ّ
محكمة تُعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
دورية
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إسرائيل وحركة المقاطعة

تعــرض هــذه الدراســة لتنامــي الحــراك الدولــي لمقاطعة اســرائيل ،بســبب احتاللهــا أراضي
الفلسطينيين وخرقها المستمر لالتفاقيات وللقوانين الدولية ،وانتهاجها سياسات عنصرية
ضــد الفلســطينيين .تقــول الدراســة إن القلــق داخل اســرائيل مــن تنامي المقاطعــة بلغ حد
ً
منبوذة في نظر المجتمع
التكهن من جانب بعض االسرائيليين بأن إسرائيل ربما تصبح دولة
الدولي مثل جنوب إفريقيا في فترة األبارتهايد .وتناقش الدراسة الرؤى ،والمواقف ،والنقاشات
اإلســرائيلية الداخليــة ،الرســمية وغيــر الرســمية ،كمــا تقــف علــى األســاليب التــي اعتمدتهــا
ً
مســتعرضة السياســات التي اتبعتها والخطوات التي اتخذتها في
إســرائيل في مواجهتها،
سياق تصديها لها .كما تعرض الدراسة لتنامي المقاطعة وفرص تناميها وتأثيرها.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

6
مقدمة
منذ أكرث من عام ازداد القلق يف إرسائيل من إمكانية ف ْرض مقاطعة
دولية عليها بسبب عدم انصياعها للقرارات الدولية بشأن القضية
الفلسطينية ،وإرصارهــا عىل االستمرار يف االحتالل واالستيطان،
والبطش بالشعب العريب الفلسطيني يف املناطق املحتلة.
لقد احتدمت نقاشات وبرزت خالفات يف إرسائيل بني تيارين أساسيني
بشأن املقاطعة ،أحدهام يدرك مخاطر املقاطعة عىل إرسائيل ولكنه
يخفِّف من إمكانية حدوثها عىل نح ٍو كبري وبلوغها تلك الدرجة
التي تلحق أذًى جديًّا بها؛ ما يستدعي تغيري سياساتها تجاه استمرار
االستيطان واالحتالل ومجمل القضية الفلسطينية .يف حني يحذر التيار
اآلخر من إمكانية حدوث املقاطعة ومن مدى مخاطرها عىل إرسائيل،
ويدعو إىل إجراء تغيري يف سياسة الحكومة اإلرسائيلية إزاء االستيطان
واملفاوضات ،وال سيام يف الجوانب التي تتحدى املجتمع الدويل تح ِّديًا
ساف ًرا ،لتجنيب إرسائيل العزلة الدولية واملقاطعة.
وقد ساهم يف ازديــاد القلق اإلرسائييل يف السنة األخــرة عامالن
أساسيان؛ أحدهام توزيع املفوضية األوروبية يف حزيران /يونيو 2013
تعليامت إىل جميع دول االتحاد األورويب ،دخلت حيِّز التنفيذ يف
مؤسساتها
بداية عــام  ،2014متنع فيها هذه الــدول ،إىل جانب ّ
والصناديق والهيئات الفاعلة فيها من تقديم الهبات ،أو الجوائز ،أو
للمؤسسات اإلرسائيلية
القروض ،للمستوطنات يف املناطق املحتلة ،أو
ّ
داخل الخط األخرض التي لها عالقة باملستوطنات((( ،واآلخر ازدياد
تأثري الحركة الشعبية العاملية ملقاطعة إرسائيل ،وسحب االستثامرات
منها ،وفرض العقوبات عليها((( Boycott Divestment and
 ،Sanctions/ BDSوتسارع توسعها ووصولها إىل التيارات السياسية
األساسية يف أوروبا ،إىل جانب اليسار الراديكايل واليسار بوج ٍه عا ٍّم.

 1للمزيد بشأن تعليامت االتحاد األورويب ،انظر" :خطوات االتحاد األورويب ضد االستيطان
اإلرسائييل" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2013/7/30 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/9ba9e681-7e72-443f-9b0bd0f5ecd88803
مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني الناشطة يف مختلف
 2يف متوز /يوليو  2005أصدرت ّ
املناطق التي يوجد بها الشعب الفلسطيني نداء مقاطعة إرسائيل ،وس ْحب االستثامرات
منها ،وف ْرض عقوبات عليها مشابهة لتلك العقوبات التي طبقت عىل نظام األبارتهايد يف
جنوب أفريقيا .ويف سنة  2008أُ ِّسست اللجنة الوطنية الفلسطينية ملقاطعة إرسائيل وسحب
االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها ،وهي تض ّم ائتالفًا واس ًعا من األحزاب السياسية
والنقابات ومختلف منظامت املجتمع املدين الفلسطيني الناشطة يف مختلف املناطق التي
يوجد بها الشعب الفلسطيني.
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وتسعى هذه الدراسة ملتابعة الرؤى ،واملواقف ،والنقاشات اإلرسائيلية
الداخلية الرسمية وغري الرسمية وتحليلها ،بشأن مقاطعة إرسائيل،
ومداها ،وفرص نجاحها .وتقف الدراسة عىل كيفية محاولة إرسائيل
مواجهة املقاطعة ،وعىل السياسات التي اتبعتها والخطوات التي
اتخذتها يف سياق تصديها لها.

ازدياد نسبة مقاطعة إسرائيل
شهدت بداية سنة  2014نسبة ازدياد ملحوظ يف مقاطعة إرسائيل .ففي
األول من كانون الثاين /يناير  2014دخلت تعليامت مفوضية االتحاد
ومؤسساته والصناديق الفاعلة يف دوله
األورويب التي تحظر عىل دوله ّ
املؤسسات
تقديم الهبات أو القروض أو الجوائز للمستوطنات ،أو ّ
اإلرسائيلية داخل الخط األخرض ذات العالقة باملستوطنات يف املناطق
املحتلة سنة .1967
مؤسسات عديدة يف أوروبا عن
وانسجا ًما مع هذا التوجه أعلنت ّ
س ْحب استثامراتها من إرسائيل .ففي كانون الثاين /يناير  2014أعلن
أكرب صندوق تقاعد يف هولندا  ،PGGMوهو يُ َع ُّد أحد أكرب صناديق
التقاعد يف العامل؛ إذ تُقدر األموال التي يديرها بنحو  150بليون
يورو ،عن سحب استثامراته من البنوك اإلرسائيلية ،بسبب عالقاتها
باملستوطنات اإلرسائيلية يف املناطق الفلسطينية املحتلة(((.
وكان هذا الصندوق قد توجه قبل إقدامه عىل خطوته تلك إىل البنوك
اإلرسائيلية ،ووضَّ ح لها أ ّن عالقاتها باملستوطنات اإلرسائيلية يف املناطق
املحتلة سنة  1967تتناقض مع قرار محكمة الهاي الدولية الصادر
سنة  2004الذي أكَّد أ ّن املستوطنات اإلرسائيلية يف املناطق املحتلة
غري قانونية ،وأنَّها تتناقض أيضً ا مع البند  49من اتفاقية جنيف التي
تنص بوضوح عىل م ْنع الدولة املحتلة نقْل سكانها إىل األرايض التي
ُّ
احتلتها.
ويف الوقت نفسه أعلنت رشكة املياه الهولندية عن قطع عالقاتها
برشكة املياه الوطنية يف إرسائيل مكوروت  Mekorotبسبب صلة
هذه الرشكة باملستوطنات يف املناطق املحتلة .وكانت رشكة هولندية
أخرى قد ألغت ،يف أيلول /سبتمرب  ،2013عق ًدا مع رشكة مياه

 3باراك رافيد" ،صندوق التقاعد األكرب يف هولندا يقاطع بنوكًا يف إرسائيل بسبب متويلها
املستوطنات" ،هآرتس ،2014/1/8 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2211065
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إرسائيلية إلقامة منشأة تطهري مياه للمجاري؛ بسبب وقوع هذه
املنشأة يف املناطق الفلسطينية املحتلة(((.
وإىل جانب ازدياد حملة املقاطعة يف هولندا ض ّد إرسائيل ،بادرت
مؤسسات حكومية وغري حكومية يف الدول اإلسكندنافية إىل
ع َّدة ّ
مقاطعة إرسائيل .وكانت أبرز مقاطعة إعالن وزارة املالية الرنويجية
أ ّن صندوق التقاعد الحكومي الرنويجي ق َّرر وقف االستثامر يف
رشكتني إرسائيليتني كبريتني ،النتهاكهام حقوق اإلنسان الفلسطيني
األساسية؛ بسبب قيامهام بالبناء يف املستوطنات يف الضفة الغربية
والقدس الرشقية املحتلة((( .وأعلن كذلك أكرب بنك يف الدامنارك (دنكا
بنك) عن حظْر االستثامر يف بنك هبوعليم اإلرسائييل؛ لضلوعه يف
متويل االستيطان .ويف الفرتة نفسها أعلنت الحكومة األملانية أنها
تعتزم تعديل معايري حصول رشكات الهايتك اإلرسائيلية عىل د ْعم
أملاين ،بإضافة بند مينع متويل الرشكات اإلرسائيلية العاملة يف األرايض
أي اتفاق تعاون
املحتلة أو دعمها ،بوصفه رشطًا رضوريًّا لتوقيع ّ
علمي بني أملانيا وإرسائيل(((.

ويف غضون ذلك ،أعلن عدد من صناديق التقاعد الكربى يف أوروبا،
وعدد من كبار املستثمرين األوروبيني أيضً ا ،أنهم يدرسون سحب
استثامراتهم من البنوك اإلرسائيلية لضلوع هذه البنوك يف متويل
االستيطان يف املناطق املحتلة سنة  .1967وشمل ذلك "صندوق
 4املرجع نفسه ،وتعزو املصادر اإلرسائيلية ازدياد حملة مقاطعة إرسائيل يف هولندا إىل
النشاط املكثف لرئيس الحكومة الهولندية األسبق الربوفيسور أندرياس فان آخت ،وإىل "هيئة
الحقوق" التي يرأسها ،والتي أسسها سنة  ،2009يف حملة مقاطعة إرسائيل بسبب؛ استمرارها
يف االحتالل ،واالستيطان ،والبطش بالشعب الفلسطيني .للمزيد انظر :أرئيل كهانا" ،رئيس
حكومة هولندا األسبق يحرك مقاطعة إرسائيل" ،معاريف ،2014/1/29 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/546/420.html?hp=1&cat=666
 5باراك رافيد" ،صندوق التقاعد الحكومي الرنويجي لن يستثمر يف الرشكات التي تبني
املستوطنات" ،هآرتس ،2014/1/30 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2231263
 6باراك رافيد" ،أملانيا :لن نقدّم مساعدات للهايتك اإلرسائييل إ ْن وصلت إىل املستوطنات"،
هآرتس ،2014/1/23 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2224751

7
التقاعد للموظفني الحكوميني يف هولندا  ABPالذي يُ َع ُّد من أكرب
صناديق التقاعد يف العامل ،و"صندوق التقاعد يف الدول اإلسكندنافية"،
وصندوق تقاعد آخر يف الرنويج(((.
إىل جانب ذلك ،ازدادت يف السنة األخرية ،عىل نح ٍو كبري ،شبكات
التسويق يف أوروبا ،وأماكن أخرى يف العامل؛ مثل دولة جنوب أفريقيا
التي رشعت يف وضع إشارات عىل منتوجات املستوطنات اإلرسائيلية.
وقد ترافق ذلك مع اشتداد نشاط حركة املقاطعة الدولية الشعبية
ملنتوجات املستوطنات اإلرسائيلية؛ ما أ َّدى إىل انخفاض مبيعاتها
عىل نحو ملحوظ ،وإىل مزيد من الصعوبات يف تسويق منتوجات
املستوطنات يف شبكات التسويق الكربى يف أوروبا وسائر أنحاء
العامل(((.
وشهدت مقاطعة إرسائيل أكادمييًّا ،أيضً ا ،ازديا ًدا ملحوظًا يف السنة
مؤسسات أكادميية عديدة يف أوروبا وأمريكا
األخرية .فقد قررت ّ
مقاطعة إرسائيل .وكــان من أبــرز هذه الــقـرارات ،قـرار جمعية
الدراسات األمريكية  ASAيف كانون األول /ديسمرب  ،2013وهي
جمعية أكادميية للمحارضين يف الجامعات األمريكية ،يبلغ عدد
أعضائها  5000عضو .ووضَّ حت هذه الجمعية أ ّن قرارها جاء بسبب
انتهاكات إرسائيل حقوق اإلنسان الفلسطيني يف األرايض املحتلة،
باملؤسسات التعليمية الفلسطينية يف
وال سيام االنتهاكات املتعلّقة
َّ
األرايض املحتلة(((.
ائيل جمعية تدريس اللغات
ويف كانون الثاين /يناير  2014دانت إرس َ
الحديثة  ،MLAوهي جمعية أكادميية أمريكية يبلغ عدد أعضائها
نحو  28ألف عضو؛ وذلك بسبب املامرسات اإلرسائيلية القمعية تجاه
الفلسطينيني يف املناطق املحتلة(.((1
" 7مستثمرون أجانب يفكرون يف إلغاء استثامرات يف البنوك :املستوطنات غري قانونية"،
ذي ماركر ،2014/1/20 ،عىل الرابط:
1.2221844/http://www.themarker.com/markets
 8سارة ليفوفيتش" ،هل تستطيع املقاطعة األوروبية تقويض االقتصاد اإلرسائييل"،
معاريف ،2014/1/17 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/541/255.html
للمزيد بشأن زيادة مقاطعة إرسائيل وإمكانات تعاظمها ،انظر :باراك رافيد" ،رذاذ عقوبات
إرسائيل يهدد بالتح ُّول إىل طوفان" ،هآرتس ،2013/12/14 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/.premium-1.2189646
 9يردين سكوف" ،جمعية الدراسات األمريكية قررت مقاطعة إرسائيل" ،هآرتس،
 ،2014/1/12عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.2192114
" 10الواليات املتحدة األمريكية :منظمة أكادميية يبلغ عدد أعضائها  28ألفًا دانت إرسائيل"،
هآرتس ،2014/1/12 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2214808
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ويف نيسان /أبريل  2013أق َّرت نقابة املعلمني وأساتذة الجامعات
يف آيرلندا مقاطعة إرسائيل ،ودعت أعضاءها إىل وقْف جميع
أشكال التعاون األكادميي والثقايف مع إرسائيل( .((1ويف الشهر نفسه
أق َّرت جمعية الدراسات اآلسيوية – األمريكية يف الواليات املتحدة
املؤسسات األكادميية اإلرسائيلية؛ بسبب تعاون
 AAASمقاطعة
ّ
الجامعات اإلرسائيلية مع سلطات االحتالل اإلرسائييل يف خرق القوانني
الدولية يف املناطق املحتلة ،وبسبب اتباع الجامعات اإلرسائيلية سياسة
التمييز ض ّد األكادمييني والطالب العرب املواطنني يف إرسائيل أيضً ا(.((1

ســفراء إســرائيل يحــذرون من
المقاطعة
عند دخول تعليامت مفوضية االتحاد األورويب حيِّز التنفيذ يف بداية
سنة  2014التي رافقها ازدياد حملة مقاطعة إرسائيل واحتدام النقاش
فيها بشأن املقاطعة نفسها ،عقَد سفراء إرسائيل يف دول االتحاد
األورويب اجتام ًعا يف القدس الغربية يف كانون الثاين /يناير ،2014
ناقشوا فيه موضوع مقاطعة إرسائيل( .((1ومن خالل املداوالت التي
تبي النقاط التالية:
أجراها السفراء يف هذا االجتامع ،جرى ُّ
أولً  ،ال تخلق تعليامت مفوضية االتحاد األورويب بشأن االستيطان
ج ًّوا مشج ًعا عىل مقاطعة املستوطنات فحسب ،بل عىل مقاطعة
ملؤسسات
إرسائيل أيضً ا .عالو ًة عىل ذلك متنح تلك التعليامت رشعي ًة ّ
أي نوع من التعاون مع إرسائيل ،وقد
غري حكومية يف أوروبا ملقاطعة ّ
11
الرابط:
12
الرابط:

يردين سكوف" ،مخترص تاريخ مقاطعة إرسائيل أكادمييًّا" ،هآرتس ،2013/5/9 ،عىل
http://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.2015801
"جمعية طالب أمريكيني تؤيد مقاطعة إرسائيل أكادمي ًّيا" ،هآرتس ،2013/4/27 ،عىل

http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.2005145
 13إييل بردنشتاين" ،سفراء إرسائيليون يحذرون :االتحاد األورويب يخلق ج ًّوا يشجع عىل
مقاطعة إرسائيل" ،2014/1/14 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/540/108.html?hp=1&cat=404
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تتسع املقاطعة يف أوروبا اتِّسا ًعا كب ًريا متت ُّد خالل سنة أو سنتني إىل
للمؤسسات اإلرسائيلية داخل الخط األخرض.
مقاطعة كبرية
ّ
ثان ًيا ،تشجع تعليامت مفوضية االتحاد األورويب ،بشأن االستيطان
دول كثري ًة يف العامل عىل اتباع السياسة األوروبية تجاه
اإلرسائييلً ،
االستيطان ،حتى وإن مل يد ُعها االتحاد األورويب إىل القيام بذلك.
ثالثًا ،هناك خطوات عديدة وأفكار مجمدة حتى اآلن يف االتحاد
األورويب تحظى بتأييد كبري لدى متخذي القرار يف مفوضية االتحاد
األورويب ودولــه ،بوج ٍه عــا ٍّم ،يأيت يف صدارتها وضْ ع عالمات عىل
منتوجات املستوطنات لإلشارة إىل أنّها منتوجات املستوطنات
اإلرسائيلية يف املناطق املحتلة ،ووضع قامئة بأسامء املستوطنني
اإلرسائيليني يف املستوطنات اإلرسائيلية املقامة يف املناطق املحتلة
سنة  ،1967وطلب منهم استصدار تأشريات دخول إىل دول االتحاد
األورويب سلفًا ،بخالف بق َّية املواطنني اإلرسائيليني الذين يدخلون إىل
الدول األوروبية من دون الحصول مسبقًا عىل تأشريات الدخول.
راب ًعا ،تحظى سياسة مفوضية االتحاد األورويب ض ّد استمرار البناء
يف املستوطنات اإلرسائيلية ،وكذلك التعليامت التي أصدرتها مفوضية
االتحاد األورويب ،بتأييد جارف من جميع دول االتحاد األورويب؛ لذلك
من الصعب أن تتوقَّف العقوبات التي تزداد أكرث فأكرث ض ّد إرسائيل.
تغي حكومتها
وهذه العقوبات ستُلحق بإرسائيل أرضا ًرا ج ِّديةً ،ما مل ِّ
سياستها االستيطانية(.((1

مسألة البديل بالنسبة إلى أوروبا
عىل إثر ازدياد النقاش يف إرسائيل ،بشأن إمكانية ف ْرض االتحاد األورويب
ٍ
رصح مصدر سيايس إرسائييل
ودوله
عقوبات اقتصادي ًة عىل إرسائيلّ ،
رفيع املستوى لصحيفة معاريف بأنه إذا مل يُثم ْر جهد جون كريي
التوصل إىل اتفاق مع الفلسطينيني ،فمن املتوقع أن تشهد
ومل يَ ْج ِر ُّ
مهم .وتوقع هذا املصدر
عالقات إرسائيل باالتحاد األورويب تدهو ًرا ًّ
أ ّن املقاطعة والعقوبات لن تقترص يف هذه الحالة عىل منتوجات
كل املنتوجات اإلرسائيلية ،وأ ّن أوروبا لن
املستوطنات ،بل ستمت ّد إىل ّ
تشرتي من إرسائيل إلَّ ما هي يف حاجة إليه.
َ
السيايس أنه من املحتمل أن تصل إرسائيل يف غضون
وأضاف املصدر ِّ
ع ّدة سنوات إىل وضع جنوب أفريقيا إبان فرتة األبارتهايد ،وأكَّد أ ّن
14
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ذلك سيكون صع ًبا عىل إرسائيل من الناحيتني االقتصادية واملعنوية،
بديل
عب عن اعتقاده أ ّن هناك إمكاني ًة أل ْن تجد إرسائيل ً
ولكنه َّ
ٍ
كل
عالقات اقتصادي ًة واسع ًة مع ٍّ
من االتحاد األورويب و ُد َوله بإقامتها
من روسيا ،والصني ،والهند ،ودول آسيوية أخرى .وأكَّد هذا املصدر
أ ّن إرسائيل ال ترغب يف عملية التحول هذه .ولكن إ ْن فَرض االتحاد
ٍ
حينئذ من التوجه إىل تلك
األورويب ودوله عقوبات عليها ،فال مناص
ال ُّدول(.((1
ومن نافلة القول إ ّن معظم ال ُّنخب يف إرسائيل تعارض ادعاء بعض
بديل من أوروبا .وقد أشارت دراسة إرسائيلية
اإلرسائيليني أ ّن إلرسائيل ً
مهمة ،نُرشت مؤخ ًرا وعالجت يف إسهاب مكانة إرسائيل يف العامل،
ومسألة العزلة ومقاطعتها دول ًّيا ،إىل عدم وجود بديل إلرسائيل من
عالقاتها االقتصادية باالتحاد األورويب والواليات املتحدة ،وإىل أ ّن
االدعاء املستند إىل أنه بإمكان روسيا والصني والهند ودول آسيوية
بديل من الدول الغربية ال أساس له من الصحة(.((1
أخرى أن تشكّل ً
ووضَّ حت هذه الدراسة أ ّن تجارة إرسائيل مع دول االتحاد األورويب
والواليات املتحدة يف السنة األخرية تشكّل  70يف املئة من مجمل
تجارة إرسائيل الخارجية؛ إذ تبلغ صادرات إٍرسائيل إىل دول االتحاد
األورويب  34يف املئة ،يف حني تبلغ وارداتها من دول االتحاد األورويب
 55يف املئة.

وتبلغ صادرات إرسائيل إىل الواليات املتحدة  35يف املئة ،يف حني تبلغ
وارداتها من الواليات املتحدة  15يف املئة .أ ّما تجارة إرسائيل مع روسيا
والصني والهند وجميع الدول اآلسيوية فتبلغ  25يف املئة من مجمل
 15أرئيل كهانا" ،مصدر سيايس :إذا حدثت مقاطعة أوروبية ستتجه إرسائيل نحو الرشق"،
معاريف ،2014/1/14 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/540/308.html
 16أساف شارون وآخرون" ،مكانة إرسائيل يف العامل ومسألة العزلة :حلف يف أزمة" ،موالد
– املركز لتجدد الدميقراطية ،كانون األول /ديسمرب  ،2013عىل الرابط:
http://www.molad.org/images/upload/files/Brit-BeMashber.pdf

أي ضامن إطالقًا
تجارة إرسائيل الخارجية .إىل جانب ذلك ،ال يوجد ّ
أل ْن تكون األسباب التي تجعل دول االتحاد األورويب تقاطع إرسائيل
ودول آسيوي ًة
هي نفسها األسباب التي تجعل روسيا ،والصني ،والهندً ،
أخرى تقاطع إرسائيل أيضً ا.
وأكَّدت هذه الدراسة ،بشأن املقاطعة ،أ ّن إرسائيل شديدة الحساسية
إىل أبعد الغايات ،وأنَّها أكرث الدول يف العامل تأث ُّ ًرا بها؛ ألنَّها دولة صغرية،
قليلة املوارد الطبيعية من ناحية ،متقدمة صناع ًّيا وتكنولوج ًّيا ،ومتثِّل
صادراتها  40يف املئة من مجمل منتوجها املحيل من ناحية أخرى .ث ّم
إنّها تعتمد يف اقتصادها ،وأمنها ،ومناعتها ،عىل عالقاتها االقتصادية،
والعسكرية ،والسياسية ،والعلمية ،بدول العامل ،وال سيام دول االتحاد
األورويب والواليات املتحدة.
والحظت هذه الدراسة أنه منذ صعود نتنياهو إىل الحكم سنة ،2009
يل تقدير ذايت زائد لقوة إرسائيل من جانب ،وتقليل
برز عىل نح ٍو ج ٍّ
ميس
من نسبة الرضر الذي قد يصيب إرسائيل من ج ّراء تدهور ج ٍّ
ِدي ُّ
عالقاتها باالتحاد األورويب من جانب آخر؛ ما قد يلحق أرضا ًرا جدي ًة
بها إذا ما استم ّر توجهها ذاك.
وأكَّدت الدراسة كذلك أ ّن سبب مقاطعة إرسائيل يعود كلُّه إىل
استمرار احتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية منذ عام  ،1967وإىل
إرصارها عىل استمرار االستيطان يف األرايض املحتلة ورفضها املستمر
االنسحاب منها ،عىل ال ّرغم من القرارات والقوانني الدولية .ون َّوهت
الدراسة بأ ّن القيم التي قادت الدول الغربية إىل تأييد إرسائيل
ودعمها؛ مثل قيم الدميقراطية ،وحقوق اإلنسان ،واحرتام القانون
الدويل ،هي القيم نفسها التي تشكِّل أرضي ًة صلب ًة ملعارضة الدول
واملجتمعات الغربية استمرا َر االحتالل اإلرسائييل ،وهي أيضا القيم
نفسها التي تدفع الدول واملجتمعات الغربية إىل السري قُد ًما نحو
ف ْرض مقاطعة إرسائيل ،وفرض العقوبات عليها.
واستخلصت الدراسة أنه من العبث أن تعتقد إرسائيل أنها تستطيع
الحفاظ عىل عالقاتها الجيدة بالدول الغربية يف الوقت الذي تستم ّر
رص عىل االستيطان ،وتواصل رفْض االنسحاب من
يف االحتالل وت ُّ
املناطق املحتلة ،وأ ّن الدول الغربية إ ْن أدركت إدراكًا يقين ًّيا أ ّن
إرسائيل تتعامل مع االحتالل عىل أنّه ليس أم ًرا موقَّتًا يجري التفاوض
بشأنه مع الفلسطينيني عىل رشوط إزالته ،وأنها تعمل عىل تحويله
إىل حالة دامئة ،فإ ّن مقاطعتها إلرسائيل هي واملجتمعات الغربية
ستزداد زياد ًة كبريةً؛ بهدف إرغامها عىل إنهاء االحتالل(.((1
17
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الخالفــات وتراشــق التهم بين
الوزراء بشأن المقاطعة
مع ازدياد حملة املقاطعة الدولية الشعبية إلرسائيل وتو ُّجه مفوضية
االتحاد األورويب إلصدار تعليامتها بشأن املستوطنات ،كلَّف رئيس
الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو يف ،حزيران /يونيو  ،2013وزارة
الشؤون اإلسرتاتيجية مبسؤولية مواجهة مقاطعة إرسائيل ،سواء كانت
هذه املقاطعة من جهات رسمية يف أوروبا ودول أخرى ،أو كانت
أساسا ،إىل نشاط يب .دي .آس .BDS
شعبي ًة دولي ًة منضويةًً ،
وقد جاء قرار نتنياهو استجاب ًة لطلب وزير الشؤون اإلسرتاتيجية
يوفال شتاينتس الذي أوىل املقاطعة ورضورة مواجهتها أهمي ًة(.((1
فصل كل ًّيا ،هو ونتنياهو ،واألغلبية
ومن املالحظ أ ّن شتاينتس يفصل ً
يف الحكومة اإلرسائيلية ،بني مقاطعة إرسائيل من جهة ،واالحتالل،
واالستيطان اإلرسائييل ،وسياسات إرسائيل وجرامئها يف املناطق املحتلة
من جهة أخرى.
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ظاهرة تزداد اتسا ًعا وتحمل بني ثناياها مخاطر جدية عليها يف
املستقبل إن مل ي ْج ِر التصدي لها.
بنا ًء عىل ذلك ،تدعو الخطة إىل تبني إسرتاتيجية إرسائيلية هجومية،
علنية وعنيفة ،ض ّد حملة املقاطعة ،وإىل تخصيص مبلغ مئة مليون
ٍ
ٍ
ونشاطات دعائي ًة وإعالمي ًة
حمالت
شيكل لتنفيذ الخطة التي تشمل
املؤسسات التي تدعو إىل مقاطعة إرسائيل يف أوروبا
وقانوني ًة ض ّد ّ
وأمريكا(.((1
وقبل أن يتس َّنى لنتنياهو عقد اجتامع مقلَّص للحكومة اإلرسائيلية
يشمل جميع الــوزراء الذين هم عىل صلة مبوضوع املقاطعة،
ويخصص لبحث مقاطعة إرسائيل وكيفية مواجهتها ،ظهر عىل السطح
خالف حا ّد بني توجهني ،يف صفوف الوزراء اإلرسائيليني ،لهام امتدادات
يف الخريطة الحزبية واملجتمع اإلرسائيليَّ ْي .ويرتبط هذان التوجهان
ارتباطًا وثيقًا مبوقف أصحابهام من االحتالل ،واالستيطان ،ووترية
حل القضية الفلسطينية ،واملفاوضات بشأنها.
زيادته وأماكنه ،ومن ّ

ويسعى الخطاب السيايس الحكومي اإلرسائييل السائد للتنكُّر ألسباب
رشا ،باحتالل
املقاطعة ودوافعها الحقيقية املرتبطة ،ارتباطا مبا ً
إرسائيل العسكري واالستيطاين األرايض الفلسطينية منذ عام ،1967
حق الفلسطينيني يف املناطق املحتلة ،وبرفضها
وبجرامئها املستمرة يف ّ
بدل من ذلك  -يف
املستمر االنصياع للقرارات الدولية ،واستمرارها ً -
االستيطان ،ومصادرة أرايض الفلسطينيني ،والبطش بهم.
ويحاول الخطاب الحكومي اإلرسائييل السائد أن ينسب املقاطعة إىل
عوامل ليست ذات صلة بأسبابها إطالقًا؛ كاالدعاء املمجوج واملفضوح
بأنّها تعود إىل معاداة السامية .ويف هذا السياق تسعى الدعاية
كل من يدعو إىل املقاطعة ويدعمها بأنه ال يسعى
اإلرسائيلية التهام ّ
إلزالة االحتالل واالستيطان اإلرسائيل َّيني ،ووضع ح ّد للقمع القومي،
والتمييز العنرصي ض ّد الفلسطينيني ،وإنهاء ظلمهم التاريخي؛ بل إىل
نزع الرشعية عن إرسائيل والعمل عىل إنهاء وجودها.
وقد بلور وزير الشؤون اإلسرتاتيجية يوفال شتاينتس خط ًة شاملةً ،يف
ليجري
كانون الثاين /يناير  ،2014ملواجهة حملة مقاطعة إرسائيل،
َ
خصص لبحث املقاطعة وكيفية
عرضها عىل اجتامع حكومي مقلَّص ُم َّ
مواجهتها .وتنطلق هذه الخطة من منطلق أ ّن مقاطعة إرسائيل
 18باراك رافيد ويائري إطينغر" ،خالف يف الحكومة عىل طريقة مواجهة دعوات مقاطعة
إرسائيل" ،هآرتس ،2014/1/31 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2231658

ويف الوقت الذي يرفض فيه التيار السائد يف الحكومة اإلرسائيلية الذي
يقوده نتنياهو ،وينضوي إليه وزراء الليكود وإرسائيل بيتنا ،والبيت
اليهودي  -ويف صدارتهم يوفال شتاينتس ونفتايل بنيت  -رفضً ا قاط ًعا
كل
الربط بني االحتالل واالستيطان اإلرسائيل َّي ْي واملقاطعة ،يربط ّ
من الوزراء من حزب "الحركة" بقيادة وزيرة القضاء تسيبي ليفني،
وحزب "يوجد مستقبل" بقيادة وزير املالية يائري لبيد ،بني مقاطعة
وحل القضية الفلسطينية ،ويطالبون
إرسائيل واالحتالل واالستيطانّ ،
بالسري قُد ًما يف العملية السلمية ،وبالتعامل إيجاب ًّيا مع خطة كريي؛
من أجل تج ُّنب ف ْرض املقاطعة والعقوبات عىل إرسائيل.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن مواقف املجتمع اإلرسائييل من املقاطعة ومن
احتامالت حدوثها ترتبط ارتباطا كب ًريا بانتامئهم إىل أحد املعسكرين
19
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بوج ٍه عا ٍّم؛ "معسكر اليمني" أو "معسكر اليسار" .ويجري يف إرسائيل
تحديد معيار االنتامء إىل أحد هذين املعسكرين وفق املوقف
وحل القضية الفلسطينية .فقد
السيايس إزاء االحتالل ،واالستيطانّ ،
جري مؤخ ًرا يف إرسائيل أ ّن  42يف املئة من
أظهر استطالع للرأي العا ّم أُ َ
اإلرسائيليني الذين ينتمون إىل معسكر اليمني يعتقدون أنه ستُفرض
عقوبات اقتصادية جدية عىل إرسائيل يف حال توقُّف املفاوضات بينها
وبني السلطة الفلسطينية ،مقابل  71يف املئة من اإلرسائيليني الذين
ينتمون إىل معسكر اليسار ويعتقدون أنه ستُفرض عقوبات عىل
إرسائيل يف حال فشلِ املفاوضات(.((2

11
يحسن
وا ّدعى بنيت أ ّن التوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني ال ِّ
وضْ ع إرسائيل االقتصادي ،بل عىل النقيض من ذلك يزيده ُسو ًءا.
وأق َّر نفتايل بنيت بأ ّن املقاطعة تشكّل خط ًرا عىل إرسائيل ،ولكنه قال
إ ّن هذا الخطر محدود ويجري تضخيمه داخل إرسائيل وخارجها؛
ألهداف سياسية .وأكَّد نفتايل بنيت أ ّن طريقة مواجهة املقاطعة
تكمن يف تخصيص مزيد من الجهد واملال للدعاية واإلعالم؛ من أجل
التأثري يف الرأي العا ّم ومتخذي القرارات يف أوروبا وأمريكا(.((2

وعىل خلفية التباين يف الربط بني استمرار االحتالل واالستيطان،
واحتامل فرض عقوبات عىل إرسائيل ،دار نقاش مرتفع بني عدد من
الوزراء اإلرسائيليني بشأن املقاطعة ومخاطرها ،وطرائق معالجتها،
بخاصة بني نفتايل بنيت وتسيبي ليفني .وقد اتَّهم نفتايل بنيت الوزيرة
تسيبي ليفني بأ ّن تحذيراتها املتكررة من إمكانية مقاطعة إرسائيل
وف ْرض عقوبات عليها تخدم حركة املقاطعة ،وتش ِّجع عىل ف ْرض مزيد
من املقاطعة والعقوبات عىل إرسائيل.
مقابل ذلك اتهمت تسيبي ليفني وزراء اليمني واليمني املتطرف  -ويف
صدارتهم نفتايل بنيت -وهم الذين يبادرون إىل زيادة االستيطان غري
املحدود يف الضفة الغربية املحتلة ويعارضون يف الوقت نفسه العملية
السلمية ومبادرة كريي ،بأنهم هم أنفسهم الذين يخدمون املقاطعة
وف ْرض العقوبات عىل إرسائيل .وأكّدت تسيبي ليفني أ ّن مواجهة
املقاطعة ومخاطرها تتطلب أن تعلن إرسائيل ،يف الوقت نفسه ،عن
وقْف االستيطان يف املستوطنات املنعزلة واستمرار زيادة االستيطان يف
ما يُطلق عليه "الكتل االستيطانية" الكبرية ،وأنها تتطلب كذلك التعامل
إيجاب ًّيا مع مبادرة كريي(.((2

وقد ِ
سخرت تسيبي ليفني من موقف نفتايل بنيت من املقاطعة
ومن كيفية مواجهتها ،فكتبت مستهزئةً" :استمعت أمس إىل خطاب
ولدي خطة عمل دعائية تستند إىل أه ّم ما جاء يف خطابه".
بنيتّ ،
واقرتحت أن تشمل هذه الدعاية صو ًرا ملستوطني "شبيبة التالل"
وهم ميارسون عمليات "جباية الثمن" اإلرهابية ض ّد الفلسطينيني،
الرضوري أن تشمل هذه الصور العمليات
وأضافت ساخرةً ،ليس من
ِّ
التي يقوم بها تنظيم "جباية الثمن" ض ّد الكنائس واألديرة" ،يف إشارة
إىل أ ّن جميع عمليات "جباية الثمن" يدينها املجتمع الدويل عىل
نح ٍو واسعٍ ،كام اقرتحت أن يُكتب تحت هذه الصور "إرسائيل قررت
ف ْرض السيادة عىل جميع املناطق" ،و"هنا ليس جنوب أفريقيا حتى
يكون الفلسطينيون مواطنني من الدرجة الثانية ،إنَّهم ليسوا مواطنني
إطالقًا"(.((2

أي شكل من أشكال وقْف االستيطان
وقد عارض نفتايل بنيت بشدة ّ
ودعا يف خطابه يف املؤمتر السنوي الذي نظَّمه معهد دراسات األمن
القومي يف تل أبيب ،ويف مناسبات أخرى كثرية ،إىل زيادة االستيطان
يف مختلف مناطق الضفة الغربية املحتلة ،وإىل أن ت ُض ّم إىل إرسائيل
املنطقة "ج" التي تشكِّل  60يف املئة من مساحة الضفة الغربية املحتلة.

ومن جانبه حذر وزير املالية يائري لبيد يف خطابه الذي ألقاه يف 29
كانون الثاين /يناير  ،2014يف املؤمتر السنوي ملعهد األمن القومي يف

 20مارك هلر" ،املقاطعة وسحب االستثامرات والعقوبات :كيفية إفشالها" ،مباط عال،
العدد  ،2014/2/11 ،516عىل الرابط:
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=6596
مخصصا ملقاطعة أوروبا إرسائيل" ،هآرتس،
 21باراك رافيد" ،نتنياهو سيعقد اجتام ًعا
ً
 ،2014/1/29عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2229450

 22انظر :خطاب نفتايل بنيت وزير االقتصاد الذي ألقاه يف  2014/1/28يف املؤمتر السنوي
السابع ملعهد دراسات األمن القومي يف تل أبيب ،معهد دراسات األمن القومي ،عىل الرابط:
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=6507
وانظر رافيد" ،نتنياهو سيعقد اجتام ًعا" ،املرجع نفسه.
 23بــاراك رافيد" ،عىل خلفية أزمة نتنياهو – بنيت :تأجل بحث مقاطعة إرسائيل"،
هآرتس ،2014/1/29 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2229780
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تل أبيب ،من مخاطر ف ْرض املقاطعة والعقوبات عىل إرسائيل؛ وذلك
احتل القسم األكرب من خطابه .وقال يائري
يف موضوع املقاطعة الذي ّ
لبيد إ ّن وزارته بحثت نسبة األرضار االقتصادية التي ستلحق بإرسائيل
إذا ما فشلت املفاوضات بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية وجرى
كل مواطن يف
تحميل إرسائيل مسؤولية هذا الفشل ،فوجدت أن ّ
إرسائيل سيتع َّرض للمعاناة من ج ّراء املقاطعة التي ستواجهها إرسائيل
يف هذه الحالة ،وال سيام مقاطعة االتحاد األورويب .وأضاف لبيد "إ ّن
الجمهور اإلرسائييل ال يستوعب حتى اآلن هذا األمر؛ أل ّن املقاطعة
ال تحدث مر ًة واحدةً ،بل هي عملية تدريجية تزداد وتتعاظم مبرور
الوقت ،ونحن نقف عىل شفا نقطة التحول التي سترتك إرسائيل خارج
االقتصاد العاملي"(.((2
وتط َّرق لبيد إىل ادعاء الوزير نفتايل بنيت أ ّن حديث املسؤولني والقادة
اإلرسائيليني عن مخاطر املقاطعة يخدم حملة مقاطعة إرسائيل فقال:
"إنني أعرف االدعاء الذي يقول إنّه من األفضل عدم الحديث عن
هذا املوضوع؛ أل ّن ذلك يشجع عىل النضال ضدنا .إنّه ادعاء قديم،
فالجميع يعرف نقاط ق َّوتنا ونقاط ضعفنا ،سواء تحدثنا عن هذا
املوضوع أو مل نتحدث" .وعارض لبيد ادعاء نفتايل بنيت أ ّن التوصل
حل سلمي مع الفلسطينيني يُلحق الرضر باالقتصاد اإلرسائييل،
إىل ّ
وأشار إىل أ ّن الدراسات التي أجرتها وزارته بشأن هذا املوضوع ت ُف ِّند
ادعاء نفتايل بنيت وت ُظهر عكس ذلك كل ًّيا .واختتم لبيد خطابه
بقوله إ ّن هناك رضور ًة للتوصل إىل اتفاق سالم مع الفلسطينيني
وفق الربنامج العا ّم الذي يطرحه حزبه ،والذي يعارض االنسحاب من
ومم يُطلق عليه "الكتل االستيطانية" املقامة
القدس الرشقية املحتلة َّ
(((2
يف الضفة الغربية املحتلة ،من أجل تج ُّنب عقوبات ض ّد إرسائيل .
ويف خض ّم تراشق االتهامات بني الوزراء اإلرسائيليني واحتدام النقاش
بشأن املقاطعة وأفضل طرائق مواجهتها ،تط َّرق وزير الخارجية
األمريكية جون كريي يف مؤمتر صحايف باقتضاب إىل مخاطر املقاطعة
بالنسبة إىل إرسائيل .ويتضح من ر َّدات فعل رئيس الحكومة اإلرسائيلية
وعدد من الوزراء اإلرسائيليني أ ّن وجهة النظر السائدة يف الحكومة
اإلرسائيلية ،وال سيام يف صفوف وزراء اليمني واليمني املتطرف يف
يحق ملسؤول أمرييك  -مهام عال شأنه  -أن
إرسائيل ،تعتقد أنه ال ُّ
يتطرق إىل املقاطعة ،وأن يحلِّل احتامالت ازدياد مقاطعة إرسائيل
 24خطاب يائري لبيد يف  ،2014/1/29يف املؤمتر السنوي ملعهد دراسات األمن القومي يف
تل أبيب ،معهد دراسات األمن القومي ،عىل الرابط:
http://heb.inss.org.il/index.aspx?id=4354&articleid=6540
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دول ًّيا ،إذا ما فشلت املفاوضات بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية،
حتى وإن أكَّد أنه يقف هو ودولته ض ّد املقاطعة.
ففي معرض إجابة وزير الخارجية األمريكية جون كريي عن سؤال
أحد الصحافيني بشأن مستقبل املفاوضات بني السلطة الفلسطينية
وإرسائيل ،يف عقب املحارضة التي ألقاها يف األول من شباط /فرباير
يف مؤمتر ميونيخ لألمن ،قوله إنه يبذل جه ًدا مضن ًيا من أجل التوصل
إىل اتفاق بني الطرفني وإ ّن األمل يحدوه يف أن يتوصل الطرفان إىل
اتفاق بينهام؛ أل ّن نتائج فشل املفاوضات ستكون صعبة بالنسبة إىل
الطرفني .ويف هذا السياق قال جون كريي "نحن نرى أ ّن إرسائيل
تواجه حملة نزع الرشعية التي تتسع ،الناس حساسون ج ًّدا تجاه هذا
األمر" .وأضاف "يتحدثون عن املقاطعة وما شابه .فهل سيكون ذلك
قائل إ ّن
كل هذه األمور؟" .واستطرد ً
مثل مع ّ
أفضل بالنسبة إلينا كلِّنا ً
االزدهار االقتصادي واألمن الذي تشهده إرسائيل هام أمر موقَّت،
وإ ّن من يعتقد أنه ميكن الحفاظ عىل الوضع القائم فهو واهم ،ألنه
ال ميكن الحفاظ عىل هذا الوضع(.((2

أثارت أقوال جون كريي التي تط َّرق فيها إىل إمكانية ازدياد مقاطعة
إرسائيل دوليًّا ،يف حال فشل املفاوضات بني السلطة الفلسطينية
وإرسائيل ،ر َّدات فعلٍ حاد ًة من وزراء اليمني واليمني املتطرف يف
إرسائيل وقادتهم .وقد بدا كريي من خاللها كأنه قطع خطوطًا حمراء
وارتكب معصيةً .فقد رفض رئيس الحكومة نتنياهو أقوال كريي،
ورفض الربط بني املقاطعة واالحتالل وازدياد االستيطان اإلرسائييل
يف املناطق املحتلة ،وذلك عىل غرار تع ّنت إرسائيل املستمر املتمثّل
برفض تطبيق القرارات والقوانني الدولية بشأن القضية الفلسطينية،
 26انظر :مارك هلر" ،املقاطعة وسحب االستثامرات والعقوبات" ،املرجع نفسه.
وانظر :باراك رافيد" ،نتنياهو يرفض تحذير كريي :تهديدات املقاطعة لن تحقّق هدفها"،
هآرتس ،2014/2/2 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2232737
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وعلل رفضه بجملة من املغالطات ادعى فيها أ ّن دوافع املقاطعة
تعود إىل عداء السامية ،وأنها غري أخالقية ،وأنَّه ال مربر لها ،وأنها
لن تحقّق هدفها ،بل ستشجع الفلسطينيني عىل التمسك مبواقفهم.
أ ّما وزير الشؤون اإلسرتاتيجية يوفال شتاينتس ،فقد دان بشدة أقوال
كريي وقال "إنها مؤذية وال ميكن تح ُّملها" .ويف الوقت نفسه هاجم
وزير االقتصاد نفتايل بنيت جون كريي واتهمه بأنه "يشكل بوق دعاية
بدل من الوقوف ض ّدها إىل جانب إرسائيل .وأضاف" :مل
للمقاطعة" ً
يولد بعد الشعب الذي يتنازل عن بالده بسبب تهديدات اقتصادية،
ونحن لن نتنازل عن بالدنا" ،عا ًّدا املناطق الفلسطينية املحتلة بال َده
وتابع ًة إلرسائيل(.((2

االجتماع الحكومي المصغر يتخذ
قرارات في مواجهة المقاطعة
يف أجواء احتدام النقاش وتراشق التهم بني عدد من الوزراء اإلرسائيليني
بشأن املسؤولية عن مقاطعة إرسائيل من ناحية ،والهجمة عىل وزير
الخارجية األمريكية جون كريي من ناحية أخرى ،عقد رئيس الحكومة
اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو اجتام ًعا وزاريًّا مقلَّصا ،يف التاسع من
شباط /فرباير 2014؛ للبحث يف كيفية مواجهة مقاطعة إرسائيل،
وس ْحب االستثامرات منها ،وف ْرض العقوبات عليها .وكان هذا االجتامع
قد تأجل بسبب خالفات نشبت بني رئيس الحكومة نتنياهو ووزير
االقتصاد نفتايل بنيت؛ ألسباب ليست ذات صلة باملقاطعة.
مل يد ُع رئيس الحكومة نتنياهو إىل هذا االجتامع وزيرة القضاء
تسيبي ليفني ،ووزير املالية يائري لبيد ،ووزير الرتبية والتعليم شاي
بريون ،ووزير العلوم يعقوب بريي ،بسبب مواقفهم من املقاطعة
وأسبابها وطرق مواجهتها؛ وذلك عىل ال ّرغم من أنه كان قد دعاهم
إىل املشاركة يف االجتامع السابق الذي جرى تأجيله .وقد شارك يف
هذا االجتامع الحكومي املقلَّص ،إىل جانب نتنياهو ،وزير الخارجية
أفيغدور ليربمان ،ووزير الشؤون اإلسرتاتيجية يوفال شتاينتس ،ووزير
كل من جهاز االستخبارات العامة
االقتصاد نفتايل بنيت ،وقادة ّ

 27انظر :زئيف كام" ،نتنياهو :املقاطعة لن تقودين إىل التنازل عن أمن إرسائيل" ،معاريف،
 ،2014/2/2عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/547/921.html
وانظر  :رافيد" ،نتنياهو يرفض تحذير كريي" ،املرجع نفسه.
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(الشاباك) ،وجهاز املوساد ،وجهاز االستخبارات العسكرية (أمان)،
ومنسق شؤون املناطق املحتلة ،واملستشار القضايئ للحكومة(.((2
ق َّدم الوزير يوفال شتاينتس يف هذا االجتامع خطته ملواجهة مختلف
أشكال مقاطعة إرسائيل ،وطالب فيها باتباع سياسة هجومية وعنيفة
ض ّد حملة املقاطعة ،وال سيام ض ّد املنظامت املنضوية إىل حركة يب.
ٍ
مداوالت واستام ٍع إىل تقارير مختصني يف صدارتهم
دي .آس .وبعد
ممثِّلو األجهزة األمنية اإلرسائيلية ،تب َّنى املجتمعون يف مواجهة
املقاطعة السياسات والخطوات التالية(:((2
أولً  ،تكثيف االتصاالت اإلرسائيلية السياسية بقادة الدول يف العامل،
املؤسسات
بخاصة دول االتحاد األورويب ،إضاف ًة إىل املسؤولني يف ّ
أي شكل من
الدولية واإلقليمية املختلفة؛ لحثِّهم عىل العدول عن ّ
أشكال مقاطعة إرسائيل ،ومعارضته.

ثانيًا ،ش ّن حملة إعالمية ودعائية متشعبة عىل املقاطعة ،يف أوروبا،
وأمريكا ،ويف بق َّية الدول امله ّمة يف العامل .وتستهدف هذه الحملة
الوصول إىل ال ُّنخب وذوي التأثري يف مجتمعاتهم يف املجاالت السياسية،
واالقتصادية ،واإلعالمية ،والثقافية ،واألكادميية ،إىل جانب استهداف
الرأي العا ّم يف هذه الدول.
ثالثًا ،تفعيل اللويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة األمريكية (آيباك)
يف مواجهة مقاطعة إرسائيل ،وحثّه عىل اتخاذ خطوات فعالة ض ّد
املقاطعة ،مبا يف ذلك َس ّن قوانني يف الكونغرس األمرييك ض ّد حركة
املقاطعة ،شبيهة بتلك القوانني التي س َّنها الكونغرس األمرييك يف
سبعينيات القرن املايض ض ّد املقاطعة العربية.
 28إييل بردنشتاين وأرئيل كهانا" ،من دون ليفني :بحث رسي عند نتنياهو يف مقاطعة
إرسائيل" ،معاريف ،2014/2/10 ،عىل الرابط:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/551/176.html?hp=1&cat=404
 29انظر :باراك رافيد" ،نتنياهو والوزراء بحثوا يف املساء تهديد مقاطعة إرسائيل" ،هآرتس،
 ،2014/2/9عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2239243
وانظر :بردنشتاين وأرئيل كهانا" ،من دون ليفني :بحث رسي عند نتنياهو" ،املرجع نفسه.
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راب ًعا ،حثّ اليهود يف مختلف أنحاء العامل ،وبخاصة يف أوروبا
مؤسساتهم ،يف مواجهة
والواليات املتحدة ،عىل االنخراط ،من خالل ّ
مقاطعة إرسائيل.
خامسا ،ش ّن حملة إعالمية مكثفة عىل حركة يب .دي .آس؛ بهدف
ً
تشويه سمعتها.
سادسا ،العمل عىل تقديم شكاوى ودعاوى قانونية ض ّد الهيئات
ً
واملنظامت املنضوية إىل حركة املقاطعة يب .دي .آس.
ساب ًعا ،بعد أن تع َّرض هذا االجتامع إىل النقص يف املعلومات عن حركة
يب .دي .آس ،وعن مختلف الهيئات والجمعيات الناشطة يف مقاطعة
إرسائيل يف أوروبا وأمريكا ،قُ ِّرر أن يصدر رئيس الحكومة بنيامني
نتنياهو تعليامته إىل جهازي االستخبارات العا َّمة واملوساد بالرشوع
يف جمع املعلومات بشكل منهجي عن حركة يب .دي .آس ،ومتابعة
نشاط قادتها وكوادرها يف أوروبا وأمريكا ومراقبته؛ لتسهيل عملية
مواجهتها .عالو ًة عىل ذلك خصصت وزارة الشؤون اإلسرتاتيجية مبلغًا
ماليًّا لجهاز االستخبارات العسكرية؛ من أجل القيام بجمع املعلومات
كل ما يتعلق بالفضاء
عن حركة يب .دي .آس من خالل تخصصه يف ّ
اإللكرتوين(.((3
يتضح من قرارات االجتامع الحكومي املقلَّص ،ومن ترصيحات وزراء
اليمني واليمني املتطرف وقادتهم يف إرسائيل ،أنها ت َّدعي أ ّن صورة
أساسا،
إرسائيل السلبية يف العامل وازدياد التأييد لحملة مقاطعتها يعودً ،
إىل ضُ عف اإلعالم والدعاية اإلرسائيلية يف العامل ،وإىل عدم ارتقائها إىل
مستوى التحديات التي تواجهها إرسائيل .ويرى هؤالء أ ّن معالجة
صورة إرسائيل السلبية وازدياد مقاطعتها يقتضيان تحسي ًنا وتطوي ًرا
لإلعالم والدعاية اإلرسائيل َّي ْي لالرتقاء بها إىل مستوى التحديات؛ وذلك
بتخصيصها مبزيد من املال ،وال يرون أ ّن تلك املعالجة ينبغي أن ترتكز
عىل تغيري سياساتها ومامرساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني
والدول العربية.
ولقد أثار هذا االدعاء املتكرر لوزراء اليمني واليمني املتطرف وقادتهم
حفيظة إرسائيليني كُرث ،وليس ذلك بسبب دوافع سياسية جلية
فحسب ،بل بسبب منافاته حقائق واقع اإلعالم والدعاية اإلرسائيلية.
ويف هذا السياق ،أكَّدت دراسة عالجت بتوسع وعمق واقع منظومة
اإلعــام والدعاية اإلرسائيلية أ ّن هذه املنظومة تع ُّد من أفضل
منظومات الدعاية املتطورة يف العامل ،وأ ّن تط ّورها ونظامها يفوقان
دعاية حركة مقاطعة إرسائيل بدرجة كبرية ج ًّدا ،وأ ّن صورة إرسائيل
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سلبية ومتدنية يف العامل عىل الرغم من وجود منظومة إعالم ودعاية
إرسائيلية متطورة للغاية(.((3
كام أشارت الدراسة إىل أ ّن الحكومة اإلرسائيلية شكّلت ،عىل إثر دروس
حرب لبنان الثانية ،يف متوز /يوليو  2007هيئة اإلعالم القومية التي
املؤسسات الرسمية ذات العالقة بالدعاية واإلعالم ،وإىل
تضم جميع ّ
أ ّن هذه الهيئة تقود منظومة اإلعالم والدعاية اإلرسائيلية من داخل
املؤسسات الرسمية اإلرسائيلية
ديوان رئيس الحكومة .وأ ّن جميع ّ
وقياداتها ذات العالقة باإلعالم والدعاية تخضع لهذه الهيئة وتنصاع
لتوجيهاتها ،مثل وزارة الخارجية ،والناطق باسم الجيش ،والناطق
باسم الرشطة ،والوكالة اليهودية ،ووزارة السياحة ..إلخ.
يُضاف إىل ذلك أ ّن هذه الهيئة تف ّعل نشاط منظومة إعالمية غري
رسمية وتقوده ،وأ ّن هذه املنظومة تتشكَّل من مئات اإلرسائيليني يف
الخارج ،ومن مئات اليهود الفاعلني يف أوساط التجمعات اليهودية
يف العامل ،ومن املؤيّدين إلرسائيل من غري اليهود الذين يتبنون
السياسات واملواقف األساسية اإلرسائيلية وي ّربرونها ،والذين ينشطون
يف وسائل اإلعالم املختلفة ،مبا يف ذلك شبكات التواصل االجتامعي،
وال سيام يف الواليات املتحدة وأوروبا .وأشارت الدراسة إىل أ ّن وزارة
خاصا مهمته الكتابة والرد عىل
طاقم ًّ
الخارجية اإلرسائيلية توظِّف ً
ما يُنرش بشأن إرسائيل يف وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتامعي
املختلفة.
عالو ًة عىل ذلك ،خصصت وزارة الخارجية منذ عام  2010مئة مليون
شيكل سنويًّا يف مرشوع "تحسني صورة إرسائيل يف العامل" ،وهو
ٍ
مجموعات مه ّم ًة من مختلف أنحاء العامل ذات
يشمل استضافتها
نفوذ وتأثري يف بلدانها يف مجاالت عديدة؛ منها األكادميي ،واإلعالمي،
ٍ
نشاطات كبري ًة
والفني .ث ّم إ ّن وزارة الخارجية اإلرسائيلية تنظّم
مختلف ًة يف مختلف مدن العامل؛ مثل املسرية السنوية من أجل إرسائيل
يف نيويورك ،واملهرجان اإلرسائييل لألفالم يف باريس.
واستخلصت الدراسة أ ّن االدعاء الذي يكرره وزراء من اليمني واليمني
املتطرف يف إرسائيل ،املتمثّل بأ ّن إرسائيل تعاين مشكل ًة يف اإلعالم
والدعاية ،ليس له أساس من الصحة ،وأنّه ادعاء يهدف إىل تجنب
ب ْحث األسباب الحقيقية للعزلة واملقاطعة املتزايدة ض ّد إرسائيل
املرتبطة بسياساتها تجاه الشعب الفلسطيني(.((3

 31شيبي غرينفيلد وآخرون" ،اإلعالم اإلرسائييل :األسطورة والواقع" ،موالد  -املركز لتجدد
الدميقراطية ،ترشين الثاين /نوفمرب ،2012 ،عىل الرابط:
http://www.molad.org/images/upload/files/47136740111807.pdf
 32املرجع نفسه.

دراسات وأوراق تحليليّة
إسرائيل وحركة المقاطعة

نتنياهــو يحــاول تشــويه حركة
المقاطعة
يف سياق سعيه لتشويه سمعة حركة مقاطعة إرسائيل ،وانسجا ًما مع
قرارات االجتامع الوزاري املقلَّص بشأن تكثيف الدعاية واإلعالم ض ّد
املقاطعة ،زاد رئيس الحكومة نتنياهو من تطرقه إىل املقاطعة يف
ترصيحاته وخطاباته ،ودأب عىل استعامل ذلك االدعاء املمجوج الذي
يزعم أ ّن مقاطعة إرسائيل ما هي إال جزء من ظاهرة الالسامية.
وسعى نتنياهو ،أيضً ا ،لتجاهل العالقة الوطيدة واملبارشة بني حركة
مقاطعة إرسائيل من جهة ،واحتالل إرسائيل لألرايض الفلسطينية
وجرامئها املستمرة واملتكررة يف حق الشعب الفلسطيني ،وإرصار
إرسائيل عىل االستمرار يف استعباد الشعب الفلسطيني ،وحصاره،
والبطش به ،ومصادرة أراضيه وتهويدها ،وإقامة املستوطنات
اإلرسائيلية عليها ،إضاف ًة إىل إرصارها املستمر عىل حرمان الشعب
الفلسطيني حقَّه يف الح ِّرية واالستقالل ،مخالِف ًة بذلك القرارات
والقوانني الدولية من جهة أخرى.

ففي خطابه يف  17شباط /فرباير  2014يف مؤمتر رؤساء املنظامت
اليهودية الذي ُعقد يف القدس الغربية ،قال نتنياهو بأسلوبه
الدمياغوجي املعهود "إ ّن األمر املثري للقشعريرة ،األمر املخزي ج ًّدا،
أناسا عىل أرض أوروبا يتحدثون عن مقاطعة اليهود" .وأضاف،
هو أ ّن ً
"يف املايض قاطع الالساميون األشغال اليهودية ،واليوم هم يدعون إىل
مقاطعة الدولة اليهودية فقط"(.((3
قسم كب ًريا من خطابه الذي
وخصص نتنياهو – يف أسلوب رخيص ً -
ألقاه يف مؤمتر اللويب اإلرسائييل يف الواليات املتحدة ،يف الرابع من
آذار /مــارس  ،2014للهجوم عىل التو ّجه الداعم ملقاطعة إرسائيل،
وال سيام عىل حركة يب دي آس؛ فلقد حاول تشويه اسم هذه الحركة
تسفيكا كالين" ،نتنياهو :قوة يهودية يف الغور -وهم" ،معاريف ،2014/2/17 ،عىل
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http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/554/503.html?hp=1&cat=404&loc=13
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وادعى أنها حركة عنرصية ،معادية للسامية ،تسعى إلبادة إرسائيل.
ومل يتو َّرع من اإلسفاف ،ومن استعامل كلامت نابية تجاه حركة يب.
دي .آس ،يف محاولة بائسة منه لإلساءة إليها(.((3
وأثــارت محاوالت ربــط نتنياهو املتكررة بني حركة املقاطعة
والالسامية ،يف خطاباته وترصيحاته املختلفة ،حفيظة عدد من
املثقفني اإلرسائيليني .وقد أشار الصحايف اإلرسائييل حامي شاليف
إىل أ ّن هذا الربط بني الالسامية واالحتجاج عىل سياسات إرسائيل
وجرامئها يف املناطق املحتلة ،وقد بات منذ فرتة ليست قصري ًة أم ًرا
خاص واليمني اإلرسائييل بوج ٍه عا ٍّم ،يهدف
ثابتًا عند نتنياهو بوج ٍه ٍّ
كل من يعارضونه ويحتجون عىل سياسة إرسائيل وجرامئها
إىل ردع ّ
يف املناطق املحتلة وإرهابهم ،وإىل تشويه اسم حركة املقاطعة التي
تزداد قوتها يف أوروبا وأمريكا ،وردع الناس عن االنضامم إليها ،وتجنيد
يهود الواليات املتحدة يف املعركة ض ّد املقاطعة(.((3
لقد عارض املفكر وأستاذ العلوم السياسية زئيف شترينهل ادعاء
نتنياهو أ ّن الالسامية هي القوة الدافعة للمقاطعة ،وأكَّد يف مقال
له تحت عنوان "املقاطعة ليست السامية" أ ّن قراءة مع َّمقة للواقع
ولدوافع مقاطعة إرسائيل تقود إىل أنها مبنزلة "احتجاج ض ّد
الكولونيالية واألبارتهايد السائدين يف املناطق املحتلة"( ،((3وذكر أ ّن
األوروبيني الذين يدركون الواقع أكرث من األمريكيني قد استخلصوا ال ِعرب
من ماضيهم الكولونيايل .فاليسار األورويب يخجل من مايض أوروبا
الكولونيايل مثلام يخجل من ماضيها الالسامي متا ًما .وهذا اليسار الذي
يناهض الالسامية ويناضل ض ّدها ليس عىل استعداد لقبول استمرار
احتالل شعب كامل؛ لذلك يتسع التأييد يف أوروبا لنضال الفلسطينيني
فس
من أجل االستقالل؛ أل ّن من شأن السكوت عن هذا املوضوع أن يُ َّ
عىل أنَّه قبول باالحتالل وتنكُّر لحقوق الفلسطينيني .وأشار شترينهل
إىل أ ّن اليسار ليس وحده الذي يدعم هذا املوقف ،بل تدعمه أغلب ّية
الرأي العا ّم يف أوروبا بتياراته املختلفة.
 34انظر :باراك رافيد" ،نتنياهو يف آيباك :عىل استعداد لصنع السالم مع الفلسطينيني ،عىل
عباس االعرتاف بإرسائيل" ،هآرتس ،2014/3/4 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2260523
وانظر ،أيضً ا ،مقالته "خطاب نتنياهو يف آيباك ينبغي أن يشعل ضو ًءا أحمر عند املستوطنني"،
هآرتس ،2014/3/4 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2260758
 35حامي شاليف" ،نتنياهو يرصخ يا للهول ويهود الواليات املتحدة من خلفه" ،هآرتس،
 ،2014/2/21عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/world/america/1.2250450
 36زئيف شترينهل ،املقاطعة ليست الساميةً" ،هآرتس ،2014/1/31 ،عىل الرابط:
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وذكر ،أيضً ا ،أ ّن رفض االحتالل اإلرسائييل واملطالبة بإزالته ،يتجىل يف
تأييد املقاطعة و"فرض عقوبات اقتصادية وثقافية عىل مستعمرة
املستوطنني الكولونياليني اإلرسائيليني يف املناطق املحتلة" .وقال
إنه يسود اقتناع ،لدى األغلب ّية الساحقة من الرأي العام يف أوروبا
الذي يقف بوضوح ض ّد الالسامية ،مفاده أ ّن املقاطعة وسيلة ٍ
ضغط
رشعية من أجل تحرير الفلسطينيني من االحتالل اإلرسائييل ،وأ ّن تلك
األغلبيَّة تعتقد أ ّن ق ْمع إرسائيل للفلسطينيني ،وبطشها بهم ،وتنكّرها
لحقوقهم تحت غطاء ادعاء السيادة عىل فلسطني وفق وعد رباين،
مبنزلة وصمة عار يف التاريخ اليهودي .وخلَص زئيف شترينهل إىل القول
متسك إرسائيل باالحتالل وتنكُّرها لحقوق الفلسطينيني سيقودان،
إ ّن ُّ
يف نهاية املطاف ،إىل ع ْزلها دوليًّا .وأكَّد أ ّن هذا األمر إذا ما حصل ،فإنه
ليس السامي ًة(.((3
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وأكَّد جدعون ليفي أنّه ليس لإلرسائيليني سبب إلنهاء االحتالل
واالستيطان طاملا أنهم ال يدفعون مث ًنا مقابل ذلك ،ودعا االتحاد
األورويب إىل عدم االكتفاء بالعقوبات املحدودة التي فرضها عىل
االستيطان ،وطالب بف ْرض عقوبات اقتصادية عىل إرسائيل؛ أل ّن
االستيطان واالحتالل يشكّالن مرشوع إرسائيل ،وقال إنه ال ميكن
حص
حص العقوبات عىل املستوطنات؛ مثلام أنه مل يكن ممك ًنا ْ
ْ
مؤسسات
العقوبات الدولية التي فُرضت عىل جنوب أفريقيا يف ّ
كل يشء يف جنوب أفريقيا مرتبطًا باألبارتهايد
األبارتهايد .فمثلام كان ّ
كل يشء يف إرسائيل أيضً ا مرتبط باالحتالل واالستيطان .فإرسائيل
فإ ّن ّ
هي التي تبادر إىل إقامة املستوطنات ،وهي التي مت ِّول االستيطان
وتحميه؛ لذلك فإنّها كلّها مسؤولة عن االستيطان واالحتالل .وال يوجد
مؤسسة طبية ،أو
يف إرسائيل منظمة ،أو سلطة ،أو بنك ،أو جامعة ،أو َّ
(((3
شبكة تسويق ،إال يوجد لها موطئ قدم أو فرع يف املناطق املحتلة .

شــبح نظــام األبارتهايــد البائد
يالحق إسرائيل
من جانبه ف َّند الصحايف جدعون ليفي ادعاء نتنياهو أ ّن املقاطعة
وحاج يف مقال له عنوانه
الدولية ال تستهدف َّإل "الدولة اليهودية"،
َّ
"حان وقت العقوبات"( ((3بأ ّن نجاح املجتمع الدويل يف فرض عقوبات
عىل إيران وإرغامها عىل تجميد مرشوعها النووي ،يشكِّل أرضي ًة صلب ًة
له يف فرض عقوبات عىل إرسائيل؛ من أجل إرغامها عىل وضع ح ّد
قائل ،لقد بات
لالحتالل وإنهاء تنكُّرها لحقوق الفلسطينيني .واستطرد ً
الوضع واض ًحا للغاية ،فبعد فشل العملية السلمية وأطول مفاوضات
يف التاريخ الحديث ،وبعد ْقب إرسائيل خطط السالم واستمرارها
يف االحتالل واالستيطان ،حان وقت ف ْرض العقوبات الدولية عليها،
وتحس بها بطريقة
وبعد أن تؤث ِّر هذه العقوبات املؤملة يف إرسائيل
ّ
ملموسة ،عند ذلك فقط ينبغي عقْد مؤمتر دويل يرتجم فيه املجتمع
الدويل تأثري هذه العقوبات االقتصادية وتح ّولها إىل إنجازات سياسية
حقيقية .فكام نجحت العقوبات ض ّد إيران ،ميكنها أن تنجح ض ّد
إرسائيل.
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من املالحظ أ ّن شبح نظام األبارتهايد البائد يف جنوب أفريقيا،
والعقوبات الدولية التي قادت إىل إسقاطه ،يهيمنان عىل كثري من
التحليالت واملواقف اإلرسائيلية التي تتطرق إىل مسألة مقاطعة
السياق تلك التحليالت واملواقف
إرسائيل .وليس املقصود يف هذا ِّ
ال َعرضيّة أو املحدودة ج ًّدا ،بل املهمة من قبيل تلك التي يطلقها نفر
من اإلرسائيليني بني الفينة واألخرى للمطالبة مبقاطعة إرسائيل وف ْرض
عقوبات عليها ،كام رأينا ذلك من خالل مطالبة الصحايف اإلرسائييل
جدعون ليفي بف ْرض عقوبات جدية عىل إرسائيل.
إ ّن شبح األبارتهايد يالحق التحليالت واملواقف السائدة يف إرسائيل
نفي وجود أوجه شبه بني نظام
بشأن املقاطعة ،وهي تحاول جاهد ًة َ
األبارتهايد البائد يف جنوب أفريقيا من ناحية ،وواقع استمرار االحتالل
واالستيطان ،واستمرار السيطرة الصارمة عىل املناطق املحتلة،
والتحكّم اإلرسائييل يف الفلسطينيني ،من دون أن يكونوا مواطنني يف
إرسائيل ،من الدرجة الثانية أو من الدرجة العارشة ،فال هم متحررون
من احتاللها وال هم مستقلُّون عنها ،من ناحية أخرى.
أي أوجه شبه بني إرسائيل
إ ّن التحليالت السائدة املستندة إىل ِ
نفي ّ
ونظام األبارتهايد البائد يف جنوب أفريقيا ،تسعى للتقليل من إمكانية
39
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دراسات وأوراق تحليليّة
إسرائيل وحركة المقاطعة

ف ْرض املقاطعة الجدية عىل إرسائيل ،ومن وطأة تأثريها يف اقتصادها.
وهذا الشبح يطارد كذلك تلك التحليالت واملواقف اإلرسائيلية التي
تخىش أن يؤ ِّد َي استمرار االحتالل واالستيطان اإلرسائيليَّني إىل اإلرساع
يف عملية التحويل الجارية يف إرسائيل ،عىل نح ٍو مشاب ٍه لواقع نظام
األبارتهايد البائد يف جنوب أفريقيا؛ ما سيقود إىل تعجيل مقاطعة
إرسائيل وتعميقها دوليًّا ،وإىل ف ْرض عقوبات ج ِّدية عليها.
يف هذا السياق دعت الصحافية اإلرسائيلية مرياف أرلــوزوروف يف
مقال لها إىل أن تك َُّف إرسائيل عن خداع الذات من خالل ا ّدعائها
القدرة عىل الحفاظ عىل االحتالل(((4؛ وذلك أل ّن العامل مل يع ْد يقبل أن
ظل وجود انقسام
وخصوصا يف ّ
تستمر إرسائيل يف احتالل شعب آخر،
ً
حقيقي يف املجتمع اإلرسائييل بشأن مصري املناطق املحتلة.
ّ

إ ّن استمرار االحتالل يخلق واقع أبارتهايد ،وإرسائيل وفق ما طرحته
مرياف أرلوزوروف "ال تستطيع أن تسمح لنفسها باالنحدار إىل دولة
أبارتهايد" ،وقد أضافت أرلوزوروف قائلة :إذا كانت دولة جنوب
أفريقيا تحت نظام األبارتهايد ،القوية والكبرية والغنية ،مل تتمكن من
الصمود أمام املقاطعة وف ْرض العقوبات الدولية ،فإ ّن دولة إرسائيل
الصغرية التي تعتمد يف أمنها واقتصادها اعتام ًدا أساسيًّا عىل عالقاتها
بالواليات املتحدة وأوروبــا ،لن تستطيع الصمود أمام املقاطعة
الدولية .وقالت أيضً ا إ ّن أمام إرسائيل احتاملني اثنني لتتجنب مصريها
ذاك؛ فإ ّما أن تض ّم املناطق املحتلة سنة  1967وتتحول إىل دولة ثنائية
القومية ،وتفقد بذلك الهدف الصهيوين الذي أقيمت من أجله ،وإ َّما
أن تنسحب من املناطق املحتلة سنة  1967وتوافق عىل قيام دولة
فلسطينية فيها إىل جانب إرسائيل(.((4
 40مرياف أرلوزوروف" ،إدارة املخاطر التي ترتبص بدولة إرسائيل" ،هآرتس،2014/2/6 ،
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وقد عارض الكاتب والصحايف حامي شاليف تو ُّجه التيار السائد يف
إرسائيل الذي يقلّل من نسبة تأثري املقاطعة يف إرسائيل ،والذي يعتقد
أنها ستقترص عىل املستوطنات اإلرسائيلية .وقارن شاليف املقاطعة
بني إرسائيل ونظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا ،فقال إ ّن مقاطعة
نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا بدأت عندما كانت جميع الدول
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا ،تقف بشدة
الغربية ،ويف صدارتها ّ
ض ّد مقاطعة نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا .وأشار إىل أ ّن حركة
مقاطعة هذا النظام بدأت مبقاطعة أكادميية غري منظَّمة ،ولكنها
رسعان ما انترشت يف مجاالت مختلفة؛ اقتصادية ،وتجارية ،ورياضية،
وتوسعت إىل أن وصلت يف نهاية املطاف إىل ف ْرض املجتمع الدويل
ٍ
عقوبات عىل نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا(.((4
ورأى شاليف أ ّن "نقطة التحول" يف عملية مقاطعة دولة جنوب
أفريقيا كانت عند ارتكاب نظام األبارتهايد فيها مجزرة سويتو،
عــام  ،1976وما تالها من عمليات قمعية وحشية ض ّد السود يف
جنوب أفريقيا .فقد أ َّدت تلك املجزرة وتلك العمليات إىل حملة
احتجاجات وتظاهرات واسعة يف الجامعات ،ويف أنحاء مختلفة من
العامل .وأعرب شاليف عن اقتناعه بأ ّن إرسائيل تقرتب من "نقطة
التحول" التي ستغري من رؤية العامل إليها ،ومن ح َّدة املقاطعة،
والعقوبات ض َّدها.
وذكر شاليف مجموع ًة من العوامل املرتبطة بالقضية الفلسطينية
من شأنها أن تُق ّرب إرسائيل أكرث فأكرث من "نقطة التحول"؛ من
بينها ازدياد مظاهر العنرصية تجاه العرب الفلسطينيني يف إرسائيل،
والبطش بهم ،والخالفات املستمرة مع االتحاد األورويب واإلدارة
األمريكية ،وبخاصة استمرار االحتالل وتعاظم االستيطان يف املناطق
املحتلة اللذين يخلقان يف العامل انطبا ًعا عا ًّما مفاده أ ّن إرسائيل
ترفض السالم .ث ّم إنه ع َّد "العملية السلمية" ،واستمرار املفاوضات
بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية التي يقودها جون كريي ،مانعني
حتى اآلن لتشكُّل "نقطة التحول" يف حركة املقاطعة الدولية إلرسائيل
التي ستقود إىل تغيري مكانتها الدولية(.((4
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الخاتمة
لقد أقامت إرسائيل يف املناطق الفلسطينية املحتلة نظا ًما احتالل ًّيا
كولونيال ًّيا استيطان ًّيا عسكريًّا أسوأ يف جوهره ويف جوانبه األساسية من
نظام األبارتهايد البائد يف جنوب أفريقيا .وترفض إرسائيل عل ًنا ورسميًّا
تنفيذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية التي تدعوها إىل
االنسحاب من املناطق املحتلة سنة  1967وإىل وقف االستيطان
رص عىل تحدي املجتمع الدويل ،واالستمرار يف االحتالل
وإزالته ،وت ُّ
واالستيطان ،والبطش بالشعب العريب الفلسطيني.

لقد بات واض ًحا منذ فرتة طويلة أ ّن إرسائيل ترفض السالم مع
الفلسطينيني وترفض املبادرة العربية التي دعتها إىل عقد سالم شامل
ودائم مع جميع الدول العربية وتطبيع عالقاتها بها ،مقابل انسحابها
من جميع املناطق املحتلة سنة  1967وإقامة دولة فلسطينية .وقد
بات واض ًحا ،أيضً ا ،أ ّن إرسائيل ال تتعامل مع احتاللها للضفة الغربية
والقدس الرشقية املحتلة بوصفها حال ًة موقَّتةً ،بل عىل أنَّها حالة
دامئة ،وأنَّها تنتظر لحظ ًة دول َّي ًة وإقليم َّي ًة مالمئة لض ّم قسم كبري من
هذه املناطق املحتلة إليها.
بات واض ًحا ،كذلك ،أ ّن إرسائيل ال تستعمل املفاوضات الثنائية املبارشة
للتوصل إىل سالم مع الفلسطينيني ،بل لالستفراد بهم ،ولالستقواء
عليهم ،ولتجريدهم من مختلف عوامل قوتهم ،وأنَّها تجد يف تلك
املفاوضات غطا ًء الستمرار استيطانها وتكريس احتاللها ،ووسيل ًة
ناجع ًة تج ِّنبها املقاطعة والعقوبات الدولية .ومن الواضح ،أيضً ا ،أ ّن
إرسائيل ستستمر يف االحتالل ،واالستيطان ،والتنكر لحقوق الشعب
الفلسطيني ،ما مل تدفع مث ًنا باهظًا يُرغمها عىل تغيري سياستها،
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والكف عن
ويجربها عىل االنسحاب من املناطق الفلسطينية املحتلةّ ،
التنكر لحق الفلسطينيني يف الح ِّرية واالستقالل.
إ ّن أجدى طريقة وأفضل وضعٍ حا ٍّيل يف الزمن املريئ ،وزمن السلمية
والرشعية التي بات قطاع واسع من الرأي يف العامل يؤيّدها ،يف الوقت
نفسه ،إجبار إرسائيل عىل دفع مثن االحتالل واالستيطان ،ومثن تنكّرها
لحقوق الفلسطينيني ،وبطشها بهم ،وارتكابها الجرائم يف حقهم؛ من
خالل مقاطعتها ،وف ْرض عقوبات اقتصادية عليها ،وعقوبات سياسية،
وأمنية ،وثقافية ،وأكادميية ،جدية ومؤملة ،ت ُرغمها عىل االنسحاب من
املناطق املحتلة.
لقد ثبت يف نحو عقدين ون ِّيف ،ثبوتًا قاط ًعا ،أ ّن الخنوع إلرسائيل،
والخضوع ألهدافها وأجندتها ،منذ اتفاقية أوسلو يف سنة  ،1993مل
يقُد إىل النتائج املرج َّوة ،بل أ َّدى إىل ازدياد عدوانيتها وتوسعها .عالو ًة
عىل ذلك ثبت أيضً ا أ ّن الخنوع إلرسائيل وتقديم التنازالت لها إلرضائها
بدل من نبذها ومقاطعتها ،وف ْرض عقوبات عليها ،مل يساهم قيد أمنلة
ً
يف جلب السالم ،بل أبعده وساهم مساهمة أساسية يف تعزيز ق َّوة
معسكر اليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل وتشجيعه عىل مواصلة
سياساته العدوانية ،والتوسعية ،والعنرصية ،وأنَّه أضعف موضوع ًّيا
يف الوقت نفسه املعسكر اآلخر يف إرسائيل ،وج َّرده من مصدر قوته
األسايس املتمثّل بتحذيره  -من منطلقاته هو  -من احتامالت ف ْرض
املقاطعة والعقوبات عىل إرسائيل إذا مل تغري الحكومة اإلرسائيلية
التي يقودها معسكر اليمني واليمني املتطرف يف إرسائيل سياستها
تجاه االستيطان ،واالحتالل ،والقضية الفلسطينية.
أي قيادة
لقد حان الوقت أن تو َيل الحركة الوطنية الفلسطينية؛ ْ
السلطة وقيادة مختلف التنظيامت والفعاليات الفلسطينية ،مقاطعة
إرسائيل ،وس ْحب االستثامرات منها ،وف ْرض العقوبات عليها ،أهمي ًة
خاص ًة يف املرشوع النضايل الوطني الفلسطيني .فهي أنجع وسيلة
َّ
وأمىض سالح يف األوضاع الحالية ،ويف الزمن املريئ؛ إلرغام إرسائيل عىل
دفْع مثن االحتالل واالستيطان ،وإلرغامها عىل االنسحاب من املناطق
املحتلة سنة  ،1967وال سيام إذا ما استند النضال الوطني الفلسطيني
إىل إسرتاتيجية شاملة تعتمد الوحدة الوطنية ،والنضال الجامهريي
املتواصل يف األرايض املحتلة ،وتفعيل طاقات الشعب الفلسطيني يف
مختلف أماكن وجوده.
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محمد عادل شريح

*

روسيا "األوراسية" وقضايا المشرق
العربي

تســلط هــذه الورقة الضوء علــى التحوالت الفكرية والسياســية التي طــرأت على المجتمع
ً
فجــوة في األبحاث
الروســي بعــد انهيــار االتحاد الســوفيتي .وتأتــي أهميتها من كونها تســد
المتخصصة في الشأن الروسي ،التي تعتمد على مصادر أصلية باللغة الروسية .فالموقف
الروسي من الثورة السورية الذي فاجأ السياسيين والمحللين ،يشير إلى الحاجة إلى اإللمام
بمــا يقــف وراء توجهات روســيا الجديدة .هــذه المفاجأة تمثل ،بحد ذاتها ،دلي ً
أن روســيا
ال على ّ
ً
ً
عميقــا بطبيعة
إلمامــا
قــارة مجهولــة .ما يقتضــي منا
تبقــى بالنســبة إلــى العالــم العربــي
ً
القوى السياسية الصاعدة فيها والتعرف على مجمل طموحاتها .فهذه القوى تشعر بقو ٍة
ذاتية كبيرة ،بعد أن عبرت ســنوات الضعف التي عاشــتها روســيا إثر انهيار االتحاد السوفيتي.
ً
محاولــة أوليــة لتحديد الصــورة العامــة للتحــوالت الفكرية
تعــد هــذه الدراســة ،بهــذا االعتبــار،
ً
وتعمقا.
تخصصا
والسياسية في الساحة الروسية ،وهي صورة تحتاج إلى دراسات أخرى ،أكثر
ً
ّ
* باحث وأكادميي فلسطيني حاصل عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة من جامعة الصداقة مبوسكو.
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اإلعالن السياسي الروسي الجديد
يف مقالة له يف جريدة اإلزفيستيا الروسية يف  4ترشين األول /أكتوبر
 ،2012كشف رئيس الوزراء الرويس حينها ،واملرشح األقوى ملنصب
الرئاسة الروسية فالدميري بوتني ،عام ميكن تسميته بالخطوط العريضة
لربنامجه االنتخايب؛ إذ تح ّدث عن طموحه يف تحريك عملية التكامل يف
الساحة السوفيتية سابقًا يف اتجاه إنشاء "االتحاد األورايس" عىل أساس
االتحاد الجمريك  -االقتصادي القائم والذي يضم ثالث دول هي روسيا
وبيالروسيا وكازاخستان .وأشار بوتني إىل أ ّن االتحاد الجمريك ميثل
عالمة شامخة ترشد جميع الدول الكائنة يف مكان االتحاد السوفيتي
السابق .وقال إنه يرى رضورة توسيع نطاق عضوية هذا االتحاد وض ّم
املزيد من الدول إليه ،وعىل األخص قريغيزيا وطاجيكستان ،متهي ًدا
لتكوين االتحاد األورايس .وأكد أنه ال يضع نصب عينيه "إعادة بناء
االتحاد السوفيتي بصورة أو أخرى" ،موض ًحا أ ّن االتحاد الجديد سوف
"يستند إىل مبادئ سياسية واقتصادية مغايرة"(((.

جغرايف يشري إىل الكتلة الربية األوروبية  -اآلسيوية ،وهي كتلة ضخمة
متتد من حدود أوروبا الغربية عىل املحيط األطليس حتى ضفاف
الصني وروسيا عىل املحيط الهادي يف الرشق .وتضم ثالثة أرباع مصادر
الطاقة يف العامل ،وهي أكرب قارات العامل ،وفيها معظم ثرواته ،وفيها
ست دول ضخمة من الناحية االقتصادية والعسكرية ،باإلضافة إىل
الدولتني األكرث سكانًا الصني والهند ،والدولة األكرب مساحة وهي
روسيا .أما القلب القاري ألوراسيا فهو ميثل الكتلة املتصلة بني آسيا
وأوروبا والتي ال يفصلها عوائق طبيعة كبرية ومتثل روسيا االتحادية
هذا القلب القاري.
لك ّن أوراسيا كانت قد تجاوزت حدود املفهوم الجغرايف لتتحول مع
منظري "الجيوبوليتك" أمثال الربيطاين هالفورد ماكيندر((( واألمرييك
نيكوالس سبيكامن((( إىل مفهوم جيوسيايس مركزي ترتكز عليه
اإلسرتاتيجيات الدولية الكربى األكرث شمولية واتسا ًعا .وعلينا أن
ندرك جي ًدا أن ما يقصده الرئيس بوتني أو مثقفو النخبة الروسية
اليوم عند الحديث عن "االتحاد األورايس" يستند إىل هذه التنظريات
أساسا ،لذلك وجب علينا أن نوضح املعنى الجيوسيايس
الجيوسياسية ً
ملفهوم أوراسيا وأبعاده اإلسرتاتيجية.

المحتــوى "الجـيـوبـوليتكــي"
ألوراسيا
تحمل مقالة بوتني توجهات سياسية محلية ودولية ،وهي إشارة
رسمية من قبله إىل تبنيه الرسمي للفكرة األوراسية .ولكن من غري
الواضح حتى اآلن إىل أي مدى يتبنى بوتني هذه الفكرة؛ فهل يتبناها
بوصفها أيديولوجيا رسمية للدولة الروسية؟ أم يتبنى بعض جوانبها
االقتصادية والسياسية؟ لك ّن هذا يقتيض منا عىل كل حال أن نفهم
ما هي هذه األيديولوجيا الجديدة الصاعدة؟ وما هي انعكاساتها يف
السياسة الروسية الدولية ويف الرشق األوسط؟
إ ّن مصطلح "أوراسيا" هو املفتاح األسايس اليوم لفهم مبادئ السياسية
الروسية املحلية والدولية وتطبيقاتها يف مختلف مناطق العامل ،فهذا
أول ويف أبسط معانيها مفهوم
املصطلح متعدد األبعاد .فأوراسيا هي ً
1

انظر موقع روسيا اليوم:

http://arabic.rt.com/prg/telecast/656759/
http://arabic.rt.com/prg/telecast/657240/

انترشت مفاهيم "الجيوبوليتك" يف النصف األول من القرن العرشين
ولقيت روا ًجا يف أملانيا النازية وكذلك يف روسيا – االتحاد السوفيتي
سابقًا  -حتى بداية الصدام األملاين  -السوفيتي يف الحرب العاملية
الثانية .وقد خبت يف روسيا وتم تصنيفها كأيديولوجيا برجوازية
عدائية ،ثم عادت لتنترش يف الخطاب السيايس الرويس بعد انهيار
االتحاد السوفيتي .ويؤكد منظرو "الجيوبوليتك" يف معظمهم عىل
املكانة اإلسرتاتيجية لروسيا التي تعطيها أفضلية كبرية للهيمنة العاملية.
لقد رأى ماكيندر أ ّن الوضع "الجيوبوليتيك" املفضّ ل لكل دولة هو
الوضع املتوسط املركزي .وأ ّن القارة األوراسية من وجهة نظر كونية
تقع يف مركز العامل ،ويقع يف مركز أوراسيا ما يسميه ماكيندر "قلب
 2هالفورد ماكيندر ( )1947-1861أحد أبرز علامء السياسة الربيطانية ويعترب من مؤسيس
"الجيوبوليتك" ،وأهم أعامله "املحور الجغرايف للتاريخ" لعام  1904وعرض فيه رؤيته للتاريخ
والجغرافيا والعالقة املتبادلة بينهام.
 3نيكوالس سبيكامن ( )1943 -1893أستاذ أمرييك يف العالقات الدولية يف جامعة ييل.

دراسات وأوراق تحليليّة
روسيا "األوراسية" وقضايا المشرق العربي

العامل"  .Heartlandومتثل "قلب العامل" املنطقة األكرث أهمية
إسرتاتيجية يف الجزيرة العاملية التي تضم آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبهذا يقوم ماكيندر بتقسيم خريطة العامل عرب نظام الدوائر املتحدة:
املركز ،ويف الوسط منها يقوم املحور الجغرايف للتاريخ أو املنطقة
املحورية  ،Pivot areaويتطابق هذا املفهوم الجيوبوليتيك جغراف ًيا
مع حدود روسيا .يأيت بعد ذلك الهالل الداخيل أو الحدي ألوراسيا
 ،Inner or Marginal Crescentوهو الطوق املتطابق مع مجاالت
الحافة يف القارة األوراسية والهالل الداخيل (ويشمل بشكل أسايس
جنوب الصني والهند وصولً إىل املنطقة العربية يف رشق املتوسط
وشامل أفريقيا إضافة إىل اليونان وإيطاليا وجنوب فرنسا وإسبانيا)،
وميثل وفقًا لنظرية ماكيندر منطقة الفاعلية الحضارية األكرث حضو ًرا
يف التاريخ .ييل ذلك إىل الجنوب الدائرة األبعد نحو الخارج ويسميها
بالهالل الخارجي أو الجزيري ،وهي منطقة خارجية بصفة كلية من
الناحيتني الجغرافية والثقافية بالنسبة إىل الكتلة القارية للجزيرة
العاملية.
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عىل األهمية اإلسرتاتيجية الفائقة لروسيا؛ فسبيكامن مل ينقض
مقولة الربيطاين ماكيندر ،بل أق ّر بها ووضع توصياته اإلسرتاتيجية
قسم سبيكامن
للوقوف يف وجه التوسع الرويس باتجاه أوراسيا .لقد ّ
الجغرافيا األوراسية إىل قلب قاري هو روسيا ،وإىل هالل كبري من
الدول الساحلية ،وتشمل كل أوروبا وشبه الجزيرة العربية والعراق
وآسيا الوسطى ،وإي ـران وأفغانستان والهند وجنوب رشق آسيا
والصني وكوريا ،وكل هذه الدول لها مكانتها الجيوسياسية ،ولديها
إمكانات اقتصادية مهمة .ومنذ الحرب العاملية الثانية ،ويف املنظور
اإلسرتاتيجي ،تشكل املنطقة األوراسية "منطقة االرتطام" يف تنافس
القوى الدولية الكربى للسيطرة والهيمنة عىل العامل.
يك "الجيوبوليتك" والتي تربز إىل
هذه املقدمات النظرية لدى كالسي ّ
حد كبري املكانة الجيوسياسية لروسيا ،كانت األساس الذي استند إليه
ألكسندر دوغني((( املفكر السيايس الرويس يف بلورة نظريته الشاملة
حول أوراسيا كعقيدة روسيا الجديدة التي عرضها يف معظم مؤلفاته
وبشكل خاص يف كتابه أسس الجيوبوليتكا((( ،والتي تحتم عليها
بحكم عوامل جيوسياسية أن تكون دولة عظمى .إ ّن العظمة بالنسبة
إىل روسيا بحسب دوغني ليست خيا ًرا ،إمنا هي قدرها.

المحتوى "األيديولوجي" ألوراسيا

ثم يقوم ماكيندر بعد ذلك برشح رؤيته للتاريخ من منظوره الجغرايف
يف عالقات متبادلة بني قلب العامل واملناطق املحورية ألوراسيا القارية،
وهو ما ال يسعنا توضيحه هنا ،بل نكتفي بإبراز املكانة الجيوسياسية
التي أعطاها ماكيندر لقلب أوراسيا (روسيا) واعتباره لها املحور
الجغرايف للتاريخ(((.
ومام يثري االهتامم أ ّن منظري "الجيوبوليتك" األمريكان وعىل رأسهم
سبيكامن ،ويف سعيهم لبلورة إسرتاتيجية أمريكية مضادة ملواجهة
االتحاد السوفيتي بعد الحرب العاملية الثانية ،كانوا قد أكدوا
 4ملزيد من املعلومات حول الجيوبوليتك ،انظر دراستنا املعنونة" :الجيوبوليتكا :والدة
جديدة لعلم قديم" ،نرشت بداية عىل موقع إسالم أونالين ،وميكن االطالع عليها يف مواقع
متعددة منها:
http://www.onislam.net/arabic/madarik/politics/118063-2009-07-27%201359-13.html

شامل؛ فقد انهارت
ً
عندما انهار االتحاد السوفيتي كان انهياره
الدولة وتوزعت بني جمهوريات مستقلة ،وانهار االقتصاد ،وانهارت
الثقافة التي كانت تطبع كل نواحي الحياة ،وفقدت بريقها كل ًيا.
وإذا أخذنا يف االعتبار أ ّن الثقافة األرثوذوكسية التقليدية التي كانت
تطبع املجتمع الرويس بصبغة خاصة قبل ثورة عام  1917كانت قد
انحرست إىل حد كبري يف الحقبة السوفيتية ،فإ ّن املجتمع الرويس
وجد نفسه يف حالة من الفراغ الثقايف األيديولوجي سمحت للهجمة
الليربالية الغربية أن تكتسح جميع نواحي الحياة بد ًءا من السياسات
االقتصادية  -االجتامعية واالنفتاح الفج والرسيع عىل اقتصاد السوق
التي أطلقها يغور غيدار ،رئيس الــوزراء يف عهد الرئيس بوريس
 5كاتب وفيلسوف رويس معارص ،بدأ نشاطه الفكري والسيايس يف الثامنينيات من القرن
العرشين ،فاعتقلته السلطات الروسية ،وعاد للظهور بقوة يف الساحة الفكرية الروسية بعد
انهيار االتحاد السوفيتي .ويعترب منظّر األوراسية األهم واألبرز يف روسيا ويف العامل .انظر املوقع
الرسميwww.arcto.ru :
 6الكتاب الوحيد لدوغني الذي متت ترجمته إىل اللغة العربية ،وصدر عن دار الكتاب
الجديد املتحدة يف بريوت عام .2004
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وصول إىل
ً
يلتسني ،والتي عرفت حينها بسياسة "العالج بالصدمة"،
الثقافة؛ إذ كانت املفاهيم الليربالية الغربية يف السياسة واألدب والفن
والعامرة ومنظومات القيم والسلوك الفردي والجامعي يروج لها يف
وسائل اإلعالم بطريقة مذلة لكربياء الشعب الرويس وثقافته الخاصة.
وقد كان طبيع ًيا يف مثل هذه الحال أن تنشأ ردة فعل قوية ،كانت
يف بداياتها فردية ومنعزلة ،لكنها منت وتجذّرت بشكل كبري وتحولت
اليوم إىل ما يشبه املزاج العام أو الثقافة املهيمنة ،هذه الثقافة أو
األيديولوجيا تعرف باسم الفكرة األوراسية.

يعود مصطلح أوراسيا يف األدبيات الروسية إىل عرشينيات القرن
املايض ،وبالتحديد إىل أعامل عدد من املهاجرين الروس الفارين
(((
من نري الحكم البلشفي الشمويل ،ومن أهمهم تروبتسكوي
وسافيتسيك((( ،ومن بعدهم األعامل الرائعة والفريدة يف مضمونها
لعامل األعراق الرويس نيكوالي غوميلوف((( يف سبعينيات القرن املايض.
تؤكد هذه الدراسات عىل خصوصية الجغرافيا الروسية؛ فهي ليست
غربًا حيث ال تنتمي إىل الغرب ،وليست رشقًا باملعنى الخالص للكلمة
أيضً ا ألنها ليست دولة آسيوية متا ًما .وهذه الخصوصية الجغرافية
تعطي للثقافة الروسية حالة من التميز والفرادة ،وقد رفض كل من
تروبتسكوي وسافيتسيك النزوع األورويب الختصار التاريخ العاملي
 7نيكوالي سريغييفتش تروبتسكوي ( ،)1938-1890كاتب وفيلسوف رويس هاجر من
روسيا بعد الثورة البلشفية ،وأسس مع سافيتسيك الحركة األوراسية يف املهجر .من أهم
مؤلفاته التي عرض فيها آراءه عن الحركة األوراسية كتاب أوروبا واإلنسانية.
 8بيرت نيكواليفتش سافيتسيك ( ،)1968-1895زميل تروبتسكوي يف املهجر ورشيكه يف
تأسيس الحركة األوراسية.
 9ليف نيكواليفتش غوميلوف ( ،)1992-1912عامل سوفيتي رويس مختص يف علم السالالت
(األعراق) والتاريخ والجغرافيا ،ومؤسس نظرية نشوء وتطور األعراق пассионарной
 ،теории этногенезаوالرتجمة السم النظرية غري دقيق كون هذه التسمية أطلقها
غوميلوف ،وهي جديدة حتى بالنسبة إىل اللغة الروسية .ومن ثم ،فإ ّن الرتجمة اللغوية تحتاج
لرتجمة علمية ،وهي غري متوافرة .وأقرب ترجمة ممكنة هي :الدفقة العاطفية ودورها يف
نشوء وتطور األعراق .وله مؤلفات أكادميية كثرية ومهمة يف مجال تخصصه .يقرتب غوميلوف
من كونه مفك ًرا وأكادمييًا ذا مكانة عاملية وتحظى كتاباته باالهتامم العاملي.
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بتاريخهم الخاص والثقافة العاملية بثقافتهم الخاصة ،ودعا كل
منهام منذ عرشينيات القرن املايض النتفاضة الشعوب ضد مساعي
الهيمنة الغربية .وقد جاءت دراسات غوميلوف يف األعراق لتبني أ ّن
الدميوغرافيا الروسية ليست سالفية بحتة ،بل هي مزيج من التفاعل
بني السالف واألعراق الرتكية املنغولية األفارية القفقازية .هذا املزيج
العرقي ،يجب أن يؤخذ يف االعتبار عند الحديث عن التاريخ الرويس
والثقافة الروسية.
انطلقت النخب الروسية "األوراسية" من قاعدة أساسية صلبة هي
العداء للغرب الليربايل وقيمه الثقافية ،ونقول قاعدة صلبة ،ألنها متتد
طويالً يف الثقافة الروسية ليس إىل بدايات القرن العرشين فحسب،
بل إىل ما قبل ثورة أكتوبر الشيوعية بعقود طويلة .وقد وضعت هذه
النخب رؤيتها للعامل عىل أساس انقسام عميق وشمويل بني ثقافتني
وعاملني ،هام "األطلنطية" و"األوراسية".
فاألطلنطية يف نظر األوراسيني هي حقيقة جغرافية متثل الغرب باملعنى
الجغرايف ،وهي حقيقة جيوسياسية متثل منوذج "الحضارة البحرية"
املقابلة لنموذج "الحضارة الربية" أو "القارية"( ،((1وهي حقيقة ثقافية
متثل منوذج الثقافة الليربالية الدميقراطية ،وهي حقيقة عقدية تتمثل
يف الالدينية (العلامنية) ،وهي حقيقة سياسية وعسكرية تتمثل يف
حلف شامل األطليس "الناتو" ،وهي حقيقة حضارية تتمثل يف سياسة
العوملة ومساعي السيطرة الحضارية العابرة للقارات والثقافات .وقد
أعلنت هذه النخب عداوتها الشاملة لكل هذه املظاهر "األطلنطية"
ٍ
ومناقض لها(.((1
وسعت لتضمني مفهوم األوراسية كل ما هو معا ٍد
فاألوراسية هي حقيقة جغرافية تتمثل يف الرشق أو القارة األوراسية،
وهي حقيقة جيوسياسية تتمثل يف القلب القاري ألوراسيا أو "قلب
العامل" كام يسميه ماكيندر وهو روسيا مبوقعها الجغرايف وإمكاناتها
االقتصادية والعسكرية ،وهي حقيقة ثقافية تتمثل يف الثقافات الكربى
السابقة للحداثة والليربالية الغربية ،وهي حقيقة عقدية تتمثل يف
 10ميثل االنقسام إىل " الحضارة الربية – التيلوروكراتيا ،والحضارة البحرية – التاالسوكراتيا"
الثنائية األساسية لالنقسام الحضاري والتاريخي عىل أسس جغرافية من منظور "الجيوبوليتكا"،
وهذه الثنائية متثل التناقض األسايس والجوهري يف التاريخ .للمزيد انظر مقالتنا املعنونة
"الجيوبوليتكا :والدة جديدة لعلم قديم".
 11حول مفهوم األوراسية ،انظر املحارضة التي ألقاها ألكسندر دوغني ،بعنوان " :األوراسية
كفلسفة سياسية" ،يف:
http://www.evrazia.tv/content/aleksandr-dugin-evraziystvo-kakpoliticheskaya-filos
كذلك املحارضة بعنوان" :الفلسفة األوراسية يف طريقها نحو الظهور" ،يف:
http://eurasiainform.md/evrazijstvo-neuklonno-dvizhetsya-k-svoemuzenitu-aleksa
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ديانات العامل الكربى وتقاليده العقدية ،وهي حقيقة حضارية تتمثل
يف وقوف الحضارات املختلفة األصلية املتمركزة يف عمق األوراسية يف
وجه العوملة والهيمنة الغربية .لكن هذه األوراسية مل تتبلور سياسيًا
وأصيبت بنكسة كبرية بعد انهيار االتحاد السوفيتي وحلف وارسو،
ما أتاح الفرصة لظهور العامل أحادي القطب؛ عامل الهيمنة األمريكية.

لقد عملت النخب الروسية يف سياق بلورتها لأليديولوجية األوراسية
عىل توظيف كل ما هو معا ٍد للغرب والثقافة الغربية الحديثة؛
فلجأت إىل العقائد املسيحية األصلية األرثوذكسية منها والكاثوليكية،
وأعطت أهمية كبرية للتناقض بني قيم اإلسالم ومنظومات الحداثة،
وراهنت عىل هذا التناقض ،ورأت يف الثقافة اإلسالمية أحد أهم
أعمدة العداء لألطلنطية ،واستعادت األدبيات السوفيتية املعادية
للغرب ،وتواصلت مع قوى اليمني األورويب أو من يسمون اليوم
يف أوروبا باليمني "الجديد"( ،((1ونرشت مفاهيمه املعادية للعوملة
األمريكية ،وأحيت أدبيات النازية والفاشية املعادية لليربالية العابرة
للقوميات واقتصاد السوق ،وأعادت قراءة مارتن هيدغر واشبنغلر
وكارل غوستاف يونغ وكل ما ميكن توظيفه يف مهمة نقد الغرب
وهدم ثقافته الليربالية .ويف الحقيقة ال يستطيع الباحث إال أن يعرتف
بعمق وشمولية الرد الثقايف الذي قامت به النخب الروسية؛ هذه
املساعي التي تبقى إىل حد كبري حبيسة اللغة الروسية ومل يخرج
الكثري منها إىل لغات العامل(.((1
هذه هي الخطوط العريضة للفكرة أو األيديولوجيا "األوراسية"
الصاعدة ،وهي ال تزال بحاجة إىل دراسات معمقة يف اللغة العربية
لفهم التحوالت التي تجري يف دولة كربى مثل روسيا االتحادية.
 12اليمني الجديد :مجموعة من القوى واألحزاب السياسية يف أوروبا الغربية والرشقية
كذلك ،تجمعها أيديولوجيا الخصوصية القومية ،وتنادي يف معظمها بقيم ومبادئ مخالفة
لليربالية.
 13هناك حركة نشطة اليوم لرتجمة هذه األعامل من اللغة الروسية إىل مجموعة من
اللغات األوروبية األساسية ،وبعض اللغات الرشقية ،منها الفارسية والصينية .بشأن بعض هذه
األدبيات وترجامتها املختلفة انظر املوقع اإللكرتوين:
http://www.4pt.su/ru
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مشــروعا
األوراســية بوصفهــا
ً
سياس ًيا
يف عام  1994أعلن الرئيس الكازاخستاين نور سلطان نزارباييف بدء
مرشوع اتحاد دول أوراسيا ،وأفضت هذه الدعوة إىل نو ٍع من االتحاد
الجمريك بني ثالث جمهوريات هي روسيا االتحادية وكازاخستان
وبيالروسيا.
ولعله منذ ذلك الوقت تح ّولت األوراسية من نظرية إسرتاتيجية إىل
تطبيق سيايس ،ومنذ عام  2000بدأ يظهر يف خطابات فالدميري بوتني
ما يشري إىل اقرتابه من الفهم األورايس للسياسات الداخلية والخارجية
عىل حساب املفاهيم الليربالية الدميقراطية املهيمنة عىل السياسة
الروسية ،فقد أعلن يف عام  2000أ ّن روسيا دولة "أوراسية" مبعنى
أنها ليست آسيوية وليست أوروبية ،ثم جاء إعالنه يف عام 2012
حول االتحاد األورايس املزمع تحقيقه ليشكل نقلة نوعية عىل هذا
الصعيد .ولكن ليس واض ًحا حتى اآلن ما هي حدود اقرتاب فالدميري
بوتني والدولة الروسية من األيديولوجيا األوراسية عمو ًما.

وما يهمنا توضيحه يف املرشوع األورايس هو تصوراته عىل مستوى
السياسة الخارجية والدولية؛ فاملرشوع األورايس يف إطاره النظري
 كام يبدو يف أدبيات الفكر األورايس والذي يبدو أنه يتقاطع بنسبةما مع سياسات بوتني الفعلية  -تتحدد مالمحه العامة يف اآليت:
•هو مرشوع مقابل ملرشوع العوملة الغربية يسعى ملراكمة
املقدمات لتوجيه الرد الحاسم عىل سياسة الهيمنة والسيطرة
الغربية التي متثلها هذه العوملة عىل مختلف الصعد السياسية
واالقتصادية والثقافية ،وذلك من خالل إرساء منط من الكيانات
ٍ
أساس
السياسية والتحالفات يف القارة األوراسية ليس عىل
من الهيمنة السياسية والثقافية ،إمنا عىل ٍ
أساس من التكاملية
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وحق الثقافات املحلية املطلق يف تطوير مناذجها السياسية
واالقتصادية  -االجتامعية والثقافية مبا يساهم يف منو التنوع
اللغوي والديني والحضاري لتبلور أقطاب دولية متعددة ومنوها،
لكن يف إطار إرادة سياسية موحدة ملواجهة نظام القطب الواحد
وسياسة العوملة.

•يتضمن هذا املرشوع خطني إسرتاتيجيني لبناء العالقات الجديدة
والكيانات الجديدة يف القارة األوراسية وترسيخها؛ يتمثل أولهام
يف بناء االتحاد األورايس يف حدود االتحاد السوفيتي سابقًا ،لكن
من دون أيديولوجيا شمولية ملزمة ،وعىل أساس من الالمركزية
يف الحكم وبشكل طوعي .ويتمثل ثانيهام يف بناء تحالفات
وتفاهامت يف محاور أساسية هي :محور "موسكو – طهران"
و"موسكو – بيجني" و"موسكو -دلهي" ،والعمل عىل تعزيز
تحالفات إقليمية جديدة (منظمة شنغهاي)( .((1أما بالنسبة إىل
دول وتكتالت أوراسية أخرى كرتكيا ودول الرشق األوسط التي
حامسا شدي ًدا للعالقات مع روسيا ويظهر فيها النفوذ
ال تظهر
ً
الغريب بشكل واضح وكبري ،فيبقى الباب مفتو ًحا لها ،ويجري
االقرتاب منها بقدر رغبتها يف االقرتاب من املحور األورايس.

