ّ
محكمة تُعنى بالعلوم السياسية والعالقات الدولية والسياسات العامة
دورية
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*

االنتخابات التشريعية التونسية:
الخصائص والنتائج والدالالت

بناء
ترصــد هــذه الورقــة مجريــات االنتخابات التونســية األخيــرة وتحلــل نتائجها وتستكشــف ً
علــى تلــك النتائــج مســار الديمقراطيــة التونســية فــي الفتــرة المقبلــة .تضــع الورقــة أربعــة
ســيناريوهات محتملــة لصــورة التحالفــات التي يمكن أن تنشــأ نتيجة لعــدم تمكن الحزب
الفائــز من إحراز أغلبية مريحة .كما تســتعرض الورقة دالالت هــذه االنتخابات كونها وضعت
يتــم فيه تداول الســلطة ســلم ً ّيا ،يقــوم على
مهمــة لبنــاء نظــام سياســي تعددي،
أسســا
ّ
ً
ّ
نموذجــا للدول العربية .وأبرزت الورقــة ً
أيضا قابلية
إقصاءه ،ما يقدم
االعتــراف باآلخــر وليــس
ً
َ
األحزاب ذات المرجعية اإلسالمية المنفتحة لالندماج في النظام الديمقراطي والمساهمة
في تدعيمه وتطويره.
*

أستاذ التاريخ السيايس الراهن بجامعة منوبة  -تونس.

العدد ١١

6
مقدمة
جرت االنتخابات الترشيعية التونسية بعد إقرار الدستور التونيس
الجديد ومختلف املؤسسات الدستورية ،يف ظــروف اقتصادية
واجتامعية وأمنيّة صعبة وحرجة أث ّرت بتفاوت يف إقبال املواطنني
ٍ
محيط إقليمي
تسجيل ث ّم مشاركة((( .كام جرت هذه االنتخابات يف
ً
مضطرب ،كانت تأثرياته متفاوتة ،يف الوقت الذي سعت فيه بعض
دول املحيط العريب إىل إجهاض التجربة الدميقراطية التونسية .وعىل
كل واحد منها تجاه
الرغم من التناقض الذي يحكم إسرتاتيجية ّ
الدميقراطية التونسية الناشئة ،فإ ّن إرادة التونسيني ،مواطنني ونخبة
سياسية وأجهزة (أمنية ،وعسكرية) حالت دون ذلك؛ إذ تخطّى
بكل حرية.
املواطنون الخوف واإلحباط وه ّبوا ملامرسة حقّهم ّ
ومع بلوغ التجربة هذه املرحلة يصبح من الرضوري دراسة خصائص
الجسم االنتخايب للفاعلني يف هذه العملية ومميزاته ،وتحليل نتائجها
واتجاهاتها ،وتناول أبرز التح ّديات الراهنة واملستقبلية التي تواجهها.

الخصائص العامة للجسم
(((
االنتخابي
بلغ عدد املرتشحني لعضوية مجلس نواب الشعب نحو  15ألف و652
مرتشّ ًحا بني ذكو ٍر وإناث مراعا ًة ملبدأ التناصف يف القوائم بني النساء
كل مقعد يف املجلس
وال ّرجال((( تنافسوا عىل  217مقع ًدا ،أي أ ّن ّ
تنافَس من أجل الفوز به قرابة  70مرتشّ ًحا .ويعكس هذا العدد
الضخم رغبة التونسيني يف املشاركة يف الشأن العا ّم بعد عقو ٍد طويلة
من االنغالق واالستبداد والتغييب والتزييف .وبلغ عدد القوائم
املرتشحة أكرث من  1327قامئة موزّعة عىل ٍ
ثالث وثالثني دائرة انتخابية
 1صدّق املجلس التأسييس عىل الدستور التونيس يوم  26كانون الثاين/يناير  .2014أ ّما
الهيئات الدستورية املستقلّة فهي" :الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" ،و"هيئة االتصال
السمعي البرصي" ،و"الهيئة العليا لحقوق اإلنسان" ،وهيئة التنمية املستدامة وحقوق األجيال
القادمة" ،وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد".
 2االنتخابات الترشيعية بصيغتها الحالية هي أيرس أنواع االنتخابات وأقلّها تعقيدًا؛ إذ
بإمكان بعض األصدقاء أن يقدّموا قامئة أو أكرث دون كبري عناء ،فالقانون االنتخايب ال يشرتط
لكل حزب بتطعيم قوامئه مبن يشاء
عىل املرتشح أن يكون مس ّج ًل يف دائرة بعينها ،ما يسمح ّ
مرس ًم يف القوائم االنتخابية ويبلغ من العمر  23سنة فأكرث ،ويدفع
رشيطة أن يكون املرتشح ّ
الرضائب.
 3يعد  47يف املئة من املرتشحني لالنتخابات الترشيعية من النساء ،و 12يف املئة فقط منهن
نص عليه القانون االنتخايب الذي صدّق عليه املجلس
يرتأّسن قوائم انتخابية انسجا ًما مع ما ّ
الوطني التأسييس بتاريخ  1أيار/مايو .2014
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 27منها يف الداخل و 6دوائر يف الخارج ته ّم التونسيني املقيمني
يف بلدان املهجر .وتوزّعت القوائم املرتشحة بني حزبية ومستقلة
وائتالفية (انظر الجدول .((()1
الجدول ( :)1عدد القوائم املرتشحة ملجلس الشعب وتوزّعها

قوائم حزبية قوائم ائتالفية قوائم مستقلة يف الخارج املجموع
741

152

334

97

1327

القوائم الحزبية
أفرزت التحوالت السياسية التي عاشتها تونس عقب ثورة  14كانون
عبت عن رغبة التونسيني يف
الثاين  /يناير  ،2011طفر ًة حزبية ّ
مامرسة النشاط السيايس التعددي يف إطار وضعٍ دميقراطي انتقايل؛
وذلك بعد عقو ٍد من القمع والكبت السيايس ،األمر الذي أ ّدى إىل ما
يوصف بـ"االنفالت الحزيب" بعد أن وصل عدد األحزاب إىل نحو 197
حزبًا .وهي ظاهرة تكاد تكون نادرة يف البالد العربية .أ ّما األحزاب
املشاركة يف هذه االنتخابات ،فبلغ عددها  121حزبًا وقامئة ائتالفية،
 5أحزاب منها فقط ق ّدمت يف الدوائر الـ  ،33يف حني مل يق ّدم نحو
 75حزبًا ولو يف دائرة واحدة((( .وإجاملً ميكن تصنيف األحزاب التي
شاركت يف انتخابات مجلس ن ّواب الشعب وتق ّدمت بقوائم إىل ثالثة
أصناف ،وهي:
•أحزاب "افرتاضية" ال وجود لقاعدة اجتامعية لها ،وتستند يف الغالب
إىل أفرا ٍد من العائلة الواحدة أو مجموعة عوائل ،أو إىل عالقات
شخصية ،أو إىل عدد ضيّق من أفراد النخبة املثقفة أو االقتصادية.
•أحزاب ذات "رشعية نضالية وتاريخية"؛ من ذلك حركة "النهضة"،
و"التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات" ،و"الحزب
الجمهوري" ،و"حزب املؤمتر من أجل الجمهورية" ،إضاف ًة إىل األحزاب
اليسارية والقومية ("الجبهة الشعبية" ،و"االتحاد من أجل تونس"،
و"حركة الشعب".)...

كل املعطيات الواردة يف الورقة ،إ ّما من موقع الهيئة العليا املستقلة
 4أخذ الباحث ّ
لالنتخابات،
www.isie.tn
أو عرب اتصاله الشخيص واملبارش مبق ّر الهيئة.
أقل من 4
 5قدّم  20حزبًا أو قامئة ائتالفية يف أكرث من  ٢٠دائرة ،و 72حزبًا أو ائتالفًا يف ّ
دوائر ،و 40حزبًا أو ائتالفًا يف دائرة وحيدة.
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االنتخابات التشريعية التونسية :الخصائص والنتائج والدالالت

أحزاب جديدة منها األحزاب التي تك ّونت من بقايا الدستوريني
(الذين ينسبون أنفسهم إىل تراث بورقيبة) والتج ّمعيني (نسب ًة
للتج ّمع الدستوري بقيادة الرئيس املخلوع زين العابدين بن عيل)
مثل "حزب املبادرة" برئاسة وزير الخارجية األسبق كامل مرجان،
وحزب "الحركة الدستورية" بقيادة رئيس الــوزراء األسبق حامد
القروي ،ومجموعة أخرى من األحزاب التي س ّجلت حضورها بواسطة
إمكانياتها املالية الواسعة والضخمة مثل حزب "االتحاد الوطني
الح ّر"((( وأحزاب برزت نتيجة االنشقاق عن أحزاب أخرى؛ مثل حزب
"التيار الدميقراطي" و"حركة وفاء" (انشقّا عن حزب املؤمتر) ،وحزب
(منشق عن "الحزب الجمهوري").
"التحالف الدميقراطي"
ّ
ومن الظواهر التي برزت خالل االستعداد النتخابات مجلس ن ّواب
الشعب وبخاصة عند فتح باب الرتشّ ح ،ظاهرة الخالفات الحا ّدة
داخل بعض األحزاب ،والتي وصلت إىل ح ّد استقالة عد ٍد مه ّم من
القيادات بعد عدم ترشيحها لرئاسة قامئة من القوائم ،أو بسبب
التحفّظات عىل بعض األسامء ،أو اختالفات يف آليات الرتشّ ح(((.

القوائم المستقلة
مهم من الكفاءات القانونية والسياسية
ض ّمت هذه القوائم عد ًدا ًّ
والعلمية .وانترشت بخاصة يف بعض املدن الداخلية .وقد بلغ عدد
املرتشحني  334مرتش ًحا(((.
القوائم االئتالفية
أساسا لـ "االتحاد من أجل تونس"،
بلغ عددها  152قامئة .وتعود ً
و"تيار املحبة" ،و"الجبهة الوطنية لإلنقاذ" .وانترشت يف جميع
املحافظات ،لكن عددها كان محدو ًدا مقارن ًة بالقوائم الحزبية.

المشاركة التصويتية:
حجمها ومميزاتها
املرسمني.
بلغت نسبة املشاركني نحو  69يف املئة من الناخبني ّ
وبذلك مل تتجاوز نسبتهم ثلث الناخبني املفرتضني ،وهم يف حدود
 6لالطّالع عىل جميع القوائم ،ز ْر موقع "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" ،عىل الرابط:
http://www.isie.tn/index.php/ar/
" 7صالح الدين الجوريش لـ'التونسية' :االستقاالت ع ّرت أزمات األحزاب الداخلية"،
التونسية ،2014/8/20 ،عىل الرابط:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=132552
 8تقلّص عدد القوائم إىل النصف مقارن ًة مبا كان عليه األمر يف انتخابات املجلس التأسييس
( .)655وأقىص عدد كان يف محافظة القرصين ( 31قامئة) ،وأدىن عدد يف محافظة نابل ( 3قوائم).

( 8.289.924انظر الجدول .)2ويبدو عدد املقرتعني يف االنتخابات
الترشيعية محدو ًدا مقارن ًة بعدد الناخبني لسنة 2011؛ إذ مل يُضَ ف إىل
القامئة القدمية سوى قرابة  964ألف ناخب جديد أغلبهم من النساء،
فقد بلغت نسبته ّن  50.5يف املئة مقابل  49.5يف املئة من الذكور(((.
الجدول ( :)2عدد املقرتعني

عدد الناخبني املحتملني

8.289.924

العدد اإلجاميل للناخبني الذين أدلوا بأصواتهم

 3579256ناخبًا

لكل القوائم  3408170صوتًا
العدد اإلجاميل لألصوات املحسوبة صحيحة ّ
العدد النهايئ لألوراق امللغاة يف تونس وخارجها

 106010ورقة

العدد اإلجاميل لألوراق البيضاء

 65069ورقة

التوزيع الجغرافي لألصوات
ٍ
أصوات ومقاع َد عىل حساب األحزاب
متكّن "نداء تونس" من حصاد
"النضالية" ،كحزب "التكتل" ،وحزب "املؤمتر من أجل الجمهورية"،
و"الحزب الجمهوري" ،و"املسار" ،وحركة النهضة" .وإن فقدت تلك
ظل
األحزاب مواقعها السابقة وتقلّص حجمها ،فإ ّن حزب النهضة ّ
يحافظ عىل نفوذه عىل الرغم من فقدانه أكرث من  20مقع ًدا مقارن ًة
بانتخابات املجلس الوطني التأسييس التي فاز فيها بـ 89مقع ًدا من
أصل  .217وس ّجلت النهضة تراج ًعا ملحوظًا يف أه ّم املدن واملحافظات
التي تتم ّيز بارتفاع الكثافة السكانية وتن ّوع نشاطها االقتصادي؛ من
ذلك محافظات الساحل الثالث (سوسة ،واملنستري ،واملهدية) حيث
وقع التنافس عىل  27مقع ًدا ،ونابل التي وقع التنافس فيها عىل
 13مقع ًدا ،وتونس الكربى التي تض ّم خمس دوائر انتخابية ووقع
التنافس فيها عىل  42مقع ًدا .وتراجع حجمها أيضً ا يف مناطق الشامل
الرشقي والشامل الغريب ،وكذا األمر بالنسبة إىل دوائر القريوان
وقفصة والقرصين .وعكس ذلك حافظت النهضة عىل دوائر الجنوب
الرشقي مثل مدنني ،وقابس ،وتطاوين وبعض مدن الجنوب الغريب.
من جه ٍة أخرى ،تقاسم الحزبان (النهضة ،ونداء تونس) املقاعد
ـرت صفاقس ،ويف قفصة ،وسيدي بوزيد ،بواقع مقعدين
يف دائـ َ
لكل منهام .أ ّما يف باقي الدوائر يف الشامل الغريب (الكاف ،وباجة،
ٍّ
 9موقع "الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات" ،عىل الرابط:

http://www.isie.tn
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وجندوبة ،وسليانة) ،والساحل (سوسة ،واملنستري ،واملهدية) ،وتونس
الكربى ،وبنزرت ،ونابل فقد تص ّدر نداء تونس املجموعة وفاز بأغلب
املقاعد فيها ،ونافس حركة النهضة بش ّدة .يف حني متكّن حزب "االتحاد
دائرت تونس1
الوطني الح ّر" من الحصول عىل  16مقع ًدا ،بخاصة يف َ
وتونس .2وحافظ حزب "املبادرة" عىل وجوده يف منطقة الساحل
(مقع َدين) التي ت ُع ّد معقله التقليدي ،إىل جانب حصوله عىل
دائرت قفصة وزغوان.
مقعدين يف َ

ضعف مشاركة فئة الشباب
لوحظ يف هذه االنتخابات ضعف مشاركة الفئة الشبابية؛ فبقدر ما
ُوجدت هذه الفئة يف أغلب هياكل املراقبة والتنظيم واملتابعة يف
املكاتب االنتخابية يف مختلف مناطق الجمهورية ،فقد ابتعدت عن
أداء واجبها االنتخايب .غري أ ّن وجود هذه الفئة كان بارزًا أكرث ضمن
ناخبي "الجبهة الشعبية" ،و"االتحاد الوطني الح ّر" ،و"آفاق تونس"،
أمل أقوى يف املستقبل .ويبدو أ ّن
ما يعطي لهذه األحزاب الصاعدة ً
اختفاء متثيل فئة الشباب يف أغلب قوائم األحزاب السياسية ،ع ّزز
روح االستقالة الجامعية لهذه الفئة من املشاركة ،وترويج ثقافة
اليأس بني عنارصها( .((1لذلك ميكن القول إ ّن األحزاب السياسية
جل قيادات
علم وأ ّن ّ
تتح ّمل مسؤولية التقصري وليس فئة الشبابً ،
األحزاب هم من الشيوخ.

نتائج االنتخابات
عرض النتائج كم ًيّا
•يف الوقت الذي حصل فيه حزب نداء تونس عىل  85مقع ًدا بنسبة
 39.17يف املئة وحزب "حركة النهضة" عىل  69مقع ًدا بنسبة 31.79
(مستقل وائتالف) ،قد حصلت
ّ
تشكيل حزب ًّيا
ً
يف املئة ،نجد أ ّن 15
عىل  63مقع ًدا بنسبة  30.04يف املئة ،ما يؤكّد االستقطاب الثنايئ بني
الحزبني األساسيني :حزب "نداء تونس" ،و"حركة النهضة".
تحليل النتائج
تتحكّم يف السلوك االنتخايب عدة عوامل وظروف خاصة وعا ّمة،
ذاتية وموضوعية ،نفسية واجتامعية وتاريخية .وتقوم وسائل اإلعالم
" 10عزوف الشباب عن املشاركة يف االنتخابات :استقالة ..عدم ثقة وإحباط" ،الصباح28 ،
ترشين األ ّول /أكتوبر .2014
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الجدول (:)3
املقاعد والنسب
الحزب

عدد املقاعد

النسبة املئوية()%

نداء تونس

85

39.17

حركة النهضة

69

31.79

االتحاد الوطني الح ّر

16

7.37

الجبهة الشعبية

15

6.91

حزب آفاق

08

3.68

املؤمتر من أجل الجمهورية

04

1.84

حزب املبادرة

03

1.38

التيار الدميقراطي

03

1.38

حركة الشعب

03

1.38

تيار املحبة

02

0.92

الحزب الجمهوري

01

0.46

مجد الجريد

01

0.46

حركة الدميقراطيني االشرتاكيني

01

0.46

التكتل الدميقراطي من أجل
العمل والحريات

01

0.46

ر ّد االعتبار

01

0.46

صوت الفالحني

01

0.46

التحالف الدميقراطي

01

0.46

الجبهة الوطنية لإلنقاذ

01

0.46

نداء املهاجرين بالخارج

01

0.46

املجموع

217

100

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية :الخصائص والنتائج والدالالت

والتواصل االجتامعي الحديثة والشبكة العنقودية أيضً ا بدو ٍر مح ّدد
يف تلك العملية .غري أ ّن دور الوالءات التحتية (القبيلة ،والعائلة،
رضا ،وإن كان بتفاوت،
والصداقات ،واالنتامء الجغرايفّ )...
يظل حا ً
يف تحديد سلوك الناخب وتو ّجهاته بالنسبة إىل املجتمعات العربية
ومنها تونس التي عرفت بعد الثورة بروز مثل تلك الوالءات وات ّساع
نطاقها .لذلك يبدو من الصعب تحليل نتائج االنتخابات عىل ضوء
هذا املعطى إلّ جزئيًّا .إضاف ًة إىل أنّه ال ميكن عزل دور املال "الفاسد"
يف تحديد سلوك الناخب وتوجيهه عىل الرغم من صعوبة ضبطه؛
نظ ًرا للطرق امللتوية التي يعمد إليها الراشون للتحايل عىل القانون
وعىل املراقبة(.((1

9
حزب "نداء تونس" املواطنني بني خيارين" :من ال يص ِّوت لحزب نداء
تونس ،فقد ص ّوت لحركة النهضة"( .((1ووضع بذلك التونسيني أمام
اختيارين أحالهام م ّر .لذلك يرى البعض أ ّن أغلب التونسيني اعتمدوا
"التصويت الناجع أو املفيد" ومبا يشبه "التصويت املالذ" le vote
( refuge((1لفائدة حزب "نداء تونس" .وال ّ
شك يف أ ّن هذا الحزب ما
كان ليحقّق هذا الفوز الكبري يف هذه االنتخابات لوال وجود زعيمه
ائح
الباجي قائد السبيس ،السيايس املخرضم الذي يحظى بتقدير رش َ
واسعة من التونسيني قبل الثورة ومن بعدها ،بخاصة بعد أن قاد
البالد إىل انتخابات املجلس التأسييس(.((1

المنتصرون (بحسب عدد المقاعد مقارنة بتاريخ
تأسيس الحزب)

•نداء تونس :متكّن حزب "نداء تونس"( ((1من الفوز باألغلبية
أقل
النسبية ( 39.17يف املئة) يف أ ّول انتخابات يشارك فيها بعد ّ
كل العراقيل
من سنتني ونصف من تأسيسه؛ وذلك عىل الرغم من ّ
واألزمات الخارجية والداخلية التي تع ّرض لها( .((1وقد جرى تقديم
تفسريات مختلفة لهذه النتيجة؛ منها أ ّن نداء تونس قد أحكم
استغالل أخطاء "الرتويكا" وزعيمتها "حركة النهضة" ،وهناك من
املنحل .ومن
ّ
رأى أنّه استند إىل "املاكينة االنتخابية" لحزب التج ّمع
املؤكّد أ ّن الحزب قد متكّن من ترسيخ صور ٍة لدى قطا ٍع واسع من
التونسيني مفادها قدرته عىل حامية تونس من "تغ ّول النهضة" .ولقد
تع ّمقت هذه الفكرة بخاصة بعد فوز اإلسالميني وحلفائهم سنة
 ،2011فأضحت مم ّهدة لنجاح الحزب حتى قبل تأسيسه( .((1إضاف ًة
إىل أنّه "س ّوق" حملته االنتخابية عىل ٍ
أساس أيديولوجي بوصفه حزبًا
ميثّل الحداثة التي تناقضها أيديولوجية "حركة النهضة" .وبذلك وضع
" 11دور املال السيايس يف االنتخابات" ،الرشوق ،2014/10/28 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/IAKWlX
ّ 12أسس الباجي قائد السبيس يف  2012حزب "نداء تونس" الذي فرض نفسه رسي ًعا
عىل الساحة السياسية بوصفه أكرب خصم علامين لحركة "النهضة" اإلسالمية .يض ّم حزب نداء
تونس نقابيني ويساريني ومنتمني سابقني إىل حزب "التجمع الدستوري الدميقراطي" الحاكم
يف عهد بن عيل الذي حكم تونس بني  1987و .2011وت ّم حلّه بقرار قضايئ يف آذار/مارس
 .2011ومنذ تأسيس الحزب ،دأب قائد السبيس عىل توجيه انتقادات الذعة لإلسالميني الذين
وصفهم بـ"الرجعيني" و"الظالميني" ،وبأنّهم "أكرب خطر عىل تونس" التي تع ّد من أكرث البلدان
العربية انفتا ًحا عىل الغرب.
 13حسان عيادي" ،حركة نداء تونس :شبح االستقاالت يعود" ،املغرب 16 ،آب /أغسطس
 ،2014عىل الرابط:
http://www.lemaghreb.tn
 14زياد كريشان" ،نداء تونس والنهضة :تعايش أم تحالف؟" ،املغرب 28 ،ترشين األول/
أكتوبر .2014

•االتحاد الوطني الح ّر :أ ّما الحزب الثاين الذي صعد يف االنتخابات
الترشيعية التونسية بطريق ٍة الفتة ،فهو "االتحاد الوطني الحر"
برئاسة سليم الرياحي الشخصية الطارئة عىل الحياة السياسية واملثرية
للجدل( .((1شارك هذا الحزب يف انتخابات املجلس الوطني التأسييس
مال وف ًريا يف حملته ،غري أنّه مل يحرز ّإل
عام  2011ورصف رئيسه ً
مقع ًدا وحي ًدا يف دائرة داخلية (سليانة) .أ ّما خالل هذه االنتخابات،
" 15الباجي قائد السبيس :من يص ّوت لغري النداء فقد ص ّوت لــ'النهضة'" ،الرشوق22 ،
ترشين األ ّول/أكتوبر.2014
16 “Taïeb Baccouche: Nidaa a bénéficié du vote utile et refuge”, Business
News, 29/10/2014: http://goo.gl/vNyI5Z
"التصويت املالذ" هو تصويت "غريزي مدفوع بهاجس البحث عن وعاء يبدّد حريتهم
ويعيد إليهم الثقة املفقودة يف مواجهة ما يعيشونه من مخاطر متنامية" ،انظر :مصطفى
قوبعة" ،نتائج االنتخابات الترشيعية  2014يف دوائر الجمهورية وخارجها :االنتخابات وأوىل
الدالالت" ،2014/11/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/y2fPte
تول يف بداية عهد الرئيس زين العابدين بن عيل منصب رئيس مجلس الن ّواب ،وكان
ّ
17
عضو اللجنة املركزية للحزب الحاكم "التجمع الدستوري الدميقراطي" حتى  .2003ويف مطلع
شباط/فرباير  2011عاد قائد السبيس إىل االضطالع مبسؤولية يف دواليب الدولة بعد تعيينه
رئيسا للحكومة خلفًا ملحمد الغنويش املستقيل .وبقي يف هذا املنصب حتى نهاية كانون
ً
األول/ديسمرب  2011تاريخ تسلّم حركة "النهضة" اإلسالمية الحكم إثر فوزها يف انتخابات
املجلس الوطني التأسييس التي أجريت يوم  23ترشين األول /أكتوبر.2011
 18من مواليد  ،1972عاش يف ليبيا ،وكان والده قريبًا من النظام .ويبدو أنّه جمع ثروته
وأسس حزب "االتحاد الوطني
استنادًا إىل عالقته بأبناء القذايف .بعد الثورة رجع إىل تونسّ ،
وتول منذ حزيران/يونيو  2012رئاسة النادي األفريقي (فريق ريايض) وهو رجل أعامل
الحر"ّ .
صاحب ثروات طائلة ّ
يشك الكثري يف مصدرها.

العدد ١١

10
رش
كل الدوائر داخل البالد وخارجها،
فتق ّدم يف ّ
ّ
وتحصل عىل ستّة ع َ
واحتل بذلك املرتبة الثالثة متجاوزًا
ّ
مقع ًدا (بنسبة  7.37يف املئة)،
أغلب األحزاب التاريخية واملناضلة .يتّهمه خصومه باستخدام املال
السيايس الستقطاب جامهري األحياء الشعبية واملناطق امله ّمشة
التي أغرقها بالوعود خالل السنوات األخرية( .((1إضاف ًة إىل توظيفه
اإلعالم (ميلك قناة فضائية) للتسويق لشخصه (مرتشّ ح ملنصب رئاسة
الجمهورية) ولحزبه السيايس .ويُتّهم أيضً ا بتوظيف أنصار الجمعية
وربا استفاد الحزب أكرث من غريه
الرياضية التي يديرها يف السياسةّ ،
(((2
من انفراط عقد قوائم "العريضة الشعبية" .

مشاكل عاصفة؛ بعضها داخيل
َ
•الجبهة الشعبية( :((2عرفت الجبهة
وبعضها خارجي .لك ّنها متكّنت من تجاوزها( .((2وتق ّدمت يف  32دائرة
انتخابية .وعىل الرغم من إمكانياتها املادية املتواضعة ،متكّنت من
الحصول عىل  15مقع ًدا (بنسبة  6.91يف املئة) واحتلّت بذلك املرتبة
الرابعة ،األمر الذي سيسمح لها بالتموقع يف قلب املشهد السيايس
ٍ
ائتالف حزيب يف الربملان
طوال السنوات الخمس املقبلة .وستمثّل أه ّم
(((2
ورقم صعبًا يف الحياة السياسية والربملانية  .وقد
التونيس الجديدً ،
أثبتت النتائج التي حقّقتها الجبهة الشعبية أه ّمية االئتالفات بالنسبة
حجم والكربى من حيث املشاريع والقدرة عىل
إىل األحزاب الصغرى ً
النضال امليداين ،عىل الرغم من محدودية قاعدتها البرشية.

تأسس هذا الحزب بعد الثورة ( 28آذار  /مارس
•حزب آفاق تونسّ :
(((2
 )2011برئاسة ياسني إبراهيم  .وهو حزب ليربايل يبدو واع ًدا
بوصفه يض ّم عد ًدا من الكفاءات الشبابية يف قطاع األعامل الحرة
" 19لزهر العكرمي :سليم الرياحي ظاهرة مالية ال عالقة لها بالواقع السيايس واالنتخايب
التونيس ،راديو اكسربيس أف أم 7،ترشين األول /أكتوبر  ،2014عىل الرابط:
http://goo.gl/mjixGf
 20يقودها من لندن الهاشمي الحامدي صاحب قناة "املستقلة" ومؤسس حزب "تيار املحبة".
 21تتك ّون من أحد عرش حزبًا يساريًّا وقوم ًّيا :حزب العامل ،وحزب الوطنيني الدميقراطيني
املو ّحد ،والوطنيون الدميقراطيون (وطد) ،وحزب النضال التقدمي ،وحزب الطليعة العريب
الدميقراطي ،وحركة البعث بتونس ،والجبهة الشعبية الوحدوية  ،والحزب الشعبي للحرية
والتقدم ،وحزب القطب ،والتيار الشعبي.
 22مصطفى القلعي" ،الجبهة الشعبيّة بعد انتخابات  26أكتوبر  2014الترشيعيّة :النتائج
واملوقع السيايس" ،أسطرالب ،2014/11/3 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/JBrS1Y
 23املرجع نفسه.
 24ياسني إبراهيم ( 20شباط /فرباير  )1966هو سيايس ورجل أعامل تونيس ،ووزير
النقل والتجهيز التونيس األسبقُ .ع ّي وزي ًرا للنقل والتجهيز يف  27كانون الثاين /يناير 2011
يف حكومة محمد الغنويش .قدّم استقالته من منصبه يف  17حزيران /يونيو  2011ليتف ّرغ
للعمل السيايس .وأصبح املدير التنفيذي لحزب آفاق تونس يف  17نيسان/أبريل  .2011ث ّم
عند اندماج "آفاق تونس" مع "الحزب الدميقراطي التقدمي" يف "الحزب الجمهوري" أصبح
إبراهيم املدير التنفيذي يف الحزب الجديد.
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والجامعيني واألطباء واملهندسني ،أغلبهم درس خارج تونس ،إضاف ًة
إىل برنامجه املتميّز(.((2
اندمج الحزب يف فرت ٍة ما مع "الحزب الدميقراطي التقدمي" يف إطار
حزب جديد تحت اسم "الحزب الجمهوري" .غري أنّه رسعان ما انفصل
تحصل "آفاق تونس" عىل  8مقاعد (بنسبة  3.68يف املئة).
عنه(ّ .((2
تحصل عليه يف انتخابات
وحقّق بذلك تق ّد ًما بأربعة مقاعد مقارن ًة مبا ّ
املجلس الوطني التأسييس.
•الت ّيار الدميقراطي :عىل الرغم من حداثة تكوينه ،متكّن هذا الحزب
(منشق عن حزب املؤمتر) من الحصول عىل  3مقاعد.
ّ
تحصل عىل  3مقاعد .وخرس مقع ًدا مقارن ًة
•حزب املبادرةّ :
بانتخابات املجلس التأسييس .وهو من األحزاب الدستورية والتجمعية
القليلة التي متكّنت من "االندماج" يف الوسط السيايس بعد الثورة
بعد أن اعتذر علَ ًنا للشعب التونيس.
أ ّما حزب حركة النهضة ،فقد تراجع مركزه مقارن ًة باالنتخابات
السابقة؛ فتح ّول من املرتبة األوىل ( 89مقع ًدا ،بنسبة  41يف املئة) إىل
وتحصل عىل  69مقع ًدا (بنسبة  31.79يف املئة) فاق ًدا
املرتبة الثانية.
ّ
بذلك  20مقع ًدا.
ويظهر أ ّن "حركة النهضة" دفعت مثن تولّيها الحكم خالل الفرتة
االنتقالية بارتكابها أخطاء عاقبها الناخب عليها( .((2لكن ما يثري
عب عن ذلك أحد قياديّي النهضة ،أ ّن الشعب عاقب
الدهشة ،كام ّ
الحركة عىل عامني ليعيد من استب ّد به لسنوات (مش ًريا لعودة
التج ّمعيني)( .((2ومع ذلك ميكن القول إ ّن حركة النهضة قد متكّنت
من تقليص كلفة الحكم الذي تح ّملته يف فرت ٍة صعبة شهدت خاللها
بأقل األرضار ،وحافظت عىل ثقة
اغتيالي سياس َّيني .ويبدو أنّها خرجت ّ
ْ
قرابة مليون ناخب ()947014؛ وذلك بفضل نواتها الصلبة املحافظة،
وق ّوتها التنظيمية ،وقيامها بحملة انتخابية هي األنجح واألكرث إبها ًرا
25

موقع حزب "آفاق تونس" عىل الرابط:

http://www.afektounes.tn/

تأسس الحزب يف  2كانون الثاين /يناير .2012
26
ّ
" 27العذاري :النهضة دفعت مثن أخطائها يف الحكم" ،الرشوق ،2014/10/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/C7APaq
'الرش' الب ّناين :لهذا عاقب الشعب النهضة
" 28االنتخابات الترشيعية :معرتفا بتأثري أحداث ّ
عىل تجربة سنتني" ،الصباح 28 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2014عىل الرابط:
http://goo.gl/0YztSB
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من خالل االجتامعات الجامهريية الضخمة التي نظّمتها يف الساحات
العا ّمة واملالعب الرياضية واملسارح(.((2

•ويعتقد البعض أ ّن الجمهور االنتخايب لحركة النهضة مل يعاقبها ،بل
"األصح أ ّن الجزء املتذ ّمر ...أرسل إشارات إىل الحركة مبا يشبه تصويت
ّ
التحذير  le vote avertissementبخاصة أ ّن حركة النهضة حافظت
مبدئيًّا عىل نواتها االنتخابية الصلبة مبا قد يسمح لها بتكوين كتلة
الثلث املعطّل( .((3يف حني يرى نائب رئيس الحركة أ ّن هذه النتيجة
هي نتاج طبيعي ملا أفرزته الفرتة الفارطة ،وما حصل هو عقاب
لـ"الـرتويكا" ولـ"حركة النهضة" التي أخطأت العنوان يف انتخابات
التأسييس؛ إذ "رغبت يف الحكم فسقطت يف فخّه ،ولو اكتفت حينها
باإلعداد للدستور ومل تحكم لكانت لها فرصة للفوز بهذه االنتخابات".
فهي يف تقديره فشلت يف الحكم ويف تنفيذ وعودها لذلك مل تحقّق
األغلبية هذه امل ّرة(.((3
•التحالف الدميقراطيّ :أسسه املنشقّون عن "الحزب الدميقراطي
التق ّدمي" بعد رفضهم اندماج حزبهم مع حزب "آفاق تونس"،
واحتجا ًجا عىل مامرسات أمينه العا ّم غري الدميقراطية( .((3وعىل الرغم
مم بذلته القيادة من مجهودات ودعاية وحضور إعالمي مكثّف يف
ّ
ٍ
مقعد
الفضائيات والصحف ،مل يتمكّن الحزب ّإل من الحصول عىل
واحد فقط.
 29محمد الحمروين" ،نتائج االنتخابات ..رسالة شعب وأسئلة شعب وأسئلة للتفكري"،
جريدة الضمري.2014/10/28 ،
" 30نتائج االنتخابات الترشيعية  2014يف دوائر الجمهورية وخارجها :االنتخابات وأوىل
الدالالت" ،املرجع نفسه.
" 31عبد الفتاح مورو لـ 'الرشوق نيوز' الجزائرية :السلطة تل ّوث الحكّام ،و'النهضة'
عوقبت ألنها كانت طرفًا يف الحكم" ،التونسية ،2014/11/01 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/josvZg
" 32محمد الحامدي (عضو يف املجلس التأسييس عن التيار اإلصالحي يف الحزب
الدميقراطي التقدمي) لـ'التونسية' :هذه أسباب انفصالنا عن 'حزب الشايب' و'النهضة' ستكون
جزءا من املشهد السيايس القادم" ،التونسية ،2012/5/4 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/2CTb8R

الخاسرون

•تيار املحبة :حزب "ت ّيار املح ّبة" (العريضة الشعبية سابقًا) مل
يحصل يف هذه االنتخابات ّإل عىل مقعدين مقابل  26مقع ًدا يف
االنتخابات الفارطة لحزب "العريضة الشعبية" مل يبق منها يف املجلس
التأسييس غري عد ٍد قليل تحت االسم نفسه ،ما أ ّدى إىل انهيار كتلتها
النيابية صلب املجلس وتف ّرق أعضائها بني كتلٍ أخرى من املستقلني
واألحزاب .واألرجح أ ّن الرصيد االنتخايب لـ "العريضة الشعبية" قد
انقسم بني "نداء تونس" و"االتحاد الوطني الح ّر" مع بقاء أعدا ٍد
أي
قليلة موزّعة يف مختلف الجهات مل تسمح لتيار املح ّبة بتحقيق ّ
ٍ
مقعد وحيد يف
اخرتاق ج ّدي يف الخريطة النيابية املقبلة ،باستثناء
معقلها األ ّول سيدي بوزيد ،ومقعد آخ َر يف القريوان.
حزب
يصح القول إ ّن مؤرشات هزمية َ
•"املؤمتر" و"التك ّتل" :قد ّ
ٍ
"طيف كبري من مناضليهام،
"املؤمتر" و"التكتل" انطلقت منذ استقالة
وهام يف س ّدة الحكم؛ مبعنى أ ّن رشعيتهام اهرتأت داخليًّا وهام
يف السلطة"( .((3وقد يكون ارتباطهام بحزب النهضة أحد العوامل
املح ّددة لفشلهام هذا .وإذا متكّنت النهضة من الصمود ،فذلك بفضل
ما لها من قاعدة انتخابية صلبة ومتّسعة ومنترشة عكس الحزبني
اللذين يفتقدان مثل تلك القاعدة وذاك االنتشار ،فكان االنهيار
رسي ًعا وحا ًّدا .فلم يحرز حزب "املؤمتر" إال عىل  4مقاعد (بنسبة
ٍ
مقعد وحيد .وإذا
يتحصل "التكتل" ّإل عىل
 1.84يف املئة) .بينام مل ّ
رضر من ات ّهامه بالتبعية لحركة النهضة التي
كان ٌّ
كل منهام قد ت ّ
شاركتهام حكم "الرتويكا" االئتاليف ملدة سنتني ،فقد كان "التكتل"
رصحت
أكرث ترض ًرا الت ّهامه أيضً ا بخيانة ناخبيه سنة  2011بعد أن ّ
قيادته قبل االنتخابات حينها باستحالة التحالف مع النهضة .واألرجح
أ ّن أغلب ناخبي "التكتل" لسنة  2011قد مالوا هذه املرة إىل حركة
"نداء تونس" التي اعتمدت خطابًا ال يختلف كث ًريا يف هذا السياق عن
الخطاب االنتخايب للتكتّل يف االنتخابات الفارطة .أ ّما حزب "املؤمتر من
رضر بالخصوص من انقسامه وخروج
أجل الجمهورية" ،فيبدو أنّه ت ّ
مؤسسيه عبد الرؤوف
أمينه العا ّم السابق محمد عبو وأحد أبرز ّ
أي مقعد .كلّف
العيادي الذي ّأسس "حركة وفاء" التي مل تحصل عىل ّ
هذا االنقسام حزب املؤمتر كث ًريا؛ إذ قلّص حظوظه يف الفوز بعدد ذي
بال من املقاعد.
" 33محلالن' :املؤمتر' و'التكتل' ضحايا الحكم' ..الجمهوري' ضحية زعيمه ..و'االتحاد'
ضحية تحالفاته ،الصباح 28 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2014عىل الرابط:
http://goo.gl/sjX2oe
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ٍ
مقعد واحد بعد أن
يتحصل بدوره ّإل عىل
•الحزب الجمهوري :مل ّ
تحصل يف انتخابات  2011عىل  19مقع ًدا .وكان هذا الحزب قد عرف
ّ
َ
انشقاق عد ٍد كبري من ن ّوابه يف املجلس التأسييس إضاف ًة إىل
بدوره
العديد من االستقاالت عىل مستوى القيادات الوسطى داخل البالد.
وهي ظاهرة رافقت هذا الحزب منذ تأسيسه سنة  1983إىل فرتة ما
قبيل إجراء االنتخابات الترشيعية  .((3(2014ويبدو أ ّن أداءه السيايس
املتقلّب وطبيعة تحالفاته غري الثابتة كانا من أسباب هزميته(.((3

•االتحاد من أجل تونس :انهار ائتالف "االتحاد من أجل تونس"
الذي كان ضح ّية حزب "نداء تونس" الذي رفض أن يستم ّر معه يف
مهم من نخبته ،األمر الذي
االئتالف نفسه بعد أن سحب منه جز ًءا ًّ
جل أسامء الزعامء السياسيني يف ذهن
ساهم بصورة كبرية يف شطب ّ
املواطن .وكان أيضً ا ضحيّة "التصويت املفيد أو الناجع" الذي دعا
إليه زعيم "نداء تونس" زعيمه ملصلحة حزبه (نداء تونس) ،من أجل
إلحاق الهزمية بـ"حركة النهضة" .وقد لقيت هذه الدعوة قبولً واس ًعا
اب أخرى ،ومنها "االتحاد من أجل
حتّى يف صفوف املنخرطني يف أحز ٍ
تونس"( .((3غري أ ّن تلك النتيجة مل تؤث ّر يف بعض قيادات هذا الحزب
الذي يرى أ ّن "نتيجة الترشيعية تع ّد مطمئنة بالنسبة إىل العائلة
النية،
الدميقراطية"؛ ففوز "نداء تونس" هو فوز للحداثة واألفكار ّ
وهو انتصار لقيم الجمهورية وملبادئ الدولة املدن ّية(.((3
(((3

" 34عاجل :استقاالت يف الحزب الجمهوري مبنوبة" ،الرشوق.2014/8/28 ،
'" 35املؤمتر' و'التكتل' ضحايا الحكم' ..الجمهوري' ضحية زعيمه ،"...املرجع نفسه.
تأسست هذه الجبهة السياسية يف  7كانون األول/ديسمرب  2012لتجميع القوى
36
ّ
اليسارية والدميقراطية املشتّتة .وض ّمت خمسة أحزاب هي :املسار الدميقراطي االجتامعي،
ونداء تونس ،وحزب العمل الوطني الدميقراطي ،والحزب االشرتايك ،والحزب الجمهوري الذي
انسحب رسي ًعا ،ثم انسحب "نداء تونس" عند اقرتاب املوعد االنتخايب؛ أي أنّه مل يرتك لرشيكيه
املتبقيّني فرصة االستعداد الكافية ملعرك ٍة غري متوازنة.
" 37فاضل موىس :ما وقع لالتحاد من أجل تونس هزمية وزلزال ،الصباح نيوز 29 ،ترشين
األول/أكتوبر ،2014عىل الرابط:
http://goo.gl/TfmcjY
" 38أحزاب تر ّحب بفوز نداء تونس وأخرى متخوفة من عودة املنظمومة السابقة"،
املغرب 28 ،ترشين األول/أكتوير  ،2014عىل الرابط:
http://goo.gl/6UIBp9

خصائص المجلس المنتخب
يتم ّيز "مجتمع" مجلس ن ّواب الشعب األ ّول بعد الثورة بالتن ّوع
يقل عن ذلك
الوظيفي وارتفاع املستوى التعليمي ألعضائه ،وال ّ
التن ّوع الفكري واأليديولوجي والسيايس ألفراده؛ إذ نجد املاركسيني
بعد ٍد مه ّم إىل جانب القوميني وبعد ٍد مه ّم أيضً ا (مقارن ًة بوجودهم يف
املجلس التأسييس) ،إىل جانب اإلسالميني بعددهم الوافر والليرباليني
مدارس متعددة ،ومنهم (قدماء التجمعيني أو
الذين ينتمون إىل
َ
الدستوريني الرسيّني أو العلنيني) .ويتميز مجتمع املجلس أيضً ا
بااللتزام الحزيب لنحو  214عض ًوا (بوجود  3أعضاء مستقلّني فقط)
األمر الذي يدفعهم ألن يكونوا أكرث انضباطًا واحرتا ًما لبعضهم البعض
وملجتمعهم .إضاف ًة إىل أ ّن أغلب األعضاء لهم ثقافة سياسية معتربة
بتجارب سياسية أو نقابية أو االثنني م ًعا (طالبية ،أو
بوصفهم م ّروا
َ
كل ذلك أن يضفي عىل هذا املجلس
مهنية) ،أو جمعوية .ومن شأن ّ
عم ساد املجلس التأسييس.
نكهة خاصة ستكون مختلفة بالتأكيد ّ
أساسا؛
وستحتدم النقاشات وتحت ّد ً
حتم بخصوص قضايا سياسية ً
فالقضايا ذات الطابع األيديولوجي والثقايف األكرث إثار ًة لالختالف
ُحسمت أو هكذا يبدو األمر يف فضاء املجلس التأسييس .لكن سيحت ّد
النقاش حول القضايا االقتصادية واالجتامعية والسياسة الخارجية.
وسيكون ذلك عىل األرجح مصدر ثراء نظ ًرا ملستوى الن ّواب الثقايف
والتعليمي ودرجة وعيهم السيايس "ونضال ّيتهم" .وهي أمور ير ّجح
أنّها ستدفع الجميع إىل االرتقاء مبستوى النقاش يف إطار احرتام
بعضهم البعض خدم ًة ملصالح الوطن .وبإمكاننا أن نالحظ هيمنة
رجال القانون وبخاصة املحامني عىل مجلس الشعب؛ إذ بلغت
نسبتهم  16.5يف املئة ،بينام حافظ رجال التعليم عىل مكانة معتربة
(جامعيون  13يف املئة ،وأساتذة تعليم ثانوي  16.2يف املئة ،ومعلّمو
االبتدايئ  2.76يف املئة؛ أي أ ّن نسبة رجال التعليم مبختلف أصنافهم
يف املجلس هي  31.96يف املئة) .ومتيّز مجتمع مجلس ن ّواب الشعب
أيضً ا بحضو ٍر الفت لرجال األعامل؛ إذ بلغت نسبة حضورهم 12.44
يف املئة (نصفهم من السيدات) ،وهناك حضور الفت لألط ّباء مقارن ًة
مبجالس ما قبل الثورة وباملجلس الترشيعي؛ إذ بلغت نسبة حضورهم
 5يف املئة (مع العلم أ ّن رئيس املجلس التأسييس األ ّول كان طبيبًا
ورئيس الجمهورية املنتخب من قبل املجلس التأسييس بعد الثورة هو
طبيب ،وكذا األمر بالنسبة إىل رئيس املجلس التأسييس) ،بينهم ج ّراح
قلب عاملي .إضاف ًة إىل مت ّيز هذا املجلس بوجود  4متقاعدين وبعض
املعطّلني عن العمل (انظر الجدول .)4ويض ّم مجلس ن ّواب الشعب
 69نائبة بنسبة .31.79
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الجدول (:)4
املواصفات املهنية ألعضاء مجلس الشعب التونيس الجديد
املهنة

العدد

النسبة%

محام
ٍ

36

16.5

جامعي

30

13.00

إطار عال

26

12.00

رجل أعامل

27

12.00

مهندس

16

07.37

متقاعد

06

02.76

معلّم

06

0276

أستاذ تعليم ثانوي

35

13.20

خبري محاسب

02

00.92

صيديل

01

00.46

موظف

12

05.52

عدل منفّذ

01

00.46

طبيب

11

05.00

عاطل عن العمل

03

01.38

صحفي

01

00.46

طالب

02

00.92

ٍ
قاض

01

00.46

ممثّل

01

00.46

املجموع

217

100

التأثيرات والتح ّديات اآلنيّة والدالالت
يبدو أ ّن تشكيل حكومة ما بعد االنتخابات الرئاسية سيواجه ع ّدة
صعوبات؛ فنداء تونس الذي سيشكّل الحكومة بوصفه صاحب
األغلبية ،غري أنّه يفتقد األغلبية املريحة ( 85مقع ًدا) .ومن هنا يبدو
مضط ًّرا لنسج تحالفات مع كتلٍ نيابية تبدو متباينة من حيث الحجم
ومتنافرة سياس ًّيا وأيديولوج ًّيا .إضاف ًة إىل أ ّن تشكيل الحكومة سريتبط

خصوصا وأ ّن رئيس "نداء تونس"
بالرضورة باالنتخابات الرئاسية،
ً
مرتشّ ح لهذا املنصب يف الوقت الذي مل تحسم حركة النهضة إىل ح ّد
كل االحتامالت
اآلن موقفها ملصلحة أحد املرتشحني( .((3وبذلك تبقى ّ
والفرضيات مطروحة بعد إعالن حزب "نداء تونس" تأجيله الخوض
يف تحالفاته الحكومية إىل ما بعد االنتهاء من االنتخابات الرئاسية.
وميكن يف هذا اإلطار طرح بعض السيناريوهات التي تبدو ممكنة.

السيناريوهات الممكنة

•السيناريو األ ّول :تؤكّد القيادات الفاعلة لحزب "نداء تونس"
عىل أولوية التحالف مع القوى الدميقراطية التي تتمثّل
بـ"الجبهة الشعبية" ( 15مقع ًدا) ،و"االتحاد الوطني الحر" (16
مقع ًدا) ،و"آفاق تونس" ( 8مقاعد) .غري أ ّن هذه األطراف قد ال
تسعفها ظروفها الداخلية للتحالف مع بعضها البعض ،بخاصة
"الجبهة الشعبية" التي يتناقض برنامجها االقتصادي واالجتامعي
يف العمق مع األطراف الثالثة األخرى ،عىل الرغم من عمل
بعض من تلك األطراف مع بعضها البعض يف إطار "جبهة اإلنقاذ
الوطني" التي أطاحت حكومة "الرتويكا" ،أضف إىل ذلك توت ّر
العالقة بني زعيم "نداء تونس" ورئيس حزب "االتحاد الوطني
يتخل عن ٍ
طرف من تلك
الح ّر" .وال ميكن لنداء تونس أن ّ
اب ثالثة (نداء تونس،
األطراف .وحتى إن حصل التوافق بني أحز ٍ
واالتحاد الوطني الح ّر ،وآفاق تونس) ،فهو سيحصل بصعوبة
عىل أغلبي ٍة لن تكون مريحة (ما يتطلبه القانون  109أصوات
فقط) .ولن يجد "نداء تونس" مبتغاه يف القوائم الصغرى التي
تحصلت عىل عد ٍد من املقاعد يرتاوح بني  4مقاعد ومقعد واحد،
ّ

" 39راشد الغنويش رئيس حركة النهضة :نحن مع حكومة ائتالف وطني ذات قاعدة
واسعة وال مجال لهيمنة الحزب الواحد" ،التونسية ،2014/10/30 ،عىل الرابط:
http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=42&a=139046

العدد ١١
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يف حني تتطلّب املرحلة حكوم ًة قويّة تحظى بثق ٍة كبرية ودعم
واسع من قبل األطراف الفاعلة .فهل سيضط ّر "نداء تونس" إىل
اللجوء إىل "حركة النهضة"؟

•السيناريو الثاين :قيام حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة
ٍ
بتحالف مع حزب "حركة النهضة" للحصول عىل أغلبية
املقبلة
تعتمد عىل ثنائية حزبية ( 154مقع ًدا) .قد يبدو األمر صعبًا
مستحيل؛ إذ يرفض الباجي قائد السبيس ذلك
ً
حتى ال نقول
رفضً ا بات ًّا( .((4أ ّما "حركة النهضة" ،فريى راشد الغنويش رئيس
الحزب وبعض القياديني أ ّن "نداء تونس" الذي خاض حملته
راف ًعا شعار ٍ
ات "أيديولوجية" معادية للنهضة ودفع بات ّجاه
اعتامد "التصويت النافع أو املفيد" ،ونجح يف ذلك ّأيا نجاح،
ليس باستطاعته "خيانة" قاعدته االنتخابية .ويصعب عىل
"النهضة" إقناع قاعدتها بالتحالف مع "نداء تونس" الذي ص ّنفته
من "قوى الثورة املضا ّدة" ،وع ّدته "جز ًءا من النظام القديم"،
وكال َْت له أقذع األوصاف .ومقابل ذلك أعلن حزب "نداء تونس"
تأجيله الخوض يف تحالفاته الحكومية إىل ما بعد االنتهاء من
االنتخابات الرئاسية ،لربطه الوثيق بني رئاسة الحكومة ورئاسة
الجمهورية ،بوصف الباجي قائد السبيس أحد أبرز املرتشّ حني
ملنصب الرئاسة( .((4يف حني أ ّن "حركة النهضة" مل تق ّدم مرتشّ ًحا،
ومل تعلن إىل ح ّد اآلن مساندة مرتشّ ح بعينه ،يف الوقت الذي
كل
ال ترفض فيه التحالف مع "نداء تونس"( .((4لتبقى بذلك ّ
االحتامالت والفرضيات واضحة املعامل.
•السيناريو الثالث :تشكيل حكومة تض ّم "نداء تونس" (85
مقع ًدا) ،و"االتحاد الوطني الح ّر"( 16مقع ًدا) ،وحزب "آفاق
تونس" ( 8مقاعد) ،إضاف ًة إىل مجموعة من املستقلني تضمن
الح ّد املطلوب لتشكيل حكومة شبه مستق ّرة ،بخاصة إذا متكّن
حزب "نداء تونس" من تحييد "الجبهة الشعبية" باتّجاه أن ال
تثري املشاكل يف وجه حكومته.
" 40الباجي قائد السبيس' :التحالف مع حركة النهضة غري مطروح ...وال أمانع دعمها يل يف
الرئاسية'" ،أفريك مانجري ،2014/10/22 ،عىل الرابط:
http://www.africanmanager.com/22-10-2014
 41كوثر زنطور" ،التحالفات الحكومية بالنسبة إىل نداء تونس :حكومة تتك ّون من
مساندي قائد السبيس" ،املغرب.2014/10/30 ،
" 42راشد الغنويش رئيس حركة النهضة :نحن مع حكومة ائتالف وطني ذات قاعدة
واسعة  ،"...املرجع نفسه.

تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

•السيناريو الرابع :وهو ما ميكن أن تنساق إليه النخبة السياسية،
بخاصة الطرفني الرئيسني "النهضة" و"نداء تونس" ،والتوافق عىل
أمرين متالزمني هام تشكيل حكومة كفاءات وطنية قد تكون
مط ّعمة ببعض الوزارات الحزبية (عدد محدود لألحزاب الخمسة
املتحصلة عىل أكرث عد ٍد من املقاعد) ،عىل أن تضمن مساندة
الفاعلَني االجتامع َّيني املح ّد َدين ودعمهام؛ وهام "االتحاد العام
التونيس للشغل" و"اتحاد الصناعة والتجارة" .أ ّما األمر الثاين،
فيتمثّل بدعم األحزاب األربعة أو حزب النهضة تحدي ًدا ترشّ ح
الباجي قائد السبيس للرئاسة .نعتقد أ ّن الظروف االقتصادية
واالجتامعية التي ستعيشها البالد بداي ًة من السنة املقبلة ستكون
صعبة ج ًّدا ،وتكلفتها ستكون مرتفعة عىل املجتمع ،بخاصة
الفئات الدنيا وحتّى املتوسطة .ونعتقد أ ّن النخبة السياسية عىل
إدر ٍ
اك ووعي بهذا الوضع .وال نعتقد أنّها مقتنعة بقدرتها عىل
معالجة تلك املشاكل والتص ّدي لتداعياتها االجتامعية مبفردها
أو يف إطار حكومة ائتالفية ض ّيقة؛ فقبولها بذلك يعني انتحارها
سياس ًّيا .لذلك يبدو سيناريو تشكيل حكومة كفاءات وطنية قد
تكون مط ّعمة ببعض الوزارات الحزبية من أكرث الحلول نجاع ًة
وعقالنية بل وطنية .وعىل الرغم من موقف "النهضة" التي ترى
أ ّن " ...البالد مازالت تعيش عىل وقع مرحلة انتقالية تتطلّب
توفر توازن يف السلطة وعدم نزوع نحو االستفراد بالحكم من
خالل الهيمنة عىل مؤسسات الدولة" ،يف إشار ٍة مبطنة إىل حزب
"نداء تونس" وزعيمه الباجي قائد السبيس املرشّ ح بق ّوة للفوز
يف السباق الرئايس(.((4

الدالالت

يجسد تق ّبل اإلسالميني نتيجة االنتخابات ،عىل الرغم من
• ّ
تراجعهم أو هزميتهم ،وتهنئتهم خصمهم "نــداء تونس"
باالنتصار ،قبول هؤالء مببدأ التداول عىل السلطة والتعددية

 43محمد اليوسفي" ،يف رسالة مشفرة :الغنويش يدعو السبيس إىل االنسحاب من السباق
الرئايس" ،حقائق أون الين ،2014/10/30 ،عىل الرابط:
http://www.hakaekonline.com/?p=66713

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية :الخصائص والنتائج والدالالت

السياسية األمر الذي قد يساعد عىل إزالة بعض املخاوف تجاه
تشبّثهم بالسلطة وتنكّرهم للمبادئ والقيم الدميقراطية.

أسسا مه ّمة لبناء نظام سيايس
•وضعت االنتخابات الترشيعية ً
تعددي ،يت ّم فيه تداول السلطة سلميًّا ،يقوم عىل االعرتاف باآلخر
وليس إقصا َءه .وميكن أن يكون ذلك منوذ ًجا للدول العربية.
•أبرزت نتائج االنتخابات قابلية األحزاب ذات املرجعية اإلسالمية املنفتحة
لالندماج يف النظام الدميقراطي واملساهمة يف تدعيمه وتطويره.

•أبرزت االنتخابات قدرة املجتمع التونيس (بنخبه ومنظامته
وأحزابه ومؤسساته) عىل التص ّدي لالخرتاقات والتأثريات
الخارجية السلبية التي كانت ترغب يف االنحراف باملسار
الدميقراطي إىل مواقع أخرى غري سلمية.
لكل دول
•أثبتت نتائج االنتخابات أ ّن تونس ال تزال منوذ ًجا ّ
الضفّة الجنوبية للمتوسط التي دشّ نت مرحل ًة جديدة من
النظام الدميقراطي "النوعي".
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•أظهرت االنتخابات مدى صالبة التونسيني وإرادتهم وعزمهم
عىل السري يف الطريق الدميقراطي ،وإن كان عرب معانا ٍة عميقة.
•أه ّمية التحالف بني مجموعة من املك ّونات السياسية يف إطار
أرضية سياسية ذات أبعاد إسرتاتيجية ،األمر الذي ميكّنها من
تحقيق موقعٍ محرتم (رقم صعب) يف مجلس الشعب .وهذا ما
متكّنت "الجبهة الشعبية" من تحقيقه.
وكل األحزاب
•عدم قدرة األحزاب السلفية القانونية ( 3أحزاب)ّ ،
ذات املرجعية اإلسالمية (باستثناء حركة النهضة) عىل الحصول
أي مقعد يف الربملان.
عىل ّ
•استمرار ضعف األحزاب واملجموعات ذات املرجعية القومية
العربية ( 3مقاعد بنسبة  1.38يف املئة دون احتساب من نجحوا
يف إطار "الجبهة الشعبية") ،وعدم قدرتها عىل االندماج الفعيل
يف املشهد السيايس .وقد يكون ذلك نتيجة تشتّتها وترشذمها.
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محمد جميح

*

المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء

بالقوة،
اســتولى مســ ّلحو الحوثي الذين ي ّتخذون اســم "أنصار اهلل" على العاصمــة صنعاء
ّ
فــي الحــادي والعشــرين مــن أيلول  /ســبتمبر ّ .2014
ً
عالمة فارقة في مســيرة
ومثــل هذا التاريــخ
التحوالت التي شهدها اليمن خالل الفترة الماضية وارتسمت مالمحها منذ مطلع عام .2011
ّ
تقف هذه الورقة على العوامل واألسباب التي قادت إلى سقوط صنعاء في أيدي الحوثيين؛
مثل طبيعة االنقســامات المختلفة في اليمن ،ودور الجيش والرئيس الســابق علي عبد اهلل
صالــح والقاعدة ،وحقيقة الصراع بيــن الحوثيين وحزب اإلصالح ،والخالف بين الرئيس عبد ربه
منصــور هــادي ورئيس الــوزراء محمد ســالم باســندوة ،ودور دول الخليج وإيــران ،والطموحات
الملخص وتحــاول الورقــة ً
تلمــس مــآالت الصــراع ومســتقبل اليمــن في ضوء اســتمرار
الحوث ّيــة.
أيضــا ّ
الحوثيين في مساعيهم لبسط سيطرتهم على أكبر جزء ممكن من البالد.
* أكادميي وباحث متخصص يف الشأن اليمني.

دراسات وأوراق تحليليّة

17
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طبيعة االنقسامات
فاصل بني منظومتني للقوى السياسية
ك ّرس يوم  2011/02/11خطًّا ً
والقبلية والعسكرية واملالية يف اليمن؛ مثّلت املنظومة األوىل مجموعة
من القوى املنضوية تحت مظلّة السلطة الحاكمة آنذاك بزعامة
الرئيس السابق عيل عبد الله صالح ،يف حني مثّلت املنظومة الثانية
مجموعة القوى التي كانت خارج إطار السلطة مبعناها التقليدي يف
اليمن ،مع أنه يصعب أحيانًا تحديد الخ ّط الفاصل بني من هم يف
السلطة ،ومن هم خارجها يف صنعاء.
كان الرصاع يدور بني رشعيتني؛ إحداهام رشعية انتخابية مثّلتها السلطة
الحاكمة آنذاك وتظلّلت بها ،واألخرى رشعية شعبية ثورية ،حاولت أن
بديل عن الرشعية السياسية ،مستفيد ًة من رياح التغيري التي ه ّبت
تربز ً
عىل املنطقة مع اندالع الحريق يف جسد التونيس محمد البوعزيزي.
مل يكن االنقسام يف حينه طائفيًّا  -وال هو اآلن  -عىل الرغم من بروزه
مبظه ٍر طائفي ،بل كان سياسيًّا ،ومثّل أعىل درجات الرصاع عىل السلطة.
قابل لقراءته يف
وقد ات ّخذ االنقسام السيايس آنذاك طاب ًعا جغراف ًّيا ً
سياقات رمزية؛ فعىل مستوى العاصمة متوضع ثقل قوى املعارضة
حول جامعة صنعاء ويف شارع الستني حيث ُس ّميت تلك الساحة
باسم "ساحة التغيري" ،يف حني تحشّ د معسكر السلطة آنذاك يف ميدان
السبعني بالقرب من دار الرئاسة رمز املؤسسة الحاكمة ،وغري بعيد
عن نُصب األهداف الستّة لثورة سبتمرب ،يف محاولة لبعث رسالة
مفادها إ ّن أصحاب "السبعني" يسريون وفقًا ألهداف الثورة ،يف حني
أ ّن أصحاب "الستني"  -بحسب قراءة السلطة  -يقعون يف الجغرافيا
البعيدة عن هذه األهداف.
ومتخّضت األحــداث الحقًا عن املبادرة الخليجية التي ُوقّعت يف
لتؤسس للمرحلة االنتقالية والحوار الوطني الذي
ّ 2011/11/23
مل يكن أكرث من مه ّدئ لتفاعالت االنقسام الذي امت ّد إىل املؤسسة
العسكرية.
وبعد أن خرجت البالد من مرحلة الحوار الوطني بالتوافق عىل
تؤسس للبناء
مجموعة من األطر النظرية التي من املفرتض أن ّ
السيايس والدستوري يف البالد ،أخذ االنقسام يف الظهور بطريقة أكرث
خطورة .وانفجرت األوضاع عسكريًّا يف دماج وبعدها عمران التي
سقطت يف أيدي الحوثيني مطلع متوز  /يوليو  ،2014ليت ّوج ذلك
بسقوط صنعاء ،أواخر أيلول  /سبتمرب .(((2014
" 1تسلسل زمني ألحداث اليمن منذ اندالع الثورة" ،الجزيرة نت ،2014/10/2 ،عىل
الرابط:
http://goo.gl/fKJOvm

وعىل الرغم من أ ّن الحوثيني ميثّلون العنوان األبرز للموجة التي
اندفعت من "شامل الشامل" ،للسيطرة عىل صنعاء ،فهم ال ميثّلون
فيها إال عنوانها .وهناك "عناوين" تفصيلية كثرية تحته تشري إىل
انقسامات ،أو مشاريع انقسامية الحقة؛ فهناك أنصار الرئيس السابق
عيل عبد الله صالح ،وهناك خصوم قبليون آلل األحمر الذين شكّلوا
مشيخة قبائل حاشد لعقود طويلة ،وهناك خصوم التجمع اليمني
لإلصالح .وهناك أيضً ا العامل الجغرايف الذي ال ميكن إغفاله بالنظر
تجسده املعادلة التقليدية
إىل األحداث األخرية ،وهو العامل الذي ّ
يف اليمن ،واملتمثلة يف "ثنائية الجبل والسهل" :الجبل األعىل الحاكم
يف مقابل السهل األسفل املحكوم .وهي معادلة جغرافية تجلّت يف
طبيعة االصطفافات التي أفصح عنها تو ّحد موقف الحوثيني والرئيس
السابق من اختيار الدكتور أحمد عوض بن مبارك لرئاسة الحكومة ،إذ
جرى رفضه عىل أساس أنّه ينتمي إىل الجنوب كام جاء يف بيان املؤمتر
الشعبي العا ّم((( .لقد حاولت ثورة الشباب أن تلغي معادلة الجبل
والسهل ،أو تح ّد من رصاحتها الجارحة ،غري أ ّن ر ّدة الفعل فيام يبدو
كانت قوية لفائدة إبقاء املعادلة املذكورة قيد التفاعل ،عىل الرغم
من أ ّن هذه املعادلة قد تع ّرضت الهتزازات قوية.

موقف المؤسسة العسكرية
بعد توحيد اليمن يف  22أيار  /مايو 1990جرت محاوالت ع ّدة لدمج
جيش اليمن :الجنويب والشاميل يف حينها ،غري أ ّن انعدام الثقة بني
َ
القيادات السياسية والعسكرية ،واختالف العقيدة القتالية وبنيان
جيش الشطرين حالَ دون إنجاز املهمة التي ّ
تعثت ،وتأخّرت إىل أن
َ
انفجرت حرب صيف  ،1994وانهزم عىل إثرها املعسكر الذي أعلن
ّ
"فك االرتباط" عن دولة الوحدة ،وضُ ّمت الوحدات واأللوية القتالية
(((
التابعة له إىل الجيش الذي تح ّول فيام بعد إىل جيش النظام  ،ال
س ّيام بعد استبعاد قيادات عسكرية جنوبية .عدا عن ذلك ،كان
املنحل،
ّ
االنقسام واض ًحا يف الجيش بني ألوية الحرس الجمهوري
والذي كان يرأسه نجل الرئيس السابق العميد أحمد عيل عبد الله
صالح ،وبقية القطاعات العسكرية ،وعىل رأسها الفرقة األوىل مدرع
" 2الحوثيون يرفضون تكليف بن مبارك لرئاسة الحكومة" ،الجزيرة نت،2014/10/8 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/D0s8dw
 3يقول الكاتب ياسني قائد الرشجبي" :لقد متكن النظام من ضم املؤسسة العسكرية ،ومن
ثم السيطرة عليها وتحويلها إىل مؤسسة قبلية وأرسية مربوطة مصلحيًّا بوجود النظام" ،انظر:
ياسني قائد الرشجبي" ،الرصاع السيايس يف اليمن" ،صحيفة الجمهورية اليمنية،2012/07/4 ،
عىل الرابط:
http://www.algomhoriah.net/articles.php?lng=arabic&aid=32093
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املنحلّة ،وقائدها اللواء عيل محسن األحمر الذي قاد الحرب سابقًا
من جانب الدولة عىل املتمردين الحوثيني .األمر الذي جعل الحوثيني
يتقصدونه والفرقة األوىل التي كان يقودها أكرث من غريها يف مؤسسة
ّ
الجيش اليمني ،بعد دخولهم صنعاء دون مقاومة من الجيش.
وتجدر اإلشارة يف هذا السياق أيضً ا إىل أ ّن الخصومة الشديدة التي
كانت بني وزير الدفاع محمد نارص أحمد واللواء األحمر ،قد أث ّرت
سلب ًّيا يف أداء الجيش يف مواجهة الحوثيني يف عمران وصنعاء ،إىل
رصحت أكرث من م ّرة بأ ّن الجيش يقف عىل
درجة أ ّن وزارة الدفاع ّ
الحياد يف الرصاع الدائر الذي كان يحلو لوزير الدفاع حينها تصويره
عىل أنّه رصاع بني الحوثيني وحزب اإلصالح(((.
هيّأت االنقسامات داخل مؤسسة الجيش – عىل الرغم من إعادة
هيكلتها  -حدوث ظاهرة االخرتاق الحويث لبنيها .والواقع أ ّن االخرتاق
كان موجو ًدا قبل اجتياح الحوثيني صنعاء بسنوات من خالل عنارص
ترتبط بالحوثيني بشكل أو بآخر سواء مذهبيًّا أو سالليًّا ،وهو األمر
الذي وضّ حه رئيس جهاز األمن القومي عيل األحمدي بقوله" :تهاوي
بعض وحدات الجيش واألمن أمام الحوثيني نتج عن خيانات واخرتاق
يف هذه الوحدات"(((.
أضف إىل ذلك أ ّن الفساد الذي رضب بجذور عميقة بنية مؤسسات
الدولة ،مل تسلم منه املؤسسة العسكرية ،ونالها النصيب األوفر
بفعل امليزانيات الكبرية التي تُرصف عىل مج ّندين وهميني أو غري
موجودين يف امليدان ،أو يتبعون شخصيات اجتامعية أو سياسية أو
حزبية بعينها ،ويدينون لها بالوالء ،ما أضعف الجيش يف مواجهة
تح ّدي الحوثيني.

الصراع الحوثي  -اإلصالحي
الست بني النظام السابق والحوثيني ،كان موقف
إبّان فرتة الحروب
ّ
التج ّمع اليمني لإلصالح املرتبط باإلخوان املسلمني يف اليمن أو موقف
بعض قياديّيه ،أقرب إىل التعاطف مع الحوثيني ،ملناكفة نظام الرئيس
اب أخرى قريبة
السابق عيل عبد الله صالح ،والرتباط اإلصالح مع أحز ٍ
من الحوثيني ضمن تحالف اللقاء املشرتك .إضاف ًة إىل ذلك ،دخل
" 4وزير الدفاع اليمني يؤكد حيادية الجيش" ،الجزيرة نت ،2014/04/13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/nFTIU8
" 5األحمدي لـ”السياسة” :سقوط صنعاء انقالب عىل الدولة ولوال الخيانات والدعم
اإليراين ملا تهاوى الجيش" ،السياسة الكويتية ،2014/09/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/oFxX6h

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

اإلصالح والحوثيون يف تحالف إلطاحة نظام الرئيس عيل عبد الله
صالح ،ور ّددوا الشعارات ذاتها يف ساحة التغيري يف العاصمة صنعاء(((.
غري أ ّن عجلة األحداث دارت لتندلع املواجهات بني قبائل موالية
لإلصالح ومسلّحي الحويث ،ويُص ِّدر الحويث حربه عىل مؤسسة الدولة
اليمنية باسم محاربة "التكفرييني والدواعش واإلخوان املسلمني" فيام
بعد.
ويبدو أ ّن الحوثيني نجحوا إىل ح ٍّد كبري يف تصدير رصاعهم ض ّد مؤسسة
الدولة اليمنية عىل أنّه رصاع بينهم وبني حزب اإلصالح تحدي ًدا من
أجل تحييد أجهزة الدولة املختلفة يف هذا الرصاع الذي كان يستهدف
مؤسسة الدولة اليمنية ،متجاوزًا اإلصالح إىل السيطرة عىل املؤسسات
العسكرية واألمن ّية واالقتصادية للدولة ،وهو الهدف الذي انكشف
بسقوط العاصمة صنعاء يف أيدي الحوثيني.
ويف واقع األمر ،انتهج الحوثيون سياسة ذكية يف مراحل حروبهم
املتعددة ض ّد ٍ
ائح مختلفة يف اليمن؛ فعندما كانوا يحارصون
فئات ورش َ
دماج ،كانوا يؤكدون أنّهم ال يستهدفون إال "التكفرييني األجانب"
الذين يدرسون يف مركز أهل الحديث يف دماج ،ومل يكونوا يتع ّرضون
لإلخوان املسلمني ،وبعد أن تحقّق لهم ما أرادوا من إخراج أهايل
دماج من قراهم ،وبدأ مسلّحو الحويث يتّجهون إىل بعض مديريات
عمران ،بدأ الحوثيون يص ّعدون لهجتهم إزاء مشيخة قبيلة حاشد
التي ينتمي إليها رجل األعامل والقيادي يف اإلصالح ،حميد األحمر.
واشت ّدت املواجهات التي انتهت يف مطلع شباط  /فرباير 2014
بسيطرة مسلّحي الحويث عىل منطقة الخمري وتفجري منزل الشيخ
الراحل عبد الله األحمر الذي كان يرأس الهيئة العليا للتج ّمع اليمني
ٍ
أحداث قادت إىل املواجهات املسلّحة
لإلصالح ،وما تال ذلك من
مع اللواء  310الذي كان يرابط يف عمران بقيادة حميد القشيبي
املحسوب عىل اللواء األحمر املحسوب بدوره عىل اإلصالح.
وبعد سقوط عمران ،تو ّجه الحوثيون إىل صنعاء لحصارها بح ّجة إسقاط
الجرعة السعرية التي نجمت عن رفع الدعم عن مشتقات النفط،
وإسقاط الحكومة ،وتطبيق مخرجات الحوار الوطني .وكان أ ّول ما
استهدفوا هناك مق ّر الفرقة األوىل مدرع املنحلّة ،والذي مل يعد كام كان
قبل عمليات الهيكلة التي م ّرت بها املؤسسة العسكرية اليمنية .ونهب
الحوثيون أغلب املؤسسات التابعة لحزب التجمع اليمني لإلصالح ،أو
املحسوبة عليه مثل جامعة اإلميان وجامعة العلوم والتكنولوجيا ،ومقا ّر
اإلصالح يف العاصمة مبا يف ذلك األمانة العامة ،إضاف ًة إىل نهب جمعيات
" 6الرصاع الحويث اإلصالحي وخطره عىل مستقبل اليمن" ،وفاق برس،2014/09/08 ،
عىل الرابط:
http://wefaqpress.net/news_details.php?sid=19125

دراسات وأوراق تحليليّة
المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء

خريية تتبع اإلصالح ،وبيوت قيادات إصالحية يف العاصمة ،وعىل رأسها
منزلَ حميد األحمر القيادي اإلصالحي ورجل األعامل املعروف ،وتوكل
كرمان الفائزة بجائزة نوبل للسالم.
وإزاء هذه األعامل التزم اإلصالح عدم الر ّد يف العاصمة صنعاء ،معل ًّل
حمم دم لو أنّه أمر أنصاره بالتص ّدي
ذلك بالحرص عىل تجنيب العاصمة ّ
للزحف الحويث عىل صنعاء .وقد كانت هذه الخطوة تكتيكًا ذكيًّا ج ّنب
وربا جعله يتجاوز ما خطّط له من قبل
الحزب املزيد من الخسائرّ ،
ٍ
للزج به يف معركة استنزاف طويلة.
بعض القوى الداخلية والخارجية ّ

دور الرئيس السابق
ست جوالت من الحرب
دخل الرئيس السابق عيل عبد الله صالح ّ
مع الحوثيني عام  2004انتهت عام  .2010وعىل الرغم من هذا
السجل الحريب مع الحوثيني ،استطاع الرئيس السابق  -فيام يبدو -
ّ
بناء إسرتاتيجية جديدة للتعامل مع هذه الق ّوة الصاعدة تقوم عىل
نو ٍع من التحالف غري املبارش ،أو غري املعلَن .ويبدو أ ّن صالح سعى إىل
تحقيق هذا التحالف عن طريق شيوخ قبائل مؤيّدين له يف قبيلة حاشد
وغريها؛ إذ أعطاهم الضوء األخرض للتنسيق مع جامعة الحويث من دون
أن يكون بارزًا يف الصورة ،والتي ال تزال حتى اآلن ت ُظهره والحوثيني
خص َمني لدودين .وتح ّدثت تقارير كثرية عن تعاون صالح مع الحوثيني،
وعن تسهيالت ق ّدمها حلفاؤه لهم ،مكّنتهم من دخول صنعاء ،وهو ما
أكّده ضمن ًّيا املتحدث باسم الحوثيني محمد عبد السالم(((.
لقد ُحذّر الرئيس السابق من محاولة عرقلة عملية التح ّول السيايس.
ونص بيان مجلس األمن الدويل عىل اسمه واسم نائب الرئيس السابق
ّ
عيل سامل البيض بوصفهام معرقلَني للمبادرة ،يف جلسته املنعقدة بتاريخ
 .2014/02/15وقد أشار املبعوث الدويل إىل اليمن جامل بن عمر يف
حوا ٍر متلفز إىل أ ّن أطرافًا س ّهلت دخول الحوثيني صنعاء .وذكر أ ّن أطرافًا
تعمل يف الخفاء ساعدت الحويث وم ّهدت له احتالل العاصمة صنعاء(((.
" 7الحوثيون :دخلنا صنعاء بالتنسيق مع مسؤولني وعسكريني وسفارات" ،الجزيرة نت،
 ،2014/10/10عىل الرابط:
http://goo.gl/WDZHbU
" 8حذر من دوامة عنف جديدة ..املبعوث األممي لليمن جامل بنعمر لـ عكاظ :أطراف تعمل
يف الخفاء مهدت للحويث احتالل صنعاء" ،صحيفة عكاظ السعودية ،2014/9/28 ،عىل الرابط:
http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140928/Con20140928725903.htm
ويذكر الكاتب والباحث اليمني نارص يحي عن صالح والحوثيني" :يصعب تجاهل أن الطرفني
صارا منذ قرابة عام عىل األقل أقرب لبعضهام يف العديد من املواقف" .انظر :نارص يحي،
املحي يف اليمن" ،الجزيرة نت ،2013/1/26 ،عىل الرابط:
"التحالف ّ
http://goo.gl/D5V7yU

19
وشهدت أروقة مؤمتر الحوار الوطني يف اليمن الذي انتهت أعامله
يف كانون الثاين  /يناير  ، 2014وجلساته ،تنسيقًا واض ًحا بني جناح
املؤمتر الشعبي العام املوايل لصالح وفريق الحوثيني يف املؤمتر .وتع ّزز
التنسيق بني الطرفني بعد انتهاء مؤمتر الحوار الوطني ض ّد ما أصبح
خصم مشرتكًا لهام ،وهو التج ّمع اليمني لإلصالح.
ً
وذكرت تقارير أ ّن أحد الشيوخ القبليني البارزين من عمران ،وهو
قيادي يف املؤمتر الشعبي العام ،قد شارك يف اقتحام الحوثيني صنعاء.
وقبل ذلك كان لحلفاء صالح دو ٌر بارز يف حسم املعارك يف عمران،
وهزمية اللواء  310املرابط هناك ،وقتل قائده حميد القشيبي الذي
خصم لصالح ،واشتبك مع ق ّوات الحرس الجمهوري إبّان أحداث
كان ً
(((
الثورة الشبابية.
أضف إىل ذلك ،مشاركة أنصار الرئيس السابق يف التظاهرات التي
نظّمها الحوثيون ،والتي رفعت مطالب ثالثة متثّلت بـ :إسقاط الجرعة
السعرية التي نشأت بسبب رفع الدعم عن املشتقات النفطية،
وإسقاط حكومة الوفاق ،وتطبيق مخرجات الحوار الوطني.
ّ
ويستدل مراقبون بع ّدة شواهد عىل ضلوع الرئيس السابق يف أحداث
سقوط صنعاء ،منها أ ّن مسلّحي الحوثيني ،عندما دخلوا صنعاء تتبّعوا
بيوت خصومهم السياسيني والقبليني والعسكريني وممتلكاتهم،
واقتحموها إىل جانب الكثري من مؤسسات الدولة ،يف حني أ ّن بيوت
صالح وأرسته مل تصب بأذى ،بل إ ّن املسلحني الحوثيني قد فرضوا
طوقًا عىل بيت الرئيس السابق يف صنعاء لحاميته(.((1
إضاف ًة إىل ذلك ،يبدو التنسيق اإلعالمي واض ًحا؛ إذ أتاحت وسائل
وخص الحوثيون
إعالم محسوبة عىل صالح صفحاتها لكتّاب حوثينيّ ،
تلك الوسائل بترصيحاتهم يف نو ٍع من التناغم اإلعالمي الذي يعكس
تنسيقًا سياس ًّيا وميدان ًّيا.
والواقع أ ّن مثل هذا التنسيق وارد بصورة كبرية إذا ما عدنا إىل معادلة
اليمن التاريخية املتمثلة يف عالقة الجبل والسهل املذكورة سابقًا؛ إذ
أحس أ ّن سلطته قد بدأت تتفلّت منه جهة السهل
إ ّن الجبل عندما ّ
بدأ يف محاوالت محمومة إلعادة إنتاج سلطته بوسائل الثورة املضا ّدة
التي تُ ّوجت بسقوط صنعاء يف يد الحوثيني .وهو الحدث الذي وصفه
" 9سقوط عمران يسلب ’اإلخوان‘ معقلهم ويضع الحوثيني عىل أبواب صنعاء" ،الحياة
اللندنية ،2014/07/20 ،عىل الرابط:
http://alhayat.com/Articles/3683172
 10خالد الحامدي" ،اليمن :الحوثيون يطوقون منزل صالح لحاميته وهادي يعرتف بوجود
’خيانة‘ ومخاوف عارمة عىل مستقبل البالد" ،القدس العريب ،2014/9/23 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=225530
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جامل بن عمر يف مقابلته مع قناة سكاي نيوز العربية  27أيلول /
سبتمرب  2014بأنّه احتالل "لجامعة مسلّحة للعاصمة صنعاء" ،حيث
"ت ّم نهب األسلحة الثقيلة من مخازن السالح وتو ّجهت إىل مناطق
يف الشامل"(.((1

خالفات باسندوة وهادي
ق ّدم رئيس الوزراء اليمني محمد سامل باسندوة استقالته يوم دخل
مسلّحو الحويث صنعاء .واألمر الالفت للنظر أ ّن باسندوة ق ّدمها إىل
الشعب اليمني ،وليس إىل رئيس الجمهورية حسبام يقتيض العرف
الدستوري.
وجاء يف خطاب االستقالة" :بسم الله الرحمن الرحيم .يا أبناء شعبنا
العظيم ،السالم عليكم ورحمة الله ،لقد ق ّررت أن أتقدم إليكم
باستقالتي من رئاسة حكومة الوفاق الوطني".
وقد علّل باسندوة استقالته بأنّه يريد أن يرتك املجال لتسهيل االتفاق
هم الرئيس بالتف ّرد بالسلطة ،وعدم
بني الرئيس هادي والحوثيني ،متّ ً
إرشاك الحكومة يف الشؤون العسكرية واألمن ّية وإدارة العالقات
الخارجية ،عىل الرغم من أ ّن املبادرة الخليجية تؤكّد ذلك.
وأحدثت استقالة باسندوة والصيغة التي اختارها إرباكًا يف مؤسسة
الرئاسة ،األمر الذي جعل الرئاسة تنفي تقديم باسندوة استقالته
نصها .ونفت حينها وكالة أنباء سبأ الرسمية نبأ
عىل الرغم من نرش ّ
استقالة باسندوة ،وأوردت ترصي ًحا ملصد ٍر وصفته باملسؤول قال فيه:
"ال ص ّحة لهذه املزاعم الكاذبة التي تناقلتها بعض وسائل اإلعالم،
والتي يسعى من يقف وراء ترويجها إىل التشويش وإثارة البلبلة"((1(.
عب عنه
والحقيقة أ ّن الخالف الذي برز بني هادي وباسندوة ،والذي ّ
األخري يف خطاب استقالته كان منذ األيام األوىل لتشكيل حكومة
الوفاق إثر توقيع املبادرة الخليجية يف ترشين الثاين  /نوفمرب
عام  .2011ومن أسباب هذا الخالف أ ّن املبادرة الخليجية وآليتها
كل من رئيس الجمهورية
التنفيذية مل تكن واضحة يف تحديد سلطة ٍّ
ورئيس الوزراء يف الفرتة االنتقالية ،وهو األمر الذي نشأ عنه وض ٌع
" 11بن عمر :الحوثيون يخرقون اتفاق السالم" ،سكاي نيوز العربية،2014/9/27 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/gTuZcR
" 12مصدر مسؤول ينفي تقديم رئيس الوزراء استقالته (للصحف)" ،سبأ نت،2014/9/3 ،
عىل الرابط:
http://www.sabanews.net/ar/news366723.htm
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شعر معه باسندوة بأنّه غري قادر عىل ات ّخاذ القرار ،بل أنّه ال عل َم له
حساسة عىل الجانبني العسكري واألمني يف البالد.
بقضايا ّ
وقد ذكر باسندوة يف أكرث من مناسبة خالل فرتة رئاسته الحكومة
ما يس ّميه تهميش هادي له ،وعدم إطْالعه عىل التقارير األمنية
أي قضية أمنيّة أو
الحساسة إىل درجة أنّه كان عندما يُسأل عن ّ
عسكرية ،ير ّد بالقول إنّه ال علم له باملوضوع أل ّن وزي َري الدفاع
والداخلية ال يُطْلعانه عىل يشء من ذلك .واألرجح أ ّن هادي كان
يتع ّمد منع وصول التقارير األمن ّية الحساسة إىل باسندوة خشية
رسبها إىل جهات يف اللقاء املشرتك وغريه ال يريدها أن تطّلع عليها
ت ّ
(((1
ظل عدم استقرار الوضع السيايس واألمني يف البالد .
يف ّ
غري أ ّن التهميش الذي اشتىك منه باسندوة مل يكن العامل الحاسم
لتقدميه استقالته؛ فباسندوة شكا التهميش منذ البداية ،ومع ذلك
استم ّر يف عمله إىل أن سقطت صنعاء يف أيدي املسلّحني الحوثيني،
حاسم دفع باسندوة إىل تقديم
عامل
وهو فيام يبدو األمر الذي كان ً
ً
استقالته ،بخاصة وأ ّن املشاورات كانت تدور حول تشكيل حكومة
جديدة بعد أن جرى االتفاق عىل ذلك بني الفرقاء السياسيني ،وبينهم
وبني الحوثيني ،قبل أن يق ّدم باسندوة استقالته.
عىل الرغم من محاوالت ع ّدة جرت إلضفاء يشء من التناغم يف
طاقمها ،ميكن القول إ ّن حكومة الوفاق كانت قامئة عىل تناقضات
األطراف املك ّونة لها واختالف مصالحهم ،وهو ما عطّل عملها ذات ًّيا،
وأظهرها ضعيفة غري قــادرة عىل التعامل مع تح ّديات املرحلة
االنتقاليّة.

السيطرة على منفذ بحري
تح ّدثت تقارير إعالمية عدة عن استخدام الحوثيني مينا َءي ميدي
والصليف للتهريب ،وعىل وجه الخصوص تهريب األسلحة التي كانت
تأيت عرب سفن ث ّم تفرغ يف مخازن موقّتة يف جزر غري مأهولة يف
البحر األحمر  -بعضها يتبع دولة إريرتيا  -قبل أن ته ّرب يف قوارب
صيد صغرية عرب سواحل البحر األحمر إىل األرايض اليمنية ،ومنها إىل
محافظة صعدة يف الشامل(.((1
" 13وزير يكشف ..هادي ال يثق بباسندوة" ،مين برس ،2014/3/22 ،عىل الرابط:
http://yemen-press.com/news28761.html
 14محمد جميح" ،الكشف عن  3معسكرات رسية لتدريب الحوثيني بإرشاف الحرس
الثوري اإليراين عىل األرايض األريتريية" ،القدس العريب ،2014/2/24 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=137121
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وقد طالب الحوثيون بض ّم محافظة حجة إىل إقليم أزال الذي ض ّم
محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار .ورأى الحوثيون أ ّن تشكّل
يصب يف مصلحتهم ما مل يكن لدى هذا
اإلقليم من تلك املحافظات ال ّ
اإلقليم منف ٌذ بحري ،وهو األمر الذي يرونه ممك ًنا بض ّم محافظة حجة
إىل هذا اإلقليم.
وجود ميناء إلقليم أزال مه ّم ج ًّدا للحوثيني الذين يتطلّعون إىل ما
هو أكرث من توريد السالح عرب سواحل البحر األحمر ،والذي يبدو أنّه
مل ينقطع منذ سنوات ،وإن كانت وتريته قد زادت خالل السنوات
التي أعقبت تف ّجر "ثــورة الشباب" مطلع  .2011وقبيل دخول
رصح الدكتور فارس السقاف مستشار الرئيس
الحوثيني صنعاء بأيّامّ ،
اليمني بأ ّن الحوثيني يهدفون من خالل مطالبتهم بإعادة النظر يف
حدود األقاليم الفيدرالية ،إىل الحصول عىل منفذ بحري يكون ضمن
سيطرتهم ،وذلك بض ّم محافظة حجة إىل اإلقليم الذي يسيطرون
عليه( .((1ومل يقترص طموح الحوثيني عىل حجة ،بل وظّفوا سيطرتهم
وفائض الق ّوة وانهيار مؤسسات الدولة العسكرية واألمنيّة ،ونجحوا
يوم  15ترشين األول  /أكتوبر  2014يف السيطرة عىل مدينة الحديدة
التي تع ّد من أه ّم املوانئ البحريّة عىل البحر األحمر ،وتع ّد خطوة يف
الطريق للتحكّم يف مضيق باب املندب اإلسرتاتيجي(.((1
وفوق ذلك طالب الحوثيون بض ّم محافظة الجوف إىل إقليم أزال،
نظ ًرا لوجود بعض احتياطي النفط والغاز يف املحافظة ،وهو األمر
يفس استامتتهم يف السيطرة عىل املحافظة عىل الرغم من
الذي ّ
الخسائر الجسيمة التي تكبّدوها خالل أربع مواجهات دامية بينهم
وبني الجيش والقبائل املؤيّدة له يف املحافظة.

النفوذ اإليراني:
تكرار "تجربة" حزب اهلل في اليمن
يف مطلع تسعينيات القرن املايض نشطت السفارة اإليرانية يف صنعاء
يف عملية إعادة إحياء "الزيدية" التقليدية .ونظّمت السفارة اإليرانية
" 15مستشار هادي لـ ’السياسة‘ :الحوثيون يريدون منفذا بحريا" ،السياسة الكويتية،
 ،2014/09/13عىل الرابط:
http://goo.gl/8cl4xD
" 16الحوثيون يسيطرون عىل الحديدة برتتيبات مع الحكومة" ،الجزيرة نت،
 ،2014/10/15عىل الرابط:
http://goo.gl/kW2aFH
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آنذاك زيارات ملسؤولني فيها إىل محافظة صعدة لإلرشاف عىل تنظيم
بعض العنارص اليمنية وتدريبها عىل العمل التنظيمي(.((1
العلمة بدر الدين الحويث بعد عودته من إيران التي لجأ
وسعى ّ
إليها بعد حرب  ،1994إىل متكني نجله حسني من قيادة التنظيم
تأسس قبل عودتهام إىل اليمن .وكان يس ّمى آنذاك "تنظيم
الذي ّ
الشباب املؤمن" .وبعد فرتة متكّن حسني من إطاحة محمد يحيى
عزان أمني عام التنظيم ،ليكون هو املسؤول األ ّول يف التنظيم ،وسار
به يف مسارات أقرب ما تكون إىل األدبيات الخمينية منها إىل أدبيات
الزيدية التقليدية.
وقد كان إليران دو ٌر بارز يف دعم "تنظيم الشباب املؤمن" ،ماديًّا
وسياسيًّا .وكان للسفارة اإليرانية دو ٌر كبري يف م ّد هذا التنظيم باألطر
التنظيمية واملحتوى الفكري والثقايف .بل إ ّن شعار هذا التنظيم الذي
رفعه حسني الحويث كان وال يزال "املوت ألمريكا ،املوت إلرسائيل" .ثم
إ ّن مراسالت بدر الدين الحويث مع بعض الشخصيات يف الحوزات
العلمية يف إيران تلقي الضوء عىل طبيعة العالقة بني الحوثيني
وإيران(.((1
وتشري العالقة املتينة بني الحوثيني وحزب الله اللبناين إىل أ ّن نشأة
الحوثيني وحزب الله بآليّة تكاد تكون واحدة ،ولألهداف ذاتها.
ويبدو أ ّن هدف الحوثيني يف اليمن يتطابق وأهــداف حزب الله
اللبناين ،ال من جهة السيطرة عىل الدولة بصورة ظاهرة ،ولكن لجهة
تشكيل دولة داخل الدولة ،بحيث يستفيدون من مزايا السلطة ،دون
أن يتح ّملوا مسؤوليتها.
وهذه فيام يبدو إسرتاتيجية إيرانية تعي كون املجاميع العاملة لها يف
البالد العربية أقلّية ،وتحرص عىل ّأل يكون لها برو ٌز مستف ّز لألغلبية
املحيطة بها من ناحية .وتحرص أيضً ا عىل أن تكون هذه املجاميع
عىل درجة كبرية من الكفاءة بحيث تع ّوض أقلّيتها العددية ،بأغلبية
نوعية تضمن لها الغلبة وسط محيطها الك ّمي الكبري.
أي من خطابات عبد امللك الحويث نجد محاكاته أمني عام
ومبشاهدة ّ
حزب الله حسن نرص الله يف طريقة تخاطبه ،وحركاته ،ومظهره،
أصل من شكل الشال الذي يتوشّ حه مرشد
والشال الفلسطيني املأخوذ ً
 17عــي محمد الرساجي" ،الــدور اإلي ـراين يف حــروب صعدة" ،موقع نشوان نيوز،
 ،2010/09/05عىل الرابط:
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=7303
 18عادل األحمدي ،الزهر والحجر :التمر الشيعي يف اليمن ،ط( 2صنعاء :مركز نشوان
الحمريي للدراسات والنرش ،)2009 ،ص .355-353
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ٍ
قطاعات ال
الثورة يف إيران عيل خامنئي ،والذي أتاح لإليرانيني تأييد
بأس بها بني العرب.
إ ّن حجم التدخّل اإليـراين غري ٍ
خاف .وقد أُعلن يف ٍ
وقت سابق
فضل عن وجود أدلة عىل
تجسس إيرانيةً ،
عن ضبط ّ
ست خاليا ّ
قيام إيران بتوريد أسلحة للحوثيني خالل السنوات املاضية .وذلك
بالطبع غري بعيد عن مساعي توسيع النفوذ اإليراين يف املنطقة،
وهو األمر الذي تعضّ د بسقوط صنعاء بأيدي الحوثيني ،األمر الذي
رصا مؤز ًرا" ،وع ّده مندوب
ع ّده الرئيس اإليراين حسن روحاين "ن ً
مدينة طهران يف الربملان اإليراين محمد رضا زاكاين سقوطًا للعاصمة
العربية الرابعة يف يد إيران(.((1

الموقف الخليجي
•سقطت صنعاء يف يد املليشيات الحوثية املسلّحة يوم 21
أيلول  /سبتمرب  .2014ويف مساء اليوم ذاته اجتمع الفرقاء
السياسيون يف صنعاء بحضور رئيس الجمهورية عبد ربه منصور
هادي واملبعوث الدويل جامل بن عمر ،ووقّعوا اتفاق السلم
والرشاكة الوطنية.
•يف الحقيقة ،وقع هذا االتفاق تحت الضغط والرتهيب الذي
مورس عىل جميع مك ّونات العملية السياسية .لقد جاء توقيعه
يف يوم سقوط صنعاء للتعمية وذ ّر الرماد يف العيون ،وإرسال
رسالة للداخل والخارج ،مفادها أ ّن ما حدث يف صنعاء كان
برىض الجميع ،وأ ّن اليمنيني خرجوا من األزمة باتّفاق سيايس.
وقد مثّل االتفاق غطا ًء سياس ًّيا للحوثيني أمام املجتمع الدويل
لتخريب العملية السياسية املبنيّة عىل املبادرة الخليجية بفرض
سياسة أمر واقع باحتالل صنعاء.
ولعل مباركة مجلس التعاون الخليجي هذا االتفاق توحي إ ّما
• ّ
يتجل يف سيطرة الحوثيني عىل
بالخديعة أو اإلقرار بأم ٍر واقع ّ
دول يف
مفاصل الدولة اليمنية ،ودفن املبادرة الخليجية .لكن ً
املجلس ،بخاصة السعودية ،ونتيجة لألثر الذي أحدثته سيطرة
الحوثيني عىل اليمن داخليًّا ،مل تلبث أن راجعت موقفها املتمثّل
 19محمد املذحجي" ،طهران تهنيء الحوثيني بالنرص ومسؤول إيراين يهدد السعودية"،
القدس العريب ،2014/9/25 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=226401
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بالرتحيب باالتفاق ،إىل التعبري عن رفض تغيري الواقع السيايس
عن طريق تغيري الوقائع عىل األرض.

