوي ،يضاهي انتشارها يف املجتمع املرصي.
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وقد جمع الكتاب بني أسلوب تحليل الحدث واستنطاقه مبنهج النظر
الفلسفي والرؤية التأملية االسترشافية يف سياقات الثورات العربية،
متناول تلك الثورات من زوايا مختلفة،
ً
وجاء الكتاب يف سبعة أبواب،
ومقارنًا بينها وبني الثورة التي أسقطت تشاوسيسكو ،وبعدها عاد
أرباب نظامه يف أول انتخابات ،واستشهد بها ليؤكد خطورة املغاالة
يف األمان ،ومنب ًها إىل عدم تحميل اللحظة االنتقالية مطالب تعجيزية
قد تجر إىل تبديد مكاسب التغيري ،وناقش منوذج الثورات التشيكية
والربازيلية الناجح الذي أوىص به أوباما ،ونقيضه املتمثل يف منوذج
التجربة الالتينية بسبب هشاشة اإلعداد الدستوري.

والكتاب هو مالحظات متفرقة ومهمة تناولت الثورات العربية ،وقدمت
أما الباحث محمد أبو الرب ،أستاذ اإلعالم بجامعة بريزيت الفلسطينية ،لها إطا ًرا فلسف ًيا عىل اضطرابه وتناقضه أحيانًا ،ومع ذلك فهو مساهمة
فجاءت دراسته بعنوان "الفضائيات الدينية :اإلثارة والتسليع وسؤال مهمة لتمكني الباحثني من أرشيف جيد ،ومداخل فلسفية مهمة لفهم
املضمون" .وقد تناول عالقة الخطاب الدعوي اإلسالمي التلفزيوين االحتجاجات العربية ،وتعامل املثقف واملفكر معها.
بقضيتي التسليع والخيارات التقنية ،موض ًحا توظيف الفضائيات
الدينية البنية الفنية التي تقوم عليها دراما االتصال لتحقيق التأثري ،ويختتم الجزء الثاين بثالث مقاالت مرتجمة ،األوىل لديفيد بلوك أستاذ
وإسهام الرسائل الدعوية املتلفزة يف خلق منط جديد من التدين .العالقات الدولية بجامعة جورج واشنطن ،حول "ازدواجية خطاب
وأكد عىل أ ّن تلك الفضائيات تأخذ الخطاب الديني بعي ًدا عن جوهر جامعة اإلخوان يف مرص" ،محذ ًرا من االهتامم مبا يقوله اإلخوان باللغة
الدين نفسه ،ليصبح الدين مرتبطًا بقيم السوق ،مبا يحمله ذلك من اإلنكليزية ،وداعيًا إىل عدم الركون إىل أي "تطمينات" خاصة تقدمها
خيارات تنافسية؛ أهمها التنافس عىل كسب الجمهور ،والتنافس الجامعة .ونظ ًرا إىل تاريخ اإلخوان املسلمني يف ازدواجية الخطاب،
عىل كسب املعلنني .وحديثًا باتت تربز تصنيفات للدعاة ،فيقال فالن يرى الكاتب أنه ينبغي عىل املراقبني التعامل مع أي يشء تقوله
داعية متخصص للطبقة الوسطى يف املجتمع مثل الداعية عمرو خالد ،الجامعة باللغة العربية بالقدر املطلوب من الشك ،وأنه يتعني عىل
وداعية متخصص للطبقات الدنيا ،ومنهم الدعاة يف فضائية "الناس" ،الواليات املتحدة أن تتعامل مع الجامعة ،لكن ال يتعني أن تثق بأي
يشء تقوله حتى ت ُثبت العكس عىل األقل.
مثل "أبو إسحاق الحويني" ومحمود املرصي.
واعترب الباحث أ ّن دراسته مبنزلة منبه لذوي الشأن واالختصاص بأ ّن ما واملقالة الثانية "اإلخوان املسلمون يدعمون اإلرهاب" ،وكانت خالصة
تلصقه بعض الفضائيات الدينية بالدين اإلسالمي ،هي أخطر عليه من شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل روبرت مولر أمام لجنة
الجامعات املسلحة واإلرهابية والتي تتخذ من الدين ذريعة إلضفاء مجلس النواب عن عالقة جامعة اإلخوان املسلمني باإلرهاب؛ إذ رأى
أ ّن الجامعة اإلسالمية التي ألهمت أيديولوجية اإلرهابيني مثل أسامة بن
رشعية عىل مامرساتها.
الدن ،موجودة يف الواليات املتحدة وتدعم اإلرهاب يف أمريكا وخارجها.
وكام قدم عرضً ا ألحد الكتب التي تناولت ثورة  25يناير يف الجزء
األول من هذا الكتاب ،يقرأ الباحث عمر البشري الرتايب كتاب "الثورات أما املقالة الثالثة واألخــرة فهي ألميتاي إتزيوين أستاذ العالقات
العربية الجديدة املسار واملصري :يوميات من مشهد متواصل" ،الدولية يف جامعة جورج واشنطن ،وتناولت "الدروس املستفادة من
للمفكر املوريتاين السيد ولد أباه؛ الذي تناول الثورات يف الوطن ليبيا" بعد مشاركة حلف شامل األطليس "الناتو" يف إسقاط حكم
العريب ،وحاول وضعها يف إطار فلسفي ،مشد ًدا عىل رضورة تحجيم القذايف ،مؤك ًدا عىل ميزة أن تكون القوات بعيدة عن األرض ،وعدم
الخوض يف رهانات بناء األوطان.
دور املؤسسة العسكرية يف مرص ،تفاديًا ملا أسامه الثورة املضادة.
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مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
كراهية هتلر لليهود :النمطية والحقيقة

ال شك يف أ ّن الكتابة يف موضوع يثري كث ًريا من العواطف لدى أوساط
فأي كلمة
اجتامعية وسياسية من األمور التي تكون غاي ًة يف الصعوبة؛ ّ
ت ُكتب فيه ستخضع لرقابة صحافية وقانونية ورشعية ال ترحم ،حتى
يف أوروبا ،عندما يتعلق األمر مبوضوع الزعيم األملاين النازي أدولف
هتلر ،واملرحلة النازية ،وهذا الكتاب الذي بني أيدينا يقع يف هذا
اإلطار.
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ويعود املؤلف إىل "صلح فرساي" الذي عقد عقب الحرب العاملية
الثانية وف َرض رشوطًا قاسي ًة عىل أملانيا ،وسلبها كث ًريا من أراضيها؛ إذ
تظهر بوضوح يف الخريطة املرفقة بالكتاب (ص  )113 - 112مناطق
ضُ َّمت إىل الدول املجاورة ،وأخرى حظرت عىل الدولة األملانية إقامة
أي تحص ٍني فيها؛ ما يسمح للدول املجاورة بغزوها بسبب عدم توافر
ّ
إمكانية الدفاع عنها .وتُضاف إىل ذلك التعويضات الهائلة التي فُرض
عىل أملانيا دف ُعها لجريانها.
لكن هل كان هتلر ،من البداية ،معاديًا لليهود؟ يطرح املؤلف هذا
املؤسسة الحاكمة
السؤال ،وهو من الصحافيني الذين يحظون باحرتام ّ
يف أملانيا ،مثلام طرحته دار النرش األملانية التي أصدرت الكتاب.

يقول الكاتب عىل ال ّرغم من النمطية السائدة عن هتلر من جهة أنه
معا ٍد لليهود من البداية ،فإ ّن الحقيقة تثبت أنه مل يكن كذلك ،بل إ ّن
رمبا تعلم فئة قليلة أ ّن كُتب هتلر ،ويف مقدمها "كفاحي – ،"1925
مناوئيه ومنتقديه كانوا ينعتونه حتى عام  1919بأنه عضو يف مجلس
محظور نرشها يف أملانيا ،ورمبا تعلم فئة قليلة ج ّدا أ ّن موظفي
الجنود الذي يسيطر عليه األملان اليهود.
سفارات أملانيا يجولون يف معارض الكتب يف البالد العربية باحثني عن
نسخة من الكتاب بالعربية ،يك يطالبوا النارشين أو الكتبيني ،يف أدب
أي مرجعية قانونية ،بسحبه من التداول.
ومن دون ّ
ألي حديث يف العهد النازي
هذا ،يف ظننا ،يعكس العصبية املرافقة ّ
وكبار رجاالته ،عىل ال ّرغم من أ ّن أملانيا تصدر العديد من الكتب
واألفالم عن تلك املرحلة ،بل إ ّن مانفريد رومل ،ابن القائد العسكري
النازي إرفني رومل ،انتُخب مر ٍ
رئيسا ملدينة شتتْغارت
ات عديد ًة ً
األملانية ،إذ يع ُّد والده من األبطال؛ ألنه شارك يف محاولة اغتيال هتلر،
وفضَّ ل ،عندما قُبض عليه االنتحار مع تأبني وطني وشعبي له ،عندما الكتاب ،إذن ،يبتعد عن الصور النمطية التي "ت ُشيطن" الزعيم النازي
خ ُِّي بني ذلك وبني القتل والتشهري.
منذ البداية ،ويذكر حقائق موث َّقة تستدعي إعادة النظر يف ما كُتب
وهذا يحدث يف الوقت الذي متنع رشوط استسالم أملانيا النازية عنه ،بحسب املؤرخني األملان .فاملؤلف يذكر أ ّن هتلر احتفظ بعالقات
استخدام االسم (بروسيا) ّ
ألي والية من واليات الدولة؛ ما يعكس صداقة شخصية بكثري من األملان اليهود ،عىل ال ّرغم من ادعائه ،أنه
حالة عدم االرتياح السائدة ،حتى بعد مرور نحو ستني عا ًما عىل كان يحاول إخفاءها؛ وذلك اعتام ًدا عىل ادعاء الزعيم األملاين النازي
انتهاء الحرب العاملية الثانية ،وهزمية أملانيا النازية ،واستسالمها غري أ ّن معاداة اليهود كانت تجري يف عروقه ،أو أنه كان معاديًا لليهود
املرشوط.
بالفطرة .ومن األمثلة التي يقدمها املؤلف أ ّن إدوارد بلوخ ،طبيب
ومن هذا املنظور اخرتنا هذا الكتاب الذي يتحدث عن شخصية هتلر والدة هتلر ،كان يهوديًّا ،وأنه س َّهل له الهجرة إىل الواليات املتحدة
وما رافقها من أحداث وجرائم ال ح ّد لها ،انطالقًا من ٍ
علمي ،قدر األمريكية عام  .1938ويضاف إىل هذه األمثلة ،أيضً ا ،رفيقه يف الفرقة
رأي ٍ
اإلمكان.
العسكرية غوغو غومتان الذي منحه هتلر وسا ًما عسكريًّا لبطوالته
الكتاب يبحث ،إذن ،يف والدة فكرة معاداة اليهود التي يشار إليها يف يف الحرب العاملية األوىل .وقد عمل أيضً ا عىل كسب عضوية الجيش
اآلداب السياسية العربية خطأً بـ "معادة السامية" ،وأسباب ما يس َّمى بدعمٍ من جمهورية املجالس البافارية الثورية التي كان األملان اليهود
يتحكمون فيها.
هوس معاداة هتلر والنازيني لليهود.
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انعكاسا للبلشفية اليهودية
هذه بعض الحقاق التي يذكرها الكتابُ ،مزي ًحا الستار عن أمور 3.3معاداة اليهود الراديكالية
ً
مه َّمة ،سحبت من التداول ألسباب معروفة ،وهي الخوف من
انعكاسا للرأساملية اليهودية
4.4سببية غري مريحة :معادة اليهود الراديكالية
ً
"أنسنة" النازية يف وقت تستمر فيه أملانيا يف شعورها بأنها خاضعة
البتزاز الصهيونية ،وهي يف غ ًنى عن فتْح أبواب جديدة تضطرها لدفْع 5.5الالمعقول :صاحب نظرية املؤامرة العاملية
املزيد من التعويضات.
6.6العواقب املتنازع عليها :نفعي أو ذرائعي حتى تدمري العامل
الكتاب ال يتعامل مع االنتقال الفكري للزعيم النازي فحسب ،بل
يضيف إىل ذلك سرية رجل عمل فنانًا مل ينجح ،وأضحى أقوى رجال
أي شهادة
أوروبا يف النصف األول من القرن املايض ،وهو من دون ّ
أكادميية.

ويلخص املؤلف أسباب كراهية هتلر لليهود يف نقاط رئيسة هي صلح
فرساي ،والتعويضات الهائلة التي فرضتها دول التحالف عىل بالده،
إضاف ًة إىل كراهيته لالشرتاكية؛ إذ َع َّد الحركة الشيوعية صناع ًة يهودي ًة
معادي ًة للرأساملية واملسيحية ،عىل أننا نشري يف هذا السياق إىل أ ّن
لينني عارض صلح فرساي ،ورفض املشاركة فيه ،وقال إنه وصفة لحرب
فعل.
عاملية ثانية .وهذا ما حصل ً
عب ستة فصول ذات عناوين
ويبحث الكتاب يف هذه املسائل وغريها ْ
دالة هي:

وعىل ال ّرغم من النقاط امله ّمة التي أوردها املؤلف ،وهي املرة األوىل
ناقصا من منظورنا؛ ألنه مل
التي تُطرح فيها يف أملانيا ،يبقى الكتاب ً
يأخذ يف الحسبان الرتاث املسيحي الطويل من معاداة اليهود عىل
الصعيد الشعبي ،عىل ال ّرغم من أ ّن عام الثورات يف أوروبا يف منتصف
القرن التاسع عرش ح ّول معظمها إىل دول مدنية .أ ّما األمر الثاين
الذي ينبغي اإلشارة إليه فهو إهامل ما كتب عن د ْعم الرأسامليني
األمريكيني اليهود لهتلر يف بداية صعوده ،ث ّم تخلّيهم عنه؛ ما قاد إىل
النتيجة املتداولة .وأ ّما األمر الثالث الذي نرى أ ّن املؤلف أهمله،
فهو تقليد تاريخية معاداة اليهود يف الديانة املسيحية ،الكاثوليكية
أو الربوتستانتية .فمن املعروف أ ّن كتاب املصلح الربوتستانتي مارتن
لوثر اشتمل عىل معاداة اليهود ،عىل نحو غري مسبوق ،من منطلق
الهويت خالص.

1.1التأريخ بدلً من األدلجة
هذه ،إذن ،هي املرة األوىل التي ت ُتناول فيها سرية هتلر الفكرية
2.2الحقائق املسكوت عنها :مجلس الجنود يف جمهورية املجالس والسياسية من هذا املنظور ،مع محاولة تقديم تلك الحقبة من تاريخ
اليهودية
أملانيا تقدميًا خاض ًعا للتعليل العقالين.
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مثَّــة اتــجــاه سائد يف الــغــرب االستعامري  -وليس كـ ّـل الغرب
استعامريًّا  -يحاول إضفاء صبغة رومانسية عىل الحقبة االستعامرية،
كل ما كان االستعامر
وإظهار أنها كانت فرتة ِسلم ووئام ومحبة ،وأ ّن ّ
يفعله مل يتجاوز ف ْرض رسالة تحضريية عىل شعوب العامل املغلوب
وقلب الحقائق ليسا
املتخلف ،بل الوحيش .ولك ّن تسوي َغ االستعامر َ
من عمل بعض الصحافيني من الدرجة العارشة الذين يبحثون عن
املؤسسات الحاكمة يف أوروبا ورضاها ،بل تجاوز الحدود ليصل
شهرة ّ
إىل سياس ِّيني مرموقني يطالبون بتأكيد أ ّن االستعامر كان رسالة الغرب
التحضريية للعامل املتوحش.