أوراسيا والمنطقة العربية
لعلنا بعد هذا العرض العام للفكرة األوراسية نصل إىل سؤالني
مركزيني ومهمني هام :ما هي انعكاسات هذا املرشوع عىل املنطقة
العربية(((1؟ وهل هناك مخاطر ينبغي التنبه لها؟

 14منظمة شنغهاي للتعاون ،تأسست عام  2001وتضم مجموعة من الدول دامئة
العضوية وهي :روسيا والصني وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان ،وأربع
دول بصفة مراقب وهي :إيران والهند ومنغوليا وباكستان ،باإلضافة إىل دولتني بصفة رشكاء
يف الحوار وهام :سرييالنكا وبيالروسيا.
 15يص ّنف مفكرو الجيوبوليتك الكالسيكيون ،ومن بعدهم ألكسندر دوغني ،املنطقة
العربية بأنها  -وإن كانت جز ًءا من القارة األوراسية الكربى  -ال تنتمي لقلب العامل ،بل تنتمي
ألرض الحافة أو اإلطار أو مناطق الحدود  ،Rimlandوهي املناطق التي ال تدخل يف صلب
اليابسة وال يف صلب البحر ،إنها نوع من الحياد الجيوبوليتيك الذي يتامزج فيه عنرصا املاء
واليابسة ،وهو ال يكتسب أي صفة ذاتية إمنا هو تابع للنموذج الجيوبوليتيك املهيمن .إ ّن
هذه التبعية ال تقلل من أهمية هذه املناطق؛ فهذه املناطق هي املناطق املعقدة والزاخرة
بالحضارة ،فإذا ما كانت روما قدميًا ،وأملانيا وروسيا (أوراسيا) حديثًا متثالن منوذج الكتلة
القارية الصلبة ،وكانت قرطاجة قدميًا ،وبريطانيا ثم الواليات املتحدة حديثًا متثالن منوذج
الكتلة البحرية ،فإ ّن الهالل الجغرايف املمتد من الرشق األقىص مرو ًرا بضفتي املتوسط الشاملية
ووصول إىل الشواطئ الغربية إلسبانيا والربتغال ميثل أرض الحافة التي عرفت أكرث
ً
والجنوبية
الحضارات غ ًنا وتنو ًعا يف التاريخ.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

يف الحقيقة ،إ ّن املرشوع األورايس عىل املستوى النظري وكام يقدمه
منظرو الفكرة األوراسية ال يحمل للمنطقة العربية أي تهديد وال
ميثل تحديًا لها بقدر ما ميثل تحديًا حقيقيًا للغرب والواليات املتحدة
األمريكية بالذات وهيمنتها عىل العامل .وعلينا اإلشارة إىل أ ّن الواليات
املتحدة تأخذ هذا التهديد عىل محمل الجد وتراقبه بعيون حذرة
وعقول واعية .لكن ذلك ال ينفي عد ًدا من املحاذير الجدية ،ومنها:
أول :أ ّن هناك هوة غري معروفة بني ما يقدمه اإلطار النظري العام
ً
للفكرة األوراسية وما يتبناه أو رمبا يفهمه فالدميري بوتني منها.
ثان ًيا :هناك دامئًا ،وكام أثبتت التجارب التاريخية ،مصائر مختلفة
لألفكار وخاصة الكربى والشمولية منها عندما تتحول إىل سياسات
وكيانات سياسية؛ فرمبا مل يكن كارل ماركس يتخيل أ ّن دولة العامل
الفالحني ستكون يف مجال التطبيق هي ما صنعه ستالني يف أربعينيات
القرن املايض ،وال أعتقد أ ّن أدولف هتلر كان ميثل ما كان يراه مارتن
هيدغر عن فكرة القومية -االشرتاكية( .((1واليوم ،فإ ّن اإلطاللة املحببة
مثل ال تشبه ذلك التجهم املزمن يف وجه سريغي
أللكسندر دوغني ً
الفروف ،كام ال يشبه خطابه املثقف الجذاب مطلقًا خطابات فالدميري
بوتني ولغته.
ثالثًا :عند الحديث عن املنطقة العربية ،ال ميكن بأي حال من األحوال
القفز عن قضية الرصاع العريب – اإلرسائييل ،واملوقف الرويس"األورايس"
ملتبسا،
من هذه املسألة .والحقيقة أ ّن املوقف من هذا الشأن يبدو
ً
ففي حني تحرص روسيا ومنذ انهيار االتحاد السوفيتي عىل تأكيد
عالقات الصداقة مع دولة "إرسائيل" ،تذهب األدبيات األوراسية إىل
تعب عن
موقف مغاير ،فهي  -وإن مل تو ِل املسألة أهمية كبرية ِّ -
مواقف مناهضة للدولة العربية عىل اعتبار أنها ربيبة األطلنطية
العاملية ،لك ّن ذلك مل ينعكس حتى اليوم يف مواقف واضحة ومحددة.
راب ًعا :وهذا هو األهم ،فإ ّن التوجهات السياسية الكربى ال تح ِّددها
النيات الطيبة ،بل كام يشري املنطق الجيوسيايس ،تتحدد تب ًعا لثوابت
الجغرافيا وحقائق التاريخ ،وإ ّن هذه الثوابت والحقائق تشري إىل
مسارات مختلفة متا ًما.
لقد ولدت الدولة الروسية يف القرن السادس عرش عىل يد "إيفان
الثالث – العظيم" و"إيفان الرابع -الرهيب" ،وخاضت الدولة الوليدة
لتثبيت وجودها حربًا مع كيانني سياسيني هام "خانية قازان" رشقًا
 16مارتن هيدغر ( )1976-1898من أشهر فالسفة القرن العرشين وقد عرف بتأييده
لفكر القومية االشرتاكية ،عىل الرغم من استمرار الجدل حول مدى انخراطه الفعيل يف الحركة
النازية األملانية.
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و"خانية أسرتخان والقرم" جنوبًا( ،((1وكالهام كانتا كيانني إسالميني.
وقد كانت حروب الدولة الروسية للتوسع واالنتشار بالدرجة
األساسية هي حروب مع الدولة العثامنية ،لقد وصلت هذه الحروب
إىل ما يزيد عن عرش حروب طاحنة انتهت مع الحرب العاملية األوىل
بانهيار الدولتني وبروز روسيا الشيوعية وتركيا الطورانية العلامنية،
لقد أوىص القيرص الرويس بطرس األكرب ( )1725-1672عند وفاته
باستمرار الحرب مع العثامنيني حتى تنتهي الدولة العثامنية وتستعاد
القسطنطينية .والستعادة القسطنطينية قصة طويلة يف الشعور أو
الالشعور الجمعي الرويس؛ فهي رشط لتحقق النبوءة التي أطلقها
الراهب "فيلوتس من بسكوف" يف رسالته إليفان الثالث ،فبعد
سقوط القسطنطينية ستكون مملكته "روما الثالثة"(.((1
قد يظ ّن بعضهم أ ّن هذه النزاعات والحروب هي صفحة قد طواها
التاريخ وتجاوزتها طبيعة العالقات الدولية الحديثة .رمبا يكون
األمر كذلك ،ورمبا تسري األمور بشكل مختلف متا ًما ،لكن من املؤكد
ممثل يف الربملان الرويس بكتلة برملانية
اليوم أ ّن هناك حزبًا سياس ًيا ً
(((1
معتربة هو "الحزب الليربايل الدميقراطي الرويس" وأ ّن زعيم هذا
الحزب فالدميري جريينوفسيك( ((2املنافس الدائم يف انتخابات الرئاسة
الروسية ،يق ِّدم يف برامجه املعلنة تصو ًرا جيوسياس ًيا يقتيض أن تقوم
روسيا بعملية تفكيك سياسية عرقية للجمهورية الرتكية إىل مكوناتها
الكردية األرمنية لتفيض إىل والدة دولة كردستان الكربى ودولة أرمينيا

 17إمارات كانت متثل بقايا دولة املغول التي احتلت روسيا لقرنني من الزمان قبل ذلك.
 18بعد دمار روما ،برزت اإلمرباطورية البيزنطية كوريث وممثل للدولة املسيحية الثانية،
واملفهوم الشائع لدى الروس عن أ ّن موسكو هي روما الثالثة مرتبط باعتقادهم بأ ّن روسيا
األرثوذكسية هي الوريث الرشعي لإلمرباطورية البيزنطية.
 19حزب قومي مييني متطرف ،كان من أوائل األحزاب التي تأسست عام  1990يف إطار
البرييسرتويكا الغربتشوفية.
 20فالدميري وولفوفيتش جريينوفسيك ،سيايس رويس معروف ،مؤسس وزعيم الحزب
الليربايل الدميقراطي الرويس ،من مواليد عام  ،1946أنهى دراسته الجامعية عام  1970من
معهد اللغات الرشقية يف موسكو ،وهو متخصص باللغة الرتكية والشأن الرتيك ،وحصل بعد
ذلك عىل شهادة يف املحاماة .أسس عام  1990حزبه ودخل املعرتك السيايس .ترشّ ح يف معظم
انتخابات الرئاسة الروسية مبا فيها األخرية عام  2012ضد بوتني ،وهو عضو مجلس الدوما
الرويس .عرض برنامجه وآراءه السياسية يف مؤلفات كثرية جدًا ،كان من أولها وأهمها عام
 1993كتاب القفزة األخرية نحو الجنوب ،وفيه يعرض جريينوفسيك آراءه حول الدولة الروسية
وتطورها التاريخي عرب قفزات عدة توسعت من خاللها ،ويرى أنه قد آن األوان لقفزة أخرية
نحو الجنوب تصل بالحدود الروسية إىل املتوسط واملحيط الهندي ،ويف هذا الكتاب يعرض
آراءه حول تفكيك تركيا ومربرات ذلك برأيه .للتوسع ميكن زيارة موقع الحزب الليربايل
الدميقراطي الرويس يف:
http://ldpr.ru/
وميكن كذلك مطالعة الصفحة التالية:
http://ria.ru/spravka/20060425/46887389.html

الكربى ،فيام تستعيد روسيا وريثة الدولة البيزنطية مرياث بيزنطة
وعىل رأسها مدينة القسطنطينية (إسطنبول).
أما بالنسبة إىل املنطقة العربية فقد كان احتكاكها مع روسيا
حائل بينها
قليل ج ًدا ،فقد كانت الدولة العثامنية تقف ً
القيرصية ً
وبني السعي الرويس املزمن للوصول إىل املياه الدافئة .وقد بقيت
روسيا السوفيتية محكومة برصاعاتها األيديولوجية وتوازنات الحرب
الباردة ،ثم انشغلت لعقدين من الزمن مبشاكلها الداخلية حتى
كادت أن تخرج من حسابات السياسة الرشق أوسطية حتى بدء
الثورات العربية أو ما صار يعرف بـ "الربيع العريب".

روسيا وثورات الربيع العربي
عندما اندلعت ثورات الربيع العريب كان من الواضح أ ّن القوى
السياسية الصاعدة يف املنطقة العربية هي قوى اإلسالم السيايس،
وإذا أخذنا يف االعتبار التح ّوالت التي كانت قد حصلت يف تركيا
وأوصلت حزب العدالة والتنمية إىل سدة الحكم ،فإ ّن روسيا قد
بدأت تستشعر خطورة تبلور محور إسالمي يف املنطقة ،يتجاوز
تغي النظم السياسية
بآثاره وانعكاساته الجيوسياسية مجرد ّ
الحاكمة .إ ّن من شأن محور كهذا التأثري ليس يف محيط روسيا
الحيوي فحسب (جمهوريات آسيا الوسطى الخمس) ،وإمنا أيضً ا
قد تصل آثاره املمتدة إىل روسيا االتحادية نفسها ،مبا قد يودي
باملرشوع األورايس ،والذي هو يف املحصلة مرشوع روسيا لبناء
اإلمرباطورية الكربى (روما الثالثة) ،إىل ال يشء ،ومبا قد يحمل
مخاطر تنامي النزعات االستقاللية يف جمهوريات الحكم الذايت
داخل روسيا االتحادية مثل داغستان والشيشان وتتارستان
وبشكرييا وغريها من الكيانات السياسية ذات األغلبية السكانية
املسلمة.
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إ ّن دراسة التاريخ الرويس تشري إىل أ ّن الجزء األكرب من الرصاعات
التي خاضتها روسيا لتوسيع حدودها وتحقيق وجودها بوصفها
دولة منذ تأسيسها وصولً إىل الحرب العاملية األوىل كانت مع
الدولة العثامنية ،وقد أطلقت هذه الحروب مسألة سياسية
اجتذبت قوى دولية كربى إىل مرسح أحداثها ،عرفت يف حينها
باسم "املسألة الرشقية" والتي ترجمت بعد ذلك بالنيات
الحقيقية ألطرافها وهي "تقاسم تركة الرجل املريض" .ولكن
بعي ًدا عن كل تفاصيل هذه املسألة الشائكة ،فقد كانت يف نظر
الروس تعني حروبهم مع العثامنيني لتوسيع حدودهم ونفوذهم.

تغيت أولويات روسيا بعد الثورة الشيوعية ،وعانت عواقب
لقد ّ
تفكّك االتحاد السوفيتي ،لكنها مع بداية استعادة عافيتها
وانطالقها لتحديد معامل مرشوعها "اإلمرباطوري" الجديد وجدت
أ ّن التغريات املتسارعة يف املنطقة العربية تلقي يف حجرها مرة
أخرى بـ "املسألة الرشقية" وترتسم مالمح تهديدات ومخاطر
ميكن أن تضع كل مرشوعها الجيوسيايس يف مهب الريح .لذلك
محتمل يجب
ً
فقد تعاملت روسيا مع الربيع العريب بوصفه خط ًرا
تجنبه قبل أن يستفحل.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

املسألة السورية .وقد دخلت روسيا بكل زخمها عىل الساحة
السورية لوقف مسرية ما عرف بثورات الربيع العريب وعرقلته يف
الساحة السورية كمقدمة للهجمة املضادة الشاملة ،وقد سارعت
لتأييد االنقالب العسكري يف مرص وهي تلتقي اليوم بالقيادات
املرصية العسكرية إلعــادة فتح صفحة التعاون العسكري
الرويس – املرصي التي طويت يف بداية السبعينيات من القرن
املايض.
عند الحديث عن سورية ،فإ ّن املوقف الرويس يتح ّدد تب ًعا ألمرين:
األول هو موقف روسيا عمو ًما من ثورات الربيع العريب ،وهذا ما
أرشنا إليه آنفا ،أما األمر الثاين ،وهو ال يقل أهمية لفهم السياسة
الروسية ،فهو طبيعة العالقة بني روسيا وإيران.
تعترب روسيا أ ّن عالقتها مع إيــران (محور موسكو  -طهران)
هو أحد أهم محاور السياسة األوراسية الجديدة؛ فإيران من
وجهة نظر أوراسية هي دولة مرشقية معادية للغرب واملعسكر
األطلنطي ،وهي تعمل منذ عقود عىل تقديم منوذج سيايس
وثقايف مختلف ومعا ٍد لكل طموحات العوملة .من جهة أخرى،
تق ّدم إيران بإسالمها الشيعي منوذ ًجا إسالم ًيا مقبولً لدى الروس
قياسا باملرشوع اإلسالمي السني الذي تتخوف منه كث ًريا ،وقد
ً
عانته يف دول القفقاز ،ويف الشيشان تحدي ًدا ،وقد كلفها عرش
سنوات من الحرب .وال بد لنا من اإلشــارة إىل الجهد اإليراين
الواعي والحثيث لطأمنة الروس من هذه الناحية وكسب ودهم
وصداقتهم ،يف حني كان العامل العريب يتجاهل روسيا وكأنها غري
موجودة عىل خريطة العامل.

من جانب آخر ،وعىل مستوى الخطاب اإلعالمي ،فقد نظرت
روسيا إىل ثورات الربيع العريب وشعاراتها الداعية للدميقراطية
والدولة املدنية ،عىل أســاس أنها ثــورات ذات نكهة غربية
"أطلنطية" تعيد إنتاج الدور واملصالح األمريكية يف املنطقة ،وكل
حتم معا ٍد لألوراسية(.((2
ما هو " أطلنطي" فهو ً
مل تكن روسيا متتلك الكثري من األوراق للتأثري يف مجرى األحداث
حاسم يف
حتم تسطيع أن تؤدي در ًوا
ً
يف تونس أو مرص ،لكنها ً
21

للتعرف عىل كيفية تعاطي اإلعالم الرويس مع الثورات العربية ،انظر:
http://arabic.rt.com/analytics/69233http://arabic.rt.com/prg/telecast/658218http://arabic.rt.com/prg/telecast/658110-

عندما نتح ّدث عن العالقة بني روسيا وإيران ،فإننا ال نتحدث عن
عالقة يف حدود الدولتني ،بل عن توافق ما حول مرشوعني .إ ّن
املرشوع اإليراين بكل امتداداته إىل الساحة اللبنانية والسورية
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روسيا "األوراسية" وقضايا المشرق العربي

وغريها من الساحات ،مقبول من روسيا ويلقى ترحي ًبا وتشجي ًعا،
بل إنه وفق رؤية أكرث شمولية يندرج يف املرشوع األورايس ذاته.
وملن يستغرب هذا ،فإننا نحيله للصحف الروسية واإلعالم الرويس
الذي كان يتحدث عن انتصار حزب الله عام  2006والعملية
العسكرية الروسية يف أوسيتيا الجنوبية وطرد القوات الجورجية
منها يف العام نفسه ،ويقرن بينهام معت ًربا أ ّن هذين الحدثني هام
عالمة مميزة النتهاء حقبة الهيمنة األمريكية وبدء حقبة جديدة.

ويف تعليق أحد الخرباء اإلسرتاتيجيني الروس بشأن املحور الرويس
الصيني اإليراين ،يسمي إيران بأنها الجناح املقاتل لهذا الحلف
ويقول ما نصه" :أما إيران فإنها يف هذا الحلف غري املعلن متثل
الجناح املقاتل عرب امتداداتها يف لبنان وسورية .هذا الحلف
مهم يف الــرق األوســط .وإذا كانت الواليات
سيؤدي دو ًرا ً
املتحدة وحلفاؤها يعتقدون بأ ّن الطريق أمامهم سالك نحو
سورية ،فإنهم مخطئون  -كل يشء يجب أن مير عرب روسيا والصني
وإيران ،وحتى يف أفغانستان التي يعتقد األمريكان أ ّن الحرب قد
أوشكت عىل االنتهاء فيها فإنهم مخطئون"(.((2
إ ّن موقف روسيا املتصلّب يف املسألة السورية ينطلق من
اعتبارات جيوسياسية وليس مصلحية واقتصادية أو غريها كام
كان يُر ّوج ،وإن كنا ال ننكر وجود هذه األخرية .ووفق االعتبار
الجيوسيايس ،فإ ّن املصالح اإليرانية يف سورية هي مصالح روسية،
وإ ّن الهزمية التي ميكن أن يتع ّرض لها املرشوع اإليراين يف سورية
حتم،
هي هزمية للمرشوع األورايس وستنعكس آثاره عىل روسيا ً

22
انظر:

عادل موكاشيف" ،خبري إسرتاتيجي يف شؤون املنطقة األوراسية" ،كام يقدّم نفسه.
http://arabic.rt.com/prg/telecast/656948/

وهذا هو ما انطلقت منه روسيا يف فهمها ملا يجري يف سورية،
وهذا ما حددت به موقفها عىل أساسه.

خالصة
إ ّن ما جرى يف روسيا خالل العقدين املاضيني ،وما يجري اليوم
هو إعادة بناء الدولة الروسية عىل أساس أنها كانت ،ويجب
أن تبقى ،دول ًة عظمى ،وإ ّن إعادة البناء هذه تجري عىل ٍ
أسس
فكرية وسياسية شمولية ،ومنظوم ٍة من التحالفات اإلقليمية
والدولية بحيث تطمح من خاللها يف االنتقال بالعامل من نظام
القطب الواحد إىل عامل متعدد األقطاب.

يحتل الرشق األوسط مكانة إسرتاتيجية يف العامل املعارص ،وال
ميكن ألحداثه أن تبقى محصورة يف إطار املنطقة من دون أن
تستجلب اهتامم دول العامل الكربى .هكذا كان األمر عرب القرون
املاضية ،وهكذا هو اليوم .لقد دخلت روسيا معرتك الرصاع يف
الرشق األوسط بقوة ،وسوف يزداد الدور الرويس قوة وتأث ًريا
خالل السنوات القادمة.
ليس رضوريًا أن تكون العالقة العربية مع روسيا عالقة صدام
وتضارب يف املصالح ،مع أ ّن احتامالت هكذا عالقة واردة
وممكنة؛ فهناك إمكانية إلقامة عالقة متوازنة تحفظ لكال الطرفني
مصالحهام ،لكن ذلك يستدعي من القوى السياسية وصانعي
الحدث يف املنطقة العربية التع ّمق يف فهم منطلقات السياسة
الروسية واألسس التي تبنى عليها.
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رودريك إيليا أبي خليل

*

واقع القانون الدولي وآفاق الحاكمية
ّ
ظل العولمة
العالمية في

تناقش هذه الدراسة وضع الدولة القطرية في إطار العولمة على خلفية اتساع مجال اإلنتاج
والتجارة ليشمل السوق العالمية بأجمعها .وتناقش ً
محكوما
يعد
ً
أن االقتصاد لم ْ
أيضا كيف ّ
بمنطــق الدولــة القوميــة وحدهــا ،إذ ظهــر فاعلــون اقتصاديــون مــن نــوع جديــد .فلقــد أصبح
للقطاع الخاص الدور األول في مجال اإلنتاج والتسويق والمنافسة العالمية ،ما جعل بعض
إن الدولة في ّ
أن آخرين يردون على
ظل العولمــة مصيرها إلى زوال .غير ّ
المنظريــن يقولــون ّ
بأن العولمة ،بإزالة القيود والعوائق أمام تدفق الســلع ،والرســاميل ،والعمالة،
تلك النظرية ّ
والقيــم والثقافــات ،ال تعنــي زوال دور الدولــة ،بقدر ما تعني تحفيز دور الســلطة الوطنية في
العــام
التوجــه
إن
ّ
ّ
إدارة األنشــطة االقتصاديــة ،واالجتماعيــة ،والمدنيــة ،والثقافيــة والعلميــةّ .
العالمــي نحــو المأسســة العالميــة التدريجيــة للواقــع الدولــي يدفــع نحــو تخطــي الحواجــز
عددا مــن القضايا المتعلقــة بالعولمة
والتحديــات
الجمــة التــي تعترضــه .وتناقش الدراســة ً
ّ
ّ
وذوبــان الحــدود القديمــة ،وتســتعرض التوجــه نحــو مأسســة الفعــل الدولــي فــي قضايــا
ً
ً
جبارة في تطوير
خطوة
العــام
كاإلرهــاب وجرائــم الحرب والبيئة ،حيث خطا القانون الدولي
ّ
آليات عمله القضائي.
*

أكادميي وباحث لبناين متخصص يف القانون الدويل.

دراسات وأوراق تحليليّة
واقع القانون الدولي وآفاق الحاكمية العالمية في ّ
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مقدمة
ألي دولة خليجية عربية يبهرك ما تشاهده من تن ّوع
يف جولة سياحية ّ
كبري لجنسيات املقيمني فيها ،وكأنك يف رقع ٍة متع ِّددة الجنسيات،
تقني كبري يف قطاعات االتصاالت واملواصالت ،إضاف ًة إىل
وتط ّو ٍر ٍّ
تسميات املرافق العا َّمة واملجمعات السكنية وغريها من األسامء
املتض ِّمنة صفة "العاملية" التي ال تنفك تظهر أمامك خالل تنقُّلك يف
أرجاء هذه الدولة أو تلك ،فيتبادر تلقائيًّا إىل ذهنك مفهوم "العوملة"
الذي بات الشغل الشاغل للدراسات واألبحاث يف أكرث من علم وأكرث
من مجال.
وانطالقًا من خصائص "العوملة" وتناقضاتها ،يربز تطور حضور
املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية عىل الساحة الدولية ،يف
تتجل يف تط ّور نفوذ الرشكات
ظل قواعد الدبلوماسية الحديثة التي ّ
ّ
عرب الوطنية ،والتي باتت الع ًبا قويًّا عىل املرسح الدويل يف سياق
ازدياد االعتامد املتبادل وعوملة اإلنتاج .وانطالقًا من تط ّور مفاهيم
العالقات الدولية سم ًة أخرى من سامت العوملة ،تتوسع مضامني
حقوق اإلنسان يف اتجاه يكفل احرتامها أكرث فأكرث ،ويفرض آفاقًا
مثل ،بات
فحق التمتّع ببيئة سليمة ونظيفة ً
أوسع لحقوقٍ أخرىّ .
سلت الرشوط الدولية .لذا تجدنا
رشطًا واجبًا وأساسيًّا يُفرض ضمن ّ
نبحث يف دراستنا هذه ،الربط بني مفهوم "العوملة" من جهة ،ومفهوم
"الحاكمية العاملية" من جه ٍة أخرى ،مع ما يستتبع ذلك عىل صعيد
القانون الدويل العا ّم.
ٍ
إشكاليات جزئي ًة متعلِّق ًة باإلشكالية األساسية
يطرح هذا املوضوع
ظل العوملة ،يف
املنطلقة من أثر تطور املضامني الدولية وتحولها ،يف ّ
القانون الدويل العا ّم ،تجاه قانون عاملي لحاكمية عاملية ،فام هي
هذه التحوالت ومضامينها؟ وما عالقتها بالقانون الدويل العا ّم؟ وما
هو تأثريها وتداعياتها؟
يطاول هذا املوضوع ميادين من العالقات الدولية عديدة ،من
االقتصاد الدويل ،مرو ًرا بحقوق اإلنسان والقضاء الجزايئ الدويل،
ٍ
إشكاليات جزئي ًة تندرج يف
كل هذه املجاالت تطرح
وصول إىل البيئةّ .
ً
سياق إشكاليتنا األساسية التي تتطلَّب اإلجابة عنها اإلحاطة باإلطار
النظري ملضامني العالقات الدولية من ناحية ،ومنطلقات الحاكمية
العاملية بني موجباتها ومقرتحات تطبيقها من ناحية أخرى.
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النظريــات الجزئيــة للعولمــة:
المعياريــة العالمية والوظيفية
واإلقليمية
إ ّن العوملة بآفاقها وانعكاساتها عىل الواقع الدويل يف شتَّى امليادين
ترتكز عىل نظريات درسها للعلم السيايس وعلم العالقات الدولية ،غري
أ ّن التطورات املتتالية يف تح ُّول مضامني العالقات الدولية يحتّم علينا
البحث عن هذه النظريات الجزئية التي يساهم إلقاء الضوء عليها يف
رسم مسار الرد عىل إشكاليتنا.
يف البداية ،ترى آن ماري برييل  Anne-Marie Burleyأ ّن عرص األمم
 The age of nationsقد انتهى ،وأ ّن عرص كوكب اإلنسانية Global
 age of humanityهو العرص اآليت ،وأ ّن اإلطار الجيوبوليتييك لأللفية
الجديدة ،لن يكون للعاملية ،وال للقومية ،بل للعاملية اللربالية(((.

وعليه هناك من َع َّد العوملة نهاي ًة للتاريخ((( ،أو بداية لرصاع
تحل محل تكتالت الحرب
حضارات وبروز جامعات ثقافية متصارعة ّ
الباردة((( .يف املقابل هناك من يرى أ ّن العوملة وسيل ٌة للهيمنة الغربية
الجديدة((( ،وتعني "السيادة املطلقة ليس لنموذج اقتصادي وحسب،
وإمنا سيادة النظام الكوين األمرييك املوحد عرب آلياته وأهدافه التي
تؤكِّد ذلك يو ًما بعد يوم"(((.
1 1 Anne - Marie Burley, "Toward an Age of Liberal Nation”, Harvard
International Law Journal, vol. 33, no. 2 (spring 1992), p. 393.
2 2 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man ( New York:
Free Press, 1992).
3 3 Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remarking of
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996).
 4حسن حنفي وصادق جالل العظمة ،ما العوملة؟ ،ط ( 2دمشق :دار الفكر،)2000 ،
ص .45 -44
 5مصطفى عبد الغني ،املثقف العريب والعوملة (القاهرة :الهيئة املرصية العامة للكتابة،
 )2000ص .48
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إال أ ّن بــودان وضع سيادة الدولة يف إطار سلطة عليا ال تخضع
للقوانني ،أي إنها سلطة مطلقة .وهذا ال يالئم ،بطبيعة الحال ،البيئة
يتعي عىل الدول الحديثة أن تعمل يف إطارها ،والتي
املعقَّدة التي ّ
تحتوي أبعا ًدا ذات تأثري سلبي بالنسبة إىل املفهوم التقليدي للسيادة،
وال سيام الدور املتنامي للقانون الدويل واملنظامت الدولية(((.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

يخص الدول فحسب ،بل يتخطّاها ليشمل
صعيد شمويل عاملي ال ّ
الالعبني اآلخرين عرب الوطنيني وغري الحكوميني ،وصولً إىل األفراد،
فاعلي للقوى
عرب آلية من وضْ ع الدول وتقريرها بحضور وتأثري
ْ
عرب الوطنية.

عب مفهوم العوملة عن ظاهرة اتساع مجال اإلنتاج والتجارة
وقد ّ
ليشمل السوق العاملية بأجمعها؛ إذ إ ّن االقتصاد مل يع ْد محكو ًما
مبنطق الدولة القومية وحدها ،بل ظهر فاعلون اقتصاديون من
نوع جديد .فلم ت َ ُع ِد الدولة القومية هي الفاعل أو املح ّدد الرئيس
للفاعلية االقتصادية عىل املستوى العاملي ،بل أصبح للقطاع الخاص
الدور األول يف مجال اإلنتاج والتسويق واملنافسة العاملية ،لذا قال
ظل العوملة إىل زوال ،وإ ّن دورها إىل اضمحالل(((.
بعضهم إ ّن الدولة يف ّ
يف املقابل ،يُر ُّد عىل هذه النظرية بالقول إ ّن العوملة ،بإزالة القيود
والعوائق أمام تدفق السلع ،والرساميل ،والعاملة ،والقيم والثقافات،
ال تعني زوال دور الدولة ،بل تعني أنها تحفز دور السلطة الوطنية
يف إدارة األنشطة االقتصادية ،واالجتامعية ،واملدنية ،والثقافية
والعلمية ..إلخ؛ من خالل متكني املجتمع املدين وإقامة دعائم
االقتصاد القائم عىل املعرفة وإحياء املبادرات الفردية االقتصادية،
والفكرية والثقافية ،وبعثها.
ظل النظرية املعيارية املوجودة يف العالقات الدولية ،وهي
ولكن يف ّ
ليست مطلقةً؛ أل ّن واقعية العالقات الدولية مازالت حارض ًة بق َّوة يف
بعض املواضيع ،تُفقد املعيارية شيئًا من حضورها وقيمتها ،غري أنها
ومهم يف العالقات الدولية ،ال ميكن تخطيه أو
تبقى منطلقًا أساس ًّيا ًّ
القفز فوقه بسهولة؛ بالنظر إىل أسباب متّصلة بالواقعية السياسية
الدولية .بل إنها "يف تطور مستم ّر آلليات حديثة تتالءم مع متطلبات
الواقع الدويل ،ففي بعض امليادين باتت هذه املعيارية عاملي ًة أو شبه
عاملية"(((.
وإذا كانت املعيارية الدولية يف العالقات الدولية تعني توحيد معايري
العالقات بني الدول ،فإ ّن املعيارية العاملية تعني توحيد املعايري عىل
6 Joseph A. Gamilleri & Jim Falk , The End of Sovereignty (London: Elgar
LTD, 1991), p. 33.
7 Riccardo Petrella, "l’Europe Entre l’Innovation Compétitive et un
Nouveau Contrat Social", Revue internationale des sciences sociales, n. 143
(mars 1995) , pp. 21-34.
 8رودريك أيب خليل ،موسوعة العوملة والقانون الدويل الحديث بني الواقعية السياسية
والحاكمية العاملية (بريوت :منشورات الحلبي الحقوقية ،)2013 ،ص .34

فاألديان قد نظرت إىل الفرد بوصفه إنسانًا يتخطّى الدول والهويّات
الوطنية ليكون قيم ًة يف ح ِّد ذاته ،انطالقًا من سلّم قيمي أخالقي ُم ِّ ٍ
عب
عن معيارية عاملية عىل مستوى اإلنسان العاملي يف مجال املعتقدات
والشعائر الدينية .يف مطلق األحوال تبقى معيارية األديان العاملية
محدودةً؛ ألنها محصورة ببعض الجوانب ،وال تتع ّداها لتصبح قانونًا
عامل ًّيا.
يف املقابل ،نجد أ ّن العوملة قد أوجدت آليات عمل ملفاهيم اقتصادية
شمولية ،ك ّرستها من خالل اتفاقيات دولية ومنظامت عاملية ،مثل
يخص حقوق اإلنسان الواردة يف
منظمة التجارة العاملية .أ ّما يف ما ّ
رشعة حقوق اإلنسان عام  ،1948فقد باتت منطلقًا أساسيًّا وأولوي ًة
مطلق ًة واجبة االحرتام عىل املستوى العاملي.
أي نظرية معيارية يُزم ُع تطبيقها ،ينبغي أن يُنطلق من مس ِّوغات
إ ّن ّ
ولعل التح ّرر االقتصادي النيولربايل
ورضورات تدفع يف اتجاه تب ّنيهاّ ،
ظل العوملة ،وما يقتضيه من تداعيات ،ومن مث َّة من تحديات عىل
يف ّ
سبيل
ع ّدة مستويات ،جعل من نظريتي "الوظيفية" و"اإلقليمية" ً
للدول إىل التعامل مع العوملة وموجباتها.
بلغت "الوظيفية" ،وهي نظرية بنائية ،ذروتها يف تفكري إميل دوركايم
وبخاصة يف مواجهة موضوع الحقائق االجتامعية التي متتاز بعموميتها
وقدرتها عىل االنتقال من جيل إىل آخر ،وقدرتها عىل ف ْرض نفسها عىل
املجتمع .ويقوم املنهج الوظيفي للتكامل واالندماج الدويل عىل مبدأ
التعميم أو االنتشار الذي يقتيض أ ّن ب ْدء التعاون الوظيفي الدويل يف
حقل معني يؤ ِّدي بالرضورة إىل خلق مجاالت أخرى لهذا التعاون.
وتنظر املدرسة الوظيفية بعني الحذر إىل القرار السيايس واملسائل
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املتعلقة بالسيادة ،ذلك أنَّها تع ُّدها من املسائل الحساسة التي ينبغي
تفاديها عىل األقل يف املراحل األوىل من التكامل؛ إذ تحرص الدول
والسلطات القامئة فيها بشدة عىل عدم التفريط فيها ،وتدعو إىل
االرتكاز عىل التكامل يف امليادين الفنية ،واالقتصادية ،والثقافية التي
ال تتمتع بهذه الدرجة من الحساسية .وبطريقة غري مبارشة تضطلع
تعب
جامعات الضغط بدور مه ّم ،بخاصة الجامعات الوسيطة التي ّ
عن مصالح الجامهري يف التكامل وتستطيع ف ْرض هذه املصالح عىل
قياداتها.

أ َّما أرنست هاس((( ،وهو من أبرز الوظيفيني الجدد ،فيؤكِّد اإلقليمية
بوصفها مقابل ًة للعاملية يف التكامل؛ وذلك من منطلق أ ّن املنظامت
اإلقليمية أكرث قابلي ًة من املنظامت العاملية إلحالل التكامل؛ بسبب
التقارب القيمي والثقايف املفرتض بني مجتمعات اإلقليم الواحد
(كاالتحاد األورويب) ،ويع ُّد عملية التكامل متض ِّمن ًة النتقال الوالء إىل
ملؤسساته سلطات عرب وطنية تتجاوز حدود
مركز دويل جديد ،تكون ّ
الدول األعضاء(.((1
وال ينظِّر الوظيفيون الجدد إىل التكامل بوصفه حال ًة يجرى فيها
تحقيق الوحدة السياسية أو قيم ومصالح متع ِّددة فحسب ،بل إنهم
يركّزون أكرث من ذلك عىل الطبيعة التع ّددية للمجتمع الحديث الذي
تتنافس فيه ال ُّنخب وتتصارع املصالح؛ ومن مث َّة يرون أ ّن التكامل
عملية تعيد فيها ال ُّنخب بطريقة سياسية متدرجة ص ْوغ مصلحتها
تعب عن تو ّجه إقليمي أكرث من كونه تو ّج ًها
مبصطلحات وأساليب ّ
خالصا(.((1
وطنيًّا ً
9 Ernst B. Haas, Beyond The Nation State: Functionalism and International
Organization (New York: Stanford University Press, 1964).
 10رميون حداد ،العالقات الدولية (بريوت :دار الحقيقة ،)2000 ،ص .207
 11عبد الله جاد فودة" ،نظريات التكامل الدويل :دراسة حالة للخربة التكاملية العربية"،
مجلة عمرانيات ،2007/9/25 ،عىل الرابط:
http://umranyat.blogspot.com/2007/09/blog-post_177.html
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لذا يركّز الوظيفيون الجدد عىل تنمية عملية صنع القرار الجامعي
تغي بها ال ُّنخب الحكومية وغري الحكومية تكتيكاتها
والطريقة التي ّ
وتنظيامتها ،وفقًا لتح ّوالت عملية صنع القرار من املستوى القومي
إىل املستوى فوق القومي.وقد امتازوا بالتنبيه إىل أهمية االتفاق
مؤسسات التكامل؛ يك
القيمي واإلجرايئ وعملية توزيع َّ
املهمت داخل ّ
ال تتعرث عملية التكامل ويحدث العكس ،فتنترص الهواجس والحواجز
السياسية عىل املصالح املشرتكة(.((1
كل ما ميتد ويتّسع
يف املقابل ،يرى بعضهم أ ّن "العاملية" تشمل ّ
وكل ما هو مصطنع حتى يشمل العامل
متخطيًا العوائق والحواجزّ ،
كلّه من دون تفرقة أو متييز( ،((1ويرى آخرون أ ّن كلمة "العامل" تعني
البرشية ،وأنّها توحي مبشاركة الناس جمي ًعا ،وأ ّن هذا االسم ليس
له من مفردات متجذّرة يف اللغة العربية( .((1ومثَّ ة من يضع مفهوم
العاملية يف إطار املنهج الوظيفي للنظرية العا َّمة يف املنظامت الدولية،
متبادل بني
ً
ويربطه بالعضوية يف تلك املنظامت التي تعلن اعرتافًا
ومؤسسات املجتمع الدويل(.((1
سيادة الدولة ّ
إ ّن العاملية مرادفًا لإلنسانية هي "طوباوية" يف نظر بعضهم(،((1
بغض النظر عن انتامءاته إىل دولة
ويُقصد باإلنسانية الجنس البرشي ّ
أو أخرى .أما التطور األبرز للمفهوم فقد كان مع كانط  Kantيف
كتابه  ،Perpetual Peaceإذ رأى أ ّن جميع الناس العقالنيني أعضا ًء يف
مجتمع أخالقي واحد؛ ذلك أنّه أدخل مفهوم Cosmopolitan law
الذي تتمتع مبوجبه الدول واألفراد بالحقوق عىل ح ّد سواء ،ورأى أ ّن
األفراد يستمدون حقوقهم من كونهم "مواطنني يف الكون" أكرث من
كونهم مواطنني ينتمون إىل دولة معيَّنة(.((1
ويف الوقت الذي بدأ االتجاه القانوين يف جزء منه ينادي بالعاملية أو
ما يُعرف بالحكومة العاملية رافضً ا فكرة اإلقليمية ،برزت اإلقليمية
 12املرجع نفسه.
 13محمد حسن األبياري ،املنظامت الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العاملية (القاهرة:
الهيئة املرصية العامة للكتاب  ،)1978ص .22 -21
 14إسامعيل صربي عبد الله" ،أبرز معامل الجدة يف نهاية القرن العرشين" ،مجلة عامل
الفكر ،العددان  3و ،)1998( 4ص .453
15 Akindele, R. A, “On the concepts of ‘universality’, ‘regionalism’,
and ‘reciprocal (multiple) equilibrium’, Revue Egyptienne de droit
international, vol. 28 (1972), p. 70.
 16عبد الله ناصف ،السلطة السياسية رضورتها وطبيعتها (القاهرة :دار النهضة العربية،
 ،)1982ص .20
 17ليىل الرحباين" ،التدخل الدويل :مفهوم يف طور التبدل ،دراسة مقارنة" ،رسالة لنيل
دبلوم دراسات عليا يف العلوم السياسية (غري منشورة) ،الجامعة اللبنانية ،لبنان – بريوت،
 ،2009ص .37
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منوذ ًجا فارضً ا نفسه بالق َّوة ألنه األساس يف التنظيم الدويل .وتض ّمنت
الفقرة الثانية من املادة  52من ميثاق األمم املتحدة أ ّن "عىل مجلس
األمن أن يشجع عىل االستكثار من الحل السلمي لهذه املنازعات
املحلية عن طريق هذه التنظيامت اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت
اإلقليمية بطلب من الدول التي يعنيها األمر أو باإلحالة عليها من
جانب مجلس األمن".

ويرى بعضهم أ ّن اإلقليمية مرحلة وسطى رضورية؛ ألنها جزء طبيعي
عب عن ذلك روبرت
من عملية التطور البطيء لتكامل العامل ،وقد َّ
بوثبي بقوله" :عىل الصعيد العميل البحت فإ ّن التنظيم اإلقليمي
ألي نوع من التنظيم العاملي إذ يتعني أن يُبنى عىل
مقدمة رضورية ّ
دعائم راسخة من القاع إىل األعىل" .والحقيقة أ ّن هذا الرأي قد وجد
مس ِّوغًا له يف تطور التنظيم الدويل من تنظيم إقليمي أورويب إىل
تنظيم دويل عاملي متثّله األمم املتحدة(.((1
من مث َّة يربز الدور امله ّم للوكاالت الوسيطة التي تعمل عىل التأثري،
املؤسسات املعنية .ويساعد هذه
سواء كان ذلك بني الدول ،أو بني ّ
الوكاالت عىل أداء عملها اعتامد االتحاد األورويب عىل مبدأ الحلول
( Le principe de la subsidiarité((1الذي يعني إضافة عنرص
رديف إىل العنرص األسايس لتعزيزه .ويف حالة الدول (املقصود يف هذا
السياق االتحاد األورويب) يعني هذا املبدأ الوضعية العا َّمة لالتحاد؛ إذ
ِّ
يصل القطاع العا ّم إىل وقت ال يعود بإمكانه ضامن املصلحة العا َّمة
وتلبية حاجات املواطنني.
وإ ّن مبدأ الحلول ،يف املعطى السيايس ،هو املبدأ الذي تُؤخذ
من خالله مسؤولية معينة عىل عاتق املستوى األدىن يف السلطة
 18زياد عبد الوهاب النعيمي" ،إسرتاتيجية الرشاكة اإلقليمية الدولية يف ظل القانون
الدويل املعارص" ،مركز الدراسات اإلقليمية ،جامعة املوصل ،2009 ،عىل الرابط:
http://pulpit.alwatanvoice.com/content-177498.html
 19أيب خليل ،املرجع نفسه ،ص .507
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العا َّمة صاحبة الصالحية ،لذلك يكون البحث عن املستوى األقرب
إىل املواطنني لتلبية حاجاتهم؛ ما يقود إىل عدم اللجوء إىل املرتبة
يجري يف املراتب الدنيا .لذا ال يتدخل املستوى
العليا ،وما ميكن أن
َ
األعىل إال عندما تتخطى املشكلة قدرة املستوى األدىن Principe de
( suppléance((2عىل حلّها.
ويف هيكلية االتحاد األورويب نجد مبدأ الحلول مبنزله قاعدة إعادة
توزيع للصالحيات بني االتحاد والدول األعضاء؛ ذلك أ ّن االتحاد
ال يتدخل خارج إطار صالحياته الخاصة إال يف حاالت مع ّينة ،ويكون
رصف الصادر عىل مستوى الدولة أو اإلقليم.
ترصفه ف َّعالً أكرث من الت ّ
السياق تُؤ ِّدي الوكاالت ،بوصفها وسيطًا قاد ًرا عىل تلبية
ويف هذا ِّ
حاجات املواطنني ،دو ًرا بارزًا؛ وذلك بأدا ٍء ف َّعال من دون تقصري.
فتحل هذه الوكاالت مكان الدولة واالتحاد يف آنٍ ٍ
واحد.
ّ

القانون الدولي :من المنطلقات
الكالســيكية إلــى البحث عن
قانون عالمي
يتّصف القانون الدويل العا ّم مبساره التاريخي الطويل الذي بلور
مجموع ًة من املبادئ التي شكّلت منطلقاته القانونية؛ كتحريم
وحق الشعوب يف تقرير مصريها .وإ ّن مبدأ تحريم
اللجوء إىل القوةّ ،
اللجوء إىل القوة يف القانون الدويل قد ُولد مع والدة ميثاق األمم
املتحدة ،وفرض بالنص عىل الدول املتنازعة اللجوء إىل الخيار السلمي
لحل املنازعات بطريقة ال ت ُه ِّدد األمن والسلم الدوليني.
ّ
حق التدخل ملجلس األمن،
يُضاف إىل ذلك أ ّن امليثاق األممي م َنح ّ
ومكَّنه من آليات إجبار الدول عىل احرتام أحكام امليثاق ،ومحاسبة
ُخل بتعهداتها يف
الدول التي تش ّن الحرب عىل دول أخرى ،والتي ت ّ
مهمت
امليثاق الذي َّ
نصت ديباجته عىل أ ّن األمن ،والسلم ،والتعاونّ ،
(((2
نصت
ينبغي توحيد الجهد من أجل تحقيقها وحاميتها  .كام ّ
املادة الثانية من امليثاق عىل حظْر استعامل القوة" :ميتنع أعضاء
الهيئة جمي ًعا يف عالقاتهم الدولية ،عن التهديد باستعامل القوة أو
 20املرجع نفسه ،ص .508
 21ورد يف الديباجة" :نحن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا عىل أنفسنا [ ]...أن نأخذ
بالتسامح وأن نعيش م ًعا يف سالم وحسن جِوار [ ]...أن نض ّم قوانا يك نحتفظ بالسلم واألمن
الدويل [َّ ]...أل نستخدم القوة املسلحة يف غري املصلحة املشرتكة" ،عىل الرابط:
http://www.un.org/ar/documents/charter/preamble.shtml
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ألي دولة ،أو
استخدامها ض ّد سالمة األرايض ،أو االستقالل السيايس ّ
أي وج ٍه ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة" .غري أ ّن امليثاق أق َّر
عىل ِّ
حق استعامل القوة يف حال الدفاع عن النفس ،ويف حال وجود إخالل
ّ
بالسلم واألمن الدوليني.
وحق الشعوب يف تقرير مصريها ،من
يف املقابل يُ َع ُّد مبدأ املساواة ّ
املبادئ األساسية للقانون الدويل؛ متاش ًيا مع ميثاق األمم املتحدة،
واض ًعا ،بوج ٍه عا ّم ،البداية األوىل واملهمة يف نشأة القانون الدويل
املعارص والنظام العاملي( .((2فالفقرة الثانية من املادة األوىل من ميثاق
نصت عىل "إمناء العالقات الودية بني األمم ،عىل
األمم املتحدة قد َّ
أساس احرتام املبدأ الذي يقتيض التسوية يف الحقوق بني الشعوب"،
لكل منها تقرير مصريها وكذلك اتخاذ التدابري األخرى
وعىل أن "يكون ّ
السلم العا ّم".
املالمئة لتعزيز ّ

حق الشعوب
فأصدرت األمم املتحدة قرارها رقم  637الذي جعل من ّ
يف تقرير مصريها رشطًا رضوريًّا للحظوة بالحقوق األساسية جميعها،
وقرارها رقــم ( 1181((2الذي استُخدمت فيه أ ّول مرة كلمة "حق"
بدل من كلمة مبدأ .Principe
ً Droit
ثم أصدرت الجمعية العا َّمة قرارها رقم  3070يف ،1973/11/30
طالب ًة من جميع الدول األعضاء االعرتاف بحق الشعوب يف تقرير
مصريها واستقاللها ،وتقديم الدعم املادي واملعنوي ،وجميع أنواع
املساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف.
وقد تب ّنى القانون الــدويل مفهوم سيادة الــدول يف ميثاق األمم
املتحدة؛ إذ ك ّرس مبدأ السيادة القومية الذي يتض َّمن يف جوهره "م ْنع
 22سعيد أبو فارة" ،مبدأ حق الشعوب يف تقرير املصري" ،الحوار املتمدن،2006/9/29 ،
عىل الرابط:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=76874
 23الصادر يف .1957/12/11
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التدخل يف الشؤون الداخلية للدول" ،وقد ارتبط هذا املبدأ ارتباطًا
وثيقًا بقاعدتني أساسيتني ،هام :عدم اللجوء إىل القوة املسلحة (وهذا
أي اعتداء عىل إقليم الدولة بالقوة)( ،((2وعدم التدخل يف
يعني م ْنع ّ
الشؤون الداخلية للدول األخرى ،ويُفرتض أن يشمل هذا الحظْر جميع
الوسائل العسكرية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ..إلخ(.((2
لقد ع ّرف فانسون  Vincentالتدخل بأنّه "إجراء يُتَّخذ عنو ًة من جهة
دولة ،أو مجموعة داخل دولة ،أو مجموعة دول ،يف الشؤون الداخلية
لدولة أخرى [وأنَّه] عمل يستهدف بنية السلطة يف الدولة املستهدفة.
ال نقيسه ،بالرضورة ،كعمل قانوين أو غري قانوين ،لكنه بالتأكيد يشكل
خرقًا للمبادئ املتعارف عليها دول ًّيا"( .((2ويقول برايريل  Breirlyإ ّن
كلمة "تدخُّل" غال ًبا ما تُستعمل ّ
يل تقوم به
لتدل عىل ّ
"أي فعل تد ُّخ ٍّ
دولة تجاه شؤون دولة أخرى ،لك ّن هذه الكلمة ،مبعنى أصدق ّ
وأدق،
تتعلق بأفعال التدخل التي تخرق استقالل دولة ما"(.((2
لدراسة مفهوم "التدخل اإلنساين" نرجع إىل بعض التعريفات التي
تناولت هذا املصطلح ،فقد ع ّرف سني موريف  Sean Murphyالتدخل
اإلنساين بـ "استخدام دولة ،أو مجموعة دول ،القوة العسكرية ض ّد
دولة أخرى ،بهدف م ْنع انتهاكات حقوق اإلنسان ،وليس بهدف
الدفاع عن النفس( .((2أ َّما ستوال  Stowellفيع ّرف التدخل اإلنساين
بأنه "االستخدام املربر للقوة بغرض حامية املقيمني يف دولة أخرى
من املعاملة االستبدادية ،والتعسف املستم ّر ،عىل نحو يجاوز حدود
العدالة والحكمة" .وال يختلف تعريف لوترباشت Lauterpacht
السابق عندما يح ِّدد الغرض من هذا التدخل بقوله:
عن التعريف َّ
"إ ّن التدخل اإلنساين يحدث لغرض م ْنع دولة من معاملة مواطنيها
بطريقة وحشية وهمجية"(.((2
بدأ مصطلح "التدخل اإلنساين" يصبح أم ًرا طبيعيًّا يف العالقات الدولية
تدخل
يف تسعينيات القرن املايض ،وقد ُح ِّددت الحاالت التي تتطلب ً
حق شعب
إنسان ًّيا ،وهي :وضع ح ّد لجرائم أو مذابح ترتكب يف ّ
 24املادة الثانية ،الفقرة الرابعة من ميثاق األمم املتحدة.
 25املادة الثانية ،الفقرة السابعة من ميثاق األمم املتحدة.
26 R. J. Vincent, Non Intervention and International Order (Princeton:
Princeton University press, 1974), p. 13.
27 J. Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the Int. law of peace,
6thedn (Oxford: Clarendon press, 1942), p. 337.
28 Sean Murphy, “Sovereignty and Intervention: Are International legal
Norms Changing?”, George Washington University (2000), p. 1.
29 H. Spruyt, The Sovereign States and Its Competitors (Princeton:
Princeton University Press, 1996), p. 324.
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دولة ما ،أو إنهاء نظام متسلط أو ديكتاتوري ،أو إنقاذ مضطهدين
ألسباب دينية أو غريها(.((3
ظل العوملة ،أضحت
بعد استعراض تطور مضمون السيادة الوطنية يف ّ
دراسة مفهوم الحاكمية العاملية بوصفها وج ًها من أوجه التكاملية،
ومرشو ًعا يُرتجى منه مواجهة تحديات العوملة وتلبية حاجاتها
ومتطلباتها عىل الصعيد العاملي ،أم ًرا رضوريًّا.
يُع ُّد دونت أليجريي  )1265-1321( Dante Alighieriأ ّول من كتب
عن نُظم الحكومة العاملية ،وعن أصلها املتمثل بصورة إمرباطورية
عاملية ،يف كتابه  ،De Monarchiaوهو يرى أنّه" :إذا كانت مصلحة
فض املنازعات
األرسة الواحدة تقتيض وجود رئاسة مسيطرة ،تتوىل ّ
بني أفرادها ،فإنّه أحرى بالشعوب أن تكون لها مثل هذه الرئاسة
املسيطرة ،ويتمثّل ذلك بالحكومة العاملية" ،ومن مث َّة يستنتج أنّه
"ال سالم يف الكون من دون قيام حكومة عاملية"(.((3
مؤس ًسا للمدرسة الطوباوية الحديثة يف الغرب التي
ويُ َع ُّد توماس مور ّ
(((3
ض ّمت ع ّدة مفكرين كاإليطايل كامبنال  ،Campanellaواألملاين
كانط الذي وضع مرشو ًعا لتصوره عن الحكومة العاملية التي ستجلب
السالم للعامل بأجمعه.
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إىل الدوالرين يف اليوم الواحد( .((3لقد أصبحنا يف عامل تقسمه ُه َّو ٌة
بدل من أن تتناقص(.((3
عميقة "شامل – جنوب" ،وهي ُه َّو ٌة يف تزايد ً
كل هذا ،جاءت التوصيات بإقامة حاكمية دولية متمثِّلة
وانطالقًا من ّ
السياق مث َّة أساليب ومقرتحات
مبفهوم عا ّم ألشكال مختلفة .ويف هذا ّ
عديدة لتحقيقها ،وهي بحسب باسكال المي  Pascal Lamyوزيك
اليــدي " Zaki Laidiمجموعة املسارات التي ت ُصاغ من خاللها
رشع ،وتدخل حيِّز التنفيذ والتحكم"(.((3
القواعد الجامعية ،وتُقرر وتُ ّ
أ ّما جون كروم  John R. Groomفقد أظهر يف تعريفه للحاكمية
العاملية( ((3أنها ترجمة لواقع بروز القوى غري الحكومية من منظامت
ورشكات عرب وطنية ،وحتى أرباب الجرمية العابرة للحدود .وإذا ما
ربطنا هذا التعريف بسابقه ،استنتجنا أ ّن هذه القوى غري الحكومية
يُع ُّد دورها محوريًّا ،إىل جانب دور الدولة يف ص ْوغ قواعد اإلدارة
العاملية ،وترشيعها ،وتقريرها ،وتطبيقها ومراقبتها .بعبار ٍة أخرى بات
إرشاك املجتمع املدين العاملي يف الحكم العاملي رضور ًة لحاكمية دولية
متج ّددة(((3؛ فهذه الحاكم ّية ليست خيا ًرا للقرن الحادي والعرشين،
بل هي أم ٌر مفروض(.((3
ولكن مع إنشاء األمم املتحدة عىل أساس ميثاق يرعى الشؤون
جامعي يك ِّرس مفهوم األمن الجامعي،
الدولية ،انطالقًا من حكمٍ
ٍ
ويطرح آفاقًا جديد ًة للمسائل الدولية التي تحتاج إىل عناية جامعية،
بات للحاكمية الدولية حجر أساس.

الحاكمية العالميــة والمجتمع
المدني الدولي :تقاطع حتمي
يسري العامل تجاه انفتا ٍح يف مختلف امليادين يف سياق العوملة بأشكالها
املتع ّددة ،ما ولّد تداعيات عىل مختلف األصعدة الدولية واملحلية،
فترسي هذه االنعكاسات ،بطبيعة الحال ،عىل القانون الدويل العا ّم
ٍ
مشكالت اقتصاديةً ،واجتامعيةً ،وبيئيةً؛ بالنظر
ففي ِظ ّل معاناة العامل
إىل أ ّن نحو  5/1من البرشية يعيش يف اليوم بدخل يوازي دوال ًرا أمريك ًّيا
أقل من ذلك ،يف حني يعيش ربع آخر من البرشية بدخل ال يصل
أو ّ
 30محمد طه بدوي ،مدخل إىل علم العالقات الدولية (بريوت :دار النهضة العربية،
 ،)1972ص .66
 31زكريا جاسم محمد ،مفهوم العاملية يف التنظيم الدويل املعارص (بريوت :منشورات
الحلبي الحقوقية ،)2006 ،ص .130 -129
 32انظر :ناصف ،املرجع نفسه ،ص .20

33 Michel Camdessus, "Gouvernance Mondiale, Notre Responsabilité
pour que la Mondialisation Devienne une Opportunité pour Tous",
COMECE, octobre 2001.
34 Ibid.
35 Lamy & Laïdi, Ibid., p. 200.
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الذي بات يرزح تحت وزر أحكامه التقليدية وإلحاح تطويره ليتالءم
مع حاجات الواقع الدويل املعومل.
لذا بدأت الدراسات املعنية بقيام حاكمية عاملية تدير املجاالت
العاملية املشرتكة ،وهي يف تز ٍ
ايد مستم ّرِ ،ضمن ضوابط قانون دويل
معومل ،أو بعبارة أخرىِ ،ضمن ضوابط قانون عاملي .وتشكّل العوملة
موضوع جدال عىل مستوى عاملي لشموليتها وانعكاساتها عىل
مختلف الصعد .فاالنفتاح عىل التجارة الدولية ساعد بلدانًا كثري ًة عىل
التطور برسعة أكرب؛ أل ّن هذه التجارة تساهم يف التنمية االقتصادية.
كام خفّفت العوملة من الشعور بالعزلة الذي ساد ع ّدة دول فقرية،
وأتاح املجال للكثري من سكانها الحصول عىل مقدار معر ّيف أرقى،
أي بلد
وأكرث تق ّد ًما من املستوى الذي كان يتمتّع به أغنى فرد يف ّ
قبل قرن من الزمن.

ولكن يف مقابل هذا توجد ُه َّوة بني األغنياء والفقراء؛ إذ ارتفع مجمل
الدخل العاملي األوسط بنسبة  2.5يف املئة سنويًّا ،يف حني ارتفع عدد
الفقراء الفعيل( .((3وإ ّن العوملة يف سياقها النيولربايل العاملي املبني
عىل التجارة والسوق الح َّر ْتي ،مل تع ْد قادرة عىل تنفيذ وعودها ،بل
أضحت يف تبعية اقتصادية عاملية من مناطق املحيط يف االقتصاد
العاملي .غري أ ّن قد ًرا كب ًريا من االستثامر األجنبي يذهب إىل استخراج
املواد املعدنية الخام .وهكذا تكون لالستثامر األجنبي تأثريات إيجابية
يف مرشوعات استثامرها ،ولكن يف املقابل تكون لها تأثريات سلبية يف
مجمل التنمية االقتصادية.
إ ّن العوملة وسوقها العاملي غري منتظمتني ،وهام يف حاجة إىل ضوابط
تجعل من التوفيق بني مطالب املسؤولية االجتامعية ومستلزمات
بأقل من دوالرين ارتفا ًعا بني السنوات 1990
 39شهد عدد األشخاص الذين يعيشون ّ
و ،1998انظر :البنك الدويل  ،2000تقرير عن التنمية يف العامل :2001 /200 شن هجوم عىل
الفقر ،ص  ،23عىل الرابط:
http://goo.gl/340sMN

35
تحقيق الربح ،أولوي ًة تستوجب التحقيق .وإ ّن العوملة بحسب فريد
برغستون يف حاجة إىل نظام "شيكات أمان انتقالية [ ]...تساعد
عىل تصحيح التش ّوش الحاصل" ومتكِّن الشعوب من "االستفادة من
الظاهرة [العوملة] وتتدحرج معها عوضً ا من معارضتها"(.((4
ث ّم إ ّن إدراك املشكالت يضط ّر اإلرادة السياسية إىل التصدي لها عرب
انتهاج سياسات تنمية مستدامة وعادلة ،ودميقراطية ،وهذا النهج
ال ينفصل عن مفهوم الـ  Governanceبوصفه جز ًءا من ثقافة عاملية،
صاعدة ،قامئة عىل تعزيز مشاركة األطراف املجتمعية املختلفة مع
الحكومة يف صنع السياسات العا َّمة وتنفيذها ،للتعبري عن التفاعل ،أو
الرشاكة بني الدولة واملجتمع املدين والقطاع الخاص.
موسع
ويرى جان كوامن  Jan Kooimanأ ّن الحاكمية مبنزلة "أسلوب ِّ
للحكم ،يصبح هو نفسه مبنزلة عقد اجتامعي جديد بني الحكومة،
والقطاع الخاص ،واملجتمع املدين ،يف إطار رشاكة ثالثية؛ بهدف تعبئة
إمكانات املجتمع عىل نح ٍو أفضل وإدارة شؤون الحكم بطريقة أكرث
رشا ًدا"(.((4
كل
ومبا أ ّن العامل يف حاجة إىل رؤية جديدة ميكن أن تحرك الناس يف ّ
مكان لتحقيق مستويات أعىل من التعاون والتنسيق يف امليادين ذات
االهتامم املشرتك ،فإ ّن الحاكمية العاملية تشكّل إطا ًرا لهذه الرؤية.
وهذه الحاكمية ،مهام كانت مكونتها ،ومرونتها ،وفعاليتها ،يف حاجة
"إىل املشاركة الفعالة للتدخل الحكومي املستنري الذي يشمل تطوير
املؤسسية التي يتكون منها رأس املال االجتامعي والبرشي"(.((4
البيئة َّ
يف املقابل تطرح هذه الحاكمية مشاركة املجتمع املدين الدويل يف
املؤسسات الدولية ،وتكريس شفافيتها؛
سياق البحث عن دميقراطية ّ
السياق تشت ُّد الحاجة
لتكون فعالة عىل الساحة العاملية .ويف هذا ِّ
إىل املجتمع املدين الدويل وسيل ًة إلضفاء الرشعية عىل عمل األسواق
والهيئات املالية واالقتصادية .لك ّن هذه الرشعية تختلف باختالف
الرؤية ملفهوم الحاكمية العاملية؛ بالنظر إىل وجود تط ّورات عديدة
متعلّقة بهذا املفهوم ،ومن مث َّة فإ ّن األشكال املمكنة لهذه الحاكمية
واملؤسسات
تتحكم يف آلية الرشاكة بني املجتمع املدين ،والسوق،
ّ
الدولية.
40 Deadline Set for WTO reforms, Guardian News Service, 10/1/2000.
41 J. Kooiman, Modern Governance: new Government Society Interactions
(London: Sage Publication, 1993), pp. 1- 2.
 42أحمد ضو بوعجيله" ،السيادة وتحديات العوملة ،املجتمع الدويل منوذ ًجا" ،رسالة دبلوم
يف العلوم السياسية ،الجامعة اللبنانية ،لبنان – بريوت  ،2002ص .80
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ويتجاذب الحاكمية العاملية رأيان متعارضان ،أحدهام ينطلق من
جهة أنّها "شكل من أشكال رشعنة عمل األسواق وحركة الرشكات
اجتامعي وثقا ّيف للتنظيم االجتامعي من
عربة الوطنية ،وفرض ص ْوغ
ّ
ناحية ،ونزع الرشعية من اختصاصات الدول ،أو األمم ،أكرث فأكرث ،من
الحل
جهة أخرى"( .((4وأ ّما الرأي اآلخر فريى أ ّن الحاكمية العاملية هي ّ
للرد عىل تحديات العوملة ومتطلباتها( ((4التي تتزايد يو ًما بعد يوم،
ظل تصاعد الهموم البيئية
ظل تحكّم األسواق وعدم انتظامها ،ويف ّ
يف ّ
واالجتامعية عىل الساحة الدولية .وملزيد من التعمق يف موضوع
الحاكمية العاملية ،سندرس هذا املفهوم يف فكر جاميس روزنو James
.Rosenau
إ ّن أهمية فكر روزنو تكمن يف ما يشتمل عليه من منطلقات حديثة
بعيدة من املنطلقات التقليدية؛ ما يالئم إشكالية الحاكمية العاملية
املعبة عن رؤيته
بوصفها ر ًّدا عىل واقع العوملة .ولعل أبرز كتبه ّ
للحاكمية العاملية هو:
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األول ،عىل نطاق ض ّيق؛ وهو ثورة املقدرة أو ثورة الكفاءات.
وسطي؛ وهو يُعنى مبفهوم إعادة متركز السلطة.
الثاين ،عىل نطاق
ٍّ
الثالث ،عىل نطاق واسع؛ وهو متمثّل بثنائية التوجه للبنيان الدويل.
نصل اآلن إىل مصطلح ( ،Fragmegration ((4وهو عبارة عن دمج
ملصطلح ( Fragmentationأي التفتُّت والتقسيم) ومصطلح
( Integrationأي االندماج) .وهذا املصطلح يشري إىل التجاوب بني
اتجاهني ،أحدهام دينامية االندماجية وتفاعلها ،واآلخر هو التفاعل
نحو التفتُّت والتقسيم.
أ ّما عملية اإلدارة العاملية فهي تقوم عىل قيادة منظمة ،أو مجتمع ما
(بدل من الفرض) ،وركيزتَا هذه العملية هام دينامية التحكم
لنفسه ً
(((4
واالتصال  .والتحكم هو عبارة عن عالقة معينة تشكّل منط تفاعل
نفسه قواعد
بني األطراف الفاعلني ،ومن مث َّة يشكِّل هذا النم ُط ُ
منظم ًة تحكم هذه العالقة.

Along the Domestic- Foreign Frontier exploring
(Governance in a Turbulent World((4
ففي كتابه هذا لجأ إىل مصطلحات أقرب ما تكون إىل املفاهيم التي
تعكس تطور املنطلقات عىل الساحة الدولية بد ًءا بـ "منطقة الحدود"
ووصول إىل ما يسميه
ً
فيه  ،frontierمرو ًرا بالفوىض ،Turbulence
 ،Fragmegrationوإىل مجاالت السلطة .Spheres of Authority
يف البداية إ ّن مفهوم "املنطقة الحدودية"( ((4بالنسبة إىل روزنو
هو تلك املنطقة التي تتالىش فيها أو ته ّمش فيها عنارص الداخل
– الخارج؛ ومن مث َّة فهي مفهوم متص ّور ،وليست مفهو ًما جام ًدا.
السياق األفعال والنتائج الناجمة عن موقف ،أو
وهي تعني يف هذا ِّ
حدث ،أو ترصف ينتج من أفراد ،أو جامعات ،أو فئات ،أو حكومات،
خارج إطار حدود الدولة املوجودة .أ ّما مفهوم (Turbulence((4؛ أي
الفوىض فهو يُستخدم كأحد العوامل املؤث ِّرة ،أو املساعدة واملعيقة يف
ٍ
آنٍ
واحد ،يف عملية اإلدارة الدولية .وقد أبرزها روزنو عرب مستويات
ثالثة:
 43حداد ،العالقات الدولية ،املرجع نفسه ،ص .216
44 Jacquet, Ibid., p. 12.
45 James Rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier exploring
Governance in a Turbulent World (United Kingdom: Cambridge University
Press, 1997).
46 Ibid., p. 3.
47 Ibid., p. 55.

بعبارة أخرى ،تقوم مجاالت السلطة وعمليات التحكم عىل الترصف
املتكرر بالربط  -بطريقة منظمة  -بني جهد املسيطرين وتجاوب
املسيطَر عليهم عرب قنوات رسمية أو غري رسمية .لذا يصبح يف اإلمكان
تجري بنجاح وثبات من
التوصل إىل قواعد تُنظِّم عملية التحكم ليك
َّ
َ
دون الحاجة إىل قيام سلطة سياسية أو قانونية .وبالنسبة إىل روزنو،
هناك أربعة أنواع من التفاعل متمثّلة بسلطة "قامئة" ،و"متجاوبة"،
و"متنافسة" و"موقَّتة".
يف الحصيلة ،متكَّن روزنو من تجزئة دافع العوملة ودراسته مع
وضْ ع تصنيف عا ٍّم قاد ٍر عىل إجالء الصورة بطريقة علمية ،كام
وضع الحاكمية العاملية يف سياق عميل من دون إغفال املنطلقات
النظرية ،ومن دون القفز فوق املجتمع املدين الدويل .وهذا املجتمع
48 Ibid., pp. 99- 100.
49 Ibid., p. 146.

دراسات وأوراق تحليليّة

37

واقع القانون الدولي وآفاق الحاكمية العالمية في ّ
ظل العولمة

ينطلق من مفهوم "غربلة" الشعوب عرب آليات متثيل َّية ،بالنظر إىل
أنّه من الصعوبة إدخال الشعب مبارش ًة يف بنى السلطة العاملية.
وهذه اآلليات هي عبارة عن مجموعة من القوى والعمليات ،تح ِّول
قابل للتمثيل يف الدستور التأسييس العاملي.
الجمهور إىل شعب يصبح ً
وهذا التمثيل يجري يف سياق مقاربة ثالثية ،إذ يقع املجتمع املدين
بني الدولة والسوق ،مع األخذ يف الحسبان تعقُّد الرتكيبة املجتمعة؛
ذلك أنّه أصبح للسوق ح ّيزها الخاص املتاميز نسب ًّيا عن ح ّيز املجتمع
السيايس .واستنا ًدا إىل ما ورد سيصبح يف متناول األفراد التعاقد
لتكوين اهتاممات واستحقاقات تتعلق مبواجهة اإلفرازات االجتامعية
للعوملة ونتائجها االجتامعية والسياسية؛ فينتج من ذلك مجال ميكِّن
من املشاركة السياسية الفعلية .وهذا املجال عا ّم وعرب وطني ،وهو
ينطلق من "ترجمة األنساق الرمزية لتأسيس معايري مشرتكة للفاعلني
يف إطار شبكات سياسته عرب وطنية متحدة بوساطة املعايري والقيم
املتفاعلة يف مجال اجتامعي ،وسيايس ،واقتصادي ،تطوعي عرب وطني
يقع بني الدولة والفرد"(.((5
وعليه فإ ّن مرتكزات املجتمع املدين الدويل هي ذاتها مرتكزات
املجتمع املدين الوطني ،وأ ّما الفرق فهو "يف االمتداد واالنتشار وليس
يف املضمون القيمي"( .((5غري أ ّن البيئة العاملية واملتغريات املتع ّددة
التي أتت بها العوملة ،أ ّدت إىل بروز املجتمع املدين الدويل بوصفه
"قــو ًة ثالثةً" عىل املستوى املجتمعي والعاملي ،ولعل أبرز هذه
املتغريات:

دول ًّيا ،مقرتح ًة ٍ
يل عىل عمله أكرث فأكرث؛ عرب
آليات إلضفاء طابع عم ّ
املؤسسات الدولية و"إقامة جمعية عمومية
متكينه من االلتامس لدى ّ
للشعوب داخل منظومة األمم املتحدة".
السياق تؤكِّد لجنة إدارة شؤون املجتمع العاملي رضورة إيجاد
يف هذا ِّ
مجتمع دويل يتجاوز السيادات والدول إىل الغايات التالية:
ترسيخ روح التعاضد املستند إىل مبادئ التشاور والشفافية والخضوع
للمساءلة.
تعزيز املواطنية العاملية والعمل عىل إرشاك القطاعات األكرث فق ًرا.
إدخال صوت الشعب يف عملية صنع القرار.
واملؤسسات وجامعة املنظامت غري
فتح الطريق أمــام األفــراد،
ّ
الحكومية للتعبري عن آرائهم.
إ ّن حضور املجتمع املدين الدويل الفاعل ،الرضوري والتوازين يتكرس
يف املضمون التنموي للمجتمع املدين الدويل واملطالبة باقتصاد عاملي
ذي بعد أخالقي.

التوافق الدويل املتعلِّق بالدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان.
املؤسسات االقتصادية العاملية الكربى.
الدور الذي اضطلعت به ّ
ظل تراجع دور الدولة.
اتساع سياسات اإلصالح الهيكيل يف ّ
الفقر والتهميش واالختالل األيكولوجي الذي يص ِّعب التعاون األفقي
بني املانحني واملتلقّني.
الرغبة يف طرح مناذج بديلة للتنمية.
رضا عىل مختلف األصعدة يف
إ ّن املجتمع املدين الــدويل بات حــا ً
فاعل
استشاراته؛ إذ أكدت لجنة إدارة املجتمع العاملي( ((5أهميته ً
50 Bice Maiguashca, The Transnational Indigenous Movement in a
Changing World Order (NewYork: University Press, 1994), p. 365.
51 François Crépeau, Mondialisation des échanges et fonction de l'Etat
(Bruxelle: Bruylant, 1997), p. 267.
 52هي لجنة شُ كّلت مببادرة من فييل برانت وتشجيع األمانة العامة لألمم املتحدة.

ويهدف النمو االقتصادي إىل توسيع الخيار اإلنساين يف اتجاه واحد
أال وهو "الدخل" يف حني أ ّن هناك شبكة خيارات إنسانية غري متصلة
بالدخل أو الرثوة ،فيجري الركون إىل التنمية البرشية التي تنطلق
من توسيع جميع الخيارات اإلنسانية مبا فيها الخيارات االجتامعية،
واالقتصادية ،والسياسية ،والثقافية.
وإ ّن الرتكيز عىل األمن االجتامعي وعدالة التوزيع ال يناقض االهتامم
بالنمو االقتصادي ،بل إنهام يشكّالن ضامن ًة الستدامة النم ّو والحفاظ
عليه .هذا ما يشكّل محور عمل املجتمع املدين الدويل الذي يركّز عىل
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خمسة مك ّونات أساسية للتنمية البرشية ،وهي :العدالة ،واستدامة
التنمية ،والدميقراطية ،واإلنتاجية ،وتفعيل القدرة البرشية(.((5
هذا املضمون التنموي لحركة املجتمع املدين الدويل يرتبط بفاعلية
الدور الذي ميكن أن تقوم به منظامته يف تحقيق التنمية القامئة
نفسها ترتبط باملنظور الذي
عىل املشاركة الواعية ،وهذه الفعالية ُ
ينظر من خالله إىل منظامت املجتمع املدين الدويل؛ ذلك أنه ميكن
أن يكون منظو ًرا وظيف ًّيا  Functional paradigmأو منظو ًرا بنيويًّا
.Structural paradigm
ففي املنظور األول ،تتَّسم املنظامت بكونها تحمل جز ًءا من العبء
عن الدولة عرب تقديم الرعاية للمحتاجني وإشباع حاجات خدماتية
لفئات محددة ،أو للمجتمع بوج ٍه عا ٍّم .يف املقابل برز املنظور البنيوي
الذي يرتبط بدور "املنظامت غري الحكومية يف املساهمة يف عملية
التح ُّول االجتامعي والسيايس للمجتمع بوصفه أحد العوامل األساسية
يف البناء االجتامعي"( .((5ونستعري من هذا توصيفًا للمنظامت الدولية
غري الحكومية؛ لتكون الفاعل أو الوسيط االجتامعي Social agents
القادر عىل التأثري يف "العالقات بني األفراد والجامعات باتجاه رفع
مستوى الوعي وزيادة املهارات السياسية والقدرات التفاوضية يف
الحق العا ّم"(.((5
مجال ّ
لذا تندرج الرشاكة ،بني املجتمع املدين الدويل والحكومات ،يف إطار
املوسع ،إذ إ ّن مصطلح الرشاكة يؤكِّد التكامل يف األدوار
مفهوم الحكم َّ
ومؤسسات
بني الحكومة والقطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية ّ
التمويل من أجل تحقيق التنمية املستدامة ،كام يعكس االعرتاف
وخصوصا املنظامت غري
العاملي بأهميته دور املجتمع املــدين،
ً
الحكومية"( .((5وإ ّن املجتمع املدين الدويل ال يعارض وجود العوملة،
بل بعض أوجه إدارتها ،مثل جعل التبادل الح ّر فوق قيم حقوق
اإلنسان سواء كانت اجتامعيةً ،أو أيكولوجيةً ،أو ثقافيةً ..إلخ.

53 United Nations Development Programme, Human development Report
2000 (Oxford: Oxford, 2000), p. 112.
54 F. Hautart & F. Polet, L’Autre Davos: Mondialisation des resistances et
des lutes (Paris: Harmattan, 1999), p. 123.
55 ATTAC, Agir Local, penser Global (Paris: Mille et une nuits , 2001) p. 27.
56 World Bank Group,Comprehensive Development Framework,
DEVFORUN: Partnerships for Development: From Vision to Action,
Partnerships in Development, viewed 15/2/2012, at:
http://www.worldbank.org/hm/cd/0084.html
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نحــو حاكميــه عالميــة تكرّس
قانو ًنا عالم ًيّا
مع بروز رضورة اندماج دويل مستدام ،ينبغي توافر ثالثة رشوط،
هي :إدراك الناس ملنافعه ،واتفاق الدول عىل أهدافه والنظر إىل
املؤسسات التي تحكمه بالرشعية ،عىل أ ّن موضوع العوملة نفسه
ّ
يواجه يف البلدان الصناعية اعرت ٍ
اضات متزايد ًة مل يع ْد من املمكن
تجاهلها ،أو التعامل معها باستخفاف ،أو التقليل من شأنها؛ بخاصة
بسبب انسداد األفق يف مفاوضات منظمة التجارة العاملية أكرث من
ٍ
عقد من الزمن.
إ ّن أحد مناذج التفاوض األكرث فعالي ًة هو املتعلق بـ "األندية"( ،((5ولك ّن
هذ النموذج بات اليوم يؤخذ افرتاض ًّيا يف شكله التقليدي عىل األقل؛
فالبلدان النامية تطرح مسألة عدالة النظام الدويل ،ومسألة القيادة
(أي السلطة) .وإ ّن عدم وجود إجراءات ضامن املساءلة الدميقراطية
للمؤسسات املتع ّددة األطراف يدعو إىل التشكيك يف رشعية القرارات.
ّ
كل من المي واليدي  -بهدف طرح مشكالت الحاكمية -
لقد انطلق ّ
من تحليل العوملة التي يُنظر إليها عىل أنها أبعد من التحديات
اجتامعي بأكمله"( ((5ينتج مواجهة التفضيالت
االقتصادية ،وأنها "واقع
ّ
الجامعية املعدودة من خصائص املجتمعات املختلفة .فالحاكمية
العاملية هي التفضيل الجامعي األول يف أوروبا ،ومحور املنطلقات
التي تتحكم يف إطار تطوير الحاكمية العاملية أربع حقائق( ،((5هي:
طبيعة االندماج الدويل غري مكتملة.
بروز عدم تجانس يف التفضيالت الجامعية .Préférences collectives
زيادة املشكالت العا َّمة بالنسبة إىل اإلنذارات املتعلقة بالبيئة العاملية.
تسليط الضوء عىل بروز عنارص وعي مدين عاملي ،يُع ُّد الحد من
العوملة أحد مك ّوناتها.
عاملي،
انطالقًا من هذا تظهر الحاجة إىل بعدين لالنطالق باقتصا ٍد ٍ
هام االندماج والتضامن الناتجني من املصري املشرتك .وينطلق جون
املؤسسات الدولية ،مع تحديده
تريول Jean Tiroleمن أسس حكم ّ

57 Jacquet, Ibid., p. 46.
58 Pascal Lamy & Zaki Laïdi , "La Gouvernance, ou Comment Donner
Sens à la Globalisation", in, Jacquet, Ibid., pp. 196- 197.
59 Jacquet, Ibid., p. 51.
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تخصصها من حيث أنّه محبذ ،أو غري مح ّبذ( ((6من ناحية ،ومن حيث
تطلّبها رقاب ًة سياسي ًة من ناحية أخرى .ويف ما يتعلق بالنقطة األوىل،
كل
فهو يؤكّد رضور ًة تفوق فوائد التخصص تكاليفه ،وأنه ينبغي عىل ّ
مؤسسة دولية معالجة فشل السوق الذي يجري تحديده.
ّ
أ ّما شارل ويبلوسز  Charles Wyploszفيهت ّم عىل نح ٍو خاص مبسألة
إعادة التوزيع الدولية .وينطلق من املقولة إ ّن العوملة تولّد أربا ًحا ما،
ولكنها تؤ ِّدي ،أيضً ا ،إىل رابحني وخارسين( ،((6عىل أ ّن الخارسين ال يجرى
تعويضهم خسائرهم إال يف إطار وطني .وبالنسبة إىل باتريك غيومون
 Patrick Guillaumontوسلفيان غيومون جينيني Sylviane
اهتم بوجهة نظر البلدان األقل
 ،Guillaumont-Jeanneneyفقد َّ
وعوائق من ٍّو هيكلي ٍة .لذا نجد فكرة
دخل منخفضً ا
من ًّوا ،والتي تعاين ً
َ
"الحكومة العاملية" ،املبنية عىل أساس االقتباس عىل املستوى العا ّم
لنموذج حكومة الدول أو الواليات الفدرالية الدميقراطية ،تتعرث يف
أساسا لها.
غياب مواطنية عاملية من شأنها أن تشكّل ً
املؤسيس للدول ،فيمكنه
وأ ّما النموذج الثاين التقليدي ،أي التعاون ّ
املطالبة بالقدرة التشغيلية .لكنه يعاين أوجه قصور عديدة؛ فهو
ال يالئم معالجة املشكالت العاملية .ويف ما يتعلّق بالنامذج الثالثة
الناشئة ،فإنها متمثّلة بشبكة مستقلة للسلطات Réseau d’autorités
 ،indépendantesوالقانون من دون الدولة ،Le droit sans l'État
والتنظيم الذايت الخاص (.l’autorégulation privée((6
إ ّن فكرة تأسيس الحكم العاملي شبكة سلطات مستقلة مبنيّة عىل
تطوير الهيئات يف املستوى الوطني ناجمة عن كونها منتدبة للعمل
املؤسسات تستم ّد رشعيتها من واليتها،
يف مه ّمة محددة .وهذه ّ
وفعاليتها من الوفاء بالتزاماتها وقدرتها عىل الحساب .أ َّما النموذج
الثاين ،أي" قانون من دون دولة" ،فهو يرتكَّز يف قدرة القانون عىل
إنتاج مجموعة من املعايري انطالقًا من ٍ
أساس قانو ٍّين .ويف هذا الشأن
ال ب ّد من ذكر النموذج الثالث يف التنظيم الذايت الخاص الذي غال ًبا ما
يكون يف القطاعات افرتاض ًّيا؛ أل ّن األنظمة العا َّمة غري موجودة.
أي منوذج من هذه النامذج نتائج مرضية متا ًما،
ومبا أنّه ال ترتتّب عىل ِّ
كل من جــايك  ،Jacquetوبيزاين فريي ،Pisani-Ferry
فقد اقرتح ّ
ولورونس توبيانا  ،Laurence Tubianaالتفكري يف أولويات العمل
60 J. Tirole, "La Gouvernance des Institutions Internationales", in Jacquet,
Ibid., p. 291.
61 C. Wyplosz, "La Mondialisation: l’Economie en Avance sur les
Institutions", in Jacquet, Ibid., p. 301.
62 Jacquet, Ibid., p. 69.

الجامعي الدويل ،انطالقا من ستة مبادئ( ،((6هي :التخصص ،واملساءلة
السياسية ،والتوازن ،والشفافية ،والدميقراطية ،والتبعية.
وأ ّما برنار غرلون  Bernard Grelonفهو يدرس مسألة التسلسل
الهرمي للمعايري .ويبدأ بتحليل مامرسة هيئة تسوية النزاعات يف
منظمة التجارة العاملية يف حاالت االختالف بني قواعد التجارة الدولية
كل من
وغريها من مطالبة عاملية؛ من قبيل ما يتعلَّق بالبيئة .ويبني ٌّ
توبيانا وجون ميشال سفرينو  Jean-Michel Severinoأ ّن مفهوم
املصلحة العا ّمة العاملي الذي يحتضن مفاهيم مثل السالم ،والبيئة،
واملعرفة ،والحوادث النووية ،سمح بإعادة إطالق التفكري يف التعاون
الدويل ،مع اإلشارة إىل أ ّن األسواق ال تؤ ِّدي تلقائ ًّيا إىل إمدادات كافية
من هذه السلع؛ ما يستدعي خلْق حوافز متناغمة مع األهداف من
خالل ف ْرض الرضائب ،أو إنشاء سوق ملكية ،أو وضع قواعد دولية
كل من توبيانا وسفرينو
ملزمة .أ َّما بشأن االتفاقات الدولية ،فقد أكّد ّ
دور رشوط التفاوض ،مبا يف ذلك أهمية أصحاب الشأن ،والخربة،
والنزاهة(.((6
ويؤكّد بواسيو  Boissieuرضورة اعتامد وجهة نظر دينامية بشأن
قضايا الحكم وس ّد ما يسميه الفجوة الحرجة بني االندماج القوي
لألنظمة اإلنتاجية والتكامل املحدود بالنسبة إىل السياسات ،إذ
إ ّن هذه الفجوة تغذّي انعدام االستقرار ،وال سيام االستقرار املايل.
ويؤكّد ،أيضً ا ،رضورة االستفادة من "نافذة"  11أيلول التخاذ إجراءات
فضل عن ذلك ،فكرة تخصص
قوية ض ّد اللجنة الرضائبية .ويتبنىً ،
املنظامت الدولية ،ويشري إىل نقيضها ،وإىل عدم التخصص الذي عرفه
كل من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،مع نتيجة املنافسة
ّ
(((6
املؤسسات ،واإلرضار بالكفاءة .
املتزايدة بني ّ
هذا الواقع أفرز أربع أولويات ،هي:
تحل مكان الـ  G7يف
إنشاء هيئة رشعية سياسية للحكم العاملي ّ
موضوع القيادة الشاملة.
املؤسسايت ،عرب خلق املنظمة العاملية للبيئة
إعادة التوازن إىل الهيكل ّ
يف البداية ،ث ّم م ّد املنظامت الـ "ضعيفة" بوسائل قضائية عىل منوال
جهاز تسوية املنازعات يف منظمة التجارة العاملية.

63 Ibid., p. 74.
64 Ibid., p. 491.
65 Ibid., p. 122.
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إرشاك املجتمع املدين عرب تسهيل حصوله عىل املعلومات وتطوير
املؤسسات املتع ّددة األطراف.
الرقابة عىل ّ
دمج البلدان الفقرية من خالل اتفاق التنمية عرب الجمع بني االنفتاح
التجاري ،والرتكيز عىل التنمية يف املفاوضات.
من ناحية أخرى ،يقوم اقرتاح جان آرت شولت Jan Aart Scholte
عىل تحليل مشاركة املجتمع املدين يف الحاكمية العاملية ،وهي
يف نظره ال تقترص عىل املنظامت املتخصصة ،بل تشمل مجموع ًة
واسع ًة ومتنوع ًة من الجهات الفاعلة التي ال تتوخى الربح .ومبا أ ّن
مشاركة املجتمع املدين يف الحاكمية العاملية ظاهرة دامئة بالنسبة
إليه ،فقد وضع شولت بعض االقرتاحات العملية لتنظيمها ،وهي
ترتكز عىل أفكار الشفافية والحوار(.((6
أ َّما كريستيان شفانيو  Chavagneux Christianفهو يق ّدم وجهة
نظر مختلفة انطالقًا من تحليل دور الجهات الفاعلة غري الحكومية
يف إدارة الشؤون العاملية .وخالفًا لشولت  ،ال ته ُّمه الجهات الفاعلة
التي ال تتوخى الربح ،بل أولئك الذين يدافعون عن املصالح
الرسمي بسلطتهم
بغض النظر عن االعرتاف
القطاعية أو الفرديةّ ،
ّ
وبغض النظر عن كون هذه السلطة مرشوع ًة أو غري
أو عدمه،
ّ
(((6
مرشوعة .
كل من دومينيك بريو ،Bureau Dominique
ويف املقابل ساهم ّ
وماري كالردافو  ،Daveu Marie-Claireوسيلفيان غستالدو
 Sylviane Gastaldoيف تسليط الضوء عىل قضايا الحاكمية العاملية
جدول
ً
يف مجال البيئة ودراستها؛ إذ استعرضوا التحديات ،ووضعوا
انتقاديًّا لالتفاقات البيئية املتع ّددة األطراف التي انترشت من
دون تنسيق وهيكلة ،والتي ال تتض َّمن نظام رقابة لضامن إجراء
االلتزامات .يف هذا السياق ،يكون خلْق منظمة عاملية للبيئة أم ًرا
مرغوبًا فيه؛ ألنه يضمن قد ًرا كب ًريا من االتساق(.((6
وإذا انتقلنا إىل النظام االقتصادي ،وجدنا تع ّد ًدا يف املشاريع
واالقرتاحات التي تناولت إصالح النظام العاملي االقتصادي؛ من قبيل
إنشاء مجلس أمن اقتصادي ،واقرتاح "لجنة ملتزر" ،والعودة إىل
نظام بريتون وودز ،أو نظام سوروس البديل.
66 Jan Aart Scholte, "Société Civile et Gouvernance Mondiale", in Jacquet,
Ibid., p. 224
67 Jacquet, Ibid., p. 490.
68 D. Bureau & M- C. Daveu & S. Gastaldo, "Gouvernance Mondiale et
Environnement", in Jacquet, Ibid., p. 455.
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تبي لنا سوء اإلدارة الدولية االقتصادية يف الكثري من
وبعدما ّ
امليادين ،وأنّها أ ّدت إىل انحراف العوملة ،اقرتحت "اللجنة حول
التنظيم العاملي" إنشاء مجلس أمن اقتصادي  ،ESCيكون له وضع
لكن هذا االقرتاح مل يَل َْق من الدول
قانوين يف هرمية األمم املتحدةّ .
دعم .وانطالقًا من هذا الرفض ،برزت
املتقدمة ،ومن الدول الناميةً ،
للمؤسسة املالية
ع ّدة دراسات وتقارير ،كتقرير اللجنة االستشارية
ّ
الدولية املعروف "بتقرير ملتزر" الذي أطلق انتقا ًدا شدي ًدا ألداء
البنك الدويل وصندوق النقد الدويل.
وينطلق انتقاد هذا التقرير من ع ّدة مالحظات ،ليضع استنتاجاته
يف ما بعد؛ فعوضً ا من تقرير النمو االقتصادي ،فإ ّن صندوق النقد
مؤسسايت .كام أ ّن البنك
الدويل يضع الركود االقتصادي يف إطار ّ
بدل من أن يكون دوره محوريًّا ،ال يُعنى بهدف إزالة الفقر
الدويلً ،
العاملي .وتقرتح اللجنة تحويل البنك الدويل إىل سلطة إمنائية عاملية
ٍ
ومساعدات تقنيةً ،ومن مث َّة تح ّول برامج
رصا ِمن ًحا مالي ًة
تعطي ح ً
قروض البنك إىل البنوك اإلمنائية اإلقليمية.

ويبقى ما اقرتحته اللجنة بحرصية تأمني السيولة النقدية للبلدان
للمؤسسات املالية األجنبية"؛
التي ت ُجيز ح ِّرية الدخول والتشغيل
ّ
بحجة مساهمته يف استقرار النظام املايل املحيل وتطويره .وهذا ما
لقي معارض ًة دولي ًة شديدةً ،عىل أ ّن هذا النوع من التدبري يقود
َ
املؤسسات الدولية مبوازاة
إىل تبيان سعي هذه املدرسة إلصالح ّ
مصداقية أكرب وشفافية أكرث ،ودور أقوى لحكومات البلدان النامية
يف ص ْوغ القرار ،ويف تخفيف الضغوط املوجهة نحو اعتامد التبادل
التجاري الح ّر وتحررية حسابات رأس املال.
وخصوصا
يف املقابل ينتقد سورس  G. Sorosالنظام املايل والعاملي،
ً
صيغة "أصولية السوق" ،ويركّز يف كتابه "حول العوملة" عىل نقد
عميق للنظام الحايل للحكم االقتصادي العاملي ،ويطرح خط ًة
إلصالح منظمة التجارة العاملية ،وصندوق النقد الدويل ،ونظام املنح
الدويل .وإذ يق ّر سوروس بأ ّن أداء البنك الدويل اتجه نحو األسوأ،
وبأ ّن البريوقراطية أصبحت أكرث رسوخًا ،فهو يرى أ ّن اإلبقاء عىل
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واقع القانون الدولي وآفاق الحاكمية العالمية في ّ
ظل العولمة

هذا البنك ليس سوى تدبري موقَّت لص ّد هجوم جناح اليمني عىل
اإلعانات املتع ّددة األطراف ،ريثام يجرى وضْ ع آلية إلصدار حقوق
سحب خاصة  ،SDRعرب صندوق النقد الدويل والبلدان الغنية ،متنح
حصصها.
مبوجبها صندوقًا إمنائ ًّيا
َ
معي ،بخاصة
استنا ًدا إىل ّ
كل ما ورد ،ال تقترص التحديات عىل مجال ّ
ظل ترابط امليادين كلّها بعضها ببعض ،فاالقتصاد يقرتن بالتنمية
يف ّ
التي ترتبط بالبيئة ،والتي ترتبط هي نفسها باإلنسان والتنمية
املستدامة .وانطالقًا من هذا الرتابط ،يرتكّز االهتامم الدويل اآلن
يف عوملة ذات وجه إنساين يكون فيها االقتصاد بيئيًّا واجتامعيًّا.
وإ ّن مواجهة هذه التحديات يكون يف إعادة هيكلة االقتصاد عىل
نح ٍو يجري فيه احرتام التوازن البيئي ويضمن ،يف الوقت نفسه،
قيام تنمية مستدامة .وهذه التنمية تستوجب إعادة هيكلة نظام
الطاقة ،وحركة السلع ،ونظام اإلعالم .من مث َّة يتطلّب التحدي البيئي
تنمية النظريات ذات البعد الكوين واألخالقي يف إطار املسؤولية
املشرتكة عىل املستوى العاملي الكوين.
بنا ًء عىل ذلك تكون املشكالت يف العامل الشامل Globalised؛
أي املعومل ،مثلام يذهب إىل ذلك جاك دو الروزيــار Jacques
ُ ،de Larosièreمعومل ًة أيضً ا؛ ومن مث َّة يتطلب هذا العامل قواع َد
ومراقب ًة فعال ًة ت ُطبَّق عىل األقوياء والضعفاء عىل ح ٍّد سوا ٍء( ،((6وهذا
يستوجب قانونًا معومل ًا.
وإ ّن الحاجة رضورية ،أيضً ا ،إىل قانون يشمل حامي ًة كوني ًة لألفراد،
ومن أمثلة ذلك اقرتاح مرياي دملاس مــاريت Mireille Delmas-
 Martyاملتعلّق بعوملة االقتصاد ،أو شموليته ،Globalization
وكونية حقوق اإلنسان ( .Universalisation((7ويحمل هذا االقرتاح
اإلجابة الواضحة عن السؤال املطروح ،ويفيض بنا إىل دور القانون
الدويل يف حامية األفراد ،بخاصة بعد تق ّدم القانون الدويل اإلنساين،
ودخول املعيارية الدولية يف التبني الواسع لإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان سنة .1948
وكانت ترجمة هذا التو ّجه عرب اجتهادات املحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان التي أق ّرت مالحقة املرتكبني ،حتى رؤساء الدول ،بسبب
خ ْرق فاضح لحقوق اإلنسان يف إطار املسؤولية الجنائية الدولية،
69 Jacques De Larosière, "Implications de la Mondialisation", in
Rapport moral sur l'argent dans le monde 1997, l'éthique financière face à la
mondialisation (Paris: Montchrestien, 1997), p. 36.
70 M. Delmas- Marty, Trois Défis pour un Droit Mondial (Paris: Seuil,
1998), pp. 14- 15.

وهذا ما ي ّربر الحاجة إىل قانون دويل معومل ،أو عوملة القانون الجنايئ
لحامية األفراد .فكان بروتوكول روما عام  1998وإنشاء املحكمة
أي
الجنائية الدولية ملالحقة املجرمني من دون أن ت ُؤخذ يف الحسبان ُّ
حصانة يف جرائم اإلبادة الجامعية ،وجرائم الحرب ،والجرائم ض ّد
اإلنسانية ،وجرائم العدوان.
وهنا ت ُطرح ا ِإلشكالية املتعلِّقة بالطريقة املثىل لتحقيق القانون
العاملي أو املعومل .وبحسب سترين  ،Sternتكون هذه الطريقة
بالرتكيز عىل رضورة اتفاق الدول مع مساهمة مجموعة الفاعلني
كل العبي العوملة.
الدوليني للوصول إىل قانون دويل مصنوع من ّ
وهذا يتطلب ،بطبيعة الحال ،إجرا ًء معومل ًا لقانون دويل حقًّا،
وهو ما يصطدم بإشكالية املواءمة بني االقتصاد وبني فلك القيم غري
االقتصادية .هذا هو فلك التح ّدي الذي ،إن متكّن العامل من تحصيله،
تك َّون قانون عاملي.
ولكن الرصاع ،كام يرشح غيوم سفران Guillaume Sevrinوكلود
ّ
غوتييه Claude Goutierالعالقة بني العوملة والقانون الدويل
العا ّم ،هو بني واقعية قانونية وواقعية سياسية ،إضاف ًة إىل تج ُّزؤ
القانون الدويل الذي يرجعه بيار ماري ديبوي Pierre-Marie
 ،Dupuإىل توسيع النطاق املادي للقانون الدويل ،وكثافة األطراف
وخصوصا يف مجاالت حقوق اإلنسان ،والقانون االقتصادي،
الفاعلة،
ً
(((7
والقانون التجاري الدويل ،والقانون البيئي الدويل  .ويندرج يف
كل من رسجيو ساليناس ألسيجا Sergio
هذا السياق ما يعتقده ّ
 Salinas Alcegaوكارمن تريادو روبلز Carmen Tirado Robles
بشأن إرجاع سبب التج ُّزؤ إىل اتساع نطاق املسائل التي ينظمها
القانون الدويل ،وإىل املأسسة التدريجية للمجتمع الدويل ،ووجود
أنظمة متوازية(.((7

خاتمة
"املدينة العاملية" ،و"القرية العاملية للطاقة" ،وغري ذلك من األسامء
املتض ِّمنة صفة "العاملية" ،جعلتنا نستغرب ونسأل عن دالالت هذه
التسميات التي ال تنفك تظهر أمامك خالل تنقُّلك يف أرجاء الدول
71 P. M. Dupuy, "The danger of Fragmentation or Unification of
the International Legal System and the International Court of Justice",
International Law and Politics, vol. 31, no. 79 (1999), p. 791.
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الخليجية ،لك ّن العوملة التي ت ُلقي بظاللها عىل العامل وتشكّل نظا ًما
عامليًّا جدي ًدا يف طور النشوء ،دونه صعوبات وتح ّديات ،جعلتنا ندرك
أهمية هذه التسميات ودالالتها ،فبطل عجبنا .عىل أ ّن تحديات
العوملة باتت تواجه العامل أجمع ،وفرضت نفسها بق َّوة لتشكِّل ما
يس ّمى الهموم أو املشكالت الدولية املشرتكة ،حتى باتت أولوي ًة يف
جوهر الدبلوماسية الحديثة التي أبرزت املنظامت الحكومية وغري
الحكومية مبنزلة العب أسايس فيها ،يف إطار املعيارية ،تب ًعا ملفاهيم
ونظريات جزئية أساسية؛ كالوظيفية ،والوظيفية الجديدة.
يصب يو ًما بعد يوم يف تكريس واقعٍ يحرتم حقوق
إ ّن التوجه العا ّم ّ
اإلنسان ويُذعن آلليات احرتامها؛ ما شكّل إرث ًا عامل ًّيا يقع عىل عاتق
الجميع يف العامل ،وال يجوز ألحد التفريط فيه .فاملسؤولية مشرتكة،
والتق ّيد بضامن احرتامها واجب يتخطّى حدود الدول وسيادتها.
ونعيد ما قالته الشيخة هيا راشد آل خليفة( ،((7بوصفه خريًا معربًّا عن
انطالق اإلسرتاتيجية العاملية يف إطارها القانوين الشامل" :إ ّن موافقة
 112دول ًة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة عىل القرار املتعلق
بإسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب وعىل خطة
العمل املرفقة به هو شاهد عا ّم عىل أننا ،أي األمم املتحدة ،سنتص ّدى
رشا وعىل أ ّن اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره،
لإلرهاب تصديًا مبا ً
وألي أغراض ،يجب إدانته ولن يكون
أيًّا كان من يرتكبه ،وأينام حدث ّ
موضع تسامح".
وإ ّن احرتام حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب بات َا ُمعوملنيُ ،مشك ّْلي
جز ًءا من قانون عاملي ذي وج ٍه إنساين حضاري ،يستكمله إيجاد
وسائل ضغط فعالة ،كالعقوبات االقتصادية الدولية التي يجب أن
تتوجه إىل الحكام من دون الشعوب( ،((7والوسائل القضائية املالمئة
انطالقًا من املحاكم الدولية الخاصة التي تطورت يف اتجاه تشكيل
مهمت وصالحيات شاملة أل ّول م َّرة يف
محكمة جنائية دولية ذات ّ
التاريخ.
ثم إ ّن التو ّجه العا ّم العاملي نحو املأسسة العاملية التدريجية للواقع
الدويل يدفع نحو تخطي الحواجز والتح ّديات الج ّمة التي تعرتضه.
ومن مث َّة نستنتج أ ّن القانون الدويل العا ّم خطَا خطو ًة جبار ًة يف تطوير
آليات عمله القضايئ ،عىل أن تُستكمل هذه الخطوة بجملة مسا ٍع
ٍ
وجهد ،تجعل منها واق ًعا ال ميكن تخطيه ،بل تجعله أم ًرا مركونًا إليه
 72 73رئيسة الدورة الحادية والستني للجمعية العامة وهي تعلن إطالق إسرتاتيجية األمم
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ويصح هذا املنطق بالنسبة إىل القانون البيئي العاملي
كل حني.
يف ّ
ُّ
الذي بدأ يفرض نفسه عىل الساحة العاملية ،بالنظر إىل ما يشكّله
ٍ
الحل وتنفيذه حتى تتحقَّق
ضاغط تجاه إيجاد ّ
من ه ٍّم عاملي مشرتك
املصلحة العاملية العا َّمة.
شامل ،يح ّدد
يتوسل بآليات دولية تشكّل قانونًا بيئيًّا ً
هذا ّ
الحل ّ
واجبات الدول ومسؤولياتها من حيث مساهامتها يف حامية البيئة
ٍ
من التلوث وحفظها ،بالنظر إىل ما تشكّله من ٍ
مشرتك .ويف
عاملي
إرث ٍ
هذا السياق ،أظهر البحث املتعلّق بالحاكمية العاملية رضورة توافر
رشط أسايس للقول بها ،أال وهو :املجتمع املدين الدويل الذي يُع ُّد
الرافعة األساسية للنهوض بتقويم العوملة ،والسري بها نحو حاكمية
كل التحديات التي تطرحها العوملة.
عاملية قادرة عىل الر ّد عىل ّ
معياري بني الواقعية السياسية
وإ ّن هذه الحاكمية تعيش يف رصاع
ّ
والواقعية القانونيةٍ .
وآنئذ تربز أهمية التطور الحاصل يف مفاهيم
العالقات الدولية؛ ما ينعكس تدريج ًّيا عىل قواعد القانون الدويل
العا ّم ،ويؤ ِّدي إىل السعي لبلورة قانون عاملي ،أو قانون دويل معومل،
حتى يواكب نشوء الحاكمية العاملية .وقد قطع هذا القانون شوطًا
كب ًريا يف الكثري من الفروع واملجاالت ،ولكن دونه صعوبات يف مجاالت
أخرى؛ منها تج ُّزؤ القانون املمكن معالجته من خالل األمم املتحدة
ومحكمة العدل الدولية من جهة ،ولجنة القانون الدويل من جه ٍة
أخرى.
فبالنسبة إىل األوىل ،يربز اقرتاح رئيس محكمة العدل الدولية القايض
"شوبيل" الذي يتض َّمن متكني املحاكم الدولية من أن تطلب فتاوى
من محكمة العدل الدولية بشأن قضايا القانون الدويل التي تنشَ أ
يف دعاوى معروضة عىل هذه املحاكم ،والتي تتعلق بوحدة هذا
القانون؛ بهدف تقليل التفسريات املعارضة له إىل أدىن ح ٍّد ممكن(.((7
وت ُخ َّول هذه املحكمة سلطة ٍ
رصد لضامن اتساق النظام القانوين
الدويل وتجانسه .غري أ ّن هذه السلطة مازالت خارج اختصاصها.
وأ ّما بالنسبة إىل لجنة القانون الدويل ،فيمكن أن يأخذ نشاطها ثالثة
أشكال منفردة أو مجتمعة؛ مثل وضع التقارير ،وتجميع املواد،
ووضع مقرتحات آللية عمل اللجنة عمليًّا ،عىل أ ّن األه ّم يبقى
متمث ًّل بالتوجه الدويل العا ّم وجهده الهادف إىل إرسائه هذا القانون
وتكريسه ،بدعم من املجتمع املدين الدويل ،وهو مسار ال شك يف أنّه
طويل ّ
وشاق ،لك ّنه ليس مبستحيل.
75
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*

فرص نجاح الحوار الوطني
السوداني وتح ّدياته

تقــدم بهــا الرئيــس البشــير للحــوار الوطني .وتســتعرض
تناقــش هــذه الورقــة الدعــوة التــي
ّ
ً
الظروف التي أ ّدت إلى أن يطرح الرئيس عمر البشــير دعوة للحوار الوطني وأل ّول مرة بعد ما
وجديتها،
منفــردا .كما تناقــش أصالة هذه الدعــوة
عاما من الحكم
يقــارب خمســة وعشــرين ً
ً
ّ
ً
التحديــات التي يمكن أن تعترض نجاح
وموقــف القــوى المختلفة منها .وتتناول الورقة أيضا
ّ
يقدمها الرئيس البشير وحزبه الحاكم
هذه الدعوة إلى الحوار ،ومدى التنازالت التي ينبغي أن ّ
ّ
من أجل إنجاحها ،ومدى المرونة التي ينبغي أن تبديها المعارضة المدنية منها والمســلحة،
حتــى ال تضيــع هــذه الفرصة التي يبدو أنّهــا األخيرة ،قبــل أن تنزلق البالد بر ّمتها إلى مســتنقع
ً
إضافــة إلــى أنّهــا تناقــش التقاطعــات اإلقليميــة والدوليــة مــع الحالة الســودانية
الفوضــى.
ّ
الراهنة ،وتأثيراتها السلبية واإليجابية في فرص خروج السودان من حالة التأزم القائمة.
*
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مقدمة
ما من ّ
شك يف أ ّن الدعوة للحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السوداين
عمر البشري يف السابع والعرشين من كانون الثاين  /يناير  ،2014جاءت،
بغض النظر عن صدقيتها وج ّديتها ،يف وقتها متا ًما؛ فاألزمة السودانية
ّ
وصلت درجة من الخطورة أصبحت ته ّدد كيان البلد نفسه؛ إذ إ ّن
انفصال الجنوب مل يَقد إىل وقف الحرب التي استم ّرت لعقود طويلة،
وإنّ ا خلق جنوبًا جدي ًدا يف واليتَي جنوب كردفان والنيل األزرق؛
فأصبح الرصاع املسلّح أكرث قربًا من مركز الدولة السودانية .يضاف إىل
ذلك أ ّن الحرب التي ظلّت دائرة يف دارفور بقيت مستم ّرة ،عىل الرغم
من االتفاقيات التي أُبرمت مع بعض الفصائل؛ إذ ات ّضح أ ّن الفصائل
التي وقّعت اتفاقيات مع الحكومة مل تكن متثّل ،ال الثقل العسكري،
وال الثقل السيايس ،وسط الحركات الدارفورية .وتح ّول انفصال
حرب عىل الحدود وإىل حالة توت ّ ٍر مستمرة مع جمهورية
الجنوب إىل ٍ
حرب عىل مورد النفط
جنوب السودان الوليدة .كام تح ّول أيضً ا إىل ٍ
الذي ذهب ثلثاه إىل دولة الجنوب .حاولت حكومة الخرطوم فرض
رسوم عبور عىل نفط الجنوب لتعويض الفجوة الكبرية ج ًّدا التي
أحدثها فقدان ثلثي كمية النفط املنتج .ومل تقبل حكومة الجنوب
املقدار الذي طلبته حكومة الخرطوم ،ما أ ّدى إىل إغالق الخ ّط الناقل
لفرتة طويلة .وقد أث ّر ذلك سلب ًّيا ،يف اقتصاد البلدين تأث ًريا بالغًا ،ما
اضط ّر البلدين لعقد اتفاق واستئناف ض ّخ النفط.
توصل الطرفني إىل اتّفاق بخصوص رسوم
ولكن ،بعد فرت ٍة قليلة من ّ
العبور ،نشب نزا ٌع مسلّح يف العاصمة الجنوبية جوبا ،يف كانون
األول  /ديسمرب  ،2013بني حكومة الرئيس سلفا كري ونائبه ريك
مشار ،عىل إثر اتّهام األ ّول الثاين بالقيام مبحاولة انقالبية .ودخل
الجنوب منذ تلك اللحظة يف حرب أهلية طاحنة مات فيها ما يق ّدر
رشد بسببها أكرث من مليون شخص .وال تزال رحى
مبئات األلوف ،وت ّ
تلك الحرب األهلية الرشسة دائرة .وقد وصلت مؤخ ًرا إىل تخوم
أصل يف
حقول النفط .بهذا يصبح الوضع االقتصادي واألمني املتأزّم ً
جمهورية السودان ،نتيجة النفصال الجنوب ،عرض ًة ملزيد من التأزّم.
عىل إثر تعقّد الوضع األمني واالقتصادي يف جمهورية السودان،
أخذت القوى السياسية املعارضة والحركات املسلّحة تدعو ،وبإلحاح،
إىل أن يفكّك نظام الفريق البشري نفسه ،ويرشع يف تشكيل حكومة
قومية تدير فرتة انتقالية تؤ ّدي إىل انتخابات شفّافة مراقبة من
املجتمع الدويل .وتقول القوى املعارضة إ ّن النظام الذي حكم عىل
مدى ربع قرنٍ من الزمان جعل أزمات السودان تتع ّمق أكرث فأكرث؛
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ما أوصل االقتصاد إىل شفري االنهيار التا ّم ،ووحدة ما تبقّى من الرتاب
السوداين إىل التفتيت .لكن حكومة الرئيس البشري ظلّت يف حالة
مستمرة من اإلنكار.
مؤ ّخ ًرا ،بلغ اإلحساس بالخطر مبلغًا مل يعد معه اإلنكار ممك ًنا؛
فالكارثة الوشيكة أخذت ّ
تدق بالفعل األبواب ،وأصبحت الحاجة إىل
الصف الوطني السوداين مسأل ًة بالغة اإللحاح .قبل عامٍ أو
وحدة ّ
رسب بأ ّن الرئيس البشري يف طريقه إىل إحداث
يزيد ،بدأت األنباء تت ّ
نقل ٍة غري مسبوقة يف نظام حكمه ،خاصة حني رشحت األنباء بأنه
لن يرتشح لالنتخابات املق ّرر لها أن تجري يف عام ((( .2015وتر ّدد أنّه
سيطلق يد األحزاب السياسية ،وأنّه بصدد تشكيل حكومة قومية
تدير البالد موقّتًا وترشف عىل االنتخابات .غري أ ّن بعض قياديّي حزب
رصحون أن ال تفكري إطالقًا يف حكومة قومية.
الرئيس البشري أخذوا ي ّ
وظلّت األمور يف نطاق التك ّهنات ،وعامة الجمهور بني اليأس والرجاء.

