ّ
محكمة تُعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
دورية
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عادل مجاهد الشرجبي

*

وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل
في اليمن
الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق

تركز هذه الورقة على تحليل وثيقة الحوار الوطني الشامل؛ للوقوف على أهم ما خرجت به،
وذلك لإلجابة عن عدد من التســاؤالت :ما مدى تلبية وثيقة الحوار الوطني الشــامل ألهداف
ثورة شــباط /فبراير  2011وطموحات الشــعب اليمني في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟
ومــا هي القوى الرابحة والخاســرة من مخرجــات مؤتمر الحوار الوطني؟ وما مدى قدرة القوى
المتضــررة مــن نتائجــه علــى تعويــق تطبيــق مقرراتــه؟ ومن جهــة أخرى ،مــا مدى قــدرة القوى
السياســية واالجتماعيــة المســتفيدة علــى الضغــط على مختلــف الفاعلين الرســميين وغير
الرسميين لتنفيذ مخرجات المؤتمر؟ وما هي المخرجات التي من المحتمل أن تجد طريقها
للتنفيذ ،وتلك التي سيواجه تنفيذها عقبات؟
*

أستاذ علم االجتامع يف جامعة صنعاء  -اليمن.

6
مقدمة
تع ّد ثورة الحادي عرش من شباط /فرباير  2011يف اليمن ثور ًة
عىل النظام ومتــر ًدا عىل النخب الحزبية والقبلية واالجتامعية
داخل النظام وخارجه؛ فقد رفع شباب الثورة شعارات مثل "ثورتنا
ثورة شباب ال حزبية وال أح ـزاب" ،و"ال تفاوض ال حوار ثورتنا
ثورة أحرار" ،و"ال تفاوض ال حوار استقالة أو فرار" ،و"ال مؤمتر ال
لكن الواقع املوضوعي وتوازن
مشرتك الشعب منكم قد هلك"ّ .
القوى الذي فرض نفسه منذ اندالع الثورة وتكّرس خاللها ،جعل
أكرث املخارج أم ًنا ومحافظ ًة عىل وحدة اليمن ومجتمعه عملية
سياسية توافق ّية .وبذلك استطاعت النخب السياسية واالجتامعية
والعسكرية التقليدية داخل النظام وخارجه تحويل مسار الثورة إىل
عملية تفاوضية ،ت ّوجت يف  23ترشين الثاين /نوفمرب  2011بالتوقيع
عىل مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية،
والتي تنص عىل عقد مؤمتر حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف
األطراف .وقبل انعقاد الجلسة االفتتاحية للمؤمتر يف  18آذار /مارس
 ،2013ثارت تساؤالت حول مدى إمكانية انعقاد املؤمتر ،ثم بشأن
ضامنات استمرار املؤمتر ،وكذلك بشأن فرص نجاحه يف الوصول
إىل قرارات تلبي طموحات الشعب اليمني يف بناء دولة مدنية
دميقراطية حديثة .وبعد الجلسة الختامية للمؤمتر وصدور "وثيقة
الحوار الوطني الشامل" يف  26كانون الثاين /يناير  ،2014ثار تساؤل
بشأن مدى إمكانية تحقيق نتائجه وتطبيق قراراته وضامنات ذلك.

مؤسسات المؤتمر وآليات عمله
عىل الرغم من املخاوف التي ثارت قبل انعقاد املؤمتر والرشوط
الكثرية التي وضعتها بعض القوى السياسية واالجتامعية للمشاركة
يف املؤمتر ،فإنّه انعقد يف  18آذار /مارس  ،2013ومبشاركة جميع
األطراف التي ح ّددتها اآللية التنفيذية ملبادرة دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية .وعىل الرغم من الصعوبات واملعوقات الكثرية،
سواء داخل أروقة املؤمتر ،أو تلك التي عصفت باليمن بشكل عام
خالل أشهر انعقاد املؤمتر ،والتي كاد بعضها يعصف بالعملية
السياسية برمتها ،فإ ّن املؤمتر استم ّر يف االنعقاد ،واستطاع الخروج
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مبقررات مهمة((( .ويرجع ذلك إىل عد ٍد من األسباب املوضوعية،
التغي يف توزيع السلطة عمو ًما ويف رئاسة الجمهورية
أهمها
ّ
بشكل خاص؛ إذ التأم املؤمتر يف ظل رئيس توافقي مل يكن طرفًا
يف النزاعات التي دارت قبل قيام الثورة بني أجنحة السلطة من
جانب ،وبينها واملعارضة من جانب آخر ،واستطاع النأي بنفسه عن
التورط يف الرصاعات التي دارت بني القوى املختلفة خالل األشهر
األوىل التي تلت انطالق الثورة ،وكذلك خالل انعقاد املؤمتر (يف
الفرتة بني  18آذار /مارس  2013و 26كانون الثاين /يناير ،)2014
األمر الذي ترت ّب عليه حيادية منصب رئيس الجمهورية ألول مرة
يف اليمن ،فانعكس ذلك عىل إمتام الحوار الوطني الشامل بني
أطراف اجتامعية وسياسية متساوية (نسبيًا) يف القوة ،ال سيام يف
ظل مشاركة قوى اجتامعية وسياسية جديدة مل يسبق انخراطها يف
الحوارات الوطنية السابقة (الشباب ،والنساء ،وجامعة أنصار الله
"الحوثيون" ،والسلفيون ،والحراك الجنويب) .هذه التعددية جعلت
العملية الحوارية والتفاوضية بني األطراف السياسية واالجتامعية
املختلفة ،أقرب إىل اللعبة التعاونية  cooperative gameمنها إىل
لعبة املجموع الصفري  .zero-sum gameوسمح ذلك بقيام تعاون
بني تحالفات مختلفة التوجهات واألهداف ،ومن ث ّم القبول ببعض
التنازالت يف قضايا معينة يف مقابل مكاسب يف قضايا أخرى ،خالفًا
للحوارات الوطنية السابقة التي كانت تنظّم بني ثنائيات (السلطة
واملعارضة ،أو الحكومة والحوثيون ،أو الحكومة ومشايخ القبائل)،
يسعى كل طرف منهام لتعظيم مكاسبه عىل حساب الطرف اآلخر.
فضالً عن ذلك ،مثّل قرار مجلس األمن رقم  2051خطوة لردع
الفاعلني الذين يحاولون عرقلة املؤمتر من خارجه؛ إذ نصت الفقرة
السادسة منه عىل مطالبة مجلس األمن بوقف جميع األعامل التي
تهدف إىل تقويض حكومة الوحدة الوطنية وتقويض عملية االنتقال
السيايس ،مبا يف ذلك الهجامت املستمرة التي تستهدف البنى التحتية
الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء ،والتدخُّل يف القرارات
املتعلقة بإعادة هيكلة القوات املسلحة وقوات األمن ،وإعاقة تنفيذ
املراسيم الرئاسية الصادرة يف  6نيسان /أبريل  2012بشأن التعيينات
العسكرية واملدنية .وأعرب مجلس األمن عن استعداده للنظر يف
 1اقترصت آثار تلك الصعوبات واملعوقات عىل متديد فرتة انعقاد املؤمتر أربعة أشهر
إضافية؛ إذ كان من املقرر أن تختتم أعامله يف  18أيلول /سبتمرب  ،2013لكنها استمرت أربعة
أشهر أخرى ،فاختتم أعامله يف  26كانون الثاين /يناير .2014
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اتخاذ مزيد من التدابري ،مبا يف ذلك اتخاذ تدابري مبوجب املادة 41
من ميثاق األمم املتحدة إذا استمرت هذه األعامل .أما عرقلة املؤمتر
من داخله ،ومن قبل األطراف املشاركة فيه ،فإ ّن ضوابط الحوار التي
تضمنها النظام الداخيل ملؤمتر الحوار الوطني الشامل الذي صدر
بقرار رئيس الجمهورية رقم  10لعام  2013تشكّل ضامنة قوية،
وتحول دون قيام طرف من األطراف املشاركة بإفشال املؤمتر .فقد
جرى صوغ النظام الداخيل للمؤمتر مبا يك ّرس آلية توافقية لصناعة
القرارات ،ومبا يحول دون ديكتاتورية األغلبية أو االرتهان آلراء
األقليات باملعنى السيايس .فال األكرثية تستطيع فرض قرارات معينة،
وال األقلية تستطيع تعطيل اتخاذ القرارات ،فالقرارات املوضوعية
تتخذ (وفقًا لنص املادة  2/41من النظام الداخيل للمؤمتر) بالتوافق
بني أعضاء كل فريق من فرق العمل التسع((( ،الذي يتحقق مبوافقة
 %90من الحضور عىل األقل ،وإذا تعذّر التوافق ،يُرفع القرار موضوع
االختالف إىل لجنة التوفيق ،لتقوم بالتواصل مع املك ّونات واألفراد
للتقريب بني وجهات النظر املختلفة ،ويف حال تعذّر التوافق بني
الفريق بعد اإلحالة للجنة التوفيق ،يص َّوت عىل القرار ويع ّد نافذًا
بأغلبية ثالثة أرباع الحضور من أعضاء فريق العمل.

املؤمترون عىل إجراءات ترشيعية ومؤسسية من شأنها تطوير النظام
الدميقراطي ،وتعزيز مبدأ الفصل بني السلطات الثالث وتوازنها
والرقابة املتبادلة يف ما بينها ،وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد ،مبا يف
ذلك تعزيز الشفافية واملحاسبية ،واملساواة أمام القانون ،وتطوير
البنية املؤسسية لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وتطوير مؤسسات
مكافحة الفساد وترشيعاتها ،وحرية األسواق والتنافسية الكاملة،
وتعزيز دور القطاع الخاص يف التنمية ،واملساواة بني املواطنني
وتكافؤ الفرص ،وتعزيز العدالة االجتامعية ،وتحسني مستوى
تقديم الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الرعاية االجتامعية،
وتحقيق األمن الغذايئ للمواطنني ،وتحسني مستويات معيشتهم،
واحرتام حقوقهم وحرياتهم األساسية وحاميتها.

مخرجات المؤتمر

وأوىص املؤمتر بتأسيس هيئة السرتداد األموال واألرايض املنهوبة
الخاصة والعامة يف الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة،
وإصدار قانون العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية ،وإنشاء هيئة
للعدالة االنتقالية ،وإجراء إصالح مؤسيس مبا يحول دون انتهاكات
حقوق اإلنسان ،والكشف عن املخفيني قرسيًا وضحايا الرصاعات
السياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان ،وإعادة النظر يف قانون شاغيل
الوظائف العليا مبا يكفل خضوعهم للمساءلة ،والتح ّول من نظام
االنتخاب الفردي يف الدوائر الصغرية إىل نظام االنتخاب بالقامئة
النسبية املغلقة النتخاب مجلس النواب عىل املستوى الفيدرايل،
واملجلس االتحادي عىل مستوى كل إقليم ،عىل أن متثَّل املرأة يف كل
القوائم املتنافسة عىل مقاعد الهيئة الترشيعية مبا ال يقل عن .%30
كام أوىص بتأسيس مجلس قضاء مستقل تنتخب الجمعية العمومية
للقضاة  %70من أعضائه ،وتنتخب جمعية املحامني  %15من أعضائه،
وينتخب اجتامع مشرتك ملجالس كليات الرشيعة والقانون والحقوق
 %15من أعضائه من بني أساتذة القانون وأساتذة القانون املشاركني.
وأوىص بتعزيز استقاللية القضاء ،وتأسيس محكمة دستورية
مستقلة ،وإنشاء قضاء إداري مستقل ،وتبعية األجهزة املساعدة

خرج مؤمتر الحوار الوطني الشامل بوثيقة شارك ممثلون عن
جميع القوى السياسية والجامعات والفئات االجتامعية اليمنية((( يف
إعدادها والتوافق عىل قضاياها؛ وهي وثيقة متثل ميثاقًا وطنيًا يح ِّدد
األسس والخطوط الرئيسة إلعادة بناء الدولة ،وتحقيق املصالحة
الوطنية ،وإخراج اليمن من أزماته السياسية واالجتامعية املزمنة
والحادة ،والحيلولة دون انزالقه إىل مرحلة طويلة من الفوىض .وقد
ل ّبت مخرجات الحوار طموحات معظم املواطنني اليمنيني؛ إذ توافق
 2انقسم املشاركون يف املؤمتر (حسب النظام الداخيل) إىل تسعة فرق ،يختص كل فريق
مبعالجة قضية من القضايا التسع املحددة يف جدول أعامل املؤمتر ،وهي :القضية الجنوبية،
قضية صعدة ،القضايا ذات البعد الوطني واملصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية ،بناء الدولة،
الحكم الرشيد ،أسس بناء الجيش واألمن ،استقاللية الهيئات ذات الخصوصية ،الحقوق
والحريات ،التنمية الشاملة واملتكاملة واملستدامة.
 3جرى التوافق بني املشاركني يف املؤمتر (عىل مستوى كل فريق ،وعىل مستوى املشاركني
بشكل عام) ،عىل جميع القضايا امل ُدرجة باستثناء القضية الجنوبية التي مل يصل فريقها إىل
توافقٍ بشأن ضامنات حلّها وعدد أقاليم الدولة االتحادية؛ ما استدعى تدّخل مبعوث األمني
العام لألمم املتحدة جامل بن عمر ،كام سيأيت الحقًا .انظر :مؤمتر الحوار الوطني الشامل،
وثيقة الحوار الوطني الشامل ،صنعاء ،2014 ،ص .40-37
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للقضاء (الرشطة القضائية ،ومصلحة السجون ،والسجل العقاري،
واألدلــة الجنائية ،والطب الرشعي) للسلطة القضائية ،وحظر
محاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية ،وإلغاء محكمة الصحافة،
وتبعية أجهزة الرقابة واملحاسبة للسلطة الترشيعية ،ووضع نصوص
قانونية تكفل حقها وحريتها يف الوصول إىل املعلومات والوثائق
يف جميع الجهات واملرافق الحكومية .وأوىص أيضً ا بإصدار قانون
بتشكيل هيئة وطنية عليا للتصحيح املايل واإلداري لوقف هدر
املال العام وتسييس الوظيفة العامة ،ومنحها صالحيات واسعة وفقًا
ملعايري الحكم الرشيد ،وإنشاء هيئة وطنية مستقلة مال ًيا وإداريًا
للخدمة املدنية تتسم بالكفاءة والحيادية ،وتشكيل لجنة ملراجعة
القرارات اإلدارية واملالية لوزارة الخارجية ،وإنشاء نظام معلومات
وطني قادر عىل تلبية حاجة التخطيط والرقابة واملساءلة.

وألزمت قرارات املؤمتر الحكومة برسعة إنجاز السجل املدين يف فرتة
زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات بهدف منع االزدواج الوظيفي وإيجاد
قاعدة بيانات وطنية ،وحظر تعيني أي من أقارب رئيس الجمهورية
ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة الترشيعية ووزيري الدفاع
والداخلية ورئاسة املخابرات ،حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم ،يف
أي مناصب قيادية يف الجيش واألمن واملخابرات خالل مدة عملهم
يف تلك املناصب .كام قرر املؤمتر إلغاء مصلحة شؤون القبائل ،التي
كان النظام السابق يوظفها لكسب والء شيوخ القبائل ،ووضع قواعد
وأسس قانونية تحول دون تغ ّول القبيلة وتدخلها يف سلطات الدولة
واختصاصاتها من أجل بناء الدولة املدنية ،وتطوير نصوص قانونية
تع ِّزز الفصل التام بني األحزاب وبنية الدولة ،وبخاصة الحزب أو
األحزاب الحاكمة ،واستكامل إعادة هيكلة القوات املسلحة واألجهزة
األمنية واالستخباراتية ،وإصدار قانون تنظيم حيازة السالح الشخيص
وحمله ،وإخالء املدن الرئيسة ومناطق التجمعات السكنية من
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معسكرات الجيش ومخازن األسلحة ،وحرص أنواع األسلحة التي
بحوزة تلك الجامعات واملليشيات وسحبها وفق إسرتاتيجية محددة.
رئيسا للدولة،
والنص يف الدستور عىل رضورة أن يكون كل من ينتخب ً
حاصل عىل
ً
وينتخب أو يعني يف املناصب السياسية العليا يف الدولة
مؤهل جامعي ،وأال يكون منتسبًا للمؤسسة العسكرية أو األمنية ما
مل يكن قد ترك عمله يف املؤسستني قبل فرتة ال تقل عن عرش سنوات،
وتحييد الجيش واألمن واملخابرات عن أي عمل سيايس ،وحظر
مشاركة منتسبيها يف االنتخابات واالستفتاء ،وإحالة جميع من بلغوا
أحد األجلني (الس ّن أو سنوات الخدمة) من الضباط وضباط الصف
والجنود إىل التقاعد بقوة القانون ،وس ّن قانون يح ِّدد التوصيف
الوظيفي لجميع الوظائف العامة للدولة وتحديد الصالحيات
واملسؤوليات املنوطة بكل وظيفة ،ملنع تداخل الصالحيات وإهامل
واجبات الوظيفة ،واعتامد مبدأ التنافس لشغل الوظيفة العامة،
واعتامد معايري واضحة ودقيقة للرتقيات واالستحقاقات القانونية
للموظف العام.
ويف ما يتعلق بقضية صعدة ،أق ّرت الوثيقة "ضامن الحرية املذهبية
والفكرية ومامرسة الشعائر وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي
جهة كانت ،وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة ،وال تقوم بتبني
أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيالت ألي مذهب أو فكر
ومبا يضمنه الدستور وينظمه القانون"((( ،و"وضع ضوابط للمناهج
الدراسية والتعليم الديني واألهيل بحيث يكون ذلك تحت إرشاف
الدولة"((( ،و"وضع نصوص دستورية تج ّرم الحصول عىل األموال من
جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى"(((،
و"تحريم وتجريم استخدام الجيش يف الرصاعات الداخلية" ،و"نزع
واستعادة األسلحة الثقيلة واملتوسطة من كافة األطراف والجامعات
واألحـزاب واألفـراد التي نُهبت أو تم االستيالء عليها وهي ملك
للدولة عىل املستوى الوطني ويف وقت زمني محدد وموحد ،ومينع
أيضً ا امتالك األسلحة الثقيلة واملتوسطة عن طريق التجارة ويكون
ملك هذه األسلحة حرصيًا عىل الدولة وينظم القانون حيازة السالح
الشخيص" ،و"معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة
يف إطار العدالة االنتقالية واملصالحة الوطنية"(((.
 4املرجع نفسه ،ص .50
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دراسات وأوراق تحليليّة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن
الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق

ولحل قضية الجنوب أق ّر املؤمتر مبدأ التح ّول من الدولة املوحدة
"االندماجية" إىل الدولة االتحادية "الفيدرالية" ،عىل أن ُيثّل الجنوب
"خالل الدورة االنتخابية األوىل بعد تب ّني الدستور االتحادي ،بنسبة
خمسني يف املئة يف كافة الهياكل القيادية يف الهيئات التنفيذية
والترشيعية والقضائية ،مبا فيها الجيش واألمن ،التي يت ّم التعيني
فيها مبوجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء،
وميثَّل الجنوب كذلك بنسبة خمسني يف املائة يف مجلس النواب"(((.
ينص الدستور االتحادي عىل "آليات
وبعد الدورة االنتخابية األوىلّ ،
تنفيذية وقضائية وبرملانية من أجل حامية املصالح الحيوية للجنوب.
قد تتضمن هذه اآلليات حقوق نقض أو تصويت خاصة حول قضايا
خاصا يقوم عىل معادلة
ً
تتعلق باملصالح الحيوية للجنوب،
ومتثيل ً
يخص
املساحة والسكان ،وعدم إمكان إجراء تعديل يف الدستور ّ
يغي شكل الدولة إال عرب ضامن موافقة أغلبية ممثيل
الجنوب أو ّ
الجنوب يف مجلس النواب ،إضافة إىل ترتيبات لتحقيق التشاركية يف
السلطة تح ّدد يف الدستور االتحادي"(((.

ولكن فريق القضية الجنوبية والقوى السياسية واالجتامعية
ّ
املشاركة يف املؤمتر بشكل عام ،مل تتفق بشأن ضامنات حل القضية
الجنوبية وعدد أقاليم الدولة االتحادية؛ إذ اقرتح املؤمتر الشعبي
العام والتجمع اليمني لإلصالح تأسيس دولة اتحادية من ستة
أقاليم (إقليامن يف الجنوب ،وأربعة أقاليم يف الشامل)( ،((1فيام
اقرتح الجناح املعتدل يف الحراك الجنويب والحزب االشرتايك اليمني
إقليمي (إقليم يف الشامل وإقليم يف
تأسيس دولة اتحادية من
ْ
الجنوب) ،ووافقهام عىل هذا املقرتح ممثلو جامعة أنصار الله ،ما
 8املرجع نفسه ،ص .40-39
 9املرجع نفسه ،ص .40
 10صحيفة األوىل ،العدد .2013/12/15 ،885
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استدعى ت ّدخل السيد جامل بن عمر مبعوث األمني العام لألمم
املتحدة ،والذي اقرتح يف  10أيلول /سبتمرب  2013تشكيل فريق
مصغّر لبحث القضية الجنوبية مك ّون من  16عض ًوا ( 8من الشامل
و 8من الجنوب) .وقد عقد هذا الفريق  32اجتام ًعا خالل الفرتة
 10أيلول /سبتمرب –  21كانون األول /ديسمرب  .2013ومع ذلك،
مل يج ِر التوافق عىل عدد أقاليم الدولة االتحادية ،وخلص الفريق
إىل تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد
األقاليم ،بحيث "تدرس خيار ستة أقاليم (أربعة يف الشامل واثنان
أي خيار آخر يحقق التوافق"(.((1
يف الجنوب) ،وخيار
إقليمي ،أو ّ
ْ

الرابحون والخاسرون
تصب يف املصلحة
ال بد من اإلشارة إىل أ ّن جميع مخرجات املؤمتر ّ
العليا للشعب اليمني بكل فئاته وجامعاته وتنظيامته السياسية
واالجتامعية ،وأ ّن مكاسب الجامعات االجتامعية والسياسية
وخسائرها مل تكن مكاسب أو خسائر مطلقة؛ فكل جامعة من
الجامعات املشاركة يف املؤمتر حقّقت مكاسب نسبية يف مجال
ما ،وخسائر نسبية يف مجال آخر .إ ّن القرارات املتصلة باملصالحة
الوطنية سوف تؤدي  -إذا تحققت  -إىل توقف النزاعات والحروب
يف املناطق الشاملية ،عىل سبيل املثال ،ومن ث ّم تع ُّرض بعض شيوخ
القبائل املعتمدين عىل اقتصاد الحرب لخسارة هذا املورد ،ومع
ذلك تصب املصالحة الوطنية يف مصلحة رجال القبائل الشاملية
الذين دفعوا الفاتورة البرشية للنزاعات املسلحة التي شهدتها
املحافظات الشاملية خالل السنوات املاضية .كام من املتوقع
أن يخرس شيوخ القبائل بعض قوتهم السياسية ج ّراء تغيري نظام
انتخاب مجلس النواب من نظام االنتخاب الفردي يف دوائر صغرية،
إىل نظام القامئة النسبية املغلقة عىل املستوى االتحادي ،فكلام
ضاقت الدوائر االنتخابية ،تع ّززت فرص فوز النخب التقليدية التي
تعتمد عىل عالقات القرابة يف التعبئة االنتخابية ،وكلام اتسعت
الدوائر االنتخابية ،تضاءلت فرص فوز هذه النخب .ولذلك ،سعت
هذه النخب لتقليل خسائرها السياسية املحتملة عرب مقاومة مقرتح
إقليمي ،ودعمت تقسيمها إىل ستة
تقسيم الدولة االتحادية إىل
ْ
أقاليم؛ لالحتفاظ ٍ
بفرص أكرب للفوز مبقاعد املجلس االتحادي الذي
11
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يجري انتخاب أعضائه بنظام القامئة النسبية عىل مستوى اإلقليم،
وبالتمثيل املتساوي بني األقاليم.

ولتقليل آثار الخسائر املالية املحتملة لشيوخ القبائل  -إذا تم
فعل إلغاء مصلحة شؤون القبائل التي يحصلون من خاللها عىل
ً
تحويالت مالية شهرية  -استطاع هؤالء ،بدعم من القوى املحافظة
املشاركة يف املؤمتر من جميع االتجاهات واألحزاب السياسية ،انتزاع
قرار بتخويل سلطة إدارة املوارد النفطية والغازية ومنح عقود
االستكشاف والتطوير وتنظيم عقود الخدمات النفطية لسلطات
الوالية املنتجة للنفط ،وليس لسلطة اإلقليم أو السلطة االتحادية(،((1
ال سيام يف مجال الرشكات النفطية ،ورشكات الخدمات النفطية التي
ميتلكها شيوخ القبائل وكذلك كبار ضباط القوات املسلحة (الذين
ينتمي الكثري منهم إىل عائالت املشايخ) .ومن املحتمل أن تشكل
النخب التقليدية القوة االجتامعية األكرث تأث ًريا يف سلطات الواليات
(املحافظات) املنتجة للنفط والغاز (حرضموت ،وشبوة ،ومأرب،
والجوف) .ومع ذلك ،ميكن وصف مخرجات املؤمتر بأنها مخرجات
متوازنة؛ إذ حافظت النخب التقليدية عىل بعض امتيازاتها ،عىل
الرغم من خسارتها بعض قوتها السياسية ،وحققت القوى املدنية
مكاسب كبرية ،بل ميكن القول إنها حققت تحوالت ثورية باتجاه
بناء الدولة املدنية الحديثة ،وال سيام إذا ما أخذت يف االعتبار طبيعة
البنى االجتامعية والتوجهات الثقافية السائدة يف املجتمع اليمني.
 12نصت وثيقة الحوار الوطني الشامل عىل أن "تكون إدارة وتنمية املوارد الطبيعية،
منها النفط والغاز ،ومبا فيها منح عقود االستكشاف والتطوير ،من مسؤولية السلطات يف
ينص عليه
الواليات املنتجة بالتشارك مع السلطات يف اإلقليم والسلطة االتحادية ،وفق ما ّ
قانون اتحادي .ومبوجب القانون نفسه ،يكون تنظيم عقود الخدمات املحلية من مسؤولية
السلطات يف الوالية املنتجة بالتنسيق مع اإلقليم" .املرجع نفسه ،ص  .39ورمبا يكون هذا
النص متعارضً ا مع نص آخر يف الوثيقة ،يقول إ ّن "الرثوات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر
الطاقة املوجودة يف باطن األرض أو فوقها أو يف املياه الداخلية ،أو يف البحر اإلقليمي أو
املنطقة االقتصادية الخالصة ،أو يف الجرف القاري ،هي ملك عام للدولة ،وهي التي تكفل
استغاللها للمصلحة العامة ،عىل أن توزع وارداتها بشكل عادل ومنصف يف جميع أنحاء البالد
وينظم ذلك بقانون" .املرجع نفسه ،ص .89
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إ ّن املــرأة اليمنية هي املستفيد األكرب من نتائج مؤمتر الحوار
الوطني؛ فقد تضمنت الوثيقة عد ًدا من التوصيات التي من شأنها
تعظيم املشاركة السياسية للمرأة ،ومكافحة العنف ضد املرأة،
فأق ّرت توصية بتضمني الدستور القادم مادة تنص عىل متثيل املرأة
يف عضوية قيادة الهيئات املستقلة مبا ال يقل عن  %30مع توافر
الرشوط واملعايري املطلوبة .كام تضمنت توصية بتشكيل دار اإلفتاء
من علامء الرشيعة اإلسالمية ممن ميثلون مختلف املذاهب وعىل
أن يستعان بأهل الخربة واالختصاص (اقتصاديًا ,وقانون ًيا ,وطب ًيا,
وعلم االجتامع ،وغريهم مع مراعاة متثيل املرأة) ،وتأسيس هيئة
وطنية عليا لألمومة والطفولة( ،((1وإعادة هيكلة اللجنة الوطنية
للمرأة( .((1وأوصت بتمثيل املرأة يف "فريق صياغة الدستور" بنسبة
نصا يكفل شغل النساء %30
 %30عىل األقل ،وأن يتضمن الدستور ً
عىل األقل من مقاعد املجالس الترشيعية املنتخبة ،ومادة تنص
عىل أن "تتخذ الدولة اإلجراءات القانونية التي من شأنها متكني
النساء من مامرسة كل حقوقهن السياسية واملشاركة اإليجابية يف
الحياة العامة وفقًا ألحكام الدستور" ،والتح ّول من النظام االنتخايب
الفردي إىل نظام القامئة النسبية املغلقة ،بحيث تُ ثَّل املرأة بنسبة
 %30يف جميع القوائم الحزبية .وأوىص فريق الجيش واألمن بتضمني
الدستور القادم مادة تنص عىل متكني مشاركة املرأة وتوسيعها يف
العمل يف مجاالت الجيش واألمن واملخابرات .وأوىص فريق الحقوق
 13بحيث تضطلع الهيئة الوطنية العليا لألمومة والطفولة باملهامت التالية( :أ) رسم
السياسة العامة يف ما يتعلق بشؤون األمومة والطفولة يف املجاالت كافة (التعليمية والثقافية
والصحية واالجتامعية والنفسية والرتبوية) ومتابعة وتقييم تنفيذها يف ضوء التقارير
املقدمة من الجهات املعنية وإصدار التوصيات( .ب) ترسيخ القيم األخالقية التي تجسد
مكانه األم واألرسة ودورهام يف املجتمع من خالل نرش الوعي االجتامعي بقضايا األمومة
والطفولة وحاجاتها ومشاكلها لتشكيل رأي عام مساند لها( .ج) التنسيق والتعاون مع
مختلف القطاعات الرسمية ومنظامت املجتمع املدين املعنية بشؤون األمومة والطفولة محل ًيا
وإقليم ًيا ودول ًيا بهدف إيجاد التوازن والتكامل املطلوب بني هذه القطاعات( .د) إيجاد قاعدة
بيانات توفر املعلومات واإلحصائيات والدراسات الالزمة املتعلقة بشؤون األمومة والطفولة
عىل املستوى الوطني وتقييم مؤرشاتها والنتائج التي توصل إليها( .هـ) املساهمة يف توفري
االستقرار األرسي للمرأة والطفل من خالل تقديم خدمة اإلرشاد والتوجيه للمتنازعني يف
القضايا األرسية ملعالجة واقع املرأة والطفل وقضاياهام.
 14بحيث تضطلع اللجنة الوطنية للمرأة باملهامت التالية (أ) رسم السياسات العامة يف
مجال تنمية شؤون املرأة وتطويرها يف املؤسسات الدستورية والقانونية ومتابعة تنفيذها لدى
الجهات املختصة( .ب) تقديم االقرتاحات بتعديل الترشيعات املتعلقة باملرأة وإبداء الرأي
مبرشوعات القوانني والقرارات الالزمة للنهوض بأوضاع املرأة( .ج) متابعة تطبيق القوانني
واللوائح والقرارات واالتفاقيات الدولية ذات الصلة باملرأة التي تم التصديق عليها والربامج
التي جرى تبنيها بالخطط والربامج الحكومية الخاصة باملرأة للتأكد من تنفيذها( .د) العمل
عىل ضامن متثيل املرأة اليمنية يف جميع اللجان واملحافل الدولية املعنية بشؤون املرأة( .هـ)
وضع مرشوع خطة وطنية للنهوض باملرأة وحل املشكالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية
والثقافية التي تواجهها.

دراسات وأوراق تحليليّة
وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن
الرابحون والخاسرون وإمكانية التطبيق

والحريات بتشكيل هيئة تختص بحامية املرأة والطفل من العنف
االجتامعي واألرسي.

تصب يف
عىل مستوى التنظيامت ،فإ ّن نتائج مؤمتر الحوار الوطني ّ
مصلحة التنظيامت املدنية الحديثة مبا فيها األحزاب السياسية عىل
حساب التنظيامت التقليدية عمو ًما ،والتنظيامت األهلية والقبلية
بشكل خاص ،والتي من املتوقع تراجع تأثريها يف صناعة القرار وصوغ
السياسات العامة عىل املستوى املركزي (االتحادي) وعىل مستوى
األقاليم .ومن املحتمل أن يرتاجع تأثري القوى اإلقليمية يف صناعة
القرار يف اليمن بسبب تراجع دور النخب التقليدية اليمنية املؤثرة.

فرص تنفيذ الوثيقة ومعوقاتها
خالل سري أعامل مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،قالت بعض األطراف
إنها لن تكون ملزمة بتنفيذ قرارات املؤمتر .ومع ذلك ،فإ ّن مثل هذه
الترصيحات هي  -يف الحقيقة  -مجرد ضغوط لتعظيم املكاسب
خالل العملية التفاوضية يف املؤمتر؛ فعملية التسوية السياسية يف
اليمن ،مبا يف ذلك مؤمتر الحوار الوطني ،تستند إىل ضامنات وضغوط
دولية ،وال سيام قرار مجلس األمن رقم  2051الذي سبقت اإلشارة
إليه .ومن املتوقع أن يصدر مجلس األمن قرا ًرا بفرض عقوبات عىل
من يعرقلون التسوية السياسية ،وهناك توجهات لتحويل وثيقة
فضل عن ذلك،
مؤمتر الحوار الوطني الشامل إىل وثيقة دولية(ً .((1
فإ ّن هذا الحوار يأيت بعد أن ج ّربت جميع القوى السياسية اإلقصاء
واإلبعاد لآلخر ،وذاقت نتائج اإلقصاء والتهميش واإلبعاد ،ورمبا
" 15مصادر سياسية لألهايل نت :وثيقة الحوار الوطني ستتحول إىل وثيقة دولية وسيصدر
بها قرار من مجلس األمن" ،موقع األهايل نت ،انظر:
http://alahale.net/article/14843
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باتت مقتنعة بأ ّن الضامن الوحيد لعدم اإلقصاء هو بناء دولة مدنية
دميقراطية حديثة.
هناك مخرجات ال تحتاج سوى إىل يوم واحد لتنفيذها ،مثل اإلفراج
لكن الحكومة مل تستطع تنفيذها بسبب انقسامها(.((1
عن املعتقلنيّ ،
وهناك مخرجات أخرى رمبا لن تستطيع الحكومة تنفيذها عىل
املدى القريب بسبب صعوبات مالية؛ مثل تعويض أرس الشهداء
والجرحى والسجناء واملخفيني قرسيًا ،وتعمري املناطق املترضرة
من الحروب السابقة ،وتأسيس اللجان واملؤسسات واملصالح
والهيئات ،أو بسبب ضعف مؤسسات الدولة وانقسام الجيش؛
مثل نزع أسلحة املليشيات والجامعات املسلحة غري الرسمية.
وهناك قضايا مل تعد مخرجات مؤمتر الحوار الوطني مالمئة لحلها؛
توسع نقاشها خالل انعقاد املؤمتر ،وبعد
مثل قضية صعدة التي ّ
اختتامه بعدة أيام ،بحيث مل تعد قضية خاصة بصعدة ،كام مل يعد
طرفاها الحكومة وجامعة أنصار الله ،بل قضية متعلقة باملحافظات
الشاملية (صعدة ،وعمران ،وصنعاء ،والجوف ،وحجة) ،وال أبالغ
إن قلت بأنها باتت قضية اليمن بشكل عام ،وقضية طائفية بني
أطراف كثرية .لذلك ،فعىل الرغم من أ ّن املبادئ الدستورية التي
خلص إليها املؤمتر كحلول لقضية صعدة ،والتي من شأنها إذا ما
وجدت طريقها للتطبيق أن تساهم يف تحقيق املصالحة الوطنية
وضامن حرية الدين واملعتقد وحرية مامرسة الطقوس والشعائر
الدينية والتعددية املذهبية ،فإنها قد تظل ح ًربا عىل ورق إذا مل
تتوافر اإلرادة والرغبة يف التصالح لدى حركة أنصار الله وخصومها
الذين انخرطوا يف نزاعات مسلحة خالل الشهور املاضية.
لقد اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي أول خطوة باتجاه تنفيذ
مخرجات مؤمتر الحوار الوطني عندما أصدر يف  27كانون الثاين/
يناير  2014قرا ًرا رئاس ًيا بتشكيل لجنة من  22عض ًوا برئاسته،
لتقسيم أقاليم الدولة االتحادية ،والتي أقرت يف  10شباط /فرباير
تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم ،هي :إقليم حرضموت (عاصمته املكال،
ويضم محافظات حرضموت ،وشبوة ،واملهرة ،وسقطرة) ،وإقليم
سبأ (عاصمته مأرب ،ويضم محافظات مأرب ،والجوف ،والبيضاء)،
وإقليم عدن (عاصمته عدن ،ويضم محافظات عدن ،وأبني ،ولحج،
16

"الدكتور صالح بارصة :اقرتح تقسيم اليمن إىل ستة أقاليم" ،حرضموت برس .انظر:
http://hadrmoutpress.com/index.php?ac=3&no=401&d_f=1
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والضالع) ،وإقليم الجند (عاصمته تعز ،ويضم محافظتي تعز،
وإب) ،وإقليم أزال (عاصمته صنعاء ،ويضم محافظات صنعاء،
وصعدة ،وعمران ،وذمار) ،وإقليم تهامة (عاصمته الحديدة ،ويضم
محافظات الحديدة ،ورمية ،وحجة ،واملحويت) .إال أ ّن هذا التقسيم
بدل من أن يساهم يف حلها من خالل
قد يعقّد القضية الجنوبية ً
نصت
إعادة إنتاج هيمنة الشامل عىل السلطة الترشيعية ،فقد ّ
قـرارات املؤمتر عىل أن "يتكون املجلس االتحادي من عد ٍد من
األعضاء ال يزيد عىل نصف عدد أعضاء مجلس النواب ،يتم انتخابهم
جمي ًعا باالقرتاع الرسي الحر واملبارش بنظام القامئة النسبية عىل
مستوى اإلقليم ،وبالتمثيل املتساوي بني األقاليم"( .((1ويعني هذا
أ ّن ممثيل الشامل يف املجلس االتحادي سوف يبلغ عددهم ضعف
عدد ممثيل الجنوب ،وال سيام يف ظل املهامت الكبرية التي خ ّولت
لهذا املجلس( ،((1وتنطبق مثل هذه الهيمنة أيضً ا عىل الجمعية
الوطنية التي تتكون من االجتامع املشرتك ملجلس النواب واملجلس
االتحادي( ،((1وال يخفّف من هذه الهيمنة بعض حلول الرتضية التي
خرج بها املؤمتر؛ مثل إقرار "متثيل الجنوب خالل الدورة االنتخابية
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 18يختص املجلس االتحادي مبا ييل )1" :القراءة الثانية واإلقرار النهايئ للقوانني املتعلقة
بتنظيم سلطات الدولة ،أو املتعلقة بالحقوق األساسية للمواطنني ،وعىل وجه خاص القوانني
التالية :قانون السلطة القضائية ،قانون مجلس الوزراء ،قانون االنتخابات ،قانون الصحافة)2( .
املصادقة عىل انتخاب املجلس األعىل للقضاء واملحكمة الدستورية )3( .اختيار رئيس وأعضاء
الهيئات املستقلة )4( .املوافقة عىل تعيني القيادات املدنية والعسكرية التالية :محافظ البنك
املركزي ،والقائد العام للقوات املسلحة ونوابه ومساعدوه ،ورئيس الهيئة العامة للخدمة
املدنية ،والنائب العام )5( .املوافقة عىل تعيني سفراء الدولة لدى الدول األخرى ومندوبيها
لدى املنظامت الدولية واإلقليمية )6( .اقرتاح التعديالت الدستورية".
 19تختص الجمعية الوطنية مبا ييل )1(" :إقرار السياسة العامة للدولة )2( .مناقشة وإقرار
الخطة العامة للتنمية )3( .املوافقة عىل االتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو
االتحاد مع دولة أخرى ،أو التحالف ،أو الدفاع ،أو الصلح ،أو السلم )4( .املوافقة عىل إعالن
الحرب وحالة الطوارئ )5( .املوافقة عىل قرارات العفو العام )6( .انتخاب رئيس الجمهورية
(يف حالة النظام الربملاين) )7( .مناقشة وإقرار مقرتحات التعديالت الدستورية ،قبل االستفتاء
عليها".

آذار  /مارس 2014

األوىل بعد تب ّني الدستور االتحادي بنسبة خمسني يف املئة يف كافة
الهياكل القيادية يف الهيئات التنفيذية والترشيعية والقضائية ،مبا
فيها الجيش واألمن ،التي يت ّم التعيني فيها مبوجب قرارات يصدرها
رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء .وميثَّل الجنوب كذلك بنسبة
خمسني يف املائة يف مجلس النواب"(.((2
وأخ ًريا ،فإ ّن من أهم صعوبات تنفيذ مخرجات مؤمتر الحوار الوطني
ضعف الحامل االجتامعي ملقررات الحوار ،وقوة القوى املحافظة
املترضرة من هذه القرارات؛ فالقوى املستفيدة من الوثيقة والداعمة
لتطبيقها هي القوى املدنية من الشباب والنساء ،وال متلك التحكم
سوى بعدد قليل من املوارد لعل أهمها اإلعالم .أما القوى التقليدية
املترضرة فتمتلك السالح واملال والدعم الخارجي والتأثري يف رئيس
الجمهورية .وعىل الرغم من أ ّن سلطة شيوخ القبائل بدأ يعرتيها
صب
الضعف ،فإ ّن هذا مل يؤ ِد إىل زياد ٍة يف قوة القوى املدنية بل َّ
مثل جاء
يف مصلحة قوى تقليدية أخرى؛ فضعف مشايخ حاشد ً
ملصلحة جامعة أنصار الله الحوثية التي باتت قوة كبرية مسيطرة
يف املناطق الشاملية.

20
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أحـمـد مـحـمـد أبـو زيـد

*

الضـفة األخـرى :الرؤية األثيوبـية
للصـراع عـلى مـياه الـنيـل

لكل من مصر وأثيوبيا ،في شرح
تحصر هذه الدراسة هدفها ،وهي تناقش السياسات المائية
ٍ
وجهة نظر الطرف اآلخر في الصراع ،وهو أثيوبيا ،ومناقشة رد فعلها على التصعيد اإلعالمي
حرب مباشــرة عليها ،أو خلــق القالقل لها ،إن هي أصرت على تشــييد
المصــري الداعي لشــن
ٍ
ســد النهضة على النيل األزرق الذي تصل منه ما نســبته  %85من المياه إلى مصر .تســتعرض
هذه الورقة تاريخ النزاع حول مياه النيل بين أثيوبيا (إحدى دول المنبع) ومصر (دولة المصب)،
والموقــف األثيوبــي من االتفاقيات التي أبرمت في الماضي .تركز الورقة بصور ٍة خاص ٍة على
عرض الكتابات األثيوبية ،التي نُشرت منذ ثورة  25يناير  ،2011دون أن تتدخل بنقدها أو تفنيدها؛
وذلــك كــي يتمكــن القارئ من فهم وجهــة نظر الطرف اآلخــر ،للصراع حول الميــاه مع مصر.
فمــا تعرضــه الورقة باألســاس هو وجهة النظــر األثيوبية .وال يعني عرضها هنــا ،بالضرورة ،أن
الكاتب يتفق معها أو يتبناها بصورة كلي ٍة أو جزئية.

*

محارض يف العلوم السياسية  -جامعة الجزيرة ومدير األبحاث باملعهد الدويل للدبلوماسية الثقافية  -ديب.

14
مقدمة
انترشت دعاوى كثرية يف الصحف وبقية وسائل اإلعالم املرصية
(وبخاصة يف وسائل التواصل االجتامعي) ،يف األسابيع التي سبقت يوم
 30يونيو  ،2013تدعو إىل تبني خيار الحرب مع أثيوبيا أو غريها من
الدول األفريقية التي تفكِّر يف املساس بحصة مرص من املياه .وتن ّوعت
هذه الدعاوى من القيام بحرب شاملة باستخدام الجيوش ،أو رضبات
استباقية بالطريان ملواقع السدود ،أو القيام بعمليات خاصة لتدمريها،
أو بثّ الفتنة والتخريب الداخيل يف هذه الدول ملنعها من استكامل
هذه املرشوعات ،بحيث تكون تلك رسائل تحذير ألي دولة يف حوض
النيل تفكِّر يف إيذاء مرص أو تتع ّدى عىل حقوقها الرشعية.
هناك افرتاض خاطئ سائد بني دوائر صناع القرار املرصي وأغلبية
النخب السياسية يف ما يتعلق بعالقات مرص األفريقية ومع دول حوض
النيل تحدي ًدا ،وهو أ ّن مرص يجب أن تكون قويّة مبا يكفي للسيطرة
عليه بصورة كاملة ،أو عىل األقل أن تعمل عىل تهيئة الظروف التي
متنع أثيوبيا من بناء سدود عىل النيل األزرق .من املمكن أن تؤدي
مثل هذه األطروحات والدعاوى إىل إضعاف الدولة املرصية؛ فهي
تخلو من العقالنية واملنطق ،وهي غري واقعية وعدائية.
لن تتطرق هذه الدراسة إىل الحديث عن السياسات املائية لكلٍ من
مرص وأثيوبيا ،لكنها ستحاول رشح وجهة نظر الطرف اآلخر يف الرصاع
(أثيوبيا) ،ومناقشة الر ّد األثيويب عىل الدعاوى القائلة بقيام الحرب
بني الطرفني ،وذلك عرب عرض الكتابات ووجهات النظر األثيوبية التي
نرشت منذ ثورة  25يناير  2011من دون التدخل بالنقد أو تفنيد
هذه الكتابات؛ يك يتمكن القارئ من تكوين وجهة نظر كاملة حول
أي
الرؤية األثيوبية للرصاع مع مرص ،وذلك ً
عمل مببدأ "اعرف عدوك"ّ .
أ ّن ما يُع َرض هنا باألساس هي رؤية النظر األثيوبية ،وال يعني عرضها
هنا بالرضورة أننا نتفق معها أو نتبناها بصورة كلي ٍة أو جزئية.
وبناء عليه ،ق ُِّسمت الدراسة إىل ثالثة أجزاء وخامتة؛ ففي الجزء األول
نتناول عرب التتبع التاريخي سجل الرصاعات والنزاعات بني مرص
وأثيوبيا بشأن مياه النيل من وجهة النظر األثيوبية ،والتي كانت
السبب الرئيس وراء تجدد الرصاعات بني البلدين منذ نحو ألف
وخمسمئة سنة .ويف الجزء الثاين نتطرق بالتفصيل للرصاع املستمر يف
املرحلة املمتدة بني ثورة  25يناير  2011وحتى  30يونيو  ،2013ثم
التطورات التي شهدها الرصاع يف ما بعد تنحية الرئيس السابق محمد
مريس .ويف الجزء الثالث سنقوم بعرض رؤية الجانب األثيويب وكيف
ترى األدبيات األثيوبية إمكانية إدارة األزمة الحالية مع مرص بصورة
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يجري معها تج ّنب الحرب ،التي متثل يف رأينا أسوأ الخيارات وأكرثها
كارثية لكال الطرفني وجريانهام؛ أي التحرك من حروب املياه إىل
دبلوماسية املياه .وسنعرض البدائل والخيارات التي ير ِّوج لها الجانب
األثيويب باعتبارها مخر ًجا لألزمة وحلها .ويف الخامتة نحاول تقديم
تصور لكيفية إدارة مرص ألزمة املياه مع الجانب األثيويب بناء عىل
األفكار والرؤى والتصورات األثيوبية التي جرى عرضها يف الدراسة.

ً
أوال :جذور الصراع
المصري  -األثيوبي بشأن النيل
ال تعد الجولة الراهنة من الرصاع بني مرص وأثيوبيا بشأن مياه النيل
هي األوىل بني الطرفني؛ إذ شهد البلدان رصاعات وحروبًا عديدة
بسبب املياه .تاريخيًا ،كان الرصاع يقع بني مرص والسودان من ناحية،
وأثيوبيا من ناحية أخرى .وتربر مرص مطالبها وحقها الطبيعي يف
ملكية مياه النيل استنا ًدا إىل معاهدتني :األوىل هي معاهدة عام
 1929بني بريطانيا التي كانت تحتل مرص يف ذلك الوقت ،والتي
كانت بحاجة للقطن املرصي كامدة خام لصناعة الغزل والنسيج،
وبني حكومات املستعمرات الربيطانية يف حوض النيل كالسودان
وأوغندا وكينيا وتنجانيقا وغريها .وطبقًا لهذه املعاهدة يحظر عىل
املستعمرات الربيطانية يف حوض النيل بناء أي مشاريع أو سدود عىل
النيل إال بعد الحصول عىل موافقة مرص .وترفض أثيوبيا االعرتاف
بهذه املعاهدة بصورة أساسية؛ كونها مل تكن مستعمرة بريطانية،
ومن ث ّم ،فهي ال تخضع للمعاهدات واالتفاقيات التي وقعها التاج
الربيطاين وال تلتزمها .أما املعاهدة الثانية فكانت معاهدة ثنائية
عقدت بني مرص والسودان يف عام  1959لتقسيم مياه النيل بينهام،
بحيث تحصل مرص عىل نسبة  %75والسودان عىل نسبة %25؛ وذلك
من دون استشارة أثيوبيا أو مشاركتها ،وهي التي تنبع من أراضيها
هذه املياه ،مام فاقم العالقات بني الدول الثالث.
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الصراع في العصور القديمة
بوصفها واحدة من أقدم الحضارات يف أفريقيا ،كانت مرص تنظر إىل
حقها يف مياه النيل حتى قبل  3000سنة قبل امليالد ،كحق طبيعي
ال منازع لها فيه ،ألنه مل تكن هناك دول أو حضارات أو حتى
مجتمعات برشية منظمة يف رشق أفريقيا ووسطها ميكنها تحدي أو
الطعن يف حق مرص يف الحصول عىل مياه النيل(((.
ظل النيل والحفاظ عىل تدفقه أولوية لكل من جلس عىل عرش
مرص؛ إذ تذكر الربديات والكتابات الجدارية القدمية أ ّن من بني
العهود التي يتلوها الفرعون الجديد تعهده بالحفاظ عىل النيل
ورعايته .فتقدير املرصيني لدور النيل يف توفري الغذاء وتحقيق النمو
السكاين والعمراين كان منذ زمن بعيد .وكان املرصيون القدماء
يعتربون النيل آلهة يجب تقديسها ،إذ تذكر بعض املصادر التاريخية
أ ّن الفرتات التي شهدت تراج ًعا يف منسوب مياه النيل (كام حدث
يف عام  1740قبل امليالد بحسب العهد القديم) كانت مصحوبة
يفس
باملجاعات والفوىض السياسية والهالك .وهذا ما ميكن أن ِّ
سبب الهلع والخوف الشديد من أي دعاوى متس النيل من جانب
بعض الدول األفريقية(((.
كانت العالقة بني كلٍ من أثيوبيا ومرص طويلة وممتدة يف التاريخ،
وتأرجحت بني االنسجام والتنافر .ولعل من أهم أسباب الرصاع
والنزاع بني الطرفني  -إىل جانب القضايا الدينية  -هو الحصول عىل
مياه النيل(((.
ميكن القول بأنه مع أفول الدولة الفرعونية املرصية املتأخرة ووقوع
مرص تحت سيطرة الفرس ثم األغريق (نحو  400قبل امليالد) كانت
اإلمرباطورية األثيوبية تأخذ منحى متصاع ًدا ،فقد كانت هناك سلطة
أثيوبية قوية يف منطقة أكسوم تسيطر عىل إمرباطورية كبرية متتد
من املرتفعات األثيوبية عرب البحر األحمر إىل اليمن ،وكانت منغمسة
1 Robert Collins, The Nile (New Haven: Yale University Press, 2002), pp. 2-15.
وانظر أيضً ا :رشدي سعيد ،نهر النيل :نشأته واستخدام مياهه يف املايض واملستقبل (القاهرة:
دار الهالل ،)2001 ،ص .275-274
2 Andrew Carlson, “Who Owns the Nile? Egypt, Sudan, and Ethiopia's
History-Changing Dam,” Origins: Current Events in Historical Perspective,
vol. 6, no. 6 (March 2013), at: http://origins.osu.edu/article/who-owns-nileegypt-sudan-and-ethiopia-s-history-changing-dam
3 Haggai Erlich, The Cross and the River: Ethiopia, Egypt, and the
Nile (Boulder: Lynn Rienner Publishers, 2002), pp. 3-21.

بشدة يف التجارة املزدهرة يف منطقتي املحيط الهندي والبحر األبيض
املتوسط .ومع تح ِّول مرص إىل والية رومانية ثم مسيحية ،وتح ّول
إمرباطورية أكسوم يف عهد امللك عيزانا  Ezanaيف عام  330بعد
امليالد إىل املسيحية ،توثقت العالقات بني الطرفني بصورة كبرية نظ ًرا
لت ّوحد الكنيستني (اإلسكندرية وأكسوم) عىل ات ّباع مذهب مرقص
الرسول ،وتعيني األسقف األكرب يف أثيوبيا من قبل البطريرك املرصي
يف الكرازة املرقصية باإلسكندرية ملدة ستة عرش قرنًا(((.

الصراع في عصر الفتح اإلسالمي
استمرت العالقات بني الطرفني تسري يف تعاونٍ حتى تم فتح مرص
عىل أيدي العرب املسلمني يف عام  ،640فتح َّولت مرص إىل اإلسالم،
ومن ث ّم تراجعت قيمة املسيحية ووزنها كديانة رسمية بالنسبة
إىل أغلبية الشعب املرصي .وقد أثار ذلك استياء أثيوبيا بسبب
استمرار تبعية كنيستها الرسمية لبابا اإلسكندرية الذي يتبع هو
نفسه للحاكم املسلم يف مرص .وما زاد الطني بلة  -من وجهة نظر
األثيوبيني  -سيطرة املسلمني العرب عىل املدينة املقدسة (القدس)؛
وهو ما أدى إلبعاد الكثري من الحجاج األثيوبيني.
ترض أثيوبيا بوصفها مملكة مسيحية مقدسة  -ينظر حكامها
مل َ
ألنفسهم باعتبارهم من نسل النبي سليامن عليه السالم  -مبا فعله
العرب .وبدأ مستوى العالقات التوافقية والتعاونية بالرتاجع (كان
اللقب التاريخي لألباطرة األثيوبيني "أسد يهوذا") .ومع وجود ما
(خصوصا يف أواخر العرص
تعتربه انتهاكًا لحقوق األقباط املرصيني
ً
العبايس وبداية العرص اململويك) ،بدأت أثيوبيا ت ُظهر رفضها لهذه
املعاملة املسيئة للمواطنني املسيحيني ،محاولة استغالل املياه يف
الحرب ضد مرص .ففي الفرتة  1225-1190أعلن اإلمرباطور األثيويب
"اليبيال" حربه الصليبية (بتعبري أندرو كارلسون) وعكف عىل
بدل من تلك التي "يحتلها" العرب
بناء مدينة القدس الجديدة ً
بدل من القدس .ومن
املسلمون ،ودعا املسيحيني للحج إىل أثيوبيا ً
جانب آخر ،ه َّدد اإلمرباطور بتحويل نهر "تيكيزي" من مساره فال
يستمر يف مجراه الطبيعي املسمى "نهر عطربة" يف السودان الذي
يلتقي بالنيل الرئيس عند مدينة عطربة الحالية((( .وكان أول مرصي
4 Ibid.
5 J. Abbink, “A Bibliography on Christianity in Ethiopia,” ASC Working
Paper, no. 52 (Leiden: African Studies Centre, 2003), pp. 2-3.
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كتب عن هذه املحاولة األثيوبية لتحويل نهر النيل هو القس
القبطي جرجس املكيني ،الذي كتب إىل بابا اإلسكندرية يحذره من
خطورة هذه الخطوة عىل مرص.
مل تقم أثيوبيا بهذه الخطوة ألسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها،
إال أ ّن التضييق الذي مارسه الحكم اململويك ج َّدد عداء أثيوبيا ملرص.
وبحلول منتصف القرن الرابع عرش ،عندما اشتدت املامرسات
واالنتهاكات ضد األقباط ،أرسل اإلمرباطور دوايت األول السليامين
تحذي ًرا لسلطان مرص يرجوه الكف عن اضطهاد املسيحيني .ومل ّا
رفض السلطان ،أع َّد اإلمرباطور جيشه وعقد العزم عىل غزو مرص
لتحرير األقباط .وبالفعل تح ّرك بجيوشه حتى وصل شامل السودان،
إال أ ّن حرارة الجو والعطش وبُعد املسافة وغريها من األسباب ،أدت
إىل تراجعه.

الصراع في الحقبة االستعمارية
عىل الرغم من تراجع حدة الرصاع ،فإنه مل ينته متا ًما ،وتجدد مرة
أخرى يف صورة رصاع ديني؛ إذ شهد القرن السادس عرش حروبًا
بالوكالة بني املسلمني واملسيحيني يف املناطق الحدودية ألثيوبيا
من الشامل ومن الجنوب ،فقد كانت أثيوبيا املسيحية محاطة
بسلطنات إسالمية يف الصومال والسودان .بل وصل األمر ح ّد قيام
أحد السالطني املسلمني (السلطان أحمد قران ،حاكم سلطنة عدل)
غزو أثيوبيا ،كام حاولت مرص ذلك أيضً ا(((.
تواصل الرصاع بني الطرفني حتى القرن التاسع عرش ،وتج َّدد حينام
التوسع والسيطرة عىل املناطق املجاورة
بدأت ساللة محمد عيل ّ
ملناطق نفوذها بغرض بناء إمرباطورية للساللة العلوية .وبلغت
ذروة هذه الحمالت يف عهد الخديوي إسامعيل ،حني خاضت مرص
رضوسا من أجل السيطرة عىل مداخل البحر األحمر
وأثيوبيا حربًا
ً
ومخارجه وإحكام السيطرة عىل منابع النيل .ففي عام  1876وقعت
معركة جورا ،التي تقع حاليًا داخل حدود إريرتيا((( ،والتي تعد نقطة
فاصلة يف تحديد العالقات بني الطرفني حتى اليوم .ومنذ عام 1865
6 Erlich, pp. 42-57.
للمزيد من التفاصيل انظر :أنتوين سوريال عبد السيد ،العالقات املرصية  -األثيوبية -1855
( 1935القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتاب.)2003 ،
7 Winston Churchill, The River War: An Historical Account of the Reconquest
;)of the Soudan [1899] (London: Hodder & Stoughton, Sevenoaks, Kent, 1987
Alfred Milner, England in Egypt (New York: Howard Fertig, 1970).
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(وحتى عام  )1885سيطرت مرص عىل ميناء "مصوع"  -املوجود حال ًيا
يف إريرتيا  -والتي كانت تستأجره من الدولة العثامنية ،وسيطرت
أيضً ا عىل أجزاء من إريرتيا بني عامي  1872و ،1884كام كان
هناك مخطط لغزو أثيوبيا يف عهد الخديوي إسامعيل الطامح لبناء
إمرباطورية مرصية يف أفريقيا ،يف ما عرف بـ "حملة الحبشة" .إال أ ّن
الجانب املرصي بقيادة محمد راتب باشا ُمني بخسائر عسكرية عىل
أيدي القوات األثيوبية بقيادة يوحنس الرابع يف معارك مثل كوندت
وجورا .وقد ساعد التفاوت يف عدد الجيوش يف كرس الجيش املرصي،
الذي كان قوامه  20ألفًا مقابل نحو  100ألف جندي أثيويب(((.
بعد هزمية الجيش املرصي يف جورا ،قامت بريطانيا باحتالل مرص
يف عام  ،1882إىل جانب احتالل عدد من دول حوض النيل؛ مثل
إريرتيا وأوغندا وروانــدا وبوروندي وكينيا وغريها .ومن جانب
آخر نجحت أثيوبيا يف هزمية اإليطاليني عام  1896والحفاظ عىل
استقاللها والنجاة من حملة "التكالب عىل أفريقيا" ،عىل الرغم من
أنها كانت قد فقدت نحو ثلث عدد سكانها بسبب املجاعة العظيمة
التي أصابتها بني عامي 1888و .1892ومع ذلك ،مل يتوقف الرصاع
بني البلدين؛ فقد ساهم التنافس الربيطاين  -الفرنيس للسيطرة
عىل األرايض واملوارد يف أفريقيا يف تجدد الرصاع حول النيل مرة
أخرى ،ووصلت ذروة هذا الرصاع يف عام  ،1898وتحدي ًدا يف حادثة
فاشودة((( .فقد قامت فرنسا بتدعيم عالقاتها مع اإلمرباطورية
األثيوبية ،وبالفعل نجحت يف إقناعها بفكرة بناء سد عىل النيل
األبيض ،وذلك لتقويض النفوذ الربيطاين وتقليل مخاطر السيطرة
الربيطانية عىل النيل ومن ثم سيطرتها عىل القارة األفريقية ،ما
ميكّنها من مواجهة أثيوبيا مبفردها(.((1
وأل ّن بريطانيا كانت يف حاجة ماسة للمياه وغريها من املوارد
الطبيعية وتستفيد من محاصيل الزراعة يف مرص والسوادان (مثل
 8ملزيد من التفاصيل ،انظر:
Charles George Gordan, General Gordon's Khartoum Journal (London:
Kimber, 1961); P.M. Holt, The Mahdist State in the Sudan, 1881-1898 (Oxford:
Clarendon Press, 1958).
 9لنظرة شاملة بشأن فاشودة ،انظر:
Sir Bates Darrell, The Fashoda Incident of 1898: Encounter on the Nile (New
York: Oxford University Press, 1984); E. Osei Adjei, A History of Egypt, the
Sudan, and Ethiopia in the 19th century (New Tafo: Ghana, E.O. Adjei, 1991).
10 M.W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo Egyptian Sudan, 1898-1934
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 1-11.
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القطن) ،فقد أعلنت عن رفضها التام اعتزام أثيوبيا بناء سد عىل
النيل األبيض ،فام كان من فرنسا وأثيوبيا إال االستعداد استباقيًا
بإعداد حملة عسكرية ملنع بريطانيا من القيام بأي هجوم ضد هذا
املرشوع ،وذلك عن طريق تجييش وحدات عسكرية كبرية مكونة
من مجموعة من الجنود قادمة من رشق أفريقيا عرب أثيوبيا ،وأخرى
قادمة من غرب أفريقيا عرب الكونغو .وملا علمت بريطانيا بهذه
الخطة ،وهي التي كانت قد استولت عىل الخرطوم بعد القضاء
عىل الثورة املهدية ،قامت بإعداد أسطول بحري باإلضافة إىل قواتها
العسكرية التي جمعتها تحت قيادة الجرنال هربرت كتشرن ،وبدأت
وصول إىل مدينة فاشودة التي كان
ً
اإلبحار عكس مجرى النهر
الجرنال الفرنيس ج .ب .مارشان قد استوىل عليها ،ووصلت قوات
كتشرن للموقع املقرتح لبناء السد ،واستعد ملهاجمته .إال أ ّن عدم
قدرة أي من الطرفني عىل تحقيق االنتصار الكامل ،أدى إىل تسوية
املسألة دبلوماس ًيا ،إذ انسحب مارشان من فاشودة وتم االتفاق عىل
إنكار حقوق فرنسا يف منطقة أعايل النيل(.((1
هذا التوافق بني فرنسا وبريطانيا مل يكن لرييض األخــرة؛ فقد
كانت يف حاجة ماسة لزيادة منسوب املياه .وبعد موقعة فاشودة
اكتشفت بريطانيا أ ّن معلوماتها خاطئة باالعتقاد أ ّن املصدر الرئيس
ملياه النيل يأيت من الجنوب وليس من الرشق (هضبة الحبشة) ،كام
اكتشفت أنها مخطئة أيضً ا عندما قللت من قوة أثيوبيا ونفوذها
يف منطقة رشق أفريقيا .وبناء عليه ،فقد حاولت مرا ًرا التق ّرب من
اإلمرباطور األثيويب من أجل التوافق عىل زيادة حصة املياه الالزمة
الستمرار التوسعات الزراعية وريها يف منطقة دلتا النيل مبرص.
وبالفعل ،توصل الربيطانيون يف عام  1902إىل اتفاق مع اإلمرباطور
األثيويب منليك الثاين يتعهد خالله اإلمرباطور لحكومة جاللة ملكة
بريطانيا (وفقًا للامدة الثالثة من االتفاقية) بعدم إقامة /تشييد (أو
حتى املوافقة عىل) أي مرشوعات مياه تجري يف النيل األزرق أو
عىل بحرية تانا من شأنها تعطيل أو التأثري يف تدفق املياه للسودان،
إال بعد موافقة من الحكومة الربيطانية والحكومة السودانية(.((1
 11بشأن التنافس الربيطاين – الفرنيس يف حوض النيل ،انظر:
Michael Barthorp, War on the Nile: Britain, Egypt and the Sudan 1882-1898
(London: Blandford Press, 1984); Dominic Green, Three Empires on the Nile:
The Victorian Jihad, 1869-1899 (New York: Free Press, 2007).
 12لالطالع عىل نص االتفاقية بني أثيوبيا وبريطانيا والسودان ،انظر:
“The Frontiers between the Sudan, Ethiopia, and Eritrea,” signed at Adis
Ababa, May 15, 1902. Foreign & Commonwealth Office, Treaty Series No. 16,

الصراع في القرن العشرين
بعد حصول مرص عىل االستقالل عن بريطانيا عام  ،1923تفاوضت
مع وزارة املستعمرات الربيطانية (باعتبارها املسؤولة عن املناطق
التي ينبع منها النيل) ،وتم التوصل إىل اتفاقية ثنائية لتحديد حقوق
مرص يف مياه النيل يف عام 1929؛ إذ تم بناء عىل هذه االتفاقية
تحديد حق مرص من املياه بنحو  48مليار مرت مكعب من تدفق
املياه ،وجميع املياه يف موسم الجفاف ،وأعطت لها الحق يف
استخدام حق النقض "الفيتو" يف أي مشاريع عكس مجرى النهر؛
وتم منح السودان (الذي مل يكن قد حصل عىل استقالله بعد) حقه
يف مياه النيل بنحو أربعة مليارات مرت مكعب(.((1
يعد الخطأ الرئيس الذي وقعت فيه اململكة املرصية يف عام ،1929
وكررته الجمهورية العسكرية يف عام  ،1959أ ّن كليهام مل يسترش أو
يج ِر التنسيق والتواصل مع أثيوبيا ،عىل الرغم من أ ّن أغلبية مياه
النيل تأيت منها ،كام أ ّن أثيوبيا هي دولة ليست تابعة أو محتلة
من قبل بريطانيا ،ومن ث ّم ،كان األوىل أن يجري التفاوض معها
وليس مع بريطانيا التي كانت تحتل أغلب مناطق منابع النيل .وقد
أصبح مثل هذا النمط السيايس جز ًءا كب ًريا من املشكلة والرصاع بني
البلدين.
تك َّرر الخطأ نفسه الحقًا ،فبعد تحقيق الجالء وإعالن استقالل
السودان عن مرص عام  ،1956تم توقيع اتفاقية ثنائية بني مرص
والسودان يف عام  1959جرى عىل أساسها تقسيم مياه النيل بني
الطرفني من دون استشارة أثيوبيا أو التنسيق معها .وهو األمر الذي
دعا اإلمرباطور هيال سياليس لتوجيه العتاب إىل مرص عىل تجاوز
أثيوبيا وعدم وضعها يف االعتبار عند توقيع هذه االتفاقية .كام أعلن
الرئيس جامل عبد النارص عن عزمه بناء سد أسوان (السد العايل)
من دون استشارة أثيوبيا أيضً ا.
عىل كل حال ،يرى األثيوبيون أ ّن السلوك املرصي ساهم يف إعالن
اإلمرباطور هيال سياليس انفصال الكنيسة األثيوبية عن الكنيسة
املرصية بعد نحو  1600عام من االرتباط املؤسيس والكنيس .وأصبح
بإمكان الكنيسة األثيوبية تنصيب أسقفها بنفسها من ناحية،
(1902), at: http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1902/TS0016.pdf
13 M.W. Daly, Empire on the Nile: The Anglo Egyptian Sudan, 1898-1934
(Cambridge: Cambridge University Press, 1986), pp. 422-425.
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واتخاذ قراراتها بصورة مستقلة ورمبا مبا يتعارض مع ما تراه الكنيسة
املرصية من ناحية أخرى ،وهو األمر الذي سيرض ج ًدا بأي محاوالت
لتحسني العالقات بني البلدين يف املستقبل.
وكام كان الوضع يف بداية الحكم اإلسالمي ملرص ،عادت الحروب
بالوكالة وحروب العصابات تسيطر عىل مجمل العالقات بني مرص
وأثيوبيا؛ إذ ش ّجع الرئيس جامل عبد النارص الحركات االنفصالية
واملعادية للنظام اإلمرباطوري يف أقاليم أوجادين وأريرتيا والصومال
وم ّولها ،وحتى تلك املوجودة داخل أثيوبيا نفسها( .((1وهو ما جعل
اإلمرباطور هيال سياليس يقوم باالتفاق مع وزارة الخارجية األمريكية
عىل البدء يف اإلعــداد ملرشوعات هندسية ومائية وبحث مدى
إمكانية تحقيقها عىل أرض الواقع .وبحلول عام  1964انتهت الهيئة
األمريكية من مرشوع جاء يف حوايل سبعة عرش مجل ًدا تحت اسم
"أثيوبيا :األرايض واملوارد املائية لحوض النيل األزرق" .هذا املرشوع
هو اللبنة األوىل التي بني عىل أساسها مرشوع سد النهضة الحايل(.((1
استمرت الحرب الباردة بني النظامني املرصي واألثيويب طوال عقدي
الستينيات والسبعينيات .وساهم تراجع معدالت سقوط األمطار
واالقرتاب من حافة املجاعات من جانب ،وتسبب القالقل التي
نجح يف زرعها النظام املرصي عرب تأييده الحركات االنفصالية يف
إريرتيا من جانب آخر ،يف قيام ثورة عىل اإلمرباطور هيال سياليس يف
عام  1974وإطاحة النظام اإلمرباطوري وإعالن جمهورية ماركسية
بقيادة مانجستو هيال ماريام .واتخذ هذا النظام أيضً ا نه ًجا متشد ًدا
يف التعامل مع مرص بقيادة الرئيس الراحل أنور السادات الذي
ترصف هو اآلخر بطريقة استعالئية ومبنطق الهيمنة يف سبيل
تحقيق السالم مع إرسائيل ،إذ وعد إرسائيل بإمدادها باملياه بينام
كانت أثيوبيا عىل شفا مجاعة كبرية ،وهو ما دعا مانجستو إىل إعالن
نيته بناء سد عىل النيل األزرق لحامية وطنه من خطر املجاعات.
 14بشأن دور الرئيس جامل عبد النارص يف متويل الجامعات املعادية للنظام اإلمرباطوري
يف أثيوبيا ورعايتها ،انظر:
Erlich; Carlson; John H. Spencer, Ethiopia at Bay: A Personal Account of the
Haile Selassie Years (Hollywood: CA; Tsehai Publishers, 2006); Martin Plaut,
“Egypt–Ethiopia crisis: No Nile, No Egypt,” New Statesman (June 11, 2013),
at: http://www.newstatesman.com/world-affairs/2013/06/egypt-ethiopiacrisis-no-nile-no-egypt
 15بشأن املرشوع األمرييك  -األثيويب املشرتك يف ستينيات القرن املايض انظر:
Bureau of Reclamation, US Department of Interior, Land and Water Resources
of Blue Nile Basin: Ethiopia, Main Report and Appendices I-V, (Washington,
DC: Government Printing Office, 1964).
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رصح السادات بأ ّن أثيوبيا لو قامت مبثل
ومع إعالن مانجستو ذلكّ ،
هذا العمل فسوف تقوم مرص بتوجيه رضبة عسكرية ملنعها من
رصح لجريدة أمريكية بعد توقيع اتفاقية السالم أنّه
استكامله .كام ّ
"بعد تحقيق السالم مع إرسائيل ،مل يعد هناك خطر يواجه مرص،
اللهم إال إذا كان من أجل حامية حقوقها من املياه" ،وكان يقصد
أثيوبيا(.((1
عىل امتداد أكرث من ثالثة عقود ،وتحدي ًدا منذ ثورة يوليو ،1952
جادل األثيوبيون بأ ّن القادة السياسيني يف مرص دأبوا عىل تكرار
مقوالت فضفاضة مثل "الحقوق التاريخية" ملرص يف السيطرة عىل
مياه النيل ،والتهديد بالحرب ضد أي دولة من دول املنبع تحاول
بناء السدود عىل نهر النيل مبا قد يؤثر يف كمية املياه املتدفقة إىل
مرص .وهو األمر الذي أضحى سمة مميزة لسياسات مرص املائية
وعالقاتها مع دول حوض النيل.
يف عقد الثامنينيات وقعت املخاوف التي كان النظام األثيويب
يخشاها؛ ففي الفرتة  ،1985-1983وبسبب ندرة األمطار عىل هضبة
الحبشة ،وقعت مجاعة هائلة يف أثيوبيا ،ومن قبلها الصومال ،راح
ضحيتها نحو مليون إنسان ،أغلبهم من األطفال والنساء والشيوخ،
وأثرت كث ًريا يف األوضاع السياسية واالجتامعية يف دول الجوار مثل
السودان .ولوال االحتياطي املايئ يف بحرية نارص لكانت هذه املجاعة
أصابت مرص هي األخرى بأرضار جمة.
استمرت لغة العداء والتصعيد بني مرص وأثيوبيا طــوال عقد
الثامنينيات وأوائل التسعينيات .فمن جانبها ،رأت مرص أ ّن السد
العايل غري ٍ
كاف لحاميتها من أخطار املجاعات ،ومن ثم فهي تضغط
نحو زيادة حصتها من املياه .أما أثيوبيا ،فرتى أ ّن حقها مسلوب
من جانب مرص والسودان ،فبينام املياه تجري وتهدر أمام أنظار
مواطنيها ،فهم ما زالوا يعانون العطش وميوتون بسبب قلتها ،وهو
األمر الذي يدفعها دف ًعا لرضورة التح ّرك من أجل استغالل هذه
املياه ملصلحة شعبها وبقائه.
منذ وصول ميليس زيناوي إىل رئاسة الحكومة يف أثيوبيا يف عام
 1995كان من الواضح أنّه عازم عىل امليض قد ًما يف إقامة مرشوعات
عىل النيل من أجل حامية شعبه من خطر املجاعات التي هزت
”16 Bruh Yihunbelay and Asrat Seyoum, “Centuries-old feud Centuries,
The Reporter (June 8, 2013), p. 7 and 26.
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مشاهدها ضمري العامل ،وكذلك إعادة توجيه السياسات االقتصادية
والتنموية (املائية تحدي ًدا) التي ثبت فشلها وعجزها سابقًا عن
حامية األمن املايئ واإلنساين األثيويب .وتشري املعلومات املتاحة أنه
كان راغ ًبا للغاية يف الوصول لتوافق وتفاهم مع مرص بخصوص
مستقبل املرشوعات املائية والهندسية التعاونية املشرتكة عىل النيل،
وزيادة التبادل التجاري والتعاون االقتصادي والتنسيق والتعاون
السيايس واألمني والعمل عىل نرش األمن واالستقرار يف منطقة النيل
ورشق أفريقيا( .((1ولكن طبيعة النظام السيايس املرصي السابق
وتوجهاته الخارجية والدولية ،حالت دون امليض قد ًما يف مرشوعات
التعاون ومساعي التفاهم ومحاولة الوصول إىل حلول وسطى تريض
جميع األطراف وتحقق مصالح الجميع .ومل يحدث هذا التوافق
والتعاون ،وأعلن ميليس أكرث من مرة رفضه التمسك املرصي
باتفاقية  1959واستمرار تجاهلها جميع مصالح بقية الشعوب
املطلة عىل النيل.
بعد إعالن إريرتيا استقاللها عن أثيوبيا يف عام  ،1993سعت مرص
مرا ًرا الستغاللها كوكيل لرصاعها مع أثيوبيا ،مبعنى أ ّن مرص  -من
وجهة نظر ميليس ورمبا تكون هذه حقيقة  -تعاملت مبنطق
"استقرار أثيوبيا هو اضطراب ملرص" ،فقد استغل النظام املرصي،
وبخاصة بعد حادثة محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك يف أديس
أبابا عام  ،1995التوتر الحادث يف العالقات مع أثيوبيا يف متويل
الحركات املعادية ألثيوبيا ومساندتها ،وهو األمر الذي زاد الشقاق
بني البلدين بصورة دفعت أثيوبيا للميض قد ًما يف تكوين تحالف
مضاد ملرص ،ورافض التفاقية  ،1959وهو ما عرف بـ "االتفاق
اإلطــاري التعاوين" (اتفاقية عنتيبي) لعام  ،2010والتي تسعى
إلعادة النظر يف طريقة توزيع حصص الدول من مياه النيل ،ورفض
حق االعرتاض "الفيتو" عىل إقامة املشاريع عىل مجرى النهر (ما مل
يخالف القانون الدويل) .وأعلنت مرص رفضها توقيع هذا االتفاق،
مع أ ّن الترصيحات الصادرة عن الدول املوقعة عليه تفيد باتفاق كل
دول النيل  -مبا فيها مرص  -عىل أغلبية املواد الواردة يف االتفاقية،
ومل يكن االختالف إال حول املادة  14التي تقول إ ّن الدول املطلة
17 “Ethiopia tells Egypt to stop belligerent talks and work towards
greater cooperation,” June 13, 2013, at: http://nazret.com/blog/index.
php/2013/06/13/ethiopia-tells-egypt-to-stop-belligerent-talks-and-worktowards-greater-cooperation

عىل النهر لها الحق يف االستخدام العادل ملياه النهر؛ أي مبسألة
األمن املايئ(.((1
استمر النظام املرصي يف التعامل مع دول النيل باستعالء ،فام
كانت النتيجة إال موافقة كل دول النهر عىل االتفاقية ما عدا مرص
والسودان ،ويبدو أ ّن األخري سينضم إليها قري ًبا ،وأصبحت مرص
وحيدة يف مواجهة كل دول النهر ،وهو األمر الذي يظهرها أمام
الشعوب األفريقية عىل أنها عدوة لهم وكارهة لسعيهم نحو تحقيق
األمن واالستقرار والحلم مبستقبل أفضل.
ترى أثيوبيا أ ّن موافقة أغلبية الدول األفريقية التي تشكل حوض
كل من مرص والسودان عىل التخيل
النيل عىل اتفاقية عنتيبي سيجرب ً
عن معاهديت  1929و ،1959والدخول يف هذه االتفاقية الجديدة
التي تحوز موافقة بقية دول حوض النيل.

الصراع بعد ثورة  25يناير:
الرؤية األثيوبية
أظهرت املراجعة املخترصة لتاريخ العالقات بني مرص وأثيوبيا أ ّن
هناك عاملني رئيسني ح ّددا منط العالقات بني الرصاع والتعاون عىل
مر التاريخ .العامل األول هو املياه ،إذ كانت املياه مدعاة للتوتر
والتنازع أغلب الوقت ،إما بسبب الجفاف الذي قد يصيب أحد
البلدين أو كليهام ،وإما ميل دولة املنبع ملنع املياه عن دولة املصب،
أو رغبة دولة املصب يف فرض سيطرتها عىل دولة املنبع لتأمني
حاجاتها املائية للمستقبل( .((1أما العامل اآلخر فهو الدين؛ إذ  -كام
أسلفنا  -ارتبطت كنيسة أديس أبابا بكنيسة اإلسكندرية ملا يزيد
عىل ستة عرش قرنًا .ومل تصبح املسيحية مدعاة للتوتر والنزاع إال يف
أوقات اضطهاد األقباط املرصيني؛ إذ لجأت أثيوبيا ملعاقبة مرص عن
طريق اعرتاض مجرى النهر عند حدوث ذلك .ومن املتوقع أن يؤدي
هذان العامالن دو ًرا كب ًريا يف العالقة خالل املستقبل املنظور.
18 Ibid.
 19حسن بكر ،حــروب املياه يف الــرق األوســط الجديد (القاهرة :مرييت للنرش
واملعلومات ،)1999 ،ص .92-90
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الصراع بعد ثورة  25يناير
صعد موضوع أزمة مياه نهر النيل مع دوله إىل قامئة االهتاممات
الوطنية يف مرحلة ما بعد مبارك بفعل ثورة  25يناير (.2011((2
وساهم الزخم والشعبية التي حظيت بها الثورة املرصية يف
حلحلة األمور وتحركها جزئيًا بني مرص وأثيوبيا .وساهمت حملة
الدبلوماسية الشعبية يف توصيل نظرة مرص ونقل مشاعرها
ومخاوفها للقيادة األثيوبية (قبل وفاة ميليس زيناوي بشهور) وتم
االتفاق عىل التباحث والتفاوض وعرض كل طرف وجه نظره( .((2إال
أ ّن التطورات التي جرت بعد انتخاب الرئيس محمد مريس ،وعدم
وضوح ،إن مل يكن غياب ،أي توجه سيايس أو إسرتاتيجي أو وجود
خطة عامة تح ِّدد األهداف واملصالح الوطنية املرصية العليا وكيفية
تحقيقها ،ساهم كل ذلك يف إحداث ردة عىل التحول الذي حققته
(((2
الثورة ،وزاد الطني بلة كارثة ما عرف بفضيحة "املؤمتر الشعبي"
أساسا ثم الحكومي) بالشأن األثيويب ومشكلة مياه
 20متثل االهتامم املرصي (الشعبي ً
النيل يف تزايد تناول جميع وسائل اإلعالم املرصية لهام يف الشهور الثالثة األوىل بعد ثورة 25
يناير ،وت ِّوج بزيارة وفد ما يسمى "الدبلوماسية الشعبية"  Public Diplomacyإىل أثيوبيا
يف نيسان /أبريل  ،2011والـذي ض ّم عددًا كب ًريا من الشخصيات العامة املرصية من مسؤولني
سابقني وحاليني وممثلني عن شباب الثورة املرصية ،ملقابلة املسؤولني األثيوبيني والفاعلني
السياسيني هناك؛ بغرض إعادة فتح القنوات الدبلوماسية والتعاون والتفاهم املشرتك بشأن
سد النهضة ،وإدارة األزمة بني مرص وأثيوبيا بصورة ودية ،وفتح صفحة جديدة مع مرص ما
بعد مبارك.
 21بشأن نتائج زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية ،انظر ترصيحات مصطفى الجندي عضو
الوفد بعد عودته من أثيوبيا ،يف :جمعة حمد الله" ،وفد الدبلوماسية الشعبية يطلع العريب
عىل نتائج رحلة أثيوبيا ويزور الخرطوم الجمعة" ،املرصي اليوم.2013/5/5 ،
 22كشف ما عرف إعالميًا بـ "الحوار الوطني من أجل النيل" الذي عقد يوم  3حزيران/
يونيو املايض ،وحرضه الرئيس محمد مريس ولفيف من كبار السياسيني ،ورصح العديد من
القادة السياسيني املرصيني خالل هذا الحوار الكاريث بإمكانية إعالن الحرب وشن الهجوم
العسكري عىل أثيوبيا كواحدة من عدة إسرتاتيجيات متاحة للتعامل مع هذه التطورات
كل من أمين نور ومجدي أحمد حسني ومحمد أنور
الجديدة الجارية يف أثيوبيا؛ فقد رصح ٌ
السادات وغريهم بأ ّن مرص ميكنها دعم الحركات السياسية املنشقة العاملة يف الصومال
وأريرتيا والقبائل األثيوبية داخل حدود أثيوبيا ومواصلة تدريبها وتجهيزها بأسلحة عسكرية
ثقيلة ،وأن تعمل مرص عىل وصول األجنحة املتطرفة املعادية ألثيوبيا للحكم يف الصومال ،أو
التدّخل يف املفاوضات السياسية الداخلية وتوجيه مسارها ملا يخدم مصالحها مستغلة التقارب
الديني والعقائدي مع الجامعات اإلسالمية واألصولية هناك .وتحدّث بعضهم عن إمكانية أن
تقوم الحكومة املرصية بتوظيف الحكومة اإلريرتية يف أسمرة واستغاللها ،وطلب السامح
باستخدام أراضيها ملهاجمة أثيوبيا ،بحيث ميكن ملرص استغالل رغبة إريرتيا يف االنتقام والثأر
من أثيوبيا ورغبتها يف تخفيف التوتر الداخيل وعدم االستقرار باالنغامس والتهور بدخول
فضل عن حديث بعضهم عن إمكانية توجيه رضبة جوية ملوقع بناء
حرب خارجية وهميةً .
السد ،أو الضغط عىل جريانها العرب األغنياء (مثل اململكة العربية السعودية) من أجل
الضغط عىل الحكومة األثيوبية بحكم استثامراتها الكبرية هناك ،من أجل اتخاذ موقف مرن
يف التعامل مع قضية السد .ملشاهدة وقائع هذا املؤمتر الـذي متت إذاعته عىل الهواء مبارشة
من دون معرفة املجتمعني ،2013/6/3 ،انظر:
http://www.youtube.com/watch?v=kdyMi1hrpoA
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والترصيحات املستهرتة والعدائ ّية .وتسبب ذلك يف وقوع أزمات
سياسية ودبلوماسية ،رمبا تحتاج مرص لسنوات من أجل رأب صدع
تأثرياتها يف مكانة مرص ومصالحها يف القارة األفريقية.
شن الحرب سوف يؤدي
ومن وجهة نظر واقعية ،نرى أ ّن اتباع خيار ّ
إىل تداعيات كارثية عىل األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية
املرصية يف الداخل ،كونه يزج بالدولة املرصية الضعيفة واملجتمع
املرصي (الهش يف هذه اللحظة التاريخية الحرجة) يف خضم عملية
عسكرية ال قبل لخزانتها وال بظروفها السياسية واالقتصادية بتح ِّمل
أعبائها وتداعياتها ،ويع ِّرض من جانب آخر املصالح الوطنية املرصية
املركزية يف أفريقيا (واملتمثلة باألساس يف الحفاظ عىل املياه وعىل
استقرار حوض النيل) ألخطار جسيمة ،ومن جانب ثالث يؤدي
استعداء املجتمعني الدويل واإلقليمي .ولعل الخيار األفضل للتعامل
مع أثيوبيا هو األسلوب الدبلومايس واملفاوضات السياسية.
املثري هنا أنه قبل اإلعالن عن عقد هذا "املؤمتر الشعبي" بثالثة أيام
فقط ،توصلت لجنة مستقلة تضم خرباء من مرص وأثيوبيا والسودان
إىل أ ّن سد النهضة األثيويب للطاقة الكهرومائية لن يقلل إىل حد كبري
من حصة املياه أو تدفقها إىل السودان ومرص ،ومن ثم ،ال ميثل
السد تهدي ًدا كب ًريا لهام .وأكد التقرير النهايئ للجنة عىل أ ّن السد ال
يستهلك املياه أو يخزنها أو مينعها من االنسياب للوصول لألطراف
األخرى .فكام هو معلوم ،يلزم لتوليد الكهرباء أن مير املاء من خالل
"توربينات" السد ويخرج بعد إنتاج الطاقة الكهرومائية(.((2
لقد أظهرت هذه الواقعة مدى عجز اإلدارة املرصية عىل إدارة األزمات
ومواجهتها منذ أن جاء رئيس للحكم عرب انتخابات دميقراطية .ومن
جانب آخرّ ،بي هذا االجتامع مدى ضحالة الفكر والوعي السياسيني
لدى أغلب النخب السياسية والفكرية يف مرص ،سواء من اإلسالميني
أو القوميني أو حتى الليرباليني .وهو األمر الذي جعل األثيوبيني
(وغريهم بالتأكيد حتى من املراقبني املرصيني) يؤمنون بأ ّن القيادة
السياسية املرصية للبالد يف تلك الفرتة ،والجامعات والتنظيامت
السياسية املتحالفة واملحيطة بها ،ال متلك القدرة عىل إدارة أزمة
سعي أثيوبيا إلنشاء سد عىل نهر النيل األزرق بصورة تضمن الحفاظ
عىل املصالح الوطنية املرصية ،أو حتى ضامن حصول مرص عىل
23 Memar Ayalew Demeke, “Water Diplomacy or Water War? Which
way?” The Reporter (June 8, 2013), p. 10.

دراسات وأوراق تحليليّة

21

الضـفة األخـرى :الرؤية األثيوبـية للصـراع عـلى مـياه الـنيـل

حصتها االعتيادية من املياه العذبة خالل السنوات القليلة القادمة،
ناهيك عن قدرتها عىل إدارة عالقاتها وتسوية أزماتها السياسية
الخارجية.
متفائل مبستقبل الثورة املرصية ودورها املتوقع يف
ً
لقد كان الجميع
تحسني عالقات مرص الخارجية مع جريانها ،فقد رأى الكثريون بأ ّن
وجود نظم وحكومات دميقراطية منتخبة يف كلٍ من مرص وأثيوبيا
سوف يساهم يف تقوية دعائم التحالف والتعاون الثنايئ بني الطرفني،
فقد أملوا يف أن يعمل هذان النظامان الدميقراطيان من أجل حفظ
االستقرار وتحقيق النمو االقتصادي والرخاء يف املنطقة وخارجها عرب
القارة األفريقية ،مبا لهام من تأثري ونفوذ ووزن إسرتاتيجي كبري يف
لكن هذه اآلمال تقلّصت نتيجة السلوك التسلطي
القارة السوداءّ .
وغري الدميقراطي الذي انتهجته الدولتان.

الصراع بعد  30يونيو 2013
طوال الفرتة التي لحقت انقالب  30يونيو  2013وحتى يومنا هـذا،
مل تشهد العالقات املرصية  -األثيوبية أو طريقة تعامل الدولة
تغي يـذكر ،بل ميكن القول إ ّن
املرصية تجاه أزمة سد النهضة ّ
أي ِّ
نظام ما بعد  30يونيو ينتهج السياسات نفسها التي دأب نظام
مبارك عىل اتباعها إىل حد كبري من حيث االعتامد عىل التسويف
تارة ،ومجاراة أثيوبيا ومداهنتها تارة أخرى .فقد شهدت الشهور
األوىل بعد  30يونيو ارتفاع نربة القبول الضمني ببناء أثيوبيا لسد
النهضة برشط عدم اإلرضار باملصالح والحصص املرصية من مياه
النيل ،وتغريت نربة تناول وسائل اإلعالم لهذه القضية بصورة كبرية،
وما لبثت أن انزوت قضية النيل وسد النهضة وتراجعت قيمتها
وأولوليتها يف نرشات األخبار والربامج اإلخبارية.
قد يكون السبب لهذا الرتاخي رغبة النظام السيايس الجديد يف مرص
إصالح ما أفسده نظام اإلخوان املسلمني مع أثيوبيا وغريها من دول
النيل ،أو أ ّن هذا النظام يرى أ ّن أولوياته باألساس هي تدعيم أركانه
أول ،وهو ما
الداخلية والعمل عىل فرض االستقرار واألمن الداخيل ً
سيصب يف مصلحة أثيوبيا ويخدم مصالحها ويحقق ما تريده وهو
ُّ
(((2
التفرغ لبناء سد النهضة .
 24كال السببني يف رأينا خطأ وسوف يؤديان إىل نتائج سلبية وكارثية عىل األوضاع الداخلية
قبل الخارجية .ففي حالة أن نظام  30يونيو يعتقد بأن مهادنة ركب أثيوبيا أو مسايرته
تغي من
عىل املديني القصري واملتوسط سوف يجربها أو يجعلها تلني يف مواقفها مع مرص أو ِّ
سياساتها الداعية لبناء سد النهضة ،فهـذا خطأ إسرتاتيجي عظيم ،فالخربة التاريخية تخربنا

هناك سمة غالبة يف منظومة السياسة الخارجية املرصية منذ نحو
ثالثة عقود ،وهي الغياب الجيل ألي رؤية مرصية أو تخطيط إلدارة
فضل عن حلها مع أثيوبيا وغريها من دول حوض النيل.
األزمةً ،
وهو ما سيقود يف رأينا ليس إىل تراجع املكانة والنفوذ املرصيني
(وهذه حقيقة مرة لألسف) ولكن إىل تهديد مصالح مرص الوطنية،
ورمبا تهديد وجودها وبقائها ذاته ،إذا مل تجر مراجعة عملية صنع
السياسة الخارجية املرصية وتنفيذها وفق أسس ورؤى واقعية
تتالءم مع األوضاع الدولية واإلقليمية املوجودة عىل أرض الواقع،
بعي ًدا عن أوهام الهيمنة والتفوق التي هي جزء من األزمة التي
تعانيها مرص حاليًا.

في إدارة األزمات الدولية:
من حروب المياه
إلى دبلوماسية المياه
يرى الكثري من األثيوبيني  -واألفارقة بحق أو باطل  -أ ّن مرص ومنذ
فرتة طويلة بنت سياساتها الخارجية تجاه دول حوض النيل وأفريقيا
بادعاء فرض هيمنتها عىل النيل ،والنيل األزرق عىل وجه الخصوص،
والنظر بدونية نحو هذه الشعوب والدول ،وهو ما يجد انعكاساته
يف الغرور واالستعالء الشديد والعلني يف كيفية تعامل مرص مع بقية
الدول األفريقية املشرتكة معها يف حوض النيل.
بأ ّن الدول الداعية لتغيري األوضاع القامئة ( Revisionist Stateأو العدوانية) ال تردع أو تغري
سلوكياتها إال عن طريق التحالف املضاد أو التكتل ضدها وليس مهادنتها .فهذه الدول تنظر
إىل سلوكيات مثل املهادنة واملسايرة كإشارة تدل عىل ضعف الطرف اآلخر ،وهو ما يجعلها
تتامدى يف سلوكياتها العدوانية واملرفوضة من قبل اآلخرين .أما يف حال كان نظام  30يونيو
يعتقد أ ّن الرتكيز عىل األوضاع الداخلية يف املرحلة الراهنة يجب أن تكون له األولوية عىل
أول) فإ ّن مثل
غريه من القضايا واألزمات التي تواجهها الدولة واملجتمع (عقلية االستقرار ً
هـذا التفكري ستكون له عواقبه الكارثية عىل الدولة واملجتمع املرصيني ،وبخاصة أ ّن قضية
املياه وثيقة الصلة باألوضاع الداخلية كونها تتعلق باألساس مبصدر املياه العذبة الوحيد املتاح
ملرص ،وهذا صلب مسألة األمن القومي واالستقرار السيايس واالجتامعي يف مرص .فإذا ما
جرى الرتكيز عىل مسارات العملية السياسية والتحول الدميقراطي وفرض األمن واالستقرار،
والتقليل من أهمية التحديات والتهديدات الخارجية واإلقليمية املحيطة بالدولة املرصية،
خصوصا يف ظل حالة الفوىض والسيولة واالضطراب املليئة بها املنطقة منـذ عام  ،2011فإ ّن
ً
هذه التهديدات قد تؤدي ليس إىل زعزعة أمن النظام السيايس املرصي الجديد واستقراره
وحسب ،بل رمبا أيضً ا القضاء عليه وعىل الدولة ذاتها ،وتحديدًا يف ما يخص موضوع املياه
ومسألة اإلرهاب الدويل .انظر:
”?Norrin Ripsman and Jack Levy, “Wishful Thinking or Buying Time
International Security, vol. 23, no. 2 (Fall 2008), pp. 148-181.

22
ويرى بعض املعلقني األثيوبيني أ ّن دعاوى مرص الساعية لالستئثار
مبياه النيل األزرق غري مستساغة ،بل يعتربها بعضهم إهانة ألثيوبيا
التي ينبع من أرضها نحو  %85من إجاميل مياه النيل األزرق ،وهو ما
يل ذراع أثيوبيا وتقسيم جائر
يجعل املطالب املرصية تبدو محاول ًة ل ّ
وغري منصف لحقوق األثيوبيني ،وإذعانًا للمساعي املرصية الداعية
للهيمنة عىل النيل(.((2

بدائل إدارة األزمة وخياراتها
تغي نظرتها
من وجهة نظر املعلقني األثيوبيني ،ينبغي عىل مرص أن ِّ
نحو مساعي أثيوبيا لبناء سد النهضة باعتبار ذلك إعالن حرب عليها
مبا يح ّرضها عىل القيام بعمل عسكري لتدمري السد ومهاجمة أثيوبيا،
رمبا بحجة أ ّن بناء سد النهضة ال يؤثر سلب ًيا يف تنميتها االجتامعية
واالقتصادية فحسب ،بل أيضً ا يف بقائها ذاته .وهي املخاطر التي
تتيح للدول وفقًا لقواعد القانون الدويل الدفاع عن نفسها من أي
تهديد خارجي ميكن أن يلحق الرضر بسالمتها اإلقليمية وسيادتها
السياسية( .((2إ ّن مرص إذا فعلت ذلك ،فعليها أن تدرك عواقب مثل
هذه الخطوة التي قد تؤدي إىل االنتحار السيايس ،كام كتب أحد
الدبلوماسيني األثيوبيني .من جهة أخرى ،يرى بعض املعلقني أ ّن عىل
مرص أن تدرك أن الحرب فقط ليست هي الطريقة الوحيدة املتاح
أمامها ملواجهة التحديات واملخاطر التي قد يسببها بناء سد النهضة،
ولكن هناك عد ًدا من اآلليات والوسائل الدبلوماسية األخرى(((2؛
ّ
إذ ميكن ملرص استخدام أذرعها السياسية وأدواتها الدبلوماسية يف
مامرسة الضغط السيايس والدبلومايس من أجل العمل عىل تحويل
مشاعر األطراف املتخاصمة ومواقفها ،وهو ما يعرف بالدبلوماسية
اإلكراهية  Coercive Diplomacyعن طريق فرض جميع الضغوط
الدبلوماسية املمكنة( ،((2وهي اإلسرتاتيجية التي تتضمن التكتل دول ًيا
25 Yihunbelay and Seyoum, p. 26.
”26 “Desisting from Political Grandstanding on Grand Renaissance Dam,
The Reporter (June 8, 2013), p. 2.
 27عن وجهات النظر األثيوبية والبدائل املطروحة من وجهة نظر الكتّاب األثيوبيني ،انظر:
”Melaku Mulualem, “Democratic peace theory vis-à-vis 'energy peace theory',
The Reporter (June 8, 2013), p. 10; Demeke, p. 10.
 28بشأن املقصود بالدبلوماسية اإلكراهية ،انظر:
”Alexander George (ed.), “Avoiding War: Problems of Crisis Management,
(Boulder: Westview Press, 1991); Robert Art and Patrick Cornin (eds.), The
United States and Coercive Diplomacy: Past, Present, and Future (Washington
D.C.: USIP Press, 2003).
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وإقليم ًيا وراء قضية مرص يف مواجهة دعاوى أثيوبيا ،والتصعيد لفرض
العقوبات واملقاطعة السياسية واالقتصادية والدبلوماسية .ويتعني
عىل مرص نبذ خيارات الحرب ،وعدم التطرق إليها إال باعتبارها املالذ
األخري بعد استنفاد جميع الوسائل السياسية والتفاوضية السلمية،
بل حتى عدم التلويح بها إال بعد أن تتخذ أثيوبيا من الخطوات ما
ال ميكن اعتباره سوى تهديد ألمنها القومي واملايئ وتهديد للسلم
واألمن اإلقليميني وانتهاكها قواعد القانون الــدويل .وقتها فقط
ستكون الحرب املرصية عىل أثيوبيا مرشوعة  ،Just Warباعتبارها
حربًا دفاعية من أجل الدفاع عن بقائها ووجودها.
ويف هذا السياق تتعدد املسارات السياسية والدبلوماسية التي قد
تستخدمها مرص وتوظفها للرد عىل التطورات الراهنة يف أثيوبيا
كجزء من أسلوب إداراتها لألزمة الراهنة ،فقد جادل بعض الكتاب
بأ ّن مرص يف هذا املجال قد تقوم ببعض الخطوات الدبلوماسية
املضادة ،مثل(:((2
تبيان رضر السد عىل مرص؛ إذ ميكن ملرص تبني حملة دبلوماسية
دولية لتعريف املجتمع العاملي باألرضار واآلثار السلبية (بيئيًا
واقتصاديًا واجتامع ًيا وسياس ًيا) التي ميكن للسد األثيويب أن يحدثها،
وتقديم مساعي أثيوبيا لبناء السد بوصفها إسرتاتيجية خططت لها
أثيوبيا لإلرضار مبصالح مرص الوطنية ،وهي اإلسرتاتيجية التي من
شأنها إضافة طابع االرتباك والغموض عىل حقيقة التحرك األثيويب،
ومن ث ّم إظهارها مبظهر الطرف املعادي الذي ال يراعي مصالح
جريانه.
حثّ جامعة الدول العربية واملؤسسات اإلقليمية والدولية عىل اتخاذ
مواقف أكرث رصامة تجاه أثيوبيا يف ما يتعلق بسياساتها املائية ،وذلك
عرب التحرك الدبلومايس الجامعي واملتعدد األطراف ،إذ ميكن ملرص
االستعانة بأشقائها العرب الذين لديهم استثامرات كبرية يف أثيوبيا
(كاململكة العربية السعودية وقطر واإلمارات العربية املتحدة) من
أجل حثها عىل الضغط عىل أثيوبيا التخاذ مواقف تنم عن تعاون
مع مرص ومطالبها يف املياه ،أو حتى تشجيع هذه الدول عىل فرض
عقوبات دبلوماسية عىل أثيوبيا والحد من تدفق العملة األجنبية
عن طريق قطع عالقاتها التجارية ،وحثها عىل عدم تصدير النفط
ألثيوبيا يف حال تشددها يف مواقفها تجاه القاهرة ،وهي الخطوات
29 Mahmoud Salem, “Regarding the Dam,” The Reporter (June 8, 2013), p. 13.
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الضـفة األخـرى :الرؤية األثيوبـية للصـراع عـلى مـياه الـنيـل

التي سوف تؤدي لرتدي األوضاع االقتصادية مبا يظهر عجز الحكومة
األثيوبية وعدم قدرتها عىل إدارة األمور يف الداخل ،ما قد يؤدي
إىل أزمة سياسية داخلية كبرية تخفِّف الرتكيز القومي األثيويب عىل
موضوع بناء السد.
إحالة القضية إىل املنظامت الدولية املختصة ،مثل االتحاد األفريقي
واألمم املتحدة ومحكمة العدل الدولية (عىل الرغم من أ ّن مسألة
الذهاب إىل محكمة العدل الدولية تحتاج ملوافقة الطرفني محل
الرصاع) من أجل مامرسة الضغط الدبلومايس عىل أثيوبيا ،وذلك عرب
تجهيز الدعاوى واألسانيد والحجج القانونية والتاريخية التي تجادل
بأ ّن أثيوبيا ببنائها لهذا السد إمنا تعتدي عىل حقوق مرص التاريخية
من املياه وتسعى لتقليلها وهو األمر الذي قد يصيب مرص وشعبها
بأخطار املجاعات.
أما عىل الجانب األثيويب ،وكونها هي الطرف املفتعل لألزمة الراهنة
 من وجهة نظرنا  -فعىل الحكومة األثيوبية التخفيف من خطابهاالذرائعي واملتشدد تجاه مرص ،والكف عن االدعاء بأ ّن مرص ترفض
التعاون والتفاهم من أجل تسوية الرصاع حول تقسيم مياه النيل.
من جانب آخر ،عىل أثيوبيا االعرتاف بأحقية مرص ورشعية مخاوفها
من نقص حصتها من املياه الالزمة الستدامة عملية التنمية واتقاء
مغبة املجاعات املستقبلية ،والرتاجع عن نربة التهديد والرتبص بها
كلام اشتدت األزمة بينهام .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن ألثيوبيا تعزيز
التجارة والعالقات التجارية أكرث من أي وقت مىض مبا يدمج البلدين
اقتصاديًا ،إذ ميكن ألثيوبيا التعهد بتصدير الطاقة الكهربائية
الرخيصة والربط بني البلدين من خالل إنشاء البنى التحتية،
وهي السبل التي ستساعد يف الحفاظ عىل العالقات الدبلوماسية
والسياسية وتعزيزها .وميكن ألثيوبيا أيضً ا انتهاج اإلسرتاتيجية
نفسها مع الصومال مبا يقلل يف نهاية املطاف من التهديدات التي
ميثلها الصومال عىل أمنها واستقرارها( ،((3وإعادة النظر يف عالقاتها
بإريرتيا ،كأن تسعى للتوصل إىل تسوية وتوافق معها ،ويجب
االعرتاف بالسيادة الوطنية لها عىل أراضيها إن هي أرادت تحييدها
يف رصاعها املستقبيل مع مرص ،أو إن كانت صادقة يف املشاريع التي
تطرحها للتكامل اإلقليمي يف منطقة رشق أفريقيا والقرن األفريقي.
30 Mulualem, p. 10; Demeke, p. 10.

خـاتـمة :مياه ودمـاء
كتب جامل حمدان يف ستينيات القرن املايض يف كتابه شخصية مرص
واصفًا الدور املرصي يف أفريقيا بالقول بأ ّن "الدور املرصي يف أفريقيا
مياثل دور الرجل األبيض يف العامل الحديث" .ومل يكن يقصد املعنى
االستعامري بقدر ما كان يعني املدلول التنويري والتحديثي ملرص
يف القارة السوداء .لكن يبدو أ ّن بعضهم يف مرص أخطأ يف تفسري
مثل هذه الدعوة وتبنى التأويل األخري؛ أي التحول ملستعمر ،وهو
ما نجده يف الترصيحات املتشددة تجاه أثيوبيا .إ ّن الدعاوى التي
روجها نظام اإلخوان املسلمني يف مرص بإمكانية وسهولة (بل رضورة
بشن حرب عىل أثيوبيا هي منوذج ألفكار
ورشعية) قيام مرص ّ
وتوجهات عفا عليها الزمن .فليس من املقبول يف ظل األوضاع العاملية
فضل عن األوضاع الداخلية املزرية ،والتي ال جدال يف أنها
الراهنةً ،
عظيم أمام قيام مرص مبثل هذه الخطوات املتهورة،
متثل معوقًا
ً
التفكري يف حرب بني دول حوض النيل يف القرن الحادي والعرشين،
كام جادل عن حق أحد األكادمييني األثيوبيني( .((3إ ّن مرص ليست
اإلمرباطورية الربيطانية يف القرن التاسع عرش ،والدول األفريقية
ليست املستعمرات األفريقية البدائية ،والنظام الدويل بالتأكيد ليس
نظام القرن التاسع عرش .حتى األسلوب املرصي التقليدي يف تأييد
الجامعات االنفصالية والجامعات اإلرهابية ومساندتها بات قدميًا
ومستهلكًا وعاج ًزا عن تحقيق أغراضه كام كان من قبل.
يعني االنتقال من وضع حرب املياه إىل وضع دبلوماسية املياه
أساسا التح ّول من أسلوب اإلدارة باألزمة Management-by-
ً
 Crisisالحايل ،والذي يعني "استغالل األزمة عن طريق تصعيدها
ألقىص الدرجات ،بحيث يحصل الطرف املستغل /املص ِّعد لها عىل
أقىص حد من األهداف واملصالح من وراء هذا االستغالل /التصعيد،
حتى إن وصلت حدود هذا التصعيد إىل حاالت الحرب" إىل مفهوم
إدارة األزمة  Crisis Managementالذي يعني يف أبسط صوره
"تسيري األمور املتعلقة باألزمة بصورة علمية ومنظمة ملنع أو تج ّنب
الوصول بالرصاع إىل حاالت الحرب أو عىل األقل وقف التصعيد قدر
اإلمكان"(.((3
31 Seifulziz Milas, “Ethiopia: Is War over Nile Likely?” All Africa (June 9,
2013), at: http://allafrica.com/stories/201306110485.html
 32حسن بكر أحمد ،إدارة األزمة الدولية :نحو بناء منوذج عريب يف القرن الحادي
والعرشين (القاهرة :مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية ،)2005 ،ص .87
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إن النظام السيايس يف مرص  -منذ ثورة يناير  -لديه تحديات
داخلية جسيمة تجعله ال يهتم بإدارة شؤون خارجية ،عىل الرغم
من أهميتها وارتباطها بالداخل ،وهو األمر الذي يجعلنا نعتقد بأ ّن
األزمة يف سبيلها للتصاعد والتأزم مرة أخرى .وهذه املرة ستكون
نتائجها وتداعياتها وخيمة عىل األمن واالستقرار املرصي .فعلامء
إدارة األزمة يعلمونا بأ ّن األزمة "إذا مل تجد من يديرها  ...فإنها
ستدير نفسها ولكن عىل حسابك" .إ ّن الطبيعة السلطوية للنظام
املرصي ،سواء نظام مريس أو نظام ما بعد  30يونيو ،كانت جز ًءا كب ًريا
من األزمة ،فعدم الخربة والقدرة عىل التشاور مع بقية أطياف التيار
السيايس املرصي ،هو الذي يجعلنا نجادل بأ ّن مستقبل مرص سيكون
مبش بسبب سوء هذه اإلدارة.
غري ِّ
ويف ظل استمرار حاالت االحتقان السيايس واالجتامعي املزمن الذي
كل من مرص وأثيوبيا ،وورطة نظام الحكم الحالية يف مرص،
تعانيه ٌ
وعدم قدرتها عىل إدارة شؤون البالد ،فإ ّن احتامالت التهور والرغبة
يف الهروب من هذه األزمات الداخلية عن طريق اختالق أزمة
والتورط يف رصاعات خارجية وهمية ،تصبح أكرث جاذبية وسهولة
يف تسويقها لدى الجامهري .إال أ ّن التجربة التاريخية تخربنا بأ ّن مثل
هذه اإلسرتاتيجية (التي تعرف يف أدبيات العالقات الدولية والرصاع
الدويل بالتوازن املستمر  Omni-Balanceكام وضعها الربوفيسور
ستيفن ديفيد أو مترير األعباء  Burden-Shiftingأو Buck-Passed
بتعبري عاملي السياسة الواقعيني جاك سنايدر وميشيل ماندلبوم)
كانت لها عواقبها الوخيمة ،سواء عىل املستوى الداخيل أو الخارجي
للدولة(.((3
يجب أن يعي كال الطرفني أ ّن حالة العداء والتصعيد املتبادلة
والرتاشق بالترصيحات والحرب النفسية (سواء الرسمية أو غري
تصب يف مصلحتهام ،بل تكاد تكون مهلكة لكليهام.
الرسمية) ال ّ

 33بشأن املقصود تحديدًا بهـذه اإلسرتاتيجيات يف إدارة الرصاع والتوازن الدوليني وكيفية
استغاللها من قبل الدول (الكربى والصغرى) يرجى مراجعة األدبيات التالية:
Thomas Christensen and Jack Snyder, “Chain Gangs and Passed Bucks:
Predicting Alliance Patterns in Multipolarity,” International Organization,
vol. 44, no. 3 (Spring 1990), pp. 137-68; Steven David, Choosing Sides:
Alignment and Re-Alignment in the Third World (Baltimore; MD: John
Hopkins University Press, 1991).
أحمد محمد أبو زيد" ،كيف تتحرك الدول الصغرى :نحو نظرية عامة" ،مجلة العلوم
السياسية ،املجلد  ،22العدد ( 44بغداد :شتاء  ،)2012ص .86-25
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فهذه الحلول العدائية قصرية األجل ،وال تحقق مصالح البلدين
عىل املدى البعيد .وعليهام أيضً ا التخيل عن السلوكيات العدائية
والتصعيدية والتحريضية تجاه اآلخرين .وليس من مصلحة الجميع
استمرار الحالة الراهنة من سياسة املحصلة الصفرية Zero-Sum
 Gameيف حوض النيل؛ أي أ ّن ترص أثيوبيا عىل االستمرار يف اتباع
نهج الفوز يف التعامل مع مسائل متعلقة بنهر النيل ،وتريد مرص
فرض وجهات نظرها وتحقيق رغباتها وطموحاتها ولو عىل حساب
األط ـراف األخــرى .إ ّن استمرار مثل هذه النهج يف إدارة األزمة
ميثل العائق الرئيس أمام تسوية هذه الرصاعات بصورة نهائية يف
املستقبل القريب.
يف الختام ،إ ّن الحل الوحيد املقبول واملرغوب فيه لحل هذه األزمة
هو اتباع نهج "الكل يكسب"  Win-Win Strategyكام ذكر رئيس
الوزراء األثيويب الراحل ميليس زيناوي يف مقابلة له مع التلفزيون
املرصي يف عام  2010وبشكل واضح "إ ّن االستفادة من مياه النيل
ليست لعبة محصلتها صفر .وهذا ال يعني أنه إذا كانت دول املنبع
تستفيد ،فإ ّن دول املصب ال تستفيد ،وال يعني هذا أيضً ا أ ّن مرص
والسودان تستفيدان من دون غريهام من دول النيل  ...والحل
الوحيد لنهر النيل هو الحل املربح للجانبني"(.((3
إ ّن مرص وأثيوبيا عليهام اإلدراك بأنه إذا كانت الحرب هي السياسة
بوسائل أخرى ،فإ ّن السياسة أيضً ا هي حرب بوسائل أخرى ،إال أ ّن
خسائر األخرية محدودة ومكاسبها أكرب .وبناء عليه ،فيجب عليهام
الجلوس م ًعا والتفاوض ،وتجنب الحديث عن الحرب؛ فقد ثبت أنها
من دون جدوى ،وال تحقق سوى الخراب والندم .فالنيل كان طوال
تاريخه املعلوم وسيلة للتعاون والرخاء والبناء ،وليس أداة للحرب
والدمار ،وال يجب أن يكون كذلك.

34 “PM Meles Zenawi Interview with Egyptian TV on Nile Sharing” (July
19, 2010), at: http://www.youtube.com/watch?v=2zzXLFKU0HM
انظر أيضً ا" :زيناوي يطمنئ القاهرة بشأن النيل" ،البيان.2010/7/9 ،

صـدر حديـ ًثا

نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي

ّ
"مذكرات مقاتل"
الحرب العراقية  -اإليرانية :

يوثّق الفريق األ ّول الركن نزار عبدالكريم فيصل الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي األسبق يوميات الحرب
العراقية  -اإليرانية في صورة مذكرات ينشرها أول مرة في كتاب صادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات بعنوان "الحرب العراقية -اإليرانية :مذكرات مقاتل" ( 638صفحة من القطع الكبير).
يعد الكتاب أول رواية للحرب العراقية  -اإليرانية يكتبها عسكري عراقي خاض تلك الحرب منذ أول يوم
ّ
شاهدا على جميع معاركها التي شارك فيها
الندالعها في سنة  1980حتى نهايتها في سنة  ،1988وكان
ً
قائدا لفرقة مشاة ،أو خطط لها وتابع تنفيذها عندما تولى رئاسة أركان الجيش العراقي
مباشرة حين كان
ً
في سنة  .1987وتتضمن هذه المذكرات سيرة المؤلف ،وقتاله في جبهة الجوالن السورية سنة  ،1973وأدواره
في معارك الحرب ضد إيران مثل سقوط المحمرة (خرمشهر) وتحرير الفاو وجزر مجنون وغيرها .وتكشف هذه
المذكرات معلومات جديدة ومغايرة لما هو سائد عن الحرب العراقية  -اإليرانية التي كانت من أطول حروب
العالم في القرن العشرين.
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إسماعيل اإلسكندراني

*

الحرب في سيناء:
مكافحة إرهاب أم تح ّوالت إستراتيجية
في التعاون والعداء؟

تناقــش هــذه الورقــة ظاهــرة الجماعات المســلحة في شــبه جزيرة ســيناء المصريــة وتعرض
لتاريخ نشأتها واألوضاع التي أدت إلى حالة الصدام العنيف بينها وبين أجهزة الدولة ،عبر فترة
وانتهاء
حكــم الرئيس الســابق حســني مبارك ،مرورًا بحكــم الرئيس المعزول محمد مرســي،
ً
باالنقالب العســكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح السيســي .وتناقش مختلف العوامل التي
قــادت إلــى حــدة الصراع بيــن هذه الجماعــات المختلفــة وأجهزة الدولة ،وإلى أســباب اتســاع
نطــاق الصــراع وازديــاد وتيرة العنف فيــه .كما تعرض الــدور الذي قامت به األجهــزة األمنية في
تصعيــد الصــراع .وتســتعرض الورقــة المرجعيات الدينية التــي تنطلق منها هــذه الجماعات،
ً
إضافــة إلــى مختلف العوامل التي أثرت في توجهاتها السياســية .كما تناقــش الورقة ما بدا
تجــول الباحث
مــن تقــارب وتنســيق مصري إســرائيلي فــي التعامل مــع هذه الجماعــات .لقد
ّ
بنفســه فــي أرجــاء ســيناء وأجــرى العديد مــن المقابالت مــع أفراد هــذه الجماعــات المختلفة
ومع الســكان ،واعتمد على اإلفادات المختلفة التي جمعها في عرض المشــهد في ســيناء
وتمدداته إلى الداخل المصري.
*

باحث زميل ملبادرة اإلصالح العريب يف باريس .ومسؤول وحدة سيناء يف املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف مرص.
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مقدمة
مل يكد وزير الدفاع املرصي يعلن ع ْزل الرئيس محمد مريس يف الثالث
سمه "خريطة املستقبل" ،حتى
من متوز  /يوليو  ،2013ويفرض ما َّ
اندلعت األحداث بوترية متسارعة يف شامل سيناء .وبعد يومني،
عقدت "السلفية الجهادية" مؤمت ًرا حاش ًدا يف مدينة الشيخ زويد،
تو ّعدت فيه سلطة االنقالب بالويل والثبور .ومل يتح ّمل َمن حرض
من إخوان العريش ذلك املؤمتر؛ فانرصفوا بعد عرش دقائق من
وصولهم .هذا االرتباط الوثيق بني تفاعالت القاهرة وتط ّورات سيناء،
التباسا بترصيحات القيادي اإلخواين محمد البلتاجي يف الثامن
زاد
ً
من متوز  /يوليو  ،2013حني قال" :ما يحدث يف سيناء سيتوقّف يف
اللحظة التي يعلن فيها عبد الفتاح السييس تراجعه عن االنقالب
وعودة الرئيس محمد مريس"(((.
تق ّدم هذه الورقة محاول ًة لفهم حقيقة ما جرى يف سيناء ،بد ًءا برشح
مق ّدماته واألطراف الفاعلة فيه ،وتوضيح الوضع امللتبس واملركّب
كل
املحل وعالقته بالسلطة السياسية والتنفيذية ،ث ّم أثر ّ
للمجتمع ّ
ذلك يف غ ّزة ،وعالقتها بتحالف السلطة الحايل يف مرص بعد االنقالب؛
مم متثّله نسبة األربعة عرش
فقد صار ارتباط غزة بسيناء أكرب ّ
كيلوم ًرتا ،وهي حدود مرص مع القطاع ،إىل ما يقارب املائتي كيلومرت،
وهي حدود مرص مع األرض املحتلّة .فرتكّزت األزمة األمنيّة عىل خ ّط
"العريش – رفح" يف أقىص الشامل الرشقي لشبه الجزيرة ،بامتداد
جنو ّيب ال يصل إىل عمق وسط سيناء.
يف هذه املنطقة الحدودية الشاملية ،ع ّزز الجيش الثاين امليداين
انتشاره بحشو ٍد عسكرية مستثناة من امللحق األمني ملعاهدة السالم
املرصية اإلرسائيلية .مل يصل االستنفار إىل ذروته فجأةً ،بل ظهر التد ّرج
واض ًحا من العملية "نرس" يف  2011عقب قصف "قسم ثان العريش"
باملدفعية الثقيلة يف تظاهرات "جمعة الهويّة اإلسالمية" ( 29متوز/
يوليو ،)2011 ،ث ّم العملية "نرس  "2يف  2012عقب قتْل وحدة
عسكرية قوامها  16جنديًّا بأكملها ،وأخ ًريا بعد اختطاف سبعة جنود
يف أيار  /مايو  ،2013ث ّم مقتل  25جنديًّا يف آب  /أغسطس من العام
فضل عن استمرار استهداف دورياته ونقاط ارتكازه وجنوده
نفسهً ،
ومركباته ،منذ انقالب  3متّوز  /يوليو.2013 ،
" 1محمد البلتاجي :ما يحدث يف سيناء سيتوقف يف اللحظة التي يعود فيها مرىس للحكم"،
مقطع فيديو ،يوتيوب ،2013/7/8 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=Kja622cli2s
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تحليل قامئًا عىل افرتاض
حملت أجواء ما بعد سقوط مبارك يف ً 2011
ظهور رصاع بني األجنحة داخل األجهزة االستخباراتية ،ومحاولة
بعض األجنحة الوطنية مقاومة قيود املعاهدة املخلّة بالسيادة
املرصية عىل سيناء .ولرمبا كان ذلك إفراطًا يف حسن الن ّية((( مل
يكن قد اصطدم بعد بفجائع ،مثل :مذبحة األقباط يف ماسبريو يف
ترشين األ ّول  /أكتوبر  ،2011و"ملحمة" محمد محمود يف ترشين
فض اعتصام مجلس الوزراء يف كانون
الثاين  /نوفمرب  ،2011ثم جرائم ّ
األ ّول  /ديسمرب .2011 ،ومل يكن أثر هذه الطوباوية العسكرية قد
زال قبل مجزرة الشباب يف إستاد بورسعيد يف شباط  /فرباير .2012
بعد إطاحة الرئيس حسني مبارك ،أخذ الجيش املرصي يحظى
مبزيد من املتابعة واالهتامم((( ،وهو أمر مل يكن متا ًحا من قبل؛
الفتقاد املعلومات الكافية أو الدقيقة عن أوضاع الجيش ومامرساته
وسياساته ،وهذا موضوع آخر مل ي ْج ِر تناوله بطريقة كافية بعد ،ولك ّنه
سيحمل آثا ًرا وخيم ًة عىل استقرار املجتمع السيناوي كام ستوضّ ح
هذه الورقة.
ال ميكن فصل ما يجري يف سيناء عن التح ّوالت الجذرية التي طرأت
عىل الجيش والدولة عقب معاهدة السالم املرصية اإلرسائيلية .وهي
التح ّوالت التي بدأت من إعالن استباقي من السادات بأ ّن حرب أكتوبر
هي آخر الحروب ،وتأكّدت بإرصار خليفته مبارك عىل إسرتاتيجية
السالم خيا ًرا أوحد .وقام الرئيس السادات بتغيريات شملت أهم
قيادات جيش أكتوبر  /ترشين األول ( – )1973القائد العا ّم ورئيس
أركان حرب الق ّوات املسلّحة – وإطالق اسم وزارة الدفاع عىل وزارة
الحربية .ويف شهادته ،كتب املشري محمد عبد الغني الجميس ،آخر
وزير "حربية" وإنتاج حريب مرصي ،عن سبب استقالته بعد تهميش
شامل يف
السادات له وإخباره بأ ّن املرحلة الجديدة تتطلّب تغي ًريا ً
مؤسسات الدولة وأجهزتها كلّها((( .وبذلك تراجع دور الجيش حتى
 2انظر :إسامعيل اإلسكندراين" ،أحداث سيناء وإيالت وعملية نرس (ج  :)1سيناريوهات
افتعال رد الفعل" ،أحب سيناء ،2011/8/19 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/7S8sa
 3للمزيد ،انظر :يزيد صايغ" ،فوق الدولة :جمهورية الضباط يف مرص" ،معهد كارنيغي
للرشق األوسط ،2012/8/1 ،عىل الرابط:
http://carnegie-mec.org/publications/?fa=48996
 4محمد عبد الغني الجميس ،مذكرات الجميس :حرب أكتوبر ( 1973القاهرة :الهيئة
املرصية العامة للكتاب ،)1998 ،ص .8
وميكن االسرتشاد ،أيضً ا ،بشهادة املشري سعد الدين الشاذيل عىل تغيري السادات لقادة الجيش
حتى قبل التاريخ الذي أشار إليه الجميس؛ وذلك يف حلقات برنامج شاهد عىل العرص عىل
الجزيرة نت ،1999 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/kAsQR8
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أمني داخيل ،مه ّمته مطاردة جامعات مسلّحة
صار أقرب إىل جهاز ّ
داخل أرايض الدولة.