والعامل املتوحش من منظور املستعمر مل يكن اإلنسان غري األبيض
كل الشعوب املستعم َرة؛ ومنها عىل سبيل
البرشة فحسب ،بل ض َّم ّ
املثال الشعبان األوروبيان املستعمران يف أمريكا الشاملية اللذان متردا
عىل الحكم الربيطاين وقادا حروب استقالل ضدها ،وكذلك الجار
اللدود الفرنيس الذي مل تحاربه الربوتستانتية يف القارة نفسها ويف
املرشق العريب فحسب ،بل يف مستعمراتها يف إفريقيا وأمريكا الشاملية
أيضً ا.
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ومقاومة الشعوب املستعمرة لها .ونالحظ يف الوقت نفسه ظهور
مؤرخني فرنسيني تعاملوا نقديًّا مع مامرسات بالدهم االستعامرية.
ويأيت يف مقدمتهم كتاب االستعامر :األسود ( 2000 – 1600م) الذي
أصدرته دار قدمس يف ترجمة عربية ،بدعم من وزارة الخارجية
الفرنسية واملركز الثقايف الفرنيس يف دمشق.
واملؤلف ،وهو مؤرخ وصحايف بريطاين عمل يف صحيفة الجارديان
ٍ
مؤلفات عديد ًة يف مجاله ،د ّرس التاريخ يف جامعة
الربيطانية وكتب
أكسفورد ،وصادق الثائر األرجنتيني تيش غيفارا ،ود ّرس يف جامعة
التشييل ،واتُّهم بالعاملة لالستخبارات السوفياتية ،وهو يعمل حاليًّا
قسمه
يقسم كتابه مناطق ًّيا ،بل َّ
أستاذًا مساع ًدا يف جامعة لندن ،مل ّ
كل منها ع ّدة
تقسيم كرونولوج ًّيا يشتمل عىل عرشة أقسام ،يض ّم ّ
ً
خصصها كلَّها للحديث عن مامرسات االستعامر الربيطاين
فصول .وقد ّ
يف منطقة معيّنة ،وثورات الشعوب وإخامدها بوحشية منقطعة
النظري .وهذه النظرة لتاريخ بريطانيا االستعامري غري معروفة يف
دروسا يف تاريخ بالدهم
بريطانيا؛ فغال ًبا ما يتلقَّى التالميذ اإلنكليز ً
كل ليلة
يف مختلف أنحاء العامل ،وهي تتلخص يف أ ّن املستع ِمر كان ّ
يتم ّنى للمستع َمر نوم ًة هادئ ًة وأحال ًما سعيدةً .ويف الحقيقة ،يُصاب
املرء بدهشة عندما يُوا َجه مبدى ج ْهل التالميذ والطالب اإلنكليز
ٍ
محطات رئيس ًة من تواريخ بالدهم ،عىل عكس ما نراه يف دول
أوروبية أخرى مثل فرنسا وهولندا .أ ّما السياسيون الربيطانيون الذين
يعرفون تلك التواريخ ،فرتاهم يح ِّورون التاريخ ويز ِّورنه ليجعلوا منه
مصدر فخ ٍر واعتزا ٍز عىل غرار ما يروونه من رسائل حضارية .وهدف
هذا الكتاب ،بحسب املؤلف ،هو مساعدة الربيطانيني عىل معرفة
املؤسسة تصويرها.
تواريخهم االستعامرية كام كانت ،ال كام تريد ّ

وهذا الكتاب ليس معنيًّا ،أيضً ا ،بحروب بريطانيا االستعامرية يف
معني أيضً ا مبقاومة الشعوب
مختلف أنحاء العامل فحسب ،بل هو
ّ
املستع َمرة ملضطهِديها ،بداي ًة من مقاومة الهنادرة االستعام َر الربيطاين
يف أمريكا الشاملية ،وثورات العبيد يف جزر البحر الكاريبي ،وثورات
األمراء الهنود والفالحني اإليرلنديني يف القرن الثامن عرش ،إىل الثورة
الهندية الكربى ،أي إنّه يغطٍّي الفرتة املمتدة من عام  1755إىل عام
ومن املحطات امله َّمة يف الكتاب مطالبة السيايس الليربايل الربيطاين
.1857
ديفيد لويد جورج ( ،)1945 - 1863يف املؤمتر العاملي لنزع السالح
قصف مواقع
وأ ّما النقد الذي و َّجهه عدد كبري من املؤرخني إىل موضوع الكتاب فهو الذي ُعقد عام  ،1932باحتفاظ حكومة بالده بحق ْ
أي مرجع بريطاين موث َّق يُس ِّجل جرائم بريطانيا يف املستعمرات ،مح َّددة للحفاظ عىل النظام ،وهو مطلب ال يختلف كث ًريا عن دفاع
غياب ّ

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
إمبراطورية بريطانيا :مقاومة ،واضطهاد ،وثورات
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حق
ونستون ترشتشل عام  ،1919من حيث استخدام الغازات السامة ض ّد عرب ً 66
رصا ميكن ع ُّدها كتالوغًا ملختلف الجرائم يف ّ
فصل مخت ً
القبائل املتوحشة ،وقيام املستعمر الربيطاين عام  1831يف جامايكا اإلنسانية ،من القتل الجامعي ،إىل املجاعات وتجويع البرش حتى
بفصل رؤوس العبيد الثوار عن أجساد أصحابها ،وتعليقها املوت ،واملامرسات الوحشية ،وعمليات اإلبادة؛ إذ يسجل الكاتب
ومحيطهاْ ،
أنه قلّام كان مي ُّر عام يف ذلك القرن املتعلّق مبوضوع الكتاب ،من
عىل أعمدة أُقيمت عىل جوانب الطُّرق.
دون ثورة ض ّد االستعامر ،وذلك عكس ادعاء رئيس الوزراء الربيطاين
توين بلري الذي زعم ،عام  ،1997أ ّن التاريخ الربيطاين يجب أن مي َّجد،
وأنه ليس يف تاريخ اإلمرباطورية الربيطانية ما يستدعي االعتذار.
ويبني الكاتب أنه عىل ال ّرغم من أ ّن معظم الثورات التي اندلعت يف
املستعمرات الربيطانية يف الفرتة التي يتناولها املؤلف بالبحث انتهت
بالهزمية ،فإ ّن بعضها انترص مثلام حدث يف أمريكا الشاملية وهاييتي
عام  ،1798عندما انترص العبيد الثوار عىل القوات الربيطانية بقيادة
الجرنال ميتالند.
الكتاب يتعرض بالتفصيل املوث َّق لجرائم بريطانيا يف مختلف بقاع
العامل ومقاومة السكان لتلك السياسات الهمجية ،يف أمريكا الشاملية،
وبحر الكاريبي ،وإيرلندا ،وفرنسا ،والهند ،وبورما ،وآسام ،والصني،
وجنوب رشقي آسيا ،إضاف ًة إىل حروب ثورات العبيد ،وغري ذلك.

أ ّما املعلقون عىل الكتاب فقد كتبوا أنهم يشعرون بالخزي بعد
قراءتهم له .وأ ّما الزوبعة التي أثارها هذا الكتاب عند صدروه ،فهي
تعكس لجوء هيئة اإلذاعة الربيطانية إىل محاولة إهامله؛ بإجراء
املؤسسة الحاكمة .وهذا يؤكِّد
لقاءات مع مؤرخني محسوبني عىل ّ
حساسا مل تتح َّمل بريطانيا الرسمية أمله ،ورمبا يرشح
رضب وت ًرا
ً
أنه َ
أ ّن هذا الكتاب صدر متأخ ًرا ج ًّدا؛ إذ كان ينبغي أن يكون قد صدر
قبل عقود طويلة.

كل اإلمرباطوريات قامت عىل العنف واضطهاد
واملؤلف يؤكِّد أ ّن ّ
الغري ،وأ ّن بريطانيا مل تكن استثنا ًء ،وأ ّن من واجب الصحافيني
وواضعي املناهج املدرسية ِذكر هذه الحقيقة املتعلّقة بتاريخ بالدهم إنه كتاب مه ّم عىل ال ّرغم من أ ّن عدد صفحاته قليل ،وإنه مرجع أ َّويل
االستعامري الدموي؛ لذا نرى أ ّن ً
ليبني
قسم من الكتاب مخصص لفضح ملن يرغب يف معرفة تاريخ بريطانيا االستعامري يف مئة عام َ
التأريخ الرسمي لالستعامر الربيطاين وكيفية تزويره التاريخَ ،يف حني عليه تواريخ أخرى ،ال ميكن ألصحابها أن يكونوا فخورين بها.
خ ُِّصص قسم آخر منه للحديث عن الفظائع االستعامرية التي قادت
ز .م.
إىل ثورات املضط َهدين التي قمعتها القوات الربيطانية بق َّوة السالح،
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The Inside Story of the Military Elite who run the Country
- and why they can,t make peace

إسرائيل القلعة
القصة الداخلية للنخبة العسكرية التي تدير الدولة
وسبب عجزها عن إحالل السالم

املؤلّف :مجموعة باحثني.
الناشـر :ف ّرار ،سرتاوس وجريوكس ،الواليات املتحدة األمريكية .2012 -
عدد الصفحات 562 :صفحة.

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
إسرائيل القلعة :القصة الداخلية للنخبة العسكرية التي تدير الدولة وسبب عجزها عن إحالل السالم

مؤلف الكتاب صحايف أمرييك شغل منصب كبري مراسيل جريدة
نيويورك تاميز ،وغطَّى العديد من الحروب؛ منها غزو العراقِ
الكويت،
َ
وغريها.
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إرسائيل السياسيني  /العسكريني؛ ومنهم رابني وبــاراك ونتنياهو
وشارون ،وينتقد مامرساتهم من اجتياح لبنان عام  ،1982إىل اغتيال
مؤسس حركة حامس ،والحروب األخرى التي ش َّنتها إرسائيل عىل
ّ
الدول العربية وطبيعتها العدوانية .كام يتط َّرق يف فصل إضايف إىل
معضالت التصدي لربنامج إيـران النووي ،واحتامالت ش ّن ح ْرب
إرسائيلية عليها ،وما إىل ذلك.

هذا الكتاب ،كغريه من املؤلفات التي تتعامل مع قضايا سياسية راهنة،
رمبا ال مي ّر وقت طويل عىل فقدانه قيمته التطبيقية .وهو إضاف ًة إىل
ذلك ،يحتفظ بقيمة أرشيفية مهمة ،رمبا ال تكون كلها مطابق ًة للواقع،
واأليام املقبلة ستكشف بكل تأكيد صحتها من خطئها.
ويأخذ املؤلف القارئ يف رحالت طويلة مملوءة من التفاصيل ،املنتقاة
طب ًعا ،إلثبات وجهة نظرهِ ،
ولذكر أسباب فشل هذه املبادرة أو تلك،
وأسباب تبني نتنياهو سياسة املفاوضات الرسية مع سورية ومواجهة
منظمة التحرير واالنتفاضة.

لك ّن للكتاب أهمي ًة أخرى؛ إذ إنّه يسلط الضوء عىل ال ُّنخب الحاكمة
يف الدولة الصهيونية والدور الحاسم الذي متارسه يف صنع سياستها.
وهذا املوضوع تط َّرق إليه ،عىل نحو مخترص ،العديد من الكتَّاب ،ويف
نخص منها بالذكر
مقدمتهم املؤرخ إيالن بابيه يف مختلف كتبه التي ُّ
"خارج اإلطار".

وإ ّن كث ًريا من التفاصيل التي يحويها الكتاب تبدو ُمستجلب ًة لتوكيد
وجهة نظ ٍر ورؤي ٍة مح ّددتني ،عىل ال ّرغم من أ ّن العمليات السياسية
مم يتوهم املرء ،ومن وجود
عاد ًة ما تكون أكرث تعقي ًدا ،إىل ح ّد بعيدّ ،
عوامل كثرية تدخل فيها ،رمبا ال يجرى التعامل معها وفق أهميتها.

وتقول فكرة الكتاب إنّه ال ميكن إلرسائيل أن تحقّق السالم مع جريانها؛
يرتب
ألنها مجتمع عسكري الطابع والجوهر ،وأل ّن الفرد يف تلك الدولة َّ
منذ البلوغ عىل الروح العسكرية ،ومتجيد الحياة العسكرية والقوة،
أشخاصا تربَّوا عىل هذا وتكمن أهميته يف تسليطه الضوء عىل بنية النظام السيايس اإلرسائييل،
وكل ما يرتبط بذلك .ومن هذا املنطلق فإ ّن
ّ
ً
املبدأ "اإلسربطي" لن يكونوا قادرين عىل قيادة مجتمعهم نحو حياة ومعرفة آليات اتخاذ القرار ،ودور ال ُّنخب العسكرية ،أيضً ا ،يف قيادة
السابقة؛
املجتمع .وهذا يُثبت ص َّحة ما أكده إيالن بابيه يف مؤلفاته َّ
مدينية تفكِّر عىل نحو العسكريتاري.
وهو أ ّن إرسائيل جيش ميتلك دولة.
ولقد رأى املؤلف أ ّن بداية عسكرة املجتمع اإلرسائييل وسطوة العسكر
عىل السياسة يف إرسائيل تعود إىل بن غوريون الذي عمد إىل إدخال إ ّن املعلومات املوثقة التي يحويها الكتاب مهمة من حيث التفاصيل،
القيادات العسكرية يف الحياة السياسية؛ ومن مث َّة منحها سلطة اتخاذ مفيدة للباحث .لكن علينا الحذر دو ًما من كيفية التعامل معها؛ ذلك
كل من إسحق أ ّن كث ًريا من الكتب السياسية ،أو الكتب التي تتعامل مع مسائل أمنية
القرارات ،فهو الذي جلب موشيه دايان ،ومن بعده جاء ّ
ٍ
معلومات تضليليةً.
رابني وأرئيل شارون وغري هؤالء م َّمن متيزوا َمب ْيلهم العسكري التوسعي .خاضعة للرسية ،كث ًريا ما تض ُّم يف صفحاتها
ويورد يف هذا املقام عروض "السالم" من ملك مرص فاروق ،ومن حسني
ومن املفيد أيضً ا التذكري بأ ّن املؤلف ينتقد ال ُّنخب السياسية العسكرية
الزعيم يف سورية الذي عرض عىل بن غوريون توطني أكرث من ربع مليون
يف إرسائيل من منظور الصديق الحريص عىل سالمتها وأمنها ،عىل
فلسطيني يف سورية؛ لتسهيل توقيع اتفاقية سالم مع الدولة الصهيونية.
امل َد ْيي القريب والبعيد.
ويتعامل املؤلف مع هذا املوضوع ،من دون إخفاء تعاطفه الواضح
ز .م.
فصل ،يتناول فيها ِس َي بعض قادة
عب أكرث من عرشين ً
مع إرسائيلْ ،
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عن اإلمبراطوريات والمواطنين
ً
إطالقا؟
إ ّما ديمقراطية موالية ألميركا وإ ّما ال ديمقراطية

املؤلّف :أماين جامل.
الناشـر :دار نرش جامعة برنسنت ،الواليات املتحدة األمريكية .2012 -
عدد الصفحات 296 :صفحة.
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هذا الكتاب ،كغريه من املؤلفات التي تتعامل مع قضايا سياسية
نقل إنها عرضة للتغري الرسيع،
راهنة ،ويف أوضاع دامئة التغري ،أو لِ ْ
رمبا احتاج إىل تحديث دائم.
تبدأ املؤلفة بالحديث عن سقوط حكم حسني مبارك ،لكن ما كاد
الحاكم الجديد يستلم الحكم حتى سقط يف انتفاضة شعبية مامثلة
لتلك التي أسقطت سلفه .ما نعنيه ،أ ّن هذه الكتب السياسية تكاد
ميض فرتة قصرية عىل صدورها .نقول
تفقد الكثري من قيمتها بعد ّ
هذا؛ أل ّن املؤلفة طرحت يف مقدمة كتابها سؤالً عن طبيعة النظام
الذي يليه.
أي حال ،إ ّن الكتاب يبحث يف سياسات الواليات املتحدة
عىل ِّ
األمريكية تجاه املنطقة العربية ،ومواقف الشعوب العربية منها،
وأسبابها .وهو يبحث كذلك يف خلفيات املواقف األوىل تجاه العرب
وطموحاتهم االقتصادية ،والسياسية ،واالجتامعية ،وغريها.

باختصار ،رسالة الكتاب الرئيسة هي عدم إمكانية ف ْهم افتقار
الشعوب العربية إىل الدميقراطية ،كيفام كانت هذه الدميقراطية ،من
لتحصن الواليات املتحدة يف املنطقة ،وما متارسه
دون دراس ٍة وفهمٍ
ُّ
من أدوار؛ خدم ًة ألهداف خاصة بها ،ال خدم ًة ملصلحة الشعوب
العربية.
من هذا املنطلق ،تهت ّم املؤلفة مبسألة النظرات املتبادلة بني العرب
وبعض األمريكيني يف ما يتعلَّق بأسباب العداء ،أو لِنقُل الشكوك بني
الطرفني .ويبدو أ ّن هذه الشكوك نتاج سياسات الواليات املتحدة
التي تلهث وراء مصالحها التي كث ًريا ما تناقض مصالح شعوب العامل.
املؤسسة الحاكمة يف الواليات املتحدة األمريكية
بعد البحث يف فهم ّ
ملعنى الدميقراطية يف عالقته بالنظامني يف الكويت واألردن ،ودور
الحركات الدينية ،أو اإلسالم السيايس فيهام ،تتناول املؤلفة أوضاع
كل عىل حدة؛ ومنها املغرب ونظام
العديد من الدول العربيةًّ ،
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السلطة الوطنية يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام  ،1967والنظام
يف اململكة العربية السعودية.
قسمتها إىل مثانية
وتتناول املؤلفة ّ
كل ما سبق ضمن أنساق مح َّددةَّ ،
فصول هي:
1.1املقدمة :دميقراطية متحالفة مع أمريكا أو ال دميقراطية
إطالقًا
2.2استحالة صنع األردن والكويت أنظم ًة موالي ًة ألمريكا وتثبيتها
3.3الرتاكم اإلسالمي يف العامل العريب :جبهة العمل اإلسالمي يف
األردن والحركة الدستورية اإلسالمية يف الكويت
4.4التعامل مع النظام بعيون أمريكية :أفضليات املواطنني
السياسية
5.5د ْعم الدميقراطية والتسلطية :منفعة القيادات املتعاونة
6.6املغرب :د ْعم الوضع القائم
7.7فلسطني والسعودية وحدود الدميقراطية
8.8تأثري السياق الدويل يف أمثلة املستوى املحيل لتغري النظام
وتعزيز الدميقراطية
وتلخص املؤلفة رأيها يف أ ّن عملية االنتقال إىل الدميقراطية يف البالد
العربية ال ميكن أن تكون مستقل ًة متا ًما ،نظ ًرا إىل تأثري الواليات
املتحدة يف املنطقة وهيمنتها عىل مقادير األمور.
لنرتك لأليام أن ترينا ذلك؛ فالتطورات األخرية يف مرص تُثبت غري ذلك،
عالو ًة عىل أ ّن تن ُّبؤ السيدة أماين ال يأخذ بحسبان التغريات الكبرية
التي يشهدها املرسح السيايس العاملي وصعود ق ًوى جديدة مؤث ِّرة؛ إذ
أثبتت األزمة السورية أ ّن مفاتيح العامل مل تَ ُعد ملكًا للواليات املتحدة،
ومن مث َّة الغرب ،من دون استهان ٍة مبقدرات تلك الدولة؛ ألنها القوة
العاملية األكرث سلطانًا .فهي متلك من األساطيل والقواعد العسكرية
يف مختلف بقاع العامل ما مل متلكه دول أخرى .وكثري من الرصاعات
الحالية يف مختلف أنحاء العامل ليست إال انعكاسات لصورة العامل
ٍ
وتكتالت دولية جديدة أهمها مجموعة
املتغري املوسوم بصعود ق ًوى
دول الربيكس ،إضاف ًة إىل أ ّن وضْ ع االقتصاد األمرييك مل يَع ْد يسمح
لواشنطن باالستمرار يف سياسات بوش األب واالبن اللذين خاضا
كل منهام إىل كارثة .وإ ّن األيام هي التي
الحرب تلو األخرى ،وانتهى ّ
ستحكم يف توقعات الكاتبة ،صحيح ًة كانت أو خاطئةً.