زاد سقف التوقّعات لدى القوى السياسية وعامة الجمهور ،بعد
ٍ
تعديالت يف املناصب السيادية والتنفيذية،
أن أعلن الرئيس البشري
كل من عيل عثامن محمد طه ،الذي كلن يشغل
أُعفي مبوجبهاّ ،
منصب النائب األ ّول لرئيس الجمهورية ،والحاج آدم يوسف ،الذي
كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية ،إضاف ًة إىل مساعد رئيس
الجمهورية نافع عيل نافع((( .وشمل اإلعفاء أيضً ا بعض الوزراء الذين
ُعرفوا بالحظوة لدى الرئيس البشري ،وبق ّوة النفوذ ،مثال؛ عوض الجاز،
وأسامة عبد الله ،وكامل عبد اللطيف .لقد أنعشت هذه التغيريات
ٍ
عريض من السودانيني ،بأ ّن النظام رمبا أصبح يف
األمل وسط قطا ٍع
 1املؤمتر الوطني :البشري لن يرتشح لالنتخابات الرئاسية يف السودان ،صحيفة الخليج،
 ،2013/12/11شوهد يف  ،2013/4/29عىل الرابط:
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/0dbcb72f-85f5-4761-89aad13aabfed1ed#sthash.BdtZ0fgj.dpuf
 2سودان تربيون 8 ،كانون األول /ديسمرب .2013

دراسات وأوراق تحليليّة
فرص نجاح الحوار الوطني السوداني وتحدّ ياته

طريقه لتغيري جلده؛ ليصبح أكرث مرون ًة وانفتا ًحا لحوا ٍر شف ٍ
ّاف مع
قوى املعارضة.
يف السابع والعرشين من كانون الثاين  /يناير  ،2014دعا الرئيس عمر
البشري رؤساء األحزاب والشخصيات الوطنية إىل قاعة الصداقة يف
كل السودانيني عرب أجهزة
الخرطوم حيث ألقى خطابًا استمع له ّ
التلفزيون باهتامم شديد .كان الخطاب عا ًّما ،ومل يحتو عىل يش ٍء
أي خطوات ،أو خريطة طريق
واض ٍح ين ّم عن اتجاه إىل التغيري ،أو ّ
للخروج من األزمة املستحكمة .أصاب الخطاب الجمهور بخيبة أملٍ
كبرية ،ما حدا بإبراهيم غندور ،مساعد رئيس الجمهورية إىل القول
إ ّن هذا الخطاب متهيدي وسيلقي الرئيس البشري خطابًا ثان ًيا((( .عقب
الخطاب مبارشةً ،أوردت وكالة السودان لألنباء الحكومية "سونا"،
ترصي ًحا للدكتور حسن الرتايب الذي حرض الخطاب ،جاء فيه قوله،
تشخيصا للمشكالت واألزمات التي يتع ّرض لها
إ ّن الخطاب "مل يق ّدم
ً
الوطن أو تقديم حلو ٍل جوهرية" ،مضيفًا أ ّن "لغة الخطاب كانت
عامةً ،مل تنزل ملعالجة املشاكل" .وأ ّن "عبارات الخطاب مثّلت تحي ًة
أكرث من طر ِح حلو ٍل ملعالجة مشاكل السودان" .وختم الرتايب ترصيحه
بقوله إ ّن الخطاب" ،أغفل الحديث عن بسط الحريات العامة ،أو
حتى تلبية طموح وأشواق قطاعات الشعب السوداين التي عكستها
الصحف السودانية الصادرة اليوم ،وهي تحلّل وتتن ّبأ مبا قد يحمله
خطاب الرئيس لأل ّمة"(((.
كان حضور الدكتور حسن الرتايب األمني العام للمؤمتر الشعبي ذلك
اللقاء ،بعد قطيعة مع الرئيس البشري استم ّرت لخمسة عرش عا ًما،
أكرث األمور لفتًا لنظر السودانيني ووسائل اإلعالم السودانية واإلقليمية
والدولية .وفهم السودانيون مبختلف تو ّجهاتهم من حضور الدكتور
ٍ
لقاءت سبقته ،أو أ ّن هناك ترسيبات وصلت
الرتايب اللقاء أ ّن هناك
إىل حزب املؤمتر الشعبي الذي يقوده حسن الرتايب بأ ّن هناك محاول ًة
يلف البالد
لل ّم شمل اإلسالميني ،ملواجهة الظرف الحرج الذي أصبح ّ
امله ّددة باالنهيار االقتصادي والتفتيت .ومن ناحية أخرى ،فإ ّن
استحكام األزمة قد أخذ يه ّدد استمرارية حكم اإلسالميني يف السودان،
بخاصة بعد أن فشت االنقسامات وسط العسكريني واملدنيني منهم؛
ٍ
وانقسامات
اب
فلقد شهد العامان  2012و  2013ململ ًة وحالة اضطر ٍ
عديدة وعميقة .شملت حالة التململ تلك عسكريني بارزين كانوا
ركائز داعمة للنظام ،ولكنهم أصبحوا ينادون باإلصالح بعد أن ضاقوا
3
4

"غندور :خطاب ثانٍ للبشري الثالثاء القادم" ،صحيفة االنتباهة.2014/1/29 ،
وكالة السودان لألنباء "سونا".2014/1/27 ،
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تفش الفساد وسط رموز الحكم ،وهو حكم أسهموا
مبا شاع عن ّ
يف تأسيسه وعملوا بق ّوة للدفاع عنه .كام شملت حالة التململ
وامليل إىل االنقسام مدنيني أيضً ا ،يُع ُّدون من خرية مثقفي اإلسالميني
الذين أصبحوا غري قادرين عىل الدفاع عن النظام وسياساته ،فأخذوا
يغ ّردون خارج رسب الحركة اإلسالمية ،وخارج رسب املؤمتر الوطني،
الحزب الحاكم يف البالد.

انقالب عسكري من داخل النظام
أصــدر الرئيس عمر البشري ،يف آب  /أغسطس  ،2009مرسو ًما
جمهوريًا بإعفاء الفريق أ ّول مهندس صالح عبد الله الذي اشتهر
باسم "صالح قوش" من منصبه مدير جهاز األمن واملخابرات الوطني،
وتعيينه مستشا ًرا أمنيًّا لرئيس الجمهورية .كام أصدر مرسو ًما بتعيني
الفريق محمد عطا املوىل مدي ًرا للجهاز مكان الفريق صالح قوش(((.
ويف خطو ٍة ثانية ،أعفى الرئيس البشري يف  26نيسان  /أبريل ،2011
الفريق صالح عبد الله قوش من منصبه الجديد كمستشار أمني
لرئيس الجمهورية((( .وقد حدث اإلعفاء الثاين بعد سنة ومثانية أشهر
فقط من التعيني الجديد ،ومل يَرد يف قرار اإلعفاء ذك ٌر لألسباب .غري أ ّن
رسبت أ ّن رشيطًا مس ّج ًل جرى تقدميه للرئيس البشري تض ّمن
أنباء ت ّ
ماد ًة أثارت مخاوفه من مستشاره األمني .ورشّ حت تكهناتٌ وقتها أ ّن
إبعاد قوش عن رئاسة جهاز األمن واملخابرات الوطني وقفت وراءه
رصاعات عىل خالفة البشري ،بني النائب األ ّول السابق عيل عثامن
محمد طه ،واألمني العام للمؤمتر الوطني نافع عيل نافع.
عاد اسم الفريق صالح قوش مر ًة أخرى إىل الواجهات اإلعالمية حني
جرى اعتقاله ،وبصور ٍة مفاجئة ،يف ترشين الثاين  /نوفمرب ،2012
 5البشري يقيل رجل النظام القوي مدير جهاز األمن واملخابرات صالح قوش ،الرشق
األوسط 15 ،أغسطس  ،2009العدد .11218
 6سكاي نيوز عربية.2013/4/18 ،
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بتهمة إعداده مخطّطًا ملحاولة انقالبية بالتنسيق مع مجموعة من
ضباط القوات املسلحة م ّمن يُعرفون بانتهاجهم خطًّا متشد ًدا داخل
قوى النظام الحاكم .وهم ضباط دعموا نظام الفريق البشري ،وقاتلوا
حركات التم ّرد املسلّحة من أجل توطيد نظام اإلسالميني؛ مثال الفريق
عبوا هم
محمد عبد الجليل إبراهيم .غري أ ّن هؤالء الضباط ،كام ّ
أحسوا أ ّن املرشوع الذي قاتلوا من أجله ،بوصفه مرشو ًعا
أنفسهمّ ،
(((
إسالميًّا ،أصبح غارقًا يف العجز والفساد  .جرى إيداع الفريق قوش
ومجموعة الضباط الذين قيل إنّهم خطّطوا النقالب عسكري ،بقيادة
محمد عبد الجليل إبراهيم ،السجون يف انتظار محاكمتهم.
يف السابع من نيسان  /أبريل  ،2013أصدرت املحكمة العسكرية يف
بحق املتّهمني يف تلك املحاولة االنقالبية
الخرطوم أحكا ًما مخفّفة ّ
التي جرت يف ترشين الثاين  /نوفمرب  .2012وقد تراوحت األحكام
بني مدد كان أقصاها السجن خمس سنوات والطرد من الخدمة(((.
أ ّما الفريق قوش الذي تأ ّجلت محاكمته وجرت يف وقت الحق ،فقد
أصدر الرئيس البشري عفوا رئاس ًّيا عنه يف متوز  /يوليو  ،2013فأُطلق
رساحه((( .وقد ّ
دل اإلعفاء الذي جرى تربيره بأ ّن لهؤالء االنقالبيني
أيادي بيضاء ومجاهدات يف تثبيت نظام الحكم ،عىل ضعف النظام
َ
وخشيته من العسكريني املتشددين وشعبيتهم الكبرية وسط قطا ٍع
مؤث ّر من الجيش واملليشيات الداعمة له .كام ر ّددت وسائط النرش
اإللكرتونية ،بنا ًء عىل مصد ٍر أمني طلب حجب اسمه ،أ ّن الفريق
صالح عبد الله قوش رئيس جهاز املخابرات السابق املتّهم أيضً ا يف
 7دفعت قيادات عليا يف الجيش السوداين بتوصية لعمر البشري تطالب بتجميد محاكمة
الضباط املتهمني يف املحاولة االنقالبية التي جرت يف نوفمرب املايض والبحث عن مخرج سيايس
ملعالجة القضية بحجة أ ّن الضباط املتّهمني بحوزتهم معلومات ذات خطورة عالية وتهدّد األمن
القومي؛ وذلك يف أعقاب كشف أحد املتّهمني أثناء استجوابه يف الجلسة الثانية للمحاكمة عن
استرياد وزير الدفاع أسلحة فاسدة .وقالت مصادر أ ّن مدير األمن اإليجايب ومجموعة من
قيادات االستخبارات العسكرية دعت عمر البشري للتدخل وإيقاف محاكمة الضباط املتهمني
باملحاولة االنقالبية .وكان أحد املتهمني قد ف ّجر مفاجأة يف الجلسة الثانية عندما كشف
عن رشاء وزير الدفاع أسلحة فاسدة من أوكرانيا وروسيا البيضاء .وقال العقيد الركن محمد
زايك الدين قائد اللواء األول مدرع وأحد املتّهمني إ ّن األسلحة الفاسدة التي استجلبها الوزير
تسبّبت يف مقتل عد ٍد من زمالئه عندما كان مبناطق العمليات (ضابطني و 13جنديًّا) ،ولديه
وثائق تثبت أقواله .وطالب املحكمة باستدعاء وزير الدفاع" .بعد فضيحة الدبابات الفاسدة
قيادات تطالب عمر البشري بتجميد محاكمة املتهمني يف املحاولة االنقالبية" ،صحيفة حريات
اإللكرتونية ،2013/3/20 ،شوهد يف  ،2014/4/21عىل الرابط:
http://www.hurriyatsudan.com/?p=102130
 8طارق التجاين" ،أحكام مخففة عىل انقالبيني" ،سكاي نيوز عربية ،2013/4/7 ،شوهد يف
 ،2014/4/16عىل الرابط:
http://www.skynewsarabia.com/web/arti.
" 9إطالق رساح مدير االستخبارات السودانية السابق املتهم مبحاولة إطاحة البشري"،
الرشق األوسط ،العدد .2013/7/11 ،12644
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ظل يحتفظ بوثائق مه ّمة خارج السودان ،وأنّه
املحاولة االنقالبية ،قد ّ
(((1
ل ّوح بأ ّن هناك من سيقوم بنرشها إن هو تع ّرض ألذى .

انقسام المثقفين اإلسالميين
كام سلفت اإلشــارة ،مل تقترص االنقسامات وحالة التململ عىل
العسكريني من اإلسالميني الذين ظلّوا حتى ٍ
قريب جز ًءا ال
وقت
ٍ
يتج ّزأ من نظام الحكم ،وإنّ ا شملت االنقسامات القيادات املدنية
أيضً ا .كان أكرب انقسامٍ يف الحركة اإلسالمية السودانية ،ما جرى يف
عام  ،1999وأُبعد عىل إثره الدكتور حسن الرتايب ،الزعيم التاريخي
للحركة اإلسالمية السودانية ،من معادلة الحكم يف السودان ،يف ما
ُعرف بـ "املفاصلة" .ومنذ إبعاده عن السلطة وقف الدكتور حسن
الرتايب موقف املعارض للنظام .أخذ الرتايب يتب ّنى تو ّج ًها دميقراط ًّيا
تعدديًّا يدعو إىل كفالة الحريات العامة ،ورفع الرقابة عن العمل
الصحفي .كام أصبح جز ًءا من الكيان املعارض نظام الرئيس البشري
الذي تشكّل من ٍ
طيف واسع ج ًّدا ض ّم حزب األمة القومي ،واليساريني
من شيوعيني وبعثيني ونارصيني ،وقوى شبابية مختلفة .ويف الفرتة
تقارب كبري بني هذا التج ّمع العريض وحركات الهامش
األخرية ،حدث
ٌ
املسلّحة التي تنضوي تحت راية الجبهة الثورية .وعقب املفاصلة،
تع ّرض الرتايب للسجن مر ٍ
ات عديدة؛ بسبب خطّه املعارض بشدة
نظام الحكم ،وترصيحاته الناقدة له ،ودعواته املتكررة للثورة عليه
وإطاحته(.((1
مبرور الزمن واتّساع املعارف ،ونضج التجربة السياسية ،مع إخفاقات
تعليم غرب ًّيا جي ًدا،
تجربة الحكم ،باعد تالميذ الرتايب الذين تلقّوا
ً
م ّمن ُعرفوا بسعة الثقافة واالعتدال الفكري ،بني أنفسهم وبني
املؤمتر الوطني الحاكم .كام احتفظوا باملسافة نفسها من معسكر
حسن الرتايب .ات ّجه هؤالء اإلسالميون إىل تشكيل تنظيمني رئيسني؛
تب ّنى أحدهام شعار اإلصالح .وقد رأس هذا الت ّيار غازي صالح الدين،
املستشار السابق للرئيس عمر البشري ،تدعمه جامعة "سائحون"
املتمثلة يف العسكريني ومجاهدي ميليشيات اإلسالميني الداعمة
للجيش .وانتهج التيار اآلخر نهج املعارضة الجذرية للنظام ،ولكن
" 10صالح قوش واملساومات مقابل امللفات" ،مركز أخبار السودان اليوم ،2013/5/18 ،
شوهد يف  ،2014/4/20عىل الرابط:
http://www.sudantodayonline.com/news.php?action=show&id=10325
" 11الرتايب يدعو بعد اإلفراج عنه إىل ‘تغيري شامل’ للنظام يف السودان" ،صحيفة األنباء
الكويتية ،النسخة اإللكرتونية ،2011/5/4 ،شوهد يف  ،2014/4/16عىل الرابط:
http://www.alanba.com.kw/ar/arabic-international-news/193117/04-05-2011
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يف شكل حركة فكرية ،موضّ حني يف البيان التأسييس أ ّن "الحركة
الوطنية للتغيري" مل تتح ّول بعد إىل حزب سيايس( .((1تض ّم هذه الحركة
إسالميني بارزين مثال الطيب زين العابدين ،وعبد الوهاب األفندي،
وحسن ميك ،والتجاين عبد القادر ،ومحمد محجوب هارون ،وخالد
التجاين النور ،وغريهم من مثقفي اإلسالميني البارزين .وقد فضّ ل
هؤالء ،كام سلفت اإلشارة ،العمل مبفردهم بعي ًدا عن املؤمتر الوطني،
وعن حسن الرتايب ،وعن قوى املعارضة .واألرجح أ ّن تالميذ الرتايب
بشقّيهم اإلصالحي واملعارض ،اختاروا االبتعاد عنه ،بسبب براغامتيته
املفرطة(.((1

ال يبدو أ ّن خروج هذه املجموعات املنشقّة من املثقفني اإلسالميني عىل
املؤمتر الوطني بقيادة الرئيس البشري ،وعىل املؤمتر الشعبي بقيادة
حسن الرتايب ،سوف يؤث ّر يف النظام الحاكم ،بخاصة بعد التقارب
الذي حدث مؤ ّخ ًرا بني البشري والرتايب .فإن تو ّحد البشري والرتايب مر ًة
كل الدالئل ،فإ ّن وحدتهام سوف متكّنهام
أخرى ،وهو ما تشري إليه ّ
األقل يف املدى الزمني املنظور .لكن ،ما
من اإلمساك بالسلطة ،عىل ّ
من ّ
كل تلك االنشقاقات وسط اإلسالميني قد أحدثت ه ّز ًة
شك يف أ ّن ّ
ولربا تكون هذه االنقسامات
معنوية كبرية داخل النظام الحاكمّ .
وسط العسكريني واملدنيني من اإلسالميني ،من العوامل التي جعلت
الرئيس البشري يبادر بطرح مبادرة الحوار الوطني أمام القوى الحزبية
املعارضة؛ فإسرتاتيجيو النظام ليسوا غافلني عن إمكانية أن يتخلق
تج ُّم ٌع معارض عريض ،يض ّم مثقفني إسالميني بارزين ،كانوا لفرتة
جز ًءا من النظام الحاكم ،ومثقفني من الطيف السيايس املعارض مبا يف
ذلك اليساريني .وقد حذّر حزب الرتايب بالفعل يف األيام القليلة املاضية

" 12الحركة الوطنية للتغيري تدشن نشاطها رسميا بالخرطوم" ،اليوم السابع.2014/3/9 ،
 13انظر الحوار الذي أُجري مع الصادق املهدي ،صحيفة اليوم التايل ،2014/4/13 ،والذي
ظل براغامتيًّا عىل طول الخط؛ وانظر مقالة محمدين محمد اسحق التي
قال فيه إ ّن الرتايب ّ
عدّد فيها املواقف الرباغامتية يف مسرية الرتايب :الحياة ،العدد 1999، /12/24 ،13439ص.14

مم أسامه "اصطفافًا علامن ًّيا إسالم ًّيا"( .((1وميثّل تحذير الرتايب هذا
ّ
مؤشا عىل أ ّن تحالف الرتايب  -البشري الجديد لن يتّسع صدره كث ًريا
ًّ
ملعارضة أن تكون طبيعة الدولة السودانية دينية.
والشاهد أ ّن انقسامات اإلسالميني التي حدثت يف صفوف العسكريني
واملدنيني من اإلسالميني ،فتَّت يف عضد النظام ،وجعلته أكرث حاج ًة
واستعدا ًدا لعمل يشء يعينه عىل مواجهة حالة الــر ّدي األمني
واالقتصادي الحا ّدة التي أعقبت انفصال الجنوب .وهي حالة جاوزت
وربا
مرحلة التأزّم ،لتصل إىل مرحلة الكارثة الوطنية الشاملة املاحقةّ .
أحست قوى اإلسالميني يف اإلقليم أيضً ا باملخاوف ذاتها التي أصبحت
ّ
تزعج البشري والرتايب؛ ما جعلها تش ّجعهم وتدفع بهم إىل التقارب .يرى
صفوت فانوس أستاذ العلوم السياسية يف جامعة الخرطوم ،إ ّن الجهد
القطري تجاه السودان يتّجه يف الفرتة األخرية إىل توحيد التيارات
اإلسالمية؛ بخاصة اإلخوانية (الشعبي ،والوطني ،والحركة اإلسالمية،
الكل إىل
وحركة اإلصالح اآلن) ( .((1ويقول فانوس ،يهدف الوضع ّ
ظل الرمال املتحركة
ضامن متاسك التيارات داخل جامعة اإلخوان ،يف ّ
التي مت ّر بها املنطقة العربية(.((1

الحكم يفهم معارضيه
كان حسن الرتايب هو أ ّول املستجيبني لدعوة الرئيس البشري للحوار
الوطني .وعىل الرغم من ترصيحات الرتايب السلبية وترصيحات
القيادي يف حزبه كامل عمر عقب خطاب البشري األ ّول ،فيبدو أ ّن
اللقاءات التي جرت الحقًا بني حزب الرتايب وقادة الحزب الحاكم ،قد
أرسلت تطمينات لحزب الرتايب ،وجعلته يُقبل بكلّيته عىل الحوار مع
الحزب الحاكم .وال يستبعد أيضً ا ،أن تكون يف األمر مرسحية تعني
عىل جعل انسحاب حزب الرتايب من تج ّمع قوى املعارضة بصورة
سلسل وغري صادم .ومهام يكن من أمر ،فبقبوله غري
ً
تدريجية،
املرشوط الحوار مع املؤمتر الوطني ،خرج الرتايب عىل خ ّط مجموعة
قوى اإلجامع الوطني املعارضة .وقد قامت قوى اإلجامع الوطني

" 14تجميد عضوية ‘املؤمتر الشعبي’ يف تحالف املعارضة السودانية :حزب الرتايب يحذر
من اصطفاف ‘إسالمي  -علامين’ يف البالد" ،الرشق األوسط ،العدد  ،12925نيسان/أبريل
.2014
 15راجع أيضا" :الرتايب لقطر  ..ما وراء الزيارة!!" ،صحيفة االنتباهة.2012/9/6 ،
" 16بعد أن زارها الرتايب املهدي يف قطر ..ما الذي يجري هناك؟!" ،صحيفة السوداين،
.2014/4/10
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بالفعل بتجميد عضوية حزب الرتايب يف تج ّمعها؛ بسبب قبوله غري
املرشوط التحاور مع الحزب الحاكم(.((1
رئيسا يف وزنها
مثّل وجود الرتايب داخل قوى اإلجامع الوطني مك ّونًا ً
كل من حسن
السيايس الضاغط عىل نظام الرئيس البشري .وبقبول ٍّ
الرتايب والصادق املهدي الحوار مع املؤمتر الوطني الحاكم ،دون
رشوط ،تكون قوى اإلجامع الوطني قد فقدت كث ًريا من وزنها ،بوصفها
أصل ،أ ّن القوى
قوة معارضة متجانسة .وتعلم حكومة املؤمتر الوطني ً
اليسارية املعارضة يف العاصمة الخرطوم ليس لها وز ٌن شعبي مؤث ّر؛
فقد حاولت هذه القوى عىل مدى السنوات الثالث األخرية ،أن تح ّرك
الشارع السوداين ،ضمن موجة الربيع العريب ،لك ّنها مل تفلح إال يف
نطاقٍ محدود .ولقد اتّهمت بعض األصوات يف املعارضة حزب الرتايب
بالتلكّؤ يف تحريك الشارع .أ ّما اله ّبات الشبابية األوىل التي خرجت
من مسجد السيد عبد الرحمن املهدي يف حي ودنوباوي يف أم درمان،
وهو أحد أه ّم مساجد طائفة األنصار التي يتز ّعمها الصادق املهدي،
يلتف
يف ما بدا محاول ًة من الشبان إسناد ظهرهم إىل قيادة ذات وزنّ ،
حولها الناس للتظاهر ض ّد النظام ،فلم تجد االستجابة املرج ّوة من
الصادق املهدي .وثار ٌ
جدل كث ٌري بخصوص اتّخاذ مسجد األنصار مكانًا
النطالق التظاهرات .وفهمت قوى الشباب أ ّن حزب األمة ال يو ّد أن
ينج ّر إىل مواجهة مع النظام مل يخرت هو توقيتها ،وكيفيتها وأهدافها
وشعاراتها ،فانرصفوا عن التج ّمع هناك ،وماتت القضية يف عمومها(.((1

قامت قوى املعارضة ،مرتكزة عىل املجاميع الشبابية ذات التو ّجهات
املختلفة ،بهبّتني .ولك ّن الهبّتني مل تصمدا يف الشارع سوى لفرتات
قصرية .ولقد واجهت الحكومة اله ّبة األخرية التي كانت األعنف
واألطول نف ًَسا ،يف أيلول  /سبتمرب ٍ ،2013
بعنف شديد ،ما أوقع مئات
 17املرجع نفسه.
 18انظر لقاء صحيفة الرشق األوسط مع سارة نقد الله ،رئيسة املكتب السيايس لحزب
األمة السوداين :املظاهرات بداية الغيث ..وسوف تتصاعد ،الرشق األوسط ،العدد ،12317
2012/8/18؛ وانظر أيضً ا ،بيان شباب وكوادر حزب األمة يف  3آب/أغسطس .2012

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

القتىل ،وأخمد اله ّبة .أ ّما الوزن الذي تكتسبه القوى اليسارية من
تحالفها مع الحركات املسلّحة التي تقاتل الحكومة يف دارفور ،فليس
له تأثري يُذكر يف منطقة وسط السودان النييل وشامله ،والعاصمة
الخرطوم .وهذا أم ٌر تدركه الحكومة ج ّي ًدا ،وتراهن عليه يف بناء
تح ّركاتها وإسرتاتيجياتها ،ورسم خرائط تحالفاتها وتنفيذ مناوراتها.
تعرف الحكومة أ ّن تناغم مواقف املعارضة اليسارية والحركات
املسلّحة لن يؤث ّر يف استقرار األحوال بالنسبة إىل الحكومة يف العاصمة
الخرطوم ومدن الوسط النييل؛ فاإلعالم الحكومي قد نجح منذ
االضطرابات التي أشعلها الجنوبيون يف الخرطوم عقب مقتل قرنق
يف متوز  /يوليو  ،2005إضاف ًة إىل غزو حركة العدل واملساواة بقيادة
رئيسها الراحل خليل إبراهيم العاصمة الخرطوم يف أيار  /مايو ،2008
يف ملء عقول كثري من أهل الوسط والشامل النييل وقلوبهم بالريبة
واملخاوف تجاه الحركات املسلّحة الزاحفة نحو الوسط من األطراف.
وتعرف حكومة البشري ج ّي ًدا أ ّن الرتايب حني يعارضها إنّ ا كان يناور ال
أكرث؛ فهي تعرف أ ّن عينيه ظلّتا مفتوحتني عىل الدوام عىل احتامل
التئام قوى اإلسالميني مر ًة أخرى( .((1فالحركة اإلسالمية السودانية هي
حركته التي بناها عرب خمسني عا ًما ،ومن الطبيعي أنّه ال يو ّد أن يراها،
كل الجهد الذي بذله يف بنائها ،تذهب أدراج الرياح .يراقب
بعد ّ
الرتايب أيضً ا الحالة الداخلية التي بلغت درجة الغليان واالنفجار
الوشيك ،ويعرف أخطارها ،ال عىل النظام وحسب ،وإنّ ا عىل الحركة
اإلسالمية السودانية بر ّمتها .كام أ ّن الحالة اإلقليمية وإفرازاتها األخرية
املتمثلة يف هجمة مرص والسعودية واإلمارات العربية املتحدة عىل
ت ّيار اإلخوان املسلمني ،قد جعلت الرتايب يفكّر أكرث يف رضورة أن
يلتئم شمل الحركة اإلسالمية السودانية؛ فالتئام شمل البشري والرتايب
مر ًة أخرى ،عىل الرغم من املرارات التي تراكمت لدى الرتايب بسبب
اإلذالل واإليداع املتك ّرر يف السجون ،غ َدا أم ًرا تفرضه غريزة البقاء
عب بوضوح عن خشيته من أن تحدث ثورة يف
لدى الطرفني؛ فالرتايب ّ
السودان ،عىل غرار ثورات الربيع العريب .فالنظام الحاكم يف السودان
أي ثورة يف اقتالعه ،فإ ّن
هو "نظام إسالميني" ،أ ّولً وأخ ًريا .ولو نجحت ّ
ذلك يعني انغالق الباب أمام اإلسالميني يف حكم السودان ،وضياع
ربا إىل األبد .ولقد شاهد الرتايب كيف فقد إخوان مرص
فرصتهم فيهّ ،
حكم مرص الذي وصلوا إليه بعد ما يقارب القرن من العمل الدؤوب.
يقض مضجع حسن الرتايب.
هذا هو الكابوس الحقيقي الذي أصبح ّ
 19راجع صحيفة آخر لحظة ،2014/2/25 ،حيث قال كامل عمر األمني السيايس لحزب
املؤمتر الشعبي الذي يقوده حسن الرتايب إن توحيد اإلسالميني ميثل أشواقًا ظلت وستكون
قامئة.
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يعب رصاح ًة عن تخ ّوفه من حدوث ثور ٍة يف السودان،
وهو ما جعله ّ
يف هذا الظرف ،يف ما نقله عنه الصحفي إمام محمد إمام الذي كتب
عن لقا ٍء له معه ،ورد فيه:
ٍ
مجلس حرضته قبل بضعة أشهر ،أ ّن الثورة
وأذكر أنّه كان يتحدث يف
إذا جاءت إىل السودان ،فيمكن أن تفتك به فتكًا ،وتفتّته بشكلٍ
كاملٍ  ،نسب ًة النتشار السالح بني املواطنني ،يف العاصمة والواليات .ويف
بعض األحايني يذهب إىل أبعد من ذلك ،ويقول إذا اندلعت ثورة،
فالوضع لن يكتفي بالصوملة ،بل سيكون أسوأ من ذلك بكثري(.((2
وعىل الرغم من أ ّن الرتايب عزا تخ ّوفه من الثورة إىل أنّها سوف تقود
السودان ،وبالرضورة ،إىل مزيد من التشظّي ،فالسبب الحقيقي
واأله ّم ،يف تقديري ،هو خوفه من أن تكتب الثورة نهاية الحركة
اإلسالمية وفرصها املستقبلية يف حكم السودان؛ بخاصة أ ّن تجربتها
يف الحكم عىل مدى ربع قرن قد اتّسمت بالفشل عىل جميع الصعد،
ومن ذلك انفصال الجنوب عىل يديها ،ووصول الوضع االقتصادي
يف عهدها إىل حالة هي األســوأ منذ استقالل السودان؛ (ديون
خارجية فاقت  40مليار دوالر ،وتر ّدي العملة السودانية جعل سعر
الدوالر يرتفع إىل  9جنيهات سودانية ،وانهيار تا ّم للقطاعني الزراعي
والصناعي).

من الجانب اآلخر ،وكام تق ّدم ،فإ ّن حكومة الرئيس البشري ،تعلم علم
اليقني أ ّن الرتايب حني يعارضها ،ال يعارضها ليسقطها ،وإنّ ا ليضعفها
ويخيفها ويدفعها لتخطب و ّده ،وفقًا لرشوطه هو؛ كلّها أو بعضها؛
يعج باليساريني
فالرتايب حني ينض ّم إىل معسكر املعارضة الذي ّ
والعلامنيني ،ال ينىس أب ًدا مقته الثابت لهم .فهو إنّ ا ينض ّم إليهم
ويحسن من فرصه يف العودة إىل دفّة الحكم،
ليستقوي بهم تكتيكيًّا
ّ

 20إمام محمد إمام" ،الرتايب بني مرارات املايض ومرئيات املستقبل" ،صحيفة التغيري،
.2014/4/13
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ال أكرث .انض ّم الرتايب إىل تج ّمع اليساريني والعلامنيني؛ من أجل خدمة
ٍ
أهداف مرحلية محسوبة بعناية فائقة.
من الجانب اآلخر ،تعرف حكومة الرئيس البشري أ ّن للصادق املهدي
موقفًا ثابتًا ال يحيد عنه ،وهو التزامه بالنهج السلمي يف معارضة
النظام؛ إ ّما لتعديل مساره ،وهو خياره املفضّ ل ،أو إسقاطه ،وهو
يحب أن تضط ّره الظروف للعمل يف وجهته .وبهذا
الخيار الذي ال ّ
يصبح الصادق املهدي صديقًا للنظام؛ أراد أو مل يرد .ولقد أكّدت
حكومة الرئيس البشري ،عىل لسانه ،أنّها ال تفاوض ،إال من يحمل
السالح يف مواجهتها .وهو أمر انتقدته القوى السودانية املعارضة
بشدة يف حينه ،ورأت فيه دعوة للجميع لحمل السالح .والشاهد
بدايات الحوار الوطني التي بدأت تتخلّق اآلن ،تقول إ ّن حكومة
رش أكرب ق ّوتني جامهرييتني يف السودان؛
الرئيس البشري قد أمنت ّ
املؤمتر الشعبي ،حزب الرتايب ،وحزب األ ّمة بقيادة الصادق املهدي.
أ ّما الحزب االتحادي الدميقراطي ،بقيادة املريغني ،فلم ميثّل يف يومٍ
كل
أي نظام من أنظمة الحكم يف السودان .ويف ّ
من األيام خط ًرا عىل ّ
السجال الذي دار ويدور حول الحوار الوطني ،منذ دعوة الرئيس
البشري له يف  27كانون الثاين  /يناير  ،2014مل يُسمع من الحزب
االتحادي الدميقراطي سوى مطالبته بأن ترشف قوى إقليمية ودولية
عىل هذا الحوار .والحزب االتحادي الدميقراطي بشقّيه ،هو اآلن
رشيك يف الحكم للرئيس البشري.
ربا أمكن القول ،بصورة عامة ،إ ّن املعادلة السياسية يف
ّ
مم تق ّدم ّ
السودان يف هذه املرحلة ،مختلّة متا ًما ملصلحة نظام الرئيس البشري.
ولربا أمكن القول إنّه ليس هناك ما يجرب حكومة الرئيس البشري عىل
ّ
ٍ
تنازالت جوهرية لقوى املعارضة ،بخاصة بعد أن ضمنت إىل
تقديم
جانبها حسن الرتايب وحزبه املؤمتر الشعبي .وما من ّ
شك يف أ ّن الصادق
متسكه باملرجعية
املهدي ميثّل ق ّو ًة جامهريية ال يستهان بها .غري أ ّن ّ
اإلسالمية للدولة السودانية يجعله أقرب إىل البقاء يف معسكر البشري/
الرتايب من معسكر املعارضة التي تؤكّد رضورة فصل الدين عن الدولة
يف قُط ٍر متعدد الثقافات والعقائد كالسودان .ولذلك ،يبدو أ ّن هذا
التحالف الثاليث (البشري/الرتايب/الصادق) ،إن هو صمد وبقي ثالث ًّيا،
أي فرصة للصادق املهدي ليك يكون له صوته الخاص به.
لن يرتك ّ
ولقد بدا حرص الصادق املهدي عىل ترجيح املخرج السلمي ،واختياره
البقاء يف معسكر البشري والرتايب ،جل ًّيا ج ًّدا ،يف املقابلة التي أجرتها
معه صحيفة الرشق األوسط ،يف  14نيسان  /أبريل 2014؛ إذ قال:
لو ك ّنا سياسيني لرتكنا النظام يواجه أخطاءه ،لكن نعتقد أ ّن واجبنا
الوطني املساهمة يف إيجاد مخرج حتى ال يحدث فـراغ متلؤه

العدد ٨
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املليشيات املسلّحة ،وهي اآلن  50مليشيا ،يف الغالب ،لها أجندات
قبلية وليست قومية ،ستم ّزق البلد .والنظام اآلن يواجه ضغوطًا
وكل الدالئل تشري إىل أنه جا ّد يف الحوار ،ونحن وافقنا عليه
حقيقيّةّ ،
ألنه إحدى وسيلتني نعتمدهام ملرشوع النظام الجديد الذي نتب ّناه؛
وهو خيار التفاوض .وإذا ثبت لنا عدم جدية النظام يف الحوار،
فسنلجأ للوسيلة الثانية ،وهي التعبئة النتفاضة شعبية(.((2

يعرف الصادق املهدي ،بحكم طبيعة الوالء الطائفي لدى القطاع
األعرض من جامهري حزبه ،أ ّن مناطق الهامش يف دارفور وكردفان
وغريها ،حيث تنشط الحركات املسلّحة املعارضة ،متثِّل من الناحية
التاريخية مناطق نفوذ حزبه التقليدية .ولذلك ،فإ ّن نجاح الحركات
املسلحة يف استقطاب فئة الشباب ،وتح ّول هذه الحركات إىل رقم يف
خصم لرصيده
معادلة الحكم يف السودان ،ميثّالن يف نهاية املطاف
ً
الحزيب .لذلك فهو حني يقول" :واجبنا الوطني املساهمة يف إيجاد
مخرج حتى ال يحدث فراغ متلؤه املليشيات املسلحة ،وهي اآلن 50
مليشيا ،يف الغالب ،لها أجندات قبلية وليست قومية ،ستمزق البلد"،
ال يعني هذا وحسب .فهناك بع ٌد آخر يشغل الصادق املهدي ،ولك ّنه
يحرص عىل إخفائه ،وذلك أمر طبيعي يف أساليب السياسيني .فعىل
الرغم من ص ّحة القول بأ ّن هناك احتاملً أن يقود انتصار الحركات
املسلّحة يف الهوامش إىل رصاعات قبلية ،كام يحدث اآلن يف جنوب
السودان ،فهناك أيضً ا تخ ّوف ضمني لدى الصادق املهدي ،من
أن تتح ّول تلك القوى املسلّحة التي تنشط يف مناطق نفوذ حزبه
سيايس جديد يف املراحل املقبلة ،بخاصة إن
التقليدية ،إىل رقم
ّ
نجحت يف تجاوز القبلية والجهوية ــــ وهذا أمر محتمل وممكن ــــ
وأصبحت جز ًءا من املعادلة يف التنافس عىل الحيازات السياسية يف
مركز الحكم ،بعد أن تضع السالح وتتح ّول إىل قوى سياسية متحالفة
يف مجال العمل الحزيب ،بعد أن ج ّربت التحالف يف العمل املسلّح.
" 21لن نقبل العمل تحت راية ‘إخوانية’ إقصائية" ،الرشق األوسط ،العدد ،12923
.2014/4/16
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تنافــر قــوى اإلجمــاع الوطني
المعارضة
ظلّت العالقة بني مك ّونات ما ُس ّمي بقوى اإلجامع الوطني عالقة
مضطربة ،حتى قبل إعالن الرئيس البشري مبادرته األخرية ،ودعوته
للحوار الوطني يف  27كانون الثاين  /يناير  .2014ولقد أخذت
الخطوط تتباعد بني مك ّونات قوى اإلجامع الوطني ،منذ توقيع ما
س ّمي بـ "وثيقة الفجر الجديد" ،يف العاصمة األوغندية كمباال ،يف
كانون الثاين  /يناير  .2013فعىل الرغم من أ ّن ممث ًّل لحزب املؤمتر
الشعبي الذي يقوده الرتايب ،وآخر لحزب األمة القومي الذي يقوده
الصادق املهدي ،سافرا إىل كمباال وحرضا حفل التوقيع هناك ،ووقّعا
تلك الوثيقة نياب ًة عن الحزبني ،فالرتايب والصادق املهدي سارعا ـــــ
بعد أن ثار اللغط والغضب حولها ،ورشوع الحكومة يف التهديد
املندوبي ال ميثّالن
والوعيد وتهم الخيانة بشأنها ـــــ إىل القول إ ّن
ْ
حزبيهام ،وإ ّن لهام تح ّفظًا عىل ما ورد يف الوثيقة بخصوص فصل
الدين عن الدولة .كام أضاف كالهام أنّهام ال يؤمنان بوسيلة العمل
املسلّح إلحداث التغيري( .((2وتقرأ البنود الثالثة األوىل يف وثيقة الفجر
الجديد ،كام ييل:
املبادئ واألهداف:

•الهو ّية:
تتأسس
السودان دولة متعددة الثقافات واإلثنيات واألديان واللغات ّ
هويّته السودانية عىل رابطة جامعة قامئة عىل مك ّوناته الثقافية
وأبعاده الجغرافية وإرثه الحضاري املمتد إىل سبعة آالف عام.
•نظام الحكم:
تتأسس عىل
الدولة السودانية دولة فدرالية دميقراطية تعددية ّ
املساواة بني املواطنني وتؤكّد أ ّن الشعب هو مصدر السلطات وتعترب
أ ّن املواطنة هي أساس لنيل الحقوق والواجبات وتضمن حرية الفرد
والجامعة.

•الدين والدولة:
إقرار دستور وقوانني قامئة عىل فصل املؤسسات الدينية عن مؤسسات
الدولة لضامن عدم استقالل الدين يف السياسة.
إ ّن القوى التي شكّلت ما س ّمي بـ "قوى اإلجامع الوطني" ،ق ًوى ال
أصل ما يجمع بينها .ومن يتتبّع التاريخ السيايس لحقبة ما
يوجد ً
" 22تحفظ عليها الشعبي واألمة  ..وثيقة ‘الفجر الجديد’ :جدل املوافقة والنفي" ،صحيفة
السوداين.2013/1/8 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
فرص نجاح الحوار الوطني السوداني وتحدّ ياته

بعد االستقالل يف السودان ،ال يكاد يجد شيئًا ميكن أن يجمع بني
الحزب الشيوعي السوداين من جهة ،والرتايب والصادق املهدي من
رضرها من
جهة أخرى .ما جمع هذه القوى يف هذه املرحلة ،هو ت ّ
نظام الرئيس البشري .لذلك ،فإ ّن اتّفاق تحالف قوى اإلجامع الوطني
كم ونو ًعا بني القوى اليسارية من جهة ،والرتايب
ٌ
مختلف يف الفهم ًّ
والصادق املهدي من جهة أخرى .كام أ ّن الذي دفع تحالف أحزاب
املعارضة بقواه هذه املتباينة املبادئ واألهداف ،لاللتقاء بالجبهة
الثورية التي تجمع قوى الهامش املسلّحة املك ّونة من حركات دارفور
املسلّحة ،والحركة الشعبية قطاع الشامل ،هو إحساس هذه القوى
املعارضة بضعفها وعجزها عن إحداث ضغط حقيقي عىل النظام ،عن
طريق تحريك الشارع العا ّم .ومن هنا تولّدت حاجتها إىل االستقواء
بالجبهة الثورية لكونها متلك السالح ،وهو ورقة الضغط الوحيدة
التي توليها الحكومة اعتبا ًرا حقيق ًّيا .ولكن ،بعد أن خطب الرئيس
كل من الرتايب والصادق املهدي ،وبعد أن استجاب كالهام
البشري و َّد ٍّ
ٍ
استجابات مبدئية ،فإنّه مل يعد لدى قوى اإلجامع الوطني الوزن
له
الذي كان لها من قبل .ولقد اتّضح من التح ّركات السياسية األخرية،
أصل من هذه القوى ،إال
أ ّن حسن الرتايب والصادق املهدي مل يقرتبا ً
من باب التكتيك السيايس املرحيل ،ال أكرث .ولذلك فلقد ابتعدا عنها
حني أتت اللحظة الفارقة.

مم يجري اآلن يف الساحة السودانية ،أنّه ال مناص لقوى
يف ما يبدو ّ
التمسك مبوقفها املتحفّظ من الحوار ،بغية أن
اإلجامع الوطني من
ّ
تحصل عىل أكرب قدر من املكاسب السياسية .بل إ ّن لهجة هذه القوى
كل من الرتايب والصادق ،مؤكد ًة
أخذت يف التصاعد أكرث بعد ذهاب ّ
أنّها تقبل بالحوار من حيث املبدأ ،ولكن برشط أن يؤ ّدي يف نهاية
املطاف ،إىل تفكيك النظام القائم .يف الندوة الجامهريية التي عقدها
حزب املؤمتر السوداين املعارض يف ميدان الرابطة بشمبات يف الخرطوم
بحري ،مساء الجمعة  18نيسان/أبريل  ،2014وقد كانت أ ّول ندوة
جامهريية حزبية تقام يف ميدانٍ عام ،من دون أن تعرتضها ق ّوات
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األمن ،قال فاروق أبو عيىس ،رئيس تحالف قوى اإلجامع الوطني ،إ ّن
خيارهم األ ّول هو اقتالع النظام من جذوره .وقال إنّهم ال يقبلون إال
بالحوار الذي يفيض إىل تصفية النظام وإعادة الدميقراطية السليبة.
وذكر أ ّن الحوار مع النظام ميثّل بالنسبة إليهم رؤية إسرتاتيجية ،وهي
أنّه ميكن أن يقود إىل تصفية النظام عن طريق الحوار الدميقراطي.
وهذا ما جعلهم يقبلون بالحوار من حيث املبدأ(.((2
أ ّما الحزب الشيوعي السوداين ،فيقول إنّه ليس رافضً ا مبدأ الحوار،
ولكن عىل الحكومة أن تظهر بادرة حسن ن ّية بإطالق الحريات
العامة ،والحريات الصحفية ،وإطالق رساح املعتقلني السياسيني،
وإيقاف إطالق النار مع الحركات املسلّحة .ويقول الكاتب الصحفي
عثامن مريغني ،وهو من اإلسالميني الذين باعدوا بني أنفسهم وبني
الحزب الحاكم ،إنّه متّفق مع موقف الحزب الشيوعي من الحوار
الدائر اآلن ،وهو أن يحاور بآليّاته من خارج قاعة الحوار؛ فاملطالب
التي اشرتطها الحزب الشيوعي متثّل يف نظر مريغني جز ًءا من الحوار،
فعل لجز ٍء كبري منها .ويضيف مريغني أ ّن من الطبيعي
وقد استجيب ً
أن يطالب الحزب الشيوعي بوقف الحرب قبل الدخول إىل قاعة
املفاوضات؛ إذ ال يُعقل أن تطلب الحكومة من حاميل السالح
الحضور إىل الخرطوم ،بينام يع ّز عليها إعالن وقف إلطالق النار إبدا ًء
لحسن النوايا .ويرى مريغني أ ّن فرصة الحزب الشيوعي لتحقيق
مطالبه وهو خارج قاعة املفاوضات ،أقوى بكثري من فرصته وهو
داخلها( .((2أ ّما الجبهة الثورية التي تنضوي تحت لوائها الحركات
املسلّحة ،فقد تحفّظت عىل الحوار بادئ األمر ،ث ّم عادت فرفضته
رفضً ا قاط ًعا؛ بح ّجة "أ ّن الحكومة تص ّعد من عملياتها العسكرية،
بدل من إعالن وقف العدائيات واتّخاذ إجراءات لبناء الثقة" ،قائلةً،
ً
إ ّن قيادتها عقدت اجتامعات متواصلة طوال أسبوع ،لتقييم الوضع
السيايس والوصول إىل قرار نهايئ حول املشاركة يف ’الحوار الوطني‘،
وتوصلت إىل قرا ٍر برفض املشاركة يف هذا الحوار"(.((2
ّ

 23صحيفة الراكوبة ،شوهد يف  ،2014/4/19عىل الرابط:
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-145460.htm
 24عثامن مريغني(" ،عصلجة) الحزب الشيوعي" ،عمود حديث املدينة ،صحيفة اليوم
التايل السودانية ،2014/4/12 ،النسخة اإللكرتونية ،شوهد يف  ،2014/4/18عىل الرابط:
http://www.alyoumaltali.com/ray/%D8%A.
" 25الجبهة الثورية ترفض املشاركة يف الحوار الوطني" ،شبكة الرشوق،2014/4/13 ،
شوهد يف  ،2014/4/18عىل الرابط:
http://www.ashorooq.net/index.php?option=com_content&view=article&id
=38725&Itemid=24
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مم تق ّدم أ ّن قوى اإلجامع الوطني املعارضة ال تتح ّدث بلسانٍ
واضح ّ
ٌ
واحد .ويبدو أيضً ا أنّها ال متلك من القوة ،بعد أن خرج عنها ،حسن
الرتايب والصادق املهدي ،ما يجعل الحكومة متنحها ما تطلبه ،بخاصة
هدفها املعلن ورشطها أن يؤ ّدي الحوار إىل تفكيك النظام .ولو اكتفت
قوى اإلجامع الوطني يف هذه املرحلة باملطالبة بإلغاء القوانني املق ّيدة
للحريات العامة ،وإطالق رساح املعتقلني السياسيني ،وإيقاف تضييق
جهاز األمن عىل حرية الصحافة ،وفسح الفرص يف األجهزة اإلعالمية
للقوى السياسية بالتساوي ،واملطالبة بتأجيل االنتخابات حتى تتمكّن
األحزاب من مللمة أطرافها وتنظيم نفسها ،واإلرصار عىل أن تكون
لجنة االنتخابات قومية ،وال يكون فيها غلبة عددية للحزب الحاكم،
مع وجود مراقبني إقليميني ودوليني ،لكان أفضل من الحديث عن
مطالبة النظام بتفكيك نفسه ،أو مواجهته بالقول :نحن سنتحاور
معك ،ولكن برشط أن نفكّكك.

أ ّما الجبهة الثورية التي متثّل تحالف الحركات املسلحة الناشطة ض ّد
ربا أضحت
الحكومة يف دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان ،فإنّها ّ
تعاين وض ًعا حر ًجا يف مناطق العمليات التي تنشط فيهاّ .
ويدل عىل
ذلك تضمينها طل ًبا بوقف إطالق النار ،يف ر ّدة فعلها األوىل تجاه
مبادرة الحوار ،قبل أن ترفضها رفضً ا قاط ًعا .والحكومة ،يف ما يبدو،
مل تطرح مبادرتها للحوار الوطني إال بعد أن قامت بحملة عسكرية
واسعة النطاق ،يف دارفور وكردفان ،عرب مليشياتها التي أع ّدتها مؤخ ًرا،
وأسمتها "قوات الدعم الرسيع" ،وقالت إ ّن صيف  2014سيشهد
حسم عسكريًّا نهائ ًّيا للتمرد .ومن الواضح أ ّن التصعيد العسكري
ً
الحكومي ودخــول هذه املليشيات الرسيعة الحركة يف املعادلة
العسكرية ،قد ش ّددا الضغط عىل الحركات املسلّحة ،وقلّصا انتشارها
يف مناطق عملياتها الذي ات ّسع ليصل إىل مستوى غري مسبوق ،يف عام
 2013حني وصلت بقواتها إىل أبو كرشوال وأم روابة ،يف وسط السودان.
وكذلك ،احتاللها يف بداية  ،2014مدنًا دارفورية بالقرب من حدود
ولربا ال تكون الحكومة تعني حقيقة أنّها ستقيض عسكريًّا
كردفانّ .

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

عىل الحركات املسلّحة ،بقدر ما تو ّد عن طريق الضغط العسكري،
أن تق ّوي موقفها التفاويض معها واضطرارها إىل أن يصبح موقفها
أكرث ليون ًة ومرونة .لقد انهارت املفاوضات بني الحكومة والحركة
الشعبية قطاع الشامل يف شباط  /فرباير  .2014ويف  ،2014/4/24أكّد
وفد الحكومة والحركة الشعبية يف جولة املفاوضات الجديدة تباعد
الخطوط بينهام وات ّفاقهام عىل إحالة األمر إىل املفوضية األفريقية
بقيادة ثابو أمبييك(ّ .((2
ويدل هذا حتى هذه اللحظة ،أ ّن الحركة
الشعبية قطاع الشامل ،وهي مك ّون رئيس يف الجبهة الثورية ،سوف
ظالل كثيفة
تبقى خارج معادلة الحوار الوطني املطروحة ،ما يلقي ً
من ّ
الشك يف أ ّن الحوار الجاري بصيغته الراهنة ،سوف يخلق مخر ًجا
من األزمة السودانية.
ٍ
صعوبات
ربا خلق
رصا جدي ًداّ ،
ال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن هناك عن ً
للجبهة الثورية؛ فالرصاع املسلّح الدائر اآلن يف جنوب السودان بني
أي ٍ
وقت
الرئيس سلفا كري ونائبه ريك مشار ،أصبح ينذر ،أكرث من ّ
ولربا ت ُعقِّد حالة الفوىض
مىض ،باحتامل تفكّك دولة الجنوبّ .
واالضطراب الناجمة عن هذا الرصاع ،وضع الحركات املسلحة ،بخاصة
يف منطقتي جنوب كردفان والنيل األزرق .ومن الواضح أ ّن الرصاع قد
انحرص مؤخ ًرا يف السيطرة عىل حقول النفط التي تقع بالقرب من
حدود السودان الجنوبية ،حيث تنشط الجبهة الثورية التي تحارب
ربا أث ّر هذا الوضع املضطرب يف خطوط اإلمداد
حكومة الخرطومّ .
وربا
التي تعتمد عليها الجبهة الثورية ،بخاصة يف جنوب كردفانّ ،
يف النيل األزرق .وال ب ّد من اإلشارة هنا ،أ ّن الصورة التي ستتّخذها
مجريات الرصاع يف الجنوب لن ينحرص أثرها سلب ًّيا أو إيجاب ًّيا يف
الحركات املسلّحة وحدها ،وإنّ ا أيضً ا يف حكومة الرئيس البشري
نفسها؛ فمع الحالة االقتصادية الحرجة السائدة يف السودان اآلن ،فإ ّن
توقّف ض ّخ النفط الجنويب عرب خطوط النقل التي متلكها جمهورية
السودان ــــ وهذا أمر محتمل ج ًّدا نتيجة ملا يجري يف الجنوب ـــــ
سوف تكون له آثاره االقتصادية السالبة يف حكومة الرئيس البشري،
ويف استقرار األحوال يف العاصمة الخرطوم التي أصبحت تواجه منذ
رفع الحكومة الدعم عن املحروقات والسلع ،يف أيلول  /سبتمرب
 ،2013ضائقة معيشية غري مسبوقة.

" 26وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية يف الشامل يؤكدان عىل تباعد مواقفهام
يف املفاوضات ويحيالن األمر إىل ‘ثابومبييك’" ،صدى البلد ،النسخة اإللكرتونية،2014/4/24 ،
شوهد يف  ،2014/4/26عىل الرابط:
http://www.el-balad.com/918102

دراسات وأوراق تحليليّة
فرص نجاح الحوار الوطني السوداني وتحدّ ياته

فرص نجاح الحوار وتح ّدياته
يبدو أ ّن أمام دعوة الحوار الوطني واحدة من خطّتني :إحداهام
أن تتّجه الحكومة يف وجهة ملّ الشمل الوطني يف نقلة براداميية
 ،Paradigm Shiftباإلعالن منذ البداية أ ّن الحوار يهدف إىل إحداث
تح ّول دميقراطي حقيقي واعتامد التعددية الثقافية ،وبناء دولة
املواطنة ،وفتح األبواب للمنافسة الدميقراطية الحرة ،ما يبعث برسالة
مطمئنة إىل قوى املعارضة والحركات املسلحة وعامة الجمهور .هذا
النهج هو الذي توقّعه االتحاد األفريقي وتو ّجه بنا ًء عليه ،بالنداء
للمجتمع الدويل لدعمه ،كام ورد عىل لسان رئيس مفوضية االتحاد
األفريقي ،نكوسازانا دالميني زوما( .((2أ ّما الخطة األخرى ،فهي أن
تنتهز الحكومة حالة الضعف املوقّتة التي حدثت لقوى املعارضة
وربا للحركات املسلّحة أيضً ا ،فتستم ّر يف نهجها الشمويل
الحزبيةّ ،
االستحواذي واإلقصايئ الذي مارسته عىل مدى ربع قرن ،بخاصة
بعد أن بدا جل ًّيا أنّها ضمنت وجود حزيب الرتايب والصادق املهدي
يف صفّها .إن اختارت الحكومة هذا النهج ،وهذا أرجح من غريه ،يف
ما تيش به مجريات األمور ،فإنّها تكون قد اختارت نهجها القديم يف
املناورات القامئة عىل إعادة رسم الخريطة السياسية وفقًا ملقتضيات
تحل
كل مرحلة ،لخلق توازنات للقوى تحفظ لها بقاءها ،وإن مل ّ
ّ
إشكاال قامئًا .وتكون بذلك ،قد أهدرت فرصة ذهبية إليجاد مخرج
يوقف العنف ،ويحفظ وحدة البالد.
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وطني يضع
كل ه ٍّم
اصطفاف إسالمي يأيت َه ُّم التنظيم فيه قبل ّ
ٍّ
مصلحة البالد والعباد يف املقدمة( .((2ويرى صالح الدومة أستاذ
العلوم السياسية يف جامعة أم درمان اإلسالمية أنّه ليس من املستبعد
أن يقوم املؤمتر الوطني بتسليم السلطة تدريج ًّيا إىل حزب املؤمتر
الشعبي بقيادة الرتايب ،مع منح بعض املناصب لحزب األ ّمة القومي
بقيادة الصادق املهدي .وقال إ ّن الحوار الذي يريده املؤمتر الوطني
"ليس مع كافة القوى السياسية السودانية ،وإنّ ا مع أحزاب يلتقي
أي قواسم مشرتكة بني
معها يف بعض األفكار" ،مش ًريا إىل عدم وجود ّ
(((2
اليسار مبك ّوناته املختلفة ،واملؤمتر الوطني الحاكم .
عمو ًما ،ال تزال دعوة الرئيس البشري للحوار غري واضحة مبا يكفي.
وال يبدو موقفَا الرتايب والصادق املهدي واضحني بالقدر الكايف ،أيضً ا.
ولربا ال يزال الزمن مبك ًرا ليك تتّضح األمور بصور ٍة جل ّية .غري أ ّن
ّ
تاريخ حكومة املؤمتر الوطني الطويل يف املراوغة والتالعب بعنرص
الوقت ،ومت ّرسها بأساليب استغالل حاالت ضعف القوى السياسية
املعارضة ،قد جعلت قوى املعارضة يف حالة ٍّ
شك كبرية يف فرص
نجاح هذا الحوار ،وحدوث اخرتاق حقيقي يُخرج البالد من مسلسل
األزمات السياسية واالقتصادية املتالحقة ،لينقلها إىل حالة جديدة،
تضعها يف درب االستقرار والنامء.

هناك مخاوف متصاعدة وسط النخب املثقفة يف السودان من أ ّن
استجابة املؤمتر الشعبي لدعوة رئيس املؤمتر الوطني للحوار حول
ربا ال تعني انفتا ًحا حقيقيًّا ،ومحاولة الخرتاق
القضايا الوطنيةّ ،
للصف الوطني،
د ّوامة األزمات املستحكمة ،من أجل ملٍّ حقيقي
ّ
بقدر ما تعني اصطفافًا جدي ًدا لإلسالميني الستدامة نظام حكمهم،
بل بحسب الرؤى ذاتها التي أنجزوا وفقها انقالبهم العسكري عىل
النظام الدميقراطي يف حزيران  /يونيو  .1989وتزداد هذه املخاوف
يف صفوف القوى السياسية التي تحمل تو ّج ٍ
هات ورؤى تعتنق
خيار الدولة املدنية التي تناقض تص ّوراتها تص ّورات البشري والرتايب
الجوهرية املتعلقة بالسياسة والحكم ،والتي تحمل صبغ ًة إسالمية
تجنح لألحادية والهيمنة الفوقية .ولقد أعرب باحثون عن خشيتهم
من أن يفيض التالقي بني البشري والرتايب إىل وحدة تنظيمية ،وإىل

عب عن حالة عدم الثقة يف هذا الطرح الحكومي الجديد ،الطيب
ّ
زين العابدين ،رئيس الحركة الوطنية للتغيري ،وقد كان من قيادات
اإلسالميني ،قبل أن يتح ّول إىل املعارضة .قال زين العابدين ،يف
ترصيحات خاصة نقلتها عنه وكالة "قدس برس" ،إ ّن امله ّم يف الحوار
قائل" :أعتقد أ ّن الحوار الجا ّد
هو األفعال وليس النوايا .وأضاف ً
يف هذه الفرتة الدقيقة من تاريخ السودان يتطلّب قد ًرا كب ًريا من

" 27االتحاد األفريقي يلتزم مبساعدة السودان إلنجاح الحوار الوطني" ،صحيفة سودان
تربيون ،شوهد يف  ،2014/4/20عىل الرابط:
http://goo.gl/ofDibS

 28عبد الحميد أحمد" ،الحوار الوطني يف السودان ومخاوف صعود اإلسالميني" ،موقع
نون بوست ،2014/3/21 ،شوهد يف  ،2014/4/19عىل الرابط:
http://www.noonpost.net/content/2218
 29املرجع نفسه.
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التنازالت ،ال س ّيام من الحكومة ومن الرئيس عمر البشري شخص ًّيا.
كل الترصيحات تشري إىل أنّه جا ّد ،فهذه الج ّدية ال
وعىل الرغم من أ ّن ّ
(((3
تعني أنه مستع ّد لتنفيذ مخرجات الحوار"  .وأشار زين العابدين يف
الترصيح نفسه إىل أ ّن الخالف بني الحكومة واملعارضة بشأن املطالب
املتعلقة بإطالق الحريات ،وإطالق رساح املعتقلني السياسيني ،ووقف
إطالق النار مع الحركات املسلّحة ،رضوري إلنجاح الحوار .فمن دون
مناخ للحريات ستقاطع معظم قوى املعارضة الدعوة للحوار ،ومن
ث ّم ،ستجري إعادة إنتاج االتفاقيات السابقة ذاتها ،وذلك لن يفلح
يف إنهاء األزمة التي تعصف بالسودان .وقال إنّه يتوقّع أن يجري
اإلعالن قريبًا عن توحيد الحركة اإلسالمية يف السودان ،وأن ُينح
الدكتور الرتايب منصبًا قياديًّا يف الحركة ،غري أ ّن ذلك لن يؤث ّر يف موقف
املعارضة الحايل.

والشاهد أ ّن عدم إيجاد حلول عاجلة لألزمة القامئة عن طريق الحوار،
سوف يزيد من استفحال األزمة التي وصلت م ًدى غري مسبوق.
واألرجح بنا ًء عىل املعطيات القامئة عىل األرض ،أنّه سيقود إىل حدوث
انفجار يتخطّى قدرات الحكومة واملعارضة عىل التحكّم يف األمور(.((3

خاتمة
متثّل فرصة الحوار الوطني التي أضحت الشغل الشاغل للساحة
السياسية السودانية اآلن ،فرص ًة ذهبية لجميع األطراف؛ فأوضاع
السودان الراهنة مل تعد تحتمل مزي ًدا من الرصاع .ولذلك ،ينبغي أن
يعمل الجميع عىل إنجاحها ،حتى يتوقّف نزف الدم واملوارد وحالة
الشقاء والتعاسة العامة التي أصبحت السمة الغالبة عىل حال البالد.
30
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"أكادميي سوداين يقلّل من مخرجات الحوار الوطني" ،عالمات أونالين.2014/4/6 ،
"حوار الوطني ‘يقسم’ املعارضة السودانية" ،الجزيرة نت ،2014/2/23 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/247d3024-6143-48ea-b39215e3dc019b15
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بإنجاح هذا الحوار يجري استجامع طاقات القطر التي تبعرثت،
رشدت ،لتبدأ مسرية البناء التي تعطّلت ما
واستعادة عقوله التي ت ّ
يقارب الستني عا ًما ،هي عمر استقالل البالد .وليك تنجح هذه الدعوة
للحوار ،ال ب ّد أن يُقبل عليها الجميع بعقول وقلوب م ّربأة من األغراض
الض ّيقة .عىل الحكومة أن تعرتف بأ ّن نهجها اإلقصايئ الذي مارسته
يحل مشكلة واحدة .وهو إن استم ّر ،فستكون
عىل مدى ربع قرن ،مل ّ
به نهاية السودان بوصفه قط ًرا متامسكًا .عىل الحكومة أن تعيد
الحريات العامة املصادرة ،وأن تفسح املجال للعمل السيايس العام؛
حتى يطم ّنئ معارضوها إىل أنّها تعني ما تقول .ولقد بدأت بوادر
إيجابية من جانب الحكومة يف هذا االتجاه؛ فقد انعقدت ندوتان
جامهرييتان يف امليادين العامة ،ومل تعرتضهام قوى األمن .وهذه
هي املرة األوىل التي تعقد فيها القوى السياسية املعارضة ندوات
جامهريية مفتوحة يف امليادين العامة ،منذ أن جاء نظام الرئيس
البشري إىل الحكم.
ومن العالمات اإليجابية أيضً ا قبول الحكومة مقرتح تشكيل حكومة
قومية تدير مرحلة انتقالية ،ترشف فيها عىل اإلعداد لالنتخابات
املقبلة .لكن من الرضوري أن ت ُطمنئ الحكومة املعارضني بأ ّن اللجنة
التي سترشف عليها ستكون لجنة محايدة ،حتّى تح ّدد دوائرها
كل القوى السياسية ،وليس مصلحة
ومساراتها ،مبا يخدم مصلحة ّ
الحزب الحاكم وحده؛ ففي انتخابات  2010أقىص الحزب الحاكم
كل القوى السياسية التي ال يرغب يف أن تشاركه السلطة ،وأىت من
ّ
قيادات األحزاب مبن ريض أن يذ ّوب نفسه يف خ ّط الحزب الحاكم .كام
يجب أن يكون هناك إرشاف دويل وإقليمي عىل تلك االنتخابات يف
جميع مراحلها .وكلّام طالت الفرتة االنتقالية ،كان ذلك أفضل؛ ففرصة
وصول الحكومة القومية االنتقالية إىل اتفاق مع الحركات املسلّحة،
األقل إىل ٍ
وقف للعدائيات ،أكرب من فرصة وصول الحكومة إليها.
عىل ّ
إ ّن إقامة تكتّل جديد قوامه حزب البشري وحزب الرتايب وحزب الصادق
املهدي يف جبهة "إسالمية" عريضة لخوض االنتخابات ،ال ميكن أن
يجري اعرتاض عليه من الناحية الدميقراطية اإلجرائية .وسيفوز هذا
التكتّل باالنتخابات دون ّ
شك ،سواء جرت يف موعدها ،أو جرى تأجيلها
عا ًما أو عامني .غري أنّه ،مع ص ّحته اإلجرائية الشكلية ،فإنّه لن يكون
فمحصلته
يف مصلحة البالد ،ما مل ي ْجر أخْذ أمور أخرى يف الحسبان؛
ّ
ٍ
تكريس لصيغة الحكم
النهائية لن تكون من الناحية العملية ،سوى
القدمية التي استم ّرت منذ عام 1989؛ أعني النهج الذي يقول إ ّن
السودان دولة عربية إسالمية وحسب .من الحكمة أن يعطي هذا
التكتل اإلسالمي اعتبا ًرا ملا تراه قوى املعارضة املدنية ،والحركات

دراسات وأوراق تحليليّة
فرص نجاح الحوار الوطني السوداني وتحدّ ياته

املسلّحة ،وأال مييل إىل االستقواء باألغلبية العددية وحدها .فمع ص ّحة
االنفراد بالقرار السيايس اعتام ًدا عىل األغلبية العددية ،من الناحية
الدميقراطية اإلجرائية ،فهناك رضورة لتوافق القوى املتعارضة الذي
يس ّمى بالـ  ،bipartisanshipوهو أن تُوجِد القوى املتعارضة منطق ًة
وسطى للمساومات والتنازالت .كان من املمكن أن متارس حكومة
الرئيس املعزول محمد مريس نه ًجا كهذا مع القوى املرصية الداعمة
خيار الدولة املدنية تخ ّوفًا من اإلمالء الديني( .((3فلو أ ّن إخوان مرص
نظروا إىل املسألة من زاوية أوسع من زاوية النظر إىل النرص االنتخايب
لربا تج ّنبت مرص االنقالب العسكري ،ووضعت
عرب صندوق االقرتاعّ ،
فيها الدميقراطية رجلها عىل الطريق الصحيح.

متسكهم باملرجعية اإلسالمية لنظام الحكم ،يخلق تقارب
بنا ًء عىل ّ
البشري والرتايب والصادق املهدي تيا ًرا كب ًريا .ومن املمكن أن يكون
وبكل شفافية ،أن يَنشأ يف مقابله
هذا التكتل إيجابيًّا ،إن هو أتاحّ ،
تكتّ ٌل من الوزن نفسه أو قريب منه ،من القوى املختلفة معه يف ما
ينبغي أن تكون عليه مرجعية الدولة .بل يجب أن يحرص التكتّل
األ ّول عىل قيام التكتّل الثاين ،حرصه عىل نفسه .لو تحقّق هذا الوضع
لربا أصبح من املمكن للدميقراطية السودانية التي تع ّرضت إىل ثالث
ّ
ٍ
كبوات يف تاريخها ،بسبب الترشذم الحزيب الزائد عن الح ّد ،أن تدخل
مرحلة الدميقراطية القامئة عىل حزبني كبريين ميثّالن تيارين متباينني
وربا اقتىض الوصول إىل تلك
تباي ًنا واض ًحا من حيث الرؤية والربامجّ .
املرحلة بعض الوقت ،ولكن الوضع اآلن مهيّأ ألن تجري فيه رضبة
البداية.
 32راجع ،عزمي بشارة" ،الثورة ضد الثورة والشارع ضد الشعب ،والثورة املضادة" ،حيث
الشخ منذ االستفتاء عىل التَّعديالت الدُّستوريَّة األوىل يف  19آذار  /مارس
يقول بشارة" :وظهر َّ
سيايس ،من دون مراعا ٍة
حزب
 ،2011وإرصار اإلخوان عىل تحويل الثَّورة فو ًرا إىل حكمِ أك ِرب ٍ
ٍّ
ٍ
ِّيني اإلمال ِّيئ ،ومن دون محاول ٍة ج ِّديَّ ٍة
ملخاوف
قطاعات واسع ٍة من ال َّناس من خطابهم الد ِّ
لتبديد هذه املخاوف تتجاوز العالقات العا َّمة" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2013/8/26شوهد يف  ،2014/4/26عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/2c3b5c81-bb62-4e49-b6482e6aee06268e
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بدخول قطر الع ًبا يف ترتيبات الحوار الوطني السوداين ،عرب زيارة
كل من حسن
أمريها الخرطوم يف  2نيسان  /أبريل  ،2014وزيارة ٍّ
كل عىل حدة ،عقب زيارة أمري
الرتايب والصادق املهدي الدوحةٌّ ،
قطر السودان ،فإ ّن الرتتيبات للمرحلة الجديدة أصبحت ذات بعد
ألي طرف إقليمي ،بخاصة األطراف
إقليمي .وال ضري يف أن يكون ّ
أي ترتيبات تهدف إىل استقرار السودان ،ونزع فتيل
العربية ،دو ٌر يف ّ
أزمته املستحكمة التي وصلت يف الخطورة إىل مست ًوى أصبح فيه
بقاء الدولة يف السودان نفسه مه ّد ًدا .غري أ ّن حالة االنقسام العربية
استقطاب حا ّد ،حتى داخل مجلس التعاون
جسدته من
ٍ
الراهنة وما ّ
الخليجي ،تحتّم أن تكون مخرجات الحوار السوداين مقبول ًة لدى
جميع األطراف السودانية ،وكذلك جميع األطراف العربية ،والدولية
وشامل ،تصبح الظروف
ً
حل سودان ًّيا رصفًا
الحل ًّ
املختلفة .إن مل يصبح ّ
مه ِّيئ ًة ليصبح السودان مرس ًحا لتصفية الحسابات اإلقليمية والدولية
التي تراقب املوقف بتحفّز شديد وبأجندة متباينة؛ فعىل الحكومة
السودانية أن تنتهز فرصة االحتشاد الدويل واإلقليمي واملحيل الذي
حل
والحل السلمي والهبوط الناعم ،لتصل إىل ّ
ّ
داعم الحوار
يبدو ً
ٍ
ومزيد من التدويل .كام أ ّن ذلك
سوداين ،يباعد بني قضايا السودان
النهج يباعد بني قضايا السودان وتح ّول هذه القضايا أدوات يف يد
وربا تكون األخرية.
القوى اإلقليمية .هذه الفرصة فرصة ذهبيةّ ،
وبقدر ما تقرتب الحكومة السودانية من معارضيها السودانيني،
وتباعد بني نفسها وبني االرتباطات األيديولوجية خارج حدود القطر
حتم إىل
السوداين ،تباعد بني البلد واستمرار الرصاع الذي سيقود ً
تفكيك السودان إىل دويالت متصارعة ال يستق ّر لها قرار.
عىل الحكومة واملعارضة والحركات املسلّحة أن يكونوا جمي ًعا ُحصفاء
يف هذه املرحلة الحرجة ،وأن يتّسموا باملرونة التي تضمن للسودان
ناعم من هذه القمة الشاهقة من التأزّم التي بلغها .وأخ ًريا،
هبوطًا ً
عىل املثقفني من اإلسالميني ،ومن اليساريني ،ومن أهل الوسط
الواقفني عىل سياج الفعل السيايس أن ينشطوا يف أداء مه ّمتهم
التي ينتظر الشعب والوطن منهم أدا َءها ،وهي أن يكونوا مق ِّربني
وجهات النظر بني الفرقاء؛ عىل أن ِ
توطئ لهم القوى الفاعلة سياس ًّيا
وكل الحريصني عىل أمن
يف الحكومة واملعارضة والحركات املسلّحةّ ،
السودان واستقراره ،فرص املشاركة الفاعلة.

صـدر حديـ ًثا

ابراهيم العيسوي

العدالة االجتماعية والنماذج التنموية :مع اهتمام خاص
بحالة مصر وثورتها
صدر حديث ًا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب للباحث المصري ابراهيم العيسوي عنوانه "العدالة
االجتماعية والنماذج التنموية" ( 398صفحة من القطع الكبير) .وتدور فصول الكتاب على شواهد الالمساواة في
مصر والعالم العربي والعالم ،ومنها التفاوت في توزيع الدخل والثروة الذي تفاقم بعد انهيار االتحاد السوفياتي وبعد
تراجع سياسات الرفاه في الدول المتقدمة وسيرها نحو اقتصاد السوق وتقليص االنفاق االجتماعي الحكومي .ويحاول
الكاتب أن يصوغ أكثر من تعريف لمفهوم "العدالة االجتماعية" ،وأن يدقق في معناها في سبيل بناء مفهوم يواكب
التطلع البشري إلى مكافحة الظلم .ويالحظ المؤلف ان مفهوم العدالة االجتماعية يشتبك ومفهوم التنمية الشاملة
المستدامة ،لذلك ال يرى أي إمكانية لتحقيق العدالة االجتماعية مرة واحدة وفي زمن قصير ،بل إن األمر يتطلب نماذج
جديدة للتنمية وإزالة العوائق التي تحول دون تحقق العدالة كالسياسات الحكومية والقوانين ،ولو على مراحل.
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سعود المولى

*

لبنان :الفراغ الرئاسي ..
بانتظار تغيّرات إقليمية ودولية

اكتسب انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان أهمية ال تقوم على الصالحيات التي يتمتع بها
الرئيــس ،إذ إنــه فقدهــا بعــد اتفــاق الطائــف  ،بل على كــون رئيــس الجمهورية فــي لبنان هو
الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي .و يخشى اللبنانيون من حدوث فراغ في سدة
رئاســة الجمهوريــة ،وهــو االحتمــال األبــرز  .ذلــك أن اشــتراط نصــاب الثلثيــن في كل جلســات
االنتخــاب يجعــل مــن المســتحيل اتمــام عمليــة انتخــاب الرئيــس إال بالتوافــق المســبق على
شــخص الرئيس وهذا ما تفرضه معادالت دولية وإقليمية كما حصل في معظم االنتخابات
الرئاســية الســابقة ،أو عبــر تغييــر ميزان القــوى بالغلبة العســكرية كما حصل في مناســبات
سابقة أيض ًا.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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بدأت يف  25آذار /مارس  2014املهلة الدستورية النتخاب الرئيس
الجديد للجمهورية اللبنانية ،وتنتهي يف اليوم األخري من والية الرئيس
ميشال سليامن يف  25أيار /مايو؛ إذ تح ِّدد املادة  73من الدستور
اللبناين املهلة الدستورية التي ينبغي أن يلتئم خاللها مجلس النواب
النتخاب الرئيس بني شه ٍر ٍ
واحد عىل األقل وشهرين عىل األكرث قبل
موعد انتهاء والية الرئيس .ويخىش اللبنانيون من حدوث فرا ٍغ يف
سدة رئاسة الجمهورية؛ إذ أصبح االحتامل األبرز ،وبخاصة بعد
جلسات االنتخاب األوىل يف نيسان /أبريل وأيار /مايو ،والتي مل تنجح
يف االتفاق عىل رئيس جديد(((.

ويكتسب انتخاب رئيس الجمهورية يف لبنان أهمية ليس بسبب
الصالحيات التي يتمتع بها الرئيس؛ إذ إنه فقدها بعد اتفاق الطائف
الذي وضع ح ًدا للحرب األهلية((( ،بل ألنّه الرئيس املسيحي الوحيد يف
العامل العريب الذي يتمتع برمزية خاصة كونه "هو رئيس الدولة ورمز
وحدة الوطن .يسهر عىل احرتام الدستور واملحافظة عىل استقالل
لبنان ووحدته وسالمة أراضيه"(((.
ال يوجد يف الدستور اللبناين ما يعقد رئاسة الجمهورية للموارنة ،وهي
الحال عينها بالنسبة إىل الطوائف األخرى (رئاسة مجلس النواب
للطائفة الشيعية ،ورئاسة الحكومة للطائفة السنية ،ونائب رئيس
 1كانت كل التوقعات السياسية والصحافية ترجح تأجيل االنتخابات الرئاسية بعد الجولة
األوىل يف  23نيسان /أبريل إىل ما بعد  25أيار /مايو (موعد انتهاء والية الرئيس ميشال
سليامن) ،وإىل ما بعد منتصف حزيران /يونيو املقبل (موعد انتخابات التجديد للرئيس
السوري بشار األسد) .انظر" :لبنان :ال حكومة يف األفق والخوف من فراغ رئايس قريبًا" ،تقدير
موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات 28 ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013يف:
http://www.dohainstitute.org/release/9d9e8a7d-115b-452f-a9939a229eddd7d9
و"لبنان :حكومة تستبق الفراغ الرئايس" ،تقدير موقف ،املركز العريب لألبحاث ودراسات
السياسات 25 ،شباط /فرباير  ،2014يف:
http://www.dohainstitute.org/release/0a2e352f-7081-450b-b3cf6cc894bc8bf7
 2استمرت الحرب األهلية رسم ًيا من  13نيسان /أبريل  1975وحتى توقيع اتفاق الطائف
يف السعودية يف  22ترشين األول /أكتوبر .1989
 3انظر املادة  49من الدستور اللبناين.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

مجلس النواب للروم األرثوذكس) ،بل هو "امليثاق الوطني" الذي أُقر
عام  1943من خالل اتفاق غري مكتوب ينظّم أسس الحكم يف لبنان،
وهو الذي أرىس التوزيع الطائفي املعمول به حتى اليوم((( .أما اتفاق
غي توزيع النواب وعددهم؛ إذ أصبح العدد فعل ًيا 128
الطائف فقد ّ
نائ ًبا (وكان العدد قبل الطائف  99نائ ًبا ،ويف وثيقة اتفاق الطائف
 108نواب) يتوزع مناصفة بني املسلمني واملسيحيني وفق توزيع
نسبي يراعي حجم كل الطوائف داخل االنقسام األسايس بينهام،
وراعى متثيل املناطق((( ،وقلّص من صالحيات رئيس الجمهورية
ونقلها إىل رئيس الحكومة .لكن هذا االتفاق مل يرش يف أي من بنوده
إىل االنتامء الطائفي للرؤساء الثالثة ،فاستمر العمل بالعرف الذي
أقره امليثاق الوطني قبل  71عا ًما(((.
ويُنتخب رئيس الجمهورية املاروين بأكرثية الثلثني يف دورة االنتخاب
األوىل ،وباألكرثية املطلقة يف الدورات الالحقة((( .وتبني السوابق منذ
االستقالل حتى اليوم أ ّن املامرسة استقرت عىل اعتامد نصاب الثلثني
يف كل جلسات انتخاب رؤساء الجمهورية من دون استثناء .ويف
استعراض لجلسات انتخاب الرؤساء منذ عام  ،1943تبني أ ّن قاعدة
نصاب الثلثني اعتُمدت بصورة دامئة ومستمرة حتى يف ظل أجواء
الحرب عام  1976النتخاب خلف للرئيس سليامن فرنجية .فعقدت
هيئة مكتب املجلس اجتام ًعا مشرتكًا مع لجنة اإلدارة والعدل برئاسة
رئيس املجلس كامل األسعد ،وصدر قرار يفيد باشرتاط املشرتع يف
املادة  49من الدستور حصول املرشح عىل أكرثية الثلثني من أعضاء
املجلس يف الدورة األوىل ،ويفرتض حضور ثلثي األعضاء عىل األقل من
أجل عقد الجلسة والرشوع يف االقرتاع(((.
 4بشأن امليثاق الوطني اللبناين ،انظر :باسم الجرس ،ميثاق  ،1943ملاذا كان؟ وهل سقط؟
(بريوت :دار النهار.)1997 ،
 5عدد النواب املسلمني  64نائ ًبا ،يتوزعون عىل  27سن ًيا ،و 27شيع ًيا ،و 8دروز ،وعلويني
اثنني .أما عدد النواب املسيحيني فهو  64نائ ًبا يتوزعون عىل  34موارنة 14 ،روم أرثوذكس،
 8روم كاثوليك 5 ،أرمن أرثوذكس 1 ،أرمن كاثوليك 1 ،بروتستانت 1 ،أقليات مسيحية .وتعد
املادة  24من الدستور الجديد هي التي حددت مبدأ املناصفة والتوزيع النسبي بني الطوائف
واملناطق.
 6املعلوم أ ّن معظم بنود اتفاق الطائف أدخلت يف الدستور عرب تعديالت دستورية
صدرت يف  21أيلول /سبتمرب .1990
 7نقلت الصحف اللبنانية حصول اتفاق يف اجتامع هيئة مكتب مجلس النواب األخري
حول وجوب أن يكون النصاب القانوين النعقاد الجلسة يف دورتيها األوىل والثانية  86نائ ًبا؛ أي
مبعدل ثلثي أعضاء املجلس ،عىل أن يكون خيار انتخاب الرئيس باألغلبية املطلقة محصو ًرا
بعملية االقرتاع فقط يف الدورة الثانية .انظر:
http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?Type=NP&ArticleID=613903
 8انظر مقال وزير العدل اللبناين السابق بهيج طبارة" ،قراءة هادئة لنص املادة ،"49
السفري.2007/6/7 ،
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وتك ّرر الوضع نفسه يف صيف  1982النتخاب الشيخ بشري الجميل؛
إذ طال انتظار اكتامل النصاب يف املدرسة الحربية يف الفياضية ،فلم
تنعقد الجلسة إال بعد انقضاء ساعتني ونصف الساعة ،وبعدما اكتمل
نصاب الثلثني.
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نفسه عند التمديد للرئيس إميل لحود عام  2004وهو التمديد الذي
كان من نتائجه القرار الدويل  1559وما تاله من اغتياالت هزت لبنان
واملنطقة.
ويف احتفال أقيم يف منزله قبل مدة ،أمسك السفري الربيطاين طوم
سؤال دأب عىل
فلترش مغلفًا أبيض ،وتوجه إىل الحضور مــرد ًدا ً
سامعه" :من هو مرشح املجتمع الدويل للرئاسة؟" ثم بعد ثوان أخرج
ورقة بيضاء مجي ًبا" :نحن عىل الحياد"( .((1فهل نستطيع القول إ ّن
االنتخابات الرئاسية اللبنانية ستجري هذه السنة من دون تدخالت
خارجية؟
عمل ًيا ،شهدت االنتخابات الرئاسية خمسة مناذج من "التدخالت"
الخارجية( ،((1وسنحاول قراءة دروسها.

شكل دستوريًا يجعل من املستحيل إمتام عملية
هذا ال ُعرف الذي أخذ ً
انتخاب الرئيس إال بالتوافق مع الرشيك املسلم (نصف الربملان) بقطع
النظر عن االنقسامات والخالفات السياسية والحزبية بني املسيحيني.
ويف وضع االنقسام الحاد كام هو اليوم بني فريقي  8آذار و 14آذار،
فإنه ال ميكن تأمني نصاب الثلثني النعقاد الجلسة من دون حصول
توافق مسبق عىل شخص الرئيس تفرضه معادالت دولية وإقليمية
كام حصل يف معظم االنتخابات الرئاسية السابقة ،أو عرب تغيري ميزان
القوى بالغلبة العسكرية كام حصل يف مناسبات سابقة أيضً ا.

االنتخابات الرئاسية والتدخالت
الخارجية
يف  20متوز /يوليو  1995قال عبد الحليم خدام (نائب الرئيس
السوري آنذاك ،واملنشق عن النظام منذ عام  )2011إ ّن التمديد
للرئيس إلياس الهراوي قائم((( .ويف  10ترشين األول /أكتوبر حسم
األمر حديث الرئيس السوري بشار األسد إىل جريدة األهرام بقوله:
"يبدو أ ّن اللبنانيني متفقون عىل التمديد للرئيس"( .((1ويومها وافق
نواب الربملان اللبناين عىل التمديد خالفًا للدستور .وتكرر املوقف
 9انظر مقال رسكيس نعوم ،مجلة الوسط اللندنية ،1995/10/23 ،أعيد نرشه عىل الرابط:
http://goo.gl/4pg5bn
 10حول املوضوع ،انظر :أحمد الغز" ،لبنان مع االستحقاق الرئايس" ،اللواء،2014/3/29 ،
يف:
http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=199844

أو ًلا :نموذج مرحلة االستقالل األولى
1970-1943
كان التنافس الربيطاين – الفرنيس هو العامل الحاسم يف االنتخابات
تخل من حد أدىن من املقاييس الدميقراطية الربملانية
الرئاسية التي مل ُ
عىل النمط الغريب .كانت البالد منقسمة فعل ًيا بني كتلتني سياسيتني
وبرملانيتني حكمتا الحياة السياسية اللبنانية لفرتة طويلة ،هام الكتلة
الدستورية (ومن أعالمها بشارة الخوري ورياض الصلح) وكانت
بريطانيا تدعمها ،والكتلة الوطنية (عل ُمها إميل إده وجميع أنصار
فرنسا) وكان الحاضن الطبيعي لها البيئة املارونية املؤيدة لفرنسا.
وقد مثّل قرار بريطانيا إرسال أول بعثة دبلوماسية إىل لبنان عام
 ،1941بداية الرصاع الفعيل بينها وبني فرنسا ،والذي كانت انتخابات
الرئاسة األوىل مرسحه الدوري .وبدعم بريطاين أمام فرنسا املنهارة،
 11ريتا صفري" ،رئاسيات  - 2014رؤساء بـ "شطرنج األمم" ...من بشارة الخوري إىل ميشال
سليامن هل تلفح رياح "الربيع العريب" استحقاق 2014؟" ،النهار.2014/4/19 ،
 12ذكرت ريتا صفري (يف املرجع السابق) مناذج أربعة ونحن نعتمد يف هذه الدراسة
خمسة مختلفة.
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فاز بشارة الخوري والكتلة الدستورية يف انتخابات عام  ،1943ويف
التمديد للرئيس عام  .1949ويُــروى عن الرئيس بشارة الخوري
أنه يوم إعالنه تنحيه وعدم إكامل واليته عام  1952جاءه السفري
الربيطاين ليؤكد له عدم ضلوع اإلنكليز يف الثورة ضده (وكان أقطابها
من حلفاء بريطانيا املعروفني) فقال له الرئيس اللبناين :نعم أل ّن الحق
عىل الطليان!

وبدعم بريطاين أيضً ا فاز كميل شمعون والتحالف الواسع الذي
قام ضد بشارة الخوري يف انتخابات عام  .1952وبعد عام 1956
وأفول اإلمرباطوريتني الفرنسية والربيطانية حلت الواليات املتحدة
األمريكية مكانهام يف مقابل صعود النارصية والقومية العربية .وقد
ورثت الشهابية (ما سمي الحقًا بالنهج) بقايا الكتلة الدستورية يف
ظل وضع عريب جديد آيته االنقالبات العسكرية يف سورية ومرص
والعراق ،والحرب الباردة عامل ًيا .فجاء الجرنال فؤاد شهاب إىل الرئاسة
باتفاق أمرييك – مرصي  ،1958ولكن شهاب مل يقبل بالتمديد أو
التجديد ( )1964الذي جاءه عىل طبق من فضة (عريضة وقعها 71
نائبًا من أصل  99هم عدد أعضاء الربملان يومها)؛ ملعرفته الدقيقة
بتأثريات الوضع العريب املحيط وتداعياته عىل لبنان مع وصول حزب
البعث إىل السلطة يف سورية والعراق عام  1963ثم تأسيس منظمة
التحرير الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني عام  .1964وكان
استكامل يف وجه من وجوهه
ً
عهد الرئيس شارل حلو ()1970-1964
لعهد الرئيس شهاب لوال أن أجهضته نكسة الخامس من حزيران/
يونيو  1967واالنطالقة القوية للمقاومة العسكرية الفلسطينية
 .1968فكان صعود الحلف املاروين الثاليث (رميون إده ،وبيار الجميل،
وكميل شمعون) واكتساحه انتخابات الربملان عام  ،1968وكانت
معارك وقوف املسلمني مع العمل الفدايئ ومع حقه بالعمل انطالقًا

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

من األرايض اللبنانية ( ،)1969-1968وت ّوج هذه املرحلة اتفاق
القاهرة(.((1

ثان ًيا :نموذج انتخابات  1970الموصوف
باالستثنائي
يحلو للكثريين التأكيد عىل أ ّن انتخابات الرئاسة يف  23أيلول /سبتمرب
 ،1970والتي فاز فيها سليامن فرنجية (بفارق صوت واحد) ،كانت
الوحيدة التي جرت من دون أي تدخل خارجي .لك ّن االستحقاق
الرئايس عام  1970جاء تتوي ًجا لجملة تحوالت إقليمية وداخلية
أبرزها :انتخابات  1968النيابية التي أحرز فيها الحلف الثاليث
(رميون إده ،وبيار الجميل ،وكميل شمعون) تف ّوقًا كب ًريا مستفي ًدا من
نكسة عام  ،1967والتي أضعفت التدخل املرصي الداعم للشهابيني
وللمسلمني عمو ًما ،والعدوان اإلرسائييل الكبري عىل مطار بريوت
الدويل ( 28كانون األول /ديسمرب  )1968الذي كان بداية دخول البالد
يف سلسلة أزمات عنيفة حول املوقف من العمل الفدايئ يف لبنان
وهي أزمات توجها اتفاق القاهرة( ((1الذي كان نقطة تحول كربى
يف الوضع اللبناين (من حيث تصاعد االلتفاف املسيحي حول الحلف
الثاليث الجديد) والعريب (من خالل تعاظم قوة الثورة الفلسطينية
وقدراتها انطالقًا من جنوب لبنان) .ومن ث ّم ،فقد كان للحلف الثاليث
تأثري كبري يف االستحقاق الرئايس ضمن وضع إقليمي جديد .ولكنه
مل يستطع تأمني أغلبية ألحد أعضائه فجاءت التسويات والتدخّالت

 13استقالت حكومة رشيد كرامي يف  23نيسان /أبريل  1969بسبب املظاهرات والصدامات
املسلحة عىل خلفية االنقسام الداخيل حول رشعية وجود العمل الفدايئ الفلسطيني املسلح
وانطالقه من جنوب لبنان؛ ما قاد يومها إىل أزمة حكم كبرية انتهت بتوقيع اتفاق القاهرة يف
 3ترشين /نوفمرب  1969لتنظيم الوجود الفلسطيني املسلح يف لبنان ،وذلك بعد نحو سبعة
أشهر عىل بقاء لبنان من دون حكومة .وأرسل الرئيس اللبناين آنذاك شارل حلو وفدًا برئاسة
قائد الجيش إميل بستاين إىل القاهرة للتحادث والتفاوض مع يارس عرفات وتحت إرشاف
وزير الدفاع املرصي محمد فوزي .وأعطى اتفاق القاهرة الرشعية لوجود املقاومة الفلسطينية
وعملها يف لبنان .وقد اعترب بعضهم هذا االتفاق متعارضً ا مع مبادئ سيادة الدولة اللبنانية.
وأيد االتفاق عند إعالنه أكرثية القيادات السياسية اللبنانية ،ولكن بعد غزو لبنان عام 1982
باطل .ويف  21أيار /مايو  1987متت
باتت هذه األكرثية نفسها مؤيدة إللغائه أو اعتباره ً
املوافقة عىل قانون إلغاء االتفاق من قبل الربملان اللبناين وتوقيعه يف وقت الحق من قبل
رئيس الوزراء سليم الحص ورئيس الجمهورية أمني الجم ّيل.
 14كان قائد الجيش اللبناين يومها ذا طموح رئايس ،ما جعله يحظى بدعم مرصي وس ّهل
قبوله التفاق القاهرة الذي أزعج أمريكا وجعلها تدعم فرنجية ضد الشهابيني يف انتخابات عام
فضل عن عدم ثقة أمريكا مبخابرات الجيش (املكتب الثاين يومها) املخرتقة من مرص
ً .1970
وسورية .انظر :الغز" ،لبنان مع االستحقاق الرئايس".
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(وخصوصا الروسية منها( )((1يف ما سمي بـ "صدفة الصوت الواحد"
ً
الذي تبني أنه كان صوت ًا جنبالطيًا .وكان انتخاب الرئيس فرنجية
مبنزلة نهاية الحلف الثاليث والشهابية يف آنٍ م ًعا ،وقد تلته متغريات
جذرية يف املنطقة متثّلت بأحداث أيلول األسود يف األردن وخروج
منظمة التحرير بعدها إىل لبنان ،ووفاة الرئيس جامل عبد النارص
يف  28أيلول /سبتمرب ،ثم الحركة التصحيحية يف سورية وتويل الرئيس
حافظ األسد الحكم يف فيها .وال بد من القول هنا بأنه يف مرحلة
 1976-1970كانت والية الرئيس فرنجية شديدة االضطراب وشهدت
أحداث ًا اجتامعية كبرية من إرضابات وتظاهرات عاملية وطالبية .كام
أنها شكلت خمرية إنضاج الحرب األهلية عرب سلسلة من الصدامات
العسكرية والشعبية بني مؤيدي ومعاريض العمل الفلسطيني املسلح
التي وصلت ذروتها يف أحداث أيار /مايو  1973بني الجيش اللبناين
والفدائيني الفلسطينيني ،وانتهت يف ما ُعرف بحرب السنتني -1975
.1976

ً
ثالثا :نموذج مرحلة الحرب األهلية -1976
1989
وتبدأ هذه املرحلة مع دخول القوات السورية إىل لبنان ،وقد جرى
يومها أول تعديل للدستور لجهة تقديم املهلة الدستورية النتخاب
رئيس الجمهورية ،ومن ثم انتخاب الرئيس إلياس رسكيس يف قرص
منصور قرب متحف بريوت وليس يف الربملان اللبناين .فمع وضوح
 15كانت املخابرات السوفيتية قد عملت عىل استدراج أحد الضباط اللبنانيني وهو الطيار
محمود مطر لخطف طائرة "مرياج" فرنسية الصنع لحسابها ،لكنه أفىش الرس لقيادة الجيش،
مام تسبب بأزمة دبلوماسية ،وتأجيج الحرب الباردة يف لبنان .وبتدخل سوفيتي ،فإ ّن النائب
يجي أصوات كتلته النيابية (جبهة النضال الوطني) إىل املرشح الشهايب إلياس
كامل جنبالط مل ّ
رسكيس ،بل وزّعها بينه وبني فرنجية مناصفة .غري أ ّن أحد نواب كتلته خرج عىل التوزيع
وص ّوت ملصلحة سليامن فرنجية (قيل يومها إنه النائب محمد دعاس زعيرت) .وقد لعب املال
دوره يف هذه االنتخابات؛ إذ كان فريق فرنجية – األسعد  -صائب سالم يوزع املال كام الوعود
فضل عن اإلشارة إىل أ ّن سليامن فرنجية كان صديقًا مقربًا للرئيس حافظ األسد.
بـ "التوزير"ً .
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املوقف السوري بانتخاب حاكم مرصف لبنان إلياس رسكيس ح ّدد
رئيس مجلس النواب كامل األسعد يوم  8أيار /مايو  1976موع ًدا
النتخاب الرئيس الجديد .يف تلك الفرتة دعت الحركة الوطنية ورئيسها
كامل جنبالط (مدعومة من الثورة الفلسطينية ورئيسها يارس عرفات)
إىل اإلرضاب العام يوم انتخاب الرئيس ،ومامرسة شتى أنواع التحرك
واالحتجاج الشعبي ملنع االنتخاب .كام دعت النواب إىل االمتناع عن
حضور الجلسة ،معتربة أ ّن عدم إكامل النصاب هو إحباط ملحاولة
تعيني سورية لرئيس جديد .وكانت جلسة انتخاب رسكيس الجلسة
األطول يف االنتخابات الرئاسية يف لبنان حتى ذلك التاريخ؛ إذ استمرت
ما يقرب من ست ساعات بانتظار استكامل النصاب الذي وصل يف
نهاية املطاف إىل  69نائبًا ،حرضوا وسط إرضاب عام ،وقطع للطرقات
باإلطارات املحرتقة وإطالق القذائف عىل مقر املجلس يف قرص
منصور ،يف محاولة لتعطيل الجلسة بالقوة بعد فشل عدم استكامل
النصاب ،وبخاصة أ ّن قوات جيش التحرير الفلسطيني (السورية)
عملت جهدها لتأمني سالمة النواب عند وصولهم إىل مبنى املجلس،
فيام كانت مجموعات من الصاعقة (منظمة فلسطينية للبعث
السوري) ترافق بعض النواب وتؤمن لهم الحراسة .وقد رست أنباء
مؤكدة عن إحضار عدد من النواب بالقوة اىل جلسة االنتخاب .ومل
يتمكن الرئيس إلياس رسكيس من استالم مهامته المتناع الرئيس
فرنجية عن تسليم قرص بعبدا قبل انتهاء واليته .وقد أقسم الرئيس
رسكيس اليمني الدستورية يف بارك أوتيل بشتورة (البقاع) أمام 67
نائبًا.
وبالطريقة نفسها من التدخل الخارجي الحاسم (ولكن باتجاه
رئيسا يف 23
مضاد هذه املرة) ،كان انتخاب الشيخ بشري الجميل ً
آب /أغسطس 1982؛ أي غداة االحتالل اإلرسائييل لبريوت ومعظم
األرايض اللبنانية من الجنوب إىل الجبل والبقاع الغريب ،وخروج قوات
الثورة الفلسطينية إىل الشامل والبقاع ،بعد حرب عنيفة وحصار
أعنف وأقىس للعاصمة بريوت ،وبعد خروج القوات السورية من
املعادلة بتوقيع اتفاقية وقف إطالق النار وفك االشتباك بني سورية
وإرسائيل يف  12حزيران /يونيو 1986أي بعد أقل من أسبوع عىل
بداية الغزو والعدوان .وقد جاء انتخاب بشري الجميل ضد اإلرادة
السورية كأحد نتائج الغزو اإلرسائييل .وكام كان انتخابه نتاج موازين
القوى الجديدة ،فإ ّن اغتيال بشري الجميل يف  16أيلول /سبتمرب
( 1983وقبل تسلمه الوالية رسم ًيا) جاء ليؤكد قوة العامل الخارجي
الحاسمة يف الرئاسة اللبنانية ،وهو األمر نفسه الذي حدث مع
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انتخاب شقيقه أمني الجميل وعهده الذي عرف الصعود والهبوط يف
العالقة مع سورية.
عند تويل أمني الجميل الرئاسة كان جنوب لبنان ومعظم مناطق
الجبل وبريوت وجزء كبري من البقاع الغريب تحت سيطرة الجيش
اإلرسائييل عقب غزو لبنان ،وكان الجيش السوري مهيم ًنا عىل شامل
لبنان ورشقه ،وكانت الحكومة اللبنانية فاقدة للسلطة والسيادة
العملية عىل األرايض اللبنانية .واستمر عجز حكومة الجميل عن فرض
الهيمنة عىل لبنان طوال فرتة عهده .وباقرتاب نهاية فرتته الرئاسية يف
 23أيلول /سبتمرب  1988حصل توافق سوري  -أمرييك يقيض بانتخاب
رئيسا للجمهورية وحاولت سورية فرضه
النائب مخايل الضاهر ً
عىل النواب .ومل يستطع مجلس النواب اختيار خلف له ،فقام قبل
 15دقيقة من انتهاء فرتته الرئاسية بتنصيب قائد الجيش ميشال
رئيسا للوزراء شكل مبوجبه حكومة عسكرية من ستة وزراء
عون ً
ميثلون الطوائف الرئيسة يف لبنان .ومل تعجب هذه األسامء الكتلة
املسلمة يف الربملان التي أرصت عىل بقاء الحكومة القامئة التي يرأسها
بالنيابة سليم الحص ،فأدى ذلك إىل استقالة الوزراء املمثلني للطوائف
اإلسالمية الثالث السنة والشيعة والــدروز ،فكان هناك حكومتان
متنافستان عىل األرض؛ واحدة بقيادة عون وأخرى بقيادة الحص،
رئيسا للحكومة املوحدة وذلك بعد
وانتهى األمر بفرض سليم الحص ً
اتفاق الطائف.

رابعا :نموذج مرحلة ما بعد الطائف -1989
ً
2005
غدا القرار اللبناين سوريًا بامتياز نتيجة التفويض األمرييك  -السعودي
لسورية (بعد غزو العراق للكويت) والذي استمر حتى عام .((1(2004
يف منتصف آب /أغسطس  ،1990استقبل الرئيس حافظ األسد مساعد
وزير الخارجية األمرييك لشؤون الرشق األوسط جون كييل الذي سلمه
رسالة من الرئيس جورج بوش .ويف  13أيلول /سبتمرب ،زار دمشق
طويل
وزير الخارجية األمرييك جيمس بيكر للمرة األوىل ،وعقد لقا ًء ً
مع الرئيس السوري تم خالله التفاهم عىل كيفية معالجة أزمتي
الخليج ولبنان .وأعطت واشنطن موافقتها عىل إطاحة ميشال عون
وفق الرشوط السورية( .((1ولكن قبل إطاحة عون ،كان لبنان قد
 16حول التفويض األمرييك ،انظر :جهاد الزين "،الرصاع عىل سوريا  ..بني دمشق وواشنطن"،
النهار ،2007/10/5 ،يف:
http://goo.gl/HuyTpO
 17كريم بقرادوين ،لعنة وطن (بريوت :دار عرب الرشق للمنشورات ،د.ت ،).ص .223
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رئيسا الذي تم اغتياله ،ثم انتخب إلياس
عرف انتخاب رينيه معوض ً
الهراوي من بعده.

يروي العميد يف االحتياط طنوس معوض الذي كان مستشا ًرا أمنيًا
وعسكريًا للرئيس معوض ،أنه أيقن بعد جلسة االنتخاب ،أ ّن الرئيس
املنتخب رئيس من دون قرص وال حرس جمهوري وال جيش تحت
إمرته وال جهاز مخابرات .وباختصار ،ال يشء لديه يف مواجهة أعداء
الطائف الداخليني والخارجيني الذين عملوا عىل مواجهته وإسقاطه.
ويعترب العميد طنوس أنّ" :الرئيس كان مقدا ًما وذا معنويات مرتفعة
وكان يراهن عىل مناقبية كبار الضباط يف الجيش ويف األجهزة األمنية
األخرى .لكن شجاعته مل تكن لتحميه من القتلة ،فهو كان مكشوفًا
متا ًما أمامهم ويف وضع صعب نتيجة إقامته يف املنطقة الغربية
من بريوت التي كانت تعج بخليط كبري من األحزاب والتنظيامت
وعمالء األجهزة األمنية املختلفة" .كل ذلك يف كفة ،أما يف الكفة
األخرى فكانت مثة بواكري الخالفات بني النظام السوري والرئيس
معوض إذ بدأت تطل برأسها .أراد السوريون تعيني  20وزي ًرا من
جامعتهم الخلص واألحزاب املوالية لهم ،لك ّن الرئيس رفض توزيرهم،
وقال لهم" :كل وزرايئ ضد إرسائيل ولكنني أنا أعينهم مع الرئيس
سليم الحص ال أنتم" .فـ "أخذت الخشية السوريني وأيقنوا أنهم أمام
إلياس رسكيس آخر يرفض التنازل واملساومة ،وهو قادر عىل الرفض
وصاحب باع طويل وحنكة يف العمل السيايس ،إضافة إىل أنه يحظى
بدعم منطقة كبرية ومؤثرة هي زغرتا-الزاوية وما متثله عىل املستوى
املسيحي والوطني يف لبنان" .يعترب العميد معوض أ ّن الخالف مع
السوريني كان حقيقيًا فقد أراد الرئيس إنهاء الحرب وتطبيق اتفاق
قول ،والوصول إىل مصالحة حقيقية بني اللبنانيني.
فعل ال ً
الطائف ً
وعندما عرض الرئيس السوري حافظ األسد استخدام الجيش السوري
إلنهاء مترد العامد ميشال عون ،أجابه الرئيس معوض شاك ًرا أنه ال
يريد إراقة نقطة دم واحدة .لك ّن املشكلة األكرب أ ّن الرئيس كان عىل
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اقتناع بأ ّن االتفاق السعودي  -السوري الذي تجىل يف اتفاق الطائف
كان يحظى مبباركة الرئيس السوري وأنه سيساعده عىل تنفيذه(.((1
واستطاع النظام السوري ،ومن خالل اغتيال الرئيس معوض ،تحويل
اتفاق الطائف إىل طائف سوري بتفويض أمرييك  -سعودي كامل.
رئيسا يف  5ترشين الثاين /نوفمرب  ،1989لكنه
انتخب رينيه معوض ً
مل يتمكن من الوصول إىل قرص بعبدا ،واغتيل يف  22من الشهر
نفسه يف جرمية ال تنفصل عن اغتيال من سبقه وخلفه من الرؤساء
والزعامء ألنه مل يكن مطي ًعا إلرادة النظام السوري .ويف  24ترشين
رئيسا ،وشكل
الثاين /نوفمرب  1989انتخب النواب إلياس الهراوي ً
الدكتور سليم الحص أوىل حكومات العهد الجديد ،وانحرس الكالم
عن املصالحة الوطنية لتحل محله لغة التهديد بالحسم العسكري(.((1
واستهل الهراوي عهده بتغطية احتالل جيش النظام السوري
للمناطق الرشقية املسيحية الخارجة عن سيطرته وتحول لبنان طوال
 15عا ًما إىل مجرد "محافظة سورية" تختار القيادة السورية من
يناسب مصالحها لرئاسته يف ما كان يصفه الزعيم رميون إده بضم
أملانيا النازية للدولة النمساوية املجاورة(.((2
بدأت مع إلياس الهراوي مرحلة تح ّول جذري يف لبنان ،كان عنوانها
اتفاق الطائف وبداية نهاية الحرب يف البالد .ولعل الثابت األسايس
وشبه الوحيد يف عهده كانت عالقته الوثيقة ج ًدا مع سورية والتنسيق
الدقيق مع رئيسها يف كل شاردة وواردة تتصل بالقضايا املصريية أو
حتى الداخلية .أظهر الهراوي ثباتًا عىل خياره السوري الذي انتخب
عىل أساسه .ومل ينكر أن طموحه يف كسب ثقة الرئيس السوري دفعه
حتى حزيران /يونيو  1990إىل عقد  19قمة مع األسد واملسؤولني
رسا خشية إثارة املزيد من
الكبار يف دمشق جلها غري معلن وحصلت ً
الحساسيات الداخلية مسيح ًيا وإسالم ًيا(.((2
وكان القرار سوريًا يف التمديد للهراوي كام يف انتخابه .ومل يكن
حامسا
األمريكيون متحمسني للتمديد لكنهم ظهروا بأنهم أقل
ً
للمفاوضة أو املقايضة .وعلّق الناطق باسم وزارة الخارجية األمريكية
نيكوالس برينز عىل قرار التمديد يف مؤمتره الصحايف اليومي "إ ّن هذا
األمر يعني الشعب اللبناين وحده ،وليس عىل األمريكيني أن يظهروا
أي حكم يف هذا الشأن" .أما املوقف الفرنيس ،فاتسم بالتحفظ وعدم
18
19
20
21

طنوس معوض 18 ،يو ًما من عمر لبنان (بريوت :دار النهار.)2002 ،
ملف النهار ،إلياس الهراوي :رئاسيات ( 1998بريوت :دار النهار ،)1998 ،ص .9
بيار عطا الله" ،رئاسيات  ،"2014النهار.2014/4/15 ،
ملف النهار ،إلياس الهراوي ،ص .9

63
تحديد رأي واضح ورصيح ،ذلك أ ّن هذا املوضوع "قضية داخلية
لبنانية ،ويعود إىل مجلس النواب اللبناين أن يقرر بحرية طرق
االنتخاب"(.((2
كانت سورية هي الالعب الرئيس واألوحد يف اختيار رئيس الجمهورية
اللبنانية يف مرحلة ما بعد الطائف ،وبخاصة أنها باتت متسك بكامل
مفاصل اللعبة السياسية الداخلية بعدما أطلقت الواليات املتحدة
األمريكية يدها يف لبنان بعد حرب الخليج األوىل( .((2وساهم يف تعزيز
وضعها التخلص من أعدائها السياسيني ،فدخل قائد القوات اللبنانية
سمري جعجع السجن عام  ،1994وكان الرئيس أمني الجميل قد
استقر يف منفاه االختياري يف باريس اعتبا ًرا من  6ترشين األول/
أكتوبر  ،1988وانتقل العامد ميشال عون إىل منفاه اإلجباري عام
 1991نتيجة اتفاق بني السلطات اللبنانية والفرنسية .وخلت الساحة
من معارضة مسيحية حقيقية .وجاءت مقاطعة القوى املسيحية
لالنتخابات النيابية عام  1992لتكرس هذا الواقع.
يف املقابل ،أتاح حلفاء الداخل لسورية ،وبخاصة يف الرئاسات الثالث
(الهراوي وبري والحريري) التي شكلت ما يعرف بـ "الرتويكا"
السياسية ،إمكان تثبيت سلطتها يف لبنان يف إطار لعبة تبادل املصالح
والخدمات ،ما جعل لسورية الكلمة الفصل يف كل شأن لبناين.
وشكل انتخاب العامد إميل لحود عام  1998امتدا ًدا طبيع ًيا للوصاية
السورية عىل لبنان.
انصب
واعتُربت املرحلة حتى عام  ،2004مرحلة سورية بامتياز ،حيث ّ
(((2
اهتامم النظام السوري بالدرجة األوىل عىل تحقيق األهداف اآلتية :
•اإلرشاف عىل الدولة اللبنانية وتأمني متاسكها ضمن حدود
مصالحه ،وتجريد امليليشيات من أسلحتها ،باستثناء حزب الله
وبعض التنظيامت الفلسطينية.