•وجاءت ترصيحات وزير الخارجية السعودي واضحة يف رفض
ما قامت به مليشيا الحوثيني يف صنعاء .ثم جاء بيان وزراء
مجلس التعاون الخليجي الذي أعقب اجتامعهم يف جدة لريفض
بصورة واضحة ما جرى ،مربزًا أ ّن دول املجلس لن تقف مكتوفة
األيدي ،أل ّن أمن اليمن جزء ال يتج ّزأ من أمن الخليج بحسب
وصف البيان(.((2
•وغري ٍ
خاف أ ّن اململكة العربية السعودية هي أكرث دول الخليج
اهتام ًما مبا يجري يف اليمن ،ليس أل ّن لها حدو ًدا طويلة مع
اليمن وحسب ،بل للتشابك الكبري بني البلدين ،وأل ّن السعودية
رضر األكرب من انهيار الوضع األمني ،أو من وجود
ستكون املت ّ
مليشيا مسلّحة يف عاصمة البالد ،بخاصة وأ ّن هذه املليشيا التي
أصبحت مسيطرة عىل جز ٍء كبري من حدود اليمن مع اململكة،
تدين بالوالء لخصم اململكة يف اإلقليم املتمثّل بسلطات الو ّيل
الفقيه يف إيران.
القلق الشديد بعد سقوط عمران يف
•وقد انتاب السعوديني
ُ
أيدي الحوثيني ،وحاولوا القيام ببعض الخطوات لتقليص دور
الحوثيني ،فقاموا مبحاولة للضغط يف سبيل التصالح بني الرئيس
هادي والرئيس السابق صالح من جهة ،والتقريب بني اللواء
األحمر والرئيس السابق من جهة أخرى .غري أ ّن تلك املحاوالت
َج َرت فيام يبدو بعد أن ات ّسع الخرق عىل الراقع ،وات ّسعت
الشقّة بني الفرقاء ،والحوثيون يقرتبون أكرث من صنعاء(.((2
•تبدو خيارات دول الخليج يف اليمن سياسية واقتصادية ،أكرث من
أي يشء آخر .وقد يكون لهذه الخيارات أث ٌر إذا ما استعملت
ّ
ضمن برنامج متكامل لدعم عملية التح ّول السيايس يف اليمن
أساسا عىل "املبادرة الخليجية" ،مبا يسمح بجمع "كلمة
املنبنية ً
القوى اليمنية املختلفة ،مبا فيها الجنوبية ،للتو ّحد ض ّد الحوثيني
" 20اجتامع طارئ لوزراء داخلية دول الخليج ملناقشة أوضاع اليمن" ،املشهد اليمني،
 ،2014/10/01عىل الرابط:
http://almashhad-alyemeni.com/news42002.html#sthash.sDvVkN78.dpuf
 21يرى عبد الحكيم هالل أنه" :بعد تجاوز الحويث للحدود ...وسيطرته كليا عىل عمران،
بدأ القلق يراود اململكة  ...حيث رشعت بالتواصل مع الرئيس هادي من أجل إحداث
مصالحة مع صالح وخلق اصطفاف وطني واسع ملواجهة الحويث ،وسط وعود بدعم سخي
لتجاوز أزمات البالد االقتصادية" .انظر :عبد الحكيم هالل" ،من يتحكم يف الرصاع اليمني"،
الجزيرة نت ،2014/09/07 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/KiHM8l
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المشهد اليمني بعد سقوط صنعاء

والقاعدة ،وتب ّني مرشوع سيايس يقيص املتمردين ،ويعاقبهم
اقتصاديًّا"( .((2ويشمل ذلك أيضً ا دعم الجيش ،بإعادة هيكلته
وتسليحه ،ومتكينه من استعادة السيطرة عىل املدن الرئيسة،
وفرض هيبة الدولة وسيادتها عىل كامل الرتاب الوطني.

دخول القاعدة على الخط
كام كان متوقّ ًعا ،أ ّدى سقوط صنعاء إىل ر ّدة فعل لدى تنظيم القاعدة
والجامعات املرتبطة به عىل الحوثيني .إذ نفّذت جامعة "أنصار
الرشيعة" ذراع تنظيم القاعدة تهديداتها التي وعدت بها الحوثيني
غداة دخولهم صنعاء ،وبتفجريات انتحارية استهدفت تج ّم ًعا لهم يف
مأرب  28أيلول  /سبتمرب  ،2014ويف صنعاء  9ترشين األول  /أكتوبر
 2014وخلّفت عرشات القتىل .كام اندلعت مواجهات بني الطرفني يف
محافظتَي إب والبيضاء.
مث ّة إجامع عىل أ ّن تنظيم القاعدة سوف يستثمر حالة االحتقان والغضب
وربا وجد له حاضنة
الشعبي إزاء ترصفات الحوثيني األخرية يف صنعاءّ ،
شعبية يف مناطق الس ّنة الشوافع ،وهو ما ميكن أن يكون تكرا ًرا للحالة
العراقية ،حني وجد تنظيم "داعش" يف مناطق العرب الس ّنة حاضنته
أحس العراقيون الس ّنة بالتهميش والقهر.
الشعبية بعد أن ّ
وما يزيد األمور تعقي ًدا أ ّن الحوثيني يحاولون تقديم أنفسهم عىل أنّهم
رشكاء يف الحرب عىل اإلرهاب ،يف غزل غري مبارش للواليات املتحدة
األمريكية التي تقود حلفًا عامل ًّيا للحرب عىل اإلرهاب يف املنطقة.
وقد علّل الحوثيون حروبهم السابقة التي ش ّنوها منذ حربهم عىل
دماج بأنّها حروب ض ّد "التكفرييني والوهابيني والقاعدة والدواعش
واإلخوان املسلمني" .وتحت هذا امل ّربر خاض الحوثيون حروبهم يف
عمران والجوف وحجة وحتى لحظة دخولهم صنعاء ،ملتبسني بحالة
من الزهو الطائفي باستعادة ما يع ّدونه العاصمة السياسية لدولة
األمئّة الزيديني ،بعد أن أحكموا السيطرة عىل العاصمة الروحية لهؤالء
األمئّة يف صعدة التي يوجد فيها قرب ومسجد اإلمام الهادي يحيى
مؤسس املذهب الزيدي يف نسخته الهادوية ،وأ ّول أمئّة
بن الحسني ّ
(((2
اليمن الزيديني  .وعىل الرغم من أ ّن الزيدية توصف أحيانًا بأنّها
 22انظر عبد الرحمن الراشد" ،األيدي الخليجية املكتوفة يف اليمن" ،الرشق األوسط،
 ،2014/10/03عىل الرابط:
http://www.aawsat.com/home/article/193571
" 23تنظيم القاعدة يتوعد الحوثيني" ،الجزيرة نت ،2014/09/25 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/HSAest

"س ّنة الشيعة وشيعة الس ّنة" ،فالزيدية يف نسختها الحوثية قد اقرتبت
كث ًريا من الفكر اإلمامي اإلثني عرشي يف نسخته الخمينية ،بخاصة يف
النظرة للجيل األ ّول من الصحابة ،واملوقف من الرصاع السيايس الذي
دار يف نهاية عهد الراشدين(.((2
وهذا ما يجعل التعايش الذي ساد لقرون طويلة عىل ّ
املحك ،مع
كل منهام متثيل طائفته حرصيًّا،
تزايد لهجتَي التنظيمني اللذين يزعم ّ
مع أ ّن أيًّا من كبار علامء الطائفتني يف اليمن مل يذهب إىل تأييدهام
يف ما يدعوان إليه .ث ّم إ ّن تركيز زعيم جامعة الحوثيني عىل الجامعات
التكفريية له منطلق طائفي ،وهو ما يساهم يف زيادة االستقطاب
وميثّل تربة خصبة لتغلغل الحركات الجهادية والقاعدة.

االحتماالت والمآالت
يف ضوء ما تق ّدم يقف اليمن اليوم أمام أحد االحتامالت التالية:
•استمرار عملية سياسية هشّ ة ،يكون للحوثيني اليد الطوىل يف
صوغ مالمحها ،مع وجود سلطة صورية للرئيس ورئيس الوزراء،
وميكن لهذه املرحلة أن تع ّول عىل دعمٍ إيراين ،لكنها لن تدوم
عىل األرجح  ،أل ّن دول الخليج ليست يف وارد دعم مثل هذه
العملية السياسية.
•الخيار الصومايل ،حيث تتداخل خيارات التقسيم الفعيل عىل
األرض ،مع شكل من أشكال الحرب األهلية التي ال يتوقّع لها أن
تكون شاملة ،نظ ًرا لرتكيبة املجتمع اليمني القبلية التي تطغى
إىل ح ٍّد ما عىل الطبيعة الطائفية يف املجتمع ،وهو ما ميكن أن
يجعل االصطفافات قبلية جهوية ال طائفية مذهبية ،فيام عدا ما
ميكن أن يكون من صدام بني "أنصار الرشيعة" ،و"أنصار الله".
•االحتامل الثالث ،وهو مامرسة نو ٍع من الضغط الدويل – سياس ًّيا
واقتصاديًّا  -عىل جميع املك ّونات السياسية واملجتمعية ،ليك
تلتزم مج ّد ًدا عملية التح ّول السيايس السلمي يف البالد.

أي من هذه
وبطبيعة الحال سوف يتوقّف تراجع فرص تحقّق ّ
االحتامالت أو تزايدها ،عىل جمل ٍة من العوامل الداخلية واإلقليمية
والدولية مبوجب أ ّن اليمن تح ّول إىل ساحة رصاع تتداخل فيها مصالح
أطراف مختلفة عىل هذه املستويات جمي ًعا.
 24ملعرفة املزيد انظر :أحمد الدغيش ،الحوثيون ،الظاهرة الحوثية ،ط( 1صنعاء :مكتبة
خالد بن الوليد.)2010 ،
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أليسون بارغيتر
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األُصالء والدخالء في ليبيا الجديدة

حدودا رمزية وسياســية جديدة
أن إطاحة نظام القذافي خلقت
ً
تحــاول هــذه الدراســة أن تثبت ّ
فــي ليبيــا تتجاوز االنقســام البســيط بين مــن كانوا مع الثــورة ومن كانوا ضدها .وقد لبســت
هذه الحدود عباءة الطهارة وعدم الطهارة ،والشــرف والعار .كما ُو ّ
ظفت هذه الحدود بإتقان
ّ
المعقد على الســلطة الذي نشــأ عقــب االنتقال إلى دولة ما بعــد القذافي .يرى
فــي الصراع
ّ
ــخصنة .ولذلك ،فقد انهــارت الدولة ً
أيضا
مؤلــف الورقــة أن طبيعة نظام القذافي بالغة الش َ
ً
مجموعــة مــن سماســرة الســلطة المحليين؛ من
عندمــا انهــار المركــز .خ ّلــف هــذا األمــر وراءه
الميليشيات واأللوية الثورية وصو ًال إلى المجالس المحلية والقبائل والشخصيات المحلية،
بما في ذلك أصحاب الميول اإلسالمية ،وجميعهم يتنافسون على السلطة والنفوذ .فخلق
وتجسدها الموضوعي في الواقع ،من شأنه أن يعوق جهد ليبيا لتحويل
هذه الحدود الرمزية
ّ
نفسها إلى دولة قائمة بوظائفها وقابلة للحياة.
*

كبرية باحثني ،يف املعهد املليك الربيطاين للخدمات املتحدة.
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مقدمة
يف  28متوز /يوليو  ،2011كانت ليبيا ال تزال يف خضم الرصاع من أجل
إطاحة العقيد معمر القذايف .لقد ُعرث يف هذا اليوم عىل جثة قائد
قوات الثوار يف ليبيا ،العقيد عبد الفتاح يونس العبيدي ،متف ّحمة
وملقاة عىل مشارف بنغازي ،ثاين أكرب املدن الليبية .وعىل الرغم من
أ ّن الظروف الدقيقة املحيطة مبوته ال تزال مجهولة ،فإنه يُعتقد عىل
نطاق واسع أنه قُتل عىل يد فصائل إسالمية لديها صالت باملجلس
الوطني االنتقايل ،وهو الهيئة الحاكمة املؤقتة التي أُنشئت يف رشق
البالد قُبيل تحريرها من نظام القذايف.
ونظ ًرا للمشهد الدرامي األوسع الذي كان يتكشّ ف يف البالد آنذاك،
فإ ّن أهمية قتل العبيدي عىل يد زمالئه املقاتلني الثوار مل ت ُق َّدر متا ًما.
ومع ذلك ،كانت وفات ُه لحظ ًة حاسم ًة ضبطت إيقاع معظم الحوادث
الالحقة يف مرحلة ما بعد التحرير .وعىل نحو جوهري ،كانت وفاته
مؤش عىل الحدود الجديدة التي بدأت ترتسم مع سعي البالد
أ ّول ّ
الحثيث وكفاحها للخروج من املرحلة االنتقالية .رمبا كان العبيدي
قائ ًدا ثوريًا أساس ًيا وملتز ًما إسقاط نظام القذايف ،لكن ماضيه رسعان
ما تع ّرض للفحص والتشكيك .فقبل انشقاقه يف بداية االحتجاجات،
كان العبيدي شخصية محورية يف نظام القذايف ،ومن الثقات املق ّربني
من القذايف نفسه((( .لذلك ،عىل الرغم من أ ّن انشقاقه جلب للثوار
بأمس الحاجة إليها ،فإ ّن
الكثري من القوة العسكرية والخربة وهم ّ
ذلك مل يكن كاف ًيا ليشكِّل حصانة له من ارتباطاته السابقة.
وعىل هذا النحو  -وحتى قبل أن يُقتل القذايف وتتحرر البالد بأكملها -
ُرسمت خطوط ٍ
متاس جديد ٍة بني "الثوار الحقيقيني" وبني من ُع ّدوا
ذوي ٍ
مشوب بالريبة .ومع تصاعد الثورة ،فإ ّن أعدا ًدا كبري ًة من
ماض
ٍ
اآلخرين الذين يحبون العبيدي وانشقوا ووقفوا إىل جانب الثوار وجدوا
أنفسهم فجأ ًة موسومني بأنهم " ُدخالء" ،ونُبِذوا بوصفهم "غري نظيفني".
ويف هذا الوقت ،أصبح من بني هؤالء "الدخالء" شخصيات كانت جز ًءا
مام كان يعرف باسم التيار اإلصالحي الذي كان يدفع خالل السنوات
األخرية من عمر النظام ويضغط من أجل التغيري من الداخل ،وإن كان
ذلك عرب نجل القذايف سيف اإلسالم .وعىل الرغم من أ ّن كثريين من
هؤالء األشخاص أنفسهم أع ّدوا املؤسسات السياسية الجديدة األوىل يف
البالد وقادوها ،فإنهم اعتربوا ،يف الوقت املناسب ،عنارص مل ّوثة يلطخون
"ثورة  17فرباير" ،ويجب تطهريها منهم.
رئيسا للقوات الخاصة الليبية ووزي ًرا للداخلية .وكان
 1عمل عبد الفتاح العبيدي سابقًا ً
أيضً ا أحد الضباط الشباب الذين قاموا بانقالب عام  1969الذي أوصل القذايف إىل السلطة.
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وهكذا ،تب ّدل "الح ّد الرمزي" الذي يح ِّدد الخطوط التي ت ُع ِّرف بعض
الناس والجامعات وتضمهم ،وتستبعد أخرى((( .ويف الحالة الليبية،
ابتعد هذا الح ّد عن كونه متيي ًزا بني الذين قاتلوا ملصلحة نظام القذايف
والذين قاتلوا ضده ليصبح ح ًدا يفصل بني "النظيفني" أو "األنقياء"(((،
وأولئك الذين تل ّوث تاريخهم الشخيص .ويف واقع األمر ،أصبحت
الالمساواة يف السياق السيايس "تقاس مبستوى النقاء وعدم النقاء" ،أو
يل يف ليبيا ،بني الثوار ،واألزالم (رجال القذايف)(((.
بحسب التعبري املح ّ
ومع استمرار العملية االنتقالية ،صار هذا الح ّد الرمزي يجري صوغه
عرب سلسلة من اإلجراءات القانونية الهادفة إىل استئصال أزالم القذايف
من هياكل السلطة الجديدة يف البالد .وشملت هذه اإلجراءات قانون
االنتخابات ،وهيئة النزاهة والوطنية ،وكان األبرز فيها قانون العزل
السيايس شديد القسوة الذي أطّر بشدة التمييز الجديد بني األصيل
يف الجامعة (األصالء) وال ّدخيل عىل الجامعة (الدخالء) .وأق ّر املؤمتر
الوطني العام هذا القانون يف أيار /مايو  ،2013والذي ال يَ ْحرم أولئك
الذين لديهم أدىن صلة بالنظام السابق من تويل املناصب السياسية
منصب
أي
ٍ
ملدة عرش سنوات فحسب ،بل مينعهم أيضً ا من تويل ّ
رفيعٍ يف الجهاز الحكومي البريوقراطي عىل اتساعه .وبذلك ،كان
هذا القانون محاول ًة عنيد ًة من طرف الثوار وحلفائهم السياسيني
– وبخاصة التيار اإلسالمي الحايل  -ملأسسة الح ّد الرمزي الجديد
تجسد عرب هذا الترشيع
وإدخاله يف النظام السيايس الناشئ .وهكذاَّ ،
هذا الح ّد الرمزي وتح ّول إىل ح ٍّد سيايس رسمي(((.
سوف تثبت هذه الدراسة أ ّن إطاحة نظام القذايف خلقت حدو ًدا
رمزية وسياسية جديدة يف ليبيا تتجاوز االنقسام البسيط بني من كانوا
مع الثورة ومن كانوا ضدها .وقد لبست هذه الحدود عباءة الطهارة
وعدم الطهارة ،والرشف والعار .كام ُوظّفت هذه الحدود بإتقان
2 C.F. Epstein, “Tinker-bells and Pinups: The construction and
reconstruction of gender boundaries at work,” in M. Lamont and M.
Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic Boundaries and the Making
of Inequality (Chicago: University of Chicago, 1992).
3 M. Lamont and M. Fournier (eds.), Cultivating Differences: Symbolic
Boundaries and the Making of Inequality (Chicago: University of Chicago, 1992).
 4لفظة " أزالم" تعني رجال؛ وهي تستخدم مبعنى ازدرايئ تحقريي.
5 Michele Lamont and Virág Molnár, “The Study of Boundaries across
the Social Sciences,” Annual Review of Sociology, no. 28 (2002), pp. 167-95.
يجادل المونت ومولنار بأ ّن الحدود الرمزية رشط رضوري ،لكنه غري ٍ
كاف لوجود الحدود
االجتامعية .كام يحا ّجان أيضً ا أنه عندما تحظى الحدود الرمزية باملوافقة والقبول عىل
نطاق واسع فحسب ،فإنها ميكن أن تتخذ طاب ًعا قرسيًا إكراهيًا وت ِ
ُنمذج التفاعل االجتامعي
بطرق مهمة.
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يف الرصاع املعقّد عىل السلطة الذي نشأ عقب االنتقال إىل دولة ما
خصنة ،فقد انهارت
بعد القذايف .وأل ّن طبيعة نظام القذايف بالغة الشّ َ
الدولة أيضً ا عندما انهار املركز .خلّف هذا األمر وراءه مجموع ًة من
وصول إىل
ً
سامرسة السلطة املحليني؛ من امليليشيات واأللوية الثورية
املجالس املحلية والقبائل والشخصيات املحلية ،مبا يف ذلك أصحاب
امليول اإلسالمية ،وجميعهم يتنافسون عىل السلطة والنفوذ .ففي هذا
السياق تحدي ًدا ،سعت هذه القوى لتعريف هذه الحدود الرمزية
الجديدة ومأسـستها كوسيلة تهدف بدرجة كبرية إىل توسيع قاعدة
السلطة الخاصة بكل منها .وكام جادل المونت ومولنار ،أصبحت
الحدود الرمزية وسيل ًة أساسي ًة تحاول مختلف جامعات املصالح من
خاللها اكتساب املكانة واحتكار املوارد(((.
كام ستثبت هذه الدراسة أيضً ا أ ّن مأسسة هذه الحدود تع ِّزز مشاعر
التهميش يف مناطق معينة ولدى قبائل معينة؛ بحيث تبدو ،عىل
أي دور يؤدونه يف ليبيا
حد تعبري أحد الليبيني" ،كام لو أن ليس لهم ّ
وتجسدها
الجديدة"((( .وباختصار ،إ ّن خلق هذه الحدود الرمزية
ّ
املوضوعي يف الواقع ،من شأنه أن يعوق جهد ليبيا لتحويل نفسها إىل
دولة قامئة بوظائفها وقابلة للحياة.

الثورة :إنشاء حدود رمزية جديدة
اندلعت االحتجاجات يف بنغازي يف شباط /فرباير  ،2011وكانت إىل
ٍ
حد كبريٍ تدفقًا عفويًا منشؤه اإلحباط واالستياء من نظام القذايف
ظل يف السلطة طوال أكرث من أربعة عقود .مل تكن االحتجاجات
الذي ّ
الشعبية مدفوعة من طرف أي حركة أيديولوجية أو ثورية أو تيار
مح ّدد .وفعل ًيا ،ميكن القول بأ ّن الثورة مل تكن ثور ًة عىل اإلطالق ،بل
كانت تعب ًريا جمع ًيا عن الرغبة يف رؤي ِة نهاي ٍة لنظام القذايف .ولكن،
رسعان ما بدا واض ًحا أ ّن الحوادث يف ليبيا ال تسري وفق الطريقة ذاتها
التي حصلت يف الدول املجاورة؛ فخالفًا ملا حدث يف تونس ومرص،
دافع نظام القذايف بشدة عن نفسه وانتقل عىل الفور تقري ًبا إىل
استخدام القوة سع ًيا إلخامد االحتجاجات((( .كام وظّف النظام جميع
األدوات التي بحوزته لتأمني معقله يف طرابلس وإحكام قبضته عليه.
6 Ibid.

 7مقابلة هاتفية أجراها املؤلف مع موظف مدين ليبي.
 8يف  18شباط /فرباير ،أطلقت قوات األمن النار عىل املحتجني عند اقرتابهم من مج ّمع
سكني يستخدمه القذايف .كام استخدمت قوات األمن الذخرية الحية ضد املتظاهرين يف
أماكن أخرى من املدينة.

ونتيجة لذلك ،تح ّولت االحتجاجات الشعبية إىل رصا ٍع مسل ٍح ضد
النظام .ومل يجر هذا األمر إىل حد كبري وفق عملية منظّمة ،بل كان
قوامه سكان محليون تسلحوا بأسلحة قدمية وبدائية وشكّلوا كتائبهم
وألويتهم العسكرية الخاصة.
بدأت يف غضون هذه األيام األوىل بوادر االنشقاق عن أجهزة النظام،
وشمل االنشقاق شخصيات مثل أمني اللجنة الشعبية العامة للعدل
(وزير العدل السابق) مصطفى عبد الجليل ،ومحمود جربيل وزير
التخطيط السابق ،وعيل العيساوي الوزير السابق لالقتصاد والتجارة
واالستثامر ،والذين انضموا إىل الثوار .وعىل الرغم من أنهم بال شك من
"األصالء" يف نظام القذايف ،فإنهم مل يكونوا جز ًءا من الدائرة الداخلية
للقذايف نفسه ،بل اعتربوا جز ًءا من املعسكر اإلصالحي ،وكانت لهم
مشاكلهم الخاصة مع النظام .ففي اجتامع املؤمتر الشعبي العام
احتج مصطفى عبد الجليل
(الربملان) يف كانون الثاين /يناير ّ ،2010
عالني ًة عىل استمرار األجهزة األمنية باعتقال نحو  300سجني سيايس،
معظمهم من اإلسالميني الذين نبذوا العنف ،عىل الرغم من صدور
حكمٍ قضايئ باإلفراج عنهم .ويف الوقت نفسه ،اصطدم محمود جربيل
بكثري من شخصيات النظام ومنهم سيف اإلسالم نفسه الذي وجد
أ ّن أفكار جربيل اإلصالحية جذري ٌة ج ًدا .ولهذا السبب ،أُبعد جربيل
يف عام  2010عن منصبه كرئيس ملجلس التخطيط الوطني .وكذلك
اصطدم العيساوي باألمني العام السابق (رئيس الوزراء) البغدادي
املحمودي بخصوص وترية التغري االقتصادي ومداه.
وعند أخذ الخربة السابقة يف املجال السيايس يف االعتبار ،تق ّدمت
هذه الشخصيات عىل غريها وقامت بالخطوات األوىل لتأسيس أوىل
املؤسسات السياسية وقيادتها ،فيام الثورة ال تزال يف طور االنتشار.
شمل ذلك املجلس الوطني االنتقايل الذي تشكّل يف  5آذار /مارس
 ،2011ومكتبه التنفيذي الذي تأسس يف أيار /مايو  .2011ويف حني
أ ّن هذه املؤسسات قد ال تكون الخيار األكرث وضو ًحا لتز ّعم الواجهة
السياسية للثورة ،وأخذًا يف االعتبار أ ّن االحتجاجات مل تكن وراءها
حركة ثورية وأ ّن دولة القذايف كانت متطرفة ج ًدا يف طبيعتها بحيث
أوهنت البالد وأفرغتها من أي ثقافة أو تجربة سياسية ،فقد أدى
هذا كله إىل توافر عد ٍد ضئيل ج ًدا من الشخصيات األخرى املؤهلة
فس ناشط ليبي األمر بأ ّن ندرة
مبا يكفي للقيام بهذا الدور .وقد ّ
املوظفني املؤهلني ،أدت إىل اختيار أعضاء املجلس الوطني االنتقايل
عىل أساس عاميل الخربة والقدرة(((.
9
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وهكذا توىل مصطفى عبد الجليل رئاسة املجلس الوطني االنتقايل،
و ُع ِّي املحامي عبد الحفيظ غوقة نائبًا له ،وهو أحد الشخصيات
األخرى من املعسكر اإلصالحي ،وتوىل محمود جربيل رئاسة املكتب
التنفيذي ،وعيل العيساوي نائ ًبا له ،وذلك عىل سبيل املثال ال الحرص.
لكن هذا ال يعني أ ّن هذه املؤسسات السياسية الجديدة تكونت
بأكملها من رجال النظام السابقني؛ فقد ض ّمت أيضً ا من كانوا جز ًءا
من املعارضة يف املنفى ،مثل عيل الرتهوين الذي تسلّم حقيبة النفط يف
املكتب لتنفيذي ،ومحمود شامم الذي تسلّم حقيبة اإلعالم .وض ّمت
هذه املؤسسات أيضً ا حصة منصفة للشخصيات اإلسالمية؛ فذهبت
حقيبة االقتصاد يف املكتب التنفيذي إىل عبد الله شامية ،وهو عضو
يف جامعة اإلخوان املسلمني الذين قضوا سنوات عديدة يف سجون
القذايف ،و ُع ّي األمني بلحاج ،العضو يف جامعة اإلخوان املسلمني
أيضً ا ،ناطقًا باسم املجلس الوطني االنتقايل .ولك ْن ،منذ البدء سيطر
عىل الواجهة السياسية للثورة أولئك الذين كانت لهم صالت بالتيار
اإلصالحي يف النظام السابق.

الرشق تضم مقاتلني إسالميني ،وكان كثري منهم أعضاء يف الجامعة
اإلسالمية الليبية املقاتلة والجامعات املسلحة األخرى التي تح ّدت
نظام القذايف يف الثامنينيات والتسعينيات من القرن العرشين(.((1
وكان كثري من هؤالء يعادون أحقية العبيدي تحدي ًدا يف منصبه منذ
تعيينه ،وذلك بسبب دوره يف النظام السابق؛ إذ ش ّن حمالت وحشية
لتصفية العنارص اإلسالمية يف رشق البالد .وأوضح مصطفى عبد
الجليل األمر بقوله" :إ ّن اإلسالميني املتطرفني  -الذين حاولوا اغتياله
يوم انشقاقه وقتل من كان بجانبه  -يقولون إن كتيبة الصاعقة التابعة
لعبد الفتاح يونس هي التي قمعتهم يف درنة ويف أودية رأس الهالل
أيام كان وزيرا ً للداخلية يف عهد القذايف"( .((1وعىل هذه الشاكلة،
كانت كراهية اإلسالميني للعبيدي ،حتى إ ّن املجلس الوطني االنتقايل
اضطر إلنشاء غرفتني أمنيتني متوازيتني ،واحدة للجيش الذي كان
يقوده العبيدي ،واألخرى للثوار .وبذلك متأسس منذ البداية االنقسام
بني القوى الرسمية من الجيش والثوار ،وهو األمر الذي عرقل املرحلة
االنتقالية للبالد.

ويف السياق نفسه ،شملت االنشقاقات العسكرية املبكرة إضافة
إىل عبد الفتاح يونس العبيدي أفرا ًدا آخرين رفيعي املستوى؛ مثل
سليامن محمود العبيدي قائد منطقة طربق العسكرية .حملت
هذه االنشقاقات أخبا ًرا سارة للثوار .ومل تجلب هذه الشخصيات
معها املزيد من النفوذ العسكري التي كانت الثورة بأمس الحاجة
صف
إليه فحسب ،بل جلبت معها أيضً ا وحدات الجيش كلها إىل ّ
املعارضة .فعىل سبيل املثال ،عندما انشق سليامن محمود العبيدي،
سحب معه الحامية العسكرية يف طربق .واألمر الحاسم هنا أ ّن أفراد
الجيش هؤالء جلبوا معهم الخربات العسكرية التي كانت الحاجة
ماسة إليها ،ورسعان ما بدأ تدريب خليط متنافر من مجموعات
املتطوعني(.((1

ومع ذلك ،مل يكن اإلسالميون الطرف الوحيد الذي اعرتض عىل قيادة
العبيدي؛ فقوات الثوار يف مرصاتة  -املدينة التي كانت عىل عالقة
عدائية تاريخ ًيا مع بنغازي وانخرطت يف معركة مريرة ودامية مع
قوات القذايف  -رفضت أيضً ا رئاسة العبيدي للجيش .وقد ذكر أحد
الصحفيني يف تقريره "أ ّن الثوار يف مدينة مرصاتة املحارصة رفضوا
بشكل واضح قبول أوامره ،ووصل األمر ح ّد اإلرصار عىل أ ّن مقاتيل
املدينة مل يكونوا جز ًءا من الجيش الوطني املسيطر عىل بنغازي"(.((1

عي عبد الفتاح العبيدي ،وهو أبرز القادة
ولعلّه مل يكن مستغ َربًا أن يُ َّ
(((1
رئيسا ألركان جيش التحرير الوطني الليبي.
العسكريني املنشقنيً ،
ويف حني دعم تعيني العبيدي أولئك الذين يديرون املؤسسات
السياسية ،فإ ّن اآلخرين الفاعلني عىل األرض كانوا أقل ترحي ًبا بهذا
التعيني .كانت نسبة كبرية من األلوية التي تشكلت عىل األرض يف
 10انظر عىل سبيل املثال:
“In Eastern Libya, Defectors, and Volunteers Build Rebel Army,” The Atlantic,
March 4, 2011.
 11جاء تعيينه يف أعقاب رصاع طويل إىل حد ما مع العقيد خليفة حفرت الذي انشق عن
الجيش الليبي خالل الحرب الكارثية التي شنها القذايف عىل تشاد يف الثامنينيات وأقام يف
الواليات املتحدة حتى عودته إبان الثورة.

ولذلك ،كان مثة شعور قوي بني هؤالء املقاتلني مفاده أنهم ال يريدون
شخصيات ملوثة كالعبيدي وأمثاله بل يريدون قطيعة مع املايض
ومتحررة منه .كان لهذا اإلرصار تداعياته عىل كيفية تطور ليبيا خالل
املرحلة االنتقالية .وبرفضهم العبيدي بهذه الطريقة ،عرقل الثوار
أي إمكانية الستمرارية املؤسسات بني ليبيا القدمية وليبيا الجديدة.
وأدى إرصارهم عىل عدم خرق الحد بني القديم والجديد إىل وصول
الفاعلني السياسيني الجدد يف ليبيا إىل اقتناع باستحالة بناء جيش.
 12أفرج النظام عن مئات السجناء اإلسالميني بعد أن عقدوا سلسلة من املراجعات لنبذ
العنف ضد الدولة ،وذلك يف إطار مبادرة سيف اإلسالم ملواجهة التطرف يف أواخر العقد األول
من القرن الحايل .وقد شكل كثري من هؤالء السجناء قوات الثوار.
" 13حوار مع عبد الجليل :مل أقتل يونس" 17 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2012انظر:
http://www.correspondents.org/ar/node/1006
14 “General Abdel Fattah Younes,” The Telegraph, July 29, 2011, http://
www.telegraph.co.uk/news/obituaries/politics-obituaries/8671455/GeneralAbdel-Fattah-Younes.html
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ظل
وواظب أغلبية الثوار عىل مقاومة االنضامم إىل الجيش الذي ّ
بنظرهم ملوث ًا بارتباطاته بالنظام السابق.
ويف حني رفض الثوار عىل األرض شخصيات مثل العبيدي ،رسعان ما
بدأ العدا ُء يسفر عن نفسه تجاه أولئك الذين يقودون املؤسسات
السياسية الجديدة للبالد .نشأ هذا العداء جزئ ًيا أل ّن الذين قاتلوا يف
الخطوط األمامية بدأت تترسب إليهم الخشية من أن يخطف ثورتهم
أولئك الذين لهم صالت بالنظام السابق .وحتى قبل أن يُقتل القذايف
يعبون عن رفضهم
وتتحرر البالد بأكملها ،بدأ القادة العسكريون ّ
فمثل ،أعلن إسامعيل
لهذه الهيئات السياسية الجديدة ومن يديرهاً .
الصاليب  -قائد الثوار ذو التوجه اإلسالمي الذي ترأس كتائب شهداء
 17فرباير القوية التي تضم  3000عنرص  -يف أيلول /سبتمرب 2011
أ ّن "دور اللجنة التنفيذية [املكتب التنفيذي] مل يعد مطلوبًا ألنهم
فلول النظام القديم .يجب عليهم أن يستقيلوا جميعهم بد ًءا من رأس
ونزول"( .((1وبدأ ليبيون آخرون أيضً ا التعبري عن آراء مامثلة.
ً
الهرم
فمثل ،أعلن السيايس فرج أبو العشة أ ّن عد ًدا من املنشقني وأتباع
ً
سيف اإلسالم القذايف ،من بينهم عبد الرحمن شلقم (وزير الخارجية
وظل يعمل سف ًريا للمجلس
السابق الذي انشق أيضً ا يف وقت مبكر ّ
الوطني االنتقايل يف األمم املتحدة) ومحمود جربيل ،يقودون ثورة
مضادة تهدف إىل رسقة ثورة شباب  17فرباير( .((1هكذا ،ويف ما يتعلق
بالثوار الذين قاتلوا وخاطروا بحياتهم يف الجبهات األمامية ،أصبحت
االندفاعة نحو التحرر اندفاع ًة نحو التطهري.
اشت ّد االعرتاض عىل هؤالء القادة السياسيني الجدد يف أعني الثوريني
اإلسالميني أل ّن كثريين منهم ذوو توجه ليربايل .وكام أعلن إسامعيل
الصاليب فإنهم "علامنيون لديهم أجندة خاصة بهم ومن شأن ذلك أن
يجعلهم يصفوننا باملتطرفني مام يُنفّـر املجتمع الدويل م ّنا  ...أحيانًا
يستغرب املرء ويتساءل :ملصلحة من يعملون؟"( ((1وأثار معسكر
اإلسالميني األوســع اعرتاضات مامثلة عىل التوجه الليربايل لهذه
الشخصيات .كذلك ،فإ ّن شقيق إسامعيل الصاليب؛ أي عيل الصاليب
وهو باحث إسالمي معروف له روابط وثيقة بكل من جامعة اإلخوان
املسلمني الليبية وأعضاء سابقني يف الجامعة اإلسالمية الليبية املقاتلة،
15 “Libyan Islamist says NTC executive committee should
resign,” Al-Arabiya, September 4, 2013, http://www.alarabiya.net/
articles/2011/09/04/165383.html
" 16سيايس ليبي :شلقم وجربيل يقودان ثورة مضادة للتحكم يف االنتخابات الليبية"،
عالمات أونالين 5 ،آذار /مارس  ،2012انظر:
http://www.alamatonline.net/l3.php?id=24433
”17 “Libyan Islamist says NTC executive committee should resign.
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احتج هو أيضً ا عىل الطبيعة العلامنية لقادة البالد الجدد .ففي
ّ
أيلول /سبتمرب  ،2011اتهم الصاليب محمود جربيل وحلفاءه عىل قناة
الجزيرة بأنهم "علامنيون متطرفون" يتجهون باألمة إىل "عهد جديد
من الطغيان والدكتاتورية"( .((1وأعلن أيضً ا أ ّن "عىل رئيس املكتب
التنفيذي  ...محمود جربيل أن يقدم استقالته ويرتك الليبيني والقوى
الوطنية الحقيقية يبنون مستقبل بالدهم  ...هناك حرب منظمة من
بعض أعضاء املكتب التنفيذي مثل محمود شامم ومحمود جربيل
وعيل الرتهوين وناجي بركات ،الذين يسعون لتغييب الوطنيني والثوار
الحقيقيني"( .((1وفعل ًيا ،ويف هذا الوقت بالذات ،بدأ ترسيخ التمييز
املفهومي بني "الثوار الحقيقيني" وغريهم.
ولكن ،مل يكن الثوار اإلسالميون يف الرشق وحدهم من اعتربوا أنفسهم
ثوا ًرا حقيقيني .فاأللوية الثورية التي ظهرت يف املناطق األخرى
اعتقدت أيضً ا أنها الوريثة الرشعية للثورة فقد نهضت مدينة إثر
مدينة ضد النظام .وكانت هذه هي الحالة عىل وجه الخصوص يف
مدينتي مرصاتة والزنتان اللتني أصبحتا مركزين جديدين للسلطة.
وكان ادعاؤهام ملثل هذه الرشعية الثورية مستن ًدا جزئ ًيا إىل معاركهام
ضد النظام السابق .فقد خاضت مرصاتة بخاصة معرك ًة دموي ًة للغاية
وحورص ميناؤها طوال ثالثة أشهر ،وانتهت بتحرير املدينة يف أيار/
مايو  .2011ولك ّن كث ًريا من السلطة والنفوذ الجديدين اللذين
متتعت بهام املدينتان مردهام إىل الواقعة املتعلقة بأ ّن ثوار مرصاتة
هم الذين ألقوا القبض عىل القذايف ،وفيام ألقى ثوار الزنتان القبض
عىل ابنه سيف اإلسالم .كانت هذه االنتصارات يف ساحة املعركة
ورقة مساومة رئيسة لكلتا املدينتني يف التزاحم عىل السلطة عقب
التحرير( .((2وهكذا ،تهشّ مت ليبيا ما بعد القذايف ،وأصبحت تضم
مراكز قوى تتنافس جميعها لتسيطر عىل املرحلة االنتقالية وليصبح
أعضاؤها هم األصالء الجدد.
18 “Islamists take aim at Libya rebels’ secular leaders,” Los Angeles Times,
September 13, 2011, http://articles.latimes.com/2011/sep/13/world/la-fglibya-factions-20110914
 19محمد أعامري" ،الصاليب :عىل محمود جربيل أن يرحل" ،الجزيرة نت 13 ،أيلول/
سبتمرب  ،2011انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/55ca4ec1-4d15-4e98-bc861dab3c9d60c8
 20عنى هذا الرصاع الناشئ عىل السلطة أيضً ا أ ّن هذه املدن كانت بحاجة للحفاظ عىل
حضور لها يف العاصمة .ونتيجة لذلك ،سعت األلوية الثورية من الزنتان ومرصاتة للسيطرة
عىل أكرث ما ميكن من مناطق طرابلس يف محاولة ملامرسة التأثري يف املسار االنتقايل ما بعد
القذايف .وعىل هذا النحو ،أصبحت طرابلس ساحة معركة رمزية ملختلف القوى الساعية
للهيمنة عىل املسار االنتقايل.

دراسات وأوراق تحليليّة
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التحرير:
الحدود والصراع على السلطة
بعد مقتل القذايف يف  20ترشين األول /أكتوبر  ،2011ثم تحرير آخر
مناطق البالد من نظامه ،بدأ القادة املؤقتون لليبيا إدارة املرحلة
عي املجلس الوطني
االنتقالية .ويف  1ترشين الثاين /نوفمربّ ،2011 
االنتقايل حكوم ًة مؤقت ًة ورشع يف التخطيط إلجراء االنتخابات الوطنية
يف العام التايل .كانت التعيينات يف هذه الحكومة االنتقالية الجديدة
رشا أول ًيا عىل رصاعات السلطة التي انتهت إليها الساحة السياسية
مؤ ً
يف املرحلة االنتقالية .وكان يتعني عىل الحكومة الجديدة أن تكون
خليطًا ميثل بعناية مختلف مناطق ليبيا ،وكان عليها ،أكرث من ذلك،
ضامن أن يحصل الذين قاتلوا برشاسة يف ساحة املعركة عىل مناصب
تتناسب مع إنجازاتهم العسكرية .وبالنسبة إىل الكتائب الثورية،
أصبح النجاح يف ميدان املعركة هو املقياس الرئيس ملقدار السلطة
الذي يجب أن متارسه كل منطقة( .((2ويف مواجهة هذا الضغط ،مل يكن
من قبيل املصادفة أنه عندما أعلن املجلس الوطني االنتقايل حكومته
املؤقتة يف  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،2011أسند وزارة الدفاع إىل
أسامة الجوييل ،وهو قائد من الزنتان ،يف حني منح وزارة الداخلية
إىل فوزي عبد العال من مرصاتة .وعىل الرغم من الضجة التي أثارتها
هذه التشكيلة الوزارية يف بنغازي التي اعتربت أنها مل تُ ثَّل عىل نحو
ٍ
كاف عىل الرغم من حصولها عىل خمس وزارات (غري سيادية) ،فقد
تح ّملت هذه التشكيلة العبء حتى انتخابات متوز /يوليو 2012
عندما بدأ الرصاع الحقيقي عىل السلطة يظهر عىل الساحة.
كانت االنتخابات التي ستفرز  200عضو للمؤمتر الوطني العام  -وهو
ٍ
جديد وتجري استفتا ًء شعب ًيا
الهيئة التي سترشف عىل كتابة دستو ٍر
عليه  -لحظ ًة حاسم ًة يف انتقال ليبيا .فهي مل تكن االنتخابات الوطنية
األوىل التي ستجري يف البالد بعد أكرث من أربعة عقود فحسب،
بل كانت أيضً ا ،بالنسبة إىل كثري من الليبيني ،أول فرصة حقيقية
لتنظيف لوائح املرشحني وانتخاب قادة جدد مل يتلوث ماضيهم.
زخم
اكتسبت الدعوات إىل إحداث مثل هذه القطيعة الجذرية ً
منذ وقت التحرير .ويف كانون األول /ديسمرب ُ ،2011صدم املجلس
الوطني االنتقايل عندما اندلعت احتجاجات شعبية عىل نطاق واسع
 21عىل سبيل املثال ،طالب قائد مجلس ثوار طرابلس ،عبد الله أحمد ناكر الزنتاين ،بإعطاء
قائل" :خضنا
مدينة الزنتان  50يف املئة من املناصب الوزارية يف مجلس الوزراء املؤقتً ،
املعركة من أجل حرية شعبنا .ال ميكن تشكيل حكومة جديدة من دون علمنا ،ونحن يجب
أن نكون ممثلني فيها".
Quoted in Libya Focus, October 2011, Menas Associates.
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يف بنغازي مطالبة بتصحيح مسار الثورة .ويف حني أ ّن بعضً ا من هذا
الغضب له عالقة مبا اعتُرب يف بنغازي فشل املجلس الوطني االنتقايل
يف إحداث قطيعة مع سياسة تهميش الرشق التي اتبعها النظام
السابق ،كان مثة دافع آخر وراءها وهو االعتقاد بأ ّن أزالم القذايف
ال يزالون يف مواقع املسؤولية .وقد شكا أحد املحامني يف بنغازي من
أ ّن "النظام مل يتغري .إنه نفسه الذي يضطهد املدن ويهمشها"( .((2ويف
الوقت نفسه ،أثارت النداءات التي أطلقها رئيس املجلس الوطني
االنتقايل مصطفى عبد الجليل ،يف  10كانون األول /ديسمرب 2011 من
أجل الرشوع يف عملية املصالحة الوطنية وطي صفحة املايض ،غض ًبا
شعبيًا واسع النطاق.
يف مواجهة هذا الغضب ،مل يكن أمام املجلس الوطني االنتقايل سوى
خيار محاولة ضامن أال يحظى الذين كانوا مرتبطني بالنظام السابق
بفرصة الرتشّ ح للمناصب العامة يف االنتخابات املقبلة .هكذا ،ويف 2
كانون الثاين /يناير  ،2012أصدر املجلس الوطني االنتقايل مرشوع
قانون االنتخابات .تضمن هذا القانون ،والذي مثّل أول محاولة
ملأسسة االنقسام بني الذين خدموا النظام السابق وبني الذين اعتربوا
"نظيفني" ،عرشين فئة من الناس الذين سوف يحظر عليهم الرتشّ ح
للمناصب .وكام حرم مرشوع القانون أعضاء األجهزة األمنية للنظام
السابق من تلك املناصب ،فقد حظر أيضً ا عىل أي شخص استلم
موق ًعا قياديًا يف املؤسسات الرسمية للحكومة ،مبا يف ذلك السلك
الدبلومايس ،من الرتشّ ح لالنتخابات إال إذا ثبت أنهم ق ّدموا "يف وقت
دعم واض ًحا لثورة  17فرباير" .وبشكل أكرث تحدي ًدا ،استبعد
مبكر ً
املرشوع أيضً ا كل من كان له عالقة مهنية أو تجارية مع أي فرد
من عائلة القذايف أو مع كبار رجال النظام السابق من حق الرتشّ ح.
وشمل الحظر أيضً ا أي شخص حصل عىل مؤهل أكادميي يف موضوع
النظرية العاملية الثالثة الخاصة بالقذايف أو يف كتابه األخرض ،وأي
شخص معارض دخل يف محادثات أو مفاوضات مع النظام السابق.
وأبعد من ذلك ،اقرتح املرشوع أيضً ا أن ُينع من التصويت أي شخص
ثبت بحكم قضايئ أنه كان "متورطًا يف فساد الحياة السياسية" يف ظل
النظام السابق .ومن ث ّم ،كان مرشوع قانون االنتخابات وسيل ًة لتلبية
مطالب كل من الثوار والشارع ،وبخاصة يف الرشق ،ومثّل الرغبة
أيضً ا يف رؤية ليبيا نظيفة من جميع املتعاونني مع النظام السابق.
ولذلك دعم التيا ُر اإلسالمي املرشو َع بقوة داخل املجلس الوطني
22 Libya Focus, December 2011, Menas Associates.
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االنتقايل الذي أصبح أكرث جرأة عىل نحو متزايد ،وسعى لاللتفاف
عىل معارضيه الليرباليني يف داخل الجسم الحاكم بغية إخراجهم من
الساحة السياسية يف املستقبل.
َ
الجدل
وليس من املستغرب أن يثري مرشوع هذا القانون عند صدوره
خصص  80مقع ًدا
َ
والنقاش الذي تركّز كث ٌري منه عىل أ ّن القانون ّ
فقط يف املؤمتر الوطني العام لألحزاب السياسية ،وترك  120مقع ًدا
ملرشحني أفراد .ورأى اإلخوان املسلمون يف ذلك محاول ًة متعمد ًة من
أكرث العنارص علامني ًة ملنعهم من الوصول للسلطة .ومع ذلك ،كان مثة
أيضً ا مقاومة ما للحظر الذي شمل املرتبطني بالنظام السابق .متح ّورت
املوسع لقامئة الفئات
هذه االعرتاضات بشكل رئيس حول الطابع ّ
املحظورة .وقد أعلن املحامي الدستوري الليبي مسعود القانوين أ ّن
"املعايري ميكن استخدامها ضد ثالثة أرباع سكان البالد  ...فكيف
نذهب يف مسار املصالحة الوطنية إذا استبعدنا الكثري من الناس من
املساهمة يف مستقبل [البالد]؟"(.((2
ولكن ،تم تجاهل هذه الحجج متا ًما؛ ففي نهاية كانون الثاين /يناير
 2012صدر أخ ًريا قانون االنتخابات (القانون رقم  .)2012/4وعىل
الرغم من أ ّن القامئة الطويلة من فئات املمنوعني من الرتشّ ح
للمناصب قد اختُزلت بشكلٍ كبريٍ ،فقد أُضيف بند جديد إىل القانون
أيّد إنشاء الحدود بني السياسيني الجدد األصالء والدخالء و َمأْســسها.
فاملادة  10من القانون مل تنص فقط عىل أ ّن أعضاء املجلس الوطني
االنتقايل ومكتبه التنفيذي والحكومة املؤقتة (وكذلك رؤساء املجالس
املحلية) ال ميكنهم الرتشّ ح لالنتخابات ،بل قضت أيضً ا بأن يلبي جميع
املرشحني "معايري وأنظمة النزاهة الوطنية التي أقرها املجلس الوطني
االنتقايل" .وقضت أيضً ا بأ ّن جميع املرشحني يجب املوافقة عليهم من
ِقبل الهيئة العليا لتطبيق معايري النزاهة والوطنية ،أو ما أصبح يعرف
باسم هيئة النزاهة.
املجلس الوطني االنتقايل معاي َري النزاهة الوطنية املطلوبة
لقد صاغ
ُ
من أجل شغل الوظائف العامة بعد تحرير البالد من نظام القذايف
مبارشة تقري ًبا ،وصدرت مبوجب القرار رقم  177يف ترشين الثاين/
نوفمرب  ،2011ثم ع ّدلت مبوجب القرار رقم  15يف  29كانون
الثاين /يناير  .2012وبحسب هذه املعايري ،فإ ّن فئات املمنوعني من
شغل املناصب العامة كانت إىل حد كبري هي الفئات نفسها الصادرة
23 Margaret Coker, “Libya’s Draft Election Law Sparks Debates,” The Wall
Street Journal, January 3, 2012, http://online.wsj.com/article/SB10001424052
970204368104577136870060855462.html
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ونص هذا القرار أيضً ا عىل
يف املسودة األوىل لقانون االنتخابات(ّ .((2
إقامة هيئة رسمية لتقييم مدى تلبية املرشحني لهذه املعايري الوطنية.
هذه الهيئة  -هيئة النزاهة – املنصوص عليها يف القانون الصادر يف
 4نيسان /أبريل  2012مبوجب القانون رقم  26لعام  ،2012كان
معظم أعضائها ،والذين ع ّينهم املجلس الوطني االنتقايل ،من ذوي
امليول اإلسالمية وأصبحوا ال َحكَم الجديد الذي يفصل يف تصنيف
األصالء والدخالء يف الساحة السياسية الناشئة.
بعد ذلك بفرتة وجيزة ،بدأت الهيئة متارس سلطتها .ويف نهاية
نيسان /أبريل  ،2012قضت الهيئة بأ ّن نائب وزير الصحة عادل أبو
شوفة وسفري ليبيا يف روما عبد الحفيظ قدور غري مؤهلني ،وطردتهام
من منصبيهام .ويف الوقت نفسه ،أعلنت إقالة املهدي صالح الجريب،
العضو يف البعثة الليبية إىل األمم املتحدة ،ورفضت تسمية عبد السالم
املحجوب للعمل يف بعثة دبلوماسية ليبية يف الخارج .ومل تستغرق
طويل لتحويل اهتامماتها نحو املجلس الوطني االنتقايل
الهيئة وقتًا ً
(((2
وتطرد عد ًدا من ممثليه .
ولكن بعد انتخابات املؤمتر الوطني العام يف متوز /يوليو  ،2012بدأت
هيئة النزاهة فعل ًيا "استعراض عضالتها" .ومل يقترص األمر فقط عىل
أ ّن هذه الهيئة غري املنتخبة التي عينتها هيئة غري منتخبة أخرى قد
بدأت تعمل بطريقتها من خالل املؤمتر ،وتحظر أعضاء فيه عىل الرغم
من أنهم انتخبوا عرب عملية دميقراطية ،بل كان لها أيضً ا القول الفصل
إىل حد كبري يف تحديد تركيبة الحكومة الجديدة .وعندما انتخب
رئيس الوزراء الجديد عيل زيدان يف  14ترشين األول /أكتوبر 2012
واقرتح حكومته األوىل ،جعلت هيئة النزاهة من الصعب ج ًدا إنجاز
أي يشء .ووصل األمر إىل درجة أنه عندما أدت الحكومة الجديدة
 24تضمنت القامئة ما ييل :أعضاء أو قادة حرس الثورة ،وأعضاء اللجان الثورية ،ومديرو
الرابطة الطالبية بعد عام  ،1976وأولئك الذين كانوا "معروفني بتمجيد نظام معمر القذايف
أو أفكار الكتاب األخرض ،سواء من خالل وسائل اإلعالم املختلفة أو الخطب العامة" ،والذين
"وقفوا ضد ثورة  17فرباير" عن طريق التحريض أو املساعدة أو التواطؤ ،والذين أدينوا
بالفساد أو رسقة األموال العامة ،والذين شاركوا بأي صفة يف سجن الليبيني وتعذيبهم خالل
فرتة حكم النظام السابق ،والذين ارتكبوا أو شاركوا يف أعامل عدائية ضد الليبيني يف املعارضة
سواء يف خارج ليبيا أو يف داخلها ،والذين استولوا عىل امللكيات الخاصة أو شاركوا يف االستيالء
عىل املمتلكات إبان حكم النظام السابق ،والذين تورطوا يف رسقة األموال العامة أو اغتنوا عىل
حساب الشعب الليبي ،أو الذين تراكمت ثرواتهم يف ليبيا أو يف الخارج بطرق غري مرشوعة،
والذين كان لديهم تعامالت تجارية مع أبناء معمر القذايف أو املقربني منه ،والذين تقلدوا
سابقًا مناصب قيادية مرتبطة مبارشة بأبناء معمر القذايف ومبؤسساتهم ،والذين تلقوا جوائز أو
أموال من النظام السابق بطرق غري مرشوعة ،والذين حصلوا عىل درجة أكادميية يف موضوع
يتعلق بالكتاب األخرض أو النظرية العاملية الثالثة.
 25هؤالء هم عبد القادر املنساز ممثل الخُمس ،وإبراهيم حامد الخضريي ممثل سبها،
ومحمد رمضان سيدي عمر ممثل غات ،وعيل توفيق مفتاح الشتوي ممثل طرابلس الكربى.
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اليمني الدستورية يف يوم  14ترشين الثاين /نوفمرب غاب مثانية من
أعضائها بسبب الهيئة ،أربعة منهم بعد أن ُمنعوا من تويل مناصبهم،
وكان األربعة اآلخرون رهن التحقيق( .((2ومع أ ّن بعض هؤالء الوزراء
متت تربئتهم يف نهاية املطاف ،وبعضهم اآلخر أُلغي الحظر املفروض
عليهم عند االستئناف ،فإ ّن هيئة النزاهة كانت تضع األجندة
بخصوص تحديد من يُسمح له أن يكون جز ًءا من النظام السيايس
الجديد ومن ال يُسمح له بذلك.

ومل تكن هيئة النزاهة املجموعة الوحيدة التي ترغب يف الحظر عىل
هؤالء الوزراء؛ فقد كان مثة قوة أشد نفوذًا بكثري عىل أرض الواقع
تدفع أيضً ا باتجاه تعيني هذه الحدود نفسها لكنها كانت تفعل
ذلك خارج القانون .فعندما أُعلن يف نهاية ترشين األول /أكتوبر عن
القامئة املقرتحة ألول مرة بأسامء الوزراء من قبل زيدان ،اقتحم الثوار
الغاضبون املؤمتر واتهموا زيدان بض ّم أزالم القذايف إىل حكومته .كان
انعكاسا
الضغط الذي بإمكان هذه العنارص الثورية حشده ميثل
ً
لحقيقة أ ّن السلطات املركزية الجديدة قد فشلت يف احتواء آالف
العنارص من امليليشيات واأللوية املسلحة التي انترشت عىل األرض
أثناء الثورة وبعدها عىل حد سواء .استغلت هذه القوى ضعف
خصوصا يف طرابلس؛ إذ تحصنت
الدولة لرتسيخ نفسها بعد التحرير،
ً
األلوية الثورية القادمة من مرصاتة والزنتان محاولة السيطرة عىل
املركز .وقد رفضت هذه القوى بحزم مناشدات السلطات لها بتسليم
وحل نفسها أو االنضامم إىل قوات األمن التابعة للدولة.
أسلحتها ِّ
استم ّد هؤالء العنارص الثوريون سلطتهم أيضً ا من استمرار االستفادة
من مكانتهم شبه املقدسة؛ ألنهم  -عىل عكس القادة السياسيني
للبالد  -خاطروا بحياتهم يف الخطوط األمامية ما منحهم مكانة
بطولية ورشعية ثورية يف أعني الكثري من الليبيني وجعلهم بعيدين
 26حكمت الهيئة يف  13ترشين الثاين /نوفمرب بأ ّن املرشحني الذين اختارهم عيل زيدان
لوزارات الداخلية والكهرباء والتعليم العايل ،يجب أال يتولوا مناصبهم ،يف حني تأخر الحكم
بشأن املرشحني لحقائب الشؤون الخارجية ،والشؤون االجتامعية ،والزراعة ،والشؤون الدينية،
يف انتظار إجراء املزيد من التحقيق.
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عن أي مساءلة .والدليل عىل ذلك إقرار القانون رقم  38يف أيار /مايو
" 2012حول بعض إجراءات املرحلة االنتقالية" الذي تضمن مادة
تقيض بأنه ال ينبغي وجود عقوبة عىل "األعامل العسكرية واألمنية
واملدنية التي أملتها ثورة  17فرباير وقام بها الثوار بهدف تعزيز أو
حامية الثورة" .جاء هذا القانون مبنزلة عفو عام عن الثوار الذين
كانوا يواجهون انتقادات من منظامت حقوق اإلنسان الدولية وبعض
هيئات املجتمع املدين املحلية بشأن سلوكهم يف أثناء الثورة وبعدها.
ويف غياب أي قوات حكومية حقيقية ،نفذت ألوية الثوار حملة
تطهري من تلقاء نفسها عىل األرض ،فخطفت أولئك املشتبه بوجود
صالت لهم بالنظام السابق واحتجزتهم يف سجون غري رسمية ،وعاىن
كثري منهم التعذيب وسوء املعاملة.
ويف مواجهة ضعف الدولة ،كانت هذه العنارص الثورية قادرة عىل
إجبار السلطات عىل املوافقة عىل ترصفاتها يف مناسبات متكررة.
فعىل سبيل املثال ،أجرب ثوار مرصاتة السلطات عىل املوافقة عىل
الهجوم الدامي الذي قاموا به ضد معقل النظام السابق يف بني وليد
يف ترشين األول /أكتوبر  .2012فقامت ألوية الثوار من مرصاتة
مبهاجمة املدينة ووضعتها تحت الحصار بذريعة أ ّن بعض رجال
القذايف كانوا ال يزالون ينشطون هناك .وعىل الرغم من قلق املؤمتر
العميق بشأن الهجوم الدامي ،فإنه مل يكن قاد ًرا عىل منعه .واضطر
وفد الحكامء الذي أرسله املؤمتر للتوسط يف القضية اىل العودة بعد
أن أجربه املقاتلون الثوريون عىل ذلك ،ومل يكن أمام السلطات يف
نهاية املطاف سوى خيار مترير القانون رقم  7الذي رشعن الهجوم(.((2
وعىل نحو مامثل ،كانت األلوية اإلسالمية يف الرشق تربهن عىل
صعوبة السيطرة عليها وضبط ترصفاتها ،وكذلك كان حال بعض
الجامعات املسلحة املتشددة مثل أنصار الرشيعة الذين استغلوا
غياب سلطة الدولة لرتسيخ وضعهم .وبادرت بعض هذه الجامعات
أيضً ا إىل تنفيذ اغتياالت وهجامت استهدفت بشكل رئيس أفرا ًدا من
جهاز األمن كانت للعديد منهم ارتباطات بالنظام السابق .ويف الواقع،
أصبحت االغتياالت التي تستهدف مثل هذه الشخصيات مألوفة يف
بنغازي ،وبدأت تصدر تقارير عن عمليات القتل الكثرية كل أسبوع
تقريبًا خالل عام  ،2013وحتى يف عام  .((2(2014هكذا ،ويف حني كان
اإلسالميون وعنارص أخرى يف الساحة السياسية يستخدمون اآلليات
 27حكم القانون رقم  7بأ ّن أمام مدينة بني وليد مهلة عرشة أيام لتسليم املشتبه بهم أو
سيتم منح اإلذن لوزاريت الداخلية والدفاع باستخدام القوة ضد املدينة.
28 See the Libya Herald for reports of such incidents.
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القانونية سع ًيا إلبعاد أزالم القذايف عن الساحة السياسية ،كان الثوار
يستخدمون قوتهم ورشعيتهم الثورية للقضاء عليهم عىل األرض.
ولك ّن كلتا القوتني عملتا م ًعا يف السعي لتعيني الحدود يف ليبيا
الجديدة عرب قانون العزل السيايس ،وهو القانون الذي من املتوقع
أن يصبح كلمة الفصل النهائية بشأن من سيتم قبولهم بوصفهم من
األصالء يف الساحة السياسية الليبية الجديدة .والواقع أ ّن القانون كان
يف طريقه ليصبح أهم وسيلة للفصل بشأن من سيكون جز ًءا من
"حدود النظام السيايس" الجديد يف عهد ما بعد القذايف.

مأسسة الحدود:
قانون العزل السياسي
مل ميض وقت طويل بعد تشكيل الحكومة الليبية األوىل حتى بدأت
شخصيات يف الساحة السياسية تدفع باتجاه إدخال قانون من شأنه
استبعاد كل الذين تورطوا مع النظام السابق من تويل مناصب يف
الحكومة ويف النطاق األوسع لإلدارة .صحيح أ ّن هيئة النزاهة كانت
فعالة عىل نحو مؤكد ،لكنها مل تثبت قوتها الكافية بنظر بعض الذين
أرادوا تطه ًريا عا ًما للمؤسسة الرسمية .وعالوة عىل ذلك ،ظلت هيئة
النزاهة تواجه القضاء الذي عزم عىل إنهاء العديد من قرارات الهيئة
يف ما أصبح نو ًعا من معركة ممتدة بني قوى ليبيا القدمية والجديدة.
ولهذا السبب ،أصدرت مجموعة من أعضاء املؤمتر يف كانون األول/
ٍ
مقرتحات لقانون العزل الذي من شأنه
ديسمرب  2012بيانًا وضع
أي من "بقايا النظام السابق" من القدرة عىل اخرتاق أجهزة
حرمان ٍّ
(((2
الدولة ومؤسساتها  .وبذلك ميتد هذا القانون خارج نطاق املؤمتر
ويستهدف تطهري جميع املؤسسات والرشكات العامة يف البالد مبا يف
ذلك القضاء.
بعد يومني ،وتحدي ًدا يف  26كانون األول /ديسمرب ،صوت املؤمتر
بشأن وجوب إقرار قانون العزل السيايس وتعيني لجنة خاصة تضم
خرباء قانونيني وممثلني عن املؤمتر لصوغ مسودة لهذا القانون .وعىل
الرغم من إقرار االقرتاح بأغلبية  125صوت ًا ،كان ال يزال هناك مقاومة
كبرية داخل املؤمتر ملثل هذا القانون .أتت أغلبية هذه املقاومة
من قبل تحالف القوى الوطنية ،وهو االئتالف ذو التوجه الليربايل
 29أصدر أعضاء املؤمتر الوطني العام بيانًا حول قانون العزل السيايس:
Libya Herald, December 24, 2012, http://www.libyaherald.com/2012/12/24/
gnc-members-issue-statement-on-isolation-law/#ixzz2gxdzHNrB

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

بقيادة محمود جربيل وزير التخطيط يف عهد القذايف ،وكان قد حصد
النصيب األكرب من املقاعد املخصصة لألحزاب السياسية يف املؤمتر .ومل
تتمحور اعرتاضات التحالف عىل القانون حول حقيقة أنه سيؤدي إىل
تجريد مؤسسات البلد من كثري من الخربات التي تشتد الحاجة إليها
حتم إىل
فحسب ،وإمنا أيضً ا أ ّن مثل هذا القانون من شأنه أن يؤدي ً
إقصاء العديد من أعضائه ،مبن فيهم زعيمه ،من املناصب السياسية.
ولكن ،يف مواجهة هؤالء املعرتضني ،كانت مثة قوى نافذة مصممة
عىل مترير هذا القانون ،ومن هذه القوى املرصاتيون الذين لهم متثيل
يف املؤمتر عرب زعيمهم الثوري القوي عبد الرحمن السويحيل ،والذي
أصبح شخصية مؤثرة داخله .دفع السويحيل وأنصاره داخل املؤمتر
باتجاه إقرار القانون ،وانضم إليهم التيار اإلسالمي ،وتحدي ًدا حزب
العدالة والبناء ،وهو الحزب السيايس الذي ّأسسه الفرع الليبي من
منسجم
جامعة اإلخوان املسلمني .مل يكن أداء حزب العدالة والبناء
ً
مع التوقعات يف االنتخابات الوطنية ،لكنه ظل يف املرتبة الثانية
بحصيلة  17مقع ًدا مقابل  39مقع ًدا حصدها تحالف القوى الوطنية،
مخصصا لألحزاب السياسية .وع ّزز الحزب
وذلك من مجمل  80مقع ًدا
ً
وجوده يف املؤمتر بفوز عدد من أعضاء جامعة اإلخوان املسلمني ممن
ترشحوا ملقاعد األفراد املستقلني .ومن ثم ،أصبح حزب العدالة والبناء
الكتلة الثانية يف املؤمتر.
كان حزب العدالة والبناء من أقوى املؤيدين لقانون العزل السيايس،
ويف حني أ ّن ذلك تعلق جزئ ًيا برغبته الحقيقية يف رؤية النظام مط ّه ًرا
من العنارص "غري النظيفة" ،فإنه تعلق أيضً ا باستهداف قانون العزل
السيايس منافسيه السياسيني الرئيسني يف تحالف القوى الوطنية يف
املقام األول .مل ِ
تأت نتائج انتخابات متوز /يوليو  2012بفوز كاس ٍح
ألي طرف ،وهذا يعني عدم وجود كتلة قوية مبا يكفي للهيمنة عىل
املؤمتر .وأصبح تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء الكتلتني
الرئيسيتني املتواجهتني يف املؤمتر ،ودخال يف رصاع متواصل .بالنسبة
إىل حزب العدالة والبناء ،مثّل قانون العزل السيايس وسيل ًة مالمئ ًة
وممكن ًة إلضعاف تحالف القوى الوطنية ،عىل الرغم من أنه مل يعرتف
وبدل من ذلك ،بدأ حزب العدالة والبناء يف اإلشارة إىل أ ّن
بهذا األمرً .
القانون هو "امتداد للثورة" وأنه ميثل "مطلبًا لدماء الشهداء" ،وبذلك
ص ّور الحزب نفسه مداف ًعا عن الشعب والثورة .وكان حزب العدالة
والبناء أيضً ا يستخدم عن وعي هذا القانون كوسيلة إلضفاء صبغة
الرشعية الثورية عليه ،وتعريف نفسه بوصفه أحد األصالء.
ولذلك مل يكن مستغربًا أن ينضم حزب العدالة والبناء إىل الثوار
والكتل األخرى يف املؤمتر ،مثل كتلة الوفاء للشهداء ذات التوجه
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األُصالء والدخالء في ليبيا الجديدة

اإلسالمي ،يف دعم مــروع القانون .كان املــروع متصل ًبا ج ًدا
يف طابعه وكانت الئحة اإلبعاد واسعة ،وشملت طيفًا عريضً ا من
الفئات ض ّم أولئك الذين تولوا مناصب سياسية أو دبلوماسية مهمة
يف النظام السابق ،وكذلك أولئك الذين شغلوا مواقع عليا يف وسائل
اإلعالم الحكومية والجامعات واملنظامت الخريية التي كان يديرها
سيف اإلسالم القذايف والرشكات واملنظامت العامة( .((3وهؤالء الذين
اعتربوا ضمن فئات هذه الالئحة الواسعة كان من املتوقع أن مينعوا
من تويل أي منصب سيايس أو أي وظيفة يف جميع القطاعات اإلدارية
والرشكات الحكومية واملنظامت املدنية واألجهزة األمنية ملدة عرش
سنوات ،وكذلك من تأسيس األح ـزاب السياسية واملنظامت غري
الحكومية والنقابات العاملية والجمعيات لعرش سنوات أيضً ا.
عندما صدر املرشوع شعر حتى بعض الذين كانوا جز ًءا من لجنة
صوغه باإلحباط بسبب طبيعته الصارمة .وقد اعرتف محمد التومي
قائل
رئيس اللجنة بوجود مظامل أساسية يف املرشوع وعلّق عىل ذلك ً
"ليس من اإلنصاف وضع الناس الذين عملوا مع القذايف ملدة أربعني
عا ًما ومل يتخلوا عن النظام الرشير أب ًدا يف الفئة نفسها مع الذين
عملوا لعام واحد فقط أو اثنني أو حتى عرشة ثم ساعدوا يف تفكيك
فضل عن ذلك ،فإ ّن هذا الترشيع يف صيغته املقرتحة لن
النظام"(ً .((3
رأسا عىل عقب فحسب ،بل
يقلب املؤسسة السياسية الهشة ً
أصل ً
من شأنه أيضً ا أن يؤثر يف قطاعات البريوقراطية واإلدارة وصفوفهام
بأكملهام ،بحيث يعمل فقط عىل إضافة املزيد إىل حالة الفوىض
وانعدام األمن التي كانت تجتاح البالد بشكل مطّرد ،عدا عن إطالق
العنان ملزيد من أعامل االنتقام.
 30املادة األوىل يف مرشوع قانون العزل السيايس حظرت ما ييل :أي شخص كان له دور يف
انقالب عام  1969من العسكريني أو املدنيني ،وأي شخص عمل يف رشكات االستثامر الخارجية،
وأي شخص عمل يف منظامت القذايف الخريية ،وأي شخص عمل يف سلك األمن الداخيل أو
أي مدير إداري يف األمن الخارجي ،وأي عضو يف فريق العمل الثوري ،أو يف مكتب االتصال
للجان الثورية ،أو يف لجان التطهري  ،أو يف القوافل الثورية أو الحرس الثوري ،وأي شخص
عمل ضمن القيادة الشعبية االجتامعية عىل مستوى الشعبيات أو عىل املستوى الوطني
أو مستوى املجالس ،وأي شخص عمل مدي ًرا ملكتب األمن عىل مستوى الشعبيات أو عىل
املستوى الوطني أو مستوى املجالس ،وأي شخص توىل رتبة عالية يف اتحاد التجارة ،وأي
شخص توىل أحد املناصب التالية :أمني اللجنة الشعبية العامة (رئيس وزراء) ،وأمني يف اللجنة
الشعبية العامة (وزير) أو يف إحدى الشعبيات ،وأمني عام مؤمتر الشعب العام ،وعضو يف
أمانة مؤمتر الشعب العام أو يف إحدى الشعبيات ،وأمني مؤمتر الشعب األسايس أو أمني لجنة
شعبية يف مؤمتر الشعب األسايس ،والنائب العام ،ومحافظ البنك املركزي ،وسفري أو أمني الهيئة
الشعبية الليبية (السفارة) يف الخارج ،ورئيس تحرير يف الصحف واملجالت والتلفزيون أو
محطات اإلذاعة الحكومية ،وأمني اللجنة الشعبية العامة يف الجامعات واألكادمييات واملعاهد،
وأمني عام اللجان الشعبية يف الجامعات ،ومديرو الرشكات واملنظامت العامة ،وأعضاء املجلس
األعىل للرشكات واملنظامت العامة ،وقائد الجيش.
31 Quoted in Libya Focus, February 2013, Menas Associates.

ومن املرجح أيضً ا أن يستبعد ذلك قطاعات بأكملها يف البالد من
الحياة العامة .وعند األخذ يف االعتبار الطريقة التي بُني بها نظام
القذايف من حيث اعتامده بشكل كبري عىل قبائل ومناطق محددة
خاصة يف جهازه األمني ،فإ ّن بعض املدن شعرت بأ ّن الثورة ه ّمشتها.
وست التي اعتربت معاقل رئيسة
فقد بدأت مناطق مثل بني وليد ِ ْ
للقذايف ،تشعر بأنها أصبحت كبش فــداء بسبب ماضيها .لقد
حمل مرشوع قانون العزل السيايس معه خطر إبراز هذه املشاعر
وتصاعدها عند أعداد كبرية من أهايل هذه املناطق ومن بعض
القبائل املقيمة فيها ،مثل قبيلة ورفلة ،ومن ثم كان من املحتمل ج ًدا
أن تتأثر بهذا الترشيع .ويف الواقع ،خاطر القانون بإشعال املزيد من
التوترات ،وأخذ البالد بعي ًدا عن قضية املصالحة الوطنية الشائكة.
ولذلك ،مل يكن مفاجئًا كث ًريا أن توفيق الشهيبي  -وهو عضو لجنة
صوغ املرشوع وينتمي إىل تحالف القوى الوطنية  -الحظ يف ذلك
الوقت أنّه "حتى األعضاء املؤمنون بالعزل متخوفون منه"(.((3
يف الواقع ،كان املرشوع متطرفًا ج ًدا حتى بلغ ح ّد السخرية .ويف
مسعاه لجعل القانون بالغ التطرف بحيث تثبت عدم قابليته
للتطبيق ،دفع تحالف القوى الوطنية باتجاه التوسع يف الفئات التي
يشملها القانون لريجع إىل بداية ثورة القذايف يف عام  .1969ويعني
ذلك أ ّن شخصيات معارضة رئيسة مثل محمد املقريف ،أول رئيس
للمؤمتر الوطني العام وهو أحد أبرز املنفيني الليبيني يف زمن النظام
السابق ،سيتم عزله سياسيًا مبوجب القانون ألنه أمىض بضع سنوات
سف ًريا لليبيا لدى الهند قبل أن ينشق يف الثامنينيات.
ومع ذلك ،ما إن نُرش املرشوع حتى تلقى إطراء فصائل مح ّددة داخل
املؤمتر وخارجه ممن كانوا يدفعون باتجاه التطهري الكامل ،ومن هؤالء
عبد الرحمن السويحيل الذي ر ّحب مبرشوع القانون يف مؤمتر صحفي
يف  7آذار /مارس؛ إذ حذّر من أ ّن "الثورة والثوار يتخلفون عن الركب
يف حني أ ّن معاريض الثورة يتقدمون الصفوف .رشعيتنا مصدرها الثورة
وأي عمل يُعاكس مسار الثورة من واجبنا أن نعارضه  ...نريد وجو ًها
جديدة متثل ثورة  17فرباير ونريد التخلص من الحرس القديم"(.((3
والجدير بالذكر أ ّن مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياين أشاد
32

"تجدد الجدل بليبيا حول قانون العزل" ،الجزيرة نت 20 ،شباط /فرباير  ،2013انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/2feacb63-a008-4b80-89a52de66412236d
33 Libya Focus, March 2013, Menas Associates.
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باملرشوع ووصفه بأنه "أكرث من ممتاز"( .((3وذهب إىل التأكيد عىل
أنه إذا قُبل القانون وطُبِّق بصيغته املقرتحة سيمثّل "بداي ًة حقيقي ًة
إلنجاز أهداف الثورة"( .((3ووصل األمر بالغرياين يف نيسان /إبريل
تنص عىل أنه فرض كفاية عىل الليبيني الخروج
إىل ح ّد إصدار فتوى ّ
باآلالف ملطالبة املؤمتر بإصدار القانون ،ألنّه رضوري من أجل طرد
جميع املوالني للنظام السابق الذين "يخرتقون الدولة"(.((3
لقي املرشوع أيضً ا ترحيبًا من الثوار عىل األرض ،عىل الرغم من أ ّن
بعضهم أعلنوا أ ّن املرشوع مل يذهب بعي ًدا إىل الحد املطلوب .ومن
املؤكد أنّه مل يكن للثوار أن يطالبوا بتخفيف صيغة املرشوع بأي
شكل من األشكال .وكام أكد املجلس األعىل لثوار ليبيا ،فإ ّن "هذا
لحل وسط .وأي عضو يف املؤمتر
القانون أمر ال مفر منه ،وال مجال ٍّ
يعارض أو يصوت ضد أي مادة من مواد هذا القانون التاريخي
فإنه يحنث باليمني التي أقسمها عندما توىل منصبه .ذلك سيكون
خيانة عظمى للثورة وأهدافها النبيلة"( .((3ولتوضيح وجهة نظرهم،
نظّم نحو  200عنرص من الثوار مظاهرة خارج فندق ريكسوس يف
طرابلس حيث اضطر املؤمتر عقد جلسته فيه ،مطالبني أن يكون
القانون أقوى ما ميكن( .((3وبذلك بدأ دعم هذا املرشوع الصارم
زخم خارج املؤمتر.
يكتسب ً
لك ّن هذا الزخم مل يتطابق مع ما يجري داخل املؤمتر الوطني العام؛
إذ وجدت الكتل املعارضة أنه من املستحيل التوصل إىل اتفاق بهذا
الشأن .فام بدأ بوصفه استجابة ملطالب الشارع والثوار تح ّول إىل
رصا ٍع عىل السلطة والسيطرة تحاول فيه كل كتلة هزمية الكتل األخرى
وخداعها .ويف حني ظل حزب العدالة والبناء يضغط باتجاه إقرار
القانون ،فإ ّن تحالف القوى الوطنية ،الذي كان أكرب الخارسين منه،
وقف بحزم ضده محت ًجا بأ ّن القانون ينبغي أن يقترص عىل استبعاد
أعامل إجرامية فحسب ،وأنه ال ينبغي أن يشمل
أولئك الذين ارتكبوا ً
" 34مفتي ليبيا :قانون العزل السيايس املطروح أكرث من ممتاز" ،ليبيا املستقبل 20 ،شباط/
فرباير  ،2013انظر:
http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/31042
35 Ibid.
" 36مفتي ليبيا :الضغط عىل الربملان فرض كفاية إلصدار العزل السيايس" ،مفكرة اإلسالم،
 7نيسان /أبريل  ،2013انظر:
http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2013/04/07/169428.html
37 Quoted in Libya Focus, March 2013, Menas Associates.
 38اضطر املؤمتر إىل االنتقال إىل فندق ريكسوس عندما حورص مق ّره من ِقبل مجموعات
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أي شخص انشق عن النظام السابق وانضم إىل الثورة .لك ّن تحالف
القوى الوطنية الذي مل يتمكن من إقناع اآلخرين بدعم وجهة النظر
هذه ،مارس تكتيك العرقلة للحيلولة دون قبول املرشوع؛ فتغ ّيب عن
جلسات املؤمتر لضامن عدم اكتامل النصاب الكايف للتصويت عليه.
لكن رسعان ما بدأت الهزائم تلحق بالهيئات الرسمية للدولة الليبية
الجديدة؛ ففي  5آذار /مارس اقتحم  500عنرص من الثوار اجتام ًعا
ٍ
للمؤمتر كان يُعقد يف مق ٍر بديلٍ
مؤقت – يف معهد األرصاد الجوية
يف ضاحية كرمييا جنوب طرابلس  -بسبب احتجا ٍج داخل مبنى
املؤمتر قام به جرحى الثوار الذين يطالبون بالعالج الطبي .ومع
أنه مل يكن هناك سوى  26من أعضاء املؤمتر حارضين يف االجتامع،
فقد احتجزهم الثوار كرهائن ملدة يوم كامل وطالبوا بإقرار قانون
العزل السيايس املثري للجدل .ورفض الثوار السامح بإدخال الطعام
أو الرشاب إىل املق ّر ،ووصل األمر بهم إىل استخدام العنف ضد بعض
أعضاء املؤمتر ،مبا يف ذلك رئيس املؤمتر محمد املقريف الذي تعرضت
سيارته لوابل من الرصاص يف أثناء مغادرته املقر يف نهاية الحصار .ويف
الوقت نفسه ،بدأ الثوار مهاجمة رئيس الوزراء عيل زيدان واتهموه
بتعيني شخصيات من النظام السابق يف مناصب يف الوزارات وهيئات
الدولة.
انعكاسا العتقاد العنارص الثورية بأ ّن الثورة كانت
كان هذا الهجوم
ً
تنحرف عن املسار الصحيح .وعىل الرغم من االنتخابات وتعيني
هيئات جديدة مكلفة باإلرشاف عىل املسار االنتقايل ،اعتقد الثوار
بأ ّن أزالم القذايف كانوا ال يزالون مسيطرين عىل املشهد ومتغلغلني يف
جميع قطاعات اإلدارة الحكومية .ولذلك رأوا يف قانون العزل السيايس
قضية ملحة وأصبح إقراره السبيل الوحيد "إلنقاذ الثورة" والحفاظ
عىل نقائها .ونتيجة لذلك ،قام نحو  200عنرص من الثوار املسلحني
ومعظمهم من مرصاتة يف  28نيسان /إبريل مبحارصة وزارة الخارجية
بشاحنات صغرية ورفعوا الفتات تدعو إىل طرد رجال القذايف من
الوزارة .وأعلنوا أيضً ا أ ّن الوزارة ستبقى مغلقة حتى إقرار قانون
العزل السيايس ودخوله حيز التنفيذ .ويف اليوم التايل ،تع ّرضت وزارة
املالية لهجوم .ويف  30نيسان /إبريل ،حارص الثوار وزارة العدل.
وحاولت مجموعة أيضً ا القيام باألمر نفسه يف وزارة الداخلية لكنهم
مل يستطيعوا دخول املبنى.
ويف مواجهة استعراض القوة هذا وقيام الثوار بكل ما من شأنه إيصال
اإلدارة الحكومية إىل طريق مسدود ،مل يكن أمام أعضاء املؤمتر من
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األُصالء والدخالء في ليبيا الجديدة

خيار واقعي سوى إقرار القانون املثري للجدل يف صيغته األشد رصامة.
وأخ ًريا ،ص ّوت املؤمتر يف  5أيار /مايو ملصلحة القانون بـ  164صوت ًا
(مقابل أربعة أصوات فقط ضده) ،عىل الرغم من أ ّن القانون يحمل
إمكانية طرد بعضهم من مناصبهم .وبحسب مالحظة أحد املحللني
الليبيني ،كان حجم الضغط كب ًريا ،بحيث إن أعضاء املؤمتر "صوتوا ضد
أنفسهم" بسبب الخوف( .((3وهكذا ،فإ ّن الح ّد الرمزي الذي ُرسم يف
األيام األوىل للثورة وامت ّد إىل املرحلة االنتقالية ،تح ّول أخ ًريا إىل قانون،
ومثّــل هذا األمر انتصا ًرا للثوار واإلسالميني الذين انترصوا بوصفهم
األصالء السياسيني الجدد.

خالصة
عىل الرغم من القضايا الخطرية التي أحاطت بتنفيذ القانون ،فإ ّن
الحدود الرمزية املنصوص عليها فيه ظلت موضع تأييد .والجدير
بالذكر أ ّن الثوار والتيارات اإلسالمية انتقلوا لتعزيز سيطرتهم عىل
الساحة السياسية وأخرجوا منها عنوة خصومهم الليرباليني وانتقدوهم
بوصفهم دخالء .ومن هؤالء العنارص رئيس الــوزراء السابق عيل
زيدان .وكام أعلن أسامة كعبار نائب رئيس املجلس األعىل للثوار بعد
صدور قانون العزل السيايس مبارشة " :نحن مصممون عىل مواصلة
تحركنا حتى رحيل عيل زيدان"(.((4
الحقًا ،وجد زيدان نفسه تحت ضغط متزايد ووصل األمر ح ّد قيام
عنارص ثورية مرتبطة بغرفة عمليات ثوار ليبيا باختطافه يف ترشين
ٍ
تصويت عىل
األول /أكتوبر  .2013واضطر أخ ًريا إىل ترك منصبه بعد
حجب الثقة عنه يف آذار /مارس  2014بتدبري من الكتل اإلسالمية يف
املؤمتر مدعومة من العنارص الثورية.
واستمر هؤالء الثوار أيضً ا يف تربير جهدهم الرامي إىل فرض إرادتهم
عىل الساحة السياسية تحت ستار حامية الثورة من أزالم القذايف.
ففي نيسان /إبريل  2014زحفت األلوية الثورية من بنغازي
ومرصاتة ومدن أخرى باتجاه العاصمة معلنة نيتها حامية ثورة 17
فرباير .وأعلن محمد العريبي ،آمر القوة الثانية يف لواء درع ليبيا
املشارك يف هذا الزحف ،أ ّن هدفهم هو "قيام حكومة ثورية ورشيفة
40
انظر:

39 Libya Focus, May 2013, Menas Associates.
"ليبيا ..استمرار حصار وزارتني رغم العزل" ،سكاي نيوز عربية 6 ،أيار /مايو ،2013
http://goo.gl/XyEySR

بدل الحكومة الحالية"( .((4واتهم العريبي أيضً ا القائ َم بأعامل رئيس
الــوزراء عبد الله الثني بأنه كان جز ًءا من حركة اللجان الثورية
املخيفة يف عهد القذايف( .((4ويف أثناء ذلك ،قال محمد التمتام قائد
لواء درع ليبيا الغريب لقناة الجزيرة :نحن قادمون إىل طرابلس بسبب
انعدام األمن ،وأل ّن الهيئات التنفيذية الترشيعية والعسكرية مخرتقة،
نحن نتحرك لجلب األمن واألمان للعاصمة(.((4
كانت هذه القوى ،عىل هذا النحو ،تستخدم تربي ًرا مفاده مكافحة
أولئك املرتبطني باملايض لتحقق املزيد من ترسيخ مواقعها ونفوذها.
وكانت نتائج ذلك حالة مامثلة ملا كان سائ ًدا يف أيام القذايف؛ أي
تركّز السلطة الحقيقية خارج املؤسسات الرسمية للدولة .وكام
الحظ جمعة السائح عضو لجنة الدفاع يف املؤمتر الوطني العام يف
ترشين األول /أكتوبر " ،2013من ميتلك السالح هو األقوى ،وأن
هذه الحكومة البائسة واملؤمتر الوطني العام ليس لهام أي دور عىل
األرض"( .((4ومع ذلك ،حتى هذه القوى الثورية الفاعلة عىل األرض مل
تكن متثل قوة متحدة أو متامسكة ،بل كانت جز ًءا من مشهد التشظي
الذي أصبح مييز مرحلة ليبيا ما بعد القذايف؛ إذ تدور معركة حول
أي سلطة قوية مبا
تحديد من سيكونون األصالء الجدد .ويف غياب ّ
يكفي للسيطرة والضبط ،يبدو أ ّن هذه املعركة مرشّ حة لالستمرار يف
وانعكاسا عىل
املستقبل املنظور حاملة معها عواقب وخيمة عىل ليبيا
ً
سعيها لتحويل نفسها إىل دولة دميقراطية حديثة فاعلة .وأ ّما التحرك
األخري يف أيار /مايو  2014الذي قام به الجرنال املتقاعد خليفة حفرت
لإلمساك بزمام املبادرة وش ّن هجو ًما عىل القوى اإلسالمية عىل األرض
يف بنغازي وعىل الساحة السياسية أيضً ا ،فإنها زادت األوضاع سو ًءا.
ومع تزايد عدد القوى  -ومنها تلك املرتبطة باملؤسسات العسكرية
الرسمية  -واملصطفني وراء حفرت ،أصبحت البالد أكرث استقطابًا من
أي وقت مىض؛ إذ يُخيّم الحديث عن حرب أهلية ويلقي بثقله يف
البالد .ويف الواقع ،يصل الليبيون عىل نح ٍو متز ٍ
ايد إىل استنتا ٍج مفاده
أ ّن بالدهم تتجه أكرث من أي ٍ
وقت مىض إىل أن تصبح دولة فاشلة.
 41خالد املهري" ،كتائب ثوار ليبيا عىل مشارف طرابلس" ،الجزيرة نت 18 ،نيسان /أبريل
 ،2014انظر:
http://www.aljazeera.net/news/pages/57707323-8351-4558-8aeb30d1bca7e0d5
42 Ibid.
43 Ibid.
 44خالد املهري" ،صمت بليبيا بعد اعتقال أبو أنس" ،ليبيا املستقبل 7 ،ترشين األول/
أكتوبر  ،2013انظر:
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/39756

36

ناجي عبد النور

*

االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام 2014
وعسر المرحلة االنتقالية

تمت فيه
تسعى هذه الورقة البحثية إلى تحليل السياق السياسي
ّ
الداخلي واإلقليمي الذي ّ
التعدديــة الحزبية ،ومحاولــة رصد الظواهر
االنتخابــات الرئاســ ّية الجزائرية الخامســة فــي عهد
ّ
السياســية التي شــهدتها االنتخابات بتفســير دالالتها السياســية وانعكاســاتها على عملية
االنتقــال الديمقراطــي ،ثم تقف عنــد نتائج االنتخابــات بالتحليل والمقارنة وتفســير العوامل
المتحكمة في سلوك الناخب الجزائري الذي ّ
ّ
فضل االستمرارية على التغيير.
* أكادميي وباحث بقسم العلوم السياسية جامعة باجي مختار  -الجزائر.
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مقدمة
تع ّد االنتخابات الرئاسية الجزائرية الخامسة عام  2014عالمة
فارقة يف تاريخ االنتخابات ويف الحياة السياسية الوطنية ،منذ تب ّني
التع ّددية السياسية يف بداية تسعينيات القرن العرشين؛ إلجرائها يف
يل وإقليمي ودويل صعب وغري مستقر ،ولتداعياتها
سياق سيايس داخ ّ
وآثارها املستقبلية عىل عملية االنتقال الدميقراطي يف الجزائر ،وهذا
تأسيسا عىل أ ّن االنتخابات هي إحدى اآلليات الرئيسة يف عملية
ً
ّ
واملحك األسايس الختبار مدى قوة التغيري
االنتقال الدميقراطي،
وحقيقته؛ وذلك بتوفري مبدأ التداول عىل السلطة وتجديد النخبة،
معي الختبار
وبها تقاس درجة والء الشعب وقبوله لجهة أو لربنامج ّ
مستويات املشاركة السياسية.
تحظى االنتخابات الرئاسية الحال ّية يف الجزائر ،ويف األنظمة
السياسية العربية التي شهدت ثورات وانتفاضات شعبية وحركات
خاصة ،ألنها املحطة األبرز واأله ّم يف
احتجاجية ،بأه ّمية استثنائية ّ
املرحلة االنتقالية؛ فرئيس الجمهوريّة يف النظام السيايس يهيمن عىل
معظم السلطات والصالحيات يف الحياة السياسية والدستورية ومنها
وضع الدستور وتعديل موا ّده مبا يتامىش واستمرارية النظام القائم
ودميومته ،من خالل فتح أو متديد الواليات الرئاسية أو محارصة
كل ذلك مع استبعاد فكرة تداول
املعارضة أو إرشاكها يف الحكمّ ،
السلطة بطريقة سلسة؛ األمر الذي يطرح إشكالية تداول السلطة
يف الدول العربية التي نجحت أنظمتها السياسية يف تفادي الثورات
الشعبية بإجراء إصالحات سياسية وانتخابات تعددية ،لتتكيف مع
األوضاع الراهنة.

الدراسة بتحليل نتائج االنتخابات وتفسريها ،مع استرشاف انعكاساتها
عىل مستقبل االنتقال الدميقراطي يف الجزائر.
ويف ضوء ذلك تحاول الورقة البحثية اإلجابة عن التساؤالت التالية:

اإلشكالية
•هل ستنجح االنتخابات يف الجزائر يف تجاوز املرحلة االنتقالية؟

•ما األثر الذي ستحدثه نتائج االنتخابات الرئاسية يف املشهد
السيايس؟
املتغي اإلقليمي يف العملية االنتخابية يف الجزائر؟
•ما مدى تأثري ّ
•كيف ميكن تفسري نتائج االنتخابات وسلوك الناخب الجزائري؟

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة التحليلية إىل مقاربة السياق الداخيل واإلقليمي
الذي متّت فيه االنتخابات الرئاسية ،ثم تفكيك نتائجها ،وقراءة
معطياتها؛ لتع ّرف مدلوالتها وتداعياتها يف عملية اإلصالح السيايس
وتجاوز املرحلة االنتقالية يف الجزائر.