ز .م.
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مثل :أحالف،
يتنوع تعريف مفهوم العالقات الدولية ويتشعب ليشمل ً
أمن دويل ،أيام عاملية ،اتفاقيات ،اقتصاد دويل ،السيادة ،املساعدات
الخارجية ،تاريخ العالقات الدولية ،تجارة دولية ،تحالفات عسكرية،
جغرافيا سياسية ،حرب باردة ،حروب ،حكومة العامل ،حوادث بحرية،
ديبلوماسية ،دول حسب قوة السلطة ،سالم ،سيطرة ،عالقات ثنائية،
عالقات خارجية ،خرباء العالقات الدولية ،قانون دويل ،مؤمترات
ديبلوماسية ،مشاعر معادية ،معاهدات ،معايري دولية ،مناطق نزاع،
منظامت دولية ،نزاعات دولية ،وغريها.
والعالقات الدولية قدمية منذ أن تكاثرت مجموعات البرش عىل األرض،
وأخذت بالتطور وفقًا لكل زمان وبحسب قدرات هذه املجموعات،
وتراوحت أشكال وجودها بني حضارة ،أو تجمع بدايئ ،أو كيان ،وغري
ذلك من دالئل العيش االجتامعي لبني البرش ،وما يصدر عنهم من
أنواع التواصل .هذه العالقات َر َمزت إىل أشكال التفاعل بني الحضارات
والكيانات واألمم والدول والحكومات واملنظامت اإلقليمية والرشكات
املتعددة الجنسيات والعالقات الشخصية ،وما اعرتى أشكال التفاعل
هذه من عدم استقرار خالطته حروب كثرية ومديدة ومتغرية األماكن
واألزمان والرجاالت والشعارات واألهداف السياسية ،وطاملا اختبأت
أسبابها الحقيقية خلف ضباب تلك الحروب وأهدافها.
وإذا كانت معاهدة وستفاليا التي أنهت الحروب الدينية يف أوروبا
عام  1648كبداية أو منوذج لنظام دويل يقود نحو مجتمعات
مستقرة ،فإ ّن ما تالها من حروب مدمرة مثل الحربني العامليتني
األوىل والثانية عىل األرض األوروبية ،وما سبقهام وأعقبهام من دماء
سالت ،فإ ّن األمر يثري التنبه إىل أهمية بناء منظومة خاصة للعالقات
الدولية ،ومفهوم يقارب استمرارية التواصل تجن ًبا لحروب ،وسع ًيا
لتثبيت هدنات وسلم برشي.
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بني الكيانات وبيئاتها االجتامعية الرسمية منها وغري الرسمية ،فإ ّن
حقل واس ًعا تستدعيه العالقات بني الدول يف مرحلة ما بعد األلفية
ً
الثالثة ،وما شهدته من تغريات عىل أكرث من صعيد تراوحت بني
تراجع نفوذ ،وصعود قوى ،وقلق من تفكك ،وحروب مستمرة بغري
حلول؛ وهو عامل ييش بتعدد األقطاب والتكتالت الدولية واإلقليمية
واضمحالل أخرى.
وهذا كله ما يحاول الدكتور يوسف الصواين ،أستاذ العلوم السياسية
يف جامعة طرابلس الغرب يف ليبيا ،تسليط الضوء عليه من خالل
قراءته لنظريات يف العالقات الدولية عرب التاريخ ،منذ ثيوسيديدس
إىل يومنا هذا.

نشوء أول كرسي دراسي
ينطلق الدكتور يوسف الصواين يف كتابه من أ ّن النظام الدويل مر
بتحوالت هائلة وراديكالية خالل تاريخه الطويل ،وقاد الوعي بهذه
الحقيقة منظري العالقات الدولية ومحلليها إىل التيقن من أ ّن الصفة
األبرز للعالقات الدولية هي ديناميتها املتواصلة يف عامل يتميز بالتنوع
الهائل واملتواصل عىل املستويات كافة .ومن هنا ،تكتسب العالقات
حقل معرف ًيا أهميتها ،وتؤدي دورها بني حقول
الدولية بوصفها ً
املعرفة االجتامعية واإلنسانية بشكل عام يف ما تقدمه من مفاهيم
ومقاربات تحليلية لفك مكونات هذه الظواهر وتفسريها واستنباط
ما يحكمها( .بحسب التعريف املخترص للكتاب).

هذه الحاجة إىل اإلقالل من خسائر توتر العالقات الدولية والبرشية،
حتمت نشوء نظريات تدرس سياقات هذا الحقل ،وإىل جانبها قيام
مؤسسات تعنى بتنظيم مجاالت التعاون الدويل (عصبة األمم بعد
الحرب العاملية األوىل ،ثم منظمة األمم املتحدة بعد الحرب العاملية
الثانية ،وحركة عدم االنحياز) ،يف حني برزت عىل هوامشها (خارج
نطاق الدولة) ،ولكن بفاعلية ،الرشكات املتعددة الجنسيات العابرة
للسيادة الوطنية والقومية ،ومؤسسات ذات تأثري مثل البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل ،ومنظمة التجارة العاملية ،وغريها.

يعالج الصواين يف هذا الكتاب الذي تضمن سبعة فصول وعناوين
مختلفة ،النظريات التي تطرقت لهذا الحقل املعريف ،وساهمت يف
إضفاء الدينامية عىل نظرياته املتناقضة.

وإذا كان علم نظريات العالقات الدولية يهدف إىل تحليل مسار
العالقات بني الدول وتفسريها ،والتنبؤ مبسالكها ،وقراءة التفاعالت

مستقل بذاته
ً
حقل معرفيًا
لقد ظهر حقل العالقات الدولية بوصفه ً
بعد الحرب العاملية األوىل ،وكان أول كريس لهذا الحقل الدرايس قد
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

انعكاسا
تأسس يف جامعة ويلز يف بريطانيا عام  ،1919وكان ذلك
ً
لالهتامم باملبادئ األربعة عرش التي أطلقها الرئيس األمرييك الراحل
وودرو ويلسون ،ورؤيته للسياسة الدولية .لكن املساهامت متحورت
حول األفكار واملثل أكرث من الواقع العميل ،الفتًا إىل تأثر هذا الحقل
الجديد باملثاليات السياسية ،فارتبطت النظريات بالليربالية ورؤاها
للحرب والسالم وللرثوة والقوة" .آمن ويلسون بفكرة جوهرية مفادها
أ ّن السالم ال ميكن الوصول إليه من دون مسعى وعمل منظم ،لذا
دعا إىل إقامة مؤسسات دولية إلدارة العامل ،وتنظيم حالة الفوىض
السائدة بعي ًدا عن الديبلوماسية املغلقة والرسية ،فكان أن ساهم يف
إنشاء عصبة األمم كمنظمة عاملية ذات ذراع عسكرية رادعة تؤسس
لنظام األمن االجتامعي" (ص .)26

وقيم االنفتاح الفكري والعقيل مبا يعزز مضامني الحرية واالختيار،
ويقول :إن جون لوك فيلسوف مدرسة العقد االجتامعي هو األب
الحقيقي املؤسس لليربالية يف نسختها الكالسيكية ،ويذهب مفهومه
خي بطبيعته ،وهذا ينعكس
الرئيس للمدرسة الليربالية يف أ ّن اإلنسان ّ
عىل العالقات الدولية يف التعاون وليس يف التصادم ،وتعطي يف
هذا املجال أهمية قصوى لتمثّالت التعاون الدويل يف قانون دويل
ومنظامت دولية كحارس أمني للسالم واألمن العامليني ،مع تشديد
الليربالية عىل اإلميان بالدميقراطية ،والتعاون ،واملؤسسات ،والقانون
كأبرز أعمدة السالم العاملي ،ولكنه يتساءل عن الفاعلني االقتصاديني
والرشكات املتعددة الجنسيات ،وجامعات الضغط "اللوبيات"،
ويضيف :صحيح أ ّن املنظامت الدولية مثل األمم املتحدة تؤدي دو ًرا
يف النظام الدويل ،لك ّن الواقعية أثبتت أ ّن هذه املنظامت غري مستقلة
متا ًما ،بل هي مجرد أدوات لتسهيل التفاعل بني الدول وتعكس بنية
القوة والتأثري يف النظام الدويل.

حقل معرفي جديد

ويعرض لثالثة مناذج من التوجهات الليربالية اليوم وهي الليربالية
الكالسيكية ،والليربالية الجديدة ،والسالم الدميقراطي أو الليربالية
الجمهورية؛ إذ إ ّن لوك ق ّدم ما ميكن وصفه بالدستور العاملي
الــذي يؤسس لسلطة فوق وطنية ميكنها الحد من الفوىض يف
العامل (دافع إميانويل كانط وبعده جريمي بنثام ومثلهام توماس
هوبز عن الليربالية كأساس لحركة التنوير وأداة منطقية ملواجهة
العنف وهمجية العالقات الدولية ،وقد ربط كانط بني زيادة القوة
العسكرية واالستبداد ،كام تحدث يف كتابه مرشوع السالم الدائم
مستن ًدا فيه إىل الدعوة إلقامة فيدرالية دولية ملواجهة الحرب
وإلغائها) .أما الليربالية الجديدة أو املثالية ،فقد دعت إىل العقل
واألخالق واملثل ،وإىل انتشارها بني الشعوب والحكومات مبا يؤسس
لعالقات دولية تستند إىل قيم ومثل ومبادئ أخالقية مشرتكة إنسان ًيا.
ويقول أصحاب نظرية الليربالية الجمهورية بأ ّن النظم الدميقراطية
ال ميكن أن تلجأ إىل الحروب يف مواجهة بعضها بعضً ا ،كأسلوب لحل

رص نظرياتهم عىل مفاهيم
ومل يشأ منظرو العالقات الدولية ق َ
تقليدية كالحرب والسلم ،بل تجاوزوها إىل دراسة العالقات السياسية
بني الدول ،لتشمل الجوانب االقتصادية وتبادالتها ،وحقوق اإلنسان،
واإلرهاب ،والبيئة ،والتعاون ،والرشكات املتعددة الجنسيات والعابرة
للقارات ،واملجتمع املدين العاملي ،وقضايا النوع االجتامعي (الجندر)،
والالمساواة ،واالنقسام بني الفقراء واألغنياء ،إضافة إىل حروب
التكنولوجيا ،والفضاء ،والهوية ،وغريها .هنا يتحدث املؤلف عن
وجود أربعة تقاليد نظرية أو أنساق فكرية أساسية هي :الواقعية،
الليربالية أو التعددية ،املجتمع الدويل أو العاملي ،واالقتصاد السيايس
الدويل ،إىل جانب مقاربات أكرث تنو ًعا.

يركز املؤلف عىل كيفية تطوير هذا الحقل املعريف الجديد بوصفه
مجال دراس ًيا وأكادمي ًيا ،واملراحل التي مر بها ،وخصائصها الفكرية
ً
واملنهجية ،انطالقًا مام قدمه توماس كون حول مفهوم النسق الفكري
كاتفاق بني مجموعة من الدارسني ،أل ّن حقل العالقات الدولية يتأثر
باستمرار بغريه من حقول املعرفة العلمية ،مش ًريا (أي توماس كون)
إىل فشل التقاليد املؤسسة لهذا الحقل يف اإلحاطة بالتغريات التي
حصلت يف السياسة العاملية بعد الحرب الباردة ومطلع األلفية
الجديدة منذ نشأته وحتى اليوم .فالحقل يحفل اليوم مبستويات
مختلفة من الوجود لهذه املقاربات جمي ًعا ،فتبدو مثل قوس قزح
متموج األلوان.
يتناول الصواين يف الفصل الثاين ،املدرسة الليربالية ،شار ًحا أنها ليست
نتا ًجا فكريًا واح ًدا ،أو مساهمة ملفكر واحد؛ إذ إنها تشري إىل معاين

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
نظريّات في العالقات الدولية

الخالفات ،واستحوذت أطروحة السالم الدميقراطي بعد سقوط
االتحاد السوفيتي عىل اهتامم خاص يف الغرب ،وأدى إىل صعود
الليربالية والرأساملية (ناقضت حروب أمريكا نظريات صامويل
هنتنغتون وسواه من منظري الليربالية الجديدة؛ إذ إنه واملؤرخ
فرانسيس فوكوياما يف كتابه نهاية التاريخ بالغا يف تربير الحروب
واستخدام القوة لخدمة نرش الدميقراطية! وقد أثبتت خطورتها؛ ولنا
يف أفغانستان والعراق وليبيا أمثلة عىل ذلك).
يرى املؤلف من خالل استعراضه ملختلف وجهات النظر يف الفصل
الثالث ،أ ّن الواقعية هي أبرز النظريات املهيمنة يف حقل العالقات
الدولية ،والقائلة بأنها تقدم أقوى التفسريات لحالة الحرب كوضع
معتاد يف النظام الدويل عرب مراحل تطوره وأشكاله املتعددة .وع ّدد
أنواع الواقعية ،ومنها الواقعية التاريخية والواقعية البنيوية ،رابطًا بني
الصعود األمرييك والهيمنة الكونية بعد الحرب العاملية الثانية وبني
الرتكيز عىل النظرية الواقعية من خالل الرتكيز عىل املصالح ال عىل
األيديولوجيا وإمكانية تعايش القوى العظمى بغض النظر عن أي
تعارض أو تناقض بني قيمها ومعتقداتها.
ونظ ًرا لوجود مستويات عدة من الواقعية السياسية ،فإ ّن أوضح
التصنيفات للواقعية يفرق ما بني الواقعية التاريخية والواقعية
البنيوية ،فيق ّدم ميكافيليل وفكره كممثل للواقعية التاريخية من
خالل دعوته الدولة للسيطرة عىل البيئة الخارجية .ويصف إدوارد
كار بـ "ميكافيليل العرص الحديث" ،من خالل دعوته إىل سياسة
خارجية تق ّدر التفاعل بني كل من القوة واألخالق ،أو سياسة العصا
والجزرة (يوضح كار يف كتابه أزمات األعــوام العرشين -1919
 ،1939ومن دون مواربة "أ ّن الدولة والقوة ثنايئ ال ميكن فصله
طاملا أننا بصدد السيادة والبقاء" ،ص  .)78لقد كان للمؤرخ اليوناين
ثيوسيديدس قصب السبق الزمني والفكري يف اعتبار سياسات القوة
قانونًا للسلوك البرشي كام بينت دراسته لحروب أثينا وإسبارطة
(منوذج احتالل إرسائيل ألرض فلسطني) .باإلضافة إىل ذلك ،مثة
كتابات ملنظّرين يف العرص الحارض أمثال رينهولد نيبوهر ،ونيكوالس
سبيكامن ،وفريدريك شومان واقتناعهم بأ ّن القوة العسكرية هي
أكرث ما تحتاجه الدول من أجل تحقيق أهم غاياتها املتمثلة يف البقاء،
يف حني رأى أحد مؤسيس تيار الواقعية هانز مورغنثاو يف كتابه الشهري
السياسة بني األمم أ ّن القوة ال تعني سوى القدرة عىل السيطرة عىل
عقول اآلخرين وأفعالهم.
أما الواقعية البنيوية أو الواقعية الجديدة ،فقد نشطت يف ستينيات
وسبعينيات القرن املايض مع منظ ّرين أمثال كينيث والتز وجورج

201
مودلسيك ،وقد ركزوا اهتاممهم عىل بناء إطار تفسريي للعالقات
الدولية يف مستوياتها التي تشمل سلوك صناّع القرار؛ وهو مستوى
السياسة الدولية وعملية تشكلها بفعل ما تقوم به النظم املحلية،
ومستوى العوامل النظمية أو الهيكلية.

الواقعية
وعولمة السياسة العالمية
وجهت نهاية الحرب الباردة رضبة قوية للواقعية ولقدرتها عىل التنبؤ
بالتغريات يف النظام الدويل؛ إذ سبق وتنبأ أغلب الواقعيني البنيويني
املعارصين باستمرارية نظام القطبية الثنائية حتى القرن الحايل،
مع اإلشارة إىل أ ّن أي من النامذج الفكرية األخرى مل تتمكن من
التنبؤ بانهيار نظام الحرب الباردة .وتبقى الواقعية أكرث متاسكًا من
الناحية النظرية ،وأكرث قدرة عىل تفهم أسباب الحروب والتناقضات
وتسويتها ،إال أ ّن التطورات املعارصة أظهرت أ ّن الواقعية غري قادرة
عىل تفسري كل يشء باإلقناع ذاته؛ إذ كشفت مشاريع التكامل
األورويب ومبدأ عدم االنحياز ،العيوب الهيكلية للواقعية ومقاربتها
يف تفسري السياسة الدولية ،بعدما ت ّبني أ ّن العامل ميكن أن يحتوي عىل
ما يتجاوز الدولة ،وبخاصة أ ّن الرشكات املتعددة الجنسيات أثبتت
أنها متتلك من موارد وقدرات متكنها من تأدية دور مؤثر يتجاوز
يف نطاقه وتأثريه الكثري من الدول ،بل إ ّن بعض الحركات السياسية
مثل حركات التحرر كانت أكرث أهمية من كثري من الدول .كام ال
ميكن تجاهل فاعلني آخرين مثل الكنيسة والجرمية املنظمة والفرد
والفضاء الكوين ،مع إرصار متسك أصحاب نظرية الواقعية عىل أ ّن
عالقة القوة تفرس العالقات الدولية املعارصة؛ إذ يضطر الضعيف إىل
التسليم مكر ًها بإرادة األقوى والرضوخ لرغباته ،وتهزم القوة األخالق،
ويهمل التهديد بالقوة القوانني الدولية وال يقيم وزنًا للحق والعدالة
والسيادة (القضية الفلسطينية منوذ ًجا).

العدد 6
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مقاربات ما بعد الوضعية
يلفت الصواين النظر إىل أ ّن الباب مل يغلق بعد أمام مناظرات متجددة
يف حقل العالقات الدولية ،رغبة من املشتغلني فيه يف تأكيد الطابع
العلمي لهذا الحقل واستقالليته وديناميته كحقل معريف ،يقوم
عىل الجدل بني النظرية والواقع؛ إذ الواقع يطرح أسئلة وتحديات
جديدة بشكل مستمر ،بينام النظرية تسعى للفهم والتفسري بقدر
سعيها إىل تشكيل الواقع أو أجزاء منه .واعترب أ ّن هذا األمر ميثل
بالنسبة إىل أنصار الوضعية االعرتاف باألهمية البالغة التي ال ميكن
تجاوزها لإلمربيقية والتحليل الكمي للعالقات الدولية .ومع ذلك
تع َّرض أصحاب نظرية الوضعية إىل هجوم حول مفهومهم لعلمية
هذا الحقل ،أل ّن هذا الحقل  -حسب املنتقدين  -ال ميكن أن يستند
إىل التحقيق العلمي الصارم ،بوصف حقل العالقات الدولية امل َركّب
ال ميكن إخضاعه ملا يشبه قوانني حول بنية النظام الدويل ،وميزان
القوى ،مثلام ال يستقيم القول إ ّن السياسة الخارجية قامئة عىل الخيار
العقالين؛ فهو يهمل الكثري من القضايا الذاتية التي تحتاج إىل تفسري
واتخاذ موقف منهجي حيالها.