 22النهار.1995/10/20 ،
رئيسا للبنان يف مهب املساومات اإلقليمية والدولية" ،أخبار
 23جنى نرص اللهً 17" ،
الرشق ،2007/9/22 ،انظر:
http://www.thisissyria.net/2007/09/22/forum/206.html
24 Augustus Richard Norton, “The Lebanese Formula Revisited,” in
Theodor Hanf (ed.), Power Sharing: Concepts and Cases (Byblos: Letters from
;Byblos, 2008), pp. 85-88
وانظر أيضً ا :عبد الرؤوف س ّنو" ،التعايش املأزوم :لبنان من امليثاق الوطني إىل اتفاق الدوحة
وتداعياته  ،"2011–1943يف:
http://goo.gl/BRUjcL
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•دعم عمليات حزب الله ض ّد إرسائيل ،وعدم نرش الجيش اللبناين
عىل الحدود مع إرسائيل ،والتالعب بورقة املقاومة بعد تحرير
الجنوب وفق مصالحه.
•تعزيز التناحر بني الطوائف واالنقسامات يف داخلها ،ما أدى
إىل ظهور طبقتني سياسيتني تستفيد األوىل من وجوده ،وت ُعارض
الثانية  -وهي مسيحية  -التوازنات الداخلية التي أفرزها الوجود
السوري باالحتجاجات والتظاهر ورفع الصوت عال ًيا ،ما ع ّمق
الرشخ بني املسلمني املؤيدين لسورية ،خوفًا أو مصلحة ،وبني
املسيحيّني ،وبخاصة يف ما يتعلق مبسألة إعادة انتشار جيشه.
•إرشافُه عىل والدة الرئاسات الثالث والتمديد للرؤساء واإلرشاف
عىل املجالس النيابية والوزارية ،ووضع اليد عىل اإلدارات املدنية
والعسكرية.
•منع تكرار اتفاق  17أيار .((2(1983

•منع السياس ّيني اللبنانيني من الحديث عن إعادة انتشار الجيش
السوري يف لبنان أو انسحابه منه.

 25يف  6حزيران /يونيو  1982قامت إرسائيل باجتياح لبنان وحارصت العاصمة بريوت
واحتلتها ،ونجحت يف إخراج منظمة التحرير الفلسطينية خارج لبنان .ويف  28كانون األول/
ديسمرب  1982بدأت املفاوضات بني إرسائيل ولبنان برعاية أمريكية يف فندق ليبانون بيتش يف
منطقة خلدة جنويب بريوت .بعد تلك املفاوضات جرت جوالت تفاوضية عديدة يف مستعمرة
كريات شمونة شاميل إرسائيل ويف ذلك الفندق .واستمرت املفاوضات حتى  17أيار /مايو
 1983إذ تم التوصل إىل اتفاق سالم عرف مبعاهدة  17أيار .ومن أبرز بنودها :إلغاء حالة
الحرب بني لبنان وإرسائيل .واالنسحاب اإلرسائييل الكامل من لبنان خالل  12-8أسبو ًعا.
وإنشاء منطقة أمنية داخل األرايض اللبنانية تتعهد الحكومة اللبنانية بأن تنفذ ضمنها
الرتتيبات األمنية املتفق عليها يف ملحق خاص باالتفاق .تكوين لجنة أمريكية  -إرسائيلية -
لبنانية تقوم باإلرشاف عىل تنفيذ البنود وتنبثق من تلك اللجنة لجنة الرتتيبات األمنية ولجان
فرعية لتنظيم العالقات بني البلدين .وتكوين مكاتب االتصال بني البلدين والتفاوض لعقد
اتفاقيات تجارية ،وامتناع أي من إرسائيل ولبنان عن أي شكل من أشكال الدعاية املعادية
للبلد اآلخر ،وإلغاء جميع املعاهدات والبنود واألنظمة التي متنع تنفيذ أي بند من بنود
االتفاقية.
وقد كان لتوقيع االتفاقية تداعيات عىل مستوى الداخل اللبناين أبرزها نشوب االقتتال
الداخيل وانقسام املشهد السيايس بني الحكومة والرئيس أمني الجميل املتمسكني باالتفاق من
جهة وبني جبهة اإلنقاذ الوطني ومن ورائها سورية والرافضني من جهة ثانية .ويف  19أيار/
مايو اندلعت حرب الجبل التي انتهت يف  19أيلول /سبتمرب  1983بسيطرة الحزب التقدمي
االشرتايك عىل كل القرى الجبلية ،تلتها انتفاضة  6شباط /فرباير  1984يف بريوت وسيطرة حركة
أمل والقوى الحليفة لسورية عىل القسم الغريب من العاصمة .ويف الفرتة نفسها تصاعدت
عمليات استهداف القوات اإلرسائيلية واألجنبية داخل لبنان ،وبخاصة بعد حادث مقتل عدد
كبري من قوات املارينز األمريكيني واملظليني الفرنسيني ،فاتجه الرئيس أمني الجميل إىل إعالن
إلغاء اتفاق  17أيار مع إرسائيل ،وقامت الحكومة اللبنانية ومجلس النواب اللبناين يف 5
باطل بعد أقل من عام عىل اعتامده.
آذار /مارس  1984باعتبار االتفاق ً
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•االستفادة إىل أقىص الحدود من "معاهدة األخ ّوة والتعاون
والتنسيق" مع لبنان التي ُعقدت عام  ،1991والتي ألحقت لبنان
بسورية بصفته الرشيك األضعف.
وإذا كان الرئيس حافظ االسد هو الذي اختار الرئيس لحود ،فإ ّن
ابنه بشار الذي تسلم الحكم بعد وفاة والده عام  2000هو الذي
دفع يف اتجاه التمديد له .ولكن بني انتخاب لحود والتمديد له
حصلت جملة تطورات إقليمية ودولية أبرزها احتالل القوات
األمريكية للعراق عام  2003وإسقاط نظام صدام حسني .هذا ،من
دون إهامل العامل الدويل األبرز املتمثل بأحداث الحادي عرش
من سبتمرب 2001؛ إذ دخلت بعدها دول العامل يف عرص محاربة
اإلرهاب .واحتلت قوى التحالف الغريب أفغانستان ،وأدرجت عد ًدا
من الدول عىل الئحة الدول الداعمة لإلرهاب ومنها سورية .وما
كان يصح قبل هذا التاريخ لجهة التفويض السوري إلمساك زمام
األمور يف لبنان ،مل يعد يصلح بعده ،وبخاصة أ ّن سورية رفضت أن
تتعاون مع قوى التحالف الغريب يف العراق عام  ،2003كام سبق لها
أن تعاونت عام .1990

تغريت يف الواقع األهداف اإلسرتاتيجية ،وباتت تتطلب نو ًعا آخر من
التحالفات .وهو ما رفض األسد االعرتاف به أو قبوله .وهكذا جاء
قرار "محاسبة سورية" الصادر عن الكونغرس األمرييك يف أواخر عام
 ((2(،2003ومن بعده القرار الدويل  1559يف  2أيلول /سبتمرب 2004
ليعلنا من دون مواربة انتهاء العرص السوري يف لبنان .وقد أعلن
26 International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide,
“Engaging Syria? U.S. Constraints and Opportunities,” Middle East Report,
no. 83 (February 11, 2009), pp. 3-4, at: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/8C6E970E5E2DAC378525755A006C4B17-Full_Report.pdf
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القرار " 1559تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة يف االنتخابات
الرئاسية املقبلة تجري وفقًا لقواعد الدستور اللبناين من غري تدخل
أو نفوذ أجنبيني" ،وطلب من "جميع القوات األجنبية املتبقية
االنسحاب من لبنان" ،فام كان من األسد إال أن رد عىل هذا القرار
الذي قصد سورية يف الحديث عن التدخل األجنبي دون سواها،
بالتمديد للرئيس لحود( .((2اعترب الرئيس بشار األسد أنّ رفيق
خصوصا بعد
الحريري ووليد جنبالط هام رأس املؤامرة ضد نظامه،
ً
مشاركة بعض أعضاء كتلة الحريري وجنبالط بلقاء فندق الكارلتون
وبعده يف فندق الربيستول للقوى املسيحية املعارضة .وحني مل تعد
املعارضة محصورة باملسيحيني ،بل صارت عىل مستوى كل لبنان،
تأكد األسد أنّ الحريري هو من يح ّرك األمور .وقبل أسبوعني من
اغتياله ،قال الحريري لوليد جنبالط بحضور الوزير غازي العرييض:
"يا بيقتلوين يا بيقتلوك"( .((2وهكذا دخل لبنان حقبة االغتياالت
والحروب من جديد.

خامسا :نموذج اتفاق الدوحة 2008
ً
باغتيال رفيق الحريري يف  14شباط /فرباير  ،2005تصاعدت املواجهة
بني الس ّنة وأغلبية مسيحية ضد سورية ،فاندلعت "ثورة األرز" (14
آذار) ،يف مقابل القوى املؤيدة لسورية ( 8آذار) ويف مقدمتها حزب
الله ،وتصاعدت األزمة بعد خروج القوات السورية من لبنان يف 26
نيسان /أبريل 2005؛ إذ انقسمت البالد منذ ذلك الحني إىل كتلتني
متنافستني لكل منهام تحالفاتها وارتباطاتها الخارجية .ولك ّن ذلك مل
مينع تحالف هذه القوى يف االنتخابات الربملانية التي جرت يف ربيع
 2005مبا عرف يومها بالحلف الرباعي (ضم حركة أمل وحزب الله
وتيار سعد الحريري وتيار وليد جنبالط) وتشكيل حكومة موحدة
برئاسة فؤاد السنيورة .لك ّن الحرب اإلرسائيلية عىل لبنان يف عام 2006
(((2

رئيسا عىل لبنان؟"،
 27جنى نرص الله" ،هل يكون إميل لحود آخر من تنصبه سورية ً
النهار.2007/9/22 ،
 28جورج بكاسيني ،الطريق إىل االستقالل :خمس سنوات مع رفيق الحريري (بريوت:
توزيع الدار العربية للعلوم ،ط  ،)2008 ،2ص .236
 29اتفاق الدوحة هو االتفاق الذي توصلت إليه القوى اللبنانية يف  21أيار /مايو 2008
يف الدوحة .وقد وضع نهاية لثامنية عرش شه ًرا من األزمة السياسية يف لبنان شهدت بعض
الفرتات منها أحداث ًا دامية مثل احتالل حزب الله لبريوت يومي  7و 8أيار /مايو .ورعى االتفاق
أمري قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين وبجهود اللجنة الوزارية العربية واألمني العام
لجامعة الدول العربية عمرو موىس .وقد أدى االتفاق إىل انتخاب رئيس جديد للجمهورية
(قائد الجيش ميشال سليامن) ،وإىل إجراء االنتخابات الربملانية بحسب قانون عام  1960الذي
يجعل القضاء دائرة انتخابية واحدة وتقسيم العاصمة بريوت إىل ثالث دوائر .كام أدى االتفاق
إىل تأليف حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري.

ومالبساتها وتداعياتها زادت من الرشخ بني الكتلتني وبني اللبنانيني
خصوصا أ ّن حزب الله بدأ منذ ذلك الحني يفرض سيطرته
عمو ًما،
ً
(((3
عىل األرض وعىل مؤسسات الدولة  .وقد سبق الحرب اإلرسائيلية
أن عقد ميشال عون تحالفًا مع حزب الله( ،((3رسعان ما قلب املوازين
الداخلية وأعطى الحزب قوة سياسية أكرب وامتدا ًدا وطن ًيا أشمل(.((3
وأدى الخالف حول النظام األسايس للمحكمة الدولية الخاصة بجرمية
اغتيال الرئيس الحريري إىل استقالة الوزراء الشيعة من حكومة
الرئيس فؤاد السنيورة يف نهاية عام  ،2006ثم االعتصام يف وسط
بريوت التجاري ،وحدوث فراغ يف الرئاسة األوىل ،وإقفال املجلس
النيايب لسنة ونصف السنة ،أدت كلها إىل تفاقم النزاع الس ّني الشيعي
الذي تخللته اشتباكات يف الشوارع يف مطلع عام ( 2007مثل أحداث
ضبية وجامعة بريوت العربية) .وتوج ذلك مبعارك نهر البارد يف
صيف  ،2007وبأحداث  7أيار /مايو  ،2008عىل خلفية قرار حكومة
السنيورة نزع شبكة اتصاالت حزب الله الهاتفية غري الرشعية .ومنذ
اتفاق الدوحة عام  2008الذي جاء بعد "اجتياح بريوت" من قبل
تغيت موازين القوى يف لبنان من جديد .صحيح أ ّن
حزب اللهّ ،
قوى  14آذار ظلت تحكم بوصفها أكرثية نيابية ،لكنها اضطرت إىل
إعطاء خصومها يف قوى  8آذار "الثلث الضامن" ،الذي أسمته قوى
 14آذار بـ "الثلث املعطّل" ،والذي عطّل بالفعل حراك الحكومة
ومؤسساتها( .((3ومل تتكلل مساعي السعودية وفرنسا لرأب الصدع
بني القوى اللبنانية بأي نجاح .وكان األمريكيون يف عهد الرئيس بوش
يحرضون ،يف سياق رصاعهم مع إيران وسورية ،قوى  14آذار ضد
الدولتني ،فساد االعتقاد بأ ّن األمريكيني لن يتخلوا عن "ثورة األرز".
فطالب سعد الحريري األمريكيني بأن يُرسلوا مقاتالتهم فوق دمشق
ينشوا ِقطعهم البحرية يف مقابل املياه السورية،
ترهي ًبا للنظام ،وأن ُ

 30عبد الرؤوف س ّنو" ،الحرب اإلرسائيلية – اللبنانية  :2006الخلفيات واملواقف واألبعاد"،
مجلة حوار العرب ،العدد  ،)2006( 22ص .44-30
" 31وثيقة تفاهم" جرى التوقيع عليها يف  6شباط /فرباير .2006
 32حول "وثيقة التفاهم" ،راجع" :عامان عىل التفاهم بني حزب الله وعون ،واملتح ّمسون
له يؤكدون أهميته يف السلم األهيل" ،أخبار الرشق ،2008/2/6 ،يف:
http://www.thisissyria.net/2008/02/06/syriatoday/11.html
 33انظر بشأن االتفاق :اتفاق الدوحة :بناء ثقافة املواثيق يف لبنان من أجل مواطنية
فاعلة (بريوت :املؤسسة اللبنانية للسلم األهيل.)2009 ،

العدد ٨

66
يف حني انتظر وليد جنبالط تدخُّل السفينة الحربية "يو أس أس كول"
 USS Coleالراسية قبالة الساحل اللبناين ،من دون نتيجة(.((3
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السوريّة وصارت كل قضاياه ال تنفصل عن تطورات ما يجري عند
الجارة الشقيقة.

مغزى الخوف من الفراغ الرئاسي
ترتبط املخاوف القامئة اليوم من احتامل تعذّر إجراء االنتخابات
الرئاسية يف لبنان يف موعدها بأمرين:

ونتيجة أحداث أيار /مايو  ،2007فَ َق َد املحور األمرييك – الفرنيس
التعامل مع دمشق،
ُ
– السعودي يف لبنان واملنطقة فاعليته ،وأخذ
الحل والربط يف لبنان ،يجري – عىل األقل يف العلن –
باعتبارها مفتاح ّ
بواقعي ٍة جديدة من ِقبل السعودية وفرنسا ،حتى إ ّن وفو ًدا أمريكية
بدأت تزور دمشق منذ تويل أوباما الحكم يف عام  .((3(2009كذلك،
أخذ وليد جنبالط ينسحب تدريج ًّيا من "قوى  14آذار" ،طار ًحا
وسطي ًة بني القوتني املتنافستني .ويف هذا السياق ،حصلت املصالحة
السعودية – السورية يف مطلع عام  ،2009وتوجت بدبلوماسية "س
– س" لتربيد األزمة اللبنانية ورأب الصدع بني تيار املستقبل والنظام
السوري ،وبني التيار وحزب الله حول املحكمة الدولية وصدور القرار
الظني( .((3وقام سعد الحريري ووليد جنبالط بزيارات إىل دمشق
تغي مع اندالع الثورة
ولقاءات مع الرئيس األسد( .((3لكن كل يشء ّ
السوريّة يف  15آذار /مارس 2011؛ فقد دخل لبنان يف زمن الثورة
34 Wikileaks, ‘Saad Hariri: “You need to have the Sixth Fleet near
Syrian waters and fly jetfighters over Damascus,”’ May 12, 2008, at: http://
exciledpalestiniane.wordpress.com/2011/05/03/wikileaks-saad-haririyou-need-to-have-the-sixth-fleet-near-syrian-waters-fly-jetfighters-overdamascus&gt
35 U.S. Department of State, Country Profiles ‘Syria, Bureau of Near
Eastern Affairs, March 18, 2011, at: http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3580.
htm
 36سنو" ،التعايش املأزوم".
 37بعد هجامت واتهامات حادة باملسؤولية عن االغتياالت التي حصلت يف لبنان،
وبعد وساطة سعودية وفرنسية ،زار الرئيس سعد الحريري دمشق أول مرة يف  19كانون
األول /ديسمرب  ،2009وزارها بعد ذلك ثالث مرات ،وكانت الرابعة واألخرية يف  18متوز/
يوليو  .2010وزارها وليد جنبالط يف  31آذار /مارس  2010وتكررت زياراته مرات عدة حتى
آب /أغسطس  2011وقطعها مع تصاعد الثورة السورية.

عب عنها املسيحيون مرا ًرا (واملوارنة
األول ،املخاوف التاريخية التي ّ
خصوصا) حيال انتقال صالحيات الرئيس إىل مجلس الوزراء بحسب
ً
املادة  62من الدستور التي نصت عىل أنه "يف حال خلو سدة
الرئاسة ،تناط السلطة اإلجرائية وكالة مبجلس الــوزراء"( .((3وقد
سبق أن حصل فراغ يف الرئاسة أكرث من مرة؛ مرتان قبل اتفاق
الطائف ومرة بعده ومبوجبه .وكانت السابقة األوىل مع الرئيس
بشارة الخوري عندما كلف قائد الجيش املاروين اللواء فؤاد شهاب،
ترؤس حكومة انتقالية ( .)1952وقد استعان الرئيس أمني الجميل
بتلك السابقة ليلجأ إليها عشية انتهاء واليته الرئاسية بساعات ،يف
 22أيلول /سبتمرب  ،1988إذ عمد إىل تعيني قائد الجيش املاروين
رئيسا لحكومة مؤقتة شكلها من الضباط الستة
العامد ميشال عون ً
األعضاء يف املجلس العسكري ،وذلك من ًعا للفراغ يف مركز الرئاسة
بعد عجز الربملان عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يف املهل
املحددة دستوريًا .ولكن هذه الحكومة مل تحظ بقبول الفريق اآلخر
ٍ
حينئذ)  ،كام استقال الوزراء الضباط املسلمون من
(أنصار سورية
الحكومة العسكرية .فانقسم البلد بني حكومتني :واحدة يف قرص
الرئاسة يف بعبدا ،وواحدة يف الرسايا الحكومي يف بريوت الغربية.
واستمر االنقسام عىل الرغم من توقيع اتفاق الطائف ( 22ترشين
األول /أكتوبر  )1989وانتخاب رئيسني جديدين للجمهورية
(رينيه معوض يف  7ترشين الثاين /نوفمرب ،واغتيل يف  22ترشين
الثاين /نوفمرب ،ثم إلياس الهراوي يف  24ترشين الثاين /نوفمرب
 )1989حتى قامت القوات السورية (بغطاء أمرييك كامل) بإنهاء
"مترد العامد عون" ( )1991الذي لجأ للسفارة الفرنسية ثم غادر إىل
املنفى البارييس ليعود إىل لبنان (يف  7أيار /مايو  ،)2005وذلك بعد
38

املادة  62من الدستور اللبناين.
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اغتيال الرئيس رفيق الحريري وخروج القوات السورية من لبنان
( 26نيسان /أبريل  .)2005أما تجربة الرئيس إميل لحود فقد كانت
يف ظل الدستور الحايل ،مع انتهاء واليته من دون انتخاب ومن
دون اتخاذ أي إجراء ،فانتقلت السلطة دستوريًا إىل مجلس الوزراء،
وتوىل رئيس الحكومة (السني) صالحيات الرئيس (املاروين)(.((3

األمر الثاين ،أنّ املخاوف اليوم ال تتعلق فحسب باملوقف املسيحي
التقليدي من فقدان صالحيات املوقع األول املاروين أو انتقال
هذه الصالحيات إىل غري املوارنة ،فهذا تحصيل حاصل ،إمنا الخوف
الحقيقي ينبع من تغيري صيغة النظام السيايس الحايل الذي
أول وعىل إعطاء املوارنة واملسيحيني مناصب
يقوم عىل املناصفة ً
أساسية يف البالد أهمها رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش؛ إذ يخىش
املسيحيون (والكثري من اللبنانيني) أن يكون الرئيس الحايل هو آخر
الرؤساء املوارنة يف تاريخ الجمهورية اللبنانية .كام يخشون أيضً ا رسم
موازين القوى الداخلية اللبنانية يف السلطة ،والعالقة بني مختلف
املكونات ،عىل قاعدة التوازنات الجديدة الناشئة عن صعود القوة
الشيعية املدعومة من إيران وسورية (ومن أمريكا بحسب الكثريين)
يف مقابل القوة السنية املدعومة من السعودية والخليج العريب.
وبحسب قراءة أوساط لبنانية عدة ،فإنّ كالم األمني العام لـ "حزب

 39من الجدير ذكره هنا أنه ال ميكن ألي رئيس حكومة أن يتسلم السلطة التنفيذية من
دون أن يوقع مرسوم تكليفه وتأليف حكومته رئيس الجمهورية!
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الله" السيد حسن نرص الله عن رضورة عقد مؤمتر تأسييس( ((4ليس
إال مقدمة النتزاع ما تبقى من "حقوق" املسيحيني يف لبنان عىل
قاعدة إعادة النظر مببدأ املناصفة (الذي جاء به الطائف) متهي ًدا
بديل منه( .((4وما يعزز من هذه املخاوف والهواجس
إلحالل املثالثة ً
أنّ الوضع اإلقليمي والدويل الذي منع إنجاز االستحقاق الرئايس يف
 23نيسان /أبريل ال يزال قامئًا ومحتد ًما ،وبخاصة تداعيات الثورة
السورية وتورط حزب الله يف القتال إىل جانب نظام بشار األسد،
ومسألة الالجئني السوريني والحدود اللبنانية  -السورية .من جهة
أخرى ،فإنّ الخوف الفعيل الذي يتملك اللبنانيني ناجم عن حريتهم
تجاه تطورات الرصاع السعودي  -اإليراين ومظاهره ومآالته ،وعن
ارتباطه باملوقف األمرييك والغريب عمو ًما من امللف النووي اإليراين
ومن سعي إيران لتأمني نفوذها وسيطرتها يف املنطقة مقابل انفراط
عقد النظام اإلقليمي العريب.
ويستعد حزب الله الذي "تدخّل يف الوقت الحرج إلنقاذ النظام
السوري وتغيري ميزان القوى عىل ساحات املعركة  ...حال ًيا
لإلرشاف عىل عملية إعادة انتخاب الرئيس بشار األسد يف منتصف
حــزي ـران"( .((4وعىل املستوى الــدويل ،فــإنّ إدارة بــاراك أوباما
"تراجعت يف الرشق األوسط بسبب إسرتاتيجية السياسة الخارجية
التي وضعها أوباما ،ومنها استقالل الطاقة"( ،((4وهي ليست يف
وارد التدخل يف االنتخابات اللبنانية .أما روسيا فهي تدعم باملطلق
السياسة السورية  -اإليرانية يف لبنان.
ومــن ثــم ،فــإنّ املــرجــح هــو التأجيل املتواصل بحيث يقع
أول
لبنان يف الفراغ السيايس الكامل بانتظار التشاور الــدويل ً
(األمرييك – الرويس  -الفرنيس) واإلقليمي ثان ًيا (اإليراين  -السعودي)
وكل ذلك مرتبط مبجريات الثورة السورية.
" 40نرص الله يطرح مبادرة تاريخية :مؤمتر وطني تأسييس حول كيفية بناء الدولة" ،وكالة
نقل عن السفري ،انظر:
أخبار الرشق الجديدً ،
http://www.neworientnews.com/news/fullnews.php?news_id=63897#sthash.
lUPsX1S5.dpuf
 41بشأن "املثالثة" ،انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/74f2cd4f-d396-4d4e-9948bbb82ccea2c7
 42الحياة.2014/4/19 ،
 43معنى هذا أ ّن أمريكا يف عام  2016لن تستهلك نفطًا مصدره الرشق األوسط ،وإمنا
ستصبح أكرب بلد منتج للنفط يف العامل.

صـدر حديـ ًثا

رشيد يلوح

التداخل الثقافي العربي  -الفارسي
صدر حديث ًا للباحث المغربي رشيد يلوح كتاب عنوانه "التداخل الثقافي العربي  -الفارسي من القرن األول إلى القرن
العاشر الهجري" (المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 271 ،صفحة من القطع الكبير) .وهذا الكتاب محاولة
لدراسة التداخل الكبير بين الثقافة العربية والثقافة الفارسية في أول عشرة قرون هجرية ،وهو تداخل انصهاري غير
مسبوق في تاريخ الحضارات المتجاورة .ويحاول الكتاب أن يبرهن أن التداخل الثقافي بين العرب والفرس الذي أرسته
العصور االسالمية األولى ال يحمل أي دالالت أيديولوجية أو هيمنة أو إقصاء ،وإنما هو نتيجة موضوعية للحدث الكبير
الذي تمثل بظهور االسالم في بالد العرب وامتداده عبر الفتوحات إلى البالد المجاورة التي استوعبته بسرعة واندمجت
في إطاره وتفاعالته .وفي هذا الحقل يتناول الكاتب مفهوم التداخل من وجهة نظر االنثروبولوجيا الثقافية ،والتاريخ
الفارسي قبل االسالم ،ثم يناقش أفكار محمد عابد الجابري في هذا الشأن ،وأفكار عبد الحسين رزين ومرتضى مطهري،
ليعيد تصنيف مجاالت هذا التداخل في ثالثة هي :المجال الديني ،المجال العقلي ،المجال اللغوي واألدبي.
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*

الفواعل العنيفة من غير الدول:
دراسة في األطر المفاهيمية
والنظرية

التطــورات فــي البيئــة الدوليــة تراجــع محوريــة الدولة فــي تفاعــات النظــام الدولي
أحدثــت
ّ
أسســت لمجتمــع عالمي تصنع تفاعالته فواعــل غير دولتية إلى
مقابــل بــروز بيئة عبر قومية ّ
جانب الدولتية ،بما جعل السياسة العالمية أشبه بخشبة مسرح  -كما ع ّبر عن ذلك جوزيف
ناي  - Joseph Nyeلم تعد الدولة الصانع الوحيد لهذه السياســة ،وإنّما بات يشــاركها الدور
تنوعــت مجــاالت نشــاطاتها ،لتشــمل الجانــب االقتصــادي
فواعــل أخــرى مــن غيرها ،والتــي ّ
والسياسي والقانوني واالجتماعي وحتى العسكري.
*

استاذة العالقات الدولية يف جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل  -الجزائر.
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المقدمة
إذا كانت املجاالت االقتصادية والسياسية والقانونية واالجتامعية هي
مواطن نشاط الرشكات املتعددة الجنسيات واملنظامت غري الحكومية
الناشطة يف قضايا حقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية ومسائل
الهجرة والص ّحة والبيئة ،فإ ّن املجال العسكري يتجاذبه عديد الفواعل
م ّمن يس ّمون الفواعل العنيفة من غري الــدول Violent Non-
)State Actors (Vnsas؛ من قبيل أمراء الحروب ،وامليليشيات،
واملجموعات اإلرهابية ،وعصابات الجرمية املنظّمة ،والجامعات
املتاجرة باألسلحة ،والقراصنة ،والحركات االنفصالية والتحررية،
والرشكات األمن ّية الخاصة التي تتالقى جميعها يف كونها تصدر عن
فواعل غري دولتية لك ّنها متتلك الق ّوة العسكرية الكافية لتهديد الدول
والتأثري يف خصائصها السيادية.
إ ّن التنامي امللحوظ لهذا النمط من الفواعل عرب العامل عا ّم ًة والدائرة
العربية واألفريقية بأكرث ح ّدة ،إىل جانب تزايد تأثرياته عىل مستوى
الدول والجامعات وحتى األفراد ،بخاصة عقب ما عرفته املنطقة
العربية من حراك ،كلّها عوامل ولّدت لدينا حاجة أكادميية فرضت
علينا محاولة فهم هذا النوع من الفواعل عرب تقديم مقاربة معرفية
بشأنه ،انطالقًا من طرح اإلشكال التايل:
أي املداخل النظرية
ما مفهوم الفواعل العنيفة من غري الدول؟ وعرب ّ
ميكن تناولها بالتحليل؟ وما مدى تأثريها يف الخصائص السيادية
للدول؟
محاول ًة م ّنا لإلجابة عن هذا اإلشكال ،ارتأينا أن تكون دراستنا وفقًا
للمحاور التالية:
•تعريف الفواعل العنيفة من غري الدول.

•املداخل النظرية لدراسة الفواعل العنيفة من غري الدول.

•الفواعل العنيفة من غري الدول :الخصائص والفوارق ومعايري
التصنيف.
•عوامل انتشار vnsasودوائــر نشاطها (املحلية/اإلقليمية/
العاملية).
•طرق تأثريها يف تقليص الخصائص السيادية للدول.

العدد ٨
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تعريــف الفواعــل العنيفة من
غير الدول
تع ّد الفواعل العنيفة من غري الدول أحد أمناط الفاعلني غري الدوليني؛
وعليه ،فإ ّن استيفاء دراسة هذا النمط من الفواعل يستدعي بداي ًة
الوقوف عند مفهوم الفواعل من غري الدول عا ّمةً.

تعريف الفواعل من غير الدول
يع ّرف بريان هوكينغ  Brian Hockingومايكل سميث Michael
 Smithالفاعلني من غري الدول  Non state actorsبأنّهم "جامعة أو
منظّمة تتمتع باالستقالل أي مبقدار من الحرية عند السعي لتحقيق
أهدافها والتمثيل ،أي متثيل أتباعها ومؤيّديها ،والنفوذ أي القدرة عىل
معي مقارن ًة بتأثري فاعل آخر يف
إحداث فرق تجاه قضية ما يف سياق ّ
القضية ذاتها"(((.
ويف املقابل ،يتّخذ بيرت ويلتس  Peter Willettsمن تعبري "الفواعل
املتخطية للحدود القومية" Transnational Actorsبديال عن
تعبري "الفواعل من غري الدول"؛ متفاديًا ما رآه إشارة إىل طغيان
"أي
" dominantالدولة" الظاهر يف املصطلح الثاين((( .ويع ّرفها بأنّها ّ
طرف فاعل باستثناء الحكومات"((( .ويقسمها إىل رشعية وأخرى غري
رشعية .ويحيص يف األوىل مختلف املنظّامت غري الحكومية واألحزاب
السياسية والرشكات املتخطية للحدود .وأ ّما يف الصنف الثاين ،فيحيص
رجال العصابات وحركات التحرر وشبكات اإلجرام .وهو ما يوضحه
الشكل (.((()١
كل من جوزيف ناي وروبرت كيوهان Robert
ويف هذا اإلطار يق ّدم ّ
 Keohaneتعريفًا آخر للفاعلني العابرين للقومية يتض ّمن "الجامعات
الخاصة أو حتى األفراد الذين يستدعي عملهم يف مجال السياسة
الدولية تسهيالت مادية داخل الدولة ،إال أنّهم ليسوا يف حاجة إىل
 1إميان رجب" ،القوة املنافسة :مداخل تحليل الفاعلني العنيفني من غري الدول يف املراحل
االنتقالية" ،السياسة الدولية ،العدد  ،192نيسان/أبريل  ،2013املجلد  ،48ص.15
2 Peter Willetts , ”transnational actors and international organizations in
global politics” (356-383(, in: John Baylis & Steve Smith, The globalization
of World Politics: an introduction to international relations, 2nd ed (Oxford:
Oxford university Press, 2001), p357.
3 Ibid, p 358.
 4التصنيف والشكل مستمدّان من الشكل الــذي قدّمه ويلتس تحت عنوان:
 ،Classification of global political actorsانظر:
Ibid, p 359.
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الشكل ()1

أمناط األطراف الفاعلة العابرة للحدود

الشكل ()٢
التفاعالت عرب الوطنية والسياسة الدولية
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الحكومة من أجل مامرسة العالقات الدولية؛ إذ يتّجه سلوكهم مبارش ًة
إ ّما إىل الفواعل األخرى عرب القومية أو الحكومات األخرى"(((.
إ ّن مسار عمل هذه الفواعل هو ما يصنع التعقّد والرتابط واالعتامد
املتبادل يف تفاعالت السياسة العاملية اليوم .وهو ما يختزله املخطّط
الذي ق ّدمه ناي وكيوهان ،يف الشكل (.)٢

وتشري األكادمييات املهتمة إىل وجود أنواع عديدة من الفاعلني غري
الدول تتاميز وفقًا ملعايري ميكن حرصها يف اآليت:
أ .املعيار املدعم لنشاط الفاعل :وهو يربز املورد الذي يستم ّد منه
الفاعل ق ّوته ويضمن استمراريته .ويكون ماديًّا أو معنويًّا قيم ًّيا:
•املعيار املادي :يرتاوح بني امتالك املوارد االقتصادية بخاصة
املالية ،والسيطرة عىل إقليم أو جزء منه وامتالك وسائل العنف
والق ّوة العسكرية.

•املعيار القيمي :ينشأ مبوجبه الفاعل أو يتب ّناه .ويشمل املعتقدات
والدين والثقافة واللغة(((.
ب .املعيار املكاين :ويشمل حيّز النشاط الذي يشغله الفاعل.
فاعل حكوم ًّيا أو
•معيار العالقة بالدولة :حيث يكون الفاعل إ ّما ً
غري حكومي ،رشع ًّيا أو غري رشعي.

 5للمزيد من التفاصيل ،انظر:
Joseph S. Nye & Robert O.Keohen, ¨Transnational Relations and World
Politics: An Introduction¨, in: International Organization,Vol.25 , No.3,
Transnational Relations and World Politics (Summer,1971), pp 329-349.
 6للمزيد من التفاصيل ،انظر:
Dcaf & Geneva Call, "Armed Non-State Actors: Current Trends & Future
Challenges ,"(DCAF, DCAF Horizon 2015, 2011), Working Paper No.
5, pp10-11, http://www.dcaf.ch/Publications/Armed-Non-State-ActorsCurrent-Trends-Future-Challenges
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•معيار األهداف املسطّرة لنشاط الفاعل :وهي األهداف التي
رسمها الفاعل ويعمل عىل تحقيقها .وتكون إ ّما الحفاظ عىل
الوعي القائم أو تغيريه وتصحيحه مبا يخدم الفاعل.
•معيار نوع النشاط املــارس من جانب الفاعل :سواء كان
اقتصاديًّا أو حقوقيًّا أو سياسيًّا أو أمنيًّا(((.

مفهوم الفواعل العنيفة من غير الدول
بدايةً ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن مصطلح "الفواعل العنيفة من غري الدول"
متاس مع
ال يحظى باتفاق أكادميي حوله .وهو عاد ًة ما يكون عىل ّ
(((
مصطلحات أخرى من قبيل "الجامعات املسلّحة" ، Armed Groups
أو "الفواعل املسلّحة من غري الدول" Armed Non State Actors
وكذا "املجموعات غري الرشعية وحركات التح ّرر" Nonlegitimate
 Groups And Liberation Movementsبحسب تصنيف بيرت
مثل(((.
ويلتس ً
تع ّرف مبادرة "نداء جنيف" Geneva Callالفواعل العنيفة من
غري الدول بأنّها "جامعة منظّمة ذات بنية أساسية للقيادة تعمل
خارج سيطرة الدولة ،وتستخدم الق ّوة لتحقيق أهدافها .ومتثّل هذه
الجهات :الجامعات املتمردة ،ومختلف حكومات الكيانات التي
مل يت ّم االعرتاف بها كليًّا"( .((1ويشمل هذا التعريف كذلك حركات
التح ّرر واملجموعات املص ّنفة عىل أنّها إرهابية ،وتلك التي تزعم أنّها
جهادية ،ومجموعات االت ّجار بالسالح التي تتشارك يف كونها تعمل
خارج نطاق سيطرة الدول وتستخدم العنف.
أ ّما بيرت ويلتس ،فيقرص مفهوم هذه الفواعل عىل "املجموعات املختلفة
التي متارس أعامل عنف أو سلوكًا إجراميًّا مبنيًّا عىل أساس العمل من
خارج حدودها الوطنية" .وهو بهذا الصدد مييّز "بني السلوكيات التي
تعترب إجرام ّية يف العامل مثل الرسقة والتزوير واملتاجرة باملخ ّدرات وما
يصحبها من عنف عشوايئ ،وبعض النشاطات التي ي ّدعي مامرسوها

 7رجب ،املرجع نفسه ،ص.12
8 “Armed non - state actors” in: Forced Migration, issue 37 (Refugee
studies center, March 2011).
انظر يف هذا العدد بخاصة مقالة:
- Olivier Bangerter, “Talking to armed groups”, in: Armed non state actors,
Forced Migration, issue 37, (Refugee studies center, March 2011), pp 07-10.
 9للمزيد من التفاصيل ،انظر:
Willetts, “transnational actors and international …”, Ibid.
10 DCAF & Geneva Call, ”Armed Non-State Actors…”, Ibid, p07.
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خصوصا الحركات
أنّها ذات دوافع سياسية مرشوعة" .وهو يقصد بها
ً
التحررية أو االنفصالية(.((1
إ ّن التمييز بني أمناط الفواعل العنيفة من غري الدول اعتام ًدا عىل مثل
لبسا بخاصة إذا ما جادل بعض املجرمني
هذه املعايري ،كث ًريا ما يُحدث ً
أ ّن دوافعهم وأهدافهم لها تأسيسات سياسية ،أو باملقابل إذا ما
قامت بعض الجامعات السياسية ذات املطالب املرشوعة بانتهاكات
لحقوق اإلنسان أو أعامل تعذيب أو قتل لألطفال أو تصفيات عرق ّية.
ويف هذا الصدد ،يؤكّد ويلتس أ ّن بعض الجامعات نجحت يف تحويل
صبغة نشاطاتها من الصبغة اإلجرامية "اإلرهابية" إىل الصبغة
"الخية" التي تحوز تقدير جهات خارجية واحرتامها وتعاطفها .وهذا
ّ
يف إطار حركات التح ّرر الوطني .لكن يف حال وجود رشوط ح ّددها
ويلتس كام ييل:
دعم واس ًعا من مريديها.
•عندما تحوز الجامعة ً
•يف حالة استنفاد الطرق السياسية كافّة.

•إذا ما كانت الحكومة املستهدفة من النوع االستبدادي الجائر.

•عندما يكون السلوك العنيف مو ّج ًها ض ّد األهداف العسكرية
وليس ض ّد املدنيني(.((1
وهو ما يتطابق بحسب ويلتس مع تجربة "حزب املؤمتر الوطني
األفريقي"  ANCو"املنظمة الشعبية لجنوب غرب أفريقيا"
 .CWAPOيف حني بقيت جامعات مثل "الجيش الجمهوري األيرلندي
املؤقت" ومنظمة "إيتا" ،خارج هذا اإلطار لكونها اعتمدت أسلوب
العنف العشوايئ(.((1
ومن جهته ،يحيص فيل وليامز  Phil Williamsالجامعات التالية
ضمن الفواعل العنيفة من غري الدول ،وهي:
•أمراء الحرب :كاملنترشين يف سرياليون ،وكونغو الدميقراطية،
وبورما ،وأفغانستان.
•امليليشيات :يع ّدها ويليامز مثل أمراء الحروب لكن من دون
القائد الكاريزمي؛ مثل ميليشيا جيش املهدي يف العراق،
والبشمريكة الكردية ،واملليشيات املنترشة اآلن يف مناطق الحراك
العريب والساحل األفريقي.
11 Willetts, “transnational actors and international …”, Ibid., p617.
12 Ibid, p618.
13 Ibid, p620.
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•الق ّوات شبه العسكرية :وهي تشكَّل من عنارص مدنية أو قدماء
العسكريني باتّفاق ضمني أو معلن مع السلطات (مثل ق ّوات
الدفاع الذايت يف كولومبيا ،ويف الجزائر) .وقد يحدث أن تخرج
هذه الجامعات عن سيطرة الدولة.
•حركات التم ّرد :والتي يرتاوح هدفها من استخدام العنف بني
إطاحة الحكومة واالستقالل عن الحكومة القامئة.

•املنظّامت اإلرهابية :املنظامت اإلجرامية ،والعصابات(.((1
إىل جانب هذه األمناط نجد سهام جايب  Sihem Djebbiيف مقالتها
"مركبات الرصاعات اإلقليمية"( ((1تضيف الجامعات التالية:
•الشبكات العسكرية العاملة يف الغارات املسلّحة والحروب
دعم لوجيست ًّيا من الدول املجاورة (متم ّردو
بالوكالة التي تلقى ً
سرياليون وعالقتهم مبتم ّردي ليبرييا).
•شبكات املرتزقة التي تتك ّون من قدماء املحاربني الذين تفشل
دولهم يف إعــادة إدماجهم اجتامعيًّا بعد سياسات التهدئة
والترسيح (املقاتلون السابقون يف سرياليون ،وليبرييا ،وغينيا).
•عصابات االتّجار غري املرشوع باألسلحة :والتي تنتظم يف شبكات
إقليمية تتعامل مع املتمردين واملرتزقة (العصابات األفغانية)(.((1
•هذا إضاف ًة إىل عصابات الجرمية املنظّمة العابرة للحدود ،والتي
تتمثّل يف مجموعة أفراد منضوين ضمن تنظيامت دامئة يخرتق
نشاطها حدود الدول ،وتستهدف الحصول عىل املنافع املالية
واملكاسب التجارية بطرق غري مرشوعة وعرب وسائل مختلفة؛
منها استخدام السالح والعنف أو التهديد بذلك .وتتّخذ هياكلها
أشكال تتباين بني الهرمي والشبيك والخلوي .وهي عاد ًة ما
ً
تختلق الخالفات بني الدول أو تؤ ّجج الخالفات املوجودة؛ بغية
خلق البيئة املالمئة لنشاطاتها(.((1

14 Phil Williams, “Violent non - state Actors And National and
international security”, (Zurich, Switzerland, International relations and
security network, ISN, 2008), pp09-17.
15 Sihem Djebbi, «Les complexes conflictuels régionaux», in: Les
complexes régionaux de sécurité, (IRSEM, Fiche de l’Irsem n° 5, Mai 2010),
9 pages.
16 Ibid., pp 4-5.
17 U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National
Institute of Justice, “Research on International Organized Crime”, OMB No.
1121- 0329, 28/02/2013, p4.
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•ونشري كذلك إىل التنامي امللفت ألحد أمناط الفواعل العنيفة من
غري الدول واملتمثّل يف رشكات األمن الخاصة العابرة للقوميات
وتوس ًعا
وحتى القارات ،والتي شهدت تزاي ًدا رسي ًعا يف أعدادها ّ
حرب أفغانستان والعراق األخريتني،
مبه ًرا يف وظائفها بخاصة بعد َ
والتي شملت إسناد القواعد وحراسة املنشآت وحامية القوافل
العسكرية والحراسة الشخصية( ،((1وتدريب القوات املسلّحة،
وتقديم املشورة لها ،وصيانة أنظمة األسلحة ،واستجواب
املحتجزين ،بل والقتال يف بعض األحيان( .((1وتتعامل مع هذه
كل من الحكومات واملنظامت
الرشكات لالستفادة من خدماتهاّ ،
العابرة للقومية ،واملنظامت غري الحكومية ،والرشكات العابرة
للقارات ،واملنظامت اإلنسانية ،ووسائل اإلعالم ،واملنظامت
الدولية(.((2

العدد ٨
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•إ ّن االهتامم بهذا النوع من الفواعل مل يربز جل ًّيا إال بعد أحداث
 11أيلول  /سبتمرب 2001تحت صبغة "الجامعات اإلرهابية" يف
شكلٍ من التسييس واالنتقائية.
إ ّن الحركة التنظريية يف مجال العالقات الدولية طاملا اهت ّمت اهتام ًما
بالغًا باملوجة األوىل من الفواعل من غري الدول التي نقصد بها تلك
التي تنشط يف املجاالت السلمية :االقتصادية والسياسية واالجتامعية
والثقافية؛ من قبيل الرشكات املتعددة الجنسيات واملنظامت
الحقوقية واملهنية ،وهذا عىل حساب املوجة الثانية املتمثّلة يف تلك
التي تنشط يف املجال العسكري سواء امتالكًا للسالح أو متاجرة به أو
تهدي ًدا باستخدامه ،أو هي جمي ًعا ،بعي ًدا عن سيطرة الدولة.

المداخــل النظريــة لدراســة
الفواعل العنيفة من غير الدول
بدايةً ،ال ب ّد من تأكيد بعض الحقائق املتعلقة بالتنظري لـ، vnsas
وهي كام ييل:
•إ ّن التسارع املفرط يف نشوء هذه الفواعل وتنامي نشاطاتها
ال يقابله تسارع مامثل يف تطوير األطر النظرية التي تسمح
باستيعابها ،بوصفها فواعل مؤث ّرة يف العالقات الدولية.
األقل حظًّا من االهتامم األكادميي
•يع ّد هذا النمط من الفاعلني ّ
املخصص للفاعلني من غري
النظري بخاصة إذا ما قورن باالهتامم ّ
أساسا إىل التهافت
الدول يف الجانب االقتصادي( .((2واألمر مر ّده ً
الذي حصل تجاه فرضية تراجع محورية القوة العسكرية يف
توجيه تفاعالت عامل ما بعد الحرب الباردة لفائدة الق ّوة
االقتصادية.
 18مويل دوناجان كريستيان سينس مونيتور" ،درس من العراق حول خصخصة الحرب"،
صحيفة العراق اإللكرتونية ،2013/4/11 ،عىل الرابط:
http://iraqnewspaper.net/news.php?action=view&id=20299/.
19 “Contemporary challenges to IHL – Privatization of war”, International
Committee of the Red Cross, 10/2/2013, http://www.icrc.org/eng/war-and-law/
contemporary-challenges-for-ihl/privatization-war/overview-privatization.htm.
20 José L Gómez del Prado, “Privatising security and war”, Issue 37
(Oxford: Forced Migration Review, March 2011), p 18.
 21رجب ،املرجع نفسه ،ص.13

لطاملا نظرت غالبية األكادمييات التقليدية يف هذا املجال إىل هذا
النمط من الفواعل من خالل الدولة تحت ثنائية "الحكومية وغري
الحكومية" ،إال أنّها تجاهلت يف تحليالتها البعد االجتامعي لنشوء
هذه التنظيامت.
إ ّن هذا املنظور اإلقصايئ لدور الفواعل من غري الدول هو ما ساد
طوال فرتة "هيمنة" املنظور الواقعي عىل مجال التنظري يف العالقات
تأسست افرتاضاته عىل "محورية الدولة
الدولية .وهو املنظور الذي ّ
(((2
ومركزيتها كفاعل وحيد يف العالقات الدولية" .
غري أ ّن التأثريات املتزايدة للجيل األ ّول من الفواعل غري الدولتية منذ
السبعينيات املاضية ع ّززت االفرتاضات القاعدية للمنظور التعددي
أساسا عىل أهمية
الليربايل ،بخاصة مقاربة "االعتامد املتبادل" القامئة ً
الفواعل من غري الدول يف تحريك تفاعالت السياسة العاملية التي
أصبح االقتصاد – بحسب املنظور ذاته  -بفواعله املختلفة الطبيعة،
هو محورها.
 22خالد حنفي عيل" ،ما بعد الدولة :متطلبات فهم املوجة الجديدة للفاعلني من غري
الدول" ،يف ملحق اتجاهات نظرية ،السياسة الدولية ،العدد ، 192نيسان/أبريل،2013
املجلد ،48ص .4
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كل من جوزيف ناي وروبرت
ويف هذا السياق جاءت إسهامات ّ
لتصب يف إطار التأكيد عىل رضورة بناء فهمٍ جديد للعالقات
كيوهن؛
ّ
الدولية يفسح املجال أمام فواعل متباينة بني الفرد واملنظمة والدولة
تختلف يف طبيعتها ،لك ّنها تشرتك جميعها يف كونها متتلك املوارد التي
متكّنها من إحداث التأثري(.((2
إ ّن هذا الزخم من مفرزات العوملة والتزايد املتسارع يف عالقات
االعتامد املتبادل التي يشهدها العامل ،استدرج الواقعية إىل االنخراط
يف مضامينه الجديدة ومراجعة بعض افرتاضاتها ،يف إطار ما ُس ّمي
بالواقعية الجديدة التي مل تلغ وجود فواعل أخرى إىل جانب الدول
تتفاعل يف إطار هيكل النظام الدويل .غري أ ّن الواقعيني الجدد ال
يزالون أوفياء ألساسيات اآلباء املؤسسني بالنظر إىل تأكيدهم أ ّن
تغي هيكل النظام الدويل أو استمراره مرهون بنمط توزيع القوة
ّ
داخله ،وأ ّن األكرث ق ّوة هو من يؤث ّر يف ذلك .وبالطبع تبقى الدولة يف
منظورهم هي األقوى ،وهي من ميتلك ق ّوة التأثري.

العابرة للدول ،كام أكّدت مارثا فينيمورMartha Finnemore
من جهتها عىل الدور األسايس الذي تقوم به املنظامت الدولية يف
ناقل للقيم ولقواعد السلوك
ديناميكية التفاعالت الدولية بوصفها ً
الدويل من املجتمع الدويل إىل الدول(.((2
ومن الجدير بالذكر ،أ ّن هناك تيا ًرا فكريًّا يناضل من أجل "أنسنة
العالقات الدولية"؛ عرب جعل اإلنسان محور تفاعالتها وتركيز
االهتامم حوله؛ مستغلّ ًة يف ذلك ما أحدثته العوملة من تأثريات يف
بعض الخصائص السيادية للدول مبا كرس احتكار هذه األخرية لجزء
من األدوار األساسية لفائدة "املجتمع املدين" يف بعده العاملي الذي
أصبح يؤث ّر يف وضع أجندات تعالج قضايا من قبيل ،مشاكل الهجرة
والالجئني ،والفقر ،والبيئة ،والتنمية ،وغريها .ولقد ارتبط بهذا املنظور
عديد االقرتابات من قبيل "املجتمع عرب القومي" Transnational
 Societyو"النظام العاملي"  Global Régimeو"الحكم العاملي"
 ،Global Governanceوالتي تع ّد أكرث استيعابًا لواقع تنامي أدوار
الفاعلني من غري الدول وتأثرياتهم املتزايدة يف السياسة العاملية(.((2
وعمو ًما ،فإ ّن متف ّحص مسارات املحاوالت التنظريية التي استهدفت
بناء مقاربات تستوعب هذه الفواعل وأمناط تأثريها ،يجدها قد
سلكت اتّجاهني رئيسني:

ومقابل ذلك ،حاول أصحاب النظرية البنائية اخرتاق "كرات البيار"
الصلبة (الدول بحسب مفردات املنظور الواقعي)؛ عرب البحث يف
مكنوناتها الهوياتية ،وامتداداتها الثقافية ،ودور مصالح الجامعات
يف توجيه سلوكاتها؛ فنجد مثال البنايئ ألكسندر ووندت Alexander
 Wendtيجادل بتأثري الهويّات واألفكار والتفاعل بني الوحدات يف
النظام الدويل ،ودور ذلك يف تحويل الهويّات األنانية إىل هويّات
جامعية( .((2وهو بهذا يق ّر ضمنيًّا باألدوار التي تقوم بها هذه الكيانات
 23للمزيد من التفاصيل عن آراء ناي وكيوهن بخصوص الفواعل عرب القومية ،انظر:
NYE & Keohen, ¨Transnational Relations and World Politics: An
Introduction¨, Ibid,.
24 “Wendt: Anarchy is what states make of it”, Wiki Summary, the Free
Social Science Summary Database, viewed 06/04/2014, http://wikisum.
com/w/Wendt:_Anarchy_is_what_states_make_of_it/.

 االتّجاه األ ّول :تص ّنف ضمنه مختلف الجهود النظرية الرامية إىلإعادة تكييف طروحات النظريات الرئيسة التقليدية يف العالقات
الدولية وموضوعاتها؛ من أجل استيعاب الفاعلني من غري الدول كام
جرى توضيحه .غري أ ّن مركزية الدولة ومرجعيتها ،ال تزاالن تط ّوقان
هذه الجهود .وهو ما يتّضح يف أبرز مقوالتها التي تفيد بأنّ" :قدرة
الفاعلني من غري الدول عىل التأثري يف السياسات ترتبط بقدرتهم عىل
تحويل تفضيالت وسياسات الدول الكربى"(.((2
 االتّجاه الثاين :ميثّله نوعان من النامذج ،وهام:أي نوع من
النوع األ ّول :النامذج العامة التي ميكن اعتامدها لدراسة ّ
الفاعلني من غري الدول عىل اختالف مجاالتهم  ،نذكر منها:
25 Valentina Fietta, “Constructivist Theories of International Relations:
Wendt, Finnemore and Katzenstein”, viewed 05/04/2014,
_http://www.academia.edu/4179790/Constructivist_Theories_of
International_Relations_Wendt_Finnemore_and_Katzenstein#/.
املفسة لدور الفاعلني
 26انظر :سعاد محمود أبو ليلة" ،عدم التامثل :األطر النظرية ّ
العابرين للقومية" ،يف ملحق اتجاهات نظرية ،السياسة الدولية ،العدد  ،192نيسان/أبريل
 ،2013املجلد  ،48ص.15
 27رجب ،املرجع نفسه ،ص.13
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•إضافات جوزيف ناي وروبرت كيوهني يف "االعتامد املتبادل
املركّب" .وهو ما أوضحناه سابقًا.
•إسهامات أوران يونج بشأن الفاعلني املختلطني" :الفاعل
املختلط" مصطلح استخدمه أوران يونج)1972( Oran Young
كتاب مشرتك إىل جانب هارولد Harold
يف مقالة له أسهم بها يف ٍ
ومارغريت سرباوت  .Margaret Sproutوقد كانت ح ّجة يونج
يف طرحه أ ّن بناء تحليل السياسة العاملية عىل منوذج فاعل واحد
مل يعد مجديًا؛ مجادلً بأ ّن مسائل السيطرة والخضوع يجب أن
يجري الفصل فيها عىل أساس مجال قضايا مرهونة بالسياسة،
بدل من االشرتاط استباقًا أ ّن بعض الفاعلني مسيطرون بصورة
ً
حتمية .وعىل هذا األساس ،فإ ّن منظور الفاعل املختلط ميكّن
من إجراء متييز أسايس بطريقة تحليلية بني العالقات التي
تتض ّمن فاعلني من النمط نفسه وعالقات بني أمناط مختلفة
مثل بني دول ومنظامت حكومية دولية ،أو بني
من الفاعلني؛ ً
منظامت حكومية دولية ومنظامت غري حكومية دولية.
•إسهامات بادي وسموتس بشأن سوسيولوجية العالقات الدولية
املعقّدة( :((2ينطلق هذا التحليل من مقاربة سوسيولوجية
لحقل العالقات الدولية املعارصة تستهدف إعادة بناء هيكلها
النظري األخري؛ اعتام ًدا عىل التط ّورات الجديدة يف علم االجتامع
والعلوم السياسية املقارنة ،أو املقاربات املهتمة بالتدفقات
العابرة للقوميات.
تجادل هذه املقاربة يف أ ّن تفاعالت النظام الدويل تتناغم ضمن ثنائية
تعايشية بني عاملني؛ "عامل الدولة" وعامل "متع ّدد املراكز" يتك ّون من
مجموعة مشاركني لهم املقدرة عىل الفعل الدويل .وهو ما يخلق
شكل بالغ التعقيد لالنتامءات؛ ففي حني يرتكز العامل األ ّول عىل تف ّرد
ً
انتامءات املواطنة ،نجد العامل الثاين واق ًعا تحت تجاذبات شبكة
انتامءات غري مضبوطة تستند طبيعتها وديناميكيتها وحيّزها عىل
اإلرادة الحرة لالعبني فيها ،يف سياقٍ من التدفقات العابرة للقومية،
والتي تسمح بدورها بظهور مناذج متعددة ،جزء منها ينتج من
منظامت غري حكومية ،وآخر ينشأ عن تأثري تك ّون أفعال فردية
متعددة(.((2
 28للمزيد من التفاصيل عن هذا املنظور ،انظر :برتان بادي وماري – كلود سموتس،
انقالب العامل  -سوسيولوجيا املرسح الدويل ،ترجمة :سوزان خليل (القاهرة :دار العامل الثالث،
.)1998
 29املرجع نفسه ،ص.140،141
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وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل رضورة التف ّحص الذي يستويف
أطروحة "العرص الوسيط الجديد" لصاحبها هيديل بول Hedley Bull
لتبصات نظرية يف األفق متكّن من
التي ميكن أن تكون إطا ًرا قاعديًّا ّ
استيعاب التسارع املفرط يف إيقاعات النظام الدويل التي ستقودنا –
بحسب أدبيات العرص الوسيط الجديد  -إىل معايشة عرص العالقات
ما بعد الدولية؛ أي السياسة العاملية التي يخلقها مجموع فواعل
عديدة ال يكون الحسم فيها للدولة(.((3
إ ّن العودة إىل املجتمع اإلقطاعي بحسب هيديل ،لن تنذر بنهاية
منوذج السيادة وحسب بل إنّها ستنبئ من املنطلق نفسه بانقضاء
املجتمع الدويل الذي سيصبح غري متوقّع ،تخضع تفاعالته لسلوكيات
عدد النهايئ من الالعبني ،كام أنّها ستعلن كذلك عن تراجع فعالية
القانون الدويل بل زواله(.((3
النوع الثاين :يشمل بعض النامذج الخاصة يف مجال الدراسات
األمنيّة ،والتي عــاد ًة ما استهدفت تقديم توصيات واستشارات
بخصوص مكافحة اإلرهاب .لك ّنها تع ّد محاوالت تنظريية ذات وزن
حول الفواعل العنيفة من غري الدول بالنظر إىل ندرة اإلسهامات يف
هذا املجال .ومثال ذلك منوذج كاسرب  CasebeerوتوماسThomas
وبارتولومي ( Bartolomei((3الذي ط ّوروه انطالقًا من "نظرية النظام
أساسا عىل تحليل البيئة التي يعمل فيها الفاعل
املفتوح" ،مرتكزين ً
وخصائصه التنظيمية وتفاعالته الداخلية.
تنطلق الدراسة التي ق ّدمها الثاليث كاسرب وتوماس وبارتولومي ،من
نظم خاص ّيتها
كون نظرية النظم املفتوحة تع ّد جميع املنظامت ً
الرئيسة هي التفاعل مع بيئتها بطريقة ديناميكية ،وبوصف الفواعل
العنيفة من غري الدول منظّمة ،فإ ّن تفاعلها وفقًا لهذا املنظور يكون
يف شكلٍ يشري إىل منطني من السلوك املع ّمم :األ ّول يتض ّمن العالقة
بني نظام الفواعل العنيفة من غري الدول وبيئتها أو النظام األعظم
 .Super Systemأ ّما الثاين ،فيشمل العالقات بني "عنارص معقّدة"
 30للمزيد من التفاصيل ،انظر:
عادل زقاغ" :العرص الوسيط الجديد وتداعياته عىل النظرية واملامرسة يف العالقات الدولية"،
مجلة املفكر( ،بسكرة :جامعة محمد خيرض) ،العدد  ،07ص .170-159
 31بادي وكلود سموتس ،املرجع نفسه ،ص.154
 32لالطالع عىل الدراسة ،انظر:
Jason Bartolomei, William Casebeer and Troy Thomas, “Modelling Violent
Non-State Actors: A Summary of Concepts and Methods” (Colorado:
Institute for Information Technology Applications United States Air Force
Academy, IITA Research Publication 4, Information Series, November 2004).
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أو أجزاء من املنظمة املعروفة باسم "النظم الفرعية"؛ إذ متثّل هذه
األخرية العمليات التحويلية لـ  .Vnsasيف حني تشري األوىل إىل حقيقة
أ ّن املنظامت هي أنظمة مفتوحة قامئة عىل تبادل املعلومات والقوة
باستمرار مع البيئة(.((3
ويف هذا السياق ،تع ّد هذه الدراسة الفواعل العنيفة من غري الدول
ر ّدة فعل عىل الضغوط البيئية ،وهي بدورها من مفرزات القيود
والفرص السياقية .ومن هذا املنطلق تستهدف هذه الجهود البحثية
تشخيص هذه الظاهرة عرب االستعانة بحقو ٍل علمية متعددة؛ كالبيئة،
والهندسة ،والعلوم االجتامعية.
يف كثري من األحيان ،يجري تحليل املنظامت مبعز ٍل عن بيئتها مع
الرتكيز أكرث عىل الهياكل الداخلية مبا يف ذلك الهياكل التنظيمية
والقيادة والقواعد واالتصاالت الرسمية والكفاءة العملية .يف حني
تهمل مقاربة النظم املغلقة حقيقة جوهرية ،وهي أ ّن املنظمة
"يجب أن تتفاعل مع البيئة من أجل البقاء ،بل إنّها تستقبل
املوارد وتفرز مخرجات إىل البيئة"؛ عىل نحو ما قال به دانييل كاتز
 Daniel Katzوروبرت كان " : Robert Kaneالنظم الحيّة سواء
الكائنات البيولوجية أو املنظامت االجتامعية ،تعتمد متا ًما عىل بيئتها
الخارجية"(.((3
يرى بارتولومي وزمالؤه أ ّن النظم املفتوحة معقّدة للغاية ،عىل
نحو ما ذهب إليه املنظّر ريتشارد دافت  Richard Daftحينام
"أي منظمة تهدف للحصول عىل املوارد الالزمة والعمل عىل
ع ّدّ :
التغيات البيئية ومراقبة األنشطة الداخلية وتنسيقها يف
تفسري
ّ
مواجهة االضطرابات البيئية وعدم اليقني" ،وهذا يف صورة تفاعلية
بني املدخالت واملخرجات .وعليه ،فإ ّن تحليل مختلف املنظامت مبا
فيها  Vnsasيف إطار النظم املفتوحة يتطلّب م ّنا تف ّحصها عىل ثالثة
مستويات :البيئة (النظام السوبر) ،واملنظمة (النظام) ،والعنارص
الداخلية (النظم الفرعية) ،والتي يجري من خاللها تبادل الطاقة
واملعلومات ،مع وجوب التأكيد عىل أهمية إجراء التحليل عىل
العالقات داخل املستويات وعربها(.((3

33 Ibid, p2.
34 Ibid, p3.
35 Ibid, p4.

وهذا مع مراعاة الحقائق التالية:
•فعالية املنظمة ونجاحها يعتمدان بصورة كبرية عىل قدرتها عىل
التك ّيف مع بيئتها وشكل هذه البيئة ،أو بقدرتها عىل إيجاد بيئة
مواتية للعمل فيها.
•تستخدم املنظامت هذه املنتجات والخدمات واألفكار مدخالت
لحامية تنظيمها وتحقيق من ّوها.
أي منظمة إىل ح ٍّد كبري عىل قدرتها عىل تلبية
•تعتمد فعالية ّ
حاجة النظام الداخيل ،مبا يف ذلك تقسيم األدوار داخل املنظمة
وإجراء عمليات تحويلية وإدارة العمليات ،وكذلك قدرتها عىل
التكيّف مع البيئة.

•تخلق التط ّورات داخل املنظمة وخارجها ،ضغوطات من أجل
التغيري .لكن تق ّوي كذلك قوى الجمود واالستقرار(.((3
لقد انطلق بارتولومي وزمالؤه يف تحليالتهم للفواعل العنيفة من غري
الدول من افرتاضات مقاربة النظم املفتوحة .لك ّنهم ط ّوروها اعتام ًدا
عىل مستخلصات دراسات الحالة والبيانات التجريبية التي قاموا بها؛
مستفيدين من حقو ٍل معرفية مختلفة مبا يفتح آفاقًا جديدة لفهم
هذا النوع من الفواعل بوصفها نظا ًما مفتو ًحا أشبه بالكائنات الح ّية
يف من ّوها وتكيّفها وتكاثرها وحتّى يف فنائها.
يجادل أصحاب الدراسة أ ّن  Vnsasتسلك طريق العنف تحت
وطأة مجموعة عوامل منها ندرة املوارد والضغوط الدميوغرافية،
والحرمان االجتامعي واالقتصادي ،واالنقسامات الهوياتية .غري
أ ّن هذه املنظامت – بحسب رأيه  -ال تظهر للوجود فجأةً ،وإنّ ا
تتغي
الحي مت ّر عرب سلسلة من مراحل دورة حياة ّ
هي كام الكائن ّ
خاللها يف الشكل والوظيفة؛ ففي حال توافر عامل فشل الدولة إىل
تستغل عرب التعبئة والتحريض
ّ
جانب االنقسامات الهوياتية التي
تحدث مرحلة الحضانة التي مت ّهد لظهور  vnsasوتساعد عليه؛
لتدخل بعدها هذه األخرية مرحلة الحمل التي متثّل النموذج األ ّويل
للمنظمة .وبتوافر عوامل ضغط أخرى ،فإ ّن  Vnsasتنمو بطريقة
تسمح لها بالتكيّف مع بيئتها ،ومتنحها مزي ًدا من التعقيد والتباين.
ظل بيئة
وإذا ما سمحت لها الظروف بالتط ّور والتك ّيف حتى يف ّ
مضطربة ،قد تصل  Vnsasإىل مرحلة النضج يف النم ّو ،والتي قد
ربا نتيجة إلسرتاتيجية
تغي ات ّجاهها ّ
تستم ّر يف املنحى نفسه أو ّ
واعية ،ولكن أكرث من هذا بسبب القيود البيئية ،أو أنّها تنتج منظمة
36 Ibid, p4.
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املحل والوطني وحتى
عالقة هؤالء باالستقرار األمني عىل املستوى ّ
ظل التح ّوالت األمنيّة(.((4
العاملي ،يف ّ

أخرى قد تسلك مسارها التط ّوري نفسه أو تسلك من ًحى آخر يف
دورة حيا ٍة جديدة .كام ميكن للمنظامت العودة إىل مرحلة النم ّو أو
حتى الحمل .وقد تصل إىل مرحلة املوت؛ وهذا بحسب قدرتها عىل انطلق ماندل من تفنيد الطرح الذي تناول الفواعل املسلّحة من
التك ّيف ،واستغالل مواردها ،وحشد طاقاتها ،وتجديد تعبئتها(.((3
غري الدول بوصفها جهات مناهضة لتحقيق األمن واالستقرار الدويل؛
مجادل برؤية مناقضة تفرتض إمكانية أن تع ّزز هذه الفواعل االستقرار
ً
إ ّن التف ّحص التحلييل لدورة حياة هذه املنظامت ،وتتبّع عالقاتها
فاعل يف تعزيز الحوكمة األمن ّية.
عامل ً
ضمن نظمها الفرعية من جهة ومع بيئتها من جهة أخرى ،ومعرفة بدل تقويضه ،بل وأن متثّل ً
أهدافها ،وتصنيف وظائفها ،وتحديد نقاط ضعفها ،كلّها عمليات وهذا وفقًا ملا استخلصه من دراسة حاالت شملت اثنتي عرشة
تسمح ببناء إسرتاتيجية متكاملة وف ّعالة للتعامل معها .وهو الهدف حالة ،وهي :الشيشان يف روسيا ،ورشكة  Executive Outcomeيف
األسايس الذي عمل ألجله بارتولومي وزمالؤه؛ ليق ّدموا استشارة نظرية سرياليون ،والق ّوات الثورية املسلّحة يف كولومبيا ،والعصابات يف
مثل مع اإلرهاب بوصفه أحد الصومال ،وحزب الله يف لبنان ،والجيش الجمهوري األيرلندي يف
بخصوص اإلسرتاتيجية األمثل للتعامل ً
أمناط ( Vnsasإىل جانب أمراء الحرب ،والجيوش الخاصة ،واملنظامت اململكة املتحدة ،والجيش اإلسالمي لعدن يف اليمن ،وجيش الرب
اإلجرامية عرب الوطنية ،واملنظامت الدينية املتشددة ،والجامعات للمقاومة يف أوغندا ،ومارا سالفاتروتشا يف الواليات املتحدة األمريكية،
القومية العرقية ومعاريض العوملة والفوضويني التي يحصونها ضمن وبوسيس يف جاميكا ،وطالبان يف أفغانستان ،والياكوزا يف اليابان(.((4
أمناط .((3()Vnsas
لقد ق ّدم ماندل عد ًدا من العوامل التي رأى أنّها تضْ من فاعلية
الجامعات املسلّحة من غري الدول يف تعزيز االستقرار؛ منها عجز
مم يؤ ّجج الفوىض والعنف ،وكذا
الدولة عن تحقيق األمن والعدالة ّ
ظل هذه
فشل الحكومة يف فرض القانون وتطويق الفوىض؛ إذ يف ّ
الظروف تصبح هذه الجامعات املنفذ الوحيد لوقف العنف ،وغال ًبا
ما يحدث ذلك يف املناطق الحدودية املنعزلة ،أو تلك التي تخضع
لوالءات عشائرية بدل الوطنية(.((4

ويف سياق الدراسات األمنيّة نفسه ،نجد إسهامات روبرت ماندل
 Robert Mandelالتي ق ّدمها يف كتابه "اضطرابات األمن العاملي..
الجامعات املسلحة من غري الــدول تغتصب وظائف استقرار
محاول طرح فهمٍ أعمق لسلوك الفواعل املسلّحةمن غري
ً
الدولة"(((3؛
الدول؛ مثل املرتزقة واملتم ّردين واإلرهابيني وأمراء الحرب .وكشف

37 Ibid, pp5-6.
38 Ibid, pp7-8.
39 Robert Mandel, Global Security Upheaval: Armed Non-State Groups
Usurping State Stability Functions (California: Stanford University Press,
2013).

إىل جانب هذا ،يؤكّد ماندل أ ّن مدى تسامح نظام الدولة ومرونته
أو تسلّطه ونفوذه تجاه الفواعل املسلّحة من غري الــدول ،وكذا
درجة التوافق الداخيل لهذه الجامعات إضاف ًة إىل اتفاق الرأي العام
يف املجتمع بخصوص أهمية أدوارها ،كلّها عوامل تجعل من هذه
ظل تع ّدد الفصائل
الفواعل ضام ًنا لتحقيق االستقرار ،بخاصة يف ّ
الحل
وتنافسها عىل بسط النفوذ .وهو ما يجعل إحداها أو بعضها ّ
الوحيد لتقليل العنف والح ّد من الفوىض(.((4

 40رضوى عامر" ،اضطرابات األمن العاملي :الجامعات املسلحة من غري الدول تغتصب
وظائف استقرار الدولة" ،مقاالت وكتاب ،السياسة الدولية ،2013/10/1 ،عىل الرابط:
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1491666&eid=5610.
 41املرجع نفسه.
 42املرجع نفسه.
 43املرجع نفسه.
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الفواعل العنيفة من غير الدول:
الخصائــص والفــوارق ومعايير
التصنيف
الخصائص والفوارق
يف كتابه "الفواعل العنيفة من غري الدول واألمن الوطني والدويل"،
يؤكّد فيل وليامز أ ّن الفهم الوايف لهذا النمط من الفواعل يتطلّب
الوقوف عند الخصائص التي تفرده عن غريه من الفواعل ،والتي
حصها يف اآليت:
َ
•هناك من الفواعل العنيفة من غري الدول من ميارس بحكم
األمر الواقع السيطرة عىل اإلقليم ،وصلت إىل مست ًوى عا ٍل من
التنظيم يقارب ذلك الخاص بالدول (حزب الله اللبناين) .يف حني
تتضاءل أخرى لتكون مجموعة محدودة العنارص.
•ف َرض البعض من الفواعل العنيفة من غري الدول السيطرة عىل
جز ٍء من أرايض الدولة ،وأنشأ هياكله اإلداريــة بالتوازي مع
هيكل قيادة
َ
الدولة أو بدال منها .يف حني يعتمد البعض اآلخر
فضفاضً ا أو عنقوديًّا تتناقص فيه السيطرة واملراقبة عىل األعضاء.
وهو ما مييّز تنظيم القاعدة و"استنساخاته" املختلفة (القاعدة
يف أفغانستان ،والقاعدة يف الجزيرة العربية ،والقاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي ،والقاعدة يف الشام والعراق)(.((4
معاقل
َ
•قد تتّخذ بعض الجامعات من الجبال واألرياف والصحارى
لها (الجامعات اإلرهابية يف الجزائر) .يف حني تتّخذ األخرى من
املدن والحوارض مكانًا لنشاطاتها (جبهة النرصة ،والجيش الح ّر
مثل).
يف سورية ً
•يركّز البعض عىل مهاجمة األهداف العسكرية كنوع من الن ّدية
للدولة (الجامعات املسلّحة يف شامل سيناء املرصية) .يف حني
تتّخذ جامعات أخرى من مهاجمة املدنيني هدفًا بل حتّى
إسرتاتيجيا (مثل الجامعات املسلّحة يف مينامر ويف نيجرييا ،كنوع
من التصفيات العرقية).

أي جامعة اجتامعية تقليدية
•يضاهي تكوين بعض الجامعات ّ
(رجال ،ونساء ،وأطفال) .يف حني تتشكّل جامعات أخرى من
مقاتلني فقط(.((4
•تتاميز الفواعل العنيفة من غري الدول كذلك من حيث اعتامد
الق ّوة والجرب أو الطواعية يف االنضامم(.((4

معايير تصنيف الفواعل العنيفة من غير
الدول
تتن ّوع الفواعل العنيفة من غري الدول وفقًا ملعايري أه ّمها أولوية
السيطرة عىل اإلقليم أو االستمرار يف الوجود ،واملوارد والعضوية،
واملوارد والهويّة.
أولوية السيطرة على اإلقليم

مؤش نجاح لعد ٍد من الفواعل
يع ّد االستيالء والسيطرة عىل إقليمٍ ما ّ َ
رئيسا من إسرتاتيجيتها و/أو
العنيفة من غري الدول؛ إذ تع ّده جز ًءا ً
أهدافها .وقد يتع ّدى األمر إىل درجة اإلعالن عن نشوء دول جديدة
انطالقًا من سلطات األمر الواقع (جمهوريتي أرض الصومال وأبخازيا)،
التي غالبًا ما تقترص تعامالتها السلمية عىل بعض منظامت حقوق
اإلنسان وبعض الدول ذات املصالح يف اإلقليم املعني(.((4
االستمرار في الوجود

يرى ماكس جالس  Max Glassأ ّن العديد من الفواعل العنيفة
من غري الدول ال تهدف إىل قلب النظام وإنّ ا قد تكتفي بالتس ّبب
يف انعدام األمن واالستقرار يف الدولة أو لدى العد ّو اآلخر .وهذا
بحسب جالس قد يكون بسبب محدودية الهدف أو نقص يف األسلحة
واإلمكانات .وجدير بالذكر أ ّن بعض الفواعل عىل الرغم من عدم
متكّنها من السيطرة عىل اإلقليم ،فإنّها تص ّدر نشاطاتها عرب الحدود
القومية من خالل نرش قواعدها ،وجلب موارد التعبئة وتجنيد
األعضاء ،وجلب األسلحة (مثال حزب الرب للمقاومة يف أوغندا ميت ّد
نشاطه إىل الكونغو الدميقراطية وجمهورية وسط أفريقيا ،وجنوب
السودان)(.((4
45 Ibid.

44 Williams, Ibid, p7.

كل من:
 46للمزيد من التفاصيل عن الخصائص والفروق ،انظر ًّ
-Ibid, p7-8.
¨-Ivan Briscoe, ¨non conventional armed violence and non state actors
(NOREF, report May 2013), pp 3-5.
47 DCAF & Geneva Call, Ibid., p8-9.
48 Ibid., p9.
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الهويّة والموارد

هناك طريقة أخرى لفهم الفواعل العنيفة من غري الدول والتمييز
بني أمناطها ،وهي تف ّحص مدى ربطها بني الهويّة واملوارد يف تنظيم
أعضائها وتعبئتهم .وتتن ّوع املوارد بني مادية ومعنوية وخدماتية تق ّدم
لألعضاء .ويعمل جانب الهويّة عىل تأسيس فكرة الوالء واالنتامء التي
تح ّدد كيفية الحصول عىل املوارد وكميتها.

مختلف التنظيامت التي عرفها اإلنسان؛ عىل نحو الدولة املدينة
وصول إىل الدولة القومية؛ فاإلمرباطورية الرومانية
ً
واإلمرباطوريات
مثل كانت قد عرفت انتشار عصابات الجرمية ،وطاملا خاضت ض ّدها
ً
نزاعات .أ ّما القرن العرشون ،فقد عرف تصاعد شكل آخر من الفواعل
العنيفة من غري الدول متثّل يف حركات التح ّرر؛ مبوجب ما عرفه هذا
توسع استعامري(.((5
القرن من ّ

يف هذا اإلطار ،تعمل الهويّة عىل تنظيم العالئق داخل الجامعة
وخارجها .ومبوجبها تتشكّل جامعات جديدة ال يتوقّف النشاط فيها
عند النشاط العسكري ،بل يتع ّداه إىل السيايس وحتّى االقتصادي
واالجتامعي ،مبا فيه من عالقات أرسيّة(.((4
الموارد والعضوية

ص ّنف جريميي آنشتاين الفواعل العنيفة من غري الدول وفقًا للموارد
والعضوية منطلقًا من أ ّن ك ّمية املوارد املتاحة يف تشكيل الجامعة
ونوعيتها تح ّددان أعضاءها واملتعاطفني معها؛ فالفواعل التي توظّف
املوارد االجتامعية القيمية (املعتقدات ،واللغة ،والعرق ،والثقافة،
واأليديولوجيا) تستقطب أفرا ًدا أكرث التزا ًما باالنتامء إىل الجامعة
(حزب العامل الكردستاين ،وحزب الله اللبناين) .يف حني أ ّن الجامعات
التي توظّف املوارد االقتصادية (موارد طبيعية ،ونشاط مايل إجرامي،
وتجارة غري رشعية) مثل عصابات الجرمية املنظمة والقراصنة،
ستستقطب أعضاء محدودي االلتزام مبا يتوافق ومصالحهم املادية
القصرية املدى (الجبهة الثورية املتحدة يف سرياليون ،وقراصنة البحر
يف الصومال) .وقد يجمع بعض الفواعل بني النمطني(.((5

عوامــل انتشــار  Vnsasودوائــر
نشــاطها (المحلية/اإلقليميــة/
العالمية)
عوامل انتشار الفواعل العنيفة من غير
الدول
إ ّن محاولة تأصيل الفواعل العنيفة من غري الدول تاريخ ًّيا تقودنا
إىل تأشري حقيقة أ ّن صو ًرا عديدة من هذه الفواعل ،قدمية ِقدم
49 Ibid., p10.
50 Ibid, p11.

ومنذ بداية القرن الحادي والعرشين ،بدا واض ًحا أ ّن تزايد الفواعل
العنيفة من غري الدول ،وتن ّوع أمناطها ،وتش ّعب نشاطها ،كلّها عوامل
تشكّل تح ّديًا صارخًا للنظام الويستفايل  ،Westphalianبخاصة يف
ظل موجة العوملة التي اجتاحت العامل.
ّ
لقد عملت العوملة من خالل وسائل اإلعالم املخرتقة للحدود عىل
إحياء ظاهرة االرتباط العرقي والديني بني األفـراد والجامعات،
مم مكّنهم من تب ّني والءات
وس ّهلت سبل التواصل والتنقّل بينهمّ ،
جديدة بدل تلك التقليدية التي تهاوت مع تهاوي بعض الخصائص
السيادية للدولة ،ومنحهم القدرة عىل تنميتها وتأطريها يف شكل
جامعات منظّمة.
جانب آخر ،ساهمت بيئة االنفالت والتس ّيب الناجمة عن فشل
ويف
ٍ
الدول يف تشكيل عديد الفواعل العنيفة من غري الدول ،ومنحتها
ظل القصور الذي أصاب
بيئة خصبة لتزايد نشاطاتها غري الرشعية يف ّ
مؤسسات هذه الدول ومقدراتها عىل الضبط واملراقبة .وهو ما شكّل
البيئة املتس ّيبة التي يسهل فيها تكوين جامعات بوالءات جديدة
غري تلك املو ّجهة للدولة ،وكذا التز ّود بالسالح سواء عرب الحدود
غري املؤ ّمنة للدولة الفاشلة أو حتى عرب عمليات اقتسام سالحها
بعد التع ّدي عىل مراكزها األمن ّية أو حتى مخازن سالحها ،هذا إىل
جانب سهولة القيام بالتجارة غري املرشوعة التي تع ّد من أه ّم مصادر
الدخول املالية لهذه الجامعات.

51 Ibid, p5.
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ويف هذا السياق ،يع ّد الخذالن الذي يصيب األف ـراد من دولهم
التي عجزت عن تأمني احتياجاتهم سواء األمن ّية أو االقتصادية أو
رشا لتشكّل انشقاقات يف الهويّة يسهل
االجتامعية والقيمية ،سب ًبا مبا ً
معها إعادة توجيههم للبحث عن والءات جديدة يوفّق مغتنمو
الفرص يف تعزيزها وتقدميها إكرا ًها أو طواعية للوافدين الجدد(.((5

دوائر نشاط Vnsas
ترتاوح دوائر نشاط الفواعل العنيفة من غري الدول بني الدائرة
املحلية واإلقليمية والعاملية .وتخضع قدرة النفاذ العابر للقومية لهذه
الجامعات لعوامل ،أه ّمها قدرتها العسكرية واملالية ،وعدد أعضائها
وعالقاتها بالجامعات خارج حدودها ،ومدى هشاشة الدول املوجودة
عىل إقليمها.

والفاعلية والتأثري(( .((5حزب الله اللبناين يف إقليم الرشق األوسط،
وتنظيم "داعش" بني العراق وسورية).
الدائرة العالمية

يتوسع نطاق نشاط الجامعة وتأثريها ليشمل عديد املناطق
حيث ّ
دعم وفاعلية ،ليصل يف بعض األحيان إىل تشكيل تحالفات
واألقاليم ً
إسرتاتيجية يعمل الفاعل العاملي من خاللها عىل تقديم الدعم
لجامعات أخرى أصغر منه .ولنا يف تنظيم القاعدة مبختلف تف ّرعاته
ٌ
مثال بارز(.((5

طرق تأثير  Vnsasفي الخصائص
السيادية للدول
لقد أ ّدت العوامل املذكورة سابقًا إىل تنامي تأثري الفواعل العنيفة
من غري الدول عىل املستوى املحيل واإلقليمي والعاملي ،بخاصة يف
ظل تراجع بعض الخصائص السيادية للدول تحت وطأة ضغوطات
ّ
العوملة ،وأصبح لتأثريها مالمح بارزة .وهي كام ييل:
•التأثري عرب املساومة :وهو التأثري التقليدي الذي يتبع التفاوض
مع الدولة بخصوص بعض القضايا التي ميكن التعامل معها
بالتوافق بني الطرفني( ،ما حدث مؤخ ًرا بني الحكومة الرتكية
العمل الكردستاين).
وميليشيات حزب ّ
•االنتقال من مساومة الدولة عىل الرشاكة يف بعض وظائفها إىل
"االخرتاق املوازي" الذي ميكّن هذه الفواعل من القيام بأدوار
موازية ألدوار الدولة تصل إىل ح ّد فرض قوانينها الخاصة،
الكل للدولة ،أو انسحابها من بعض
بخاصة يف حال الفشل ّ
(((5
املناطق (الحركات الجهادية املسلّحة يف مايل) .

الدائرة المحلية

متارس الفواعل العنيفة من غري الدول نشاطها يف نطاق حدود
دولة واحدة؛ إذ يع ّدد يف هذا اإلطار أولرج رشيكرن شيوخ القبائل
ظل تحكّمهم يف املوارد
وأمراء الحرب ،وقطّاع الطرق وامليليشيات يف ّ
وحصولهم عىل الدعم الشعبي والسيطرة عىل بعض املناطق مقابل
انحسار سيطرة الدولة وضعف سلطتها( .((5ونذكر عىل سبيل املثال
"جبهة النرصة" يف سورية ،و"كتائب ما بعد الثورة" ،و"كتائب الث ّوار"
يف ليبيا.

•التسارع املفرط يف القدرة عىل النفاذ العابر للقومية :باستخدام
وسائل االتصال املعوملة يف نقل الخربات وتوسيع دائرة االنتامء
والتعاطف والدعم والتمويل ،وزيادة حيّز التأثري(.((5
املحل والهويّايت :وهذا عىل الرغم من
ّ
•االستثامر يف البعد
النفاذية العابرة للقوميات؛ إذ يبقي عدد من هذه الفواعل عىل
انتامءاته الداخلية بخاصة من حيث الشعارات (القاعدة وتل ّون
شعاراتها من منطقة إىل أخرى).

الدائرة اإلقليمية

حيث يتّسع النطاق الذي تنشط فيه الفواعل العنيفة من غري الدول
إقليم بعينه ،وهذا سواء عىل مستوى الدعم أو التح ّرك
ليشمل
ً
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52 Ibid., p7.
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•التأثري الفوقي أو العلوي :انطالقًا من التح ّرك دون مراعاة
فكرة الحدود التقليدية بني الدول واستغالل مفرزات "املجتمع
العاملي" من جهة (الجامعة اإلرهابية التي استهدفت تيقنتورين
يف الجزائر وهي هجني مشكّل من عدة جنسيات) ،ومظاهر
فشل بعض الدول من جهة أخرى(.((5
مم اقرتن بـ  Vnsasمن
إنّه من الرضوري اإلشارة إىل أنّه عىل الرغم ّ
وإرهاب وزعزعة أمن الدول وتهجريٍ
صفات عدوانية سلبية من تقتيلٍ
ٍ
وتهريب ونز ٍ
اعات داخلية ،فالواقع يفصح عن وجود عدد من
وسلب
ٍ
ٍ
هذه الفواعل تب ّنى أساليب تقارب وتعاون مع الدولة أو مع جهات
حقوقية للتقليل من مخاطر النزاعات؛ نذكر يف هذا السياق مبادرة
"منظمة نداء جنيف" يف حظر األلغام املضا ّدة لألفراد عرب صيغة ّ
"صك
تخص
االلتزام"( ،((5والتي ترمي إىل توسيعها لتشمل التزامات أخرى ّ
حامية األطفال والنساء.

إ ّن هذه األمناط من طرق تأثري الفواعل العنيفة من غري الدول ،مكّنتها
من إحداث تح ّوالت بارزة نوجزها يف اآليت:
•املساس بالطبيعة املحورية للدولة يف إقليمها واالنتقاص من
احتكارها وسائل اإلكراه؛ مثال حزب الله اللبناين ومجاراته الدولة
اللبنانية عرب إرشافه عىل إقليم مه ّم منها إىل جانب امتالكه
السالح وقدرته عىل استعامله داخل ًّيا وخارج ًّيا باستقاللية تا ّمة،
وامتالكه شبكة موارد اقتصادية وشبكة عالقات خارجية(.((6
•بروز منط جديد من الحروب تحت مس ّمى "الحروب الالمتاثلية"
فاعل من غري الدول وتختلف تقاليدها
التي يكون أحد أطرافها ً
كث ًريا عن الحروب التقليدية انطالقًا من قرار اإلعالن عنها ،والذي
وصول إىل اعتامد حرب العصابات
ً
مل ي ْب َق حك ًرا عىل الدول،
وحرب املدن ،إضاف ًة إىل استغالل املدنيني درو ًعا.
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•أجرب التأث ُري املتزايد للفواعل العنيفة من غري الدول وخطورة ما
خلّفه تجاهلها لزمن طويل ،املجتم َع الدويل عىل سلوك من ًحى
آخر تجاهها يهدف إىل التق ّرب منها أكرث ،ومحاولة م ّد سبل
التعاون معها عرب منظّامته املختلفة بخاصة الحقوقية منها يف
خطوة "لتحويل هذه الفواعل من عامل ال استقرار أمني إىل
عامل بل إىل "ضامن" لالستقرار"(( ((6تجربة منظمة نداء جنيف).

الخاتمة
إ ّن الفواعل العنيفة من غري الدول هي يف الحقيقة منط من أمناط
الفواعل من غري الدول غفلت عنه االهتاممات األكادميية سواء
بسبب اختياري مر ّده التهافت وراء دراسة الفواعل األخرى ،أو بسبب
ٍ
ميس هذا املجال يف
الذي
التسارع
يف
املفرط
التغي
أوجبه
اري
ر
اضط
ّ
ّ
الواقع مبا ص ّعب التقاف املستجدات بخصوصه وتأطريها يف شكل
تنظريي.

مم يستوجب
إ ّن تأثري هذه الفواعل يتزايد وضو ًحا ويتّسع نطاقًا ّ
تكثيف الجهود السياسية والقانونية واالقتصادية واألكادميية أيضً ا؛
والكف من
ألجل فهمها أكرث ،والتحكّم يف مساراتها وتح ّوالتها،
ّ
تأثرياتها السلبية ،وبحث إمكانية إعادة توجيه نشاطاتها العنيفة
ضمن سياقات تعاونية.
وأخ ًريا ،فإ ّن الفهم الحقيقي للفواعل العنيفة من غري الدول يستوجب
تحليل عميقًا لدوافع
ً
بداي ًة ضبطًا دقيقًا وتوافق ًّيا للمفهوم ،ث ّم
سلوكياتها وتفاعالتها البينية والخارجية واستباق أفعالها العنيفة
مستقبل بنا ًء عىل فهم تح ّركاتها الحارضة ومعرفة
ً
تبصها
ومحاولة ّ
منابع دعمها ومكامن ق ّوتها؛ من أجل إيجاد سبل التعامل الرشيد
فاعل أثبت تأثريه الك ّمي والنوعي يف السياسة العاملية
معها بوصفها ً
واملحلّية.
61
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خطر التحالف بين اإلرهاب والجريمة
ّ
المنظمة
العالقة بين التنظيمات المسلّحة وشبكات االتّجار بالمخ ّدرات
نموذجا
شمـال أفريقيـا
ً

أن التحالفات وأعمال التعاون والتنســيق لم تعد تقتصر على الدول أو الهيئات الدولية
يبدو ّ
ّ
مســمى الجريمة المنظمة
فقــط ،بل حتى التنظيمــات اإلرهابية واإلجرامية المنضوية تحت
ّ
أصبحــت تتحالــف مع بعضها البعض؛ لتطوير أعمالها وتنفيذ مخططاتها وتحقيق أهدافها.
وعلــى الرغــم مــن االختــاف مــن حيث البنيــة والهــدف بيــن الجماعــات أو الشــبكات اإلرهابية
ّ
المنظمة (أهداف
(تحمل أهدا ًفا سياسية) ،ومجموعة األنشطة اإلجرامية المعروفة بالجريمة
مما يقتضــي منهما التعاون والتنســيق
ماديــة بالدرجــة األولــى) ،فمصالحهمــا تتقاطــع ً
معا ّ
قوتها ويجعــل مكافحتهــا وتفكيكها صعبين على الســلطات
المتبــادل .وهــذا مــا يزيد مــن ّ
عد منطقة شمال أفريقيا من األمثلة الح ّية على التحالفات القائمة بين الجماعات
األمن ّية .وتُ ّ
ّ
المخــدرات واالتّجار بها؛
المنظمة ،بخاصة نشــاط تهريب
اإلرهابيــة ومختلــف أنشــطة الجريمة
ّ
متعددة في قارة آسيا
ألن الخصائص الجغرافية للمنطقة بوصفها همزة وصل بين مناطق
ّ
ّ
المتوســط) ،جعلتها مم ًرّا
وأفريقيــا (أفريقيــا جنــوب الصحــراء ،وغرب أفريقيــا) ،وأوروبا (شــمال
ّ
أساســ ً ّيا لكميــات المخــدرات المهرّبــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم نحــو أوروبــا بالخصــوص،
بالتزامــن مــع تمركــز عــدد مــن الجماعــات اإلرهابيــة الخطيرة فــي المنطقــة ،وعلى رأســها ما
يســمى بتنظيــم القاعدة فــي بالد المغرب اإلســامي .ونظــ ًرا لتطابق مصالــح الطرفين من
ّ
حيــث حاجــة الشــبكات المتاجــرة بالمخدرات إلــى الحماية وتأميــن طرق نقلهــا بضاعتها من
جهــة ،وحاجة الجماعــات اإلرهابية إلى أمــوال كافية لتمويل مخططاتهــا اإلرهابية وتنفيذها
تحد ًيا كبيــ ًرا لدول
مــن جهــة أخــرى ،شــهدت المنطقــة قيــام تحالف خطيــر بين الطرفيــن أفــرز ّ
المنطقة التي أصبحت مجبرة على مواجهة تهديد مزدوج ،وضرورة وضع إستراتيجيات كفيلة
بمواجهة الخطر المتنامي لهذا التحالف.
*

استاذ العلوم السياسية يف جامعة باجي مختار -عنابة يف الجزائر.
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خطـر المخـ ّدرات عالم ًيّـا

تأث ّر شامل أفريقيا بالتهديدات األمنية العاملية املستج ّدة ،وأضحى
الحساسة؛ نظ ًرا لتضافر عوامل جغرافية
ضمن املناطق الجيوسياسية ّ
وسياسية واقتصادية واجتامعية وإقليمية ودولية أث ّرت يف البيئة
األمنيّة هناك ،ومن أخطرها تهريب املخدرات التي جعلت املنطقة
طريق عبور نحو أوروبا وموط ًنا لزراعة أنواع خطرية من املخدرات
كالقنب الهندي .وتأث ّرت أيضً ا بشبكات تهريب األسلحة يف صورة
جامعات دعم للجامعات املسلّحة ،وشملتها التوترات السياسية
واألمنيّة مع الحراك السيايس الذي شهده عدد من دول املنطقة ،مثل
ليبيا وتونس ،ومعاناة دول الجوار من حركات انفصالية ،مثل مايل.

أي
تع ّد مشكلة املخ ّدرات أحد امللفات الساخنة التي ال يخلو منها ّ
مؤمتر أو ندوة أو ملتقى دويل أمني ،بوصفها إحدى املشاكل الدولية
الثالث التي أصبحت يف العقدين األخريين ته ّدد السلم واألمن
العامليَّني .وهذه املشاكل هي :اإلرهاب ،واملخدرات ،وتل ّوث البيئة(((.

ونظ ًرا لتعقّد البيئة األمنيّة يف شامل أفريقيا وتع ّدد التهديدات األمنيّة
املحدقة بها ،قامت هنالك تحالفات غري معلنة بينها بخاصة تلك
املتعلقة بالنشاط اإلرهايب ونشاط تهريب املخ ّدرات ،والتي تزيد من
توتّر البيئة األمنيّة من جهة ،وتجعل عملية محاربتها صعبة من جهة
أخرى .ولك ّنها من جهة ثالثة ولو نظريًّا فقط ،تزيد حتمية التعاون
والتنسيق بني دول املنطقة ودول من خارجها؛ ملواجهتها وتحييد
خطرها.
وعليه ،ترتكز هذه الدراسة عىل تحليل إشكالية مدى الرتابط بني
الجامعات املسلّحة وشبكات االتّجار باملخدّ رات يف شامل أفريقيا،
ومنها نطرح هذه التساؤالت:
 ما هي الخصوصيات التي تؤ ّهل منطقة شامل أفريقيا لتكون جز ًءامن املشهد العاملي للتحالف بني تهديدين خطريين يف حجم اإلرهاب
واملخ ّدرات؟
 ما هي صور االرتباط بينهام يف املنطقة؟ كيف تؤث ّر التط ّورات املستجدة الحاصلة يف املنطقة ويف جوارهااإلقليمي (منطقة الساحل ،وغرب أفريقيا) يف توطيد العالقة بني
هذين التهديدين؟
 ما هي اإلسرتاتيجيات املنتهجة ملواجهة التحالف بني هذينالتهديدين؟

واكبت املتاجرة باملخدرات التط ّورات الحاصلة يف العالقات الدولية
بنهاية حقبة الحرب الباردة من جهة ،ومساهمة العوملة من جهة
أخرى يف نقل املتاجرة باملخدرات وغريها من الجرائم إىل طور االنتشار
الواسع املتخطّي الحدود؛ فقد طرح نشوء الجرمية املنظّمة املتخطية
الحدود الوطنية – مبا فيها املخدرات  -بوصفها قضية يف السياسة
العاملية ،تح ّديات خطرية ألكرث من واحدة من نظريات العالقات
الدولية؛ فال واقعية هوبز (والواقعية الجديدة املشتقّة منها) ،وال
املذهب املؤسيس الليربايل أو الليربالية الجديدة من جهة أخرى
تستوعب – عىل صعيد مفاهيمي أو عىل صعيد عميل  -املنظامت
اإلجرامية املتخطّية الحدود الوطنية؛ إذ يرى الواقعيون أنّه ال صلة
لهذه املنظامت بالرصاع الدائم بني الدول الساعية إىل القوة واألمن
يف العالقات الدولية .يف حني يرى أصحاب املذهب املؤسيس أنّها
غري مر ّحب بها؛ ألنّها شكل من أشكال التنافر يف عا ٍمل من االنسجام
املتزايد(((.
لقد استغلّت عصابات تصنيع املخدرات واملتاجرة بها ما تتيحه
العوملة من تسهيالت لتوسيع نشاطها بحيث مل يبق يف العامل مجتمع
ال يعاين من رشور املخدرات .ومع ذلك ال ميكن اال ّدعاء أ ّن املخدرات
أو انتشارها نتيجة مبارشة من نتائج العوملة؛ فهي مرض عرفته
مجتمعات محدودة وعىل نطاق جغرايف وبرشي ض ّيق نسب ًّيا .إال أ ّن
عصابات املخدرات وظّفت إمكانات العوملة توظيفًا واس ًعا من أجل
الدخول إىل ساحات جغرافية جديدة ،والتأثري يف مجاالت حيويّة
أخرى(((.

 1عبد اللطيف محمد أبو هدمة" ،مشكلة املخدرات وأبعادها الدولية عىل األمن القومي
والتنمية" ،اإلدارة العامة ملكافحة التهريب واملخدرات ،عىل الرابط:
http://www.aladel.gov.ly/main/modules/sections/item.php?itemid=282
 2فيل ويليامز" ،الجرمية املتخطية للحدود الوطنية والفساد" ،يف :برايان وايت ،ريتشارد
ليتل ومايكل سميث (محررون) ،قضايا يف السياسة العاملية (ديب :مركز الخليج لألبحاث،
 ،)2004ص .308
 3مصطفى عمر التري" ،املخدرات والعوملة :الجوانب السلبية" ،يف :عبد القادر عبد الله
العرايب (محرر) ،املخدرات والعوملة ،ط( 1الرياض :مركز الدراسات والبحوث ،)2007 ،ص .9

دراسات وأوراق تحليليّة
ّ
المنظمة
خطر التحالف بين اإلرهاب والجريمة
العالقة بين التنظيمات المس ّلحة وشبكات االتّجار بالمخدّ رات (شمـال أفريقيـا نموذجً ا)

وتقف األربــاح الطائلة املتأتّية من تجارة املخدرات وراء إرصار
الشبكات املختصة يف هذا املجال عىل مواصلة نشاطها والدفاع عنه
باستعامل الق ّوة إن لزم األمر؛ يقول جياكوميليل" :إ ّن األرباح الطائلة
املحصلة من االت ّجار غري املرشوع باملخدرات هي رشيان الحياة
ّ
الرئيس لتنظيامت الجرمية املنظمة ،ولذلك تحارب هذه املنظامت
برشاسة لحامية مصدر متويلها الرئيس ،ووسيلتها يف تسهيل عملياتها
اإلجرامية بالفساد واإلفساد ،كام أنّه ليس غريبًا أن نجد أ ّن النشاط
املشرتك بني هذه التنظيامت اإلجرامية هو االت ّجار غري املرشوع
باملخدرات"(((.

املحصلة
وتشري مختلف الدراسات والتقارير إىل ضخامة العوائد املالية ّ
من تجارة املخدرات يف العامل بصورة متزايدة وتفوق حتى دخول دول
بأكملها؛ فقد خلص تقرير عن "سوق املخدرات العاملي "2007-1998
الصادر عن اللجنة األوروبية ومعهد "ترميبوس" ومؤسسة "راند" ،إىل
أ ّن العائدات اإلجاملية لتجارة املخدرات بحسب تقديرات "تقرير
مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجرمية UNODC "2005
قد بلغت  322مليار دوالر سنة (2003أي أعىل من الناتج القومي
تحصله  %88من دول العامل)((( .وهي دخول آخذة يف التزايد؛ إذ
الذي ّ
أفاد تقرير األمم املتحدة عن املخدرات لعام  2005بارتفاع عائدات
املخدرات مقارن ًة بالتقارير السابقة لتصل إىل  400مليار دوالر ،أو ما
يعادل  %8من حجم التجارة العاملية(((.
وارتفعت الدخول الناتجة من االت ّجار باملخدرات سنة  2009إىل 600
مليار دوالر أو ما يعادل  %7.6من التجارة العاملية بحسب تقرير
 4محمد فتحي عيد" ،املخدرات والجرمية املنظمة" ،يف :عبد القادر عبد الله العرايب
(محرر) ،املخدرات والعوملة ،املرجع نفسه ،ص .235
5 Peter Reuter & Franz Trautmann (eds). A report on global illicit drug
markets 1998-2007 (European comisssion, RAND corporation and Trimbos
Institute. Netherlands. 2009), p.12.
 6عمر التري ،املرجع نفسه ،ص .22
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مكتب األمم املتحدة ملكافحة الجرمية واملخدرات وصندوق النقد
الدويل .وارتفعت قيمة أموال املخدرات التي يجري غسيلها عرب
مؤسسات ورشكات قانونية إىل  1.5تريليون دوالر؛ أي  %5من الناتج
اإلجاميل العاملي .ومتثّل هذه التجارة  %70من دخول التنظيامت
اإلجرامية .وارتفع هامش الربح الناتج من هذه التجارة من % 300
إىل  ،%2000ما جعل التنظيامت اإلجرامية املحلية والعابرة الحدود
تنخرط يف تجارة املخدرات؛ لتحصيل أكرب قد ٍر من الدخول يف ٍ
وقت
قصري(((.
ويشري الخبري بيرت ليليل إىل امتالك هذه التجارة املحظورة  400مليون
زبون منتظم ،ويجري يف إطارها غسل  200مليار دوالر بنجاح عرب
كل سنة .وأضحت هذه التجارة متثّل قسطًا كب ًريا يف الناتج
العامل ّ
العام لعد ٍد من الدول؛ ففي كولومبيا يتحدث الخبري بيرت ليليل عن
حصد "كارتل" كايل الكولومبي لتجارة املخدرات ما قيمته  206مليار
دوالر ،مع توغّل عصابات املخدرات بصورة كبرية داخل أوساط
الساسة الفاسدين .وتتجذّر هذه التجارة املحظورة أكرث يف عدد
من املجتمعات؛ ألنّها تخلق فرص عمل كبرية تصل إىل  300ألف يف
مثل(((.
بوليفيا ،وما بني  500ألف ومليون يف بريو ً

دور شمـال أفـــريقيا في تجـارة
المخـدرات العـالميـة
أي بقعة من بقاع العامل بفضل
مل تستنث شبكات االتّجار باملخدرات ّ
إسرتاتيجيتها ذات الطابع العاملي واملبن ّية عىل التنسيق املحكم بينها،
بغض النظر عن مكان وجودها ومتركزها .ويف منطقة شامل أفريقيا
ّ
مهم يف تجارة
تتضافر العديد من العوامل التي تجعل منها محو ًرا ًّ
املخدرات العاملية سواء بوصفها منطقة عبور أو منطقة إنتاج أو
استهالك ،نذكر منها:
•املوقـع الجغـرايف :ميكن فهم هذا الدور الذي تضطلع به منطقة
شامل أفريقيا يف تجارة املخدرات العاملية بالعودة إىل خصائص
موقعها الجغرايف؛ فهي مرتبطة بأفريقيا جنوب الصحراء من
خالل الصحراء األفريقية الكربى ،وتحاذي منطقتَي غرب أفريقيا
7 «Drug-trafficking profits» (Ria Novosti,30/5/2010), http://en.ria.ru/
world/20100530/159275376.html.
 8عبد القادر عبد الله العرايب" ،تجارة املخدرات وعالقات الشامل بالجنوب يف ضوء
العوملة" ،يف :تجارة املخدرات ،املرجع نفسه ،ص .95
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ودول الساحل األفريقي مبارشة ،وتتّصل بوسط أفريقيا من
خالل الحزام الجنويب لدول الساحل الصحراوي ،ومتكّن مرص
التي تع ّد دولة عبور من ربط املنطقة بدول حوض النيل،
وبرشق أفريقيا ،وبقا ّرة آسيا من خالل شبه جزيرة سيناء .كام
أ ّن هنالك مقاطعات مغربية يف األصل (سبتة ،ومليلية) ،ولك ّنها
تابعة إلسبانيا حاليًّا (وهو ما يجعلها همزة وصل مبارشة بقا ّرة
أوروبا)(((.
وع ّزز هذا املوقع اإلسرتاتيجي للمنطقة اكتسابها صفة منطقة العبور
الحيوية لشحنات املخدرات املو ّجهة نحو السوق األوروبية باألساس؛
فقد أفاد تحقيق قام به املرصد الجيوبوليتييك للمخدرات سنة 2007
بأ ّن املغرب قد أصبح نقطة عبور مه ّمة للكوكايني املرتبط بشبكات
التهريب الكولومبية .وأكّد تقرير إدارة مكافحة املخدرات سنة 1993
أنّ" :دول شامل أفريقيا تعرف استغالال متزاي ًدا ألراضيها ومياهها
اإلقليمية من طرف شبكات إجرامية لتهريب الكوكايني بكميات كبرية
نحو أوروبا"(.((1
مهم للمخدرات.
وبحسب
ّ
املختصني ،متثّل الجزائر محو َر عبور ًّ
وأفادت تقارير من هيئات أمن ّية مختلفة بأ ّن  %90من البضاعة
املحجوزة يف الجزائر كانت يف طريقها نحو السوق األوروبية والرشق
أوسطية .وتحليل املعطيات املوجودة يكشف أ ّن الجزائر تعرف تط ّو ًرا
كب ًريا يف تجارة املخدرات ،ومنها الكوكايني وموا ّد أخرى ته ّربها شبكات
من الساحل األفريقي ،عرب اخرتاق حدود النيجر ومايل خفيةً .كام متثّل
املساحات الواسعة يف مترناست وعني قزام مم ًّرا مفضّ ًل لتلك الشبكات
التي ته ّرب يف الغالب ما يُعرف باملخدرات الصلبة des drogues
.((1( dures
ومتثّل املتاجرة باملخدرات  %26.63من نشاط الجرمية املنظّمة يف
الجزائر بحسب تقري ٍر ملصالح الدرك الوطني صادر سنة  ،2009وهي
السنة التي شهد سداس ّيها األ ّول فقط حجز  42ط ًّنا من املخدرات،

9 "North Africa", Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/North_Africa.
10 Nadjia Bouaricha & O. Cheikh, «Marché marocain de trafic de drogue:
10 milliards d'euros de chiffre d'affaires» (La Nouvelle République, 10/8/2004),
http://cannabis.free.fr/articles/maroc_trafic.html.
 11 Ousmane Wague, "Afrique du Nord: Trafic de drogue au MaghrebDanger et itinéraires des grands cartels transsahariens" (AllAfrica, 5 Janvier
2009), http://fr.allafrica.com/stories/200901051169.html
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منها  22ط ًّنا يف والية بشار وحدها .ويفيد املصدر نفسه بأ ّن الك ّمية
املستهلكة ضئيلة ج ًّدا مقارن ًة بالك ّمية اإلجاملية املحجوزة(.((1
يف حني أشار الديوان الوطني ملكافحة املخدرات واإلدمان عليها يف
الجزائر ،إىل أنّه جرى حجز نحو  78ط ًّنا من القنب الهندي يف الجزائر
خالل السدايس األ ّول من سنة  ،2013وهو رقم يف ارتفاع مقارن ًة بـ71
ط ًّنا ُس ّجلت خالل الفرتة نفسها من السنة املاضية(.((1

وميثّل موقع مرص نقطة عبور لتجارة الهريوين والقنب من مناطق
اإلنتاج الرئيسة يف جنوب رشق آسيا إىل األسواق األوروبية .وعىل
النطاق العاملي ،تع ّد املوانئ واملطارات وقناة السويس التي تعربها
آالف السفن سنويًّا أضعف النقاط يف مرص بالنسبة إىل تجارة
املخدرات؛ فقد م ّر بالقناة  14600سفينة عام  .1997ومن ث ّم ميكن
مهم لتهريب املخدرات إىل أوروبا.
أن تكون مرص منفذًا جنوب ًّيا ًّ
ومل تسلَم األرايض املوريتانية من سطوة شبكات تهريب املخدرات؛
إذ شهدت سنة  2007حجز نحو  12ط ًّنا من الكوكايني .وس ّجل حجز
 5.4أطنان من القنب خالل األشهر الثامنية األوىل من السنة ذاتها ،مع
شخصا خالل عمليات مختلفة(.((1
توقيف ً 40
توسـع رقعـة إنتـاج املخـدرات يف املنطقـة :مل يقترص دور
• ّ
شامل أفريقيا يف تجارة املخدرات العاملية عىل كونها منطقة
عبور فحسب ،بل هي من مناطق إنتاج املخدرات أيضً ا .وتعرف
املساحات املزروعة مبختلف أنواع املوا ّد املخ ّدرة تزاي ًدا ملحوظًا
ال سيّام يف املغرب الذي يع ّد محور إنتاج املخدرات وتجارتها يف
املنطقة؛ إذ أصبحت املخدرات مور ًدا من بني املوارد الرئيسة

12 «Le trafic de drogues représente 26 % de la criminalité organisée
en Algérie» (algerie-dz.com, 8 juillet 2009), http://www.algerie-dz.com/
article17326.html.
" 13تهريب املخدرات :الجزائر تحارب نوعا جديدا من اإلرهاب" ،جزايرس،2013/07/24 ،
عىل الرابط:
http://www.djazairess.com/aps/314584.
14 Wague, Ibid.
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للدخل القومي ،فام يجنيه املغرب سنويًّا  -وهو من بني البلدان
املتخصصة  -يقارب  6مليارات
التي يرد ذكرها كث ًريا يف التقارير
ّ
(((1
دوالر ،أو ما يعادل نحو  %20من الناتج اإلجاميل للدخل .
وتذهب مصادر أخرى إىل أ ّن مه ّريب املخدرات يف املغرب يجنون ما
مقداره  13مليار دوالر سنويًّا .وهو ما يوازي نسبة ترتاوح ما بني %17
و  %40من الناتج الداخيل الخا ّم املغريب .وهو ما ع ّزز سمعة املغرب
بوصفه أحد أه ّم منتجي القنب ومص ّدريه عىل الصعيد العاملي(.((1
ويف تحقيقٍ أجرته الحكومة املغربية بالتعاون مع مكتب األمم
املتحدة ملكافحة املخدرات والجرمية سنة  ،2003اتّضح أ ّن ربع
املخصصة للزراعة يف منطقة الريف املغريب خاضعة لهيمنة
املساحة
ّ
(((1
ما يُعرف بثقافة القنب  .وتع ّد دخول  800ألف شخص أي نحو
ثلثي سكّان تلك املناطق الريفية ،ذات صلة بتلك الثقافة .إضاف ًة
إىل كون نحو  %70من الكيف املعالج املتداول يف أوروبا مصدره
املغرب(.((1

ونتيجة تجذّر ثقافة القنب يف تلك املناطق ،فإ ّن مساحات القنب
املزروعة تغطّي  %27من املساحة الزراعية يف كامل تراب منطقة
15

عمر التري ،املرجع نفسه ،ص .22

16 Wague, Ibid.
 * 17عرف املغرب ما يُعرف بـ "ثقافة القنب"  Cannabis cultureمنذ القرن الـ  ،16يف
البداية كانت هذه الثقافة منحرصة يف خمس قرى شامل البالد بني منطقتي كتامة وبني خالد،
ظل
وبعد االحتالل الفرنيس واإلسباين املغرب تدعمت ثقافة القنب وأتيحت لها الحامية يف ّ
وتوسعت إىل مناطق أخرى واقعة تحت السلطة اإلسبانية والفرنسية.
إطار قانوين وقضايئّ .
وبفضل اتفاقية سنة  1906جرى السامح لتلك املجتمعات املرتكزة يف الريف املغريب باستغالل
محاصيل القنب التي كانت موجهة يف البداية لالستهالك املحيل واحتكارها ،ومع مرور الوقت
بدأ املنع التدريجي بقوانني ترشيعية خالل الفرتة االستعامرية .وعند استقالل البالد سنة
الكل لهذه الثقافة .وأحدث هذا القرار اضطرابًا يف املناطق املعن ّية بهذه
 1956جرى املنع ّ
ظل هذه الظروف السوسيو
الثقافة التي متثّل مصدر الدخل الرئيس لسكّانها الذين عاشوا يف ّ
 اقتصادية لفرتة طويلة .انـظـر:- La culture du Cannabis au Maroc, La problématique de la culture du
cannabis dans le Rif - Document du CMA (Kabyle.Com, 29 janvier 2009),
http://www.kabyle.com/node/1941/backlinks.
18 Bouaricha & Cheikh, Ibid.