منهجية الدراسة
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل واملقرتب القانوين املؤسيس
والبيئي ،لتحليل السياق الذي متّت فيه االنتخابات ،وتأثري ذلك يف
النتائج؛ كام ت ّم توظيف املقاربة السوسيولوجية لتفسري العوامل
املتحكّمة يف السلوك االنتخايب.

محاور الدراسة
وانطالقًا مام سبق ،تسعى هذه الورقة البحثية إىل دراسة السياق
الذي متّت فيه االنتخابات الرئاسية الخامسة التي ظهرت محسومة
النتائج مسبقًا يف عهد التع ّددية السياسية ،وسط مقاطعة املعارضة
اإلسالمية لها ،ث ّم تحاول الورقة رصد أه ّم الظواهر السياسية التي
شهدتها االنتخابات الرئاسية وتحليل دالالتها السياسية ،كام ستقوم

•أه ّمية االنتخابات الرئاسية يف تجاوز املرحلة االنتقالية يف الجزائر.
•بيئة االنتخابات الرئاسية الخامسة.

•الظواهر السياسية يف االنتخابات الرئاسية.

•تحليل االنتخابات من الناحية العملية وتفسري النتائج ودالالتها.
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•مستقبل االنتقال الدميقراطي بعد االنتخابات الرئاسية التع ّددية
الخامسة.

واملؤسسة العسكرية ارتباطًا كل ًّيا،
مؤسسة الرئاسة
ّ
 )1978ارتبطت ّ
ضمن تبعيّة مطلقة لرئيس الجمهوريّة بوصفه القائد األعىل للق ّوات
املسلّحة.

أهمية االنتخابات الرئاسية
في تجاوز المرحلة االنتقالية في الجزائر

يتبي لنا أ ّن ظاهرة احتكار السلطة وحرصها بيد
يف ضوء ما تق ّدمّ ،
الرئيس ،أصبحت من السامت البارزة يف النظام السيايس الجزائري
يف ذلك الوقت؛ ذلك أ ّن التقاليد السياسية يف الحكم مل تكن تسمح
بوجود قيادة ثنائية شخصية أو مؤسساتية.

يحظى منصب رئاسة الجمهوريّة يف النظام السيايس الجزائري مبكانة
بارزة ومتميزة ،استمدها من طريقة اختياره من جهة ،ومن السلطات
املخ ّولة له من جهة أخرى ،وكذلك الوسائل السياسية والقانونية
التي ع ّززت موقعه؛ فأصبح قبّة النظام وق ّمة الهرم التنفيذي ،وبنا ًء
عليه ،فإ ّن انتخابات اختيار الرئيس تُع ّد من أكرث الحوادث إثار ًة
للحوار والتنافس السيايس ،وكذلك رصاع العصب يف السلطة ،إضاف ًة
املؤسسة العسكرية منذ االستقالل إىل مرحلة التع ّددية
إىل تدخّل ّ
السياسية؛ إذ ارتبطت االنتخابات يف الجزائر باألزمة السياسية (أزمة
الدولة ،وأزمة النظام ،وأزمة األحزاب) وباالنتقال الدميقراطي ،والبناء
املؤسيس ،واالستقرار السيايس.
إ ّن املتتبع لتاريخ الجزائر السيايس والدستوري ال يجد صعوبة يف
كشف تركّز السلطة يف يد رئيس الجمهوريّة ،وشخصنتها عن طريق
االستحواذ عليها ،مبوجب موا ّد دستورية متكّنه من التمتّع بسلطات
واسعة عىل مستوى الدولة ،وتحافظ عىل بقائه واستمراره.

ولكن بعد وفاة الرئيس هواري بومدين ومجيء الرئيس الشاذيل
ظل
جيل جديد من الشباب ،ويف ِّ
بن جديد الذي واكب ظهوره ٌ
متغيات دولية جديدة "املوجة الثالثة للتح ّول الدميقراطي" ،والتمهيد
ّ
تبي أ ّن شخصنة السلطة مل تعد تتامىش مع
للتعددية ،وبعدما ّ
ومتغياته السياسية والدولية ،كانت حوادث  5ترشين
روح العرص
ّ
غيت مجرى الحوادث السياسية يف الجزائر؛
األ ّول /أكتوبر  1988التي ّ
فأصبحت مسألة التغيري يف طبيعة النظام السيايس من شخصنة
السلطة واألحادية الحزبية إىل التع ّددية السياسية ،هي املسألة األكرث
رضور ًة من أجل اإلبقاء عىل النظام واستمراريته(((؛ وعليه ،جاءت
بوادر التغيري يف طبيعة النظام السيايس يف دستور عام  1989الذي
يجسد وحدة القيادة
ألغى القاعدة التي تقيض بأ ّن رئيس الجمهوريّة ّ
السياسية للحزب والدولة؛ وأق ّر ثنائية السلطة التنفيذية (اقتسام
وفصل الدولة عن الحزب،
السلطة بني الرئيس والحكومة والربملان)ْ ،
ومبدأ الفصل بني السلطات ،وتكريس التع ّددية الحزبية والسياسية.

فبد ًءا من الرئيس أحمد بن بلة الذي استطاع إبعاد معارضيه لتكريس
زعيم للشعب ،وأقام نظام حكم
مرشوعه السيايس ،إذ ّ
نصب نفسه ً
دستوري بواسطة الحزب الواحد كام جاء يف املادة ( )39من دستور
عام " 1963تُسند السلطة التنفيذية إىل رئيس الدولة الذي خ ّوله
الدستور صالحيات واسعة منها مشاركة الربملان يف الترشيع ،((("...ثم
جاءت مرحلة الرئيس هواري بومدين الذي تف ّرد بالسلطة والزعامة
وتع ّدت سلطته كث ًريا سلطات الرئيس بن بلة بعد االنقالب عليه عام
 ،1965فأصبح يشغل مكانة بارزة ومرك ًزا مهيم ًنا يف النظام السيايس
الجزائري؛ وهو ما سمح له بتدعيم سلطته الشخصية لقيادة الدولة
والنظام ،بإجراءات منها اتخاذ قرارات وإصدار توجيهات من دون
الرجوع إىل الربملان؛ األمر جعل منه مفتاح "قبّة النظام" نتيجة تركيز
أه ّم وظائف الحزب الواحد والدولة بيده (انظر دستور عام .((()1976
يف هذه الفرتة (من حزيران /يونيو  1965إىل كانون األ ّول /ديسمرب

واستنا ًدا إىل ما سبق ،شاركت األحـزاب السياسية يف االنتخابات
التع ّددية ،ولكن نتيج ًة لعدم االستقرار الذي م ّيز النظام السيايس
مؤسسة رئاسة الجمهوريّة ويف
الجزائري ،والذي أث ّر سلب ًيا يف أداء ّ
عملية االنتقال الدميقراطي؛ فشل الرئيس الشاذيل بن جديد يف إنهاء

 1الجمهوريّة الجزائرية الدميقراطية ،وثيقة دستور عام .1963
 2الجمهوريّة الجزائرية الدميقراطية ،وثيقة دستور عام .1976

 3ناجي عبد النور ،النظام السيايس الجزائري من األحادية إىل التعدّ دية السياسية
(الجزائر :مديرية نرش جامعة قاملة ،)2007 ،ص .107
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عهدته الثالثة بعد إلغاء نتائج االنتخابات الترشيعية عام 1991؛
لتدشّ ن الجزائر بعد ذلك مرحلة الرئاسة الجامعية بقيادة محمد
بوضياف الذي اغتيل ستة أشهر فقط بعد تعيينه ،ليخلفه الرئيس
عيل كايف يف متوز /يوليو .1992
رئيسا للجمهورية يف منافسة
ويف عام  1995انتُ ِخب الرئيس ملني زروال ً
تع ّددية؛ ويف عهده متّت املوافقة عىل الدستور الجزائري عام 1996
الذي ح ّدد عهدة الرئيس بواحدة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ومل يكمل الرئيس زروال عهدته األوىل ،مفضّ ًل االستقالة وتنظيم
انتخابات رئاسية مسبقة ،فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي
عب أكرث من م ّرة عن عدم رضاه عن دستور عام 1996؛ فأظهر ن ّيته
ّ
عىل تغيريه للحصول عىل صالحيات أكرب لرئيس الجمهوريّة عىل
حساب رئيس الحكومة والربملان ،وكذا إلغاء تقييد عدد العهدات
ليعب عن تلك الرغبة
الرئاسية .وجاء التعديل األخري عام ّ 2008
وليكون الرضبة القاضية املو ّجهة ضد الدميقراطية وضد مفهوم النظام
الجمهوري بفتح العهدات الرئاسية ،ومتركز جميع الصالحيات بيد
يتول
رئيس الجمهوريّة؛ إذ أصبح رئيس الحكومة مج ّرد وزير أ ّولّ ،
رئيس الجمهوريّة تعيينه وإنهاء مهامته؛ وهو منصب كان موجو ًدا
يف دستور عام  .1976لقد أصبحت مهمة الوزير األ ّول هي تطبيق
برنامج رئيس الجمهوريّة وتنسيق عمل الـحكومة ،وبذلك يكون هذا
التعديل الجديد قد وضع ح ًدا للتساؤل الذي كان مطرو ًحا سابقًا
بأي الربنامجني أوىل بالتطبيق ،إذ ت ّم التنصيص رصاحة عىل
واملتمثّل ّ
أ ّن األمر يتعلّق بربنامج رئيس الجمهوريّة ،وما دور الوزير األ ّول سوى
تتبي لنا العودة إىل وحدة السلطة
تنسيق عمل الحكومة ،وعليهّ ،
التنفيذية((( ،لتكون بذلك األحزاب غري مطالَبة بربامج سياسية ،بل
بقبول برنامج الرئيس ،ثم التنافس عىل كيفية تطبيقه.
من خالل ما سبق ،ميكن القول إ ّن ظاهرة تركّز السلطة يف يد
رئيس الجمهوريّة وشخصنتها بطريق االستحواذ عليها مبوجب موا ّد
دستورية ،متكّنه من التمتع بسلطات واسعة عىل مستوى الدولة،
ظل الحزب
وتحافظ عىل بقاء النظام واستمراريته ،قد ظلّت قامئة يف ِّ
ظل إرهاصات التحول الدميقراطي يف التسعينيات؛
الواحد؛ لترتاجع يف ِّ
ثم تختفي يف املرحلة االنتقالية واألزمة األمن ّية؛ لتعود مجد ًدا عرب
التعديل الدستوري عام ( 2008شخصنة السلطة) ،وتصبح محاطة
بشبكة من القوى الرسم ّية وغري الرسم ّية ،وجامعات املصالح املبنية
 4طيبي عيىس" ،مكانة الوزير األ ّول يف الجزائر من خالل طبيعة سلطاته عىل ضوء التعديل
الدستوري  ،"2008مجلة الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة زيان عاشور الجلفة الجزائر،
العدد ( 3حزيران /يونيو  ،)2009ص .200
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هرم ًّيا من املركزية إىل املجتمع املحيل يف إطار غري رسمي؛ إذ عمد
للسلطة إىل إنتاج ق ًوى جديدة داخل النظام
الرئيس منذ مجيئه ّ
السيايس لتعزيز نفوذه.

بيئة االنتخابات الرئاسية الخامسة
عام 2014
جرت االنتخابات الرئاسية الخامسة يف عهد التع ّددية يف سياق سيايس
يل ودو ّيل صعب وغري مستق ّر؛ إذ مثّلت التح ّديات الداخل ّية
داخ ّ
واملتغيات اإلقليمية نسقًا تفاعليًا يف ما بينها لتؤث ّر يف العملية
ّ
املتغيات يف ما ييل:
االنتخابية .وميكن تحديد هذه ّ

البيئة الداخلية
انطلقت االنتخابات يف وقت مي ّر فيه املجتمع الجزائري بتح ّديات
داخليّة معقدة ومتداخلة ،فمن الناحية االجتامعية تفاقمت البطالة
خاصة الشباب منهم ،عالوة عىل ذلك
يجي الجامعات ّ
يف صفوف خ ّر ّ
أزمة السكن ،ومشكالت قطاع الصحة والرتبية والتعليم؛ أ ّما من
الناحية االقتصادية فتمثّلت بفشل السياسات العامة (التشغيلية
واالقتصادية  ...إلخ) وبرامج التنمية املحلية ،وتفيش الفساد اإلداري
وتوسعه إىل املؤسسات االقتصادية الكربى (مجمع البرتول
واملايل ّ
الجزائري "سوناطراك" ،ومرشوع الطريق السيار رشق -غرب  ...إلخ)،
إضاف ًة إىل انتشار الرشوة وتبذير املال العا ّم؛ أوصلت هذه الظواهر
الجزائر إىل مراتب متدنّية يف التقارير ال ُدولية الصادرة عن عديد
املؤسسات املهت ّمة بقياس الفساد عىل املستوى الدويل.
لقد أ ّدى تفاقم األزمات املجتمعية وسوء إدارة الحكومة لها إىل
الفعل الجامعي االحتجاجي؛ فظهرت حركات احتجاجية شملت
معظم القطاعات (التعليم ،والصحة ،واألمــن  -الحرس البلدي
خاصة الواليات الرشقية
ومست كامل مناطق البالدّ ،
  ...إلــخ)ّ ،والجنوبية ،حيث حاولت السلطة احتواء هذه الحركات االحتجاجية
واالعتصامات اليومية بوسائل أمن ّية سلم ّية (سياسة األمن الناعم)(((،
وبوعود سياسية وإج ـراءات اقتصادية (رشاء السلم االجتامعي)،
وخصوصا أ ّن املطالب يغلب عليها الطابع االجتامعي .ومع انطالق
ً
الحملة االنتخابية تج ّددت هذه الحركات االحتجاجية واالعتصامات،
 5نالت الرشطة الجزائرية الجائزة األوىل يف املؤمتر العريب  36لقادة الرشطة العرب يف
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مست ِغلّ ًة الظرف االنتخايب إلسامع صوتها إىل كل املؤسسات السياسية
الوصية((( .فبدأت تأخذ بع ًدا سياسيًا واض ًحا ،من خالل الشعارات
التي رفعها املحت ّجون ،والتي تن ّدد بالفساد والظلم االجتامعي وتنادي
بالتّغيري السيايس.
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ثانية؛ ونظّمت عدة احتجاجات واعتصامات ،أثناء الحملة االنتخابية
وقبيل االنتخابات بيوم واحد.

أ  .االنتقال من االحتجاجات االجتماعية إلى
السياسية

بدأت االحتجاجات تأخذ بع ًدا سياس ًيا واض ًحا من خالل هتافات،
رفعت شعارات ومطالب سياسية ،أثناء إعالن رئيس الجمهوريّة
عبد العزيز بوتفليقة الرتشّ ح لعهدة رابعة .وعليه ،تح ّركت الساحة
السياسية بعد أشهر من الرتقّب ،فأصبحت العديد من األحزاب من
مختلف التيارات والتو ّجهات السياسية رافضة لهذا الرتشح ،وداعية
ملقاطعة االنتخابات؛ فانسحبت بعض الشخصيات الوطنية من
السباق الرئايس ،وظهر الرئيس املرتشّ ح أ ّول م ّرة منذ  15عا ًما من دون
ظل حراك شبايب الفت نشأت حركة تس ّمى
حليف "إسالمي" .ويف ِّ
"بركات" تض ّم مثقفني وإعالميني وجامعيني وشبابًا ،تستند بحسب
مؤسسيها إىل مبادئ الثورة التحريرية ،وتأخذ الطابع الجزائري(((.
ّ
كشفت الحركة يف بيان أرض ّيتها السياسية عن هويّتها ،وقالت إنّها
"حركة مواطنة وطنية سلمية مستقلة غري حزبية ،تسعى إلرساء
الحق والقانون يف الجزائر" ،وب ّررت أساس
الدميقراطية وبناء دولة ّ
نشأتها بسعي أبنائها للحفاظ عىل مستقبل بالدهم .كام نفت الحركة
الناشئة االتهامات املو ّجهة إليها ،بأنّها تتحرك بإيعاز من أطراف أجنبية
تسعى الستنساخ ال ّربيع العر ّيب يف الجزائر .ودعت حركة بركات إىل
مقاطعة االنتخابات الرئاسية ،وإىل مرحلة انتقالية إلقامة جمهورية
 6شهدت الحملة االنتخابية موجة من االعتصامات واالحتجاجات بالعاصمة ،نظّمها أفراد
التعبئة الجزئية لفرتة  1999 - 1995يف صفوف الجيش الوطني الشعبي ،إذ بلغ عدد الوقفات
االحتجاجية يف العاصمة ثالث ًا يف ساحة الربيد املركزي ،طالبوا خاللها باالعرتاف بتضحياتهم
وتقديرها ،وأكدوا أ ّن  123ألف عسكري ل ّبوا نداء السلطة ملكافحة اإلرهاب يف سنوات
العرشية السوداء ومل ينالوا حقوقهم؛ كام استغل شباب عقود التشغيل والشبكة االجتامعية
فرصة الحراك السيايس يف فرتة الحملة االنتخابية للضغط عىل الحكومة ،لقد كانوا الفئة
األكرث عددًا بنحو  900ألف موظف يعملون بهذه الصيغة فطالبوا باإلدماج؛ ونظّم متقاعدون
ومعطوبون وذوو الحقوق يف الجيش الوطني الشعبي وقفة احتجاجية ،طالبوا فيها الجهات
الوصية برضورة التكفل مبطالبهم؛ وتنقّل عامل مركز البحث النووي يف والية الجلفة إىل
العاصمة ،ونظّموا اعتصا ًما مفتو ًحا أمام مقر الوكالة الوطنية للطاقة الذرية ،مطالبني برضورة
اإلفراج عن القانون األسايس الخاص بهم ...إلخ .ملزيد من التفاصيل عن عدد االحتجاجات
وانتشارها أثناء الحملة انظر :تقري ًرا عن الظاهرة يف جريدة الفجر ،األربعاء .2014/04/16
 7قال أحد أعضاء تنظيم بركات يف ندوة صحفية نظّمتها جريدة الخرب مبق ّرها" :بركات ليست
مستلهمة أو مقلّدة من أي تنظيم آخر ،هو شعار أخذناه من الثورة التحريرية وراعينا فيه الطابع
الجزائري ،مثلام قال املجاهدون لالستعامر بركات ،نحن نقول للفساد بركات ،ثم إنّنا نريدها ثورة
سلمية إلحداث التغيري الجذري" ،انظر جريدة الخرب بتاريخ  ،2014/03/05ص .5

لكن ما ميكن مالحظته أنه من ناحية االنتشار واالستقطاب ،ظهرت
هذه الحركة عاجزة عن تعبئة الشارع الجزائري حولها ،وإقناع الشعب
ترسبات
بأهدافها؛ فهو مرت ّدد إزاء مسألة ال ّربيع العريب ،ذلك أ ّن ّ
املجتمعي الجزائري من
العرشيّة السوداء مازالت راسخة يف الضمري
ّ
جهة ،كام أ ّن الجمهور يجهل هويّة أعضاء الحركة من جهة أخرى.
أثبتت حركة "بركات" أنها عاجزة عن تعبئة الشارع الجزائري حولها،
ترسبات
بسبب تردد الشعب إزاء مسألة ال ّربيع العريب ،بسبب ّ
املجتمعي الجزائري.
العرشيّة السوداء التي مازالت راسخة يف الضمري
ّ
ب  .تأسيس تحالف للمعارضة

ت ّم يف سياق االنتخابات الرئاسية اإلعــان عن تشكيل تحالف
للمعارضة متمثّل بالتنسيقية الوطنية لألحزاب والشخصيات
املقاطعة للرئاسيات؛ ض ّمت حركة مجتمع السلم ،وحزب التج ّمع
من أجل الثقافة والدميقراطية "األرسيدي" ،وجبهة العدالة والتنمية،
وحركة النهضة ،وحزب جيل جديد ،ورئيس الحكومة األسبق املرتشّ ح
املنسحب أحمد بن بيتور.
دعــت التنسيقية الشعب الجزائري واملرتشّ حني إىل مقاطعة
االنتخابات ،ورأت أ ّن األزمة السياسية التي تشهدها الجزائر تستدعي
بغض النظر عن أيديولوجياتهم إليجاد
جميع الفاعلني السياسيني ّ
منفذ سلمي ،كام نظّمت وقفات ميدانية مشرتكة وتج ّم ًعا شعب ًيا،
وسخّرت يوم االقرتاع فريقًا من املالحظني عرب مكاتب التصويت يف
جميع الواليات ملتابعة عملية التصويت ،وتقديم أرقام موازية ألرقام
السلطة .وع ّدها العديد من املراقبني لهذا الحراك السيايس الحزيب
واالجتامعي يف سياق االنتخابات الرئاسية ،تط ّو ًرا ملحوظًا يف املشهد
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

السيايس الجزائري ،بسبب حجمها وبداية انتشارها يف ع ّدة واليات
ومحاولة تأطريها.
ج  .البيئة السياسية الداخلية

مت ّيزت بعدم االتفاق عىل موقف مو ّحد ،وبحالة ارتباك وانقسام يف
املشهد السيايس ّغري مسبوق ،فتوزّع املشاركون يف االنتخابات إىل
ع ّدة أقطاب:
•القطب األ ّول واملؤيّد للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة يض ّم ق ًوى
رسمية وغري رسمية مؤيّدة للحفاظ عىل الوضع القائم ،ومنها
األحزاب التقليدية مثل حزب جبهة التحرير الوطني ،والتج ّمع
الوطني الدميقراطي؛ ومجموعة أخرى من األحزاب الصغرية
التي أصبحت تُس ّمى "أحزاب املواالة" وقد بلغ عددها  26حزبًا،
أعلنت دعمها ترشّ ح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن بينها
حزب تاج لوزير النقل عامر غول ،والحركة الشعبية الجزائرية
لوزير الصناعة عامرة بن يونس ،إضاف ًة إىل منظامت املجتمع
خاصة.
املدين وتنظيامته ،ووسائل إعالم ّ
•القطب الثاين املشارك يف االنتخابات ميثّله املرتشّ ح ال ّحر عيل بن
تنظيم من بينها  18حزبًا سياس ًيا ،ومنظامت
فليس ،ويض ّم 21
ً
للمجتمع املدين ،وشخصيات وطنية ،ونخبة سياسية وعلم ّية،
وفاعلني باملجتمع املدين أعلنوا مساندتهم ودعمهم للمرتشّ ح
وبرنامجه .فقد جاء يف بيانهم املشرتك ما ييل" :نحن بصفتنا
نلتف حول املرشوع
أحزابًا سياسية وهيئات وشخصيات وطنيةّ ،
الوطني للمرتشّ ح الح ّر عيل بن فليس ،الهادف إىل إحداث تغيري
سيايس شامل ،يعيد السيادة والسلطة إىل الشعب عرب االختيار
مؤسسات رشعية وقوية.((("...
الح ّر ملمثليه ،وميكّنه من بناء ّ

•القطب الثالث يرفض املشاركة ،وينادي مبقاطعة االنتخابات
الرئاسية ،يض ّم التنسيقية الوطنية لألحزاب ،والشخصيات
املقاطعة للرئاسيات ،وتنظيامت الحركة االجتامعية مثل بركات
الخاصة والجرائد،
وحركة رفض ،إضاف ًة إىل بعض وسائل اإلعالم
ّ
وشخصيات سياسية مستقلة ،وجامعات من املجتمع املدين.
•القطب الرابع تب ّنى خيا ًرا وسطًا بني املشاركة يف العملية
االنتخابية ومقاطعتها (التصويت يوم االنتخاب بورقة بيضاء)،
ومتثّله أح ـزاب إسالمية هي جبهة التغيري وحــزب العدالة

8

انظر :جريدة الرشوق اليومي الجزائرية الصادرة بتاريخ .2014/03/07

والحريّة ،وبنا ًء عليه ،تُراهن هذه األحزاب عىل األوراق امللغاة
التي عادة ما تصل إىل مليون صوت يف كل استحقاق انتخايب.

•القطب الخامس ميثّله أقدم حزب معارض يف الجزائر ،جبهة
القوى االشرتاكية التي متتلك وعا ًء انتخابيًا محرت ًما يف واليات
القبائل ،والتي تب ّنت موقفًا محاي ًدا ،فقد أُعلن أ ّن املوقف الذي
اتخذه الحزب بعدم املشاركة ،وعدم مقاطعة استحقاقات 17
نيسان /أبريل  2014هو موقف "حكيم" ،إذ هو يرى أ ّن نتائج
االقرتاع محسومة مسبقًا(((.
يُالحظ أ ّن الطبقة السياسية انقسمت يف التعامل مع العملية
االنتخابية بوصفها آل ّية للتغيري وتجاوز املرحلة االنتقالية؛ ويظهر هذا
من خالل التموقع واالصطفاف السيايس ،والتحالفات البعيدة عن
األيديولوجيات املختلفة لألقطاب.
د  .البيئة القانونية

مدخل أساس ًيا لإلصالح السيايس،
ً
متيزت باإلصالح االنتخايب الذي يُع ّد
فقد أُدخلت تعديالت جوهرية عىل القانون االنتخايب الجزائري،
جعلته يرتقي إىل األنظمة الدميقراطية .وشهدت هذه االنتخابات
اختالفًا عن االنتخابات السابقة متثَّل باإلرشاف القضايئ عليها ،وهو
من أه ّم املطالب التي كث ًريا ما نادت بها أحزاب املعارضة ،لضامن
حرية االنتخابات ونزاهتها ،من خالل تشكيل لجنة وطنية لإلرشاف
عىل العملية االنتخابية مك َّونة من قضاة ،تنظر يف كل تجاوز أو خرق
ميس من صدق ّية العملية االنتخابية ونزاهتها أو القانون االنتخايب.
ّ
وتتعاون هذه اللجنة مع اللجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات ،وتتك ّون
من ممثِّيل األحزاب والقامئات الح ّرة املشاركة ،وتنتخب رئيسها
بطريقة دميقراطية .وت ّم تدعيم هذه الرقابة املحل ّية برقابة ُدولية
اب إمكان الطعن أمام
(مالحظني ُدوليني) ،كام خ ّول القانو ُن األحز َ
القضاء اإلداري يف املنازعات االنتخابية ،وحضور ممثِّليها يف مكاتب
التصويت وتسليمهم محارض الفرز(.((1
هـ  .البيئة األمنية

سادها التوتر ،وغذّتها خطابات تخويف ّية ،ر ّوجت لها وسائل إعالم
خاصة ،وترصيحات بعض املرتشّ حني يف الحملة االنتخابية ،محذِّر ًة
ّ
من وجود تهديدات إقليمية يف حالة فشل االنتخابات ،وأعامل
 9انظر :ترصيح األمني الوطني األ ّول لحزب جبهة القوى االشرتاكية ،وكالة األنباء الجزائرية
للنرش ،السبت :2014/04/05
http://www.aps.dz/ar/breves-algerie/2347
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معي؛ إضاف ًة إىل بروز
عنف وصدامات داخل ّية يف حالة فوز مرشّ ح َّ
احتجاجات وحاالت عنف غري مسبوقة عرب واليات الوطن .أثارت هذه
جهازي الرشطة والدرك الوطنيني ،باحتامل وقوع
املحطة تخ ّوفات
ْ
صدامات أو احتجاجات يوم االقرتاع؛ األمر الذي وضعهام يف حالة
طوارئ لتعزيز الجانب األمني وضامن نجاح العملية السياسية؛ إذ
قامت أجهزة األمن الجزائرية بحشد  186ألف رجل أمن ،وضاعفت
ألي حوادث؛
تحسبًا ّ
من عدد الحواجز األمنيّة بـ  10آالف حاجز ّ
وذلك ملا شهدته الحملة االنتخابية من حوادث عنف واحتجاجات
غري مسبوقة.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

مت ّر بها ،بعد أن غابت فيها املؤسسات القادرة عىل القيام مبهامتها،
وتزايدت داخلها ح ّدة الرصاعات السياسية والحزبية واأليديولوجية،
وانترشت فيها املليشيات املسلّحة ،وت ّم تهريب األسلحة وترسيبها
إىل دول الجوار؛ ومن ث َّم خطر تح ّولها إىل دولة فاشلة ،وما سينج ّر
عنها من تأثريات مبارشة وغري مبارشة وتداعيات متن ّوعة ،عىل البلدان
املجاورة ومنها الجزائر.

البيئة الخارجية
جرت االنتخابات الرئاسية الجزائرية يف سياق دويل وإقليمي صعب
ومتوتّر ،أث ّر يف السلطة الحاكمة ،والقوى السياسية ،وتو ُّج ِه الناخبني
يف العملية االنتخابية.
أ  .الناحية السياسية

شهدت دول الجوار (تونس  -ليبيا) تح ّوالت سياسية عميقة ،فقد
سقطت أنظمة كانت حليفة للنظام الجزائري؛ فتع ّرضت البيئة
اإلسرتاتيجية للنظام السيايس الجزائري إىل االرتباك بعد وصول نُخب
جديدة إىل الحكم بفعل ثورات ال ّربيع العريب ،تفاعلت معها السلطة
الجزائرية الحاكمة بإجراء حوار وطني وإصالحات سياسية قبل
االنتخابات الرئاسية؛ إلبعاد الحراك الثّوري عن الجزائر.
إضاف ًة إىل ذلك ،تأث ّر الرأي العام الجزائري بالنتائج غري املتوقَّعة
خاصة يف مرص ،وتدمري الدولة يف ليبيا وسورية؛ ما
لهذه الثورات ّ
دفع الناخب الجزائري للتصويت ضد القوى السياسية اإلسالمية يف
االنتخابات الترشيعية التي أُجريَت عام  ،2012وأضحى كثري من
الناخبني مييلون إىل تصعيد القادة الذين جلبوا لهم األمن واالستقرار
ظل تأكّل الثّقة يف ال ُّنخَب السياسية التي
خاصة يف ِّ
أو الحفاظ عليهم؛ ّ
أنتجتها األحزاب ،وإخفاق التيارات اإلسالمية يف مواجهة تح ّديات
السلطة.
ب  .المستوى األمني

املجال املغاريب
تشهد املنطقة املغاربية وض ًعا أمنيًا غري مستق ّر ،أفرز جملة من
التهديدات واألخطار األمن ّية نتا ًجا للمرحلة االنتقالية؛ بعضها مرتبط
بالدولة ككيان مثلام هو الحال بالنسبة إىل ليبيا ،والحالة الهشة التي

املجال األفريقي
الساحل األفريقية،
تشهد البيئة اإلقليمية للجزائر عىل مستوى دول ّ
مجموعة من التح ّديات واألزمات ذات الطابع األمني والسيايس؛ كان
يل ،وميكن إبراز أه ّم مظاهرها يف ما ييل:
لها تأثري يف الوضع الداخ ّ
•أزمة مايل :وجدت الدولة الجزائرية نفسها أمام دولة فاشلة
تجسدها "الحالة املالية" ،وذلك بعد انقالب نيسان /أبريل
 - 2012والذي أدى الحقًا إىل إعالن "كيان أزوادي"  -أشبه
بالحالة األزمويّة الفاشلة التي تجمع يف خصائصها "الفشل
ال َدويل" الصومايل واألفغاين؛ وما ستج ّره الحقًا من أزمات ترتبط
وتوسعها
مفصل ًيا بنرش رقعة التهديدات األمن ّية الصلبة والناعمة ّ
متمثّلة بانتشار تجارة السالح ،والجرمية املنظّمة ،والهجرة غري
الرشعية .وتأخذ السلط الجزائرية هذه التهديدات يف الحسبان
وتتعامل معها بحذر ودقّة؛ ملا لها من آثار ستكون تداعياتها
واضحة عىل صعيد الوحدة الرتابية ،بحكم الروابط اإلثنية
والتاريخية بني املك ّون األمازيغي الطارقي املوجود يف مايل
والدول املغاربية.
•وتع ّد أزمة الطوارق يف مايل من البؤر ذات الجغرافيا السياسية
البالغة الحساسية أمنيًا ،كام ُع ّدت من أقدم التحديات التي
تواجه األمن القومي الجزائري وأعقدها ،بل إنّها حارضة ضمن
الشواغل األمن ّية الجزائرية منذ زمن قديم ،مقارن ًة مبشكالت
دوائر إسرتاتيجية أخرى وتهديداتها.

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

تنظيم القاعدة :إ ّن دخول القاعدة عىل الخط يف بالد املغرب اإلسالمي،
ومن حولها شبكات التهريب والجرمية املنظمة ومعسكرات االكتتاب
والتدريب واملتاجرة بالسالح واملخدرات والسيارات والسجائر
واالتّجار بالبرش ،والهجرة غري الرشعية من دول الساحل ،وتفاقم
كل ذلك ح ّول رشيط الساحل
األوضاع اإلنسانية لالجئني ...إلخ؛ ّ
أصل من منطقة رمادية خارجة عن السيطرة ،إىل برميل بارود
املأزوم ً
آخذ يف االنفجار.
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الثالث "أنبوب ميدغاز" الذي يربط نهاية ميناء بني صاف يف أقىص
غرب الجزائر مبيناء أملرييا اإلسباين.
املتغيات اإلقليمية والدولية التي متّت فيها االنتخابات
يف ضوء هذه ّ
املتغي اإلقليمي يف تحقيق االستقرار
الرئاسية األخرية ،يتّضح جل ًّيا أثر ّ
يل يف الجزائر.
الداخ ّ

الظواهر السياســية التي ميزت
االنتخابات الرئاسية الخامسة
ميكن رصد عدد من الظواهر السياسية التي شهدتها االنتخابات
الرئاسية األخرية ،وتحليل داللتها عىل النحو التايل:

املجال الدويل
حظيت االنتخابات الرئاسة يف الجزائر باهتامم ُدويل استثنايئ ،تَ ثَّل
بزيارة الشيخ متيم بن حمد آل ثاين أمري دولة قطر ،ثم جون كريي
وزير الخارجية األمرييك ،ووزير خارجية إسبانيا للجزائر ،قبل فرتة من
إجراء االنتخابات (أثناء الحملة االنتخابية)؛ ذلك أ ّن انتخابات الرئاسة
مهم عىل طريق توفري
أصبحت متثّل عىل املستوى الدويل منعطفًا ًّ
املزيد من االستقرار للجزائر الدولة الكربى يف منطقة االتحاد املغاريب؛
وهذا األمر سينعكس بدوره عىل اإلقليم وعىل أوروبا التي أصبحت
تعاين من تداعيات ثورات ال ّربيع العريب بفعل تنامي الهجرة غري
الرشعية إليها .وتكتيس هذه الزيارات أه ّمية عىل خلفية التوتر القائم
بني الدول الغربية وروسيا التي ض ّمت إليها شبه جزيرة القرم يف إطار
الرصاع الجيوسيايس عىل أوكرانيا بني روسيا والغرب بزعامة الواليات
املتحدة األمريكية.
وقد قام كريي قبل هذه الزيارة ،بعقد لقاء جمعه بوزيرة خارجية
االتحاد األورويب كاثرين آشتون ،لعقد مجلس للطاقة بني االتحاد
األورويب والواليات املتحدة .وركّز اللقاء عىل قضية إيجاد مصادر
جديدة للطاقة من أجل تج ّنب األزمات ،كام حدث يف أوكرانيا وتلويح
روسيا باستعامل سالح الطاقة .وأشار إىل الجزائر والرنويج بوصفهام
أه ّم البدائل للرفع من الكميات املصدرة .وتع ّد الجزائر من أه ّم
مز ِّودي بلدان جنوب أوروبا بالغاز ،كام أ ّن هناك أنابيب للغاز تربط
الجزائر بأوروبا ،األ ّول مع إيطاليا والثاين مع إسبانيا ،وآخرها األنبوب

العنف االنتخابي
ما يُالحظ يف هذه االنتخابات هو تصاعد أعامل العنف واالعتداءات
خاصة ممثِّيل حملة عبد العزيز
عىل ممثّيل املرتشّ حني للرئاسياتّ ،
بوتفليقة االنتخابية الذين اضطُ ّروا إىل إلغاء تج ّمعات انتخابية وسط
إجـراءات أمنيّة .وقد تركّزت هذه األعامل يف والية بجاية وتيزي
وزو وباتنة ومنطقة غرداية ،وانتقلت حتى إىل املهجر (فرنسا) ،إذ
تدخلت الجهات األمنيّة عىل املستوى الوطني يف  29حالة .وتكررت
أعامل العنف يوم االنتخاب بتخريب مراكز انتخابية يف الواليات
املذكورة سابقًا ،والواقع أنه ال ميكن فهم العنف االنتخايب الذي هو
عبارة عن ردة فعل عىل عنف آخر ،مبعزل عن العوامل السياسية
واالجتامعية واالقتصادية؛ فمن العوامل السياسية نذكر خطابات
املرشّ حني االستفزازية واملغذية للعنف ،والتي تثري النعرات الجهويّة
والطائفية ،أ ّما العوامل االجتامعية فيمكن إجاملها يف العديد من
الظواهر السلبية التي يعاين منها املجتمع كتصاعد اإلجرام واملخدرات
والظلم االجتامعي يف تلك الفرتة.
مقاطعة اإلسالميين االنتخابات
ما ميكن تسجيله يف هذه االنتخابات الرئاسية الخامسة بعد إقرار
التع ّددية السياسية يف الجزائر ،أ ّن اإلسالميني قد قاطعوها أ ّول
خاصة االتجاه اإلخواين التشاريك الذي انخرط يف الحكم منذ
مرةّ ،
منتصف التسعينيات ويتمثّل بحركة مجتمع السلم وحركة النهضة
وحركة اإلصالح التي تحصلت عىل االعتامد القانوين قبل التعديالت
الدستورية عام  .2008ولقد تحالفت األحزاب الثالثة تحت اسم
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"الجزائر الخرضاء" ،وشاركت يف االنتخابات الترشيعية األخرية عام
 2012بقامئة مو ّحدة ،إضاف ًة إىل أربعة أحزاب جديدة ،ت ّم اعتامدها
ملامرسة العمل السيايس مبوجب قانون األحزاب األخري عام 2012؛
لتتمكن من املشاركة يف االنتخابات الربملانية واملحلية املقبلة ،وتتمثّل
هذه األحزاب بحزب الحرية والعدالة الذي يتزعمه محمد السعيد،
املرشّ ح لالنتخابات الرئاسية عام  ،2009وهو إسالمي معتدل ،والحزب
ومؤسسه رئيس حركة
اإلسالمي الثاين هو جبهة الجزائر الجديدة
ّ
اإلصالح الوطني سابقًا جامل عبد السالم ،والثالث هو جبهة العدالة
مؤسسهام عبد الله
والتنمية املنبثق عن حركتي النهضة واإلصالحّ ،
جاب الله ،أ ّما الحزب الرابع فهو جبهة التغيري ،ورئيسها وزير الصناعة
املنشق عن حركة مجتمع السلم.
األسبق عبد املجيد منارصة
ّ
ويض ّم هذا االتجاه اإلسالمي سبعة أحزاب مل تق ّدم أي مرشّ ح ،بعدما
شكّلت الق ّوة السياسية األوىل املنافسة ملرشّ ح السلطة يف املواعيد
السابقة .فغابت حركة مجتمع السلم ،وحركة النهضة ،وحركة اإلصالح،
وجبهة العدالة والتنمية عن هذه االنتخابات؛ ودعت جبهة التغيري
إىل التصويت بالورقة البيضاء ،يف حني فضّ لت جبهة الجزائر الجديدة
مساندة املرشّ ح عيل بن فليس .وقد شاركت األحزاب اإلسالمية يف
حملة مقاطعة االنتخابات ،إىل جانب الحزب العلامين التج ّمع من
أجل الثقافة والدميقراطية الذي كان يدعو إىل منع األحزاب اإلسالمية
من مامرسة نشاطاتها.
أ ّما االتجاه السلفي فينقسم إىل جناحني :أحدهام يرفض العمل
السيايس ،وهو يف تنامٍ مستمر ،ويحاول االستفادة من تناقضات
االتجاه اإلخواين وأخطاء السلطة الحاكمة ،والثاين متش ّدد ينبذ العمل
السيايس.
وميكن تفسري مقاطعة األحزاب اإلسالمية االنتخابات الرئاسية بدوافع
داخل ّية مرتبطة باألزمات الداخل ّية والتنظيمية واالنشقاقات التي
عرفتها هذه األحزاب ،والتي أث ّرت سلبًا يف الناخب الجزائري الذي
يحمل صورة مع ّينة عن سلوك اإلسالميني يف املؤسسات وخارجها .ولقد
كانت املفاجأة صادمة يف النتائج التي حصل عليها التيار اإلسالمي
يف االنتخابات الترشيعية واملحلية املاضية؛ األمر الذي دفع هذه
األحزاب إىل مراجعة خياراتها ومواقفها وخطاباتها .فحركة مجتمع
السلم التي تب ّنت مبدأ املشاركة يف الحكم ،ومل تحكم ،وانض ّمت إىل
تركيبة الحكومة ،وانخرطت يف تحالف رئايس ،واكتسبت خربة وتجربة
يف عالقاتها بالسلطة ،خرجت من التحالف الرئايس والحكومة ودخلت

العدد ١١
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يف تحالف إسالمي ،وقررت مقاطعة االنتخابات الرئاسية والتخندق يف
جبهة املعارضة.
إىل جانب الدوافع الداخل ّية ،ساهمت دوافع خارجية إقليمية يف تب ّني
خيار املقاطعة بالنسبة إىل األحزاب اإلسالمية ،ولها عالقة مبا يجري يف
وخاصة يف بلدان ال ّربيع العريب كمرص وتونس حيث
املنطقة العربية،
ّ
تع ّرض أداء اإلسالميني إىل انتقادات واسعة.

توظيف شبكات التواصل االجتماعي
في االنتخابات
متثِّل الحمالت اإللكرتونية تح ّولً يف مجال الدعاية االنتخابية ،عرب
قدرة الفاعلني السياسيني عىل التعبئة ،والحشد ،والتأثري يف توجهات
الناخبني ،وتغطية عملية التصويت والرقابة ،وإعالن النتائج ،وإتاحة
الفرصة ملشاركة املتطوعني يف تنظيم الفعاليات االنتخابية؛ وعليه،
فقد فرضت شبكات التواصل االجتامعي نفسها عىل املرتشّ حني
للرئاسيات ،مبا يف ذلك املقاطعني وقطا ًعا كب ًريا من الشباب الذي
انخرط يف التنافس االفرتايض للحملة االنتخابية؛ فدفع إدارات
الحمالت االنتخابية للمرتشّ حني الستة إىل فتح حسابات عىل فيس
بوك ويوتيوب ،وإنشاء مواقع إلكرتونية ،لتُع ّرف جمهور الشبكات
االجتامعية باملرتشّ ح وبرنامجه وأفكاره ،بل وت ُرشك هذا الجمهور
يف نقاشات.
دخلت هذه الشبكات معرتك التنافس أ ّول م ّرة إىل جانب القنوات
الخاصة ،بعد أن كان التلفزيون الحكومي املنرب الوحيد الذي يبثّ
ّ
لقاءات املرتشّ حني .ومن بني املرتشّ حني املبادرين ،عبد العزيز بلعيد
أصغر مرشّ ح للرئاسيات ،والذي أطلق موق ًعا رسميًا عىل االنرتنيت،
تض ّمن معلومات عن املرتشّ ح ونشاطاته وبرنامجه االنتخايب باللغتني
العربية والفرنسية ،وبرامج التج ّمعات يف مختلف الواليات؛ كذلك
فعل عيل بن فليس ،وعبد العزيز بوتفليقة ،واملرشّ ح موىس توايت،
واملرشّ حة لويزة ح ّنون ،فأطلقوا مواقع إلكرتونية وصفحة فيس بوك
ويوتيوب.
ويف املقابل ،انخرطت األحزاب والقوى املقاطعة يف التنافس االفرتايض؛
فظهرت صفحة رئيس الحكومة األسبق أحمد بن بيتور ،لتنرش أفكاره
وجديده ،وكذلك صفحة رئيس حركة حمس مقري عبد الرزاق.
وميكن تقييم أداء شبكات التواصل االجتامعي ،بأ ّن تأثريها كان
محدو ًدا لع ّدة أسباب منها محدودية عدد الكتلة الناخبة يف
الشبكات االجتامعية.

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنتخابات الرئاسيّة الجزائرية عام  2014وعسر المرحلة االنتقالية

قراءة االنتخابات الرئاسية وتحليلها
المترشحون
لقد وصل عدد الذين سحبوا استامرة الرتشح ملنصب رئيس الجمهوريّة
بحسب إحصاء مديرية الحريّات العامة بوزارة الداخليّة مئة وستة
( )106مواطنني ،وهو الرقم الذي يُع ّد سابقة يف تاريخ االنتخابات
الرئاسية الجزائرية ،لكن الذين ق ّدموا ملفاتهم إىل املجلس الدستوري
بعد جمع نصاب التوقيع ( 60الفًا يف  25والية) ،كان اثني عرش
مرتشّ ًحا ،وبعد دراسة امللفات ،ت ّم قبول ستة مرشّ حني لخوض خامس
استحقاق رئايس جزائري بعد إقرار التع ّددية السياسية ،وض ّمت
القامئة األسامء التالية:
•عبد العزير بالعيد :يبلغ من العمر  50سنة ،أصغر املرشّ حني الستة
س ًّنا ،ورئيس حزب جبهة املستقبل ،ميت ّد مساره السيايس يف حزب
جبهة التحرير الوطني عىل  23سنة ،إذ انتُخب عض ًوا يف اللجنة
املركزية ونائبًا لفرتتني يف الربملان ،استقال من حزب جبهة التحرير
الوطني عام  2011ليؤسس يف  2012حزب جبهة املستقبل الذي
فاز بثالثة مقاعد يف االنتخابات الترشيعية عام .2012

•عبد العزير بوتفليقة :يبلغ من العمر  77سنة ،أكرب املرتشّ حني
الستة س ًّنا ،وهو مرتشّ ح ح ّر ،ورئيس رشيف لحزب جبهة التحرير
الوطني ،ويرتشّ ح لوالية رابعة بعد انتخابه يف ثالث عهدات
رئاسية أعوام  1999و 2004و.2009
تول
•عيل بن فليس :يبلغ من العمر  69سنة ،وهو مرتشّ ح ح ّرّ ،
الوطني ،ثم انتُ ِخب
منصب األمني العام لحزب جبهة التّحرير
ّ
نائ ًبا برملان ًيا ،ث ّم ع ّينه بوتفليقة مدي ًرا لحملته االنتخابية عام
 ،1999كام ترشّ ح لالنتخابات الرئاسية عام .2004
•عيل فوزي رباعني :يبلغ من العمر  59سنة ،يرتأس حزب ع ْهد
 ،54وهو حقوقي من مؤسيس رابطة حقوق اإلنسان ،كام ترشّ ح
ثالث م ّرات لالنتخابات الرئاسية.
•موىس التوايت :يبلغ من العمر  60سنة ،مرشّ ح الجبهة الوطنية
الجزائرية ،وهو عسكري سابق يرتشّ ح للم ّرة الثالثة.
•لويزة ح ّنون :تبلغ من العمر  60سنة ،هي األمينة العا ّمة لـحزب
العمل الجزائري ،ومحامية وناشطة من أجل حقوق املرأة،
ّ
ترشّ حت للم ّرة الثالثة النتخابات الرئاسة ،كام تُع ّد أ ّول امرأة
ترتشّ ح ملنصب الرئاسة يف املنطقة العربية.

بعد النظر يف قامئة املرتشّ حني ميكن تسجيل املالحظات التالية:
غياب املرشّ ح الذي ميثّل التيار اإلسالمي عن املشهد االنتخايب ،وهذا
املعطى يكتيس قيمة كبرية من الناحية السياسية.
ينتمي أغلب املرتشّ حني إىل حزب السلطة وهو جبهة التحرير الوطني.
نتبي الفارق يف الوزن السيايس بني املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة
ّ
عبت عنه نتائج االنتخابات الرئاسية
وبقية املرتشّ حني ،وهذا ما ّ
السابقة التي شارك فيها معظم املرتشّ حني.
وجود متثيل للشباب والعنرص النسوي (الجندر) ضمن القامئة ،إضاف ًة
إىل املرتشّ حني املستقلّني واملتح ّزبني الذين تقف وراءهم أحزاب ممثَّلة
يف مجالس منتخ َبة.

الحمالت االنتخابية
إ ّن املتابع واملراقب لسري الحملة االنتخابية الرئاسية عام  ،2014يخرج
بانطباع متشائم عىل أنها أعنف حملة انتخابية شهدتها الجزائر،
فالتنافس بني املرتشّ حني بدا رصا ًعا بني األشخاص أكرث منه رصاع برامج
أو مشاريع وخيارات أو أيديولوجيات .ولقد تحولت بعض التج ّمعات
الدعائية إىل احتجاجات بشعارات سياسية رافضة ملرشّ ح السلطة
وأحيانًا بالعنف ،وساهمت الخطابات املستعملة إىل حد بعيد يف
استقطاب جهوي خ َِطر ،وتهييج تسبب يف تغذية العنف ،إضاف ًة إىل
تخويف الجزائريني من أعداء محت َملني.
مل تخ ُْل لغة الخطاب والتسويق السيايس من بعض العنف اللفظي
والتهديد املتبادل ،كام مل تُرا ِع الخطابات خصوصية كل والية من
الناحية االجتامعية والثقافية والتنموية ،وغرقت يف ما ينبغي أن
يكون .ولقد أخرجت هذه الخطابات من الناحية السياسية ،الرصاع
املوجود بني أجنحة النظام إىل العلن.

البرامج االنتخابية
تُع ّد الربامج االنتخابية من أه ّم املرتكزات التي تقوم عليها الحمالت
االنتخابية ،لتض ّمنها تو ّجهات املرشّ ح أو الحزب يف جميع املجاالت.
كانت برامج املرتشّ حني متشابهة يف الجانب االجتامعي من خالل
االهتامم بالشباب والتعليم والتأمني الطبي والح ّد من البطالة
ومحاربة الرشوة والفساد وقضايا املرأة؛ وغابت املسألة الثقافية
والسياسة الخارجية؛ كام يُس ّجل غياب ثقافة املناظرات االنتخابية يف
املشهد االنتخايب الجزائري.

العدد ١١
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عرض النتائج وتحليلها
أ  .عرض النتائج

جاءت النتائج النهائية النتخابات عام  2014بحسب بيان املجلس
الدستوري ،كام كان يتوقّعها املتنافسون ،ومل ت ُفاجِئ الطبقة السياسية؛
إذ أفرزت فوز املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية ساحقة قُ ّدرت
نسبتها بـ  %81.49أي ما يعادل  8531311صوت ًا متق ّد ًما عىل منافسيه
وحل يف املرتبة الثانية املرتشّ ح عيل بن فليس بـنسبة %12.30
الخمسةّ ،
أي  1288338صوتًا ،ثم يف املرتبة الثالثة رئيس جبهة املستقبل عبد
العزيز بلعيد بـنسبة  %3.36أي  328030صوت ًا ،واحتلت األمينة العامة
لحزب العامل لويزة ح ّنون املرتبة الرابعة بـنسبة  %1.37أي 157792
صوتًا ،ثم رئيس حزب عهد  54عيل فوزي رباعني يف املرتبة الخامسة
بنسبة  %0.99أي  105223صوتًا ،ويف املرتبة األخرية رئيس الجبهة
الوطنية الجزائرية موىس توايت بـنسبة  %0.56أي  58154صوت ًا.
وقُ ّدرت نسبة املشاركة الوطنية بـ  %50.70من إجاميل الهيئة الناخبة
البالغ  22880678ناخ ًبا ،منهم  21871393ناخ ًبا عىل املستوى الوطني،
املعب
وبلغ عدد املص ّوتني  11600984ناخبًا ،يف حني بلغت األصوات ّ
عنها  10468848صوت ًا ،أ ّما األصوات امللغاة فق ّدرت بـ  1132136صوت ًا.
جدول ()1
نتائج ّ
املرتشحني يف االنتخابات الرئاسية عام 2014
املرتشّ ح

النسبة املئو ّية

العدد

عبد العزيز بوتفليقة

%81.49

8531311

عيل بن فليس

%12.30

1288338

عبد العزيز بالعيد

03.36%

328030

لويزة ح ّنون

%01.97

157792

عيل فوزي رباعني

%0.99

105223

موىس التوايت

%0.56

58154

بتصف.
املصدر :بيان املجلس الدستوري املؤرخ يف ّ ،٢٠١٤/٠٤/٢١

ب  .تحليل النتائج

تع ّد املفارقة الجوهرية أبــرز استنتاج نخرج به عند مالحظة
الجدول ( )1الخاص بنتائج املرتشّ حني؛ فالفارق الكبري يف الوزن النسبي

تحصل عليها املرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة،
ويف عدد األصوات التي ّ
تحصل عليها
مقارن ًة بالوزن النسبي اإلجاميل وعدد األصوات التي ّ
يعب عن أكرب وعاء انتخايب ميلكه املرتشّ ح الفائز
املرتشّ حون الخمسةّ ،
من بني املرتشّ حني املتنافسني ،وميكن تفسري هذا الفارق مبا ييل:
•مل تكن األوزان الحقيقية للمرتشّ حني متساوية ،فلم يكن أمام
الناخب الجزائري مرتشّ حون كبار باستطاعتهم منافسة املرتشّ ح
عبد العزيز بوتفليقة؛ وما ي ّربر عزوف الشخصيات ذات األوزان
السياسية الثقيلة عن ترشيح نفسها هو رفضها لعب دور "املنافس
الكبري" واستغاللها كـ "أرنب سباق" عىل أساس أ ّن االنتخابات مغلقة
ومحسومة النتائج من جهة ،والتخ ّوف من العراقيل التي ميكن أن
تضعها وزارة الداخل ّية يف وجه منافسني ملرشّ ح النظام من جهة
أخرى ،كام حدث يف االنتخابات الرئاسية عام  1999ملرشّ ح حركة
حمس الشيخ الراحل محفوظ نحناح؛ فقد ُمنع من الرتشح بحجة
عدم مشاركته يف ثورة التحرير ،وتك ّرر املوقف نفسه مع أحمد طالب
اإلبراهيمي يف انتخابات عام .2004

•غياب املرتشّ حني املنافسني للمرتشّ ح الفائز عن املشهد السيايس،
خاصة املرتشّ ح عيل بن فليس املنافس األ ّول الذي انسحب من العمل
ّ
السيايس ملدة عرشة أعوام منذ االنتخابات الرئاسية عام  ، 2004وهكذا
تع ّد االنتخابات فرصة لتقييم أداء السياسيني واألحزاب السياسية يف
نظر الناخبني.
حيت الرأي العام الجزائري يف سلوك بعض
•بروز ظواهر سياسية ّ
املرتشّ حني املنافسني للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة ،بالتسويق له
إعالميًا أثناء الحملة ،وترصيح منافسني آخرين بأ ّن االنتخابات
محسومة مسبقًا.
وخاصة القنوات املرئية ،يف التسويق اإلعالمي
•دور اإلعالم الخاص،
ّ
للمرتشّ ح عبد العزيز بوتفليقة أثناء الحملة ،وربط األمن واالستقرار
بالتصويت له بصفته رجل املصالحة والوئام.

•إسرتاتيجية التخويف من املجهول التي تب ّناها أنصار املرتشّ ح الفائز
ظل هاجس الخوف من العودة إىل عنف
يف مواجهة منافسيهم ،يف ِّ
التسعينيات الذي مازال يسكن الجزائريني ،عىل ال ّرغم من أنّه من
الناحية النفسية يُع ّد التصويت  -بوصفه سلوكًا انتخابيًا  -وسيل ًة
للتحرر من الخوف ،والبحث عن االستقرار واألمن.
•الدعم االنتخايب من القوى السياسية (ستة وعرشين حزبًا سياس ًيا،
مبا فيها جبهة التحرير الوطني والتج ّمع الوطني الدميقراطي)،
وتنظيامت املجتمع املدين ،مبا فيها الحركات الطالبية والنسوية ورجال

دراسات وأوراق تحليليّة
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الفن والرياضة ،وجامعات املصالح واملقاولني ورجال املال واألعامل
الذين استفادوا من مشاريع مخططات التنمية املحلية (دور املال يف
االنتخابات) ،وعرشات اآلالف من الشباب الذين استفادوا من قروض
مالية ملؤسسات صغرى يف إطار رشاء السلم االجتامعي ،وعليه،
أصبحت الكفّة غري متكافئة.
•دارس التجارب االنتخابية الجزائرية يلمح أ ّن الناخب يص ّوت
للشخص وال يص ّوت للحزب ،ويتبع املرشّ ح يف ترحاله بني األحزاب
وبخاصة أ ّن كل برامج املرتشّ حني كانت متشابهة.
واملواقع السياسية،
ّ
الجدول ()2
تحصل عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
عدد األصوات ونسبتها التي ّ
يف االنتخابات األربعة
عام االنتخابات الرئاسية

النسبة املئوية

عدد األصوات

1999

%73.79

7445045

2004

%84.99

8651723

2009

%90.24

1211705

2014

%81.49

8531311

الخاصة
املصدر :معطيات من وزارة الداخل ّية وبيانات املجلس الدستور
ّ
باالنتخابات بترصف.
ناجي عبد النور ،تجربة االنتخابات الجزائرية يف نظام التعدّ دية
( 2007 - 1990الجزائر :دار نرش جامعة باجي مختار.)2008 ،

تحصل عليها
من خالل الجدول ( )2والخاص بحجم األصوات التي ّ
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف االستحقاقات الرئاسية األربعة،
يُالحظ تراجع األصــوات املؤيّدة له مقارن ًة بنتائجه يف الواليات
الرئاسية السابقة  2004و 2009التي حقّق فيها ( ،%84.99و،)%90.24
فس هذا الرتاجع بالرصاع القائم داخل حزب جبهة التحرير
ويُ َّ
الوطني (رصاع األجنحة عىل قيادة الحزب) وهو ما جعل الجناح
رصح برتك الحرية للمناضلني
املعارض للقادة املفروضني عىل الحزب ي ّ
يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية ،وهي إشارة واضحة إىل رفض
العهدة الرابعة ،وعليه ،فَق َد املرتشّ ح والرئيس الرشيف للحزب جز ًءا
من الوعاء االنتخايب لحزب جبهة التحرير ،واملوقف نفسه اتخذته
عدة منظامت جامهريية كمنظمة املجاهدين ،وأبناء الشهداء ،وأبناء
املجاهدين ،وفئة الحرس البلدي وهي الكتلة التصويتية التي ص ّوتت
للرئيس بوتفليقة يف االنتخابات املاضية.

الجدول ()3
خاصة باالنتخابات الرئاسية 2014
معطيات ّ
املعطى االنتخايب

النسبة املئوية  /العدد

الناخبون املس ّجلون

22880678

الناخبون املص ّوتون

11600984

املعب عنها
األصوات ّ

10468848

األصوات امللغاة

1132136

نسبة املشاركة

% 50,70

املصدر :بيان املجلس الدستوري املتعلّق باالنتخابات الرئاسية الخامسة
يوم .2014/04/20
الجدول ()4
معطيات خاصة باالنتخابات الرئاسية الخامسة يف عهد التعدّدية
االنتخابات االنتخابات االنتخابات االنتخابات االنتخابات
عام
الرئاسية الرئاسية الرئاسية الرئاسية الرئاسية
االنتخاب
2014
2009
2004
1999
1995
الناخبون
املس ّجلون

22880678 20595683 1809555 17488759 15969904

الناخبون
املص ّوتون

11600984 15351305 10496083 10652623 12087281

األصوات
املعرب عنها

10468848 14309578 10167834 10093611 11619532

األصوات
1132136 1042727 328249 556012 347722
امللغاة
نسبة
املشاركة

%60.91 % 75.35

%58.07

% 50,70 %74.11

املصدر :بيانات املجلس الدستور حول االنتخابات الرئاسية الخامسة
بترصف.

عرض االنتخابات الرئاسية وقراءتها
من خالل قراءة اإلحصاءات يف الجدول ( ،)4ميكن تسجيل االنخفاض
النسبي يف درجة املشاركة االنتخابية إىل نسبة  ،%50.7وذلك مقارن ًة
باالنتخابات الرئاسية الخمسة السابقة وباالنتخابات الترشيعية
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واملحلية ،ذلك أ ّن االنتخابات الرئاسية هي األكرث استقطابًا للناخبني
الجزائريني ،بالنظر إىل الدور املحوري للرئيس يف النظام السيايس،
وألسباب تاريخية وكاريزمية (الشخصيات تعاقبت عىل الحكم منذ
االستقالل)ّ .
املؤش السيايس واالجتامعي البارز عىل عزوف
ويدل هذا ّ
جزء من املجتمع الجزائري عن املشاركة االنتخابية ،عىل ال ّرغم من
توظيف الحكومة الجزائرية جميع الوسائل الدعائيّة من أجل تعبئة
الشارع الجزائري ملصلحة املشاركة ،واتفاق املرشّ حني عىل الدعوة
للتصويت بكثافة يوم االق ـراع .فحسب عدد الناخبني املس ّجلني
والناخبني املص ِّوتني (انظر الجدول  )3فإ ّن أكرث من أحد عرش مليونًا
ومئتي ألف ( )11200000مس ّجل يف الواليات الثامين واألربعني مل
مينحوه ثقتهم ،وامتنعوا عن التصويت.

وميكن تفسري هذا التغري والرتاجع يف نسبة املشاركة االنتخابية لرئاسيات
عام  2014بامتناع املواطن عن التصويت ،و يأخذ االمتناع مظهرين:
األ ّول هو االمتناع االختياري بإحجام املواطن الناخب عن التو ّجه إىل
تعب
االنتخاب لإلدالء برأيه ألسباب متعددة (مقاطعة) ،فاملقاطعة ّ
عن موقف إزاء الوضع السيايس العام ،واألفـراد الذين يتع ّمدون
يعبون عن آراء أحزابهم التي
االمتناع عن التصويت هم يف العادة ّ
ال تشارك يف االنتخابات؛ أ ّما املظهر الثاين لالمتناع فهو تع ّمد الناخب
بعد تو ّجهه إىل مكاتب االنتخاب ترك ظرفه فارغًا ،أو تع ّمده إفساد
ورقة االنتخاب (األصوات امللغاة).
وفقًا للقانون الجزائري ،يُعترب ممتن ًعا عن التصويت كل مواطن
مسجل يف القوائم االنتخابية ،ومل يذهب إىل االنتخاب يوم االقرتاع،
وهذا التعريف يقيص املواطنني الذين مل يس ّجلوا أنفسهم يف القوائم
االنتخابية ،رغم إجبارية التسجيل قانون ًيا مبوجب املادة الثامنة من
األمر  97/07واملتضمن قانون االنتخابات(.((1
 11انظر :الجمهوريّة الجزائرية ،وزارة الداخليّة ،األمر رقم  97/07واملتض ّمن قانون
االنتخابات.
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أ  .أسباب االمتناع االختياري (المقاطعة)

إذا كان االمتناع االنتخايب يع ّد ظاهرة سلبية بالنسبة إىل النظم
السياسية العربية ،فإنه يُع ّد ظاهرة صح ّية يف املجتمعات املتطورة ،
يعب عن موقف شعبي سيايس ،رافض
كام يراه جابريـال أملوند ألنه ّ
للجمود وعدم التغيري ،وميثّل بداية التح ّول .وميكن تفسري االمتناع
واملتغيات التالية:
بالعوامل
ّ
•السلوك االنتخايب من الناحية السياسية هو سلوك إلظهار الوالء
للنظام السيايس مبنحه الرشعية للحكام ،أو برفضه لنظام حكم معني،
وهكذا ،ميكن تفسري سلوك املقاطعني لالنتخابات الرئاسية الجزائرية
برفضهم الوضع القائم ،واستمرارية النظام الحايل ،واستجاب ًة لدعاة
املقاطعة من األحزاب التي متتلك وعا ًء انتخابيًا وتعاطفًا شعبيًا.

املتغيات السياسية ميكن إدراج عدة عوامل متعلقة بعدم
ويف إطار
ّ
الرضا لدى املواطنني عن السياسات العامة التشغيلية والسكانية
(غياب العدالة يف توزيع السكن) والوعود الكاذبة بتسوية املشكالت
واألزمــات ،والفجوة بني القول والفعل يف املجتمع ،ونتائج العمل
خاصة اإلصالحات السياسية التي أُعلن عنها للتكيف مع
السيايسّ ،
ال ّربيع العريب وغريها ،إضاف ًة إىل النظرة السلبية لل ُنخب الحاكمة
وخطابها ومؤسساتها السياسية السائدة لدى الشباب وفئات واسعة
من املجتمع ،عالو ًة عىل ذلك سيادة بعض الظواهر السلبية يف
املامرسة السياسية ،كتزوير االنتخابات (عام  )2012وربطها باألزمات
األمن ّية والحاالت االستثنائية ،وموسمية نشاط األحزاب وأزماتها
الداخليّة ،ونوعية املرشّ حني وتقليص هامش االختيار ،ودخول رجال
املال واألعامل العمل السيايس ،وضعف أداء املؤسسات السياسية
(الربملان والحكومة).
كل هذه الظواهر أفقدت املواطنني الجزائريني الثقة يف االنتخابات
ّ
والعمل السيايس ،ولقد ترجمتها سلوكيات غريبة صاحبت العملية
االنتخابية كظاهرة االعتداء عىل املرشّ حني أثناء تنشيطهم الحمالت
االنتخابية األخرية ،األمر الذي قد يجعلهم ميتنعون عن املشاركة،
فجميع هذه العوامل السائدة يف املجتمع والدولة ت ُع ّد من األسباب
املؤدية إىل زيادة االمتناع عن التصويت.
املتغيات االجتامعية من أزمة السكن وغالء املعيشة وارتفاع
• ّ
خصوصا اإلطارات
نسبة البطالة ،والتي متس فئة كبرية من الشباب،
ً
وخريجي الجامعات الذين تتسابق عىل استغاللهم الدول األوروبية،
وازدياد تفاقم مشكلة الهجرة غري الرشعية نحو الدول األوروبية،
وتفاقم مشكلة الرشوة والفساد واملحسوبية .وهكذا فإ ّن الوضعية
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مهم ،ومحد ًدا أساس ًيا
ً
االجتامعية للشاب الجزائري تُع ّد
عامل ً
ملشاركته يف الحياة السياسية واالنتخابية(.((1
ب  .أسباب العزوف االنتخابي

يتصف العزوف االنتخايب بعدم املباالة وفقدان االهتامم باألمور
السياسية والشعور باالغرتاب يف الحياة العامة ،وهي ظاهرة عادية
وظرفية ،ميكن معالجتها من خالل التأطري والدعاية .وتظهر يف
الجزائر مالمح العزوف من خالل االمتناع عن التسجيل يف القوائم
االنتخابية ،كأ ّول ملمح وتنتهي بعدم الذهاب إىل االنتخاب .وميكن
عبت عنه الحركات
تفسري هذا العزوف بعامل سوسيواقتصاديّ ،
االحتجاجية واالضطرابات التي عرفتها البالد قبيل االنتخابات،
مست معظم القطاعات (التعليم ،والصحة ،واألمن ممث ًّل
والتي ّ
بالحرس البلدي ...إلخ) وشاركت فيها الرشيحة االجتامعية التي
متثّل الوعاء االنتخايب األكرب (الشباب ،وموظفو القطاع العمومي)،
وتطالب بتحسني أوضــاع املعيشة والعدالة يف توزيع األجور
والتشغيل والسكن؛ هذه القضايا صارت من األولويات يف أجندة
املواطن الذي أصبح غري مبال باالنتخابات.

باملتغيات
صوت يف كل استحقاق انتخايب ،وميكن تفسري هذا السلوك
ّ
التالية:
•تقليص هامش اختيار الناخب الجزائري يف االنتخابات الرئاسية
األخرية ،بفعل غياب مرتشّ حني لهم وزن ينافسون املرشّ ح عبد العزيز
بوتفليقة؛ ما أدى بالناخبني إىل التصويت بالورقة البيضاء.

•تخ ّوف الناخب من سلوك اإلدارة من حيث ربط التصويت يف
االنتخاب مبامرسة حقوقه ،وقد مارست اإلدارة املحلية يف الجزائر
هذا الترصف بطريقة غري رسمية ،إذ أصبحت تلزم كل مواطن بتقديم
بطاقة التصويت الستخراج بعض الوثائق اإلدارية ،وما يؤكد هذه
املامرسة ترصيح وايل (محافظ) العاصمة الجزائر يف أوج الحملة
االنتخابية األخرية يف زيارة تفقدية لبعض األحياء بقوله "ال سكن ملن
ال ينتخب"(.((1
•استجابة بعض الناخبني لنداء بعض األح ـزاب السياسية منها
اإلسالمية بالتصويت بالورقة البيضاء.

•العامل االجتامعي املتمثّل بتدهور مستوى معيشة املواطن (وجود
أوراق معلّبات الحليب واملواد الغذائية وسط أظرف التصويت).
عامل ثقايف يتعلّق باملستوى التعليمي وانتشار األميّة يف صفوف
قطاع من الناخبني.
ج  .التفسير الجغرافي للسلوك االنتخابي

كام ظهر نوع آخر من االمتناع بالورقة البيضاء ،إذ مثّلت كتلة األوراق
امللغاة مفاجأة لجميع املرتشّ حني واألحزاب؛ فعدد األوراق امللغاة بلغ
 1132136ورقة ،وقد يأخذ هذا السلوك عدة مظاهر ،ويبدو يف إفساد
ورقة التصويت أو ترك الظرف فارغًا .ويف سياق هذا الخيار دعت
أحزاب قبل االنتخابات إىل موقف وسط بني املشاركة يف العملية
االنتخابية ومقاطعتها (بالتصويت يوم االنتخاب بورقة بيضاء) ،وهي
أحزاب إسالمية مثل جبهة التغيري وحزب العدالة والحرية ،وعليه،
فهذه األحزاب تراهن عىل هذه الكتلة التي عادة ما تفوق مليون

 12فـؤاد فـاطمي فريد" ،أثر الوضعية االجتامعية للشباب الجزائري عىل املشاركة
السياسية" رسالة املاجستري ،جـامعة الجـزائـر.2010/02/16 ،

يظهر أثر البعد الجغرايف يف اتجاهات املواطنني نحو املشاركة االنتخابية
يف الجزائر من خالل التجارب االنتخابية السابقة( ،((1ودراسة النتائج
امل ُعل َنة يف مرحلة التع ّددية يف الجزائر ؛ ذلك أ ّن االستعداد للتصويت
يف االنتخابات يختلف بني الريف واملدن يف الوالية الواحدة ،فبلديات
أقل مشارك ًة انتخابية من البلديات البعيدة عن الوالية
عواصم املدن ّ
التي تض ّم سكان البوادي واألرياف ،ونفس املالحظة تنطبق عىل املدن
خاصة السياحية الساحلية منها التي ت َعرف نسبة مشاركة
الشاملية ّ
أقل من الواليات يف وسط البلد (الهضاب العليا) واملناطق الجنوبية.
ّ
كام ميكن توظيف املقاربة الجغرافية يف تفسري السلوك االنتخايب يف
مدن منطقة القبائل(األمازيغ) ،حيث يالحظ تكرار ظاهرة انخفاض
نسبة املشاركة االنتخابية وتدنّيها ،منذ تب ّني التع ّددية الحزبية يف
الدوائر االنتخابية التي يقطنها األمازيغ بكثافة.
" 13وايل العاصمة متّهم بارتكاب جرمية" ،جريدة الخرب الجزائرية ،2014/04/10 ،ص .2
 14ناجي عبد النور ،االنتخابات الجزائرية يف نظام التعدّ دية ( 2007 - 1990الجزائر:
جامعة باجي مختار.)2008 ،
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ولقد جاءت نتائج االنتخابات الرئاسية من حيث نسبة املشاركة
لتؤكد مثل هذه الفرضية ،ففي املدن الساحلية الشاملية الكربى
واملتوسطة والتي متثّل األغلبية الساحقة من السكان ،كانت نسبة
املشاركة كالتايل الجزائر  ،%37.84وع ّنابة %53.43؛ خالفًا للمدن
الداخل ّية (الهضاب العليا) الجلفة  ،%70.55وغليزان  ،%82ومعسكر
 ،%69.7والبيض %69.47؛ والواليات الجنوبية (الصحراء) تندوف
 ،%78.26وأدرار .%68.40
ويف منطقة القبائل سجلت نسبة املشاركة االنتخابية يف مدينة تيزي
وزو ،%20.01ومدينة بجاية  ،%23.58والبويرة  ،%34.66وبومرداس
 ،((1(%39.19عرفت هذه املدن حراكًا شعب ًيا خالل الحملة االنتخابية
وأعامل عنف أثناء عملية االقرتاع؛ يف حني أ ّن بعض الواليات األخرى
التي يقطنها األمازيغ بكثافة عالية ،مثل والية خنشلة ،ووالية غرداية
قد ارتفعت فيهام نسبة التصويت عن املتوسط العام لتبلغ عىل
التوايل  ،%54و%55؛ وميكن تفسري اختالف نسبة املشاركة بعوامل
سياسية وحزبية ومطالب اجتامعية وثقافية.

مســتقبل االنتقال الديمقراطي
بعد االنتخابات الرئاسية التعددية
الخامسة
من الطبيعي أن ينعكس املسار االنتخايب الرئايس عىل الحياة
السياسية والخريطة الحزبية يف الجزائر ،وهذا من خالل ظهور
رس ع
ميزان قوى جديد ،ميكن أن يكون يف شكل تحالفات تدفع وت ّ
عملية االنتقال الدميقراطي ،منها التحالف الرئايس ،وسيض ّم
األحزاب التقليدية :حزب جبهة التحرير الوطني ،وحزب التج ّمع
الدميقراطي ،وأحزاب املواالة الصغرية.
وظهر يف املقابل تحالف معارض الستمرارية النظام ،يض ّم التنسيقية
الوطنية لألحزاب والشخصيات املقاطعة للرئاسيات ،والتي تض ّم
حركة مجتمع السلم وحزب التج ّمع من أجل الثقافة والدميقراطية
ويظل هذا التحالف مفتو ًحا
ُّ
"األرسيدي" وجبهة العدالة والتنمية،
لشخصيات وأحزاب أخرى ،شاركت يف االنتخابات أو ساندت مرتشّ ًحا
من املرتشّ حني ،وأحزابًا أخرى ميكن أن تتك ّون يف ضوء نتائج االنتخابات
15

جريدة الرشوق اليومي الجزائرية.2014/03/07 ،
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عب عيل بن فليس عن ن ّيته يف تشكيل حزب سيايس
السابقة بعدما ّ
وتتوسع.
جديد ،وهذا ما يشري إىل أ ّن جبهة املعارضة ستتقوى
ّ
وبناء عىل ما سبق ،ميكن القول إ ّن نتائج هذه االنتخابات ستم ّهد
إىل ظهور ميزان قوى جديد يف املشهد السيايس الجزائري ،يدفع إىل
الرتايض والتوافق عىل مرحلة انتقالية يت ّم فيها صوغ دستور جديد،
مؤسسة الجيش
ً
يضمن
سلسا يف البالد ،وتكون ّ
انتقال دميقراط ًيا ً
ظل التحديات الكربى التي
خاصة يف ِّ
الضامن لهذه املرحلة االنتقاليةّ ،
ستواجه التحالف الرئايس ،وبقاء الكثري من القضايا من دون معالجة
حل جذري.
أو ّ

ومتاشيًا مع هذا املسعى ،طرحت أح ـزاب وشخصيات سياسية
وطنية مبادرات سياسية منها مبادرة التنسيقية الوطنية لألحزاب
والشخصيات املقاطعة للرئاسيات التي أعلنت عن تنظيم ندوة
االنتقال الدميقراطي بعد االنتخابات ،ومبادرة حزب جبهة القوى
االشرتاكية بعقد مؤمتر الوفاق الوطني ،ومبادرة رئيس جبهة التغيري
بعنوان "بناء نظام دميقراطي بالتوافق الوطني" ،كام ر ّحبت عدة
شخصيات ونادت بتب ّني هذا الطرح كالرئيس السابق ملني زروال،
ورئيس الحكومة األسبق مولود حمروش ،وشخصيات نشطت لحملة
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،ومحسوبة عليه مثل رئيس الحكومة
عبد املالك سالل ،ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم ،ورئيس
رصح أ ّن "الوالية
الربملان الجزائري محمد العريب ولد خليفة الذي ّ
الرئاسية الجديدة ستفتح صفحات جديدة من الدميقراطية التوافقية
بني أطياف املعارضة واألغلبية يف دولة القانون واملؤسسات الفاعلة"،
وتأسيسا عىل
إضاف ًة إىل قادة حزبيني وسياسيني وعسكريني سابقني.
ً
ما سبق يعترب هذا السيناريو هو األكرث واقعية.
أ ّما السيناريو الثاين فيتمثّل باستمرار الوضع القائم بنفس الجيل
الذي يحكم الجزائر ،منذ ما قبل االستقالل ،مع تغيري يف بعض
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الوجوه الحكومية التي رفضها الجمهور يف الحملة االنتخابية،
أي حكومة بطاقم جديد؛ فيت ّم االستغناء عن الوزراء املع ّمرين
ليحل محلّهم آخرون يف متوسط العمر .ووفق هذا
يف مناصبهم ّ
السيناريو ،يت ّم االستثامر يف نتائج االنتخابات عىل أساس أ ّن
الجزائريني اختاروا األمن واالستقرار من خالل دعمهم لالستمرارية
(استخدام رشعية جديدة) وانتظار نتائج اإلصالحات لتحقيق
خاصة يف مجايل السكن والتشغيل
السياسات االجتامعية املنتظرةّ ،
مع توظيف املال (الوفرة املالية) لرشاء السلم وامتصاص الغضب
االجتامعي عىل املدى القصري.
وسيعمل النظام عىل توسيع قاعدته الشعبية والنسق الزبائني،
وتعزيز التحالف السيايس (القطب الداعم للمرتشّ ح عبد العزيز
املؤسسة العسكرية ،وهو ما
بوتفليقة) ،وتفعيل اإلصالحات يف
ّ
مؤسسة الرئاسة عىل الحياة
ير ّجح كفة ميزان القوى ملصلحة ّ
ظل ضعف املعارضة التي
السياسية؛ وعليه ،تتعزز قوة النظام يف ِّ
خاصة أنها ال
تغي موازين القوى؛ ّ
مازالت مشتتة ،وال تستطيع أن ّ
تتحرك إال مبناسبة االنتخابات.
وهكذا تصبح فرص التغيري من داخل النظام ضعيفة ،ويستمر الوضع
مقلقًا ومرتبكًا ،لكن من دون تغيري؛ وسنكون أمام عنف صادر من
جيل الشباب الذي امتنع عن التصويت يف االنتخابات الرئاسية،
وعزف عن االنخراط يف األحزاب والجمعيات ،وتكون مواجهات عن
طريق الشارع.

الخاتمة
عرفت االنتخابات الرئاسية األخرية مجموعة من املامرسات والسلبيات
واملؤرشات ،قد تعرقل عملية االنتقال الدميقراطي ،وتساهم يف الرتاجع
عن بعض املكتسبات السياسية يف الجزائر ،وهذا عىل أساس أ ّن
االنتخابات الرئاسية هي آلية مؤسسية لتداول السلطة بشكل سلمي
وتجديد النخبة ،وعليه ،ميكن رصد املالحظات واالستنتاجات التالية:
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•جرت االنتخابات وسط حالة ارتباك وانقسام يف املشهد السيايس
بشكل غري مسبوق ،وعدم االتفاق عىل موقف موحد من مسالة
التغيري السيايس ،وكيفية تجاوز املرحلة االنتقالية إىل مرحلة الرتسيخ
الدميقراطي.
•كشفت االنتخابات عن بعض املامرسات واملعضالت التي قد ت ُف ِقد
هذه اآللية مفعولها ووظائفها السياسية؛ إذ ظهرت االنتخابات محسومة،
وجرت الحملة بالوكالة يف صورة منفصلة عن جمهور الناخبني ،تخلّلتها
أعامل عنف غذّتها خطابات استفزازية وإحياء نعرات جهويّة ،إضاف ًة
إىل ظاهرة التهديد املتبادل ،ونتيجة التخوف من تح ّول الرصاع االنتخايب
املرتبطي
إىل أعامل عنف جامهريي يؤث ّر يف استقرار الجزائر وأمنها
ْ
باألمن اإلقليمي.
•أظهرت نتائج االنتخابات رغبة املنتخبني يف تب ّني االستمرارية عىل
التغيري داخل النظام السيايس.
•كشفت نتائج االنتخابات عن الوعاء االنتخايب الذي متتلكه األحزاب
السياسية ،وعجزها عن استقطاب الجامهري والتعبري عن مصالحها.
•بيّنت االنتخابات استمرار تراجع املشاركة يف االنتخابات واالمتناع
عن التصويت ،وهي الظاهرة التي كانت قد برزت يف االنتخابات
املحلية والترشيعية ،لتنتقل إىل الرئاسية.
•املالحظة التي ميكن تسجيلها يف االنتخابات الرئاسية الجزائرية
الخمسة يف عهد التع ّددية الحزبية هي فوز املرتشّ ح يف الدور األ ّول
يف االنتخابات الخمسة ،عىل ال ّرغم من إقرار النظام االنتخايب نظا َم
الجولتني ،وباألغلبية الساحقة والفارقة بني املرتشّ ح الفائز وبقية
املرتشّ حني ،وبنفس الفائز يف أربعة انتخابات ،وهذا عكْس ما يحدث
يف األنظمة الدميقراطية.
يف ضوء ما سبق ،ميكن القول إ ّن انعكاسات االنتخابات عىل مستقبل
تتجل يف تغيري املشهد السيايس؛ إذ سيشهد
االنتقال الدميقراطي ّ
بروز تشكيالت سياسية وحركات اجتامعية جديدة ،وظهور تحالفات
تغي موازين القوى وتدفع نحو التغيري.
وأقطابّ ،

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :عمرو عبد العاطي

أمن الطاقة في السياسة الخارجية األميركية
يدرس الكتاب ( 224صفحة ،من القطع الكبير)  ،كيف تتأثر السياسة الخارجية األميركية بسعي الواليات المتحدة إلى
عد أحد
تأمين حاجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة التقليدية بصورة كافية وآمنة ،لمواكبة
نموها االقتصادي الذي يُ ّ
ّ
قوتها عالم ً ّيا .ويركز على حدود هذا التأثير خالل إدارتَي الرئيس األميركي جورج بوش االبن والفترة األولى للرئيس
مصادر ّ
أوباما ،م ّت ً
خذا منطقة بحر قزوين دراسة حالة ،لتوضيح مدى تأثير أمن الطاقة في السياسة الخارجية األميركية تجاه إحدى
مناطق اإلنتاج الواعدة.
ويركز الكتاب ً
ّ
أيضا على تأثير أمن الطاقة األميركي في السياسة الخارجية األميركية بعد حوادث الحادي عشر من
أيلول  /سبتمبر 2001؛ لِما لها من تأثير في أدوات السياسة الخارجية األميركية ودوائرها خالل إدارتَي بوش ،اللتين شهدتا
"عسكرة" السياسة الخارجية األميركية ،وخالل الفترة األولى من إدراة أوباما.
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أحمد عز الدين محمد

*

دولة الرفاه في مصر2005-1995 ،
دراسة مقارنة

تُط ِّبق هذه الدراسة تصنيف أنظمة دول الرفاه الذي وضعه إسبينغ-أندرسن عام  1990على دولة
الرفاه في مصر مثا ًال عن البلدان النامية .وهي تح ّلل العالقات بين الدولة والســوق والمجتمع
بالتحول نحو اقتصاد الســوق ومواجهة اإلرث التاريخي للدور
خــال العقــد  2005-1995الذي تميز
ّ
مزيجا من التحليالت الكمية والنوعية في تناولها
االجتماعي للدولة .وتعتمد منهجية الدراسة
ً
خصائص سبعة أنظمة رئيسة للرفاه وشبكات األمان االجتماعي في مصر.
أن أفضــل توصيــف لدولــة الرفــاه الحاليــة فــي مصــر هــو أنّهــا "محافِظة/
وتشــير النتائــج إلــى ّ
َّ
منظمــة" ،حيــث اإلعانــات االجتماعية محصورة بالعمــل في القطاع المنظــم ،ما يجعل
غيــر
األســرة والمؤسسات الدينية وشــبكات المحسوبية تقوم بأدوار مهمة في تلبية االحتياجات
ً
ّ
وعــاوة على ذلك ،تقترح الدراســة إجراء
المنظــم ذي الحجم الكبير.
االجتماعيــة للقطــاع غير
تعديــات علــى تصنيــف إسبينغ-أندرســن بغيــة فهم برامــج الرفاه فــي البلدان الناميــة .وعند
تحليــل أنظمــة الرفاه عا ّم ًة ،ال ســ ّيما فــي البلدان الناميــة ،ينبغي األخذ في الحســبان منهج ً ّيا
جوانــب ســوء اإلدارة ،واعتبارات الجــودة ،والفجوة بين األهداف المعلنــة وتنفيذها ،والتفاوت
َّ
المنظم.
الناتج من الفوارق بين الريف والمدينة وبين الجنسين ،ودور القطاع غير
هذه الورقة مترجمة من األصل المنشور على موقع المركز العربي ،بعنوان:

The Welfare State in Egypt, 1995- 2005: A Comparative Approach
* محلل سيايس وكاتب متخصص يف الشأن املرصي.

العدد ١١
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مقدمة

تصنيف أنظمة الرفاهية

منذ تسعينيات القرن العرشين تضاعف عدد الدراسات التي تبحث
يف أشكال أنظمة الرفاه .وأثار تصنيف إسبينغ-أندرسن لدول الرفاه
الغربية عام  1990جدلً  ،ثم طرأت عليه سلسلة من التعديالت(((.
واقترص الجدل إىل ح ٍّد كبري عىل العالَم املتقدم إىل أن ظهرت حديثًا
دراسات عن أنظمة الرفاهية يف بعض البلدان النامية؛ ومنها دول
أمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية والصني وتركيا .وتضع هذه الدراسة
دولة الرفاه املرصية ضمن التصنيفات الحالية .ويبني تحليل دولة
الرفاه املرصية وجود جوانب متشابهة مع األمناط األمريكية الالتينية
والصينية والرتكية ،ما يشري إىل إمكانية اعتامد فئة تحليلية واحدة
لتجارب الرفاه يف البلدان النامية .ولكن ذلك يتطلّب إجراء بعض
التعديالت عىل التصنيف األصيل؛ ليصبح أكرث تالؤ ًما مع أنظمة الرفاه
محل البحث.
ّ

وخصوصا الدراسات
تركّز معظم الدراسات التي تتناول املوضوع،
ً
التطبيقية ،عىل دول الرفاه يف البلدان املتقدمة ،بيد أ ّن عدة محاوالت
قد أجريت لتوسيع األمناط ،بحيث تض ّم تجارب بلدان نامية يف
آسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية والوسطى((( ،ما أدخل بعض
التعديالت عىل األمناط األصلية وق َّدم رؤى مفيدة .ومل يج ِر عىل ح ّد
أي تصنيف لدول الرفاه يف منطقة الرشق األوسط وشامل
علمنا ّ
أفريقيا ،أو يف قارة أفريقيا ،أو يف معظم البلدان اآلسيوية النامية.

وتستعرض هذه الوثيقة سبعة أنظمة رئيسة للرفاهية االجتامعية
وشبكات األمان االجتامعي يف مرص .ويركّز التحليل عىل الفرتة -1995
 2005ألنّها متثّل العقد الذي شهد ازدياد خصخصة القطاع العام جنبًا
إىل جنب مع التأثري املتعاظم للعوملة .وهو ال يتقاطع مع الهزات الدولية
الكربى؛ كحرب الخليج األوىل واألزمة املاليّة ،ومن هنا ميثّل عهد مبارك
يف أوج استقراره .ومث ّة سبب آخر يكمن يف أ ّن الدراسات والبيانات
التفصيلية عن االقتصاد املرصي يف هذه الفرتة متاحة بسهولة .ومل تحدث
أي تغيريات
يف الفرتة الواقعة بني  2005و 2011عند نهاية نظام مبارك ّ
جوهرية يف السياسة االجتامعية ج ّراء إعادة هيكلة دولة الرفاه املرصية.
ومع ذلك ،فإنّنا نجعل هذه الفرتة أحيانًا أكرث امتدا ًدا عند االقتضاء.
ويلخّص القسم األ ّول الدراسات ذات الصلة .ويعرض القسم الثاين تاريخ
دولة الرفاه املرصية ،ويحلّل مك ّوناتها .أ ّما القسم األخري فيضع التجربة
املرصية ضمن التصنيف القائم ،ويعرض مالحظات ختامية مه ّمة عنه
وعن إمكانية توسيعه يف املستقبل.
1 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism.

ويستند تصنيف إسبينغ-أندرسن إىل مفهومني رئيسني؛ هام نزع صفة
التسليع  De-commodificationوالتقسيم الطبقي االجتامعي social
 .stratificationويشري نزع صفة التسليع إىل الدرجة التي يستطيع فيها
الفرد تأمني مستوى معييش مقبول اجتامعيًّا دون االعتامد عىل املشاركة
يف السوق((( .أ ّما التقسيم الطبقي االجتامعي ّ
فيدل عىل كيفية إحداث
دولة الرفاه نظا ًما من الطبقات بح ّد ذاته .وميكن للسياسة االجتامعية
األقل ثرا ًء
أن ت ُ ْحدث انقسامات اجتامعية ،ال س ّيام إذا اقترصت عىل ّ
شكل جليًّا من السياسات
وكانت متثّل وصمة عار .وميكن أن تتّخذ ً
(((
الطبقية وتع ّزز االنقسامات القامئة بني العاملني بأجر  .عالو ًة عىل ذلك،
مث ّة مفهوم قريب وهو "االستقالل عن األرسة"  De-familialismالذي
يصف مدى استقالل الفرد عن وضع أرسته((( .وهكذا ُص ّنفت أنظمة
الرفاهية الحديثة من خالل إجراء دراسة تجريبية لباقة بلدان متق ّدمة
باستخدام هذه املفاهيم الرئيسة.
ولتقييم مستوى نزع صفة التسليع يف نظام الرفاهية ،ينبغي دراسة
أبعا ٍد ثالثة يتعلّق أ ّولها باألحكام الناظمة لحصول الناس عىل
اإلعانات ،وهي أحكام األهلية وضوابط اإلعانات .فإمكانية نزع صفة
حق
التسليع يف الربنامج تزيد كلّام كان الوصول إليه ً
سهل وضَ ِمن ّ
سجل العمل
بغض النظر عن ّ
الحصول عىل مستوى معييش مالئمّ ،
السابق أو مستوى األداء أو االحتياجات أو املساهامت املالية .وميثّل
2 Gough and Wood, Insecurity and Welfare Regimes in Asia, Africa and
Latin America; Kwon, “Beyond European Welfare Regimes: Comparative
Perspectives on East Asian Welfare Systems”; Barrientos, “Latin America:
Towards a Liberal-Informal Welfare Regime”; Fenger, “Welfare Regimes in
Central and Eastern Europe; Choi, Y.-J., “Coming to a Standstill?”; Barrientos,
”“Labor Markets and the Hyphenated Welfare Regime in Latin America.
3 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 37.
4 Lelkes, “A Great Leap towards Liberalism? The Hungarian Welfare State,” p. 93.
5 Esping-Andersen, Social Foundations of Post-Industrial Economies.