كانون الثاني  /يناير 2014

الحداثة مل يدخل يف حقل العالقات الدولية إال يف مثانينيات القرن
العرشين ،وبخاصة عن طريق أعامل منظرين أمثال ريتشارد آشيل،
وفق اقتناع مفاده أ ّن التحديث يقود إىل التقدم والتطور وحياة أفضل
للبرشية جمي ًعا ،وأ ّن كل نظرية تقرر ما يناسبها وتعده حقائق ،بينام
ال يوجد موقف محايد أو مستقل ميكن بواسطته تقدير أي االدعاءات
اإلمربيقية املتنافسة هو األفضل أو األصح.
وانطالقًا من نظرية تعاقب النظريات ،ونقد ما سبق ،واستيالد ما
هو جديد ،لجأ بعض أصحاب نظرية ما بعد الحداثة إىل التخفيف
من حدة منطلقاته للنظريات السابقة ،بقولهم إ ّن نظريات البرش
وأفكارهم تحتوي دامئًا الذايت واملوضوعي يف آن م ًعا .وهنا برزت
نظرية البنائية االجتامعية كنظرية وسط بني النظريات املطروحة،
وتكمن نقطة انطالقها يف التالقي الذي تراه ممك ًنا بني النظريات
املتضاربة ،ومن مؤسسيها بيرت كاتزنشتني ،وفريدريك كراتوشويل،
ونيكوالس أونف ،وألكسندر ويندت (أو فيندت يف الرتجمة العربية).
وقد هدفت نظرية البنائية االجتامعية إىل تجسري الفجوة بني التيارين
األساسيني يف حقل النظرية ،فالواقعية من جهة وما بعد الوضعية
من جهة أخرى؛ أي أ ّن العالقات الدولية ليست سوى بنى اجتامعية
تحددها األفكار املشرتكة ،وليس القوة املادية .ووفقًا لهذه النظرية،
فإ ّن الفوىض والحروب والرصاعات ليست معطيات مسبقة بل نتاج
البنية (مفهوم األمن والقومية والسياسة الخارجية واملصالح).

هناك أيضً ا النظرية املعيارية (أبرز منظريها كريس براون) ،وتقوم
عىل معالجة األبعاد املعيارية للعالقات الدولية ،وتتناول الطبيعة
األخالقية للعالقات بني الجامعات ،وتشمل ما يواجهه اإلنسان من
حروب وسالم وعدالة والعدالة وحقوق إنسان وتدخل يف سيادة
هذا املوقف النقدي يقوده إىل الحديث عن رفض مجموعة من الدول .وتهتم النظرية املعيارية بطرح أسئلة مثل :ما هي حقوق
املفكرين األملان الذين عرفوا مبؤسيس مدرسة فرانكفورت يف أمريكا ،الدول؟ وهل ينبغي للدول امتالك أسلحة دمار شامل؟ وما هي
املنطلقات األساسية للوضعية ،وخاصة الفكرة القائلة مبوضوعية حقوق األفراد؟ وغريها من األسئلة.
الواقع الخارجي واستقالليته" ،أل ّن كل ما هو اجتامعي مبا يف ذلك
العالقات الدولية متغري أو متحول وتاريخي" وهو ما أكده ،روبرت
كوكس أحد النقديني لهذه
.)98النظرية بقوله "إ ّن النظرية دامئًا لخدمة خصائص النظرية السياسية
أحد أو لهدف ما" (ص
ويتساءل املؤلف إذا كانت النظرية غري منفصلة عن األهداف
السياسية ،فكيف ميكننا إيجاد نظرية باملعنى العلمي أو األكادميي؟
ويقول إ ّن الفضل يف إنتاج ما صار يعرف مبا بعد الحداثة يعود
ملجموعة من الفالسفة الفرنسيني ويف مقدمتهم ميشال فوكو وجاك
دريدا ،والتي جاءت كرفض للفلسفة الوجودية ،مع أ ّن تيار ما بعد

للعالقات الدولية

يذكر املؤلف أ ّن النص املتوافر يف الفصل الخامس هو الفصل األول
من الرتجمة العربية لكتاب ديفيد باوترش النظريات السياسية يف
العالقات الدولية من ثيوسيديدس حتى الوقت الحارض( ،ترجمة رائد
القاقون ،وصادر عن املنظمة العربية للرتجمة يف بريوت عام .)2013

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
نظريّات في العالقات الدولية
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وتكمن أهمية ما استنتجه باوترش يف أ ّن املناظرات الكربى أكدت أ ّن العرب ،انطالقًا مام أحدثته العوملة من جدال جديد يف حقل العالقات
النظرية يف الحقل تتأثر مبا جرى من تطورات معارصة يف النظرية الدولية املعارصة .وعىل الرغم من أنها – كام يقول  -مل تتمكن من
السياسية واالجتامعية بشكل عام ويف فلسفة املعرفة بشكل خاص إزاحة الدولة من الصورة العامة املعارصة كفاعل بارز ،فإنها أيضً ا
(من مقدمة الكتاب ص .)20
مل تتمكن من فرض تحديد ملحتوى الحقل وموضوع انشغاله .وهنا
يطرح الصواين تساؤالت حول اإلشكاالت املتعلقة بالعوملة والدولة
والسيادة.
ويشري إىل أ ّن العوملة فرضت عىل الدولة ،وتحدي ًدا يف املنطقة العربية،
أزمات عديدة ،ويف مقدمتها تلك املتصلة بالتحوالت الدميوغرافية
الهائلة وبخاصة ما ُعرف بالفورة الشبابية .وهذا التحدي برز يف
التحركات االحتجاجية التي صاحبت الربيع العريب ،وأدخلت املجتمع
يف نوع جديد من الرصاع .كام أ ّن إدارة املجتمع والدولة ال تعني
ووفقًا ملتابعة الصواين قراءته لتنوع هذه النظريات يف حقل العالقات الحكومة والسلطة ،بل هي نطاق واسع يشمل املنظامت واألفراد
الدولية ،فإنه يصل يف الفصل السادس وعنوانه "تحليل العالقات واملؤسسات.
الدولية :نحو فهم أعمق لألنساق واملقاربات" ،إىل أ ّن هذا التنوع كام يشري إىل تحد فرضته الثورة املعلوماتية التي وصلت آثارها كل
الهائل الذي يعكسه هذا الحقل الفكري ،إمنا ميثل إرباكًا وسب ًبا يشء تقري ًبا ،وهي عىل صلة مبا يعرف بحضارة املوجة الثالثة التي
للحرية والتداخل عندما يتعلق األمر بتحليل الظواهر واألحداث تعتمد عىل مواد ليس بإمكان السلطة أو الدولة أن تسيطر عليها.
والسياقات املتحولة والفاعلني عىل كل املستويات (ص  .)153ويؤكد
وينطبق هذا عىل املعرفة التي تعد جوهر الثورة املعلوماتية ،والتي
عىل أ ّن الدول ذات السيادة ،وعىل الرغم من العوملة ،ال تزال الفاعل
لها انعكاسات عىل النظم السياسية يف الدولة القومية .فاملعلومات
األكرث أهمية يف اهتامم املنظرين واملحللني .ويرشح يف هذا الفصل
تعزز الدميقراطية وتسلب الحكومات والسلطة أهم عنارص القوة
حاكم يف العالقات الدولية ،ودور
ما أحدثته التكنولوجيا التي باتت ً
املنظامت غري الحكومية ،والقبائل ،واألفراد .ويدعو األساتذة والباحثني السياسية ،إضافة طب ًعا إىل تحدي الضغوط الخارجية ،واألزمات
يف ميدان العلوم السياسية والعالقات الدولية القيام بالتطوير املستمر الداخلية ،واألمنية اإلسرتاتيجية ،وما لها من صلة بالرشعية التي ميكن
ملحتويات املقررات الدراسية ،نظ ًرا للتطورات املتسارعة واملتالحقة للدولة أن تستمدها من عالقاتها الخارجية أو املؤسسات العاملية مثل
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وغريها.
عىل هذا الصعيد.
يختم املؤلف بالحديث عن الحرية التي يعيشها الفكر العريب املعارص
تجاه العوملة ،وهي شبيهة بتلك الحرية التي عاشها هذا الفكر يف
العولمة :التنظير الكوني
عرص النهضة ومالمسته الفكر الغريب .فهل تتشابه النتائج ونكون عىل
والتح ّديات أمام العرب
موعد مع تاريخ يعيد نفسه؟ يف الكتاب – املرجع يف ميدانه  -الكثري
يكاد الفصل السابع أن يشكل الخامتة التي أراد مؤلف الكتاب أن من اإلشكاالت يف العناوين التي طرحها الصواين ،وأكرث تساؤالتها
ينفذ منها لإلدالء بنظريته الخاصة تجاه التحديات الجامثة أمام تستدعي التفكّر والتحليل.

صـدر حديـ ًثا

سهيل الحبيب:

المفاهيم األيديولوجية في الثورات العربية
كتاب "المفاهيم األيديولوجية في مجرى حراك الثورات العربية" ( 256صفحة من القطع
الكبير) للباحث سهيل الحب ّيب ،الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات سنة
 ،2013هو مساهمة في تحليل اإلشكاالت التي ظهرت في سياق الحراك الثوري العفوي،
ومحاولة لفهم الثغرات التي انبثقت في خضم هذه الثورات ،وال سيما في الثورة التونسية،
والتي من شأنها إذا لم تردم أن تطيح جميع اإلنجازات وتجهضها .ويعرض الكتاب رؤية
متكاملة ترى أن ثمة خط ًرا من ظهور اتجاهات انقسامية في سياق االنفتاح السياسي ،أو
أن تتصادم أولوية بناء الديمقراطية مع "الوطنية" التي تعني أولوية بناء الدولة ،ولذلك
تحول مجتمعي متكامل يشمل ،في الوقت
ينبغي لالنتقال الديمقراطي أن يفضي إلى
ّ
نفسه ،إعادة بناء األمة والدولة والمجتمع المدني وقيم المواطنة.

تقـاريـــــر
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ندوة:
خطة التح ّول الديمقراطي في سورية
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قامت وحدة الدراسات السورية املعارصة يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات بعقد ندوة يف الدوحة يومي  17و 18ترشين
الثاين /نوفمرب 2013؛ ملناقشة خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية،
والتي قام بيت الخربة السوري .بالتعاون مع املركز السوري للدراسات،
بإعدادها وإطالقها يف آب /أغسطس  2013يف مدينة إسطنبول .وقد
شارك يف الندوة العديد من السياسيني والخرباء والناشطني السوريني
يف عدة مجاالت.
وتعترب خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية واحدة من أهم املشاريع
التي تتعلق برؤية املعارضة ورشيحة كبرية من الشعب السوري
شمول
ً
ملستقبل الدولة السورية .وتعد الخطة من أكرث الطروحات
وتكامل؛ إذ طرحت رؤية تتعلق باإلصالح والتغيري يف تسعة ملفات
ً
حساسة ومهمة ،وهي :النظام السيايس ،وآليات وضع دستور جديد،
ووضع نظام انتخايب نسبي ،والتعددية الحزبية يف سورية املستقبل،
وإصالح القضاء وضامن استقالليته بوصفه سلطة ثالثة ،وتحقيق
العدالة االنتقالية ،وإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،وبناء جيش وطني
حديث ومحرتف ،وطرح رؤية اقتصادية أكرث تحر ًرا وانفتا ًحا.
وشارك يف إعداد خطة التح ّول الدميقراطي نحو ثالمثئة شخصية
سورية ،من سياسيني ممثلني عن مختلف الطيف السيايس السوري،
وباحثني وأكادمييني ،ومنشقني سياسيني وعسكريني عن النظام ،ورجال
أعامل ،وقضاة ،وعلامء دين ،ومهنيني ،وقانونيني ،وناشطني حقوقيني،
وثوار مدنيني ومسلحني.
قسمت الندوة إىل ست جلسات متخصصة ،إىل جانب الجلسة
وقد ِّ
االفتتاحية ،كام عقد بيت الخربة السوري جلسة مغلقة بعد انتهاء
أعامل الندوة.
الجلسة االفتتاحية" :خطة التحول الديمقراطي:
نقاش في الحاجة والرؤية"

ترأس الجلسة األستاذ حازم نهار املرشف العام عىل الندوة ،وهو
كاتب سوري وباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
فيام شارك الدكتور برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني
السوري وعضو االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية،
والدكتور رضوان زيادة املدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات
السياسية واإلسرتاتيجية بإلقاء كلامت خاصة مبناسبة عقد هذه
الندوة.
ر ّحب األستاذ حازم نهار باملشاركني يف الندوة مبي ًنا أهمية هذه
الخطة وتوقيتها ،إىل جانب أهمية تناول امللفات املستقبلية من
قبل السوريني .كام ق َّدم نبذة بشأن املركز العريب لألبحاث ودراسة
وخصوصا
السياسات وأوضح مدى اهتاممه بشؤون الوطن العريب
ً
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مرحلة الربيع العريب ،واستذكر أهم إنجازات املركز يف ما يتعلق
بالثورة السورية من كتب ودراسات وتقارير خاصة إىل جانب إنشاء
وحدة متخصصة هي وحدة الدراسات السورية املعارصة.
وقد انتقد نهار أداء املعارضة السورية يف دعم الثوار ماديًا وسياس ًيا.
كام انتقد عالقة بعض السياسيني واملثقفني مع الناس معت ًربا أ ّن
بعضهم يلجأ ملواكبة رأي الشارع ومالحقته من دون أن يلمس
تأثريه الحقيقي يف بيئته ،فيام يبتعد بعضهم اآلخر عن نبض الناس
وحاجاتهم ومشكالتهم .ودعا القوى السياسية املختلفة إىل رضورة
الحوار واالنفتاح عىل الناس واالستامع لهم والنقاش الجاد معهم،
كام دعاهم لكثري من التواضع واحرتام عقول الناس ومشاعرهم
وعواطفهم.
ويف ما يتعلق بخطة التح ّول الدميقراطي يف سورية أشاد نهار بالجهد
املبذول وشدد عىل أ ّن النقاش الذي يدار حولها ليس ترفًا فكريًا
ومضيعة للوقت ،بل هو حاجة رضورية لبناء رؤية مستقبلية سورية
أساسا لها ،معت ًربا أ ّن
مشرتكة ،تكون الدميقراطية واملواطنة الحقة ً
الثورة وضعت ثالثي ًة جديد ًة عىل الجميع أن يضعها نصب عينيه
وهو يناقش مستقبل سورية ،وهي :الدولة السورية ،والشعب
السوري ،واملواطن السوري .واختتم نهار كلمته بالتأكيد عىل حيادية
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عن أي محور إقليمي أو
معي أو تبعية لدولة ما ،باستثناء انحيازه
اتجاه سيايس وأيديولوجي ّ
لقيم الدميقراطية والحرية ونبض الشعوب يف املنطقة وتطلعاتها.
ملخصا واف ًيا حول خطة التح ّول
وقــدم الدكتور رضــوان زيــادة
ً
الدميقراطي يف سورية ،فابتدأ بتوضيح املسار الذي عمل عليه املركز
السوري للدراسات إلنجار الخطة؛ وذلك بالنظر والتفكري املستمر يف
املرحلة التالية من عمر الدولة السورية يف الشقني املتعلقني بإدارة
املرحلة الحالية يف ظل النزاع والرصاع القائم ،ومستقبل الدولة السورية
ونظامها السيايس وهيكلية مؤسساتها السياسية واإلدارية واالجتامعية
والثقافية وغريها .وأكد زيادة أ ّن بداية مشوار املركز السوري يف هذا
املجال متثلت بالدعوة لتشكيل حكومة مؤقتة ،وقد طرح خيار حكومة
خصوصا يف ظل املشاكل األمنية وسيطرة النظام عىل
املنفى حينها
ً
املعابر واملدن .كام َعقد مؤمت ًرا لدراسة إدارة املرحلة االنتقالية ووضع
رؤية لسورية املستقبل ،وذلك يف نهاية ترشين األول /أكتوبر 2012
بحضور أكرث من  250شخصية من مختلف القوى السياسية والثورية
والعسكرية ،وشكّل ناشطو الداخل قرابة نصف املشاركني يف ذلك
املؤمتر .وقد انبثق منه عدة توصيات أهمها تأليف حكومة مؤقتة،
إىل جانب تأسيس بيت الخربة السوري الذي كانت مهمته رسم رؤية
ملستقبل الدولة السورية .وقد استعان بيت الخربة يف وضع تلك الرؤية
بحوايل  300شخصية سورية ميثلون مختلف فئات املجتمع السوري

تقـاريـــــر
ندوة :خطة التحوّ ل الديمقراطي في سورية

ومكوناته وقواه السياسية والثورية واملدنية ،وقد أعلن عن إنجازها يف
منتصف آب /أغسطس  2013يف إسطنبول.
تال ذلك تقديم موجز لكل فصول الخطة يوضح أبرز مالمحها وتوصياتها
يف ملفات النظام السيايس ،وآليات وضع الدستور ،والنظام االنتخايب
الجديد ،وقانون األحزاب ،والسلطة القضائية ،واإلصالح األمني ،وبناء
جيش وطني ،وإصالح االقتصاد ،وفتح ملف العدالة االنتقالية.
وأشــاد الدكتور برهان غليون بالجهد املبذول يف خطة التح ّول
الدميقراطي موض ًحا أهمية إبراز رؤية واضحة ملستقبل الدولة
السورية ،غري أنه دعا املركز السوري للدراسات وبيت الخربة
وجميع مراكز الدراسات السورية للبحث يف حل املشاكل الحالية
التي وصلت بالسوريني إىل حال ٍة غاب فيها القرار الوطني ،بحسب
وصف غليون ،الذي اعترب أ ّن هذه الحالة هي سمة الوضع الحايل
يف سورية من كال الطرفني؛ النظام واملعارضة .واعترب غليون أنه ال
يوجد اليوم تأثري للقرار الوطني من أي جهة كانت بسبب تغلغل
القوى الدولية الفاعلة يف الحالة السورية مشد ًدا عىل أ ّن هذه الحالة
الصعبة واملؤسفة يجب أن تستأثر بقدر كبري من االهتامم إذا ما أراد
السوريون تحقيق ما يصبون إليه.
الجلسة األولى:
"النظام السياسي لسورية المستقبل:
اإلصالح السياسي واإلداري"