عىل الرغم من التح ّوالت التي طرأت عىل الجيش بقيادة أبو غزالة
وطنطاوي ،تُنبئ إحدى وثائق "ويكيليكس" عن خ ٍّط أحمر مل يرتاجع
صف قيادي م ّمن شارك يف حرب أكتوبر وانتصاراتها .فقد
عنه آخر ٍّ
رفض القائد العا ّم السابق ،املشري محمد حسني طنطاوي ،قطع ًّيا
إدخال مكافحة اإلرهاب ضمن عقيدة الجيش القتالية وتغيري تدريب
الجيش من مواجهة الجيوش ألعامل أخرى(((.
أ ّما عن الجامعات اإلسالمية يف سيناء ــــــ ال س ّيام املسلّحة ـــــ
فت ّدعي هذه الورقة أنّه ليس من املهم تصنيفها عىل أساس املرجعيات
األيديولوجية السائدة يف تصنيف اإلسالميني النعدام أثرها عمليًّا ،بل
وفقًا ملواقفها السياس ّية وخطابها ،إضاف ًة إىل عملياتها العسكريّة ،هذا
مع مراعاة ما طرأ عليها من تغري بعد  30حزيران  /يونيو ،وهو ما
سنحاول أن نعرضه يف هذه الورقة.

الفاعلون
في شمال سيناء محل ًيّا وإقليم ًيّا
يف آب  /أغسطس من صيف  ،2009دكّت سلطة حامس مسجد ابن
تيمية عىل رؤوس عبد اللطيف موىس وأعضاء جامعته املسلّحة((( التي
أعلنت قيام إمارة إسالمية يف رفح الفلسطينية ذات النزعة الجهادية
" 5برقيات ويكيليكس :الجيش املرصي يقاوم ضغطًا أمريك ًّيا لتغيري االسرتاتيجية" ،رويرتز،
 ،2010/12/31عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE6BU0GD20101231?page
Number=1&virtualBrandChannel=0
ميكن الوصول إىل أصل الوثيقة عىل موقع ويكيليكس عرب الرابط:
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/10CAIRO181_a.html
 6جامعة "جند أنصار الله" التي جرى تناقل اتهامات لها بالدعم الخارجي للتم ّرد عىل
سلطة حامس وتقوية الحركات الجهادية والتكفريية األخرى مثل حركة "جلجلت".
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والتكفريية .ونجم عن هذه املواجهة لجوء عدد من تكفرييّي غ ّزة،
وباألخص رفح الفلسطينية ،إىل املنطقة الحدودية من شامل سيناء
ّ
(((
يف رفح املرصية والشيخ زويد والقرى املحيطة بهام  .ولقد صاحبت
ذلك اللجوء عودة الهاربني من سيناء الذين ف ّروا من مالحقات (2004
–  )2006بعد التفجريات التي استهدفت املنتجعات السياحية يف
جنوب سيناء؛ إذ عادوا بعد هروبهم من السلطات املرصية برفقة
ذوي الخربة القتالية العالية الهاربني من سلطة حامس .وهكذا
كل من
تك ّونت بذرة التكتالت التكفريية الجهادية الخارجة عن طوع ّ
تو ّجهات مبارك والسلطة الفلسطينية من ناحية ،وحامس وجامعتها
األم التي تولّت السلطة يف مرص يف ما بعد ،من ناحية أخرى.
يف الشامل الغريب من شبه جزيرة سيناء ،تقع مدينة "برئ العبد"
ومحيطها املمت ّد عىل شاطئ بحرية الربدويل رشق قناة السويس،
وهي املعقل االنتخايب األبرز لجامعة اإلخوان املسلمني يف شامل
سيناء .وبني الشامل الرشقي ،حيث "رفح" و"الشيخ زويد" الخاليتان
من تنظيم اإلخوان ،و"برئ العبد" يف الشامل الرشقي بقواها القبلية
والدينية املقتسمة بني اإلخوان والسلفيني ،تقع مدينة "العريش"
عاصمة شامل سيناء وحارضتها .وهي أقرب للشيخ زويد مبسافة 30
كيلوم ًرتا ،وأبعد عن برئ العبد مسافة  75كيلوم ًرتا .وتتم ّيز العريش
بخصوصية عشائرية وثقافية وتن ّوع سكّاين كبري؛ ذلك أ ّن فيها امتدا ًدا
لكل التيارات الفكرية واأليديولوجية والحركات الشبابية الفاعلة يف
ّ
القاهرة واإلسكندرية ،ففيها اللرباليون التاريخيون ،كحزب "الوفد"،
واليساريون القوميون الذين انشقّوا عن حزب "التجمع" يف كانون
وأسسوا "الحركة الثورية االشرتاكية" ،وفيها أيضً ا
الثاين  /يناير َّ 2011
حركة "شباب  6أبريل" ،وحركة "أحرار" ذات الطابع اإلسالمي الثوري،
فضل عن األحـزاب اإلسالمية األساس ّية ،و"الحزب العريب للعدل
ً
املعب جزئيًّا عن تج ّمع القبائل العربية من أنحاء مرص،
واملساواة" ِّ
السابق عبد املنعم
وحزب "مرص القويّة" الذي ّأسسه مرشّ ح الرئاسة ّ
أبو الفتوح.
الرثي يف العريش "العاصمة" الذي يتفاوت
وسط التن ّوع السيايس ّ
يقل ثرا ًء؛ إذ
وزنه تعبويًّا ،تض ّم املدينة أيضً ا تن ّو ًعا سكان ًّيا وثقاف ًّيا ال ّ
فيها عائالت عرايشية حرضية ،ومقيمون من قبائل تسكن البادية
حول العريش يف شامل سيناء ووسطها ،ووافدون مرصيون مل تتوقّف
 7معلومة يؤكّدها صحافيون وسكان محليون يف مدينتي رفح والشيخ زويد ،وباتت
معروف ًة بني املهت ّمني بأمر الجامعات املسلحة والفكر التكفريي يف شامل سيناء .لكن ألسباب
أمنيّة وقبلية مل يتمكّن الباحث من استقصائها مبقابلة أحدهم أو ما شابه ذلك.
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حركتهم حتى اليوم من وادي النيل ،منهم املسلم والقبطي ،والجئون
فلسطينيون ِ
قدم آباؤهم إىل سيناء منذ  1948و.1967
إىل جانب الفاعلني شعبيًّا من جامعات دينية وأحـزاب وحركات
سياسية ومجموعات مسلّحة ،فإ ّن آراء السكان املحليني وشهاداتهم،
قد ات ّفقت عىل أ ّن الرصاع بني أجهزة سلطة الدولة املرصية قد جعل
منها أكرث من فاعل أمني واحد يف سيناء .ويع ّزز السكان تضارب
أجهزة السلطة بروايات عن االنتقام من رافيض التعاون مع جهاز
مباحث أمن الدولة ،واختيارهم التعاون مع االستخبارات العسكرية
بدل من ذلك .ويصل هذا الرصاع بني أجهزة السلطة املتنافسة عىل
ً
النفوذ إىل اتهامات بالفساد والتو ّرط يف إدارة شبكات للتهريب تض ّم
مسلّحني ومرتزقة ،وفقًا لشهادات عد ٍد من ت ّجار األنفاق يف رفح .ما
يعني أ ّن السلطات الفاعلة يف املنطقة الحدودية من شامل سيناء،
ليست طرفًا واح ًدا يف مقابل الفاعلني من املسلّحني أو السياسيني ،بل
هي ع ّدة أطراف أمن ّية واستخباراتية مرصية.
وإذا أخذنا يف الحسبان االخرتاقات اإلرسائيلية املتكررة لسيناء أرضً ا
وجـ ًّوا ،وكشف الصحافة املرصية عن وجود فرقة عمليات تابعة
إلرسائيل داخل سيناء((( ،فإ ّن دائرة الفاعلني ميدان ًّيا يف سيناء تتّسع،
باألخص إذا كان الالعبون اإلرسائيليون يف سيناء هم ع ّدة أجهزة أمن ّية
ّ
واستخباراتية ،وليس جهازًا واح ًدا .وبالعودة إىل قضيّة "خليّة حزب
بالتجسس عىل
الله" يف  2009التي ات ُّهم فيها اللبناين سامي شهاب
ّ
السفن اإلرسائيلية العابرة لقناة السويس ،وبتأكيد املصادر املحلية يف
رفح مكان النفق الذي كان يستخدمه شهاب يف عملياته مع غ ّزة ،فإ ّن
يظل أم ًرا صعبًا.
تحديد عدد الفاعلني املحلّيني واإلقليميني يف سيناءّ ،

نشأة التيّارات اإلسالمية
في سيناء
كتب نعوم شقري((( يف بداية القرن العرشين" :يعرتف أهل سيناء
باإلسالم دي ًنا لهم ،لكن ليس بينهم من يعرف قواعد اإلسالم ،بل
ليس فيهم من يعرف قواعد الصالة" .ويضيف" :وقد مازجتهم ع ّدة
خاصة ملكافحة اإلرهاب يف سيناء" ،بوابة الرشوق ،2013/7/16 ،عىل
" 8وحدة إرسائيلية ّ
الرابط:
http://goo.gl/HZgbj
 9نسخة إلكرتونية من كتاب :نعوم بك شقري ،تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها
مع خالصة تاريخ مرص والشام والعراق وجزيرة العرب وما كان بينها من العالئق التجارية
والحربية وغريها من أول عهد التاريخ إىل اليوم  1916م ،ص .352
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يصل إال نف ًرا يع ّدون عىل األصابع م ّمن
سنني فلم أجد منهم من ّ
يخالطون املدن وهم ال يصلّون األوقات الخمسة عىل الرتتيب ،بل
يصلّون كلّام خطر ببالهم أن يصلّوا" .ويختم شقري حديثه عن عالقة
قائل" :ولوال احتفالهم
املجتمع مبامرسة شعائر اإلسالم يف ذلك الزمن ً
النبي وحلفهم به والصالة عليه ما علمت أنّهم
بعيد الضحية وذكرهم ّ
مم أحاط
مسلمون"( .((1وال يقدح يف ما كتبه شقري ــــ عىل الرغم ّ
بكتاباته ودوافعها ــــ اشتغال عدة قبائل من سيناء بتأمني طريق
الحج ،أو انتشار االعتقاد يف األولياء بينهم ،وغري ذلك من املامرسات
ّ
(((1
الدينية املرتاوحة بني الصوفية والوثنية .
استم ّرت عالقة أبناء شامل سيناء بالدين عىل النحو السابق حتّى
الخمسينيات من القرن املايض ،ومل تظهر بينهم الجامعات الدينية
املعروفة يف مرص سوى يف فرتة حشْ د املتط ّوعني وتدريبهم يف العريش
وس ّد الروافعة ،إبّان حرب  ،1948بقيادة تنظيم اإلخوان املسلمني،
إىل أن ظهر الشيخ عيد أبو جرير ( )1954الذي تص َّنف جامعته
ضمن أقدم الطرق الصوفية( .((1وقد بلغت الطرق الصوفية يف بعض
التقديرات يف سيناء أكرث من  12طريق ًة أقدمها الطريقة التيجانية،
وأكربها عد ًدا الطريقة العلوية الدرقوية الشاذلية التي تلقّاها الشيخ
أبو جرير عن الشيخ أبو أحمد الغزاوي ،وكان لها دور وطني واضح
جعل عالقتها بالدولة تتّسم بالتقدير(.((1
ومع حلول عام  ،1979وإبّان االحتالل اإلرسائييل لسيناء ،نشأت
الجامعة اإلسالمية يف الجامع العبايس  -أقدم مساجد سيناء  -عىل
القسام يف ما بعد.
يد الشيخ صالح شحادة ،القائد الشهري يف كتائب ّ
رصا عىل التوعية الدينية يف مواجهة االحتالل
وقد كان دورها مقت ً
اإلرسائييل(.((1
 10املرجع نفسه.
قدميا ببعض األشجار ،أو الذبح للبحر يف ما يُعرف حتى اآلن
ك
الترب
ً
 11وذلــك مثل ّ
النبي أيوب ،املرجع نفسه( ،ص .)354 – 353
( 2013م) بعيد ّ
 12أسامة خالد وصالح البلك" ،خريطة جامعات التكفري يف سيناء" ،املرصي اليوم،
 ،2012/2/8عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/node/646021
 13الشيخ عرفات خرض ساملان ،شيخ زاوية الحاج خلف يف قرية الجورة جنوب الشيخ
زويد ،مقابلة شخصية ،ترشين الثاين /نوفمرب .2013
 14يفتخر عبد الرحمن الشوربجي ،القيادي اإلخواين يف العريش ذو النشأة الجهادية،
وسط إخوان العريش بأنّه تلميذ للشيخ صالح شحادة؛ إذ التقى به بانتظام يف الجامع العبايس
قبل نزوحه إىل قطاع غزة مع االنسحاب اإلرسائييل من سيناء( ،ب .ب) قيادي إخواين سابق
يف العريش ،مقابلة شخصية ،ترشين األول /أكتوبر .2013
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يف أ ّول تعداد عقب االنسحاب اإلرسائييل من سيناء ( ،)1982بلغ
شامل وجنوبًا ( )167000نسمة تقريبًا( .((1وبعدها
عدد سكّان سيناء ً
بثالثة عقود مل يبلغ التعداد مليونًا واح ًدا ،عىل الرغم من مساحتها
التي تعدل ثالثة أضعاف الدلتا املرصية املكتظّة بعرشات املاليني.
مؤشا عىل حداثة األفكار والتنظيامت السياسية فيها،
وهو ّ
ربا يكون ّ ً
مقارن ًة بالعمل املسلّح ض ّد االحتالل .وبخالف الصوفية املتجذّرة لدى
بدو سيناء منذ عقو ٍد طويلة ،فإ ّن األفكار الدينية والدعوية األخرى
كتنظيم اإلخوان املسلمني و"التبليغ والدعوة" ،مل تفد إىل سيناء إال
بعد التحرير؛ إذ اصطحبها معهم بعض أهل وادي النيل املهاجرين
لإلقامة يف سيناء ،وقلّة قليلة من أهل سيناء الذين ه ّجرتهم الحرب
ثم عادوا حاملني للمجتمع السيناوي أفكا ًرا جديدة.
كان "لإلخوان املسلمني يف سيناء منذ الثامنينيات من القرن املايض
وض ٌع مختلف عن سائر أنحاء الجمهورية ،وكانت عالقتهم باألجهزة
األمنية واالستخباراتية تتّسم بنوع من الخصوصية؛ ألنهم يف إقليم
(((1
حدودي مح ّرر خاضع لإلدارة العسكرية واألمنية يف مناحيه كافّة".
واألقل ق ّو ًة تنظيميةً ،فقد وردت
ّ
أ ّما األفكار السلفية األكرث سيول ًة
عقب عام 1981؛ إذ أصبحت زيارة سيناء ممكنة من دون إذنٍ من
االستخبارات ،فانطلقت جامعة "التبليغ والدعوة" التي تجوب البالد
داخل ًّيا وخارج ًّيا للوعظ البسيط املبارش من دون التط ّرق لقضايا
سياسية(.((1
وأ َّما الشيخ أسعد البيك املعتقل حال ًّيا ،وأحد رموز "دعوة أهل السنة
والجامعة" ،وأشهر ٍ
لفض املنازعات يف مدينة
قاض يف اللجان الرشعية ّ
فيبي اقرتاب جامعته من "الدعوة السلفية السكندرية"
العريشّ ،
وتأث ّرهم بشيوخها .إال أنّه يش ّدد عىل متايزهم عن سلفية اإلسكندرية
يف بعض القضايا العقائدية ،تلك التي تجعلهم أقرب إىل السلفية
الجهادية ،لكن مع قناعة حركية بالتد ّرج يف الدعوة ،وعدم ح ْمل
السالح مطلقًا ،واحتفاظهم باستقالليتهم(.((1
" 15الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،نتائج تعداد سكان محافظة شامل سيناء
 ،1982شباط /فرباير  ،"1983يف قدري يونس العبد ،سيناء يف مواجهة مامرسات االحتالل
(القاهرة :دار املعارف.)1988 ،
 16مقابلة شخصية مع عامر جودة ،رئيس مجلس مدينة العريش السابق ،وهو إسالمي
مستقل ذو خربة شخصية يف التنقل بني االتجاهات اإلسالمية املختلفة ،له دور تاريخي يف
ّ
التقريب بني املجموعتني اللتني تنازعتا متثيل اإلخوان تنظيميًّا يف العريش ،إال أ ّن مصريه كان
خارجهام.
 17عامر جودة ،رئيس مجلس مدينة العريش السابق ،والقيادي اإلسالمي بالعريش سابقًا،
شاطئ الريسة ،مقابلة شخصية 24 ،أيار /مايو .2013
فض املنازعات الرشعية (القضاء الرشعي) ،مقابلة
 18أسعد البيك يف مكتبه بلجنة ّ
شخصية ،مدينة العريش ،أيلول /سبتمرب .2012
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وهناك اتفاق عىل أ ّن األفكار الجهادية والتكفريية التي انترشت يف
ربوع مرص يف السبعينيات والثامنينيات مل تظهر يف سيناء إال نتيج ًة
ألساليب القمع والتعذيب التي استخدمها جهاز أمن الدولة يف
العقدين األخرييْن من عهد مبارك .وال يؤثر يف قيمة هذا االستنتاج
حقيقة أ ّن املقاومة املسلحة ض ّد االحتالل اإلرسائييل اتّسمت مبا ميكن
تسميته "الصوفية الجهادية" .ويُلـقَّب أبطال املقاومة من الرجال
والنساء يف سيناء بـ "املجاهدين" و"املجاهدات" حتّى يومنا هذا .غري
أ ّن انتقال بعض زبانية أجهزة أمن الدولة والبدء باستنساخ السياسية
األمن ّية التي طُ ّبقت يف الصعيد عىل سيناء مثّل نقطة االنعطاف بني
مرحلتني(.((1
ِ
والتعسف يف القمع،
يكتف جهاز أمن الدولة باالعتقال العشوايئ
ومل
ّ
بل بادر أيضً ا بإرسال إسالميّي سيناء إىل سجون القاهرة ووادي النيل
كنوع من تنغيص عيشهم وعيش أقاربهم؛ بتحميلهم مشقّة زياراتهم
يف أماكن بعيدة .وهناك اختلطوا بالجهاديني والتكفرييني ،وعادوا
حاملني أفكارهم إىل سيناء .وقد كانت الثمرة ،ظهور تنظيم "التوحيد
مؤسسه خالد مساعد ،طبيب األسنان ،يف نهاية
والجهاد" ،عىل يد ّ
التسعينيات .ث ّم مل تلبث األمور أن تسارعت ،فانشطرت الجامعات
بخاصة بعد تفجريات املنتجعات السياحية يف جنوب
وتكاثرت،
ّ
سيناء أعوام  ،2004و ،2005و .2006وقد قُتل مساعد يف إحدى تلك
وأطفال
ً
رجال ونسا ًء
العمليات .وطالت آلة البطش آالف املواطنني ً
وشيوخًا ،صانع ًة ثأ ًرا تاريخيًّا مع األهايلُ ،منعت بسببه الرشطة
من العمل يف املنطقة الحدودية يف شامل سيناء منذ  28كانون
الثاين  /يناير  2011حتى اآلن(.((2
جانب آخر أ َّدى التحاق الشباب السيناوي أيضً ا بالتعليم الجامعي
ومن ٍ
مهم يف إذكاء التط ّرف .وكانت الصوف ّية هي
يف املدن املرصيّة دو ًرا ًّ
(((2
املسيطرة عىل مشاعر أهل سيناء الدينية حتّى بدايات عام .1980
لكن ،بعد إبرام معاهدة السالم ،بدأ بعض الشبان الجامعيني يعودون
إىل سيناء حاملني معهم األفكار الدينية املتش ِّددة ،وانترش الفكر
"الوهايب" يف ربوع سيناء أل ّول مرة .ومع حلول عام  ،1984بدأ محمود
"أي عالقة بني 'اإلخوان' والجامعات املسلّحة يف شامل سيناء؟" ،األخبار
 19اإلسكندراينّ ،
اللبنانية ،2013/8/26 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/189566
 20املرجع نفسه.
 21يتحفَّظ الباحث عن استخدام مصطلح "الوهّابيّة" واشتقاقاته؛ ألنه يفقد مدلوله
يف املجتمع السيناوي .لكن وصف "الوهّا ّيب" يف هذه الفقرة منسوب إىل الناشط السيايس
السيناوي أرشف أيوب ،كام أ ّن التحقيق الصحفي املنشور يف جريدة املرصي اليوم منقول عنه،
انظر :خالد والبلك ،املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
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الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

آدم ،وكان يعمل مد ّر ًسا ،الدعوة ،وأنشأ جامعة "التبليغ والدعوة"
التي اعتمدت عىل جذب أتباعها بالخروج يف سبيل الله لدعوة أنصار
جدد ،وانترشت انتشا ًرا كب ًريا .إال أنّه مع نهايات الثامنينيات ،شكّلت

مجموعة من الطلبة العائدين من الدراسة يف الجامعات املرصية،
ٍ
مجموعات ديني ًة أكرث تط ّرفًا وتش ّد ًدا ،تب ّنى معظمها الفكر "الوهايب"
املتش ّدد ليظهر عىل الساحة ش ّبان يكفّرون آباءهم ،ويرفضون تناول

الطعام معهم(.((2

يرى الشيخ سليامن أبو أيوب ،أحد قادة التيار السلفي يف سيناء،
أ ّن التح ّول من التديّن الس ْمح إىل التش ّدد بدأ عام  1993تقريبًا،
قائل" :تعترب التنظيامت الدينية يف سيناء كلّها س ّنية وسلفية ولك ّننا
ً
نختلف مع بعضها يف بعض األمور ،مثل عملية تفجري محطّة الغاز
التي ننكرها متا ًما ،لك ّن املوجودين اآلن والجامعة الرئيسية يف املكان
وكل الجامعات
هي الجامعة السلفية ،وبدايتها كانت عام ّ ،1986
التكفريية خرجت من رحمها"(.((2
الرشقي ملدينة
الجهادي من الشطر
السلفي
توسع نفوذ الفكر
ّ
وقد ّ
ّ
ّ
رفح إىل الغرب متم ّد ًدا يف شامل سيناء ،فحني اشت ّدت املأساة اإلنسانية،

وأغلقت املعابر يف اتفاقية غري عادلة ،مل يجد فلسطين ّيو القطاع منفذًا
للغذاء والدواء سوى اقتحام الحدود املرصية م ّرتني ( 2005و.)2007

وقتئذ ،تفادت االستخبارات العا ّمة املرصية برئاسة عمر سليامن
االقتحام الثالث؛ بالسامح باستعامل األنفاق التي تراقبها السلطات
املرصية مراقب ًة غري رسمية ،وتديرها حكومة حامس رسم ًّيا .وبني رفح

الفلسطينية التي أصبحت فيها السلفية الجهادية والتكفريية منافس ًة
لحركة حامس ،ورفح املرصية التي ال يوجد فيها أثر لتنظيم اإلخوان
املسلمنيُ ،حفرت األنفاق التي ص ّدرت السلع والسالح وموا ّد البناء

واستقبلت الشيكل والدوالر ،وكذلك األفكار .فكان األمر كدحرجة
كرة النار إىل سيناء ،عىل إثر قرار إرييل شارون باالنسحاب األحادي
من غ ّزة يف .((2( ٢٠٠٥
 22املرجع نفسه.
 23املرجع نفسه.
 24أرشف عناين" ،عامئم وعسكر :كيف تدحرجت كرة النار إىل سيناء؟" ،أخبار األدب،
.2011/8/21

التيارات والجماعات اإلسالمية
في سيناء :محاولة للتصنيف
متيل هذه الدراسة إىل تصنيف الجامعات اإلسالمية – ال سيّام
املسلّحة – يف سيناء وفقًا ملواقفها وعملياتها وخطابها ،مع االنتباه
تغي بعد  30حزيران  /يونيو ،2013وتقلّل
إىل ما طرأ عليها من ّ
من أهمية التصنيف عىل أساس املرجعيات األيديولوجية السائدة
يف تصنيف اإلسالميني النعدام أثرها عمل ًّيا؛ ففي املنطقة الحدودية
من سيناء تع ّد املرجعيات الكالسيكية ،مثل سيد قطب وأيب األعىل
املــودودي ،ترفًا فكريًّا ال يستسيغه من بلغت به الحال مرحلة
تكفري حالق اللحية( .((2ومن هؤالء من مل يتجاوز تعليمه يف األغلب
املرحلة اإلعدادية .وترت ّدد أسامء مثل أيب محمد املقديس وأيب قتادة
الفلسطيني ،بوصفها مرجعيات لبعض الجامعات النشطة يف شامل
سيناء .ويثور جدل بشأن قيمة ما يق ّدمانه من فكر لكونه ال يرقى
إىل الفقه ،وهو ما يراه القياديون الجهاديون الكالسيكيون؛ من استم ّر
منهم يف التيار الجهادي ،مثل نبيل نعيم ،أو م َّمن اعتزله ،مثل كامل
حبيب( ،((2وغريهام.
الحقيقة أ ّن رسم حدود فاصلة بني التيارات الفكرية اإلسالمية
تظل هناك
املختلفة ،مطلب صعب املنال ألسباب كثرية .لكنّ ،
إمكانية لرسم خطوط عريضة تندرج تحتها الجامعات املختلفة أو
أي محاولة للتصنيف ،هو إدراك أ ّن
تتقاطع ،واألمر البالغ األهمية يف ّ
الخطوط الفاصلة بني التيارات ليست استاتيكي ًة جامدةً ،بل نشطة
ومتغية ومتأث ّرة بالتطورات ،ال سيّام تلك التي م ّرت بها مرص منذ 30
ّ
حزيران  /يونيو  ،2013وهو ما كان له دور كبري يف تغيري مسار بعض
هذه الجامعات.
بكل يشء؛
اإلشكالية الثانية هي عدم بوح رؤوس بعض هذه التيارات ّ
ففي مقابلة مع الشيخ أسعد البيك ،إمام دعوة أهل الس ّنة والجامعة
يف سيناء ،ذكر أ ّن خالف أهل الس ّنة والجامعة مع السلفية السكندرية
أي
ُ 25عرف الخوارج يف التاريخ اإلسالمي بأنّهم يكفّرون مرتكب الكبرية ،إال أنه مل تُعرف ّ
فرقة بتكفري مرتكبي الصغائر (هذا حتى يف حال ع ِّد حلْق اللحية إمث ًا).
 26صبحي عبد السالم ومحمد كامل'" ،التوحيد والجهاد' ..إمارة إسالمية يف 'جبل الحالل'"،
الوطن ،2012/8/13 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/37413
ومن الجدير باإلشارة أن نوضح أ ّن ذلك التحقيق الصحفي املنشور يف جريدة الوطن ال ميكن
يخص الجامعات املسلحة يف سيناء ،بل إنه ينقل فقط موقف القيادات
االستناد إليه يف ما ّ
الجهادية الكالسيكية م ّمن س َّموهم "الجهاديني الجدد" ،أ ّما ما عدا ذلك فهو مادّة صحفية
تقص ميداين وال مقابالت يف سيناء.
أي ٍّ
كتبت عن بعد ،مشبّعة بالرواية األمنية الرسميّة من دون ّ
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يدور يف باب "هل اإلميان قول وعمل؟" فقط .لكن بعد اعتقاله
وتناقل األخبار عن وجود تسجيل مص ّور له يح ّرض فيه عىل قتل
فض االعتصامات)،
الجنود (بعد انقالب متوز/يوليو  ،2013ومذابح ّ
فإ ّن أحد سلف ّيي العريش( ((2قد نقل عن البيك وج ًها عقائديًّا متشد ًدا
مل يعرفه عنه سوى من اقرتب منه طلبًا للعلم؛ وهو أنّه يقول بعدم
اإلعذار بالجهل (وليس فقط يف اشرتاط العمل لص ّحة اإلميان) ،وهو
املدخل الرئيس للتكفري.
بعبور نقطة االرتكاز األمني يف منطقة "الريسة" رشق العريش ،ينتهي
الوجود التنظيمي اإلخواين ،وتنتهي دوائر الوالء الفكري؛ إذ تختلف
الرتكيبة السكّانية بانتهاء الحرض العراييش والخروج إىل البادية .ويؤكّد
إخوان العريش وجود أفراد من اإلخوان يف الشيخ زويد ورفح ،لكنهم
مل يبلغوا أن يقيموا "أرسة" إخوانية واحدة ،وهي أصغر نواة تنظيمية
يف جامعة اإلخوان املسلمني .وقد بدأت السلفية بدرجاتها املختلفة
يف ملء الفراغ الفكري يف املنطقة الحدودية بأرسها ،مع ميل متزايد
إىل األفكار األكرث تش ّد ًدا كلّام اتّجهنا رشقًا ،نحو الحدود؛ فالدعوة
السلفية السكندرية لها أنصار يدعمون "حزب النور" سياس ًّيا ،لك ّن
كل من العريش
وجود دعوة أهل الس ّنة والجامعة أقوى منها يف ّ
واملنطقة الحدودية .ث ّم ال يلبث نفوذ أهل الس ّنة والجامعة أن يخفت
يف مقابل النفوذ الفكري للجهاديني والتكفرييني كلّام ات ّجهنا رشقًا.
بني السلفية الدعوية بشقّيها؛ سلفية اإلسكندرية وما ظهر من فكر
دعوة أهل الس ّنة والجامعة ،وتكفري املجتمع ،مساحة تحتلّها "السلفية
بغض النظر عن حمل السالح .فالسلفية
الجهادية" كتيار فكريّ ،
الجهادية تكفّر "دولة الطاغوت" الحاكمة بغري الرشع ،وكانت قبل
تتوسع يف تكفري "جنود
تط ّور األحداث بعد االنقالب واملذابح ال ّ
الطاغوت"؛ وذلك ألنهم مغلوبون عىل أمرهم بالتجنيد اإلجباري.
وترى السلفية الجهادية يف املجتمع جاهليةً ،مبصطلح سيد قطب
يف كالمه عىل "جاهلية القرن العرشين" ،وترى املامرسات الكفرية
شائعةً ،وعىل رأسها عدم تحكيم الرشيعة .لك ّنها ال تكفّر املجتمع وال
تستهدفه بالرضر.
عىل املستوى العمليايت ،عجزت الجامعات املنضوية تحت لواء
بأي عملية قتالية قبل ثورة يناير بسبب
السلفية الجهادية عن القيام ّ
األوضاع األمنيّة ،لك ّنها مل تلبث عقب الثورة أن استهدفت خ ّط الغاز
املص ّدر إىل إرسائيل بالتفجري ثالث عرشة مر ًة حتّى توقّف التصدير.
( 27أ .ف) من أوائل نارشي الدعوة السلفية السكندرية يف العريش ،مقابلة شخصية،
ترشين األول /أكتوبر .2013
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بعدها بدأت تستهدف جيش االحتالل اإلرسائييل داخل األرايض
الفلسطينية املحتلّة .ومل تخرج عن خطّها اإلسرتاتيجي بقرص نريانها
عىل العد ّو الخارجي (اإلرسائييل) ،إال عندما استهدفها الجيش املرصي
بعد  30حزيران  /يونيو .2013
عىل رأس الجامعات السلفية الجهادية تربز جامعة "أنصار بيت
املقدس" أقوى التنظيامت وأكرثها احرتافيةً ،سواء من حيث نوعية
العمليات أو يف التوثيق املر ّيئ والخطاب اإلعالمي .يليها من حيث
املستقل
ّ
الق ّوة "مجلس شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس"
بعملياته وتسجيالته املرئيّة وبياناته اإلعالمية .وأخ ًريا ،تصدر بعض
البيانات اإلعالمية باسم "السلفية الجهادية" ،وهي يف الغالب جامعة
ٍ
وعمليات.
تنظيم وكفاء ًة
وأقل منهام
أضعف من سابقتيها ّ
ً
يف التقاطع بني تيّار السلفية الجهادية والتيار التكفريي يظهر ما
ميكن أن نص ّنفه بــ "التكفرييني الجهاديني" .وهم يختلفون عن
"التكفرييني السلميني"؛ فمن الشائع يف املنطقة الحدودية من شامل
سيناء وجود ت ّيار عريض من التكفرييني السلميني الرافضني لحمل
يستحق
السالح من دون إمام مسلم يعلن الجهاد أو مجتمع مسلم
ّ
العناء .فهم منكفئون عىل أنفسهم وجامعاتهم ،فال يؤاكلون الناس وال
يصلّون معهم وال يتز ّوجون منهم .التكفرييون السلميون منرصفون
إىل مجتمعاتهم املنغلقة الض ّيقة والدعوة إىل أفكارهم يف انتظار ق ّوة
شوكتهم أو الجهاد (ض ّد اليهود) ،وسالحهم الذي يقتنونه ألسباب
قبلية وثقافية( ((2ال يُستخدم إال يف دفع الصائل (ر ّد املعتدي) .أ ّما
التكفرييون الجهاديون ،فهم منطلقون من أرضية أيديولوجية تكفّر
املجتمع ،عالو ًة عىل تكفري الدولة وأجهزة الحكم فيها ،ويحملون
السالح يف قتا ٍل مق ّدس (جهاد) اقترص يف مراحله األوىل عىل "جنود
الطاغوت" من دون املدن ّيني.
تع ّد جامعة "التوحيد والجهاد" باكورة الجامعات التكفريية الجهادية
مؤسسها خالد مساعد،
يف سيناء .وقد تحلّلت بصورة كبرية بعد مقتل ّ
وبسبب املالحقات األمنيّة قبل ثورة يناير ،وتناثرت فلولها بني
أي أثر لها أو لجامعة أخرى ،قد تكون
الجامعات األخرى ومل يظهر ّ
ورثتها فكريًّا وعملياتيًّا ،إال يوم  11أيلول  /سبتمرب  2013يف العملية
 28انظر :اإلسكندراين" ،السالح بني العرف واأليديولوجيا واالرتزاق" ،األخبار اللبنانية،
.2013/8/26
وانظر أيضا مقالته" :أحداث سيناء وإيالت وعملية نرس (ج  :)2خريطة السالح يف سيناء"،
أحب سيناء ،2011/8/27 ،عىل الرابط:
http://wp.me/p1xe8K-2s

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

التي استهدفت مق ّر االستخبارات الحربية يف رفح املرصية؛ إذ أعلنت
جامعة جديدة تدعى "جند اإلسالم" مسؤوليتها عن العملية.
وتشبه "جند اإلسالم" سابقتها "التوحيد والجهاد" يف أمرين؛ أ ّولهام
أنّها رفحاوية بامتياز؛ إذ يصعب فصل املرصي عن الفلسطيني
فيها ،سواء من حيث الكوادر أو السالح والعتاد ،كام تعتمد بصورة
ملحوظة عىل األنفاق .وميكن القول إنّها محدودة االنتشار خارج رفح،
حيث الجامعات املسلّحة األخرى .وثانيهام ،ات ّباع أسلوب التفجريات
االنتحارية العنيفة من دون قدرة عالية عىل املناورة القتالية؛ وذلك
لرتجيح عدم انتامء أعضائها إىل القبائل البدوية املسيطرة عىل األرايض
املحيطة .ويتّضح فارق املستوى بينهام وبني "أنصار بيت املقدس"
و"أكناف بيت املقدس" ،يف طول اإلعداد للعمليات واالعتناء بالتصوير
والتحرير وجودة إخراج البيانات اإلعالمية؛ ما ّ
يدل عىل التفاوت يف
الخربة والتدريب والكفاءة.
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موقف الجهاديين في سيناء
من جماعة اإلخوان المسلمين
توالت أخبار القبض عىل عد ٍد من قيادات اإلخــوان املسلمني يف
لفض اعتصا َمي ميدان رابعة العدوية رشق القاهرة،
األسابيع التالية ّ
وصف محاوالت
وميدان النهضة يف الجيزة .ومل يَ ِغ ْب عن هذه األخبار ْ
تنكّرهم وهروبهم واختبائهم .ويف الوقت الذي أعلنت فيه السلطات
اعتقال أحدهم يف واحة سيوة يف الصحراء الغربية ،جرى تساؤل عن
عدم لجوء قيادات اإلخوان إىل سيناء لالحتامء بالجامعات التي قيل
إنّها تنفّذ عمليات العنف بالتنسيق معهم.
فهل ارتبط العنف يف سيناء باألزمة السياسية يف القاهرة (قبل بدء
املوسعة يف  7أيلول /سبتمرب ،)2013
الحرب/العمليات العسكرية ّ
بسبب تنسيقٍ جرى بني قادة اإلخوان والجامعات املسلّحة يف سيناء؟
وهل أ ّن "حامس" ضالعة يف هذه العالقة؟ أال تع ّد حكومة "حامس"،
حرصا
بحكم املصلحة السياسية النفعية عىل ّ
األقل ،من أش ّد األطراف ً
عىل تهدئة األمور يف سيناء تج ّن ًبا النفجار الوضع اقتصاديًّا وإنسان ًّيا،
إن أُغلقت األنفاق واملعابر بني غ ّزة وسيناء؟

اختالط التكفري بالتو ّجه الجهادي أمر له أصول تاريخية خارج سيناء،
كام أ ّن انفتاح "تنظيم الجهاد العاملي" عىل "القطبيني" بقرار من أمين
الظواهري ،قد أنتج هجائن جديدة من الجامعات اإلسالمية املتن ّوعة
فكريًّا وجغراف ًّيا ،محل ًّيا وعامل ًّيا .ومن امله ّم اإلشارة إىل أ ّن الرابطة
الفكرية واملعنوية بني تنظيم القاعدة وبعض الجامعات املسلّحة يف
تتجل يف تسجيالت صوتية داعمة من الظواهري أو
سيناء التي قد ّ
االحتفاء بتلك التسجيالت يف موا ّد مرئية تنتجها جامعة "أنصار بيت
مثل ،مل يثبت تط ّورها إىل رابطة تنظيمية .النقطة املحورية
املقدس" ً
هنا هي أ ّن التامثل بني جهاديّي سيناء وجهاديّي القاعدة كان كب ًريا
يف الفرتة من شباط  /فرباير  2011وحزيران  /يونيو2013؛ إذ اقترص
اختالف جهاديّي سيناء عن نظرائهم يف القاعدة ميدان ًّيا أخذًا بنظرية
العد ّو القريب (إرسائيل) أوىل من العد ّو البعيد (الواليات املتحدة
األمريكية) ،وإن كانت األرض السوريّة قد جمعت بينهام يف ضوء
ع ّدهم الثورة السورية معركة مذهبية عقائدية ،فسافر إليها بعض
جهاديّي سيناء .أ ّما الفرتة بعد  30حزيران  /يونيو ،فالسمة الغالبة
عليها هي التاميز والخصوصية الشديدة للسياق السيناوي الذي
قد يكون حجر زاوية يف تح ّوالت إقليمية كربى تبدأ بتصدير العنف
املنظّم خارج شبه الجزيرة انطالقًا من إقليم قناة السويس(.((2

لكن ّنا نستبعد التفسري التآمري للعنف السيايس يف سيناء باخرتاق
األجهزة املرصية واإلقليمية املجموعات املسلّحة أمنيًّا واستخباراتيًّا،
وتوجيهها جزئيًّا أو كليًّا العمليات بالسطوة الفكرية أو املالية.

 29كُتب هذا الجزء من الدراسة قبل انتقال عمليّات "أنصار بيت املقدس" إىل خارج
سيناء ،وهو ما توافق مع توقُّع الباحث؛ إذ كانت أوىل العمليات النوعية الناجحة يف مدينة
اإلسامعيليّة عىل ضفاف قناة السويس ،ث ّم املنصورة يف الدلتا ،وأخ ًريا العاصمة.

 30معلومة يؤكّدها عدد من محامي املعتقلني يف شامل سيناء الذين يعتمد سري
عملهم عىل حسن العالقة ،وعىل يشء من عدم الرسمية بينهم وبني القيادات العسكرية يف
االستخبارات ،ويف النيابة.

ال تستبعد نظرية االحتامالت ،املدعمة ببعض الحوادث القريبة،
ترجيح استفادة "حركة فتح" من إشعال األزمة يف سيناء ملواصلة
الضغط عىل "حامس"؛ فقد أعلنت وزارة الداخلية املرصية بالفعل
عن إلقاء القبض عىل أحد الفلسطينيني املتورطني يف أعامل ُعنف
يف سيناء ممن ينتسبون إىل جهاز األمن الوقايئ التابع لحركة "فتح".
كان خ ًربا مقتض ًبا ظهر عىل رشيط شاشات التليفزيون الرسمي ،ومل
يتكرر كث ًريا ،ومل تلتفت إليه سائر وسائل اإلعالم .يف حني أظهر مقطع
تسجييل ُمص َّور عىل موقع "يوتيوب" احتفال أقارب املقبوض عليهم
يف سيناء من حركة فتح بإطالق رساحهم .ويذكر محامو املعتقلني
يف العريش اعتذار السلطات لفتحاويّني مقيمني يف شامل سيناء عن
القبض عليهم خطأً ،وقد أُفرج عنهم من نيابة الجالء العسكرية يف
لكل منهم مبلغ  500جنيه(.((3
وصف ّ
اإلسامعيليةُ ،
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واالحتامل املر ّجح هو استقالل إرادة هذه التنظيامت السياسية
كل من اإلخــوان وحليفتها حامس من ناحية،
والعسكرية عن ٍّ
واستقاللها عن تالعب األجهزة األمنيّة واالستخباراتية من ناحية
أخرى؛ ما ّ
يدل عىل وجود مع ًنى غري تآمري للعمليات التي تستهدف
الجيش والرشطة ،والتي ازدادت وتريتها بعد انقالب  3متوز  /يوليو،
وبلغت مداها بتصفية  25جنديًّا أعزل مبالبس مدنية يف ما ُعرف
مبذبحة رفح الثانية(.((3

يقود هذا االحتامل إىل أحد تفسريين محتملني؛ أ ّولهام وقايئ ،والثاين
وكل االحتاملني منطلق من تصديق موقف هذه
دفاعي وتضامنيَ .
الجامعات املعلن محل ًّيا إزاء سلطة اإلخوان املسلمني؛ إذ رأوا محمد
رئيسا لحكم طاغويت مل يط ّبق الرشيعة ،ومل يعلن الجهاد
مريس ً
لتحرير أرض فلسطني ومق ّدساتها .لقد حرصت الجامعات ،عىل
اختالف تصنيفاتها ،عىل إبداء معارضتها الرشعية  /الدينية حكم
مريس واإلخــوان ،سواء بتنفيذ عمليات داخل األرض الفلسطينية
املحتلّة أو بنرش آرائهم الدينية بخصوص تكفري اإلخوان والسلفيني
الذين قبلوا بالدميقراطية اإلجرائية(((3؛ ففي عمليّتي أنصار بيت
تول
املقدس يف إيالت وأكناف بيت املقدس يف صحراء النقب ،بعد ّ
محمد مريس الرئاسة ،إظها ٌر لتح ّدي السلفية الجهادية سلطة إخوان
أي اعرتاض عىل استمرار معاهدة السالم .وهو
مرص الذين مل يبدوا ّ
ما يع ّد رسالة تضامن مع تيّار السلفية الجهادية يف غزة الواقع تحت
السيطرة الفعلية لسلطة حامس التي ت ُو َّجه لها سهام النقد الحتكارها
زناد املقاومة  /الجهاد.

موسعة بدأت
رأسا بعمليات عسكرية ّ
 31ذلك قبل أن تكون الجامعات نفسها مستهدف ًة ً
يف  7أيلول /سبتمرب ،لتشمل عملياتها النوعية الحقًا تفجري مديرية أمن جنوب سيناء يف
ترشين األول /أكتوبر ،ث ّم تفجري حافلة جنود ومقتل  11جنديًّا يف ترشين الثاين /نوفمرب.
 32ال يختلف الجهاديّون يف ع ِّد الدميقراطيّة من املامرسات الكفريّة ،وإن كانوا يتفاوتون
يف الحكم عىل من سار عىل دربها .السلفيّة الجهاديّة ال تتوسع يف تكفري األفراد ،لك ّن تيّار ٍ
ات
الجهادي تستهل األمر بالتكفري ،وقد سبق لها أن نرشت أفكارها
الشق
أخرى متقاطعة معها يف ّ
ّ
يل.
التي قد تبلغ ح َّد تكفري بعض رموز تنظيم القاعدة أنفسهم يف املجتمع
ّ
السيناوي املح ّ
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وعليه ،فإ ّن احتامل كون العمليات ض ّد الجيش والرشطة بعد االنقالب
وقائيّةً ،ال يعني التنسيق مع اإلخوان املسلمني ،ولكن يعني أ ّن
أعضاء الجامعات املسلّحة أرادوا إعالن رفضهم الشديد عودة الدولة
القمعية البوليسية بوصفهم من سكان املنطقة الحدودية وأصحاب
الثأر مع الرشطة ،وجهاز مباحث أمن الدولة الذي أعيد ضبّاطه إىل
مواقعهم القدمية بعد انقالب  3متوز  /يوليو .فاملبادرة بالعمليات
عقب االنقالب قبل إعالن الجيش الحرب عليهم قد تُفهم يف هذا
السياق ،من جهة أ ّن املستهدف منه مل يكن املدنيّني ،بل أفراد الق ّوات
النظامية ومركباتها .ويحتمل أن يكون املنحى الوقايئ احرتازيًّا بعد
عزل الرئيس املنتخب دميقراط ًّيا (الكافر يف نظر بعضهم) ،واإلجراءات
مؤشا لعودة تعامل السلطات معهم كام
التي رافقت عزله؛ ما رأوه ّ ً
كان األمر قبل كانون الثاين  /يناير  ،2011األمر الذي دفعهم إليصال
رسالة قويّة مفادها أنّهم لن يسمحوا بذلك حتّى لو قامت الحرب.
منصة
الصورة التي نقلتها دعاية اإلخوان وأنصارهم ،والتي ظلَّت ّ
اعتصام رابعة تؤكّدها ،هي أ ّن سلطة االنقالب يف "حرب عىل اإلسالم".
وهي صورة كفيلة بإثارة حمية الجامعات املسلّحة يف شامل سيناء
مدعومة بدماء املئات من اإلسالميني الع ّزل الذين أريقت يف ع ّدة
مواقع .ويف السطور املقبلة ،تتبّ ٌع ملواقف أه ّم جامعة سلفية جهادية
املستقل
ّ
مسلّحة يف سيناء ،مبا يدعم التفسري التضامني الدفاعي
تنظيم ًّيا ومال ًّيا عن اإلخوان يف مرص وحامس يف فلسطني ،ومبا يستبعد
التوجيه  /االخرتاق االستخبارايت  /األمني املرصي.

"أنصار بيت المقدس"
و"كامب ديفيد" :من الخرق العدائي
إلى التعطيل بالتنسيق المشترك
برز اسم "أنصار بيت املقدس" أل ّول مرة يف فيلم تسجييل بعنوان
"وإن عدتم عدنا" .أظهر الفيلم املنشور يف  2012جوانب تفصيلية
من عمليات تفجري خ ّط الغاز الطبيعي املص ّدر إىل دولة االحتالل ،مع
بعض املقاطع الصوتية للقيادي يف تنظيم القاعدة أمين الظواهري
الذي أثنى عليهم .وتوقّف استهداف خ ّط الغاز بإعالن املجلس
العسكري إبّان حكمه ،وقف تصديره إىل إرسائيل تنفيذًا لقرار
املحكمة التي قضت ببطالن صفقة البيع .بعدها تو ّجهت عمليات
"أنصار بيت املقدس" إىل داخل األرض املحتلة؛ إذ استهدفت سيارة
إرسائيلية يف صحراء النقب بالقرب من الخ ّط الحدودي يف وسط

دراسات وأوراق تحليليّة
الحرب في سيناء :مكافحة إرهاب أم تحوّ الت إستراتيجية في التعاون والعداء؟

سيناء ،ونفّذت عدة عمليات يف أم الررشاش (إيالت) ،وقامت بتصوير
جوانب منها وبثّها يف تسجيالت مص ّورة عىل موقع يوتيوب"(.((3
وبعد ذلك ات ّجهت جامعة "أنصار بيت املقدس" إىل استهداف األرايض
املحتلّة ،وكان ر ّد استخبارات االحتالل بتصعيد اخرتقت به السيادة
املرصية بعملية اغتيال القيادي يف التنظيم وأحد منفّذي عملية أم
الررشاش ،إبراهيم عويضة بريكات ،يف  26آب  /أغسطس  .2012ويف
تسجيلٍ مص ّور بثَّته "أنصار بيت املقدس" عىل موقع يوتيوب بتاريخ
 11أيلول  /سبتمرب  ،2012اعرتف (منيزل محمد سليامن سالمة)
بأنّه الجاسوس الرئيس يف العملية الذي ج ّند جاسوسني آخرين ،قام
أحدهام (سالمة العوايدة) بزرع رشيحة إلكرتونية أسفل خ ّزان الوقود
الخاصة بـ "أبو عويضة" ،واكتملت دائرة االنفجار
بالدراجة البخارية
ّ
بهذه الرشيحة لحظة مروره فوق املتف ّجرات.
وج ّدد جيش االحتالل اخرتاقه سيناء يف حزيران  /يونيو 2013؛ إذ
جرى اختطاف وائل أبو ريدة ،القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي يف
قطاع غزة الذي كان يف زيارة عالجية البنه يف القاهرة .ونرشت جريدة
محل تأكيده تفاصيل
"األخبار اللبنانية" عىل لسان مصدر استخبارايت ّ
اختطاف أبو ريدة ،وإشارته إىل نجاته من ع ّدة محاوالت لالختطاف
داخل غزة ،مع إبداء أسفه عىل أن يكون نجاح العملية أخ ًريا قد جرى
باخرتاق السيادة واألمن القومي املرصيَّني(.((3
ومن صور إنكار قيادة الجيش بعد االنقالب اخرتاق السيادة املرصية،
ما نقلته وكاالت األنباء العاملية ثالث أيام عيد الفطر ( 9آب/أغسطس
 )2013بشأن مقتل خمسة جهاديني يف سيناء بقذيفتني صاروخيتني
مو ّجهتني من طائرة إرسائيلية من دون ط ّيار بالقرب من الخ ّط
الحدودي .فقد اكتفى املتحدث العسكري املرصي بتعليقٍ مقتضب
عىل صفحته الرسمية عىل "فيسبوك" يشري فيه إىل "سامع انفجارين
بني العالمتني الدوليتني ( )10و( )11يف متام الساعة الرابعة والربع من
عرص الجمعة املوافق للتاسع من آب  /أغسطس"(.((3
 33اإلسكندراين" ،تبنوا محاولة اغتيال وزير الداخلية وقصفوا إرسائيل – 'أنصار بيت
املقدس' :مقاومة أم إرهاب؟" ،األخبار اللبنانية ،العدد  ،2013/9/11 ،2101عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/191001
 34اإلسكندراين" ،اخرتاقات أمنية إرسائيلية متكررة يف سيناء وسؤال السيادة والكفاءة"،
أحب سيناء ،2013/7/20 ،عىل الرابط:
http://wp.me/p1xe8K-4q
" 35الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات املسلحة" عىل الفيسبوك،2013/8/9 ،
عىل الرابط:
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/353197188144603
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طويل؛ إذ أصدرت جامعة "أنصار بيت
غري أ ّن ذلك اإلنكار مل يصمد ً
املقدس" بيانًا صباح السبت املوافق للعارش من آب  /أغسطس 2013
تنعى فيه شهداءها األربعة ،وتعلن فيه أسامءهم بالكامل وانتامءهم
القبيل ،وقراهم الحدودية التي يسكنون فيها ،موضّ ح ًة نجاة قائدهم
الخامس من دون تسميته .وقد و ّجه البيان ات ّها ًما رصي ًحا للجيش
ناقل شهادات عيان لسكّان املنطقة.
املرصي بالعاملة لدولة االحتاللً ،
ولقد توافق البيان الذي أصدرته جامعة "أنصار بيت املقدس" مع
املنشور يف اإلعالم الدويل والصحافة اإلرسائيلية ،ما وضع السلطات
العسكرية املرصية يف حرج ،وما دفع وكالة أنباء الرشق األوسط
الناطقة بلسان السلطة يف مرص ،إىل أن تنرش عىل لسان "مصدر أمني
رفيع" ،من دون تسمية ،ا ّدعاءه أ ّن قصف الجهاديني األربعة قد جرى
من طائريت "أباتيش" و"جازيل" تابعتني للجيش املرصي .وأشارت
الرواية األمن ّية الرسمية إىل حيازة اثنني من الجهاديني دراجة بخارية،
منصة صواريخ مو ّجهة تجاه األرايض
وهو صحيح ،لك ّنها زعمت ضبط ّ
املرصية ،عىل الرغم من أنّه ال يوجد منطق يف استهداف األرايض
املرصية من أبعد نقطة حدودية يف منطقة غري مأهولة.
مل تلبث "السلفية الجهادية" أن ر ّدت ببيان يوم األحد املوافق للحادي
عرش من آب  /أغسطس لتكذيب املتح ّدث العسكري وغريه من
رسبون ترصيحاتهم عرب وسائل اإلعالم
القادة العسكريني الذين ي ّ
التابعة للسلطة .وأكّدت "السلفية الجهادية" ات ّهامات أقرانهم يف
املرصي بالعاملة وخدمة مصالح
الجيش
َ
جامعة "أنصار بيت املقدس"
َّ
دولة االحتالل .وقد أشارت "السلفية الجهادية" يف بيانها إىل تجاوز
االنتهاكات اإلرسائيلية مرحلة اخرتاق األجــواء املرصية إىل تنفيذ
العمليات ض ّد أهداف داخل األرايض املرصية بإذنٍ وتنسيق مع
علم بأ ّن الطائرات العسكرية املرصية مل يُسمح لها
الجانب املرصيً ،
بالتحليق يف املنطقة الحدودية منذ حزيران  /يونيو  1967إال بعد
ألسباب متعلقة مبالحقة الجامعات
إذن إرسائيل يف  2012املايض
ٍ
املسلّحة بوصفها "عد ًّوا مشرتكًا" بني الجانبني.
بالتوازي مع بيان "السلفية الجهادية" أصــدر تنظيم "مجلس
شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس" ،بيانه رقم ( )39بتاريخ
 10آب  /أغسطس  2013الذي يؤكّد رواية أقرانهم يف "أنصار بيت
املقدس" ونعيهم فيه "الشهداء" األربعة بأسامئهم وقبائلهم .وص ّعد
الجيش املرصي بش ّن غارة جوية عىل قرية "الثومة" جنوب مدينة
"الشيخ زويد"؛ إذ قُصفت القرية بع ّدة قذائف أسفرت عن مقتل
مواط َنني ،هام :عبد الله أحمد سامل ( 32عا ًما) ،وجهاد جرب السويريك
( 30عا ًما).
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عب عنه البيان رقم ( )40الذي
أ ّما تصعيد الجامعات املسلّحة ،فقد ّ
صباح
أصدره "مجلس شورى املجاهدين – أكناف بيت املقدس"
َ
الثالثاء  13آب  /أغسطس ،معل ًنا مسؤوليته عن إطالق صاروخ
"غراد" واحد عىل قرية "أم الررشاش" (إيالت) يف الساعة الواحدة
من فجر اليوم نفسه ،ر ّدة فعل رسيعة عىل مقتل الجهاديني األربعة،
وأ ّن منفّذيها قد عادوا من حيث أتوا ساملني ،متو ّعدين ٍ
مبزيد من
العمليات( .((3وكانت "السلفية الجهادية" قد أعلنت قبل ذلك بيومني،
يف يوم األحد  11آب  /أغسطس ،يف بيانٍ موثق بالصور ،بعنوان
"حقيقة عملية الجيش يف قرية الثومة  ،"2013/8/10تض ّمن تكذيبًا
لرواية املتحدث العسكري ،ونف ًيا لوجود عملية عسكرية من األساس،
واصف ًة ما حدث بأنّه قصف عشوايئ لتضليل الرأي العام وإيهام
الجمهور بأنّه كانت هناك عملية عسكرية مرصية يف "العجراء"؛ إذ
قتل الجهاديون األربعة ،ويجري استكاملها يف "الثومة".
واتّهم بيان "السلفية الجهادية" ق ّوات الجيش املرصي بارتكاب ع ّدة
جرائم ،منها :استخدام الق ّوة املفرطة واألسلحة املميتة يف عملية
استعراضية عشوائية ،والقتل العمد ألبرياء ث ّم تلفيق تهمة ت ّربر قتلهم
من دون تحقيقٍ أو إثبات .كام ات ّهمها البيان بإشاعة الرعب والهلع
يف منطقة سكنية مكتظة بالنساء واألطفال والعجائز وتعريضهم
للخطر القاتل من دون سبب أو م ّربر ،وتضليل الرأي العا ّم ،وات ّهام
األبرياء بتهمٍ باطلة من دون أدلّة ،وا ّدعاء بطوالت وهمية يف الوقت
فيتجسس
الذي تتعاون فيه مع "عد ّو األ ّمة" وتفتح مجالها الج ّوي له
ّ
ويقتل ما يشاء ،بحسب صيغة البيان.
فض اعتصام ميدان النهضة
ليلة األربعاء 14 ،آب  /أغسطس ،جرى ّ
فض
يف الجيزة مع سقوط عرشات القتىل ،ويف الفجر بدأت عملية ّ
اعتصام ميدان رابعة العدوية يف رشق القاهرة الذي راح ضحيّته
مئات املدنيني الع ّزل ،وهي املذبحة التي أضافت تأكيد الخطاب
التضامني دينيًّا يف بيانات الجامعات السيناوية املسلّحة التالية .وكان
ظل يبتعد
مالحظًا أ ّن خطاب التنظيامت السلفية الجهادية يف سيناء ّ
عن توجيه االتهام أو إعالن العداء تجاه السلطات املرصية وق ّواتها
النظامية من الجيش والرشطة ،إىل أن سقط أعضاء جامعة "أنصار
بيت املقدس" األربعة يف عيد الفطر ،وجرى تصعيد من الجيش
املرصي ض ّد الجامعات ومحيطهم السكّاين يف اليوم التايل.
 36كانت هذه هي آخر عملية عدائية تستهدف ق ّوات االحتالل يف األرايض الفلسطينية
املحتلة حتى كتابة هذه السطور ،ومن املتوقّع أن تكون آخر عملية لفرتة ليست قصرية بسبب
العمليات العسكرية امل ّوسعة الجارية منذ  7أيلول /سبتمرب .2013
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أقل من خمس
يف ظهرية يوم  19آب  /أغسطس 2013؛ أي بعد ّ
ساعات من وقوع مذبحة الجنود الثانية ،نرشت "أنصار بيت املقدس"
تسجيل مص ّو ًرا للجنود السبعة الذين سبق اختطافهم واإلفراج عنهم
ً
يف أيار  /مايو من العام الجاري .ظهر الجنود يف حالة صحية جيدة،
وقد تح ّدث أحدهم مو ّج ًها الشكر لجامعة "أنصار بيت املقدس"
لتوسطهم يف اإلفراج عنهم ولحسن معاملتهم .وو ّجهت الجامعة عىل
ّ
لسان الجندي ندا ًء للرئيس محمد مريس وقتها مطالبني باإلفراج عن
معتقليهم وسجنائهم.
بدا أ ّن توقيت نرش الفيديو بعد ثالثة شهور من تسجيله رسالة ت َ ُّربؤ
ضمني من التو ّرط يف مذبحة الجنود الثانية .فقد أظهرت جنازة
األعضاء األربعة املقتولني يف عيد الفطر تعاطفًا شعب ًّيا محل ًّيا جارفًا،
وهو ما كان مه ّد ًدا بالفقدان إذا أُدينت "أنصار بيت املقدس" مبذبحة
الجنود .ومل يكد مي ّر أسبوعان حتّى جرى نرش بيان مثري للجدل
ومربك للتحليالت تحت عنوان "غزوة الثأر ملسلمي مرص" ،تب ّنت فيه
جامعة "أنصار بيت املقدس" محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم،
وزير الداخلية املرصي ،يوم  4أيلول  /سبتمرب  .2013وصدر البيان
يوم األحد  8أيلول  /سبتمرب بعد أربعة أيام عىل املحاولة الفاشلة
التي أصابت بعض املدنيني يف موقع الحادثة بالقرب من منزل الوزير.
وهو بيان صدم وسائل اإلعالم املرصية؛ فكأنّها تسمع باسم التنظيم
أل ّول مرة .كام أربك البيان املراقبني الذين فهموا من متابعة "أنصار
بيت املقدس" أنّها جامعة جهاد  /مقاومة للعد ّو اإلرسائييل فقط.
يوم الثالثاء  2أيلول  /سبتمرب ش ّنت األباتيش املرصية قصفًا عىل قريتَي
"الثومة" و"املقاطعة" جنوب مدينة الشيخ زويد ،وهي الواقعة التي
حوكم فيها الصحفي السيناوي أحمد أبو دراع بسببها عسكريًّا؛ ألنه
نفى رواية الجيش الرسمية .وأكّد سكان القريتني أ ّن القصف مل يسفر
أي قتىل ،وأ ّن أحد املصابني األربعة فقط قد جرى اعتقاله من
عن ّ
مستشفى الشيخ زويد قبل تلقّيه العالج ،إال أ ّن التليفزيون الرسمي
قد أعلن عن مقتل أكرث من عرشة وإصابة عدد أكرب من القتىل.
كام نفى سكان جريان املنازل املقصوفة الرواية األمنية الرسمية التي
ا ّدعت تفجري مخازن سالح.
أصــدرت "السلفية الجهادية يف سيناء" بيانًا صباح األربعاء
 3أيلول  /سبتمرب يصف الجيش املرصي بالكذب والخيانة ،ذاك ًرا
خسائر القصف من منازل مدنيني والرضر الذي لحق باملسجد ،وقد
أشار البيان إىل استهداف منزل أرسة أحد الجهاديني األربعة الذين
قُتلوا يف عيد الفطر املايض قبيل استهدافهم األرايض املحتلّة بصواريخ.
نشه
خاص َ
وعىل الجانب اإلرسائييل ،أشار موقع "ديبكا" يف تقري ٍر ّ
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تعليقًا عىل هذه العملية ،إىل أنّها املرة األوىل منذ  8سنوات التي يفي
فيها الجيش املرصي بااللتزامات التي أبرمها حسني مبارك سنة 2005
إبّان االنسحاب األحادي من قطاع غزة .ووفقًا لزعم التقرير ،اعتمد
الجيش املرصي عىل إسرتاتيجيتني متزامنتني منذ إطاحة محمد مريس
كل
سمهم "اإلرهابيني" الذين ميثّلون خط ًرا عىل ٍّ
للتضييق عىل من َّ
من مرص و"إرسائيل" ،وهام :إقامة منطقة عازلة بطول  14كيلوم ًرتا
هي حدود مرص مع غزة ،وإقامة عرشات نقاط التفتيش التي تح ّد
من وصول اإلمداد البرشي واللوجيستي .كام ربط "ديبكا" بني الرضبة
الج ّوية وقيام الجيش املرصي بهدم األنفاق يف رفح؛ للتضييق عىل
سمه حرية حركة املسلّحني من حامس ومن الجهاديني بني غزة
ما َّ
واملنطقة الحدودية من شامل سيناء.
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عىل مستوى العمليات ،ال توجد معلومات دقيقة متعلِّقة بالجوانب
الف ّنية والعملياتية سوى ا ّدعــاءات الرواية األمنيّة الرسمية عىل
املوقوفني ،إضاف ًة إىل بيانات الجامعات املسلّحة ،عىل رأسها "أنصار
بيت املقدس" التي ت ّدعي فيها انتصار ٍ
ات جزئي ًة عىل القوات
النظامية( .((3أ ّما ما ميكن الحديث عنه يقي ًنا يف الجوانب العملياتية،
فهو اآلثار اإلنسانية واالقتصادية املد ّمرة واالنتهاكات التي تو ّرطت
فيها القوات النظامية املرصية بقيادة أحمد وصفي ،قائد الجيش الثاين
امليداين ،بإرشاف قائد األركان والقائد العا ّم ،وقد وصفتها املنظامت
الحقوقية بأنّها "انتهاكات منهجية مستم ّرة"(.((3

خطاب "أنصار بيت املقدس" الذي اتّسم بالتم ّرد املسلح عىل سلطة
أي مضمون ميكن تصنيفه إرهاب ًّيا بصورة قاطعة،
الدولة ،مل يحمل ّ
إال يف البيان الذي أصدره التنظيم يف  8أيلول  /سبتمرب الذي ض ّم إىل
املستهدفني باالغتيال ،بعض اإلعالميني (من دون تسمية) التّهامهم
بالتحريض عىل القتل وتصفية املعتصمني واملتظاهرين.
املوسعة يف  7أيلول  /سبتمرب ،2013
عقب بدء العمليات العسكرية ّ
وبعد نرش "أنصار بيت املقدس" أكرث من بيان عن الخسائر التي
ألحقتها بالق ّوات النظامية املرصية ،جرى بثّ تسجيل مص ّور يض ّم
عدة لقطات الستهداف ق ّوات الجيش ومركباته .وكانت إحدى هذه
العمليات قد استهدفت نقطة االرتكاز األمني عند مبنى مصلحة
حي الكوثر يف مدينة الشيخ زويد .وهو ما يثبت
الرضائب يف مدخل ّ
فض االعتصام؛ بل
عدم بدء العمليات ض ّد القوات النظامية مبذبحة ّ
ميكن ر ّدها إىل ما أطلق عليه السلفيون الجهاديون يف سيناء "مذابح
الساجدين والصامئني"(.((3

نُرش يف بعض وسائل اإلعــام( ((4جانب من توثيق تلك االنتهاكات
حق آالف املدنيني من سكّان املنطقة
التي ارتكبتها ق ّوات الجيش يف ّ
الحدودية يف شامل سيناء ،وقد يستغرق األمر ع ّدة سنوات إلثبات
أ ّن االنتهاكات بلغت رسم ًّيا درجة "جرائم الحرب" .لك ّن الذي ال ّ
شك
فيه أنّها شملت التهجري القرسي ،وتدمري املنازل واملزارع ،وقصف
املنازل واملساجد بالطائرات والدبابات من دون تحذير باإلخالء؛
ما تسبّب يف مقتل أكرث من عرشة أطفال ،وأكرث من خمس نساء قبل
فضل عن تع ّمد إحراق السيارات
نهاية شهر أيلول  /سبتمرب .وذلكً ،
الخاصة ،وذات الدفع الرباعي من دون أدىن رضورة ،وحرق "العشش"
وبيوت الشعر التي كان بعضها مأ ًوى أوحد للفقراء املدقعني من
بدو املنطقة الحدودية .وقد تواترت الشهادات عن النهب املنهجي

تحديدا؟
ما الذي جرى في سيناء
ً
إجامل؛
ً
ميكن تصنيف املشهد العسكري يف سيناء يف ثالثة مستويات
املستوى العمليايت ،واملستوى اإلسرتاتيجي ،واملستوى السيايس الدويل
واإلقليمي.
 37سبب التسمية هو وقوع بعض املذابح ألنصار مريس واإلخوان واالشتباكات القاتلة يف
شهر رمضان ،وشيوع رواية بدء إطالق النار أثناء الصالة ،سواء يف صالة الفجر يف مذبحة "دار
الجمهوري" يف القاهرة أو يف صالة العرص يف إحدى مسريات العريش.
الحرس
ّ

 38تتجاهل البيانات اإلعالمية للجامعات املسلحة ذكر القتىل غري السيناويني الذين
يجري دفنهم كشهداء معركة ،بال تغسيل ،وال تكفني ،وال جنائز ،من غري أن يفتقدهم أحد
من السكان املحليني؛ ألنّهم وافدون من وادي النيل متخفّون يف إيواء أعضاء الجامعات من
املحلّيني.
" 39بعد  100يوم من العمليات العسكرية املوسعة انتهاكات منهجية مستمرة ومعاناة
خانقة يف سيناء" ،املركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،2013/12/22 ،عىل الرابط:
http://ecesr.org/?p=767534
" 40عمليات ض ّد اإلرهاب أم عقوبات جامعية؟" ،األخبار اللبنانية.2013/9/14 ،
http://www.al-akhbar.com/node/191238
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ملحتويات املنازل من أموال ومصوغ ،بل حتّى املالبس واملفروشات
واملأكوالت؛ وذلك قبل إحراق األثاث بالكامل من دون توجيه أدىن
ألي مشتبه فيهم(.((4
ات ّهام أو اعتقال ّ
لكل هذه املامرسات آثا ٌر اجتامعية واقتصادية وسياسية ،لك ّنها ال
ّ
تعطي مؤرشات كافية عن تحليل الجانب العمليايت من املشهد
الجاري ،وإن كان قد ثبت ببعض الصور ،والتسجيالت املرئية،
والروايات املحلّية ،ص ّحة ا ّدعاءات الجامعات املسلحة إيقاع خسائر
يف صفوف الجيش يف تلك الحرب التي هي غري املتكافئة فن ًّيا ،والتي
يصعب تصنيفها عىل أنها حرب شوارع ،أو حرب تضاريس وعرة.
والحقيقة أ ّن أرض العمليات الجارية كلّها سهلة ومنبسطة بعي ًدا من
جبال وسط سيناء التي طاملا نسجت بشأنها األساطري األمن ّية (مثل
جبل الحالل)( .((4ومن املؤكّد أيضً ا أ ّن أعضاء الجامعات املسلحة
ينسحبون تكتيك ًّيا – يف املداهامت غال ًبا – إىل خارج القرى ،وال يجري
أي منهم ،ث ّم يناورون الق ّوات النظامية ويشتبكون معها
القبض عىل ٍّ
أو يستهدفون مركباتها بالعبوات الناسفة عىل الطرق بني القرى.
وبالنسبة إىل املستوى اإلسرتاتيجي ،فقد استفادت إرسائيل من
انشغال الجامعات املسلحة مبواجهاتها للجيش املرصي ،وضمنت
رسا غري
تأمي ًنا لحدودها مبنطقة عازلة تنفّذها الق ّوات املرصية ق ً
عابئة مبمتلكات املواطنني ومساكنهم ومزارعهم .وحتى إن مل ِ
تقض
العمليات عىل الجامعات ،وأغلب الظ ّن أنّها مل تفعل ،فقد استنفدت
جان ًبا كب ًريا من طاقتها ومن تسليحها بقد ٍر يصعب تعويضه يف
املستقبل القريب؛ فالطفرة التي شهدتها سيناء يف نوعية السالح
وكمياته بعد اندالع الثورة الليبية وأثناء فرتة االنفالت األمني يف
مرص ،يصعب توقّع تكرارها يف املدى املنظور؛ وذلك لألوضاع األمن ّية
املختلفة متا ًما.
مل تَخْل العمليات من استفادة إسرتاتيجية للجيش املرصي ،بعي ًدا من
ا ّدعاءات ف ْرض السيطرة والسيادة املردودة بحقائق التنسيق األمني
أي ق ّوات .لك ْن عمل ًّيا ،جرى تعطيل امللحق
مع إرسائيل قبل نرش ّ
'" 41األخبار' تجول يف قرى سيناء وتعاين دمار وضحايا عمليات عشوائية :شهادات ودماء
تدحض الرواية العسكرية" ،األخبار اللبنانية ،2013/9/18 ،عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/191500
 42يقع جبل الحالل يف الشامل الرشقي ملدينة نخل وسط سيناء ،والجنوب الرشقي ملدينة
العريش .وميتد طوليًّا بني أرايض قبيلة التياها وأرايض قبيلة الرتابني ألكرث من  40كيلومرتًا.
لجأ إليه بعض املطلوبني الجنائيني من قبيلة الرتابني يف عهد حبيب العاديل وزير داخلية
مبارك ،ونسجت حوله أساطري أمنية زائفة بخصوص لجوء الجامعات األيديولوجية املسلحة
إليه واختبائهم فيه ،وهو ما يستحيل عمليًّا لرفض القبيلتني املهيمنتني عىل أراضيه إيواء
مطلوبني غرباء.

العدد 7
آذار  /مارس 2014

األمني مبعاهدة السالم الذي كان مينع الجيش املرصي من الوجود
يف املنطقة (ج) ،ويح ّرم عليه تحليق الطائرات العسكرية يف سامئها.
وحتّى يف العمليتني "نرس" و"نرس  ،"2كان املسموح به استثنا ًء من
امللحق األمني ،محدو ًدا نسب ًّيا .أ ّما اآلن ،فقد حلّق الط ّيارون املقاتلون
املرصيون فوق املنطقة (ج) أل ّول مرة منذ  ،1967وجرى متشيط
املنطقة ج ًّوا وأرضً ا أكرث من مرة .كام أنه من املر ّجح مناورة القوات
املتع ّددة الجنسيات واملراقبني  ،MFOوإدخال مع ّدات غري متّفق
ربا غري متّفق
عليها ممنوعة وفقًا للمعاهدة وملحقها األمني ،بل ّ
عليها حتى يف التنسيقات األمن ّية األخرية والراهنة.
من الطبيعي أن يعمل الجيش من أجل الحفاظ عىل التزام الدولة
بغض النظر عن الرفض الشعبي لها أو
مبعاهداتها الدولية القامئةّ ،
الحاجة إىل مراجعتها وتعديلها أو حتّى االنسحاب منها؛ فالدولة
أي فعلٍ حر ٍّيب أو عدا ٍّيئ تجاه "دولة
املرصية ملتزمة بعدم ش ّن ّ
إرسائيل" عىل األرايض الفلسطينية املحتلّة .لكن الثمن الذي يدفعه
الجيش املرصي ،عسكريًّا وسياس ًّيا ،مقابل هذه االلتزامات وتحقيق
تلك األهداف باهظ؛ فإعالن الجيش الحرب عىل الجامعات املسلحة
واملواجهة املفتوحة معهم ،ميدان ًّيا كام بدأ بالفعل ،أو إعالم ًّيا كام
أُعلن الحقًا ،أعطاها مس ّوغًا بوصف عملياتها ض ّده من باب دفع
الصائل (ر ّد املعتدي) ،ث ّم مل يلبث خطابها أن اتّهم الجيش رصاح ًة
بالر ّدة والكفر.
بعي ًدا من ردود الفعل الغاضبة واالنتقامية التي قد تدفع إىل انتشار
ظاهرة "جيش الرجل الواحد" ،والتي قد تكلِّف السلطة واملجتمع
خسائ َر فادح ًة يصعب توقّعها ،فإ ّن الجامعات قد ه ّددت سابقًا
مبعوث مستشار الرئيس املعزول محمد مريس للحوار املجتمعي
عقب مذبحة رفح األوىل يف  2012بأ ّن ر ّدها عىل استهدافها بعمليات
عسكرية يف سيناء سيكون يف قلب القاهرة ووادي النيل .وقد أوفت
بوعيدها ،وأعلنت "أنصار بيت املقدس" استهداف موكب وزير
الداخلية بالقرب من مسكنه يف مدينة نرص ( 4أيلول/سبتمرب)،
وكذلك مكتب االستخبارات العسكرية يف اإلسامعيلية ( 20ترشين
محص ًنا يف ثكنة عسكرية ،وذا أهمية قصوى
األول/أكتوبر) الذي يع ّد ّ
يف منطقة القناة وسيناء ،وأخ ًريا اغتيال ضابط يف مباحث أمن الدولة
حي مدينة نرص يف القاهرة ( 18ترشين الثاين/
(األمن الوطني) يف ّ
نوفمرب).
يع ّد خروج أنصار بيت املقدس وسائر الجامعات السلفية الجهادية
التي كانت تقرص نريانها عىل الجانب اإلرسائييل من دون التو ّرط يف
املشهد السيايس املرصي أو الفلسطيني ،عن مسارها الذي التزمته
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بحرب مفتوحة يغيب عن
منذ ثورة يناير ،تح ّولً إسرتاتيج ًّيا ،وإيذانًا
ٍ
أفقها احتامالت الهدنة أو إعالن التهدئة؛ فرصاع األجهزة ،أو حتّى
رصاع األجنحة داخل أجهزة السلطة ،كانت الغلبة فيه لفائدة "صوت
العقل" حتّى شهر أيار  /مايو 2013؛ إذ جرى إنهاء أزمة الجنود السبعة
املختطفني من دون تقديم تنازالت يف التفاوض ،ومن دون التو ّرط يف
انتهاكات .لكن "صوت الق ّوة" ارتفع وحسم الجولة التالية ملصلحته
عقب مذبحة جنود رفح الثانية ،يف آب  /أغسطس ،بعد االنقالب
فض االعتصام .وانزوى صوت املقيمني للخدمة يف
وعقب مذبحة ّ
سيناء من جهاز االستخبارات العسكرية املدركني لخطورة التو ّرط يف
انتهاكات ض ّد السكان املحليني وأثرها الذي لن يسهل محوه .تح ّو ٌل
ّ
بالشك والتساؤل عن إمكانية أن يكون منفّذ املذبحة مدركًا
يلقي
لرصاع وجهات النظر بني األجنحة االستخباراتية وامليدانية داخل
حريصا عىل إطالق يد البطش.
الجيش،
ً
وعليه ،يطرح هذا االحتامل النظري أسئلة عن القدرة التنفيذية
ٍ
مثل) عىل القيام بعملية راح ضح ّيتها 25
لطرف إقليمي (إرسائييل ً
جنديًّا كانوا عزلً مبالبسهم املدنية متو ّجهني من العريش إىل مق ّر
فوجهم العسكري يف مدينة رفح.
لعل اخرتاق إرسائيل العمق املرصي يف عملية اغتيال القيادي يف أنصار
ّ
بيت املقدس إبراهيم عويضة ،أو يف اختطاف وائل أبو ريدة ،القيادي
يف حركة الجهاد اإلسالمي الفلسطينية ،من قلب وادي النيل أثناء
رحلة عالج ابنه ،يحمل إجاب ًة عن هذا التساؤل .وعىل الرغم من عدم
ألي طرف يف مذبحة الجنود األوىل التي ت ّربأت
توجيه اتهام رسمي ّ
منها الجامعات السيناوية املسلّحة كلّها ،فإ ّن تصفية وحدة عسكرية
كاملة قوامها  16جنديًّا داخل مق ّر الوحدة بزيّهم العسكري وسالحهم
الخفيف والثقيل ،تلفت إىل قدرة "مجهولني" عىل تنفيذ عمليات بهذا
ٍ
ألهداف سياسية وإسرتاتيجية رمبا ال تنكشف بوضوح إال
املستوى
بعد مرور سنوات.
أ ّما عىل املستوى السيايس الدويل واإلقليمي ،فقد بالغت السلطة
املرصية القامئة منذ االنقالب يف االلتزام بتعهداتها مع إرسائيل،
مخافة وقْف املساعدات العسكرية األمريكية وانهيار أحد أه ّم ركائز
اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السالم( ((4إ ْن ع َّده الكونجرس انقالبًا
أي من اتفاقية "كامب ديفيد" ( 17أيلول /سبتمرب  ،)1978وال "معاهدة
 43ال يوجد ّ
نص يف ّ
السالم بني مرص وإرسائيل" ( 26آذار /مارس  ،)1979يلزم الواليات املتحدة األمريكية بتقديم
مساعدات عسكرية َ
لطرف املعاهدة كجزء من إبرامها .لكن من املعروف أ ّن الدور االستثنايئ
الذي قامت به الواليات املتحدة األمريكية يف االتفاقية واملعاهدة تجاوز الوساطة إىل الرعاية
عبت عنه بعض النصوص؛ لذا ال ميكن فصل املساعدات العسكرية عن
واإلرشاف ،وهو ما ّ

عسكريًّا .واختارت قيادة الجيش يف القاهرة باالتفاق مع النظراء يف تل
أبيب ،تعطيل امللحق األمني جزئيًّا وموقَّتا ،عوضا من تهديد املعاهدة
التي يبدو أ ّن فكرة مراجعتها لتوا ِفق إرادة الشعب املرصي ال تزال
أي سلطة تلت سقوط مبارك .ويبدو أ ّن األولوية
ً
خيال مل يرد يف بال ّ
تتَّجه إىل مصلحة متمثِّلة بضامن د ْعم إرسائيل ملوقف السلطة مع
الواليات املتحدة واالتحاد األورويب.
األمني يف
تتضافر الشواهد عىل إشادة الجانب اإلرسائييل بالتعاون
ّ
مواجهة الجهاديني و"اإلرهابيني" بوصفهم عد ًّوا مشرتكًا بني مرص
كل من الصحافة اإلرسائيلية وندوات
عبت عنه ّ
و"إرسائيل" ،وهو ما ّ
مراكز األبحاث يف واشنطن العاصمة التي يستضاف فيها باحثون
ومبعوثون أمريكيون( ((4قابلوا عد ًدا من قيادات الجيش املرصي ،مبن
فيهم وزير الدفاع عبد الفتاح السييس شخصيًّا .وقد رصد السكّان
املحليون يف املنطقة الحدودية من شامل سيناء ،م ّمن يجيدون العربية
ويتابعون التليفزيون اإلرسائييل ،خ ًربا بثّته القناة التليفزيونية العارشة
م ّر ًة واحدة ومل تك ّرر بثّه؛ وهو خرب ُمجمله وصول وفد عسكري
رفيع املستوى من تل أبيب إىل القاهرة يف نهاية األسبوع األ ّول من
املوسعة (أي يوم  13أو  14أيلول/سبتمرب) ،وأ ّن
العمليات العسكرية ّ
الوفد أجرى محادثات مل ّدة ساعتني ث ّم غادر.

هل من أفق للمستقبل؟
اعرتف وزير الدفاع ،عبد الفتاح السييس ،رسم ًّيا بوقوع أرضار وخسائر
املوسعة الجارية يف املنطقة
غري مـ ّررة يف العمليات العسكرية ّ
الحدودية من شامل سيناء منذ السابع من أيلول  /سبتمرب .2013
وأعلن السييس أنّه سيجري تعويض من أصابهم الرضر من عمليات
الجيش والرشطة ،وق ّدم اعتذا ًرا بسبب ما أصابهم من "خسائر يف
رسبة عرب موقع ويكيليكس
الرعاية األمريكية الستمرار املعاهدة .وقد ّ
رسية امل ّ
عبت الوثيقة ال ّ
رقم ( )a_10CAIRO181واملؤ ّرخة يف  9شباط /فرباير  2010عن ع ّد مبارك املساعدات
األمريكية العسكرية ملرص بقيمة  1.3مليار دوالر ،تعويضً ا ال ميكن املساس به من أجل صنع
السالم مع إرسائيل .عىل الرابط:
http://www.wikileaks.org/plusd/cables/10CAIRO181_a.html.
 44عىل سبيل املثال؛ عقد معهد ويستمنسرت مؤمت ًرا صحفيًّا يف واشنطن العاصمة يوم
الثالثاء  1ترشين األول /أكتوبر  2013استعرض فيه الوفد الذي أرسله املعهد يف الفرتة من
 27إىل  29أيلول /سبتمرب إىل مرص ملقابلة عبد الفتاح السييس وعدد من القادة العسكريني
والحكوميني .وقد تشكّل الوفد من ثالثة من كبار القادة العسكريني األمريكيني السابقني وخرباء
مكافحة اإلرهاب .نرش اإلعالن عن املؤمتر الصحفي عىل الرابط:
http://goo.gl/9bMwhv
وميكن مشاهدة املؤمتر نفسه عىل قناة املعهد عىل يوتيوب ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=EqppsDaYrBQ
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املباين أو األرايض"( ،((4غري أ ّن أهل سيناء رأوا أ ّن اعتذاره يستوجب
اعتذا ًرا؛ لتجاهله الضحايا يف األرواح البرشية ،وقام مدير الصفحة
الرسمية للمتحدث العسكري عىل موقع "فيسبوك" بحذفه الحقًا.
تراجع الجيش عن نفيه الصارم أ ّن أح ًدا من املدنيني العزل مل يسقط
برصاصه بعد مرصع حسني حسن خلف ،نجل شيخ مجاهدي سيناء
وبطل حرب االستنزاف يف السبعينيات ،الحاج حسن خلف .وسقط
قتيل نتيج ًة إلطالق نار عشوايئ من جانب الجيش .وطاملا نادى
حسني ً
الشيخ حسن خلف برضورة تح ّمل أخطاء الجيش يف عملياته ض ّد
الجامعات املسلحة .وللحاج حسن خلف وض ٌع استثنايئ يف عالقة
الجيش بأهايل سيناء ،فهو من املدع ّوين دو ًما يف احتفاالت الجيش.
استحق "نجمة سيناء" ،ملشاركته بوصفه
وهو بطل حرب سابق
ّ
متط ّو ًعا يف حرب االستنزاف ومحكو ًما يف سجون االحتالل مبجموع
أحكام بلغ  145سنةً.
اقتىض مقتل حسني حسن خلف تعزية رسمية من الجيش لوالده
مع منحه لقب "شهيد" ،من دون االعرتاف العلني مبقتله برصاصهم.
وقد أىت متزام ًنا مع نرش صورة الشيخ أسعد البيك ،أمري دعوة أهل
الس ّنة والجامعة الذي اعتُقل يف مدينة العريش بزعم إصداره فتوى
تحريضي ًة ض ّد ق ّوات الجيش والرشطة .وألسعد البيك مكانة دينية
واجتامعية كبرية يف العريش واملنطقة الحدودية ،وهو معروف بأنّه
فض املنازعات الرشعية (القضاء الرشعي) يف سيناء.
مؤسيس لجان ّ
من ّ
نُرشت صورة له وهو معصوب العينني ومق ّيد اليدين بطريقة مهينة
بجوار أحد املعتقلني الش ّبان داخل مد ّرعة .ما أثار غضب كثري من
شبّان العريش السلميني؛ فأعلن بعضهم عزمه عىل استخدام العنف،
وفقًا لناشطني حقوقيني وصحفيني محليني .وتضاعف الغضب بسبب
اعتذار السييس الذي اهت ّم بالخسائر من املباين واألرايض وبتعويض

 45اإلسكندراين" ،سيناء :قوة ناعمة وبطش تحت سقف واحــد" ،األخبار اللبنانية،
 ،2013/10/4عىل الرابط:
http://www.al-akhbar.com/node/192588
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املترضرين ماديًّا ،من دون اإلشارة إىل األرواح التي زهقت ،ومن دون
أفق لوقف العمليات قريبًا(.((4
مستقبل سيناء يف ما يبدو ُمل َّبد بالغيوم؛ نظ ًرا إىل االنتهاكات الوحشية
التي متارس ضد أهلها مبا يفوق خرباتهم وذكريات شيوخهم مع
انتهاكات جيش االحتالل( ،((4ومبا يدفع بعض كهولهم إىل الرت ّحم
عىل أيام قمع مبارك لكونه أهون مام يتجرعونه اآلن .ويف كل األحوال
يخرس الجيش الوطني الذي طاملا ارتبط الوجدان الجمعي ألهل سيناء
ظل إقصاء أبناء سيناء من الجيش
رشف وإيجايب .ويف ّ
به ّ
بكل ما هو م ّ
والرشطة ،فإ ّن العمليات تحمل يف طيّاتها سمة التمييز  /االنتقام
املوسعة ،وما اشتملت عليه من
رسخت العمليات ّ
الجغرايف .لقد ّ
عقاب جامعي ،التمييز بني أهل سيناء وأهل وادي النيل .واستدعت
مقارنة "املرصيني" – أي أهل وادي النيل  -مبن سبقهم يف املرور
بسيناء من خارجها؛ أي األتراك ،واإلنكليز ،والصهاينة.
ال يزال انحياز أغلب سكان سيناء إىل الدولة املرصية ،وليس الحكومة
القامئة أو غريها من الحكومات ،وهو ما يظهر يف أقوال الكبار
ولعب الصغار .وال يزال العلم املرصي يحمل رمزي ًة ألنه "بديل علم
الصهاينة"؛ فريسمه األطفال يف لوحات تعبريية بسيطة ،يرفرف فيها
ثقيل ،يشتبك به ملثّ ٌم يرتدي
فوق سيارة دفع رباعي ،تحمل مدف ًعا ً
جلبابًا (بطل الرسم) مع ق ّوات الجيش .وحني يستفرس املعلّم من
حامل علم بلده.
التلميذ صاحب الرسم ،يجيبه بأنّه يدافع عن أرضهً ،
جرح غائر يف نفوس أهل سيناء ال يبوحون به إال بعد طول مثابرة
ومعايشة ،أو تكشفه رسوم األطفال ،فيتل ّمس الباحث مدى اله ّوة
الالزم س ّدها عىل مدار سنوات طويلة مقبلة من املصالحة ،والعدالة
االنتقالية ،والتنمية باملشاركة.

 46املرجع نفسه.
 47هذه املقارنة نقل ّ
حريف ملا سمعه الباحث من بعض كبار الس ّن يف املنطقة الحدودية
من الرجال والنساء ،بعضهم يحمل قالئد وشهادات تقدير من الجيش املرصي ألدوارهم
البطولية أثناء الحرب وطوال فرتة االحتالل حتى االنسحاب اإلرسائييل من سيناء عام .1982
وقد أبدوا مرير أسفهم عىل أنهم شهدوا بأعينهم من مامرسات الجيش املرصي ما مل يقم به
خاصة مبن تحدَّث بها ،وال ينبغي
جيش االحتالل يف سيناء ،يف املناطق نفسها .وهي رؤية ذاتية َّ
إطالقها للمقارنة بني انتهاكات الجيش املرصي وجرائم الجيش الصهيوين بوج ٍه عا ٍّم.
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خالد محمود * -آيات حمدان

**

حماس ومصر :المأزق ومآالت العالقة

تحاول هذه الورقة أن ترصد انعكاســات االنقالب العســكري في مصر على قطاع غزة ،وعلى
حركة حماس التي تدير شؤون القطاع؛ وذلك في ضوء تصاعد حملة التحريض في اإلعالم
نف حدثت في
المصري ّ
ضد حماس ،والفلســطينيين ،واتهام الحركة بالضلوع في أعمال ُع ٍ
مصر إبان ثورة يناير ،كما هو الشأن في الهجمات "اإلرهابية" في سيناء ،وما استتبع ذلك من
تشــدي ٍد للحصــار المصري على قطاع غزة ،وتدميرٍ لألنفاق التي ّ
تمثل شــريان الحياة بالنســبة
إلى الغزيين.
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .
** باحثة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .
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مقدمة
ميكن القول بداي ًة إ ّن سياسات النظام املرصي تجاه الحركة وسيطرتها
عىل القطاع ،حكمتها ثالثة محددات أساسية:
ظل يحكم عالقة النظام
أول ،املحدد اإلسرتاتيجي األمني الذي ّ
ً
املرصي بشبه جزيرة سيناء؛ ذلك أنّها تقع يف مركز جيوسيايس
إسرتاتيجي مه ّم شديد الحساسية ،فهي بوابة ملرص ولقطاع غزة ،وقد
خصوصا ،منذ حرب حزيران  /يونيو  ،1967بعد
ازدادت أهميتها،
ً
اتفاقية كامب ديفيد ،ث ّم االنسحاب اإلرسائييل((( .كام أنها تشكِّل
مصد َر قلق أمني ملرص؛ إذ يوجد فيها عدد من الجامعات الجهادية،
إضافة إىل امله ِّربني ،وتجار األسلحة ،وتنترش من خاللها عىل الحدود
املحاذية لقطاع غزة عرشات األنفاق التي تسمح مبرور البضائع
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إىل الـ "تعايش"؛ فنجمت عن ذلك عالقات متوترة بقطاع غزة بلغت
ذراها ،حتى أ ّن مرص ل َّوحت بعمل عسكري أمني ض ّد القطاع(((.
ثانيًا ،موقع مرص يف الرصاع العريب اإلرسائييل بعد كامب ديفيد
ودورها يف امللف الفلسطيني ،فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد
سنة  ،1979وانتهاء الرصاع املرصي – اإلرسائييل ،وانسحاب إرسائيل
من سيناء ،عمل النظام املرصي عىل االضطالع بدور الوسيط بني
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وقد كانت مرص يف العقود الثالثة املاضية
قاعد ًة ملا كان يُسمى محور االعتدال الصديق ألمريكا يف املنطقة.
ومن ناحية أخرى ،اضطلعت مرص بدور الوساطة يف ملف املصالحة
الفلسطينية بني حركتي فتح وحامس؛ ذلك أ ّن من عنارص قوة
النظام املرصي دوره يف القضية الفلسطينية ،وهذا يعني أ ّن مرص إن
تخلَّت عن هذا امللف ،فإنها ستفقد الكثري من وزنها عرب ًّيا؛ لذا فهي
ألي دولة عربية أخرى.
ال تسمح بالتنازل عن هذا املوقع ّ

واألفراد بينها وبني القطاع .وعىل صعيد آخر ،عانت محافظة سيناء
طويل من التهميش والقمع؛ ما جعلها خزانًا للتمردات ولعدم
تاريخًا ً
االستقرار((( .ومن مثة فإ ّن مشكلة سيناء مع النظام املرصي ليست
وليدة الظرف الحايل الناتج من تويل حامس إدارة قطاع غزة املحاذي
لها ،بل هي مشكلة تتعلق بأمن مرص .يضاف إىل ذلك أ ّن أمن سيناء
يف صلب العالقات املرصية اإلرسائيلية املتجهة وفق النظام املرصي
مناطق ،هي املنطقة (أ)؛
 1قسمت معاهدة كامب ديفيد سنة  1978سيناء إىل ثالث
َ
السويس من الشّ امل إىل الجنوب ،ويسمح
وهي رشيط ميت ّد عىل طول الضفّة الرشق ّية لقناة ّ
ملرص بأن تنرش فيها ق ّوة ال تزيد عىل  22ألف فرد ،وتشمل ثالثة ألوية مشاة ميكانيكية ،ولواء
مد ّرع ،وسبع كتائب مدفع ّية ميدان ،وسبع كتائب مدفع ّية مضادّة للطّائرات ترشف عليها
املرصي
لجنة تض ّم ثالثة ض ّباط (مرصي ،وإرسائييل وأمرييك) للتأكّد من تعداد أفراد الجيش
ّ
وقطع األسلحة املتّفق عىل عددها ،واملنطقة (ب)؛ وهي وسط سيناء ،وتوجد فيها أربع كتائب
حرس حدود بأسلحة خفيفة ومركبات عجل ( 4آالف عنرص) ،واملنطقة (ج)؛ وهي املنطقة
املالصقة للحدود املرصيّة اإلرسائيل ّية ،وال يُسمح فيها إالّ بوجود ق ّوات حرس حدود بتسليح
شخيص (بنادق آل ّية للجنود ،ومسدّسات للض ّباط) ،إىل جانب الق ّوات املتعدّدة الجنس ّيات
ّ
وخاص ًة األمريك ّية .ويُ ْحظَر عىل الطائرات الحرب ّية املرصيّة التحليق إالّ يف سامء املنطقة (أ) التي
ّ
أي مطار أو ميناء حر ّيب يف سيناء،
تبعد عن إرسائيل آالف األميال ،كام يُ ْحظَر عىل مرص إنشاء ّ
أو حول شواطئها ،انظر :خالد محمود" ،هجوم سيناء ..من سيدفع الثّمن؟" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2012/8/28 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/70687690-4fdd-4c94-8f285c22fe81bd29
 2إسامعيل اإلسكندراين" ،الحرب يف سيناء :مكافحة إرهاب أم تح ّوالت إسرتاتيجية يف
التعاون والعداء؟" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/1/23 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/b6ba8f4c-62a9-4e60-973b91b41e822270

ثالثًا ،االرتباط الفكري والعاطفي بني حركة حامس وجامعة اإلخوان
املسلمني .فلقد مثَّل اإلخوان تهدي ًدا خط ًرا لحكم الرئيس حسني
أي نجاح ملرشوع
مبارك داخليًّا ،ومن مثة كان النظام املرصي يَ ُع ُّد َّ
حامس السيايس إقام ًة لـ "حكم إسالمي" يف الجوار؛ ما سينعكس عىل
حركة اإلخوان املسلمني داخل مرص .ومام ضاعف ح َّد َة هذه العالقة
تزامن نجاح حامس يف انتخابات  2006ودخول جامعة اإلخوان
املسلمني مجلس الشعب يف انتخابات  ،2005وتصاعد االحتجاجات
الشعبية ض ّد حكم الرئيس مبارك.
وعىل الرغم من أ ّن حامس كانت قد "أعلنت نفسها منذ البداية
جنا ًحا من أجنحة اإلخــوان املسلمني ،وذلك يف ميثاقها الصادر
" 3مرص توجه اهتاممها إىل حامس بعد سحق جامعة اإلخــوان املسلمني" ،رويرتز،
 ،2014/1/15عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0E05W20140115
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يف  ،((("1988/8/18فإ ّن خطابها السيايس م َّيزها من جامعة اإلخوان
من حيث كونها منظم ًة فلسطيني ًة ينحرص عملها عىل أرض
فلسطني(((.

حماس ومصر على المستوى الرسمي:
من يدير ملف العالقة؟
عملت حركة حامس منذ نشأتها ،يف كانون األول  /ديسمرب عام ،1987
كل الدول املعنية بالرصاع العريب اإلرسائييل؛
عىل إقامة عالقات مع ّ
مثل مرص ،واألردن ،والعراق ،وإي ـران ،وسورية ،ودول الخليج،
لكن
وذلك عىل الرغم من الحذر الرسمي العريب يف التعامل معهاّ .
خصوصية العالقة مبرص حكمتها جذور الحركة اإلسالمية اإلخوانية
من جهة ،وخشية مرص من أن يؤث ِّر نجاح منوذج حركة حامس يف
قطاع غزة يف الوضع الداخيل لإلخوان فيها من جهة أخرى ،إضاف ًة
إىل تبني مرص مسار التسوية الذي بقيت حركة حامس خارجه.
وهكذا حكمت التخوفات النظام املرصي يف فرتة ُحكم مبارك طبيعة
العالقة بالحركة ،فانحرصت يف أمن الدولة ،وجهاز االستخبارات ،ث ّم
يف وزارة الخارجية املرصية ،يف أقىص مراحلها تطو ًرا.
كام أ ّن النظام املرصي جمعته عالقة مميزة بحركة فتح والسلطة
أي "شبهة" للتقارب بينه
الفلسطينية؛ األمر الذي دفعه إىل إبعاد ّ
وبني حركة حامس تصل إىل مستوى تعامله مع حركة فتح والسلطة
الفلسطينية التي متثّلها .فقد قامت مرص عىل سبيل املثال بعد
عملية الحسم العسكري لحامس ،سنة  2007يف غزة ،بنقل سفريها
والوفد األمني من غزة لرام الله ،فف ُِّس ذلك بأنه د ْعم للسلطة
الفلسطينية ممثل ًة بالرئيس محمود عباس ،وبعدم اعرتافها بحامس.
كام قامت مرص ،أيضً ا ،برعاية مؤمتر رشم الشيخ بحضور السلطة
 4خالد الحروب ،حامس الفكر واملامرسة (بريوت :مؤسسة الدراسات الفلسطينية،)1997 ،
ص .172
 5ورد ذلك يف ترصيحات عديدة لقيادات الحركة؛ مثل رئيس املكتب السيايس للحركة خالد
مشعل الذي أكَّد مرا ًرا خصوصية الحركة يف الظرف الفلسطيني ،كام أكَّد خالل االنتخابات
األخرية للمكتب السيايس يف حامس يف نيسان /أبريل سنة  2013أ ّن "حامس بحكم هويتها
اإلسالمية وتاريخها وجذورها اإلخوانية تتقاطع مع الحركات اإلسالمية يف العامل مبساحات
مشرتكة .ورغم اعتزاز الحركة بهذه الجذور والخلفية ،فإنها ال تحرص نفسها يف ذلك بحكم
موقعها يف قلب الرصاع العريب  -اإلرسائييل ،ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني" .أحمد
بديوي" ،وثيقة تحدد موقف حامس من 'املقاومة والتفاوض واملنظمة'" ،2013/4/16 ،موقع
فلسطني ،عىل الرابط:
http://goo.gl/ZVlqld
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الفلسطينية يف رام الله واألردن وإرسائيل مع استبعاد حركة حامس
التي أصبحت جز ًءا من السلطة الفلسطينية عنه(((.
ومل تخرج العالقات السياسية بني الحركة ومرص منذ البداية عن
إطار جهاز أمن الدولة؛ فقد كانت الزيارة األوىل لرئيس املكتب
السيايس للحركة خالد مشعل ملرص سنة  1995للحوار مع حركة
فتح .وكان اللقاء برعاية أمن الدولة املرصي((( .وجرى اللقاء يف
كانون األول سنة  1995بهدف الوصول إىل اتفاق مع الحركة ملنع
عرقلة االنتخابات األوىل التي كانت السلطة الفلسطينية تسعى
إلجرائها ،والتي قررت حامس مقاطعتها.
وبحسب عض ٍو يف املكتب السيايس يف الحركة "استمرت عالقة
حامس بالنظام املرصي من خالل جهاز أمن الدولة حتى سنة 1998؛
إذ بدأت العالقات مع جهاز االستخبارات املرصية من خالل اللواء
عمر سليامن يف نهاية  1999-1998حني زار رئيس املكتب السيايس
للحركة خالد مشعل مرص والتقى عمر سليامن وأركانه ونائبه فؤاد
سعد الدين ،وبدأت العالقة مبرص تتطور وتتع ّزز مع االستخبارات
إىل عام  .2002كام جرى فتح عالقات مع وزارة الخارجية املرصية
وكل وزراء الخارجية الذين تعاقبوا
عام  ،2001ممثل ًة بعمرو موىس ّ
بقي موص ًدا أمام الحركة
بعده .وهكذا يكون الباب الوحيد الذي َ
هو باب الرئاسة(((.
عام  2002كانت أوىل جلسات الخالفات بني الحركة ومرص ممثل ًة
بجهاز االستخبارات ،بقيادة عمر سليامن؛ إذ دعت مرص الفصائل
الفلسطينية إىل حوار شامل يف القاهرة  .وكان ميثّل حركة فتح محمود
عباس "أبو مازن" ،وحرض الحوار ممثلون عن الفصائل األخرى
(الجبهة الشعبية ،والجهاد اإلسالمي ،والجبهة الدميقراطية ..إلخ).
لكن هذه اللقاءات مل ِ
تص ْل إىل اتفاق يف ذلك الوقت ،وقد جاءت
ّ
ضمن محاولة ٍ
ضبط وتوجي ٍه ملسار العمل الوطني الفلسطيني عىل
إثر تطور أحداث االنتفاضة الفلسطينية الثانية ،وتطور وزن حامس
ُ 6عقد املؤمتر بتاريخ  ،2007/06/25بعد أيام من الحسم العسكري الذي قامت به حركة
حامس يف غزة بتاريخ  ،2007/06/14تحت شعار "بدء مرحلة جديدة من املفاوضات للتوصل
إىل حل نهايئ ودائم للقضية الفلسطينية" .لك ّن الهدف األسايس منه كان د ْعم سلطة رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس ورشعيته ،والتعامل معه بوصفه املمثل الرشعي والوحيد
لكل الشعب الفلسطيني.
 7مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،الدوحة،
.2013/9/30
 8املرجع نفسه.
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يف الساحة الفلسطينية ،ومحاوالت احتوائها نظ ًرا إىل أنّها خارج
املؤسسة(((.
مؤسسة السلطة؛ فبدأت محاوالت ض ّمها إىل هذه ّ
ّ

أو طرف عريب حتى لو آذانا وحارصنا وأساء إلينا واعتقل إخواننا
وعذبهم أو طعن مقاومتنا يف ظهرها أو حرض علينا"(.((1

يف  17آذار  /مــارس سنة  ،2005صدر ما ُسمي "إعالن القاهرة"،
ناتج من لقاء الفصائل الفلسطينية برعاية االستخبارات ووزارة
وهو ٌ
الخارجية املرصية ممثلتني بعمر سليامن وأحمد أبو الغيط؛ إذ
أبدت حامس قدرا كب ًريا من املرونة باملوافقة عىل التهدئة والقبول
بربنامج مشرتك يقوم عىل "أرايض  ،"1967وإعــادة بناء منظمة
التحرير ،واالتفاق عىل انتخابات ترشيعية تشارك فيها الحركة.
وأعلن أبو الغيط االتفاق بحضور عمر سليامن ،ومشاركة الرئيس
تنظيم فلسطين ًّيا.
الفلسطيني محمود عباس ،وبحضور اثني عرش
ً

وقد تجسد هذا املوقف يف اهتامم قيادات الحركة بالقيام بجولة
دول عربي ًة وإسالميةً ،منها مرص ،والسعودية،
خارجية شملت ً
وسورية ،وقطر ،وليبيا ،والسودان ،والبحرين ،وتركيا وإيران؛ وذلك
مبجرد فوزها يف االنتخابات الترشيعية .وكان اهتامم الحركة منص ًّبا
عىل "مرص الحليف العريب األكرب للقضية الفلسطينية"( .((1وكانت
الحركة قد التقت برؤساء تلك الدول ماعدا مرص؛ إذ "كان للحركة
تلتقي حسني مبارك ،لكن اللقاء ت َّم مع عمر سليامن عن
طموح أن
َ
جهاز املخابرات ،ومع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ،كام ت ّم ترتيب
لقاء مع أسامة الباز مستشار الرئاسة ،ومل تلتَقِ مع الرئاسة"(،((1
األمر الذي ح َّدد العالقة بالنظام املرصي يف حدود الدوائر األمنية...
فكانت زيارات املكتب السيايس للقاهرة تجرى كلُّها من خالل جهاز
االستخبارات.

وشكّل فوز حامس بانتخابات  2006نقطة تح ّول يف عالقاتها
الخارجية؛ وذلك النتقالها من حركة مقاومة إىل حكومة تتيح
التعامل مع الدول والجهات الخارجية .وأبدت حامس ،منذ لحظة
تسلمها مسؤولية السلطة ،استعدا ًدا الستعادة د ْعم عمقها العريب
واإلسالمي للقضية الفلسطينية.
أي عمل قد يُحسب
كام سعت الحركة للنأي بنفسها بعي ًدا من ّ
تدخل يف شؤون الدول العربية ،وقد ُع َّد هذا أم ًرا مبدئ ًّيا بالنسبة
ً
إليها ،هاجسها يف ذلك تجربة منظمة التحرير الفلسطينية .فقد
ورد ذلك يف كراس داخيل للحركة بعنوان "سياسات الحركة املرحلية
يف العالقات السياسية" ،من خالل القول" :ال تتدخل حركة حامس
يف الشؤون الداخلية للدول العربية واإلسالمية وترفض يف الوقت
نفسه تدخُّل هذه الدول يف سياستها وموقفها وشؤونها الخاصة"(،((1
وقد ورد ذلك يف وثيقة مكتوبة بعنوان "جولة يف الفكر السيايس
لحركة حامس" حدد فيها مشعل أولويات املكتب السيايس الجديد،
عىل خلفية االنتخابات الداخلية للمكتب السيايس التي استضافتها
القاهرة يف نيسان  /أبريل سنة  ،2013وقد ورد فيها أ ّن "حامس
أي معارك جانبية يف املنطقة خالفًا ملا فعله غرينا
ترفض الدخول يف ّ
أي دولة
يف مراحل سابقة ..نحن مل نستخدم القوة والسالح ض ّد ّ
 9للمزيد بشأن مواقف الفصائل الفلسطينية يف حوار القاهرة ،انظر" :حوار الفصائل
الفلسطينية بالقاهرة :يتجدد وينقطع" ،2003/4/1 ،األهرام الرقمي ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=794318&eid=4782
 10الحروب ،املرجع نفسه ،ص .170

بعد الحسم العسكري ،يف  ،2007 /6/14وسيطرة حامس عىل
غزة ،بدأت مرحلة ثانية من الحصار اتبعها نظام الرئيس املرصي
األسبق حسني مبارك تجاه غزة .فعىل الرغم من سامحه لبعض
القوافل بالدخول استجاب ًة لضغط الرأي العا ّم املرصي والعريب يف
أي إسرتاتيجية لكرس
بعض األحيان ،فإ ّن نظام مبارك مل يحمل ّ
الحصار عن غزة ،بل قام بتشديده ،بدليل بناء السلطات املرصية
الفوالذي عىل حدودها مع قطاع غزة ،بطول  10كيلومرتات
الجدا َر
َّ
و ُعمق  30مرتًا تحت سطح األرض ،ملنع التهريب عرب األنفاق ،وم ْنع
إدخال املواد الغذائية والطبية ،ويُستثنى من ذلك معرب كرم أبو سامل
 11بديوي ،املرجع نفسه.
 12ذلك بحسب وصف أحد أعضاء املكتب السيايس ،مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس
لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،املرجع نفسه.
 13املرجع نفسه.
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الذي تسيطر عليه إرسائيل ،إضاف ًة إىل تدمري أنفاق السبيل البديل
الذي اعتمده الغ ِّزيون للخروج من حالة العقاب الجامعي التي
فُرضت عىل القطاع؛ وذلك بعد اقتحام بعض األهايل يف غزة الحدود
املرصية الفلسطينية لكرس الحصار(.((1
ويف ضوء الحادث ،أعلن خالد مشعل رئيس املكتب السيايس
لحركة حامس أ ّن "الحركة مستعدة للتعاون مع مرص والسلطة
الفلسطينية لضبط الحدود بني مرص وقطاع غزة [ ]...إننا يف حركة
حامس ،واإلخوة يف الحكومة الفلسطينية بقيادة إسامعيل هنية،
نعلن استعدادنا للوصول إىل تفاهم مع اإلخوة يف رام الله [السلطة
الفلسطينية] واإلخوة يف مرص لتنظيم عملية عبور الحدود"(،((1
داعيًا األطراف العربية والدولية إىل كرس الحصار عن غزة.
زادت األمور تأز ًما بني الحركة والنظام املرصي بعد أن أبلغت حركة
حامس مرص رسم ًّيا بأنها ستقاطع مؤمتر املصالحة الفلسطيني الذي
كان من املقرر عقده بالقاهرة ،يف ترشين الثاين /نوفمرب .2008
وأرجعت ذلك إىل أنه مل يَ ْج ِر االلتفات إىل مطالبها بإجراء حوا ٍر
جا ٍّد( .((1كام أ ّن الحركة رفضت تجديد اتفاق التهدئة الذي كانت
رعته مرص ،منذ  19حزيران  /يونيو  ،2008بني إرسائيل وحركة
حامس وقال مشعل" :ال تجديد للتهدئة مع إرسائيل ،التهدئة كانت
علم أ ّن
مح َّددة بستة أشهر تنتهي يف  19كانون األول  /ديسمربً ،
العدو مل يلتزم باستحقاقاتها .نحن يف حامس وغالبية القوى موقفنا
هو أ ّن التهدئة تنتهي وال تجديد لها"( .((1وقد جاء رفْض تجديد
الهدنة الذي اتفقت عليه جميع الفصائل نتيج ًة الستمرار الحصار؛
نقصا حا ًّدا
إذ أغلقت إرسائيل جميع املعابر الحدودية؛ ما سبَّب ً
يف املواد الغذائية األساسية واملحروقات يف القطاع خاصةً ،فتكون
 14نتيج ًة للحصار القايس "اقتحم أهل غزة الحدود حوايل  700ألف غزي دخلوا سيناء
والعريش كان ذلك يف كانون الثاين  2008يف ثالثة أيام ،دخل  700ألف ومل تحدث عمليات
رسقة أو إساءة واحدة" ،املرجع نفسه.
" 15مشعل :مستعدون للتعاون مع مرص لضبط الحدود" .يب يب يس ،2008/1/23 ،عىل
الرابط:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/
newsid_7204000/7204594.stm
 16انظر" :مرص ترجئ الحوار الفلسطيني بعد رفض حركة حامس املشاركة يف املؤمتر"،
 ،2008/11/9األهرام ،عىل الرابط:
http://yyy.ahram.org.eg/archive/2008/11/9/Arab2.htm
" 17مشعل :ال تجديد للتهدئة مع إرسائيل" .جريدة األيام الفلسطينية ،2008/1/15 ،عىل
الرابط:
http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=100070&date=12/15/2008

إرسائيل بذلك قد خالفت الرشط األسايس الستمرار الهدنة؛ وهو
رفْع الحصار.
لقد ق ّدمت مرص ،يف  17ترشين األول  /أكتوبر سنة ،2009
ما ُعرف بورقة املصالحة التي ُس ِّميت "اتفاقية الوفاق الوطني
كل من السلطة الفلسطينية
الفلسطيني"( ،((1والتي وافقت عليها ّ
يف رام الله وحركة حامس .وعادت حامس ورفضت توقيعها معلِّلة
أي وقت
ذلك بأ ّن "الورقة تضمنت نقاطًا مل يَ ْج ِر التباحث بشأنها يف ّ

سابق ،وأ ّن هناك نقاطًا جرى االتفاق عليها وت ّم حذفها من هذه
الورقة"(.((1

وانعدمت فرص توقيع املصالحة بسبب املوقف املرصي املنحاز
إىل التسوية ،وبسبب السياسة التي انتهجها الرئيس املخلوع
حسني مبارك خــال الــعــدوان اإلرسائــيــي عىل قطاع غــ ّزة ،يف
شتاء  ،2009 – 2008إضاف ًة إىل سلوك السلطة الفلسطينية بعد
تقرير "غولدستون" سنة ( .2009((2وطوال سنة  2010مل يشهد جهد
جولتي دمشق؛ فقد ات ُّفق،
أي اخرتاق ،ماعدا
املصالحة بني الحركتني َّ
ْ

يف  10ترشين الثاين  /نوفمرب سنة  ،2010عىل تسوية جميع البنود
األمني(.((2
امللف
الخالفية يف الورقة املرصية َّإل َّ
َّ
 18لالطالع عىل بنود االتفاقية ،انظر" :اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني ،"2009
الجزيرة ،2014/10/14 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/503583b8-d00f-46e3-95c2b4dd2bedec37
" 19ورقة املصالحة املرصية :حامس تتهم 'فتح' بالتالعب بالقاهرة" ،يس إن إن بالعربية،
 ،2009/11/12عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/19/egypt.hamas/
 20أُطلق عىل التقرير اسم "ريتشارد غولدستون" رئيس لجنة التحقيق التابعة األمم
املتحدة الخاصة بانتهاكات الجيش اإلرسائييل خالل حربه عىل غزة يف الفرتة املرتاوحة بني
 27كانون األول /ديسمرب  2008و 18كانون الثاين /يناير  .2009ويُعد تقرير غولدستون رضب ًة
موجع ًة إلرسائيل التي حاولت م ْنع متريره؛ فقد أكد انتهاكها للقانون اإلنساين الدويل ،وارتكاب
جرائم حرب أثناء العدوان عىل قطاع غزة .وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت تأجيل
مناقشة تقرير غولدستون والتصويت عليه ،يف مجلس حقوق اإلنسان ،و َعدَّت حامس هذا
األمر تفريطًا غري مسبوق يف حقوق الشعب الفلسطيني ،انظر عبد الحليم ح ّزين" ،غموض
تأجيل تقرير غولدستون ..اتهامات للسلطة وسكوت األعضاء" ،2009/11/2 ،يس إن إن
بالعربية ،عىل الرابط:
http://archive.arabic.cnn.com/2009/middle_east/10/6/goldstone.report/
 21وحدة تحليل السياسات" ،هل ستصمد املصالحة الفلسطينية الجديدة؟" ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/5/8 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/ea18b746-ae29-47c5-ae91772e4d91108e
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اتجاهات الرأي العام املرصي نحو القضية الفلسطينية

املصدر :املؤرش العريب  ،2013 / 2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

لقد رفض النظام املرصي االع ـراف بسيطرة حركة حامس عىل
القطاع ،و َع َّد سيطرة الحركة عليه انقالبًا وخرو ًجا عىل الرشعية ،إال
أنه مل يغلق الباب أمام العالقة بالحركة ،وجرى تسليم هذا امللف
إىل األجهزة األمنية يف الدولة ،وتحدي ًدا ،جهاز االستخبارات العا َّمة
لكن املشكلة
املرصية الذي كان يُ َع ُّد حلقة الوصل بني الطرفنيّ .
ختزل لغزة يف حامس ،ولحامس يف
يف هذا املوقف أنه أصبح ُم ً
غزة .وأصبحت سياسة العقاب الجامعي للقطاع هي األساس ،عىل
سبيل محاولة النظام املرصي إعادة األمور إىل ما كانت عليه قبل
عام  ،2007وذلك عرب خلْق حالة من الضغط الشعبي داخل القطاع
ض ّد الحركة.