دراسات وأوراق تحليليّة
دولة الرفاه في مصر2005-1995 ،

مستوى إحالل الدخل البعد الثاين .فمن املر ّجح أن يسعى املستفيد
من اإلعانات إىل الحصول عىل عمل حاملا يرتاجع مستواها تراج ًعا
ملموسا إىل ما دون دخله الطبيعي ،أو دون املستوى املعييش املالئم
ً
يف املجتمع .أ ّما البعد الثالث فهو حزمة اإلعانات املقدمة ،وهو
ذو أهمية خاصة .فأكرب إعانة يحصل عليها املواطن برصف النظر
عن السبب هي الراتب االجتامعي ،ولكن ذلك يشمل أيضً ا إعانات
البطالة واملرض والعجز والشيخوخة(((.
وانطالقًا من هذه املعايري ُح ّددت ثالثة أمناط من دول الرفاه؛ فالنمط
الليربايل يق ّدم إعانات لدى وجود حاجة واضحة أو عوز بالرتكيز
عىل االحتياجات وعىل استخدام برامج اجتامعية تعتمد التحقق
من املوارد أو الدخل .أ ّما النمط الثاين فهو النمط املحافظ الذي
الحق يف الحصول عىل اإلعانات متوقفًا عىل مجموعة رشوط
يجعل ّ
(((
مالية ورشط املشاركة يف سوق العمل ،وعىل منطق اكتواري  .ويقوم
النمط الثالث ،وهو النمط االجتامعي الدميقراطي ،عىل فكرة حقوق
بغض النظر عن درجة الحاجة أو أداء العمل .وتعتمد
املواطنة ّ
مقيم لفرتة طويلة(((.
األهلية عاد ًة عىل كون املرء مواط ًنا أو ً
تداخل واض ًحا بني ارتفاع درجة نزع صفة التسليع
ً
ويبدو أ ّن هنالك
والشمولية الصارمة يف النمط االجتامعي الدميقراطي يف الدول
تعايش واضح أيضً ا بني املستوى املنخفض من نزع
ٌ
اإلسكندنافية .ومث ّة
صفة التسليع واالعتامد الفردي الشديد عىل الذات يف البلدان الليربالية
األنغلوسكسونية .وأخ ًريا ،تلتزم بلدان القارة األوروبية أكرث بالنمط
املحافظ بوجود أساس مصالح خاصة رشكايت  corporatistودولوي
فضل عن مستويات متواضعة من نزع صفة التسليع(((.
قويً ،
ّ statist
إ ّن األساس الثاين للتصنيف هو التقسيم الطبقي االجتامعي الناتج من
كل من األنظمة الثالثة (الليربايل ،واملحافظ ،واالجتامعي الدميقراطي).
ٍّ
ويؤ ّدي نظام التقسيم الطبقي االجتامعي يف النظام الليربايل إىل
تقسيم السكان إىل أقلية ذات دخل منخفض تعيلها الدولة ،وأكرثية
قادرة عىل تح ّمل خطط التأمني االجتامعي الخاص .وتش َّجع املرأة
وخصوصا يف قطاع الخدمات ،نظ ًرا
عىل املشاركة يف قوة العمل،
ً
6 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 47.
خصوصا :مقاربة يف مجال السيطرة عىل
 7مصطلح  actuarialismيعني يف علم الجرمية
ً
الجرائم ويف إدارتها (أي يف قانون العقوبات) ،وهي ال تُعنى مبعنى االنتهاكات أو دوافعها،
ولكنها ت ُعنى بالرتكيز عىل تكنولوجيات التخفيف من املخاطر والقضاء عىل املخاطر املحتملة
التي تهدّد النظام االجتامعي.
8 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 48.
9 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 77.
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للطبيعة الفردية للمجتمع .ويتميز النمط املحافظ بثالث خصائص
مهمة للتقسيم الطبقي االجتامعي؛ هي اقتصار التأثري املبارش للدولة
عىل اإلبقاء عىل إعانات الدخل املتعلقة بالحالة املهنية ،وعدم
تشجيع املرأة املتزوجة عىل املشاركة يف قوة العمل بهدف الحفاظ
عىل البنية التقليدية للعائلة ،وعدم تدخّل الدولة إال عندما ت ُستنفد
قدرة األرسة عىل مساعدة أفرادها ،وهو ما يدعى باملبدأ الفرعي
الذي مييل إىل املحافظة عىل الفوارق بني الحاالت .فبصورة النمط
مثل ،يتمتع موظفو الدولة بحقوقٍ خاصة ،أ ّما
املحافظ الدولويةً ،
يف هيئته الرشكاتية ،فتَعتمد أنظم ُة التأمني االجتامعي عىل الحالة
االجتامعية .ويسلِّط هذا النظام الضوء أيضً ا عىل دور الكنائس(.((1
وأخ ًريا ،يركّز النظام االجتامعي الدميقراطي عىل التضامن االجتامعي؛
بهدف تعظيم قدرات الفرد لتحقيق استقالليته .وهو يش ّجع املرأة
عىل املشاركة يف قوة العمل ،ال سيّام يف القطاع العام(.((1
وقد ُو ّجهت ثالثة انتقادات رئيسة ملفهوم نزع صفة التسليع إلسبينغ-
أندرسن وتصنيفاته .يتعلق األ ّول بأنّه يف تصنيفه دول جنوب أوروبا
(إيطاليا ،وإسبانيا ،والربتغال ،واليونان) تجاهل الدول الثالث األخرية
وص ّنف األوىل عىل أنّها دولة رشكاتية .ولك ّن باحثني آخرين ع ّدوا دول
الرفاه يف جنوب أوروبا كتلة منفصلة( .((1والخصائص الرئيسة لهذه
للحق يف الرفاهية والعمل ،والتزا ٌم شبه مؤسيس
املجموعة هي ا ّدعاء ّ
بدولة الرفاه ،ونظا ٌم مج ّزأ لضامنات الدخل ترتبط بعمل الفرد ،وإعاناتٌ
سخيّة دون شبكة واضحة من الحامية االجتامعية الدنيا ،ورعاي ٌة صحية
بوصفها حقًّا من حقوق املواطنة ،وتركي ٌز عىل اإلعانات واإليرادات
ومتويل من خالل االشرتاكات واإلعانات النقدية ،ونسب ٌة عالية
ٌ
النقدية،
من اإلنفاق االجتامعي املم ّول عرب االشرتاكات ،وانخفاض يف مستوى
اإلنفاق االجتامعي كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل.
أ ّما االنتقاد الثاين فهو تصنيف أندرسن بلدان الجهة املقابلة من الكرة
األرضية أنظمة ليربالية ج ّراء اعتامدها الكبري عىل برامج اجتامعية
يجري فيها التحقق من املوارد .لكن كاسلز  Castlesيرى أنّها تتمتع
وشمول من أنظمة الرفاهية
ً
بنهج للحامية االجتامعية أكرث خصوصية
الليربالية القياسية( .((1ف ِقس ٌم كبري من السكان يحصل عىل بعض
10 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 27.
11 Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, p. 28.
12 Leibfried, “Towards a European Welfare State?”; Ferrera, “The
‘Southern’ Model of Welfare in Social Europe”; Bonoli, “Classifying Welfare
”States”; Trifiletti, “Southern European Welfare Regimes.
13 Castles, Comparative Public Policy.
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اإلعانات بعد التحقق من املوارد نظ ًرا للحدود الدنيا العالية نسب ًّيا
للمستفيدين .واستم ّرت إعادة التوزيع أيضً ا من خالل ضوابط األجور
واألمان الوظيفي عوضً ا عن الربامج االجتامعية .وقد ر ّد أندرسن عىل
ذلك بإضافة فئة رابعة دعاها نظام دولة الرفاه الراديكايل.
ويتعلق االنتقاد الثالث ببعد النوع االجتامعي الغائب يف التصنيف؛
فتحليل النوع االجتامعي يشري إىل تغييب حقول كاملة يف السياسة
االجتامعية يف تصنيف إسبينغ-أندرسن ،ومنها استبعاد املرأة أو إدراجها
يف سوق العمل ،والتمييز يف الحقوق االجتامعية ،والتقسيم القائم عىل
النوع االجتامعي للعمل املأجور وغري املأجور( .((1وتقول أورلوف Orloff
إنّه يك نفهم نزع صفة التسليع املتعلق بالنوع االجتامعي والقائم عىل
برامج اجتامعية تديرها الدولة ،ينبغي أن نتناول بعدين مك ّملني؛ هام
إمكانية الحصول عىل عمل مأجور ،والقدرة عىل إعالة أرسة بصورة
مستقلة( .((1ويف ما يتعلق باألرسة أيضً ا ،تقول دايل  Dalyولويس Lewis
إ ّن أساليب مختلفة للسياسة االجتامعية أدرجت جوانب رئيسة من
الرفاه االجتامعي عىل نح ٍو مختلف(.((1
وهكذا ساهم عمل أندرسن يف ازدهار أبحاث تصنيف دول الرفاه؛
كل من اليبفريد  Leibfriedوكاسلز  Castlesوميتشل
فقد وضع ٌّ
 Mitchellوسياروف  Siaroffوفرييرا  Ferreraوكــوريب Korpi
وبامله  Palmeوبونويل ، Bonoliأمناطًا شبيهة تستند إىل التصنيف
مامثل ملا اتبعه
ً
األصيل( .((1واتّبع معظمهم نه ًجا وتركيبًا مفاهيميًّا
إسبينغ-أندرسن ،عىل الرغم من سعي بعضهم إىل ات ّباع نه ٍج مغاير
مثل مفهوم نزع صفة التسليع كل ًّيا،
يف التصنيف؛ فقد رفض بونويل ً
مفضّ ًل النظر إىل عاملني آخرين هام عمق دولة الرفاه (اإلنفاق
االجتامعي كنسبة من الناتج القومي اإلجــايل) ،وطريقة متويل
دولة الرفاه (النسبة املئوية للنفقات االجتامعية املم ّولة من خالل
االشرتاكات)( .((1وذكر كاشا  Kaszaيف ر ّده امله ّم عىل هذه املوجة من
ككل،
الدراسات التعريفية ،والذي مثّل انتقا ًدا قويًّا لفكرة التصنيف ّ
14 Lewis, “Gender and the Development of Welfare Regimes”; O’Connor,
“Gender, Class and Citizenship”; Or loff, “Gender and the Social Rights
of Citizenship”; Sainsbury, Gender, Equality and Welfare States; O’Connor,
Orloff, and Shaver, States, Markets, Families.
”15 Orloff, “Gender and the Social Rights of Citizenship.
16 Daly and Lewis, “The Concept of Social Care,” p. 289.
17 Leibfried, “Towards a European Welfare State?”; Castles and Mitchell,
“Worlds of Welfare”; Siaroff, “Work, Welfare and Gender Equality”; Ferrera,
“The ‘Southern’ Model of Welfare”; Korpi and Palme, “The Paradox of
”Redistribution”; Bonoli, “Classifying Welfare States.
”18 Bonoli, “Classifying Welfare States.
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أ ّن معظم البلدان "متارس نسقًا غري مرتابط من سياسات الرفاهية
بسبب الخصائص التقليدية التالية لعملية صنع سياسة الرفاهية)1 :
الطبيعة الرتاكمية لسياسات الرفاهية )2 .اختالف السياسات تاريخيًّا
يف مختلف دول الرفاه )3 .مشاركة مجموعات مختلفة من الفاعلني
السياسيني )4 .الفروق يف عملية صنع السياسات )5 .تأثري األمناط
األجنبية"( .((1وبنا ًء عليه ،مع من ّو سياسات البلد وتع ّددها ،تغدو
إمكانية تصنيفها يف نظام واحد متامسك غري واقعية بصورة أكرب.
إضافًة إىل هذه التعديالت واالنتقادات ،بُذلت محاوالت لتوسيع
نطاق النمط ليتجاوز مجموعة البلدان املدروسة يف البداية؛ فقد َوضع
كون  Kwonوجونز  Jonesتعريفًا لنظام دولة رفاه رشق آسيوي أو
العمل كام
كونفوشيويس يتميز "برشكاتية محافظة من دون مشاركة ّ
يف النمط الغريب ،وتبعية من دون الكنيسة ،وتضامن من دون مساواة،
وحرية عمل من دون تحررية"( .((2فهو دولة رفاه قامئة عىل االقتصاد
املنزيل وفقًا للنموذج الكونفوشيويس التقليدي .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن
هذا النمط يقترص يف معظمه عىل النمور اآلسيوية ،ما يجعله غري قابل
األقل من ًّوا.
للتطبيق عىل عد ٍد كبري من البلدان اآلسيوية ّ

واستُخدم تصنيف أندرسن وامتداداته لدراسة بعض أنظمة الرفاهية
يف البلدان النامية؛ فلدراسة بلدان أمريكا الالتينية ،ق ُّسم تاريخها إىل
فرتتني :ما قبل مثانينيات القرن العرشين وما بعدها .وقد كان نظام
الرفاهية األمرييك الالتيني أثناء الفرتة األوىل يشبه النمط األورويب
املحافظ يف بلدان جنويب أوروبا( .((2وركّزت السياسة االجتامعية عىل
دعم ُمعييل األرسة من الذكور من خالل حامية العمل وبرنام ِج ضامن
اجتامعي ذي تراتبية مهنية .ولكن هذه السياسة تختلف عن النمط
19 Kasza, “The Illusion of Welfare Regimes,” pp. 277-280.
20 Kwon, “Beyond European Welfare Regimes”; Jones, “The Pacific
”Challenge.
21 Barrientos, “Latin America: Towards a Liberal-Informal Welfare
”Regime.

دراسات وأوراق تحليليّة
دولة الرفاه في مصر2005-1995 ،

األورويب الذي ال يط ِّبق الضامن االجتامعي وحامية العمل خارج
نطاق القطاع املنظَّم .ولذلك اتّصف النمط األمرييك الالتيني يف تلك
الحقبة بأنّه "محافظ/غري منظَّم"(.((2
وكان النموذج الفردي للتوظيف العامل الرئيس يف ما يتعلق بالتقسيم
الطبقي االجتامعي ،أل ّن العمل يف القطاع املنظَّم كان البوابة للرفاهية
االجتامعية .وزادت بعد العقد الضائع وفرة السوق وأ ّدت إىل حدوث
انزياح يف النظام نحو منط "ليربايل/غري منظَّم"( .((2وباملثل ،يتميز نظام
الرفاهية الرتيك بالضامن االجتامعي البسامريك املنظَّم ،مع إدماج
معي للقطاع غري املنظَّم واإلعانة العائلية واملحسوبية .وهو يشبه
ّ
كث ًريا النمط يف جنويب أوروبا أو عىل نح ٍو أكرث دقة النمط "املحافظ/
غري املنظَّم" ألمريكا الالتينية( .((2ويف سياق مختلف ،درس رينجن
 Ringenونغوك  Ngokنظام الرفاهية الصيني ،ون َّبها إىل سوء إدارة
الدولة الذي أسفر عن خلق فجوة بني أهداف السياسات يف تحقيق
الشمولية والنتائج التي قد تكون محابية لفئات مع ّينة( .((2والطبيعة
الهجينة للنظامني الرتيك واألمرييك الالتيني ،وإدماجهام القطاع غري
املنظَّم ،وعواقب سوء إدارة الدولة يف نظام الرفاهية الصيني ،عوامل
قد تكون موجودة يف دو ٍل نامية عديدة.
وعىل الرغم من هذه االنتقادات ،ال يزال التصنيف املعياري قاد ًرا عىل
توفري رؤى سديدة عن دول الرفاه .وكام قال آرتس Artsوجيليسن
 ،Gelissenهذه االنتقادات غري عادلة أل ّن التصنيف يحقّق ثالثة
رشوط مه ّمة(((2؛ يتمثل أ ّولها يف أنّه يُع ّد أداة صالحة وموثوقة
لتصنيف دول الرفاه ،وثانيها أنّه وسيلة لتحقيق غاية وليس غاية بح ّد
ذاته ألنّه يهدف إىل توضيح الفروق يف السلوك واملواقف االجتامعية
بني ٍ
بلد وآخر وينجح يف ذلك .أ ّما ثالثها فهو أ ّن عملية بناء نظرية
دولة الرفاه مازالت يف مهدها .وال ب ّد من اإلشارة إىل أنّه ال ميكن ع ّد
محصلة سياسات اجتامعية ألنّها أكرث من تراكم
دولة الرفاه مبنزلة ّ
عددي لربامج مفردة( .((2وتب ًعا لذلك ،يتيح هذا اإلطار فهم دول الرفاه
الكل لنظام الرفاه يف البالد يجب أن مييض إىل
فهم تقريبيًّا ،أل ّن الفهم ّ
ً
أبعد من محدودية نظام التصنيف.
22 Barrientos, “Latin America: Towards a Liberal-Informal Welfare
”Regime.
23 Barrientos, “Labor Markets and the Hyphenated Welfare Regime in
”Latin America.
24 Bugra and Candas, “Change and continuity”; Grutjen, “The Turkish
”Welfare Regime.
”?25 Ringen and Ngok, “What Kind of Welfare State is Emerging in China
26 Arts and Gelissen, “Three Worlds of Welfare Capitalism or More?” p. 140.
27 Esping-Andersen, “Welfare States and the Economy,” p. 712.
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الخلفية التاريخية لدولة الرفاه
المصرية
احتلّت السياسات االقتصادية واالجتامعية مكانًة كبرية يف األجندة
السياسية املرصية منذ االنقالب العسكري عام  .1952وبدأت مرص يف
قوي
عهد جامل عبد النارص يف اعتامد تنمية تقودها الدولة مع تركي ٍز ّ
عىل مكافحة الفقر وعدم املساواة .ث ّم خضع االقتصاد لعملية تحرير
عرب اعتامد سياسة االنفتاح أثناء عهد أنور السادات ،والتي ع ّززت
النم ّو عىل حساب املساواة االقتصادية .ومثّل هذا االنزياح تغي ًريا يف
أولويات الدولة ومواقفها تجاه السياسات االقتصادية واالجتامعية.
وخصوصا عندما
واستم ّر التحرير االقتصادي يف عهد حسني مبارك،
ً
لجأت الحكومة إىل قروض صندوق النقد الدويل وقبلت جزئيًّا
وصفته النيوليربالية للتنمية ،أي برنامج اإلصالح االقتصادي والتصحيح
ْ
الهيكيل عام .1991
ويبدأ تاريخ الجمهورية املرصية مع انقالب  1952وتأسيسه النظام
النارصي االشـرايك االستبدادي الذي جمع أطراف السلطة قرابة
عقدين( .((2واتّسمت حقبة عبد النارص باقتصا ٍد تقوده الدولة،
وسياسات إعادة توزيع واسعة ،وعملية التأميم؛ إذ أ ّمم عبد النارص
الرشكات والصناعات الكربى والبنوك واألصول األجنبية والصحف
وقناة السويس .وأ ّدى قانون اإلصالح الزراعي عام  1952وتعديالته
الالحقة إىل إعادة توزيع واسعة لألرايض من ماليك األرايض األغنياء
إىل الفقراء ،وهي سياسة قامت بدو ٍر رئيس يف ظهور طبقة وسطى
جديدة .وصا َحب ذلك تأكيد املسؤولية االجتامعية للدولة تجاه رفاه
مواطنيها ،وات ّباع نهج شمويل للسياسات االجتامعية .فتميزت الدولة
املرصية الجديدة بنظا َمي رعاية ص ّحية وتعليم مجان َّيني ،وخدمات
اجتامعية تستهدف الفئات ذات الدخل املحدود ،ودعم ملوارد
عملية يف ما يتعلق بالح ّد األدىن لألجور وحقوق
الدولة ،وإصالحات ّ
العمل .وإضافًة إىل ذلك ،تكفّلت الدولة بتوظيف خ ّريجي الجامعات
ّ
(((2
ووفرت التأمني االجتامعي القومي  .وقد أ ّدى ذلك إىل ارتفاع مع ّدل
الحراك االجتامعي يف مرص أثناء حقبة نارص(.((3
ومن جه ٍة أخرى ،أ ّدت النفقات الحكومية العالية ونقص االستثامرات
األجنبية إىل تباطؤ النم ّو االقتصادي يف نهاية عهد عبد النارص .فسعى
حل ذلك ،بتعزيز القطاع الخاص واالستثامرات
خليفته السادات إىل ّ
28 Kassem, Egyptian Politics.
29 Bebber, The Policies of the State and Targeting the Poor in Egypt, p. 51.
30 Amin, Whatever Happened to the Egyptians? p. 14.
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األجنبية والتجارة الدولية .وكان لهذا التح ّول أث ٌر إيجايب يف النم ّو
االقتصادي وآخر سلبي يف السياسة االجتامعية وخلق حال ٍة من
االضطراب .ومتثّلت الخطوة األوىل يف تطبيق القانون  65لعام 1971
الذي ق ّدم إعفاءات رضيبية لجذب املستثمرين املحليني والدوليني(.((3
وتَع ّزز ذلك بالقانون  43لعام ( 1974سياسة االنفتاح) الذي "وفّر
ضامنات ض ّد املصادرة أو التأميم أو النقل إىل االستخدام العام دون
ونص أيضً ا عىل أ ّن املشاريع القامئة عىل أساسه هي مشاريع
تعويضّ ،
(((3
خاصة أيًّا كان املساهمون فيها" .
ومل يُستكمل هذا التفضيل لفائدة القطاع الخاص بتقدّمٍ يف السياسات
فتك املواطنون يختارون بني تخفيض أجورهم للحصول
االجتامعيةُ .
عىل فرصة عمل ،أو املخاطرة بعدم استقرار راتبهم والبطالة .وأ ّدى
ذلك إىل ارتفاع مع ّدل البطالة وزيادة التفاوت يف الدخل .وتعرقلت
جهود الدولة يف عملية التصنيع بسبب االنتقال إىل دولة ريعية مع
اعتامد االقتصاد عىل ريع املوارد الطبيعية وقناة السويس والسياحة
وقطاع البناء ،ما أ ّدى إىل حدوث حراك ض ّد الدولة ،ج ّراء تقليص
الدعم الحكومي يف املقام األ ّول ،وهو ما يدعى "بانتفاضة الخبز" عام
 1977التي قمعتها الدولة.
ظهر ،كر ّدة فعل عىل تراجع الدور االجتامعي للدولة ،شكالن من
أول ،هاجر كث ٌري من املرصيني
شبكات األمن االجتامعي غري الرسميةً :
إىل بلدان عربية غنية بالنفط وأرسلوا ح ّواالت مالية إىل أرسهم يف
مرص لتنمو هذه التحويالت من  %0.927من الدخل القومي اإلجاميل
عام  1977إىل  %2.18عام  1981وفقًا للكتاب اإلحصايئ السنوي
شكل من
لصندوق النقد الدويل .وزاد ذلك من فعالية العائلة بوصفها ً
الحامية االجتامعية .ثان ًيا ،شكّلت الفجوة التي تركتها الدولة فرصة
لجامعات وجمعيات خريية دينية كجامعة اإلخوان املسلمني لتقديم
خدمات اجتامعية للفقراء وتعزيز قاعدتها االجتامعية( .((3فعىل الرغم
من استمرار اعتامد معظم السياسات االجتامعية السابقة ،قلّلت
التغيريات االقتصادية والنم ّو السكاين من فعاليتها وأحدثت فجوة يف
الرفاهية أ ّدت إىل زيادة دور شبكات األمان االجتامعي غري الرسمية.
مشاكل
َ
تول مبارك مقاليد الحكم عام  ،1981كانت مرص تواجه
وعند ّ
عديدة؛ منها فشل القطاع العام ،والتضخم ،والديون الخارجية،
واالختالل يف املوازنة ،والبطالة ،وتراجع التجارة ،ما دفع بالحكومة
31 Kassem, Egyptian Politics, p. 24.
32 Abdel-Khalek, “Looking Outside, or Turning Northwest?” 397.
33 Farah, Egypt's Political Economy, p. 77.
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إىل التعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،واعتامد برنامج
اإلصالح االقتصادي والتصحيح الهيكيل عام  ،1991والذي ّأسس
االقتصاد النيوليربايل يف مرص عرب الرتكيز عىل الخصخصة ،وتحرير
التجارة ،وإلغاء القيود .وعىل الرغم من أ ّن ذلك أسفر عن تصحيح
بعض املشاكل ،وتحقيق استقرار مايل ،وتحفيز النم ّو االقتصادي بنسبة
بلغت  ،%5بقي الفقر وعدم املساواة سائ َدين.

الفقر وعدم المساواة واإلنفاق
االجتماعي في الفترة 2005-1995
انخفضت نسبة الفقراء (عند خ ّط فقر يساوي دوالرين بحسب
تعادل القوة الرشائية) من  %26.31من السكان عام  1996إىل
 %19.37عام  ،2000ثم تباطأ معدل االنخفاض لتصل النسبة إىل
 %18.46عام  .2005ويتوازى هذا مع ات ّجا ٍه مامثل يف فجوة الفقر.
فتو ّز ُع الفقر يف مرص غري متكافئ؛ إذ كانت نسبة  %75من الفقراء
عام  2005تعيش يف املناطق الريفية ،و %55منهم يف ريف صعيد
مرص .ويعمل غالبية الفقراء يف قطا َعي الزراعة والبناء اللذَين
يشغّالن معظم العاملني يف القطاع غري املنظَّم مع التع ّرض لخطر
الفقر بنسبة  %26.3و %26عىل التوايل(.((3
وارتفع معامل جيني ،وفقًا لبيانات البنك الدويل ،من  0.3013عام
قليل إىل  0.3214عام
 1996إىل  0.3276عام  2000قبل أن يرتاجع ً
 .2005ويتوضح األمر أكرث بقراءة حصة أغنى  %10من السكان من
الدخل ،والتي ارتفعت من  %26.04عام  1996إىل  %28.34عام 2000
لتنخفض إىل  %27.64عام  .2005وعىل النقيض من ذلك ،انخفضت
حصة أفقر  %20من السكان من الدخل من  %9.51عام  1996إىل
 %8.95عام  .2000وبقيت ثابتة تقري ًبا يف النصف الثاين من العقد قيد
الدراسة .وميكن فهم تلك االتجاهات بتت ّبع معدالت من ّو الناتج املحيل
اإلجاميل التي زادت يف النصف األ ّول من العقد ثم انخفضت ،ما أ ّدى
إىل زيادة مع ّدل البطالة من  %9عام  2000إىل  %9.9عام .2005
وازداد اإلنفاق االجتامعي من  %7.5من الناتج املحيل اإلجاميل يف
الفرتة  2000-1996إىل  %9.8تقري ًبا يف الفرتة  ،((3(2005-2001واملثال
عىل ذلك أنّه أُنفق يف السنة املالية  2004نحو  %10.8من الناتج املحيل
34 World Bank, Egypt: Towards a More Effective Social Policy.
35 World Bank and Ministry of Economic Development, Arab Republic of
Egypt: A Poverty Assessment Update, p. 61.
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اإلجاميل عىل الدعم الحكومي وبرامج الضامن االجتامعي .وهو رقم
ميثّل أكرث من  %30من اإلنفاق العا ّم .وموازنة هذا اإلنفاق املرتفع
مقسمة بصورة غري متساوية بني تحويالت نقدية وبرامج صندوق
ّ
التنمية االجتامعية ( %0.12و %0.18عىل التوايل من الناتج املحيل
اإلجاميل) من ناحية ،ودعم عيني للغذاء وللطاقة ( %1.7و %8.1عىل
التوايل من الناتج املحيل اإلجاميل) من ناحية أخرى(.((3

برامج الرفاهية األساسية في مصر
في الفترة 2005-1995
ميكن تحديد سبعة مك ّونات لدولة الرفاه املرصية ،يتعلّق األ ّوالن
بالدعم الحكومي الكبري للغذاء والوقود ،والذي يق ّدم إعانات عينية
األقل .وتتض ّمن املك ّونات الثالثة
لجميع املواطنني ولو نظريًّا عىل ّ
التالية اإلرث التاريخي للمعاشات الحكومية ،وخدمات صحية
امج هادفة ملكافحة
مجانية،
ً
وتعليم عا ًّما مجانيَّا .واعتمدت الدولة بر َ
الفقر وتأمني الرضوريات األساسية .وأخ ـ ًرا ،إىل جانب مك ّونات
الرفاهية التقليدية هذه ،قام التوظيف يف القطاع العام والشبكات
االجتامعية غري الرسمية بدو ٍر رئيس كشبكات أمان تزيد من قدرة
الفرد عىل نزع صفة التسليع وتصوغ التقسيم الطبقي االجتامعي.

الدعم الحكومي للغذاء والوقود
ميثّل دعم الغذاء والوقود أكرب برنامج للرفاهية تق ّدمه الدولة مبوازن ٍة
تق َّدر بنحو  %10من الناتج املحيل اإلجاميل .وينعكس هذا اإلنفاق
الكبري عىل انخفاض أسعار البضائع املدعومة .ويفتقر هذا الربنامج
إىل معايري األهلية ،ما يجعله يف متناول جميع املواطنني ،وهو لذلك
يتمتع بإمكانية كبرية لنزع صفة التسليع .ومع ذلك ،وبالنظر إىل
خصائص السلع املدعومة ،مييل الربنامج إىل الحفاظ عىل التقسيم
الطبقي االجتامعي القائم.
ولربنامج الدعم الحكومي يف مرص مك ّونان رئيسان؛ هام الغذاء
رخيصا وغن ًّيا بالسعرات الحرارية
والطاقة .فالدعم الغذايئ يتيح "غذا ًء ً
لحامية دخل ٍ
وخصوصا الفقراء واألطفال والحوامل"(.((3
فئات مع ّينة
ً
ومعظ ُم البضائع املدعومة متدنّية النوعية كالطحني والخبز البلدي
أي معايري خاصة
متاح لجميع املواطنني من دون الحاجة إىل تلبية ّ
ٌ
36 World Bank, Egypt: Towards a More Effective Social Policy.
37 Bebber, The Policies of the State and Targeting the Poor in Egypt, p. 85.
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مراقَبة إداريًّا .ومع ذلك ،ونظ ًرا أل ّن البضائع املدعومة ذات نوعية
رديئة ،يستهدف الدعم الغذايئ ضم ًنا الفئات األكرث حرمانًا.

وتشري تقديرات آدمز  Adamsإىل أ ّن معدالت الدعم الحكومي
يف عام  1997/1996للخبز البلدي وطحني الدقيق البلدي والزيت
والسكر ،هي  %59و %47و %56و %62عىل التوايل( .((3وعىل الرغم
من أ ّن الهدف من هذا الدعم هو مكافحة الفقر ،مل يحقّق نجا ًحا
كب ًريا ،وتفا َوت ذلك بني سكان الريف واملدينة؛ فإجاميل التعويضات
املضافة عىل الدخل من األغذية املدعومة كنسبة من اإلنفاق العام يف
املدن ينخفض مع ارتفاع مستوى الدخل من  %8.7للفقراء إىل %1.4
كل فرد من الخمس األفقر يف
لألغنياء .وبلغة األرقام املطلقة ،يتلقّى ّ
لكل
املدن  1.83جني ًها أسبوعيًّا من الدعم الغذايئ مقابل  1.6جنيه ّ
كل فرد يف الخمس
فرد يف الخمس األغنى .ومن جه ٍة أخرى ،يتلقّى ّ
لكل فرد يف
األفقر يف الريف  1.62جني ًها أسبوع ًّيا مقابل  1.86جنيه ّ
الخمس األغنى( .((3ويبني هذا االختالف بني املدينة والريف أنّه ليس
متدن الجودة.
لدى سكّانهام التص ّور نفسه إزاء ما يع ّد ّ
ويف نهاية العقد قيد الدراسة ،كان الخمس األغنى يتلقّى  %24من
الدعم الغذايئ ،يف حني كان األفقر يتلقّى  %17فقط( .((4وهكذا يبدو
أ ّن الدعم الغذايئ املتاح للجميع مو ّجه بصورة كبرية عمليًّا ،ولك ّنه
األقل حاجة إليه.
ولسوء الحظ مو ّجه نحو ّ
ويغطّي الدعم الحكومي للطاقة يف املقام األ ّول البنزين والكريوسني
والديزل والغاز والكهرباء .وباملثل ،ال توجد معايري أو حدود موضوعة
مسبقًا للحصول عىل طاقة مدعومة ،ما يجعل هذا الدعم متا ًحا
أقل وضو ًحا من
للجميع .ويبدو أ ّن أهداف دعم الطاقة املو ّجهة ذات ًّيا ّ
أهداف الدعم الغذايئ؛ فالخمس األغنى يحصل عىل  %34من الدعم،
يف حني ينال الخمس األفقر  ،%13أي تقري ًبا ثلث ما يحصل عليه
”38 Adams, “Self-Targeted Subsidies.
39 Adams, “Self-targeted Subsidies,” pp. 16-18
40 World Bank, Egypt: Towards a More Effective Social Policy.
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األغنياء( .((4عالو ًة عىل ذلك ،وعىل الرغم من أ ّن دعم الطاقة ميثّل
قرابة  %75من الدعم اإلجاميل ،فإنّه يفيد أ ّولً فئات الدخل األعىل
التي متتلك وسائل نقل أو صناعات .وال تستهلك املنازل سوى %5.5
فقط من الطاقة اإلجاملية من املنتجات البرتولية ،يف حني تذهب
البقية إىل صناعات ذات استهالك كثيف للطاقة ولتوليد الكهرباء.
ومث ّة جانب آخر للتوزيع غري املتكافئ ،وهو أ ّن سكان املدينة
يستفيدون أكرث من دعم الطاقة من سكان الريف .وضمن هذا
التفاوت بني الريف واملدينة ،ينحرف التوزيع نحو الفئات ذات
الدخل األعىل؛ إذ يحصل الخمس األغنى يف املدينة عىل  %33من
هذا الدعم ،يف حني ال يستفيد الخمس األفقر فيها إال من  %3.8فقط.
وباملثل ،يتلقّى الخمس األغنى يف الريف  %12.8من دعم املنتجات
البرتولية يف حني يحصل الخمس األفقر عىل .%5.6
وعىل الرغم من هذا الفشل الناجم عن عدم املساواة يف توزيع
اإلعانات املبارشة ،مث ّة فائدة شاملة ومهمة وغري مبارشة للربنامج
تتعلّق بأثره يف مستويات األسعار يف االقتصاد العام؛ فالتضخّم يعمل
مبنزلة رضيبة عىل املوارد املالية ،وله أثر أعىل يف الفقراء بسبب
محدودية دخلهم الحقيقي ،والذي يكون غالبًا نق ًدا .وهنالك طريقة
مكملة لتقييم األثر العام للدعم الحكومي وهي دراسة آثاره الجانبية
يف رفاهية الشخص العادي .فتخفيض الدعم يؤ ّدي مبارش ًة إىل زيادة
كل البضائع والخدمات؛ وكمثال :من املتوقع أن
أسعار الطاقة ،وأسعار ّ
يؤ ّدي إلغاء جميع أنواع الدعم الحكومي عىل الطاقة وبيع املنتجات
بتكلفتها املحلية إىل رفع تضخّم مؤرش أسعار املستهلك بنسبة ،%36.9
ما يؤ ّدي إىل فقدان األرس نحو ثلث دخلها الحقيقي .وإذا خُفض الدعم
بنسبة  %75من خالل جعله يقترص عىل االستهالك املنزيل فقط ،ترتفع
األسعار أيضً ا بنسبة  .((4(%27.6وتشري هذه السيناريوهات إىل األثر
غري املبارش للدعم الحكومي يف الحفاظ عىل الدخل الحقيقي للفرد،
وبالتايل رفاهيته ،عرب كبح جامح التضخم .ويؤ ّدي الدعم الحكومي
معي من الحامية من تقلبات أسعار
مبعنى من املعاين إىل مستوى ّ
السلع األساسية الرضورية لرفاه الفرد ،وهذه ظاهرة شاملة.
ويع ّزز برنامج الدعم الحكومي عا ّم ًة التقسيم الطبقي االجتامعي القائم
بسبب عدم املساواة يف توزيع اإلعانات واستهداف الفقراء؛ إذ ال يحصل
41 World Bank, Egypt: Towards a More Effective Social Policy.
42 Abouleinein, El Laithy, and Kheir-El-Dein, “The Impact of Phasing
Out Subsidies,” pp. 13-19.
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الخمس األفقر من السكان إلّ عىل  %16فقط من موارد الدعم والرفاهية،
أقل من نسبتهم من إجاميل السكان ،يف حني ينال الخمس األغنى
وهي ّ
 %28من املوارد .وبعبار ٍة أخرى ،يق ّدم نظام الدعم الحكومي الحايل
للغني ضعف ما يق ّدمه للفقري تقريبًا( .((4ومثّ ة أسباب لهذا التقسيم
ّ
الطبقي االجتامعي؛ منها موانع جغرافية تؤ ّدي إىل عدم املساواة يف
مثل
الحصول عىل اإلعانات؛ فعدد محطات الوقود واملخابز املدعومة ً
أقل يف الريف منه يف املدينة ،إضاف ًة إىل أ ّن مك َّون الطاقة الذي يتلقّى
ّ
الدعم األكرب تستهلكه الفئات الرثيّة بصور ٍة رئيسة.
وميكن وصف برنامج الطاقة والغذاء ،استنا ًدا إىل عدم وجود معايري
لألهلية وإىل نطاق اإلعانات املحتملة املبارشة وغري املبارشة التي
يق ّدمها ،مبنزلة نظام شامل نتيجة إلمكانيته العالية يف نزع صفة
التسليع .ولكن ميكن الطعن يف هذا الوصف نظ ًرا آلثار التقسيم
شكل رشكات ًّيا
الطبقي االجتامعي الناجمة عنه ،مع التو ّجه نحو ع ّده ً
للرفاه امل ُحافظ .وتتيح التحويالت العينية ،إضاف ًة إىل املزايا الجغرافية
واألعامل القامئة عىل الطاقة ،للفئات االجتامعية األكرث ثرا ًء االستفادة
من الربنامج أكرث من الفقراء .ونتيجته النهائية هي الحفاظ عىل
التقسيم الطبقي االجتامعي القائم.

معاشات التأمين االجتماعي
يف عام  ،2005/2004أصبح نظام املعاشات املرصي يشمل نسب ًة كبرية
من العاملني ( %93منهم) ،مقارن ًة بنسب ٍة ال تتجاوز  %30يف دول منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وقرابة سبعة ماليني مواطن ونصف
من أصحاب املعاشات واملستحقني عنهم .ويضمن لهم النظام الحايل
الحامية من مخاط َر عديدة تحول دون استمرارهم يف العمل ،وأه ّمها:
الشيخوخة ،والعجز ،والوفاة .وهو يرسي إلزاميًّا مبوجب القوانني
 ،1975/79و ،1976/108و 1980/112عىل العاملني يف الحكومة
والقطاعني العام والخاص ،وأصحاب األعامل ،والعاملة غري املنظَّمة .ومث ّة
أيضً ا نظام تقاعد اختياري للمرصيني العاملني يف الخارج.
وت ُع ّد االشرتاكات التي تغطّي املعاشات التقاعدية والرعاية الصحية
وبرامج أخرى ،مرتفع ًة بالنسبة إىل العاملني يف الحكومة والقطاعني
العام والخاص ،وتصل إىل  %40من األجر األسايس و %35من األجر
املتغي للفرد .وهي أعىل بكثري من املع ّدل السائد يف دول الرشق
ّ
43 World Bank, Egypt: Towards a More Effective Social Policy.
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األوسط وشامل أفريقيا؛ كالجزائر وليبيا وتونس واملغرب واألردن،
حيث ترتاوح بني  %8و.%14

و %48من إجاميل القوى العاملة النسائية ،ما يعني أ ّن نصف العاملة
النسائية ال يحظى بالتقاعد.

ويك يصبح العامل مؤ ّه ًل للحصول عىل اإلعانات ،يجب أن يكون
األقل لألجر األسايس
قد أمىض يف الخدمة مدة عرش سنوات عىل ّ
املتغي ،وبح ٍّد أقىص يبلغ  36سنة لألجر األسايس.
وعرشين سنة لألجر ّ
وتبلغ نسبة االستحقاق  45/1من متوسط أجره الشهري يف السنتني
السابقتني مبارش ًة النتهاء خدمته ،وبح ٍّد أقىص  .%80ويبلغ اشرتاك
الفرد من العاملة غري املنظَّمة (والتي متثّل قرابة  %27من إجاميل
املشرتكني يف النظام الحايل) جني ًها واح ًدا فقط يف الشهر مقابل حصوله
يف املستقبل عىل معاش شهري قدره  80جني ًها(.((4

والعاملة غري املنظَّمة هي التي تغيب فيها العقود القانونية ،وهي
ترتبط بحجم املنشأة الخاصة .وتعمل معظم العاملة غري املنظَّمة يف
قطا َعي الزراعة والبناء اللذين يشمالن معدالت فقر مرتفعة .وعليه،
يستثني برنامج معاشات الدولة نحو نصف إجاميل القوى العاملة،
العمل الفقراء.
ونصف العاملة النسائية ،وغالبية ّ

ويضمن نظام املعاشات للفرد الذي أكمل عرشين سن ًة من االشرتاك
بنسب تتزايد
حق التقاعد االختياري عىل أن يجري تخفيض املعاش
ٍ
ّ
كلّام كانت س ّن الفرد املتقاعد مبك ًرا أصغر .ووفقًا للنظام الحايل،
تقل نسب التخفيض القانونية ملعاشات التقاعد املبكر بفارقٍ كبري
ّ
عن نسب التخفيض االكتوارية الواجب مراعاتها ،ليستم ّر التوازن بني
إيرادات نظام املعاشات ومرصوفاته.
عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن نسبة املتقاعدين املستحقني للمعاش إىل العاملني
املشرتكني يف نظام املعاشات املرصي مرتفعة ( )%39مقارن ًة بالنسب
السائدة يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( ،)%27وأمريكا
الالتينية ( ،)%25وآسيا ( .)%11ويتناقص عدد املشرتكني الجدد يف حني
يزداد عدد املتقاعدين ،ما يؤ ّدي إىل اتّساع العجز يف الربنامج ،وازدياد
اعتامده عىل الدعم الحكومي لدفع املعاشات املستحقة عىل الرغم
من االستقاللية املفرتضة لهذا النظام .ويرجع ذلك إىل عدم وجود آليّة
تلقائية تحمي قيمة املعاشات التقاعدية من التآكل مبرور الوقت،
وإىل الرابط الضعيف بني االشرتاكات واملعاشات الفعلية .ومت ّول
الدولة زيادة املعاشات منذ عام 1987؛ إذ وصلت مساهمة الخزينة
العامة يف االلتزامات التقاعدية إىل  8.4مليارات من الجنيهات عام
 ،2005إضاف ًة إىل مساهمة الدولة بوصفها صاحب عمل.
وعىل الرغم من التغطية الواسعة للربنامج وااللتزام الحكومي به ،ال
يزال القطاع غري املنظَّم الكبري خارج مظلّته .ووفقًا للجهاز املركزي
للتعبئة العامة واإلحصاء ،بلغت العاملة غري املنظَّمة  8.3ماليني
شخصا عام  2004لرتتفع إىل  9ماليني عام  ،2005أي  %47من إجاميل
ً
القوى العاملة .ومتثّل النساء  %20تقريبًا من العاملة غري املنظَّمة،
44 Helmy, “Egypt’s New Pension System,” pp. 3-10.

ويرتبط نظام املعاشات يف مرص بالوضع الوظيفي للفرد ،واشرتاكاته
السابقة ،وعمره ،ووضعه الص ّحي .وينبغي أن يغطّي من حيث املبدأ
العمل ،ولكن مظلة تغطيته أدىن بكثري عمليًّا؛ ألنّه يستبعد
غالبية ّ
العمل املرصيني .ووفقًا لذلك ،فقدرة
القطاع غري املنظَّم ،أو نصف ّ
هذا النظام عىل نزع صفة التسليع محدودة .وتحافظ حصيلته
النهائية للتقسيم الطبقي االجتامعي عىل مزايا املتقاعدين ،وهي سمة
وخصوصا يف شكلها الدولوي.
من سامت أنظمة الرفاهية املحافظة،
ً

حية
الرعاية الص ّ
تق ّدم وزارة الصحة خدماتها لجميع املواطنني ومعظمها مجاين .ومع
ذلك ،يواجه تأمني الرعاية الصحية العامة بعض التح ّديات؛ إذ تعاين
موازنة الرعاية الصحية من عج ٍز يف التمويل .وقد بلغت عام 2000
نحو  %3.8من الناتج املحيل اإلجاميل مقارن ًة بالوسطي البالغ %5.3
متوسط دخل الفرد( .((4وازداد اإلنفاق
لبلدان مامثلة من حيث
ّ
عىل الصحة العامة بني السنوات  1994و ،2002ثم بدأ يف االنحدار.
وكان اإلنفاق العام يف  1995منحازًا جهة الخمس األغنى الذي تلقّى
 ،%23.6يف حني حصل الخمس األفقر عىل .%16.4
عالو ًة عىل ذلك ،مث ّة توزيع غري مدروس للموارد املالية .فعىل الرغم
مثل ،خ ُّصصت نسبة  %56من املوازنة
من انتشار األمراض املعدية ً
للخدمات العالجية( .((4وينعكس هذا النقص يف التمويل وسوء توزيع
املوارد عىل األداء العام لقطاع الصحة العامة ،والذي يُالم عمو ًما عىل
انخفاض مستواه.
ومث ّة بع ٌد آخر للربنامج يتعلق بأنظمة التغطية والبنية واالشرتاكات
يف التأمني الص ّحي .فالتأمني الصحي العا ّم يف مرص يهدف من حيث
املبدأ إىل تحقيق تغطية شاملة ،بيد أ ّن هذا الهدف مازال بعيد املنال.
صحيح أ ّن نسبة السكان الحاصلني عىل تأمني صحي عرب الهيئة العامة
45 Galal, “Social Expenditure and the Poor in Egypt,” p. 3.
46 Galal, “Social Expenditure and the Poor in Egypt,” p. 8.
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للتأمني الصحي قد زادت بني السنوات  1994و 2008من  %35إىل
 ،%55إال أ ّن مرص متخلفة كث ًريا عن تونس ( ،)%99وإيران (،)%98
واألردن ( .((4()%83ومع ذلك ،فإ ّن حال الفقراء أفضل من الفئات
األخرى؛ إذ متّت تغطية  %80منهم عام .((4(2002

ومث ّة أيضً ا تفاوتٌ بني الجنسني يف الحصول عىل الخدمات الصحية
والتأمني الصحي .وقد أشارت لينا أبو حبيب إىل أ ّن املرأة تواجه
صعوب ًة أكرب يف الحصول عىل تأمني صحي حتى عندما تعمل يف القطاع
نفسه الذي يعمل فيه الرجل( .((4وتتض ّمن الفجوة بني الجنسني أيضً ا
بع ًدا مكان ًّيا بني الريف واملدينة؛ فاحتامل حصول املرأة يف املناطق
الشاملية والجنوبية والقرى الحدودية عىل خدمات صحية ضئيل
للغاية بل ومعدوم أحيانًا ،ال سيّام بني األرس التي ترأسها نساء(.((5
ونظام التأمني الصحي العام يف مرص مج ّزأ ج ًّدا ،وهو يق َّدم من
خالل قوانني مختلفة تغطّي فئات السكان املتن ّوعة مع وجود قواعد
منفصلة لدفع االشرتاكات وإدارة اإلعانات ،ما يؤ ّدي إىل عدم الكفاءة.
وهو يق ّدم أيضً ا حز ًما واسعة وسخ ّية من الفوائد ،مبا فيها رعاية
املرىض الداخليني ،والجراحة التجميلية ،والعالج يف الخارج .وبالنسبة
إىل االشرتاكات ،تَراجع دور الهيئة العامة للتأمني الصحي بوصفها جهة
متويل من  %12إىل  ،%8يف حني ارتفعت نسبة التكاليف غري املشمولة
بالتأمني الصحي من إجاميل اإلنفاق الصحي من  %51إىل .%60
إ ّن املصدر الرئيس لتمويل نظام الرعاية الصحية املرصي هو التمويل
من معاش األرس ،والذي زادت نسبته من  %51يف  1994إىل حواىل
 %60يف  2002/2001قبل أن يبدأ يف الرتاجع .وقد رافق ذلك انخفاض
Ministry of Health, Egypt, and Health Systems 20/20, p. 13.
Galal, “Social Expenditure and the Poor in Egypt,” p. 8.
”Abou-Habib, “The Right to Have Rights.
Abou-Habib, “The Right to Have Rights,” p. 445.
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نسبة مساهمة وزارة املالية ،وهي املساهم الرئيس الثاين ،من قرابة
 %35إىل نحو ( %29وزارة الصحة).
وعىل الرغم من أ ّن تغطية التأمني الصحي غري كافية ،حقّقت مرص
نجا ًحا كب ًريا يف عدة مؤرشات صحية؛ فبحلول عام  ،2001سمحت
النفقات الصحية العامة بتوسيع حمالت اللقاح لتشمل  %98.3من
تحسن
السكان وبزيادة عدد األطباء ّ
لكل  1000شخص .وحصل ّ
ملحوظ يف متوسط العمر املتوقّع ومعدالت الوفاة يف املدينة والريف،
التحسن يف املناطق األش ّد فق ًرا(.((5
مع وترية أكرب يف
ّ
وقد متكّن نظام الرعاية الصحية من تحقيق إنجازات هائلة يف بعض
ٍ
مجاالت أخرى .وهو نظريًّا نظام
املجاالت ،ولك ّنه ال يزال متخلّفًا يف
شامل للتغطية ،أ ّما عمليًّا ،فالتغطية مازالت محدودة ومنحازة
للرجل ،ولكنها تتقدم بثبات نحو الشمولية .وت ُوازن مناف ُع نظام
التأمني اشرتاكاته املرتفعة .وهو يق ّدم من حيث املبدأ نو ًعا مع ّي ًنا
من الخدمات الصحية األساسية لجميع املواطنني ،ومن هنا بإمكاننا
شامل.
تصنيفه برنامج رفاهية ً

التعليم
نظام التعليم العام يف مرص مجا ّين لجميع املواطنني يف جميع
مستوياته .وال توجد معايري ألهلية الحصول عىل الخدمات التعليمية
املقدمة من الدولة والتي متت ّد إىل التعليم العايل أيضً ا .وعىل الرغم
كل البعد عن القضاء عىل أ ّمية الكبار ،فهي متكّنت من
من بعد مرص ّ
تحقيق مع ّدالت التحاق عالية بالتعليم االبتدايئ ،وهو أمر واعد عىل
صعيد محو األ ّمية يف املستقبل .إضاف ًة إىل أ ّن الفجوتني بني الجنسني
وبني املدينة والريف آخذتان يف التقلّص ،عىل الرغم من استمرارهام
يف إعاقة حصول الجميع عىل التعليم.
وارتفعت نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم إىل الناتج املحيل اإلجاميل
من  %3.1يف  1991/1990إىل  %4.6يف  .2000/1999وبقيت ثابتة
يف بقية سنوات العقد قيد الدراسة( .((5وقد انعكس هذا االرتفاع
عىل املؤرشات التعليمية؛ إذ ارتفعت معدالت محو األ ّمية للكبار من
 %55.6عام  1996إىل  %71.4عام  .2005وزاد إجاميل معدل االلتحاق
بالتعليم االبتدايئ إىل  %100تقريبًا بحلول نهاية العقد .ومع ذلك ،بقي
كل املستويات مجتمعة (باستثناء مرحلة
إجاميل مع ّدل االلتحاق يف ّ
الحضانة) نحو  ،%75وفقًا للبنك الدويل.
51 Galal, “Social Expenditure and the Poor in Egypt,” pp. 5-9.
52 Galal, “Social Expenditure and the Poor in Egypt,” p. 3.
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دولة الرفاه في مصر2005-1995 ،

تحسن التعليم انخفاض يف التفاوت بني مختلف الفئات
وصا َحب ّ
مؤش التكافؤ بني الجنسني
تحسن ّ
االجتامعية؛ فوفقًا للبنك الدويلَّ ،
بالنسبة إىل أ ّمية الكبار خالل العقد ليزداد من  0.65عام  1996إىل
 0.71عام  ،2005لكن بقيت الفجوة بني الجنسني كبرية أل ّن مع ّدل
محو أ ّمية اإلناث عام  2005بلغ  %59.4مقارنًة مع  %83للذكور.
َحسن مؤرش التكافؤ بني الجنسني يف إجاميل مع ّدل االلتحاق
وت ّ
بالتعليم االبتدايئ من  0.88عام  1995إىل  0.94عام  .2005كام
تحسن التكافؤ بني الجنسني يف التعليم العايل ليبلغ  0.83عام .2005
َّ
ويبلغ إجاميل مع ّدل االلتحاق بالتعليم االبتدايئ ،كام هو مالحظ أعاله
 %100للذكور واإلناث ،بيد أ ّن صايف معدل االلتحاق بالتعليم االبتدايئ
كان أعىل لدى الذكور منه عند اإلناث ،ولكن ضُ ّيقت الفجوة خالل
سنوات العقد .وينطبق هذا االتجاه اإليجايب عىل التفاوت بني املدينة
والريف .وكان معامل جيني ملتوسط سنوات االلتحاق باملدرسة عام
 1995أعىل لدى اإلناث ( )0.59منه بني الذكور ( )0.41لينخفض
بوترية أعىل بالنسبة إىل اإلناث خالل العقد ويصبح  0.5إىل 0.35
عام  .2005وباملثل ،كان معامل جيني ملتوسط سنوات االلتحاق
بالدراسة عام  1995أعىل يف الريف ( )0.59منه يف املدينة (،)0.39
لك ّنه انخفض بوترية أعىل يف الريف خالل العقد ليصبح  0.49إىل
 0.33عام .2005
تظل الجودة متثّل تح ّديًا
وعىل الرغم من هذه العوامل اإليجابيةّ ،
وتدن نوعية
رئيسا يف التعليم العام نظ ًرا الزدحام الصفوف الدراسية ّ
ً
املرافق التعليمية ،ما دفع بكثريٍ من األرس إىل إرسال أطفالها إىل
مدارس خاصة أو إحضار مد ّرسني خصوصيني لهم .وقد أسفر ذلك عن
ارتفاع نسبة إنفاق الفرد عىل التعليم لتصل إىل  %19.7من الدخل يف
أوساط الفئات الفقرية ،وفقًا ملعهد التخطيط القومي .ومثّل ازدياد
االعتامد عىل الدروس الخصوصية ضغوطًا اجتامعية واقتصادية ثقيلة
عىل األرس.
وتق ِّدم الدولة املرصية خدمات تعليمية شاملة لجميع مواطنيها
واستحقاقات تعليمية سخيّة نسبيًّا ومجانية ،باستثناء دفع الرضائب.
وعىل الرغم من مشكلة الجودة ،تل ّبي الدولة االحتياجات التعليمية
األساسية لجميع مواطنيها .ويُعالَج بفاعلية التفاوت بني الجنسني،
وبني املدينة والريف .لذلك ،ميكن تصنيف النظام التعليمي يف مرص
عىل أنّه شامل تقري ًبا.

جهة
برامج مو ّ
يوجد لدى الدولة  78مرشو ًعا للتنمية االجتامعية يستهدف األرس
واألطفال ،مبا فيها استثامرات يف ُدور حضانة ،ومكتبات ،ونوا ٍد
شبابية ،ومراكز ألطفال الريف ،ومشاريع تنمية مرحلة الطفولة
املبكرة .ويهدف بعض الربامج أيضً ا إىل متكني الفئات املحرومة؛ فعىل
سبيل املثال ،يسعى برنامج رعاية األرسة البديلة إىل الح ّد من عمل
األطفال وتقديم الرعاية لألطفال العاملني .ويهدف مرشوع الصناعات
املنزلية إىل تنمية املوارد االقتصادية لألرس ذات الدخل املنخفض ،إذ
ٍ
خدمات لقرابة  1.8مليون شخص ،مع
ق ّدم هذا الربنامج عام 2005
انضامم أكرث من  12000عائلة إليه عام  .2006ويق ّدم بنك نارص
ٍ
ويخصص الربنامج الوطني
مساعدات وقروضً ا للفقراء.
االجتامعي
ّ
ٍ
وحدات سكنية للمرصيني ذوي الدخل املتوسط
للسكن االجتامعي
واملنخفض .عالو ًة عىل ذلك ،ينفّذ الربنامج الوطني لتنمية أفقر 1000
قرية مشاريع أشغال عامة ملساعدة الفئات الفقرية فق ًرا مدق ًعا .وقد
ُوضع هذا املرشوع باستخدام مؤرشات الفقر الدميوغرافية كالعمل
والصحة واملرافق العامة والتعليم ،وهو يستهدف مليون شخص من
أفقر األرس من أجل تزويدهم باحتياجاتهم األساسية.
وباملثل ،يسعى الربنامج الوطني ملواجهة الفقر جغراف ًّيا إىل معالجة
مستوى معيشة األش ّد فق ًرا .وهو يهدف إىل تطوير "البنية التحتية
للتعليم النظامي ،وإجراء دورات يف محو األمية ،وإيجاد وحدات
صحية ومساكن جديدة ،وتأمني مياه الرشب والــرف الصحي
والكهرباء ،وإنشاء الطرق ،وتحسني الظروف البيئية يف املناطق األكرث
فق ًرا واألش ّد عوزًا يف مرص"( .((5وتبلغ تكلفة املرحلة التجريبية لهذا
املرشوع  3.4مليارات جنيه ،وتستفيد منه  151قرية .وأخ ًريا ،يق ِّدم
ملليون شخص عرب برامج تدريب،
َ
برنامج تنمية املدن الجديد خدماته
(((5
ومتويل ،وريادة أعامل للفئات املحرومة .
وينتج من هذه الربامج تقسيم طبقي اجتامعي عا ٍل بسبب طبيعتها
كل برنامج عىل نزع صفة التسليع،
التوجهية .وينبغي تحليل قدرة ّ
وهو أمر خارج نطاق هذه الدراسة ،لكن ميكن وصف هذه اإلمكانية
بأنّها متوسطة تقريبًا .واملالحظة األكرث أهمية يف هذا الصدد هي
تركيز هذه الربامج عىل األرسة بوصفها الوحدة االجتامعية األساسية
عوضً ا عن الفرد ،وهي إحدى سامت أنظمة الرفاهية املحافظة.
53 United Nations Development Program, Egypt Human Development
Report 2005.
54 Bebber, The Policies of the State and Targeting the Poor in Egypt,
pp. 102-104.
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التوظيف الحكومي
شكل غري تقليدي من أشكال ضامن
يُع ّد التوظيف يف القطاع العام ً
الدولة للرفاهية ،ومن أقوى شبكات األمان التاريخية يف مرص ،إذ
يرقى إىل حقبة عبد النارص .وهو يتمتع مبزايا تجعله مرغوبًا فيه
اجتامعيًّا ،وأ ّولها أمنه النسبي نظ ًرا للعدد املنخفض للغاية لحاالت
الطرد مقارن ًة بالقطاع الخاص ،وثانيها هو أنّه يفتح الباب أمام عدة
إعانات اجتامعية واقتصادية أخرى؛ فعىل سبيل املثال ،يحصل معظم
موظفي الدولة وضباط الجيش والرشطة عىل إعانات نقدية وعينية
عىل مدار السنة ،إىل جانب إمكانية انضاممهم إىل نوا ٍد اجتامعية
وأنظمة مخصصة للتقاعد والرعاية الصحية .وأخ ًريا ،تخفّف تخمة
القطاع العام باملوظفني من أعباء العمل ،ما يسمح ملعظم املوظفني
بالحصول عىل عملٍ آخر ومصدر إضايف للدخل.

وإضاف ًة إىل هذه املزايا ،أشار أسعد إىل أ ّن األجــور يف الحكومة
والرشكات العامة أعىل منها يف القطاع الخاص( .((5وقد أشبع سعيد
هذه املالحظة بحثًا باستخدام مسوح العمل بني السنوات 1998
بغض النظر
لعمل القطاع العام ّ
و ،2006فوجد أ ّن املكافآت تُ نح ّ
عن النوع االجتامعي ،وأنّها زادت يف الفرتة  .2006-1996وب ّرر طارق
الغمراوي وزياد عامر ذلك بأ ّن القطاع العام يقوم بدور اجتامعي
وليس دو ًرا اقتصاديًّا فقط( .((5وال تعتمد أجور القطاع العام عىل
ربا تتعلق الرواتب العالية صوريًّا بالدور
التحصيل العلمي ،بل ّ
االجتامعي والسيايس الذي يقوم به هذا القطاع .أ ّما األجور يف القطاع
الخاص فهي أكرث ارتباطًا بالتحصيل العلمي واملهارات.
عالو ًة عىل ذلك ،تدير الحكومة القطاع العام وترشف عليه مبارشةً،
لتسبغ عليه بذلك صفة القطاع "املنظَّم" التي ال يتمتع بها قسم
قسم الغمراوي
كبري من القطاع الخاص ،ما ينعكس عىل األجور .وقد ّ
55 Assaad, R., “The Effects of Public Sector Hiring and Compensation
”Policies on the Egyptian Labor Market.
56 El Ghamrawy and Amer, “The Public Wage Premium in Egypt,” p. 23.
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وعامر قطاعات التوظيف إىل القطاع الحكومي ،واملشاريع العامة،
والقطاع الخاص األجنبي ،واملشاريع الخاصة املشرتكة ،والقطاع الخاص
املحيل( .((5وأجور الحكومة أعىل بكثري من أجور القطاع الخاص املحيل
الخاصني اآلخرين .ويُعزى ذلك إىل
وأدىن بقليل من قطا َعي التشغيل
ّ
استخدام القطاعات الخاصة وعىل نطاق واسع عاملة غري منظَّمة
ت ُح َرم يف الغالب من اإلعانات املتعلقة بأجورهم أو بغريها ،والتي
عمل القطاع
يتمتع بها العامل يف القطاع املنظَّم؛ فقرابة  %75.1من ّ
املحل ليس لديهم عقد عمل قانوين ،يف حني أ ّن  %97.6من
الخاص ّ
عمل الحكومة يتمتعون بذلك.
ّ
وترتبط صفة "غري املنظَّم" ارتباطًا وثيقًا بحجم املنشأة؛ فنحو  %61من
العاملة غري املنظَّمة تعمل يف أعامل تجارية صغرية تض ّم  4-1أشخاص،
و %15يف منشآت تض ّم  9-5أشخاص .ومل ّا كان القطاع الخاص يض ّم
 %69.7من قوة العمل ،غدت العاملة غري املنظَّمة مشكل ًة خطرية ،ما
يجعل العمل يف القطاع العام خيا ًرا جذّابًا ،أي أ ّن عدم قدرة الحكومة
عىل تنظيم سوق العمل وعاملة القطاع الخاص بفاعلية جعلت
العمل يف القطاع العام امللجأ الطبيعي للمواطنني الساعني إىل حامية
حقوقهم القانونية بوصفهم موظفني.
ويف ٍ
بلد يعاين من نسبة بطالة عالية وقدرات إدارية محدودة ،ومازال
يف مرحلة مبكرة من التصنيع ،يُع ّد العمل يف القطاع العام شبكة أمان
للعمل،
ف ّعالة وقويّة .وتبقى الرفاهية االجتامعية واألمن الوظيفي ّ
عىل الرغم من أنّهام جزء من استحقاقات أخرى ،سببني قويّني للرغبة
فيه .وهو يضمن عقو ًدا رسمية للعاملني ويفتح الباب ملناف َع أخرى،
عمل القطاع العام .ومن هنا
ما يولّد
تقسيم طبقيًّا اجتامعيًّا ملصلحة ّ
ً
ميكن تصنيفه مبنزلة برنامج رفاهية دولوي ُمحافظ.

شبكات الرفاهية غير الرسمية
تقوم شبكات الرفاهية غري الرسمية ،مبا فيها األرسة واملؤسسات الدينية،
بدو ٍر رئيس يف تقديم خدمات اجتامعية يف مجتمع ذي طابع جامعي
ٍ
قوي .وتضمن األرسة املمتدة حامية اجتامعية مثل
عا ٍل
وأساس ديني ّ
التوسط يف النزاعات ،وإيجاد بديل عند فقدان األبوين أو غيابهام،
ومحاباة ذوي القرىب يف التوظيف ،واإلعانة يف تكاليف الرعاية الصحية(.((5
وتشارك األرسة الريفية وذات الدخل املنخفض يف جميع جوانب حياة
أعضائها تقري ًبا؛ إذ يسهم األهل يف تعليم األطفال ،وتربيتهم ،وتأمني
57 El Ghamrawy and Amer, “The Public Wage Premium in Egypt,” pp. 6-7.
58 Okasha, El Kholy, and El Ghamry, “Overview of the Family Structure
in Egypt,” p. 163.

دراسات وأوراق تحليليّة
دولة الرفاه في مصر2005-1995 ،

فرص العمل ،وإجـراء مفاوضات مع الجهاز البريوقراطي والنخب
السياسية ،وإنشاء ومتابعة شؤون األعامل ،وا ّدخار املال ،وتوزيع املوارد
واملعلومات ،وتأمني االئتامن ،وتنظيم الهجرة(.((5
ويجد الكثري من األرس املنخفضة الدخل والباحثة عن دعم اجتامعي
ملجأ أيضً ا يف املؤسسات الدينية اإلسالمية أو املسيحية .وت ُع ّد الهبات
الخريية الدينية كالزكاة والوقف مصادر مه ّمة لتمويل املشاريع
الصحية والتعليمية للفقراء؛ إذ ساعدت الزكاة والوقف يف س ّد بعض
الثغرات يف الحامية االجتامعية التي تخلفها الحكومة .ويُع ّد مستشفى
 57357لرسطان األطفال ،ومؤسسة مجدي يعقوب للجراحة القلبية،
ومعهد األورام أمثلة عىل مشاريع صحية كربى تعتمد اعتام ًدا كب ًريا
عىل الت ّربعات ،وتق ّدم خدمات مجانية للفئات ذات الدخل املحدود.
وقد ازدادت أهمية املؤسسات الدينية بصورة ملحوظة يف عهد مبارك.
أ ّما يف عهد عبد النارص فتضاءلت األوقاف اإلسالمية بسبب سياسات
إعادة التوزيع الحكومية وسيطرة الدولة القوية عىل الرعاية .وقد
أُعيد إحياء األوقاف اإلسالمية يف عهد السادات عرب مجموعة قوانني؛
إذ ش ّجعت الدولة عىل إعادة إحياء نظام الوقف وتوسيعه يك تفتح
الباب لحدوث "رفاهية إسالمية" قامئة عىل "التضامن بني املسلمني"،
كام ذُكر يف تقرير للربملان املرصي.
رشع عدد كبري من املساجد الخاصة والجمعيات الخريية الدينية
وقد َ
يف تقديم خدمات اجتامعية كالتعليم والصحة ،وهو ات ّجاه نشأ
مع بداية سبعينيات القرن العرشين .ويف نهاية حقبة الثامنينيات،
أمر مبارك وزارة األوقاف بإطالق برنامج لتوسيع املساجد الخاصة
الصغرية لتصبح جوامع ضخمة عرب توسيع تقدميها الخدمات
االجتامعية؛ كتدريس الطالب ،والتدريب املهني ،والخدمات الصحية.
ويف التسعينيات ،دعت حرك ٌة قادها عدد كبري من املثقفني واملهنيني
خاصا للرفاهية(.((6
إىل إحياء مؤسسة الوقف بوصفها مصد ًرا تقليديًّا ًّ
ٍ
خدمات اجتامعية
وق ّدمت  5671منظمة دينية غري ربحية عام 1992
مليون عائلة .وبحلول منتصف التسعينيات ،بلغ عدد لجان
َ
لنحو
الزكاة املنشأة يف املساجد لتعمل مبنزلة وسيط بني املانح واملتلقّي
أكرث من  4000لجنة .وتشكّل املنظامت اإلسالمية قرابة  %34من سائر
املنظامت غري الربحية يف مرص .وقد زادت مساهامت الزكاة نتيج ًة
لزيادة عدد املساهمني وحجم الت ّربعات(.((6
59 Singerman, Avenues of Participation.
60 Pioppi, “From Religious Charity to the Welfare State and Back,” p. 4-6.
61 Anheier and Salamon, The Non-Profit Sector in the Developing World,
pp. 145-146.
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ومث ّة مصادر رائجة للخدمات االجتامعية أكرث إثار ًة للجدل ،وهي
شبكات أخرى غري رسمية قامئة عىل املحسوبية ومحاباة األقارب
والواسطة ،أي "تَدخّل الراعي ملصلحة الزبون يف محاولة للحصول
عىل موارد أو ميزات من ٍ
بغض النظر عن طبيعة العالقة
طرف ثالث" ّ
بني الراعي والزبون( .((6ومتحورت السياسة االنتخابية يف مرص خالل
العقد قيد الدراسة عىل قدرة املرشّ ح عىل تسهيل مصالح ناخبيه
باملحسوبية ،ويشمل ذلك تسهيل تأمني مساكن عامة ،والتوظيف،
وترخيص األعامل التجارية .ويختار املص ّوتون املرشّ ح القادر عىل
تقديم الخدمات ،وليس بالرضورة الشخص األكفأ عىل الترشيع أو
موسم للحصول عىل
اإلرشاف عىل أداء الحكومة( .((6وت ُع ّد االنتخابات
ً
موارد الدولة.
وتسود أيضً ا املحسوبية ومحاباة األقارب لألسباب عينها .وت ُظهر
األبحاث أ ّن غالبية الناس يف العامل العريب يستخدمون الواسطة ويرون
أنّها ذات أثر إيجايب يف حياتهم املهنية( .((6وما يثري الدهشة هو أ ّن
األقل منزل ًة
النظرة اإليجابية إىل الواسطة تسود أكرث عند الفئات ّ
اقتصاديًّا واجتامع ًّيا مقارن ًة بالفئات الرثيّة ،ما يشري إىل أهميتها
الخاصة لديهم( .((6ويف ٍ
بلد يع ّمه الفساد ،وجهازه البريوقراطي غري
رش فيه،
كفء ،ويعاين عدم مساواة اجتامعية كبرية ،والفقر مست ٍ
يحاول املواطنون استخدام جميع الوسائل املمكنة للحصول عىل
موارد الدولة.
ِ
شبكات أمان
وتُ ثّل األرسة واملؤسسات الدينية وشبكات الواسطة،
اجتامعي ذات جذور عميقة يف املجتمع املرصي .وهي تضمن الحامية
مدى الحياة ،وتكون يف كثري من الحاالت أكرث فعالية من شبكات
األمان الحكومية نظ ًرا لسهولة الوصول إليها وانتشارها عىل نطاقٍ
واسع .وعىل الرغم من أ ّن هذه األنظمة تواجه مشكلة وجود من
يستغلّها مجانًا ،فهي قويّة أل ّن القوانني الدينية واألخالقية التقليدية
تعمل ملصلحتها .وتشبه شبكاتُ الرعاية القامئة عىل األرسة ،مبا فيها
خصوصا بوجود
الواسطة ،شبكات منط الرفاهية الجنويب املحافظ،
ً
مؤسسات دينية تركّز عىل الحفاظ عىل بنية العائلة التقليدية وأدوار
الجنسني يف املجتمع.
62 Mohamed and Mohamed, “The Effect of Wasta,” p. 412.
63 Lust, “Democratization by Elections?” p. 125.
64 Dobie, Grant, and Knudstrup, “Attitudes and Perceptions of the Role
of Wasta”; Whiteoak, Crawford, and Mapstone, “Impact of Gender and
”Generational Differences.
65 Mohamed and Mohamed, “The Effect of Wasta,” p. 421.
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تعريف نظام الرفاه المصري
من خالل تحليل مختلف برامج الرفاه يف مرص ،بإمكاننا تصنيف التجربة
املرصية وفقًا للتصنيف الحايل ألنظمة الرفاه؛ فنظام الرفاه املرصي يشبه
النمط الجنويب املحافظ يف ما يتعلق بالعوامل التالية :أ ّولً  ،مث ّة التزام
شبه مؤسيس بتحقيق دولة الرفاه ،أي أ ّن مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها
وفقًا للدستور املرصي تشمل ضامن تكافؤ الفرص لجميع املواطنني
(املادة  )8وضامن الخدمات الثقافية واالجتامعية والصحية (املادة .)16
وتنص املادة  7عىل أ ّن املجتمع يقوم عىل التضامن االجتامعي .ويؤكّد
ّ
كل من العمل والتعليم حقّان تكفلهام الدولة
الدستور أيضً ا عىل أ ّن ًّ
(املادتان  13و .)18ثان ًيا ،تقديم منافع سخ ّية عرب برامج عديدة لكن
مع عدم وجود شبكة حامية اجتامعية منصوص عليها رصاحةً .ثالثًا،
االعرتاف بالرعاية الصحية والتعليم حقّني لجميع املواطنني .وأخ ًريا ،تقوم
األرسة والدين بدو ٍر كبري.

ويتداخل النظام املــري ،من ناحية أخــرى ،مع النمط األمرييك
الالتيني لجهة أ ّن العمل يف القطاع املنظَّم مي ّهد الطريق للحصول عىل
إعانات اجتامعية ،ويُستثنى القطاع غري املنظَّم الكبري من الضامن
االجتامعي واألمن الوظيفي .عالو ًة عىل ذلك ،يؤكّد النظام املرصي
حقيقة لوحظت يف الصني وهي أ ّن سوء إدارة الدولة برامج الرفاهية
االجتامعية كالدعم الحكومي للمواد الغذائية والطاقة ،يولّد سياسات
منحازة ملصلحة ٍ
فئات مع ّينة.
قوي يف برامج من قبيل
ويتمتع النظام املرصي بوضوح مبك ّون شمويل ّ
التعليم والرعاية الصحية .وإذا أخذنا يف الحسبان املنافع غري املبارشة
لربامج الدعم الحكومي من حيث السيطرة عىل التضخم ،ميكن القول
إنّها شاملة أيضً ا وبق ّوة ،بخاصة أنّها تشكّل املك ّون األكرب يف نظام
الرفاهية املرصي .ولكن ميكن الطعن يف هذا اال ّدعاء إذا مل نأخذ يف
الحسبان سوى املنافع املبارشة ،وأدركنا املعايري الجوهرية األهلية
للسلع املدعومة .وتقوم السوق املرصية بدو ٍر هاميش يف دولة الرفاه
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أي جانب ليربايل مه ّم .وأخ ًريا تقوم شبكات املحسوبية
وتنزع عنها ّ
والواسطة ،الشبيهة بالنمط الرتيك ،بدو ٍر كبري عىل صعيد الحصول عىل
الخدمات االجتامعية ،ما يسلّط الضوء عىل دور الشبكات االجتامعية
كل هذه العوامل ميكن القول إ ّن النمط
غري الرسمية .وانطالقًا من ّ
املرصي ينتمي إىل فئة أنظمة الرفاهية "املحافظة/غري املنظَّمة" عىل
غرار النمط األمرييك الالتيني قبل العقد الضائع ،والنمط الرتيك .وهذه
الفئة هي األقرب إىل الواقع.

خاتمة
يشري تحليل دولة الرفاه املرصية إىل إمكانية إدراج فئة جديدة من
أنظمة الرفاهية تتض ّمن بعض الخصائص املشرتكة .ويدعم هذا اال ّدعاء
نقا ُط التشابه بني النظام املرصي والنمط األمرييك الالتيني والرتيك
والصيني .ويقتيض توسيع التصنيف القيايس بحيث يشمل البلدان
النامية بهذه الطريقة رضور َة االهتامم بعناية بالنقاط الخمس التالية:
أ ّو ًل ،مث ّة فجوة واضحة بني األهداف املعلنة للحكومة وتحقيقها
فعل ًّيا عىل أرض الواقع .وتنحو مظاهر سوء اإلدارة ،والرصد الضعيف،
والتخصيص غري الف ّعال للموارد ،والفساد إىل توسيع هذه الفجوة.
ويتعلق ذلك بأهمية تقييم جودة الخدمات ،ال س ّيام يف سياق البلدان
مثل مكفول للجميع ،ولكن ذلك يجري
النامية؛ صحيح أ ّن التعليم ً
بجودة رديئة ما يضع أثره يف الرفاهية موضع تساؤل .وينبغي إذن
أن تتض ّمن معايري التصنيف بوضوح جوانب تقييم الجودة واإلدارة
بحيث تذكر بالتفصيل طرقًا ك ّمية واضحة لتقييمها .ثان ًيا ،يع ّزز هذا
التحليل الصلة الوثيقة لبعد النوع االجتامعي بدراسة دولة الرفاه
يف البلدان النامية ،حيث ينترش التفاوت بني الجنسني عىل نطاقٍ
واسع .وتقوم الفوارق بني الريف واملدينة بدو ٍر مامثل ويجب أن
تؤخذ يف الحسبان أيضً ا بسبب ح ّدتها الكبرية يف بعض الربامج ج ّراء
تركيز الدولة عىل املدن .ثالثًا ،ينبغي تحليل حجم القطاع غري املنظَّم
وآليات عمله بهدف تقييم أثره يف ضامن الرفاهية .راب ًعا ،يجب إدراج
مؤسسات األمان االجتامعي التقليدية كالعائلة واملؤسسات الدينية
يف تحليل أنظمة الرفاهية بطريقة أكرث منهجية نظ ًرا النتشارها يف
البلدان النامية وأثرها الكبري يف نزع صفة التسليع ،ويف التقسيم
خامسا ،من الرضوري األخذ يف الحسبان وبصورة
الطبقي االجتامعي.
ً
كاملة أثر شبكات املحسوبية واملحاباة تب ًعا لعواقبها يف نزع صفة
التسليع ،ويف التقسيم الطبقي االجتامعي .وخالصة القول ،يتيح
التصنيف الذي وضعه إسبينغ-أندرسن وآخرون إطا ًرا تحليل ًّيا مفي ًدا،
مع اإلقرار برضورة إجراء بعض التعديالت اإلضافية لتوسيع إمكانية
استخدامه يف فهم أنظمة الرفاهية يف البلدان النامية.
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تبقــى التجربــة البرلمانيــة فــي المغــرب مثــار اهتمــام السياســيين والباحثيــن األكاديمييــن
والعامليــن فــي مجــاالت اإلعــام والصحافــة ومراكــز البحــوث ،نظ ًرا لمــا تتميز به من ســمات
وتطورهــا علــى مــدى
والتقصــي ،وبســبب اســتمراريتها التاريخيــة
جديــرة بالدراســة والبحــث
ّ
ّ
خمســة عقود تقري ًبا ،على الرغم من توقفها في بعض األوقات ،وظهور بعض المالحظات
عليها .ومما يعزز هذه األهمية هو استمرارية تجربتها البرلمانية السادسة ( ،)2002-1997والتي
جــاءت بعد إقرار دســتور عام  ،1996وشــهدت محطة تاريخية فاصلة تمثلــت في حدثين بارزين:
األول ،تطبيق تجربة التناوب على السلطة للمرة األولى في المغرب ،والثاني ،عملية انتقال
الحكم من الملك الراحل الحسن الثاني إثر وفاته في  23تموز /يوليو  1999إلى الملك محمد
الســادس .وقــد عــزز هــذه التجربة حــرص الملك محمد الســادس علــى اســتمراريتها التاريخية،
ومنهج ثنائية المجلسين (النواب والمستشارين) ،والتناوب على السلطة .ويكتسب البحث
ً
أهمية نظ ًرا للندرة النســبية للدراســات المتعلقة بــه ،ومحاولته اإلحاطة
فــي هــذا الموضــوع
بهذه التجربة واستخالص نتائجها ومميزاتها .ويتطلب ذلك البحث في مدخالت التجربة مثل
الملخص
التعديالت الدستورية واالنتخابات التشريعية وما رافقها ،وكذلك في مخرجاتها وما تمخضت
عنه ممارسة العملية البرلمانية من إنجازات.
*

أستاذ العلوم السياسية ،جامعة بغداد.

68
التعديالت الدستورية واالنتخابات
التشريعية
ً
أوال :دستور عام 1996
وتعديالته المتعلقة بالبرلمان
شكّل دستور عام  1996نقل ًة نوعي ًة يف مجال اإلصالح السيايس
والدستوري يف املغرب يف سياق االنتقال بالعملية الدميقراطية إىل
آفاق جديدة؛ ألنه جاء نتا ًجا للمطالب الحزبية واستمرا ًرا للحراك
السيايس والشعبي الذي شهده املغرب .لقد ت ِّوج هذا الحراك بإقرار
تصب يف مصلحة
الدستور الذي تض َّمن تعديالت دستورية جوهرية ّ
العملية الدميقراطية ،ومن أبرزها تأسيس نظام ترشيعي جديد
يتك ّون من مجلسني هام :مجلس النواب ومجلس املستشارين(((،
مجلس ٍ
ٍ
واحد .وأعقب ذلك
محل الربملان السابق املؤلف من
ليحل ّ
ّ
إصدار قوانني تنظيمية تع ّد يف الفقه الدستوري من القوانني املك ّملة
للدستور؛ أبرزها كيفية تنظيم مجلس املستشارين املستحدث
وتأليفه مبقتىض التعديالت الدستورية آنفة الذكر وانتخاب أعضائه.
فضل عن أ ّن هناك قوانني أخرى كانت تحتاج إىل تعديالت جديدة
ً
يك تتفق مع الدستور ،ويف مقدمتها تأليف مجلس النواب ،وكيفية
انتخاب أعضائه ،وإقرار قانون لتقسيم الدوائر االنتخابية مبا يزيد
عددها ويراعى التوازن الجغرايف والدميوغرايف فيها((( ،وكذلك إقرار
وسائل املراقبة يف ما يتعلق باألسئلة ،وتحديد طريقة تسيري اللجان
الربملانية لتقيص الحقائق.
وعىل الرغم من إيجابية آلية التغيري التي أحدثتها هذه التعديالت
يف املامرسة الربملانية ،ظلّت التجربة الربملانية املغربية محكومة من
حيث العالقات بني السلط ووسائل العمل بالثابتني اآلتيني(((:
•ثنائية السلطة التنفيذية (ملك  -حكومة) ،وذلك حسب نصوص
دستورية تخص املؤسستني النيابية والحكومية؛ إذ إ ّن للملك
اختصاصات تتعلق بتوجيه السلطة الترشيعية يف مختلف املراحل،
 1الفصل  ،36دستور ( 1996الرباط :مطبعة األنباء ،)1996 ،ص  .15جدير بالذكر أ ّن نظام
املجلسني قد عمل به النظام السيايس يف املغرب يف ضوء أول دستور لعام  ،1962لكنه تخىل
عنه وعمل بنظام املجلس الواحد يف دساتري  1970و 1972و.1992
 2تقرير املنظمة العربية لحقوق اإلنسان ( 1997القاهرة :املنظمة العربية لحقوق
اإلنسان ،)1998 ،ص .162-161
 3إبراهيم رشيدي" ،نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية املغربية" ،مجلة الربملان العريب،
العدد ( 77دمشق :ترشين األول /أكتوبر  ،)2000ص.2

العدد ١١
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واختصاصات يف املجاالت الدبلوماسية وتعيني كبار موظفي الدولة،
فضل عن التحكّم يف املجال القضايئ والعسكري ،بينام تسند املهامت
ً
التنفيذية والتدبريية إىل الوزير األول والوزراء.
•تقنني مجال تح ّرك املؤسسة الربملانية ووسائل عملها (مجال
القانون ،وتحديد الــدورات ،وجدول األعامل ،واألغلبية املوصوفة
التخاذ القرار ،ومراقبة النظام الداخيل).

وضمن هذا السياق املق ّنن للتطبيق الربملاين املغريب ذي الغرفة
الواحدة ،جاء التعديل الدستوري باستحداث مجلس املستشارين
لتحقيق متثيل أوسع ملختلف الجهات والقطاعات يف املغرب بغية
االرتقاء باألداء الوظيفي للمؤسسة الترشيعية.
ومن خالل استقراء التعديالت الجديدة يف الدستور ،نجد أ ّن مجلس
النواب ومجلس املستشارين يشرتكان ويتامثالن ويتشابهان يف أغلب
االختصاصات الترشيعية والرقابية((( ،وال يختلفان إال يف ما يتعلق
بتحريك املسؤولية السياسية للحكومة أمام املجلسني؛ إذ إ ّن الحكومة
مسؤولة أمام امللك والربملان بغرفتيه طبقًا للفصل  60من الدستور،
كام أ ّن الوزير األول ملزم بتقديم برنامج الحكومة بعد تعيينه من
علم أ ّن مجلس النواب وحده هو الذي
لدن امللك أمام املجلسنيً ،
يقوم بالتصويت عىل هذا الربنامج ،يف حني يكتفي مجلس املستشارين
باملناقشة فحسب.
أما يف ما يتعلق مبسألتي منح الثقة للحكومة وملتمس الرقابة(((؛ فقد
نظمها الدستور بشأن مجلس النواب كام يأيت:

•ميكن للوزير األول أن يحقّق مواصلة الحكومة ملهامتها بعد
تصويت عىل منح الثقة بشأن ترصيح (برنامج) يق ّدمه ،وال ميكن
سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إال باألغلبيـة املطلقة ألعضاء
مجلس النواب (الفصل  75من الدستور).
•يق ّدم مجلس النواب ملتمس الرقابة بعد توقيع ربع أعضائه وال
يقبل امللتمس إال بتصويت األغلبية املطلقة ألعضائه (الفصل  76من
الدستور).

ونظّم الدستور مسألتي التنبيه وملتمس الرقابة بشأن مجلس
املستشارين باآليت :ميكن ملجلس املستشارين أن يتقدم مبلتمس تنبيه
 4انظر الفصول  ،58 ،57 ،56 ،50 ،46 ،45 ،44دستور .1996
 5ملتمس الرقابة :مصطلح قانوين مأخوذ من الدستور الفرنيس للجمهورية الخامسة
 ،1958ويعني طلب حجب الثقة عن الحكومة من قبل الربملان ،لذلك فهو يعد أهم وسيلة
ميتلكها الربملان إلثارة املسؤولية السياسية للحكومة .انظر :محمود صالح الكروي ،التجربة
الربملانية يف املغرب ( 1997-1963بغداد :مطبعة الربيق ،)2010 ،ص .206 -205

دراسات وأوراق تحليليّة
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للحكومة أو ملتمس رقابة ضدها برشط أن يتم توقيع ثلث أعضائه
ليصبح ساري املفعول (الفصل  77من الدستور).

نظام الثنائية البرلمانية

يقصد بنظام الثنائية الربملانية أن تناط السلطة الترشيعية مبجلسني
يشرتكان يف تويل مهمة الترشيع بشكل رئيس بعد أن كانت السلطة
محتكرة من مجلس واحد .وبناء عليه ،فإ ّن نظام الثنائية الربملانية
يف دول عامل الجنوب له مزايــا ومربرات ،ومثالب وعيوب ،ويتوقف
تفضيل أحدهام عىل اآلخر يف النهاية عىل ظروف كل دولة عىل حدة،
وعىل تطور أوضاعها الدستورية ،لكن تطبيقه يف هذه الدول ومن
بينها املغرب يبقى موضع تساؤل وانتقاد ،ألسباب عدة ،أبرزها(((:

•أ ّن هذه الدول مل مت ّر بالتطورات التاريخية نفسها التي دعت إىل
استحداث غرفتني ،إحداهام عليا متثل األرستقراطية ،واألخرى دنيا
متثل عامة الشعب.
•أ ّن هذه الدول النامية بحاجة إىل مؤسسة ترشيعية ديناميكية
ورسيعة لالستجابة للحاجات املل ّحة للتنمية بالرسعة املطلوبة ،يف حني
أ ّن االزدواجية كث ًريا ما تؤدي يف هذه الدول (وحتى يف بعض الدول
ٍ
ملحوظ يف العمل الترشيعي ،وال سيام إذا كانت
املتقدمة) إىل بط ٍء
إحدى الغرفتني أو كالهام مرتبطة بعوامل ضغط سياسية أو سلطوية
أو اقتصادية أو اجتامعية.
•تتطلب الثنائية الربملانية تكاليف مالية وبرشية إضافية قد ال تتوافر
لدى الدول النامية ألنها تكون دامئًا يف أشد الحاجة إىل توظيف هذه
االعتامدات املادية اإلضافية لعمليات التنمية االجتامعية واالقتصادية.
•يؤخذ عىل هذه التجارب أ ّن بعضها (مثل املغرب) يتسم بتكرار
العمل يف الغرفتني ،نظ ًرا لتداخل االختصاصات وتشابهها؛ إذ تتح ّول
الغرفة الثانية (مجلس املستشارين) من غرفة للتفكري والتأمل إىل
نسخة مكررة يف اختصاصاتها للغرفة األوىل (مجلس النواب)؛ ما يؤدي
إىل التعقيد واالزدواجية من دون جدوى سياسية.
6

رشيدي ،ص .2

ثان ًيا :االنتخابات التشريعية
تزامنت االنتخابات الترشيعية مع التطورات اإليجابية السياسية
والدستورية التي شهدها املغرب ،والتي متثلت يف جانب منها
باالستجابة ملطالب أحزاب الكتلة الدميقراطية((( ،ويف مقدمتها:
انتخاب أعضاء مجلس النواب باالقرتاع املبارش (كان يف التجارب
السابقة يجري االنتخاب بطريقة مبارشة وغري مبارشة) ،وتقييد
سلطة امللك بإصدار األمر لتنفيذ القانون خالل الثالثني يو ًما التالية
إلحالته إىل الحكومة بعد متام املوافقة عليه (الفصل  26من
الدستور)؛ ذلك أ ّن الدساتري السابقة كانت ال تق ّيد امللك بأي أجل
لهذا اإلصدار.
أما ما يجعل هذه االنتخابات متميزة عن غريها من حيث الفاعلية
والنشاط والتنافس االنتخايب بني األحزاب ،فهي دعوة امللك الحسن
الثاين لألحزاب السياسية يف خطاب افتتاح مجلس النواب يف دورة
تجسد انتخابات 1997
ترشين األول /أكتوبر  1996إىل رضورة أن ِّ
عملية التناوب عىل السلطة(((.
مجلس النواب

يف ظل هذه األجواء ،بدأ التحضري لالنتخابات الترشيعية املبارشة
ملجلس النواب ،والتي تقرر أن تجري يف  14ترشين الثاين /نوفمرب
 .1997وكانت إرادة التغيري واضحة يف الخطاب السيايس سواء لدى
املعارضة أو لدى امللك الحسن الثاين.

التـرشيح
ح ّدد القانون التنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب بـ  325عض ًوا
ينتخبون باالقرتاع العام املبارش لوالية م ّدتها خمس سنوات ،ويتنافس
املرشحون يف  325دائرة انتخابية ،لكل دائرة منها مقعد نيايب ،ويفوز
بهذا املقعد املرشح الذي يحصل عىل األكرثية البسيطة يف أصوات
الناخبني ،ويحق لجميع املغاربة الذين أمتوا  20سنة التصويت يف
االنتخابات .والتصويت غري إلزامي ،ويجب أن يكون املرشحون
مواطنني ال تقل أعامرهم عن  23سنة مع توافر رشوط الرتشيح
 7تتشكل الكتلة الدميقراطية من األحزاب اآلتية :حزب االستقالل ،وحزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية ،وحزب التقدم واالشرتاكية ،ومنظمة العمل الدميقراطي الشعبي.
 8امللك الحسن الثاين ،خطاب افتتاح مجلس النواب ،حصيلة أشغال مجلس النواب11 ،
ترشين األول /أكتوبر ( 1996سال :مطابع بريس ،)1996 ،ص .8–7
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املعروفة إلشغال وظيفة نائب يف الربملان .وبهذه الطريقة يف االنتخاب،
فضل عن
يصعب عىل أي حزب سيايس ضامن الحصول عىل األغلبية ً
أنها تؤدي إىل حرمان نسبة كبرية من الشباب الذين ترتاوح أعامرهم
بني  18و 20سنة من حق التصويت .بلغ عدد املرشحني لالنتخابات
الترشيعية  3288مرش ًحا من بينهم  69امرأة ،يتنافسون عىل 325
مقع ًدا؛ مبعنى أنه يتنافس عىل املقعد الواحد يف كل دائرة انتخابية
نحو  10مرشحني .أما عدد الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية
فقد بلغ  12790631ناخبًا(((.

واالقتصادية التي جاءت يف أغلبها متشابهة إىل حد ما ،وتتصف
بطابع العمومية والوعود ،وهي بذلك مل توفّق يف صوغ برامج
انتخابية جديرة بهذا االسم بل صاغت املقرتحات االنتخابية(.((1
وقد استخدمت وسائل اإلعالم من إذاعة وتلفزيون وصحافة حزبية
يف الدعاية االنتخابية لألحزاب ،فيام ركزت الدعاية عىل األلوان
املميزة لكل حزب ،وقد طبعت تلك األلوان عىل بطاقة التصويت
يك يتمكن الناخب من اختيار اسم الحزب واملرشح( ،((1وهذا يؤكد
أ ّن األحزاب السياسية ال تستطيع التعريف بنفسها يف مجتمع أ ّمي
إال باللون والرمز( .((1وترافق ذلك مع حصول خروقات يف الدعاية
فضل عن عدم حصول حوا ٍر سيايس
االنتخابية لبعض املرشحنيً ،
عىل مستوى وسائل اإلعالم بني األحزاب السياسية؛ ما يؤكد غياب
التواصل السيايس يف االنتخابات.

•جاءت إثر التوافق الذي حصل بني امللك الحسن الثاين وبعض
مكونات املعارضة الربملانية املمثلة بأحزاب الكتلة الدميقراطية؛
فشكل هذا التوافق مخر ًجا للتصالح بني املؤسسة امللكية وأغلبية
أحزاب املعارضة(.((1

نتائج انتخابات مجلس النواب

الحملة االنتخابية
تزامنت الحملة االنتخابية يف املغرب مع سياق عوامل عدة أبرزها:

•جاءت إثر التعديالت الدستورية التي أدخلت عىل دستور ،1996
والذي حظي بإجامع القوى السياسية املؤثرة يف البالد(.((1

•جرت يف ظل بنية مؤسساتية جديدة أقرها دستور  ،1996ومن أبرز
عنارصها إقرار العمل بالجهة التي ع ّدها الدستور "جامعة محلية"،
وتم تأطريها قانونيًا بإصدار القانون رقم  47لسنة  1996املتعلق
بتنظيم الجهات ،وكذلك إقرار العمل بنظام املجلسني داخل الربملان.
جاءت الحملة االنتخابية خالل الفرتة  13-1ترشين الثاين /نوفمرب
 ،((1( 1997وشارك فيها  16حزبًا سياس ًيا من بينها أحزاب املعارضة،
حزب ذي توجه إسالمي ألول مرة يف تاريخ املغرب
باإلضافة إىل ٍ
(((1
السيايس املعارص  .وكانت الحملة االنتخابية تهدف إىل جذب
الناخب املغريب ،وقيام األحزاب السياسية برشح برامجها السياسية
" 9االنتخابات املغربية" ،جريدة القادسية ،العدد  ،5361بغداد 3 ،ترشين الثاين /نوفمرب
 ،1997ص .2
 10محمد رضيف ،الحقل السيايس املغريب ،األسئلة الحارضة واألجوبة الغائبة (الدار
البيضاء :مطبعة النجاح الجديدة ،)1998 ،ص .155
" 11االنتخابات الترشيعية املغربية ،املغرب وسمة الدميقراطية" ،ترجمة حسن القييس،
مجلة الوقت اإلسبانية ،العدد  16 ،811ترشين الثاين /نوفمرب  ،1997ص .82
 12رضيف ،ص.156
 13وقد متثّل ذلك مبشاركة حركة التوحيد واإلصالح اإلسالمية بعد اندماجها يف
حزب "الحركة الشعبية الدستورية الدميقراطية" ،والذي أصبح يعرف يف ما بعد بحزب
العدالة والتنمية.

أسفرت نتائج هذه االنتخابات عن حصول كل حزب من األحزاب
املشاركة عىل عدد من املقاعد النيابية ،كام يبني الجدول (.)1
كانت نسبة املشاركة يف االنتخابات ضعيفة؛ إذ مل تتجاوز .%30.58
لذلك تعد أضعف مشاركة عرفتها االنتخابات املغربية؛ فمن أصل
مسجل ،كان عدد املصوتني  7456996مصوت ًا،
ً
 12790631مواط ًنا
يف حني أ ّن عدد البطاقات امللغاة كان  1086366بطاقة؛ مبعنى أ ّن
املعب عنها هو  6371630موزعة عىل  325دائرة(.((1
عدد األصوات ّ
(((1
وقد عرفت هذه االنتخابات أخطر عمليات تزوير وتوظيف
(((1
للامل السيايس؛ ما أثار استياء العديد من األحزاب السياسية
عىل الرغم من تع ّهد امللك الحسن الثاين والحكومة بأن تكون هذه
االنتخابات نزيهة.
 14رضيف ،ص .171
 15إ ّن اللجوء إىل األلوان يف بطاقة التصويت يؤكد نسبة األمية املرتفعة يف الوسط الشعبي
املغريب ،والتي بلغت  .%55املرجع نفسه ،ص .173-172
 16الحسن اللحية ،مسارات النخب السياسية باملغرب (الدار البيضاء :مطابع أفريقيا
الرشق ،)1998 ،ص .49
 17الخطيبي ،ص.22
أول" ،الرباط 22-20 ،شباط /فرباير
 18حزب االستقالل ،املؤمتر الثالث عرش "الدميقراطية ً
 ،1998ص .19
 19رشيد مقتدر" ،املشاركة السياسية عند اإلسالميني اإلصالحيني املغاربة" ،مجلة املستقبل
العريب ،العدد ( 314بريوت :نيسان /أبريل  ،)2005ص .58
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التجربة البرلمانية المغربية السادسة :رصد وتحليل

الجدول ()1
األحزاب املشاركة يف االنتخابات الترشيعية وعدد مرشحيها واملقاعد التي
(*)
حصلت عليها
املقاعد التي
حصل عليها
57

الحزب

عدد مرشحيه

االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية

315

االتحاد الدستوري

206

50

التجمع الوطني لألحرار

261

46

الحركة الشعبية

218

40

الحركة الدميقراطية الشعبية

245

32

حزب االستقالل

321

32

الحركة الوطنية الشعبية

220

19

الحزب الوطني الدميقراطي
الحركة الشعبية الدستورية
الدميقراطية
حزب التقدم واالشرتاكية

180

10

140

9

289

9

جبهة القوى الدميقراطية

217

9

الحزب االشرتايك الدميقراطي

231

5

منظمة العمل الدميقراطي والشعبي

261

4

حزب العمل

92

2

حزب الدميقراطية واالستقالل

78

1

الحركة من أجل الدميقراطية

14

0

املجموع

 3288مرش ًحا

 325مقعدً ا

(*) "االنتخابات املغربية" ،جريدة القادسية ،العدد  ،5730بغداد 16 ،ترشين
الثاين /نوفمرب 1997؛ وعبد الكريم الخطيبي ،التناوب واألحزاب السياسية ،ترجمة:
عز الدين الكتاين اإلدرييس (الرباط :منشورات عكاظ ،)1999 ،ص.22

ومن خالل تحليل معطيات نتائج االنتخابات الترشيعية ،ميكن
استخالص املالحظات اآلتية:

•شاركت يف هذه االنتخابات أغلب األحزاب السياسية باملغرب(((2؛
وأسهمت هذه املشاركة يف الحد من طموح اإلسالميني الذين كانوا
يحتلون مواقع متقدمة تنظيميًا وجامهرييًا يف أكرث من مناسبة.
 20مل يشارك يف هذه االنتخابات حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الطليعة
االشرتايك الدميقراطي ،وأحزاب ذات توجه إسالمي (غري مرخصة) مثل جامعة العدل واإلحسان
والبديل الحضاري والحركة من أجل األمة بدعوى عدم توافر رشوط نزاهة االنتخابات.