ترأس الجلسة الكاتب السوري فايز سارة ،وهو املستشار السيايس
لرئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ،وتح ّدث فيها كل
من الدكتور محمد حسام الحافظ أحد الباحثني الرئيسني يف خطة
التح ّول الدميقراطي ،واألستاذ نزار الحرايك سفري االئتالف الوطني
لقوى الثورة واملعارضة يف دولة قطر ،والباحث الدكتور خرض زكريا،
والدكتور خالد هنداوي.
قدم الدكتور محمد حسام الحافظ يف كلمته نبذة بشأن رؤية خطة
التح ّول لخارط ِة طريقٍ تقود للتحول الدميقراطي املنشود من قبل
السوريني .وتبدأ خارطة الطريق هذه بانزياح النظام ،والذي ع ّرفته
الخطة بانتهاء حكم بشار األسد؛ وذلك بتنحيته أو إنهاء حكمه بالقوة
أو من خالل اتفاق سيايس مثل ما هو مطروح يف املؤمتر املزمع عقده
"جنيف "2؛ إذ يجري تأليف حكومة انتقالية مؤقتة تعالج جملة من
القضايا املهمة واملطلوبة يف تلك املرحلة ،وتعلِّق العمل بدستور عام
 2012وتعود لدستور عام  ،1950كام تكون مهمتها األساسية اإلعداد
النتخابات برملانية تأسيسية بهدف نقل السلطة إىل جهة ترشيعية
ممثلة للمجتمع تكون مهمتها الرئيسة وضع دستور جديد يعرض
عىل االستفتاء الشعبي ،وبإقراره تنتهي املرحلة االنتقالية .كام تحدث
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الحافظ عن بعض معامل الرؤية املستقبلية لشكل الدولة السورية
ونظامها السيايس يف املستقبل؛ إذ تدعو الخطة إىل نظام سيايس
برملاين ،ورئيس بسلطات فخرية فحسب ،كام تدعو إلدارة ال مركزية
تعنى بالخدمات واملشاريع املحلية يف مختلف املحافظات.
وبي الدكتور حافظ األسس التي يبنى عليها اإلصالح السيايس يف سورية
ّ
بحسب الخطة ،والقائم عىل أ ّن التغيري أو اإلصالح السيايس ممكن يف
خضم العاصفة ،وأ ّن األزمات املتتالية ال يجب أن تدفع السوريني
للجمود ،كام أ ّن اإلصالح ليس بالرضورة أيديولوجيًا ،وال ينبغي أن
يكون كذلك؛ فهذا اإلصالح يجب أن يتجاوز الطوائف واملكونات
وأن يأخذ طاب ًعا وطنيًا مع رضورة مشاركة الجميع .كام ح ّدد أبرز
معوقات عملية اإلصالح السيايس يف املرحلة الحالية واالنتقالية.
أما السفري نزار الحرايك ،فقد دعا إىل الرتكيز عىل عدة بنود أساسية
من شأنها أن تساهم يف تحقيق التح ّول الدميقراطي برسعة وفاعلية
أكرب ،ومن أهم تلك البنود اإلعالم .فقد أشاد بدور اإلعالم وتحدي ًدا
ما يسمى باإلعالم الجديد يف الثورة السورية .كام دعا لالهتامم بفئة
الشباب التي كانت وقود الثورة األسايس ،وأكرب ضحاياها .أما الدكتور
خرض زكريا ،فقد أثار عدة تساؤالت وقدمها لفريق عمل خطة التح ّول
فعل السري بإصالح سيايس حقيقي
متسائل هل باإلمكان ً
ً
الدميقراطي؛
يف سورية؟ وهل من املقبول واملجدي العمل عىل أي إصالح؟ مؤك ًدا
أ ّن املطلوب هو تغيريات جذرية عميقة يف بنية الدولة واملؤسسات.
واشتىك زكريا من غياب رؤية وموقف حول ملفات شائكة تتعلق
باملستقبل السيايس للدولة السورية مثل موقع قوى اإلسالم السيايس
وملف أكراد سورية.
وقدم الدكتور خالد الهنداوي العضو يف جامعة اإلخوان املسلمني يف
سورية نبذة عن التاريخ السيايس السوري والفساد السيايس وغياب
الدميقراطية يف السنوات األخرية .كام قدم نبذة عن تاريخ اإلسالم
السيايس ونجاحاته بتحقيق حالة استقرار ورىض لدى املجتمعات
التي كان يقودها مبا فيها األقليات .وأكد الهنداوي أ ّن جامعة اإلخوان
املسلمني يف سورية ،كام القوى اإلسالمية املعتدلة األخرى ،ستكون
عامل مساع ًدا لبناء نظام سيايس يحفظ كرامة املواطن وحقوقه
ً
ويقوم عىل آليات الدميقراطية.
وقد أثري العديد من املالحظات من خالل املناقشات؛ منها ما متت
أصل ،ومنها ما هو طرح لنقاش مستقبيل ميكن
معالجته يف الخطة ً
أن يساهم يف تعديل الرؤية ،ومنها ما ال يتطابق مع رؤية فريق
أي مواقف
بيت الخربة السوري الذي حاول أن يحيّد الخطة عن ّ
أيديولوجية أو رؤية سياسية خاصة .وأبرز املالحظات التي طرحت
يف نقاشات هذه الجلسة كانت:
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حقوق األقليات ومراعاتهم بشكل يظهر أ ّن هناك متيي ًزا من قبل
•غياب تصور حول شكل الحكومة االنتقالية وكيفية تشكيلها.
املجتمع السوري ضد األقليات .كام اعترب أ ّن املجتمع الدويل ال يرغب
•غياب رؤية أيديولوجية وموقف عام وواضح من القوى الدينية
تحول دميقراط ًيا قد ال ينسجم
يف نظام دميقراطي حقيقي ولن يدعم ً
أو علامنية الدولة.
مع الرؤية الغربية يف املنطقة ،محذ ًرا من نظام محاصصة طائفية قد
•غياب رؤية لسياسة الدولة الخارجية
ً
خصوصا يف ما يتعلق يدعو له املجتمع الدويل .وأشاد األستاذ شمس الدين الكيالين بالخطة
باملحتل اإلرسائييل والقضية الفلسطينية.
وتحدي ًدا بالنظام االنتخايب املقرتح ،معت ًربا أ ّن هذه الخطة تعد مهمة
•عدم صالحية العنوان املطروح حول اإلصالح السيايس يف سورية .ج ًدا يف مسار التح ّول الدميقراطي وأ ّن هذا النظام االنتخايب يعد نقطة
انطالق جيدة لبناء مؤسسات دميقراطية ممثلة للمجتمع بشكل كبري.
•غياب رؤية وموقف واضح من القضية الكردية.
وتطرق الكيالين إىل رسد مخترص ألبرز املامرسات الدكتاتورية من قبل
حزب البعث التي أفسدت الحياة السياسية يف سورية وقتلتها عىل
•جدوى العودة لدستور عام .1950
مدار  50عا ًما.
•جدوى تبني النظام الربملاين.
وكانت أبرز محاور النقاش يف هذه الجلسة:

الجلسة الثانية" :تصميم النظام االنتخابي
وبناء التع ّددية الحزبية"

ترأس هذه الجلسة الدكتور رضوان زيادة ،وكان املتحدثون فيها هم
األستاذ جورج صربة رئيس املجلس الوطني السوري ،واألستاذ عمرو
الرساج أحد الباحثني الرئيسني يف خطة التح ّول الدميقراطي ،والكاتب
السوري الدكتور يارس سعد الدين ،والباحث يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات األستاذ شمس الدين الكيالين.

•وضع "كوتة" خاصة باألقليات الدينية والعرقية.

•املفاضلة بني النظام النسبي واملختلط يف الحالة السورية.

•مشاركة النساء ،ومدى رضورة وضع "كوتة" له ّن من عدمها.
•حق تشكيل أحزاب ذات مرجعية دينية أو عرقية.

الجلسة الثالثة" :من الجيش الحر والكتائب المسلحة
وقد بدأت الجلسة بكلمة األستاذ جورج صربة الذي أشاد بجهد إلى الجيش الوطني،
فريق بيت الخربة السوري كونه كان ً
رئيسا له ،وق ّدم تصو ًرا لنظام وإعادة هيكلة األجهزة األمنية"

انتخايب يشرتك مع النظام املقرتح يف الخطة يف العديد من البنود؛
فقد أوىص بتقسيم الدوائر االنتخابية إىل  32دائرة ،وتطبيق النظام
املختلط (الجمع بني النسبي واألكرثي) إىل جانب منح "كوتة" خاصة
ملخصا عن النظام االنتخايب
بالسيدات .وق ّدم الباحث عمرو الرساج
ً
وقانون األحزاب املقرتحني يف خطة التح ّول الدميقراطي.
وقد بُني النظام االنتخايب عىل عدة قواعد ،هي :اعتامد اإلحصاءات
الرسمية لسجالت النفوس ،واعتامد التقسيم اإلداري الرسمي الذي
يقسم سورية إىل  14محافظة و 64منطقة إدارية ،وتحديد عدد
املقاعد بـ  290مقع ًدا ،وذلك يساوي تقريبًا الجذر التكعيبي لعدد
السكان ،واعتامد النظام النسبي والقامئة املفتوحة ،وتقسيم الدوائر
بدل من  ،15وتحديد آلية تسمح
االنتخابية إىل  32دائرة انتخابية ً
مبشاركة نسبة محددة عىل األقل من كال الجنسني.
ووجه الدكتور يارس سعد الدين بعض املالحظات لفريق بيت الخربة
السوري ،داع ًيا إياهم العتبار هذه الخطة مسودة أولية والعمل عىل
تنقيحها وإعداد نسخة جديدة تعالج بعض اإلشكاالت .وقد رفض
سعد الدين مبدأ "الكوتة" عىل أساس الجنس ،ودعا إىل أال يكون
هناك تفرقة بني الجنسني يف الحصص ،كام استغرب اإلرصار عىل حفظ

ترأس هذه الجلسة حمزة املصطفى الباحث يف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات ،وكان املتحدثون فيها اللواء الدكتور محمد الحاج
عيل مدير كلية الدفاع الوطني السابق ،والعميد عبد الحميد زكريا
الناطق باسم الجيش الحر ،والدكتور حسن جربان أحد الباحثني
الرئيسني يف خطة التح ّول الدميقراطي.
وقد أوضح اللواء محمد الحاج عيل الذي ترأس فريق عمل إصالح
األجهزة األمنية ،مدى أهمية خطة التح ّول الدميقراطي يف سورية،
مبي ًنا أهمية التغيريات واإلصالحات التي قدمتها الخطة بالنسبة إىل
هيكلية األجهزة األمنية وبناء عقيدة أمنية جديدة تعتمد مصلحة
املواطن وأمنه واطمئنانه كمعيار أسايس لنجاح املؤسسات األمنية.
كام أكد عىل رضورة محاسبة قيادة األجهزة األمنية والعسكرية
التي تورطت بالدماء والقتل واالنتهاكات .وق ّدم العميد عبد الحميد
زكريا موج ًزا بشأن أبرز إنجازات هيئة األركان وحجم التطورات التي
شهدتها منذ تأسيسها قبل نحو العام ،لكنه شدد عىل أ ّن شح الدعم
املادي للجيش الحر يعد عائقًا كب ًريا بوجه تقدمه امليداين ،إىل جانب
قلة فرص تطوير قاعدة الجيش الحر وإمكانية التنسيق وضم كتائب
أخرى تحت لوائه.

تقـاريـــــر
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ندوة :خطة التحوّ ل الديمقراطي في سورية

ملخصا عن رؤية فريق عمل خطة التح ّول والدكتور عامش جديع وهو وزير سابق ،والسيدة إخالص بدوي عضو
وق ّدم الدكتور حسن جربان
ً
الدميقراطي يف سورية يف ملفي األجهزة األمنية وبناء جيش وطني؛ الربملان السوري املنشقة ،والصحافية والكاتبة غالية قباين.
ففي ما يتعلق بإعادة هيكلة األجهزة األمنية تقرتح خطة التح ّول ق ّدم رئيس الجلسة ملح ًة بشأن الرؤية املستقبلية لالقتصاد السوري
الدميقراطي حرص األجهزة األمنية بجهازين أساسيني :األول هو جهاز بحسب خطة التح ّول الدميقراطي .وتال ذلك كلمة الدكتور حسني
األمن الوطني ،وهو جهاز مدين مرتبط برأس السلطة التنفيذية ويعنى عامش الذي رسد عد ًدا من االنتقادات حول الفصل األخري يف الخطة
بدراسة أي خطر خارجي قد يؤثر يف أمن الدولة السورية ومراقبته .واملتعلق باإلصالح االقتصادي ،لكنه أشاد بالجزء املتعلق بالسوق
أما الجهاز الثاين فيشمل قوى األمن الداخيل التي تتبع تنظيم ًيا الحرة .وتركزت مالحظاته عىل فلسفة الخطة؛ إذ اعترب نسبة التغيري
لوزارة الداخلية ،والتي تتشكل من  11جهازًا رشط ًيا يهدف لتسهيل يف امللف االقتصادي فيها بسيطة والتح ّول سيكون بطيئًا .كام انتقد
سري الحياة اليومية وعمل املؤسسات وحركة السري وحامية بعض غياب رؤية واضحة يف ملف إعادة اإلعامر ،ويف ربط العدالة االنتقالية
املؤسسات الحكومية واملمتلكات الخاصة والبعثات الدبلوماسية.
باإلعامر والتنمية.
كام دعت الخطة لتشكيل مجلس أعىل لألمن الوطني برئاسة رئيس وتحدث الدكتور عامش جديع عن حجم الفساد الذي تغلغل يف
السلطة التنفيذية وعضوية وزراء الدفاع والداخلية ورئيس جهاز االقتصاد السوري داعيًا إىل تغيري جذري يف املنظومة االقتصادية
األمن الوطني وقائد الجيش ومدير قوى األمن الداخيل وأي وزير السورية ،كام طالب بإعادة النظر يف بند يتعلق بإعادة املمتلكات
معني بحسب الحالة .كام دعت الخطة لتشكيل لجان تطهري وتدقيق؛ املؤممة من قبل الدولة ألصحابها واستبدال تعويض مايل بذلك.
لكشف العنارص الفاسدة أو غري الفاعلة من أجل التعامل معها .كام
قدمت الخطة مفكرة لتقديم حلول عملية بشأن كيفية نزع سالح ويف كلمتها تحدثت النائبة السابقة يف مجلس الشعب السيدة إخالص
الفصائل املختلفة واملدنيني الذين اضطروا لحمل األسلحة دفا ًعا عن بدوي عن رضورة بناء ثقافة وطنية سامية تك ّرس قيم املواطنة واالحرتام
املتبادل يف ما بني املواطنني ،وبني املواطنني والدولة؛ وذلك يندرج
أنفسهم وعن ممتلكاتهم من خالل دراسة تجارب عاملية.
بحسب السيدة بدوي بإيالء االهتامم مبلف التعليم مبستوياته كافة،
وخصوصا يف الحياة السياسية.
كام ق ّدمت الخطة رؤية لتشكيل جيش وطني محرتف ذي عقيدة إىل جانب تعزيز دور املرأة يف املجتمع
ً
وطنية يهتم بحامية حدود الوطن من أي خطر خارجي ،وأن يخضع
هذا الجيش ألرقى أشكال التدريب والتجهيز ،إضافة إىل دراسة حول وقدم الدكتور لؤي صايف كلم ًة ربط فيها بني اإلصالح االقتصادي
إمكانية دمج الثوار املسلحني يف قوى األمن والجيش الوطني الجديد .وإعادة اإلعامر من جهة ،وبني بناء ثقافة وطنية من جهة أخرى؛
إذ اعترب أ ّن الثقافة الفردية يف املجتمع وعالقة املواطن بالدولة التي
وكان من أبرز ما نوقش يف الجلسة:
تجعل املواطن ينظر للدولة عىل أنها خصم ،ومن ثم ،يحاول االحتيال
عليها وتجاوز أنظمتها هي ناتجة من أوضاع سياسية واقتصادية سيئة،
•غياب رؤية تعالج مشاكل الجيش الحر الحالية وعيوبه ،وتساعد
إىل جانب كونها جز ًءا من ثقافة كُ ِّرست لعقود طويلة يف املجتمع ،عىل
يف تطوير أدائه عىل األرض.
عكس تجربة أخرى عايشها الدكتور صايف وهي التجربة املاليزية .أما
•مناقشة مستقبل مئات اآلالف من العنارص األمنية والعسكرية األستاذة غالية قباين ،فقد شددت كذلك عىل دور املرأة يف املجتمع
السوري وأهمية وجودها يف الحياة السياسية السورية بفاعلية.
الذين قد يجري ترسيحهم يف عملية إعادة الهيكلة.
خصوصا بعد
وانتقدت غياب دور فاعل للمجتمع املدين يف الخطة
ً
•غياب الخدمة العسكرية اإللزامية.
مستقبل يف أن
ً
تزايد نشاط العمل املدين السوري ،والذي يعول عليه
•مدى واقعية الطروحات حول تغيري الهيكلية األمنية يف سورية .يكون له دور كبري يف تنظيم املجتمع السوري وتطويره.
الجلسة الرابعة" :إعادة اإلعمار:
بناء الثقافة الوطنية واالقتصاد الحديث"

ترأس هذه الجلسة الدكتور أسامة قايض رئيس فريق عمل اإلصالح
االقتصادي وإعادة اإلعامر يف بيت الخربة السوري ،وكان املتحدثون
فيها هم الدكتور حسني عامش ،وهو أكادميي وإداري سابق ،والدكتور
لؤي صايف الكاتب واألكادميي واملتحدث باسم االئتالف الوطني،

أما أبرز النقاط التي نوقشت يف هذه الجلسة فكانت:
•العدالة االجتامعية وآلياتها.
•إعادة اإلعامر يف سورية.