يف هذا االتجاه؛ إذ كان  83يف املئة من املرصيني املستطلعة آراؤهم
يعتقدون أ ّن القضية الفلسطينية هي قضية العرب ،وليست
قضية الفلسطينيني وحدهم .وقد تكررت هذه النسبة يف استطالع
عام  2012بفارق بسيط ( )%84عىل النحو التايل(:((2
أصيل من شعارات الثورة املرصية
ً
لقد كانت فلسطني جــز ًءا
وتطلّعاتها؛ فقد سميت الجمعة األوىل من أيار  /مايو  2011التي
تزامنت مع ذكرى نكبة فلسطني ،جمعة الوحدة الوطن ّية والقض ّية
الفلسطينيّة ،وقد شهد ميدان التحرير تأييد االنتفاضة الثالثة
للفلسطينيني ،واالحتفال باملصالحة الفلسطينية بني فتح وحامس،
واكتىس امليدان باألعالم الفلسطينية التي ظهرت أكرث من نظريتها

فلسطين في ثورة يناير

املرصية(.((2

لقد صنعت النظرة األمنية التو ّجه السيايس املرصي تجاه الحركة،
لكن العداء تجاه الفلسطينيني مل يُع َّمم ليصل إىل الجانب الشعبي.
ّ
عب الشعب املرصي عن وقوفه إىل جانب الشعب الفلسطيني
فلطاملا َّ
وتب َّنى القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب .ويف هذا السياق
لتصب
تربز نتيجة االستطالع الذي أجراه املركز العريب ،عا َم ،2011
َّ

" 22املؤرش العريب  :2011مرشوع قياس الرأي العام العريب" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،2012 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/file/Get/4cdb1658-588f-4c53-923d08d6d4972dda.pdf
'" 23جمعة الوحدة الوطنية' تضم عرشات اآلالف بـ 'التحرير' ..واألعالم الفلسطينية
تغطى امليدان وتطالب بإقالة 'الجمل' و'النعامين'" ،املرصي اليوم ،عىل الرابط:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=296746

دراسات وأوراق تحليليّة
حماس ومصر :المأزق ومآالت العالقة

أ َّما بخصوص مشاركة الفلسطينيني يف ثورة  25يناير ،فهي من األمور
التي ال ميكن دع ُمها بالوقائع عىل األرض ،ماعدا ما يتعلَّق بالتضامن
العاطفي واالفــرايض من خالل شبكات التواصل االجتامعية مع
الشعب املرصي يف ثورته .كام أ ّن املجتمع الفلسطيني  -سواء يف
كل ه َّبة
مرص أو غزة  -يُدرك أ ّن الفلسطينيني هم أ ّول املتَّ َهمني ،بعد ِّ
أو احتجاج شعبي؛ األمر الذي يع ِّرضهم لالعتقال والرتحيل(.((2
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عىل ذلك فرضت إرسائيل قيو ًدا عىل عدد الشاحنات املسموح
بإدخالها عرب كرم أبو سامل؛ ما يعني أ ّن املعرب يعمل بجزء يسري من
أصل(.((2
طاقته املحدودة ً

سياسة الحصار..
غزة حالة استثناء
عشية حرب حزيران  /يونيو  ،1967أصبح االحتالل اإلرسائييل هو
املسؤول القانوين عن قطاع غزة ،وفقًا التفاقية جنيف الرابعة
الصادرة سنة  .1949ويف  12أيلول  /سبتمرب  2005قام رئيس
السابق أرئيل شارون باالنسحاب األحادي الجانب
الوزراء اإلرسائييل َّ
من القطاع وإزالــة جميع املستوطنات اإلرسائيلية .وقد أرادت
إرسائيل من خالل هذا االنسحاب أن تؤكّد أنها مل ت َ ُع ْد تحتل أرايض
قطاع غزة ،وأنها ال تنطبق عليها املعايري الدولية تجاه قوة االحتالل.
لكن الواقع الفعيل بدا عكس ذلك؛ فإرسائيل ال تزال القوة املحتلة
ّ
التي متلك "السيطرة الفعلية" ،وهي املسؤولة عن القطاع؛ إذ بقيت
الحدود واملعابر تحت السيطرة والتحكم اإلرسائيليني ،ونتيج ًة لذلك
باب واحد هو معرب رفح عىل الحدود
أصبحت غزة "سج ًنا كب ًريا" ذا ٍ
املرصية .وقد أحاطت إرسائيل قطاع غزة بنظام أمني يشمل سيا ًجا
ٍ
ومنشآت عسكريةً ،متت ُّد عىل طول الحدود
حدوديًّا وجدا ًرا إسمنت ًّيا
معه .وتجدر اإلشارة إىل وجود خمسة معابر حدودية تعمل يف
قطاع غزة (إيرز ،وناحل عوز ،وكارين ،وصوفيا ،وكرم أبو سامل) ،وإىل
أ ّن إرسائيل أبقت عىل فتْح اثنني منها فقط ،أحدهام إلدخال البضائع
(كرم أبو سامل) ،واآلخر لتنقُّل املواطنني (إيرز) .وقد أث َّر إغالق املعابر
الحدودية الثالثة األخرى تأث ًريا كب ًريا يف حركة البضائع اليومية .عالو ًة
 24انظر دراسة قامئة عىل مقابالت ميدانية بشأن الفلسطينيني املقيمني يف مرص ،ودورهم
الفلسطيني :عزوف الغالب ّية املنس ّية وحظر النشطاء"،
يف ثورة يناير "الثورة املرصيّة واملجتمع
ّ
خاص،
مجلة اآلداب ،عدد  .2011/9/7وبوج ٍه عا ّم مث ّة اتهامات للفلسطينيني ،ولحامس بوج ٍه ّ
بالتورط يف أعامل العنف التي بدأت مع االنفالت األمني الذي صاحب الثورة املرصية؛ ومنها
اقتحام السجون ،وتهريب عدد من املساجني بعضهم ينتمي إىل الحركة ،وبعضهم اآلخر إىل
حزب الله ،واملشاركة يف "موقعة الجمل" ،وخطف ثالثة ضباط مرصيني وأمني رشطة ،يف
 4شباط  /فرباير  2011أثناء عودتهم من عملهم يف سيناء  ،3عىل الرغم من أ ّن تحقيقات أمن
الدولة أثبتت براءة "حامس" من تهمة االختطاف.

يف هذا السياق ميكن القول إ ّن قطاع غزة ميثِّل حالة "استثناء"(،((2
فقد خرج من املسؤولية املبارشة لالحتالل ليكون تحت استخدام
القوة املفرطة( .((2وإضاف ًة إىل تعرضه لتلك الحالة االستثنائية،
ظل
فإنه يتع ّرض ملا تفرضه السلطة الفلسطينية يف رام الله يف ّ
االنقسام السيايس بينها وبني حركة حامس التي تدير قطاع غزة،
وهو ،أيضً ا ،املنطقة األكرث فق ًرا يف األرايض الفلسطينية (تبلغ نسبة
لكل
الفقر  ،)%38.8واملنطقة األكرث كثاف ًة سكاني ًة ( 4.661فــر ًدا ّ
كم ،)2فقد بلغ عد سكان القطاع عام  2013نحو  1.7مليون نسمة
يعيشون عىل  40كيلوم ًرتا ،غالبيتهم من الالجئني.
يف الخامس عرش من ترشين الــثــاين  ،2005وبعد االنسحاب
اإلرسائييل من القطاع وقَّعت السلطة الفلسطينية وإرسائيل اتفاقًا
ُعرف باسم "اتفاق املعابر" ،وقد جرى من خالله وضْ ع الرشوط
والضوابط واملعايري التي تنظِّم حركة املرور من األرايض الفلسطينية
املحتلة وإليها من خالل املعابر ،ومن ضمنها معرب رفح .وتجرى
اإلرشاف عىل املعرب من خالل الجانبني املرصي والفلسطيني ،بحضور
 25انظر" :خمس سنوات ومازال االحتالل مستم ًرا :املنظامت والجهات املانحة الدولية
تواصل متويل الحصار اإلرسائييل املفروض عىل قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
 ،2012/6/13عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2012/Closure%20Report%20-%2013-6.pdf
 26املقصود بحالة االستثناء كام عرفها جورجيو أغامنب أنها تتميز بتعليق القانون ،وتصبح
خاللها حياة األفراد والفضاء مستباحةً ،انظر:
Giorgio, Agamben, State of Exception, Kevin Attell (trans), (Chicago and
London: The University of Chicago press, 2005).
 27أعلنت إرسائيل يف  2007/9/19قطاع غزة "كيانًا معاديًا" ،األمر الذي يسمح باستمرار
النشاطات العسكرية ضد القطاع ،إىل جانب ف ْرض املزيد من القيود عىل نقْل البضائع
واملنتوجات إليه ،وتقليص إمدادات الوقود والكهرباء ،وتقييد تنقالت األفراد من القطاع وإليه.
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ممثل باالتحاد األورويب ،عىل أن تكون إرسائيل حارض ًة
طرف ثالث ً
تكنولوجيًّا عىل املعرب.
واستخدم املسؤولون املرصيون حج ًة تقول إ ّن فتْح املعرب سيسمح
إلرسائيل  -مبا أنها قوة احتالل  -بالتنصل من مسؤولياتها تجاه
لكن ذلك االدعاء غري
القطاع ،والتهرب من رضورة رفْع الحصار عنهّ .
شكل من أشكال العقوبة
مربر؛ أل ّن الحصار املفروض إرسائيليًّا يُ َع ُّد ً
الجامعية ،وانتهاكًا للقانون اإلنساين الدويل .فغزة أرض محتلَّة
توجب عىل االحتالل التزامات تجاهها ،لكن ذلك ال يعني استمرار
إغالق معرب رفح  -وهو املنفذ الوحيد لغزة إىل العامل الخارجي  -وال
ي ِّربر إغالق املعرب ألسباب "املصلحة الوطنية" أو "األمن القومي"،
فسياسة املرور االنتقائية التي ال تسمح من خاللها مرص بالدخول
من خالل املعرب َّإل ملن تشاء ،تنفي هذه املربرات.
لقد تعرضت غزة بعد أن فازت حركة حامس باالنتخابات الترشيعية
التي جرت عــام  ،2006واستقلت بإدارة قطاع غزة ،بعد الحسم
العسكري عام  ،2007ملقاطعة دولية؛ فقد قامت الرباعية الدولية
ممثل ًة بالواليات املتحدة األمريكية ،واالتحاد األورويب ،واألمم املتحدة،
وروسيا ،مبقاطعة حكومة حامس .ومتثّلت هذه املقاطعة بوقف
املساعدات الدولية لحكومة إسامعيل هنية .واستمرت مقاطعة
حامس ،بوصفها سلطة ُحكم يف قطاع غزة إىل ما بعد سنة (.2007((2
استم َّر كذلك إغــاق معرب رفح مدة ثالث سنوات؛ إذ أعلنت
السلطات املرصية ،بتاريخ  ،2010 /6/1عن فتح املعرب استثنائ ًّيا يف
كال االتجاهني إلدخال املساعدات اإلنسانية ،ومرور فئات محددة
من املواطنني ،وهم املرىض ،والطلبة الذين أوشكوا أن يفقدوا
مقاعدهم الدراسية يف الجامعات ،والعاملون الذين اقرتبت مواعيد
انتهاء إجازاتهم ،أو املعرضون لفقْد وظائفهم وأعاملهم ،وأصحاب
اإلقامات املنتهية(.((2
أُغلق معرب رفح كليا أو جزئ ًيا  -منفذ سكان قطاع غزة الوحيد إىل
الخارج  -منذ توقيع اتفاقية املعابر يف ترشين الثاين  /نوفمرب 2005
حتى يوم  30آب  /أغسطس عام ( 1215يــو ًمــا) من مجموع
 28متثلت رشوط الرباعية لفك الحصار عن حكومة حامس يف نبذ "العنف" ،واالعرتاف
بإرسائيل ،واالعرتاف باالتفاقيات املوقعة بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل.
 29انظر" :قطاع غزة :حصار مل يتوقف وإعامر مل يبدأ" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان،
حزيران /يونيو  – 2010ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011ص  ،15عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2011/clouser-21-12-2011.pdf
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( 2831يو ًما) مبا نسبته نحو  43يف املئة( .((3وتعود نسبة التحسن
إىل ما بعد الثورة املرصية؛ إذ شهدت حالة معرب رفح الربي تحس ًنا
ملحوظًا ،أل ّن املعرب مل يُغلق منذ  2011/1/25حتى ،2013/6/30
سوى ( 98يو ًما) من أصل ( 1014يو ًما)؛ أي ما نسبته  10يف املئة
فقط(.((3
وأُغلق معرب رفح الحدودي بعد أحــداث  30حزيران  /يونيو،
خالل الفرتة املرتاوحة بــن 2013/7/1 و 100 ،2013/12/31يوم
من مجموع  185يو ًما (من دون احتساب العطل األسبوعية،
ألنه يكون فيها مغلقًا)؛ إذ أغلق يف متوز  /يوليو  9أيـــام(،((3
ويف آب  /أغسطس  14يو ًما( ،((3ويف أيلول  /سبتمرب وترشين
األول  /أكتوبر  33يو ًما( ،((3ويف ترشين الثاين  /نوفمرب  21يو ًما(،((3
ويف كانون األول  /يناير  23يو ًما( .((3وقد اقترص تشغيله عىل أربع
ساعات يوم ًّيا أيام العمل ،وعمدت السلطات املرصية إىل تقليص
عدد املسافرين من  1200مسافر إىل  200مسافر يف اليوم ،أو
 400مسافر يف أفضل األحوال.
عاىن الفلسطينيون السفر من خالل مطار القاهرة مام يسمى
"غرفة الرتحيل" التي تجرى من خاللها عملية "الرتحيل الجامعي"
للفلسطينيني؛ ذلك أ ّن األجهزة األمنية يف مطار القاهرة تقوم بحجز
املسافرين الفلسطينيني املقبلني إىل معرب رفح ،أو املتجهني إليه ،يف
الغرف املخصصة لتوقيف املجرمني واملشتبه فيهم ،وهذه األماكن
 30حسام الدجني" ،معرب رفح الربي" ،فلسطني أون الين 2013/09/30 ،عىل الرابط:
http://felesteen.ps/details/news/101090/
 31املرجع نفسه.
" 32حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/7/1إىل
 ،2013/7/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_july2013.pdf
 33حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/8/1إىل
 ،2013/8/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/clouser-aug.pdf
" 34حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/9/1إىل
 ،2013/10/31ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/clouser_sep-2013.pdf
" 35حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/11/1إىل
 ،2013/11/30ص  ،2عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_nov.pdf
" 36حالة املعابر يف قطاع غزة" ،املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان ،من  2013/12/1إىل
 ،2013/12/31ص  ،4عىل الرابط:
http://www.pchrgaza.org/files/2013/closer_dec.pdf
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فضل عن الراحة األساسية؛
أي مق ّوم من مقومات النظافةً ،
تفتقر إىل ِّ
ومن أمثلة ذلك تجميعهم ،والتحقيق معهم حتى يكتمل عدد معني
ٍ
ساعات ،وأحيانًا ع ّدة أيام
من الباصات ،وقد تستغرق العمليات
ليجري ترحيلهم إىل القطاع لضامن عدم دخولهم األرايض املرصية.
َ
وت ُ َع ُّد هذه السياسة سم ًة أساسي ًة يف التعامل مع فلسطينيي
تغي عالقة مرص
القطاع ،وهي سياسة ت َِخ ُّف أو تزيد ح َّدتها وفق ّ
بالفلسطينيني ،وتغري نظرتها إليهم ،من الناحية السياسية.
وقد اشتدت ح َّدة هذه السياسة بعد االنقالب يف  3متّوز  /يوليو،
وتعرض كثري من الفلسطينيني املقيمني يف مرص بصورة دامئة ،أو
أي سند قانوين أو قضايئ ،استجاب ًة
موقَّتة ،لعمليات اعتقال من دون ِّ
(((3
لحملة التحريض من بعض وسائل اإلعالم املرصية .
إ ّن حملة التحريض بلغت ببعض السياسيني ح َّد رفض دعوة حمدين
صباحي إىل فتح املعابر مع قطاع غزة ،عا ِّدين هذه الدعوة تهدي ًدا
لألمن القومي املرصي( .((3وقد أشار عمر سليامن مدير االستخبارات
السابق الذي كان يَ ُع ُّد "التطرف" يف غزة "تهدي ًدا
العا َّمة املرصية َّ
لألمن القومي املــري" ،ليعود بذلك خطاب التحريض عىل
الفلسطينيني منذ عهد نظام مبارك ،وهو خطاب له ،من دون شك،
تأثريه يف الرأي العا ّم املرصي.

نمط العالقة بعد ثورة  25يناير
أحدثت ثورة  25يناير تحس ًنا من جهة منط العالقة بني حركة
حامس وقطاع غزة؛ إذ إ ّن القيادة املرصية االنتقالية برئاسة املجلس
ملف املصالحة الفلسطينية ،والقطْع مع
العسكري ق ّررت حسم ّ
السابق بالوقوف عىل مسافة واحدة من الحركتني،
سياسات النظام َّ
والعمل عىل إنهاء حصار غ ّزة ،وهي املواقف التي أكّدها وزير
الخارجية املرصي الجديد نبيل العريب يف  23آذار  /مــارس ،2011
برفض مرص مواصلة االعتداء اإلرسائييل عىل القطاع ،ومن مث ّة
االلتزام ّ
بفك الحصار عن القطاع يف أقرب وقت ،ل ُيعلن يف القاهرة،
" 37تنديد حقوقي باعتقال الفلسطينيني واحتجازهم يف مطار القاهرة بعد تنحية مريس"،
القدس العريب ،2013/7/12 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=62673
" 38سياسيون مرصيو ن: مطالبة حمدين صباحي بفتح معرب رفح جهل باألمن القومي"،
األهرام.2013/10/10 ،

يف  27نيسان  /أبريل  2011توقيع ات ّفاق املصالحة الذي ت ُ ّوج بات ّفاق
رسمي ،يف  4أيار  /مايو  ،2011بحضور عباس ومشعل(.((3
وعىل الرغم من األمل الكبري الذي ساور الغزيني ،فرت َة سقوط نظام
تول الرئيس محمد مريس الحكم بعدها،
وتول العسكر ،وفرتة ِّ
مبارك ِّ
خصوصا ،املتمثّل
بحصول تغيريٍ يف السياسة املرصية تجاه القطاع
ً
بفتح املعرب والسامح بحركة السكان والبضائع من غزة وإليها ،فإنه
مل يطرأْ تغري كبري عىل الواقع امللموس ألهايل غزة ،وال سيام يف
ما يتعلق مبعرب رفح؛ إذ كان يجري فتْح املعرب للحاالت اإلنسانية
واإلغاثية ،فرت ٍ
ات محدود ًة ال تلبِّي حاجة السكان.
ومع صدور قرار املجلس العسكري ،يوم  ،2011/5/23بفتح معرب
رفح عىل نح ٍو دائم ،عدا أيام الجمعة واإلجــازات ،ظهرت ع َّدة
مقاالت تحلِّل خطورة هذا القرار ،مشري ًة إىل التخوف من الوجود
الفلسطيني .وقد َع َّد بعضهم أ ّن هذه الخطوة "تحقّق رغبة آالف
خصوصا الغزاويني" ،يف حني أشار
الفلسطينيني يف (التوطني) يف مرص،
ً
بعضهم اآلخر إىل "خطورة الحمساويني عىل أمن الشعب املرصي"،
وإىل أ ّن ذلك "من املمكن أن يو ِّرط مرص يف حرب جديدة مع
إرسائيل"(.((4

من مرسي إلى  3تموز  /يوليو
ظلت العالقة بني الحركة واملجلس العسكري بعد الثورة ضمن
السابقة للعالقة أيام نظام مبارك؛ أي إنّها ظلت محصور ًة
الحدود َّ
يف جهاز االستخبارات ،وذلك من خالل مراد وايف" ،حيث طلبت
الحركة مقابل ًة مع املجلس العسكري وت ّم رفض الطلب .ومن تاريخ
 11شباط  /فرباير إىل انتخاب مريس ظلت عالقات حامس مع الدولة
املرصية مع املخابرات ووزير الخارجية فقط"(.((4
لكن ذلك ترافق مع تحسن بسيط عىل أرض الواقع؛ فقد سمحت
ّ
أجواء الثورة بتحسن العالقة يف ما يتعلق بتيسري حركة املعرب ،وكان
 39وحدة التحليل السيايس ،املرجع نفسه.
 40طلعت رضوان" ،معرب رفح وأمن مرص القومي" ،األهرام الرقمي ،2011/10/1 ،عىل
الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=718307
41

مقابلة مع عضو يف املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية حامس ،املرجع نفسه.
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آراء الناس والرأي العا ّم يف غزةيف انتخاب مريس

املصدر :املؤرش العريب  ،2013 / 2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

أحد مظاهر التحسن خروج أعضاء املكتب السيايس للحركة من
دمشق يف كانون الثاين  /يناير 2012؛ إذ سمح املجلس العسكري
باستقبال بعض قيادات الحركة ،وعىل رأسها أبو مرزوق .ومع مجيء
الرئيس مريس انتقلت العالقة أل ّول مرة ،بني حركة حامس والنظام
الرسمي املرصي ،إىل مستوى الرئاسة ،بعد أن كانت محصور ًة يف
الدوائر األمنية .وقد انعكس ذلك عىل آراء الناس والرأي العا ّم يف
غزة؛ إذ رأى  56يف املئة من املستطلعة آرا ُؤهم يف انتخاب مريس
تأثريا إيجاب ًّيا يف الشعب الفلسطيني( ،((4عىل النحو اآليت:
ً
رست لدى سكان قطاع غزة
رسعان ما تبددت موجة التفاؤل التي َ
وحركة حامس عند فوز الرئيس املرصي محمد مريس املحسوب عىل
جامعة اإلخوان املسلمني ،بعد الليلة التي أعلن فيها عبد الفتاح
السييس ،وزير الدفاع املرصي والقائد العا ّم للقوات املسلحة ،عن
تعليق الدستور وتعيني رئيس املحكمة الدستورية العليا عديل
رئيسا موقَّتًا إلدارة شؤون مرص يف فرتة انتقالية؛ لتخيّم حالة
منصور ً
من القلق وترقب للمجهول بالنسبة إىل قادة حامس وكوادرها؛
وذلك بسبب تصاعد مظاهر العداء من اإلعالم املرصي للحركة
الحاكمة يف القطاع واالتهامات التي تو ِّرط حامس يف دهاليز األزمة
املرصية ،وبسبب عودة تضييق الحصار عىل غزة ،من خالل إغالق
 42املؤرش العريب  ،2013 /2012املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،2013/6/11 ،
عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/657dc82a-dfa2-4749-9e965af5bf20913a

املعابر الحدودية وتدمري األنفاق التي ت ُ َع ُّد رشيان الحياة بالنسبة
إىل الغزيِّني.
وكانت العالقات بني حامس ومرص قد شهدت خالل مرحلة حكم
الرئيس محمد مريس "تحس ًنا ملحوظًا" عىل الصعيد السيايس ،وقد
حظيت الحركة بعالقات جيدة مع مرص بعد ثورة  25يناير التي
ظل
خصوصا أنّه ّ
أطاحت الرئيس املرصي األسبق حسني مبارك،
ً
أي مسؤول
يتعامل مع حامس بوصفها ظاهر ًة أمنيةً ،رافضً ا لقاء ّ
عبت عن التحسن الذي طرأ عىل عالقة حامس
من مسؤوليها ،ولقد ّ
مبرص يف عهد مريس الزيار ُة التي قام بها رئيس الحكومة املرصية
هشام قنديل لقطاع غزة ،يف  15ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012وزيارة
رئيس املكتب السيايس لحركة حامس للقاهرة ،يف  14حزيران  /يونيو
 ،2013وكذلك زيارة رئيس الحكومة الفلسطينية امل ُقالة يف قطاع
غزة إسامعيل هنية ملرص ،يف  .2012/7/29وعىل الرغم من ذلك،
فإ ّن العالقات بني حامس ومرص يف فرتة مريس مل تكن عىل تلك
املتانة التي ص ّورها بعض السياسيني املرصيني املعارضني ،أو بعض
وسائل اإلعالم.
وقد استمرت هذه السياسة فرتة ُحكم الرئيس املعزول محمد مريس،
خصوصا بعد مقتل الجنود
وكانت تربر بذرائع "مقاومة اإلرهاب"
ً
الـ  16يف سيناء ،يف الخامس من آب  /أغسطس  ،2012واتهام حركة
ميض أقل من شهرين عىل
حامس بهذه العملية ،وكان ذلك بعد ِّ
رئيسا ملرص .أ َّما حركة حامس فقد ن َّددت بالهجوم
انتخاب مريس ً
واصف ًة إياه بأنه "جرمية بشعة" ،وبادرت إىل إغالق جميع األنفاق

دراسات وأوراق تحليليّة
حماس ومصر :المأزق ومآالت العالقة

الحدودية التي تربط قطاع غزة مبرص عقب الهجوم؛ ملنع منفذي
لكن الحملة اإلعالمية املرصية
العملية من الهرب من خاللها(ّ .((4
وجهت أصابع االتهام إليها يف ارتكاب هذه العملية ،واتهمت عنارص
من كتائب القسام بالتورط يف تنفيذها(((4؛ األمر الذي أ َّدى إىل
تشديد الحصار ،وه ْدم العرشات من األنفاق.
وقامت الحكومة املرصية بإغالق معرب رفح وإغراق األنفاق باملياه
رصح مساعد الرئيس املرصي
املل َّوثة ،يف إطار حملة إلغالقها .وقد ّ
للشؤون الخارجية عصام الحداد ،يف ذلك الوقت ،بأ ّن "بالده لن
تتسامح مع تدفُّق األسلحة املهربة من قطاع غزة وإليها ،عا ًّدا ذلك
مؤ ِّديًا إىل "زعزعة االستقرار يف سيناء" .وأضاف" :ال نريد أن نرى
كسبل غري مرشوعة لتهريب األشخاص أو
هذه األنفاق تستخدم ُ
(((4
األسلحة التي ميكن أن تلحق رضرا فعليًّا باألمن املرصي"  .ويف
ضوء ذلك استمرت مطالبات قيادات حامس بفتح املعرب ،وعدم
هدم األنفاق التي تشكِّل املنفذ البديل ألهايل القطاع(.((4
بأي ترصيح علني يتصل مبا
سياسيًّا ،امتنع قادة حامس عن اإلدالء ِّ
تشهده الساحة املرصية من تطورات دراماتيكية منذ عزل الرئيس
أي ر ّدة فعل تجاه الحركة ،ومن إمكانية استغالله
مريس؛ خشية ّ
من بعض وسائل اإلعالم املرصية املعارضة لإلخوان .يف املقابل
وخصوصا صحيفة فلسطني
تب َّنت وسائل اإلعالم املق َّربة من حامس،
ً
املوقف الداع َم للرئيس املعزول محمد مريس
وتلفزيون القدس،
َ
واإلخوان املسلمني ،عىل الرغم من تأكيد حامس عدم تدخلها يف
الشأن املرصي.
 43مقتل  16جنديًّا مرصيًّا بهجوم يف رفح" ،يس إن إن بالعربية ،2012/8/6 ،عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/2012/middle_east/8/6/Egypt-Violence
 44يف هذا التقرير لألهرام العريب يَظهر االتهام الرصيح لعنارص من حامس بارتكاب
العملية؛ إذ تشري الصحيفة إىل سبْقها الصحفي يف هذا املجال ،وإىل تناقله يف وسائل إعالم
أخرى ،2013/3/23 ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1232964&eid=2739
" . 45الحداد :أغرقنا أنفاق غزة لوقف تهريب السالح" ،سكاي نيوز عربية،2013/2/19 ،
عىل الرابط:
http://www.skynewsarabia.com/web/article/101012
" 46حــاس تنتقد إغالق مرص معرب رفح يف وجه الفلسطينيني وفتح معرب طابا أمام
اإلرسائيليني" ،2012/8/23 ،القدس العريب ،عىل الرابط:
http://www.alqudsalarabi.info/index.asp?fname=today\23qpt965.
htm&arc=data\2012\08\08-23\23qpt965.htm
"حامس تناشد مرص عدم إغالق جميع األنفاق الحدودية" ،األهرام الرقمي،2012/9/16 ،
عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=1025994
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عىل أرض الواقع ،ومنذ  30حزيران  /يونيو ،انقطع جرس التواصل
بني حركة حامس واملسؤولني املرصيني ،بحجة االنشغال باألوضاع
وتجل ذلك مببارشة السلطة
األمنية الداخلية لرتتيب البيت املرصيَّ .
الحاكمة مبرص ،منذ الساعات األوىل بعد ع ْزل الرئيس مريس ،ه ْدم
األنفاق املتصلة بالقطاع ،وإغالق معرب رفح الحدودي ،ومبنع تح ُّرك
شن حملة إعالمية يف
املسافرين الفلسطينيني من خالله ،إضاف ًة إىل ّ
حق الفلسطينيني تجاوزت تلك الحمالت التي كانت ظاهر ًة إبان
ّ
حكم الرئيس املرصي املخلوع حسني مبارك .فقد عمد العسكر إىل
تضييق الحصار عىل غزة ،كام أ ّن نحو  80يف املئة من األنفاق ،وهي
مبنزلة رشيان الحياة بالنسبة إىل الغزيِّني – شع ًبا وحرك ًة  -جرى
علم أ ّن إغالقها ،أو تدمريها ،يؤ ِّدي إىل استنزاف اإلمكانات
إيقافهاً ،
املادية للحركة ،وإىل تدهور األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف غزة
أكرث فأكرث.
لكل األنشطة
وبلُغة األرقام ،تس َّبب تدمري األنفاق يف خسائر مبارشة ّ
االقتصادية يف قطاع غزة مبا يزيد عىل  500مليون دوالر ،خالل
النصف الثاين من ســنــة ( .2013((4وقد تصاعدت سياسة إعالن
العداء ض ّد حركة حامس بتصاعد ح َّدة االتهامات التي و ّجهها
القضاء املرصي إىل مريس ،واتهامه بالتخابر مع الحركة للهروب من
السجن ،خالل الثورة يف كانون الثاين  /يناير سنة  ،2011واملساعدة
يف الهجوم عىل رجال الرشطة .يُضاف إىل ذلك املهامت التي و َّجهها
اإلعالم املرصي إىل حامس بتورط الحركة يف عمليات اإلخالل باألمن
وصول إىل
ً
املرصي الداخيل ،بد ًءا من القاهرة ووادي النطرون،
سيناء املضطربة؛ ما دعا السلطات املرصية إىل تعزيز حملتها ض ّد
الجامعات املسلحة اإلسالمية هناك .كام تع ّرض املواطن املرصي
لسلسلة ال تتوقف من األخبار التي نجحت إىل ح ّد ما يف إحداث
تغيُّ يف الصورة الذهنية بشأن "حامس".
وبلغ التوتر ذروته مع مرص بعد قيام عنارص من كتائب القسام بتنظيم
عرض عسكري جنوب قطاع غزة ،وهم يرفعون بأيديهم إشارة رابعة.
وبعد نرش فيديو لهذه التظاهرة عىل موقع يوتيوب طالب مذيع
عىل قناة التحرير املرصية الجيش املرصي برضب حامس "اإلرهابية"
" 47نظرة عىل االقتصاد يف غزة عام  ،"2013موقع وزارة الشؤون الخارجية،2014/01/9 ،
عىل الرابط:
_http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=1297-2013&catid=33
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كام رضب إرسائيل يف حرب ترشين األول  /أكتوبر ( .1973((4ويف ما
بدا أنه محاولة الحتواء الغضب املرصي خرج أبو مرزوق ،واعتذر
عن تظاهرة القسام معرتفًا بأنها "كانت خطأً" ،مؤك ًدا أ ّن "جيش
مرص خط أحمر عىل رؤوسنا جميعا"(.((4
لكن املطالبات العدائية وجدت صداها عىل املستوى السيايس
ّ
املرصي؛ إذ ه َّدد وزير الخارجية املرصي نبيل فهمي حركة حامس
بأ ّن رد مرص "سيكون قاس ًيا إذا شعرنا بأ ّن هناك أطرافًا يف حامس أو
أطرافًا أخرى تحاول املساس باألمن القومي املرصي" ،مؤك ًدا أ ّن الرد
ات عسكري ًة أمنيةً ،وليس خيار ٍ
يتضمن "خيار ٍ
ات تنتهي إىل معاناة
للمواطن الفلسطيني"(.((5

العدد 7
آذار  /مارس 2014

ٍ
قطاعات عديد ًة من املرصيني إىل اعتامد مواقف سلبية
االتهامات
من الفلسطينيني ،وأثارت حال ًة من "الكراهية" تجاه حركة حامس.
امج تلفزيونية مكثَّفة تتَّهم الحركة
كام َّ
رسخت هذه العدائية بر ُ
باقتحام السجون املرصية لإلفراج عن الرئيس مريس وبعض قادة
اإلخوان ،وكان ذلك ،بالنسبة إىل الحركة ،أكرث رض ًرا من إغالق معرب
رفح؛ ما جعل املسؤول الثاين يف حركة حامس موىس أبو مرزوق،
يقول رصاحة إ ّن "االستقطاب والتش ّنج بلغَا مستويات غري مسبوقة
بني الفلسطينيني واملرصيني"(.((5

التحريض اإلعالمي على حماس
ش َّددت وسائل اإلعالم املرصية من حملتها عىل حركة حامس بعد
عزل الرئيس مريس ،ومحاولة توريط الحركة يف الشأن املرصي؛ ذريع ًة
للهجوم عىل الشعب الفلسطيني كلّه( .((5وح ّملت حركة حامس
مسؤولية الوضع األمني املتدهور يف سيناء( .((5وقد دفعت هذه
 48طالب أنور عكاشة ،عرب قناة الفراعني ،برضب قطاع غزة و"استهداف بُؤر حامس
اإلرهابية" ،مقطع فيديو :يوتيوب ،2013/8/31 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=yQHAdiq5r7o
" 49انقالب مرص يخنق غزة ويربك حامس" ،الجزيرة ،2013/9/21 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/c142c2f3-b80f-4eef-89ef-53c4060b9883
" 50وزير الخارجية املرصي لـ 'الحياة' قرارنا لن يتأثر باملساعدات األمريكية" ،الحياة،
 ،2013/09/24عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/555020
وكل الشعب
ر ّد الناطق باسم "حامس" فوزي برهوم عىل هذا الترصيح بقوله إ ّن "حامس ّ
أي رصاع مع مرص .وإ ّن هذه الترصيحات
أي تفكري أو أجندة لفتح ّ
الفلسطيني ليس لهم ّ
محاولة لسلخ مرص عن دورها القومي والعريب واإلسالمي تجاه القضية الفلسطينية" .وأضاف:
"سنبقى مدافعني عن عزة وكرامة األمة العربية واإلسالمية جمعاء ،ورصاعنا الرئيس فقط مع
االحتالل اإلرسائييل الخطر األكرب عىل مرص وفلسطني ،انظر" :حامس :ليس لدينا أجندة لفتح
رصاع مع مرص" ،الحياة ،2013/09/24 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/555187
نصه" :الحرب الدائرة
 51ذلك باعرتاف اإلعالم املرصي نفسه؛ إذ نرشت األهرام املرصية ما ُّ
بني بعض اإلعالميني املرصيني والفلسطينيني أمر ال يليق باإلعالم الذي يجب أن يرتفع عن
املالسنات ،فأهل غزة وشبابها ليسوا بإرهابيني ويكفيهم ما يعانونه من حصار إرسائييل .وال
داعي أل ْن يقود إعالميون مرصيون حرب شائعات ضد الفلسطينيني وتخويفنا منهم وكفاهم
َ
معاناتهم" ،انظر" :أزمة معرب رفح" ،األهرام.2013/09/4 ،
 52وثيقة متعلِّقة بوجود عنارص لحامس يف مرص ودورها يف حامية مريس ،شبكة مستقبل
مرص ،2013/3/4 ،عىل الرابط:
http://www.mmasr.net/index.php/component/k2/
item/258/258?start=600&reset-settings

ومنذ  30حزيران  /يونيو ،2013وهو تاريخ عزل الرئيس محمد
مريس ،تصاعدت حدة الهجوم عىل الفلسطينيني ،حتى أصبح ال مي ّر
يوم من دون أن تطالعنا وسائل إعالميّة بتورط فلسطينيني يف
األحداث الجارية يف مرص ،بد ًءا بأحداث االنفالت األمني والتفجريات
التي تشهدها سيناء ،ومرو ًرا باالعتصامات التي يقيمها أنصار مريس،
للمطالبة بعودته ،ومل يكن ذلك انتها ًء بتلفيق اإلعالم املرصي
تهم لهم ،وترسيخ فكرة مفادها أ ّن حامس خط ٌر أمني
"الرسمي" ً
كل
الزج باسم "الفلسطيني" يف ّ
يه ّدد األمن القومي املرصي ،مع ّ
حدث "تخريبي" مبرص ،مثلام قيل إ ّن "أهل غزة قتلوا املتظاهرين
املعارضني لإلخوان ،وحرقوا مقا ّر حزب "الوفد" ،وأم ّدوا حلفاءهم
[أي اإلخوان] بأسلحة دمار شامل ،كام نهبوا نصيب مرص من الوقود
والتيار الكهربايئ" ،حتى بات أغلب املرصيني يتداولون هذه األنباء،
وبقي الهجوم عليهم يف وسائل اإلعالم املرصية ،عىل ما هو عليه(،((5
َ
 53ليهي بن شطريت ومحمود جرايعة" ،حامس يف مرحلة ما بعد مريس" ،مؤسسة
كارنيغي للسالم الدويل ،2013/8/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/uDP2Fu
 54رغم كرثة الترصيحات األمنية بوجود فلسطينيني وسط االعتصامات املؤيدة ملريس،
أي فلسطيني
فإ ّن أيًّا من هذه الترصيحات مل يُنسب إىل مصادر بعينها ،ث ّم إنه مل يُ َس َّم ّ
سوى بانتامئه إىل كتائب عز الدين القسام ،الجناح العسكري لحامس ،أو إىل الحركة نفسها،
وىف السادس من يوليو /متوز املايض ،نرشت معظم وسائل اإلعالم املرصية أسامء أربعة
فلسطينينيُ ،مدَّعي ًة أنهم من حراس محمد بديع ،املرشد العا ّم لجامعة اإلخوان املسلمني يف

دراسات وأوراق تحليليّة
حماس ومصر :المأزق ومآالت العالقة

وصل بكاتبة مرصية إىل أن تعنون مقالها بـ "فلسطني يف
إىل ح ّد َ
ذمة التاريخ"(.((5
ويف  22متّوز /يوليو  2013قال قائد الجيش الثالث امليداين املرصي
اللواء أسامه عسكر" :إ ّن الصواريخ التي جرى ضبطها ،بطريق
مرص – السويس ،هي من النوع الذي متتلكه فصائل (عز الدين
القسام) ،الجناح العسكري لحركة حامس" ،مضيفًا أنها "كانت يف
طريقها إىل القاهرة ،ملساعدة اإلخوان ض ّد الشعب املرصي" ،وأ ّن
"الصواريخ املضبوطة كفيلة بتدمري حي كامل" .وهو ما يشري إىل أنها
كانت قادمة الستخدامها يف أعامل إرهابية ض ّد الشعب املرصي؛ أي
إ ّن قائد الجيش الثالث اتهم حركة حامس بامتالك الصواريخ ،ملجرد
أنها لديها النوع نفسه منها ،عىل الرغم من أ ّن "حامس" ال تقوم
بتصنيع تلك الصواريخ بنفسها ،بل تقوم برشائها ،فهي من نوع
غراد ،الروسية الصنع ،وعىل الرغم من أنها متوافرة يف سيناء أكرث
من غزة ،بحسب ترصيحات املتحدث الرسمي باسم حركة حامس،
سامي أبو زهري(.((5
يف األول من آب  /أغسطس  ،2013تداولت وسائل اإلعالم خرب ضبط
أحد عنارص "حامس" ،عىل خلفية هجوم مسلح عىل معسكر األمن
برفح ،مدعي ًة أ ّن املتهم كان بحوزته صور ملعسكرات ،وأمكنة أمنية
يف مرص ،وقذائف هاون ،وسالح آر .يب .جي( .((5وهو األمر الذي
سارع مصدر عسكري مرصي إىل نفيه ،مؤك ًدا أ ّن الفلسطيني الذي
جرى ضبطه متسلل عرب األنفاق ،وأنه قُبض عليه يف الشقة التي كان
يقيم بها يف العريش ،وأنه ال عالقة له بالهجوم عىل معسكر األمن،
من قريب أو بعيد.
مرص .وكانت وسائل اإلعالم قد ذكرت مواط ًنا فلسطين ًّيا يُدعى وجدي صالح ،فسارع ،من غزة،
نفي الخرب ،وهدَّد مبقاضاة اإلعالم املرصي ،مؤكدًا أنه مل يذهب إىل مرص ،انظر موقع إيجى
إىل ِ
برس ،2013/7/7 ،عىل الرابط:
http://www.egy-press.com/STORYDETAILS.ASPX?STORYID=30688#.
UwyFDvmSyn8
 55مليس جابر" ،فلسطني يف ذمة التاريخ ..اإلمضاء 'حامس'" ،الوطن نيوز،2013/7/12 ،
عىل الرابط:
https://www.elwatannews.com/news/details/223562
" 56قائد الجيش الثالث يكشف عن مفاجأة مذهلة بعد ضبط الصواريخ" ،اليوم السابع،
(القاهرة).2013/7/22 ،
 57محمد مقلد ،القبض عىل فلسطيني يف سيناء بتهمة تفجري معسكر األحراش ،الوطن،
(القاهرة).2013/8/1 ،
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عىل الرغم من ذلك مل يُنرش هذا التكذيب( .((5كام أكد كاتب مرصي
أن "جهاز املخابرات العا َّمة املرصي الذي ميسك مبلف غزة ،يعرف
جي ًدا أ ّن حملة تشويه (حامس) مسكونة باالفرتاءات واألكاذيب.
ويف مقام سابق ،أرشت إىل ما سمعته من أحد مسؤويل الجهاز عن
أ ّن ما تنرشه وسائل اإلعالم عندنا ،بخصوص (حامس) أكرثه (كالم
صح ذلك ،فمعناه
جرايد) ،ال ينبغي أن يؤخذ عىل محمل الجد .وإذا َّ
أ ّن حملة الشيطنة املستم ّرة يف مرص تنتهك االعتبارات الوطنية،
والقومية ،واألخالقية ،وتوجه السهام املسمومة إىل مختلف القيم
التي تفرضها تلك االعتبارات .وأرجو أال أذكرك باملستفيد الحقيقي
من وراء ذلك"(.((5

وعىل الرغم من اتخاذ حركة حامس سياسة الحياد يف ما يتعلق
بتعقيدات املشهد املرصي الحايل ،فإ ّن سياسة الهجوم اإلعالمي
املرصي الرشس عىل حركة حامس مل تتوقف .فهذه الحركة التي
تسيطر عىل جغرافيا لصيقة مبرص ،ت ُدرك مدى خطورة االقرتاب  -ولو
ٍ
شاهد
خطو ًة واحد ًة  -من "الرصاع السيايس املرصي" .وليس من
الرئيس املرصي
عىل ما ميكن أن ينتظرها أوضح من اتهام الجيش
َ
املعزول بالتخابر مع "حامس".
ث ّم إنه عىل الرغم من أ ّن تهمة التخابر تلك قد جرى استخدامها
سياسيًّا ،يف الرصاع املرصي الداخيل بالتعبئة ض ّد اإلخوان املسلمني،
فإنها ت ُ ْنبئ مبا ميكن أن تؤول إليه عالقة مرص بالقطاع يف حال
استقرار أمر "االنقالب" .وهو أم ٌر متوقَّع بالنظر إىل قراءة حالة
الشارع الراهنة؛ إذ متتلك مرص الكثري من املفاتيح التي تؤثر يف
أي فلسطيني هاجم معسكر األحراش ،البلد،
 58مصدر عسكري مرصي ينفي ضبط ّ
 ،2013/3/8عىل الرابط:
http://www.albaladfm.com/?page=details&newsID=4492&cat=3
 59فهمي هويدي" ،عقدة حامس يف مرص" ،الرشوق( ،القاهرة).2013/8/6 ،
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مناحي الحياة يف غزة ،ب ْد ًءا من التحكم يف املنفذ الوحيد إىل العامل
الخارجي ،إىل جهد الوساطة يف املصالحة الفلسطينية( ،((6وكذلك
التوسط يف الهدنة بني حامس وإرسائيل ،يضاف إىل ذلك سيطرتها
كل يشء (من البضائع إىل
عىل شبكة من األنفاق ،مي ُّر من خاللها ّ
األسلحة) للتغلب عىل الحصار الذي تفرضه إرسائيل عىل القطاع
املحارص.
وإ ّن الهجوم عىل الفلسطينيني ال يتمثَّل باالتهامات وإذاعة األخبار
غري الصحيحة فحسب ،بل ميتد إىل منع الفلسطينيني من دخول
مرص ،يف أوقات معينة ،من دون سبب ،وهذا األمر يقترص عىل
أي أزمة داخلية مرصية،
الفلسطينيني تحدي ًدا ،فعند حدوث ّ
تسارع السلطات املرصية إىل إغالق معرب رفح أمام املسافرين،
األمر الذي يُعطل حياة الفلسطينيني ،ويُسبب لهم ع ّدة مشكالت
خصوصا بالنسبة إىل طالب
وخسائر ج َّمة ،نتيجة االنتظار الطويل -
ً
الجامعات ،واملرىض ،وأصحاب اإلقامات  -ما دعا الفلسطينيني إىل
التساؤل عن سبب تصدير األزمات الداخلية املرصية لهم ،وإغالق
املعرب الوحيد الذي يُ َع ُّد رشيان الحياة بالنسبة إليهم ،تحت وطأة
الحصار اإلرسائييل املشدد ،وعدم وجود منافذ أخرى لغزة(.((6
وقد بلغت حملة الكراهية والبغضاء ،عن طريق وسائل إعالم ،ح َّد
املطالبة مبنع الفلسطينيني من دخول مرص نهائيًّا ،ورفْع مرص يدها
عن القضية الفلسطينية كل ًّيا؛ األمر الذي ترت ّبت عليه تداعيات
خطرة ته ّدد أ ْمن املواطنني الفلسطينيني وسالمتهم ،سواء كانوا
من املقيمني يف مرص أو يف قطاع غزة املجاور لحدودها( .((6كام
رصح مسؤولون من كبار األمنيني املرصيني بأ ّن الهدف التايل بعد
ّ
ً
ً
حركة اإلخوان التي أصبحت حركة إرهابية محظور ًة داخل البالد
وفقًا للقانون وللدستور الجديد ،هو حركة حامس يف غزة ،وبأنهم
سيسعون لوضع ح ّد لوجودها عىل الحدود مع مرص من خالل
إنهائها يف قطاع غزة(. ((6ويف ترصيح مفاجئ لشخصية دينية أزهرية
 60الهجوم عىل الفلسطينيني أشعل حربًا من نوع آخر يف فلسطني بني "فتح" و"حامس"،
ملف املصالحة بني الجانبني.
وعىل الرغم من أنها حرب كالمية ،فإنها انعكست سلب ًّيا عىل ّ
" 61متى سيتربأ 'معرب رفح' من أزمات مرص الداخلية؟!" ،فلسطني اليوم،2013/5/22 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/sp9WMv
 62حسام عبد البصري" ،صحف مرص تتخىل عن عقلها" :كتاب يطالبون بطرد اإلخوان من
البالد وآخرون يرصون عىل احتجازهم يف مصحات عقلية ،القدس العريب( ،لندن).2013/7/5 ،
" 63مرص توجه اهتاممها إىل حامس بعد سحق جامعة اإلخوان املسلمني" ،وكالة رويرتز،
 ،2014/01/15عىل الرابط:

آذار  /مارس 2014

طالب الشيخ أحمد كرمية الحكومة املرصية برضب حركة "حامس"
وكتائب القسام وغريها يف قطاع غزة وإبادتها .كام ناشد مرص بأن
(((6
"تخلع يدها متا ًما عن مسألة فلسطني".

الخالصة :مآالت العالقة
وخصوصا
تقف حركة "حامس" أمام جدار "األزمة املرصية" عاجزةً،
ً
ظل األوضاع اإلقليمية والدولية الحالية
أ ّن مدى املناورة لديها يف ّ
يصب ملصلحتها
ضيِّق ،كام أ ّن أفُق حدوث انفراج ما يف القاهرة
ُّ
ٍ
تهديدات باستهدافها يف غزة ،وتفكيك
ظل
يبدو بعي ًدا ،بخاصة يف ّ
هيمنتها عىل القطاع املجاور للحدود املرصية.
فحامس التي استطاعت عبور أصعب عالقاتها بالقاهرة يف عهد
مبارك ،تدفع اليوم ،هي والقطاع املحارص ،مثن استمرار األزمة
السياسية املرصية .وعىل الرغم من ذلك يبدو امل ُستقبل عىل الصعيد
مم كان عليه ،بعد
السيايس بالنسبة إىل الغزيِّني وحركة حامس أسوأ َّ
تغي موقع مرص يف حسابات الحركة ،إىل مصدر للقلق والرتقُّب،
أن َّ
ورمبا الضغوط ،واملضايقات ،واستمرار الحصار.
تأسيسا عىل ما تق َّدم ،ميكن القول إ ّن حركة حامس لنئ استطاعت
ً
عبور أصعب عالقاتها بالقاهرة يف عهد مبارك ،ولنئ كانت خسارتها
أي
تكتيكي ًة فحسب؛ بالنظر إىل أهمية امللف الفلسطيني لدى ّ
إدارة مرصية جديدة ،فإ ّن غزة تبقى اليوم عىل جميع الصعد هي
كل
التي تدفع مثن استمرار األزمة السياسية يف املشهد املرصي يف ّ
الجوانب الحيوية .لذا ينبغي لها أن ت ُعيد تقييم تجربتها يف الحكم
يف ضوء تجربة حكم اإلخوان من خالل الجوانب اآلتية:
أول ،الرتكيز عىل الجانب الدميقراطي واملدين (جانب الح ِّريات) يف
ً
الحكم داخل القطاع ،والرتكيز عىل عالقاتها الوطنية وإعادة النظر
يف عالقاتها اإلقليمية يف اتجاه خلْق البدائل القامئة عىل التحالفات
اإلسرتاتيجية ،وال سيام بعد أن غادرت ،بفعل ثورات الربيع العريب،
مربع "التحالف اإلسرتاتيجي" محور إيران وسورية وحزب الله.
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0E05W20140115
" 64بعد مطالبته مرص برفع يدها عن فلسطني ..شيخ أزهري يدعو القاهرة لرضب غزة"،
روسيا اليوم  ،2014/01/28عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/644702/

دراسات وأوراق تحليليّة
حماس ومصر :المأزق ومآالت العالقة

ثان ًيا ،التخفيف من تداعيات االنقالب يف مرص عىل أوضاع الغزيني
ومعاشهم ،باتخاذ موقف متوازن ال يدفع مثنه أهايل القطاع،
وخصوصا أ ّن للحركة خرب ًة يف هذا املجال؛ وذلك من خالل تعاملها
ً
مع نظام املخلوع حسني مبارك.
ثالثًا ،عىل حامس الخروج من لعبة التحريض اإلعالمي مع القنوات
املرصية التي تستخدم خطابًا قامئًا عىل التخوين والتكفري .وعليها أن
األقل من
تنأى بنفسها عن الحرب اإلعالمية املحتدمة يف مرص ،عىل ّ
أجل متكينها من الخروج بأقل قدر ممكن من الخسائر.
راب ًعا ،عىل حامس أن تقوم بترسيع مسارات املراجعة الداخلية
واألولويات الوطنية ،وأن تضع موضوع املصالحة الفلسطينية يف
صدارة أهدافها ،وال سيام أ ّن عالقاتها موسومة بقدر من املرونة التي
ميكن أن تؤهلها لتلك املصالحة.
أ ّما مستقبل العالقة املتوقعة بني مرص وغزة ،أو حركة حامس
تحدي ًدا ،فهو يرتاوح بني ثالثة سيناريوهات:
األول ،سيناريو نجاح "االنقالب" واستقراره سياس ًّيا وتويل القيادات
العسكرية الحكم ،سيكون موج ًها بالدرجة األوىل ض ّد جامعة اإلخوان
املسلمني التي أعلن أنها حركة إرهابية محظورة وفقًا للقانون
والدستور الجديدين؛ األمر الذي سيمت ّد إىل الحركة .وسيرتاوح
مشهد العالقة يف هذا السيناريو بني ع ّدة فصول ،يتضمن أشدها
عمل عسكريًّا عىل حدود قطاع غزة ،واستغالل األوضاع الداخلية يف
ً
القطاع وضغوط الحصار للعمل مع جهات فلسطينية داخلية؛ من
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أجل دفْع الغزيني إىل الثورة عىل القطاع ،كام فعل املرصيون بحكم
تجل هذا الحراك يف إعالن عدد من
جامعة اإلخوان املسلمني .وقد َّ
الفلسطينيني يف غزة عن حركة "مترد" الغزية التي حددت موعد
االنتفاضة ض ّد حامس يف  11كانون األول  .2013فهذه الحركة وإن
ظلت محصور ًة يف إعالنها الذي مل يُنفَّذ عىل األرض ،فإ ّن تجددها
يظل أم ًرا ممك ًنا.
عمل ًّيا ّ
الثاين ،نجاح رئيس مدين يف االنتخابات املرصية؛ األمر الذي يسمح
بأن تسود عالقة حذرة بني الحركة والنظام الجديد تكون أشبه بإدارة
مم يعني تشديد الحصار وتخفيفه كلام دعت الحاجة
األزماتّ ،
إىل ذلك ،وهو األمر الذي اعتادته الحركة والقطاع منذ عهد مبارك،
وخصوصا مع توافر مزاج شعبي مع َّبأ ض ّد اإلخوان والحركة؛ وهذا
ً
يعني أنّه ستميض فرتة طويلة حتى تعود األمور إىل نصابها.
الثالث ،وهو مبني عىل دخول مرص يف حالة اضطراب سيايس وأمني
تجعل من مسألة سيطرة طرف عىل الدولة من دون طرف أم ًرا
مستحيل ،وهذا يعني بالنسبة إىل حركة حامس مصاعب أمني ًة
ً
رسا نسب ًّيا
وعسكري ًة إضافيةً .لكنه بالرضورة سيعني كذلك ك ً
للحصار ،لعدم قدرة مرص الدولة عىل حامية حدودها مع قطاع
ٍ
ستطل اإلجراءات اإلرسائيلية التي قد تتجه إىل احتالل
ّ
حينئذ
غزة.
رشيط حدودي من مرص م َّر ًة أخرى ،بهدف حامية أمنها ،عىل أنه
وخصوصا أنّها لن تقدر عىل
سيناريو لن توافق إرسائيل عليه،
ً
احتامل ضغط حامية حدودها التي ستصبح مفتوحة عىل مرصاعيها
للمقاتلني الراغبني يف الجهاد.
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سياسات الواليات المتّحدة األميركيّة
في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تص ّورات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

ألهم مــا ورد في المنتدى السياســي لـ "معهد
تعــرض هــذه الورقــة ،من خــال مراجعة نقدية،
ِّ
خصــص هــذا العــام لمناقشــة السياســات األميركيــة فــي منطقــة الشــرق
واشــنطن" .وقــد ّ
األوسط .وتتأتَّى أهمية التفاعل النقدي مع ما تُنتِجه مراكز السياسات في الواليات المتحدة
األميركيــة أ َّو ًال؛ مــن األهمية نفســها التي تحظى بها هذه المراكز ،ســواء كان ذلك من جهة
التأثير في حلقات صناعة السياســة الخارجية األميركية ،أو من جهة النقاش النقدي؛ للعمل
علــى التفكيــك المتواصل لمــا يــر ِّوج لــه "معهــد واشــنطن" ،بوصفــه مركــ ًزا لصناعــة اآلراء
دائما ،وفي المقام األول  -المصالح
والتصورات تجاه الشــرق األوســط من منظور يعكس -
ً
ُّ
الصهيونية واإلسرائيلية.
تهتــم الورقــة بأهــداف دعــوة المنتــدى السياســي إلــى إعــادة تعريــف حلفــاء الواليــات
كمــا
ُّ
المتحــدة األميركيــة في المنطقة من ناحية ،وأهداف دعوته إلى تأســيس تك ُّتل إســتراتيجي
يضم إسرائيل وبعض الدول العربية من ناحية أخرى.
حليف لها،
ُّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسات الواليات الم ّتحدة األميركيّة في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تصوّ رات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

ٍ
لنقاش واسع من أجل
تتع ّرض السياسة األمريك ّية يف الرشق األوسط
وبخاصة خالل الفرتة الرئاسية
َص ْوغ فهم جديد ملح ّدداتها وعنارصها،
ّ
ظل تزايد الحديث عن تراجع دورها ملصلحة
الثانية ألوباما ،ويف ّ
زيادة تأثري قوى دولية وإقليمية ،مثل روسيا وإيران .ويف هذا السياق،
خصص "معهد واشنطن للرشق األدىن" منتداه السيايس((( ملناقشة
ّ
كل
السياسات األمريك ّية يف منطقة الرشق األوسط الذي تح ّدث فيه ٌّ
من :روبرت ساتلوف(((؛ وستيفن هاديل(((؛ ودينيس روس(((.
ونعرض هنا أله ِّم ما جاء يف هذا املنتدى السيايس مع مالحظات
نقدي ٍة ملداخالت املتح ّدثني واقرتاحاتهم .وتأيت أهمية تناول ما جاء يف
هذا املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" من ثالثة عوامل:
أ ّو ًل :أهم ّية مراجعة ما يصدر عن مراكز البحث واملراكز السياسية
خاصة؛ نظ ًرا ملا لهذه املراكز من دور يف التأثري يف بناء
األمريك ّية بصفة ّ
تص ّورات وتقديم آراء تؤث ّر يف ص ْوغ السياسة الخارجية األمريكية نحو
منطقة الرشق األوسط.
ثان ًيا :األهم ّية النسب ّية التي يتمتّ ُع بها "معهد واشنطن" بوصفه
مرك ًزا لصناعة اآلراء والتص ّورات نحو الرشق األوسط من وجهة نظر
تعكس املصالح الصهيونية واإلرسائيلية .إذ إ ّن "معهد واشنطن" ،ومنذ
مؤسسة بحث أكادميي تتوخّى املوضوعية
تأسيسه إىل اآلن ،ال ميثّل َّ
يف دراسة التطورات يف الرشق األوسط والسياسة األمريكية نحوها ،بل
هي مؤسسة تعمل عىل تأويل املستج ّدات يف الرشق األوسط من أجل
وضع تص ّورات وأفكار تؤث ّر يف السياسة األمريك ّية نحو املنطقة بصور ٍة
مؤسس ُة دعمٍ
تخدم املصالح اإلرسائيلية أ ّولً ؛ فــ "معهد واشنطن" ّ
مؤسسات
للّويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة ،وبوصلتها للتأثري يف ّ
ُ 1عقد املنتدى السيايس يف  4شباط /فرباير  ،2014وقد نُرشت ثالث أوراق تلخيصية ملا
جرى فيه يف منتصف شباط /فرباير .2014
2 Robert. Satloff, “Assessing U.S. Strategy in the Israeli-Palestinian Talks: A
Mideast Trip Report” The Washington Institute for Near East Policy (WINEP),
(February 5, 2014), at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/
assessing-u.s.-strategy-in-the-israeli-palestinian-talks-a-trip-report
3 Stephen.Hadley, “Israel, America, and a Churning Middle East” (Part I),
The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), (February 10, 2014),
at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-america-and-achurning-middle-east-a-trip-report
4 Dennis.Ross, “Israel, America, and a Churning Middle East” (Part II),
The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), (February 12, 2014),
at: www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/israel-america-and-achurning-middle-east-part-ii
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تصب يف مصلحة
صنع القرار األمرييك؛ إذ تتب ّنى أو ت ُع ّزز تب ِّنيها مواقف ُّ
إرسائيل وأجندتها يف املنطقة(((.

ثالثًا :إ ّن املتح ّدثني الذين شاركوا يف هذا املنتدى السيايس لـ "معهد
واشنطن" ،هم من الشخصيات املؤث ّرة يف َص ْوغ السياسات األمريكية
تجاه منطقة الرشق األوسط؛ فــدينيس روس هو حال ًّيا مستشار
يف "معهد واشنطن" ،وكان أحد أركان صناعة السياسة األمريك ّية يف
التسعينيات ،ورئيس الوفد املفاوض يف عملية السالم يف الرشق األوسط
كل من :جورج بوش األب؛ وبيل
واملبعوث الرسمي يف أثناء إدارة ٍّ
(((
كلينتون ،وهو منحا ٌز – بصورة كاملة  -لوجهات النظر اإلرسائيلية .
وستيفن هاديل مستشار األمن القومي يف إدارة جورج بوش االبن
منذ األعوام  2005إىل  2009وهي اإلدارة التي طبّقت اإلسرتاتيجيّة
األمريكية العسكرية التدخُّلية يف الرشق األوسط ،وعىل رأسها احتالل
محسوب عىل تيار املحافظني الجدد(((؛ وروبرت ساتلوف
العراق .وهو
ٌ
أقل أهمية
املدير التنفيذي لــ "معهد واشنطن" منذ عام  ، 1993وهو ّ
من زميليه لك ّنه يشرتك معهام يف الوالء للصهيونية وإرسائيل.
 5أُ ّسس معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن يف عام  ،1985عىل يد مارتن إنديك ،مدير
البحوث سابقًا يف لجنة الشؤون العا ّمة اإلرسائيلية األمريكية (أيباك .)AIPAC/ويحظى املعهد
بدعمٍ من الـ  AIPACالتي تع ّد أبرز الجامعات الضاغطة األمريكية املوالية إلرسائيل .ويرتبط
العديد من الباحثني واملشاركني يف معهد واشنطن الحاليني والسابقني ارتباطًا وثيقًا بتيّار
املحافظني الجدد .انظر:
Beinin, Joel, “US: the pro-Sharon think-tank”, Le Monde diplomatique, (6
July, 2003), at: mondediplo.com/2003/07/06beinin
“Washington Institute for Near East Policy”, Right Web, (2012), at:
_www.rightweb.irc-online.org/profile/washington_institute_for_near_east
policy
6 Jim. Lobe, “'Israel's advocate' to leave White House”, Aljazeera.com,
(November 12, 2011), at:
www.aljazeera.com/indepth/features/2011/11/20111111135650538116.html
7 Eugene R. Wittkopf & Christopher M. Jones & Charles W. Kegley,
American Foreign Policy Pattern and Process, (7th ed.) (CA: Cengage
Learning, 2007).

58
ونتناول يف ما ييل أه ّم األفكار التي جرى طرحها يف هذا املنتدى
السيايس يف ما يتعلّق برؤيته للسياسة التي ينبغي أ ْن تتبعها الواليات
املتحدة إزاء املنطقة.

السياسات "االنسحابيّة" األميركيّة
من الشرق األوسط
السيايس لـ "معهد واشنطن" إىل أ ّن حلفاء الواليات
خلُص املنتدى ّ
الشق األوسط لديهم تحفّظات عىل السياسة
املتّحدة يف منطقة ّ
األمريكية يف املنطقة؛ إذ يَرو َن أ ّن سياسة أوباما هي سياسة "انسحاب ّية"
أو سياسة "انكفاء" ،األمر الذي يرتك التفاعالت السياسية يف اإلقليم
لتولّد آلياتها ،وتتيح لقوى إقليمية ودولية أخرىِ ،مثل إيران وروسيا،
ٍ
مساحات أوس َع يف التأثري يف مجريات األمور .ويورد هؤالء الحلفاء
ٍ
محطات أساسي ًة للتدليل عىل "االنسحابية" األمريكيّة؛ ِمثل :عدم
مساندة الواليات املتحدة حلفائها يف فرتة اندالع الثورات العربية؛
وأسلوب تعامل الواليات املتّحدة األمريكية مع الثورة السوريّة؛
ِ
وبخاصة عدم معاقبة الواليات املتّحدة النظام السوري عىل خرق
ّ
خاصة؛ واالتّفاق األمرييكّ
الخط األحمر الذي وضعته إدارة أوباما بصفة ّ
امللف النووي اإليـرا ّين .إ ّن شكوى حلفاء الواليات
 اإليرا ّين حول ّاملتحدة وتحفّظهم عىل سياسة أوباما وع ّدها سياسة "انسحابيّة" ،هام
أمران متوقّعان إذا ما عرفنا أ ّن املقصود بحلفاء الواليات املتحدة -
كام يوضح روس  -هو السعودية واإلمارات العربية وإرسائيل ،إضاف ًة
إىل تو ّجهات "معهد واشنطن" وخلفية املتح ّدثني .ويرى هؤالء الحلفاء
أ ّن "انسحابية" واشنطن تو ّجه رسالة مفادها أ ّن الواليات املتحدة غري
مستعدة الستخدام القوة ملساندتهم .إ ّن هذا التحليل يدعونا إىل أن
قلق حلفاء واشنطن
نتساءل عندما يناقش متحدثو املنتدى السيايس َ
من هذه "االنسحاب ّية"؛ فهل هذا يعني الدعوة إىل املزيد من التدخُّل
األمرييك يف املنطقة؟ وما هي ماهيّة أهداف هذا التدخّل الّذي يُريض
حلفاء واشنطن؟ وما هي الدول من بني حلفاء واشنطن التي سوف
تستفيد من هذا التدخّل؟
وحتى يتس ّنى وضْ ُع تص ّورات حول املوضوع ،فإنّه البُ ّد من مناقش ِة
الشق األوسط.
فكرة "انسحاب ّية" الواليات املتّحدة من منطقة ّ
يتقاطع متح ّدثو املنتدى السيايس لــ "معهد واشنطن" مع بعض
التحليالت واآلراء السياسية التي ترى أ ّن سمة سياسة إدارة أوباما
هي "االنسحاب ّية" من الرشق األوسط؛ إذ إ ّن هذه التحليالت تطرح
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تفسري ٍ
ات متعددة .وميكن إجامل هذه التفسريات برتاجع أهم ّية
الشق األوسط لدى الواليات املتّحدة بوصفه منطقة مصادر للنفط،
ّ
ظل االكتشافات الحديثة لحقول الغاز والنفط الصخري يف
بخاصة يف ّ
ّ
الواليات املتّحدة؛ األمر الّذي يقود إىل احتاملية اكتفائها الذايت .كام أ ّن
تحليل السياسة األمريكيّة التي وضعت منطقة املحيط الهادئ ورشق
آسيا بوصفها أولوية عىل أجندتها ،وال س ّيام مع بروز قوى إقليم ّية،
الصني وروسيا ،ذات تأثري قد يُه ّدد النفوذ األمرييك وهيمنته
مثل ّ
يستخدم أحيانًا للداللة عىل انسحابية الواليات املتحدة من الرشق
األوسط(((.
بطبيعة الحال ،ال تتّسق جميع هذه األسباب والعوامل مع فَ ْهم
سياسات الــدول العظمى؛ إذ ال يعني اكتفاء الواليات املتحدة
نفطيًّا أنّها غري مهت ّمة بالخريطة الدولية للنفط والغاز ،وتوازناتها،
وتأمني مصالحها .عىل النقيض من ذلك ،فإ ّن اقتصار استمرار النفوذ
والهيمنة لدولة عظمى عىل أن يكون لها دور يف إطار التقرير بالسلع
اإلسرتاتيجية ،وا ّدعاء أ ّن أهمية املنطقة للواليات املتّحدة تنبع من
وجود النفط فقط ،هو قول يتجاهل عوامل أخرى ألهمية املنطقة
الجيوسرتاتيجية.
ٍ
صعيد آخر ،فإ ّن قيام الواليات املتحدة بإعادة ترتيب أولوياتها
وعىل
لتضع منطقة ما ضمن هذه األولويات ،ال يعني إطالقًا أ ْن يكون هذا
األمر عىل حساب مناطق أخرى ،أو تعب ًريا عن عملية "انسحابية"
من مناطق أخرى ،إالّ إذا كانت هذه الدولة العظمى يف حالة تراجع
السياق الحايل .ولن
عا ّم أو أفو ٍل يُحتّم "انسحابية" عا ّمة ،وهذا ليس ّ
ت ِ
للتوسع
ُقدم الواليات املتحدة عىل فسح املجال أمام القوى األخرى ّ
ُ
تحاول السيطرة عىل مناطق
يف منطقة الرشق األوسط ،يف حني أنّها
أخرى .وعليه ،فإ ّن القول إ ّن اإلدارة األمريكيّة هي يف مرحلة "انكفاء"
أو "انسحاب" من الرشق األوسط ٌ
قول يحتاج إىل إثبات.
مقابل سذاجة فكرة "االنسحابية" األمريكية من الرشق األوسط؛ فإ ّن
فرض ّية "االنكفاء" األمرييك النسبي عن التدخّل املبارش ،هي فرض ّية
صحيحة انطالقًا من مقارنة سياسات إدارة أوباما يف الرشق األوسط مع
سياسات سل ِفه جورج بوش؛ إذ ات ّبعت إدارة بوش التي سيطر عليها
املحافظون الجدد ،مدفوع ًة بأحداث  11سبتمرب ومستفيد ًة منها،
طَ ْو ًرا جدي ًدا يف السياسة األمريكية كان قد غاب منذ هزمية فيتنام؛
وهو التدخّل املبارش والواسع ،والبقاء عىل األرض واالنخراط املبارش
 8انظر :مروان قبالن" ،العالقات السعودية  -األمريكية :انفراط عقد التحالف أم إعادة
تعريفه؟" ،سياسات عربيّة ،العدد السادس (كانون الثاين /يناير  ،)2014ص .18-5

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسات الواليات الم ّتحدة األميركيّة في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تصوّ رات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

والتفصييل يف َص ْوغ سياسات الرشق األوسط َع ْب احتالل أفغانستان
 وبف َجاج ٍة أكرب  -يف احتالل العراق بنا ًء عىل ُمس ّو ٍغات مفربكة وغري
موجودة أيّدها معهد واشنطن نفسه .وهو تطبيق إلسرتاتيجية إدارة
بوش ( )2009-2001املتعارف عليها بـــــــ "مبدأ بوش" ،والّذي صدر
يف وثيق ٍة تُعرف بــــ "وثيقة األمن القومي األمرييك" يف شهر أيلول /
سبتمرب  2002مبناسبة مرور عامٍ عىل أحداث  11سبتمرب((( التي تشري
إىل استخدام الق ّوة العسكريّة لعمليات استباقية ض ّد مخاطر قد تنشأ
حتى قبل تبل ُور هذه املخاطر بوضوح ،واستخدام الق ّوة العسكريّة
متس األمن الوطني األمرييك ،أو استثامر
بطريقة منفردة أمام مخاطر ُّ
كل مصادر ق ّوتها العسكرية واستخدامها يف تحقيق أهداف الواليات
ّ
املتّحدة ،وفرض ال ّدميقراطية بوصفها وسيلة ملحاربة االستبداد
واإلرهاب.

وعليه ،أصبحت الواليات املتّحدة ،بعد تطبيق هذه اإلسرتاتيجية يف
الرشق األوسط مع احتاللها العراق ،تؤ ّدي دو ًرا ثنائيًّا يف املنطقة:
األ ّول ،دورها بوصفها دول ًة عظمى تتدخّل يف اإلقليم مبا يضمن
تحقيق مصالحها اإلسرتاتيجية؛ والثاين ،دور الق ّوة اإلقليمية ،فقد فَ َر َض
عليها احتالل الواليات املتّحدة العراق وأفغانستان أ ْن تكون منغمسة
ٍ
سياسات
يف تفاصيل عالقات هات َْي الدولتني اإلقليميّتَ ْي ،وأ ْن تتب ّنى
تفصيليّ ًة تجاه دول أخرى يف املنطقة تحكمها رضورات وجودها
العسكري املبارش .وكان هذا  -يف جوهره  -تحقيقًا ملبدأ بوش.
لقد انتُخب أوباما بربنامج القطيعة مع التدخّل املبارش .وعليه ،فإ ّن
إدارته انتهجت سياسة "انكفائ ّية" للتدخّل املبارش ،وليس سياسة
الشق األوسط بأكملها .وساهم
"انسحاب ّية" أو "انكفائ ّيةً" من منطقة ّ
 9انظر:
The National Security Strategy of the United States of America, The
White House, (Washington, 2002), at: http://www.state.gov/documents/
organization/63562.pdf
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يف ذلك أيضً ا تخ ُّبط اإلدارة األمريكية يف التعامل مع الثورات العرب ّية:
بخاصة أ ّن الثورات األوىل (قبيل الثورة السوريّة) قد اندلعت ض ّد
ّ
مص ِّ
اف حلفاء الواليات املتّحدة ،أو أنظم ٍة
األنظمة التي تُع ُّد يف َ
تتمتّع بتفاهم عميق معها؛ إذ متثّلت املواقف األمريكية تجاه الثورات
العربية يف استخدام "الق ّوة الناعمة" لدعمها؛ تج ُّنبًا للتصادم مع الرأي
العا ّم العريب ،أو للتحكّم يف مخرجاتها بعد أن فشلت يف توقّعها ،ومن
ِ
سياسات بوش،
أي مقارنة بني
ث ّم التحكُّم يف مدخالتها .وعليه ،فإ ّن َّ
وحلفائه من املحافظني الجدد ،وسياسات أوباما سوف تصل إىل نتيجة
مفادها أ ّن سياسات أوباما "انسحاب ّية"(.((1
احل
ومع أ ّن املراقب للسياسة األمريك ّية يستطيع أن يرى أ ّن هنالك مر َ
من التخ ّبط الزَمتْها ،وأ ّن أدوات الق ّوة الناعمة هي املستخ َدمة ،إالّ
أنّها  -باملقابل  -ما زالت صاحبة الدور األساس يف موضوعات املوقف
وتط ّوراته يف املنطقة ،وذات بنية أمن ّية وعسكريّة واسعة ،مبا يف ذلك
بنية عسكريّة بحريّة وصاروخ ّية وأنظمة إنذار مبكّر( .((1وما زالت
أيضً ا قادر ًة عىل إجراء عمليات عسكرية "جراحيّة" مستمرة يف اليمن
وباكستان وبلدان أخرى .وبعد مراجعة رسيعة ملوقف الواليات
املتّحدة األمريكيّة تجاه الثورة السورية ،يتّضح أنّها مل ت َر أ ّن تحقيق
أهدافها يف املنطقة يتطلّب منها موقفًا أكرث وضو ًحا وإرصا ًرا من
مواقفها التي اتّخذتها؛ بل إ ّن رقابتها ورفضها تزويد دول مؤيّدة الثورة
السوريّة ومقاتليها بأسلحة نوعيّة أو مضا ّدة للطائرات يف بداية تح ّول
أي ِمن مقاتيل الجامعات
الثورة السوريّة إىل ثورة مسلّحة وقبل وجود ٍّ
اإلسالم ّية ،هام ركنان من أركان سياساتها تجاه املنطقة.
إ ّن إدارة أوباما مل تق ّرر عىل اإلطالق ،ومنذ بداية الثّورة السوريّة،
وربا كان ذلك متاهيًا مع األجندة
أنّها منحاز ٌة لخيار إسقاط النظامّ .
اإلرسائيليّة التي كانت ترى دامئًا أ ّن انهيار نظام األسد مع عدم وجود
بديلٍ واضح مقبو ٍل منها ُيثّل خط ًرا عليها ،وهي التي ترى يف أ ّن
استمرار األزمة وتصاعد الرصاع وتدخّل حزب الله ،ال يحقّق أجندتها
يف إنهاك القوى السوريّة فحسب ،بل املجتمع السوري أيضً ا وقوى
حزب الله التي انخرطت بصور ٍة واسعة .ويف واقع األمر ،فإ ّن زيادة
 10للمزيد عن السياسة األمرييكية واإلرسائيل ّية إزاء الثورة السوريّة ،انظر :عزمي بشارة،
سورية :درب اآلالم نحو الحرية ،ط( 1الدوحة/بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات،)2013 ،ص  480-461و.584-565
 11انظر عىل سبيل املثال كلمة وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل يف مؤمتر األمن يف ميونيخ
( 1شباط /فرباير .)2014
Chuck Hagel, Secretary of Defense Speech, at Munich Security Conference
(February 01, 2014), U.S. Department of Defense, at: www.defense.gov/
Speeches/Speech.aspx?SpeechID=1828
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تأثري إيران أو روسيا يف سورية ،وظهورهام بوصفهام ق ّوتني تح ّددان
مسار األزمة ،ما كان ممك ًنا لوال تطبيق األجندة األمريكية تجاه الثورة
وربا
السوريّة ،والذي ساهم يف إفساح مجا ٍل واسع لهام للمناورةّ ،
يتجاوز يف أهم ّيته الدعم الذي ت ُق ّدمانه لنظام بشار األسد.
وال يدعو ُمتح ّدثو "معهد واشنطن" إىل تدخّل عسكري أمرييك يف
أساسا
سورية ،بل إ ّن تشخيصهم الوضع يف سورية اليوم مرتبط ً
السوري  -كام سيتضح معنا
بنشاط القاعدة ،وليس ما يقوم به النظام ّ
الحقًا  -لك ّنهم يتح ّدثون عن سياسة تدخل ّية عندما يكون املوضوع
مرتبطًا بإيران؛ إذ إ ّن حلفاء الواليات املتحدة ال ير ّحبون بات ّفاق
الواليات املتّحدة مع إيران الذي تنظر إليه السعوديّة عىل أنّه ُعقد
عىل حسابها .يف حني يرى اإلرسائيليون أ ّن هذا االتفاق قد ُعقد من
أجل أن تتج ّنب الواليات املتحدة التلويح باستخدام أدوات الق ّوة
العسكريّة األمريكية.
إ ّن متح ّديث "معهد واشنطن" يركّزون عىل أ ّن الواليات املتّحدة يجب
أن تب ّدد تحفّظات حلفائها يف املنطقة ومخاوفهم يف ما يتعلّق مبوضوع
إيران؛ وذلك من خالل إجراءات عمل ّية تتمثّل يف:

•العمل عىل إبقاء نظام العقوبات عىل إيران ف ّعالً مبراقبة جميع
التبادالت والعقود التجاريّة مع إيران ،وإبقاء حدود تصدير
أقل من مليون برميل يف اليوم.
النفط اإليراين إىل ّ
•أن تضمن مفاوضات  5+1اتفاق ّية تتيح لألطراف املرا ِقبة إليران
الوقت الكايف ألن تر ّد بصور ٍة ف ّعالة وحاسمة عىل إيران ،إذا ما
قامت بخرق نِسب التخصيب املتوافق عليها.
•أن تُظهر الواليات املتحدة أنّها جاهزة الستخدام خيارات
امللف النووي.
عسكرية ،إذا ما خرقت إيران اتفاقاتها بخصوص ّ

•ويف سياق التعاطي مع زيادة النفوذ اإليراين يف املنطقة ،أن
تدعم الواليات املتحدة الحكومة العراق ّية مبعلومات استخبارية
ومع ّدات عسكرية للتعامل مع تنظيم القاعدة ،األمر الذي سوف
يتيح للواليات املتحدة املزيد من األدوات للتعامل مع النفوذ
اإليراين يف العراق ،إضاف ًة إىل إمكان ّية قيام الواليات املتحدة
بعرقلة اإلمدادات التي تق ّدمها إيران للحوثيّني يف املنطقة.
وبذلك ،فعندما يدعو متح ّدثو "معهد واشنطن" للتدخّل املبارش يف
امللف
منطقة الرشق األوسط ،هم يدعون إىل التدخّل يف موضوع ّ
النووي اإليراين فقط ،وهو يخدم  -بالدرجة األساسية وبنصيب األسد
امللف النووي اإليراين ،فإ ّن
 -مصالح إرسائيل .وإضاف ًة إىل التعامل مع ّ
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االقرتاحات ملعالجة "السياسة االنسحابية" هي من خالل بناء تحالف
إسرتاتيجي بني الواليات املتّحدة وحلفائها ،ومساندة النظام املرصي،
والقيام بإجراءات ت ُظهر أ ّن الواليات املتّحدة جا ّدة يف التنافس إقليم ًّيا
مع إيران وروسيا.

الثورة السوريّة
إذا كان متح ّدثو املنتدى السيايس لـــ "معهد واشنطن" ينطلقون
من معالجة انسحابية الواليات املتحدة من خالل املزيد من الدور
األمرييك يف مواجهة تزايد الهيمنة اإليران ّية يف املنطقة ،ومراقبة
برنامجها النووي من خالل نظام عقوبات ف ّعال مع إمكانيّة استخدام
الق ّوة العسكريّة؛ فإ ّن النقاش حول الثّورة السوريّة يأيت من توافق
مح ّددات السياسة األمريكيّة مع ما تراه إرسائيل .فكام أشار ستيفن
هاديل ،إىل أ ّن إرسائيل ال ترى أ ّن النظام السوري حال ًّيا ُيثّل تهدي ًدا
أو مصد َر خطر .إالّ أ ّن اإلرسائيليني يشعرون بالقلق الناشئ عن وجود
تنظيم القاعدة والجامعات األصوليّة "السنية" يف سورية ،ويرون أ ّن
هذه القض ّية أساسية.
ويتوافق دينيس روس مع هذا التحليل الذي يرى أ ّن سياسة الواليات
تنطلق من أ ّن الخطر األسايس اليوم يف سورية هو خطر أن
املتّحدة
ُ
تصبح هذه الدولة مبنزلة موطن للقاعدة؛ األمر الذي قد يقود إىل
رسبها إىل دول مجاورة .وبذلك ،تنطبق كوامن الخطر لدى روس مع
ت ُّ
الرؤية اإلرسائيلية بأ ّن النظام السوري ال ميثّل تهدي ًدا .وهذا طبيعي
يف إطار نزع سالحه الكياموي من ناحية ،وحالة اإلنهاك التي َم ّست
ُ
إضعاف حزب الله الذي انغمس يف
جيش النظام السوري وما يَج ُّره
الصاع هناك.
ّ
إ ّن ما تُظهره مداخالت هاديل وروس من ارتياح إرسائييل تجاه
األوضاع يف سورية ،مر ّده أ ّن واقع األمر يف سورية يربز "حالة توازن
قوى" مع استمرار ر َج َحان كفّة النظام .ما يعني استمرار هذه الحالة
ظل عدم
من تدمري املقدرات السورية إىل فرتة زمنية أطول يف ّ
بأي أسلحة نوع ّية .كام أ ّن نزع السالح
تزويد مقاتيل الثورة السوريّة ِّ
مطلب كانت إرسائيل تضعه عىل
الكياموي يف طور التحقّق ،وهو
ٌ
رأس أولويّاتها(.((1
 12انظر :تقدير موقف "صفقة الكياموي :املَ خرج الذي أراده أوباما"( ،املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013/9/ 15 ،عىل الرابط:
www.dohainstitute.org/release/04ab0be2-4249-46c7-9830-904b7b13560e

دراسات وأوراق تحليليّة
سياسات الواليات الم ّتحدة األميركيّة في منطقة الشرق األوسط
مناقشة تصوّ رات "معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى"

يشري املتحدثون أيضً ا إىل أ ّن موقف حلفاء الواليات املتحدة (وعىل ما
يبدو أ ّن هذا املوقف إرسائييل فقط) املتحفّظ هو عىل عدم توجيه
السوري لتجاوزه الخ ّط األحمر الذي
رضبة أمريكيّة ملعاقبة النظام ّ
وض َعته اإلدارة األمريك ّية ،وليس معارضً ا للصفقة التي كانت إرسائيل
يتأت من أ ّن عدم
هي املستفيد األ ّول منها إسرتاتيج ًّيا .وإ ّن التحفّظ ّ
توجيه رضبة عسكرية عندما تجاوز النظام الخ ّط األحمر سوف
يرسخ فكرة "انسحابيّة" الواليات املتّحدة من املنطقة؛ أي أنّها غري
ّ
مستع ّدة إىل استخدام الق ّوة العسكرية األمريك ّية يف املنطقة من أجل
امللف النووي اإليراين.
موضوعات أخرى،
وبخاصة يف اتّجاه ّ
ّ
إ ّن ما يذهب إليه دينيس روس يف تحليله ،هو أنّه يجب أ ْن تكون
أولويّة السياسة األمريك ّية نحو سورية يف إطار مواجهة القاعدة أو
مثيالتها ،بل إ ّن "روس" نفسه ناقش خيار أ ْن تدعم الواليات املتّحدة
النظام السوري ملواجهة القاعدة ،ومل يُسقط هذا الخيار نتيج ًة ملوقف
نقدي تجاه النظام السوري أو ألنّه يرتكب املجازر؛ بل أل ّن هذا
ّ
ال ّدعم قد يُساهم يف زيادة تأثري القاعدة يف سورية وجاذبيتها .وعليه،
فهو يدعو إىل تسليح قوى املعارضة التي تقاتل القاعدة أو األصول ّية
اإلسالمية .أ ّما اقرتاح ستيفن هاديل ،فكان مشاب ًها؛ إذ إنّه دعا إىل أن
تقوم الواليات املتحدة بتدريب املعارضة الدميقراط ّية يف سورية التي
ليس لها ارتباط مع القاعدة ،وتسليحها.

وعليه ،فإ ّن الرؤية التي يُر ّوج لها روس وهاديل ،ال تأخذ بالحسبان
السوري أو رسديّة الثّورة السوريّة ،وتط ّورها ،أو
تطلّعات الشعب ّ
طبيعة نظام الحكم يف سورية ،أو املجازر التي يقوم بها النظام أو
حتى قيامه باستخدام أسلحة دمار شامل ،وتح ّدى الخ ّط األحمر الذي
وضعته اإلدارة األمريك ّية .وبذلك ،فإ ّن ما يقرتحه املتحدثون لتعامل
الواليات املتحدة مع سورية يعكس وجهة نظر أحد حلفاء الواليات
املتحدة يف املنطقة؛ أي وجهة نظر إرسائيل؛ إذ إ ّن السعودية ترغب
يف إنهاء حكم األسد .بل إ ّن ستيفن هاديل يقرتح بالتوازي مع تدريب
املعارضة الدميقراط ّية ،أن تقوم اإلدارة األمريكية بإبالغ أطراف
"جنيف  "2أنّها لن تقبل بأن يستم ّر النزيف يف سورية خالل اإلث َني
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عرش شه ًرا إىل الثامنية عرش شه ًرا املقبلة .مبعنى آخر ،إ ّن ما يقوله
تغض الواليات املتحدة الطرف عىل
هاديل يف حقيقة األمر هو أن ّ
أن يستم ّر النزيف السوري لفرتة سنة أو سنة ونصف مقبلة ،قبل أن
أي إجراءات جديدة.
تتّخذ ّ

جوالت كيري لمفاوضات السالم
إ ّن مقاربة هاديل وروس وساتلوف لجهد كريي الدبلومايس يف ما
يتعلّق مبفاوضات السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،متشابه ٌة إىل
ح ٍّد كبري؛ فمع اإلقرار بأ ّن هذا الجهد ال يتجاوز وضْ ع إطار ات ّفاق
لتفعيل عملية السالم ،فإ ّن هاديل يرى أ ّن املم ّيز يف هذا اإلطار،
مقارن ًة بخريطة الطريق العا ّم التي اقرتحتها الرباعية يف عام ،2003
هو أ ّن نقاطه التوجيه ّية تتناول القضايا األساسية املختلف عليها؛ أي
كل من روس وساتلوف
الحدود ،واألمن ،والالجئون ،والقدس .ويرى ٌّ
أ ّن الواليات املتّحدة يجب أ ْن تستم ّر يف دفع عملية السالم؛ وصولً إىل
ظل العوامل السياسية املواتية يف املنطقة ،وأه ُّمها تراجع
اتفاقات يف ّ
اهتامم الدول العربيّة والقوى اإلقليمية بالقضيّة الفلسطينيّة؛ ما يتيح
ٍ
مساحات واسعة للمناورة وإلقناع الفلسطينيني برشوط كريي،
إيجاد
كام يساهم تخلّص مرص من حكم اإلخوان يف وجود فرصة مواتية
وبخاصة يف ضوء التط ّورات التي أ ّدت إىل أن تصبح
لتحقيق اتفاق،
ّ
"حامس" يف أضعف لحظاتها .وهذه العوامل جميعها تساهم يف
دفع الفلسطينيني للموافقة عىل هذا اإلطار .باملقابل ،يجعل تخ ّوف
إرسائيل من أ ْن تصبح دول ًة ثنائ ّية القومية مستع ّد ًة لتوقيع االتفاق
الذي يتض ّمن موافقة الفلسطينيني عىل الرشوط اإلرسائيليّة مبا فيها
وبخاصة وكام يشري ساتلوف ،فإ ّن "إسرتاتيجية كريي"
يهوديّة الدولة،
ّ
كانت أ ْن يُدرج نتانياهو جميع مطالبه حتى يقوم كريي بجهوده إىل
أن يأخذ موافقة السلطة الفلسطين ّية عليها.
يعتقد هاديل وروس يف وجود فرصة لتوقيع ات ّفاق مع وجود تحفّظات
من الطرفني بنا ًء عىل النشاط والحامسة اللذين يبديهام كريي.
وسيؤ ّدي هذا االتفاق للعودة إىل مفاوضات السالم دون رضورة أن
يجري تحقيق تق ّدم كبري .إالّ أ ّن مثل هذا االتفاق يف حاجة إىل تحقيق
رشطي :األ ّول ،كام يشري ساتلوف ،أ ْن يصبح أوباما منخرطًا يف دعم
ْ
جهد "كريي" .أ ّما الرشط الثاين ،فهو تعديل مبادرة السالم العرب ّية
ليصبح الرشط يف إقامة عالقات مع إرسائيل هو الوصول إىل ات ّفاق مع
َ
الفلسطينيني؛ أي إسقاط رشط الوصول إىل اتفاق مع سورية.

العدد 7
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ويعتمد تحليل املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" جوالت كريي
وفرصتها ،عىل أنّه عىل الفلسطينيّني تقديم تنازالت من دون حتّى
اإلشارة إىل تنازالت مقابلة عىل إرسائيل أ ْن تق ّدمها.
ويعب ساتلوف  -بصور ٍة أوضح  -عن ذلك بالقول إ ّن املطلوب
ّ
السالم ات ّخاذ أربعة إجراءات
من الواليات املتّحدة إلنجاح عمل ّية ّ
متوازية؛ تكوين قاعدة اجتامعيّة فلسطينية مؤيّدة للمفاوضات ولـ
"إطار كريي"؛ والتلويح بالثمن الذي سوف يدفعه محمود عباس
والسلطة الفلسطينية يف حال رفضهام توقيع املفاوضات؛ والعمل عىل
ّ
متتني السلطة الفلسطينية ،ورفع فاعل ّيتها بالتوازي مع دبلوماسية
املفاوضات؛ والعمل عىل استغالل ضعف "حامس" إىل الح ّد األقىص.
السيايس لـ "معهد واشنطن" هي مقاربات
إ ّن مقاربات املنتدى ّ
تُظْهر بجالء ،االنسجام بني األجندة اإلرسائيليّة ومتطلباتها من توقيع
"إطار كريي" وتقديم نصائح للواليات املتّحدة األمريك ّية إ ّما مبعاقبة
الفلسطين ّيني عىل عدم التوقيع والقيام بإجراءات تراوح بني عالقات
عا ّمة أو شبكة مصالح تساهم يف إقناع أجزاء من املجتمع الفلسطيني
بتلك املفاوضات لتصبح هذه األجزاء هي املدافعة واملر ّوجة ملِثل
هذا االتفاق .وبطبيعة الحال؛ فإ ّن امل ُداخالت الثالث مل تتع ّرض إىل
الجوائز التي يجب أ ْن يحصل عليها الفلسطين ّيون مقابل موافقتهم
وربا تكون الجائزة الوحيدة هي تجنب غضب
عىل "إطار كريي"ّ ،
الواليات املتّحدة من ناحية ،وتقديم الواليات املتحدة جائزة إلرسائيل
إزاء تحفّظها عىل االتفاق النووي مع إيران.

إعادة تعريف حلفاء
الواليات المتّحدة في المنطقة
السياسة
ركّز متح ّدثو املنتدى السيايس لـ "معهد واشنطن" حول ّ
الشق األوسط عىل أ ّن هناك تحف ٍ
ّظات لدى
األمريك ّية يف منطقة ّ
حلفاء الواليات املتّحدة األمريكيّة نحو فاعليّة سياستها يف املنطقة كام
الضوري
سبق أن ذكرنا .ويف هذا اإلطار ،يقرتح دينيس روس أنّه من ّ
أن تقوم الواليات املتّحدة بإجر ٍ
اءات للتّعامل مع هذه التحفّظات
انطالقًا من إعادة تعريف حلفاء الواليات املتّحدة يف املنطقة؛ فهؤالء
والسعودية؛ واإلمارات العربية
الحلفاء ،بحسب تعبريه ،هم :إرسائيل؛ ّ
املتحدة(.((1
13 Dennis.

وبطبيعة الحال ،فإ ّن ما يشري إليه روس يف تعريفه حلفاء الواليات
املتّحدة ليس اكتشافًا؛ إذ إ ّن هذه الدول مثّلت تاريخيًّا  -إضاف ًة إىل
الصلبة لحلفاء الواليات املتّحدة ،مع
األردن ومرص مبارك  -الحلقة ّ
لكل منهام .إالّ
اختالف طبيعة التحالف ،وكذلك األهم ّية اإلسرتاتيجية ٍّ
أ ّن امله ّم يف َح ْص روس لحلفاء الواليات املتحدة يف هذه الدول ،يعني
أنّه يُف ّرق بينها وبني دو ٍل أخرى يف املنطقة متحالفة مع الواليات
املتّحدة أو دول يجمعها مع الواليات املتّحدة تفاهامت وتقاطعات.
وبذلك فإ ّن روس ُي ّيز هذه ال ّدول بوصفها األكرث تحالفًا مع الواليات
املتحدة دون تقديم تفسريات لذلك ،وميكن االجتهاد واإلشارة إىل أ ّن
روس اختار هذه الدول ألنّها تُ ثّل اليوم الحلقة األساسية أو الصلبة
من حلفاء الواليات املتحدة م ّمن يُع ّول عليهم يف التص ّدي للثورات
العربية ،وألعداء الواليات املتحدة .وبذلك ،عىل الواليات املتّحدة -
من وجهة نظر املنتدى السيايس  -أ ْن تأخذ يف الحسبان مصالحها
وتو ّجهاتها السياسية نحو قضايا املنطقة ،وأ ْن تأخذ عىل َم ْحمل الج ِّد
السياسة األمريكيّة .مبعنى آخر ،ع ّد هذا التحالف
تحفّظاتها نحو ّ
تحالُفًا إسرتاتيج ًّيا.

وميكن القول إ ّن قيام روس بإعادة تعريف الحلقة األساسية لحلفاء
والسعودية
الواليات املتّحدة يف ّ
الشق األوسط ليقترص عىل إرسائيل ّ
واإلمارات العربية ،مل ِ
يأت من فراغ؛ إذ إ ّن لهذه التّحالفات جذو ًرا
تاريخيّة عميقة ،وتك ّرست لتأخذ أبعا ًدا واسع ًة خالل العقد املايض،
وضمن إسرتاتيجية الحرب عىل اإلرهاب ،أو ضمن االستقطاب الذي
شهدته املنطقة بني محو َري :االعتدال واملامنعة .كام أ ّن تحديد دائرة
بالضورة  -ت َج ٍّل للتوافقات التي
الحلفاء بهذه الدول الثالث ،هو ّ -
نَ َت عرب السنوات القليلة األخرية من عمر الربيع العريب ،والتي
تشري إىل موضوعيّة هذا التّحالف .إضاف ًة إىل أ ّن هذه ال ّدول كانت
وتدخُّل يف التط ّورات السياسية
ً
 ومنذ عام  - 2012األكرث نشاطًايف بلدان الربيع العريب والتأثري فيها ،وتكلّل ذلك يف انقالب تحالف
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الجيش والدولة العميقة عىل الرئيس مريس يف مرص ،ومحاوالت تكرار
السيناريو يف أكرث من بلد عريب ،مثل تونس وليبيا .وتتوافق هذه
السالح النووي ُيثّل
الدول الثالث أيضً ا عىل اعتبار أ ّن امتالك إيران ّ
أي قضايا أخرى يف
خط ًرا له أولويّ ٌة سابقة (حتى من دون توازٍ) عىل ّ
املنطقة.
إ ّن روس ال يَكتفي بإعادة تعريف الحلقة األساس ّية من الحلفاء
فحسب وبوجود اجتامعات أمريكية تنسيقية مع هؤالء الحلفاء ،بل إنّه
دوري يض ُّم ممثّلني يف مواق َع
يطلق الدعوة إىل إنشاء حوار إسرتاتيجي ّ
سياس ّية عليا يف هذه الدول ليناقش تط ّورات املنطقة ومستج ّداتها،
وصول إىل وضْ ع
ً
والستكشاف العوامل املرتابطة بني هذه التط ّورات،
سياسات وإجراءات مو ّحدة .إ ّن هذه الدعوة ،يف جوهرها ،هي لبناء
مؤسيس يض ُّم إرسائيل ،والسعودية ،واإلمــارات
حلف إسرتاتيجي ّ
العرب ّية ،والواليات املتّحدة؛ أي إنشاء محور إقليمي جديد (شبيه
مؤسسيّة -
مبحور االعتدال يف أثناء رئاسة بوش االبن) ،لكن  -بصورة ّ
وفاعل .بطبيعة الحال ،فإ ّن تحالفًا
ً
رصا أساس ًّيا
تكون فيه إرسائيل عن ً
يض ّم السعودية واإلمارات العربية وإرسائيل ،يعني بالرضورة تجاوز
يل ،إ ْن مل يكن هدفه تقديم ٍ
مزيد من التنازالت
الرصاع العر ّيب اإلرسائي ّ
إلرسائيل ،وليس من املستغرب أن نجد يف إرسائيل األصوات التي تر ِّدد
نفسها بخصوص إنشاء هذا التحالف.
الفكرة َ
إ ّن عنارص تأسيس هذا الحلف اإلسرتاتيجي وعوامله تتمثّل يف أ ّن
الواليات املتّحدة تتوافق معه عىل السياسات التالية:
•مساندة النظام االنقاليب يف مرص والحيلولة دون فشله .ويرى
روس أ ّن عىل الواليات املتحدة أن توضّ ح للسعوديني  -عىل وجه
الخصوص  -أنّها مازالت ملتزمة بتقديم الدعم ملواجهة اإلرهاب،
وإنعاش قطا َعي السياحة واالستثامر األجنبي.
•التوافق عىل مواجهة "القاعدة" واألصوليّة "السنيّة" يف سورية،
والعمل عىل أالّ يكون لها فيها موطئ قَدم .ويف الوقت نفسه،
الحيلولة دون أ ْن يخرج األسد وإيران منترصيْن يف سورية .ومن
امللفت لالنتباه يف مداخلة روس أ ّن األولوية يف ما يتعلّق بسورية
قد أصبحت مواجهة "القاعدة" ،مقابل عدم ِذكْر تغيري النظام
السوري بوصفه هدفًا ،واالستعاضة عنه بهدف غري مح ّدد املعامل
رصيْن".
وضبايب هو "ألّ يخرج األسد وإيران منت َ
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•باملوازاة مع االتفاق األمرييكّ  -اإليرا ّين ،العمل عىل التأكّد من
أ ّن إدارة الواليات املتّحدة جا ّدة يف أالّ تصبح إيران دولة متتلك
أسلحة نووية ،وذلك مع اإلبقاء عىل نظام العقوبات ف ّع ًال،
والتلويح باستخدام الق ّوة العسكريّة األمريكية يف حال خرقها
االتفاق النووي.
يرى روس أ ّن هذا التّحالف باألهداف السابقة من شأنه أ ْن يُب ّدد
رضر الثقة املتبادلة بني هذه الدول والواليات املتّحدة األمريكية
ت ّ
التي جاءت يف أعقاب الثورات العربية عندما مل تساند الواليات
املتحدة حلفا َءها يف مواجهة التح ّديات التي يتع ّرضون لها .إذا
كان هذا التص ّور الذي خلص إليه بوضوح ،ويشري إليه هاديل
بطريقة خف ّية؛ فإ ّن جميع أهداف هذا التحالف هي أهداف
رصح روس  -وبوضوح  -من هم أقطاب
إرسائيل بامتياز .إذ ّ
الحلقة األساس ّية من حلفاء الواليات املتحدة ،وعىل ما يبدو أ ّن
جميع دول املنطقة التي ال تتوافق عىل هذه األهداف ستكون يف
مرمى هذا املحور الجديد.

الخاتمة
تنبئ املداخالت التي تض ّمنها املنتدى السيايس لــ "معهد
واشنطن" عن وجود دعوة إىل املزيد من التدخل ّية األمريك ّية يف
منطقة الرشق األوســط؛ وذلك من أجل الحفاظ عىل املصالح
األمريكية من ناحية ،ومصالح حلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة
من ناحية أخرى ،وهم  -بحسب ما ورد – إرسائيل ،والسعوديّة،
واإلمارات العرب ّية املتحدة.
إالّ أ ّن التدقيق يف ما جاء من آراء املتح ّدثني ،يربز أ ّن هذا التحالف
هو أشبه مبقطورة تقودها األهداف اإلسرتاتيجية إلرسائيل ،وتتقاطع
(امللف النووي
يف بعض األحيان مع أهداف السعودية واإلمارات
ّ
مختل األضالع
اإليراين ،ودعم نظام االنقالب يف مرص)؛ أي أنّه حلف ّ
ملصلحة تحقيق املصالح اإلرسائيلية ،وتستفيد منه إرسائيل مبا ميكن
امللف اإليراين ،أو حتّى يف
أن تق ّدمه السعودية واإلمارات العربية يف ّ
ولعل مقاربة املتح ّدثني
مجال املفاوضات مع السلطة الفلسطينيةّ .
لألوضاع يف سورية تكشف أ ّن املستفيد الوحيد من تص ّوراتهم
للسياسة األمريكية هناك هو أيضً ا إرسائيل.
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توصلــت القــوى السياســ ّية والنقاب ّيــة
اســتعاد الرّبيــع العربــي أنفاســه فــي تونــس بعدمــا
ّ
ّ
والحقوق ّيــة الوازنــة فــي البــاد إلــى بلــورة جملــ ٍة مــن التوافقات أســهمت في إرســاء معالم
الديمقراطي
الجمهوريــة الثانيــة ،فخطــا التونســ ّيون خطــوات
مهمــة علــى درب ال ّتأســيس ّ
ّ
الســلطة ،وانتقالهم
ّ
الســلمي على ّ
للدولة .وتج ّلى ذلك من خالل ممارســتهم مبدأ التداول ّ
مــن الحكــم على أســاس الشــرع ّية االنتخاب ّيــة إلى الحكــم على أســاس الشــرع ّية التوافق ّية،
ّ
المتقدمــة مــن ال ّناحيــة ال ّتقنين ّية
مصــاف الــدول
وصوغهــم دســتورًا جديــدً ا وضــع البــاد في
ّ
ّ
ّ
تحديات اقتصاديّة
األقل.
الدســتوريّة علــى
عــدة ّ
الديمقراط ّية الناشــئة تواجهها ّ
لكن ال ّتجربة ّ
ّ
ّ
ّ
واجتماع ّية يتع ّين أخذها بعين االعتبار قصد تالفي مخاطر االرتداد إلى عصر ما قبل الثورة.
نــروم في هذه الورقة رصد هذه المشــاغل على اختالفهــا وتناولها بالوصف وال ّتحليل؛ وذلك
الصعوبــات التي
أهــم خصائص النمــوذج االنتقالــي ال ّتونســي ،وتب ّين
بالوقــوف عنــد
ّ
ّ
أهــم ّ
تواجه هذه ال ّتجربة الوليدة.
*

تونيس.
أكادميي وباحث جامعي
ّ
ّ
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مدخل
شهدت تونس مرحلة انتقال ّية فارقة بعد ثورة  17كانون األ ّول /
ديسمرب  14 - 2010كانون الثاين  /يناير 2011؛ فبعد رحيل
ال ّرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل الذي كان منوذ ًجا للحاكم
السلطات ،املهيمن وحزبه "التج ّمع ال ّدستوري
املستب ّد ،املتف ّرد ّ
بكل ّ
كل الصالحيّات ،انفتح املجال وسي ًعا للمواطنني
ال ّدميقراطي" عىل ّ
للمساهمة يف الشّ أن العا ّم؛ فانتقل ال ّناس من عرص ال ّدولة األحاديّة
إىل عرص ال ّدولة التعدديّة ،وجرى بعد الثّورة ،تكوين مئة حزب أو
فضل عن إحداث آالف الجمعيّات األهليّة واملدنيّة والحقوقيّة.
أكرثً ،
وجرى بعث منابر ع ّدة للتّعبري والتّفكري ،واإلعالم عىل نحو أصبحت
معه ح ّرية ال ّرأي والتنظّم حقًّا من الحقوق املسلّم بها يف دولة الثّورة.
والخاصة ،والتخلّص من
لك ّن التو ّجه نحو إقرار الح ّريات العا ّمة
ّ
سطوة ال ّدولة الشموليّة ،واكبه تصاعد موجات االحتجاج املنظّم أو
الفوضوي عىل أساس خلف ّيات مطلب ّية متعلّقة بالتّنمية والتّشغيل
واملطالبة بالعدالة االنتقاليّة ،وواكبه رصاع حا ّد بني القوى الت ّواقة إىل
التّغيري واإلصالح ،والقوى البريوقراطيّة التّقليديّة الحريصة عىل الش ّد
إىل الوراء؛ أي الش ّد إىل مرحلة ما قبل الثّورة.
وبعد انتخابات  23ترشين األول  /أكتوبر  2011التي أفضت إىل
صعود اإلسالم ّيني ممثّلني يف "حركة ال ّنهضة" ،إىل الحكم ،وإدارتهم
حزب "املؤمتر من أجل الجمهوريّة"
شؤون ال ّدولة ّ
بالشاكة مع َ
الصاع بني االئتالف
و"التكتّل من أجل العمل والح ّريات" ،احتدم ّ
الحاكم وأحزاب املعارضة اللّيربال ّية واليساريّة .وتنافس الفريقان يف
مم أنتج حال ًة من االستقطاب الثّنايئ بلغت أوجها
تحشيد الشّ ارع ّ
املعارضي شكري بلعيد ( 6شباط  /فرباير  ،)2013ومح ّمد
مع اغتيال
ْ
الرباهمي ( 25متوز  /يوليو  .)2013وهو ما أث ّر سلب ًّيا يف واقع البالد
السيادي لتونس ،وتدهورت
االقتصادي واالجتامعي؛ فرتاجع الرتتيب ّ
مقدرة املواطن الرشائيّة ،وع ّم شعو ٌر بالخوف من املستقبل ،وساد
ّ
شك يف مخرجات الثّورة لدى معظم املواطنني.
وأمام خطورة الوضع املشهود ومآالته غري املأمونة ،بدت الطّبقة
السياس ّية والحقوق ّية يف تونس يف مستوى آمال قطا ٍع واسع من
ٍ
جوالت طويلة من الحوار الوطني الذي جمع عد ًدا
املواطنني؛ إذ بعد
من األحزاب السياس ّية ،واملنظّامت النقاب ّية ،والحقوق ّية واملدن ّية،
اقتنع الفرقاء برضورة تحكيم منطق املشاركة بدل املغالبة ،وإقرار
حكم توافقي إلدارة املرحلة االنتقاليّة املقبلة .وهو ما أشاع يف ال ّنفوس
شعو ًرا بالطأمنينة .وجعل ال ّناس يستعيدون األمل يف ٍ
غد أفضل .أمل
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يستم ّد رشع ّيته من ثالثة معطيات :أ ّولها نجاح التونس ّيني يف تكريس
السلطة؛ وثانيها تصديقهم عىل دستور
السلمي عىل ّ
قاعدة التّداول ّ
تق ّدمي توافقي؛ وثالثها تشكيلهم حكومة تكنوقراط تؤ ّمن تسيري
املرحلة املقبلة واإلعداد النتخابات ترشيع ّية ورئاس ّية يف أفق نهاية
.2014

التداول السلمي على السلطة
بعد انقضاء ثالث سنوات عىل الثّورة ،أثبت التونس ّيون قدر ًة عىل
السلطة .ويف ٍ
زمني
السلمي ،والتّنافس الحضاري عىل ّ
التّعايش ّ
ظرف ّ
ست حكومات زمام إدارة الشّ أن العا ّم،
وجيز ،شهدت البالد ّ
تول ّ
السالسة ،والقبول
تعاقبت جميعها عىل االضطالع باملسؤول ّية يف كنف ّ
تول مح ّمد
مبقتضيات املرحلة االنتقاليّة والفرتة التأسيسيّة .فكان ّ
الغ ّنويش زمام الحكومة تفاديًا ملعضلة الفراغ ال ّدستوري بعد رحيل
السبيس زمام الحكم
ال ّدكتاتور بن عيل .وكان تسلّم الباجي قائد ّ
تأمي ًنا لسريورة املرحلة االنتقال ّية ،واستعدا ًدا النتخابات  23ترشين
األول  /أكتوبر  2011التي جرت يف كنف الشفافيّة ،وشهدت الهيئات
الدول ّية بنزاهتها .وأفضت إىل صعود "حركة ال ّنهضة" ذات املرجع ّية
ميل
اإلسالم ّية إىل الحكم أل ّول م ّرة يف تاريخ تونس .وأبدت الحركة ً
واض ًحا إىل إدارة البلد وفقًا ملقاربة ائتالفيّة تشاركيّة؛ وذلك يف إطار
ما ُعرف بحكومة "الرتويكا" األوىل وحكومة "الرتويكا" الثانية اللتني
جمعتا بني علامن ّيني وإسالم ّيني أرشفوا عىل تسيري البالد يف فرت ٍة
دقيقة من تاريخها .فرتة شهدت تزايد وترية العنف السيايس ،ونسق
االحتجاجات املطلبيّة ،وعرفت فيها البالد ه ّزات اجتامعيّة واقتصاديّة
مل ت ُفض ،عىل خطورتها ،إىل زعزعة كيان ال ّدولة ّ
وفك رباط الوحدة
الوطن ّية .بل أ ّدت إىل ال ّدفع بالفرقاء السياس ّيني إىل طاولة الحوار
الذي أرشفت عىل إدارته منظّامت مدنيّة وحقوقيّة ونقابيّة ،مثّلت
الحراك املجتمعي ،وهجست مبطالب املواطنني ورغبتهم يف استبدال
تجربة الحكم االئتاليف املتح ّزب بحكم تكنوقراطي توافقي ال يحتكم
إىل نتائج صندوق االقرتاع قدر احتكامه إىل منطق التوافق ،وتقديم
املصلحة الوطنيّة عىل املصلحة الحزبيّة.
وقد بدا أ ّن األطراف السياسية الحاكمة عىل عهد "الرتويكا" مل تتعامل
مع الحكم عىل أنّه غنيمة ال ينبغي التّفريط فيها ،بل تعاملت معه
عىل أنّه تكليف زمني محدود ،قابل للتّجديد وللتحديد؛ فلم تتجاهل
"الرتويكا" بقيادة "حركة ال ّنهضة" الحراك االحتجاجي الشعبي
املعارض لخيارات السلطة السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
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وقبلت بالتنازل عن الحكم وفقًا ملا ضبطته خريطة الطريق التي
صاغها الرباعي الراعي للحوار((( ،ولقيت تأييد مك ّونات املجتمع املدين
وأغلب األحزاب السياسية.

وق ّدمت "حركة النهضة" نفسها يف هذا اإلطار يف موقع أ ّول حزب
تونيس يقبل بالتنازل عن الحكم عىل الرغم من متثيليته العالية يف
املجلس التأسييس ( 89عض ًوا من مجموع  .)217ومثّل ذلك سابقة يف
تاريخ تعاطي اإلسالميني مع الحكم يف املنطقة العربية .هذا الوعي
بأ ّن السلطة تكليف ال ترشيف ،وهذا التعامل مع تجربة الحكم عىل
أنّها مترين سيايس يحتمل النجاح ويحتمل الفشل ،ساهام يف ّ
فك
االرتباط مع تاريخ الدولة الكليانية العربية قدميًا وحديثًا .وساهام يف
إرساخ التداول السلمي عىل السلطة بوصفه سمة من سامت الدولة
الدميقراطية.

دستور توافقي /تق ّدمي
يتبي املتابع للشأن التونيس بعد الثورة أ ّن صوغ الدستور الجديد
ّ
(((
للجمهورية الثانية مل يكن فعلً فرديًّا ،وأم ًرا فوقيًّا أو ُم ْن َج ًزا نخبويًّا،
بل كان إبدا ًعا جامعيًّا بامتياز؛ ذلك أ ّن التأسيس الدستوري للدولة
الدميقراطية املنشودة اقتىض فتح املجال للمواطنني للجدل يف محامل
املد ّونة الدستورية ،واملساهمة يف بناء فصولها ولو بطريقة غري
مبارشة.
وتع ّددت منابر الحوار يف الوسائل اإلعالم ّية والساحات العا ّمة
بخصوص مسائل خالف ّية شتّى تتعلّق بالحقوق والواجبات ،وصلة
الحاكم باملحكوم ،وغري ذلك من املسائل وكيف ّيات متثّلها يف الدستور.
 1يتك ّون ال ّرباعي ال ّراعي الحوار من املنظامت الحقوقية والنقابية التّالية :االت ّحاد العا ّم
التونيس للشّ غل ،واالتحاد العا ّم التونيس للصناعة والتجارة ،وعامدة املحامني ،والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
 2انظر :النسخة النهائيّة من دستور الجمهوريّة التونس ّية الجديد 26 ،كانون الثاين/يناير
 ،2014عىل الرابط:
http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/constit_proj_26012014.pdf
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وكان للحوار صدى تحت ق ّبة املجلس التأسييس؛ فأمىض الن ّواب سنتني
نص الدستور مستحرضين مواقف املنظّامت
ونيف يف الرصاع عىل ّ
الحقوقية والجمع ّيات األهلية واملنظّامت النقابية ،ملا لها من ثقل
شعبي .وأسهمت لجنة التوافقات التي تشكّلت من رؤساء الكتل
السياسية وممثّلني لـ  22حزبًا ،يف رأب الصدع بني الفرقاء وتحويل
االختالف إىل وفــاق؛ فجاءت روح الدستور مستجيب ًة لتطلّعات
جل التونسيني إىل الحرية والكرامة والعدالة ،وإىل دولة القانون
ّ
واملؤسسات .وكان اإلقرار بالثقة عىل الصوغ الختامي للدستور بنسبة
ّ
% 92؛ فقد ص ّوت لفائدة الدستور الجديد  200نائب ،واعرتض عليه
 ،12يف حني امتنع أربعة ن ّواب عن التصويت ،عىل نح ٍو أخرب بإجامع
شعبي والتفاف جامهريي حول هذه اللّبنة امله ّمة من لبنات بناء
رصح الدولة الدميقراطية.

يتبي يف غري عناء شمول ّيته من ناحية ،وطابعه
والناظر يف منت الدستور ّ
فصل توزّعت عىل
التق ّدمي من ناحية أخرى؛ فقد تك ّون من ً 149
بالنص عىل هويّة الدولة ونظامها(((،
أساسا
ّ
عرشة أبواب تعلّقت ً
(((
(((
والتفريق بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية ،
والخاصة((( ،وإقرار مبدأ الالمركزية
واإلعالء من قيمة الح ّريات العا ّمة
ّ
اإلدارية والتنموية((( ،وتعداد الهيئات الدستورية املستقلّة من هيئة
االنتخابات وهيئة الحوكمة الرشيدة((( وهيئة االتّصال السمعي
فضل عن إقرار أبواب
البرصي ،وضبط مجاالتها وكيفيّات اشتغالهاً .
(((1
خاصة بتعديل الدستور((( ،وأخرى متعلّقة باألحكام االنتقال ّية .
ّ
حريصا عىل إرساخ دولة
ومن مث ّة جاء الدستور م ّيالً إىل التفصيل،
ً
3
4
5
6
7
8
9
10

انظر :دستور الجمهوريّة التونس ّية :التّوطئة والفصل األ ّول منه.
املرجع نفسه ،الباب الثالث.
املرجع نفسه ،الباب الخامس.
املرجع نفسه ،الباب األ ّول :الفصل  /6الباب الخامس الفصل .102
املرجع نفسه ،الباب ال ّرابع :الفصول.139 -137 -136 -134 -133 -132 -131 :
السادس.
املرجع نفسه ،الباب ّ
املرجع نفسه ،الباب الثامن ،الفصول.144 -143 :
املرجع نفسه ،الباب العارش.
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تونس :العبور إلى الديمقراطية

والحق
النص عىل حرية التفكري والتعبري،
ّ
القانون والحريات؛ فجرى ّ
يف ال ّنفاذ إىل املعلومة ويف اإلعالن والنرش ،وتكوين األحزاب والنقابات
الحق يف االجتامع والتّظاهر السلميّني وحرية
والجمعياتً ،
فضل عن ّ
النص عىل استقالل
اإلبــداع والبحث العلمي واألكادميي .وجرى ّ
نص عليه دستور 1959
القضاء واملساواة بني املرأة والرجل ،وتثمني ما ّ
يف مجال األحوال الشخصية .وتجاوز ذلك إىل الترشيع للتع ّددية
السياسية والثقافية ،وتحديد صالح ّيات الرئاسات الثالث (رئيس
الجمهوريّة ،ورئيس الحكومة ،ورئيس مجلس الن ّواب) عىل نح ٍو أسهم
يف تكريس منطق التوازن بني السلطات ،وتعزيز الرقابة القانونية عىل
الحاكم واملحكوم عىل السواء .وهو ما يدفع نحو الح ّد من سطوة
رشع إلقامة دولة مواطن ّية،
السلطة الفردية أو الحزبية أو الطبقية ،وي ّ
القرار فيها تشاريك ،والسلطة الفعلية فيها بيد الشعب الذي يختار
ممثّليه ،ويرسم مصريه يف كنف الدميقراطية والنزاهة.