87
الريف .وهنالك تو ّجه إلنتاج بذور القنب املع ّدة للتهريب الدويل ،ما
وضع املغرب يف طليعة املص ّدرين العامليني لهذه املادة منذ سنوات
عديدة ،ومي ّول السوق العاملية إجامليًّا مبا مقداره  %40من القنب.
وترتفع هذه النسبة إىل  %80عندما يتعلّق األمر بتمويل السوق
األوروبية(.((1
•تزايـد االستهـالك يف املنطقـة :يف عام  2007بلغ عدد مستهليك
األقل ما بني  142.6مليون و
القنب الهندي ملرة واحدة عىل ّ
 190.3مليون مستهلك ،أي ما بني  %3.3و  %4.4من السكان
املرتاوحة أعامرهم ما بني  15و  64سنة ،منهم  28مليون
مستهلك يف قارة أفريقيا يرتكّز منهم أكرث من  3ماليني يف منطقة
شامل أفريقيا(.((2

االنعكاسات األمنيّة للتحالف بين
الجماعات المســلّحة وشبكات
المخ ّدرات على المنطقة
برز االهتامم بتمويل اإلرهاب عن طريق عائدات تهريب املخدرات
مشكل ًة كربى منذ أحداث  11أيلول  /سبتمرب  ،2001بعد تح ّول
أفغانستان خالل عقد التسعينيات ،ووقوعها تحت حكم طالبان،
إىل مركز عاملي إلنتاج األفيون ،وبلوغ هذا اإلنتاج أوجه سنة 1999
مبقدار  4581ألف طن .ووجد تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن الدن
حينها يف أفغانستان ،مالذًا آم ًنا للتخطيط ألعامل إرهابية وتحويل
أفغانستان إىل دولة راعية للمخدرات وراعية لإلرهاب .وهذا ما دفع
املدير التنفيذي ملكتب األمم املتحدة للمخدرات والجرمية أنطونيو
ماريو كوستا للترصيح بأنّ" :األدلّة تتزايد بشأن استخدام عائدات
املخدرات يف متويل النشاطات اإلجرامية مبا يف ذلك اإلرهابية منها".
وأضاف أنّ" :محاربة تهريب املخدرات معناها محاربة اإلرهاب"(.((2
وحينها ،برز تو ّجه قائل إنّه ال ميكن ربح حرب مكافحة اإلرهاب من
دون ربح معركة القضاء عىل تهريب املخدرات واالت ّجار بها .وقد فتح
التو ّجه األمرييك لتوظيف الخربة املكتسبة من الحرب عىل اإلرهاب
19 La culture du Cannabis au Maroc, Ibid.
20 “world drug report 2009”, United Nations office on drugs and crime
(Vienna: United Nations publications, 2009), p. 95.
21 Pierre-Arnaud Chouvy, "Drugs and the Financing of Terrorism",
Terrorism Monitor, Volume 2, Issue 20, 21/10/2004, http://geopium.org/243/
drugs-and-the-financing-of-terrorism.
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يف محاربة املخدرات ،املجال للحديث عن العالقة بني الحربني؛
فمن وجهة نظر البعض ،هناك تشابه بني االثنني؛ فكام ميت ّد حزام
اإلرهاب من أفغانستان وباكستان مرو ًرا بالرشق األوسط إىل أوروبا،
فإ ّن الشبكات الدولية للمخدرات كذلك تتج ّمع حول نقاط عاملية
ساخنة متت ّد من املكسيك إىل غرب أفريقيا .ومثلام تك ّيفت التنظيامت
اإلرهابية مثل "القاعدة" برسعة ونجاح مع وسائل التكنولوجيا
الحديثة ،ومنها شبكة اإلنرتنت ،فإ ّن الحال ال تختلف بالنسبة إىل
عصابات املخدرات الدولية التي يرجع نجاحها إىل ما لديها من نشاط
ومرونة ورغبة دامئة يف التن ّوع ،وذلك التشابه يعضده ويؤكّده ما
سبقت اإلشارة إليه بشأن وجود عالقة وثيقة بني اإلرهاب وتجارة
املخدرات مع استخدام األموال الناتجة من هذه التجارة يف متويل
النشاط اإلرهايب .ما يعني أ ّن مكافحة اإلرهاب مرتبطة مبكافحة
وربا
ربا يساهم يف نجاح األوىلّ ،
تجارة املخدرات ،وأ ّن نجاح األخرية ّ
يؤ ّدي إىل انحسار(.((2

وعىل مدى السنوات الخمس والعرشين املاضية ،كانت هناك روابط
عديدة بني املخ ّدرات واإلرهاب؛ فمن بني املنظامت الثالث واألربعني
املع ّرفة رسميًّا منظامت إرهابية أجنبية ،وجدت إدارة مكافحة
املخدرات األمريكية أ ّن تسع عرشة منها ترتبط بشكل أو بآخر بتجارة
املخدرات العاملية .وتعتقد اإلدارة أ ّن ما يصل إىل  %60من املنظامت
املسلّحة ترتبط بالتجارة غري املرشوعة باملخدرات .ومع زيادة انخراط
التنظيامت األجنبية املسلّحة يف تجارة املخدرات بدأت تظهر املنظامت
امله ّجنة التي تعمل يف املجالني م ًعا .وهذه املنظّامت امله ّجنة منظامت
نصفها منظمة إرهابية ونصفها اآلخر "كارتل" عاملي
مسلّحة أجنبيةْ ،
لتجارة املخدرات .ومن األمثلة النموذجية للمنظامت امله ّجنة حركة

 21 22سمري فاروق حافظ" ،مشكلة االتجار يف املخدرات ّ
وتعث الجهود الدولية للمكافحة"
(اإلمارات العربية املتحدة :مركز الخليج للدراسات اإلسرتاتيجية ،)2010 ،عىل الرابط:
http://www.policemc.gov.bh/reports/2011/July/4-72011/634454015434209631.pdf
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يجسدان من
طالبان والق ّوات املسلحة الثورية الكولومبية (فارك)؛ إذ ّ
(((2
حيث الجوهر وجه الجرمية املنظمة يف القرن الحادي والعرشين .
األقل ميكن من خاللها لتجارة
ويورد مارك كليامن خمس طرق عىل ّ
املخدرات – سواء يف الدول املنتجة أو املستهلكة أو مناطق العبور -
أن تقود ملساعدة اإلرهاب ،وهي:
•إيجاد السيولة النقدية لتمويل عملياتها.

•خلق الفوىض يف الدول التي تنتج فيها املخدرات ،أو مت ّر عربها،
أو ت ُستهلك فيها ،ما يتيح بيئة مالمئة للنشاط اإلرهايب.
•توليد الفساد يف املؤسسات القانونية والعسكرية ومؤسسات
حكومية أخرى ،وحتى يف أوساط املجتمع املدين ،بحيث يجري
بناء دعم شعبي لإلرهاب ،وإضعاف قدرة املجتمع عىل محاربة
التنظيامت املسلّحة وأنشطتها.
•إيجاد خدمات مفيدة لنشاط تلك الجامعات املسلّحة ،يف شكل
أسلحة ،وتبييض أموال ،وهويّات مز ّورة ،ووثائق أخرى تخدم
تهريب املخدرات واألغراض اإلرهابية أيضً ا.

•تشتيت جهد املنظومة القانونية واالستخباراتية(.((2
يف شامل أفريقيا وعىل غرار مناطق أخرى من العامل تعاين من خطر
اإلرهاب واملخدرات عىل السواء ،ميكن إيجاد صالت وروابط بني
التنظيامت املسلّحة وشبكات تهريب املخدرات .ودول املغرب العريب
التي ترتكّز يف شامل القارة األفريقية تواجه تح ّديات حقيقية ألمنها
ظل خصوصياتها الجيوبوليتيكية املعقّدة ،من حيث
واستقرارها ،يف ّ
املوقع الجغرايف ومن حيث طبيعة األوضاع املتوتّرة السائدة سواء
يف دول الساحل األفريقي املجاورة أو يف داخل الدول املغاربية يف
ح ّد ذاتها ،والنشاط الكبري لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي
يف املنطقة.
لقد تح ّولت منطقة املغرب العريب إىل مرسح حقيقي لنشاط تنظيم
القاعدة .ويشهد عىل ذلك العمليات التي يقوم بها "تنظيم القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي" يف الجزائر خالل السنوات األخرية .وبدأت
 23مايكل براون" ،االتجار باملخدرات والجامعات اإلرهابية يف الرشق األوسط :صلة
متنامية؟" (معهد واشنطن لسياسات الرشق األوسط ،)2008 /7/25 ،عىل الرابط:
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/drugtrafficking-and-middle-eastern-terrorist-groups-a-growing-nexus
24 Mark A. R. Kleiman, "Illicit drugs and the terrorist threat: causal
links and implications for domestic drug control policy”, Washington:
Congressional research service (CRS), report for congress, (20/4/2004), pp 1-2.
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مخاوف األجهزة األمن ّية يف املنطقة تتزايد من سعي هذا التنظيم إىل
توسيع رقعة عملياته واستهداف الدول املجاورة للجزائر ،يف محاولة
إلثبات وجودها إقليميًّا .ولقد أكّد سعيد لكحل الباحث يف الحركات
تنظيم
اإلسالمية يف املغرب أنّ" :القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي بات
ً
جهويًّا ،ومل يعد خطره محصو ًرا داخل حدود الجزائر ،بحيث امت ّدت
دائرة أعامله اإلرهابية لتشمل دول الجوار بخاصة موريتانيا ومايل
والنيجر إضاف ًة إىل الجزائر" ،وأضاف لكحل يف ترصيح لـ "إيالف" أ ّن ما
ساعد اإلرهاب عىل التم ّدد "الطبيعة الصحراوية ،وضعف اإلمكانات
اللوجيستيكية لدول جنوب الصحراء ،باإلضافة إىل ضعف التنسيق
األمني بني دول املنطقة"(.((2
وأصبح اسم القاعدة يف املغرب اإلسالمي ال يُذكر إال وهو مرتبط
بعملية اختطاف رهائن ،أو تهريب مخدرات ،أو رسقة وكالة مرصفية.
وأصبح التداخل بني الجرمية املنظمة واإلرهاب قويًّا لدرجة أ ّن بعض
املحلّلني مثل جان بابتيست كاربونتيي رشع يف الحديث عن تح ّول
القاعدة من مامرسة اإلجرام بهدف متويل اإلرهاب ،إىل ات ّخاذ اإلرهاب
غطا ًء ملامرسة الجرمية من أجل جني املال .وقال قايض مكافحة
اإلرهاب الفرنيس جان لويس بروكيري" :هناك شبكات مالية دولية
مو ّجهة لتمويل اإلرهاب وتجارة املخدرات والسجائر امله ّربة وتجارة
البرش ،دون متييز ،وهذه الشبكات املرتبطة بشكلٍ وثيق بالقاعدة يف
املغرب اإلسالمي ،من جهة ،وبكارتيالت املخدرات يف أمريكا الجنوبية،
من جهة ثانية ،متثّل خط ًرا كب ًريا عىل استقرار املنطقة"(.((2
ويضيف بروكيري أ ّن مخطّط القاعدة يف املنطقة يتمثّل يف إضعاف
نفوذ دول الساحل األفريقي واملنطقة املغاربية التي متثّل مع ًربا
للكوكايني الوارد من جنوب أمريكا باتّجاه األسواق األوروبية .وأشار إىل
أ ّن القاعدة تسعى إىل بسط سيطرتها عىل هذه املناطق عرب التغلغل
يف املجتمعات املحلية باستعامل املال الذي تجنيه من عمليات
االختطاف ،ومن تجارة املخدرات وغريها من األعامل اإلجرامية.
ويقول بروكيري" :إ ّن قاعدة املغرب اإلسالمي لن تكتفي باملجال الذي
تسيطر عليه اليوم يف مايل والنيجر ،والذي تتّخذه كقاعدة خلفية
لالرتداد واالختباء"(.((2
" 25القاعدة تتوسع يف شامل أفريقيا وتؤرق الدول العربية" ،موقع اإلمام الشريازي،
 ،2009/8/20عىل الرابط:
http://www.alshirazi.com/world/news/2009/8/20.htm
 26موايس لحسن" ،اختطاف الرهائن وتجارة املخدرات تهيمن عىل نشاط قاعدة املغرب
اإلسالمي" ،مغاربية ،2010/12/8 ،يف:
"http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2010/12/08/feature-01
 27املرجع نفسه.
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يجد تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي يف شبكات املخدرات
ظل تشديد الخناق
مهم لتوفري التمويل الالزم ،يف ّ
وباروناتها ،حليفًا ًّ
عىل مصادر التمويل التقليدية ،يف إطار سياسة تجفيف منابع متويل
اإلرهاب؛ إذ أصبح االتّجار باملخدرات ميثّل عصب الحياة بالنسبة
إىل املجموعات املسلّحة النشطة يف شامل أفريقيا ومنطقة الساحل
والصحراء .وهنالك عدد من الشواهد والتأكيدات الرسمية عىل وجود
تحالف بني الجامعات اإلرهابية من جهة وبارونات املخدرات من
جهة أخرى يف شامل أفريقيا؛ فقد قال مسؤول مكافحة التهريب
واملخدرات يف هيئة الجامرك الجزائرية أرزقي هناد يف تقرير ق ّدمه
عن التهريب وتهريب املخدرات يف الجزائر ،إنّه" :يف غالب األحيان
ثبت أ ّن هناك عالقة بني شبكات تهريب السلع واملخدرات التي
تقوم بتبييض أموالها ومتويل اإلرهاب يف بعض املناطق يف الجزائر".
وتفيد مصالح األمن الجزائرية وكذا تقارير األمم املتحدة بأ ّن بعض
املجموعات اإلرهابية التي تنشط يف الصحراء والساحل لها صالت مع
شبكات تهريب املخدرات؛ إذ تقوم بتأمني مسالك لها مقابل تلقّي
أموال طائلة(.((2

ويؤكّد عدد من األحداث األخرية يف املغرب الكبري العالقة بني القاعدة
يف بالد املغرب اإلسالمي وتهريب املخدرات وجرائم أخرى؛ ففي شهر
كانون األول  /ديسمرب  2010دخل الجيش املوريتاين يف اشتباك مع
مجموعة من مه ّريب املخدرات لها صلة بالجامعة اإلرهابية ،وقُتل
فيه مجموعة من اإلرهابيني واعتُقل آخرون ،واحتجزت كميات مه ّمة
من األسلحة والذخائر والهواتف والسيارات .وتشري تقارير إىل اعتقال
أحد أباطرة املخدرات املاليني كان مطلوبًا لعدة بلدان خالل العملية
نفسها ،وخلّفت عملية مامثلة للجيش املوريتاين يف شباط  /فرباير
 2010مقتل ثالثة مه ّربني مشتبه فيهم واعتُقل  20آخرون.

 28عثامن لحياين" ،الجزائر تكشف عن عالقة بني تهريب املخدرات وخاليا إرهاب"،
العربية نت ،2013/6/27 ،يف:
http://goo.gl/C4RpSM
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العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

توصلها إىل تفكيك عصابة
إىل جانب ذلك أعلنت السلطات املغربية ّ
شخصا منهم أربعة أجانب وضالعة يف
تابعة للقاعدة مك ّونة من ً 36
التهريب واالتّجار باملخدرات .وكشف مصدر أمني أ ّن العصابة قامت
بثامين عمليات لنقل الكوكايني من شامل مايل إىل أوروبا ،عرب املغرب
والجزائر .وق ّدرت الكميات املنقولة خالل هذه العمليات بنحو 600
كيلوغرام من الكوكايني(.((2

تغي اسم التنظيم ليصبح "تنظيم القاعدة يف بالد
الثاين  /يناير ّ 2007
املغرب اإلسالمي"  .AQMIومنذ ذلك التح ّول والتنظيم يق ّدم الدعم
اللوجيستي لغريه من الجامعات املسلّحة الناشطة يف املنطقة وحتى
الخاليا النامئة يف غرب أفريقيا ،مع محافظته يف الوقت ذاته عىل
عالقاته مع الجامعات اإلجرامية املنظّمة املتو ّرطة يف أنشطة التهريب
يف املنطقة(.((3

وبرزت ع ّدة متغريات مؤث ّرة يف شامل أفريقيا واملناطق املجاورة لها يف
غرب أفريقيا ومنطقة الساحل ،حملت معها إمكانية زيادة احتامالت
أي ٍ
وقت مىض لنشاط الجامعات املسلّحة
إيجاد بيئة مالمئة أكرث من ّ
متغيات
وتلك املختصة يف تهريب املخدرات ،وميكن حرصها يف أربعة ّ
رئيسة:

مكّن ظهور تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي من إيجاد ركيزة
أيديولوجية ولوجيستية وتنظيمية لبقية الجامعات والخاليا اإلرهابية
يف غرب أفريقيا ويف الساحل األفريقي .وأصبحت هجامتها نوعية ذات
ص ًدى إعالمي عاملي كبري .وحفّزت جامعات إرهابية يف غرب أفريقيا
ويف دول الساحل مثل "جامعات أنصار الدين" و"الجهاد والتوحيد"،
و"بوكو حرام" ،عىل تنفيذ عمليات أكرث جرأة؛ فجامعة "بوكو حرام"
مثل تط ّورت من مجوعة تش ّن هجامت سيّئة التخطيط إىل مجموعة
ً
تنظيم ،تستخدم العبوات الناسفة وحرب العصابات واالغتياالت
أكرث
ً
املستهدفة والتفجريات االنتحارية ،وركّزت هجامتها عىل ق ّوات أمن
الدولة ،والكنائس والزعامء السياسيني والدينيني (وحقّقت لها هذه
العمليات صدى عامليًّا كب ًريا)(.((3

•إعالن الجامعة السلفية للدعوة والقتال يف الجزائر انضواءها
تحت لواء تنظيم القاعدة.
•قيام ما يعرف بثورات الربيع العريب أو الحراك السيايس الذي
عرفه عدد من دول شامل أفريقيا (تونس ،ومرص ،وليبيا) ،وما
نجم عن ذلك من ضعف أمني ع ّزز النشاط املسلّح وتهريب
املخدرات واألسلحة وسلع أخــرى ،كام هي الحال يف سيناء
املرصية وعىل الحدود الليبية مع تونس والجزائر ودول الساحل
األفريقي ،ويف منطقة الشعانبي عىل الحدود بني الجزائر وتونس.
•سيطرة الجامعات املتش ّددة عىل منطقة الساحل األفريقي
خصوصا.
عمو ًما وشامل مايل
ً

•النشاط املتزايد لعصابات تهريب الكوكايني من أمريكا الجنوبية
يف دول غرب أفريقيا.
املتغيات يف الوضع األمني يف
والتساؤل املطروح هو كيف تؤث ّر هذه ّ
شامل أفريقيا ويف توطيد الصلة بني الجامعات املسلّحة و"كارتالت"
تهريب املخدرات يف املنطقة؟
مهم يف
مثّل بروز تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي تح ّو ًل ًّ
شامل أفريقيا ومنطقة الساحل األفريقي .وهذا التنظيم هو وليد
األزمة األمن ّية التي عاشتها الجزائر مع بداية التسعينيات؛ فالقادة
املستقبليون لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي هم من ّأسسوا
يف البداية الجامعة اإلسالمية املسلّحة  ،GIAث ّم ّأسسوا تنظيم
الجامعة السلفية للدعوة والقتال  .GSPCويف أيلول  /سبتمرب 2006
أعلن هذا التنظيم عن انتامئه رسم ًّيا لتنظيم القاعدة .ويف كانون
29

لحسن ،املرجع نفسه.

وأوضح الباحث املغريب يف الحركات اإلسالمية سعيد لكحل ،أنّ" :تنظيم
القاعدة غدا خط ًرا حقيقيًّا يف منطقة الصحراء الكربى والساحل التي
تعجز دول املنطقة عىل مراقبتها وبسط هيمنتها األمنية والعسكرية،
ما يش ّجع هذا التنظيم عىل ات ّخاذ املنطقة قاعدة خلفية لتنفيذ
عملياته ض ّد دول املنطقة"(.((3
وما يساعد عىل تحقيق هذا الهدف هو حالة الفوىض واالنفالت
خصوصا ،وبقاء
األمني اللذَين نتجا من تفكّك السلطة املركزية يف ليبيا
ً
مسافات شاسعة من الحدود وكميات كبرية من األسلحة الخفيفة
والثقيلة بال رقيب؛ فنظ ًرا لقصور أنظمة األمن القومي وسهولة
اخرتاق الحدود ،ونظ ًرا لطلب املجرمني وأفراد الجامعات املسلّحة
املتزايد عىل السالح ،فإ ّن العصابات املتخصصة يف االتّجار باألسلحة
 30فريدوم يس أونوها و جريالد إي إزريم الحنايش" ،غرب إفريقيا :اإلرهاب والجرائم
املنظمة العابرة للحدود (الجزء األول)" ،تقرير مركز الجزيرة للدراسات ،الدوحة،2013/7/24 ،
عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/7/24/2
0137249713268580west%20Africa1.pdf
 31فريدوم أونوهوا" ،بوكو حرام واإلرهاب االنتحاري يف نيجرييا ..رغبة يف املوت ورهبة
منها" (الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2012/12/10 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/12/2012123013565232734.htm
" 32القاعدة تتوسع يف شامل أفريقيا ،"...املرجع نفسه.
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ّ
المنظمة
خطر التحالف بين اإلرهاب والجريمة
العالقة بين التنظيمات المس ّلحة وشبكات االتّجار بالمخدّ رات (شمـال أفريقيـا نموذجً ا)

ص ّممت أساليب إلخفاء األسلحة وتهريبها عرب الحدود ،وقد زادت
جرأة الجامعات اإلرهابية و حليفتها اإلجرامية مع انتشار األسلحة يف
منطقة الصحراء والساحل يف أعقاب زعزعة االستقرار يف ليبيا ،وجرى
نقل األسلحة الليبية التي حصل عليها يف البداية تنظيم القاعدة يف
املغرب اإلسالمي إىل جامعات أخرى ،مثل "أنصار الدين" ،و"بوكو
حرام" ،و"التوحيد والجهاد"؛ األمر الذي زاد من جرأتها ،ومكّنها من
ش ّن هجامت أكرث ق ّوة وفتكًا(.((3

تد ّعمت ق ّوة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وجامعات أخرى
ناشطة يف منطقة الساحل األفريقي ،بعد شحنات األسلحة الليبية
الكبرية التي حصلت عليها .ووصل األمر إىل ح ّد متكّن عدة حركات
مسلّحة متط ّرفة من السيطرة عىل شامل مايل يف حدث خلط أوراق
كل املالحظني وحساباتهم؛ فعىل عكس التوقّعات باستمرار االستقرار
ّ
يف مايل وقبل ثالثة أشهر فقط عىل انتخابات نيسان  /أبريل ،2012
أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد االنفصالية يف الشامل مت ّردها عىل
الحكومة املركزية يف باماكو .ومع تالحق هزائم الجيش املايل سادت
حالة من االستياء يف األوساط العسكرية انتهت بانقالب عسكري ض ّد
الرئيس أمادو تومانوي توري يف  22آذار  /مارس  .2012ومتخّض عن
هذا االنقالب فراغ يف السلطة مكّن املتمردين التوارق يف الشامل،
وبدعمٍ من خليط من القوى اإلسالمية ،مثل "حركة أنصار الدين"،
و"جامعة التوحيد والجهاد يف غرب أفريقيا" ،و"تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالمي" ،من السيطرة عىل ما يقارب ثلثي البالد .ومالت
الكفّة يف األخري ملصلحة الحركات اإلسالمية املسلّحة أمام "حركة
تحرير أزواد" التي رسعان ما تراجعت أمام تلك الحركات(.((3
 33فريدوم يس أونوها وجريالد إ .إزيريم" ،غرب إفريقيا :اإلرهاب والجرائم املنظمة
العابرة للحدود (الجزء الثاين)" (الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2013/7/24 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/7/24/2
0137249119393734west%20Africa2.pdf.
 34فريدوم أونوها" ،التدخل العسكري الفرنيس اإلفريقي يف مايل واملخاوف األمنية
املتفاقمة"( ،الدوحة :مركز الجزيرة للدراسات ،)2013/2/13 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132148048143942.htm

سمحت سيطرة الجامعات املسلّحة عىل شامل مايل بإعطاء امتيازات
عديدة للنشاط املسلّح ولنشاط بارونات املخدرات ،بإيجاد مم ّرات
وصول إىل
ً
آمنة لعبور املخدرات بأنواعها للصحراء األفريقية الكربى
الدول املغاربية ،بخاصة الجزائر واملغرب ،لتبلغ محطّتها النهائية يف
أوروبا ،بعد أن وضعت شبكات تهريب املخدرات الطرق التي تتيحها
الصحراء األفريقية الكربى يف صلب إسرتاتيجيتها الجديدة ملواجهة
الخناق املرضوب عليها يف طرق التهريب التقليدية نحو أوروبا .وكام
يؤكّد الباحث عصامن واغ ،فإ ّن حدود الدول األوروبية التي أصبحت
محم ّية ج ّي ًدا ودامئًا ،مل تعد "كارتالت" تهريب املخدرات عربها .لذلك
رئيسا
ات ّجهت الشبكات الدولية نحو الصحراء األفريقية الكربى طريقًا ً
لتمرير بضاعتها(.((3
ويضيف الخبري بروكيري أ ّن مخطط القاعدة يف املنطقة يتمثّل يف
إضعاف نفوذ دول الساحل األفريقي واملنطقة املغاربية التي متثّل
مع ًربا للكوكايني الوارد من أمريكا الجنوبية بات ّجاه األسواق األوروبية.
وأشار أيضً ا إىل أ ّن القاعدة تسعى إىل بسط سيطرتها عىل هذه
املناطق عرب التغلغل يف املجتمعات املحلية باستخدام املال الذي
تجنيه من عمليات االختطاف ومن تجارة املخدرات وغريها من
األعامل اإلجرامية ،وأنّها لن تكتفي باملجال الذي تسيطر عليه اليوم
يف مايل والنيجر ،والذي تتّخذه قاعدة خلفية لالرتداد واالختباء(.((3
وقالت "صنداي تليغراف"  The Sunday Telegraphالصحيفة
الربيطانية املعروفة ،إ ّن تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي
كل
والجامعات اإلرهابية املتحالفة معه يجمع املاليني من الدوالرات ّ
عام من وراء تأمني املرافقة املسلّحة مله ّريب الكوكايني عرب الصحراء
األفريقية .وأضافت يف تقرير نرشته يف كانون الثاين  /يناير  ،2013أ ّن
تكثيف املراقبة عىل ت ّجار املخدرات عرب الطرق التقليدية للتهريب
دفع بعصابات املخدرات يف أمريكا الجنوبية إىل تهريبه إىل األسواق
األوروبية عرب أفريقيا ،وهو ما يعود بفوائد مالية ضخمة عىل الفرع
املغاريب للقاعدة والتنظيامت املسلّحة املرتبطة به .ونقلت الصحيفة
ذاتها عن مدير برنامج مكافحة اإلرهاب يف معهد واشنطن مات
ٍ
كميات متزايدة من الكوكايني تصل إىل األسواق
ليفيت قوله" :إ ّن
يف بريطانيا وأوروبا من غرب أفريقيا عرب املناطق الخاضعة لتنظيم
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وبحامية التنظيم" ،مضيفًا أنّ:
"التنظيم يسيطر عىل مساحات واسعة من األرايض ويتيح مله ّريب

36

لحسن ،املرجع نفسه.

35 Wague, Ibid.
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الكوكايني الحامية واألمن ومم ّرات آمنة عرب الصحراء لتهريبه إىل
أوروبا يف املقام األ ّول"(.((3

املخدرات املتّجهة إىل أوروبا ،ما يثري املزيد من القلق بشأن هذه
الظاهرة(.((4

وأوضح تقرير أع ّده املوفد األممي الخاص ملنطقة الساحل رومانو
برودي ،أ ّن منطقة الساحل صارت مع ًربا للمخدرات .وأشار التقرير إىل
أ ّن  18ط ًّنا من الكوكايني تبلغ قيمتها  1.25مليار دوالر ،انتقلت سنة
 2012عرب غرب أفريقيا ،وانتقل قسم منها عرب الساحل(.((3

وتو ّجهت عصابات املخدرات يف أمريكا الالتينية لهذه اإلسرتاتيجية
كحل بديل ،بعد أن عرفت السوق االستهالكية يف أمريكا الشاملية
ّ
تشبّ ًعا ،وتزايد نفوذ العصابات املكسيكية ،والرقابة املحكمة عىل
طرق التهريب يف الكاريبي ،وهذا ما جعلها تركّز عىل الوصول إىل
السوق األوروبية مستغلّة البيئة غري املستقرة يف غرب أفريقيا
ووجود شبكات نشيطة وطرق تهريب سالكة .واستق ّر عد ٌد من ت ّجار
الكوكايني الالتينيني يف املنطقة إلدارة أعاملهم عن قرب .ويخىش عدد
من املراقبني أن تكون الخطوة التالية لت ّجار الكوكايني هي العمل عىل
تحويل غرب أفريقيا إىل منطقة إنتاج(.((4

فرصا للمنظامت
أصبحت طرق تهريب املخدرات يف غرب أفريقيا ً
اإلرهابية لكسب عوائ َد مالية .وتسمح عدة عوامل منها ،الحدود
(الربية ،والبحرية ،والجوية) الهشّ ة من الناحية األمن ّية يف املنطقة،
وانتشار الفساد ،والتعاون والتواطؤ بني األطراف الفاعلة الحكومية
وعصابات املخ ّدرات ،باستمرار تدفّق املخدرات إىل غرب أفريقيا
وعربه؛ فامدة الكوكايني الــواردة من أمريكا الالتينية واملتّجهة إىل
وجل
أوروبا هي األكرث رب ًحا من بني أنشطة االت ّجار يف املنطقةّ ،
مادة الكوكايني التي يجري ضبطها تأيت من الربازيل أو كولومبيا أو
البريو ،ث ّم تصل غرب أفريقيا من خالل بنني ،وكوت ديفوار ،وغينيا
بيساو ،ونيجرييا عن طريق ال ّرب والج ّو والبحر .ووفقًا ملكتب املخدرات
والجرمية التابع لألمم املتحدة ،فقد بلغت مضبوطات الكوكايني يف
غرب أفريقيا يف عام  2007ذروتها؛ إذ س ّجلت  47ط ًّنا (بقيمة ملياري
دوالر) مت ّر عرب غرب أفريقيا سنويًّا ،ومي ّر أكرث من ط ّن من تلك الكمية
عرب "دولة املخدرات" غينيا بيساو التي أصبحت مرك ًزا تُشحن منه

جهود المواجهة وإستراتيجياتها

ويبدو أ ّن عملية احتجاز الرهائن يف املنشأة الغازية يف تيقنتورين يف
عني صالح جنوب الجزائر ،قد دفعت بالكثري من املهت ّمني واملتخصصني
يف القضايا األمن ّية إىل إثارة ما يس ّمى بالعالقة القامئة بني املجموعات
املسلّحة الناشطة يف شامل أفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي،
خصوصا تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي وت ّجار املخ ّدرات،
ً
وتحدي ًدا الكوكايني .وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" يف تقريرها
وبلغة األرقام ،أ ّن  35ط ًّنا من الكوكايني مت ّر حال ًّيا عرب غرب أفريقيا
رصح
ّ
كل عام وفقًا لتقديرات مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات .و ّ
متح ّدث باسم وكالة مكافحة الجرائم املنظمة الخطرية يف بريطانيا،
قائل" :الصحراء األفريقية أصبحت معرب كوكايني أمريكا الالتينية إىل
ً
(((3
أوروبا وتجارته تد ّر  900مليون سنويًّا" .

" 37القاعدة ببالد املغرب تجني املاليني سنويا من تجارة املخدرات" ،جريدة صوت
األحرار ،2013/01/28 ،عىل الرابط:
http://www.sawt-alahrar.net/ara/permalink/8315.html
 38جريدة الخرب الجزائرية ،عدد .2013/6/17 ،7107
" 39القاعدة ببالد املغرب تجني  ،"...املرجع نفسه.

ب ّينت الوقائع الجارية أ ّن األخطار املحدقة بدول شامل أفريقيا
بسبب تنامي اإلرهاب ومختلف أشكال الجرمية املنظمة وعىل رأسها
تهريب املخدرات ،وقيام تنسيق وتعاون بني اإلرهــاب من جهة
وتجارة املخ ّدرات وتهريب السلع واألسلحة واالت ّجار بالبرش أيضً ا،
ظل تدهور الوضع األمني يف منطقة الساحل ويف ليبيا وتونس
يف ّ
ومرص ،وغياب رؤية واضحة للشكل الذي يجب أن تأخذه إسرتاتيجية
ملواجهتها ،تشكّل جميعها تح ّديات خطرية متثّل تهدي ًدا جديًّا لألمن
يف املنطقة.
والجزائر بوصفها دولة محورية يف املنطقة ،وعانت كثريا من ويالت
اإلرهاب ،يعتمد استقرار املنطقة بصورة كبرية عىل طبيعة إدراكها
املخاطر املرتبّصة بها وكيفية التص ّدي لها .وتأخذ الجزائر يف الحسبان
التح ّدي الذي ميثّله تط ّور اإلرهاب يف املنطقة ،مثل النشاط املتزايد
لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ،وحركة التوحيد والجهاد يف
 40يس أونوها وإي إزريم ،املرجع نفسه.
41 Stephen Ellis, "West Africa’s international drug trade", African affairs,
Vol. 108 Issue 431, (2009), p 171.
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ّ
المنظمة
خطر التحالف بين اإلرهاب والجريمة
العالقة بين التنظيمات المس ّلحة وشبكات االتّجار بالمخدّ رات (شمـال أفريقيـا نموذجً ا)

غرب أفريقيا التي ش ّنت مؤخ ًرا هجامت يف الجنوب الجزائري ،ال س ّيام
مع ظهور حركات عابرة للحدود الوطنية تنشط يف اإلرهاب وتجارة
املخدرات بدأت يف التواصل والتنسيق فيام بينها(.((4
وتربز ترصيحات املسؤولني الجزائريني الوعي بخطورة التحالف بني
اإلرهاب واملخدرات ،إىل درجة أ ّن وزير الداخلية والجامعات املحلية
قائل" :نحن
رصح لوكالة األنباء الجزائرية ً
األسبق دحو ولد قابلية ّ
نحارب نو ًعا جدي ًدا من اإلرهاب" ،مضيفًا أ ّن تهريب املخدرات "نشاط
إرهايب" .وأوضح وزير الداخلية أ ّن هنالك "جامعات منظّمة سواء من
الجانب املغريب أو من الجانب الجزائري" ،مش ًريا إىل وجود "تكامل
قائل" :لقد اتّخذنا إجراءات خالل
كبري" بني هذه الجامعات .واستطرد ً
اجتامع املجلس الوزاري املشرتك" وجرى خالله اتّخاذ نحو  30إجراء
مبا يف ذلك اإلجراء الذي ميكّن الجيش من التدخّل يف مكافحة تهريب
املخدرات .وكان وزير الشؤون الخارجية األسبق مراد مدليس بدوره
رصح مؤخ ًرا أ ّن "مشكل (تهريب املخدرات) يقلق الجزائر حال ًّيا"
قد ّ
مش ًريا إىل أ ّن "الجزائر شبه مستهدفة" .وأضاف" :إنّنا نأمل يف تعاون
من قبل املغرب الشقيق ملكافحة هذا التهريب"(.((4
وأكّد الخبري الجزائري يف الشؤون األمن ّية عمر بن جانة ،أ ّن آفة
املخدرات التي تستهدف الدول املغاربية ومنطقة الساحل األفريقي
ظل الوضع املتأزّم
مم كانت عليه سابقًا" ،يف ّ
باتت "أكرث خطورة ّ
تتجل "يف
يف املنطقة .وأوضــح الخبري نفسه أ ّن هذه الخطورة ّ
تحالف بارونات تهريب املخدرات املنتجة يف اململكة املغربية مع
الجامعات املسلّحة .وأضاف أيضً ا أ ّن الجامعات اإلرهابية "أصبحت
سن ًدا لبارونات تهريب املخ ّدرات ما جعل الخطر خطرين عىل دول
املنطقة بخاصة الجزائر التي متلك حدو ًدا برية شاسعة مع جميع
دول املنطقة" ،و"ما يزيد من خطورة جرائم املخدرات يف الوقت
الحايل تركيز الجيوش واملؤسسات األمنية للدول التي مت ّر بوضع غري
مستق ّر عىل إعادة االستقرار"(.((4

وقامت الجزائر بإرشاك البلدان األساسية يف املنطقة (مايل ،وموريتانيا،
منسقة الحتواء تنظيم
والنيجر وحتّى نيجرييا) يف إسرتاتيجية إقليمية ّ
القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي .وكان الهدف من ذلك هو قطع
اإلمداد والدعم عن الجامعات املسلّحة الناشطة يف املنطقة ،من
جهة أخرى سعت الجزائر بدرجة نجاح نسبية النتزاع التزام من
دول املنطقة بتسوية مشاكل املنطقة دون تدخّل أجنبي عدا يف
مجاالت قطاعيّة مح ّددة .وقامت الجزائر بدور بارز يف إنشاء بعض
املنظامت اإلقليمية؛ مثل "لجنة أركان العمليات املشرتكة" التي يقع
مق ّرها يف مترناست ،ث ّم "وحدة االندماج واالتصال" التي تُع ّد الذراع
االستخباراتية للهيئة(.((4

تظل املساعي املبذولة ونتائجها امليدانية
وعىل صعيد التعاون املشرتك ّ
محدودة ج ًّدا؛ ففي بيان الجزائر بخصوص إشكالية األمن يف منطقة
املغرب العريب يف  9متوز  /يوليو  ،2012جرى وضع أسس إسرتاتيجية
شمولية ملواجهة خطر اإلرهاب والجرمية املنظّمة يف املنطقة عىل
مستويات متع ّددة:
كل دولة
•املستوى الوطني :يشمل املسؤوليات امللقاة عىل عاتق ّ
يف مكافحة هذه املخاطر.
•املستوى الثنايئ :من خالل تعزيز التعاون بني الدول األعضاء
وتفعيل االتفاقيات وتحيينها ومالءمة اآلل ّيات الثنائية املتاحة،
ودراسة إمكانية إبرام اتفاقيات ذات العالقة مبختلف التح ّديات
املختصة.
املشرتكة بني املصالح
ّ

ويعتقد صانعو القرار يف الجزائر أ ّن منطقة الساحل ليست منطقة
حرجة ألمنهم القومي فقط بل منطقة نفوذ طبيعي للجزائر أيضً ا.
 42يحيى زبري" ،الجزائر والوضع املعقد يف منطقة الساحل :منع الحرب ومكافحة
اإلرهاب" ،الجزيرة نت ،2012/11/28 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/11/201211289594704997.htm
" 43تهريب املخدرات :الجزائر تحارب نوعا جديدا من اإلرهاب" ،املرجع نفسه.
" 44بارونات املخدرات يتحالفون مع الجامعات اإلرهابية" ،جريدة النرص،2013/8/24 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/dehJuP

•املستوى املغاريب :االستناد إىل االتفاقيات املنظمة لعالقات
التعاون القانوين والقضايئ القامئة يف إطار ات ّحاد املغرب العريب
أساسا للتعاون األمني املغاريب وتحيينها عند االقتضاء ،وع ّدها
ً
منطلقًا للتح ّرك املشرتك إلرساء تعاون بني االتحاد ومحيطه
45

زبري ،املرجع نفسه.

94
اإلقليمي ،وتعزيز الهياكل واآلليات القامئة املختصة بالتعاون
األمني.

•املستوى اإلقليمي والدويل :العمل عىل املشاركة الحثيثة يف
املجهودات الدولية الرامية إىل مواجهة تلك املخاطر من منطلق
التزام البلدان املغاربية باملعاهدات الدولية ذات الصلة ،والرتكيز
عىل أهمية إرساء رشاكة أمن ّية بني دول ات ّحاد املغرب العريب
بكل أنواعها
ومنطقة الساحل والصحراء ،وع ّد االتجار باملخدرات ّ
تهدي ًدا خط ًريا الستقرار الدول واملنطقة(.((4
وجاء بيان الرباط املنبثق عن اجتامع وزراء داخلية دول اتّحاد
املغرب العريب تحت عنوان" :نحو إسرتاتيجية أمنيّة مغاربية مشرتكة"
بتاريخ  21نيسان  /أبريل  ،2013استجاب ًة للتح ّديات واملخاطر
ظل تفاقم
التي ته ّدد أمن الدول املغاربية واستقرارها ،بخاصة يف ّ
األوضاع األمن ّية يف منطقة الساحل والصحراء ،مع تأكيد املجتمعني أ ّن
اإلرهاب والجرمية املنظّمة العابرة للحدود وال سيّام االتّجار باألسلحة
واملخ ّدرات والهجرة غري الرشعية وتبييض األموال وما بينها من روابط
وثيقة ،متثّل جميعها تهدي ًدا خط ًريا ألمن الدول املغاربية واستقرارها
ومحيطها املجاور.

وورد يف البيان الختامي للق ّمة التأكيد عىل بذل الجهود كافّة من
أجل مكافحة اإلرهاب واجتثاث جذوره ،بوصف هذه الظاهرة تقتيض
منسقة ومستمرة ،مع توحيد الجهود وتكثيف
مواجهة جامعية ّ
التعاون بني األجهزة األمن ّية من خالل تبادل املعلومات والخربات
وتب ّني املقاربة نفسها يف مواجهة هذه الظاهرة ،واعتامد مقاربة
مغاربية شمولية أساسها الجمع بني العمل عىل توفري مق ّومات األمن
كل الرشكاء اإلسرتاتيجيني ،مع
وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع ّ
العمل عىل إرساء أسس رشاكة أمن ّية بني دول اتحاد املغرب العريب
ودول منطقة الساحل والصحراء.
 46بيان الجزائر حول إشكالية األمن يف منطقة املغرب العريب ،2012/7/9 ،األمانة العامة
التحاد املغرب العريب.2012/11/20 ،
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يخص مكافحة تهريب املخدرات وتوظيف أموالها يف نشاطات
ويف ما ّ
أخرى إجرامية وعىل رأسها تلك اإلرهابية ،دعا البيان إىل تكثيف تبادل
الخربات واملعلومات والتقنيات الحديثة لكشف مصادر املخدرات
وطرق تهريبها واألساليب الحديثة املستعملة يف ذلك ورصد األموال
املحصلة من هذا النشاط اإلجرامي من أجل مصادرتها ومنع تبييضها
ّ
(((4
أو استخدامها لتمويل أنشطة إجرامية أخرى .
تظل شكلية عمو ًما وبعيدة عن التنفيذ وتعوقها
ولكن هذه التوصيات ّ
املصالح املتضاربة بني دول املنطقة وتع ّدد الوالءات الخارجية؛ فقد
مثل – املشار
واجهت اإلسرتاتيجية الطموحة التي وضعتها الجزائر ً
إليها أعاله  -عقبات كبرية منها العالقات القويّة التي تربط بني دول
يفس جزئ ًّيا الشكوك
مثل مايل وموريتانيا والنيجر مع فرنسا ،وهو ما ّ
التي توجد بني الدول األساسية يف املنطقة ،ومتثّل الشكوك والتعامل
املزدوج بني الدول األعضاء يف لجنة أركان العمليات املشرتكة العائقني
األساسيني أمام اتّخاذ قرارات أكرث فعالية .إضاف ًة إىل ذلك ميثّل تدخّل
مجموعة دول غرب أفريقيا "األكواس" وقربها من فرنسا وموقفها
الساعي للحرب سح ًبا للبساط من الجزائر التي دفعت لقبول مبدأ
لحل األزمة ،ولكن ليس
التدخّل العسكري يف شامل مايل مالذًا أخ ًريا ّ
قبل فصل حركات التوارق عن بقية الجامعات املتطرفة ومجموعات
التهريب(.((4
وحاولت األمم املتحدة ،ممثّل ًة يف تقرير رومانو برودي ممثّلها يف
منطقة الساحل ،وضع إسرتاتيجية مشرتكة ملواجهة األخطار املحدقة
منسقة للمكافحة ،وإرساء عقد اجتامع
باملنطقة ،تتض ّمن وضع آليات ّ
إقليمي ألجهزة االستخبارات لتبادل املعلومات ،ومنح مساعدة تقنية
لعنارص الرشطة والقضاة يف البلدان املعنيّة ،وتبادل املعلومات بني
املطارات يف أمريكا الالتينية وأفريقيا الغربية والساحل وبلدان املغرب
العريب وأوروبا للتص ّدي لعمليات التهريب من مصدرها ،وإىل الجهة
املرسل إليها ،ولدى انتقالها(.((4
ونظ ًرا النتشار التهديدات اإلجرامية واإلرهابية عىل نطاقٍ واسع
يتع ّدى حدود الدول املغاربية أو دول الساحل األفريقي لتشمل
مناطق أبعد بخاصة يف أوروبا ،أصبح من الواجب ات ّساع نطاق جهود

 47البيان الختامي الجتامع وزراء داخلية دول اتحاد املغرب العريب ،الرباط ،األمانة العامة
التحاد املغرب العريب ،2013/4/21 ،عىل الرابط:
http://www.maghrebarabe.org/ar/communiques.cfm?id=112
 48زبري ،املرجع نفسه.
 49جريدة الخرب ،املرجع نفسه.
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ّ
المنظمة
خطر التحالف بين اإلرهاب والجريمة
العالقة بين التنظيمات المس ّلحة وشبكات االتّجار بالمخدّ رات (شمـال أفريقيـا نموذجً ا)

املكافحة لتشمل االتحاد األورويب عن طريق وضع إسرتاتيجيات
للتعاون والتنسيق املشرتك بني الدول األوروبية ونظريتها املغاربية.
ويف هذا اإلطار ،أكّد وزراء الخارجية األوروبيون عىل أهمية التعاون
ّ
واستدل الوزراء مبا جرى خالل الفرتة
األمني مع دول املغرب العريب،
األخرية يف منطقة الساحل والصحراء ،حيث أصبح واض ًحا مدى ما
ميثّله الخطر اإلرهايب عىل املنطقتني ،أوروبا ودول املغرب العريب.
ودعا الوزراء يف هذا اإلطار املمثّلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة
واملنسق األورويب ملكافحة
األمن ّية يف االتحاد وكذلك اللجنة األوروبية
ّ
اإلرهاب ،إىل العمل م ًعا من أجل تعزيز التعاون مع دول املغرب
العريب يف هذا املجال؛ وذلك سع ًيا لتحقيق أهداف االتحاد يف األمن
والتنمية يف منطقة الساحل .وأعرب االتحاد كذلك عن استعداده التا ّم
لتقديم املشورة الف ّنية إىل السلطات الفاعلة يف هذه البلدان وإىل
األجهزة الناشطة يف الحرب عىل اإلرهاب والجرمية املنظّمة وتهريب
املخ ّدرات والتهريب بشتّى أشكاله ،وفتح قنوات اتصال بني املسؤولني
األمن ّيني من االتحاد ودول املغرب العريب(.((5
ويف البيان الختامي املنبثق عن مجلس الرشاكة املغربية  -األوروبية
الحادي عرش املنعقد يومي 16و 17كانون األول  /ديسمرب 2013
يف بروكسيل ،ش ّدد االتحاد األورويب عىل أهمية التعاون الوثيق بني
البلدان املغاربية لتحقيق األمن يف منطقة الساحل والصحراء .و
بدأت هذه الجهود يف  ،2011وهي السنة التي أجمعت فيها الدول
األعضاء يف االتحاد األورويب عىل أهمية التعاون اإلقليمي واالندماج
املغاريب للتص ّدي لتهديد القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي .وما فتئت
تعب عن التزامها بوضع طرق للتعاون مع رشكائها يف املغرب
بروكسيل ّ
الكبري ملساعدة منطقة الساحل والصحراء ،مبشاركة االتحاد األورويب
ودول املغرب العريب ودول الساحل(.((5
ويحتل التعاون األمني األورويب مع الجزائر حيّ ًزا معت ًربا من الجهود
ّ
األوروبية ملحاربة اإلرهاب والجرمية املنظّمة يف املنطقة ويف الساحل
األفريقي؛ نظ ًرا ملا لها من خربة يف محاربة اإلرهاب ،ولكونها دولة
محورية ذات ثقل إقليمي عىل املستويات السياسية واالقتصادية
والعسكرية .وبرز ذلك يف إعالن املمثّل الخاص لالتحاد األورويب يف
" 50االتحاد األورويب يتطلع إىل تعاون أمني وثيق مع الدول املغاربية" ،مركز الصحراء
للدراسات واالستشارات ،عىل الرابط:
http://essahraa.com/index.php/8975ui
kj/41-2011-04-09-08-21-41/9236-2013-05-27-14-22-14.html.
 51حسن بن مهدي" ،االندماج املغاريب رضوري ألمن الساحل" ،الدار البيضاء ،مغاربية،
 ،2013/12/19عىل الرابط:
http://magharebia.com/ar/articles/awi/features/2013/12/19/feature-02

الساحل ميشال روفرياند دي منتون ،يف الجزائر العاصمة يوم 15
كانون الثاين  /يناير  2014عن إرادة االتحاد األورويب تعزيز رشاكته
يخص الجهود الرامية إىل تحقيق االستقرار
مع الجزائر ،وال سيّام يف ما ّ
يف منطقة الساحل .وبعد أن أشار إىل دور الجزائر لفائدة االستقرار يف
منطقة الساحل ،أعرب دي منتون عن إرادته وقناعته بشأن إمكانية
حل األزمة التي ته ّز هذه املنطقة من خالل الحوار وإيجاد
التوصل إىل ّ
ّ
إجابات للحاجيات املرتبطة باألمن والتنمية االجتامعية واالقتصادية
أفضل للعالقات واملصالح املشرتكة بني سكّانها.
َ
والتوصل إىل فهمٍ
ّ
املنسق املكلّف مبحاربة اإلرهاب لالتحاد األورويب جيل
كام دعا ّ
دوكرشوف الذي حرض االجتامع من جهته ،إىل تعميق الرشاكة بني
االتحاد األورويب والجزائر يف مجال محاربة اإلرهاب(.((5

الخـاتمـة
يتجل فيها بوضوح مدى
تح ّول شامل أفريقيا إىل إحدى املناطق التي ّ
الرتابط الوثيق بني اإلرهاب والجرمية املنظّمة مبختلف أشكالها ،والتي
يتص ّدرها تهريب املخدرات بشتّى أنواعها .وتقوم الروابط الوثيقة
بني التنظيامت املسلحة كتنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي
وبارونات و"كارتالت" تهريب املخدرات يف شامل أفريقيا ومنطقة
الساحل وغرب أفريقيا ،نتيجة لتقاطع املصالح بينهام.
ظل التنسيق الكبري بني التنظيامت
وتط ّورت هذه العالقة أكرث يف ّ
املسلّحة املتش ّددة الناشطة يف املنطقة واملناطق األخرى املجاورة
لها ،ومتكّنها من التسلّح ج ّي ًدا بعد فوىض السالح التي ع ّمت ليبيا،
وسيطرة تلك الجامعات عىل مساحات واسعة يف منطقة الساحل،
واستغالل ذلك يف إتاحة طرق عبور آمنة لشحنات الكوكايني الواردة
من غرب أفريقيا التي ح ّولتها "كارتالت" املخدرات يف أمريكا الالتينية
إىل منطقة نشاط مفضّ لة لديها ،واستفادتها من ضعف التنسيق
األمني بني دول املنطقة ،وعدم وجود إسرتاتيجيات واضحة مبستوى
ق ّوة التح ّدي األمني املطروح وخطورته.
" 52االتحاد األورويب يلح عىل تعاون أمني مع الجزائر ملكافحة اإلرهاب" ،وكالة األنباء
الجزائرية ،2014/1/16 ،عىل الرابط:
http://dzh24.com/ara/?p=11560
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قيس اإلرياني

*

ربيع اليمن وتحديات التنمية

ينــذر المشــهد السياســي اليمنــي الراهــن بمخاطر كبيــرة على الدولــة اليمينة ،يعد أســوأها
بأن
خطــر انهيــار الدولــة نفســها ،أو االنــزالق في
حرب أهلية شــاملة .ومع ذلك يســود التفــاؤل ّ
ٍ
ً
مخرجــات مؤتمر الحوار الوطني تلقى قبولا لدى األطراف المؤثرة في المشــهد السياســي،
ً
قابلة للتطبيق .ولكن مع نبرة التفاؤل بأن المشهد السياسي يسير نحو االستقرار،
وأنها تبدو
يبدو من المرجح أن الوضع االقتصادي اليمني سوف يستمر على ما هو عليه ،مع احتمال أن
يــزداد تدهورا ما ينعكس ســلب ًيا على الوضع السياســي .تســتعرض هذه الورقــة تاريخ اليمن
السياســي ،والقــوى الفاعلــة فــي الحراك السياســي فيه ،كما تشــخص التحديــات التنموية
ثم
التــي يعانيهــا اليمــن ،وأثر انتفاضة  2011في التنميــة؛ والعوامل التي أ َّدت إلــى االنتفاضةّ ،
بيــان التحديــات التــي تواجــه اليمــن في المراحــل اآلتية ،وطــرح بعــض المقترحات التــي ربما
تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي تعترض االستقرار وفرص التنمية الشاملة.
*

اكادميي ميني واستشاري يف مجال التنمية االقتصادية وإدارة املشاريع.
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مقدمة
يف الربع األول من عام  2011شهد اليمن أزم ًة سياسي ًة شديد ًة تطورت
إىل انتفاضة شعبية عارمة بدأت متزامنة مع االنتفاضات الشعبية يف
بقيَّة دول الربيع العريب .فقد اجتاحت االحتجاجات الشعبية معظم
املدن الرئيسة اليمنية ،وتطورت األحداث بانضامم قيادات يف النظام
الحاكم إىل الحركة الشعبية املطالبة بالتغيري .وبعد فرتة عصيبة م َّرت
بها البالد بدا من الواضح صعوبة هزمية فلول النظام؛ ولذلك جنحت
الحل السيايس الذي بدا هو
األطراف املتنافسة إىل سلوك طريق ّ
األمثل لتجنيب البالد االنزالق إىل حرب أهلية.
لقد نجا اليمن من السيناريو السوري الدموي خالل األزمة السياسية
التي عصفت به أكرث من عام ومازالت تداعياتها حارضة حتى اليوم؛
فالبالد ال تزال مت ُّر حال ًّيا بحالة من االحتقان السيايس الذي يشكِّل
عائقًا كب ًريا يح ّد من آفاق النمو االقتصادي واالجتامعي فيه .وبعد
سنة من الـراع بني النظام واملعارضة ضمن ما يسمى "الربيع
العريب" ،وقد كان اليمن أحد البلدان العربية الخمسة التي تأثرت به،
توصلت األطراف املتصارعة إىل اتفاق يُه ِّيئ النتقال سلمي للسلطة
َّ
مبوجب املبادرة الخليجية التي وقَّعتها أحزاب املعارضة مع حزب
املؤمتر الشعبي الحاكم تحت إرشاف خليجي ودويل يف العاصمة
السعودية الرياض يف  23ترشين الثاين  /نوفمرب .2011
السابق عن السلطة لنائبه الذي جرى
ومبوجب املبادرة تَخ َّل الرئيس َّ
رئيسا توافقيًّا للبالد يف شباط  /فرباير  .2012وجرى تشكيل
انتخابه ً
حكومة وفاق وطني باملناصفة بني املؤمتر الشعبي الحاكم وأحزاب
اللقاء املشرتك املعارض دخلت البالد مبوجبها يف فرتة انتقالية ملدة
تنتهي يف مطلع عام 2014؛ إذ بدأ،
عامني كان من املخطط لها أن
َ
يف آذار  /مارس  ،2013مؤمتر للحوار الوطني الشامل متهي ًدا لص ْوغ
جديد للدستور ،ث ّم إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية ،كان من املقرر
إجراؤها يف بداية شباط  /فرباير  .2014ويف  21كانون الثاين  /يناير
 ،2014اختتم مؤمتر الحوار الوطني الذي متخض عن اتفاق األطراف
املشاركة عىل تفويض رئيس الجمهورية بتقسيم اليمن إىل ستة أقاليم
ينتج منها دولة فيدرالية ،وجرى تأجيل موعد االنتخابات بتوافق
األطراف املشاركة يف الحوار ،ومتديد الفرتة االنتقالية ملدة عامني
آخرين يجرى خاللهام تنفيذ خطة تقسيم اليمن وإعداد الدستور.
اقتصاديًّا ،ومع اندالع االحتجاجات الشعبية عام  ،2011م ّر اليمن
بأزمة اقتصادية ما زالت آثارها يف البالد حتى اللحظة؛ إذ عاىن االقتصاد
من نكسة كبرية ،فوصلت معدالت التضخم إىل فئات قياسية ،وتوقَّف
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االستثامر ،وتناقصت فُرص العمل ،وارتفعت نسبة البطالة ،وزادت
نسبة الفقر يف املجتمع؛ فلجأت األُ َس إىل استخدام مدخراتها الضئيلة
يف إيجاد أساسيات الحياة التي زادت أعباؤها نتيج ًة للتضخم وانعدام
الوقود املستم ّر وانقطاع الكهرباء؛ فأث َّر ذلك يف استخدام اليمنيني
للخدمات التعليمية والصحية ،واضطر بعضهم إىل النزوح من املدينة
إىل الريف ،وهاجر بعضهم اآلخر إىل دول الجوار ،ولو بصفة غري
رشعية .وعىل الرغم من أ ّن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قد
ساهم يف التغلب عىل بعض الصعوبات ،فإ ّن استمرار االنفالت
األمني ،وتخريب النفط والكهرباء ،وعجز الدولة عن فرض القانون،
مع تواصل حالة االحتقان السيايس ،من العوامل التي أ َّدت إىل ضعف
األداء االقتصادي ،وعجز اليمن عن تحقيق معدالت النمو املأمولة.

ويحمل املشهد الحايل يف اليمن العديد من االحتامالت ،رمبا يكون
يل للدولة ،أو اندالع حرب أهلية يف البالد .وعىل
أسوؤها انهيار كُ ٌّ
الرغم من ذلك ،فإ ّن بعض التفاؤل يسود البالد بأ ّن مخرجات مؤمتر
قبول لدى األطراف املؤثرة يف املشهد السيايس،
الحوار الوطني ستلقى ً
وأنها ستصبح قابل ًة للتطبيق ،وأنه سيجرى بناء الدولة اليمنية
الجديدة .وإىل أن يستق ّر الوضع سياسيًّا ،من املرجح أن يستم ّر
االقتصاد اليمني عىل ما هو عليه ،ورمبا يزداد تدهوره؛ ألنه سيكون
وخصوصا
من الصعب التعامل مع التحديات املزمنة التي يواجهها،
ً
التح ّدي املتمثّل باألزمة السياسية ،إضاف ًة إىل تناقص اإلنتاج النفطي،
ومشكلة البطالة املرتفعة ،ومشكلة املياه التي تتفاقم يو ًما بعد يوم
من دون أن تكون هناك رؤية واضحة للتعامل معها.
ويف هذه الورقة سيجري استعراض التحديات التنموية التي يعانيها
اليمن ،وأثر انتفاضة  2011يف التنمية؛ إذ سيكون الرتكيز عىل بيان
العوامل التي أ َّدت إىل االنتفاضة ،ث ّم بيان التحديات التي تواجه
اليمن يف املراحل اآلتية ،وطرح بعض املقرتحات التي نعتقد أنها قد
تساعد عىل تخطي بعض الصعاب يف طريق التنمية الشاملة.

العدد ٨
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اليمن :إضاءة مختصرة
جغرافية اليمن
يقع اليمن يف الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية عىل
مساحة  555ألف كيلومرت مربع ،تح ّده من الشامل اململكة العربية
السعودية ،ومن الجنوب البحر العريب وخليج عدن ،ومن الرشق
سلطنة عامن ،ومن الغرب البحر األحمر .ويبلغ عدد سكانه نحو
 25مليون نسمة.
(((

وينقسم اليمن جغرافيًّا إىل خمسة أقاليم رئيسة ،ومجموعة من
الجزر ،هي :إقليم السهل الساحيل الذي يطل عىل البحر األحمر
وخليج عدن ،وهو ميتد نحو  2000كيلومرت من الحدود العامنية
غربًا حتى حدود السعودية شاملً  .وتتصف هذه املنطقة مبناخ حا ّر
وأمطار قليلة ،غري أنّها تتميز بع َّدة أودية زراعية تخرتقها ،وسيول
كثرية مقبلة من أمطار املناطق الجبلية ،وبإقليم املرتفعات الجبلية
الذي ميتد من أقىص شامل البالد حتى أقىص جنوبها الغني باألودية
السطحية التي تجري فيها سيول األمطار الصيفية الغزيرة .وتُع ُّد جبال
هذا اإلقليم األكرث ارتفا ًعا يف شبه الجزيرة العربية؛ إذ يتجاوز ارتفاع
أعىل قمة فيها  3660م ًرتا عن سطح البحر.
أ َّما اإلقليم الثالث فهو إقليم األحواض الجبلية ،وهو يتكون من
األحواض والسهول الجبلية املوجودة يف املرتفعات الجبلية ،وأهمها
حوض يريم وذمار ومعرب ،وحوض صنعاء وعمران وصعدة .وأ َّما
اإلقليم الرابع فهو إقليم املناطق الهضبية ،وهو يقع يف جهة الرشق
والشامل من إقليم املرتفعات الجبلية التي توازيه ،غري أنها تتسع
أكرث فأكرث يف اتجاه الربع الخايل .ويتشكل معظم سطح هذا اإلقليم
من سطح صخري صحراوي متر فيه بعض األودية ،وبخاص ًة وادي
حرضموت ووادي حريب .وأ َّما اإلقليم الخامس فهو إقليم الصحراء
يف الربع الخايل ،وهو إقليم رميل يكاد يخلو من الغطاء النبايت ماعدا
مناطق مجاري مياه األمطار التي تسيل فيها بعد سقوطها عىل
املناطق الجبلية املتاخمة لإلقليم.
ويتشكّل اإلقليم السادس من مجموعــة الجــزر اليمنيــة ذات
التضاريس واملناخ والبيئة الخاصة ،من أهمها :جزيرة كمران ،وهي
أكرب جزيرة مأهولة يف البحر األحمر ،وجزر أرخبيل حنيش ،وجزيرة
ميون؛ وهي ذات موقع إسرتاتيجي يف مضيق باب املندب البوابة
1
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الجنوبية للبحر األحمر .أ ّما يف البحر العريب فنجد أرخبيل سقطرى،
وت ُع ُّد جزيرة سقطرى أكرب جــزره ،وهو يشمل ،إضافة إىل هذه
الجزيرة ،جزر سمحة ،ودرسة ،وعبد الكوري .وتتميز جزيرة سقطرى
بتنوعها الحيوي؛ إذ يُق َّدر نباتها عىل اليابسة بنحو  680نو ًعا.

التاريخ السياسي لليمن
منقسم
وصلت أصداء دعوة اإلسالم إىل اليمن الذي كان يف تلك األثناء
ً
مي ،وحرضموت ،وكندة ،وهمدان،
ومج َّزأً بني قوى قبلية ،هيِ :ح َ
وبني حكم فاريس يف صنعاء وعدن وما حولها ،ونفوذ روماين حبيش
متمثل بجيب يف نجران ،وهو الجيب الذي كان فيه نصارى نجران.
ودخل أهل اليمن اإلسالم ،طو ًعا بني العام السادس للهجرة وعام
الوفود يف السنة العارشة ماعدا نصارى نجران .وبدخول أهل اليمن يف
اإلسالم أرسل الرسول صىل الله عليه وسلم من قبله والةً ،وثبت بعض
قياداتها القبلية عىل ما هي عليه وأعاد تنظيم األوضاع القبلية ،وربط
كل ذلك بالواجبات اإلسالمية التي ينبغي أن تدفع إىل مركز الدولة
ّ
يف املدينة ،وجرى تقسيم اليمن إداريًّا إىل مخاليف ثالثة هي :الجند
وصنعاء وحرضموت.
(((

بعد وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم ،مل ِ
ميض وقت قصري حتى
قامت حروب "الردة" التي قادتها الدولة اإلسالمية الجديدة ض ّد
اليمنيني الذين رفضوا تسليم الزكاة لعاصمة الدولة املركزية يف املدينة
املنورة ،وفضلوا إنفاقها عىل فقراء اليمن .ث ّم إ ّن اليمنيني مل يكونوا
بعيدين عن الرصاع عىل السلطة الذي نشب بني أقطاب قريش منذ
اليوم األول بعد وفاة الرسول صىل الله عليه وسلم (وال تزال تبعاته
حتى يومنا هذا).
اشرتك اليمنيون يف جميع معارك الرصاع عىل السلطة بني خلفاء الرسول
توصل الحسن
صىل الله عليه وسلم يف العراق ،والشام ،والحجاز ،حتى َّ
بن عيل عام  40للهجرة (عام الجامعة) إىل االتفاق مع معاوية عىل
أن تصري األمور شورى بني املسلمني بعد معاوية ،وبذلك االتفاق ُم ِّهد
الطريق لبني أمية إلرساء خالفتهم و ُحكْم املسلمني زم ًنا ناهز القرن
.ودخل اليمن تحت سيطرتهم بني عامي  41و 132للهجرة ،قطعتها
خالفة ابن الزبري يف األعوام املرتاوحة بني عامي  64و 73للهجرة .ومتيز
العرص األموي بكرثة الوالة عىل اليمن؛ فقد و َيل اليمن أكرث من خمسة
وعرشين وال ًيا مبدد مختلفة لعل أطولها والية يوسف بن عمر الثقفي
وبقي يف والية اليمن
أخي الحجاج ،وهو الذي استنابه عنه يف اليمن َ
2
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ثالث عرشة سنةً ،ابتدا ًء من خالفة هشام بن عبد امللك عام 105
تبي أسباب كرثة الع ْزل والتولية.
للهجرة ،عىل أ ّن املصادر ال ِّ

األيوبية عىل معظم اليمن ( 626-569ه) ،خلفهم الرسوليون يف تعز
( 858-626ه) ،وآل اليامين يف حرضموت ( 926-621ه).

ويف أواخر الدولة األموية غلب الخوارج عىل اليمن وهم الذين كانوا
يف حرب متواصلة ض ّد الدولة األموية ،وكان زعيمهم عبد الله بن يحيى
الحرضمي الذي لُقِّب بـ "طالب الحق" ،والذي ثار بحرضموت ،ومتكَّن
شامل
مبن معه من رجال من دخول صنعاء ،واستم ّر زحف الخوارج ً
يف اتجاه مكة فسقطت بأيديهم ،ث ّم استولوا بعد ذلك عىل املدينة،
وبعدها توجه خوارج اليمن نحو الشام ،إلَّ أ ّن مروان بن محمد آخر
خلفاء بني أمية أخذ يُلحق بهم الهزائم ويطاردهم ،حتى وصل إىل
وعي مروان بن محمد وال ًيا جدي ًدا عىل
حرضموت منطلقهم األولَّ .
اليمن هو الوليد بن عروة ،وكان هذا آخر والة بني أمية قبل أن تهزم
الجيوش العباسية مروان بن محمد يف موقعة "الزاب" الشهرية ،ويبدأ
عهد الخالفة العباسية.

ورثت الدولة الطاهرية ( ،)1517-1454وعاصمتها العامرية يف رداع،
مناطق نفوذ الدولة الرسولية وهي معظم اليمن ماعدا مناطق
الجبال الشاملية التي تنافس عليها األمئة الزيديون .واستمر حكمهم
يستتب األمر للمامليك
حتى أسقطهم املامليك ( ،)1538-1517ومل
َّ
يف صنعاء إلَّ شهو ًرا قليلةً؛ إذ انتهت سيطرتهم بسقوط القاهرة بيد
العثامنيني ،فأخرجهم اإلمام رشف الدين وأوالده من صنعاء وغريها
إىل زبيد.

ببدء العرص العبايس األول سنة  132هجرية عرف اليمن وال ًة عباسيني
أقوياء متكنوا من رضب الثورات التي قامت ض ّدهم يف أغلب أرجاء
اليمن ،حتى أوائل القرن الثالث الهجري ،عندما بدأ الضعف يرسي
يف الدولة العباسية .وعاىن اليمن ،مثل غريه من بقاع العامل اإلسالمي،
املجابهات الدموية بني العباسيني وبني عمومتهم العلويني وقد غذت
األحداث التي وقعت مطل َع القرن الثالث الهجري القوى املحلية
برغبات يف االنفصال عن الخالفة العباسية؛ فنشأت يف اليمن ،خالل
ذلك الرصاع ،دويالت منفصلة أو مستقلة عن تلك الخالفة .ويبدو
أ ّن الخالفة العباسية قد أدركت توث ُّبات أهل اليمن نحو االستقالل
فقامت بدعم حكم آل زياد السني يف جهات تهامة ،عام  203للهجرة،
يك تضمن بقاء الطرق التجارية البح ِّرية بعيد ًة من تقلبات األحوال
السياسية يف املرتفعات التي استمرت فيها الرصاعات العنيفة عىل
السلطة ،بني زعامات قبلية ومذهبية واستغرقت ما يناهز األربعة
القرون ابتدا ًء من نشوء الدولة الزيادية يف تهامة ،وانتها ًء بوقوع
اليمن تحت الحكم األيويب عام  569للهجرة .إثر ذلك سيطرت الدولة

سيطرت أرسة اإلمام رشف الدين ( )1573-1507عىل اليمن حتى
مجيء العثامنيني الذين مل تتس َّن لهم السيطرة الكاملة عىل اليمن،
بل دخلوا يف رصاع مع أرسة اإلمام رشف الدين ،حتى متكن اإلمام
املؤيّد بالله محمد بن القاسم ،من طرد العثامنيني واالستقالل باليمن
عام  .1635بعد ذلك ظهر أمئة ضعفاء ،األمر الذي انعكس عىل الحالة
السياسية يف البلد؛ إذ أخذت املناطق يف التمرد ،وساعد عىل ذلك
ظهور أكرث من إمام يف وقت واحد ،فتمكَّنت الدولة العثامنية من
إعادة احتالل شامل اليمن عام  ،1872يف ما وقعت عدن واملناطق
الجنوبية تحت االحتالل والنفوذ الربيطاين.
واجه العثامنيون ثور ٍ
ات متع ِّدد ًة بزعامة األمئة من بيت حميد الدين،
وأعلن اإلمام يحيى حميد الدين إمامته عام  ،1904وخاض رصا ًعا
وظل األتراك
ض ّد العثامنيني انتهى بتوقيع اتفاقية دعان عام َّ ،1911
يحكمون معظم اليمن حتى انسحابهم منه بعد هزميتهم يف الحرب
العاملية األوىل عام  .1918وأعلن اإلمام يحي قيام اململكة املتوكلية
اليمنية .وخالل فرتة حكمه دخل يف رصاع مع بريطانيا عىل مناطق
الحدود بني الجانبني ،إضاف ًة إىل الحرب التي خاضها ض ّد اإلدرييس يف
عسري ،ث ّم ض ّد امللك عبد العزيز آل سعود التي انتهت بتوقيع اتفاقية
الطائف عام  ،1934وكان من نتائجها ض ّم األقاليم نجران وجيزان
وعسري إىل اململكة العربية السعودية ،بصفة موقّتة ،أصبحت دامئ ًة
بعد توقيع اتفاقية الحدود بني اليمن والسعودية عام .2000
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نتيج ًة لألوضاع املرتدية التي شهدتها البالد يف عهد اإلمامة املتوكلية،
ظهرت الحركة الوطنية اليمنية يف الداخل والخارج .ويف  17شباط/
فرباير  1948قُتل اإلمام يحيى يف الثورة الدستورية ،وجرى إعالن
السيد عبد الله الوزير إما ًما دستوريًّا لليمن ،ولك ّن ويل العهد
أحمد بن يحيى حميد الدين متكَّن من القضاء عىل الثورة ،ودخل
صنعاء يف  13آذار /مارس  ،1948واستباح لقواته املدينة ثالثة أيام.
وقد استمر حكمه حتى وفاته متأث ًرا بجراحه يف  18أيلول /سبتمرب
1962؛ إذ توىل الحكم بعده ابنه محمد البدر ،حتى قيام ثورة بعد
أيام قليلة يف  26أيلول /سبتمرب .1962
ظل الحكم الربيطاين ،فقد ظهر
أ ّما يف مناطق اليمن الجنوبية ،يف ّ
عدد من السلطنات؛ أهمها السلطنة الكثريية يف حرضموت يف بداية
القرن العارش الهجري ( ،)1967-1865والسلطنة القعيطية (-1850
 ،)1967والسلطنة العبدلية ( )1959-1728يف لحج وعدن ،وقد
كل هذه السلطنات مبنزلة محميات للربيطانيني عند احتاللهم
صارت ّ
عدن ( .)1967-1839وقد اتجهت بريطانيا يف بداية عام  1954إلقامة
اتحاد فيدرايل يضم محميات عدن الرشقية ،وآخر يضم محميات
عدن الغربية مع اإلبقاء عىل مدينة عدن مبنزلة كيان قائم بذاته .ويف
 11شباط  /فرباير  1959أُعلن رسم ًّيا عن تأسيس (االتحاد الفيدرايل
للجنوب العريب) ،ولكن مع تصاعد حركة االستقالل بشقَّيها السيايس
واملسلح يف أواخر عام  ،1967وهروب عدد من السالطني واألمراء
واملشايخ من حكام الواليات املختلفة ووزراء االتحاد ،اضطرت
بريطانيا إىل التخيل عن خططها يف الجنوب اليمني املحتل ،وتالىش
(االتحاد الفيدرايل للجنوب العريب) باستقالل البالد يف  30ترشين
الثاين  /نوفمرب  1967بعد أقل من تسعة أعوام عىل قيامه .ومنذ
االستقالل تعرض جنوب اليمن لهزات سياسية عنيفة نتيج ًة للرصاع
الداخيل بني مختلف أجنحة الحكم ،كان أعنفها أحداث 1986/1/13
حاكم لجنوب اليمن آنذاك.
بني الرفاق يف الحزب االشرتايك الذي كان ً
ظل شامل اليمن تحت حكم األمئة الزيديني
ويف الجانب اآلخر ّ
حتى  26أيلول  /سبتمرب  1962حني جرى اإلعالن يف صنعاء عن
إطاحة النظام املليك وتأسيس الجمهورية العربية اليمنية .ولكن
آخر األمئة (اإلمــام البدر) متكَّن من الفرار إىل الخارج ،وقام من
هناك بحشد رجال القبائل املوالية له وتجنيد املرتزقة األجانب ض ّد
الثورة والجمهورية ،وحصل عىل الدعم بالسالح واملال من اململكة
العربية السعودية وبعض الدول العربية واألجنبية ،وبدأ الهجوم
املضاد من أقىص شامل اليمن .غري أ ّن األمئة مل ينجحوا يف مساعيهم
للعودة نتيجة لتكاتف أغلبية أبناء الشعب اليمني ضدهم ،والدعم
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العسكري والسيايس من الجمهورية العربية املتحدة (مرص) .وعند
توقف الدعم املرصي ،وانسحاب الجيش املرصي من اليمن بعد
هزمية حزيران  /يونيو  ،1967استطاعت فلول امللكية أن تصل إىل
مشارف صنعاء .ويف  28ترشين الثاين /نوفمرب  1967بدأ حصار مؤمل
للعاصمة استمر  70يو ًما ،وانتهى بدحر الفلول امللكيةّ ،
وفك الحصار
عن صنعاء .وتزام ًنا مع الثورة يف الشامل ،اندلعت ثورة مسلحة ض ّد
االستعامر الربيطاين يف الجنوب ،وحقّقت الثورة انتصارها باستقالل
الجنوب اليمني بعد يومني فقط من بدء حصار صنعاء.

كل من صنعاء وعدن بدأت مالمح مرحلة
بعد انتصار الثورة يف ّ
جديدة من العالقات بني شطري اليمن مثَّل الخالف طابعها العا ّم.
وخالل الفرتة املرتاوحة بني  1967و ،1990خاض الشطران حربني
ٍ
واشتباكات عسكري ًة حدودي ًة عديدةً ،إضاف ًة إىل توقيع
يف ما بينهام،
ع َّدة اتفاقيات وحدوية كان أولها اتفاق القاهرة يف عام ،1972
وآخرها اتفاقية عدن يف  30ترشين الثاين /نوفمرب  1989التي ت ُ ِّوجت
بإعالن الوحدة اليمنية يف مدينة عدن يف  22أيار /مايو  ،1990وقيام
الجمهورية اليمنية وعاصمتها السياسية صنعاء.
دبَّت الخالفات بني رشكاء الحكم من الشامل والجنوب ،ونشأت أزمة
سياسية حادة قادت البالد إىل حرب االنفصال املؤملة عام ،1994
انتهت بلجوء نائب الرئيس ورفاقه يف الدعوة إىل انفصال الجنوب إىل
الخارج ،وتثبيت الوحدة اليمنية ،وسيطرة رموز الدولة يف شامل اليمن
سابقًا عىل مقاليد األمور.
ظل اليمن موح ًدا ومستق ًّرا نسب ًّيا .غري أ ّن
بعد حرب عام ّ ،1994
الحكومة التي اعتمدت يف تثبيت سيطرتها عىل الوالءات القبلية،
واملصالح التجارية ،فشلت يف تنفيذ وعودها املتعلّقة بحياة كرمية
للمواطنني ،وسيادة العدالة واملساواة وحكم القانون .فعىل النقيض
من ذلك تدهور املستوى املعييش يف البالد ،وانترش الفساد واملحسوبية،
وسيطرت فئة قليلة عىل قدرات البالد االقتصادية ،وضعفت قبضة
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الدولة؛ ما أ َّدى إىل نشوء حركة مترد عسكرية مذهبية يف الشامل
بقيادة الحويث ،وظهور الحراك الجنويب املطلبي السلمي الذي تطور
إىل ح ّد املناداة بإعادة انفصال الجنوب .وقد ت ُ ِّوجت تلك الحركات
مبوجة غضب عارمة يف طول البالد وعرضها ،أ َّدت إىل اندالع ثورة ربيع
اليمن عام .2011

بدأت األزمة السياسية يف اليمن يف النصف الثاين من عام 2010
مع زيادة الرصاع بني الحكومة واملعارضة .وزادت حدة التوتر يف
الربع األول من عــام  ،2011وتطورت إىل انتفاضة شعبية عارمة
بدأت متزامن ًة مع االنتفاضات الشعبية يف بقيَّة دول الربيع العريب.
فقد اجتاحت االحتجاجات الشعبية معظم املدن الرئيسة اليمنية،
السابق إىل الحركة
وتطورت األحداث بانضامم قيادات يف النظام َّ
الشعبية املطالبة بالتغيري .وبعد فرتة عصيبة مرت بها البالد بدا
السابق .ولذلك جنحت
من الواضح صعوبة هزمية فلول النظام َّ
الحل السيايس الذي بدا هو
األطراف املتنافسة إىل سلوك طريق ّ
األمثل لتجنيب البالد االنزالق إىل حرب أهلية .وبوساطة حميدة
من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جرى االتفاق عىل
بنود "املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية املز َّمنة" ،وجرى توقيع
االتفاقية يف مدينة الرياض يف  23ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2011وكان
من أه ّم إنجازات تلك االتفاقية تشكيل حكومة وحدة وطنية يف
كانون األول  /ديسمرب  ،2011باملناصفة بني الحزب الحاكم وأحزاب
رئيسا
املعارضة ،ث ّم التوافق عىل
ِ
السابق ً
انتخاب نائب الرئيس َّ
ِ
توافقيًّا للجمهورية يف شباط  /فرباير  ،2012وب ْدء مؤمتر للحوار
الوطني الشامل يف آذار  /مـــارس 2013؛ ما ُي ّهد الطريق لص ْوغ
ٍ
جديد للدستور ،ث ّم إجراء انتخابات رئاسية وبرملانية كان من املقرر
إجراؤها يف شباط  /فرباير  .2014غري أ ّن تطور األحداث وعدم انتهاء
مؤمتر الحوار يف موعده أ َّديَا إىل التوافق عىل تأجيلها .وقد اختتم
مؤمتر الحوار يف  21كانون الثاين  /يناير 2014؛ إذ جرى متديد الفرتة
االنتقالية عامني إضافيني ،واالتفاق عىل تفويض رئيس الجمهورية
بتشكيل لجنة لتقسيم اليمن إىل ستة أقاليم ،ث ّم إعداد الدستور
وإجراء انتخابات برملانية ورئاسية.
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المجتمع اليمني
املجتمع اليمني مجتمع تقليدي إىل ح ّد كبري؛ ذلك أ ّن مكانة اإلنسان
تتح َّدد منذ مولده ،وأغلب ّية الشعب اليمني هم من القبائل ،سواء
كانوا من قبائل كبرية كام هو الحال مع قبيلتي حاشد وبكيل ،أو
جز ًءا من قبائل أصغر من بضع مئات من الناس ترتبط ببعضها ارتباطًا
عىل نح ٍو ما؛ مثل قبيلة مذحج .ومعظم القبائل اليمنية مستقرة،
يعمل أفرادها يف الزارعة ،إضاف ًة إىل بعض القبائل التي مازالت من
البدو الرحل .وعىل الرغم من عدم وجود إحصائيات ،فإ ّن التقديرات
تقول إ ّن  80-75يف املئة من سكان اليمن هم من القبائل .ويف العقود
األخرية انخرط أفراد القبائل يف التعليم وحصل بعضهم عىل مؤهالت
علمية مكَّنتهم من العمل يف مناصب كبرية كانت حك ًرا عىل طبقات
أخرى من املجتمع.
تقليديًّا كانت طبقة السادة (الفئة التي ت َّدعي اتصال نسبها بالرسول
صىل الله عليه وسلم) ،حتى ثورة  26سبتمرب  ،1962ت ُ َع ُّد يف قمة الهرم
الطبقي .وتختلف السلطات واملكانة التي تتمتع بها هذه الطبقة من
مثل ميتلك أصحاب هذه
منطقة إىل أخرى؛ ففي منطقة حرضموت ً
الطبقة معظم األرض ،ولديهم سلطات سياسية واجتامعية كبرية .ويف
حال ،أو حتى من الفقراء.
أقل ً
مناطق أخرى قد يكونون كذلك ،أو ّ
وقد يكون السادة من السنة أو من الذين يتَّبعون املذهب الزيدي،
عىل أ ّن السادة فقدوا مكانتهم ،كأكرث فئة تحظى باالحرتام والتقدير،
منذ منتصف القرن املايض.

أ ّما الفئة االجتامعية الثانية فهي طبقة القضاة ،وتستم ّد هذه الفئة
سلطتها من املعرفة الدينية والقانونية .وكام هو واضح من االسم فإ ّن
أفراد هذه الفئة كانوا يعملون عاد ًة قضاةً ،أو معلمني ،أو موظفني،
وعىل الرغم من أ ّن مكانة القايض ال ترتبط بالرضورة مبولده ،فإ ّن تلك
الفئة عىل م ّر الزمن تحولت إىل طبقة اجتامعية .ويف الوقت الحارض
مل يع ْد عمل تلك الفئة محصو ًرا عىل القضاء والعمل مع الحكومة.
وللقضاة تأثري سيايس كبري ميكن مقارنته بتأثري السادة.
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وأ َّما الفئة التي تيل القضاة فهي فئة القبائل ،املمثلة بأغلب ّية سكان
البالد ،وامل ُكونة من الطبقة العاملة يف الزراعة .ث ّم تأيت طبقة التجار،
وهي الفئة التي تقوم بالرشاء والبيع ،إضاف ًة إىل الفئة العليا من
الحرفيني ،وعىل الرغم من أ ّن تلك الفئة كانت ت ُ َع ُّد من الفئات الدنيا،
فإ ّن ذلك قد تغري يف العقود األخرية؛ إذ متكَّن هؤالء من تكوين ثروات،
كام توجه أفراد من السادة والقضاة والقبائل للعمل يف التجارة ملا
متثّله من بيئة خصبة لتكوين الرثوات.

وأ َّما الفئة الدنيا يف قامئة الطبقات فهي تتكون من مجموعات
مختلفة ،وتتوزع يف مناطق متع ّددة من البالد ،ومنها أفراد ذوو برشة
سوداء (املهمشون) ،يعملون عاد ًة يف الزراعة أو الخدمات التي تعزف
عنها بقيَّة الطبقات ،أو غريهم ممن يعملون أعاملً يدوي ًة يكتسبون
مهاراتها من آبائهم؛ مثل الجزارة والحالقة .ويواجه أفراد هذه الطبقة
صعوبات يف تغيري واقعهم نتيج ًة ملا يفرضه عليهم املجتمع من قيود،
ويتمكن بعضهم فقط من كرس هذه الحواجز من خالل التعليم.
من جانب آخر تعيش املرأة اليمنية يف مجتمع محافظ يضع قيو ًدا
وحدو ًدا عليها؛ لذا نجد مستوى األمية لدى النساء أعىل كث ًريا منه
لدى الرجال ،شأن نسبة البطالة .وعىل الرغم من أ ّن املرأة اليمنية
بحق الرتشح
حصلت منذ وقت مبكر عىل حقوق سياسية متثّلت ّ
واالنتخاب ،فإ ّن القيود االجتامعية كانت دامئًا عائقًا أمام وصولها
إىل مواقع صنع القرار يف املجتمع .وقد مثلت انتفاضة عام 2011
فرص ًة متكَّنت املرأة اليمنية فيها من املشاركة الفعالة يف االحتجاجات،
وظهر ذلك األثر يف مؤمتر الحوار الوطني الذي مثلت فيه النساء
 30يف املئة من املشاركني .ومتكنت املرأة من تحقيق مكاسب إضافية
عىل املستوى السيايس من خالل االتفاق عىل وضع (كوتا) للنساء يف
مستقبل.
ً
املجالس الترشيعية والرقابية التي سيجري تكوينها
وعىل الرغم من أ ّن الرتكيبة االجتامعية التقليدية تتقوض نتيج ًة
لظهور قوى اجتامعية جديدة تعتمد عىل املال والسلطة ،وتشمل
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التجار ورجال األعامل ،إضاف ًة إىل ذوي الرتب العسكرية ،فإ ّن الرتكيبة
التقليدية مازالت متثّل أهمي ًة كبري ًة لدى املجتمع.
من الناحية الدينية نجد يف اليمن مذهبني رئيسني إىل جانب بعض
الجامعات التي تتبع مذاهب مختلفة ،فأغلب ّية اليمنيني يتبعون
مذهب اإلمام الشافعي (السني) ،إضاف ًة إىل أ ّن منهم من يتَّبع
مذهب اإلمام زيد بن عيل ،املعروف بـ "الزيدية" (وهو مذهب
شيعي) .وعىل الرغم من الرصاع الحايل بني املذهبني فإ ّن التعايش
بينهام كان ،حتى وقت قريب ،هو السم َة الغالبةَ .وتسود الزيدية
معظم املحافظات شامل اليمن من صعدة إىل ذمار ،يف حني يُع ُّد
معظم سكان املناطق جنوب ذمار من أتباع املذهب الشافعي.
وقبل قيام ثورة سبتمرب  ،1962كان األمئة  -وهم من الزيدية  -يحكمون
شامل اليمن ،وجاءت الثورة لتضع ح ًّدا للتقسيم املذهبي ،واختفت
تقري ًبا املدارس التي تد ِّرس املذاهب ،ليصبح التعليم الديني جز ًءا
من التعليم العا ّم الذي تضطلع به الحكومة حتى بداية مثانين َّيات
القرن املايض؛ إذ يرى الكثريون أ ّن تأسيس مدرسة للسلفية يف صعدة،
وإحياء مدارس الزيدية فيها ويف صنعاء قد أ َّديا إىل تأجيج الرصاع ،ث ّم
إىل قيام ما يسمى الحركة الحوثية املسلحة التي خاضت ع َّدة حروب
ض ّد الحكومة اليمنية ،وسيطرت يف الفرتة األخرية عىل نح ٍو كامل عىل
محافظة صعدة ،إضافة إىل أجزاء من محافظات أخرى.

االقتصاد اليمني
تساهم خمسة قطاعات رئيسة يف توليد معظم الناتج املحيل يف اليمن
وهي التجارة والزراعة والصناعات االستخراجية (مبا يف ذلك النفط
والغاز) ،ث ّم النقل والتخزين ،وأخ ًريا قطاع منتجي الخدمات الحكومية.
ومن جانب آخر ،فإ ّن قطاع النفط الذي تعتمد عليه موازنة الدولة
بأكرث من  65يف املئة من مواردها ،تتأثر مساهمته باألسعار العاملية
تناقصا مستم ًّرا نتيج ًة
للنفط وتذبذب اإلنتاج النفطي الذي يعاين
ً
النخفاض قدرة اآلبار املعمرة عىل اإلنتاج وتع ُّرض املنشآت النفطية
للتخريب.
ويف عام  2012كانت مساهمة القطاعات الرئيسة يف الناتج املحيل
اإلجاميل لليمن ،مرتب ًة تنازل ًّيا وهي؛ قطاع التجارة بنسبة  17.5يف املئة،
ث ّم الزراعة بنسبة  15.6يف املئة ،ث ّم قطاع الصناعات االستخراجية
(متضم ًنا إنتاج النفط والغاز) بنسبة  12.7يف املئة ،فالنقل والتخزين
بنسبة  11.9يف املئة ،وأخ ـ ًرا قطاع منتجي الخدمات الحكومية
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الذي يساهم بنسبة  10.7يف املئة((( (الشكل  .)1وعىل الرغم من
تراجع مساهمة قطاع الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل ،فإ ّن ذلك
القطاع ال يزال يستوعب أغلب اليد العاملة اليمنية ،وتتفاوت نسبة
مساهمته يف الناتج بحسب جودة املوسم الزراعي واملساهمة النسبية
لبقية القطاعات ،وبخاصة قطاع الصناعات االستخراجية الذي تتأثر
مساهمته يف الناتج بتذبذب اإلنتاج النفطي.
وتتّضح صورة الصعوبات االقتصادية التي يواجهها اليمن من خالل
النظر إىل األداء االقتصادي خالل السنوات القليلة املاضية .فبعد أن
س َّجل الناتج املحيل اإلجاميل من ًّوا سلبيًّا بلغ  10.5يف املئة يف ذروة
األزمة عام  ،2011تشري البيانات األولية املتوافرة إىل أ ّن الناتج
الحقيقي قد عاد عام  2012ليس ّجل من ًوا إيجاب ًّيا متواض ًعا مل يتع َّد 0.1
يف املئة ،يف حني يُق َّدر أن يكون الناتج عام  2013قد منا مبعدل 4.4
يف املئة (الشكل .)2
وعىل مدى عقود ،كان اقتصاد اليمن يعتمد عىل مصادر خارجية
للدخل مبا يف ذلك تحويالت العاملني ،واملساعدات الخارجية .وقبل
اكتشاف النفط وتصديره كانت تحويالت املغرتبني املصدر األكرب من
موارد البالد من النقد األجنبي (الشكل  ،)3ث ّم حلَّت صادرات النفط
والغاز محلَّها منذ بدء اإلنتاج عام  .1987وعىل الرغم من أ ّن إيرادات
مهم للدخل منذ بدء التصدير ،فإ ّن
صادرات النفط مثَّلت مصد ًرا ًّ
تلك اإليرادات قد اتسمت بالتذبذب ،ووصلت إىل أعىل مست ًوى لها
عام  ،2008ث ّم بدأت إيرادات النفط يف االنحسار (الشكل )4؛ بسبب
انخفاض اإلنتاج من آبار النفط املعمرة ،وزيادة االستهالك املحيل
للنفط ،واستهداف أنابيب النفط بالتخريب.

مل تحقّق الرثوة النفطية الجديدة اآلمال املعقودة عليها يف إنعاش
االقتصاد والترسيع بعجلة التنمية؛ وذلك نتيج ًة لسوء استخدام تلك
الرثوة .وقد أشار تقرير صادر عن البنك الدويل إىل أنه "عىل الرغم
من توافر املوارد ،والح ِّريات السياسية الفريدة من نوعها يف الرشق
 3البنك الدويل ،مؤرشات التنمية الدولية (واشنطن :البنك الدويل.)2013 ،
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األوسط ،والقدرة الجديرة بالذكر عىل التغلب عىل صدمات أسعار
النفط والحرب األهلية ،مل يتمكن اليمن من تحقيق اآلمال املعقودة
عند توحيد البالد عــام  .((("1990فال يزال اقتصاد اليمن يصنف
بوصفه أفقر االقتصادات يف املنطقة العربية.

العوامل التي أدت إلى االنتفاضة
الشعبية في شباط  /فبراير 2011
إ ّن االحتقان السيايس الناجم عن االختالل الواضح يف آليات انتقال
السلطة ،وتركّز الرثوة والنفوذ يف أيدي فئة قليلة من السكان،
كل
وسيطرة الحكم العائيل واألرس التقليدية عىل مراكز اتخاذ القرارّ ،
ذلك كان أرضي ًة خصب ًة لحدوث انتفاضة عام  .2011إال أ ّن املتابع
للشأن اليمني يخلص إىل أ ّن الفشل يف املجال االقتصادي كان له
الغلبة يف تأجيج مشاعر عامة السكان ،وكان بدوره نتيج ًة حتمي ًة
لرتاكامت  33سن ًة من فشلِ النظام يف بناء دولة املؤسسات ،بل إنه
ساهم يف تقويض مؤسسات الدولة التي ورثها من ال ُّنظم التي سبقته.
فعىل الرغم من أ ّن األوضاع املواتية الناتجة من اكتشاف النفط وبدء
إنتاجه وتصديره عام  ،1987ث ّم بدء تصدير الغاز الطبيعي عام ،2009
السابق يف استغالل الرثوات الجديدة لتحسني األداء
فقد فشل النظام َّ
االقتصادي.
ث ّم إ ّن انحيازه إىل النظام العراقي أثناء غزو دولة الكويت أ َّدى إىل
كل دول الخليج العربية التي كانت سوقًا ألكرث من مليون
استعداء ّ
عامل ميني ،ومصد ًرا للمساعدات واملشاريع التنموية .فأ َّدى ذلك إىل
عودة أغلب اليد العاملة التي كانت تعمل يف الخليج ،وإىل إيقاف
املساعدات التي كان اليمن يحصل عليها من تلك الدول؛ لذلك فق َد
رئيسا للدخل.
اليمن جز ًءا كب ًريا من العوائد التي كانت متثّل مصد ًرا ً
وأ ّدت عودة مئات اآلالف من العامل من الخليج أيضً ا إىل ارتفاع
أصل.
معدل البطالة وزيادة الضغوط عىل املوارد املحلية الشحيحة ً
نخلص إىل القول إ ّن االقتصاد اليمني متمثِّل بغ ًنى يف املوارد البرشية
وفقر يف املوارد الطبيعية امل ُتاحة .ففي مساحته الكبرية يقطن نحو 25
مم يجعل اليمن أعىل بلدان الجزيرة العربية سكانًا.
مليون نسمةّ ،
وينمو هذا العدد بأكرث من  3يف املئة سنويًّا ،ولذلك فمن املتوقَّع أن
يزيد عدد سكان اليمن ليصل إىل  60مليون نسمة بحلول عام .2035
4 The World Bank, Yemen Development Policy Review (Washington: The
World Bank, 2006).
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الجدول ()1
بعض املؤرشات االقتصادية واالجتامعية :اليمن ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ()2010
املؤرش

اليمن

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

عدد السكان (مليون)

25.9

325

نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (دوالر)

1283

2000

الرتتيب يف مؤرش التنمية اإلنسانية ()HDI

133

--

نسبة السكان تحت خط الفقر ()%

45

16.9

سكان الحرض ( %من إجاميل السكان)

31.8

58

العمر املتوقع عند الوالدة (سنة)

63

71

نسبة الوفيات بني األطفال ال ُّرضع (لكل ألف)

78

27

نسبة الرضع تحت سن الخامسة الذين يعانون سوء التغذية

43

12

نسبة السكان الذين يحصلون عىل مصادر آمنة ملياه الرشب

62

87

اإلنفاق عىل الصحة ( %من الناتج املحيل اإلجاميل)

1.1

2.7

اإلنفاق عىل التعليم ( %من الناتج املحيل اإلجاميل)

5.2

4.7

اإلنفاق العسكري ( %من الناتج املحيل اإلجاميل)

4.0

5.2

نسبة األمية بني الكبار

39

26

املصدر:
The World Bank, World Development Indicators (Washington: The World Bank, 2013); International Monetary Fund.

الشكل ()5
األداء التنموي يف اليمن ومنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

تعب األرقام عن مقياس من  1إىل  ،5والدولة األكرث تقد ًما تحصل عىل  5درجات.
مالحظةِّ :
املصدر:
USAID, “Yemen Gap Analysis,” (April 25, 2011), at: http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/Yemen%202011.pdf
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ويع ُّد أكرث من  45يف املئة من سكان اليمن دون س ّن  15سنةً ،يعيش
أغلبهم عىل الزراعة .وعىل الرغم من مساحة اليمن الكبرية نسبيًّا،
فإ ّن األرض الصالحة للزراعة تُ َع ُّد صغرية ،مقارن ًة بالكثافة السكانية
العالية؛ إذ ال تتعدى  3يف املئة من إجاميل مساحة البالد.
ويُع ّد اليمن من الدول الفقرية من حيث املوارد املائية؛ إذ تعتمد
الزراعة فيه عىل األمطار املوسمية التي تهطل بغزارة متوسطة يف
ستغل ،كام أ ّن
فصل الصيف ،والتي وإن كانت مفيدةً ،فإ ّن أغلبها ال يُ ّ
َهطْلها يؤ ِّدي أحيانًا إىل فيضانات مد ِّمرة؛ مثلام حدث يف حرضموت
وصنعاء .وتشري التقارير إىل تعرض أحواض املياه الجوفية املحدودة
لالستنزاف الرسيع ،بخاصة منذ عام  ،2011بعد األزمة السياسية التي
أ َّدت إىل ضعف رقابة الدولة عىل الحفْر العشوايئ واالستغالل غري
القانوين للموارد املائية .ومن ث ّم ت ُحذر التقارير الدولية من تع ُّرض
خصوصا يف املدن الرئيسة.
اليمن لخطر مشكلة ندرة املياه،
ً
ولليمن شواطئ طويلة غنية بالرثوات السمكية ،غري أ ّن تقارير
املنظامت الدولية تشري إىل أنها مع ّرضة للخطر نتيج ًة لسوء االستغالل.
ويتوافر يف اليمن العديد من املوارد الطبيعية واملعدنية ،إلَّ أنها مل
تظل املوارد امل ُكتشفة وامل ُستغلة قارص ًة عىل
تستغل بعد ،يف حني ّ
ّ
النفط الخام والغاز الطبيعي ،وتلك املوارد تعجز عن تغطية حاجات
التنمية املستدامة؛ إذ تتوافر يف اليمن احتياطيات ت ُق َّدر بـ  2.7مليار
برميل من النفط الخام بدأ اإلنتاج منه عام  ،1986و 0.5تريليون
مرت مكعب من الغاز الطبيعي بدأ استغالله تجاريًّا عام ،2009

وتشري أغلب التقديرات إىل أ ّن احتياطيات اليمن من النفط تتناقص
برسعة ،وإىل أنه من املتوقع نضوبها خالل سنوات قليلة ،إن مل تحدث
اكتشافات جديدة.

لقد دأبت أدبيات االقتصادية وسياسية عديدة منذ سنوات عىل
وصف اليمن بأنه "دولة فاشلة"  .Failing stateوال ّ
شك يف أنّه
وصف مل ِ
يأت من فراغ .فقد فشلت الحكومات املتعاقبة عىل البالد
ْ
يف إحداث تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة ،عىل الرغم من توافر
املوارد الطبيعية التي تساعد عىل تحقيق ذلك الهدف .ويظهر ذلك
الفشل جليًّا يف املؤرشات االقتصادية واالجتامعية املختلفة املنشورة
يف دوريات املنظامت والهيئات الدولية املهتمة بالتنمية؛ مثل برنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل .ويُص َّنف
اليمن ضمن دول العامل األقل من ًوا ،وهو يع ُّد من أفقر الدول يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،فمتوسط نصيب الفرد من
الناتج القومي اإلجاميل ال يزيد عن  64يف املئة من مثيله يف املنطقة،
ونحو نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

الجدول ()2
النسبة املئوية لنمو الناتج املحيل اإلجاميل ()2014-2010
مرص

تونس

ليبيا

اليمن

( 2010قبل الربيع العريب)

5.1

3.1

5.0

7.7

2011

1.8

1.9-

62.1-

10.5-

2012

2.2

3.6

104.5

2.4

تقدير 2013

2.1

2.6

6.0-

4.4

متوقع 2014

3.0

3.0

23.0

6.0

املصدر:
The World Bank, MENA Quarterly Economic Brief (Washington: The World Bank, January 2014).
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ويُبني الجدول ( )1وضع اليمن مقارن ًة مبنطقة الرشق األوسط وشامل
كل مؤرشات التنمية يف اليمن هي أسوأ كث ًريا من
أفريقيا .فنالحظ أن ّ
متوسط تلك املؤرشات عىل مستوى املنطقة؛ إذ يعاين اليمن ارتفاع
معدل النمو السكاين الذي يزيد عىل  3يف املئة سنويًّا  -وهو من أعىل
املعدالت يف العامل  -وترتفع نسبة البطالة يف اليمن لتصل إىل أكرث من
 30يف املئة بحسب أغلب التقديرات .وأغلب العاطلني عن العمل هم
تحسن
من الشباب والخريجني الجدد من الجامعات .وعىل الرغم من ُّ
املستوى التعليمي يف اليمن خالل العقود األخرية ،فإ ّن نسبة األمية
فيه ال تزال مرتفعةً؛ إذ تبلغ  27يف املئة بالنسبة إىل الذكور و 65يف
املئة بالنسبة إىل اإلناث ( ٪39يف املتوسط) .ومع هذا املعدل املرتفع
للنمو السكاين ،وارتفاع معدل األمية ،وانتشار البطالة ،إضاف ًة إىل تدين
مستوى الدخل ،تتضح لنا نسبة التحديات التي مازالت تواجه البالد.

وبصفة عامة فإنّنا إذا قارنَّا اليمن مبنطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا وجدنا أ ّن األداء التنموي مل يكن عىل مستوى التحديات ،وأنه
أقل كث ًريا من املتوسط يف املنطقة يف جميع الجوانب التنموية
كان ّ
ولعل من أه ّم املؤرشات التي تلفت االنتباه إىل تدين األداء
(الشكل ّ .)5
التنموي يف اليمن ،مقارن ًة مبتوسط بقيَّة دول املنطقة هو االستثامر
يف املوارد البرشية .فاالستثامر يف املوارد البرشية ،كام نتبني ذلك من
أقل عىل نح ٍو كبري من مثيله املتوسط يف منطقة الرشق
الشكل (ّ ،)5
األوسط وشامل أفريقيا .ولذلك ،فإ ّن األوضاع االقتصادية الصعبة،
السابقة يف تقليل مستوى الفقر ،وتحسني مستوى
وفشل الحكومات َّ
املعيشة ،والح ّد من البطالة والتضخم ،كانت عوامل مه ّم ًة يف ازدياد
الغضب الشعبي وخروج الشباب يف شباط  /فرباير  ،2011مطالبني
أمل يف مستقبل أفضل .وال شك يف
بتغيري واقعهم املر ،وإعطائهم ً
أ ّن العامل االقتصادي كان هو املحرك األسايس لالنتفاضة ،وإن كانت
هناك عوامل سياسية واجتامعية أ َّدت إىل زيادة اإلحساس بعدم
الرضا ،والتطلع إىل التغيري.