•وسائل بناء ثقافة وطنية بناءة وآلياتها.
•الخصخصة والسوق الحرة.

العدد 6
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الجلسة الخامسة" :كتابة دستور جديد
لسورية المستقبل :اإلشكاليات والتحديات"

ترأس هذه الجلسة الدكتور هشام مروة عضو االئتالف الوطني ورئيس
اللجنة القانونية فيه ،وتحدث فيها كل من املعارض السوري مازن
عدي ،وعضو املنظمة اآلشورية جربائيل كورية ،واملستشار القانوين
لرئيس الحكومة املؤقتة محمد صربا ،ومدير الشبكة السورية لحقوق
اإلنسان فضل الشقفة.
كامل من أجل وضع دستور
قدمت خطة التح ّول الدميقراطي تصو ًرا ً
جديد يف سورية؛ متثلت بتعليق دستور عام  2012فور تأسيس
الحكومة االنتقالية ،والعودة لدستور عام  ،1950ألنه آخر دستور معد
من قبل لجنة منتخبة ورشعية ،إىل جانب دعوة الشعب السوري إىل
انتخابات تأسيسية النتخاب برملان تأسييس يسمى جمعية تأسيسية
أو مجلس تأسييس مكون من  290مقع ًدا تكون مهمته وضع دستور
جديد ،ينجز خالل فرتة محددة ،ومن ثم يعرض عىل االستفتاء
الشعبي ،وسيناط به القيام بالترشيع وتشكيل حكومة ومراقبة عملها.
وقد أشاد الدكتور هشام مروة بخطة التح ّول الدميقراطي ،واعتربها
خطوة مهمة للمعارضة السورية يجب البناء عليها ،غري أنه قدم رؤية
قليل يف آليات وضع دستور جديد يف سورية؛ إذ اعترب أنه من
مختلفة ً
بدل
األفضل تعيني لجنة من خرباء ومختصني من أجل وضع الدستور ً
من أن تكون الهيئة املنتخبة هي املسؤولة عن ذلك .كام دعا لوضع
مبادئ فوق دستورية تحرص عمل اللجنة التي ستعد مسودة الدستور
قبل االستفتاء عليها .وقد وافق الدكتور مازن عدي عىل تلك الفكرة
معت ًربا أ ّن وضع مبادئ عامة فوق دستورية تحفظ حقوق اإلنسان
وحرياته ومصالح األقليات وحقوقها ،وهي ضامنة لتحقيق أهداف
الثورة وقيمها التي رمبا ال تكون حارضة بشكل كاف يف لجنة وضع
الدستور مهام تكن طريقة تأسيسها.

كانون الثاني  /يناير 2014

أعدوا  15وثيقة دستورية منذ ذلك الحني ،فإنه اعترب أ ّن أرب ًعا منها
فقط تعد دساتري تستحق الدراسة ،وهي دستور عام  1920املليك،
ودستور االستقالل عام  ،1950ودستور البعث الذي وضعه حافظ
األسد عام  ،1973ودستور بشار األسد األخري عام  .2012ودعا الدكتور
صربا لتغييب هوية الدولة من الوثيقة الدستورية املستقبلية للدولة
السورية معت ًربا أن الدستور وثيقة قانونية وذات دالالت قانونية ،كام
أنه رأى من الرضوري أن يعترب الدستور القادم دستور املواطن السوري
أو الفرد السوري بحيث تكون مصلحة الفرد أو اإلنسان بوصفه إنسانًا
هي الهدف األسايس من هذا الدستور.
ملخصا حول الفصل الخاص يف خطة
كام قدم األستاذ فضل الشقفة
ً
التح ّول الدميقراطي باستقالل السلطة القضائية وإصالح النظام
القضايئ يف سورية املستقبل.
وقد كانت أبرز النقاط التي نوقشت يف هذه الجلسة هي:
•العودة لدستور عام  1950مؤقتًا.

•انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور.

•هوية الدولة السورية كام ستتجىل يف الدستور القادم.
الجلسة السادسة" :مؤتمر جنيف
وسيناريوهات الثورة السورية"

ترأس هذه الجلسة املفتوحة الدكتور رضوان زيادة ،وتحدث فيها كل
من رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية السيد
أحمد الجربا ،وأعضاء االئتالف السادة فايز سارة وجورج صربا والسفري
نزار الحرايك .وقد قدم كل من املتحدثني رؤيته الخاصة للمشاركة يف
مؤمتر "جنيف  "2من عدمها ،ومدى املخاطر التي ستواجه املعارضة
والشعب السوري سواء يف حال الذهاب إىل مؤمتر جنيف أو الغياب
ودعا الدكتور جربائيل كورية إىل إعطاء اعتبارات أكرب للرشعية الثورية
عنه .وكانت أبرز النقاط التي نوقشت يف الجلسة هي:
وللمجالس املعارضة يف حال حدوث تغيري يف السلطة يف سورية ،ومن
ثم ،ال ينبغي التخوف كث ًريا من وجوب البحث عن رشعية دستورية يف
•هل تذهب املعارضة ملؤمتر جنيف 2؟
املرحلة االنتقالية .وطالب بالسعي للبحث أكرث يف تشكيل برملان بغرفتني
•ماذا تخرس املعارضة يف حال الذهاب للمؤمتر؟
تكون إحداهام غرفة شيوخ مكونة من رموز املكونات الدينية والعرقية
واالجتامعية والثقافية السورية ،وأن يناط بهذا املجلس صالحيات تتعلق
•أهداف املعارضة التي ترغب يف تحقيقها يف املؤمتر.
بالقضايا وامللفات السيادية التي تتعلق باألمن الوطني السوري .وانتقد
كورية عدم تبني الخطة لوثيقتي القاهرة اللتني اتفق عليهام جميع
•من ميثل املعارضة يف املؤمتر؟
مكونات املعارضة السورية يف صيف عام .2012
•أجندة املعارضة يف املؤمتر.
وقدم األستاذ محمد صربا ملحة تاريخية رسيعة حول الدساتري السورية
منذ نشوء الكيان السوري عام  .1920وعىل الرغم من أ ّن السوريني
•رشوط الذهاب للمؤمتر.

صـدر حديـ ًثا

محمد جمال باروت:

التك ّون الحديث للجزيرة السورية
ال شام ً
عد هذا الكتاب سج ً
ال للحوادث التي نشبت في هذه المنطقة منذ خرابها في عصر
يُ ّ
التتار ،حتى إعادة إعمارها في العصر الحديث .وفي هذا الميدان ،يحلل الكتاب ،بالتفصيل،
وخصوصا
األصول األنثروبولوجية للسكان ،ويتوقف عند نشوء المجتمعات المحلية،
ً
الكردية والسريانية منها ،وعالقة ذلك كله بالسياسة التركية وموقفها من المسألتين
ال كام ً
السريانية والكردية في تركيا نفسها .ويُفرد فص ً
ال للحديث عن المحاولة المبكرة
للحركة الصهيونية لتوطين بعض اليهود في أنحاء من الجزيرة ،ثم محاولتها توطين
ويشدد الكتاب على نشوء مشكلة "أجانب تركيا" في سورية ،وخلفياتها
الفلسطينيين فيها.
ّ
وأبعادها .والكتاب ،في نهاية المطاف ،دراسة شائقة عن العمران البشري واألقوامي ،وال
سيما في تركيزه على نشوء المدن الجديدة  -مثل القامشلي  -جرّاء الهجرات الحديثة بعد
ارتسام الحدود بين تركيا وسورية والعراق.
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المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث
"قضيّة فلسطين
ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

عقد املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات يف الدوحة املؤمتر
السنوي الثاين ملراكز األبحاث السياسية واإلسرتاتيجية يف املنطقة
العربية ،تحت عنوان "قضية فلسطني ومستقبل املرشوع الوطني
الفلسطيني" ،يف مرحل ٍة تشهد تراجع االهتامم بالقضية الفلسطينية
بحث ًّيا وإعالم ًّيا .وذلك يف الفرتة الواقعة بني  7و  9كانون األ ّول  /ديسمرب
متخص ًصا يف الدراسات
2013؛ مبشاركة أكرث من  60مرك ًزا بحثيًّا عربيًّا
ّ
السياسية واإلسرتاتيجية .ومؤمتر مراكز األبحاث هو املؤمتر الوحيد يف
املنطقة العربية الذي يجمع مراكز أبحاث عربية رائدة إضاف ًة إىل
شخصيات سياسية وعا ّمة ،وممثّيل وسائل إعالم؛ لتوفري فضاء للتباحث
خاصة ،وحول القضايا التي تواجه
والنقاش حول موضوع املؤمتر بصفة ّ
البحث العلمي واألكادميي يف املنطقة العربية بصف ٍة عا ّمة.
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أسئلة المشروع
الوطني الفلسطيني

انطلقت أعامل املؤمتر مبحارضة ألقاها املدير العام للمركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة ،بعنوان "املرشوع
الوطني الفلسطيني :أفكار وأسئلة حول املأزق واآلفاق"؛ أوضح فيها
أ ّن م ّربرات املركز العر ّيب لألبحاث الختيار هذا املوضوع ثالثة ،وهي:
أ ّو ًل ،القيام بأم ٍر ما يف وضع أجند ٍة بحثيّ ٍة بشأن فلسطني تتجاوز ما
عرب وفلسطين ّيني
جرى حتّى اآلن .وثان ًيا ،إرسال إشار ٍة من أكادمي ّيني ٍ
تعب عن عدم ال ّرىض عن تهميش قض ّية فلسطني .وثالثًا ،التأكيد عىل
ّ
الفلسطيني ومستقبله يف الظروف
الوطني
الحاجة إىل بحث املرشوع
ّ
ّ
املتغية دوليًّا وإقليميًّا .وال ميكن تجاهل االعتقاد املنترش بأ ّن املرشوع
ناقش املؤمتر عىل مدار أيّامه الثالثة  54ورقة بحثية محكّمة ق ّدمها
ّ
الفلسطيني يعيش حالة انسدا ٍد تحتّم التفكري يف مستقبله.
أكادمييون وباحثون بارزون وش ّبان ،وأق ّرتها اللجان العلمية للمؤمتر ،الوطني
ّ
من أصل  200ورقة بحثية قُ ّدمت للمشاركة .تناولت األوراق مبقارباتها
رضرت من مأزق مرشوعها
الجا ّدة والراهنة تح ّوالت املجتمع والسياسة والهويّة يف فلسطني ،وقال بشارة إ ّن القضية الفلسطينية ت ّ
رضرت من تح ّولها إىل أدا ٍة استخدام ّية بيد أنظمة
والكولونيالية اإلرسائيلية وسياساتها ،وقضايا الالجئني ومستقبلهم ،الوطني مثلام ت ّ
رض بها
رض بها أخالق ًّيا وقيم ًّيا فقط ،بل أ ّ
والتح ّوالت يف السياسات الدولية تجاه القضية الفلسطينية ،والربيع استبداديّ ٍة فاسد ٍة ،مل ي ّ
الصاع مع إرسائيل،
العريب وأثره يف املرشوع الوطني الفلسطيني ،والقضية الفلسطينية يف فعليًّا؛ فاألنظمة ذاتها التي مل تو ّجه الطاقات إىل ّ
استخدمت قضيّة فلسطني يف لغة االستبداد ،بحيث ل ّوثت الخطاب
القانون الدويل ،وأمناط يف تح ّوالت حركات املقاومة الفلسطينية .كام
الفلسطيني ،مثلام ل ّوثت يف مرحل ٍة ما كلمة "ثورة" ،و"مجلس
التح ّرري
ّ
ركّز املؤمتر عىل نقاش سياسات قوى دولية كربى؛ مثل أوروبا ،والصني،
ثورة" قبل أن تعيد الشّ عوب االعتبار لهذه املفردات يف األعوام الثالثة
والهند إزاء القضية الفلسطينية.
األخرية.
وتخلّلت جلسات املؤمتر ندوات عا ّمة وحلقات نقاش ،مبشاركة فاعلني
سياسيني وناشطني وإعالميني ،ناقشت مواضيع ذات صلة بالقض ّية وخلص الدكتور عزمي إىل أ ّن الخيار السيايس يف مأزق ،وخيار الكفاح
الفلسطينية وموقعها يف الصحافة واإلعالم العريب ،وخيارات املفاوضات املسلّح يف حالة انفصال عن السياسة منخر ٌط يف رصاع عىل وجوده،
واملقاومة ،وحمالت التضامن العاملية ،وتجارب الحراك الشبايب الناشط وتح ّول من إسرتاتيجيّة تحرير إىل خيار دفاع عن ال ّنفس .ومن هنا ،ال
ملصلحة القض ّية الفلسطينية .وض ّمت هذه الجلسات أكرث من  25ب ّد من العودة إىل التفكري يف مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني
املتغيات التالية .1 :مأزق املفاوضات .2 ،مأزق الكفاح
وأجانب منارصين للقض ّية الفلسطينية .وحظي عىل ضوء
ّ
عرب
ناشطًا بارزًا؛ من ٍ
َ
املؤمتر مبشارك ٍة واسعة من الضيوف وذوي االختصاص واالهتامم ،ما املسلّح .3 ،انشغال العامل العر ّيب ملرحلة غري قصرية بالثورة والثورة
املضا ّدة حتّى تستق ّر األمور إىل دميقراطيات عربية نامية كام نأمل.
أثرى املناقشات األكادمييّة.
وإىل جانب األوراق األكادميية التي قُ ّدمت خالل جلسات املؤمتر،
ٍ
ندوات سياسية؛ من أه ّمها ندوتان عا ّمتان ُعقدتا
شمل جدول األعامل
يوم الجمعة  6كانون األ ّول  /ديسمرب ،وسبقتا بداية أعامل املؤمتر؛
ملف
ق ّدم الندوة األوىل عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" ،ومسؤول ّ
املفاوضات صائب عريقات عن "املفاوضات :الخيارات واملستقبل"،
وتح ّدث مسؤول العالقات الخارجية يف حركة "حامس" أسامة حمدان
يف الندوة الثانية عن "املقاومة :الخيارات واملستقبل".

الفلسطيني،
الوطني
ورأى بشارة أ ّن املنطلق إىل إعادة صوغ املرشوع
ّ
ّ
هو الواقع عىل األرض ،مهام اختلفت تسمياته "احتالل استيطاين"،
"حالة أبرتهايد"؛ ليست املسألة هي التسميات ،بل هي ما يحول بيننا
الفلسطيني ،وواقع العدوان الصهيوين
وبني طرح هذا الواقع الوطني
ّ
بكلّيته ،وليس كقضايا منفصلة؛ واملسألة هي أيضً ا وجود عنوان سيايس
الفلسطيني ،ويطرح هذا الواقع بكلّيته بلغ ٍة
يتعامل مع مجمل الواقع
ّ
مفهومة دول ًّيا.
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العدد 6
كانون الثاني  /يناير 2014