حكومة كفاءات شابّة
بعي ًدا عن الخطاب السيايس الواعد ،والشعاراتيّة الفضفاضة ،والتح ّزب
الض ّيق ،جاء خطاب مهدي جمعة ( 51سنة) مبناسبة جلسة منح
محاول
ً
حكومته الثّقة يف املجلس التأسييس( ،((1موسو ًما بالواقع ّية،
وعي حا ّد بدقّة الظرف
معبا عن ٍ
القرب من مشاغل التونسيّنيً ّ ،
التاريخي الذي مت ّر به البالد يف مرحلة االنتقال الدميقراطي .وبدا
واض ًحا أ ّن املعايري التي احتكم إليها الرجل يف اختيار فريقه الحكومي
أساسا يف توفّر ثالثة رشوط ،هي :الكفاءة ،والحياديّة ،والنجاعة؛
تتمثّل ً
فالوزراء الجدد من التكنوقراط الذين يقفون عىل مسافة واحدة من
القوى السياسية الفاعلة ،وهم من أصحاب الشهادات العليا من
ذوي الخربة يف مجال اختصاصهم ،وفيهم الكثري من الوجوه الشابّة
املتحفّزة للعمل ،والت ّواقة إىل تقديم اإلضافة.
واختيار أعضاء الحكومة بهذه الطريقة ،بعث برسائل طأمنة إىل
مك ّونات املجتمع املدين ،وأ ّدى إىل تخفيف وترية االحتقان السيايس،
وتجاوز مرحلة االستقطاب الثنايئ بني السلطة الحاكمة واألحزاب
املعارضة .وهو ما أفىض إىل حالة من االرتياح لدى معظم الناس بعد
ما رافق مرحلة ما بعد الثورة من إحساس بالاليقني والتوتر؛ فأتاح
تكوين حكومة من غري املتح ّزبني الفرصة الستعادة الثقة بني الحاكم
11
الرابط:

انظر :كلمة رئيس الحكومة املكلّف مهدي جمعة أمام ن ّواب املجلس التأسييس ،عىل
http://www.zoomtunisia.tn/article/81335

كل املساعي الوطنية يف البناء الدميقراطي
واملحكوم ،وسمح بتوظيف ّ
ملؤسسات الدولة ،فضمنت الحكومة الجديدة أكرب قد ٍر من االلتفاف
الشعبي حولها ،وفازت بأغلبية مريحة يف املجلس التأسييس (149
صوتًا مؤيّ ًدا ،و 20صوت ًا معرتضً ا ،و 24صوت ًا محتفظًا) .وضمنت تأييد
الرباعي الراعي للحوار الوطني ويف مق ّدمته االتحاد العام التونيس
للشغل الذي مل يعرتض عىل التشكيلة الوزارية الجديدة ،ودفع
نحو الهدنة االجتامعية واملطلبية يف املرحلة املقبلة .وبالتوازي مع
ذلك ،تراجعت ح ّدة الخطاب اإلعالمي ،وجرى االنتقال من خطاب
التحريض إىل خطاب املصالحة الوطنية .وقد كان لهذا التح ّول النوعي
يف املسارين الدستوري والحكومي األثر املبارش يف الحياة االقتصادية؛
ـؤشات البورصة يف تونس رسي ًعا ،وأعربت الهيئات
فتحسنت مـ ّ
ّ
املال ّية الدول ّية ويف مق ّدمتها البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
عن استعدادها لتقديم مساعدات لتونس تأيي ًدا للمسار التوافقي
واالنفراج السيايس املشهود .لك ّن ذلك ال مينع من اإلشارة إىل أ ّن
خصوصا ،والطبقة السياسية عمو ًما ،تواجه ع ّدة
الحكومة الجديدة
ً
تح ّديات.

المرحلة المقبلة:
أولويّات وتح ّديات
عىل الرغم من أ ّن حكومة مهدي جمعة هي حكومة انتقاليّة
تكنوقراطية ،مكلّفة مبها ّم تقنيّة محدودة ،فإ ّن ذلك ال مينع من أنّها
حكومة مسؤولة ،تتجاوز مه ّمتها دور ترصيف األعامل لتضطلع بدور
بحل ع ّدة
كل صالح ّياتها ،وهي مطالبة ّ
الحكومة الفاعلة التي متارس ّ
ملفّات ،ورفع ع ّدة تح ّديات يواجهها االجتامع التونيس يف السنة
الرابعة للثورة .ومن أه ّم أولويّات الحكومة الوليدة ،تهيئة الظروف
األمن ّية والسياسية املالمئة إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية ح ّرة
ونزيهة يف أفق شهر كانون األول  /ديسمرب  .2014وهو مطلب عزيز
ال يتحقّق إالّ بتجديد اإلدارة املرشفة عىل االنتخابات يف املحافظات
والهيئات الجهوية ،ومواجهة املال السيايس الفاسد املوظّف لرشاء
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كل أسباب الضغط والرتهيب املفروض عىل
ذمم الناخبني ،ومواجهة ّ
املواطنني من هذا الطرف السيايس أو ذاك.
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لعل
وتواجه الحكومة الجديدة عىل الصعيد االجتامعي ع ّدة تح ّدياتّ ،
أه ّمها معضلة انتشار البطالة بني أصحاب الشهادات العليا (،)%15.7
ومشكلة تزايد نسبة الفقر ( ،)% 25واتّساع البون بني الطبقات
االجتامعية (األغنياء والفقراء) ،وانحسار الطبقة الوسطى ،والتفاوت
بخاصة ما تعانيه املناطق الداخلية
الجهوي والتنموي بني املحافظاتّ ،
من تهميش استم ّر عىل مدى عقو ٍد َ
طوال دولة االستقالل .وهو ما

يجعل الحكومة الجديدة معن ّية برسم خطط واضحة لدعم سياسة
التشغيل وتكريس الالمركزية التنموية والعدالة االجتامعية ،والعمل
عىل تحسني مقدرة املواطن الرشائ ّية ،والح ّد من ارتفاع األسعار.

ويف السياق نفسه ،فإ ّن مكافحة الجرمية املنظّمة عمو ًما ومكافحة
خصوصا تُع ّد من أولويّات حكومة مهدي جمعة؛ ذلك
اإلرهاب
ً
سبب من أسباب تحقيق االستقرار االقتصادي
أ ّن استتباب األمن ٌ
وشكل من أشكال التعبري عن حضور الدولة ،وقدرتها
ٌ
واالجتامعي،
عىل إدارة شؤون الناس ،وعىل املحافظة عىل املمتلكات العا ّمة
والخاصة .من هنا فإ ّن اإلمساك بزمام املبادرة يف مواجهة الت ّيارات
ّ
املتط ّرفة والجامعات التكفريية يقتيض رسم خطط أمن ّية محكمة،
وإسرتاتيجيّات ثقافية عقالنية للتوقّي من اإلرهاب والتط ّرف أيًّا كان
مأتاهام وأيًّا كان شكلهام .وهذا يقتيض بدوره يف مقامٍ أ ّول إعادة
فاعل مدن ًّيا ضام ًنا
ترتيب العالقة بني املواطن ورجل األمن بوصفه ً
ومؤسساته .ويف
وحارسا للسلم األهيل وملك ّونات املجتمع
لألمان،
ّ
ً
املسار نفسه من الرضوري توظيف قنوات تشكيل الوعي (وسائل
اإلعالم ،والربامج التعليمية والرتبوية ،ودور الثقافة) واملنابر العلمية
ومراكز البحث يف نرش ثقافة املواطنة ،وإرساخ روح التسامح واالعرتاف
باآلخر ،وتكريس منطق االعتدال والتع ّدد بدل الغل ّو والتط ّرف.
وتبقى العمليات اإلرهاب ّية ،عىل الرغم من جهود املؤسسة األمن ّية
داهم ،وتح ّديًا كام ًنا يه ّدد السلم
يف تعقّبها ومحارصتها ،خط ًرا
ً
االجتامعي ،وينذر بإرباك املسار االنتقايل يف هذه الفرتة الدقيقة من
تاريخ البالد .ويُفرتض أن تنتهج السلطات سياسة استباقية تكشف
مبقتضاها جيوب الجامعات املتط ّرفة قبل أن تنجح يف إيذاء املواطنني
واإلساءة لهيبة الدولة .لك ّن املعالجة األمن ّية ملعضلة اإلرهاب تبقى
غري مجدية ما مل تعضدها جهود بحثيّة تف ّهمية مع ّمقة ،تسعى إىل
تحليل الظاهرة ،وإدراك كيفيات إنتاجها وسبل مواجهتها بطريقة
علمية تعيد تكوين العقول ،وإصالح األفكار ،وترشيد مناهج الرتبية
بدل االحتكام إىل سلطة الزناد عند الرضورة.

أ ّما عىل الصعيد االقتصادي ،فإ ّن نسبة النم ّو خالل الفرتة االنتقالية
مل تتجاوز  %2.6مع ّ
موف سنة  ،2013وذلك بحسب التقرير الصادر
عن البنك الدويل يوم  2كانون األول  /ديسمرب  ،2013والذي يشري
ويفس ذلك بع ّدة
إىل أ ّن نسق النم ّو بطيء يف تونس بعد الثورةّ .

أسباب ،من بينها انعدام الرؤية السياسية ،واألحداث األمن ّية التي
رضت بالسياحة التونسية ،وانعكست سلب ًّيا عىل االستثامر األجنبي،
أ ّ
فضل عن استمرار النم ّو ضعيفًا يف بلدان االتحاد األورويب( ((1الذي
ً

رئيسا لتونس عىل الضفّة األخرى من املتوسط .هذا إىل
يُع ّد رشيكًا ً

جانب تدهور األوضاع األمنيّة والسياسية يف ليبيا ،وتصاعد عمليّات
العنف ،وهو ما أث ّر يف العالقات االقتصادية بينها وبني تونس التي

مل تخْل بدورها من إرضابات احتجاجية مطلبية ساهمت يف تعطيل
عد ٍد من املشاريع االقتصادية ،ومل تُغْر املستثمرين باإلقبال عىل بعث
مشاريع جديدة يف البالد .هذه التح ّديات تقتيض من الفريق الحاكم
ات ّخاذ إجراءات عاجلة لتحريك عجلة االقتصاد وتشجيع الباعثني
الش ّبان ،واستقطاب املستثمرين من الداخل والخارج .وإعادة الثقة

إىل املتدخّلني ورشكاء تونس التجاريني التقليديني ،والعمل عىل
تقليص الضغوط عىل ميزانية الدولة بسبب تنامي النفقات؛ وذلك
كل أسباب الفساد
باعتامد حوكمة اقتصادية رشيدة ،ومكافحة ّ
 12راجع تقرير صندوق ال ّنقد الدّويل بتاريخ  2كانون األول/ديسمرب  ،2013إثر زيارة
فريق له إىل تونس:
“Statement by the IMF Mission at the End of a visit to Tunis”, Press Release
No. 13/482, IMF (December 2, 2013),
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2013/pr13482.htm
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تونس :العبور إلى الديمقراطية

اإلداري وظواهر التهريب( ((1والتجارة املوازية( ،((1مع السعي إىل
رفع مستوى اإلنتاج واإلنتاجية ،وكسب معركة التنافسيّة يف األسواق
العربية واألوروبية .كام أ ّن حكومة مهدي جمعة مطالبة بإعادة
جدولة الديون والتخفيض يف نسبة التضخّم املايل ومراجعة ميزانية
 ،2014وفقًا ملا يقتضيه مرشوع التوازن بني الجهات ،وبعث مشاريع
الظل تساهم يف توطني السكّان ضمن
تنموية واستثامرية يف مناطق ّ
تلك املناطق ،وفتح املجال لخطط تشغيلية جديدة .ومن امله ّم يف
السياق ذاته توسيع الرشاكات االقتصادية وتنويعها ،وتخفيف العبء
املتدن.
ّ
الجبايئ عن الفئات املتوسطة والصغرية من ذوي الدخل
مم أحدثته بادرة التوافق عىل إدارة حكومة غري حزبية
وعىل الرغم ّ
(((1
مؤشات إيجابية ،من قبيل ارتفاع أسهم البورصة
لشؤون البالد من ّ
(((1
وانتعاشة الدينار التونيس وتراجع نسبة التضخّم املايل  ،وتعبري
(((1
الجهات املانحة عن استعدادها لدعم مسرية االنتقال الدميقراطي
السلس يف البالد ،فإ ّن ذلك ال مينع من تأكيد أ ّن مراجعة السياسات
االقتصادية( ((1وتطويرها ،تبقى من أه ّم أولويّات املرحلة القادمة
ومن أبرز تح ّدياتها.
 13انظر :محمد بن رجب" ،التهريب يستنزف االقتصاد التونيس" ،إيالف،2014/2/12 ،
عىل الرابط:
http://www.elaph.com/Web/Economics/2014/2/876481.html?entry=Tunis
 انظر أيضً ا" :يف دراسة للبنك الدويل حول التهريب والتجارة املوازية يف الحدود التونسيةالليبية والجزائرية :مليارات يف السوق السوداء والحديد والبنزين والسجائر واملالبس
واإللكرتونيك تسافر بال رقيب" ،تورس ،2014/1/30 ،عىل الرابط:
http://www.turess.com/attounissia/112165
 14انظر" :البنك العاملي يقدر حجم التجارة املوازية يف تونس بــ  1.8مليار" ،املصدر،
 ،2014/2/1عىل الرابط:
http://shababunity.net/show.php?id=330712
 15انظر" :تونس :املصادقة عىل الدستور ساهمت يف انتعاشة البورصة التونسية" ،تورس،
 ،2014/1/27عىل الرابط:
http://www.turess.com/arrakmia/123147
 16انظر" :تونس :ارتفاع قيمة الدينار التونيس ..تراجع نسبة التضخم املايل" ،املصدر،
 ،2014/2/13عىل الرابط:
http://goo.gl/PYUp7C
تعب عن استعدادها ملواصلة دعم مسار االنتقال
 17انظر:
ّ
"مؤسسات مال ّية دول ّية ّ
الدميقراطي يف تونس" ،ويب رادار ،2014/2/14 ،عىل الرابط:
http://webradar.me/71226760
 انظر أيضً ا" :البنك الدوىل يؤكد استعداده ملساندة تونس بعد إقرار الدستور الجديد" ،اليومالسابع ،2014/1/30 ،عىل الرابط:
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1481139
 18لالطّالع عىل تفاصيل الوضع االقتصادي يف تونس ،راجع آخر تقارير صندوق النقد
الدويل يف هذا الخصوص:
-“Tunisia: Letter of Intent, Memorandum of Economic and Financial Policies,
and Technical Memorandum of Understanding”, IMF, (January 28, 2014),
http://www.imf.org/External/NP/LOI/2014/TUN/012814.pdf

يخص املسألة الحقوق ّية ،فإ ّن االلتزام مبحامل املد ّونة الدستورية
ويف ما ّ
الجديدة واملحافظة عىل مكاسب الثورة ويف مق ّدمتها حامية الحريات
حق النفاذ إىل املعلومة ،وتطبيق قانون
الفرديّة والعا ّمة ،وضامن ّ
العدالة االنتقال ّية ،وإعادة االعتبار للمساجني السياسيني وضحايا
االستبداد ،واتّخاذ خطوات عملية جريئة عىل درب املحاسبة
يتعي كسبها يف املرحلة
واملصالحة ،يبقى من أوكد االستحقاقات التي ّ
املقبلة حتّى تُطوى صفحة املايض االستبدادي ،والتو ّجه نحو إقامة
واملؤسسات.
الحق والواجب وجمهورية القانون
دولة ّ
ّ
تلك تح ّديات عىل صعوبتها ،يبقى تجاوزها ممك ًنا؛ إذا وجدت اإلرادة
السياسية ،وتكاتفت جهود مك ّونات املجتمع املدين واملنظّامت
النقابية ،وع ّم اإلحساس بتقديم الصالح العا ّم عىل الصالح الحزيب أو
الفردي أو الفئوي.

استنتاجات
من خالل ما سبق ،ميكن أن نخلص إىل جمل ٍة من االستنتاجات:
•لقد دشّ نت تونس مرحل ًة جديدة من مراحل االنتقال إىل الدولة
الدميقراطية .وكان جرس العبور إىل تلك املرحلة متمثّال يف قبول
االختالف ،وقبول التحاور ،واالرتكان إىل التوافق.
•أصبح الحكم بعد الثورة تجربة سياسية نسبيّة مفتوحة عىل
التداول ،وقابلة للتغيري والتجديد والتحديد؛ بحسب مقتضيات
اللحظة التاريخية (األوضاع االقتصادية واالجتامعية) التي ينتمي
إليها الشعب التونيس.
•مل يكن التأسيس الدستوري للدولة يف التجربة االنتقال ّية
التونسية ،أم ًرا فوقيًّا أو منج ًزا فرديًّا أو حزبيًّا ،بل كان إبدا ًعا
تفاعل ًّيا مواطن ًّيا جمع ًّيا ،ساهمت يف صوغه املنظّامت الحقوقية
والنقابية واألهليّة والسياسية املك ّونة للمجتمع املدين.
-“Tunisia: First and Second Reviews Under the Stand-By Arrangement,
Request for Waiver of Applicability and Nonobservance of Performance
Criteria”, IFM, (February 12, 2014),
https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41331.0
-IMF Executive Board Completes First and Second Reviews Under the StandBy Arrangement for Tunisia and Approves US$ 506.7 Million Disbursement,
Press Release No.14/32/, IFM, (January 30, 2014),
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr1432.htm
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•إ ّن التح ّول نحو الدميقراطية الوفاقية والقبول مبنطق املشاركة
عمل عفويًّا ،بل كان نتيجة
فعل اعتباطيًّا أو ً
ال املغالبة مل يكن ً
وعي مسؤول لدى النخب السياسية والثقافية والنقابية ،ولدى
األط ـراف الحاكمة (الرتويكا) التي قبلت مبنطق التعايش،
والتنافس السلمي عىل السلطة.
•محافظة املؤسسة العسكريّة يف تونس عىل الحياد ،وهو ما أسهم
يف استمراريّة السريورة السلمية نحو الدميقراطية.

•إ ّن تجربة التم ّرد يف مرص ،وما آلت إليه من حكم عسكري ورصاع
دموي عىل السلطة ،واستعادة للدكتاتورية ،مل تُغْر التونسيني
بتغيري النظام الحاكم بالق ّوة ،بل ش ّجعتهم عىل االحتكام إىل
بديل عن العنف ،وهو ما أ ّمن االنتقال السلمي للسلطة،
الحوار ً
وضمن العبور إىل الدميقراطية.

•إ ّن ما رافق اإلعالن عن الدستور التونيس من مشاهد احتفال ّية
جامعية ،يخرب بأ ّن التأسيس الدميقراطي للجمهورية الثانية
يلتف حوله الناس ،وميكن أن يكون
ٌ
فعل جلل ،ومنجز مواطني ّ
سب ًبا من أسباب الوحدة الوطنية .ومن امله ّم يف املرحلة املقبلة
االنتقال بالدستور من ح ّيز التدوين إىل ح ّيز املأسسة ،ومن
طور التنظري إىل طور التطبيق ،ومن مستوى العموم إىل فضاء

العدد 7
آذار  /مارس 2014

التفصيل والتدقيق اإلجرايئ .ومن امله ّم أن يصبح الدستور مك ّونًا
وأساسا من أسس البناء
حيويًّا من مك ّونات الهويّة الجمعية،
ً
ٍ
الدميقراطي؛ "فاالمتحان الثاين هو تحويل الدستور إىل جزء من
الهويّة الوطنية ،مثل إعالن االستقالل وغريه .وهو ما يضمن نبذ
أي محاولة لالنفالت منه أو عدم تطبيقه"( ،((1عىل ح ّد تعبري
ّ
عزمي بشارة.

•إ ّن التجربة االنتقال ّية يف تونس ف ّندت املصادرة القائلة بأ ّن العرب
غري مؤ ّهلني ملامرسة الدميقراطية والرأي القائل بأ ّن التح ّول من
الدولة الدكتاتورية إىل الدولة املواطنية أمر مؤ ّجل يف السياق
العريب؛ فقد أثبت الحراك االجتامعي والسيايس يف املشهد
التونيس أ ّن االنتقال إىل الدميقراطية أم ٌر عسري ،لك ّنه ممكن.

عىل الرغم من أهمية املنجز الدستوري والتوافق السيايس املشهود يف
تونس اليوم ،فإ ّن ذلك غري ٍ
كاف لضامن نجاح املسار االنتقايل وتحقيق
االستقرار املطلوب؛ فمن امله ّم رفد الجهد الدميقراطي بنقلة نوعيّة
عىل املستوى االقتصادي يجري معها إتاحة الح ّد األدىن من رضورات
مهب اله ّزات
ّ
العيش الكريم لجموع املواطنني ،وإالّ
فستظل تونس يف ّ
أي لحظة
االحتجاجيّة واالنتفاضات الشعبية التي قد تعصف يف ّ
بجملة ما تحقّق من إنجازات عىل درب الدميقراطية؛ فاالعتزاز
بالحكم التوافقي يجب أن ال يحجب النظر عن رضورة كسب رهان
التنمية ،وتحقيق العدالة االجتامعية املنشودة.
قطعت تونس مع التاريخ السيايس للدولة الشمول ّية العربية .فهل
تنسج بقية دول الربيع العريب عىل منوال النموذج التونيس؟

 19انظر" :عزمي بشارة يه ّنئ الشعب التونيس بالدستور" ،تونيسياليكس .نت،
 ،2014/1/27عىل الرابط:
http://www.tunisialeaks.net/?p=2394

صـدر حديـ ًثا

مراد دياني

حرية  -مساواة  -اندماج اجتماعي:
نظرية العدالة في النموذج الليبرالي المستدام
انطلــق كتــاب الباحــث مــراد دياني بعنــوان "حرية  -مســاواة  -اندمــاج اجتماعــي :نظرية العدالة فــي النموذج
الليبرالي المستدام" ( 272صفحة من القطع الكبير)؛ من فكرة باتت سائدة في العالم العربي هي أن فهم
الحريــة مقصور على البعد السياســي ،في حين أنها ال تزال مســتهجنة في المجــال االقتصادي ولم تصل إلى
حــدود اإلجمــاع عليهــا .ويبدو هذا التنافــر بين المجالين السياســي واالقتصادي أمــ ًرا بداه ً ّيا في غيــاب النموذج
الليبرالي االجتماعي الم ّتســق مع مفاهيم العدالة التي تشــمل الحرية والمساواة واالندماج االجتماعي .وهذا
الكتاب محاولة الستكشــاف شــروط اتساق الحرية والمساواة في العالم العربي في ضوء التحوالت الجديدة
التــي تعصف به ،والستشــراف النمــاذج البديلة من الليبرالية المتوحشــة وفي المقــام األول النظام الليبرالي
االجتماعــي .وفــي هذا المجــال يعرض الكاتب نظريــات العدالة في الفكــر الغربي ال ســيما العدالة كإنصاف
عند جون رولز.
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**

مسارات "الربيع المغربي" ومآالته
"حركة  20فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السياسي

ً
ً
َّ
فارقة في التاريخ السياســي للمغرب المعاصر ،دفعت النظام
لحظة
شــكلت حركة  20فبراير
الحاكم إلى القيام بعملية إصالح سياسي والتنازل عن بعض صالحياته ،إال أنها هي نفسها
لم تحصل على مكاسب تذكر.
تســلط هذه الدراســة الضوء على مسار الحراك الشعبي الذي عاشه المغرب خالل سنة ،2011
والذي اضطلعت فيه حركة  20فبراير بدور بارز؛ وذلك من خالل تحليل مكونات الحركة ومراحل
ً
إضافة إلى تقديم عناصر لتفســير الكمون والتراجع الذي عرفته أشــهرًا بعد
تطورها وأفولها،
أساسا ،ببنية الفرص المتاحة سياس ّيًا واجتماع ّيًا ،وال سيما طبيعة
انطالقتها ،وهي متعلقة،
ً
ثم بمســألة
النظــام السياســي وموقــف الفاعلين األساســيين ،والمنــاخ اإلقليمي والدوليّ ،
صــدى اجتماعي واســع في صفوف
التأطيــر االجتماعــي للحركــة وحدود القــدرة على إحداث
ً
ً
الفئــات االجتماعيــة الفقيــرة والهشــة ،وتســويق خطابهــا ،عــاوة علــى بعــض الصعوبــات
المتع ّلقة ببلورة هوية مشتركة قادرة على توحيد المكونات المتناقضة الموجودة داخلها.
* مدير األبحاث يف مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتامعية بوجدة -املغرب.
** باحث يف علم االجتامع يف جامعة محمد الخامس -املغرب.
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مقدمة
عرف املغرب مثله مثل بلدان عربية عديدة ،ميالد حركة احتجاجية
ارتبطت مبا ُس ِّمي "الربيع العريب" ،لكنها ستعرف يف هذا البلد
مسا ًرا مختلفًا عن مسارات الكثري من الدول العربية؛ إذ إ ّن الحركة
االحتجاجية املغربية مل ت ُؤ ِّد إىل قيام انتفاضة شعبية كبرية ت ُسقط
النظام السيايس القائم يف البالد ،كام هو الحال يف تونس ومرص ،ومل
ت ُوأَد يف مهدها ،كام هو الحال يف الجزائر ،البلد املجاور .وعليه ،مل
تكن ربي ًعا وال خريفًا ،بل كانت شتا ًء مط ًريا ،ال ميكن التنبؤ بنتائجه
قبل موسم الحصاد .ونتيجة هذا الحراك ،عرف املغرب مجموعة
لكن
مبادرات سياسية ذات نَفَس
إصالحي ل ِب ْنية النظام السيايسّ ،
ٍّ
تأثريها الواقعي ال ميكن الحكم عىل نتائجه بع ُد.
إ ّن شتاء املغرب يؤكِّد مقولة "االستثناء املغريب" يف تدبريه ملساره
السيايس منذ أمد طويل .غري أنه استثناء ضمن سريورة التح ُّرر
املشرتكة التي عرفتها املنطقة العربية .فاملغرب جزء من النسيج
العريب ،إال أنه يتميز بألوانه الخاصة التي صنعتها تراكامت سياسية
مرتبطة بطبيعة النظام السيايس املغريب ،وتاريخ ت َشكُّله ضمن
جغرافية خاصة من حيث كونه ميثّل أقىص الجناح الغريب للمنطقة
العربية .نحن ،إذن ،أمام هوية خاصة تشكَّلت ضمن عالقات انفصال
واتصال مع املحيط العريب واإلسالمي ،ومع املحيط الدويل .فاملغرب
استقالل عن رصاعات املذاهب والقوميات والشُّ عوبيات التي
ً
عرف
جسدها احتالل
عرفها املرشق العريب؛ ذلك أنه عرف وحد ًة مذهبيةًَّ ،
املحل ،مبحتواه الفقهي
املالكية منذ زمان طويل للفضاء الديني ِّ ِّ
والعقدي.
كام تبنى املغرب ،نتيجة تع ُّرضه لالستعامر الفرنيس ،مسار ٍ
ات فكري ًة
وسياسي ًة جعلته مم َّي ًزا من أمثاله من دول املرشق التي تع َّرضت
لالستعامر الربيطاين .فاختالف طبيعة املرشو َع ْي االستعامريَّ ْي كان
له تأثريه من جهة أ ّن االستعامر الفرنيس ،بخالف الربيطاين ،ذو نزعة
استئصالية لثقافات الشعوب التي استعمرها ،ورغبة َج ُموح يف
إحالل ِقيَمه وثقافته ولُغَته .فاإلشكال اللغوي الذي مازالت تعيشه
ُحسم إىل يومنا
الدول املغاربية ات َّخذ أبعا ًدا ثقافي ًة وحضاري ًة مل ت َ
هذا ،عىل ال ّرغم من مرور أكرث من نصف قرن عىل جالء االستعامر
الفرنيس .وقد ساهم يف صنع هذا التاميز ،أيضً ا ،نظام َملَيك متجذِّر
يف تربة البلد منذ قرون متتالية ،وهذا ما منح املؤسسة ال َملَكية
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هامش ح ِّرية أوسع للتعامل مع األحداث الجارية ،وثق ًة بقدرتها
عىل تجاوز األوضاع الحرجة أيضً ا .
(((

إ ّن ُمدا َرسة تجربة "حركة  20فرباير" ،وهي عنوان الحركة االحتجاجية
املغربية ،تقتيض حذ ًرا منهج ًّيا يف مواجهة الخطابات السائدة
خصوصا ،والحركات االحتجاجية الشبابية عمو ًما .فعىل الرغم من
ً
تقاطع "حركة  20فرباير" مع بعض سامت هذه الحركات الشبابية
لم تاريخ ًّيا واجتامع ًّيا للداللة
الجديدة يف العامل العريب ،بوصفها َم ْع ً

عىل هوية شبابية جديدة متثّل ً
جيل جدي ًدا يف طور التَّشكُّل((( ،فإ ّن
عملية املقارنة بينها وبني مثيالتها العربية ("حركة كفاية" ،و"شباب
 6أبريل" يف مرص ،عىل سبيل املثال) ال ميكن لها أن ت َسلَم من عيوب

منهجية ،إذا مل تُرا َع خصوصيات هذه البلدان من حيث عالقة هذه
الحركات بنسيج املجتمع السيايس ،وطبيعة العالقات بني مك ِّونات
"الجامعة الوطنية" من جهة ،وطبيعة املؤسسات الحاكمة من جهة

أخرى(((.
البك
لقد ساهمت "حركة  20فرباير" مساهم ًة بارز ًة يف تحريك ِ َ
اآلسنة يف املجال السيايس املغريب ،عرب فتح نافذة أمام جيل جديد
من حركات االحتجاج السيايس السلمي التي ت ُركِّز عىل إعادة تقسيم
عادل ،متجاوز ًة يف ذلك منطق حركات
تقسيم ً
السلطة والرثوة
ً
االحتجاج التقليدية؛ مثل حركة املعطَّلني ،وبعض النقابات العاملية
التي تقترص حركيتها عىل مطالب قطاعية جزئية .إال أنها ،عىل الرغم
من ذلك ،مل متتلك الطاقة التحويلية الكافية إلحداث نقلة نوعية
للرتاكم الشعبي من االحتجاج يف الشارع من شأنها أن تؤ ِّد َي إىل
1 Lisa Anderson, "Absolutism and the Resilience of Monarchy in the
Middle East", Political Science Quarterly, vol. 106, no. 1 (Spring, 1991), pp.
1- 15.
2 Thierry Desrues, "Moroccan Youth and the Forming of a New
Generation: Social Change, Collective Action and Political Activism",
Mediterranean Politics, vol. 17, no. 1 (2012), pp. 23- 40.
مثل دراسة آنيا هوفامن وكريستوف كونيج بشأن إسرتاتيجيات التأطري عند "حركة
 3انظر ً
 20فرباير":
Anja Hoffmann & Christoph König, "Scratching the Democratic Façade:
Framing Strategies of the 20 February Movement", Mediterranean Politics,
vol. 18, no. 1 (2013).
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حركة اجتامعية جامهريية(((؛ أل ّن بنية الفرص السياسية((( التي
حملتها رياح التغيري يف املنطقة مل تكن كافي ًة إلنجاز التغيري املنشود.
فاعل مؤث ِّ ًرا
وما نلحظه اليوم هو تراجع أدائها كث ًريا ،حتى أنها مل تع ْد ً
يف السياسات ،بل إنها اليوم تصارع من أجل البقاء فقط.
لقد استعاد النظام السيايس املغريب برسعة زمام املبادرة عرب حزمة
إصالحات فوقية .فبعد ثالثة أسابيع من انطالق تظاهرات  20فرباير،
أعلن العاهل املغريب ،محمد السادس ،يف خطاب له ُمو َّجه إىل الشعب
املغريب يوم  9آذار  /مارس  ،2011عن تعديل دستوري جديد ،ح َّدد
سلفًا عناوينه الكربى ،وآليات صياغته ،وجدوله الزمني ،عرب لجنة
عيَّنها شخصيًّا ،كام أ ّن تر ُّؤس حزب العدالة والتنمية للحكومة ،منذ
نهاية سنة  ،2011ساهم يف امتصاص الغضب الشَّ عبي يف بدايته،
وأدخل حركة  20فرباير يف حالة من االنتظارية أ َّدت إىل خمولها.
وهذا ما سيجري التَّط ُّرق إليه عىل نح ٍو تفصييل يف املحاور املقبلة.
هذا "االستثناء املغريب" يف خضم الربيع العريب يطرح علينا جملة من
األسئلة ميكن صوغها يف ما ييل:
•ملاذا مل تتمكن "حركة  20فرباير" يف املغرب من حشْ د الدعم
الشعبي وتعبئة مختلف ال ُّنخب والقوى السياسية واألهلية؟
•ما هي العوامل املؤسسية والذاتية التي أ َّدت إىل َوأْد "الثورة"
يف املغرب؟
•هل لألمر عالقة بطبيعة البيئة السياسية واالجتامعية ،و ِب ْنية
الفرصة املتاحة (هوامش التغيري) يف املغرب؟
•هل له عالقة بطبيعة الحركة ،من حيث مك ِّوناتها السياسية،
واألهلية ،ومفردات خطابها ،وأدواتها التعبوية؟
إ ّن هذه الورقة املصوغة بعد مرور ثالث سنوات عىل الحدث،
تسعى  -مستفيد ًة من هذا الفاصل الزمني وما يتيحه من إمكانية
التخلُّص من انفعاالت اللحظة "الثورية"  -إىل ملِّ شتات الرأي يف
املوضوع ،وذلك انطالقًا من االفرتاضني اآلتيني:

آذار  /مارس 2014

السياق تدخل ع ّدة معطيات حاسمة؛ ِضمنها :طبيعة النظام
السيايس ،والوضع االقتصادي ،وموقف الفاعلني األساسيني،
واملناخ اإلقليمي والدويل.

•االفرتاض الثاين يرتبط بحدود قدرة الحركة عىل إحداث ص ًدى
اجتامعي واسع يف صفوف فئات اجتامعية واسعة ،وال سيام يف
صفوف الفئات الفقرية والهشة ،ومحدودية تسويق خطابها،
وهذا راجع إىل طبيعة "حركة  20فرباير" من حيث املك ِّونات
والشعارات والخطابات؛ فبسبب تع ُّدد مك ِّوناتها ومنطق
اشتغالها السيايس ،مل تستطع الحركة بلورة هوية مشرتكة قادرة
عىل توحيد املك ِّونات املتناقضة املوجودة داخلها.

ً
أوال" ،حركة  20فبراير":
من الظهور إلى األفول
كل من
ومباش ًة بعد تن ِّحي ّ
مع انطالق االنتفاضات العربية،
َ
زين العابدين بن عيل يف تونس ،وحسني مبارك يف مرص ،عن
الحكم ،عرف املغرب دينامي ًة سياسي ًة جديدةً ،صنعتها دعوات
ملجموعة من الشباب املغريب عرب شبكة الفيسبوك ،لالحتجاج،
والتعبري عن حالة السخط املتنامي إزاء السياسات املتَّ َبعة .وستجد
هذه الدعوة سندها األسايس يف استجابة مجموعة من الهيئات
وخصوصا غري املمثلة يف الربملان
املدنية والسياسية املعارضة(((،
ً
وغريه من املؤسسات الرسمية والتمثيلية؛ مثل اليسار الجذري،
و"جامعة العدل واإلحسان" .فلقد أتاحت أحداث الربيع العريب
فرص ًة سياسي ًة للقوى التي كانت عىل هامش مؤسسات التأطري
االجتامعي الكتساب مواقع مجتمعية جديدة ،لو أنها أحسنت
استغالل ممكنات اللحظة التاريخية.

"حركة  20فبراير" :الخطاب والمك ِّونات
لقد أخذت الحركة اسمها من تاريخ أُوىل مسرياتها االحتجاجية

•االفرتاض األول يتعلق ببنية الفرص املتاحة التي مل تكن مساعد ًة
عىل تعبئة واسعة من الناحيتني السياسية واالجتامعية ،ويف هذا

التي نظَّمتها يوم  20شباط  /فرباير  ،2011واستطاعت فيها تعبئة

4 J. Craig Jenkins, "Resource Mobilization Theory and the Study of Social
Movements", Annual Review of Sociology, vol. 9 (1983), pp. 527- 553.
5 David S. Meyer & Debra C. Minkoff, "Conceptualizing Political
Opportunity", Social Forces, vol. 82, no. 4 (June, 2004), p. 1458.

 6قررت  20هيئ ًة حقوقي ًة مغربي ًة د ْعم الحركات االحتجاجية التي دعا إليها شباب
ناشطون ،عرب الفيسبوك يوم  20شباط /فرباير  ،2011الجزيرة نت ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/419e8c47-3b25-45a5-936485d68a1e4c4a

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات "الربيع المغربي" ومآالته
"حركة  20فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السياسي

آالف املحت ِّجني يف عرشات املدن والقرى املغربية((( .وقد طفَت هذه
الظاهرة عىل السطح ،أ ّو َل مرة ،عرب مواقع التواصل االجتامعي،
وبخاصة الفيسبوك ،لتنتقل بعدها من العامل االفرتايض إىل شوارع
اململكة خالل أيام األحد ،يوم العطلة األسبوعية الرسمية يف املغرب.
ولقد ساهمت موجة االحتجاجات التي قام بها آالف الشباب
املغاربة منذ  20شباط  /فرباير  2011يف إعادة إطالق النقاش
العمومي املتعلق مبوقع هذه الفئة العمرية ،وأوضاعها االجتامعية
واالقتصادية والسياسية يف املجتمع املغريب((( .فقد ركّز خطاب "حركة
 20فرباير" عىل مضامني متنوعة ترتاوح بني حقوق اإلنسان ،والعدالة
االجتامعية ،ومحاربة الفساد واالستبداد؛ إذ شكَّلت هذه املبادئ
والقيم نقطًا مشرتك ًة بني مك ِّونات الحركة ،وقد اشرتكت القوى
اإلسالمية واليسارية يف مطلب محاربة اقتصاد ال ّريع واالمتيازات
ال َملَكية يف املجال االقتصادي ،إىل جانب ٍ
نقد الذ ٍع لرموز النظام.
إ ّن نقد رموز النظام شكَّل أحد العنارص املشرتكة التي و َّحدت بني
مك ِّونات الحركة املختلفة ،ولعلها النقطة الوحيدة التي وقع عليها
إجامع داخيل؛ ذلك أ ّن مسريات الحركة ستعرف عد ًدا من الشعارات،
واملجسامت التي تنتقد املحيط ال َملَيك انتقا ًدا واض ًحا الذ ًعا،
والصور،
َّ
نال الحصة الكربى من
وخصوصا ال َّرجل َْي املق َّربَ ْي من امللك اللذيْن َ
ً
االنتقادات املبارشة ،وهام محمد منري املاجدي ،الكاتب الخاص
للملك الذي يدير استثامرات العائلة ال َملَكية باملغرب؛ بوصفه رمز
الفساد االقتصادي ،وفؤاد عايل الهمة ،الوزير املنت َدب يف وزارة
الداخلية سابقًا ،واملستشار الحايل للملك؛ بسبب ما ميثّله من رمزية
للتسلُّط السيايس.
ومن حسن حظ شباب "حركة  20فرباير" أ ّن أحــداث الربيع
املغريب تزامنت مع ترسيب "ويكيليكس" وثائق تح َّدث بعضها عن
وجود فساد داخل املحيط ال َملَيك((( ،إضاف ًة إىل صدور كتاب امللك
 7من الصعب تقدير العدد الحقيقي للمشاركني ،وقد اختلف الرقم كث ًريا بني التقديرات
الرسمية وتقديرات منظِّمي تلك االحتجاجات ،فبحسب تقدير وزارة الداخلية املغربية ،وصل
عدد األشخاص الذين شاركوا يف االحتجاجات يوم  20شباط /فرباير  2011إىل نحو  37ألف
شخص ،أ ّما بعض مناضيل الحركة فيذكرون أ ّن العدد يفوق  250ألف مشارك.
8 Desrues, p. 23.
9 "Le Palais Royal au sommet de la corruption au Maroc, d'après les États
-Unis", EL PAÍS, 02/12/2010.
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املفرتس( ((1الذي يتحدث فيه الكاتبان الفرنسيان ،كاثرين غراسيي
وإريك لوران ،عن الرثوات التي متتلكها العائلة املالكة .وعىل الرغم
من أ ّن الكتاب ممنوع من التوزيع يف املغرب ،فقد عرف انتشا ًرا
واس ًعا عىل اإلنرتنيت ،كام ت ُرجِم إىل العربية ،و ُوزِّع إلكرتونيًّا ،وهو
ما ق َّوى من حجج بعض املناضلني للرفع من سقْف مطالبهم.
إ ّن هذه الدينامية االحتجاجية التي ولَّدتها "حركة  20فرباير" ،عرفت
حالة من الفتور املتسارع ،نتيجة تف ّجر تناقضات هذه الحركة عىل
مستوى الخطاب ،وعىل مستوى تدبري التَّمثيليَّات ضمنها .فاختالف
املرجعيات السياسية والثقافية ملك ِّونات هذه الحركة سيؤث ِّر سلب ًّيا يف
سريورتها االحتجاجية.
أ َّما الشعارات ال ُّنخبوية التي رفعتها املك ِّونات "الحداثية" للحركة،
فعىل الرغم من هامشيتها ضمن فعاليات "حركة  20فرباير" ،وعداء
اليسار الجذري ضمنها ملا كان يسميه األحزاب اإلصالحية ،فإ ّن ذلك
سيح ّد من القدرات التعبوية لهذه الحركة.
فلقد رفعت "الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" املعروفة
وحق املرأة يف
بحركة "مايل" شعار الحريات الفردية ،وح ِّرية املعتقَدّ ،
التمتُّع بالجسد ،والنوع االجتامعي ،والدفاع عن الشذوذ الجنيس .يف
حني ركّزت التيارات األمازيغية عىل مطلب تعزيز الهوية األمازيغية
يف املجال العا ّم ،والرتسيم الدستوري لها .أ َّما الجمعيات الحقوقية
فقد بقيت أسري ًة مللفاتها الحقوقية .زياد ًة عىل ذلك ،فإ ّن رغبة
عم
اليسار الجذري يف احتكار فعاليات الحركة ،خوفًا من انحرافها َّ
تع ُّده مسارها الثوري ،مل تكن تسمح بتوسيع دائرة املشاركة لتشمل
القوى الفاعلة يف الساحة السياسية للبالد.
وأما امل ُك ِّون اإلسالمي ضمن "حركة  20فرباير" ،فإنه عىل الرغم من
مهم ضمن املحطات التعبوية للحركة ،فإنه مل يكن
أ ّن لحضوره وزنًا ًّ
قاد ًرا عىل التأثري يف مجريات مسارها؛ بسبب تن ُّوع مساراته هو
نفسه ،واستحالة استمرارية تعاونه مع املك ِّونات األخرى للحركة،
أساسا.
ألسباب أيديولوجية وسياسية ً
فشبيبة "العدالة والتنمية" التي كان حضورها رمزيًّا ضمن فعاليات
"حركة  20فرباير" تحت غطاء حركة "باراكا" (تعني "كفاية" يف
العامية املغربية) ،كانت محكومة بعائق َْي :أ َّولُهام املوقف السلبي
10 Catherine Graciet & Eric Laurent, Le Roi prédateur: main basse sur le
Maroc (Paris: Seuil, 2012).
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لقيادة الحزب منذ البداية من "حركة  20فرباير" ،ورفضه املشاركة
يف فعاليات انطالقها ،وانقسام مك ِّونات هذه الشبيبة بني ال ِب ْنكريان ِّيني
(نسب ًة إىل عبد اإلله بنكريان ،األمني العام للحزب) وغريهم .يف حني
متثّل العائق الثاين بسقف مطالبها الذي مل يكن يتع َّدى املطالبة
بتخليص البالد من عنارص يع ُّدها الحزب رم ًزا للتسلُّط.
أ َّما السلفيون الذين سيلتحقون بفعاليات الحركة فإ ّن حضورهم
كان مرتبطًا حرصيًّا بقضية معتقَليهم ،وهذا األمر عكسته طبيعة
الشعارات التي كانوا يرفعونها ،والتي كانت متيزهم من باقي
املحتجني ،فكانت "حركة  20فرباير" متثّل مظل ًة لهم يف ترصيف
أساسا ،بالضغط عىل الدولة من أجل
خطابهم الحقوقي املرتبطً ،
اإلفراج عن زمالئهم وذويهم املعتقَلني عىل خلفية "قانون اإلرهاب".
وأ َّما "جامعة العدل واإلحسان" التي لها حضور مه ّم وأسايس عرب
جناحها الشبايب ،ضمن املحطات التعبوية لحركة " 20فرباير" منذ
انطالقها ،فقد شاركت بفعالية يف إنجاح التعبئة طَوال الفرتة التي
مهم
قضتها داخل الحركة؛ إذ وفَّرت ،يف البداية ،رصي ًدا احتجاجيًّا ًّ
لنجاح الحركة ،متثّل بإيجاد معظم الدعم اللوجيستي والفني
للمسريات االحتجاجية ،ويف تعبئة املسريات يف األحياء والشوارع،
مهم من أنصارها ،قُ ِّدر بأكرث من نصف
كام أنها شكَّلت خ َّزانًا برشيًّا ًّ
املحت ِّجني.
من مث َّة ما كان لـ "جامعة العدل واإلحسان" أن تستمر يف التنسيق
مع مك ِّونات الحركة األخرى لسب َب ْي رئيسني؛ أ َّولهام يتعلق بغياب
التوازي بني حضورها الجامهريي الغفري ضمن تظاهرات الحركة،
أحست "جامعة
وبني ضعف متثيليتها ضمن قيادة الحركة .فقد َّ
العدل واإلحسان" بأ ّن استثامرها يف "حركة  20فرباير" أصبح بالنسبة
إليها من دون مردودية سياسية ،وبأ ّن مثار ما زرعته طَوال أشهر
اقتطفه أطراف آخرون ("حزب العدالة والتنمية" يف انتخابات
 .)2011وأ َّما السبب الثاين فهو مرتبط بطبيعة األجندة الخاصة
بـ "جامعة العدل واإلحسان" ،ونتيجة تركيبة بنية القرار داخلها.
رقم صع ًبا يف املحطات النضالية التي كانت تقتيض
فقد ظلت دامئًا ً
تنسيقًا بني مك ِّونات الساحة الوطنية.
خصوصا
من مثة ،كان متاشيها مع خطابات "حركة  20فرباير" -
ً
يف ما يتعلق بالح ِّرية والعدالة االجتامعية ،وتج ُّنبها استعامل
شعارات دينية تعكس هويتها اإلسالمية  -تكتيكًا مرحل ًّيا ينتظر ما

آذار  /مارس 2014

فعل بعد
تسفر عنه تطورات األحداث فحسب .وهذا ما حصل ً
انتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب 2011؛ إذ إ ّن الجامعة ستعلن
عن طالقها الرسمي من "حركة  20فرباير".

"حركة  20فبراير" :مراحل النمو واألفول
عاشت "حركة  20فرباير" طَوال السنتني املاضيتني أشواطًا من
الصعود والنزول ،ميكن تقسيمها إىل ثالث مراحل أساسية ،وهي
عىل النحو التايل:
المرحلة األولى

شكَّلت األشــهــر الثالثة األوىل (مــن  20شــبــاط /ف ـرايــر إىل
10أيار /مايو  )2011املرحلة الذهبية للحراك السيايس باملغرب؛ إذ
عرفت صعو ًدا مطَّر ًدا متكَّنت خالله حركة الشارع من تعبئة عرشات
اآلالف من املواطنني للنزول لالحتجاج يف الشارع .وقد شكَّلت
مسرية  24نيسان  /أبريل  2011ذروة الحركة؛ إذ وصل عدد نقاط
االحتجاج إىل نحو  78مدين ًة وقريةً .وقَ َّدر بعض مناضيل الحركة أ ّن
عدد املشاركني بلغ نحو  700ألف مشارك يف مختلف مدن املغرب،
األمر الذي جعل بعض املراقبني يرشّ حها لتكون أكرب احتجاج سيايس
عرفه املغرب يف السنوات األخرية ،من حيث عدد املشاركني ،ومن
حيث التوزيع الجغرايف للمناطق املشاركة يف االحتجاجات.
مل يتأث َّر الرتاكم الشعبي خالل هذه الفرتة مبواقف النظام الساع َية
الستيعاب الوضع ،فالخطاب ال َملَيك ،يوم  9آذار  /مارس  ،2011مل
مينع املحت ِّجني من الخروج يوم  20آذار  /مــارس بكثافة يف عدد
من املدن املغربية لالحتجاج .ث ّم إ ّن االنتفاضات العربية كانت يف
رأس النظامني التونيس واملرصي ،كام أ ّن
أوجها مع بدايات سقوط َ
موقف أجهزة األمن املتساهل نسب ًّيا مع املتظاهرين ش َّجع الكثريين
عىل النزول إىل الشارع ،للتعبري عن استيائهم .وقد حافظت الحركة
طَوال هذه املرحلة عىل مطالبها اإلصالحية يف املجاالت السياسية
واالقتصادية واالجتامعية.
المرحلة الثانية

ستعرف "حركة  20فرباير" استمرا ًرا يف ديناميتها مع تسجيل
انكامش تدريجي ،ابتدا ًء من منتصف شهر أيار  /مايو 2011
إىل حني انسحاب "جامعة العدل واإلحسان" خالل شهر كانون
األول  /ديسمرب  .2011وستتميز هذه املرحلة مبجموعة أحداث

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات "الربيع المغربي" ومآالته
"حركة  20فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السياسي

تعب عن حالة من اإلحساس ببداية اإلرهاق لهذه الحركة الوليدة.
ِّ
فعىل الرغم من تنويعها للمبادرات عىل املستوى االحتجاجي ،مل
تستط ْع توسيع دائرة نفوذها .ففي شهر أيار  /مايو ق َّررت تنسيقية
"حركة  20فرباير" مبدينة الرباط نقل االحتجاج من وسط املدينة
قرب مبنى الربملان إىل األحياء الشعبية؛ ق َْصد توسيع دائرة املشاركة،
بإدماج سكَّان هذه األحياء املعروفة باكتظاظها.
لكن
لقد سارت تنسيقيات عيدة ،يف مدن أخرى ،يف االتجاه نفسهّ .
ذلك مل يشف ْع لها عند هؤالء السكان ،ومل تجد منهم االستجابة
املرج َّوة ،املتجسدة بالتحاق الفئات االجتامعية الفقرية بدينامية
االحتجاج يف الشارع .كام دعت أيضً ا إىل التَّن ُّزه قرب ما يُس َّمى
رسي" قرب العاصمة املغربية ،الرباط ،وهو الذي
"معتقل متارة ال ِّ
مخصصا لتعذيب السجناء،
تقول فيه منظامت حقوقية إنه كان
ً
وخصوصا من منتسبي ما يُس َّمى إعالميًّا "السلفية الجهادية" ،إال أ ّن
ً
مشاركة عدد من السلفيني وعائالت املعتقلني عىل خلفية "قانون
اإلرهاب" ساهمت يف خلط األوراق؛ إذ ُص ِّورت الحركة إعالميًّا عىل
أنها تتجه نحو الراديكالية ،وأنها مخ َرتقة من تيارات سلفية متطرفة.
تجدر اإلشارة إىل أ ّن مدينة طنجة ،وبدرجة أقل مدينة الدار البيضاء،
حافظتا عىل وترية احتجاجات مستمرة ،عىل الرغم من الرتاجع
الذي عرفته الحركة يف مناطق أخرى؛ فقد خرج عرشات اآلالف من
املواطنني يف كلتا املدينتني خرو ًجا دوريًّا لالحتجاج طَوال تلك الفرتة،
ومل تتأثر املدينتان بالرتاجع الذي عرفته الحركة يف مدن أخرى.
وترجع هذه الدينامية إىل عاملني أساسني ،هام:
العامل األول ذو طبيعة بنيوية ،وهو مرتبط بالتطور العمراين الفجايئ،
فمدينتا طنجة والدار البيضاء ت ُع َّدان من املدن الكبرية التي عرفت
انفجا ًرا عمرانيًّا كثيفًا يف السنوات األخرية؛ إذ تجاوز عدد السكان
مبدينة طنجة املليون ،بعد أن كان قبل عقد من الزمن ال يتجاوز
 400ألف نسمة .وأ َّما سكان الدار البيضاء فيتجاوز عددهم أربعة
ماليني نسمة ،من بينهم نحو  400ألف يقطنون أحيا ًء صفيح َّية
(منازل قصديرية) عىل هوامش املدينة.
هذا النمو الدميغرايف مل يــوازِه تطور عىل مستوى فُرص الشغل
وإدماج الشباب يف الحياة العا َّمة واإلنتاجية؛ إذ أصبحت هذه املدن
تشكِّل أحزم ًة من البؤس والفقر والبطالة والهشاشة ،وقد ُس ِّجلت
وخصوصا لدى فئة
بها أعىل نسب البطالة مقارن ًة بعدد السكان،
ً
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الشباب التي تصل إىل أكرث من الثلث .وإضافة إىل مشكلة البطالة،
مثَّل غالء املعيشة مشكل ًة اجتامعي ًة جِديَّةً ،وال سيام حني يتعلَّق
األمر بالسكن ،بسبب االرتفاع امل ُش ِّط يف أسعار العقارات؛ نتيجة
مضاربة كبار املستثمرين يف هذا املجال ،إضاف ًة إىل تحويل جزء من
عائدات املخدرات إىل عقارات؛ إذ ساهم هذا األمر يف غالء املعيشة
املرتبطة بالنمو الفجايئ الذي عاشته املدن الكربى مثل طنجة والدار
البيضاء .فنجمت عن هذه الصعوبات أرضية خصبة لإلحساس
باإلقصاء االجتامعي الذي ميكن أن يُشكِّل قاعدة لالحتجاج السيايس
إذا ما توافرت له األوضاع املالمئة.
أ َّما العامل الثاين فهو مرتبط بدور الفاعل يف تأطري الحراك الشعبي؛
عمل تأطرييًّا لالحتجاج االجتامعي سابقًا
إذ عرفت مدينة طنجة ً
لـ "حركة  20فرباير" ،يف إطار ما ُعرف بتنسيقيات مناهضة ارتفاع
مهم لحركة االحتجاج املنفلتة من األطر
األسعار التي تع ُّد منوذ ًجا ًّ
العملية بوصفها املدافع
التقليدية التي كانت تجسدها النقابات َّ
العملية والطبقات االجتامعية
األول  -نظريًّا عىل األقل  -عن الفئات َّ
الفقرية .وهذا ما جعل مدينتي طنجة والدار البيضاء تشكِّالن استثنا ًء
من القاعدة بشأن وترية االنكامش التدريجي لـ "حركة  20فرباير"،
مقارن ًة باملدن املغربية األخرى.
رصف األنظار عن "حركة  20فرباير"؛
كام ساهمت أحداث موازية يف ْ
أهمها الحركية التي ولَّدتها النقاشات املرتبطة بتعديل الدستور.
فقد قامت اللجنة املكلفة بإعداد الدستور بفتح نقاش واسع مع
كل فعاليات املجتمع السيايس واملدين؛ األمر الذي ساهم يف توجيه
ّ
النقاش نحو أجندة أصبحت هذه اللجنة هي التي تتحكَّم فيها.
ث ّم إ ّن ترسيب بعض النسخ من مسودة الدستور ساهم أيضً ا يف
خلق تجاذبات جديدة .فهذه النقاشات وهذه التجاذبات املرتبطة
بالدستور املع َّدل ،وهذا اإلخراج املتقن لعملية صياغته ستجعل
"حركة  20فرباير" خارج السياق.
إضاف ًة إىل ذلك ،ساهمت مجموعة من األوضاع يف اإلجهاز عىل ما
تبقَّى من هذه الحركة الفَت َّية .أولها عملية التصويت عىل الدستور،
وما نتج منها من نسب عالية مؤيّدة له .كام أ ّن حلول عطلة الصيف
وشهر رمضان سيدفع نحو إفراغ املدن الرئيسة من القيادات امليدانية.
وأخ ًريا انطالق حملة االنتخابات الترشيعية مبارش ًة مع بداية املوسم
السيايس ،وهي التي ستُت َّوج بنجاح "حزب العدالة والتنمية" يف
انتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب  .2011فتتابع هذه األحداث
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أربك "حركة  20فرباير" ،وساهم جل ًّيا يف إضعافها ،لتدخل بعد ذلك
مهم يف
مرحلة الكُمون ،وال سيام أ ّن أطرافًا يف الدولة ستؤ ِّدى دو ًرا ًّ
تفجري التناقضات الداخلية للحركة ،من خالل تشجيع التجاذبات
األيديولوجية بني مك ِّونات الحركة من يساريني وإسالميني.
المرحلة الثالثة

مع حلول منتصف كانون األول  /ديسمرب  ،2011ستعرف الحركة
بداية األفول ،بعد قرار "جامعة العدل واإلحسان" االنسحاب من
الحراك الشعبي ،وهذا ما أ َّدى إىل حالة من اإلحباط واالرتباك لدى
بعض املناضلني ،وحالة من االرتياح لدى بعضهم اآلخر .فأ ّما اإلحباط
فمر ُّده إىل فقدان أكرب آلة تعبوية ضمن الحركة .وأ ّما االرتياح
فمنشؤه تو ُّجس فئات من اليسار غري الربملاين من التحالف مع
الجامعات اإلسالمية؛ ألنها مل تكن مستع َّدة لذلك نفسيًّا .يُضاف إىل
ذلك أ ّن انسحاب "جامعة العدل واإلحسان" ق َّدم أكرب خدمة لتربير
إقبار هذه الحركة لدى طرف ثالث شعر بأنها استنفدت أغراضها.
إ ّن هذا االنسحاب للمك ِّون اإلسالمي من فعاليات "حركة  20فرباير"
الذي تال نجاح "حزب العدالة والتنمية" ،كان له تأثري تفكييك لحركة
غري متجانسة وغري مؤ َّهلة للنجاح ،نتيجة الحساسيات املفرطة بني
اليسار الجذري والتيارات اإلسالمية التي تشكِّل أحد ثوابت املشهد
السيايس والثقايف للمغرب الحديث .فنجاح حزب من خارج الدائرة
السياسية التقليدية ،يف انتخابات  25كانون األول  /ديسمرب ،2011
يساهم يف خلْط األوراق أمام مك ِّونات "حركة  20فرباير".
إ ّن ذلك النجاح ،من جهة ،يزرع األمل يف اإلصالح بني املواطنني،
وهذا ما ال يخدم أجندة املعارضة الجذرية التي تنتعش يف أجواء
اليأس والتيئيس ،إضاف ًة إىل أنه يجعل اليسار غري الربملاين  -الفاعل/
تاريخي بني مطرقة النظام
الواجهة األساسية للحركة  -إزاء مأزق
ّ
وسندان اإلسالميني ،من جهة أخرى؛ ألنه قد بنى تاريخه وذاته عىل
معاداة ال ُّنظم والتيارات اإلسالمية .وهكذا تتسارع األحداث بف ْرض
حسمٍ ملسألة ترتيب الخصوم بالنسبة إليه ،وهذا ما فتح املجال أمام
ْ
تدخُّل قدماء اليسار الذين التحقوا سابقًا بدواليب النظام الستيعاب
تركة الحركة ،وهو ما سنتعرض له عىل نح ٍو من التفصيل أثناء
الحديث عن سياسة الدولة تجاه هذه الحركة.
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ثان ًيا ،سياسة الدولة
تجاه "حركة  20فبراير"
حافل من التجارب يف التعامل
متتلك املؤسسة ال َملَكية يف املغرب ِسج ًِّل ً
مع معارضات متنوعة (يسارية ،وإسالمية ،وعنفية ،وسلمية ..إلخ)،
اكتسبت من خالله كفاء ًة يف ضبط إيقاع املشهد السيايس ،تتمثّل
مبقاربة سياسية تعتمد عىل استيعاب ما ميكن استيعابه ،وحصار
املمتنع من ذلك .هذه السياسة التحكُّمية واملرنة يف الوقت نفسه
ستلقي بظاللها عىل تدبري املجال السيايس يف املغرب الذي يتميز
بـ "السلطوية التنافسية"( ((1أو "شبه السلطوية"(.((1
ضمن هذه املنطقة الرمادية ستتنافس األحــزاب عىل مقاعد
محدودة يف انتخابات شبه تنافسية ،كام تضطلع بوظائف ثانوية،
تتجل يف إيجاد مساحة مه ّمة للتعبري االحتجاجي( ،((1وهو أمر م َّيز
َّ
كل من تونس ومرص قبل ثورتيهام .ففي حني أُض ِعفت
املغرب من ّ
املعارضة الحزبية يف هذين البلدين ،كان املغرب يتمتع بتع ّددية
حزبية متأصلة ،تسمح بهامش ال بأس به من ح ِّرية التعبري ومن
الفعل السيايس ،بل باملشاركة يف بعض مستويات القرار أيضً ا ،سواء
من خالل تسيري بعض الجامعات املحلِّية ،أو املشاركة ضمن حكومة
ائتالفية ،كام هو حال الحكومات املغربية منذ عهد طويل؛ ذلك أ ّن
ألي حزب بالحصول عىل أغلبية
النظام االنتخايب يف املغرب ال يسمح ّ
برملانية وحده ،وهذا ما يفرض اللجوء إىل حكومة ائتالفية عىل نح ٍو
شبه دائم.
هذا الشكل من الحكومات يُتيح للقرص التحكُّم يف تشكيل األغلبية
الحكومية ،ويف تدبري إيقاع الحكومات املنبثقة منها أيضً ا .وخري مثال
لذلك ما تعرفه الحكومة الحالية من تجاذبات تفرضها أطراف من
خارج األغلبية الحكومية .وهكذا ساهمت الطبيعة املرنة للنظام
11 Steven Levitsky & Lucan Way, "Elections Without Democracy: The
Rise of Competitive Authoritarianism", Journal of Democracy, vol. 13, no. 2
(April 2002), pp. 51- 65.
12 Marina Ottaway, Democracy Challenged: The Rise of SemiAuthoritarianism (Washington, DC: Carnegie Endowment for International
Peace, January 2003).
13 James N. Sater, "New Wine in Old Bottles: Political Parties under
Mohammed VI", in Bruce Maddy-Weitzman & Daniel Zisenwine (editors),
Contemporary Morocco: State, Politics and Society under Mohammed VI,
(New York: Routledge, 2013), p. 9.
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السيايس املغريب يف إيجاد ح ِّي ٍز مه ٍّم للمناورة أمامه ،متثَّل بقدرته عىل
إضعاف املعارضة أثناء لحظات القوة ،والبحث عن التوافق واإلجامع
يف لحظات الضعف(.((1
وبالنظر إىل افتقار املغرب إىل موارد طبيعية؛ مثل الغاز والبرتول،
السلم االجتامعي يف لحظات األزمات ،كام حصل يف
تُ كِّنه من رشاء ِّ
الجزائر أو يف بعض دول الخليج ،فقد اعتمد النظام املغريب ،كغريه من
األنظمة السلطوية ،عىل ثالثة أركان أساسية للحفاظ عىل االستقرار
السيايس للبالد ،وهي :املرشوعية ،وسياسة االحتواء  /الرتويض،
واإلقصاء  /القمع .ويجرى اللجوء إليها مجتمعةً ،أو متف ِّرقةً ،أو
باملزج بينها بحسب مقتضيات اللحظة السياسية واالجتامعية .وهي
سياسة قدمية ،ت ُج َّدد بتج ُّدد السياق ،فقد سبق أن استعملها امللك
الحسن الثاين ،مع املعارضة االتحادية ،ومع اإلسالميني ،وقد آتت
أُكُلها حاليًّا ،إىل ح ٍّد ما ،مع حركة االحتجاج السيايس التي انطلقت
سنة  ،2011كام س ُيشار إىل ذلك الحقًا.
وترتكز عنارص الحفاظ عىل االستقرار يف املقام األول عىل تكريس
املرشوعية الدينية للملك بوصفه "أم ًريا للمؤمنني" ((1(،وت ُسندها
رئيسا للدولة ،ضمن نسق سيايس يحتل
مرشوعية سياسية بوصفه ً
فيه امللك موق ًعا يشبه املوقع الذي يحتله رئيس الدولة يف األنظمة
الرئاسية .فالقرارات اإلسرتاتيجية تجري داخل املجلس الوزاري الذي
بدل من املجلس الحكومي الذي يرأسه رئيس الحكومة
يرأسه امللكً ،
املنتخب .وتجدر اإلشارة إىل أنه وقع تغري يف ترتيب مك ِّونات معادلة
املرشوعيتني التقليدية والعرصية مع امللك محمد السادس؛ فلقد
تراجعت اإلحالة عىل مصادر املرشوعية التقليدية ملصلحة املربرات
العرصية و"الروح الشبابية" ،بوصفها أسبابًا لقبول سلطة امللك ،كام
تشري إىل ذلك صونيا حجازي(.((1
إضاف ًة إىل هاتني املرشوعيتني ،ميتلك النظام القائم ترسان ًة من
املؤسسات التي تحمي النظام وتدعمه ،وهي معروفة تاريخيًّا باسم
14 Ibid.
 15يُ َع ُّد امللك يف النظام الدستوري املغريب الشخص الوحيد الذي له الحق يف الجمع بني
كل الدساتري املغربية املتعاقبة
السلطتني الدينية والزمنية ،وقد ظهرت صيغة "أمري املؤمنني" يف ّ
فصل
مع
ا،
2011
لسنة
وبقي ُمحت َفظًا بها يف التعديل الدستوري األخري
أيضً
ْ
منذ سنة َ ،1962
بني وظيفة امللك الدينية ووظيفته السياسية يف الفصلني  41و ،42وقد عدَّه بعضهم نو ًعا من
العلمنة السياسية.
16 Sonja Hegasy, "Young Authority: Quantitative and Qualitative Insights
into Youth, Youth Culture, and State Power in Contemporary Morocco", The
Journal of North African Studies, vol. 12, no. 1 (March 2007).
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"املخزن"؛ وهو شبكة من العالقات واملؤسسات املنسوجة عىل
نح ٍو متداخلٍ بني فاعلني سياسيني واقتصاديني ،ونُخب محلية تدين
بالوالء للقرص وتستفيد من نظام الزبونية والريع ،وهذه الخاصية
يشرتك فيها املغرب مع جميع األنظمة امللكية العربية(.((1
ويشري هذا املفهوم يف السياق املغريب إىل مستويني؛ أحدهام
املؤسسايت ،وهــو مجموع مؤسسات القمع واإلكـــراه املــادي
والرمزي (الجيش ،وأجهزة األمن ،واإلعالم العمومي ،والتعليم،
واملساجد ..إلخ) ،وهي مؤسسات تحافظ بها الدولة عىل األمن العا ّم
للبالد .وأ َّما الثاين فهو املستوى االجتامعي الذي يشمل شبك ًة لتبادل
املصالح ذات االمتدادات املحلِّية والوطنية ،يضمن من خاللها النظام
والء فئات من املجتمع السيايس واملدين ،إ ّما طم ًعا يف املصالح التي
مم ميكن أن يُلحقه بها من
ميكن جنيها بالتق ُّرب منها ،وإ ّما خوفًا ّ
عقاب إن هي متردت عىل السلطة ال َملَكية.
إ ّن التجربة التاريخية ملختلف القوى السياسية منذ استقالل املغرب
ت ُظهر أ ّن تكاليف معارضة الَملَكية باهظة بالنسبة إىل من يجرؤ عىل
ذلك .فالتنافس عىل التحكُّم يف توزيع املوارد ،والولوج يف اإلكراميات
كل ذلك يجرى
والغنائم ،والتأثري يف صناعة القرارات الحكوميةّ ،
يف املغرب من داخل "تع ُّددية  -سياسية" ُمأمسسة و ُمتحكَّم فيها،
يضطلع فيها امللك بدور ال َحكَم بني الفصائل السياسية املتنافسة.
فهو الذي يتحكم يف الهبات والعقوبات ،وهو الذي يحدد قواعد
اللعب ،ويُكرِه تلك القوى عىل ذلك ،بفضل الجيش والرشطة(.((1
وقد استوعبت القوى السياسية الرئيسة يف البالد هذا الدرس ،وباتت
تفضِّ ل االشتغال ضمن املساحات املسموح بها ،يف ما يتعلق بالجانب
التدبريي للسياسات الحكومية.
أ ّما الجوانب التي تدخل ضمن صالحيات امللك فهي من املحرمات
وأي تجاوز للخطوط الحمراء املرسومة سلفًا سيجلب لهذه
عليهاّ ،
املعارضة من املتاعب ما ال ت ُح َمد ُعقباه .وقد متكَّنت ال َملَكية ،من
خالل ضبطها ملساحات العمل السيايس ،من ترويض املعارضة
اليسارية ،وإدمــاج بعض مك ِّونات اإلسالميني ،وحصار املعارضة
ٌ
"ملوك لجميع الفصول :كيف اجتازت األنظمة امللكية يف الرشق
 17غريغوري غوس،
األوسط عاصفة الربيع العريب" (الدوحة :مركز بروكنجز ،سبتمرب  ،)2013ص .1
18 J. Waterbury, "Kingdom-Building and the Control of the Opposition
in Morocco: the Monarchical Uses of Justice", Government and Opposition,
no. 5 (1970), p. 55.
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ُجسدها "جامعة العدل واإلحسان"؛ لرفضها االنصياع
اإلسالمية التي ت ِّ
لهذا املنطق .وهي اإلسرتاتيجية نفسها التي تسلكها الدولة حال ًّيا
تجاه "حركة  20فرباير" ،وترتاوح بني العصا والجزرة؛ أي ثنائية
االحتواء واإلقصاء.
إ ّن تدخُّل الدولة يف مسار "حركة  20فرباير" جرى بأدوات ناعمة
غال ًبا ،وعىل نح ٍو غري مبارش ،عرب اعتامد ُمقا َربة استباقية و ُمبادرة
تعتمد عىل عنارص أربعة ،هي:

تقوية التوافق والتحييد
سعت الدولة املغربية دامئًا إلقامة نوع من التوزان بني الح ِّرية
السياسية املتاحة والخضوع للسلطة ال َملَكية ،عىل الرغم مام يعرتي
تنزيل ذلك من صعوبات( .((1فهي تسمح للمعارضة بهامش من
الح ِّرية السياسية يتسع إىل ح ٍّد ال يؤث ِّر يف مساحات الفعل ال َملَيك
وال ينافسه .فالدولة ،لحظة األزمة ،كانت تحتاج إىل التوافق مع
يعني ذلك رغب ًة
الفاعلني عىل نح ٍو ضمني أو علني ،من دون أن َ
التخل عن جوهر السلطة القائم عىل التحكُّم يف مفاصل القرار،
يف ِّ
يف جميع أبعاده السياسية واالقتصادية .ويرى غريغوري غوس أ ّن
النقطة األساسية التي تساعد عىل فهم السبب الذي جعل امللوك
يف العامل العريب قادرين عىل االستمرار وسط عاصفة الربيع العريب
هي طبيعة التحالفات التي أنشؤوها لدعم حكمهم ،مع إقراره بأ ّن
هذه التحالفات تختلف بحسب البلد ،وبأ ّن طبيعتها ميكن أن تتغري
مبرور الوقت(.((2
لقد سارعت الدولة املغربية إىل تعزيز التوافق مع القوى السياسية
والنقابية ،وحتى القوى التقليدية املمكن التحاقها بـ "حركة
 20فرباير" ،وعملت عىل تحييدها .فإذا كانت بعض النقابات األكرث
متثيلي ًة قريب ًة من بعض األحزاب املشاركة يف الحكومة ،مبا يضمن
عدم انحيازها إىل شباب "حركة  20فرباير" ،فإ ّن إسالميِّي "حزب
العدالة والتنمية" وذراعه الدعوية "حركة التوحيد واإلصالح" كانوا
يف املعارضة آنذاك ،ومل يكونوا من منظور املحيط ال َملَيك مصدر ثقة،
وال سيام أ ّن هذا الحزب كان يضم من بني قياديِّيه بعض "الصقور"
التي كانت تجاهر برغبتها يف الحد من صالحيات املؤسسة ال َملَكية.
20

غوس ،ص .21

19 Sater, Ibid.

يُضاف إىل ذلك أ ّن العالقة بني املحيط املليك و"حزب العدالة
والتنمية" يف ذلك الوقت كانت متوترةً؛ نتيجة إقدام الدولة عىل
اعتقال القيادي وعضو األمانة العا َّمة للحزب ،جامع املعتصم،
املعروف باعتداله ،بتهمة الفساد اإلداري التي كانت تشري األصابع
يف تلفيقها إىل عنارص مح َّددة من هذا املحيط .وهو اعتقال فهمت
منه قيادة الحزب أنه يندرج ضمن مخطط واسع لإلجهاز عىل
الحزب(.((2
إ ّن القرار الذي أصدرته األمانة العا َّمة لـ "حزب العدالة والتنمية"،
يوم  15شباط  /فرباير  ،2011يف هذا الخصوص ،القايض بعدم
رغبتها يف االنسياق وراء املطالبات ،من داخلها وخارجها ،بااللتحاق
بـ "حركة  20فرباير"( ،((2جعل الدولة تتنفس الصعداء يف هذه
عب فيه الحزب عن
اللحظة الحرجة .وما كان هذا املوقف الذي َّ
نوع من "الرشد" السيايس أن مي َّر من دون مكافأة.
فلقد أُفرِج عن القيادي املعتقل ،جامع املعتصم ،عرب قرار استعجايل(،((2
واستقبله امللك بعد ذلك بيومني ،ضمن تشكيلة "املجلس االقتصادي
واالجتامعي" الذي أُنشئ يوم  21شباط  /فرباير ( 2011أي بعد يوم
واحد من احتجاجات  20شباط  /فرباير)؛ بوصف ذلك آلي ًة من
التعسفي،
 21بعد إطالق رساح جامع املعتصم ،اتّهم ،مبارشةً ،عايل الهمة بأنه وراء اعتقاله ُّ
انظر نص الحوار معه عىل الرابط:
http://www.machahid.info/index.php?id=27&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29
3&cHash=95b5c00b84a07d4cfd6004f867760e25
 22دار نقاش حا ّد بني شبيبة حزب العدالة والتنمية وبعض قيادات الحزب بشأن قرار
النزول يف مسريات  20فرباير؛ ذلك أنّه ترت َّب عىل قرار الشبيبة املتمثّل بالنزول إىل الشارع
لثني
غضب بعض القيادات ،وقد أدَّى إىل تدخل عبد اإلله بنكريان بصفته أمينا عا ًّما للحزب ِ
ُ
الشبيبة عن املشاركة رسم ًّيا .وخرج جزء من هذا النقاش الحزيب للعموم من خالل التعليقات
عىل شبكات التواصل االجتامعي ،والجرائد الورقية واإللكرتونية .ملتابعة جزء من النقاش الذي
كان دائ ًرا آنذاك ميكن االستئناس باملقاالت والبيانات التالية:
"حزب العدالة والتنمية يقرر عدم املشاركة يف تظاهرة  20فرباير" ،جريدة التجديد،
 ،2011/2/17انظر:
http://www.maghress.com/attajdid/64468
و"يتيم يعظ شباب  20فرباير" ،هسربيس ،2011/2/1919 ،عىل الرابط:
http://www.hespress.com/politique/28225.html
وبالل التليدي ،ماذا خرس النضال الدميقراطي بعد املشاركة يف  20فرباير؟ جريدة التجديد،
 ،2011/3/3انظر:
http://www.maghress.com/attajdid/64785
محمد يتيم ،حول قرار عدم املشاركة يف مسرية  20فرباير وأسئلة بعض الشباب ،جريدة
التجديد ،2011/2/21 ،انظر:
http://www.maghress.com/attajdid/64521
َ 23ع َّد مصطفى الرميد ،القيادي يف "حزب العدالة والتنمية" قرار إطالق رساح جامع
املعتصم "هدية مسمومة" أساءت إىل "العدالة والتنمية" ،انظر نص حوار مصطفى الرميد مع
الصحفية نادية البوكييل بجريدة الصباح املغربية.2011/3/1 ،
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آليات استيعاب ال ُّنخب املحلِّية والوطنية .كام توقفت التح ُّرشات
السياسية بهذا الحزب ،وع َّد حسن أوريد ،الناطق الرسمي سابقًا
باسم القرص ال َملَيك ،هذا األمر إشار ًة قوي ًة من املاسكني بزمام السلطة
نحو التح ُّول واالنفتاح( .((2وهكذا تكون املؤسسة ال َملَكية قد خرجت
من مأزق مساءلة هذه املرشوعية بأقل تكلفة بعد قرار "حزب
العدالة والتنمية" تج ُّنب املشاركة يف املسريات االحتجاجية(.((2

لحظة ضعف سيايس وتخوف من تصاعد مطالب االحتجاجات
السياسية ،مجموع ًة من اإلجراءات العملية ،انطلقت بعد أسبوعني
من املسريات االحتجاجية؛ إذ ألقى العاهل املغريب خطابًا يوم
ٍ
 9آذار  /مـــارس  ،2011وضع فيه أسس تعديلٍ
جديد،
دستوري
ٍّ
كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ،فاق سقفها السيايس توقُّعات ال ُّنخب
السياسية التقليدية وتطلُّعاتها.

قامت الدولة ،أيضً ا ،باستدعاء الفاعل الديني التقليدي واملؤسسات
التقليدية ،للدعاية للمبادرات التي قامت بها املؤسسة ال َملَكية،
وضمنها التعبئة للتصويت عىل التعديالت الدستورية ،واملشاركة
يف مسريات احتجاجية مضادة لـ "حركة  20فرباير" ،فشاركت الزوايا
مثل  -ويف مقدمها "الزاوية البودشيشية"  -يف
والطرق الصوفية ً
مسرية نُظِّمت يوم  26حزيران  /يونيو  2011للدعاية للدستور
الجديد( ،((2كام تشري معطياتٌ استُ ِق َيت من مصادر محلِّية إىل أ ّن
السلطات ع َّبأت األعيان وال ُّنخب املحلِّية التقليدية ،عالو ًة عىل
كل مساجد اململكة قبل التصويت
تعميم ُخطَب الجمعة عىل ّ
بأسبوع ،للدعوة إىل التصويت اإليجايب عىل التعديالت الدستورية
الجديدة.

عالو ًة عىل ذلك ،زادت الحكومة القامئة آنذاك األجور( - ((2بنحو 75
دوال ًرا لجميع املوظَّفني يف األسالك العمومية ،ورفعت الحد األدىن
لألجور إىل  350دوال ًرا بالنسبة إىل العاملني يف القطاع الخاص -
العملية ،بعد فشل الحكومة سابقًا يف
بهدف تحييد النقابات َّ
التوصل إىل اتفاق معها يف جلسات الحوار االجتامعي بخصوص
َّ
الزيادة يف األجور .ثم إ ّن انتخابات  25ترشين الثاين  /نوفمرب 2011
التي عرفت حيا ًدا إيجابيًّا للسلطة ساهمت يف الحد من الرتاكم
الشعبي النسبي لـ "حركة  20فرباير" ،بعد تب ُّوء "حزب العدالة
والتنمية" املعارض ،الرتب َة األوىل انتخابيًّا ،وهو ما تنبأ به عدد من
الباحثني قُبيل االنتخابات(.((2

إجراءات سياسية واجتماعية استعجالية

احتواء العناصر المعتدلة

إ ّن تقوية التوافق مع القوى السياسية وتحييد "الثوار" الكامنني،
كانا يحتاجان إىل أن يُس َندا بإجراءات عملية المتصاص الغضب
الشعبي ،يف هذه اللحظة الحرجة من تاريخ املغرب ،مخافة انتقال
شبح الثورات العربية إىل املغرب آنذاك .لهذا ،اتخذ القرص ،يف

تجل العنرص الثالث يف سياسة الدولة تجاه "حركة  20فرباير" يف
َّ
احتواء القيادات القابلة لالستيعاب ضمن مواقع سياسية أو إدارية.
وسيؤ ِّدي "حزب األصالة واملعارصة" دور الوعاء السيايس لبعض هذه
القيادات ،كام هو الحال مع أسامة الخليفي(( ((2كان أحد الرموز
البارزة يف "حركة  20فرباير") الذي جرى استيعابه ضمن هذا الحزب
قبل أن يُط َرد مرة أخرى ،بعد اعتقاله بتهمة فساد أخالقي .كام
أ ّن املؤسسات العمومية وشبه العمومية سيجري استعاملها ،مع
بعضهم اآلخر ،آليَّ ًة المتصاص البطالة ،وهو ما حصل مع االتحادي،

" 24حسن أوريد :املطلوب اليوم هو انتقال هادئ" ،موقع حركة التوحيد واإلصالح،
 ،2011/2/19عىل الرابط:
http://www.alislah.ma/2011-04-10-21-55-26/2012-11-13-12-25-45/
item/18091-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84.html
 25تجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض قيادات "حزب العدالة والتنمية" شاركت يف مسريات
 20شباط /فرباير؛ إذ أصدر ثالثة أعضاء من األمانة العامة (مصطفى الرميد ،وعبد العايل
حامي الدين ،وعبد العزيز أفتايت) يوم  17شباط /فرباير  2011بيانًا مضادًّا للبيان الرسمي
الذي أصدرته األمانة العامة ،يدعون فيه إىل املشاركة يف مسريات يوم  20شباط /فرباير .2011
وشارك يف هذه التظاهرات الدكتور سعد الدين العثامين ،رئيس املجلس الوطني للحزب (وزير
الخارجية الحايل) ،والحبيب الشوباين ،وجامع املعتصم ،وسمية بنخلدون ،إىل جانب أعضاء
آخرين من الحزب يف مختلف املدن بصفاتهم الشخصية ،ال الحزبية .كام أ ّن شبيبة الحزب
أصدرت بيانًا تدعو فيه إىل املشاركة يف مسريات  20شباط /فرباير قبل أن تقرر الرتاجع عن
قرار املشاركة بضغط من عبد اإلله بنكريان ،األمني العام للحزب.
" 26الماب 300 :ألف مشارك يف مسرية الطريقة البودشيشية" ،هسربيس،2011/6/26 ،
عىل الرابط:
http://hespress.com/regions/33489.html

 27ذكر بالغ للمندوبية السامية للتخطيط ،صدر يف شهر حزيران /يونيو  ،2011أ ّن الزيادة
يف رواتب موظفي اإلدارات العمومية سيكون لها وق ٌع يف تحسني دخْل األرس وقدرتها الرشائية
واستهالكها ،وأنها ستؤثر إيجابيًّا يف االستثامر ،والتشغيل ،والنمو االقتصادي ،إال أنها ستؤثر يف
رصيد امليزانية وامليزان التجاري سلبيًّا.
 28املعطي منجب" ،هل ستضعف االنتخابات يف املغرب االحتجاجات الشعبية؟" ،مجلة
صدى ،ترشين الثاين /نوفمرب ،2011 ،عىل الرابط:
http://ceip.org/1dHe70v
" 29أسامة الخليفي يلتحق بحزب األصالة واملعارصة" ،هسربيس 23 ،آذار /مارس ،2012
عىل الرابط:
http://hespress.com/permalink/50135.html
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كريم السباعي ،الذي ُوظِّف مدي ًرا للتواصل يف "الرشكة الوطنية
لإلذاعة والتلفزة"(.((3
إضاف ًة إىل ذلك ،جرى إطالق "املكتب الرشيف للفوسفاط" مبادرة
السابق،
تدريب وإدماج ملئات العاطلني ،وإصدار الوزير األول َّ
عباس الفايس مرسو ًما وزاريًّا استثنائ ًّيا يف شهر نيسان  /أبريل 2011؛
أي بعد شهرين فقط من اندالع االحتجاجات( ،((3يقيض بتوظيف
آالف العاطلني يف أسالك الوظيفة العمومية ،وإرسالهم إىل مناطق
ُمه َّمشة بعيدة عن املدار الحرضي ،ق َْصد عزلهم عن حركة االحتجاج
السيايس ،يف حني ينتظر آخرون تنفيذ وعو ٍد بتعيينهم يف "املجلس
االستشاري للشباب والعمل ال َج ْمعوي"( ((3الذي نص عليه الدستور
الجديد ،إضاف ًة إىل إيجاد من ٍح للتدريب والدراسة يف الخارج لعدد
من شباب الحركة .إ ّن سياسة االستيعاب هذه تهدف إىل تحييد
ليجري التفرغ لها
العنارص "املعتدلة" ،وعزل البقايا "الراديكالية"
َ
الحقًا.

قمع العناصر غير القابلة لالحتواء
عىل الرغم من أ ّن اللجوء إىل استعامل األساليب الزجرية كان أقل
عنفًا ووحشية من تونس ومرص ،فإنه كان أحد الخيارات املطروحة
منذ البداية أمام الدولة املغربية يف مواجهة حركة الشارع .وقد
ارتكزت السياسة الزجرية عىل ثالثة عنارص أساسية ،هي:
وخصوصا تلك التي تكون فيها
أول ،قمع االحتجاجات السلمية،
ً
ً
املشاركة ضعيفة ،أو التي تجري يف مناطق مه َّمشة؛ فقد ُس ِّجلت
عرشات التجاوزات األمنية يف مواجهة املسريات والوقفات السلمية.
فض قوات الرشطة
"ناعم" عرب ّ
وحرصت الدولة عىل أن يكون القمع ً
املكلَّفة مبكافحة الشغب (ت ُعرف يف التداول الشعبي بـ "السيمي")
ِ
ِ
واالحتجاجات ،باستعامل العيص
االعتصامات
والقوات املساعدة،
فقط ،مع تفادي استعامل الغازات املسيلة للدموع ورشاشات املياه
" 30االعرشيني كريم السباعي لـ "'كود'" :هذه قصة إلحاقي مبديرية التواصل بالرشكة
الوطنية لإلذاعة والتلفزة" ،حاوره رضوان سعدوين ،موقع كود /11/20 ،ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2012عىل الرابط اآليت:
http://www.goud.ma/%D8%A7%D94_a19924.html
 31املرسوم الوزاري االستثنايئ رقم  ،100-11-2منشور يف الجريدة الرسمية للمملكة
املغربية ،العدد .2011/9/11 ،5933
" 32جهات عليا تتصل بنشطاء حركة  20فرباير القرتاح عضويتهم باملجلس االستشاري
للشباب" ،موقع لكم ،2012/9/10 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/cPiziU
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والرصاص الحي ،وهي أدوات استُع ِملت بكثافة يف دول أخرى؛ مثل
مرص ،وتونس ،والبحرين .ولنئ ُس ِّجلت حاالت الستعامل الغازات

املسيلة للدموع ورشاشات املياه ،فإنها كانت محدود ًة ج ًّدا ،يف
بعض املدن الصغرية التي ال يصل إليها اإلعالم الدويل .وقد عمدت
سياسة "الحد األدىن" من الزجر والعنف إىل تفادي التصعيد ،وإىل
االستفادة من هذه االحتجاجات ،ألداء وظيفة التنفيس السيايس،
وهو ما ساعد النظام عىل الحفاظ عىل صورته إعالميًّا ،وعىل التحكُّم
يف مسار االحتجاج أيضً ا .وقد ساهم يف ذلك أ ّن التدخُّالت األمنية مل
شخصا واح ًدا سقط أثناء تدخُّل الرشطة
تؤ ِّد إىل حاالت وفاة ،ما عدا ً
يف إحدى املدن الصغرية.
ثانيًا ،تجفيف املوارد البرشية للحركة ،عرب حملة من االعتقاالت،

شملت عرشات من أعضاء الحركة ،وجرت محاكمتهم بتهم مختلفة،
أبرزهم مغ ِّني "الراب" ،معاذ بلغوات ،امللقَّب بـ "الحاقد"؛ وذلك
بهدف إضعاف القيادات امليدانية للحركة .فلجوء النظام يف املغرب
إىل املحاكامت السياسية يهدف إىل تأكيد املرشوعية تجاه القوى
حق النظام القائم يف الحكم ،أو
السياسية التي تتج َّرأ عىل مساءلة ّ

تح ِّديه(.((3

أي تحالف بني عالَ َمي املال والسياسة؛ ملا ميثّله
ثالثًا ،م ْنع احتامل ّ
كل من ت ُس ِّول
ذلك من تهديد للدولة .فقد و َّج َهت الدولة إنذا ًرا إىل ّ

له نفسه من رجال املال واألعامل االلتحاق بـ "حركة  20فرباير"،

عرب اإلرساع مبعاقبة كريم التازي ،رجل األعامل املعروف بدعمه
العلني للحركة ،من خالل إعادة هيكلة الرضائب الخاصة به التي
وصلت إىل نحو  100مليون درهم( ،((3إضاف ًة إىل تواري رجل األعامل
املعروف ،امليلود الشعبي ،بعد مشاركته يف املسرية األوىل للحركة
يوم  20شباط  /فرباير .2011
33 J. Waterbury, "Kingdom-Building and the Control of the Opposition
in Morocco: The Monarchical Uses of Justice", Government and Opposition,
no. 5 (1970), p. 54.
34 Maroc Hebdo International, no. 933 (du 20 au 26 Mai 2011), p. 4.
تجدر اإلشارة هنا إىل أنه مل يَ ْج ِر التجديد ملحمد حوراين رئيس "االتحاد العام ملقاوالت املغرب"
السابق؛ ألنه أبدى نو ًعا من التعاون مع حكومة بنكريان ،األمر الذي أغضب املحيط ال َملَيك،
وإىل أنه جرى ف ْرض مريم بنصالح التي تنتمي إىل عائلة معروفة بارتباطاتها بالقرص.
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ً
ثالثا ،التحديات الذاتية
لـ "حركة  20فبراير"
مل تكن مبادرات القرص املليك و/أو الحكومة هي العامل الوحيد
الذي ساهم يف إضعاف "حركة  20فرباير" ،بل إ ّن طبيعة العالقة
بني املك ِّونات اإلسالمية واليسارية داخلها ،وطريقة تدبري خالفاتها
الداخلية ستح ِّددان عىل نح ٍو أكرب مستقبلها .ذلك أ ّن غياب
االنسجام ،واالفتقار إىل القدرة عىل بناء هوية مشرتكة قادرة عىل
استيعاب التن ُّوع األيديولوجي داخل الحركة ،أ َّديا إىل بروز بعض
مظاهر توجيه مسار الحركة من خلف الستار ،خارج الجموع العا َّمة،
وبدل
وهو أمر أفقدها تعاطف فئات من مؤيّديها ،وأربك مساراتهاً .
من مأسسة الحركة يف إطار مدين أو سيايس ،وانتخاب مسؤولني من
املناضلني الشباب ،أُ ِّسست هيئة موازيةُ ،س ِّميت "مجلس دعم حركة
 20فرباير" ،هيمن عليها "شيوخ" أحزاب اليسار غري الربملاين ،مع
متثيل محدود لـ "جامعة العدل واإلحسان" والشبيبات الحزبية .ومع
مرور الزمن ،أصبح مجلس الدعم هو الذي يو ِّجه مسار الحركة عىل
حساب القيادات امليدانية الشابة التي جرى تهميشها.

يظل ّ أه ّم عامل مساهم يف انحسار "حركة  20فرباير" متجلِّيًا
لكن ّ
يف منطق اشتغالها .وميكن بيان دور هذا العامل من خالل مقارنة
"اللحظة الثورية" املغربية مبثيالتها العربية .فإذا كان املشرتَك بني
"اللحظات الثورية" العربية ،ومنها تلك املغربية ،متمثّل بأ ّن الشباب
هم َمن أشعلوا فتيل "الثورة" ،فإ ّن الذي أم َّدها بالوقود وم َنحها
ق َّوة االستمرار هو التحاق القوى املجتمعية التقليدية من تنظيامت
سياسية وتشكيالت قبَلية يف أغلب هذه املواقع ،بخالف اللحظة
املغربية .فقد كان لقبيلة "البوعزيزي" الدور األسايس يف إشعال
مدينة "سيدي بوزيد" التونسية ،م ْهد االنطالقة الثورية يف تونس ،كام
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أ ّن التحاق "حركة النهضة" املبكر باللحظة الثورية ،إىل جانب أغلب
القوى السياسية للبالد ،ساهم يف الدفع باللحظة الثورية التونسية
إىل أبعد م ًدى .إضاف ًة إىل الدور الذي اضطلع به "االتحاد العام
التونيس للشغل" من الناحية اللوجستية وتوافر املقا ّر ،واملساهمة
يف تأطري الرتاكم الشعبي.
وهذا ما سيظهر جل ًّيا يف مرص واليمن أيضً ا؛ إذ تؤ ّدي التنظيامت
اإلسالمية دو ًرا أساسيًّا يف ترقية الفعل الثوري املرصي وإعطائه
مثل دور "جامعة اإلخوان املسلمني" يف
مداه األقىص؛ ومن ذلك ً
حامية جامهري ساحة التحرير ومتوينهم .أ ّما يف اليمن فقد كان
لحزب "التج ُّمع اليمني لإلصالح" دور أسايس إىل جانب األحزاب
والتشكيالت القبَلية يف دعم الثورة واستمرارها.
إ ّن القاسم املشرتك بني هذه التجارب الثورية املشار إليها هو
انفتاحها عىل مك ِّونات املجتمع الحديثة والتقليدية؛ فلقد استطاعت
القوى الشبابية أن ت ُف ِّعل الرصيد االحتجاجي الكامن يف الجامعة
الوطنية ،من نقابات ،وأحزاب وطنية ،ومنظامت للمجتمع املدين.
ويف املقابل ،تع ُّد "حركة  20فرباير" منوذ ًجا مثاليًّا لحركات االحتجاج
الشبايب ال ُّنخبوي .فاليسار الجذري ،وهو املك ِّون األسايس ضمنها ،له
تاريخ مجيد من الرصاعات مع مك ِّونات الساحة السياسية ،ومنها
أصل ،يتشكَّل يف أغلبيته من منشقِّني من هذه
اليسار الحزيب .فهوً ،
األحزاب ،وهو وليد انشقاق مضا َعف :انشقاق عن أحزاب ،وما
املنشق عنه؛ ذلك أ ّن
يستتبعه من حالة نفسية متش ِّنجة تجاه األصل
ِّ
العداوة تأخذ أقىص م ًدى لها مع َم ْن كانوا ِ
أمس أصدقاء ،وتحولوا
اليوم إىل أعداء.
لقد ولَّد االنشقاق عن ثقافة مجتمع حالة استعالء وازدراء لقيم هذا
املجتمع ،وجعل من االختيارات القيمية لهذا املك ِّون نشازًا مجتمع ًّيا
غري قادر عىل التواصل مع روح األمة .وهذه "الحالة االنشقاقية"
ستساهم يف عزل هذا اليسار الجذري عن باقي مك ِّونات املشهد
السيايس واملجتمعي ،وستؤ ِّدي إىل تعميق عزلة "حركة  20فرباير"
وانحسارها.
إ ّن هذا املسار الذي عرفته "حركة  20فرباير" ،يُ ّبي بوضوح ،األخطاء
املنهجية املرتكَبة يف تحليل الحركات الشبابية الجديدة من خالل
الرتكيز عىل العنارص الخارجية ،وإغفال دور الديناميات الداخلية يف
تحديد مسارها .وهذا ما ن َّبه إليه أحد أعضاء تنسيقية الحركة مبدينة
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الرباط ،عا ًّدا أ ّن "الرشط املوضوعي لقيام 'حركة  20فرباير' مازال
قامئا" ،لكنه أشار ،يف املقابل ،إىل أنه ينبغي االنتباه إىل الرشط الذايت،
وخصوصا أولويات الفاعلني األساسيني داخل الحركة ونقاشاتهم "فلم
ً
يكن املطلوب النقاش حول النظام السيايس؛ حيث كانت جميع
مكونات الحركة مهت َّمة بشكل النظام السيايس (ال َملَكية الربملانية،
الجمهورية) يف حني أن هذا النقاش كان ال يجب أن يُط َرح يف تلك
املرحلة ،بل ،باألحرى ،كان يجب أن يتو َّجه نحو املشكل االقتصادي
واالجتامعي ،لتوسيع انتشار الحركة"(.((3
إ ّن تع ّدد خطابات الحركة وافتقارها إىل االنسجام أصب َحا يغذيان،
إىل جانب اإلشكال املؤسيس املشار إليه سالفًا ،حالة انفالت ضمن
هذه الحركة الف ِتيَّة .فمنذ بداية الحراك الشبايب باملغرب ،لوحظ
غياب عنوان واضح قادر عىل توحيد مختلف املك ِّونات األيديولوجية
للحركة ،وتوسيع دائرة التعبئة الجامهريية كام هو الحال يف الدول
التي تو َّحدت فيها القوى الثورية تحت شعار" :الشعب يريد إسقاط
النظام".
غري أ ّن ما حصل يف املغرب بروز خالف جوهري بشأن املوقف من
النظام ال َملَيك؛ فقبل أسبوعني من يوم  20شباط  /فرباير ،2011
أُعلن يف شبكة التواصل االجتامعي (الفيسبوك) ،عن أربع أرضيات
تأسيسية كانت تشرتك يف مطلب ال َملَكية الربملانية ،إال أ ّن األمر
تغري يوم  16شباط  /فرباير  ،2011مع دخول مجموعة جديدة
عىل الخطُ ،س ِّميت "شباب  20فرباير" ،وأُعلِن يف ندوة صحفية
مبقر "الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان" عن مطلب "إقرار دستور
ش فيه بتات ًا إىل
دميقراطي ميثّل اإلرادة الحقيقية للشعب" ،مل يُ َ ْ
مطلب ال َملَكية الربملانية.
فلقد كان "الحزب االشرتايك املوحد" ،و"حزب الطليعة االشرتايك"،
وبعض أعضاء الشبيبات الحزبية من املدافعني عن وضْ ع سق ٍ
ْف
للمطالب ،من خالل تحديد مطلب ال َملَكية الربملانية بوصفه الهدف
كل من النهج الدميقراطي
األقىص لـ "حركة  20فرباير" ،يف حني رفض ّ
الذي ميثّل أقىص اليسار ،واملك ِّون اإلسالمي املتمثّل بـ "جامعة العدل
واإلحسان" تحديد سق ٍ
ْف للمطالب ،و َد َع َوا إىل ت ْرك تحديده لحركة
35

"عياش وخطأ الفربايّني" ،2013/3/20 ،مقطع فيديو ،يوتيوب ،عىل الرابط:
http://www.hespress.com/videos/75096.html
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أمل يف أن تبلغ املدى الذي وصلت إليه يف دول الربيع
الشارعً ،
العريب األخرى (الشعب يريد إسقاط النظام).
كام برز أيضً ا خالف يف منتصف الطريق ،بشأن مسار الحركة ،بني
املك ِّون اإلسالمي املمثَّل بـ "جامعة العدل واإلحسان" واملك ِّونات
اليسارية األخرى .فقد نشبت خالفات متعلقة باستعامل بعض
الشعارات الدينية ،وجرى تبادل اتهامات بينهام مفادها محاولة
الهيمنة عىل الحركة ،وهذا األمر ع َّجل بـ "تطليق" "جامعة العدل
واإلحسان" لـ "حركة  20فرباير"(.((3
غري أ ّن املثري يف هذا االنسحاب هو التوقيت؛ إذ جاء مبارش ًة بعد
تعيني رئيس الحكومة الجديد ،السيد عبد اإلله بنكريان ،األمر الذي
أث َّر بق َّوة يف دينامية االحتجاج الشعبي ،وأضعفها إضعافًا واض ًحا،
وأثار نقاشً ا داخل ًّيا يف صفوف بعض مناضيل "العدل واإلحسان"
وأنصارها ،لكونه جاء مفاجئًا ،مبارشة بعد املسرية االحتجاجية
للحركة .وقد جرى تأويل هذا املوقف يف اتجاهني متناقضني؛
أحدهام أ ّن الجامعة قررت َّأل تحرج "حزب العدالة والتنمية"
اإلسالمي الذي تتقاسم معه املرجعية ،واآلخر أ ّن "العدل واإلحسان"،
بقرارها االنسحاب من "حركة  20فرباير" ،قصدت إفراغ الشارع،
لدفع "املخزن" للتفرغ ملواجهة "العدالة والتنمية" ،بعد أن فاجأه
نجاح هذا الحزب ،وتق َّبله عىل مضض ،بالنظر إىل الوضعية الحرجة
التي صنعتها أحداث الربيع العريب.
ظل غياب تح ٍّد خارجي ممثَّل بحراك شعبي ،سيعود
من مث َّة فإنه يف ّ
املخزن إىل أسلوبه التحكُّمي ،األمر الذي سيثبت إفالس خيار املشاركة
ظل هذا التأويل يصبح
الذي راهن عليه هذا الحزب اإلسالمي .ويف ّ
كل من القرص و"جامعة العدل واإلحسان" يتشاركان الشعور نفسه
ّ
باملضض من النجاح االنتخايب لـ "حزب العدالة والتنمية".
وقد حاول فتح الله أرسالن ،الناطق الرسمي لـ "العدل واإلحسان"،
حسم هذا الجدل م ِّرب ًرا قرار االنسحاب بكونه ال يشكِّل
آنذاكْ ،
هدي ًة لـ "العدالة والتنمية" ،ألنه مؤمن بأ ّن "الحكومة يف املغرب
ليست هي التي تحكم" ،بل هو راجع إىل صعوبة تدبري العالقة
باملك ِّونات اليسارية داخل الحركة "من قبيل محاولة بعض أطراف
 36بيان األمانة العامة للدائرة السياسية لـ "جامعة العدل واإلحسان" ،وقد قررت فيه
توقيف مشاركتها يف "حركة  20فرباير" ،موقع جامعة العدل واإلحسان ،2011/12/18 ،عىل
الرابط:
http://www.aljamaa.net/ar/document/51003.shtml

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات "الربيع المغربي" ومآالته
"حركة  20فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السياسي

أو ف ْرض سقْف معني عىل  20فرباير ،أو ف ْرض شعارات معينة تالئم
توجهها هي"(((3؛ وهو يقصد بذلك فرض "الحزب االشرتايك املوحد"
سقف ال َملَكية الربملانية ،وكذلك الرصاع بني الجامعة واليساريني
بشأن الشعارات الدينية.
هذا التربير الــذي قدمه أرســان ال ينفي أ ّن النجاح االنتخايب
لـ "حزب العدالة والتنمية" أزعج هذه الجامعة ،بالنظر إىل اشرتاك
كل منهام عىل
الطرفني اإلسالميني يف مساحات االستقطاب ،واعتامد ّ
مقوالت لقبول املشاركة يف املؤسسات القامئة أو رفضها ،مبا يجعل
نجاح أحدهام يقتيض ضمن ًّيا فشل خيارات اآلخر؛ فنجاح "العدالة
مثل ،يعني فشل مقوالت
والتنمية" يف تنزيل مرشوعه اإلصالحي ً
"العدل واإلحسان" يف استحالة تغيري النظام القائم ،والعكس صحيح
أيضً ا ،وهو األمر الذي فرض عىل العدل ِّيني إعادة ترتيب أوراقهم.
مل يكن هذا االنسحاب إال النقطة التي أفاضت الكأس ضمن "حركة
 20فرباير" .فقد برزت منذ البداية مؤرشات دالَّة عىل صعوبة تعايش
املك ِّونات املتناقضة داخل الحركة ،وهو ما أ َّدى إىل ظهور تحالفات
واستقطابات يف الكواليس ،قادها ثالثة أطراف يف البداية ،هي:
•"مجلس دعم حركة  20فرباير" الذي تهيمن عليه أحزاب يسارية،
و"الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان" مع متثيلية محدودة
لجامعة "العدل واإلحسان".
وخصوصا الشبيبات اليسارية (الشبيبة
•الشبيبات الحزبية،
ً
االتحادية ،وشبيبة "حزب الطليعة" ،وشبيبة "الحزب االشرتايك
املوحد" ،وشبيبة "النهج الدميقراطي القاعدي") ،إضاف ًة إىل
شبيبة "حزب العدالة والتنمية" تحت غطاء حركة "باراكا".
أساسا ،من بعض الشباب
•املستقلون ،وهذه الفئة تتشكلً ،
أي حزب سيايس ،وأغلبهم
املهتمني بالسياسة ،غري املنضوين إىل ّ
من الشباب املتمدرسني املنحدرين من أصول قروية.
أ َّما خلفيات هذا االنقسام فيمكن تصنيفها إىل فئات ثالثة ،هي:
•املستوى األيديولوجي :بني اإلسالميني واليساريني واألمازيغيني.
•املستوى السيايس :بني دعاة ال َملَكية الربملانية والجمهوريني.

" 37ذ .أرســان 20' :فرباير' أدت ما عليها ويجب البحث عن فضاء آخر ووسائل أكرث
نجاعةً" ،موقع جامعة العدل واإلحسان ،2011/1/19 ،عىل الرابط:
http://www.aljamaa.net/ar/document/51019.shtml
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•املستوى العضوي :بني الحزب ِّيني واملستقلِّني.
املثري يف هذا األمر ،أ ّن القرارات واملواقف داخل اللقاءات الرسمية
مل تكن سوى تتويج ملا جرى التحضري له سابقًا يف جلسات املقاهي
ومقا ّر األحزاب خارج الجموع العا َّمة ،عىل نح ٍو يخدم أجندات بعض
هذه التيارات .وليس مستبع ًدا أ ّن أجهزة االستخبارات قامت هي
أيضً ا بتوجيه مسار الحركة واخرتاقها من الداخل؛ أل ّن الجموع العا َّمة
للحركة كانت مفتوح ًة للعموم للمشاركة يف النقاش والتوجيه ،وهذا
األمر س َّهل الحقًا تحديد العنارص الراديكالية التي كان ترويضها
عص ًّيا ،ومن مث َّة اعتقالها.

رابعا ،مستقبل "حركة  20فبراير"
ً
والسيناريوهات المحتملة
من الصعب التن ُّبؤ مبستقبل "حركة  20فرباير" يف سياق سيايس
كل االحتامالت،
يعطي انطبا ًعا باالستقرار ،لكنه يبقى مفتو ًحا أمام ّ
نتيجة الوضعية االقتصادية الحرجة التي يعيشها املغرب حال ًّيا.
فلنئ كان "حزب العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة حاليًّا ذا
حظوة شعبية ُم َق َّدرة ،أبرزتها نتائج االنتخابات الجزئية التي أُجريت
خالل سنتي  2012و 2013يف مجموعة من املدن املغربية (طنجة،
رأي عديدة ،ب َّوأت هذا
ومراكش ،وفاس) ،إضاف ًة إىل استطالعات ٍ
الحزب الصدارة ضمن األحزاب السياسية باملغرب( ،((3فإ ّن احتامل
انفجار االحتجاجات السياسية مر ًة أخرى أم ٌر وارد ،عىل الرغم من
نفي وزير الخارجية املغريب والقيادي ضمن هذا الحزب وجود خطر
ِ
(((3
قيام ثورة باملغرب .
38 "Benkirane: Les Marocains optimistes à 88%!", at:
http://www.leconomiste.com/article/890561-enquete-l-economiste;sunergiabrbenkirane-les-marocains-optimistes-88
"Sondage exclusif : Benkirane, Monsieur 82%", at:
_http://www.actuel.ma/index.php?option=com
;magazines&view=detail&id=834
"Enquête L'Economiste-Sunergia : Insubmersible Benkirane", at:
http://www.leconomiste.com/article/905023-enqu-te-l-economistesunergiainsubmersible-benkirane
" 39العثامين :ال وجود لخطر قيام ثورة باملغرب ولكن هناك احتامالت الضطرابات
اجتامعية" ،جريدة الرأي املغربية ،2013/2/17 ،عىل الرابط:
http://www.alraiy.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9
%84%D9%89/item
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يف هذا السياق ،ميكن استرشاف املسارات املمكن أن تتخذها
"حركة  20فرباير" يف املستقبل املنظور من خالل سيناريوهات ثالثة
متفاوتة االحتامالت ،بني :موت تدريجي ،وثورة شعبية ،أو مأسسة
لهذه الحركة تضمن استمراريتها وإن عىل نح ٍو مختلف.
أساسا ،مستقبل العالقة
يبقى أ ّن هذه السيناريوهات يتحكَّم فيهاً ،
بني املؤسسة ال َملَكية و"حزب العدالة والتنمية" ،وإن تفاوتت
أحجام حضورهام السيايس واملجتمعي ،بوصفهام الفاعلني األساسيني
يف الساحة السياسية حال ًّيا ،وهو أمر ال ميكن التنبؤ به يف الوقت
الراهن.

سيناريو الموت التدريجي
مع تقدم تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية ملموسة من لدن
حكومة "العدالة والتنمية" ،ستستمر "حركة  20فرباير" يف االنحسار،
فكل تقدم يف
األمر الذي سيؤ ِّدي إىل اندثارها يف املستقبل املنظورّ .
مسار اإلصالح السيايس ،مبوازاة قدر من التنمية االقتصادية ،سيدفع
نحو تراجع حركة االحتجاج السيايس .إال أ َّن تحقّق هذا السيناريو
القائم عىل ثنائية اإلصالح والتنمية لوأْد الحركة االحتجاجية يبدو
املحل والدويل.
شديد التفاؤل بسبب طبيعة الوضع االقتصادي ِّ

سيناريو الثورة الشعبية
هذا السيناريو يقوم عىل عودة قوية لحركة االحتجاج السيايس،
مع راديكالية يف الشعارات واملطالب .وهذا األمر مرتبط بثالثة
احتامالت:
أول ،حصول أزمة سياسية من قبيل استقالة الحكومة الحالية أو
ً
إقالتها ،وهو أمر وارد بسبب تراكم الضغوط عليها من داخل
وخصوصا بعد انسحاب "حزب االستقالل"
مك ِّوناتها ومن خارجها،
ً
منها ،والتَّخ ُّوفات من أن يعيد حزب "التج ُّمع الوطني لألحرار"
(املق َّرب من القرص ال َملَيك) الــدور نفسه الذي قام به "حزب
االستقالل"؛ أي عرقلة املشاريع اإلصالحية للحكومة .فهذه االستقالة،
حتم إىل خلخلة حالة االستقرار السيايس ،وهي
أو اإلقالة ،ستؤ ِّدي ً
خلخل ٌة ساهم وصول هذا الحزب يف تأجيلها .وهذا احتامل صعب
أل ّن القرص لن يض ِّح َي باالستقرار السيايس للبالد؛ لكونه يسعى دامئًا
للظهور مبظهر الحياد وأنه فوق الجميع .كام أ ّن عبد اإلله بنكريان
ظل
لن يغامر بتوتري الوضع السيايس عرب تقديم االستقالة ،فهو قد َّ
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يراهن عىل تسوية تاريخية بني اإلسالميني والقرص ت ُج ِّنب البالد
رش الفنت .يبقى أ ّن الخيار الوحيد يف حالة حصول أزمة
والعباد ّ
سياسية بني مك ِّونات التحالف الحكومي هو اللجوء إىل انتخابات
مبكرة .وهذا االحتامل وارد لكنه لن يحصل إال عرب تفاهم سابق
بني القرص وبنكريان.
ثان ًيا ،حصول أزمة اقتصادية خانقة ،تعجز الحكومة عن معالجة
تداعياتها من زيــادات يف األسعار وغالء يف املعيشة .وقد بدت
بوادر هذه األزمة االقتصادية يف االستفحال نتيجة وضْ ع دويل متأزّم
اقتصاديًّا ،وال سيام لدى الرشكاء االقتصاديني للمغرب؛ مثل فرنسا
وإسبانيا .يبقى أ ّن هذا االحتامل تتحكم يف حدوثه أطراف خارجية
وخصوصا فرنسا ،والواليات
متمثِّلة برشكاء املغرب اإلسرتاتيجيني،
ً
املتحدة األمريكية ،ودول الخليج العربية.
ثالثًا ،دخول "جامعة العدل واإلحسان" مر ًة أخرى عىل خط االحتجاج
خصوصا أنه مل ت َ ْج ِر تسوية وضعها القانوين والسيايس
الشعبي،
ً
مع السلطة ،مستغل ًة يف ذلك الوضعيتني السياسية واالقتصادية
السابقني .وهذا احتامل وارد أيضً ا يف
املشار إليهام يف االحتاملني َّ
حالة فشل القيادة الحالية للجامعة يف ترتيب أمورها الداخلية بعد
غياب الزعيم املؤسس عبد السالم ياسني .يف هذه الحالة ميكن أن
تنقل القيادة الجديدة املعركة خارجها ،لخلق حالة من التوافق
الداخيل متنع تص ُّدعها .وهو احتامل ميكن أن تلجأ إليه أطراف
كل محاوالت
داخل الجامعة ،لتصفية حساباتها الداخلية ،وملنع ّ
للتطبيع بني الجامعة واملؤسسة ال َملَكية .إال أنه احتامل ضعيف
الحصول نسبيًّا؛ أل ّن "جامعة العدل واإلحسان" متكَّنت من تجا ُوز
مرحلة ما بعد عبد السالم ياسني ،من دون انعكاسات تنظيمية
سلبية عليها ،ومل ت ُس َّجل عليها ،منذ انسحابها من "حركة  20فرباير"،
مؤرشات تدل عىل رغبتها يف التصعيد السيايس.
ظل االحتامالت الواردة أعاله ،مع ما ميكن أن يصاحبها من التحاق
يف ّ
فئات من امله َّمشني واملعطَّلني والقوى السياسية املعارضة بحراك
تؤطِّره "جامعة العدل واإلحسان" ،يصبح املغرب عىل فوهة بركان،
وتصبح إمكانية إيجاد حلول وسطى متعذرةً .وهذا سيناريو متشائم
احتامل وار ًدا يف حالة حصول تفاهم بني مك ِّونات
ً
ج ًّدا ،لكنه يصبح
الساحة اإلسالمية عقب إقالة عبد اإلله بنكريان أو استقالته .يف تلك
اللحظة ال ميكن لبنكريان أن يتحكَّم يف قواعده .لكننا عىل الرغم

دراسات وأوراق تحليليّة
مسارات "الربيع المغربي" ومآالته
"حركة  20فبراير" والخصوصية المغربية في تدبير االحتجاج السياسي

من ذلك نستبعد هذا االحتامل لكون القرص لن يسمح بحدوثه كام
أرشنا سالفًا.

ســيناريو االســتمرارية والتحول نحو حركة
اجتماعيــة وظهــور الموجــة الثانية من
االحتجاجات
ضمن السيناريوهات املحتملة سيناريو استمرار األمور يف اتجاه
تق ُّدم تدريجي بطيء يف مسلسل اإلصالحات السياسية واالقتصادية،
وهو سيناريو يوازيه تح ُّول موا ٍز لحركة الشارع؛ أي تح ُّول "حركة
 20فرباير" من حركة احتجاجية إىل حركة اجتامعية .وهذا املسار
سينجح يف حال اقتناع قيادات الحركة برضورة مأسسة الفعل
االحتجاجي.
ففي هذه الحال ستعمل الحركة عىل تجاوز العائق التنظيمي الذي
ساهم يف إضعافها ،من خالل تأسيس جمعية أو حزب سيايس ،أو
أي من الجمعيات واألحزاب القامئة ،وإيجاد صيغة
االندماج يف ٍّ
مالمئة الستيعاب التناقضات الداخلية التي تعيشها ،مبا يساهم يف
تقوية بنيتها التنظيمية .كام أ ّن التحدي األكرب يتمثّل بقدرتها عىل
إفراز نُخب جديد ٍة ،واعي ٍة بالفرص املتاحة واإلكراهات امله ّددة،
ٍ
ٍ
واحتجاجات مو َّجهة إىل
أهداف عملية
قادر ٍة عىل القيام بتحديد
أولويات معينة ،وعىل أن تصبح مجموعة ضغْط ،أو جامعة مصالح،
أكرث من كونها حركة احتجاج سيايس.
ٌ
رئيس متمثِّل بقدرة الحركة عىل
إ ّن هذا السيناريو يواجهه
إشكال ٌ
تدبري الخالفات األيديولوجية والسياسية والتنظيمية بني مختلف
مك ِّوناتها .كام أ ّن مأسسة هذه الحركة ستنهيها كـ "حركة واعدة"،
رقم من األرقام العادية يف الساحة السياسية للبالد.
وال تجعلها َّإل ً
زياد ًة عىل ذلك ،فإ ّن الطبيعة االجتامعية الهشة للمك ِّونات الرئيسة
أساسا ،من الطلبة الجامعيني ومن
للحركة  -وهي التي تتشكَّلً ،
املعطَّلني من خريجي الجامعات  -تزيد من هشاشتها عىل املستوى
التنظيمي واملطلبي .فالوضعية الطالبية عابرة ،أ ّما وضعية العطالة
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فقد أصبحت بنيويةً ،لكنها وضعية نفسية هشة ،ومطلبية ضيقة
أي لحظة كام أرشنا إىل ذلك يف ما يخص بعض
قابلة لالستنزاف يف ِّ
قيادات الحركة التي جرى احتواؤها.