نيسان  /أبريل 2014

اليمن وتحديات التنمية
ٍ
تحديات تنموي ًة كبريةً؛ ففي
واجه اليمن  -مثل تونس ومرص وليبيا -
الوقت الذي أتت فيه انتفاضات شعوب تلك الدول بآمال عريضة
لتحسني مستوى املعيشة ،وإحداث تنمية حقيقية ،زادت األحداث
التي شهدتها تلك الدول عام  ،2011وما نجم عنها من عدم استقرار
سيايس واقتصادي ،تعقي ًدا شدي ًدا .وقد أظهرت دراسة مقارن ًة حديث ًة
للبنك الدويل أ ّن حالة عدم االستقرار التي تعيشها دول "الربيع العريب"
أث َّرت عىل نح ٍو كبري يف معدالت التنمية فيها؛ إذ انخفضت نِ َسب من ِّو
الناتج املحيل اإلجاميل يف تلك الدول مقارنة بالدول األخرى .ويبني
الجدول ( )2أ ّن تلك الدول مل تتمكن بعد من استعادة معدالت النمو
ٍ
تحديات
وإجامل ،يواجه اليمن
ً
التي كانت سائد ًة قبل عام .2011
كبري ًة عىل املستويات السياسية واالجتامعية واالقتصادية.

التحديات السياسية
من املسلَّم به أ ّن اليمن قد حقّق تقد ًما ملحوظًا يف عملية االنتقال
السيايس بعد "ثورة الربيع اليمني" ،ويع ّزز هذا االنطباع انتهاء
توصلت إليه مختلف
أعامل مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،وما َّ
القوى السياسية من توافق بشأن قضايا كثرية؛ لعل أهمها قضية
أساسا
شكل الدولة ،والقضية الجنوبية ،وقضية صعدة (وهي تتعلق ً
بالحركة املسامة "الحوثية") .غري أ ّن ذلك التوافق مل يُن ِه الرصاع الذي
كل أرجاء البالد .ويأخذ هذا الرصاع
ما زال مستم ًّرا ،ويزداد رضاو ًة يف ّ
أشكال ع ّدة أخطرها املواجهات املسلحة .وتعمل أطراف عديدة عىل
ً
تعزيز مواقفها عىل حساب الدولة؛ ففي املناطق الجنوبية يزداد نفوذ
تنظيم القاعدة اإلرهايب يف مناطق متع ّددة ويستم ّر التنظيم يف تنفيذ
هجامت متزايدة تستهدف الجيش .ويف هذه املناطق ،أيضً ا ،يعمل
"الحراك الجنويب" ،وهو تنظيم يدعو إىل انفصال املحافظات الجنوبية
عن اليمن ،لزيادة الضغط عىل الحكومة من خالل تنظيم هجامت
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الشكل ()6
مؤرشات التعليم والصحة يف دول الربيع العريب

املصدر:
)The World Bank, World Development Indicators (Washington: The World Bank, 2011

الجدول ()3
توزيع النفقات الحكومية ()2010-2007
النصيب من الناتج املحيل اإلجاميل ()%
2007

2008

2009

2010

دعم املشتقات البرتولية

22.9

33.8

21.2

24.3

الصحة

3.4

3.2

3.5

4.7

التعليم

14.5

13.1

16.3

15.5

الحامية االجتامعية

0.2

0.2

2.7

2.9

الخدمات العامة

24

20.3

18.2

13.6

الدفاع

15.7

13.3

16.4

10.8

أخرى

19.3

16.1

21.7

28.2

اإلجاميل

100

100

100

100

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء ،الكتاب السنوي (اليمن.)2011 :
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مسلحة ض ّد قوات األمن والجيش .أ ّما يف الشامل فتواصل جامعة
وبسط سيطرتها عىل مناطق جديدة ،مستغل ًة
"الحويث" زيادة نفوذها ْ
تآكل سيطرة الدولة .ويف هذا الوضع الهش يستم ّر منو الرصاعات
املحلية الطائفية واملذهبية .ويغذي تلك الرصاعات العديد من
الجهات الخارجية التي من مصلحتها استمرار حالة عدم االستقرار
يف اليمن.
ويُ َع ُّد إعادة تشكيل الدولة من أه ّم التحديات التي سيواجهها اليمن
يف الفرتة املقبلة ،وقد جاء توافق القوى السياسية عىل تشكيل دولة
بديل أمام عدم قدرة الدولة الحالية
حل ً
اتحادية بأقاليم متع ّددة ًّ
عىل إدارة شؤون الناس ،عىل أ ّن تأسيس دولة اتحادية ليس باألمر
ٍ
تحديات كبري ًة إلنشاء دولة مركبة عىل
الهني؛ لذا سيواجه اليمنيون
ظل ضعف املؤسسات الحكومية ومحدودية
أنقاض دولة بسيطة ،يف ّ
القدرات البرشية املتوافرة .ومام يزيد األمر تعقي ًدا استمرار حالة
االستقطاب السيايس ،وسعي األطراف السياسية لتحقيق مكاسب
السابق
عىل حساب الدولة .فعىل سبيل املثال قامت حكومة النظام َّ
بتوظيف  20ألف موظف جديد عــام  ،2011ويف املقابل قامت
يقل عن  100ألف؛ ما بني
الحكومة االنتقالية الحالية بتوظيف ما ال ّ
مدين وعسكري خالل سنتني ،لتضيف إىل الجهاز الحكومي الذي يعاين
أصل ،املزيد من األعباء .ويف شباط  /فرباير  ،2014قامت لجنة
الرتهل ً
رئاسية بتقسيم اليمن إىل ستة أقاليم ،بنا ًء عىل معطيات سياسية
خالصة ،من دون أخذ العوامل االقتصادية يف الحسبان .وذلك يعني
ظل موارد
أ ّن بعض األقاليم لن تكون قادر ًة عىل تحقيق التنمية يف ّ
شحيحة.

إ ّن تحقيق "انفراج سيايس" عىل أرض الواقع سيظل عىل املحك،
وسيظل التحدي كب ًريا لتطبيق ما جرى االتفاق عليه يف مؤمتر الحوار،
ظل استمرار الرصاع ،وعدم قدرة الدولة عىل ف ْرض القانون ،ويف
يف ّ
ظل وضْ ع أمني يتَّسم بالهشاشة وعدم االستقرار؛ إذ تتنامى يف البالد
ّ
أصل ،بخاصة
أعامل التخريب التي تطال البنية التحتية الفقرية ً
خطوط نقل الطاقة الكهربائية ،وأنابيب النفط والغاز.
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التحديات االقتصادية
ال شك يف أ ّن النجاح يف تحقيق انفراج السيايس يع ُّد خطو ًة مهم ًة عىل
طريق مستقبل أفضل لليمن .غري أ ّن ذلك لن يضمن للبالد تلقائ ًّيا
االستقرار والتنمية االقتصادية .فمن دون تحسن املستوى املعييش
للسكان لن يكون يف اإلمكان تص ُّور تلبية طموح أولئك الذين خرجوا
يف شباط  /فرباير  ،2011مطالبني بالحد األدىن من العيش والكرامة.
وتع ُّد املحافظة عىل منو مرتفع يف الناتج املحيل اإلجاميل ،واملساهمة
يف خلق وظائف جديدة للحد من البطالة املتزايدة بني الشباب ،من
التحديات االقتصادية الرئيسة أمام الحكومة اليمنية .وال ميكن تحقيق
ذلك من دون التقليل من االعتامد عىل النفط محركًا لالقتصاد ،وتنويع
هيكل اإلنتاج والتصدير ،وتصحيح الوضع العا ّم للاملية عىل ٍ
أساس
أكرث استدامةً ،وتحسني البنية التحتية ،بخاصة يف مجال الكهرباء
واملياه واملواصالت وتحسني بيئة األعامل لجذب االستثامرات عن
طريق سيادة القانون ،وزيادة مستوى الشفافية يف القطاع الحكومي
خاصةً ،وأخ ًريا إجراء إصالحات قضائية كثرية.

وميكن فهم عمق التحدي التنموي إذا علمنا أ ّن نسبة السكان الذين
يعيشون يف فقر مطلق يف اليمن تصل إىل أكرث من  45يف املئة((( ،ومن
املق ّدر أنها قد ارتفعت أثناء انتفاضة عام  2011وبعدها ،لتصل إىل
أكرث من  54يف املئة .أ ّما معدل البطالة فقد تجا َوز  40يف املئة .ويف
وتوسع حاجات العدد املتزايد
ّ
ظل املوارد الشحيحة املتوافرة محل ًّيا ُّ
من السكان ،وضُ عف البنية اإلنتاجية يف االقتصاد ،إضاف ًة إىل التحديات
السياسية واألمنية السالف ذكرها ،يصبح من الصعب تصور الكيفية
التي ستؤ ِّدي إىل كرس تلك الحلقة املفرغة من دون حصول اليمن عىل
الدعم الخارجي ،أو حدوث اكتشافات جديدة للرثوة النفطية .ومن
خالل مقارنة اليمن بدول "الربيع العريب" يظهر أداء اليمن متواض ًعا؛
ذلك أ ّن نسبة االلتحاق باملدارس ما زالت هي األقل ،كام أ ّن الخدمات
 5املصدر:
CIA, “The World Factbook,” (2013), at: https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/
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الشكل ()7
املساعدات الخارجية لليمن (النسبة من الناتج املحيل اإلجاميل)

املصدر:
The World Bank and  K. Smith, World Development Indicators (Washington: The World Bank, 2012); L. Poole, Yemen Aid Factsheet 1995 - 2009 :
Trends in Overseas Development Assistance (Keward Court, UK: Global Humanitarian Assistance), 2011.

الصحية يف اليمن ما زالت من دون املستوى كام يتضح من الشكل
(.)6

عىل نحو  16-11يف املئة ،ال تتعدى ميزانية الصحة  4.7يف املئة،
وميزانية التعليم نحو  16يف املئة (انظر الجدول .)3

ويعكس املستوى املتدين ملؤرش التنمية البرشية  HDIحصيلة
التحديات التنموية التي تواجه البالد .ففي عام  2010و َرد اليمن يف
املرتبة  133من بني  169دولة شملها تقرير التنمية البرشية .وهذا
الوضع ليس أعىل بكثري من أفقر البلدان األفريقية ،وال يتفوق داخل
املنطقة العربية ّإل عىل الصومال ،ومنذ عام  2011زاد األمر سو ًءا؛ إذ
بدأ مؤرش التنمية البرشية يف اليمن يف االنخفاض ،وانخفض تب ًعا لذلك
ترتيب اليمن يف مؤرش التنمية البرشية إىل املرتبة  160عام .2012

وعىل الرغم من أ ّن اليمن من أفقر دول العامل ،فإنه يع ّد من أقلها
حصول عىل الدعم االقتصادي الخارجي؛ إذ إ ّن نسبة املساعدات
ً
الخارجية املقدمة له من الناتج املحيل اإلجاميل مل تتع َّد  2يف املئة
خالل العقد املايض (انظر الشكل  .)7وعىل الرغم من تعهد املانحني
بتقديم الدعم له يف أكرث من مناسبة ،وقد كان آخرها تعهدات
عام  2012بتقديم  8مليارات دوالر ،فإ ّن ع ّدة عوامل تساهم يف
عدم االستفادة من تلك التعهدات؛ منها ضعف قدرات الحكومة يف
توظيف ذلك الدعم.

ويعتمد االقتصاد اليمني ،وامليزانية الحكومية ،خاصةً ،عىل املوارد
الخارجية من إيرادات صادرات النفط ،وتحويالت العاملني يف الخارج.
ويظهر لنا مدى التحدي الذي يواجه الحكومة اليمنية من جهة زيادة
موارد امليزانية ،وترشيد النفقات وتوزيعها مبا يخدم أهداف التنمية؛
إذ وصل العجز املايل يف عام  2012إىل  12.3يف املئة من الناتج املحيل
اإلجاميل ،واتجهت ُجل النفقات إىل أغراض غري استثامرية.
وبالنظر إىل توزيع النفقات الحكومية عىل أوجه النشاط املختلفة
يتضح لنا القصور الشديد يف االهتامم بالجوانب التنموية .ففي
حني يستحوذ د ْعم املشتقات البرتولية عىل نحو  34–23يف املئة من
مجمل النفقات للفرتة  ،2010-2007ويستحوذ اإلنفاق عىل الدفاع

التحديات البيئية :مشكلة المياه في
اليمن
شح املياه أبرز مشكلة بيئية يف اليمن ،وتزداد أهميتها مع
ميثّل ّ
تعاظم تأثري هذه املشكلة يف حياة الناس .ويُع ُّد اليمن من أفقر
دول العامل؛ ذلك أ ّن متوسط حصة الفرد من املوارد املائية يف السنة،
شح
يبلغ  84م ًرتا مك َّع ًبا من املياه ،وهذا املعدل ُّ
يقل كث ًريا عن مؤرش ّ
املياه؛ وهو  1000مرت مكعب للفرد سنويًّا (أو خمس الحد األدىن
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الستهالك الفرد للمياه الذي حددته منظمة الصحة العاملية((().
ويجرى استنزاف املياه يف اليمن مبعدالت عالية ج ًّدا؛ إذ يقدر متوسط
كمية املياه املتجددة مبلياري مرت مكعب سنويًّا ،يف حني تقدر كمية
املياه املستهلكة بـ  3.5مليارات مرت مكعب سنويًّا(((.
وتشري البيانات إىل أ ّن الزراعة تستحوذ عىل نحو  90يف املئة من
االستهالك السنوي للمياه ،وتعتمد الزراعة عىل املياه السطحية اآلتية
من مياه السيول الناتجة من األمطار املوسمية وبعض املصادر من
العيون .إضاف ًة إىل ذلك ،تُستخدم املياه الجوفية عىل نح ٍو متزايد
لغرض الزراعة ،ويأيت االستهالك املنزيل للمياه يف املرتبة الثانية
بنسبة  10يف املئة تقري ًبا ،يف حني ال يزيد استخدام املياه لألغراض
الصناعية عن  2يف املئة(((.

إ ّن مشكلة املياه يف اليمن ال تؤث ِّر يف قدرته عىل إيجاد الغذاء للسكان
فحسب ،بل تتعدى ذلك إىل الجانب االجتامعي؛ فهي متثّل  80يف
املئة من أسباب النزاعات يف املجتمع((( .وهذه املشكلة ناتجة بدرجة
شح املوارد املائية ،يُضاف إىل ذلك جملة من العوامل التي
رئيسة من ّ
تزيد املشكلة تعقي ًدا ،وهي تتمثّل بالزيادة السكانية الكبرية والتنمية
الزراعية غري املوجهة التي تؤ ِّدي إىل استنزاف املياه من دون النظر
إىل الجدوى االقتصادية والبدائل املتوافرة للتنمية .أضف إىل ذلك كلّه
ضعف قدرة الدولة عىل إدارة املوارد املائية والتحكم بها لتحقيق
االستدامة .وقد مثلت أحداث عام  2011نكسة لجهد الحكومة يف
إدارة املوارد املائية ،إذ ضعفت سيطرة الدولة؛ ما أ َّدى إىل انتشار حفْر
6 Nicole Glass, “The Water Crisis in Yemen: Causes, Consequences and
Solutions,” Global Majority E-Journal, vol. 1, no. 1 (June 2010).
7 The World Bank, World Development Indicators (Washington: The World
)Bank, 2012
8 http://www.afedonline.org
9 Glass.
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آبار املياه انتشا ًرا واس ًعا ،وإىل انهيار املنظومة الناشئة إلدارة املوارد
املائية .وقد سيطر االهتامم بالشأن السيايس عىل ما عداه ليرتاجع
اهتامم الدولة بالشأن املايئ ويصبح يف ذيل قامئة أولوياتها.
إ ّن استمرار حالة عدم االستقرار السيايس يزيد مشكلة املياه تعقي ًدا؛
لذا فمن املهم إيالء الحكومة اليمنية املشكلة املائية اهتام ًما كافيًا؛
من خالل استكامل منظومة إدارة املياه ،والعمل عىل وضع إسرتاتيجية
مائية مالمئة تأخذ يف الحسبان املخزون املايئ ،وتعمل عىل تعزيز آليات
إدارة املوارد املائية لحاميتها من االستنزاف ،مع األخذ يف الحسبان
البدائل التنموية املتاحة للزراعة التي تساهم بنحو  15يف املئة من
إجاميل الناتج املحيل وتوظف  50يف املئة من القوى العاملة(.((1

التحديات االجتماعية
لقد أدت ثورة  26سبتمرب  ،1962وتأسيس الجمهورية اليمنية
عام  ،1990كام سبق أن ذكرنا ،إىل إحداث تغيريات كثرية يف املجتمع
اليمني ،وأصبحت الرثوة  -إضاف ًة إىل السلطة املتعلقة بالوظيفة العامة
أو بالجيش  -من العنارص امله ّمة يف تحديد العالقات بني الناس .غري
أ ّن العدالة االجتامعية ظلَّت محكوم ًة إىل ح ّد كبري بالرتكيبة الطبقية
للمجتمع ،ومل تستطع الدولة إنشاء نظام كفء يساوي بني الناس يف
الحقوق والواجبات .وعىل الرغم من أ ّن "ثورة الربيع اليمني" قد
أكّدت مبادئ املساواة التي أسستها ثورة  ،1962فإ ّن تطبيق تلك
املبادئ سيظل محكو ًما بالعديد من التحديات عىل الواقع.
إ ّن إحدى العالمات املميزة ألحداث عام  2011هي مشاركة املرأة
فيها؛ فهذه أ ّول مرة تشارك فيها النساء يف االحتجاجات بوصفه ّن
مهم ،بل إ ّن املرأة اليمنية ُع َّدت من العنارص املساهمة يف
رصا ًّ
عن ً
توجيه األحداث .وقد جاء مؤمتر الحوار مبشاركة  30يف املئة من
النساء ليؤكِّد اعرتاف مختلف األطراف بدور املرأة ،مبا يف ذلك القوى
أي تغيري لدورها .ولعل من أه ّم نتائج
التي كانت دامئًا تقف يف وجه ّ
10 The World Bank, World Development Indicators.
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الحوار االتفاق عىل وضع "كوتا" لتمثيل املرأة يف مؤسسات الدولة يف
املستقبل ،وال ّ
شك يف أ ّن ذلك هو بداية الطريق إلحداث تغيري كبري
يف دورها ،وأنه سيواجه الكثري من التحديات أيضً ا.

بعد أن كان التعايش هو السمة الغالبة بني املذاهب املختلفة يف
اليمن ،بخاصة بني األغلبية السنية واألقلية من الزيدية ،نجم عن
وكل يوم
األحداث األخرية رشخ كبري يف النسيج االجتامعي اليمنيّ .
تزداد ال ُه َّوة بني الطرفني؛ ما ينذر مبزيد من التعقيدات االجتامعية،
وال سيام مع سعي الحوثيني ،سع ًيا حثيثًا ،لفرض األمر الواقع عىل
األرض ،ومواصلة دعوتهم إىل إسقاط حكومة االئتالف.

خاتمة
من املتوقع أن يأخذ الرصاع املذهبي الطائفي النصيب األكرب يف مجرى
األحداث يف اليمن خالل الفرتة املقبلة .فلقد نشبت خالل السنوات
املاضية عدد من املواجهات بني الحكومة والحركة الحوثية ،وظلت
تلك املواجهات بني الدولة وحركة التمرد التي كانت تسعى لتوسيع
وظل الحوثيون يسيطرون عىل مناطق محدودة يف
نطاق نفوذهاّ ،
محافظة صعدة ،ولك ّن الدولة فشلت يف القضاء عليهم قضا ًء نهائ ًّيا،
وزادت شوكتهم تدريج ًّيا ،وأ َّدى عجز الدولة إىل زيادة نطاق نفوذهم.
وخالل عام  2011استغل الحوثيون الوضع القائم يف صنعاء فانض ُّموا
إىل الحركة املطالبة بالتغيري ،وشاركوا مشارك ًة ف ّعالة يف االحتجاجات
التي أدت يف النهاية إىل تخيل الرئيس عيل عبد الله صالح عن السلطة.
وعىل الرغم من أنهم مل يكونوا جز ًءا من املبادرة الخليجية فإنهم
شاركوا ،ولو عىل نح ٍو رمزي ،يف حكومة الوفاق الوطني التي جرى
تشكيلها .وخالل سنتني من حكومة الوفاق الوطني ظلوا يعملون
لتوسيع مناطق نفوذهم وكسب املزيد من النفوذ عىل األرض من
دون أدىن مقاومة من الدولة.
توسع الحوثيني وتخيل الدولة عن مقاومة النفوذ الحويث ،منذ
لقد أ َّدى ُّ
عام  ،2011إىل نشوب رصاع بني الحوثيني من جهة والسلفيني وبق َّية
أتباع املذهب السني من جهة أخرى .وتطور الرصاع إىل مواجهات
مسلّحة يف مناطق مختلفة من اليمن ،كان أسوأها ما حدث يف
منطقة دماج؛ إذ قام الحوثيون مبهاجمة األقلية السلفية ومحارصتها،
ومن ث ّم تهجريها نهائ ًّيا من املنطقة .ومل متر أسابيع عىل أحداث دماج
حتى بدأت املواجهات املسلحة يف منطقة أرحب بالقرب من صنعاء،
ث ّم يف عمران ،وهي الحرب املستم ّرة حتى كتابة هذه األسطر.

إ ّن تحديات التنمية يف اليمن كبرية ،لكنها ليست مسأل ًة مستحيلة
املعالجة ،ففي حالة افرتاض انفراج متوقع يف املشهد السيايس ،وإعادة
تشكيل الهيكل اإلداري للبالد عىل أساس الحفاظ عىل وحدة البالد
تحت حكم فيدرايل واسع الصالحيات ،وإقامة االنتخابات املتوقعة
التي ينتج منها تشكيل حكومة منتخبة ،فإ ّن هناك الكثري من التفاؤل
بخروج البلد من أزمته والوصول لتحقيق النمو االقتصادي.
وإ ّن تحقيق اإلصالح السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف اليمن
عملية معقَّدة نظ ًرا إىل صعوبة األوضاع الحالية ،والرتكيبة السكانية
السياسية واملذهبية واالجتامعية البالغة التعقيد؛ لذلك سوف يتعني
ٍ
وتنفيذ ملجموعة متكاملة من
رسمٍ
عىل الحكومة الجديدة انتهاج ْ
السياسات التي تعمل يف جميع االتجاهات ،لتصحيح التشوهات التي
أصابت بنية الدولة اليمنية ،نتيج ًة لعقود طويلة من الحكم الفردي
الذي قام عىل القليل من الشفافية ،والكثري من حفظ التوازن الهش
بني الجامعات والطوائف املختلفة .ومن تلك السياسات العمل عىل
تعزيز الحكم الرشيد ،وزيادة جهد مكافحة الفساد ،وتبني سياسات
اإلصالح االقتصادي ،جنبًا إىل جنب مع معالجة الوضع األمني ،وإصالح
املنظومة القضائية .ومن ث َّم ،فإ ّن النهج املتكامل للتنمية املستدامة،
بالنسبة إىل اليمن ،هو السبيل الوحيد للميض قد ًما.
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نور الدين الحوتي

*

المعارضة السياسية في المغرب
بين اإلقصاء واالحتواء

رافقــت ثــورات بلــدان شــمال أفريقيا والشــرق األوســط تحوالت سياســية كثيــرة أ َّدت ،فــي بعض هذه
البلدان ،على األقل في ما أسفرت عنه من نتائج أولية في انتظار أن تضع الثورات أوزارها ،إلى تغييب
ً
سابقا ،الصدارة في مراكز
قوى سياسية معارضة
زعامات كثي ًرا ما ُوصفت بالتاريخية واألبدية،
ُّ
وتبوء ً
القرار السياسي بعد تغييب وتهميش وإقصاء.
أن مســار التحوالت الموصوف باختصار في األســطر القليلة أعاله ،لم يكن المســار الوحيد الذي
بيد ّ
اتخذته هذه التحوالت المصيرية في تاريخ المنطقة.
ِّ
واقعا سياســ ً ّيا آخر
نموذجــا للدولــة التي أفــرزت فيها التحوالت السياســية األخيــرة
ويشــكل المغــرب
ً
ً
أن النظام الملكــي في المغرب  -عكس ما توقعت بعض
غير ما ُذكــر .بــل يُجمع المتتبعون على ّ
ً
رسوخا.
عودا وأمكن
األوساط  -خرج بعد مرور عاصفة الربيع العربي ،أصلب
ً
ً
فرصة،
أن النظــام السياســي المغربــي ،اســتغل الربيــع العربــي
ومــن تجليــات هــذا المســار /الواقعّ ،
ً
ومحو دورها أيضا ،ليدخل المشــهد السياسي
لإلمعان في تغييب المعارضة السياســية وتقزيمها،
ْ
ً
ً
ً
ِّ
مرحلة غير مســبوقة من تاريخها ،كاشــفة و ُمعززة لكثير من مظاهر ما يمكن
في المملكة العلوية
أن نسميه" :سريالية المشهد السياسي المغربي".
*

إعالمي واكادميي مغريب ،حاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة عبد املالك السعدي بتطوان  -املغرب.

دراسات وأوراق تحليليّة
المعارضة السياسية في المغرب بين اإلقصاء واالحتواء

مقدمة
رافقت تح ّوالت سياسية كثرية ثورات بلدان شامل أفريقيا والرشق
األقل يف
األوسط .وأ ّدت هذه التح ّوالت ،يف بعض هذه البلدان ،عىل ّ
ما أسفرت عنه من نتائج أ ّولية يف انتظار أن تضع الثورات أوزارها،
ٍ
زعامات كث ًريا ما ُوصفت بالتاريخية واألبدية ،وتب ُّوء قوى
إىل تغييب
تغييب
سياسية معارضة سابقًا ،الصدارة يف مراكز القرار السيايس بعد
ٍ
ٍ
وتهميش وإقصاء.
بيد أ ّن مسار التح ّوالت املوصوف باختصار يف األسطر القليلة أعاله،
مل يكن املسار الوحيد الذي اتّخذته هذه التح ّوالت املصريية يف تاريخ
املنطقة.
ميثِّل املغرب منوذ ًجا للدولة التي أفرزت فيها التح ّوالت السياسية
األخرية واق ًعا سياس ًّيا آخر غري ما ذُكر .بل يُجمع املتت ّبعون  -عكس ما
توقّعت بعض األوساط – عىل أ ّن النظام املليك يف املغرب بعد مرور
عاصفة الربيع العريب ،خرج أصلب عو ًدا وأمكن رسوخًا(((.
استغل
ّ
من تجلّيات هذا املسار /الواقع ،أ ّن النظام السيايس املغريب
الربيع العريب فرصةً ،أمعن فيها يف تغييب املعارضة السياسية
وتقزميها ،بل محو دورها؛ ليدخل املشهد السيايس يف اململكة العلويّة
مرحل ًة غري مسبوقة من تاريخها ،تكشف كثريا مظاهر ما ميكن أن
نس ّميه" :رسيالية املشهد السيايس املغريب" ،وتع ّززها.
ميكن الوقوف عىل هذه الرسيالية برصد ما يسود النموذج السيايس
ألسباب أو ألخرى،
املغريب الحايل من "ظواهر" ،يكاد يتف ّرد بها،
ٍ
بني األنساق السياسية السائدة ضمن بلدان شامل أفريقيا والرشق
األوسط .وهذه الظواهر منها ما هو "جيني" ،ال ميكن الحديث عن
النظام السيايس املغريب دون استحضاره؛ إذ هي مك ّونات ماهويّة فيه.
ومنها ما هو "مكتسب" تراكمي ،لكن النظام يتقن ،كام هي عادته،
توظيفه لتعزيز موقعه بني أحجار اللعبة السياسية ،وال سيّام إذا جرت
رياح التط ّورات الدولية واإلقليمية مبا تشتهيه سفنه.
ومبا أ ّن ظواهر هذا التف ّرد عىل قد ٍر كبري من التن ّوع يف تجلّياتها
ومظاهرها ،وهي إىل ذلك بينها تعالق عىل مستويات كثرية ،سنكتفي
يف هذا التحليل برصد مت ّيز النسق السيايس املغريب املعارص عىل
عب عن هذه الفكرة كاتب اليوميات يف جريدة  Le Figaroالفرنسية ألكسندر
 1م ّمن ّ
آدلر يف مقالته:
Alexandre Adler, "La solidité du Maroc face à la révolution arabe", Le figaro,
16 Juillet 2012.

115
مستوى واحد منها هو "املعارضة السياسية" ،أو مبعنى ّ
أدق "طبيعة
وخصوصا ما آلت إليه هذه املعارضة من واقع
املعارضة السياسية"(((.
ً
رسع
تراكم عىل امتداد فرتات زمنية طويلة ،جاء الربيع العريب لي ّ
إيقاعها ويحسم مصري التح ّوالت الذي مل يكن شيئا آخر غري ما كان
يخطّط له.
إ ّن راهن املعارضة السياسية يف املغرب الذي يباركه النظام السيايس
بل هو الذي يشكّله ويسعى لرتسيخه بآليات عىل قد ٍر كبري من
التن ّوع ،ميثِّل يف طرحنا الذي نورده ونرصد تجلّياته يف هذا التحليل،
مظه ًرا من مظاهر "تهافت" النظام السيايس املغريب ،بل ميكن َع ّد
هذا التو ّجه إىل حدو ٍد بعيدة من "األخطاء التاريخية" التي يرتكبها
النظام الحايل؛ وإن كان يبدي كام هي عادته قدر ًة هائلة عىل التك ّيف
مع مستج ّدات املشهد السيايس ،وضبط تو ّجهات سفينته بآليات
مستحدثة.

وقبل تفصيل القول يف ما سبق ،نؤكّد أ ّن ع ّد املعارضة السياسية يف
مدخل لرصد تف ّرد النسق السيايس املغريب يف الوقت الراهن،
ً
نظرنا،
ودليل عىل استفادة النظام السيايس املغريب من موجة الثورات
ً
مبني إجامالً عىل:
األخريةّ ،
أ ّو ًل :أ ّن النموذج السيايس املغريب يف احتواء املعارضة السياسية يكاد
يكون منوذج ًّيا.
ففي املغرب  -وبجعل "لغة النهايات" محلية املعنى  -بات من الجائز
الحديث حال ًّيا عن "نهاية املعارضة" ،أو بعبار ٍة ّ
أدق "نهاية معارضة
النظام"؛ وسنقيم الدليل عىل هذا الحكم الذي قد يراه البعض مبالغًا
فيه إن مل يكن متط ّرفًا(((.
 2بسبب التعالق املشار إليه ،نس ّجل أ ّن الحديث عندما يكون حول نسق سيايس ما ،فإنّه
من الصعب جرد معطى أو فاعل ما يف هذا النسق وتخصيصه بالتحليل استقالال دون باقي
مك ّونات النسق.
 3قد يقول قائل إ ّن يف هذا إنكا ًرا لطبائع األشياء وسنن التاريخ .أقول إ ّن التحليل املقدّم
هنا تحليل ظريف آ ّين ،يستند عىل معطيات الواقع السيايس املغريب الحايل ،ومن ث ّم مل يكن هذا
التحليل تنبئيًّا وال استرشافيًّا ،وليس من أهدافه أن يكون كذلك.
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ثان ًيا :أ ّن املعارضة السياسية املسموح بها يف البالد ،تق ّدم بصورتها
وبطبيعتها  -إىل جانب معطيات أخرى  -مظه ًرا من مظاهر رسيالية
املشهد السيايس فيها كام أملحنا.
وهذا يف نظرنا ما يضمن للموضوع أهميته؛ إذ التط ّرق ملوضوع
املعارضة هو تط ّرق لواحد من أبرز مك ّونات النسق السيايس باملفهوم
املعارص ،وعدم وجود هذا املك ّون/الفاعل ،أو وجوده عىل غري الصورة
التي يكون بها فاعال حقيق ًّيا مؤث ّ ًرا ،يجعل الوضع السيايس  -ودعنا
نستبق الحكم هنا  -غري ص ّحي وال طبيعي ،وعىل هذا يرتتّب ما
يرتتّب؛ إن مل يكن يف املدى املنظور ،فال ّ
شك يف األمد البعيد.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

•القطب الثاين :قطب اإلسالم السيايس الذي مل يقبل برشوط
اللعبة السياسية املوضوعة يف البالد .وعند إطالق هذا الوصف،
يكون تحدي ًدا هو "جامعة العدل واإلحسان"؛ أقوى جامعات
اإلسالم السيايس تأط ًريا وحضو ًرا يف الساحة(((.
تكشف الثنائية القطبية املب ّينة أعاله ،يف النسق السيايس املغريب
مفارقة مثرية لالنتباه .هذه املفارقة تتمثّل يف أ ّن خطابات هذه
التيارات املعارضة ومواقفها السياسية ومطالبها االجتامعية التي تعلن
عنها يف أدبياتها املرجعية ووقفاتها االحتجاجية ،تتقاطع وتتامهى يف
جملتها مع ما يُعرف بـ"مطالب الشارع" املغريب يف التغيري؛ بيد أ ّن
قدرة هذه التيارات االستقطابية وق ّوتها التمثيلية يف أوساط الجامهري
تبقيان محدودتني؛ وهو ما يطرح أكرث من سؤال عن األسباب الذاتية
واملوضوعية لهذه املفارقة.
وعىل العموم ،ودون إسقاط مسؤولية هذه القوى السياسية الذاتية
عن ظهورها الباهت يف املشهد السيايس املغريب((( ،ميكن القول إ ّن
النهج الذي يسلكه النظام يف تعاطيه مع من يتب ّنى فكرة "معارضة
مهم يف اإلجابة عن سؤال املفارقة املذكورة.
النظام" ،يبقى مح ّد ًدا ًّ

التجلّي األ ّول للمعارضة
السياسية المغربية
إ ّن معارضة النظام يف املغرب ،مبعنى السعي إىل تغيري طبيعة الحكم
وشكله عن طريق ثورات أو محاوالت انقالب ،تراجعت بعد انقضاء
فرتة حكم امللك الراحل الحسن الثاين الذي عرف عهده محاوالت
انقالبية باءت كلّها بالفشل.
ومن ث ّم ،فبعد االنقالبات التي عرفتها البالد يف سبعينيات القرن
املايض ،وبعد دخول رموز اليسار املغريب نهاية التسعينيات معرتك
العملية السياسية الدميقراطية((( ،انحرصت معارضة النظام يف اململكة
املغربية يف قطبني ،هام:
•القطب األ ّول :قطب اليسار الراديكايل الذي تشتّت طرائق
يتمسك بتص ّورات وأفكار،
قددا ،وبات يعاب عليه أنّه ال يزال ّ
هي أقرب يف نظر منتقديه إىل الطوباوية الفكرية والنظرية منها
إىل الواقعية السياسية ،ويدافع عنها.

 4املقصود هنا هو مشاركة اليسار املغريب يف حكومة ما س ّمي "التناوب التوافقي"؛ وإال
فإ ّن اليسار املغريب كان دائم الحضور يف العملية السياسية ،وإن اختلفت تياراته ما بني تب ّني
"االختيار الثوري" ،أو املشاركة يف التدافع السيايس وفقًا لقواعد مق ّررة وافق عليها هذا اليسار
أم مل يوافق.

فباستقراء تاريخ الرصاع السيايس يف املغرب ،نلمس ازدواجية يف
تعاطي النظام السيايس مع معارضيه" ،حيث كانت التنظيامت
السياسية التي تبدي قبولها بقواعد اللعبة السياسية القامئة وبثوابت
النظام السيايس واملقتنعة بجدوى العمل السيايس من داخله ،تقابل
بسياسة الباب املفتوح وباعرتاف الدولة وباقي القوى السياسية
املشاركة يف الحقل السيايس الرسمي .هذا إىل جانب دور املؤسسة
امللكية التي كانت تبحث دامئًا عن قنوات الحتواء املعارضة السياسية

 5تعتمد هذه الجامعة تكتيكًا سياس ًّيا يقوم عىل "الك ّر والف ّر" ،ومن ثم يصعب أحيانًا
الحكم عىل مدى فعاليتها يف املشهد السيايس املغريب ،غري أ ّن الذي يُجمع عليه الباحثون
هو أ ّن جامعة العدل واإلحسان انكرست شوكتها كث ًريا بعد مصابها يف وفاة مرشدها الروحي
واملؤسس عبد السالم ياسني ،وقبلها بسبب عدم تحقّق نبوءة الشيخ املوعودة سنة  2006التي
تس ّمى يف أدبيات الجامعة "القومة" .كام يالحظ أ ّن تعبئة الجامعة تعبئة مناسباتية رسعان ما
تتح ّول إىل حالة كمون بزوال أسبابها.
وإىل جانب جامعة العدل واإلحسان ،نجد تيارات إسالمية أخرى يف املغرب لها وزنها؛ كالتيار
السلفي بشقّيه العلمي والجهادي .غري أ ّن تأثري هذا التيار األخري يف العملية السياسية ال
األقل لسببني :مقاطعة هذا التيار العملية السياسية بر ّمتها والتزامه الحياد
يكاد يذكر عىل ّ
بخصوصها أ ّو ًل؛ وقد نستثني هنا حزب "النهضة والفضيلة" ع ّمن يعدّه حزبا سلف ًّيا ،ثم تع ّرض
زج برموزه يف املعتقالت عىل خلفية التداعي
التيار السلفي الجهادي للتشتيت،
ً
خصوصا بعدما ّ
العاملي ملا س ّمي مبحاربة اإلرهاب ،والتي ُع ّد املغرب رشيكا إسرتاتيج ًّيا فيها وال يزال .أضف
الشق العلمي من التيار السلفي يف املغرب الذي
إىل ذلك التضييق الذي بات يتع ّرض له ّ
خصوصا من دول
خارجي
متويل
عىل
وبالحصول
يتّهم مبعاكسة التو ّجه الرسمي للدولة دين ًّيا،
ً
الخليج ،وغريها من التهم.
 6يكفي دليال عىل ذلك أ ّن آخر معطيات صادرة عن وزارة الداخلية يف املغرب بخصوص
األحزاب ،تؤكّد أ ّن من أصل  33حزبًا يف البالد 17 ،حزبًا منها فقط ممثّلة يف الربملان.
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( )..ويف مقابل هذا الفعل اإلدماجي الذي ينهجه املخزن((( املغريب
كل القوى التي تقوم عىل
( )...يظهر السلوك اإلقصايئ كفعل يطال ّ
تناقض بني إيديولوجيتها وإيديولوجية النظام ،والقوى التي تخلق
حقوال مضا ّدة تنافس مرشوعية املؤسسات القامئة"(((.
إذًا ،ال خيار أمام الفاعلني السياسيني يف املغرب ،إال االحتواء أو
اإلقصاء ،وبطبيعة الحال للمقام األ ّول مغانم وللمقام الثاين مغارم،
وال منزلة بني املنزلتني يف املوقف من النظام.

117
يخص شخص امللك نجد أ ّن حضوره يهيمن عىل حضور باقي
يف ما ّ
الفاعلني السياسيني .ومن هنا يلمس املراقبون أ ّن محمدا السادس،
وإذا ما استثنينا األنشطة التي يحرضها بوصفه املمثّل األسمى للمملكة
املغربية ،حريص عىل الظهور يف األنشطة اإلنسانية واالجتامعية التي
مثل
تتغ ّيا تعزيز التعاطف الشعبي ،كاملناسبات التي يتدخّل فيها ً
ملواساة أرس ضحايا حوادث السري والكوارث الطبيعية عن طريق
تقديم التعازي والتكلّف مبراسيم الجنائز ...ونحو ذلك.
هذا ،وقد تح ّول هذا الحضور املليك منذ سنة  ،2005إىل حضور أكرث
ق ّوة .حضور ظاهره اجتامعي لكن عمقه سيايس إىل درجة كبرية،
عم يس ّمى "املبادرة الوطنية للتنمية البرشية".
بعدما جرى اإلعالن ّ
وهو ما سنقف عليه بتفصيلٍ أوىف يف القسم الثاين من هذه الورقة.

وينبغي أن ال يُفهم من آلية اإلقصاء ،أ ّن النظام يخيل سبيل القوى
كل الوسائل واآلليات
السياسية التي تعارض طبيعته ،بل إنّه يسخّر ّ
ليك تعجز هذه القوى عن تحقيق التواصل السيايس املثمر مع
الجامهري.
فإىل جانب اآلليات االستخباراتية املعروفة التي تسخّر للتضييق
عىل قوى املعارضة ،والتي تفيض إىل تفكيك هذه الحقول املضا ّدة
يف املشهد السيايس واعتقال رموزها ونفيهم والقضاء عىل فعال ّيتها.
يشتغل النظام السيايس يف املغرب عرب قنوات كثرية ،ميكن أن نس ّميها
"قنوات تثبيت ودعم الرشعية" .وهي يف مجملها قنوات ملا ميكن أن
مؤس ًسا له ومبثوث ًا يف
نس ّميه "السيطرة الناعمة" ،املفهوم الذي نجده ّ
فكر الفيلسوف واملناضل املاركيس اإليطايل أنطونيو غراميش.
ومن هذه القنوات /اآلليات التي منها ما هو تقليدي ومنها ما هو
مستحدث ،نقف عىل اثنتني:

آليّة الحضور
تتب ّدى هذه اآللية يف صور كثرية تعود يف مجموعها إىل اثنتني:
 7ال عالقة ملفهوم "املخزن" هنا مبعناه املعروف يف اللسان العريب ،فمفهوم املخزن يف
النسق السيايس املغريب ،يحمل داللة تاريخية وسياسية غال ًبا ما تكون قدحية ،عىل اعتبار
أنّه ّ
يدل عىل جهاز السلطة يف الدولة ،القائم عىل انتقال السلطة بطريقة وراثية يف الغالب،
وعىل عالقة حظوة ومصلحة بني الحاكمني والحاشية واملستفيدين؛ بحيث يكون رضا النظام
عن الشخص بقدر ما يبدي من والء ملموس ...وقد راج يف األدبيات السياسية لفرتة ما بعد
الثورات العربية مفهوم جديد هو "الدولة العميقة" .وهو مفهوم يكاد يكون مرادفًا ملفهوم
املخزن يف داللته يف بالد املغرب.
 8إبراهيم أبراش ،علم االجتامع السيايس (الرباط :مطبعة دار السالم ،)1999 ،ص.157

آليّة لغة الخطاب السياسية
تتمثّل هذه اآللية يف حرص النظام السيايس املغريب ،عرب أجهزته
املختلفة ،عىل إنتاج خطاب سيايس وإعادة إنتاجه ،قوامه مفاهيم
يبدو جل ًّيا ،أن ال هدف منها سوى َوأْد إنتاج خطاب سيايس معارض
َم ْهام كانت درجته يف سلمية املعارضة(((.
من هذه املفاهيم التي تروج بكرثة يف الخطاب والتواصل السيايس
ظل
املغريب املعارص ،نجد مفاهيم" :االستثناء املغريب" ،و"التغيري يف ّ
االستقرار" ،و"اإلجامع الوطني" ،وما نُسج عىل منوالها من املفاهيم.
مم ال يحتاج إىل كبري تفصيل ،أ ّن اللغة والخطاب السياسيَّني
ّ
ولعل ّ
القامئني عىل هذا اللون من املفاهيم ،هام لغة وخطاب يح ّددان
املواقع برصامة ،أو مبعنى ّ
أدق ،املوقع الوحيد الذي ينبغي أن
كل
تصطف فيه القوى السياسية ،وتلتزم به ،وتتب ّناه ،وتدافع عنه يف ّ
ّ
قضية ت ُطرح يف البالد .مع العلم أ ّن هذه القضية من الوارد ج ًّدا أن
مجال إلمكانية مامرسة
تكون قضية خالفيّة ،أي أنّها قابلة ألن تكون ً
(((1
املعارضة وفقًا لألصول الدميقراطية املتعارف عليها  ،دون أن يكون
يف ذلك رضورة إرضار مبا يروج بوصفه "املصلحة العليا للوطن".

 9للمزيد من التفاصيل ،انظر :نور الدين الحويت" ،يف مفهوم االستثناء يف النسق السيايس
املغريب ،أو العبور اللغوي اآلمن" ،القدس العريب ،العدد  23 ،7547أيلول/سبتمرب  .2013وهو
منوذج من هذه املفاهيم الكثرية .
ملف النزاع املتعلّق
 10لسنني طويلة استفردت أجهزة بعينها داخل النظام املغريب بإدارة ّ
امللف يس َّوق له بلغة وخطاب يجعالن منه موضوع إجامع
بالصحراء ،وبطبيعة الحال هذا ّ
امللف مل تكن
وطني .وكثريا ما ات ّضح عىل خلفية مستجدات معيّنة ،أ ّن الطريقة التي عولج بها ّ
الطريقة الوحيدة املمكنة واألنجح بني طرق كثرية إلدارة هذا النزاع ،بعضها نادت به سابقًا
بعض فرق املعارضة يف أوج ق ّوتها وحضورها.
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تؤسسه ،تجعل الفاعلني
وعليه ،فهذه اللغة وتب ًعا لها الخطاب الذي ّ
السياسيني خاضعني للمنطق الذي ُعرف يف األدبيات السياسية
املعارصة بـ"منطق بوش"؛ منطق "من ليس معنا فهو ض ّدنا"(.((1

ليشمل الرصاع حول السلطة مع احتامل الوصول إليها من أجل
تطبيق برامجها ،كام هو مق ّرر يف العلوم السياسية عند الحديث عن
دور األحزاب السياسية.

التجلّــي الثانــي للمعارضــة
السياسية المغربية

ينص بالعبارة
لقد ك ّرس هذا الواقع الدستور الجديد ( )2011الذي ّ
(الفصل  ":)7تعمل األحزاب السياسية عىل تأطري املواطنات واملواطنني
وتكوينهم السيايس ،وتعزيز انخراطهم يف الحياة الوطنية ،ويف تدبري
الشأن العا ّم ،وتساهم يف التعبري عن إرادة الناخبني ،واملشاركة يف
مامرسة السلطة."...

على مستوى األحزاب
يتجل
هنا نلج متاهة من متاهات املشهد السيايس املغريب ،حيث ّ
البعد األوضح للرسيالية يف هذا املشهد؛ وحيث يصعب اإلمساك
بخيوط متينة للتحليل والرصد؛ إال إذا ك ّنا عىل علم بأ ّن هذه الرسيالية
تكشف يف واقع أمرها أنّها أمر يراد وواقع يُرام.
وإن مع ثبوت عواقب ذلك السيّئة ،كان يكفي النظام السيايس يف
املغرب أن يقترص يف تضييقه عىل املعارضة ،عىل أن يو ّجه سهامه نحو
من يعارض النظام من القوى السياسية ،وهي معارضة مل يكن النظام
السيايس ليعدم من يؤيّده يف سبيل القضاء عليها وكرس شوكتها؛ ألنّها
معارضة تبني غري ما م ّرة أنّها كانت تستهدف حيازة السلطة السياسية
ألغر ٍ
رص ًحا بها وال كانت بريئة.
اض مل تكن يو ًما ما م ّ
كام أ ّن هذا النوع من املعارضة يرى فيه جمهور واسع من املغاربة،
زعزعة لالستقرار الذي تتمتع به البالد بني سائر كيانات الجوار
خصوصا مع ما يس َّجل يف بعض بلدان الثورات األخرية من
اإلقليمي،
ً
مؤشات "الالاستقرار" و "الالأمن" ،وما يكتنف مآالت هذه الثورات
ّ
ٍ
غموض كثيف.
من
كان من املمكن أن يقترص األمر عىل ما سبق؛ غري أ ّن النظام السيايس
يف املغرب أىب إال أن "يستأصل" املعارضة السياسية ويخمد جذوتها،
حتى تلك التي هي من رضورات النظم السياسية وملح الدميقراطية
يف الدول الحديثة.
يعرتف الدستور املغريب باملعارضة السياسية صوريًّا .غري أنّه وموازاة
مع هذا االعـراف ،نجده يضيّق من مجال تح ّركها بصورة كبرية؛
فالفصل الثالث من الدستور السابق للمملكة (دستور  )1996حرص
يوسع مجال تح ّركها
دور األحزاب يف متثيل املواطنني وتأطريهم .ومل ّ
 11يُنسب هذا املنطق لـ  George W Boshوقد استخدمه إبان الحرب األمريكية عىل
يصطف إىل جانب
ما ُس ّمي اإلرهاب؛ فمن مل يؤيّد هذه الحرب بحسب هذا املنطق ،فهو
ّ
اإلرهاب رضورةً؛ إنّه منطق الالحياد.

وال يغ ّر ّن قارئ هذه النص ما توحي به عباراتٌ من قبيل سامح النظام
لألحزاب باالنخراط يف "تدبري الشأن العام" ،و"املشاركة يف مامرسة
السلطة" ...ذلك أ ّن طبيعة النظام ،تح ّدد طبيعة السلطة أو سقف
السلطة التي ميكن أن تكون مجال ٍ
تنافس بني القوى السياسية .وهذا
هو ما تح ّدثت عنه الوثيقة الدستورية بوضوح ومبارشة يف الفصل
العارش منها ،حينام تط ّرقت لطبيعة املعارضة التي يقبل بها النظام،
"إنّها املعارضة الربملانية"؛ هذه املعارضة التي يتمثّل سقف دورها
يف اللعبة السياسية يف مراقبة عمل الحكومة واملشاركة يف العمل
الربملاين ...وأمور أخرى مشابهة.
كل
إىل جانب تقليص دور األحزاب السياسية وتسطريه؛ مبا يجعل ّ
خروج عنه خرقًا للقانون قد يؤ ّدي بـ"الحزب ّ
الحل ،يوظّف
العاق" إىل ّ
املخزن املغريب آلي ًة أخرى تضمن له بطريقة أو بأخرى "وجو ًدا" يف
الخريطة الحزبية يف البالد.
كث ًريا ما يتح ّدث املهت ّمون بالعلوم السياسية يف املغرب ،ويف غريه من
عم يس ّمونه "األحزاب
البلدان التي تتقاطع مع تجربته السياسيةّ ،
اإلدارية".
املقصود بهذا الصنف من األحزاب ،هو تلك التي تُحسب عىل القرص؛
أشخاص كانت لهم عالقة و ّد مع القرص؛ إ ّما مببادرة
أي أحزاب ّأسسها
ٌ
شخصية منهم أو بإيعاز من القرص وهذا هو غالب أمرها .وهو
املعطى الذي يرشعن لنا وصف هذا النوع من الكيانات السياسية
بـ"أحزاب املخزن" التي يُجمع دارسو األحزاب وقوى الضغط يف
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األنظمة السياسية ،عىل أنّها تتلقّى التعليامت التي تبني عليها
كل القضايا ،بل ميكن القول إنّها أداة املخزن
مواقفها السياسية من ّ
وقناته يف إيصال مواقفه هو منها.
حريصا عىل االحتفاظ ٍ
بنمط
ويف سبيل هذا ،نجد النظام املغريب
ً
لالقرتاع وبتقطيع للدوائر االنتخابية ،يضمن بهام لهذه األحزاب مواقع
يف دوائر القرار الحكومية ومواقع أقدام يف ما دونها من مراكز تدبري
ظل تصاعد نفوذ بعض األحزاب التي يخىش
الشأن العام؛ وال س ّيام يف ّ
(((1
عم تضمنه
املخزن من اكتساحها املرسح السيايس  .هذاً ،
فضل ّ
هذه األحزاب لنفسها بتدخّالت محاباتية من مكاسب سياسية عرب
الوسائل غري املرشوعة يف العملية السياسية عمو ًما واالنتخابية عىل
وجه الخصوص.
مناذج عن هذه األحزاب التي
إ ّن التاريخ املغريب يحفظ لنا يف أرشيفه َ
أُ ّسست لهذه الغايات؛ فمن هذه األحزاب "حزب الحركة الشعبية"
الذي أُ ّسس سنة  ،1959وهو حزب يشارك يف الحكومة الحالية(.((1
ث ّم حزب "االتحاد الدستوري" ،وهو حزب ّأسسه املعطي بوعبيد مل ّا
كان وزي ًرا أ ّول بإيعاز من القرص سنة  .1983ومعلوم أ ّن تأسيسه إنّ ا
معي يف سياق االستعداد النتخابات .1984
كان ليقوم بدو ٍر ّ
ومنها كذلك "التج ّمع الوطني لألحرار" ،الحزب الذي ّأسسه أحمد
عصامن صهر امللك الراحل الحسن الثاين سنة  .1978وقد انض ّم إىل
حكومة بن كريان يف نسختها الثانية بعد انسحاب حزب االستقالل
منها.
بل إ ّن حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود االئتالف الحكومي الحايل
يف املغرب ،ال يخرج عن هذه "الساللة" من األحزاب .غري أ ّن حزب
حزب
 12التقطيع االنتخايب ومنط االقرتاع بالالئحة املعتمد يف املغرب ،ال يسمح بانفراد ٍ
بقيادة العملية السياسية ،وهذه "آلية للتحكّم" يف املشهد السيايس؛ فإذا ما حدث أن فاز
بامليض قد ًما دون
لسبب من األسباب ،فإنّه ال يسمح له
مريض عنه متام الرضا
حزب ما غري
ٍ
ّ
ّ
عراقيل .مثال ذلك حزب العدالة والتنمية الذي ما إن فاز يف االنتخابات الترشيعية لسنة
 2011حتى وجد نفسه مكرهًا عىل الدخول يف ائتالف حكومي مك ّون من حزب االستقالل
اليميني ،وحزب التقدّم واالشرتاكية وهو وريث الحزب الشيوعي يف املغرب ،وحزب الحركة
الشعبية الذي ير ّوج عىل أنّه حزب األمازيغ املغاربة ،ث ّم ليضط ّر يف النسخة الثانية من حكومة
بن كريان بعد انسحاب االستقالل إىل التحالف مع حزب التجمع الوطني لألحرار ،وهو حزب
إداري ترصي ًحا.
 13يف النسخة األوىل من حكومة عبد اإلله بن كريان ،كانت حقيبة الداخلية يف يد هذا
رصفات
الحزب ،وقد عانت حكومة اإلسالميني املغاربة من هذا املعطى أش ّد املعاناة ،بسبب ت ّ
وزارة الداخلية وقراراتها التي راج أنّها كانت تجري دون استشارة رئيس الحكومة ،وهو ما
حدا باملتتبّعني إىل وصف وزارة الداخلية حينئذ بأنّها حكومة مستقلّة عن حكومة بن كريان.
وحزب الحركة الشعبية ّأسسه كام هو ثابت يف أرشيف األحزاب املغربية ،عد ٌد من الشخصيات
السياسية كان عىل رأسها املحجويب أحرضان ،وعبد الكريم الخطيب ،وامبارك البكاي ،والحسن
اليويس...
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حزب مقبول يف الساحة السياسية بجملة
املصباح م ّر قبل تح ّوله إىل ٍ
مراحل.
انشق
إ ّن النواة األوىل للحزب كانت يف تنظيم الشبيبة اإلسالمية الذي ّ
لتتولّد منه جامعة "الجامعة اإلسالمية"( ،((1هذه التي تح ّولت إىل
"حركة اإلصالح والتجديد" ،ث ّم إىل "حركة التوحيد واإلصالح" التي
اندمجت مع حزب "الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية" الذي
كان قد ّأسسه يف شباط  /فرباير سنة  1967الدكتور عبد الكريم
الخطيب ،أخ امللك الراحل الحسن الثاين من الرضاعة ،ليتولّد من هذا
حزب جديد تحت اسم "العدالة والتنمية(.((1
االندماج ٌ
لقد كان تأسيس حزب العدالة والتنمية ،أ ّول تجربة لإلسالميني
املغاربة املعتدلني مع العمل السيايس املؤسسايت .وقد كان هذا
التأسيس ،أو باألحرى الرتخيص ،سلوكًا سياسيًّا جدي ًدا ات ّخذته الدولة
وتحدي ًدا امللك الحسن الثاين" ،تحت ضغط إكراهات ظرفية ،مخافة
تح ّول اإلسالميني املعتدلني إىل جامعة العدل واإلحسان أو الجامعة
الجهادية لعبد الكريم مطيع"(.((1
إذًا ،وهذا بيت القصيد يف تحليلنا ،نس ّجل أ ّن حزب العدالة والتنمية
اندمج يف سريورة تشكّله مع حزب إداري ّأسسه أخ امللك .والرتخيص
له بدخول املعرتك السيايس بحسب ما تقتضيه آلية اإلدماج السيايس،
كان بنا ًء عىل دفرت تحمالت واضح وأجندة معروفة التفاصيل عند
املهت ّمني بالنسق السيايس املغريب.
يتخل عن هذا
ومن الــروري اإلشــارة إىل أ ّن املخزن املغريب مل َّ
حزب
التو ّجه يف "تدجني" األحزاب السياسية؛ بحيث نجد أ ّن آخر ٍ
إداري يدخل غامر التفاعل السيايس يف املغرب ،هو حزب "األصالة
تأسس سنة  2008برعاية فؤاد عايل الهمة صديق
واملعارصة" الذي ّ
العاهل املغريب محمد السادس وأحد مستشاريه حال ًّيا .هذا الحزب
الذي يتّهمه حزب العدالة والتنمية ،بكونه إنّ ا ُوجد مله ّمة وحيدة

ّ 14أسسها عدد م ّمن كانوا ينتمون لتنظيم الشبيبة اإلسالمية بعد انشقاقهم عنها .ومنهم
عبد اإلله بن كريان رئيس الحكومة الحاليّة .والشبيبة اإلسالمية تنظيم جرى حظره يف املغرب
واعتقال معظم قياديّيه ،وتقدميهم للمحاكمة التي وصلت يف أغلبها إىل السجن املؤبّد والحكم
عىل عبد الكريم مطيع زعيم التنظيم باإلعدام ،ما اضط ّره إىل الهروب إىل ليبيا كمنفى اختياري
له...
 15عكاشة بن املصطفى ،اإلسالميون املغاربة (الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،مطبعة
النجاح الجديدة ،)2008 ،ص.51
 16عبد اإلله سطي" ،امللكية واإلسالميون يف املغرب :مقاربة آلليات اإلدماج واإلقصاء يف
النظام السيايس املغريب من خالل منوذجي :حزب العدالة والتنمية وجامعة العدل واإلحسان"،
سلسلة دفاتر وجهة نظر ،العدد  ،)2012( ،25ص .164 -163
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تتمثّل يف أن يكون حجر عرثة له يف طريق اكتساحه الحلبة السياسية
وانفراده بها ،وهو األمر الذي يرسد له حزب بن كريان أكرث من دليل.

أه ّم هذه املظاهر جاء يف صيغة "ترصيف موقف"؛ ففي السادس من
ترشين الثاين  /نوفمرب سنة  ،2003أعلن ملك املغرب عن تأسيس ما
ُعرف باسم "هيأة اإلنصاف واملصالحة" ،بوصفها جهة رسمية أوكل
يل من اسمها  -النظر يف ملفّات االنتهاكات الجسيمة
لها  -كام هو ج ّ
لحقوق اإلنسان التي أفرزتها الفرتة املعروفة يف اململكة بـ "سنوات
الرصاص" ،بعد سنوات من الرصاع عىل السلطة بني النظام يف عهد
امللك الراحل الحسن الثاين والنخبة السياسية ممثّلة يف اليسار املغريب
الذي كان يعيش أوج حضوره السيايس يف سبعينيات القرن املايض
ومثانينياته.

مل يكتف املخزن املغريب إذًا ،بإضعاف األحزاب السياسية ،مع نجاحه
يف ذلك إىل حدو ٍد قصوى ،بل حرص دامئًا عىل ضامن وجود متثيلية له
داخل تشكيلة البالد الحزبية .وهي آليّة من آليات اخرتاق األحزاب
السياسية ،أو باألحرى ،آل ّية من آليات اخرتاق استباقي لتفادي إمكانية
تو ّجه رياح العملية السياسية وجهة غري مرغوب فيها وال متوقّعة.

صحيح أ ّن يف هذه املبادرة بع ًدا إنسان ًّيا ال يُنكر؛ كام ال يُنكر أنّها
دشّ نت تجربة مغربية ع ّدتها منظامت عاملية لحقوق اإلنسان يف
مجال "العدالة االنتقالية" ،ناجحة ورائدة.

جل
وبنو ٍع من التعميم القائم عىل أكرث من برهان ،ميكن القول إ ّن ّ
األحزاب السياسية يف املغرب حال ًّيا ،أحزاب إدارية ومخزنية مبعنى من
املعاين؛ يكفي أن نعلم أ ّن يف املغرب قانونًا لتأسيس األحزاب (قانون
كل داخل إىل املعرتك
 )36 -04يح ّدد الرشوط التي ينبغي أن يلتزم بها ّ
السيايس ،كام أ ّن الواقع السيايس يف مغرب اليوم مل يشهد "انفالت ًا
حزب ًّيا" ،بأن يتج ّرأ حزب ما عىل تب ّني موقف يعاكس املوقف الرسمي
من قضي ٍة من القضايا الكربى التي ال يسمح فيها بهذه املعاكسة(.((1

خالصة القول ،بالنظر إىل الدور الذي رسمه الدستور املغريب لألحزاب
السياسية ،وإذا كانت األحزاب اإلدارية هي بالتعريف تج ّمعات
جل األحزاب املغربية،
سياسية تشكّلت تحت عيون النظام ،فإ ّن ّ
أحزاب إدارية تعريفًا ووظيفة(.((1

على مستوى األفراد /النخبة
رسخ النظام السيايس
عىل مستوى األفراد
ً
وخصوصا النخبة منهمّ ،
تفعيل لها يف تطبيقات بعينها.
ً
املغريب "آليّة االستقطاب" التي تجد
تجد هذه اآللية جذورها التاريخية يف فرتات سابقة من تاريخ املغرب
الحديث ،حيث حرص النظام السيايس عىل إحاطة نفسه بعد ٍد من
األشخاص/األعيان النافذين ليضمن والءهم من جهة ،وليساعدوه يف
كل حال.
تدبري الشأن السيايس الذي ال ميكن االنفراد بتدبريه عىل ّ
غري أ ّن هذا االستقطاب ،وجريًا من املخزن عىل عادته يف تكييف
آلياته السياسية ،ات ّخذ بعد هذه "الصورة الكالسيكية" التي تعتمدها
األنظمة السياسية دون استثناء ،مظاهر أخرى.
 17الحظ املتتبعون كيف تب ّنت األحزاب السياسية يف بياناتها بتام ٍه كبري ،موقف الدولة
الرسمي يف قضية الصحفي عيل أنوزال.
 18ينحرص االستثناء يف هذا املقام يف أحزاب ال تزال ترفض "إغراءات االستقطاب والدمج"،
وهي عىل العموم أحزاب مل يرض عنها املخزن يو ًما؛ إذ ال تستشار يف ما تستشار فيه األحزاب
رئيسا لها من طرف ملك
من أمور السياسة العامة ،وال يه ّنأ من يجري انتخابه أمي ًنا عا ًّما أو ً
البالد عىل غرار ما يصنع مع باقي األحزاب ونحو ذلك ...وكمثال عىل هذه األحزاب نذكر حزب
اليسار االشرتايك املو ّحد ،وحزب الطليعة.

بيد أ ّن الدافع اإلنساين ال مينعنا من موقعة التجربة يف سياقها
التاريخي ورصد مثارها السياسية ،وقراءتها عىل ضوء واقع التدافع
والسعي لتعزيز املواقع بني القوى الفاعلة يف الحقل السيايس يف البالد.
متثّلت الثمرة السياسية لهذه الخطوة يف إنهاء نو ٍع من املعارضة
ظل توارد تقارير حقوقية
خصوصا يف ّ
السياسية كث ًريا ما أزعج العرش،
ً
دولية تستفرس عن أسباب االعتقال وظروفه ومصري املعنيّني بهذا
امللف.
ّ
إ ّن النظام ويف ما يشبه االعرتاف( ((1بالخروقات التي شابت مرحلة
امللف
من مراحل الرصاع السيايس يف املغرب املعارص ،اختار فتح هذا ّ
إلحكام ط ّيه بعد ذلك؛ فكان أن استفاد املترضرون من تعويضات
امللف دون التفكري
مالية عن سنوات االعتقال والتعذيب ،مع إغالق ّ
يف تحريك دعاوى قضائية يف حق املسؤولني أصال ًة أو نياب ًة عن هذه
الخروقات؛ هؤالء الذين كان عدد كبري منهم ال يزال عىل قيد الحياة.
امله ّم ،أ ّن جرس التواصل م ّد بني املخزن وضحايا مايض االنتهاكات.
وهذا الجرس سوف يجري متتينه بآلية أخرى أثبتت بدورها فعالية
امليض
كربى؛ فإبّان هذه الفرتة بالضبط ،ق ّرر النظام السيايس املغريبّ ،
قد ًما يف تفعيل "آلية املجالس االستشارية" التي كانت ومنذ الرشوع
تؤسس -
يف تجربتها  -ودعنا من وظيفتها التي ير ّوج أنّه عىل أساسها ّ
آلية من آليات املخزن لتأطري ال ّنخب املعارضة ،وسقفًا جمعت تحته
قسم من فلول اليسار
كث ًريا من األسامء/األصوات املزعجة،
ً
وخصوصا ً
 19قلنا شبه اعرتاف لفهم القضية فقط ،وإال فإ ّن العرش املغريب واملرشفني بتكليف منه
عىل مسلسل املصالحة ،مل يصدر عنهم ما يثبت تو ّرط جه ٍة ما يف االنتهاكات موضوع الحديث.

دراسات وأوراق تحليليّة
المعارضة السياسية في المغرب بين اإلقصاء واالحتواء
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الراديكايل ،والت ّيار األمازيغي الراديكايل ،وأعيان منطقة الصحراء،
سواء منهم من قىض عقوبات حبسية أو ال يف الفرتات السابقة(.((2

واضحة أ ّن التعيني يف هذه املجالس ،ميثّل واح ًدا من أجىل مظاهر
"الريع السيايس" يف البالد(.((2

وهكذا تفرخ يف املغرب ،عد ٌد من املجالس:

ومبــوازاة ما سبق ،فتح النظام باالستعانة مبريديه ،باب املشاركة
السياسية أمام هذه النخب املعارضة سابقًا .وهنا تولّد مظهر
آخر من مظاهر رسيالية املشهد السيايس املغريب؛ إذ مل نعدم أن
يرمتي يساريون راديكاليون سابقًا ،آمنوا بالطرح الثوري اللينيني أو
الرتوتسيك حتى النخاع؛ بل قضوا يف سبيله زهرة عمرهم يف املعتقالت
رسية ،يف أحضان أحزاب إدارية عىل غرار ما ُس ّجل
املعروفة منها وال ّ
يف تجربة األصالة واملعارصة.

•املجلس املليك االستشاري للشؤون الصحراوية
•املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي

•املجلس االستشاري /الوطني لحقوق اإلنسان
•املجلس األعىل للجالية املغربية بالخارج
•الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي
•املعهد املليك للثقافة األمازيغية

•املجلس األعىل للوظيفة العمومية ()...
كل حني ،إذا دعا دا ٍع
وتبقى آلية املجالس مفتوحة للتوظيف يف ّ
إليها؛ ففي الفقرة الخامسة من دستور  2011نقرأ" :يُحدث مجلس
استشاري لألرسة والطفولة" ،وهو األمر الذي مل يُف ّعل بعد إىل تاريخ
كتابة هذه األسطر(.((2
دليل أ ّن النظام املغريب مل يكن يه ّمه من تأسيس هذه املجالس
ويكفي ً
األقل بعضها ،األهداف التي تعلن يف قرارات اعتامدها ،وإنّ ا
أو عىل ّ
توظيفها آلية من آليات ضبط الفعل السيايس املعارض ،أ ّن هذه
األخــرة ،تقوم بعمل إداري هناك أطـراف أخرى تقوم به داخل
مختلف الوزارات ،إال ما كان من باب ذ ّر الرماد يف العيون( .((2ث ّم
قسم من عمل بعضها اآلخر ال يعدو كونه توصيات ال تؤخذ
إ ّن ً
(((2
يف الحسبان كث ًريا يف رسم السياسات العامة ؛ وهو ما ّ
يدل داللة

 20يدفع بعض املستفيدين من هذا الوضع عن أنفسهم تهمة بيع الذ ّمة عن طريق
االلتحاق بهذه املجالس ،بكون العهد الحايل يختلف معطًى وواق ًعا عن عهد امللك الراحل
الحسن الثاين .ومن هذه األسامء نذكر محمد الصبار ،وإدريس بن زكري ،وأحمد حرزين،
وإدريس اليزمي ،وصالح الوديع...
 21هنا يُطرح السؤال كذلك عن جدوى إحداث مجلس استشاري لألرسة والطفولة ،إىل
جانب وزارة اسمها" :وزارة التضامن واألرسة والتنمية االجتامعية" .وإذا مل يكن الهدف هنا هو
استقطاب رموز معارضة ،فال ّ
شك يف أ ّن من بني األهداف املؤ ّجلة ،إحداث "مؤسسة حقوقية"،
ستكون مح ّط إشادة األبواق املوالية للنظام وتنويهها حقيقة أو ادّعاء ،وهو نوع من التسويق
السيايس التقليدي املكشوف.
" 22املجالس االستشارية يف التجربة املغربية..تعدد مبالغ فيه وحصيلة ضعيفة" ،جريدة
التجديد ،العدد .2011/1/4 ،3057
 23نورد هنا مالحظة أكرث من دالّة ،تتمثل يف أ ّن املجلس األعىل للجالية املغربية املقيمة
عي امللك أعضاءه سنة .2007
بالخارج ،مل يعقد جمعه العام منذ أن ّ

على مستوى المجتمع المدني
يف شهر أيلول  /سبتمرب سنة  ،2013نُرشت دراسة ( ((2كشفت ،وفقًا
لنظرة تحليلية سابقة من نوعها ،معطيات مه ّمة عن انعكاسات
انخراط فعاليات املجتمع املدين املغريب يف مشاريع "املبادرة الوطنية
رصح يف
للتنمية البرشية" التي أعلن امللك عن انطالقتها سنة  ،2005و ّ
خطاب إعالن انطالقتها أ ّن الهدف منها هو محاربة الفقر والهشاشة
واإلقصاء االجتامعيني(.((2
سبيل إىل إنكار أ ّن هذه املبادرة خطت خطوات مهمة يف درب
ال َ
تحقيق أهدافها بشهادة منظامت ومؤسسات عاملية تهت ّم بالشأن
التنموي يف املغرب .غري أ ّن الذي تكشف عنه هذه الدراسة ،هو
أنّه مبوازاة طابعها االجتامعي والتنموي ،هذا الطابع الذي يس ّوق يف
تتست حقيقة أ ّن هذه املبادرة امللكية،
اإلعالم الرسمي دون سواهّ ،
ضمنت لعاهل البالد حضو ًرا ظاهره اجتامعي لكن عمقه سيايس إىل
نتائج ثنائية االحتواء واإلقصاء التي
درجة كبرية؛ وهو حضور يحقّق َ
تقوم عليها عالقة الفاعل السيايس األقوى يف البالد بباقي الفاعلني،
مم تتحقّق عرب غريها من اآلليات.
بنجاعة أكرب ّ
لقد بات جل ًّيا أ ّن املبادرة موضوع التحليل ،ال تعدو كونها آلية من
آليات وأد املعارضة السياسية وتجفيف املنابع االجتامعية الستنبات
 24امت ّد هذا الريع ليشمل الحقائب الوزارية يف النسخة الثانية لحكومة بن كريان
الحالية ،انظر :أحمد الدغرين" ،مقاربة منهجية لدراسة حكومة  10أكتوبر  ،"2013هسربيس،
 ،2013/11/4عىل الرابط:
http://hespress.com/permalink/93045.html
25 Mustapha El Mnasfi, «Les effets de la participation citoyenne dans les
projets urbains au Maroc : le cas de l’ «INDH» au milieu urbain», Etudes
et essais du Centre Jacques Berque de sciences humains et sociales, N° 17,
Septembre 2013.
 26يف ارتباط بهذا ر ّوج اإلعالم الرسمي لقب "ملك الفقراء".
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الفعل أو املوقف السيايس املعارض ،ليس يف صفوف النخبة فحسب،
بل حتى يف صفوف الفئات الهشّ ة وغري املكتفية اقتصاديًّا.

مسبوقة مع املواطن والفاعل الجمعوي .وهي العالقة التي مل يسبق
للمغرب أن أظهرها بهذا الشكل(.((2

لقد راهن مهندسو هذه املبادرة عىل إرشاك فعاليات املجتمع
املدين يف تنزيل مشاريعها واإلرشاف عليها .ومن هنا استطاعت هذه
املبادرة أن تحقّق أهدافها السياسية عرب أقرص الطرق .وأمام هذا
وخصوصا جمعيات التنمية
الواقع وجدت قوى املجتمع املدين املغريب
ً
البرشية ،نفسها أمام "خيارين"؛ إ ّما االنخراط يف مشاريع املبادرة،
فتكون م ّمن ينالهم نصيب من الغنيمة ،أو البقاء عىل هامش اإلقصاء؛
كل هذه القوى لتب ّني الخيار األ ّول(((2؛
فكان أن مالت ،بل سارعت ّ
نظ ًرا العتامدها عىل الدعم املايل املبارش للدولة مصد ًرا وحي ًدا للتمويل
لديها ،وتج ّن ًبا منها التغريد خارج الرسب أو السباحة ض ّد التيار الذي
لن يفهم يف هذا السياق إال بِع ّده خرو ًجا عن إجامع وطني ،بل وقوفًا
يف وجه مبادرة َملكية.

ليخلص إىل أ ّن املبادرة ليست برنام ًجا تنمويًّا اجتامع ًّيا يحارب الفقر
والهشاشة ،بل لها كذلك أدوار سياسية ملموسة ،يف تثبيت رشعية
الشبكات التقليدية للسلطة ونفوذها( ،((3وهو ما بات يروج يف
األدبيات السياسية املعارصة تحت اسم "الدولة العميقة".

لقد س ّجل الدكتور مصطفى املناصفي صاحب الدراسة ،مالحظات
مه ّمة منها:
أ ّن الجمعيات املستفيدة من هذه املبادرة "باتت تبتعد عن الشأن
السيايس وتتّجه نحو التكنوقراطية"؛ بل إ ّن منها من كانت قبل
املبادرة ترشف عىل تنظيم أنشطة إشعاعية وسياسية وثقافية ،وأخرى
احتجاجية ونقدية تجاه الدولة ،فباتت بعدها تكتفي بإنجاز املشاريع
وتلقى الدعم من املخزن؛ أي أنّه تحقّق للسلطة "إبعا ُد املجتمع املدين
عن أدواره السياسية والرقابية والنقدية للسلطة"(.((2
مهم يتمثّل يف إظهار وج ٍه
كام س ّجل أ ّن املبادرة أنجزت اخرتاقًا ًّ
مختلف للمغرب ،تبدو فيه الدولة كام لو كانت يف عالقة و ّد غري
 27أثبتت الدراسة أ ّن  40يف املئة من الجمعيات انخرطت يف هذه املبادرة ،وهذا الرقم
ّ
يدل عىل أ ّن تفعيل املبادرة مل يخْل من زبونية يف اختيار املستفيدين ،وهذا يعني أ ّن  60يف
املئة من القوى املجتمعية التي مل تنخرط يف املبادرة ،إنّ ا أُقصيت من االستفادة منها بشكل
أو بآخر ،وليس ألنّها مل ترغب يف ذلك.
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إ ّن ما ذكره الباحث يف دراسته ،يُع ّد من الثامر السياسية املبارشة
لهذه املبادرة .أ ّما نتائجها غري املبارشة ،والتي ميكن ع ّدها أه ّم،
فتب ّدت مؤرشاتها بجالء يف أ ّن امللكية يف املغرب األقىص بفضل التضافر
والرتسخ ،وهو ما شكّل
بني هذه اآللية وغريها متكّنت من الصمود
ّ
خروجها من عواصف الربيع العريب ،أكرث ق ّو ًة وحضو ًرا أكرب دليل عليه.
دليل عىل هذا ،أ ّن الشبان املغاربة الذين شاركوا
ويكفي أن نس ّجل ً
يف احتجاجات "حركة  20فرباير" ،مل يرفعوا شعارات تطالب بإسقاط
النظام كام كانت الحال يف باقي بلدان الثورات؛ بل كان سقف مطالبهم
"محاربة الفساد" ،ونادرة هي التظاهرات التي ُرفعت فيها شعارات
تطالب برحيل أحد املسؤولني املق ّربني من القرص؛ وأمام خفوت هذه
األصوات مل يتح ّرك النظام يف تساوقٍ وال توا ٍز مع هذه املطالب؛ بل
استجاب للحراك املجتمعي يف نسخته املغربية بـ "إخراج" آخر.

مشاهد أخرى من سريالية
المعارضة السياسية المغربية
بعد رصد هذه اآلل ّيات التي يؤ ّدي تفعيلها من جانب النظام املغريب،
إىل التضييق عىل املعارضة السياسية وإفقادها فعاليتها ،نقف يف اآليت
تزك طرحنا بخصوص رسيالية املشهد
عند مناذج من املظاهر التي ّ
السيايس املغريب من جهة ،وضعف املعارضة فيه من جهة ثانية.
•من املفارقات أ ّن الحكومة يف املغرب وعند تنصيبها ،يعرض
رئيسها يف الربملان الترصيح الحكومي للتصويت عليه ،جريًا عىل
األعراف الدميقراطية املحكمة يف هذا املستوى.
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والترصيح الحكومي مبعناه البسيط يعني الربنامج الذي تعد الحكومة
املعيّنة بالسري عىل هديه؛ لتحقيق أهدافها سياسيًّا ،واقتصاديًّا،
ومجتمعيًّا ،وحقوقيًّا.

•عرف املغرب يف حكومة عباس الفايس حال ًة فريدة من نوعها
يف مجال املعارضة السياسية ،متثّلت هذه الحالة يف كون حزب
معارض ،هو حزب األصالة واملعارصة حينئذ ،كان ممث ًّل يف
الحكومة.
صف
صف األغلبية إىل ّ
ويف حكومة بن كريان ،غادر حزب االستقالل ّ
متمسكًا بحقيبته يف الحكومة؛ ليتّخذ
املعارضة .بينام ّ
ظل أحد وزرائه ّ
الحزب بعد ذلك قرا ًرا يقيض بطرد "الوزير ّ
العاق" من صفوفه ،هذا
الطرد الذي مل يحرم الوزير من وزارته؛ وإنّ ا انتقل من وزارة الرتبية
الوطنية ،إىل وزارة الشؤون العامة والحكامة .ومثل هذا كثري.

صحيح ،قد يقال إ ّن هناك انسجا ًما والتقائية بني مخطّطات الحكومة
واملشاريع التي يرشف عليها امللك ،لكن هذا ال يج ّنبنا اإلشكال التايل:

خالصة

بيد أ ّن ما يالحظ يف املغرب هو أ ّن الربنامج الحكومي ميثّل حال ًّيا
مجاال البتزاز الحكومة ال غري؛ فالحكومة تجد نفسها ال تسري يف عملها
كام هو مفروض وفقًا للربنامج والترصيح اللذين التزمت بهام ،وإنّ ا
وفقًا ملشاريع ومبادرات أخرى غال ًبا ما يكون خلفها عاهل البالد؛ مثل
"املبادرة الوطنية للتنمية البرشية" املشار إليها ،وما يُعرف يف املغرب
باسم املشاريع امللكية ،والتي منها املشاريع الهيكلية الكربى كمرشوع
ميناء طنجة املتوسط.

ما دام الذي يدير البالد هو امللك ،فلامذا تو َّجه سهام النقد إىل
الحكومة؟
بأي معنى
وبأي معنى تق ّيم املعارضة حصيلة األداء الحكومي؟ بل ّ
ّ
تق ّدم الحكومة ترصيحها ما دام سيُخرتق مببادرات من خارجها؟

•يف ارتباط بصعود اإلسالميني ،ظهر يف املغرب نوع خاص من
املعارضة؛ إذ نجد أ ّن بعض زعامات "العدالة والتنمية" الحزب
الحاكم من غري الوزراء ويس ّمون بـ"الصقور" ،يتب ّنون مواقف
من قضايا معيّنة تتعارض وموقف الحكومة منها ،كام أ ّن "حركة
التوحيد واإلصالح" الجناح الدعوي للحزب ،وانطالقًا من "مفهوم
يشق عصا الطاعة يف بعض مواقفه من
التوايص"( ،((3ال يزال ّ
بعض القضايا.
إ ّن هذا الواقع يجد تفس ًريا له يف الصعوبات التي أضحت تواجه
أحزاب اإلسالم السيايس بعدما رفعتها رياح الربيع إىل س ّدة الحكم،
أساسا يف عدم القدرة عىل التمييز بني موقع الحكومة
واملتمثّلة ً
ولعل هذا ما مل تفهمه ،أو
كل منهامّ .
وموقع املعارضة ومقتضيات ٍّ
باألحرى مل تستسغه بعض القوى السياسية التي كانت تعتقد أ ّن
"مقام" الحكومة ال ميكن أن يكون مبا ًحا للجميع(.((3
بالحق
" 31والعرص إ ّن اإلنسان لفي خرس إال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
ّ
أس املامرسة السياسية من منظور دعوي ،وهي أصل "مفهوم
وتواصوا بالصرب" .هذه اآلية تع ّد ّ
التوايص" املشار إليه.
 32يوم  5ترشين األول/أكتوبر  ،2013نظّم حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية ،تج ّم ًعا
خصص "الت ّهام"
جامهرييًّا تحت شعار" :ض ّد االبتزاز السيايس والتفقري االجتامعي" .وهو لقاء ّ
بن كريان بكونه يقود "حكومة تبت ّز الدولة".

ما مل يتّخذ النظام السيايس يف املغرب مبادرة تاريخية وجريئة بإخراج
املعارضة من رشنقتها الحال ّية ،وإفساح املجال لها لتكون معارضة
ب ّناءة قادرة عىل م ّد جسور التواصل السيايس الحقيقي ،بعي ًدا عن
تسع املعارضة من
"الدور الكراكيزي" الذي تقوم به حاليًّا .وما مل ْ
جهتها إىل تغيري أساليب عملها وتحديثها ،وعدم االكتفاء بدور
"معارضة اإلشادة والتنويه" الذي يفقدها صدقيتها يف ذاتها واعتبارها
يف نظر غريها .وما مل تُراجع هذه املعارضة أداءها وتق ّيمه عىل امتداد
املحطات التاريخية السابقة والحاليّة.
ما مل تتحقّق هذه "األولويات" ،يجوز لنا القول إ ّن املغرب مل تكن له
يستحق.
يف يومٍ من األيام املعارضة التي
ّ
ظل بقاء الحال عىل ما هي عليه دون أخذ االستجابة
كام أنّه ويف ّ
لهذه األولويات يف الحسبان ،ميكن الحديث عن وضع سيايس مغريب،
يتوارث عىل م ّر األيام "تش ّو ًها جينيًّا" ،يصبح النظام مع استفحاله
وحرص جهات عىل استدامته ،مه َّد ًدا يف استمراريته(.((3
متثّل املعارضة ،كام يُجمع عىل ذلك املهتمون بالسياسة تنظ ًريا
ومامرسة ،الوجه الثاين من "عملة التدافع والتداول السيايس" .وعندما
نتح ّدث عن املعارضة بهذا املفهوم ،فإنّها ترتقي لتكون "رشط وجود"
أي نظامٍ سيايس يتغ ّيا البقاء
ال "ديكورا" لتأثيث املشهد ،بالنسبة إىل ّ
عىل "قيد املصداقية".
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صـدر حديـ ًثا

صالح صائب الجبوري

محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية
صدر حديث ًا عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب لصالح صائب الجبوري بعنوان "محنة فلسطين
وأسرارها السياسية والعسكرية" ( 654صفحة من القطع الكبير) ،وفيه يروي الكاتب ،وكان رئيس ًا ألركان الجيش العراقي
إبان حرب فلسطين في سنة  ،1948وقائع تلك الحرب بالتفصيل ،األمر الذي يجعل هذه المذكرات مصدراً مهم ًا في كتابة
التجربة العسكرية العربية ،عالوة على كتابه تاريخ فلسطين المعاصر ،وجانب من تاريخ الجيش العراقي .وتكمن أهمية
هذا الكتاب في تصحيحه كثير من المعلومات غير الدقيقة والشائعة جداً في الكتابات العربية عن دور الجيوش العربية
في حرب فلسطين ومنها أكذوبة "ماكو أوامر" .أما الغاية فهي إضاءة الحقيقة التاريخية لتكوين وعي صحيح بتلك
الحقبة الفاصلة من تاريخ العرب .يتضمن هذا الكتاب نبذة تاريخية وافية عن قضية فلسطين وعن الصهيونية واليهود
واالنتداب البريطاني ،وعرض ًا مسهب ًا للوقائع السياسية التي سبقت اندالع القتال في فلسطين غداة قرار التقسيم في
سنة  ،1947ثم تفصيالت الحرب والحركات العسكرية للجيش العراقي والمعارك التي خاضها حتى توقيع اتفاقيات
الهدنة وتسليم المناطق الفلسطينية إلى الجيش االردني .ويحتوي الكتاب ،إلى ذلك كله ،فصو ًال عن العدوان الثالثي
على مصر سنة  1956وحرب حزيران  ،1967وتقارير ومالحق وخرائط إيضاحية.
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االنتخابات البلدية التركية :الناخب
يثأر لذكائه

أن فوز حزب العدالــة والتنمية فــي االنتخابات المحلية التركيــة كان متو ّق ًعا
علــى الرغــم مــن ّ
ّ
ً
فإن نسبة األصوات التي حازها مثلت مفاجأة للكثيرين ،بمن فيهم قادة الحزب
بصورة عامةّ ،
ّ
ّ
نفســه؛ إذ كان متوق ًعــا أن تؤثــر عــدة عوامــل فــي االنتخابــات وموعدهــا وحظوظ فــوز الحزب
الحاكم فيها .وكان العام الفائت شــهد سلســلة أزمات تعرّض لها "العدالة والتنمية" وتو ّقع
لها الكثيرون أن تؤثّر في حظوظه االنتخابية ،وتطيح فرص استمراره في الحكم؛ مثل أحداث
مســت
حديقة "غازي" وســاحة "تقســيم" ،والتســجيالت الصوتية المســرّبة ،ومزاعم بالفســاد ّ
ً
واألهــم مــن ّ
كل ذلك الصراع الــذي احتدم بين رئيــس الوزراء
مباشــرة،
بعــض وزراء الحكومــة
ّ
رجــب طيــب أردوغــان وحليفــه الســابق زعيــم حركــة "خدمــة" فتح اهلل غولــن .مع ذلــك ،جاءت
النتائــج مختلفــة بعــد أن حصــل حــزب العدالــة والتنميــة علــى نســب تأييــد أحســن بكثير من
وكأن
االنتخابــات الســابقة ،عندمــا كانــت ظروفــه السياســية أفضــل ،مــا جعــل النتائــج تبــدو
ّ
تماما لما أرادته القوى التي
الناخــب التركي ثأر لنفســه من خالل التصويت باتّجاه معاكــس
ً
ّ
األقل استغاللها.
وقفت وراء المتاعب التي الحقت الحزب الحاكم ،أو حاولت على
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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أزمات متالحقة
واجه حزب العدالة والتنمية خالل العام املايض سلسلة أزمات مل ته ّدد
وجوده يف السلطة ،لك ّنها أوضحت وجود معارضة قويّة لسياساته
داخل تركيا .وكان منتظ ًرا لها أن تؤث ّر يف نتائج االنتخابات البلدية،
بعد تضافر جهد أحزاب املعارضة لالستفادة من هذه األزمات ومن
ث ّم إلحاق هزمية به.
طفت املتاعب عىل السطح مع أحداث ساحة تقسيم التي بدأت عىل
شكل احتجاجات عاديّة صغرية الحجم ،اندلعت يف شهر أيار  /مايو
 2013بسبب قرار الحكومة إزالة عدد من األشجار يف حديقة "غازي"،
وبضعة مبانٍ يف ساحة "تقسيم" وسط إسطنبول عىل سبيل تطوير
املنطقة((( .لكن هذه األحداث رسعان ما تط ّورت إىل رصاع عىل هويّة
الدولة الرتك ّية؛ إذ عمدت املعارضة إىل استغالل األزمة متّهم ًة الحكومة
مبحاولة إزالة مبانٍ ومعاملَ ترمز إىل الحداثة والعرصية واستبدالها
بأخرى ترمز إىل العثامنية املحدثة((( .أ ّدى استخدام الرشطة العنف
إلخالء الحديقة والساحة من املعتصمني الذين ات ّهمتهم الحكومة
بدورها باستخدام تكتيكات لج ّرها إىل استخدام العنف واإلساءة من
وكل
ث ّم إىل صورتها داخل تركيا وخارجها ،إىل توتري العالقات بني تركيا ٍّ
من أوروبا والواليات املتحدة.

وعىل الرغم من أ ّن هذه األحــداث شغلت تركيا أسابي َع عديدة،
ور ّوجت لها املعارضة بوصفها مقدمة "لربيع تريك" سوف يؤ ّدي
حتم إىل إطاحة حزب العدالة والتنمية ،فاألزمة األخطر التي واجهتها
ً
 1انظر" :ميدان تقسيم ...اقتالع شجرة يولد احتجاجات" ،الجزيرة نت ،2013/6/3 ،عىل
الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/pages/c8c233f8-6991-48f4-881c-ff8ef342d1fe
" 2ميدان تقسيم قد يتحول إىل ’كعب أخيل‘ بالنسبة إىل أردوغان" ،الرشق األوسط،
 ،2013/6/9عىل الرابط:
http://goo.gl/qgQ8p2
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الحكومة جاءت عىل خلفية الرصاع الذي اندلع بني رئيسها رجب
طيب أردوغان وزعيم حركة "خدمة" رجل الدين فتح الله غولن.
فقد اضط ّر أردوغان إىل إجراء تعديل وزاري شمل عد ًدا كب ًريا من
وزرائه ،بعد أن وردت أسامء أربعة منهم يف التحقيقات يف قضايا
فساد ،منها ما هو مرتبط ببنك "خلق" الذي يجري من خالله تسديد
قيمة مشرتيات تركيا من النفط والغاز اإليراين ،والذي دأبت اإلدارة
األمريكية عىل اتّهامه بأنّه يخرق الحصار عىل إيران((( .وعىل األثر،
قامت الرشطة بإجراء اعتقاالت شملت أبناء الوزراء املتو ّرطني ،فيام
ع ّد أكرب أزمة سياسية يواجهها الحزب الحاكم منذ وصوله إىل السلطة
عام  .((( 2002وحينئذ ،ات ّهم أردوغان رئيس حركة "خدمة" التي يناهز
عدد أتباعها املليون ،بينهم مسؤولون كبار يف الرشطة والقضاء ،بتدبري
هذه "املؤامرة" إلسقاط حكومته ،بالتنسيق مع قوى أجنبية غري راضية
عن السياسات الرتكية من مختلف القضايا اإلقليمية والدولية(((.

خالف بين األحالف
نتيجة تش ّدد النظام العلامين الرتيك يف التعامل مع األحزاب والتيارات
ذات التو ّجهات اإلسالمية ،بخاصة خالل العقود األوىل من نشأة
الجمهورية ،عملت معظم التيارات الدينية تحت قانون الجمعيات
الخريية ،أو الحركات الصوفية التي ُسمح لها بالنشاط يف عهد
لتنهي
حكومة عدنان مندريس التي فازت بانتخابات عام ،1950
َ
سيطرة حزب الشعب الجمهوري العلامين املتط ّرف الذي أنشأه
أتاتورك وانفرد بالسلطة منذ تأسيس الجمهورية عــام  .1923بيد
أ ّن نشاط الجمعيات الخريية والدينية مل يعد يقترص ،مبرور الوقت،
عىل النشاطات الخدمية والرتبوية ،بل امت َّد إىل املجال السيايس ،عرب
وخصوصا يف مواسم
إنشاء تحالفات مع األحزاب والقوى السياسية،
ً
االنتخابات؛ إذ تحثّ هذه الجمعيات أعضاءها واملتعاطفني معها عىل
" 3أردوغان وغولن :معركة سياسية مبلفات قضائية" ،مركز الجزيرة للدراسات،2014/1/9 ،
عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/01/20141912649877318.
htm
 4محمد نور الدين" ،رصاع أردوغــان  -غولني :النهج الجامع واالستقرار" ،الرشق،
 ،2014/1/18عىل الرابط:
http://www.al-sharq.com/news/details/200069#.U19p2k2_m70
 5سعيد الحاج" ،االنتخابات البلدية ترسم مستقبل تركيا السيايس" ،الجزيرة نت،
 ،2014/3/26عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/99de4836-5675-47fa-b8d0f8cc4331f1f0

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات البلدية التركية :الناخب يثأر لذكائه

التصويت ألحزاب مع ّينة ،مقابل حصولها عىل تسهيالت وخدمات
مختلفة يف حال وصول هذه األحزاب إىل الحكم(((.
وكان من أبرز هذه التحالفات ما قام بني حزب "العدالة والتنمية"
وحركة "خدمة"؛ فعندما قام أردوغــان ورفاقه بتأسيس العدالة
والتنمية ،بعد إطاحة ُحكم أستاذهم أربكان ،وفقًا لربنامج سيايس
املؤسسة العسكرية،
يحرتم الدستور العلامين ويتج َّنب الصدام مع ّ
وخصوصا أ ّن
كان فتح الله غولن وتالمذته من مباريك هذه الخطوة،
ً
استطالعات الرأي حينها كانت تشري إىل أ ّن حزب العدالة والتنمية
ظل وضْ ع سيايس واقتصادي معقَّد ،ثبت
سوف يفوز يف االنتخابات يف ّ
(((
خالله فشل األحزاب العلامنية ،وانكشف فسادها .
ظل حكومة
وميكن القول إ ّن جامعة غولن عاشت عرصها الذهبي يف ّ
أردوغان التي فتحت لها آفاق العمل والنشاط يف جميع قطاعات
الدولة ،مبا فيها تلك التي مل يكن ممك ًنا لها العمل فيها من ق ْبل،
وال س ّيام وزارات الرتبية والتعليم ،والداخلية والخارجية والعدل،
ومديريات األمن واالستخبارات .ويف املقابل ،دعمت الحركة الحزب
يف جميع االنتخابات التي فاز بها منذ وصوله إىل السلطة(((.

وقد ساعد النجاح الداخيل والخارجي الذي حقَّقه حزب العدالة
والتنمية يف الفرتة من  2002إىل ،2010يف استمرار هذا التحالف .بيد
أ ّن التح ّديات التي بدأت تركيا تواجهها ،سواء عىل صعيد عالقاتها
الخارجية نتيجة التح ّوالت الكبرية التي حصلت يف محيطها اإلقليمي
ودفعتها إىل االصطدام بالعديد من دول الجوار الفاعلة ،أو عىل صعيد
 6عن الحركات الصوفية و دورها يف السياسة ،انظر :محمد باتوك" ،حامية الدين ومواجهة
العلامنية" ،الجزيرة نت ،2006/11/3 ،عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d1729cc9-de35-411d-812c0e768dad7ee1
 7محارضة محمد زاهد غل" :اآلثار املحتملة ملزاعم الفساد عىل االنتخابات املحلية الرتكية
وحظوظ حزب العدالة والتنمية" ،يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2013/12/24 ،
" 8أردوغان وغولن ،"... :املرجع نفسه.
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مشاكلها الداخلية املرتبطة ببعض القضايا؛ مثل املسألة الكردية،
جعلت بعض املتحالفني مع حزب العدالة والتنمية يختلفون معه،
وكان من بني هؤالء حركة فتح الله غولن.
بدأت الخالفات بني جامعة غولن وحزب العدالة والتنمية نتيجة
أساسا؛ فمنذ
اختالفات يف تحديد املصالح الخارجية الرتكية وقراءتها ً
حادثة سفينة "مايف مرمرة" ،يف أيار  /مايو  ،2010بدأ فتح الله غولن
يو ِّجه انتقا ًدا الذ ًعا إىل الحكومة الرتكية ،م َّدع ًيا أنّها سمحت للسفينة
باإلبحار من دون أخْذ إذنٍ من الحكومة اإلرسائيلية .ويف مفارقة
رئيس الحكومة أردوغان
أثارت استغراب الكثريين ،ح َّمل غولن َ
مسؤولية الهجوم اإلرسائييل عىل السفينة الرتكية ،والذي أ َّدى إىل
ٍ
حينئذ صدم ًة داخل
مقتل تسعة أتراك .وقد مثَّلت هذه الترصيحات
تركيا وخارجها .وهكذا ظهر غولن معارضً ا سياسات حزب العدالة
والتنمية يف الخارج ،قبل أن يظهر معارضً ا لها يف الداخل(((.
لقد ظهر الخالف املتعلِّق بقضايا داخلية بني غولن وأردوغان ،أ َّول ما
ظهر ،عندما ّأسست حكومة العدالة والتنمية املحاكم الخاصة للنظر
يف قضيّة األرغينيكون( ،((1وهي قضية ات ّهمت فيها الحكومة عرشات
املؤسسة العسكرية بالتدبري النقالب عليها عام .2007
الض ّباط من ّ
متس
لك ّن أمد املحاكامت طال من دون حسمٍ  ،كام أخذت االت ّهامات ُّ
ٍ
قيادات عسكري ًة عملت حتى ٍ
وقت قريب بجانب أردوغان الذي
جعل يُبدي استيا ًء واض ًحا من بُطْء سري املحاكامت ،ومن اقرتابها
من قيادات عسكرية تع ُّد قريبة إليه؛ ما أشعر أردوغان بأ ّن جهازي
الرشطة والقضاء اللذين أمسيا يف قبضة جامعة غولن باتا يشكِّالن
تح ّديًا كب ًريا له(.((1
 9محارضة محمد زاهد غل ،...املرجع نفسه.
" 10أرغينيكون" هو اسم وا ٍد أسطوري يف آسيا الوسطى تعود أصول األتراك العرقية
رسية ،تأسست عام  ،1999تقول إ ّن هدفها املحافظة عىل العلامنية يف
إليه .وهي منظمة ِّ
تركيا ،وتُتّهم بالقيام باغتياالت وتفجريات يف عد ٍد من املدن الرتكية ،ومحاولة االنقالب عىل
الحكومة .استُهلّت القضية عام  2007مع اكتشاف مخبأ لألسلحة يف إسطنبول ،جرى عىل إثره
اعتقال عرشات املتّهمني بينهم جرناالت وصحافيون وزعامء عصابات إجرامية يحاكمون منذ
ترشين األول  /أكتوبر  .2008وقد باتت القضية رم ًزا للرصاع بني الحكومة اإلسالمية املحافظة
واملؤسسات العلامنية يف البالد .وضمن أخطر القضايا التي يتآمر فيها الجرناالت األتراك يف
تاريخ الجمهورية الرتكية وأكربها ،قضت محكمة إسطنبول بقبول النظر يف قضية باليوز؛ وهي
اسم املخطط الذي وضعه الجرناالت األتراك لالنقالب عىل الحكومة ،ومن بني املتّهمني قائد
األركان السابق الجرنال إيلكر باشبوغ الذي قاد الجيش الرتيك يف الفرتة من  2008إىل .2010
وبلغ عدد املتّهمني يف هذه القضية ثالمثئة متَّهم.
" 11أردوغـــان وغولن :حرب علنية عىل خصم خفي" ،مركز الجزيرة للدراسات،
 ،2014/3/10عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/03/201436154217329133.
htm
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أ ّما الخالف الداخيل الثاين ،فقد ظهر عندما جرى الكشف عن
رسيــة يف أوسلو مع حزب العامل
تسجيالت صوتية ملفاوضات ِّ
الكردستاين ،تحت إرشاف رئيس جهاز االستخبارات ،يف إطار مسعى
لحل القضية الكردية .غري أ ّن جامعة غولن التي لها امتداد
الحكومة ّ
الحل يختلف يف التفاصيل
ونفوذ يف املناطق الكردية كان لها رأي يف ّ
مع رأي أردوغــان؛ ما جعل امل ّدعي العا ّم صدر الدين صاريقايا،
املحسوب عىل جامعة غولن يقوم يف شباط  /فرباير  2012باستدعاء
رئيس جهاز االستخبارات هاكان فيدان للمساءلة القانونية ،إذ و ّجه
تهم بالتفاوض مع أعداء الوطن وتجاوز صالحياته ،فرتتَّب عىل
إليه ً
ذلك تدخُّل من رئيس الوزراء أردوغان الذي ع َّد املسألة خارج ًة عن
عب استدعاء صديقه
نطاق الخالف السيايس إىل استهدافه شخصيًّاْ ،
فيدان للتحقيق .وقد ذهبت الشكوك إىل أ ّن جامعة غولن هي التي
قامت بترسيب التسجيالت الصوتية لرئيس جهاز االستخبارات يف
أوسلو( .((1وأشارت بعض الصحف إىل أ ّن عنارص من جامعة غولن
يف جهاز الرشطة هي التي كانت وراء التقاعس األمني الذي أ َّدى إىل
تفجريات الريحانية يف شهر أيار  /مايو 2013؛ ما أوقع الحكومة يف
حر ٍج داخيل وخارجي كبري(.((1
وبــلــغ الــخــاف بــن الحكومة والــجــاعــة أو َجـــه عندما أيَّــد
غولن  -ضمن ًّيا  -االحتجاجات التي جرت يف ساحة تقسيم ،يف
حزيران  /يونيو  ،2013عىل خلفية قضية حديقة غازي .وقامت
وسائل إعالم تابعة للجامعة بتوجيه انتقاد حا ٍّد ألردوغان ،ولطريقة
تعامل حكومته مع األحداث(.((1
أ ّما القضية التي ف َّجرت الخالف عىل نح ٍو علني ومفتوح ،فكانت
قيام عنارص يف الرشطة تدين بالوالء لغولن بحملة اعتقاالت شملت
أبناء وزراء يف حكومة أردوغان بتُهم فساد  -من دون علم السلطات

12
الرابط:

إسامعيل ياشا" ،تركيا..رصاع بني الحكومة والجامعة" ،الجزيرة نت ،2013/12/21 ،عىل

http://www.aljazeera.net/opinions/pages/c75e5e38-9492-4ec5-84fd11a765012f3a
 13عن تفجريات الريحانية وموقف الحكومة الرتكية ،انظر" :أردوغان :منفِّذي تفجريات
الريحانية ساعدوا وفد املعارضة الرتكية يف لقاء األسد" ،الحياة ،2013/5/24 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/516950
 14سعيد الحاج" ،أردوغــان وغولن...أسباب النزاع ومآالت ال ـراع" ،الجزيرة نت،
 ،2013/12/11عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/be0aa1ed-e7be-4e83-86b4d2820c74d98c
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عب
العليا  -مبن فيهم وزير الداخلية(((1؛ وذلك بهدف إحراج الحكومة ْ
رميها بتُهم الفساد املايل واألخالقي ،قبل ثالثة أشهر من االنتخابات
البلدية؛ ما اضط ّر رئيس الحكومة أردوغان إىل أن يطلب من ثالثة
وزراء  -وهم وزراء الداخلية واالقتصاد والبيئة  -تقديم استقاالتهم،
بعد سجن أبنائهم عىل ذ ّمة قضايا فساد ،حتى يتس َّنى للقضاء
الرتيك التحقيق يف التُّهم من دون التأث ّر مبناصب آبائهم ،أو مكانتهم
السياسية يف الحكومة(.((1

كل خطوة عدائية كانت تقوم بها جامعة غولن ،كانت
ويف مقابل ّ
الحكومة ت ُر ُّد بإجراء عقايب ،فجرى إغالق املدارس التحضريية الخاصة
التي كانت جامعة غولن متلك  %25منها يف البالد ،ر ًّدا عىل موقف
الجامعة من أحداث ساحة تقسيم .وتذهب بعض القراءات إىل أ ّن
الحملة األخرية من الرشطة ض ّد الفساد مل تكن إال ر ًّدا من حركة
غولن عىل قيام الحكومة بإغالق مدارسها .لك ّن الحكومة قامت بالر ّد
عىل الر ّد عرب ط ْرد العرشات من ضباط الرشطة واملوظفني العموميني
املحسوبني عىل الجامعة ،من بينهم رئيس رشطة إسطنبول(.((1
هذه املواقف املتعارضة بني حزب العدالة والتنمية وحركة فتح الله
غولن ،جعلت املعارضة الرئيسة للحكومة الرتكية تأيت من داخل شبكة
مصالح تجمع بني الصوفية والرباغامتية السياسية ،ومحسوبة عىل
التيار اإلسالمي ،ال عىل املعارضة العلامنية ،ليربالي ًة كانت أو قوميةً.
وهذا تط ّور يف ساحة اإلسالم السيايس الرتيك الفت للنظر .بل إ ّن غولن
ٍ
تحالفات مع األحزاب العلامنية املعارضة لحكومة العدالة
أخذ يَنشُ د
والتنمية ،وكأنّه يسري عىل النهج نفسه الذي تعامل به مع نجم الدين
 15محمد زاهد غل" ،أزمة الفساد يف تركيا ودوافعها السياسية واالقتصادية" ،الجزيرة نت،
 ،2014/1/27عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/9f5d6222-32c5-4fe1-9b960e6421da3c27
 16ياشا ،املرجع نفسه.
 17انظر" :حملة تطهري جديدة يف صفوف الرشطة الرتكية بسبب فضيحة فساد" ،الحياة،
 ،2013/12/23عىل الرابط:
http://alhayat.com/Details/585101
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اسم الحزب

النسبة املئوية التقريبية لألصوات التي حصل عليها النسبة املئوية التقريبية لألصوات التي حصل عليها
يف انتخابات  2014املحلية
يف انتخابات  2009املحلية

العدالة والتنمية

39

45.5

الشعب الجمهوري

23

28

الحركة القومية

16

15

السالم الدميقراطي

5.5

4

بقية األحزاب

16.24

7.36

أربكان عندما ترأَّس الحكومة خالل الفرتة املمتدة من  1996إىل1997؛
مل غروش
خصم عني ًدا ألربكان ولحركته ّ
إذ جعل من نفسه
ً
"رأي األمة" ،من داخل تيار اإلسالم السيايس الرتيك .وهذا يعني أ ّن
غولن أخذ يتب َّنى برنام ًجا واض ًحا ملعارضة حكومة العدالة والتنمية،
وأ ّن األمر ليس اختالفًا مع مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية
فحسب(.((1

ومقارن ًة بأفضل النتائج التي حقّقها يف االنتخابات البلدية األخرية
عام  ،2009حني حصل عىل نحو  39يف املئة من األصوات ،تق ّدم
ست نقاط
حزب العدالة والتنمية يف انتخابات عام  2014بنحو ّ
مئوية ،وحاز نس ًبا عالية من األصوات يف املناطق الكردية ،متجاوزًا
بذلك الظروف املحلية الختيارات الناخبني والعوامل الجهوية؛ فانتزع
بلدية "موش" الواقعة يف قلب املنطقة الكردية للمرة األوىل .كام
منافسا قويًّا يف مدن الساحل التي طاملا ُع ّدت قال ًعا لألحزاب
حل
ّ
ً
العلامنية والقومية الرتكية ،فانتزع بلدية "مانسيا" ،واسرت ّد "أنطاليا"
التي كان خرسها يف االنتخابات املاضية ملصلحة حزب الشعب
الجمهوري( .((2لك ّن األمر األكرث أهمية هو أ ّن الحزب احتفظ ببلديتَي
إسطنبول الكربى والعاصمة أنقرة ،أكرب مدينتني يف البالد ،عىل الرغم
من أ ّن خصمه السيايس األكرب نافس بق ّوة للحصول عىل إحداهام عىل
األقل .وعىل الرغم من التوقّعات بأن تذهب بلدية "أررضوم" ،مسقط
ّ
رأس فتح الله غولن ،ملرشّ ح الشعب الجمهوري ،فقد حقّق العدالة
مهم إذا أخذنا يف
والتنمية فوزًا كب ًريا فيها .ويتض ّمن هذا األمر مع ًنى ًّ
الحسبان أ ّن جامعة غولن كانت و ّجهت أنصارها عشية االنتخابات
بغض النظر
للتصويت للمنافس الرئيس ملرشّ ح العدالة والتنميةّ ،
فضل عن تب ّني حزب الشعب
عن هويّة الحزب الذي ينتمي إليهً ،
الجمهوري ،وهو الحزب العلامين األتاتوريك ،خطابًا تصالح ًّيا مع
جامعة غولن بعد أن اعتاد عىل وصمها بالرجعية وانتقد تغلغلها يف
مراكز الدولة ومؤسساتها؛ وذلك يف مسعى منه للحصول عىل أصوات
أنصار الجامعة بعد أن اختلفت جذريًّا مع حليفها السابق .ومع ذلك،
األقل تقليص
فإ ّن جميع هذا الجهد مل ينفع يف تحقيق هزمية أو عىل ّ
شعبية الحزب الحاكم(.((2

 18محارضة محمد زاهد غل ،...املرجع نفسه.
 19انظر" :االنتخابات املحلية الرتكية :الخلفية والنتائج والــدالالت" ،مركز الجزيرة
للدراسات ،2014/4/1 ،عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/positionestimate/2014/04/201441114830782204.
htm

 20املرجع نفسه.
 21سعيد الحاج" ،االنتخابات البلدية وانعكاساتها عىل الواقع الرتيك" ،الجزيرة نت،
 ،2014/4/8عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/45bca06a-444f-4ba1-9944ad4c28317cd6

فوز مريح للعدالة والتنمية
ظل هذه األجواء املشحونة ،جرت االنتخابات البلدية التي راهنت
يف ّ
فيها املعارضة العلامنية وتلك املحسوبة عىل التيار اإلسالمي عىل
إلحاق هزمية نكراء بالحزب الحاكم .لكن ،ومع بدء إعالن النتائج
خالل ساعات من إغالق صناديق االقرتاع ،بدا واض ًحا أ ّن حزب العدالة
املحل األكرب منذ دخوله
والتنمية يتّجه نحو تحقيق فوزه االنتخايب ّ
مرسح السياسة الرتكية مطلع العقد املايض؛ إذ فاز بنحو  46يف املئة
من أصوات الناخبني الذين جاءت نسبة مشاركتهم األعىل يف تاريخ
البالد (أكرث من  80يف املئة) .يف حني حصل منافسه الرئيس حزب
الشعب الجمهوري عىل نحو  28يف املئة ،وجاء حزب الحركة القومية
ثالثًا بنحو  15يف املئة ،وحزب السالم والدميقراطية الكردي راب ًعا بـ 4
يف املئة من األصوات (انظر الجدول الذي يقارن النتائج التي أحرزتها
األحزاب السياسية الرئيسة يف تركيا يف االنتخابات املحلية عام 2009
وعام .((1()2014
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وقد ترجمت هذه النتائج إىل حصول حزب العدالة والتنمية عىل 49
بلدية من إجاميل البلديات الرتكية البالغ عددها  81بلدية ،مقارن ًة بـ
 47بلدية يف انتخابات  ،2009مبا فيها نصف بلديات املدن الثالثني
الكربى يف البالد .أ ّما حزب الشعب الجمهوري ،فحصل عىل  13بلدية،
لكل منهام(.((2
والحركة القومية وحزب السالم والدميقراطية  8بلديات ٍّ

أهمية االنتخابات البلدية ودالالت
الفوز فيها
أي ٍ
بلد إىل شأن إقليمي ودويل،
ناد ًرا ما تتح ّول انتخابات محلية يف ّ
متس عموم املنطقة املمتدة بني بحر
وبتداعيات سياسية ميكن أن ّ
أي بلد
قزوين رشقًا واملتوسط غربًا .ومل تحز انتخابات محلية يف ّ
اهتام ًما إعالم ًّيا وسياس ًّيا كام حازت االنتخابات املحلية الرتكية ،فانقسم
الرأي العام خارج تركيا وداخلها بالدرجة نفسها تقريبًا .ويعود هذا
االهتامم واالنقسام واالستقطاب إىل عوامل أساسية عديدة ،أه ّمها:
وزن تركيا اإلقليمي ،والدور البارز الذي تؤ ّديه يف معظم ملفات
منطقة الرشق األوسط ،وتح ّول االنتخابات إىل ما يشبه استفتاء عىل
شخص رئيس الحكومة ،وبخاصة بعد أن تع ّهد باعتزال السياسة يف
حال خرس حزبه البلديات.
منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل الحكم يف ترشين الثاين /
وخصوصا منذ أن تب ّوأ أردوغان منصب رئاسة الحكومة
نوفمرب ،2002
ً
ظل مغ ّي ًبا
يف آذار  /مارس  ،2003تص ّدت تركيا للقيام بدور إقليمي ّ
بفعل الشعار الشهري الذي طرحه أتاتورك مع تأسيس الجمهورية عام
" 1923سالم يف الوطن ،سالم يف العامل".
وخالل الفرتة املمتدة بني  2002و 2010متحور النشاط املستج ّد لرتكيا
يف منطقة الرشق األوسط حول سياسة وزير الخارجية أحمد داوود
أوغلو "صفر املشاكل"؛ ما سمح لرتكيا بأن تركّز عىل توسيع نفوذها
االقتصادي وتأدية دور الوسيط بني مختلف األطراف املتنازعة يف
امللف النووي اإليراين ،ومفاوضات
املنطقة ،فأ ّدت دور الوساطة يف ّ
التوصل إىل اتفاق الدوحة
السالم بني سورية وإرسائيل ،وأسهمت يف ّ
الذي أنهى الفراغ الرئايس اللبناين عام  2008وغري ذلك .بيد أ ّن ثورات
 22انظر :أحمد موىس بدوي" ،ذروة منافسة وبداية رصاع :قراءة يف نتائج االنتخابات
البلدية الرتكية" ،املركز العريب للبحوث والدراسات ،2014/4/6 ،عىل الرابط:
3708/http://www.acrseg.org

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

التخل
الربيع العريب التي اندلعت مطلع عام  2011أجربت أنقرة عىل ّ
عن هذا الدور ،واالنحياز إىل االنتفاضات الشعبية التي ألهبت العامل
العريب؛ فكانت من أوائل الدول التي نادت بتن ّحي الرئيس املرصي
داعم بقوة ثورة الشعب السوري،
حسني مبارك ،ث ّم ات ّخذت موقفًا ً
فاحتضنت معارضته السياسية والعسكرية وفتحت أبوابها لالجئني.
وقد ازدادت أهمية دور تركيا اإلقليمي مع تنامي ح ّدة االستقطاب
اإلقليمي ،بعد إطاحة الرئيس محمد مريس يف متوز  /يوليو .2013

وبالتوازي مع تنامي أهمية الدور الرتيك ،برزت محورية شخص
رئيس الحكومة أردوغان الذي تح ّول إىل شخصية جدلية داخل تركيا
وخارجها بني من يرى فيه منوذ ًجا للزعيم السيايس الناجح الذي ارتقى
ببالده إىل املرتبة السابعة عرشة بني االقتصادات العاملية ،ومن يرى
فيه مستب ًّدا ،يخفي وراء شعارات الدميقراطية والرؤية االقتصادية
الليربالية ،مرشو ًعا دينيًّا متزمتًا .وبسبب املواقف التي ات ّخذها يف تأييده
ثورات الربيع العريب ،وتح ّوله إىل رمز التصالح بني اإلسالم والهويّة
الوطنية والدميقراطية ،مبا يف ذلك قبول حزب إسالمي علامنية الدولة،
وتقديم منوذج بديل ألنظمة الحكم السائدة يف عموم املنطقة (من
والية الفقيه يف إيران ،وحتى أنظمة االستبداد العربية عىل اختالفها)،
تع ّرض شخص أردوغان لحمالت إعالمية شديدة ،وتح ّولت االنتخابات
املحلية إىل فرصة للنيل منه عرب استغالل مزاعم بالفساد شملت
بعض مسؤويل حزبه ،ونكسات تع ّرضت لها سياساته الخارجية ابتدا ًء
بإطاحة حكم محمد مريس يف مرص وانتها ًء بحصاد عالقات متوترة مع
فضل عن قيام املعارضة بتحويل سورية
معظم دول الجوار اإلقليميً .
إىل مادة للتنافس االنتخايب؛ إذ جرى الرتكيز عىل التكاليف املرتتبة عىل
امليزانية الرتكية ج ّراء تدفّق الالجئني السوريني(.((2

 23انظر :عامد قدورة" ،هل يراد لرتكيا أن تتح ّول إىل باكستان أخرى" ،الجزيرة نت،
 ،2013/12/15عىل الرابط:
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/30d2b7ce-daab-4046-8c94c958df38f7bd
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الناخب يثأر
ما كان لالنتخابات البلدية الرتكية أن تحظى باهتامم كبري عرب ًّيا
ودول ًّيا لو أنّها جاءت يف سياق وظروف مختلفة؛ فقد كان من املمكن
 بحسب اعتقاد خصوم أردوغان وسياساته – أن تتح ّول إىل فرصةللقضاء عىل طموح الحزب الحاكم وزعيمه يف االستمرار يف حكم تركيا
عرب انتخابات الرئاسة التي تجري يف آب  /أغسطس املقبل ،وهو ما
ح ّول هذه االنتخابات إىل معركة بخصوص مستقبل أردوغان وحزبه
وسياسات تركيا اإلقليمية والدولية.
لك ّن الناخب الرتيك الذي استف ّزه ما بدا مؤامرة استُخدمت فيها وسائل
غري رشعية إلطاحة الحزب الحاكم وزعيمه ،وبخاصة بعد أن جرى
تصوير االنتخابات عىل أنّها استفتاء عىل الثقة بشخص أردوغان ،ق ّرر
هذا الناخب أن يقلب املوازين ،ومينح حكومته التي حقّقت لرتكيا
أي انتخابات
رصا غري مسبوق يف ّ
االستقرار واالزدهار االقتصادي ن ً
محلية .كام ع ّدت هذه النتائج موافقة شعبية عىل سياسات التخلّص
من نفوذ جامعة غولن الواسع يف أجهزة الدولة ومؤسساتها املختلفة،
وبخاصة يف الرشطة والقضاء.

ال ّ
شك يف أ ّن مزاعم الفساد التي ثارت بشأن وزراء يف حكومة
حزب العدالة والتنمية ،وأ َّدت إىل تعديل وزاري كبري ،يف كانون
األ ّول  /ديسمرب املايض ،قد أث ّرت يف صورة الحزب الحكم لدى الناخب
الرتيك؛ ذلك أ ّن جز ًءا كب ًريا من الناخبني مييل عمو ًما ،إىل القول بوجود
مؤسسات الدولة ،لكنه يعتقد يف الوقت نفسه ،أ ّن الهجوم
فساد يف ّ
املتواصل عىل الحكومة وإثارة جملة من القضايا دفع ًة واحدة ض ّدها
عىل أبواب انتخابات بلدية ق ّرر أردوغان أن يعتزل السياسة إذا
كل ذلك دفع لالعتقاد أ ّن مث ّة مؤامر ًة ما ض ّد الحكومة ،وأ ّن
خرسهاّ ،
هناك جه ًدا مخطّطًا ومقصو ًدا؛ لتشويه صورتها وتقزيم إنجازاتها.
وفضل عن أ ّن عالقة الناخب الرتيك بحزبه السيايس تشبه عالقته
ً
يتخل عنه حتى ولو خرس بضع
بفريق كرته املفضّ ل؛ مبعنى أنّه ال ّ
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مواجهات ،كان هناك تو ّجه عا ّم للتصويت يف هذه االنتخابات
تحدي ًدا ملصلحة أجندة خدمية ،وليس أجندة سياسية .ويف هذا
املجال تحدي ًدا ال يوجد منافس فعيل للحزب الحاكم؛ فمنذ نشأته ث ّم
وصوله إىل السلطة عام  2002مل يستطع حزب سيايس تريك منافسة
العدالة والتنمية يف تقديم الخدمات للمجتمعات املحلية الرتكية يف
املدن الكربى والصغرية عىل السواء .حتّى خالفه مع حركة اجتامعية
وجمعية خدمة خريية ذات عالقات متش ّعبة ،مثل جامعة غولن ،مل
أي رضر بالحزب الحاكم ،بل عىل العكس ،أ ّدى
يتمكّن من إلحاق ّ
انتهاء التحالف بني أردوغان وغولن ،إىل جذب مزيد من األصوات
لأل ّول .ما يعني أ ّن املعارضة العلامنية وحلفا َءها الطارئني يف التيار
اإلسالمي مل يستطيعوا عىل الرغم من الرضبات السياسية القوية
التي س ّددوها خالل العام املايض لحزب العدالة والتنمية ،أن يق ّدموا
بديل مقن ًعا عنه.
للناخب ً

رصا سياس ًّيا كب ًريا
بالنتيجة ،شكّلت نتائج االنتخابات املحلية الرتكية ن ً
لرئيس الحكومة رجب الطيب أردوغان وحزبه ،كام شكّلت يف املقابل
نكس ًة كبرية للخصوم الذين أرادوهــا فرص ًة للقضاء عىل إمكانية
استمراره يف حكم تركيا ،ويف تب ّني سياسات داخلية وخارجية ال تلقى
استحسانًا لديهم .بيد أ ّن املعركة بني الطرفني مل تنته؛ ففي األفق جولة
جديدة عنوانها االنتخابات الرئاسية التي تجري يف آب  /أغسطس
املقبل؛ إذ يتوقّع أن يحشد الطرفان لها كام حصل يف االنتخابات
البلدية ،لتبقى تركيا بوزنها وأهميتها عنوان رصا ٍع ميت ّد عىل ات ّساع
املنطقة ،ويتوقّع أن تؤث ّر نتائجه يف جميع من فيها(.((2
 24أصالن الطيب نحاس" ،ثالثة سيناريوهات تنتظر مستقبل أوردوغان" ،الجزيرة نت،
 ،2014/4/17عىل الرابط:
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/04/20144177293518959.htm

صـدر حديـ ًثا

مجموعة مؤلفين

التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية
التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية صدر حديث ًا عن "المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات" كتاب جديد
بعنوان "التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية" ( 655صفحة من القطع الكبير) .يعالج هذا الكتاب ،بتفصيل
وإسهاب ،صورة العالم العربي التي غيرتها الثورات التي اندلعت في أرجائه منذ شتاء  ،2011ويركز على مفهوم
الرأي العام الذي كان غائب ًا طوال الحقبة السابقة ،والذي سيكون له األثر الكبير في تقرير مصائر العرب في الحقبة
المقبلة .ويالحظ الكتاب ان الثورات العربية ليست مجرد ثورات احتجاجية أو سياسية فحسب ،إنما هي ،فوق ذلك
أيض ًا ،ثورات يتداخل فيها االجتماعي والسياسي ،وتتفاعل في سياقها األفكار والعقائد واأليديولوجيات والهويات
واألبعاد االستراتيجية .شارك في كتابه بحوث هذا الكتاب أربعة وعشرون باحث ًا عربي ًا ليكون ،في خالصته ،محصلة
تفكير جماعي وفردي في مصير هذه الثورات .وقد تنوعت محاور هذا الكتاب لتشمل النظام االقليمي العربي ،وأوروبا
والعرب ،والسلوك الصيني  -الروسي في شأن موجات الربيع العربي .وتناول الكتاب ،إلى ذلك ،مصالح روسيا وتركيا
وايران واسرائيل في سياق "الثورات العربية" ،عالوة على مكانة المحيط الهندي كفضاء جيوستراتيجي لمصالح الهند
وباكستان ودول الخليج العربي.
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يناقــش هــذا التحليل الــذي أعدته وحــدة تحليل السياســات بالمركز العربي لألبحاث ودراســة
السياسات التفسيرات والتحليالت بشأن ظروف المصالحة الفلسطينية وسياقاتها .ويتناول
األســئلة التــي ُ
طرحــت حول األســباب التــي دفعــت التنظيمين السياســيين الفلســطينيين
األكبر إلى إنهاء حالة االنقسام المرير المزمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الوقت
تحديــدا .ويتســاءل هــل ســتنجح المصالحة هــذه المــرة ،بعد أن فشــلت المحاوالت الســابقة
ً
ً
جميعا؟ كما يتساءل أيضا ،لماذا قررت السلطة الفلسطينية أن تتحدى اإلرادتين اإلسرائيلية
ً
واألميركية وأن تمضي في المصالحة؟ وما هي آفاق الوضع الجديد الناشئ واحتماالته؟
* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لالبحاث ودراسة السياسات.
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أعلنت حركتا فتح وحامس يف  23نيسان /أبريل  2014عن اتفاق
إلنهاء حالة االنقسام السيايس الفلسطيني ،والبدء بإجراءات تشكيل
حكومة وحدة وطنية خالل خمسة أسابيع بقيادة الرئيس الفلسطيني
محمود عباس ،وتحديد مواعيد االنتخابات الترشيعية والرئاسية بعد
ستة أشهر من تشكيل الحكومة .ويقع عىل عاتق تلك الحكومة
معالجة قضايا املعتقلني السياسيني وإعادة تفعيل عمل املجلس
الترشيعي واملصالحة املجتمعية عىل أساس اتفاق القاهرة لعام 2011
وإعالن الدوحة لعام  .2012وفيام رحبت دول عربية وأجنبية عديدة
بالقرار((( ،رشعت حكومة بنيامني نتنياهو باتخاذ إجراءات عقابية
خيتها بني امليض يف املصالحة مع
تجاه السلطة الفلسطينية بعد أن ّ
حامس أو "السالم" مع إرسائيل ،أما الواليات املتحدة فاعتربت القرار
بأنّه "مخيب لآلمال" ويعقّد الجهود الجارية لتحريك عملية السالم.
وح ّمل الرئيس األمرييك باراك أوباما عملية املصالحة الفلسطينية
مسؤولية توقف املفاوضات.
وفيام تتفاوت التفسريات والتحليالت بشأن ظــروف املصالحة
وسياقاتها ،طُرحت أسئلة حول األسباب التي دفعت التنظيمني
السياسيني الفلسطينيني األكرب إىل إنهاء حالة االنقسام املرير املزمن
بني الضفة الغربية وقطاع غزة يف هذا الوقت تحدي ًدا ،وهل ستنجح
املصالحة هذه املرة ،بعد أن فشلت املحاوالت السابقة جمي ًعا؟ وملاذا
قررت السلطة الفلسطينية أن تتحدى اإلرادتني اإلرسائيلية واألمريكية
وأن متيض يف املصالحة؟ وما هي آفــاق الوضع الجديد الناشئ
واحتامالته؟

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

ويف حني تراجع الدعم اإليراين منذ منتصف عام  2012بصورة واضحة
بسبب موقف الحركة من الثورة السورية ،قامت الحكومة املرصية
بعد االنقالب بتدمري  %90من األنفاق الواصلة بني قطاع غزة وسيناء،
والتي كانت تعد رشيان الحياة الرئيس بالنسبة إىل القطاع؛ ما
مست النشاطات
تس ّبب بخسائر مبارشة تق ّدر بـ  500مليون دوالر ّ
االقتصادية كافة خالل النصف الثاين من عام  .(((2013وقد أدى ذلك
إىل تأخر رصف رواتب نحو  50ألف موظف عمومي بفاتورة شهرية
تبلغ حوايل  37مليون دوالر شهريًا ،فيام ارتفعت نسبة البطالة ألكرث
من  %30يف الربع األخري من عام .(((2013

الســلطة الفلســطينية" :مأزق"
المفاوضات
مع رفضها اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى الفلسطينيني البالغ
عددهم  30أس ًريا 14 ،منهم من داخل الخط األخرض ،تكون إرسائيل
قد أطاحت مطلب السلطة الفلسطينية الثالث ،والذي شكّل غطاء
لقبول األخرية استئناف املفاوضات ،ووضعتها يف موقف سيايس
صعب((( .وقد ربطت إرسائيل بشكل غري رسمي موافقتها إلطالق
رساح هؤالء األرسى بقبول الجانب الفلسطيني متديد املفاوضات والتي
يفرتض أن تنتهي مدتها مبوجب االتفاق األصيل يف  29نيسان /أبريل
 ،2014وذلك من دون أن تلبي رشط تجميد االستيطان .ويف الوقت
نفسه ،أعلنت إرسائيل عن مخطط لبناء  700وحدة سكنية استيطانية
جديدة يف القدس الرشقية املحتلة .وقد أوصلت املواقف اإلرسائيلية

حماس" :مأزق" الحصار
متر حكومة حامس يف قطاع غزة بأزمة مالية خانقة ناتجة من تزامن
جملة من الظروف املحلية واإلقليمية التي أث ّرت سلب ًيا يف قدراتها
عىل إدارة الوضع املعييش لسكان قطاع غزة .فقد فُرضت عىل الحركة
حالة حصار وعزلة إقليمية ودولية ،زادت حدتها بعد انقالب  3متوز/
يوليو  2013يف مرص والعداء املتصاعد لإلخوان املسلمني يف عدد من
الدول العربية.

 1عىل املستوى العريب ،رحبت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج
العربية وكل من مرص وتونس وقطر باتفاق املصالحة .أما دوليًا ،فقد رحبت األمم املتحدة
وكل من فرنسا تركيا وروسيا والصني باملصالحة أيضً ا ،فيام ربط االتحاد األورويب بني املصالحة
ورضورة امليض باملفاوضات.

" 2نظرة عىل االقتصاد يف غزة عام  ،"2013موقع وزارة الشؤون الخارجية (غزة) 9 ،كانون
الثاين /يناير  ،2014انظر:
_http://www.mofa.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=1297:-2013&catid=33
" 3الترشيعي يقر  894مليون دوالر موازنة عامة لـ  2014بعجز مقدر بـ  699مليون
دوالر" ،موقع وزارة املالية (غزة) ،انظر:
_http://www.mof.gov.ps/new/index.php?option=com
content&view=article&id=401:--894----2014---699--&catid=12:2011-07-0409-06-27&Itemid=119
 4حدّدت السلطة الفلسطينية ثالثة رشوط للعودة إىل املفاوضات ،وهي :وقف االستيطان
يف املناطق الفلسطينية املحتلّة عام  ،1967واعتبار حدود الرابع من حزيران /يونيو 1967
أساسا للمفاوضات ،وإطالق رساح األرسى الفلسطينيني الذين ُسجنوا قبل توقيع اتفاق أوسلو
ً
عام  1993والبالغ عددهم  104أرسى عىل أربع دفعات مقابل التزام القيادة الفلسطينية
عدم التو ّجه إىل هيئات األمم املتحدة طوال هذه املفاوضات .وفيام رفضت إرسائيل الرشطني
األولني ،فإنها قبلت الثالث.

دراسات وأوراق تحليليّة
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هذه املفاوضات إىل طريق مسدود ،فرشعت الدبلوماسية الفلسطينية
بعدها يف اتخاذ إجراءات تفعيل عضوية دولة فلسطني يف املؤسسات
الدولية كرد فعل عىل ذلك ،ومن بينها إعالن االنضامم باسم دولة
فلسطني إىل  15اتفاقية ومعاهدة دولية ،كام بدأت مساعيها إلمتام
املصالحة الفلسطينية مع حركة حامس.

وترشيع ّية ،وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية بوصفها
أولويات لتحقيق املصالحة(((.
ومن جهة أخرى ،تدعم املصالحة الفلسطينية رشعية الرئيس محمود
عباس ودوره الوطني عىل الساحة الفلسطينية يف مواجهة تيار محمد
دحالن ،والذي بدأ يعمل مؤخ ًرا للعودة إىل دائرة الضوء مدعو ًما
مبوجة الثورات املضادة ومستقويًا بارتباطاته بأجهزة استخبارات
إرسائيلية وعربية.
وبناء عىل ما سبق ،فإ ّن املصالحة تعترب يف هذه الظروف مطلبًا
أساسا.
فلسطين ًيا ،فتحاويًا وحمساويًا ،وذلك ملواجهة هذه التحديات ً

أما عىل الصعيد االقتصادي ،فتواجه السلطة الفلسطينية التي تقودها
حركة فتح يف الضفة الغربية الوضع نفسه الذي تواجهه حامس يف
غزة؛ إذ قررت حكومة نتنياهو حجب أموال الرضائب عنها والتي
تق ّدر بنحو  1.5مليار دوالر سنويًا ،أي ما يعادل أكرث من ثلث موازنة
الحكومة الفلسطينية ،وذلك كخطوة عقابية ر ًدا عىل قيام السلطة
الفلسطينية بتقديم طلب انضامم إىل العديد من املؤسسات والهيئات
الدولية .وه ّددت إرسائيل باتخاذ املزيد من اإلجراءات يف حال إمتام
املصالحة .ويف ضوء عدم توافر البدائل الجدية وعدم التزام املانحني
العرب تنفيذ وعودهم املالية ،تصبح السلطة الفلسطينية عىل شفري
االنهيار؛ وهو ما حذّر منه العديد من املسؤولني الفلسطينيني ودفعهم
حل السلطة الفلسطينية.
إىل التلويح بإمكانية ّ
ومن املؤكد أ ّن الرأي العام الفلسطيني الضاغط والرافض للمفاوضات
واإلمالءات اإلرسائيلية أجرب طريف االنقسام الفلسطيني عىل إعادة
النظر يف مواقفهام تجاه مسألة املصالحة؛ إذ أظهر استطالع للرأي أجراه
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات أ ّن  %89من الفلسطينيني
يرفض "اتفاق اإلطار" الذي يُر ّوج له وزير الخارجيّة األمرييك جون
عب الرأي
يصب يف تحقيق املصالح اإلرسائيليّة .كام ّ
كريي ويرى أنه ّ
العام الفلسطيني عن رفضه للرشوط التي تحاول إرسائيل فرضها عىل
الفلسطيني مثل االعرتاف بيهوديّة الدولة ،واستمرار سيطرتها
الجانب
ّ
بدل من حق
عىل املعابر الربيّة والبحريّة والجويّة ،وقبول التعويض ً
العودة ،وبقاء امل ُستوطنات؛ ما يعني عمليًا القضاء عىل احتامالت
قيام الدولة الفلسطينية املستقلة ذات السيادة .كام أظهر الرأي العام
الفلسطيني تأييده للمصالحة الفلسطينية ،وإجراء انتخابات رئاس ّية

احتماالت المصالحة وآفاقها
يالحظ يف اتفاق املصالحة بني حركتي فتح وحامس الرتكيز عىل األمور
اإلجرائية مثل :تشكيل الحكومة ،وإجراء االنتخابات ،وإعادة بناء
منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك عىل حساب القضايا الجوهرية
األكرث أهمية كاالتفاق عىل برنامج سيايس مشرتك ملواجهة التحديات
يعب ذلك عن امتالك كل من
التي تواجه القضية الفلسطينية .وفيام ّ
الحركتني رؤيتني مختلفتني حول املقاومة واملفاوضات مع إرسائيل،
فإنه يعرب  -من جهة أخرى  -عن حاجتهام املاسة لتجديد رشعيتهام
ملواجهة استحقاقات املرحلة القادمة.
ويف ضوء ما تقدم ،وأخذًا يف االعتبار السياقات املحلية واإلقليمية
والدولية ،تجد املصالحة الفلسطينية نفسها اليوم أمــام ثالثة
سيناريوهات محتملة ،هي:
الفلسطيني :اتفاق كريي يخدم
 5املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" ،الرأي العا ّم
ّ
مصلحة إرسائيل" ،املؤرش العريب لعام  24 ،2014نيسان /أبريل  ،2014انظر:
http://www.dohainstitute.org/content/4b8b1f07-4f82-4bc4-834c233cdd5dbe5b
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•أن متيض حركتا فتح وحامس يف املصالحة مراعا ًة للمصالح
العليا للشعب الفلسطيني ،وأن تتجاهل القيادة الفلسطينية
الضغوط واملواقف األمريكية واإلرسائيلية ،وأن تتمكن حكومة
الوحدة الوطنية املكونة من كفاءات فلسطينية تجاوز األزمة
وتهيئة األجواء النتخابات جديدة تقبل بها األطراف كافة ،وأن
يعاد بناء منظمة التحرير عىل أسس وطنية جامعة .لك ّن نجاح
هذا السيناريو يتوقف عىل ثالثة عوامل :األول ،أن تفي الدول
العربية بالتزاماتها املالية وأن توفِّر الدعم السيايس لتمكني هذه
الحكومة من الصمود .ويف هذا السياق تعقد جامعة الدول
العربية اجتام ًعا غري عادي عىل مستوى املندوبني الدامئني يف
 28نيسان /أبريل ملناقشة تطورات املفاوضات وتوفري شبكة
األمان املالية للسلطة الفلسطينية .كام أبدت كل من قطر
وتركيا استعدادهام لتوفري املساعدات يف حال إمتام املصالحة.
والثاين ،أن تتجاهل حركة فتح ضغوط قوى معسكر الثورات
املضادة لالنسحاب من املصالحة أو استغاللها إلنهاء نفوذ حركة
حامس يف غزة .والثالث ،أال تذهب السلطة الفلسطينية إىل خيار
املفاوضات يف حال استمرارها من دون توافق سيايس وطني
جامع.

•أن تفشل عملية املصالحة ،فعىل الرغم من األجواء اإليجابية
التي سادت توقيع االتفاق والجدية التي أظهرها الطرفان،
فإ ّن ذلك ال مينع القول بأ ّن هناك أجوا ًء من القلق تعتمل يف
أوساط الرأي العام الفلسطيني يف ضوء التجارب السابقة .فثمة
ٍ
ضغط
تخ ّوف من احتامل استخدام املصالحة بوصفها ورق َة
لتأمني رشوط استمرار املفاوضات مع إرسائيل ،وبخاصة يف ظل
استمرار الضغوط األمريكية واإلرسائيلية وتصاعدها ،والتي ترمي
إىل تعطيل املصالحة .قد يتك ّرر هذا األمر كام حصل سابقًا بعد
خي نتنياهو الرئيس عباس ما
إعالن الدوحة عام  2012حني َّ
بني املصالحة مع حامس والسالم مع إرسائيل ،وتك ّرر أيضً ا يف
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أيار /مايو  2013عندما اتفق الطرفان الفلسطينيان عىل تشكيل
حكومة وحدة وطنية خالل ثالثة أشهر وإجراء االنتخابات بعد
ثالثة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة ،وهو ما مل يجر التزامه؛
إذ عادت السلطة الفلسطينية بعد ذلك إىل املفاوضات وفقًا
ملبادرة "اتفاق اإلطار" لوزير الخارجية األمرييك جون كريي .كام
أ ّن غياب الراعي املبارش للمصالحة والذي يضمن تنفيذ بنود
االتفاق والتزامه من قبل األطراف ،يضع عالمات استفهام حول
إمكانية نجاحها وبخاصة مع استمرار األداء السيايس لحكومة
االنقالب يف مرص املعادي متا ًما لحركة حامس.

•أن يؤدي التصعيد اإلرسائييل املستمر إىل صدام كام يف حالة
انتفاضة األقىص .فحكومة اليمني اإلرسائيلية تتخذ خطوات
تصعيدية تجاه األرايض الفلسطينية إثر ّ
تعث املفاوضات واحتامل
إمتام املصالحة ،ما قد يؤدي إىل احتجاج فلسطيني وعمليات
مقاومة ،فتقوم إرسائيل باجتياح جزيئ وحصار شامل للسلطة
الفلسطينية كام حدث عام  2000بعد فشل مفاوضات كامب
ديفيد ،األمر الذي يؤدي إىل قيام انتفاضة فلسطينية شاملة يف
مواجهة االحتالل .ال شك يف أ ّن مثة إدراكًا رسم ًيا فلسطين ًيا بأ ّن
حكومة نتتياهو تعارض قيام دولة فلسطينية ،وأ ّن املفاوضات
معها عبثية يف الواقع .وهذا عامل رئيس يف صمود املصالحة
الفلسطينية ،كام أ ّن قيادة حامس تدرك أ ّن إدارة قطاع غزة
وانفصالها السيايس عن بقية املناطق املحتلة أصبحت عبئًا
حقيق ًيا .وهذا عامل إضايف يدفع إىل تقوية املصالحة وصمودها.
ولكن مثة عقبات يف الطريق ليس أقلها موقف النظام املرصي
الحايل من حركة حامس.
يف كل األحوال ،فإ ّن اتفاق املصالحة بني فتح وحامس أخرج الوضع
الفلسطيني من عنق الزجاجة وفتح أمامه آفاقًا جديدة تسمح
 إن متسكّت الحركتان مبا أنجزتاه ،وقاومتا الضغوط ،واستعانتاباملوقف الشعبي الداعم والصامد واملقاوم واملواقف الشعبية
الدولية املتعاطفة  -ببلورة مبادرات أخرى ،قد تضع املرشوع الوطني
الفلسطيني من جديد عىل الطريق الصحيحة.

المؤشر العربي

ِّ
ِّ
ينفذه
سنوي
استطالع
العربي هو
المؤشر
ٌ
ّ
ٌّ
العربي في البلدان العربيّة؛ بهدف
المركز
ّ
العربي
العام
الوقوف على اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
مجموعة من المواضيع االقتصاديّة
نحو
ٍ
واالجتماعيّةوالسياسيّة،بمافيذلكاتّجاهات
العام نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم
الرّأي
ّ
المواطنة والمساواة والمشاركة المدنيّة
يتضمن تقييم المواطنين
والسياسيّة .كما
ّ
أوضاعهم العا ّمة ،واألوضاع العا ّمة لبلدانهم،
المؤسسات الرسميّة الرئيسة
وتقييمهم
ّ
في هذه البلدان ،والوقوف على مدى الثقة
العام
المؤسسات ،واتّجاهات الرأي
بهذه
ّ
ّ
العربي،
الخاص ،ونحو المحيط
نحو القطاع
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي -
والصراع
ّ
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراســة
أنجز المركز
ّ
ّ
العربي
السياسات استطالع المؤشر
ّ
بلدا من بلدان المنطقة
لعام ،٢٠١٤  في ً 14
العربيّة ،خالل الفترة الممت ّدة من كانون
الثاني  /يناير  -أيار  /مايو  .٢٠١٤وقد ن ُ ِّ
فذ هذا
مقابالت
االستطالع ميدان ًيّا ،من خالل إجراء
ٍ
وجاهيّة مع  ٢١٣٢٠مستجي ًبا ،موزّعين على
بلدا عرب ًيّا ،هي:
نات ممثِّلة لمجتمعات ً 14
عيّ ٍ
موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومصر،
والسودان ،وفلسطين ،ولبنان ،واألردن،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت،

وليبيا .وقد ّ
ٌ
مؤهل ٌة ومدرَّب ٌة،
فرق بحثيّ ٌة
نفذته
َّ
تابع ٌة لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان
ومؤس
ّ
ٍ
الميداني لفريق
المذكورة ،تحت اإلشراف
ّ
ِّ
العربي لألبحاث
العربي في المركز
المؤشر
ّ
ّ
السياسات.
ودراسة ِّ
ّ
العربي العيّنة العنقوديّة
المؤشر
يعتمد
ّ
الطبقيّة (في المستويات) المتع ّددة
المراحل ،المنتظمة والموزونة ذات ًيّا
والمتالئمة مــع الــحــجــم ،فــي جميع
االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان األربع
عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر وال ـرِّيــف،
ّ
بلد
والتّقسيمات اإلداريّة الرّئيسة في
كل ٍ
عة آراء مواطنيه بحسب الوزن
مستطل َ َ
ّ
النِّ
مستوى من مستويات
الخاص بكل
سبي
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
فرد في
سكان البلد؛ بحيث يكون
جميع
لكل ٍ
ّ
َ
أن
بلد مستطلع ،احتماليّة متساوية في ْ
كل ٍ
وبهامش خطأ
واحدا من أفراد العيِّنة،
يكون
ً
ِ
يتراوح بين  2±و %3في جميع البلدان التي ن ُ ِّ
فذ
بطريقة
ممت العيِّنة
االستطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
ٍ
يمكن من خاللها تحليل النتائج على أساس
األقاليم والمحافظات والتّقسيمات اإلداريّة
ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
الرئيسة في
ٍ
التي شملها االستطالع.
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الفلسطيني
العام
الرأي
اتّجاهات
ّ
ّ
ّ
واليمني نحو موضوعات وطنيّة
ّ
راهنة

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
املؤش
أنجز املركز العر ّيب لألبحاث ودراســة السياسات استطالع
ّ
العر ّيب لعام  2014يف فلسطني خالل الفرتة  24كانون الثاين /يناير
 2 – 2014شباط /فرباير  ،2014ويف اليمن خالل الفرتة  4شباط/
املؤش العر ّيب استطال ًعا
فرباير  27 – 2014شباط /فرباير  .2014ويعد ّ
سنويًا يقوم املركز العر ّيب بتنفيذه يف البلدان العرب ّية؛ بهدف الوقوف
عىل اتجاهات الرأي العا ّم العر ّيب نحو مجموعة من املوضوعات
االقتصاديّة واالجتامعيّة والسياسيّة ،مبا يف ذلك اتجاهات الرأي
العا ّم نحو قضايا الدميقراطية واملشاركة السياسيّة واملدنيّة وتقييم
املستجيبني ملؤسسات دولهم.
املؤش العر ّيب يف فلسطني واليمن لعام ،2014
لقد تض ّمن استطالعا ّ
إضافة إىل األسئلة الرئيسة واألساس ّية املتكررة سنويًا ،مجموع ًة من
الفلسطيني واليمني
الرأي
األسئلة تهدف إىل التّع ُّرف عىل ات ّجاهات ّ
ّ
نحو مجموعة من املوضوعات املتعلقة بهذين البلدين؛ وذلك متاشيًا
مع تقاليد املركز العر ّيب بتضمني املؤرش مجموعة من األسئلة التي
تقيس اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية نحو قضايا وطنية
راهنة يتفاعل معها املواطنون ويتأثرون بها .وتض ّمنت استامرة املؤرش
الفلسطيني نحو عمليّة
الرأي العا ّم
العريب يف فلسطني ات ّجاهات
ّ
ّ
مفاوضات السالم واملصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة .أما استامرة اليمن
اليمني نحو ُمخرجات
أي العا ّم
فقد تض ّمنت أسئلة حول اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
الوطني
الوطني الشامل امل ُتمثّلة بـ "وثيقة الحوار
مؤمتر الحوار
ّ
ّ
الشّ امل" ونتائجه.
الفلسطيني
الرأي العا ّم
ويعرض هذا التّقرير ال ّنتائج ال ّرئيسة الت ّجاهات ّ
ّ
اليمني نحو املواضيع التالية:
والرأي العا ّم
ّ
ّ
الفلسطيني نحو مفاوضات السالم
ـرأي العا ّم
أوالً :اتّجاهات الـ ّ
ّ
وامل ُصالحة الوطن ّية الفلسطين ّية.
الوطني
اليمني نحو "وثيقة الحوار
الرأي العا ّم
ثان ًيا :ات ّجاهات
ّ
ّ
ّ
الشّ امل" وإجراءات املرحلة االنتقال ّية الثانية.
ُؤش العر ّيب ميدان ًّيا يف فلسطني عىل ع ّينة من
وقد نُفّذ استطالع امل ّ
 1520مستجي ًبا ،ويف اليمن عىل ع ّينة من  1500مستجيباً ،من خالل
إجراء مقابالت "وجاه ّية" .ويستخدم املؤرش العريب الع ّينة العنقوديّة
الطبقيّة ُمتع ّددة املراحل امل ُنتظمة واملوزونة ذاتيًّا وامل ُتناسبة مع
الحجم .وقد أُ ِخذ يف االعتبار التوزيع الجندري (الذكور واإلناث)،
ومتغري الحرض والريف ،وكذلك التقسيامت اإلداريّة الرئيسة ،بحيث
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ٌ
احتامل متسا ٍو يف الظهور يف الع ّينة .وبلغ
لكل فر ٍد يف املجتمع
يكون ّ
معدل الثقة يف هذا االستطالع  ،%97.5وبهامش خطأ .%2±

العام
أو ًلا :اتّجاهات الرّأي
ّ
الفلسطيني نحو مفاوضات
ّ
السالم والمصالحة الوطنية
الفلسطيني بشأن
العام
اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
جوالت كيري لتوقيع "اتفاق اإلطار"
يف ضوء الجوالت التي أجراها وزير الخارجية األمرييك جون كريي
من أجل توقيع "اتفاق اإلطار" الستئناف املفاوضات ما بني السلطة
الفلسطين ّية وإرسائيلُ ،س ِئ َل الفلسطين ّيون حول جوالت كريي ،وهل
سيكون توقيع هذا االت ّفاق يف مصلحة الفلسطين ّيني أم اإلرسائيل ّيني؟
الفلسطيني بأ ّن "اتفاق اإلطار" الذي
أي العا ّم
لقد أفاد  %89من ال ّر ّ
ّ
ير ّوج له كريي سيكون يف مصلحة اإلرسائيليّني ( %75سيكون هذا
االتفاق يف مصلحة اإلرسائيل ّيني ،و %14سيكون هذا االتفاق يف مصلحة
اإلرسائيل ّيني إىل ٍ
حد ما) ،مقابل  %3من الفلسطين ّيني أفادوا بأ ّن اتفاق
اإلطار سيكون يف مصلحة الفلسطين ّيني ( %1يف مصلحة الفلسطين ّيني،
 %2يف مصلحة الفلسطينيّني إىل ٍ
حد ما).
إ ّن تحليل اتجاهات الرأي العام الفلسطيني يف كل من الضفة وغزة
بشأن "اتفاق اإلطار" ،يشري إىل توافق كل من مستجيبي الضفة وغزة
عىل أنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليّني؛ إذ إ ّن  %89من ُمستجيبي
الضفة أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني ،مقابل  %86عند
مستجيبي غزة .وعىل الرغم من عدم وجود تباين بني مستجيبي
الضفة وغزة بشأن هذه املسألة ،فإ ّن التباين بينهم يظهر حول
الدرجة التي سيكون فيها "اتفاق اإلطار" يف مصلحة اإلرسائيليّني؛ إذ إ ّن
 %78من مستجيبي الضفة أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني،
و %11أفادوا بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني إىل ٍ
حد ما .أ ّما يف غزة
فقد كانت النسبة  %65بأنه سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني و %21بأنه
سيكون يف مصلحة اإلرسائيليني إىل ٍ
حد ما.
إ ّن توافق الفلسطينيني عىل أ ّن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له كريي
يصب يف املحصلة النهائية يف مصلحة إرسائيل ،هو تعبري جيل عن
ّ
رفض واسع لهذا االتفاق يف الشارع الفلسطيني.

المؤشر العربي
واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()1
الفلسطيني بشأن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له جون كريي
أي العا ّم
اتّجاهات ال ّر ّ
ّ

الشكل ()2
الفلسطيني يف الضفة وغزة بشأن "اتفاق اإلطار" الذي ير ّوج له جون كريي
أي العا ّم
اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
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هل يقبل الفلسطينيون بتقديم مزيد من
التنازالت

ويف السياق نفسه ،ومن أجل تعميق إدراكنا الت ّجاهات ال ّرأي العا ّم
الفلسطيني نحو املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،تم
ّ
سؤال الفلسطينيني حول إن كانوا يوافقون عىل قبول مجموعة من
الرشوط التي عادة ما يجري تداولها بوصفها قضايا أساسية يجب
عىل الفلسطينيني املوافقة عليها من أجل الوصول إىل اتفاق سالم
بدل من
نهايئ مع إرسائيل ،وهي :االعرتاف بيهوديّة إرسائيل ،التعويض ً
حق العودة ،تبادل األرايض ،نزع السالح الفلسطيني ،إبقاء سيطرة
إرسائيل عىل املنافذ البحرية والربية والجوية ،إبقاء سيطرة إرسائيل
عىل األغوار ،احتفاظ إرسائيل ببعض املستوطنات /البؤر االستيطانية،
تقسيم القدس الرشقية ،استمرار التنسيق األمني.
وقد طُلِب من املستجيبني إبداء رأيهم إن كانوا يوافقون عىل كل
إجراء من هذه اإلجراءات أو يعارضونه يف سبيل توقيع اتفاق سالم
نهايئ مع إرسائيل .وقد أظهرت النتائج أ ّن هنالك شبه إجامع بني
عب ما
الفلسطينيّني عىل معارضة كل إجراء من هذه اإلجراءات؛ إذ ّ
نسبته  %80إىل  %95من الرأي العام الفلسطيني عن معارضته لهذه
الفلسطيني لديه مواقف
اإلجراءات .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن ال ّرأي العا ّم
ّ
محددة وواضحة تجاه هذه املوضوعات؛ إذ إ ّن نسبة الذين أفادوا بـ
"ال أعرف" أو رفضوا اإلجابة مل تتجاوز  %1عند سؤالهم عن كل إجراء
من هذه اإلجراءات.
أ ّما اإلجراءات التي حظيت بأعىل نسب معارضة من قبل الرأي العام
الفلسطيني (أكرث من  )%90فهي :تقسيم القدس الرشقية ،واالعرتاف
بيهودية إرسائيل ،وإبقاء سيطرة إرسائيل عىل املنافذ البحرية
والربية والجوية ،ونزع السالح الفلسطيني ،وإبقاء سيطرة إرسائيل
عىل األغوار ،واالحتفاظ ببعض البؤر االستيطانية (املستوطنات)،
والتعويض بدلً من حق العودة.
الفلسطيني تجاه قبول هذه
وعند تحليل اتجاهات الرأي العام
ّ
الرشوط أو معارضتها يف كل من الضفة وغزة ،فتشري النتائج ،وبشكلٍ
يل ،إىل توافق ُمستجيبي كل من الضفة وغزة برفض هذه الرشوط
ج ّ
وبنسب ُمتقاربة.
ٍ
إ ّن التوافق الفلسطيني إىل حد اإلجامع عىل رفض هذه الرشوط
يعكس بشكلٍ واضح أ ّن الرأي العام الفلسطيني يرفض أن يُق ّدم
الفلسطينيّون املزيد من التنازالت من أجل تحقيق اتفاق سالم مع
اإلرسائيليني .كام أ ّن شبه اإلجامع عىل رفض هذه الرشوط يعكس
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أ ّن الرأي العام الفلسطيني يعترب أ ّن هذه املوضوعات قد أصبحت
مبنزلة ثوابت رئيسة للشعب الفلسطيني تك ّرست عرب تاريخ القضية
الفلسطينية وال يحق التنازل عنها .ومن املهم اإلشارة هنا إىل أ ّن
أغلبية هذه الرشوط مثل سيطرة إرسائيل عىل املعابر الربية والبحرية
والجوية ،واستمرار التنسيق األمني ،وإبقاء سيطرة إرسائيل عىل
األغوار ،واالستيطان اإلرسائييل هي إجراءات ُمطبقة عىل أرض الواقع
يل من قبل إرسائيل عىل الفلسطينيني ،وهي عوامل رئيسة
وبشكل فع ّ
فلسطيني
يف استمرار معاناتهم اليومية ،وهي كذلك محل إجامع
ّ
عىل رفضها.

مصالحة الوطنيّة الفلسطينيّة
ال ُ
كام متت اإلشارة سابقًا ،فقد تض ّمن استطالع املؤرش العريب يف فلسطني
أسئلة بشأن املصالحة الوطنية الفلسطينية .وتكمن أهم ّية التع ّرف
الفلسطيني نحو هذا املوضوع بسبب
عىل اتجاهات الرأي العا ّم
ّ
أهميّته بالنسبة إىل القضية الفلسطينية بصفة عا ّمة وإىل املجتمع
الفلسطيني يف الضفة وقطاع غزة بصفة خاصة ،يف ظل استمرار
ّ
االنقسام السيايس الفلسطيني عىل مدار أكرث من سبعة أعوام .ويف هذا
السياق ،فقد تم عرض ثالثة إجراءات عىل املستجيبني عاد ًة ما يجري
تداولها كإجراءات رضوريّة لتحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية،
وهي إجراء انتخابات رئاس ّية ،وإجراء انتخابات ترشيع ّية ،وإعادة
هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية .وطُلب من املستجيبني أن يرتبوا
هذه اإلجراءات حسب أهميّتها يف سبيل تحقيق املصالحة الوطنية.
وت ُظهر النتائج أ ّن الرأي العام الفلسطيني غري منحاز بشكل كبري
بشأن أن تكون إحدى هذه اإلجراءات لها أولوية عىل حساب األخرى؛
فقد توزّعت آراء الفلسطينيّني عىل أولويّة اإلجراءات الثالثة وبشكل
الفلسطيني وبنسبة %38
متقارب .لك ّن الكتلة األكرب من ال ّرأي العا ّم
ّ
أفادت بأ ّن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطين ّية هي أهم
إجراء يجب عمله من أجل تحقيق املصالحة الوطنية .ويرى %28
من امل ُستجيبني أ ّن إجراء انتخابات ترشيعيّة هو أهم إجراء لتحقيق
املصالحة ،فيام أفاد  %24بأ ّن إجراء انتخابات رئاس ّية هو اإلجراء الذي
يجب أن يكون له األولويّة.
الفلسطيني يف كلٍ من الضفة وغزة
إ ّن تحليل اتّجاهات الرأي العا ّم
ّ
نحو أهم إجراء لتحقيق املصالحة الفلسطينية يعكس عدم وجود
تباينات بني ُمستجيبي الضفة وغزة بشأن أولويّة اإلجراءات؛ إذ يتفق
امل ُستجيبون عىل أ ّن إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية هو
أهم إجراء يجب عمله من أجل تحقيق املصالحة الوطنية ،وبنسبة

المؤشر العربي

143

واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()3
الفلسطيني :املعارضون واملوافقون عىل مجموعة من الرشوط للوصول إىل اتّفاق سالم نهايئ مع إرسائيل
أي العا ّم
ال ّر ّ
ّ

الجدول ()1
الفلسطيني نحو مجموعة من اإلجراءات لتحقيق املصالحة الوطنية حسب أهميتها
اتّجاهات ال ّرأي العا ّم
ّ

أهم إجراء

ثاين أهم إجراء ثالث أهم إجراء تساوي الجميع

إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية

38

25

27

انتخابات ترشيعيّة

28

36

25

انتخابات رئاسيّة

24

29

38

5

ال يعد أي منها
مهم
ً

1

ال أعرف /رفض
اإلجابة

4
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 %38يف الضفة و %37يف غزة .وعىل ال ّرغم من وجود بعض التباينات
بني ُمستجيبي الضفة وغزة حول أولويّة إجراء انتخابات ترشيعيّة أو
رئاسيّة من أجل تحقيق املصالحة الوطنية ،فإ ّن هذه الفروق طفيفة
وغري جوهريّة من الناحية اإلحصائ ّية .ومن املهم اإلشارة إىل أ ّن %5
من الرأي العام الفلسطيني أفاد بأ ّن هذه اإلجراءات يجب أن تكون
لها األولويّة نفسها.
ويف إطار تعميق املعرفة باتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو
املصالحة الوطنية ،فقد تم سؤال امل ُستجيبني ضمن صيغة السؤال
املفتوح عن رأيهم يف أهم عائق وثاين أهم عائق أمام تحقيق
املصالحة الوطنية .وتظهر النتائج بأنه ليس هناك توافق عىل سبب
واحد بوصفه عائقًا أمام املصالحة الفلسطينية؛ فقد ذكر مستجيبو
فلسطني أكرث من  500إجابة كعوامل معوقة أمام تحقيق املصالحة
رئيسا.
الوطنية تم تجميعها يف  13بن ًدا ً
يتوافق  %35من امل ُستجيبني عىل أ ّن املصالح الحزبية أو الشخصية
لقيادات الفصائل الفلسطينية تُ ثّل العائق األهم أمام تحقيق
املصالحة الوطنية ،يف حني أ ّن  %20أفادوا بأ ّن االحتالل اإلرسائييل هو
العائق الرئيس ،فيام أفاد  %9بأ ّن التدخل الخارجي (الواليات املتحدة،
إرسائيل ،إيران ،بلدان عرب ّية) متثل العائق األسايس أمام تحقيق
املصالحة .وأفاد  %4بأ ّن قيادة حامس وحكومة غزة متثل العائق
األهم ،وبنسبة ُمتطابقة أفاد  %4من الفلسطينيني بأ ّن مواقف قيادة
فتح والسلطة الفلسطينية متثل العائق األهم أمام تحقيق املصالحة
الوطنية.
االنتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة

ويف سياق التع ّرف عىل اتجاهات الــرأي العام الفلسطيني نحو
وبخاصة ارتباط مباحثات املصالحة عاد ًة
املصالحة الوطنية،
ّ
باالنتخابات الترشيعية والرئاسية ،ويف ضوء مرور ع ّدة سنوات عىل
انتهاء الفرتة الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ،وكذلك
انتهاء فرتة املجلس الترشيعي الفلسطيني؛ فقد تم التع ّرف عىل آراء
الفلسطينيني يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية من خالل السؤال
التايل :هل تعتقد أ ّن األولوية يجب أن تكون إلجراء انتخابات رئاسية
الفلسطيني منحاز إىل إجراء
أم ترشيعية؟ تظهر النتائج أ ّن ال ّرأي العا ّم
ّ
االنتخابات الرئاسية والترشيعية بصورة متزامنة؛ إذ إ ّن  %44يؤيّدون
أول،
مثل هذا اإلجراء ،يف حني فضّ ل  %24إجراء انتخابات رئاسيّة ً
وفضّ ل  %13أن يكون إلجراء انتخابات ترشيع ّية األولويّة.
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ويف اإلطار نفسه ،فقد تم سؤال الفلسطينيني حول مدى تأييدهم
أو معارضتهم لعودة املجلس الترشيعي الفلسطيني املنتخب يف عام
 ،2006والذي انتهت واليته الدستورية وتوقف عن القيام بأعامله
منذ ع ّدة سنوات .وأظهرت النتائج أ ّن نصف امل ُستجيبني الفلسطين ّيني
( )%49يؤيّدون عودة املجلس الترشيعي الفلسطيني ملامرسة مهامته
وأعامله ( %18يؤيّدون بشدة ،و %31يؤيّدون ذلك) ،مقابل معارضة
 %36من امل ُستجيبني ( %19يعارضون ،و %17يعارضون بشدة).
ومن املهم اإلشارة إىل أ ّن تحليل ات ّجاهات الرأي العام الفلسطيني
نحو هذا املوضوع يف كل من الضفة وغزة يظهر أ ّن نسب التأييد
متقاربة ما بني ُمستجيبي الضفة ومستجيبي غزة عىل عودة املجلس
الترشيعي املنتخب يف عام  2006ملامرسة مهامته وأعامله؛ إذ أيّد
ذلك  %50من مستجيبي الضفة و %47من ُمستجيبي غزة .لك ّن نسب
امل ُعارضة لعودة املجلس الترشيعي ملامرسة أعامله بني ُمستجيبي
غزة هي أعىل باملقارنة مع الضفة؛ إذ إ ّن  %45من ُمستجيبي غزة
يعارضون عودة املجلس الترشيعي ملامرسة مهامته وأعامله (%24
أعارض ،و %21أعارض بشدة) ،مقابل معارضة  %33من ُمستجيبي
الضفة ( %18أعارض ،و %15أعارض بشدة) .ومن املر ّجح أ ّن هذا
ٍ
موقف احتجاجي نحو حامس من قبل ُمستجيبي
التباين يشري إىل
غزة .ومن الجدير باملالحظة أ ّن نسبة امل ُستجيبني الذين أفادوا بـ "ال
أعرف" حول هذا املوضوع يف الضفة بلغت  ،%18مقابل  %8يف غزة.

اليمني
العام
ثان ًيا :اتّجاهات الرّأي
ّ
ّ
الوطني
نحــو "وثيقــة الحــوار
ّ
ّ
الشــامل" والمرحلــة االنتقاليّة
الثانية
لقد أ ّدت الثّورة اليمنيّة التي اندلعت يف شباط /فرباير  2011إىل
السياسيّة واملجتمعيّة املختلفة يف اليمن عىل "امل ُبادرة
توافق القوى ّ
نصت عىل مرحل ٍة انتقال ّي ٍة ال يتجاوز مداها عامني،
الخليج ّية" ،والتي ّ
السياس ّية للتوافق عىل مختلف
يجري خاللها الحوار بني جميع القوى ّ
اطي يُحقّق
تأسيس نظامٍ
السياسيّة ،والعمل عىل ّ
القضايا ّ
ّ
سيايس دميقر ّ
أهداف الثّورة اليمنيّة .وقُبيل انتهاء املرحلة االنتقاليّة املُتّفق عليها
الوطني الشّ امل إىل اعتامد "وثيقة
توصل مؤمتر الحوار
يف املبادرةّ ،
ّ
الوطني الشّ امل" يف  26كانون الثاين /يناير .2014
الحوار
ّ
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الجدول ()2
الفلسطيني تجاه أهم عائق وثاين أهم عائق أمام تحقيق املصالحة الوطنية
اتّجاهات الرأي العا ّم
ّ
أهم عائق

ثاين أهم عائق

املعدل
(أهم عائق  +ثاين أهم عائق)

املصالح الحزبية أو الشخصية لقيادات الفصائل الفلسطينية

35

24

30

االحتالل اإلرسائييل

20

17

19

تدخل أطراف خارجية

9

19

13

عدم وجود نية ورغبة يف املصالحة

4

4

4

مواقف قيادة حامس وحكومة غزة

4

3

4

مواقف قيادة فتح والسلطة الفلسطينية

4

3

4

انتشار الخالف والحقد بني الطرفني

2

3

3

مشاكل اقتصادية

2

4

3

اختالف وجهات النظر واالنقسام بني الطرفني حول موضوعات أساسية

2

3

3

عدم االستقرار األمني

1

1

1

عدم وجود دميقراطية وتعددية سياسية

0.3

1

0.4

األوضاع يف البلدان العربية وانشغالها عن مساندة القضية الفلسطينية

0.2

1

0.4

االنتخابات الرئاسية والترشيعية

0.3

0.1

0.2

أسباب أخرى

2

3

3

ال أعرف  /رفض اإلجابة

13

16

14

املجموع

100

100

100

الشكل ()4
الفلسطيني نحو أولو ّية إجراء انتخابات رئاسية ،أو ترشيع ّية ،أو رئاسية وترشيعية م ًعا ،أو عدم إجراء أي منهام
اتجاهات الرأي العام
ّ
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اليمني نحو "وثيقة
العام
أي
ّ
ّ
اتّجاهات الر ّ ّ
الوطني ّ
الشامل"
الحوار
ّ
اليمني نحو ُمخرجات
أي العا ّم
يف إطار التع ُّرف عىل اتّجاهات ال ّر ّ
ّ
املؤش العر ّيب بقياس مدى
مؤمتر الحوار
الوطني ،فقد قام استّطالع ّ
ّ
الوطني الشّ امل" أو معارضتهم لها،
تأييد اليمنيّني لـ "وثيقة الحوار
ّ
والتي تُ ثل خُالصة ُمخرجات املؤمتر .وتظهر النتائج أ َّن  %50من
الوطني
عبوا عن تأيّيدهم لـ "وثيقة الحوار
أي العا ّم
ال ّر ّ
اليمني قد ّ
ّ
ّ
الشّ امل" ( %26أفادوا بأنّهم يؤيّدون بش ّد ٍة الوثيقة ،و %24يؤيدونها
عبوا عن
أي العا ّم
إىل حد ًما) .وباملقابل ،فإ ّن  %26من ال ّر ّ
اليمني ّ
ّ
الوطني الشّ امل" ،وكانت نسبة الذين
معارضتهم لـ "وثيقة الحوار
ّ
أقل بصورة جوهرية
عبوا عن معارضتهم بش ّد ٍة للوثيقة  ،%16وهي ّ
ّ
من الناحية اإلحصائية من نسبة الذين أيدوها بش ّد ٍة ( .)%26وعىل
ال ّرغم من أهميّة الحدث ،فقد أفاد  %25من املستجيبني بأنه ليس
بالضورة ،أنّهم عىل
لديهم معرفة أو دراية بالوثيقة .وهذا ال يعنيّ ،
الوطني أو أنّهم ال يعلمون بصدور الوثيقة،
غري دراي ٍة بعمل ّية الحوار
ّ
بل إنهم غري مطلعني عىل بنودها أو مقرتحاتها يك يشكلوا رأيًا مؤي ًدا
أو معارضً ا.
دوافع التأييد والمعارضة لـ "وثيقة الحوار
الوطني الشامل"

اليمني نحو "وثيقة
أي العا ّم
ومن أجل تعميق املعرفة باتّجاهات ال ّر ّ
ّ
"السؤال
الحوار
الوطني الشّ امل" ،فقد ُسئل اليمنيّون وع َرب صيغة ّ
ّ
املفتوح" عن دوافع تأيّيدهم للوثيقة أو معارضتهم لها وأسباب ذلك.
فأورد املستجيبون املؤيّدون للوثيقة العديد من األسباب والعوامل،
وكان أكرث األسباب تكرا ًرا وبنسبة  ،%56بأ َّن الوثيقة تُ ثّل املخرج
املالئم ملا مي ّر به اليمن من أزمة ،وقد ج ّنبته رص ٍ
اعات وحروبًا أهليّ ًة
الوطني عىل وثيقة
كانت من املمكن أن تندلع لوال توافق املؤمتر
ّ
الحوار .وأفاد نحو  %17منهم بأ ّن سبب تأيّيدهم للوثيقة أنّها أُ ّسست
من أجل بناء دول ٍة حديث ٍة ودميقراط ّي ٍة قامئ ٍة عىل املواطنة .فيام قال
 %11من املؤيّدين بأ ّن الوثيقة حافظت عىل وحدة اليمن وج ّنبته
وفس  %7من املستجيبني املؤيّدين موقفهم بأ ّن
احتامل االنقسامّ ،
ئيسة .وأيد %3
الوثيقة ل َّبت جميع مطالب الثّورة أو بعض مطالبها ال ّر ّ
من املستجيبني الوثيقة أل ّن آل ّية الحوار انترصت ،وهي متث ُّل منوذ ًجا
السياسيّة والحزبيّة لقادة القوى
وإنجازًا ً
مهم لتجاوز الخالفات ّ
السياسيّة واملجتمعيّة يف اليمن ،فيام اعترب ما نسبته  %3من املؤيّدين
ّ
بأ ّن سبب تأيّيدهم للوثيقة يعود العتامدها ال ّنظام الفدرا ّيل ،وهو
ال ّنظام األكرث مالءمة لليمن حسب رأيهم.
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الوطني الشّ امل" ،فقد
أما املستجيبون املعارضون لـ "وثيقة الحوار
ّ
أوردوا العديد من العوامل واألسباب لتفسري معارضتهم لها ،وقد كان
عىل رأس هذه األسباب اعتقاد ما نسبته  %34منهم بأ ّن اعتامد النظام
الفدرا ّيل سيؤدي إىل تقسيم اليمن أو ميهد لذلك .فيام عزا  %20منهم
أسباب املعارضة إىل أ ّن الوثيقة مل تحقّق مطالب الجنوب ّيني أو الحراك
وفس  %16منهم بأ ّن الوثيقة مل تحقّق جميع مطالب الثورة
الجنويبّ ،
وأهدافها ،وقال  %8منهم إنّهم يعارضونها أل ّن الحوار أو الوثيقة ال
وعب  %5منهم
ُيثّالن جميع األطراف ّ
السياسية والرشائح االجتامع ّيةّ ،
عن رفضهم أل ّن الوثيقة فُرضت من الخارج.
تعكس العوامل التي أوردها املستجيبون املعارضون للوثيقة أ ّن نحو
ثلث املعارضني ال ينطلقون يف معارضتهم من موقف مبديئ ،بل أل ّن
توقعاتهم ملخرجات مؤمتر الحوار الوطني كانت أكرب مام جاء يف
الوثيقة ،أو ألنهم اعتقدوا بعدم متثيل جميع األطراف السياسية يف
عملية الحوار ،أو انحياز الوثيقة ملطالبات أطراف سياسية بعينها.
عبت عن تأيّيدها
أي العا ّم
وعىل ال ّرغم من أ ّن أغلبيّة ال ّر ّ
اليمني ّ
ّ
عب عن
لـ "وثيقة الحوار
الوطني الشّ امل" ،فإ ّن هناك تيا ًرا ُم ًّ
هم ّ
ّ
اليمني ،لذا يتعني عدم
معارضته لهذه الوثيقة ومثّل  %26من الشّ ارع
ّ
إغفاله .إ ّن تحليل دوافع التأيّيد واملعارضة يشري إىل مجموعة من
التّحديات التي ينبغي التصدي لها من أجل املحافظة عىل تأيّ ٍيد واسعٍ
لوثيقة الحوار الوطني؛ وأهمها رضورة قيام ال ّدولة اليمنيّة بإجر ٍ
اءات
ممنهج ٍة ورسيع ٍة يف إطار الحفاظ عىل األمن واالستقرار وتعزيز
ال ّدميقراط ّية والتع ّددية واملشاركة يف الحكم .ومن شَ أن العمل عىل
تنفيذ البنود ال ّرئيسة للوثيقة أن يساهم يف تعميق الثقة بأ ّن توصياتها
سوف تنفذ .إن عدم معرفة نحو ربع املستجيبني اليمنني ببنود وثيقة
الحوار الوطني تشري إىل حاجة ملحة إىل التعريف بالتوصيات الرئيسة
للوثيقة.

اليمني نحو بعض
العام
الرأي
اتّجاهات
ّ
ّ
ّ
اإلجراءات في المرحلة االنتقاليّة الثانية
يف ضوء انتهاء املرحلة االنتقال ّية التي استمرت عامني ،ومع انتهاء مؤمتر
الوطني الشامل" ،فقد
الوطني الشّ امل وصدور "وثيقة الحوار
الحوار
ّ
ّ
توافق أعضاء املؤمتر عىل متديد هذه املرحلة ملدة زمنيّة ال تتجاوز
الوطني
نص وثيقة "ضامنات ُمخرجات الحوار
سنة واحدة بحسب ّ
ّ
املهمت وامل ُخرجات التي اتفقت
الشّ امل"؛ وذلك الستكامل تنفّيذ ّ
الوطني الشامل".
عليها يف "وثيقة الحوار
ّ

المؤشر العربي
واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

الشكل ()5
الفلسطيني (املنتخب عام  )2006ملامرسة مهامته وأعامله
املؤ ّيدون وا ُملعارضون لعودة املجلس الترشيعي
ّ

الشكل ()6
الوطني ّ
الشامل يف اليمن"
الحوار
ا ُملؤ ّيدون وا ُملعارضون لـ "وثيقة
ّ
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الجدول ()3
الوطني ّ
الشامل" باعتبارها أسبا ًبا لتأ ّييدهم ( %من مجموع املؤيدين)
العوامل التي أوردها املستجيبون املؤ ّيدون لـ "وثيقة الحوار
ّ
العوامل

%

أخرجت البالد من األزمة وج ّنبت اليمن رصاعات وحروبًا أهليّة محتملة

56

تؤسس لدولة حديثة ودميقراطيّة
ّ

17

حافظت عىل وحدة اليمن

11

تل ّبي جميع مطالب الثّورة والشّ باب أو بعضها

7

أل ّن ال ّنظام الفدرا ّيل هو األكرث مالءمة لليمن

3

السياسيّة والحزبيّة
نجاح الحوار كآلية لتجاوز الخالفات ّ

3

عوامل أخرى

2

ال أعرف

1

املجموع

100

الجدول ()4
الوطني ّ
الشامل" باعتبارها أسبا ًبا ملعارضتهم ( %من مجموع املعارضني)
العوامل التي أوردها املستجيبون املعارضون لـ "وثيقة الحوار
ّ
العوامل

%

اعتامد النظام الفدرا ّيل سيؤدي إىل تقسيم اليمن

34

مل تحقّق مطالب الجنوب

20

مل تحقّق جميع مطالب الثورة وأهدافها

16

السياسية والرشائح االجتامعيّة
عدم متثيل جميع األطراف ّ

8

ألنّها فُرضت من الخارج

5

أصل
ض ّد عملية الحوار ً

4

االنحياز لبعض األطراف وأجندتها عىل حساب أطراف أخرى

4

عدم الثقة بتطبيق البنود واملقرتحات

3

تحل األزمة التي يعيشها اليمن
لن َّ

3

عوامل أخرى

1

ال أعرف

3

املجموع

100
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واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

السياقُ ،سئل امل ُستجيبون حول إن كانوا يؤيّدون أو
ويف هذا ّ
يعارضون بعض القرارات واإلجراءات امل ُتعلّقة باملرحلة االنتقاليّة
الوطني
نصت عليها وثيقة "ضامنات ُمخرجات الحوار
الثانية ،والتي ّ
ّ
الشّ امل" .وتتمثّل هذه القرارات بالتمديد لل ّرئيس عبد ربه منصور
ٍ
تعديالت وزاريّة عليها،
هادي ،وإبقاء الحكومة مع ال ّنص عىل إجراء
وإبقاء مجلس النواب (الربملان) امل ُنتخب يف عام  2003يف تشكيلته
ٍ
انتخابات
ورئاسته الحاليّة وبصالحيّاته الترشيعيّة نفسها ،وإجراء
نياب ّي ٍة ورئاس ّي ٍة بعد إقرار ال ّدستور مبارشةً.
اليمني تؤيّد قرار التمديد
وأظهرت النتائج أ ّن أكرثيّة ال ّرأي العا ّم
ّ
لل ّرئيس عبد ربه منصور هادي؛ إذ يؤيّد أكرث من نصف ال ّرأي العا ّم
اليمني هذا القرار ،أي بنسبة  .%56وباملقابل ،فقد عارض نحو %42
ّ
من امل ُستجيبني قرار التمديد لل ّرئيس .أما نسبة التأيّيد إلبقاء الحكومة
مع إجراء تعديل عليها فقد جاءت  %30من الرأي العام اليمني ،فيام
عارض هذا القرار ما نسبته .%69
أقل نسب التأيّيد بالنسبة إىل إجراءات متديد املرحلة االنتقاليّة
وكانت ّ
هو قرار إبقاء مجلس النواب امل ُنتخب يف عام  2003يف تشكيلته

ورئاسته الحال ّية وبصالح ّياته الترشيع ّية نفسها؛ إذ أيّد هذا املقرتح
 %17من املستجيبني ،مقابل معارضة  %81لذلك.
أ ّما أكرث اإلجراءات تأيّي ًدا يف مقرتحات متديد املرحلة االنتقال ّية ،فقد
كان التأيّيد إلجراء انتخابات نياب ّية ورئاس ّية بعد إقرار ال ّدستور مبارش ًة
وبنسبة  ،%69يف حني عارض هذا القرار  %29من امل ُستجيبني اليمنيّني.
ٍ
ومم ال ّ
انتخابات رئاس ّي ٍة ونياب ّي ٍة بُعيد إقرار
شك فيه أ ّن تأيّيد إجراء
ّ
الدستور يوضح أ ّن عدم التأيّيد لبقاء الحكومة أو مجلس النواب
امل ُنتخب يف عام  2003هو ليس اعرتاضً ا عىل امل ُقرتح بقدر االعرتاض
الحكومي والنيا ّيب ،إضاف ًة إىل طول فرتة استمرار مجلس
عىل األداء
ّ
النواب ( 11سنة).
مفهوم الرأي العام اليمني للنظام االتحادي/
الفدرالي
ّ

الوطني الشّ امل" أ ْن يصبح اليمن دول ًة
لقد تض ّمنت "وثيقة الحوار
ّ
تعتمد نظام ال ُحكم االتّحادي /الفدرا ّيل ،كام نصت عىل أ ّن ال ّدولة
االت ّحادية تتكون من ستة أقاليم :اثنان يف الشّ طر الجنو ّيب ،وأربعة
يف الشّ طر الشام ّيل .وأثار هذا القرار ،سواء أكان عىل صعيد اعتامد

الشكل ()7
ا ُملؤ ّيدون وا ُملعارضون لبعض القرارات واإلجراءات ا ُملتع ّلقة باملرحلة االنتقال ّية الثانية ()%
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الجدول ()5
الوطني أنْ يكون شكل الدّولة يف اليمن اتّحاد ًيا /فدرال ًّيا .برأيك ،ما هو النّظام االتحادي /الفدرايل؟
اقرتحت وثيقة الحوار
ّ
تعريف اليمنيني للنظام االتحادي /الفدرايل

%

اعتامد نظام األقاليم يف إدارة البالد

28

حكومة مركزيّة ذات سياسة دفاعيّة وخارجيّة واحدة مع صالحيّات لألقاليم إلدارة شؤونها املاليّة واإلداريّة باستقالليّة

22

الخاصة
كل إقليم وإدارته باستخدام موارده املال ّية
نظام يتمتع فيه سكان ّ
ّ

11

نظام يعتمد الالمركزية

5

نظام يؤدّي إىل تقسيم البالد

2

نظام يحافظ عىل وحدة اليمن ويج ّنبه النزاعات واالنقسامات

1

نظام حكم أكرث دميقراط ّية وعدالة

1

الحكم الذايت

1

أخرى

0.5

ال أعرف  /رفض اإلجابة

29

املجموع

100

جدل
ال ّنظام الفدرايل أم عىل صعيد عدد األقاليم وآليّة تقسيمهاً ،
الوطني من جهة ،وبني
واس ًعا بني األعضاء املشاركني يف مؤمتر الحوار
ّ
املواطنني اليمن ّيني من جه ٍة أخرى .ويف هذا اإلطار ،أخذ استّطالع
أي العا ّم
ّ
املؤش العر ّيب عىل عاتقه هدف التع ّرف عىل مفهوم ال ّر ّ
السؤال املفتوح
اليمني لل ّنظام االت ّ
ّحادي /الفدرا ّيل ،واعتَمد صيغة ّ
ّ
الوطني أ ْن يكون شكل ال ّدولة يف اليمن
كالتايل" :اقرتحت وثيقة الحوار
ّ
ّحادي /الفدرا ّيل؟".
دول ًة اتّحاديةً /فدرال ّيةً .برأيك ،ما هو ال ّنظام االت ّ
اليمني كان قاد ًرا عىل تقديم
أي العا ّم
وأظهرت النتائج أ ّن  %75من ال ّر ّ
ّ
تص ّوره أو تعريفه الذايتّ لنظام ال ّدولة االتّحاديّة ،يف حني أفاد  %22من
ّحادي /الفدرا ّيل ،ورفض
املستجيبني بأنّهم ال يعرفون ما هو ال ّنظام االت ّ
ما نسبته  %2اإلجابة.
الخاصة ،أكرث من 500
لقد أورد املستجيبون ،مستخدمني مفرداتهم
ّ
ٍ
تعريف لل ّنظام االت ّحادي تع ّرب جميعها عن معرف ٍة ودراي ٍة متفاوتة
ٍ
سيايس تّجاه هذا النظام
موقف
بال ّنظام االتّحادي /الفدرا ّيل أو عن
ٍّ
أقل من %0.5
يف ضوء توصية وثيقة الحوار الوطني باعتامده .مقابل ّ
ٍ
تعريفات ليست لها عالقة باملوضوع.
أوردوا

اليمني يف إطار تعريف ال ّنظام
أي العا ّم
أ ّما عىل صعيد ما طرحه ال ّر ّ
ّ
ّحادي /الفدرا ّيل ،فإ ّن  %28من املستجيبني أفادوا بأ ّن ال ّنظام
االت ّ
يقسم البالد إىل أقاليم متع ّددة من دون
الفدرا ّيل هو النظام الذي ّ
أن يوضّ حوا صالح ّيات هذه األقاليم وطبيعة عالقاتها مع الحكومة
السؤال املفتوح
املركزية ،بل إ ّن بعض املستجيبني أجابوا عن هذا ّ
الوطني .فيام أفاد
بطريق ٍة إخباري ٍة ت ُفيد مبا اقرتحته وثيقة الحوار
ّ
ينص عىل
نحو ُربع املستجيبني بأ ّن ال ّنظام االتّحادي هو ال ّنظام الّذي ّ
وجود حكوم ٍة مركزيّ ٍة لها سياسة دفاع ّية ،وخارج ّية ،ومال ّية واحدة مع
استقالليّة األقاليم يف إدارة شؤونها الداخليّة .وأفاد  %11من اليمنني
بأ ّن النظام الفدرايل هو نظام يتمتع به سكان كل إقليم باستخدام
موارده الخاصة .وبذلك ،فإ ّن هؤالء املستجيبني ركزوا يف تعريفهم لهذا
النظام عىل سيطرة األقاليم عىل مواردها الطبيعية أو املالية من دون
ذكر تنظيم العالقة بني األقاليم والحكومة املركزية بصفة عامة حتى
عىل صعيد إدارة الرثوات الطبيعية واملوارد املالية لتلك األقاليم .وأفاد
 %5من املستجيبني بأ ّن هذا النظام يحقق إدارة ال مركزية.

المؤشر العربي
واليمني نحو موضوعات وطنيّة راهنة
الفلسطيني
اتّجاهات الرأيّ العامّ
ّ
ّ

فيام ع ّرف بعض املستجيبني النظام االتحادي بنا ًء عىل موقفهم
السيايس منه؛ إذ أفاد  %2منهم بأنه نظام يؤدي إىل تقسيم البالد،
و %1منهم بأنه نظام يحافظ عىل وحدة اليمن ويجنبه االنقسام ،و%1
منهم بأنه نظام حكم أكرث دميقراطية وعدالة للمواطنني.

خالصة
بالنسبة إىل استطالع الرأي العام الفلسطيني ،فقد أظهرت النتائج بأنّه
ُمتوافق إىل حد اإلجامع عىل أ ّن "اتفاق اإلطار" الذي يُر ّوج له وزير
الخارج ّية األمرييك جون كريي يصب يف تحقيق املصالح اإلرسائيل ّية،
يل عن رفضه لهذا االتفاق .كام أ ّن الرأي العا ّم
وهو يُ ّ
عب بشكلٍ ج ّ
الفلسطيني ُمتوافق عىل رفض الرشوط التي عاد ًة ما تطرح عىل
ّ
الفلسطيني كرشوط لتوقيع اتفاق سالم نها ّيئ مع إرسائيل.
الجانب
ّ
الفلسطيني غري ُمستعد عىل اإلطالق لتقديم تنازالت
إ ّن الرأي العا ّم
ّ
يف هذه املوضوعات التي أصبحت مبنزلة ثوابت أساسيّة للشعب
الفلسطيني.
ّ
الفلسطيني قد أورد العديد من
كام أظهرت النتائج أ ّن الرأي العا ّم
ّ
األسباب كعوامل ُمعوقة للمصالحة الوطنيّة ،وعىل رأسها املصالح
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يل.
اإلرسائي ّ
عبت أغلبيته عن تأييدها لوثيقة الحوار
أما الرأي العام اليمني ،فقد ّ
الوطني الشامل ،وكانت نسبة املؤيدين لهذه الوثيقة متثل ضعف
املعارضني لها ،فيام مل يح ِّدد ربع املستجيبني موقفًا ألنهم ليسوا عىل
دراية أو معرفة ببنود الوثيقة وتوصياتها.
ويشري تحليل النتائج إىل أ ّن املحافظة عىل تأييد واسع لوثيقة الحوار
الوطني يتطلب التعامل مع مخاوف رشيحة واسعة من اليمنيني التي
تعتقد بأ ّن النظام الفدرايل يعني العمل عىل تقسيم اليمن ،وكذلك
التعامل مع مخاوف الذين ليس لديهم ثقة يف تطبيق بنود الوثيقة،
فضل عن أن ذلك يتطلب إجراءات حكومية تعزز األمن واالستقرار.
ً
كام تظهر النتائج أ ّن هناك حاج ًة لجهد تعريفي بالوثيقة وتوصياتها؛
وهو أمر مهم إلنجاحها واملحافظة عىل تأييدها.
وأظهرت النتائج أ ّن أكرثية الرأي العام اليمني تؤيد إجراء انتخابات
رئاسية ونيابية بعد إقرار الدستور؛ أي خالل فرتة عام كحد أقىص من
تاريخ إقرار وثيقة الحوار الوطني .وأخ ًريا ،فإ ّن أكرثية الرأي العام
اليمني لديها تصورات ذات أهمية حول طبيعة النظام الفدرايل الذي
نصت عليه وثيقة الحوار الوطني بوصفه نظا ًما لحكم اليمن.

للكتابــة

دعــوة

السياسات
يعقد المركز
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ

مؤتمر العرب والواليات المتحدة األميركية
الدوحة
في الفترة من  ١٤إلى  ١٥حزيران /يونيو 2014
يبحث هذا المؤتمر عالقة العرب بالواليات المتحدة األميركية ،ضمن سلســلة
المؤتمرات التي تتناول عالقات العرب بالقوى اإلقليمية والدولية.
يسعى المؤتمر إلى تفكيك هذه العالقة المركبة ،وإلى التعرُّف على أوجهها
المختلفةً ،
آخذا في الحســبان التحوالت التي طرأت عليها ،منذ أن بدأ احتكاك
العرب بالواليات المتحــدة األميركية قبل نحو قرنين ،وذلــك من خالل إتاحة
فرصة مناقشة القضايا واإلشكاليات البحثية المختلفة ،بشأنها.
ً
باحثا عرب ًيّــا وأميرك ًيّا مــن المتخصصين.
يشــارك في المؤتمر نحو أربعيــن

لمزيد من المعلومات ،يرجى مراجعة الموقع اإللكتروني للمركز

www.dohainstitute.org
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 2014/3/1أ ّدت الحكومة املرصية الجديدة اليمني الدستورية برئاسة
وزير اإلسكان السابق إبراهيم محلب الذي جرى تكليفه بتشكيل
حكومة جديدة بعد استقالة حازم الببالوي يف  24كانون الثاين  /يناير
عملية .ومن املتوقّع أن ينتهي دور الحكومة الجديدة
بعد إرضابات ّ
بعد االنتخابات الرئاسية والربملانية املق ّررة .جرى يف هذه الحكومة
تقليص عدد الوزراء من  36وزي ًرا إىل  31وزي ًرا ،وتغيري  11وزي ًرا
جدي ًدا للحكومة ،وإبقاء  20وزي ًرا من حكومة الببالوي ،منهم قائد
ظل يف منصبه نائ ًبا لرئيس الوزراء
الجيش عبد الفتاح السييس الذي ّ
ووزي ًرا للدفاع واإلنتاج الحريب.
(رويرتز)2014/3/1 ،

 2014/3/4دانت وزارة الداخلية البحرينية وجامعات املعارضة
الرئيسة عملية تفجري القنبلة يف غرب املنامة أثناء احتجاج يف 3
آذار  /مــارس ،أسفر عن مقتل ثالثة من رجال الرشطة ،من بينهم
ضابط إمارايت يعمل ضمن قوة تابعة ملجلس التعاون الخليجي.
ون ّددت جامعات املعارضة يف البحرين بالتفجري .ووصفته بأنّه عمل
إجرامي .وحثّت الشعب املطالب بحقوقه عىل التمسك باألطر
والوسائل السلمية.
(رويرتز)2014/3/4 ،

 2014/3/4قضت محكمة األمور املستعجلة املرصية بحظر أنشطة
حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) يف البالد بصورة موقّتة .ويقيض
كل نشاط ينبثق عن الحركة من جمعيات أو جامعات،
الحكم بحظر ّ
أي مؤسسات تتف ّرع منها أو أُنشئت بأموالها ،أو تتلقّى
أو منظامت أو ّ
أي نوع من الدعم.
منها ّ
(الجزيرة نت)2014/3/4،

 2014/3/5صادق مجلس الوزراء التونيس وبإرشاف رئيس الحكومة
املؤقتة ،عىل عدة مشاريع قوانني؛ أه ّمها إنشاء محكمة دستورية
تتول مراقبة الدستور ،وإحداث هيئة مؤقتة ملراقبة دستورية القوانني،
ّ
وإنهاء عمل هذه الهيئة يف ظرف  3أشهر من املصادقة عىل الدستور.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/3/5 ،

 2014/3/5رفع الرئيس التونيس محمد املنصف املرزوقي حالة
الطوارئ املفروضة يف تونس منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس
املخلوع زين العابدين بن عيل مطلع  .2011وأصــدرت رئاسة
الجمهورية بيانًا أوضحت فيه أ ّن رفع حالة الطوارئ ال يعني الح ّد
من قدرة األجهزة األمنية وطلب املساندة من الق ّوات العسكرية عند
االقتضاء .وأشار القرار إىل جعل الحدود الجنوبية مع الجزائر (غرب)
وليبيا (رشق) ،منطقة عسكرية "عازلة" ملدة سنة قابلة للتمديد؛
وذلك بهدف التص ّدي للمجموعات اإلرهابية ،وتهريب األسلحة.
(الرشق األوسط)2014/3/7 ،

 2014/3/5ح ّملت لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن سورية
القوى الكربى يف مجلس األمن مسؤولية السامح باستمرار جرائم
ظل استمرار
الحرب يف سورية دون محاسبة املسؤولني عنها .وذلك يف ّ
ارتكاب جرائم القتل والتعذيب واالغتصاب واالختفاء القرسي،
ومامرسة أساليب حصار املدنيني وقصفهم .وأصدرت اللجنة تقري ًرا
حديثًا عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف سورية .ودعا املحقّقون مجلس
األمن الدويل مجد ًدا إلحالة االنتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب ،إىل
املحكمة الجنائية الدولية.
(رويرتز)2014/3/5 ،

 2014/3/8صدق الرئيس املرصي املؤقت عديل منصور عىل قانون
تنظيم االنتخابات الرئاسية التي تحصن قرارات اللجنة املرشفة عىل
رصح مستشار رئيس الجمهورية
االنتخابات املقبلة .ويف هذا الشأن ّ
للشؤون القانونية والدستورية عيل عوض يف مؤمتر صحفي ،أ ّن هذ
القرار ميثّل "املرحلة األوىل من االستحقاق الثاين لخارطة املستقبل قد
متّت بإصدار القانون".
(رويرتز)2014/3/8 ،

 2014/3/9أعلنت اململكة العربية السعودية إدراج اإلخوان املسلمني
يف قامئة اإلرهاب ،إضاف ًة إىل تنظيم القاعدة ،وتنظيم القاعدة يف
جزيرة العرب واليمن والعراق ،وداعش ،وجبهة النرصة ،وحزب الله
أي من
يف داخل السعودية ،وجامعة الحوثيني .ويحظر االنتامء إىل ّ
هذه التنظيامت واألحزاب أو دعمها أو االجتامع معها سواء داخل
السعودية أو خارجها.
(الرشق األوسط)2014/3/9 ،
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 2014/3/11أصدرت منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)
تقري ًرا يفيد بأ ّن سورية أصبحت إحدى أخطر املناطق يف العامل
بالنسبة إىل األطفال؛ إذ تضاعف عدد األطفال الذين أث ّرت فيهم
الحرب .وأعلنت اليونيسف أ ّن مع ّدل الضحايا من األطفال كان أعىل
أي رصاع يف املنطقة؛ تب ًعا إلحصاءات األمم املتحدة
مع ّدل ُس ّجل يف ّ
يقل عن عرشة آالف طفل قتلوا يف الحرب
األخرية التي تفيد بأ ّن ما ال ّ
ربا أعىل من ذلك بكثري.
السوريّة ،وترى أ ّن العدد الحقيقي ّ

 2014/3/15أعلن املتمردون الليبيون الذين يسيطرون عىل ثالثة
موانئ لتصدير النفط ،استعدادهم للتفاوض مع الحكومة الليبية
بشأن إنهاء الحصار الذي دام أكرث من ستّة أشهر يف حال تراجع
الحكومة عن خطة ش ّن هجوم عسكري عليهم .وأعرب مسؤول ليبي
عن رغبة طرابلس يف ش ّن هجوم عسكري يوم األربعاء يف حال عدم
بنصيب من
إخالء املوانئ يف األسبوعني املقبلني .ويطالب املتمردون
ٍ
الرثوة النفطية من تحميل ناقلة بالنفط.

 2014/3/12مع قرب انتهاء الفرتة الدستورية لبشار األسد يف
 7متوز  /يوليو ،وافق مجلس الشعب السوري عىل عرض قانون
جديد لالنتخابات العامة ،استعدا ًدا إلقراره قبل حلول موعد الرتشح
ملنصب رئاسة الجمهورية .يأيت مرشوع القانون وفقًا ألسبابه املوجبة،
ونظ ًرا إىل صدور قانون االنتخابات العا ّمة عام  ،2011وقبل نفاذ
الدستور الجديد الذي جرت مصادقته عام  ، 2012فإنّه اقترص عىل
انتخابات مجلس الشعب واملجالس املحلية ،ومل يتض ّمن أحكام
انتخاب رئيس الجمهورية.

 2014/3/18طلبت الواليات املتحدة األمريكية إيقاف السفارة
السورية وجميع قنصليتها ،وطلبت من جميع الدبلوماسيني السوريني
رصح املبعوث
والعاملني غري األمريكيني مغادرة الواليات املتحدة .و ّ
األمرييك الخاص إىل سورية دانييل روبنشتاين بأنّه من غري املقبول
قبول الدبلوماسيني الذي عيّنهم نظام مسؤول عن فظائع ارت ُكبت
ض ّد السوريني.

(يب.يب.يس)2014/3/11 ،

(الرشق األوسط)2014/3/12 ،

 2014/3/13ات ّهم املبعوث العريب واألممي يف سوريا األخرض
سمه مناورات تسويفية
اإلبراهيمي النظام السوري باللجوء إىل ما ّ
لتأخري استئناف املفاوضات مع املعارضة ،يف حني دعت باريس دمشق
والتخل عن تنظيم االنتخابات
ّ
إىل استئناف املفاوضات مع املعارضة
أي مرحلة انتقالية .يف حني أرســل رئيس
الرئاسية خــارج إطــار ّ
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية أحمد الجربا بيانًا
إىل رئيس مجلس األمن أكّد فيه أ ّن هدف االئتالف خالل مؤمتر
جنيف كان واض ًحا وثابتًا؛ "إذ أراد االئتالف إنهاء الرصاع يف سوريا
مبناقشة بيان جنيف واملصادقة عىل التنفيذ الكامل له" .وحذّر أحمد
الجربا يف بيانه من أ ّن مفاوضات جنيف ستفقد هدفها "إن استم ّر
األسد بخطته للرتشح لالنتخابات الرئاسية".

(رويرتز)2014/3/15 ،

(رويرتز)2014/3/18 ،

 2014/3/24أحالت محكمة جنايات املنيا يف مرص أوراق  528من
اإلخوان املسلمني إىل املفتي .وبحسب القانون املرصي فإ ّن إحالة
أوراق املتّهمني للمفتي ّ
تدل عىل الحكم عليهم باإلعدام .وأصدرت
املحكمة الحكم عىل األعضاء من اإلخوان املسلمني املتّهمني باالعتداء
عىل "منشآت عامة ومركز رشطة مطاي وقتل نائب مأمور املركز
والرشوع يف قتل عدد من الض ّباط واالستيالء عىل أسلحة الرشطة
ورسقتها وحرق املركز وإتالف محتوياته ".ويف بيان أصدرته جامعة
اإلخوان املسلمني من مكتبها يف العاصمة الربيطانية لندن أ ّن الحكم
لكل قواعد اإلنسانية
فضل عن كونه مخالفًا ّ
"صادم وغري مسبوق ً
والعدالة القانونية" .وأضافوا أ ّن هذا الحكم "إشارة واضحة إىل فساد
القضاء الذي يستخدمه قادة االنقالب يف قمع الثورة املرصية وإرساء
دعائم نظام وحيش".
(يب يب يس)2014/3/24 ،

(الجزيرة نت)2014/3/13 ،

 2014/3/14نجحت دولة قطر يف وساطتها بشأن إطالق رساح
راهبات معلوال الاليت يُق َّدر عدده ّن بأكرث من  153معتقلة لدى
النظام السوري.
(القدس العريب)2014/3/14 ،

رصحت ماري هارف املتحدثة باسم وزارة الخارجية
ّ 2014/3/25
األمريكية ،أ ّن املساعدات األمريكية ستتأث ّر يف املستقبل يف حال نفّذت
مرص حكم اإلعــدام الجامعي لـ  528من أعضاء جامعة اإلخوان
املسلمني .وقالت إ ّن حكم اإلعدام الذي أصدرته املحكمة املرصية
"ميثّل تجاهال ساف ًرا للمعايري األساسية للعدالة" ،وذلك بعد إصدار
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الحكم يوم ( 24آذار/مارس) وبدء محاكمة جامعية أخرى يوم (25
آذار/مارس) للمرشد العام لجامعة اإلخوان املسلمني و 682آخرين.
وأضافت "نحن بصدد اتّخاذ قرار بخصوص املساعدات ..ويكفي
القول إ ّن أشياء (كتلك) األفعال الفظيعة واملذهلة وغري املعقولة التي
تقوم بها الحكومة املرصية سيكون لها تأثري يف ذلك القرار".
(رويرتز)2014/3/25 ،

 2014/3/26اختتمت يف الكويت الق ّمة العربية الـ 25بالتأكيد عىل
مطالب الشعب السوري ،بينام أعلن األمني العام لجامعة الدول
العربية نبيل العريب أ ّن االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة ميكنه
شغل مقعد سوريا خالل القمة املقبلة .وطالب البيان النظام السوري
"بالوقف الفوري لجميع األعامل العسكرية ض ّد املواطنني السوريني
ووضع ح ٍّد نهايئ لسفك الدماء وإزهاق األرواح" .ويف شأن فلسطني،
أكّد القادة العرب رفضهم املطلق االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية،
الذي تشرتطه إرسائيل .كام دعا القادة العرب مجلس األمن إىل
لحل الرصاع اإلرسائييل الفلسطيني عىل أساس
تح ّمل مسؤولياته ّ
حل الدولتني بحدود  .1967كام أكّدت الق ّمة دعمها مقررات ق ّمة
ّ
الدوحة الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية .وأكّد
البيان دعمه الدولة الليبية ووحدة أراضيها ،ور ّحب بنتائج الحوار
الوطني يف اليمن ،كام طالب إيران باالستجابة ملبادرة اإلمارات بإيجاد
حل سلمي للجزر املحتلّة .ورفض البيان التدخّل يف شؤون السودان
ّ
الداخلية ،كام أكّد من جديد إدانة الجامعة اإلرهاب أيًّا كانت دوافعه
وأشكاله ومربراته.
(الجزيرة نت)2014/3/26 ،

 2014/3/26أعلن املشري عبد الفتاح السييس استقالته من منصب
وزير الدفاع ،ون ّيته لخوض االنتخابات والرتشّ ح ملنصب رئيس
الجمهورية .وقال يف البيان الذي ألقاه إ ّن مرص تواجه مه ّمة صعبة
ج ًّدا وال ب ّد من إعادة بناء جهاز الدولة وإعادة مالمح الدولة وهيبتها؛
مش ًريا إىل أنّه ال ي ِعد بصنع املعجزات.

حق النفاذ إىل املعلومة لكافة املواطنني قبل
التي تضمن مامرسة ّ
االنتخابات املقبلة.
(وكالة تونس أفريقيا لألنباء)2014/3/28 ،
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 2014/4/6ق ّررت محكمة جنايات القاهرة ،تأجيل الجلسة الـ11
ملحاكمة الرئيس املعزول محمد مريس ،و 14آخرين ،إىل جلسة 12
نيسان  /أبريل الستكامل سامع الشهود .وق ّررت املحكمة إصدار قرار
رسية ،ومنعت الصحافيني من حضور
بحظر النرش ،وجعل الجلسة ّ
الجلسة .وعلّلت ذلك بالحفاظ عىل سري القضية وعدم التأثري يف
الشهود أو األمن القومي للبالد.
(العريب الجديد)2014/4/6 ،

 2014/4/13اعتذر رئيس الــوزراء الليبي املؤقت عبد الله الثني
عن قبول تكليفه بتشكيل الحكومة وأكّد للمؤمتر الوطني العام
"استمرارية الحكومة يف تسيري األعامل إىل حني اختيار شخصية
لتتول مها ّم رئاسة الحكومة" .وكان املؤمتر الوطني
وطنية مناسبة ّ
العام الليبي (الربملان) كلّف عبد الله الثني برئاسة الحكومة وتشكيل
حكومة جديدة مؤقتة حتى إجراء االنتخابات الربملانية املقبلة.
(يس ان ان)2014/4/13 ،

 2014/4/15أصدرت محكمة األمور املستعجلة املرصية قرا ًرا مبنع
ترشّ ح أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني يف االنتخابات الرئاسية أو
الربملانية ،بنا ًء عىل دعوى رفعها أحد املحامني يف اإلسكندرية طالبت
بإلزام اللجنة العليا لالنتخابات ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم
قبول أوراق ترشّ ح املنتمني لجامعة اإلخوان املسلمني أو األعضاء
املنشقّني عن الجامعة ،النتخابات الرئاسة أو الربملان.
(يب.يب.يس)2014/4/15 ،

(الجزيرة نت)2014/3/26 ،

 2014/3/28أصدرت منظمة "املادة  "19بيانًا تدعو فيه الحكومة
املؤقتة واملجلس الوطني التأسييس يف تونس لتنفيذ الفصل  32من
الدستور التونيس ،والذي يدعو إىل اتّخاذ كافة التدابري لس ّن الترشيعات

 2014/4/16قضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة ،بعدم
االختصاص "والئيا" ،يف نظر دعوى قضائية تطالب بـ "حظر أنشطة
إرسائيل ،وغلق مقا ّرها بالقاهرة ،وإدراجها ضمن املنظامت اإلرهابية".
وكان الباحث القانوين حامد صديق ،أقام دعوى قضائية أمام املحكمة
املرصية ذاتها التي حظرت أنشطة حركة املقاومة اإلسالمية "حامس"

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
في الفترة ٢٠١٤/4/22 - ٢٠١٤/3/١
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يف ٍ
وقت سابق؛ وذلك للمطالبة بوقف نشاط إرسائيل داخل األرايض
املرصية وغلق سفارتها.
(القدس العريب)2014/4/16 ،

من منصبه ،وحمدين صباحي ،زعيم التيار الشعبي؛ عىل أن تجري
االنتخابات املق ّررة يومي  26و 27أيار  /مايو  2014مع رفض اللجنة
طلب متديد فرتة تلقّي أوراق الرتشّ ح.
(الرشوق)2014/4/21 ،

 2014/4/19أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز عن فوز
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بوالية رابعة بنسبة بلغت
 81.53يف املئة من أصوات املقرتعني .يف حني حصل منافسه األسايس
عيل بن فليس عىل  12.18يف املئة من األصوات ،والذي أعلن عن عدم
اعرتافه بفوز بوتفليقة.
(فرانس )2014/4/19 ،24

 2014/4/19أعلنت املفوضية العليا املستقلّة لالنتخابات يف العراق،
عن رفع عدد املراقبني الدوليني املكلّفني مبراقبة االنتخابات الربملانية
املق ّررة يف  30نيسان  /أبريل  2014إىل الضعف لضامن مزيد من
أي حاالت مخالفة تنتهك القوانني االنتخابية يف
الشفافية .ولرصد ّ
الكل للمراقبني الدوليني  1454مراق ًبا دول ًّيا.
البالد ،ليصل العدد ّ

 2014/4/22ح ّددت محكمة القضاء اإلداري ،جلسة  29نيسان  /أبريل
 ،2014للحكم يف الدعوى املطالبة ببطالن قرار عدم تحديد مواعيد
الطعن القضائية عىل قرارات اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية
كل
وإجراءاتها وجهاتها .كانت الدعوى املقامة ،والتي اختصمت ًّ
من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا املرشفة عىل االنتخابات
الرئاسية ،قد ذكرت أ ّن قرار تحصني اللجنة من الطعن أمام القضاء
يخالف مبادئ دستور البالد الجديد وأحكامه .وطالبت الدعوى
بإحالة املادة السابعة من قانون االنتخابات الذي تض ّمن عدم الطعن
يف قرارات اللجنة إىل املحكمة الدستورية العليا ،للنظر يف مدى
دستوريتها.
(املرصي اليوم)2014/4/22 ،

(العريب الجديد)2014/4/19 ،

 2014/4/21أعلن مجلس الشعب السوري فتح باب الرتشّ ح
لالنتخابات الرئاسية؛ عىل أن تت ّم االنتخابات للمواطنني السوريني
املقيمني عىل األرايض السورية يوم  3حزيران  /يونيو  2014بد ًءا من
الساعة السابعة صبا ًحا وحتى الساعة السابعة مسا ًء.
(يب.يب.يس)2014/4/21 ،

 2014/4/21أعلنت اللجنة العليا النتخابات الرئاسة يف مرص غلق باب
مرشحي
الرتشيح لالنتخابات ،ليقترص التنافس يف السباق الرئايس عىل
ْ
هام املشري عبد الفتاح السييس ،وزير الدفاع السابق الذي استقال

 2014/4/22انتقد األمني العام لجامعة الدول العربية نبيل العريب
الدعوة النتخابات رئاسية سورية يف أيار  /مايو  .2014وقال يف بيان
الحل السيايس
"هذه الخطوة من شأنها أن تعوق جهود إنضاج ّ
التفاويض املنشود لألزمة السوريّة" .ون ّدد بالخطّة كذلك األمني العام
لألمم املتحدة ،بان يك مون ،قائال إنّها قد تنسف جهود الوساطة من
التوصل إىل اتفاق إلنهاء ثالثة أعوام من الحرب األهلية التي قُتل
أجل ّ
فيها نحو  150ألف شخص .وكانت الحكومة قد أع ّدت قانونًا يشرتط
يف املرتشّ ح لالنتخابات الرئاسية أن يكون أقام يف سوريا خالل األعوام
العرشة املاضية .ومبا أ ّن أغلب املعارضني خرجوا من البالد ،فإنّهم
س ُيمنعون من الرتشّ ح.
(يب.يب.يس)2014/4/22 ،
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الوقائع الفلسطينيّة
العربي اإلسرائيلي
توثيق ألهم أحداث القضية الفلسطينيّة والصراع
ّ
في الفترة ٢٠١٤/٤/٢٣ - ٢٠١٤/٣/١

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة ٢٠١٤/٤/٢٣ - ٢٠١٤/٣/١
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 2014/3/3أكد الرئيس األمرييك باراك أوباما ،أثناء لقائه رئيس الوزراء
حل للدولتني
اإلرسائييل بنيامني نتانياهو ،أنه من املمكن تحقيق ّ
اإلرسائيلية والفلسطينية ،وأنه يجب تقديم تنازالت من الطرفني،
وال سيام أ ّن هناك قرار ٍ
ات صعب ًة يجب اتخاذها ،مع اقرتاب املوعد
النهايئ للمفاوضات .وح َّمل نتانياهو الفلسطينيني مسؤولية فشل
املفاوضات ،مرب ًرا ذلك بأ ّن إرسائيل قامت مبا عليها.
(روسيا اليوم)2014/3/3 ،

 2014/3/4دعا رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف كلمة
أمام لجنة الشؤون العامة األمريكية اإلرسائيلية (أيباك) يف واشنطن
الفلسطينيني إىل االعرتاف بإرسائيل دولة يهودية ،وقال نتنياهو "حان
يكف الفلسطينيون عن إنكار التاريخ .فمثلام تستعد
الوقت ألن َّ
يتعي أن يستعد الفلسطينيون
إرسائيل لالعرتاف بدولة فلسطينيةَّ ،
لالعرتاف بدولة يهودية".
(رويرتز)2014/3/4 ،

 2014/3/7مل يسمح وزير الخارجية اإلرسائيلية أفيغدور ليربمان
لبعثة من الربملان األورويب بزيارة األرسى الفلسطينيني يف السجون
اإلرسائيلية من أجل بحث أوضاعهم الصعبة .وكان رئيس لجنة
الخارجية يف الربملان األورويب املري بروك قد تقدم إىل سفري إرسائيل
لدى االتحاد ،طال ًبا منه ترتيب زيارة لوفد من الربملان األورويب لألرسى
الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية ،لالطالع عىل أوضاعهم.
(الحياة الجديدة)2014/3/8 ،

 2014/3/11قالت حركة الجهاد اإلسالمي أ ّن غار ًة جوي ًة إرسائيلي ًة
استهدفت ثالث ًة من أعضاء حركتها يف قطاع غزة ،وإ ّن رجالها هاجموا
عب السياج الحدودي.
جنو ًدا إرسائيليني دخلوا قطاع غزة ْ
(رويرتز)2014/3/11 ،

 2014/3/12ش َّنت طائرات االحتالل اإلرسائييل سلسلة غارات مكثفة،
عىل مواقع يف أنحاء مختلفة من قطاع غزة ،وذلك بعد ساعات
ٍ
تجمعات إرسائيلي ًة بنحو  70صاروخًا،
من قصف الجهاد اإلسالمي
ر ًّدا عىل اغتيال االحتالل ثالث ًة من عنارصه؛ إذ نفَّذ طريان االحتالل
الحريب ما مجموعه  16غار ًة استخدم فيها عرشات الصواريخ.
(جريدة القدس)2014/3/12 ،

 2014/3/13تع َّهد رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون يف مؤمتر
صحايف مشرتك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببيت لحم يف
كل الدعم من أجل إنجاح املفاوضات
الضفة الغربية ،بتقديم بريطانيا ّ

حل الدولتني؛ دولة فلسطينية
الفلسطينية  -اإلرسائيلية والوصول إىل ّ
عىل حدود  ،1967ودولة إرسائيلية ،مع تبادل لألرايض ،وبأن تكون
القدس مدين ًة مقدس ًة تتقاسمها الديانات الثالث.
(الرشق األوسط)2014/3/13 ،

 2014/03/13أُجريت اتصاالت مرصية مع حركة الجهاد اإلسالمي
وإرسائيل قضت بإعادة تثبيت اتفاق التهدئة الذي أُبرم بني الفصائل
الفلسطينية وإرسائيل عام .2012
(الجزيرة نت)2014/03/13 ،

 2014/3/14بعد اإلعالن عن اتفاق للتهدئة بني الفصائل الفلسطينية
وإرسائيل بوساطة مرصية ،ش َّن الطريان الحريب اإلرسائييل غارات عىل
قطاع غزة استهدفت مواقع تابع ًة للفصائل الفلسطينية .وأصدر
الجيش اإلرسائييل بيانًا رسم ًّيا ذَكر فيه أ ّن القصف جاء ر ًّدا عىل إطالق
مسلحني من غزة ع ّدة صواريخ عىل "جنويب إرسائيل".
(يب يب يس)2014/3/14 ،

 2014/3/20اعــرض مسؤولون إرسائيليون  -بعضهم طالب
باالستقالة  -عىل طلب رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو
اإلفراج عن الدفعة الرابعة من األرسى الفلسطينيني .وذلك بعد ما
هدد الفلسطينيون بالتوجه إىل مؤسسات األمم املتحدة؛ أل ّن إرسائيل
أوقفت عملية اإلفراج عن األرسى.
(الرشق األوسط)2014/3/20 ،

 2014/3/21حذَّر املطران عطا الله حنا ،رئيس أساقفة سبسطية
للروم األرثوذكس يف القدس الرشيف ،من سعي إرسائيل لتجنيد
كل
املسيحيني يف جيش االحتالل .مقابل ذلك مث ّة حمالت توعية يف ّ
املدن الفلسطينية للتحذير من هذه املخططات اإلرسائيلية التي
تهدف إىل اإلخالل بالنسيج الوطني للفلسطينيني داخل األرايض
املحتلة عام  .1948وعىل الرغم من سعي إرسائيل لتجنيد املسيحيني
يف الجيش اإلرسائييل ،فإ ّن املطران أكد أ ّن املسيحيني مل يتجندوا يف
جيش االحتالل ،وأنهم لن يفعلوا ذلك أب ًدا.
(القدس العريب)2014/03/22 ،

 2014/3/22استشهد ثالثة فلسطينيني وأصيب  14آخرون يف مخيم
جنني لالجئني يف مواجهات ض ّد جنود إرسائيليني ،وقد اغتالت القوات
اإلرسائيلية حمزة أبو الهيجاء القيادي يف حركة املقاومة اإلسالمية
(حامس) أحد الشهداء الثالثة.
(الجزيرة نت)2014/03/22 ،

 2014/3/24أكد رئيس الحكومة الفلسطينية امل ُقالة إسامعيل هنية،
أي من الدول
يف مهرجان الوفاء والثبات ،أ ّن حامس ال تتدخل يف ّ

العدد ٨
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العربية ،وأنها ليس لديها دور أمني أو عسكري يف سيناء .وطالب
مرص بإنهاء الحصار وحمالت التشوية املتعمدة التي تتعرض غزة لها.

ناشطني فلسطينيني لها؛ إحيا ًء ليوم األرض الفلسطيني ،وأطلقت عىل
الناشطني القنابل الصوتية واملسيلة للدموع ،قبل أن تقوم باعتقالهم.

 2014/3/25قامت وزارة الخارجية اإلرسائيلية بإعداد وثيقة قانونية
لنقل مواطني املثلث ووادي عارة يف أرايض عام  48للدولة الفلسطينية
يف حال التوصل إىل اتفاق .وأع ّد املستشار القانوين لوزارة الخارجية
اإلرسائيلية إيهود كينان تقري ًرا يدعي فيه "أ ّن نقل سكان من دولة إىل
دولة أخرى ضمن اتفاق ،حتى من دون موافقة املواطنني ،ومن دون
استفتاء ،ال يتناقض مع القانون الدويل مادام السكان سيحصلون عىل
املواطنة بعد عملية النقل" .وتشتمل الوثيقة عىل ع ّدة رشوط منها
يجري األمر مبوافقة فلسطينية.
أن
َ

رئيس الوزراء
 2014/3/31التقى وزير الخارجية األمرييك جون كريي َ
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو يف القدس ،ملناقشة محادثات السالم
رصح
اإلرسائيلية الفلسطينية .ويف خطوة إلنقاذ هذه املحادثاتّ ،
مسؤول أمرييك بأنه قد يجري اإلف ـراج عن الجاسوس اإلرسائييل
جوناثان بوالرد الذي مييض عقوبة السجن املؤبد يف الواليات املتحدة
األمريكية بتهمة التجسس لحساب إرسائيل منذ عام  ،1985وذلك
ل َحفْزها عىل اتفاقية السالم يف الرشق األوسط ،وعىل إطالق رساح
معتقلني فلسطينيني.

(الرشق األوسط)2014/3/24،

(وفا)2014/3/25 ،

 2014/3/25أكد قادة الدول العربية يف الجلسة الثانية ألعامل القمة
العربية املقامة يف الكويت ،رضور َة إقامة الدولة الفلسطينية ،استنا ًدا
حل الدولتني وقرارات الرشعية الدولية ،ومبادرات السالم العربية.
إىل ّ
ويرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أ ّن إرسائيل تسعى لالستفراد
بالشعب الفلسطيني ،وإفشال متعمد للجهد األمــريك ،وتغييب
عب عن رفض السلطة
ّ
أي مرجعية معتمدة لعملية السالم .كام َّ
الفلسطينية رشوط إرسائيل الجديدة؛ كاالعرتاف بها دول ًة يهوديةً،
وطالب القادة العرب بتقديم رؤية عربية متامسكة تفرض حضورها
يف النقاش الدويل ،وببذل جهدهم يف ذلك.
(الرشق األوسط)2014/3/26 ،

 2014/3/28رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مقرتح متديد
املفاوضات إىل ما بعد الـ  29من نيسان /أبريل  ،2014وذلك أثناء
اجتامعه إىل املبعوث األمرييك مارتن إندك برام الله؛ إذ يرى الجانب
الفلسطيني أ ّن إرسائيل مل تلتزم رشوط املفاوضات ألنها مل تُطلق
رساح الدفعة الرابعة من األرسى.
(القدس العريب)2014/3/28 ،

 2014/3/30دعت جامعة الدول العربية إرسائيل إىل إطالق جميع
األرسى الفلسطينيني ممن شملهم االتفاق يف مفاوضات السالم
األخرية وقبل اتفاقيات أوسلو ،وطالبت برضورة اإلفراج عن األرسى
ضمن الدفعة الرابعة واألخرية من االتفاق.
(يب يب يس)2014/3/30 ،

 2014/03/30اقتحمت قوات كبرية من جنود االحتالل اإلرسائييل
قرية "بوابة الكرامة" يف منطقة األغوار الوسطى ،بعد يوم من إقامة

(العريب الجديد)2014/03/30 ،

(رويرتز)2014/3/31 ،

نيسان  /أبريل 2014

 2014/04/2إرسائيل تعيد طرح عطاءات لبناء  708وحدة استيطانية
يف حي جيلو االستيطاين يف القدس الرشقية املحتلة.
(الحياة)2014/04/2 ،

 2014/04/2سلَّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض املاليك ،رسميًّا
وثائق انضامم دولة فلسطني إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية
إىل روبرت سريي ،ممثِّل األمني العام لألمم املتحدة ،وبول غارنيري،
ممثِّل االتحاد السويرسي ،ونائب ممثل اململكة الهولندية .وجاء ذلك
بعد أن رفضت الحكومة اإلرسائيلية اإلفراج عن الدفعة الرابعة من
األرسى ،كام هو متفق عليه أمريك ًّيا وفلسطين ًّيا وإرسائيل ًّيا ،كاستحقاق
ملزم إلرسائيل مقابل تأجيل التوجه الفلسطيني إىل املنظامت الدولية.
(جريدة القدس)2014/04/2 ،

 2014/04/7اقتحم نائب رئيس الكنيست ،عضو حزب الليكود،
موشيه فيغلني ،باحات املسجد األقىص رفقة ضباط من رشطة
االحتالل .وجاب ساحات املسجد وسط غضب املرابطني الفلسطينيني
الذين طالبوا مبغادرته فو ًرا .وتلت عملية اقتحام ،فيغلني ،بوقت
قليل ،عملية اقتحام أخرى لعرشات من املستوطنني بحامية من
رشطة االحتالل التي منعت حراس املسجد واملرابطني من االقرتاب
من املجموعة املقتحمة .وقد حاولت مجموعة من املستوطنني
التحرش بالفلسطينيني املرابطني.

التوثيق والتقارير
الوقائع الفلسطينيّة
في الفترة ٢٠١٤/٤/٢٣ - ٢٠١٤/٣/١
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وتأيت االقتحامات قبيل اجتامع ستعقده لجنة حكومية إرسائيلية
تتبع لجنة الداخلية يف الكنيست ،وتطلق عىل نفسها "لجنة تسور"؛
وذلك للبحث يف ترتيبات ثابتة ودامئة القتحامات اإلرسائيليني لألقىص،
وزيادة عدد الساعات املسموح فيها لإلرسائيليني باقتحامه ،لتصبح
بدل من ساعتني ،وف ْرض قيود عىل
ثالث ساعات ونصف الساعة ً
دخول املسلمني إىل املسجد يف يوم االقتحام.
(العريب الجديد)2014/04/7 ،

 2014/04/11أعلنت وزارة الخارجية االتحادية السويرسية ،أ ّن
فلسطني أصبحت عض ًوا يف اتفاقيات جنيف األربع والربوتوكول
اإلضايف األول.
(جريدة األيام الفلسطينية)2014/04/12 ،

 2014/04/11أعلنت الحكومة اإلرسائيلية حجب أموال املقاصة
عن الفلسطينيني ،البالغة قيمتها الشهرية نحو  500مليون شكيل
( 140مليون دوالر أمرييك تقريبًا) ،بعد انضامم فلسطني رسميًّا ،إىل
اتفاقيات جنيف األربعة.
( العريب الجديد)2014/04/11 ،

 2014/04/16أصيب  25فلسطين ًّيا يف اقتحام مئات من قوات
االحتالل اإلرسائييل لباحات املسجد األقىص ،وإطالقهم الرصاص
املطاطي ،وقنابل الصوت والغاز ،يف اتجاه املرابطني داخل املسجد.
(العريب الجديد)2014/04/16 ،

 2014/04/22وصل إىل قطاع غزة عرب معرب بيت حانون "إيرز" ،وفد
املصالحة الذي شكَّلته الرئاسة ،والذي يضم أمناء عا ِّمني وقاد ًة من
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؛ للقاء قيادات حركة حامس من
أجل بحث آليات تنفيذ اتفاق املصالحة املوقَّع منذ عامني يف القاهرة.
ملف املصالحة يف حركة
ووصل أيضً ا عرب معرب رفح الربي ،مسؤول ّ
حامس ،موىس أبو مرزوق ،للمشاركة يف اللقاءات التي ستجري بغزة.
(جريدة القدس)2014/04/22 ،

رصح صائب عريقات كبري املفوضني الفلسطينيني بأ ْن "ال
َّ 2014/4/22
لحل السلطة الفلسطينية،
أحد من الفلسطينيني يتحدث عن مبادرة ّ
ولكن اإلجراءات الفلسطينية أبطلت الجانب القانوين ،والسيايس،
واألمني ،واالقتصادي ،من امتيازات السلطة الفلسطينية".
(فرانس برس)2014/04/22 ،

 2014/04/22اتهم رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو السلطة
الفلسطينية بتهديد عملية السالم .وقال "يجب أن يقرروا إن كانوا
يريدون أن يفككوا أنفسهم أو أن يتحدوا مع حامس .وعندما يريدون
السالم (مع إرسائيل) ،يجب أن يعلِ ُمونا باألمر".
(يب يب يس)2014/4/22 ،

 2014/04/23اتفقت حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) وحركة فتح،
يف اجتامع لهام يف غزة ،عىل تشكيل حكومة موحدة ،من حيث
املبدأ ،يف مطلع شهر يونيو /حزيران  ،2014وإجراء انتخابات رئاسية
وبرملانية قبل نهاية عام  ،2014والتوصل إىل "تفاهامت مبدئية بشأن
تنفيذ بنود اتفاق القاهرة وإعالن الدوحة" .وبحسب التفاهامت،
فإنه من املقرر أن يرأس الحكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
"أبو مازن" عىل أن يعلن عنها يف مطلع شهر حزيران /يونيو .2014
(يب يب يس)2014/04/23 ،

 2014/04/22قرر الجيش اإلرسائييل توجيه رسائل تجنيد غري إلزامية
للشبان العرب املسيحيني يف الداخل الفلسطيني ،كخطوة أوىل نحو
مستقبل ،عىل غرار ما حدث مع أبناء الطائفة الدرزية،
ً
تجنيد إلزامي
األمر الذي أثار ردود فعل رافضة يف صفوف الفلسطينيني.
(العريب الجديد)2014/04/22 ،

 2014/04/23أظهرت نتائج استطالع الرأي العا ّم الفلسطيني الذي
املؤش
نفَّذه "املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات" ،يف إطار ّ
العر ّيب عام  ،2014أ ّن  89يف املئة من الرأي العام الفلسطيني يرى
يصب يف
أ ّن "اتفاق اإلطار" الذي يُر ّوج له وزير الخارجيّة األمرييك ُّ
مصلحة إرسائيل .يف املقابل ،يعتقد  3يف املئة فقط ،أ ّن هذا االتفاق
يخدم مصالح الفلسطينيني .وقد أظهرت النتائج توافق الرأي العا ّم
يصب يف مصلحة إرسائيل ،سواء
الفلسطيني عىل أ ّن "اتفاق اإلطار" ُّ
كان ذلك يف الضفة الغربية أو يف قطاع غزة .يف حني أنه يوجد شبه
إجامع بني الفلسطينيّني عىل رفض تقديم تنازالت لالحتالل .ويف
ما يتعلق بالعوامل املع ّوقة للمصالحة الوطن ّية ،أشارت النتائج إىل
اعتقاد مفاده أ ّن املصالح الشخص ّية والحزب ّية لقيادات الفصائل
يل،
الفلسطينية تتصدر العواملً ،
فضل عن دور االحتالل اإلرسائي ّ
وتدخّل األطراف الخارجيّة.
(العريب الجديد)201/04/23 ،
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مراجعة كتاب
رأس المال الفكري الوطني واألزمة المالــية في إندونيسـيا ومـالـيزيا والفلبين وتايالند

يتناول هذا الكتاب((( التأثريات السلبية الناجمة عن األزمة املالية
لعام  2008من خالل مدخل رأس املال الفكري الوطني ودوره يف
صيانة الدول وتجاوزها لألزمات االقتصادية .وعىل الرغم من تناول
الكتاب لهذه التأثريات يف أربع دول آسيوية هي إندونيسيا وماليزيا
والفلبني وتايالند ،فإ ّن أهميته تربز من خالل توقعاته املستقبلية
لهذه الدول ،والكيفية التي ميكن أن تتالىف بها هذه التأثريات الناجمة
عنها .ومن املعلوم أ ّن األزمة املالية لعام  2008التي رضبت األسواق
العاملية وأثرت بشكل رئيس يف الواليات املتحدة وانتقلت بعد ذلك
لألسواق اآلسيوية ارتبطت بشكل أسايس بانهيار أسواق العقارات
وعدم قدرة املدينني عىل السداد ،وهو ما ارتبط بانهيار متتابع
للبنوك ،ومحاوالت محمومة من قبل مؤسسات االقتصاد العاملي
من أجل مواجهة االنهيار املايل الكوين((( .لذلك ،فإ ّن الكتاب ميثل
بوصلة عمل نحو إمكانية الوقاية من األزمات االقتصادية من خالل
تأكيده عىل وجود رأس املال الفكري والتحفيز املرتبط به للعمليات
االقتصادية املختلفة.

رأس المال الفكري الوطني
يشمل رأس املال الفكري الوطني الجوانب غري املنظورة املتصلة برأس
املال البرشي التي ميكن تحويلها إىل قيم مؤثرة يف فاعلية السوق
واملؤسسات املختلفة والعمليات االقتصادية املتنوعة .وميثل رأس
املال الفكري قيمة محورية يف ما يتعلق باالقتصاد املعريف الكوين
املعارص وما يرتبط به من بحوث وتنمية وتكنولوجيا واتصاالت
وألعاب وفنون وموسيقى وأفالم وغريها .فاالقتصاد مل يعد حك ًرا عىل
الجوانب املادية امللموسة فحسب بقدر ما تعدى ذلك إىل الجوانب
املعرفية والقدرات املختلفة الخاصة بالبرش.
ويرى الكتاب أ ّن أهمية رأس املال الفكري الوطني تكمن يف أنه
أصبح الوسيلة األكرث أهمية يف قيادة التنمية يف مجتمع املعلومات
 1يعد هذا الكتاب واحدًا ضمن  12مجلدًا أمكن من خاللها دراسة  48دولة حتى اآلن،
قبل األزمة املالية لعام  2008وبعدها .ولقد بدأت هذه السلسلة بكتاب لكل من كارول ييه-
يون لني وليف إيدفنسون يف بدايات عام  2011تحت عنوان "رأس املال الفكري :مقارنة بني
تفصيل وعمقًا حول موضوع
ً
 40دولة" ،ويف ما بعد تم نرش مجموعة واسعة من الكتب أكرث
رأس املال الفكري وعالقته باألزمات االقتصادية شملت العديد من الدول وفقًا لتوزيعها
الجغرايف يف كل من آسيا وأمريكا الالتينية وشامل أمريكا والرشق األوسط وأوروبا مبا يساعد
عىل املقارنة يف ما بينها وفقًا لدرجة رأس املال الفكري وقوته التي تنطوي عليه.
2 Jeffrey Friedman (ed.), What Caused the Financial Crisis (Pennsylvania:
University of Pennsylvania Press, 2010).
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الحديث .وتُعترب تايوان منوذ ًجا مثال ًيا للمجتمع القائم عىل اقتصاد
املعرفة ،فهي ال متتلك وفرة من املوارد الطبيعية ،ولكن يكمن رأس
املال الخاص بها يف االبتكارات وارتفاع مستوى التعليم .ومن ثم ،فإنها
تستثمر بشكل كبري يف رأس املال البرشي الذي يعترب أحد العنارص
املهمة املشكلة لرأس املال الفكري الوطني(((.
ويجري الرتكيز عىل رأس املال الفكري الوطني من خالل الحصول
عىل املزيد من االبتكارات وتغيري العقلية املجتمعية نحو إنجاز
املزيد من االخرتاعات املختلفة .وعىل الرغم من انتشار االهتامم
باملعرفة واالبتكارات كونيًا ،فإ ّن هذه املؤرشات غري امللموسة مل
يجر استخدامها عىل نطاق واسع ،إذ توجد مسافة بني الرتكيز عىل
هذه الجوانب واالهتامم بها نظريًا وبني البدء يف استخدامها عمل ًيا
والتعامل معها من خالل رصدها ،ومن ثم قياسها تنمويًا.

ماليزيــا :التكامــل مع الســوق
العالمية
هناك اختالف كبري بني الدول األربع يف مساحة التعامل مع اآلثار
الناجمة عن األزمة وفقًا للمستوى التنموي الفعيل الذي كانت عليه
قبلها؛ فهناك اختالف بني ماليزيا من ناحية وإندونيسيا من ناحية
أخرى .فالثانية حديثة العهد بالتحول نحو التنمية والتطور والتصنيع
بينام األوىل بدأت نهضتها منذ سبعينيات القرن املايض فتحولت من
دولة منتجة ومصدرة للمواد الخام إىل دولة ذات اقتصاد متنوع
ومتعدد النشاطات .وقد ساعدت هذه البنية االقتصادية األقدم
واألكرث تنو ًعا بدرجة كبرية عىل تعامل ماليزيا مع أزمتي عامي 1997
و 2008بنجاح كبري ومرونة فائقة .وهو ما يفرس وضع ماليزيا التي
جاءت يف املركز األول بالنسبة إىل رأس املال الفكري الوطني مقارنة
بالدول الثالث األخرى ،ويف املركز  24بني  48دولة ،وكانت صاحبة
أعىل نصيب للفرد من إجاميل الناتج املحيل طوال السنوات الست.
وتحاول ماليزيا االنتقال من وضعية الدول ذات الدخل املتوسط إىل
الدول ذات الدخل املرتفع بحلول عام  ،2020بل إنها تحاول أن تن ّوع
اقتصادها أكرث باملزيد من جذب االستثامرات يف مجاالت الصناعة
األكرث تكنولوجيا ويف مجاالت التكنولوجيا الحيوية والخدمات.
والالفت للنظر هنا أ ّن املرحلة التي تحاول ماليزيا تجاوزها واالنتقال
3 Tain-Jy Chen, Joseph Lee and Cheng Li, The New Knowledge Economy of
Taiwan (UK: Edward Elgar Publishing, 2004).
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من خاللها ملصاف الدول األكرث تقد ًما يف املنطقة ،تحاول الدول
الثالث األخرى الوصول إليها.
كام تحاول ماليزيا تحقيق التوازن بني منط اإلنتاج من أجل التصدير
الذي تعتمد عليه ومنط توسيع دائرة االستهالك من خالل تعزيز
الطلب املحيل .ويُعترب توسيع الطلب املحيل الواجهة الجديدة
لتطلعات الدول اآلسيوية؛ فمن خالله ميكن تاليف االشتباك مع
املنظومة الكونية عند اندالع أي أزمات مالية اقتصادية .وبالطبع،
فالوضع األفضل هنا هو الجمع بني مستوى االعتامد عىل الصادرات
ومستوى التوسع يف االستهالك املحيل.
وما مييز االقتصاد املاليزي مقارنة بغريه من الدول الثالث األخرى
أنه اقتصاد متكامل بدرجة كبرية مع السوق العاملية يف التجارة
واالستثامرات املختلفة ،وهو ما أدى إىل تأثره بشكل كبري يف أعقاب
األزمة املالية .ويف ضوء ذلك ،ميكن القول بأ ّن ماليزيا واجهت أمرين
مهمني هام :الرتاجع الحاد يف الصادرات ،واالنكامش الحاد يف إجاميل
الناتج املحيل .وهام أمران نتج منهام ترسيح دائم لبعض العامل،
وترسيح مؤقت لبعضهم اآلخر ،وتخفيض أجورهم ،إضافة إىل األرضار
التي لحقت بقطاع التصنيع.
ويف مواجهة تبعات األزمة املالية أطلقت ماليزيا حزمة منشطة
لالقتصاد بلغت قيمتها  18.1مليار دوالر أمرييك مبا يعادل  %10.4من
إجاميل الناتج املحيل بهدف امتصاص آثار الصدمة املالية ،وبشكل
خاص يف ما يتعلق بقطاع التصدير .كام تم اعتامد ما قيمته 202
مليون دوالر أمرييك من أجل برامج التدريب وإنتاج فرص عمل
جديدة تحل محل الفرص الضائعة عىل العامل بسبب األزمة ومبا
يوفر  100ألف فرصة عمل جديدة .ومن خالل التحفيز املايل الذي
قام به بنك نيغارا ،تم تنشيط االقتصاد ومنحه قوة دفع جديدة وهو
ما أدى إىل منو االقتصاد بنسبة  %4.4يف الربع األخري لعام .2009
ولقد متت هذه الحزم التحفيزية من دون أن تفقد الحكومة املاليزية
إسرتاتيجيتها الهادفة ألن تصبح من الدول ذات الدخل املرتفع
بحلول عام  ،2020وهى مسألة مهمة من ناحية الثبات عىل تحقيق
اإلسرتاتيجيات االقتصادية بغض النظر عن مواجهة آثار األزمات
املفاجئة أو املتوقعة عىل السواء.
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إندونيسيا :االعتماد على السوق
الداخلية
جاءت إندونيسيا يف املركز الرابع يف ما يتعلق برأس املال الفكري
الوطني ،كام جاءت يف املركز  47بني  48دولة ،وأظهرت مرونة فائقة
يف مواجهة الدين الحكومي وتقليل البطالة سواء قبل األزمة املالية
لعام  ،2008أو بعدها ،مبا ساعد بدرجة كبرية عىل مواجهة الكثري
من املشكالت االقتصادية فيها .وساعد اعتامد إندونيسيا الكبري عىل
االستهالك املحيل الذي ميثل ما نسبته  %65من إجاميل الناتج القومي،
إضافة إىل اإلصالحات الهيكلية التي قامت بها منذ األزمة املالية
األوىل لعام  1997عىل تح ّمل أعباء األزمة املالية  2008والقدرة عىل
تجاوزها.
ولقد ظهرت آثار أزمة عام  2008من خالل سوق األوراق املالية
ونقص أسواق املال وضعف القطاع اإلنتاجي الفعيل ،كام عانت
القطاعات املرتبطة باإلنتاج من أجل التصدير من خسارة كبرية يف
الفرص املتاحة للعمل وهو ما أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة ،ولكن
ما خفف من التأثريات السلبية الناجمة عن هذا االرتفاع هو زيادة
نسبة العاملة اإلندونيسية يف الخارج والتي وصلت يف كانون األول/
ديسمرب  2008إىل  4.4ماليني عامل.
قامت الحكومة اإلندونيسية بضخ  7.6مليار دوالر ملواجهة آثار
األزمــة من خالل الحفاظ عىل مستوى االستهالك املحيل ودعم
التنافسية وتخفيض الفائدة وتدعيم البنى التحتية إضافة إىل تخفيض
أسعار الطاقة .كام تم الحصول عىل الدعم املايل من بنك الصني وبنك
اليابان ،وحصلت إندونيسيا عىل قرض قدره مليار دوالر أمرييك يف
أيار /مايو  2009من بنك التنمية اآلسيوي من أجل املساعدة يف
استقرار األوضاع املالية ،والعمل عىل زيادة حصيلة العمالت األجنبية
وتحسني مراقبة النشاطات االقتصادية املختلفة من خالل إصدار
الئحة تح ّد من استرياد املالبس واإللكرتونيات .إضافة إىل ذلك ،ويف
أعقاب األزمة املالية لعام  ،1997قامت الحكومة اإلندونيسية مبراقبة
املؤسسات الحكومية املالية ومتابعتها للتيقن من جودة أدائها ،إضافة
إىل اهتاممها بالرتكيز عىل الربامج االجتامعية للحد من انعكاسات
السياسات االقتصادية املالية عىل رفاهية الشعب اإلندونييس.
وميكن القول إ ّن كل من ماليزيا وتايالند قد تأثرتا بأزمة عام 2008
لكنهام عادتا رسي ًعا بحلول عام  2010وذلك بفضل اعتامدهام عىل
منط اإلنتاج من أجل التصدير عىل العكس نسبيًا مام حدث يف
إندونيسيا التي تعتمد عىل االستهالك املحيل ،والفلبني التي تعتمد

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
رأس المال الفكري الوطني واألزمة المالــية في إندونيسـيا ومـالـيزيا والفلبين وتايالند

بشكل كبري عىل عوائد العاملني يف الخارج .ومع ذلك ،فقد حازت
إندونيسيا وفقًا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  OECDعام
 2009املركز الثالث بالنظر لنمو إجاميل الناتج املحيل بعد الصني
والهند ضمن مجموعة دول العرشين  G20التي متثل إندونيسيا
أحد أعضائها ،ويعود ذلك لعوائدها النفطية الضخمة وعدد سكانها
الكبري.
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ولقد قامت الحكومة الجديدة يف كانون الثاين /يناير  2009بإطالق
حزمة تحفيزية بقيمة  3.27مليار دوالر من أجل زيادة الطلب
الداخيل برسعة ،والتخفيف عىل املنتجني املحليني ،والحفاظ عىل فرص
العمل املتاحة واملعروضة .وبدعم من االحتياطي البالغ  111مليار
دوالر استعاد االقتصاد عافيته برسعة ،وهو ما أدى لعودة الصادرات
واالستهالك املحيل واالستثامرات الخاصة إىل النمو واالزدهار.

تايالنــد :االســتعدادات المالية الفلبيــن :تواضــع االقتصــاد
وتحويالت العمالة المهاجرة
مسبقة
واالقتصادية ال ُ
جاءت تايالند يف املركز الثاين يف ما يتعلق برأس املال الفكري الوطني
بالنسبة إىل الدول الثالث ،وجاءت يف املركز  34بني  48دولة ،كام
أنها كانت أكرث اعتام ًدا عىل التصدير ومن ثم أكرث عرضة للتأثريات
الخارجية .ومع ذلك ،فإ ّن قيام الحكومة التايالندية بإعادة بناء
االقتصاد والجوانب املالية املرتبطة به عىل أسس علمية وضامنات
اجتامعية يف أعقاب أزمة عام  1997قد ساعد عىل تجاوز اآلثار
الناجمة عن أزمة عام  .2008ويتمتع االقتصاد التايالندي بني عامي
 2000و 2007ببنية تحتية قوية ومتطورة واقتصاد حر وسياسات
داعمة لالستثامر وصناعات تصدير قوية ،وهو ما أدى لنمو قوي يف
هذه الفرتة مبتوسط منو بلغ  %4سنويًا.
وعمو ًما فقد تعاىف االقتصاد التايالندي من األزمة املالية لعام 1997
لكنه بالتأكيد تأثر مرة أخرى باآلثار الناجمة عن أزمة عام  2008من
ناحية ضعف الطلب الخارجي عىل الصادرات التايالندية وتخفيض
النمو .كام تأثر القطاع املايل يف النصف الثاين من عام  2008من خالل
هروب رأس املال األجنبي وعودته إىل بلدانه األم يف كل من أوروبا
وأمريكا ،وهي املناطق التي ترضرت بشكل كبري من األزمة املالية
لعام  .2008ولقد تقلصت صادرات تايالند مبا نسبته  %20شهريًا
يف الفرتة من ترشين الثاين /نوفمرب  2008وحتى متوز /يوليو 2009
إذ واجهت أغلب القطاعات االقتصادية تراج ًعا كب ًريا تجاوز .%10
كام ارتفعت نسبة البطالة يف القطاع الصناعي وبلغت  900ألف
عامل يف كانون الثاين /يناير  ،2009وتأثر القطاع السياحي بشكل كبري
ليس فحسب بسبب األزمة االقتصادية الخارجية ،ولكن أيضً ا بسبب
االضطرابات السياسية يف تايالند ،وهو ما انعكس عىل االستثامرات
الخاصة واالستهالك املحيل.

كانت الفلبني صاحبة أقل نصيب للفرد من إجاميل الدخل القومي
طوال السنوات الست ،كام أنها جاءت يف املركز الثالث يف ما يتعلق
برأس املال الفكري الوطني ويف املركز  46بني  48دولة .ولقد استطاع
اقتصاد الفلبني مواجهة األزمة املالية بسبب قلة ارتباطه باالقتصاد
العاملي وذلك ألنه ال يعتمد عىل التصدير بدرجة كبرية مثله يف
ذلك مثل االقتصاد املاليزي ،إضافة إىل اعتامده عىل عوائد العاملة
الفلبينية الخارجية والتي يرتاوح عددها ما بني  4إىل  5ماليني عامل.
كام أ ّن االقتصاد يعتمد عىل االستهالك املحيل يف العقدين املاضيني
مبا ميثل  %75من إجاميل الناتج املحيل يف السنوات األخرية ،إضافة إىل
االحتياطيات الضخمة من العمالت األجنبية التي ساعدت الفلبني
عىل مواجهة أعباء األزمة .ولقد تأثرت الفلبني باألزمة من ثالث
نواحي:
•ضعف الــصــادرات ،فالفلبني تقوم بتصدير  %18من حجم
صادراتها للواليات املتحدة ،كام أ ّن  %50من صادراتها األخرى
عبارة عن مكونات وسيطة لصناعات أخرى يجري تصنيعها من
أجل تصديرها لدول أخرى مثل اليابان والصني وهونج كونج
وكوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا ،وهذه الدول انكمشت بشكل
كبري يف أعقاب األزمة وهو ما أدى إىل تراجع الصادرات الفلبينية
إليها.
•تراجع تحويالت العاملني يف الخارج ،إما بسبب تراجع الطلب
عىل هذه العاملة يف أعقاب األزمــة ،أو فقدان الكثري منهم
لوظائفهم يف الدول التي يعملون بها بسبب التأثريات السلبية
لألزمة املالية.
•تراجع االستثامرات الخارجية املبارشة ،بسبب االنكامش املايل
العاملي ،وعودة الكثري من االستثامرات لبالدها األم.
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ومل يقف األمر عند هذا الحد ،لكنه تعداه إىل حدوث تباطؤ يف
التصنيع والتجارة والقطاع املايل .ويف ضوء ذلك ،أطلقت الحكومة
الفلبينية خطة تحفيز مبا قيمته  7مليارات دوالر أمرييك ،مبا ميثل %4
من إجاميل الناتج املحيل ،إضافة إىل وضع برنامج اقتصادي يشتمل
عىل اإلنفاق الحكومي ،وخفض الرضائب ،والرشاكة بني الحكومة
والقطاع الخاص يف املرشوعات .وتضافر ما سبق مع بناء شبكات
اجتامعية لضامن االستقرار املجتمعي تتعلق باإلعفاء الرضيبي
ملن يحصلون عىل راتب محدود ،ودعم الغذاء ،وتوفري فرص عمل
للعاطلني .كام تم إصالح واسع للطرق والجسور وتجديد شبكات الري
وبناء مدارس ومستشفيات جديدة .وكان الهدف هنا يتعلق بترسيع
منو االقتصاد مع ضامن الرفاهية االجتامعية ،ومبا ال يخل بقواعد
العدالة االجتامعية لجميع رشائح املجتمع .وعمو ًما ،فإنه بحلول
عام  2009استطاعت الفلبني التعايف من األزمة من خالل تجليات
ومؤرشات عديدة مثل التدفقات املالية الخارجية التي بلغت 1.3
مليار دوالر ،وارتفاع عوائد العاملني يف الخارج التي بلغت  16.4مليار
دوالر مبا ميثل  %13من إجاميل الناتج املحيل.

دروس مستفادة من تجارب الدول
األربع
عىل الرغم من اآلثار التي خلفتها أزمة عام  2008عىل الدول األربع
السابقة ،فإ ّن املالحظ وجود اختالفات يف ما بينها تتعلق بالواقع
االقتصادي الخاص بها من ناحية ،ومستوى رأس املال الفكري القومي
الذي تحوزه من ناحية أخرى .فاملستوى الذي بلغته ماليزيا تعليم ًيا
وتكنولوج ًيا ساعدها بدرجة كبرية عىل إعــادة هيكلة االقتصاد،
وتصميم مجموعة من الخطط االقتصادية الناجحة يف مواجهة أعباء
األزمة .كام أ ّن صيغ التح ّول السيايس الدميقراطي يف كل من الدول
الثالث األخرى ساعد عىل خلق بيئة حاضنة جديدة ميكن من خاللها
منو رأس املال الفكري وتطوره .فكلام تع ّمقت حالة االستقرار السيايس
ازدهرت قدرات األفراد عىل اإلبداع واالبتكار ،ومن ثم تحقيق النمو
املتواصل لرأس املال الفكري الوطني .وعىل الرغم من تركيز الكتاب
عىل أهمية رأس املال الفكري يف مواجهة األزمات االقتصادية ،فإنه
أشار للحاضنة األكرب التي تتعلق بضامن وجود قدر معقول من
االستقرار السيايس مبا يضمن ازدهار رأس املال الفكري ضمن منظومة
برشية متكاملة من العمل واإلنجاز .وتعود أهمية االستقرار السيايس
إىل أنه يشجع األفراد عىل العمل واإلنجاز والتعاون يف ما بينهم يف
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ظل مناخ آمن يضمن لهم حرية التعبري والقدرة املستمرة واملتواصلة
عىل نقد الواقع املعيش مبا يساعد عىل تطويره وتنميته بشكل دائم
ومستمر.
واملعنى العميق املرتبط باالستقرار السيايس ال يتعلق فحسب بضامن
االنتقال السلس للسلطة من دون أي رصاعات سياسية ،بل يتعلق أيضً ا
بضامن الحدود الدنيا من العدالة االجتامعية التي تضمن الحفاظ
عىل كرامة املواطنني ،ومن ث ّم ضامن مساهمتهم يف تشكيل رأس املال
الفكري الوطني .وإذا كانت ماليزيا من خالل ارتفاع مستوى دخل
الفرد بها قد استطاعت أن تضمن مستويات جيدة لحياة مواطنيها،
فإ ّن الدول الثالث األخرى ،ومن خالل تحقيقها لالستقرار السيايس،
تبنت خططًا اجتامعية واسعة النطاق قبل األزمة وبعدها مبا يخفف
دخل ،ومبا
من أعباء الضغوط االقتصادية عىل الفئات الفقرية واألقل ً
يضمن دمجها ضمن خطط التنمية القومية ،ومن ثم تحفيز املواطنني
عىل التفكري واإلبداع واإلنتاجية.
وال تقترص عملية إنتاج رأس املال الفكري عىل املستوى القومي ،بل
إ ّن الكتاب يؤكد عىل أهمية إنشاء وحدة إقليمية تربط بني الدول
اآلسيوية يف ضوء اإلمكانيات الهائلة التي تنطوي عليها والطموحات
املتزايدة لشعوبها ،إضافة إىل التحديات الهائلة التي تواجهها .كام
أ ّن هذه اإلقليمية سوف تساعد عىل االعتامد عىل السياق اآلسيوي
بدل من االعتامد عىل السياق الغريب الذي ال يفهم طبيعة املنطقة
ً
(((
وحاجاتها االقتصادية واالجتامعية يف أحيان كثرية  .فالركيزة األساسية
للتنمية ،وإن اعتمدت عىل مسميات ومفاهيم عديدة مثل رأس املال
البرشي ورأس املال الفكري الوطني وغريها من املفاهيم األخرى
القدمية والحديثة ،فإنها تتعلق بالقدرة عىل دمج البرش ضمن منظومة
سياسية واقتصادية واجتامعية عادلة ومستقرة ،مبا يضمن مشاركتهم
وتحفيزهم ،ومبا يحقق تعاونًا إقليم ًيا ناج ًزا ومبد ًعا.
4 Christopher B. Roberts, ASEAN Regionalism: Cooperation, Values and
Institutionalisation (USA; Routledge, 2012).

صـدر حديـ ًثا

وجيه كوثراني

إشكالية الدولة والطائفة والمنهج في كتابات تاريخية
لبنانية  -من لبنان الملجأ إلى "بيوت العناكب"
( 102صفحــة مــن القطــع الصغيــر) .يناقــش هــذا الكتاب تصــورات بعــض المؤرخيــن اللبنانييــن المنتمين إلى
طوائفهــم ،وخصوصيــات المراحــل التاريخيــة المعاصــرة لنشــأة الدولــة اللبنانيــة ،والمرجعيــات النظريــة
واأليديولوجيــة للكتابــة التاريخيــة .وفي هذا الحقــل المعرفي يتصدى الدكتور وجيــه كوثراني لمجموعة من
الفرضيات لدى المؤرخين الموارنة مثل فرضية "لبنان  -الملجأ" التي أطلقها األب هنري المنس وتبناها جواد
بولــس ،ومثــل كتابات كمال الصليبي عن ضرورة تنظيف بيوت العناكب وآرائه في األمير فخر الدين المعني
عــاوة علــى آراء ابراهيــم عــواد وتوفيــق توما في شــأن نظــام األراضــي والملكية الخاصــة في جبــل لبنان ،ثم
يتناول بالبحث التأريخ الدرزي كما تجلى عند عباس أبو صالح وسامي مكارم ،والتأريخ السني كما ظهر على
يــدي محمــد جميل بيهم ،والتأريخ الشــيعي لدى علي الزين ومحمد جابر آل صفــا ،ليختتم هذا البحث بخالصة
منهجيــة ونقدية مع ًا ،وباســتنتاج يقــول إن الهرم التاريخي في لبنان مقلوب ،ومــا ينبغي طلبه ليس تنظيف
بيــوت الطوائــف ،أي تواريخهــا ،ليســتقيم أمر الدولة  -الوطن ،بل تنظيف السياســات في لبنــان لبناء دولة -
وطن ،وال يمكن أن يتم ذلك بمعزل عن علمنة السياسة ومدنيتها.
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أسباب اقتصادية واجتامعية تراكمت عرب عقود
للثورات العربية
ٌ
من االستبداد السيايس ،إال أنّ مآالتها ال تتحدد بالرضورة وفقًا
للمطالب التي خرجت من أجلها الشعوب العربية؛ إذ كانت
املصالح اإلقليمية والدولية محد ًدا أساسيًّا يف صريوراتها أو يف
مخرجاتها النهائية .ومن هنا تأيت أهمية هذا الكتاب الذي حاول
أن يدرس دور الفاعلني غري املحليني ،أي املؤثّرات اإلقليمية
والدولية يف الثورات العربية وتداعيات تلك الثورات عىل النظام
اإلقليمي.

فاعل متامسكًا وثابتًا وموثوقًا؛ ألنّ االتحاد األورويب
ولتأكيد نفسه ً
له مصالح حيوية يف العامل العريب ،ومستقبله يكمن يف جنوبه.
وكذلك عىل روسيا والصني أن تط ّورا خطابهام إزاء قضايا التح ّول
تتحسن
الدميقراطي وحقوق اإلنسان يف املنطقة العربية؛ حتى
ّ
صورتهام أمام الرأي العام العريب بعد األزمة السوريّة .ويف املقابل
عىل الدول العربية أن تط ّور خطابًا تجاه القضايا والتفاعالت
والتوازنات الدولية الجديدة التي أضحت فيها القوى اآلسيوية
أطرافًا وفواعل رئيسة.

ينقسم الكتاب إىل مقدمة وثالثة أقسام ،تتض ّمن ثالثة عرش
فصل ،شارك يف كتابتها أربعة وعرشون باحثًا عرب ًّيا من ذوي
ً
الخربة والكفاءة ،ومن تيارات فكرية وتخصصات علمية متعددة.

والتغيات الجيوسرتاتيجية يف
يض ّم القسم الثاين "القوى الدولية
ّ
الوطن العريب" الفصول من  5إىل 11التي تتناول مواقف روسيا
وتركيا وإيران والهند وباكستان وإرسائيل ،من الثورات العربية
ومآالتها ،إضاف ًة إىل املنظامت والحركات العابرة للحدود.

يف القسم األ ّول "البنية الجيوسياسية يف الوطن العريب" ،والذي
يض ّم أربعة فصول تتناول توصيف طبيعة النظام اإلقليمي العريب
كل من
وإسرتاتيجيات اخرتاقه وإعادة تشكّله ،وتحديد أهداف ّ
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وروسيا والصني،
ومصالحها ،وإسرتاتيجيتها يف العامل العريب.
يكشف الكتاب عن مست ًوى عميق من االخــراق العسكري
والسيايس واالجتامعي واالقتصادي ،األمر الذي يفقد املنطقة،
املستقل ،كام يجعلها أسرية
ّ
كنظام إقليمي ،القدرة عىل التخطيط
الخالفات البينية بقدر يُ َس ِّهل عىل القوى الخارجية الدخول
من خالل شقوق البنية اإلقليمية ،للتالعب بها .وتسعى دول
االخرتاق والتغلغل إىل ضامن التدفق الطاقوي ألسواقها ،وضامن
األمن اإلرسائييل ،وتوظيف قدرات املنطقة يف تنافس القوى
الدولية املختلفة .وضمن هذه اإلسرتاتيجية الخرتاق النظام
اإلقليمي ،استم ّرت الواليات املتحدة يف عهد حكم أوباما يف
تعريف مصالحها يف املنطقة بأولوية ضامن حرية الوصول إىل
مصادر الطاقة يف املنطقة ،والحفاظ عىل تف ّوق الواليات املتحدة
عىل جميع القوى املحلية والدولية واحتواء جميع قوى املامنعة
العربية لضامن أمن إرسائيل.
أ ّما بالنسبة إىل القوى الدولية وتعاطيها مع الثورات العربية،
لتول
فقد أتاح الربيع العريب فرصة نــادرة لالتحاد األورويب ّ
زمام القيادة ،وإلجراء عملية إعادة تقويم إسرتاتيجي لسياسته،

ال يتح ّدد املوقف الــرويس من األزمــة السوريّة بالعوامل
االقتصادية أو صفقات التسلّح بني الطرفني .وإنّ ا بالهواجس
الروسيّة يف الخوف من تيارات اإلسالم السيايس ،وتنامي الق ّوة
الرتكية يف الرشق األوســط بخاصة مع النجاحات االقتصادية
املتق ّدمة لحزب العدالة والتنمية .كام أنّ روسيا رأت أنّ ما يجري
يف سورية يستهدف إيران بالدرجة األوىل ،ما يتناىف حاليًّا مع
املصالح الروسية؛ ألنّ وجود إيران دولة قويّة يف مواجهة واشنطن
يع ّد أم ًرا حيويًّا لألمن القومي الرويس .إضاف ًة إىل مصالح خاصة
بالطاقة وعوامل داخلية تتعلّق مبفهوم الثورة ونظرية النخبة يف
مقابل الرعاع .كام يعرض الكتاب لألهداف واملصالح الرتكيّة يف
النظام العريب مناقشً ا فكرة "النموذج الرتيك" ،و"رضورة االقتداء
به يف الثورات العربية" .لكن صاحب الدراسة يشري إىل أنّ امله ّم
يف االستفادة من مراحل التح ّول الدميقراطي يف تركيا ،هو التجربة
الرتكية بكلّيتها يف االنتقال إىل الدميقراطية ،وليس النموذج الرتيك.
ويتناول الكتاب أيضً ا األهــداف واملصالح اإليرانية يف النظام
العريب بعد الثورات العربية .ويركّز عىل تحليل طبيعة العالقات
أي تص ّور إقليمي عريب
السوريّة اإليرانية ،ومستقبلها .ويربط ّ
واضح املعامل مبآالت األزمة السوريّة مع استمرار إيران يف العمل
عىل ّأل تكون األنظمة يف سورية ومرص إ ّما متصالحة معها ،أو
ليست جز ًءا من جبهة إقليمية ودولية معادية لها.
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يظهر يف الكتاب أهمية فائقة للبيئة الجيوسرتاتيجية للمحيط
الهندي ،وخطورة املوقع الذي تتمتّع به الهند؛ ألنّ الخليج العريب
والجزيرة العربية هام الساحة األكرث ترجي ًحا للرغبة الهندية يف
يصح عىل
فرض نفسها ق ّوة دولية كبرية عىل الصعيد العاملي .وما ّ
أقل .ويويل الكتاب أهمية
يصح عىل باكستان ولو بدرجة ّ
الهند ّ
ملف العاملة اآلسيوية الوافدة يف الخليج من الناحية
لخطورة ّ
الدميوغرافية والقيمية ،ومتاسك مجتمعات الخليج وحيويتها.
ات ّسم املوقف اإلرسائييل من الثورات العربية بحال ٍة من االرتباك
التغيات والثورات يف الوطن العريب ،والتخ ّوف من
والقلق تجاه ّ
إمكانية نجاحها يف بناء أنظمة حكم دميقراطية ،ووصول قوى
سياسية معادية إلرسائيل ولسياساتها يف املنطقة .أ ّما الحركات
الجهادية وتنظيم القاعدة ،فقد شهدت تح ّوالت فكرية بعد
الثورات العربية متثّلت يف االنتقال من "النخبوية" إىل "الشعبوية".
وقد أظهر تنظيم القاعدة قدر ًة فائقة عىل التك ّيف والتط ّور مع
التح ّديات واملتغريات الجديدة .ومتكّن من ابتكار طرائق فريدة
للحفاظ عىل وجوده ،وتطوير قدراته الواقعية واالفرتاضية.

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

"املتغيات الجديدة يف الوطن العريب من
يض ّم القسم الثالث
ّ
جهة نظر تركية وإيرانية" الفصلني الثاين عرش والثالث عرش.
ويتناول املشهد الجيوسيايس من وجهتي النظر الرتكية واإليرانية.
خلصت الرؤية الرتكية إىل أنّ الرشق األوسط منطقة جغرافية
وفرصا وتهديدات عديدة .وهو مرشّ ح
تحتضن تناقضات هائلة
ً
أيضً ا ألن يصبح مركز ق ّوة يف القرن الحادي والعرشين .فإذا أديرت
هذه التناقضات بصورة جيدة كانت فرص النجاح كبرية .أ ّما إذا
تالعبت أطراف خارجية بهذه التناقضات أو خضعت لتنافسات
بني األطراف اإلقليمية ،فقد تواجه املنطقة حروبًا أهلية .أ ّما
الرؤية اإليرانية ،فهي ال ترى النزاع "الس ّني – الشيعي" أو
"العريب – اإليراين" نزا ًعا أيديولوج ًّيا بني العرب واإليرانيني ،بقدر
ما هو نزاع عىل السلطة داخل العامل العريب .والوجود اإليراين يف
مم هو
املنطقة هو من أجل ضامن األمن القومي اإليراين ،أكرث ّ
أيديولوجي.
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يشتمل هذا الكتاب الذي صدر حديثًا عن املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات عىل مذكرات الفريق أول الركن صالح صائب
رئيسا ألركان الجيش العراقي إبان حرب فلسطني
الجبوري الذي كان ً
يف عام  ،1948ويروي فيه تفاصيل وقائع الحرب ،األمر الذي يجعل
مهم يف كتابة التجربة العسكرية العربية،
هذه املذكرات مصد ًرا ً
فضل عن تاريخ فلسطني املعارص ،وجانب من تاريخ الجيش العراقي.
ً
وتكمن أهمية الكتاب يف تصحيحه الكثري من املعلومات غري الدقيقة
والشائعة ج ًدا يف الكتابات العربية عن دور الجيوش العربية الفتية
والضعيفة واملقيدة واملحدودة التسليح يف حرب فلسطني ،ومنها
املقولة املشهورة غري الصحيحة "ماكو أوامر" .أما الغاية ،فهي توضيح
الحقائق التاريخية ليطلع عليها أبناء الجيل الحايل واألجيال القادمة
التي يخصها الجبوري باهتاممه ،لتك ّون وع ًيا تاريخ ًيا خارج االنفعاالت
ور ّدات الفعل واملضاربات السياسية والفكرية.
يغوص الكتاب يف التفاصيل الدقيقة لحرب فلسطني بعد أن يق ّدم
نبذة تاريخية وافية عن قضية فلسطني وعن الصهيونية واليهود
واالنتداب الربيطاين .ويعرض بشكل مسهب للوقائع السياسية التي
سبقت اندالع القتال غداة قرار التقسيم يف عام  ،1947ثم تفاصيل
الحرب والحركات العسكرية للجيش العراقي واملعارك التي خاضها
حتى توقيع اتفاقيات الهدنة وتسليم املناطق الفلسطينية إىل الجيش
األردين .كام يحتوي الكتاب عىل فصول عن العدوان الثاليث عىل مرص
عام  1956وحرب حزيران /يونيو  ،1967وتقارير ومالحق وخرائط
إيضاحية تتميز بأهمية خاصة من الناحية التاريخية التفصيلية.
أحاطت فصول الكتاب من األول وحتى الثاين عرش بالقضية
الفلسطينية من جميع أبعادها يف املرحلة السابقة لدخول الجيوش
النظامية العربية إىل فلسطني وبدء القتال الفعيل .وقد حلل املؤلف
الحالة يف فلسطني ،ورأى – كام يرد يف املقدمة  -أنه "من املفيد وهو
بصدد تسجيل أحداث فلسطني العسكرية أن يضيف إليها موجز
األحداث السياسية التي سبقت املعركة العسكرية والتي واكبها
لتكتمل جوانب البحث وتستقيم سلسلته" .ولعله ملس ،وهو الضابط
القريب من مركز القرار يف بلده واشرتك يف املحادثات التمهيدية التي
سبقت دخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،حجم املؤامرة الدولية
ممثل بالدولة املنتدبة بريطانيا ،والدولة العظمى
التي يتبناها الغرب ً
البازغة عىل الصعيد الدويل الواليات املتحدة األمريكية التي بدأت
مبامرسة قيادتها للمعسكر الغريب بعد الحرب العاملية الثانية بعد
أن استنزفت هذه الحرب قوى القوتني اإلمرباطوريتني االستعامريتني
بريطانيا وفرنسا .وقد الحظ الدأب والتصميم االستعامري عىل
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ضامن تسليم فلسطني للصهاينة ،أو القسم األكرب منها ،ليأسسوا عىل
أرضها دولتهم؛ وبهذا يحل الغرب األزمة اليهودية يف أوروبا ويخلع
وزرها عن كاهل الشعوب األوروبية ،ويلقيه عىل كاهل العرب،
وأهل فلسطني بصفة خاصة .ومن ناحية أخرى ،ملس املؤلف وهو
يعيش القضية بتفاصيلها ،وبتمحيص الدارس ،وتصميم الفاعل ،مدى
البون الشاسع بني تهيئة الصهاينة وتصميمهم عىل هدفهم ،الذي
بدأوا بتنفيذه بال هوادة منذ أن أتيح للوكالة اليهودية القدرة عىل
الفعل عىل أرض فلسطني ،وبني جهل العرب باملرامي االستعامرية
والصهيونية يف املراحل األوىل الحاسمة من سنوات االنتداب ،وهو ما
أتاح للوكالة اليهودية أن تثبت وجودها يف بريوقراطية جهاز االنتداب
بحيث حولته إىل جهاز يعمل ملصلحتها ،فبدأوا باالستيالء عىل األرايض
أول ،ثم تحولوا
"األمريية" التي هي بعهدة الدولة املنتدبة (بريطانيا) ً
لرشاء األرايض العربية التي بدأ بعض العرب بيعها لهم لسوء الحظ،
من دون إدراك حجم التهديد الذي يشكله انتقال األرض من العرب
إىل الصهاينة.
توصل املؤلف ،ومنذ املراحل األوىل التي بدأ فيها يسمع ويشارك يف
اجتامعات التحضري للعمل العريب املشرتك إلنقاذ فلسطني بعد أن
بدأت محاوالت العدو للسيطرة عىل األرايض والتعدي عىل القرى
العربية وتهديد سكانها وإجالئهم ،إىل حقيقة مهمة كانت  -وال تزال
 تلحق الكثري من األذى بالعمل العريب املشرتك ،وهي غياب الرؤيةتحسس الخطر القادم الذي يشكل تحديًا وجوديًا
املشرتكة وضعف ّ
ليس لفلسطني فحسب ،بل للوطن العريب كافة .وقد انعكست آراؤه
وخواطره هذه يف ثنايا كتابه؛ إذ يقول يف الفصل األول" :إ ّن الخطر
الصهيوين قبل استفحاله كان يتطلب اتخاذ إجراءات فعالة من جانب
الحكومات والشعوب العربية .وكان ينبغي وقوفها موقفًا حاز ًما تجاه
سياسة االستعامر يف فلسطني التي أفسحت املجال لنشاط الصهيونية
وتوسعها ،وفتحت باب الهجرة لهم ،وتغاضت عن استعداداتهم
العسكرية حتى أصبحوا وكأنهم حكومة داخل حكومة ،ومل يبالوا
بسلوك جميع الطرق املخالفة وغري املرشوعة لبلوغ مآربهم بينام
وقفت حكومة االنتداب مكتوفة األيدي تجاههم وكأنها عاجزة عن
إيقافهم عند حدودهم ،ولو أرادت ذلك حقًا لقضت عليهم متى
شاءت".
ال شك يف أ ّن العديد من الضباط العراقيني الذين أسهموا يف حرب
فلسطني قد كتبوا عن قتال الجيش العراقي يف فلسطني ويف مقدمتهم
العسكري والسيايس العراقي املخرضم طه الهاشمي ،واللواء الركن
خليل سعيد ،ولكن ما مييز كتاب املؤلف هذا أنه جاء كتابًا وثائقيًا

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
"محنة فلسطين وأسرارها" وتصحيح مقولة "ماكو أوامر"

جمع بني وجهة النظر اإلسرتاتيجية واملهنية من جهة ،ودوره كمسؤول
ورئيس مهني للقوات املسلحة التي كانت تخوض الحرب من جهة
أخرى .ويقول الجبوري يف مقدمة الكتاب "إ ّن معظم ما د ّونته يخص
الجيش العراقي واملداوالت واالجتامعات واالتصاالت التي قمت بها،
بحكم واجبي بصفتي رئيس أركان الجيش العراقي يف تلك الفرتة،
وكذلك املعلومات التي اطلعت عليها بعد انتهاء الحركات".
وقد صحح املؤلف يف كتابه هذا انطباعات أشاعها الجو السيايس
املشحون بعيد النكبة من اتهامات وجهت للجيش العراقي ،ولدوره
املميز يف الحفاظ عىل األرض العربية وسعيه ملد العون لجيش عريب
شقيق واجه صعوبات نتيجة اتساع جبهته ونجاح الجيش اإلرسائييل
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يف اخرتاقها ،وهو الجيش املرصي ،وقد وث َِّق املؤلف هذا الجهد بإيراد
املراسالت الرسمية التي تم تبادلها يف هذا املجال.
ومام يضيف الحاجة لهذا الكتاب يف هذا الوقت هو أنه يفتح كث ًريا
من األسئلة ومينح الباحث واألكادميي واملهتم قدرة أكرب عىل مقاربة
املستقبل عرب استقراء املايض والحارض؛ كونه ميثل شهادة موثقة
مفص ًل لنكبة فلسطني وتسهم بشكل كبري يف تصحيح
تق ّدم تفكيكًا ّ
تحليل
ً
الصورة التي رسمت بخصوص دور الجيوش العربية ،وتقدم
تاريخ ًيا يعطي الباحثني مصد ًرا مساع ًدا يف كتابة تاريخ حرب فلسطني
من منظور الرؤية العربية ،وهو ما قد يسهم يف بناء رواية عربية
موضوعية عن هذه الحرب ما زالت املكتبة العربية مدعوة إىل
إنجازها.

178

نعيمة أبو مصطفى

*

مراجعة كتاب
نساء فلسطين في معترك الحياة

املؤلف :عبد القادر ياسني وآخرون.

الملخص التنفيذي

النارش :القاهرة  -مكتبة الرشوق الدولية .2012
عدد الصفحات  263 :صفحة.
*

باحثة وكاتبة صحفية مرصية.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
نساء فلسطين في معترك الحياة

ما هي جذور املرأة الفلسطينية؟ هل يحق ملن استدعاها للمشاركة
يف مختلف مجاالت الحياة إعادتها إىل البيت؟ هل هي حقًّا متخلفة،
ومن مث َّة يجب استبعادها؟ أهي نصف املجتمع أم املجتمع برمته؟
ما دور التقاليد االجتامعية يف مشاركتها يف الحياة السياسية؟ وما
دورها يف االنتفاضة؟ أهي ظاهرة اجتامعية فحسب أم منوذج من
مناذج تضحيات الشعوب؟ وهل أ ّن الجهاد ،بالنسبة إليها ،مرحلة
موقَّتة؟ أم هل هو نهج حياة مستمر؟
تض َّمن الكتاب  263صفح ًة من ال ِقطْع الكبري ،وجرى تقسيمه إىل
بابني تض َّمن أولهام تسعة فصول ،هي :العمق التاريخي للمرأة،
ودور املرأة الفلسطينية منذ عــام  1948حتى انتفاضة األقىص.
وقد ق ُِّسم الباب الثاين إىل ستة فصول ،وتناول املرأة الفلسطينية
والتمثيل الفصائيل ،وسري بعض الشخصيات البارزة يف تاريخ النضال
الفلسطيني.
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وقد ذَكر الباحث املرأة الفلسطينية يف نهاية البحث ،يف جملة
أي دور لهذه املرأة
واحدة ،أثناء العرص األموي ،بطريقة ال ت ُظهر َّ
التي ترأَّست عنوان البحث .وال أعلم ما عالقة ما ذَكره الدبش
بالعمق التاريخي للمرأة الفلسطينية ،فهو بحث محلُّه خارج هذا
الكتاب.
تناولت منى عزت الفصل الثاين ،من االحتالل الربيطاين وحتى
النكبة ،وبدأت املشهد بتظاهرة احتجاج للمرأة الفلسطينية ض ّد
إقامة مستوطنة صهيونية ،عــام  ،1839وانتقلت إىل الجمعيات
النسائية؛ إذ أُسست أ ّول جمعية نسائية عام 1903؛ وهي "الجمعية
األرثوذكسية ملساعدة الفقراء" ،وتلتها ع ّدة جمعيات نسائية،
معظمها من الطبقة الربجوازية ،التي نالت قسطًا من التعليم،
واتصالً باملجتمع األورويب ،وتب َّنت هذه الجمعيات الجانب الخدمي،
والتعليمي للمرأة.

بدأ الباب األول باملسرية ،وتناول الفصل األول العمق التاريخي
للمرأة الفلسطينية ،وقد كتبه أحمد الدبش الذي أرجع ابتكار
الزراعة إىل النساء ،من خالل تدجني النبات ،يف الوقت الذي كان
فيه الرجال قد احرتفوا استئناس الحيوانات ،وأرجع الباحث تضاعف
السكان إىل نجاح النساء يف ابتكار الفالحة ،من خالل احتفاظهن
ببعض الحبوب والبذور التي يجمعنها بعي ًدا من متناول الرجال.
ونسب إليها تفوقًا آخر؛
وذكر الدبش تف ُّوق املرأة يف هذا املجالَ ،
وهو صناعة الخمر بإضافة الخمرية التي يُصنع منها الخبز إىل عصري
الحبوب ،فيتخمر ،وت ُصنع منه املرشوبات الكحولية.

كشفت عزت عن دور املرأة الفلسطينية النضايل ،منذ وقوع فلسطني
تحت االنتداب الربيطاين ،يف  24متوز /يوليو  ،1922وانحياز بريطانيا
إىل الصهاينة ،عىل حساب أصحاب األرض العرب ،وعن سقوط تسع
شهيدات فلسطينيات ،يف " َهبة الرباق" ،صيف عام  ،1929دفا ًعا
عن الوطن .وكشفت أيضً ا أنه جرى تشكيل "االتحاد النسايئ" يف
العام نفسه ،وبيّنت دوره يف تقديم املساعدات اإلنسانية ،والصحية
للجرحى ،واملنكوبني ،وعقْد أ ّول مؤمتر نسايئ ،بحضور  300سيدة،
وتو ُّجههن إىل منزل املندوب السامي الربيطاين ،وتسليمه قرارات
االجتامع ،وعالقة اللجنة املنبثقة من املؤمتر بـ "عصبة األمم".

شبَّه الباحث العمل الزراعي بالعمل الجنيس ،وال سيام أ ّن استدارة
أواين الطعام قد ًميا ُصنعت عىل منط ثدي أفروديت ،مستن ًدا يف هذه
عب عنها ،مرا ًرا ،منذ
التشبيهات إىل لويس ممفورد ،وإىل رؤيته التي َّ
العرص الحجري ،والعرص النيوليتي ،وهو قبل ميالد املسيح بـ 7000
سنة ،والعرص الباليوليثي األعىل الذي ميتد إىل  25000سنة قبل
امليالد.

رصدت الباحثة دور الحركة النسائية يف مساندتها للحركة الوطنية
الفلسطينية ،وتحركها الدؤوب لتأييد الكفاح الوطني ،وتقديم
االعرتاض ،واالحتجاج عىل املامرسات الربيطانية التي كانت تع ُّدها
"أُ ّس البالء" ،وتع ُّد الصهيونية تابع ًة لها .كام رصدت الباحثة،
عــام  ،1933وقوف امرأة مسيحية فلسطينية عىل منرب عمر بن
الخطاب ،وإلقاءها خطبة دانت فيها االستعامر الربيطاين الذي
يسمح بالهجرة اليهودية إىل فلسطني وعام  1936الذي استشهدت
فيه  30سيدة يف الكفاح املسلح ،واعتقلت فيه سيدات وطالبات
كثريات .وكان لـ "لجنة السيدات العربيات" دور فعال يف االتصال
باملجتمع الربيطاين ،واملندوب السامي ،ودور محدود يف رفع املعاناة
االقتصادية عن الشعب الفلسطيني؛ بسبب املرجعية الربجوازية
لهذه الجمعيات النسائية.

ر َّجح الدبش أ ّن عبادة اآللهة األم يرجع إىل اكتشاف علامء اآلثار
ُد ًمى أنثويةً ،لها صفات تناسلية بارزة .كام يرى أ ّن خصوبة األرض
يف املجتمعات الزراعية ،مقرتنة بخصوبة النساء ،إىل يومنا هذا ،وأ ّن
جني املحصول كان يقترص عىل النساء العاريات الصدور ،وأشار إىل
معتقدات أخرى تح ِّرم العمل يف األرض ،ألنّها متثّل األم التي يحرم
إيذائها.
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ودانت الباحثة قرارات املؤمتر النسايئ عام  1938الذي ُعقد يف
مرص للدفاع عن فلسطني ،برئاسة هدى شعراوي ،ووصفت قرارته
بالتناقض ،لتعاملها مع الحكومات األوروبية وباألخص بريطانيا التي
حص فعاليات
تُ َع ُّد
خصم للعرب ،بوصفها دولة احتالل ،وجرى ْ
ً
املؤمتر يف طبقة معيّنة ،ومل يخرج نشاط هذه الجمعيات عن
خطوات مح َّددة.
مل ترصد الباحثة سوى دور املرأة الربجوازية ،وتجاهلت دور املرأة
كل نساء فلسطني اشرتكن مع
املناضلة يف الطبقات األخرى؛ إذ إ ّن ّ
كل األحداث التي م َّرت .ويُ َع ُّد صموده ّن وصربه ّن عىل
الرجال يف ّ
قتل أزواجهن وأبنائهن ،وإخوانه ّن كفاح .ومل تسجل عزت ،كذلك،
أي حالة استشهادية للمرأة الفلسطينية ،يف حرب .1948
ّ
جاءت إلهام الرشيف لتتحدث عن الفلسطينية الالجئة ،بعد
حــرب  1948التي دمــرت نكبتها تركيبة املجتمع الفلسطيني
اجتامع ًّيا ،واقتصاديًّا ،وسياس ًّيا؛ إذ لجأ الفلسطينيون إىل غزة والضفة،
والدول العربية ،واألجنبية ،وبعد عام  ،1967حدث اللجوء الثاين
لفلسطينيي عام  ،1948واللجوء األول ألهل الضفة والقطاع.
صورت الرشيف الوضع االقتصادي والتعليمي للمرأة الالجئة يف
وطنها ،وكيفية محافظتها عىل الهوية الفلسطينية ،متناسي ًة القهر
املتمثّل بـ "املحافظة" الذي تتعرض له من خالل تقاليد املجتمع
العربية ،متَّجه ًة إىل هدفها األكرب؛ وهو مساندة الرجال يف الوقوف
يف وجه املحتل .وتب َّنت زيادة معدل اإلنجاب ،لتكوين عائلة كبرية،
فهي تعلم أ ّن االحتالل سيحصد أحد األعزاء ،اب ًنا كان أو زو ًجا أو
أخًا؛ فكان اتّجاهها ذاك مغالب ًة لقسوة الفراق ،والحياة القاسية التي
فُرضت عليها.
واختارت الباحثة طمخيم شعفاط منوذ ًجا للمرأة الالجئة ،لتكشف
عن معاناتها ،ث ّم انتقلت إىل الدول العربية ،بداي ًة من سورية
التي تعمل األونروا فيها عىل تقديم املساعدات لالجئني .وتعامل
الحكومة السورية الفلسطينيني معاملة السوريني ،األمر الذي أ َّدى
إىل تخفيف العبء االقتصادي عنهم يف هذا البلد .أ َّما يف لبنان
فالصورة معكوسة؛ نظ ًرا إىل ما يعانيه الالجئون الفلسطينيون يف
املخيامت ،والقوانني الصارمة التي ت ُفرض عىل مخيامتهم وتعرضهم
للمجازر ،مثلام حدث عامي  1976و .1982يُضاف إىل ذلك اضطهاد
الحكومة اللبنانية لهم؛ ذلك أنَّها فرضت عليهم أش ّد أنواع اإلقصاء،
والتهميش ،وعاملتهم عىل أنّهم أجانب .وأ َّما أوضاعهم االقتصاديَّة
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واالجتامع َّية فهي مزرية؛ ما ضاعف معاناة املرأة والرجل ،ورفع
نسبة األمية والبطالة يف أوساط الطرفني.
أ َّما الصورة يف األردن الذي ساوى يف املعاملة بني الفلسطيني واألردين،
فهي المعة ،ولكن ال يخلو األمر يف املخيامت الفلسطينية من معاناة
وتر ٍّد متعلّقني بأوضاع السكن .ويف العراق صارت املعاملة ،بعد
مفص ًل،
خاص ذكرته الباحثةَّ ،
عام  ،1968مثل األردن ،مع وضْ ع ٍّ
وبخاصة بعد عام .2003
انتقلت الرشيف إىل مرص لتوضح بعض املعاناة التي يتعرض
لها الالجئ يف هذه البالد ،وبخاصة بعد توقيع "معاهدة السالم
املرصية  -اإلرسائيلية" .وحلَّقت الباحثة يف الفضاء ،لتصل إىل أملانيا؛
إذ تطاير الشتات الفلسطيني هناك ،ليصطدم بقوانني ال يُل ّم بها
الالجئ جي ًدا ،فتُس ِّبب له مزي ًدا من املشكالت .ويف لندن ليس مث َّة
كل العرب هناك يعانون من
وضع خاص بالفلسطينيات ،بل إ ّن ّ
املشكالت نفسها التي جاءت يف الدراسة .أ ّما الواليات املتحدة
خاص ،ظاهره رحمة ،وباطنه عذاب.
األمريكية فهي تتَّبع أسلوبًا ًّ
متسك الجيل الثالث من الالجئني يف آيسلندا
الحظت الباحثة مدى ُّ
بحق العودة ،وذلك بسبب اضطهاد الصهاينة للفلسطينيني .كام
صاغت بعض النامذج املتعلِّقة مبعاناة نساء فلسطينيات يف بلد
تسد" ،لتشتيت الشعب
اللجوء ،وبكيفية تب ِّنى الدول سياسة "ف ِّرق ُ
أصل .كام روت الباحثة قصة ليىل خالد التي قامت بخطف
املشتت ً
طائرة أمريكية يف  28آب /أغسطس .1969
تخوفت الرشيف من أن يرتاجع وضع املرأة الفلسطينية تحت وطأة
املوجة الدينية السلفية السائدة يف الوطن العريب التي أ َّدت ،بوج ٍه
خاص،
عا ّم ،إىل تراجع دور املرأة العربية؛ فانعكس ذلك ،بوج ٍه ٍّ
عىل املرأة الفلسطينية .وطالبت الباحثة بتحسني أوضاع املرأة
الفلسطينية الالجئة ،من خالل مجموعة من األطاريح التي حفل
بها البحث.
دخل عبد القادر ياسني املعارك يف الفرتة املرتاوحة بني عامي 1948
و ،1967ليلتقط صور استشهاد املرأة الفلسطينية ،وفرحها باستشهاد
ذويها ،وتضميدها جراح املصابني ،إىل غري ذلك من مشاهد معركة
دير ياسني عــام  .1948وانتقل ياسني إىل فرقة "زهرة األقحوان"
يف يافا ومشاركتها يف املعارك ،ذاك ًرا شهيدات النضال ،ودور املرأة
الفلسطينية الالجئة ،داخل فلسطني وخارجها ،يف الحفاظ عىل
الهوية الفلسطينية ،وغ ْرسها يف األجيال الناشئة ،واهتاممها بالتعليم؛
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ألنَّه السالح الوحيد للفلسطيني الالجئ ،تحت نري القمع الرسمي
العريب ،وحرمانه من العمل والتعليم ،ومن العالج ،ماعدا يف سورية
واألردن .وقد جرت معالجة هذه النقطة يف الفصول السابقة ،ث ّم
تكررت بعد ذلك.
أ َّما بشأن األوضاع السيئة التي تعيشها املرأة الفلسطينية الالجئة،
فقد رشح الكاتب الوضع املأسوي ،وكيفية تغلب املرأة الفلسطينية
عليه ،وتحديها األوضــاع القاسية ،ونضالها املستم ّر من خالل
واملؤسسات االجتامعية ،واإلنسانية لدعم املجتمع
الجمعيات،
َّ
املشد .وكذلك التباين يف الوضع بني القطاع والضفة،
الفلسطيني َ َّ
من جهة امتالك األرض ،ونوع العمل املتاح الذي اتَّصف به الريف
عمل
من حيث ذلك التقسيم التقليدي بني الذكور واإلناث بوصفه ً
عائليًّا ،وجهاد املرأة الفلسطينية يف الحصول عىل العمل لضامن
البقاء ،وحرصها عىل التعليم الذي منحها ق َّوة الح ِّرية الفكرية،
وح ِّرية السفر إىل الخارج من أجل العلم والعمل .وقد ساعدتها عىل
ذلك تسهيالت قدمتها األونروا للنساء الفلسطينيات.
تناول ياسني الوضع القانوين للمرأة يف األقطار العربية ،والكفالة
االجتامعية وأثرها يف وعي املــرأة ،وح ِّرية الحركة ،واألعــال
تجل دور املرأة
املنزلية ،والتصنيف النوعي للذكر واألنثى ،وكيفية ِّ
الفلسطينية السيايس إلجهاض "مرشوع سيناء" ،ربيع عام ،1955
وتدويل القطاع ( ،)1957-1956وذلك عىل ال َّرغم من إغفال
حق
املطالب النسائية يف األحزاب السياسية ،وعدم إتاحة فرصة ّ
املشاركة يف الحياة السياسية لالجئات يف الشتات.
أشــار الكاتب ،يف يشء مــن التفصيل ،إىل خــطــوات انعقاد
مؤمتر للمرأة الفلسطينية ،يف القدس ،خالل الفرتة املرتاوحة
بني  15و 20متوز /يوليو 1965؛ بهدف توحيد التنظيامت النسائية
الفلسطينية ،يف مؤسسة واحدة ،تحمل اسم "االتحاد العا ّم للمرأة
الفلسطينية" .وأشــار ،كذلك ،إىل دور اللجان الخمس يف بلورة
التوصيات التي خرج بها املؤمتر ،والتي دعت إىل االهتامم باملرأة،
من جميع النواحي ،وح ْمل رسالة "النضال لتحرير الوطن السليب".
استنتج ياسني سامت املرأة الفلسطينية الالجئة؛ ومنها الحرص عىل
التعليم ،والبحث عن العمل الذي أ َّدى إىل تفتيت األرس الفلسطينية
بقي
من جهة انخراط املرأة يف األنشطة االجتامعية والكفاح ،يف حني َ
العمل السيايس مقصو ًرا عىل فئة معينه فقط ،عىل نح ٍو موسمي.
كام أنَّه أشار إىل أسباب قصور أداء "االتحاد العا ّم للمرأة" ،عىل
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ال َّرغم من تأسيس خمسة وعرشين فر ًعا له ،واشتامله عىل نحو
خمسني ألف عضو.
كتبت دنيا إسامعيل الفصل الخامس ،من هــزميــة  1967إىل
انتفاضة  ،1987وفيه رصدت معاناة املرأة العاملة يف ما يعرف
أي ضامن
بـ "باملياومة" ،يف املشاريع اإلرسائيلية الذي ال يوفِّر لها ّ
اجتامعي ،أو رعاية صحية .وذكرت دور الحاجة إىل عملٍ يف تأخُّر
س ّن الزواج لدى الفتيات ،من أجل تأمني مورد رزق .وذَكرت أ ّن
كثريات فقدن عملهن داخل األرايض املحتلة عام  ،48نتيجة الركود
االقتصادي ،والسياسات اإلرسائيلية املتع ِّنتة.
وحــرت إسامعيل آثر التحوالت االقتصادية يف وضع املــرأة،
عامي 1967
وعدد العامالت الفلسطينيات يف مختلف امليادين
ْ
و ،1987ونسبة الزيادة التي تركِّز معظمها يف قطاع الزراعة ،ث ّم
تح ّول األيدي العاملة إىل قطاعات أخرى؛ كالتمريض ،والحياكة،
والتدريس ،والصناعات التحويلية ،األمر الذي أ َّدى إىل انخفاض
نسبة العامالت يف الزراعة ،مقابل ارتفاعها يف قطاعات أخرى ،وإىل
لتغي األحوال
ِّ
تدن نسبة العامالت يف الريف مقارن ًة باملدن؛ نتيج ًة ُّ
االقتصادية والسياسات اإلرسائيلية التي تهدف إىل أن يكون االقتصاد
الفلسطيني تاب ًعا القتصادها.
رأت الباحثة أ ّن املرأة الفلسطينية أُجربت عىل تكثيف العمل،
ملواجهة األوضاع التي مت ُّر بها البالد ،فشكَّلت الجمعيات واملؤسسات
ملواجهة هذه األوضاع وتقديم اإلغاثة للمنكوبني ،من خالل ج ْمع
التربعات ،وس ّد حاجات املحتاجني األساسية؛ من غذاء وعالج ،ودمج
الدور النضايل يف الدور الخدمي االجتامعي.
الحظت إسامعيل نتائج املؤمتر االجتامعي الفلسطيني األول الذي
عقد يف القدس يف العرشين من متوز /يوليو  ،1979والذي اهت َّم
مبناقشة املشكالت االجتامعية ذات البعد السيايس ،ومحاولة الحفاظ
عىل الشخصية الفلسطينية ،والتصدي ملحاوالت تهويد القدس،
عامي ،1981
وكذلك بيانات املؤمترات العديدة التي عقدت يف
ْ
 ،1984واللجان املنبثقة من املؤمتر ،وعدد النساء الاليت شاركن يف
 40لجنةً ،انترشت يف كامل فلسطني لتقديم نشاطات اقتصادية،
واجتامعية ،وثقافية ،وصحية .ث ّم إنها تط َّرقت إىل أسامء اللجان
ومقا ّرها ،وفروعها ،ونشاطاتها.
زخَر البحث بالحديث عن نضال املرأة الفلسطينية وصمودها،
وتح ِّديها الواقع الذي فُرض عليها ،ودورها يف العمل املسلح ،ونقل
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السالح ،والتدريب عليه ،وإيواء الفدائيني الذي شهدته سنوات
االحتالل من دون توقف حتى اآلن ،عىل ال َّرغم من متييز نوعية
العمليات الفدائية التي تجرى يف الضفة الغربية ،والتي يسهل
فيها دخول املناطق املستهدفة ،من العمل َّيات التي تجري يف قطاع
غزة التي تُلقى فيها قنابل عىل السيارات العسكرية اإلرسائيلية،
وعىل مقر الحاكم العا ّم العسكري اإلرسائييل .وما أدهش العامل أ ّن
املناضالت الفلسطينيات يعملن ولديهن مصدر دخْل ،وأنّه ّن طالبات
أحيانًا أخرى ،أو ربات بيوت لديهن أطفال .فعىل ال َّرغم من ذلك
كلِّه يُقدمن عىل النضال املسلَّح من دون تر ُّدد ،أو خضوع ملغريات
الحياة.
كام رصدت إسامعيل عدد النساء الاليت أُدخلن السجون اإلرسائيلية،
أو أُبعدن إىل خارج الوطن ،أو فُرضت عليهن اإلقامة الجربية ،إىل
غري ذلك من أنواع العقاب ،بسبب انتامئهن السيايس ،ومقاومته ّن
االحتالل .ورصدت ،كذلك ،الدور الذي تضطلع به املرأة أيام حظر
أي ذريعة؛ كذهابها إىل السوق
التجوال؛ ذلك أنَّه يسهل تنقلها تحت ّ
مثل ،وهي يف حقيقة األمر تساعد إخوانها الرجال يف املقاومة.
ً
ويربز وعي املرأة الفلسطينية يف حرصها عىل حامية الثقافة الوطنية
الفلسطينية من االخرتاق الصهيوين .فلقد حافظت عىل اللهجة
فضل عن الطعام ،والزي ،والعادات ،وتقاليد الزواج.
الفلسطينيةً ،
غري أنَّها حافظت عىل املوروث االجتامعي ،من قبيل أساليب تنشئة
األطفال ،وزواج األقارب ،محافظ ًة سبَّبت لها معانا ًة كبريةً ،مثل
خضوعها لهذا املوروث الذي يعوق نيلها الح ِّرية ،عىل الرغم من
درجة التعليم العالية الحاصلة عليها؛ فهي تخضع لرغبات الرجل
وتصوراته املتمثّلة بإبعادها من مراكز ُصنع القرار الفلسطيني.
أشادت الباحثة باإلنجازات التي حقّقتها املرأة يف مجايل التعليم
والصحافة ،وغريهام ،وب َّينت كيفية طغيان الصبغة السياسية عىل
العمل النقايب ،ليتحول إىل الدفاع عن ح ِّرية الوطن عىل حساب
املطالب االجتامعية .وختمت إسامعيل بحثها بلمحة عن سلبيات
"االتحاد العا ّم للمرأة الفلسطينية".
أطل علينا عبد القادر ياسني ،من جديد من خالل انتفاضة الحجارة
( ،)1991 - 1987وأثرها االقتصادي املتمثّل بعمل أبناء فلسطني
تحت نري االحتالل ،عالو ًة عىل أثرها االجتامعي الذي أ َّدى إىل انتقال
العمل السيايس إىل الشارع ،وأثرها السيايس إىل املجتمع الفلسطيني
الذي تشكَّل وعيه بنضج البنى الحزبية ،والفصائلية ،والنقابية،
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وتع َّرض لكيفية ضعف املقاومة الفلسطينية يف الخارج ،بعد خروج
الفصائل من لبنان عــام  ،1982وابتعادها عن خط املواجهة مع
الكيان ،واالنشقاق الكبري يف حركة فتح عام .1983/5/9
وعن أسباب اندالع االنتفاضة ،كتب ياسني جمل ًة من األحداث؛
منها زيادة وترية القمع اإلرسائييل ،وزيادة الرضائب ،وإعالن شارون
االنتقال لإلقامة يف القدس ،إىل غري ذلك من األسباب.
عاد املؤلف إىل املوضوع الرئيس املتمثِّل بتأثري االنتفاضة يف املرأة
الفلسطينية التي احتلت موق ًعا متقد ًما يف الحركة الوطنية ،ورصد
ياسني ارتفاع أعداد املعتقالت ،وتشكيل اتحادات نسائية من القوى
وتول املرأة تأسيس األطر النسائية للفصائل.
الوطنية والتقدميةّ ،
وتــعـ َّرض ياسني ملشاركة املــرأة الفلسطينية يف التظاهرات،
واالعتصامات ،وإىل إلقائها الحجارة والزجاجات عىل دوريات
االحتالل ،وج ْمعها ت ُّربعات للمعتقلني ،وتشكيلها لجانًا مع "لجان
اإلغاثة الطبية" تحثُّ عىل التربع بالدم .وتع َّرض ،أيضً ا ،لتصديها
لجنود االحتالل ،ومساهمتها يف تخليص املجاهدين من أيديهم ،وقد
شملت هذه التحركات النسائية فئات املجتمع كلِّها .وجرى استشهاد
 68امــرأ ًة وفتا ًة حــتــى  ،1989/3/8إضاف ًة إىل آالف الجريحات
واملعتقالت ،وأ َّدت هذه االنتفاضة إىل تكوين أركان دولة فلسطينية
مستقلة عن االحتالل ،تستطيع إدارة شؤن الحياة ،بعي ًدا منه.
وكشف الكاتب عن زيادة الروابط األرسية ،وتعزيز ارتباط الرجل
ٍ
ساعات
بزوجته وأوالده ،بعد االنتفاضة نتيجة وجودهم يف املنزل،
طويلةً ،من ج َّراء حظر التجوال ،وتفاقم األزمة االقتصادية؛ ما جعل
األرسة تتكافل يف س ّد حاجاتها؛ واملــرأة ذات مكانة أعىل نتيج ًة
لنجاحها يف ف ْرض تعاونها غري املسبوق يف جميع نواحي الحياة،
وتدبري شؤون املجتمع ،داخل البيت وخارجه.
أكملت آمال خزامي مسرية املرأة يف "انتفاضة األقىص واالستقالل"،
وصول
ً
مستعرض ًة تاريخ نساء فلسطني النضايل ،منذ عــام ،1967
إىل إحصاءات متعلِّقة باالنتهاكات اإلرسائيلية يف "انتفاضة األقىص
واالستقالل" ،وعدد الشهداء ،والجرحى ،واملعتقلني ،واملنازل،
واملــدارس ،والجامعات ،والزراعات ،واألرايض ،والرثوة الحيوانية
املد َّمرة ،وإجراءات الحصار واإلغالق اإلرسائيلية التي رفعت مع ّدالت
الفقر ،والبطالة ،ورضبت البنية التحتية ،واالجتامعية ،واالقتصادية
كل هذا
لألرايض الفلسطينية ،وكيفية مساهمة املرأة يف تحمل ّ
الدمار وتبعاته؛ فتح َّملت ،نتيج ًة لذلك ،أعباء الحاجات الرضورية
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لألرسة من تعليم ،وطعام ،ورعاية صحية ،وزراعة  -بدلً من الزوج
الذي استشهد أو اعتُقل  -ومساعدة الجرحى ،واملقاومني ،وأكَّدت،
السياق ،دور املرأة بوصفها صامم أمانٍ بالنسبة إىل البيت
يف هذا ِّ
الفلسطيني.
رسدت الباحثة مجموعة روايات لسيدات وفتيات تعرضن لالعتقال؛
بسبب مشاركتهن يف النضال ،وشهادات لسيدات يف املعتقالت
تعرضن للقمع ،والضغط النفيس ،والتعذيب الجسدي ،ولفتت
ال َّنظر إىل املرأة األسرية الحامل التي تلد وراء القضبان ،إضاف ًة إىل
املرأة املريضة التي ال يتوافر لها عالج مالئم ،وسوء معاملة األسريات
وحرمانه ّن من رؤية أهله ّن ،وص َّورت مشاهد أخرى لعمليات فدائية
واستشهادية قامت بها النساء بعد االنتفاضة ،تع َّدت  12سيد ًة
عامي ،2005 - 2000
وفتاةً ،من إجاميل  270امرأ ًة شهيد ًة يف ما بني ْ
وذكرت كيفية متكُّن املرأة الفلسطينية من تغيري صورتها يف نظر
فصائل إسالمية قد كانت ت َهمشها.
عادت نهال قاسم إىل عام  ،48لرتصد دور املرأة تحت وطأة األوضاع
السياسية ،عشية النكبة ،ومعدل خصوبتها آنذاك ،والكثافة السكانية
للعرب الفلسطينيني واليهود ،واملحاوالت واملخططات الصهيونية
املتتابعة يف تهجري الفلسطينيني وطردهم ،وإزالــة قراهم كلِّها،
أي أثر للوجود العريب يف فلسطني ،وإحالل
ومصادرة ممتلكاتهم ،ملحو ّ
اليهود مكانهم .والوضع االقتصادي املرتدي ،ومعاناة املرأة الالجئة،
واألوضاع املعيشية املرتدية ،وبخاصة يف وضع العرب الفلسطينيني
الذين جرى م ْنحهم املواطنة ،ولكنهم ال يزالون يخضعون لسياسة
التمييز بني العرب واليهود .وقد استندت إرسائيل ،يف هذا السياق،
إىل نصوص التوراة يف إصدار قوانينها الظاملة ،مثل "قانون الغائبني"،
وبناء املستوطنات فوق األرايض العربية ،مستخدم ًة "قانون استمالك
األرايض" ،وقانون "مرور الزمن" ،و"األرايض" ،و"استمالك األرايض يف
النقب" ،وعديد القوانني ،واألحكام األخرى التي وردت يف الدراسة.
كتب خالد سعيد الفصل التاسع واألخري من الجزء األول ،وهو بعنوان
"املرأة الفلسطينية يف املصطلح الصهيوين"؛ وذكر أنها من منظور
صهيو ّين "متخلفة ،زانية ،استشهادية ،يجب قتلها ،إىل غري ذلك من
الصور الذهنية التي تنضوي إىل العالقة بني "األنا" و"اآلخر" يف هذا
السياق ،والتي التقطها الباحث من الدراسات االجتامعية ،ومن
ِّ
انعكاس تطبيقها يف املجتمع اليهودي ،ومن صورة املرأة الفلسطينية
يف (العهد القديم) الذي يع ُّد الرب هو رب الجنود؛ ومن ذلك القول:
"وهو الرب إلهك يطرد هؤالء الشعوب من أمامك ،ويدفع ملوكهم
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إىل يدك فتمحو أسامءهم تحت السامء" ،والقول" :هو الرب القايس
املتوحش الذي ال يعرف الرحمة باإلنسان أو الحيوان" .وكلها فقرات
طفل.
رجل كان ،أو امرأةً ،أو ً
تبيح قتل اآلخر ،بوحشيةً ،
رسد الباحث فقر ٍ
ات عديد ًة من توراة العهد القديم التي تتضمن
سيطرة اليهود عىل األرض والشعوب األخرى بزعمهم أنهم "شعب
باطل ،أ ّن النبي داوود ،عليه
الله املختار" .وتذكر أسفار التوراةً ،
السالم ،كان يعيش من السطو عىل الشعوب املجاورة ألصحاب
األرض األصليني ،وأنَّه قام بانتزاع امرأة فلسطينية من أحضان زوجها
"ألنها امرأة جيّدة الفهم ،وجميلة الصورة" ،فرسخت صورة املرأة
يستحل هتْك عرضها.
ّ
الزانية لدى اليهود التي
ص َّور سعيد نظرة اليهود إىل القايض شمشون ،وهو يهودي كان يقتل
الفلسطينيني إىل أن متكّنوا منه ،عىل يد "عاهرة" تدعى "دليلة"،
ومن مث َّة فإ ّن مثل هذه الروايات تغذِّي الوجدان الصهيوين مبربرات
للعدوان والوحشية .وهناك ثالثة مفاهيم تصور الصفوة اإلرسائيلية
للعرب ،وهي البوبرية((( التي تقول إ ّن "فلسطني أرض بال شعب
ُمنحت لشعب بال أرض" ،والبنغوريونية((( ،والوايزمانية((( التي ترى
أ ّن العرب ال يعرفون سوى لغة القوة ،واألغلب ّية العظمى ترى العرب
كساىل منخفيض الذكاء ،وتصفهم بالـ "أغبياء" ،وبأنهم فالحون ورعاة
أغنامٍ  .واستند خالد سعيد إىل وقائع من مجموعة قصص لكتاب
يهود يصفون فيها العرب باستخدام البهائم يف تنقالتهم ،ويصفونهم
بالبهائم أيضً ا.
نقل عن الصهاينة ،كفاح املــرأة الفلسطينية
ووصف الباحثً ،
املسلح يف دير ياسني؛ إذ كانت تحمل سكي ًنا أو آل ًة حاد ًة ملواجهة
املذابح التي اعرتف بها اليهود أنفسهم ،وكانت ترشق املحتلّني
بالحجارة ،شأنها يف ذلك شأن الرجال ،وتحمل األعالم يف التظاهرات،
إىل غري ذلك من أشكال الكفاح املسلَّح التي سبق رسدها .وزخَر
هذا الفصل بكشف اعرتافات الصهاينة باملذابح التي نفذوها يف
حق الفلسطينيني ،وبخاصة األطفال ،والسيدات ،بنا ًء عىل نظرتهم
ِّ
املتدنية تجاه العرب واملسلمني ،ودعوة الحاخامات ،واملفكرين،
وخصوصا األطفال
كل من هو دونهم،
والشعراء اليهود إىل قتل ّ
ً
والحوامل حتى ال يزداد التناسل.
1
2
3

نسب ًة إىل مارتن بوبر.
نسب ًة إىل ديفيد بن غوريون.
نسب ًة إىل رئيس الدولة اإلرسائيلية حاييم وايزمان.

184
عــرض خالد بعض صــور العنف الــذي ميارسه الصهاينة ض ّد
الفلسطينيات ،ومنها طرد الطالبات الفلسطينيات الاليت يرتدين
ال ّزي اإلسالمي ،وإقدام أكرث من محارض يف جامعة تل أبيب عىل هذا
الترصف ،وشهادة طبيب من أوروبا سافر للعمل يف مستشفيات
الكيان بأنه رأى بأ ّم عينه أطباء صهاينة يُعطون فلسطينيات حوامل
أدوية إجهاض ،أو ُمؤ ِّدية إىل موت األج َّنة .وهذا كلُّه يُظهر الصورة
الذهنية للمرأة الفلسطينية يف مخيلة الكيان املحتل.
أ ّما عنوان الجزء الثاين ،فهو "يف معرتك الحياة" .ويف فصله األول،
كتبت رانية املدهون يف موضوع "املــرأة الفلسطينية والتمثيل
الفصائيل" ،وقد ص ـ َّورت آثــار النكبة وهــزميــة  1967يف املرأة
الفلسطينية ،وانطالق أ ّول مؤمتر للمرأة ،واندماج املرأة الفلسطينية
يف التجمعات النقابية والفصائلية ،واألحزاب السياسية ،وكيفية
اضطالع املــرأة مبوقع التخاذ القرار يف املجلس الترشيعي عام
 ،2009ويف املجلس الوطني الفلسطيني (برملان منظمة التحرير
الفلسطينية) ،وكذلك أثر االنتفاضة يف دور املرأة الحزيب ،من خالل
جداول إحصائية للمرشَّ حني يف االنتخابات الوطنية عام ،1996
ونسبة النساء يف الهيئات واملواقع القيادية يف الفصائل ،حتى
نهاية  ،1997ومدى ضعف املشاركة النسائية يف الحياة السياسية
العا َّمة ،والفجوة الكبرية بني الواقع الفعيل للمرأة ،وبني نظرة
األحزاب السياسية لهذا الواقع.
كتب أنور محمود الفصل الثاين "الفدائية يف ثورة  ،"1936وتناول
مسألة خروج املرأة للنضال ض ّد قرار التقسيم ،ودورها يف الكفاح
املسلح عام النكبة ،وما قامت به من عمليات فدائية مسلحة ،وقد
جعل الباحث عنوان الفقرة "النكبة والفدائيات" .وتح َّدث ِضمنه
عن النكسة منذ عام  1967حتى عام  ،1976وال نعلم إن كان الخطأ
متمث ًِّل بالعنوان أو باألفكار التي اشتمل عليها.
رسد الباحث قصة حياة فاطمة برناوي ،الالجئة ،وكيف َّية تعرفها إىل
يارس عرفات ،وهو متنكر يف هيئة طبيب .كام رسد تنفيذها بوساطته
تفجري سينام صهيون بالقدس ( ،)1967/10/8وإلقاء القبض عليها
املحتل؛ مبوجب
ّ
بعد هذه العمل َّية بيومني ،وخروجها من قبضة
توقيع "اتفاقية كامب ديفيد" وإبعادها إىل األردن.
كل من شادية أبو غزالة ،ومريم روحي الشخشري،
ورسد كذلك قصة ّ
وعائشة عودة ،ولييل خالد ،وتريزا هلسة ،وسناء فتحي منر ،ومنتهى
الحوراين ،ولينا النابليس ،ودالل املغريب ،ومجموعة من املحررات
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يف عملية النورس لتبادل األرسى ،وقصص استشهاديات كثريات يف
االنتفاضتني م َّمن مل متنعهن إغراءات الحياة من التنازل عنها ،مقابل
العزة والكرامة.
وعن خنساء فلسطني ،كتب فتحي عبد العليم ،مشبِّ ًها املرأة
الفلسطينية بالخنساء التي وهبت أبناءها الذكور للجهاد يف سبيل
الله .واهت ّم عبد العليم بالبيئة بوج ٍه عا ٍّم ،وبالبيئة الفلسطينية
خاص ،من جهة ما تعرضت له من تدمري بسبب االحتالل،
بوج ٍه ٍّ
واهت ّم كذلك بإطار معيشة املرأة الفلسطينية واالرتباط الوثيق بني
األرض والدم.
وق َّدم الباحث قراءة منوذج املرأة الفلسطينية ،من خالل توصيف
حالتها وتشخيصه؛ بالنظر إىل أنَّها راعي ٌة لثقافة الجهاد التي قدمها
لنا يف شخصية وفــاء إدريــس بوصفها منوذ ًجا ،وذلــك يف قراءة
لسيكولوجية املرأة الفلسطينية وص ْوغ أديب مميَّزين .ورسم فتحي
ما دار يف خلَد الفتاة التي عاشت وسط الدماء ممرض ًة داخل
وأطفال وشبابًا
ً
سيارة إسعاف ،تنقل الجثث ،وأجزا ًء برشي ًة ممزقةً،
يلفظون أنفاسهم األخرية بني يديها.
ورصد عبد العليم األبعاد السوسيوثقافية لنموذج املرأة الفلسطينية،
من خالل "أم نضال" املعروفة بـ "خنساء فلسطني"؛ بالنظر إىل أنَّها
بأل تذهب هذه
فقدت  54شهي ًدا من عائلتها .وأوىص الباحث َّ
تعب عن
التضحيات س ًدى ،عىل غرار مشاريع التسوية الهزيلة التي ِّ
تعب فيه املقاومة عن أمل متمثِّل بأ ّن
اليأس السيايس يف الوقت الذي ِّ
دم الشهداء ،وق َّوة البندقية التي أخرجت أهل فلسطني ،واإلرادة،
عوامل ت ُقدرهم عىل العودة إليها.
كتب هشام عبد الرؤوف الفصل الرابع "أسريات الوطن الفلسطيني"،
املؤسسات الفلسطينية والدولية التي تدافع عن األرسى ،وق َّدم
وع َّدد َّ
إحصا ًء لعدد األسريات ،وص َّنفه ّن إىل قارصات وحوامل ،وتح َّدث
عن وضع ّن داخل األسوار ،وعن األسريات وأزواجه ّن ،والشهيدات،
واملعتقالت .كام تح َّدث عن عميدات األسريات الاليت أمضني أكرث من
خمسة عرش عا ًما يف املعتقل ،وعن مضاعفة عدد السجون؛ حتى
تستوعب أعدا ًدا كبرية من املعتقلني الفلسطينيني ،وعن سجون
رسية تحت األرض ال يُعلم عنها يشء ،إضاف ًة إىل حالة السجون
املرتدية التي تدخلها القوارض والزواحف وتتسبب للسجينات يف
أمراض مختلفة.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
نساء فلسطين في معترك الحياة

وتح َّدث الباحث ،أيضً ا ،عن أنواع مختلفة من التعذيب وانتهاكات
مخالفة للقوانني اإلنسانية والدولية ،وعن تقييد األســرات من
أيديهن وأرجلهن للخلف ،ووضع أكياس سوداء عىل وجوهه ّن ،حتى
ال تعرف املعتقلة عدد الليايل التي مت ُّر عليها .وتكلَّم عىل التهديد
باالغتصاب ،والرضب ،والسحل ،والحبس يف غرف ضيقة مظلمة ،يف
درجة الربودة عالية ،وعىل بعض األسريات الاليت اعرتفن باغتصابه ّن
أمام أهله ّن ،وعىل كثري من املامرسات الصهيونية الالأخالقية املعتادة
من هذا الكيان الهمجي.
وكتبت أميمة الرشيف الفصل الخامس "املرأة الفلسطينية وإعالم
مل ينضج" ،وفيه رأت أ ّن اإلعالم كَ ّرس فكرة تبعية املرأة للرجل،
وأفضل ّيته عليها ،وأ ّن األمر بالنسبة إىل املرأة الفلسطينية قد ازداد
سو ًءا؛ بسبب توايل األزمات ،واملردود اإلعالمي الذي مل يُنصفها عىل
املشف الذي كشفت عنه الباحثة يف الكتاب،
ال َّرغم من تاريخ نضالها َ ِّ
وهو دور الجامعات الدينية التي مل ت ُؤ ِّد ذلك عىل نح ٍو واضح ،عىل
ال ّرغم من أنها ذات مرجعية دينية متمثّلة بالشيخ عز الدين القسام
ومفهومه الصحيح للدين اإلسالمي ،ووعيه بدور املرأة يف الجهاد،
ٍ
مجموعات نسائي ًة مد َّربات عىل استخدام السالح
حتى أنه َّأسس
ُعرفن بـ "أخوات القسام" ،إضاف ًة إىل سعيه أيضً ا لتكوين جمعيات
نسائية من أجل املطالبة بتحرير األرض؛ منها "االتحاد النسايئ".
رأت الباحثة أ ّن اإلعــام مل يُ ِ
عط املــرأة حقها ،يف إظهار جهدها
فكل
أي امرأة عربية أخرى عىل م ّر العصورّ .
املضاعف التي مل تقم به ّ
دول العامل تحررت من االحتالل ،ماعدا فلسطني ،التي أصبح االحتالل
منهجي حيا ٍة فيها ،بل إ ّن الحق الفعيل الذي ُمنح للمرأة من
واملوت
ْ
االحتالل مساواتها بالرجال يف املعارك ،والقتل ،واالعتقال؛ من مث َّة
كانت هي الهدف الرئيس ،لكونها مصدر التناسل الفلسطيني.
وسلطت الرشيف الضوء عىل أسباب تهميش املــرأة ،ورشحت
املوروثات االجتامعية ،والوضع االقتصادي ،واملنظومة الترشيعية،
وهيمنة الفكر الديني ،املتمثّل بحركة "حامس" التي متثّل اإلسالم
املعارص الذي ابتدعته الجامعات اإلسالمية الحديثة ،والفهم الخاطئ
خاصةً ،وأوضاع االحتالل التي أُضيفت
للدين ،وتطبيقاته عىل املرأة َّ
كل هذا .والصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم التي تجرى املتاجرة
إىل ّ
بها ،سواء كان ذلك لبثّ أفكار معينة ،أو لبيع سلعة ما ،أو للرتفيه،
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والصور النمطية للمرأة يف
أو البساطة والعفوية ،إضاف ًة إىل األشكال ُّ
اإلعالم بصفة عا َّمة.
اختتمت عبلة الدجاين الكتاب بالحديث عن "االتحاد العا ّم للمرأة
الفلسطينية" ،منذ بداية نضالها ،ونشاط املؤمترات واللجان يف ع ّدة
مؤسسة خاصة
مدن .غري أنَّها َّ
فصلت القول يف الكالم عىل نشاط َّ
كل سيدات
مبجموعة محدودة من املجتمع ،ومل يشمل حديثها ّ
املجتمع الفلسطيني؛ أل ّن ذلك االتحاد يعمل عىل رشيحة مح َّددة
فقط.
انتهى الكتاب الذي تك ّررت فيه الجمل والفقرات بصيغٍ مختلفة؛
فالوضع االقتصادي واالجتامعي تناوله عبد القادر ياسني وأميمة
الرشيف ،ودنيا إسامعيل .إضاف ًة إىل ذلك ،كُتبت معظم الفصول عن
آثار النكبة واالنتفاضة .وهذا ما يعيب الكتب التي تتناول محو ًرا
معي ًنا يساهم فيه عدد كبري من الباحثني؛ لذلك مل يوفَّق املحرر
يف ترتيب الفصول .فلقد جاء الفصل األول متح ّدث ًا عن املرأة يف
أي إطاللة عىل العمق التاريخي
العرص الحجري واآلثار ،من دون ّ
للمرأة الفلسطينية بداخله .وكذلك األمر بالنسبة إىل الرتتيب الزمني
لألحداث تب ًعا للفصول .فلقد اعتاد املحرر أن يجامل بعض الباحثني،
من منطلق دوره الرتبوي يف تشجيعهم عىل القراءة وكتابة البحث
العلمي ،وهو جهد ،يف الوقت نفسه ،يُحسب له مثلام يُحسب عليه؛
إذ يلزمه مضاعفة جهده أكرث فأكرث يف مراجعة الدراسات.
جاء هذا الكتاب ،لييضء شمع ًة من تاريخ املــرأة الفلسطينية
الذي يحتاج إىل مجلدات ليك ت َّ
ُوف جز ًءا من حقِّها؛ فليست املرأة
الفلسطينيَّة املناضلة هي التي ض َّحت بحياتها ،أو اعتُقلت ،أو
فأي امرأة
ُجرحت ،فحسب؛ بل إ ّن ّ
كل نساء فلسطني مناضالتّ .
فلسطينيّة تح َّملت مرارة ما وقع لذويها ،وعانت مرارة ما أصابهم
كث ًريا ،وبكتهم ،وحملتهم للعالج وسعت وراءهــم يف املعتقالت
كل مكان ،إنّ ا
لإلفراج عنهم ،ومألت الدنيا رصاخًا ليصل صوتها يف ّ
هي امرأة مناضلة من دون أدىن ّ
شك.
ولكل
لكل املهتمني بالقضية الفلسطينيةّ ،
يُنصح بقراءة هذا الكتاب ّ
رجل عريب لديه نخوة عروبة تدغدغ خاليا مخه ،وهو يلهث وراء
االستسالم ملفاوضات السالم؛ لعله يشعر بلذة الكرامة والعزة ،عندما
يشعر بأحاسيس االستشهادية ،واملعتقلة ،والجريحة ،واملكلومة،
والثكىل.

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.
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عرض كتاب
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املؤلف :كنتث يت ولش.
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عدد الصفحات 244 :صفحة.
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خصوصا عندما يتعلق
قليل منا من يعرف حياة الرؤساء والزعامات،
ً
ٍ
املحل.
سلطات هائل ًة عىل الصعيد اإلقليمي أو ّ
األمر بالذين ميتلكون
هذا الغموض رمبا يرشح ،جزئيًّا ،اهتامم القراء بكتب املذكرات
والسري الذاتية ،يضاف إليها دافع آخر ال يجوز إهامله؛ أال وهو حب
التلصص لدى الكثريين منا .لكن هذا العامل ال ينطبق عىل القادة
السياسيني.
املؤلَّف ،موضوع عرضنا ،يوضح حياة رؤســاء أمريكا عرب وصف
املكان الذي يعيشون فيه ،وأساليب حياتهم ،وعالقاتهم املهنية
والشخصية ..إلخ ،ومن مثة مدى ارتباطهم بالناخبني الذين أوصلوهم
إىل املنصب وعهدوا إليهم مبه ّمة معرفة مشكالت الجمهور وإيجاد
الحلول املالمئة لها.
واملؤلِّف كان يف موقع مراسل يف البيت األبيض مل َّدة أربعة عقود،
من روالند ريغان إىل باراك أوباما ،ما يؤهله لالطالع عىل أرسار
كثرية متعلقة مبنصب الرئاسة ،إضاف ًة إىل األوراق الرسمية امل ُفرج
عنها ،واستطالعات الرأي التي أُنجزت داخليًّا ملصلحة البيت األبيض،
واألحاديث املطولة التي عقدها مع عاملني فيه ،واملعلومات شبه
الرسية وغري املعلنة التي ساعدته عىل كتابة هذا املؤلَّف املثري
الذي يغطِّي مرحل ًة تاريخي ًة محدد ًة تبدأ بفرانكلن روزفلت وتنتهي
بالرئيس الحايل باراك أوباما.
إ ّن املدخل األفضل لفهم طبيعة حياة الرئيس األمرييك ،يف رأينا ،يكمن
يف وصف البيت األبيض؛ فقد ذَكر املؤلِّف أنَّه مب ًنى يحوي  132غرفةً،
و 32حام ًما ،وصالة عرض أفالم ،وملعب تنس ،وقاعة بولينغ ،وغرف ًة
كامل للآمدب والحفالت واملناسبات
رشقي ًة مزخرف ًة ُمجهز ًة تجهي ًزا ً
األخرى .كام ذَكر أ ّن لدى سيده مجموع ًة من الخدم تحت ترصفه
تبتاع له حاجاته اليومية ،وطباخني يطهون له ما يريد من الوجبات،
وخد ًما يُع ُّدون مالبسه ويل ِّمعون أحذيته ويأخذون أطفاله إىل
املدارس ،ويستقبلون االتصاالت الهاتفية ..إلخ ،وأنَّه مث َّة متخصصني يف
إعداد الحفالت التي يريدها وفرقة موسيقية تابعة للامرينز لتسلية
الضيوف .وذَكر أيضً ا أ ّن الرئيس ال يحمل نقو ًدا معه ألنها مؤ َّمنة لدى
مرافقيه ،وأنَّه ال يقود السيارة ،إال يف أمكنة محروسة حراس ًة كاملةً؛
مثل منتجع كامب ديفيد ،وأ ّن لديه مساع ًدا دامئًا إلنجاز أعامل،
عادي بنفسه؛ مثل فتْح األبواب وح ْمل
أي إنسان
ّ
عاد ًة ما ينجزها ُّ
ومم ذكره املؤلِّف كذلك أ ّن الرئيس ت ُق َّدم له معقامت ض ّد
الحقائبَّ .
أشخاصا غرباء.
الجراثيم إث ْر مصافحته
ً

العدد ٨
نيسان  /أبريل 2014

وهكذا تكون الحياة يف البيت األبيض مامثل ًة للحياة يف البالط املليك
أو اإلمرباطوري؛ ألن بنيته مص َّممة لتلبية حاجات شخص واحد
ورغباته ،يك يتف َّرغ للقضايا الكربى التي ته ّم البالد وموقعها العاملي.
لذا تراه يُعامل كامللوك ،فمن غري املسموح ألحد املبادرة إىل الحديث
معه ما مل يبادر الرئيس نفسه بذلك ،ومن غري املسموح مقاطعته
ما مل تحصل كارثة ،ومن غري املسموح بنقده مبارشة يف حال ترصفة
منفعل أو غري مالئم للواقع؛ ما جعل األشخاص الذين يقابلون
ً
ترصفًا
الرئيس يتفادون نقل أخبار سيئة إليه أو الحديث معه عن أخطائه.
أي
عىل الرئيس أيضً ا الحفاظ عىل مظهره ألنه عرضة للتصوير يف ّ
لحظة ،وعليه التفكري يف كل كلمة يتفوه بها ألنها ستوضع تحت
ٍ
لقاءات متواصل ًة مع الصحافة أل ّن
املجهر لتحليلها ،وعليه أن يعقد
تجنب ذلك س ُي َؤ َّول عىل أنه احتقار لها ،ومن مث ّة للشعب.
ومن املشكالت األخرى التي تواجه الرئاسة األمريكية ربط الرسمي
كل عام
باالحتفايل؛ إذ عىل الرئيس قضاء ساعات طويلة يف نهاية ّ
واقفًا يسلّم عىل الضيوف ويتبادل أحاديث قصري ًة معهم.
الحياة يف البيت األبيض لها إيقاع سحري ،وفق الكاتب ،وبعض
الرؤساء ،والعاملني هناك؛ ما يجعل الرئيس يشعر بأنه إله .أحد
مساعدي نكسن قال :إذا كنت يف خدمة أحدهم (يف البيت األبيض)
فإنه اإلله ،وعليك تنفيذ أوامره أيًّا كانت ،ومن دون مناقشة أو
تر ُّدد .ونذكر يف هذا املجال أ ّن الرئيس ترومان قال بعدما قرر دعم
اغتصاب فلسطني وتحويلها إىل دولة يهودية :أنا قورش ،يف إشارة إىل
اإلمرباطوري الفاريس املذكور يف التوراة.
وإ ّن السياسيني ،بحسب الكاتب ،مختلفون عن بق َّية البرش؛ ألن مهنة
الوصول إىل السلطة تعزل الشخص عن بقيَّة الناس إىل درجة يصل
فيها إىل مرحلة التفكري وفق :ما بإمكان هذا أو ذاك من الناس أن
يخدمني .ولقد أورد املؤلِّف حادث ًا طريفًا حصل للرئيس األمرييك
بل كلينتون عندما كان مشاركًا يف عشاء ،وسقطت شوكته من
يده عىل األرض ،فعىل الرغم من أ ّن املائدة كانت مملوءة من كل
كل املرافقني والخدم هرعوا حاملني له
أنواع الشوكات ،وحقيقة أ ّن ّ
شوكات بديلةً ،إال أنه تجاهلهم جمي ًعا وأخذ شوكة الشخص الجالس
إىل جانبه ،بل إنه سمح لنفس بح ِّرية أخذ أكواب الرشاب من أمام
الضيوف اآلخرين.
إ ّن الكتاب مدخل مه ّم لفهم مدى عزلة الرئاسة األمريكية؛ ما جعل
الرئيس هاري ترومن يصف البيت األبيض بأنه :السجن األبيض الكبري.
أ ّما الرئيس بل كلينتون فوصفه بأنه جوهرة تاج نظام اإلصالحيات

مراجعات وعروض كتب
عرض كتاب
سجناء البيت األبيض :انعزال رؤساء أميركا وأزمة القيادة

والسجون االتحادية .وأ ّما باراك أوباما فقال :من غري املمكن تغيري
واشنطن من الداخل ،وعىل املرء عمل ذلك من الخارج ،ما يرشح كرثة
زياراته خارج املدينة.
وسط هذه العزلة الهائلة املفروضة عىل الرئاسة األمريكية ،منذ اغتيال
الرئيس أبراهام لنكلن ،وغريه من قادة أمريكا ،أو االعتداء عليهم،
يحاط البيت األبيض بآالف الحراس بعد أن كانت الطبقة السفلية
للبيت األبيض مفتوح ًة للعا َّمة طوال النهار والليل.
العزلة ،يف نظر املؤلف ،ليست مشكل ًة عندما تتعلق باألشخاص
العاديني ،أو الفنانني وما إىل ذلك ،لكنها مشكلة عضوية عندما يتعلق
األمر بشخص "استأجره" الشعب ،عىل ح ّد تعبري املؤلِّف ،لفهم
مشكالتهم وإيجاد الحلول املالمئة لها.
يورد الكتاب أربع طرائق ميكن للرئيس من خاللها االتصال بالواقع،
مو ِّز ًعا إيَّاها عىل فصول الكتاب ،وهي:
أ َّو ًل ،الحدس أو البديهية.
ثانيًا ،استمزاج اآلراء.
ثالثًا ،أن يكون الرئيس مستهلكًا رش ًها للمعلومات املتعلِّقة بالحياة يف
الواليات املتحدة األمريكية من األفالم ،والتلفزيون ،والصحف القومية
متواصل مع أصدقائه وزمالئه.
ً
واملحلية ،وأن يكون
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راب ًعا ،التواصل املستم ّر مع أعضاء الكونغرس.
وأ ّمــا بشأن تقسيم الكتاب فــإ ّن املؤلف ال يتوخَّى التقسيم
الكرونولوجي ،بل مدى نجاح هذا الرئيس أو ذاك ،عرب أربعة أجزاء
ّ
كل منها للحديث عن رئيس
خص ًصا ًّ
م
،
فصل
ً
عرش
اثني
مبجملها
تضم
ُ ِّ
مح َّدد ،متع ِّرضً ا لعهده ونجاحاته ،وإخفاقاته ،عىل النحو اآليت:
أ َّو ًل ،األربعة الذين خرسوا الشعب.
ثان ًيا ،أمريان ليسا هيابني.
ثالثًا ،الخمسة الذين حافظوا عىل عالقتهم.
راب ًعا ،من السحرة إىل املتنكرين.
ويرى املؤلِّف أ ّن أمثل طريقة تج ِّنب الرئاسة العزلة إدراك حدود
السلطة والقوة ومقدرة الرئيس عىل اختبارها ملعرفة مدى صحتها
وصالحيتها ،بهدف تجنيب نفسه السقوط يف ه ّوة الغطرسة ووهم
املقدرة اإللهية.
وإ ّن الكتاب ال يقدم خط ًة مفصل ًة لخروج الرئاسة من هذه العزلة،
أو السجن ،التي أطلق عليها عاملون يف البيت األبيض صفة (الفقاعة
التي ال ميكن اخرتاقها) ،لكنه مفيد ملعرفة تطور موقع الرئاسة
األمريكية.

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.

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

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياســات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشــر ما يشبهها) التي تعتمد
األصول العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى
 6000كلمــة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق
التي تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكسل أو وورد .وال تُقبل األشكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

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

 55دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف الدول العربية وأفريقيا.
 75دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف الدول العربية وأفريقيا.
 95دوال ًرا أمريك ًيا لألفراد يف أوروبا.

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

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.

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