الرغم من حالة الحرية التي أصابت الحركة التضامنية الشعبية الهندية
فلسطين في االفتتاح:
تجاه الوضع الفلسطيني ،فهي ال تزال مؤمنة بأ ّن األسباب واملربرات
معركة الشرعية
التي ّأسست ملوقف غاندي ال تزال قامئة وهي الطبيعة الكولونيالية
ات ّفقت مداخالت االفتتاح الرسمي للمؤمتر عىل أهمية حراك للكيان اإلرسائييل ،واغتصابه أرض الشعب الفلسطيني وحريته.
املجتمع املدين والحراك الشعبي يف معادلة فلسطني اليوم؛ فالقضية
الفلسطينية ،يف كلمة رئيس املجلس الوطني التأسييس التونيس
مصطفى بن جعفر ،ال تزال قضية أساسية للشعوب العربية ،والثورات السياسات الكولونيالية
العربية ستعطيها دف ًعا ،والفلسطينيون مدع ّوون إىل توحيد ّ
الصف اإلسرائيلية وانعكاساتها
وإعادة ترتيب بيتهم الداخيل ،وإصالح منظمة التحرير؛ ليكون هناك
حلّلت أوراق الجلسة األوىل من املؤمتر "الكولونيالية اإلرسائيلية
مرشوع "وطني يهدف إىل السالم دون إلغاء خيار املقاومة".
وسياساتها"؛ فكشفت محارضة الدكتور إيليا زريق زيْف "ا ّدعاءات
وطرح مق ّرر األمم املتحدة الخاص لحقوق اإلنسان يف األرايض
الصهيونية بالتاميز عن الكولونيالية الغربية" ،كونها تعتمد املنطق
الفلسطينية ريتشارد فولك ع ّدة نقاط مه ّمة يف مداخلته؛ إذ أشار إىل
نفسه يف املراقبة ومامرسة سياساتها عىل الجسد الفلسطيني لحامية
حل
أ ّن الخيارات التي سعت مختلف القوى الفلسطينية إىل إيجاد ّ
نفسها وضبط الفلسطيني والتحكّم فيه ،مع مالحظة أ ّن التوازن
للقضية الفلسطينية عن طريقها آلت جميعها إىل االنسداد أو اإلخفاق.
والغلبة الدميوغرافية هي العامل الوحيد الذي مل تستطع إرسائيل
وع ّدد فشل مختلف املسارات ،فمسعى االعتامد عىل الرشعية الدولية
ضبطه ،وما يجري إخراجه من حيوانات منوية من سجناء فلسطينيني
حل القضية مل يعط نتيجة؛ أل ّن إرسائيل ال
وقرارات األمم املتحدة يف ّ
إىل زوجاتهم إال حلقة يف فهم هذا الرصاع الدميغرايف.
ترضخ لهذه القرارات ،كام أ ّن الكفاح املسلّح مل يحقّقه هدف تحرير
التخل عنه باستثناء حاالت الدفاع عن النفس عند وق ّدمت الباحثة هالل إيلفر مداخلة عن "األبرتهايد املايئ :االستخدام
فلسطني ،وجرى ّ
االعتداءات اإلرسائيلية ،وباملثل أيضً ا ظلّت املفاوضات الثنائية تراوح غري املتكافئ وغري العقالين بني إرسائيل وفلسطني" ،تركّزت عىل
ظل تع ّنت إرسائيل التي أطفأت وهج أوسلو كنقطة تح ّول الحالة املائية يف فلسطني والسيطرة اإلرسائيلية عىل املياه وحرمان
مكانها يف ّ
لحل القضية بطريقة سلمية لتجعل العملية كلّها جوالت مفاوضات الفلسطينيني منها ،مشري ًة إىل الظلم واملامرسات غري القانونية التي
ّ
يحل القضية .ترتكبها الحكومة اإلرسائيلية ،والتي تتمثّل بتدمري خ ّزانات تجميع
بدل من أن تكون حدث ًا تاريخيًّا ّ
متك ّررة يف مسار مستم ّر ً
حق الشعب الفلسطيني
املياه ،وتفكيك البنى التحتية للمياه ،وإنكار ّ
ورأى فولك أ ّن املرشوع الوطني الفلسطيني يجب أن يأخذ اتّجا ًها
يف الوصول إىل موارده املائية ،والتوزيع غري العادل للمياه يف الخزانات
جدي ًدا مستفي ًدا من تجارب دولية؛ منها عىل الخصوص تجربة النضال
الجوفية يف الضفة الغربية بني الفلسطينيني واملستوطنني ،مستخدم ًة
ض ّد امليز العنرصي يف جنوب أفريقيا .وأطلق تسمية "معركة الرشعية"
تعب ًريا مالمئًا لذلك" :فصل عنرصي للمياه".
عىل هذا النهج الجديد املمكن الذي يقوم عىل تكثيف التحرك
الفلسطيني عرب العامل ،ومبساندة املجتمع املدين يف مختلف الدول من ويف الجلسة الثانية التي خ ُّصصت ملوضوع "السياسات الكولونيالية
أجل فرض رشعية املطالب الفلسطينية ،مستن ًدا يف هذا املقرتح إىل أ ّن اإلرسائيلية وانعكاساتها عىل املجتمع الفلسطيني" ،أكّد الباحث
حل الدولتني يف فلسطني املحتلّة قد
ما أنهى األبرتهايد يف جنوب أفريقيا ليس مراجعة أخالقية لنظام امليز الفلسطيني يوسف كرباج أ ّن ّ
ظل السياسة السكانية اإلرسائيلية التي عملت
العنرصي لنفسه ،ولك ّنها ضغط دويل بشأن رشعية استمراره .وباملثل ،يصبح غري ممكن يف ّ
ميكن لضغط عاملي يكون املجتمع املدين يف مقدمته أن يفرض عىل عىل رفع نسبة املستوطنني اليهود عىل حساب السكان الفلسطينيني.
حل حقيقي وعادل للقضية الفلسطينية وأشار إىل أ ّن نسبة الخصوبة اليهودية تسري يف منحنى تصاعدي منذ
قادة إرسائيل التو ّجه نحو ٍّ
عرش سنوات ،يف الوقت الذي تشهد فيه الخصوبة الفلسطينية تراج ًعا
قائم عىل رشعية حقوق الشعب الفلسطيني.
ملحوظًا.
وأظهرت كلمة املفكّر السيايس الهندي إعجاز أحمد التح ّول الذي
عرفه موقف الهند الرسمي منذ أكرث من ثالثة عقود ،بعد أن كانت خلصت أوراق جلسة املسار الثاين يف موضوع "الكولونيالية اإلرسائيلية
للهند مواقف صارمة يف رفض الكيان الصهيوين .وأكّد أحمد أنّه عىل وسياساتها" إىل أ ّن تهويد فلسطني خطر واقع .وقد كان الجديد يف

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

توصل إليها
هذا اإلطار هو البعد العلمي واملنهجي للنتائج التي ّ
أربعة أكادمييني عرب؛ إذ تبدو بعض تفاصيل العروض العلمية مرعبة
بالفعل؛ ففي عرضه ،أشار الدكتور هشام املغاري إىل السياسات
اإلرسائيلية التهويدية التي اجتاحت املجتمع الفلسطيني يف القدس،
وهو اجتياح يستهدف وجدان اإلنسان الفلسطيني وثقافته وذاكرته.
أكّدت دراسة أنجزها الدكتور غازي فالح أ ّن هدف إرسائيل هو تأسيس
دولة يهودية واحدة تفرض فيها واق ًعا معيّ ًنا عىل الفلسطينيني ،من
دون أن تخرس سيطرتها الف ّعالة .وهو خطاب جرى تجديده بعد اتفاق
حق
أوسلو وع ّززته حكومة نتنياهو .وعليه ،تغلق الحكومة اإلرسائيلية ّ
مستقبل عىل التخلّص من
ً
الفلسطينيني يف العودة ،وتضاعف قدرتها
مناطق تقطنها أغلبية عربية يف الشامل.
ويف مداخلة عنوانها "النضال واألكادمييا :فلسطني منوذ ًجا" ،تناول
الباحث إيالن بابيه صعود النقد األكادميي والثقايف للصهيونية
وسقوطه يف داخل املجتمع اليهودي يف إرسائيل .ويرى الباحث أنّه عىل
الرغم من نقد املثقفني اإلرسائيليني الشديد سياسات الدولة الداخلية
واالجتامعية بعد حرب أكتوبر  ،1973استعاد املثقفون واألكادمييون
الصهاينة الح ّيز العا ّم ،وتب َّنوا نسخة أكرث تشد ًدا يف الصهيونية .ويخلص
الباحث إىل أ ّن هناك فرصة ضئيلة ج ًّدا للتغيري من داخل املجتمع
اليهودي اإلرسائييل من دون ٍ
ضغط شديد من الخارج.
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ترشذم املجتمع الفلسطيني واملامرسات الكولونيالية اإلرسائيلية يف
الهويّة الفلسطينية ،مش ًريا إىل مجموعة ظواهر استنتج حيالها أ ّن
تجربة استعادة الهويّة املرسوقة قد مثّلت العنرص الحاسم يف تشكّل
الهويّة الفلسطينية .وبهذا املعنى فالهويّة الفلسطينية يف حالة تعايش
وخصوصا العائلية واملحلية ،والتي
مع الهويّات الفرعية املتعددة،
ً
تع ّززت ألسباب تتعلّق بغياب املرشوع الوطني الفلسطيني الجامع،
وألسباب أخرى تتعلق برضورة تفاعل التجمعات الفلسطينية مع
أوضاعها وتجاربها املعيشة يف وطنها أو يف املنايف.

الربيع العربي
والمشروع الوطني الفلسطيني
قال الباحث الفلسطيني سالمة كيلة إ ّن "الثورات العربيّة سوف تؤ ّدي
آجل إىل انكشاف الدولة الصهيون ّية" ،وأضاف أ ّن الربيع
عاجل أو ً
ً
العر ّيب قام ض ّد اقتصادات ريع ّية مرتبطة باالقتصاد العاملي اإلمربيايل،
وال تخدم داخليًّا سوى األقلّية مقابل تهميش األغلبيّة يف أغلب البلدان
العرب ّية.
ويف ورق ٍة تحت عنوان "فلسطني والثورات العربيّة يف الدراسات
الفلسطيني ساري حنفي إ ّن أكرث الدراسات
األكادمي ّية" ،قال الباحث
ّ
واملقاالت األكادمييّة التي تناولت تأثري الثورات العربيّة كان مصدرها
وتأسف عىل أ ّن "أغلب الدراسات
مراكز أبحاث وتفكري أمريك ّيةّ ،
األكادمي ّية العرب ّية مل تستطع إنتاج دراسات أكادمي ّية بخصوص عالقة
الثورات العربيّة بفلسطني".

وتح ّدث الباحث إمطانس شحادة عن "االنتخابات الربملانية اإلرسائيلية
 :2013تغريات حزبية وسياسية تحت سقف توافق صهيوين متج ّدد".
ورأى أ ّن نتائج االنتخابات تُربز من ّو توافق سيايس نيو – صهيوين يف
مسألة هويّة دولة إرسائيل ووظيفتها وسياساتها تجاه الفلسطينيني
وإقامة دولة فلسطني .أ ّما التص ّدع الجديد الذي برز يف السنوات
بخاصة بعد حركة االحتجاج االقتصادي واالجتامعي يف عام
األخرية ّ
 ،2011فهو يتمحور حول رفض الطبقات الوسطى استمرار تح ّمل
عبء الخدمة األمن ّية واالقتصادية يف املجتمع اإلرسائييل.
املختص بالشؤون اإلرسائيل ّية خالد
املرصي
من جهته ،قال الباحث
ّ
ّ
وتفصيل ،حاول الباحث خليل التفكجي سعيد إ ّن الثورات العربيّة ترافقت مع استمرار تآكل الجبهة الداخليّة
ً
ومن زاوية نظر أكرث دقّة
استعراض بيانات التهويد اإلرسائييل ومعطياته عىل األرض؛ وذلك من يف إرسائيل .وأوضح سعيد يف ورقته "الثورات العرب ّية وتح ّوالت املجتمع
خالل خرائط تكشف سعي إرسائيل الحثيث إلفراغ اتفاقاتها الدولية والسياسة يف إرسائيل" ،أ ّن حسني مبارك "ساعد الكيان الصهيوين يف
مع الفلسطينيني من مضمونها ،وف ْرض واقع جديد عىل األرض.
توطيد أركانه ملدة ثالثة عقود" ،وأ َّن أثر الربيع العريب وصل إىل درجة
ويف املقابل ،كشف الباحث مهند مصطفى عن الجانب اآلخر من صورة مطالبة بعض الكتّاب بترسيع دمج األقل ّية العرب ّية يف الكيان الصهيوين
خطر التهويد يف فلسطني؛ إذ تناول موقف املستوطنني يف األرايض ملنع انتقال تأث ّرها بالثورات العربيّة .وختم سعيد بالقول إ ّن أجهزة
الفلسطينية املحتلة سنة  1976من املرشوع الصهيوين االستيطاين ،املخابرات الصهيون ّية قد "أضاءت مكاتبها" من جديد أ ّول مرة منذ
والرؤية الدينية اليهودية لهذا املرشوع .وعرض مجدي املاليك لتأثري زمنٍ طويل بسبب الثورات العربية.
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تح ّوالت المجتمع الفلسطيني
ومؤسساته السياسية
تحت عنوان "تح ّوالت املجتمع الفلسطيني ومؤسساته السياسية"،
ناقشت جلسة أوىل قضايا إصالح املؤسسات الفلسطينية ،بد ًءا بورقة
مه ّمة ق ّدمها الباحث عبد الرحمن التميمي بعنوان "تداعيات احتامل
انهيار السلطة الفلسطينية عىل خدمات البنية التحتية" ،منطلقًا من
حل إرسائيل لها أو
فرضية ممكنة بانهيار السلطة الفلسطينية أو ّ
حل نفسها ،مستعرضً ا االحتامالت التي ستدار بها عندئذ خدمات
ّ
ظل"
البنية التحتية؛ إ ّما باستعادة إرسائيل إدارتها ،أو نشوء "حكومة ّ
تتول إدارتها ،أو وضعها تحت إدارة دولية سواء عرب دولة
فلسطينية ّ
كل
إسالمية أو غريها .وأكّد أ ّن وضع هذه الخدمات سيزداد سو ًءا يف ّ
هذه الحاالت.
وأبرزت الباحثة نادية أبو زاهر يف ورقة عن "دور املجتمع املدين يف
تغيري السياسات األمن ّية يف السلطة الفلسطينية" ،هشاشة الدور الذي
ميكن أن تؤ ّديه منظامت املجتمع املدين يف الحالة الفلسطينية يف
تغيري السياسات األمن ّية .ويرجع ذلك إىل عدة أسباب ،منها تهميش
منظامت املجتمع املدين ،وتنامي وترية االنتهاكات ض ّدها ،إضاف ًة
إىل غياب التنسيق بني مؤسسات املجتمع املدين يف شأن املبادرات
املق ّدمة ،وضعف قدراتها املاليّة الذاتية ،وضعف قدراتها البحثية يف
تحليل السياسات األمن ّية ،وعدم فاعلية الرقابة التي مارستها عىل
األجهزة األمن ّية ،وضعف دورها يف تدريب تلك األجهزة عىل قضايا
حقوق اإلنسان.
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والتنظيمية ،بل هي قضية سياسية تتطلّب مقاربة سياسية شاملة من
أجل انخراط أصحاب املصلحة حكومييني كانوا أو غري حكوميني ،يف
تعريف السياسة األمنية الوطنية.
وتح ّدث الباحث بالل الشوبيك يف موضوع" :الهويّة الفلسطينية من
التشتيت ومحاوالت االستئصال إىل تصنيع هويّات بديلة" عن السياسات
اإلرسائيلية التي تستهدف الهويّة الفلسطينية التي تشكّل آخر الحصون
الضامنة الستمرارية املجتمع الفلسطيني ،بوصفها بنية وطنية متاميزة
عن غريها من ال ُهويَّات .ويرى أ ّن إرسائيل عمدت إىل االستمرار يف
محاوالت اجتثاث عنارص الهويّة الفلسطينية ،ونجحت يف خلق مساحات
جغرافية معزولة توزّع عليها املجتمع الفلسطيني؛ فتشكّل فلسطينيو
الشتات ،وفلسطينيو  ،48وفلسطينيو  .67إال أنّها مل تستطع إلغاء الهويّة
لكل الفلسطينيني أينام ُوجدوا.
الفلسطينية الجامعة ّ
وأظهر عباد يحيى أ ّن املجتمع األكادميي يف فلسطني مل يكن بعي ًدا
عن التأث ّر بالظروف السياسية ،وأ ّن الباحثني تعاملوا مع املعطيات
البيانية اإلحصائية (بعد إنشاء جهاز لإلحصاء الفلسطيني) من دون
تط ّور وعي نقدي باألثر االستعامري فيها ،ودورها يف تشظية املجتمع
الفلسطيني وتصنيفه ،وإدارة الفلسطينيني والرقابة عليهم.
ورأى توفيق حــداد أ ّن الحقل األكادميي الفلسطيني يحتاج
إىل دراسات تتناول املجتمع الفلسطيني من زاوية االقتصادي
السيايس .ويق ّدم حــداد تحليله للبنية االقتصادية السياسية
للمناطق الفلسطينية املحتلة بوصفها حالة من تقسيم عمل بني
املجتمع الدويل املانح وإرسائيل بخصوص املعلم األسايس للتنمية
الفلسطينية ،ويطلق عليه اسم "نظام التسوية السلمية .ويع ّد
حداد التدخّل الدويل املانح تدخ ًّل يف الـراع ،من خالل حقل
االقتصاد السيايس بهدف الهندسة االجتامعية وأشكال مختلفة
الستقطاب النخبة.

وق ّدمت الباحثة عرضً ا عن تط ّور أداء منظّامت املجتمع املدين
وصول إىل مرحلة ما بعد
ً
الفلسطينية بد ًءا من االنتفاضة األوىل،
االنقسام عام  ،2007وهو ما أ ّدى إىل انقسام يف األجهزة األمن ّية،
فصارت هناك أجهزة أمن ّية تابعة للسلطة يف الضفة الغربية التي
تسيطر عليها حركة فتح ،وأخرى تابعة للسلطة يف غزة التي تسيطر
عليها حركة حامس .وزادت انتهاكات األجهزة األمن ّية السلطتني ض ّد
منظامت املجتمع املدين ،بدلً من أن ميارس هذا املجتمع دوره يف
الرقابة عليها.