خاتمة
كل ما قلناه عن "حركة  20فرباير"،
إ ّن ما هو مؤكد ،عىل الرغم من ّ
وما طرحناه من احتامالت متعلقة مبستقبلها ،هو أنها شكَّلت مفرقًا
تجل يف دفعها النظام الحاكم باملغرب
يف تاريخ املغرب املعارصَّ ،
إىل إجراء تعديالت دستورية مثَّلت خطو ًة مه ّم ًة يف تعديل مامرسة
السلطة السياسية .ولعل االنتخابات الربملانية األخرية ،مبا شهدته من
حياد إيجايب لإلدارة املغربية ،ت ُشكِّل عالم ًة ملغرب سيايس يف طور
التَّشكُّل.
إال أ ّن نهاية "حركة  20فرباير" التي تبقى االحتامل األكرث ورو ًدا،
ال تعني نهاية االحتجاج يف املغرب ،ولكنها تعني نهاية منط من
االحتجاج يطمح إىل بناء رسدية مجتمعية كربى ،كام تعني عودة
البالد إىل أشكال تأطريية فئوية ،كانت إرهاصاتها قد بدأت قبل
الربيع العريب.
إ ّن املغرب ُمقبل عىل تن ُّوع احتجاجاته؛ ذلك أ ّن املعطيات السياسية
والثقافية واالجتامعية تتداخل عىل نح ٍو تصبح منظامت املجتمع
املدين ،من خالله ،هي الفاعل املجتمعي الرئيس ،وهذا ما يستدعي
تجديد األطر التنظيمية واملؤسساتية الستيعاب هذا الفاعل الجديد.
إننا أمام ظاهرة احتجاجية جديدة تفرض تجدي ًدا يف األطر النظرية
لوعيها؛ وتجدي ًدا ملنطق االشتغال املؤسسايت ،الستيعابها ضمن
الفضاء الوطني .ونعتقد أ ّن تشكيل اللجنة الوطنية للحوار الوطني،
بشأن املجتمع املدين يف املغرب واألدوار الدستورية الجديدة ،خطوة
بحثي،
مؤسسية يف هذا االتجاه الصحيح تستلزم أن يوازيَها جه ٌد
ٌّ
الستيعابها نظريًّا.
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زهير حامدي

*

ثالث سنوات على الثورة الليبية:
التح ّديات والمآالت

تسعى هذه الورقة لتسليط الضوء على مسار الثورة الليبية منذ اندالعها في  17شباط  /فبراير
ثم تطرح
 2011وحتــى اآلن .كمــا تتعرّض
للتحديات التي تواجه ليبيا في المســتقبل المنظورّ .
ّ
عددً ا من الســيناريوهات المحتملة بشــأن مستقبل ليبيا السياســي .وفي هذا اإلطار ،ستركزّ
الورقــةً ،
حددها المجلس
أوال ،علــى دراســة معالم المرحلــة االنتقالية في ليبيا وتحليلها كمــا َّ
ّ
نتمكن مــن إبراز
الوطنــي االنتقالــي فــي اإلعــان الدســتوري فــي  3آب  /أغســطس  2011ح ّتى
العقبات التي واجهتها الثورة وحالة عدم االستقرار المزمنة التي تشهدها الساحة السياسية
الليبيــة منذ ســقوط النظام الســابق .وتــدرس الورقة ،ثانيًــا ،الخريطة السياســية الجديدة في
ليبيا والفاعلين الرئيسين فيها بعد سقوط نظام القذافي .وتتناولً ،
ثالثا ،بالدراسة والتحليل
التحديات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة.
ّ
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
ثالث سنوات على الثورة الليبية :التحدّ يات والمآالت

ً
أوال :معالم المرحلة االنتقالية
شهدت ليبيا بعد سقوط نظام القذايف تح ّو ًل جذريًّا يف الخريطة
السياسية التي تتم ّيز بتعددية الالعبني السياسيني الجدد وصعوبة
لكل من تونس
التمييز بينهم .وبالفعل ،تبدو الخريطة السياسية ٍّ
ومرص ،عىل سبيل املثال وليس الحرص ،أكرث وضو ًحا حيث تتنافس
فيها قوى سياسية تقليدية معروفة وواضحة املعامل ،مقارن ًة بالخريطة
أول،
السياسية يف ليبيا التي تسودها الفوىض والضبابية التي تعودً ،
إىل طبيعة نظام الحكم يف ليبيا يف عهد معمر القذّايف الذي حكم ليبيا
من خالل منظومة تعتمد عىل شخصه فحسب طوال نحو أربعني سنة
فضل عن السياسة املمنهجة
من حكمه ،والتي سقطت مع سقوطهً ،
لهذا النظام من أجل استئصال جذور مظاهر الحياة السياسية كلها يف
املجتمع الليبي وجميع مؤسسات الدولة مبا فيها املؤسسة العسكرية
واملجتمع املدين؛ كام تعود ،ثان ًيا ،إىل األسلوب العنيف والجذري الذي
ت ّم به تغيري نظام الحكم يف ليبيا والفوىض التي نتجت منه وانتشار
أي
السالح وظهور ظاهرة امليليشيات املسلحة التي ال تخضع إىل ّ
سلطة مركزية.
بعد اندالع الثورة ،وبهدف تنظيمها ومتثيلها داخليًّا ودوليًّا يف مواجهة
تأسس املجلس الوطني االنتقايل عىل نح ٍو عاجل يف
نظام القذايفّ ،
 27شباط  /فرباير  2011من قبل عد ٍد من الشخصيات السابقة يف
نظام القذايف ،مثل مصطفى عبد الجليل ،وزير العدل املستقيل الذي
رئيسا للمجلس ،وشخصيات معارضة من الخارج كانت تعيش
انتُخب ً
يف املنفى ،وأخرى تعيش يف الداخل مثل أحمد الزبري املعروف بلقب
"مانديال ليبيا" حيث أمىض ثالثني عا ًما يف السجن إثر اكتشاف تو ّرطه
مع مجموعة من الض ّباط يف محاولة لالنقالب عىل حكم القذّايف يف
عام  .1970لقد قام املجلس الوطني االنتقايل والحكومة املنبثقة منه
بقيادة الجهد الدبلومايس والعسكري من أجل إطاحة القذايف الذي
مقتول عىل أيدي الذين قبضوا عليه يف
ً
اعتُقل أخ ًريا ،لكنه قىض نحبه
 20ترشين األول  /أكتوبر .2011
خالل مرحلة الحرب األهلية ،وقبل بداية املرحلة االنتقالية التي
بدأت بعد قتل القذّايف ،تعاقبت الحكومات التالية عىل ليبيا:
•حكومة محمود جربيل ( 14آذار /مــارس  23 - 2011ترشين
األول  /أكتوبر  :)2011جرى تنصيب حكومة محمود جربيل
املحسوب عىل الت ّيار الليربايل ،من قبل املجلس الوطني االنتقايل،
وقادت حكومته الجهد العسكري والدبلومايس الذي أ ّدى إىل
سقوط نظام القذّايف .وكان جربيل يشغل منصب رئيس "املجلس
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الوطني للتخطيط" يف نظام القذّايف ،وعمل مع سيف اإلسالم
انشق عن النظام وانض ّم للثورة يف
القذايف حتى بداية الثورة ،ثم ّ
إحدى زياراته للخارج )2011

•حكومة عيل الرتهوين ( ٢٣ترشين األول/أكتوبر ٢٤-ترشين
الثاين/نوفمرب  .)٢٠١١ويع ّد الرتهوين معارضً ا لنظام القذّايف ،وقد
حكم عليه باإلعدام غياب ًّيا وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة
األمريكية منذ الثامنينيّات من القرن املايض.
•حكومة عبد الرحيم الكيب (ترشين األول  /أكتوبر – 2011
أيلول  /سبتمرب  :)2012يع ّد عبد الرحيم الكيب معارضً ا لنظام
القذّايف ،وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة األمريكية منذ
السبعين ّيات من القرن املايض.

أما يف ما يتعلق باملرحلة االنتقالية التي بدأت رسم ًّيا يف  23ترشين
األول  /أكتوبر 2011؛ أي بعد ثالثة أيّام من مقتل القذّايف وسقوط
حكمه ،نستطيع أن نلخص معاملها الرئيسة يف النقاط التالية:
•انتخاب املؤمتر الوطني العام يف  7متّوز  /يوليو  2012يف
انتخابات مبارشة من قبل الشعب.

•تعيني حكومة مصطفى أبو شاقور يف  12أيلول  /سبتمرب ،2012
وهو أول رئيس حكومة يجري انتخابه من قبل املؤمتر الوطني
مم
العام ،ولك ّن حكومته املقرتحة مل تفلح يف نيل ثقة املؤمتر ّ
أ ّدى إىل عزله يف  7ترشين األول  /أكتوبر  .2012وكان أبو شاقور
معارضً ا لنظام القذّايف ،ويعيش يف املنفى منذ السبعين ّيات من
القرن املايض ،وهو محسوب عىل التيّار اإلسالمي.
•تأدية حكومة عيل زيــدان اليمني الدستورية يف  14ترشين
الثاين  /نوفمرب  2012بعد مفاوضات مط ّولة .ويع ّد عيل زيدان
معارضً ا لنظام القذّايف وعاش يف املنفى منذ الثامنين ّيات من
القرن املايض يف الواليات املتحدة األمريكية ثم انتقل إىل سويرسا،
فأملانيا.
•وافق املؤمتر الوطني العام يف  3شباط  /فرباير  2014عىل سحب
الثقة من حكومة رئيس الوزراء عيل زيدان بعد عدة محاوالت
فاشلة سابقة كان آخرها محاولة من حزب العدالة والبناء،
الذراع السياسية لإلخوان املسلمني يف ليبيا ،يف سحب الثقة من
الحكومة إثر استقالة خمسة وزراء من وزارته يحسبون عىل
التيّار اإلسالمي ،ورفض رئيس الوزراء االستقالة.
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لقد مت ّيزت هذه املرحلة بعدم االستقرار واألزمات املزمنة التي تعود
إىل حالة الفراغ الناتجة من سياسات نظام القذّايف وتبعات سقوطه،
ألي
ً
فضل عن ظاهرة انتشار السالح والكتائب املسلحة التي ال تخضع ّ
سلطة مركزية ،والتي جاءت نتيجة مبارشة لألسلوب العنيف الذي
فرضه نظام القذّايف عىل املجتمع الليبي حتى قام بإسقاطه .ال ب ّد من
أن نشري يف هذا الصدد إىل الدور املحوري للبعد القبيل والجهوي يف
هذه األزمات ،وإىل التدخّل الخارجي يف املعادلة السياسية الليبية
الذي وجد أرضً ا خصبة له من أجل الدفع مبصالح دوله.
قبل أن نتط ّرق بالتحليل لعد ٍد من األزمات التي شهدتها الساحة
الليبية ال ب ّد من أن نقوم يف البداية ٍ
بعرض للخريطة السياسية التي
أفرزتها انتخابات املؤمتر الوطني العام يف متوز  /يوليو 2012؛ وذلك
أل ّن هذه االنتخابات ونتائجها هي املؤرش الوحيد الذي نستطيع أن
نستند إليه من أجل فهم الخريطة السياسية التي أفرزتها الثورة
الليبية بعد سقوط نظام القذايف.

ثان ًيا:
الخريطة السياسية الجديدة
إثر سقوط نظام القذايف ،أ ّدت الثورة الليبية إىل إعادة تشكيل
الخريطة السياسية الليبية بطريقة جذرية ملصلحة القوى املحلية غري
الحكومية التي أصبحت الالعب والعامل الرئيس يف املعادلة السياسية
الليبية الجديدة .وتتمثّل هذه القوى املحلية يف املجالس املحلية
والتجمعات القبلية وامليليشيات املسلّحة .بالفعل ،لقد استطاعت
هذه القوى املحلية أن تسيطر عىل الحياة السياسية يف ليبيا وته ّمش
القيادات السياسية التي كانت تشكّل املجلس الوطني االنتقايل ،والتي
كانت مزي ًجا من املنشقّني عن النظام السابق واملعارضني يف املهجر.
فبعد انتهاء العمليات العسكرية مبارشةً ،بدأ الرصاع عىل السلطة
بني القوى املحلية والنخبة السياسية يف املجلس الوطني االنتقايل يف
مرحلة أوىل ،ثم املؤمتر الوطني العام (الربملان املنتخب) يف مرحلة
ثانية .لقد اضط ّر عدد كبري من القيادات السياسية البارزة إىل الخروج
من املعادلة السياسية بسبب ضغوط القوى املحلية؛ إ ّما عن طريق
االنتخابات أو الضغط الشعبي كام هي الحال بالنسبة إىل حكومتَي
محمود جربيل وعبد الرحيم الكيب السابقتني.
أق ّر املجلس الوطني االنتقايل تكوين املؤمتر الوطني العام من 200
قسمت إىل  120مقع ًدا للنظام الفردي ،و 80مقع ًدا لنظام
مقعدّ ،
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القوائم ُوزِّع إجاميل مقاعد املؤمتر الوطني العام عىل أساس جهوي؛ إذ
استفادت املنطقة الغربية من  100مقعد ،واملنطقة الرشقية من 60
مقع ًدا ،واملنطقة الجنوبية من  40مقع ًدا.
ٍ
مجلس مج ّزأ ال
لقد أسفرت انتخابات املؤمتر الوطني العام عن
أي قوة سياسية ،وال تنطوي معظم هذه القوى عىل
تسيطر عليه ّ
محتوى أيديولوجي واضح ،باستثناء اإلخوان املسلمني والسلفيني كام
مبي يف الجدولني ( )1و(.)٢
هو ّ
الجدول ()1
توزيع مقاعد القوائم
القوائم الحزبية

عدد املقاعد

تحالف القوى الوطنية

39

حزب العدالة والبناء (اإلخوان املسلمون)

17

قوائم وطنية صغرية

6

القوائــم السلفيــة

4

قوائــــم محليـــة

14

املجموع

80

الجدول ()2
توزيع املقاعد الفردية عىل القوائم
املقاعد الفردية

عدد املقاعد

املستقلون املرتبطون بتحالف القوى الوطنية

25

املستقلون املرتبطون بحزب العدالة والبناء(اإلخوان)

17

السلفيون واملستقلون املرتبطون بقوائم وطنية صغرية

23

املستقلون غري املرتبطني بأحزاب أو قوائم

55

املجموع

120
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الجدير بالذكر أنّه باستثناء عدد محدود من الشخصيات البارزة
وبعض الرموز اإلسالمية ،فإ ّن معظم املستقلني ميثلون مصالح قبلية أو
عائلية ،كام يبدو جليًّا من خالل نتائج االنتخابات أ ّن ثلثي املستقلني
فازوا مبقاعدهم بفضل أصوات قبائلهم أو عائالتهم؛ إذ تظهر نتائج
أقل من  %20من األصوات ،وأ ّن
االنتخابات أ ّن املستقلّني حصلوا عىل ّ
(((
أكرث من نصفهم مل يحصل حتى عىل  %10من األصوات  ،كام هي
الحال بالنسبة إىل ستة من ضمن تسعة من املستقلني يف بنغازي
بأقل من  %2من األصوات(((.
الذين انتُخبوا ّ

أ ّما عىل صعيد تصنيف القوى سياس ًّيا أو أيديولوج ًّيا ،فيسود انطباع
بأ ّن الت ّيار الليربايل بقيادة محمود جربيل (تحالف القوى الوطنية) قد
حصل عىل أكرب عدد من املقاعد متف ّوقًا عىل التيّار اإلسالمي .ولكن
إذا دقّقنا يف النتائج ،فإ ّن الصورة تبدو مغايرة ،وذلك لألسباب التالية:
أولً  ،أ ّن املنترص الحقيقي يف هذه االنتخابات هم املستقلون الذين
ميثلون مصالح العائالت والقبائل؛ ثان ًيا ،أنّه من الصعب يف حالة الت ّيار
الليربايل استعامل التعريف الليربايل مبفهومه الغريب يف ليبيا باستثناء
عدد محدود ج ًّدا من الشخصيات السياسية أما بقية أعضاء التحالف
فشخصيات محلية ليس لها والء سيايس واضح؛ ثالثًا ،أ ّن عدد املقاعد
التي حصل عليها الت ّيار اإلسالمي من اإلخوان والسلفيني واملستقلني
املرتبطني بهم متسا ٍو مع عدد مقاعد التيار الليربايل حتى إذا أخذناه
مبفهومه الواسع.
وبعد هذا التحليل املوجز لتوزيع املقاعد يف املؤمتر الوطني العام ،ال
تكمن الحدود الفاصلة بني القوى السياسية الكربى يف اإلسالميني وغري
1 Wolfram Larcher, “Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps
and Conflicts in the New Libya,” SWP Research Paper, German Institute for
International and Security Affairs, Berlin (May 2013), pp. 9-10.
 2مل يضع قانون االنتخابات الليبي حدودًا لعدد املرشحني املستقلني أو عدد القوائم عىل
مستوى الدوائر االنتخابية ،ولهذا متّت املنافسة عىل عد ٍد محدو ٍد من املقاعد بني عد ٍد كبريٍ
من املستقلني والقوائم.

اإلسالميني فحسب ،ولكنها تكمن كذلك وبقوة يف النتائج التي أفرزتها
الثورة الليبية بني أنصار الثورة ومناهضيها خالل الحرب األهلية.
فمثل ،يوجد اإلخوان املسلمون والسلفيون ومعارضو نظام القذايف
ً
يف الخارج وممثلون عن املدن ومعاقل الثوار يف املناطق املختلفة
كمرصاتة والزاوية وجبال نفوسة من جهة ،ومن جهة أخرى هناك
الذين تعاملوا مع نظام القذايف من أفراد وقبائل كام هي الحال
بالنسبة إىل منطقة فزان يف الجنوب ورست وقبائل بني وليد ،وبعض
الرموز السياسية مثل محمود جربيل.
بنا ًء عليه ،جاء قانون العزل السيايس الذي ت ّم إقراره تحت ضغط
ارت العدل والخارجية.
امليليشيات املسلحة التي قامت مبحارصة وز َ
وال ّ
شك يف أ ّن هذا القانون سوف يكون له األثر الكبري يف الحياة
السياسية يف ليبيا واستقرارها ،عىل املديني القريب واملتوسط بحسب
اآللية التي سوف تعتمد من أجل الفصل بني من يستطيع أن يشارك
يحق له املشاركة مبوجب هذا
يف الحياة السياسية يف ليبيا ومن ال ّ
القانون .ال ّ
شك يف أ ّن للثورة الليبية الحق يف حامية نفسها من الرموز
الفاعلة يف نظام القذّايف السابق ومنع عودتهم إىل السلطة ،ولكن
من دون أن ينتج من هذا الحق عزل رشائح واسعة من الشعب
الليبي .فهناك مخاوف أن ت ُرضب املصالحة الوطنية عرض الحائط
نتيجة لقانون العزل السيايس إذا اعتُمد منهج جارف وواسع يف
مم يؤدي إىل تهميش جزء كبري من الشعب الليبي ويه ّدد
تنفيذه ّ
وحدته .لقد بدأت تداعيات هذا القانون واضحة يف عد ٍد من األزمات
األخرية كأحداث سبها واملحاولة االنقالبية الفاشلة التي قامت بها
ميليشيات مسلحة يف الزنتان واملعروفة بارتباطاتها مع التحالف
الوطني ومحمود جربيل بخاصة ،وهو معني مبارش ًة بهذا القانون
نظ ًرا لعمله يف نظام القذّايف حتى بداية الثورة.

ً
ثالثا :أزمات المرحلة االنتقالية
منذ سقوط نظام القذّايف وبداية املرحلة االنتقالية شهدت ليبيا عد ًدا
كب ًريا من األزمات ظهرت من خاللها الرتكيبة االجتامعية والسياسية
رص دقيقٍ لجميع
املعقّدة للمجتمع الليبي .من الصعب أن نقوم بح ٍ
هذه األزمــات ،ولكن نستطيع أن نتع ّرض بالتحليل لعد ٍد منها،
وبخاصة األخرية منها ،حتّى نتمكّن من إبراز العوامل الرئيسة يف
املعادلة السياسية الليبية.
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أزمة مجلس برقة
تأسس مجلس برقة االنتقايل يف  6آذار  /مارس  2012يف مدينة
لقد ّ
بنغازي من أجل املطالبة بتأسيس نظام فيدرايل يف ليبيا يتمتّع فيه
إقليم برقة بصالح ّيات واسعة يف إطار الدولة الليبية .وعىل هذا
رئيسا
األساس ،اختري أحمد بن الزبري بن أحمد الرشيف السنويس ً
للمجلس وت ّم تعيني حكومة من أجل تسيري أمور املنطقة(((.
بنا ًء عليه ،قامت مجموعات مسلحة بزعامة إبراهيم الجرضان
ومؤيدة ملجلس برقة باالستيالء عىل ثالثة موانئ لتصدير النفط من
أجل املطالبة بزيادة حصة رشق ليبيا من عوائد النفط .تسيطر هذه
املجموعات من خالل هذه املوانئ الثالثة عىل قدرة تصدير  600ألف
برميل من النفط يف اليوم؛ أي ما ميثّل نصف إنتاج ليبيا من النفط،
علم بأ ّن هذه املوانئ فيها
مبا يق ّدر بنحو  60مليون دوالر يوميًّاً ،
قدرات تخزين للنفط تصل إىل  17.5مليون برميل ،وتق َّدر قيمتها
مبلياري دوالر بنا ًء عىل سعر النفط الحايل يف األسواق((( .تع ّد القيمة
االقتصادية لهذه املنشآت النفطية سببًا من أسباب عجز حكومة عيل
زيدان عن التدخل عسكريًّا من أجل اسرتجاع السيطرة عليها.

لقد استطاع إبراهيم الجرضان مع مجموعته السيطرة عىل تلك
املنشآت نظ ًرا لتاريخه وإخوته األربعة املعارضني لنظام القذّايف منذ
عام 2005؛ إذ ت ّم اعتقالهم يف عام  2005بتهمة إنشاء مجموعة
مسلحة من أجل إطاحة النظام .لقد قىض الجرضان وإخوته  6سنوات
يف سجن أبو سليم ،وأطلق رساحهم يف شباط  /فرباير  2011قبل اندالع
الثورة يف محاولة من القذّايف لكسب الوقت إثر الثورة التونسية التي
فضل عن ذلك ،أ ّدى الجرضان وإخوته
أطاحت زين العابدين بن عيلً .
3 “East Libya declares self-government,” Al Jazeera, November 3, 2013,
at: http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/11/east-libya-declares-selfgovernment-2013113195259621122.html
4 Matthew Reed, “Federalism and Libya's Oil,” Foreign Policy, February
3 2014, at: http://mideastafrica.foreignpolicy.com/posts/2014/02/03/
federalism_and_libyas_oil
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رئيسا يف السيطرة عىل
واملجموعة املسلحة التي ينتمون إليها دو ًرا ً
هذه املوانئ خالل الثورة الليبية ،كام استفادوا من هذا املوقع من
أجل تصدير النفط لحساب الثورة واستعامل جزء من هذه العوائد
من أجل تسليح مجموعتهم ،وتحويلها إىل جيش خاص .هذه القوة
العسكرية التي يستند إليها مجلس برقة وعىل رأسها الجرضان هي
التي سمحت له بالسيطرة عىل موانئ تصدير النفط يف رشق البالد
من أجل املطالبة بحصة أكرب من عوائد النفط يف إطار املطالبة بإنشاء
نظام سيايس فدرايل يف ليبيا .ال ّ
شك يف أ ّن عملية السيطرة عىل هذه
املوانئ هي حلقة من حلقات انهيار الدولة يف ليبيا بعد سقوط نظام
القذّايف ،وجولة أخرى يف إطار الرصاع السيايس حول مرشوع الدستور
املقبل وطبيعة الدولة املستقبلية يف ليبيا وموقع املطلب الفيدرايل
فيها.
من املستبعد أن تستعاد السيطرة عىل هذه املوانئ باستعامل القوة
نظ ًرا لألهمية االقتصادية التي متثّلها .ومن املتوقع أن تدوم حالة
االنسداد السيايس والحصار ال ّربي والبحري يف انتظار تعيني رئيس
وزراء جديد وحكومة جديدة يوافق عليها املؤمتر الوطني العام.
يجب أن نضع عملية سيطرة مجلس برقة االنتقايل عسكريًّا عىل
هذه املوانئ يف إطار عملية التفاوض عىل الدستور الجديد عالو ًة
عىل ضعف الدولة الليبية الوليدة أمام كتائب الث ّوار املسلحة وعدم
قدرتها عىل السيطرة عليهم وعىل ظاهرة انتشار السالح.
الالفت للنظر يف هذه القضية أ ّن مجلس برقة االنتقايل تعاقد يف كانون
األول  /ديسمرب  2013مع رشكة عالقات عامة وتسويق كندية
 lobbying companyيرتأّسها كندي من أصل إيراين  -يهودي عمل
يف املخابرات العسكرية اإلرسائيلية(((؛ من أجل مساعدته يف تصدير
النفط عالو ًة عىل مساعدته يف الحصول عىل اعرتاف سيايس من روسيا،
وتعزيز القدرات العسكرية للمجموعات املسلحة التابعة ملجلس
برقة االنتقايل ،وتعزيز دور القطاع الخاص يف املناطق الخاضعة له.
هذه املعلومة خطرية للغاية ،وتطرح عدة تساؤالت حول االرتباطات
الخارجية ملجلس برقة االنتقايل ،كام أنها مؤرش واضح عىل قابلية
الوضع الليبي للتدخل الخارجي.
عىل الرغم من أ ّن الحكومة متكّنت من حظْر تصدير النفط بإغالق
أي سفينة من الرس ِّو أو التحميل ،فإ ّن استمرار
املنافذ البحرية وم ْنع ّ
بقاء املوانئ خارج سيطرتها يشري إىل مدى الضعف الذي يعرتي
5 “Libya's Cyrenaica hires Canada-based lobbyist to help sell oil,” Reuters,
January 7, 2104, at: http://www.reuters.com/article/2014/01/07/libya-oilcanada-lobbyist-idUSL2N0KH19A20140107

دراسات وأوراق تحليليّة
ثالث سنوات على الثورة الليبية :التحدّ يات والمآالت

الدولة الليبية نتيجة عدم التمكّن من بناء جيش وطني قادر عىل
الحفاظ عىل وحدة البالد وف ْرض األمن واالستقرار يف أرجائها.

أزمة المحاوالت االنقالبية
منذ أن أعلن املؤمتر الوطني العا ّم يف مطلع شباط  /فرباير ،2014
ٍ
مهمته التي كان يُفرتض أن تنتهي يف السابع من الشهر
تعديالت تُ ِّدد َّ
نفسه ،اندلعت موجة من االحتجاجات التي طالبت برحيل املؤمتر؛
نظ ًرا لفشله يف ص ْوغ دستور جديد يف اآلجال املحددة يف اإلعالن
كل من طرابلس وبنغازي ومدن
وعب املحت ّجون يف ٍّ
الدستوري األ ّولَّ .
أخرى ،عن رفضهم خريطة الطريق التي أق ّرها املؤمتر يف جزأيْن؛
لتنهي أعاملها خالل
أحدهام مينح لجنة الستني فرصة إعداد الدستورَ ،
ثالثة أشهر ،واآلخر متعلِّق بالدعوة إىل انتخابات رئاسية وبرملانية
مبكرة يف حال فشل اللجنة املذكورة يف إعداد الدستور الجديد.

عىل خلفية هذه االحتجاجات ،ويف يوم الجمعة  14شباط  /فرباير
 ،2014ظهر رشيط مص ّور ُوزّع عىل وكاالت األنباء ونُرش عىل شبكة
اإلنرتنت للّواء خليفة حفرت يعلن فيه تجميد عمل املؤمتر الوطني
العام والحكومة واإلعالن الدستوري الصادر يف آب  /أغسطس ،2011
وهي محاولة انقالب فاشلة ُس ّميت باالنقالب التلفزيوين وتشبه إىل
ح ٍّد كبري االنقالب العسكري يف مرص؛ إذ أعلن اللواء حفرت عن خريطة
طريق وتسليم السلطة للقضاء ،مع فرقٍ يف أ ّن املؤسستني العسكرية
والقضائية يف ليبيا ضعيفتان وهام يف طور التأسيس وال ميكن االستناد
إليهام يف قيادة انقالب عسكري أو حكم ليبيا .هذه املحاولة االنقالبية
دليل آخر عىل عمق األزمة التي تعيشها ليبيا ،وعىل
الفاشلة تع ّد ً
حالة عدم االستقرار املزمنة الناتجة من ضعف الدولة ومؤسساتها
ومن سيطرة الكتائب املسلحة عىل األرض .جدير بالذكر أ ّن اللواء
انشق عن نظام
خليفة حفرت هو ضابط سابق يف الجيش الليبي ّ
القذّايف يف أواخر الثامنين ّيات من القرن املايض عىل خلفية الخالف
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حول الحرب مع تشاد ،وعاش يف املنفى يف الواليات املتحدة األمريكية،
وكان من املؤسسني للجناح العسكري للجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا
أي مجموعة
يف عام  .1987جدير بالذكر أنه من الصعب حال ًّيا عىل ّ
عسكرية االستيالء عىل الحكم عسكريًّا نظ ًرا لصعوبة السيطرة عىل
كل أرجاء ليبيا ،وبسبب ضعف
املجموعات املسلحة املنترشة يف ّ
املؤسسة العسكرية التي ال تزال يف طور التشكّل.
عىل الرغم من تراجع املؤمتر الوطني العا ّم عن قرار التمديد لنفسه،
فضل عن دعوة
ودعوته إىل انتخابات مبكرة يف "أرسع وقــت"ً ،
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات الليبيني إىل اإلدالء بأصواتهم يوم
 20شباط  /فرباير الختيار لجنة الستني املنوط بها ص ْوغ الدستور،
رصت عىل التصعيد بعد هذه املحاولة االنقالبية
فإ ّن بعض األطراف أ َّ
مثل ،أ ّن اثنتني من كتائب الزنتان الكبرية،
الفاشلة مبارشةً؛ من ذلك ً
لواء القعقاع ولواء الصاعقة ،و َّجهتا يوم  18شباط  /فرباير إنذا ًرا
بحل نفسه ،وإخالء مقا ِّره ،خالل
طالبتا فيه املؤمتر الوطني العا ّم ِّ
خمس ساعات .وعىل الرغم من فشل اإلنذار يف ما اصطُلح عىل
متسك املؤمتر الوطني
تسميته باملحاولة االنقالبية الثانية؛ بسبب ُّ
برفضه إدخال البالد يف حالة فراغ دستوري ،والتفاف قوى عديدة
حوله ،بوصفه املؤسسة الوحيدة املنتخبة ،بدا من الواضح إرصار
قوى محسوبة عىل "تحالف القوى الوطنية" الذي ّأسسه محمود
جربيل (الذي كثَّف ظهوره اإلعالمي قبل املحاوالت االنقالبية) عىل
إطاحة املسار الدميقراطي؛ العتقادها أنه ال توجد فُرص كبرية لها يف
االنتخابات العامة املقررة يف وقت الحق من هذا العام ،أو ألنها غري
أصل عىل الرتشح لالنتخابات مبوجب قانون العزل السيايس.
قادرة ً
ويف هذا السياق ،ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن آمر لواء القعقاع هو عثامن
مليقطة ،وهو شقيق عبد املجيد مليقطة القيادي وعضو املكتب
السيايس يف "تحالف القوى الوطنية" ،وهام مستهدفان مبارش ًة
بقانون العزل السيايس ،ولهذا السبب فإ ّن هذه املحاولة االنقالبية
األخــرة يجب وضعها يف إطار اله ّزات االرتدادية لقانون العزل
السيايس ومحاولة القوى والرموز املستهدفة من هذا القانون من
أجل البقاء وضامن وجودها يف الخريطة السياسية املستقبلية لليبيا.
الجدير بالذكر يف هذا املجال أ ّن لواء القعقاع سمح ألعضاء سابقني
يف كتائب القذّايف باالنضامم إليه بعد سقوط القذّايف؛ من أجل أن
يستفيد من خرباتهم العسكرية ويع ّزز عدد أفراده.
جاءت هذه املحاوالت االنقالبية الفاشلة يف سياق سعي بعض القوى
غري الراضية عن تط ّور املسار االنتقايل يف البالد الستغالل االستياء
الشعبي الناجم عن تر ّدي الحالة األمنية والسياسية واالقتصادية
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التي غال ًبا ما تصاحب املراحل االنتقالية؛ من أجل تعزيز نفوذها
علم أ ّن هذه القوى ال متلك برامج
واالنقضاض عىل السلطةً ،
حلول عملي ًة ملشكالت ليبيا ،بل يطغى عىل تح ّرك
سياسي ًة بديلةً ،أو ً
رموزها الطموح الشخيص املعتمد عىل تحالفات مع جهات خارجية
ترعى قوى الثورة املضادة يف أكرث من دولة ،وتعارض مسار التح ّول
الدميقراطي يف أنحاء املنطقة.

خالصة :التح ّديات المستقبلية

العدد 7
آذار  /مارس 2014

يتمثّل التح ّدي األ ّول يف ملء الفراغ الدستوري السائد حال ًّيا وصوغ
مم سيساهم يف بناء املؤسسات وبخاصة مؤسسة الجيش
الدستور؛ ّ
حتّى تكون قادرة عىل فرض إرادة الدولة عىل األرض واستيعاب
كتائب الث ّوار املسلّحة التي ساهمت يف إسقاط حكم القذّايف .يف هذا
اإلطار ،هناك عدد من املسائل التي سوف تعوق عملية صوغ الدستور
من أه ّمها القضية الجهوية والقبلية والنظام الفيدرايل الذي يطالب
به مجلس برقة االنتقايل وقضية حدود األقاليم والدوائر االنتخابية،
واملطالب الثقافية واللغوية لألقلية األمازيغية.

لقد أبرزت التط ّورات األخرية مدى ضعف املجتمع املدين والسيايس
الليبي (مبا فيه األحزاب) بسبب استبداد فريد من نوعه يف عهد نظام
القذايف ،وما زاد األمور سو ًءا تبلور خريطة سياسية جديدة يف مرحلة
ما بعد الثورة جعلت من القوى املحلية والجهوية العبًا أساسيًّا يف
املعادلة السياسية الجديدة التي متكَّنت من زيادة نفوذها ،ومن
التأثري يف الحياة السياسية الليبية ،عىل حساب بناء مؤسسات عىل
وخصوصا يف قطا َعي األمن والجيش.
املستوى الوطني،
ً
عالو ًة عىل ذلك ،أ ّدت النزعات الفردية دو ًرا ال يستهان به يف الوضع
السيايس املتأزم الحايل؛ إذ يالحظ أ ّن بعض هؤالء املبعدين من رموز
بدل من أن يساهموا يف د ْعم
العمل السيايس يف املرحلة السابقة ً -
عمل املؤسسة الوطنية الوحيدة القامئة مساهم ًة تضمن انتهاء
سلسا وتصل بالبالد إىل ب ّر األمان  -اعتمدوا
املرحلة االنتقالية انتها ًء ً
خطابًا إعالم ًّيا تحريض ًّيا يُظهر مرار ًة وإحباطًا ناتجني من اإلقصاء عن
العمل السيايس ،نتيجة عملهم يف إطار النظام السابق ومبوجب قانون
العزل السيايس .إال أ ّن التح ّديات واملشكالت املعقّدة التي تواجهها
ليبيا حاليًّا غري مرتبطة بالنقاشات التي خاضها هؤالء ،بل بسعيهم
للتخلّص من تأثري الث ّوار يف عملية ُصنع القرار منذ بداية الثورة ،حتى
إنهم اتّهموا دولً عربية ،وال س ّيام قطر ،بأنّها تدعم التيارات اإلسالمية،
ألنها رفضت د ْعم هذا املسعى ،عىل الرغم من أ ّن الدوحة كانت
عمل ًّيا ،عاصمتهم التي عملوا منها خالل الثورة ،وأ ّن محطة التلفزيون
لكل األحرار" التي تبثّ منها ،ما زالت
القريبة من خطِّهم "قناة ليبيا ّ
شاه ًدا ح ًّيا عىل ذلك.
بعد ثالث سنوات عىل سقوط نظام القذّايف ،ويف ضوء التحليل أعاله
لألزمات التي شهدتها الساحة السياسية الليبية ،نستطيع أن نستنتج
أ ّن هناك تح ّديات كبرية تواجه الثورة الليبية ميكن تلخيصها يف النقاط
التالية:

أ ّما التح ّدي الثاين ،فيتمثّل يف السيطرة عىل األمن والكتائب املسلّحة؛
إذ فشلت الحكومات املتتالية يف ليبيا يف استيعاب هذه الكتائب
مم
والث ّوار يف مؤسسات الدولة ،كام فشلت يف فرض إرادتها عليهم ّ
بكل جالء يف عملية اختطاف
نتج منه حالة من الفلتان األمني ظهرت ّ
رئيس الــوزراء عيل زيدان من فندق يف وسط طرابلس ملدة عدة
ساعات قبل إطالق رساحه .يفاقم الفراغ الدستوري السائد حاليًّا يف
ليبيا القضية األمن ّية ويجعل سيطرة الحكومة عىل املليشيات املسلحة
أكرث صعوبة .وعىل الرغم من أ ّن عد ًدا كب ًريا من هذه املليشيات يقع
تحت سيطرة وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع ،فإنها تدافع عن مصالح
ذاتية ألنها ما زالت تحتفظ بهيكليتها الخاصة وتتّخذ قراراتها مبعز ٍل
عن الوزارات الوصية .هذه الوضعية األمنية غري املستقرة تح ُّد من
صالحيات الحكومة يف جميع املجاالت ،وال س ّيام يف النظام القضايئ
الذي ال ميلك القدرة عىل تنفيذ قراراته ألنه ال يستطيع أن يستند إىل
قوى أمنية مهنية ومحايدة .ولهذا السبب ،فإ ّن ملء الفراغ الدستوري
الحايل يف أقرب وقت ممكن وبناء مؤسسة الجيش ،هام من أه ّم
تح ّديات املرحلة االنتقالية حتّى تتمكّن الدولة من خالل املؤسسة
العسكرية السيطرة عىل امليليشيات املسلّحة وبسط سيطرتها عىل
الرتاب الوطني كافة.
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أ ّما التح ّدي الثالث الذي يواجه الثورة الليبية ،فهو املصالحة الوطنية
وإعادة الثقة واللحمة بني املك ّونات املختلفة من املجتمع الليبي الذي
يعاين انقسا ًما حا ًّدا بني عدد من القبائل واملناطق كنتيجة لسياسات
النظام السابق وتداعيات الحرب األهلية التي شهدتها الثورة الليبية.
يف هذا السياق ،يخىش أ ّن التطبيق الواسع والصارم لقانون العزل
السيايس لن يساهم إيجابيًّا يف مسعى املصالحة الوطنية الرضورية
من أجل بناء مجتمع ليبي جديد يتّجه نحو املستقبل بأمان.

امللف االقتصادي وتوفري الخدمات املعيشية
يتمثل التح ّدي الرابع يف ّ
أي حكومة توفريها إالّ
للشعب الليبي ،والتي لن يكون بإمكان ّ
إذا جرى التص ّدي بنجاح للتح ّدي الدستوري واملؤسسايت .وكام هو
معروف ،فاالقتصاد الليبي اقتصاد ريعي يعتمد باألساس عىل عوائد
تصدير النفط يف األسواق العاملية ،والسوق األوروبية بخاصة ،ولن
تستطيع الدولة الليبية أن تواجه التح ّديات االقتصادية وتوفري
الخدمات ملواطنيها إذا مل تكن قادرة عىل السيطرة بشكل كامل عىل
املنشآت النفطية وعىل موانئ تصدير النفط؛ من أجل االستفادة
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املالية من تلك العوائد ،ومعالجة الوضع االقتصادي ،وتوفري الخدمات
الرضورية .وكام أرشنا من قبل ،فقد خرست الدولة الليبية نصف
إنتاج النفط بعد سيطرة ق ّوات مجلس برقة عىل ثالثة موانئ لتصدير
مم أث ّر سلب ًّيا يف أداء االقتصاد الليبي الذي شهد انكامشً ا
النفط؛ ّ
بنسبة  %60يف الناتج املحيل العام منذ عام  2011بحسب إحصائ ّيات
البنك الدويل(((.
نظ ًرا إىل هذه التح ّديات وإىل األزمات األخرية التي أ ّدت إىل عدم
التمديد للمؤمتر الوطني العام ،من الرضوري أن تسارع النخب
الليبية إىل التوافق ،وإىل َوأد خالفاتها والتضحية بجزء من تطلعاتها
الفئوية؛ من أجل إعادة بناء الدولة التي غ َّيبها نظام القذايف طوال
أكرث من أربعة عقود ،أل ّن الفشل أو التأخّر يف التوافق سوف يؤديان
إىل أن تتح َّول ليبيا إىل دولة فاشلة ،أو دول فاشلة عديدة ،تحكمها
يصح يف شأن
ميليشيات تفرض رشعيتها بقوة السالح .وهذا األمر ُّ
التيارات اإلسالمية وغري اإلسالمية ،والقبائل ،والنخب املدن ّية أيضً ا.
ال ميكن إدارة ليبيا ،متهي ًدا إلعادة بناء الدولة ،من دون تنازالت
تق ّدمها القوى السياسية واالجتامعية الفاعلة .وتاريخيًّا ُعرفت القبائل
الليبية برفضها لغة العنف فيام بينها ،وكُ ِّونت يف املدن الليبية واملنايف
التوصل إىل تسويات وحلول وسطى .وبنا ًء
نخب مدنيةٌ ،قادرة عىل ُّ
ٌ
عىل ذلك ،فإ ّن ما يجب أن يحكم سلوك النخب السياسية واألمنيّة
الليبية ،يف مثل هذه األحــوال ،الحرص عىل املؤسسات الوطنية،
أي يشء آخر ،وعدم السامح
واملصلحة العامة ،ووحدة الدولة قبل ِّ
ألي جهة  -مهام كان تو ُّجهها  -بف ْرض نفسها بالقوة؛ أل ّن ذلك سوف
ِّ
يل ُمد ِّمرٍ ،وبخاصة أ ّن السالح يف املجتمع
يُدخل البالد يف أتون رصا ٍع أه ٍّ
الذي تحكمه الروابط التقليدية القبَلية أو الجهوية ،أم ٌر متاح.

http://www.worldbank.org/en/country/libya/overview
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محمد يوسف علوان

*

التمييز المحظور في القانون الدولي

ّ
ّ
ويستهل
الحق في المســاواة وعدم التمييز في القانون الدولي.
تناقش هذه الورقة مســألة
التطور التاريخي لالعتراف بالمبدأ في الصكوك
الباحث مقاربته بمبحث تمهيدي يحاول رصد
ّ
ّ
الدولية لحقوق اإلنسان العالمية منها واإلقليمية ،وتعريف الحق في هذه الصكوك .ويتناول
المبحث األ ّول من هذه الورقة مسألة التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي يقوم
فيختص بمعيــار التفرقة بيــن التمييز المشــروع والتمييز
عليهــا التمييــز .أ ّمــا المبحــث الثانــي،
ّ
غيــر المشــروع أو المحظور .وفي المبحث الثالث واألخير يســتكمل الباحــث المعايير الدولية
لتحديد المقصود بالمساواة وعدم التمييز؛ إذ يتناول أسس التمييز المحظور أو المجموعات
المستهدفة من التمييز .ويختتم البحث بمحاولة الستكشاف الحاجة في الدول العربية إلى
بســن قانــون لهذه
بعــدة دول قامت
قانــون عصــري للمســاواة وعــدم التمييــز؛ وذلــك أســوة
ّ
ّ
الغاية.
*

أستاذ القانون الدويل يف كلية الحقوق يف جامعة البرتا ،عامن  -األردن.
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المقدمة
الدولة الحديثة هي دولة قانون يكون فيها الجميع متساوين أمام
القانون وال متييز بينهم .وهي دولة لجميع مك ّونات املجتمع .وتقوم
هذه الدولة عىل قيم املواطنة واملساواة الكاملة ،وعىل غرس هذه
القيم يف املامرسات الحكومية ،ويف مناهج التعليم ،ووسائل اإلعالم.
الحق يف
وهي تتيح األطر الدستورية والقانونية املالمئة لتعزيز ّ
املساواة وعدم التمييز؛ مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات حكومية وغري
حكومية ملراقبة جميع أشكال التمييز وكشفها ،والعمل عىل القضاء
أي شخص من اإلساءة إىل آخر
عليها ومحاسبة املتو ّرطني فيها ،ومنع ّ
ألي سبب متييزي آخر.
انطالقًا من دينه أو عرقه أو أصله ،أو ّ
الحق من أه ّم حقوق اإلنسان ،إن مل يكن أه ّمها عىل اإلطالق.
وهذا ّ
إنّه مبدأ أسايس يف الدول والنظم الدميقراطية يف العامل أجمع ،وحجر
الزاوية فيها .وهو أساس متتّع الفرد بجميع الحقوق والحريات األخرى
عىل قدم املساواة مع غريه من األفراد؛ فالتمتع بحقوق اإلنسان
مرشوط ابتدا ًء باملساواة وعدم التمييز.
وال معنى للمواطنة من دون املساواة؛ فهي رشط مسبق للدميقراطية
وللمزيد منها ،وهي رشط ال غنى عنه للحفاظ عىل السلم األهيل
والعيش املشرتك ،وال سيّام يف بعض البالد العربية التي ابتُليت بغياب
كل
ثقافة قبول اآلخر ،والتي تعصف بها الرصاعات واالنقسامات من ّ
حدب وصوب.
ٍ
الحق،
وال يعدو أن يكون إقرار القوانني الداخلية والقانون الدويل بهذا ّ
الخطوة األوىل يف الطريق الطويل نحو وضعه موضع التنفيذ؛ إذ ال يزال
التمييز عمل ًة شائعة يف العامل أجمع .وهذا ما ي ّربر دراسة هذه الظاهرة
الخطرية عىل املجتمعات كافّة من بعض زواياها القانونية املتع ّددة.

ّ
بالحق
مبحث تمهيدي :االعتراف
في المساواة وعدم التمييز
والمقصود به في القانون الدولي
حق عا ّم تتف ّرع منه حقوق
الحق يف املساواة وعدم التمييز هو مبنزلة ّ
ّ
اإلنسان األخرى ،أو هو نقطة االنطالق للحقوق والحريات األخرى
كافّة((( .إنّه ليس حقًّا من حقوق اإلنسان فقط ،بل هو أحد املبادئ
األساسية التي تهيمن عىل سائر حقوق اإلنسان املدنيّة والسياسية
1 H. Lauterpacht, An international Bill of the rights of men (New York:
Columbia Univ. press, 1945), p.115.
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واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،والتي ما مل تط ّبق باملساواة عىل
الجميع فإنّه ال يصدق عليها اسم حقوق اإلنسان ،بل تغدو امتيازات
للبعض دون البعض اآلخر.
الحق يف املساواة وعدم التمييز مع الحقوق األخرى؛ فهذا
يتقاطع ّ
بحق الكرامة ،أل ّن كال املصطلحني يقوم عىل
الحق له صلة وثيقة ّ
ّ
فكرة أ ّن الناس متساوون يف الكرامة ويف حقوق اإلنسان .وال يعدو
القضاء عىل التمييز أن يكون عملية الغاية منها أنسنة املجتمع بأرسه.
لكل إنسان .وميثّل
إنّه يعني االحرتام املطلق لحرمة الكرامة اإلنسانية ّ
مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية ركيزة أخالقية فلسفية لحقوق اإلنسان
رشا مبفهوم
كافّة مبا يف ذلك ّ
الحق يف املساواة الذي يرتبط ارتباطًا مبا ً
(((
الكرامة اإلنسانية؛ ألنّه ال كرامة من دونه .
وهناك صلة وثيقة بني التمييز والفقر؛ وكام ذهبت خبرية األمم
املتحدة يف تقريرها عن مسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان الذي
رفعته إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  ،2008فإ ّن "التمييز
يف كافّة أشكاله يبقي عىل الناس يف حالة من الفقر ،وهذا األخري
يؤ ّدي بدوره إىل استمرار املواقف واملامرسات التمييزية ض ّدهم،
فالتمييز والفقر يؤ ّدي أحدهام إىل اآلخر ،وتعزيز املساواة وعدم
التمييز أسايس بالتايل للتخفيف من الفقر"(((.
الحق يف املساواة وعدم
ونظ ًرا لألهمية القصوى التي يحظى بها ّ
كل من القوانني الداخلية
التمييز ،فقد كان من الطبيعي أن تسعى ّ
كل من إعالنات
يحتل الصدارة يف ّ
والقانون الدويل إىل حاميته؛ فهو ّ
حقوق اإلنسان الشهرية ،ويف مق ّدمتها إعالنات حقوق اإلنسان
واملواطن يف فرنسا يف عام  ،1789ويف دساتري الدول يف أنحاء العامل
كافّة ،ويف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان العاملية منها أو
الحق مع مرور الزمن جز ًءا من القانون
اإلقليمية((( .وقد غدا هذا ّ
الدويل العريف ،وهو ملزم بهذه الصفة جميع الدول(((.
 2ذهبت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إىل أ ّن املبدأ
العام الحرتام كرامة اإلنسان هو جوهر قواعد القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان
وركيزتها .انظر:
Tipy. Ch. Perm., Furundzija (1998), p. 183.
وانظر يف الوضع القانوين للكرامة:
B. Edelman, la dignité de la personne humaine, un concept nouveau, (Dalloz,
Chronique, 1997), p. 185.
3 Report of the UN independent expert on the question of exterme poverty
and human rights, UNGA 63rd session,(2008), paras. 29-36.
4 Richard B. Lilich, "Civil Rights" in Treodor Meron (ed.), human rights
in international law: legal policy issues, (1984), p. 101; Warwick Mckean,
Equality and Discrimination Under International Law, (1983), p. 63.
5 J. P. Humphrey, Implementation of international human rights law, (New
York: New York law review, 1978), p. 32.
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ّ
بالحق في المساواة
االعتراف
وعدم التمييز في القانون الدولي
بدأ اهتامم القانون الدويل مببدأ املساواة وعدم التمييز تاريخ ًّيا
مبناسبة البحث يف مسؤولية الدولة عن األرضار التي تتسبّب فيها
لألجانب((( .وقد تق ّرر املبدأ رصاح ًة عىل الصعيد الدويل وأل ّول مرة
يف املعاهدات املعروفة باسم معاهدات األقلّيات ،وهي معاهدات
محدودة سواء من حيث نطاقها الجغرايف أو الشخيص ،ألنّها مل تكن
معن ّية سوى بأفراد األقليات (وليس لألقليات بهذه الصفة) التي تعيش
يف بعض الدول املهزومة يف الحرب العاملية األوىل ،أو التي قامت عىل
أنقاض الدول املهزومة (النمسا ،وبلغاريا ،واملجر ،وتركيا) ،أو يف الدول
توسعت
الجديدة (بولندا ،وتشيكوسلوفاكيا السابقة) ،أو تلك التي ّ
بض ّم أقاليم جديدة إليها (يوغسالفيا ،ورومانيا ،واليونان) .وقد كفلت
هذه املعاهدات املساواة بني أفراد األقلّيات وغريهم ،ولك ّنها حرصت
أيضً ا عىل االعرتاف لألقليات بصفتها تلك أو لألشخاص املنتمني إليها
بالحق يف مامرسة الشعائر الدينية ،وحرية استخدام اللغة القومية،
ّ
(((
وإمكانية إنشاء مدارس خاصة بها .
وكانت اليابان قد سعت يف مؤمتر باريس عام  1919إىل إدراج مبدأ
املساواة العرقيّة يف عهد عصبة األمم ،وحظي االقرتاح الياباين مبوافقة
 11دولة من بني  17دولة عض ًوا يف لجنة املؤمتر .إال أ ّن الرئيس األمرييك
وقتذاك وودرو ويلسون أعلن عدم حصول االقرتاح عىل األغلبية
نصا بشأن الحرية الدينية
املطلوبة((( .وقوبل اقرتاحه بتضمني العهد ًّ
بالرفض كذلك((( .وبالنتيجة مل يأت عهد العصبة عىل ذكر حقوق
6 Sonny Friedman, Expropriation in international Law (London: stevens
and sons, 1958), pp. 189- 193.
 7انظر :محمد علوان ومحمد املوىس ،القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،املصادر ووسائل
الرقابة (عامن :دار الثقافة ،)2005 ،ج ،1ص 34؛
Warwick A. Mckean, The meaning of discrimination in international and
municipal law (British Yearbook of Internaional Law, 1970), pp.14-26.
8 Paul Gordon Lauren, Power and prejudice: the politics and diplomacy
of racial discrimination (Boulder, Oxford West view Press, 1996), pp.99-100.
9 A. Zimmern, “The League of Nations and the Rule of Law”, (London:
Macmillan, 1936), pp. 257-263;.Antonio Cassese, “La valeur actuelle des
droits de l'homme,” in: Humanité et Droit International Mélanges René-Jean
Dupuy (Paris: Pédone, 1991), p. 68.
ويف تاريخ صوغ عهد عصبة األمم ومحاوالت تضمينه األحكام الخاصة باملساواة العرقية
والدينية ،انظر:
Warwick A. Mckean, Equality and discrimination under international law
(oxford: clarendon press, 1983).
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الحق يف املساواة وعدم التمييز خاصة ،واألنىك
اإلنسان عا ّمة أو عىل ّ
(((1
من ذلك أ ّن العهد مل يقم بذكر مبدأ املساواة بني الدول .
وجاء ميثاق األمم املتحدة الذي جرى اعتامده يف سان فرنسيسكو
يف عام  1945ليجعل يف الفقرة الثالثة من املا ّدة األوىل منه ،من بني
مقاصد األمم املتحدة "تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية
للناس جمي ًعا والتشجيع عىل ذلك إطالقًا بال متييز بسبب العرق أو
الجنس أو اللغة أو الدين" .كام أ ّن مبدأ املساواة وعدم التمييز لهذه
خاص مبها ّم الجمعية
نص آخر ّ
األسباب قد ورد بصورة ال لبس فيها يف ّ
العامة لألمم املتحدة( .((1وهذا ما جعل أحد أعضاء اللجنة الثالثة
التابعة لألمم املتحدة يذهب إىل ح ّد القول إ ّن "إنشاء األمم املتحدة
أساسا ملكافحة التمييز يف العامل"( .((1غري أنّه ال ينكر أ ّن ثالثني
قد ت ّم ً
دولة فقط من بني إحدى وخمسني دولة عضو يف األمم املتحدة كانت
بالحق يف التصويت ،كام أ ّن أربع نساء فقط
تق ّر يف ذلك الوقت للمرأة ّ
(((1
ساهمن يف صوغ امليثاق أو توقيعه .
وقد ذهبت محكمة العدل الدولية يف الرأي االستشاري لها بشأن
ناميبيا إىل أ ّن جنوب أفريقيا تع ّهدت مبراعاة حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية للجميع واحرتامها من دون متييز عىل أساس العرق يف إقليم
ناميبيا الذي كان يتمتع بوضع دويل .ووجدت املحكمة أ ّن مامرسات
جنوب أفريقيا يف اإلقليم املذكور متثّل "إنكا ًرا للحقوق األساسية
وانتهاكًا صارخًا ألهداف امليثاق ومبادئه" ،وخلصت بالنتيجة إىل أ ّن
"الوجود املستم ّر لجنوب أفريقيا يف ناميبيا غري قانوين" ،وطلبت منها
حال ووضع نهاية الحتاللها هذا اإلقليم(.((1
سحب إداراتها من ناميبيا ً
محل نصوص رصيحة
واليوم نجد أ ّن مبدأ املساواة وعدم التمييز هو ّ
يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،العاملية منها واإلقليمية؛ فاإلعالن
العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة
يف العارش من كانون األ ّول  /ديسمرب يحتوي عىل عدد من املوا ّد التي
تُعنى رصاح ًة مببدأ املساواة وعدم التمييز .أ ّما بقية املوا ّد ،فتشري إىل
"كل إنسان" ،أو
املبدأ ضمنيًّا؛ ألنّها تنسب الحقوق الواردة فيها إىل ّ
"كل شخص" .والنصوص األكرث صل ًة باملساواة وعدم
"كل فرد" ،أو ّ
ّ
التمييز يف اإلعالن ،هي نصوص املوا ّد األوىل والثانية والسابعة منه.
10 Jean Pierre and Allain Pellet (ed.), Charte des nations unies, commentaire
par article, 2nd edition (Paris: Economia, 1991), p. 83.
11 UN. Doc. A./C 3/S. R 100, 7, in Warwick A. Mckean, Equality and
discrimination…, p. 59.
12 Thomas Buergenthal, the normative and institutional evolution of
international human rights, (19 Human Rights Quarterly, 1997), p. 77.
13 David Weissbrodt & Connie de la Vega, international human rights law
(Philadelphia: an introduction, university of pennsylvania, 2007), p. 34.
14 CIJ, Report, 1971, paragraphs 131, 133.
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وتؤكّد املادة األوىل أ ّن جميع الناس يولدون "أحرا ًرا ومتساوين يف
الكرامة والحقوق" .وال تكتفي املادة كام هو واضح بذكر الحرية التي
كانت محور اهتامم جان جاك روسو ،بل تضيف إليها املساواة .وال
تختص املادة مبجموعة من الناس كام ذهب إعالن االستقالل األمرييك
ّ
يف عام  1776الذي حرص الحقوق فعليًّا يف البيض فقط ،بل تنرصف
تختص باملساواة بني الرجال فقط
إىل جميع الناس( .((1كام أنّها ال
ّ
كام كان يدور يف ذهن واضعي إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف
فرنسا يف عام ( .1789((1وتحظر املادة الثانية التمييز عىل الوجه التايل:
حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا
ّ
"لكل إنسان ّ
أي نوع ،وال س ّيام التمييز بسبب العنرص ،أو
اإلعالن ،دون متييز من ّ
اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياس ًّيا وغري سيايس ،أو
أي وضع آخر".
األصل الوطني أو االجتامعي ،أو الرثوة ،أو املولد ،أو ّ
تنص املا ّدة السابعة من اإلعالن عىل ما ييل" :الناس جمي ًعا
وأخ ًريا ّ
حق التمتع بحامية القانون
سواء أمام القانون ،وهم يتساوون يف ّ
أي متييز ينتهك
دومنا متييز ،كام يتساوون يف ّ
حق التمتع بالحامية من ّ
أي تحريض عىل مثل هذا التمييز".
هذا اإلعالن ومن ّ
كل من العهد الدويل
محمي يف ٍّ
حق
والحق يف املساواة وعدم التمييز ّ
ّ
ّ
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية اللذيْن اعتمدتهام الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف عام  ،1966وهام ير ّددان األسباب ذاتها التي وردت
يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
وترت ّب ثالث اتفاقيات دولية أخرى التزامات مح ّددة عىل الدول
كل من العرق والجنس
األطراف يف ما يتعلق بالتمييز عىل أساس ٍّ
واإلعاقة ،وهي عىل التوايل :اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز
العنرصي ( ،)1965واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ض ّد
املرأة ( ،)1989واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (.)2006
الحق كذلك يف اتفاقية حقوق الطفل ( ،)1979واتفاقية
ويرد هذا ّ
مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة ( ،)1984واالتفاقية الدولية لحامية حقوق
العمل املهاجرين وأفراد أرسهم (.)1990
ّ
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة
وقد اعتمدت بعض الوكاالت
ّ
لعل أبرزها يف موضوع البحث اتفاقية مكافحة
اتفاقيات دوليةّ ،
التمييز يف مجال التعليم املعتمدة من منظمة األمم املتحدة للرتبية
والعلوم والثقافة (اليونسكو) يف عام  ،1960واتفاقية املساواة يف
15 Rabinder Singh, Equality: The neglected virtue, (2 EHLR, 2004), p. 14.
16 Heiner Bielefeldt, "Anti-Discrimination and human rights", in Stiftung
EVZ: human rights and history: A challenge for education, p. 85.

99
األجور ( 1951االتفاقية رقم  ،)100واتفاقية التمييز يف االستخدام
واملهنة (االتفاقية رقم  )111يف عام  ،1958واالتفاقية الخاصة بالعمل
لعمل املنازل لعام  .2011وهي اتفاقيات معتمدة يف إطار
املالئم ّ
(((1
منظمة العمل الدولية .
النص
هذا عىل الصعيد العاملي ،أ ّما عىل الصعيد اإلقليمي فقد ورد ّ
كل من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
محل النظر يف ٍّ
عىل الحق ّ
 ،1950وميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب  ،2000واالتفاقية
األمريكية لحقوق اإلنسان  ،1969وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب  ،1981وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان .2004

المقصود بالتمييز في القانون الدولي
النص عىل مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز يف الصكوك
عىل الرغم من ّ
الدولية لحقوق اإلنسان ،االتفاقية منها أو التوصوية ،والعاملية منها أو
اإلقليمية ،فال يوجد تعريف مو ّحد ومقبول عامليًّا لهذين املصطلحني.
ولكن بعض االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان حرصت عىل تعريف
مصطلح التمييز "لغاية االتفاقية املعن ّية" ،وهذا ما نجده يف ثالث
اتفاقيات مع ّدة يف إطار األمم املتحدة؛ وهي االتفاقية الدولية للقضاء
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي التي تع ّرف "التمييز العنرصي"
يف املادة األوىل منها ،واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ض ّد
املرأة التي تعرف "التمييز ض ّد املرأة" يف املادة األوىل منها ،واتفاقية
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تعرف "التمييز عىل أساس
اإلعاقة" يف املا ّدة الثانية منها(.((1
"أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد
ويعني التمييز يف هذه االتفاقيات ّ
(تضيف االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي
كلمة "تفضيل") يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف
بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممامرستها
عىل قدم املساواة مع اآلخرين يف امليادين السياسية واالقتصادية أو
أي ميدان آخر (تضيف اتفاقية القضاء
االجتامعية أو الثقافية أو ّ
عىل جميع أشكال التمييز ض ّد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة كلمة "واملدنية" بعد كلمة "والثقافية" ،وتضيف االتفاقية
 17نصوص جميع هذه االتفاقيات يف مكتبة حقوق اإلنسان ،جامعة مينيسوتا ،عىل املوقع
اإللكرتوين للجامعة:
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/.
وملعرفة الدول األطراف فيها ،انظر:
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General,
https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
 18وباملثل تعرف االتفاقية الخاصة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة رقم  111لسنة
 ،1958واتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم لعام  ،1960مصطلح التمييز يف الفقرة األوىل
كل منهام.
من املادة األوىل من ٍّ
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الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي عبارة "من
"أي ميدان آخر").
ميادين الحياة العا ّمة" بعد عبارة ّ
وال يعرف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مصطلح
"التمييز" .وال يشري إىل األفعال التي متثّل متيي ًزا .ولكن اللجنة املعن ّية
بحقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد رأت يف تعليقها العام
الثامن عرش ( )1989أ ّن "عبارة التمييز املستخدمة يف العهد ينبغي أن
أي تفرقه أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم
تفهم عىل أنّها تتض ّمن ّ
ألي سبب كالعرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
ّ
السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو
مم يستهدف ويستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف
النسب أو غري ذلك ّ
لجميع األشخاص عىل قدم املساواة ،بجميع الحقوق أو الحريات أو
التمتع بها أو مامرستها"(.((1
وميكن القول إ ّن التمييز املحظور يف القانون الدويل يقوم عىل التفرقة
أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل ،وهو يستهدف أو يستتبع تعطيل
أو عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنسان لجامعات أو فئات مع ّينة وبسبب
خصائصها الذاتية .وهذا ما سنتناوله يف املباحث الثالثة التالية:

المبحث األ ّول :التفرقة
أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل
التمييز لغ ًة يعني التفرقة أو االختالف يف املعاملة .أ ّما التمييز قانونًا،
فيقصد به التفرقة يف املعاملة بني األفراد من ذوي املراكز القانونية
املتامثلة سواء كان ذلك عن طريق إعطاء مزايا أو فرض أعباء ،والتي
ال ي ّربرها سبب مرشوع .فالتمييز املحظور قانونًا ،هو تفرقه ولكنها
أي أساس
تفرقة تعسفية أو غري عادلة أو غري مرشوعة؛ ألنها تفتقر إىل ّ
موضوعي أو معقول.
فكرت املساواة وعدم التمييز.
وهناك صلة وثيقة واعتامد متبادل بني َ
عبارت إثبات ونفي للمبدأ عينه
َ
وميكن أن ينظر إليهام بوصفهام
كل من مصطلحي "املساواة"
كوجهني لعملة واحــدة( .((2ويقوم ّ
 19انظر التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها :هيئات معاهدات حقوق اإلنسان
( UN Treaty bodiesيف جزأين) ،األمم املتحدة؛ مجموعة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان،
الوثيقة ،2008 ،9ص )HRI/GEN/1/Rev.9( 199؛ وانظر باملعنى ذاته التعليق العام
العرشين للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية،
E/C.2/GC/20, 2 July 2007, para. 7.
20 Anne F. Bayefsky, “The principle of equality or non-discrimination in
International Law”, Human Rights Quarterly, 1990, p. 5.
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و"التمييز" ،عىل افرتاض النسبية؛ أي أ ّن املساواة أو املعاملة التمييزية
يجب أن تقاس باملقارنة بني معاملة شخص وآخر يف وضعٍ مشابه
أو ظــروف مشابهة (يس ّمى الشخص الــذي تجري املقارنة معه
 .)comparatorوال يعني التمتع بالحقوق والحريات عىل قدم
كل حالة من الحاالت؛ مبعنى آخر تقوم
املساواة املعاملة املتامثلة يف ّ
(((2
املساواة عىل التشابه وليس عىل التطابق أو التامثل  .وأثناء إعداد
العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،جرى التأكيد عىل
أ ّن املساواة ال تتطلّب التطابق أو التامثل يف املعاملة ،وهي عىل
العكس تسمح "بتفرقة معقولة بني األفراد أو جامعات األفراد بنا ًء
عىل أسس ذات صلة وملموسة"(.((2
وقد يقع التمييز يف القانون ويف السياسات؛ فنكون بصدد التمييز يف
القانون  de jure or legal discriminationوقد يقع يف العمل أو يف
املامرسة ،فتكون بصدد التمييز يف الواقع de facto discrimination
وتجري التفرقة كذلك بني املساواة يف القانون واملساواة أمام القانون.
ويتعلق النوع األ ّول من املساواة بعملية تكوين القانون ،ويقع عىل
رشع تحقيقها عند صوغ القانون ،كام يحدث عند تضمني
كاهل امل ّ
مثل ،يف الدساتري الوطنية ويف
مبدأ املساواة بني الرجال والنساء ً
القوانني العاديّة .أ ّما النوع الثاين من املساواة ،فيتعلّق بعملية تطبيق
القانون ،أي عندما متارس اإلدارة نشاطها يف تنفيذ القانون؛ ومبعنى
آخر ،فهي تُعنى بضامن التطبيق الفعيل ملبدأ املساواة الدستوري يف
جميع امليادين( .((2وال يكفي أن تقوم الدولة بتطبيق القانون فقط؛
إذ توجد قوانني يف الدول البوليسية أيضً ا .واأله ّم هو مضمون القانون
الذي يجب أن يحمي الحقوق والحريات يف مواجهة السلطة .ونعرض
لكل من معيار التفرقة بني التمييز املرشوع
يف املطلبني التاليني ٍّ
الخاصة.
والتمييز املحظور وللتدابري
ّ

المطلب األ ّول :معيار التفرقة بين التمييز
المشروع والتمييز المحظور
الحق يف املساواة معاملة جميع األشخاص الذين هم يف
يتطلّب ّ
ظروف أو أوضاع متشابهة أو متامثلة عىل قدم املساواة ودون متييز،
أي
سواء يف القانون أو يف املامرسة .ولكن هذا ّ
الحق ال يستبعد ّ
أي تباين يف املعاملة؛ إذ ال تع ّد معاملة األوضاع أو الحاالت
تفرقة أو ّ
أو املراكز املتشابهة أو املتامثلة نسبيًّا analogue or relatively
 similarبطريقة مختلفة من قبيل التمييز املحظور دامئًا ويف جميع
21 Westen, P., speaking equality (Princeton univ. press, 1990), p.39,120.
22 UN, doc. (A/2929 (1955), para. 34.
 23أمني العضايلة" ،مبدأ املساواة وعدم التمييز يف الترشيع األردين ،دراسة مقارنة" ،مجلة
مؤتة للبحوث والدراسات ،املجلد  ،18العدد  ،)2003( ،7ص .43
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األحوال .والتمييز املحظور يف القانون الدويل يعني التفرقة يف املعاملة
التي ال تقوم عىل أساس موضوعي أو معقول ،والتي ال يكون الهدف
منها مرشو ًعا .ومبعنى آخر ال يقوم التمييز ّإل يف حال وجود تفرقة
يف املعاملة بني حاالت متامثلة Comparability testودون م ّربر
معقول وموضوعي  Justification testودون وجود تالؤم بني الهدف
املقصود والوسائل املستخ َدمة (.Proportionality test((2
المقصود بالتمييز المشروع

تطول قامئة الحاالت التي ميكن إدراجها ضمن التمييز املرشوع املستند
إىل أسباب معقولة وموضوعية .ومن األمثلة عىل التفرقة املرشوعة،
التفرقة بسبب طبيعة العمل املطلوب شغله أو متطلباته Genuine
 and determining occupational requirementsكاشرتاط منتج
لألفالم أن يكون املمثّل الذي يقوم بدور شخصية داعية حقوق
اإلنسان مارتن لوثر كنج أو الرئيس األمرييك أوباما ،وكالهام من أصول
أفريقية ،من ذوي البرشة السوداء؛ فمثل هذا الرشط ال يع ّد متيي ًزا،
أل ّن طبيعة العمل املطلوب شغله تتطلّب ذلك .ومن املعقول اشرتاط
الديانة الكاثوليكية يف املرشّ ح لشغل وظيفة مدير مدرسة كاثوليكية.
ولكن مثل هذا الرشط يغدو من قبيل التمييز إذا امت ّد ليشمل أعضاء
هيئة التدريس أو املوظفني يف املدرسة( .((2وال يع ّد من قبيل التمييز
توظيف النساء فقط يف مركز صحي خاص باملسلامت ،وال قرص القبول
يف املدارس الكاثوليكية عىل ات ّباع هذه الديانة .ومثاله كذلك اشرتاط
مسلم؛ فهذا الرشط
أن يكون املتق ّدم لشغل وظيفة إمام مسجد
ً
ٍ
وقوي
شخص معاىف
مم تتطلبه طبيعة العمل .وتفضيل
هو اآلخر ّ
ّ
وظيفة رجل إطفاء الحرائق ،هو متييز موضوعي وجائز بالتأكيد أل ّن
من الواضح أ ّن الجسم السليم أمر ال غنى عنه للعمل يف هذا املجال؛
أ ّما تفضيل رجل عىل امرأة أو امرأة عىل رجل لشغل وظيفة إدارية،
فهو متييز غري موضوعي؛ ألنّه ال عالقة للجنس بهذا العمل.
ومن املنطقي حرمان األطفال من قيادة الحافالت .ولكن من غري
يخل مببدأ
الحق يف ذلك .وال ّ
املنطقي وال املعقول حرمان املرأة من ّ
حظر التمييز كذلك التفرقة يف املعاملة بني مرتكب الجرمية وحسن
السرية والسلوك ،واليشء ذاته يقال كذلك بالنسبة إىل التمييز بني
مختلف الفئات العمرية يف ما يتعلق مبامرسة الحقوق السياسية
تول الوظائف العا ّمة.
وحق ّ
ّ
24 Dinah L. Shelton, "Prohibited discrimination in international law" in
the Diversity of international law: Essays in honour of professor Kalliopi K.
Koufa (Aristotile Constantinides and Nikkos Zaikos, eds. 2009), p. 261.
25 Non-discrimination in international law, a handbook for practitioners,
Interights, (2011), p.91, at: http://www.interights.org/handbook/index.html

الحق يف الحصول عىل وظيفة أو عىل مقعد يف
أي شخص ّ
وال ميلك ّ
الحق يف التنافس عىل قدم املساواة مع
الجامعة .ولكن ّ
لكل إنسان ّ
اآلخرين عىل املقعد الجامعي أو عىل الوظيفة عىل أساس الجدارة
الحق يف املساواة يف الفرص مع اآلخرين،
والكفاءةّ .
فلكل إنسان ّ
الحق يف املساواة يف النتائج.
وليس ّ
الحق املذكور كذلك قرص الزواج عىل من يدرك س ّن
وال يتعارض مع ّ
البلوغ (املادة  1/16من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان) ،أوعىل من
يبلغ س ّن الزواج (املادة  2/23من العهد الدويل الخاص بالحقوق
تقل
املدنية والسياسية) ،وال حظر توقيع حكم اإلعدام عىل أشخاص ّ
أعامرهم عن  18عا ًما أوحظر تنفيذ هذا الحكم عىل الحوامل (الفقرة
 5من املادة  6من العهد) ،أو قرص بعض الحقوق عىل املواطنني
دون سواهم (م 25/من العهد)( .((2وال يع ّد من قبيل التمييز كذلك
فصل املجرمني من األحداث عن البالغني (الفقرة  3من املادة  10من
العهد) ،أو قرص الحقوق السياسية عىل مواطني الدولة (م 25/من
أي دعوى
العهد) ،وال تنطوي الحصانة الربملانية التي تحول دون إقامة ّ
جزائية عىل النائب يف الربملان مبناسبة قيامه بوظيفته النيابية ،عىل
مساس مببدأ املساواة أمام القانون بني النائب واملواطن العادي(.((2
وتخصيص مقاعد لألشخاص ذوي اإلعاقة أو لكبار الس ّن يف الحافالت
ويف مواقف السيارات ،ال يع ّد من قبيل التمييز املحظور(.((2
االجتهاد القضائي وشبه القضائي

استق ّرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل اشرتاط وجود امل ّربر
املوضوعي واملعقول للتفرقة املرشوعة يف املعاملة ،إضاف ًة إىل رشط
التالؤم مع الغاية املنشودة .وهذا ما ذهبت إليه املحكمة يف قضايا
عدة؛ أبرزها قضية عبد العزيز وكابايل وبالكاندايل ض ّد اململكة
املتحدة( ،((2والقضية اللغوية البلجيكية( .((3ويف حكمها الصادر يف
الحق
قضية  Thilmmenosض ّد اليونان ،خلصت املحكمة إىل أ ّن ّ
 26انظر :محمد علوان ومحمد املوىس ،القانون الدويل لحقوق اإلنسان :الحقوق املحم ّية،
ج ( 2عامن :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،)2007 ،ص .142
 27انظر :عقل يوسف مقابلة" ،الحصانات القانونية يف املسائل الجنائية" ،رسالة دكتوراه،
كلية الحقوق ،جامعة عني شمس ،1987 ،ص170؛ فتوح الشاذيل ،املساواة يف اإلجراءات
الجنائية (اإلسكندرية :دار املطبوعات الجامعية ،)1990 ،ص4؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة،
املساواة يف القانون الجنايئ ،دراسة مقارنة ،ط( 4القاهرة :دار النهضة العربية،)2003-2002 ،
ص.195
28 Bob Hepple, “The New Single equality Act in Britain”, The Equal Rights
Trust Review, Vol. 5, (2010), p. 17.
29 Cour EDH, Abdulaziz, Cabales and Balkandali, 28/5/1983; A. 94, par
al. 82.
30 Joe Verhoeven, "Jurisprudence Internationale Interessant La Belgique,
Affaire Linguistique Belge, Arrêt du 23 Juillet 1968”, Revue Belge du Droit
International, p. 553.
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محل إنكار ،عندما تقوم الدولة دون
يف عدم الخضوع للتمييز يكون ّ
م ّربر موضوعي ومعقول مبعاملة جميع األشخاص الذين يتمتعون
مبراكز قانونية أو فعلية مختلفة معاملة متساوية( .((3ويف قضية أخرى
ذهبت املحكمة إىل أ ّن رفض السلطات النمساوية تقديم مساعدة
معقول وموضوع ًّيا.
ً
عاجلة لعاطل عن العمل كونه أجنب ًّيا ليس م ّرب ًرا
ويف املقابل ،وجدت املحكمة أ ّن معاملة القارصين معاملة خاصة
يف إجراءات التوقيف االحتياطي هي تفرقة معقولة وموضوعية؛ أل ّن
الغاية منها ضامن إجراءات حامئية ملصلحة األحداث(.((3
وذهبت لجنة حقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد الدويل
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف تعليقها العا ّم رقم )1989( 18
كل تفرقة يف املعاملة تع ّد متيي ًزا؛
الخاص بعدم التمييز إىل أنّ" :ليست ّ
فالتفرقة التي تستند إىل معايري معقولة وموضوعية ،والتي تهدف
إىل تحقيق غرض مرشوع مبوجب العهد ليست مشمولة مببدأ حظر
التمييز" (الفقرة  .)13وب ّينت اللجنة يف فقرة أخرى من التعليق
(الفقرة  )8أ ّن أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية
رصيحة يف أ ّن التمتع بالحقوق والحريات عىل قدم املساواة ال يعني
كل حالة من الحاالت(.((3
املعاملة املامثلة يف ّ
حق الرتشيح لالنتخاب
أي تقييدات تفرض عىل ّ
"وينبغي أن تكون ّ
مثل تعيني ح ٍّد أدىن للس ّن ،تقييدات م ّربرة قامئة عىل معايري موضوعية
أي شخص مؤ ّهل من ترشيح نفسه
ومعقولة .وينبغي ّأل يستثنى ّ
لالنتخاب ألسباب غري مقبولة أو ألسباب متييزية؛ من قبيل مستوى
التعليم ،أو مكان اإلقامة ،أو النسب ،أو االنتامء السيايس"(.((3
وط ّبقت لجنة حقوق اإلنسان اختبار املعقولية واملوضوعية يف عد ٍد
كبري من القضايا(.((3
31 Cour EDH, 6/4/2000, par. 44.
32 Frédéric Sudre, Droit europeén et international des droits de l'homme,
6éme édition,(Paris: PUF, 1989), p.256.
 33مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص.201
 34التعليق العام للجنة رقم  ،)1996( 25مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع
نفسه ،ص .222
 35ففي قضية  Blinder Singhض ّد كندا ،رقم  ،1986/208طعن املدّعي وهو من السيخ،
يف قانونية اشرتاط صاحب العمل وضع الخوذة عىل الرأس؛ وذلك عىل أساس أ ّن هذا اإلجراء
شكل من أشكال التمييز بسبب الدين .وكانت ح ّجته أ ّن التقيّد بهذا اإلجراء من جانبه
يع ّد ً
يحول دون قيامه بالشعائر الدينية التي توجب عليه وضع العاممة عىل الرأس .غري أ ّن اللجنة
العمل تربير موضوعي ومعقول ،وال تغدو الحالة مشمولة مببدأ
وجدت أ ّن تربير سالمة ّ
تحريم التمييز .انظر:
“Non-discrimination in international law”, Ibid, p 131
وانظر باملعنى ذاته التوصية العامة رقم  )1993( 14للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي،
مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص .280
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المطلب الثاني :التدابير الخاصة
ال تؤ ّدي املساواة القانونية أو الشكلية إىل املساواة الفعلية ،وال ب ّد
لهذه الغاية من معاملة الناس يف بعض األحوال معاملة مختلفة تراعي
ظروفهم الخاصة؛ وذلك عن طريق ات ّخاذ تدابري خاصة أو إيجابية
ملصلحة الفئات التي تعاين من التمييز .ومبعنى آخر ال مينع حظر
التمييز اتّخاذ تدابري خاصة أو إيجابية ملصلحة الجامعات املحرومة.
وميكن يف بعض الحاالت أن يتطلّب مبدأ املساواة من الدولة أن تتّخذ
تدابري خاصة( special or specific measures ((3وموقّتة الغاية منها
تفضيل الجامعات التي تعاين من التمييز والح ّد من األوضاع التي
ميكن أن تتسبّب يف إدامة التمييز أو تساعد عليه ،أو إنهاء هذه
األوضاع ،ودون أن تع ّد هذه الحاالت خرو ًجا عىل مبدأ املساواة يف
املعاملة.
ومثال ذلك التدابري الخاصة لضامن التمثيل املالئم للمجموعات
املحرومة أو التمثيل املتوازن للمجموعات املختلفة من السكّان.
ومثله كذلك توفري فرص العمل أو فرص تعليمية مم ّيزة خاصة
للجامعات التي كانت ضح ّية التمييز يف املايض ،وتخصيص نسبة
مع ّينة من مقاعد املجالس املنتخبة للمرأة وإعطاؤها األولوية يف
تول املناصب القيادية (الكوتا) أو منحها األفضلية حني يتعلق األمر
ّ
بااللتحاق باملدارس أو الجامعات ،وهذه حاالت ال يراعى فيها عوامل
الشعبية يف صناديق االقرتاع ،وال عوامل الخربة والكفاءة .وهي تع ّد
نو ًعا من التفرقة .ولك ّنها تفرقة مرشوعة.
ومن هذا القبيل كذلك تخصيص مقاعد معيّنة لكبار الس ّن أو
لألشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل العام .وقد يقع التمييز لعوامل
وطنية أو إنسانية؛ وذلك حينام يكون املستهدف منه فئات معيّنة
مثل ذوي الشهداء واألرسى والجرحى يف الحروب ،ومن يق ّدم خدمات
محل
جليلة للوطن .ولكن مثل هذه الحاالت من املعاملة التفضيلية ّ
خالف ،وقد ال تدخل يف صميم التمييز املعكوس أو اإليجايب .وهناك
محل جدال هي
حاالت من املعاملة التفضيلية ميكن أن تكون ّ
األخرى؛ مثل متييز العاطلني عن العمل مدة طويلة بتقدميهم عىل
 36تس ّمى هذه التدابري كذالك "العمل اإليجايب"  positive or affirmative actionأو
"التدابري التعويضية" أو "التصحيحية"  restitutionaryأو التمييز العادل أو اإليجايب ،أو
املعاملة التفضيلية ،أو املساواة الشاملة  comprehensiveأو التحويلية .transformative
ويستخدم مصطلح "العمل اإليجايب" يف الواليات املتحدة ،ويف عدد من وثائق األمم املتحدة.
يف حني يستخدم مصطلح "اإلجراءات اإليجابية" حاليًّا عىل نطاق واسع يف أوروبا ،ويف الكثري
من وثائق األمم املتحدة .انظر التوصية العامة رقم  )1977( 5للجنة القضاء عىل التمييز
العنرصي الخاصة بالتدابري الخاصة املوقّتة ،مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع
نفسه ،ص380؛ وانظر يف هذا املوضوع التقرير الذي قدّمه املق ّرر الخاص إىل لجنة حقوق
اإلنسان عام :2002
UN, Marc Bossuyt, Prevention of Discrimination, The Concept and Practice of
Affirmative Action, (17 June 2002).

دراسات وأوراق تحليليّة
التمييز المحظور في القانون الدولي

سواهم من طالبي الوظيفة .ويف املقابل ،تع ّد إعادة تعيني املوظفني
ألسباب سياسية ،من
ظلم
ٍ
العامني السابقني الذين فُصلوا عن العمل ً
الحق يف سبل انتصاف
قبيل التمييز املرشوع؛ وذلك أل ّن هؤالء لهم ّ
ف ّعالة وفقًا للامدة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية ،وإعادة التعيني هي واحدة من سبل االنتصاف .وتق ّر
الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بقانونية التدابري الخاصة برشوط
معيّنة ،ولكن هذه التدابري ال تخلو من النقد.
التدابير الخاصة في الصكوك الدولية
لحقوق اإلنسان

تجيز االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التمييز اإليجايب ملصلحة
كل من األقلّيات أو الجامعات العرقية واإلثنية واملرأة واألشخاص
ٍّ
(((3
ذوي اإلعاقة بصفة خاصة  .فوفقًا للام ّدة الخامسة من االتفاقية
الخاصة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة رقم  111املعتمدة يف
إطار منظمة العمل الدولية يف عام  ،1958ال يع ّد من قبيل التمييز
املحظور ،تدابري الحامية الخاصة ألشخاص يع ّدون عمو ًما بسبب
جنسهم أو س ّنهم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم
االجتامعي أو الثقايف أو ما إىل ذلك ،يف حاجة إىل حامية أو مساعدة
تفضيل بصدد عمل
ً
أي تفرقة أو استثناء أو
خاصة .وال تع ّد االتفاقية ّ
معي متيي ًزا إذا كان مبن ًّيا عىل أساس املؤ ّهالت التي تقتضيها طبيعة
ّ
العمل .كام ال يع ّد من هذا القبيل التدابري اإليجابية لتعجيل املساواة
يف مجال التعليم(.((3
وتوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي عىل
الدول األطراف عند االقتضاء ،اتّخاذ تدابري خاصة وملموسة لفائدة
"بعض الجامعات العرق ّية أو لألفراد املنتمني إليها" ،ولك ّنها تشرتط أن
يكون الغرض الوحيد من هذه التدابري تأمني تق ّدم تلك الجامعات
وهؤالء األفراد ،وأن تكون الزمة لهم من أجل متتّعهم ومامرستهم
 37من الصعب الخوض يف التدابري الخاصة يف االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان،
نصا
ونكتفي بالقول إ ّن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ال تتض ّمن ًّ
فست أحكام االتفاقية مبا
رصي ًحا بهذا الشأن ،ولكن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ّ
يسمح بات ّخاذ مثل هذه التدابري ،بل بوجوب اتّخاذها يف بعض األحوال .ويجيز الربوتوكول
الثاين عرش املضاف لالتفاقية لعام ( 2000دخل يف النفاذ يف عام  )2005وتوجيه املساواة
العرقية وتوجيه املساواة يف الوظيفة ،لألوروبيني ات ّخاذ التدابري الخاصة والتيسريات املعقولة يف
حالة اإلعاقة دون أن يع ّد ذلك خرو ًجا عىل مبدأ املساواة .وتوجب االتفاقية األمريكية لحقوق
اإلنسان ات ّخاذ التدابري الخاصة لتحقيق املساواة ،وال تكتفي بإجازة هذه التدابري .ووردت
عبارة "املساواة الفعلية" ،وعبارة "التمييز اإليجايب" يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الذي
اعتمدته القمة العربية يف تونس يف  23أيار/مايو  .2004ولكن دون قد ٍر ٍ
كاف من التوضيح
(املادة الثالثة من امليثاق) .انظر يف هذا املوضوع:
Interights, Ibid, p 111; Isabelle Chopin & Eirini Maria Gounari, “Developing
Anti Discrimination Law in Europe”, European Commission,(2009), p.279.
 38املادة الثانية من اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف مجال التعليم.
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بالتساوي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية .وأن ال تؤ ّدي إىل
االحتفاظ بحقوق منفصلة تختلف باختالف الجامعات العرق ّية .وأن
تستم ّر بعد بلوغ األهداف التي اتُّخذت من أجلها" (الفقرة الثانية
من املادة الثانية).
من الواضح أ ّن التدابري الخاصة التي يكون الهدف منها تطوير
جامعات محرومة أو ضعيفة اجتامعيًّا واقتصاديًّا وتعليميًّا ،ال تع ّد
متيي ًزا ض ّد الجامعات األخرى يف املجتمع ،إذا كانت لفرتة انتقالية؛
بحيث ال تؤ ّدي إىل فقدان املجموعة ذاتيتها الخاصة(.((3
وتسمح اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ض ّد املرأة بات ّخاذ تدابري
خاصة موقّتة ،تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة،
ولكن رشيطة وقف العمل بهذه التدابري متى تحقّقت أهداف التكافؤ
يف الفرص واملعاملة .كام أ ّن التدابري الخاصة التي تستهدف حامية
األمومة ال تع ّد من قبيل التمييز (املادة الرابعة) .وكث ًريا ما دعت لجنة
القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة الدول إىل ات ّخاذ تدابري خاصة لزيادة
إدماج املرأة يف مجاالت التعليم واالقتصاد والسياسة والعمل(.((4
وخالفًا ملا عليه الحال يف االتفاقيتني الدوليتني املذكورتني سابقًا ،ال
تضع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ح ًّدا زمنيًّا الستخدام
التدابري اإليجابية ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة ،وال توجب توقيتها
معي؛ وذلك أل ّن هناك حاجة الستخدام هذه التدابري إىل ما ال
بزمن ّ
نهاية ،بحيث ميكن لهؤالء التمتع مع الزمن باملساواة الفعلية .ومل
يتح بعد للجنة املعنيّة باألشخاص ذوي اإلعاقة إصدار تعليقات عا ّمة
عىل االتفاقية .غري أ ّن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
ذهبت يف أحد تعليقاتها العا ّمة إىل أ ّن عدم توفري الرتتيبات التيسريية
املعقولة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،هو شكل من أشكال
التمييز املحظور يف القانون الدويل ض ّد هذه الفئة من الناس(.((4
 39تط ّرقت لجنة مناهضة التمييز العنرصي لهذه الرشوط مرا ًرا يف تعليقاتها العامة
ومالحظاتها الختامية عىل تقارير الدول األطراف .انظر عىل سبيل املثال التوصية العامة رقم
 )2000( 25للجنة بخصوص التمييز ملصلحة املرأة والتوصية العامة لها رقم  )2000( 27بشأن
التمييز ض ّد الغجر .وهام منشورتان يف مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،ص  291و
األقل من ًّوا.
 .292وكث ًريا ما تر ّحب اللجنة بالتدابري التي تتّخذها الدول لفائدة املجموعات ّ
 40انظر التوصيات العامة رقم  ،)1988( 5ورقم  ،)1997( 23ورقم  ،)2004( 25مجموعة
التعليقات والتوصيات العامة ،ص .374 ،352 ،325
 41التعليق العام للجنة رقم  ،)1994( 5مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع
نفسه ،ص  .23وال يتط ّرق العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ملسألة التيسريات
املعقولة .ولكن اللجنة املعنيّة بحقوق اإلنسان طبّقت املادة العارشة من العهد الخاصة
مبعاملة األشخاص املحتجزين بإنسانية عىل األشخاص املعوقني (قضية هاملتون ض ّد جامايكا
عام  .)1988وباملثل ال تتط ّرق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للتيسريات املعقولة .ولكن
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وجدت يف قضية  priceض ّد اململكة املتحدة ( ،)2001أ ّن
احتجاز شخص معوق إعاقة شديدة يف أوضاع سيّئة ميثّل معاملة مهينة تنهى عنها املادة ( )3من
االتفاقية األوروبية .وخلصت املحكمة إىل أنّ" :املدّعية مختلفة عن الناس اآلخرين ومعاملتها
مثلهم ال يع ّد فقط من قبيل التمييز املحظور بل هو خرق أيضً ا للامدة ( )3من االتفاقية".
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وجاء العهد الدويل الخاص بحقوق اإلنسان املدنية والسياسية خل ًوا
النص عىل التدابري الخاصة؛ وذلك بعد أن أخفق اقرتاح هندي
من ّ
نصا بهذا الشأن .ولكن اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان
بتضمني العهد ًّ
التي تقوم باإلرشاف عىل تطبيق العهد ،كث ًريا ما دعت يف تعليقاتها
العامة إىل اتّخاذ مثل هذه التدابري ملصلحة املرأة وأجزاء معيّنة من
السكّان واألقليات ،ورشيطة أن تكون مستندة إىل معايري معقولة
وموضوعية"(.((4
وباملثل جاء العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
النص عىل التدابري الخاصة ،ولكن لجنة الحقوق
والثقافية ،خل ًوا من ّ
االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ترشف عىل تطبيق الدول
األطراف للعهد ،دعت الدول إىل اتخاذ تدابري خاصة موقّتة بغية
التعجيل بالوصول إىل املساواة ،كام ذهبت إىل أ ّن "الدول األطراف،
قد تلزم ،بل أ ّن عليها التزا ًما يف بعض الحاالت ،بأن تعتمد تدابري
خاصة لتخفيف أو كبح الظروف التي تديم التمييز" .وأضافت
اللجنة "وتكون تلك التدابري مرشوعة ما دامت متثّل وسائل معقولة
موضوعية ومتناسبة للتصدي للتمييز بحكم الواقع ويتم التخيل عنها
التخل عنها عندما تتحقّق مساواة
عندما تتحقّق املساواة ،ويجري ّ
موضوعية قابلة للدوام .غري أ ّن تلك التدابري اإليجابية قد تحتاج يف
حاالت استثنائية ،إىل أن تكون دامئة؛ كتوفري خدمات الرتجمة الفورية
تيس لألشخاص ذوي اإلعاقات
لألقليات اللغوية وترتيبات معقولة ّ
(((4
الحسية الوصول إىل مرافق الرعاية الص ّحية" .
ّ
تقييم التدابير الخاصة

الحق يف املساواة .وهي
ال تع ّد التدابري الخاصة استثناء أو خرو ًجا عىل ّ
ليست من قبيل التمييز أو من قبيل منح مزايا للبعض وحرمان البعض
اآلخر منها .بل هي مبنزلة تعويض للجامعات املستهدفة عن معاناتها
من التمييز ،أو هي مبنزلة تصحيح ألوضاع ظاملة سابقة ناجمة عن
الالمساواة ،أو تصويبها .وال غنى عن هذه التدابري لتحقيق املساواة
املوضوعية التا ّمة والف ّعالة( ((4وليس املساواة الشكلية أو الرسمية
كل من القانون الداخيل والقانون الدويل عىل
التي ينبغي أن يحرص ّ
عدم االكتفاء بها(((4؛ فاملساواة القانونية بني الرجل واملرأة ال تؤ ّدي
 42التعليقات العامة للجنة رقم ،)1994( 23 ،)1989( 18 ،)1981(4 :مجموعة التعليقات
والتوصيات العامة ،ص 212 ،200 ،179؛ وانظر:
Interights, Ibid, p 111.
 43التعليق العام للجنة رقم  ،)2009( 20مجموعة التعليقات والتوصيات العامة.
 44التعليقات العامة للجنة ،رقم ،)1994( 23 ،)1989( 18 ،)1981( 4 :مجموعة
التعليقات والتوصيات العامة ،ص .212 ،200 ،179
 45انظر بهذا املعنى :التوصية العامة للجنة القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة رقم 25
( ،)2004مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،ص.374
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يف النتيجة إىل مشاركة املرأة يف مختلف امليادين بأعداد مساوية
تتأت أهمية التدابري الخاصة التي ترمي
ألعداد الرجال( .((4ومن هنا ّ
إىل التعجيل يف تحقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية فيام بينها .وكام
ذهبت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثـقافية يف تعليقها
حق التمتع
العام رقم ( )16بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف ّ
كل من مفهوم
بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،فإ ّن ًّ
"املساواة بحكم القانون (أو املساواة الشكلية) واملساواة بحكم األمر
الواقع (أو الجوهرية) الفعلية ،هام مفهومان مختلفان ومرتابطان
مع ذلك .وتتحقّق املساواة األوىل إذا تعامل القانون أو السياسة مع
مثل بطريقة محايدة .أ ّما املساواة الجوهرية ،فتهت ّم
الرجل واملرأة ً
عالو ًة عىل ذلك ،بتأثري القانون والسياسات واملامرسات العملية،
أصل فئات معيّنة من
وضامن عدم إدامتها للمساوئ التي تعاين منها ً
الناس ،بل تخفيفها باألحرى(.((4
حق فردي .أ ّما املعاملة التفضيلية،
الحق يف املساواة ّ
وميكن القول إ ّن ّ
حق الفرد يف عدم التع ّرض للتمييز
فتتعلّق بحقوق الجامعة .ويتوارى ّ
أمام حقوق الجامعة يف أن تع ّوض عن التمييز الذي عانت أو تعاين
منه ،وحقّها يف تصحيح األوضاع الظاملة التي عاشت أو تعيش فيها.
غري أ ّن هناك من ينتقد التدابري الخاصة؛ إذ ال ّ
شك يف أنّها تفرض أعباء
بخاصة إذا كانت واسعة االنتشار .يضاف إىل ذلك
ج ّدية عىل الدولة ّ
أ ّن نظرة باقي فئات املجتمع إىل الجامعات املستفيدة منها نظرة
سلبية عمو ًما .ويؤث ّر نظام الكوتا سلب ًّيا يف سوق العمل الذي يضط ّر
ٍ
أقل قدر ًة عىل املنافسة ،ويف املؤسسات التعليمية التي
أشخاص ّ
لقبول
تضط ّر هي األخرى لقبول طلبة غري مؤ ّهلني مبا يكفي للدراسة .وال
تسمح هذه التدابري بالرضورة بتطوير الجامعات املستفيدة منها،
وال بعودة العدالة واملساواة املفقودة .وليس هناك ما ّ
يدل عىل
املتحصل عليها يف هذا اإلطار ،هي عىل مستوى الغايات
أ ّن النتائج
ّ
(((4
املرج ّوة واألموال املهدورة والجهود املبذولة .
وتعود التدابري الخاصة بالنفع موقّتًا عىل الناس األكرث حظًّا ضمن
األقل حظًّا يف داخل
املجموعات املستفيدة؛ وذلك عىل حساب ّ
كل مجموعة تنظر إىل نفسها
املجموعات األخرى .والنتيجة هي أ ّن ّ
منفصل ًة عن األخرى.
 46التوصية العامة رقم  )2004( 25للجنة القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة بشأن التدابري
الخاصة املوقّتة ،مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،ص.379
 47مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص.119
 48محمد عرفان الخطيب" ،مبدأ عدم التمييز يف ترشيع العمل املقارن" ،مجلّة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،املجلد  ،24العدد الثاين ( ،)2008ص.78-77
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ومع هذه السياسة ال يعود هناك مث ّة دافعية إىل العمل واإلنجاز لدى
املستفيدين منها؛ مثل طلبة الجامعات الذين يقبلون استثنا ًء برصف
النظر عن الكفاءة والجدارة ،وهم بالتايل يشعرون ويتوقّعون أنّه
ميكنهم الحصول عىل الشهادة الجامعية واالنخراط يف سوق العمل
بالسهولة ذاتها .ويف املقابل ،يشعر الذين جرى التمييز ض ّدهم أنّه
ال طائل من االجتهاد والجهد؛ أل ّن اآلخرين وصلوا إىل ما وصلوا إليه
دون وجود حاجة إىل ذلك .والنتيجة يف الحالتني ،هي انحدار املعايري
تدن املستوى ،ومن
ككل هو الخارس من ّ
الوظيفية واملهنية .واملجتمع ّ
إهامل الجدارة والكفاءة التي ينبغي أن تكون األساس الوحيد للتميّز
يف املجتمع.
ويسهل عىل الدولة تطبيق سياس ٍة تقوم عىل التمييز اإليجايب .ولك ّنه
أي محاولة يف هذا
قد يصعب وضع ح ٍّد لهذه السياسة؛ وذلك أل ّن ّ
(((4
السبيل ستتّهم بأنّها ال تأخذ يف الحسبان الحقوق املكتسبة .
ومهام يكن من أمر ،فإ ّن اللجوء إىل التدابري الخاصة يبقى جوازيًّا.
عادل
وهو محاط مبجموعة من الرشوط الصارمة؛ ألنّه وإن كان ً
بالحق يف
أحيانًا ،إال أنّه يستهدف أو يستتبع دامئًا تعطيل االعرتاف
ّ
املساواة وعدم التمييز ،أو عرقلته .وتتعلّق هذه الرشوط بالجهة أو
الجهات املستفيدة من هذه التدابري والغايات التي رشعت هذه
التدابري من أجلها وم ّدتها املوقّتة (وليس املطلقة أو املفتوحة أو غري
املح ّددة) التي يجب ألّ تتجاوزها.

المبحث الثاني :استهداف
تعطيل االعتراف بحقوق اإلنسان
أو استتباعه أو عرقلته
أساسا التمييز املبارش وغري
تحظر االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ً
أشكال أخرى.
ً
املبارش .ولكن التمييز قد يتّخذ

المطلب األ ّول :التمييز المباشر وغير
المباشر
يف معرض تعريف التمييز ،تشرتط االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
أن تستهدف تدابري التفرقة ،أو االستبعاد ،أو التقييد ،أو التفضيل ،أو
49 Baptiste Villenave, “la discrimination positive: une presentation”, Vie
sociale, n° 3 (juillet-septembre, 2006), available.25/4/2012,
;http://www.pleves.ens.fr/pollers/seminaires/seances/discrimination
Allain Renault, égalité et discrimination, un éssai de philosophie politique
appliquée (Paris: Seuil, 1, 2007), p. 213.

تستتبع تعطيل االعرتاف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع
بها أو مامرستها من جميع األشخاص عىل قدم املساواة ،أو عرقلتها؛
رشا حني يكون من أغراضه  purposeتعطيل
فالتمييز يكون مبا ً
االعرتاف بحقوق اإلنسان أو عرقلته .أ ّما التمييز غري املبارش ،فيكون
من آثاره  effectذلك.
التمييز المباشر

يقصد بالتمييز املبارش ( direct discriminationيس ّمى كذلك
التمييز العلني أو الظاهر أو الواضح أو الرصيح) "معاملة فرد أو
أقل حظو ًة أو أفضلية less favourable
مجموعة من األفراد معاملة ّ
أو مواتاة من معاملة فر ٍد آخر أو مجموعة أخرى من األفراد يف
ظروف مامثلة أو مشابهة  similar.or.analoguesولسبب أو أكرث
من األسباب املحظورة للتمييز؛ مثل العرق ،أو الجنس ،أو اإلعاقة
وغري ذلك"(.((5
ومثال هذا النوع من التمييز استبعاد القواعد واملامرسات والسياسات
بعض األفراد ،أو منحهم األفضلية النتامئهم إىل مجموعة معيّنة ال
غري؛ كإعالنات الوظائف التي تسمح للرجال وحدهم بالتق ّدم إىل
الوظائف ،أو تلك املقترصة عىل خ ّريجي جامعات مع ّينة ،أو التي
تستبعد ذوي البرشة السوداء من التق ّدم لشغل الوظيفة .ويدخل يف
هذا النوع من التمييز كذلك عدم تعيني امرأة يف وظيف ٍة ما ،أو فصلها
كل من
عن العمل لكونها امرأة ،أو بسبب الزواج أو الحمل ،وحظر ّ
خدم يف وظائف معيّنة يف نظام سيايس سابق من شغل الوظيفة،
وعدم التعيني يف وظيفة أو الفصل منها ألسباب سياسية ،والتمييز يف
تول الوزارة وما يف حكمها عىل من
األجر بني الرجل واملرأة ،وحظر ّ
يتمتّع بجنسية أجنبية .ومثاله كذلك قرص العمل يف مؤسسات الدولة
عىل مجموعات مع ّينة من املواطنني أو عىل ذوي آراء مع ّينة؛ ففي
تفضيل لشخص من اآلخر بسبب
ً
أقل
كل هذه األمثلة هناك معاملة ّ
ّ
الجنس أو العرق أو الجنسية ،أو الرأي السيايس .وهي معاملة تجعل
األ ّول يف مركز قانوين أدىن من مثيله للثاين.
وال يشرتط يف التمييز املبارش ،مثله مثل بقية أشكال التمييز سوء
الن ّية أو نية التمييز لثبوته؛ ففي قضية جنوب غرب أفريقيا (املرحلة
الثانية )1966 :أمام محكمة العدل الدولية ،ر ّد القايض تاناكا ،يف رأيه
املخالف ،عىل ما زعمته جنوب أفريقيا من أ ّن الغرض من سياسة
الفصل العنرصي يف اإلقليم هو تعزيز رفاهية سكّان اإلقليم وتق ّدمهم
االجتامعي .وقال إ ّن سياسة الفصل العنرصي سياسة جائرة برصف
50 Oran Dyle, ”Direct Discrimination, Indirect Discrimination and
Autonomy”, Oxford Journal of Legal Studies, 27, (2007), pp. 537-538.
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النظر عن الدافع وراءها لدى الدولة املنتدبة( .((5إذ ليس امله ّم إثبات
سوء نية من يلجأ للتمييز ،وإنّ ا األثر السلبي الذي يحدثه التمييز يف
ضحاياه.
ويحظر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادتني
( )2و( )26منه التمييز املبارش والتمييز غري املبارش عىل ح ٍّد سواء(.((5
وقد وجدت اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد
ع ّدة حاالت من التمييز عىل أساس الجنس ،والتي مل يكن لها م ّربرات
موضوعية ومعقولة( .((5وباملثل نظرت املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان مرا ًرا يف حاالت من التمييز املبارش عىل أساس الجنس أو
العرق أو الجنسية(.((5
التمييز غير المباشر

يُقصد بالتمييز غري املبارش ( Indirect discriminationيس ّمى
الخفي أو املضمر أو املسترت) القوانني أو السياسات
كذلك التمييز
ّ
أو الربامج أو املامرسات التي تبدو محايدة أو عادلة يف ظاهرها أو
للوهلة األوىل ،ولك ّنها متييزية يف مضمونها practices that are fair
 in form but discriminatory in operationملا لها من تأثري
متييزي عند تنفيذها.
ومن قبيل التمييز غري املبارش القوانني التي تفرض عقوبات أش ّد
عىل املرأة من تلك التي تفرض عىل الرجل بسبب الزنا أو غريه من
الجرائم ،واستبعاد نسبة كبرية من النساء العامالت بصورة خاصة ،من
نطاق تطبيق قانون العمل( .((5ومثاله كذلك اشرتاط س ّن معيّنة لشغل
الوظيفة ،يحول دون متكني النساء اللوايت يتولّني العناية بأطفاله ّن من
الرتشّ ح للوظيفة؛ واشرتاط التف ّرغ التام للوظيفة الذي يؤ ّدي بالرضورة
إىل عدم متكّن نسبة كبرية من النساء إىل الرتشّ ح لها( .((5ويدخل يف
لتول الوظائف؛
هذا النوع من التمييز كذلك اشرتاط املوافقة األمن ّية ّ
.)1966 ,July 18( ,South West Africa Cases, second phase”, ICJ Report“ 51
وهذا ما ذهبت إليه كذلك املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،
ECHR,ser. A/NO.6, para. 10.
 52التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  ،)1989( 18مجموعة التعليقات والتوصيات
العامة ،املرجع نفسه ،ص 200؛ انظر أيضً ا التوصية العامة رقم  ،)1993( 14للجنة القضاء
عىل التمييز العنرصي ،املرجع نفسه ،ص 280؛ والتعليق العام رقم  ،)2009( 20التعليق العام
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وثيقة األمم املتحدة،
E/C. 12/GC/20.
53 Interights, Ibid, p. 73.
54 Ibid, p. 77.
 55التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم  )2000( 28بشأن املساواة يف الحقوق بني
الرجال والنساء ،مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص.237
56 Eurofound.discrimination,
http://www.eurofound.europa.eu/emire/IRELAND/DISCRIMINATION-IR.htm.
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واشرتاط ذكر الدين أو مكان الوالدة يف الهويّة أو يف جواز السفر،
والذي قد مي ّهد بدوره للتمييز.
وتقوم الحاالت السابقة من التمييز غري املبارش وهي أكرث تعقي ًدا
من التمييز املبارش عىل املواربة يف اإلفصاح عن الدافع التمييزي
للقوانني واملامرسات والسياسات التمييزية .وهي تع ّد من قبيل
التمييز املحظور ،إذا مل يكن الغرض املنشود منها مرشو ًعا ،وليس لها
ما ي ّربرها ،ومل تكن الوسائل املستخدمة متالمئة ورضورية لتحقيق
هذا الغرض.
وال تشري االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان رصاح ًة إىل التمييز غري
املبارش .ولكن هذا النوع من التمييز مشمول ضم ًنا يف االتفاقية(.((5
وهذا ما أيّده كذلك قضاء املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان واللجنة
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب(.((5
ومثله مثل التمييز املبارش ،يقع التمييز غري املبارش برصف النظر عن
النيّة أو القصد؛ فالنيّة املبيّتة للتمييز ال تشرتط لثبوته .ولكن استثناء،
كل من الدستور وقانون الحقوق املدنية األمريك َّيني يشرتطان
فإ ّن ًّ
إثبات قصد التمييز ،يف التدابري التي ظاهرها غري متييزي ولكن آثارها
متييزية ،لوجود التمييز غري املبارش(.((5

المطلب الثاني :صور التمييز األخرى
من املمكن أن يقع التمييز ألكرث من سبب .وهناك حاالت ّ
يدق فيها
األمر:
التمييز المتع ّدد

يقصد بالتمييز املتع ّدد ( Multiple discriminationيس ّمى
كذلك املضاعف أو املركّب ،أو الرتاكمي ،أو املش ّدد ،أو املتقاطع
 )Intersectionalخضوع الشخص لتمييز متع ّدد األشكال يقوم عىل
الحق يف املساواة
أكرث من سبب من أسباب التمييز املحظور .كام أ ّن ّ
وعدم التمييز يتقاطع مع الحقوق األخرى.
ويتّخذ التمييز املتع ّدد عدة صور؛ فنحن نصادف هذا النوع من
التمييز ،كام ذهبت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف توصيتها
العامة رقم ( ،)25يف فئات "النساء الاليت قد يعانني ،إضاف ًة إىل
معاناتهن من التمييز املو ّجه ض ّدهن بسبب كونه ّن نساء ،من التمييز
57 Interights, Ibid, p 47.
58 Shelton,Ibid, p. 280.
59 Ibid., p. 83.
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بسبب االنتامء إىل أقلّية عرقية أو دينية أو بسبب اإلعاقة أو الس ّن أو
الطبقة أو الطائفة االجتامعية أو غري ذلك من العوامل"(.((6
وتويل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عناي ًة خاصة
بهذا النوع من التمييز؛ فديباجة االتفاقية تلفت النظر إىل "الظروف
الصعبة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال
متعددة أو مش ّددة من التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس وغريه من اآلراء أو األصل الوطني
أي مركز
أو العرقي أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو الس ّن أو ّ
آخر" .كام أنّها "تعرتف بأ ّن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالبًا ما
يواجهن خط ًرا أكرب يف التع ّرض ،سواء داخل املنزل أو خارجه ،للعنف
أو اإلصابة أو االعتداء ،واإلهامل أو املعاملة غري الالئقة ،وسوء املعاملة
أو االستغالل"( .((6وتق ّر املوا ّد ( )6و( )7و( )24رصاحةً ،بالتمييز
املتعدد الذي تواجهه النساء والفتيات املعوقات وباالحتياجات
الخاصة لألطفال املعوقني ،وال سيّام يف ما يتعلق بالتعليم.
ويدعو إعالن األمم املتحدة لحقوق الشعوب األصلية لعام  2007يف
خاص بالحقوق واالحتياجات
املادة ( )1( )21الدول إىل إيالء اهتامم ّ
الخاصة للمس ّنني والنساء والشبان واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة
من الشعوب األصل ّية(.((6
وكث ًريا ما تنظر املحاكم الدولية وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان
حق من حقوق اإلنسان؛ فقد أتيح
يف قضايا تتعلق بخرق أكرث من ّ
للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،عىل سبيل املثال ،أن تنظر يف
كل من العرق والجنس(.((6
قضايا متييز عىل أساس ٍّ
وما ّ
انفك النهج السائد يف املحاكم الوطنية يركّز عىل األسباب الفردية
للتمييز ،حتى ولو كان القانون يشمل الحامية من التمييز لعدة
مثل ال يجيز قانون املساواة الربيطاين لعام
أسباب(((6؛ ففي بريطانيا ً
 2010اال ّدعاء بالتمييز القائم عىل أكرث من أساس .وال يجيز القانون
الجمع بني التمييز املبارش وغري املبارش يف دعوى واحدة .وعىل سبيل
املثال ال يجوز المرأة معاقة أن ت ّدعي أنّها ضحية متييز مبارش عىل
 60التوصية العامة رقم  )2000( 25للجنة مناهضة التمييز العنرصي ،مجموعة التعليقات
والتوصيات العامة ،ص374؛ وانظر أيضً ا التعليق العام رقم  )2009( 20للجنة الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،الفقرة .17
 61الفقرتان (ع) و (ف) عىل التوايل.
 62منظمة العمل الدولية" ،املساواة يف العمل :التحدّي املستمر" ،تقرير املدير العام،
جنيف ،2011 ،ص.16
 63قضية عبد العزيز كبايل ض ّد اململكة املتحدة ،وقضية لوفيالس  Lovelaceض ّد كندا،
انظر:
Interights, Ibid, p. 242
 64منظمة العمل الدولية ،تقرير املدير العام ،املرجع نفسه ،ص.16

أساس اإلعاقة وضحية متييز غري مبارش بسبب الجنس يف دعوى
أي من األساسني كان وراء
واحدة؛ وذلك ألنّه ال يكون من الواضح ّ
املعاملة التمييزية(.((6
التحرّش

ظاهرة العنف ظاهرة متفشّ ية ،ولها أثر ال ينكر عىل مبدأ املساواة
وعدم التمييز .والعنف القائم عىل أساس نوع الجنس هو شكل من
أشكال التمييز يكبح قدرة املرأة عىل التمتع بحقوقها وحرياتها عىل
قدم املساواة مع الرجل .وهذا ما ذهبت إليه لجنة القضاء عىل التمييز
ض ّد املرأة يف التوصية العامة رقم )1992( 29؛ إذ قالت "إ ّن تعريف
املادة األوىل من اتفاقية التمييز ض ّد املرأة يشمل"العنف القائم عىل
أساس نوع الجنس ،أي العنف املو ّجه ض ّد املرأة بسبب كونها امرأة أو
ميس املرأة عىل نحو جائر .ويشمل األعامل التي تلحق
العنف الذي ّ
بها رض ًرا أو أمل ًا جسديًّا أو عقليًّا أو جنسيًّا ،والتهديد بهذه األعامل
واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية"(.((6
املبني عىل أساس الجنس االعتداء الجنيس واالستغالل
ويشمل العنف ّ
وربا تكون أكرث أشكال
التجاري للمرأة يف الجنس واالت ّجار باإلنسانّ .
العنف القائم عىل أساس الجنس انتشا ًرا تلك املرتكبة يف املامرسات
واملواقف التقليدية ،مبا يف ذلك املامرسات الثقافية؛ مثل ختان املرأة
واإلجبار عىل الزواج ،وإصابتها بالعقم واالجهاض القرسيَّني ،والعنف
األرسي الذي يشمل الرضب واالغتصاب وغريهام من أشكال االعتداء
الجنيس والعنف النفيس.
كل سلوك غري مرغوب فيه يهدف
ويقصد بالتحرش ّ Harassment
إىل الح ّط من كرامة ٍ
شخص ما وخلق بيئة من الخوف أو العداء أو
لسبب من أسباب التمييز
اإلهانة أو التحقري أو الكراهية له؛ وذلك
ٍ
أي سلوك
املعروفة أو يستتبع ذلك( .((6وتشمل املضايقة الجنسية ّ
مقيت ومتع ّمد أساسه الجنس؛ مثل املالمسات البدنية والعروض
املادية ،واملالحظات ذات الطابع الجنيس وعرض املوا ّد اإلباحية
الحسية سواء بالقول أو بالفعل .وميكن أن يكون هذا
واملطالب ّ
السلوك مهي ًنا ويتس ّبب يف مشكالت للص ّحة والسالمة؛ وهو متييزي
عندما تعتقد املرأة ألسباب معقولة أ ّن اعرتاضها أو احتجاجها عليه
65 The Human Rights Trust, Review, vol. 5, (2010), p. 16.
 66مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص .336
كل من التوجيه األورويب الخاص باملساواة يف املعاملة بني
 67انظر :املادة  )3( 2من ّ
الخاص باملساواة يف
األشخاص برصف النظر عن األصل العرقي أو اإلثني ،والتوجيه األورويب
ّ
املعاملة يف الوظيفة واملهنة لعام  .2000وتأخذ أغلبية الدول األوروبية بهذا التعريف.

108
ييسء إىل وضعها يف العمل مبا يف ذلك توظيفها أو ترقيتها ،أو عندما
يخلق بيئة عمل معادية(.((6
أساسا يف مكان
وتنشأ قضايا التح ّرش مبا يف ذلك التحرش الجنيس ً
العمل ،ولكنه قد يقع خارجه .والنساء األكرث عرض ًة له ه ّن من
الشابات غري املستقالت ماديًّا وغــر املتزوجات أو املطلّقات
واملهاجرات .ويقع التحرش عاد ًة من أشخاص تخولهم مراكزهم قد ًرا
من السلطة؛ مثل املد ّرس يف عالقاته بالطلبة ،أو الطبيب يف عالقاته
باملرىض ،أو املوظّف أو رجل الرشطة يف عالقاتهام بالجمهور .وتثار يف
هذا الصدد مسؤولية صاحب العمل عن أفعال التح ّرش التي يرتكبها
العمل اآلخرين أو ض ّد العمالء(.((6
عامل لديه ض ّد ّ
التمييز المفترض والتمييز
بسبب الرابطة أو الصلة

ومثال التمييز املفرتض أو املتص ّور  assumed, perceivedمتييز
شخص ما ض ّد شخص آخر اعتقا ًدا منه أنّه يعاين من إعاقة مع أنّه
ليس كذلك ،ورفض صاحب عمل تعيني شخص اعتقا ًدا منه أنّه أسود
يف حني أنّه ليس كذلك؛ فهذان نوعان من التمييز املبارش أ ّولهام عىل
أساس اإلعاقة ،وثانيهام عىل أساس العرق .ويقوم التمييز بسبب
الرابطة أو الصلة  associatedعىل أساس الرابطة أو الصلة الفعلية أو
املفرتضة بني الشخص املميّز ض ّده وشخص آخر هو املقصود بالتمييز؛
شخصا من الغجر
ومثاله حرمان شخص من غري الغجر  Romaيرافق ً
محل عام ،ورفض تأجري زوج وزوجة أل ّن أحدهام
من الدخول إىل ّ
(((7
أسود أو سوداء ،والتمييز ض ّد أب طفل ذي إعاقة .
وعىل صعيد القوانني الداخلية ،تحظر القوانني اإلنكليزية واأليرلندية
والبلغارية هذين النوعني من التمييز .ويف فرنسا يستخدم القانون
الفرنيس مصطلح التمييز عىل أساس العرق "الحقيقي أو املتخ ّيل".
ويف هولندا يحظر القانون التمييز بسبب اإلعاقة السابقة أو التي
قد توجد يف املستقبل .ويوسع القانون النمساوي الحامية لتشمل
األقارب الذين يتولّون العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة(.((7
" 68التوصية العامة للجنة القضاء عىل التمييز ض ّد املرأة رقم  )1992( 19املتعلقة بالعنف
ضد املرأة" ،الفقرة  ،18مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه ،ص.338
69 Chopin & Gounari, Ibid., p. 28-29.
" 70التعليق العام رقم  20للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية" ،الفقرة ،16
مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ،املرجع نفسه.
71 Chopin & Gounari, Ibid., p. 24.
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المبـحث الثـالث:
أسـس التـمييز المحظور
(المجموعات المستهدفة من التمييز)
كل تفرقة يف املعاملة بني األفراد والجامعات هي من قبيل
ليست ّ
التمييز املحظور يف القانون الدويل؛ فال ب ّد للتمييز من أن ينبني عىل
أسباب غري مرشوعة ،وأن ال يكون له أسباب غري موضوعية والمعقولة.
(((7
وال تكتفي االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية
بالنص عىل مبدأ املساواة وعدم التمييز ،وإنّ ا تردف ذلك بذكر أسباب
ّ
معيّنة للتمييز املحظور التي ال يقوم التمييز من دونها؛ فالتمييز يؤ ّدي
إىل إنكار املساواة يف املعاملة بني فر ٍد أو آخر ،أو بني مجموعة أفراد
ومجموعة أخرى منهم ،ألنّه أو ألنّهم ينتمون إىل جامعة أو فئة معيّنة
يف املجتمع .ومبعنى آخر يجب أن تعزى التفرقة املحظورة يف املعاملة
إىل الوضع الخاص للفرد املم ّيز ض ّده بوصفه عض ًوا يف مجموعة ميكن
التع ّرف إليها مختلفة عن املجموعة املم ّيز ملصلحتها .وعىل سبيل
املثال ،فقد خلصت اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان يف قضية B.D.B.
ض ّد هولندا إىل أ ّن قيام الجهة اإلدارية الحكومية بإبالغ بعض أطباء
العالج الطبيعي بااللتزام بالتأمني دون البعض اآلخر منهم ،ال يع ّد
من قبيل التمييز املحظور؛ وذلك أل ّن األطباء البيطريني املم ّيز ض ّدهم
أي
ليسوا فئة مختلفة عن أقرانهم املميّز ملصلحتهم ،وال ينتمون إىل ٍّ
من املجموعات التي يحظر التمييز ض ّدها رصاح ًة أو ضم ًنا مبوجب
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( .((7وقد أ ّدى تن ّوع
العهد الدويل
ّ
دوافع التمييز أو بواعثه إىل ظهور صكوك دولية عديدة تختلف يف
تناولها هذه املسألة .وهذا ما سنقف عليه قبل أن نقف عىل مسألة
التد ّرج بني األسس التي يقوم عليها التمييز ،والتي ينبغي دراستها
بصورة مستقلّة.