•أ ّن هذه االنتخابات كانت األفضل عرب ًيا خالل عام  ((2(1997عىل
عبت
الرغم من أ ّن مع ّدل التصويت فيها كان ضعيفًا .ومع ذلك ،فقد ّ
عن تحقيق خطوة إىل األمام(.((2

•أفرزت هذه االنتخابات خريطة سياسية حزبية جديدة يف املغرب؛
وتوازنًا من الناحية العددية بني مختلف التحالفات( .((2وبذلك
عكست مستوى من التوازن الحزيب يف الخريطة السياسية املغربية،
تجىل ذلك عىل النحو اآليت(: ((2
•جاءت أحزاب الكتلة الدميقراطية يف املرتبة األوىل ،وحصلت عىل
 102مقعد ،وهي متثل :حزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية،
وحــزب االستقالل ،وحــزب التقدم واالشرتاكية ،ومنظمة العمل
الدميقراطي.
•حصلت أحزاب الوفاق الوطني عىل  100مقعد ،وهي متثل :االتحاد
الدستوري ،والحركة الشعبية ،والوطني الدميقراطي.
•حصلت أحزاب الوسط عىل  97مقع ًدا ،وهي متثل :التجمع الوطني
لألحرار ،والحركة الوطنية الشعبية ،والحركة الدميقراطية االجتامعية.
•حصلت بقية األحزاب األخرى عىل  26مقع ًدا.

وهكذا يتضح اآليت:

•استجابت األحزاب السياسية لدعوى امللك الحسن الثاين بتشكيل
تج ّمعات سياسية تضم اليمني واليسار والوسط ،لكن مل يحصل أي
تجمع منها عىل أغلبية متكنه من تشكيل الحكومة مبفرده.

•تص ّدر حزب االتحاد االشرتايك املوقع األول يف االنتخابات بحصوله
عىل  57مقع ًدا ،وهو الذي مثّل املعارضة طوال أكرث من ثالثة عقود،
يف وقت حصل حزب االتحاد الدستوري الذي يحظى برعاية ملكية
عىل املرتبة الثانية يف االنتخابات؛ إذ حصل عىل  50مقع ًدا.
•تراجع حزب االستقالل ،ثاين أكرب أحزاب املعارضة وأقدم األحزاب
يف الساحة الوطنية املغربية من الناحية التاريخية والنضالية وأكرثها
تجربة إىل املرتبة الخامسة؛ إذ حصل عىل  32مقع ًدا فقط.

" 21انتخابات  1997استمرار الغياب العريب يف املجال الدميقراطي" ،التقرير االسرتاتيجي
العريب ( 1997القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية باألهرام ،شباط /فرباير
 ،)1998ص .137
 22املرجع نفسه ،ص.135
 23إبراهيم أبراش" ،الدميقراطية بني عاملية الفكرة وخصوصية التطبيق :مقاربة للتجربة
املغربية" ،مجلة املستقبل العريب ،العدد( 249بريوت :ترشين الثاين /نوفمرب  ،)1999ص .68
 24برينايب لوبيس كارسيا ،االنتخابات املغربية منذ  1960إىل اآلن ،ترجمة :بديعة الخرازي
(الدار البيضاء :مطابع النجاح الجديدة ،)2007 ،ص .293-292
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•ظهر بوضوح حزب الحركة الدميقراطية االجتامعية ،والذي أنشئ
قبل أقل من سنة من االنتخابات ،يف الواجهة السياسية؛ وذلك
بحصوله عىل  32مقع ًدا .وكان ذلك من املفاجآت التي متخضت
عنها االنتخابات .يف حني مل يحصل حزب الحركة الوطنية الشعبية
(األم) الذي انشق عنها الحزب آنف الذكر إال عىل  19مقع ًدا .وكانت
املفاجأة الثانية هي حصول جبهة القوى الدميقراطية التي انشقت
عن حزب التقدم واالشرتاكية عىل تسعة مقاعد( .((2وهذا يوضح
التغري الحاصل يف السلوك االنتخايب للمواطن املغريب.
•م ّهدت االنتخابات الطريق لدخول الحركة اإلسالمية ذات التوجه
السلمي يف الربملان للمرة األوىل يف تاريخ املغرب املعارص لتكون
فاعل يف املجال السيايس الرسمي.
رشيكًا ً
•فازت امرأتان فقط يف عضوية مجلس النواب من بني  69امرأة
مرشحة يف االنتخابات( ،((2عىل الرغم من أ ّن النساء يشكلن نسب ًة
عالي ًة يف املجتمع املغريب وعدد الناخبني.

مجلس المستشارين

مجلس املستشارين هو الغرفة الثانية يف الربملان ،وينتخب باالقرتاع
غري املــبــارش( ((2الــذي استحدث مبوجب الفصل  38من دستور
 .((2(1996وبذلك تحولت السلطة الترشيعية يف املغرب من مؤسسة
ذات مجلس واحد إىل مؤسسة مبجلسني يف سياق إصالح النظام
الربملاين وتحديثه .وللملك حق حل مجليس الربملان أو أحدهام طبقًا
للفصل  27من الدستور .ومتارس هذه الغرفة املسؤوليات نفسها
التي ميارسها مجلس النواب ،وتغلب عليهام روح املنافسة .ولكن
ينفرد مجلس املستشارين بحق توجيه تنبيه أو تقديم ملتمس رقابة
ضد الحكومة؛ ما قد يؤدي إىل استقالتها عىل الرغم من أنه ينتخب
علم بأ ّن دول الثنائية الربملانية تعطي هذا
باالقرتاع غري املبارش(ً ،((2
 25كانت بوادر الخالف داخل الحزب موجودة قبل هذا التاريخ بقليل .انظر :جريدة
العرب ،لندن 7 ،متوز /يوليو .1997
 26احمد جزويل ،األحزاب السياسية املغربية بني عهدين ،أدوات السلطة يف مجتمع
التغيري (الرباط :مطبعة ميثاق املغرب ،الطبعة الثانية ،)2004 ،ص .81
 27يرى أحد الباحثني أ ّن "االنتخابات غري املبارشة اعتادت القيام بوظيفة خاصة ،تكمن
يف متكني بعض األحزاب التي مل يحالفها الحظ يف االنتخابات املبارشة من اسرتجاع بعض ما
ضاع منها ،كام أنها تشكل دورة استدراكية لبعض مسؤويل األحزاب الذين فشلوا يف االقرتاع
املبارش" .انظر :حسن قرنفل ،النخبة السياسية والسلطة (الدار البيضاء :مطابع أفريقيا الرشق،
 ،)1997ص .296
 28دستور  ،1996ص.61
 29املرجع نفسه ،الفصل  ،77ص .37-36
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ٍ
مجلس ثانٍ يساعد
االمتياز للمجلس الشعبي .ويرى بعضهم أ ّن وجود
عىل تخفيف حدة النزاع بني الحكومة واملجلس األول الذي قد يغلب
عليه طابع الحامسة ،كام أنه ميكّن من إزالة الغموض واألخطاء التي
تعلق مبقرتحات القوانني ،والتي قد تكون مصدر نزاع يف املستقبل(.((3
وتبقى الوظيفة األهم ملجلس املستشارين يف املغرب ،بعد الوظيفة
الترشيعية ،هي إيجاد نوع من التوازن بني الكتل السياسية ،ومن ث ّم
العمل عىل خلق استقرار حكومي وسيايس والحيلولة دون الوقوع
تحت سيطرة حزب سيايس معني ،أو سيطرة جهة معينة عىل تسيري
الشأن العام يف املغرب.
وقد ح ّدد القانون التنظيمي الخاص بتأليف مجلس املستشارين
عدد أعضائه بــ  270عض ًوا( ((3ينتخبون بطريقة غري مبارشة من
جهة هيئات انتخابية محلية وطنية لوالية مدتها تسع سنوات
(ما يجعلهم يبتعدون ملدة طويلة عن الناخبني وعن الشعب)(،((3
ويجري تجديد ثلث أعضاء مجلس املستشارين كل ثالث سنوات.
وينتخبون يف البداية حسب التقسيم اآليت :ينتخب ممثلو املجالس
املحلية واإلقليمية  162عض ًوا من أعضاء مجلس املستشارين وميثلون
قطاعات الصناعة والزراعة ،فيام ينتخب ممثلو االتحادات النقابية
واملهنية  108أعضاء.

الرتشيح والحملة االنتخابية
حظيت عملية الرتشيح والحملة االنتخابية ملجلس املستشارين
باهتامم واسع من جهة مؤسسات الدولة املعنية واألحزاب السياسية
املتنافسة للحصول عىل أكرب عد ٍد ممكنٍ من املقاعد فيه .ومارست
وسائل اإلعالم الرسمية من إذاعة وتلفزيون وصحافة حزبية دو ًرا
أساس ًيا يف تنشيطها عىل الرغم من تشابه شعارات األحزاب وصعوبة
شكل واح ًدا حتى يف الجانب
التمييز يف ما بينها؛ مام جعلها تتخذ ً
االقتصادي رغم االختالفات البسيطة( .((3وكانت جميع هذه الشعارات
والربامج تصب يف اتجاه التغيري واالرتقاء مبستوى األداء الحكومي
والنهوض بالواقع االقتصادي واالجتامعي والقضاء عىل البطالة وتوفري
 30إسامعيل الغزال ،القانون الدستوري والنظم السياسية (بريوت :املؤسسة الجامعية
للنرش ،)1982 ،ص .190
 31محمد فرتات ،نصوص ووثائق مجلس النواب ومجلس املستشارين (سال :توزيع رشكة
ابتام سكريبتوم مغرب ،)1997 ،ص .141
 32املرجع نفسه ،ص 142؛ والغزال ،ص .194
 33اللحية ،ص .62
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فرص عمل ومحاربة الرشوة والفساد اإلداري .لكن األحزاب السياسية
املشاركة يف االنتخابات مل تق ِّدم برامج سياسية حقيقية يك ينتخب
املواطنون عىل أساسها.
شارك يف انتخابات مجلس املستشارين  16حزبًا سياس ًيا ،وبلغ عدد
مرشحيها  2391مرش ًحا .وقد جرت االنتخابات يف  5كانون األول/
ديسمرب  1997ضمن إطار سياسة التوافق والرتايض اللتني دعا إليهام
امللك الحسن الثاين.

نتائج انتخابات مجلس املستشارين
جاءت نتائج انتخابات مجلس املستشارين عىل النحو اآليت(:((3
•أحزاب الوسط  90مقع ًدا.
•أحزاب الوفاق (أحزاب السلطة)  76مقع ًدا.
•أحزاب الكتلة الدميقراطية (أحزاب املعارضة)  44مقع ًدا.
•بقية األحزاب  33مقع ًدا.
•النقابيون  27مقع ًدا.

يوضح تحليل معطيات نتائج انتخابات مجلس املستشارين ،تص ّدر
أحزاب الوسط املوقع األول يف املجلس من خالل حصولها عىل نسبة
عالية من املقاعد ،يف حني مل تحصل أحزاب الكتلة الدميقراطية إال عىل
نسبة ضئيلة ج ًدا من املقاعد مع أنها تص ّدرت املوقع األول يف مجلس
النواب .أحدث هذا التطور االنتخايب الجديد تحولً يف الخريطة السياسية
داخل مؤسسة الربملان متثّل بتحقيق نو ٍع من التوازن بني مختلف
األحزاب وممثيل املجتمع املدين؛ ما دفع أحزاب الكتلة الدميقراطية إىل
التنسيق مع أحزاب الوسط إلرشاكها يف تشكيل الحكومة.

ً
ثالثا :تشكيل حكومة التناوب وما رافقها
بعد إعالن نتائج االنتخابات الترشيعية وتص ّدر حزب االتحاد االشرتايك
للقوات الشعبية املوقع األول يف االنتخابات ،أعلن امللك الحسن الثاين
يف  4شباط /فرباير  1998عن تكليف عبد الرحمن اليوسفي ،أمني عام
هذا الحزب ،بتشكيل الحكومة التي عرفت يف املغرب باسم "حكومة
التناوب"( .((3وقام اليوسفي مبشاورات سياسية عدة مع قيادات األحزاب
السياسية الفائزة يف االنتخابات ،وتم التوافق عىل تشكيل حكومة
 34كارسيا ،ص .293-292
 35ملزيد من التوسع حول مصطلح "التناوب" ومفهومه ،انظر :عتيقة شنقيط" ،محاولة
لتحديد مفهوم التناوب" ،مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية ،العدد ( 2الرباط:
 ،)2000ص .25
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ائتالفية برئاسته ،وأعلن عنها بظهري مليك يف  14آذار /مارس ،1998
وتضم تحالفًا من سبعة أحزاب ،من دون أن يؤثر ذلك يف مسار التناوب؛
فلكل حزب منها رؤيته ومشاربه ،لكنها قبلت جميعها بالتوافق عىل
برنامج الكتلة الدميقراطية وأسهمت يف إغنائه باقرتاحاتها( .((3وهذه
األحـزاب هــي( :((3حزب االتحاد االشـرايك للقوات الشعبية ،وحزب
االستقالل ،وحزب التجمع الوطني لألحرار ،وحزب التقدم واالشرتاكية،
وحزب الحركة الوطنية الشعبية ،وجبهة القوى الدميقراطية ،والحزب
فضل عن التكنوقراط الذين ال ينتمون ألي حزب
االشرتايك الدميقراطيً .
سيايس ،والذين ميثلون وزارات السيادة :الداخلية ،والخارجية ،والعدل،
واألوقاف والشؤون اإلسالمية ،واألمانة العامة للحكومة ،وكتابة الدولة
يف الدفاع الوطني؛ والتي هي باملحصلة خارج دائرة التناوب التوافقي
ويتم تعيني شخصياتها بأمر من امللك .وبناء عليه ،فإ ّن قرارات اليوسفي
ستكون مق ّيدة برؤى وزارات السيادة داخل الحكومة ،ويع ّزز هذا القيد
رأي الوزراء من خارج الكتلة يف حكومته( .((3لذلك ،فالتناوب الذي
حصل يف املغرب هو تناوب توافقي وليس تناوبًا سياس ًيا(((3؛ ألنه مل يكن
يستند إىل نص دستوري.

وإزاء ذلك ،ينبغي التعامل مع مصطلح التناوب يف التجربة املغربية
بحذر مفاهيمي ،أل ّن الحكومة املشكّلة هي حكومة ائتالفية تشارك
فيها أحزاب كانت من األغلبية السابقة تنقصها صفة املعارضة ،كام
أ ّن الدور الكبري للملك يف تحديد السياسة العامة للدولة يجعل التغيري
فضل عن أ ّن التناوب طبقًا للتجربة املغربية
الحاصل محدو ًدا(ً .((4
ال يتعلق مبجموع السلطة ،وإمنا يقترص عىل التدبري الحكومي
 36محمد اليازغي ،البديل الدميقراطي ،من املعارضة إىل التناوب (الدار البيضاء :مطبعة
دار النرش املغربية ،)2007 ،ص .17
 37وهذه األحزاب متثل أحزاب الكتلة الدميقراطية وبعض أحزاب الوسط .بدر حسن
شافعي" ،املغرب  ...صيف سيايس ساخن" ،أون إسالم 6 ،متوز /يوليو  ،2002انظر:
http://goo.gl/KqzVNr
 38أحمد دياب" ،االنتخابات الترشيعية املغربية" ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 132
(القاهرة ،)1998 :ص .16
 39رضيف ،ص .182
 40أبراش ،ص 64؛ ورضيف ،ص .185-184
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والتنظيمي؛ لهذا اصطلح عليه بالتناوب التوافقي( .((4ويف 17
نيسان /أبريل  ،1998ق ّدم عبد الرحمن اليوسفي الترصيح الحكومي
(برنامج الحكومة) أمام مجلس النواب ومجلس املستشارين وحصل
عىل تأييد األغلبية املطلقة من األصوات يف مجلس النواب ،وجاءت
النتيجة عىل النحو اآليت 174 :صوت ًا ملصلحة الربنامج الحكومي،
وامتنع عن التصويت  23نائبًا ،ومل يعارضه أحد(.((4
وقد تض ّمن برنامج الحكومة التأكيد عىل أ ّن "حكومة التناوب حدث
تاريخي يف مجرى حياتنا السياسية الوطنية" .وهكذا يقرتح اليوسفي
ميثاقًا لحسن التدبري "طبقًا لهذا امليثاق ،ينظم الوزراء عملهم حول ثالثة
منطلقات :منطلق أخالقي يدعو إىل محاربة جميع أشكال االنحراف
واستغالل السلطة والنفوذ ،ومنطلق الرتشيد بالدعوة إىل التدبري الحازم
واملقتصد للامل العام ،ومنطلق التواصل القائم عىل اإلنصات للمواطن
واملقاولة وعىل تقديم الخدمات"( .((4وأردف اليوسفي ذلك برسالة
وجهها إىل أعضاء حكومته تحت عنوان" :ميثاق من أجل التغيري" ،ح ّدد
مبوجبها مجمل برنامجه" :يجب أن يتجه التغيري نحو تعميق املسلسل
الدميقراطي ،وتدعيم دولة القانون ،ومكافحة البطالة وتحسني مستوى
املعيشة ،وإصالح اإلدارة والقضاء ،كام يجب اإلرساع بالتنمية االجتامعية
وتوفري فرص العمل وتقوية مكانة املرأة  ...إلخ"( .((4وبعبارة أخرى ،إ ّن
"امليثاق من أجل التغيري" حكامة مبنية عىل مهارة مهنية وتقنية ،ومنهج
للتواصل ،يتحىل باالستامع إىل املواطن واطالعه عىل نيات الحكومة.
وهذه عنارص إيجابية لتوجه دميقراطي(.((4
وقد شكّل تعيني حكومة التناوب منعطفًا بارزًا يف الحياة السياسية
املغربية وحدث ًا سياسيًا كب ًريا ليس عىل مستوى املغرب فحسب ،وإمنا
عىل املستوى العريب أيضً ا؛ وذلك العتبارات عدة ،منها:
•أ ّن اختيار عبد الرحمن اليوسفي أول قائد سيايس معارض منذ
أكرث من ثالثني عا ًما لتويل رئاسة الحكومة املغربية جاء عن طريق
انتخابات برملانية رشعية ووفقًا لعملية التداول السلمي للسلطة.

 41مقتدر ،ص .62
 42أبراش ،ص  .68وبعد تشكيل حكومة اليوسفي ،أعلنت أحزاب الوفاق الثالثة رسم ًيا
احتاللها ملوقع املعارضة الجديدة يف الربملان (الحركة الشعبية والحزب الوطني الدميقراطي
واالتحاد الدستوري) ،والتحق بها حزبا اتحاد الوسط الدميقراطي :الحركة الدميقراطية
االجتامعية ،وحزب العمل .انظر :رضيف ،ص .188-187
" 43مــحــاور الترصيح الحكومي" ،مجلة دراســات ووقائع دستورية وسياسية،
ص .148-147
 44املرجع نفسه ،ص .153-147
 45الخطيبي ،ص .45

تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

ٍ
تجسيد لثقة امللك الحسن الثاين بأحزاب
•أ ّن التكليف جاء مبنزلة
املعارضة وبأهليتها لتشكيل الحكومة ،بعد أن فرضت هذه األحزاب
وجودها يف الساحة السياسية ونالت مبقتضاها ثقة الشعب وامللك(.((4
ومام يع ّزز ذلك ،أ ّن امللك ترك لليوسفي حرية اختيار أغلبيته
السياسية من داخل الربملان وترك لألحزاب حرية التحالف مع من
تريد من دون تدخل(.((4
•تم تحقيق نوع من التوازن بني قوى املشهد السيايس يف املغرب،
وال سيام عىل صعيد العالقة بني التيار العلامين والتيار اإلسالمي ،ويف
عالقتها مع املؤسسة امللكية.
•دشنت تجربة التناوب ألول مرة يف املغرب مشاركة أحزاب
املعارضة يف الحكم.
•حصل تح ّول يف طبيعة الرصاع السيايس لألحزاب ودورها؛ ما يعكس
حدوث نوع من النضج السيايس ،ومتثل ذلك بأحزاب املعارضة يف
املغرب التي قضت مدة طويلة من تاريخها النضايل يف املعارضة
السلمية للمؤسسة امللكية .وبهذا التح ّول انتقلت األحزاب السياسية
من موقع الرصاع إىل موقع تدبري املصالح املشرتكة والتعايش؛ فتغري
دورها وانتقل خطابها من التبشري إىل الواقعية(.((4
•جاءت تجربة التناوب يف سياق إخراج املغرب من األزمة السياسية
التي يعيشها النظام ،والتي وصفت بـ "السكتة القلبية"(.((4

حكومة التناوب
والمنجزات البرلمانية
ً
أوال :حكومة التناوب ومعطيات التجربة
يف ظل التحديات التي شهدها املغرب ،كان من املؤ ّمل أن يؤدي الربملان
مهم يف تنشيط الحياة السياسية واالقتصادية واالجتامعية،
دو ًرا ً
وإصالح القطاعات الرئيسة كالتعليم واإلدارة والقضاء ،والتخفيف من
فضل عن العالقات
عبء املديونية ،وتنظيم العالقة مع البنك الدويلً ،
الخارجية من خالل قيامه بدوره الترشيعي والرقايب ،وعززت تلك
 46أبراش ،ص 68؛ ورضيف ،ص .185
 47جزويل ،ص .42
نقل عن :عبد الصمد الكباص" ،ثالثون حزبًا
 48بحسب الدكتور عبد املجيد الكوهنً ،
للملك يف حزمة واحدة" ،مجلة األهرام العريب ،العدد ( 473القاهرة :نيسان /أبريل ،)2006
ص .16
 49محمود صالح الكروي" ،املغرب والسكتة القلبية" 8 ،آب /أغسطس  ،2011انظر:
http://www.alnoor.se/article.asp?id=122636
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اآلمال والدة تجربة التناوب .هذه املعطيات دفعت الربملان املتك ّون
من مجلسني منفصلني باختصاصات متشابهة (فيام كان الهدف هو
إقامة برملان بغرفتني)( ،((5إىل رضورة تنسيق أعامله .وكان من أبرز
محاور جدول أعامل الدورة الترشيعية األوىل مرشوع قانون املالية
الجديد ،وقبله مناقشة الترصيح الحكومي (برنامج الحكومة) الذي
قدمه اليوسفي ،ومن ثم منح الثقة لحكومته ،ثم تال ذلك مرشوع
قانون تعديل النظام الداخيل للمجلس يف ضوء ما س ِّجل عليه من
مالحظات يف مجال املامرسة الربملانية السابقة من أجل االرتقاء
مبستوى األداء الربملاين.

•تأكيد امللك محمد السادس يف افتتاح الدورة الترشيعية يف ترشين
األول /أكتوبر  1999عىل املسؤولية املشرتكة للحكومة والربملان يف
قراءة النصوص ومالمئتها للمستجدات ،ومن ذلك مالمئة النظاميني
الداخليني ملجليس النواب واملستشارين ،فقال" :بعد سنتني من
هذه التجربة الربملانية الحالية وتأكي ًدا ملا سبق لوالدنا املغفور له
أن نبه إليه ،فإننا ننتظر من الغرفتني تنقيح نظاميهام الداخليني مع
التنسيق بينهام عن طريق تشكيل لجان مختلطة اعتبا ًرا من أنهام
ليسا برملانني منفصلني ولكن غرفتان لربملان ٍ
واحد ينبغي العمل فيه
عىل عقلنة املناقشات ورفع مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبري
الزمن املخصص لها سواء يف أعامل اللجان أو الجلسات العامة ،تطل ًعا
ملامرسات أرقى ومنجزات أكرث"(.((5

ترافق ذلك مع حدوث تطور مفاجئ يف املغرب كان مبنزلة زلزال
كبري متثّل بوفاة امللك الحسن الثاين يف  23متوز /يوليو 1999؛ ما
ترتب عليه انتقال الحكم إىل نجله امللك محمد السادس .وقد سارت
عملية انتقال الحكم يف ج ٍو من االستقرار م ّهدت له تجربة التناوب
التوافقي ،التي استثمرها امللك محمد السادس فأقدم عىل إحداث
تغيريات يف قيادات مؤسسات الدولة املهمة يف سياق مفهوم جديد
للسلطة وإعادة التوازنات ما بني املؤسسة امللكية والحكومة متثّل يف
قرارات عديدة ،منها(:((5

•إعفاء إدريس البرصي وزير الداخلية من منصبه يف  9ترشين
جسد هذا القرار الجريء القطيعة مع
الثاين /نوفمرب  .1999وقد َّ
أوهام السياسة التي رسمت يف ذهن املواطن املغريب من أ ّن وزارة
الداخلية هي أم الوزارات (حكومة داخل حكومة) .وبهذا القرار
تصبح الداخلية مثل بقية الوزارات ال تتجاوز دورها املرسوم بحدود
فضل عن أن إقالة البرصي قد م ّهدت الطريق لتغيريات
القانونً ،
يف مجال العمل الحكومي من جهة والتطلع لتحقيق اإلصالحات
ذات الطابع السيايس من جهة أخرى ،كونه كان يشكل عقبة أمام
إحداث التغيري.
•تعيني أحمد امليداوي وزي ًرا للداخلية.
•العفو عن السياسيني املنفيني يف الخارج والسامح لهم بالعودة
للوطن (املعارض إبراهيم رسفايت وعائلة املهدي بن بركة).
•تشكيل لجنة عليا يف مجال حقوق اإلنسان لطي ملف االختفاء
القرسي واالعتقال التعسفي وتعويض ذويهم بحقوقهم وأجورهم
ورواتبهم بد ًءا من تاريخ توقيفهم أو طردهم.

لك ّن املؤرشات األوىل لتجربة التناوب التوافقي متثلت بانتقال أحزاب
املعارضة إىل مسؤولية إدارة مؤسسة الحكومة إلنجاز برنامجها
اإلصالحي ،وكانت املفارقة الصارخة هي اشتغالها مبنطق املعارضة
فضل عن اندماجها بشكل
الذي دأبت عليه أكرث من ثالثة عقودً ،
تدريجي يف نسق النظام السيايس؛ ما أضعف فاعليتها .لذلك يرى
بعضهم أنها أصبحت جز ًءا من الحكم وليس النظام فقط( .((5وأدى
ذلك إىل جعل الحكومة تبدو مشلول ًة وليس لها القدرة إال عىل
تطبيق القوانني؛ ما زاد من تهميشها ،وانعكس ذلك عىل األداء الربملاين
ألحزاب األغلبية يف الربملان.

•الدعوة ملفهوم جديد للسلطة يرتكز عىل فلسفة دولة الحق
والقانون ،وجعل الدولة يف خدمة املواطن(.((5
•إرجاع ملف التنسيق مع بعثة املينورسو ( MINURSOبعثة األمم
املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية) إىل وزارة الخارجية.

 50جريدة بيان اليوم ،العدد  ،3191الدار البيضاء 17 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2000ص .2
 51جزويل ،ص .28
 52مصطفى الخلفي" ،املــغــرب ما بعد امللك الحسن الــثــاين" ،أون إســام٢4 ،
ترشين الثاين /نوفمرب  ،1999انظر:
http://goo.gl/6hg7nE
 53جزويل ،ص .52

 54عبد الرزاق الحنويش" ،يف أفق افتتاح الدورة الربملانية الجديدة" ،جريدة االتحاد
االشرتايك ،العدد  ،6272الدار البيضاء 11 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2000ص .12
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الجدول ()2
عدد اللجان الدامئة وعدد "مشاريع القوانني" و"مقرتحات القوانني" املدروسة التي تم التصديق عليها
اللجان الدامئة املختصة

مجموع املشاريع واملقرتحات املدروسة من قبل كل لجنة
 48مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 30مرشوع قانون
 14مقرتح قانون

لجنة الخارجية والدفاع الوطني
لجنة العدل والترشيع

 22مرشوع قانون

لجنة الداخلية والالمركزية

 41مرشوع قانون
 3مقرتح قانون
 10مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 25مرشوع قانون
 1مقرتح قانون
 176مرشوع قانون
 20مقرتح قانون

لجنة املالية والتنمية
لجنة القطاعات االنتخابية
لجنة القطاعات االجتامعية
املجموع
املصدر:

عددها

نسبتها

49

%25

44

%22.45

22

%11.23

44

%22.45

11

%5.62

26

%13.27

196

%100

املرجع نفسه ،ص .419

وعىل الرغم من هذه التطورات التي جاءت يف مصلحة الحكومة
وأحــزاب األغلبية يف الربملان ،والتي توجت باستبعاد خصمها
التاريخي إدريس البرصي من وزارة الداخلية ،وما أقدم عليه عبد
الرحمن اليوسفي من تقديم ترصيح حكومي أمام مجلس النواب
يف  13كانون الثاين /يناير  ،2000وأعقبه عرض مامثل حول السياسة
العامة للحكومة أمام مجلس املستشارين ،فإ ّن الحكومة مل تنجح يف
االستفادة من ذلك ،بل وقعت يف أخطاء أفسدت ما توافر لها من
ظروف مناسبة للعمل ،ومن بني تلك األخطاء طرح الحكومة ملا عرف
بـ "الخطة الوطنية إلدماج املرأة يف التنمية" ،والتي جوبهت بردود
فعل مختلفة( ،((5وانعكست آثارها عىل األداء الترشيعي للربملان
 55شهدت مدينة الدار البيضاء مسرية احتجاجية كبرية رافضة لخطة إدماج املرأة يف
التنمية ،واملفارقة أنه شارك يف هذه املسرية أعضاء قياديون من حزب االتحاد االشرتايك للقوات
الشعبية الذي يرأسه رئيس الوزراء .وقد استثمر هذا املوقف الرافض للخطة حزب العدالة
والتنمية يف تعزيز حضوره السيايس .انظر :نور الدين العويديدي" ،حكومة التناوب املغربية..
فراغ ميلؤه اإلسالميون" ،أون إسالم 30 ،أيلول /سبتمرب ،2000 انظر:
http://goo.gl/4P6KVP

بغرفتيه .وكان الربملان يواصل دراسة مشاريع عدة من أبرزها قوانني
إصالح الرتبية والتكوين وتجديد هياكل مجليس الربملان؛ فمجلس
رئيسا للمجلس ملدة
النواب ج ّدد ثقته بـعبد الواحد الرايض بوصفه ً
ثانية وكان املرشح من دون منافس(.((5
يف ظل هذه التطورات ،أعلن حزب العدالة والتنمية يف مطلع ترشين
األول /أكتوبر  2000عن قراره االنتقال من موقع املساند للحكومة
إىل موقع املعارضة داخل الربملان .ويعزى هذا االنتقال إىل عجز
الحكومة عن القيام مبا وعدت به يف الترصيح الحكومي ،وإىل أ ّن
التعديل الحكومي مل يأت بجديد( . ((5وبذلك ،شكلت عودة اإلسالميني
للمعارضة تحقيق نو ٍع من التوازن داخل الربملان.
 56عبد الرزاق الحنويش" ،الربملان املغريب خالل سنة  ،"2000جريدة االتحاد االشرتايك،
العدد  ،6354الدار البيضاء 1 ،كانون الثاين /يناير  ،2001ص .2
 57مقتدر ،ص .60

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة البرلمانية المغربية السادسة :رصد وتحليل

ثان ًيا :اإلنجاز التشريعي للبرلمان
ينص الدستور املغريب لعام  1996رصاحة عىل اختصاص الربملان بترشيع
ّ
القوانني .وتب ًعا لذلك ،كانت الحصيلة الترشيعية ملشاريع القوانني
ومقرتحاتها التي أحيلت للربملان خالل التجربة الربملانية السادسة موزعة
علم
عىل الشكل اآليت( 185 :((5مرشوع قانون ،و 143مقرتح قانونً .
بأ ّن مشاريع القوانني تُق ّدم من الحكومة ،فيام تُق ّدم مقرتحات القوانني
من النواب يف املجلسني .وقد تم عرض هذه املشاريع واملقرتحات
عىل اللجان الدامئة املختصة( ((5يف الربملان لدراستها وإبداء الرأي فيها،
وأدخلت تعديالت عدة عىل نصوصها من جهة اللجان النيابية وأثناء
مناقشاتها يف الجلسات العامة للربملان .ويوضح الجدول ( )2الدور
الترشيعي للجان النيابية الست الدامئة وعدد املشاريع واملقرتحات التي
درستها وناقشتها وتم التصديق عليها من الربملان.
وشملت هذه القوانني ميادين مختلفة من ضمنها قوانني املالية،
والقانون االنتخايب ،ومدونة الحريات العامة ،وقانون الجمعيات،
وقانون التجمعات ،وقانون الصحافة ،واملحاكم املالية ،ومدونة الشغل
فضل عن
والتغطية الصحفية ،وقانون التنظيم السمعي والبرصيً ،
املوافقة عىل اتفاقيات مع أقطار صديقة وشقيقة(.((6
ويف ضوء قـراءة معطيات الجدول ( )2وتحليله لجهة الحصيلة
الترشيعية ،يتضح أ ّن  176مرشوع قانون مقدمة من الحكومة ،مقابل
 20مقرتح قانون تقدم بها النواب .ومن هنا يتضح ضعف املبادرة
الترشيعية من الربملانيني وهيمنة السلطة التنفيذية وتأثريها يف أداء
السلطة الترشيعية .لذلك ،فإ ّن الربملان بغرفتيه مل يتحرر من الطابع
الصوري ومل يرتق إىل مؤسسة دستور ذات سلطة حقيقية.

ً
ثالثا :اإلنجاز الرقابي للبرلمان
تعد الرقابة الربملانية أحد أبرز الوظائف الرئيسة وأكرثها استخدا ًما
التي يعتمدها الربملان يف الرقابة عىل أعامل السلطة التنفيذية ،بل إنها
 58عبد العيل حامي الدين" ،حصيلة العمل الربملاين للسنة الترشيعية (،")2007-2006
يف :حالة املغرب  ،2008 -2007تقرير كراسات إسرتاتيجية ،املجلد ( 4الدار البيضاء :مطبعة
النجاح الجديدة ،)2008 -2007 ،ص .55
 59كان عدد اللجان الدامئة يف الوالية الترشيعية الخامسة  12لجنة دامئة ،وقُلص هذا
العدد إىل  6لجان عىل خلفية ترشيد اإلمكانيات املادية والكفاءات البرشية .انظر :الربملان يف
الدول العربية ،رصد وتحليل (األردن ،لبنان ،املغرب ،مرص) (بريوت :املركز العريب لتطوير
حكم القانون والنزاهة ،)2007 ،ص .418
 60محمد العريب املساري" ،حكومة اليوسفي يف عامها الرابع" ،جريدة الرشق األوسط،
العدد  8 ،8473شباط /فرباير  ،2002ص10؛ ومحمود معروف" ،الربملان املغريب يدرس 16
مرشوع قانون يف دورة استثنائية" ،جريدة القدس العريب ،العدد  14 ،3965شباط /فرباير
 ،2002ص .7
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تشكل السالح الفعال الذي تشهره املعارضة دامئًا يف وجه الحكومة
وأحزاب األغلبية املساندة لها .ولبيان هذا الدور ،ح ّدد دستور 1996
وسائل رقابة الربملان عىل أعامل الحكومة باآليت:
رقابة تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية
للحكومة

التصويت عىل الترصيح الحكومي :إ ّن التعديالت التي جرت عىل
دستور عام ( 1992وتأكيد ذلك يف اإلصالح الدستوري عام )1996
ع ّززت من سلطة الربملان ،وبخاصة مجلس النواب ،وذلك مبنحه حق
مناقشة الترصيح الحكومي والتصويت عليه( .((6وهذا ما حصل؛ إذ
قدم عبد الرحمن اليوسفي برنامج حكومته أمام مجلس النواب
ومجلس املستشارين يف  17نيسان /أبريل  ،1998ومرة أخرى قدم
الترصيح الحكومي يف  13كانون الثاين /يناير  ،2000وجرت مناقشته
ثم التصويت عليه وفوزه باألغلبية .وهذا يفرس يف جانب منه تعزيز
سلطة الربملان يف مراقبة توجه الحكومة.
ملتمس الرقابة :هو املبادرة التي تأيت من أحد مجليس الربملان
بـطلب طرح الثقة يف الحكومة؛ إذ ميكن ملجلس النواب أن يعارض
مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالتصديق عىل ملتمس
رقابة ،وكذلك مجلس املستشارين .لهذا يع ّد ملتمس الرقابة أهم
وسيلة ميتلكها الربملان إلثارة املسؤولية السياسية للحكومة .ونظ ًرا
لخطورة هذا اإلجراء وأثره ،فإ ّن دستور  1996أحاط استعامل هذا
االختصاص الربملاين بقيود( ((6صعبة التحقق ضامنًا الستقرار الحكومة.
فضل عن
ونظ ًرا للقيود الصعبة التي تواجه تقديم ملتمس الرقابةً ،
رضورة توافر قاعدة األغلبية الربملانية للتصويت عليه ،فإ ّن أحزاب
املعارضة يف التجربة الربملانية السادسة مل تطرح أي ملتمس رقابة
بشأن السياسة العامة للحكومة.
ُجسد مسألة منح الثقة للحكومة األثر املبارش
منح الثقة للحكومة :ت ِّ
للمسؤولية السياسية؛ إذ يؤدي سحب الثقة من الحكومة إىل
استقالتها .وطبقًا لدستور  1996يجري طلب منح الثقة للحكومة
من مجلس النواب ملواصلة العمل الحكومي تنفيذًا للفصل  75من
الدستور الذي ينص عىل" :بإمكان الوزير األول أن يربط لدى مجلس
النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت مينح الثقة بشأن
ترصيح يفيض به الوزير األول يف موضوع السياسة العامة أو بشأن
 61الفصل  ،60دستور  ،1996ص .30
 62الفصالن  76و ،77دستور  ،1996ص 36-35؛ والكروي ،التجربة الربملانية يف املغرب،
ص .206–205
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نص يطلب املوافقة عليه ،وال ميكن سحب الثقة من الحكومة أو
رفض النص إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذي يتألف منهم مجلس
النواب .ال يقع التصويت إال بعد ميض ثالثة أيام كاملة عىل اليوم
الذي طرحت فيه مسألة الثقة .يؤدي سحب الثقة إىل استقالة
الحكومة استقالة جامعية"(.((6
ويتضح من ذلك ،أ ّن الحق الدستوري املمنوح للربملان يف مراقبة
الحكومة بشأن مسألة منح الثقة قد تض ّمن قيو ًدا صعبة التنفيذ؛
ما جعل مهمة الربملان عسرية .لذلك مل تلجأ حكومة اليوسفي خالل
التجربة الربملانية السادسة إىل استعامل آلية "منح الثقة"؛ وذلك
لتوافر الحكومة عىل أغلبية مساندة داخل الربملان.
رقابة ال تترتب عليها إثارة المسؤولية السياسية
على الحكومة

األسئلة :متثل األسئلة الربملانية الكتابية أو الشفوية األداة األكرث
استعامل يف مجال املراقبة الربملانية ألعامل املؤسسات الحكومية
ً
يف تنفيذ السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة ،وهذا الفعل
يكون غري مصحوب بجزاء سيايس فــوري؛ ما مييزه عن اآلليات
األخرى للمراقبة يف النظام الربملاين (مثل ملتمس الرقابة وطلب منح
الثقة)( .((6وتعد الرقابة الربملانية عن طريق األسئلة الكتابية آلي ًة
أقل فاعلية ،فهي مبنزلة طلب إيضاحات أو تفسريات .ومام يقلل
من تأثريها غياب طابع الدعاية اإلعالمية واإلعالن عنها ،يف حني أ ّن
األسئلة الشفوية كآلية للرقابة الربملانية تلقى اهتام ًما وتأث ًريا كبريين
بسبب ما تحظى به الجلسات املخصصة لألسئلة الشفوية من
متابعة إعالمية مكثفة من خالل النقل املبارش عرب التلفزيون ،واطالع
الرأي العام الوطني عىل ما يجري داخل الربملان .لذلك تلجأ أحزاب
املعارضة إىل الرتكيز عىل استعامل هذه اآللية كوسيلة ملواجهة األداء
الحكومي .ومام يسجل يف هذا الصدد أن دستور  1996قد جاء ببعض
التعديالت املهمة يف مجال األسئلة الربملانية باملقارنة مع الدساتري
السابقة؛ إذ نص الفصل  56من الدستور عىل" :تخصص باألسبقية
جلسة يف كل أسبوع ألسئلة أعضاء مجليس الربملان وأجوبة الحكومة،
ويجب أن تديل الحكومة بجوابها خالل العرشين يو ًما" .وتعديل أجل
العرشين يو ًما هو تعديل جديد شكّل إضاف ًة نوعي ًة مهم ًة ملصلحة
أداء املؤسسة الربملانية يف مجال مراقبتها لعمل الحكومة .وقد
 63دستور  ،1996ص .35
 64ملتمس الرقابة وطلب منح الثقة قد يؤديان إىل استقالة الحكومة استقالة جامعية فو ًرا
يف حالة التصديق عليهام ،يف حني أ ّن األسئلة بنوعيها ال تؤدي إىل هذه النتيجة بل تشري إىل
مستوى التفاعل بني الربملان والحكومة.

العدد ١١
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شهدت التجربة الربملانية السادسة حصيلة مهمة من األسئلة الكتابية
والشفوية طرحها النواب يف إطار املراقبة الربملانية ألعامل الحكومة،
سؤال ،فيام كان عدد األسئلة
وبلغ عدد األسئلة الشفوية ً 4757
الكتابية  7074سؤالً ( .((6من خالل ذلك ،تتضح النسبة العالية لألسئلة
الكتابية والشفوية يف أداء املامرسة الربملانية للتجربة السادسة ،وقد
اتسمت بعض هذه األسئلة بالتكرار أل ّن أغلبيتها ذات طبيعة إدارية
فضل عن أ ّن هذه األسئلة ،وتحدي ًدا
أو تقنية وليست سياسية(ً .((6
الشفوية ،استطاعت أن تحقق نو ًعا من الحوار والتفاعل اإليجايب بني
الربملان والحكومة ،وتبقى هذه اآللية من املراقبة ال تخلو من فائدة
عىل قاعدة أن الحارس موجود عىل أقل تقدير.
لجان تقيص الحقائق :تع ّد آلية لجان تقيص الحقائق إحدى الوسائل
املهمة يف الرقابة الربملانية عىل أعامل الحكومة ،فبموجبها يستطيع
الربملان بنفسه أن يتحقق من أي مخالفة للقوانني أو سوء ترصف
إداري أو فضيحة مالية أو سياسية( .((6وقد تضمن الفصل  42من
دستور  1996اآليت" :تشكل مببادرة من امللك أو بطلب من أغلبية
أعضاء أي من املجلسني لجان نيابية لتقيص الحقائق يناط بها جمع
املعلومات املتعلقة بوقائع معينة واطالع املجلس الذي شكلها عىل
النتائج التي تنتهي إليها أعاملها .وال يجوز تكوين لجان لتقيص
الحقائق يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية مادامت هذه
املتابعات جارية .وتنتهي مهمة كل لجنة لتقيص الحقائق سبق
تكوينها فور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت تشكيلها".
كام جاء يف النص أ ّن "لجان تقيص الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها"( .((6وشهدت التجربة الربملانية السادسة يف
ظل دستور  1996تشكيل لجنتني لتقيص الحقائق هام:
لجنة تقيص الحقائق حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي :جاءت
هذه اللجنة يف ضوء الترصيح الذي أدىل به وزير االقتصاد واملالية
والسياحة فتح الله ولعلو يف  24أيار /مايو  2000أمام مجلس النواب.
فقد أشار إىل "وجود عدة اختالالت تعرتي مالية مؤسسة القرض
 65فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب ،التزام وعطاء (الرباط :مطبعة باملريس،
.)2002
 66عبدالله ساعف ،رهانات التحول السيايس يف املغرب (الدار البيضاء :مطبعة النجاح
الجديدة ،)2004 ،ص .77
 67شمران حامدي ،النظم السياسية (بغداد :مطبعة اإلرشاد ،الطبعة الرابعة  ،)1975ص .245
 68دستور  ،1996ص .19

دراسات وأوراق تحليليّة
التجربة البرلمانية المغربية السادسة :رصد وتحليل

العقاري والسياحي"( .((6وبعد خمسة أيام ،شكّل مجلس النواب بنا ًء
عىل طلب فرق األغلبية لجنة تقيص الحقائق حول هذه املؤسسة،
وتكونت اللجنة من  24عض ًوا ينتمون ملختلف الفرق النيابية .وبهذا
تكون األغلبية الربملانية ألول مرة صاحبة املبادرة يف تشكيل لجنة تقيص
الحقائق؛ إذ من املألوف أن تأيت املبادرة من أحزاب املعارضة ألنها هي
التي تتوىل مسؤولية املراقبة عىل العمل الحكومي .وبعد مدة تقيص
وبحث وتحقيق استمرت ستة أشهر ،متكنت اللجنة من إنجاز تقريرها
الذي تضمن ثالثة أبواب هي :وضعية القرض العقاري والسياحي،
واالختالسات وضعف املراقبة وسوء التدبري ،والتجاوزات التي عرفتها
عملية القرض( .((7بعد ذلك قامت اللجنة بتقديم تقريرها إىل مجلس
النواب ،وقد خصص املجلس جلسة علنية يف  19كانون الثاين /يناير
 2001ملناقشة التقرير بحضور وسائل اإلعالم الوطنية( .((7وقد رصد هذا
التقرير العديد من التجاوزات املالية واإلدارية مثل "اختالس األموال
وخيانة األمانة وتوزيع أرباح وهمية عىل املساهمني وتنظيم غري فاعل
وحسابات غري مضبوطة والتزوير يف مضمون محررات بنكية"(.((7
وكان من بني املتورطني يف فساد القرض العقاري والسياحي شخصيات
سياسية ونقابية ورجال أعــال( .((7وكان رد الفعل أن واجهت هذه
اللجنة صعوبات مثل :عدم تقديم بعض الوثائق لها من جهة املسؤولني
عن هذه املؤسسة ،ورفض بعض املسؤولني الكبار األدالء بشهاداتهم
أمامها .وعىل الرغم من ذلك ،مارست هذه اللجنة دورها املسؤول يف
تقيص الحقائق والتحديد الدقيق للمسؤولني عن ذلك وتقديم تقريرها
معززًا بالتوصيات .وأظهر التقرير بجالء الدور الذي ميكن أن تؤديه
املؤسسة الربملانية يف تنوير الرأي العام حول حامية املال العام والحفاظ
عىل املصالح العليا للوطن .وبعد مناقشة التقرير عرض للتصويت وتم
التصديق عليه باإلجامع .وبعد ذلك أودعت اللجنة تقريرها ملجلس
النواب ،وإثر ذلك أحال الوزير األول القضية للقضاء( .((7واستنا ًدا
للفصل  42من دستور  1996تعد "لجان تقيص الحقائق مؤقتة ،وتنتهي
مهمتها بإيداع تقريرها وفور فتح تحقيق قضايئ يف الوقائع التي اقتضت
 69محمد زين الدين" ،قضية القرض العقاري والسياحي" ،جريدة االتحاد االشرتايك ،العدد
 ،6388الدار البيضاء 4 ،شباط /فرباير  ،2001ص 4؛ وجريدة بيان اليوم ،العدد  ،3269الدار
البيضاء 19 ،كانون الثاين /يناير  ،2001ص .3
 70زين الدين ،ص .4
 71نرشت بعض الصحف نص التقرير ،انظر :جريدة االتحاد االشرتايك ،العددان 6371
و ،6373الدار البيضاء 18 ،و 20كانون الثاين /يناير  ،2001ص 12-11؛ وجريدة بيان اليوم،
العددان  3269و ،3270الدار البيضاء 19 ،و 20كانون الثاين /يناير  ،2001ص .4-3
 72زين الدين ،ص .4
 73جريدة االتحاد االشرتايك ،العدد  ،6373الدار البيضاء 20 ،كانون الثاين /يناير  ،2001ص .1
 74زين الدين ،ص .4
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تشكيلها" .وقد أسهمت مناقشات هذه اللجنة يف تحقيق أمرين هام:
تنوير الرأي العام الوطني واملجتمع املدين واطالعه عىل الحقائق ،وبلورة
إرادة سياسية يف تفعيل القانون وتطبيقه ملحاسبة املسؤولني وإدانتهم
بسبب هدر املال العام(.((7
لجنة تقيص الحقائق حول الصندوق الوطني للضامن االجتامعي:
وقــد انبثقت هــذه اللجنة من مجلس املستشارين يف ترشين
الثاين /نوفمرب  .2000وقامت اللجنة بدور مهم يف التقيص وجمع
املعلومات والتحقيق بشأن العديد من التجاوزات اإلدارية واملالية
يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي .وبعد إنجاز مهمتها،
قدمت تقريرها ملجلس املستشارين معززًا بالتوصيات .وقد خصص
املجلس جلسة للمناقشة ،وبعد ذلك عرض للتصويت ،وتم التصديق
عليه باإلجامع .وبعدها أحيل تقرير اللجنة إىل القضاء( .((7وبذلك
انتهت مهمة اللجنة.والجدير بالذكر ،أنه ألول مرة يف تاريخ املغرب
النيايب يصل تقرير لجان تقيص الحقائق إىل القضاء .لك ّن القضاء مل
يحسم موضوعهام ،ومل يحدث يشء يف ما بعد عىل الرغم من حجم
االختالسات التي تم الكشف عنها( .((7وهذا يتطلب من األحزاب
السياسية الفاعلة مطالبة الربملان بتحريك املتابعات القضائية بهذا
الشأن ،أل ّن األمر يتعلق باملال العام.
•وعىل الرغم من ذلك ،فقد اتسمت التجربة الربملانية السادسة
بربوز ظاهرتني كان لهام انعكاس سلبي عىل واقع األداء الربملاين هام:
•استمرار ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات الربملانية ،وزاد
يف كشفها التغطية التلفزيونية املستمرة لجلسات الربملان(.((7
•ظاهرة انتقال النواب من فريق إىل آخر ،والتي عرفت يف املغرب
بظاهرة الرتحال ،وأصبحت سمة الزمة للتجربة الربملانية السادسة؛ إذ
فضل عن أنها
ُسجلت  121حركة انتقال للنواب من فريق إىل آخر(ً ،((7
أثرت سلبيًا يف استقرار أجهزة مجلس النواب.
 75مصطفى الكثريي" ،ملف القرض العقاري والسياحي واألسئلة املطروحة" ،جريدة
االتحاد االشرتايك ،العدد  ،6389الدار البيضاء 5 ،شباط  /فرباير  ،2001ص .1
 76الربملان يف الدول العربية ،ص .408–407
 77سعد الدين العثامين" ،املغرب بعد عامني من حكم محمد السادس" ،مجلة الوطن
العريب ،العدد ( 1263باريس 18 :أيار /مايو  ،)2001ص .36
 78الحنويش ،ص .12
 79الربملان يف الدول العربية ،ص .425–424
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خاتمة
شكلت التجربة الربملانية السادسة ،والتي ت ِّوجت بتجربة التناوب
التوافقي عىل السلطة حدث ًا سياس ًيا بارزًا يف تاريخ املغرب السيايس
املعارص ،ملا أحدثته من تح ّول سيايس جديد يف الحياة السياسية
املغربية .واكتنف هذ التحول العديد من املالحظات اإليجابية
والسلبية .وكانت نتيجتها اآليت:

•قبول أحزاب املعارضة يف املغرب املشاركة يف الحكم ويف صنع
القرار من خالل صيغة توافقية لجأ إليها الفاعلون السياسيون وعرفت
بالتناوب التوافقي ،والتي جاءت كنمط للعالقات السياسية خارج
الوثيقة الدستورية؛ أل ّن دستور  1996مل يرش إىل التناوب كآلية تتحدد
عىل أساسها األدوار السياسية .لذلك ،مل متس املشاركة ثوابت السلطة
عىل الرغم مام جاء يف دستور  1996من تعديالت؛ إذ بقي الدستور
يكرس التوزيع غري املتكافئ للسلطات لفائدة املؤسسة امللكية
املهيمنة عىل القرار السيايس ،يف وقت ال تتوافر الحكومة والربملان
عىل السلطة الكافية من أجل القيام مبسؤوليتهام.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

وأتاح لها فرصة العمل امليداين واملامرسة السياسية ،وقد ساهم ذلك
يف التحصني االجتامعي واالستقرار السيايس للمغرب.
•أسست التجربة الربملانية السادسة من خالل حكومة التناوب
التوافقي لقواعد لعبة سياسية باتجاه تحقيق االنتقال الدميقراطي،
وأخذت مصادرها من الدميقراطية واالق ـراع العام للتناوب عىل
السلطة الحكومية ،ويبقى امللك هو الفاعل الرئيس الذي ميسك
قواعد اللعبة وإصدار القرار.
•غياب املعارضة الحقيقية بعد قبول أحزاب املعارضة املشاركة يف
الحكم ،وبذلك أصبحت مهمة األحزاب السياسية جعل املواطنني
يقبلون بربامج النظام ومقارباته املطروحة.
•اإلسهام الفاعل يف تحقيق انتقال سلس للحكم بعد وفاة امللك
الراحل الحسن الثاين إىل امللك محمد السادس.
•أسفرت العملية االنتخابية للتجربة الربملانية السادسة عن وجود
كتل برملانية متوازنة ،ومل يكن هناك حزب واحد يسيطر عىل الربملان
بغرفتيه.
•كان اإلنجاز الترشيعي والرقايب للتجربة الربملانية السادسة (حكومة
وبرملانًا) إيجابيًا ،عىل الرغم مام سجل من مالحظات عىل األداء
الربملاين ،وأبرز ذلك ضعف املبادرة الترشيعية من الربملانيني وهيمنة
السلطة التنفيذية.

•متكن النظام السيايس املغريب من تقوية مرتكزات مرشوعيته من
دون أن يقيض عىل أحزاب املعارضة ،ويحسب هذا السلوك السيايس
ملصلحته .وقد متثل ذلك بقبول األحزاب السياسية املغربية ،مبا فيها
أحزاب املعارضة ،مبركزية املؤسسة امللكية يف النظام السيايس املغريب
وانفراد امللك بالسلطة الدينية يف اململكة.
•تفعيل دور األحزاب السياسية التي استمرت أكرث من ثالثة عقود
يف مواقع محددة (موالية أو معارضة) داخل املؤسسات وخارجها إىل
أخذ مواقع وأدوار ووظائف جديدة يف الحياة السياسية.
•مشاركة الحركة اإلسالمية املعتدلة يف االنتخابات الترشيعية -
ممثلة بحزب العدالة والتنمية  -ودخولها الربملان ألول مرة يف تاريخ
املغرب السيايس املعارص .وقد أكسبها ذلك موقع ضمن عالقة القوة،

•النجاح يف اإلرشاف عىل االنتخابات الترشيعية يف أيلول /سبتمرب
 ،2002والتي متيزت بالشفافية.
وبناء عليه ،ميكن القول إ ّن التجربة الربملانية السادسة ،ومن خالل
تجربة التناوب التوافقي عىل السلطة ،قد ف ّعلت العمل السيايس يف
املغرب ،وأسهمت يف تحقيق االستقرار السيايس ،ويف تثبيت أسس
البناء الدميقراطي .وبذلك ،فإنها أسست ملرحلة جديدة – حتى إن
مل تحقق برنامجها – من شأنها أن تتطور وتنضج وتصبح آلية لتداول
السلطة الحكومية ،وأن يرتبط ذلك بصناديق االقرتاع .وانطالقًا من
هذا الفهم ،فإ ّن اإلصالح السيايس والدستوري يبقى مطلبًا شعبيًا
وحزبيًا يتطلب النضال من أجل تحقيق توزيع عادل للسلطات،
وذلك مبنح الحكومة والربملان سلطات أوسع لتكريس هذه املامرسة
وتعزيزها (تداول السلطة الحكومية) ووضعها عىل أسس قوية تضمن
لها االستمرار لتحقيق االنتقال الدميقراطي يف املغرب.
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عماد يوسف قدورة

*

تركيا ومسألة تدخلها العسكري
في الجوار

تواجه تركيا اليوم خيارات حرجة إزاء التدخل العســكري العاجل في الجوار؛ فإما أن تســتجيب
ً
أولوية لقراءتها الكلية
للنداءات والمطالبات المتصاعدة بالتدخل المباشر ،وإما أن تعطي
فتقــدم مصالحها علــى ردود الفعل اآلن ّيــة ،وإما أن تحتفظ
للمشــهدين الداخلــي واإلقليمي
ّ
ودعم للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة
تضامن
بوضــع من الغموض الــذي ينطوي على
ٍ
ٍ
ٍ
اإلســامية فــي العــراق والشــام "داعــش" ،فــي وقــت ال تنخــرط فيــه فــي مواجهــات عســكرية
ولــكل مــن هــذه الخيــارات منافــع وتكاليف علــى المســتويين المحلــي واإلقليمي.
مباشــرة.
ٍ
تناقــش هذه الورقــة اإلطار الحاكم لمبدأ التدخل العســكري التركي ،وقيوده ،واإلســتراتيجية
والحد الفاصل الذي
الشــاملة التي تقترحها أنقرة تجاه ســورية ،وشــروط تدخلها العســكري،
ِّ
ّ
تتدخــل ،وذلك فــي ضوء التطــورات الكبيرة التي تشــهدها ســورية والعراق
يح ّتــم عليهــا أن
والمناطق الكردية وانعكاساتها عليها.
* باحث ومحرر أول يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
يف وقت يقف فيه تنظيم "داعش" عىل مشارف الحدود الرتكية ،تواجه
تركيا اليوم أخطر ٍ
تحد منذ عقود؛ فاملخاطر التي يشكلها مت ّدد التنظيم
وانتشاره مل تعد تقترص عىل ش ّن هجامت داخل أراضيها أو عىل
مصالحها اإلقليمية فحسب ،وإمنا قد تخلق مشاكل واضطرابات تهدد
استقرارها الداخيل أيضً ا .فقد تصاعدت نداءات املطالبة لها بالتدخل
يف سورية ،وبخاصة من األكراد ،إلنقاذ مدينة عني العرب – كوباين
وتقديم الدعم للمقاتلني املحارصين فيها ،كام اندلعت تظاهرات
واسعة احتجا ًجا عىل عدم استجابتها لهذه املطالب ،ووصلت إىل
حد اتهامها بعدم املباالة إزاء مصري املدينة .ومع أنها سمحت مؤخ ًرا
بدخول عدد من قوات البشمرغة الكردية إىل املدينة ،فقد استمرت
املطالبات بتدخلها ،وانتقلت هذه املطالبات إىل املستوى الدويل؛ إذ
ينظر التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ضد "داعش" باهتامم
شديد إىل املساعدة العسكرية العاجلة التي ميكن أن تقدمها تركيا.

وعىل الرغم من أ ّن موقف تركيا املتحفِّظ تجاه انتشار "داعش"
وسيطرته عىل ٍ
تغي بعد تحرير
أراض عراقية وسورية واسعة قد ّ
الرهائن األتراك الذين اختطفوا يف املوصل؛ إذ أعلنت وقوفها مع
التحالف مع تأكيدها عىل أهمية التعاون مع عنارص عىل األرض
بدلً من االقتصار عىل الرضبات الجوية ،فإ ّن سلوكها حتى اآلن
يشري إىل إرصارها عىل عدم الخضوع للضغوط ،وعدم الرغبة يف
االنخراط يف معركة من دون إسرتاتيجية متكاملة إزاء الوضع
اإلقليمي برمته ،ومن دون التزامات دولية ،وبخاصة من قبل حلف
شامل األطليس بوصفها عض ًوا فيه ،كام نبني الحقًا .فطوال السنوات
الثالث املاضية حرصت تركيا عىل تج ّنب الدخول يف حرب مفتوحة
يف سورية عىل الرغم من إسقاط طائرة تركية مبضادات سورية،
واتهامها النظام السوري بتدبري هجامت عىل األرايض الرتكية ،ورغم
امتالك حكومتها تفويضً ا من الربملان لنرش قوات برية خارج حدود
البالد منذ أواخر عام .2012
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ملح عن ماهية اإلطار الحاكم ملبدأ
ويف هذا السياق ،يثار تساؤل ّ
التدخل العسكري الرتيك ،وقيوده ،يف ضوء التهديدات الوشيكة
والرصيحة التي يو ِّجهها "داعش" لألمن القومي الرتيك ،ويف ظل
تأثريها يف السلم الداخيل .كام تثار تساؤالت أخرى عن ماهية
اإلسرتاتيجية الشاملة التي تقرتحها أنقرة تجاه سورية ،وعن رشوط
تدخلها العسكري ،وعن الح ِّد الفاصل أو الرضورة التي تحتّم عليها
التدخل عسكريًا.

آراء حول الموقف التركي
مثة آراء عديدة تجاه موقف تركيا من عدم االستجابة حتى اآلن
ملطالب التدخل العسكري املبارش ضد "داعش" أو توفري ممر من
دون رشوط لدخول املساعدات واملعدات العسكرية ملدينة عني
العرب – كوباين املحارصة؛ إذ يرى البعض أ ّن تركيا ال تشعر باالرتياح
للدرجة التي تحققت من االستقالل الذايت يف املنطقة الكردية يف
سورية ،والتي قد تصبح حجر األساس لتأسيس كيان كردي أكرب
ومستقل يف الرشق األوسط؛ ما يعزز امليول االنفصالية ألكرادها .كام
يرى آخرون أ ّن هواجسها تجاه حزب العامل الكردستاين ،والتي متتد
ٍ
أحداث طارئة ،وبخاصة
لعقود ،ال ميكن تبديدها بهذه برسعة يف ظل
ويفس العديدون
أنها تعتربه حتى اآلن منظم ًة إرهابي ًة يف البالدِّ .
موقف تركيا الحايل انطالقًا من اعتبارها األكراد السوريني حلفاء للنظام
السوري((( ،وبخاصة بعد اإلغراءات التي قدمها الرئيس السوري بشار
األسد إليهم للحصول عىل دعمهم ضد املعارضة املسلحة عرب منح
بعضهم الجنسية وإعطائهم بعض الحقوق الثقافية وفتح املدارس
فضل عن الشكوك التي تذهب إىل أ ّن الحكومة السورية
الكرديةً .
أجرت اتصاالت مع حزب العامل الكردستاين من أجل إيجاد حلفاء لها
داخل سورية عرب حليفه حزب االتحاد الدميقراطي الكردي السوري(((.
ويذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك ،بتوجيه االتهام إىل تركيا بأنها ال
متانع من سقوط املدينة ،بل قد يخدم ذلك مصالحها .وبهذا الصدد
تعترب أمربين زمان ،وهي كاتبة يف الشأن الرتيك يف عد ٍد من الصحف
الغربية ،أ ّن أنقرة قد ترى فرص ًة يف سقوط املدينة عىل الرغم من
رس تركيا لسقوط
املجازفة بتلقّي انتقادات واسعة ،فتقول" :قد ت ُ ُّ
1 “Turkey torn between ISIL and the PKK,” Hurriyet Daily News, at http://
goo.gl/702ZRW; Sinan Ulgen, “Turkey’s Dangerous Bet on Syria,” The New
York Times, October 9, 2014, at: http://goo.gl/BAQUxF
2 Damla Aras, “The Syrian Uprising: Turkish-Syrian Relations Go
Downhill,” Middle East Quarterly, vol. 19, no. 2 (Spring 2012), p. 50.

دراسات وأوراق تحليليّة
تركيا ومسألة تدخلها العسكري في الجوار

كوباين .برزت هذه البلدة كرمز للمقاومة الكردية ،واستقبلت [زعيم
حزب العامل الكردستاين عبد الله] أوجالن عندما كان يعيش يف
صف من
سورية .لكوباين أيضً ا أهمي ًة إسرتاتيجي ًة كبريةً ،فهي تقع بني ّ
البلدات والقرى املتتالية التي يسيطر عليها األكراد ،وهي معروفة
كلها بكانتون الجزيرة يف ات ّجاه الرشق ،وبلدة عفرين التي يديرها
األكراد باتّجاه الجنوب الغريب .ولطاملا أراد األكراد ربط املناطق
الثالث ببعضها عرب إخراج داعش ،والثوار السوريني ،من املناطق
التي تفصل بينها .وإ ّن احتامل قيام كيان كردي يديره حزب العامل
الكردستاين يفوق ما تستطيع تركيا تح ّمله .سقوط كوباين سيو ّجه
رضبة مذلّة لحزب العامل الكردستاين وسيُض ِعف الدعم الحاصل عليه
من أكراد سورية .سيضط ّر أيضً ا صالح مسلَّم [رئيس حزب االتحاد
الدميقراطي] وحزبه إىل تسوية الخالفات مع مسعود برزاين ،رئيس
حكومة إقليم كردستان يف العراق .ومع أ ّن برزاين دافع عن كوباين،
لكنه مل يلُ ْم تركيا بعد عىل موقفها"(((.
ويرى بعض األكراد يف تركيا أ ّن استمرار عملية السالم الجارية بينهم
وبني الحكومة الرتكية لتحقيق االستقرار يف البالد ،يتطلب منها أن
تكون أكرث استعدا ًدا ملساعدة وحدات الحامية الشعبية يف سورية
التي تواجه رصاع بقا ٍء ضد تنظيم "داعش" .ويواجه االفرتاض الرتيك
بأ ّن عملية السالم تلك لن تتأثر جوهريًا باألحداث الجارية وأ ّن
حزب العامل الكردستاين لن يتخىل عن وقف إطالق النار معها ،وأنّه
لن يقرر محاربة تركيا وداعش يف آنٍ م ًعا ،اختبا ًرا جديًا .فقد خرج
األكراد يف تظاهرات أدت إىل مقتل العرشات وإصابة املئات يف أنحاء
تركيا استنكا ًرا ملوقفها ،كام ه ّدد الحزب باالنسحاب من املحادثات
دعم أو تسمح بوصول اإلمدادات العسكرية
نهائ ًيا إن مل تق ّدم تركيا ً
للمقاتلني األكراد املحارصين يف املدينة(((.

موقف تركيا
من التدخل العسكري وقيوده
سعت تركيا للتدخل منذ اندالع التظاهرات يف سورية يف بداية "الربيع
العريب" عرب عرض الوساطة بني النظام السوري واملعارضة .وبعد رفض
وساطتها ،أعلنت دعمها للمعارضة وطالبت بتنحي الرئيس السوري،
وسعت إىل حشد ٍ
تأييد دويل ،وبخاصة الغريب ،للتدخل لتحقيق
3 “Erdogan’s Syria policies spark riots in Kurdish cities,” Al Monitor,
October 10, 2014, at: http://goo.gl/Tu8qcQ
”4 “Turkey torn between ISIL and the PKK.
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هذا الهدف .وعندما مل تحصل عىل التأييد الكايف إلطاحة النظام،
اتهمت "القوى الغربية بعدم دعم جهود الوساطة الرتكية يف بداية
الحرب ،بل حتى تقويضها"((( .وبدأت بتقديم الدعم للمعارضة عرب
استقبال العسكريني املنشقني عن النظام ،وإقامة معسكر خاص
بهم ،ثم استضافت قيادة الجيش السوري الحر لينسق أعامل الثورة
عسكريًا ،وكذلك القيادات السياسية للمعارضة ،ورعت إعالن املجلس
الوطني السوري يف إسطنبول ،ثم إعالن االئتالف الوطني لقوى الثورة
فضل عن إيواء الالجئني.
واملعارضة يف سوريةً ،
أي تدخل مبارش يُطلب
رص تركيا عىل أ ّن ّ
واستنا ًدا إىل هذا الواقع ،ت ّ
منها يجب أن يكون عىل أساس ما تطالب به منذ ثالث سنوات عرب
بدل من
تقديم إسرتاتيجية متكاملة لحل األزمة يف املنطقة برمتها ً
االستجابة للتحدي الجديد الذي ظهر بقوة مع تقدم "داعش" يف
اتجاه الحدود الرتكية .فهي تشرتك مع سورية يف حدود متتد عىل
نحو  900كيلومرت ،وبهذا متتد التهديدات العرقية والطائفية ومخاطر
التهريب وانتقال املسلحني عىل طول هذه الحدود ،وال تنحرص يف
املنطقة التي يركز عليها األكراد حاليًا.
لذلك تؤكد املواقف الرتكية عىل الرؤية الشاملة للحل؛ إذ يقول
الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان" :نحتاج إىل إسرتاتيجية دولية؛
ليس لتدمري داعش فحسب ،وإمنا أيضً ا إلجبار األسد عىل التنحي
عن السلطة وإنهاء الرصاع يف سورية ،فالهدف األول ال ميكن تحقيقه
بنجاح مبعزل عن الثاين .وهذه اإلسرتاتيجية يجب أن تتضمن تأسيس
منطقة آمنة يف سورية إليواء املدنيني وقوات املعارضة ،عىل أن تجري
حاميتها بواسطة مناطق حظر الطريان ،وهي اإلسرتاتيجية التي طاملا
اعتقدنا أنها حيوية للنجاح يف سورية والعراق"((( .كام تشرتط تركيا
دعم الواليات املتحدة "لتغيري النظام يف دمشق" ،قبل أن تشارك
بنفسها يف قتال "داعش" ،فهي ترى أنه َع َر ٌض أكرث منه سب ًبا أساس ًيا
للمشاكل يف الرشق األوسط(((.
كام يرى أردوغان أ ّن هناك أهمي ًة للعملية الربية ،ولكنه يشرتط
"التعاون" بشأنها ،فيقول" :إ ّن اإلرهاب ال ينتهي  ...ما مل نتعاون
5 Simon Tisdall, “Radicalisation in Syria poses growing threat to Europe,
says Turkish leader,” The Guardian, November 4, 2013, at: http://goo.
gl/7VslZ6
”6 “Washington Post’s Ignatius Agrees With Turkey’s Stance on Syria,
Daily Sabah, October/11/2014, at: http://goo.gl/pMY6bH
7 Ulgen.
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من أجل عملية برية"((( .وتع ُّد هذه إشارة إىل أ ّن تركيا لن تخوض
هذه العملية مبفردها ،بل عرب مشاركة دول التحالف الدويل ودعمها.
وبهذا ،يبدو أنها تخىش من تحويل األزمة إىل شأنٍ تريك خاص يف
املنطقة تجاه "داعش" يف نهاية املطاف ،بعد أن تكون قد تورطت يف
العمليات العسكرية الربية ،بدلً من أن تظل املشكلة شأنًا دول ًيا حتى
تحقيق األهداف .كام تؤكد أنقرة عدم استعدادها لتحويل جنودها
رص عىل مشاركة جنود من التحالف كله وليس
إىل "مرتزقة"؛ فهي ت ّ
قرص العمليات الربية عىل جنودها؛ إذ يقول يالشني أكدوغان ،نائب
رئيس الوزراء الرتيك" :يجب عىل املجتمع الدويل العمل م ًعا ضد
داعش  ...إذا كنتم معنيني بهذا األمر كث ًريا دعونا نفعل ذلك م ًعا ،فهل
الجنود األتراك مرتزقة؟ يجب أن تكون هناك خطة متامسكة وصلبة
ملستقبل سورية"(((.
لكن هذا التشديد الرتيك عىل اإلسرتاتيجية الشاملة التي تتضمن تغيري
النظام يف سورية ال تلقى استجابة كاملة من واشنطن ،فبالنسبة إىل
الدول الغربية ،يبقى تنظيم "داعش" هو الذي يشكل حال ًيا التهديد
الرئيس لها( .((1ولذلك يرى بعضهم أ ّن الرشوط التي تضعها الحكومة
ٍ
أهداف بعيدة املنال؛ فهي تريد يف
الرتكية للتدخل تسعى لتحقيق
ٍ
ٍ
واحد محاربة "داعش" ،وتغيري النظام يف سورية ،ومنع أي
وقت
احتام ٍل لالستقالل الكردي .وهذا النهج الطموح واملبالغ فيه قد يؤدي
إىل عدم تحقيق أي من هذه األهداف ،وقد يضيّع فرصة املساهمة
يف استقرار املنطقة(.((1
وعىل الرغم من التفاوت يف الرؤى واالختالف تجاه بعض األهداف،
فإ ّن التحالف الدويل الذي تشكّل مؤخ ًرا ضد "داعش" وتركيا يلتقيان
عىل وجود خطر داهم يهدد الجميع؛ وهو انتشار التنظيم وسيطرته
عىل أجزاء واسعة بني العراق وسورية وإعالن دولة ال تعرتف بالحدود
القامئة وتهدد دول التحالف باالنتقام وعدم االستقرار .لذلك ،أدرك
الطرفان أ ّن هناك حاجة ملحة لالنتقال إىل خطوات عملية تساهم
يف وقف مت ّدد التنظيم وتزايد قوته .ويفرض األمر الواقع الحايل دعم
الجيش العراقي وقوات البشمرغة الكردية يف العراق ،وهو األمر الذي
”8 “Erdoğan visits Syrian refugees, calls for ground operation against ISI,
Daily Sabah at: http://goo.gl/BtZN74
9 “Are Turkish soldiers your mercenaries? deputy PM asks,” Hurriyet
Daily News, October 11, 2014, at: http://goo.gl/1S2GpC
10 Ulgen.
11 Ibid.
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ال خالف عليه ،يف حني تم االتفاق مؤخ ًرا عىل أ ّن املعارضة السورية
املسلحة هي الطرف املؤهل الوحيد الذي ميكنه مواجهة داعش
يف شامل سورية ورشقها؛ أل ّن تركيا ترفض متا ًما التعاون مع النظام
السوري ،فيام تجد العديد من الدول الغربية حر ًجا يف التعاون معه
بعد ما أحدثه يف السنوات الثالث املاضية يف سورية.
لــذا ،اتفقت الــواليــات املتحدة وتركيا عىل تسليح مجموعات
من املعارضة السورية "املعتدلة" وتدريبها؛ بحيث تتوىل "وكالة
االستخبارات القومية الرتكية" تحديد هؤالء املعارضني السوريني
املعتدلني لتدريبهم يف قاعدة عسكرية عىل الحدود الرتكية  -السورية.
أما الواليات املتحدة فقد وافقت عىل تقديم التسليح املتعلق مبعدات
التدريب ،كام تم االتفاق عىل أن تضم املجموعة األوىل أربعة آالف
عنرص من املعارضة( .((1وال يشمل برنامج التدريب األمرييك  -الرتيك
حزب االتحاد الدميقراطي ،الــذراع العسكري لوحدات الحامية
الشعبية الكردية ،أل ّن تركيا تع ّده مرتبطًا مبنظمة إرهابية بحسب
تصنيفه قانونيًا لديها(((1؛ وتقصد حزب العامل الكردستاين .ويف هذا
الصدد ،يرى بعضهم أ ّن أنقرة تسعى لتج ّنب أن تفيض الحرب عىل
"داعش" إىل أي شكل من أشكال دمج حزب العامل الكردستاين يف
التحالف الدويل؛ أل ّن ذلك سيعزز قوته ورشعيته قبل أن تصل معه
إىل اتفاق سالم نهايئ .ويتنامى الحذر الرتيك يف وقت يستعد فيه هذا
الحزب لالستفادة من حاجة التحالف املل ّحة ،وهو يبحث عن طرقٍ
الحتواء خطر التنظيم وتقليص انتشاره .وقد تفيض االستعانة بهذا
الحزب إىل إجرا ٍء قانوين رضوري يف الواليات املتحدة يتعلق بحذفه
من قامئة املنظامت اإلرهابية يك تتمكن هي واالتحاد األورويب من
تزويده باألسلحة .أما تركيا فقد ترى أ ّن تحسني صورة هذا الحزب
مناسب؛ فتحسني صورته خارجيًا قد تؤدي إىل تزايد
يأيت يف وقت غري
ٍ
مطالبه ورشوطه إىل أقىص ٍ
حد يف محادثات التسوية الجارية بني
الطرفني .ويف حال فشل سيناريو تلك املحادثات ،قد يؤدي األمر إىل
عودة تركيا ملواجهته مرة أخرى ،ولكن سيكون ذلك يف الوقت غري
دعم وتأيي ًدا دوليني(.((1
مناسب؛ ألنه يكون قد تلقى ً
12 “Turkey, US to Provide Military Training for Syrian Opposition,” Daily
Sabah, October 11, 2014, at: http://goo.gl/8JIhhK
13 Ibid.
14 Sinan Ulgen and F. Doruk Ergun, “A Turkish Perspective on the Rise
of the Islamic Caliphate,” EDAM Discussion Paper Series 2014/6, September
1, 2014, at:
http://www.edam.org.tr/Media/IcerikFiles/1019/ISIL_TR_Perspective.pdf
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من جانب آخر ،تستغرب الحكومة الرتكية حال ًيا طلب األحزاب
الكردية ،وحتى بعض أحزاب املعارضة الرتكية مثل حزب الشعب
الجمهوري ،التدخل ملساعدة مدينة عني العرب – كوباين ،يف حني
كانت تحذرها سابقًا من أي تدخل يف الشأن السوري طوال السنوات
الثالث املاضية .فعندما أقر الربملان الرتيك مرشوع قانون يف ترشين
األول /أكتوبر  2012مينح الجيش تفويضً ا م َّدته سنة واحدة لنرش
قوات برية تركية خارج حدود البالد ،عارضه نواب حزب الشعب
الجمهوري وحزب السالم والدميقراطية الكردي ،واعترب حزب الشعب
الجمهوري وحزب الحركة القومية حينها أ َّن النظام السوري يقوم
بتسليح حزب العامل الكردستاين وتجهيز أحد فروع الحركة الكردية
االنفصالية عىل طول الحدود الرتكية  -السورية من أجل االنتقام من
سياسة تركيا تجاه سورية(.((1

التدخل العسكري وضروراته
يثري تباين املواقف يف الساحة السياسية الرتكية ،والضغوط والنداءات
مهم عن الح ّد الذي تعتربه
ً
التي تطالب تركيا بالتدخل حال ًيا،
تساؤل ً
فاصل يك تتدخل عسكريًا وبشكل مبارش .فبعد أن
الحكومة الرتكية ً
قررت تركيا املشاركة رسم ًيا يف التحالف الدويل ملواجهة "داعش" يف
سورية والعراق ،فإنّها تدرك أنها أضحت هدفًا لهجامته االنتقامية.
ومن هنا ،فإ ّن تعرضها لهجوم مبارش من قبل تنظيم "داعش" أو أي
رشا
مجموعة يف تركيا قد يدعمها التنظيم عالنيةً ،سوف يُع ّد تهدي ًدا مبا ً
لألمن القومي الرتيك .وقد يحظى التدخل العسكري املبارش حينها بتأييد
شعبي ،بل رمبا مبطالبة واسعة بالرد ،وبخاصة إذا تم استهداف رضيح
سليامن شاه ،ج ّد ساللة السالطني العثامنيني ،الذي يقع داخل األرايض
السورية شامل حلب عىل بعد نحو ثالثني كيلوم ًرتا من الحدود الرتكية
مع سورية ،والذي يعد أرضً ا تركية مبوجب اتفاقية أنقرة لعام  .1921يف
الواقع ،يعد الرضيح أحد األهداف املحتملة املفضلة النتقام "داعش"،
بسبب موقعه داخل األرايض السورية وسيطرة التنظيم عىل األرايض
القريبة منه ،واألفضلية العسكرية التي يحظى بها التنظيم نظ ًرا إىل
محدودية الوجود العسكري الرتيك هناك .ولذلك ،ع ّززت تركيا دفاعاتها
15 Fatma Kayabal, “Reaction in Turkey to AKP’s Policy on Syria: Divided
Society, Polarized Politics,” Qantara, October 12, 2012, at:
http://goo.gl/8iihhB
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تجاهه ،ونرشت عنارص القوات الخاصة عىل طول الحدود القريبة منه،
كام نرشت مدفعية وصواريخ ميكنها الوصول إىل املنطقة املحيطة به
من دون الحاجة إىل انتهاك األجواء السورية(.((1

وعىل الرغم من موقف تركيا الحايل الذي مل يستجب كل ًيا ملطالب
التدخل املبارش أو فتح ممر إلمدادات السالح يف الوقت الذي تجري
فيه املعارك عىل بُعد مئات األمتار من حدودها ،فإنها أعلنت رصاح ًة
أنه يف حال تع ّرض أمنها القومي لتهديد أو وقوع هجوم عىل رضيح
سليامن شاه ،فإنها "لن ترتدد يف اتخاذ جميع اإلجراءات املطلوبة"(.((1
ويأيت هذا املوقف أل ّن الحكومة الرتكية تدرك اتفاق أغلبية الرأي
العام الرتيك عىل أ ّن استهداف الرضيح يعد اعتدا ًء واض ًحا عىل األرايض
فضل عن كونه رم ًزا للسيادة الرتكية.
الرتكية ،ملا له من مكانة معنويةً ،
فر ًّدا عىل سؤال طُرح يف استطال ٍع أجرته جامعة إسطنبول ،وهو" :ما
تدخل ترك ًيا عسكريًا يف سورية؟"،
الرشوط التي من شأنها أن تتطلب ً
أجاب  %79من املستجيبني بأ ّن "وجــود تهديد مبارش فقط ضد
تركيا يربر ذلك"( .((1إ ّن هذه النسبة املرتفعة ج ًدا من تأييد التدخل
العسكري يف هذه الحالة فقط جاءت يف ظل ظروف ما قبل تهديدات
"داعش" الجدية وقبل اقرتابه من الحدود الرتكية .فكيف ستكون
النسبة يف ظل تهديد وشيك أو وقوع هجوم فعيل؟
إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن اعتبار وقوع اعتداء عىل األرايض واملصالح الرتكية
ٍ
كرشط للتدخل العسكري ينطوي عىل أمرين آخرين لدى الحكومة
الرتكية :األول ،محاولة الدولة االحتفاظ بهيبتها بوصفها قوة إقليمية
16 Can Kasapoğlu and F. Doruk Ergun, “Defending the Tomb of
Suleyman Shah: Turkey’s Options and Challenges,” EDAM Discussion Paper
Series 2014/8, October 1, 2014, at: http://www.edam.org.tr/Media/Files/2159/
SuleymanSahReport.pdf
17 “Turkey’s ISIS Formula: A New Power in The Region”, Daily Sabah,
October 12, 2014, at: http://goo.gl/JVp3zq
 18بحسب استطالع للرأي أجرته جامعة إسطنبول يف  26مدينة تركية مع نحو 1000
شخص بني  26كانون األول /ديسمرب  2012و 6كانون الثاين /يناير  ،2013انظر:
Kadri Gürsel, “Poll Shows Weak Support for Turkey’s Syria Policies,” The
Monitor, at: http://goo.gl/GtPJ5L
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ال تتحرك إال وفق مربرات قانونية تراعي االلتزامات الدولية مثل حق
الر ّد يف حال تع ّرضها لهجوم مسلح بحسب ميثاق األمم املتحدة .أما
ٍ
وكسند سيايس،
مهم عىل الصعيد العسكري
األمر الثاين الذي يع ّد ً
فهو سعي تركيا لعدم الر ّد بصفة منفردة ،بل من خالل جهد جامعي،
أل ّن عضويتها يف حلف شامل األطليس تُلزم أعضاءه جميعهم بالدفاع
عنها؛ بحسب املادة الخامسة املعروفة من ميثاقه .وبهذا ،فهي تعترب
أي تدخل عسكري ال يتسق وااللتزامات الدولية أو رشوط تحالفاتها
الغربية سوف يحرمها من التدابري الجامعية واإلمكانات والقدرات
العسكرية التي توفرها لها تلك التحالفات.
أما إقليم ًيا ،فإ ّن تركيا تحذر من االنعكاسات األمنية والجيوبولتيكية
بسبب الطبيعة املتغرية لداعش ودولته املعلنة .ويرى بعض املحللني
أنّها تريد أن يكون لديها تأثري سيايس قوي يف مرحلة ما بعد األسد،
عرب تأسيس عالقات قوية مع فصائل الثوار السوريني ،ولكن مثل هذا
السيناريو يسبِّب خسارة إيران لنفوذها يف سورية ،ورمبا يف لبنان أيضً ا؛
ما يعني خسارة املنافس التاريخي لرتكيا موقعه يف سياق التنافس
اإلقليمي عىل القوة( .((1فقد شهدت العالقة الرتكية مع إيران توت ًرا يف
بداية األزمة السورية بسبب ظهور اختالف جذري يف املواقف تجاهها.
وعىل الرغم من محاولة تغليب املصالح املشرتكة عىل مواضع النزاع
اإلقليمي مثل وصف الرئيس اإليراين حسن روحاين للرشاكة مع تركيا
يف حزيران /يونيو املايض بأنها "إسرتاتيجية وقوية"( ،((2فقد عادت
كل منهام اآلخر بأنه
االتهامات املتبادلة مؤخ ًرا بني البلدين؛ إذ يصف ٌ
يقوم بدو ٍر خطريٍ يف سورية .أما العراق فتشهد عالقته برتكيا تحس ًنا يف
ظل مصالح الطرفني يف مواجهة التهديدات التي يفرضها تنامي االنفالت
األمني عىل الحدود وتزايد األخطار التي ميثلها تنظيم "داعش" ،وبخاصة
بعد سيطرته عىل أجزاء واسعة من سورية والعراق .ومن أجل احتواء
ظهور مشكلة كردية تستهدفها مجد ًدا ،تحرص تركيا عىل تعزيز عالقتها
بإقليم كردستان العراق ،يف مجاالت الطاقة واالقتصاد واألمن؛ لتعزيز
مساهمة هذا اإلقليم يف أمن تركيا.

خالصة
تتباين املواقف واآلراء بشأن موقف الحكومة الرتكية من التدخل
عسكريًا يف سورية .وعىل الرغم من االنعكاسات السلبية والخطرة
19 Ulgen and Ergun.
20 “Turkey, Iran on different page in Syria but ties ‘strategic’,” Hurriyet
Daily News, June 9, 2014, at: http://goo.gl/AtZSwH
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لسقوط املدينة بيد تنظيم "داعش" عىل الصعيد اإلنساين ،واألمن
القومي الرتيك ،وعملية السالم الجارية مع األكراد ،فإ ّن الحكومة
رص عىل أ ّن تدخلها وتوقيته ال يخضعان للضغوط ،وأنها
الرتكية ت ّ
تتعامل مع كارثة املدينة يف إطار الصورة الكلية للوضع يف املنطقة،
ويف سورية تحدي ًدا ،وأنها ال تتدخل عسكريًا وبصفة مبارشة إال بتوافر
مربرات التدخل التي تسمح لها بحق الرد وتتيح لها املساندة دوليًا
وأطلس ًيا .أما التدخل حال ًيا ،فإ ّن إشارتها إىل أ ّن الجنود األتراك "ليسوا
مرتزقة" ،تعني أنها ال تشارك إال مبثل مشاركة التحالف الدويل ضد
"داعش" الذي تنخرط كثري من دوله يف الرضبات الجوية يف حني أنها
ترفض إرسال قوات برية حتى اآلن.
بهذا املوقف ،تحاول أنقرة التذكري بأنها دولة إقليمية مركزية تقرر ما
تقوم به وال تخضع ألجندة اآلخرين ،وهي املقولة التي طاملا نظَّر لها
رئيس الوزراء الرتيك أحمد داود أوغلو يف كتاباته وترصيحاته ،منذ كان
وفضل
ً
أستاذًا جامعيًا ثم مستشا ًرا لرئيس الوزراء فوزي ًرا للخارجية.
عن ذلك ،يؤكد املوقف الرتيك حتى اآلن االفرتاض القائل أ ّن تركيا
بعد انتخابات الرئاسة األخرية ،تسعى لتقليص انخراطها يف مشاكل
الجوار بدلً من نهجها النشط الذي اتبعته يف العقد السابق ،أل ّن
لديها أهدافًا داخلي ًة تتعلق بإسرتاتيجية عام 2023؛ إذ يسعى الحزب
الحاكم للوفاء بوعوده تجاهها ،ومنها تب ّوء املرتبة االقتصادية العارشة
عامليًا ،وإقرار دستور جديد يؤسس "جمهوري ًة جديدةً" ،وحل قضية
األكراد نهائ ًيا .ولذلك ،فاألرجح أال تنرصف تركيا عن تركيز اهتاممها
رش أو وجود
عىل هذه األهداف ،إال يف حال وقوع اعتدا ٍء مسل ٍح مبا ٍ
ٍ
تهديد فعيل يستهدفها .وقد يكون حتى هذا التدخل محدو ًدا يف
إطار الر ّد الذي يحفظ الهيبة ويحقق الردع ويقلص التهديد ،من دون
الدخول يف حرب مفتوحة يف الجوار.
وبنا ًء عىل مجمل املواقف الرتكية إزاء موضوع التدخل العسكري،
ميكن استنتاج أ ّن أنقرة رمبا تع ّول عىل ثالثة أمور ت ُج ِّنبها االنعكاسات
السلبية لعدم االستجابة لنداءات التدخل ،أو قد تخفف منها؛ وهي
تتعلق باألكراد ،و"داعش" ،ودور املعارضة السورية:
•بالنسبة إىل األكراد ،تعتقد تركيا غال ًبا أ ّن مصلحة حزب العامل
الكردستاين تقتيض التزام محادثات السالم أو تعليقها عىل أبعد
تقدير؛ أل ّن الوضع اإلقليمي ليس يف مصلحته يك يعلن انسحابه
النهايئ منها أو يعلن الحرب مجد ًدا عىل الحكومة الرتكية .وهي
تفرتض أيضً ا أ ّن الحزب ذاته ال يستطيع فتح جبهات يف الداخل
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الرتيك ضد الحكومة ويف سورية ضد "داعش" يف الوقت نفسه ،وذلك
فضل عن
يف ظل فقدانه النفوذ يف املناطق املساندة له يف سوريةً ،
عدم ترحيب إقليم كردستان العراق بأي خطوات تصعيدية تجاه
تركيا بسبب وجود تقارب يف املواقف واملصالح املشرتكة.
لعل أنقرة تع ّول عىل إدراك التنظيم لقوتها
•وبالنسبة إىل "داعش"ّ ،
بوصفها دول ًة متامسك ًة وليست رخوة أو منهار ًة أو يسودها االنفالت
األمني واإلقليمي كحال العراق وسورية .وعىل الرغم من ذلك ،فإنها
ال تستبعد االستجابة للتحدي يف حال وقوع السيناريو األسوأ عرب
تنفيذ التنظيم بعض تهديداته.
رص تركيا عىل أ ّن مصلحة املنطقة برمتها تقتيض معالجة
•أخ ًريا ،ت ّ
أساس املشكلة وأعراضها يف آنٍ م ًعا .وهذا ما طالبت به طوال الفرتة
املاضية؛ مبعنى الضغط عىل التحالف الدويل العتامد رؤيتها القامئة
عىل استهداف النظام السوري وتنحيته ،ومواجهة "داعش" يف العراق
وسورية ،وتدريب املعارضة السورية وتسليحها بوصفها الطرف املؤهل
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رص عىل أن يتبنى
عىل األرض الذي يستطيع مواجهة االثنني م ًعا .كام ت ّ
التحالف الدويل اقرتاحها الداعي إىل إقامة منطقة عازلة ،أو كام تسميها
آمنة ،عىل الحدود الرتكية  -السورية ،عرب حظر الطريان فوقها الستيعاب
الالجئني وتأمني قواعد انطالق للمعارضة داخل سورية.
وبناء عليه ،رمبا تحاول تركيا تج ّنب التورط يف عمليات برية شاملة قد
تستنزف قدراتها ،وتعرقل طموحاتها االقتصادية والسياسية ،وتدخلها
يف رصا ٍع مع أطراف ذات طبيعة متغرية وعابرة للحدود مثل "داعش"،
حرب طائفية ،أو مواجه ٍة مبارش ٍة أو غري مبارش ٍة مع قوة إقليمية
أو ٍ
منافسة مثل إيران ذات النفوذ الواسع يف كل من سورية والعراق.
ويف خضم املواقف والرؤى والتحليالت املتباينة يف الوقت الراهن،
مت ّر املنطقة بفرت ٍة أضحى كل فاعلٍ فيها ،دول ًة وما دون الدولة،
يحاول تج ّنب السيناريوهات األسوأ بسبب كثافة التدافعات الدولية
واإلقليمية واملحلية وتداخالتها ،ومن ث ّم يسعى إليالء مصالحه
األولوية القصوى بنه ٍج سيايس واقعي براغاميت.
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حيـدر سعيـد

*

حكومة العبادي:
ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم

تناقــش هــذه الورقــة التحديــات التــي تواجههــا حكومــة حيــدر العبــادي فــي العــراق راســمة
وخصوصــا بعد تداعيات ســقوط الموصل بيد
ما ينبغــي أن تطلــع به فــي المرحلة القادمة،
ً
داعــش .تعــرض الورقــة إخفــاق نظــام ما بعــد  2003فــي تأميــن شــراكة متكافئــة للمكونــات
ً
نتيجــة للسياســات الطائفيــة التــي انتهجها نــور المالكي
العراقيــة فــي مؤسســة الســلطة
بسيطرته على سائر مفاصل النظام السياسي والمؤسسات السياسية العامة ،وممارسته
تنكي ً
ال منهج ً ّيا بـ "الفرقاء" السياســيين اآلخرين ،وال ســيما الســ ّنة منهم .وتعرض الورقة ً
أيضا
الموقــف األميركــي وتدخــل التحالــف الدولــي ،وإنشــاء الحــرس الوطنــي .كما تناقش ســائر
تحديات جهد إعادة تماسك الدولة العراقية وإخراجها من مشكالتها؛ ومن بينها خطر داعش،
واالنقســام الطائفي ،والحالة األمنية ،والحالة االقتصادية .وتعرض الورقة ً
أيضا للتقاطعات
اإلقليميــة مــع الحالــة العراقيــة ،بخاصــة مــن جانب إيــران ،وما أصبــح يتضح كمعادلــة إقليمية
جديدة.
* أكادميي وباحث متخصص يف الشأن العراقي.