مستقبل المشروع
الوطني الفلسطيني
واألطر التمثيلية

وأشار إبراهيم سعيدي يف ورقته":التح ّديات التي يواجهها إصالح
قطاع األمن الفلسطيني" ،إىل أ ّن وضع أجندة اإلصالح يف إطار هدف
التحرير وبناء الدولة ،مسألة معقّدة وال تقترص عىل األبعاد البنيوية

كان أحد أه ّم محاور املؤمتر ذلك الذي تناولته جلستان تحت عنوان
"مستقبل املرشوع الوطني الفلسطيني واألطر التمثيلية" .وقد ناقش
الباحث غسان الخطيب يف الجلسة األوىل "مستقبل منظمة التحرير

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

الفلسطينية وبرنامجها السيايس" .ورأى أ ّن انتقال القيادة من قيادة
الكفاح املسلّح لتحرير فلسطني إىل إدارة عملية السالم عىل أساس
حل الدولتني ،أث ّر يف تراجع مكانة هذه القيادة التاريخية ملصلحة قوى
ّ
أخرى جديدة معارضة لهذا النهج ،وأبرزها حركة حامس ،وال سيّام
حل الدولتني الذي راهنت عليه هذه القيادة نتيجة
مع ترنّح خيار ّ
التوسع االستيطاين.
تنامي ق ّوة اليمني العنرصي يف إرسائيل ورسعة ّ
وخلص إىل أنّه يف حني وصلت القيادة السياسية وبرنامجها السيايس
وإسرتاتيجيتها املعتمدة عىل املفاوضات إىل طريق مسدود ،فإ ّن
منظمة التحرير ال تزال قادرة عىل استعادة دورها بوصفها إطا ًرا
متثيل
جام ًعا ومو ّح ًدا لكفاح الشعب الفلسطيني برتكيبة قيادية أكرث ً
للشعب الفلسطيني ،ولربنامج أكرث تعب ًريا عن طموحاته املرشوعة،
رشيطة تحقيق الوحدة الوطنية واالتفاق حول برنامج سيايس مشرتك.
ورأى الباحث زيــاد كلوت يف ورقــة عنوانها "املــروع الوطني
الفلسطيني يف زمن الثورات" أ ّن النضال الفلسطيني أمام منعطف
تاريخي اليوم بالنظر إىل أ ّن التح ّديات التي يواجهها الشعب
املتغية املعتادة
الفلسطيني تع ّد أكرث عمقًا وات ّسا ًعا من العوامل
ّ
التي تؤث ّر يف املسار اليومي للشؤون العربية اإلرسائيلية ،وال س ّيام
نتيجة التغريات العاملية؛ ومنها :نظام دويل متب ّدل تشهد فيه الواليات
املتحدة وأوروبا أفولً مطّر ًدا جن ًبا إىل جنب انبثاق "عامل جديد"؛
أزمة رشعية عاملية تصيب الصهيونية؛ وتناقضات مأساوية بني أبناء
الشعب الفلسطيني متثّلت يف عجزهم عن تجسيد االعرتاف الدويل
باملرشوع الوطني الفلسطيني عىل األرض؛ وأخ ًريا األثر الذي ميكن أن
ترتكه اليقظة العربية التي تعيد تشكيل املنطقة وشعوبها.
وطرح الباحث أحمد جميل عزم يف ورقته التي جاءت بعنوان "بحث
يف أجندة املرشوع الوطني الفلسطيني" ،ما ميكن أن يكون أجندة
مقرتحة لبعث مرشوع وطني جديد ،تتك ّون من ستّة بنود ،بد ًءا
بإيجاد صيغة لتوحيد ساحات العمل الفلسطيني ،قد تس ّمى "فدرالية
العمل الفلسطيني" ،مبا يشمل فلسطني التاريخية كلّها والشتات.
ويتعلّق البند الثاين مبنظمة التحرير الفلسطينية ،مع اقرتاح تجربة
بدل من سياسة اإلصالح التقليدية من الق ّمة.
إصالحها من القاعدة ً
ويركّز البند الثالث عىل إسرتاتيجية املقاومة الشعبية .ويطالب الرابع
بتقييم رصيح ألدوات املقاومة املختلفة ،يف حني يقيض البند الخامس
مبواجهة حقيقة أ ّن املجتمع املدين والحمالت الشعبية ،ال ترقى إىل
ّ
مصاف حركة تح ّرر .وعليه ،يجب وضع تعريف جديد لحركة التح ّرر.
ويطرح البند السادس واألخري ،برنام ًجا لتجاوز الرشوط املوضوعية
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االقتصادية والبريوقراطية التي رافقت تأسيس السلطة الوطنية
الفلسطينية ،وأصبحت عقبة أمام املقاومة.
يف املقابل ،انطلقت ليىل فرسخ لتجاوز التشظّي الفلسطيني من
حل الدولة الواحدة هو أقدر عىل توحيد
تص ّور مختلف ،يفرتض أ ّن ّ
الجسم السيايس الفلسطيني وحامية الحقوق الفلسطينية ،لكن
عىل املدى البعيد .وهذا يتطلب بنظرها ،صوغ إسرتاتيجية قانونية
فضل عن
وسياسية جديدة لحامية حقوق الشعب الفلسطينيً ،
إدماج الحركة السياسية واالجتامعية يف هذه الوجهة ،عىل الصعيدين
املحيل والدويل.
ويرى إمييل بدارين يف ورقته" :عرشون عا ًما عىل عملية السالم :إعادة
تخ ّيل فلسطني" من خالل دراسته خطاب القيادة الفلسطينية ،أ ّن
تحويل النضال من تح ّرر وتقرير مصري وعودة ،إىل نضال من أجل
اإلدارة الذاتية وسلطة ض ّيقة ودولة ضئيلة للغاية ،مثّل نقلة من
الرؤية الجامعة إىل رؤية اختزالية ،ويحمل تبعات أعمق يف طريقة
تص ّور الفلسطينيني ألنفسهم بوصفهم "جامعة متخيلة" يف واقع جرى
فيه تهميش نصف السكّان الفلسطينيني (الالجئني).
أ ّما آالن غريش ،فقد انطلق من حاجة الحركة الوطنية الفلسطينية
أي ٍ
وقت مىض إىل التضامن
(بسبب ضعفها وانقسامها) أكرث من ّ
رصا مركزيًّا يف اإلسرتاتيجية
الــدويل ،وأن يصبح هذا التضامن عن ً
الفلسطينية .ورأى أ ّن السؤال الرئيس هو كيف ميكن إنشاء حركة
تضامن يف ظروف ما بعد أوسلو ،مش ّد ًدا عىل مسألة وضوح املرشوع
مبا ميكّن حركة التضامن من التط ّور ،وجذب املزيد من الدول لفرض
املقاطعة عىل إرسائيل وعزلها.
ويرى حميد دبايش أنّه ال ميكن فصل الثقافة الفلسطينية عن حركة
التحرر الوطنية الفلسطينية؛ إذ للفنون الشعرية واألدبية تأث ٌري عميق
يف تعزيز االنتشار الواسع للقضية الفلسطينية بني أبناء الشعب
الفلسطيني أنفسهم وأبناء العامل العريب ،لك ّنها فنون تجاوزت الحدود
الوطنية الثقافية ،والحدود اللغوية ،إىل نطاق دويل.

فلسطين في القانون الدولي
لخّص املحامي األردين محمد خليل موىس ،خالل تقديم ورقته عن
"تداعيات الرأي االستشاري املتعلق بجدار الفصل العنرصي  -رؤية
كل السجال القائم بشأن جدوى اللجوء إىل املحاكم الدولية
عملية"َّ ،
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والضغط عىل االحتالل اإلرسائييل عن طريق القانون الدويل؛ بقوله :الفلسطيني عىل ص ْوغ منظور متامسك ومؤث ِّر ،وال س ّيام من حيث
"القانون الدويل لن يح ّرر فلسطني ،لكنه يستطيع أن ينزع الرشعية قدرته عىل مواجهة خطاب الشتات اليهودي وتقويضه ،بالنظر إىل أ ّن
عن كثري من اإلجراءات واملخططات اإلرسائيلية ،وأن يثبت حقوق هذا الخطاب قد قام عىل مركزية املنفى والشتات؛ من أجل تكريس
قيام دولة إرسائيل.
الشعب الفلسطيني".
وأثــارت الخبرية القانونية الفلسطينية ديانا بطو يف ورقــة عن
حساسة بشأن املستوطنات؛
"املستوطنات يف القانون الدويل" ،نقطة ّ
إذ نبَّهت إىل أ ّن انزالقًا حدث يف خطاب املفاوض الفلسطيني الذي
والتوسع االستيطاين ،يف حني أ ّن
أصبح يطالب بوقف االستيطان
ّ
كل املستوطنات ،ألنّها غري رشعية يف نظر
املطلب الحقيقي هو إزالة ّ
القانون الدويل.

ودرس خليل ريناوي يف ورقته "االرتباط املتخيل :اإلعالم العريب العابر
للحدود والشتات الفلسطيني يف أملانيا" ،الهويّة الفلسطينية يف الشتات
وتأثري اإلعالم العريب العابر للحدود ،يف حالة الجالية الفلسطينية
املقيمة يف أملانيا .واستنتج أنّها تأث ّرت بهذه الوسائل بصورة جامع ّية
عىل مستوى الثقافة الدينية والثقافة الوطنية.

وأبرزت سلمى كرمي أيوب العقبة الرئيسة التي تحول دون مقاضاة
املسؤولني اإلرسائيليني؛ وهي الضغط املستم ّر الذي متارسه الحكومة
اإلرسائيلية لضامن فشل تلك الحاالت يف مراحلها األوىل ،وافتقار
الحكومات األجنبية إىل إرادة سياسية لدعم تلك املالحقات القضائية.
تشري األوراق املق ّدمة يف هذا السياق إىل تزايد اله ّوة يف العقد األخري
وعالو ًة عىل ذلك ،هناك حاجة إىل الرتكيز عىل املطالبة والضغط؛
تجاه قضية فلسطني ،بني املوقف الرسمي والــرأي العا ّم يف ع ّدة
لتوفري بيئة سياسية تفيض إىل نجاح حاالت املقاضاة املثارة.
حاالت؛ إذ ترى روزماري هوليس أ ّن تأثري املوقف الربيطاين الراهن
تغي االهتامم
تجاه القضية الفلسطينية محدود .وأوضحت هوليس ّ
الربيطاين بعد الحرب الباردة ،بات ّجاه رؤية موقع لربيطانيا يف العالقة
قضايا الالجئين
العابرة لألطليس بني الواليات املتحدة وأوروبا املتوسعة .وعىل الرغم
طغى البعد اإلنساين عىل ما عداه يف املداخالت بشأن قضايا الالجئني ،من تكرار اإلشارة إىل القانون الدويل ،توافقًا مع املوقف العام لالتحاد
أي
مربزًا حالة التشظّي املضاعفة التي يتع ّرض لها الالجئون الفلسطينيون األورويب من الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني منذ عام  ،2010مل ي ْجر ّ
يف واقع عملية التسوية التي ه ّمشتهم ،ويف األوضاع غري املستق ّرة محاولة لكرس اإلجامع الغريب.
يف بالد الشتات؛ ففقدان الوطن واملواطنة سمتان الزمتا االغرتاب
وتظل أملانيا مرهونة ،كام أوضحت مورييل أسيبورغ ،مبسؤوليتها
ّ
الفلسطيني .تناول عباس شبالق تأثري هذين العاملني يف املسائل التاريخية املتعلقة بالحروب العاملية واإلبادة الجامعية لليهود ،والتي
املتعلقة بالهويّة ،والعالقة امللتبسة بالوطن ومسألة االندماج أو
قوي لسياسات إرسائيل .ونتج من ذلك
جرت ترجتمها إىل دعم أملاين ّ
اإلقصاء يف املجتمعات املضيفة .وطالب الباحث الدول العربية مبنح أ ّن إلرسائيل اليوم العالقات األقرب مع أملانيا بني دول الرشق األوسط،
ِ
الالجئني الفلسطينيني املقيمني عىل أراضيها جنسياتها؛ أل ّن حرمانهم عىل الرغم من أ ّن أملانيا تبقى من أه ّم املانحني ملؤسسات السلطة
الجنسية يؤ ّدي إىل حرمانهم حقوقهم اإلنسانية يف التنقّل ،والعمل ،الفلسطينية .وتالحظ أسيبورغ أ ّن تلك اله ّوة الكبرية التي باتت تفصل
وغري ذلك.
املوقف الرسمي عن الرأي العا ّم ،مشري ًة إىل مس ٍح أظهر أ ّن األكرثية
الخاصة ألملانيا تجاه إرسائيل (وكانت النسبة  %70بني
ويف السياق نفسه ،أكَّد الناشط آدم شابريو أ ّن الدول العربية مطالبة ض ّد املسؤولية
ّ
بحامية الفلسطينيني ،ورعايتهم ،وتسوية وجودهم القانوين ،إضاف ًة فئة الشباب).
إىل ضامن ّ
حق العودة وحقوقهم السياسية .وأوضح أ ّن ضامن هذه أ ّما فرنسا ،فريى براء ميكائيل أ ّن الرؤساء الستّة الذين خلفوا ديغول
الحقوق من شأنه أن يع ِّزز دينامية الحركة الوطنية الفلسطينية.
متسك الفرنسيني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني،
أوضحوا أ ّن ّ
بأي عمل من شأنه أن يه ّدد أمن إرسائيل.
من جهته ،تح ّدث الباحث رامــي أبو شهاب عن الشتات من ال يعني أنّهم سيقومون ّ
زاوية تحليل الخطاب؛ وذلك بهدف اختبار قدرة خطاب الشتات وقد يبدو الخطاب الفرنيس مؤيّدا الشعب الفلسطيني من وجهة

القضية الفلسطينية
في السياسة الدولية

تقـاريـــــر
المؤتمر السنوي الثاني لمراكز األبحاث "قضيّة فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني"

النظر اإلرسائيلية ،لكن األفعال والحقائق توحي بأ ّن باريس أظهرت
يف كثريٍ من األحيان تف ّه ًم قويًّا لوجهة النظر اإلرسائيلية بشأن الرصاع.
ووفقًا الغناسيو ألفاريز أوسوريو  ،ال تزال إسبانيا ترى يف دعم
القضية الفلسطينية حجر أساس يف سياستها يف الرشق األوسط؛ وهو
ما مكّنها من االضطالع بدور نشط يف عملية السالم ،ويف املنطقة
األورومتوسطية ،بتقديم نفسها قناة اتصال بني االتحاد األورويب
والعامل العريب وإرسائيل .يف حني أ ّن املوقف اإليطايل شهد تح ّو ًل تجاه
القضية الفلسطينية يف الثامنينيات وانتقلت إيطاليا من التعاطف
والتضامن إىل صناعة تدريجية لصداقة مع إرسائيل ،تراها مريم
أبو سمرا مرتبطة بعاملني رئيسني؛ التح ّول السيايس الذي عرفته
إيطاليا يف اتّجاه االندماج االقتصادي والثقايف والسيايس يف وجهة
عوملية نيوليربالية؛ والتح ّول املستم ّر يف الرؤية السياسية واملامرسات
التنظيمية الفلسطينية التي تبلورت يف اتفاقية أوسلو .لكن ،ترى أبو
سمرا ،أ ّن هناك موجة جديدة للنشاط الفلسطيني والدعم اإليطايل،
تح ّركها أحداث حصلت يف السنوات األخرية كالهجوم اإلرسائييل عىل
غ ّزة يف .2008
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االنتفاضة الثانية كانت زيارة رئيس الوزراء اإلرسائييل أرييل شارون
(أيلول/سبتمرب  )2003أ ّول زيارة من نوعها للهند .لكن يف املقابل،
وقف الربملان الهندي عند وفاة عرفات دقيقة صمت ،ودعمت الهند
املحاولة الفلسطينية للعضوية يف األمم املتحدة واليونسكو.
ويف مجال التعاون بني الهند وإرسائيل ذكر ظفر اإلسالم خان أ ّن الهند
وفس التو ّدد املستم ّر
تشرتي نصف األسلحة التي تنتجها إرسائيلّ ،
إىل إرسائيل ،برغبة الهند املتكررة يف االستفادة من "الخربة العسكريّة
اإلرسائيلية يف مكافحة ما يُس ّمى "اإلرهاب" ،واالستفادة من اللويب
اإلرسائييل يف الضغط عىل الواليات املتحدة من أجل رفع الحظر عن
انتقال التكنولوجيا العالية إليها.

من جهتها ،تظهر الصني أ ّن اندفاعتها االقتصادية أصبحت أساسية
يف سياستها الخارجية ،كام أوضح نيوكسن شون ،مؤكّ ًدا أ ّن الصني
تص ّنف مصلحتها االقتصادية يف الرشق األوسط بوصفها مصلحة
جوهرية ،نظ ًرا العتامدها عىل استرياد النفط ،لكن هناك ه ّوة بني
مصلحتها ومحدودية نفوذها .وتسلك الصني ،بحسب شون ،سياسة
متساوية البعد (بني القوى اإلقليمية الخمس؛ السعودية ،ومرص،
ويف وضعٍ مامثل إليطاليا ،رشح بانسيدار برادان تح ّوالت السياسة وتركيا ،وإيران ،وإرسائيل) ،بصفر مشاكل يف الرشق األوسط ،وال تقيم
الرسمية يف الهند بعد انتهاء الحرب الباردة ،حني حلّت عوامل تحالفات .وستستم ّر هذه السياسة يف املستقبل نتيجة محدودية
محل املواقف األيديولوجية املوارد وتقليدها الدبلومايس.
االقتصاد والطاقة وقضايا مرتبطة باألمن ّ
واألخالقية ،ودفعت قضية فلسطني إىل الهامش بعد أن كانت يف ويف ورقة بعنوان "هنغاريا والقضية الفلسطينية" ،وصف غازديك
مركز االهتامم .لقد أصبحت السياسة الخارجية منذ التسعينيات أداة غيوال املوقف املجري؛ فهو مجتمع ًّيا "إىل ح ٍّد ما مؤيّد إلرسائيل"،
ف ّعالة يف خدمة مصالح الهند االقتصادية ،كام يوضح برادان ،وقبول و"إىل ح ٍّد ما مؤيّد للشعب الفلسطيني" .أ ّما النهج السيايس الرسمي،
الهند طريق الليربالية االقتصادية جعلها أكرث اعتام ًدا عىل الواليات فهو متوازن بني عالقة املجر الج ّدية مع كال َ
طرف الرصاع .وتلتزم
بحل الدولتني ،وعرب املفاوضات فحسب .وعليه ،تكون قد قبلت
املتحدة .كام س ّهلت الواليات املتحدة منذ التسعينيات تط ّور عالقة املجر ّ
إسرتاتيجية بني الهند وإرسائيل ،وأتاحت اتفاقية أوسلو يف  1993مبوقف إرسائيل بحكم األمر الواقع .كام امتنعت املجر عن التصويت
فرصة للهند حتى تعيد عالقاتها الدبلوماسية مع إرسائيل .ومع انتهاء عىل قبول فلسطني عض ًوا خالل اجتامع اليونسكو والجمعية العا ّمة.

مؤسسة بحث ّية فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماع ّية
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراســة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخ ّية
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
ـام ،وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأ ّمتهم ،وبينهم
في العلوم االجتماعية ،واإلنسان ّية بشكل عـ ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحث ّية العرب ّية والعالم ّية في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرف ّية
والمفاهيم وآل ّيات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الح ّيز
ّ
مؤسسة علم ّية .وهو ً
وتطورها.
مؤسسة ملتزمة بقضايا األ ّمة العرب ّية وبالعمل لرق ّيها
أيضا
المركز هو
ّ
ّ
ّ
ّ
التطور ال يتناقض والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل ينطلق المركز
وهو ينطلق من كون
ّ
ً
ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
التطور غير ممكن إال
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف 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 واألوروبــيــة 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 حاج ًزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
ً
وخاصة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
ـدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراســات وتقاريرَ ،ويدير عـ ّ
ّ
ـام العربي أيـ ً
ـضــا ،وينشر جميع إصــداراتــه بال ّلغتين العرب ّية
موجهة
ون ــدوات
ّ
للمختصين ،ولــلـرّأي الــعـ ّ
ّ
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
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شيك ألمر املركز

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقعwww.bookstore.dohainstitute.org :
طريقة الدفع :أدوات الدفع اإللكتروني.

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
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتــب ،وملخص عن البحث بنحــو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل كصو ًرا.
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