المطلب األ ّول :تن ّوع دوافع التمييز أو بواعثه
تختلف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يف تناولها دوافع التمييز
أو بواعثه .وتكتفي بعض هذه االتفاقيات بأساس أو ٍ
باعث واحد
كل من االتفاقية الدولية للقضاء
أو أكرث للتمييز .وهذا ما نجده يف ٍّ
عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لعام  1965التي تحظر التمييز
عىل أساس العرق واللون وال َّنسب واألصل الوطني أو اإلثني ،واتفاقية
أي دولة
 72يكتفي التعديل الرابع عرش للدستور األمرييك ّ
بالنص عىل عدم جواز حرمان ّ
ألي شخص يخضع لواليتها من املساواة يف التمتع بحامية القانون .كام أ ّن
– املقصود والية ّ -
بالنص عىل مبدأ املساواة بني املواطنني يف
اكتفت
2012
لعام
املرصي
الدستور
املادة  33من
ّ
الحقوق والواجبات العامة ،ال متييز بينهم يف ذلك ،دون بيان أسباب التمييز املحظور.
73 Shelton, Ibid., p. 281
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القضاء عىل أشكال التمييز كافّة ض ّد املرأة لعام  ،1979والتي تويل
عنايتها بالتمييز القائم عىل الجنس فقط ،واتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة التي اعتمدتها الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة عام 2006
الخاصة بوضع
التي تنرصف إىل التمييز عىل أساس اإلعاقة ،واالتفاقية
ّ
الالجئني لعام  1951التي تحظر التمييز بسبب العرق والدين وبلد
املنشأ؛ واتفاقية التمييز يف مجال االستخدام واملهنة لعام  1958التي
تحظر التمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو الرأي السيايس
أو األصل الوطني أو املنشأ االجتامعي ،واتفاقية مكافحة التمييز يف
مجال التعليم لعام  1960التي تحظر التمييز عىل أساس العنرص أو
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياس ًّيا وغري سيايس أو
األصل الوطني أو االجتامعي أو الحالة االقتصادية أو املولد.
ويقرص ميثاق األمم املتحدة أسس التمييز املحظور عىل أربعة أسس،
هي :الجنس ،والعرق ،واللغة ،والدين (املادة  1فقرة  ،3واملادة .)55
ولكنه قيل أثناء صوغ امليثاق إنّه ليس من الحكمة قرص أسس التمييز
عىل هذه األسس األربعة ،وإ ّن التمييز سواء كان رصي ًحا أو مقن ًعا،
ميكن أن ينبني عىل ٍ
أسس أخرى مثل الرأي ،وبلد األصل ،والجنسية،
والوضع االجتامعي ،وغري ذلك.
ويتبع عدد آخر من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني
الوطنية منه ًجا ثان ًيا يقوم عىل القامئة غري الحرصية باألسس التي
يقوم عليها التمييز املحظور؛ إذ يجري وضع قامئة باألسس التي يقوم
أي وضع آخر"،
عليها التمييز ،ولكن هذه القامئة تنتهي بعبارة "أو ّ
أو عبارة "أو غري ذلك من األسباب" .وهذا النهج هو ما يسري عليه
اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والعهدان الدوليان لحقوق اإلنسان
لعام  ،1966واتفاقية حقوق الطفل لعام  ،1989وامليثاق األفريقي
لحقوق اإلنسان والشعوب لعام  ،1981واتفاقية الدول األمريكية
لحقوق اإلنسان لعام  .1969أ ّما عىل صعيد القوانني الوطنية ،فنجد
كل من امليثاق الكندي لحقوق اإلنسان
أمثلة عىل هذه الع ّينة يف ٍّ
لكل من
ودستور جنوب أفريقيا .ويف جميع هذه الحاالت ميكن ٍّ
القضاء الوطني يف حالة القوانني الوطنية أو للقضاء الدويل أو ألجهزة
تتول اإلرشاف عىل تطبيق االتفاقيات الدولية لحقوق
الرقابة التي ّ
أسسا جديدة للتمييز
اإلنسان توسيع القامئة املذكورة ،بحيث تشمل ً
املحظور(.((7
وقد افتتح اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان هذا التقليد بحظره التمييز
تنص املادة
القائم عىل عد ٍد من األسس التي ميكن اإلضافة إليها؛ إذ ّ
الثانية منه عىل أنّّ :
حق التمتع بكافة الحقوق والحريات
"لكل إنسان ّ
74 Sandra Fredman, Discrimination law (Oxford University pressm 2011),
p. 68; David Weissbrodt & Connie de La Vega, International human rights law
an introduction (university of pennsylvania press, 2007), p.35.

أي متييز ،كالتمييز بسبب العنرص أو
الواردة يف هذا اإلعالن دون ّ
أي رأي آخر
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو ّ
أي وضع آخر".
أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو امليالد أو ّ
كل من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
وبدورهام ،يحظر ّ
والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية،
التمييز يف التمتع بحقوق اإلنسان املعرتف بها فيه؛ لألسباب ذاتها
التي وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .وهام مثله كذلك
يضيفان إىل هذه األسباب عبارة "أو غري ذلك من األسباب" (الفقرة
األوىل من املادة الثانية يف العهد األ ّول ،والفقرة الثانية من املادة
الثانية يف العهد الثاين).
ومن الواضح أ ّن األسباب الالمرشوعة التي يقوم عليها التمييز
 وعددها عرشة  -مل ترد يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ويفالعهدين الدوليني لحقوق اإلنسان عىل سبيل الحرص والتعيني بل
عىل سبيل املثال والتبيني .ومن املمكن حظر التمييز القائم عىل
ٍ
أسس أخرى خالف األسس املذكورة رصاحـةً .وقد أخذت اللجنة
الخاص
املعنيّة بحقوق اإلنسان التي ترشف عىل تطبيق العهد الدويل
ّ
بالحقوق املدنية والسياسية ،ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية ،باملعنى الواسع ألسباب التمييز؛ فقد ذهبت اللجنة األخرية
يف التعليق العام رقم ( )20لها إىل أ ّن عبارة "األسباب األخرى" الواردة
الخاص بالحقوق
يف الفقرة الثانية من املادة الثانية يف العهد الدويل
ّ
(مثل
االقتصادية واالجتامعية والثقافية تشمل "اإلعاقة" ،و"العمر" ً
إمكانية تدريب وتوظيف الشباب وتقاعد كبار السن" ،و"امليول
و"محل اإلقامة" (التفاوت بني املناطق
ّ
الجنسية ونوع الجنس"،
الريفية والحرضية ،ووضع الر ّحل والنازحني) .وأقـ ّرت اللجنة يف
تعليقاتها العامة ومالحظاتها الختامية بوجود أسباب أخرى مختلفة
( .)...غري أ ّن هذه القامئة قابلة لالستكامل" .وميكن أن يكون من
بني األسباب املحظورة األخرى املحتملة حرمان شخص من األهليّة
القانونية بسبب وجوده يف السجن أو احتجازه كر ًها يف مؤسسة
مثل عندما
نفسانية ،أو اجتامع سببني من األسباب املحظورة للتمييزً ،
يحرم شخص من خدمة اجتامعية بسبب نوع جنس أو إعاقة" .وكام
ذهبت اللجنة" ،ينبغي ألّ تشكّل الجنسية سب ًبا يف الحرمان من
التمتع بالحقوق املنصوص عليها يف العهد"(.((7
وتحظر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لعام
 1950يف املادة ( )14منها التمييز عىل أسس مامثلة لتلك الواردة يف
كل من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني لحقوق
ٍّ
75

انظر وثيقة األمم املتحدة (وال سيّام الفقرات  30-28من التعليق):
E/C.12/GC/20, 2 July 2009
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أساسا أو سب ًبا
اإلنسان لعام  .1966ولنئ كانت االتفاقية قد أضافت ً
آخر غري مرشوع هو االنتامء إىل أقلّية وطنية ،فالواقع أنّه ال يوجد
فرق حقيقي بني هذا األساس واألســاس السابع الــوارد يف اإلعالن
والخاص باألصل الوطني .وهي مثلهام تضيف عبارة "مثل" "such
ّ
أي وضع آخر" إىل قامئة األسس املذكورة؛ وبهذا تكون أسس
 "asأو" ّ
التمييز املحظور يف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان مفتوحة أو
ال نهاية لها  .open endedوقد قضت املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان بإمكانية قيام التمييز ألسباب أخرى غري تلك املذكورة رصاح ًة
للتمييز املحظور؛ وذلك مثل انعدام جنسية ضحيّة التمييز ،أو كونه
عامل مهاج ًرا ،أو الجئًا ،أو أبًا أو أ ًّما غري متز ّوجني ،أو مريضً ا مبرض
ً
شخصا معاقًا أو كبري الس ّن .ولكن املحكمة
نقص املناعة ،أو مثل ًّيا ،أو ً
اشرتطت أن ال يكون هناك م ّربرات غري معقولة وغري موضوعية
املبني عىل هذه األسباب(.((7
للتمييز ّ

المطلب الثاني :مسألة التدرّج
بين األسس التي يقوم عليها التمييز
عم إذا كان هناك تد ّرج بني األسس التي يقوم عليها
يثار التساؤل ّ
التمييز املحظور ،والتي تتباين من اتفاقية دولية إىل أخرى ،ومن
قانون وطني إىل آخر(.((7
والواقع أ ّن األسباب األكرث شيو ًعا التي يقوم عليها التمييز املحظور،
هي العرق والجنس واللغة والدين التي يكتفي ميثاق األمم املتحدة
بذكرها .وهذا ما حدا مبحكمة العدل الدولية يف رأيها االستشاري
الصادر يف  21حزيران  /يونيو  1971بشأن الوجود املستم ّر لجنوب
أفريقيا يف جنوب غرب أفريقيا (ناميبيا اآلن) ،إىل وصف التمييز
 76عىل سبيل املثال قضية  )1976( Engelانظر:
Frédéric Sudre, Ibid., p. 253
التوسع من األسباب
 77تشمل القوانني بشأن املساواة وعدم التمييز مجموعة آخذة يف ّ
التي يقوم عليها التمييز؛ وذلك مثل :الحالة الزوجية ،والحالة الص ّحية ،والروابط العائلية،
واألنشطة النقابية ،والحمل ،واألمومة ،والوالدة ،واملنبت ،واألصل القومي أو االجتامعي،
والحالة االقتصادية أو االجتامعية (الرثوة)؛ ومكان اإلقامة (العيش يف منطقة حرضية أو
ريفية) ،والخصائص الجينية أو السامت الوراثية ،واإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية أو
اإليدز؛ ومنط العيش (مبا يف ذلك التمييز القائم عىل التدخني والسمنة) ،واالنتامء إىل أقلّية.
ومن بني األسباب األخرى للتمييز كذلك حرمان شخص من األهلية القانونية بسبب وجوده يف
السجن أو احتجازه كرهًا يف مؤسسة نفسانية .كام تشمل هذه األسباب يف بعض الدول ،امليول
الجنسية ،والهويّة الجنسانية (املثليون واملثليات ،ومزدوجو امليل الجنيس ومغايرو الجنس).
غري أ ّن قلّة من الدول تحظر التمييز عىل هذا األساس األخري وال متثّل الحالة يف بعض الدول
محل تجريم يف عدة دول ،كام أ ّن
الغربية عىل اإلطالق الحالة العا ّمة .فاملثلية الجنسية ال تزال ّ
زواج املثليني غري معرتف به يف معظم أنحاء العامل .هذا وتصل قامئة أسباب التمييز املحظور
مثل ،إىل  24سببًا .انظر :تقرير املدير العام ملنظّمة
يف قانون الحامية من التمييز يف ألبانيا ً
العمل الدولية ،املرجع نفسه ،ص.14
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العنرصي بأنّه ينطوي عىل إنكار الحقوق األساسية للكائن البرشي،
جسيم واض ًحا ألحكام ميثاق األمم املتحدة(.((7
وأنّه ميثِّل خرقًا
ً
وما يؤكّد أهمية هذه األسباب أيضً ا أ ّن جميع االتفاقيات الدولية
لحقوق اإلنسان ،ومن بينها العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية لعام ( 1966م )4/واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان
(م ،)27/تجيز للدول األطراف يف حالة الطوارئ االستثنائية التي ته ّدد
حياة األ ّمة ،واملعلن قيامها رسم ًّيا ،أن تتّخذ يف أضيق الحدود التي
يتطلّبها الوضع ،تدابري ال تتق ّيد بااللتزامات املرتتبة عليها مبقتىض هذا
العهد .بيد أ ّن العهد يشرتط عدم منافاة هذه التدابري االلتزامات
األخرى املرتتّبة عىل هذه الدول مبقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها
عىل متييز يكون م ّربره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو األصل االجتامعي( .((7وهذا يعني أ ّن العهد يعطي أهمية
أكرب للتمييز القائم عىل هذه األسباب ،ما يستدعي التش ّدد يف تقدير
مربرات التفرقة املبن ّية عليها.
وال متلك الدولة التي تريد أن تصبح طرفًا يف العهد الدويل الخاص
الحق يف عدم التمييز
بالحقوق املدنية والسياسية ،إبداء تحفّظات عىل ّ
املنصوص عليه يف املادة الثانية من العهد؛ فمثل هذه التحفّظات
"تعترب متناقضة مع العهد عندما ينظر إليها يف ضوء أغراض العهد
ومقاصده( .((8وتجيز اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع الالجئني
لعام  1951يف املادة  42منها إبداء التحفّظات عىل أحكام االتفاقية،
ولك ّنها تحظر التحفّظ عىل بعض املوا ّد ،ومن بينها املادة الثالثة
الخاصة مببدأ عدم التمييز ،واملادة الرابعة الخاصة بح ّرية العبادة.
وينظر إىل التمييز العنرصي الذي يستند إىل العرق عاد ًة عىل أنّه
األكرث خطور ًة من بني أشكال التمييز األخرى .وهذا ما ذهبت إليه
محكمة العدل الدولية يف قضية رشكة برشلونة تراكشن للج ّر واإلنارة؛
إذ وصفت املحكمة حقوق اإلنسان األساسية للكائن البرشي ،مبا يف
ذلك الحامية من العبودية والتمييز العنرصي ،بأنّها حقوق يف مواجهة
الكافة  erga omnesأي أنّها ملزمة لجميع الــدول .وقد أقامت
املحكمة ،يف قرارها يف هذه القضية تفرقة أساسية "بني االلتزامات
الواجبة تجاه دول معيّنة وااللتزامات الواجبة تجاه املجتمع الدويل
ككل" .ويف ما يتعلّق بااللتزام األخري ،خلصت املحكمة إىل أنّه "نظ ًرا
ّ
ألهمية الحقوق التي ينطوي عليها األمر ،ميكن القول إ ّن لجميع
الدول مصلحة قانونية يف حاميتها؛ وهي التزامات تجاه الكافّة" .وقد
78 CIJ, Rec. 1971, Para 131.
النص يف العهد املادة  15من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ،واملادة
 79يقابل هذا ّ
 27من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ،واملادة الرابعة من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان.
" 80التعليق العام رقم  ،)2004( "31الفقرة الخامسة ،مجموعة التعليقات والتوصيات
العامة ،املرجع نفسه ،ص .247
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أشارت املحكمة عىل سبيل املثال ،إىل "تحريم األعامل العدوانية
واإلبادة الجامعية" ،وإىل "املبادئ والقواعد املتعلّقة بحقوق اإلنسان
األساسية ،مبا يف ذلك الحامية من العبودية والتمييز العنرصي"(.((8
ويق ّدم مستوى االلتزامات التعاهدية الخاصة بعدم التمييز وبالحقوق
املتساوية وباملساواة أمام القانون مقرونة بالنصوص القانونية
دليل واض ًحا عىل أ ّن مبدأ عدم التمييز قد أصبح
الداخلية املامثلةً ،
جز ًءا من القانون الدويل العريف( .((8ويحظى حظر التمييز العنرصي
بقبو ٍل واسع يف العامل أجمع ،بحيث ميكن القول إنّه غدا قاعدة آمرة
 Jus cogensال يجوز االت ّفاق عىل مخالفتها(.((8
خصص له
وعىل الرغم من أ ّن التمييز عىل أساس نوع الجنس قد ّ
اتفاقية دولية هي االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز
ض ّد املرأة التي بلغ عدد الدول األطراف فيها  187دولة ،كث ًريا ما
أقل أهمية من االتفاقيات الدولية
يُنظر إىل هذه االتفاقية عىل أنّها ّ
يفس العدد الكبري من الدول
األخرى لحقوق اإلنسان(((8؛ وهذا ما ّ
األطراف التي أبدت تحفّظات عديدة عىل االتفاقية ،والتي يق ّوض
بسبب يعود
بعضها األساس الذي تقوم عليه( .((8والواقع أ ّن التمييز
ٍ
إىل العرق أو الدين أو الجنس ،هو األخطر من بني أنواع التمييز.
وعليه ،نجد أ ّن ترشيعات املساواة وعدم التمييز يف جميع البلدان
تنص رصاح ًة عىل حظر التمييز لهذه األسباب.
تقريبًا ّ
81 Barcelona Traction, light and power company, limited, second phase,
;Judgement, I.C.J. Reports, 1970, p. 32, 33-34
وانظر باملعنى ذاته كذلك ما ذهبت إليه املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان يف رأيها
االستشاري رقم  )2003( 18حول "حقوق املهاجرين دون وثائق واملركز القانوين لهم" .وقد
خلصت املحكمة إىل أ ّن عىل الدول أن ال متيّز أو أن تتغاىض عن التمييز أو أن تسمح به ض ّد
ألي شخص برصف النظر عن كونه مهاج ًرا
املهاجرين ،وأن تكفل ّ
الحق يف املحاكمة العادلة ّ
أم ال.)2003/9/17(،
82 Theodor Meron, "The Meaning and Reach of the International
Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination",
American Journal of International Law, (1985), 79-2, p. 283.
انظر عىل سبيل املثال الرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية يف قضية جنوب غرب 83
، (I.C.J.أفريقيا (ناميبا)  ،1971فقرة  ،17والرأي املخالف للقايض تاناكا يف القضايا ذاتها
وحكم محكمة العدل الدولية يف قضية األنشطة العسكرية يف reports 1966, par. 298)،
والرأي ، (I.C.J. reports 2006, par. 46)،الكونغو (جمهورية الكونغو الدميقراطية أوغندا
االستشاري للمحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان رقم  18لسنة  2003الخاص بالوضع القانوين
:للمهاجرين من دون وثائق وبحقوقهم .ويف هذا الرأي اآلخر ،انظر
Ludovic Hennebel, "l'humanisation du droit international des droits de
l'homme", Revue trimistrielle des droits de l'homme, (2004), p. 59
84 Malcolm N. Shaw, International Law, Sixth Edition (Cambridge
University Press, 2008), p.287.
85 http://legal.un.org/ola/

الخاتمة والتوصيات
تعاين الدول وبدرجات متفاوته ،من آفة التمييز .وتفتقر يف كثري من
ٍ
خاصة بهذا الشأن .وتكتفي غالبية الدول
األحيان إىل
نصوص كافية ّ
الحق يف املساواة وعدم التمييز يف دساتريها الوطنية ،دون أن
بتضمني ّ
توجد لها قوانني خاصة بهذا الشأن .ويف املقابل توجد قوانني ملناهضة
التمييز اآلن يف جميع الدول األعضاء يف االتحاد األورويب ( 28دولة
بعد انضامم كرواتيا مؤخ ًرا إىل االتحاد) دون استثناء ،ويف عدد متزايد
من الدول يف أنحاء العامل كافّة.
ويتطلّب حظر التمييز كذلك مراجعة القوانني التمييزية النافذة
فضل عن وضع اإلسرتاتيجيات والسياسات وخطط
لتعديلها أو إلغائها ً
العمل الوطنية الرامية للقضاء عىل هذه اآلفة.
بالحق يف املساواة وعدم
خاص
ّ
أي قانون داخيل ّ
وميكن القول إ ّن ّ
الحق ،ال ب ّد أن يتضمن النص
التمييز ،يفي باملعايري الدولية لهذا ّ
بوضوح حظر أنواع التمييز كافّة ،وأن يعتمد تعريفاته املقبولة يف
القانون الدويل ،والتي عرضنا لها أثناء الدراسة .وال ب ّد له من أن
يتض ّمن أكرب عد ٍد ممكن من األسس التي يقوم عليها التمييز املحظور
املبني عىل نوع
خاص التمييز
يف القانون الدويل مبا يف ذلك وبوجه ّ
ّ
الجنس .وينبغي أن تكون قامئة األسس التي يقوم عليها التمييز
مفتوحة وليست حرصية أو مغلقة ،ومبا ميكن معه للقضاء وغريه من
سبل االنتصاف إضافة أسس جديدة للتمييز املحظور ،وتوسيع قاعدة
الجامعات املحميّة من التمييز.
النص عىل تدابري الغاية منها االنتقال من املساواة الشكلية
وينبغي ّ
إىل املساواة الفعليّة ،وع ّد التدابري الخاصة باملفهوم املح ّدد لها يف
فضل
القانون الدويل واج ًبا يف مجاالت مع ّينة ،وال س ّيام ملصلحة املرأةً ،
عن تشجيع اللجوء إىل التيسريات أو التسهيالت املعقولة لألشخاص
ذوي اإلعاقة .وينبغي تجريم بعض أشكال التمييز وال س ّيام منها
الحض عىل الكراهية وتحديد العقوبات املالمئة والف ّعالة والرادعة لها.
ّ
كل يشء .وال يجدر االكتفاء
ألي قانون أن ينظّم ّ
غري أنّه ال ميكن ّ
بالنصوص القانونية لتغيري الواقع ،أو ملقاومة ظاهر ٍة ما ،أو لتبديل
ألسباب
يرتسخ عرب الزمن وتتوارثه األجيال
ٍ
ثقافة أو سلوك اجتامعي ّ
عديدة .ومن األه ّم نرش ثقافة قبول اآلخر ،وتعميق الوعي املجتمعي
الحق يف املساواة ،وعدم التمييز بني مك ّونات املجتمع الواحد.
بأهمية ّ
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وحدة تحليل السياسات

*

تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

لم يســفر مؤتمر جنيــف 2في جولتيه األولى ( 31-22كانون الثاني /ينايــر  )2014والثانية (15-10
السياســي أو اإلنســاني .تستعرض هذه الورقة
مهمة على الصعيد
شــباط /فبراير) ،عن نتائج
ّ
ّ
ّ
فــرص نجــاح المحاولــة الجديدة لحــل األزمــة الســوريّة المتمثلــة في "جنيف  ،"2وذلــك بعد أن
تتناول أهداف ّ
قوته وضعفه
كل طرف وحساباته قبل انعقاد المؤتمر وخالل جلساته ،ونقاط ّ
في ضوء األوضاع السائدة إقليميًا ودوليًا.
*

وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
تفاوضي من دون نتائج
جنيف  :2مسار
ّ

دعت األمم املتحدة َ
طرف النزاع يف سورية إضاف ًة إىل الدول املعن ّية
بالشأن السوري لحضور مؤمتر "جنيف"2؛ وذلك بنا ًء عىل مق ّررات
تنص عىل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات
"جنيف  ،"1والتي ّ
صالحيات كاملة لقيادة املرحلة االنتقالية يف سورية .بيد أ ّن املؤمتر
الذي تأخّرت الدعوة النعقاده شهو ًرا عديدة بسبب الخالف عىل
مصري الرئيس بشار األسد ومستقبله ،وكيفية متثيل املعارضة ،مل يسفر
يف جولتيه األوىل ( 31-22كانون الثاين /يناير  )2014والثانية (-10
السيايس أو اإلنساين
 15شباط /فرباير) ،عن نتائج مه ّمة عىل الصعيد
ّ
باستثناء االتفاق الذي جرى يف حمص بني النظام واملعارضة برعاية
األمم املتحدة إلخراج املحارصين يف أحياء حمص القدمية وإدخال
املساعدات اإلنسانية إليها .وقد أعلن مبعوث األمم املتحدة وجامعة
اهيمي عن جلسة ثالثة من
الدول العربية إىل سورية األخرض اإلبر ّ
املتوقع حصولها يف النصف الثا ّين من آذار /مارس .2014
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يفت كث ًريا
انتقلت الثورة إىل العمل املسلّح ،فقد ّ
ظل متامسكًا .ومل ّ
يف عضده بعض اله ّزات الداخلية التي تع َّرض لها ،ومتثّلت بانشقاق
عد ٍد كبريٍ من الضباط واملجندين إضافة إىل بعض املسؤولني فيه
وانضاممهم للمعارضة.
بنا ًء عليه ،كان قرار املشاركة يف "جنيف  "2قرا ًرا مركزيًّا يف نظام
متامسك يجري فيه ات ّخاذ القرارات يف دائر ٍة ض ّيقة وسلطاتها مطلقة،
ويقف عىل رأسها الرئيس .وبهذا ،فأي اتفاقٍ يتمخّض عن املؤمتر
ال ب ّد من أن يكون جوهره بالنسبة إىل النظام ضامن استقرار هذا
التحالف األمني واالقتصادي واالجتامعي ،ويتعني أن يصون دور
الرئيس السوري بشار األسد فيه.

تستعرض هذه الورقة فرص نجاح املحاولة الجديدة لحل األزمة
كل
السوريّة املتمثّلة يف "جنيف  ،"2وذلك بعد أن تتناول أهداف ّ
طرف وحساباته قبل انعقاد املؤمتر وخالل جلساته ،ونقاط ق ّوته
وضعفه يف ضوء األوضاع السائدة إقليم ًيا ودول ًيا.

مواقف األطراف المحلية
والخارجيّة من "جنيف "2
قبل انعقاده
ً
أوال :األطراف المحليّة
تتك ّون األطراف املحلية يف الرصاع السوري من ثالث مجموعات
رئيسة؛ هي النظام الحاكم ،واملعارضة السوريّة ،والجامعات الجهادية.
كل مظلّة منها هناك تف ّرعات وانقسامات تصل أحيانًا ح ّد
وتحت ّ
التناقض.
 .1النظام :تتّسم األنظمة االستبدادية ،وبخاصة ذات الطبيعة
أي خالفات ميكن أن تربز
األوليغاركية ،باالنسجام والتامسك وحرص ّ
أي خلل يصيب أحد
يف ما بينها يف دوائرها الض ّيقة ،كونها تدرك أ ّن ّ
مك ّوناتها سوف يؤث ّر يف بنية النظام بر ّمته .ويزداد هذا التامسك
والتصلّب يف أوقات األزمات.
وعىل الرغم من أ ّن النظام السوري واجه االعتصامات والتظاهرات
السلمية مبنتهى العنف ،وقصف املدن مبختلف أنواع األسلحة عندما

متحمسا النعقاد
ولذلك ،عىل الرغم من موافقته ،مل يكن النظام
ً
مؤمتر "جنيف  "2وبخاصة أ ّن غرضه "تشكيل هيئة حكم انتقاليّة
كاملة الصالحيات" .ويبدو أ ّن ترحيبه يف وقت سابق ببيان "جنيف "1
وموافقته عىل حضور "جنيف  "2من دون رشوط ،كان لتج ّنب إحراج
حلفائه الروس ،وإظهار املعارضة وداعميها بوصفهم "عائقًا" أمام
التسوية السياسيّة .انطالقًا من ذلك ،استبق النظام السوري انعقاد
املؤمتر بإعالن تحفّظه عن نص الدعوة الرسم ّية بذريعة أنها ال تلبي
السوري ،داع ًيا إىل الرتكيز عىل "محاربة اإلرهاب".
"تطلعات" الشعب
ّ
فضل عن ذلك ،يرى النظام أ ّن موازين القوى عام ًة متيل ملصلحته؛
ً
فهو يسيّطر عىل مراكز املدن الرئيسة يف مختلف أنحاء البالد ،يف
حني تسيطر املعارضة عىل أغلب األرياف ،إضاف ًة إىل الجزء األكرب من
مدن األرياف الكربى (مثل دوما يف ريف دمشق) ،وبعض األحياء يف
املتوسطة الحجم (مدينة حمص ودير الزور) .وبناء عليه ،فإ ّن
املدن
ّ
وضع النظام مل يكن سيّئًا لدرجة تجعله يتنازل عن تفسريه ات ّفاق
"جنيف "1؛ مبعنى أن يخ ّول األسد كامل صالحياته لهيئة حكم انتقالية
والقبول بعدم ترشّ حه للرئاسة؛ إذ إ ّن وضعه امليداين منذ منتصف عام
مم كان عليه يف نهاية عام (((.2012
 2013بدا أفضل نسبيًّا ّ
" 1سوريا :تقرير إنرتفاكس حول عدم اعتزام األسد ترك السلطة غري دقيق" ،رويرتز،
 ،2014/1/19انظر:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAEA0I03L20140119
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 .2املعارضة :عىل الرغم من النقاشات الطويلة داخل هيئات املعارضة
السوريّة يف األشهر الثالثة املاضية ،فإ ّن قرار املشاركة يف "جنيف  "2مل
ألسباب وصعوبات عدة جرى تذليلها أو "تجاوزها"؛
يح َظ باإلجامع
ٍ
ومنها(((:
•الخالف مع هيئة التنسيق لقوى التغيري الوطني ،وكذلك مع
املجلس الوطني السوري الذي يع ّد أحد املك ّونات الرئيسة
لالئتالف؛ إذ رفضت هيئة التنسيق حضور املؤمتر بسبب عدم
توجيه األمم املتحدة دعوة رسمية لها ،و"قرص" الدعوة عىل
االئتالف واإلقرار بأحقّيته يف تشكيل وفد املعارضة .أ ّما املجلس
الوطني ،فقد ص ّوتت أمانته العا ّمة يف  4كانون الثاين /يناير 2014
عىل "مقاطعة" املؤمتر ،وانسحب املجلس من االئتالف بعد
إعالن األخري املشاركة .وعىل الرغم من ذلك ،فإ ّن هذا القرار مل
يجد له صدى نتيجة اندفاع مك ّونات رئيسة يف املجلس الوطني
مثل "اإلخوان املسلمني" للمشاركة يف املؤمتر .وبناء عليه ،بقي
عب عنه رئيسه جورج صربة يف
رفض املجلس الوطني "شكل ًّيا" ّ
بيان يف  19كانون الثاين /يناير  2014عندما أعلن فيه انسحاب
املجلس الوطني من االئتالف(((.

•مثَّل رفض بعض فصائل املعارضة العسكرية مؤمتر "جنيف ،"2
أثناء فرتة التحضري له ،تح ّديًا كب ًريا كان ال ب ّد من تجاوزه؛ إذ رأت
فيه الفصائل اإلسالمية محاولة لاللتفاف عىل الثورة ،وه ّددت
أي هيئة سياسية تق ّرر املشاركة فيه .ووصل
بنزع االعرتاف عن ّ
األمر ببعض قادة الجبهة اإلسالمية إىل "تهديد" من يشارك،
والتلويح بوضعه عىل قامئة املطلوبني .لقد ساهم هذا املوقف
يف تأخري اتّخاذ قرا ٍر واض ٍح من "جنيف  ،"2إىل أن جرى تجاوز
هذه االعرتاضات بعد اجتامع ُعقد يف أنقرة بالتزامن مع اجتامع
الهيئة العا ّمة لالئتالف وض ّم الفصائل الكربى (الجبهة اإلسالمية،
وجبهة ث ّوار سورية ،وأجناد الشام ،وجيش املجاهدين ،وهيئة
أركان الجيش السوري الحر) .وانتهى بـ "تأييد" بعضها املشاركة
 2أعلن رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السوريّة أحمد الجربا يف  18كانون
الثاين /يناير  2014قرار الهيئة العامة لالئتالف باملوافقة عىل املشاركة يف مؤمتر "جنيف ."2
ور ّحبت الدول الغربية وروسيا وجامعة الدول العربية وتركيا بهذا القرار الذي كان "العقبة
األخرية" التي قد متنع انعقاد املؤمتر يف موعده املحدّد يف  22كانون الثاين /يناير يف مدينة
مونرتو السويرسيّة ،أو تؤ ّجله .ث ّم علّق االئتالف مشاركته إثر قيام األمني العام لألمم املتحدة
بان يك مون بتوجيه دعوة إىل إيران لحضور املؤمتر ،وهو ما رفضه االئتالف ،واشرتط موافقة
إيران عىل بيان "جنيف  "1وسحب مقاتليها وخربائها من سورية يك تحرض "جنيف ."2
" 3املجلس الوطني السوري ينسحب من االئتالف" ،الجزيرة نت ،2014/1/21 ،انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/f93e44ce-2f62-40cd-993aa442d5ac4ab7
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مثل هيئة األركان والقوى التابعة لها ،يف حني التزم اآلخرون عدم
االعرتاض أو الصمت (الفصائل اإلسالمية).

•الخالفات داخل االئتالف :جاء قرار املشاركة يف "جنيف "2
بعد اجتامع الهيئة العامة لالئتالف ،والذي التأم بغياب 44
عض ًوا كانوا قد اعرتضوا عىل "أداء" القيادة الحال ّية وما وصفوه
بـ "التجاوزات وعدم النزاهة" يف االنتخابات األخرية التي جرت
يف  6كانون الثاين /يناير  ،2013وأسفرت عن فوز أحمد عايص
الجربا "املتح ّمس" للمشاركة يف "جنيف  ."2لقد أفرز غياب
املنسحبني إشكاليات قانونية كون قرار املشاركة يتعارض مع
النظام األسايس لالئتالف ،والذي يحظر التفاوض مع النظام،
ويتطلّب تعديله موافقة ثلثَي أعضاء االئتالف ،وهو ما مل يتوافر
يف االجتامع األخري .وقد جرى تجاوز هذه اإلشكالية يف فتوى
قانونية ع ّدت املنسحبني مبنزلة "املستقيلني" ،ما سمح بانعقاد
االجتامع بحضور  75عض ًوا ،ومترير القرار باألغلبية البسيطة
(النصف  .)1 +وانتهى االجتامع باملوافقة عىل املشاركة بأغلبية
 58عض ًوا ،مقابل  14آخرين ص ّوتوا ض ّد املشاركة .وقد رأى
هؤالء أ ّن قرارهم املشاركة يف املؤمتر جاء ألسباب عدة منها:
عدم إتاحة الفرصة للنظام وحلفائه لالنفراد باستخدام املؤمتر
للحل السيايس،
ألغراض دعائية ،وإظهار املعارضة مبظهر الرافض ّ
للحل السيايس حتى ال تبقى الثورة رصا ًعا مسلّ ًحا قد
وفتح مسار ّ
ظل عدم القدرة عىل الحسم العسكري وإجامع أغلبية
يطول يف ّ
الحل التفاويض ،واملساهمة يف
القوى الدولية واإلقليمية عىل ّ
تخفيف املعاناة اإلنسانية عن رشائح واسعة من السوريني
تتع ّرض للقتل والترشيد والتجويع(((.
فضل عن ذلك ،ميكن أن تك ّرس املشاركة يف املؤمتر الوجه "املدين"
ً
للثورة السوريّة ،وتحول دون خلق فرا ٍغ سيايس قد تقوم مبلئه قوى
متط ّرفة يدفع صعودها القوى الدولية واإلقليمية إىل تفضيل بقاء
النظام.
 .3الجامعات الجهادية :تتمثَّل الجامعات الجهادية يف سورية يف جبهة
تأسست رسميًّا يف  24كانون الثاين /يناير
النرصة ألهل الشام التي ّ
 ،2012عىل الرغم من أنّها بدأت نشاطها فعل ًّيا يف آب /أغسطس
 ،2011ويع ّد معظم منتسبيها من السوريني((( ،وكذلك الدولة
 4مقابلة مع برهان غليون.2014/1/19 ،
" 5أبو محمد الجوالين  ..النرصة ومستقبل سوريا" ،برنامج "لقاء اليوم" ،الجزيرة نت،
 ،2013/12/19انظر:
http://www.aljazeera.net/File/Get/e453ed19-b642-46c6-ba7e-dd997656de02
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ّ

اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" التي نشطت بصورة فاعلة بعد
اإلعالن عن نشأتها يف  10نيسان /أبريل  ،2013وأغلب مقاتليها من
العرب واألجانب .وقد دخلت كتائب املعارضة املسلّحة يف مواجهة
عسكرية مع تنظيم "داعش" منذ  3كانون الثاين /يناير  ،2014بعد
أن تزايد سلوكه امليسء للثورة ومطالبها ،واستطاعت إخراجه من كثري
من املناطق التي كان قد استوىل عليها .لكن "داعش" رسعان ما ر ّد
بالسيطرة عىل كامل محافظة الرقّة ومناطق منبج والباب وجرابلس
يف ريف حلب .وحاولت "جبهة النرصة" أن تظهر بدور الوسيط من
خالل دعوتها إىل وقف القتال ،لك ّنها يف حقيقة األمر انحازت إىل
كتائب املعارضة املسلّحة يف املعركة ض ّد "داعش"(((.

ترى الجامعات الجهادية يف مؤمتر "جنيف  "2مؤامرة غربية عىل
املتفاوضي
مرشوع قيام الدولة اإلسالمية يف املنطقة .وتع ّد الطرفني
ْ
"عمالء للغرب"؛ فهذه الجامعات غري معنيّة مبا سيفيض إليه املؤمتر،
ولها حساباتها األيديولوجية الخاصة املختلفة عن مطالب الثورة
أي عملية سياسية مهام كان
السوريّة .لذلك ،سوف تكون عائقًا يف ّ
شكلها ونتائجها وزمانها.

ثان ًيا :األطراف اإلقليمية والدوليّة
منذ املرحلة السلمية للثورة السورية ،انقسم املحيط اإلقليمي
بصورة واضحة؛ إذ دعمت دول الخليج العربية وتركيا املعارضة ،يف
حني دعمت إيران النظام .وتض ّمن الدعم يف كلتا الحالتني مختلف
أنواع املساعدات السياسية واالقتصادية والعسكرية .ويف ما يبدو أ ّن
املعسكر الذي يدعم النظام ،وتقوده إيران ويض ّم حكومة املاليك يف
العراق وحزب الله يف لبنان ،منسجم ومتامسك ،فإ ّن التكتّل الداعم
للمعارضة السوريّة ينقسم إىل محوريْن متعارضني يف قراءتهام ملجمل
الوضع اإلقليمي .توافقت أهداف إيران من مؤمتر "جنيف  "2مع
أهداف النظام يف السعي لقبو ٍل دويل وإقليمي ببقاء الرئيس األسد
6

"النرصة تر ّحب بـ 'مبادرة األمة' لوقف القتال مع 'داعش'" ،دي برس ،2014/1/26 ،انظر:
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=158986

115
يف السلطة بوصفه رشيكًا يف "مكافحة اإلرهاب" ،وتشكيل حكومة
موسعة تكفل دمج املعارضة يف النظام السيايس ،مع احتفاظ الرئيس
ّ
األسد بالسيطرة املطلقة عىل أجهزة األمن والجيش وتقرير السياستني
تأسيسا عىل ذلك ،رفضت إيران االعرتاف
الخارجية واألمن ّية لسورية.
ً
ببيان "جنيف  "1باعتباره ال يتطابق مع مبادراتها لحل األزمة السوريّة
والتي أعلنت عنها نهاية عام .2012
ويف املقابل ،مل تكن الدول اإلقليمية الداعمة للمعارضة مندفعة
النعقاد جنيف  2بدايّة ،ولكن نتيجة اإلجامع الدويل عليه ،وال سيام
من قبل الواليات املتحدة األمريكيّة وروسيا ،والقتناعها بعدم إمكانية
انتصار املعارضة عسكريًا وافقت عليه رشيطة أن يفيض املؤمتر إىل
تشكيل هيئة حكم انتقايل بصالحيات تنفيذية كاملة مبا فيها الجيش
وأجهزة األمن ،ومبا يؤ ّدي إىل خروج الرئيس األسد من املشهد السيايس
السوري.
أ ّما روسيا والواليات املتحدة األمريكية ،فتتشاركان بعض املخاوف
واملصالح يف سورية؛ منها القلق من تنامي ق ّوة الحركات الجهادية
العابرة للحدود وتأثريها يف مجمل الوضع اإلقليمي وأمن إرسائيل.
حل املسألة السوريّة بالطرق السلمية عرب
ولذلك توافقتا عىل رضورة ّ
تطبيق بيان "جنيف  ."1ولقد أفضت مبادرة التخلّص من األسلحة
الكياموية السورية يف أيلول  /سبتمرب  2013إىل مزيد من التقارب
امللف السوري ،لكن مسألة مستقبل الرئيس
الرويس األمرييك يف ّ
محل خالف بني الدولتني؛ إذ ترى واشنطن أ ّن
السوري ومصريه ظلّت ّ
رص عىل أ ّن بقاءه
بقاء األسد ميثّل عائقًا يف وجه ّ
الحل .أ ّما روسيا ،فت ّ
يفيد يف محاربة "اإلرهاب" ،وأ ّن مستقبله تق ّرره االنتخابات.

من هنا ميكن القول إ ّن البيئة الدولية متقاربة يف رؤيتها للمسألة
للحل ،عىل الرغم من بعض الخالفات ،يف
السورية ويف طروحاتها ّ
حني تبدو البيئة اإلقليمية معقّدة ومتعارضة عىل خلفية تناقضات
أيديولوجية ومصالح سياسية وإسرتاتيجية طابعها العام استقطاب
سعودي – إيراين.
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سلوك األطراف وحساباتها
أثناء المؤتمر
ظل االستقطاب والفجوة العميقة التي تفصل بني النظام السوري
يف ّ
واملعارضة وانعدام أي نقطة لقاء بينهام ،مل يكن لدى أي من األطراف
التي حرضت مؤمتر "جنيف  "2أي أوهام بشأن ما ميكن أن يتحقق
خالل املؤمتر لجهة إنجاز تسوية سياس ّية .لذلك حاول طرفا الرصاع
تحقيق مكاسب إعالمية ودبلوماسية وبعض االخرتاقات يف القضايا
اإلنسانية.

ً
أوال :موقف النظام
سعى النظام خالل جلستي املؤمتر لحرفه عن مساره مستفي ًدا
تحسن وضعه امليداين ،وكذلك من رفض
من الدعم الرويس ،ومن ّ
إيران االعرتاف ببيان "جنيف  ."1كام وظّف النظام قبول الدول
العسكري امليدا ّين
السيايس عن
الداعمة للمعارضة بفصل املسار
ّ
ّ
خالل املفاوضات ملصلحته ،فاستمر يف قصف حلب ،وحاول التق ّدم
يف املدينة ويف محيط مطارها ،مستفي ًدا من انسحاب تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" من بعض الجبهات ،وتفرغه
لقتال كتائب املعارضة .كام حاول االنتقام من مدينة داريا لرفضها
رشوط الهدنة التي اقرتحها (عىل غرار ما جرى يف املعضمية وبرزة)
وبسبب صمود مقاتليها ،وال سيام بعد إسقاطهم مروحيّة حربيّة،
وإفشالهم الحملة العسكريّة التي بدأها النظام ضدها مؤخ ًرا .أما
حمص القدمية ،فعىل الرغم من موافقة النظام عىل مبادرة األمم
املتحدة إلخراج املدنيني املحارصين من املدينة وإدخال املساعدات
اإلنسانية إليها ،فإنه ج ّدد قصف أحيائها ،واعتقل مئات الشباب
املسلحي داخلها .وقد بلغ عدد
الخارجني منها بذريعة أنهم ينارصون
ّ
القتىل منذ انعقاد الجلسة األوىل للمؤمتر يف  22كانون الثاين /يناير
 2014وحتى انتهاء الجلسة الثانية يف  15شباط /فرباير  2014أكرث
من  2000شخص ،وذلك بحسب الشبكة السورية لحقوق اإلنسان،
فصل بني ما يجري عىل األرض وبني مجريات
ما يؤكد عىل أ ّن هناك ً
العملية التفاوضية ،وكأ ّن املفاوضات تقع خارج الزمن الذي يعيشه
السوريون تحت القصف.
وانطالقًا من حرية العمل ميدان ًيا التي ت َ َح َّص َل عليها كأمر واقع يف
ظل الالمباالة الدولية الفعلية ،سعى النظام لقلب أولويات املؤمتر
خالل الجلسة األوىل؛ فرفض االعرتاف مبرجعيته ،وق ّدم ورقة أخرى يك

العدد 7
آذار  /مارس 2014

تشكّل مرجع ّية بديلة((( .لكنه عاد  -تحت ضغط رويس  -ف َقب َِل بيان
"جنيف  ،"1عىل الرغم من أنه اشرتط مناقشته بالرتتيب ،قبل االنتقال
إىل البند التاسع املتعلق بهيئة الحكم االنتقايل ،وقد بقي هذا الخالف
يرض النظام بالحلول
رضا خالل جلسات الجلسة الثان ّية ،ومل َ
حا ً
الوسطى التي ق ّدمها األخرض األبراهيمي خالل الجلسة الثان ّية ،والتي
بالتوازي .كان هدف
تتضمن مناقشة وقف العنف والهيئة االنتقاليّة
ّ
النظام واض ًحا وهو إطالة أمد التفاوض ،وحرف مساره نحو ما يسمى
"مكافحة اإلرهاب" وإغراقه بالتفاصيل ،وهو نهج نجح فيه خالل
ٍ
تقليد ألسلوب التفاوض
تعامله مع املبادرات السابقة ،وذلك يف
اإلرسائييل يف تجزئة امللفات والفصل بينها ،مع فارق جوهري
يتمثل يف التجاهل الدويل الكامل لوحشيته وتدمريه املدن بالرباميل
املتف ِّجرة((( .ومن املعروف أ ّن إرسائيل تعترب "اإلرهاب" قضية قامئة
بذاتها وترفض ربطها مبسبباتها ،وتشرتط أولً وقفه ومكافحته قبل
الحديث يف أي شأن سيايس .هكذا تسمي إرسائيل مقاومة االحتالل
"إرهابًا" ال عالقة له باالحتالل ،وهكذا يس ّمي النظام السوري العمل
علم بأ ّن السالح مل يُرفع يف وجهه إال
املسلّح املشتّت ضده "إرهابًا"ً ،
بعد ثورة سلمية دامت أكرث من عام ،وتع ّرضت لكل أشكال القمع
وأعىل درجات العنف.

ويف جانب آخر ،اعترب النظام املؤمتر احتفال ّية إعالم ّية توفِّر له فرصة
التواصل مع وسائل اإلعالم والرأي العام الغريب .واهتم وفده بعقد
املؤمترات الصحفية ( 3إىل  4مؤمترات يوميًا) أكرث من اهتاممه بحضور
ضخم ض ّم نحو  50إعالم ًيا،
جلسات التفاوض .كام اصطحب وف ًدا
ً
 7تضمنت ورقة النظام خمس نقاط )1 :احرتام سيادة سورية )2 ،عدم جواز التنازل عن
أي جزء منها والعمل عىل استعادة أراضيها املغتصبة كافة )3 ،رفض أي شكل من أشكال
التدخل واإلمالء الخارجي وأن يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بالدهم )4 ،رفض اإلرهاب،
 )5وقف التحريض اإلعالمي .انظر" :النظام يقدم ورقة لقلب أولويات «جنيف  ،"»2الحياة،
:2014/1/28
http://alhayat.com/Details/597250
التدمريي ،انظر" :سرية ذاتية لرباميل
 8ملعرفة شكل الربميل املتف ّجر ،وطريقة صنعه ،وأثره
ّ
بشار األسد" ،زمان الوصل ،2013/12/25 ،يف:
http://www.zamanalwsl.net/news/44714.html
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ّ

ملؤوا قاعات املؤمتر الصحفية حتى يبدو األمر بأنهم طرف ثالث
يسألون أسئلة ودودة ،وهم يف الواقع مل يكونوا غري صحافيي النظام
الذين ال يختلفون كث ًريا يف التعاطي مع األزمة عن موظفي مخابراته.

وجهة نظر النظام برضورة بحث بند العنف واإلرهاب قبل الهيئة
االنتقاليّة من خالل مسارات متوازيّة ومنفصلة.

ثان ًيا :موقف المعارضة
بخالف التوقعات ،وعىل الرغم من قلة التحضري والخربة ،كان أداء
قياسا
وفد املعارضة السيايس والتقني خالل جلستي املؤمتر مقبولً ً
وزخم دول ًيا .ويف العموم،
بالتجارب السابقة ،ما أكسبه تأيي ًدا شعب ًيا
ً
ميكن القول إ ّن املعارضة نجحت يف أمور وأخفقت يف أخرى؛ فقد
نجح وفد املعارضة يف منع تشتيت املفاوضات ،والتأكيد عىل مرجعية
التفاوض وإجبار النظام عىل االعرتاف بـ "جنيف  ،"1ونجح وفد
املعارضة يف إحراج النظام ال سيام بعد موافقته عىل جدول األعامل
الذي ق ّدمه اإلبراهيمي؛ ما أظهر النظام مبوقف املعطِّل للمفاوضات
الحل .لكنه ،من جهة أخرى ،وبخالف وفد النظام ،مل يعر
وإمكانية ّ
اهتام ًما كب ًريا للتواصل مع وسائل اإلعالم الغربية ،بل ركّز عىل وسائل
اإلعالم العربية ،يف حني كان يتعني عليه أن يستثمر وجوده يف جنيف
التحسن
ملخاطبة الرأي العام الغريب بشكل مدروس .وعىل الرغم من
ّ
يف األداء وعدم تسجيل إشكاالت حقيقية ،فإ ّن أداء املتحدثني باسمه
رص
اتسم باالرتجالية واالفتقار إىل الخربة يف مخاطبة الرأي العام؛ إذ أ ّ
السياسيون أن يؤدوا أيضً ا دور الناطقني اإلعالميني ،يف حني غاب
الناطقون املهنيون عن الوفد.

أين تمضي األزمة

ً
ثالثا :األطراف الراعية
كان عقد املؤمتر يف موعده املح َّدد بحضو ٍر دويل واسعٍ يشكِّل هدفًا
بحد ذاته للدول الراعية (أمريكا وروسيا) وكذلك األمم املتحدة؛ فقد
كان اقتناع هذه األطراف يتمثّل يف أ ّن األزمة السوريّة بتعقيداتها
وتشعباتها ال ميكن "حلها" أو تحقيق اخرتاق كبري يف تسويتها من
الجولة األوىل .لذلك ،غادر الوفدان الرويس واألمرييك مكان انعقاد
املؤمتر ،ومل يتدخال يف مسار التفاوض وجلساته إال عندما تعقّدت
األمور خالل الجولة األوىل برفض النظام بيان "جنيف  ،"1وتزايد
احتامل انسحاب أحد الطرفني أو كليهام من املؤمتر ،فاضطر الوفد
الرويس إىل العودة من موسكو ،والتدخل إلقناع وفد النظام بقبول
"جنيف  "1واملوافقة عىل مناقشة الهيئة االنتقاليّة .أما خالل الجولة
الثان ّية ،وبعد أن وصلت املفاوضات إىل طريقٍ مسدو ٍد تداعت
األطراف الراعية إىل عقد اجتامع يف جنيف لحلحلة األمور ،لكنها مل
الرويس الصلب والذي تب ّنى
تنجح يف تحقيق اخرتاقات نتيجة املوقف
ّ

عىل الرغم من ّ
تعث املفاوضات واعرتاف اإلبراهيمي يف نهاية الجلسة
الثانية بعدم إحراز نتائج جديّة ،فلم تعلن األطراف املعن ّية رصاح ًة عن
التفاويض ال يزال ميثل "الطريق الوحيد" املتفق
فشل املؤمتر؛ فاملسار
ّ
عليه حتى اآلن لحل األزمة السوريّة نظ ًرا لعدم وجود بدائل أخرى
العسكري أو تفكّك النظام أو هزمية املعارضة.
مطروحة كالتدخل
ّ
رص القوى الدوليّة عىل استمراره حتى لو مل
لذلك ،من املتوقع أن ت ّ
يحقق نتائج رسيعة ،أل ّن توقفه واالعرتاف بفشله يعني اتخاذ قرارات
ال أحد يريد اتخاذها حاليًا .يف هذا اإلطار نفهم اإلعالن عن جولة
ٍ
موعد لها ،وإعطاء الفرصة إلعادة
ثالثة من املؤمتر من دون تحديد
السوري وليد
إطالق املفاوضات من جديد .كام أعلن وزير الخارج ّية
ّ
املعلم يف  16شباط /فرباير  2014أ ّن الجولة الثانية من مفاوضات
جنيف " 2مل تفشل وأحرزت تقد ًما ها ًما"؛ وذلك لقطع الطريق عىل
خطوات تصعيديّة محتملة .كام أعلن املعلم عن موافقة النظام عىل
"جدول األعامل الذي اقرتحه اإلبراهيمي"؛ وذلك بخالف موقف وفد
(((
س عىل أنه
النظام خالل الجلسة األخرية من التفاوض ؛ وهو ما ف ِّ
رويس عىل النظام لعدم س ِّد الطريق أمام انعقاد الجولة الثالثة.
ضغط ّ
وبناء عىل ذلك ،ميكن أن يفيد "جنيف  "2بحسب مواقف الدول
الراعية للمؤمتر ونظرتها إليه يف تحقيق إحدى الغايتني:
حل األزمة السوريّة َ
هدف عد ٍد كبريٍ من األطراف
حل األزمة :ميثل ّ
ّ
حتى لو كانت فرص تحقيقه ضئيلة؛ فثمة قوى دولية وإقليمية جادة
يف رغبتها يف إنهاء النزاع ،أل ّن تداعياته ال تقترص عىل الجانب اإلنسا ّين
داخليًا ،بل أصبح نزا ًعا إقليميًا تتصارع فيه قوى عدة لتعزيز نفوذها
والديني يف املرشق العر ّيب،
اإلثني
وحامية مصالحها .ونتيجة للتنوع
ّ
ّ
طائفي ،وصار يظهر يف بعض
السوري بلبوس
فقد تلبّس الرصاع
ّ
ّ
سني  -شيعي.
صوره  -بحكم االصطفافات اإلقليمية  -كأنه رصاع ّ
إقليمي ذي انعكاسات عىل
إ ّن استمرار الرصاع قد يؤدي إىل انفجار
ّ
النظام الدويل؛ فقد يؤدي إىل تفتيت املنطقة ،وإعادة رسم خرائطها.
" 9وليد املعلم :الجولة الثانية من جنيف 2-مل تفشل وأنجزت تقد ًما ها ًما" ،الحياة،
 ،2014/2/16انظر:
http://alhayat.com/Details/604136
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وانطالقًا من ذلك ،قد تجد القوى الدول ّية يف "جنيف  "2فرص ًة إلنهاء
الرصاع ،وتج ّنب احتامالت تصعيد غري محسوبة .ولعل تو ّجه دول
إقليميّة كالسعوديّة إىل تقديم "سال ٍح نوعي" للمعارضة السوريّة،
واضطرار اإلدارة األمريك ّية الحال ّية إىل دعم هذا التوجه ،قد يجرب
روسيا عىل إعادة النظر يف دعمها املطلق للنظام وتبنيها وجهة نظره،
واالتجاه نحو حلول توافقيّة تراعي التفاهامت املشرتكة مع الواليات
املتحدة.

مدخل لحل األزمة ،لكنه قد
ً
إدارة األزمة :قد يشكّل "جنيف "2
يشكّل أيضً ا أحد أدوات "إدارتها" إذا تعذَّر الحل .وهنا مكمن الخطر؛
فإدارة األزمة تعني استمراريّة الرصاع ،ولكن مع "حرصه" يف نطاقه
الجغرا ّيف ،لتبقى املصالح الحيويّة للقوى الكربى أو حلفائها مبنأى
عنه ،كام يساعدها ذلك يف عدم تح ّمل أعبائه؛ متذرعة بوجود مسار
تفاويض يجمع أطراف األزمة .ومن ث ّم ،يكون دور هذه القوى
سيايس
ّ
حثّ األطراف عىل التفاوض ،وتقديم املبادرات ،وعقد االجتامعات
ٍ
مشهد يكرر سيناريو املفاوضات
الدوريّة من دون "حسم" ،يف
اإلرسائيلية  -الفلسطينية .إ ّن هذا االحتامل له فرصه ومربراته يف
ظل سياسة إدارة الرئيس األمرييك باراك أوباما الخارجية القامئة عىل
رشا
االنكفاء عن التدخل املبارش طاملا ال يشكّل الرصاع تهدي ًدا مبا ً
لألمن القومي للواليات املتحدة ،وما ترصيحات مسؤوليها ،كالسفري
روبرت فورد الذي أبلغ وفد االئتالف بأ ّن "مسار جنيف  2شاق
وطويل وقد يستغرق عا ًما لتحقيق نتائج جدية"( ،((1إال مؤرش عىل أ ّن
األمور قد تذهب إىل هذا االتجاه ،كام أ ّن الخيارات األمريك ّية ملواجهة

 10مقابلة مع أحد أعضاء الوفد املفاوض ،وقد ذكر هذا األمر ميشيل كيلو يف مقابلته مع
قناة الجزيرة يف  29كانون الثاين /يناير  ،2014يف برنامج لقاء اليوم.
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ّ
تعث املفاوضات كتقديم أسلحة خفيفة للمعارضة املعتدلة ،والعمل
يف مجلس األمن عىل املسار اإلنساين ال تعدو كونها أدوات ٍ
ضغط عىل
النظام وحلفائه إلجباره عىل العودة إىل املفاوضات وتقديم تنازالت.
من جهة أخرى ،يتوافق هذا االحتامل مع رؤية إرسائيل للرصاع
السوري ،ورغبتها يف استدامته لتدمري قدرات سوريّة .أما إيران ،فرتى
ّ
يف سوريّة "معركة وجوديّة" ال ميكن أن تخرسها .وتعتقد روسيا أ ّن
لديها القدرة عىل التعامل مع تطورات الرصاع السوري واحتامالته ما
دام محصو ًرا يف الداخل عرب مداخل مختلفة مثل "حامية األقليات".
بناء عىل ذلك ،يبدو أ ّن روسيا متجهة نحو خلق مزيد من اإلرباك
بتوجيه دعوات منفصلة لهيئات وشخصيات من املعارضة ،لإليحاء
بأنها تتواصل مع مختلف األطراف ،تزام ًنا مع دعواتها األخرية إىل
إعادة تشكيل وفد املعارضة إىل مفاوضات جنيف ليشمل شخصيات
من معارضة الداخل.

خاتمة
رص األطراف املتنازعة يف سورية عىل مطالبها التي
ليس بالرضورة أن ت ّ
أعلنتها خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر ،أل ّن األطراف املتفاوضة عاد ًة
ما ترفع سقف مطالبها قبل جلسات التفاوض حتى تعظِّم مطالبها
إىل أكرب قد ٍر ممكن .لكن هذا ليس معناه أن تؤدي تلك املفاوضات
إىل حلٍ سيايس ينهي العنف يف سورية ،وذلك بسبب اختالل موازين
القوى عىل األرض .ومبا أ ّن الهوة شاسعة بني طر ّيف التفاوض ،فإ ّن الحل
السيايس يحتاج إىل توافقٍ إقليمي ودويل لتقليص تلك الهوة ،وهذا
غائب كل ًيا عىل الصعيد اإلقليمي ،وجزئ ًيا عىل الصعيد الدويل.
من املر ّجح أن يؤدي الضغط الدويل عىل كال الطرفني إىل االلتزام
بالبحث عن حلول سياسية عرب املفاوضات التي تبقى مآالتها مرتبطة
بالتطورات امليدانية ومتاسك كل طرف سيايس ووحدته؛ مام يعني أ ّن
طويل ،وسوف يبقى
مؤمتر "جنيف  "2سوف يكون مسا ًرا تفاوض ًيا ً
مرتبطًا باملتغريات املحلية واإلقليمية والدولية.
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حمزة المصطفى

*

المواجهة مع داعش:
أسبابها ومآالتها المحتملة

تســتعرض هذه الورقة التحليلية ســيرورة المواجهات التي بدأت مطلع عام  2014بين فصائل
من المعارضة الســوريّة المســلحة وتنظيم الدولة اإلســام ّية في العراق والشــام ،المسمى
"داعش" ،وتناقش األسباب والظروف الذاتية والموضوع ّية التي حتمت تلك المواجهة .تنظر
الورقــة فــي المــآالت المحتملــة لتلــك المواجهة ،بعد اســتعراضها حســابات جميــع األطراف
المشــاركة فــي الصــراع؛ الجبهة اإلســام ّية ،وجبهة النصــرة ،وجيش المجاهديــن ،وجبهة ثوار
ســورية .كمــا تأخــذ بعين االعتبــار عوامل أخرى مثل موقــف النظام ودوره فــي المواجهة ،وأثر
العوامــل الخارج ّيــة .تحلل الورقة حجــم تالقي المصالح بين "داعــش" والنظام ،واإلرباك الذي
ً
نتيجة الجتماع فصائل المعارضة السوريّة على قتال تنظيم "داعش" وإخراجه
حدث للنظام
ّ
مــن المعادلــة ،مــا أضعف روايــة النظام عن الثــورة ،بأنها "مؤامرة ســلفية إرهابية" تســتهدف
"علمانيته وتسامحه".
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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منذ بداية عام  ،2014بدأت مناطق ع ّدة من شامل سورية ورشقها
ٍ
وكتائب من الجيش
فصائل إسالمية
َ
مواجهات عنيفة بني
تشهد
َ
الح ّر من جهة ،وتنظيم دولة اإلسالم يف العراق والشام "داعش" من
جه ٍة أخرى .وقد بدأت املواجهات إثر تج ّهز "داعش" القتحام مدينة
األتارب ومعرب باب الهوى يف ريف حلب الغريب؛ وهام منطقتان
تسيطر عليهام املعارضة منذ أكرث من عام ،األمر الذي دفع فصائل
منضوية يف جيش املجاهدين((( إىل مهاجمة مقا ّر داعش ( 3كانون
الثاين  /يناير  )2014يف األتارب ،ويف األحياء الغربية ملدينة حلب .ومل
تلبث جبهة ث ّوار سورية((( أن أعلنت مشاركتها؛ فاقتحمت غالبية
مقا ّر "داعش" يف ريف إدلب .وطالبت الجبهة يف بيانٍ أصدرته يف 3
كانون الثاين /يناير  2014منتسبي التنظيم تسليم مقا ّرهم وأسلحتهم.
وأمهلت املقاتلني العرب واألجانب يف التنظيم (املهاجرين)  24ساعة
لالنشقاق واالنضامم إىل كتائب الجيش الح ّر ،أو مغادرة سورية
نهائ ًّيا((( .كام شاركت فصائل من الجبهة اإلسالمية؛ فحارصت مق ّر
"داعش" الرئيس يف محافظة إدلب (بلدة الدانا) .واشتبكت معه يف
ريف حلب الشاميل والغريب ،والرقّة .ويف خطوة غري مسبوقة ،أصدرت
حرب عىل الفصائل
الجبهة اإلسالم ّية بيانًا ات ّهمت فيه "داعش" بش ّن ٍ
املقاتلة يف األتــارب وغرب حلب .وطالبته باالنسحاب الفوري،
والكف عن قتل "املجاهدين" بذرائ َع واهية ،وإعادة األسلحة واملقا ّر
ّ
(((
املغتصبة .
وكانت نتيجة املواجهات ،انسحاب مقاتيل "داعــش" من معظم
مقا ّرهم يف ريف حامة ،وريف إدلب ،ومدينة حلب وريفها ،إىل الرقّة
حيث أعادوا تج ّمعهم ،وطردوا جميع الكتائب املقاتلة فيها واستولوا
عىل مقا ّرها .وقاموا بهجومٍ مضا ّد استخدموا فيه السيارات املفخّخة
والعمليات االنتحارية؛ إلعادة السيطرة عىل املناطق التي فقدوها وال
سيّام يف ريف حلب الرشقي والشاميل .ونجحوا يف إعادة السيطرة عىل
مدن منبج ،والباب ،وجرابلس .وكان التنظيم أصدر بيانًا يوم  4كانون
 1أعلن عن تأسيسه  ،2014/1/2ويض ّم مجموعة من الفصائل اإلسالمية الفاعلة يف حلب
وريفها؛ وهي" :كتائب نور الدين الزنيك اإلسالمية" ،و"لواء األنصار" ،و"تجمع فاستقم كام
أمرت" ،و"لواء الحرية اإلسالمي" ،و"لواء أمجاء اإلسالم" (الفرقة  ،)19و"لواء جند الحرمني"،
و"حركة النور اإلسالمية".
فصيل وكتيبة ،يرتأّسه جامل معروف قائد تج ّمع كتائب
ً
 2وهو تج ّمع يضم ّنحو 14
وألوية شهداء سوريا سابقًا ،وينشط بصورة رئيسة يف إدلب وحامة .وكان يتبع لهيئة األركان
العسكرية للجيش الحر برئاسة سليم إدريس.
" 3ثوار سوريا :متهل مقاتيل داعش 24ساعة لالنشقاق أو مغادرة البالد" ،أورينت نت،
 ،2014/1/3عىل الرابط:
http://www.orient-news.net/?page=news_show&id=7006
 4صفحة الجبهة اإلسالمية عىل الفيسبوك ،تاريخ املشاهدة.2013/1/4 :
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الثاين  /يناير  2014أمهل فيه الفصائل التي تحاربه  24ساعة إليقاف
الهجامت ض ّده ،ورفع الحواجز أمام حركة مقاتليه ،وإطالق جميع
أرساه ،وه ّدد بالتصعيد واالنسحاب من جبهات القتال مع النظام يف
حلب (الشيخ سعيد ،والنقارين) (((،وهو ما حصل بالفعل.

جلة
المعركة المؤ ّ
مل تكن الحركات الجهادية مهت ّمة بالثورة السوريّة يف مرحلة
االحتجاجات السلمية ،كونها تعتمد برأيهم "تقليد ومواءمة" الثورات
العربية األخرى يف أسلوبها وأهدافها الدميقراطية .وهو ما ال يتوافق
مع أفكار الجهاديني وأهدافهم .لكن انتقال الثورة إىل مرحلة العسكرة
ش ّجع هذه الحركات عىل املشاركة يف القتال تحت م ّربرات دينية
وفقهية ،مثل "دفع الصائل" .وقد ساهم عنف النظام وميليشياته،
غض الطرف شعب ًّيا عن
وغياب إج ـراءات دولية رادعة ض ّده ،يف ّ
مرشوعه الخاص ،والذي ال يتقاطع مع أهداف الثورة إال يف عداء
النظام((( ،فانتقلت هذه الحركات من ٍ
طرف غري مرغوب يف مشاركته
بداية الثورة ،إىل فاعلٍ مر ّحب به يف قتال النظام.

تعود بداية الصدام بني الجهاديني وفصائل املعارضة إىل شهر نيسان /
أبريل 2013؛ فبعد أن أعلن زعيم تنظيم دولة العراق اإلسالمية أبو
بكر البغدادي يف  9نيسان /أبريل  2013اندماج فصيله والنرصة يف
سمه "الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،انض ّم غالبية
جسم واحد ّ
املقاتلني األجانب (املهاجرون) إىل التنظيم الجديد ،و"بايعوه" أم ًريا
عليهم((( .وهاجموا مقا ّر "جبهة النرصة" يف حلب وإدلب والرقّة.
" 5الدولة اإلسالمية تهدّد بوقف قتالها للنظام السوري" ،الجزيرة نت ،2014/1/5 ،عىل
الرابط:
http://aljazeera.net/news/pages/d21186fe-2756-4161-a849-8373260022f7
 6عزمي بشارة ،سورية درب اآلالم نحو الحرية :محاولة يف التاريخ الراهن ،ط( 1بريوت/
الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .348-346
 7رفض الجوالين يف  10نيسان/أبريل  2013الدمج ،وأعلن بقاء جبهة النرصة ،وطلب
التحكيم من زعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري الذي أصدر بيانًا يف حزيران/يونيو 2013
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واستولوا عليها بالق ّوة .ومنذ ذلك الحني ،بدأ "داعش" االستيالء عىل
املناطق "املح ّررة" بق ّوة السالح .وأجرب الكتائب الصغرية والعشائر
واألهايل يف املناطق التي يحتلّها عىل بيعة أمريه البغدادي .وفرض
عليهم االحتكام إىل محاكمه الرشعية ،والتعلّم يف كتاتيبه ومدارسه.
وارتكب جرائم قتل وإعــدام كثرية ،بذرائع عدة .وق ّيد مقاتلوه
حياة املدنيني؛ فأجربوا النساء عىل ارتداء الحجاب والنقاب ،ومنعوا
االختالط ،وأغلقوا املسارح واملعارض الفنية ،وهاجموا األديرة ،وح ّولوا
الكنائس إىل مقا ّر لهم ،ومنعوا رفع علم الثورة ،وقتلوا النشطاء
واإلعالميني واعتقلوهم بذريعة العاملة لالئتالف الوطني "العميل"
بدوره ألمريكا.
بعد هــدوء بعض الجبهات املفتوحة مع النظام مؤ ّخ ًرا ،تف ّرغ
مقاتلو "داعش" تف ّرغًا شبه كامل ملحاربة كتائب املعارضة بذريعة
"الكفر" ،و"الر ّدة" ،و"تشكيل صحوات" ،و"التعاون مع األمريكان"...
وغري ذلك؛ فهاجموا الكثري من املقا ّر؛ بينها أحفاد الرسول يف الرقة
( 13آب  /أغسطس  ،)2013وأحرار الشامل يف أعزاز ( 18أيلول /
سبتمرب  ،)2013ومقا ّر الجيش الح ّر يف حزانو ( 22أيلول  /سبتمرب
 ،)2013ولواء التوحيد يف برصايا ( 15ترشين الثاين  /أكتوبر ...)2013
وغريها .واغتالوا الكثري من القيادات من أبرزهم؛ فادي القش قائد
لواء "الحمزة أسد الله" يف بلدة الدانا ( 6متوز  /يوليو  ،)2013وكامل
حاممي القيادي يف هيئة األركان وقائد "كتائب الع ّز بن عبد السالم"
يف الساحل ( 11متوز  /يوليو  ،)2013ويوسف العشاوي رئيس الهيئة
الرشعية يف أعزاز ( 7آب  /أغسطس  ،)2013وفهمي نينال امللقّب
بـ" أبو عبيدة البنيش" املسؤول اإلغايث يف حركة "أحرار الشام" (10
أيلول  /سبتمرب  ،)2013وحسني السليامن القيادي يف حركة "أحرار
الشام" (  31كانون األول  /ديسمرب .((()2013
ساهم ذلك يف زيادة حالة االحتقان الشعبي ض ّد "داعش" ،ما دفع
الروابط والهيئات اإلسالمية السوريّة إىل إصدار بيان يف  22كانون
األ ّول  /ديسمرب  2013اتّهمت فيه "داعش" بتع ّمد افتعال الخالفات
مع فصائل املعارضة ،ودعته إىل عدم التدخّل يف شؤون السوريني،
رش((( .ويف
ّ
والكف ّ
رصفات التي تدعو إىل الفتنة وال ّ
عم وصفته بالت ّ
فض الدمج .لكن ،رفض أبو بكر البغدادي قرار الظواهري ،وعدّه خاطئًا ،وعليه
أعلن فيه ّ
مؤاخذات رشعية .وأعلن عن بقاء الدولة اإلسالمية يف العراق والشام.
 8لالطّالع بالتفصيل عىل االنتهاكات التي قام بها داعش ،راجع تقرير الشبكة السوريّة
لحقوق اإلنسان بعنوان "تنظيم دولة العراق والشام :نشأته وتوثيق ألبرز االنتهاكات التي قام
بها" ،والذي صدر بتاريخ .2014/4/2
 9الهيئات والروابط التي وقّعت البيان :هيئة الشام اإلسالمية ،ورابطة العلامء السوريني،
وعلامء ودعاة الثورة ،والهيئة الرشعية يف حلب ،ورابطة خطباء الشام ،وجمعية علامء الكرد
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بيانٍ أصدره يف  1كانون الثاين  /يناير  ،2014وصف االئتالف الوطني
املعارض تنظيم "داعش" بـ "اإلرهايب" .ولفت إىل أ ّن عالق ًة عضوية
تربطه مع النظام السوري ،وأ ّن "سيل دماء السوريني عىل يد هذا
التنظيم رفع ّ
الشك نهائ ًّيا عن طبيعته اإلرهابية واملعادية للثورة"(.((1

رئيسا للمواجهة
عىل أه ّميتها ،مل متثّل املعطيات السابقة داف ًعا ً
املسلّحة مع "داعش"؛ فالكتائب الصغرى (األكرث تع ّرضً ا العتداءات
"داعش") مل تكن قادرة عىل ذلك بحكم اختالل موازين القوى ،ونهج
القتال الذي يتبعه التنظيم (املفخّخات ،والعمليات االنتحاريّة) ،ما
جعلها ال تر ّد عىل انتهاكاته .أ ّما الفصائل الكربى كالجبهة اإلسالم ّية،
فعىل الرغم من اعتداءات "داعش" املتكررة ،فقد رفضت الصدام
لحل الخالفات؛ كالتحكيم
وسائل أخرى ّ
َ
املسلّح ،وفضّ لت اللجوء إىل
الرشعي .لكن األمور أخذت منحى الصدام املسلّح عندما بدأ "داعش"
يتج ّهز القتحام بلدة األتارب رئة اإلمداد الوحيدة املتبقّية من تركيا
عرب معرب باب الهوى بالنسبة إىل فصائل املعارضة؛ فسيطر ُة "داعش"
عىل هاتني النقطتني (األتــارب ،ومعرب باب الهوى) تعني تحكّمه
كامل يف جميع خطوط اإلمداد يف ريف حلب الغريب والشاميل
تحك ًّم ً
والرشقي ،بخاصة بعد أن فرض سيطرته عىل مدينة أعزاز الحدودية
مع تركيا وعدد كبري من قرى ريف حلب الشاميل ،وعىل مدينة الباب
يف ريف حلب الرشقي (انظر الخريطة) .انطالقًا من ذلك ،سارعت
رضرة (جيش املجاهدين) إىل الدخول يف مواجهة مسلّحة
الكتائب املت ّ
توسعت إىل
ض ّد "داعش" ضمن بلدة األتارب ومحيطها ،رسعان ما ّ
باقي املناطق نتيجة تضافر جميع العوامل السابقة.
يف سوريا ،وامللتقى اإلسالمي السوري ،وهيئة العلامء األحرار .انظر" :الهيئات اإلسالمية بسوريا:
سلوك 'داعش' يدعو للفتنة والرش"،العربية نت ،2013/12/22 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/m9Ok4P
" 10االئتالف يصف تنظيم 'داعش' باإلرهايب عقب مقتل مدير معرب حدودي ..ويدعو
املقاتلني لالنسحاب منه" ،سرييا نيوز ،2014/1/1 ،عىل الرابط:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=166221
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خريطة طرق اإلمداد الرئيسة واملعابر الحدودية ملدينة حلب

طرق اإلمداد الرئيسة ملدينة حلب (الباب رشقًا ،أعزاز شاملً  ،األتارب وباب الهوى غربًا).
شامل ،وباب الهوى غربًا).
املعابر الحدودية (باب السالمة ً

مآالت الصراع المحتملة
تع ّد املواجهة مع "داعش" حدث ًا مفصل ًّيا ونقطة تح ّول مه ّمة يف مسار
الرصاع الجاري يف سورية؛ إذ دحضت اال ّدعاءات التي تربط التنظيم
بالثورة السوريّة وتع ّده ِمن فصائل املعارضة ،وتعاملت معه بوصفه

عد ًّوا مثلام تتعامل مع النظام ،ومع حزب الله ،وامليليشيات العراق ّية

والطائفية األخرى .وعىل الرغم من أ ّن املواجهة الحاصلة ستكون
خطوة عىل طريق طويل لطرد "داعش" من سورية ،فمن املبكر توقّع
ألسباب ع ّدة منها:
هزمية التنظيم واندثاره يف املدى املنظور
ٍ

ق ّوة التنظيم
تكمن ق ّوة التنظيم يف أسلوبه القتايل ومستوى إجرامه؛ مبعنى أ ّن

عنارصه املغيبة فكريًّا ،واملعزولة اجتامع ًّيا عن محيطها ال تتو ّرع عن
أي فعلٍ يف سبيل ما تراه حامية "الخالفة" ،و"بيعة األمري" .وعليه ،فإ ّن
ّ
كل "خروج" عنها يع ّد "كف ًرا" يجب قتاله باألسلوب املتّبع واملفضّ ل،
ّ

وهو السيارات املفخّخة والعمليات االنتحاريّة؛ فمنذ بدء املواجهات
مع مقاتيل املعارضة ،نفّذ التنظيم أكرث من  30هجو ًما انتحاريًّا أو

مف ّخخًا ،وأعدم مئات األرسى يف حلب( ،((1وإدلب ،والرقّة( ،((1من
ضمنهم  100مقاتل من حركة "أحرار الشام اإلسالمية" أُعدموا و ُدفنوا
يف مقربة جامعيّة .وقد وصل به األمر ح ّد إعدام أمري "جبهة النرصة"
يف الرقّة" ،أبو سعد الحرضمي" ،بتهمة الر ّدة( .((1هذه القسوة تجعل
كث ًريا من الكتائب الصغرى تخىش الصدام مع التنظيم ،وتتّخذ موقفًا
مم يجري .يضاف إىل ذلك أ ّن مقا ّر التنظيم تنترش عىل رقعة
محاي ًدا ّ
جغرافية كبرية متت ّد من البوكامل رشقًا إىل ريف الالذقية غربًا؛ ما
يعني قدرته عىل إعادة تنظيم قواه املنسحبة من مناطق املواجهات،
واالستيالء عىل قرى جديدة إلقامة مقا ّره فيها ،ومن ث ّم التج ّهز
للهجامت املضا ّدة يف املناطق التي خرسها.
 11وجد مقاتلو املعارضة بعد سيطرتهم عىل مستشفى األطفال املق ّر الرئيس لداعش يف
مدينة حلب ،نحو  50جثة جرى إعدامها ميدانيًّا بأيدي مقاتيل التنظيم .انظر" :حلب «خالية
من داعش» ومعارك يف الرقة ..وأنباء عن مجازر" ،الرشق األوسط ،2014 /1/9 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=756929&issue
no=12826#.UtO6KJ6Swy4
 12بعد سيطرة مقاتيل الجبهة اإلسالمية عىل قرية الدانا املق ّر الرئيس لداعش يف محافظة
ٍ
ألشخاص جرى إعدامهم عىل يد
إدلب ،اكتشف نحو  5مقابر جامعية تض ّم عرشات الجثث
مقاتيل داعش بالقرب من مبنى املحكمة الرشعية التابع لها .انظر " :نشطاء :العثور عىل مقابر
جامعية يف مقرات لداعش بحلب وإدلب" ،سرييا نيوز ،2014/1/12 ،عىل الرابط:
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=166507
 13انظر بيان داعش يف تويرت:
https://twitter.com/raqqa98/status/422302662940319744/photo/1
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تباين حسابات الفصائل المشاركة
كل فصيل وق ّوته وتو ّجهاته
تختلف هذه الحسابات بحسب موقع ّ
السياسية ،والفكرية وفقًا ملا ييل:
الجبهة اإلسالم ّية :كان "لواء التوحيد" و"جيش اإلسالم" ،من الفصائل
األكرث حامسة ضمن الجبهة اإلسالمية ملقاتلة "داعش" بوصفه خط ًرا
ويتوسع يف املناطق الخاضعة لهام.
يجب استئصاله كونه يتم ّدد
ّ
وفضّ لت فصائل أخرى يف الجبهة وال سيّام "حركة أحرار الشام" (وهي
رض ًرا وأذًى من "داعش") ،و"لواء الحق" ،و"ألوية
من أكرث الفصائل ت ّ
صقور الشام" عدم االنجرار إىل مواجهة شاملة وطويلة مع "داعش"؛
إذ رأت أ ّن القتال الجاري "فتنة" ،املستفيد األ ّول منها هو نظام األسد.
وكانت هذه الفصائل تنظر إىل الخالفات مع "داعش" من منظور
ضيّق ،فقد كانت ال متانع يف وجوده ونشاطه ،بل لديها تحفّظ عىل
فصيل فحسب ،بل يعلن نفسه
أسلوبه وسلوكه كونه ال يرى نفسه ً
"دولة" عىل اآلخرين االنضامم إليها ،ومبايعة أمريها ،واالحتكام إىل
تأسيسا عىل ذلك ،سعى بعض قادة "الجبهة اإلسالمية"
محاكمها.
ً
بالتنسيق مع الداعية السعودي السلفي عبد الله املحيسني إىل
نصت عىل :وقف إطالق النار ،ورفع الحواجز،
تقديم مبادرة للوساطة ّ
وإطالق األرسى ،وعدم االعتداء عىل املقاتلني األجانب (املهاجرون)،
وإنشاء محكمة رشعية مستقلة وقضاة مستقلّني(.((1
جبهة النرصة :لقد تباينت حساباتها بحسب مسار املواجهة وتط ّورها؛
ففي البداية ،وعىل الرغم من مشاركتها بصور ٍة محدودة يف قتال
"داعش" ،رفضت النرصة اإلعالن عن ذلك رصاحةً ،واكتفت بانتقاد
"داعش" وما ع ّدته "السياسة الخاطئة" ،والتي ساهمت يف إشعال
الرصاع وإذكائه .وميكن ر ّد ذلك إىل خشيتها من أن يرفع التنظيم
العاملي لقاعدة الجهاد وزعيمه أمين الظواهري ،الغطاء عنها ،ما يؤ ّدي
إىل فقدان ما تع ّده "الحامية" و"الرشعية" أمام محاوالت "داعش"
اصطف إىل
"ابتالعها"( ،((1بخاصة أ ّن عد ًدا من املنظّرين الجهاديني
ّ
 14انظر حساب عبد الله املحيسني يف تويرت ،تاريخ املشاهدة  ،2014/1/6عىل الرابط:
https://twitter.com/mhesne
 15نتيجة تردّد الظواهري يف التعليق عىل القتال الدائر يف سورية وعدم انتقاد "داعش"،
و ّجه القيادي يف تنظيم القاعدة أبو خالد السوري يف تسجيلٍ صويت منسوب إليه نُرش عىل
شبكة اإلنرتنت  2014/1/14نقدًا لزعيم تنظيم القاعدة أمين الظواهري ،مؤكّدًا أ ّن ما حدث
من "قتل للمسلمني عىل يد تنظيم الدولة" سببه تأخّر الظواهري يف اإلنكار عليهم والت ّربؤ
منهم ومن أفعالهم ،مضيفًا أ ّن إسباغه الرشعية عىل تنظيم الدولة "أساء وييسء إىل الجهاد
وإىل التنظيم" .لالطّالع عىل كلمة "أبو خالد السوري" عىل موقع يوتيوب ،2014/1/14 ،عىل
الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=zdqkb4iHHc0
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جانب البغدادي غداة إعالنه "الدولة"( .((1لذلك سعت جبهة النرصة
مكاسب آنيّة ،كاستعادة املقا ّر التي
يف بداية املواجهة إىل تحقيق
َ
خرستها بعد إعالن الدولة  10نيسان  /أبريل  ،2013والح ّد من نفوذ
"داعش" ،ومساعيه الدامئة إلضعافها واجتذاب منتسبيها .لكن وبعد
اتّساع املواجهة ،وازدياد انتقادات املنظّرين الجهاديني لداعش(،((1
ورفضه مبادرة الشيخ املحيسني إعالن التنظيم العاملي لقاعدة
الجهاد "عدم صلته" بداعش( ،((1ص ّعدت النرصة من ح ّدة خطابها ض ّد
داعش؛ فأصدرت يف  7شباط  /فرباير  2014بيانًا بعنوان "وقد أعذر
من أنذر" ات ّهمت فيه "داعش" بـ"البغي" واالعتداء عىل مقا ّرها يف
املنطقة الرشقية ،وحذّرته من أ ّن الرشيعة أحلّت "دفع الصائل"(.((1
وبنا ًء عىل ذلك ،بدأت النرصة باالشرتاك مع كتائب الجبهة اإلسالم ّية
يف هجوم عسكري استهدف مقا ّر "داعش" يف دير الزور ،والحسكة(.((2
ميكن اإلشــارة إىل تلك املواجهة بوصفها نقطة مفصلية يف مسار
ترسخت قناعة لدى النرصة
الصدام بني "داعش" وجبهة النرصة؛ فقد ّ
تتمثّل باستحالة بقاء "داعش" أو املصالحة معه .انطالقًا من ذلك،
بدأت لهجة النرصة تحت ّد تجاه التنظيم ،وتصف أعضا َءه بالخوارج،
واملضلّلني .وال تقترص أهمية هذه املواجهة عىل تباين الرؤى السياسية
بني النرصة وداعش ،بل يف الرصاع عىل النفوذ واملــوارد؛ فالسبب
كل منهام يف السيطرة
الجوهري للرصاع بينهام هو آبار النفط ،ورغبة ٍّ
عىل هذا املورد االقتصادي امله ّم( .((2وبنجاح الجيش الحر باالشرتاك
 16من أبرز من أيّد إعالن الدولة :أبو سعد العاميل ،وأبو الحسن األزدي ،وأبو هامم بكر
األثري ،وأبو سفيان السلمي تريك البنعيل ،وأبو املنذر الشنقيطي ،وأبو محمد األزدي ،وأبو
يوسف البشري ،وغريهم .للمزيد من التفاصيل ،انظر :حسن أبو هنية" ،الدولة اإلسالمية يف
العراق والشام ..تتم ّرد عىل القاعدة ( ،")2عريب ،2014/1/5 ،21عىل الرابط:
http://arabi21.com/a-2/a-299/717864-a
 17من أبرزهم :عصام الربقاوي ،الشهري بـ"أيب محمد املقديس" ،وعمر محمود عثامن
امللقّب بـ"أبو قتادة" ،والدكتور إياد قنيبي ،والداعية السعودي الشيخ سلامن العلوان..
وآخرون .انظر'" :داعش' يستنفر ضدّه الظواهري ودعاة 'الجهاد' يف الخليج واألردن" ،الحياة،
 ،2013/2/8عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/601252
" 18القاعدة تنفي صلتها بالدولة اإلسالمية يف العراق والشام" ،القدس العريب،2014/2/3 ،
عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=129773
 19لالطّالع عىل بيان جبهة النرصة بعنوان "وقد أعذر من أنذر" ،عىل الرابط:
http://justpaste.it/ec4z
" 20مقاتلو 'النرصة' و'الجبهة اإلسالمية' يوسعون مواجهة 'داعــش' رشقًــا" ،الحياة،
 ،2014/2/8عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/601364
 21انظر :حمزة املصطفى'" ،النرصة' تحرم 'داعش' من الذهب األسود :عن مصادر متويل
الحركات الجهادية" ،زمان الوصل ،2014/2/14 ،عىل الرابط:
http://www.zamanalwsl.net/news/46571.html
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مع جبهة النرصة ،يف طرد داعش من دير الزور ،يكون التنظيم قد
التوسع والهيمنة ،كام
فقد أحد أه ّم موارده املالية التي متكّنه من ّ
أنّه فقد جز ًءا كب ًريا من ق ّوته نتيجة قطع طريق إمداده وتواصله مع
العراق ،ليبقى معزولً يف الرقّة وبعض قرى ريف حلب الرشقي.
إ ّن قيام "داعش" باغتيال "أبو خالد السوري" (وهو أحد قيادات حركة
أحرار الشام اإلسالم ّية ،وقريب من قيادات تنظيم قاعدة الجهاد،
كلّفه أمين الظواهري بالتحكيم بني النرصة والدولة) ،سيع ّزز القناعة
السابقة لجهة انزياح النرصة بصور ٍة أكرب لقتال "داعش" وإخراجه
نهائيًّا من سورية .كام أ ّن هذا االغتيال من شأنه أن يدفع حركات
إسالم ّية كأحرار الشام ،لرفع تحفّظاتها عىل رضورة قتال تنظيم داعش
حتى إخراجه من سورية.

جبهة ث ّوار سورية :برزت الجبهة خالل املواجهات األخرية ق ّو ًة
عسكرية منظّمة توازي الفصائل اإلسالمية الكربى لجهة العدد
والعتاد؛ فقد أخذت عىل عاتقها قتال "داعش" وطرده من معظم
قرى ريف إدلب ،وريف حامة الشاميل ،والسيطرة عىل معظم مقا ّره،
عىل الرغم من املالحظات عىل قائدها جامل معروف؛ ذلك أ ّن
مقاتليها (كتائب وألوية شهداء سورية سابقًا) الذين كان لهم دو ٌر
كبري يف قتال النظام خالل عام  ،2012تراخَوا بعد خروج النظام من
مناطقهم يف ريف إدلب عىل الرغم من الدعم الكبري الذي يصلهم من
الخارج ،ما جعل بقية الفصائل  -بخاصة اإلسالمية  -ترتاب يف معروف
ومقاتليه ،وتع ّدهم مرشوع "صحوات" مدعومة سعوديًّا وغرب ًّيا ،وال
سيّام أ ّن اإلعالن عن تأسيس "جبهة ث ّوار سورية" ( 10كانون األول /
ديسمرب  )2013جاء بعد أسبوعني من تأسيس "الجبهة اإلسالمية" (22
ترشين الثاين  /نوفمرب .)2013
بغض النظر عن مدى ص ّحة اال ّدعاءات السابقة ،أصبحت "جبهة ث ّوار
ّ
سورية" من أه ّم الفاعلني يف الشامل .وحرص قائدها عىل تحديد
مها ّمها بــ "قتال النظام والقاعدة" يف رسالة إىل القوى ااملتو ّجسة من
نفوذ الجهاديّني يف الشامل السوري؛ سع ًيا وراء تلقّي الدعم واملساندة

العدد 7
آذار  /مارس 2014

وملء الفراغ بعد خروج رئيس هيئة األركان سليم إدريس من املنطقة،
إثر مهاجمة "الجبهة اإلسالمية" مقا ّر األركان املشرتكة يف منطقة باب
الهوى يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب  .2013وجدت هذه الرسالة
استجاب ًة رسيعة من االئتالف الوطني والحكومة املوقّتة وداعميها
اإلقليميني؛ إذ كشف معروف أ ّن جبهة ث ّوار سورية واأللوية التابعة
لها "ستكون النواة األوىل لتشكيل الجيش الوطني الح ّر" ،والذي
تنحرص مها ّمه يف "قتال نظام بشار األسد والتنظيامت األصولية"(.((2
جيش املجاهدين :تشكّل يف  2كانون الثاين  /يناير 2014؛ أي قبل
يومٍ واحد من بدء املواجهة مع "داعش" .لكن ،وعىل الرغم من
التطابق الكبري يف الطروحات واألهداف ،وعىل الرغم من كونها تعمل
يف الح ّيز الجغرايف نفسه وضمن غرفة عمليات مشرتكة ،مل تنض ّم
الفصائل املشكّلة لجيش املجاهدين إىل "الجبهة اإلسالمية"؛ ما يعني
ومنافسا للجبهة يف الشامل ومبه ّمة
جسم إسالم ًّيا موازيًا
أنّه قد يكون ً
ً
مح ّددة هي قتال "داعش" .ضمن هذا اإلطار ،أعلن الجيش الحرب
"يحل هذا األخري نفسه أو ينخرط يف صفوف
عىل "داعش" حتى ّ
(((2
التشكيالت العسكرية األخرى"  .ومتكّن مقاتلو جيش املجاهدين
من طرد "داعــش" من معظم قرى ريف حلب الغريب ،واألحياء
الغربية يف مدينة حلب مبا فيها مستشفى العيون مق ّر "داعش"
الرئيس يف املدينة.

موقف النظام
ع ّزز ظهور "داعش" عىل هامش الثورة ومت ّدده يف شامل سورية
ورشقها عىل حساب فصائل املعارضة األخرى ،موقف النظام الذي أخذ
قبل انعقاد مؤمتر جنيف( )2يؤكّد أكرث أ ّن معركته هي يف مواجهة
تنظيامت جهادية متط ّرفة ،معظم منتسبيها من غري السوريني .وأل ّن
حضور "داعش" وسلوكه يخدمان روايته ومواقفه داخل سورية
أي مواجهة قد تضعف التنظيم.
وخارجها ،تج ّنب النظام الدخول يف ّ
بل عىل العكس ،قام النظام مبساعدته يف وجه فصائل املعارضة التي
اجتمعت عىل قتاله وإخراجه من سورية .وم ّهد له الطريق يف بعض
الحاالت؛ إذ قام طريانه بقصف الفصائل التي كانت تدافع عن مدينة
" 22قائد جبهة 'ثوار سوريا' :نحن نواة الجيش الوطني وستنض ّم إلينا نصف كتائب
املعارضة" ،الرشق األوسط ،2014/1/12 ،عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=757370&issue
no=12829#.UtTo-56Swy4
" 23جــيــش املجاهدين يف سوريا يعلن الحرب عىل الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام" ،إيالف ،2014/1/4 ،عىل الرابط:
http://www.elaph.com/Web/news/2014/1/864094.html
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المواجهة مع داعش :أسبابها ومآالتها المحتملة

الباب الواقعة شامل حلب ،والتي كان يحارصها "داعش" ،ما س ّهل
يعب عن
استيال َءه عليها .وبنا ًء عليه ،مث ّة قناعة بأ ّن "داعش" وإن كان ّ
مزا ٍج متط ّرف م َريض ومهووس ،وعن عطب حقيقي خلّفه االستبداد
يف املجتمعات العربية ،قد تكون أجهزة مخابرات النظام وحلفائه
فعل .وبالنتيجة ،إذا كان "داعش" يخدم أجندة النظام سواء
اخرتقته ً
ٍ
بقصد أو بغري قصد ،فإ ّن مصلحة النظام تقتيض استمراره وعدم
انهياره أمام اجتامع فصائل املعارضة السوريّة عىل التخلّص منه ومن
مامرساته.

العامل الخارجي
توسع الجامعات الجهاديّة يف سورية
كان للعامل الخارجي أثره يف ّ
وانتشارها؛ فغياب إجر ٍ
اءات دول ّية رادعة ض ّد النظام ،وازدياد املجازر
والضحايا أ ّديا إىل عدم "اع ـراض" رشائح من املحت ّجني عىل نشاط
الجامعات الجهاديّة بعد أن رفضت مشاركتها بداية الثورة ،وال سيّام أ ّن
هذه الحركات أخذت عىل عاتقها قتال ق ّوات النظام ،والتص ّدي لهجامته
عىل املدن والقرى .ويف مرحل ٍة الحقة ،رفضت القوى الغربية تسليح
كتائب الجيش الح ّر ،وضيّقت عىل بعض الدول التي تق ّدم السالح
للث ّوار .األمر الذي أ ّدى إىل إضعاف الجيش الح ّر ،وهو ما أ ّدى بدوره
إىل ازدياد نفوذ الجامعات الجهاديّة كونها تعتمد يف تسليحها ومتويلها
عىل مصادر غري تقليدية تأيت من الت ّربعات والغنائم التي تكتسبها من
مهاجمة الثكنات العسكرية الكربى .ونتيجة الستمرار هذا التو ّجه،
بدأ ميزان القوى مييل لفائدة الحركات الجهادية ،األمر الذي ع ّزز
حضورها ونفوذها ،ال س ّيام بعد أن بدأت تفرض سيطرتها عىل طرق
اإلمداد الرئيسة واملعابر الحدودية؛ كام جرى مع "داعش" يف معرب باب
السالمة /أعزاز ،ومعرب تل أبيض /الرقة .األمر الذي حدا بالجيش الرتيك
إىل استهداف "داعش" وأل ّول مرة يف  29كانون الثاين  /يناير ،2013

عندما سيطر التنظيم عىل بلدة الراعي املحاذية للحدود السوريّة
الرتكيّة ،ما أوقع عرشات القتىل من مقاتيل "داعش".
عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن املوقف الغريب الرافض حتى اآلن تسليح
املعارضة السوريّة ،وتزويدها باملق ّومات الالزمة لقتال النظام
والتص ّدي لداعش يف الوقت نفسه ،سوف يع ّزز فرص استمرار التنظيم
األقل قد يطيل عمره.
وبقائه ،أو عىل ّ

خاتمة
ميكن القول إ ّن املعركة مع "داعش" قد انطلقت ،وسوف تتط ّور وتتّسع،
حتى تستعيد الثورة السوريّة نفسها .لقد كشفت هذه املعركة  -وإن
كان متوقّ ًعا أن تكون طويلة وصعبة  -حجم ق ّوة "داعش" العسكريّة
املحدودة؛ بعكس ما كان يروج يف أوساط الجهاديني ،ويف دوائر
اإلعالم الغريب .وب َدا واض ًحا أ ّن ق ّوة "داعش" تكمن يف مستوى إجرامه،
وخوف املجتمع منه .ويف هذا ق ّدم "داعش" منوذ ًجا منف ًرا لكثري من
رشائح املجتمع السوري يف ما يتعلّق بطروحاته عن الدولة اإلسالمية،
وتحكيم الرشع بالق ّوة واإلكراه.
وكشفت املواجهات من زاوي ٍة أخرى حجم تالقي املصالح بني "داعش"
والنظام ،بخاصة عندما ه ّدد "داعش" ونفّذ تهديداته بإخالء مناطقه
اقب
حي النقارين يف حلب .وال ميكن ملر ٍ
للنظام؛ كام حصل يف ّ
أن تفوته مالحظة حجم اإلرباك الذي تس ّبب فيه اجتامع فصائل
املعارضة السوريّة عىل قتال "داعش" وإخراجه؛ فقد كان النظام
مرتا ًحا لتضاعف نفوذ الجهاديني ،أل ّن ذلك يع ّزز من جهة روايته عن
الثورة منذ البداية بأنّها "مؤامرة سلفية إرهابية" تستهدف "علامنيته
وتسامحه" ،ومن جه ٍة أخرى أضعف ذلك قدرته عىل توظيف مسألة
الجهاديني ،إلعادة تأهيل نفسه دول ًّيا بوصفه طرفًا معرتفًا به يف
"مكافحة اإلرهاب".
أ ّما اجتامع فصائل املعارضة أل ّول مرة منذ عسكرة الثورة عىل قتال
"داعش" ،فيُع ّد فرص ًة لبناء جسمٍ عسكري مو ّحد يكون نوا ًة ٍ
لجيش
وطني ميثّل الثورة وأهدافها ،ويض ّم الفصائل العسكرية الوطن ّية
موقف
مبختلف تو ّجهاتها الفكرية والسياسية ،بعد أن يكون هناك
ٌ
رضت بالثورة
واضح ورصيح جرى اتّخاذه من التنظيامت التي أ ّ
سياسيًّا وعسكريًّا.
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سحيم آل ثاني
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الخطر األخالقي
والمفاوضات األميركية اإليرانية

دفــع توقيــع االتفاق المرحلي بين إيران ومجموعة الخمســة  +واحد ،الــذي جرى في جنيف في
التوصل إلــى اتّفاق
 24تشــرين الثاني  /نوفمبــر  2013بالبعــض إلــى التفــاؤل بشــأن إمكانيــة
ّ
ّ
لحل األزمة المســتعصية .لكن نظرة أقرب إلــى تفاصيل االتّفاق تب ّين أنّه ال يغ ّير كثيرًا
نهائــي
فأهــم القضايا مازالــت عالقة دون ّ
أن الوصول إلى
فــي الوضــع القائــم؛
ّ
حــل .إذ يبدو واضحً ــا ّ
ً
بأن الطرف األميركي
ســهال؛ بســبب استشــعار
اتفاق نهائي لن يكون
ّ
المتشــددين في إيران ّ
وأن حالة الضعف األميركي
ال يرغب في الدخول في مواجهة حتى لو فشــلت المفاوضاتّ ،
مكاســب أكبر،
التمســك أكثــر بمواقفهــم فــي المفاوضــات للحصول علــى
تدفعهــم إلــى
َ
ّ
واالســتمرار في سياسات بناء مشــروع النفوذ اإلقليمي اإليراني .وترى هذه المقالة التحليلية
المضي قدمً ا
أن المقاربــة التي تنتهجها إدارة أوباما مع طهران ســوف تدفع هــذه األخيرة إلى
ّ
في سياسات الهيمنة تجاه محيطها اإلقليمي ،بدليل تصاعد معارضة طهران االتفاق األمني
التوصــل إلى االتفــاق النووي مــع مجموعة
بيــن أفغانســتان والواليــات المتحــدة ،حتــى بعد
ّ
الخمسة  +واحد.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
ٍ
جوالت من التفاوض بني إيران و"مجموعة  ،"1 + 5جرى يف
بعد
جنيف يف  24ترشين الثاين  /نوفمرب  2013توقيع اتفاق مرحيل حول
التوصل إىل
ّ
ملف إيران النووي ،دفع البعض للتفاؤل بشأن إمكانية ّ
لحل األزمة املستعصية .لكن نظرة أقرب إىل تفاصيل
اتّفاق نهايئ ّ
يغي كث ًريا يف الوضع القائم؛ فأه ّم القضايا مازالت
تبي أنّه ال ّ
االتّفاق ّ
بحق إيران يف
عالقة دون ّ
حل .وعىل الرغم من أ ّن االتفاق أق ّر ّ
تخصيب اليورانيوم ،فشكل التخصيب ومستواه الذي ميكن القبول
محل خالف .كام أ ّن العقوبات األقىس
به يف االتفاق النهايئ مازاال ّ
ظل غياب مح ّفزات اقتصادية مه ّمة
عىل إيران مازالت قامئة .ويف ّ
(مثل رفع أكرب للعقوبات ،أو التلويح بقبول انضامم إيران ملنظّمة
التجارة الدولية) ،أو مامرسة ضغوط سلبية (مبعنى استخدام القوة،
أو التهديد باستخدامها) ،يربز سؤال مه ّم بخصوص كيفية إقناع
ظل
إيران بالرضوخ لإلرادة الدولية ،ووقف برنامجها النووي .ويف ّ
غياب مثل هذه الضغوط واملح ّفزات ،يربز أيضً ا سؤال عن مكمن
الخطر األخالقي الذي متثّله محاولة أمريكا اسرتضاء إيران عرب استبعاد
خيارات املواجهة.

ما هو الخطر األخالقي؟

أ ّما يف عامل السياسة ،فيربز املثال األه ّم عن الخطر األخالقي يف سياسة
االسرتضاء  appeasementالتي اتّبعها نفيل تشمربلني رئيس وزراء
بريطانيا تجاه أملانيا النازيّة؛ إذ إ ّن تأكُّد هتلر من عدم رغبة تشمربلني
يف دخول الحرب ،ش ّجعه عىل أن يتّخذ خطوات جريئة بعد احتالله
السوديت (إقليم يف تشيكوسلوفاكيا آنذاك) ما أ ّدى إىل احتالل
بولندا ونشوب حرب عاملية ثانية .وعىل الرغم من الفرق الشاسع يف
اإلمكانات االقتصادية والعسكرية بني أمريكا وإيران ،فاملقاربة التي
امليض
تنتهجها إدارة أوباما مع طهران سوف تدفع هذه األخرية إىل ّ
قد ًما يف سياسات الهيمنة تجاه محيطها اإلقليمي ،بدليل تصاعد
معارضة طهران االتفاق األمني بني أفغانستان والواليات املتحدة ،بعد
التوصل إىل االتفاق النووي مع "مجموعة .((("1 + 5
ّ

عوائق تنفيذ االتفاق
التوصل إىل اتفاق نهايئ بني إيران و"مجموعة  "1 + 5صعوبات
يواجه ّ
عديدة ،بعضها مرتبط مبواقف أطراف إقليمية تتو ّجس من السياسات
كل من إيران والواليات
اإليرانية ،وأه ّمها له عالقة بالوضع الداخيل يف ٍّ
املتحدة ،الطرفني الرئيسني يف العملية التفاوضية.

مشتق من عبارة
الخطر األخالقي مفهوم اقتصادي غريب بحت
ّ
 Moral Hazardمعناها عدم التحفّز للحامية من املخاطر عندما
يكون الطرف
املعني محم ًّيا من عواقبها(((؛ مبعنى أ ّن بعض الدول
ّ
ألي
تحس ًبا ّ
القويّة اقتصاديًّا قد ال تتّخذ التدابري االقتصادية املالمئة ّ
زالزل أو ه ّزات اقتصادية ،ظ ًّنا منها أنّها محميّة من تلك الزالزل
أو اله ّزات ،نتيجة عدم التحفّز التّخاذ التدابري الالزمة لثقتها بق ّوة
اقتصادها .ومن األمثلة االقتصادية املعارصة عىل ذلك ،األزمة املاليّة
التي رضبت الواليات املتحدة عام  ،2008بسبب اتّباع سياسات مالية
تتض ّمن مخاط َر ومجازفات غري محسوبة العواقب ومدفوعة بسيطرة
الشعور بأنّها محم ّية من خطر االنهيار نتيجة سياساتها املالية(((.

الداخل اإليراني
التوصل إىل االتفاق املرحيل ،فيبدو واض ًحا أ ّن الوصول
عىل الرغم من ّ
سهل؛ بسبب استشعار املتش ّددين يف إيران
إىل اتفاق نهايئ لن يكون ً
بأ ّن الطرف األمرييك ال يرغب يف الدخول يف مواجهة حتى لو فشلت
التمسك أكرث
املفاوضات ،وأ ّن حالة الضعف األمرييك تدفعهم إىل
ّ
مكاسب أكرب ،واالستمرار يف
مبواقفهم يف املفاوضات للحصول عىل
َ
رصح املرشد
سياسات بناء مرشوع النفوذ اإلقليمي اإليراين؛ فقد ّ

1 Oxford University Press, (2013), Moral Hazard, viewed 5/12/2013, at:
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/moral-hazard.
2 Economics Onlilne. (2014). Moral hazard, viewed 5/12/2013, at:
http://www.economicsonline.co.uk/Market_failures/Moral_hazard.html.

3 Cheryl K. Chumley, “Iran to Afghanistan: Don't sign the security deal
with the U.S”, The Washington Times, 3/12/2013, viewed 6/12/213, at:
http://www.washingtontimes.com/news/2013/dec/3/iran-afghanistan-dontsign-security-deal-us/
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األعىل يف  21ترشين الثاين  /نوفمرب  2013بقوله" :لن ترتاجع إيران
ذ ّرة واحدة عن حقوقها النوويّة" ،كام وضع "خطوطًا حمراء" مل ُمثّيل
إيران يف املفاوضات((( ،وهذا ّ
يدل عىل إرصار واضح عىل تحديد
مسار املفاوضات؛ فالرئيس اإليراين لن يكون مبقدوره تجاهل رغبة
املتشددين ومواقفهم ،عىل الرغم من أنّه متح ّمس إلبرام صفقة
تحقّق مطالب إيران يف رفع العقوبات ،وإحياء االقتصاد املتهالك،
والقيام بدو ٍر مه ٍّم يف سوق النفط العاملية ،وامل ُشاركة مج ّد ًدا يف النظام
املايل العاملي((( .

الداخل األميركي
ظهرت معارضة االتفاق يف الداخل األمــريك يف صفوف الحزبني
الجمهوري والدميقراطي ،ومن اللويب اإلرسائييل؛ إذ قـ َّدم ستّة
من معاريض االتفاقية مع إيران من الحزب الجمهوري إىل ميتش
ماكونيل الذي يرتأّس الجمهوريني يف مجلس الشيوخ ،طل ًبا بإضافة
عقوبات جديدة عىل إيران((( .وهناك معارضة أيضً ا يف صفوف الحزب
الدميقراطي من بعض املمثّلني يف مجلس الشيوخ؛ أبرزهم روبرت
منندز رئيس لجنة العالقات الدولية يف مجلس الشيوخ األمرييك(((.
ومحاولة عرقلة املفاوضات هذه أ َّدت بالرئيس األمرييك إىل مطالبة
أي عقوبات جديدة عىل إيران((( .وعىل الرغم
الكونغرس بعدم إضافة ّ
من تعاون أعضاء الكونغرس مع مطالبات أوباما ،فإ ّن اللويب اإلرسائييل
رصح زعيم اللويب اإلرسائييل
مازال يعمل عىل إفشال املفاوضات؛ إذ ّ
(((
أي توقيف أو تعطيل لجهودنا" .
مايكل كاسن أنّه "لن يكون هناك ّ
4 Amir Paivar, “Iran nuclear talks: Tehran 'will not step back one iota'”,
BBC, 20/11/2013, viewed 6/12/2013, at:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25007901
5 John Irish, Parisa Hafezi & Justyna Pawlak, “Iran nuclear talks make
some progress, but still differences”, Reuters, 21/11/213, viewed 9/12/2013, at:
http://www.reuters.com/article/2013/11/21/us-iran-nuclearidUSBRE9AI0CV20131121
6 Geoff Dyer, “Obama in plea to postpone new Iran sanctions”, The
Financial Times, 20/11/2013, viewed 9/12/2013, at:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/585195a2-516f-11e3-9651-00144feabdc0.
html#axzz2unZvnDWE
7 John Hudson, “White House Blasts New Iran Sanctions as "March to
War", Foreign Policy, 12/11/2013, viewed 10/12/2013, at:
_http://thecable.foreignpolicy.com/posts/2013/11/12/white_house_blasts
new_iran_sanctions_as_march_to_war
8 Geoff Dyer, “Obama in plea to postpone new Iran sanctions”, Ibid.
9 Robert F. Worth, “Iran Talks Face Resistance in U.S. Congress”, The New
York Times, 12/11/2013, viewed 15/12/2013, at:
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عىل الرغم من وجود معارضة قويّة لالتفاق يف الداخل األمرييك،
فالكفّة مازالت ترجح لفائدة إدارة الرئيس أوباما الذي كلّف جون
كريي مبه ّمة التفاوض مع أعضاء الكونغرس؛ لتفادي حدوث عقوبات
جديدة( .((1والجدير بالذكر أنّه حتى نهاية شهر شباط  /فرباير مل
بأي قرار يف الكونغرس أو مجلس
يتمكّن معارضو االتفاق من التق ّدم ّ
الشيوخ يعرقل االتفاق ،يف حني وعد الرئيس أوباما بأنّه سيستخدم
أي قرار يعرقل املفاوضات ،سواء من مجلس الشيوخ
ّ
حق الفيتو ض ّد ّ
(((1
أو من الكونغرس .

مسار المفاوضات
أ ّدى انتخاب الرئيس اإليراين حسن روحاين إىل إعطاء زخم للمفاوضات
رسا يف
بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران ،والتي كانت بدأت ًّ
(((1
ُعامن يف شهر آذار  /مــارس  2013وانتهت يف آب  /أغسطس .
رصح حسن روحاين بتاريخ  6آب /
وبعد استالمه مقاليد السلطةّ ،
أغسطس ( 2013((1أ ّن إيران مستع ّدة لـ "مفاوضات ج ِّدية دون
تضييع للوقت" .ويف  27أيلول  /سبتمرب  2013حصل أ ّول اتصال
هاتفي عىل مستوى القيادة منذ  1979بني الرئيسني األمرييك واإليراين،
تاله اجتامع وزاري يف نيويورك أ ّدى إىل فتح باب املفاوضات العلنية
التي بدأت يف جنيف يف  16-15ترشين األول  /أكتوبر  ،2013ورجع
املفاوضون إىل جنيف يف  9ترشين الثاين  /نوفمرب (.2013((1
http://www.nytimes.com/2013/11/13/world/middleeast/iran-talks-face&resistance-in-us-congress.html?_r=3
10 Geoff Dyer, “Barack Obama faces tough test in fending off new Iran
sanctions”, The Financial Times, 26/11/2013, viewed 15/12/2013, at:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/280f8146-5652-11e3-96f5-00144feabdc0.htm
l?siteedition=uk#axzz2u4LW8JGe
11 Patricia Zengerle &Timothy Gardner, “No sign yet Iran sanctions bill
will come to U.S. Senate vote” Chicago Tribune, 14/1/2014, viewed 15/1/2014,
at:
http://articles.chicagotribune.com/2014-01-14/news/sns-rt-us-iran-nuclearcongress-20140113_1_iran-sanctions-bill-new-sanctions-nuclear-program
12 Patricia & Gardner, Ibid.
13 Julian Borger & Saeed Kamali Dehghan, “Secret talks helped forge Iran
nuclear deal”, The Guardian, 25/11/2013, viewed 17/12/2013, at:
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/24/secret-usa-iran-talksnuclear-deal
14 “Timeline: Iran nuclear talks in a decade”, France 24, 9/11/2013, viewed
15/1/2014, at:
/timeline-iran-nuclear-talks-decade-20131109/com/en.http://www.france24
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التوصل إىل نتيجة .وتبادل
انتهت جولة املفاوضات األوىل دون
ّ
رصح وزير الخارجية
الطرفان االتهامات باملسؤولية عن الفشل؛ فقد َّ
رصح وزير
اإليراين بأ ّن االنقسام الغريب كان سبب الفشل .يف حني ّ
خارجية أمريكا بأ ّن إيران أفشلت املفاوضات(.((1

روحاين(((2؛ إذ عىل الرغم من التغيري الرئايس يف إيران ،فإ ّن سيطرة
املرشد األعىل استم ّرت بسبب تحكّمه يف عوامل الق ّوة ،وفرض خطوط
يفس عدم قدرة الفريق اإليراين
حمراء للمفاوضني لاللتزام بها؛ ما ّ
عىل تقديم تنازالت مه ّمة عىل الرغم من الترصيحات املتفائلة
بخصوص إبرام صفقة(.((2

االتفاقية المو ّقتة

لقد مثَّل مفاعل أراك نقطة الخالف األكرب يف مفاوضات جنيف؛
رصح وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس أ ّن "وقف بناء مفاعل
إذ ّ
(((1
للتوصل إىل صفقة موقّتة" .
املاء الثقيل يف أراك رشط أسايس
ّ
ور ّد املرشد األعىل بأ ّن إيران لن ترتاجع "ذ ّرة واحدة" عن حقوقها
النووية( .((1بدأت الجولة الثالثة من املفاوضات بتاريخ  21ترشين
الثاين  /نوفمرب .وشارك فيها وزراء خارجية الواليات املتحدة ،وروسيا،
واململكة املتحدة ،وفرنسا ،وأملانيا ،والصني ،وإيران .وعىل الرغم من
أ ّن وسائل اإلعالم ُمنعت من تغطية املفاوضات( ،((1بدا واض ًحا أ ّن
رصح وزير خارجية بريطانيا .وأوضح
هناك خالفات جوهرية ،كام َّ
نائب وزير خارجية روسيا أ َّن أه ّم االختالفات ترتكّز عىل مستقبل
مفاعل أراك .أ ّما وزير خارجية أملانيا ،فقال إ َّن "االتفاقية غري مكتملة
وهناك الكثري من العمل الذي يجب القيام به" .ور ّد وزير الخارجية
كل
اإليراين محمد جواد ظريف أ ّن "فريق املفاوضات اإليراين سيقاوم ّ
حق الدولة اإليرانية" يف التخصيب ،يف إشارة
إجرا ٍء يهدف إىل تعطيل ّ
إىل االلتزام بالخطوط الحمراء التي وضعها املرشد األعىل.
وقد ّ
دل اتّباع فريق العمل اإليراين تعليامت املرشد( ((1عىل عدم
وجود استقاللية يف مجال السياسة الخارجية اإليرانية عند الرئيس
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Julian Borger & Saeed Kamali Dehghan, “Iran nuclear negotiations
at crucial juncture over Arak reactor”, The Guardian, 9/11/2013, viewed
5/1/2014, at:
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/09/iran-nuclear-negitiationsarak-reactor-crucial
18 Paivar, Ibid.
19 “Iran nuclear talks resume amid differences”, Aljazeera, 22/11/2013,
viewed 7/1/2014, at:

جرى يف جنيف صباح  24ترشين الثاين  /نوفمرب  2013توقيع اتفاقية
تض ّمنت كبح جامح بعض أنشطة إيران النووية مقابل حصولها عىل
جدول زمنيًّا
ً
إعفاء من بعض العقوبات( .((2إال أ ّن االتفاقية مل تتض ّمن
وأي تفاصيل عن باقي التنازالت املطلوبة من
لرفع باقي العقوباتّ ،
أي إجراءات بعد انتهاء
أي طرف بات ّخاذ ّ
إيران؛ فاالتفاقية ال تلزم ّ
فرتة الشهور الستّة ،مع أنّه بإمكان الطرفني املوافقة عىل تجديدها
كل
يجري االتفاق عىل ّ
النص "ال اتفاق عىل يشء حتى
وبحسب ّ
َ
يشء"( .((2أ ّما بخصوص اليورانيوم ،فاالتفاقية تشرتط عىل اإليرانيني
خفض نصف مخزونهم من  %20إىل  %5وتجميد النصف اآلخر عن
طريق األكسدة ،وعىل اإليرانيني أن ال يخصبوا اليورانيوم بنسبة
تتجاوز الخمسة يف املئة خالل الشهور الستة ،وعىل إيران عدم تطوير
http://www.aljazeera.com/video/middleeast/2013/11/iran-nuclear-talksresume-amid-differences-2013112114574745183.html
20 Guy Dinmore & Monavar Khalaj, “Foreign ministers in Geneva
for talks on Iran nuclear deal”, The Financial Times, 22/11/2013, viewed
9/12/2013, at:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/cba69eb8-5425-11e3-a432-00144feabdc0.ht
ml?siteedition=intl#axzz2u4LW8JGe
21 Guy Dinmore, “Kerry to fly to Geneva to join talks on securing Iran
nuclear deal”, The Financial Times, 22/11/2013, viewed 12/12/2013, at:
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3214b2e2-535f-11e3-b425-00144feabdc0.ht
ml?siteedition=uk#axzz2u4LW8JGe
22 Associated Press in Tehran, “Mahmoud Ahmadinejad says Iran ready
for nuclear talks with US”, The Guardian,10/2/2013, viewed 15/12/2013, at:
http://www.theguardian.com/world/2013/feb/10/mahmoud-ahmadinejadiran-nuclear-talks-us
Jim Sciutto & Chelsea J. Carter, “Obama: Iran nuclear deal limits ability to
create nuclear weapons”, CNN, 24/11/2013, viewed 20/12/2013, at:
world/meast/iran-nuclear-talks-geneva/23/11/2013/http://edition.cnn.com
23 Jonathan Marcus, “Iran agrees to curb nuclear activity at Geneva
talks”, BBC, 24/11/2013, viewed 20/12/2013, at:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-25074729
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مفاعالت "نناتز" ،أو "فردو" ،أو "أراك"( .((2ومقابل هذه التنازالت
حصلت إيران عىل رفع للعقوبات بقيمة سبعة مليارات دوالر .ولكن
ما تبقّى من العقوبات ،سيجعل إيران تخرس قرابة الثالثني مليار
دوالر(.((2

تطبيق نظرية الخطر األخالقي
على الحالة اإليرانية
التخل عن جميع املفاعالت والتقنيات النووية ،أمر صعب
ّ
إ ّن
أي دولة استثمرت فيها عرشات مليارات الدوالرات.
بالنسبة إىل ّ
وقد يكون أصعب عىل إيران؛ فهي عانت كث ًريا من أجل الوصول إىل
وظل شعبها واقتصادها يُعانيان قرابة العقد
مستوى التطوير الحايلّ .
كل
تحت نظام العقوبات الدولية التي ازدادت عا ًما بعد آخر مع ّ
فضل عن ذلك ،أصبح
تق ّدم تحرزه إيران يف تطوير برنامجها النوويً .
الربنامج النووي نتيجة نجاح إيران يف تطويره عىل الرغم من الحصار
والعقوبات ،مصد ًرا من مصادر الع ّزة القومية national pride
وبنا ًء عليه ،ال يستطيع املسؤولون اإليرانيون إلغاء هذا الربنامج دون
مامرسة ضغط ٍ
كاف من الخارج أو الداخل.
قوي عىل الطرف اإليراين ُيثِّل خط ًرا أخالقيًّا؛
أي ضغط ّ
إ ّن عدم وجود ّ
إذ لن يجعل لديه حاف ًزا كافيًا لقبول املقرتحات الدولية أو تهدي ًدا ذا
صدقية  credible threatيُجربه عىل تنفيذها .وعليه ،هناك نوعان
من الضغوط التي ُيكن أن تُ ارسها الدول املعن ّية عىل إيران للوصول
امللف النووي؛ وهام الضغط اإليجايب والضغط
إىل ّ
حل نهايئ بشأن ّ
السلبي.
قد يأيت الضغط اإليجايب عن طريق ُمحفزات اقتصادية كبرية ت ُغري
الطرف اإلي ـراين بتقديم تنازالت ،ومبستوى يساعد عىل اسرتداد
خل
السابقة ،ويقنع الشعب اإليراين بفائدة التّ ّ
االقتصاد ق ّوته وعافيته َّ
عن الربنامج النووي .كام يسمح لصانع القرار اإليراين بأن يُق ّدم
تنازالت م ّربرة تحفظ له ماء الوجه أمام شعبه ،واالتفاقية الحاليّة
ال تحقّق ذلك؛ فهي ال ت ُعطي إيران حوافز اقتصادية كبرية ،وال ترفع
كل العقوبات .وعليه ،فهي غري كافية إلقناعها برضورة التوقّف
عنها ّ
24 Marcus, Ibid.
25 “Joint Plan of Action”, Washington Institute, 24/11/2013, viewed
15/1/2014, at:
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/other/IranP5plus1j
ointplanofaction131124en.pdf
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عن التخصيب .ويف األوضاع الحالية ،من املتوقّع أن يُعارض خامنئي
خل التا ّم عن تخصيب
أي صفقة اقتصادية مقابل التّ ّ
والحرس الثوري ّ
اليورانيوم .ولكن لو ق َّدم عرضً ا ُمغريًا فإ ّن ذلك سيق ّوي وضع الرئيس
حسن روحاين داخل ًّيا ،ويكسبه تأيي ًدا شعب ًّيا لهذه االتفاقية ،وكذلك يف
دوائر النخبة السياسية واالجتامعية؛ ما ميثِّل ورقة ضغط عىل املرشد
األعىل وحلفائه ،ويقنعهم بأن يق ّدموا التنازالت.
أ ّما الضغط السلبي ،فيكون من خالل استخدام الق ّوة أو التلويح
بها ،إذا رفضت إيران تجميد أنشطتها النووية التي تثري قلقًا دوليًّا
وإقليم ًّيا ،وفتح منشآتها أمام الرقابة الدولية .سيمثِّل هذا الخيار
تهدي ًدا كب ًريا للنظام اإليراين .وقد يُجربه عىل تنفيذ مطالب املجتمع
الدويل .وإذا جرى املزج بني الضغط السلبي والضغط اإليجايب ،يصبح
محمي من املخاطر .ومن ث ّم ،سوف يجد نفسه
النظام اإليراين غري
ّ
مضط ًّرا لتقديم تنازالت .يف حني يؤ ّدي غياب الضغوط اإليجابية
والسلبية إىل نشوء خطر أخالقي يُعرقل نجاح املفاوضات .وقد أكّد
وزير الدفاع األمرييك تشاك هيغل أنّه ال ب ّد للدبلوماسية أن تكون
مدعومة بالق ّوة العسكرية" ،فالدبلوماسية ال تعمل يف فراغ" .وأضاف
عميق يف زعزعة االستقرار ،وأنّها تشكّل خط ًرا غري
أ ّن "إليران تأثري
ٌ
مقبول عىل االستقرار اإلقليمي والعاملي يف حال حصولها عىل سالح
نووي"(.((2
وهناك ثالثة أمثلة لنتائج أسفر عنها استخدام الضغط اإليجايب
والسلبي يف مفاوضات حول أسلحة الدمار الشامل؛ هي كام ييل:
ليبيا :تنازلت ليبيا عن أسلحتها الكياموية بعد ضغوطات إيجابية
وسلبية عليها .وكانت تلك الضغوطات السبب يف غياب الخطر
األخالقي .لقد حصل الضغط اإليجايب أل َّن االقتصاد الليبي كان يف
حاجة إىل املوارد النفطية إلعادة إنعاشه .وتض ّمنت االتفاقية مع ليبيا
رفع جميع العقوبات عنها( .((2وكان الضغط السلبي بعد احتالل
الواليات املتحدة العراق؛ إذ زادت مخاوف حكومة القذايف من سياسة
الواليات املتحدة الجديدة تجاه املنطقة والخطوات التي ميكن أ ْن
تتّخذها تجاه ليبيا(.((2
26 Kenneth Pollack, “Confidence Enrichment The Nuclear Deal With
Iran Was About Trust, Not Verification”, Foreign Affairs, 25/11/2013, viewed
15/1/2014, at: http://www.foreignaffairs.com/articles/140290/kennethpollack/confidence-enrichment
27 Pollack, Ibid.
28 Martin S. Indyk, “The Iraq War did not Force Gadaffi's Hand”,
Brookings, 9/3/2004, viewed 10/1/2014, at:
http://www.brookings.edu/research/opinions/2004/03/09middleeast-indyk
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سورية :تنازلت سورية عن أسلحتها الكياموية بعد تهديد أمرييك
برضبة ج ّوية ض ّد منشآتها الكياموية( .((2والقبول بالتنازل عن
مهم بالنسبة إىل سورية؛ أل ّن األوضاع مل تكن
األسلحة كان أم ًرا ًّ
تسمح للحكومة السوريّة بامتصاص الرضبة .وهذا زاد الضغط
السلبي (.((3
كوريا الشاملية :وض ُع كوريا الشاملية مشابه للوضع اإليراين؛ إذ مل
توجد وضعية الضغط الكايف إللزامها باالبتعاد عن تطوير برنامجها
النووي .لقد وقّعت كوريا الشاملية اتفاقية مع الواليات املتحدة،
تنص عىل وقف العمل يف منشآتها
والصني ،وكوريا الجنوبية ،وروسياّ ،
النووية يف  .2008ولكن ،بعد التزامٍ دام لخمس سنوات ،بدأت كوريا
الشاملية تشغيل منشآتها مجد ًدا(.((3

السيناريوهات المحتملة
•مت ُّك ُن املتشددين من كال الطرفني من عرقلة الوصول إىل اتفاق؛
فقد يتمكّن أعضاء يف الكونغرس األمرييك واللويب اإلرسائييل من
فرض املزيد من العقوبات عىل إيران .ما يزيد األمر تعقي ًدا،
ويذهب باملفاوضات إىل طريق مسدود .يف املقابل ،يتمكّن
خامنئي ومعسكره من تقويض موقف روحاين واإلصالحيني يف
املفاوضات النووية من خالل إبداء مواقف متشددة؛ مستفيدين
من ضعف رغبة واشنطن يف تجشّ م الدخول يف مواجهة ،وعدم

29 Judith Miller, “How Gadhafi Lost His Groove”, Judithmiller, 16/5/2006,
viewed 9/1/2014, at:
http://www.judithmiller.com/502/how-gadhafi-lost-his-groove
30 30 Michael R. Gordon, “U.S. and Russia Reach Deal to Destroy Syria's
Chemical Arms”, The New york times, 14/9/2013, at:
_?http://www.nytimes.com/2013/09/15/world/middleeast/syria-talks.html
r=0, viewed 5/1/2014.
31 “North Korea 'restarts' nuclear reactor, atomic watchdog warns”,
Reuters, 28/11/2013, viewed 20/12/2013, at:
http://www.theguardian.com/world/2013/nov/28/north-korea-restartsnuclear-reactor-warns-iaea-pyongyang?CMP=twt_gu

قدرتها من جه ٍة أخرى عىل تقديم مغريات اقتصادية كبرية
خشية تع ّرضها النتقادات أكرب من خصومها يف الداخل.