دراسات وأوراق تحليليّة
ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم
حكومة العبادي:

مقدمة
ال ّ
شك يف أ ّن األجواء الناشئة بعد سقوط املوصل بيد "تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام" (املعروف إعالم ًّيا باسم داعش) ،يوم
 9حزيران /يونيو  ،2014هي التي فَ َرضت الحكومة العراقية الجديدة
التي ترأَّسها حيدر العبادي ،والتي نالت ثقة مجلس النواب يوم
 8أيلول /سبتمرب ،من جهة بنيتها وتركيبتها ،وقاداتها واألطراف
السياسية الفاعلة فيها ،وتوجهاتها التي أعلن عنها برنام ُجها.
ويبدو ،إىل ح ّد بعيد ،أ ّن رئيس الوزراء السابق نوري املاليك كان
رئيسا للوزراء لوالية ثالثة ،عىل
بإمكانه تحقيق طموحه املتمثل بالبقاء ً
فضل عن األطراف اإلقليمية
الرغم من مامنعة األطراف الداخلية ً -
والدولية  -ورفضها لهذا الطموح .فبسبب سياسات العصا والجزرة
التي اتبعها منذ سنوات واإلغراء باملنافع ،عالو ًة عىل التخويف من
األخطار املرتبصة وتعبئة جمهوره الشيعي يف خطاب طائفي مغلق،
كان ُيكن لتوازنات القوى واملصالح أن تتقاطع يف لحظة ما حول
شخصه.
بنا ًء عىل ذلك ،يبدو صحي ًحا أ ّن سقوط املوصل هو الذي ع َّجل خروج
فس ما حدث بأنه
املاليك ،وأنّه مث َّة فه ٌم واس ٌع  -داخل ًّيا وخارج ًّيا – يُ ِّ
كان النتيجة والتتويج الرتاجيديَّ ْي إلخفاق نظام ما بعد  2003يف
تأمني رشاكة متكافئة للمكونات العراقية يف مؤسسة السلطة ،بعد
أن ُع ِّرف النظام بأنه قائم عىل متثيل الهويات املك ِّونة للبالد ،بدلً من
أن يكون دول َة أ َّم ٍة.
لقد كانت السياسات االحتكارية التي اتبعها املاليك خالل سنوات
ُحكمه الثامين ( ،)2014 - 2006وال سيام يف واليته الثانية هي الصيغة
األكرث تعب ًريا عن أزمة هذا النظام ،وقاده افتقا ُده إلرادة بناء دولة
مركّبة الهوية إىل أن ميانع يف تفعيل املؤسسات السياسية أو بنائها.
وهذان األمران يُع ِّززان مبدأ الرشاكة يف ال ُحكم؛ سواء منها ما رسمه
نصت عليها اتفاقية أربيل عام  ،2010وهي التي
دستور  ،2005أو َّ
شُ كِّلت عىل إثرها حكومته الثانية .وتضمنت هذه املامنعة ،عىل نحو
ترتيب المركزي وتف ُّر ٍد بالقرار األمني.
أي
ٍ
خاص ،رفْض ِّ
لقد عمل املاليك ،من ناحية ،عىل السيطرة عىل سائر مفاصل النظام
السيايس واملؤسسات السياسية العامة؛ من برملان ،وقضاء ،وهيئات
مستقلة ،ومؤسسة عسكرية وأمنية ،وإعالم ،ومارس ،من ناحية
تنكيل منهجيًّا بـ "الفرقاء" السياسيني اآلخرين ،وال سيام الس ّنة
أخرىً ،
منهم .وقد قابل املجتمع الس ِّني هذه السياسات بشكوى واحتجاج
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مقيص عن الرشاكة الفعلية يف نظام ال ُحكم يف بغداد،
مستمرين؛ ألنه
ٌّ
وأل ّن املاليك بنى سلطته عىل متييزات قامئة عىل أساس الهوية ،لتصل
البالد إىل احتقان طائفي وإثني غري مسبوق.
إ ّن اختالالت النظام السيايس ،عىل نحو ما علّمتنا خربتنا ،هي املناخ
املالئم لنمو التنظيامت الراديكالية التي تنشط ،عادةً ،يف خطوط
االنقسام املجتمعي والسيايس ،وهذه الخطوط هي التي ت ُح ّرك
كل مجتمع قائم عىل الهوية اإلثنية.
املساحات املتطرفة داخل ّ
استطاع داعش ،سليل تنظيم القاعدة ،أن ينم َو يف قلب األزمة
السياسية املتصاعدة بداي ًة من عام ُ ،2010مستفي ًدا من مساهمته
يف الثورة السورية ،ومن إعادة بناء الحواضن التي أتاحها له املجتمع
الس ِّني ،والتي فُقدت مع مرشوع الصحوة عامي  2007و،2008
ليستعيد ،عام  ،2014ق َّو ًة مكّنته من السيطرة عىل املدينة الثانية يف
العراق (املوصل).

عب الرئيس األمرييك باراك أوباما ،بوضوح ،يف األيام األوىل التي
لقد ّ
تلت سقوط املوصل ،عن أ ّن ما جرى هو نتيجة ألزمة النظام السيايس
العراقي الذي أخفق يف بناء الثقة بني مك ّوناته ،وذلك بقوله" :مل
يستطع القادة العراقيون التغلب عىل الخالفات اإلثنية وتنحيتها
جانبًا .وقد خلقت الخالفات الطائفية يف العراق وضعا هشًّ ا .ويف
غياب الجهد السيايس ،وغياب التوافق بني القادة العراقيني ،لن ينجح
ألي دعمٍ  ،من دون تحقيق
أي تحرك عسكري ،ولن يكون مث َّة تأثري ّ
ُّ
استقرار داخيل يف العراق".
وهكذا ،تكون العتبة األوىل الرضورية واألساسية ملواجهة داعش
عسكريًّا هي خروج املاليك ،وتشكيل حكومة توافق وطني تعمل
عىل تفكيك السياسات التي مارسها ،وانتهاج سياسات تعالج مظامل
الس َّنة ،وتعيد بنا َء الثقة باملؤسسات السياسية العامة ،وتعمل عىل
دمج الس ّنة ،يف مؤسسة ال ُحكم أكرث فأكرث ،ليؤ ِّد َي ذلك كلّه إىل تفكيك
الحواضن التي ينشط داعش داخلها.
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حكومة العبادي :المهمة واألهداف
سيحدد هذا الفهم معالجة مشكلة االنقسام اإلثني والطائفي،
أساسا مواجهة داعش  -املهامت
ود ْمج الس ّنة  -من حيث أنهام َ
َ
واألهداف األساسية التي سترتكب منها حكومة العبادي .ويف إيجاز
ستكون املهمة األساسية لحكومة العبادي أبع َد وأوسع من حزمة
املشكالت البنيوية املرتاكمة واملعقَّدة التي تعانيها الدولة العراقية
ريعي
يف فرتة ما بعد  2003من ترهلٍ يف القطاع العا ّم ،واقتصا ٍد
ٍّ
يك ِّرس تبعية املجتمع للدولة ،وإخفاقٍ يف الوفاء بالخدمات األساسية،
وفسا ٍد وتغ ّو ٍل يف السلطة التنفيذية ،وانغالقٍ يف املسار الدميقراطي،
مع ُّ
تعث املؤسسات السياسية وارتباك العالقة بينها ،وتأخُّر يف إقرار
اإلطار الترشيعي املك ِّمل لبنية الدولة ،والضامن لطبيعة العالقة بني
املؤسسات السياسية وحقوق املواطنة األساسية.
إ ّن املهمة األساسية والخاصة بهذه الحكومة هي :صيانة الوحدة
الوطنية العراقية أو استعادتها ،وقد بدا سقوط املوصل دالل ًة
رمزي ًة مكثف ًة عىل انهيار الدولة ،وتفكُّك البالد التي عدمت  -عىل
الدوام -سياسات جامع ًة تُ ْؤ ِمن بأ ّن النظام السيايس لبلد كالعراق
ينبغي أن يتيح مشارك ًة مرن ًة وفاعل ًة للجميع ،بدلً من تنافس
الهويات الذي أوصل الدولة العراقية  -أكرث من م ّرة  -إىل أزمة وجود
قادتها إىل االنهيار.

ستكون حكومة العبادي ،يف يشء من التفصيل ،إزاء هدفني رئيسني
ومتداخلني ،هام:

إطالق مسار إصالح لمعالجة أزمات النظام
م َ
نشأ بعد عام 2003
السياسي ال ُ
تض َّمن الربنامج الحكومي الذي أعلنه العبادي أمام مجلس النواب ،يو َم
مفاصل أساسي ًة يف املسار اإلصالحي ،وهو األمر
َ
ن ْيل حكومته الثقة،
نفسه الذي أ َّدته وثيقة االتفاق السيايس بني الكتل السياسية املشاركة يف
حكومة الوحدة الوطنية  .2014وقد اتفقت عىل هذه الوثيقة األطراف

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

السياسية الرئيسة((( قُبيل ن ْيل الحكومة الثقة ،وجرى تضمينها يف
الربنامج الحكومي بوصفها ملحقًا .بل إ ّن فقرات منها قد ضُ ِّمنت ب َن ِّصها
يف َم ْت الربنامج .ومن مث َّة ،فإ ّن إطار الربنامج بالنسبة إىل حكومة العبادي
يتك َّون رسم ًّيا من ن ََّص الربنامج الحكومي ،ووثيقة االتفاق السيايس.
ولعل يف صــدارة عنارص املسار اإلصالحي إطالق عملية مراجعة
دستور  ،2005من خالل تفعيل املادة ( )142منه التي فتحت الباب
لتشكيل لجنة ترفع توصيات بالتعديالت الرضورية امل ُمكن إجراؤها
بشأن الدستور ،بحسب املادة ( )126منه .وقد كان هذا اإلجراء
شكل من أشكال ترضية املجتمع الس ِّني الذي تأخَّر عن عملية كتابة
ً
الدستور آنذاك.
نصت وثيقة االتفاق السيايس ،يف مادتها الـ ( )20عىل تشكيل
من مث ّةَّ ،
"متس الحاجة إليها
لجنة تُنجز توصيات بتعديالت رضورية يف الدستور ّ
(((
يف ضوء ما كشفت عنه تجربة ال ُحكم يف املرحلة السابقة"  .وش ّددت
"امليض قُد ًما يف مرشوع املصالحة الوطنية" ،وعىل
الوثيقة عىل رضورة
ّ
أن تعمل الحكومة "عىل أساس مبدأي الرشاكة الحقيقية يف اتخاذ
القرارات ،واملسؤولية التضامنية بني أطرافها"(((.
يف هذا اإلطار ،ركّزت الوثيقة عىل "تحقيق التمثيل املتوازن للمك ّونات
يف الوظائف العامة يف مفاصل الدولة املختلفة ( )...ويف القوات
املسلحة واألجهزة األمنية"((( .ويُجرى هذا التمثيل ع ْب حزمة من
املؤسسات السياسية واإلداريــة؛ من قبيل "الهيئة العامة لضامن
التوازن" ،و"مجلس الخدمة االتحادية"((( .وهذا األمر ،يف الحقيقة،
تنفي ٌذ ملطلب أسايس كان قد ورد يف وثيقة املطالب التي اعتمدتها
حركة االحتجاج يف املحافظات الس ِّنية مطلع عام  .2013لذا ،يبدو أ ّن
الربنامج استجاب لجزء كبري ومه ّم من هذه املطالب(((.
 1نعني بها" :التحالف الوطني" وهو االئتالف األكرب للتنظيامت السياسية الشيعية،
و"تحالف القوى العراقية" وهو يجمع سائر التنظيامت السياسية الس ِّنية ،و"ائتالف القوى
الكردستانية".
" 2وثيقة االتــفــاق السيايس بني الكتل السياسية املشاركة يف حكومة الوحدة
الوطنية  2014م" ،موقع األمانة العامة ملجلس الوزراء (جمهورية العراق) ،2014 /9 /7 ،عىل
الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/4.pdf
 3املرجع نفسه ،املادة ( ،)1وانظر أيضً ا املادة (.)2
 4املرجع نفسه ،املادة (.)8
 5املرجع نفسه.
 6لالطالع عىل وثيقة املطالب التي اعتمدتها حركة االحتجاج يف املحافظات الس ّنية مطلع
عام  ،2013انظر :جريدة الوطن الكويتية ،2013 /1 /6 ،عىل الرابط :
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=245801
ومن امله ّم مقارنة تلك الوثيقة بـ "برنامج حكومة جمهورية العراق لألعوام ،"2018 – 2014
األمانة العامة ملجلس الوزراء ،2014 /9 /16 ،عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/ArticleShow.aspx?ID=5240
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ركّز الربنامج كذلك عىل "تفعيل اإلدارة الالمركزية"((( ،وهو ما يأيت
منسجم مع أحد األهداف التي يبدو أ ّن الربنامج وضعها ملعالجة
ً
الشكوى من التسلط املركزي؛ وذلك بـ "إبعاد املؤسسات التنفيذية
عن التأثري السيايس لتحقيق مكاسب سياسية أو ذاتية"((( .وبوج ٍه
عا ٍّم ،ح ّدد الربنامج أ ّن الالمركزية تتحقَّق من خالل "توزيع الصالحيات
الحكومية بني اإلقليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم [و] تفعيل
صالحيات املحافظات"(((.
وش ّدد الربنامج عىل رضورة تطبيق مبدأ الالمركزية يف إدارة امللف
في برشاكة يف القرار األمني بني الحكومة املركزية
األمني؛ حتى يَ َ
نصه" :إعادة النظر يف
والحكومات املحلِّية .وجاء يف الربنامج ما ُّ
إدارة امللف األمني ( )...وتحديد آليات جديدة يف اإلدارة األمنية
يف املحافظات مبا ينسجم مع الدستور ومرشوع املصالحة الوطنية،
ومحاربة اإلرهاب ،مع مراعاة الظروف الخاصة بكل محافظة"(.((1
إ ّن الالمركزية األمنية ،بحسب تصور الربنامج الحكومي ،ال تعني
"حص السالح
االنفتاح عىل تشكيل ميليشيات؛ فقد ّ
نص الربنامج عىل ْ
بيد الدولة"( ،((1ولكنها تنفتح عىل تشكيل قوات الحرس الوطني،
وهي إحدى أكرث األفكار جوهري ًة يف الربنامج الحكومي .ويُؤ َّمل أن
ومهم يف مواجهة داعش؛ فهي
تؤ ِّد َي هذه املنظومة دو ًرا أساس ًّيا
ًّ
ستكون التنظي َم العسكري ِ
املناظر لتنظيامت الصحوة التي أنشأها
األمريكيون عام ( 2007سنتوسع يف هذه النقطة الحقًا).

مفصل ًة كثري ًة تدخُل يف مسار اإلصالح
تض ّمن الربنامج والوثيقة مسائل َّ
ملف اجتثاث البعث الذي تع َّرض
السيايس؛ منها العمل عىل تحويل ّ
" 7ملف برنامج حكومة جمهورية العراق لألعوام  ،"2018 - 2014األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،أيلول /سبتمرب ،2014 عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/3.pdf
 8املرجع نفسه.
" 9األولويات اإلسرتاتيجية يف خطة عمل الوزارات للمدة  ،"2018 – 2014األمانة العامة
ملجلس الوزراء ،عىل الرابط:
http://www.cabinet.iq/uploads/pdf/Window5/2.pdf
" 10ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..
 11املرجع نفسه.
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ملف قضايئ ،وإصدار قانون
للتسييس من وجهة نظر الس ّنة ،إىل ٍّ
للعفو العا ّم ،وتعديل قانون مكافحة اإلرهاب الذي يشتيك الس ّنة من
استهدافه إيَّاهم ،وإنشاء صندوق خاص إلعادة إعامر املناطق التي
ترضرت بسبب النشاط اإلرهايب والعمل العسكري ،وهي مطالب
س ّنية كلّها ،تضمنتها وثيقة املطالب التي أطلقتها حركة االحتجاج
الس ِّنية .وتض ّمن الربنامج الحكومي أيضً ا ترشيع قوانني النفط والغاز،
وتوزيع املوارد املالية ،والهيئة العامة ملراقبة تخصيص الواردات
االتحادية ،وتفويض الصالحيات ،وهذه املسائل مطالب كردية كلّها.
فضل عن ذلك ،ش ّدد الربنامج الحكومي عىل رضورة ترشيع قانون
ً
الحق
مجلس االتحاد ،وإعادة النقاش بشأن الجهة التي تكون صاحبة ّ
يف اإلرشاف عىل الهيئات املستقلة ،وإقرار النظام الداخيل ملجلس
الوزراء(.((1
تفي
بدا للكثري أ ّن التشكيلة الحكومية التي أُعلنت ال تستطيع أن َ
مبتطلبات اإلصالح السيايس؛ فهي قد استندت إىل األطراف السياسية
ِ
نفسها التي سيطرت عىل املشهد السيايس إحدى عرشة سن ًة بعد
سقوط نظام صدام حسني ،وال سيام أ ّن التنظيامت السياسية الس ِّنية
تعيش أزم ًة عميق ًة يف عالقتها باملجتمع الس ِّني.
لقد حاولنا أن نرشح ذلك يف مساهمة سابقة(((1؛ فالنخبة السياسية
الس ِّنية يف العراق حديثة التشكيلُ ،معظم عنارصها ال ميلكون تاريخًا
سياسيًّا قبل عــام  ،2003بسبب سيطرة حزب البعث عىل املجال
السيايس الس ِّني ،وهي "نخبة اضطرار" ،ال متلك عالق ًة طبيعي ًة
خوض أ ّول انتخابات نيابية عام  ،2005حني كانت
بالجمهور؛ قررت َ
أغلب ّية املجتمع الس ِّني ِ
مقاطع ًة للعملية السياسية أو رافض ًة لها.
أحس بأ ّن تغيري  2003أربك توازنات القوى التي كانت
فهذا املجتمع ّ
مبنيَّ ًة عىل قيام الدولة العراقية الحديثة لغري مصلحة الس ّنة ،والنخبة
الس ِّنية قررت أن تكون براغامتيةً ،يف حني كان جمهورها أقرب إىل
روح األيديولوجيا.
ظلت هذه العالقة غري الطبيعية قامئ ًة بني النخبة الس ِّنية والجمهور
الس ِّني .وهي ،يف تصورنا ،واحدة من أكرث العوامل التي أبقت الوضع
السيايس مضطربًا ،كام أنها واحدة من املعطيات التي مل تستطع
فهم دقيقًا .وقد أنتج عد ُم فهم هذه
النخبة الشيعية الحاكمة فهمها ً
وخصوصا املاليك
العالقة أخطا ًء جسيم ًة يف فهم املجتمع الس ِّني،
ً
الذي كان يظ ّن أ ّن الرتكيبة السياسية الس ِّنية و َم ْيلها السيايس يعكسان
" 12وثيقة االتفاق السيايس ،"..وانظر أيضً ا "ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..
 13حيدر سعيد" ،الطريق إىل سقوط املوصل" ،مجلة سياسات عربية ،العدد 10
(أيلول /سبتمرب.)2014 
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توجهات الرأي العا ّم وامل َ ْيل السيايس يف املجتمع الس ِّني ،عىل غرار
العالقة بني ال ُّنخب الشيعية والكردية وجمهورهام ،وهو أم ٌر غري
صحيح إطالقًا.

مبا أ ّن النخبة الشيعية الحاكمة مل تفهم تلك العالقة املعقَّدة ،فهي
مل تس َع إىل إيجاد أوضاع تعمل عىل تطبيع العالقة بني النخبة الس ِّنية
وجمهورها ،األمر الذي كان ممك ًنا يف الفرتة التي كان املاليك فيها
قري ًبا من بناء مرشوع وطني قائم عىل ائتالف مع القوى الس ِّنية
الرئيسة ،وهو ما كان سيمنح النخبة الس ِّنية صدقيَّ ًة يف قدرتها عىل
تعديل مؤسسة ال ُحكم يف بغداد وإنفاذ املصالح الس ِّنية .لذا ،كان
انفجار العالقة غري الطبيعية بني ال ُّنخب الس ِّنية وجمهورها ،عىل هذا
النحو العنيف ،أم ًرا محتو ًما.
ال يكن التعامل مع التشكيلة الحكومية بوصفها
عىل الرغم من ذلكُ ،
الصيغة الوحيدة والنهائية لإلصالح؛ ألنّه عملية طويلة وبطيئة لن
تقف عىل حدود معالجة أزمة التمثيل الس ِّني من خالل إعادة تأهيل
النخبة الس ِّنية القامئة وتعريفها ،أو إطالق مرحلة انتقالية لصناعة
نخبة س ِّنية بديلة .إ ّن اإلصالح ،إضاف ًة إىل ذلك ،إعادة هيكلة للنظام
السيايس؛ بص ْوغ العالقة بني مؤسساته السياسية وسلطاته وممثيل
مكوناته املجتمعية ،وبني املركز من جهة ،واإلقليم واملحافظات
من جهة أخرى ،وتحديد صيغ الرشاكة يف إدارة املؤسسات األمنية
والعسكرية الرسمية ،ويف إدارة الرثوة.

المساهمة في مواجهة داعش
ال ّ
شك يف أ ّن املسار اإلصالحي املذكور يشكِّل العتب َة األساسية يف
هذه املواجهة؛ فهو الوحيد القادر عىل تفكيك الحواضن التي تنفَّس
داعش داخلها ،والتي آمنت  -يف لحظة ما  -بأ ّن هذا التنظيم هو أداة
االنتقام الوحيدة املمكنة من تسلط الحكومة املركزية ،وهكذا منا
داعش يف فضاء النقمة الس ِّنية املتصاعدة منذ أزمة تشكيل حكومة
املاليك الثانية عــام  .2010ولذلك ،يكون العنرص األكرث جوهري ًة
ورضوري ًة يف مواجهته هو معالجة هذه النقمة وامتصاصها حتى

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

يُسلَب القدرة عىل الحياة ،من خالل املسار اإلصالحي الذي ميثّل
تشكيل حكومة العبادي خطوت َه األوىل.
ُ
لقد سيطر هذا الفهم عىل سائر الرتتيبات الدولية ،وال سيام األمريكية،
يف مواجهة داعش ،بل جرى ربط الجداول الزمنية الخاصة مبواجهة
وفضل عن
ً
هذا التنظيم( ((1باإلعالن عن تشكيل الحكومة العراقية.
ذلك ،مارس األمريكيون ضغوطًا كبري ًة عىل السياسيني العراقيني لإلرساع
يف إعالن تشكيلة الحكومة ،وعرضها عىل مجلس النواب ،حتى تنال
ترتيب ملواجهة
أي
ٍ
الثقة .كان مث َّة ،إذن ،قرار أمرييك بعدم إعالن ِّ
داعش قبل نيْل الحكومة العراقية الثقة .ويف هذا األمر داللة رمزية
شديدة األهمية عىل أهمية خروج املاليك ،ورضورة تشكيل حكومة
وفاق وطني يف العراق ملواجهة داعش.
يف هذا السياق ،ستضطلع قوات الحرس الوطني التي أرشنا إليها
آنفًا ،بدور مركزي ،وهي قوات مسلحة عراقية ،جرى إقرار إنشائها
كل محافظة
يف الربنامج الحكومي الذي يقول إنّها تتك َّون من "أبناء ّ
كقوة رديفة للجيش والرشطة ،لها مهام محددة ،ومستوى تجهيز
وتسليح محدد يهدف إىل جعلها العمود األساس يف إدارة امللف
األمني يف املحافظات"(.((1
يبدو أ ّن الحرس الوطني فكر ٌة نَ َت بني أطـراف أمريكية وبعض
األطراف الس ِّنية يف فرتة ما بعد سقوط املوصل ،وهي تقوم عىل
املحل"،
أساس ما ُيكن تسميته "االنتقال من األمن الوطني إىل األمن ِّ
أي إ ّن دور الجيش يقترص عىل حامية الحدود ،يف حني تتوىل قوات
كل محافظة حامية املحافظة التي تنتمي إليها.
الحرس الوطني يف ّ
ومن املؤمل أن ت ُرشف الحكومة املحلِّية عىل هذه القوات .ولذلك،
فهي جزء من املؤسسة األمنية الرسمية؛ أي إنّها ليست ميليشيا عىل
غرار قوات الصحوة .وهذا يعني أ ّن قوات الحرس الوطني ،إذا كانت
تختلف عن الصحوة يف طبيعة عالقتها باملؤسسة األمنية الرسمية،
بالنظر إىل أنّها من البداية مهيكلة يف هذه املؤسسة وجزء منها؛ مل َ ْنع
مللف الصحوة واإلخفاق يف دمجها يف
تكرار سوء إدارة حكومة املاليك ّ
املؤسسة األمنية الرسمية ،فإنها تتفق معها يف الوظيفة املتمثِّلة بأن
املحل ملواجهة داعش.
تكون هي األداة املسلحة النابعة من املجتمع ِّ
 14يف هذا السياق ،ميكن استحضار إعالن الرئيس أوباما عن الخطة اإلسرتاتيجية ملواجهة
داعش يوم  9أيلول /سبتمرب ،2014 ث ّم مؤمتر باريس "السالم واألمن يف العراق" أواسط أيلول/
سبتمرب ،2014 ث ّم قرار مجلس األمن رقم  2178املتعلّق مبكافحة ظاهرة اإلرهابيني األجانب،
فضل عن بدء مقاتالت التحالف الدويل بقيادة
الصادر يوم  24أيلول /سبتمرب ،2014 هذا ً
الواليات املتحدة األمريكية بقصف مواقع داعش يف سورية يوم  23أيلول /سبتمرب،2014 
ومواصلتها قصف مواقعه يف العراق.
" 15ملف برنامج حكومة جمهورية العراق."..

دراسات وأوراق تحليليّة
ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم
حكومة العبادي:

يؤ َّمل ،إذن ،أن ت ُؤ ِّد َي قوات الحرس الوطني الدو َر الذي أ َّدته الصحوة
يف مواجهة داعش .وقد علّمتنا خربتُنا من تجربة الصحوة أ ّن الجيوش
ال يكن أن تنجح يف خوض حرب أقرب ما تكون إىل حرب
النظامية ُ
املحل هو الوحيد القادر عىل هزمية مثل
العصابات ،وأ ّن املجتمع ِّ
هذه التنظيامت الراديكالية ،مادامت ق َّوتها الحقيقية تأيت من
حواضنها ،ال من ق َّوتها الذاتية.
ويُتوقَّع أن تتضمن خطة مواجهة داعش ثالث مراحل؛ تشمل أُوالها
الرضبات الجوية .أ َّما ثانيتها ،فتشمل شقَّني يتمثّل أحدهام مبحاولة
عب قطْع مصادر التمويل وخطوط اإلمداد
ع ْزل داعش ومحارصتهْ ،
اللوجستي عنه ،ومراقبة الحدود لوقف تدفق ما يُس ّمى "املهاجرين"
يف أدبيات داعش ،وتقطيع أوصال الرقعة الجغرافية التي يسيطر
الشق اآلخر بتأهيل قوات الحرس الوطني
عليها هذا التنظيم .ويتمثّل ّ
وتدريبها ،لتتمكن من خوض املرحلة الثالثة ،وهي الجزء األخري من
خطة مواجهة داعش التي لن تبدأ إال بعد استكامل املرحلتني األول َي ْي
اللتني قد تستغرقان نحو سنتني .فاملرحلة الثالثة ستشمل اسرتداد
وبسط النفوذ عليها؛ ولذلك
األرايض التي يسيطر عليها داعش ْ
سيكون عىل قوات الحرس الوطني أن تخوض عىل األرض مواجه ًة
قتالي ًة ض ّد هذا التنظيم.
وبالنظر إىل أ ّن تلك القوات جزء محوري من إسرتاتيجية مواجهة
داعش ،وأ ّن األمريكيني أعلنوا ،مرا ًرا ،أنهم لن ينرشوا قوات بريةً ،فإنها
ستخضع ،مرحل ًّيا وانتقال ًّيا ،لدعمٍ وتأهيلٍ ورمبا إرشاف أمرييك.
ويف هذا السياق ،أكَّد أوباما أ ّن دور الواليات املتحدة سريتكز عىل
اإلرشاف والتخطيط ،والدعم الفني اللوجستي واالستخباري والعسكري
فضل عن تنسيق جهد التحالف الدويل.
الجوي ،وعىل بناء القدراتً ،
يف حني ذَكر رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة ،الجرنال مارتن
دميبيس ،أمام مجلس الشيوخ األمرييك يوم  16أيلول /سبتمرب، 2014 
أ ّن املستشارين العسكريني األمريكيني العاملني مع القوات العراقية
قد يشاركون يف مهامت قتالية ض ّد داعش إذا لزم األمر ،وذلك من
خالل قوله" :إذا وصلنا إىل مرحلة ينبغي فيها عىل مستشارينا مرافقة
القوات العراقية يف هجامتها ض ّد أهداف محددة لتنظيم الدولة
اإلسالمية ،فإنني سأويص الرئيس بالسامح بذلك" ،وقوله كذلك إنه
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قد يرفع توصي ًة إىل الرئيس األمرييك بإرسال قوات برية أمريكية إىل
العراق ،إذا تعرثت اإلسرتاتيجية األمريكية يف القضاء عىل داعش(.((1

ويف ٍ
ألي رضبة عسكرية يف
رفض
وقت كان مث َّة فيه ٌ
رئايس أمرييكٌّ ِّ
ٌّ
ال يكن مواجهة
سورية ،كان دميبيس أ ّول مسؤول أمرييك قال إنه ُ
داعش من دون رضب مصادرها يف سورية .وقد أخذ أوباما بهذا األمر
حني أعلن خطته اإلسرتاتيجية ملواجهة داعش .ويف جميع األحوال،
ستكون قوات الحرس الوطني العنرص الرئيس يف مواجهة داعش.

الفاعل السياسي في سياق مختلف
ستعمل حكومة العبادي يف سياق مغاير كليًّا للسياق الذي عملت
فيه حكومتَا املاليك السابقتان .وقد يكون بإمكان ذلك السياق إعادة
تعريف الفاعلني السياسيني أنفسهم ،وإعادة إنتاجهم ألداء دور
سيايس مغاير ،بعد أن أ َّدوا يف املراحل السابقة أدوا ًرا مختلفةً .ويف
هذا السياق ميكن تحديد أربعة متغريات رئيسة ومتداخلة ستحكم
عمل حكومة العبادي ،هي:
َ

ظهور داعش
ب َّي َّنا آنفًا أ ّن التحدي املتمثّل بسيطرة داعش عىل نحو ث ُلث مساحة
العامل الرئيس يف تحديد بنية الحكومة وأهدافها
َ
البالد كان
فضل عن قادتها .وسيكون هذا املتغري هو
والتنظيامت الرئيسة فيهاً ،
العامل الرئيس الذي ستتولد منه املتغريات األخرى.
" 16الجرنال دميبيس يقول إنه قد يويص بإرسال قوات برية إىل العراق" ،يب يب يس عريب،
 ،2014 /9 /16عىل الرابط:
http://bbc.in/1ojA162
وانظر أيضً ا :هيغل" ،الرضبات الجوية ستستهدف معاقل 'داعش' بسوريا" ،دوتشيه ويله،
 ،2014 /9 /16عىل الرابط:
http://bit.ly/1tZxVZs
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تغير اإلستراتيجية األميركية تجاه العراق
امتنع الرئيس أوباما عن التدخل العسكري الخارجي ماعدا يف حالة
ليبيا ،عام  .2011وقد كان ذلك بعد قرار من مجلس األمن لحامية
املدنيني ،وكان الزعيم الليبي السابق معمر القذايف ،يف ذلك الوقت،
متج ًها الرتكاب مذبحة يف بنغازي .وجاء هذا التدخل أيضً ا يف إطار
الناتو ،ورمبا كان الدور األمرييك ومساهمته فيه أضعف من أدوار
وأقل منها.
األطراف األوروبية ّ
لقد َوضعت التحوالت الجارية يف املنطقة التي ُعرفت بـ "الربيع
العريب" الواليات املتحدة تجاه تحديات جا َّدة يستدعي كثري منها
تدخل عسكريًّا أمريك ًّيا ،وال سيام يف ما يتعلّق بالوضع يف سورية
ً
التي شهدت مقتل عرشات اآلالف من املدنيني ،وظهور تنظيامت
إسالمية راديكالية منها داعش ،واستُعملت فيها األسلحة الكياموية،
يف آب /أغسطس .2013
كان أوباما نفسه قد ع َّد استعامل تلك األسلحة "خطًّا أحمر" .ث ّم إنّه
امتنع عن التدخل العسكري ،عىل الرغم من استعاملها .فنجم عن
ذلك نق ٌد واس ٌع لسياسته تجاوز أوساط الجمهوريني ،ليشمل حتى
دوائر عليا يف اإلدارة األمريكية رأت أ ّن سياسته تلك ليست استعاد ًة
ألجواء الحرب الباردة نتج منها مت ُّدد روسيا يف أوكرانيا والبلقان فقط،
بل إ ّن من نتائجها أيضً ا اهتزاز "صورة" أمريكا يف العامل كلّه.
بنا ًء عىل ذلك ،كان بد ُء القصف الجوي األمرييك عىل مواقع داعش يف
العراق ،يوم  8آب /أغسطس  ،2014بعد هجومه عىل جبل سنجار،
وسيطرته عىل مناطق واسعة من سهل نينوى ذي الكثافة املسيحية
العالية ،واقرتابه من مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق،
سبب
أي ٍ
وتهجريه األيزيديني ،تلبي ًة لحاجة أمريكية داخلية أكرث من ِّ
آخر .وقد جرى هذا التدخل من دون تنسيق الواليات املتحدة مع
الناتو ،ومن دون قرار مسبق من مجلس األمن ،عىل خالف تدخُّلها
العسكري يف ليبيا .فمع مت ُّدد داعش إىل املناطق املتنازع فيها نحو
إقليم كردستان ،مل يكن أوباما ميلك إال التدخل العسكري ،بعد أن
ترك انطبا ًعا واس ًعا بأ ّن امتناعه عن التدخل فاق الحدود ،وأنه ميثّل
استجاب ًة الأخالقي ًة للتطورات املعقَّدة يف الرشق األوسط.
غري أ ّن هذا التدخل كان يشري إىل تح ُّول يف إسرتاتيجية أوباما ،ولكنه
بطيء وجذري .وهذا التح ُّول اإلسرتاتيجي ليس تجاه العراق فقط،
بل تجاه سائر بلدان الرشق األوسط التي أخذت مكان ًة ثانوي ًة يف
قياسا بآسيا الوسطى (أفغانستان
اإلسرتاتيجيات األمريكية السابقةً ،
وباكستان) وجنوب رشق آسيا ،وقد أعلنت عن ذلك إسرتاتيجيات
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فضل عن خطاب الرئيس الدوري بشأن حالة
األمن القومي األمرييكً ،
االتحاد.

مل يُجرب ظهور داعش أمريكا عىل إعادة تصور مصادر الخطر التي ته ّدد
األمن القومي األمرييك فقط ،بل أجربها كذلك عىل اتخاذ إجراءات
عسكرية ملحاربته ،وهي إجراءات كان أوباما يدافع عن أنها كانت
سبب األزمات التي واجهتها إدارة جورج بوش االبن.
ويُع ُّد العراق الساحة األساسية التي ُيكن أن تشهد تطبيق
اإلسرتاتيجية األمريكية الجديدة؛ وليس ذلك ألنه مرسح داعش
الرئيس ،بل أل ّن الواليات املتحدة تترصف بشعور ينطوي عىل
مسؤولية أخالقية تربطها بالعراق ،بعد أن أقدمت عىل تغيري نظامه
السيايس عام  ،2003وترت َّبت عىل هذا التغيري تداعيات ِ
خطرة .ويف
هذا اإلطار ،سعى أوباما لبناء تحالف دويل واسع ملواجهة داعش،
فاعل فيه ،ويف
ستكون ع ّدة أطراف يف املنطقة  -بكل تأكيد  -جز ًءا ً
صدارتها الحكومة العراقية الجديدة.
يبدو أ ّن األمــر األكــر أهمي ًة متمثِّل بــأ ّن الــواليــات املتحدة
استعادت نفوذَها وق َّوتها يف العراق اللذيْن فقدتهام مع انسحابها
أواخر عام  ،2011وهذه االستعادة ناتجة من أ ّن سيطرة داعش عىل
أجزاء واسعة من البالد جعلت األطراف السياسية جمي َعها (الداخلية
واإلقليمية) يف حاجة إىل الدعم األمرييك ملواجهة داعش .فالحكومة
العراقية تطمح إىل أن ُيكِّنها هذا الدعم من استعادة املبادرة يف هذه
املواجهة ،وقادة األكراد يطمحون إىل أن يساعدهم عىل إيقاف مت ُّدد
هذا التنظيم نحو كردستان ،والس ّنة يطمحون إىل أن يساهم الضغط
األمرييك يف تصحيح مسار مؤسسة ال ُحكم يف بغداد .أ َّما إيران ،فهي
تطمح إىل أن تساهم مواجهة الواليات املتحدة لداعش يف إنقاذها من
االضطرار إىل َخ ْوض حرب استنزاف ض َّده عىل رقعة واسعة ممت َّدة من
الحدود العراقية اإليرانية إىل الحدود اللبنانية السورية .وأ َّما الدول
العربية وتركيا ،فهي تطمح إىل أن يساهم الدعم األمرييك يف إيقاف
مت ُّدد "قنبلة" داعش إىل اإلقليم بر ّمته.

دراسات وأوراق تحليليّة

95

ُ
خيط الضوء األخير في سماء ملبّدة بالغيوم
حكومة العبادي:

من مث َّة ،كانت الحاجة الجامعية مبنزلة "تفويض إقليمي" للواليات
املتحدة مكَّنها من استعادة استثنائية ملصادر ق َّوتها ،وهو األمر الذي
مكَّنها كذلك من ف ْرض تصوراتها املتعلّقة بتشكيل الحكومة العراقية
عبت مرا ًرا عن
حتى عىل إيران .وهذا يعني أ ّن الواليات املتحدة التي ّ
أ ّن تغ ُّول داعش يرتبط بأزمة نظام ال ُحكم يف العراق الذي أخفق يف
أن يكون جام ًعا لسائر املكونات يف مؤسسة ال ُحكم ،ستستغل ق َّوتها
املستعادة لفرض تصوراتها يف معالجة هذه األزمة.

التقارب بين العراق وسائر الدول العربية
لقد أ َّدى مت ُّدد داعش إىل بناء مقاربة عربية جديدة للعراق ،وملسألة
الدور املركزي للشيعة يف مؤسسة ال ُحكم بهذا البلد .ولعل هذه
املقاربة هي األكرث إيجابي ًة تجاه هذا البلد منذ سقوط نظام صدام
حسني؛ إذ يبدو أنه مث َّة شعو ٌر عر ٌّيب عا ٌّم ،وتحدي ًدا لدى األطراف
الخليجية املعنيَّة ،بأ ّن منطق الدولة الفاشلة يف العراق ومت ُّدد داعش
لن يقفَا عىل حدود العراق ،فهذا التنظيم قد أضحى خط ًرا إقليميًّا
يه ِّددها عىل نحو خاص.
بدأت اململكة العربية السعودية ،خالل السنتني األخريتني ،حزم ًة من
اإلجراءات ملواجهة مت ُّدد داعش؛ منها ما هو خارجي ،من قبيل دعم
ما ُيكن وصفه بـ "فصائل إسالمية معتدلة" يف سورية ،ومنها ما هو
كل من مؤسسات الفتوى الداعمة للسلفية
داخيل ،وهو يشمل مراقبة ّ
التكفريية ،وتدفُّق العنارص الجهادية إىل العراق وسورية ،ومصادر
التمويل السعودية غري الرسمية لداعش ،ومحاولة إعادة دمج هذه
عب مرشوع أُطلق عليه "املناصحة والرعاية".
العنارص يف املجتمع ْ
وقد تُ ِّوج هذا الجهد بصدور قانون مكافحة اإلرهاب ومتويله ،يف
شباط /فرباير  ،2014وهو قانون يهدف إىل قطع اإلمداد البرشي
كل َمن يخوض مهامت قتالي ًة
فضل عن أنه يج ِّرم ّ
واملايل عن داعشً ،
خارج السعودية( .((1عىل أ ّن األكرث أهمي ًة يف هذه اإلجراءات  -وهو
ما ميثِّل روح املقاربة السعودية الجديدة للعراق  -هو دعم مؤسسة
ال ُحكم العراقية ،الستعادة ق َّوتها وسعتها التمثيلية ،بوصفها العتب َة
األوىل ملواجهة داعش.
ولعل املقاربة العربية الجديدة لطبيعة العالقة بإيران تدخُل يف
هذا اإلطار؛ أي يف إطار الرؤية العربية الجديدة التي تقتيض بناء
 17هاين نسرية ومروة وحيد" ،السعودية ومكافحة اإلرهاب! من املناصحة إىل تجريم
قتاالت الخارج!" ،معهد العربية للدراسات ،2014 /2 /13 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1x5zEvv

تفاهم إقليمي ملواجهة داعش يجمع األطراف اإلقليمية الرئيسة ،مبا
فيها إيران .وهذا يعني أ ّن احتامل بداية صفحة جديدة ،يف األعوام
أساسا،
القليلة املقبلة ،بشأن العالقات العربية  -اإليرانية مرتبطً ،
أي متغريٍ آخر؛ سواء سقوط النجادية
بظهور داعش وتغ ُّوله أكرث من ِّ
وصعود التيار اإلصالحي م َّر ًة أخرى بقيادة الرئيس حسن روحاين ،أو
التقدم يف مفاوضات إيران مع الغرب عىل ملفها النووي وما تفرضه
هذه املفاوضات من أجواء جديدة عىل املنطقة .وعىل الرغم من
أ ّن العالقات العربية اإليرانية ال تزال تشوبها بعض ال ُعقد ،وال سيام
الوضع يف سورية ،فإنّه يبدو أ ّن ظهور داعش قد خلق مقاربات
جديد ًة يف املنطقة لدى جميع األطراف.
فمن جهة ،اضطرت إيران إىل َخفْض َسقْف رؤيتها لتشكيل الحكومة
العراقية الجديدة ،وأذعنت  -إىل ح ٍّد ما  -للرؤية األمريكية؛ ألنها يف
حاجة إىل أن تتوىل الواليات املتحدة الدور الرئيس املبارش يف مواجهة
داعش؛ حتى ال تضطر إىل التدخل وتتورط يف حرب استنزاف طويلة،
قبل .ولذلك ،تحدث محلّلون كثريون عن أ ّن حكومة
كام ب َّي َّنا من ُ
العبادي هي انتصار للرؤية األمريكية عىل حساب الرؤية اإليرانية.
ومن جهة أخــرى ،يبدو أن تغ ُّول داعش أعاد ترتيب األولويات
اإلسرتاتيجية لجانب مه ّم من األطراف العربية ،وال سيام السعودية،
فباتت توافق عىل املقاربة األمريكية وتعتمد عليها ،وهي مقاربة
تتمثَّل بأ ّن مواجهة داعش أوىل من إسقاط نظام األسد وما ُيكن أن
يفرضه من التفكري يف ترتيبات سياسية يف السنوات املقبلة.
يف جميع األحــوال ،يبدو أ ّن ظهور داعش ،وتحدي ًدا بعد سقوط
املوصل ،قاد إىل رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة ،وأ ّن نظام
الخنادق أو املحاور املتصارعة قبل ظهور هذا التنظيم مل ي ُعد قامئًا؛
ال يكن
فقد استم ّر َد ْمج جزء مه ٍّم من هذه الخنادق .ومن مث َّةُ ،
فه ُم الخريطة السياسية الجديدة للمنطقة يف فرتة "ما بعد داعش"،
استنا ًدا إىل معطيات ومحاور وخنادق يف فرتة "ما قبل داعش".

الجبهة الشيعية المعارضة للمالكي
رئيسا في حكومة العبادي
رك ًنا
ً
انقالب عىل املاليك؛
ُيكن ع ُّد هذه الحكومة ،إىل ح ّد بعيد ،حكوم َة
ٍ
ذلك أ ّن عامدها يتك َّون من األطراف السياسية الشيعية التي عارضت
رئيس الــوزراء السابق خالل السنوات املاضية ،وال سيام املجلس
َ
تول املاليك رئاس َة الوزراء لوالية
األعىل اإلسالمي العراقي الذي عارض ِّ
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ثانية عام  ،2010والتيار الصدري الذي قاد مرشو ًعا لسحب الثقة
منه عام  .2012وقد ض ّمت تلك الحكومة األطراف السياسية الشيعية
رئيسا
األخرى التي يبدو أنها ،يف األشهر األخرية ،عارضت بقا َء املاليك ً
للوزراء لوالية ثالثة.
ومن بني تلك األطراف تيار اإلصالح وحزب الفضيلة اللذين كان زعي ُم
كل منهام (إبراهيم الجعفري وعامر طعمة) ضمن املجموعة التي
ّ
رت َّبت أ ْمر تكليف العبادي مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ،يف ٍ
وقت
هاجم فيه املاليك هذا التكليف ،عا ًّدا إيَّاه غ َري رشعي .بل إ ّن قيادة حزب
متسك املاليك
الدعوة اإلسالمية نفسها عارضت يف اللحظات األخريةُّ ،
بالسلطة ،ويبدو أنّه ما كان ليتنازل عنها ،لوال االنقالب الذي قادته
الجمهرة الكربى من قادة حزب الدعوة التي عارضت رغبته يف البقاء
بديل له من داخل قيادة الحزب ،وأغلب الظ ّن أ ّن
لوالية ثالثة ،واختارت ً
هذا التطور س ُيؤث ِّر كث ًريا يف تطور حزب الدعوة نفسه.
عىل الرغم من ذلك ،يدرك املجلس األعىل والتيار الصدري محوريتَهام
رصف ص ّناع امللك ،حتى
رصفهام بدا مبنزلة ت ُّ
يف حكومة العبادي؛ إذ إ ّن ت ُّ
نجاح الحكومة وإخفاقها بهام .ولذلك ،دف َعا مبجموعة
أنهام ربطا َ
تول املناصب األساسية يف الحكومة
كل منهام إىل ِّ
بارزة من قيادة ّ
(بهاء األعرجي نائ ًبا لرئيس الوزراء ،وعادل عبد املهدي وزي ًرا للنفط،
وباقر الزبيدي وعبد الحسني عبطان وزيرين) .ويف الحقيقة ،شكَّل
املناصب األساسية يف حكومة العبادي جز ًءا من التعبري الرمزي
تول
ِّ
َ
عن أ ّن هذه الحكومة هي حكومة انقالب عىل املاليك.
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ولذلك ،ال تنحرص دائرة القرار يف الحكومة العراقية الجديدة ،يف
شخص رئيس الوزراء ،عىل نح ِو ما كانت يف حقبة املاليك ،بل صارت
أبعد من ذلك وأوسع؛ إذ تشكِّل الجبهة الشيعية املعارضة سابقًا
(وتحدي ًدا املجلس األعىل والتيار الصدري) رك ًنا جوهريًّا يف صناعة
القرار .وتشعر هذه الجبهة بأ ّن ما اصطُلح عليه "تجربة ال ُحكم
الشيعي" وصل إىل أزمة ،وأنه ال ُيكن لهذه التجربة أن تستمر .وقد
عبت األطراف السياسية الرئيسة يف هذه الجبهة ،خالل السنوات
ّ
املاضية ،عن مواقف رافضة للصيغة االحتكارية التي اعتمدها املاليك،
وعن أ ّن إصالح مؤسسة ال ُحكم ينبغي أن يبدأ من انفتاحها ،أكرث
فأكرث ،عىل سائر املكونات العراقية.
ت ُشكِّل التصورات املذكورة أُفقًا ِج ِّديًّا ينفتح أمام حكومة العبادي.
وهذا ال يعني ،بالرضورة ،أ ّن األمور ستميض بسالسة .فالطرف الذي
تواجهه الحكومة (وهو داعش) ،ال يزال غامضً ا ،وليس من اليسري
التنبؤ بدينامياته وطرائق استجابته.
ومثلام مل تتن َّبأ األط ـراف السياسية الفاعلة واملعنية مبا جرى يف
املوصل ،ليلة  9حزيران /يونيو  ،2014تبدو كيفية استجابة داعش
لتحدي التحالف الدويل أكرث غموضً ا ،فخربت ُنا بهذا التنظيم علَّمتنا أ ّن
لديه ،دامئًا ،طرائق يف االستجابة والتك ُّيف ،لعلها هي التي مكّنته من
كل ما يعصف به.
االستمرار والبقاء ،عىل الرغم من ّ

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :محمد علي الكبسي

كيمياء الربيع التونسي والعربي
ً
إن ما جرى في تونس ومصر لم يكن تغيي ًرا للنظام
يتصدى الكتاب (247
صفحة من القطع الكبير) لنقد الفكرة القائلة ّ
وإنما هو عملية مدروسة النتقال السلطة؛ إذ يدحض المؤلف هذه الفكرة التي أشاعها باحثون أميركيون؛ من أمثال ريفا
أن ما حدث في تونس ليس
بهاال مديرة األبحاث في مؤسسة ستراتفور األميركية المتخصصة في االستخبارات .ويرى ّ
ً
ً
عابرة ،بل هو مقدمة لعصر جديد من الوقائع واألفكار والتغيرات ،فإذا كانت ثورة تونس
احتجاجية
اضطرابات أو قالقل
غ َّيرت رؤساء وحكومات ومعارضات ،فكيف ال تُغ ِّير مفاهيم ونظريات ما عادت قادرة بعد الحدثين التونسي والمصري
ً
ً
عديدة عن عالقة الثورات  -بما فيها تلك
أسئلة
على الدفاع عن مشروعيتها ووجودها واستمرارها؟ وقد طرح المؤ ِّلف
تحدث في دول المركز  -بالعوامل الخارجية والقوى التي تتحكم في المجال الجيوسياسي.
التي ُ

98

وحدة تحليل السياسات

*

االنتخابات التشريعية التونسية
ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

* وحدة تحليل السياسات يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

مقدمة
مع إجراء االنتخابات الترشيع ّية تكون تونس قد بدأت باإلجراءات
اطي التي أرىس قواعدها "ائتالف
التنفيذيّة لعمل ّية التح ّول ال ّدميقر ّ
اطي،
الرتويكا" الذي حكم املرحلة االنتقاليّة ،وت ِّوجت بدستو ٍر دميقر ّ
وقانون انتخابات ،ومجموعة من األطر الترشيعيّة لضامن التح ّول
اطي .وال يجوز أن تنسينا التفاصيل الكثرية أ ّن أسس النظام
ال ّدميقر ّ
الدميقراطي قد أرسيت يف مرحلة هذا االئتالف ،مبا يف ذلك الدستور
الدميقراطي الوحيد يف املنطقة العربية ،ومسلكيات تداول السلطة
بشكل سلمي .وتدين االنتخابات األخرية وحتى تشكيل "نداء تونس"
ونجاحه بالفضل لهذه املرحلة التي حكم فيها حزبان علامنيان ثوريان
هام املؤمتر من أجل الجمهوريّة والتكتل من أجل العمل الحريات،
واللذان تحالفا مع "حركة النهضة" اإلسالمية؛ ما منع االستقطاب
الديني  -العلامين يف مرحلة مصريية وحاسمة من تاريخ تونس .وهو
ما مل يحصل يف دول عربية أخرى.
وما زال أمام تونس استحقاق االنتخابات الرئاسيّة ،وكذلك تشكيل
مؤسسات
حكوم ٍة جديد ٍة ،باعتبارهام محطتني رئيستني الستكامل ّ
ستوري .وإذا ما كانت املرحلة االنتقال ّية بقيادة
السيايس ال ّد
ّ
النظام ّ
اطي؛ فإ ّن تح ّديات
"الرتويكا" قد نجحت يف إرساء قواعد النظام ال ّدميقر ّ
إرسا ِء التح ّول الدميقراطي عمليًا ،وترسيخ القطيعة مع نظام بن عيل
االستبدادي ما زاال بحاج ٍة إىل جهد ،ويعتمد ذلك عىل نتائج االنتخابات
الترشيع ّية ،وطبيعة الحكومة املقبلة ،وكذلك نتائج االنتخابات ال ّرئاسية
ٍ
صالحيات أوسع لل ّرئيس حسب ال ّدستور الجديد.
ظل
يف ّ
ظل التط ّورات
نتائج االنتخابات الترشيع ّية بالغة األهم ّية؛ ففي ّ
وتُع ُّد ُ
املتالحقة التي شهدتها تونس واملنطقة العرب ّية ،أصبح النموذج
اطي يف بلدان
التونيس هو النموذج
ّ
ّ
املعياري الوحيد للتح ّول ال ّدميقر ّ
ِ
السالسة له أه ّمية
الثّورات العربيّة ،كام أ ّن إجراء االنتخابات بهذه ّ
ظل االستقطاب الذي عصف بوحدة القوى الثّورية بني
خاصة يف ّ
ّ
يايس والقوى العلامن ّية من جهة،
ُمعسك َر ْي تيارات اإلســام ّ
الس ّ
السابق والثّورة امل ُضادة
واالستقطاب بني القوى الثّوريّة وقوى ال ّنظام ّ
من جهة ثانية .ويف ِسياق هذه األجواء ت ّم التّعامل مع نتائج انتخابات
ٍ
مفردات تختزل النتائج عىل أنّها فو ٌز لـحزب نداء
تونس من خالل
تونس "العلام ّين" يف االنتخابات الترشيع ّية ،وهزمي ٌة لحركة النهضة
"اإلسالم ّية" ،وهذا بح ِّد ذاته قراء ٌة خاطئة .فعىل ال ّرغم من أ ّن نتائج
االنتخابات قد أظهرت تراج ًعا يف عدد مقاعد النهضة؛ فإ ّن عنوانها
ال ّرئيس هو فوز تيا َريْن سياس َي ْي كب َرييْن يُسيطران عىل نحو  %71من
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ألي منهام أ ْن يقود حكوم ًة ائتالف ّي ًة
مقاعد املجلس
ويكن ّ
الترشيعيُ .
ّ
الترشيعي .والواقع أيضً ا أ ّن أيًّا من
متثيل يف املجلس
أقل ً
اب ّ
مع أحز ٍ
ّ
ه َذيْن التيا َريْن مل يستطع إزاحة اآلخر يف العمل ّية االنتخاب ّية ،ولن
السياس ّية .لقد
يستطيع أ ْن يتجاوزه بوصفه طرفًا أساس ًّيا يف العمل ّية ّ
كانت نتائج االستّطالعات التي َرصدت التو ُّجهات االنتخابية يف تونس
املؤش العر ّيب الذي
عىل امتداد أكرث من تسعة شهورٍ ،ومن ضمنها ّ
نفذه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،تشري إىل أ ّن التنافس
بني "النداء" و"النهضة" سيكون حول من سيحصل عىل املرتبة األوىل
من ناحية عدد مقاعد املجلس.
وكان الخارس األكرب يف هذه االنتخابات هي القوى الثوريّة املدن ّية
الترشيعي ملصلحة
أو العلامن ّية التي تقلَّص حج ُم متثيلها يف املجلس
ّ
اب شبيه ٍة بنداء تونس؛ فقد تراجعت حصة القوى
"النداء" وأحز ٍ
الثوريّة املدنيّة من  91مقع ًدا يف انتخابات عام  2011إىل  30مقع ًدا
يف انتخابات عام  .2014وال َّ
شك يف أ ّن عوامل عديدة مثل حالة
االستقطاب بني التيا َريْن الكب َرييْن ،و َم ْيل جز ٍء من الناخبني إىل عدم
إهدار أصواتهم ،وتصويتهم للحزب الذي يعتقدون أنه سوف يفوز
يف نهاية املطاف ،وتناقص أهمية التاريخ النضايل لهذه األحزاب ضد
جذب للناخب ،أدت كلها دو ًرا أساس ًّيا
النظام السابق بوصفه عامل ٍ
يف انخفاض حصتها من األصوات .وال يغفل هذا أ ّن حالة التشظّي
التي عاشتها القوى الثوريّة املدن ّية أدت أيضً ا دو ًرا أساس ًّيا يف هذه
وصول
ً
التأسييس وميالد "الرتويكا"
الهزمية؛ فمنذ انتخابات املجلس
ّ
إىل االنتخابات الترشيعيّة ،مل تستطع هذه القوى املدنيّة الثوريّة من
التحالف مع بعضها بعضًّ ا عىل برنام ٍج انتخا ٍّيب عىل أُسس تحقيق
أهداف الثورة وبلورة برنام ٍج مد ٍّين .بل عىل العكس من ذلك ،فقد
ٍ
تنافس وصل ح َّد االح ـراب ،ما ساهم يف جعلها أقرب
دخلت يف
اب شبه ُملحق ٍة بأحد التيا َريْن الكب َرييْن" :النداء"
ما تكون إىل أحز ٍ
و"النهضة" .وبناء عليه ،فقدت هذه األحزاب ِس َمتها الثوريّة من دون
مكاسب مدن ّي ًة أو علامن ّي ًة ملموس ًة حني اقرتب بعضها
أ ْن ت ُحقّق
َ
األيديولوجي أم
من "نداء تونس" سواء أكان ذلك عىل قاعدة القرب
ّ
السيايس؛ مبعنى العداء إلسالم ّية "النهضة" من
امجي أم الرباغام ّيت
ّ
الرب ّ
ناحية وفصامها مع القوى املدن ّية الثوريّة األخرى .وقد ساهم يف تراجع
اب ثوريّ ٌة علامنيّةٌ.
هذه األحزاب أيضً ا حالة التشظّي التي عانتها أحز ٌ
ولعل أفضل مثا ٍل عىل ذلك هو املؤمتر من أجل الجمهورية الذي
ّ
اب ،ثم انسحاب بعض نوابه ليكونوا مستقلني أو
تص ّدع إىل ثالثة أحز ٍ
اب أخرىِ ،مثل حزب
اب أخرى .وكان هذا حال أحز ٍ
ينضموا إىل أحز ٍ
املسار الدميقراطي االجتامعي والتكتل من أجل العمل والحريات.
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"اإلسالمي"
وإذا ما ت َّم تجاوز تحليل النتائج عىل أساس قطب ّية
ّ
و"العلام ّين"؛ أي تحليلها عىل أســاس قوى ثوريّة وغري ثوريّة،
فسيتّضح أ ّن القوى الثوريّة املدنيّة خرست أكرث من  60مقع ًدا يف
هذه االنتخابات ،مقارن ًة بانتخابات عام  2011نتيج ًة لرتاجع حصة
املؤمتر ،والتكتّل ،واملسار ،ومل يعوض ارتفاع حصة الجبهة الشعب ّية
اب ذات
هذه الخسارة .وإذا ت ّم تحليل النتائج أيضً ا عىل أساس أحز ٍ
ٍ
السابق (سواء أكانت إسالميّة أم علامنيّة)
إرث نضا ٍّيل ض ّد النظام ّ
اب ليس لها إرثٌ نضا ّيل أو أنّها ت ُصنف بوصفها وريث ًة للتّجمع
وأحز ٍ
الدستوري أو تجمع لقيادته السابقة ،فقد انخفضت حصة األحزاب
السابق من  180مقع ًدا يف انتخابات
الثوريّة املناضلة ضد النظام ّ
 2011إىل ٍ 100
مقعد يف انتخابات  .2014كام ارتفعت حصة األحزاب
السابق ،والتي ميكن أ ْن تُ ثّل
التي ليس لها إرثٌ نضا ٌّيل ض ّد النظام ّ
ٍ
مقعد (حصة
السابق ،من  20مقع ًدا إىل أكرث من 100
إرث النظام ّ
النداء واألحزاب القريبة منه) ،مع وجود كتل ٍة تُ ثّل بني  17-15مقع ًدا
لقوائم ال تُحسب عىل أحد التصنيف َْي السابق َْي.
ُعب عن سيطرة "النداء" و"النهضة" عىل
وإذا كانت نتائج االنتخابات ت ّ
الترشيعي ،مع انخفاض حصة األحزاب الثوريّة
معظم مقاعد املجلس
ّ
املدن ّية مقارنة بانتخابات  ،2011وارتفاع حصة األحزاب التي تُصنف
عىل أنّها تحمل إرث التج ّمع والنظام السابق أو غري الثورية عىل
السؤال قامئًا :ملاذا فاز "النداء" ومن ث ّم القوى التي ُيكن
األقل ،فيبقى ّ
"محس ٌن" للنظام السابق بأكرب عد ٍد من
أ ْن ت ُصنف عىل أنّها استمرا ٌر
ّ
مقاعد املجلس؟ وملاذا تراجعت األحزاب الثوريّة؟

تغيّر محددات التصويت
في انتخابات تونس 2014
تغي ٍ
مم ال ّ
ات عىل صعيد مح ّددات
ّ
شك فيه أ ّن النتائج تع ِك ُس حدوث ّ
ٍ
عطيات مه ّم ًة تفيدنا
التصويت لدى التونس ّيني ،كام أ ّن هنالك ُم
بالكيفية التي ينتخب فيها التونس ّيون ،ومن أه ّمها العوامل التي
املؤش العريب لعام  2014يف تونس،
أوردها املستجيبون يف استطالع ّ
بوصفها عوامل مح ّددة لتصويتهم .فقد أظهر أ ّن أغلبيّة الناخبني
التونس ّيني تركّز عىل مجموع ٍة من ِسامت قيم ّي ٍة وأخالق ّي ٍة للمرشحني
أو قادة القوائمِ ،مثل :الصدق ّية والنزاهة والجديّة عىل حساب النقاط
الربامج ّية للقوائم .أ ّما االستثناءات؛ فهي أ َّن نحو  %20من التونس ّيني
أفادوا أنّهم ينتخبون قوائم وأحزابًا لديها القدرة والكفاءة عىل إدارة
اب يعتقدون
ال ّدولة ،كام أ ّن نحو  %15أفادوا أنّهم سيصوتون إىل أحز ٍ

العدد ١١
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ُحسن األوضاع االقتصاديّة يف البالد .وأفاد  %5أنّهم سيصوتون
أنّها ت ّ
إىل األحزاب التي تضمن األمان واألمن واالستقرار والنظام يف البالد،
التونسيي أو
و %7أفادوا أنّهم سيصوتون لقوائم ت ُنهي التميّيز بني
ّ
بني الجهات املختلفة .وبلغت نسبة الذين أفادوا أنّهم سيصوتون
السابق أو تضمن التح ّول
إىل أحز ٍ
اب تعمل عىل القطيعة مع النظام ّ
أقل من .%1
اطي ّ
ال ّدميقر ّ
إ ّن مح ّددات السلوك االنتخايب يف عام  2014تكاد تكون مختلف ًة متا ًما
املؤش العريب 2011
عنها يف عام 2011؛ إذ ركّز التونسيون يف استطالع ّ
عىل أنّهم سوف ينتخبون األحزاب والقوائم التي تعمل عىل إرساء
السابق،
اطي ،والقطيعة مع االستبداد ومحاسبة النظام ّ
النظام ال ّدميقر ّ
والعدل واملساواة ،ومحاربة الفساد املا ّيل ،والحفاظ عىل ال ُهويّة
العربيّة واإلسالميّة لتونس ،إضافة إىل تحسني الوضع االقتصادي.
ويج ُد هذا التح ّول يف مح ّددات السلوك االنتخايب أيضً ا ما يُع ّززه من
املؤش العر ّيب  2014يف
أ ّن أولويّات التونسيّني ،كام ظهرت يف استّطالع ّ
تونس ،كانت ترتكز عىل غياب األمن واألمان وعدم االستقرار السيايس
بنسبة  %37من املستجيبني ،وكذلك سوء األوضاع االقتصاديّة بنسب ٍة
كل من :محاربة الفساد
ُمشابه ٍة .فيام كانت نسبة الذين ذكروا ً
أقل من  .%4إ ّن عدم
واإلداري ،والتح ّول ال ّدميقراطي كأولويّات ّ
املا ّيل
ّ
االستقرار الذي سيطر عىل املنطقة العربية بصفة عامة ،ويف الجوار
خاصة ،إضاف ًة إىل العمل ّيات اإلرهاب ّية
التونيس (ليبيا ومرص) بصفة ّ
ّ
واالغتيال السيايس التي شهدتها تونس واالستغالل الحزيب لها ،وكذلك
يايس التي سادت يف النصف الثاين من
حالة عدم االستقرار ّ
الس ّ
تغي أولويّات
عام  2013وحتى نجاح الحوار
الوطني ،ع ّززت كلها ّ
ّ
التونس ّيني .كام أثرت يف العوامل املح ّددة لتصويتهم ،لريكّز أغلبهم
السياس ّية ،ولتصبح
عىل جوانب قيم ّي ٍة ،مع أنها ضبابية من الناحية ّ
املعايّري األساسيّة لالنتخاب هي تحقيق األمن واالستقرار بشكل
رئيس ث ّم سوء األوضاع االقتصادية ،وليس مواقف القوى من النظام
االستبدادي السابق و ُمامرساته كام كان الحال يف  .2011وبناء عليه،
ّ
السياس ّية التي اعتقدوا بأنّها سوف
للقوى
التونسيون
الناخبون
ص ّوت
ّ
تحقّق لهم حلولً لهذه امل ُعضالت.
ومم ال ّ
أساسا ليكون حزبًا
ّ
شك فيه أ ّن "نداء تونس" ،والذي ُولد ً
يُواجه حركة النهضة اإلسالميّة عىل ٍ
أسس أيديولوجيّة وكحامٍ "لهوية
التونيس املدن ّية" ،ركّز يف ظل تتابع العمليات اإلرهاب ّية
املجتمع
ّ
السياس ّية عىل أ ّن هذه العمليات تع ِكس تقاعس ال ّدولة،
واالغتياالت ّ
األمني ،وأنّه هو الحزب األكفأ إلدارة ال ّدولة ،ومن
وترهل جهازها
ّ
ث ّم فإنه سيعيد األمان والنظام إىل تونس بناء عىل خرب ٍ
ات رئيسه

دراسات وأوراق تحليليّة
االنتخابات التشريعية التونسية ما بين قوى الثورة وقوى النظام القديم

السياسية واألمن ّية واإلداريّة يف العهد البورقيبي ،ويف بداية عهد بن
ّ
عيل ،وكذلك خربات قادته مرشحي قوامئه.
التغيات يف املح ّددات االنتخاب ّية التي استفاد منها
وفضل عن
ً
ّ
"النداء" واألحزاب املثيلة له ،فقد أث ّر ارتفاع نسبة العزوف عن
التصويت يف انتخابات  2014مقارن ًة بانتخابات  2011يف انخفاض
خاصة .لقد
نسبة ما حصلت عليه األحزاب الثوريّة املدنيّة بصف ٍة ّ
السيايس الذي ساد يف عام  2013وت ّوج
ساد شُ عو ٌر بأ ّن ّ
الصاع ّ
بتنازل "الرتويكا" عن الحكومة هو رصا ٌع حز ٌّيب َمحض ومل يكن
من أجل املصلحة الوطنيّة التونسيّة .وبناء عليه؛ فإ َّن املشاركة
ٍ
بحزب
تتنافس فيها األحزاب املتصارعة ذاتها لن تأيت
انتخابات
يف
ٍ
ُ
ميكن أ ْن ُيثّل طموحات املواطنني يف معالجة همومهم اليوم ّية .كام
والسياس ّية اقتناع املواطنني بأ ّن
ساهم يف هذه الالمبالة االنتخاب ّية ّ
رص بني "النداء" و"النهضة" ،وسيُحسم ال محالة بفوز
التنافس منح ٌ
أحدهام؛ ما رفع نسبة الذين كانوا يعتقدون أ ّن أصواتهم لن تؤث ّر
يف االنتخابات .وقد َعظّم من هذا الشعور عدم قدرة القوى املدن ّية
الثوريّة عىل التحالف يف ما بينها ،وعدم القدرة عىل إقناع الناخبني
بإمكانيّة املنافسة عىل حصة مؤث ّرة من مقاعد املجلس.

النتائج تعبّر عن انقسام اقتصادي
اجتماعي بأبعاد جهوية
التصويتي للناخب
التغي يف العوامل املؤث ّرة يف السلوك
إذا ما كان ّ
ّ
التونيس يساهم يف إدر ٍ
أفضل للنتائج؛ فإ ّن قراء ًة تفصيليّ ًة لحصص
اك َ
ّ
األحزاب التونس ّية من أصوات املقرتعني ،ومنها "النداء" و"النهضة"،
ميكن أن تلقي الضوء عىل نتائج االنتخابات من زاوي ٍة أخرى .فعند
كل دائر ٍة من دوائر البالد داخل
مراجعة ما حصلت عليه األحزاب يف ّ
تونس ،يتّضح أ ّن هنالك ثالثة ٍ
أمناط لتوزيع األصوات هي:
ال ّنمط األ ّول :فوز "النداء" أو "النهضة" يف عرش دوائر انتخاب ّي ٍة مع
كل واحد ٍة من
فوارق تراوح بني  %5إىل  %15من الق ّوة التصويت ّية يف ِّ
هذه ال ّدوائر ملصلحة أحد التيا َريْن .فحتى عند فوز أحد التيا َريْن
منافس ذو حضو ٍر
بالحصة األكرب من األصوات؛ فإ ّن التّيار الثاين يُعترب
ٌ
ٍ
ملموس؛ أي مثة انقسام يف هذه الدوائر بشكلٍ شبه متوازنٍ
شعبي
ٍّ
بني التيا َريْن .وهذه ال ّدوائر االنتخاب ّية هي( :صفاقس  ،1وصفاقس ،2
ومنوبة ،وزغوان ،وسليانية ،وسيدي بوزيد ،وجندوبة ،وتونس  ،1وبن
عروس ،والقرصين).
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ال ّنمط الثاين :حصول "النداء" عىل كتل ٍة تصويت ّي ٍة تصل إىل نحو نصف
الناخبني أو أكرث يف مثاين دوائر انتخابيّ ٍة .وينطبق هذا يف املناطق
الساحلية؛ إذ فاز النداء بأغلبية أصوات واليات املهديّة ،واملنستري،
وسوسة ،وكذلك بأغلب ّية أصوات دائرةوالية نابل (تصنف بوصفها
التونيس .كام حصل عىل
وط ًنا قبل ًّيا) وتُ ثّل جغراف ًّيا امتدا ًدا للساحل
ّ
أغلبية تونس  ،2وإريانة ،والكاف .ويعني هذا أ ّن القاعدة الشعبيّة
للنداء ترتكّز يف :الواليات الساحلية ،ونابل ،وجز ٍء غري يسريٍ من تونس
الكربى .وهذا يعني أ ّن الواليات التي كانت تُ ثّل واليات الحظوة يف
أنظمة ما قبل الثورة أو األكرث ثرا ًء هي قاعدة "النداء" التصويت ّية.
ال ّنمط الثالث :حصول "النهضة" عىل نحو نصف الناخبني أو أكرث يف
سبع دوائر انتخابي ٍة هي :قابس ،والقريوان ،ومدنني ،وتوزر ،وقبيل،
وتطاوين ،وقفصة) .مبعنى أ ّن أغلب ّية مواطني هذه الواليات الجنوب ّية
والداخليّة قد منحت أصواتها لـ "لنهضة" .وبناء عليه ،فإ ّن هناك
قاعد ًة شعبيّ ًة واسع ًة لحركة "النهضة" يف هذه الواليات التي كانت
ت ُع ُّد ُمه ّمش ًة خالل أنظمة ما قبل الثّورة ،وهي التي عاد ًة ما تقود
واالقتصادي أو إلغائه بني الواليات.
التنموي
شعارات تجسري التم ّييز
ّ
ّ
تقسيم جهويًّا غاية يف التعقيد
وتع ِك ُس قراءة هذه االنتخابات
ً
والخطورة؛ إذ إ ّن الناخبني ر ّجحوا كفة تيا ٍر عىل حساب آخر ليس
االجتامعي والثقا ّيف لهذه الجهات
بفعل عوامل مرتبطة بالتكوين
ّ
ٍ
مرتبط بالبناء االقتصادي
فحسب ،بل أيضً ا كان ترجيحهم لكفة تيا ٍر
واالجتامعي امل ُتباين بني هذه الجهات من ناحية ،وبأولويّات
كل من
الجهات املختلفة ،وتقاطعها مع الربامج التي يطرحها ّ
الحزبي ،وثقتها بأ ّن أحد التياريْن هو األقدر عىل التّعامل
هذيْن
ْ
مع األولويّات ،من ناحية ثانية.
ويشري هذا االنقسام إىل استمرار صريورة الفرز بني الجهات والواليات
الذي بدأ مع االستقالل ،وبقي الحقًا ،وعنوانه األسايس التم ّييز بني
الجهات من ناحية املعدالت االقتصاديّة واالجتامعيّة مع ما ميكن
أن ت ُظهره من ِس ٍ
امت ثقاف ّية .ويعني ذلك أنّه استمرار للكيف ّية التي
تك ّونت بها ال ّدولة التونس ّية الحديثة وتط ّورت منذ االستقالل من
مت ّيي ٍز ومتاي ٍز ملصلحة جه ٍة عىل حساب أخرى ،والذي قاد ،مع عوامل
أخرى أه ّمها االستبداد ،إىل الثّورة التونسيّة.
واالجتامعي
االقتصادي
وميكن أن يظهر الثقل االنتخا ّيب عىل األساس
ّ
ّ
بجالء من خالل ما أظهرته نتائج دوائر تونس؛ ففي حني أ ّن فوز
ٍ
أصوات كثري ٍة يف تونس  2عن "النهضة" ،هو تعب ٌري
"النداء" ،وبفارق
عن انحياز أحياء الطبقة الوسطى والعليا يف تونس ِ 2مثل قرطاج
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واملرىس وحلق الواد واملنار واملنزه إىل النداء ،مقابل األحياء الشعب ّية،
ِمثل العمران وابن خلدون التي ص ّوتت ملصلحة النهضة .وينسحب
هذا عىل نتائج انتخابات تونس  1وإريانة وحتى بن عروس؛ أي
الدوائر االنتخاب ّية التي تتشكّل من أحياء شعب ّي ٍة من الفئات الوسطى
السياق
املتديّنة والفقرية ،وأيضً ا أحياء الطبقتني الوسطى والعليا .ويف ّ
دائرت :صفاقس األوىل والثانية؛ إذ حصل "النداء"
نفسهُ ،يكن دراسة َ ْ
عىل أصوات أعىل من "النهضة" يف صفاقس  2التي ترتكز فيها األحياء
والضواحي األكرث ثرا ًء ،يف حني حصلت "النهضة" عىل أصوات أعىل يف
صفاقس  1التى تضم األحياء الشعب ّية والتخوم الريف ّية.
ميكن مالحظة هذا االنقسام عند مراجعة القوة التصوتيّة لألحزاب
األقل متثيليًا أيضً ا؛ فعىل سبيل املثال ،حصلت األحزاب غري الثوريّة أو
السابق أو التي ظهرت
التي تُ ثّل استمرا ًرا  -بشكلٍ أو آخر  -للنظام ّ
ٍ
أصوات أعىل يف
تنافس "النداء" عىل إرث "التج ّمع ال ّدستوري" عىل
الساحلية ونابل ودائرة تونس  2وإريانة وبعض واليات
الواليات ّ
الشّ امل الغر ّيب؛ أي أ ّن قوتها التّصويت ّية ترتكّز يف الواليات التي ُيكن أ ْن
ظل أنظمة ما قبل الثّورة ،يف حني كان االنحياز
تع ّد مناطق الحظوة يف ّ
للتّيارات الثّورية واملدن ّية التي استندت يف رشع ّيتها إىل إرثها ال ّنضايل
األقل حظًا التي كانت تُ ثّل
االستبدادي يف الجهات ّ
ضد نظام بن عيل
ّ
الهامش يف دولة ما قبل الثّورة .والجدير باملالحظة ،أ ّن بعض الواليات
التونس ّية امل ُهمشة أعطت الفرصة لقوائم محل ّي ٍة لتفوز مبقاعد أو
خاص يُع ّزز
يل ٍّ
عد ٍد من األصوات؛ تعب ًريا عن انحيازها لربنام ٍج مح ٍّ
من مكاسبها الجهويّة ،كام يظهر من نتائج قفصة ،وقابس ،وتوزور.
ويعكس هذا مر ًة أخرى حالة االنقسام الخطرة التي ُيكن أ ْن تُع ّزز يف
ظل ما ستؤول إليه االنتخابات ال ّرئاسية املقبلة.
ّ
اجتامعي
اقتصادي
ُعب عن انقسام
ّ
وإذا كانت نتائج االنتخابات ت ّ
ّ
إقليمي ميكن البحث فيه عن امتدادات
جهوي أو
يتامهى مع تقسيم
ّ
ّ
ثقافيّة وأبعا ٍد ل ُهوية فرعيّة ،وسواء أكان هذا االنقسام مرتبطًا بجذور
ـراع مع االستعامر بني التّيار البورقيبي
تاريخ ّية منذ معركة الـ ّ
والتّيارات األخرى ،أم مبستويات التديّن واملحافظة االجتامعيّة،
ٍ
بأمناط معيش ّية أقرب لل ّريف والحرض ،فسوف يكون لتشكيل
أم
السياسية ويف إرساء التح ّول
الحكومة املقبلة أث ٌر مه ٌّم يف العمليّة ّ
السياسية
ال ّدميقراطي .فتشكيل حكوم ٍة يقودها "النداء" واألحزاب ّ
السابق مع استثناء "النهضة" أو القوى
التي تُع ّد امتدا ًدا إلرث ال ّنظام ّ
اطي أصعب ،وامليل إىل
املدن ّية الثوريّة ،سيجعل عمل ّية التح ّول ال ّدميقر ّ
السيايس للحكم الجديد أكرث سهولةً؛ ألن الخربات
السلطويّة يف النظام ّ

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

الطويلة لقادة "النداء" يف إدارة ال ّدولة ومعرفة أجهزتها البريوقراط ّية
األمن ّية واملدن ّية سيكون لها أثرها يف هذا املجال .إ ّن تشكيل حكومة
اب صغري ٍة؛ أي ليست حكومة
يقودها "النداء" عامدها دعم أحز ٍ
ٍ
إئتالف واسعة ،من شأنه إقصاء قوى سياس ّية خارج لعبة الحكم
وهي تستند إىل قو ٍة تصويتيّ ٍة كبري ٍة وقواع َد اجتامعيّ ٍة واسع ٍة ترتكّز
يف جهات وواليات مح ّددة؛ ما يعني قدرة األخرية عىل القيام بتعبئ ٍة
جامهرييّ ٍة كبري ٍة يف واليات متع ّددة ضد هذا الحكم الجديد ،وبخاصة
ظل سيادة شعو ٍر لدى هذه الجهات مفاده أنّها  -نظ ًرا لعدم وجود
يف ّ
ٍ
لتهميش جديد ُمورس عليها
حزبها امل ُفضل يف الحكم  -ستكون عرض ًة
يف فرت ٍ
ات سابقة ممت ّد ٍة ،وكانت الثورة بواب ًة إلنهائه .وميكن أن يكرر
تهميش هذه الجهات سياس ًيا سيناريوهات شبيهة باعتصامي القصبة
 1والقصبة 2؛ حني شعر أبناء الواليات الجنوبية والداخلية يف لحظة
مفصلية أ ّن الثورة عىل وشك أن ترسق منهم .وإذ كان سيناريو
اب قليلة التمثيل سيقود
تشكيل الحكومة بقيادة "النداء" مع أحز ٍ
إىل حالة استقطاب ،فإ ّن تشكيل الحكومة بقيادة "النهضة" باستثناء
"النداء" سيقود إىل امل ُعضلة نفسها.
ومن شأن مسارات االنتخابات ال ّرئاسية أ ْن تُعقّد األمر بشكل أكرب؛
إذ ينطوي فوز "النداء" برئاسة تونس عىل مخاطرة دخول البالد نفق
مؤسسات ال ّدولة ال ّدستورية حتى يف
هيمنة الحزب الواحد عىل ّ
ٍ
ائتالف حز ٍّيب واسع .ويأيت ذلك من متتع ال ّرئيس
ظل وجود حكومة
ّ
بصالح ّيات وسلطات أكرب من تلك املمنوحة له يف ظل املرحلة
ٍ
موسع
االنتقالية وحتى اآلن .كام أ ّن تشكيل حكومة
ائتالف حز ٍّيب ّ
ٍ
ائتالف حز ٍّيب ضيقٍ بقيادة "النداء" سريكّز السلطة يف يدي "النداء"
أو
الذي جاء إىل الحكم عىل قاعدة الحفاظ عىل األمن واالستقرار وإعادة
اطي ،ورمبا
الهيبة لل ّدولة وأجهزتها .وقد يبطئ ذلك التح ّول ال ّدميقر ّ
ٍ
مساحات واسعة ميكن من خاللها تعطيل فصل
يعطّله عرب فتح
السلطات ،وتفعيل أساس ال ّرقابة فيها ،وإضعاف دور ِسيادة القانون.
ممثل
السيناريو األفضل لتونس اليوم أ ْن يكون رئيس الجمهورية ً
إ ّن ّ
للقوى الثوريّة املدن ّية املستندة يف رشع ّيتها إىل تراث نضا ٍّيل ض ّد
مؤسسة ال ّرئاسة من تحقيق نوع
استبداد بن عيل؛ األمر الذي ُيكّن ّ
من التوازن ،وال ّرقابة املتبادلة مع حكومة يقودها "النداء" (حتى
ترشيعي يقع تحت سيطرة
لو تحالف مع "النهضة") ،ومع مجلس
ٍّ
هذيْن التياريْن .ومن شأ ّن هذا السيناريو أيضً ا التخفيف من ح ّدة
الصاع السيايس العميق بني ه َذيْن التيا َريْن.
ّ

يعقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات المؤتمر السنوي الرابع للعلوم
االجتماعيّة واإلنسانيّة في آذار  /مارس .2015
عي المؤتمر والجائزة العربية للعلوم االجتماعية واإلنسانية
وقد جرى توحيد موضو َ
للعام األكاديمي  2015/2014ليتمحورا حول:

الموضوع األ ّول :أدوار المثقفين في التح ّوالت التاريخية.
الموضوع الثاني :الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي.
ّ
المفكرين والباحثين العرب المعنيِّين
يدعو المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات
بحوث أصيلة
بالقضايا التي سيتناولها المؤتمر إلى المساهمة في أعماله؛ وذلك بإعداد
ٍ
قابلة للتحكيم العلمي.
ومعمقة في محاور المؤتمر،
َّ
ٍ

للمزيد من المعلومات عن المؤتمر ومعايير األوراق المشاركة يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
www.dohainstitute.org

صـدر حديـ ًثا

تأليـف :امحمد جبرون

مفهوم الدولة اإلسالمية ،أزمة األسس وحتمية الحداثة
يعد الكتاب ( 392صفحة من القطع الكبير) مساهمة ق ّيمة في النقاش العام الدائر حول فكرة "إسالمية الدولة" والتي
حظيت بمكانة متميزة في الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر ،وتأسست األطروحة التي يحاول هذا الكتاب بناءها
أن سؤال "اإلسالمية" الذي مأل الدنيا ،ليس هو المشكلة الحقيقية ،بل هو مجرد مظهر
على أساس فرضية مفادها ّ
لمشكلة أعقد ،وهي مشكلة العطب اإلصالحي  -التاريخي الذي حدث قري ًبا من عهدنا خالل القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين.

أن أصل الخلل في تصور إسالمية الدولة ،يكمن في منهج قراءة اإلسالميين للنص الشرعي
ويرى المؤ ِّلف في كتابه ّ
(القرآن والسنة) .وهو منهج يعطي األولوية للجزئيات على حساب الكليات ،ولألحكام بدل الحكم .ويحاول المؤلف
تجاوز هذا الخلل عن طريق السعي نحو تحرير النص الشرعي من التاريخ وآثار الثقافة العالقة بالفهم الموروث.

المؤشر العربي

وحــدة اســتطالع الــرأي العام هي أحــد برامج
المركز العربي لألبحاث ودراســة السياســات،
وتعنى بالمسوح االجتماعية والسياسية ودراسة
تحوالت الرأي العام فــي المنطقة العربية من
خالل اســتطالعات الرأي الممثِّلــة للمجتمعات
المدروســة وفق المعايير العلمية .وتعمل هذه
استطالع
الوحدة على إنجاز المؤشر العربي؛ وهو
ٌ
سنوي ِّ
ينفذه المركز في البلدان العربيّة؛ بهدف
ٌّ
ّ
العربي نحو
العام
الوقوف على اتجاهــات الرّأي
ّ
ّ
مجموعة من المواضيع االقتصاديّة واالجتماعيّة
ٍ
ّ
العام
والسياســيّة ،بما في ذلك اتجاهات الرّأي
ّ
نحــو قضايــا الديمقراطيّــة وقيــم المواطنة
والمســاواة والمشــاركة المدنيّة والسياسيّة.
يتضمن تقييــم المواطنيــن أوضاعهم
كمــا
ّ
العا ّمة ،واألوضــاع العا ّمة لبلدانهم ،وتقييمهم
المؤسسات الرسميّة الرئيسة في هذه البلدان،
ّ
المؤسســات،
والوقــوف على مدى الثقة بهذه
ّ
الخاص ،ونحو
العام نحو القطاع
واتّجاهات الرأي
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العربي -
والصراع
العربي،
المحيط
ّ
ّ
ّ
ّ
العربي لألبحاث ودراسة السياسات
أنجز المركز
ّ
ّ
العربي لعام ،٢٠١٤  في 14
اســتطالع المؤشــر
ّ
ً
بلدا من بلــدان المنطقة العربيّــة ،خالل الفترة
الممت ّدة مــن كانون الثاني  /ينايــر  -أيار  /مايو
 .٢٠١٤وقد ن ُ ِّ
فذ هذا االســتطالع ميدان ًيّا ،من خالل
مقابــات وجاهيّــة مع  ٢١٣٢٠مســتجي ًبا،
إجراء
ٍ

نات ممثِّلــة لمجتمعات ً 14
بلدا
موزّعين على عيّ ٍ
عرب ًيّا ،هي :موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس،
والسودان ،وفلســطين ،ولبنان ،واألردن،
ومصر،
ّ
والعراق ،والسعوديّة ،واليمن ،والكويت ،وليبيا.
وقد ّ
ٌ
مؤهل ٌة ومدرَّبــ ٌة ،تابع ٌة
فرق بحثيّــ ٌة
نفذتــه
َّ
لمراكز َ
سات بحثيّ ٍة في البلدان المذكورة،
ومؤس
ّ
ٍ
ِّ
العربي
المؤشر
الميداني لفريق
تحت اإلشــراف
ّ
ّ
السياسات.
في المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ِّ
ّ
العربــي العيّنــة العنقوديّة
المؤشــر
يعتمــد
ّ
الطبقيّة (في المســتويات) المتع ّددة المراحل،
المنتظمة والموزونة ذات ًيّا والمتالئمة مع الحجم،
في جميع االستطالعات التي ن ُ ِّ
فذت في البلدان
األربع عشرة .وجرى األخذ في االعتبار المستويات
(الطبقات) التّالية :الحضر والرِّيف ،والتّقسيمات
اإلداريّة الرّئيســة فــي ّ
عة آراء
بلد مســتطل َ َ
كل ٍ
ّ
مواطنيه بحســب الوزن النِّ
بكل
الخاص
ســبي
ّ
ّ
ّ
سكان البلد؛ بحيث
مستوى من مستويات جميع
ً
ّ
ّ
َ
بلد مستطلع ،احتماليّة
فرد في كل ٍ
يكون لكل ٍ
ً
واحدا مــن أفراد العيِّنة،
أن يكون
متســاوية في ْ
وبهامــش خطأ يتــراوح بيــن  2±و ٪3في جميع
ِ
البلدان التي ن ُ ِّ
ممت
فذ االســتطالع فيها .وقد ُ
ص ِّ
بطريقــة يمكن من خاللها تحليل النتائج
العيِّنة
ٍ
على أساس األقاليم والمحافظات والتّقسيمات
اإلداريّة الرئيسة في ّ
مجتمع من المجتمعات
كل
ٍ
التي شملها االستطالع.
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108
المقدمة
يف  23أيلول /سبتمرب ،2014 بدأ التحالف الدويل ضد تنظيم الدولة
اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" عملياته العسكرية ،برضبات
جوية ُموجهة إىل أماكنه .ويضم هذا التحالف أكرث من  60دول ًة
بقيادة الواليات املتحدة األمريكية؛ بعضها يساهم يف العمل العسكري
املبارش ،وبعضها يف توافر األسلحة واملعدات والتدريبات واملشورات
واملعلومات االستخبارية ،يف حني تقترص مساهمة بعضها اآلخر عىل
تقديم املساعدات اإلنسانية .وقد جاء هذا التحالف ٍ
بجهد ٍ
رئيس من
اإلدارة األمريكية التي شددت ،سواء كان ذلك من خالل الرئيس بارك
أوباما أو وزير خارجيته ،عىل أ ّن إسرتاتيجية الواليات املتحدة يف حربها
ض ّد "داعش" تكون من خالل "إضعاف قدرات تنظيم الدولة وهزميته
يف نهاية املطاف" .وتقوم إسرتاتيجية التحالف عىل ش ّن حملة رضبات
عسكرية جوية ضد التنظيم يف كل من العراق وسورية ،وزيادة د ْعم
القوات العراقية الربية املقاتلة للتنظيم ،والسعي إلنهاء الدعم املو ّجه
إىل التنظيامت املسلحة ،والتعاون مع الحلفاء استخباريًّا وعسكريًّا؛
للحد من هجامت ذلك التنظيم.
أصبح "داعــش" محط اهتامم الرأي العام العريب واألجنبي عىل
وبخاصة بعد سيطرته عىل منطقتي الفلوجة والرمادي
ح ٍّد سواء،
ّ
يف العراق ،ومناطق أخرى يف محافظة األنبار يف بداية عام ،2014
واتساع الرقعة التي يسيطر عليها يف العراق وسورية يف العارش من
حزيران /يونيو؛ وذلك من خالل إحكام سيطرته عىل مدينتي املوصل
وتكريت ومناطق أخرى بالعراق.
ويف سياق هذه التطورات ،نفَّذ برنامج قياس الرأي العا ّم ،يف املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،استطال ًعا لل ّرأي العا ّم يف املنطقة
العربية حول موضوع التحالف الدويل ضد تنظيم "داعش"؛ وذلك
للوقوف عىل اتجاهات الرأي العام نحو الرضبات الجوية التي يقوم
بها التحالف ،ومدى تأييد أهداف التحالف الدويل ومعارضتها،
باإلضافة إىل التع ّرف عىل آراء املواطنني تجاه موضوعات ذات
عالق ٍة بهذا التنظيم .وقد نُفِّذ االستطالع عىل سبعة مجتمعات
عربية وهي تونس ،ومرص ،وفلسطني ،واألردن ،والسعودية ،ولبنان،
والعراق ،باإلضافة إىل الالجئني السوريني (يف كلٍ من لبنان ،واألردن،
كل مجتمعٍ من هذه املجتمعات 600
وتركيا) .وبلغ حجم العينة يف ِّ
مستجيب ومستجيب ٍة ،يف حني بلغ حجم العينة املتعلقة بالالجئني
ٍ
مستجيب ومستجيب ٍة ،والتي تم توزيعها عىل بلدان
السوريني 900
ٍ
اللجوء الثالثة بالتساوي.

تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

وقد جرى احتساب نتائج اتّجاهات ال ّرأي العا ّم ملجموع املنطقة
العربيّة كمع ّد ٍل من نتائج البلدان السبعة املشمولة باالستطالع
باإلضافة إىل الالجئني السوريني؛ بحيث يُؤخذ يف االعتبار عند احتساب
كل دول ٍة بالوزن نفسه من دون متيي ٍز بني
الرأي العا ُّم يف ّ
املع ّدل ُ
لكل دول ٍة بحسب عدد
النسبي ّ
دول ٍة وأخرى (أي أنّه مل يُؤخذ بالوزن
ّ
كل الدول عىل أنّها وحدات متشابهة
سكانها ،وإمنا جرى التعامل مع ّ
يف عدد السكان نفسه) .وقد اتُّبِع هذا األسلوب لتفادي طغيان آراء
مواطني البلدان األكرث سكانًا عىل غريها يف تحديد ال ّرأي العا ّم الشامل.
لقد ت ّم إجراء هذا االستطالع هاتف ًيا؛ إذ تم االعتامد عىل قاعدة
البيانات املخ ّزنة يف املركز العر ّيب ،واملكونة من عينات ُسحبت بطريقة
العينة الطبقية العنقودية املتع ّددة املراحل املوزونة ذاتيًا ،واملزودة
بأرقام هواتف املستجيبني .وبذلك ،فإ ّن هذه العينات التي استُخدمت
لكل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة وبحسب
متثِّل املناطق الجغرافية ِّ
كل
وزنها بالنسبة إىل عدد السكان .وتبلغ نسبة الثقة يف استطالع ِّ
مجتمعٍ  %95وبهامش خطأ يرتاوح بني .%4 ±

اتجاهات الرأي العام نحو
التحالف الدولي
يتضمن هذا الجزء اتجاهات الرأي العا ّم نحو التحالف الدويل ضد
"داعش" ،وقد ت ّم تع ُّرف ذلك من خالل مجموعة من املؤرشات ،هي:
•اتجاهات الرأي العام نحو الرضبات الجوية ضد تنظيم "داعش".
•اتجاهات الرأي العام نحو األهداف املعلنة للتحالف الدويل.
•اتجاهات الرأي العام نحو مشاركة دول عربية يف التحالف.
•مخافة الرأي العام من الحرب عىل تنظيم "داعش".
•قدرة التحالف الدويل عىل تحقيق أهدافه.

•اتجاهات الرأي العام نحو املستفيد األكرب من هذه الحملة
العسكرية.
وقد أظهر االستطالع تأييد أغلبية ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العربية
بش ّدة أو إىل ٍ
حد ما الرضبات العسكرية الجوية التي يقوم بها
التحالف ض ّد الجامعات املسلحة املتش ّددة ("داعش" وغريه)؛ وذلك
عبوا عن معارضتهم
بنسبة  %59من املستجيبني .وباملقابل ،فإ ّن ّ %37
أو معارضتهم بش ّدة لهذه الرضبات .ومن الجدير بالذكر أ ّن "املؤيدين
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عبوا
بش ّدة" لهذه الرضبات مثلوا ربع املستجيبني ،يف حني مثّل الذين ّ
عن "معارضتهم بشدة" للرضبات نحو .%12

أهدافه عىل اإلطالق يف لبنان ( ،)%41وبني الالجئني السوريني ()%38
ومرص (.)%37

وعند تحليل اتجاهات ال ّرأي العا ّم حسب بلدان املستجيبني ،تُظهر
النتائج أ ّن أعىل مستويات التأييد كانت يف لبنان؛ إذ إ ّن  %76من
املستجيبني أي ّدوا الرضبات التي يقوم بها التحالف مقابل معارضة
 .%24فيام كان أقل مستوى ٍ
تأييد لهذه الرضبات يف كلٍ من السعودية
وفلسطني ومرص؛ إذ بلغت نسبة التأييد بني السعوديني  ،%50وبلغت
يف كلٍ من مرص وفلسطني  .%52ومن الجدير بالذكر أ ّن نسبة املؤيدين
بشدة بني مستجيبي مرص بلغت %6؛ وهي أقل نسبة "تأييد بشدة"
بني املجتمعات املستطلعة .أما نسب معارضة هذه الرضبات فبلغ
أعىل مستوى لها يف مرص ( ،)%48ثم فلسطني ،والسعودية ،وتونس
( %45لكلٍ منها).

أما بالنسبة إىل مشاركة بلدان عربية يف التحالف الدويل ضد تنظيم
"داعش" ،فقد بلغت نسبة "التأييد بشدة" لهذه املشاركة  ،%26أما
نسبة "التأييد" فبلغت  .%35وباملقابل" ،عارض"  %24من املستجيبني
هذه املشاركة ،أما الذين "عارضوا بشدة" فبلغت نسبتهم .%12

لقد ُس ِئل املستجيبون يف البلدان املستطلعة حول مدى تأييدهم
لألهداف املعلنة للحملة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش" أو
معارضتهم لها .وتبني أ ّن نحو ثلثي الرأي العام يف هذه البلدان (%63
باملعدل العام) تؤيد هذه األهداف ،مقابل معارضة ثلثه (.)%32
وتجدر املالحظة إىل أ ّن نسب التأييد لهذه األهداف هي أعىل من
نسب التأييد للرضبات الجوية ضد الجامعات املسلحة املتشددة،
كام أ ّن نسب املعارضة لهذه األهداف هي أقل من نسب معارضة
الرضبات الجوية للتحالف ضد الجامعات املسلحة املتش ّددة ،ومن
ضمنها "داعش".
وس ِئل املستجيبون عن آرائهم تجاه قدرة التحالف الدويل ضد تنظيم
ُ
"داعش" عىل تحقيق أهدافه املعلنة ،بغض النظر عن مواقفهم
من هذا التحالف .وقد أظهرت النتائج أ ّن  %22من آراء مواطني
املجتمعات املستطلعة واثقة من أ ّن التحالف سوف يحقق أهدافه،
كام رأى  %38بأ ّن التحالف يستطيع أن يحقق أهدافه بشكل جزيئ.
فيام أفاد نحو ثلث املستجيبني أ ّن التحالف لن يتمكن من تحقيق
أهدافه عىل اإلطالق.
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة حول مدى قدرة التحالف
أما يف ّ
مهم يف الرأي العام .فقد
عىل تحقيق أهدافه ،فتعكس النتائج تباي ًنا ً
كانت أعىل النسب ممن لديهم ثقة كاملة يف قدرة التحالف عىل
تحقيق أهدافه يف لبنان والسعودية؛ إذ أفاد نحو ثلث املستجيبني يف
هذين البلدين أ ّن التحالف يستطيع تحقيق األهداف بشكل كامل.
فيام كانت أعىل النسب التي رأت أ ّن التحالف لن يستطيع تحقيق

كل مجتمع من املجتمعات املستطلعة ،فقد أفاد نحو ثالثة
وأما يف ّ
أرباع الرأي العام اللبناين "تأييده" و"تأييده بشدة" ملشاركة دول
عربية يف التحالف الدويل ضد "داعش" ،وبلغت النسبة نحو %70
وعب أكرث من  %50من املستجيبني يف كلٍ
بني الرأي العام السعوديّ ،
من مرص ،والعراق ،واألردن ،وتونس وبني الالجئني السوريني عن
تأييدهم ملشاركة دول عربية يف التحالف الدويل ضد "داعش" .إ ّن
أعىل نسبة معارضة لهذه املشاركة كانت يف فلسطني ( ،)%50تلتها يف
مرص ( ،)%40والعراق ( ،)%39واألردن ( ،)%37وتونس ،وبني الالجئني
السوريني (بنسبة  %36لكلٍ منهام).
وتشري اتجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية إىل أنه ليس هنالك
توافق عىل إرسال قوات برية للمساعدة يف مواجهة تنظيم "داعش"؛
إذ "رفض بشكل قطعي" نحو نصف املستجيبني ( )%45أن تقوم
الواليات املتحدة وحلفاؤها من الغرب بإرسال قوات برية ،مقابل
 %31أفادوا أنهم "يؤيدون بالتأكيد" ذلك .فيام أفاد خُمس املستجيبني
أنه رمبا يجب أن تقوم الواليات املتحدة وحلفاؤها من الغرب بإرسال
قوات برية للمساعدة يف مواجهة تنظيم "داعش".
كل مجتمع من املجتمعات املستطلعة ،فقد "أكد
وأما بالنسبة إىل ّ
بشكل قطعي"  %51من الرأي العام اللبناين عىل تأييده بأن تقوم
الواليات املتحدة وحلفاؤها من الغرب بإرسال قوات برية للمساعدة
يف مواجهة تنظيم "داعش" .وباستثناء لبنان ،فإ ّن نسبة الذين "أيدوا
بشكل قطعي" األمر نفسه ال متثّل أكرثية الرأي العام يف البلدان
املستطلعة ،فكانت أقل هذه النسب يف مرص ( ،)%14تليها األردن،
وفلسطني (بنسبة  %21لكلٍ منهام) ،وأقل من الثلث يف كلٍ من العراق
والسعودية وبني الالجئني السوريني .أما أعىل نسب "املعارضة قطع ًيا"
إلرسال قوات برية أمريكية وغربية ملواجهة تنظيم "داعش" ،فكانت
يف مرص ( ،)%63تلتها العراق ( ،)%49واألردن ( ،)%47وبني الالجئني
السوريني (.)%43
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ّ
الشكل :1
بصفة عامة ،هل تؤيد أم تعارض الرضبات العسكرية الجوية التي يقوم بها التحالف الدويل بقيادة الواليات املتحدة ضد الجامعات اإلسالمية املتشددة (داعش
وغريها) يف العراق وسورية؟

ّ
الشكل :2
إىل أي مدى تؤيد أم تعارض األهداف املعلنة للحملة العسكرية للتحالف ضد تنظيم "داعش" من أجل إضعاف قدراته بشكل كبري أو تدمريه؟
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ّ
الشكل :3
بغض النظر عن موقفك تجاه التحالف الدويل ضد تنظيم "داعش" ،هل تعتقد أنّ هذا التحالف يستطيع تحقيق أهدافه يف إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبري
أو تدمريه؟

ّ
الشكل :4
هل تؤيد أم تعارض مشاركة دول عربية يف التحالف الدويل ملواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" يف سورية والعراق؟

112
وتشري نتائج االستطالع إىل أ ّن هناك تغيريات مهمة يف الرأي العام
يف املنطقة العربية؛ فعند سؤال املستجيبني عن آرائهم تجاه إرسال
عب %40
قوات عربية برية للمساعدة يف مواجهة تنظيم "داعش"ّ ،
باملعدل العام عن تأييدهم الجازم إلرسال قوات برية عربية ملواجهة
عبوا عن رفضهم القاطع إلرسال قوات
تنظيم "داعش" ،مقابل ّ %36
برية عربية .فيام أفاد  %20أنه رمبا يجب عىل البلدان العربية إرسال
قوات برية.
إ ّن أكرثية الرأي العام اللبناين والسعودي والتونيس أيدت إرسال
عب أكرث من ثلث الالجئني السوريني ونحو
قوات برية عربية ،كام ّ
ثلث العراقيني واألردنيني عن تأييدهم ذلك ،أما يف مرص فكانت
نسبة التأييد  %28وفلسطني  .%21وبالنسبة إىل أعىل نسبة معارضة
لهذا األمر فكانت يف العراق ( ،)%46تلتها فلسطني ( ،)%44ومرص
( .)%43وتراوحت نسبة املعارضة بني الربع والثلث يف كلٍ من لبنان،
والسعودية ،وتونس ،وبني الالجئني السوريني ،واألردن.
إ ّن مقارنة إرسال قوات برية عربية بإرسال القوات األمريكية والغربية،
تُظهر أ ّن أكرثية الرأي العا ّم تعتقد أ ّن مواجهة "داعش" واتخاذ
موقف ضده أم ٌر رضوري .ويتضح ذلك من خالل نِ َسب تأييد رضبات
التحالف الجوية ،ونسب تأييد مشاركة بلدان عربية ،ونسب تأييد
أهداف التحالف أيضً ا .إال أ ّن هذا املوقف يتأثر بعوامل مرتبطة
بالتحالف وتشكيله؛ إذ ترتفع نسب التأييد ألهداف التحالف مقارن ًة
بعملياته العسكرية من ناحية ،كام ترتفع نسب إرسال قوات برية
عربية مقارن ًة بإرسال قوات أمريكية أو غربية .وهذا يعني عىل نحو
جيل أ ّن قيادة الواليات املتحدة للتحالف وعملياته عامل مؤث ّر يف
تو ّجهات الرأي العا ّم يف املنطقة العربية؛ أي إ ّن مواقفه املضا ّدة
لـ "داعش" تتأثر  -من حيث املبدأ  -مبن يقود الحملة ضده.
لقد ُعرض عىل املستجيبني مجموعة من املخاوف التي يجري تداولها
بشأن الحرب عىل تنظيم "داعش" ،وطلب منهم تحديد أهم املخاوف
التي لديهم تجاه هذه الحرب .وتظهر النتائج أ ّن الرأي العام موزّع
بهذا الشأن؛ إذ أفاد  %14من املستجيبني أ ّن أهم مخاوفهم من هذه
الحرب هو "التدخل األجنبي" ،وبنسبة مطابقة ( )%14أفادوا أ ّن
عب %11
أهم مخاوفهم "انتشار الحرب وتوسعها يف اإلقليم" ،فيام ّ
من املستجيبني عن أ ّن تخ ّوفهم يكمن يف أن تتطور الحرب لتصبح
عب  %11بأ ّن مخاوفهم ترتكز يف أ ّن
حربًا ضد اإلسالم ،وبنفس النسبة ّ
عب  %11من
هذه الحرب ستؤدي إىل تدهور الوضع االقتصادي .كام ّ
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وعب %10
املستجيبني عن مخاوفهم من أن يطول أمد هذه الحربّ ،
من الرأي العام عن أ ّن مخاوفهم ترتكز يف عدم االستقرار السيايس يف
املنطقة ،وركز  %10منهم عىل تخوفهم من أن يقوم تنظيم "داعش"
بعمليات انتقامية يف بلدان املستجيبني.
كل مجتمعٍ من املجتمعات
وتباينت اتجاهات الــرأي العام يف ّ
املستطلعة يف تركيزها عىل املخاوف من هذه الحرب .فقد كانت
مخاوف الفلسطينيني واملرصيني ترتكز عىل التدخل األجنبي (%24
وبنسب أعىل من مستجيبي لبنان وتونس (%9
و %23عىل التوايل)
ٍ
عب املستجيبون يف فلسطني ( )%18والسعودية
لكلٍ منهام) .كام ّ
حرب ضد
( )%17عن مخاوفهم من هذه الحرب بأن تتطور إىل ٍ
اإلسالم .يف حني تركزت مخاوف اللبنانيني ( )%21عىل أن تنترش الحرب
وتتوسع يف اإلقليم.
لقد طُلب من املستجيبني تحديد أكرث املستفيدين من الحملة
كل من املستجيبني جهتني
العسكرية ضد تنظيم "داعش" ،وقد ح ّدد ٌ
أو دولتني بوصفهام األكرث استفادة من هذه الحملة العسكرية
للتحالف .وأظهرت النتائج توافق  %31من الرأي العام يف املنطقة
العربية عىل أ ّن الواليات املتحدة هي املستفيد األكرب من هذه
الحملة العسكرية ،تليها إرسائيل ( ،)%27ثم إيران ( ،)%14يف حني أفاد
 %10من املستجيبني أ ّن النظام السوري هو املستفيد األكرب ،وأفاد %5
أ ّن النظام العراقي هو املستفيد األكرب من الحملة العسكرية .ومن
املهم اإلشارة إىل أ ّن  %3فقط من املستجيبني ذكروا أ ّن بلدانهم هي
املستفيدة من الحملة العسكرية .إ ّن الرأي العام التونيس ،والعراقي،
واملرصي ،والفلسطيني ،واألردين كان األكرث تركي ًزا عىل أ ّن الواليات
املتحدة وإرسائيل هام األكرث استفادة من الحملة العسكرية ضد
تنظيم "داعش"؛ إذ إ ّن أكرث من نصف إىل نحو ثلثي املستجيبني يف
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة أفادوا أ ّن الواليات املتحدة
وإرسائيل هام األكرث استفادة .أما بالنسبة إىل إيران ،فقد أفادت
كل املجتمعات املستطلعة عىل
نسبة ملحوظة من الرأي العام يف ّ
أنها هي املستفيد األكرب .وكانت أقل النسب يف لبنان؛ إذ أفاد  %6من
اللبنانيني بأ ّن إيران هي املستفيد األكرب ،فيام كانت النسبة  %9يف كلٍ
من تونس ،والعراق .أما أعىل نسبة أظهرت أن إيران هي املستفيد
األكرب فكانت يف السعودية ( ،)%24ثم بني الالجئني السوريني (،)%22
واألردن ( ،)%16ومرص ( ،)%15وفلسطني (.)%12

المؤشر العربي
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ّ
الشكل :5
هل تعتقد أنه يجب عىل الواليات املتحدة وحلفائها من الغرب إرسال قوات برية للمساعدة يف مواجهة تنظيم "داعش" يف العراق وسورية؟

ّ
الشكل :6
هل تعتقد أنه يجب عىل الدول العربية ا ُملشارِكة يف التحالف إرسال قوات برية للمساعدة يف مواجهة تنظيم "داعش" يف العراق وسورية؟
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الجدول :1
من املخاوف التالية :ما هي أهم مخاوفك من الحرب عىل تنظيم "داعش" يف العراق وسورية؟

(*)

فلسطني

مرص

العراق

الالجئون السوريون

األردن

السعودية

لبنان

تونس

املعدل

التدخل األجنبي

24

23

14

13

12

11

9

9

14

انتشار الحرب يف اإلقليم وتوسعها

14

9

14

17

13

11

21

11

14

تدهور الوضع االقتصادي

11

10

10

9

12

12

6

17

11

حرب ضد اإلسالم
أن تتطور إىل ٍ

18

10

6

10

10

17

3

13

11

طول أمد الحرب

6

13

13

17

12

6

17

4

11

عدم االستقرار السيايس يف املنطقة

10

11

10

10

14

10

6

8

10

9

3

8

8

6

11

14

17

10

3

2

3

2

1

8

1

12

4

3

5

3

3

3

5

6

5

4

ليس لدي أية مخاوف

0.4

10

12

7

8

4

16

2

7

ال أعرف  /رفض اإلجابة

0.2

2

6

3

8

6

2

3

4

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

أن يقوم "داعش" بعمليات انتقامية
يف بلدك
أن يتم التضييق عىل الحريات العامة
والسياسية بحجة مكافحة اإلرهاب
زيادة شعبية الحركات اإلسالمية
املتطرفة ونفوذها يف املنطقة

الجدول :2
برأيك ،من املستفيد األكرب من الحملة العسكرية ضد تنظيم "داعش"؟

(*)

(*)

تونس

العراق

مرص

فلسطني

األردن

لبنان

السعودية الالجئون السوريون

املعدل

الواليات املتحدة

38

37

37

31

30

29

23

22

31

إرسائيل

31

31

33

31

27

27

17

15

27

إيران

9

9

15

12

16

6

24

22

14

النظام السوري

8

4

6

15

9

10

11

21

10

النظام العراقي

6

5

1

10

6

2

6

4

5

بلدك

5

0.2

0.3

1

3

10

6

0.1

3

دول عربية

0.3

2

1

0.1

1

2

0

1

1

الشعوب العربية

--

1

2

--

1

1

1

1

1

أخرى

1

2

2

0

1

3

1

4

1

ال أعرف  /رفض اإلجابة

3

9

4

0.2

8

10

11

12

7

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

طلب من املستجيبني اختيار إجابتني من الخيارات التي اقرتحها االستبيان (النتائج متثل املعدّل :اإلجابة األوىل واإلجابة الثانية).
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كل مجتمعٍ من املجتمعات
لقد أفادت نسبة جديرة باالعتبار يف ّ
املستطلعة أ ّن النظام السوري هو املستفيد األكرب ،وكان أكرث الرتكيز
عىل ذلك بني املستجيبني من الالجئني السوريني ( ،)%21فالفلسطينيني
( ،)%15والسعوديني ( ،)%11واللبنانيني (.)%10
أما يف ما يتعلق بإجابة أ ّن املستفيد األكرب من الحملة العسكرية هو
بلد املستجيبني ،فتظهر النتائج أ ّن أعىل نسبة بشأن ذلك جاءت يف
لبنان ( ،)%10تليها السعودية ( ،)%6وتونس ( ،)%5واألردن ( .)%3فيام
كانت النسب يف البلدان األخرى املستطلعة هي  %1أو أقل.
إضاف ًة إىل األسئلة املتعلقة باتجاهات الرأي العام نحو التحالف،
فقد طُلب من املستجيبني تحديد أكرب تهديدين ألمن العامل العريب
واستقراره ،وتقييم السياسات األمريكية يف املنطقة العربية.
فعىل صعيد تهديد أمن املنطقة العربية واستقرارها ،أظهرت النتائج
أ ّن  %28من الرأي العام يف املنطقة ذكروا إرسائيل بوصفها مصدر
التهديد األكرب ألمن املنطقة العربية ،تليها الواليات املتحدة بنسبة
 ،%21وإيران بنسبة  ،%17والتنظيامت اإلسالمية املسلحة بنسبة
 ،%13وضعف الدولة (غياب هيبة الدولة) بنسبة  ،%7والصعوبات
االقتصادية وغياب الدميقراطية بنسبة  %5لكلٍ منهام.
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة ،فقد ذكر نحو
أما يف ّ
نصف املستجيبني أو أكرث إرسائيل والواليات املتحدة بوصفهام
التهديد األكرب ألمن العامل العريب واستقراره .وقد ركز الفلسطينيون
واملرصيون واللبنانيون واألردنيون والعراقيون عليهام أكرث من
مستجيبي البلدان األخــرى .أما يف ما يتعلق بإيران ،فقد ركز
السعوديون ،والالجئون السوريون ،واملرصيون ،واألردنيون ،عليها
بوصفها الدولة األكرث تهدي ًدا؛ إذ إ ّن نحو ربع إىل ثلث املستجيبني يف
هذه البلدان أفادوا أنّها التهديد األكرب ألمن العامل العريب واستقراره.
وكان الرتكيز عىل التنظيامت اإلسالمية املسلحة بوصفها التهديد
األكرب يف أعىل مستوياته بني مستجيبي العراق ولبنان وتونس.
وركز مستجيبو تونس ولبنان عىل ضعف الدولة (غياب هيبة
الدولة) كأكرب تهديد ألمن املنطقة يف العامل العريب واستقراره ،وكان
املستجيبون يف تونس وبني الالجئني السوريني األكرث تركي ًزا عىل
غياب الدميقراطية كأكرب مصدر تهديد.
أ ّما عىل صعيد تقييم السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة
العربية ،فتظهر النتائج أ ّن تقييمها كان سلبيًّا؛ إذ أفاد  %73أنّها
حد ما ( %58سلبية ،و %15سلبية إىل ٍ
سلبية أو سلبية إىل ٍ
حد ما)،

مقابل  %20أفادوا أنّها إيجابية أو إيجابية إىل ٍ
حد ما ( %8إيجابية،
و %12إيجابية إىل ٍ
حد ما).
كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة ،فوصفت أغلبية
أما يف ّ
املستجيبني السياسة األمريكية بالسلبية؛ إذ كان هنالك شبه إجام ٍع
لدى املرصيني واللبنانيني والالجئني السوريني وبنسب تزيد عىل ثالثة
عب %4
أرباع املستجيبني بأ ّن سياسات الواليات املتحدة سلبية .وقد ّ
و %7من مستجيبي مرص ولبنان عىل التوايل عن أ ّن سياساتها إيجابية
أو إيجابية إىل ٍ
حد ما .إ ّن أكرث املجتمعات التي ق ّيمت سياسات
الواليات املتحدة باإليجابية كانت السعودية وتونس؛ إذ إ ّن نسبة
 %16و %15من املستجيبني فيهام عىل التوايل قالوا إنها إيجابية ،فيام
قال  %16من السعوديني و %12من التونسيني إنها إيجابية إىل ٍ
حد ما.
ويف إطار تقييم السياسات األمريكية يف املنطقة العربية ،طُلب من
تحسن من نظرتهم تجاه
املستجيبني تحديد القرارات التي ميكن أن ِّ
الواليات املتحدة إذا ما قامت بتطبيقها؛ فتوافق  %36من املستجيبني
عىل أ ّن أهم قرا ٍر يجب أن تأخذه الواليات املتحدة هو وقف الدعم
املادي والعسكري إلرسائيل ،وكان القرار الثاين ،وبنسبة  ،%18هو
حل لألزمة السوريّة مبا يتناسب مع تطلعات
العمل عىل إيجاد ٍّ
الشعب السوري .وأفاد  %14منهم أ ّن عدم تدخل الواليات املتحدة
يحسن من نظرتهم تجاه
يف الشؤون الداخلية لبلدانهم من شأنه أن ِّ
الواليات املتحدة.

اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم
"داعش"
هدف االستطالع إىل تع ُّرف اتجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية
نحو تنظيم "داعش" ،من خالل مجموعة من املؤرشات ،هي:
•مدى متثيل تنظيم "داعش" تهديد األمن الوطني لبلدانهم.
•اتجاهات الرأي العام لظاهرة تنظيم "داعش".
•مواقف الرأي العام لتنظيم "داعش".

•أهم عنارص نفوذ تنظيم "داعش" وقوته وشعبيته بني مؤيديه.

أ ّما بشأن اتجاهات الرأي العام حول مدى اعتبار أ ّن تنظيم "داعش"
رشا لألمن الوطني لبلدان املستجيبني يف املجتمعات
ميثل تهدي ًدا مبا ً
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الجدول :3
برأيك ،أي من اآليت ميثل التهديد األكرب ألمن العامل العريب واستقراره؟

(*)

فلسطني

مرص

لبنان

األردن

العراق

تونس

الالجئون السوريون

السعودية

املعدل

إرسائيل

34

33

33

31

27

23

22

21

28

الواليات املتحدة

31

26

20

22

26

15

19

13

21

إيران

6

22

6

22

13

7

29

32

17

التنظيامت اإلسالمية
املسلحة

12

7

18

10

20

16

10

11

13

ضعف الدولة /غياب
هيبة الدولة

6

4

9

3

4

15

6

7

7

غياب الدميقراطية

3

3

5

3

3

14

6

5

5

الصعوبات االقتصادية

8

2

4

3

3

9

3

4

5

ال أعرف /
رفض اإلجابة

0

2

4

6

6

2

5

5

4

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ّ
الشكل :7
بصفة عا ّمة ،كيف تق ّيم السياسة الخارجية األمريكية يف املنطقة العربية :هل هي إيجابية ،إيجابية إىل ح ٍد ما ،سلبية إىل ح ٍد ما ،سلبية؟

(*)

طلب من املستجيبني اختيار إجابتني من الخيارات التي اقرتحها االستبيان (النتائج متثل املعدّل :اإلجابة األوىل واإلجابة الثانية).
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الجدول:4
ستحسن من نظرتك تجاه الواليات املتحدة إذا ما قامت بتطبيقها /تنفيذها؟
برأيك ،أي من القرارات التالية
ِّ
أهم أول قرار

وقف الدعم املادي
والعسكري إلرسائيل

العمل عىل إيجاد حلٍ
لألزمة السوريّة مبا
يتناسب مع تطلعات
الشعب السوري

زيادة املساعدات
االقتصادية للمنطقة

وقف دعم األنظمة
العربية االستبدادية

العمل عىل إيقاف برنامج
إيران النووي

عدم التدخل يف الشؤون
الداخلية يف بلدنا

محاربة الجامعات
املتطرفة

ال أعرف  /رفض اإلجابة

املجموع

فلسطني

55

19

9

7

2

6

1

0

100

تونس

41

12

5

4

3

24

11

2

100

األردن

39

13

6

3

4

12

1

21

100

مرص

39

13

6

7

3

10

3

21

100

لبنان

37

9

3

5

2

25

14

6

100

العراق

33

9

6

7

1

13

3

28

100

الالجئون
السوريون

25

45

3

4

1

10

5

8

100

السعودية

18

25

4

5

16

17

9

5

100

املعدل

36

18

5

5

4

14

6

11

100

ّ
الشكل :8
هل ميثل تنظيم "داعش" تهديدًا مبا ً
رشا لألمن الوطني لبلدك؟
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عب باملعدل العام  %63من الرأي العام يف البلدان
املستطلعة ،فقد ّ
رشا لألمن
املستطلعة آراؤها عن أن تنظيم "داعش" ميثل تهدي ًدا مبا ً
رشا
الوطني لبلدانهم ،مقابل ّ %33
عبوا عن أنه ال ميثل تهدي ًدا مبا ً
لبلدانهم .وتوافقت أغلبية املستجيبني يف كلٍ من لبنان ،وتونس،
والعراق ،وبني الالجئني السوريني ،عىل أ ّن تنظيم "داعــش" ميثل
رشا ألمن بلدانهم ،فقد كان هنالك شبه انقسامٍ يف كلٍ
تهدي ًدا مبا ً
من الرأي العام السعودي واألردين ،إزاء هذا املوضوع؛ إذ أفاد %53
من السعوديني و %51من األردنيني عىل أ ّن "داعش" ميثل مصد َر
ٍ
تهديد ألمن بلدهم ،مقابل  %42و %43من السعوديني واألردنيني عىل
ٍ
تهديد ألمن بلدهم .فيام أفادت أغلبية
التوايل أفادوا أنه ليس مصدر
املرصيني ( )%63والفلسطينيني ( )%53أ ّن "داعش" ال ميثل مصدر
ٍ
تهديد ألمن بلدهم .ومن الجدير باملالحظة أ ّن  %18من العراقيني
ٍ
تهديد ألمن بلدهم ،وكانت النسبة
أفادوا أ ّن "داعش" ال ميثل مصدر
 %15عند الالجئني السوريني .ومام ال شك فيه أ ّن جز ًءا من هؤالء
السوريني والعراقيني أفادوا أ ّن "داعش" ال ميثل تهدي ًدا لألمن الوطني
انطالقًا إما من التعاطف مع تنظيم "داعش" أو مع بعض ما يدعو
إليه ،أو انطالقًا من موقف يرفض واقع الحال يف بلديهم أو ضد
النظامني السياسيني فيهام.
ويف سياق التع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم "داعش"،
طُرحت عبارتان عىل املستجيبني ليختاروا األقرب منهام لوجهة
نظرهم ،األوىل :إنّ تنظيم الدولة اإلسالمية "داعــش" هو نتاج
املنطقة ومجتمعاتها ورصاعاتها .والثانية :إنّ تنظيم الدولة اإلسالمية
"داعش" هو صناعة خارجية .وقد أفاد ما نسبته  %20من الرأي العام
يف املنطقة العربية أ ّن تنظيم "داعش" هو نتاج املنطقة ومجتمعاتها
ورصاعاتها ،يف حني أفاد  %69أنّه صناعة خارجية ،وال يتفق  %7من
املستجيبني مع كلتا العبارتني.
أما يف كل ٍ
بلد من البلدان املستطلعة ،فإ ّن أكرثية املستجيبني أفادت
أ ّن تنظيم "داعش" هو صناعة خارجية ،وكانت أعىل النسب التي
أفادت بذلك كانت يف لبنان ( ،)%80ومرص ( ،)%77والعراق (،)%74
وتونس ( .)%72أما أقل النسب التي أفادت بذلك فكانت يف فلسطني
وبنسبة  ،%55فيام أفاد  %34من املستجيبني الفلسطينيني أ ّن تنظيم
"داعش" هو نتاج املنطقة ومجتمعاتها ورصاعاتها.
وللتع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية نحو تنظيم
"داعش"ُ ،سئل املستجيبون إن كانت نظرتهم إيجابية أم سلبية نحو
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هذا التنظيم .وقد أفاد  %11من املستجيبني أ ّن نظرتهم إيجابية إىل
ٍ
عب  %85عن أ ّن نظرتهم تجاه هذا التنظيم هي نظرة
حد ما ،فيام ّ
سلبية وسلبية إىل ٍ
حد ما .إ ّن أغلبية املستجيبني يف كل بلد من البلدان
عبت عن نظرتها السلبية أو السلبية إىل ٍ
حد ما.
املستطلعة آراؤها ّ
وكانت أعىل هذه النسب يف لبنان ،ثم العراق ،ومرص ،والالجئني
السوريني ،وتونس ،والسعودية ،واألردن ،وفلسطني.
وللتع ّرف عىل اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم "داعــش"ُ ،سئل
املستجيبون عن أهم عنرصين /عاملني يعكسان حضور /قوة/
شعبية هذا التنظيم بني مؤيديه .ويعكس الرأي العام العديد من
تفس هذا األمر؛ إذ إ ّن  %15من املستجيبني أفادوا
العوامل التي ِّ
أ ّن "اإلنجاز العسكري لهذا التنظيم" هو العامل األكرث أهمية .وقد
ركز الفلسطينيون ،واملرصيون ،واألردنيون ،والالجئون السوريون عىل
أهمية هذا العامل بنسب أعىل من مستجيبي املجتمعات املستطلعة
األخرى .وأفاد ما نسبتهم  %14من املستجيبني أ ّن "إعالن الخالفة
اإلسالمية" هو العامل األكرث أهمية يف حضور /شعبية تنظيم "داعش"
بني مؤيديه .وركز مستجيبو تونس ،وفلسطني ،ومرص ،واألردن عىل
هذا العامل بنسب أكرب من تركيز مستجيبي املجتمعات األخرى.

الخالصة
تعكس اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العربية أ ّن ألغلبية مواطنيها
مواقف سلبي ًة نحو تنظيم "داعش" ،ولك ْن مث ّة نحو  %10من الرأي
العا ّم لديه نظرة إيجابية إىل ح ًّد ما نحو هذا التنظيم ،وهي نسبة
ذات دالالت جديرة باملالحظة ،ويعد استقصاء أسبابها ودوافعها أم ًرا
يف غاية األهمية.
ويؤكد الرأي العا ّم يف املنطقة العربية مجموع ًة من العوامل التي
تفس أسباب تأييد أنصار هذا التنظيم له واملتعاطفني
يرى أنها ِّ
معه؛ وأهمها إنجازاته العسكرية ،والتزام املبادئ الدينية ،إضاف ًة إىل
استعداده ملواجهة الغرب ورواج دفاعه عن أهل السنة.
وتحظى العمليات العسكرية الجوية التي يقوم التحالف الدويل
بتأييد أغلبية مواطني املنطقة العربية ،مع وجود تيار ميثّل نحو ثلث
الرأي العا ّم معارض لعمليات التحالف ،وأهدافه املعلنة .وعىل الرغم
ٍ
موقف ض َّد "داعش"،
من هذا التأييد الذي ينطلق عىل نح ٍو جيل من
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ّ
الشكل :9
أي من العبارتني أقرب إىل وجهة نظرك:

ّ
الشكل :10
بشكل عام ،هل لديك نظرة إيجابية أم سلبية تجاه تنظيم "داعش"؟
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الجدول :5
برأيك ،ما هي أهم عنارص قوة تنظيم "داعش" بني مؤيديه (بغض النظر عن مدى صحتها)؟

(*)

فلسطني

مرص

اإلنجازات العسكرية

27

17

16

إعالن الخالفة اإلسالمية

17

15

15

10

التزام املبادئ اإلسالمية

14

13

14

16

10

القول بدفاعه عن أتباع مذهب أهل
السنة

8

7

6

9

10

12

استعداده ملواجهة الغرب

17

13

11

6

7

13

7

معاداته للنظام السوري و/أو العراقي

10

5

5

8

9

16

15

5

استعداده ملواجهة إيران

6

8

7

5

6

7

8

3

6

دعم بعض الدول العربية واألجنبية
له ومتويله

--

2

3

3

6

0

1

15

4

قوته االقتصادية

0.1

0.5

--

2

0.3

--

0.1

1

1

عدم االستقرار األمني والسيايس يف
املنطقة

--

--

--

0.1

0.1

0.1

0.1

1

0.2

اإلعالم

--

--

0.2

--

0.1

--

0.2

1

0.2

األوضاع االقتصادية

--

--

0.3

0.1

--

--

--

0.4

0.1

أخرى

0.2

1

0.4

5

3

0.3

1

6

2

ال أعرف  /رفض اإلجابة

0.5

18

22

19

27

8

18

22

16

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(*)

العراق

تونس

السعودية

لبنان

املعدل

األردن الالجئون السوريون
16

13

10

9

8

15

7

19

12

12

14

14

13

9

13

15

13

10

1

10
9

طلب من املستجيبني اختيار إجابتني من الخيارات التي اقرتحها االستبيان (النتائج متثل املعدّل :اإلجابة األوىل واإلجابة الثانية).

فإ ّن أقل من ربع املواطنني عىل ثقة بأ ّن التحالف سينجح يف تحقيق
أهدافه املعلنة؛ وهذا يعكس ،بوجه عا ّم ،نظر ًة مشكِّك ًة فيه .ويعزز
هذه النظرة واق ٌع ُمفاده أ ّن أغلبية املستجيبني يعتقدون أ ّن الدول
املستفيدة من هذا التحالف هي الواليات املتحدة وإرسائيل وإيران
والنظام السوري ،مقابل نسبة ضئيلة أفادت أ ّن بلدانها سوف تستفيد
من هذه الحملة العسكرية.

ال شك يف أ ّن تلك النظرة املشكِّكة يف تحقيق التحالف أهدافَه تدعم
نظرة الرأي العا ّم السلبية تجاه سياسات الواليات املتحدة قائدة
التحالف .ويعرب انحياز الرأي العا ّم إىل أ ّن الواليات املتحدة يجب
أن تعمل عىل وقف دعم إرسائيل وإيجاد حل لألزمة السورية عن
ٍ
تطلعات إىل إجراءات رضورية تجاه الشعب السوري حتى تتحسن
صورتها يف املنطقة العربية.

التوثيــق
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أيلول  /سبتمبر ٢٠١٤

 2014/9/1أعلن الربملان الليبي يف طربق تكليف عبد الله الثني
بتشكيل حكومة أزمة ،ووافق عىل تعيينه  64نائ ًبا من بني  106نائب
حرضوا الجلسة.
(رويرتز)2014/9/1 ،

 2014/9/6أدت حكومة عمر الحايس اليمني القانونية أمام املؤمتر
الوطني العا ّم يف طرابلس؛ إذ وافق املؤمتر عىل "حكومة اإلنقاذ
الوطني" التي يرتأسها عمر الحايس ،وهي تتضمن  19حقيب ًة وزاريةً.
(الجزيرة نت)2014/9/6 ،

 2014/9/7تلقَّت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف تونس أكرث
من  1500الئحة مرشحة لالنتخابات الترشيعية تضم نحو  15ألف
مرتشح ،كام أعلنت عن بدء تقديم الرتشيحات ملنصب رئيس
الجمهورية بداية من  8أيلول /سبتمرب.2014 
وأعلن عدة سياسيني ،إىل جانب رؤساء أحزاب ،ترشحهم لالنتخابات
الرئاسية؛ مثل رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبيس ،ورئيس
الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشايب .كام أعلن
كل من حمة الهاممي عن الجبهة الشعبية ،ورئيس املجلس الوطني
ّ
التأسييس وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن
كل من كامل
جعفر ،ترشحهام للرئاسة .وأعلن عن ترشحه أيضً ا ّ
مرجان وزير الخارجية يف عهد زين العابدين بن عيل ،ورجل األعامل
ورئيس االتحاد الوطني الحر سليم الرياحي .كام أعلن حزب املؤمتر
من أجل الجمهورية ترشيح الرئيس الحايل املنصف املرزوقي .يف حني
أعلن حزب النهضة أنه لن يتقدم مبرشح لالنتخابات الرئاسية ،لكنه
سيدعم مرش ًحا توافق ًّيا قاد ًرا عىل ج ْمع جميع األطراف حوله ،وعىل
الحفاظ عىل املسار الدميقراطي.
(الجزيرة نت)2014/9/7 ،

شخصا ،وأُصيب آخرون بجروح يف
 2014/9/11قُتل ما ال يقل عن ً 45
غارة ش َّنها الطريان التابع للنظام السوري عىل مدينة دوما.
(يس إن إن بالعربية)2014/9/11 ،

 2014/9/12طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات
املرصية باإلفراج عن حقوقيات يُحاكَمن بسبب تح ِّديهن لقانون
التظاهر الذي وصفته املنظمة بأنه "شديد القسوة" .وقالت أمنستي
يف أحد البيانات إ ّن التهم املوجهة إىل الناشطات ال أساس لها من
رأي مل يُحتجزوا
الصحة ،وإنّه من املرجح أن يكون املتهمون سجناء ٍ
َّإل بسبب مامرسته ّن حقه ّن يف التعبري عن الرأي والتجمع السلمي.
وقال مدير برنامج الرشق األوسط وشامل أفريقيا باملنظمة فيليب

لوثر" :يبدو أ ّن األمر محاكمة استعراضية أخرى تستند إىل أدلة هزلية
ألي شخص يتحدى قانون
ومشكوك فيها تهدف لتوجيه تحذير واضح ّ
التظاهر يف مرص".
(الجزيرة نت)2014/9/12 ،

 2014/9/13شهدت املدن الليبية :طرابلس ،وبنغازي ،ومرصاتة،
والزاوية ،وغريان ،وسبها ،مظاهر ٍ
ات لتأييد حكومة اإلنقاذ الوطني
برئاسة عمر الحايس ،ورفض قرارات النواب املجتمعني يف مدينة طربق
برشقي البالد ،بخاصة طلب التدخل الدويل يف ليبيا .وقد تزامنت
املظاهرات مع زيارة املمثل الخاص لألمني العا ّم لألمم املتحدة
برناردينو ليون ليبيا لالجتامع مع مختلف األطراف السياسية.
(الجزيرة نت)2014/9/13 ،

 2014/9/14أ َّجلت محكمة مرصية النظر يف قضية "التخابر" مع
حامس وحزب الله والحرس الثوري اإليراين التي يُحاكم فيها الرئيس
املعزول محمد مريس و 35آخرون ،يف جلستها الرابعة عرشة ،إىل
 20أيلول /سبتمرب ،2014 للنظر يف طلبات هيئة الدفاع.
(القدس العريب)2014/9/14 ،

 2014/9/15قضَ ت محكمة جنايات الجيزة بالسجن املؤبد عىل
مرشد جامعة اإلخوان املسلمني املرصية محمد بديع و 14آخرين
من قيادات الجامعة يف القضية املعروفة إعالم ًّيا بـ "أحداث البحر
األعظم" .وأ َّجلت محكمة أخرى النظر يف قضية "وادي النطرون"
املتهم فيها الرئيس املعزول محمد مريس أيضً ا .والحكم باملؤبد هو
حق بديع بعد ُحكمني مامثلني يف
الحكم الثالث الذي يصدر يف ّ
قضيتي "أحداث مسجد االستقامة" و"قطع طريق قليوب" كانا قد
ْ
صد َرا يف أغسطس /آب ،ويوليو /متوز .2014
(الجزيرة نت)2014/9/15 ،

 2014/9/15قصفت طائرات حربية مجهولة موقعني تابعني لقوات
فجر ليبيا وسط مدينة غريان جنوب العاصمة طرابلس ،وأ َّدى القصف
إىل تدمري أحد مخازن الذخرية وانفجار ما فيه من صواريخ ،وأسفر
عن إصابة سبعة أشخاص بجروح.
(الجزيرة نت)2014/9/15 ،

 2014/9/22م َّرر رئيس الحكومة الليبية املوقتة عبد الله الثني
تشكيلته الحكومية أمام الربملان بعد محاولتني فاشلتني أجربتاه عىل
إجراء تعديالت وزارية يف األسامء املقرتحة ،ومنح املجلس الثقة
لحكومة الثني بـ  110نواب من أصل  112نائ ًبا حرضوا جلسة
تعديل يف الالئحة
ً
التصويت .وأقر مجلس النواب يف وقت سابق
الداخلية املنظمة لعمل الربملان تفيد أ ّن النصاب القانوين ملنح الثقة
للحكومة هو مبعدل "النصف زائد واحد" من أصل عدد النواب الذين

التوثيق والتقارير
أهم محطات التحوّ ل الديمقراطي في الوطن العربي
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أدوا اليمني القانونية والبالغ عددهم  163نائ ًبا ،أي إ ّن النصاب هو
 83عض ًوا.
(القدس العريب)2014/9/23 ،

 2014/9/24سيطر الحوثيون عىل العاصمة اليمنية صنعاء ،وسط غياب
شبه تا ّم للقوات الحكومية ،فيام ندد الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هادي بوجود "مؤامرة" ،متعه ًدا بالعمل عىل استعادة "هيبة الدولة".
(الرشق األوسط)2014/9/24 ،

 2014/9/24أعلنت الواليات املتحدة األمريكية أ ّن بعض غاراتها
الجوية عىل سورية استهدفت إحباط هجوم وشيك عىل الغرب ،من
جانب مجموعة مرتبطة بالقاعدة تسمى "جامعة خراسان" .وشَ َّنت
قوات جوية أمريكية مدعومة بحلفائها العرب عىل محافظة حلب أول
غاراتها الجوية ضد تنظيم الدولة اإلسالمية يف سورية .وقال الجيش
األمرييك إ ّن القصف الذي استهدف حلب نفَّذه الجيش األمرييك وحده.
(يب يب يس العربية)2014/9/24 ،

 2014/9/27عقد األمني العا ّم لألمم املتحدة بان يك مون اجتام ًعا
شاركت فيه أكرث من  30دول ًة بشأن الوضع الحايل يف ليبيا .ويف
عقب االجتامع ،أصدر املشاركون بيانًا أعربوا فيه عن القلق الشديد
إزاء األوضاع املرتدية يف ليبيا ،وع ّدوا الفراغ السيايس واألمني ُمهد ًدا
للسلم واألمــن الدوليني .وأعــرب البيان عن القلق العميق من
حالة االستقطاب السيايس الحايل والرصاع العسكري يف ليبيا ،ودعا
ممثلو الدول املشاركة يف االجتامع جميع األطراف يف ليبيا إىل االتفاق
عىل وقف إطالق النار فو ًرا وإنهاء القتال.
(املرصي اليوم)2014/9/27/

 2014/9/29التقى نواب من طريف النزاع الليبي ،أول م ّرة ،حول
طاولة مفاوضات برعاية األمم املتحدة التي تحاول بدء حوار سيايس
لوضع ح ٍّد للفوىض املؤسساتية ،وشارك ممثلون عن بريطانيا ومالطا
يف االجتامع الذي ُعقد يف جلسة مغلقة.
(الرشوق)2014/9/29 ،

تشرين األول  /أكتوبر ٢٠١٤

 2014/10/1ذكر مبعوث األمم املتحدة يف ليبيا أ ّن املنظمة الدولية
ستجري محادثات مع فصائل ليبية مسلحة كخطوة مقبلة لعملية
السالم؛ إلقناعها باالنسحاب من املدن الكربى وتجنب حرب أهلية.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/1 ،

 2014/10/2طالبت الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول الخليج
العربية باستعادة سلطة الحكومة يف اليمن ،وأصدرت انتقادات
مغلف ًة للمتمردين الذين سيطروا عىل العاصمة صنعاء.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/2 ،

 2014/10/3ج َّدد مجلس األمن تهديده بفرض عقوبات عىل من
وصفهم بأنهم يهددون السالم واالستقرار يف ليبيا ،يف خطوة ترمي إىل
ترسيخ الحوار بني الفرقاء برعاية أممية ،وذلك بالتزامن مع تصعيد
االشتباكات بني فصائل مسلحة يف بنغازي وقوات اللواء املتقاعد خليفة
حفرت التي أدت إىل عرشات القتىل .وأكدت الدول الـ  15األعضاء يف
مجلس األمن "استعدادها لفرض عقوبات محددة ،مبا يف ذلك تجميد
أرصدة وحظر السفر يف حق أفراد وكيانات تهدد السالم واالستقرار يف
ليبيا ،أو تقوض العملية االنتقالية السياسية فيها" .وذكّر مجلس األمن
بقراره السابق رقم  ،2174الصادر يف أغسطس /آب  ،2014مبوجب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة ،الخاص بفرض عقوبات ضد
كل من يحاول تقويض العملية السياسية يف ليبيا.
(الجزيرة نت)2014/10/3 ،

 2014/10/7أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرا ًرا رئاس ًّيا
رئيسا للحكومة بعد نحو
بتعيني مدير مكتبه أحمد عوض بن مبارك ً
أسبوعني من سيطرة الحوثيني عىل صنعاء العاصمة .يف حني رفض
الحوثيون الذين يسيطرون عىل العاصمة اليمنية تعيني رئيس جديد
للوزراء مؤكدين أنه "ال يلبي إرادة الشعب".
(فرانس )2014/10/7 ،24

 2014/10/9اعتذر أحمد عوض بن مبارك عن عدم قبوله تكليف
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تشكيل الحكومة ،يف محاولة
الستباق التصعيد الجديد الذي توعدت به جامعة الحوثيني.
(العريب الجديد)2014/10/9 ،

 2014/10/11زار األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون ليبيا إلجراء
محادثات مع الفصائل املتحاربة يف البالد ،وقال األمني العام بعد
وصوله إنه ال بديل من الحوار.
(وكالة أنباء رويرتز)2014/10/11 ،

 2014/10/13أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور ،بعد رفض
رئيسا للوزراء ،قرا ًرا بتكليف خالد
الحوثيني تعيني أحمد بن مبارك ً
محفوظ بحاح ،وهو السفري واملندوب اليمني الدائم لدى األمم
املتحدة ،بتشكيل حكومة توافق وطني.
(يب يب يس العربية)2014/10/13 ،

 2014/10/14ر َّحب مجلس األمن برتشيح سفري اليمن لألمم
املتحدة خالد محفوظ بحاح ملنصب رئيس وزراء اليمن ،وهدد
مر ًة أخرى بفرض عقوبات عىل الذين يعرقلون العملية االنتقالية
الدميقراطية يف البالد.
(الجزيرة نت)2014/10/14 ،

العدد ١١
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تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

 2014/10/15أعلن الجناح املوايل للرئيس اليمني السابق عيل
عبد الله صالح يف حزب املؤمتر الشعبي ،متسك الحزب بحصته يف
الحكومة التي نصت عليها املبادرة الخليجية .ويستحوذ حزب املؤمتر
عىل نصف مقاعد حكومة الوفاق امل ُقالة ،يف حني ال تزال  98يف املئة
من املناصب القيادية العليا يف الدولة اليمنية  -كاملحافظني والوزراء
ورئاسة مجليس النواب والشورى والسفراء  -من نصيب أتباع الرئيس
اليمني السابق.

البالد عبد ربه منصور هادي ،عا ًّدا النزاهة والحياد والكفاءة والخربة
لتول الحقائب املخصصة ،مش ًريا إىل توافق
وحقوق اإلنسان رشوطًا ِّ
القوى السياسية عىل ما ت ّم تخصيصه لكل منها .وأرجع بحاح املكلف
بتشكيل حكومة اليمن املقبلة تأخر تشكيل هذه الحكومة إىل تأخري
االتفاق يف اختيار رئيس الحكومة واإلجامع عليه من أطياف املشهد
السيايس كلّها ،موض ًحا أ ّن املشاورات جارية ب ُخطًى متسارعة لتعجيل
تسمية املرشحني للحقائب املخصصة.

 2014/10/19قُتل سبعة جنود من الجيش املرصي وأصيب أربعة
آخرون ،يف انفجار عبوة ناسفة عىل جانب أحد الطرق بحي املساعيد
يف العريش أثناء مرور مدرعتهم.

 2014/10/25بلغ عدد التونسيني الذين شاركوا يف عملية االقرتاع يف
الدوائر االنتخابية بالخارج يف االنتخابات الترشيعية خالل يومي 24
و  25من ترشين األول /أكتوبر  63940 ،2014ناخ ًبا؛ أي ما يعادل
 18باملائة من عدد الناخبني املس ّجلني وفق ما أعلنت عنه عضو الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات فوزية الدرييس .فقد بلغ عدد الناخبني
التونسيني يف الخارج  359530ناخبًا ،وبلغ عدد مكاتب االقرتاع
االنتخابية يف القارات الخمس ،بحسب األرقام الرسمية 386 ،مكت ًبا.

(يب يب يس العربية)2014/10/15 ،

(فرانس )2014/10/19 ،24

 2014/10/21نفى وزير التعليم العايل املرصي أحمد عبد الخالق
أي نية للسلطات لوقف التفتيش اإللكرتوين يف مداخل الجامعات
ّ
املرصية التي تشهد احتجاجات طالبيةً ،يف ٍ
وقت تواصلت فيه
املظاهرات املنددة باستهداف الطالب وباالنقالب العسكري.
(الجزيرة نت)2014/10/22 ،

 2014/10/23دعا الحراك اليمني الجنويب إىل ـام سامه "يوم غضب"
يف عدن للمطالبة باالنفصال عن الشامل ،وانضمت فصائل جديدة إىل
االعتصام املستمر يف أكرب مدن الجنوب .وقد ت ّم إعالن مك ّون جديد
أُطلق عليه اسم "املجلس األعىل للحراك الثوري السلمي لتحرير
واستقالل الجنوب".
(فرانس )2014/10/23 ،24

 2014/10/25أعلنت مرص حالة الطوارئ مدة ثالثة أشهر يف قسم
من شامل شبه جزيرة سيناء ووسطها ،وذلك إثر مقتل ثالثني جنديًّا
يف هجوم استهدف حاج ًزا للجيش املرصي .كام قررت السلطات
املرصية إغالق معرب رفح الحدودي مع قطاع غزة حتى إشعار آخر،
يف حني اتهم الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس جهات خارجي ًة
بالهجوم.
(فرانس )2014/10/25 ،24

 2014/10/25أعلن رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح ،تقسيم حصص
القوى السياسية يف الحقائب الوزارية لحكومته املقبلة .وستكون
تسع حقائب وزارية من نصيب املؤمتر الشعبي العا ّم الذي يتزعمه
الرئيس اليمني السابق عيل عبد الله صالح وحلفاؤه ،ومثلها للقاء
كل من الحراك الجنويب وجامعة
املشرتك ورشكائه .يف حني حصل ّ
أنصار الله عىل تسع حقائب لكل منهام .ووضّ ح رئيس الوزراء اليمني
أ ّن الخارجية والداخلية والدفاع واملالية وزاراتٌ سيادي ٌة يع ِّينها رئيس

(يس إن إن بالعربية)2014/10/25 ،

(يس إن إن بالعربية)2014/10/26 ،

 2014/10/26بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الترشيعية
التونسية  61.8باملئة من إجاميل عدد األصوات املسجلة يف الداخل
و 29يف املئة يف الخارج ،بحسب ما أعلنته الهيئة العليا ملراقبة
االنتخابات ،استنا ًدا إىل أرقام جزئية .وقد أدىل الناخبون بأصواتهم
يف أول انتخابات ترشيعية وفق دستور الجمهورية الثانية الذي
صودق يف بداية عــام  .2014وتنافست يف االنتخابات الترشيعية،
بحسب هيئة االنتخابات 1327 ،قامئ ًة ( 1230قامئ ًة يف الداخل،
و 97يف الخارج) موزعة عىل  33دائرة انتخابية ( 27يف الداخل ،و 6يف
الخارج) .وتضم القوائم االنتخابية أسامء نحو  13ألف مرشح عىل
أساس مبدأ "املناصفة" بني النساء والرجال ،وقاعدة "التناوب" بينهم
داخل القامئة الواحدة ،وفق القانون االنتخايب.
(فرانس )2014/10/27 ،24

 2014/10/27أصدر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،قرا ًرا يقيض
مشاركة القوات املسلحة لجهاز الرشطة يف حامية املنشآت العامة
والحيوية بالدولة وتأمينها ملدة عامني ،عىل أن ت ُحال الجرائم امل ُرتكبة
ضد هذه املنشآت عىل القضاء العسكري.
(املرصي اليوم)2014/10/28 ،

 2014/10/27ه َّنأ حزب النهضة التونيس حزب نداء تونس بفوزه يف
االنتخابات الترشيعية وفق النتائج األولية ،ودعا إىل تشكيل حكومة
ائتالفية جديدة مبشاركة النهضة.
(يب يب يس العربية)2014/10/27 ،
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 2014/10/28ع َّدت بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات
الترشيعية التونسية أ ّن "االستحقاق الترشيعي مناسبة ع َّزز من
خاللها الشعب التونيس دميقراطيته عرب انتخابات شاملة وشفافة"،
مشيد ًة بشفافية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات (الجهة املرشفة
عىل االنتخابات) .وأثناء عرض البيان األويل لنتائج مراقبة االنتخابات
يف مؤمتر صحايف بتونس العاصمة ،قالت إينيمي نيتس أويتربوك
رئيسة البعثة" :إ ّن الشعب التونيس قد ع َّزز التزامه الدميقراطي بفضل
انتخابات ذات مصداقية وشفافية ،سمحت للتونسيني من جميع
التيارات السياسية بانتخاب مجلس نواب الشعب بحرية وفقًا ألول
دستور دميقراطي له".
(القدس العريب)2014/10/28 ،

 2014/10/29بــدأت السلطات املرصية إخــاء منطقة الرشيط
الحدودي مبدينة "رفح" املرصية من السكان ،بهدف إقامة "منطقة
عازلة" عىل طول الحدود مع قطاع غزة ،ويت ّم تنفيذ هذه املنطقة
عىل مرحلتني ،األوىل لسكان املنازل القريبة من خط الحدود عىل
مسافة  300مرت ،تتبعها مرحلة ثانية تتضمن إخالء املنطقة الحدودية
إىل مسافة  500مرت.
(يس إن إن بالعربية)2014/10/29 ،

 2014/10/30فاز حزب نداء تونس بـ  85مقع ًدا من أصل  217مقع ًدا،
ما مينحه الحق يف اختيار رئيس الوزراء وقيادة حكومة ائتالفية.
وفاز حزب النهضة اإلسالمي الذي سبق له أن هيمن عىل الربملان
بـ  69مقع ًدا؛ أي بنحو  %32من املقاعد يف الربملان الجديد ،بخسارة
نحو  23مقع ًدا .وجاء يف املرتبة الثالثة بفارق كبري حزب االتحاد
الوطني الحر ،بزعامة رجل األعامل الرثي سليم الرياحي ،وهو حديث
عهد بالسياسة ورئيس النادي اإلفريقي الذي يُع ّد أحد أبرز األندية
وحل يف
الرياضية يف تونس ،وقد حصل هذا الحزب عىل  16مقع ًداّ .
املرتبة الرابعة تحالف يساري يُعرف بالجبهة الشعبية ،بحصوله عىل
وحل يف املرتبة الخامسة حزب آفاق تونس بـ  8مقاعد.
 15مقع ًداّ .
أ َّما املقاعد الـ  24الباقية ،فقد اقتسمتها ع ّدة أحزاب صغرية.
(العريب الجديد)2014/10/30 ،

 2014/10/30حظرت مرص "التحالف الوطني لدعم الرشعية ورفض
االنقالب" الذي ينادي بإعادة الرئيس املعزول محمد مريس املنتمي
إىل جامعة اإلخوان املسلمني؛ إذ أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب
بحل التحالف وذراعه السياسية (حزب االستقالل) ،وذلك يف
مرسو ًما ّ
عقب قرار قضايئ بحظر نشاط التحالف.
(رويرتز العربية)2014/10/30 ،
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أيلول  /سبتمبر ٢٠١٤

 2014/9/3تو ّجه وفد من األمانة العامة للجامعة العربية يضم خرباء
يف الشؤون القانونية واإلنسانية والصحية إىل قطاع غزة عرب معرب رفح
الربي .وأشارت ليىل نجم مديرة إدارة الصحة والشؤون اإلنسانية يف
جامعة الدول العربية  -رئيس وفد الجامعة إىل قطاع غزة ،أ ّن هذه
الزيارة مهمة متهيدية للتمهيد لزيارة األمني العام مع عدد من وزراء
الخارجية العرب.
(وكالة وفا)2014/9/3 ،

 2014/9/3أعلنت وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني يف منظمة
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يف تقديرات مبدئية،
أ ّن الخسائر االقتصادية يف قطاع غزة ترتاوح نتيجة الحرب اإلرسائيلية
بني  6إىل  9مليارات دوالر .وتوقعت أن تـراوح معدالت النمو
االقتصادي يف األرايض الفلسطينية خالل العام الحايل بني  1.5إىل
 ٪2فقط؛ إذ تؤكد املؤرشات أ ّن العمليات األخرية قد د ّمرت نحو 40
ألف وحدة سكنية ،و 141مدرسة ،و 29مستشفى ،وعرشات املصانع
ومحطات توليد كهرباء وغريها.
(األونكتاد)2014/9/3،

 2014/9/4أعلن املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعامر
"بكدار" يف غزة ،بالتشارك مع الجهات ذات العالقة ،عن خطة شاملة
إلعادة إعامر قطاع غزة من الدمار الذي س ّببه العدوان اإلرسائييل
وكل ما سبقه من حروب عاشها القطاع ،مستندة إىل زيارات
األخري ّ
ميدانية لحرص الخسائر؛ إذ أشار إىل أ ّن التكلفة اإلجاملية لعملية
إعادة إعامر وتنمية غزة تصل إىل  7.8مليارات دوالر ،بحيث ُرصد
مبلغ  450مليون دوالر للحاجات اإلغاثية العاجلة ،وق ّدرت الخسائر
املبارشة وغري املبارشة للعدوان األخري بــ 4.4مليارات دوالر ،يف حني
وضعت ميزانية بقيمة  3.02مليارات دوالر للحاجات التنموية ،مبا
يشمل امليناء ومحطة تحلية املياه وغريه.
(وكالة وفا)2014/9/4 ،

 2014/9/7استشهد يف القدس الفتى محمد عبد املجيد سنقرط (16
عا ًما) متأث ًرا بجراح أصيب بها يف  31آب  /أغسطس  .2014وشهد
حي وادي الجوز مواجهات عنيفة بعد دهم قوات االحتالل اإلرسائييل
ّ
خيمة العزاء ،ما أ ّدى إىل إصابة عرشات املواطنني بجروح .وأغلقت
ّ
املحال التجارية يف املدينة أبوابها حدا ًدا.
(األيام)2014/9/8 ،

 2014/9/9حذّر املدير التنفيذي لـ "الصندوق الهاشمي إلعامر
رشفة" وصفي كيالين ،من
املسجد األقىص املبارك وقبّة الصخرة امل ّ
عواقب استمرار محاوالت االحتالل اإلرسائييل طرح موضوع تقسيم

املسجد األقىص زمان ًّيا أو مكان ًّيا .وش ّدد عىل أن ال أحد يف العامل
اإلسالمي ميلك حق التفاوض أو املوافقة عىل تقسيم األقىص ،وإن
حدث يشء من هذا القبيل فهو تفاوض مرفوض قانونيًّا وسياسيًّا ،ألنّه
مع احتالل غري قانوين ومرفوض دين ًّيا ألنّه تفاوض عىل مطلب من
مطالب بعض املتطرفني اليهود ملامرسة شعائرهم داخل ما يزعمون
أنّه "هيكل يهودي".
(الحياة الجديدة)2014/9/10 ،

 2014/9/11قالت هيومن رايتس إ ّن ثالث غارات إرسائيلية شُ ّنت يف
 24و 30متوز  /يوليو و 3آب  /أغسطس  2014انتهكت قوانني الحرب
شخصا
واستهدفت
رشدين ما أ ّدى إىل مقتل ً 45
َ
مدارس يف غزة تأوي م ّ
طفل.
ضمنهم ً 17
(هيومن رايتس ووتش)2014/9/11 ،

 2014/9/23أدان الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات التهدئة يف القاهرة
اغتيال إرسائيل مروان القواسمي وعامر أبو عيشة .وقال بيان صادر
عن الوفد "إ ّن االغتيال ّ
يدل عىل النوايا الخبيثة املب ّيتة لدى الجانب
اإلرسائييل يف عدوانه وحربه عىل الشعب الفلسطيني وتعطيل جهود
وقف العدوان واستمراره يف ارتكاب الجرائم الوحشية ض ّد الشعب
بحق الشعب
الفلسطيني .وطالب الوفد بوقف العدوان اإلرسائييل ّ
الفلسطيني ،والبدء يف إعادة إعامر قطاع غزة ،وإنهاء الحصار.
(املرصي اليوم)2014/9/23 ،

 2014/9/23انتهت جلسة املفاوضات غري املبارشة بني الجانبني
الفلسطيني واإلرسائــيــي التي عقدت برعاية مرصية يف مق ّر
جهاز املخابرات العامة املرصية .وقال رئيس الوفد الفلسطيني
إىل املفاوضات يف القاهرة عزام األحمد ،إنّه ت ّم االتفاق عىل بنود
جدول األعامل وتداولها الجانبان ،وهي تتعلق بتثبيت التهدئة
واالستمرار يف الخطوات التي تتعلق بتحسني أوضاع سكان قطاع
غزة وحياتهم ،وإنهاء الحصار عن القطاع ب ًّرا وبح ًرا ،وتوفري متطلبات
إعادة إعامر قطاع غزة .وت ّم إقرار هذه النقاط عىل أن تستأنف
املفاوضات يف ترشين األول  /أكتوبر .2014
(وكالة وفا)2014/9/23 ،

 2014/9/24استؤنفت األربعاء يف العاصمة املرصية القاهرة لقاءات
املصالحة الفلسطينية بني حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"
واملقاومة اإلسالمية "حامس" بحضور عدد من أعضاء اللجنة املركزية
لفتح وقيادات من حامس .وقد بحث اللقاء جميع بنود املصالحة
العالقة ،ومن أبرزها عمل حكومة الوفاق الوطني يف غزة برئاسة
رامي الحمد الله وتطبيق ما ت ّم التوصل إليه من اتفاقات سابقة .كام
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تض ّمنت البنود قضايا السلم والحرب ،وحصار غزة وإعامر ما خلّفته
الحرب ،واالنتخابات ولجان املصالحة.
(الجزيرة نت)2014/9/24 ،

 2014/9/24قال رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو إ ّن إرسائيل
تستع ّد إلجراء مباحثات غري مبارشة مع وفد فلسطيني يف القاهرة،
ليس من أجل التوصل إىل اتفاق سالم بل لتعزيز أمنها" :إنها مفاوضات
حول قضايا األمن وليست مفاوضات سالم" .وأضاف" :لقد حرصت
عىل أن يركّز الوفد املرسل إىل القاهرة فقط عىل األمن" ،مش ًريا إىل
أنّه لذلك مل يض ّم إىل الوفد مبعوثه املعتاد والشخيص للمفاوضات مع
الوفد الفلسطيني إسحق مولخو وال أي وزير.
(الجزيرة نت)2014/9/24 ،

 2014/9/24أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مواصلة الحكومة
اإلرسائيلية تنظيم اقتحامات املستوطنني والجنود املتطرفني
والحاخامات اليهود للمسجد األقىص ،ومتويلها وتشجيعها .كام أدانت
إقدام املتطرفني عىل اقتحام األقىص ،وأداء طقوس دينية عند باب
السلسلة ،وإقدامهم عىل تحطيم نوافذ املسجد القبيل ،ويف مقدمتهم
وزير األمن الداخيل اسحاق اهرنوفتش ،ووزير اإلسكان املتطرف
أوري أريئيل الذي قام بجولة يف ساحاته.
(الحياة الجديدة)2014/9/25 ،

 2014/9/26يف كلمة له أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة أبدى
الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه العودة إىل استئناف
املفاوضات مع إرسائيل ،رابطًا استئنافها بــروط وضع سقف
زمني مح ّدد إلنهاء االحتالل اإلرسائييل وإقامة الدولة الفلسطينية،
وعاصمتها القدس الرشقية ،عىل كامل األرايض املحتلة منذ عام .1967
ييل ذلك استئناف املفاوضات لرتسيم الحدود ،واالتفاق عىل تفاصيل
والتوصل التفاق شامل للسالم بني الجانبني.
املرحلة النهائية،
ّ
(الحياة الجديدة)2014/9/27 ،

 2014/9/27انتقدت وزارة الخارجية األمريكية كلمة الرئيس
الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف
نيويورك ،ووصفتها بـ "العدائية" وأنّها تعمل عىل تقويض جهود
إحالل السالم .وقالت املتحدثة باسم الخارجية األمريكية ،جني سايك،
إ ّن خطاب عباس تض ّمن توصيفات هجومية ما أثار خيبة األمل ،والتي
ترفضها الواليات املتحدة .وكان الرئيس الفلسطيني عباس قد اتهم
إرسائيل يف كلمته بش ّن حرب إبادة ض ّد الشعب الفلسطيني يف قطاع
غزة.
(الدستور)2014/9/27 ،

تشرين األول  /أكتوبر ٢٠١٤

 2014/10/1حذّرت أمريكا إرسائيل من خطط االستيطان يف القدس
الرشقية ،وأ ّن هذا التحرك سيثري ّ
الشك يف التزام إرسائيل بالسالم مع
الفلسطينيني.
(رويرتز)2014/10/1 ،

 2014/10/2نرشت حكومة الوفاق الوطني معلومات عن خطّتها
الوطنية لإلنعاش املبكر وإعادة إعامر غزة ،وذلك بعد عرضها عىل
مجلس الوزراء .وق ّدرت الخطة أ ّن تكلفة إعادة اإلعامر تبلغ حواىل
لحل األزمة اإلنسانية الراهنة ،وتحقيق تنمية
 4مليار دوالر أمرييك ّ
وتخصص هذه الخطة حواىل 414
اقتصادية مستدامة لقطاع غزة.
ّ
مليون دوالر أمرييك لس ّد االحتياجات العاجلة للمواطنني يف قطاع غزة،
بينام تخصص  1.2مليار دوالر أمرييك لجهود اإلنعاش املبكر ،يف حني
تحتاج عملية إعادة اإلعامر عىل املدى الطويل إىل حواىل  2.4مليار
دوالر ،إىل جانب  1.9مليار دوالر أمرييك تكلفة إصالح البنية التحتية
يف غزة.
(وكالة وفا)2014/10/2 ،

 2014/10/2دعت فرنسا إرسائيل للرتاجع عن خطط لالستيطان يف
كل من الواليات املتحدة وأملانيا قد انتقد هذه
القدس الرشقية .وكان ّ
الخطط.
(رويرتز)2014/10/2 ،

 2014/10/3أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني ،أ ّن السويد
حل النزاع اإلرسائييل -
ستعرتف بـ "دولة فلسطني" ،مش ًريا إىل أ ّن ّ
"حل
حل الدولتني .وقال لوفني يف خطاب له إ ّن ّ
الفلسطيني مي ّر عرب ّ
متبادل وإرادة التعايش السلمي".
ً
الدولتني يفرتض اعرتافًا
(األيام)2014/10/4 ،

 2014/10/9أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يف زيارة
امليض قد ًما يف تحقيق الوحدة الوطنية
لحكومته لقطاع غزة عىل
ّ
وإنهاء مرحلة االنقسام الذي عاشه القطاع يف السنوات املاضية.
وأشار إىل أ ّن "حكومة الوفاق الوطني ستبارش مهامتها يف االطّالع عىل
متطلبات املواطنني يف غزة ونجدتهم وإغاثة أهلها ،والنهوض بكل
القطاعات وإعادة اإلعامر وتحقيق التنمية القادرة عىل النهوض بكل
القطاعات لتوفري حياة كرمية للسكان".
(العريب الجديد)2014/10/9 ،

 2014/10/13تع ّهد املشاركون يف مؤمتر القاهرة الدويل إلعادة إعامر
قطاع غزة باملساهمة بنحو  5.4مليارات دوالر ،ساهمت فيها قطر
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مبليار دوالر إلعادة إعامر القطاع بعد التدمري الذي تع ّرض له ج ّراء
العدوان اإلرسائييل األخري.
(الجزيرة نت)2014/10/13 ،

 2014/10/13اقتحم نائب رئيس "الكنيست" اإلرسائييل املتطرف
موشيه فيجلن املسجد األقىص املبارك برفقة عدد من غالة املستوطنني
املتطرفني وقياداتهم ،من جهة باب املغاربة بحراسة مع ّززة ومشددة
من عنارص التدخل الرسيع والوحدات الخاصة برشطة االحتالل.
(وكالة وفا)2014/10/13 ،

 2014/10/13ص ّوت مجلس العموم (الربملان) الربيطاين بأغلبية
كاسحة لفائدة مذكرة تطالب الحكومة الربيطانية باالعرتاف بفلسطني
دولة مستقلة .وحصلت املذكرة عىل تأييد  274عض ًوا يف مجلس
العموم ،فيام رفضها  12عض ًوا فقط.
(يب.يب.يس عريب)2014/10/13 ،

 2014/10/14تزامنت زيارة األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون
قطاع غزة مع سامح سلطات االحتالل اإلرسائييل بدخول مواد البناء
من خالل معابر القطاع أل ّول مرة منذ سبع سنوات .فقد سمحت
سلطات االحتالل بإدخال  15شاحنة مح ّملة باإلسمنت ،وعرش مح ّملة
بالحديد ،وخمسني شاحنة مح ّملة بحىص البناء.
(الجزيرة نت)2014/10/14 ،

 2014/10/20يعتزم الكنيست طرح مرشوع قانونٍ جديد للتصويت
يف شهر ترشين الثاين  /نوفمرب ،يُتيح تقاسم املسجد األقىص املبارك،
زمان ًّيا ومكان ًّيا ،بني اليهود واملسلمني .ويسمح القانون بصالة اليهود
يف األقىص ،عرب مقرتح مساواة الحق يف العبادة لليهود واملسلمني

يف املسجد األقىص ،وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم
وأداء شعائرهم وطقوسهم التلمودية .كام يحظر املرشوع تنظيم
املظاهرات واالحتجاجات املضا ّدة تحت طائلة العقوبة ،يف إشارة إىل
الفلسطينيني.
(القدس العريب)2014/10/20 ،

 2014/10/26وصل الوفد الفلسطيني املشارك يف املفاوضات غري
املبارشة مع إرسائيل إىل القاهرة الستكامل عملية التفاوض حول
تثبيت اتفاق وقف إطالق النار يف غزة .ويبحث الوفد الفلسطيني
الذي يرتأّسه عزام األحمد عضو اللجنة املركزية لحركة فتح القضايا
العالقة يف املفاوضات وعىل رأسها توسيع مساحة الصيد البحري قبالة
ملف املعتقلني.
سواحل غزة وإنشاء مطار وميناء بالقطاع إضاف ًة إىل ّ
(يب يب يس عريب)2014/10/26 ،

 2014/10/27أصدر رئيس الــوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو،
تعليامته بتخطيط بناء  1060وحدة استيطانية جديدة يف القدس
الرشقية ،بعد تهديد املستوطنني له بزعزعة االئتالف الحكومي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإنّه سيت ّم بناء  660وحدة
استيطانية يف الحي االستيطاين "رمات شلومو" ،و 400أخرى يف حي
شق  12شار ًعا استيطانيًّا يف الضفة الغربية.
"هار حومه" ،إضاف ًة إىل ّ
(وكالة وفا)2014/10/27 ،

 2014/10/30أعلنت وزيرة الخارجية السويدية مارغو فالسرتوم أ ّن
حكومة بالدها اعرتفت مبرسوم بدولة فلسطني ،لتصبح بذلك أ ّول بلد
غريب عضو يف االتحاد األورويب يتخذ قرا ًرا من هذا النوع.
(العريب الجديد) 2014/10/30 ،

صـدر حديـ ًثا

عمار
تأليـف :عباس مصطفى ّ

سيناء المدخل الشرقي لمصر
يعيد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات نشر كتاب "سيناء المدخل الشرقي لمصر" للمؤلف المصري عباس
مضي قرابة سبعين عامً ا على تأليفه ضمن مشروع سلسلة "طي الذاكرة".
عمار ،ويستعيد المركز الكتاب بعد
ّ
مصطفى ّ
كانت مصر وفلسطين والعراق تحت االنتداب البريطاني حين صدر الكتاب أ ّول مرة ،وكان لبنان وسورية تحت االنتداب
ً
ً
انتقالية كان االنتداب يستعد فيها للرحيل ،لم تكن المنطقة حينئ ٍذ تعرف
لحظة
الفرنسي ،وصادف صدور هذا الكتاب
ً
ً
مصيرية في تاريخها المعاصر وال
فترة
ما ينتظرها في األيام المقبلة .واليوم ،إذ يعاد نشر الكتاب ،تشهد المنطقة ذاتها
تعلم ما الذي ينتظرها في األيام المقبلة ً
أيضا.
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عبد الوهاب القصاب

*

مراجعة كتاب
محنة فلسطين
وأسرارها السياسية والعسكرية
رؤية الفريق األول الركن صالح صائب الجبوري
لدور الجيش العراقي في فلسطين.

املؤلف :صالح صائب الجبوري.
النارش :النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

سنة النرش.2014 :
عدد الصفحات 654 :صفحةً.
* باحث مشارك يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
يف سعيه لرفد املكتبة العربية مبا يعزز الذاكرة التاريخية لألمة ،يعمل
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات عىل إعادة نرش املذكرات
والرؤى الشاملة التي كتبها أصحابها يف الحقب املنرصمة من تاريخنا
املعارص .وتُع ّد حقبة منتصف القرن املنرصم أكرثها أهمي ًة بسبب
التالقي بني اإلرادة االستعامرية واملرشوع الصهيوين وتحالفها معه،
يف ظل الضعف والترشذم العريب البيِّنني اللذين عاشتهام األمة التي مل
تنجح إىل ح ّد اآلن يف إعادة تشكيل نفسها لتواجه عامل ما بعد الحرب
العاملية الثانية بجميع تداعياته ِ
الخطرة ،وبخاصة تجاه وطننا العريب
الذي كانت فيه فلسطني هي الضحية األوىل عىل مذبح املنترصين يف
تلك الحرب الرضوس.
تعرض هذه املراجعة لرؤية الفريق األول الركن صالح صائب الجبوري
لدور الجيش العراقي يف فلسطني من خالل كتابه" ،محنة فلسطني
وأرسارها السياسية والعسكرية".
ُولدت الدولة العراقية الحديثة التي نشأت يف  23آب /أغسطس ،1921
وهي تحمل اله ّم العريب بني ثناياها .فام بني الحصول عىل الكيان
السيايس لعراق ما بعد الحقبة العثامنية ،وضامن استقالله الناجز من
جهة ،واحتواء تداعيات نكْث بريطانيا وعو َدها للعرب مرتني؛ م َّر ًة
بتوقيع اتفاقية سايكس بيكو (عام  ،)1916واقتسام األشالء العثامنية
أقطاب ثالثة ،وم َّر ًة بصدور وعد بلفور (عام  )1917الذي
ِشك ًة بني
ٍ
اعرتف للصهاينة بوطن ما هو بوطن لهم من جهة أخرى ،نشأ املأزق
العريب الذي مازلنا نعيش تداعياته حتى اآلن .وكان العراق الكيان
الحديث يف أتون هذا املأزق يتحسس الجرح العريب ،ويحاول أن
يجد البلسم الذي ميكن أن يعالجه .كان الوضع معق ًدا وصعبًا ففكرة
العروبة مل تكن راسخ ًة إال يف املرشق العريب (العراق وبالد الشام)،
الفرنيس الذي هيمن عىل سوريا بعد
وكانت بالد الشام نه ًبا لالنتداب
ّ
إسقاط دولتها العربية الفيصلية (عام  ،)1920ومبارشة الربيطانيني
أصحاب االنتداب عىل فلسطني ورشق األردن تطبيق وعد بلفور.
صحيح أ ّن األطامع الصهيونية التوراتية بفلسطني مل تكن وليدة
االحتالل الربيطاين للمرشق العريب ،لك ّن هذا االحتالل هو الذي
سمح بنقل هذه األطامع من ح ِّيز اآلمال واألحالم إىل ح ِّيز الواقع
التطبيقي .فلوال االحتالل (نظريًّا عىل األقل) ملا أُتيح لسايكس بيكو
أن تتحقّق ،وما أتيح لوعد بلفور السيِّئ الصيت أن يصدر ويُطبَّق،
خصوصا أننا نعلم أ ّن الصهيونية قد أخفقت يف محاولتها السابقة
ً
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استيطا َن فلسطني إبَّان حقبة السلطان عبد الحميد الثاين ،عىل الرغم
من املغريات التي قُ ِّدمت له.

وعند صدور وعد بلفور (عام  ،)1917بدأت حاالت متع ّددة الصيغ
خصوصا بعد أن أُطلقت يد
من أعامل مقاومة االنتداب الربيطاين،
ً
وسمح لها بالترصف يف أر ٍ
اض كثرية من أرايض املريي
الوكالة اليهوديةُ ،
التي آلت ملكيتها إىل القوة املنتدبة بريطانيا مبوجب قانون توارث
محل السلطة العثامنية يف إدارة شؤون سوريا
السلطة ،بعد أن حلَّت َّ
كل من فلسطني ورشق األردن((( .وقد بلغت
الجنوبية التي تشكِّل ًّ
شدة املقاومة العربية ثورات متتابع ًة إىل ح ٍّد أجرب القوة االستعامرية
الغاشمة عىل قبول بعض مطالب العرب ،وتحديد الهجرة الصهيونية
إىل فلسطني ،كام جرى يف الكتاب األبيض الربيطاين الذي ت ّم االلتفاف
عليه؛ ومن مث ّة تجاوزه وإسقاطه يف ما بعد(((.

المؤلف
يق ِّدم املؤلف نفسه يف بداية كتاب مذكراته ضمن عنوان "صفحات من
تاريخ العراق املعارص  ."1958 – 1914وهذا الكتاب من منشورات
دار منتدى املعارف – بريوت عام 2012؛ أي بعد مرور قرن عىل بداية
حكاية املؤلف مع الشأن العا ّم ،بقوله إنه الفريق األول الركن املتقاعد
 1أرايض املريي :األرايض األمريية ،وهي األرايض التي تؤول ملكيتها إىل الدولة.
 2ناقش الفريق األول الركن صالح صائب الجبوري هذه املرحلة يف املقدمة الضافية لكتابه
امله ّم الذي نحن بصدده ،والذي يقدمه املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات للجيل العريب
الجديد عرفانًا بنضال جيل األجداد .وقد تض َّمن الفصل األول من الكتاب نظر ًة يف القضية
الفلسطينية ألقى فيها الضوء عىل نضال أهلنا وكفاحهم ،منذ االحتالل الربيطاين وإعالن وعد
بلفور ،حتى املواجهة األوىل بعد الغدر الربيطاين الثاين بالتخيل عن املسؤولية تجاه فلسطني
وتسليمها للصهاينة الذين أعدُّوا أنفسهم لهذه اللحظة .وكانت رتبة الفريق األول تدعى يف
الرتاتبية العسكرية العراقية يف العهد املليك "عميد"؛ ولذلك ينبغي فَ ْهم هذه الرتبة ،عندما
نراها يف الكتب واملراسالت الرسمية التي أوردها املؤلف يف كتابه هذا ،بوصفها مرادف ًة لرتبة
"فريق أول" .وقد حلَّت تسمية رتبة "العميد" الحالية بدلً من رتبة "زعيم" التي كانت
مستخدم ًة يف العهد املليك ،والعهد الجمهوري األول (عبد الكريم قاسم كان برتبة "زعيم
لقي حتفه.
ركن") ،ومنها نُودي بـ "الزعيم" ،وهي الصفة التي ظلَّت ترافقه حتى َ
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صالح صائب الجبوري ،وإنّه ُولد ببغداد عام  1898ميالديًّا ،وإنه من
عشرية الجبور املعروفة ومن فخذ امللحم املسمى باسم ج ِّده الشيخ
ملحم(((.

وعندما جرى تشكيل الجيش العراقي يف  6كانون الثاين /يناير ،1921
لبَّى نداء االلتحاق بهذا الجيش الوليد ،أُسو ًة بأقرانه من الضباط
العثامنيني العراقيني السابقني .ونظ ًرا إىل متيُّزه يف دورات إعادة
التأهيل التي فتحها الربيطانيون للضباط العثامنيني السابقني ليتعرفوا
العقيدة العسكرية الربيطانية والتسليح الجديد ويواكبوها ،نُقل إىل
منصب معلّم يف دار التدريب ،ومنها إىل مدرسة األسلحة ،فمنصب
معلم يف الكلية العسكرية العراقية التي شكِّلت عام  1924باسم
"املدرسة العسكرية" .ث ّم أُوفد إىل بريطانيا للتعمق يف دراسة فنون
القتال واألسلحة ونجح بامتياز يف دورته التي استغرقت عا ًما.

كل من بغداد وإسطنبول .وبعد
تابع الجبوري دراسته العسكرية يف ّ
إكامل تعليمه يف الكلية الحربية العثامنية ،خدم يف الجيش العثامين،
وشارك يف أه ّم معارك الحرب العاملية األوىل يف جبهة الدردنيل؛
أي معركة جناق قلعة التي قاتلت فيها القوات العثامنية  -ومنها
و ْحدته  -الغزا َة الربيطانيني باستامتة حتى أجربتهم عىل االنسحاب
مهزومني يف معركة كان انتصارهم فيها سيكتب نهاية الدولة العثامنية
مبك ًرا(((.

درس يف كلّية األركــان العراقية عــام  1939سنتني وتخرج فيها
بدرجة "أ"؛ وهي تعادل درجة االمتياز يف الجامعات .اشرتك يف حركات
برزان األوىل عام  ،1932وحركات قمع التمرد اآلثوري عام  ،1933ويف
حركات قمع عصيان قبائل الفرات األوسط يف الفرتة ،1936 - 1935
وقد تحقّق مبجمل هذه الحركات تأمني سلطة الدولة وهيبتها يف
أرجاء الوطن.

كان والده ضابطًا يف الجيش العثامين برتبة "يوزبايش" ،وهي رتبة
"نقيب" حال ًّيا .وكانت والدته من آل الرحبي العائلة البغدادية التي
نتبي أ ّن املؤلف من بيت عريق يف عروبته
تنتمي إىل األرشاف .وهكذا َّ
وانتامئه ،بغدادي أصيل يف بغداديته ،وضابط ورث العسكرية من
أبيه واستقى ح َّبه لها منه.

ث ّم إنه نُقل إىل جبهة أخرى ِ
خطرة هي قفقاسيا التي كانت القوات
الروسية تتقدم فيها إىل قلب األناضول ،حيث التقى والده الذي
كان يقاتل يف الجبهة نفسها .وقد عاىن يف هذه الجبهة الربد والجوع،
واإلعياء ،وجرو ًحا بلغت ثالثةً ،وهو ما جعله عسكريًّا َجلِ ًدا ،وقد
انعكس ذلك ،يف ما بعد عىل أدائه وسريته املهنية العسكرية.
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها نال إجاز ًة من وحدته العثامنية يف
حزيران /يونيو  1919لزيارة عائلته يف بغداد ،وقرر البقاء يف هذه
املدينة وعدم العودة إىل تركيا النفصال العراق عن جسم الدولة
العثامنية بعد أن احتله الربيطانيون (.)1918 – 1914
 3صالح صائب الجبوري ،صفحات من تاريخ العراق املعارص ( 1958 – 1914بريوت:
منتدى املعارف ،)2012 ،ص .23 – 22
والجبور من القبائل العربية القحطانية الكبرية التي تسكن العراق وبالد الشام ،ويُعدُّون أوالد
عمومة العبيد من جهة أنهم أبناء السلطان جرب شقيق السلطان عبيد َج ّد العبيد .وفخذ
امللحم هو فخذ الرؤساء من عشرية الهياكل أحد أكرب عشائر الجبور ،وتنترش هذه العشرية
بني العراق ورشق سورية .لالستزادة ،انظر :عشائر العراق لعباس العزاوي ،وعشائر العراق
ليونس الشيخ إبراهيم السامرايئ ،وموسوعة العشائر العراقية لثامر العامري ،وعشائر الشام
ألحمد وصفي زكريا.
 4كان الحلفاء يقاتلون العثامنيني مبناورة الحركة عىل الخطوط الداخلة اإلسرتاتيجية،
عىل مقربة شديدة واسعة النطاق من العراق وفلسطني وقفقاسيا .وكانت عملية اإلنزال يف
جناق قلعة مبنزلة رضبة القلب اإلسرتاتيجية التي كانت ستُسقط مضيق الدردنيل بيد الحلفاء
عب بحر مرمرة ،كام أ ّن اقرتاب
عب بورصة ،وبح ًرا ْ
وتفتح الطريق إىل العاصمة إسطنبول؛ ب ًّرا ْ
الروس من األناضول كان سيُهدِّد العاصمة إسطنبول من الرشق.

أُحيل عىل التقاعد ،و ُع ِّي مبنصب معاون مدير "نقليات السكك
الحديدية" ،بعد اغتيال بكر صدقي؛ ألنه ُع َّد من منارصيه .ورسعان
بكل حقوقه،
ما تبيني خطأ هذا القرار فأُعيد إىل الخدمة مع حظوته ّ
و ُع َّدت الخدمة املدنية له البالغة نحو السنتني خدم ًة فعالةً ،وتس َّنم
منصب قائد فرقة يف آب /أغسطس .1941
وظل يشغله
ويف أواخر عام  ،1944تس َّنم منصب رئيس أركان الجيش ّ
عىل نح ٍو متميز حتى عام  1951عندما ضغط الربيطانيون إلقصائه
من منصبه بسبب مواقفه املناهضة ملشاريعهم؛ ف ُع ِّي يف مجلس
األعيان ،وهو الغرفة العليا يف الربملان العراقي.
استُوزر ،امل َّر َة األوىل ،يف وزارة نوري السعيد الثانية عرشة وزي ًرا
للمواصالت واألشغال حتى عــام  ،1955وعند استقالتها وإعادة
تشكيلها ،احتفظ مبنصبه فيها ،وبقيت هذه الوزارة حتى عام 1957
بسبب استقالتها.
واستوزر م َّر ًة أخرى وزي ًرا لإلعامر يف وزارة عبد الوهاب مرجان.
وكانت هذه الوزارة من أه ّم وزارات حقبة الخمسينيَّات؛ إذ تولَّت
تطوير البنية التحتية للعراق مبشاريع عمالقة بعد نجاح الحكومة
التوصل إىل اتفاقية مناصفة األرباح مع رشكات النفط
العراقية يف
َّ
العاملة وتزايد التوافر النقدي للعراق .ث ّم أعيد تعينه وزي ًرا لإلعامر
عام  1958يف وزارة نوري السعيد الرابعة عرشة.
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وكان آخر منصب له من مناصبه الوزارية هو وزير املواصالت
واألشغال؛ وذلك يف آخر وزارة يف الحكم املليك التي انحلَّت نتيج ًة
لثورة  14متوز  .1958ويُالحظ أ ّن الوزارات التي استوزر لها كانت
ذات صفة إسرتاتيجية لعالقتها مبشاريع الطرق والجسور ،واالتصاالت،
وبناء البنية التحتية يف العراق.
مهتم بالشأن الثقايف ،وال سيام من
اعتزل السياسة بعد الثورةّ ،
وظل ًّ
ُوف  -رحمه الله  -عام  1993عن عمر بلغ
خالل كتاباته ،إىل أن ت ِّ َ
خمس ًة وتسعني عا ًما ،بعد حياة حافلة بالنجاح واإلنجازات .وقد شُ ِّيع
إىل مثواه األخري تشيي ًعا عسكريًّا مهي ًبا يليق مبقامه.
نق ِّدم كتاب املؤلف موضوع البحث املوسوم بـ "محنة فلسطني
وأرسارها السياسية والعسكرية" من خالل طبعة جديدة اضطلع املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات بإصدارها بنفقته ،بعد االتفاق
مع ممثل أبناء الفقيد الدكتور عامر الجبوري ،وال سيام أ ّن نسخته
يف األسواق قد نفدت ،وما عاد يف إمكان طلبة العلم واألكادمييني
الحصول عىل مثل هذه الكتب املرجعية املهمة.

هذا الكتاب
صدر هذا الكتاب يف طبعته األوىل عن مطبعة دار الكتب يف بريوت
عــام  ،1970وهو كتاب يقع يف  527صفح ًة من القطع املتوسط
( 17 x 23.5سنتمرتًا) .والطبعة الجديدة التي نحن بصددها صادرة
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،يف آذار /مارس ،2014
عن قسم النرش بفرع املركز يف بريوت ،وهي تقع يف  645صفح ًة من
القطع نفسه ،وقد تصدرت غالف هذا الكتاب صور ٌة ألفراد مقاتلني
من الجيش العراقي يف فلسطني عام .1948
وتتبع أهميةالكتاب من أدوار القادة املساهمني يف هذه الحرب،
والدور الذي قام به الجيش العراقي فيها ،وأهمية التوثيق الذي
يحتويه؛ فقد كتبه أحد الفاعلني الرئيسيني يف تلك الحقبة امله ّمة
خصوصا أ ّن لفاتحة الحروب مع العد ّو الصهيوين
من التاريخ العريب،
ً
أهمي ًة بالغ ًة متمثّلة باستلهام ِعربها ،واالستفادة منها يف فهم طبيعة
فصل موث َّق نقوم
الرصاع ضد الصهاينة ،وهو ما سيكون مجال ب ْحث ُم َّ
به يف هذا املجال بغية نرشه يف ما بعد .ونأمل أن يكون هذا األمر
فاتح ًة إلعادة نرش أعامل مه ّمة مشابهة لفاعلني آخرين ساهموا يف
القتال يف فلسطني ،وسجلوا انطباعاتهم بأمانة الباحث املحقّق.

العدد ١١
تشرين الثاني  /نوفمبر 2014

أحاط املؤلف يف كتابه هذا بالقضية الفلسطينية من حيث أبعادها يف
املرحلة السابقة لدخول الجيوش النظامية العربية إىل فلسطني وبدء
رش ،وحلَّل الحالة
القتال الفعيل من الفصل األول إىل الفصل الثا َين ع َ
ولعل املؤلف ،وهو الضابط املحنك القريب من
الخاصة بفلسطنيّ .
مركز القرار يف بلده ،واملشارك يف املحادثات التمهيدية التي سبقت
دخول الجيوش العربية إىل فلسطني ،ملس مدى املؤامرة الدولية التي
ممثل بالدولة املنتدبة بريطانيا ،والدولة العظمى
يتبناها الغرب ً
البازغة عىل الصعيد الدويل الواليات املتحدة األمريكية التي بدأت
مبامرسة قيادتها للمعسكر الغريب بعد الحرب العاملية الثانية ،بعد أن
استنزفت هذه الحرب القوتني اإلمرباطوريتني االستعامريتني بريطانيا
االستعامريي يف ما يتعلّق
وفرنسا .فرمبا الحظ الدأب والتصميم
َّ
بضامن تسليم فلسطني للصهاينة ،أو القسم األكرب منها ،لينشئوا عىل
يحل الغرب األزمة اليهودية يف أوروبا بأن يخلع
أرضها دولتهم .وبهذا ّ
وزرها من كاهل الشعوب األوربية ،ويلقيه عىل كاهل العرب ،وأهل
تخصيصا.
فلسطني عىل نح ٍو أكرث
ً
ومن ناحية أخرى ملس املؤلف ،وهو يعيش القضية بتفاصيلها،
بتمحيص الدارس وتصميم الفاعل ،مدى البون الشاسع ،من جهة،
بني تهيئة الصهاينة وتصميمهم عىل هدفهم الذي بدؤوا بتنفيذه بال
هوادة أ ّو َل ما أُتيح للوكالة اليهودية القدرة عىل الفعل عىل أرض
فلسطني ،وج ْهل العرب املرامي االستعامرية والصهيونية يف املراحل
األوىل الحاسمة من سنوات االنتداب من جهة أخرى .فهذا األمر أتاح
للوكالة اليهودية أن ت ُثبت وجودها يف بريوقراطية جهاز االنتداب؛
إذ ح َّولته إىل جهاز يعمل ملصلحتها ،وبدأ الصهاينة باالستيالء عىل
أول،
األرايض األمريية التي كانت يف عهدة الدولة املنتدبة (بريطانيا) ً
ث ّم تحولوا لرشاء األرايض العربية التي بدأ بعض العرب لسوء الحظ
بيعها لهم ،من دون إدراك ملدى التهديد الذي يشكِّله انتقال األرض
من يد العرب إىل أيادي الصهاينة.
لقد كانت الحقيقة والبحث عنها وتقريرها ،يف آن واحد ،هدف
بكل جهده أن يكون موضوعيًّا ومتعاليًا عن
املؤلف الذي حاول ّ
املس به .بل
النزعات الذاتية حتى تجاه بعض مرؤوسيه الذين حاولوا ّ
إنّه كان موضوعيًّا حتى يف معالجته قضايا العهد ،والنظام الذي تس ّنم
مناصب مه ّم ًة فيه .فقد كان ينظر إىل األمور بعني متفحصة ناقدة
دومنا إفراط ،وقرر ذلك يف صدر مذكراته التي تع ُّد يف واقع حالها
مدخل موضوعيًّا لكتابه هذا عن "محنة فلسطني وأرسارها السياسية
ً
والعسكرية" الذي سنطلق عليه الحقًا "املحنة" اختصا ًرا.