•حصول تغيري يف موازين القوى داخل إيران لفائدة اإلصالحيني،
التوصل التّفاق حول مفاعل أراك ،ونسبة
يفتح الباب أمام
ّ
تخصيب اليورانيوم ،وكذلك املاء الثقيل والبولونيوم ،يف مقابل
رفع جميع العقوبات.
•اتّخاذ الدول الكربى املشاركة يف املفاوضات موقفًا أكرث رصام ًة
جبة عىل أن تضع جانبًا تحفّظاتها
وش ّدة مع إيران ،يجعلها ُم َ
السابقة.
•قيام الدول املشاركة يف املفاوضات بطرح مغريات اقتصادية
ضخمة عىل إيران تتض ّمن رفع جميع العقوبات ،مقابل تجميد
وحل مشكلة مفاعل أراك.
أنشطتها النووية ّ

الخالصة
إ ّن تطبيق نظرية الخطر األخالقي عىل املفاوضات اإليرانية مع
أي طرف من
"مجموعة  ،"1 + 5يساعد يف فهم أسباب عدم قدرة ّ
األطراف عىل تحقيق أهدافه املعلنة .إ ّن عدم وجود ضغوط كافية
عىل النظام اإليراين ،سواء ضغوطات إيجابية أو سلبية ،هو السبب
يف خلق حالة الخطر األخالقي .وليك تت ّم االتفاقية ويحقّق جميع
األطراف مطالبهم ،يجب أن يكون هناك ضغط إيجايب أو سلبي عىل
حل نهايئ
إيران يرفع الخطر األخالقي ،ومي ّهد الطريق للوصول إىل ّ
مللفّها النووي ،ويرفع عنها جميع العقوبات.

صـدر حديـ ًثا

أحمد عزوز ومحمد خاين

العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي:
بين شرعية المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي
يتناول كتاب "العدالة اللغوية في المجتمع المغاربي :بين شرعية المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي" (172
ً
ً
جديدة في الثقافة العربية وهي "العدالة اللغوية"
مسألة
صفحة من القطع الصغير) للباحثين أحمد عزوز ومحمد خاين؛
مهما من
التي راحت تفرض نفسها بالتدريج على الفكر العربي الحديث ،بعدما أصبح مفهوم العدالة الثقافية حق ًلا
ً
حقول االجتماع والسياسة .وقد حاول الباحثان في هذا الكتاب أن يصوغا إطارًا علم ًيا لهذا المصطلح ويظهرا تطبيقات
العدالة على القضايا اللغوية .والغاية من هذا الكتاب هي عرض الوضع اللغوي في المغرب في سبيل مقاربة العدالة
اللغوية في جذورها ومشكالتها والحلول االفتراضية لها.

المؤشر العربي

المؤ ِّشر العرب ّي هو استطال ٌ
ع سنو ٌّ
ي ينفِّذه المركز العرب ّي
في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي
العا ّم العرب ّي نحو مجموع ٍة من المواضيع االقتصاديّة
واالجتماعيّة والسياسيّة ،بما في ذلك اتّجاهات الرّأي
العا ّم نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم المواطنة والمساواة
والمشاركة المدنيّة والسياسيّة .كما يتض ّمن تقييم المواطنين
أوضاعهم العا ّمة ،واألوضاع العا ّمة لبلدانهم ،وتقييمهم
المؤسّسات الرسميّة الرئيسة في هذه البلدان ،والوقوف
على مدى الثقة بهذه المؤسّسات ،واتّجاهات الرأي العا ّم
نحو القطاع الخاصّ  ،ونحو المحيط العرب ّي ،والصّراع
العرب ّي  -اإلسرائيل ّي.
أنجز المركز العرب ّي لألبحاث ودراسة السياسات
استطالع المؤ ّشر العرب ّي لعام  ،2013 / 2012في
 14بل ًدا من بلدان المنطقة العربيّة ،خالل الفترة الممت ّدة
من ت ّموز  /يوليو  2012إلى آذار  /مارس .2013
وقد نُفِّذ هذا االستطالع ميدانيًّا ،من خالل إجراء
ت وجاهيّة مع  19546مستجيبًا ،مو ّزعين
مقابال ٍ
ت ممثِّلة لمجتمعات  14بل ًدا عربيًّا ،هي:
ّنا
على عي ٍ
موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومصر،
والسّودان ،وفلسطين ،ولبنان ،واألردن ،والعراق،
والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا .وقد نفّذته فر ٌ
ق
ت بحثيّ ٍة
بحثيّةٌ مؤهَّلةٌ ومدرَّبةٌ ،تابعةٌ لمراك َز ومؤسّسا ٍ
في البلدان المذكورة ،تحت اإلشراف الميدان ّي لفريق
المؤ ِّشر العرب ّي في المركز العرب ّي لألبحاث ودراسة
السِّياسات.

يعتمد المؤ ّشر العرب ّي العيّنة العنقوديّة الطبقيّة (في
المستويات) المتع ّددة المراحل ،المنتظمة والموزونة
ذاتيًّا والمتالئمة مع الحجم ،في جميع االستطالعات
التي نُفِّذت في البلدان األربع عشرة .وجرى األخذ
في االعتبار المستويات (الطبقات) التّالية :الحضر
وال ِّريف ،والتّقسيمات اإلداريّة الرّئيسة في ك ّل بل ٍد
مستطلَ َعة آراء مواطنيه بحسب الوزن النِّسب ّي الخاصّ
بك ّل مست ًوى من مستويات جميع س ّكان البلد؛ بحيث
يكون لك ّل فر ٍد في ك ّل بل ٍد مستطلَع ،احتماليّة متساوية
في ْ
وبهامش خطأ
أن يكون واح ًدا من أفراد العيِّنة،
ِ
يتراوح بين  2±و %3في جميع البلدان التي نُفِّذ
ص ِّممت العيِّنة بطريق ٍة يمكن من
االستطالع فيها .وقد ُ
خاللها تحليل النتائج على أساس األقاليم والمحافظات
مجتمع من
والتّقسيمات اإلداريّة الرئيسة في ك ّل
ٍ
المجتمعات التي شملها االستطالع.
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وحدة إستطالع الرأي

*

العام والديمقراطية
الرأي
ّ

* وحدة استطالع الرأي :وحدة تابعة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،متخصصة يف إجراء املسوحات االجتامعية واستطالعات الرأي يف املنطقة
العربية ،وتقوم بإجراء املؤرش العريب.
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تكاد تكون موضوعات الدميقراطية ،والتحول الدميقراطي ،والتأسيس
للدميقراطية  -بوصفها أرضي ًة للحكم يف دول املنطقة العربية  -أكرث
تقل بذلك أهمي ًة عن
تداول ونقاشً ا وبحثًا ،وهي ال ّ
ً
املوضوعات
كلامت أخرى مثل التنمية ،والتحول االقتصادي واالجتامعي ،ومعالجة
معضالت كثرية مثل البطالة والفساد .وإ ّن النقاش املتعلِّق بالتحول
الدميقراطي ،وآلياته ،ومع ِّوقاته يُع ُّد من النقاش الحديث املتج ِّدد
نسب ًّيا .ففي عقود الخمسين َّيات ،والستين َّيات ،والسبعين َّيات ،من
القرن املايض كان موضوع الدميقراطية مه َّمشً ا يف النقاش العا ّم الذي
سيطرت عليه ألفاظ االستقالل عن االستعامر ،والتنمية املستقلة،
واالرتفاع بالوضع االقتصادي واالجتامعي للمواطنني ،حتى أ ّن املطالبة
بالح ِّرية كانت يف مجملها مطالب ًة بتحرر الشعوب من االستعامر.
غري أ ّن كلمة الدميقراطية ،وغريها من الكلامت املرتبطة بها ،منذ
بداية عقد الثامنين َّيات من القرن املايض ،أصبحت متداول ًة يف خطاب
املثقفني وال ُّنخب واملحللني يف املنطقة العربية .بل أصبحت تلك
الكلمة ،تدريج ًّيا ،جز ًءا من الخطاب الرسمي لبعض أنظمة الحكم يف
بغض النظر عن مدى تحقُّق الدميقراطية أو التسلُّط
املنطقة العربيةِّ ،
بالنسبة إىل هذه األنظمة.
ال ّ
شك يف أ ّن الحوار املتعلِّق بالدميقراطية ،والتحول الدميقراطي،
واإلصالح السيايس ،قد تأثر عىل مدار العقود الثالثة املاضية ،بعوامل
ومتغريات عديدة ساهمت ،بدرجات متفاوتة ،يف إعادة إنتاج النقاش
بشأن الدميقراطية ومع ِّوقاتها ،يف املنطقة العربية ،إضاف ًة إىل النقاش
بشأن أسسها ،وعنارصها ،ومحدداتها ،يف هذه املنطقة .كام ساهمت
هذه املتغريات والتحوالت أحيانًا يف أن تكون للتحول الدميقراطي
مركزيّة النقاش بني نُخب الدول العربية وأنظمتها السياسية ،أو يف
تراجع هذا التحول ليصبح موقعه يف مراحل معينة يف أدىن قامئة
األولويات.
لقد كانت بعض املتغريات ،مثل املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي يف
العامل من آسيا إىل أمريكا الالتينية ،مرو ًرا بانهيار األنظمة السلطوية
مهم يف دفع النقاش املتعلِّق بالتحول
يف أوروبــا الرشقيةً ،
عامل ًّ
وخصوصا أ ّن املنطقة العربية تخلّفت عن مناطق
الدميقراطي،
ً
أخرى يف العامل .كام أ ّن األحداث الكبرية التي شهدتها هذه املنطقة
خالل العقود الثالثة املاضية؛ مثل تح ّوالت الرصاع العريب اإلرسائييل،
واحتالل العراق ،والحروب ،والرصاعات الداخلية يف بعض الدول،
إضاف ًة إىل صعود حركات اإلسالم السيايس بوصفها أط ًرا سياسي ًة
وشعبي ًة معارض ًة ومؤث ِّر ًة يف املجتمعات العربية ،ساهمت يف أن
بخاصة
يأخذ الحوار يف موضوع الدميقراطية أبعا ًدا وعنارص جديدةًّ ،
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رصا يف
يف ضوء امل ُعطى املتمثِّل بأ ّن التحول الدميقراطي أصبح عن ً
وغني عن القول إ ّن التحوالت
سياسات بعض الدول الكربى يف العاملٌّ .
يف الهياكل االقتصادية واالجتامعية بدول املنطقة العربية ،وانتشار
ٍ
أدوات وآليات اتصال جديدة بني
التعليم وثورة االتصاالت ،وميالد
فئات املجتمعات ،قد ساهمت بفاعلية ،أيضً ا ،يف النقاش يف موضوع
آليات التحول الدميقراطي ومع ِّوقاته ،وأ َّدت دو ًرا أساسيًّا يف خلق
مجاالت عا َّمة ،وشبه عا َّمة؛ للتواصل والنقاش ،والتأثري خارج إطار
املجاالت املتاحة تقليديًّا.
ولقد تضمن النقاش يف موضوع التحول الدميقراطي ،متأث ًرا بالعوامل
السابقة ،خالل العقود الثالثة املاضية ،موضوعات عديدة ذات
َّ
أهمية ،وال سيام ما يتعلق منها مبفهوم الدميقراطية ،وبآليات التحول
الدميقراطي ومع ِّوقاته .وضمن النقاط امل ُثارة يف موضوع الدميقراطية،
والتحول الدميقراطي ،برزت ع َّدة أسئلة وطروحات مهمة ،منها:
•هل تشكِّل خصوصية املجتمع العريب وثقافته عائقًا أمام
االنطالق نحو تح ُّو ٍل دميقراطي ،أُسو ًة مبجتمعات أخرى؟ وهل
أ ّن النظام الدميقراطي وثقافة املجتمع العريب يتواءمان؟ ث ّم هل
أ ّن هذا املجتمع مه َّيأ للحكم الدميقراطي؟ ويف هذا السياق كث ًريا
ما كانت تطرح آراء من قبيل أ ّن الثقافة السياسية السائدة هي
ثقافة غري دميقراطية ،وهذا يعني أ ّن املواطنني غري دميقراطيني،
أو أنهم ال يؤيّدون الدميقراطية.
•إ ّن التحول الدميقراطي يف املنطقة العربية يواجه معضل ًة تتمثّل
بأ ّن بديل األنظمة السياسية القامئة هو الفوىض ،وعدم األمان
واالستقرار.

•عدم وجود ق ًوى دميقراطية ت ُؤمن بتداول السلطة واحرتام
تنظيم،
رغبات املواطنني ،مقابل وجود ق ًوى إسالمية هي األكرث
ً
واألبلغ تأث ًريا ،واألشد قدر ًة عىل االستيالء عىل السلطة ،من خالل
انتخابات ح َّرة .ويأيت التخ ُّوف من إمكانية عدم احرتامها مبدأ
تداول السلطة ،ومن وجود ق ًوى غري إسالمية ال تعكس انحيازها
إىل الدميقراطية.

•إ ّن الدميقراطية بوصفها مفهو ًما ومامرس ًة هي مفهوم وآلية
ٍ
ومجتمعات
خارجية (غربية) تجرى محاولة فرضها عىل دو ٍل
عربية ترفضها وال تؤمن بها.
هذه النقاط وغريها هي من أكرث املوضوعات طر ًحا للنقاش بني ال ُّنخب،
والقوى السياسية ،والخطاب الرسمي ،عندما تكون الدميقراطية،
إضاف ًة إىل التحول الدميقراطي ،موضو ًعا للحوار .وقد حدث تح ُّول

المؤشر العربي
الرأي العامّ والديمقراطية

عميق ،يف النقاش املتعلِّق بالدميقراطية والتأسيس ألنظمة دميقراطية،
بعد اندالع الثورات العربية التي أكّدت فيها الجامهري إنهاء األنظمة
املستبدة ،والتي نادت فيها بتأسيس أنظمة دميقراطية ،لتمثّل مرحلة
السابق الذي ت ُصادر فيه الح ِّريات ،وتخضع
قطيعة بينها وبني التاريخ َّ
فيه السلطة للهيمنة .إالّ أن التعرث الذي مت ُّر به الثورات العربية يف
السابقة
أكرث من بلد عريب قد أ َّدى إىل إحياء األسئلة والطروحات َّ
مرة أخرى ،ليتجدد الحوار النخبوي يف هذه املوضوعات وأهميتها يف
التحول الدميقراطي.
وبرصف النظر عن وجاهة هذه القضايا واملوضوعات ،أو عدم
صحتها ،كان من الرضوري موضوعيًّا القيام بدراسات تهت ّم بتوجهات
املواطنني نحو موضوع الدميقراطية والتحول الدميقراطي؛ إلثراء هذا
النقاش بدراسات ميدانية تعكس آراء املواطنني .من أجل ذلك تناقش
هذه الورقة اتجاهات الرأي العا ّم العريب نحو الدميقراطية متطلِّع ًة إىل
تعميق الفهم مبوقع الشارع العريب يف هذا الحوار الدائم؛ ألننا نعتقد
أ ّن املواطنني العرب هم موضوع الحوار ،وهدفه ،وغايته.
ومبا أ ّن املعايري التي يستخدمها املؤرش العريب لقياس اتجاهات الرأي
العا ّم نحو الدميقراطية متع ّددة ومتنوعة ،فسوف تقترص هذه الورقة
عىل مناقشة فرضيتني؛ أوالهام متمثّلة بالسؤال :هل يفهم املواطن
متثُّل واض ًحا؟ أ ّما ثانيتهام فمدارها عىل
العريب الدميقراطية ويتمثَّلها ً
السؤالني :هل يؤيّد الرأي العا ّم يف املنطقة العربية النظام الدميقراطي؟
أم هل هو منحاز إىل غريه من األنظمة غري الدميقراطية؟
وقد اعتمد املؤرش لقياس مدى تأييد ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة
ٍ
مقوالت
للدميقراطية ثالثة أساليب ،أ َّولها تع ُّرف اتجاهات الرأي العا ّم
سلبيةً ،عاد ًة ما يجرى استخدامها لالنتقاص من النظام الدميقراطي،
وثانيها سؤال مبارش متعلِّق مبدى تأييد الرأي العا ّم للنظام الدميقراطي.
أ ّما األسلوب الثالث فهو متمثّل بآراء املواطنني يف النظام السيايس
األكرث مالءم ًة لبلدانهم من الناحية اإلجرائية.

مفهوم المواطنين للديمقراطية
املؤش العر ّيب تع ُّرف مفهوم املواطنني العرب
لقد كان من أهداف ِّ
للدميقراطية؛ وذلك من خالل سؤال املستجيبني عن أه ّم ٍ
رشط يجب
املؤش أسلوب السؤال
توافره ل ُيع ّد بل ٌد ما ،بل ًدا دميقراط ًّيا .وقد اعتمد ّ
املفتوح (الخايل من خيارات مسبقة) ،اجتنابًا للتأثري يف املستجيبني
عند قراءة الخيارات يف األسئلة امل ُغلقة.
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وقد َخلَصت النتائج إىل أ ّن األغلب ّي َة الكربى من مواطني املنطقة العرب ّية
ٍ
تعريف ذي دالل ٍة ملفهوم الدميقراطية؛ إذ ق ّدم 79
قادرة عىل تقديم
يف املئة من املستجيبني إجاب ًة ذات محت ًوى وداللة ،عند سؤالهم عن
رشط يجب توافره يف ٍ
أه ّم ٍ
بلد ما حتّى يع ُّد بل ًدا دميقراط ًّيا .وقد كانت
نسبة الذين أجابوا بـ "ال أعرف"  15يف املئة من املستجيبني ،يف حني
السؤال .وإ ّن
رفضت نسبة  6يف املئة ،من املستجيبني ،اإلجابة عن هذا ّ
تحليل أكرث من  16ألف إجابة أوردها املستجيبون بوصفها رشوطًا
يجب توافرها ،وتصنيفها ،يشريان إىل أ ّن املواطنني العرب يفهمون
ٍ
ّجاهات رئيسة ،هي:
الدميقراطية من خالل خمسة ات

االتجاه األول :ضمان الحرِّيات
والحقوق المدنية والسياسية
إ ّن الرشوط التي أوردها املستجيبون من جميع البلدان ضمن هذه
الفئة هي األكرث روا ًجا ،وهي تعادل  36يف املئة من مجموع اإلجابات
التي تشري إىل أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية ينطلقون  -يف رؤيتهم
مم يحظى به األفراد والجامعات يف املجتمع من
للدميقراطية ّ -
حقوقٍ  ،وح ِّريات مدنيّة وسياسيّة ،مثل :الح ِّريات العا َّمة ،والح ِّريات
الشخصية ،وح ِّرية التج ّمع والتنظيم ،وح ِّرية الرأي والتعبري ،وح ِّرية
ولعل ضامن ح ِّرية الرأي والتعبري ،ضمن هذه الفئة من
اإلعالمّ .
رشوط الدميقراطية ،كان األكرث ذك ًرا.
االتجاه الثاني :العدل والمساواة
مثّلت نسبة اإلجابات يف هذا البند  17يف املئة من مجموع الرشوط
التي أوردها املستجيبون .وتشري إجابات املواطنني التي ُص ِّنفت يف
ٍ
رشوط مرتبطة بوجود نظام ُحكمٍ يُحقّق مبادئ العدل
هذا البند ،إىل
السياق مع َنيني؛
واملساواة والعدالة بني املواطنني .وشمل العدل يف هذا ِّ
أي منهم ،وثانيهام ضامن
أ ّولهام إشاعة ّ
الحق بني الناس ،وعدم ظلم ٍّ
حقوق املواطنني ،وعدم االنتقاص منها .وجرى الرتكيز عىل مبدأَي
املساواة بني املواطنني ،وعدم التمييز بينهم .ويف إطار املساواة وعدم
بخاصة يف لبنان ،والعراق ،وموريتانيا،
التمييز ،ركّز بعض املستجيبنيّ ،
واألردن ،وتونس ،عىل عدم التمييز بني املواطنني ،سواء كان ذلك عىل
ٍ
أسس إثنيّة ،أو طائفيّة ،أو جهويّة.
االتجاه الثالث :نظام حكم ديمقراطي
بلغت إجابات املستجيبني املص ّنفة يف هذه الفئة  15يف املئة من
الكل لإلجابات .وإ ّن مدار الرشوط التي أوردها املستجيبون،
املجموع ّ
وقد ُص ِّنفت تحت بند الرشوط التي يجب توافرها يف النظام السيايس
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الدميقراطي الحاكم ،إمنا هو عىل مبادئ الحكم الدميقراطي؛ كأن
يكون الشعب هو مصدر السلطات ،وأن يكون املواطنون مشاركني
يف عملية صنع القرار ،وأن يكونوا هم الذين يعود إليهم أم ُر اختيار
السلطات ،وأن يضمن هيكل النظام السيايس تداول السلطة ،وأن
يقوم نظام الحكم عىل التع ّددية الحزبية والسياسية واستقالل
السلطات ،يف إطار ال ّرقابة والتّوازن بينها .وقد ركّز املستجيبون عىل
ّ
هذه العنارص تركي ًزا متساويًا.

االتجاه الرابع :األمن واالستقرار
كل
مثّلت اإلجابات التي ُص ِّنفت ضمن هذا البند  6يف املئة من ّ
الرشوط التي أوردها املستجيبون .وينطلق املواطنون من أ ّن الرشط
األسايس الذي يجب توافره يف ٍ
بلد ما حتّى يع ُّد بل ًدا دميقراط ًّيا ،هو
األمن واالستقرار ،وغياب الفوىض ،وتوافر النظام واألمان للبلد بصف ٍة
خاصة.
عا َّمة ،وللمواطن بصفة ّ
االتجاه الخامس:
تحسين الواقع االقتصادي للمواطنين
كانت نسبة اإلجابات التي أُدرجــت يف هذا البند  3يف املئة من
واجتامعي
اقتصادي
الرشوط كلّها .وينطلق فيها املواطنون من فهمٍ
ّ
ّ
الشط األه ّم ل َع ِّد ٍ
بلد ما بل ًدا دميقراطيًّا،
للدميقراطية؛ مبعنى أ ّن ّ
هو تحسني الواقع االقتصادي واالجتامعي للمواطن ،سواء كان ذلك
من خالل التنمية االقتصادية بصف ٍة عا َّمة ،أو من خالل خلق فُرص
عملٍ  ،أو محاربة الفقر وتحسني املستوى املعييش للمواطن .وقد ركّز
خاص ،عىل محاربة البطالة
املستجيبون ضمن هذا االتجاه ،عىل نح ٍو ٍّ
والفقر(((.
وبنا ًء عليه ،يتّضح أ ّن أكرثيّة الــرأي العا ّم منحاز ٌة إىل تعريف
الدميقراطية مبعناها السيايس املرت ِكز عىل ضامن الحقوق والح ِّريات
السياس ّية ،أو عىل نظام حكمٍ يضمن التع ّددية السياس ّية وتداول
السلطة ،أو من خالل نظامٍ يضمن تحقيق العدل واملساواة بني أفراد
مجتمعه.
 1لقد أورد املستجيبون رشوطًا أخرى يجب توافرها لوصف ٍ
بلد  ما بأنّه بلد دميقراطي؛
وكانت نسبة  %1من الرشوط التي وردت ذات طبيعة أخالقيّة وقيميّة مثل التعاون واملحبّة
كل
والصدق ،وغري ذلك .إلّ أ ّن هذه الرشوط كانت قليلة التكرار يف ِّ
بني أفراد املجتمعّ ،
جري فيها االستطالع؛ فلم تكن تُ ثِّل ات ّجاهًا ذا قيمة إحصائية ،سواء
دولة من الدول التي أُ َ
أي دول عىل حدة .كام تض ّمنت إجابات املستجيبني بعض الرشوط
يف الدُّول مجتمع ًة أو يف ّ
بنسب قليلة جدًّا ،وهي تلك التي ُص ّنفت تحت البند "أخرى" .ومن هذه الرشوط
األخرى،
ٍ
"تطبيق األحكام الدينيّة" ،وهو بنسبة  %0.3من مجموع اإلجابات ،و"تط ُّور الوعي والثقافة يف
املجتمع" ،وهو بنسبة  %0.5من مجموع اإلجابات أيضً ا.
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ُّ
وتدل الرشوط التي أوردها املستجيبون يف املنطقة العربية – بوصفها
رشوطًا ينبغي توافرها يف ٍ
بلد ما ليُع ّد بل ًدا دميقراطيًّا  -عىل أنّه
ليست هناك اختالفاتٌ جوهريّة بني مواطني املنطقة يف تعريفهم
للدميقراطية أو إدراكهم مفهو َمها من ناحية ،وعىل تباين تركيز
ٍ
ّجاهات وأُط ٍر مح َّددة من
املستجيبني عىل فهم الدميقراطية ضمن ات
ناحية أخرى .ويُفيض التشابه الكبري  -وأحيانًا التطابق يف الكلامت
املستخ َدمة يف تعريف الدميقراطية بني إجابات املستجيبني ،يف دو ٍل
مختلفة من دول املنطقة العرب ّية  -إىل استنتاج وجود متاثلٍ يف
اإلطار املعريف والثقايف للمواطنني العرب ،ويف ذلك داللة عىل تشابه
واقعهم االقتصادي واالجتامعي وأوضاعهم السياسية .ولكن لنئ أورد
املستجيبون هذه الرشوط ضمن التصنيفات اآلنفة الذِّكر ،فإ ّن بينهم
تباينات تتمثّل برتكيز مستجيبي دول ٍة ما عىل ٍ
ٍ
نتبي
رشوط بعينها ،كام ّ
ذلك من الجدول (.)١
عند مقارنة أه ّم الرشوط التي أوردها املستجيبون يف هذا االستطالع
ـؤش الــعــر ّيب  )2013-2012بتلك التي أوردهــا املستجيبون يف
(املـ ّ
املؤش عام  ،2011ت ُظهر النتائج أ ّن تعريف املواطنني يف
استطالع ّ
تغي إىل ح ٍّد ما؛ فقد جرى تعريف الدميقراطية
املنطقة العربيّة قد ّ
املــؤش  ،2011من
من خالل إنشاء نظامٍ دميقراطي ،يف استطالع
ّ
جانب  8يف املئة من املستجيبني .أ ّما يف هذا االستطالع فقد ارتفعت
هذه النسبة إىل نحو الضعف ( 15يف املئة) .ويف املقابل ،انخفضت
نسبة الذين قالوا إ ّن الدميقراطية هي تحسني األوضاع االقتصادية من
املؤش  2011إىل  3يف املئة يف االستطالع الحايل
 6يف املئة ،يف استطالع ّ
ـؤش  .)2013 -2012وعىل الرغم من أ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
(املـ ّ
بقي محافظًا عىل االتجاهات الخمسة الرئيسة يف تعريفه
العربيّة َ
للدميقراطية ،فإ ّن االنحياز إىل الدميقراطية  -مبعناها السيايس  -قد
ارتفع عىل حساب معناها السوسيولوجي أو االقتصادي (انظر
الشكل(.))1

الموقف من الديمقراطية
إذا كان مواطنو املنطقة العربية قادرين عىل تقديم تعريف ذي
محت ًوى للدميقراطية يعكس فهمهم ملاهيتها ،فإ ّن يف ذلك دالل ًة
جل َّي ًة عىل أ ّن القول إنهم غرباء عن هذا املفهوم ال يُع ُّد أم ًرا دقيقًا.
ولكن يبقى من امله ّم ،أيضً ا ،معرفة مدى قبولهم لل ِّنظام السيايس
الدميقراطي .وقد جرى قياس ات ِّجاهات ال ّرأي العا ّم بنحو خمس
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ً
رشوطا يجب توافرها ل ُيعدَّ بلدٌ ما بلدًا دميقراط ًّيا
جدول الرشوط التي أوردها املستجيبون بوصفها
الحريات
السياسية
واملدنية

املساواة والعدل
بني املواطنني

نظام حكم
دميقراطي

األمن
واالستقرار

تحسني
األوضاع
االقتصادية

توصيف الدميقراطية
من خالل قيم إيجابية

أخرى

ال أعرف/
رفض
اإلجابة

املجموع

لبنان

54

15

12

5

5

3

1

6

100

موريتانيا

52

11

3

29

1

0

1

3

100

فلسطني

48

15

8

6

2

2

1

19

100

األردن

44

17

11

10

3

2

1

11

100

العراق

44

14

17

1

0

3

0

21

100

الجزائر

42

20

8

1

2

0

2

26

100

ليبيا

38

0

37

0

0

0

0

25

100

السعودية

35

24

8

1

1

0

0

30

100

السودان

34

10

12

6

1

2

2

32

100

الكويت

28

25

8

1

1

1

0

35

100

مرص

28

19

13

6

4

1

2

27

100

تونس

26

20

17

7

8

4

3

16

100

اليمن

14

11

48

3

3

2

1

18

100

املغرب

10

36

14

3

13

1

1

23

100

املعدل

36

17

15

6

3

1

1

21

100

الشكل ()1
ً
رشوطا يجب توافرها ل ُيعدَّ بلدٌ ما بلدًا دميقراط ًّيا،
الرشوط التي أوردها املستجيبون بوصفها
املؤش العر ّيب  2013 -2012مقارن ًة بنتائج ّ
يف استطالع ّ
املؤش عام 2011
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وجهات نظرٍ ،عاد ًة ما يجري تدا ُولها من جهة أنها دليل عىل إشكال ّي ٍ
ِ
ات
السيايس الدميقراطي ،أو من جهة إلصاقها به.
محتَ َملة يف ال ّنظام
ّ

النسب التي ترفض العبارات السلبية يف موضوع الدميقراطية (انظر
الشكل(.))٣

ولقد ُر ّوج ،يف املنطقة العرب ّية ،لوجهات ال ّنظر هذه؛ من أجل
التشكيك يف مزايا النظام السيايس الدميقراطي ،أو تأكيد نقائصه
دليل عىل ضعف فعاليته عىل املستوى العميل،
وعيوبه ،أو بوصفها ً
أو من أجل القول إ ّن الدميقراطية ليست مالمئ ًة لقيم املجتمعات
العربية وثقافتها .وإ ّن كث ًريا من ُدعاة وجهات ال ّنظر هذه ومر ِّوجيها،
ٍ
موقف ُمعا ٍد لتطبيق الدميقراطية يف املنطقة
كانوا ينطلقون من
ونقائص
العرب ّية ،أو من اقتناعهم بأ ّن يف النظام الدميقراطي عيوبًا
َ
عديد ًة ال تؤ ّهله ألن يكون معتم ًدا لدى مواطني املنطقة العربيّة .أ ّما
وجهاتُ ال ّنظر التي اعتُمدت لتع ُّرف آراء املواطنني يف هذا االستطالع،
فقد كانت م َمثَّل ًة بالعبارات التالية:

عىل الرغم من أ ّن أكرثيّة املستجيبني ،يف ال ُّدول املستطلَ َعة آراء
السابقة التي تتضمن
تعب عن رفضها وجهات ال َّنظر َّ
مواطنيها ،كانت ِّ
موقفًا غري إيجا ّيب ،أو معاديًا للدميقراطية ،فإ ّن قبول وجهات النظر
السلبية يف بعض ال ُّدول ،كان أعىل من غريها .وميكن أن نعز َو قبول
هذه املقوالت يف دو ٍل بعينها  -إضاف ًة إىل أثر ترويج وجهات ال ّنظر
تجارب دميقراطية ،منذ فرتات زمن ّية ممت ّدة يف
هذه – إىل غياب
َ
هذه ال ُّدول ،إضاف ًة إىل أ ّن تجربة مواطني بعض هذه ال ُّدول املتعلّقة
وبخاصة يف
بأشكال الدميقراطية وإجراءاتها ،كانت يف مجملها سلب ّيةً،
ّ
دو ٍل مثل العراق ،ولبنان.

النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي.
النظام الدميقراطي غري حاسم وحافل باملشاحنات.
النظام الدميقراطي غري ج ّيد يف الحفاظ عىل النظام العا ّم.
النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم.
مجتمعنا غري مهيَّأ ملامرسة النظام الدميقراطي.
ودلّت ال ّنتائج عىل عدم موافقة أكرثيّة ال ّرأي العا ّم عىل العبارات
السابقة؛ إذ عارض  64يف املئة من املستجيبني القول إ ّن "النظام
َّ
الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" ،مقابل موافقة  22يف
املئة عىل هذا الرأي .كام عارض  63يف املئة من املستجيبني القول
إ ّن "النظام الدميقراطي غري جيّد يف الحفاظ عىل النظام" ،مقابل
موافقة  23يف املئة عليها .وعارضت أكرثية املستجيبني  -وإن كان
أقل من  53يف املئة  -القول إ ّن "النظام الدميقراطي
ذلك بنسب ٍة ّ
غري حاسمٍ وحافل باملشاحنات" ،مقابل موافقة  33يف املئة عليها.
وعارضت أكرثيّة املستجيبني يف املنطقة العرب ّية ،بنسبة  68يف املئة،
القول إ ّن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" ،مقابل موافقة
أقل ،عارض  45يف املئة
وبنسب ّ
 18يف املئة من املستجيبني عليها.
ٍ
القول إ ّن مجتمعاتهم غري مه َّيأة ملامرسة النظام الدميقراطي ،مقابل
موافقة  40يف املئة عليها (انظر الشكل(.))٢
إ ّن مقارنة نِسب املستجيبني التي ترفض العبارات السلبية يف استطالع
املؤرش العريب  2013 -2012بنسبهم عام  ،2011يشري إىل أ ّن نِسب
مم هي عليه يف هذا االستطالع؛
الرفض يف ذلك االستطالع كانت أعىل َّ
ما يعكس أ ّن الثورات العربية عىل ما يبدو قد ساهمت يف ارتفاع

ث ّم إ ّن نِسب رفض املقوالت السلب ّية بخصوص الدميقراطية ،تتباين
بحسب تلك املقوالت؛ إذ إ ّن الرأي العا ّم يرفض ،رفضً ا جليًّا ،القول
إ ّن "النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" .كام أنّه
يرفض القول إ ّن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" ،وكذلك
الشأن بالنسبة إىل القول إ ّن "النظام الدميقراطي غري ج ّيد يف الحفاظ
عىل النظام" .ويف مقابل ذلك ،تنخفض نِسب رفْض املقولتَني" :النظام
الدميقراطي غري حاسم وحافل باملشاحنات" ،و"مجتمعنا غري مهيَّأ
ملامرسة الدميقراطية".

تأييد النظام الديمقراطي
ٍ
مقوالت
السابق أ ّن مواطني املنطقة العرب ّية يرفضون
أظهر السياق َّ
سلبيّ ًة عن الدميقراطية أو النظام الدميقراطي؛ ما ّ
يدل عىل أ ّن ال ّرأي
املؤش
العا ّم منحا ٌز إىل نظر ٍة إيجابية بشأن الدميقراطيةّ .إل أ ّن ّ
أي العا ِّم
العر ّيب قد استخدم بعض املعايري ملعرف ِة مدى قبو ِل ال ّر ِ
اطي؛ فقد طُرحت بعض األسئلة التي تقيس
ال ّنظا َم
َّ
السيايس الدميقر َّ
تأييد ال ّرأي العا ّم لهذا النظام أو معارضته .ويف هذا السياقُ ،سئل
املستجيبون إن كانوا يوافقون عىل القول إ ّن "النظام الدميقراطي وإن
كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،وهو سؤال
أسايس؛ ألنه يُظْهر تأييد ال ّرأي العا ّم للنظام الدميقراطي أو رفضه.
كام جرى تع ُّرف اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة
السياسية ألن تكون أنظمة ُحكم يف بلدان املستجيبني .وقد طُرحت
عىل املستجيبني بعض األنظمة السياس ّية لتع ُّرف مدى مالءمتها ألن
تكون أنظم ًة سياسيّ ًة يف بلدانهم.
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مؤ ّيدو بعض العبارات بشأن النظام السيايس الدميقراطي ومعارضوها
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ً
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أ ّما عىل صعيد ات ّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو القول إ ّن "ال ّنظام الدميقراطي
وإن كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،فقد وافق
أكرث من ثلثَي املستجيبني ( 68يف املئة) عليها ،مقارن ًة بــ  18يف املئة،
ومم ال َّ
يعب بوضو ٍح عن انحياز
فقط ،عارضوهاّ .
شك فيه أ ّن هذا ّ
مواطني املنطقة العرب ّية إىل ال ِّنظام الدميقراطي ،وإىل ضعف التّيار
رصح بأنه يُعارض الفكرة التي مفادها أ ّن النظام الدميقراطي
الذي ّ
أفضل من غريه.
ولنئ ذكرت أغلبيّة املستجيبني ،يف جميع البلدان املستطلَ َعة آراء
مواطنيها ،أ ّن النظام الدميقراطي هو أفضل من غريه من األنظمة،
اطي كان متفاوتًا من ٍ
بلد إىل
فإ ّن تفضيل املواطنني ال ِّنظا َم الدميقر َّ
آخر؛ فقد أيَّد ما بني  70و 90يف املئة من مستجيبي لبنان ،واألردن،
والسودان ،وتونس ،ال ّنظام الدميقراطي .يف
واليمن ،واملغرب ،والعراقّ ،
كل من العراق ،والجزائر ،ومرص ،وموريتانيا،
حني تراوحت النسبة يف ّ
والسعوديّة ،واملغرب بني  57يف املئة و 70يف املئة (انظر الشكل(.))٤
ويف سياق اختبار اتّجاهات ال ّرأي العا ّم نحو تأييد الدميقراطيةُ ،سئل
املستجيبون عن أه ّمية توافر بعض الح ِّريات يف بلدانهم .وقد طُرح
ٍ
مرتبط بالح ِّريات والحقوق واملبادئ ،ضمن
هذا السؤال عىل نح ٍو
ثالثة محاور ،هي:
ح ِّرية ال ّرأي :تض َّمن هذا املحور السؤال عن ح ِّرية الصحافة ،وح ِّرية
التعبري عن ال ّرأي.
ح ِّرية التج ُّمع والتنظيم :تض َّمن هذا املحور السؤال عن ح ِّرية االنضامم
إىل األحزاب السياسية ،وح ِّرية االنضامم إىل منظّامت املجتمع املدين،
ٍ
وح ِّرية املشاركة يف تظاهر ٍ
واعتصامات سلم ّية.
ات
مبادئ أساسيّة متعلّقة بوجود النظام الدميقراطي :تض َّمن هذا املحور
أسئل ًة عن ح ِّرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها ،ومبدأ إجراء انتخابات
حق
نيابية دورية ح َّرة ونزيهة ،واحرتام مبدأ تداول السلطة (احرتام ّ
الفائزين يف االنتخابات يف تشكيل السلطة).
وت ُظهر النتائج أ ّن هناك شب َه إجام ٍع لدى ال ّرأي العا ّم يف املنطقة
العرب ّية عىل أهمية توافر الح ِّريات واملبادئ الثامنية التي جرى
عب أكرث من  90يف املئة عن أهمية توافر ح ِّرية
السؤال عنها؛ فقد ّ
الصحافة ،وتَوافَق نحو  88يف املئة عىل ح ِّرية مقاضاة الحكومة
ومؤسساتها ،وعىل مبدأ إجراء انتخابات نيابية دورية ح َّرة ونزيهة.
وأجمع  87يف املئة عىل أهمية توافر احرتام مبدأ تداول السلطة يف
عب نحو  80يف املئة عن أهمية توافر ح ِّرية االنتساب
بلدانهم .كام ّ
إىل األحزاب السياسية يف بلدانهم ،وح ِّرية االنضامم إىل منظّامت
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ٍ
املجتمع املدين ،وح ِّرية املشاركة يف تظاهر ٍ
واعتصامات سلم ّية.
ات
أ َّما الذين قالوا إ ّن وجود مثل هذه الح ِّريات واملبادئ يف بلدانهم غري
مه ّم ،فإ ّن نِسبهم محدودة ،وهي ترتاوح ما بني  4يف املئة و 13يف
املئة .ويظهر جل ًّيا أ ّن مواطني املنطقة العربّية أكّدوا أهمية توافر
ح ِّريات ال ّرأي والصحافة ،وكذلك املبادئ األساسية للنظام الدميقراطي
بنسب
(مقاضاة الحكومة ،وانتخابات ح َّرة ونزيهة ،وتداول السلطة)،
ٍ
أك َرب من تلك التي أكّدوا بها أهمية توافر حريّتَي التج ّمع والتنظيم
(انظر الشكل(.))٥

ً
مالءمة
األنظمة السياسية األكثر
لقد ذُكرت للمستجيبني يف املنطقة العربيّة بعض األنظمة السياسية،
ث َّم ُسئلوا عن مدى مالءمتها لبلدانهم .وقد كانت هذه األنظمة عىل
النحو اآليت:
نظام سيايس تع ُّددي تتنافس فيه جميع األحزاب مهام كان انتامؤها،
من خالل انتخابات دورية (نظام دميقراطي).
نظام سيايس تتنافس فيه األحزاب غري الدينية فقط ،يف االنتخابات
الدوريّة.
نظام سيايس تتنافس فيه األحزاب اإلسالم ّية فقط.
اب
نظام محكوم بالرشيعة اإلسالميّة ،من دون وجود انتخابات أو أحز ٍ
سياس ّية.
تتول فيه الحكم سلطة غري
نظام سيايس تجري فيه انتخاباتٌ شكلية ّ
أي أهمية
دميقراطية تأخذ القرارات ،من دون إيالء آراء املعارضة ّ
(نظام سلطوي).
تشري النتائج إىل أ ّن أكرثيّة الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية منحازة إىل
نظامٍ سيايس دميقراطي؛ إذ إ ّن  71يف املئة من املستجيبني قالوا إ ّن
هذا النظام "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ليطبَّق يف بلدانهم .إضاف ًة إىل
أ ّن  11يف املئة قالوا إ ّن النظام الدميقراطي هو "نظام مالئم إىل ح ّد
ما" .ويف املقابل ،قال  8يف املئة من املستجيبني إ ّن النظام الدميقراطي
غري مالئم عىل اإلطالق .وقال  22يف املئة إ ّن النظام السيايس الذي
يقترص عىل تنافس األحزاب اإلسالميّة فقط هو نظا ٌم "مالئم ج ًّدا"،
أو "مالئم" .يف حني قال  19يف املئة إنه "مالئم إىل ح ّد ما" .ورأى
نحو نصف ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية أ ّن مثل هذا النظام "غري
مالئم عىل اإلطالق" ليطبَّق يف بلدانهم .أ ّما عىل صعيد مدى مالءمة
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ّ
الشكل ()4
مؤ ّيدو عبارة "النظام الدميقراطي وإن كانت له مشكالت ،فإنه أفضل من غريه من األنظمة" ،ومعارضوها بحسب بلدان املستجيبني

ّ
الشكل ()5
مهم
مهم ،والقائلون إنّه غري ّ
املستجيبون القائلون إنّ توافر بعض الح ِّريات والحقوق يف بلدانهم أم ٌر ّ

144
نظامٍ محكوم بالرشيعة اإلسالم ّية ،من دون وجود انتخابات أو أحزاب
سياسية ،فقد رأى  21يف املئة من ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة أ ّن
مثل هذا النظام "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم".
يف حني رأى  16يف املئة أنّه "مالئم إىل ح ّد ما" .ويف املقابل ،قال
 50يف املئة إنّه "غري مالئم عىل اإلطالق" .ورأى  14يف املئة من ال ّرأي
العا ّم العريب أ ّن نظام الحكم التداويل الذي تتنافس فيه األحزاب
السياسية غري الدينية نظا ٌم "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ،مقابل  14يف
املئة يرون أنّه "مالئم إىل ح ّد ما" .وقال  58يف املئة إنّه "غري مالئم
عىل اإلطالق" .أ ّما عىل صعيد مدى مال َءمة نظام ُحكم غري دميقراطي
ٍ
انتخابات شكليةً،
ال يأبه بالتع ّددية السياسية ،حتّى يف حال إجرائه
فقد رأت أكرثية ال ّرأي العا ّم ،بنسبة  62يف املئة ،أنّه "غري مالئم عىل
اإلطالق"؛ مقابل  11يف املئة قالوا إنّه "مالئم ج ًّدا" ،أو "مالئم" ،وقال
 14يف املئة إنّه "مالئم إىل ح ّد ما" (انظر الشكل(.))٦
قبول
يبدو جليًّا أ ّن النظام الدميقراطي هو أكرث األنظمة السياسية ً
لدى ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية؛ ذلك أ ّن نحو نصف ال ّرأي العا ّم
كان متوافقًا عىل أ ّن جميع األنظمة األخرى التي طُرحت عليه غري
مالمئة للتطبيق يف بلدانهم.
وعند تحليل اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة
السياسية ألن تكون أنظمة حكم يف بلدان املستجيبني (بحسب
البلدان التي شملها االستطالع) ،فإ ّن النتائج تُظهر أ ّن أكرثهم قالوا
ٍ
بدرجات متفاوتة (مالئم
إ ّن النظام الدميقراطي هو نظام مالئم
ج ًّدا /مالئم /مالئم إىل ح ّد ما) .ويف املقابل ،تراوحت نِ َسب املستجيبني
الذين قالوا إ ّن النظام الدميقراطي "غري مالئم عىل اإلطالق" ألن يط َّبق
الكويتي ،وال ّرأي العا ّم
يف بلدانهم ،ما بني  1يف املئة عند ال ّرأي العا ّم
ّ
الليبي ،وهي أعىل نسبة يف
املوريتا ّين ،و 16يف املئة عند ال ّرأي العا ّم
ّ
كل البلدان التي أُجري فيها
هذا السياق .بل إ ّن أغلب َّية املستجيبني يف ّ
االستطالع ،قالت إ ّن النظام الدميقراطي هو نظام حكم "مالئم ج ًّدا"،
السعودي؛ إذ إ ّن
أو "مالئم" لتطبيقه يف بلدانهم ،ماعدا ال ّرأي العا ّم
ّ
نسبة الذين قالوا إنّه "مالئم ج ًّدا" ،و"مالئم" ،كانت  44يف املئة من
املستجيبني ،يُضاف إىل ذلك  10يف املئة قالوا إنّه "مالئم إىل ح ّد ما".
يعبوا
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن  34يف املئة من ال ّرأي العا ّم
ّ
السعودي مل ّ
رأي تجاه مال َءمة النظام الدميقراطي لبلدهم ،أو أنّهم رفضوا
عن ٍ
اإلجابة.
ٍ
تعريف
إ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة ،إذن ،قاد ٌر عىل تقديم
للدميقراطية ذي محت ًوى أو داللة .ولنئ مل يكن مث ّة مفهو ٌم سائ ٌد
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بشأنها؛ فإ ّن مواطني هذه املنطقة ير ْونها من خالل فهمٍ سيايس قائم
عىل ضامن الح ِّريات السياسية واملدنية ،ونظام حكمٍ يحرتم التع ّددية
وتداول السلطة ،أو من خالل مفهومٍ سيايس سوسيولوجي يعتمد
عىل نظام حكمٍ يحقّق العدل واملساواة بني املواطنني .ويربز ،أيضً ا ،يف
مفهوم الدميقراطية لدى مواطني املنطقة العرب ّية ات ّجاهان؛ أحدهام
واجتامعي ،واآلخر مرتبط بتحقيق األمن
اقتصادي
متعلّق بجانب
ّ
ّ
جتمعي  9يف املئة من مجموع
واالستقرار .وميثّل هذان االت ّجاهان ُم
ْ
املفاهيم التي يتمثَّلها املواطن العر ّيب يف ما يتعلَّق بالدميقراطية .وقد
ٍ
ٍ
تعريفات ذات
بتعريف للدميقراطية،
ق ّدم املواطنون الذين أ ْدلَ ْوا
داللة إيجابيّة ّ
يحل
تدل عىل أ ّن البلد الدميقراطي هو البلد الذي ّ
مشكلة البطالة ،أو يضمن ح ِّرية ال ّرأي والتّعبري ،أو العدل واملساواة.
ٍ
تعريفات
ولعل ما يلفت االنتباه أ ّن مجموع اإلجابات التي ق َّدمت
ّ
سلبيّ ًة للدميقراطية ،مل تتجاوز  20إجاب ًة من أصل  16ألف إجابة؛ ما
مؤش ٌّ
دال
يعني أ ّن ف ْهم املواطنني للدميقراطية هو فه ٌم إيجا ّيب؛ وهو ِّ
عىل قبولها من ال ّناحية املبدئ ّية.
إ ّن ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربيّة منحا ٌز إىل ال ِّنظام الدميقراطي ،وترى
أغلب ّيتُه أ ّن هذا ال ّنظام هو النظام األفضل؛ لذلك ال تجد بعض األقوال؛
من قبيل "النظام الدميقراطي س ِّيئ بال ّنسبة إىل األداء االقتصادي" ،أو
إنّه "غري ج ّيد يف الحفاظ عىل ال ّنظام" ،روا ًجا لدى املواطن يف هذه
املنطقة .كام أ ّن ال ّرأي العا ّم يرفض القول إ ّن "النظام الدميقراطي
ويتجل انحياز املواطنني يف املنطقة العرب ّية
ّ
يتعارض مع اإلسالم".
إىل الدميقراطية من خالل توافقهم عىل أهمية توافر ح ِّريات ال ّرأي،
وح ِّريات التج ّمع والتنظيم ،إضاف ًة إىل مبادئ تداول السلطة ،ودورية
االنتخابات وح ِّرية مقاضاة الحكومة يف بلدانهم .إ ّن النظام السيايس
الدميقراطي ،إذن ،هو النظام األكرث مالءم ًة لبلدان املستجيبني ،وهو
السلطة ،وقبول مبدأ تداولها.
ِّ
يل عىل رفْض احتكار ّ
املؤش الج ُّ
كام يعكس تقييم الرأي العا ّم ملستوى الدميقراطية يف البلدان العرب ّية
أ ّن املواطنني يدركون مستوى الدميقراطية يف بلدانهم ،بل إ ّن نتيجة
هذا التقييم مل تكن إيجابية؛ ذلك أ ّن مع َّدل مستوى الدميقراطية ،يف
ٍ
درجات عرشٍ.
رقمي مك َّون من
هذه البلدان ،كان  5درجات عىل سلّمٍ
ّ
يُضاف إىل ذلك أ ّن نِسب الذين قالوا إ ّن الح ِّريات السياسية واملدن ّية
أقل من ثلث املستجيبني.
ومبادئ النظام الدميقراطي مضمونة كل ًّياّ ،
بنا ًء عىل ذلك ،يكون القول إ ّن مفهوم الدميقراطية غريب عن
املواطنني يف املنطقة العربية ،وأنّه ليس لديهم تص ُّور لها ،أو متثُّل،
ادعا ًء غري دقيق عىل اإلطالق ،شأ َن القول إ ّن مواطني املنطقة العربية
موقف املنحاز إىل قبول النظام الدميقراطي وتفضيله عىل
ال يقفون َ
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الشكل ()6
اتّجاهات الرأي العا ّم بشأن مالءمة بعض األنظمة السياسية ألن تكون أنظمة حكم يف بلدان املستجيبني

موقف شبه املتوافق عىل هذا النظام؛ فمثل هذا
غريه من األنظمة ،أو َ
القول مجانب للصواب أيضً ا.
إالّ أ ّن االنحياز إىل النظام الدميقراطي ووجود تصور متعلِّق مباهية
الدميقراطية ال يعني أ ّن القبول بالدميقراطية ،واعتامدها نظا ًما
للحكم ،يخلو من املخاطر .ولعل أه ّمها الضعف البنيوي املتمثِّل
بانخراط املواطنني يف األحزاب السياسية ،ومنظامت املجتمع املدين

جل املواطنني أنه ال توجد أحزاب متثّلهم؛ ما يعني
واألهيل؛ فقد ذكر ُّ
ضعفًا يف االنتساب إىل األحزاب السياسية ،عالو ًة عىل أ ّن االنتساب
إىل املنظامت الحديثة هو انتساب ضعيف أيضً ا .وهكذا فإ ّن التحدي
أساسا ،من ضعف
األسايس لدميقراطية مواطني املنطقة العربية َّ
يتأتً ،
اإلقبال عىل األدوات واألُطر التي تنظم العمل السيايس الدميقراطي
وتدافع عنه.

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
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كانون الثاني /يناير 2014

 2014/1/2أعاد رئيس الوزراء العراقي نوري املاليك الجيش إىل مدن
محافظة األنبار استجابة لنداء محافظها بعدما سيطر مسلحون عىل
 16مرك ًزا للرشطة وبعد تهريب نحو مئة سجني يف الرمادي والفلوجة.
وتع َّهد املاليك بإرسال قوات إضافية من الجيش ومالحقة امليليشيات
والجامعات اإلرهابية يف األنبار وإنقاذ أهلها من تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش".
(الرشق األوسط)2014/1/2 ،

 2014/1/3استأنف نواب املجلس الوطني التأسييس يف تونس
فصل يف إطار الجلسة العامة ملناقشة الدستور.
فصل ً
نقاش الدستور ً
وبحضور  192نائبًا ،متت مناقشة مضامني الدستور من عناوين
وفقرات وعرض واستامع املقرتحات والتعديل ،ث ّم التصديق عىل
الصيغة النهائية املع ّدلة .وبدأ النقاش حول تسمية مرشوع دستور
الجمهورية التونسية ،وص ّوت  175نائبًا لالحتفاظ بالتسمية.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/1/3 ،

 2014/1/4أعلنت الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" عن
تبنيها التفجري الذي استهدف معقل حزب الله يف الضاحية الجنوبية
لبريوت يف  ،2014/1/2والذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص .ويف
بيان نرش لها عرب تويرت ،أكدت داعش أنها متكنت من اخرتاق "حزب
الشيطان" ،وأ ّن هذا التفجري هو دفعة أوىل ،وأشارت إىل أ ّن هناك
املزيد من الهجامت.
(فرانس برس)2014/1/4 ،

 2014/1/5ازدادت هجامت الحوثيني عىل الجامعة السلفية يف صعدة
والجوف يف اليمن ،وذلك بالتزامن مع نهاية الحوار الوطني اليمني
واستكامل مناقشة تقرير فريق العدالة االنتقالية .وأكد التقرير التزام
الدولة إزالة أنواع الظلم كافة عن أبناء تهامة ،وذلك يف إطار جرب
الرضر االجتامعي وإدراجهم يف خطط التنمية االقتصادية واالجتامعية
والتعليمية وبرامجها ومبا يحقق رشاكتهم يف السلطة والرثوة.
(الرشق األوسط)2014/1/5 ،

 2014/1/6أعلنت األمم املتحدة أ ّن إيران ليست عىل الئحة املشاركني
يف مؤمتر "جنيف  "2الذي يهدف إىل جمع األطراف كافة من الحكومة
السورية واملعارضة عىل طاولة التفاوض ،وذلك من أجل إنهاء العنف
والنزاع القائم وضامن عملية انتقال سيايس سلمي عرب تنفيذ بيان
جنيف  1الصادر يف  30حزيران /يونيو .2012
(النهار)2014/1/6 ،

 2014/1/6بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،وقّع
املشاركون يف مؤمتر الحوار الوطني عىل "وثيقة الحوار الوطني" ،وقد

شمل ذلك ممثيل املؤمتر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني
الدميقراطي وحزب اتحاد الرشاد وباقي منظامت املجتمع املدين.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/8 ،

 2014/1/9أ ّجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس املعزول
محمد مريس واملتهمني اآلخرين يف قضية أحــداث محيط قرص
االتحادية إىل األول من شباط /فرباير؛ نظ ًرا لعدم حضور مريس
الجلسة بسبب عدم متكّن أمن القاهرة من إحضاره من سجن برج
العرب باإلسكندرية بسبب سوء األحوال الجوية.
(األهرام)2014/1/9 ،

 2014/1/10أعلن جيش املجاهدين الحرب عىل قوات "داعش" بعد
شنها هجامت عىل محافظات عدة يف شامل سورية ،وشهدت حريتان
وجرابلس بريف حلب ودير الزور هجامت من قبل داعش ،بينام دارت
اشتباكات عنيفة يف أرياف حلب والرقة بني داعش و"مقاتيل املعارضة".
(النهار)2014/1/10 ،

رصح وزير الدفاع يف الحكومة السورية املؤقتة أسعد
ّ 2014/1/11
مصطفى أ ّن الوازرة تجري مناقشات مع مختلف القوى العسكرية،
مبا فيها الجبهة اإلسالمية ،لتشكيل جيش وطني حر ملحاربة تنظيم
داعش والحفاظ عىل األمن يف مرحلة ما بعد األسد .وأكد أ ّن الجبهة
تدرس مسألة انضاممها ،بينام أبدت الكتائب األخرى رغبتها يف االنضامم
للجيش الوطني .وقال بأنه سيجري توحيد جميع الكتائب يف إطار
تأسيس جيش وطني ال يتدخل يف السياسة ،ومهمته حامية الوطن.
(الرشق األوسط)2014/1/11 ،

 2014/1/12وافق املجلس الوطني التأسييس يف تونس عىل أكرث من
نصف مرشوع الدستور ،وبلغت الجلسة الفصل  81من باب السلطة
التنفيذية .وتم إسقاط الفصل  73املح ِّدد لرشوط الرتشح لرئاسة
الجمهورية وذلك لعدم موافقة اللجنة بشأن الجنسية والسن.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/1/12 ،

 2014/1/13دان بان يك مون أثناء زيارته بغداد الهجامت التي
استهدفت املدنيني يف العراق ،ودعا جميع القادة السياسيني العراقيني
إىل التوحد يف موقفهم ضد اإلرهاب ،واحرتام سيادة القانون ،وتعزيز
النسيج االجتامعي والحوار الذي يشمل الجميع ،من خالل املشاركة
السياسية واملؤسسات الدميقراطية.
(النهار)2014/1/13 ،

 2014/1/14بدأ االستفتاء الشعبي عىل الدستور املرصي الجديد.
ويبلغ عدد الناخبني الذين يحق لهم التصويت يف داخل مرص ما
يقارب  52مليون ناخب ،موزعني عىل  30ألف مركز اقرتاع.
(القدس العريب)2014/1/14 ،
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 2014/1/15اتفقت كاثرين أشتون املمثلة العليا لالتحاد األورويب
للشؤون الخارجية وبعض املسؤولني الخليجيني أثناء جولتها الخليجية
عىل أنه من املهم تنفيذ االتفاقية التي جرت بشأن برنامج إيران
النووي بني دول  1+5وطهران .وأضافت أ ّن تنفيذ االتفاقية سيدفع
للوصول التفاق شامل.
(الرشق األوسط)2014/1/15 ،

 2014/1/6أعلن املرشح الرئايس السابق حمدين صباحي عن ترشّ حه
لالنتخابات الرئاسية املقبلة .وقال إ ّن الدستور الجديد أفضل ما
حصلت عليه مرص ،ودعا إىل التصويت عليه بـ "نعم".
(الجزيرة نت)2014/1/6 ،

 2014/1/15أق ّرت لجنة التوفيق مبؤمتر الحوار الوطني اليمني
الشامل يف اجتامعها وثيقة الحوار الوطني متهي ًدا لرفعها للجلسة
العامة .ومتت مناقشة "وثيقة ضامنات تنفيذ مخرجات مؤمتر
مكمل لوثيقة الحوار،
ً
الحوار الوطني وإنجاحها" باعتبارها جز ًءا
وتحتوي عىل مقدمة ومبادئ عامة تؤكد عىل الرشاكة الوطنية
الواسعة ،والتوافق ،وإرساء مبادئ الحكم الرشيد ،والتقييم الدائم
ٍ
تحديد للمهامت
إلنجاز مهامت املرحلة القادمة .كام اشتملت عىل
الالزمة التنفيذ للتهيئة لالستفتاء واالنتخابات والتي تضمنت محطات
ثالث هي :االستفتاء عىل الدستور وما يتطلبه من مهامت تنفيذية،
وإجراء االنتخابات واملهامت املرتبطة بها ،وتأسيس الدولة الجديدة،
واستحقاقات االلتزام الفوري مبعايري الحكم الرشيد وسيادة القانون
واحرتام حقوق اإلنسان ،والرشوع يف تنفيذ برامج تحقق االستقرار
االقتصادي واالجتامعي.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/15 ،

 2014 /1/16دعا وزير الخارجية األمرييك جون كريي املعارضة
السورية إىل حضور محادثات السالم املقرر عقدها يف ،2014/1/22
وكانت الواليات املتحدة قد انتقدت حكومة دمشق لقولها إ ّن
االجتامع يجب أن يتناول مكافحة اإلرهاب وليس العمل إليجاد
تسوية سياسية.
(رويرتز)2014/1/16 ،

 2014/1/16رفضت املعارضة السورية يف الداخل التي تنتمي
لتيار الوسط املشاركة يف محادثات جنيف  .2واتهم خالد داهود
العضو التنفيذي يف هيئة التنسيق الوطنية روسيا والواليات املتحدة
باستعجال عقد املؤمتر من أجل مصالحهام يف املنطقة وليس من أجل
الشعب السوري.
(رويرتز)2014/1/16 ،

 2014/1/17أبدى رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري استعداده
للمشاركة يف حكومة ائتالفية جديدة مع جامعة حزب الله ،باعتبارها
حزبًا سياسيًا ،بعد أكرث من تسعة أشهر من استقالة حكومة نجيب
ميقايت ،وقال إنه "متفائل ج ًدا" بتشكيل هذه الحكومة.
(رويرتز)2014/1/17 ،

 2014/1/18أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات املرشفة عىل إدارة
عملية االستفتاء عىل مرشوع الدستور املرصي الجديد التي جرت
يف  14و 15كانون الثاين /يناير  ،2014أ ّن أكرث من  19مليون ناخب
صوتوا بـ "نعم" يف االستفتاء عىل الدستور؛ أي بنسبة  .%98.1واعترب
املستشار نبيل صليب ،رئيس اللجنة ،أ ّن مرشوع الدستور حصل عىل
موافقة شعبية غري مسبوقة ،مش ًريا إىل مشاركة أكرث من  20مليون
مواطن يف االق ـراع وبنسبة  %38.6من إجاميل املقيدين بقاعدة
الناخبني ،وعددهم حوايل  53مليونًا ونصف املليون ناخب .وبلغ
عدد املوافقني عىل مرشوع الدستور  19مليونًا و 985ألفًا و389
صوت ًا ،فيام رفضه  381ألفًا و 341ناخ ًبا ،أي بنسبة  .%1.9أما عدد
األصوات الباطلة فبلغ  246ألفًا و 947صوت ًا .وأشار صليب إىل إرشاف
 15ألفًا و 560قاض ًيا عىل عملية االستفتاء ،مبعاونة  116ألفًا و 918من
العاملني ،مذكّ ًرا بأ ّن االستفتاء جرى من خالل  352لجنة عامة و30
ألفًا و 317لجنة فرعية و 146لجنة للوافدين.
(العربية نت)2014/1/18 ،

 2014 /1/ 20قالت وزارة الخارجية األمريكية بأنه يجب سحب
الدعوة التي وجهها بان يك مون إىل إيران للمشاركة يف مؤمتر جنيف،2
ما مل تعلن طهران رصاحة قبولها باتفاق نقل السلطة وفق ما أقر
يف مؤمتر جنيف  .1وكان االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
السورية قد علّق مشاركته يف املؤمتر بسبب دعوة بان يك مون تلك.
وقال عضو الهيئة السياسية يف االئتالف أنس العبدة إ ّن األمني العام
لألمم املتحدة ارتكب خطأين وخرق القرار  2118الذي ينص عىل أ ّن
أول عىل قرارات جنيف،1
أي دولة مشاركة يف املؤمتر يجب أن توافق ً
وهو ما مل تفعله إيران .كام أ ّن بان يك مون قبِل الر ّد املرشوط من قبل
النظام السوري لحضور جنيف .2
(الجزيرة نت)2014/1/20 ،

 2014/1/21أكد االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية
مشاركته يف مؤمتر جنيف 2بعد أن سحبت األمم املتحدة الدعوة
التي وجهتها إىل إيران لحضور املؤمتر .وقال منذر أقبيق ،مستشار
الشؤون الرئاسية يف االئتالف ،إ ّن االئتالف يق ِّدر لألمم املتحدة وأمينها
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العام بان يك مون فهمهام ملوقف االئتالف ويعتقد أنهام اتخذا القرار
الصحيح وأ ّن مشاركة االئتالف مؤكدة.
(رويرتز)2014/1/21 ،

عي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعضاء
ّ 2014/1/21
اللجنة الوطنية لإلرشاف عىل االنتخابات الرئاسية املقررة يف نيسان/
أبريل  ،2014والتي ستتوىل مراقبة املسار االنتخايب بد ًءا من إيداع
الرتشيحات وحتى انتهاء االقرتاع وإعالن النتائج من قبل املجلس
الدستوري مع توفري الظروف لضامن شفافية االنتخابات ونزاهتها.
(الجزيرة نت)2014/1/21 ،

 2014/1/21أق ّرت الجلسة العامة الختامية ملؤمتر الحوار الوطني
اليمني الشامل "وثيقة الحوار الوطني" بعد التصويت باإلجامع عىل
ضامنات تنفيذ مخرجات مؤمتر الحوار والبيان الختامي ،واستيعاب
مالحظات املك ّونات من قبل اللجنة التي شكلت يف .2014/1/19
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/21 ،

 2014/1/ 21أق ّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،الوثيقة
النهائية للحوار الوطني يف البالد ،عىل الرغم من اغتيال رئيس فريق
الحوثيني املشارك يف الحوار أحمد رشف الدين ،وإعالن الحوثيني
انسحابهم من املؤمتر.
(سكاي نيوز عربية)2014/1/21 ،

 2014/1/23ر ّحب نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية
بنجاح مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن وإقرار "وثيقة الحوار الوطني"،
مشي ًدا بالدور الب ّناء الذي قام به الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس
الجمهورية بشأن تذليل العقبات التي اعرتضت مسار الحوار .كام
أشاد بالجهد الوطني الذي بذلته األطراف املشاركة يف الحوار للتوصل
إىل التوافقات واالتفاقات.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/23 ،

 2014/1/24ر ّحب أمني عام منظمة التعاون اإلسالمي إياد أمني
مدين بإقرار وثيقة الحوار الوطني يف اليمن باإلجامع .وهنأ مدين
الحكومة اليمنية والشعب اليمني عىل هذا اإلنجاز التاريخي ،مؤك ًدا
دعم منظمة التعاون اإلسالمي مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس
ملستقبل واعد لليمن الجديد ينعم فيه شعبه باألمن واالستقرار
والحياة الكرمية.
(مؤمتر الحوار الوطني الشامل)2014/1/24 ،

 2014/1/24قالت مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني إ ّن
شدوا من بيوتهم بسبب املعارك الدائرة
أكرث من  140ألف عراقي قد ُ ِّ

مبدينتي الفلوجة والرمادي يف محافظة األنبار منهم  65ألفًا نزحوا
خالل أسبوع.
(الجزيرة نت)2014/1/24 ،

 2014/1/25التقى وفد الحكومة السورية أول مرة مع وفد املعارضة
خالل اجتامع مبارش يف محادثات السالم التي تجري بينهام يف جنيف.
وقال الناطق باسم وفد املعارضة ،منذر أقبيق ،إ ّن أعضاء الوفدين مل
يتحدثا يف ما بينهام ،وإمنا اكتفيا باالستامع إىل عرض رئيس الجلسة،
مبعوث جامعة الدول العربية واألمم املتحدة ،األخرض اإلبراهيمي.
(يب يب يس عريب)2014/1/25 ،

 2014/1/25بحث طرفا الرصاع السوري قضية إطالق رساح السجناء
واملخطوفني يف مباحثات مبارشة يف جنيف .وقال مبعوث جامعة
الدول العربية واألمم املتحدة إىل سورية األخرض اإلبراهيمي إ ّن
طريف األزمة سيبحثان "ما ميكن فعله لتأمني حرية ،عىل األقل ،بعض
األشخاص الذين سلبوا حريتهم" .ووصف اإلبراهيمي لقاء الطرفني
"وج ًها لوجه" يف إطار "مؤمتر جنيف  "2بأنه "بداية جيدة" ملحادثات
السالم الرامية إىل بحث مخرج للرصاع السوري .وأوضح أ ّن القضايا
محل النقاش متثل بداية لتناول قضية تشكيل حكومة انتقالية يف
سورية .وكانت مفاوضات الطرفني يف  24كانون الثاين /يناير قد ركزت
عىل بحث سبل توفري طرق آمنة لنقل مساعدات إنسانية إىل املناطق
املحارصة يف مدينة حمص.
(يب يب يس عريب)2014/1/26 ،

املعي مهدي جمعة عن
 2014/1/26عجز رئيس الوزراء التونيس ّ
تقديم تشكيلة حكومته يف املهلة التي منحها له رئيس البالد منصف
املرزوقي .وكان الخالف ناتج من عدم توافق األطراف السياسية بشأن
من سيتوىل وزارة الداخلية.
(يب يب يس عريب)2014/1/26 ،

 2014/1/26ذكر الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور أنه قرر
تعديل "خريطة املستقبل" املتعلقة باملسار السيايس يف البالد بعد
عزل الرئيس محمد مريس ،مقد ًما االنتخابات الرئاسية عىل الربملانية.
(يس إن إن بالعربية)2014/1/26 ،

 2014/1/26تم إقرار الدستور يف تونس؛ إذ ص ّوتت أغلبية املجلس
الوطني التأسييس (الربملان) عىل مرشوع الدستور الجديد من القراءة
األوىل ،وذلك بعد ساعات من إعالن رئيس الوزراء املكلف مهدي
جمعة تشكيل حكومته االنتقالية الجديدة وفق آليات الحوار الوطني
عقب تخطي الخالف بشأن حقيبة وزارة الداخلية .وقد ص ّوت ملصلحة
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الدستور  200نائب ،مقابل  12نائ ًبا صوتوا ضده ،وامتنع أربعة نواب
عن التصويت.
(الجزيرة نت )2014/1/27

 2014/1/26تواصلت املظاهرات الرافضة لالنقالب العسكري يف
أنحاء عدة مبرص ،وتح ّول تشييع عدد ممن قتلوا برصاص األمن يف
الذكرى الثالثة لثورة  25يناير إىل مظاهرات طالبت بالقصاص لدماء
هؤالء وإنهاء حكم العسكر.
(الجزيرة نت)2014/1/27 ،

 2014/1/27أعلنت مجموعة من الكتائب املقاتلة يف سورية
اندماجها وتأسيس حركة جديدة أطلق عليها اسم "حزم".
(الجزيرة نت)2014/1/27 ،

 2014/1/27أصدر املجلس األعىل للقوات املسلحة املرصية بيانًا دعا
فيه "عبد الفتاح السييس أن يترصف وفق ضمريه الوطني ويتح ّمل
مسؤولية الواجب الذي نودي إليه وخاصة أ ّن الحكم فيه هو صوت
جامهري الشعب يف صناديق االقرتاع ،وأ ّن املجلس يف كل األحوال يعترب
أ ّن اإلرادة العليا لجامهري الشعب هي األمر املطاع والواجب النفاذ".
وأكمل أنه" :مل يكن يف وسع املجلس األعىل للقوات املسلحة إال أن
يتطلع باحرتام وإجالل لرغبة الجامهري العريضة من شعب مرص
العظيم يف ترشيح الفريق أول عبد الفتاح السييس لرئاسة الجمهورية
وهى تعتربه تكليفًا والتزا ًما".
(األهرام)2014/1/27 ،

 2014/1/29طرحت الرئاسة املرصية قانون االنتخابات الرئاسية ،وقد
أعلنت عن االنتهاء من مرشوع مبديئ لهذا القانون وطرحه لحوار
مجتمعي حتى التاسع من شباط /فرباير .وذلك عقب إعالن الجيش
عن حرية املشري عبد الفتاح السييس ،وزير الدفاع ،يف الرتشح إذا أراد
"نزول عىل رغبة الشعب".
ذلك ً
(الرشق األوسط)2014/1/30 ،

 2014/1/29انتقد التيار الشعبي املرصي الذي يرتأسه حمدين
صباحي بيان املجلس األعىل للقوات املسلحة بخصوص ترشّ ح املشري
"تدخل واض ًحا يف االنتخابات
ً
عبد الفتاح السييس للرئاسة ،واعتربه
الرئاسية املقبلة وترتيبات السلطة القادمة يف مرص ،وهو ما يتناىف مع
الدستور واألعراف الدميقراطية والتقاليد السياسية التي يجب عىل
كل األطراف السعي إلرسائها".
(املرصي اليوم)2014/1/29 ،

شباط  /فبراير

 2014/2/1دعا ستة وعرشون حزبًا يف الجزائر بقيادة رئيس حزب
عمر الغول ،الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إىل الرتشح
"تاج" ،وزير النقل ّ

لعهدة رابعة يف االنتخابات الرئاسية املقررة يف  17نيسان /أبريل
املقبل .وأمام الرئيس الجزائري مهلة حتى  15آذار /مارس لإلعالن
عن الرتشح من عدمه.
(فرانس )2014/2/1 ،24

رصح وزير الخارجية السوري وليد املعلم أ ّن الوفد
ّ 2014/2/1
السوري يف جنيف  2رفض التفاوض مبارشة مع األمريكيني ،بناء عىل
طلب منهم ،إذا مل يعتذر وزير الخارجية األمرييك جون كريي عام صدر
عنه بشأن بشار األسد يف افتتاح املؤمتر مبدينة مونرتو السويرسية.
(فرانس )2014/2/1 ،24

متهم من أنصار
 2014/2/2ب ّرأت محكمة جنايات شامل القاهرة ً 62
جامعة اإلخوان املسلمني يف أحداث العنف التي شهدتها منطقة
رمسيس منتصف متوز /يوليو  ،2013واملعروفة بأحداث "رمسيس
األوىل" ،من "ارتكاب أعامل عنف وبلطجة وإثارة شغب".
(املرصي اليوم)2014/2/3 ،

أوضح عمرو موىس الرئيس السابق للجنة الخمسني أ ّن "جبهة اإلنقاذ
قامت من أجل إسقاط النظام الذي كان ينتمي له الرئيس السابق
خصوصا بعد إعالن الدستور الذي صدر يف  22نوفمرب،
محمد مريس،
ً
واملنطلق الرئيس للجبهة انتهى وتم إنجازه ،وجبهة اإلنقاذ تضم عد ًدا
كب ًريا من األحزاب ،وميكن أن تشكل إطا ًرا للتحالفات ،لكن اإلنقاذ
ليس لها مرشح رئايس باسمها" ،ورأى "أ ّن غالبية من يف جبهة اإلنقاذ
يدعمون السييس" .وقال إ ّن طرح بعض املقرتحات بأن يرشح السييس
نفسه للرئاسة عىل أن يكون حمدين صباحي نائ ًبا غري قابل للتطبيق،
"ألن الدستور مل يقر بوجود نائب للرئيس".
(املرصي اليوم)2014/2/3 ،

 2014/2/3وافق املؤمتر الوطني العام يف ليبيا بأغلبية  146صوت ًا
عىل خريطة طريق جديدة تنص عىل تعديل اإلعالن الدستوري،
وإيجاد بديل من رئيس الحكومة املؤقتة عيل زيدان يف فرتة ال تتجاوز
األسبوعني .كام طالبت الخريطة املؤمتر الوطني بالدعوة إىل انتخابات
برملانية ورئاسية يف آب /أغسطس  2014إذا تعذّر عىل "لجنة صياغة
الدستور" إمتام مهامتها يف املدة املقررة لها.
(الجزيرة نت)2014/2/4 ،

 2014/2/8أعلن حمدين صباحي ( 59عا ًما) ،السيايس اليساري
وزعيم التيار الشعبي ،الرتشّ ح لالنتخابات الرئاسية املقرر أن تجري
هذا العام يف مرص.
(فرانس )2014/2/8 ،24

 2014/2/8طالب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة
السورية أحمد الجربا بحضور نائب الرئيس السوري فاروق الرشع
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إىل مفاوضات مؤمتر جنيف  2لتمثيل النظام السوري بدلً من الوفد
السابق الذي وصفه بأنه "ليست لديه مصداقية".
(الجزيرة نت)2014/2/8 ،

 2014/2/10بدأت الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف  "2بني وفدي
النظام واملعارضة السوريني مع ثبات الطرفني عىل موقفهام؛ بني سعي
النظام للتشديد عىل أولوية "مكافحة اإلرهاب" ،وتركيز املعارضة عىل
بحث هيئة الحكم االنتقايل و"عنف النظام" .والتقى املبعوث العريب
وحض الطرفني
والدويل األخرض اإلبراهيمي الوفدين بشكلٍ منفصلٍ ّ ،
عىل بحث امللفني األكرث تعقي ًدا يف املفاوضات "بالتوازي" ،بعدما حال
توصل الجولة األوىل التي اختتمت يف  31كانون
الخالف بشأنهام دون ّ
الثاين /يناير إىل نتائج ملموسة.
(املرصي اليوم)2014/2/11 ،

 2014/2/11أعلن وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني عن إحباط
ٍ
تحض له مجموعة من العسكريني واملدنيني،
مخطط النقالب كانت ِّ
وذلك إثر اجتامع ُعقد صباح  11شباط /فرباير يف العاصمة الليبية
طرابلس ضم عد ًدا من الضباط السابقني والحاليني وشخصيات مدنية،
لإلعداد لالستيالء عىل السلطة وإعالن مجلس أعىل لحامية الثورة.
(الجزير نت)2014/2/12 ،

 2014/2/18أمهل قادة يف كتيبتي القعقاع والصواعق التابعتني لثوار
الزنتان املؤمتر الوطني العام يف ليبيا (الربملان) خمس ساعات لتسليم
السلطة للشعب .وقد رفض املؤمتر إثر جلسة طارئة هذه املهلة
باعتبارها تهدي ًدا للرشعية ،كام أصدر أوامره لرئاسة األركان بالتصدي
ألي محاولة للتقدم باتجاه مقره.
(الجزيرة نت)2014/2/18 ،

حكم برباءة ستة
 2014/2/22أصدرت محكمة جنايات اإلسكندرية ً
من رجال الرشطة وقياداتها املتهمني يف قضية مقتل  83متظاه ًرا
وإصابة املئات ،إبان أحداث ثورة  25يناير .وعىل رأس املتهمني اللواء
محمد إبراهيم ،مدير أمن اإلسكندرية األسبق ،واللواء عادل اللقاين،
رئيس قطاع األمن املركزي "قوات مكافحة الشغب" باإلسكندرية
األسبق ،واملقدم وائل الكومي ،والعديد من الضباط واملخربين
الرسيني.
(اليوم السابع)2014/2/22 ،

شخصا من
 2014/2/22قضت محكمة جنح قرص النيل بحبس 21
ً
الرابطة الشبابية "ألرتاس ثورجي" ،وتغريم كل ٍ
واحد منهم مبلغ 50
ألف جنيه مرصي بتهمة اقتحام ميدان التحرير قبل شهرين.
(الجزيرة نت)2014/2/22 ،

 2014/2/22أق ّر مجلس األمن التابع لألمم املتحدة باإلجامع قرا ًرا
يطالب دمشق بتسهيل دخول القوافل اإلنسانية ورفع الحصار عن
املدن ووقف الهجامت عىل املدنيني.
(فرانس )2014/2/22 ،24

 2014/2/23استؤنفت يف القاهرة محاكمة الرئيس املرصي املعزول
محمد مريس وعد ٍد من قيادات جامعة اإلخوان املسلمني يف ما يعرف
بقضية التخابر مع حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" وحزب الله
اللبناين .وبعد وقت قصري من افتتاح الجلسة ،جرى تأجيل املحاكمة
مجد ًدا إىل  27شباط /فرباير .2014
(الجزيرة نت)2014/2/23 ،

 2014/2/24قررت هيئة املحكمة برئاسة املستشار شعبان الشامي،
التي تنظر يف اتهامات موجهة إىل الرئيس املعزول محمد مريس
وآخرين يف قضية "وادي النطرون" ،وقف النظر يف القضية ،وعقد
طلب ق َّدمه محامون
للبت يف ٍ
جلسة يف األول من آذار /مارس ّ 2014
عن املتهمني برد هيئة املحكمة وتحويل القضية إىل دائرة أخرى
لنظرها.
(الجزيرة نت)2014/2/24 ،

 2014/2/24أعلن رئيس الــوزراء املرصي حازم الببالوي استقالة
خطاب له إ ّن القرار تم اتخاذه "يف ضوء
حكومته .وقال الببالوي يف
ٍ
الوضع الراهن الذي متر به البالد" .ويأيت هذا وسط سلسلة من
اإلرضابات ،بينها إرضاب عامل القطاع العام ،وعامل جمع النفايات،
وكذلك يف ظل ٍ
نقص حا ٍد يف كميات الغاز .وأق ّر رئيس الوزراء املستقيل
بأنه ال توجد حكومة يف العامل بوسعها الوفاء بجميع متطلبات شعبها
يف مثل هذه الفرتة القصرية.
(يب يب يس عريب)2014/2/24 ،

 2014/2/٢٤اتفق رؤساء الكتل النيابية باملجلس الوطني التأسييس
التونيس (الربملان) عىل تحديد نهاية آذار /مارس ٍ
كحد أقىص إلصدار
قانون انتخايب جديد ،بينام رفض الرئيس منصف املرزوقي التعهد
باالستقالة من منصبه يف حال ق ّرر الرتشح لالنتخابات الرئاسية.
(الجزيرة نت)2014/2/25 ،

 2014/2/25تكليف إبراهيم محلب وزير اإلسكان يف حكومة حازم
الببالوي املستقيلة تشكيل حكومة جديدة.
(بوابة األهرام)2014/2/25 ،
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كانون الثاني  /يناير 2014

 2014/1/1طلب رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو تأجيل
مناقصة بناء  1400وحدة استيطانية يف الضفة الغربية والقدس ،وذلك
قبل وصول وزير الخارجية األمرييك جون كريي إىل تل أبيب يف جولة
إضافية من املفاوضات.
(وفا)2014/1/1 ،

 2014/1/2بارشت إرسائيل إقامة حي استيطاين جديد "جيتيت" بغور
األردن ،وت ّم وضْ ع حجر األساس يف احتفال شارك فيه وزير الداخلية
اإلرسائييل جدعون ساعر .ويف هذا الشأن قال ساعر إ ّن وجودهم يف
غور األردن لن يحفظ أمن إرسائيل فحسب ،بل سيبقى "إرسائيل ًّيا وهو
العمق اإلسرتاتيجي لنا".
(اليوم السابع)2014/1/2 ،

 2014/1/3ش َّن الطريان اإلرسائييل غارات عىل رشق دير البلح وسط
قطاع غزة ،ورشق حي الشجاعية رشق مدينة غزة ،وبيت حانون .إضاف ًة
إىل دبابات االحتالل التي أطلقت النار عىل أرايض املواطنني الفلسطينيني
يف رشق غزة.
(الرشق)2014/1/3 ،

 2014/1/4شكك رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو 2 ،كانون
الثاين  /يناير يف أقوال القادة الفلسطينيني والتزامهم بالسالم .ويف الوقت
ذاته أكد التزامه والتزام جون كريي بالسالم .وانتقد نتنياهو استقبال
الرئيس الفلسطيني لألرسى املفرج عنهم يف إطار املفاوضات؛ إذ وصفه
بأنه يقف إىل جانب "اإلرهابيني والقتلة" ،وبأنه بهذه الطريقة ال يصنع
السالم.
(الرشق األوسط)2014/1/4 ،

 2014/1/5أبدى وزير الخارجية األمرييك جون كريي تفاؤله مبحادثات
السالم ،وذلك بعد اجتامعه إىل نتنياهو وعباسًّ ،كل عىل حدة ،وبحثه
معهام جميع قضايا الرصاع األساسية .وقال "األحجية أصبحت أكرث
تحدي ًدا" ،فوضحت الخيارات الصعبة املتبقية للجميع .وأضاف أنه يجزم
بأ ّن الطرفني يتعامالن مع القضايا بجدية ،وأنهام لو مل يكونا جادين ملا
توجها للقاء مليك األردن والسعودية لالطالع عىل اتفاق السالم النهايئ.
وطلب كريي من إرسائيل إعادة النظر يف قبول مبادرة السالم العربية
التي اقرتحها العاهل السعودي عــام  ،2002والتي تطالب إرسائيل
باالنسحاب من األرايض التي احتلتها عام  ،1967مقابل االعرتاف الكامل
بها.
(رويرتز)2014/1/5 ،

 2014/1/6قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف اجتامع
حل مينع تغيري إرسائيل إىل
حزب الليكود يف الكنيست ،إنه ال يوجد لديه ٌّ

دولة ثنائية القومية ،وال تحويل "الدولة الفلسطينية إىل قاعدة إليران".
وأضاف أ ّن الضفة الغربية جزء من الوطن وأنه مل يوافق عىل إخالء
املستوطنات التي تقع خارج الكتل االستيطانية كالخليل وبيت إيل.
(وفا)2014/1/6 ،

 2014/1/7رصحت عضو الكنيست مريي ريجب بأ ّن الليكود سيقدم
اقرتا ًحا للجنة الوزارية إلقـرار قانون مينع رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو من إجراء مفاوضات بشأن القدس والالجئني ،من دون موافقة
الكنيست .وأضافت أ ّن نتائج هذه املفاوضات ال تُلزم مؤسسات الدولة،
مع منع املبارشة يف املفاوضات بعد إقرار قانون ضم األغوار ،ومنع أ ّي
تنازالت من شأنها املساس بيهودية إرسائيل.
(الوسط)2014/1/7 ،

 2014/1/8التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بامللك األردين
عبد الله الثاين يف عامن ،لتوحيد املوقفني الفلسطيني واألردين بشأن
مبادرة كريي .ويرى عباس أ ّن االتفاق يحتاج إىل مزيد من البحث،
بخاصة مع استمرار طرح كريي لألفكار الجديدة التي تتطلب االلتقاء
مبستشاريه ومناقشتها مع الطرفني.
(يب يب يس عريب)2014/1/8 ،

 2014/1/9رفضت أحزاب االئتالف الحكومي اإلرسائييل اتفاق السالم
الشامل الذي يستند إىل حدود عام  1967الذي طرحه رئيس الوزراء
األمرييك جون كريي ،وهددت بفك االئتالف الحكومي يف حال مبارشة
رئيس الــوزراء بنيامني نتينياهو اتفاق السالم .وقال وزير االقتصاد
اإلرسائييل ورئيس حزب البيت اليهودي نفتايل بينيت إ ّن الحزب لن
يبقى يف االئتالف يف حال املوافقة عىل هذا االتفاق ،وإنه لن يقبل بدولة
فلسطينية بحدود .1967
(الرشق األوسط)2014/1/9 ،

 2014/1/10قال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو لوزراء
الليكود إنه لن يوافق عىل إدخال القدس ضمن اتفاقية السالم التي
يعمل وزير الخارجية األمريكية جون كريي عىل تحضريها .إضاف ًة إىل
أنه سيمتنع عن ذكر القدس ولو بشكل عا ّم عىل أنها عاصمة للدولة
الفلسطينية حتى وإن كان الثمن إنهاء املفاوضات مع الفلسطينيني.
(وفا)2014/1/10 ،

 2014/1/11تعقي ًبا عىل ترصيح رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني
نتنياهو الذي قال إنه لن يقبل التفاوض عىل القدس ،رصحت الرئاسة
الفلسطينية بأنه ال ميكن إجراء أ ّي اتفاق مع إرسائيل من دون القدس
الرشقية املحتلة عاصمة فلسطني األبدية .ويف هذا الشأن ،قال نبيل
أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "إننا لن نقبل
بأقل من عودة القدس الرشقية فلسطينية خالصة ،ولن نقبل بحذف
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'ال' القدس و'ال' الالجئني وال أ ّي ملف من ملفات املفاوضات إىل جانب
إطالق رساح جميع األرسى".
(وكالة أنباء البحرين)2014/1/11 ،

 2014/1/12رفضت اللجنة الوزارية للترشيع وإق ـرار القوانني يف
الكنيست اإلرسائيلية ،قانون م ْنع رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني
نتنياهو من التفاوض عىل القدس أو الالجئني الذي اقرتحته عضو
الكنيست مريي ريغف .وت ّم رفض القرار بأغلبية أعضاء الكنيست ماعدا
وزراء حزب البيت اليهودي.
(وفا)2014/1/12 ،

 2014/1/13أُصيب العرشات خالل احتجاجات يف مخيامت الضفة
الغربية وإرضاب العاملني يف وكالة غوث واألونروا ملدة  40يوم .وتحولت
االحتجاجات عىل تردي األوضاع إىل مواجهات عنيفة بني املتظاهرين
وقوات األمن الفلسطيني .ويف هذا الشأن ،قال الناطق باسم قوات
األمن الفلسطينية ،عدنان الضمريي إنه يتفهم الحالة التي تشهدها
املخيامت نتيجة توقف الخدمات البيئية والصحية ،إلَّ أنه من الرضوري
الحفاظ عىل األمن العا ّم وعدم السامح بالتعدي عىل حرية املواطنني يف
الحركة ومنع إغالق الطرق الرئيسة التي أغلقها املتظاهرون.
(الرشق األوسط)2014/1/13 ،

 2014/1/14أعرب سفراء إرسائيل يف اجتامعهم السنوي يف وزارة
الخارجية اإلرسائيلية عن قلقهم من األرضار التي قد تنتج عن سياسة
االتحاد األورويب .وانتقدوا سياسة مقاطعة املستوطنات والقامئة السوداء
التي أعدتها دول االتحاد؛ ذلك أ ّن املستوطنني املوجودة أسامؤهم يف
رصح
القامئة سيضطرون إىل إصدار تأشرية دخول إىل الدول األوروبية .و َّ
مسؤول يف الوزارة بأ ّن هذه السياسة تشجع دولً أخرى يف العامل عىل
مقاطعة إرسائيل وأنها ستحولها إىل دولة منبوذة.
(وكالة أنباء اإلمارات)2014/1/14 ،

 2014/1/15أعلن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون االقتصادية
محمد مصطفى أ ّن نجاح خطة كريي االقتصادية مرتهن بالوضع
السيايس ،وطريقة تعامل إرسائيل مع خطط التنمية .وع َّد مصطفى
الخطة غري مالمئة وذلك للمعوقات اإلرسائيلية ،وصعوبة تنفيذها وعدم
تناسبها مع قدرتهم عىل التنفيذ؛ ذلك أ ّن هذه الخطة تهدف إىل جلْب
االستثامرات بقيمة أربعة مليارات دوالر ،وتحقيق منو اقتصادي بنسبة
 50يف املئة عىل مدى ثالث سنوات .ويرى النائب أنها مدة ال تتوافق
ست سنوات .وتشمل
مع قدرتهم عىل التنفيذ ،ودعا إىل متديدها إىل ّ
الخطة أيضً ا رفْع معدل األجور بنسبة  40يف املئة ،وخفْض البطالة إىل
نسبة  8يف املئة.
(وفا)2014/1/15 ،

 2014 /01/ 16ذكر مسؤول عسكري إرسائييل كبري أ ّن حركة حامس
الفلسطينية َّربا ال تكون مسؤولة عن التصاعد األخري يف إطالق
الصواريخ من قطاع غزة ،ولكنها ستتحمل العواقب إذا استمر إطالق
الصواريخ .وقال إ ّن حامس يجب أن تتدخل لوضع ح ٍّد "للعنف" الذي
ألقى باملسؤولية عنه ،عىل جامعات مسلحة أصغر تدعمها إيران.
(رويرتز)2014 /01/ 16 ،

 2014 /01/ 19رصح الرئيس الفرنيس فرانسوا هولند بأ ّن باريس
ستقرتح عقْد مؤمتر للدول املانحة لدعم الدولة الفلسطينية املقبلة،
وذكر "أ ّن استدعاء السفري اإلرسائييل وتوبيخه عىل نرش املناقصات
للبناء االستيطاين جزء من اللعبة الدبلوماسية" ،مش ًريا إىل أ ّن فرنسا تثق
بالطرفني املتفاوضني ،وأنه "عليهام التوصل إىل حل وسط ،وهو إقامة
دولتني وعاصمتهام القدس" .وكانت هذه الترصيحات جز ًءا من مقابلته
مع صحيفة "معاريف" اإلرسائيلية.
(وفا)2014 /01/ 19 ،

 2014 /01/ 22أفادت صحيفة "يرسائيل هيوم" املقربة من رئيس
حكومة االحتالل أ ّن الرئيس اإلرسائييل شمعون بريس "يعارض طلب
نتنياهو من الفلسطينيني االعرتاف بيهودية إرسائيل ،وأ ّن عناد نتنياهو
قد يفشل املفاوضات بني الطرفني".
(وفا)2014 /01/ 22 ،

 2014 /01/ 23حذَّر سفري االتحاد األورويب الجديد يف تل أبيب من أ ّن
فشل املحادثات ومواصلة البناء االستيطاين سيجعالن إرسائيل معزول ًة
وبي أ ّن ع ْزل إرسائيل لن يكون بسبب قرار الحكومات
كليًّا يف أوروباَّ .
األوروبية فحسب ،بل من جهة الجمهور األورويب والرشكات االقتصادية،
وأ ّن هناك خطور ًة عىل العالقات املستقبلية بني إرسائيل ودول االتحاد
األورويب.
(وفا)2014 /01/ 23 ،

 2014 /01/ 25هاجم مستوطنون مسلحون من "بيت عني" املقامة
عىل أرايض بلدة بيت أمر شامل الخليل ،مزارعي البلدة ومنعوهم من
العمل يف أراضيهم املحاذية للمستوطنة.
(وفا)2014 /01/ 25 ،

 2014 /01/ 31توعد وزير جيش االحتالل اإلرسائييل بش ّن رضبات
عسكرية إضافية ض ّد قطاع غزة وإلحاق األرضار ،ر ًّدا عىل إطالق ناشطني
من القطاع م َّر ًة أخرى صواريخ عىل النقب الغريب ،وقد حصل هذا األمر
بعد سلسلة غارات جوية ذات أهداف متفرقة ،شنتها مقاتالت حربية
إرسائيلية عىل قطاع غزة ،فأوقعت سبع إصابات.
(القدس العريب)2014 /01/ 31 ،
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 2014 /02/ 2اعتقلت قوات االحتالل اإلرسائييل ،ثالثة مواطنني من
مخيم العروب ،وآخر من بلدة دورا ،وداهمت بلدة بيت أمر وفتشت
منزلً فيها.
(وفا)2014/2/2 ،

 2014/02/2اقرتح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عىل وزير
الخارجية األمرييك جون كريي أ ّن "القوات اإلرسائيلية ميكنها البقاء ملدة
ال تتجاوز خمس سنوات ،بدلً من ثالث سنوات كام اقرتح سابقًا ،عىل
أن تُزال املستوطنات خالل تلك الفرتة. .
(نيويورك تاميز)2013/02/2 ،

 2014/02/2عرشات الناشطني يف اللجان الشعبية الفلسطينية برفقة
متضامنني أجانب أقاموا قرية يف منطقة األغوار عىل بعد أمتار من
الحاجز العسكري املوصل إىل مدينة بيسان يف أقىص شاميل األغوار
الفلسطينية .وأطلق الناشطون عىل القرية اسم "العودة".
(الجزيرة نت)2014/02/3 ،

 2014/02/3هدمت قوة عسكرية إرسائيلية" ،قرية العودة" ،التي أقامها
ناشطون فلسطينيون باألغوار الشاملية ،رشقي الضفة الغربية .واعتقلت
املوجودين يف القرية كلّهم ،ث ّم أطلقت يف ما بعد رساح بعضهم وأبقت
عىل آخرين قيد االعتقال.
(القدس العريب)2014/02/3 ،

 2014/02/5ق ـ َّررت سلطات االحتالل اإلرسائييل بناء  558وحد ًة
استيطاني ًة يف القدس الرشقية .وبحسب املصادر العربية فإ ّن إعالن البناء
سيكون يف مستوطنتي "هار حوما" و"نيفي ياكوف" حيث سيت ّم تشييد
معظم هذه الوحدات يف مستوطنة "هار حوما" جنوب رشق القدس.
(شبكة فلسطني اإلخبارية)2014/02/5 ،

 2014/02/5اقرتحت عضو الكنيست مريي ريغيف من حزب "الليكود
بيتنا" قانونًا لضم املستوطنات إىل إرسائيل ،وذلك ملنع إخالء املستوطنات
أو إبقاء املستوطنني تحت السيادة الفلسطينية ،يف حال التوصل إىل
اتفاق مع الفلسطينيني.
(وفا)2014/02/5 ،

 2014/02/7اقتحمت قوات الجيش اإلرسائييل ،قرية "عني حجلة" يف
األغوار الجنوبية وقامت بإخالئها بالكامل ،وسط إطالق كثيف للقنابل
الصوتية والدخانية ومهاجمة الناشطني يف القرية ،مبا يف ذلك الصحافيني
الذين كانوا يعملون عىل توثيق ما يجري ،ما أدى إىل إصابة عدد منهم،
فيام جرى اعتقال عدد من الشبان .وكان ناشطون أقاموا القرية يوم 31
كانون الثاين يف القرية املهددة أرضها باالستيالء عليها يف األغوار.
(القدس العريب)2014/02/7 ،

 2014/02/11ش ّن الطريان الحريب اإلرسائييل غارتني جويتني عىل مواقع
يف قطاع غزة مل تسفرا عن وقوع إصابات ،حيث أطلق أربعة صواريخ
عىل موقع بالقرب من مخيم النصريات لالجئني يف وسط غرب القطاع.
يف حني استهدفت الغارة الثانية منطقة غري مأهولة يف شامل القطاع.
(وفا)2014/02/11،

 2014/02/11اقتحم عرشات املستوطنني وأربــع مجندات بزيهن
العسكري ،ووزير اإلسكان اإلرسائييل أوري أريئيل ،وعدد من الحاخامات
يتقدمهم املتطرف يهودا غليك ،وعنارص من استخبارات االحتالل،
املسجد األقىص من باب املغاربة ،بحراسة عنارص من الوحدات الخاصة
يف رشطة االحتالل.
(الحياة الجديدة)2014/02/12 ،

 2014/02/17يف خطاب له أمام مؤمتر رؤساء املنظامت اليهودية
األمريكية ،قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إنه "دون االعرتاف
الفلسطيني بيهودية دولة إرسائيل ،لن يكون هناك سالم حقيقي".
وأضاف "يجب أن يعرتف الفلسطينيون بيهودية دولة إرسائيل ،وإنه
ال حجة متنعهم من ذلك يف الوقت الذي يتوقعون فيه من إرسائيل
االعرتاف بدولة الشعب الفلسطيني" ،مشد ًدا عىل أ ّن وجود قوة دولية
يف األغوار يُ َع ُّد كال ًما فارغًا.
(وفا)2014/02/17 ،

 2014/02/21قال وزير الداخلية اإلرسائييل جدعون ساعر" ،إ ّن
االستيطان يف األغوار سيبقى إىل أجيال طويلة وسيزدهر ،وإ ّن أمن
إرسائيل يلزمه عمق إسرتاتيجي ،وال ميكن حتى التفكري يف أ ّن الحدود لن
تكون عىل ضفة نهر األردن".
(وكالة القدس لألنباء)2014/02/22 ،

 2014/02/25أصيب ،عدد كبري من الشبان املرابطني داخل املسجد
األقىص خالل مواجهات مع قوات االحتالل الخاصة التي اقتحمت
املسجد بأعداد كبرية من باب املغاربة إلخ ـراج الشبان وامل ُصلني
املعتكفني يف املسجد للتصدي للمستوطنني الذين أعلنوا نيتهم اقتحام
األقىص ورفع أعالم االحتالل يف باحاته مبناسبة عيد الفصح العربي.
(وفا)2014/02/25 ،

 2014/02/25قدم عضو الكنيست اإلرسائييل عن حزب الليكود موشيه
فيغلني مقرت ًحا للكنيست يطالب فيه بوضع املسجد األقىص تحت
السيادة اإلرسائيلية بدلً من السيادة األردنية.
(الجزيرة نت)2014/02/25 ،
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تتمثّل اإلشكالية األساسية التي يعرضها الدكتور مراد دياين يف كتابه
يف ُمساءلة رشوط اتّساق الحرية واملساواة داخل نظرية العدالة
يصب هذا الكتاب يف منحى اإلسهامات الفكرية التي
االجتامعيةّ .
تحاول التوفيق بني هذين املبدأين عوض امل ُعارضة بينهام ،ويف الجهد
العلمي ال ّرامي لدرء اإلبهام املحيط بال ّنموذج الليربايل داخل الوطن
العريب ،والذي من شأنه أن يُسهم يف إثراء ال ّنقاش يف شأن ُسبل البناء
لخصوصياتنا الذّاتية ،بشأن ما
املؤسسايت األنجع واألقوم واألكرث مالمئ ًة
ّ
ّ
يجمعنا م ًعا أو ما ميكن أن يجمعنا م ًعا؛ مبعنى األُفق الذي ينبغي أن
يُو ّجهنا ويقود حركة تاريخنا.

ٍ
ٍ
واقتصادات
مجتمعات
ينطلق الكتاب من اعتبار شبه استحالة بناء
عربي ٍة بعيد ٍة عن االستبداد والفكر األُحادي ناجع ٍة اقتصاديًّا وعادل ٍة
اجتامعيًّا و ُمستدامة ،عىل أُ ُسس الوصفات النيوليربالية القامئة عىل
وبخاصة بُعيد األزمــة االقتصادية
"التّسويغات النيوكالسيكية"،
ّ
يتجل بوضوح تهافت هذا
العاملية .فوفقًا للدكتور دياين ،بدأ اليوم ّ
الساحقة يف املجتمع عىل
املنطق النيوليربايل القائم عىل حثّ األغلبية ّ
تقديم التضحيات بح ّجة الحفاظ عىل التوازن االقتصادي ،يف حني أ ّن
النتيجة تتلخّص فحسب يف توليد أقىص األرباح لفائدة أقل ّية ضئيلة،
يف تزامنٍ مع تفاقم آثار األزمات املالية املتعاقبة منذ تسعينيات القرن
املايض .ومل تكن بالدنا العربية لتُشكّل استثنا ًء لهذا التّهافت شبه
الكوين للمنطق النيوليربايل؛ إذ كان من الطبيعي أن يتمخّض تب ّني
ٍ
لسياسات نيوليربالية عن
معظم البلدان العربية يف العقود األخرية
نتائج وخيمة يف جميع املجاالت وعىل املستويات كافة ،أو بشكلٍ أكرث
أصل.
دقة ،عن تفاقمٍ لألوضاع الواهنة ً
يُ ّبي الكتاب بعض هذه األوجه لتفاقم الحالة العربية برت ٍ
ابط مع
استرشاء السياسات النيوليربالية ،عرب عرض مؤرشات "القيمة اإلجاملية
امل ُولَّدة" ،و"التنمية البرشية" ،و"نقص التنمية ال ّناجم عن عدم
السلبي بني خسائر دليل التنمية البرشية وال ّرضا
املساواة"ّ ،
و"التابط ّ
بحرية االختيار وباملجتمع" ،و"ال ّرضا العام بالحياة وال ّرضا بالرعاية
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الصحية وبالتعليم" ،و"التّكامل االجتامعي من خالل رفاهية الفرد
وال ّنظرة إىل املجتمع والشعور باألمان" وتحليلها .ليخلص من هذا
ظل سيادة
العرض التقدميي إىل أ ّن الوضعية ال ّراهنة للبلدان العربية يف ّ
هذه السياسات النيوليربالية أصبحت ُمرادف ًة للضعف والهامشية
والتبعيّة وال ّرضوخ ،وأ ّن تفاقم األوضاع االقتصادية واالجتامعية يف
دليل آخر عىل الرضورة املل ّحة السترشاف
البلدان العربية يعطي ً
النامذج امل ُستدامة البديلة من الليربالية املتو ّحشة ،يف أُفق ما بعد
والبي بني هذه األرثوذوكسية
الربيع العريب ،من خالل التّمييز ّ
الصارم ّ
النيوليربالية امل ُهيمنة اليوم والنظام الليربايل االجتامعي.
يتب ّنى الكاتب بذلك ،ومن دون مواراة ،النهج الليربايل االجتامعي الذي
مبهم اليوم،
يروم التعريف به وتحديد طبيعته العميقة ،إذ إنّه ّ
يظل ً
سم
سوا ٌء يف شقّه االقتصادي أو يف شقّه السيايس ،وحتى الفلسفي ،ومتّ ً
السياقات العربية الحاضنة له
بسوء فهمٍ عميق ،بتزامنٍ مع غياب ّ
لعقود طويلة .يُسطّر الكتاب بذلك أوىل أهدافه يف اإلسهام يف أن تتب ّوأ
النظرية الليربالية للعدالة املكانة التي تستحقّها يف البالد العربية ،عىل
خاصة الفكر االقتصادي،
اعتبار أ ّن الفكر العريب املعارص ،وبدرج ٍة ّ
التاكم املعريف
يفتقد إىل التّنظري العلمي الواضح لهذه اإلشكالية ،وإىل ّ
املرخّص للمامرسة الفاعلة.
تتمثّل إحدى أبرز إضافات الكتاب للمكتبة العربية يف عرض أبرز
أساسا
النظريات الليربالية املساواتية املعارصة وتحليلها ،واملرتبطة ً
مم يسمح للقارئ العريب باالطّالع
بنظريّة العدالة عند جون راولزّ ،
عىل أبرز ما أنتج الفكر الغريب وأحدثه يف شأن املقاربة املعيارية
إلشكال ّية ات ّساق الحرية واملساواة داخل نظرية العدالة التي ت ُشكّل
رصا مركزيًّا ملرحلة ما بعد الربيع العريب ،ينبني عليها الكثري من
عن ً
ال ّرهانات سواء منها السياسية أو االقتصادية أو االجتامعية.
وال يكتفي الدكتور مراد دياين بعرض ُعصارة الفكر الغريب وتحليله
خالل العقود الثالثة األخرية ،بل يُق ِّدم مقاربته الذاتية لنظرية العدالة
يف ال ّنموذج الليربايل امل ُستدام القامئة عىل ثالثة مبادئ رئيسة ،ترتكز
عىل ترابط الحرية واملساواة يف تكافؤ الفرص الحقيقي ،وعىل اقرتان
التّحليل االقتصادي لتوليد الرثوة وإعادة توزيعها داخل املجتمع،
املؤسسايت بتوطّنه يف األفق بعيد املدى
وأخـ ًرا عىل تالزم البناء ّ
لالندماج االجتامعي واملواطنة ،برت ٍ
ابط مع منظور اإلخاء االجتامعي:
•أما املبدأ األ ّول فيتعلق بطبيعة الحرية العميقة واملتّسقة مع
الصورية يف ال ّنموذج
مقتضياتها االجتامعية ،عىل خالف طبيعتها ّ
النيوليربايل املتو ّحش ،ويؤكد املؤلف عىل أ ّن ال ّنموذج الليربايل

مراجعات وعروض كتب
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حرية  -مسا واة  -اندماج اجتماعي  -نظرية العدالة في النموذج الليبرالي ُ

امل ُستدام ينطوي عىل حرية حقيقية متمثّلة يف القُدرات الفردية
امل ُض ّمنة يف ثنايا املساواة االجتامعية والضّ امنة لتكافؤ الفرص
يتجل من خالل دور نظام الرتبية
يف امل ُسبق األ ّويل .وهو ما ّ
والتعليم من جه ٍة ،ونظام الرضيبة عىل املواريث والهِبات
من جه ٍة أخرى يف تأمني املساواة ين األفراد من حيث الفرص
فضل عن أدوار تكميلية قد تقوم
والقُدرات واآلمال والتطلّعاتً ،
خاصة سياسات التّمييز اإليجايب.
بها السياسات العا ّمةّ ،

•أ ّما املبدأ الثاين ،فيتعلّق بأصالة ات ّساق الحرية واملساواة
االجتامعية من منظور االقتصاد السيايس ،وتحدي ًدا بطبيعة
ارتباط عملية توزيع القيمة مبستوى توليدها .مبعنى أ ّن
ال ّنموذج الليربايل امل ُستدام القائم عىل ات ّساق الحرية واملساواة
يضمن الحفاظ عىل امل ُح ِّفزات الفردية لتوليد ّ
الثوة الكامنة يف
أصالة الحرية االقتصادية يف امل ُسبق األ ّويل ،كام يضمن ُمضاعفتها
يف الالّحق البعدي عرب اآلثــار الجانبية اإليجابية للمساواة
االجتامعية .فإحدى أه ّم الثّغرات يف معظم نظريات العدالة هي
أنها تُركّز عىل مسألة توزيع مجموعة من األصول (موارد مادية،
وأجور ،وأصول اجتامعية ،وتكافؤ الفرص ،وتكافؤ الوصول إىل
الوضعيات االجتامعية) من دون ُمساءلة كيفيّة إنتاجها .وح ّجة
الكتاب الرئيسة هي أ ّن توزيع الرثوة (وتوزيع جميع األصول
االجتامعية) هو غري منفصلٍ عن مستويات توليدها ومحف ّزاته،
جوهري غالبًا ما
بل إنهام مرتابطان ترابطًا تالزميًّا ،وهو تراب ٌط
ّ
يب أو يُ َغيَّ ُب يف أغلب املقاربات ال ّنظرية التي يغلب عليها
يَ ِغ ُ
الجانب األيديولوجي.

•ومبا أ ّن استقرار اتّساق الحرية االقتصادية واملساواة االجتامعية
واستدامتهام يف املدى البعيد  -مدى البناء والتط ّور واالرتقاء -
ؤسسايت ٍ
ّ
محض و ُمنقطعٍ
يظلن خارج نطاق ّ
أي شكلٍ مجتمعي ُم ّ
عن املنظور الثقايف أو التاريخي بعيد املدى ،فإ ّن الكاتب يُضيف
مبدأً ثالثًا يقوم عىل إدخال بُ ْعد "االندماج االجتامعي" يف
ُمك ّوناته الوضعية (املواطنة) واملعيارية (اإلخاء) .مبعنى آخر،
ال يستقيم – وفقًا للكاتب – اتّساق الحرية باملساواة داخل
نظرية العدالة من دون انبثاق االندماج االجتامعي كمنظو ٍر
بعيد املدى للعيش املشرتك.
وللكتاب ،من ث ّم ،أصالة تتمثّل يف صو ٍغ دقيقٍ للفكرة البديهية بأ ّن
أي ٍ
شخص ضغين ًة أو حق ًدا اجتامع ًّيا
التوزيع هو
ٌ
منصف بحيث ال يُ ِك ّن ّ
ٍ
لشخص آخر عىل أساس هذا التوزيع ،وأ ّن توطّن املواطنة والتّجانس
والتآخي االجتامعي ال ّناتج هو ما مينح االستقرار واملنظور بعيدي
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املدى للتّسوية املؤقّتة للعيش املشرتك .فإن كانت نظرية العدالة
الراولزية ترتكز عىل توليف بُع َدي الحرية واملساواة ،فإ ّن شعار "حرية
أي اتّساقٍ يف املنظور التاريخي
أي معنى أو ّ
 مساواة" يبقى فارغًا من ّأو التط ّوري ،من دون إقحام مبدأ ثالث اجتامعي /سيايس /إبستيمي
عب عن تكامل املبدأين األ ّولني .ومن ث ّم ،يعمد الدكتور
كمبدأ وسيط يُ ّ
مراد دياين إىل وصل هذه املبادئ الثالثة بفهمني ُمتكاملني لنظرية
العدالة يف النموذج الليربايل االجتامعي ،أحدهام مينح املنظور املثايل
لتحقيق االندماج االجتامعي (حرية – مساواة  -إخاء) ،واآلخر يعرض
للشوط العمل ّية لهذا االت ّساق (حرية – مساواة  -مواطنة) .ليخلص
ّ
يف مقاربته ما بعد الحداثية لنظرية العدالة إىل بلورة معامل العدالة
ٍ
مستويات
االجتامعية يف ال ّنموذج اللّيربايل امل ُستدام عىل خمس
رئيسة:
•ات ّساق الحرية واملساواة ما دام ال ّنموذج اللّيربايل يف شكله
االجتامعي قامئًا عىل االت ّفاق الطوعي والتّعاقد امل ُنصف بني
السعي إىل خلق القيمة مرتب ٌط ارتباطًا وثيقًا بأنساق
األفراد .إ ّن ّ
توزيعها ،فكلّام كان ال ّنظام ُمتّسقًا ومتساويًا ،كان أكرث تولي ًدا
للقيمة ّ
والثوة .ويُعطي الكاتب عىل ذلك مثال الدول األكرث
"مساواتية" يف العامل (الدول اإلسكندنافية) باعتبارها األكرث غنى
ورفاهي ًة يف الوقت نفسه.