مراجعات وعروض كتب
محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية

توصل املؤلف منذ املراحل األوىل التي بدأ يسمع فيها اجتامعات
َّ
التحضري للعمل العريب املشرتك إلنقاذ فلسطني ،ويشارك فيها ،بعد
أن بدأ العدو يحاول السيطرة عىل األرايض ،بل التعدي عىل القرى
العربية ،وتهديد سكانها وإجال َءهم ،إىل حقيقة مه ّمة ظلّت تُلحق
بالعمل العريب املشرتك أذًى كث ًريا؛ هي غياب الرؤية املشرتكة ،وضُ عف
اإلحساس بالخطر املقبل الذي ال يُشكِّل تح ِّديًا وجوديًّا لفلسطني
فقط ،بل للوطن العريب كلّه .وقد انعكست آراؤه وخواطره هذه يف
تضاعيف كتابه امله ّم الذي نحن بصدده؛ إذ يقول يف الفصل األول
من كتابه:
"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 حقًّا لقضت عليهم متى
شاءت"(((.

الجيوش العربية وفلسطين
خارجي ذي قدرات
مل تكن الجيوش العربية كافَّ ًة مه َّيأ ًة لقتال عد ٍّو
ٍّ
كل الجيوش العربية التي شاركت
وتقنيات قتالية حديثة .ومن بني ّ
يف القتال يف فلسطني كان مث ّة أربعة جيوش منظمة ،ومجهزة للقتال
ٍ
بدرجات متفاوت ٍة من ناحيتي التسليح والتجهيز واالستعداد القتايل؛
وهي جيوش مرص والعراق وسوريا ورشق األردن .وقد كان جيش
مهمت
اإلنقاذ الذي رعته جامعة الدول العربية َ
جيش متطوعني نفذ ّ
يف بداية املواجهة ،ث ّم اضط ّر إىل االنسحاب يف مراحلة الحقة ألسباب
عديدة أشار إليها املؤلف يف كتابه.
كان الجيش العراقي قد خاض تجرب ًة قتالي ًة رمبا هي األه ّم يف
تاريخه يف النصف األول من القرن العرشين؛ وذلك حينام تصدى
للقوات اإلمرباطورية الربيطانية املسلحة التي كانت تستخدم
كل من جبهتي الشام (ض ّد
العراق مم ًّرا لرفد حاجات قواتها يف ّ
حكومة فييش) ،وشاميل أفريقيا (ض ّد قوات رومل) .كانت املعاهدة
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العراقية الربيطانية عام  1930قد نظمت التسهيالت التي يقدمها
العراق لربيطانيا يف زمن الحرب ،ومن ضمنها تحديد عدد القوات
الربيطانية الذي يُسمح له باملرور عرب األرايض العراقية ،وهو ما ُح ِّدد
بجحفل لواء يف امل َّرة الواحدة (جحفل اللواء هو اللواء املقاتل مع
عنارصه الساندة من مدفعية ودفاع جوي وهندسة ميدان واتصاالت،
وخدمات نقلية ومعيشية وطبية ،وشؤون الصيانة ،وغري ذلك من
الخدمات الساندة للقتال) .ونتيج ًة إلخالل بريطانيا بهذه الرشوط،
فقد امتنعت الحكومة العراقية عن تقديم التسهيالت ما مل يغادر
اللواء الذي نزل يف ذلك الوقت بالبرصة.

تفاقم الوضع بني الطرفني ،وساقت األحداث إىل قيام القوات املسلحة
العراقية مبحارصة القاعدة الجوية الربيطانية الرئيسة يف املرشق العريب
يف الحبانية (سن الذبان) .وبعد أن حورص الربيطانيون يف القاعدة،
واجهت بريطانيا قوات الفيلق العريب (األردين) بقيادة غلوب باشا
(أبو حنيك) لفك الحصار .وتعاونت القوة الجوية الربيطانية مع رتل
غلوب باشا ،عىل إجبار القوات العراقية عىل االنسحاب .ومتخض عن
هذه املواجهة غري املحسوبة إعادة احتالل الربيطانيني العر َاق م َّر ًة
ثانيةً ،وتقليص الجيش العراقي ،وتقليل تسليحه ،وز ّجه يف عمليات
األمن الداخيل ض ّد العصيان الربزاين يف شامل العراق .فكان ذلك مؤث ِّ ًرا
يف قدرته وقابلياته.
وقد قُ ِّيض للمؤلف بعد تس ّنمه مه ّمة رئاسة أركان الجيش ،يف
الفرتة  ،1951 - 1944أن يرى بوضوح املستوى املتدين لتسليح الجيش
العراقي ،وإرصار الربيطانيني عىل إبقائه كذلك؛ فرمبا يكون سبب هذا
األمر هو اإلرصار عىل االنتقام من ذلك الجيش الذي تج َّرأ عىل قتال
قوات اإلمرباطورية التي "ال تغرب عنها الشمس" ،وقد كانت يف أشد
أيام محنتها وهي تواجه رومل يف شام ّيل أفريقيا.
أ ّما الجيش املرصي ،فقد قال أحد ضباطه يف تلك الحقبة ،وهو مشارك
يف القتال الفعيل و ُحورص مع وحدته و ُجرح يف هذه الحرب جر ًحا
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بالغًا وأصبح له شأن يف ما بعد؛ وهو اليوزبايش أركان حرب جامل
عبد النارص يف مذكراته:
"مل يكد القطار يتحرك يف اتجاه ميدان القتال حتى أصبح الركن الذي
جلسنا فيه ،عبد الحكيم (عامر) وزكريا (محيي الدين) ،وأنا (جامل
عبد النارص) أشبه ما يكون بغرفة عمليات حربية .وفتحنا خريطة
كبرية بيننا وبدأنا نناقش املوقف ،وبدت أمامنا فجوات كان ميكن
أن يترسب منها إىل خطوطنا خطر .كان الجيش املرصي يومها مك ّونًا
من تسع كتائب ،لك ّن ثالث ًا منها فقط كانت قرب الحدود حينام
صدر األمر بدخول فلسطني ،وكانت هنالك رابعة يف الطريق .وكنا
نتساءل والقطار يندفع بنا إىل ميدان القتال ،ملاذا مل يحشد عدد
كبري من الكتائب مادمنا نريد دخول حرب فلسطني؟ وملاذا مل يُستد َع
االحتياطي ليك تشكّل منه كتائب جديدة"(((.
واملالحظ أ ّن أغلبيّة قادة ركن الكتائب وهيئاتها والتشكيالت املرصية
كل
كانت من الضباط الشبان الشجعان الذين أبلوا بال ًء حس ًنا يف ّ
مواجهة فردية من مواجهات قُ َّوات العدو ،وأثخنوها جرا ًحا ،وأوقعوا
بها خسائر كبرية .لكن سوء التخطيط ،وعدم االستعداد القتايل الكايف
قد أوقع بالقوات املسلحة املرصية خسائر كان ميكن تجنبها لو ت ّم
التخطيط للمعركة عىل نح ٍو آخر ،وهو ما أشار إليه املؤلف يف أكرث
من موضع من كتابه .لقد قاتل يف فلسطني أغلب ّية قادة الضباط
األحـرار ،وكان من بينهم جامل عبد النارص ،وعبد الحكيم عامر،
وزكريا محيي الدين ،وكامل الدين حسني ،وصالح سامل ،وعبد املحسن
أبو النور .لكن ال ب َّد للبطوالت الفردية ،سواء كانت من ضباط أو
تصب يف هدف القتال
جنود أو وحدات أو تشكيالت مفردة ،من أن َّ
وغايته؛ ليك تحقّق النتائج املرج َّوة منها.
ويصح األمر نفسه يف شأن الجيش العريب السوري الذي كان يف بداية
ُّ
تكامل تشكيله وتسليحه؛ لحداثة نيل سورية استقاللها الناجز .ث ّم إ ّن
مؤهل لخوض حرب
ً
الجيش اللبناين  -كام أثبتت الحوادث  -مل يكن
جدي للقوات السعودية التي شاركت
خارج حدوده .ومل يظهر دو ٌر ّ
بعض رساياها مع الجيش املرصي يف القتال ،وساهم اليمن يف دفعة
نقدية لتسليح املتطوعني العرب ت َّم تحويلها إىل جامعة الدول العربية.
وهكذا وجدت جيوش الدول العربية أنها قد ُز َّجت يف قتا ٍل مل تتهيَّأ
له ومل تُ ِع َّد نفسها له إعدا ًدا كافيًا ،ماعدا الجيش األردين الذي كان
" 6مقتطفات من يوميات جامل عبد النارص خالل وجوده يف جبهة القتال يف حرب
فلسطني" ،مجلة الدراسات الفلسطينية ،املجلد  ،19العدد  ،)2008( 75 – 74ص 78
وما بعدها.
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األكرث تسلي ًحا وتدري ًبا ،والذي كان له وجود ميدا ّين بالفعل؛ ومن
مث ّة كان ميكن أن تكون النتائج التي آلت إليها الحرب مغاير ًة لو
أ ّن قادة هذا الجيش التزمت التخطيط املركزي العريب .لك ّن قائده،
رصفًا مغاي ًرا ،وأذعن
وهو غلوب باشا ،ترصف تجاه هدف العمليات ت ّ
للتخطيط الربيطاين الذي م َنع هذه القوات من القتال خارج املناطق
خصصها قرار تقسيم الدول العربية .وقد عاىن املؤلف هذا األمر
التي َّ
عندما ُع ِّي قائ ًدا عا ًّما للجبهة الرشقية يف املراحل النهائية من القتال،
وتسبب موقف غلوب باشا يف إخفاق محاولة مه ّمة لتوحيد الجيشني
ورفد الجيش األردين بضباط عراقيني عوضً ا من الضباط الربيطانيني
الذين كانوا سيغادرون وفقًا لهذا الرتتيب.

كتب يف قتال الجيش العراقي بفلسطني ضباط عراقيون كثريون
ساهموا يف تلك الحرب ،ويف صدارتهم العسكري والسيايس العراقي
املخرضم الفريق األول الركن طه الهاشمي ،واللواء الركن خليل سعيد،
لك ّن ما مييز كتاب املؤلف الذي نُق ِّدمه أنه جاء كتابًا وثائقيًّا جمع بني
مسؤول
ً
وجهة النظر اإلسرتاتيجية ،واملهنية من جهة ،ودوره بوصفه
ورئيسا مهن ًّيا للقوات املسلحة التي كانت تخوض الحرب يف ربوع
ً
فلسطني من جهة أخرى .وقد صحح املؤلف يف كتابه هذا انطباعات
أشاعها الجو السيايس املشحون بُعيد النكبة ،متعلّقة باتهامات ُوجهت
وبي دوره املميز يف الحفاظ عىل األرض العربية،
إىل الجيش العراقيّ ،
وسعيه مل ّد العون لجيش عريب شقيق واجه صعوبات نتيجة اتساع
جبهته ونجاح الصهاينة يف اخرتاقها هو الجيش املرصي .ووث َّق املؤلف
هذا الجهد بإيراد املراسالت الرسمية التي ت ّم تبادلها يف هذا املجال.
وأوضح املؤلف ،بداي ًة من الفصل الثاين إىل الفصل التاسع ،الخلفية
السياسية للرصاع عىل فلسطني مبيِّ ًنا ،عىل نح ٍو واضح ،كيف أ ّن بريطانيا
نكثت عهودها تجاه العرب ،بد ًءا من تنصلها من وعودها للرشيف
املعروفة بـ "رسائل الحسني  -مكامهون" ،وسلسلة املبادرات الربيطانية
لحل القضية الفلسطينية عىل أساس وعد بلفور ،ث ّم دور الحرب العاملية
ّ
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الثانية وتوظيف الصهيونية للفظائع التي ارتكبها النازيون تجاه اليهود
لالستحواذ عىل فلسطني ،وإحالة امللف بعد هذه الحرب عىل األمم
املتحدة التي تشكّلت حديثًا ملعالجة هذه القضية التي متخضت عن
قرار تقسيم فلسطني بني العرب واليهود.
السياق أيضً ا نرى ما بُ ِّيت من هدف االستحواذ عىل فلسطني
يف هذا ِّ
بكاملها من خالل كيفية تقسيم األرايض .فكيف يُفهم منح اليهود مثلث
النقب وهو أر ٍ
اض صحراوية ال تسكنها إال القبائل العربية ،إن مل يكن
الهدف هو قطع الصلة بني مرشق الوطن العريب ومغربه ،وهو الهدف
الذي تحقّق بسيطرة الصهاينة عىل مخفر أم ررشاش (إيالت) ،والذي
قطع نقطة االتصال بني األرايض املرصية واألرايض األردنية؟
كانت جامعة الدول العربية قد شكّلت قوات متطوعني للدفاع عن
فلسطني أناطت قيادتها التي ُس ِّميت "القيادة العامة لقوات فلسطني"
بضابط عراقي ذي شأن هو اللواء الركن إسامعيل صفوت ،وقد ق ّدم
ٍ
مفصلٍ إىل وكيل رئيس لجنة فلسطني يف
القائد املذكور تقدير
موقف َّ
جامعة الدول العربية قابل فيه بني قوات املتطوعني العرب من جهة،
وقوات الهاغانا وسائر املليشيات الصهيونية املسلحة من جهة أخرى،
وبي تنظيمها وتسليحها ووسائل دفاعها واستحكاماتها املرتكزة عىل
َّ
املستعمرات اليهودية التي نظمت عىل أساس حصون عسكرية يجرى
الدفاع منها وعنها.
وخلص اللواء صفوت يف تقريره إىل استحالة قدرة قيادته عىل تحقيق
نرص ناجز عىل الصهاينة ،وإىل أ ّن بلوغ هذا الهدف ال ب ّد له من
تهيئة ق َّوة تتوافر عىل معادل نوعي لقوة الصهاينة .ولذلك رأى من
بكل ما
الرضوري أن تتدخل الجيوش العربية وأن تشرتك يف القتال ّ
ّ
متلك من أسلحة ووسائل قتالية .ويف ضوء معرفته مبستوى تسليح
القوات العربية وتجهيزها ،رأى أ ّن املسارعة إىل تسليح الجيوش
العربية ،من حيث اإلسناد واإلمداد وإكامل النقائص ،مسألة رضورية؛
يحل موعد انتهاء
ليك تكون هذه الجيوش مستعد ًة للعمل عندما ّ
علم أ ّن تقرير اللواء صفوت
االنتداب (منتصف أيار /مايو ً ،)1948
كان مؤرخًا يف  11آذار /مارس .(((1948
ويفتتح املؤلف الفصل التاسع الذي كان عنوانه "تحرج املوقف يف
ظل العمل
فلسطني والقرار باشرتاك القوات النظامية" بتقرير حقيقة ّ
العريب املشرتك يعانيها هي حالة ضبابية املواقف ،وغياب الحقائق،
بدل من الواقع .لهذا َّبي أ ّن الرأي
وتقدير املوقف عىل أساس األمنيات ً
السائد هو أ ّن القوات الفلسطينية ومن معها من املتطوعني العرب
 7الجبوري ،ص .158 – 157

قادرة عىل مواجهة الصهاينة ،وأ ّن الدول العربية املجاورة لفلسطني
ستحتشد عىل الحدود لدعم املتطوعني وليس لالشرتاك يف القتال.
وكانت أ ّول إشــارة الحتامل اش ـراك الجيش العراقي يف الحرب
بفلسطني قد وردت نتيجة اجتامع ُعقد يف قرص الرحاب استدعي إليه
رئيسا ألركان الجيش العراقي ،وحرضه جميع الوزراء
املؤلف بوصفه ً
ماعدا وزير الدفاع أرشد العمري ،ونوقشت فيه تعديات الصهاينة يف
فلسطني ،والوضع الذي ازداد سو ًءا ،والحاجة إىل إرسال قوات عراقية
داعمة للجبهة .من أجل ذلك ات ُِّخذ قرار يقيض بتهيئة القوة اآللية
لتكون جاهز ًة للسفر إىل رشق األردن لتبقى احتياطًا يف هذه املنطقة،
عىل أن يُؤخذ يف الحسبان سالمة األمن الداخيل يف العراق.
وألقى املؤلف ضو ًءا عىل تحركات قام بها العراق لسرب أغوار املواقف
العربية كان قد ساهم فيها بصفته الرسمية؛ ومنها زيارة وفد كبري
لعمن ،ث ّم التحرك إىل القاهرة
برئاسة الويص عىل العرش األمري عبد اإلله ّ
لتع ُّرف موقف الحكومة املرصية .وبعد التع ّرف إىل هذه الحكومة
وتع ُّرف رأي ملك مرص فيها ،وهو الذي تع ّهد بوقوف الجيش املرصي
إىل جانب عرب فلسطني ،أصدر األمري عبد اإلله أم ًرا إىل رئيس الوزراء
من القاهرة بتحريك القوة اآللية إىل رشق األردن لتعسكر يف املفرق.
كل من وزير الدفاع املرصي والقائم مبهامت
قبل ًّ
وقد أبلغ الجبوري من ُ
رئيس أركان الجيش أ ّن األوامر قد صدرت بتحريك القطعات املرصية
أحجم عن بيان عدد القوات((( .ويف
إىل الحدود ،لكنه ذكر أ ّن
املسؤولي َ
ْ
ٍ
مصريي ،مثل هذا املوقف ،يُعلمنا املؤلف بتأثري ن َّيات القادة
موقف
ٍّ
العرب ومآربهم الشخصية يف مصائر األوطان ،ويوضِّ ح يف يشء من
التفصيل موقف امللك عبد الله ملك األردن وضغطه من أجل الحصول
عىل مرتبة القائد األعىل للقوات العربية.
حصل امللك عبد الله عىل قيادة فخرية لتلك القوات من خالل اجتامع
عمن صباح يوم  29نيسان /أبريل ،1948
ُعقد يف القرص املليك يف ّ
السياق أنّه يف حني مل يعد يَ ِ
فصل بني انتهاء االنتداب
لنالحظ يف هذا ِّ
الربيطاين عىل فلسطني وانطالق الصهاينة لتحقيق أهدافهم إال
ٍ
خالفات بني قادتهم ألسباب شخصية
أسبوعان ،ظل العرب يعانون
يف معظمها .ويُلقي املؤلف ضو ًءا عىل اجتامعات لبعض قادة دول
عمن الجتناب حالة االنقسام التي
املواجهة  -يف مستوى الق َّمة  -يف ّ
يبدو أنها كانت ِج ِّدي ًة بني الرئيس السوري شكري القوتيل والهاشميني؛
إذ أخفق قبل موعد وصول املسؤولني مرشو ٌع لتصفية األنفس مرتك ٌز
عىل دعوة الرئيس اللبناين للقائديْن الهاشميَّ ْي امللك عبد الله واألمري
8
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عبد اإلله ،والرئيس السوري شكري القوتيل إىل الغداء ،عىل أن ينتقل
الجميع بعد ذلك إىل دمشق لتناول العشاء عىل مائدة الرئيس
رئيسا وزراء
السوري وأن يبيتوا هناك .وبسبب هذا اإلخفاق وصل َ
عمن يوم  29نيسان /أبريل(((.
سورية ولبنان إىل ّ
يُ َع ُّد هذا الفصل من الفصول امله ّمة؛ إذ يرسد فيه املؤلف إجراءات
بناء القوة يف فلسطني عشية انتهاء االنتداب ،ويعرج ،قبل الخوض
البي بني
يف تفاصيل بناء القوة و َحشْ دها يف فلسطني ،إىل الخالف ِّ
السياسيني والعسكريني عىل خلفية تقدير موقف اتفق عليه رؤساء
عمن؛ إذ اتهم السياسيون العسكريني بأنهم
األركان املجتمعني يف ّ
يبالغون بشأن القوة املطلوبة ،ويبالغون يف الوقت نفسه بشأن ق َّوة
الحق يف
رص العسكريون عىل موقفهم مب ِّينني أ ّن الرغبة ّ
الصهاينة .أ َّ
تحرير فلسطني تقتيض إعداد القوات املطلوبة .وجرى االتفاق عىل
أن تبارش القوات العربية التحرك بحسب املتيرس لديها ،عىل أن تُزاد
القوة بحسب متطلبات املوقف ،وأن تكون هنالك قوات جاهزة
للتدخل يوم  15أيار /مايو 1948؛ وهو اليوم الذي حدده الربيطانيون
النتهاء االنتداب(.((1
يورد املؤلف تفاصيل متعلّقة بالقوات العربية التي ُز َّجت يف القتال
يوم  15أيار /مايو  ،1948منها أ ّن عددها ال يكفي إطالقًا للتعرض
للعد ّو ،وأنه ال يكفي إال للدفاع ،عىل نح ٍو مح َّدد ،عىل مواقع مختارة
ألسباب كثرية .لكنه ق َّدم قبل ذلك تقييمه العا ّم للقوات العربية
التي ستشرتك يف القتال مب ِّي ًنا أ ّن الجيشني السوري واللبناين مل تكتمل
بنيتهام القتالية بع ُد ،ومبيّ ًنا النفوذ الربيطاين الواسع عىل الجيش
فضل عن عدم معرفة ن َّيات غلوب باشا الخف َّية .لذا ،فإ ّن
األردينً ،
ما يُع َّول عليه يف بلدان الطوق هو الجيش املرصي فقط .وللتدليل
تقييم عسكريًّا ق َّدمه ضابطان عراقيان
عىل صحة تقييمه هذا ،يورد ً
م َّرا بالقاهرة يف طريقهام إىل بغداد ،كانا قد ُد ِعيَا لحضور استعراض
للجيش املرصي ،وأنّهام ب َّي َنا أ ّن من جملة ما شهداه وجود فرقتني
بتجهيزاتهام الكاملة(.((1
 9املرجع نفسه ،ص  ،165ويشري املؤلف إىل وصول رئيس وزراء سورية جميل مردم ووزير
دفاعه أحمد الرشبايت ورئيس أركان الجيش الزعيم عبد الله عطفه ،ووصول رئيس وزراء لبنان
رياض الصلح ووزير دفاعه األمري مجيد أرسالن ورئيس أركان الجيش الزعيم فؤاد شهاب ،وإىل
وصول القائد العا ّم لقوات املتطوعني اللواء الركن إسامعيل صفوت من دمشق.
 10املرجع نفسه ،ويف صفحة  166وما بعدها تفاصيل متعلّقة باألُسس التي ت َّم إقرارها
لالحتشاد.
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يختتم املؤلف الفصل بإيراد تفاصيل القوات العربية املشرتكة يف
القتال يوم  /15أيار ُمبيِّ ًنا أ ّن القوات العراقية كانت هي أكرب القوات
العربية التي اشرتكت يف القتال من  15أيار /مايو  1948حتى نهاية
القتال؛ إذ أرىب عديدها ،بحسب الوثائق الرسمية لوزارة الدفاع،
عىل  6000مقاتل و 300ضابط.
ويعالج املؤلف يف الفصل العارش معضالت العراق األمنية واملوقف
العا ّم للجيش العراقي ،مبيِّ ًنا عدي َده وقوته والتحديات التي واجهها
رئيسا مهن ًّيا لهذا الجيش؛ إلعادته إىل قوته املعروفة ،بعد أن
بوصفه ً
تدخَّل الربيطانيون وأنقصوا عدده ،وأرصوا عىل عدم رفْده مبا يحتاج
السياق َّبي املؤلف العمل الدؤوب الذي ات ُّخذ إلكامل
إليه .ويف هذا ِّ
حاجات الجيش من األسلحة واملعدات من مصادر أخرى ،وخوض
نقاشات ومفاوضات صعبة لتحقيق املطلوب .وأشار يف إسهاب
وتدقيق إىل تعقيد مهامت الجيش العراقي األمنية؛ وأهمها التمرد
رسب الربزانيني إىل العراق م َّر ًة أخرى،
الربزاين شامل العراق ،واحتامل ت ُّ
بعد أن أُجربوا عىل مغادرته يف جولة القتال السابقة .ومن مث ّة ات ُّخذت
إجراءات احرتازية مه ّمة لضامن عدم دخول الربزانيني إىل العراق.
بكل عديده ومعداته  -قد ز َُّج يف القتال
لهذا فإ ّن الجيش العراقي ّ -
وتزايدت أعداده مع اشتداد القتال تزاي ًدا متصاع ًدا.
رس مه ٍّم متمثّل باتخاذ إجـراءات لتشكيل لواء من
باح املؤلف ب ٍّ
اآلشوريني املتطوعني للقتال يف فلسطني ،لك ّن انخراط بعض الحكومات
كل
ويبي أ ّن ّ
يف مفاوضات الهدنة مع العد ّو أوقفت هذا املرشوعِّ .
هذه التحديات كانت ماثل ًة للعيان باحث ًة عن حلول يف الفرتة القصرية
زج الجيش يف القتال بفلسطني ،بعد انتهاء
التي فرضتها رضورة ّ
االنتداب الربيطاين عليها .وقد ركّز املؤلف يف هذا الفصل عىل أهمية
"توأمة" الرجال واألسلحة والتدريب إلنشاء عنرص مقاتل قادر عىل
الصمود والقتال وإحراز النرص.
رش ما جرى عند انسحاب الربيطانيني
يُ ِّبي املؤلف يف الفصل
َ
الحادي ع َ
من فلسطني ،وإفساحهم املجال للصهاينة للسيطرة عىل مواقعهم
ُمور ًدا أمثل ًة عن فظائع الصهاينة يف بيسان ،وصفد ،ويافا ،والقسطل،
وديــر ياسني .ويظهر املؤلف يف هذا الفصل املوقف الالإنساين
والالمسؤول لرئيس هيئة أركان الحرب الربيطانية الفيلد مارشال
مونتغمري عندما عاتبه رئيس الوزراء إتيل بحضور وزير الخارجية
املسرت بيفن عىل عدم تدخل الجيش لضامن أرواح العرب يف يافا
وما علم من مقتل  2300عر ّيب عىل أيدي الصهاينة ،وقد َّبي الفيلد
يتلق بع ُد تقاريره.
أنه مل َّ
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من أجل ذلك ذهب املؤلف إىل مذكرات مونتغمري منق ًبا فيها،
مستخر ًجا إثباتات الخذالن الربيطاين للعرب واتهام مونتغمري
املندوب السامي كاننغهام بأنه كانت لديه قوات من الجيش
والرشطة لفرض األمن إال أنه ،كام قال ،مل يستخدمها بفطنة وحكمة.
كام يعرض املؤلف املوقف الالفت للنظر املتمثّل بانسحاب القوات
األردنية من فلسطني عشية االنسحاب الربيطاين ،وقد أصاب هذا
وخصوصا يف القدس.
االنسحاب املوقف العريب بكثري من الرضر،
ً
رش عىل إجراءات بناء هيكلية القيادة والسيطرة
اشتمل الفصل الثا َين ع َ
ووضع خطة الحركات ،وما صاحبها من تبدالت قبل التنفيذ ،كام
اشتمل عىل ِذك ٍر الستدعاء الجبوري إىل البالط املليك يوم  9أيار /مايو،
وهناك وجد الهيئة الوزارية مجتمع ًة عند الويص األمري عبد اإلله،
ورئيس الوزراء السوري جميل مردم ،ورئيس الوزراء اللبناين رياض
الصلح .وكان موضوع االجتامع تعيني قائد عا ّم للقوات العربية يف
فلسطني عىل أن يكون من الضباط العراقيني .فت ّم االتفاق عىل تعيني
اللواء الركن نور الدين محمود قائ ًدا عا ًّما للقوات العربية يف فلسطني،
رئيسا ألركانه .وقُ ِّرر سف ُر
عىل أن يكون اللواء الركن إسامعيل صفوت ً
الجبوري إىل دمشق يف اليوم التايل مع رئيس الوزراء لتبليغ القادة
العراقيني هذا التعيني ،كام قُ ِّرر أن ترتبط القيادة العامة للجبهة
باللجنة السياسية لجامعة الدول العربية.
توجه الجبوري صحبة رئيس الوزراء إىل القرص الجمهوري حيث وجدوا
اجتام ًعا سياسيًّا عسكريًّا ،وطلب السياسيون من العسكريني إعداد
خطة الحركات .ويذكر املؤلف أ ّن من بني العسكريني الذين حرضوا
ذلك االجتامع؛ اللواء الركن نور الدين محمود ،ورئيس أركانه اللواء
الركن إسامعيل صفوت من العراق ،والعقيد الركن عبد الحميد غالب
من مرص ،واللواء عبد القادر الجندي من األردن ،والعقيد محمود
الهندي من سورية ،واملقدم شوكت شقري من لبنان .وقد ُوضعت
الخطة عىل ِ
أساس أ ْن يتح َّرك الجيش اللبناين من رأس الناقورة تجاه
نهاريا وعكا ،وأن يتح َّرك الجيش السوري تجاه صفد والنارصة ،وأن
يتح َّرك الجيش العراقي تجاه كوكب الهوى وقلعة كيرش واملرتفعات
املطلة عىل العفولة ،وأن يتح َّرك قطاع من الجيش األردين من جرس
الشيخ حسني عىل نهر األردن تجاه العفولة منسقًا حركاته مع الجيش
العراقي ،عىل أن يتح َّرك القسم األكرب من الجيش األردين من جنني
تجاه العفولة .أ ّما الجيش املرصي ،فأسندت إليه مه ّمة التحرك من
الحدود املرصية نحو الشامل تجاه تل أبيب.
وبي املؤلف وجود ثالثة أسباب التخاذ هذه الخطة وهي؛ قلة القوات
َّ
املتيرسة ،وأمن القطعات ،وتشتيت ق َّوة العد ّو عىل ع ّدة محاور.

وكانت هذه الخطة ستتيح ،لو أنه ت ّم تطبيقها بنجاح ،شطْر قوات
السياق
العدو ،وقطْع االتصال يف ما بينها .وأوضح املؤلف يف هذا ِّ
مهمته ،وعدم
موقفًا مأساويًّا سببه عدم تنفيذ قائد الجيش األردين َّ
حركته تجاه بيسان ،عىل الرغم من إصدار امللك عبد الله أوامره له
بذلك .ويف الحقيقة ،فإ ّن الجيش األردين كان أفضل الجيوش العربية
تجهي ًزا وتسلي ًحا ومعرف ًة بأرض املعركة ،ولكن جرى تغييبه عن
املعركة الفاصلة يف أكرث مراحلها أهمي ًة وخطورةً؛ بسبب والء قائده
بدل من والئه للبلد الذي استأجره يف قيادة جيشه.
لدولته املنتدبةً ،
رش حركات القوات النظامية يف
أورد املؤلف يف الفصل الثالثَ ع َ
(((1
فلسطني ،واستهل الفصل ببيان وصايا الحركات املعدلة  .وتض َّمنت
هذه الوصايا اتجاهات عام ًة للجيوش العربية املشاركة يف الجهد وقد
صدرت يوم الرابع عرش من شهر أيار /مايو 1948؛ قبل يوم واحد
من انتهاء االنتداب عىل فلسطني ،وأجملت الوصايا أهداف الجيوش
كام ييل:
•الجيش اللبناين :االحتشاد يف الناقورة ،وهدفه نهاريا ،ومن ضمن
مهمته تحرير املنطقة الواقعة بني الحدود والهدف.
َّ
•الجيش السوري :االحتشاد يف فيق ،وهدفه التقدم عىل محور
الحمة سمخ ،وإنشاء "رأس جرس" عرب نهر األردن(.((1
•الجيش العراقي :االحتشاد يف املنطقة بني إربد والحدود ،وهدفه
التقدم عىل محور إربد – جرس املجامع ،وتحرير هذه املنطقة،
واحتالل "رأس جرس" عرب نهر األردن عىل الضفة البعيدة (الفلسطينية)
من جرس املجامع.
•الجيش األردين :يقوم بتقوية مفرزته  Detachmentاملرابطة عىل
جرس الشيخ حسني لتأمني الدفاع عنه وتوجيه أرتاله كام ييل:
	-لواء مشاة هدفه نابلس.

	-لواء آ ّيل هدفه العا ّم رام الله.

احتياطي يف الخان األحمر.
	-لواء آ ّيل
ّ
 12الفرق بني خطط الحركات ووصايا الحركات أ ّن األوىل مبنزلة أوامر واجبة التنفيذ
بحسب ما جاء فيها من توقيتات وتفاصيل ،يف حني أ ّن الثانية إيضاح ملا تو ُّد القيادة العامة
كل قيادة دنيا تنفيذه يف قاطعها ،عىل أن تتوىل الـقيادات الدنيا وضع خطط حركاتها
من ّ
التفصيلية ،وأن يُراعى التنسيق يف الحركات ما بني القيادات يف مستوى التوقيت والخطط
النارية والحدود الفاصلة.
" 13رأس الجرس" :مصطلح عسكري يعني السيطرة عىل منطقة تكون عىل الضفة البعيدة
من املانع املايئ وإعدادها للدفاع ،عىل نح ٍو تُتَّخذ فيه منطق َة ارتكا ٍز تتخللها القطعات
مهمتها .وميكن أن تكون رؤوس الجسور تعبوي ًة (تكتيكية)،
الالحقة العابرة واملارة لتنفيذ َّ
أو عملياتية ،أو َس ْوقي ٍة (إسرتاتيجية).
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تتوجه هذه األرتال إىل أهدافها بأرسع ما ميكن.
•الجيش املرصي :يحتشد عىل حدوده يف منطقة العريش ،وهدفه
وتتول البحرية املرصية مراقبة السواحل الفلسطينية ،وف ْرض
املجدلَّ .
الحصار عليها بالتعاون مع القوة الجوية املرصية ،وتقديم املساعدة
الالزمة للجيش املرصي عند تقدمه.
يرشع يف التحرك والتقدم نحو األهــداف املخصصة عىل الساعة
الواحدة بعد منتصف الليل ،من يوم  15أيار /مايو ( 1948انظر
خريطة فلسطني  :1948الطرق الرئيسة والسكك الحديد).
ويشري املؤلف إىل أ ّول انتكاسة عاقت الخطة عند تنفيذها ،وهي
عدم استجابة غلوب باشا للخطة ،وعدم تقدمه إىل بيسان ،أو جرس
الشيخ حسني؛ ما س َّبب اختاللً يف التخطيط ،كام تسبب عدم إرسال
ق َّوة أردنية من جنني تجاه العفولة يف إتاحة الفرصة للصهاينة للعمل
بح ِّرية لنجدة منطقة كيرش هدف القوة العراقية التي ُص َّدت عند
تقدمها .ونظ ًرا إىل عدم مسك األردنيني جرس الشيخ حسني ،فقد
كُشف جنا َحا القوة العراقية ،وتع َّرضت هذه القوة إلمكانية االلتفاف
عليها ،وتر َّدى املوقف يف القدس أيضً ا بسبب عدم دخول القوات
األردنية إىل املدينة.
وق َّدم املؤلف يف هذا الفصل االجتامعات السياسية والعسكرية التي
جرت من أجل معالجة املوقف ،وق َّدم أيضً ا وصفًا لسري العمليات يف
مختلف الجبهات ،وعرض يف إيجا ٍز معركة قلعة كيرش بني الجيش
العراقي املحارص لها والقوات الصهيونية املدافعة عنها.
رئيسا ألركان الجيش العراقي ،عدم امتثال
والحظ املؤلف ،من موقعه ً
القيادات الدنيا ألوامر القيادات العا ّمة للجبهة ،وهو ما جعله يق ِّدم
إىل وزير الدفاع تقري ًرا مب ِّي ًنا للحالة ِ
الخطرة .وقد ق َّدم اللواء الركن
نور الدين محمود القائد العا ّم إىل أمني عا ّم جامعة الدول العربية
استعفا ًء من مهمته؛ لعدم طاعة مرؤوسيه يف الجيوش العربية األخرى.
ويق ِّدم املؤلف ،يف هذا الشأن ،صور ًة عن معركة جنني التي خاضها
الجيش العراقي للحفاظ عىل هذه املدينة ،ومن مث ّة الحفاظ عىل ما
بات يُعرف بالضفة الغربية التي انتقلت مسؤولية الدفاع عنها إىل
الجيش العراقي ت ُجاه هجوم مركَّز نفَّذه العد ّو بقيادة اللواء كرمييل،
تنص عىل
وقد ُوجدت خطة الهجوم يف جيوب أحد القتىل وكانت ُّ
التقدم إىل جنني واحتاللها وإبادة العد ّو فيها.
ويرينا تقرير ق َّدمه القائد العا ّم للجبهة اللواء الركن نور الدين
محمود الوض َع العا َّم يف الجبهة عشية الهدنة األوىل التي فُرضت
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عىل العرب ،وأ ّن القبول بها كان خطيئ ًة كربى؛ ألنها شكَّلت املفصل
الذي انتقلت بعده الحركات من حالة نجاح الجيوش العربية  -عىل
محدودية إمكاناتها  -يف تحقيق موقف مالئم ،إىل حالة ثانية بعد
الهدنة املفروضة بدأ فيها وضْ ع القوات العربية بفلسطني يتفاقم(.((1
رش الهدنة األوىل بتاريخ
ويستعرض املؤلف يف الفصل الراب َع ع َ
 11حزيران /يونيو  1948التي كانت مدتها أربعة أسابيع .ويوضح،
يف تقرير رفعه إىل وزير الدفاع ،أنه عىل الرغم من محدودية الجهد
املتيرس وعدم استجابة الجيوش األخرى ألوامر قائد عا ّم الجبهة ،فإ ّن
ما تحقّق للعرب يف هذه الجولة يع ُّد أم ًرا إيجاب ًّيا ينبغي العمل عىل
بكل حاجاتها.
تطويره مب ّد الجيوش ّ
زج الجيوش كلّها يف املعركة لحسم األمر بعد الهدنة،
بل إنّه اقرتح ِّ
واقرتح تهيئة ق َّوة كبرية من املتطوعني الفلسطينيني والعرب واملسلمني
للقتال يف الداخل ،واملساعدة عىل السيطرة عىل األرض ،كام أنّه حذّر
وبي أ ّن هذا األمر
من استفادة الصهاينة من فرصة تعزيز قدراتهمّ ،
ليس عس ًريا عليهم .ث ّم أورد خالصة اإلجراءات السياسية والعسكرية
وز َّودنــا بوثائق رسمية تع ّزز وجهة نظره .واختتم الفصل بربقية
أصدرها الويص األمري عبد اإلله عشية انتهاء الهدنة مش ِّج ًعا الضباط
والجنود عىل القتال .ويالحظ أ ّن األمري عبد اإلله واكب العمليات منذ
رضا بني القطعات عىل الدوام.
املرحلة التحضريية ،وأنّه كان حا ً
رش بالعمل بني الهدنتني واملزايا القتالية التي
تعلّق الفصل
َ
الخامس ع َ
حصل عليها الصهاينة من مختلف أنحاء العامل ،وبانعكاس ذلك كلّه
عىل الجبهة؛ ومن أه ّم مكاسبهم سيطرتهم عىل اللد والرملة التي
وبي املؤلف أ ّن الفريق غلوب
تركها الجيش األردين بأوامر من قائدهَّ .
باشا قد ق ّدم مقرت ًحا إىل امللك عبد الله ،وهو "انسحاب الجيش األردين
من فلسطني" ،وقد علَّق عليه امللك عبد الله عىل هذا املقرتح بقوله:
إن كان يود االنسحاب فلينسحب وحده .وإنه ،وهو امللك ،سيقود
الجيش بنفسه .ومن مث ّة اتجهت النية إىل تعيني قائد عراقي لقيادة
الجيش األردين.
رش املراسالت الدبلوماسية
ويستعرض املؤلف يف الفصل
َ
السادس ع َ
بني األمم املتحدة وجامعة الدول العربية والحكومات العربية.
رش محاولة توحيد قيادة الجيشني
ث ّم يستعرض يف الفصل الثام َن ع َ
العراقي واألردين يف قيادة واحدة ،وتعيينه قائ ًدا عا ًّما للجيشني،
 14الجبوري ،ص .266 – 244

مراجعات وعروض كتب

145

محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية

خريطة فلسطني  :1948الطرق الرئيسة والسكك الحديد

املصدر:
http://www.palestineremembered.com/Acre/Maps/Story575.html

146
خصوصا بعد أن علم أ ّن الفريق غلوب باشا قد ترك األردن مغاد ًرا إيَّاه
ً
إىل بريطانيا ،وأ ّن بعض الضباط الربيطانيني يف سبيل املغادرة أيضً ا؛
ما أوحى بإمكانية استالم ضباط عراقيني مواق َعهم .إال أ ّن الفريق
وبقي الضباط الربيطانيون يف أماكنهم،
غلوب قد عاد إىل األردن،
َ
ومل يصدر امللك عبد الله إراد ًة ملكي ًة بتسمية الجبوري قائ ًدا عا ًّما
للجيش األردين ،وهو األمر الذي أجهض الخطة.
رش انتقل املؤلف ليتف َّحص الجبهة املرصية ،ورسد
ويف الفصل التاس َع ع َ
ما جرى يف حركات النقب األوىل وكيفية تسبّب خرسان املجدل وبيت
جربين يف احتالل الصهاينة للنقب ،ومحارصتهم للقوة املرصية ،وهو
السياق ،حركات
وبي ،يف هذا ِّ
ما قاد يف ما بعد إىل حصار الفالوجةَّ .
الجيش العراقي للتخفيف عن الجبهة املرصية .واختتم الفصل ببيان
تح ّرج موقف القوات العرية يف فلسطني بسبب األخطاء املرتاكمة
التي كان أساسها عدم توحيد القيادة ،وعدم توحيد النظرة ،وعدم
توافر اإلرادة السياسية يف خوض املعارك إىل آخر مداها.
خصص املؤلف الفصل العرشين لته ُّيؤ القوات الصهيونية ملهاجمة
َّ
القوات العراقية ،واإلجـــراءات العراقية املتخذة إلحباط هذا
وبي يف هذا الشأن تخصيص ق َّوة عراقية للعمل عىل ّ
فك
املسعىَّ ،
حصار الفالوجة املفروض عىل الجانب املرصي ،وقد بارشت القوة
العراقية عملها من بيت لحم ،إال أ ّن خطة إخراج القوة املرصية
تأجلت ،ميا يبدو ،للتعويل عىل جهد سيايس.
استقر املوقف عىل ما هو عليه عندما قبلت األردن الهدنة ومل تشرتك
يف الجهد العسكري؛ فع ّرض هذا األمر القوات العراقية للخطر ،وقد
أورد املؤلف يف هذا الفصل تقارير ضافي ًة كان قد رفعها يف هذا
الشأن بصفته القائد العا ّم يف ذلك الوقت.
ويف الفصل الثاين والعرشين أورد املؤلف املؤمترات واالجتامعات؛
ومنها مؤمتر أريحا الذي سعى امللك عبد الله فيه للحصول عىل
مبايعة الفلسطينيني له ملكًا دستوريًّا عىل الضفتني ،وهو أم ٌر مل يقابَل
بالرضا من جهة الحكومة العراقية؛ ألنه سيؤ ِّدي إىل زيادة التصدع
العريب يف تلك املرحلة الحرجة ،وشكّلت هذه الحكومة وف ًدا برئاسة
نوري السعيد لنقل وجهة نظرها إىل امللك عبد الله.
اختتم املؤلف يف الفصل الثالث والعرشين العمليات يف فلسطني
بإيراد وصف آلخر معركة خاضتها القوات العراقية مع الصهاينة
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وأوقعت بهم خسائر فادحة؛ وهي معركة إحباط الهجوم الصهيوين
عىل رامات هاكوفيتش وتدمريه.
وأورد يف الفصل الرابع والعرشين معركة النقب الثانية التي خرست
فيها القوات املرصية مواقعها ،والتي نجم عنها انفتاح النقب حتى
رأس خليج العقبة أمام الصهاينة بعد توقيع مرص الهدنة الدامئة
وانسحاب الجيش املرصي من القتال.
بقي من كتابه يف اإلحاطة بالجهد السيايس
اجتهد املؤلف يف ما َ
والدبلومايس الذي قاد إىل الهدنة الدامئة يف فلسطني ،ويف اإلحاطة
باللجنة التحقيقية التي شكَّلها مجلس األمة العراقي لكشف مالبسات
ما جرى يف فلسطني أيضً ا ،ويف إيضاح تداعيات األمور بعد الهدنة
خصص
ومرشوع البيان الثاليث الذي ضمن حدود الهدنة( .((1ث ّم إنّه َّ
مهم لتفنيد فرية "ماكو أوامر" التي ألصقتها حمل ٌة إعالمي ٌة
ً
فصل ًّ
منظم ٌة نتيجة اإلخفاق يف أداء جيوشها ،بالجيش العراقي بسبب
الخصومات والحساسيات بني الحكومات .لقد وجدت هذه الفرية
ص ًدى كب ًريا يف أروقة اإلعالم ور َّددها مر ّددون كرثٌ .غري أ ّن املؤلف
يدحضها بالوثائق ،ويدحض كذلك ما تعلّق بها من ادعاءات.
يناقش املؤلف يف الفصول التالية التداعيات عىل األمة العربية
من خالل نجاح الصهاينة يف إنشاء دولتهم يف فلسطني ،ويعرج إىل
دارسا وناق ًدا ،ويعرج كذلك إىل مؤمترات القمة
حريب  1956وً 1967
العربية من خالل رصده للعمل العريب املشرتك بعد النكبة.
لقد أرفق املؤلف بكتابه بعض املالحق الوثائقية ،وهو كتاب جدير
وخصوصا أنّه يشكِّل داف ًعا للمهتمني بالغوص يف تفاصيل
بالقراءة،
ً
ما جرى بعد احتالل فلسطني األول عام  1917من جهة الربيطانيني،
وما جرى بعد احتالل الصهاينة الثاين عام  1948الذي شكَّل أساس
هذا الكتاب ،وما لحق به من نكبة ُمضافة هي نكبة .1967
إ ّن التاريخ يُش ِّجع عىل التدبر ،وهذا الكتاب دافع ممتاز لنتدبر
ما جرى.
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا
 15البيان الثاليث مرشوع ضامن حدود الهدنة ،أصدرته ّ
وفرنسا ،بتاريخ  25أيار /مايو  .1950وقد ناقشه املؤلف ونقده يف إسهاب من خالل تقرير
قدَّمه إىل وزير الدفاع بتاريخ  24حزيران /يونيو .1950
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جاسوسا يف املكان املالئم
يُنسب إىل نابوليون بونابارت قوله" :إ ّن
ً
يساوي ألف جندي يف ميدان املعركة" .لقد أدركت الحركة الصهيونية
التجسس وجمع املعلومات املختلفة عن العرب
مب ّك ًرا أهميّة
ّ
وتحليلها ووضعها أمام متّخذي القرار الصهيوين .فقبل تأسيس
إرسائيل بعدة عقود ،أنشأت الحركة الصهيونية جهازين أساسيني
للمخابرات ،أحدهام كان تاب ًعا للدائرة السياسية للوكالة اليهودية،
واآلخر كان تاب ًعا للمنظمة العسكرية الصهيونية الهاجاناه .ويف
حزيران /يونيو  1948أقام الجيش اإلرسائييل االستخبارات العسكرية
داخل شعبة العمليات يف هيئة األركان العا ّمة للجيش .وقد أ ّدى تط ّور
االستخبارات العسكرية ورضورة توسيع صالحياتها وازدياد أه ّميتها
ورضورة إقامة عالقات مبارشة بني قائدها واملستوى السيايس ،إىل
جسم
إخراجها من شعبة العمليات العسكرية ،وموضعتها بوصفها
ً
مستقل يف هيئة األركان العامة ،وليكون رئيسها مسؤولً مبارشة أمام
ً
رئيس هيئة األركان العامة.

تحتل االستخبارات العسكرية أهمية قصوى يف نظرية األمن
ّ
اإلرسائييل .ومبا أ ّن الجيش النظامي كان صغ ًريا نسب ًّيا ،فإ ّن إرسائيل
تعتمد عىل جيش االحتياط يف حروبها ضد الدول العربية املحيطة
بها .وليك ال تتفاجأ إرسائيل بشن دولة أو عدة دول عربية حربًا
عليها ،أنيطت مهمة انذار الحكومة اإلرسائيلية بإمكان حدوث حرب
ضد إرسائيل قبل عدة أيّام من وقوعها عىل األقل ،إىل االستخبارات
العسكرية ،ليك تتمكّن الحكومة من استدعاء قوات االحتياط للحرب.
خصصت الحكومة
وانطالقًا من أه ّمية دورها يف األمن اإلرسائييلّ ،
ميزانيات كبرية ألجهزة املخابرات اإلرسائيلية املختلفة ،وحافظت عىل
رسيّة هذه امليزانيات طوال العقود املاضية .وقد كشفت صحيفة
جهازي الشاباك واملوساد يف
هآرتس يف أيار /مايو  2014أ ّن ميزانية
ْ
عام  2012بلغت  6.63مليار شيكل((( .وهذه امليزانية ،املنفصلة عن
 1جييل كوهني" ،ميزانية الشاباك واملوساد ازدادت بـ  %10يف السنة املاضية" ،هآرتس،
 ،2014/5/22انظر:
http://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.2328442
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ميزانية الجيش اإلرسائييل ،تعادل  12باملئة من ميزانية الجيش التي
تشمل داخلها ميزانية جهاز االستخبارات العسكرية ،والذي يُعترب
أه ّم أجهزة املخابرات اإلرسائيلية وأكربها.
يعالج كتاب "االستخبارات العسكرية تخرج للضوء :العقد األول
لجهاز االستخبارات العسكرية يف الجيش اإلرسائييل" ،تبلور جهاز
االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية (أمان) وتط ّوره منذ تأسيسه يف
املؤسسايت يف
عام  1948وحتّى عام  .1960وقد ات ّبع املؤلّفان املنهج ّ
هذا البحث ،وركّزا عىل عالقات جهاز االستخبارات العسكرية مع
املؤسساتية الداخلية لهذا الجهاز ووظائفه،
محيطه وعىل الرتكيبة ّ
ودور هذه املركبات وعالقاتها يف ما بينها .ومل يتمحور الكتاب حول
معالجة قضية واحدة أو عدة قضايا بعمق ،ومل يلجأ إىل متجيد جهاز
االستخبارات العسكرية أو عرض أعامل خارقة قام بها ،وإمنا قام
بعرض عمل االستخبارات العسكرية الروتيني وتحليله .وقد استند
املؤلّفان اللّذان خدما سابقًا فرتة طويلة يف قسم األبحاث التابع
لالستخبارات العسكرية اإلرسائيلية ،إىل مصادر منشورة وإىل إرشيف
هذا الجهاز .ونرش هذا الكتاب يف صيغته األوىل يف عام  2010بشكل
مخص ًصا الطّالع األجهزة األمنية اإلرسائيلية فقط ،كام
محدود ،وكان ّ
جاء يف مقدمة الكتاب (ص)15؛ ويف عام  2013نرش هذا الكتاب إىل
املأل ،بعد أن قامت الرقابة العسكرية اإلرسائيلية بحذف أجزاء منه
رسيتها.
للحفاظ عىل ّ
يتك ّون هذا الكتاب الذي صدر باللغة العربية ،من مقدمة وثالثة
أقسام وخامتة جاءت يف  246صفحة من القطع الكبري .كان القسم
األول بعنوان "حجر األساس" وشملت فصوله الثالثة اإلطار النظري
والتط ّورات األمنية املركزية يف عقد الخمسينيات من القرن املايض
التي أث ّرت يف تبلور جهاز االستخبارات العسكرية "أمان" ،والتغيريات
يف جهاز االستخبارات العسكرية يف عقد الخمسينيات .أ ّما القسم
الثاين فعنوانه "عالقات االستخبارات العسكرية مع محيطها" ،وعالج
الفصل الرابع العالقات بني أمان واملستوى السيايس ،ودرس الفصل
الخامس عالقات أمان الخارجية ،وبحث الفصل السادس يف العالقات
املتبادلة بني أمان والجيش اإلرسائييل ،وتابع الفصل السابع التغيريات
التي طرأت يف فهم أمان لإلنذار عن الحرب ،وتناول الفصل الثامن
عالقات أمان بأجهزة املخابرات اإلرسائيلية األخرى .وبحث القسم
الثالث من الكتاب تركيبة جهاز أمان ،حيث درس الفصل التاسع
تركيبة أمان وأهدافه ونشاطاته ،وعالج الفصل العارش قسم جمع
املعلومات يف أمان ،وبحث الفصل الحادي عرش يف وحدات جمع
املعلومات التي تعتمد عىل األجهزة اإللكرتونية ،وتناول الفصل الثاين
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عرش بالدرس وحدات أمان التي تعتمد عىل القوى البرشية يف جمعها
للمعلومات ،أ ّما الفصل الثالث عرش فتابع تط ّور قسم األبحاث يف
أمان .ونظر الفصل الرابع عرش يف تط ّور فرع االستخبارات الحريب
وفرع األمن الوقايئ الداخيل وفرع الرقابة العسكرية.
يف سياق عرضه وتحليله لعمل جهاز أمان ،تابع الكتاب تبلور هذا
الجهاز وتتط ّوره ،وتوسيع مجاالت عمله ،وازدياد دوره وتأثريه يف
عملية صنع قرارات األمن القومي ،وأشار إىل النجاحات التي حقّقها،
ولكنه مل يغفل االخفاقات التي ُمني بها ،واملشكالت التي واجهته
يف العقد األ ّول ون ّيف لتأسيسه ،والتي أطاحت بثالثة من أربعة
رؤساء أمان يف العقد األول لتأسيسه .فقد أقيل رئيس أمان األ ّول
إيرس بئريي يف كانون األول /ديسمرب  1948بعد مرور نصف عام عىل
تولّيه منصبه؛ الرتكابه العديد من الجرائم واملخالفات ،فخلفه نائبه
يتسحاك هريتسوغ لفرتة انتقالية وجيزة .ويف عام ُ 1950ع ّي بنيامني
رئيسا لهذا الجهاز وأقيل من منصبه يف شباط /فرباير1955
جبيل ً
وحل محلّه يهوشفاط هركايب،
بسبب ما أطلق عليه "العمل املشني" ّ
والذي أقيل من منصبه يف عام  1959بسبب مسؤوليته عن دعوة
جيش االحتياط اإلرسائييل لاللتحاق بوحداتهم القتالية فو ًرا ،من دون
اإلعالن أ ّن هذه الدعوة هي يف حقيقة األمر مج ّرد مترين عسكري،
ليحل مكانه يعقوب هريتسوغ الذي احتفظ مبنصبه حتى عام .1962
ّ
وكان من بني أه ّم إخفاقات أمان ما أُطلق عليه يف األدبيات اإلرسائيلية
"العمل املشني" أو "فضيحة الفون" .ففي متوز /يوليو  1954قامت
مجموعة تابعة لجهاز االستخبارات العسكرية أمان ،التي كان معظم
عنارصها مواطنني مرصيني يهو ًدا ،بعدة عمليات تخريبية يف مرص
استهدفت املدنيني املرصيني واألجانب ،بغرض إثارة البلبلة وإظهار
ضعف النظام يف مرص واإلساءة لعالقات مرص الخارجية ،وال سيام مع
كل من بريطانيا والواليات املتحدة األمريكية .وقد ألقت السلطات
ٍّ
املرصية القبض عىل هذه املجموعة وحكمت عىل اثنني منها باإلعدام
ونفّذته ،وانتحر ثالث من هذه املجموعة يف السجن ،وحكمت عىل
البقية بالسجن لفرتات طويلة .وقد تفاعل فشل عملية االستخبارات
العسكرية يف مرص فرتة طويلة يف إرسائيل ،ودار رصاع خاللها بشأن
من أصدر األمر للقيام بالعمليات التخريبية يف مرص ،أهو وزير الدفاع
بنحاس الفون أم رئيس االستخبارات العسكرية بنيامني جبيل ،من دون
علم وزير الدفاع ،ومن دون أخذ موافقته وموافقة رئيس الحكومة
حينئذ موشيه شاريت .وقد تفاقمت هذه املشكلة يف ضوء حدوثها
أثناء احتدام الخالفات بني املستوى السيايس والعسكري يف الفرتة
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التي كان فيها بن غوريون((( مستقيلً من منصبي رئيس الحكومة
ووزير الدفاع ومعتكفًا يف كيبوتس سديه بوكري يف النقب .وأثناء تلك
الفرتة حافظ بن غوريون عىل عالقاته املتينة للغاية وعىل تواصله
مع قادة املؤسسة العسكرية واألمنية اإلرسائيلية ،ما أثار الشكوك
بشأن دوره يف إصدار أمر غري رسمي لرئيس أمان بنيامني جبيل
بتنفيذ العمليات التخريبية يف مرص .وأ ّدت هذه املشكلة إىل إقالة
رئيس أمان بنيامني جبيل ،واستقالة وزير الدفاع بنحاس الفون يف
شباط /فرباير  ،1955وأ ّدت تفاعالتها والرصاعات املستمرة بشأن من
مهم يف استقالة بن غوريون من رئاسة الحكومة يف
أصدر األمر ،دو ًرا ًّ
حزيران /يونيو  .1963ومل يغُص الكتاب يف تفاصيل من أصدر األمر،
وال يف تفاصيل هذه املشكلة ،وإنّ ا عالج طبيعة العالقات التي كانت
قامئة بني أطراف الرصاع بشأن هذه املشكلة التي ه ّزت أمان ،وتابع
مدى تأثريها يف مجريات تط ّوره.

يشري املؤلّفان إىل أ ّن دافيد بن غوريون أوىل أمان أهمية كبرية ،بعد
عودته لرئاسة الحكومة يف ترشين الثاين /نوفمرب  .1955ففي تلك
الفرتة كان بن غوريون يخطّط ويُع ّد لش ّن حرب عىل مرص ،قبل أن
تتمكّن من استيعاب األسلحة السوفياتية الحديثة التي بدأ االتحاد
السوفيايت بتزويدها بها .ويف هذا السياق ع ّزز بن غوريون مكانة
أمان ودوره بقيادة رئيسه الجديد يهوشفاط هاركايب الذي نسب
إليه املؤلّفان متتّعه برؤية اسرتاتيجية واسعة ،ش ّددت عىل رضورة
إيالء أمان األهمية ،ليس فقط للجانب العسكري يف الرصاع العريب –
اإلرسائييل وإمنا أيضً ا إىل مختلف جوانب الرصاع العسكرية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والدينية والنفسية .وأشار املؤلّفان
إىل أ ّن بن غوريون استجاب إىل طلبات هركايب لزيادة ميزانية أمان يف
منصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع يف السابع من كانون
 2استقال دافيد بن غوريون من
ْ
وحل مكانه يف منصب رئاسة
األول /ديسمرب  ،1953واعتكف يف كيبوتس "سديه بوكري" يف النقبّ ،
الحكومة موشيه شاريت ،ويف منصب وزير الدفاع بنحاس الفون .ويف شباط /فرباير  1955عاد
بن غوريون إىل منصب وزير الدفاع عىل إثر استقالة بنحاس الفون من هذا املنصب ويف ترشين
الثاين /نوفمرب  1955عاد بن غوريون أيضً ا إىل منصب رئيس الحكومة.

150
النصف الثاين من الخمسينيات ،إذ جرى توسيع أقسام أمان املختلفة
وال سيام أقسام األبحاث وجمع املعلومات عا ًما بعد آخر .وقد متكّن
أمان ج ّراء ذلك من أن يع ّزز مكانته بصفته أوسع مؤسسة وأه ّمها
يف إرسائيل ،متتلك املعلومات وتحتكر الكثري منها ،وتقرأ وتفرس واقع
الرصاع العريب  -اإلرسائييل مبختلف جوانبه؛ فأصبح املقيم لألمن
مؤسسة
اإلرسائييل لدى الحكومة اإلرسائيلية ،ال تنازعه يف مكانته أي ّ
إرسائيلية أخرى.
أشار املؤلّفان إىل أنه يف سياق استعداد إرسائيل لش ّن حرب عىل مرص،
حرص بن غوريون منذ بداية عام  1956عىل عدم تسخني الجبهة
مع مرص؛ فلم يقم بعمليات عسكرية عىل غرار تلك "العمليات
االنتقامية" التي ش ّنها الجيش اإلرسائييل يف أعوام 1955 - 1953؛
وذلك أل ّن إرسائيل أرادت أالّ تتس ّبب يف اندالع الحرب يف تلك الفرتة،
قبل أن يت ّمكن الجيش اإلرسائييل من استيعاب األسلحة الكثرية التي
كانت فرنسا حينئذ تز ّوده بها .لذلك استعاضت إرسائيل ،كام يقول
املؤلّفان عن العمليات العسكرية الواسعة ،بتكليف أمان باغتيال
مسؤولني أمنيني مرصيني .فاغتال أمان يف  11متوز /يوليو  1956رئيس
االستخبارات العسكرية املرصية يف قطاع غزة مصطفى حافظ ،بطرد
ملغوم ،وبعد ذلك بعدة أيّام اغتال أمان امللحق العسكري املرصي يف
األردن صالح مصطفى( ،ص.)48
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كذلك دور أمان يف تأسيس "حلف املحيط" الذي شكّلته إرسائيل
مع تركيا وإيران وإثيوبيا يف النصف الثاين من الخمسينيات ،ضد
مرص واملرشوع النهضوي القومي العريب الذي قادته بزعامة الرئيس
عبد النارص.
بحثت فصول الكتاب التي عالجت جمع املعلومات يف أمان بالتفصيل،
التط ّورات والتحديثات امله ّمة التي حصلت يف عقد الخمسينيات يف
أقسام جمع املعلومات يف أمان ،سواء تلك التي تعتمد عىل األجهزة
وخاصة التص ّنت أو تلك التي تستند إىل القوى البرشية.
اإللكرتونية
ّ
حسنت
وأشار املؤلّفان إىل أ ّن هذه التحديثات يف جمع املعلوماتّ ،
من قدرة أمان عىل إعطاء إنذار مبكّر إلمكانية حدوث حرب عىل
إرسائيل من الدول العربية .وأشار املؤلّفان يف سياق عرضهام لتط ّور
جمع املعلومات التي تعتمد عىل القوى البرشية إىل تقرير عمل أمان
كل من مرص
لعام  ،1955والذي ذكر أ ّن أمان أقام شبكات عمالء يف ّ
واألردن وسورية ولبنان والسعودية .وعمل هؤالء العمالء يف جمع
املعلومات يف املجاالت السياسية والعسكرية .وذكر هذا التقرير أ ّن
شبكات العمالء يف لبنان نجحت يف اخرتاق قيادة الجيش اللبناين
وأجهزة األمن ومكتب رئيس الحكومة (ص.)198-197

الحرب االقتصادية والنفسية

أشار املؤلّفان إىل انغامس أمان يف الجهد الكبري الذي بذلته إرسائيل
يف عام  1956للحصول عىل األسلحة من فرنسا يف سياق استعدادات
إرسائيل لش ّن حرب عىل مرص .وقد شارك رئيس أمان هاركايب إىل
جانب رئيس أركان الجيش اإلرسائييل موشيه ديان ،ومدير عام
وزارة األمن اإلرسائيلية شمعون بريس ،يف االجتامعات واالت ّصاالت
واملؤسسة العسكرية واألمنية
الرسيّة التي جرت مع وزارة الدفاع
ّ
الفرنسية .وقد جرى االتّفاق خالل هذه املفاوضات الرسيّة ،والتي
حصلت إرسائيل فيها عىل كميات كبرية من األسلحة الفرنسية ،بأن
تق ّدم إرسائيل مساعدات استخبارية لفرنسا ضد الث ّوار الجزائريني
لتمكني فرنسا من قمع الثورة الجزائرية( ،ص .)58وتابع املؤلّفان

كشف الكتاب النقاب عن جزء من املخططات التي وضعها أمان
واألجهزة اإلرسائيلية األخرى يف سياق الحرب االقتصادية التي ش ّنتها
وخاصة ضد مرص وسورية يف عقد
إرسائيل ضد الدول العربية،
ّ
الخمسينيات .وهدفت الحرب االقتصادية وفق الكتاب إىل وضع
وخاصة مرص وسورية،
العراقيل أمام تط ّور الدول العربية اقتصاديًّا،
ّ
ورضب القطاعات االقتصادية امله ّمة فيها ،ومواجهة املقاطعة العربية
ضد إرسائيل .وذكر املؤلّفان أ ّن رئيس أمان يهوشفاط هاركايب وضع يف
عام  1956خطّة شاملة للحرب االقتصادية ضد مرص وسورية ،وكان
هدفها رضب اقتصاد هذين البلدين من ناحية ،ومواجهة املقاطعة
العربية من ناحية أخرى .واستهدفت الخطة ثالثة قطاعات أساسية:
وهي قطاع القطن يف مرص وسورية ،وقطاع القمح والشعري يف سورية؛
وقطاع العملة املرصية والسورية .ودعت الخطة إىل تشكيل لجنة
مختصة من أمان ووزارات إرسائيلية مختلفة لتنفيذه (ص  .)89ومل
ّ
يتط ّرق املؤلّفان إىل مدى تنفيذ الخطّة وتحقيقها ألهدافها.

مراجعات وعروض كتب
االستخبارات العسكرية تخرج للضوء:
العقد األوّل لجهاز االستخبارات العسكريّةفي الجيش اإلسرائيلي

وأشار املؤلّفان إىل دور أمان يف الحرب النفسية التي ش ّنتها إرسائيل
يف عقد الخمسينيات ،ضد الدول العربية وال سيام ضد مرص بقيادة
الرئيس عبد النارص ،والتي ركّزها قسم األبحاث يف أمان .وهدفت
كل من القادة والرأي العام
الحرب النفسية وفق الكتاب إىل التأثري يف ّ
يف الدول العربية ،وزعزعة النظام يف مرص ،ونزع الثقة يف الجندي
العريب وخاصة املرصي ،وكرس إرادة القتال لدى الجيوش والشعوب
العربية ،وإثارة الخالفات بني الدول العربية ،وتشجيع كراهية األجانب
فيها ،وإعطاء صورة إيجابة عن إرسائيل (ص .)92-91وذكر املؤلّفان
خاصا بداخله ،ركّز الحرب
قسم ً
أ ّن أمان أقام بعد حرب ً 1956
النفسية ضد العرب بكل جوانبها ،ورأسه الرائد ألوف هارئيفن ،وكان
تحت املسؤولية املبارشة لرئيس أمان هاركايب.

األكاديميا اإلسرائيلية في خدمة
االستخبارات
أكد املؤلّفان أ ّن االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية دأبت منذ
تأسيسها عىل التعاون مع األكادمييا اإلرسائيلية لالستفادة من خرباتها
األكادميية ،والسيام أ ّن االستخبارات العسكرية كانت تعاين عند
تأسيسها من نقص يف الخرباء واملختصني ذوي املستوى األكادميي
الرفيع .وسلّط املؤلّفان الضوء عىل الدور الذي أ ّداه هاركايب يف هذا
رئيسا ألمان.
املجال ،سواء عندما كان نائ ًبا لرئيس أمان أو عندما أصبح ً
فقد أقام أمان والجامعة العربية يف القدس لجنة مشرتكة دامئة ،لتأطري
التعاون بينهام وتنسيق األبحاث املعمقة التي تقوم بها الجامعة
العربية ملصلحة أمان مقابل متويلها .وقد شملت هذه األبحاث
مواضيع مختلفة يف مجاالت االقتصاد ،وعلم االجتامع ،والجغرافيا،
املفصلة للمنطقة العربية وترسيمها ،والجيولوجيا،
ووضع الخرائط ّ
املتغية يف املنطقة العربية ،واألقليات يف الرشق
واألوضاع السياسية
ّ
األوسط ،وموضوع استفادة العرب من حرب  .1948إىل جانب ذلك،
املختصني يف إرسائيل والعامل من خالل
استعان أمان بعدد كبري من
ّ
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إقامته "مجموعة أصدقاء االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية" كان
من بينهم برينارد لويس((( ويشعياهو برلني وإييل كدوري وشمئيل
آيزنشتات ودوف جويتاين (ص  .)219وذكر املؤلّفان أ ّن الباحثني
أصدقاء أمان ،أقاموا عالقات ثابتة معه وق ّدموا له تحليالتهم وآراءهم
بشأن تطور األحداث يف املنطقة العربية ،ولفتوا انتباهه إىل األبحاث
املنشورة واملستج ّدات التي ته ّمه.
ويف سياق العمل لرتقية العالقة بني أمان واألكادمييا اإلرسائيلية بادر
رئيس أمان هاركايب إلقامة مركز أبحاث تابع ألمان يف الجامعة العربية
يف القدس .كان هركايب ،وفق ما ذكر املؤلّفان ،منزع ًجا من عدم وجود
مركز أبحاث يف إرسائيل عىل مستوى رفيع ،وعدم وجود أي مسترشق
إرسائييل ذي اسم عاملي حتّى تلك الفرتة ،وذلك عىل الرغم من وجود
مصادر وموا ّد ومعلومات ج ّمة ومه ّمة لدى مركز األبحاث يف أمان،
عن املنطقة العربية وعن تط ّور األحداث فيها ،والتي ال يكاد يوجد
يستغل
ّ
لها نظري يف الغرب .وأكّد هاركايب أ ّن قسم األبحاث يف أمان ال
بشكل كامل املوا ّد واملصادر واملعلومات املوجودة بحوزته ،فهو ال
يستغل إالّ  40-30باملئة منها ،وأنه ال تجري فيه أبحاث مع ّمقة
ّ
يكاد
يف املجاالت االجتامعية والسياسية واالقتصادية؛ أل ّن األولوية ت ُعطى
لألبحاث العسكرية واألمنية .وأشار هاركايب إىل أ ّن عدم استغالل هذه
املواد واملعلومات بشكل كامل يُلحق رض ًرا بعملية صنع القرارات
املتعلّقة باألمن القومي اإلرسائييل؛ لذلك ،ويف هذا السياق أنشأ
أمان مرك ًزا لألبحاث يف الجامعة العربية أطلق عليه "مركز األبحاث
عىل اسم ريؤوفني شيلواح" .وح ّدد أمان أهداف هذا املركز كالتايل:
"أ ّوالً ،تأسيس قاعدة قوية لتقييم االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية
عن الرشق األوسط .وثانيًا ،نرش وجهة النظر اإلرسائيلية عن الرشق
األوسط يف العامل" (ص  .)220ونشط هذا املركز يف الجامعة العربية
بالقدس بتمويل من أمان ووزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة
اإلرسائيلية حتى عام  ،1965إذ جرى نقله إىل جامعة تل أبيب،
وتح ّول اسمه الحقًا إىل مركز موشيه ديان .ودأب أمان وأجهزة األمن
اإلرسائيلية األخرى يف العقود التالية ،عىل إقامة عالقات وطيدة مع
وخاص ًة مع مراكز
جميع الجامعات اإلرسائيلية التي أقيمت الحقًا،
ّ
تختص باملنطقة العربية والرشق األوسط.
البحث فيها التي ّ
 3ذكر رئيس أمان إييل زعريا إبّان حرب أكتوبر  ،1973أ ّن برينارد لويس زار إرسائيل قبل
أسبوعني من اندالع الحرب ،واجتمع مع إييل زعريا يف مكتبه ،وأ ّن برينارد لويس حدّثه عن
األوضاع يف مرص ،والتي عاد من زيارتها لت ّوه ،استبعد فيه جدّا قيام مرص بش ّن حرب عىل
إرسائيل .انظر :مقابلة إييل زعريا مع جريدة يديعوت أحرونوت ،2014/10/3 ،ص .36
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األكراد واللغة والسياسة:
دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية

املؤلف :عقيل سعيد محفوض.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
سنة النرش.2013 :
عدد الصفحات 286 :صفحةً.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات وعروض كتب
األكراد واللغة والسياسة:
دراسة في البنى اللغوية وسياسات الهوية

ظل االنفجار الكبري للمرشق العر ّيب ،وتفكُّك مجتمعاته ودوله،
يف ّ
وصعود الهويات الفرعية الناجم عن إخفاق أنظمة االستبداد العربيّة
يف إرساء هوية وطنية جامعة يف دولها املتع ّددة دين ًّيا وطائف ًّيا وإثن ًّيا
وعرقيًّا ،يأيت كتاب األكراد واللغة والسياسة :دراسة يف البنى اللغوية
وسياسات الهوية ليساعد عىل فهم مسألة من أبرز املسائل املعقَّدة
واملمتدة منذ عرشينيات القرن املايض؛ وهي املسألة الكرديّة بجميع
فضل عن
تشابكاتها الجيوسرتاتيجية ،والدميوغرافية ،والحقوقيةً ،
جدل الواقعي واملتخيل واألسطرة.
يشتمل الكتاب عىل  286صفح ًة تتوزعها مقدمة وعرشة فصول
وخامته ومالحق .ويعرض الفصل األول اإلطار املنهجي ،واملفردات
النظرية التي يستخدمها املؤلف؛ مثل الهوية والسياسات اللغوية
وسياسات الهوية واإلصالح اللغوي .ويخوض الفصل الثاين يف قضايا
إشكالية غري متَّفق عليها؛ من قبيل أصل اللغة ،والكالم والروايات
املتداولة ،واألساطري ،والرسديات التاريخية والدينية املتعلّقة بأصول
تاريخية لألكراد من الجوانب اللغوية (اللغة الكردية األم) ،سواء
كان ذلك يف الكتب الدينية القدمية (أفيستا) ،أو الرسديات الشفوية
والحكايات؛ مثل حديث فاطمة الزهراء وأبيها النبي محمد (ص)
الذي أخربها بوجود لغات كثرية غري العربية.
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•الفروع اللغوية الجنوبية والجنوبية الرشقية :وهي تتضمن ع ّدة
لهجات؛ مثل الغورانية ،والهورامية ،واملوركرية ،والكلهورية،
الناكيلية والكيندولية ،والسنجابية والكاكائية ..إلخ.
يعالج الفصل الرابع الجدل األلفابايئ املستعمل؛ من جهة تعلّق
األلفابائية الكردية باأللفابائية العربية (أصلي ًة كانت أو ُمعدلةً) ،أو
باأللفابائية الالتينية .وقد برز هذا الجدل بالتزامن مع إحياء اللغة
الكردية حديثًا .يف حني يتناول الفصل الخامس ما يسميه املؤلف
" التهديد اللغوي لألكراد" ،وهو يُف ِّرق بني تحديات ذاتية تخص
املجتمع الكردي نفسه ،وأخرى خارجية يُقصد بها السياسات العامة
للمجال الكردي يف ما يتعلّق بالبناء اللغوي مثل سياسة "التعريب"،
أو "الترتيك" ،أو "التفريس" (نسب ًة إىل فارس).
يفرد املؤلف صفحات الفصل السادس للحديث عن التجارب اللغوية
لألكراد ،وهي تجارب حديثة مرتبطة بزمن الحداثة السياسية
للمنطقة يف الفرتة ما بعد الكولونيالية ،بالنظر إىل أ ّن األكراد مل
يُولُوا يف املايض مسألة اللغة أهمي ًة كبري ًة بسبب انشغالهم بهواجس
أخرى عىل غرار تحقيق األمن الذايت ،ومواجهة السلطات يف مجالهم
الجغرايف والدميوغرايف ،والفقر ..إلخ .ويعرض املؤلف التجارب اللغوية
الكردية يف القرن العرشين ،وأهمها:

ويذكر املؤلف يف هذا الفصل اللغة الكردية ،والشاهامنة (كتاب
امللوك) للشاعر الفاريس أيب القاسم الفردويس ،وما نقله املسعودي
يف كتاب مــروج الذهب ومعادن الجوهر عن األصــول العربية
لألكراد ،وقصة امللك الضحاك ..إلخ ،ويتوقف عند التكوينات الدينية
يف املجال العا ّم الكردي؛ مثل اليارسانيني ،والبهائيني ،واأليزيديني،
واإلسالم .ث ّم يناقش يف الفصل الثالث اللهجات أو التكوين اللهجي
ملا يسميه "املجال الجغرايف الكردي" الذي يُ َع ُّده من أه ّم إشكاليات
الواقع الكردي الراهن .ويصنف املؤلف اللهجات الكردية يف ثالث
مجموعات ،هي:

•توفيق وهبي ( :)1984 -1981هو ضابط كردي يف الجيش
العراقي ،ق َّدم مرشو ًعا متعلّقًا بنظام اللفظ والكتابة الكردية
من خالل رؤية مقارنة بني األلفبائيتني العربية والالتينية ،مع
تفضيله الالتينية يف الكتابة .بيد أ ّن محاوالته مل تكتمل بسبب
صعوبات يف تفضيل الحرف الالتيني عىل الحرف العريب (الحرف
الذي كُتب به القرآن).

•اللهجات الشاملية :وأهمها الكرمانجية الشاملية التي تنترش
يف تركيا وسورية ،والكرمانجية الجنوبية التي تنترش يف العراق،
ومجموعة من اللهجات الفرعية املناطقية؛ مثل األديامانية
واملرعشلية والربجيندية ..إلخ.

•جالدت بدرخان ( :)1951-1897صدر له كتاب قواعد األلفباء
الكردية يف دمشق عام  ،1932وحاول أن يوائم يف مرشوعه بني
التجربتني الفرنسية والرتكية

•اللهجات الجنوبية  :وهي تنترش يف إيران والعراق ،وأبرزها
السورانية ،والفَيلية (شفوية ،ال كتابية) ،والقصري شريينية.

•عرب شمو ( :)1978 -18897قام بعمل مؤسس لكتابة الكردية
يف االتحاد السوفيتي سابقًا ،وخرج بأبجدية التينية غري تلك التي
ص َّممها اللغوي األرمني باالعتامد عىل األبجدية األرمنية.

ويدور الفصل السابع حول السياسيات التي تنتهجها دول املنطقة
تجاه أكرادها يف ما يتعلق مبوضوع الهوية يف أبعادها اللغوية
والثقافية واملامرسات العقابية املتضمنة يف الترشيعات والقوانني،
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إضاف ًة إىل أساليب االحتواء ،واالضطهاد الثقايف .وقد أ َّدت السياسات
السابقة إىل ر َّدات فعلٍ ساهمت يف تطور وعي األكراد تجاه هويتهم
الفرعية ،ولغتهم ،ولهجاتهم .ويناقش املؤلف هذه الدينامية املركّبة
يل يف الفصل الثامن.
عىل نح ٍو تفصي ٍّ
استنا ًدا إىل التجارب اللغوية التي عرضناها سابقًا يعالج املؤلف يف
الفصل التاسع مسألة اإلصالح اللغوي ،ث ّم مسألة اللغة وسياسات
ُؤسس – يف جوانب
الهوية ،يف الفصل العارش ،فريى أ ّن سياسة الهوية ت َّ
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منها  -عىل املعطى اللغوي ،وهي بذلك تنفتح عىل بُؤر من التوتر
والنزاع بني األكراد وجريانهم أو "مستعمريهم" اللغويني من جهة،
واألكراد أنفسهم وجامعاتهم اللغوية أو لهجاتهم من جهة أخرى.
هم للمكتبة العربية؛ بالنظر
ال شك يف أ ّن هذا الكتاب يُ َع ُّد راف ًدا ُم ًّ
إىل غزارة معلوماته من جهة ،وأهمية املوضوع الذي تناوله من
وخصوصا أ ّن هذا املوضوع أصبح بالنسبة إىل الباحث
جهة أخرى،
ً
واملواطن العريب أولوي ًة يف األوضاع الراهنة.
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خالد وليد محمود

*

مراجعة كتاب
مفهوم الدولة اإلسالمية:
أزمة األسس وحتمية الحداثة

املؤلف :امحمد جربون.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة.
سنة النرش.٢٠١٤ :
عدد الصفحات 392 :صفحةً.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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تع ُّد قضية "إسالمية الدولة" من القضايا الحيوية يف الفكر السيايس
اإلسالمي املعارص ،فهي تحظى باهتامم عدد كثري من الباحثني
واملفكرين إىل ح ّد تفصيل أركانها ومقوماتها.

الجزء األخري من الكتاب يقف املؤلف وقف ًة متأني ًة عىل حيثيات نشوء
إشكالية "اإلسالمية" يف عالقاتها باالنكسار التاريخي ،ومحاوالت إقرار
"الدولة – األمة اإلسالمية" ،وبحث إمكانات حسم هذه اإلشكالية.

ومن هذا املنطلق ،يحاول الباحث املغريب امحمد جربون يف كتابه
"مفهوم الدولة اإلسالمية :أزمة األسس وحتمية الحداثة" ،الصادر
عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،أن يق ِّدم مساهم ًة
وأصول
ً
يف النقاش العا ّم بشأن هذه القضية ،وأن يستنبط مفاهيم
قادر ًة عىل التكيُّف مع متطلبات التحديث السيايس كالبيعة ،والعدل،
بديل تاريخ ًّيا من "دولة العصبية" التي انتهى
واملعروف؛ لتكون ً
زمانها ،ومن الدولة الحديثة التي نشأت برعاية االستعامر.

حاول املؤلف يف الفصل األول "اإلسالم وأصول الحكم" استقصاء أصول
"اإلسالمية" ومبادئها ،أو رسالة اإلسالم األخالقية يف املجال السيايس.
وانطلق يف هذا االستقصاء من مبدأ عا ٍّم معناه أ ّن الدولة يف املجال
مقتض دين ًّيا ،وأنها هي التي
مقتض
اإلسالمي
تاريخي ،وليست ً
ً
ٌّ
تحتاج إىل الدين ،وليس العكس .وانتهى ،بعد تأ ّمل عميق ورصني
يف االجتامع السيايس اإلسالمي األ ّول يف ضوء حقائق القرآن وتجربة
وسننها املنهجية ،إىل أصول ثالثة هي :البيعة،
الرسول السياسية ُ
والعدل ،واملعروف .فهذه األصول ،يف نظره ،هي التي يتعلق بها حكم
"اإلسالمية" وجو ًدا وعد ًما.

وتتمحور هذه القضية بحسب ما يرى املؤلف حول جملة من األسئلة
أهمها :هل أ ّن الدولة الحالية التي تؤطِّر الفعالية الحضارية لألمة
دولة إسالمية؟ وما هي املقومات الرئيسة لــ "اإلسالمية"؟ وما هي
وصف "اإلسالمية" ومصادره؟ ث ّم ما هي حدود التقاطع بني
رشوط ْ
"الدولة اإلسالمية" و"الدولة – األمة الحديثة"؟ وهل ميكن أن تلتبس
إحداهام باألخرى؟
الدولة اإلسالمية ،بحسب جربون ،ليست دولة الخالفة ،وليست دول ًة
سلطانيةً ،وليست دولة رشيعة ،وإمنا هي "دولة الوقت"؛ أي إنّها
أحد تطبيقات "الدولة – األمة" يف العامل املعارص .وإ ّن األطروحة
التي يحاول هذا الكتاب أن يبنيَها قد قامت عىل فرضية أ ّن سؤال
"اإلسالمية" الذي مأل الدنيا ليس هو املشكلة الحقيقية ،بل هو مظهر
ملشكلة أش ّد تعقي ًدا؛ هي العطب اإلصالحي  -التاريخي الذي حدث
خالل القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين.
وبحسب الكتاب الذي يُ َع ُّد دراس ًة يف الفكر السيايس من زاوية
التاريخ والواقع يف  392صفح ًة من القطع الكبري ،فإ ّن أصل الخلل يف
تصور إسالمية الدولة يكمن يف منهج قراءة اإلسالميني للنص الرشعي
(القرآن والسنة) الذي يعطي األولوية للجزئيات عىل حساب الكليات،
بدل من ال ُحكم .وقد سعى هذا الكتاب لتجاوز هذا الخلل
ولألحكام ً
من خالل محاولة تحرير النص الرشعي من التاريخ وآثار الثقافة
املتعلِّقة بالفهم املوروث.
ويقوم الكتاب عىل قراءة تاريخ الدولة اإلسالمية وتحليلها ،ويناقش
أشكال تحقّق "اإلسالمية" ،ونزول الرشعية األخالقية يف الواقع التاريخي
(دولة الراشدين ودولة العصبية) إىل أن يصل إىل العرص الحديث
الذي انكرست فيه الدينامية التاريخية الذاتية للجامعة اإلسالمية
بسبب متغريات داخلية ،وأخرى خارجية وعىل رأسها االستعامر .ويف

ويف الفصل الثاين ،وهو بعنوان "دولة الراشدين وأرخنة األصول"،
يرى املؤلف أ ّن دولة الخلفاء الراشدين ،يف ما يتعلق بتنزيل مبادئ
"اإلسالمية" ،قد نجحت إىل ح ّد ما يف تثبيت سلطة األمة ،ويف إقرار
وخصوصا أ ّن الخلفاء امتازوا باالنحياز يف قراراتهم
قدر مه ّم من العدل،
ً
االقتصادية واالجتامعية إىل الفقراء .أ ّما يف ما يتعلق باملعروف الذي
هو مصلحة دامئة دينية ودنيوية ال يح ّدها زمان وال مكان ،وعلَّة دامئة
وحارضة لإلنسان يف الحياة ،ووصف الزم للنشاط اإليجايب لإلنسان
املسلم عىل الصعيدين الفردي والجامعي ،فريى املؤلف أ ّن دولة
الراشدين قد أخفقت يف توسيعه ،ويُر ُّد هذا اإلخفاق إىل حداثة الدولة
اإلسالمية وطغيان الهموم العسكرية واألمنية.
ويف الفصل الثالث الذي كان عنوانه "دولة العصبية :اإلسالم السيايس
والتاريخي" ،يرى املؤلف أ ّن املخاض التاريخي العسري ما بني الفرتة 36
و 41هجريًّا  -وهو مخاض أ َّدى إىل والدة دولة العصبية  -كان
مبنزلة تأسيس ثانٍ للدولة اإلسالمية بعد التأسيس األول يف سقيفة
بني ساعدة ،وأ ّن الدولة اإلسالمية يف تلك املرحلة اكتسبت نظريتها
السياسية والتاريخية التي استمرت إىل مشارف العرص الحديث،
وأ ّن البيعة قد انتقلت يف هذه املرحلة من كونها حقًّا لألمة يف عهد
عصبي متارسه عصبية الدولة وسائر األمة
حق
الخلفاء الراشدين إىل ٍّ
ٍّ
تب ًعا لها ،من دون أن تفقد البيعة صدقيتها.
وأ ّما بالنسبة إىل العدالة ،فقد عرفت ازدها ًرا كب ًريا؛ إذ متكّنت الدولة
من إنجاز رشيعة مكتوبة شكَّلت مرجعي ًة موضوعي ًة لألحكام،
ِ
يكتف
وحقّقت كذلك تطو ًرا كب ًريا يف مفهوم العدالة االجتامعية .فلم
العقل السيايس اإلسالمي بعدل الرشيعة الذي يتحقّق من خالل

مراجعات وعروض كتب
مفهوم الدولة اإلسالمية :أزمة األسس وحتمية الحداثة

أحكام الفقهاء يف النوازل واألقضية املختلفة ،بل تجاوزه إىل االهتامم
بأرزاق الفقراء واملساكني واملحتاجني واملنكوبني؛ وذلك بتكليف
اإلمام أخالق ًّيا وسياس ًّيا بس ّد خلَّتهم ِّ
وفك كربهم .ولكن يف ما يتعلق
ظل محدو ًدا
بالحضور التاريخي ألصل املعروف ،فإ ّن هذا الجانب ّ
وخاض ًعا للهواجس العسكرية.

ويف الفصل الرابع واألخري الذي كان عنوانه "الدولة اإلسالمية :أزمة
األسس وحتمية الحداثة" ،يحاول املؤلف تحليل األزمة التي أصابت
دولة العصبية ،وتبيني أحوالها وحيثياتها؛ ومن مث ّة الوقوف عىل
أحوال نشوء إشكالية "اإلسالمية" وسياقاتها عىل صعيد الدولة يف
قسم هذا الفصل إىل أربعة أقسام:
املجال العريب .من أجل ذلك َّ
األول "دولة العصبية :أزمة األسس وحتمية الحداثة" ،والثاين "البيعة:
من العصبية إىل األمة أو البعث الدستوري" ،والثالث "العدل :من
الرشيعة – الدين إىل الرشيعة – القانون" ،والرابع "املعروف يف طور
انتقايل :أزمة الرشعية األخالقية".
ويذكر املؤلف أ ّن الدولة العصبية يف بدايات العرص الحديث كانت
مت ّر بأزمة قادت ْها إىل الضعف؛ بسبب املساس بأُسس البيعة والعدل
واملعروف ،وأ ّن هذه األزمة قد أ َّدت إىل تبلور أُسس الحداثة
السياسية ،ووجود إحساس بالحاجة إىل "الدولة – األمة" .ويذكر
كذلك أ ّن الفكر اإلصالحي قد أفصح عن هذا األمر وم ّهد له ثقافيًّا
وسياس ًّيا ،غري أ ّن بطء تح ُّول دولة العصبية والتدخل االستعامري
حالَ دون والدة "دولة األمة  -الدولة" والد ًة طبيعيةً ،األمر الذي
س ّبب للدولة الوليدة مشكل ًة مع السياق؛ فباتت أشبه ما تكون
مبؤسسة وتنظيامت سابقة لواقعها وغري مفهومة يف نطاقها
االجتامعي والثقايف واالقتصادي ،وس ّبب لها أيضً ا أزم ًة رشعي ًة
أخالقيةً؛ بالنظر إىل انقطاعها عن الحركة اإلصالحية التي أخصبت
التاريخ واملجتمع وهيأتهام لتقبُّل "الدولة – األ ّمة".
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ويُنهي املؤلف كتابه بخامتة عا َّمة عنوانها "مفهوم الدولة اإلسالمية"،
ويع ّرف هذه الدولة بأنها دولة الوقت التي تع ُمر العامل وتشبه جيلها
من حيث الشكل واملؤسسات واألساليب ،وأنها أحد التطبيقات التي
تسود العامل لـ "الدولة – األمة" .لك ّن الفارق بينها وبني النامذج
األخرى هو أخذها يف الحسبان الرسالة األخالقية واإلنسانية لإلسالم،
خاصا؛ إذ تبدو من زاوية هذا الفرق كيانًا
وهو ما يُضفي عليها مع ًنى ًّ
أخالقيًّا ،خاض ًعا لقيم معيارية ُعليا؛ إنساني ٍة ومثالي ٍة ،متنح الدولة
اإلسالمية تف ّوقها الرمزي عىل غريها من تطبيقات "الدولة –األ ّمة"،
وت ُنجيها من بعض اآلفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات
"الدولة – األ ّمة" يف الحقبة املعارصة.
وبحسب املؤلف ،فإ ّن مصري "اإلسالمية" يف الدولة العربية املعارصة
ال يتعلّق ،يف املقام األول ،باإلجامع والتوافق الكالمي .بل برصاع
ٍ
مرتبط بالداللة ،جاري ٍة أطواره منذ مرحلة االستقالل
أساسا،
تحتيً ،
ٍّ
األقل ،متَّج ٍه إىل الحسم مبنطق التاريخ  -ال مبنطق
الوطني عىل ّ
بدل من القطيعة.
الفكر  -ملصلحة التوافق واالستمرارية التاريخيةً ،
ومن مث ّة ،فإ ّن الدعوة إىل التوافق يف هذا السياق التنظريي هي دعوة
استرشافية ،ت ّدعي الكشف عن املسار املستقبيل للتاريخ ،ومن شأن
اقتناع التيارات السياسية بها تسهيل عملية االنتقال التاريخي إىل
"الدولة  -األمة اإلسالمية" ،من دون تعقيدات كثرية.
إ ّن هذا الكتاب املشتمل عىل دعوة إلصالح السياق السيايس
ودمقطرته ،يستف ُّزنا للتفكري؛ فهو يعالج إشكاليات نظري ًة وواقعي ًة
حسم إشكالية الحداثة السياسية ،ومواكبة جهد بناء
مه ّمةً ،ويروم ْ
"الدولة – األمة" املتعرث ،وتأسيس مشرتك ثقايف بني األطراف التي
تتجاذب رشعية الحداثة السياسة يف العامل العريب ،وتحدي ًدا اإلسالمية
منها والعلامنيـة .لـذا نجد فيه من الرصـانة الفكرية والفلسفية ما
مينحه قيم ًة معرفي ًة دقيقةً ،وال سيام أنه ينفتح عىل مقاربة نظرية
لقضية "إسالمية الدولة" إطا ًرا إدراك ًّيا ومعرف ًّيا ،ويتجاوز بعض
املواقف والسياسات املتشنجة التي مل تنجح سابقًا يف حسم النقاش
وتجاوز اإلشكال املتعلِّق بفكرة "إسالمية الدولة" ،عا ًّدا أ ّن املشكلة
الحقيقية ليست هي سؤال "اإلسالمية"؛ ذلك أ ّن هذا السؤال مظهر
ملشكلة أعمق هي مشكلة "العطب اإلصالحي – التاريخي" الذي
حدث يف القرنني التاسع عرش والعرشين ،واستمر بعد مرحلة
االستقالل الوطني.
كل من اإلسالميني والعلامنيني إىل إعادة
يختم املؤلف كتابه بدعوة ّ
تعريف ذواتهم وصوغ رساالتهم مبا يوافق استحقاقات املرحلة
التاريخية الجديدة ،إ ْن هم أرادوا الحضور يف املستقبل.

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 إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي تتط َّلب
العام.
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
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
أن تطور المجتمع
من
ا
أيض
ينطلق
بل
العربية،
ة
ي
والهو
قافة
والث
يتناقض
ال
ر
التطو
كون
من
ينطلق
وهو
ّ
ّ
ّ
غير ممكن إال ّ بتطور جميع فئاته ،في أوضاعه التاريخ ّية وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع
ّ
الثقافات األخرى.
العربي وتحليلهاً ،
السياسات
يُعنى المركز بتشخيص األوضاع 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 بوجه ّ
ّ
من زاوية نظر عرب ّية.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته بمحيطه المباشر في آسيا وأفريقيا،
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
وبالسياسات 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
ّ
ً
وخصوصا بإسقاطاتها المباشرة
عناية تحليل ّي ًة ونقديّ ًة،
السياسي
كذلك بالنظريّات االجتماع ّية والفكر
ّ
ً
المختصة بالمنطقة العرب ّية ومحيطها.
الدراسات
األكاديمي
على الخطاب
الم ِّ
وجه إلى ّ
ّ
ّ
ّ
والسياسي ُ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورشات عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العرب ّية
المختصين ،والـرّأي
موجهة إلى
ونــدوات
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتسنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات إلى الكتابة 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

siyasat.arabia@dohainstitute.org

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.
ً
نقدية.
وتقبل المجلة مراجعات أطول إن كانت دراسات
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
ً
إضافة إلى
يرفق البحث بســيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة،
كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرسالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :إكسل 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.
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