•تكافؤ الفرص املنصف الذي يعني وضع الجميع عىل مستوى
التبية والتّعليم الذي
"ب ّوابة االنطالق" نفسه ،والقائم عىل نظام ّ
يسهر عىل تأمني حصول الجميع عىل الرتبية املتناسبة وعىل
حق الوصول إىل أعىل املناصب االجتامعية ،ث ّم بعد ذلك عىل
ّ
نظام املواريث والهِبات الذي يقتيض فرض رضائب وقيود عىل
التكات من أجل منع أو الح ّد من انتقال االمتيازات من جيلٍ
ّ
لب إىل ُصلب ،وأخ ًريا عىل نظام التّمييز اإليجايب
إىل جيل ومن ُص ٍ
اللمساواة ومن التّمييز ٍ
آليات لتحقيق تكافؤ
الذي يجعل من ّ
الفرص الحقيقي وليس فقط الشّ كيل.

•الجدارة واالستحقاق؛ فالتّفاضل الوحيد الذي يُق ّره الدكتور مراد
دياين من منظوره الليربايل ،ويش ّجع عليه ،هو التّفاضل القائم عىل
أساس الجهد وقيمة العمل .ومل ّا كانت قابل ّيات األفراد متفاوت ًة
يف التّحصيل والفهم واإلدراك ويف بذل الجهد واالستثامر ،كان
متايز األفراد من ال ّناحية العملية االكتسابية أم ًرا حتم ًّيا ،وينبغي
أن تعكسه آليات وإجراءات العدالة كإنصاف ،بإجازة التّفاوتات
املنصفة وإقرارها والتي تسمو فوق "املساواتية" املحضة.
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•تحديد امللكية عىل اعتبار أ ّن الحرية الحقيق ّية تتمثّل يف حرية
امللكية أكرث منها حرية الفعل ،ومن ث ّم ،فالطبيعة العميقة
للحرية تتطلّب باألساس مناقشة "حدود امللكية" عوضً ا عن
"حدود الفعل" .هذا هو بالضّ بط – وفقًا للدكتور مراد دياين
– الخيط ال ّرفيع الفاصل بني اللّيربالية املتو ّحشة واللّيربالية
بأي حدو ٍد للملكية
االجتامعية .ففي ح ٍني ال تعرتف األوىل ّ
الخاصة (من قبيل الحدود عىل تراكم رأس املال وتركّزه) عىل
ّ
وألي
بأي مبدأ آخر ّ
اعتبار أصالتها ومن ث ّم عدم جواز تقييدها ّ
اعتبا ٍر كان ،نجد أ ّن األخرية تنبني عىل فكرة تحديد امللكية
الخاصة بدرج ٍة أساس عرب ما صاغه جيمس ميد وجون راولز
ّ
لنموذج "دميقراطية امتالك امللكية".

محاول
ً
ما نخلص إليه هو أ ّن الكاتب قد بذل يف كتابه جه ًّدا يف التنظري
الكشف عن فضاءات الحرية داخل النموذج الليربايل االجتامعي،
وطرح العديد من األسئلة املتعلقة مبعامل التوفيق بني الفردانية
الليربالية كأساس للنجاح االقتصادي واملساواة االجتامعية كرشط
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أسايس الستدامة الدميقراطية .وعىل الرغم من أ ّن الكاتب يدافع
باستامتة عن النهج الليربايل واقتصاد السوق ،فإنه ال يرى دو ًرا للدولة؛
وهو ما يثري الجدل للكثري من املهتمني والباحثني بعد تبيُّ أ ّن األزمة
املالية التي تع ّرض لها العامل ،وبشكل خاص الدول الرأساملية ،مل
تخرج عن دائرة األزمات الدورية التي ال تسلم منها السوق الحرة
واالقتصاد الرأساميل بحكم آليته ونظام عمله .وأكرث ما أكدته األزمة
املالية هو الدور املؤثر والــروري للدولة يف الرقابة عىل السوق
وضبطها ،إضافة إىل أ ّن مثة من ير ِّجح أ ّن نظريات حاكمة للنظام
الرأساميل "دعه يعمل دعه مير"و"اليد الخفية" ستجري إعادة صوغها
من جديد بعد األزمة املالية التي شهدها العامل يف عام  ،2008واألرجح
ملصلحة دور أعىل لـ "رأساملية الدولة" التي تعزز فرصها وحظوظها
عمليات التأميم الجزيئ والكامل ملنشآت وبنوك عمالقة ،وملصلحة
دور تنظيمي أعىل للدولة يفالحياة االقتصادية .فالكاتب يويل األهمية
كلّها – عىل املستويني املعياري والوضعي – القتصاد السوق
والسياسات الليربالية ،ناس ًيا ال ّدور األكيد للدولة يف تصحيح "إخفاقات
مثل بجالء
السوق" وإرساء قواعد العدالة االجتامعية (كام ّبي ذلك ً
مؤسسات املجتمع املدين والقطاع
جون مينارد كينز)ً ،
فضل عن دور ّ
الثالث التي تؤدي أيضً ا دو ًرا أساس ًّيا يف التّنسيق االقتصادي واالجتامعي
املؤسساتية عند ثورستني فيبلني
والسيايس (كام ب ّينت ذلك التحليالت ّ
وجون كومونس).
ويبقى القول إ ّن الكتاب ينطوي عىل ُج ٍ
ويثّل إضاف ًة
هد علميُ ،
حقيقية للفكر العريب املعارص يف موضوع العدالة االجتامعية ،ويعد
ل ِب َن ًة مهمة عىل درب بناء نسق معريف يأذن باملامرسات الليربالية
القامئة عىل الحرية واملساواة واالندماج االجتامعي يف غد ما بعد
الربيع العريب.
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مراجعة كتاب
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١٩٥٢-1917
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املؤلّف :مجموعة مؤلفني.
الناشـر :املجلس األعىل للثقافة – لجنة توثيق تاريخ مرص والقضية الفلسطينية ،القاهرة.٢٠١٢ ،
عدد الصفحات 716 :صفحة.
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باحثة وكاتبة صحفية مرصية.
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ما هو الدور الذي قامت به مرص تجاه القضية الفلسطينية؟ ماذا
كشفت وثائق وزارة الخارجية واألمن القومي املرصي ،وبياناتهام؟
ما هي الحقيقة العلمية الغائبة عن دور مرص الرسمي ،والشعبي،
والحزيب ،ومؤسساتها الدينية ،واملؤمترات الشعبية التي شاركت فيها
مرص من أجل القضية الفلسطينية؟ كيف ساعدت صحف مرصية
يف التسويق للدولة الصهيونية؟ من الذي ساهم يف تشكيل الوعي
املرصي تجاه فلسطني؟
بست وعرشين نقطة،
ق ُّسمت "املوسوعة" إىل مق ّدمة ،وأربعة أقسامٍّ ،
كل قسم ع ّدة نقاط.
استغرقت  716صفحة من القطع الكبري .تناول ّ
استعرض عادل غنيم يف النقطة األوىل من القسم األ ّول الذي ليس له
عنوان" ،مرص وفلسطني منذ ترصيح بلفور حتى أواخر العرشينيات
من القرن العرشين" ،فيام كانت مرص منشغلة بالدفاع عن قضيتها
الوطنية ،وهي مرصية الدولة ،والتو ّجه العريب نحو إحياء الجامعة
العربية ،و"شتّان بني معدوم يراد إحياء ذكراه وموجود يراد تنظيم
خطاه"؛ إذ كانت مرص تحت االحتالل الربيطاين الذي منح الصهاينة
يف مرص تسهيالت كبرية للعمل ،وارتباط كبار الرأسامليني يف مرص مع
املؤسسات اليهودية ،وتب ّني بعض الصحف املرصية حمالت دعاية؛
لتسهيل إقامة اليهود يف فلسطني ،وتصوير رشاء اليهود األرايض
الزراعية ،وكأنّه وسيلة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني؛ وإرسال
رئيس الوزراء املرصي أحمد زيور ،أحمد لطفي السيد إىل فلسطني،
لحضور افتتاح "الجامعة العربية" يف القدس ( ،)1925والذي ُع ّد
طعنة للفلسطينيني يف الصميم ،و ّجهت لهم من الحكومة املرصية"،
وقيام إسامعيل صدقي وزير الداخلية آنذاك ،باعتقال املواطنني
الفلسطينيني الذين هتفوا ض ّد اللورد بلفور ،عند مروره مبرص يف
طريقه إىل فلسطني.
استشهد الكاتب مبوقف سعد زغلول أثناء وجوده يف لندن ،لعرض
القضية املرصية ،ليوضح لنا عدم اهتامم مرص الرسمي مبا يحدث يف
فلسطني أو الدول العربية؛ فعندما ُسئل زغلول عن فلسطني وسورية،
أجاب" :إ ّن مسألة فلسطني وسورية خارجة عن مسألتنا ،وعن دائرة
نظرنا ،فال دخل لنا فيها".
عىل الرغم من اعرتاف غُنيم بابتعاد الحكومة املرصية عن مساندة
األشقّاء العرب ،فقد ضخّم املواقف الفردية ورأى أنّها مساندة مرصية
بالكامل للقضية الفلسطينية .وابتعد عن املوضوعية يف تقييم املوقف؛
يف محاولة لتوجيه القارئ وجهة مع ّينة.
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تناولت إميان عامر "مرص وانتفاضة الرباق  ،"1929موضح ًة تاريخ
حائط الرباق ،وأطامع اليهود فيه ،ومحاوالتهم إثبات ملكيّتهم له،
ومواجهة الفلسطينيني هذه األطــاع ،وتشكيل "جمعية حراسة
املسجد األقىص" ،وصمت االنتداب الربيطاين عن املامرسات السلبية
بخاصة عندما ُرفع العلم الصهيوين ذو النجمة السداسية،
اليهوديةّ ،
يف  15آب  /أغسطس  ،1929وهتفوا "الحائط حائطنا" .وكان اليوم
التايل هو الجمعة املوافق للمولد النبوى الرشيف ،فخرجت حشود
الفلسطينيني يف تظاهرات متّجهة إىل الحائط .واستم ّرت مواجهات
ه َّبة ال ـراق" ( )1929مل ّدة أسبوعني .ومنعت سلطات االحتالل
الفرنسية والربيطانية آنذاك ،الزحف العريب إىل فلسطني.
رصدت املؤلّفة موقف األزهر السلبي الذي مل يدن هذا االعتداء
الصهيوين عىل املقدسات اإلسالمية ،وتص ّدي جمعية الشبان املسلمني
لهذا االعتداء.
أظهر محمد عيل حله استمرار الدعم الشعبي املرصي للقضية
الفلسطينية ،بخالف حكومة إسامعيل صدقي التي تجاهلت نداءات
القيادات الفلسطينية وتحذيراتها بخصوص مشاركة مرص يف معرض
تل أبيب اليهودى الذي أقيم يف ربيع عام  ،1932ومساندة الرأي
العام املرصي لثورة  1936الوطنية الفلسطينية ،و"اإلخوان املسلمني"،
برئاسة حسن الب ّنا ،و"جمعية الشبان املسلمني" التي قامت بدو ٍر
بارز يف تعبئة الرأي العا ّم املرصي ملصلحة الثورة الفلسطينية .وأفتت
بتكفري الذين ينض ّمون إىل الق ّوات الربيطانية يف محاربة فلسطني.
رصد الكاتب الحركة الطالبية يف جامعة فؤاد األ ّول (القاهرة اآلن)
وجامعة األزهر ،ملساندة فلسطني والدفاع عنها ،وكيف نظّمت كلّية
اآلداب ،يف شباط  /فرباير  1937رحلة إىل فلسطني ،من  60طالبًا
طلب كلّيات الحقوق ،والزراعة ،واآلداب ،يف ترشين
وأستاذًا .وإرضاب ّ
األ ّول  /أكتوبر 1938؛ احتجا ًجا عىل الظلم الواقع عىل فلسطني .وكيف
انتقد بعض الكتّاب املرصيني موقف الحكومة املرصية السلبي تجاه
القضية الفلسطينية ،والحرص عىل عدم إزعاج بريطانيا ،األمر الذي
جعل برت فش (مق ّرر البعثة األمريكية) يف القاهرة ،وزير الخارجية
رصح" :إ ّن العالقة الطيبة قامئة بني املندوب السامي
يف واشنطن ي ّ
والن ّحاس رئيس الوزراء ،فإ ّن اإلنسان يستطيع أن يقول وهو مطمنئ:
إ ّن األحداث يف فلسطني ،لن يكون لها صدى ها ّم يف مرص ،وطاملا أ ّن
مفاوضات املعاهدة الربيطانية – املرصية تتق ّدم يف وئام  ،فإ ّن هذه
العالقات الو ّدية لن تسوء" .لقد دفع هذا الترصيح بعض الكتّاب
املرصيني إىل منارصة إخوانهم يف فلسطني؛ ما أزعج الن ّحاس الذي دعا
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أصحاب بعض الصحف إىل مكتبه يف حزيران  /يونيو  ،1936وإبالغهم
بأن يتحقّقوا من ص ّحة األنباء التي ينقلونها.
جاء الجزء الثاين من املوسوعة ليوضح دور "مرص الرسمية والقضية"
الذي تناولته لطيفة سامل منذ الفرتة امللَكية وبداية حكم امللك فؤاد
مرص ،عام  ،1917وطموحاته يف أن يصبح خليفة للمسلمني ،وملاذا مل
يعبأ بانتفاضة الرباق الفلسطينية ( ،)1929وعالقة امللك فؤاد الج ّيدة
باليهود املرصيني ،وملاذا كان الحاخام حاييم ناحوم مستشا ًرا وصديقًا
للملك .إضاف ًة إىل بعض النسوة اليهوديات .ومل ِ
يكتف امللك بهذا ،بل
أنشأ حزبني ("االتحاد"  ،1925و"الشعب" )1930؛ لتب ّني حملة دعم
اليهود ،وتحسني صورتهم أمام املجتم َعني املرصي والفلسطيني ،ونقل
أفكار اليهود يف إقامة وطن قومي لهم يف فلسطني.
قامت الثورة الفلسطينية يف  15نيسان  /أبريل ّ .1936
وتوف امللك
فؤاد ،يف  28من الشهر نفسه .ون ُِّصب فاروق ملكًا عىل مرص(تحت
الوصاية لصغر س ّنه) .وحظي فاروق بشعبية واسعة يف األوساط
الفلسطينية .وساد التو ّجه العريب نحو نرصة فلسطني .و ُوضع ميثاق
"جامعة الدول العربية" يف  22آذار  /مارس  .1945وجرى تعيني عبد
الرحمن عزام باشا أمي ًنا عا ًّما لها .وتض ّمن "ميثاق الجامعة" استقالل
فلسطني.
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رصح عبد الرحمن
مندوبًا عن فلسطني ،وال ً
رئيسا لحكومتها" .كام ّ
عزام الوزير املف ّوض للشؤون العربية يف وزارة الخارجية املرصية ،عن
سيحل هذه املسألة ،وليس
ّ
قضية فلسطني ،فقال "إنّه اليدري كيف
هناك ما ّ
يدل عىل أ ّن حلّها سيؤث ّر يف كيان دول الرشق األدىن القومي".
وسئل النقرايش باشا رئيس الوزراء عن
واستف ّز هذا الحديث البعضُ .
هذا الترصيح ،فأيّد ما ذكره الوزير ،بال خجل.
ذكر البحث املساعدات املالية التي جرى جمعها ملساعدة املنكوبني
من الفلسطينيني واملرصيني .وذكرت الكاتبة أنّه جرى تقديم الدعم
ّللجئني .لكن مل تذكر قيام حكومة النقرايش باحتجاز الفلسطينيني الذين
اختاروا اللجوء إىل مرص ،يف َح ْجر ص ّحي .وأصدرت الحكومة املرصية
قرا ًرا بعدم تشغيل الفلسطينيني ،ورفض حكومة السعديني السامح
لـ"األونروا" بتقديم معوناتها للفلسطينيني يف مرص .وهذا من باب امل ّن
عىل الفلسطينيني باملساعدة ،وتغذية القارئ بأحداث مغلوطة.

عصف تقرير لجنة التحقيق األنغلو أمريكية يف أواخر نيسان  /أبريل
 ،1946بالقضية الفلسطينية؛ فغضب امللك فاروق .ودعا إىل عقد
مؤمتر أنشاص ،يف  28أيار  /مايو .1946
قبل امللك لجوء الحاج محمد أمني الحسيني مفتي فلسطني ،إىل مرص.
وقبله بامتعاض رئيس الوزراء املرصي إسامعيل صدقي الذي كانت
تربطه عالقات وطيدة مع الصهاينة والربيطانيني .وأعلن صدقي
مع أحمد لطفي السيد وزير الخارجية ،أ ّن الحسيني الجئ سيايس،
وينبغي له أال ميارس السياسة ،بل يبقى ضيفًا.
حلّلت الكاتبة أسباب هزمية العرب ىف حرب 1948؛ ومنها انفراد امللك
فاروق بالسلطة ،وعقد هدنة رودس الدامئة يف  24شباط  /فرباير
 .1949وأسباب معارضة مرص قرارات مؤمتر أريحا (أ ّول كانون األول/
ديسمرب.)1948
مفص ًل لدور الربملان املرصي يف القضية الفلسطينية
أفردت سامل جز ًءا ّ
( ،)1952-1924مبجليس الشيوخ والن ّواب ،وعدم رغبة حكومة النحاس
يف طرح قضية فلسطني للنقاش عىل الربملان ،وموقف رئيس الوزراء
عم إذا
محمد محمود عندما م ّر بباريس يف طريقه إىل إنجلرتاُ ،سئل ّ
كان سيتح ّدث مع اإلنجليز يف مسألة فلسطني؟ فأجاب "أنّه ليس

رصد عامد جاد سياسات "الحكومات املرصية والقضية الفلسطينية
 ،"1947-1917والتي ات ّسمت "بالحيادية" ،بسبب االنشغال بالقضية
الوطنية و"الالمباالة" بالسامح للصهاينة بتأسيس فرع ملنظمتهم يف
القاهرة ،باسم "منظمة الصهيونيني مبرص" عام .1917
رشح الكاتب كيف أرسلت الحكومة املرصية ممثّلني عنها ملشاركة
اليهود املرصيني احتفاالتهم بصدور "وعد بلفور" ،يف  2ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،1917وكيف جرى تهديد الفلسطينيني بالطرد من
مرص؛ لغضبهم عندما اندلعت ثورة الرباق ،وات ّهامهم بإهاجة الرأي
العا ّم .ومع اندالع ثورة  1936الوطنية الفلسطينية ،أبدت الحكومة
املرصية التعاطف الحذر ،مبا ال يس ّبب إزعا ًجا للحكومة الربيطانية.
أي بيان رسمي مرصي ،خالل الستّة أشهر األوىل .وأكّد
لذلك مل يصدر ّ
الن ّحاس باشا رئيس الحكومة املرصية ،لربيطانيا مدى قدرته عىل قمع
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أي غضب ض ّد اليهود .وق ّدم الشكر لوزير املستعمرات عىل ما يتعلّق
ّ
بحقوق "العرب واليهود".
عرض جاد تقرير اللجنة األنجلو  -أمريكية ،يف  20نيسان  /أبريل
 ،1946واجتامع الرؤساء العرب يف  28أيار  /مايو  1946يف أنشاص،
لرفض مقرتحات اللجنة .ويف  9حزيران  /يونيو  1946عقد العرب
"مؤمتر بلودان" يف سورية ،ملناقشة إمكانية دخول العرب فلسطني،
بعد انتهاء االنتداب الربيطاين .وقامت مرص بحشد ق ّوات يف العريش؛
بهدف منع وصول االضطرابات الفلسطينية إىل مرص ،عند انتهاء
االنتداب الربيطاين يف  15أيار  /مايو .1948
محل اهتامم الغالبية
الحظ الكاتب أ ّن الوضع يف فلسطني مل يكن ّ
العظمى من السياسيني املرصيني .وعىل الرغم من ذلك حاول جاد
إقناعنا بأ ّن الفلسطينيني أخطأوا عندما رفضوا املقرتحات الربيطانية،
يف مؤمتر لندن ( ،)1939وأ ّن مرص مل توافق عىل هذا املوقف ،ومل يذكر
جاد نكوص بريطانيا بتنفيذ ما جاء يف "الكتاب األبيض" لسنة .1939
أي دور لألداة العسكرية ،يف
وقال "إ ّن الحكومة املرصية مل تكن ترى ّ
حسم الرصاع" .ومل يذكر أ ّن ثورة  ،1936هي التي أجربت الحكومة
الربيطانية عىل التح ّرك ،وإصدار "الكتاب األبيض" الذي مل تستطع
الوفاء به؛ نتيجة لتقرير اللجنة األنجلو  -أمريكية ،وقامت بالته ّرب من
تع ّهداتها ،بإلقاء القضية إىل األمم املتحدة التي تعمل لحساب أمريكا.
استهل القسم
ّ
تحت عنوان "مرص الشعبية والقضية الفلسطينية"،
الثالث أ ّول نقاطه عن "موقف حزب الوفد من القضية الفلسطينية"،
للدكتور عبد املنعم إبراهيم الجميعي ،وبداية تعاطف الحزب مع
القضية الفلسطينية ،منذ عام  ،1925ومشاركة الحزب يف املؤمترات،
ومنها "املؤمتر اإلسالمي العام" يف القدس عام  .1931وتأييد النحاس
إقامة دولة فلسطينية ،حفاظًا عىل أمن مرص القومي ،بخاصة وأ ّن
لليهود ا ّدعاءات بحقوقهم يف سيناء.
جاء أحمد زكريا الشلق ،ليعرض لنا "موقف حزب األحرار الدستوريني
من القضية الفلسطينية" منذ نشأة الحزب عام  ،1922وتاريخ تكوينه
وأعضاءه ،وموقف جريدة "السياسة" التي يصدرها من القضية
الفلسطينية ،ونرش ترصيحات "وايزمان" بض ّم سيناء إىل الكيان
الصهيوين.
تع ّرض الشلق ملناشدة موىس كاظم الحسيني (رئيس الجمعية
اإلسالمية املسيحية يف فلسطني) ،امللك فؤاد بعدم متثيل مرص يف حفل
افتتاح الجامعة العربية.
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كام عرض عبد املنعم إبراهيم الجميعي موقف "الحزب السعدي
من القضية الفلسطينية  ،"1952-1938والذي مل يختلف عن األحزاب
تأسس الحزب بعد انشقاق محمود فهمي النقرايش،
األخرى؛ إذ َّ
وأحمد ماهر عن "حزب الوفد" ،وقيامهام بتأسيس "الحزب السعدي"
يف عام ،1938معارضني سياسة الن ّحاس ومكرم عبيد.
رشح املؤلّف خطوات الحرب ( ،)1948وبروز ظالل النكبة بسبب
التم ّزق العريب ،ومرصع النقرايش عىل يد جامعة "اإلخوان املسلمني"،
حل الجامعة،
يف  28كانون األول  /ديسمرب 1948؛ بسبب قرار ّ
ورسعة ر ّد النظام املليك باغتيال املرشد العام لإلخوان املسلمني حسن
الب ّنا .وتصاعد أعامل العنف السيايس واالعتقاالت ،مبا ُعرف ببداية
"معسكرات التعذيب".
أكمل الجميعي املوضوع الذي يليه ،موقف "حزب الكتلة الوفدية
انشق عن "الوفد" أيضً ا
من القضية الفلسطينية  ،"1952-1942الذي ّ
وأسسه مكرم عبيد بعد استفحال خالفه مع الن ّحاس،
عام ّ ،1942
والتحذيرات التي ق ّدمها الحزب من خطورة انتشار الصناعة اليهودية.
وأصدر عبيد قرا ًرا قىض مبنع استرياد البضائع اليهودية ،وعدم فتح
األسواق املرصية لها.
تابع زكريا سليامن بيومي موقف "الحزب الوطني من قضية
فلسطني" ،والذي ّأسسه مصطفى كامل عام  ،1907كان ه ّمه األول
واألخري القضية الوطنية .ومل يبد اهتام ًما بالقضايا العربية أو القضية
الفلسطينية .وكان معجبًا بتجربة املقاومة الهندية بزعامة غاندي،
والفاشيّة يف إيطاليا ،والنازيّة يف أملانيا ،والنموذج الرتيك الذي ّأسسه
كامل أتاتورك .ولهذا رفع مصطفى كامل شعار "مرص فوق الجميع".
ق ّدم خلف عبد العظيم سيد املريي موقف "حزب االتحاد من القضية
الفلسطينية  ،"1936-1925والذي جرى تدشينه بإيعاز من القرص يف
 10كانون الثاين  /يناير 1925؛ بإرشاف حسن نشأت وكيل الديوان
املليك ،والقائم بأعامل رئاسة الديوان ،ورئاسة يحيى إبراهيم ،وعيل
وكيل .ومت َّيز هذا الحزب بأنّه ات ّحاد مصالح بني السلطة وفئات
ماهر ً
امللك واألعيان ،إىل أنّه اندمج يف عام  1936مع "حزب الشعب"،
كبار ّ
تحت مس ّمى "حزب االتحاد الشعبي".
تول جامل معوض شقرة ،عرض موقف "حزب مرص الفتاة والقضية
ّ
ونص
الفلسطينية" الذي تشكّل يف ترشين األول  /أكتوبر ّ ،1933
التمسك بعروبة مرص ،وتح ّول إىل حزب عام ،1936
برنامجه عىل
ّ
ملؤسسه أحمد حسني ،وإىل "الحزب الوطني اإلسالمي" عام .1940
ّ
ث ّم تح ّول إىل االشرتاكية تحت اسم "حزب مرص االشرتايك" .ويف عام
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موسوعة مصر والقضية الفلسطينية  - ١٩٥٢-1917المجلد األوّل

 1939شكّل الحزب لجنة خاصة بفلسطني .وش ّن الحزب هجو ًما عىل
وبخاصة زعيمها هرني كوريل ،العتقاد
الحركة الشيوعية املرصية،
ّ
أحمد حسني أنّه مو ّجه صهيون ًّيا .كام دعا أحمد حسني إىل الجهاد يف
فلسطني .وسافر إليها .والتحق مبعسكر "قطنه" ،بالقرب من دمشق.
وك ّون كتيبة "مصطفى الوكيل".

تناول عاصم الدسوقي "اليسار املرصي وقضية فلسطني"" ،منذ شجب
الكومنترين (الشيوعية الدولية) النشاط الصهيوين يف فلسطني ،وتاريخ
الحزب منذ نشأته يف آب  /أغسطس  ،1923وتب ّنيه شعار "وحدة
الشعوب العربية يف الكفاح ض ّد االستعامر" ،ومشاركته "الحزب
الشيوعي الفلسطيني" يف الثورة الفلسطينية ( ،)1936وموقف
الحركة الدميقراطية للتح ّرر الوطني "حدتو" وسكرتريها العا ّم هرني
كوريل .وانقسام اليسار املرصى حول قرار التقسيم الذي رفضته
بش ّده "حدتو" وأيّده "الحزب الشيوعي املرصي" ،وأخذ يق ّدم امل ّربرات
لهذا التأييد ،وكيف انقسمت "حدتو" ثالثة أقسام ،وكانت جميعها
ض ّد التقسيم ،وملاذا أيّد االنقسام الرابع للحزب قرار التقسيم.
جاء الجزء الثاين من القسم الثالث للموسوعة ليمثّل "الهيئات
والجامعات الدينية" ،بداي ًة من موقف "األزهر الرشيف من القضية
الفلسطينية" ملحمد عيل حلة الذي أشار إىل تاريخ األزهر وموقفه
من قضية القدس .ذكر حلة العديد من مواقف األزهر الرشيف
و"جمعية الشبان املسلمني" ،وتأكيدهام عىل عروبة فلسطني ،ونادى
كل قادر بنفسه أو ماله".
األزهر بالجهاد ،وأكّد أنّه "فرض عني عىل ّ
صاغ محمد عفيفي موقف "الكنيسة يف مرص من قضية فلسطني"،
منذ بناء كنيسة القيامة عام 325م ،وكنيسة القديسة مريم ،وكنيسة
املجدالنية ،ودير السلطان ،وما ت ّم يف عرص البابا كريلس الثالث،
وبناء إبراشية مطرانية قبطية لفلسطني التي أصبح لها مركز مه ّم يف
اإلكلريوس القبطي ،وما تحتلّه القدس من مكانة يف الديانة املسيحية،
واألماكن املسيحية املوجودة يف فلسطني ،وإنشاء "رابطة القدس لألقباط
األرثوذكس" يف القاهرة للحفاظ عىل تراث األقباط يف القدس ،ودعم
الكنائس واألديرة هناك ،ومساعدة الالجئني األقباط بعد حرب .1948
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جاء محمد عبد املؤمن عبد الغني ليعرض موقف "الطائفة اليهودية
يف مرص من قضية فلسطني" ،بداي ًة من تاريخ الطائفة اليهودية يف
مرص ،عندما ن َّبه نابليون لخطورة اليهود يف املرشوع االستعامري،
وحامية محمد عيل لهم ،بسبب اتّهامهم بالتعاون مع الحملة
الفرنسية .والرتكيبة املعقّدة لليهود يف مرص ،ومتكّنهم من االقتصاد
املــري ،وتشكيل كتائب قتالية يهودية يف مرص؛ مثل "فيلق
البغال" ،و"حملة البنادق امللكية يف مرص" ،وإرسالهم إىل الحرب
ض ّد الفلسطينيني ،وكيف قامت الطائفة اليهودية املرصية بتعطيل
الصحف الفلسطينية ،والتهديد بطرد الفلسطينيني الذين دافعو عن
وطنهم من مرص.
انتقل أحمد حسن محمد الكناين إىل موقف "جمعية الش ّبان
املسلمني من القضية الفلسطينية ( ،")1953-1927منذ تاريخ
الهجرات اليهودية إىل فلسطني ،ومساهمة املؤسسات الصهيونية
يف مرص لتسهيل توطينهم يف فلسطني ،وتكوين "جمعية الشبان
املسلمني" يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،1927وبعدها حركة اإلخوان
املسلمني يف عام  ،1928ومعظمهم من رجال الحزب الوطني ذوي
حق املسلمني يف حائط
النزعة اإلسالمية .ودورهام البارع يف إثبات ّ
حي املغاربة ،أمام لجنة الرباق الدولية،
الرباق ،والطريق بينه وبني ّ
وتأسيس فرع لجمعية الشبان املسلمني يف فلسطني بقيادة عز الدين
القسام .وكيف أنشأ صالح حرب "رئيس جمعية الشبان املسلمني"
ّ
معسكرات تدريب يف مرص والدول العربية ،ودورها يف املقاومة.
ركّز زكريا سليامن بيومي عىل دور "اإلخــوان املسلمني ،وقضية
ملؤسسها حسن
تأسست يف اإلسامعيلية (ّ ،)1928
فلسطني" التي ّ
الب ّنا ،والتي حذَّرت من الخطر الصهيوين واإلنجليزي ،وتحالفهام عىل
فلسطني ،ما أ ّدى إىل إثارة سلطات االحتالل التي قامت مبصادرة
مكاتب الجامعة ،واعتقال الب ّنا يف أثناء حكومة محمد محمود
( ،)1938مام أ ّدى إىل ارتفاع شعبية الجامعة ،وانضامم عسكريني لها.
وجرى افتتاح فروع لها يف معظم مناطق فلسطني .ومشاركة الجامعة
رسا يف محاربة الكيان
يف تدريب الشبان العرب عىل القتال ،وعملت ًّ
الصهيوين.
جاء القسم الرابع من املوسوعة ليق ّدم لنا "املؤمترات التي شاركت
فيها مرص من أجل قضية فلسطني" .ورشح عادل غنيم موقف مرص
من املؤمتر اإلسالمي األ ّول يف القدس ( 17-7كانون األول/ديسمرب
 ،)1931مبناسبة إرسال لجنة الرباق الدولية ،للتحقيق يف قضية حائط
الرباق .وتط ّرق غنيم للخالفات الداخلية بني الفلسطينيني.
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استنكر املؤلّف أهداف املؤمتر التي مل تدن الصهيونية ،ومل تطلب
تشكيل لجنة للحفاظ عىل أرايض فلسطني.
تول محمد عفيفي "املوقف املرصي ومؤمتر بلودان يف سوريا ،يوم 8
ّ
أيلول  /سبتمرب ،"1937برئاسة ناجي السويدي من العراق ،ومحمد
علوبة نائبًا .وشارك فيه نحو  450شخصية؛ ملواجهة مرشوع تقسيم
كل أعضاء املؤمتر بأن
فلسطني ،والر ّد عليه بإصدار ميثاق أقسم عليه ّ
يستم ّروا يف الكفاح والنضال يف سبيل فلسطني.
تناول محمد عيل حلة دور مرص يف املؤمتر الربملاين للبالد العربية
واإلسالمية يف القاهرة ( 11 -7ترشين األول/أكتوبر .)1938
كتب إبراهيم جالل أحمد عن "مرص واملؤمتر النسايئ الرشقي بالقاهرة
( 18-15ترشين األول/أكتوبر ")1938من خالل املتح ّدثة الرسمية
هدى شعراوي ،رئيسة االتحاد النسايئ املرصي التي تلقّت تفويضً ا من
نساء العرب للدفاع رسميًّا عن فلسطني.
ق ّدم محمد عيل حلة ،دور "مرص يف مؤمتر لندن  ،"1939والذي جرى
التحضري له بعقد مؤمتر يف اإلسكندرية؛ لبحث املقرتحات التي ستق َّدم
يف مؤمتر لندن.
كتب إبراهيم جالل أحمد عن دور "مرص واملؤمتر النسايئ العريب
بالقاهرة ( 16 -12كانون األول/ديسمرب  ")1944الذي ُعقد من أجل
دراسة قضيّة املرأة يف البالد العربية ،ومواقف الحكومات العربية من
قضاياها .وشغلت القضية الفلسطينية جز ًءا من هذا املؤمتر.
تولّت عايدة السيد إبراهيم سليمة "مؤمتر أنشاص  29-28مايو
 ،"1946يف املزارع امللكية لفاروق .وجرى كشف كواليس املؤمتر
كل ملك ورئيس للمؤمتر ونتائجه.
ورؤيته الصحفية ،وتطلّعات ّ
انتهت املوسوعة التي وث ّقت أحداث فلسطني ومواقف شتّى األطراف
املرصية من القضية ،والتآمر الغريب عليها ،وهامشية الحلول التي كان
يعرضها الغرب لشغل العرب ،ونجاح الغرب يف خلق كيان صهيوين يف
جسد األ ّمة العربية التي أغرتها شهوة الزعامة عىل كرامة األوطان،
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ومدى نجاح الصهيونية يف السيطرة عىل املجتمع املرصي الذي كان
التوسع داخله؛ لبسط حدود الدولة اليهودية "من
وال يزال هدفها ّ
النيل إىل الفرات".
هناك مالحظتان يف صوغ "املوسوعة" التي غطّت موضوعاتها الثالثة؛
تتمثّل األوىل بأ ّن معظم األحداث التي تناولتها املوضوعات التالية،
األمر الذي أ ّدى إىل تكرار املعلومات واألحداث ،أكرث من مرة .أ ّما
فتتجل يف وجود تح ّيز للموقف املرصي؛ بحيث حاول بعض
ّ
الثانية،
ال ُكتّاب صوغ املواقف السلبية للحكومات املرصية بيشء من الخجل،
وتسليط الضوء عىل الخالفات الفلسطينية الداخلية ،وإلقاء اللوم
وغض النظر متا ًما عن املامرسات القمعية التي قامت بها
عليهاّ ،
الحكومات املرصية ض ّد الفلسطينيني .لكن ،ال تقلّل هاتان املالحظتان
من أهمية املوسوعة ،وما جاء فيها من تأريخ لألحداث السياسية
واالقتصادية واالجتامعية للمجتمع املرصي ،خالل فرتة الدراسة ،يف
انتظار املجلّدات الثالثة التالية.

من امله ّم أن يقرأ الشبّان العرب املتخبطون حاليًّا يف ما يس ّمى "الربيع
العريب" ،املوسوعة؛ فقد يجدون يف هذا التاريخ ما يرشدهم إىل
املستقبل ،ويثقل وعيهم باملؤامرات الغربية التي تحاك ض ّد الوطن
رصح بها الرئيس األمرييك جورج بوش االبن ،بأنّه سيعيد
العريب ،والتي ّ
تطل علينا بني الحني واآلخر عن
الحروب الصليبية ،والترسيبات التي ّ
االستعامر الغريب للمنطقة العربية بطرقٍ جديدة ،وسيطرة الغرب
عليها ،وكبت العقيدة الدينية الحقيقية ،وتب ّني مبدأ املصلحة املشرتكة
عىل حساب الوطن والكرامة العربية.
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مقدمة
"تعترب هذه الرتجمة مبثابة هدية مثينة للخزانة العربية .وهي إثبات
جديد لتضامن هذا املفكر العاملي الف ّذ مع العرب ومع قضاياهم
العادلة ،ودفاعه غري املرشوط عن املسلمني يف كل بقاع العامل" .بهذه
الكلامت ق ّدم املرشف عىل الرتجمة ،األكادميي املغريب حميد لشهب
أستاذ علم النفس الرتبوي يف النمسا ،هذا الكتاب .يف حني فضّ ل
خ ّريج مدرسة فهد للرتجمة األستاذ محمد جليد ،االحتفاظ لنفسه
بدور الوسيط املج ّرد الذي تتع ّدى مهمته النقل من لغة إىل لغة إىل
القيام بحفريات ملبادلة القيم والرموز بني ثقافة وأخرى ،وتجسري
للعالقة بينهام.
الهي .بيد أ ّن املرتجم متكّن من تحصيلها
مل تكن هذه امله ّمة باألمر ِّ
بعد ثالث سنوات من العمل ،أمثرت منج ًزا مائ ًزا هو أقرب ما يكون
إىل مرافعة فكرية وقانونية وأخالقية عالية النربة منه إىل كتاب قانوين
ّ
جاف اللغة دقيق اللفظ .يجد القارئ نفسه أمام تفكيك األسس
الفلسفية لقانون العقوبات الدولية ،وكشف عن املسكوت عنه يف
ثناياه بطريقة إبستيمولوجية نقدية عميقة ،تستلهم جذورها من
طي صفحات الكتاب
نظرة إنس ّية وإنسانية .إ ّن القارئ
ّ
يتحسس ّ
بحق ،واآلخذ عىل
الحي ،وصوت املثقف امللتزم ّ
نبض الضمري اإلنساين ّ
نفسه الجهر بالحقيقة مهام كان الثمن.
مل متنع طبيعة املوضوع املبحوث ذي الطابع القانوين ،وتحدي ًدا منه
الجنايئ بشقّيه املوضوعي واإلجرايئ املتّسم بالدقّة البالغية والرصامة
اللغوية ،هانس كوكلر من بحثه يف قوالب بالغية واستعارات أسلوبية
ال ميتلك ناصيتها سوى األدباء ،إضاف ًة إىل متكّن من توظيف أساليب
العرض والكشف والتحليل والنقد املسكوكة بالخطاب العلمي
املوضوعي والنظرة الذاتية املمزوجة بعمق التجربة والتم ّرس .ليَ ِع ّن
كل هذا ذلك املناضل واملثقف امللتزم بالقضايا اإلنسانية
من وراء ّ
العادلة.
ينتمي الكتاب إىل ع ّينة الكتب السجالية التي مل تكتف بتقديم قراءة
لواقع العدالة الجنائية الدولية من موقع الكاتب بوصفه مالحظًا
معتم ًدا يف عد ٍد من القضايا (لوكريب ،يوغوسالفيا ،)...،بل إنّه مىض أبعد
من ذلك من خالل مساءلة األسس الفلسفية واألشكال املؤسساتية،
لتطبيق هذه العدالة .جاءت فصول الكتاب بصيغة إشكالية؛ إذ ال
ٍ
مبحث أو فصل إىل آخر إال وهو محارص بجملة من
ينتقل القارئ من
أمل
األسئلة الشائكة ،يطرحها الكاتب بصيغة توليدية ال استفهامية ً
يف كشف الحقائق عىل امتداد فصول الكتاب ومالحقه.
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كل ما جاء فيها من أفكاره مهام
فصول تنأى ورقة كهذه عن تقديم ّ
حاولت؛ إذ كيف السبيل إىل ذلك حني تجد كوكلر يفصل يف فصول
مؤلّف تبا ًعا موضوعات كانت وال تزال قضايا الساعة عىل الساحة
الدولية؛ أ ّو ًل :فكرة العدالة الجنائية الدولية الناشئة ومامرستها يف
سياق سيادة الدولة واملسؤولية الفردية ،ثانيًا :التدخّل اإلنساين يف
سياق سياسات القوى املعارصة ،ثالثًا :األمم املتحدة وسيادة القانون
عىل الصعيد الدويل واإلرهاب.

العدالة الجنائية الدولية:
تأمالت فلسفية
حرص هانس كوكلر منذ بداية مص ّنفه هذا عىل مساعدة القارئ عىل
قائل" :يعترب هذا الكتاب مثرة سنوات من االنخراط يف
تصنيف كتابه ً
معالجة قضايا تسوية النزاعات ،ومن مامرسة القانون الدويل ،ويف
إطار مشاريع البحث ومحارضات منظمة التق ّدم العاملي" ،ويضيف
يف السياق ذاته عن أسلوبه يف الكتابة "التحليل مييل إىل التفكري
الفلسفي يف القضايا األساسية التي تطرحها العدالة الجنائية الدولية،
وإىل تقديم وصف واقعي وتاريخي وقانوين" .يظهر ذلك جل ًّيا مع
التق ّدم يف صفحات الكتاب حيث تربز غايات الكاتب وهي التأ ّمل
مليًّا يف أسس القضاء العاملي القانونية والفلسفية ،مع تسليط الضوء
 من خالل تقديم حاالت منوذجية  -عىل مشاكل الرشعية التيتواجهها املؤسسات القانونية الدولية يف سياق سياسات القوى حال ًّيا.
يقض مضجع الربوفسور ،وهو يفكّر يف األسس
كان اإلشكال الذي ّ
القانونية والفلسفية للعدالة الجنائية الدولية ،وكيفية تطبيقها يف
سياق دويل يتّسم واقعيًّا باالنحياز يف موازين الق ّوة ،هو هل ميكن
تطبيق القضاء العاملي عمو ًما ،وفكرة العدالة الجنائية الدولية
خصوصا ،يف سياق دويل تطغى عليه سياسة القوى واملعايري املزدوجة؟
ً
ظل تش ّبث
وما هي إمكانيات سيادة القانون عىل الصعيد الدويل يف ّ
املجتمع الدويل مبفهوم سيادة الدولة وإعطاء األولوية للمسؤولية
الفردية ،ورفض الفصل التا ّم بني السلط؟
ّأسس كوكلر نقده الجذري للعدالة الجنائية عىل كونها ليست عادلة
يف أغلب األحيان .ويذهب أكرث من ذلك بالكشف عن املوانع التي
تحول دون تطبيق العدالة الدولية .إنّها سياسة القوى التي ال تعني
القوي منطقه وهو يعمد إىل ّيل عنق القانون الدويل،
غري فرض
ّ
وتوظيفه مبا يخدمه مبعيّة حلفائه؛ فالقانون يفقد مقاصده املثىل

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
تصدّ ع معمار العدالة الجنائية الدولية عدالة عالمية أم انتقام شامل؟

حني تقتحم السياسة ملعبه .وحيثام يكون مث ّة توجيه عن سوء ن ّية
لدفّته تنتهي رسالته األخالقية ،ويؤول ض ّد ما يرمي إليه من إحقاق
عب عنه بقوله" :تواجه النظرية القانونية
للعدالة واإلنصاف .وهو ما َّ
حتم معضلة الواقعية السياسية ،يف مقابل املثالية القانونية؛ أي سؤال
ً
أسبقية القانون عىل السياسة ،أو السياسة عىل القانون؟ ذلك أ ّن
الذين ير ّوجون للسلطة القضائية الدولية يجدون أنفسهم يف جدا ٍل
دائم مع أنصار سياسات القوى الدولية".
اسرتسل الكاتب يف تأ ّمالته بالدعوة إىل رضورة الوعي بالعالقة
رشا؛ إذ يتح ّول
الشائكة بني القانون والسياسة .وهنا يغدو اإلشكال مبا ً
السؤال إىل صيغة أكرث بساطة ،لكن أكرث عمقًا :ما السبيل إىل تكريس
القانون بعي ًدا عن مناورات السياسة ومصالحها الحيوية؟ يرى كوكلر
أ ّن محاكم ما بعد الحرب العاملية الثانية مل تستجب ،بدرجات
متفاوتة ،للمقتضيات األساسية الستقاللية القضاة ،وكذا مجرى
الدعوى القضائية؛ إذ مل ي ْجر الفصل بني السلط الذي ميثّل أساس بنية
املحاكم ووظيفتها .ومل تتح إمكانية استئناف األحكام الصادرة عن
املحاكم .ويف عدم الفصل هذا تكمن املعضلة الراهنة التي تسبّب
فيها مجلس األمن .هذا عالو ًة عىل أ ّن الطرف الذي يخرس حربًا ما،
عاد ًة ما يفقد موازاة مع ذلك السيادة عىل تدبري شؤونه العمومية،
اختالل كب ًريا ،وهام
ً
يختل الحياد والنزاهة
ويف مثل هذه الظروف ّ
مبدآن رضوريان لسيادة القانون.
بنا ًء عليه ،مل يرت ّدد كوكلر يف نحته مفهوم "عدالة املنترصين" الذي
ال يخلو من نفحة ساخرة ،وكذا إشارة إىل مأزق العدالة الدولية
حني تنفرط فيها املقدمات القانونية السليمة ،وتتحكّم يف سريها ما
يصطلح عليه الكاتب بــ"العواطف السياسية" و"السلوكات النفسية"
مبا يق ّوض يف العمق مبدأَي الالمتييز وكونية العدالة.

القضاء العالمي :حلم
عمد كوكلر إىل القيام بحفريات تاريخية لفهم "أزمة القضاء العاملي"
بعي ًدا عن املقاربات السطحية لهذا املأزق ،وتعود األسباب يف نظره
املؤسسون ملنظمة األمم املتحدة؛
إىل لحظة التأسيس األوىل؛ فاآلباء ّ
أي الحكومات التي م ّولت امليثاق ،نجحوا يف فرض ذواتهم عليها من
حق "الفيتو" يف امليثاق مبوجب املا ّدة  .27وتفيد هذه
خالل إدخال ّ
الحقيقة التاريخية  -بحسب كوكلر  -بأنّه لوال الرشوط الرصيحة التي
تضمن هذا املوقع املميّز أو االستثناء الواقعي من القاعدة العا ّمة
ملا رأت هذه املنظمة النور ،ويعني ذلك بالرضورة حامية مصالح
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هذه الدول وحفظها يف إخالل تا ّم مببادئ املساواة والحياد والتج ّرد
املطلوبة يف القضاء.
رصد الكاتب مظاهر هذه التبعية والتحكّم يف العديد من التجارب
القضائية العاملية .وال يرت ّدد يف اإلفصاح عن ذلك بالقول" :تعترب
الخاصة عىل ضوء حقائق سياسات القوى هذه التي أنشأها
املحاكم
ّ
مجلس األمن حاالت منوذجية تشهد عىل تسييس العدالة الجنائية،
فهي متثّل باعتبارها محاكم سياسية ،امتدادا لرتاث محكمتي
"نرنبورغ" و "طوكيو" ،لكنها ال تدفع بسيادة القانون الشاملة إىل
األمام".
مل يكتف هذا الفيلسوف القانوين بكشف هذه الحقائق ،بل تع ّداها
يف بعض األحيان إىل مساءلة الهيئات الراعية للقانون الدويل عن
مستنداتها يف ما تتّخذه من قرارات .ومن أبرز الحاالت التي يسوقها
شكل مختلطًا ملحكمة وطنية
منوذج "محكمة لبنان" التي كانت ً
ودولية .وقد فرضت هذه املحكمة عىل لبنان ض ًّدا عىل دستوره ،من
طرف مجلس األمن بصفته راع ًيا للقانون .وكانت النتيجة إحالل عدم
كل املنطقة ،ويف هذا تناقض تا ّم مع مبدأ ضامن
استقرار عميق يف ّ
السلم الذي يع ّد يف معاهدة األمم املتحدة األساس القانوين الوحيد
لتدخّل مجلس األمن.
استم ّر كوكلر يف كشف تناقضات "القضاء العاملي" من خالل التساؤل
مامرسا ،وفقي ًها ومنظّ ًرا قانون ًّيا عن إشكالية
من موقعه بوصفه خب ًريا
ً
تداخل السلط .فكيف يكون فصل السلط ممك ًنا يف إطار دويل يقتيض
حفظ سيادة األ ّمة  -الدولة؟ وكيف ميكن صون استقالل اإلجراءات
القضائية الدولية يف ظروف تحظى فيها السيادة الوطنية مبنزلة
سامية؟ أم أ ّن الدولة العاملية هي ،يف نهاية املطاف ،اإلطار الوحيد
املمكن لنظام عدالة جنائية دولية قادر عىل أداء وظيفته عىل نح ٍو
ٍ
حل مشكلة املفاضلة يف
كاف؟ ويضيف يف السياق ذاته" :كيف ميكن ّ
رشا بسبب
تطبيق القانون الدويل عندما تتأث ّر مصالح الدول تأث ّ ًرا مبا ً
إدارة اإلجراءات الجنائية؟ هذه بعض من األسئلة الجوهرية التي
تواجه املتخصصني يف القضاء العاملي؟".
تزداد مرشوعية هذه األسئلة حني ت ُقرأ يف ضوء موازين القوى الدولية
قابل للتطبيق يف
اليوم؛ إذ كيف ميكن فرض القضاء العاملي أو جعله ً
فضل عن ذلك ،كيف سيكون
ظل هيمنة الواليات املتحدة األمريكية؟ ً
ّ
شكل نظام القضاء العاملي يف عرص العوملة الذي تزداد فيه هيمنة
املصالح االقتصادية عىل حقل السياسة؟ وهل تنسجم الفكرة التي
تروج حول كونية العدالة (جون راولز) املبنية عىل فهم شمويل
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لحقوق اإلنسان مع العوملة ،ومتطلباتها السياسية واالجتامعية
والثقافية؟ أم يعرقل التو ّجه نحو مراكمة القوة االقتصادية والسياسية
والعسكرية عىل الصعيد الدويل ،يف الواقع ،استقالل وظيفة سلطة
ُعهد إليها بتنفيذ القضاء العاملي؟

"تدخال يف الشؤون الداخلية" لدولة بعينها .وأضحت حقوق اإلنسان
وسيلة من وسائل هذه القوى يف بيئة تفتقر إىل نظام وتوازنات
لتقييد االستعامل االعتباطي للسلطة ،تخ ّول بها أقوى الدول لنفسها
حق الترصف باسم "اإلنسانية" ،أو باسم "املجتمع الدويل".
ّ

ظل املؤسسات
جدل بإمكانية إقامة "قضاء عاملي" يف ّ
إذا سلّمنا ً
الدولية القامئة ومبوازين القوى هذه ،فإ ّن التساؤل يثار حول الطرق
التي سوف متارس بها األجهزة القضائية الوطنية التابعة للدول
األعضاء يف األمم املتحدة القضاء العاملي عىل نح ٍو فردي؟ وعن كيفية
إدارة العدالة الجنائية عىل حساب املجتمع الدويل دون أن تسبّب
نو ًعا من "الفوىض القانونية" بني الدول األعضاء؟

ظل هذا الواقع الالمتوازن الذي يخ ّول القوى املهيمنة التدخّل من
يف ّ
وحق احتكار التعاريف واملفاهيم
حق يف شؤون اآلخرينّ ،
دون وجه ّ
املرشعنة ألفعالها وترصفاتها عىل الصعيد الدويل ،يبقى مقصد تأسيس
نظام قانوين فوق وطني ،للسهر عىل تطبيق مقتضيات القانون
الدويل طمو ًحا بعيد املنال ،بالنظر إىل مواجهة النظرية القانونية
حتم ملعضلة الواقعية السياسية؛ أي سؤال أسبقية القانون عىل
ً
السياسة ،أو السياسة عىل القانون .ذلك أ ّن الذين ير ّوجون للسلطة
القضائية الدولية يجدون أنفسهم يف جدال دائم مع أنصار سياسات
القوى الدولية ،حول قضايا مركزية تتعلق بسلطة القضاء وكونيته.

عب عنها كوكلر ببالغة عندما قال" :عىل املرء أن يدرس بدقّة
إشكالية ّ
اآلليات ،والرتتيبات القانونية املعقّدة التي يقتضيها اشتغال نظام
قضاء دويل .فكيف ميكن إنشاء إطار مؤسسايت قانوين دويل قائم
عىل فصل مدروس بني السلط – يقبل املقارنة بالضوابط ،والتوازنات
املوجودة يف نظام وطني – ويضمن مامرسة السلطة القضائية خارج
إطار األ ّمة  -الدولة؟".

التد ّ
خل اإلنساني:
نهاية القانون الدولي
يع ّد مفهوم "التدخّل اإلنساين" من املفاهيم األساسية التي حكمت
واقع العالقات األوروبية منذ أواسط القرن السابع عرش .ويع ّد
مكمل للسياسة الخارجية
ً
أنطوان روجيي التدخّل اإلنساين جز ًءا
األوروبية التي أفضت إىل الحرب العاملية األوىل .لقد عاد هذا املفهوم
لينبعث فجأة وبق ّوة يف بداية القرن الحادي والعرشين .فام هي
العوامل وراء هذا االنبعاث االستثنايئ لعقيدة ع ّد تطبيقها يف السابق
متناقضً ا ،وينتهك مبادئ القانون الدويل األساسية؟
إ ّن إحياء فكرة التدخّل اإلنساين أ ّدى يف سياق سياسات القوى الدولية
إىل نزاعات خطرية؛ بني أولئك الذين يريدون الحفاظ عىل النظام
التقليدي للقانون الدويل القائم عىل سيادة األ ّمة – الدولة ،وأولئك
الذين يؤمنون بأولوية حقوق اإلنسان التي ينظر بوصفها مسؤولية
مشرتكة يتح ّملها "املجتمع الدويل".
فرضت هذه العودة القوية لهذا املفهوم ميالد سياسات للقوى
الدولية بلباس إنساين؛ فأصبح التدخّل اإلنساين مصطل ًحا أساسيًّا
إلضفاء املرشوعية عىل ما ميكن تسميته باألحرى "فعل عدوان" أو

خاتمة
قدم الربوفسور هانس كوكلر رص ًدا دقيقًا لواقع العدالة الجنائية
العاملية؛ من خالل تحليل تطبيقاتها عىل أرض هذا الواقع ،وكشف
مكامن الزيف واال ّدعاء فيها من خالل مقارعة املصلحة السياسية
واالقتصادية بالح ّجة القانونية والفلسفية .وهو إذ يقوم بذلك ينترص
لصوت املثقف املناضل وروح املفكر الناقد الذي فضّ ل الصدح عاليًا
بصوت الحقيقة بدل اتّباع األهواء واالرمتاء يف أحضان األيديولوجيات
السائدة.
ينضاف كوكلر مبواقفه وكتاباته إىل الئحة األسامء التي انترصت
للمستضعفني ،ودافعت عن حقوق املقهورين ،ودعت إىل إقرار
التعايش واعتامد الحوار ،واحرتام إنسانية اإلنسانية  -مبا هو أهل لذلك
كل يشء .دعوة ال يرت ّدد يف التذكري بها سعيا ملستقبل
االحرتام  -قبل ّ
أفضل للبرشية ،والتي يلخّصها يف ما ييل" :يف عرص العوملة ته ّمش
أمم بكاملها من أجل الربح االقتصادي ،وتصبح الحضارات التقليدية،
وأمناط الحياة مهددة بالخضوع لنموذج اقتصادي واجتامعي مو ّحد،
وتفرض الهيمنة االقتصادية عىل الشعوب واملجتمعات األصلية .وتتّسع
أي فرصة للبلدان املتخلّفة
اله ّوة بني األغنياء والفقراء ،دون أن تتاح ّ
اقتصاديًّا ملنافسة أقوى الفاعلني االقتصاديني عىل أساس العدالة
والرشاكة .يف هذا العرص ال ميكن أن نتجاهل الحيف االجتامعي عىل
الصعيد الدويل ،بوصفه سب ًبا جذريًّا من أسباب العنف الدويل .ووحدة
نظام اقتصادي دويل عادل سيضمن السالم واالستقرار للجميع".
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عدد الصفحات 296 :صفحة.
*
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يتناول هذا الكتاب املك ّون من ثالثة عرش فصال ،موضوع االقتصاد
وتأثريه يف تاريخ القوى العظمى بداي ًة من اإلمرباطورية الرومانية
حتى الواليات املتحدة األمريكية الحديثة .ويتمحور الكتاب حول
فكرة أ ّن االهتامم باالقتصاد والتجارة الح ّرة ورفع اإلنتاجية ،هو
رس ضامن بقاء القوى العظمى ،وإهامل االقتصاد واملؤسسات هو
ّ
رس سقوطها .وليس كام يتوقّع بعض املؤ ّرخني الفشل العسكري.
ّ
ٍ
برصد تاريخي لإلمرباطوريات قدميًا.
يوضح الكاتبان هذه الفكرة
فصل لروما القدمية ،والصني ،وإسبانيا ،والعثامنيني،
خصصا ً
وقد ّ
وفصل عن الواليات املتحدة ومشاكلها
ً
واليابانيني ،والربيطانيني،
حل
وفصل آخر عن توصيات الكاتبني بخصوص كيفية ّ
ً
االقتصادية،
املشاكل االقتصادية ،وتفادي السقوط.

آذار  /مارس 2014

من خالل رصد الكتاب للتاريخ .وقد استنتج الكاتبان أ ّن هناك ثالث
ظواهر أساسية للدول التي بدأت مؤسساتها تفشل يف املساهمة يف
تحقيق النم ّو االقتصادي وهي ،أ ّو ًل :املصالح الخاصة من جامعات
الضغط واللوبيات وغريهم لها تأثري كبري يف سياسة الدولة .وغال ًبا
ما يكون هذا التأثري غري متوا ٍز مع نسبة مؤيّديهم يف املجتمع .ثان ًيا:
تراكم الديون بطريقة تجعل األجيال الالحقة تتح ّمل عبء السداد،
وهذه الظاهرة بدأت تتشكّل يف الواليات املتحدة وأوروبا الغربية،
يف سبعينيات القرن املايض .وثالثًا :اتّباع املؤسسات سياسة وضع
قيود عىل التجارة الح ّرة حتّى تحافظ عىل صدارة رشكاتها الكبرية.
وترسخت هذه الظاهرة يف اليابان بصورة كبرية .ولك ّنها تحدث أيضً ا
ّ
يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأوروبا الغربية ،والصني.

المؤسسات

تأث ّر الكاتبان كث ًريا بكتابPaul Kennedy The Rise and Fall
of the Great Powers Economic Change and Military
 Conflict From 1500 to 2000الذي صدر سنة  ،1987ويع ّد
أ ّول كتاب يرصد تأثري االقتصاد يف صعود القوى العظمى وتدهورها.
وتأثّرا أيضً ا بكتاب Daron Ocemoglu and James Robinson
 Why Nations Failالذي صدر عام  .2012وهو يشابه كتابهام يف
الرتكيز عىل االقتصاد بوصفه مق ّو ًما أساسيًّا لحامية القوى من الفشل.
ولك ّنهام يختلفان بعض اليشء يف تحليالتهام واستنتاجاتهام.

المباحث األساسية في الكتاب
يطرح الكتاب فكرة أساسية تتمثّل بأ ّن املؤسسات القامئة يف ٍ
بلد
ما هي التي تسيطر عىل مسار من ّو الدولة أو تدهورها .ومن ث َّم
يع ّرج الكتاب عىل بعض نظريات النم ّو االقتصادي لبعض املفكّرين؛
أمثال سميث ،وسلو ،وشومبيرت .ولكن الكتاب يتأث ّر أكرث بنظريات
شومبيرت ،وبخاصة يف ما يتعلق باستنتاجاته عن أهمية املؤسسات؛

يطرح الكتاب فكرة تتمثّل بأ ّن املؤسسات هي حجر األساس يف متهيد
الطريق لالبتكار والنم ّو االقتصادي .وتأكي ًدا لذلك ،يعرض الكتاب
مثالً لإلمرباطورية الرومانية ومؤسساتها التي جعلت حدو ًدا آمنة
واحرتا ًما للقانون ،وإقامة املشاريع لفائدة املواطنني (ص  .)39ووفقًا
للكاتب ،ما م ّيز إمرباطورية الرومان عن غريها من البلدان هو
أي دولة حتى القرن التاسع عرش (ص.)2
مستوى معييش مل تشهده ّ
ث ّم يقارن الكتاب بني إمرباطورية الرومان والصني قدميًا ،وكانت
الغلبة للصينيني عىل الرومان يف االخرتاعات؛ فهم أ ّول من اخرتع
البارود والورق ووسائل الطباعة .ولكن مل تكن لديهم املؤسسات التي
تساعد عىل حسن استخدام هذه االخرتاعات لتكون سببًا يف النم ّو
االقتصادي (ص.)39-38

المصالح الخاصة
إ ّن سيطرة املصالح الخاصة عىل قرارات الدولة نو ٌع من الفساد
املؤسيس الذي يبحث فيه الكتاب؛ إذ كان الفساد املؤسيس سب ًبا
مركزيًّا يف تدهور اإلمرباطوريات الصينية ،والعثامنية ،والرومانية؛
ففي روما بدأ الفساد املؤسيس يف عهد هادريان الذي اعتمد عىل
الحرس اإلمرباطوري لقتل معاريض سياساته يف مجلس الشيوخ
(ص .)97ولكن ،كان لهذه السابقة تداعيات كبرية عىل مستقبل روما؛
فقد استوىل الحرس اإلمرباطوري عىل أجهزة الدولة بأكملها ،وتك ّرر
االنقالب عىل اإلمرباطور كث ًريا؛ إذ يف سنة  193قبل امليالد ،حكم روما
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خمسة أشخاص ،وفاز أحدهم بلقب اإلمرباطور باملزاد (ص .)99
ومنذ بداية إمرباطوريتها ،كان يف الصني بريوقراطيون يتحكّمون يف
مقاليد الدولة ،وكانت البريوقراطية تقوى كلّام ضعف اإلمرباطور.
وخري مثال عىل تأثري البريوقراطية السلبي يف اإلمرباطورية الصينية
حتّى أثناء حكم زو دي يف القرن الخامس عرش ،أنّه ع َّبد الطريق
ضخم يف
لتصبح الصني مرك ًزا للتجارة يف املحيط الهادئ ،وبنى مينا ًء ً
غوانزو ،ونظَّم الرضائب عىل التجارة ،وشهدت املالحة يف عرصه تط ّو ًرا
كب ًريا حتى أصبحت الصني رائدة يف صناعة السفن من حيث الك ّم
والجودة (ص  .)118وما إن ّ
توف زو دي ،حتى انقلب البريوقراطيون
عىل جميع إنجازاته ،ومنعوا صناعة السفن الكبرية .وبعدها بعقود
كل من يخالف هذا
كل أنواع السفن .وق ّرروا إعدام ّ
منعوا صناعة ّ
القانون (ص .)122
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من االقتصاد الياباين (ص  .)168وس ّبب حجم الرشكات وتأثريها يف
االقتصاد نو ًعا من الرتابط بينها وبني الحكومة .ودفع الحكومة إىل
تب ّني سياسات تحافظ عىل مصالح الرشكات الكربى؛ كتسهيل القيود
عىل القروض للرشكات الكبرية ،ووضع قوانني معقّدة تص ّعب إنشاء
رشكات جديدة لتحافظ الرشكات الكربى عىل صدارتها .وبحسب
رضت باالبتكارات ،وكانت سبب الركود
الكتاب ،فإ ّن هذه السياسات أ ّ
تتجسد املصالح الخاصة يف الواليات
االقتصادي يف اليابان (ص ّ .)174
املتحدة يف النقابات التي ظهر تأثريها السلبي بوضوح يف والية
كاليفورنيا حيث تسيطر النقابات عىل الكثري من البلديات .ومن ث ّم
كانت النقابات حجر عرثة أمام محاوالت البلديات تخفيض ميزانياتها؛
وذلك بعدم السامح لها بتخفيض أعداد املوظفني يف املجاالت العا ّمة.
وأ ّدى ذلك إىل إعالن الكثري من املدن يف كاليفورنيا إفالسها (ص .)222
عىل سبيل املثال هناك مدينة فاليهو  Vallejoيف كاليفورنيا أعلنت
إفالسها عام  2008لعجزها عن سداد ديونها التي تراكمت بسبب
عدم متكّنها من ضبط امليزانية دون الديون .وكان أكرب مك ّون يف
امليزانية نفقات التقاعد التي كانت متثّل  %80من امليزانية .السبب
الرئيس لهذا العبء هو أ ّن املدينة ،بتأثري النقابات ،كانت تعطي
الحق يف راتب تقاعدي
أي موظف عمل يف املجال العام ملدة سنةّ ،
ّ
مدى الحياة (ص  .)223-222وساهمت النقابات أيضً ا يف تضخّم
الخاص ،حتّى عندما ال تكون هناك حاجة إىل
حجم العاملة يف املجال
ّ
عمل إضاف ّيني؛ فعىل سبيل املثال يف مدينة أورانج كونتي Orange
ّ
 Countyتضاعف عدد رجال اإلطفاء خالل  30عا ًما عىل الرغم من
تقلّص عدد الحرائق إىل النصف (ص  .)229طب ًعا ،مل تصل نسبة تأثري
الخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واليابان إىل مستوى
املصالح
ّ
تأثريها يف اإلمرباطوريات الرومانية والصينية والعثامنية .ولكن،
يهدف الكاتبان إىل تأكيد أ ّن تداخل املصالح الخاصة يف السياسة
يُبطئ النم ّو ،ويكون عبئًا عىل ميزانية الدولة ،ويف بعض األحيان قد
يؤ ّدي إىل تدهور الدول أو انهيارها.

وعانت اإلمرباطورية العثامنية من مشكلة املصالح الخاصة أيضً ا،
تجسدت يف االنكشاريّني؛ إذ سيطر االنكشاريون عىل السلطة
والتي ّ
يف الدولة العثامنية؛ بسبب غموض قانون التوريث ،ما سمح لهم
باختيار الوريث املفضّ ل وتنصيبه عىل العرش (ص  .)152ويف القرن
السابع عرش ،بلغت أعداد االنكشاريني مئة ألف .وأصبح لهم مصالح
كل محاولة إلصالح مؤسساتهم مبا فيها
زراعية وتجارية .وحاربوا ّ
تحديث الجيش الذي تراجع كث ًريا تقنيًّا مقارن ًة بالجيوش األوروبية
(ص  .)153-152ونجح العثامنيون يف كرس شوكة االنكشاريني يف
منتصف القرن التاسع عرش .ولكن يف هذا الوقت ،كانت روسيا تطرق
شامل واملتمردون يف البلقان غربًا .وكانت فرنسا تستويل عىل
الباب ً
أرايض مستعمراتها يف املغرب العريب جنوبًا .ومل تتمكّن الدولة من
كل هذه التح ّديات يف آنٍ واحد (ص .)157-156
مواجهة ّ

الديون وانخفاض مستوى
نقاء معدن العملة

هناك تشابه بني تأثري املصالح الخاصة يف سياسات الدولة يف
اإلمرباطوريات العثامنية والرومانية والصينية قدميًا ،وتأثريها يف
الواليات املتحدة األمريكية واليابان حديثًا حيث سيطرت الرشكات
الضخمة املندمجة عموديًّا وأفق ًّيا عىل اقتصاد البالد ،فهي متثّل %35

كان تراكم الديون وانخفاض مستوى نقاء معدن الفضة يف العملة،
سببني أساسيني يف تدهور اإلمرباطوريتني الرومانية واإلسبانية .ويرى
كل من االتحاد األورويب واليابان
الكاتبان أ ّن تراكم الديون حديثًا يف ٍّ
والواليات املتحدة األمريكية ،سيؤ ّدي إىل النتائج نفسها ،وعىل سياس ّيي
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تلك الدول االستفادة من تجارب اإلمرباطوريتني الرومانية واإلسبانية.
كانت اإلمرباطورية اإلسبانية أ ّول إمرباطورية (ال تغيب عنها
الشمس) .ويف القرن السادس عرش ،اعتمد اإلسبان كث ًريا عىل الفضّ ة
يف مستعمراتهم يف أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية .ويف مطلع القرن
السابع عرش ،انخفضت ك ّميات الفضّ ة التي تصل إىل إسبانيا التي
كانت تخوض حروبًا كثرية يف أوروبا؛ ففي هذا القرن حاربت هولندا،
والربتغال ،وفرنسا (ص  .)133-132وبدأت إسبانيا يف االستدانة مقابل
وعود بحصة من مخزون الفضّ ة يف أمريكا الجنوبية .واستم ّرت يف ذلك
حتى تضاءل مخزونها من الفضّ ة ،وأصبح غري ٍ
كاف لسداد ديونها
(ص )137-136؛ إذ كانت إسبانيا تستخدم الفضّ ة لدعم حروبها
وليس لتحسني اقتصادها وتشجيع التجارة ،ولذلك مل يكن هناك عائد
اقتصادي يساعدها عىل التخلّص من الديون .وأ ّدت رضورة تسديد
الديون إىل تفكري اقتصادي ض ّيق وآين؛ إذ رفعت الدولة اإلسبانية
الرضائب عىل الت ّجار ،ما أ ّدى إىل انخفاض حجم سيطرة الت ّجار
اإلسبان عىل التجارة البحرية بنسبة  %75بعد ما كانت إسبانيا متتلك
أكرب أسطول تجاري يف أوروبا (ص .)138

كان الرومان بعد نهاية القرن الثاين امليالدي يخفضون نسبة نقاء
معدن الفضة يف عملتهم كلّام اضط ّرتهم ظروفهم االقتصادية .وبسبب
استيالء الحرس اإلمرباطوري عىل مقاليد الحكم وظاهرة رشاء الوالء
أي إمرباطور الحكم ،كان عىل
من الجيش برفع مرتّباتهم عند ّ
تول ّ
اإلمرباطور أيضً ا دفع مبالغ هائلة لقادة الحرس اإلمرباطوري ،فأ ّدت
هذه الظاهرة إىل بداية خفض نسب الفضّ ة يف العملة الرومانية
(ص  .)199ويف عام  284للميالد ،تراوحت نسبة الفضّ ة يف العملة
"الفضية" بني 2و %5وذلك حتّى ال تخرس العملة بريقها ولونها (ص
 .)100وتدهور االقتصاد الروماين بسبب فقدان الشعب ثقته بالعملة
وتعامل الناس مع بعضهم بعضً ا يف األسواق باملقايضة ،وانخفضت
عوائد الدولة النقدية من الرضائب بسبب عدم وجود مقياس للربح
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والخسارة .وحاول اإلمرباطور دايوكاليتان أن يفرض ثبات األسعار
لخفض نسبة التضخّم وفرض رشوط كثرية عىل التجارة .ولكن ،مل
تساهم هذه الخطط يف إحياء االقتصاد (ص .)105-104

إ ّن تراكم الديون بصورة هائلة وتوريث األجيال املقبلة العبء،
ظاهرة حديثة بدأت يف سبعينيات القرن املــايض .وكان هدفها
إحياء االقتصاد من حالة الركود وتضخّم األسعار .لقد ابتكر كينس
 Keynesفكرة اإلنفاق باالستدانة .ونجحت فكرته يف التص ّدي للركود
االقتصادي .ولكن املشكلة كام يراها الكتاب أ ّن اإلنفاق االستداين
الحل لالقتصاد الراكد ،وعىل الدولة أن ال ت ُضخّم حجم ديونها يف
هو ّ
وقت النم ّو االقتصادي كام يحدث يف أوروبا والواليات املتحدة ،بل
عىل الحكومات أن تعمل عىل تسديد الديون عند إحياء االقتصاد (ص
 .)70كانت الديون العامة يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنة 1974
املحل اإلجاميل .ووصلت يف  2010إىل  %75من
متثّل  %23.9من الناتج ّ
املحل اإلجاميل مقارن ًة بنسبة  %119يف أوروبا (ص  .)8إضاف ًة
الناتج ّ
إىل حجم الديون يحذّر الكتاب أيضً ا من طريقة إنفاقها؛ فالديون
ترصف عىل برامج استحقاق ال تأيت بعائد اقتصادي للدولة؛ عىل سبيل
املثال كانت نسبة نفقات الدولة عىل البنية التحتية مقارن ًة بالنفقات
االستحقاقية  2:1لفائدة البنية التحتية يف سنة  1970وأصبحت يف
عام  2010نحو  1:27ملصلحة النفقات االستحقاقية (ص  .)10ويرى
الكاتبان أ ّن هذه النفقات ال ميكن أن تستم ّر ،وأ ّن الواليات املتحدة يف
تغي جذري يف مؤسساتها السياسية (ص .)11
حاجة إىل ّ

التوصيات الخاصة
بالواليات المتحدة األميركية
هناك توصيات كثرية تو ّجه بها الكاتبان إىل الواليات املتحدة األمريكية
لتفادي األزمات االقتصادية التي أث ّرت سلبيًّا يف الكثري من الدول
يف السابق؛ من ضمنها التساوي يف نفقات التقاعد بني األمريكان؛ إذ
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بغض النظر عن دخولهم
يحصل ّ
كل املواطنني عىل مبالغ متساوية ّ
السابقة (ص  ،)255وتب ّني سياسات اقتصادية تش ّجع عىل النم ّو،
فلو زاد النم ّو بواحد يف املئة فقط من  %2إىل  %3سنويًّا حتى عام
املحل اإلجاميل أعىل بثالثة ترليون دوالر سنويًّا،
 2030سيكون الناتج ّ
ومدخول الفرد األمرييك أعىل بستّة عرش ألف دوالر سنويًّا (ص
 .)278وميكن تحقيق هذا بحسب ما ورد يف الكتاب بتب ّني إصالحات
رضيبية (ص )281؛ فعىل سبيل املثال تخضع الرشكة األمريكية إىل
الرضائب عندما تتعاقد مع املواطنني األمريكيني ،ولك ّنها ال تخضع إىل
أي رضائب عندما تتعاقد مع األجانب .وهذا يؤ ّدي إىل خروج األموال
ّ
خارج الواليات املتحدة األمريكية .وال يساعد املواطنني األمريكان يف
الحصول عىل الوظائف (ص  .)282ويطرح الكتاب أيضً ا فكرة وضع
نص دستوري يُلزم الحكومات بخفض الديون ،ومينعها من االستدانة
ّ
للرصف عىل النفقات االستحقاقية إال يف حالة نشوب حرب (ص -291
.)293

مقارنة بما صدر من قبل
في هذا المجال
تناولت ع ّدة كتب مجال أسباب صعود الــدول واإلمرباطوريات
وتدهورها ،أبرزهاPaul Kennedy: The Rise and Fall of the :
 ،Great PowersوDaron Ocemoglu and James Robinson
 ،Why Nations FailوJared Diamond : Guns Germs and
 .Steelلقد بحثت الكتب املذكورة يف مجال املؤسسات ودورها يف
الوقاية من تدهور الدول واإلمرباطوريات .وأخذ كتاب The Rise
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 and Fall of the Great Powersتأثري الحروب يف امليزانيات بوصفها
محو ًرا أساسيًّا يف تدهور الدول ،وهذا األمر يختلف فيه الكتّاب ،يف
حني ركّز  Jared Diamondيف كتابه Guns Germs and Steel
عىل آثار االستعامر يف مؤسسات أمريكا الجنوبية ومن ّوها .وأضاف
إىل تحليالته القضايا الص ّحية كانتشار األمراض وتأثريها يف التط ّور.
إ ّن كتاب  Why Nations Failهو األقرب إىل كتاب .Balance
ولك ّنهام يختلفان يف النامذج املختارة .ما مييّز كتاب  Balanceعن
جميع الكتب املذكورة أنّه يق ّدم دراسة وتوصيات لحالة الواليات
لكل متابع القتصاد
مهم ّ
املتحدة األمريكية اليوم .وهذا ما يجعله كتابًا ًّ
الواليات املتحدة األمريكية.

نقائص الكتاب
مرشوع الباحثَني اللذين كتبا الكتاب ،مرشوع كبري د َمج ما بني االقتصاد
والتاريخ واملايض والحارض واملستقبل .ولكن ،عىل الرغم من جودة
ككل وكونه فري ًدا من نوعه ،هناك بعض النقائص قد يكون
الكتاب ّ
سببها ميول الكاتبني الرأساملية .ومن أبرز النقائص أ ّن الكتاب يركّز
املحل اإلجاميل معيا ًرا للنجاح والفشل .ويط ّبق
كث ًريا عىل معيار الناتج ّ
وكل املعلومات
هذا املعيار عىل دو ٍل يف املايض مل تعرف شيئًا عنهّ ،
املحل للدول القدمية ُجمعت يف العرص الحديث ،ومن
عن الناتج ّ
املحل
الصعب التأكّد من مدى دقّتها .والرتكيز الكبري عىل الناتج ّ
معيا ًرا وحي ًدا لنجاح الدول يف العرص الحديث ال يضع يف الحسبان
الكثري من التط ّورات األخرى مثل االستقرار ،واألمن والص ّحة ،وتوزيع
الرثوات؛ فعىل سبيل املثال ،شهد القرن املايض ارتفا ًعا كب ًريا يف الرعاية
الص ّحية ما أ ّدى إىل ارتفاع نسبة متوسط العمر املتوقّع يف العامل كلّه،
املحل اإلجاميل .واستخدام
وال تظهر هذه الظاهرة يف معيار الناتج ّ
املحل معيا ًرا اقتصاديًّا وحي ًدا قد يكون مضل ًّل؛ إذ يظهر يف
الناتج ّ
املحل اإلجاميل بسبب
أعوام الفيضانات والزالزل ارتفاع يف الناتج ّ
برامج إعادة التعمري ،عىل الرغم من أ ّن االقتصاد الفعيل مل يَ ْن ُم ،وال
املحل اإلجاميل تراكم الديون يف الحسبان.
يأخذ الناتج ّ
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املؤلف :دفيد ك ُرنني.
العنوان األصيل Corporate Europe: How Big Business Sets Policies on Food, Climate and War :
النارش :بلوتو برس ،لندن.2013 ،
عدد الصفحات 224 :صفحة.
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بدايةً ،من املفيد تعريف القارئ أ ّن مؤلف الكتاب ،دفيد كرنني،
صحايف بريطاين متخصص يف الشؤون األوروبية ،وأنه سبق له أن أصدر
عام  2011كتاب تحالف أوروبا مع إرسائيل :مساعدة االحتالل .واملؤلف
كاتب منتظم يف العديد من اليوميات الغربية امله ّمة مثل صحيفة
الغارديان الربيطانية ،وول سرتيت جرنال ،وجرنال يُو ُرب .ومن األمور
امله ّمة أنّه ال يع ُّد نفسه صحف ًّيا فحسب ،بل ناشطًا سياس ًّيا أيضً ا.
ومفصل لالتحاد األورويب ،ومؤسساته،
أ َّما هذا الكتاب فهو نق ٌد رصيح َّ
وسياساته االقتصادية ،ومن مث َّة االجتامعية ،إذ يرى املؤلف أنها تصاغ
ملصلحة أغنياء قليلني؛ أي ما يعرف اآلن بالواحد يف املئة ،وهو شعار
حركة "احتلوا  "Occupy /التي اندلعت يف الواليات املتحدة األمريكية،
عام  ،2011ض ّد هيمنة الواحد يف املئة من األثرياء عىل مقدرات التسعة
والتسعني يف املئة املتبقية.
ومفصل
ً
ويف هذا الكتاب يو ّجه املؤلف إىل االتحاد األورويب نق ًدا مث ًريا
استدعى ،يف املقدمة خاصةً ،تعريفه وبيان كيفية عمله .وهذا األمر
مه ّم؛ فبه يتمكَّن القارئ من تقديم حكم صحيح يف ما يتعلَّق بآراء
املؤلف واستنتاجاته .وقد أوضح املؤلف يف املقدمة أ ّن قرارات االتحاد
مؤسسات رئيسة مقيمة يف بروكسل ببلجيكا،
األورويب تتخذها ثالث َّ
هي :املفوضية األوروبية ،ومجلس الوزراء ،والربملان األورويب.
السياق من تأكيد حقيقة متمثِّلة بأنّه كلام كربت مؤسسة
وال بد يف هذا ِّ
ما ،أيًّا كان مجال عملها ،أضحت مثل متاهة يصعب تع ُّرف طريقة
الخروج منها ،أو التحرك يف قنواتها .فكيف مبؤسسة مثل االتحاد
األورويب الذي يض ّم  27دولةً.
عىل أ ّي حال ،يكمل املؤلف رشحه بالقول إ ّن املفوضية األوروبية تتألف
كل واحد منها ترشحه دولته ،وهو يف العادة إ ّما وزير
من  27عض ًواّ ،
سابق أو خبري أىت من قطاع الخدمة املدنية .وهنا تكمن حجة املؤلف
األوىل يف الدميقراطية االتحاد األورويب؛ ومن مث َّة ،كثري من قراراته ،أل ّن
أعضاء املفوضية الذين ميثّلون هم أنفسهم املؤسسة التنفيذية ،أشخاص
غري منتخبني ،وألنه ال كلمة لشعوب دول االتحاد يف اختيارهم.
ويقوم رؤساء وزراء دول االتحاد األورويب ،أو رؤساؤها أحيانًا ،باختيار
كل مفوض .ولنئ بدا منط
مهمت ّ
رئيس املفوضية الذي َّ
يتول توزيع ّ
املهمت موح ًيا باملساواة ،فإ ّن حقيقة استحواذ دول االتحاد
توزيع َّ
األقوى عىل املناصب األكرث أهميةً؛ مثل الشؤون الخارجية ،واملالية،
وغريهامُّ ،
تدل عىل أ ّن دول االتحاد الكربى "أكرث مساواة" من غريها
األقل ق َّوةً.
السياق تأكيد أ ّن مه ّمة املفوضية تكمن ،بحسب
ومن املهم يف هذا ِّ
كل قانون يصدره االتحاد
املؤلف ،يف تقديم املقرتحات ،ما يعني أ ّن والدة ّ
أصل ،ذلك أنه يجرى
األورويب تجرى يف املفوضية؛ أي الهيئة غري املنتخبة ً
تحويله إىل مجلس وزراء االتحاد والربملان ،وهو الهيئة الوحيدة املنتخبة
مبارش ًة من دافعي الرضائب يف دول االتحاد األورويب.
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من منظور املؤلف ،تأيت الدميقراطية االتحاد األورويب وخضوع قراراته
لهيمنة املصارف والرشكات الكربى من وجود جامعات الضغط التي
"كسب" تعاطف أعضاء
تُس َّمى "اللويب" ( ،)Lobbyوالتي تعمل عىل ْ
الربملان األورويب ،وغريه من املؤسسات ،بإصدار قوانني ملصلحة طرفٍ
أو آخر.
وق َّدر املؤلف عدد أعضاء جامعات الضغط هذه بنحو عرشين ألف
كل مؤسسات االتحاد
كل مجاالت االقتصاد ويف ّ
عضو ينشطون يف ّ
مخصصا ًّكل منها ملادة
األورويب .لذا نرى أ ّن املؤلف أثرى كتابه بفصول
ً
مح َّددة؛ مثل تأثري املصارف يف ْرسم السياسات املالية لدول االتحاد
واملؤسسات املتخصصة يف الصناعات الغذائية؛ ومن
ورشكات األدوية،
ّ
مث ّة السياسات الزراعية ،وما يرتبط بها من استعامل للمبيدات الحرشية،
إضاف ًة إىل رشكات النفط.
لقد أثرى الكاتب م َّؤلفه بأمثلة كثرية وزَّعها عىل سبعة فصول رأى أنها
تثبت هيمنة املؤسسات الصناعية عىل قرارات االتحاد األورويب ،وعىل
قرارات الدول الوطنية ،وأنها ملصلحة األغنياء وض ّد مصلحة الفقراء.
كل األمثلة التي استحرضها املؤلف إلثبات
وألنه من غري املمكن عرض ّ
تلك الهيمنة ،ودور مؤسسات العالقات العا َّمة يف التأثري يف الجمهور ،ويف
قرارات املوظفني األساسيني وغريهم ،نورد مثالً مث ًريا للدهشة.
ٍ
مبيدات لألعشاب
يقول الكاتب إ ّن رشكة مثل مونسانتو كانت تنتج
الضارة ،ث ّم بدأت يف إنتاج محاصيل ُمع َّدلة وراثيًّا مقاومة لتلك املبيدات
التي كانت أنتجتها من قبل .وتبني للمؤلف أ ّن هذه الرشكة تهيمن
عىل سوق الغذاء .ففي سنة  2004كانت مونسانتو ،إحدى الرشكات
العرش ،وأكربها ،هي املتحكمة يف أكرث من نصف إنتاج العامل من بذار
الحبوب .وقد اتَّضح للمؤلّف أيضً ا وجود عالقة ،أو رابطة ،بني هذه
الرشكات وتلك التي تنتج  84يف املئة من مجمل مبيدات الحرشات
عامل ًّيا .ويف سنة  2009كانت هذه الرشكات العرش تتحكم يف  73يف املئة
من مبيعات بذار الحبوب عامل ًّيا.
الكتاب يف مجمله يكشف ما ميكن وصفه بالتحالف غري املقدس بني
رأس املال املهيمن وبريوقراطية االتحاد األورويب ،ويوضح أ ّن القوانني
التي يس ُّنها االتحاد األورويب ،والتي هي نتاج اللويب ،تهدف إىل القضاء
عىل نُظم الرعاية االجتامعية ملصلحة سياسية اقتصادية نيولربالية تخدم
مصالح الرشكات الكربى ،ويف الوقت نفسه يوضح تأثري صناعات األسلحة
يف قرارات االتحاد األورويب املرتبطة مبصلحة ش ّن الحروب وخوض
مغامرات عسكرية؛ بهدف تحقيق أرباح إضافية من وراء ذلك.
ٍ
معلومات مثري ًة (ميكن وصف بعضها بأنها
يف الحقيقة ،إ ّن الكتاب يحوي
ُمفزعة) عن مدى تأثري الرشكات الكربى يف القرارات املصريية التي متس
حياة مئات املاليني من البرش يف مختلف مجاالت الحياة ،منها املناخ
والغذاء؛ ومن مث َّة الصحة والحروب .وعىل ال ّرغم من أ ّن الكتاب مخترص
فإنه مدخل مه ٌّم لفهم خلفية قرارات كثرية ال متس حياة األوروبيني
فحسب ،بل حياة مئات املاليني من البرش يف مختلف أنحاء املعمورة.
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آري ن ََي.
املؤلفِ :
العنوان األصيل The International Human Rights Movement: A History :
النارش :جامعة برنسنت ،الواليات املتحدة األمريكية.2012 ،
عدد الصفحات 380 :صفحة.
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ال شك يف أ ّن الحديث عن حقوق اإلنسان ،ومختلف املنظامت الوطنية
والعابرة للحدود التي تعمل يف هذا املجال يستجلب عواطف الكثريين،
املنسيني يف املقام األول  -وأقربائهم.
ً
وخصوصا بالنسبة إىل الضحايا ِّ -
ويسعى هذا الكتاب إىل أن يكون مؤلفًا جام ًعا لتاريخ الحركة العاملية
للدفاع عن حقوق اإلنسان .وهو مساهمة مه َّمة وفريدة ،لكنه يف الوقت
نفسه عرضة النتقادات عديدة نرتك للقارئ ح ِّرية الحكم فيها.
واملؤلف آريه َني ،رئيس فخري لصندوق أوبن سسيتي أو أوبن سسيتي
فونديشن التابع للمليونري املجري /اليهودي ،وأستاذ محارض يف مدرسة
باريس لعلوم العالقات الدولية.
ومم ال شك فيه أ ّن حركة حقوق اإلنسان التي انطلقت يف الواليات املتحدة
َّ
األمريكية يف سبعينيات القرن املايض مل تكن إنسانيةً ،بل كانت ذات أهداف
سياسية خالصة ،أو لِنقُل إ ّن السياسة الغربية استخدمت هذه الحركة
يصب
ألغراض غري نبيلة؛ فقد كانت توظفها حني تريد ،وعندما ترى أ ّن ذلك ُّ
يف غري مصلحتها تتغافل بياناتها عن انتهاكات حقوق اإلنسان .وال ننىس أ ّن
املبادئ العا َّمة لحركة الدفاع عن حقوق اإلنسان بدأت مع توقيع اتفاقية
هلسنيك بني املعسكرين آنذاك ،وأ ّن هذه االتفاقية قد حوت إشار ٍ
ات
واضح ًة إىل ح ِّرية الوصول إىل املعلومات ،وح ِّرية التنقل ،وح ِّرية الرأي،
وح ِّرية التعبري ،وما إىل ذلك من املصطلحات .ففي الواقع كانت منظمة
وس ِّميت
هيومن رايتس ووتش التي ترأَّسها ِ
آري ن ََي نتاج اتفاقية هلسنيكُ ،
وقتها "هلسنيك ووتش" ،وميكن ترجمة هذا االسم إىل "مرقب هلسنيك"،
عىل ال َّرغم من أ ّن املوقع العريب للمنظمة الوريثة لها؛ أي هيومن رايتس
ووتش ،يرتك االسم عىل اإلنرتنت كام هو (من دون ترجمة).
ومبا أ ّن الكتاب ،من منظور فكري أو َع ِق ِدي منحاز ،وليس عىل غرار ما ينبغي
أن تكون عليه املؤلَّفات العلمية ،فإنه عرضة للنقد ،وهذا منطلق تعاملنا مع
محتوياته ،من دون التقليل من أهمية الدفاع عن حقوق اإلنسان .وتظهر
املنطلقات العقدية للمؤلف يف نقده ملنظمة العفو الدولية ومواقفها ،يف
تسعينيات القرن املايض والعقد األول من القرن الحايل ،تحت قيادتها
الجديدة املتمثّلة ببيري سان وآيرين خان اللذين عملَ عىل توسيع مه ّمة
املنظمة لتغط َِّي الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ ألنها ،بحسب
املؤلف ،من الصعب تعريفها.
ويقول املؤلف إ ّن حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان ،عىل املستوى العاملي،
ٍ
أحداث أو ٍ
مآس
ُولدت يف الواليات املتحدة األمريكية يف السبعينيات نتيجة
إنسانية كربى؛ منها عىل سبيل املثال االنقالب العسكري يف التشييل عىل
الرئيس املنتخب سلفادور ألندي ،وقد جرى مبوافق ٍة ودعمٍ كاملني من
واشنطن .أ ّما الحدث اآلخر الذي يشري إليه املؤلف فهو انتفاضة السكان
األفريقيني يف سويتو بجنوب أفريقيا ،وقد سقط فيها آالف الضحايا من
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البرش السود البرشة ،وتبعها اغتيال املناضل الجنوب أفريقي الكبري ستيف
بيكو .ويضيف الكاتب أ ّن تغري موقف الصحافة األمريكية من الحرب يف
فيتنام كان من الدوافع األخرى لوالدة حركة الدفاع عن حقوق اإلنسان
عىل املستوى الكوين.
السياق يذْكر املؤلف والدة حركات
عىل أ ِّي حال ،نعود إىل التاريخ ،ويف هذا ِّ
أمريكية كثرية تهتم مبسألة حقوق اإلنسان والدفاع عنها ،وهي إضاف ًة إىل
هيومن رايتس ووتش:
•لجنة الحقوقيني لحقوق اإلنسان العاملية (أضحى اسمها "هيومن
رايتس فريست").
•لجنة حامية الصحافيني.

•املجموعة الحقوقية الدولية لحقوق اإلنسان (أضحى اسمها "غلوبال
رايتس").

•أطباء من أجل حقوق اإلنسان.
ويلتزم املؤلف بالحقائق التاريخية؛ إذ يثبت أ ّن الوالدة الحديثة لحركة
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،كائن ًة ما كانت تلك الحقوق ،وكيفام كانت
تُفهم أو تط َّبق عىل أرض الواقع ،كان بتأسيس منظمة آمنستي إنرتناش ُينال،
سنة  ،1961املعروفة بالعربية باسم منظمة العفو الدولية .ومن الجدير
بالذكر أ ّن هذه املنظَّمة حصلت عىل جائزة نوبل للسالم ،عىل أ ّن اإلشكالية
املثرية للجدل  -وهي أم ٌر الفت ملن يويل املسألة أ ّي أهمية أو مغ ًزى  -أ ّن
من رفضها أضحى معروفًا أكرث م َّمن قبِلها.
ق ْبل ذلك ،تشكَّلت إبَّان الحرب العاملية الثانية منظمة تُعنى بحقوق
اإلنسان ،من منظور عقدي مح َّدد هو عصبة األمم التي تقول إ ّن جذورها
ذات عالقة مبحاكمة درايفوس يف فرنسا ،يف القرن التاسع عرش.
ويف عام  1920أُ ِّسس اتحاد دويل أو عاملي لحامية الحقوق ،لكنه مل ي ُد ْم
طويلً  .ويف القرن التاسع عرش ،عام  1820تحدي ًدا ،تشكلت يف لندن جمعية
ض ّد الرق  -وهي ال تزال قامئ ًة  -تعمل تحت اسم مكافحة الرق الدولية.
ويف الحقيقة إ ّن الكتاب يف معظمه ُمو َّجه للدفاع عن هيومن رايتس ووتش
كل حدب
وسياساتها ،مع تجاهل كثري من االنتقادات التي تواجهها من ّ
وصوب.
خصص املؤلف للحديث عن الحركات العربية التي اندلعت عام ،2011
ولقد َّ
وتبعاتها ،فصلً مث ًريا للجدل ،وأنهى كتابه بالحديث عن التحديات التي
تواجه الحركة العاملية للدفاع عن حقوق اإلنسان وما حقَّقته من إنجازات
منذ والدتها.
ٍ
َّتي كتاب،
الكتاب مفيد؛ فهو يحوي
معلومات مه ّم ًة مل يسبق جمعها بني دف ْ
ولك ّن الحذر يف التعامل مع املؤلفات العقدية املنطلق والهوى رضور ٌّي.
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نقل األخبار عن الكوارث:
المجاعات والمساعدات ووسائل اإلعالم

املؤلفة :سوزان فرانك.
العنوان األصيلReporting Disasters - Famine, Aid, Politics and the Media :
النارش :هرست ببلرشز ،لندن.2013 ،

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
نقل األخبار عن الكوارث :المجاعات والمساعدات ووسائل اإلعالم

عملت مؤلفة الكتاب مراسل ًة للقناة التلفزيونية لهيئة اإلذاعة
الربيطانية ،وتركت عملها لتأسيس رشكة إنتاج خاصة ،فأنتجت العديد
من األفالم عن أفريقيا ،ث ّم انتقلت إىل املجال األكادميي؛ فهي تعمل
حاليًّا أستاذة إعالم يف جامعة لندن ،وقد كان موضوع رسالة الدكتوراه
التي كتبتها كيفية تعامل اإلعالم مع املجاعة يف إثيوبيا.
اختارت املؤلفة املجاعة يف إثيوبيا ،سنة  ،1984منطلقًا ملعالجة العالقة
بني الكوارث اإلنسانية ،طبيعي ًة كانت أو من نتاج ترصفات برشية
وتبي كيفية تعامل اإلعالم معها وتأثري ذلك يف املتلقني ،ويف
من جهةّ ،
طرائق عمل الحكومات وسياساتها ،وأنشطة املنظامت غري الحكومية
وغريها ،من جهة أخرى.
يف الحقيقة إ ّن موضوع اإلعالم وتأثريه ،سلب ًّيا أو إيجاب ًّيا يف املتلقي ويف
رسم صورة الواقع ال يكاد ينتهي؛ فالتجارب املعيشة تُعلِّمنا أ ّن مقولة
"الحقيقة أ ّول ضحايا الحروب" صحيحة .والحروب ،كام نعلم ،ال تكون
بالرضورة نزا ًعا عسكريًّا فحسب؛ وذلك أننا نتكلم عىل الحروب
اإلعالمية ،والثقافية ،والحضارية ،وما إىل ذلك.
ورئيسا يف مجال اإلعالم
وتصل املؤلفة التي ال بد من ع ِّدها مرج ًعا ًّ
مهم ً
يف الغرب ،إىل استنتاجات مه ّمة يف كتابها .فهي ،عىل سبيل املثال ،تُذكِّر
القارئ بأنه رمبا ال تكون وسائل اإلعالم ناجح ًة يف التأثري يف طرائق
تفكري الناس ،لكنها تكون ناجح ًة يف تحديد وجهة انتباههم.
وميكن أن نذكر أ ّن الصني عانت مجاع ًة بني سنتي  1959و ،1961وأ ّن
الكونغو عاىن ،أواخر التسعينيات ،كوارث رهيب ًة سقط أثناءها ماليني
بأي قدر من االكرتاث اإلعالمي،
الضحايا ،وعىل ال ّرغم من ذلك مل تح َظ ِّ
ِ
أي انتباه ،حتى لو
رها
ع
ي
مل
الغرب
فلنقل ،بتعبري آخر ،إ ّن اإلعالم يف
أو ْ
ُ
َّ
كان ذلك طرفة عني .من أجل ذلك تصل املؤلفة إىل نتيجة مفادها أ ّن
الناشطني يف مجال املساعدات اإلنسانية يعلمون عل َم اليقني أ ّن معظم
الكوارث يف العامل ال تحصل إال لدى ضحاياها ،وأقربائهم ،وأحبائهم
من بعدهم.
وتقول املؤلفة إ ّن اإلعالم ال ينقل األخبار ،بل يصنعها .ومن األمور املثرية
التي لفتت انتباهها عدم متييز اإلعالم بني املجاعة الناتجة من الجفاف
مثل،
واملجاعة الناتجة من سوء اإلدارة .فاإلعالم الغريب ،يف حالة إثيوبيا ً
بأي
مل يكرتث كث ًريا باألسباب التي قادت إىل تلك املجاعة التي مل تكن ّ
فكل ما كان
حال من األحوال يف املستوى الذي صورته امليديا الغربية؛ ّ
يهمه قصة يقارع بها غرماءه ومنافسيه يف املجال نفسه .أمل يعرتف
مراسل تلفزيون هيئة اإلذاعة الربيطانية مايكل بويرك بتسلمه أوامر
من رئاسة الهيئة يف لندن للبحث عن بعض األفارقة املتضورين جو ًعا؛
ألن القناة اإلنكليزية املنافسة حينئذ (اآلي يت يف) كانت تُ ِع ُّد برنام ًجا
عن األخبار الجيدة والسارة؟ النتيجة ،إذن ،هي إنتاج قصة مجاعة يف
كل
إثيوبيا ذات تأثري كبري يف املتلقي ،لكنها يف الوقت نفسه تخفي ّ
الحقائق املتعلّقة بها ،وتشوه الواقع بتصوير املجاعة عىل أنها كانت
فجائيةً ،فكأ ّن حكومات الغرب ،وإثيوبيا ،وهيئات اإلغاثة العاملية،
واألمم املتحدة ،مل تكن عىل علم سابق بحتمية حدوثها قبل والدة
تلك القصة عرب القناة التلفزيونية لهيئة اإلذاعة الربيطانية الحقيقة أ ّن
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كل األطراف كانت عىل علم سابق بتلك املجاعة ،ولكن مل يكرتث بها
ّ
السيايس ملعاناة
أي منها ،فقد كان األه ّم ،بالنسبة إليها ،هو التوظيف
ٌّ
ّ
املتضورين جو ًعا؛ بهدف الهجوم عىل حكومة منغستو هاييل مريم
خاص ،وعىل املعسكر الشيوعي عىل نحو عا ّم.
الشيوعية عىل نحو ّ
ٍ
مساعدات للمتضورين،
وإذا كانت قصة املجاعة يف إثيوبيا قد أنتجت
فإنها يف الوقت نفسه ساهمت ،بحسب الكاتبة ،يف إخفاء الحقائق،
ودعمت سياسات حكومة منغستو هاييل مريم القمعية .فاملجاعة ،مل
تكن بسبب الجفاف ،بل كانت نتاج سياسات حكومة أديس أبابا يف
إعادة توطني بعض السكان ،وإثارة القصة عىل ذلك النحو غري املسبوق.
وترى املؤلفة أ ّن من األمور األخرى الواجب أخذها يف الحسبان،
خطورة تأسيس تحالف غري مقدس بني منظامت اإلغاثة غري الحكومية
يف العامل وبعض وسائل اإلعالم الغربية ،وتأثري ذلك يف معرفتنا للكوارث
اإلنسانية ،ومدى خطورتها ،وما إىل ذلك ،إضاف ًة إىل أ ّن التغطية اإلعالمية
االستعراضية ال بد من أن تؤ ِّد َي إىل إغفال حقائق مه ّمة وإخفائها عن
املتلقني؛ ومن ذلك ،بخاصة ،دور البرش يف صناعة تلك الكوارث.
إ ّن القسم األكرب من الكتاب مخصص لتغطية اإلعالم الغريب للمجاعة
يف إثيوبيا وتأثري تلك التغطية يف ردة فعل الحكومات الغربية تجاه
الكارثة ،ومنه تنطلق املؤلفة لتحليل عالقة اإلعالم بالكوارث والتأثري
كل األطراف املتعلِّقة بها.
املتبادل بني ّ
وتخصص املؤلفة الفصل األول للحديث عن رواية اإلعالم الغريب
للمجاعة يف إثيوبيا .أ ّما الفصل الثاين والثالث فقد خصصتهام للحديث
عن تأثري تلك التغطية اإلعالمية يف سياسات الحكومات الغربية عرب
الضغط الشعبي.
وجعلت املؤلفة الفصل السادس حديثًا عن التأثري البعيد املدى الذي
أنتجته قصة املجاعة يف إثيوبيا ،يف عالقات منظامت اإلغاثة اإلنسانية
العاملية الداخلية ،ويف وسائل اإلعالم أيضً ا .وبالنظر إىل أ ّن قصة تلك
املجاعة وما رافقها من "حرب" إعالمية شكَّلت نقل ًة نوعي ًة يف العالقة
بني اإلعالم الغريب ومنظامت اإلغاثة املرتبطة بالقارة األفريقية ،فقد
خصصت املؤلفة الفصل السابع للحديث عن العالقة بني وسائل اإلعالم
(أو امليديا يف الغرب) بأفريقيا وكيفية تغطيتها لألحداث هناك .ويف
الفصل الثامن واألخري تلخص املؤلفة استنتاجاتها والدروس التي ينبغي
أن تكون يف الحسبان عند الحديث عن العالقة بني امليديا والكوارث
اإلنسانية.
لعل ما يؤاخذ به الكتاب نظرته التقليدية؛ إذ يفتقد تحليل دور وسائل
ّ
الفكري بصفته جز ًءا من املؤسسة
د
البع
الغربية
املجتمعات
يف
اإلعالم
َ
َّ
كل دولة .فالكالم عىل اإلعالم الحر ،أو املستقل ،وما إىل
الحاكمة يف ّ
ذلك من اللغو املعروف ،مضلل؛ ألنه ليس مث َّة من إعالم مستقل عن
مم ِّوله؛ لذلك تكون "ح ِّرية الرأي" مرتبط ًة باملعرفة التي يتحكم فيها
ذلك اإلعالم "املستقل".
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مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
إضاءة على مأزق النخبة السياسية الفلسطينية

ال شك يف أ ّن صدور هذا الكتاب الذي يعالج أسباب الوضع املرتدي
الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية إضافة مه ّمة إىل السجال والنقاش
خصوصا
يف الوضع العريب عىل نحو عا ّم ،والفلسطيني عىل نحو خاص،
ً
أ ّن املؤلف ،وهو عامل اجتامع فلسطيني مقيم حاليًّا يف مدينة رام الله
املحتلة ،عمل طويلً يف الحركة الوطنية الفلسطينية ،بصفته مسؤول
اإلعــام يف الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني التي كانت األكرث
حامسا لتبني برنامج دولة فلسطينية عىل األرايض الفلسطينية املحتلة
ً
سنة .1967
هذا الكتاب هو الكتاب األول الــذي تصدره مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ضمن سلسلة "القضية الفلسطينية  -آفاق املستقبل" ،وهي
تُعنى ،بحسب النارش ،بـ "الوصف الدقيق ،والتحليل املعمق ،والرؤية
امللتزمة والهادفة [ ]...بهدف استخالص دروس املايض [ ]...وتحايش
الرسد التاريخي لألحداث املرتبطة به".
يقول املؤلف إ ّن بحثه هذا يهدف إىل إلقاء الضوء عىل حال النخبة
السياسية الفلسطينية الحالية ،ومن مث َّة ينطلق يف معالجة مفهوم النخبة؛
إذ يقول إنه يوحي بالتاميز الذايت اإليجايب لرشيحة معينة .ويستقيص
املؤلف تفاصيل املصطلح ليصل إىل نتيجة مفادها أ ّن ما يقصده به
هو القيادة السياسية؛ أي الفئة التي تتخذ القرارات السياسية ،وتح ِّدد
التوجهات والخطوات املتصلة باملصري الوطني ،والتي يشار إليها عاد ًة
باسم الطبقة السياسية .ورمبا كان هذا العنوان أفضل للكتاب.
عىل أ ّي حال ،هدف الكتاب هو السعي لتفكيك مأزق النخبة السياسية
الفلسطينية ،ومن مث َّة الرتكيز عىل مكوناته من فاعلني سياسيني و ِب ًنى
مح ّددة .وللوصول إىل هذا الهدف يستعرض املؤلف ،يف الجزء األول
واألطول ،االنهيار الذايت لحركة التحرر الوطني الفلسطينية وعملية
خصوصا بعد
مؤسسات الدولة،
ً
انتقالها من فكر التحرير إىل فكر بناء َّ
توقيع اتفاقيات أوسلو وانتقال القيادة السياسية الفلسطينية لإلقامة يف
األرايض الفلسطينية املحتلة سنة .1967
ويعالج املؤلف هذه املسألة يف أقسام ذات عناوين دالة ،هي" :النخبة
املؤسسات
السياسية تفقد واليتها" ،و"النخبة السياسية وتعطيل عمل ّ
الوطنية" ،و"النخبة السياسية ومسؤولية االنقسام" ،و"الرهان عىل
الواليات املتحدة األمريكية" ،و"النخبة السياسية ومنزلق النزعة
املحلية – الفئوية" ،و"النخبة السياسية واختزال الدميقراطية إىل
عملية إجرائية إدارية" ،و"النخبة السياسية تفقد ثقة فئات واسعة من
الشباب" ،و"النخبة السياسية وإدارة االقتصاد وفق مفاهيم الليربالية
كل
الجديدة" .وهذه العناوين تغني ،إىل ح ٍّد ما ،عن الخوض يف تفاصيل ّ
كل عنوان من هذه العناوين
منها؛ إذ ميكن للقارئ أن يتمثَّل محتوى ّ
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وتفرعاتها ،من خالل عنوانٍ جامعٍ أسنده إليها املؤلف ،هو" :تأكُّل
املؤهالت القيادية للنخبة السياسية الفلسطينية".
أ ّما الجزء الثاين من الكتاب فهو مخصص ملا يراه املؤلف عوامل رئيسة
أنتجت املأزق ،وعنوانه هو" :نحو موضعة النخبة السياسية الفلسطينية
يف سياق رشطها التاريخي" .وأ ّما جزؤه الثالث واألخري فهو يتض َّمن رؤية
املؤلف للرشوط الرضورية التي تفيض إىل الخروج من املأزق واألزمة،
وقد جعل عنوانه "مالحظات وتساؤالت ختامية".
ويتمثَّل هدف قراءتنا للكتاب مبناقشة بعض منطلقات املؤلف .ونبدأ
بالقول إ ّن قيادة الهزمية ال ميكن أن تقود إىل النرص كام أ َّن النظام الفاسد
ال ميكنه أن يصلح نفسه ،وإنه ال ميكن إقامة نظام دميقراطي  -كائ ًنا ما
كان معنى هذا املصطلح  -من دون دميقراطيني ،ومن دون معرفة رحلة
القيادة السياسية الفلسطينية من فكر الثورة ،إىل فكر التسوية؛ بكل ما
يحمله من مضامني ،ويف صدارتها االبتعاد عن الجامهري ،واالنخراط يف
العملية السياسية التي ستجري بالرضورة وفق قواعد الطرف األقوى.
أسباب دفعت القيادة السياسة
لقد أسهب املؤلف يف رشح ما رآه من
ٍ
مؤسسات
الفلسطينية إىل االنتقال من فكر التحرير إىل ما َّ
سمه فكر بناء َّ
الدولة.
من النقاط الرئيسة األخرى التي وجب لفْت االنتباه إليها تحليل طبيعة
الرصاع مع الصهيونية وإمكانية التعايش معها .واإلجابة عن هذا السؤال،
يف ما نرى ،توجب العودة إىل قراءة طبيعة الفكر الصهيوين وما يسمى
النظام السيايس العريب يف الوقت نفسه.
وقد أعاد املؤلف بعض أسباب هزمية سنة  1948إىل نقيصة ذاتية تكمن
يف االنقسام الفلسطيني .وإذا ك َّنا نتَّفق معه عىل وجود ذلك االنقسام،
فإنَّنا نرى أ ّن ميزان القوى يف فلسطني ما كان ل ُيوجد فرصةً ،ولو ضئيلةً،
ملنع اغتصاب ما اغتُصب من فلسطني ،حتى أ ّن األمر قد اقتىض دخول
جيوش عربية ،تحت قيادة استعامرية بريطانية ،لضامن تنفيذ املخطط.
يعني
وأ َّما األمر الثاين الذي نرى أ ّن املؤلف مل مينحه حقَّه ،من دون أن َ
انتقاصا من قيمة الكتاب أو من مؤهالت املؤلف ،فهو
هذا إطالقًا
ً
طبيعة القيادة السياسية الفلسطينية ،وأعني تحدي ًدا قيادة فتح .فعملية
االنتقال من فكر الثورة إىل فكر التسوية ،كام يقول املؤلف ،بدأت منذ
فرتة طويلة قبل العدوان عىل العراق سنة  ،1990وقبل هزمية سنة 1982
مؤسسات الحركة الوطنية من
يف لبنان ..إلخ ،واالنتقال بدأ عمل ًّيا بتفريغ َّ
مضامينها وتحويلها إىل دوائر تابعة للقيادة ،إضاف ًة إىل استحالتها مراك َز
ٍ
توظيف ،وتغطي ٍة للبطالة املق َّنعة ،أو كام أطلق عليها جميل هالل لفظ
"التفرغ"؛ أي التوظيف .وقد ساهم التضييق عىل االتجاه الدميقراطي
داخل حركة فتح ،يف تطويع الحركة وإخضاعها لرشوط املساومة الوطنية
إىل ح ّد كبري.
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هذا الكتاب من املؤلفات التي يصعب الكتابة عنها ألسباب موضوعية
عديدة أحدها مادته اإلشكالية ،وأخرى ذاتية متمثِّلة بالعالقة القدمية
املرتبطة باملؤلف.

أ َّما الشخصية األكرث إثار ًة للجدل فكانت ،بال شك ،كارلوس الذي ذاع
صيته يف العامل بعد عملية خطف وزراء نفط دول منظمة األوبك
املجتمعني يف فيينا ،وتداعياتها التي انتهت بفصله من الجبهة الشعبية.
ويذكُر بسام أبو رشيف تفاصيل مثري ًة ملن تهمه تلك املرحلة من خارج
الساحة الفلسطينية ،ويف الوقت نفسه ينصف املناضل الفنزوييل الذي
ُييض فرتة سجن يف فرنسا التي اختطفته من السودان ،أو متكنت من
ذلك بصفقة مع الحكومة السودانية كام يقول بعضهم .ويحسم بسام
ظل منحازًا
أبو رشيف أمره بالقول إ ّن كارلوس ،عىل الرغم من أخطائهّ ،
إىل قضية الح ِّرية ونضال الشعوب املضط َهدة .هذا قول مه ٌّم ،عىل
لسان بسام أبو رشيف ،يف موقعه السيايس املعاكس الذي انتقل إليه يف
النصف األول من مثانينيات القرن املايض؛ ألن املناضل الفنزوييل تعرض
لحملة تشويه غري مسبوقة بعدما فصله وديع حداد من الجبهة.

وخصص بسام أبو رشيف الفصول األربعة األوىل ،وهي األوسع من
الكمي للكتابة ،للحديث عن وديع حداد؛
حيث املعلومات واملنظور
ّ
من جهة والدته ونشأته ،وفرتة دراسته يف الجامعة األمريكية ببريوت،
ومن مث ّة تأسيس حركة القوميني العرب وتحالفها مع جامل عبد النارص،
ث ّم افرتاقه عنه بعد هزمية سنة  ،1967ووالدة الجبهة الشعبية لتحرير
بقي ثالثة منها هي؛
فلسطني ،إىل غاية انشقاقها إىل ع ّدة جبهات َ
الشعبية ،والدميقراطية ،والقيادة العا َّمة.

ومل يهمل بسام أبو رشيف الكتابة عن أوضاع اغتيال وديع حداد ،يف
منزل الزعيم السوري أكرم الحوراين يف بغداد .وأشار خالل ذلك بإصبع
االتهام إىل شخص محدد بقوله :إ ّن ٍ
جهات عربي ًة شاركت يف ذلك .ونذكر
أ ّن حركة فتح التي كانت عىل خالف دموي مع بغداد ،اتهمت وقتها
نظام صدام حسني بتنفيذ االغتيال ،لكن الجبهة الشعبية نفت ذلك.

لقد أخذ بسام أبو رشيف عىل عاتقه الكتابة عن القائد الفلسطيني
"األسطوري" وديع حداد ،تحت عنوان ،إشكايل يف ظننا ،مضيفًا تعقي ًدا
آخر إىل املسألة .فالعنوان املطروح استفهامي ،وليس استنكاريًّا ،وهو
يجرب القارئ عىل الظن أ ّن مسألة تقويم الراحل وديع حداد غري
محسومة.
فصل ،عىل الرغم
وقد قسم املؤلِّف محتوى الكتاب إىل نحو ثالثني ً
من أ ّن عدد صفحاته ال يتجاوز ثالمثئة صفحة؛ ما جعل بعض الفصول
ال يتجاوز عرش صفحات.

كتب بسام أبو رشيف عن وديع حداد ضمن هذا اإلطار العا ّم ،عارضً ا
الخلفية التاريخية والفكرية لخياره املتمثّل باللجوء إىل العمليات
أساسا،
العسكرية خارج فلسطني املحتلة من أجل لفْت انتباه العاملً ،
إىل القضية الفلسطينية التي جرى التعتيم عليها عىل نحو كامل ،منذ
اغتصاب فلسطني سنة .1948
أ َّما أغلب الفصول الالحقة فهي بعض األمور أو األحداث؛ ما جعلها
ذكريات أقرب منها إىل فصول مرتابطة تستحيل مبجموعها مؤلَّفًا
متكامل .لذا يبدو كتاب بسام أبو رشيف أقرب إىل الذكريات الشخصية
ً
منه إىل تأريخ مرحلة نضالية فلسطينية مهمة ،حتى من منظور املرحلة
الحالية الكارثية التي متر بها الحركة الوطنية الفلسطينية.
ومن ضمن األحداث واألمور التي عرضها املؤلف يف فصول الكتاب
الالحقة العمليات التي خطط لها وديع حداد ،ومنها عىل سبيل املثال
سمه "عملية مطار الثورة" سنة 1970؛ ذلك أ ّن املؤلف نفسه كان
ما َّ
ناطقًا رسم ًّيا باسم العملية ،ما سمح له بالحديث يف املوضوع بإسهاب،
وجعل من معلوماته مصد ًرا موثوقًا.
من األمور امله ّمة األخرى التي عرضها املؤلف الرصاعات داخل الجبهة
الشعبية التي كانت دو ًمــا من األمــور املسكوت عنها يف الساحة
الفلسطينية.

إ ّن مؤلَّف بسام أبو رشيف ثر ٌّي من منظور املعلومات التي يحويها،
لكنها جاءت متناثرةً ،أ َّما بعض تحليالته ومواقفه فكانت ،إىل ح ّد ما،
تسويغيةً ،ونرتك للقارئ ح ِّرية الحكم يف ذلك .إضاف ًة إىل ذلك مل يتناول
بسام أبو رشيف عمليات وديع حداد ضمن الظرف التاريخي العاملي
املحدد الذي كانت الحركة الوطنية الفلسطينية مت ُّر به.
من ناحية أخرى فإ ّن التحاق بسام أبو رشيف املتأخر بفرع العمليات
الخارجية بالجبهة الشعبية جعل من تأريخه مقتط ًعا .وبعضهم يرى
أ ّن اللجوء إىل العمليات الخارجية أىت عىل خلفية الرصاع املحتدم ،يف
ذلك الوقت ،داخل الجبهة الشعبية قبل تشظيها إىل ع ّدة منظامت
أو جبهات .وإ ّن الحديث يف هذا املوضوع يستدعي التعرض لدور
قيادات يف حركة فتح يف تشجيع االنقسامات يف التنظيامت الفلسطينية،
والعربية ،الحليفة واملنافسة ،وهذا تاريخ مل يُكتب بعد ،شأنه يف ذلك
شأن تاريخ نشوء الحركة الوطنية الفلسطينية املعارصة ،وامتداداتها،
وعالقاتها العربية العلنية منها والخفية.
ويف ظننا لو أ ّن وديع حداد نظر إىل عمليات الجبهة الشعبية الخارجية
رشح أفضل ألسباب
ضمن اإلطار التاريخي للرصاع العاملي ّ
لتوصل إىل ْ
يصح كذلك يف شأن فتح .وإذا كانت
لجوئها إليها ،ث ّم إ ّن هذا املنظور ّ
تلك العمليَّات الشعبية الكبرية قد نالت إعجاب الشارع العريب ،فإ ّن
بعض القيادات الفلسطينية كانت معارض ًة لها ،لكنها مل تج ُرؤ عىل
إعالن مواقفها منها بصوت مسموع.

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
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ً
التطور غير ممكن إال ّ
وكتطور لجميع فئات المجتمع ،في ظروفه
كرقي مجتمع بعينه،
أن
ّ
ّ
ّ
أيضا من ّ
ّ
التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع الثقافات األخرى.
العربيً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضــاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
االجتماع ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف ً
التحديات التي
أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبع ّية والركود العلمي
تواجه األ ّمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
عام
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العرب ّية وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
العربي بشكل ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ومع السياسات األميرك ّية واألوروبــيــة واآلسيوية المؤثّرة فيه ،بجميع أوجهها السياس ّية واالقتصاديّة
واإلعالم ّية.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليل ّية ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
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 ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.
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يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة اإللكترونية من خالل التسجيل في الموقعwww.bookstore.dohainstitute.org :
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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 صورًا.
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 120دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف القارة األمريكية.

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

عنوان االشتراكات:
 املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
جادة الجرنال فؤاد شهاب  -بناية الصيفي  - 174مار مارون
ص.ب 11-4965 :رياض الصلح  1107-2180بريوت  -لبنان

عنوان التحويل البنكي:

