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دورية
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تفسير السياسات األميركية  -األوروبية
والروسية تجاه األزمة األوكرانية:
إدراكات مختلفة ،ومصالح متعارضة ومتشابكة ،وسيناريوهات مستقبلية

تناقــش هــذه الورقــة أوجــه االختالف الكبير بين ســياق األزمــة األوكرانيــة الحالية وســياق أزمات
الحــرب البــاردة بيــن االتحــاد الســوفياتي الســابق والواليــات المتحــدة األميركيــة وحلفائهــا
األوروبيين .ففي حقبة الحرب الباردة ،لم يكن هناك اعتماد دولي متبادل ،ومصالح اقتصادية
ً
مقارنة بما
ومالية وعســكرية وسياســية متشــابكة بين الكتلة الســوفياتية والكتلة الغربية،
هــو قائم حال ًيا بين روســيا مــن جانب ،والواليات المتحدة األميركيــة وأوروبا من جانب آخر ،من
اعتماد دولي متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة .لذلك ،فإن تكلفة الصراع الحالي
أعلــى اقتصاد ًيــا وسياســ ًيا وعســكر ًيا علــى أطــراف األزمــة األوكرانيــة ،مــن أي أزمة حدثــت إبان
الحرب الباردة .ترى الورقة أن تكلفة اســتمرار األزمة األوكرانية ،دون التوصل إلى حل سياســي
كل من روسيا ودول االتحاد األوروبي ،مقارنة بالواليات
ودبلوماسي لها ،ستكون أعلى على ٍ
المتحــدة األميركيــة .كمــا تــرى أن تكلفة اســتمرار األزمة ،بالنســبة إلى بعض الــدول األوروبية،
ستكون أعلى من نظيرتها من الدول األوروبية األخرى داخل االتحاد األوروبي ،المكون من 28
دولة ذات أولويات خارجية مختلفة ،ومصالح سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا .فاألزمات
فــي حقبــة الحــرب البــاردة كانــت تحــدث ُوتــدار فــي ظــل نظــام دولــي ثنائــي القطــب مثلته
الكتلتان الغربية ،والســوفياتية .أ ّما األزمة األوكرانية األخيرة فجاءت في ســياق دولي مختلف،
ما زالت فيه الواليات المتحدة األميركية ،هي القطب األوحد في العالم.
* باحث وأكادميي مرصي حاصل عىل درجة الدكتوراة العالقات الدولة من جامعة هايدلربج – أملانيا.
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مقدمـة
يف  18كانون األول /ديسمرب  ،2014ألقى الرئيس الرويس ،فالدميري بوتني،
خطابًا يف مؤمتره الصحايف السنوي قال فيه" :يريد الغرب تقييد الدب
الرويس باألغالل...القضية ليست القرم ،بل إننا نريد حامية سيادتنا
وحقنا يف الوجود ،فهل تريدون لنا أن نتحول إىل دمية" .لخّص بوتني،
بهذه الكلامت وبذلك التعبري املجازي إدراكه الرصاع الرويس مع الغرب
عىل األزمة األوكرانية ،خاصة ضم روسيا شبه جزيرة القرم والرصاع
املستمر يف رشق أوكرانيا وجنوبها بني االنفصاليني ،املوالني لروسيا،
والحكومة األوكرانية الحالية املوالية للغرب(((.
ويف مقابل ذلك اإلدراك الرويس لألزمة ،رصح الرئيس األمرييك ،باراك
أوباما يف  21كانون األول /ديسمرب  2014أنّ" :بوتني ليس بطل اللعبة،
ومل يتغلب علينا يف األزمة األوكرانية" ،وذلك خالل مقابلة مع شبكة
(يس إن إن) اإلخبارية األمريكية ،للرد عىل انتقادات الداخل األمرييك بأ ّن
رصا يف تلك األزمة عىل اإلدارة األمريكية ،وبأ ّن العقوبات
بوتني خرج منت ً
االقتصادية الغربية التي فُرضت عىل روسيا ،قد أسفرت عن انهيار
العملة الروسية (الروبل) ،وأزمة مالية كبرية ،وانكامش اقتصادي هائل
يف روسيا ،وذلك يف محاولة الغرب تغيري السلوك الرويس تجاه األزمة
األوكرانية((( .يف حني حذرت املستشارة األملانية ،أنجيال مريكل ،يف 17
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014عقب لقائها الرئيس الرويس بوتني ،يف
اجتامع مغلق عىل هامش قمة العرشين يف بريسبان ،من تداعيات
األزمة األوكرانية املحتملة ،ومن احتامل اندالع حريق شامل يف أوروبا،
إذا مل يتم التوصل إىل حل سيايس وسلمي لها(((.
أشــارت هذه الترصيحات الثالثة الصادرة عن أهم أطـراف األزمة
األوكرانية إىل حقيقة وجود اختالفات جذرية يف إدراكات أطراف الرصاع
لهذه ألزمة ،فبينام يدرك بوتني أ ّن جوهر األزمة يكمن يف أ ّن الغرب
يحاول تقييد روسيا إسرتاتيج ًيا ،بل وحتى إسقاط النظام السيايس
الرويس ،فإ ّن الواليات املتحدة األمريكية تدرك األزمة ،بالتنسيق مع
حلفائها األوروبيني ،عىل أنها محاولة غربية لردع روسيا عن اتخاذ مزيد
من الخطوات التصعيدية يف جنوب رشق أوكرانيا ورشقها ،بعد ضمها
شبه جزيرة القرم ،من خالل تصعيد تشديد العقوبات عليها ،ويف الوقت
" 1بوتني :الغرب يريد تقييد الدب الرويس باألغالل" ،الدستور( ،مرص)،2014 /12/ 18 ،
شوهد يف  ،2014/12/25عىل الرابط:
http://www.dostor.org/736080
" 2أوباما :بوتني ليس بطل اللعبة ومل يتغلب علينا يف األزمة األوكرانية" ،أخبارك.نت
 ،2014 /12/21شوهد يف  ،2014/12/28عىل الرابط:
http://www.akhbarak.net/articles/17225190" 3مــركــل :تحذر من حريق شامل بسبب أزمــة أوكرانيا" ،مركز  DWاإلعالمي،
 ،2014/11/17شوهد يف  ،2015/10/10عىل الرابط:
http://www.dw.de/
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نفسه ترك الباب مفتو ًحا عىل مرصاعيه للتوصل إىل حل سيايس لألزمة،
يضمن الحفاظ عىل السالمة اإلقليمية واالستقالل السيايس ألوكرانيا عن
روسيا .وتتفق دول االتحاد األورويب مع هذه الرؤية األمريكية لألزمةّ ،إل
أنها تختلف يف زيادة درجة اإللحاح والرغبة األوروبية يف التوصل إىل
حل سيايس لها مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية ،ويف وجود اختالفات
وانقسامات أوروبية  -أوروبية حول كيفية التعامل مع السلوك الرويس،
بصفة عامة ،يف تلك األزمة وحول طبيعة العقوبات التي يجب أن
تفرضها الدول األوروبية عىل روسيا ومدى شدتها ،بصفة خاصة ،بهدف
إقناعها بتغيري سلوكها العدايئ تجاه األزمة األوكرانية.

وتنطلق هذه الورقة من مقولتني رئيستني؛ ترتكز األوىل عىل فرضية أ ّن
سياق األزمة األوكرانية الحالية يختلف متا ًما عن سياق أزمات الحرب
الباردة بني االتحاد السوفيايت السابق والواليات املتحدة األمريكية
وحلفائها األوروبيني يف نقطتني رئيستني؛ تتمثّل النقطة األوىل يف حقيقة
أنه أثناء الحرب الباردة ،مل يكن هناك اعتامد دويل متبادل ومصالح
اقتصادية ومالية وعسكرية وسياسية متشابكة بني الكتلة السوفياتية
والكتلة الغربية مقارن ًة مبا هو قائم حال ًيا بني روسيا من جانب،
والواليات املتحدة األمريكية وأوروبا من جانب آخر ،من اعتامد دويل
متبادل ومصالح اقتصادية ومالية متشابكة ،وهو ما يجعل بدوره تكلفة
الرصاع أعىل اقتصاديًا وسياس ًيا وعسكريًا عىل أطراف األزمة األوكرانية
من أي أزمة حدثت إبان الحرب الباردة .وميكن القول إجاملً  ،إ ّن تكلفة
استمرار األزمة األوكرانية ،دون التوصل إىل حل سيايس ودبلومايس لها،
ستكون أعىل عىل كلٍ من روسيا ودول االتحاد األورويب مقارنة بالواليات
املتحدة األمريكية ،بل إ ّن تكلفة استمرار األزمة بالنسبة إىل بعض الدول
األوروبية أعىل من نظريتها من الدول األوروبية األخرى داخل االتحاد
األورويب ،املكون من  28دولة ذات أولويات خارجية مختلفة ،ومصالح
سياسية واقتصادية متفاوتة مع روسيا.
بينام تتجسد النقطة الثانية يف واقع أ ّن األزمات إبان الحرب الباردة،
كانت تحدث ُوتــدار يف ظل نظام دويل ثنايئ القطب بني الكتلتني
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الغربية والسوفياتية ،أ ّما األزمة األوكرانية األخرية فجاءت يف سياق دويل
مختلف ما زالت فيه الواليات املتحدة األمريكية ،هي القطب األوحد
يف العامل .فعىل الرغم من وجود إرهاصات ومؤرشات عديدة تدل
عىل تراجع مكانة الواليات املتحدة األمريكية عىل الصعيد االقتصادي،
وصعود قوى دولية عديدة عىل الساحة الدولية ،تحاول صوغ نظام
ملموسا ،فإ ّن ذلك ال مينع من القول بأ ّن
دويل جديد ،تؤدي فيه دو ًرا
ً
روسيا ،بصفتها أحد األطراف الرئيسة يف األزمة األوكرانية ،ليست هي
(االتحاد السوفيايت) ،عىل األقل عندما يتعلق األمر بقدراتها االقتصادية
والعسكرية التقليدية مقارن ًة بالواليات املتحدة األمريكية .كام أ ّن االتحاد
األورويب املكون من  28دولة اآلن ،والذي دخلت يف عضويته دول وسط
أوروبا ورشقها التي كانت جز ًءا من االتحاد السوفيايت السابق ،يختلف
عن الجامعة االقتصادية األوروبية إبان الحرب الباردة .وعىل الرغم مام
يواجهه االتحاد األورويب من أزمات اقتصادية ومالية وسياسية عديدة،
فإنّه أصبح له وزن سيايس أكرب يف النظام الدويل الحايل عام كانت عليه
الجامعة االقتصادية األوروبية.
بينام تنطلق املقولة الثانية من وجود قناعة بأ ّن أطراف األزمة ال تريد
لها أن تتحول إىل بداية حرب باردة جديدة ،أو رصاع عسكري مسلح
أو سباق تسلح جديد ،بل يستخدمون األدوات االقتصادية والسياسية
وحتى العسكرية (الرمزية واملحدودة) ،بهدف تحقيق مصالح كل طرف
من دون رغبة يف تحول الرصاع إىل رصاع عسكري بني القوى الدولية
الكربى .ومع ذلك ،ال ميكن القول إ ّن عالقات الواليات املتحدة األمريكية
وأوروبا مع روسيا ستعود إىل سابق عهدها ،حتى إذا متت تسوية األزمة
األوكرانية سلميًا ودبلوماسيًا يف املستقبل .مبعنى آخر ،تستطيع كل
من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب تجنب (حرب باردة
جديدة) مع روسيا ،ولكنهام ال يستطيعان تجنب وجود (سالم بارد)
بينهام وبني روسيا يف املستقبل.
وارتكازًا عىل تينك املقولتني ،تحاول هذه الورقة البحثية تفسري الدوافع
الحقيقية ألطراف األزمة األوكرانية انطالقًا من اقرتاب املصلحة الوطنية،
املنظور الواقعي ،الذي يحاول تفسري املواقف األمريكية والروسية
واألوروبية يف التعامل مع األزمة منذ بدايتها يف آخر عام ،2013
وحتى بداية عام  .2015وتتناول الورقة أولً  ،جذور األزمة األوكرانية
منذ استقالل أوكرانيا عن االتحاد السوفيايت السابق وحتى بداية األزمة
الحالية ،ثم تتطرق ثانيًا ،إىل رصد تطورات السلوك الرويس والغريب
(األمرييك واألورويب) تجاه األزمة منذ بدايتها يف نهاية  ،2013وحتى بداية
 ،2015ما بني سعي كل طرف إىل التصعيد والتهدئة .ثم تحاول الورقة
ثالثًا ،تفسري املواقف األمريكية والروسية واألوروبية من األزمة ،انطالقًا
من اقرتاب املصلحة الوطنية وحسابات الرشادة االقتصادية ،يف مقابل

الحسابات السياسية واإلسرتاتيجية لدى كل طرف من أطراف األزمة.
وتعرض الورقة راب ًعا ،السيناريوهات املستقبلية لألزمة األوكرانية يف ضوء
املعطيات املتاحة ،ثم تحاول يف النهاية وضع خامتة تلخص املواقف
واإلدراكات الثالثة :األمريكية والروسية واألوروبية لألزمة األوكرانية.

جذور األزمة األوكرانية
(كانون األول /ديسمبر - 1991
تشرين الثاني /نوفمبر )2013
تعود جــذور األزمــة األوكرانية املعارصة إىل ربع قرن مىض ،منذ
حصول أوكرانيا عىل استقاللها من االتحاد السوفيايت السابق يف كانون
األول /ديسمرب  .1991فمنذ ذلك الحني ،ظلت أوكرانيا منقسمة تاريخيًا
وثقافيًا وحضاريًا ،بل وحتى جغرافيًا ،بني توجهني رئيسني :توجه يرى أنها
جزء من اإلرث السوفيايت ،ويجب أن تظل عىل عالقات وثيقة مع روسيا،
وتوجه آخر يرى أنها يجب أن تنفتح بدرجة أكرب عىل الغرب((( .وعىل
مدار ثالثة عرش عا ًما ،فشلت النخبة السياسية األوكرانية يف التغلب عىل
االنقسامات السياسية الداخلية ،ويف بناء اقتصاد قوي يضمن استقرار
الدولة السيايس .وعىل خلفية ذلك الفشل السيايس واالقتصادي والفساد
اإلداري ،اندلعت الثورة الربتقالية يف أوكرانيا يف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2004يف إطار ما ُعرف بالثورات امللونة يف دول رشق أوروبا ،بعد
ظهور دالئل واتهامات لفيكتور يانوكوفتش ،املوايل لروسيا ،بتزوير نتائج
االنتخابات الرئاسية .وقد أجربت تلك الثورة يانوكوفتش آنذاك عىل
إعادة االنتخابات التي أدت إىل فوز زعيم املعارضة ،فيكتور ياشنكو،
املوايل للغرب(((.
4 Robert McMahon, “Ukraine in Crisis”, Council on Foreign Relations,
25/8/2014, pp. 1-8, at:
http://www.cfr.org/ukraine/ukraine-crisis/p32540
5 Andrew Wilson, Ukraine Orange Revolution, (London: Yale University
Press, 2005), at: http://yalepress.yale.edu/book.asp?isbn=9780300112900.
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وعىل خلفية الثورات امللونة يف دول وسط أوروبا ورشقها ،والتي ع ّدتها
روسيا محاولة غربية لتغيري النظم السياسية املوالية والصديقة لها يف
منطقة أوراسيا والبلقان ورشق أوروبا ،اندلعت الحرب يف عام ،2008
بني روسيا وجورجيا .ففي نيسان /أبريل  ،2008كانت قمة حلف الناتو
قد وعدت جورجيا باالنضامم إىل الحلف .ومتثّلت ردة فعل روسيا
عىل هذا الوعد مبزيد من تطبيع العالقات مع إقليم أوسيتيا الجنوبية
الذي كان يطالب باالنفصال عن جورجيا ،ودعم هذا التوجه االنفصايل.
ويف آب /أغسطس  ،2008اجتاحت القوات املسلحة الجورجية إقليم
أوسيتيا الجنوبية .وعىل الفور أرسلت روسيا قواتها املسلحة إىل جورجيا
وسيطرت عىل عاصمة اإلقليم ،وقبل أن تنسحب أقامت مناطق عازلة
حول أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا التي كانت بدورها تطالب باالنفصال .ويف
 26آب /أغسطس  ،2008اعرتفت روسيا بجمهوريتي أوسيتيا الجنوبية
وأبخازيا((( .ومتثّل الهدف األسايس لروسيا من تلك الحرب آنذاك ،يف منع
توسع حلف الناتو يف جورجيا وأوكرانيا ،لكونهام منطقة نفوذ روسية
خالصة ،وخط دفاع أول لألمن القومي الرويس((( .فلم تقترص محاوالت
توسع حلف الناتو عىل أوروبا الرشقية فقط ،بل امتدت إىل محاوالت بناء
عالقات قابلة للتنامي مع مناطق أخرى ،ذات نفوذ ،روسية خالصة (من
خالل اتفاقيات الرشكة من أجل السالم ،والتدريبات العسكرية املشرتكة).
فأذربيجان كانت أيضً ا مرشحة لالنضامم إىل حلف الناتو ،وهو ما تع ّده
لجم ملجالها الحيوي ،وهو أمر يتصادم مع منظور ألكسندر دوغني
روسيا ً
يتبي من وثائق األمن
(املفكر اإلسرتاتيجي الرويس) ،والذي يتبناه بوتني كام ّ
القومي الرويس منذ  .2002مبعنى آخر ،ع ّد ألكسندر دوغني "أوكرانيا"
املنطقة الضعيفة [البطن] يف جسد دائرة النفوذ الروسية .ويرشح دوغني
األمر بأنه بعد انهيار االتحاد السوفيايت ،وظهور مؤرشات عديدة مليول
أوكرانيا نحو الغرب ،قد جعلها تتحول إىل ما يشبه مرك ًزا أمنيًا بالنسبة إىل
الغرب يف منطقة متقدمة ،داخل القطب الرشقي أو بتعبري آخر أصبحت
تقرتب من أن تؤدي دور حصان طروادة للغرب يف دائرة النفوذ الروسية،
وهو ما جعل دوغني يؤكد رضورة الحيلولة دون حدوث هذا األمر(((.
ومنذ ذلك الحني ،حاولت كل من روسيا والدول الغربية استقطاب
أوكرانيا ،من خالل محاوالت دمجها يف تحالفات اقتصادية وسياسية،
 6أحمد يوسف أحمد" ،معضلة السياسة الخارجية األمريكية" ،املركز اإلقليمي للدراسات
اإلسرتاتيجية ،2014/30/25 ،عىل الرابط:
http://bit.ly/1FrUVmP
7 Kathleen R. McNamara, “The EU After Ukraine”, Foreign Affairs,
04/03/2014, at:
http://www.foreignaffairs.com/articles/140991/kathleen-r-mcnamara/the-euafter-ukraine.
8 Justin I., “Behind the Ukrainian Crisis: Alexander Dugin, Eurasianism,
and the Nouvelle Droite”, The Fourth Political Theory,15/04/2014, viewed
19/02/2015, at: http://bit.ly/1hGiGRH
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مبا يضمن دورانها يف دائرة النفوذ السيايس لكل طرف .ففي عام ،2009
دشن االتحاد األورويب مبادرة ُعرفت مببادرة الرشاكة الرشقية Eastern
 ))Partnership Initiativeمع أوكرانيا ودول وسط أوروبا ورشقها،
بهدف خلق منطقة مستقرة عىل حدود االتحاد األورويب الرشقية،
وتدعيم توجه هذه الدول السيايس واالقتصادي نحو الغرب .ويف
املقابل ،أطلقت روسيا يف العام نفسه مبادرة تكامل اقتصادي إقليمية
يف  ،2011هدفت إىل تأسيس ما يعرف باتحاد جمريك أوروآسيوى
( )Eurasian Customs Unionبحلول  ،2015يهدف إىل استعادة
النفوذ الــرويس يف الــدول التي كانت يف السابق جــز ًءا من االتحاد
السوفيايت ،من خالل إقامة تجمع اقتصادي قوي يضم  200مليون
مستهلك ،ومتثّل أوكرانيا ما يقرب من ربع سكان هذا التجمع(((.
إال أنه يف  ،2010أعادت االنتخابات الرئاسية يف أوكرانيا يانوكوفتش ،املوايل
لروسيا ،إىل سدة الحكم من جديد وبدعم رويس واضح .وظل يانوكوفتش،
طوال فرتة حكمه ألوكرانيا منذ  2010وحتى  21شباط /فرباير ،2014
يراوغ ويناور ما بني عقد اتفاق رشاكة اقتصادي مع االتحاد األورويب
من جانب ،أو اتفاق لالنضامم إىل االتحاد الجمريك األورايس من جانب
آخر ،يهدف إىل انتشال أوكرانيا من أزمتها االقتصادية الخانقة .وعىل
الرغم من أ ّن أغلبية الشعب األوكراين ،كانت ترغب يف توقيع أوكرانيا
اتفاقية الرشاكة االقتصادية والسياسية مع االتحاد األورويب ،فإ ّن بوتني
استطاع من خالل مامرسة الضغوط السياسية عىل يانوكوفتش ،وتقديم
وعود مبساعدات مالية هائلة ،وتخفيضات يف أسعار الغاز الرويس إىل
أوكرانيا ،إقنا َعه بتعليق اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب يف ترشين
الثاين /نوفمرب .((1(2013

الســلوك الروســي ورد الفعل
الغربي تجــاه األزمــة األوكرانية
(تشــرين الثاني /نوفمبــر 2013
 كانون الثاني /يناير )2015عندما اتخذ يانوكوفتش قراره بتعليق توقيع أوكرانيا اتفاقية الرشاكة
مع االتحاد األورويب يف ترشين الثاين /نوفمرب ،2013ووقع يف املقابل
9 Dmitri Treni, “The Ukraine Crisis and The Resumption of Great-Power
Rivalry”, Carnige Moscow Centre, (July 2014), pp. 18-20, at: http://ceip.
org/1DhFtdb
 10أحمد محمد أبوزيد" ،األزمة األوكرانية والحرب الباردة الجديدة :يف فهم الواقع
الدويل" ،معهد العربية للدراسات ،2014/03/25،شوهد يف  ،2015/01/03عىل الرابط:
http://bit.ly/1D6Ffpm

دراسات وأوراق تحليليّة
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اتفاقية اقتصادية مع روسيا يف كانون األول /ديسمرب  ،2013تحت إغراء
بوتني مبنح كييف  15بليون دوالر يف صيغة قروض ،وتخفيض سعر
الغاز الذي تستورده أوكرانيا من روسيا مبقدار الثلث ،كان قد أطلق
العنان لردات فعل غاضبة لعدد كبري من األوكرانيني ،األمر الذي أدى
إىل احتالل املتظاهرين ميدان االستقالل يف  21ترشين الثاين /نوفمرب
 .((1(2013ثم تصاعدت حدة التظاهرات األوكرانية وكثافتها عندما
أصدر الربملان األوكراين قانونًا ينظم ويقيد حق التظاهر ،األمر الذي
حول ساحات املدن األوكرانية وميادينها ،خاصة العاصمة كييف ،ساحة
معارك ،واندلعت مواجهات عنيفة بني الرشطة واملتظاهرين ،أسفرت
عن مرصع املئات وإصابتهم ،ما زاد من تفاقم األزمة السياسية يف البالد،
فضل عن
خاصة وأ ّن الدولة كانت متر بأزمة اقتصادية كبرية منذ فرتةً ،
انتشار الفساد يف معظم أجهزتها ومفاصلها األساسية(.((1
واستمرت األزمة بني املتظاهرين (املعارضة) والحكومة األوكرانية قرابة
الثالثة أشهر .وكان وزراء خارجية فرنسا وأملانيا وبولندا واملمثلة العليا
للسياسية الخارجية واألمنية األوروبية السابقة (كاثرين أشتون) ،قد
دخلوا يف وساطة بني املعارضة الحكومة األوكرانية آنذاك ،أدت إىل
اتفاقية تم توقيعها يف  21شباط  /فرباير  ،2014وقضت بأن يقّدم النظام
الحاكم تنازالت سياسية كبرية إىل املعارضة .وتضمنت أهم بنود االتفاقية
آنذاك ،تشكيل حكومة وحدة وطنية ،وإجراء انتخابات مبكرة بحلول
كانون األول /ديسمرب  ،2014وإدخال تعديالت دستورية تضمن توازن
السلطات والقوى بني الرئيس والربملان والحكومةّ .إل أ ّن الحوادث عىل
األرض شهدت تدهو ًرا شدي ًدا بعد مقتل عدد كبري من املتظاهرين عىل
يد قوات الرشطة األوكرانية ،وفرار الرئيس األوكراين إىل روسيا مساء يوم
توقيع االتفاقية التي رفض بنودها املتظاهرون يف ميدان االستقالل(.((1
ويف صباح اليوم التايل لفرار الرئيس إىل روسيا ،قرر الربملان األوكراين
يف جلسة طارئة عزل الرئيس يانوكوفتش من منصبه وتحديد يوم 25
أيار /مايو  ،2014موع ًدا إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة يف أوكرانيا،
وتسليم مهامت الرئيس املعزول إىل رئيس الربملان األوكراين ،ألكسندر
كل من
تورتشينوف ،مؤقتًا( .((1ومتثّل املوقف الرويس آنذاك يف أ ّن ً
الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب ،قد ساهام يف اإلزاحة غري
”11 Lawrence Freedman, “Ukraine and the Art of Crisis Management,
Survival, vol. 56, no. 3 (June /July 2014), p. 8.
 12مروة وحيد" ،الساحة األوكرانية…مالمح املواجهة الروسية الغربية الجديدة!" ،معهد
العربية للدراسات ،2014/30/40 ،عىل الرابط:
http://studies.alarabiya.net/future-scenarioes/
13 International Crisis Group, Europe Report no.231, Ukraine: Running
out of Time, (May 2014), p. 1.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/ukraine/231-ukrainerunning-out-of-time.pdf
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الرشعية للرئيس املنتخب (يانوكوفتش) واملجيء بحكومة متطرفني
ومتعصبني (حكومة انقالبية) .وعقب فرار يانوكوفتش من أوكرانيا،
رئيسا لوزراء
وافق الربملان األوك ـراين عىل تعيني أرنيس ياتسينيوك ً
أوكرانيا ،مؤقتًا إىل حني إجراء االنتخابات .وكان القرار األكرث رض ًرا هو
الذي اتخذه الربملان األوكراين بالتصويت عىل جعل اللغة األوكرانية
هي اللغة الرسمية الوحيدة للبالد عىل كافة املستويات ،وإلغاء اللغة
الروسية لغة رسمية ثانية ألوكرانيا ،ما أدى بدوره إىل ردات فعل غاضبة
من السكان ذوي األصول الروسية يف شبه جزيرة القرم ورشق أوكرانيا
وجنوب رشقها ،وأدت إىل اندالع تظاهرات واضطرابات يف شوارع هذه
املناطق(.((1
وتعاملت روسيا مع األزمة األوكرانية من منطلق أنها متثّل مصدر تهديد
خطري ألمنها القومي ،ففي  27شباط /فرباير  ،2014استوىل مسلحون
موالون لروسيا عىل عدد كبري من األبنية الحكومية يف شبه جزيرة القرم
وعىل املطارات الرئيسة .ويف  1آذار /مارس  ،2014وافق الربملان الرويس
(الدوما) عىل طلب بوتني السامح باستخدام القوة العسكرية الروسية
يف أوكرانيا ،بذريعة حامية مصالح األقليات الروسية املضطهدة يف القرم،
وهو األمر الذي مثّل نقطة تحول خطرية يف األزمة األوكرانية .ويف
صبيحة اليوم التايل وافق الربملان الرويس عىل استخدام القوة العسكرية
الروسية يف أوكرانيا ،فدخلت القوات الروسية إىل القرم ،وفرضت
سيطرتها الكاملة عليها .ويف  16آذار /مارس  ،2014تم إجراء استفتاء
يف القرم حول االنضامم إىل االتحاد الرويس ووافق  %97من السكان
يف االستفتاء عىل ذلك من دون مراقبة دولية له .ويف  18آذار /مارس
 ،2014تم ضم القرم رسم ًيا إىل االتحاد الرويس وفعل ًيا يف ظل شجب
ورفض وإدانة من أمريكا وأوروبا للسلوك الرويس ،بسبب انتهاك روسيا
استقالل أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية(.((1
إضافة إىل ذلك ،دعت روسيا ،عىل لسان وزير خارجيتها سريجى
الفاروف يف  29آذار /مارس  ،2014إىل إعادة اللغة الروسية لغ ًة ثانية
رسمية ألوكرانيا ،وإىل إجراء تعديالت دستورية تصبح من خاللها أوكرانيا
دولة فيدرالية ،األمر الذي رفضته الحكومة األوكرانية الجديدة أل ّن
هذه الدعاوى الروسية ،تعطي األجزاء الرشقية والجنوبية من أوكرانيا
سلطات كربى تؤدي يف النهاية إىل استقاللها .ومتثّل الهدف الرويس
آنذاك يف إثارة املشكالت للحكومة األوكرانية الجديدة التي ال تعرتف
بها ،وتقويض رشعيتها .وعالوة عىل ذلك ،ألغى الربملان الرويس اتفاقًا،
كان قد تم التوصل إليه يف  ،2010يقيض مبد أوكرانيا بالغاز بأسعار
15 Freedman, p. 20.
16 Max Fisher, “What is The Ukraine Crisis”, Vox, 03/09/2014, p. 8, at:
http://www.vox.com/cards/ukraine-everything-you-need-to-know/what-isthe-ukraine-crisis
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مخفضة ،مقابل إعطاء روسيا حقوقًا يف إقامة قواعدها العسكرية يف
شبه جزيرة القرم(.((1
ومتثّلت السمة األوىل يف ردة الفعل الغريب (األمرييك واألورويب) يف بداية
األزمة يف محاوالت احتوائها وعدم تصعيدها .فقد سعت العواصم الغربية
إىل أن يكون لها موقف قوي من دون الدخول يف حرب ،وذلك من خالل
إجراء محادثات عالية املستوى مع الجانب الرويس ،واجتامعات طارئة
للمنظامت الدولية .وكان التقدير املبديئ الغريب بأ ّن الغرب ال ميكن أن
يفعل الكثري يف ما يتعلق بضم روسيا للقرم ،ولهذا تم توجيه كل الجهد
الغريب إىل منع تهديد روسيا لسالمة أوكرانيا واستقرارها ،خاصة مناطق
رشق أوكرانيا وجنوبها التي اندلعت فيها أعامل عنف ،عقب إطاحة
الرئيس يانوكوفتش ،قام بها انفصاليون يريدون االنفصال عن أوكرانيا،
واالنضامم إىل االتحاد الرويس(.((1

ويف الوقت الذي أكد فيه الرئيس باراك أوباما يف بداية األزمة رصاحةً،
أنه ال يرى رضور ًة الستخدام القوة يف األزمة األوكرانية ،كانت معظم
الدول األوروبية التي تربطها عالقات تجارية واقتصادية هائلة مع
روسيا ،خاصة أملانيا ،ممتنع ًة يف البداية عن فرض عقوبات اقتصادية
عليها .وفضلت الدول األوروبية تدعيم االقتصاد األوكراين الذي كان عىل
حافة االنهيار .ففي  5آذار /مارس  2014وافق االتحاد األورويب عىل
تقديم حزمة مساعدات مالية ،متثلت يف قروض ومنح بقيمة  11بليون
يورو ،وحثت صندوق النقد الدويل عىل تقديم متويالت إىل الحكومة
األوكرانية التي كانت من دونها ستضطر كييف إىل إعالن إفالسها(.((1
مبعنى آخر ،كان قرار الواليات املتحدة األمريكية ودول أخرى تعليق
مشاركتها يف قمة سويش  Sochiملجموعة الثامين الكربى  G8يف روسيا،
أول ردة فعل غريب عىل السلوك الرويس تجاه أوكرانيا .ويف خطوة أوروبية
الحقة ،بيوم واحد عىل القرار األمرييك ،بدأت مشاورات بني دول االتحاد
األورويب الثامين والعرشين حول رضورة فرض عقوبات عىل روسيا
17 Steven Woehrel, “Ukraine: Current Issues and U.S. Policy”, Congressional
Research Service, 20/05/ 2014, pp. 8-10.
18 Freedman, p. 13.
19 Ibid., pp. 26-27.
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من عدمه ،أوضحت عدم وجود إجامع أورويب عىل االستجابة املالمئة
للسلوك الرويس( .((2يف املقابل ،طالب البيت األبيض يف  6آذار /مارس
 ،2014بعدم تصعيد األزمة من خالل حث الحكومة األوكرانية عىل عقد
لقاءات مبارشة مع روسيا برعاية دولية ،ونرش مراقبني دوليني لضامن
حقوق الشعب األوكراين وحرياته مبا يف ذلك العرقيات الروسية ،وعودة
القوات الروسية إىل قواعدها ،ومساعدة املجتمع الدويل عىل عقد
انتخابات رئاسية مبكرة يف أيار /مايو .((2(2014
ّإل أ ّن قرار بوتني ضم القرم إىل االتحاد الرويس يف  16آذار /مارس 2014
غي ردة الفعل الغريب
ودعمه االنفصاليني يف رشق أوكرانيا وجنوبهاّ ،
بشكل كبري .ففي  17آذار /مارس  ،2014أي بعد يوم واحد من ضم
روسيا القرم ،فرضت دول االتحاد األورويب عقوبات رمزية ومحدودة عىل
روسيا شملت وقف املفاوضات مع روسيا حول عدد من القضايا ،ومنع
مسؤول روسيًا وأوكرانيًا وتجميد أصولهم ،كان لهم شأن
ً
تأشريات 21
يف ضم روسيا القرم .ويف  21آذار /مارس  ،2014فرض االتحاد األورويب
عقوبات عىل  12مسؤولً روسيا إضاف ًيا بعد أن وقّع بوتني اتفاق ضم
القرم إىل االتحاد الرويس يف  18آذار /مارس  .2014ويف نيسان /أبريل
اسم
اسم إضاف ًيا إىل القامئة ثم ً 13
 ،2014أضاف االتحاد األورويب ً 15
(((2
ورشكتني يف القرم إىل القامئة يف  12أيار /مايو . 2014
وتتمثل املالحظة األوىل عىل هذه العقوبات األوروبية يف تلك الفرتة
يف أنها اقترصت عىل دائرة داخلية صغرية من املحيطني ببوتني أو
الرشكات املرتبطة به ،ألن بعض الدول األوروبية كانت ممتنعة عن
توسيع العقوبات عىل روسيا ،بسبب الروابط االقتصادية الهائلة بني
روسيا وهذه الدول ،سواء عىل مستوى األفراد أو املؤسسات( .((2بينام
تتمثل املالحظة الثانية يف أ ّن هذه العقوبات األوروبية جاءت يف سياق
خطة أوروبية للعقوبات عىل روسيا ،مكونة من ثالث مراحل ،تتدرج
فيها الدول األوروبية يف توسيع نطاق العقوبات وشدتها ،يف حال استمر
السلوك الرويس التصعيدي لألزمة ،وكانت تلك العقوبات هي املوجة
األوىل من العقوبات األوروبية( .((2أما املالحظة الثالثة فتجسدت يف أ ّن
20 Tobias Schumacher, “Ukraine, The West, and The Issue of Strategic
Thinking”, Open Democracy, 05/03/2014, viewed 02/01/2015, at:
https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/tobias-schumacher/
ukraine-west-and-issue-of-strategic-thinking
21 Samuel Charap, " Ukraine: Seeking an elusive New Normal," Survival,
Vol 56, No.3 (June-July 2014), p. 86.
22 “EU sanctions against Russia over Ukraine crisis”, europa.eu: newsroom,
viewed 06/01/2015, at:
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/
index_en.htm
23 Woehrel, p. 7.
24 International Crisis Group, p. 23.

دراسات وأوراق تحليليّة
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االنقسامات بني الدول األوروبية أصبحت أعمق وأوضح يف ما يتعلق
بفرض عقوبات عىل روسيا .فبينام طالبت بولندا ودول البلطيق الثالث
دول
(إستونيا ،والتفيا ،وليتوانيا) مبوقف أورويب قوي ضد روسيا ،فإ ّن ً
أخرى كإيطاليا وإسبانيا وأملانيا وبريطانيا وفرنسا ،كانت تحاول عدم
تقويض عالقاتها وروابطها االقتصادية املتبادلة والقوية مع روسيا .مبعنى
آخر ،حاولت الدول األوروبية الحفاظ عىل مصالحها الوطنية الضيقة
عىل حساب انتهاج سياسة خارجية وأمنية أوروبية موحدة .والدليل
قائل" :يجب أن ترتكز
عىل ذلك أ ّن أحد كبار املسؤولني الربيطانيني علّق ً
االستجابة األوروبية لضم روسيا القرم من خالل العقوبات عىل معيار
األمل املتساوي ( ،)Equal Painأل ّن العقوبات األوروبية عىل روسيا
سترض مبصالح أملانيا وفرنسا وبريطانيا بدرجة أكرب من باقي الدول
األوروبية(.((2
وبالتوازي مع العقوبات األوروبية املحدودة (املوجة األوىل من
العقوبات األوروبية) ،أصدرت اإلدارة األمريكية موجتها األوىل هي
األخرى من العقوبات عىل روسيا .ففي  6آذار /مارس  ،2014صدر قرار
تنفيذي أمرييك بفرض عقوبات عىل روسيا (منع التأشريات ،وتجميد
أصول مسؤولني روس) وعلقت التعاون الثنايئ مع روسيا يف مرشوعات
عديدة كانت قامئة بني البلدين .وبعد ضم روسيا القرم ،أصدرت اإلدارة
األمريكية قرارين تنفيذيني إضافيني بتوسيع نطاق العقوبات املفروضة
عىل روسيا ،ليس فقط باستهداف مسؤولني كبار يف اإلدارة الروسية
وحكومة القرم ،ولكن أيضً ا استهداف قطاعات رئيسة يف االقتصاد
الرويس مبا فيها الخدمات املالية ،والطاقة ،والتعدين ،والهندسة والدفاع.
ويف  20آذار /مارس  ،2014أعلنت اإلدارة األمريكية تجميد أصول 16
عض ًوا يف الحكومة الروسية ويف الربملان الرويس ،ثم أضافت  7مسؤولني
رفيعي املستوى إىل قامئة األشخاص املعاقبني يف  28نيسان /أبريل ،2014
وأعلن أوباما أ ّن الهدف األمرييك هو تغيري سلوك بوتني يف إدارة األزمة
األوكرانية .واتهمت اإلدارة األمريكية وأوروبا روسيا بدعمها االنفصاليني
يف جنوب أوكرانيا ورشقها ،وبإرسالها  40ألف جندي رويس إىل األرايض
األوكرانية( .((2وتصاعدت حدة األزمة األوكرانية يف  12نيسان /أبريل
 ،2014عندما سيطر االنفصاليون عىل منطقتي دونيتسك ولوغانسك يف
جنوب أوكرانيا ورشقها(.((2
وعىل الرغم من العقوبات األمريكية عىل روسيا ،فإ ّن اإلدارة األمريكية
استمرت يف استخدام األداة الدبلوماسية يف التعامل مع األزمة ،ففي 17
نيسان /أبريل  ،2014توصل وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،ووزير
25 Neil MacFarlane & Anand Menon, “The EU and Ukraine,” Survival,
Vol. 56, No. 3 (June/July 2014), pp. 99-100.
26 Woehrel, p. 12.
27 International Crisis Group, p.4.
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خارجية روسيا ،سريجى الفاروف ،إىل اتفاق يف جنيف يهدف إىل تهدئة
األزمة األوكرانية شملت بنوده :أن ترتك الجامعات املسلحة يف رشق
أوكرانيا وجنوبها السالح ،وأن يتم إخالء املباين املحتلة يف جنوب أوكرانيا
ورشقها ،وأن يتم إرسال بعثة من منظمة األمن والتعاون األورويب ملراقبة
وقف إطالق النار ،وأن تقوم الحكومة األوكرانية بإصالح دستوري كبري
يعطي مزي ًدا من الحقوق والسلطات إىل جنوب أوكرانيا ورشقهاّ .إل أ ّن
هذا االتفاق مل ينفذه روسيا أو االنفصاليون يف رشق أوكرانيا وجنوبها
أو حتى الحكومة األوكرانية .وحذّر الفروف من أ ّن روسيا ستدافع عن
مصالحها يف رشق أوكرانيا ،إذا اقتضت الرضورة ،من خالل شن هجامت
مامثلة ملا حدث يف الحرب مع جورجيا يف  ،2008لتبدأ مرحلة أخرى من
تصعيد الرصاع يف أوكرانيا( .((2وتصاعدت حدة األزمة األوكرانية من جديد
مع إجراء استفتاءين يف منطقتي دونيستك ولوغانسك يف  11أيار /مايو
 ،2014لالستقالل عن كييف ،وأعلنت يف  12أيار /مايو  2014استقاللهام
عن أوكرانيا وتقدمت بطلب إىل موسكو بضمهام إىل االتحاد الرويس
الفيدرايل(.((2
ومع فشل اتفاق جنيف يف نهاية نيسان /أبريل  ،2014وتدهور األوضاع
عىل األرض يف رشق أوكرانيا وجنوبها ،بدأت دول االتحاد األورويب بفرض
موجة ثانية من العقوبات عىل روسيا يف أيار /مايو  ،2014حني قررت
توسيع األساس القانوين لإلجراءات العقابية ضد روسيا ،لتشمل عد ًدا
أكرب من املسؤولني الروس يف الكرملني .وكان أحد القرارات املهمة
التي اتخذها االتحاد األورويب يف أيار /مايو  2014يف توقيعه الشق
السيايس التفاقية الرشاكة مع أوكرانيا ،والتي كانت السبب الرئيس يف
بداية األزمة ،وإزالة القيود الجمركية عىل الصادرات األوكرانية بهدف
تحسني االقتصاد األوكراين .وبعد انتخاب الرئيس الجديد يف أوكرانيا يف
 25أيار /مايو  ،2014زاد الدعم األورويب ألوكرانيا ،وامتد من الجانب
االقتصادي إىل إجراءات أخرى لتحسني أداء الحكومة األوكرانية يف
مجاالت العدل والطاقة .ويف حزيران /يونيو  ،2014قرر االتحاد األورويب
إرسال بعثة أوروبية إىل أوكرانيا مهمتها األساسية مساعدة أوكرانيا يف
قطاع األمن املدين(.((3
ويف حزيران /يونيو  ،2014بدأت محاوالت تهدئة الرصاع من جديد
عندما تقدم الرئيس األوكراين املنتخب ،برتو بورشينكو ،بخطة سالم وأمر
أول عىل "ضامنات
بوقف إطالق النار من جانب واحد .ونصت الخطة ً
ألمن املشاركني يف املحادثات" ،يليها العفو "عن الذين سلموا السالح
28 MacFarlane & Menon, p. 95.
29 International Crisis Group, p.5.
30 Geoffrey Pridham, “EU/Ukraine Relations and the Crisis with Russia,
2013-14: A Turning Point,” The International Spectator, vol. 49, no. 4
(December 2014). p. 56.
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ومل يرتكبوا جرائم خطرية" وإطالق رساح الرهائن ،وإنشاء منطقة عازلة
من  10كلم عىل الحدود بني أوكرانيا وروسيا .كام نصت الخطة عىل
"نزع السالح" ،و"إزالة مركزية السلطة ،وحامية اللغة الروسية من خالل
تعديالت دستورية" وإنشاء وحدات تخضع لسيطرة وزارة الداخلية،
تتوىل تسيري دوريات مشرتكة(.((3
ورحبت روسيا والواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب بالخطة
األوكرانية للسالم .ويف  24حزيران /يونيو  ،2014طلب بوتني من الربملان
األورويب سحب حق استخدام الجيش يف أوكرانيا الذي كان قد حصل
عليه يف بداية آذار /مــارس  .2014بل إ ّن بوتني ،يف أول ترصيح غري
تصعيدي يف األزمة األوكرانية ،رأى أ ّن االنتخابات الرئاسية األوكرانية
خطوة عىل الطريق الصحيح ،ورفض مطالب االنفصاليني بضم روسيا
منطقتي دونيتسك ولوغانسك لالتحاد الرويس .ومع ذلك ،فشلت خطة
بورشينكو يف التهدئة ويف التوصل إىل حل سلمى ،واتهمت الواليات
املتحدة األمريكية ودول االتحاد األورويب روسيا بتزويد االنفصاليني
باألسلحة ،وبدعم االنفصاليني ،وتوعدتا مبوجة ثانية من العقوبات
عىل روسيا .وبالتوازي مع الضغوط األوروبية االقتصادية املحدودة
عىل روسيا ،بدأت الواليات املتحدة األمريكية توسيع نطاق عقوباتها
االقتصادية عىل روسيا بشكل أعمق وأقوى يف صيف  .2014فإضافة
إىل اتهامات واشنطن املتكررة بدعم روسيا العسكري لالنفصاليني يف
رشق أوكرانيا وجنوبها ،فقد اتهمت واشنطن روسيا بانتهاكها اتفاقية
نووية ،ألنها اختربت صاروخًا أرض ًيا ممنو ًعا مبوجب االتفاقية .وقررت
الواليات املتحدة األمريكية ،يف ظل امتناع أورويب ،أول مرة فرض عقوبات
عىل قطاعات اقتصادية روسية مؤثرة ،إضافة إىل استهدافها األشخاص
املقربني من بوتني .وبينام تم اإلعالن عن العقوبات األمريكية املوسعة
عىل روسيا يف  16متوز /يوليو  ،2014فرض االتحاد األورويب هو اآلخر
موجة أخرى من العقوبات املوسعة عىل روسيا عقب إسقاط الطائرة
املاليزية يف أوكرانيا يف  17متوز /يوليو  ،2014استهدفت باألساس القطاع
البنيك واملايل الرويس وقطاعات الدفاع الروسية .ور ّدت روسيا عىل هذه
العقوبات يف  8آب /أغسطس  ،2014من خالل فرضها حظ ًرا روس ًيا عىل
الواردات من اللحوم واألسامك والفواكه والخرضوات والجنب ومنتجات
األلبان من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وكندا وأسرتاليا
والرنويج(.((3
" 31خطة سالم أوكرانية تقيض بإقامة منطقة عازلة عىل الحدود مع روسيا" ،رويرتز،
 ،2014/06/20شوهد يف  ،2015/01/70عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/idARAKBN0EV14320140620
32 Ondrei Ditrych, “Bracing for Cold Peace: US-Russia Relations after
Ukraine,” The International Spectator, vol. 49, no. 4 (December 2014), p. 83.
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ومن الجدير بالذكر أنه بعد انتخاب الرئيس األوكراين الجديد ،بوروشنكو،
يف نهاية أيار /مايو  ،2014زاد جهد الحكومة األوكرانية عسكريًا ضد
االنفصاليني يف رشق أوكرانيا وجنوبها .األمر الذي دفع بوتني إىل إرسال
معدات أكرث حداثة إىل االنفصالني ،مبا فيها أسلحة مضادة للطائرات
وصواريخ جراد ،وهو ما أدى إىل إسقاط الطائرة املاليزية بصاروخ رويس
الصنع يف منتصف متوز /يوليو  ،2014وإدانة دولية واسعة وتوسيع
العقوبات األمريكية األوروبية عىل روسيا .وقد دفع ذلك التدخل
الرويس املبارش باألسلحة املتطورة إىل االنفصاليني إىل ترصيح رئيس
وزراء أوكرانيا ،يف آب /أغسطس  ،2014أنه من الصعب عىل أوكرانيا
أن تحارب ضد القوات الروسية املدربة بشكل عا ٍل وذات التسليح
املتطور .وعىل الرغم من التدخل العسكري الرويس املبارش يف األزمة
يف آب /أغسطس  ،2014فإنه تم التوصل إىل اتفاق وقف إطالق النار
يف  5أيلول /سبتمرب  2014يف (مينسك) ،عاصمة روسيا البيضاء ،بتوقيع
ممثلني عن روسيا ،وأوكرانيا ،ومنظمة األمن والتعاون األورويب ،وقادة
منطقتي لوغانسك ودونيتسك .وارتكز هذا االتفاق عىل خطة بورشينكو
للسالم التي كان قد اقرتحها يف متوز /يوليو  ،2014والتي كانت تنص عىل
عدم مركزية السلطة يف أوكرانيا ،وحامية اللغة الروسية واألقليات اإلثنية
املختلفة ،وإعادة اإلعامر االقتصادي للمناطق املنكوبة ،وتحرير الرهائن،
وانسحاب التشكيالت العسكرية ،وإقامة منطقة عازلة عىل الحدود(.((3
وتم التوصل إىل هذا االتفاق الجديد يف  20أيلول /سبتمرب ،2014
يف مينسك ،ونص عىل إنشاء منطقة عازلة تبلغ  30كيلوم ًرتا ،وحظر
الطائرات العسكرية من التحليق يف أجواء منطقة معينة من رشقي
أوكرانيا ،وسحب "املرتزقة األجانب" التابعني لكال الطرفني( .((3وقد أعطى
هذا االتفاق الجديد (اتفاق مينسك) منظمة األمن والتعاون األورويب
دو ًرا كب ًريا يف مراقبة تنفيذ أطرافه املختلفة بنوده .ويف  24أيلول /سبتمرب
 ،2014أعلن حلف الناتو أ ّن هناك انسحابًا واض ًحا للقوات الروسية من
أوكرانيا .وعقب اتفاق مينسك ،ظلت روسيا تطالب بألّ تقرتب أوكرانيا
أكرث إىل االتحاد األورويب .ويف اجتامع ثاليث أورويب – رويس  -أوكراين يف
 12أيلول /سبتمرب  ،2014تم االتفاق عىل تأجيل تطبيق اتفاق التجارة
الحرة األورويب مع أوكرانيا من ترشين الثاين /نوفمرب  2014إىل نهاية عام
 ،2015وهددت روسيا بفرض قيود جمركية عىل أوكرانيا ،إذا تم تطبيق
حكم ذات ًيا ملدة
االتفاقية .وكان جوهر اتفاق مينسك إعطاء االنفصاليني ً
ثالث سنوات يف إطار أوكرانيا املوحدة .ولكن االتفاق أعقبه مزيد من
33 Ibid., pp. 15-16.
" 34اتفاق جديد بني الحكومة األوكرانية واالنفصاليني بشأن خطة السالم رشقي أوكرانيا"،
يب يب يس عريب ،2014/09/20 ،شوهد يف  ،2015/01/08عىل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2014/09/140920_ukraine_rebels_talks
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املواجهات العسكرية بني الحكومة األوكرانية واالنفصاليني ،وهو ما أدى
يف نهاية املطاف إىل إنهاء املحادثات السياسية بينهام مرة أخرى(.((3
وقد دفع ذلك دول االتحاد األورويب ،يف  12أيلول /سبتمرب  ،2014إىل
اإلبقاء عىل العقوبات املفروضة عىل روسيا ،بل وتوسيع نطاقها بشكل
أكرب ،ألن اتفاق السالم يف مينسك مل تطبقه أطراف الرصاع بشكل فعال(.((3
ّإل أ ّن دول االتحاد األورويب أوضحت ،يف الوقت نفسه ،أنها ميكنها أن
ترفع هذه العقوبات يف غضون شهر ،إذا ما التزمت موسكو بنود اتفاق
مينسك .وبالتوازي مع الجهد األورويب ،بدأت الواليات املتحدة األمريكية
يف إعداد حزمة أقوى وأشد من العقوبات عىل قطاعات االقتصاد الرويس
األساسية ،خاصة القطاع البنيك وقطاع النفط( .((3إال أنه يف آخر ترشين
األول /أكتوبر  ،2014توصلت روسيا والحكومة األوكرانية إىل اتفاق
يتعلق بحل أزمة الغاز بينهام برعاية أوروبية .وكانت روسيا قد أوقفت
إمدادات الغاز إىل أوكرانيا ،منذ حزيران /يونيو  ،2014بسبب عدم
سداد أوكرانيا ديون الغاز املرتتبة عليها لروسيا .وأسفرت املفاوضات
التي جرت بني روسيا وأوكرانيا ،برعاية االتحاد األورويب ،حول أزمة الغاز
بينهام ،عن توقيع بروتوكول ملزم بشأن رشوط إمدادات الغاز الرويس
إىل أوكرانيا ودول االتحاد ،حتى آخر آذار /مارس.((3(2015
وبالتوازي مع ذلك االتفاق ،تم إجراء االنتخابات الربملانية يف أوكرانيا يف
 27ترشين األول /أكتوبر  ،2014وأسفرت عن أغلبية ملصلحة األحزاب
السياسية املوالية للغرب .إالّ أ ّن كل ذلك الجهد الدبلومايس مل مينع
توقف القتال بني الحكومة األوكرانية واالنفصاليني يف رشق أوكرانيا
وجنوبها .ولهذا وصف بعض املراقبني اتفاق مينسك بأنه كان اتفاقًا عىل
(عدم التصعيد) أكرث من كونه (اتفاقًا عىل الهدنة أو وقف إطالق النار).
وبينام يرغب االنفصاليون يف الحصول عىل استقالل كامل عن أوكرانيا،
فإ ّن روسيا ترغب يف أن يظل رشق أوكرانيا وجنوبها جز ًءا من أوكرانيا،
ولكن مع حصولهام عىل درجة عالية من االستقالل والحكم الذايت ،أل ّن
الهدف الرويس من هذه األزمة هو استمرار عدم االستقرار يف أوكرانيا
بديل منها(.((3
لردعها عن اختيار الغرب ً
35 Lawrence Freedman, “Ukraine and the Art of Limited War,” Survival,
vol. 56, no. 6 (December 2014/January 2015), p. 17
36 “Overview of the U.S. and EU Sanctions on Russia”, ReedSmith,
October 2014, viewed 08/01/2015, at: http://bit.ly/16fO5FM
37 “ Ukraine Crisis: US Implements Further Sanctions on Russia”, ABC
News, 13/09/2014, viewed 07/01/2015, at: http://ab.co/1B7q1Bm
" 38اتــفــاق رويس أوك ـراين أورويب بشأن توريدات الغاز ألوكرانيا" ،املــري اليوم،
 ،2014/10/31شوهد يف  ،2015/01/08عىل الرابط:
http://m.almasryalyoum.com/news/details/559278
39 Freedman, “Ukraine and the Art of Limited...,” pp: 19-20.
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ومنذ اتــفــاق مينسك يف أيلول /سبتمرب وحتى نهاية كانون
األول /ديسمرب ،2014ظلت األزمة يف أوكرانيا مشتعلة ،ولكن بحجم
أقل من العنف من الجانبني (الحكومة األوكرانية واالنفصاليني) .وكان
أوباما قد استبعد الحل العسكري لألزمة األوكرانية يف قمة حلف الناتو
يف أيلول /سبتمرب  ،2014وذلك يف إشارة إىل أ ّن حلف الناتو لن يتورط
التامسا
عسكريًا يف الرصاع .وعىل الرغم من أ ّن بروشينكو كان قد ق ّدم
ً
عاجل أمام الكونغرس األمرييك بطلب مساعدات عسكرية أمريكية
ً
للحكومة األوكرانية ملواجهة االنفصاليني ،وعىل الرغم من ضغوط
الكونغرس األمرييك عىل إدارة أوباما بتسليح الحكومة األوكرانية مبعدات
حريصا عىل تجنب
عسكرية عالية املستوى ،فإ ّن البيت األبيض كان
ً
الدخول يف حرب بالوكالة يف أوكرانيا مع موسكو .ومن ناحية أخرى،
أكد بوتني يف خطابه يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014حق تقرير املصري
للقرم ،ولكنه أكد دعمه استقالل أوكرانيا اإلقليمية وسالمتها ،وتطبيق
اتفاق مينسك(.((4
ويف منتصف كانون األول /ديسمرب  ،2014فرضت الواليات املتحدة
األمريكية عقوبات جديدة عىل روسيا ،شملت حظر تصدير السلع
والتقنية والخدمات إىل شبه جزيرة القرم .وقال الرئيس األمرييك إ ّن
هذه الخطوة تؤكد أ ّن واشنطن لن تقبل أب ًدا بضم روسيا شبه جزيرة
القرم( .((4ففي  13كانون األول /ديسمرب  ،2014أقر الكونغرس األمرييك
مبجلسيه باإلجامع ما عرف بقانون دعم الحرية يف أوكرانيا ،والذي
يفرض عقوبات جديدة عىل رشكات األسلحة الروسية واملستثمرين يف
مرشوعات النفط التي تعتمد عىل تكنولوجيا متطورة .وقررت إدارة
أوباما عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مرشوع القانون الذي
تم متريره من الكونغرس األمرييك ،ويفرض عقوبات أقوى وأشمل عىل
قطاع النفط الرويس ،وعىل رشكة غازبروم (أكرب رشكات الغاز الروسية
عىل اإلطالق) ،وميد أوكرانيا املرة األوىل منذ اندالع األزمة مبساعدات
عسكرية بقيمة  350مليون دوالر أمرييك .ومع ذلك ترك أوباما الباب
رصح املتحدث باسم البيت األبيض
مفتو ًحا أمام الدبلوماسية عندما ّ
عقب إقرار ذلك القانون" :أ ّن بوتني يستطيع وقف كل تلك العقوبات،
إذا طبق اتفاق مينسك لوقف إطالق النار الذي كان قد تم التوصل إليه
يف أيلول /سبتمرب .((4("2014
40 Ibid., pp. 25-27.
" 41موسكو تنتقد عقوبات جديدة فرضتها الواليات املتحدة وكندا" ،يب يب يس عريب،
 ،2014/12/20شوهد يف  ،2015/1/8عىل الرابط:
_http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/12/141220_us_canda_russia
sanctions
42 Ambrose Evans-Pritchard, “The Week the Dam Broke in Russia and
ended Putin's Dreams”, The Telegraph, 23/12/2014, viewed 08/01/2015, at:
http://bit.ly/1APmO6q
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وبالتنسيق مع العقوبات األمريكية املوسعة عىل روسيا ،فرض االتحاد
األورويب حزمة أخرية من العقوبات ،استهدفت جمهورية القرم
الروسية ،فقد حظر عىل األوروبيني السياحة واالستثامر والتجارة يف
القرمّ ،إل أنّه مل يفرض عقوبات جديدة ضد االقتصاد الرويس بشكل
عام ،متفاديًا مزي ًدا من التدهور يف العالقات األوروبية مع موسكو،
وفات ًحا الباب أمام تسوية سلمية لألزمة ،من خالل تأكيده استعداده
لرفع العقوبات ،يف حال تغري السلوك الرويس تجاه األزمة األوكرانية.
ويتوقع الخرباء أن يتوخى األوروبيون يف عام  ،2015منتهى الحذر
يف التفكري بتشديد عقوباتهم ضد روسيا ،فيام سيعاد فتح ملف
العقوبات مجد ًدا مع انتهاء مدة رسيان عدد من العقوبات املفروضة
الربيع املقبل ،وانعقاد قمة االتحاد األورويب يف آذار /مارس.((4(2015
ويف  23كانون األول /ديسمرب  ،2014اتخذت أوكرانيا خطوة تاريخية
يف تصويت الربملان األوكراين عىل مرشوع قانون ،يلغي وضع الحياد
األوكراين الذي كان مينعها من االنضامم إىل أي تحالفات عسكرية،
ومن املشاركة يف الحروب .وألغى هذا التصويت بدوره القرار الذي
كانت قد اتخذته أوكرانيا يف عام  ،2010تحت ضغوط روسية ،يف أن
تظل يف وضع الحياد .والجدير بالذكر أ ّن روسيا كانت قد وضعت
استبعاد أوكرانيا من أي تحالفات عسكرية رشطًا مسبقًا ألي اتفاق
ينهي االضطرابات يف رشق أوكرانيا وجنوبها .وقد مثّل ذلك القرار
الصادر عن الربملان األوكراين تصعي ًدا خط ًريا من وجهة نظر روسيا،
رصح" :أ ّن طلب
أل ّن رئيس الوزراء الرويس ،ميدفيديف ،كان قد ّ
حتم تحولها إىل عدو
أوكرانيا االنضامم إىل عضوية حلف الناتو ،يعني ً
محتمل ،وأ ّن روسيا سرتد عىل ذلك بقوة" .وتجدر املالحظة يف هذا
الصدد ،أ ّن املسافة بني الحدود األوكرانية من جهة والعاصمة الروسية
من جهة أخرى ،ال تزيد عن خمس وأربعني دقيقة بالطريان( .((4ويف
اليوم التايل لقرار الربملان األوكراين ،هددت روسيا عىل لسان وزير
خارجيتها ،سريجى الفاروف ،بقطع عالقاتها املتبقية مع حلف الناتو،
إذا تق ّدمت أوكرانيا بطلب انضامم إليه ،بل و ُع ّد أ ّن ذلك سيمثّل
خط ًرا ليس فقط عىل أوكرانيا ،ولكن أيضً ا عىل األمن األورويب(.((4
" 43جليد العقوبات الغربية يف  2014يجمد طرق التواصل مع روسيا" ،روسيا اليوم،
 ،2015/10/20شوهد يف  ،2015/10/80عىل الرابط:
http://arabic.rt.com/news/76974144 “Ukraine Takes Historic Step toward Nato Membership”, The Telegraph,
23/12/2014, viewed 08/01/2015, at: http://bit.ly/1DJ7oWn
45 Barney Henderson, “Russia: Ukraine's pursuit of Nato membership
'poses danger to European security'”, The Telegraph, 25/12/2014, viewed
09/01/2015, at: http://bit.ly/1FNHkKl
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ومع بداية  ،2015ظل الوضع يف أوكرانيا غري مستقر ،وإن قلّت ح ّدة
العنف بني الحكومة األوكرانية واالنفصاليني .فقد استطاعت روسيا ،من
خالل تقدميها الدعم العسكري لالنفصاليني ،اإلرضار بأوكرانيا من خالل
استمرار حالة عدم االستقرار فيها ،ولكنها مل تهزمها .واستطاع الغرب ،من
خالل التزام كلٍ من الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب وحلف
الناتو فرض عقوبات اقتصادية وليست عسكرية عىل روسيا ،اإلرضار
مبوسكو من دون هزميتها .واستمرت األزمة األوكرانية ،أل ّن االنفصاليني
مل يستطيعوا تق ّبل منطق اتفاق مينسك الذي يعني من الناحية العملية
قبولهم أنهم لن ينفصلوا عن أوكرانيا ،وأنه قد يتم دمجهم من جديد
يف الدولة األوكرانية .وحتى لو ظلت روسيا مسيطرة عىل القرم بحكم
األمر الواقع ،سيواجه بوتني اتهامات االنفصاليني إيّاه بالخيانة ،إذا ظلت
دونيتسك ولوغانسك جز ًءا من أوكرانيا ،أو سيفقد نفوذه داخل أوكرانيا،
إذا أصبحت هذه املناطق بالفعل جز ًءا من روسيا(.((4
ويف سياق ذلك التعقيد يف األزمة األوكرانية ،بدأت محاوالت التوصل
إىل اتفاق سالم جديد يف أوكرانيا .ففي  5كانون الثاين /يناير،2015
انطلقت يف برلني مباحثات متهيدية حول األزمة األوكرانية بني ممثيل
وزارات خارجية دول ما يسمى بـ "اإلطار النورماندي" :روسيا وأملانيا
وفرنسا وأوكرانيا ،متهي ًدا للقاء وزراء الخارجية يف أستانا (عاصمة
كازخستان) يف 15كانون الثاين /يناير  ،2015وهو ما تم االتفاق عليه
يف الثاين عرش من شباط /فرباير  ،2015يف ما ُعرف باتفاق مينسك
الثاين الذي نصت أهم بنوده عىل وقف كامل إلطالق النار ،وسحب
األسلحة الثقيلة ،وإطالق رساح املسجونني( .((4لكن االلتزام باتفاق
مينسك مل يكن تا ًما ،بدليل استمرار املعارك يف ديبالتسفيا ،وانسحاب
القوات الحكومية األوكرانية منها ،عىل خلفية هجامت االنشقاقيني،
ومطالبة حكومة كييف رسميًا يف  18شباط /فرباير  ،2015بإرسال
قوات دولية لفرض السالم وحفظه ،يف رشق أوكرانيا ،ورفض موسكو
ذلك يف ظل اتهامات متبادلة من الطرفني بانتهاك االتفاق( .((4ويف ضوء
تلك الحوادث املتالحقة يف األزمة األوكرانية من تصعيد وتهدئة من
أطراف الرصاع ،يحاول الجزء الثالث من هذه الورقة تفسري مواقف
روسيا ،والواليات املتحدة األمريكية ،ودول االتحاد األورويب تجاه األزمة
األوكرانية ،منذ بدايتها وحتى اآلن ،يف ضوء اقرتاب املصلحة الوطنية،
ومدى موازنة األطراف املختلفة بني حسابات الرشادة االقتصادية
واملصالح السياسية واإلسرتاتيجية.
46 Lawrence Freedman, “Ukraine and the Art of Limited...,” p. 26.
”47 Paul Craig Roberts, “The Minsk Peace Deal: Farce Or Sellout?,
12/02/2015, viewed 19/02/2015, at: http://bit.ly/1Fi2L2k
48 “Ukraine's President Calls for International Peacekeeping Mission”,
VOA News, 18/02/2015, viewed 19/02/2015, at: http://bit.ly/1A00mEW
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تفسير السلوك الروسي والغربي
تجاه األزمة األوكرانية
تفسير السلوك الروسي من األزمة األوكرانية:
اإلدراكات الرئيسة ،والدوافع الحقيقية
ارتكزت القراءة الروسية للحوادث واالضطرابات يف أوكرانيا عىل ثالثة
عامل مؤث ّ ًرا يف تفسري
إدراكــات راسخة لدى موسكو ،والتي كانت ً
السلوك الرويس تجاه األزمة األوكرانية .متثّل اإلدراك الرويس األول يف
أ ّن التظاهرات التي حدثت يف أوكرانيا وإزاحة الرئيس يانوكوفتش يف
توافق مع املصالح الغربية ،وأ ّن الغرب مل يدعم تلك التظاهرات فقط،
أصيل يف قيامها .ومن هذا املنطلق ،أدرك القادة الروس
بل كان طرفًا ً
أ ّن هدف الغرب هو تنصيب حكومات موالية للغرب يف جوار روسيا
الجغرايف ،تهدف باألساس إىل تحجيم النفوذ الرويس يف دول وسط
أوروبا ورشقها .وعليه ،وفقًا للمنظور الرويس ،مل تتمثل املصلحة الغربية
يف دعم الدميقراطية يف أوكرانيا ،بل يف خلق مناطق نفوذ غربية يف
الفناء الخلفي ومناطق النفوذ الروسية التقليدية يف رشق أوروبا .بينام
تجسد اإلدراك الرويس الثاين يف أ ّن إزاحة يانوكوفتش من السلطة يف 21
ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014ما هو إلّ انقالب عسكري غري دستوري
عىل الرئيس الرشعي املنتخب ،واستيالء عىل السلطة من خالل استخدام
القوة العسكرية .وارتكز التفسري الرويس لذلك اإلدراك ،عىل أ ّن االتفاق
الذي كان قد تم التوصل إليه ،بوساطة أملانية فرنسية بولندية ،بني
الرئيس واملعارضة يف  21شباط /فرباير  ،2014بتشكيل حكومة وحدة
وطنية انتقالية ،وتعديل دستوري كان قد رفضته املعارضة ،وهو ما دفع
رسا(.((4
يانوكوفتش للخروج من السلطة ق ً

يف حني متثّل اإلدراك الرويس الثالث يف أ ّن الحكومة األوكرانية الجديدة
التي جاءت بعد يانوكوفتش ،قد أتم السيطرة عليها قوميون متطرفون
ومعادون لروسيا ،ويهددون سالمة األقلية الروسية يف أوكرانيا ،والدليل
عىل ذلك أ ّن أول قرارات الحكومة الجديدة متثّل يف إلغاء اللغة الروسية
لغ ًة رسمية ثانية ألوكرانيا ،ونزوح آالف األوكرانيني من أصل رويس إىل
روسيا .واستنا ًدا إىل تلك اإلدراكات الثالثة ،بررت روسيا قرارها بضم
القرم وفقًا ملبدئها العسكري الذي كانت قد أقرته يف  ،2010والذي
تحتفظ فيه روسيا بحقها يف نرش قوات عسكرية خارج حدودها إذا تم
تهديد مصالحها األمنية(.((5
49 Sabine Fisher, “Escalation in Ukraine: Conflicting Interpretations
Hamper International Diplomacy,” German Institute for International and
Security Affairs, SWAP Comments 17, (March 2014), pp. 1-2.
50 Freedman, “Ukraine and the Art of Crisis…,” p. 9.
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وميكن تفسري السلوك الرويس تجاه األزمة األوكرانية وفقًا للرؤية
الروسية .فوفقًا لتلك الرؤية ،اتخذت روسيا هذا الخط التصعيدي
لألزمة األوكرانية رد َة فعل ،لتجنب ما أدركه صانع القرار الرويس عىل
أنه تهديد مبارش ملصالح روسيا يف أوكرانيا .فقد تشكلت لدى بوتني
ونخبته السياسية قناعة تامة بأ ّن انهيار اتفاق  21شباط /فرباير ،2014
جاء نتيجة مؤامرة غربية لتنصيب حكومة موالية لهم يف كييف ،ستلغي
اتفاق القواعد العسكرية الروسية مع أوكرانيا ( )2042-1997يف القرم،
وستطلب االنضامم إىل عضوية كل من حلف الناتو واالتحاد األورويب،
وستقمع األقلية الروسية يف أوكرانيا ،وتضع فكرة تغيري النظم السياسية
سابق ًة أو منوذ ًجا يف العالقات الدولية يف مناطق النفوذ الروسية ،وهو
رشا ألمنها القومي ولروابطها االقتصادية
األمر الذي ميثّل تهدي ًدا مبا ً
مع أوكرانيا( .((5وهكذا ،ووفقًا لإلدراك الرويس ،مثّلت األزمة األوكرانية
محاولة غربية إلضعاف أمن روسيا القومي ،من خالل خلق دولة
أوكرانية معادية لها أيدولوجيًا عىل حدودها .ففي حديثه مبارشة عقب
رشا لروسيا،
ضم القرم ،أعاد بوتني التأكيد أ ّن الناتو ميثّل تهدي ًدا مبا ً
وأنه لو مل تخرت القرم االنضامم إىل روسيا ،لكانت روسيا سرتى قواعد
عسكرية لحلف الناتو فيها يف املستقبل القريب( .((5ويعني ذلك أنه
كانت هناك مصلحة روسية يف إزالة مخاوفها حول مستقبل القاعدة
البحرية الروسية (سفاستبول) يف القرم ،وزيادة السيطرة عىل البحر
األسود من خالل نرش أنظمة الدفاع الصاروخي عىل شبه جزيرة القرم،
وتوسيع املنطقة االقتصادية الروسية من خالل التنقيب عن النفط
والغاز يف القرم(.((5
ووفقًا للرؤية الروسية ،يتمثّل مصدر الغضب الحقيقي لدى بوتني،
يف أ ّن الحكومة الجديدة التي جاءت إىل الحكم ذات توجهات غربية
خالصة ،وهو ما ميثّل بدوره هزمية للطموح الرويس يف دائرة نفوذه
اإلقليمي .فقد كان الوضع املثايل لروسيا يتمثّل يف إبعاد أوكرانيا عن
االتحاد األورويب وحلف الناتو ،ويف دخولها يف االتحاد األوروآسيوى.
وبالنتيجة متثّل البديل الرويس املتاح يف اإلبقاء عىل أوكرانيا يف حالة من
الفوىض الدامئة ،وعدم اليقني يف جنوب أوكرانيا ورشقها ،حتى ال تنضم
إىل االتحاد األورويب( .((5مبعنى آخر ،يتمثّل هدف روسيا يف عدم استقرار
أوكرانيا إىل الحد الذي إ ّما أن تستسلم ملطالب موسكو ومصالحها
الحيوية ،وإما أن تصبح دولة فاشلة ،وبذلك تصبح الخربة األوكرانية
تحذي ًرا ألي دولة أخرى ،تع ّدها روسيا داخل نطاق نفوذها اإلقليمي،
51 Samuel Charap & Keith Darden, “Russia and Ukraine,” Survival, vol.
56, no. 2 (April/May 2014), pp. 9-10.
52 International Crisis Group, p.19.
53 Ditrych, p. 88.
54 Freedman, “Ukraine and the Art of Crisis …,” p. 20.
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أن تتجه نحو االندماج مع الغرب ضد املصالح الروسية( .((5ويتفق ذلك
الهدف الرويس (عدم استقرار أوكرانيا) مع ما ذكره رئيس أركان الجيش
الرويس ،فالريي جرياسموف ،يف بداية  2013بقوله:
"يتمثل التكتيك الرويس يف أ ّن استخدام األدوات العسكرية يصبح
أكرث فعالية ،عندما يتم إدخال أدوات غري عسكرية معها  -سياسية،
واقتصادية ،واستخباراتية  -كفيلة بتحويل دولة مستقرة إىل أكرث مناطق
العامل اضطرابًا ،وبحيث يتم تجنب املواجهات العسكرية الكربى بني
الجيوش النظامية"(.((5
واعتمد تكتيك بوتني يف التعامل مع األزمة األوكرانية عىل تقييمه ردة
فعل الغرب ،وعىل حقيقة اعتامد أوكرانيا االقتصادي عىل مواردها من
النفط والغاز .فقد كان أحد التفسريات لتوقف روسيا عن تصعيدها
األزمة األوكرانية ،خاصة يف شهر أيلول /سبتمرب  ،2014أ ّن العقوبات
الغربية عىل روسيا اتسع نطاقها إىل قطاعات رئيسة يف االقتصاد الرويس،
وهو األمر الذي زاد من صعوبة الوضع االقتصادي الرويس ،وربط الغرب
بني تخفيف تلك العقوبات وتطبيق اتفاق مينسك للسالم الذي كان قد
تم توقيعه يف أيلول /سبتمرب .2014ويفرس ذلك ترصيح بوتني يف أكتوبر
 ،2014أول مرة منذ اندالع األزمة األوكرانية ،عىل دعمه استقالل أوكرانيا
وسالمتها اإلقليمية وتطبيق اتفاق مينسك(.((5
كل من روسيا والغرب حقيقة أ ّن االقتصاد األوكراين يعتمد
ويدرك ٌ
بصفة كبرية ج ًدا عىل روسيا يف عديد من املجاالت التي ال يستطيع
الغرب تعويضها ،خاصة يف مجال الطاقة .فاالقتصاد األوكراين ال ميكن
أن يستمر ،إذا تطلّب األمر دفع الثمن الكامل للغاز وفقًا التفاق
 2009مع روسيا ،بل األكرث من ذلك أ ّن ثلث صادرات أوكرانيا يذهب
إىل روسيا ،كام أ ّن روسيا يعمل بها ماليني األوكرانيني ،ويرسلون منها
مدخراتهم إىل كييف .مبعنى آخر ،تستطيع روسيا تقويض أي جهد غريب
لتحسني وضع أوكرانيا االقتصادي واألمني ،إذا ما قررت واختارت ذلك.
وهكذا ،مل يكن األمر مفاجئًا عندما طالب الكرملني بدفع مقدم لثمن
منصوصا عليه يف اتفاق عام  .2009وعليه ،رأت
الغاز الرويس ،كام كان
ً
روسيا أ ّن الضغط االقتصادي عىل الحكومة األوكرانية الجديدة ،ومتويل
االنفصاليني ومساعدتهم ،هي اإلسرتاتيجية األنسب ،والتي أدت يف
النهاية إىل إجبار الحكومة األوكرانية عىل تقديم تنازالت مهمة ،متثّلت
يف إعالن الحكومة األوكرانية نيتها تعديل الدستور األوكراين ،والمركزية
55 International Crisis Group, p. 21.
56 Freedman, “Ukraine and the Art of Limited …,” p. 15.
57 Ibid., pp. 18-27.

اتخاذ القرار ،والسامح بإجراء انتخابات محلية ،ومنح حقوق األقليات يف
ما يتعلق باللغة الروسية(.((5
وجاء استخدام بوتني فكرة دفاع روسيا عن األقليات الروسية يف الدول
األخــرى ،خاصة (دول البلطيق ،وبيالروسيا ،وكازخستان ،وبولندا،
والسويد ،وفنلندا) يف سياق إسرتاتيجية روسية ترتكز عىل ردع
تلك الدول وتخويفها من الخروج عن النفوذ الرويس .ففي منتصف
أيلول /سبتمرب  ،2014أبلغ بوتني الرئيس األوكراين ،بيرتو بروشينكو ،أنه:
"يستطيع ،إذا أراد إرسال القوات الروسية يف يومني ليس فقط إىل كييف،
بل أيضً ا إىل ريجا ،وفيلنس ،وتالني ،ووارسو ،وبوخارست" يف إشارة منه
إىل استعداده للتدخل العسكري ولتصعيد األزمة األوكرانية ،إذا مل تتم
تلبية املصالح الروسية يف أوكرانيا .ومع ذلك تدرك روسيا حدود قوتها،
ألن تنفيذها تلك التهديدات يعني دخول حلف الناتو يف األزمة ،وفقًا
للامدة الخامسة من ميثاقه ،وهو ما يعني تحول األزمة إىل حرب شاملة،
وهو األمر الذي تتجنبه موسكو منذ بداية األزمة وحتى اآلن(.((5
ونخلص من ذلك إىل أ ّن روسيا حاولت الحفاظ عىل مصالحها
السياسية واإلسرتاتيجية يف تلك األزمة التي تتمثّل يف منع أوكرانيا
أو أي دولة أخرى يف دائرة النفوذ الرويس اإلقليمي من االنضامم إىل
االتحاد األورويب ،أو إىل حلف الناتو ،من خالل تحكمها االقتصادي
(الطاقة) والعسكري (القرم) والسيايس العسكري (يف جنوب أوكرانيا
ورشقها) يف مستقبل أوكرانيا ،واستمرار عدم االستقرار السيايس أكان
أم االقتصادي فيها ،لتصبح منوذ ًجا ألي دولة تحاول أن تخرج عىل
نطاق النفوذ الرويس ،وحتى تصبح هناك رشوط مقبولة للتسوية
السياسية ،تأخذ يف الحسبان كامل املصالح الروسية يف أوكرانيا .ويف
املقابل ،تسعى روسيا لتجنب الدخول يف حرب شاملة مع الغرب حول
أوكرانيا ،وإىل تقليل تأثريات العقوبات االقتصادية الغربية فيها ،من
خالل تنويع صادراتها من النفط والغاز ،ولكنها متتلك يف الوقت نفسه
إمكانية تصعيد األزمة يف أي وقت تريد ،إذا مل تتم التسوية السياسية
وفقًا ملصالحها ورشوطهاّ .إل أ ّن التكلفة االقتصادية لألزمة األوكرانية
أصبحت أعىل كث ًريا مام توقعته دوائر صنع القرار يف الكرملني ،بسبب
تدهور األوضاع االقتصادية الروسية ،وسعر رصف العملة الروسية،
وزيادة نطاق العقوبات الغربية عليها ،وانهيار أسعار النفط إىل أقل
من النصف ،مبا يجعل هامش قدرتها عىل املناورة محدو ًدا ،ويجعلها
تسعى إىل التوصل إىل تسوية يحافظ من خاللها النظام السيايس
تحسن االقتصاد ،وتراجع
الرويس عىل مصادر رشعيته يف الداخل ،وهي ّ
البطالة ،ويف الوقت نفسه تضمن مصالحه األساسية يف أوكرانيا.
58 Charap, pp. 88-90.
59 Freedman, “Ukraine and the Art of Limited …,” p. 14.
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فقد أث ّرت العقوبات الغربية كث ًريا يف االقتصاد الرويس ،عىل الرغم من
محاوالت بوتني التقليل من شأنها .إذ انخفضت قيمة الروبل الرويس
مبقدار النصف يف شهر نيسان /أبريل  .2014ويف ترشين الثاين /نوفمرب
 ،2014ارتفعت معدالت التضخم االقتصادي عىل نحو غري مسبوق ،كام
شهد الناتج القومي اإلجاميل الرويس أول تراجع ملحوظ له ،منذ خمسة
أعوام تقريبًا .وشهدت بداية عام  ،2015أول انخفاض حقيقي يف دخول
املواطنني الروس ،منذ أن جاء بوتني إىل الحكم يف عام  ،2000يف عقد
اجتامعي يقوم ضمنيًا عىل تحقيقه الرفاهية االقتصادية واالجتامعية
للروس ،يف مقابل عدم مشاركتهم الكاملة يف األمور السياسية .فطبقًا
ألحد التقارير الحكومية ،سيقل الدخل القومي لألفراد إىل ( 8إىل 10
آالف دوالر) يف عام  ،2015باملقارنة بـ ( 14ألف دوالر) يف عام .2013
ويعني تراجع الدخل القومي الرويس ،واالرتفاع الكبري يف نسبة التضخم،
والرتاجع الحاد يف حجم االستثامرات الغربية يف روسيا يف  ،2015أ ّن
العقوبات الغربية أث ّرت كث ًريا يف املواطن الرويس العادي ،وهو ما يعني
تزايد الغضب الشعبي الرويس من أداء الحكومة الروسية(.((6
وهكذا ،سريتكز املوقف الرويس املستقبيل من األزمة عىل املوازنة
بني (حسابات الرشادة االقتصادية) و(املصالح السياسية واإلسرتاتيجية
الروسية) .مبعنى آخر ،قد تدفع اآلثار االقتصادية لألزمة األوكرانية
يف روسيا إىل تغري املوقف الرويس يف املستقبل ،لكن األكيد أ ّن روسيا
قد تستغرق فرتة طويلة حتى تتخىل عن خطها التصعيدي يف األزمة
األوكرانية ،أل ّن بوتني وكبار مساعديه أصبحت لديهم شعبية جارفة
يف الداخل الرويس ،عىل خلفية تحديهم الغرب ،وسيكون من الصعب
عىل الرئيس بوتني أن يرتاجع حتى لو أراد ذلكّ .إل أ ّن تدهور االقتصاد
الرويس ،وارتفاع نسبة البطالة ،وتراجع معدالت النمو االقتصادي ،وتزايد
تأثري العقوبات الغربية ،قد يق ّوض أسس رشعية نظام حكم بوتني
داخل ًيا ،وهو ما قد يدفعه إىل تغيري سلوكه أو حتى تكتيكاته تجاه
األزمة يف املستقبل.
أ ّما الوضع عىل األرض يف أوكرانيا فيتمثل يف أ ّن بوتني بني خيارين أحالهام
مر ،فهو سوف يواجه اتهامات االنفصاليني يف دونيتسك ولوغانسك إيّاه
بالخيانة ،إذا ظلت هاتان املنطقتان جز ًءا من أوكرانيا يف أي اتفاق سالم،
أو يفقد نفوذه داخل أوكرانيا ،إذا أصبحتا بالفعل جز ًءا من روسيا .فمن
جهة ،يريد االنفصاليون الحصول عىل االستقالل الكامل عن أوكرانيا،
بينام تريد موسكو التوصل إىل حل وسط تظل فيه دونيتسك ولوغانسك
جز ًءا من أوكرانيا ،ولكن مع حصولهام عىل درجة عالية من االستقالل
والحكم الذايت .ومن جهة أخرى ،يعني انفصال دونيتسك ولوغانسك
60 Henry Foy, “Sanctions on Russia: The All-Round Impact”, Beyond,
14/01/2015, viewed 19/02/2015, at:
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الكامل عن أوكرانيا أ ّن باقي أوكرانيا قد أصبح كل ًيا يف دائرة النفوذ
الغريب ،وأ ّن موسكو لن تستطيع التأثري يف صانع القرار األوكراين ،أو أن
تضغط عليه للحصول عىل تنازالت ،مقابل تهدئتها األوضاع يف رشق
أوكرانيا وجنوبها .وما تقوم به موسكو حتى اآلن ،هي أن تحاول تحسني
قدراتها عىل املساومة مع الغرب ،بهدف التوصل إىل تسوية تضمن
مصالحها يف أوكرانيا ،من خالل إشاراتها املتكررة إىل استعدادها لتصعيد
األزمة يف أي وقت .مبعنى آخر ،سيحاول بوتني اإلبقاء عىل الرصاع يف
مشتعل حتى يحصل عىل اتفاق وفقًا لرشوطه.
ً
أوكرانيا
تفسير الموقف األميركي من األزمة األوكرانية:
اإلدراكات الرئيسة ،والدوافع الحقيقية ما بين
الداخل والخارج
وفقًا للرؤية الغربية ،اتبعت روسيا سياسة عدائية وتوسعية يف أوكرانيا.
وتوضح املقارنة بني الحرب الروسية /الجورجية يف  ،2008وغزو روسيا
القرم يف آذار /مارس  ،2014حقيقة هذا السلوك العدايئ الرويس .ففي
الحرب الجورجية /الروسية ،كانت القوات الجورجية هي التي بدأت
الهجوم ،وأعطت بذلك ذريعة لروسيا للتدخل العسكري يف جورجيا ،أما
يف القرم مل يكن هناك مربر لذلك ،فلم تكن هناك هجامت عىل املدنيني
يف شبه جزيرة القرم ،ومل تستخدم الحكومة األوكرانية الجديدة القوة
يف قمع األقليات الروسية ،سواء يف كييف أو يف دونيتسك أو أي منطقة
أخرى ،حدثت فيها تظاهرات رافضة للحكومة الجديدة( .((6وارتكازًا عىل
تلك الرؤية ،أدرك البيت األبيض السلوك الرويس يف األزمة األوكرانية عىل
أنه سلوك قوة إقليمية ،تهدد بعض جريانها املبارشين بهدف تحقيق
حلم إسرتاتيجي ،وهو فكرة اإلمرباطورية األوروآسيوية ،والذي يستلزم
حفاظ روسيا عىل وضعها املهيمن عىل دول رشق أوروبا ،وعدم خروج
أي دولة عن دائرة نفوذها اإلقليمي ،خاصة أوكرانيا جارتها املبارشة(.((6

منذ بداية األزمة األوكرانية ،أعلنت إدارة باراك أوباما استبعادها خيار
التدخل العسكري( .((6وقد اتفق ذلك التوجه األمرييك مع التحول
اإلسرتاتيجي األمرييك يف البعد عن استخدام القوة العسكرية يف األزمات
السياسية املختلفة .فقد أشار الدليل اإلسرتاتيجي األمرييك الذي أصدرته
إدارة أوباما الثانية يف  ،2012إىل حتمية التحول من استخدام القوة
العسكرية إىل الدبلوماسية واملفاوضات ،وأنه حتى عندما تتطلب بعض
تدخل عسكريًا ،فإنه يجب أن يكون محدو ًدا .وارتكز ذلك
ً
األزمات
الدليل عىل حقيقة أ ّن الشعب األمرييك لن يقبل التدخل العسكري ذا
61 Charap & Darden, p. 10-11.
62 Ditrych, p. 86.
63 Kenneth T. Walsh, “No Good Options for Obama in Ukraine Crisis”,
U.S. News, 03/03/2014, viewed 11/01/2015, at: http://bit.ly/1Lwyz7I
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التكاليف املرتفعة والنتائج غري املتوقعة ،إضافة إىل أ ّن استخدام القوة
العسكرية قد ال يضمن بالرضورة تحقق األهداف املرجوة( .((6وتزايدت
االنتقادات يف الداخل األمرييك إلدارة أوباما ،خاصة من الجمهوريني ،يف
تعاملها مع األزمة األوكرانية ،بأنها إدارة ضعيفة ،ومل تتعامل بحسم
مع السلوك الرويس العدايئ والتوسعي يف رشق أوروبا .وتزايدت تلك
االنتقادات بدرجة أكرب ،قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
التي فاز فيها الحزب الجمهوري بأغلبية مقاعد املجلسني ،وستزداد تلك
االنتقادات قبل الحملة االنتخابية الرئاسية يف .((6(2016
وعىل الرغم من تزايد االنتقادات يف الداخل األمرييك ،فقد استمرت
اإلدارة األمريكية ،بالتنسيق مع حلفائها األوروبيني ،يف استخدام أداة
العقوبات االقتصادية ،والتوسع فيها تدري ًجا ضد روسيا بهدف تغيري
السلوك الرويس تجاه األزمة األوكرانية .وميكن تفسري السلوك األمرييك
يف تلك األزمة ،من خالل اتباع الواليات املتحدة األمريكية إسرتاتيجية
ترتكز عىل هدفني :متثّل الهدف األول يف تقوية وجود حلف الناتو يف
دول وسط أوروبا ورشقها .فقد كانت أهم نتائج األزمة األوكرانية توقف
التعاون األمرييك الرويس حول ملف األمن النووي ،ففي متوز /يوليو
 ،2014وافقت لجنة القوات املسلحة يف الكونغرس األمرييك عىل قانون،
يعلّق التعاون األمرييك مع روسيا يف مجال األمن النووي ،ما مل تحرتم
روسيا سيادة أوكرانيا اإلقليمية وسالمتها( .((6إضافة إىل ذلك ،بدأ حلف
الناتو إجراء مراجعة شاملة لقوات الدفاع والردع يف دول وسط أوروبا
ورشقها( .((6فقد أدى استخدام روسيا فكرة الدفاع عن األقليات الروسية
يف الدول األخرى مرب ًرا النتهاك سيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية إىل
تخوف عدد كبري من دول وسط أوروبا ورشقها ،خاصة دول البلطيق
وإستونيا تحدي ًدا التي توجد بها أقليات روسية ،من سلوك روسيا العدايئ
يف املستقبل .ولذلك تبنى حلف الناتو خطة عمل جاهزة ،لتأسيس قواعد
عسكرية يف رشق أوروبا ،وقوة تدخل رسيع أطلنطية ،لحامية أعضائه يف
التدخالت الروسية .كام التزم حلف الناتو تقديم دعم مايل وعسكري إىل
أوكرانيا ،وتدريبات عسكرية مشرتكة منتظمة عىل أراضيها(.((6
بينام متثّل الهدف الثاين يف اتباع سياسة احتواء جديدة للسياسة الروسية
التوسعية يف رشق أوروبا ،تقوم عىل استخدام أدواتها الدبلوماسية
”64 Karl Eikenberry, “The American Calculus of Military Intervention,
Survival, vol. 56, no. 3 (June/July 2014), pp. 269-270.
65 Paul Rogers, “Ukraine's Crisis, The West's Trap”, Open Democracy,
06/03/2014, viewed 11/01/2015, at:
http://bit.ly/1JBKgMQ
66 Mark Fitzpatrick, “The Ukraine Crisis and Nuclear Order,” Survival,
vol. 56, no.4 (August/September 2014), pp. 87-88.
67 Ditrych, p. 87.
68 Freedman, “Ukraine and the Art of Limited …,” pp. 14-25.
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واالقتصادية يف شن حرب اقتصادية مكبلة عىل روسيا ،بالتنسيق مع
حلفائها األوروبيني .فعىل امتداد العقد املايض ،كانت وزارة الخزانة
األمريكية تدعم أدواتها لشن أي حرب اقتصادية ،تستطيع من خاللها
تركيع الدول من دون إطالق رصاصة واحدة .وتعتمد تلك اإلسرتاتيجية
األمريكية عىل سيطرة الواليات املتحدة األمريكية عىل النظم البنكية
الدولية وعىل شبكة حلفائها الدوليني .وكانت إيران قد شعرت بتلك
الحرب بقوة ،والدليل عىل ذلك ما رصح به رئيس فريق التفاوض اإليراين
مع مجموعة (" )1+5إنها حرب من نوع جديد ،من خالل هجوم
اقتصادي كاسح ،يهدف إىل إخضاع الدول األخرى بصورة كبرية"(.((6
ويتفق ذلك مع ما رصح به بوتني ،يف  19كانون األول /ديسمرب ،2014
من أ ّن تراجع سعر النفط إىل النصف هو برتتيب أمرييك  -سعودي
يهدف إىل تقويض االقتصاد الرويس عىل خلفية األزمة األوكرانية(.((7
نخلص من ذلك إىل أ ّن اإلسرتاتيجية األمريكية تجاه األزمة األوكرانية
ارتكزت عىل أربعة أهداف كربى :متثّل الهدف األول يف تقديم عروض
اقتصادية وأمنية قوية لجريان روسيا ،بهدف عدم تشجيعهم عىل
التنسيق معها ،بينام متثّل الهدف الثاين يف االستمرار يف توسيع العقوبات
عىل روسيا ،والتفاوض معها يف الوقت نفسه ،بغرض تغيري سلوكها
العدايئ ،ليس فقط تجاه أوكرانيا ،ولكن تجاه باقي دول رشق أوروبا.
يف حني متثّل الهدف الثالث يف تعزيز قدرات حلف الناتو ودفاعاته يف
وسط أوروبا ورشقها ،من أجل مواجهة أي تهديدات روسية أو التصدي
لها يف املستقبل ،أ ّما الهدف األمرييك الرابع واألكرب فتمثّل يف زيادة تكلفة
تدخل روسيا يف أوكرانيا إىل أقىص مدى ،أل ّن ذلك هو الضامنة الوحيدة
لعدم تكرار السلوك الرويس يف أوكرانيا ،ويف باقي دول وسط أوروبا
ورشقها يف املستقبل(.((7

تفسير الموقف األوروبي من األزمة األوكرانية:
الرشادة االقتصادية ،والحسابات السياسية،
وتناقض المصالح
منذ نهاية الحرب الباردة ،كانت هناك محاوالت أوروبية للتوصل إىل
عالقات روسية  -أوروبية مستقرة ،ووصلت ذروتها يف عام ،2000
عندما اتفقت دول االتحاد األورويب وروسيا عىل بناء ما يس ّمى (فضا ًء
مشرتكًا  )Common Spaceيتشارك فيه الجانبان يف كل يشء ماعدا
املؤسسات .إلّ أ ّن أزمة جورجيا  ،2008ثم أزمة أوكرانيا ،حولتا مسار
69 Evans-Pritchard.
 70محمد وازن" ،بوتني يتهم السعودية وأمريكا بالتآمر عىل روسيا" ،املوجز،2014/12/19 ،
شوهد يف  ،2015/01/10عىل الرابط:
http://almogaz.com/news/2014/12/19/1777589
71 Ditrych, p. 95.

دراسات وأوراق تحليليّة
تفسير السياسات األميركية  -األوروبية والروسية تجاه األزمة األوكرانية

هذا الخط التعاوين إىل خط صدامي .وبدأت أغلبية الدول األوروبية
بعرض حلول دبلوماسية لألزمة األوكرانية وفضلت عدم تصعيدهاّ ،إل
أ ّن مواقفها رسعان ما تغريت ،بعد ضم روسيا القرم ،عندما أصبحت
أكرث اقتنا ًعا بأ ّن اتخاذ ردة فعل قوية مطلوبة لكبح جامح السلوك
الرويس يف رشق أوروبا(.((7
وهكذا متثّلت ردة الفعل األورويب يف عدم التسامح مع ضم روسيا القرم،
وال لتهديد السالمة اإلقليمية واستقرار أوكرانيا ،واتباع سياسة احتواء
روسيا من خالل زيادة الضغوط تدري ًجا عليها ،إذا ما قررت تصعيد
األزمة يف رشق أوكرانيا وجنوبها ،وإذا استمرت يف اتباع دور الدولة
الحارس لألقليات الروسية يف وسط أوروبا ورشقها ،ويف الوقت نفسه
عدم الرغبة يف العودة إىل أجواء الحرب الباردة ،أل ّن تكلفة الرصاع يف
ظل وجود تشابك واعتامد اقتصادي وتجاري متبادل بني أوروبا وروسيا
سيكون مكلفًا بشدة للطرفني.
وعىل الرغم من ذلك كان االنقسام بني دول االتحاد األورويب الثامين
والعرشين ،والرتدد يف فرض عقوبات اقتصادية عىل روسيا ،ثم التدرج يف
فرض تلك العقوبات مع االستعداد لرفعها يف حال تم التوصل إىل تسوية
سياسية ،هو السمة الغالبة عىل املوقف األورويب منذ بداية األزمة
األوكرانية وحتى اآلن .مبعنى آخر ،كان هناك شقاق بني دول االتحاد
األورويب املوسع حول مدى ،بل وحول فكرة العقوبات نفسها عىل
روسيا .فبينام طالبت الدول الشيوعية السابقة ،خاصة دول البلطيق
دول
وبولندا ،باتخاذ موقف صارم وحاسم ومتشدد تجاه روسيا ،فإ ّن ً
أوروبية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وأملانيا وبعض الدول األوروبية
املتوسطية إضافة إىل بلغاريا واملجر كانت ممتنعة يف البداية عن ذلك.
وميكن تفسري ذلك بعدد من األسباب:
يتمثل السبب األول يف جوهر طبيعة قيادة االتحاد األورويب لألزمة
األوكرانية .فقد أصبح اتخاذ القرار اآلن أصعب يف اتحاد أورويب مكون
من  28دولة ،وذلك مقارن ًة باألزمات السابقة ،عندما كانت فرنسا وأملانيا
تستطيعان قيادة التوجه اإلسرتاتيجي لالتحاد األورويب يف األزمات(.((7
بينام يتمثّل السبب الثاين يف تغلب املصالح الوطنية للدول األوروبية
عىل فكرة وجود سياسة خارجية أوروبية موحدة .فقد ات ّبعت أملانيا
اقرتابًا يرتكز عىل ثالث نقاط (املحادثات – املساعدات  -العقوبات) يف
التعامل مع األزمة األوكرانية .مبعنى آخر ،سعت أملانيا إىل االضطالع
بدور (الوسيط) يف املحادثات بني الحكومة األوكرانية وروسيا ،ومن
ناحية أخرى سعت إىل املساهمة يف تدعيم الحكومة األوكرانية من
الناحية االقتصادية ،ووافقت من ناحية ثالثة عىل فرض عقوبات
72 Treni, p. 20.
73 Pridham, pp. 58-61.
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اقتصادية محدودة ،عىل مستوى االتحاد األورويب عىل روسيا ،إلّ أنها
كانت ممتنعة عن توسيع نطاق تلك العقوبات لتشمل قطاعات حيوية
يف االقتصاد الرويس .ويرجع ذلك السلوك األملاين إىل حقيقة أ ّن الصادرات
األملانية إىل روسيا ،هي األعىل من أي دولة أوروبية أخرى ،فقد وصلت
قيمة تلك الصادرات يف  2013إىل  38بليون يورو ،يف حني تستورد أملانيا
فضل عن وجود أكرث من  6آالف رشكة
 %30من الغاز والنفط من روسياً ،
أملانية تعمل داخل األرايض الروسية .ولذلك ،ارتكز املنطق األملاين يف
التعامل مع األزمة األوكرانية عىل مبدأ مهم مفاده أنّه ال يجب أن تندلع
حرب عىل خلفية األزمة األوكرانية ،ويف الوقت نفسه ال ميكن التغايض
عن املصالح االقتصادية األملانية  -الروسية( .((7واستنا ًدا إىل ذلك املبدأ
وضعت السياسة الخارجية األملانية ثنائية (الحوار والعقوبات) بنا ًء عىل
سلوك القادة الروس تجاه األزمة ،عىل أن تأخذ العقوبات نسقًا متدر ًجا،
وفقًا ملدى تقدم املحادثات والحوار أو تراجعهام(.((7
واتخذت فرنسا موقفًا مشاب ًها ملوقف أملانيا يف رضورة حل األزمة
األوكرانية بشكل سلمي ،ومن خالل الدبلوماسية ،وتجنب انزالق الرصاع
إىل حرب عسكرية تحت أي ظرف من الظروف ،فيكفي أن نعلم أ ّن
حجم التبادل التجاري بني روسيا وفرنسا يبلغ نحو  15بليون دوالر(.((7
وعىل الرغم من أ ًن بريطانيا دعمت كافة العقوبات األوروبية التي تم
التوافق عليها عىل مستوى االتحاد األورويب ،فإ ّن الحكومة الربيطانية
كانت قد أعلنت أنها لن تقطع عالقاتها التجارية مع روسيا ،أو تغلق
مركز لندن املايل يف وجه روسيا جز ًءا من أي حزمة عقوبات أوروبية
ضد روسيا .إلّ أنه مع اسقاط الطائرة املاليزية  ،MH17يف متوز /يوليو
 ،2014تغري املوقف الربيطاين وأصبح أكرث تشد ًدا تجاه روسيا ،وعىل
الرغم من موافقتها عىل املوجة الثالثة من العقوبات األوروبية عىل
روسيا ،والتي استهدفت قطاعات روسية حيوية ،فإ ّن بريطانيا احتفظت
ببعض العالقات التجارية مع روسيا(.((7
كل
وعىل النقيض من املواقف األملانية والفرنسة والربيطانية ،اتخذت ٌ
من بولندا ودول البلطيق الثالث (التفيا ،وليتوانيا ،وإستونيا) موقفًا
74 Stephen Evans, “Ukraine crisis: Germany's Russian conundrum”, BBC
News, 05/03/2014, viewed 11/01/2015, at: http://www.bbc.com/news/worldeurope-26440560
75 Larsen.H.B.L., “Great Power Politics and the Ukrainian Crisis: NATO,
EU and Russia after 2014,” Danish Institute for International Studies, Report
no 18/2014 (Copenhagen, 2014), p. 14, at:
_http://www.diis.dk/files/media/publications/import/rp182014_lindboe
nato_forweb.pdf
 76فالريي سيتشوفا" ،روسيا وأوروبا وعالقاتهام املضطربة" ،معهد اإلمام الشريازي الدويل
للدراسات (واشنطن) ،2014 ،شوهد يف  ،2015/02/19عىل الرابط:
http://bit.ly/1JFxih2
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Europe”, RFI English, 22/07/2014, viewed 12/01/2015, at: http://rfi.my/1JFx0a1
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أكرث تشد ًدا من األزمة األوكرانية .فمنذ بداية األزمة ،انتقدت وارسو
بشدة السياسة الروسية التوسعية والعدائية تجاه أوكرانيا ،وطالبت
كل من االتحاد األورويب واملجتمع الدويل بفرض عقوبات مشددة عىل
ً
موسكو .ويكمن السبب وراء هذا املوقف البولندي املتشدد من األزمة
يف شعورهم بأنهم كانوا يف موقف كييف نفسه من قبل ،وأوضح وزير
خارجية بولندا ذلك بقوله "يخوض جرياننا يف أوكرانيا املعركة نفسها التي
خضناها من قبل يف  ،1989بهدف بناء دولة أكرث دميقراطية ،وأقل فسا ًدا،
وأكرث توج ًها نحو أوروبا" .إضافة إىل ذلك ،متثّل األزمة األوكرانية خط ًرا
شدي ًدا عىل أمن بولندا القومي مقارن ًة بباقي دول االتحاد األورويب ،ألن
وارسو لديها حدود مشرتكة مع أوكرانيا ومرتبطة بها اقتصاديًا وتاريخيًا
وثقافيًا ،كام أ ّن خمس صادراتها كان يذهب إىل أوكرانيا ،ويعتمد مئات
اآلالف من فرص العمل لديها عىل تجارتها مع كييف .عالوة عىل ذلك،
كانت بولندا تع ّد أوكرانيا منطق ًة عازل ًة بينها وبني روسيا ،وانتهزت وارسو
فرصة الهجوم الرويس عىل أوكرانيا للتوسع يف قدراتها العسكرية من
دون أن يزعج ذلك جريانها ،وأن تصبح دولة إقليمية قوية ،وتتزعم
منطقة وسط أوروبا ورشقها يف مواجهة روسيا(.((7
وتشرتك دول البلطيق الثالث ،إضافة إىل مولدوفا وجورجيا ،يف مخاوفها
من السياسة الروسية التوسعية يف وسط أوروبا ورشقها .فعىل سبيل
املثال ،زادت ليتوانيا من إنفاقها العسكري كث ًريا عىل خلفية األزمة
األوكرانية ،خاصة بعد أن أعلن بوتني أ ّن روسيا تحتفظ بحقها يف حامية
األقليات الروسية من أي خطر يتهددها يف أي دولة أوروبية( .((7إضافة
إىل ذلك ،ترتبط تلك الدول اقتصاديًا بروسيا ،فروسيا هي رشيكها
التجاري األسايس ومصدر الغاز الرئيس لديها .عالوة عىل ذلك ،فهذه
الدول الثالث لديها نسبة كبرية (األقليات الروسية) يف تركيبتها السكانية،
تقريبًا ثلث سكان التفيا وإستونيا أقليات روسية ،وهو ما يعنى أنه كلام
زاد الغرب من ضغوطه عىل روسيا ،فإ ّن احتامالت أن تر ّد روسيا بإشاعة
عدم االستقرار يف تلك الدول ،سواء اقتصاديًا أو سياسيًا واجتامعيًا ،تصبح
أقوى .ويفرس ذلك قرار االتحاد األورويب بترسيع وترية تقوية روابطها
االقتصادية مع دول وسط أوروبا ورشقها ،خاصة مولدوفا وجورجيا،
وإلبرام اتفاقات رشاكة معهام يف متوز /يوليو بدلً من آب /أغسطس
 .2014فقد جاء ذلك ردة فعل أورويب عىل تزايد ضغوط موسكو عىل
هذه الدول ،بهدف عدم تقوية روابطها االقتصادية مع االتحاد األورويب،
خاصة مولدوفا ،بسبب نسبة األقليات الروسية الكبرية يف داخلها ،والتي
قد تسبب لها فوىض وعدم استقرار يف أية لحظة يف املستقبل ،إذا ما
78 Andrew L. Peek, “Why Germany and Poland Are Winners in the
Ukraine Crisis”, The Fiscal Times, 23/03/2014, viewed 11/01/2015, at: http://
bit.ly/1JFxTiT
79 “Lithuania to Boost Defense Spending after Ukraine Crisis”, REUTERS,
28/03/2014, viewed 12/01/2015, at: http://reut.rs/1zBzzA7
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استمرت روسيا يف اتباع دور الدولة الحارس لألقليات الروسية يف دول
وسط أوروبا ورشقها(.((8
يف حني يتمثّل السبب الثالث يف تشابك املصالح االقتصادية بني أوروبا
وروسيا بصفة عامة ،خاصة يف مجال الطاقة .فعىل خلفية األزمة
األوكرانية ،اتخذ االتحاد األورويب قرا ًرا إسرتاتيج ًيا يف آذار /مارس ،2014
بتقليل اعتامد أوروبا عىل الغاز الرويس وعىل تنويع مصادر وارداتها من
النفط( .((8إ ّن أحد أسباب تردد دول االتحاد األورويب يف فرض عقوبات
عىل روسيا ،وحتى عندما تقرر فرض عقوبات عليها ،فإنها تكون حريصة
عىل عدم املساس بالقطاعات الحيوية يف االقتصاد الرويس ،وال سيام يف
مجال النفط والغاز ،هو أ ّن أوروبا ليس لديها بديل عىل املدى القصري أو
املتوسط من الغاز الرويس .فعىل املدى البعيد (يف غضون عرش سنوات)،
لدى االتحاد األورويب بدائل وخيارات عديدة ،يستطيع من خاللها أن
ين ّوع مصادر حصوله عىل الطاقة ،مبا يعطيه هامشً ا أكرب يف حرية الحركة
يف التعامل مع روسيا ،إلّ أنه عىل املدى القصري واملتوسط ،ستظل روسيا
هي العمود الفقري ألوروبا يف إمدادات الطاقة ،وأكرث من نصف الغاز
الرويس الذي يذهب إىل أوروبا مير من خالل أوكرانيا .ووفقًا للتقديرات
املتعددة ،فإ ّن  %30من استهالك الغاز األورويب و %35من استهالك
النفط األورويب يأيت من روسيا .ويف املقابل ،تعتمد روسيا بشكل عال
يف دخلها القومي عىل صادراتها من الغاز والنفط إىل أوروبا ،والتي
تراوح بني  ،% 70و %80من صادراتها النفطية .وتشري تلك املعلومات إىل
أ ّن حسابات الرشادة االقتصادية تقول إنه ليس من مصلحة روسيا وال
االتحاد األورويب تعريض عالقاتهام التجارية يف مجال الطاقة للخطر(.((8
إضافة إىل ذلك ،فإ ّن فرض عقوبات أوروبية عىل روسيا هو أمر مؤمل
ومكلف ألوروبا كث ًريا ،ألن أوروبا ظلت تتواصل اقتصاديًا وتجاريًا مع
موسكو ملدة  25عا ًما ،وبعد األزمة كان عليها أن توقف أو تعلّق
هذا التعاون .والدليل عىل ذلك ما ذكره وزير خارجية بريطانيا يف
تعليقه عىل العقوبات األوروبية عىل روسيا" :إذا وجهت لكمة قوية
ألحد ،فأعلم أ ّن معصمك البد أن يتأمل" .أضف إىل ذلك ،أ ّن ردة الفعل
الرويس االنتقامية ستكون مؤملة أيضً ا يف قطع إمدادات الغاز الذي
80 Janis A. Emmanouilidis, “Historic Turning Point or Just another
Chapter? The Results of A Foreign-Policy Summit”, European Policy Centre,
24/03/2014, viewed 11/01/2015, at: http://bit.ly/1FRGf49
81 Mikkel Vedby Rasmussen et al., The Ukraine Crisis and the End of the
Post-Cold War European Order: Options for Nato and the EU (Denmark:
University of Copenhagen, Center for Military Studies, June 2014), p. 26, at:
http://bit.ly/1JFzdCp
82 Kirsten Westphal, “Russian Energy Supplies to Europe: The Crimea
Crisis: Mutual Dependency, Lasting Collateral Damage and Strategic
Alternatives for the European Union,” German Institute for International and
Security Affairs, SWAP Comments16, March 2014, pp.1-2.
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سيكون له عواقب وخيمة عىل دول مثل (املجر ،وبلغاريا ،وسلوفاكيا)
التي تعتمد بنسبة  %100عىل الغاز الرويس .فعندما قررت روسيا
يف آب /أغسطس  ،2014تعليق استريادها بعض املنتجات األوروبية
ملدة عام ،تأثر عدد من الدول األوروبية كث ًريا ،خاصة بولندا وفنلندا
أل ّن  %25من صادراتها الزراعية كانت تذهب إىل روسيا .ويفرس ذلك
سبب امتناع بعض الدول األوروبية عن توسيع نطلق العقوبات
املفروضة عىل روسيا ،واستعدادها لرفعها حال حدث تحسن يف
املفاوضات بهدف تسوية األزمة سلميًا(.((8

روسيا تنعكس سل ًبا عىل االقتصاد األورويب .وميكن أيضً ا فهم تحذير
سيغامر غابرييل ،نائب املستشارة األملانية مريكل ،من خطورة فرض
عقوبات جديدة عىل روسيا ،أل ّن الهدف هو تسوية الرصاع يف أوكرانيا
سلم ًيا ،وليس إخضاع روسيا(.((8
نخلص من ذلك إىل أ ّن األهداف األوروبية األساسية األربعة يف األزمة
األوكرانية متثّلت يف منع تصاعد الرصاع وتسويته سلميًا (أل ّن تكلفة
استمرار األزمة هي األعىل عىل الدول األوروبية وروسيا) ،واحتواء
السلوك العدايئ الرويس ومنع تكراره يف الدول املجاورة (أل ّن فكرة الدولة
الروسية الحارس عىل األقليات الروسية يف منطقة وسط أوروبا ورشقها،
تهدد صميم االستقرار واألمن األوروبيني) ،وعودة العالقات التجارية
بني أوروبا وروسيا (ألنه عىل املديني القصري واملتوسط ال يوجد بديل
ألوروبا عن الغاز الرويس ،وأل ّن تشابك املصالح االقتصادية بني الدول
األوروبية وروسيا ملدة ربع قرن يجعل خسائر الدول والرشكات الروسية
أكانت أم األوروبية هائلة ومؤملة) ،ودعم استقرار أوكرانيا السيايس
واالقتصادي بالتعاون مع روسيا ،ودعم توجهها نحو الغرب (وأ ّن تحقيق
ذلك ال ميكن أن يتم من دون التعاون مع روسيا ،أل ّن روسيا تستطيع
تصعيد األزمة سياس ًيا وعسكريًا يف أي وقت ،وتستطيع تكبيل االقتصاد
األوكراين ،بل شلّه يف أي وقت أيضً ا).

ويف سياق تلك األسباب األربعة الكربى ،ويف ضوء الهدف اإلسرتاتيجي
األورويب من األزمة األوكرانية (تصعيد الضغط عىل موسكو لردعها
عن مزيد من ضم األرايض األوكرانية يف جنوب أوكرانيا ورشقها ،وعن
عدم اثارتها لالضطرابات يف أوكرانيا أو باقي دول وسط أوروبا ورشقها،
ويف الوقت نفسه فتح الباب للحوار والتهدئة والحل الدبلومايس
معها) ،ميكن فهم ترصيحات الرئيس الفرنيس ،فرانسوا أوالند ،يف
 5كانون الثاين /يناير  ،2015برضورة رفع العقوبات عىل روسيا،
إذا ما حدث تقدم يف تلك املحادثات املتوقعة يف منتصف كانون
الثاين /يناير (قمة أملانية  -روسية  -أوكرانية يف أستانا  15كانون
الثاين /يناير  ،)2015وأ ّن بوتني ال يريد ضم رشق أوكرانيا ،وأ ّن هدفه
هو منعها من االنضامم إىل حلف الناتو ،وأ ّن العقوبات املفروضة عىل

السيناريوهات المستقبلية لألزمة
األوكرانيــة :التهدئــة والتطبيع،
التصعيد ،السالم البارد

أما السبب الرابع فتمثّل يف إدراك أوروبــا أ ّن استقرار أوكرانيا
االقتصادي والسيايس ال ميكن أن يتحقق من دون التعاون مع روسيا.
فباملنطق االقتصادي الغريب ،أوكرانيا (دولة زرقاء) تعتمد يف واردتها
من الطاقة عىل روسيا (الدولة الحمراء) ،والعالقة يف مجال الطاقة بني
روسيا وأوكرانيا هي عالقة السيد بالعبد ،وفقًا للتعبريات الغربية ،أل ّن
أكرث من نصف الغاز األوكراين يأيت من موسكو( .((8فالحقيقة األكيدة،
أ ّن االقتصاد األوكراين يعتمد اعتام ًدا كب ًريا عىل روسيا يف العديد من
املجاالت التي ال يستطيع الغرب أن يحل محلها فيها ،خاصة يف مجال
الطاقة .مبعنى آخر ،تستطيع روسيا تقويض أي جهد غريب لتحسني
وضع أوكرانيا االقتصادي واألمني ،إذا أرادت ذلك( .((8وتدرك الدول
األوروبية أنه من دون تعاونها مع روسيا ،فإ ّن أوكرانيا ال ميكن أن
تستعيد عافيتها االقتصادية أو حتى استقرارها السيايس(.((8

83 Larsen.H.B.L, pp. 15-28.
84 Andrew Nikiforuk, “Ukraine Crisis Highlights Ugly Global Energy
Truths,” The TYEE, 27/03/2014, viewed 08/01/2015, at: http://thetyee.ca/
Opinion/2014/03/27/Ukraine-Crisis-Global-Energy
85 Charap, p. 88.
86 Ekkehard Brose, “In Ukraine, The West Cannot do without Ukraine”,
the German Institute for International and Security Affairs, 03/04/2014,
viewed 05/01/2015, at: http://bit.ly/1w5pkCs

يف ضوء املواقف الروسية واألمريكية واألوروبية من األزمة األوكرانية،
والتي تتعارض فيها املصالح السياسية واإلسرتاتيجية مع تشابك
املصالح االقتصادية وتعقدها ،توجد سيناريوهات ثالثة ملستقبل األزمة
األوكرانية :يتمثل السيناريو األول يف (التهدئة وتطبيع العالقات الروسية
الغربية) .ووفقًا لذلك السيناريو ،تصبح أوكرانيا دولة مستقلة ،من خالل
اتفاق سالم نهايئ ،يتم التوصل إليه بني أطراف األزمة ،وتراقب تنفيذه
منظمة األمن والتعاون األورويب .إضافة إىل ذلك ،يتم الحفاظ عىل
سالمة أوكرانيا اإلقليمية واستقاللها السيايس ،من دون جزيرة القرم التي
أصبح ضم روسيا لها أم ًرا واق ًعا ،ويقل نفوذ روسيا تدري ًجا عىل كييف.
ويع ّد ذلك هو السيناريو املفضل لدى واشنطن وبروكسيل ،ويتم تطبيع
" 87فرنسا تسعى لرفع عقوبات مفروضة عىل روسيا بسبب األزمة األوكرانية" ،يب يب يس
عريب ،2015/1/5 ،شوهد يف  ،2015/10/13عىل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2015/01/150105_france_russia_ukrain
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العالقات الغربية مع روسيا ،وتعليق العقوبات عليها بنا ًء عىل الخطوات
اإليجابية التي قد تتخذها روسيا يف املستقبل.
بينام يتمثّل السيناريو الثاين يف التصعيد يف شكل حرب أهلية ،أو غزو
رويس ،أو تهديد أعضاء حلف الناتو .ووفقًا لهذا السيناريو ،يصبح
عدم استقرار أوكرانيا هو السمة الرئيسة مع احتامل تحول األزمة
إىل حرب أهلية .ويف إطار هذا السيناريو ،قد تتدخل روسيا عسكريًا
يف رشق أوكرانيا وجنوبها ،وتعلنهام مناطق منفصلة عن أوكرانيا.
ويف هذه الحالة ،ستفرض كل من الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا
عقوبات أشد وأوسع نطاقًا عىل القطاعات الروسية الرئيسة ،بهدف
شل اقتصاد روسيا كليًّا ،وقد متتد تلك العقوبات إىل كازاخستان ،ومن
ثم تقلل احتامالت تشكل اتحاد أوروآسيوى يف  ،2015وستتدهور
العالقات الروسية الغربية أكرث ،إىل درجة أ ّن قنوات التعاون الباقية
بينهام ستغلق متا ًما .وقد ميتد التدخل الرويس العسكري من رشق
أوكرانيا وجنوبها إىل كييف نفسها .ويف تلك الحالة ،سيزداد تعقيد
األزمة ،ألنها تعني عمل ًيا الدخول يف (حرب باردة جديدة) ،سيشكّل
فيها االتحاد األورويب ما يعرف باتحاد طاقة أورويب ،بهدف التوقف
نهائ ًيا عن االعتامد عىل الواردات الروسية ،وستنضم فلندا والسويد
إىل حلف الناتو ،وسيتوسع حلف الناتو رشقًا أكرث وبدرجة أرسع
من ذي قبل بهدف مواجهة روسيا .وضمن هذا السيناريو ،يوجد
سيناريو أسوأ ،وهو توجه روسيا نحو الغرب ،إذا تحولت روسيا من
تدخلها املحدود يف أوكرانيا إىل تهديدها مبارشة أعضاء حلف الناتو يف
البلطيق ،بحجة حامية األقليات الروسية فيها ،وهنا تصل احتامالت
املواجهة بني حلف الناتو وروسيا إىل نقطة الالعودة(.((8
يف حني يتمثّل السيناريو الثالث يف (السالم البارد) .ووفقًا لذلك
السيناريو ،يتجنب أطراف الرصاع أن تتحول األزمة إىل حرب أهلية،
ولكن تظل حالة عدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف أوكرانيا،
هي الحالة السائدة واملسيطرة .ويف هذا السيناريو ،تختار روسيا
عدم تصعيد الرصاع بشكل كبري ،لتجنب التكلفة الدولية املتمثلة يف
العقوبات االقتصادية ،ويف احتامل مواجهة دول حلف الناتوّ ،إل أنها
يف الوقت نفسه تظل تؤ ّدي دور (املعرقل أو املفسد) ألي تسوية
سياسية لألزمة .ويف تلك الحالة ،ال تستطيع أوكرانيا ال االنضامم
إىل االتحاد األورويب ،وال إىل االتحاد األوروآسيوى( .((8ووفقًا لهذا
السيناريو ،ستظل روسيا تحت العقوبات األمريكية -األوروبية لعقود،
وستسعى موسكو إىل أداء دور املفسد واملعطل ملصالح الواليات
املتحدة األمريكية وأوروبا يف القضايا األخرى يف العامل(.((9
88 Ditrych, pp. 90-92.
89 Ibid., pp. 93-94.
90 Charap, p. 92.

الخاتمة
يتمثل جوهر األزمة األوكرانية ،يف املقام األول ،يف كونها أزمة حول
هوية الدولة واختياراتها لسياساتها االقتصادية والخارجية .فقد أدت
تلك االختيارات إىل أزمة لروسيا أكرث منها لالتحاد األورويب والواليات
رشا ملرشوع بوتني
املتحدة األمريكية ،ألنها كانت تعني تحديًا مبا ً
(االتحاد األوروآسيوي ) الذي كان ميثّل له تعويضً ا عن انهيار االتحاد
السوفيايت السابق .وكان التحدي الرئيس ألطراف األزمة املختلفة ،هو
حامية مصالحها الحيوية ،ويف الوقت نفسه تجنب الدخول يف حرب
كربى بينهم.
متثّل جوهر املوقف الرويس يف محاولة منع أوكرانيا أو أية دولة أخرى
يف دائرة نفوذها اإلقليمي من االنضامم إىل االتحاد األورويب أو إىل
حلف الناتو ،من خالل قدرتها عىل تصعيد األزمة األوكرانية ،سواء عىل
املستوى السيايس أو االقتصادي ،يف أي وقت .مبعنى آخر ،تحاول موسكو
اإلبقاء عىل األزمة يف أوكرانيا مشتعلة وعىل عدم االستقرار السيايس
واالقتصادي يف كييف ،حتى ميكنها التوصل إىل اتفاق مع الغرب يضمن
مصالحها األساسية .بينام متثّل جوهر املوقف األمرييك يف سياسة (احتواء
جديدة) تقوم عىل تقوية وجود حلف الناتو يف دول وسط أوروبا
ورشقها ،ورفع تكلفة تدخل روسيا يف أوكرانيا إىل حدها األقىص ،من
خالل التنسيق مع حلفائها يف أوروبا لفرض عقوبات تدرجية عىل روسيا،
أل ّن ذلك هو الضامنة الوحيدة لعدم تكرار السلوك الرويس يف أوكرانيا
ويف باقي دول وسط أوروبا ورشقها يف املستقبل.
يف حني انبنى جوهر املوقف األورويب عىل االحتواء ،والردع ،والتعاون،
يف محاولة احتواء األزمــة وعدم تصعيدها ،ألنها تهدد مصالحه
االقتصادية واألمنية ،ويف محاولة ردع روسيا عن اتباع سياسة توسعية
وعن اتباع دور الدولة الحارس لألقليات الروسية يف دول وسط
أوروبا ورشقها ،ويف اإلبقاء عىل أطر التعاون مع روسيا ألن بعض
الدول األوروبية ما زالت غري مستعدة لخسائر اقتصادية جراء قطع
العالقات معها ،وألنه يف املديني القصري واملتوسط ال ميكن ألوروبا
ألّ تعتمد عىل روسيا يف مجال الطاقة .وتظل سيناريوهات األزمة
األوكرانية ،ألنها إحدى أكرب األزمات وأحدثها يف العالقات الدولية منذ
نهاية الحرب الباردة ،مفتوح ًة عىل مرصاعيها بني التهدئة أو التصعيد
أو السالم البارد ،يف ضوء تناقض املصالح السياسية واإلسرتاتيجية بني
أطرافها من ناحية ،وتعقد مصالحهم االقتصادية والتجارية وتشابكها
من ناحية أخرى ،ويف ضوء رغبة جميع األطراف املعنية يف تجنب
رسا.
الوصول إىل حرب كربى ،يصبح الكل فيها خا ً
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تناقش هذه الورقة األزمة الدســتورية في ليبيا مبينة أبعاد الصراع بين المكونات السياســية،
وموضحــة أن اإلعــان الدســتوري المؤقت لثورة  17فبراير الليبية ،الذي شــهد ســبعة تعديالت
دســتورية ،أ ّدى إلــى حــدوث تغييرات واســعة في المراكز القانونية للمؤسســات السياســية،
وإلــى اهتــزاز اإلطار الدســتوري للدولــة .يضاف إلى ذلك أنها تســببت ،من الناحية السياســية،
أهمها
في إرباك المسار االنتقالي .ترى الورقة ّ
أن هذه التعديالت ترجع إلى عدة عوامل؛ كان ّ
تشــ ّتت نتائــج االنتخابات التشــريعية للمؤتمــر الوطني ،وعــدم حصول حزب أو تيار سياســي
علــى األغلبيــة المطلقة ،وتفاقم الخالفات بعد إقرار قانون العزل السياســي واإلداري ،وهو ما
تحول في مواقف الكثير من الكيانات السياســية والجهوية ،وظهور العديد
أ ّدى إلى حدوث ّ
ّ
مــن المبــادرات والمقترحــات التــي تطلعت للدخــول في فتــرة انتقالية ثالثة .تســعى الورقة
ّ
شــكلت خلفيــة تعديــات "اإلعــان الدســتوري االنتقالــي المؤقــت"
لتنــاول العوامــل التــي
والصــادر فــي  3آب  /أغســطس  ،2011وانعكاســها علــى األزمــة السياســية في ليبيا؛ إذ يســاعد
تحليل اإلطار الدستوري على االقتراب من دور الفواعل في السياسة الليبية وتحليل العوامل
أن الصراع حول
التــي ســاهمت في تشــكيل مســار المرحلة االنتقاليــة .وتخلص الورقــة إلــى ّ
صراع مســ ّلح بين األطراف التي شــاركت فــي الثورة الليبية؛
اإلطــار الدســتوري أ ّدى إلى اندالع
ٍ
فقــد ظهــرت عملية "فجر ليبيــا" ردة فعل على عمليــة "الكرامة" ،ما زاد من عمــق الصراع حول
السلطة التشريعية ،وإلى غموض مسار مشروع الدستور.
* باحث مرصي يف مركز دراسات الجنوب الليبي للبحوث والتنمية.
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شهد اإلعــان الدستوري املؤقت لثورة  17فرباير الليبية سبعة
تعديالت دستورية ،ما أ ّدى إىل حدوث تغيريات واسعة يف املراكز
القانونية للمؤسسات السياسية واهتزاز اإلطار الدستوري للدولة،
ومن الناحية السياسية تس ّبب يف إرباك املسار االنتقايل .لقد أجريت
فرتت "املجلس الوطني االنتقايل" و"املؤمتر
هذه التعديالت خالل َ
الوطني العام" .وبينام أجرى املجلس الوطني االنتقايل – املؤقت ثالثة
تعديالت ،فإ ّن املؤمتر الوطني أجرى أربعة تعديالت أخرى ،وذلك
خالل الفرتة آذار  /مارس  2012وآذار  /مارس  .2014وتعكس هذه
التعديالت عدم استقرار اإلطار الدستوري ،ليس فقط بسبب تكرارها،
ولكن بسبب تو ّجهها إلعادة ترتيب هيكل السلطات يف الدولة؛
فكام اتجهت تعديالت املجلس االنتقايل لخفض دور املؤمتر الوطني
يف إعداد مرشوع الدستور ،سارت التعديالت التي أجراها املؤمتر
يف اتجاهني مختلفني؛ األ ّول ،متكني الثورة من خالل قانون "العزل
السيايس واإلداري" وهي سياسة ترشيعية لتعزيز الوضع القائم .أ ّما
االتجاه الثاين ،فيتمثل يف أ ّن املؤمتر أجرى تعديالت دستورية يف عام
 2014أ ّدت إىل بدء مرحلة انتقالية جديدة ،وقام بإجراء تعديالت
شباط  /فرباير وآذار  /مارس ،كان من نتيجتها إطالق صالحية الهيئة
التأسيسية يف السري بخطة عمل مرشوع الدستور دون وضوح عالقتها
الدستورية مع السلطة الترشيعية.
ترجع التعديالت التي أجريت إىل عدة عوامل؛ كان أه ّمها تشتّت
نتائج االنتخابات الترشيعية للمؤمتر الوطني وعدم حصول حزب أو
تيار سيايس عىل األغلبية املطلقة ،وتفاقم الخالفات بعد إقرار قانون
العزل السيايس واإلداري ،وهو ما أ ّدى إىل حدوث تح ّول يف مواقف
الكثري من الكيانات السياسية والجهوية وظهور العديد من املبادرات
واملقرتحات التي تطلّعت للدخول يف فرتة انتقالية ثالثة؛ إذ كانت
تنصب عىل وضع خيارات بديلة للمؤمتر الوطني ،منها نقل
املقرتحات
ّ
سلطاته للهيئة التأسيسية وتشكيل مجلس رئايس.
كانت مبادرات التحالف الوطني ومنظامت املجتمع املدين األكرث
وضو ًحا يف املطالبة بالدخول يف مرحلة جديدة ،ليس عرب املبادرات
فقط ،ولكن عرب التظاهر ض ّد املؤمتر وتهديد أعضائه أيضً ا .ومل يستطع
حزب "العدالة والبناء" واألحزاب املنضوية تحت مظلة كتلة "الوفاء
لدماء الشهداء" الصمود أمام مقرتحات تغيري املسار االنتقايل .ومع
حل
قبول إلجراء انتخابات مبكرة بوصفها ًّ
حلول عام  2014صارا أكرث ً
للخروج من األزمة السياسية .وقد مثّل هذا الجدل خلفية للدخول يف
تعديالت دستورية واسعة .وكانت املالحظة الرئيسة عىل التعديالت
التي شهدها اإلعالن الدستوري ،هي أنّها ك ّونت حالة من السلطات
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املج ّزأة وأدخلت البالد يف أزمات دستورية ،كان آخرها إبطال الدائرة
الدستورية للفقرة ( )11من تعديالت آذار  /مارس  ،2014ما يدفع
بات ّجاه إعادة ترتيب األوضاع الدستورية مر ًة أخرى ،ويثري النقاش
بشأن مستقبل اإلطار الدستوري القائم.

عىل الرغم من تع ّدد مداخل دراسة السياسات االنتقالية ،ميثّل اإلطار
مدخل مالمئًا للكشف عن التغريات التي شهدتها الفرتة
ً
الدستوري
االنتقالية؛ فهو ميثّل العمود الفقري للنظام السيايس ،ويساهم يف
تفسري الكثري من التغريات التي سادت الفرتة االنتقالية والعوامل
الكامنة وراءهــا .ويعكس إجراء سبعة تعديالت دستورية خالل
الفرتة آذار  /مارس  2012وآذار  /مارس  ،2014مظاهر عدم استقرار
املؤسسات االنتقالية .وهو ما يتطلب دراسة التغريات التي طرأت
عىل اإلطار الدستوري؛ وذلك يف سياق التفاعالت ما بني األحزاب
والكيانات االجتامعية والسياسية.
وتع ّد التجربة االنتقالية يف ليبيا مثرية لالهتامم؛ ذلك أنّها م ّرت
بأزمات كثرية ومحاوالت انقالبية .لكن مل يتمكّن طرف من حسم
الخالفات السياسية .وهو ما يعكس وجود عوامل تحفظ التوازن؛
بحيث يصعب استبعاد ٍ
طرف من العملية السياسية .وتأيت أهمية
التجربة الدستورية الليبية يف أنّها تكشف عن تن ّوع وسائل الرصاع
السيايس ،السلمية والعسكرية.
وعىل الرغم من ابتعاد السلطة القضائية يف أوضاع ما بعد الثورة ،لكن
يف منتصف عام  ،2014كانت قرارات الدائرة الدستورية أكرث تأث ًريا يف
الوضع القانوين للمؤسسات السياسية والدستورية؛ وذلك بعد تدخّل
السلطة القضائية للفصل يف املنازعات الدستورية وانعكاس قراراتها
عىل السلطة الترشيعية ،واملؤمتر الوطني ومجلس النواب ،مام يعيد
ترتيب املراكز القانونية لسلطات الدولة ،لك ّنه يف الوقت ذاته يثري
مشكالت عدم استقرار اإلطار الدستوري للدولة.
وعىل الرغم من استجابة "املؤمتر الوطني العام" للمبادرات السياسية
املعلَنة منذ آب  /أغسطس  2013وإصدارها بوصفها تعديالت

دراسات وأوراق تحليليّة
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دستورية يف شباط  /فرباير وآذار  /مــارس  ،2014اندلعت معارك
عسكرية يف موازاة إجراء انتخابات مجلس النواب .وهذا ما يثري
إشكالية مدى التزام األطراف السياسية املرجعية الدستورية .ويثري
أيضً ا الجدل بخصوص العوامل الكامنة وراء اللجوء للعمل املسلّح
تؤسس ملرحلة انتقالية
عىل الرغم من وضع خريطة طريق دستورية ّ
ثالثة كان من نتائجها إجراء انتخابات مجلس النواب.
وعمو ًما ،أ ّدت العمليات االنتقالية ،منذ ترشين األول  /أكتوبر ،2011
إىل وضع البالد يف أزمة سياسية معقّدة ،ما يثري التساؤل عن وجود
عالقة ارتباطية بني التعديالت الدستورية وتصورات الفواعل السياسية
وخصوصا ما يتعلق برتكيبة النخبة
يف ليبيا بخصوص املسار االنتقايل،
ً
السياسية بعد سقوط القذايف واألزمات التي اندلعت منذ التعديالت
الدستورية يف  11نيسان  /أبريل  ،2013والتي تح ّد من الحقوق
السياسية للمرتبطني بنظام القذايف.

اختصاصات السلطة االنتقالية
اختصاصات المجلس الوطني االنتقالي

(((

تض ّمن اإلعــان الدستوري يف مواد متفرقة اختصاصات املجلس
االنتقايل .وهي اختصاصات واسعة ورد أغلبها يف نص املادة ( )17التي
تح ّدد طبيعة "املجلس االنتقايل" بأنّه أعىل سلطة يف الدولة الليبية،
ويبارش أعامل السيادة العليا ،مبا يف ذلك الترشيع ووضع السياسة
العامة للدولة ،وهو املمثل الرشعي الوحيد للشعب الليبي ،ويستمد
رشعيته من ثورة  17فرباير.
وتتمثّل املها ّم الرئيسة للمجلس االنتقايل يف ضامن الوحدة الوطنية
وسالمة الرتاب الوطني ،وتجسيد القيم واألخالق ونرشها ،وسالمة
املواطنني واملقيمني ،وتصديق املعاهدات الدولية ،وإقامة أسس
ونصت املادة ( )30أيضً ا عىل
الدولة املدنية الدستورية الدميقراطيةّ .
اختصاصات إضافية تتعلق بالفرتة الثانية من املرحلة االنتقالية ،ويرد
يف مق ّدمتها إصدار قانون خاص بانتخاب "املؤمتر الوطني العام"،
وتعيني "املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات" ،والدعوة إىل انتخاب
املؤمتر الوطني ،وتعديل اإلعالن الدستوري ،ويجري صدور هذه
الترشيعات بأغلبية ثلثي أعضائه.

لقد شهدت الفرتة االنتقالية يف ليبيا تناقضات تعكس تداخل األزمة
ظل اندالع الرصاع املسلّح
السياسية وتعقيدها؛ كان آخرها ،ويف ّ
واإلعالن عن العديد من املحاوالت االنقالبية ،بدء إجراءات انتخابات
مجلس النواب يف أيار  /مايو  .2014غري أ ّن تصاعد األزمة جاء بعد
خصوصا
كل مقرتحات الحوار،
رفض املنضوين تحت عملية "الكرامة" ّ
ً
مبادرة األمم املتحدة يف  13حزيران  /يونيو  ،2014ما أ ّدى إىل تبلور
الرصاع املسلّح بني تيارين هام :الليرباليون والفيدراليون املنضوون
تحت عملية "الكرامة" ،والتيارات اإلسالمية وكتائب الثوار املنضويتان
تحت عملية "فجر ليبيا".

وألجل ترتيب إجراءات الفرتة االنتقالية ،ح ّددت املادة ( )30بدء
احتساب الجدول الزمني لتكوين املؤسسات؛ بحيث تبدأ من
تاريخ سقوط القذايف ،وينتهي املجلس االنتقايل مع انعقاد السلطة
الترشيعية االنتقالية (املؤمتر الوطني العام).

وهنا تبدو أهمية مناقشة فرضية أ ّن اهتزاز اإلطار الدستوري للفرتة
االنتقالية يرجع إىل تباين أولويات املك ّونات السياسية يف ليبيا .وتتص ّدى
الدراسة الختالف تص ّور األطراف املتعددة للمسار االنتقايل ،وانعكاس
ذلك عىل استقرار اإلطار الدستوري الذي تَشكَّل عرب املرحلة االنتقالية.

وقد ح ّددت املادة ( )30مها ّم املجلس يف وضع إجراءات تشكيل
السلطة الجديدة يف مد ٍة أقصاها  90يو ًما من انتقاله إىل العاصمة
(طرابلس) .وهي فرتة يجري فيها وضع قانون انتخاب املؤمتر الوطني
واالنتخابات العامة خالل  240يو ًما من سقوط القذايف.

اإلطار الدستوري للفترة االنتقالية

اختصاصات المؤتمر الوطني العام
وفقًا للامدة ( )30تنتهي سلطة املجلس االنتقايل تلقائ ًيا مع انعقاد
الجلسة األوىل للمؤمتر الوطني ،وذلك دون صدور قرار من املجلس

ميثّل اإلطار الدستوري أه ّم مالمح الفرتة االنتقالية؛ وذلك من وجهة
أنّه يعكس حالة التوازن السيايس بني األطراف املختلفة .ومن هنا تأيت
مدخل للتع ّرف
ً
أهمية تناول "اإلعالن الدستوري االنتقايل املؤقت"
إىل اتجاهات توزيع السلطة يف املرحلة االنتقالية؛ إذ يوضح توزيع
السلطات يف اإلعالن الدستوري الفلسفة الكامنة يف التو ّجه نحو بناء
نظام الحكم االنتقايل.

 1جرى اإلعالن عن املجلس االنتقايل رسم ًيا يف الخامس من شهر آذار/مارس  .2011ويتألف
من  33عض ًوا ميثّلون مختلف املدن والبلدات الليبية ،إضاف ًة إىل الشؤون السياسية واالقتصادية
والقانونية وفئة الشباب والنساء والسجناء السياسيني والشؤون العسكرية .لكن يف بعض
الجلسات وصل عدد املشاركني إىل  40عض ًوا .وهناك تقدير بأ ّن رئيس املجلس االنتقايل
ظل الجهة الوحيدة التي تعرف حجم عضوية املجلس .وهنا تبدو مشكالت تتعلق بكيفية
ّ
احتساب أغلبية الثلثني الالزمة إلصدار التعديالت الدستورية ،انظر" :ليبيا :عبد الرحيم الكيب
رئيسا للمكتب التنفيذي خلفا ملحمود جربيل" ،الرشق األوسط.2011/11/1 ،
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أو من رئيسه ،لك ّنها مل توضح مدى وراثة املؤمتر السلطات السيادية
للمجلس االنتقايل ،والتي تتعلّق بتمثيل البالد يف الخارج وغري ذلك من
االختصاصات السيادية .ولك ّنها (املادة  )30ح ّددت اختصاصات املؤمتر
الوطني يف تشكيل السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات السيادية؛ إذ
تض ّمنت الفقرة ( )1تعيني رئيس الوزراء ومنح الثقة للوزراء بنا ًء عىل
ترشيح رئيس الوزراء ،وذلك إضاف ًة إىل تعيني رؤساء الهيئات السيادية،
كالقيادة العامة لألركان واملخابرات واملرصف املركزي.
ويع ّد اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية املهمة األساسية للمؤمتر؛ إذ
متثّل عملية إعداد مرشوع الدستور محور املرحلة االنتقالية .ويكون
متمثل يف إعــداد قانون
ً
اختصاص املؤمتر ،بعد صدور الدستور،
االنتخابات العامة خالل ثالثني يو ًما عىل أن ت ُجرى بح ّد أقىص بعد
انقضاء  180يو ًما من صدور قوانني االنتخابات .وتقترص سلطة املؤمتر
عىل التصديق عىل نتائج االنتخابات ودعوة السلطة الترشيعية
الجديدة لالنعقاد يف مد ٍة ال تزيد عىل ثالثني يو ًما من إعالن النتائج(((.

التعديالت الدستورية
شهد اإلعالن الدستوري سبعة تعديالت دستورية ،ارتبطت كلّها
بإعادة توزيع السلطة السياسية ما بني املؤمتر الوطني والهيئة
التأسيسية واملفوضية العليا لالنتخابات .وقد م ّرت التعديالت الخاصة
بسلطات املؤمتر الوطني مبرحلتني(((:

تعديالت المجلس االنتقالي
أجرى املجلس االنتقايل ثالثة تعديالت دستورية .وتض ّمن التعديل
الدستوري األ ّول نَقل اختصاص التصديق عىل نتائج االنتخابات
الترشيعية من املؤمتر الوطني إىل املفوضية العليا لالنتخابات .يف حني
أبقى عىل سلطة املؤمتر يف دعوة السلطة الترشيعية لالنعقاد يف مد ٍة
ال تزيد عىل ثالثني يو ًما من تاريخ التصديق عىل النتائج(((.
 2املجلس االوطني االنتقايل املؤقت  -ليبيا ،التعديل الدستوري رقم ( )1لسنة  2012بشأن
تعديل بعض فقرات املادة ( )30من اإلعالن الدستوري( ،طرابلس.)2012/3/13 ،
كل
 3اقترصت الدراسة عىل تناول التعديالت الدستورية التي أُجريت خالل فرتة انعقاد ٍّ
من املجلس االنتقايل واملؤمتر الوطني ،ووفقًا لتعديالت  11آذار/مارس  2014تنتقل السلطة
إىل مجلس النواب ،وذلك يف  4آب/أغسطس  .2014لكن مع بدء انعقاد مجلس النواب نشب
نزاع دستوري بخصوص مدى دستورية انعقاده ،وكان نتيجة هذا النزاع صدور قرار الدائرة
الدستورية يف املحكمة العليا الليبية يف  6ترشين الثاين/نوفمرب  2014بإبطال الفقرة ( )11من
تعديالت آذار/مارس  .2014ويرى الباحث أ ّن ما صدر من تعديالت دستورية منذ  4آب/
أغسطس  2014يفتقر إىل الحجية القانونية.
 4املجلس الوطني االنتقايل املؤقت  -ليبيا ،التعديل األول.

آذار  /مارس 2015

ث ّم صدر التعديل الثاين يف  10حزيران  /يونيو  ،2012ليم ّدد أجل
تعديل عىل املادة ( )3/30املتعلقة
ً
انتخابات املؤمتر الوطني .وأجرى
بالح ّد األقىص لفرتة انتخاب املؤمتر الوطني ،بحيث تكون خالل 270
يو ًما من إعالن التحرير ،بعد أن كانت  240يو ًما((( .وقد جاء هذا
التعديل قبل إجراء انتخابات املؤمتر الوطني يف  7متوز  /يوليو .2012
وألغى التعديل الثالث ( 6متوز  /يوليو  )2012اختصاص املؤمتر
الوطني باختيار الهيئة التأسيسية ليكون تشكيلها باالنتخاب املبارش،
وتقترص مهمة املؤمتر عىل س ّن الترشيعات االنتخابية .وهو ما يع ّد
من التعديالت املهمة التي ظلّت آثارها عىل مدى الفرتة االنتقالية(((.

تعديالت المؤتمر الوطني
أصدر املؤمتر الوطني أربعة تعديالت دستورية ،وهي:

•األغلبية املوصوفة :صدر التعديل الرابع ليضع قاعدة إلصدار
الترشيعات املتعلقة باملناصب والوظائف الحيوية يف الدولة؛ إذ ورد يف
املادة ( )1من التعديل ،أن يكون التصويت عىل عد ٍد من املوضوعات
بأغلبية  120صوت ًا؛ وذلك بهدف تحقيق اإلجامع والتوافق السيايس
عىل الترشيعات مبستوياتها املختلفة ،وتج ّنب انفراد كتلة برملانية
بالسيطرة عىل السياسة الترشيعية(((.
•العزل السيايس واإلداري :يف التعديل الدستوري الخامس ،وضع
لتول الوظائف العامة .وهو ما اصطُلح عىل
املؤمتر الوطني معاي َري ّ

 5املجلس الوطني االنتقايل املؤقت  -ليبيا ،تعديل دستوري رقم ( )2لسنة ،2012
(طرابلس.)2012/06/10 ،
 6املجلس الوطني االنتقايل املؤقت ،تعديل دستوري رقم ( )3لسنة ( ،2012طرابلس،
.)2012/7/5
 أرشف مدبويل" ،تعديل اإلعالن الدستوري يف ليبيا 'انتقاص من صالحيات الربملان'" ،يب يبيس 7 ،متوز/يوليو .2012
 7املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري رقم (  ) 4لسنة  2012ميالدية يف شأن تعديل
التعديل الدستوري رقم (  ) 1لسنة ( ،2012طرابلس 1 :أيلول/سبتمرب .)2012
رصا باملوضوعات التي تتطلب أغلبية موصوفة،
تض ّمنت املادة األوىل من التعديل الرابع ح ً
وتنص عىل تعديل العبارة األخرية من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم ( )1لسنة
ّ
 2012الصادر عن املجلس االنتقايل املؤقت يف  13آذار/مارس  2012لتكون عىل النحو التايل:
وتصدر الترشيعات عن املؤمتر العام بأغلبية مئة وعرشين عض ًوا عىل األقل يف املواضيع
التالية:
•إقرار املوازنة العامة والحساب الختامي للدولة .
•إعالن حالة الطوارئ ورفعها .
•إعالن الحرب وإنهائها .
•إقالة رئيس املؤمتر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء املؤمتر الوطني العام .
•سحب الثقة من الحكومة.
•التصديق عىل املعاهدات الدولية .
•الترشيعات املنظمة لشؤون اإلدارة املحلية واالنتخابات العامة .
•الترشيعات التي ترتب عىل الخزانة العامة التزامات مالية غري واردة يف امليزانية العامة.
لتول املناصب العامة والسيادية .
•الترشيعات التي تضع رشوطًا ّ
كل ما يع ّرض السلم األهيل والوحدة الوطنية للخطر .
• ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
األزمة الدستورية في ليبيا :أبعاد الصراع بين المكونات السياسية

تسميته بالتحصني الدستوري للعزل السيايس .وتض ّمن إجراء تعديل
عىل املادة ( )6إطا ًرا دستوريًّا لتحصني مبدأ العزل السيايس دستوريًا.
تول
وسار التعديل باتّجاه أ ّن عزل بعض األشخاص ومنعهم من ّ
املناصب السيادية والوظائف القيادية يف اإلدارات العليا للدولة لفرتة
موقّتة ومبقتىض القانون ،ال ميثّالن إخاللً بحقوق املواطنة والفرص
نص التعديل عىل
املتساوية التي وردت يف اإلعالن الدستوري ،يف حني ّ
أن يكون التصويت عىل قوانني العزل السيايس باألغلبية العاديّة(((.

•تعديالت شباط  /فرباير وآذار  /مـــارس :تض ّمنت تعديالت 5
شباط  /فرباير (التعديل السادس) القبول بإجراء انتخابات ترشيعية
مبكرة (املادة  .((()2/30ولك ّنها ربطت إجراء االنتخابات الترشيعية
(املادة  )11/1بصدور تقرير من الهيئة التأسيسية عن مدى التقدم
يف مرشوع الدستور .وهنا طرحت خريطة الطريق بديلني؛ يتمثّل
البديل األ ّول يف أن تنتهي الهيئة التأسيسية من إنجاز الدستور خالل
املهلة الدستورية ،وتكون أولوية الترشيعات لإلعداد إلصدار الدستور
وإجراء االنتخابات الترشيعية دون الدخول يف فرتة انتقالية جديدة.
أ ّما البديل الثاين فيتمثل يف عدم متكّن الهيئة من إنجاز الدستور،
وهنا تستم ّر يف مبارشة مهمتها حتى انتهاء م ّدتها الدستورية .وهو ما
يتطلب اإلعداد للدخول يف مرحلة انتقالية جديدة( .((1وألجل التعامل
مع البديل الثاين ،شكّل املؤمتر الوطني لجنة تكون مهمتها إعداد
الترشيعات الالزمة للمرحلة االنتقالية الجديدة لوضع مقرتحات
تعديل اإلعالن الدستوري ،وإعداد مقرت ٍح لقانون االنتخابات العامة.
وتشكّلت هذه اللجنة بحيث تستوعب الشخصيات العامة والخرباء
الدستوريني إىل جانب أعضاء من املؤمتر الوطني(.((1
 8املؤمتر الوطني العام ،التعديل الخامس لإلعالن الدستوري املؤقت( ،طرابلس11 ،
نيسان/أبريل .)2013
مس
 وتذهب عزة املقهور إىل أ ّن التعديل الخامس يثري الكثري من اإلشكاالت الدستورية؛ إذ ّيخل بضامنات الحقوق السياسية وتكافؤ
املبادئ التي تقوم عليها والنظام العام .وهو ما ّ
الفرص .ولهذا فهو يتعارض مع (م  ،)7والتي تضمن كفالة الدولة حقوق اإلنسان وحرياته
األساسية ،وتتعارض أيضً ا مع املادة  8التي تلزم الدولة بضامن تكافؤ الفرص ،انظر :عزة كامل
املقهور" ،قراءة يف التعديل الخامس لإلعالن الدستوري" ،ليبيا املستقبل ،2013/7/6 ،عىل
الرابط:
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/36270
 9املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السادس( ،طرابلس.)2014/2/5 ،
 10املرجع نفسه.
 11تشكّلت "لجنة فرباير" من  15عض ًوا .وهم عىل النحو التايل:
  6أعضاء من داخل املؤمتر الوطني :عبد السالم الصفراين ،ومنصف حويل ،ومحمد التومي،وصالح يونس ،ومحمد سالمة الغرياين ،وأحمد لنقي؛ و 9أعضاء من خارج املؤمتر الوطني:
عصام املاوي ،ومحمد جربوع ،والكوين عبودة ،وعبد الوهاب بسيكري ،ومنصور ميالد يونس،
وعزة املقهور ،ويونس فنوش ،ومحمد الحراري ،وأحمد القيص ،انظر :املؤمتر الوطني العام،
قرار املؤمتر الوطني العام رقم ( )12لسنة  2014بشأن تشكيل لجنة إلعداد مقرتح بتعديل
اإلعالن الدستوري ومقرتح قانون انتخابات عامة.2014/2/11 ،
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•وتض ّمن التعديل الدستوري السابع (لجنة فرباير) تكوين سلطة
ترشيعية (مجلس النواب) ،وانتخاب رئيس للدولة .ولك ّنه ترك ملجلس
النواب حسم طريقة انتخاب رئيس الدولة املؤقت خالل  45يو ًما
من انعقاده ،ومنحت التعديالت سلطات واسعة لرئيس الدولة؛ إذ
شملت تعيني كبار املسؤولني والسفراء ،وإعالن حالة الطوارئ ،وإقالة
رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب .ومنحته املادة
( )13السلطات املقررة يف اإلعالن الدستوري(.((1
نص
•القسم الدستوري :يف ما يتعلق بإجراءات نقل السلطةّ ،
اإلعــان الدستوري عىل أ ّن رئيس املجلس االنتقايل يــؤ ّدي بعد
انتخابه (املادة  )18اليمني القانونية أمام املجلس .وتض ّمنت املادة
( )19القسم الدستوري ليقوم عىل قاعدة الوفاء لثورة  17فرباير،
لوائح داخلية
يعب عنها وما يرتت ّب عليه من َ
واإلعالن الدستوري الذي ّ
للمؤسسات السياسية .وتض َّمن القسم الدستوري أيضً ا املحافظة عىل
استقالل الدولة ووحدة أراضيها( .((1غري أ ّن هذا النص أُجريت عليه
تعديالت ضمن مقرتحات "لجنة فرباير" لتعيد صوغه عىل نح ٍو غامض
تجاه وحدة البالد وتأخري أولوية ثورة فرباير ،وتج ّنب اإلشارة رصاح ًة
إىل وحدة البالد واالقتصار عىل التزام سالمة أرايض الدولة .وهي صيغة
تفتح الخيارات أمام طرح الفيدرالية ضمن بدائل شكل الدولة(.((1

التعديالت الخاصة بالهيئة التأسيسية
اتّجه اإلعالن الدستوري الصادر يف  2011/8/3إىل تشكيل هيئة
تأسيسية إلعداد مرشوع الدستور .وقد تبلور اإلطار القانوين للهيئة
عرب التعديالت الدستورية املتتالية؛ إذ شهد وضعها القانوين خمسة
تعديالت عىل مدى الفرتة املمتدة من آذار  /مارس  2012إىل آذار /
مارس  .2014والستكامل الجوانب الشكلية للهيئة ،أجرى املجلس
 12املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السابع( ،طرابلس.)2014/3/11 ،
ونص (م )19من اإلعالن الدستوري االنتقايل عىل ما ييل :يؤدي أعضاء املجلس االنتقايل
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ّ
املؤقت اليمني القانونية أمام رئيس املجلس بالصيغة التالية" :أقسم بالله العظيم أن أؤدي
مخلصا ألهداف ثورة السابع عرش من فرباير ،وأن
مهام عميل بكل أمانة وإخالص ،وأن أظل
ً
أحرتم اإلعالن الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس ،وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية
كاملة ،وأن أحافظ عىل استقالل ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها".
 14النص الدستوري للقسم كام جاء يف تعديالت لجنة فرباير (م" :)2أقسم بالله العظيم أن
أحافظ عىل الوطن وسالمة أراضيه ،وأن أحرتم اإلعالن الدستوري والقانون ،وأن أرعى مصالح
الشعب رعاية كاملة ،وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة  17فرباير" .وميكن قراءة
التعديل يف ظل التوجهات السياسية التي انترشت يف املنطقة الرشقية يف الفرتة االنتقالية؛ فقد
جرى تشكيل اإلطار السيايس إلقليم برقة ،والذي تض ّمن املكتب السيايس والكيان التنفيذي
والعسكري .ويف موازاة هذا التيار السيايس ظهرت الفيدرالية بوصفها أحد الحلول السياسية
حل لألزمة
لكل منهام يشري إىل وجود خيار االنفصال ًّ
للفرتة االنتقالية .لكن التو ّجه السيايس ٍّ
السياسية .ومع وصول عد ٍد من ذوي التوجهات الفيدرالية إىل مجلس النواب ،ميكن تفسري
دوافع حذف النص املتعلق بااللتزام الرصيح بوحدة البالد من القسم الدستوري بأنّه يتالقى
مع طرح الفيدرالية أو االنفصال ضمن الحلول السياسية املقرتحة.
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االنتقايل تعديلني دستوريني؛ فقد ح ّدد التعديل الدستوري األ ّول
تشكيل الهيئة التأسيسية عىل غرار "لجنة الستني" التي شُ كّلت إلعداد
دستور استقالل ليبيا عام  1951عىل أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي
األعضاء مضافًا إليها صوت واحد ،وم َّدد فرتة عملها حتى اعتامد
مرشوع الدستور من  60يو ًما لتصبح  120يو ًما(.((1
وصدر التعديل الثالث يف مادتني؛ تض ّمنت املادة ( )1إجراء تعديل
عىل طريقة تشكيل الهيئة التأسيسية ،والتي وردت يف الفقرة 2
من البند  6من التعديل الدستوري رقم ( )1لسنة  ،2012بحيث
تتشكّل الهيئة عن طريق االقرتاع الحر املبارش من دون ترشيح أعضاء
املؤمتر وتحديد حصة وجوبية لتمثيل مك ّونات املجتمع الليبي ذات
الخصوصية الثقافية واللغوية ،وهي :األمازيغ ،والتبو ،والطوارق.
وذلك عىل أن تكون مهمة املؤمتر الوطني مح َّددة يف وضع معايري
االنتخابات وضوابطها( .((1ووفقًا للتعديل الدستوري السادس،
تط َّور وضع الهيئة التأسيسية بحيث متتعت باختصاصات إضافية
استقالل تا ًما عن املؤمتر
ً
وجرى تعريفها بوصفها "هيئة مستقلة
الوطني العام ،وصارت صاحبة االختصاص األصيل يف صوغ مرشوع
الدستور( .((1غري أنّه ورد استثناء يتمثّل يف أ ّن الهيئة ،بعد شهرين من
أول انعقاد لها يف آذار  /مارس  ،2014تقوم بعرض مدى تق ّدمها يف
صوغ مرشوع الدستور عىل املؤمتر؛ وذلك وفقًا لنص الفقرة (املادة
 .)12/30وقد ورد هذا االستثناء عىل سبيل اإللزام كونه يتعلق بتقرير
مسار الفرتة االنتقالية التي ال تتجاوز  18شه ًرا ،وال يجوز م ّدها سوى
باستفتاء شعبي(.((1

اتجاهات التعديالت الدستورية
ظل
تكشف التعديالت الخصائص األساسية لإلعالن الدستوري يف ّ
التغريات التي طرأت عليه .وتوضح األبعاد الداخلية يف بنيته بوصفه
وخصوصا ما يتعلق بتامسكه وقدرته عىل التكيّف مع
نصا دستوريًا،
ً
ًّ
تغريات البيئة السياسية.
 15املجلس الوطني االنتقايل املؤقت  -ليبيا ،التعديل الدستوري رقم ()1؛ عزة كامل
املقهور" ،الهيئة التأسيسية لوضع دستور ليبيا املقبل 'هيئة الستني :أفكار وآمال'" ،شؤون
ليبية ،2012/11/29 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/OK1LHl
 16املجلس االنتقايل املؤقت ،التعديل الدستوري رقم (.)3
 17املؤمتر الوطني العام ،بيان املؤمتر الوطني العام بشأن الحراك الدميقراطي ومتطلبات
املرحلة.2014/2/9 ،
 18املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السادس.
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تقليص صالحيات المؤتمر الوطني
خفضت التعديالت صالحيات املؤمتر الوطني يف إعــداد مرشوع
الدستور .وهو ما يع ّد تخلّ ًيا عن جوهر خطة االنتقال الدستوري،
وإلغاء الوظيفة األساسية للمؤمتر وتقليصها لتقترص فقط عىل وضع
الضوابط واملعايري الالزمة النتخاب أعضاء لجنة الدستور وصوغ
قانون انتخابها(.((1
وهناك اتّجاه يذهب إىل تفسري تعديل  5متوز  /يوليو  2012بأنّه جاء
يف سياق حملة ملقاطعة انتخابات املؤمتر وظهور مطالب بتمديد فرتة
االنتخابات لالستعداد للمشاركة فيها( .((2وكان من الالفت سعي املجلس
االنتقايل لنرش التعديل الثالث (املادة  )2يف وسائل اإلعالم املختلفة.
وهو ما يشري إىل رسعة نرشه دون انتظار توثيقه يف الوثائق الرسمية.
وتبدو داللة تع ّمد نرشه يف وسائل اإلعالم بوصفه وثيقة دستورية يف
أنّه يؤكّد جانبني هام :رسعة إخبار الجامهري بقَرص اختصاص املؤمتر
عىل اإلعداد النتخابات الهيئة التأسيسية وليس اختيار أعضائها ،وتأكيد
العمل بالتعديل من تاريخ صدوره ،قبل حلول عطلة يوم الجمعة (6
متوز  /يوليو)( ،((2إذ يأيت هذا التعديل قبل إجراء انتخابات املؤمتر.
وميكن النظر إىل هذا التعديل (تعديل اللحظة األخرية) من وجهة أنّه ال
يستبق تكوين السلطة الجديدة فقط ،ولك ّنه يسحب أيضً ا اختصاصاتها
األصيلة يف خريطة مرشوع الدستور(.((2

البعد الزمني
من حيث البعد الزمني ،ميكن النظر إىل التعديالت الدستورية من
زاويتَي مدى تقاربها وتتابعها زمنيًا .وهنا جاءت تعديالت املجلس
االنتقايل عىل فرتات متقاربة؛ إذ ج َرت يف  13آذار  /مــارس و10
حزيران  /يونيو و 5متوز  /يوليو  .2012وكانت تعديالت املؤمتر يف
آب  /أغسطس وأيلول  /سبتمرب من عام  ،2012ثم يف شباط  /فرباير
وآذار  /مارس  .2014وهي فرتة زمنية شديدة التقارب ،بصور ٍة تعكس
سيولة إجراء التعديل الدستوري.
تغي يف تحديد األجل الزمني أيضً ا؛ فبينام كان االتجاه يف
حدث ّ
أجل دستوريًا لالنتهاء من
النصوص الدستورية أن مينح املؤسسات ً
 19مدبويل.
 20املقهور" ،الهيئة التأسيسية."...
 21املجلس االنتقايل املؤقت ،التعديل الدستوري رقم (.)3
 22مدبويل.
 أعلن املجلس االنتقايل مساء الخميس  5متوز/يوليو  2012أ ّن أعضاء الهيئة التأسيسيةرشا من الشعب ،ولن يختارهم أعضاء الربملان كام كان مقر ًرا .
سيجري انتخابهم انتخابًا مبا ً

دراسات وأوراق تحليليّة
األزمة الدستورية في ليبيا :أبعاد الصراع بين المكونات السياسية

يقل عن ثالثني يو ًما ،وقد استمر العمل بهذه القاعدة
الترشيعات ال ّ
حتى التعديل السادس ،ولكن مع وضع إجراءات التعديل السابع،
ذهبت مقرتحات "لجنة فرباير" لخفض مدى األجل الدستوري؛ بحيث
يقوم "املؤمتر الوطني" بإعداد قانون االنتخابات خالل أسبوعني من
تاريخ إقرار التعديالت .وتُجرى االنتخابات خالل مد ٍة مامثلة من
تاريخ صدوره(.((2

مرونة اإلعالن الدستوري
تكشف طريقة التعديالت عن مرونة اإلعالن الدستوري يف االستجابة
لطلبات التعديل؛ فهو يرقى إىل مستوى الدساتري املستقرة ،ومل يصدر
وفقًا إلجراءات صدور الدستور .وترجع كرثة التعديالت إىل تشتّت
تركيبة املؤسسات السياسية وغموض اإلجراءات وتفاقم األزمات بني
األحزاب املك ّونة للمؤمتر الوطني ،وهي تع ّد نتا ًجا طبيعيًا لغياب
املؤسسات املستقرة(.((2
وتكررت هذه الحالة مع إصدار التعديل السابع؛ إذ جرت املوافقة
عليه دون اتّباع إجراءات التصويت بحسب الالئحة الداخلية .وهو
رسخ التعديل
تعديل يتامثل يف أهميته مع التعديل الثالث؛ فبينام ّ
الثالث فكرة رصاع املؤسسات حول الوظائف الدستورية ،فإ ّن
التعديل السابع أطاح املرحلة االنتقالية ودشّ ن مرحلة مزدوجة
الرصاع؛ السلمي واملسلّح.

تعدد مراحل إعداد الدستور
ترتَّب عىل تعديالت املجلس االنتقايل إجراء عملية إعداد مرشوع
الدستور عىل مرحلتني بعد أن كانت عىل مرحلة واحــدة؛ فوفقًا
للتعديالت يقوم املؤمتر بإعداد الترشيعات الالزمة لتشكيل الهيئة
التأسيسية ،ثم تبدأ الهيئة عملها بعد التصديق عىل نتائج االنتخابات،
وذلك بعد أن كان املؤمتر ميثّل محور صوغ الدستور .وليست املعضلة
هنا يف تع ّدد املؤسسات املعنيّة بالدستور وتعدد املراحل ،ولك ّنها
كل منهام باختصاصات
تكمن يف وجود مؤسستني منتخبتني ،تتمتع ٌّ
مستقلة ومنفصلة عن األخرى.
جانب آخر ،تتّضح التعقيدات يف التعديالت الدستورية الخاصة
ومن
ٍ
بالهيئة التأسيسية؛ فقد أبقى التعديل الثالث عىل االستفتاء الشعبي
النص عىل انتخاب الهيئة انتخابًا
عىل مرشوع الدستور عىل الرغم من ّ
 23املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السابع  -تعديالت لجنة فرباير م  1وم ،2
(طرابلس.)2014/3/11 ،
 24املقهور" ،قراءة يف التعديل الدستوري الخامس." ...
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رشا .وهنا صارت عملية الدستور موزَّعة بني ثالث مراحل هي:
مبا ً
إعداد قوانني االنتخاب ،وانعقاد هيئة الناخبني الختيار أعضاء الهيئة،
ثم انعقاد هيئة الناخبني لالستفتاء عىل مرشوع الدستور .وبالنظر إىل
الرتتيبات املصاحبة لهذه املراحل ميكن وصف عملية إعداد الدستور
بأنّها عملية شديدة التعقيد(.((2

نقص حجية القانون
من املالحظ أ ّن صدور الكثري من الترشيعات جاء تحت الضغوط
السياسية؛ فقد اتّجه املؤمتر إىل س ّن ترشيعات تحت ضغوط
سياسية كان منها قانون العزل السيايس والتعديالت الدستورية يف
 ،2014وتفعيل العمل بقانون االنتخابات الترشيعية يف أيار  /مايو
 2014دون انتظار تقرير الهيئة .وتن ّوعت الضغوط السياسية ما بني
انقسامات حزبية واستقاالت ،وتهديدات املسلّحني للمؤمتر وأعضائه.
وبلغت االنقسامات ذروتها بعد اجتامع عد ٍد من األعضاء يف مدينة
البيضاء .وق ّدم سبعة أعضاء استقاالتهم خالل الفرتة الواقعة بني
آذار  /مارس وأيار  /مايو .((2(2014
وهناك تفسري لـ"خريطة طريق املؤمتر" (تعديالت شباط  /فرباير
– آذار  /مارس) ،يذهب إىل أ ّن ربط املسار االنتقايل بإرادة الهيئة
التأسيسية وتقرير مدى إمكانية إنجاز مهمتها يف األجل الدستوري
أو بعدم متكّنها من صوغ الدستور خالل  120يو ًما ينتهي يف 24
آب  /أغسطس  .2014ومع أ ّن هذا التو ّجه يضفي مرون ًة عىل
السياسات االنتقالية ،فإنّه يف الوقت ذاته يوقف االنتهاء من املرحلة
االنتقالية عىل إرادة الهيئة التأسيسية عىل الرغم من غموض طريقة
محاسبتها أو تقييم وضعها الدستوري ،ما يزيد من تداخل العوامل
السياسية.
ويف ظل هذه الظروف ،وعىل الرغم من انقضاء شهر أيار  /مايو
 2014مل تق ّدم الهيئة تقري ًرا يوضح مدى تق ّدمها يف إعداد مرشوع
الدستور التزا ًما بالخطوة الدستورية األوىل (فقرة  .)12ومل يوضح
اإلعالن الدستوري طريقة مراجعة هذه املخالفة وكيفية الترصف
يعب عن مزايدة قانونية ميكن إلغاؤها بتعديل
 25ترى عزة املقهور أ ّن التعديل الثالث ّ
دستوري آخر وفقًا للصالحيات املنقولة للمؤمتر الوطني اعتامدًا عىل رشعية االنتخاب .وتخلص
إىل أنّه مياثل اإلعالن الدستوري املك ّمل الذي صدر يف مرص يف  17حزيران/يونيو  ،2012وذلك
من وجهة وضع قيود عىل السلطة الجديدة وحرمانها من الصالحيات السيادية .ويرى الباحث
أ ّن دوافع تعديل املجلس االنتقايل متثّلت يف القلق من وصول اإلسالميني يف تونس ومرص ،وأ ّن
حرص سلطة املؤمتر يف ترتيب إجراءات تكوين الهيئة التأسيسية يضمن إبعاد اإلسالميني عن
التأثري يف مرشوع الدستور ،انظر" :تعديل اإلعالن الدستوري يف ليبيا 'انتقاص."'...
 26بيان  37عضوا من املؤمتر الوطني العام يعلنون تأييدهم ملعركة الكرامة( ،البيضاء،
 20أيار/مايو .)2014
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تجاه الهيئة التأسيسية يف حالة إخاللها؛ فقد سكت اإلعالن الدستوري
عن كيفية الترصف يف حالة عدم انتهاء الهيئة التأسيسية من الدستور
يف اآلجال املحددة دستوريًا ،سوى الحديث عن متديد الفرتة االنتقالية
باالستفتاء الشعبي .وهي حالة كاشفة عن فقدان حجية اإلطار
الدستوري وتفكّك ق ّوته اإللزامية ،ما وضع املؤمتر الوطني أمام خيار
حل أخ ًريا لألزمة السياسية.
امليض نحو انتخابات ترشيعية بوصفها ًّ
ّ
ومن الواضح أ ّن التوجهات العامة تشري إىل أ ّن التعديالت الدستورية
أسهمت يف وضع تعقيدات أ ّدت إىل إطالة املرحلة االنتقالية؛ إذ
غيت
اتّجهت إلعادة صوغ وظائف املؤسسات االنتقالية ،بطريقة ّ
وظائفها ومها ّمها ،ما أ ّدى إىل وجود حالة من السلطات املج َّزأة.
ولعل االتجاه العام للتعديالت التي أجراها املجلس االنتقايل سار نحو
ّ
احتواء املؤمتر الوطني وإبعاده عن عملية إعداد مرشوع الدستور.

دور الفواعل في السياسة االنتقالية
يع ّد تناول تو ّجهات الفواعل يف السياسة الليبية قضايا الفرتة االنتقالية
من العوامل الرئيسة التي تفرس أبعاد الخالف بشأن اإلطار الدستوري.
وهنا تبدو أهمية تناول تصوراتها بخصوص الدستور ومسار الفرتة
وخصوصا ما يتعلق
االنتقالية؛ وذلك منذ تشكيل املجلس االنتقايل،
ً
منها بسلوك املؤسسات السياسية أو مواقف األحزاب السياسية
والكيانات القبلية وتوجهاتها .وهي عوامل شكّلت الجدل السيايس
بشأن اإلطار الدستوري ،والذي ات ّخذ اتجا ًها متصاع ًدا مع اقرتاب
موعد انتخابات متوز  /يوليو  2012وعدم حصول حزب أو كيان
سيايس عىل األغلبية املطلقة ،والرتاجع الواضح يف متثيل األحزاب
انتخابات حزيران  /يونيو .2014

المؤسسات السياسية
المجلس االنتقالي

بدأ تشكّل النخبة السياسية للمجلس االنتقايل مع بداية إرهاصات
ثورة  17فرباير؛ فقد اتّجه محمود جربيل إىل تكوين اإلطار السيايس
للثورة ،وبلور تقديره السيايس عىل أ ّن ما يحدث يف ليبيا يع ّد مقلقًا
وغامض الدوافع ،ما يتطلب اتخاذ تدابري للتح ّوط ض ّد حدوث فرا ٍغ
تول تكوين مجموعة قيادية لتقوم مبهام
يف السلطة .ولهذا الغرض ّ
سياسية واتصالية مع العامل الخارجي .وهي تتك ّون من عيل العيساوي
وإبراهيم الدبايش ومصطفى عبد الجليل (وزير العدل)؛ بحيث
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تشكّل هذه املجموعة بوصفها الكيان األ ّويل للثورة ،وتكون مبنزلة
"جسم يكون هو عنوان الثورة" ،وميكنه ملء الفراغ بعد سقوط
القذايف ،وترتيب التواصل مع حكومات البلدان األخرى للحصول عىل
االعرتاف الدويل بها بوصفها مرك ًزا قياديًا للثورة(.((2
وبدأ تشكيل املجلس االنتقايل من  33عض ًوا ميثّلون املدن والبلدات الليبية،
إضاف ًة إىل عضوية نوعية متثّل الشؤون السياسية واالقتصادية والقانونية
وفئة الشباب والنساء والسجناء السياسيني والشؤون العسكرية .لكن
حدثت زيادة يف عدد األعضاء لزيادة املناطق تحت سيطرة املجلس
دون معرفة العدد الرسمي لألعضاء وقت التصويت ،والتي يجري عىل
أساسها احتساب أغلبية الثلثني .وهناك جدل بأ ّن البيانات الرسمية
تظل الجهة الوحيدة التي تعرف حجم العضوية الحقيقية للمجلس؛
ّ
ففي جلسة مناقشة الحقوق السياسية ملزدوجي الجنسية ،بلغ عدد
املشاركني يف التصويت  40عض ًوا .وهنا تبدو مشكالت تتعلق بكيفية
احتساب أغلبية الثلثني الالزمة إلصدار التعديالت الدستورية(.((2
وأوضح رئيس املجلس االنتقايل أ ّن معيار تشكيل الحكومة املوقّتة
(املكتب التنفيذي) يقوم عىل أســاس الكفاءة وليس الحصص
الجهوية والقبلية أو أسبقية النضال ض ّد معمر القذايف .وجاءت هذه
الترصيحات يف سياق الر ّد عىل طلب "اتحاد ثوار مرصاتة" باختيار
" 27محمود جربيل ،حوار مع غسان رشبل :فوجئنا باعرتاف ساركوزي بنا وكانت ملوقفه
أسباب سياسية وشخصية قطر دعمتنا لكن عرب خطني متوازيني وحليفها األول كان تيار اإلسالم
السيايس( ،")1الحياة.٢٠١٤/2/٨ ،
 وذكر محمود جربيل أنّه استمر يف عمله مع نظام القذايف عىل الرغم من استقالته منالحكومة الليبية يف آذار/مــارس  ،2009حيث وقّع عقدًا استشاريًا يلزمه مبراجعة أعامل
"املجلس االنتقايل للتطوير االقتصادي" .وهي مهمة يتطلب إنجازها الحضور إىل ليبيا أسبو ًعا
كل شهر .ورأى جربيل أ ّن هذا التعاقد مبنزلة تسوية سياسية للموافقة عىل االستقالة .ولك ّنه
ّ
رفض تجديد العقد يف كانون األول/ديسمرب .2010
ويذكر جربيل أيضً ا أنّه أع ّد تصو ًرا إلدارة األزمة وأرسله إىل عيل العيساوي يف الهند الذي ح َّوله
بدوره إىل أخيه يف بنغازي عرب الربيد اإللكرتوين لينقله إىل مصطفى عبد الجليل يف مدينة
البيضاء ،حيث ال توجد وسيلة اتصال إلكرتونية .ووفقًا لهذا التص ّور تشكَّل املركز القيادي
لثورة فرباير من هذه املجموعة التي القت اعرتافًا دول ًيا رسي ًعا .وهناك بعض املصادر التي
تضيف إليهم عيل الرتهوين (نائب رئيس املكتب التنفيذي ومسؤول شؤون النفط يف املجلس
رئيسا للهيئة التأسيسية يف  24آذار/مارس .2014
االنتقايل) ،ثم أصبح ً
" 28ليبيا :عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي."...
 تقدَّم محمود جربيل مبقرتح للمجلس االنتقايل يتضمن توسيع عضويته ليصل إىل 120عض ًوا ،مبا يقتيض إعادة تشكيله مر ًة أخرى ،ويقوم باختيار لجنة لوضع مسودة الدستور
ويجري االستفتاء عليها .ويهدف املقرتح للوصول إىل انتخابات ترشيعية يف مد ٍة ال تتجاوز
أقل من الفرتة التي يتض ّمنها اإلعالن الدستوري ،وهو ما يتطلب إجراء
مثانية أشهر .وهي فرتة ّ
تعديل دستوري .وعىل الرغم من أهمية هذا املقرتح يف تقليص الفرتة االنتقالية ،فإ ّن عدم
األخذ به يرجع إىل تباين املواقف السياسية داخل املجلس االنتقايل والرتكيز عىل إعادة تشكيل
املكتب التنفيذي؛ "حوار محمود جربيل :خارطة طريق ومشاركة رموز النظام السابق" ،قناة
ليبيا األحرار ،2011/8/31 ،عىل الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=pS9TRoU5dEk
 -مؤمتر صحفي للدكتور محمود جربيل ،قناة ليبيا األحرار.2011/10/30 ،
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رئيسا للمكتب ،وهناك مطالب أخرى مبنح
عبد الرحمن السويحيل ً
الجنوب الليبي حصة يف الحكومة الجديدة حتى تتجاوز البالد مرحلة
التهميش .لكنه مل يوضح معيار الكفاءة سوى إشارته إىل إمكانية
اختيار أعضاء من املجلس االنتقايل وزراء يف الحكومة الجديدة(.((2
ومل يستطع املجلس االنتقايل إعادة تشكيل املكتب التنفيذي برئاسة
جربيل بسبب الخالف حول سياساته ،ما دفع باتجاه فتح باب الرتشيح
للمنصب .وبعد تنافس تسعة مرشحني ،جرى انتخاب عبد الرحيم
الكيب لرئاسة املكتب التنفيذي يف نهاية ترشين األول  /أكتوبر
 ،2011وذلك بعد استقالة محمود جربيل نتيجة تصاعد االنتقادات
لسياساته .وكان أبرز املرشحني للمنصب إىل جانب عبد الرحيم
كل من عيل الرتهوين ،وعبد الحفيظ غوقة ،نائب رئيس
الكيبٌّ ،
املجلس االنتقايل والناطق الرسمي .وض ّمت القامئة أيضً ا عيل زيدان،
والدكتور مصطفى الهوين ،والدكتور مصطفى الرجباين ،ونارص املانع،
وعمر الناكوع ،ومحمود فطيس(.((3
وتوضح الرتتيبات السياسية خالل فرتة املجلس االنتقايل ،آذار  /مارس
 2011وحتى متوز  /يوليو  ،2012أ ّن النخبة الليربالية شغلت املناصب
الرئيسة للكيانات السياسية التي نشأت يف ظل أحداث الثورة؛ فكام
تول مصطفى عبد الجليل رئاسة املجلس ،شغل جربيل رئاسة املكتب
ّ
التنفيذي حتى نهاية ترشين األول  /أكتوبر  ،2011وكالهام ارتبط
بنظام القذايف حتى ٍ
وقت قريب من اندالع أحداث شباط  /فرباير،
وتب ّنى الدعوة لعودة الثوار إىل مناطقهم وإعادة تأهيل أجهزة الدولة
برتكيبتها القامئة(.((3
ويع ّد التصويت عىل التعديل الثالث من اإلشكاالت التي اعرتت البناء
الدستوري؛ فمن جهة ثار جدل بخصوص توافر أغلبية الثلثني وفقًا
للامدة ( )36ليس فقط بسبب نقص الحضور عن األغلبية املطلوبة
وعدم متثيل بعض املناطق يف املجلس االنتقايل ،ولكن بسبب لجوء
رئيس املجلس لتربير التعديل عىل أنّه جاء استجاب ًة "لطلب مجموعة
 29تقرير إخباري :املجلس االنتقايل الليبي يعلن حكومته األسبوع املقبل عىل أساس
الكفاءة ال النضال ،صحيفة الشعب اليومية ،2011/9/25 ،عىل الرابط:
http://arabic.people.com.cn/31662/7604036.html
" 30ليبيا :عبد الرحيم الكيب رئيسا للمكتب التنفيذي ."...
 31ويشري عبد السالم جلود إىل أ ّن القذاىف طلب منه تسلّم "رئاسة ليبيا" أثناء الثورة،
بحيث أ ّن وجود جلود يف املشهد السيايس سوف مينع سقوط النظام نظ ًرا للقبول الشعبي
الذي يحظى به بني الشعب الليبي .وإذا ما حاولنا تطوير البدائل السياسية ،يالحظ أ ّن
التطورات التي حدثت منذ بدايات الثورة وحتى الوقت الراهن تتامثل مع املقرتح الذي ذكره
وخصوصا ما يتعلق بوجود تصورات للتعامل مع مسار "الثورة" ،انظر :حوار عبد السالم
جلود
ً
جلود ،األهرام العريب.2013/12/9 ،

كبرية من املواطنني الليبيني .وهو املطلب الذي نقلته لجان الوفاق
الوطني التي طافت ليبيا ومنظامت املجتمع املدين"(.((3
اتجاهات التصويت في المؤتمر الوطني

كشفت نتائج انتخابات املؤمتر الوطني عن توزيع مقاعد القوائم
الحزبية؛ بحيث حصلت قامئة "تحالف القوى الوطنية" عىل 39
كل
مقع ًدا ،بينام حصلت قوائم األحزاب اإلسالمية عىل مقاعد يف ّ
الدوائر االنتخابية بلغ عددها  30مقع ًدا ،منها  17مقع ًدا لحزب
"العدالة والبناء" .ويف التنافس الفردي ،حصل "التحالف الوطني" عىل
 46مقع ًدا و"العدالة والبناء" عىل  19مقع ًدا .وبهذا تتوزع الكتل
الربملانية ليحصل "التحالف" عىل  85مقع ًدا و"العدالة والبناء" ليكونا
أكرب كتلتني حزبيتني؛  85عض ًوا و 36عض ًوا عىل الرتتيب .وتكشف هذه
النتائج عن انقسام املؤمتر بني اإلسالميني والليرباليني.
الجدول ( :)1نتائج إجاملية النتخابات املؤمتر الوطني العام.
القوائم

الفردي

املجموع التوجه السيايس

تحالف القوى الوطنية

39

46

85

ليربايل

العدالة والبناء

17

19

36

إسالمي

أحزاب إسالمية

13

13

إسالمي

أحزاب أخرى

11

11

متنوعة

مستقلون إسالميون

-

46

46

إسالمي

مستقلون

-

9

9

-

املجموع

80

120

200

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل مصادر متنوعة أه ّمها "املفوضية الوطنية العليا
لالنتخابات" ،وموقع حزب "العدالة والبناء" ،وموقع "تحالف القوى الوطنية".

وم ّهدت نتائج االنتخابات إلعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل
املؤمتر؛ فإىل جانب كتلة "العدالة والبناء"ّ ،أسس عبد الوهاب القايد
كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" لتشكّل أه ّم كتلة داخل املؤمتر؛ إذ
وصل عدد أعضائها يف بعض املراحل إىل  60عض ًوا ينحدر أغلبهم
 32مدبويل" ،تعديل اإلعالن الدستوري."...
 وكان من الالفت أ ّن املبادرة التي تب ّناها مصطفى عبد الجليل يف كانون الثاين/يناير 2014جاءت تحت اسم "مبادرة مجموعة الوفاق الوطني ،وكانت تدور حول إنهاء مرحلة املؤمتر
الوطني واإلعداد ملرحلة جديدة تقرتب من نظام حكم مركزي ،وهي كانت مقدمة إلعالن عبد
الجليل انضاممه لـ"عملية الكرامة" يف مرحلة الحقة.
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من "الجامعة اإلسالمية املقاتلة" .ولك ّنهم اكتسبوا عضوية املؤمتر
من خالل قوائم األحزاب اإلسالمية أو الرتشيح بوصفهم مستقلني.
ونشأت أيضً ا كتلة "يا بالدي" يف  12آذار  /مارس  ،2013وتض ّم 45
خصم من
عض ًوا ينتمون إىل التيار الليربايل( .((3وتشكّلت هذه الكتلة ً
كتلة "التحالف الوطني".
وتع ّد اتجاهات التصويت يف املؤمتر الوطني كاشفة عن تركيبة القوى
السياسية املؤث ّرة يف صنع السياسة الترشيعية .ويف التنافس عىل رئاسة
املؤمتر ،فاز محمد املقريف رئيس حزب "الجبهة الوطنية" ( 3مقاعد)
بحصوله عىل  113صوتًا مقابل  85صوت ًا حصل عليها عيل زيدان من
مجموع  198عض ًوا يف املؤمتر الوطني .وبعد استقالة املقريف ،فاز
نوري أبو سهمني بـ  96صوت ًا يف مقابل  80صوت ًا للرشيف الوايف مرشح
التحالف .وامتنع  8أعضاء عن التصويت(.((3
ويف انتخاب رئيس الوزراء ،انتهت عملية التصويت الختيار رئيس
ٍ
تنافس بني مرشّ َحني هام؛ عيل زيدان الذي استقال من
الحكومة إىل
عضوية املؤمتر ،ومحمد الحراري الذي شغل منصب وزير الحكم
املحيل يف حكومة عبد الرحيم الكيب .وفاز عيل زيدان بفارق 8
أصوات وحصل عىل  93صوتًا ،بينام حصل الحراري عىل  85صوت ًا(.((3
تول الوظائف العامة (العزل
ويف التصويت عىل قانون معايري ّ
السيايس) يف  5أيار  /مايو  2013ج َرت املوافقة عليه بأغلبية  157صوت ًا
وأجيزت تعديالت شباط  /فرباير بأغلبية  146صوت ًا .ويف التصويت
عىل سحب الثقة من حكومة عيل زيدان ،كانت نتائج التصويت بعد
ثالث محاوالت لسحب الثقة  94صوتًا و 107أصوات و 113صوت ًا
عىل الرتتيب خالل الفرتة الواقعة بني  23ترشين األول  /أكتوبر 2013
" 33أعضاء مستقلون يشكّلون كتلة جديدة يف املؤمتر الوطني العام" ،الوطن الليبية،
 ،2013/3/12عىل الرابط:
http://www.alwatanlibya.com/more-26960-1-%7Bclean_title%7D
 34املقهور" ،قراءة يف التعديل الدستوري الخامس."...
 "إعالن فوز بوسهمني برئاسة املؤمتر الوطني العام" ،2013/6/25 ،عىل الرابط:https://www.youtube.com/watch?v=F9u44xRYh2k
 شهدت الجولة األوىل للتصويت عىل منصب رئيس املؤمتر الوطني تقدّم عيل زيدان مرشح"التحالف" عىل منافسيه بحصوله عىل  80صوت ًا ،وتاله رئيس حزب "الجبهة الوطنية" محمد
املقريف الذي حصل عىل  56صوت ًا ،يف حني حاز املركز الثالث رئيس حزب "االتحاد من
كل من جمعة الطيف عىل 8
أجل الوطن" عبد الرحمن السويحيل بـ 53صوتا ،بينام حصل ّ
أصوات وسليامن زويب عىل صوتني .وتعكس هذه النتيجة وجود اتجاه لتبلور كتل سياسية
ملواجهة كتلة التحالف الوطني ،وأ ّن من الواضح تقارب مواقف اإلسالميني تجاه دعم املقريف
كل من حزبيهام" ،الجبهة الوطنية" و"االتحاد من
والسويحيل عىل الرغم من أ ّن عدد أعضاء ٍّ
أجل الوطن" ،ثالثة أعضاء.
بتحصله عىل  93صوتا" ،ليبيا املستقبل،2012/10/15 ،
اري
ر
الح
" 35زيدان يفوز عىل
ّ
عىل الرابط:
http://libya-al-mostakbal.org/news/clicked/26985
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وشباط  /فرباير  .2014ثم متكّن املؤمتر الوطني من إقالته يف 11
آذار  /مارس  2014بأغلبية  124صوت ًا .وهي أغلبية تتجاوز العدد
املطلوب ( 120صوت ًا) ،بحسب التعديل الدستوري الرابع يف شأن
إقالة رئيس الوزراء.
لكل من كتلة
وعكست هذه النتائج مدى تالقي املواقف السياسية ٍّ
"الوفاء لدماء الشهداء" ( 60عض ًوا) وكتلة "العدالة والبناء" ( 33عض ًوا)
وبعض املستقلني .وهو تكتل نيايب متكّن من الحصول عىل أغلبية
األصوات يف العديد من الترشيعات .لكن تكشف هذه النتائج عن عدم
اتساق دور "تحالف القوى الوطنية" داخل املؤمتر الوطني مع كونه أكرب
كتلة نيابية ( 86عض ًوا) ،واتساع رشعيته الشعبية بحصوله عىل نصف
أقل بكثري من متثيله يف املؤمتر.
أصوات الناخبني؛ فقد بدا أداؤه الترشيعي ّ
وهو ما يعني أ ّن "التحالف" مل يتمكّن من توجيه السلوك التصويتي
ألعضائه ،فإنّه باستثناء حصوله عىل منصب رئاسة الوزراء (عيل زيدان)،
مل يستطع مترير مقرتحاته عرب املؤمتر .ويرجع ذلك لالنقسامات الداخلية
يف التحالف وظهور كتل برملانية جديدة تنتمي للتيار الليربايل.

الكيانات السياسية والجهوية
تتناول هذه الجزئية توجهات الكيانات السياسية والجهوية إزاء
وخصوصا ما يتعلق منها بالتصورات حول مسار
اإلطار الدستوري،
ً
الفرتة االنتقالية ومواقفها من املؤمتر الوطني .ويقترص التناول عىل
األطراف التي ساهمت يف طرح تص ّوراتها السياسية ،وكانت األكرث
تأث ًريا يف طرح بدائل املسار االنتقايل.
تحالف القوى الوطنية

(((3

بدأ موقف "تحالف القوى الوطنية" تجاه التعديالت الدستورية يف
التبلور بعد إقرار املؤمتر الوطني التحصني الدستوري للعزل السيايس
يف  11نيسان  /أبريل  ،2013حيث طرح مبادرة يف  12نيسان  /أبريل
 ،2013تقوم فلسفتها عىل انتهاء حقبة املؤمتر ،وأ ّن صعوبة الوصول
إىل الدستور تتطلب إعداد دستور مؤقت يعتمد عىل دستور 1951
وتعديالته يف  1963لتج ّنب دخول البالد يف أزمة سياسية.
 36نشأ تحالف القوى الوطنية يف سياق انعقاد "ملتقى القوى الوطنية" يف  21شباط/
ينص عىل عدة مبادئ وأهداف
فرباير  ،2012حيث جرى اإلعالن عن ميثاق التحالف ،والذي ّ
ويض ّم لوائح تنظيمية لهذا الكيان ،والذي وقّعه يف ذلك اليوم عدد من األحزاب الحديثة
النشأة وعدد من الشخصيات الوطنية البارزة ومؤسسات املجتمع املدين؛ بحيث صار الكيان
السيايس الجديد تحالفًا بني عد ٍد من األحزاب الصغرية الحديثة النشأة ،ويطرح التحالف
رؤيته عىل أساس "الليربالية" .ويرى أ ّن الدولة املدنية الدميقراطية هي اإلطار السيايس املالئم
لليبيا.

دراسات وأوراق تحليليّة
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وقد جرى تأكيد تجاوز مرحلة املؤمتر الوطني يف العديد من املبادرات
التي تق َّدم بها التحالف يف الفرتة الالحقة ،حيث بدأ يف الرتتيب ملقرتح
شامل لوضع تعديالت دستورية واسعة .ويف هذا االتجاه ،بدأ اإلعداد
ملبادرة "تنظيم الحوار الوطني" يف  4ترشين الثاين  /نوفمرب .2013
كل األطراف السياسية للخروج
وقامت فكرتها عىل جمع تص ّورات ّ
(((3
بتص ّو ٍر مشرتك تجاه املرحلة االنتقالية .

لقد بلور "التحالف الوطني" املناقشات يف مبادرة "اإلنقاذ الوطني"
التي صدرت يف  25كانون األول  /ديسمرب  .2013وتتّسم مقرتحات
التحالف بأنّها وضعت تصو ًرا ملرحلة انتقالية جديدة؛ إذ استندت عىل
فكرة محورية ،وهي نقل سلطة املؤمتر لـ"الهيئة التأسيسية" ،وتشكيل
رئيسا وعضوية رئيس املجلس األعىل
املجلس الرئايس من ممثّل الهيئة ً
للقضاء ورئيس املحكمة العليا .وتكون مهمته تشكيل حكومة مصغّرة
كحكومة تسيري أعامل ومراجعة قانون العزل السيايس(.((3
ويف  4شباط  /فرباير  ،2014عقد التحالف الوطني مؤمت ًرا صحفيًا
ألجل وضع خريطة الطريق ملرحلة انتقالية جديدة بالتوافق بني
األطراف السياسية .ورأى أ ّن قرارات متديد فرتة املؤمتر حتى نهاية
كانون األول  /ديسمرب  2014تحتاج إىل استفتاء شعبي .لك ّنه خلص
إىل ع ّد املؤمتر منعد ًما بعد  7شباط  /فرباير  2014وعدم اعرتافه
 37تحالف القوى الوطنية ،مبادرة الحوار الوطني2013/9/25 ،؛ مبادرة تنظيم الحوار
الوطني.2013/11/4 ،
 38مبادرة اإلنقاذ الوطني.2013/12/25 ،
 وعىل مستوى أعضاء التحالف الوطني يف الحكومة ،اقرتح وزير الخارجية السابق محمد عبدالعزيز تصو ًرا للخروج من األزمة السياسية ،يقوم عىل عودة النظام املليك ،وهو اقرتاح يتجاوز
مبادرات التحالف بالعمل بدستور  1951مع تعديل نظام الحكم ،انظر" :ترصيح صحفي لوزير
الخارجية الليبي ،اتصاالت مع القبائل لعودة الحكم السنويس" ،صحيفة عكاظ2014/3/25 ،؛
"وزير الخارجية الليبي لـ'الحياة' :سأتوىل الدعوة إىل عودة امللكية" ،الحياة.2014/4/7 ،
 أصدرت مجموعة الوفاق الوطني مبادرة تتب ّنى تنازل املؤمتر عن صالحياته يف قطاعات منها؛إدارة شؤون السلك الدبلومايس ،وتعيني القائد العام للجيش الليبي ،وخفض فرتة عمل الهيئة
التأسيسية من  4شهور إىل ثالثة أشهر .وتع ّد هذه التعديالت جوهرية يف النظام االنتقايل،
وتذهب إلنهاء مرحلة املؤمتر واقعيًا .وهي مواقف تتّسق مع إعالن عبد الجليل االنضامم
لعملية "الكرامة" ،انظر" :مصطفى عبد الجليل :بنود مبادرة مجموعة الوفاق والحوار
الوطني" ،ليبيا املستقبل ،2014/1/6 ،عىل الرابط:
www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/42921

بخريطة الطريق الصادرة عنه عىل الرغم من حصولها عىل 146
صوت ًا( .((3ويف هذا السياق ،ميكن رصد السلوك السيايس للتحالف
الوطني من وجهتني ،هام كام ييل:
م ّرت مواقف التحالف الوطني تجاه السياسة الترشيعية للمؤمتر
الوطني مبرحلتني؛ استمرت األوىل حتى نيسان  /أبريل  2013وكان
يسعى خاللها للتأثري من داخل املؤمتر .يف حني بدأت املرحلة الثانية
عقب إقرار التعديل الدستوري الخامس واملتعلق بتحصني العزل
السيايس يف  11نيسان  /أبريل  .2013واتجه التحالف نحو بدء مرحلة
حل أخ ًريا لألزمة.
انتقالية ثالثة بوصفها ً
عىل الرغم من التالقي بني التعديل السادس ومبادرات التحالف،
عامل أساس ًيا يف املواقف السياسية
ظلّت مسألة العزل السيايس متثّل ً
للتحالف الوطني؛ إذ استمر يف املطالبة مبراجعة القانون ،لك ّنه واجه
اعرتاضً ا من جانب كتلة "الوفاء ألجل الشهداء" .ويف هذا السياق
لقيت مساند ًة وتأيي ًدا من "غرفة ثوار ليبيا" ،ليس بوصفها جهازًا أمنيًا،
ولك ّنها تتح ّرك بوصفها طرفًا يف األزمة السياسية.
ملتقى القبائل في الزنتان

اجتمع أعيان عدد من القبائل وممثيل املدن يف املنطقة الغربية يف
مدينة الزنتان يف  6متوز  /يوليو  ،2013لوضع تص ّورهم بخصوص
مسار املرحلة االنتقالية .وصدر البيان الختامي متضم ًنا تأكيد رشعية
ثورة فرباير بوصفها امتدا ًدا تاريخ ًيا للنضال ضد االستبداد .وأشار إىل
أهمية التزام اإلطار الدستورى للفرتة االنتقالية وعدم إطالتها حتى ال
تدخل البالد يف فوىض سياسية تع ّرضها لالنقسام؛ فقد رأى امللتقى أ ّن
لكل األطراف
األولوية تكون لرتسيخ مبدأ املواطنة واملشاركة الكاملة ّ
تؤسس العالقات الداخلية والخارجية عىل مبادئ التوازن والعدل
ليك ّ
(((4
وإدراك التحديات الخارجية .
 39مؤمتر صحفي لرئيس لجنة تسيري التحالف الوطني (عبد املجيد مليقطة).2014/2/4 ،
 يكشف هذا النوع من الخطاب السيايس عن انحسار فرص التفاوض السيايس واالتجاه نحوإضعاف املؤسسات الرسمية ،كدعم التظاهر أو التحفيز عىل االستقالة من املؤمتر؛ فخالل
الفرتة شباط/فرباير  2014وأيار/مايو  2014صدر سبعة قرارات بقبول استقالة أعضاء من
املؤمتر الوطني ،دون أسباب واضحة .ولكن إذا ما نظرنا إىل حجم التصويت عىل التعديالت
كل التيارات السياسية مبن فيهم املنتمون سياسيًا لتحالف القوى
يتّضح أنّها حظيت بتأييد ّ
الوطنية .وهنا ميكن تفسري ما جاء يف مؤمتر التحالف الوطني بأنّه يسعى إىل مزيد من
املكاسب بعد إقرار املؤمتر الوطني بوضع أجلٍ لتشكيل سلطة ترشيعية جديدة بحلول
منتصف  ،2014وهو ما يعكس رغبة مشرتكة لتجاوز مرحلة املؤمتر؛ ففي اليوم ذاته (4
شباط/فرباير) التفّت قوات تابعة للواء "القعقاع" حول مق ّر املؤمتر ،لك ّنها غادرته بعد محاولة
آمر اللواء عثامن مليقطة مقابلة نوري أبو سهمني (رئيس املؤمتر).
 40ملتقى القبائل الليبية يف مدينة الزنتان ،البيان الختامي مللتقى القبائل واملدن املنعقد
مبدينة الزنتان.2013/7/6 ،
 يرى الباحث أ ّن بيان ملتقى القبائل واملدن الغربية يلتقي مع األساس الفكري والسيايسلـ"الحراك املدين" .وتكمن أهميته يف التحضري للحاضنة االجتامعية للحراك يف املنطقة الغربية،
وذلك عىل خالف "مجلس حكامء ليبيا" الذي تراجع نفوذه السيايس واالجتامعي.

34
وكشف بيان ملتقى القبائل واملدن عن مسألتني مهمتني هام :الدعوة
للعمل بدستور  1951بتعديالته يف  1963بوصفه دستو ًرا موقّتًا
ملدة أربع سنوات يجري خاللها اإلعداد للدستور الدائم .أ ّما املسألة
األخرى ،فهي تتعلق باملطالبة بوقف عمل األحزاب السياسية حتى
يجري إصدار قانون ينظّم عملها .وتستند هذه املقرتحات لعدم
تحقيق تق ُّدم يف بناء مؤسسات الدولة أو إصدار الدستور .وهو ما
يرجع للخالفات الحزبية وانقسامها داخل املؤمتر الوطني ،ما يتطلب
تغيري اإلعالن الدستوري وإفساح املجال أمام القبائل للقيام بدو ٍر
سيايس بدل األحزاب السياسية(.((4
وعىل الرغم من عدم تح ّول امللتقى إىل كيان سيايس ،فقد مثّلت
تو ّجهاته املنطلق األسايس للحراك املدين تحت شعار "ال للتمديد"
الذي ظهر يف نهاية كانون األول  /ديسمرب  ،2013حيث مثّل
االنتقال إىل حقبة ما بعد املؤمتر الوطني مطلبًا مشرتكًا ،ما
أ ّدى إىل صدور التعديالت الدستورية يف شه َري شباط  /فرباير
وآذار  /مارس .2014
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موعد يزيد بثالثة شهور عن مقرتحات أخرى للتحالف وعدد من
الشخصيات العامة .وميكن القول إ ّن مقرتح "العدالة والبناء" يلتقي
مع املبادرات املطروحة يف معالجة ما تبقّى من الفرتة االنتقالية،
بخاصة ما يتعلق مبصري املؤمتر أو العودة إىل دستور  1951واستقالل
"الهيئة التأسيسية"(.((4
ومن املالحظ أ ّن مقرتح "العدالة والبناء" التقى مع تعديالت
شباط  /فرباير 2014؛ وذلك يف ما يتعلق مبحورية دور الهيئة
التأسيسية يف تقرير املدى الزمني للفرتة االنتقالية .ولذلك اتّجه إىل
تأييد مقرتحات لجنة فرباير؛ فهي متنع من الدخول يف حالة فراغ
دستوري ،وتضمن انتقال السلطة عرب آليات دستورية ،وهي متثّل
بداية الخروج من األزمة الدستورية(.((4

حزب العدالة والبناء

ارتكز مقرتح "العدالة والبناء"( ((4للفرتة االنتقالية عىل أ ّن فرتة بقاء
املؤمتر والتعديالت الدستورية تتوقّف عىل الحوار بني املؤسسات
املنتخبة؛ فوفقًا لرؤيته تح ّدد "لجنة الستني" خطتها لالنتهاء من
مرشوع الدستور خالل ثالثني يو ًما من أ ّول اجتامع لها ،ثم تقوم
بإعالم املؤمتر الوطني بخطتها ،وهنا تكون البالد أمام احتاملني؛
احتامل االنتهاء من صوغ الدستور يف خالل عام  ،2014وتُجرى
انتخابات ترشيعية جديدة وتُنقل السلطة للمجلس الجديد يف
ٍ
موعد أقصاه  .2014/12/24أ ّما إذا كان تقرير الهيئة يشري إىل طول
فرتة إعداد الدستور ،فيجري تطوير اإلعالن الدستوري باالستعانة
بدستور  1951وتعديالته ،ثم يقوم املؤمتر بإعداد قوانني لالنتخابات
ويحل املؤمتر الوطني يف
ّ
العامة الختيار مجلس ترشيعي جديد،
ٍ
موعد أقصاه  .2014/8/30وهو
أ ّول انعقاد للمجلس املنتخب يف
41
الرابط:

"كلمة ثوار الزنتان يف افتتاح مؤمتر القبائل الليبية إلسقاط األحزاب" ،2013/7/6 ،عىل

http://www.youtube.com/watch?v=rTcPu-qwbds
 42نشأ حزب "العدالة والبناء" يف  5آذار/مارس  .2012ويجمع يف عضويته شخصيات من
حركة اإلخوان املسلمني وغالبية املؤسسني تص ّنف ضمن اإلسالميني املستقلني .ويتبنى الحزب
أساسا للتداول السلمي
اتجاهًا فكريًا يقوم عىل املرجعية اإلسالمية ،ويقبل بالدميقراطية ً
للسلطة.

وتلتقي توجهات التحالف وملتقى القبائل يف الدفع باتجاه إعادة
هيكلة السلطة ووقف عمل األحزاب السياسية .وهي مطالب تؤسس
لتفكيك الكتل السياسية ومنع تبلور الكيانات املنظمة أو تطويرها؛
بحل املؤمتر وع ّده منعد ًما بعد
فقد تط ّورت هذه املواقف للمطالبة ّ
 7شباط  /فرباير .((4(2014
ظل توافق بني الكتل
لقد ج َرى صوغ التعديل الدستوري السادس يف ّ
الرئيسة؛ "الوفاء ألجل الشهداء" ،و"العدالة والبناء" ،والكتل املنضوية
تحت مظلة التحالف الوطني ،بخصوص اتجاهات التعديل الدستوري
واملسار االنتقايل الجديد .ولكن عىل الرغم من هذا االلتقاء ،ظلّت
األزمة الدستورية محتدمة وتح ّولت إىل رصا ٍع مسلّح يقرتب من
 43حزب العدالة والبناء" ،بيان حزب العدالة والبناء يدعو إىل انتخابات مبكرة يف ليبيا"،
.2014/2/13
 عىل الرغم من أهمية كتلة "الوفاء لدماء الشهداء" يف املؤمتر الوطني ،فإنّها مل تُصدر بياناتتعب عن تص ّورها ملعالجة األزمة السياسية ،وكانت مواقفها أقرب إىل خيارات "العدالة والبناء".
ّ
 44حزب العدالة والبناء" ،كلمة رئيس الحزب يف املؤمتر العام الثاين" ،2014/4/27 ،عىل
الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=qAzi25xyW3k
" 45مؤمتر صحفي لرئيس لجنة تسيري التحالف الوطني."...
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الحرب األهلية ،مل يخفّف منها إجراء انتخابات مجلس النواب وإعالن
نتائجها يف  20متوز  /يوليو  ،2014بل اندلعت أزمة دستورية جديدة
جدل قانون ًيا بخصوص سالمة
بسبب انعقاده يف طربق ،ما أثار ً
إجراءات االنعقاد ،وفقًا إلجراءات نقل السلطة التي تض َّمنها قرار
رئيس املؤمتر رقم  56لسنة .((4(2014

تداعيات األزمات الدستورية
عىل الرغم من إجراء سبعة تعديالت دستورية ،فقد حدث انتقال
لألزمة السياسية؛ إذ انتقلت من الحوار الوطني وطرح املبادرات إىل
الرصاع املسلّح وانقسام املؤسسات .وهو ما يتطلّب تحديد مالمح
التوجهات السياسية خارج نطاق التعديالت الدستورية.

ظهور عملية الكرامة
تقوم فكرة "عملية الكرامة" عىل أســاس مقرتح خليفة حفرت
( 30حزيران  /يونيو  ،)2013والذي ورد تحت عنوان "أولويات املرحلة
القادمة" ،ويتضمن خطة طوارئ إلنقاذ الوضع األمنى يف ليبيا .وتقوم
فرضية املقرتح عىل عدم صالحية املؤمتر الوطني إلدارة املرحلة االنتقالية.
مجلسا
ولهذا قام املقرتح عىل محورين؛ األول ،تعطيل املؤمتر وع ّده
ً
تأسيس ًيا تكون مهمته يف إصدار الترشيعات االنتقالية وتشكيل حكومة
من  12وزي ًرا ،وذلك إىل جانب تكوين الجيش ومنحه صالحيات واسعة
لفرض األمن وإعالن حالة الطوارئ ،وإدماج الث ّوار يف الجيش بتكوينه
الجديد ،ويجري تنفيذ السياسة األمن ّية تحت رقابة املؤمتر الوطني(.((4
وطالب املحور الثاين بالبدء يف التمهيد ملرحلة انتقالية ثالثة ،يجري
كل من األحزاب والقبائل وقادة
التأسيس لها عرب حوا ٍر وطني يشمل ًّ
فصائل الثوار ومبشاركة املؤمتر الوطني والحكومة .وتكون نتائجه
لكل األطراف السياسية .وتقوم قاعدة الحوار الوطني عىل
ملزمة ّ
كل املك ّونات الليبية االجتامعية والسياسية .ويجري
التوافق عىل ّ
استكامل الحوار الوطني واإلعداد لوضع الرؤية اإلسرتاتيجية من خالل
 46املؤمتر الوطني العام ،قرار رئيس املؤمتر رقم  56لسنة .2014
 وضع قرار رئيس املؤمتر رقم  56لسنة  2014إجراءات نقل السلطة ملجلس النواب؛ بحيثيجري انعقاد الجلسة األوىل بنا ًء عىل دعوة من رئيس املؤمتر خالل  15يو ًما من إعالن نتائج
االنتخابات ،وتحديد مكان انعقاد الجلسة األوىل ،ثم تسليم السلطة ألكرب األعضاء س ًنا.
 47بيان خليفة حفرت" ،أولويات املرحلة القادمة".2013/6/30 ،

صيغة "املؤمتر الوطني الجامع" ،والذي ينعقد عرب ثالث مراحل يف
طرابلس وسبها وبنغازي ،للمساعدة يف وضع أسس تحديث الدولة(.((4
رئيسا يف
وتقوم الفكرة املحورية لهذا املقرتح عىل وجود الجيش طرفًا ً
سياسات الدولة ،يف حني ترتاجع سلطات املؤمتر الوطني ،ويتوزع جزء
كبري منها بني الجيش الوطني و"املؤمتر الوطني الجامع" .وإىل جانب
هذا التغيري يف هيكل سلطات الفرتة االنتقالية ،مل يح ّدد املقرتح موقفه
ظل تقديم حفرت نفسه قائ ًدا
وخصوصا يف ّ
من اإلعالن الدستوري،
ً
سابقًا ألركان الجيش.
وعىل الرغم من تب ّني مقرتح "أولويات املرحلة القادمة" تصورات
لالنتقال السيايس السلمي ،فإنّه مع بدايات عام  2014اتّجه إىل حلول
العنف؛ إذ صدر بيان لـ"خليفة حفرت" يعلن فيه عن تعطيل سلطات
الدولة( .((4ويف  16أيار  /مايو  2014أعلن عن بدء "عملية الكرامة"
للسيطرة عىل بنغازي وتحرير ليبيا من التطرف واإلرهاب؛ وذلك
مبساعدة عسكريني سابقني وبعض وحدات الجيش الليبي واملتطوعني.
ولكن "عملية الكرامة" مل تشهد تق ّد ًما يف مواجهة الكيانات الثورية،
ونتائجها تتقارب مع املحاوالت االنقالبية السابقة.
شهدت "عملية الكرامة" تطورات دستورية بعد قرار مجلس النواب
يف ترشين الثاين  /نوفمرب  2014إلحاقها بهيئة األركان العامة للجيش
الليبي ،وصدور قرار رئيس املجلس يف  3كانون الثاين  /يناير 2015
حل
بإعادة تعيني حفرت يف الجيش الليبي .وهي إجراءات من شأنها ّ
املشكالت القانونية التي تعرتض "عملية الكرامة".

عملية "فجر ليبيا"
ظهرت عملية "فجر ليبيا" يف سياق إعالن خليفة حفرت يف أيار  /مايو
 2014نقل "عملية الكرامة" إىل املنطقة الغربية والرشوع يف الرتتيبات
العسكرية والسياسية للسيطرة عىل العاصمة مع انتهاء شهر رمضان
1435ه .وهذا ما ع ّدته "غرفة ثوار ليبيا" تهدي ًدا لثورة فرباير ويطيح
وخصوصا بعد اتساع التباين مع مؤيدي "الكرامة" وعدم
مكتسباتها،
ً
استقرار مؤسسات الدولة.
وتنضوي عملية "فجر ليبيا" تحت مظلة القيادة العامة لألركان
التابعة للمؤمتر .وهي تتك ّون من قوات دروع ليبيا و"غرفة عمليات
وخصوصا املدن
ثوار ليبيا" واملجالس العسكرية للمدن الليبية،
ً
48
49

املرجع نفسه.
"بيان خليفة حفرت".2014/2/14 ،
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الغربية باستثناء الزنتان وورشفانة .ويف املنطقة الرشقية ،ميثّل
مجلس شورى ثوار بنغازي امتدا ًدا عسكريًا لعملية "فجر ليبيا".
وقد ارتكز اإلعالن السيايس لعملية "فجر ليبيا" عىل أ ّن استعادة
وخصوصا ما
هيبة الدولة هي مهمة ""القيادة العامة لألركان"،
ً
يتعلق بتطبيق قرار املؤمتر الوطني رقم ( ،)27والذي يقيض بإخراج
الكتائب املسلَّحة من العاصمة (طرابلس) .ولك ّنها يف مرحلة الحقة
أعادت تعريف هيبة الدولة مبا يعني تقديم الدعم للمؤسسات
وخصوصا ما يتعلق بحفظ األمن وضامن الخدمات
للقيام بواجبها،
ً
العامة.
ورأت "فجر ليبيا" أ ّن انعقاد مجلس النواب يف طربق ميثّل الخطوة
األخرية للقضاء عىل الثورة ،نظ ًرا لعدم تطبيق معايري النزاهة عىل
كثريٍ من أعضائه ،وظهور عالقات وثيقة بني "عملية الكرامة"
وأنصار النظام السابق يف الحرب الدائرة يف الغرب والرشق ،إضاف ًة
إىل تسارع مجلس النواب يف إصدار قرارات ته ّدد قيادات الثورة
باملالحقة القضائية والدعوة إىل التدخل الدويل .ولذلك ات ّجهت
"فجر ليبيا" للمطالبة بانعقاد جلسات املؤمتر الوطني وتشكيل
حكومة جديدة.
ومنذ تدشني عملية "فجر ليبيا" يف  13متوز  /يوليو  ،2014متكّنت
من السيطرة عىل كثري من املناطق الليبية ،وظهرت قوة عسكرية
منظمة تتمتع باستقرار األداء العسكري .وقد ساهم التق ّدم
العسكري يف املنطقة الغربية يف إجهاض القوة الرئيسة لعملية
"الكرامة" يف غرب ليبيا ،والتي تتمثّل يف لواء القعقاع و"جيش
القبائل الرشيفة" ،ما ع ّزز فرص مك ّونات ثوار ليبيا يف االستمرار
مهم يف السياسة الليبية.
طرفًا ً

النزاع حول المؤتمر الوطني ومجلس
النواب
نشبت عدة أزمات دستورية ،كان أه ّمها الجدل بخصوص استمرار
املؤمتر الوطني .وجرت معالجة هذه الجزئية بتعديالت دستورية يف
شباط  /فرباير  2014تض ّمنت إجراء انتخابات مبكرة .لكن عىل الرغم
من هذه املعالجات ظهرت عملية "فجر ليبيا" ر ّدة فعل لظهور عملية
"الكرامة" ،ما ع ّزز فرص استمرار األزمات الدستورية واندالع الحرب
يف طرابلس.
فقد نشبت أزمة دستورية لدى انعقاد مجلس النواب يف طربق يف 2
آب  /أغسطس  .2014ورأى "حزب العدالة والبناء" أ ّن اجتامع مجلس

العدد 13
آذار  /مارس 2015

النواب يف طربق يع ّزز االستقطاب السيايس ويه ّدد مسار التح ّول
السلمي الدميقراطي .ورأى أ ّن تسارع صدور بيان عن مجموعة رشكاء
ليبيا لدعم اجتامع النواب يف طربق ،مث ٌري للقلق بوصفه تحفي ًزا عىل
مخالفة اإلعالن الدستوري .وهو ما يق ّوض فرص التوافق السيايس(.((5
مثّل الرصاع عىل نقل السلطة من املؤمتر الوطني إىل مجلس النواب
واح ًدا من أه ّم تداعيات األزمة السياسية .وكان محور الرصاع يدور
عامل
حول أ ّن السيطرة عىل ملف السلطة الترشيعية ،ستكون ً
مهم يف تحديد مالمح الخريطة السياسية .لقد ّأسست الكيانات
ً
السياسية مواقفها عىل ثالثة مسارات متوازية :الحسم العسكري ،أو
تدخّل الدائرة الدستورية لتحديد السلطة الترشيعية ،أودفع النواب
لالستقالة من املؤمتر ومجلس النواب(.((5
وللخروج من األزمة الدستورية ،أعلن "املؤمتر الوطني" استئناف
مامرسة صالحياته .واستند إىل مربرين ،هام :عدم التزام مجلس
النواب اإلجراءات الدستورية لنقل السلطة ،وخروج تظاهرات تطالب
بعودة املؤمتر بصورة موقّتة التخاذ الترشيعات الالزمة لتجاوز األزمة.
وهو بذلك يشكّل طرفًا سياس ًيا ودستوريًا يف الرتتيبات السياسية
القامئة .وقد جاء هذا القرار بعد سيطرة ق ّوات "فجر ليبيا" عىل
طرابلس ،وإرساع مجلس النواب باتخاذ قرارات مصريية تتعلق بهيكل
الدولة(.((5
لقد صدر قرار الدائرة الدستورية يف املحكمة العليا يف  6ترشين
الثاين  /نوفمرب  2014بشأن الطعن رقم ( )166قضائيًا بإبطال الفقرة
 50حزب العدالة والبناء" ،بيان بشأن دعوة أعضاء مجلس النواب لاللتزام باإلعالن
الدستوري".2014/8/5،
 51يشري بيان تحالف القوى الوطنية الصادر يف  18أيلول/سبتمرب  2014إىل وجود تباعد
يف املواقف السياسية مع مجلس النواب؛ فالبيان عمو ًما يتناول بالنقض الجهود املتوالية من
التيارات الجهوية لتهميش التحالف والتيار املدين .فقد وردت املالحظات يف البيان من وجهة
أنّه عىل الرغم من مساندة التحالف ترشيحات صالح عقيلة لرئاسة املجلس ومحمد اشعيب
نائ ًبا أ ّول ،تربز اتجاهات داخل املجلس لتهميش دور التحالف يف التمثيل السيايس يف الدولة،
وكان الفتًا إشارة البيان للتعقيدات التي تواجه حكومة الثني ومحاوالت استبداله بعيل زيدان.
ووصف التحالف هذه التوجهات بأنّها محاوالت تجهض جهود تشكيل الحكومة.
 52املؤمتر الوطني العام" ،بيان املؤمتر الوطني العام بشأن األوضاع الحالية يف البالد"،
.2014/8/23
 صدر بيان تحالف القوى الوطنية يتناول تطورات األزمة الليبية ،وركّز بصورة واضحة عىلثالث قضايا ،جاء يف مقدمتها ،ع ّد مجلس النواب الجهة الرشعية الوحيدة يف الدولة وأ ّن
حل التشكيالت املسلّحة و"تفعيل الجيش
لكل الليبيني .وأشار بخاصة إىل قرار ّ
قراراتها ملزمة ّ
والرشطة فقط".
والقضية الثانية ،كانت يف رفض ترصيحات دار اإلفتاء الليبية ،والتي يرى أنّها داعمة للقتل،
وأنّه كان من األوىل الدعوة لحقن الدماء ،فحفظ النفس واملال من أه ّم مقاصد الرشيعة.
وانتقد البيان أيضً ا "صمت املجتمع الدويل" عىل الجرائم ض ّد املجتمع يف طرابلس ومدن ليبية
أخرى ،انظر :تحالف القوى الوطنية ،بيان تحالف القوى الوطنية عن األحداث األخرية يف
طرابلس.2014/8/27 ،
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(م  )11/1من التعديل الدستوري السابع .وأثار هذا القرار إشكاالت
دستورية بخصوص املركز القانوين ملجلس النواب؛ فالحكم القضايئ
نصا دستوريًا يتض ّمن
يتعلق بإبطال مقرتحات "لجنة فرباير" بوصفها ًّ
تشكيل سلطة ترشيعية جديدة (مجلس النواب) ،وانتخاب رئيس
للدولة( .((5وتع ّد هذه اإلشكاالت امتدا ًدا للنزاع حول انعقاد مجلس
النواب يف طربق نتيجة الخالف حول تفسري قرار رئيس املؤمتر الوطني
رقم ( )56لسنة  2014بشأن إجراءات تسليم السلطة .وهو ما ترت ّب
عليه استمرار النزاع عىل السلطة الترشيعية.
حاسم يف تحديد السلطة
وعمو ًما ،مل يكن قرار الدائرة الدستورية
ً
الترشيعية القامئة .وعىل الرغم من صدور قرار الدائرة الدستورية،
ظل التنازع عىل املرشوعية القانونية بني املجلسني .وكانت التعقيبات
ّ
األوىل هي رفض مجلس النواب الحكم القضايئ لتع ُّرض القضاة
لضغوط سياسية وتهديد .وصدرت ترصيحات عن أيب بكر بعرية (أحد
النواب يف طربق) تفيد بأ ّن صدور الحكم يدفعهم إىل خيار تقسيم
ليبيا وإنشاء دولة برقة ،ما يعكس استمرار األزمة السياسية(.((5

خاتمة
تعكس تطورات املرحلة االنتقالية مدى تباين التصورات واألهداف
السياسية من الفرتة االنتقالية؛ فبالنظر إىل محتوى املبادرات يتّضح أ ّن
الحل السلمي تبدو قليلة للغاية؛ فالخالفات بخصوص طبيعة
فرص ّ
املؤسسات الدستورية ،وتسويتها عرب مقرتحات "لجنة فرباير" زادت
من حدة األزمة ،ليس بسبب اقرتابها من الوضع الدائم فقط ،ولكن
لصوغها تحت ضغوط وإكراهات تفقد الثقة بااللتزام بها وال تضمن
عدم تب ّني مقرتحات "الكرامة" ،والتي تركّز عىل بناء الجيش والهيمنة
عىل الربملان ،ويقودها النخبة السياسية للنظام السابق .وهنا كشفت

 53املؤمتر الوطني العام ،التعديل الدستوري السابع.
 يرى الباحث أ ّن إبطال الفقرة ( )11من التعديل الدستوري السابع يتجاوز فكرة إبطالاالنتخابات الترشيعية ،ذلك أنّه يتعلق بالتعديالت التي أجرتها "لجنة فرباير"؛ فقد وضعت
اللجنة إعالنًا دستوريًا يتك ّون من ( )57مادة تناولت نظام الحكم االنتقايل مبا يف ذلك انتخاب
رئيس للدولة بصالحيات تنفيذية واسعة .وعىل الرغم من أ ّن هذه التعديالت ساهمت يف
معالجة تداخل السلطات يف اإلعالن الدستوري ،فإنّها كانت يف االتجاه إلرساء مالمح النظام
ظل عدم وضوح أفق االنتهاء من مرشوع
الدستوري الدائم .وهو اتجاه تزايدت احتامالته يف ّ
الدستور وسعي مجلس النواب ،بتشكيلته يف طربق لالستحواذ عىل كل السلطات .وهنا ميكن
داعم اإلعالن الدستوري.
قراءة قرار الدائرة الدستورية من وجهة أنّه كان ً
" 54أبو بكر بعرية يق ّر بعدم اعرتافه بقرار املحكمة العليا الذي يدفع إىل تقسيم البالد"،
ليبيا املستقبل ،2014/11/6 ،عىل الرابط:
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/57527
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الدراسة عن مدى تأثري الخالفات بني الفواعل السياسية يف اتجاهات
التعديالت الدستورية واالهتزاز الشديد لإلعالن الدستوري.
وترتبط التحديات التي تواجه الدولة بغياب أفقٍ لالنتهاء من الدستور
قبل أيلول  /سبتمرب 2015؛ فهناك نوعان من املعوقات التي تواجه
املرحلة املقبلة؛ يتمثّل األ ّول يف غياب القوة أو السلطة املركزية
للدولة ،سواء بسبب انتشار السالح أو تزايد النفوذ الخارجي .وتتوقّف
القدرة عىل بناء سلطة مركزية قوية عىل قدرة الدولة عىل الخروج
من إطار قرار مجلس األمن رقم ( ،)2095وبدء سياسات لبناء الجيش
واألجهزة األمنية.
أ ّما الثاين ،فيتمثّل يف الخيار ما بني متكني اإلعالن الدستوري بوصفه
إطا ًرا دستوريًا انتقاليًا حتى صدور الدستور الدائم ،أو التح ّول نحو
خصوصا وأ ّن إجراء
بدائل أخرى يكون من بينها تغيري اإلطار الدستوري،
ً
سبعة تعديالت دستورية خالل الفرتة الواقعة بني آذار  /مارس2012
وآذار  /مارس  2014أعطى انطبا ًعا باهتزاز األرضية القانونية للدولة،
ما يفتح آفاق التطلّع إلطار سيايس جديد.
ظل اتّساع التباينات السياسية واحتدام الرصاع املسلّح ،تتزايد
ويف ّ
احتامالت تغيري اإلطار الدستوري القائم .وترتبط هذه النتيجة مبسارين
الحل األخري
متناقضني ،هام :استمرار اللجوء للرصاع املسلّح بوصفه ّ
للتناقضات السياسية ،أو استمرار سلسلة الحوار السيايس التي انعقدت
يف جنيف .وهي امتداد لحوار غدامس (ليبيا)؛ فاملقرتحات التمهيدية
تتّجه نحو تكوين إطار سيايس يتجاوز املؤمتر الوطني ومجلس النواب
ٍ
مجلس جديد يض ّم عمداء البلديات .لكن
وينقل اختصاصاتهام إىل
امليض يف هذا االتجاه سوف يتوقّف عىل قبول من هم خارج الحوار.
ّ
وخصوصا ما يتعلق بالتعديل الثالث الذي منح "الهيئة التأسيسية"
ً
سلطات إضافية ،بينام اضمحلّت وظائف "املؤمتر الوطني".
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أنور الجمعاوي

*

الحكومة االئتالفية في تونس:
قراءة في المالمح والتداعيات والتحديات

تناقش هذه الورقة حالة الحكومة االئتالفية الحالية في تونس التي شكلها الحبيب الصيد،
وتقدم قراءة في مالمحها وفي إشكاالتها والتحديات التي تواجهها .فازت الحكومة الجديدة
بأغلبيــ ٍة مريحــة غيــر مســبوقة فــي حكومات مــا بعد الثــورة ،وهو ما يــدل على أنّها مســنودة
أن تركيبتهــا لم تأخذ في الحســبان المناطق الطرفية
سياســ ًيا وحزب ًيــا .ومع ذلــك ،يرى آخرون ّ
والجهــات المحرومــة ،وبــدت م ّيالــة إلــى مركــزة الســلطة لــدى المنتميــن إلــى الســاحل أو
العاصمــة .تــرى الورقــة أن الصيــد بدا م ّيــا ًال إلى تكريــس التعددية فــي تركيبــة حكومته ،وبدا
معن ًيــا بالظفــر بأكبــر نســبة من المؤيديــن في مجلــس نواب الشــعب تمكــن حكومته من
اجتيــاز أي امتحــان لكســب الثقــة .أضــاف الصيــد فــي تشــكيلته النهائيــة أحزا ًبا مهمــة؛ وهي
"حركــة النهضــة" ،و"آفــاق تونــس" ،و"الجبهة الوطنيــة" .ترى الورقــة ً
أيضا أن تركيبــة الحكومة
الجديدة تميزت بقيامها على ائتالف تعددي سياسي/تكنوقراطي واسع جمع بين علمانيين
وإسالميين وغير متحزبين ،واتسمت بتحييد معظم وزارات السيادة .أما "النهضة" فترى الورقة
أنهــا نجحــت فــي اختــراق الموقــف اإلقصائي الصــادر عن التيــار العلماني/اليســاري فــي "نداء
تونــس" وحزب "الجبهة الشــعبية" ،القاضي بعدم إشــراكها .وتناقش الورقــة التحديات التي
ّ
ّ
ّ
والملــف االجتماعي،
والملــف االقتصادي
الملــف األمني
تواجههــا الحكومــة؛ وفي مقدمتها
تهــدد الســلم االجتماعــي
وبخاصــة الجماعــات اإلرهابيــة والجريمــة المنظمــة التــي ظلــت
ّ
والتجربة الديمقراطية في تونس ،وتربك األداء السياسي واالقتصادي للحكومات االنتقالية
التي شهدتها البالد بعد الثورة.
تونيس.
أكادميي وباحث جامعي
*
ّ
ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
الحكومة االئتالفية في تونس:
قراءة في المالمح والتداعيات والتحديات

مدخل
بعد ثالثة أشهر ون ّيف من إعالن نتائج االنتخابات الترشيعية
( 26ترشين األول  /أكتوبر  ،)2014رأت الحكومة التونسية الجديدة
النور ( 5شباط  /فرباير  .)2015وهي الحكومة السابعة بعد انقضاء
أربع سنوات عىل الثورة .وقد أرشف عىل اختيار أعضائها الحبيب
مناصب قيادية يف وزارة
تول
الصيد ( 65عا ًما) .وهو سيايس مخرضم ّ
َ
الداخلية قبل الثورة وبعدها .ويق ّدم نفسه عىل أنّه غري منتمٍ حزبيًا.
كلّفه رئيس الجمهورية الحايل الباجي قائد السبيس ( 89عا ًما) يف 5
كانون الثاين  /يناير  ،2015بتشكيل الحكومة مع األخذ يف الحسبان
برنامج الحزب الفائز بأكرب نسبة يف مجلس نواب الشعب ،وهو حزب
"نداء تونس" ( 86مقع ًدا) .وسبق أن ق ّدم الصيد أ ّول مقرتح لتشكيلته
الحكومية املرتقبة أمام وسائل اإلعالم بتاريخ  23كانون الثاين  /يناير
 .2015غري أ ّن تلك التشكيلة التي ض ّمت  40عض ًوا مل تَلْق التأييد الواسع
لدى القوى الفاعلة يف املشهد السيايس؛ وذلك ألنّها اقترصت عىل ض ّم
ممثّلني عن حزب "نداء تونس" ( 86مقع ًدا) ،و"االتحاد الوطني الحر"
( 16مقع ًدا) ،وعدد من التكنوقراط ،وتجاهلت أحزابًا وازنة يف مجلس
نواب الشعب ،ويف مقدمتها "حركة النهضة" ( 69مقع ًدا) ،و"الجبهة
الشعبية" ( 15مقع ًدا) و"آفاق تونس" ( 8مقاعد) .وقد أنذرت هذه
األحزاب بأنّها لن متنح حكومة الصيد يف نسختها األوىل الثقة عند
احتج آخرون بأ ّن
عرضها عىل املجلس النيايب((( .ويف السياق نفسهّ ،
تركيبة تلك الحكومة مل تأخذ يف الحسبان املناطق الطرفية والجهات
املحرومة ،وبدت م ّيالة إىل مركزة السلطة لدى املنتمني إىل الساحل
أو العاصمة(((؛ كام كانت الحال يف عهد بورقيبة وخلَفه بن عيل .وقد
دفعت تلك املآخذ رئيس الوزراء املكلّف إىل إعادة النظر يف تشكيلة
حكومته وتعديلها يف ضوء ما أجراه من مشاورات مع القوى الحزبية
الفاعلة ،ومع مك ّونات املجتمع املدين .وعرض الرتكيبة النهائية
للحكومة الجديدة وبرنامجها يوم  4شباط  /فرباير  2015عىل مجلس
نواب الشعب ( 217نائبًا) .وبعد جد ٍل واسع داخل قبة املجلس (162
مداخلة من جانب الن ّواب) ،جرى التصديق عىل حكومة الصيد يوم
 1انظر" :رئيس الوزراء التونيس املكلف يبدأ مفاوضات جديدة بعد رفض لحكومته"،
الحوار نت ،2015/1/26 ،عىل الرابط:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=27336#.VOHhTE1d6cx
Tarek Amara, «Tunisia new government faces resistance before ratification
vote,» Reuters, 25/1/2015, http://www.reuters.com/article/2015/01/25/ustunisia-politics-idUSKBN0KY0R520150125
 2راجع :سمري العيادي" ،الكاف :حكومة الصيد يف عيون السياسيني :وفاق نسبي...
وحضور 'باهت' ملمثيل الشامل الغريب" ،الرشوق ،2015/1/25 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/j4hpUV
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 5شباط  /فرباير 2015؛ فص ّوت لها  166نائ ًبا ،واعرتض عليها  60نائ ًبا،
يف حني احتفظ مثانية ن ّواب بأصواتهم؛ وذلك من مجموع  204من
الن ّواب الحارضين .وبذلك فازت الحكومة الجديدة بأغلبي ٍة مريحة
غري مسبوقة يف حكومات ما بعد الثورة .وهو ما يخرب بأنّها مسنودة
سياس ًيا وحزب ًيا.
فام هي أه ّم مالمح هذه الحكومة من جهة تركيبتها وبرنامجها؟ وما
هي انعكاسات تشكيلها عىل املشهد السيايس التونيس؟ وما هي أبرز
التحديات التي تواجهها؟
ستو ّجه هذه األسئلة نظرنا يف هذه الورقة.

في تركيبة الحكومة وبرنامجها
تركيبة الحكومة
تسلَّم الحبيب الصيد رسميًا مقاليد رئاسة الحكومة يــوم 6
شباط  /فرباير  2015خلفًا للمهدي جمعة رئيس الحكومة غري
الحزبية التي تولّت إدارة البالد مطلع سنة  .2014وتتك ّون الحكومة
الجديدة من  42عض ًوا ( 28وزي ًرا ،و 14كاتب دولة) .منهم املستقلون
ومنهم املتحزبون الذين يتوزعون عىل خمسة أحزاب ممثّلة داخل
مجلس ن ـ ّواب الشعب؛ وهي "نــداء تونس" ،و"حركة النهضة"،
و"االتحاد الوطني الحر" ،و"آفــاق تونس" ،و"الجبهة الوطنية".
وحاز النداء مثاين حقائب وزارية ،يف حني أُسندت إىل النهضة وزارة
واحدة هي وزارة التكوين املهني والتشغيل و 3كتّاب دولة (الصحة،
واالستثامر ،واملالية) .وكان حضور "الوطني الحر" و"آفاق تونس"
لكل منهام .يف حني حصلت "الجبهة الوطنية"
ممث ًّل بثالث وزارات ٍّ
عىل منصب كتابة دولة لوزارة الخارجية .ومن مثة فنحن إزاء حكومة
ائتالفية تجمع بني قوى حزبية ممثّلة داخل مجلس نواب الشعب
وعدد من التكنوقراط .وتق َّدر نسبة املستقلني فيها بـ 23( %54.8
من جملة  )42مقابل  %45.2من املنتمني إىل األحزاب ( 19من .)42
ومن إيجابيات الفريق الحكومي الجديد أنّه يشمل حضو ًرا للمرأة
مهم من الوجوه الشابّة؛ ذلك أ ّن  %44من أعضاء
(مثاين نساء) وعد ًدا ً
تقل أعامرهم عن  50سنة .كام أ ّن وزارات السيادة
حكومة الصيد ّ
فيها محيّدة (وزارة العدل ،ووزارة الداخلية ،ووزارة الدفاع) باستثناء
تول أمرها الط ّيب البكّوش األمني العام لحركة
وزارة الخارجية التي ّ
"نداء تونس" .واشتملت الرتكيبة الجديدة أيضً ا عىل إحداث منصب
وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بالعالقات مع الهيئات الدستورية
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واملجتمع املــدين .وهو منصب مل تشهده الحكومات التونسية
السابقة ،ويضمن التمكني لقوى املجتمع املدين ،وتدعيم دورها يف
صناعة القرار ،وتأمني التواصل بني الحاكم واملحكوم .لكن ذلك ال
مينع من اإلشارة إىل أ ّن عد ًدا من الحقائب الوزارية قد جرى إسناده
فالسري العلمية لبعض
إىل أصحابه عىل أساس املحاصصة الحزبية؛ ِّ
(((
الوزراء واختصاصاتهم املهنية ال تنسجم مع ما تقلّدوه من مناصب .
والظاهر أ ّن املراد هو ترضية األحزاب السياسية التي ينتمون إليها.
واملالحظ أ ّن وزارة الداخلية يف حكومة الصيد ظلّت مهيمنة عىل
الجامعات املحلية واملجالس الجهوية .وكان األحرى إفرادها بوزارة
نص عليه
دعم ملنهج الالمركزية ،وإرساخ السلطة املحلية الذي ّ
بذاتها ً
الدستور الجديد (كانون الثاين/يناير  .)2014ويظهر أ ّن حكومة الصيد
وسعت من امتدادها الجهوي والحزيب؛ فعىل الصعيد
الجديدة قد ّ
كل املحافظات عدا اثنتني (زغوان،
املناطقي ض ّمت ممثلني عن ّ
وتطاوين) ،وشملت  14عض ًوا من الحكومة من الشامل ،و 14عض ًوا
من الوسط ،و 13عض ًوا من الجنوب((( .واملراد من ذلك توجيه رسائل
طأمنة إىل املناطق الداخلية والجهات الطرفية بأنّها مشاركة يف الحكم،
وأ ّن األمر غري مقترص عىل أهل الشامل أو أهل الساحل دون غريهم.
واملراد أيضً ا توجيه رسالة لهم وللمراقبني عمو ًما مفادها أ ّن "نداء
لكل التونسيني((( وال تستثني
تونس" يريد تشكيل حكومة جامعة ّ
أهل الجنوب بحجة أ ّن أغلبيتهم مل تنارصه يف االنتخابات الترشيعية،
ومل تص ّوت للسبيس يف االنتخابات الرئاسية.
أ ّما عىل الصعيد الحزيب ،فقد عدل الصيد عن مقرتحه األ ّول لتشكيل
بحزب "نداء تونس" و"الوطني الحر" دون
الحكومة الذي اكتفى
َ
غريهام .وأضاف يف تشكيلته النهائية أحزابًا أخرى مهمة؛ وهي "حركة
النهضة" ،و"آفاق تونس" ،وبخاصة "الجبهة الوطنية" بدرجة ثانية (لها
نائب واحد يف الربملان) .فبدا ميّالً إىل تكريس التعددية يف تركيبة
 3ميكن أن نشري عىل سبيل الذكر ال الحرص إىل أ ّن بعض الوزراء تقلّد مناصب بعيدة
تول ماهر بن ضياء (االتحاد الوطني الحر) حقيبة وزارة الشباب
عن اختصاصه؛ من ذلك ّ
والرياضة والحال أ ّن تكوينه وسجلّه املهني متعلق بالدراسات القانونية والقضاء باألساس،
واألمر نفسه يتعلق بوزير الصحة سعيد العايدي املختص يف اإلعالمية والربمجيات الذي جرى
تكليفه بإدارة وزارة الصحة .وكذا الشأن بالنسبة إىل سلمى اللومي الرقيق التي جرى تكليفها
بوزارة السياحة والحال أنّها مختصة يف إدارة املشاريع الفالحية .راجع" :السري الذاتية لوزراء
الحبيب الصيد" ،صحيفة الرشوق التونسية ،عدد  ،2015/2/3 ،8617ص .4
 4انظر الخريطة الرقمية للتوزيع الجهوي لوزراء حكومة الصيد واملحافظات التي
ينحدرون منها:
«D'où viennent nos ministres,» Realites, 7/2/2015, http://www.realites.com.
tn/dou-viennent-nos-ministres/
كل الواليات ممثلة يف الحكومة ما عدا اثنتني" ،موزاييك أف أم،
 5انظر" :الصيدّ :
 ،2015/2/5عىل الرابط:
http://www.mosaiquefm.net/ar/index/a/ActuDetail/Element/50590
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أساسا بالظفر بأكرب نسبة من املؤيدين يف مجلس
حكومته ،وبدا معن ًيا ً
نواب الشعب عند اجتياز الحكومة امتحان كسب الثقة .فكانت الغاية
الفوز بأغلبية مريحة ،وضامن حزام سيايس وتوافق حزيب واسع ميكّن
الحكومة الوليدة من كسب قاعدة شعبية من ناحية ،ومن مترير
سياساتها والعمل يف أجواء من االستقرار من ناحي ٍة أخرى .ويف هذا
اإلطار يفهم استقدام "حركة النهضة" واستبعاد "الجبهة الشعبية"
(ائتالف من األحزاب اليسارية والقومية يض ّم  11حزبًا ممث ًّل بـ 15
نائبًا)؛ فالصيد ومن خلْفه بعض القيادات يف "نداء تونس" عىل وعي
بأهمية إرشاك "حركة النهضة" يف الحكم مبا تتمتع به من ثقلٍ شعبي
من ناحية ( 69مقع ًدا) ،ولتفادي ما ميكن أن تقوم به من دو ٍر يف
املعارضة وتعطيل مترير بعض القوانني يف مجلس ن ّواب الشعب ،إذا هي
بقيت خارج الحكم .وأبدت "النهضة" يف هذا السياق حال ًة من املرونة.
وقبلت بتمثيلٍ رمزي لها يف مجلس الوزراء (وزير واحد) ،عىل الرغم
من أهمية حضورها يف مجلس نواب الشعب ( 69مقع ًدا) .وأظهرت
أيضً ا رغب ًة أكيدة يف بناء حكومة توافقية تجمع أكرب طيف من االجتامع
ٍ
برشوط مسبقة .وعىل خالف
السيايس يف البالد .ومل تلزم "نداء تونس"
(((
ذلك قرنت "الجبهة الشعبية" مشاركتها يف الحكومة بإقصاء النهضة
منها لخالفها األيديولوجي معها ،وألنّها تع ّدها مسؤولة عن مقتل شكري
(((
بلعيد ( 6شباط/فرباير  .)2013وفرضت عىل الصيد عد ًدا من املطالب
والتنصل من الديون الخارجية ،والرتفيع يف منحة
أه ّمها تجميد األسعار،
ّ
البطالة ،ودعم صندوق التعويض .وهي مطالب رآها بعض الندائيني
واملق ّربني من حكومة الصيد تعجيزية اقتضت االستغناء عن التحالف
مع "الجبهة الشعبية" ،والتآلف مع "النهضة" و"االتحاد الوطني الحر"
و"آفاق تونس" .وهي أحزاب ميينية اجتامعية قد تختلف أيديولوج ًيا
إىل ح ٍّد ما لك ّنها تلتقي اقتصاديًا عند التسليم باقتصاد السوق ،والعمل
عىل تعزيز الرشاكة مع االتحاد األورويب ،ولربلة االقتصاد وفقًا ملا متليه
توجيهات الصناديق املالية(((.
وبذلك فقد متيزت تركيبة الحكومة الجديدة بقيامها عىل ائتالف
تعددي سيايس/تكنوقراطي واسع جمع بني علامنيني وإسالميني وغري
وتأسس عىل تحييد معظم وزارات السيادة ،وعىل الرغبة يف
متحزبنيّ ،
 6انظر'" :الجبهة الشعبية' ترفض إرشاك 'النهضة' يف الحكومة" ،جريدة البالد،2015/1/17 ،
عىل الرابط:
http://sahafaty.net/news2926909.htm
 7انظر :أمل الصامت" ،محمد جمور 3 :رشوط إلقناع الجبهة بالتصويت للحكومة"،
حقائق أون الين ،2015/1/31 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/C8p3tN
 8انظر :حديث سارة فيري عن أشكال التقارب بني الربنامج االقتصادي لحركة "نداء تونس"
و"حركة النهضة":
Sarah Feuer, «Tunisia's Economic Challenges,» Fikra Forum,24/10/2014,
http://fikraforum.org/?p=5835
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ضامن حزام سيايس وعمق شعبي داعم للحكومة الوليدة مع األخذ
يف الحسبان متثيلية أعضاء الحكومة معظم محافظات البالد ،وتعزيز
املشاركة الفعلية للمرأة وفئة الشباب يف اتخاذ القرار.

والجرمية املنظّمة ،داع ًيا إىل رضورة الترسيع يف التصديق عىل قانون
مكافحة اإلرهاب ،ووضع منظومة قانونية ترشيعية تضمن لألمنيني
والعسكريني حقوقهم وتتيح لهم الحامية أثناء أداء واجبهم( ،((1واع ًدا
بتأمني املعدات الالزمة للقوات املسلحة لتفعيل النجاعة املطلوبة
يف مواجهة املخاطر التي تهدد األمن القومي واالنتقال الدميقراطي
يفصل القول يف املراد بحامية
يف البالد .واملالحظ هنا أ ّن الصيد مل ّ
األمنيني وتحصينهم قانونيًا .فهل املراد متكينهم من حمل سالح خارج
حق إطالق النار دون رشوط
أوقات العمل؟ وهل املراد متكينهم من ّ
مسبقة؟ وهل القصد متتيع عون األمن بنو ٍع من الحصانة دستوريًا؟
تبدو هذه املعطيات غري واضحة ،وتحتاج إىل املزيد من التدقيق يف
مستوى قراءة الصيد املسألة األمنية.

برنامج حكومة الصيد
عرض رئيس الحكومة الحبيب الصيد برنامج عمل فريقه الحكومي
خالل السنوات الخمس املقبلة يوم  4شباط  /فرباير  2015أمام
مجلس نواب الشعب .وشمل الربنامج((( تأكيد التزام تعزيز املسار
الدميقراطي ،وتب ّني أهداف الثورة يف تحقيق الحرية والعدالة ،وضامن
الكرامة لعموم املواطنني ،والقطع النهايئ مع دولة االستبداد .ويف هذا
اإلطار ذهب الصيد إىل أ ّن "الحفاظ عىل املسار الدميقراطي وتعزيزه،
وصيانة الحريات العامة والفردية ،واحرتام حقوق اإلنسان (،)...
وتكريس سلطة القانون ( )...هي من صميم أولويات حكومته"(.((1
وأعلن عزمه عىل "مقاومة كل أشكال الفساد واملحسوبية واستغالل
النفوذ ،وتجاوز القانون ،وتجسيد مبادئ الحوكمة الرشيدة
واملساءلة"(((1؛ فأعرب بذلك عن التزام أخالقي/رسمي تجاه املواطنني
بالوفاء لروح الثورة وتحقيق مطالبها من ناحية ،والعمل عىل إرساء
دولة الحق والواجب ولزوم الشفافية من ناحية أخرى .فبعث
بذلك رسائل طأمنة مهمة إىل الرأي العام املحيل والدويل مفادها
أ ّن الحكومة الجديدة لن تنقلب عىل الثورة ،عىل الرغم من وجود
بعض وجوه النظام القديم فيها ،ولن تكون نافذة لعودة االستبداد أو
االرتداد عن املكاسب الحقوقية التي غنمها التونسيون بعد الثورة.
وركّــز الصيد يف خطابه الربامجي عىل عــد ٍد من امللفات التي
وامللف
امللف األمني
ّ
ع ّدها من أولويات حكومته ويف مقدمتها ّ
وامللف االجتامعي؛ فعىل الصعيد األمني ،أكّد أهمية
االقتصادي
ّ
استكامل مقومات بسط األمــن واالستقرار ،ومكافحة اإلرهــاب

أ ّما عىل الصعيد االقتصادي ،فو َعد الصيد بالعمل عىل "الحفاظ عىل
املقدرة الرشائية للمواطنني ،ومكافحة االحتكار واملضاربة ( ،)...والعمل
عىل تنظيم السوق والتحكم يف األسعار ( ،)...ومقاومة التهريب والتجارة
املوازية"( .((1وهي مطالب مهمة وحاجات مل ّحة بالنسبة إىل املواطن
التونيس ال محالة ،بخاصة ما تعلّق منها بتخفيض االرتفاع املش ّط
لألسعار ،ودعم املقدرة الرشائية للمواطن( .((1لكن رئيس الحكومة
املكلّف مل يق ّدم خطة تفصيلية واضحة لتحقيق تلك الوعود؛ فال نجد يف
مفص ًل يف كيفية التحكّم يف األسعار ،بخاصة أ ّن مثن املواد
برنامجه قولً ّ
االستهالكية خاضع لقانون العرض والطلب ،ولحركة االسترياد والتصدير
يف البالد .ومل يفصح أيضً ا يف برنامجه عن اآلليات التي ميكن أن يقرتحها
لتنظيم السوق ومقاومة التهريب واالحتكار واملضاربة .فغلب بذلك
العموم عىل التفصيل يف برنامجه االقتصادي.

9
10
11

انظر :برنامج حكومة الحبيب الصيد ،عىل الرابط:
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.

http://goo.gl/TV3FJi

أ ّما عىل الصعيد االجتامعي ،فوعد الصيد "بإدماج متعاطي األنشطة غري
املهيكلة يف املنظومة القانونية وإيجاد حلول لألخذ بيد ضعاف الحال
الذين ميارسون التجارة يف املسالك غري املنظمة" .ومل يكشف عن معامل
تص ّوره لكيفية إعادة إدماج هؤالء يف الدورة املهنية ،وآليات تحسني
رصح بأنّه بداية من شهر نيسان  /أبريل 2015
أوضاعهم االجتامعية .و ّ
سيجري الرتفيع يف املنحة املسندة إىل العائالت املعوزة من  120دينا ًرا
إىل  150دينا ًرا للعائلة الواحدة .وسيشمل هذا اإلجراء  230ألف عائلة
تحل معضلة
معوزة( .((1والواقع أ ّن هذه اإلجراءات عىل أهميتها ال ّ
الفقر يف تونس بصورة جذريّة .بل تكتفي بتقديم حلول ترقيعية موقّتة.
وكان من األفضل تخصيص األموال املرصودة لزيادة املنح املسندة
للعائالت البائسة لضامن الحاجيات األساسية واملرافق الرضورية لتلك
12
13
14
15

املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
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األرس املوجودة بخاصة يف املناطق الطرفية ،وأغلبها تعيش يف مناطق
ال توجد فيها املدارس واملستشفيات ومواطن الشغل .فكان باإلمكان
توجيه االهتامم نحو التنمية املحلية ،وضامن موارد دخل قا ّر للعائالت
املعوزة ،حتى ال تبقى عالة عىل امليزانية العامة للدولة.

مرص ًة
إسرتاتيجي تش ّبثت قيادات الحزب( ((1البارزة بالدفاع عنهّ ،
عىل رضورة حضور "النهضة" يف املشهد الحكومي .وميكن تفسري هذا
التو ّجه الغالب عىل الحركة بعدة أسباب/معطيات؛ منها ما هو ذايت
ومنها ما هو موضوعي.

كل
ويف السياق نفسه ،فإ ّن وعد رئيس الحكومة الجديد بإلغاء ّ
بتخل الدولة عن القروض املسندة لصغار
اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ّ
كل من ال يتجاوز أصل دينه ألفَي
الفالحني والب ّحارة بالنسبة إىل ّ
دينار( ،((1يع ّد إجراء "شعبويًا" إىل ح ٍّد ما؛ ألنّه ال يأخذ يف الحسبان
تنصل نحو ّ 42500فلح ،يشملهم هذا
األثر الناجم اقتصاديًا عن ّ
اإلجراء من دفع الديون املتخلدة بذ ّمتهم ،وهو ما يؤث ّر سلبيًا يف
امليزانية العامة للدولة ويف األداء الرصيف يف البنوك.

فمن الناحية الذاتية يتبني دارس الخطاب السيايس لحركة النهضة
أنّها قد دأبت يف أغلب بياناتها خالل فرتة ما بعد حكومة "الرتويكا"
الثانية عىل التجاوب مع مرشوع "الحوار الوطني" ،وعملت عىل
إقناع أتباعها بأهمية الحكم التوافقي ،ورضورته يف الحالة التونسية.
وخاضت حملتها اإلعالمية خالل االنتخابات الترشيعية (ترشين
األول/أكتوبر  )2014بطريقة تتج ّنب التصادم مع الخصوم السياسيني
والته ّجم عليهم؛ رافع ًة شعار "الوفاق الوطني" ،مؤكد ًة أهمية تأسيس
حكومة وحدة وطنية( ((1تشارك فيها أبرز القوى الحزبية واملدنية
لتجاوز األزمات التي تعانيها البالد سياس ًيا واجتامع ًيا واقتصاديًا.
وتو ُّجه الحبيب الصيد نحو تشكيل حكومة ائتالفية ينسجم مبدئ ًيا
مع تص ّور "حركة النهضة" لتجربة الحكم التوافقي/التعددي ،وذلك
عىل الرغم من متثيليتها املحدودة يف تلك الحكومة ،ويسمح للنهضة
بالظهور يف موقع الحركة املسؤولة أمام أتباعها وأمام عموم املواطنني؛
فتربز يف مقام من يق ّدم الوحدة الوطنية عىل املصلحة الحزبية من
ناحية ،وتقنع من ناحية أخرى قواعدها بصواب مقاربتها يف لزوم
املرونة والديبلوماسية السياسية يف املرحلة االنتقالية ،مؤكد ًة صواب
مراهنتها عىل الحكم االئتاليف(.((2

وبنا ًء عليه ،فإ ّن برنامج حكومة الصيد ،عىل الرغم من تأكيده أهمية
االستمرار يف دعم التجربة الدميقراطية التونسية ،ووعده بالقيام
بإصالحات اقتصادية واجتامعية ،فإنّه يبقى من الناحية العملية
برنام ًجا ال يتجاوز مستوى إعالن النوايا؛ ذلك أنّه ال يق ّدم جدولً زمن ًيا
لحل
مفصل ّ
ً
واض ًحا لتحقيق ما أعلنه من وعود ،وال يضبط مخططًا
املشكالت العالقة التي تعانيها البالد ،وال يرتكز عىل رؤية إسرتاتيجية
استرشافية ملقدرات البالد وإمكانياتها واحتياجاتها عىل املديني املنظور
والبعيد .وهو ما قد ينعكس سلب ًّيا عىل أداء الحكومة االئتالفية يف
املرحلة املقبلة" .النهضة" متكنت يف هذا املستوى من التفاعل مع
االستحقاق الحكومي من اخرتاق املوقف اإلقصايئ الصادر عن التيار
العلامين/اليساري يف "نداء تونس" وعن حزب "الجبهة الشعبية"،
والقايض بعدم إرشاكها (النهضة) يف الحكم.

تداعيات تشكيل الحكومة
االئتالفية على القوى السياسية
حركة النهضة
محل إجام ٍع داخل الحركة
مع أ ّن التحالف مع "نداء تونس" ليس ّ
(((1
بالرضورة وال يرقى إىل حجم متثيليتها يف الــرملــان  ،فهو خيار
 16املرجع نفسه.
 17انظر:
«Abdelhamid Jelassi resigns to Ennahda,» Noozz.com, 29/1/2015, http://
noozz.com/Tunisia/Articles/ViewNews/365118
«Abdelfattah Mourou: La démission de Abdelhamid Jelassi n'est pas un
hasard!,» Business News, 29/1/2015, http://goo.gl/IR9Oee.

ومن خالل حضورها الرمزي يف تشكيلة الحكومة ،تريد "النهضة" أن
تحافظ لها عىل موطئ قدم داخل مجلس الوزراء بوصفه أحد مراكز
اتخاذ القرار املهمة يف الدولة التونسية الجديدة؛ فهي حريصة عىل
املشاركة يف املشهد الحكومي ومتابعة تط ّوراته والتأثري فيها بالتزكية
أو بالنقض .وهي تريد بهذا الحضور إثبات وجودها يف هرم السلطة،
والدفاع عن مصالح ناخبيها وحاميتهم من جور الحكم وتب ّدالته؛ فهي
حريصة عىل تفادي انفراد اليساريني و"الدساترة" بزمام األمور يف
قرص الحكومة ،أل ّن ذلك قد يؤدي إىل عزل "النهضة" أو الرشوع يف
 18انظر:
«Rached Ghannouchi: Ennahdha pourrait participer au gouvernement
(audio),» Business News, 28/1/2015, http://goo.gl/G0Aase.
 19انظر" :حركة النهضة تدعو لتشكيل حكومة وحــدة وطنية" ،الجزيرة مبارش،
 ،2014/12/14عىل الرابط:
http://mubasher.aljazeera.net/news/2014/12/201412141972896435.htm
 20انظر:
Monica Marks, «Tunisia opts for an inclusive new government,» washington
post, 3/2/2015, http://goo.gl/swaQyi.
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استبعادها من املشهد السيايس ،ومالحقة أتباعها كام حصل يف فرتة
التسعينيات من القرن املايض زمن هيمنة بن عيل ورموز التجمعيني
واليساريني عىل دفّة الحكم.
أ ّما من الناحية املوضوعية ،فإ ّن النهضة عىل دراي ٍة مبآالت حضور
اإلسالميني يف املشهد السيايس يف الــدول العربية ،وما لقوه من
مصاعب آلت ببعضهم إىل الخروج من الحكم (مرص بخاصة).
لذلك كانت حريصة عىل تفادي الصدام مع رجال العهد القديم يف
حزب "نداء تونس" ،م ّيالة إىل تقديم مطلب املشاركة عىل املغالبة
يف التعامل مع تجربة الحكم؛ فق ّدمت نفسها للرأي العام عىل أنّها
حزب مدين ،دميقراطي ذو خلفية إسالمية ،يقبل التواصل مع اآلخر
السيايس والتحالف معه من أجل الصالح العام .فربزت يف موقع
الحزب الذي يحسن املناورة واملحاورة والتنازل ،وال يتمرتس خلف
أحكام أيديولوجية راديكالية أو نهائية .فربحت بذلك معركة التطبيع
مع الدولة وحافظت عىل وجودها يف حكومة يغلب عليها اللون
الليربايل العلامين.
ومتكّنت "النهضة" يف هذا املستوى من التفاعل مع االستحقاق
الحكومي من اخرتاق املوقف اإلقصايئ الصادر عن التيار العلامين/
اليساري يف "نداء تونس" وعن حزب "الجبهة الشعبية" ،والقايض
بعدم إرشاكها (النهضة) يف الحكم.

نداء تونس
عقب اإلعالن عن نتائج االنتخابات الترشيعية (ترشين األول  /أكتوبر
 ،)2014تص ّدر "نداء تونس" مجلس نواب الشعب بحصوله عىل 86
مقع ًدا من مجموع  .217وهي نسبة عىل أهميتها ال ترقى إىل درجة
األغلبية الساحقة التي تخ ّول له تشكيل الحكومة وحده .ووجدت
الحركة نفسها موزَّعة بني ثالثة خيارات يف مستوى تعاملها مع
االستحقاق الحكومي؛ يتمثّل األ ّول يف التخيل عن "النهضة" و"الجبهة
الشعبية" ،والتحالف مع "االتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس".
وهو خيار عىل الرغم من أنّه يسمح للحركة بالحصول عىل العدد
األدىن املطلوب من األصوات لكسب الثقة يف الربملان ( 109أصوات)،
فإنّه تحالف يبقى هشً ا ويواجه بالرضورة معارض ًة رشسة من جانب
اإلسالميني واليساريني عىل السواء .أ ّما الخيار الثاين فكان التحالف
مع "الجبهة الشعبية" وعد ٍد من املستقلني واملنتمني إىل ما يس ّمى
بـ"العائلة الدميقراطية" .وهو تحالف يقوم عىل عزل "حركة النهضة"،
ٍ
بتأييد واسع تحت قبة مجلس نواب الشعب
وال يحظى بالرضورة
ويف الشارع التونيس ،وينذر باستعادة حالة االستقطاب الثنايئ بني
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اإلسالميني والعلامنيني .ويؤ ّدي إىل تقسيم املجتمع بني حداثيني وال
حداثيني ،ويربك مسار البناء الدميقراطي وجهود التهدئة االجتامعية
بش بها "نداء تونس" ناخبيه ومنارصيه أثناء
واالستقرار السيايس التي ّ
حملته االنتخابية.
ويتمثّل الخيار الثالث يف االستغناء عن "الجبهة الشعبية" والتحالف
مع "حركة النهضة" و"االتحاد الوطني الحر" وحركة "آفاق تونس".
وهو تحالف مييني/مييني ،يجمع بني اليمني املنفتح (نداء تونس،
وآفاق تونس ،واالتحاد الوطني الحر) واليمني املحافظ (حركة النهضة).
ويتميز بحال ٍة من التقارب يف مستوى الهويّة الربامجية االقتصادية،
ويؤ ّمن الحصول عىل أكرب نسبة من األصوات داخل الربملان؛ ذلك
أ ّن النهضة حازت ثلث مقاعد مجلس نواب الشعب ( 69مقع ًدا)،
و"آفاق تونس" حاز  8مقاعد ،يف حني يحظى "االتحاد الوطني الحر"
بـ  16مقع ًدا .ومكّن مجموع هذه القوى الحزبية املتآلفة الحبيب
الصيد وحزب "نداء تونس" من الفوز مبطلب كسب الثقة يف الربملان،
ويضمن للحكومة الوليدة حزا ًما سياسيًا وعمقًا شعبيًا يقيانها مطبّات
التجاذبات األيديولوجية والهزات االجتامعية والحركات االحتجاجية.
فعل عفويًا،
من هنا فإ ّن إرشاك النهضة يف الحكومة االئتالفية مل يكن ً
عمل اعتباطيًا من جانب "نداء تونس" .بل كان خيا ًرا إسرتاتيجيًا رام
أو ً
الندائيون من خالله تحقيق عدة مطالب؛ من بينها نيل الثقة يف الربملان
بأغلبي ٍة مريحة وغري مسبوقة يف تاريخ حكومات ما بعد الثورة.
ويروم الحزب من التحالف مع النهضويني تحقيق أهداف أخرى،
من بينها احتواء اإلسالميني املعتدلني وتحويلهم من قاعدة احتجاجية
شعبية معارضة للحكومة إىل قاعدة جامهريية داعمة خياراتها
السياسية واالقتصادية يف املقبل من األيام .وإىل جانب ذلك ،يريد
الندائيون دفع شبهة وراثة النظام القديم عنهم؛ فهم بالتحالف مع
"النهضة" يط ّبعون مع القوى النضالية التي ناهضت الدولة القامعة
عىل عهد بن عيل ،ويظهرون يف موقع أ ّول حزب علامين/ليربايل يف
تاريخ تونس السيايس يقبل بعد فوزه يف االنتخابات الترشيعية
بإرشاك اإلسالميني يف الحكم .ويظهر "نداء تونس" بذلك يف صورة
الحزب القديم/الجديد الذي يكيّف نفسه مع مقتضيات الراهن
بديل
السيايس التونيس ،ويقبل بالحكم التشاريك مسل ًّم بالتعددية ً
عن األحادية واالستقطاب الثنايئ ،ومك ّر ًسا التوافق( ((2بدل التنافر
تأمي ًنا للوحدة الوطنية.
 21انظر" :الطرودي ألنصار النداء :لوال النهضة التي ترفضونها ملا تحصلت حكومة الصيد
عىل الثقة" ،بــاب نــات ،2015/2/6 ،عىل الرابط:
http://www.babnet.net/rttdetail-99624.asp
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وقد دعم هذا التو ّجه من جانب "نداء تونس" الرئيس الحايل الباجي
قائد السبيس الذي يع ّد األب الروحي عند معظم الندائيني .ويطمح
من خالل دعمه مقرتح إرشاك "النهضة" يف الحكم إىل أن يظهر يف
موقع الرئيس الذي يجمع التونسيني وال يف ّرقهم( .((2والواقع أ ّن
إقدام الصيد و ِمن ورائه ص ّناع القرار يف "نداء تونس" عىل إرشاك
النهضة يف الحكم هو سيف ذو ح ّدين؛ فهو خيار ميكن أن يضاعف
شعبية السبيس واستقطاب "نداء تونس" لعد ٍد من املنارصين الجدد
لسياساته االنفتاحية/التوافقية ،لك ّنه يلقي بظالله أيضً ا عىل الوحدة
الداخلية للحزب؛ فقد بدا جليًا افرتاق الندائيني يف شأن موقفهم
من التحالف مع "النهضة" .وظهرت للعيان ح ّدة الرصاع بني التيار
الدستوري والتيار اليساري الفرنكفوين يف هذا الخصوص؛ ففي حني
يرى معظم "الدساترة" أنّه من املحال إقصاء النهضة من تجربة
الحكم( ((2أل ّن ذلك يعني إقصاء ثلث الناخبني التونسيني ،يرفض
أي شكلٍ من أشكال التحالف مع
اليساريون الراديكاليون يف الحزب ّ
"النهضة" ،ويع ّدون ذلك خيانة للناخبني الذين اختاروا "نداء تونس"
بديل عن "النهضة" ال حليفًا لها( .((2وير ْون "النهضة" حزبًا
ليكون ً
دين ًيا بعي ًدا عن العائلة الدميقراطية .وقد انعكس هذا الخالف عىل
املواقف املتعارضة الصادرة عن املكتب التنفيذي والهيئة التأسيسية
لـ"نداء تونس" يف هذا الشأن .فانترص األ ّول ملطلب هيمنة النداء عىل
الحكومة ودعت الثانية إىل رضورة تقديم مطلب الوحدة الوطنية
عىل املصلحة الحزبية .والثابت بعد تشكيل الحكومة أ ّن الفسيفساء
التي تشكَّل منها "نداء تونس" قد تف ّرقت نسبيًا يف مستوى موقفها
خصوصا.
من تجربة الحكم عمو ًما ،وإرشاك اإلسالميني يف الحكومة
ً
تخل الباجي قائد السبيس عن رئاسة
ومن املفيد اإلشارة إىل أ ّن ّ
الحزب وتف ّرغه ملنصب رئاسة الجمهورية قد أحدثا فراغًا يف مستوى
الزعامة الكاريزمية الجامعة داخل الحزب ،وأ ّججا أسباب الرصاع عىل
خالفته ،والتنافس عىل اإلمساك بزمام القرار داخل هياكله .وبدا من
الصعب عىل الحزب التوفيق بني مها ّم قيادة الدولة ومها ّم ترتيب
بيته الداخيل واملحافظة عىل قاعدته الشعبية امله ّددة بالتشتت
 22انظر:
Anouar Jamaoui , «Will Essebsi reconstruct himself?» Opendemocracy,
29/1/2015,
https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/anouarjamaoui/will-essebsi-reconstruct-himself
 23انظر" :محمد الطرودي :ثلث الشعب التونيس انتخب النهضة وال ميكن إقصائها من
املشاركة يف الحكم تحت مربرات أيديولوجية" ،باب نات ،2015/1/13 ،عىل الرابط:
http://www.babnet.net/rttdetail-98149.asp.
 24انظر" :املكتب التنفيذي لنداء تونس :نريد حكومة حزبية ال تشارك فيها النهضة"،
الرشوق ،2015/2/1 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/dSsnmk.
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نتيجة بعض القرارات السياسية التي قد مت ّرر دون استشارة القواعد
وممثّليهم ،حتى إ ّن بعض الندائيني يتح ّدث عن عدم وجود حلقات
اتصال بني ممثّيل الحزب يف مجلس نواب الشعب وممثّليه يف
الحكومة وقادته يف قرص قرطاج( .((2وهو ما يخرب بحال ٍة من االرتباك
أساسا عىل معاداة
تبقى متوقّعة يف ٍ
حزب حديث النشأة ،اجتمع ً
(((2
ولعل انعقاد املؤمتر األ ّول لـ"نداء
"النهضة" وقد يفرتق بسببها ّ .
تونس" يف حزيران  /يونيو  2015قد يحسم األمر لفائدة الدستوريني
أو اليساريني ،ويخرب بالوزن الحقيقي للحزب ومدى قدرته عىل إدارة
الخالف داخله بطريقة دميقراطية.

تموقع المعارضة
أ ّدى تحالف أكرب حزبني متنافسني تحت قبة الربملان (نداء تونس،
حزب "آفاق" و"الوطني الحر" ،إىل قيام حكومة
والنهضة) إضاف ًة إىل َ
ائتالفية مسنودة بأصوات  %75من النواب يف مجلس نواب الشعب.
ويف املقابل ،انحرص وجود املعارضة يف حدود  40نائبًا ال تتجاوز نسبة
حضورهم حدود الـ  %25من مجموع الكتلة السياسية ( 217نائ ًبا) .وال
ينتمي املعارضون إىل ٍ
طيف سيايس واحد .وهم موزّعون بني مستقلني
ومنتمني إىل حزب "الجبهة الشعبية" ( 15نائبًا) ،وأحزاب سليلة "الرتويكا"
من قبيل "املؤمتر من أجل الجمهورية" ( 3نواب) و"التيار الدميقراطي"
فضل عن بعض األحزاب القومية والليربالية األخرى الصغرية.
( 3نواب)ً ،
وتلتقي هذه األحزاب عند نقد التشكيلة الحكومية الجديدة(((2؛
إذ يع ّدها "املؤمتر من أجل الجمهورية" حكومة محاصصة حزبية،
ويع ّدها "التيار الدميقراطي" حكومة ترضيات وحسابات سياسية
ضيقة ،وتذهب "الجبهة الشعبية" إىل أبعد من ذلك لتع ّدها حكومة
حكم بالفشل من قبْل أن
تحالف مييني مفيوزي( ((2مصدر ًة عليها ً
متارس تجربة إدارة الحكم(.((2
 25انظر :آسيا عرتوس" ،بني القصبة وقرطاج من يحكم تونس" ،الصباح، 2015/1/7 ،
عىل الرابط:
http://goo.gl/N5ek7x.
 26انظر :حسن سلامن" ،مشاركة النهضة بالحكومة تثري انقساما كبريا داخل نداء تونس"،
القدس العريب ،2015/2/1 ،عىل الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=288874
 27انظر :أمينة قويدر" ،سياسيون يقيمون حكومة الصيد" ،الضمري ،عدد ،566ص،3
.2015/2/4
 28انظر" :منجي الرحوي :حكومة الصيد حكومة ائتالف حزيب مييني محافظ ليربايل
مفيوزي" ،أرابسك ،2015/2/2 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/a99VBD.
 29انظر" :قيادي يف الجبهة الشعبية بتونس :حكومة الصيد ستفشل" ،شبكة رؤية
اإلخبارية ،2015/2/3 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/1l3w8D.

دراسات وأوراق تحليليّة
الحكومة االئتالفية في تونس:
قراءة في المالمح والتداعيات والتحديات

لكن إجامع هذه األحزاب عىل التجريح يف الحكومة االئتالفية ال يعني
أنّها قادرة عىل تكوين كتلة نيابية مو ّحدة وازنة داخل مجلس نواب
الشعب ،ومعارضة األغلبية تحت قبة الربملان؛ وذلك راجع إىل أ ّن
تلك األحزاب ال تقف عىل أرضية أيديولوجية واحدة ،وال تنتمي إىل
هوية برامجية واحدة ،وتتباين عمليًا يف مستوى تشخيصها الواقع
رضا .ويكفي
االقتصادي واالجتامعي والسيايس يف البالد ماضيًا وحا ً
اإلشــارة يف هذا اإلطــار إىل أ ّن "الجبهة الشعبية" ذات توجهات
اشرتاكية/يسارية ،وتقف عىل َ
طرف نقيض مع بقية األحزاب الليربالية
يف مستوى تص ّورها للمسألة االقتصادية .وهي أيضً ا عىل تنافر قديم
مع "املؤمتر من أجل الجمهورية" و"التيار الدميقراطي" اللذين
تحسبهام استمرا ًرا لتشكيالت "الرتويكا" التي تع ّدها مسؤولة عن
أغلب أزمات تونس يف املرحلة االنتقالية .ومن مث ّة ،فاملعارضة داخل
املجلس مشتّتة ومحدودة ،وال ميكن أن تُحدث ارتباكًا يف مسار هيمنة
األغلبية عىل السلطة الترشيعية.
لكن ضعف املعارضة داخل مجلس نواب الشعب ال يعني امتناع
قيامها مبعارضة قوية خارج أســواره؛ وذلك يف صورة ظهور قوة
سياسية قادرة عىل استثامر أخطاء حكومة الصيد وحلفائها وتوظيفها
يف استاملة الناس وتوحيدهم نحو معارضة اإلجراءات املؤملة التي
قد تتّخذها الحكومة الجديدة استجاب ًة لرشوط الصناديق املانحة،
بخاصة ما يتعلق بالزيادة يف األسعار التي قد تؤث ّر يف املقدرة
الرشائية للمواطن ،وته ّدد وجود الطبقة الوسطى .وهو ما قد يثري
غضب املواطنني ويدفعهم إىل البحث عن قوة معارضة ضاغطة عىل
وأي تقصري من الحكومة يف تحقيق ما أعلنته من
التحالف الحاكمّ .
حل املشاكل
وعود أو مجازفتها بانتهاك حقوق اإلنسان أو تراخيها يف ّ
العالقة مثل البطالة والفقر والتنمية الجهوية والعدالة االنتقالية،
يزيد يف إمكان انتشار املعارضة يف العمق الشعبي .وال يستبعد
أن يكون "حراك شعب املواطنني" الذي أعلن عن ظهوره املنصف
املرزوقي إبّان مغادرته تجربة رئاسة الجمهورية ،واملزمع اإلعالن
عن تأسيسه رسميًا يف  20آذار  /مــارس  ،2015الوعاء السيايس/
ٍ
لطيف واسع من معاريض حكومة الصيد واملنتمني إىل
املدين الجامع
منظامت أهلية وأحزاب سياسية مختلفة تلتقي عند راية الحراك،
وتتب ّنى برنامجه الدميقراطي االجتامعي الــذي يعيل من قيمة
الثورة ،واالنتصار للحريات ،والعدالة االجتامعية( ،((3ويؤكد رضورة
املحاسبة واسرتداد حقوق املظلومني عىل عهد الدولة القامعة .وهو
30

انظر" :ميثاق حراك شعب املواطنني" ،2015/1/27 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/xqLdJr.
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ما يغري الكثري من املترسبني من االئتالف الحاكم أو من الغاضبني
عليه باالنتامء إىل هذا الجسم السيايس الوليد .والحقيقة أ ّن نشأة
قوة سياسية معارضة خارج الربملان أمر ممكن وغري جديد داخل
االجتامع السيايس التونيس؛ فقد ظهرت "حركة النهضة" ،وانترشت
وهي خارج الحكم ،قبل أن تدركه .ونشأت حركة "نداء تونس" خارج
املجلس التأسييس ،واكتسبت شعبيتها خارجه قبل أن تصبح يف سدة
الحكم .ومن مثة ،فنشأة قوة سياسية معارضة خارج مجلس نواب
ظل نظام دميقراطي ،يك ّرس
الشعب تبقى أم ًرا وار ًدا يف تونس اليوم يف ّ
التعددية السياسية والتنافس السلمي عىل السلطة.

تحديات تواجه الحكومة االئتالفية
يفرتض يف الحكومة االئتالفية الوليدة أن متارس مهامها عىل امتداد
الخامسية املقبلة .وهي معن ّية بنقل البالد عمل ًيا من مرحلة االنتقال
الدميقراطي والحكم املوقّت إىل مرحلة املجتمع املؤسسايت املستقر
جل التونسيني هذه
والبناء اإلمنايئ املق ّيد للمجموعة الوطنية .ويرى ّ
الحكومة مسؤولة عن مآالت املسار الدميقراطي من ناحية ،ومطالبة
بحل عدة ملفات ،ورفع عدة تحديات يواجهها
من ناحية أخرى ّ
االجتامع التونيس يف السنة الخامسة للثورة .والواقع أ ّن التحديات
التي تواجه حكومة الصيد متن ّوعة ،منها ما هو سيايس ،ومنها ما هو
اقتصادي ،ومنها ما هو أمني.

التحديات السياسية
يكمن التح ّدي السيايس األبــرز الذي يواجه حكومة الصيد يف
املحافظة عىل الهويّة الوفاقية لهذه الحكومة الناشئة؛ ذلك أ ّن انتامء
عدد من الوزراء إىل أحزاب سياسية مختلفة ذات برامج وخلفيات
أيديولوجية متباينة ،بل متناقضة يف بعض األحيان ،قد ينذر بتفكك
داخل الجسم الحكومي ،وقد يؤدي إىل رصاع بني "النداء" و"النهضة"
حول بعض املسائل أو الترشيعات املتعلقة بالسياسات الداخلية
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والخارجية .ومن املفيد التذكري يف هذا الخصوص مبا صدر عن
الطيب البكّوش األمني العام لحركة "نداء تونس" ،ووزير الخارجية
رصح بأنّه "سيبقى معارضا لحركة
يف الحكومة الجديدة ،والذي ّ
النهضة عىل الرغم من تولّيه حقيبة الخارجية وعىل الرغم من أنّها
ممثلة معه يف نفس الحكومة"( .((3ويف السياق ذاته ،أعرب وزير
الصحة الندايئ سعيد العايدي عن عدم استعداده للعمل مع كاتب
دولة من حركة النهضة( .((3ومن مثّ ة فإ ّن فرص االنضباط الداخيل
وإرساخ ثقافة التواصل والتعاون بني أعضاء الفريق الوزاري ،تبقى
من بني الصعوبات التي تواجه رئيس الحكومة املكلَّف الحبيب
الصيد .ومن املتوقّع أن يشتد التنازع بني "النهضة" و"النداء" يف
ملف العالقات الخارجية ،بخاصة ما اتصل منها بالشأن السوري؛ إذ
يُعرف عن حركة "نداء تونس" حامسها الشديد إلعادة العالقات مع
النظام السوري .ويف املقابل ،يعرف عن "النهضة" إدانتها املستمرة
نظام بشار األســد ،وتأييدها املطلق قرار قطع العالقات معه.
ويع ّد قانون مكافحة اإلرهاب ،وطرح قانون حامية األمنيني من
بني املسائل الخالفية داخل التشكيل الحكومي الجديد ،بخاصة أ ّن
النهضة تخىش من أن يكون قانون مكافحة اإلرهاب مط ّي ًة للتضييق
عىل الحريات وعودة الدولة البوليسية .ومن مث ّة ،فإ ّن املحافظة عىل
التوافق أمر مه ّم يف مسرية حكومة الصيد ،وقد يؤث ّر يف استمرار
االئتالف من عدمه .لذلك يفرتض أن يعمل رئيس الحكومة املكلَّف
عىل تجاوز منطق املحاصصة الحزبية والخلفيات األيديولوجية،
وأن يسعى إىل تحويل املقرتحات والطاقات الحزبية وغري الحزبية
إىل إسرتاتيجية وطنية جامعة وبرنامج حكومي مو ّحد ،ويأخذ يف
الحسبان معايري الكفاءة والنجاعة ،ومراعاة الصالح العام ال املصالح
الحزبية أو الفئوية الضيّقة.
عم تق ّدم ،فإ ّن هشاشة املعارضة وعدم اقتناع بعض مك ّوناتها
ً
وفضل ّ
بجدوى الرشعية التوافقية وحكمها بالفشل عىل الحكومة االئتالفية
قبل أن تبارش أعاملها ،يع ّد من بني التحديات السياسية التي تواجه
حكومة الصيد؛ ذلك أ ّن املعارضة إذا كانت إقصائية ،ومل تبادر إىل
تقديم مقرتحات تغيري ب ّناءة ومسؤولة ،وانرصفت إىل التحريض،
وتحريك الشارع ،وتكثيف االعتصامات واإلرضابات ،فإنّها ستؤث ّر سلب ًيا
 31انظر" :الطيب البكوش :سأبقى معارضا للنهضة رغم مشاركتها يف حكومة الصيد"،
الصباح نيوز ،2015/2/3 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/KD1snW.
 32انظر" :هذا ما ق ّرره سعيد العايدي بخصوص التكليف الوزاري ،"..حقائق أونالين،
 ،2015/2/4عىل الرابط:
http://www.hakaekonline.com/?p=70638.
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يف مسار عمل الحكومة ويف سريورة الشأن العام يف البالد ،بخاصة أ ّن
بعض األطراف السياسية املعارضة ويف مقدمتها "الجبهة الشعبية"،
هي أطراف متنفّذة داخل النقابات املهنية واملنظامت األهلية .وتبقى
استعادة هيبة الدولة وإعادة االعتبار ملؤسساتها السيادية وسلطتها
التنفيذية مبا هي جهاز ضامن للحقوق والواجبات ،وحارس للحريات،
من التح ّديات الحقيقية التي تواجه حكومة الصيد.

التحديات األمنية
مازال خطر الجامعات اإلرهابية والجرمية املنظمة يه ّدد السلم
االجتامعي والتجربة الدميقراطية يف تونس ،ويربك األداء السيايس
واالقتصادي للحكومات االنتقالية التي شهدتها البالد بعد الثورة .وتفيد
مصادر يف وزارة الداخلية التونسية بتسجيل  1808قضايا إرهابية،
وإحالة  3017مشتب ًها فيه باإلرهاب عىل القضاء سنة  .((3(2014ويع ّد
ضامن استتباب األمن من أسباب االستقرار الداخيل ومن دواعي
لوازم استعادة سوق االستثامر الخارجي يف تونس .ولذلك ،فإ ّن من
أولويات حكومة الصيد ضامن املناخ األمني املالئم حتى يستعيد
املواطن ثقته بالدولة ،وحتى يعود رأس املال "الهارب" إىل تونس.
ومن امله ّم يف هذا املجال تطوير املؤسسة األمنية ،وتحديث أدواتها
الفنية واالستخباراتية؛ حتى تتمكّن من استشعار الخطر اإلرهايب قبل
حدوثه ،وتقدر عىل التح ّرك الالزم لحامية املمتلكات العامة والخاصة.
وتحتاج تونس إىل موارد مالية مهمة ،وإىل دعم دويل كبري لحامية
حدود البالد مع الدول املجاورة ،ملنع تدفّق السالح من القطر الليبي
والح ّد من حركة الجامعات املتطرفة والتهديد القادم من مرتفعات
الشعانبي أو من املنافذ الحدودية مع ليبيا( ((3والجزائر .ومن الرضوري
رسم إسرتاتيجية أمنية /ثقافية للتوقّي من اإلرهاب ،وللح ّد من انتشار
ثقافة التط ّرف؛ وذلك بنرش ثقافة االعتدال والوسطية والتسامح،
وإعادة إدماج ضحايا الجامعات املتشددة يف املجتمع ،واإلحاطة بهم
نفس ًيا واجتامع ًيا وسلوك ًيا بدل إقصائهم ،مع العمل عىل إعادة بناء
فهمهم للدين ولألنا واآلخر .ومن امله ّم أيضً ا تطوير العالقة بني رجل
األمن واملواطن ،والتأسيس لعالقة حضارية بني الطرفني تقوم عىل
التواصل واالحرتام والتعاون بدل التنافر والتنابذ والتشفّي؛ وذلك
تحقيقًا للصالح العام.
انظر" :اإلرهاب يف تونس باألرقام" ،صحيفة الطريق الجديد ،عدد ،2015/2/7 ،402
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 34انظر" :حكومة الصيد تواجه أزمة معابر مع ليبيا" ،البيان ،2014/2/10،عىل الرابط:
http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2015-02-10-1.2308356

دراسات وأوراق تحليليّة
الحكومة االئتالفية في تونس:
قراءة في المالمح والتداعيات والتحديات

التحديات االقتصادية
هش أفسدته السياسات التنموية الخاطئة
تعاين تونس من اقتصا ٍد ّ
(((3
زمن الدكتاتورية( ((3واستنزفته مطامع األرسة الحاكمة زمن بن عيل ،
وأرهقته الهزات االحتجاجية (االعتصامات ،واإلرضابــات ،وأعامل
عنف) واملطلبية الزائدة بعد الثورة( .((3ويواجه االئتالف الحاكم وض ًعا
اقتصاديًا يبعث عىل االنشغال؛ فعىل الرغم من تقلّص نسبة البطالة
نسب ًيا من  %17.2سنة  2013إىل  %15.2مع ّ
موف سنة  2014فإ ّن
معدل البطالة يف صفوف خ ّريجي الجامعات مازال مرتف ًعا ،ويق َّدر
بـ  ،%31.4وبلغ عجز امليزان التجاري مست ًوى قياس ًيا سنة  2014ق ّدر
بـ  13.6مليار دينار مقابل  11.4مليار دينار سنة  ،2014وعىل الرغم
من تراجع معدل التضخم ليستق ّر عىل  %5.5مقابل  %6.6سنة 2013
فإنّه يبقى أعىل من االنخفاض املأمول .أ ّما عىل صعيد املديونية ،فمن
املتوقّع أن تصل خالل السنة الحالية إىل  %52.9من الناتج املحيل
اإلجاميل مقابل  %51.6خالل سنة .((3(2014
وميكن تفسري صعوبة الظرف االقتصادي الذي مت ّر به البالد بعدة
معطيات؛ من بينها ضبابية الرؤية السياسية يف املرحلة االنتقالية،
وخطورة التهديد اإلرهايب الذي أربك االقتصاد التونيس ،وأث ّر يف
القطاع السياحي بخاصة .هذا إىل جانب ما عرفته البالد من حركات
مثل نشاط
احتجاجية أ ّدت إىل تعطيل املشاريع االقتصادية ،وأوقفت ً
رشكة فسفاط قفصة ملدة شهور ،وهي التي تؤ ّمن سيولة مالية يومية
مهمة لخزينة الدولة .يضاف إىل ذلك تضخّم نفقات الترصف والدعم
مقابل تراجع نسبة مساهمة املوارد الذاتية يف متويل ميزانية الدولة
من  %85قبل  2011إىل  %70سنة  .2015وهو ما يساهم يف استنزاف
 35انظر:
»Antonio Nucifora and Erik Churchill, «Tunisia's economic status quo,
washington post, 22/10/2014, http://www.washingtonpost.com/blogs/
monkey-cage/wp/2014/10/22/tunisias-economic-status-quo/
 36انظر :هيمنة األرسة الحاكمة عىل عهد بن عيل عىل االقتصاد التونيس يف الدراسة التالية
الصادرة عن البنك الدويل:
Bob Rijkers & Caroline Freund & Antonio Nucifora, «All in the Family
State Capture in Tunisia,» The World Bank Middle East and Northern Africa
Region, March 2014, http://goo.gl/NgU53t.
 37انظر:
;Caroline Freund, «Tunisia's Economic Challenges,» http://goo.gl/EAOijA
«The unfinished revolution: bringing opportunity, good jobs and greater
wealth to all Tunisians,» worldbank, 24/5/2014, http://goo.gl/ofSsDT.
 38اعتمدنا يف إيراد اإلحصائيات املتعلقة بتشخيص الوضع االقتصادي يف تونس عىل تقرير
الحالة االقتصادية الوارد يف برنامج رئيس الحكومة الجديد ،عىل الرابط:
http://goo.gl/TV3FJi.
وعىل اإلحصائيات الصادرة عن املعهد الوطني لإلحصاء ،عىل الرابط:
http://www.ins.nat.tn/indexar.php
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امليزانية العامة للدولة .كام أ ّن تقلّص موارد الدخل الخارجية املتأت ّية
من االستثامر أث ّر سلبيًا يف االقتصاد التونيس؛ فقد تراجع االستثامر
اإلجاميل سنة  2014مبا يفوق  %21باملقارنة مع سنة .2013
ويزيد يف ح ّدة األزمة االقتصادية التي تواجهها تونس عدم استقرار
األوضاع االقتصادية والسياسية عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي،
خصوصا يف ليبيا التي تع ّد الرشيك التجاري العريب األ ّول لتونس.
ً
وقد أرهق هذا الوضع االقتصادي املواطن الذي أصبح يشكو
تدهور املقدرة الرشائية واالرتفاع املش ّط لألسعار ،وات ّساع اله ّوة
بني األغنياء والفقراء.

ويتطلّع املواطنون إىل أن تتّخذ الحكومة االئتالفية الجديدة إجراءات
عملية لتحريك عجلة االقتصاد وتحسني الوضع املعييش للناس
(تخفيض األسعار ،وتحسني املقدرة الرشائيةّ ،)...
وفك العزلة عن
الفئات الفقرية واملناطق امله ّمشة .واملطلوب من الفريق الحكومي
اعتامد منوا ٍل تنموي حيوي جديد يضمن استقطاب املستثمرين من
الداخل والخارج ،ويخفّف الضغوط عىل ميزانية الدولة بسبب تنامي
النفقات ،فمن امله ّم تع ّدد الرشاكات وتوسيع مجاالتها ،وتشجيع
الباعثني الشبّان ،واالنخراط يف ما يسمى باالقتصاد الشبيك ،واالقتصاد
الخدمايت املعومل .وحكومة الصيد مدع ّوة إىل الربهنة واقع ًيا عىل ما
وعدت به من التزام الحوكمة والشفافية وعزمٍ عىل مكافحة التهريب
والتجارة املوازية .وهي مطالبة بتحسني اإلنتاج واإلنتاجية ،وكسب
معركة التنافسية وإعادة االعتبار للدينار التونيس ،وتحسني الرتتيب
السيادي للبالد ،وضامن موارد مالية عاجلة للميزانية التكميلية لسنة
 .2015ويُرتقب منها أيضً ا البحث يف سبل الح ّد من نسبة التضخم
املايل وسبل إعادة جدولة الديون ،والتقليص من عجز امليزان التجاري،
يضاف إىل ذلك رضورة أن تساهم يف إحداث مواطن شغل قارة أو
موقّتة تستوعب آالف العاطلني عن العمل من أصحاب الشهائد
العليا .وتلك ال محالة تح ّديات اقتصادية كبرية تقتيض تفعيل الحكم
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التوافقي ،وتجميع الجهد لكسب معركة التنمية والدخول يف هدنة
تصالحية بني الحكومة االئتالفية والهيئات املهنية والنقابية.

استنتاجات
من خالل ما سبق ،بإمكاننا أن نخلص إىل إثبات النتائج التالية:

•يخرب تشكيل الحكومة االئتالفية الجامعة بني "حركة النهضة"
و"نداء تونس" وعدد من الليرباليني ،بانتقال املشهد السيايس يف تونس
من مرحلة االستقطاب الثنايئ بني اإلسالميني والعلامنيني إىل مرحلة
التأسيس ألرضي ٍة تجمع بني الطرفني تحت راية الحكم التشاريك خدم ًة
للمصلحة العامة.
•بدا جليًا أ ّن تونس بعد الثورة ال ميكن أن ت ُحكم بسلطة الحزب
الواحد ،وال مبنطق األغلبية واألقلية .وظهر أ ّن الرشعية االنتخابية
ميكن أن تُرفد برشعية توافقية تعددية تؤ ّمن االنتقال الدميقراطي
الوليد( ((3من مطبّات الهزات االجتامعية والحركات االحتجاجية
والرصاعات األيديولوجية العاصفة.
• ّأسست حركة "نداء تونس" سابقة يف تاريخ األحزاب العلامنية
الحاكمة يف تونس ،والفائزة يف االنتخابات ،بقبولها التطبيع مع
ٍ
اإلسالميني وترشيكهم يف إدارة تجربة الحكم .وهو ما ّ
سلوك
دل عىل
بديل عن
انفتاحي/تصالحي من جانب الندائيني يسلّم بالتعددية ً
بديل عن التصادم يف إدارة الشأن العام.
األحادية ،وبالتوافق ً
•من خالل تفاعلها مع االستحقاق الحكومي ،مل ت ْب ُد "حركة النهضة"
حزبًا حديديًا يتمرتس خلف مسلّامت أيديولوجية مغلقة بل هي حركة
مرنة تتفاعل مع الواقع وتستجيب إلكراهاته ومقتضياته ،وتعمل عىل
إثراء تجربتها يف الحكم ،منتقل ًة من املعارضة (عىل عهد بورقيبة وبن
عيل) إىل قيادة "الرتويكا" األوىل والثانية (املرحلة االنتقالية) ،لتج ّرب
حاليًا املشاركة يف ائتالف حكومي يغلب عليه اللون العلامين الليربايل.
وهو ما ساهم يف إغناء رصيدها السيايس وتطبيع عالقتها بدواليب
الدولة.
•بدا أ ّن حركتَي "النهضة" و"نداء تونس" حركتان براغامتيتان تنهالن
من صريورة املجتمع املدين يف تونس ،وتتفاعالن مع مستجدات الوضع يف
 39ورد يف املؤرش العريب سنة  2014أ ّن  %90من التونسيني يؤيّدون االحتكام إىل نظام
وتحتل تونس املرتبة األوىل عربيًا (املؤرش العريب ،ص .)110-109
ّ
سيايس دميقراطي تعددي.
يتول حزب ال يتفقون معه ،السلطة إذا
وجاء فيه أ ّن  %68من التونسيني ال يرون حر ًجا يف أن ّ
حصل عىل عد ٍد من األصوات يؤهّله لذلك ضمن انتخابات حرة ونزيهة (املؤرش العريب ،ص
 ،)119املؤرش العريب ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات( ،الدوحة .)2014
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الداخل والخارج ،وتحاوالن االستفادة من أخطاء املايض لبناء املستقبل؛
ذلك أ ّن خوض غامر "الحياة السياسية والحيز العام النشط والتجربة
كل هذه العوامل ال تفيد يف طرح البدائل
والخطأ يف املواقف (ّ )...
فحسب بل أيضً ا تحدث تغيريات بنيوية يف األحزاب والسياسات"(.((4
•من املهم أن يتجاوز أعضاء االئتالف الحاكم عقدة املحاصصة الحزبية
واالرتهان إىل أجندة أيديولوجية مع ّينة ،ويتّجهوا إىل خدمة الصالح العام
يف إطار تعددي/توافقي ليكسبوا معركة التنمية والدميقراطية عىل
السواء .ومن املهم أن تتّجه املعارضة إىل إعادة بناء نفسها ونقد ذاتها،
والحضور يف موقع قوة تغيري ب ّناءة ،ال قوة إقصاء وش ٍّد إىل الخلف.

•من املبكر التك ّهن مبدى تأثري األداء الحكومي لنداء تونس يف
شعبيته .لكن الظاهر أنّه سيواجه صعوبات يف مستوى التوفيق بني
مطلب إدارة الدولة ومطلب املحافظة عىل متاسكه الداخيل ،بخاصة
ظل اشتداد الرصاع بني التيار الدستوري والتيار اليساري عىل مواقع
يف ّ
النفوذ وسلطة القرار داخل هياكل الحزب.

•عىل الحكومة االئتالفية تجاوز خطاب الوعد وحسن النوايا ،وات ّخاذ
تدابري عاجلة لدعم سكان املناطق الطرفية ،وضامن ما يلزمهم من
مرافق رضورية ومواطن شغل وموارد دخل قا ّرة ،وإال فإنّهم سيظلّون
يسلكون طرقًا غري مرشوعة يف طلب الــرزق ،من قبيل التهريب
والتجارة املوازية ،كام سيظلون يف حال غياب اهتامم جا ّد مبشاغلهم
رصي ًدا احتجاج ًيا وازنًا ،وقاعدة شعبية غاضبة قد تتف ّجر يف وجه
أي لحظة منذرة بقيام ثورة ثانية.
االئتالف الحاكم يف ّ

•ال يكفي الحكومة االئتالفية الحصول عىل ثقة مجلس نواب
الشعب بل هي مطالبة بحياز ثقة املواطنني؛ وذلك ال يكون إال
بتحويل الربنامج الحكومي اإلصالحي إىل نجاح تنموي وواقع يومي
يحياه الناس .وهي معن ّية بضامن األمن ،وتكريس العدالة ،وحامية
مكاسب الثورة ،وإرساخ أركان دولة الحق والواجب.
"أسهمت ثقافة التعايش وروح االنفتاح عىل اآلخر واالستعداد
للتواصل معه يف إبداع آلية التوافق داخل االجتامع السيايس التونيس،
وأسهم كربياء املواطنني وتعلّقهم بالثورة والحرية والكرامة يف إبداع
االستثناء التونيس" عىل ح ّد قول عزمي بشارة( .((4فهل يُكتب لهذا
االستثناء االستقرار واالستمرار؟ أم أ ّن األمر خالف ذلك؟
 40عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط ( 6الدوحة/بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2011 ،ص .346
 41عن مقابلة مبارشة أجراها الباحث مع املفكر العريب عزمي بشارة يف الدوحة ،بتاريخ
.2015/1/14
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عبده موسى

*

تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
أي وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟
إلى ّ

ترصــد هــذه الورقة مأزق خريطة الطريق واســتحقاقاتها االنتخابية التي أُعلنت في مصر عقب
إطاحــة الرئيــس المنتخــب محمد مرســي بعد عــام واحد من تو ّليه الســلطة .وتعــرّج في هذا
الخصــوص علــى معضلة غياب حــزب جماهيري ،وإمكانية تعويضه عبــر بناء تحالفات حزبية
قويــة .وتعالــج المســائل الخاصة برســم قواعــد الممارســة السياســية وطبيعة التشــريعات
التي جرى رســمها ً
أن المنظومــة االنتخابية قد عادت
وفقا لدســتور  .2014وتخلــص الورقة إلى ّ
إلــى قواعدهــا األولــى التــي تك َّرســت فــي عهــد مبــارك ،والتــي تغلــب عليهــا مالمــح ضعــف
الفاعليــة الحزبيــة واختفاء شــروط التعددية السياســية المالزمة للديمقراطيــة؛ فعلى الرغم
من تسارع الخطى نحو بناء تحالفات حزبية وتوافقات انتخابية ،ال تزال هناك عقبات هيكلية
تَ ُحول دون تأسيس حياة نيابية حقيقية؛ يتعلق بعضها بحال ضعف األحزاب نفسها ،وبعضها
اآلخر بانغالق البنية التشريعية واإلجرائية لعمل األحزاب وتحجيمها المجال السياسي.
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
مهب الريح؛ فقد جاء حكم
تقف االنتخابات الربملانية يف مرص يف ّ
املحكمة الدستورية بقبول الطعن يف قانون الدوائر االنتخابية ليعرقل
إجراء االنتخابات التي أُعلن عن القيام بها يف نهاية آذار  /مارس
الجاري((( .ع ّزز الحكم الجدل املحتدم بخصوص "خريطة الطريق"
التي أُعلنت يف متوز  /يوليو من العام املــايض(((؛ فانتخاب برملان
جديد بعد عامني من تغييب سلطة الترشيع وانفراد التنفيذيني
بوضع حدود املجال السيايس ،مبا فيها تلك القوانني التي تحكم الحياة
الربملانية ،يأيت وسط تنامي املؤرشات عىل غياب ضامنات التطبيق
الصحيح لرشوط العملية االنتخابية ومحدداتها((( .والرشوط التي
صاغتها السلطة واحتكرت إصدارها ،مل تلتفت ملوجبات االلتزام بها
خالل االنتخابات الرئاسية التي انتهت بفو ٍز قارب املئة يف املئة لعبد
الفتاح السييس ،رآه املراقبون أبعد عن أن يوصف بالنزاهة(((.
كان التأجيل متوقّعا وبشدة ،عىل الرغم من إعالن اللجنة العليا
لالنتخابات فتح باب الرتشح ،والبدء الفعيل لحمالت الدعاية يف الشارع
املرصي؛ فمنذ شهور تتصاعد دعاوى قضائية أمام املحاكم تطلب التأجيل
 1أربك الحكم الصادر عن املحكمة الدستورية الرتتيبات التي بدأت اللجنة العليا لالنتخابات
يف تنفيذها متهيدًا لجولة االقرتاع يف نهاية آذار/مارس .انظر" :تأجيل االنتخابات النيابية يف مرص
بعد الحكم بعدم دستورية القانون" ،يب يب يس العربية ،2015/3/1 ،عىل الرابط:
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2015/03/150301_egypt_law_court_rule
 2أعلنت خريطة الطريق الدميقراطية سندًا لعملية إطاحة الرئيس محمد مريس ،ووفقًا
لها كان من املقرر أن تجري االنتخابات الرئاسية والربملانية م ًعا ،لكن الرئيس املؤقت عديل
منصور كلّف لجنة من أعضاء لجنة الخمسني التي شُ كّلت لتعديل الدستور من أجل النظر يف
تعديل خريطة الطريق يف ظل طر ٍح جرى تداوله يرى متديد رئاسة منصور لعامٍ انتقايل آخر،
يجري خالله انتخابات برملانية ،وميهد لرئاسة تعمل مع مؤسسات مستقرة ،وقد جرى تداول
عدة سيناريوهات لكنها انتهت جمي ًعا إىل رضورة استثامر شعبية متصاعدة للسييس ،وطرح
أي حديث عن الربملانية .انظر" :مرص :التحالفات
اسمه رسي ًعا لالنتخابات الرئاسية وتأجيل ّ
االنتخابية فشلت واالنتخابات الربملانية إىل التأجيل" ،العريب الجديد ،2014/8/28 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/66725fd9-45e1-4ad2-b6f7-34d03a62f31a
 3الرشوط واملحددات التي شكلتها مواد القانون الخاص مببارشة الحقوق السياسية
وقانون انتخابات مجلس النواب ،وقوانني األحزاب والدوائر االنتخابية ،واجهت انتقادًا واس ًعا
من األحزاب والقوى السياسية ،ونظر إليها عىل أنّها بذاتها تح ّد من املنافسة الحرة ،وتضعف
آليات الرقابة املختلفة .تع ّمد اصطناع نتيجة بعينها كان ثابتًا لدى انتخاب السييس ،وبيّنته
تقارير مراقبني محليني ودوليني.
ربا تقرير شديد التحفظ كتقرير بعثة مراقبة االنتخابات التي أرسلها االتحاد األورويب
4
ّ
يكشف لنا مالمح ضعف ضامنات النزاهة خالل االنتخابات الرئاسية ،انظر :البيان األ ّويل لبعثة
االتحاد األورويب ملتابعة االنتخابات الرئاسية يف مرص ،بعثة االتحاد األورويب،2014/5/29 ،
عىل الرابط:
http://www.arabew.org/images/stories/news/egypt/pkigjfgjujtu45454.pdf
وتقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان عن متابعة األداء اإلعالمي ،والذي يظهر إدارة
حملة دعائية غري نزيهة ملصلحة السييس :مركز القاهرة يصدر تقريره الثاين حول أداء وسائل
اإلعالم خالل فرتات االقرتاع يف االنتخابات الرئاسية  ،2014مركز القاهرة لدراسات حقوق
اإلنسان ،2014/6/7 ،عىل الرابط:
http://www.cihrs.org/?p=8670
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استنا ًدا إىل "عدم جاهزية األوضاع األمنية إلجراء االنتخابات"((( .وجرى
إشهار سالح دستورية القوانني الذي انتهى بحكم املحكمة الدستورية.
وعىل الرغم من أ ّن السلطة "حاربت" من أجل مترير هذه النصوص
بقرارات رئاسية ،أعاقت الطعون يف مواد القوانني الثالث الرئيسة التي
تحكم العملية االنتخابية ،املسار .وألقت بغيومها عىل املوقف((( .ثم
جاء حكم املحكمة الدستورية ببطالن املادة الثالثة يف قانون الدوائر
االنتخابية ليجعل من تأجيل االنتخابات أم ًرا وجوب ًيا لحني إصدار قوانني
مع ّدلة تتالىف املعايب الدستورية يف القانون(((.
من جهتها ،خاضت القوى السياسية املنضوية تحت "تحالف الثالثني
من يونيو" مفاوضات عسرية علّها تع ّوض غياب حزب جامهريي قادر
عىل جمع كلمة األغلبية ،وتحقيق االستقرار للربملان .وكان األمل
ييس لها خوض االنتخابات
يحدوها يف إقرار تحالف حزيب واسعّ ،
بقامئة انتخابية موحدة ،أو بعدد قليل من القوائم عىل نح ٍو ميكّنها
من مواجهة هاجس صعود اإلخوان والحزب الوطني مر ًة أخرى .لكن
بعد مراحل متتابعة من التفاوض((( ،مل تتمخّض الحال عن اتفاقات
 5منذ نهايات العام املايض وردًا عىل انتقادات تع ُّمد السلطة تأجيل االستحقاق الثالث ،عاد
السييس ليؤكد إجراء هذه االنتخابات التي طال تأجيلها عن املوعد املحدد يف الدستور الجديد،
وهو آذار/مارس  .2015ترصيحات السييس كانت تخاطب يف غالبها الغرب والواليات املتحدة
لتمرير ضغوطهام وتهديداتهام بتعليق دعمهام املايل ومشاركتهام يف املؤمتر االقتصادي املزمع
عقده يف آذار/مارس  ،2015وللر ّد عىل املطالب التي وردت عىل لسان وزير الخارجية األمرييك
يف آب/أغسطس املايض برضورة إجراء االنتخابات وفقًا لخريطة الطريق ووفقًا لجداولها.
انظر" :الغرب للسييس :ال دعم مايل بدون انتخابات" ،العريب الجديد .2014/11/12 ،ودعا
النائب الربملاين السابق حمدي الفخراين إىل تأجيل االنتخابات يف دعوى أقامها أمام القضاء
اإلداري .انظر :فيديو عىل صفحة قناة أون يت يف موقع يوتيوب ،2015/2/1 ،عىل الرابط:
https://www.youtube.com/watch?v=_Eydbpo_3kM
 6رفعت عدة دعاوى بالطعن نالت من مواد قوانني تقسيم الدوائر االنتخابية ومجلس
النواب ومبارشة الحقوق السياسية أمام املحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.
 7تعددت التكهنات بخصوص مدة التأجيل بعد صدور الحكم ،وعىل الرغم من أ ّن
تعليامت اللجنة العليا لالنتخابات وكذلك بيان من رئاسة الجمهورية صدر باإلرساع بإجراء
التعديالت الالزمة عىل القانون املطعون فيه وإصداره مجددًا .لكن هناك من ير ّجح أ ّن إعادة
أقل من شهرين ،بينام هناك أصوات أخرى أكرث تشاؤ ًما ترى أنّه أمام
طرح القانون لن تستغرق ّ
تعدّد الدعاوى الطاعنة يف قوانني االنتخابات يكون اإلرجاء إىل ما بعد انقضاء عطلة القضاء
الصيفية ،ما يعني إجرا َءها يف الخريف املقبل ،إذا ما كان رضوريًا إعادة ما ت ّم من إجراءات
اتخذتها اللجنة العليا لالنتخابات كالرتشّ ح أو غريه ،انظر :محمود عباس" ،السيناريوهات
املرتتبة عىل حكم 'الدستورية' بشأن االنتخابات الربملانية" ،الوطن ،2015/2/25 ،عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/671344
معي تحت مس ّمى جمعية
وتطرح أصوات مق ّربة من النظام إبدال الربملان مبجلس انتقايل ّ
تأسيسية ،انظر :معتز بالله عبد الفتاح" ،هو إحنا محتاجني برملان منتخب دلوقتي؟" ،الوطن،
 ،2015/2/27عىل الرابط:
http://www.elwatannews.com/news/details/672888
 8ميكننا متييز أربع جوالت عىل األقل سعت لجمع القوى الحزبية ضمن قوائم قوية؛
األوىل قادها عمرو موىس القيادي يف حزب املؤمتر وأمني عام جامعة الدول العربية األسبق،
والثانية مراد موايف رئيس االستخبارات األسبق (وهي جولة نُظر إليها بوصفها مقدمة لعسكرة
املشهد الحزيب) ،والثالثة قادها السيايس املخرضم وأحد كبار البريوقراطية املرصية كامل
الجنزوري ،واألخرية تتوزّع بني الخبري العسكري املق ّرب من السييس سامح سيف اليزل ورئيس
حزب الوفد السيد البدوي.

دراسات وأوراق تحليليّة
تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
إلى أيّ وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟

ميكن وصفها باملعتربة .واستدعى جمود املوقف التدخّل الرئايس قبل
فتح باب الرتشح .ومن بعده ظهرت إىل العلن قوائم جرى التق ّدم بها
للجنة االنتخابات .والظاهر أ ّن مث ّة انتظا ًرا من الجميع لطرح جولة
مفاوضات حاسمة ترسم خريطة نهائية للتحالفات ،يقوم فيها الرئيس
بنفسه بدور الحكم((( .يف حني بقيت أبرز مالمح هذا املشهد الحزيب
املأزوم ،كام ييل:

•يف منتصف شهر كانون الثاين  /يناير ،أعلنت مثانية تحالفات
حزبية خوضها االنتخابات (أو جرى تداول الحديث اإلعالمي عنها
كل منها حزب كبري ،تلتئم من
خالل األسابيع املاضية)( .((1وعىل رأس ٍّ
خلفه أحزاب وتنظيامت أصغر .وتعمل هذه التحالفات الجزئية عىل
اتفاقيات لالندماج بني بعضها البعض .وبعد مرور شهر وإخفاق عدة
جوالت ،ب َدا أ ّن قامئة باسم "صحوة مرص" تض ّم عسكريني ،قد ائتلفت
وتحظى مبباركة الرئاسة ،وقوامها عدة أحزاب خرجت من عباءة
املنحل ،إضاف ًة إىل رجال أعامل وقيادات عشائرية مق ّربني
ّ
الوطني
من النظام ،ويدفع بها إىل التحالف مع قامئة "تحالف الوفد" التي
يقودها السيد البدوي.
•قررت بعض األحزاب البحث عن صيغٍ أخرى للتحالف ،بينام بقي
أي من التحالفات
حزبَا "النور" و"املرصيني األحرار" بعي َدين عن ٍّ
كل يف قامئة
املشار إليها ،ما يعزز توقّع خوضهام االنتخابات منفر َدينّ ،
خصوصا
تخصه أو االكتفاء باملنافسة القوية عىل املقاعد الفردية
ً
ّ
"حزب النور" الذي ترتفع حظوظه يف هذا املضامر .وعىل الرغم من
كون الحزب السلفي الكبري حليفًا أساس ًيا يف النظام الجديد ،فقد قبل
ترك ساحة التصارع عىل خُمس مقاعد الربملان املق َّررة للقوائم ملصلحة
بقية األحزاب؛ لتاليف النقد الواسع لإلسالميني وتصعيد املخاوف من
توسع أدوار القوى السلفية.
ّ
•مبنأى عن رصاع األحزاب عىل القوائم وانتقادات تشكيلها ،وتدخّل
السلطة ،سواء الرصيح أو عرب العسكريني السابقني املعاد تدويرهم
سياسيًا ،تَق ّدم عد ٌد من التنظيامت الشبابية مبا ُع ّد قامئة باسم فئة
رصح املتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأ ّن السييس قد أكّد حرصه الكامل
9
ّ
أي تحالفات سياسية أو قوائم حزبية .ودعا يف هذا
عىل عدم قيام الدولة ومؤسساتها بدعم ّ
الشأن األحزاب إىل تشكيل قامئة مو ّحدة يتّفق عليها الجميع ،مبا يع ّزز وجود األحزاب عىل
الساحة السياسية ومساهمتها بفاعلية يف أنشطة الربملان املقبل .وك ّرر عدم اعتزامه إنشاء
حزب سيايس تجنبًا لحدوث انقسام أو استقطاب .انظر" :تفاصيل اجتامع السييس باألحزاب
وقراره بخصوص إنشاء حزب سيايس" ،مرصاوي ،2015/1/13 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/H2cV30
 10إسامعيل األشول" ،خريطة التحالفات االنتخابية تحت اإلنشاء" ،الرشوق2015/1/15 ،؛
محمد سعد وآخرون'" ،كواليس تفكيك القوائم االنتخابية' وتجميعها يف 'حب مرص'" ،الرشوق،
 ،2015/2/13عىل الرابط:
http://www.shorouknews.com/news/view.
aspx?cdate=13022015&id=17144c3b-1ab4-4644-a6fe-32dad0058082
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الشباب لخوض االنتخابات .لكن رسعان ما خَفت صوت هذه الفئة،
يف خض ّم الخالفات بخصوص القوائم ،ما يشري إىل استمرار األزمة بني
القوى السياسية التقليدية وفئة الشباب ،حتى من املحسوبني عىل
تحالف  30يونيو.

•سارع املقاطعون من القوى املحسوبة عىل ثورة  25يناير كـ"التيار
املرصي" ،و"الحزب املرصي الدميقراطي االجتامعي" ،و"مرص القوية"،
و"التيار الشعبي" ،إىل التشكيك يف جدوى االنتخابات ،مربزين
افتقادها ضامنات النزاهة.

العودة إلى قواعد "الهامش
الديمقراطي" مرة أخرى
يتن ّزل بدء الجولة االنتخابية ملجلس نيايب جديد يف إطار تعاظم األزمة
التي مت ّر بها البالد عىل املستويني السيايس واالقتصادي:

•موجة غالء حادة ترضب معيشة الفقراء؛ وهم من كانوا وقود الثورة
وأصحاب الطموح الواسع يف التغيري الذي دعت له .جرى حفْز غالب
هؤالء عرب دعاية سياسية مكثّفة قوامها وعود اقتصادية استُخدمت
بكثافة سواء خالل الحشد لتظاهرات الثالثني من حزيران  /يونيو،
وتأييد إقدام السييس والقوات املسلّحة عىل خلع مريس ،أو يف تلك
التظاهرات التي ُعرفت بـ "تظاهرات التفويض" ،خالل التعبئة
رئيسا(.((1
الجامهريية النتخاب السييس ً
 11قدّم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورقة سياسات رصدت الجدل بخصوص
رفع الدعم عن املحروقات وآثاره .وهو واحد من املوضوعات التي تتعلق باألزمة االقتصادية
الراهنة ،والتي تشهد حال ًيا ه ّبات غضب يف مجال أسعار السلع األساسية واألجور وتصاعد
والري والطرق والرصف وغريها .انظر:
املطالب بتهيئة البنية التحتية يف مجاالت املواصالت
ّ
حل لألزمة
وحدة تحليل السياسات" ،قرار الحكومة املرصية بالرفع الجزيئ لدعم املحروقاتّ :
أم تعميق لها؟" ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2014/8/6 ،عىل الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/38dc7429-7a76-4d5c-92898e5dcfbe1ce8
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•بالتوازي مع تفاقم املعاناة املعيشية للقطاع األغلب من املرصيني،
استمرت حالة عدم االستقرار السيايس ،تح ّركها موج ٌة من الش ّد
والجذب العنيفَني مع جامعة اإلخوان التي تقلَّص لفرت ٍة وترية حراكها
يف الشارع ،يف الوقت الذي بقيت فيه عىل "سخونتها" إعالميًا .ورسعان
ما انفجرت موجة عنف مع حلول الذكرى الرابعة للثورة ،نَسبتها
السلطة إىل اإلخــوان( .((1وبقيت الحال بني نظامٍ يص ّور ما يجري
من أحداث باستخدام مصطلحات الحرب عىل اإلرهاب وديباجتها
الدعائية ،مدفو ًعا بغايات املك ّون األمني األعىل صوتًا يف السلطة
سبيل يف العمل
الجديدة ،ومعارضة سياسية طريدة مل تجد لها ً
السلمي ،فاختارت االشتباك العنيف مع النظام ،أو دفعت نحوه دف ًعا
بحسب ما ير ّدد منارصوها .ومل يعد مستغ َربًا أن ميتد التضييق والقمع
إىل بعض من كانوا ضمن تحالف الثالثني من يونيو من املناوئني
التوسع يف تعزيز املك ّون األمني وعودة تدخّله يف
لحكم مريس .يجيء ّ
الشأن السيايس وهيمنته عىل القرار ،معززًا مامرسات "أمننة املجال
السيايس"( ((1التي تتضخم بذريعة مكافحة اإلرهاب ومنع عودة
اإلخوان وغريهم من املوصوفني "بقوى التخريب" من الوصول إىل
فضاء املنافسة السياسية .أ ّما الخطاب اإلعالمي األمني املو َّجه للناس،
فقد لخّصه أحد الحقوقيني مبس ّمى "دولة الخوف" ،واصفًا اللحظة:
"ما بني الخوف عىل الدولة والخوف من الدولة ستُجرى االنتخابات
"أي برملان هذا الذي سينتخبه الخائفون من
املقبلة" .وتساءلّ :
(.((1
الحرية والخائفون عليها"
•يبدو املجتمع الدويل متح ّفظًا عن أداء نظام السييس .وال تزال بعض
الدول الغربية ذات العالقات الوثيقة مبرص تطرح تحفّظات عليه ،وإن
ظل التطورات الجديدة من صعود "داعش"
تغيت الحال نسب ًيا يف ّ
ّ
يف العراق والشام ،وتفاقم األزمة يف ليبيا إىل حدود التهديد بتدخّل

قتيل و 97جري ًحا (بينهم  19من أفراد األمن) .وجرى اعتقال
 12وقع يف تلك الليلة ً 23
 500من النشطاء واملتظاهرين ،من بينهم عدد من الصحفيني واإلعالميني .املطرية (شاميل
قتيل .الجديد أ ّن التظاهرات
القاهرة) التي شهدت أش ّد املواجهات عنفًا وقع فيها وحدها ً 14
والفعاليات السلمية اإلخوانية قد تزامنت مع أعامل انتقام وتخريب نَسبتها وزارة الداخلية
إىل تنظيم اإلخوان املسلمني .انظر :فيديو بعنوان "إبراهيم :اإلخوان عملوا عىل تخريب مرص"،
سكاي عربية نيوز ،2015/1/26 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/lQTMM9
 13يشري مفهوم "أمننة املجال السيايس" إىل تحويل خطاب عام سواء كان سياسيًا أو
اجتامعيًا أو اقتصاديًا إىل خطاب أمني ،تسيطر عىل مفرداته املخاوف وتهيمن الدوافع األمنية
عىل الحلول والبدائل التي يطرحها ،عىل نح ٍو ال يسمح بالتن ّوع واالختالف ،ويضع املراقبة
فعل مالز ًما ،ويع ّد املخالفة معه رضبًا من رضوب التهديد .انظر :عيل الرجال (معدّ)" ،تفكيك
ً
أمننة املجتمع املرصي وإعادته إىل الحظرية املدنية" (الرباط :مؤمنون بال حدود ،)2013 ،ص.3
 14نجاد الربعي" ،دولة الخوف" ،الرشوق ،2015/1/19 ،عىل الرابط:
http://www.shorouknews.com/columns/view.
aspx?cdate=19012015&id=86d32588-9aea-45ae-b28c-25e282675e65
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مرصي رصيح فيها بعد قتل مرصيني من األقباط عىل يد مقاتيل ما
يس ّمى بوالية ليبيا .ومن قبلها كانت حادثة جريدة "شاريل إبدو" يف
فرنسا ،وعدة حوادث أخرى تع ّزز هذا القبول الدويل بخطاب الحرب
عىل اإلرهاب بصيغته املرصية .خفّف الخطر الداعيش كث ًريا من
ضغط املطالب الغربية عىل مرص ،وخفوت رشوطها التي ظلت تعلّق
التعاون مع النظام يف مرص باحرتام خريطة الطريق الدميقراطية،
والعمل عىل تخفيف حدة التوتر السيايس الداخيل ،ووقْف صور
القمع الواسع التي تنتهجها السلطة الجديدة.
•رافقت إجراءات غلق املجال السيايس حزمة من القوانني السلطوية،
تعمل جميعها عىل الح ّد من حرية التنظيم ،وحركة القوى السياسية
للحق يف التظاهر عرب قانون
وإعاقة مبادرات املجتمع؛ فمن تأميم ّ
جائر ،إىل التضييق عىل حرية التنظيم األهيل والنقايب بقانون مل
بأي مستوى مقبول من رضا املجتمع املدين ،وطرح إجراءات
يح َظ ّ
ومؤسسات غايتها إعاقة اإلتاحة الحرة للمعلومات ،وقمع الدعوة
والحق يف التعبري عنها مبا ألغى تقريبًا الصوت املعارض
العلنية لألفكار
ّ
من اإلعالم الحكومي واملستقل.
تأمل السلطة الجديدة من هذه االنتخابات إحداث استقرا ٍر للنظام،
لكن مبا ال يبعدها عن معادلة "املباركية" املوروثة؛ بحيث تنضبط
املامرسة وفقًا لشكالنية دميقراطية ،تلزم الفعل السيايس بـ "هامش"
يضيق باستمرار ،ويجري التحكّم فيه بواسطة ترشيعات وتدخالت
إدارية سلطوية الهوى( .((1يجدر هنا التذكري بأ ّن باب رفض الهامش
الض ّيق كان وراء تصعيد مطلب إجراء انتخابات حرة وفقًا لنظام انتخايب
يتّسم بالنزاهة والعدل عىل رأس قامئة مطالب ثورة الخامس والعرشين
من يناير .ظلّت املجابهة مع سيطرة املال السيايس واملطالبة بحصارها
ظل تفصيل القواعد االنتخابية وفقًا ملقاسات السلطة ،وضبط بوصلتها عىل خياراتها،
َّ
15
َملمحني مميزين النتخابات الربملان يف مرص بعد انقضاء املرحلة الليربالية يف النصف الثاين
تأسس
من القرن العرشين؛ فقد بدت مامرسة متوافقة مع طبيعة املرحلة النارصية التي ّ
بعض من رشعيتها عىل قضائها عىل املامرسة الحزبية التي أسندت إليها الدور الرئيس يف
إفساد الحياة السياسية ،وجرى خالل هذه املرحلة التضييق عىل املامرسة الدميقراطية إىل
تنظيم سياسيًا جام ًعا بصيغة "الحزب الوحيد".
ح ٍّد بعيد ،واالكتفاء باالتحاد االشرتايك العريب،
ً
أ ّما يف مرحلة السادات التي شهدت انفتا ًحا نسبيًا ،فقد ط ّورت منظومة االستبداد سلوكها
عرب املوازنة بني القبول يف كفّة بتحوالت شكلية سمحت بالتعددية الحزبية عرب ما ُعنون
يف الفضاء السيايس املرصي باسم "الهامش الدميقراطي" ،ويف الكفّة األخرى وضعت أسس
أي إمكانية لتداول السلطة ،وتضمن الهيمنة عرب منوذج "الحزب
منظومة مراوغة للح ّد من ّ
محل الحزب الوحيد وسمح
حل يف هيمنته عىل الفضاء السيايس ّ
الواحد املسيطر "الذي ّ
بخروج أحزاب مثل الوفد والتجمع والعمل واألحرار بوصفها معارضة ميينية ويسارية يف وجه
الحزب الوطني الذي أنشأه السادات ،وع ّد وقتها ممث ًّل التجاهات الوسط املحافظة .اعتمدت
هذه املنظومة جمل ًة من التدخالت القانونية واإلدارية إضاف ًة إىل حيل التزوير ،لضامن هيمنة
تامة عىل أعامل الربملان من جانب حزب السلطة ،وإلحاقه بصورة واسعة بالسلطة التنفيذية
وإرادتها .تفاقم هذا الوضع عرب العقود الثالثة لنظام مبارك ،حيث اشتهرت مؤسساته األمنية
وحزبه الوطني برعاية بعض أكرث صور التزوير فجاج ًة يف تاريخ مرص الربملاين .وقد صفّى
الحق يف التنظيم.
مبارك القوى السياسية بتدخالته األمنية وحصاره لها ،وضيّق عىل ّ

دراسات وأوراق تحليليّة
تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
إلى أيّ وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟

إىل أدىن ح ّد ،ووضع قواعد منفتحة للتنظيم الحزيب ،وإنشاء نظام انتخايب
يتّسم بالحرية والنزاهة ،تشكّل خطاب قوى الثورة .ويلحظ متابع
جداالت التعديل والتنقيح التي طرحتها األحزاب والقوى السياسية
سواء يف مرحلة تعديل الدستور يف  2011التي تلت الثورة مبارشةً ،أو
خالل مرحلة دستور  ،2012أو حتى مع الدستور األخري يف  ،2014مدى
سيطرة هاجس عودة منظومة االنتخابات "املباركية" تلك .كان مفهو ًما
لدى القوى الثورية أ ّن تخليق مجال سيايس طبيعي يقوم عىل توازن
السلطة بني مؤسسات فاعلة ومستقلة ،هو التح ّدي الحقيقي يف مواجهة
استبدا ٍد مك ّرس ،تعمد قواه إىل تقليص املجال السيايس وتقليل صعود
الجامهري التي حفزتها الثورة.
إ ّن السلطة التي خلعت الرئيس املنتخب وأعلنت خريطة طريق
منحتها صفة الدميقراطية ،قد صادرت يف معرض رصاعها مع املعارضة
وبخطوات محسوبة ،جز ًءا معت ًربا من املجال السيايس ،حني فرضت
حزمة قوانني أمن ّية الهوى ،خالل األيام األخرية للرئيس املؤقّت عديل
منصور .ومثّلت هذه القوانني هي وما تالها من إجراءات اتّخذها
ترسيم جدي ًدا
السييس وحكومة إبراهيم محلب منذ لحظة تولّيهام،
ً
للمجال السيايس ير ّده إىل تخوم ما قبل الخامس والعرشين من
كانون الثاين  /يناير .2011

إعادة ترسيم المجال السياسي
على المقاس "المباركي"
خطّت القوانني الجديدة التي وضعتها السلطة نظا ًما انتخاب ًيا مختلطًا
يجمع بني االنتخاب بالقامئة املغلقة ،واالنتخاب الفردي .كان الغرض
األسايس من هذا النظام املزدوج ضامن متثيلٍ أوسع لألحزاب السياسية
يتيح لها املنافسة بقوامئها (فرادى ،أو يف تحالف) يف أربع دوائر انتخابية
كل منها عد ًدا من محافظات الجمهورية .تقوم فلسفة الدستور
تض ّم ٌّ
يف اعتامد نظام القامئة عىل التمييز اإليجايب لبعض الفئات التي يُخىش
من تهميشها .وقد س ّمى الدستور سبع فئات مينحها حص ًة من مقاعد
كل قامئة؛ وهي النساء واألقباط والعامل والفالحون والنوبيون وذوو
ّ
(((1
االحتياجات الخاصة ،ومرصيو املهجر  .إال أ ّن القانون الذي طرحه
عديل منصور قد خالف توقّعات األحزاب ورضب مبطالبها عرض الحائط؛
إذ آثر االنحياز لنظام االنتخاب الفردي ،عىل حساب نسب املقاعد
 16الدستور يف مادتيه  243و ،244يحدّد هذه الفئات .انظر :دستور جمهورية مرص
العربية  ،2014عىل الرابط:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
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املخصصة للمنافسة وفقًا لنظام القامئة ،وغلق القامئة بقاعدة الفائز
َّ
كل املقاعد .وتحذّر األحزاب من أ ّن هذا النظام يك ّرس
يحصل عىل ّ
العجز الدميقراطي؛ إذ يصعب معه افرتاض التمثيل الحقيقي إلرادة
الناخبني ،مع جعل املنافسة ضمن أربع دوائر انتخابية ،منها دائرتان
كبريتان تجري املنافسة فيهام عىل تسعني مقع ًدا ،ودائرتان صغريتان
تتنافس قوامئهام عىل خمسة عرش مقع ًدا للدائرة الواحدة .ويبدو أ ّن
الغرض من هذا التصميم هو إفساح املجال مج ّد ًدا لرجال األعامل
وممثّيل العشائر للهيمنة عىل الحياة السياسية( .((1نظام تقسيم الدوائر
ذاته غري مفهوم؛ فال يوجد منطق إحصايئ يُحكم التوزّع الدميوغرايف
للناخبني ،وال وجود لضامن تكافؤ الفرص بني مناطق الحرض والريف(.((1
تخص كفاءة
وتبقى العيوب املوروثة األخرى التي تجرح النزاهة ،والتي ّ
الرقابة عىل أعامل التصويت وإدارة مراكز االقرتاع (اللجان االنتخابية)،
وفساد طرق فرز األصوات وحسابها.
 17لعلّنا نرجع هنا إىل قرار املحكمة الدستورية العليا ببطالن قانون انتخابات مجلس
الشعب الذي صدر قبيل إجراء االنتخابات الرئاسية يف حزيران/يونيو  2012لينهي معركة
طويلة بإنجاز هدف تحصني املجلس العسكري يف مواجهة الرئيس املنتخب .قانون االنتخابات
الذي وقع إبطاله كان هو السند الترشيعي الذي أُجريت عىل أساسه االنتخابات الربملانية.
وقتها هرع املجلس العسكري إلنفاذ الحكم ،متع ّج ًل استعادة سلطة الترشيع بني يديه،
ليضيف بها املزيد من التحصني لوجوده يف مواجهة الرئيس املنتخب ،ومبا يك ّرس وضعية
ازدواج رأس الدولة التي ابتدعها املجلس العسكري مع ظهور إمكانية إخفاقه يف الدفع مبرشح
ميثّل تطلعاته السياسية وما يطلبه من تحصني .وم ّهد هذا الرصاع سواء باملراسيم أو باألحكام
القضائية لصدور اإلعالن الدستوري املك ّمل املثري للجدل ،والذي طرحه مريس للح ّد من سلطة
مناوئيه .ويف وقت أزمة اإلعالن كان املتوقع صدور قرار ملحكمة القضاء اإلداري – وكان مق ّد ًرا
بعد يومني فقط  -يف الطعن عىل قرار املجلس العسكري .وجاء قرار مريس  -إىل جانب عودة
مجلس الشعب  -إجراء انتخابات برملانية بعد  60يو ًما من استفتاء الشعب عىل الدستور
الجديد ،ومن ثم إقرار قانون انتخابات جديد يف مجلس الشعب ،ومبا يعني فعليًا أ ّن عمل
املنحل بقرار املحكمة الدستورية) قد يستم ّر لعامٍ إضايف كامل .وعىل الرغم
ّ
املجلس (وهو
املنحل حال صدور
ّ
من أ ّن رئيس املجلس قد هرع بالدعوة لعقد جلسة ألعضاء املجلس
أي أثر لحجج الدفاع عن
القرار ،لكن تحت ضغوط النقد املتصاعد للرئيس الجديد ،وغيبة ّ
موقفه ،استجاب مريس للضغوط ،مؤث ًرا مترير األزمة وتراجع عن قراره .وهي الخطوة التي
كشفت يف الوقت ذاته حقيقة ازدواج السلطة وكون املجلس العسكري قد ترك له نصف
كريس الرئاسة ليحتلّه.
 18عىل الرغم من أ ّن االنتخابات يف مرص ظاهرة تعود إىل القرن التاسع عرش ،فطرح أ ّول
تقسيم له منطق الدوائر االنتخابية جاء مع دستور  ،1923والذي اعتمد معيار التمثيل العددي
لكل ستّني ألفًا من الناخبني دائرة ميثّلها نائب واحد يف الربملان.
املتوازن لرسم الدوائر ،وجعل ّ
أي تعديل معترب عىل هذا التقسيم عرب مثانية عقود
وقتها بلغت الدوائر يف مرص  ،214ومل يجر ّ
خصوصا تحوالت الريف والحرض
عىل الرغم من التحوالت الكبرية التي شهدتها األرايض املرصية
ً
أخل بقوة مبعيار التمثيل املتوازن،
مم ّ
وانتقال السكان وتحوالت املجاالت االقتصادية وغريها ّ
أضاف إىل تش ّوهه مامرسات السلطة بتعديل حدود الدوائر بصورة جزئية ألغراض انتخابية
فاسدة ،إ ّما لحرمان مرشح من قواعده أو لدعم قوة مرشح .وحتى التعديل الذي أُجري يف 1990
أي رغبة يف إعادة النظر يف قسمة الدوائر ،واكتفى بخلق دوائر جديدة أو تقسيم
مل يعكس ّ
بعض ما تضخّم منها بصورة كبرية ،وكان طبيعيًا يف أعقاب الثورة أن يطرح مرشوع بديل لتقسيم
الدوائر ،مبوجب مرسوم القانون  121لسنة  ،2011والذي كان يؤ َمل من ورائه طرح تقسيم أكرث
عدالة ويقلّل من العجز الدميقراطي والتمثيل غري املتوازن ألصوات املرصيني .لك ّنه قسم الدولة
خصصت لالنتخاب
إىل  46دائرة انتخابية النتخابات القوائم الحزبية مقابل  83دائرة انتخابية ّ
الفردى .ووزّعت مقاعد الربملان البالغ عددها  540مقعدًا للنظام الفردي بنسبة  %80و120
لكل دائرة،
مقعدًا للنظام بالقامئة املغلقة املطلقة بنسبة  %20ومثاين دوائر لكلٍ منها  15مقعدًا ّ
تقسم بنظام القطاعات ،بحيث تدمج أكرث من محافظة يف دائرة واحدة ،وتحصد مقاعد الدائرة
أي متثيل.
القامئة األعىل األصوات ،وتخرج باقي القوائم مهام كانت نسبها دون ّ
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كان غري ًبا مع السييس رِضا األحزاب بقواعد االنتخابات املض ّيقة
للمجال السيايس التنافيس؛ وهي ذاتها التي حملت حملة شعواء عىل
رئيسا مؤقتًا – أن يندفع قبيل
منصور منتقد ًة خطواته – بوصفه ً
أيام من انتهاء فرتته الرئاسية نحو طرح قوانني عىل درج ٍة بالغة من
األهمية كهذه ،ودون مشاورة معقولة أو أدىن اهتامم بآراء األحزاب
وتوافقاتها العريضة بخصوص تصميم منظومة االنتخابات خالل
األعوام الثالثة التي خلَت .حني خاطبت األحزاب السييس بخصوص
هواجسها من هذه القوانني ،بوصفه املالك الجديد لسلطة الترشيع
املؤقت يف غيبة الربملان ،وطالبته بإعادة طرح هذه القوانني للتداول
والنقاش ،س ّد السييس أذنيه عنها ،وأعلن رصاح ًة أنّه ال نيّة لتغيري
ألي ٍ
نقاش عام( .((1ويف النهاية بعد استنفاد
هذه القوانني أو طرحها ّ
تهديداتها الكالمية ومحاوالت الضغط والتوافق ،رضخت جميعها
لسلطة األمر الواقع ،وقبلت باالنخراط يف العملية السياسية املحكومة
واملفصلة لفائدة سلطة املال ودوائر رجال األعامل
واملحدودة ،بل
ّ
م ّمن صنع وجودهم السيايس نظام مبارك ومصالحه.

رس يف تحذير األحزاب املعارضة من عودة سطوة رجال األعامل(،((2
ّ
ولعل ال ّ
تكشفه التجربة االنتخابية الربملانية يف جوالت  ،2000و ،2005و2010؛
فقد أظهرت سطوة املال السيايس ،قدرته عىل التغلّب عىل األحزاب
جميعها مبا فيها حزب السلطة املهيمن ،واملدعوم من بريوقراطية الدولة.
يف هذه الجوالت ،أجاد رجال األعامل استخدام مامرسات "الزبائنية
" 19مصادر رئاسية :السييس لن يتدخل لتعديل قانون مجلس النواب" ،الرشق األوسط،
 ،2014/6/10عىل الرابط:
http://aawsat.com/home/article/115166
"مصادر رئاسية تكشف موقف السييس من قانون مجلس النواب" ،الفجر،2014/6/11 ،عىل الرابط:
http://www.elfagr.org/619481
 20حذّر العديد من املعلقني السياسيني والحزبيني من هذه الظاهرة ،ومنهم يونس
مخيون رئيس حزب النور ،انظر" :حزب النور :الربملان املرصي املقبل لرجال األعامل وأصحاب
النفوذ" ،يس إن إن العربية ،2015/1/10 ،عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/14/egypt-nour-party-elections
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السياسية" التي ك ّرستها السلطة يف مواسم االنتخابات؛ بتع ّمدها
التقتري عىل الناس وتعطيش األسواق ،قبل اقرتاب موسم االنتخابات.
ومع حلول املوسم بفتح باب الرتشح ،تقوم بتقديم الخدمات املحلية
والسلع املدعمة وغري ذلك من صور إغواء الفقراء للتصويت لحزبها.
عمد املستقلون املنتمون لطبقات املالك والربجوازية العليا وبريوقراطية
محل حزب
الدولة ،وبسلطة املال والعالقات العشائرية ،إىل الحلول ّ
السلطة يف هذا املضامر .واستطاعوا ،مبا أتاحته لهم منظومة االقتصاد
االحتكارية الطابع ،توجيه مخصصات مالية ضخمة لتعبئة األصوات التي
تكفي لحسم املنافسة عىل املقاعد .وتبدأ بهذا الحسم املفاوضة عىل
صيغة عالقة بني هؤالء وبني حزب السلطة ،كانت تنتهي عاد ًة بانضواء
مستقل تحت الهيئة الربملانية للحزب مبا يدعم
ً
العضو املنتخب بوصفه
نسبة متثيله يف املجلس ،مقابل الحصول عىل املناصب القيادية يف أفرع
الحزب ،أو تحصيل مزايا مادية وعقود خدمات ومقاوالت وتوريد يف
املحل للعضو .كانت هذه النوعية من الن ّواب م ّمن س ّموا
النطاق ّ
"نواب الخدمات" ،تعنيها الحصانة الربملانية ،ونوعية خاصة من العالقة
مع الدولة .وكان كذلك بعض الدوائر الطفيلية من رجال أعامل الدولة،
م ّمن أتيح لهم العقود االحتكارية ومخصصات األرايض ،والحصانة
القضائية واألمن ّية من صور املالحقة لدى فسادهم ،وسمحت السلطة
لهم بتكوين دوائر والء واسعة ضمن بريوقراطية الدولة ،ومجموعات
ن ّواب خاصة .كان هذا الصعود يعني تحويل الربملان "بيت حصانات"
ليس إلّ  .ومل يكن غري ًبا مع هؤالء تجاهل العمل الربملاين املوكول
للنائب؛ فعىل الرغم من خوضهم املعارك االنتخابية ٍ
بعنف وصخب(،((2
 21مستويات العنف السيايس يف مواسم االنتخابات الثالثة يف  ،2000و ،2005و ،2010مل تكن
مسبوقة .وأصبحت مامرسات تقفيل اللجان ومنع أنصار املرشحني اآلخرين ،وتحطيم دعايتهم
ومنع مؤمتراتهم حارضة بقوة يف املشهد ،مع يشء من قبول السلطة مثل هذه املامرسات العنيفة.
يعلّق أحد الباحثني عىل انتخابات  ،2000و 2005بقوله" :شهدت مرص أعنف انتخابات يف تاريخها
من حيث عدد الضحايا واملصابني وأعامل البلطجة والرشوة التي سادت مرحلتيها الثانية والثالثة".
يف انتخابات عام  ،2000متيزت املرحلة األوىل بنزاهة نسبية منحت األحزاب والقوى السياسية
مقاعد كثرية (اإلخوان وحدهم حازوا ما يزيد عىل الثامنني مقعدًا) ،ولكن الخوف من حصول
مرشحي اإلخوان عىل مزيد من األصوات ع ّزز تدخّل األمن والحكومة وأعامل البلطجة إلنجاح
مرشحي الحزب الوطني .يضاف إىل ذلك تحيّز بعض وسائل اإلعالم اململوكة من الدولة ملرشحي
الوطني وإعطاء إشارات سلبية بالنسبة إىل مرشحي اإلخوان ،انظر :سعيد شحاتة" ،االنتخابات
املرصية الربملانية يف امليزان" ،التجديد العريب ،2007 ،عىل الرابط:
http://www.ihec.iq/ihecftp/Research-and-Studies/Electronic-Library/63.pdf
ويرصد باحث آخر كيف تفجرت عمليات العنف يف  15محافظة من إجاميل  26محافظة خالل
فرتة الحملة االنتخابية من  16ترشين األول/أكتوبر  2005إىل  8ترشين الثاين/نوفمرب  ،2005حيث
غلبت عمليات العنف بني أنصار املرشحني املتنافسني دون تدخّل أجهزة األمن .وشهدت تلك
املرحلة حالتَي قتل وجرت محاوالت قتل بعض املرشحني مثل شفيق شاهني .وبلغ إجاميل عمليات
العنف  67حالة منها أربع حاالت تهديد بالقتل بنسبة  %5وحالتا قتل بنسبة  .%3ومل يحدث قتل
خالل املرحلة األوىل لالنتخابات وجرى العنف يف  55دائرة بنسبة  %67من دوائر املرحلة البالغة
 .82وكانت نسبة البلطجة يف املخالفات التي جرى رصدها تبلغ  .%55انظر :حسن أبو طالب،
"العنف يف االنتخابات :تفاقم البلطجية والتدخالت األمنية" ،يف :عمرو هاشم (محرر) ،انتخابات
مجلس الشعب ( 2005القاهرة :مركز الدراسات السياسية واإلسرتاتيجية األهرام.)2006 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
إلى أيّ وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟

مل يكن هؤالء الن ّواب يحرضون مداوالت الربملان ،حتى يف الجلسات التي
ناقشت أه ّم القوانني وأخطرها؛ فالحصانة والعالقة الخاصة التبادلية
مع املسؤولني يف الحكومة ،كانتا هام املطلوبتان؛ فمن جهة املسؤولني
كانت الغاية أن يضمنوا دعم عدد من النواب لهم يف املجلس،
أي استجوابات وإحاطات رقابية تُطلب منه يف
يستطيع وحده مترير ّ
أي
الربملان ،واإلسهام يف لحظات طلب تجييشهم لحامية الحكومة من ّ
احتامل لسحب الثقة منها .واملقابل بسيط ،يستطيع الوزير تقدميه
عرب سلطة واسعة له يف تخصيص املوارد وإسناد األعامل باألمر املبارش،
والطروحات الصورية ملناقصات املقاوالت ،عالو ًة عىل جائزة الحامية
السياسية واألمنيّة .لهذا نشط ما ُعرف بـ "مكاتب االتصال السيايس
والعالقات الربملانية" يف أغلب الوزارات ،لتقوم بحمالت العالقات
العامة وحشد الن ّواب وتسهيل املبادالت النفعية بني الوزير والنائب.
وكان من أثر ذلك أ ّن استجابة بعض الــوزراء لطلبات حضورهم
املجلس الستجوابهم ،ضعيفة ،وبعضهم مل يكن يلتفت إليها ،ويغيب
عىل الرغم من لوم الربملان له.

ومل يكن غريبًا يف هذا النظام أن تتضاءل أهمية الدعوات اإلصالحية،
وصوغ الربامج الحزبية الداعية لسياسات عامة جديدة ،ملصلحة الفئة
املهيمنة عىل القرار ،وبإعر ٍ
اض رصيح عن متثيل الفئات األكرث تهميشً ا.
وحتى الفئات الواسعة كالعامل والفالحني ،فقد جرى تغييب صوتها
أي ضغوط من النقابات عىل الحكومة أو من مجموعات
وإضعاف ّ
برملانية أو حزبية منارصة لحقوقهم .ع ّزز ذلك غياب صور الرقابة
وضعف آلياتها يف املجلس ،وتح ُّول سلطة الربملان إىل مناشدات
صورية تنتهي بخدمات محلية ض ّيقة .فقَد الربملان دوره بوصفه
ممث ًّل لأل ّمة ،بفقدانه تكوين منابر حقيقية ومامرسة األدوار الرقابية
املحصلة إلحاقًا جدي ًدا للربملان
أو تلك الداعية لإلصالح الواسع .وكانت ّ
بالسلطة .ويف الوقت الراهن ،ال توجد أدىن ضامنات للوقاية من عودة
هذه املامرسات ،بل املر ّجح أن تعود عىل نطاقٍ واسع وسافر ،لتشكّل
لحل معضلة الحزب الجامهريي التي تواجه شعبية
بذاتها متهي ًدا ّ
السييس .وهو ما سنتناوله يف النقطة التالية.
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معضلة الحزب الجماهيري
أي إمكانية الستمرارها
ال تشري التحالفات التي تربز عىل السطح إىل ّ
فضل عن استمرارها خالل انعقاد املجلس
يف فرتة االنتخابات ذاتهاً ،
الترشيعي؛ فهي تحالفات تبدو وقتية شديدة السيولة ،ال يتوقّع
أن تسفر عن ائتالف وتكتالت سياسية حقيقية .ويف املقابل يتمدد
الفراغ التمثييل الناجم عن ضعف املك ّونات الحزبية .تحيط الشكوك
بقدرة األحزاب عىل متثيل إرادة الجامهري ومطالبها ،بسبب عيوب
هيكلية ،بعضها داخيل مرتبط بطبيعة تك ّونها النخبوي واملدين،
وضعف كوادرها يف التجذّر العضوي يف األرضية الشعبية ،وبعضها
خارجي يتمثّل يف عراقيل وضعتها السلطة عىل الحياة الحزبية ،تضيق
املخصصة للقوائم
املنافسة عىل مقاعد الربملان يف نسبة الخمس
َّ
االنتخابية الحزبية .بهذه النسبة أض َعف قانون مجلس النواب دور
األحزاب ملصلحة املستقلني ،وقفز عىل هدف القضاء عىل املظاهر
الزبائنية والعشائرية يف موسم االنتخابات( .((2وآثر أن يغازل أصحاب
القدرات املالية ومن يتمتعون بروابط عشائرية ،عىل نحو ما كان
يجري أيام مبارك .ليست املنافسة عىل هذه النسبة الضئيلة ذاتها
يحق للمستقلني تجميع أنفسهم ضمن قوائم.
رصا عىل األحزاب ،بل ّ
ق ً
لهذا فالباعث من وراء التحالفات هو تعويض األحزاب التي ابتلعت
القبول بالنظام االنتخايب املقلّص وجودها.
يف ما يتعلق بالضعف الذايت ،فهذه األحزاب املوروث غالبها من
عهد مبارك ،فقدت قواعدها الجامهريية بعدما سحبت منها البساط
حركات اجتامعية أكرث حيوية وقدر ًة عىل إقناع الجامهري بخطابها
خفت
املعارض ملبارك .أ ّما األحزاب التي نشأت بعد الثورة ،فقد
َ
بريقها مع ّ
تعث املسارات الثورية ذاتها وخفوت املطالب االجتامعية
والسياسية؛ إذ ارتبطت برامجها بهذه املطالب ،عالو ًة عىل ظهور
بعضها مبظهر انتهازي ومخاتل نفّر منها الجامهري .ويف واقعها الراهن،
عجزت جميعها عن ملء الفراغ السيايس؛ إ ّما الفتقارها إىل قوة
املال وعجزها عن تطبيق منوذج للزبائنية السياسية ينافس ما ات ّبعه
"الحزب الوطني" ،من تشكيل قواعد شعبية عرب الخدمات املوسمية
املجلوبة من السلطة نفسها ،أو عرب مؤسسات التط ّوع الخريية التي
تنشط يف مواسم االنتخابات كام فعل اإلخوان.
 22يف مفهوم الزبائنية يف سياق انتخايب وعملية تبادل املنافع املادية بني أولياء النعم
واملعوزين ،والواصف للعالقات الباترمونيالية وشخصنة نظام الحكم وهيمنتها عىل املجال
السيايس ،انظر :حافظ عبد الرحيم ،الزبونية السياسية يف العامل العريب :قراءة اجتامعية
سياسية يف تجربة البناء الوطني بتونس (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،)2006 ،
ص .34-17
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أفىض إنكار هذه األحـزاب مالمح ضعفها ،وجعلها ترفع سقوف
مطالباتها خالل التفاوض إىل ح ٍّد يتع ّدى قدراتها عىل الحسم امليداين
يف االنتخابات ،إىل استحالة وضع اتفاق يق ّر قواعد معقولة لرسم
القوائم املشرتكة ،والتمهيد ملا يُعرف يف الثقافة االنتخابية املرصية
ولعل ما أضاف إىل هذا العجز،
بـ"إخالء" الدوائر بصورة تبادليةّ .
هو طرح عدد من هذه األحزاب الرهان عىل اجتذاب عنارص النظام
القديم ،ابتغاء تعبئة موارد مالية وقدرات تعبوية عشائرية متكّنها من
حشد أصوات القطاعات األكرث فق ًرا التي جرى العرف عىل استاملتها
باملال والخدمات يف موسم االنتخابات( .((2كان هذا الرهان مبنزلة
أي قدر ٍة عىل تكوين تحالفات حزبية ذات قيمة؛ فقد
بارود ف َّجر ّ
خيش الكثري من األحزاب املحسوبة عىل الثورة االندماج مع هذه
الوجوه ،ما يتس ّبب يف مسلك تصويتي عقايب تسلكه الجامهري مبا يزيد
من إضعاف مواقفها .وبعضها اآلخر الواثق بقدرته املنفردة كـ"حزب
النور" ،يستخدم هذه الهرولة ض ّد خصومه.

آذار  /مارس 2015

الوطني :تأثير المال
وهواجس عودة الفلول
والزج بقياديّيه األبرز
مع اندالع الثورة ،ومنذ حرق مق ّره الرئيس،
ّ
يف السجن ،بقي الهاجس األكرث بروزًا يف أزمة املشهد الحزيب املرصي
الراهنة هو عودة "الحزب الوطني"؛ فمن يس ّمون بالفلول  -ذلك
الوصف الذي استخدمته قوى الثورة لوصف البطانة السياسية ملبارك
وقادة حزبه  -عادوا إىل الصعود وتص ُّدر املشهد روي ًدا روي ًدا .وقد
ت ّم لهم ما أرادوا مع صدور حكم املحكمة اإلدارية بأحقّية أعضاء
الحزب الوطني السابق يف االنتخاب ،لينقض القرار الذي صدر يف
كفيل مبنع
بحل الحزب الوطني( .((2كان الحراك الثوري ً
أعقاب الثورة ّ
قياديّي الحزب الوطني من الرتشّ ح يف االستحقاقات االنتخابية التي
جرت عقب الثورة ،ودفع بغالبهم إىل االعتزال أو الكمون والتل ّون.
الحل مطلبًا شعبيًا أساسيًا يف ما ُعرف وقتها بالعزل السيايس،
كان قرار ّ
والذي نُظر إليه بوصفه إجرا ًء انتقال ًيا يضمن عدم عودة نظام مبارك
إىل الحكم(.((2
إ ّن إحجام السييس عن إنشاء حزب سيايس عىل غرار السادات يف
 1977هو خالصة تراكم هواجس تتعلق بالحزب الوطني وتسبُّب
ولعل
سياسات احتكاره املجال السيايس يف نشوب ثورة جامهرييةّ .
من األسباب التي تعضد هذا اإلحجام:

وال ننىس أ ّن هذه األحزاب التي ساهمت يف اختالق "كاريزما" السييس
مل تدرك أ ّن صعوده بخطاب اإلنقاذ وحامية الدولة ،هو بذاته ما أضعف
وجودها السيايس؛ فقد ح ّولت املجال السيايس كلّه ساحة انتظار
لـ"البطل" وهو ما يقطع عليها الطريق ملعارضة إرادته ،أو منافسة من
ولعل يف هذا
مييل لهم ويرعاهم ،أو حتى الحزب الذي قد يق ِّرر إنشا َءهّ .
يفس تنامي الدعوات يف أوساط اإلعالم التابع للسلطة التي
الضعف ما ّ
(((2
طالبت السييس بإنشاء حزب يض ّم أنصاره .

•حصول السييس عىل ما يقارب املئة يف املئة من األصــوات
( )%97.3يف جولة االنتخابات التي جرت يف حزيران  /يونيو
املايض ما يخفّف عنه ضغوط غياب كتلة حزبية واضحة تقوم
باملنافسة وتحقيق أغلبية مريحة ملصلحته يف مجلس النواب؛
فاعتامده عىل جامهرييته الشخصية يؤ ّجل االستجابة للدعوات
التي تطالبه بتدشني حزب سيايس .لكن ال أحد يراهن عىل أن
تصمد هذه الجامهريية الفردية التي صنعها له اإلعالم والخطاب

 23يرصد أحد التقارير الصحفية تقدّم  106من رموز الحزب الوطني وممثليه الربملانيني
لالنتخابات ،انظر :فؤاد خريت" ،باألسامء 106 ..من فلول الحزب الوطني عىل أعتاب الربملان"،
الفجر ،2015/2/7 ،عىل الرابط:
http://www.elfagr.org/1646408
 24بدا ُمغويًا لبعض اإلعالميني دعوة السييس إىل إنشاء حزب جامهريي عىل غرار ما فعل
السادات يف  ،1978انظر :بسام رمضان" ،أحمد موىس يدعو السييس إلنشاء حزب سيايس
'قوي'" ،املرصي اليوم ،2014/12/24 ،عىل الرابط:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/610599
وربا تر ّن يف أذنيه نصيحة قيلت ملبارك يف أواخر أيامه
جاءت استجابة السييس مرتددةّ ،
مفادها أنّه عىل الرئيس السم ّو فوق األحزاب .وهي النصيحة التي تلقّاها بابًا لتجاوز أزمة
رشعيته وتضعضع شعبية حزبه ،بعد أن التصقت باسمه وبقيادييه اتهامات الفساد الكبري.

الحل يوم السبت  16نيسان/أبريل  2011من محكمة القضاء اإلداري يف
 25صدر قرار ّ
الحل استنادًا
مجلس الدولة ،بنا ًء عىل تقرير لهيئة مف ّويض الدولة انتهى إىل تأييد طلب ّ
إلفساد الحزب املجال السيايس ودوره يف ما آلت إليه الدولة املرصية من مشكالت ،انظر:
طلعت الغندور" ،اختفاء الحزب الوطني عن الحياة السياسية بعد  33عاما" ،الجمهورية
نت ،د .ت ،عىل الرابط:
http://www.algomhuria.net.eg/it/tahkik49.html
 26جرى تضمني العزل السيايس يف تعديالت قانون مبارشة الحقوق السياسية .لكن
جرى رصاع كبري إللغائه؛ فقد كان يستهدف يف املقام األ ّول أحمد شفيق آخر رئيس وزراء
يف عهد مبارك ،وقطع الطريق عليه حتى ال يرتشح يف انتخابات الرئاسة .وقضت املحكمة
اإلدارية بقبول الطعن بعدم دستورية التعديالت التي طرأت عىل القانون قبيل االنتخابات
يف حزيران/يونيو .2012

دراسات وأوراق تحليليّة
تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
إلى أيّ وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟

األمني مبكافحة اإلرهاب وإنقاذ الدولة يف مواجهة املعضالت
االقتصادية املتعاظمة واإلخفاق الواضح لبريوقراطية الدولة يف
االستجابة ملطالب الناس ،وهم بالرضورة يتوقّعون وسط هذا
اإللحاح عىل أهمية االحتشاد يف انتخابات املجلس النيايب ،أن
فاعل يف معالجة تلك املعضالت وتوجيه
يؤ ّدي املنتخبون دو ًرا ً
السياسات إلصالح الوضع فيها.

•يح ّط من شعبية السييس الراهنة ثبوت ما ات ُّهم به من إحياء
خصوصا وأ ّن غالبية واضحة
ثوب جديد،
للحزب الوطني يف ٍ
ً
من قيادات الوطني السابقة قد أيّدته عل ًنا وعملت عىل حشد
وربا ال تزال ماثلة أمام
األصوات له خالل االستحقاق الرئايسّ .
عينيه النصيحة التي ُو ّجهت ملبارك بأن يكون "فوق األحزاب"
خصوصا
بعدما ُو ّجهت اتهامات الفساد لغالب رؤوس حزبه،
ً
من رجال األعامل ،وباتت تطرق باب قرصه ،وتتعلّق بذ ّمته
ظل هيمن ٍة واضحة من السييس عىل توجهات
هو شخصيًا .ويف ّ
القضاء ،خرج الحكم اإلداري بعودة مرشّ حي الوطني ،ليدفع
بهذه التكهنات قبل أسابيع قليلة من إعالن فتح باب الرتشح.
ومم يكمل االتهام هذه الصورة التي رسمها أحد قادة الحزب
ّ
رصح بأ ّن الوطني "مل يغادر الحياة
الوطني املعروفني ،والذي ّ
السياسية" .وأضاف مزه ًوا بأ ّن الحزب قد "وقف وقفة قوية
خلف السييس يف االنتخابات الرئاسية"(.((2
قد يتناقض ما نقوله مع كون الحزب الوطني حزبًا مصلحيًا ،وأحد
متثالت الزبائنية السياسية ،فلم يجمع أعضا َءه تو ّج ٌه فكري أو نضايل
أي لون ،بل خليط واسع من األفكار التي تراوح بني الوطنية
من ّ
وظل وجوده مرتبطًا بأدوار
املرصية الض ّيقة ،والزعامة القوميةّ .
ترسمها له السلطة ،وقد زال بزوالها .لكن األمر متعلق ببقاء املصالح
ذاتها التي جمعت رموزه من أصحاب املصالح الرأساملية م ّمن
تلزمهم هذه املصالح بعالقة طفيلية مع الدولة ،وتلزمهم عوامل
نشوء ثرواتهم بخدمة البنية االحتكارية لالقتصاد ،وطبقة الطفيليني/
املحاسيب التي رعاها مبارك ،وصاروا خالل عقدين مهيمنني عىل
االقتصاد ،ونجحوا يف السنوات األخرية من حكمه إىل ح ٍّد كبري يف
توجيه أدوات املال السيايس يف نطاق مجتمعات الفقر والعشائريات
مبا ضمن لهم حضو ًرا عريضً ا يفوق األحزاب جميعها ،سواء مستقلني
 27يف حديث تليفزيوين تحدّث القيادي السابق يف الوطني حيدر بغدادي رصاح ًة عن دعم
املنحل السييس يف االنتخابات الرئاسية .ورصد بعض الصحف أكرث من قيادي من
ّ
فلول الوطني
قياديّي الوطني يقود حمالت واسعة لدعم السييس ،انظر :حسن عبد الرب" ،بالدعاية والتأييد..
رجال 'الوطني' يدفعون 'السييس' ليكون 'مبارك'" ،البديل ،2014/5/28 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/Keo3j3
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أو أعضاء يف الحزب ،وأنتج لهم مقاعد نيابية وحصانات برملانية،
نظر لها الشعب املرصي بوصفها أدوات للفساد ،وليست أدوات
تحصني ملمثّيل الشعب وتعزيز سلطتهم الرقابية( .((2مل يبارح هؤالء
أي من قواعد االقتصاد املسؤولة
متوقعهم االقتصادي ،ومل يَ ْجر تعديل ّ
عن تنامي ثرواتهم بهذه الطريقة ،بل العكس هو الصحيح .وبا َن
بجالء استخدامهم املال السيايس خالل انتخابات الرئاسة ،ما مل يُخْفه
القيادي يف الوطني.

إىل اآلن ،مل يبادر السييس بدو ٍر غري دور "الرئيس فوق األحزاب"
م ْؤث ًرا ترك موقع الالعب داخل املشهد الحزيب ،هذا دون أن يبعد
تصب فوائدها
عن السيطرة عليه ،بعدما أنجز رسم قواعد للعب ٍة ّ
عنده هو؛ إذ تضمن له والءات حزبية وتكتّ ًل من الحلفاء السياسيني،
دون التو ّرط يف تأسيس حزب جامهريي .يبدو استناد السييس عىل
ظل
طويل ،يف ّ
أحزاب موالية إسرتاتيجية موقّتة ،لن يكتب لها الصمود ً
وجود قواعد لتنظي َمي اإلخوان وقواعد الحزب الوطني القديم .من
مستقبل الستثامر عملية صنع االئتالفات
ً
هنا ،فإ ّن السييس قد يعمد
والتحالفات الحزبية الراهنة ،واالستفادة من االختبار العميل يف
االنتخابات الربملانية لقوة هذه االئتالفات ،وثبوت أنّها تتمتع بقواعد
شعبية حقيقية .فمن مخرجات هذه االنتخابات ميكنه ض ّم تحالف
الناجحني هذا ،ليك ّون حزبه الجديد الذي يستطيع أن يحيي به
منوذج حزب السلطة املهيمن .إىل جانب األحزاب املوالية التي جرى
تخليقها وينظر إليها بوصفها إعادة إنتاج لنتوءات ودوائ َر من قيادات
الوطني خالل األعوام الثالثة الفائتة ،يرشَّ ح لالنضواء إىل هذا املك ّون
خصوصا من القوى النارصية التي ال ترى السييس
اب عقائدية
ً
أحز ٌ
رص جديد ،وبعض القوى الليربالية الصغرية التي تريد استعادة
غري نا ٍ
 28املثال البارز عىل هؤالء أحمد ع ّز القيادي يف الحزب الوطني الذي اعتُقل يف األيام األوىل
للثورة بغرض تهدئة الجامهري التي كانت تنسب إليه التزوير الواسع يف انتخابات  ،2010ونال
الرباءة الباتة بعد أربع سنوات من املحاكمة ،ويستعد حسبام أشيع لدخول االنتخابات مبا
دفع مق ّربني من السلطة لنفي ذلك ،انظر" :اإلفراج عن أحمد عز أحد أقطاب الصناعة املتهم
بالفساد خالل عهد مبارك" ،فرانس  ،2014/8/8 ،24عىل الرابط:
http://goo.gl/8IWDmq
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بعض بهائها السيايس القديم ،وأحزاب مصلحية نشأت عقب الثورة.
ومن هنا ،لن يكون األمر إنشاء حزب جامهريي خلف السييس ،بل
إعادة رسم للمجال السيايس؛ بتخليق منابره وإعادة تنظيمها لتقديم
مامرسة دميقراطية شكالنية فيها سلطة ومعارضة وأدوات سياسية.
يحتاج السييس وبشدة إىل نفي الطابع العسكري عن نظامه ،وإخفاء
معامل هيمنة العسكريني عىل مفاصل الدولة ،وعىل املجال السيايس.

اإلسالميون:المراوحةاإلستراتيجية
بين المناورة وحرب المواقع
ظل
ملتبسا؛ فهناك من ّ
ال يزال أمر عودة اإلخوان إىل الحياة السياسية
ً
يتص ّور إمكانية قبول السلطة الراهنة بعودة حزب "الحرية والعدالة"
إىل الحياة الحزبية حتى آب  /أغسطس املايض إىل أن أصدرت
بحل الحزب ،بعد انقضاء مدة طويلة زادت
املحكمة اإلدارية حكمها ّ
(((2
عن العام بعد إطاحة مريس  .كان هذا التص ّور بعي ًدا عن الواقع ،يف
ظل تطورات األحداث وطبيعة مك ّون السلطة الحايل.
ّ
ظل يحظى بشعبية جعلته يحصد
صحيح أ ّن حزب جامعة اإلخوان ّ
األغلبية يف االستحقاقات السياسية التي تلت الثورة ومع برملان ،2012
أي مؤرشات عىل احتامل طرح صيغة
تغيت ،وال توجد ّ
لكن الحال ّ
توافق ومصالحة تق ّر باملحاصصة بني السلطة القامئة والجامعة قبيل
أي عودة  -حتى
االنتخابات .تضيف الظروف الراهنة أكرث الستبعاد ّ
لو كانت غري رسمية  -للحزب أو ملرشحني عن اإلخوان مستقلّني أو
عىل قوائم ألحزاب أخرى ،عىل منوال ما كان يجري يف عهد مبارك.
الطريق عىل هذا االحتامل تب ّني اإلخوان إسرتاتيجية تصعيد
وقطَع
َ
مع الذكرى الرابعة للثورة.
كان التصعيد إرادة الطرفني؛ النظام والجامعة .وراهن من كانت
تحدوهم اآلمال يف إيجاد مسار بديل (عىل الرغم من االعرتاف
بالتناقضات الراهنة ،وتسيّد أجواء االستقطاب العنيف) ،عىل أ ّن
استعادة هامش دميقراطي ستسمح لإلخوان بطريق ما للمامرسة
تخص مصلحة
السياسية .لقد بُني الرأي الذي يبدو مر ّج ًحا بحسابات ّ
النظام القائم يف إغواء االخوان لوقف تح ّديهم له مقابل الدخول إىل
االنتخابات من أبوابها الخلفية ،عىل حاجة السييس إىل الظهور مبظهر
" 29القضاء املرصي يحل 'حزب الحرية والعدالة' الذراع السياسية لجامعة اإلخوان
املسلمني" ،فرانس  ،2014/8/9 ،24عىل الرابط:
http://goo.gl/MJbaum
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من يقبل باملعارضة السلمية ،ويَفي  -ولو بصورة شكلية  -بجز ٍء من
خصوصا الواليات املتحدة؛ بإتاحة منافسة
تع ّهداته للدول الغربية،
ً
سياسية مفتوحة ،وتَ ْرك املجال للقوى غري العنيفة لالنخراط فيها .لكن
الحال مل تعد هكذا(.((3
هل مث ّة إمكانية إلرساء الدميقراطية يف مرص دون استيعاب اإلخوان
مر ًة أخرى يف الفضاء السيايس؟ لكن طرح السؤال يف بيئة استقطاب
وتح ّف ٍز أمني كالتي تعيشها مرص اآلن ،بقي أم ًرا عايل الكلفة .وعىل
الرغم من تــداول توقّعات باملصالحة عرب نصف العام الفائت،
وارتباطها بتطورات املصالحة املرصية  -القطرية ،واملصالحة الخليجية
مم أبدته أصوات عدة بني السياسيني
 الخليجية ،وعىل الرغم ّفض
املستقلني (وبعضهم ينظر إليهم بوصفهم حكامء) من رضورة ّ
الرصاع الحايل بني السييس واإلخوان ،واإلقرار باألوضاع التي خلّفتها
تظاهرات الثالثني من حزيران  /يونيو من جهة اإلخوان يف مقابل
رفع الحصار ومامرسات املالحقة عن الجامعة وقياديّيها ،مل يحصل
من هذه التوقعات يشء ،بل حصل التغييب الكامل لحزب الحرية
والعدالة الذي ميثّل ذراع الجامعة السياسية ،مخلّفًا ما ميكن وصفه
بفراغ حزيب ،تعمد األحزاب املنضوية تحت تحالف الثالثني من يونيو
إىل محاولة َملْئه.

أ ّما الرأي املستند إىل حسابات الرباغامتية السياسية ،والذي يرى
إمكانية جعل االنتخابات ساحة لتالقي إرادة الوجود ومصالح البقاء
بني السلطة واإلخوان ،فقد ب َدا خافتًا .ال يرى الواقعيون أ ّن التالقي يف
ساحة االنتخابات يعني بالرضورة حسم املشكالت القامئة بني الطرفني،
بل هو فقط تخفيض لح ّدة املواجهة ،مي ّهد املجال ويخلق الفرص
إليجاد صيغة ت ُوقف الصدع السيايس ،وتضمن نو ًعا من التعايش
 30منذ فوزه بالرئاسة ظلّت أصوات متناثرة تتحدث عن مفاوضات بني السييس واإلخوان
تبتغي املصالحة .وخرجت شائعات عن أ ّن اإلفراج عن بعض قياديّي الجامعة املسجونني
يجيء ضمن صفقة مصالحة ،أو ليك يقوموا بأدوار وساطة إلنجاز املصالحة .ومنهم عيل فتح
الباب ،ويارس عيل .وقيل إ ّن ترك قياديني كمحمد عيل برش (الذي مل يُقبض عليه إال مؤخ ًرا)
كان للسبب ذاته .ويجد القارئ منوذ ًجا مبك ًرا لهذه األقوال يف تقرير للجزيرة" :مراقبون:
مصالحة السييس واإلخوان ممكنة" ،الجزيرة نت ،2014/6/2 ،عىل الرابط:
http://goo.gl/C1IYe0

دراسات وأوراق تحليليّة
تركة مبارك ال تزال تحكم مصر
إلى أيّ وجهة تأخذنا االنتخابات البرلمانية المقبلة؟

املؤقت .بينام املصلحة الواضحة للفصيل األبرز يف الحكومة الحالية
وجلّه من األمنيني ،تدفع صوب منع تحقُّق استيعاب لإلسالميني
بنسبة تنافسية عالية ،والحملة الواسعة أمنيًا ودعائيًا عىل اإلخوان
أي طر ٍح ج ّدي يعيد اإلخوان إىل
راكمت ما يكفي لقطع الطريق عىل ّ
فضل عن أنّها تضع حزب الحرية والعدالة يف موقع
اللعبة السياسيةً ،
الحزب الجامهريي من جديد .وتر ّجح القراءة املبارشة للّحظة الراهنة
ظل هذا الك ّم من االستقطاب والعنف ،ات ّجاه السلطة لالستمرار يف
يف ّ
مسعاها لكرس شوكة اإلخوان وإجهاض تحركاتهم ،مع توجيه رضبات
قوية للتنظيم وموارده واالستمرار يف املالحقات األمنية لقياداته ،وك ْيل
الدعاية لها وتحميلها تهمة اإلرهاب .ال تزال السلطة ترى م ّرب َر رشعية
تحالف الثالثني من يونيو قامئًا باألساس عىل إنجاز هذه املهمة ،وأ ّن
لحظة التفويض يف متوز  /يوليو  2013صنعت صورة السييس املحارب
أي احتاملية – حال ًيا عىل األقل  -للقبول
لإلرهاب اإلخواين .ينفي هذا ّ
وحق القوى السلمية يف العمل
بطروحات ترفع رايات عدم اإلقصاءّ ،
السيايس ،وغري ذلك من طروحات غايتها إعادة استيعاب اإلخوان
األقل إحالته من املستوى األمني إىل
ووقف التنازع الراهن ،أو عىل ّ
اب
املستوى السيايس( .((3يلقي هذا التو ّجه بظالله عىل مشاركات أحز ٍ
تص َّنف عىل أنّها مق َّربة من اإلخوان ،سواء "حزب مرص القوية" الذي
للحل ،أو "حزب النور" الذي مل يسلم من هذه
يوا َجه اليوم بدعوات ّ
الدعوات ،وإن بدا أكرث قدر ًة عىل إدارة عالقته بنخبة الحكم الحالية
بوصفه حليفًا قويًا له وجود شعبي.
تسري غالب األصوات املحافظة بني رجال األعامل هي األخرى عىل
خطى التفكري األمني ،وتُظهر قلقًا من هذا السيناريو التفاويض
الذي قد يرتك مساحة لإلخوان – ظاهرة أو مبطنة  -للمنافسة يف
االنتخابات .ويرون أ ّن منح حصة "تنفيس" لإلخوان والقوى اإلسالمية
أقل من الخمس ،جريًا عىل درس مبارك ،ونجاح إدارته
يف حدود ّ
املجال السيايس عىل نح ٍو قلّص فرص وصول اإلخوان إىل السلطة،
قد يكون الوهم بعينه؛ فام قبْل الثورة غري ما بعدها ،وما يصدق
 31يجيء منوذج لهذه النصائح من القيادي الليربايل محمد الربادعي؛ ففي معرض ردّه عىل
سؤال مجلة داي بريس النمساوية عن تطلّعه الدائم إىل وجود طبقة وسطى ليربالية ،وحقيقة
االنقسام الذي تعانيه مرص ،قال" :املجتمع يف مرص منقسم وغاضب للغاية وال ميكن أن يتصور
أحدهم أ ّن اإلسالميني سيتالشون يف الهواء .لقد كان من الخطأ دفع اإلخوان املسلمني للعمل
خارج نطاق القانون مر ًة أخرى" .وأضاف أ ّن االعتدال "يلزم بالسعي إىل دمج اإلسالميني يف
العملية السياسية ،وبغري ذلك سينترش العنف والتطرف ...فمن املستحيل االستمرار يف شيطنة
اإلسالميني إىل األبد ،مثلام هي الحال يف مرص اآلن" ،انظر:
Christian Ultsch, “ElBaradei: Viele Muslime fühlen sich vom Westen wie
Dreck behandelt,” Die Presse, 24/1/2015,
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4646594/ElBaradei_VieleMuslime-fuhlen-sich-vom-Westen-wie-Dreck-behandelt?_vl_backlink=/
home/index.do
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قبل تذ ُّوق اإلخوان طعم السلطة ومعرفة دروبها الدقيقة ،يختلف
عم بعده .لكن بعي ًدا عن هذا الرسب جاء ترصيح أبرز رجال
حتم ّ
ً
األعامل املرصيني الداعمني السييس مح ّذ ًرا من مغبّة االستمرار يف
الخط األمني(.((3

أ ّما عن صقور الجامعة م ّمن ساد صوتهم يف رضورة استمرار مسار
فربا نجادل بأ ّن هؤالء أنفسهم ظلّت
تح ّدي االنقالب وسلطتهّ ،
تحكمهم يف األصل نظرة واقعية وخربة تعامل مع مجال سيايس
سلطوي يح ّد من حرية حركتهم ،وقد حققوا بالفعل نجاحات يف املايض
عند العمل ضمن أطره الض ّيقة واملحدودة للمامرسة السياسية .فإ ْن
طرح جديد مغاير ،ويشء أقرب إىل هدنة مع إجراءات بناء ثقة
برز ٌ
ربا يتغري تو ّجههم اإلسرتاتيجي ويجد نقطة توازن سيايس
بسيطةّ ،
جيدة تدفعه إىل الرتاجع عن التحدي الشامل لنظام السييس وتخفيض
سقوف الرصاع بعي ًدا عن االستهداف العنيف(.((3
أ ّما عن عبور اإلخوان من العباءة الفضفاضة ألحزاب التيار اإلسالمي،
ذلك الهاجس الذي تطرحه بعض أبرز األحـزاب املنضوية تحت
تحالف الثالثني من يونيو وحذّرت منه عالنية ،فهو أمر يبدو بعي ًدا؛
فمن يشريون إىل حزب "مرص القوية" القريب من اإلخوان بقيادة
 32أدىل نجيب ساويرس لصحيفة "وول سرتيت جورنال" األمريكية بترصيحات استنكر فيها
مامرسات النظام ضد اإلخوان .وأكّد أ ّن تظاهرات  30حزيران/يونيو قامت ضدّهم عندما
حل ملا يحدث يف مرص وما
كانوا يف السلطة بسبب املامرسات نفسها ،مطالبًا بالبحث عن ّ
وصفه باالتجاه "غري الصحيح" ،مرب ًرا ذلك بأنّه" :ال ميكن أن تضع مليوين شخص يف السجون".
انظر :أحمد أبو عزب" ،ساويرس يغازل اإلخوان؟" ،العريب الجديد ،2014/11/23 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/medianews/f6698a81-3376-4847-9eb6c4635cf146a1
كل ما نالها من رضباته
 33من الثابت أ ّن نخبة اإلخوان طيلة عرص مبارك ،وعىل الرغم من ّ
األمنية ،ظلّت تعضد قرار املنافسة عىل الربملان؛ ناظرة إليها رضورة لبقاء التنظيم ،ووسيلة
لحامية طبقته السياسية .وهذه رؤية تنطلق من تص ّو ٍر أقرب إىل مفهوم أنطونيو غراميش عن
حرب املواقع ،بحيث ترتك القوى السياسية ساحات الفعل والتأثري الجامهريي للسلطة ،وال
تقبل تقليص وجودها الشعبي يف مساحات مؤث ّرة كاالتحادات الطالبية والنقابات واملحليات،
وقبلها جمي ًعا الربملان.
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القيادي السابق يف الجامعة عبد املنعم أبو الفتوح ،وحزب "الوسط
اإلسالمي" الذي تشكَّل من قيادات إخوانية سابقة ،بعضها ال يزال
معتقل مع قيادات اإلخوان ،أو ير ّجحون مرور اإلخوان عرب قناة
ً
خصوصا "حزب النور" ،استنا ًدا إىل أخ ّوة املنهج ،ال
األحزاب السلفية
ً
ربا عىل املستوى النظري ،سيكون
يق ّدمون الدليل عىل حدوث ذلكّ .
حزب قادر عىل املنافسة كحزب النور استثامر القاعدة
من مصلحة ٍ
الشعبية لحزب الحرية والعدالة بإدماج بعض قياداته عىل قوامئه،
خصوصا م ّمن لهم ميول داخل تنظيم اإلخوان إىل السلفية .لكن
ً
(((3
عمل ًيا األمر أكرث تعقي ًدا .
ما تراكم عن الحملة األمنية العنيفة عىل التنظيم ،واستمساك قيادة
التنظيم باملوقف املبديئ الرافض لالنقالب ،يرسامن رشعيتهم الراهنة
ورشعية النخبة الجديدة الصاعدة .وتبدو تركة الدم التي نشأت بني
النظام واإلخوان ،ثقيلة لدى قطا ٍع من الجامعة ،ومثنها أه ّم بكثري
أي اتجاه تصالحي كيا َن
أي أهداف تكتيكية .ويُخىش أن يه ّدد ّ
من ّ
الجامعة ،ويدفع بقطاعها الغاضب إىل االنسالخ نحو الفصائل األكرث
راديكالية .من جهة أخرى ،ومن منظور واقعي ،ال تزال هناك رغبة
لدى قطا ٍع يف التنظيم يف استثامر املوقف الدويل (الذي إن مل يكن
رافضً ا النظام الجديد ،تحت تأثري الرغبة يف الحفاظ عىل عالقات
مصلحية ممتدة مع ٍ
األقل متحفّظ عنه).
بلد مه ّم كمرص ،فهو عىل ّ
وهناك بني الرأيني من يريد االستمرار يف مامرسة الضغوط من خارج
العملية السياسية ،مبا يدفع النظام إىل عرض تسوية سياسية واسعة
قبول ،وبسقوف مرتفعة تسمح بوجو ٍد سيايس للجامعة وحزبها،
وأكرث ً
ودون ذلك ال مخرج إال االستمرار يف جهود إسقاط النظام بقوة دفع
دليل
موجة ثورية جديدة يكون يف طليعتها اإلخوان .وهو ما ال نجد ً
عىل إمكانية حدوثه يف املستقبل القريب.

خالصة
وفقًا لهذا التحليل لساحة املامرسة السياسية الراهنة ،تسيطر
التوقعات املتشامئة عىل مصري االستحقاق الثالث من خريطة الطريق
التي أُعلنت قبل عام ونصف ،عىل إثر االنقالب عىل محمد مريس؛
فغالب القوى السياسية املنضوية تحت هذه االنتخابات ،عىل الرغم
 34يتحدث املرحوم حسام متام عن صعود التوجهات السلفية يف املك ّون القيادي والقواعد
ضمن جامعة اإلخوان يف بحثه :حسام متام ،تسلف اإلخوان :تآكل األطروحة اإلخوانية
وصعود السلفية يف جامعة اإلخوان املسلمني ،سلسلة مراصد (اإلسكندرية :وحدة الدراسات
املستقبلية مبكتبة اإلسكندرية.)2010 ،
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من إقرارها بقواعد انتخابية تحارص املجال السيايس وتخنق فرصها
يف متثيلٍ واسع ،ستستمر يف خوض التجربة ،باعرت ٍ
اف واضح بانخفاض
سقوف األمل من ورائها ،سواء يف تخطّي األزمة السياسية الراهنة ،أو
يف الح ّد من عودة املالمح "املباركية" إىل املجال السيايس مر ًة أخرى(.((3
ونتيج ًة لتسيّد األجندة األمنية عىل عملية ترسيم املجال السيايس،
ضعفت تطلعات القوى املشاركة يف تحالف الثالثني من يونيو من
اب سياسية لتأسيس دميقراطية ،ولو جزئ ًيا .وزاد هذا
قوى وأحـز ٍ
الحضور األمني اللصيق يف ساحة الرتتيب لالنتخابات ،من تهميش
القوى السياسية.

ويف هذه األجواء املشوبة باإلحباط ،يتوقّع استمرار ظاهرة عزوف فئة
الشباب وبقاء املشكالت الهيكلية للمنظومة االنتخابية املرصية التي
ته ّمش األقليات واملرأة( ،((3وته ّمش مالمح العقالنية السياسية ودور
الربامج الحزبية ،ملصلحة املامرسات الزبائنية.
هاجس عودة اإلخــوان إىل الحياة
صحيح أ ّن الشواهد ال تؤيّد
َ
ملء فراغ
السياسية أو الصعود الواضح للحزب الوطني ،لكن عملية ْ
وربا
الساحة الحزبية ستبقى هي الشغل الشاغل بعد االنتخاباتّ .
ضمن هذه البيئة املرتبكة ،سيم ّهد السييس لطرح مك ّون سيايس
جديد يعيد اجتذاب كبار البريوقراطية والعشائريني ورجال األعامل،
يف صورة حزب مهيمن يعيد إنتاج صيغة حزب دولة يوليو املسيطر
املوروث ،حيث ديناميات خلْق هذه الصيغة مل ت ُل َغ بعد ،ومقدماتها
ظل تنامي خنق املجال السيايس
رسمت وم ْوروثاتها مستمرة ،يف ّ
ملصلح ٍة سلطوية عىل الطريقة "املباركية".
 35إنجي طه" ،توقعات بإقبال املرأة عىل التصويت وعزوف الشباب باالنتخابات" ،الوفد،
 ،2015/1/22عىل الرابط:
http://goo.gl/XpL9ab
" 36مرص :توقعات بتمثيل نسايئ أكرب بانتخابات الربملان ،لكنه قد يكون مخي ًبا لآلمال"،
يس إن إن العربية ،2014/11/27 ،عىل الرابط:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/11/27/egypt-elections-women

61

د .نور الدين الداودي

*

منظمة التجارة العالمية
من وجهة نظر الدول النامية
عاما من التحكيم القضائي ()2015 - 1995
عشرون ً

وفعال لتســوية النزاعــات ع ْبر المؤتمرات
تناقــش هذه الورقة أهمية تأســيس نظام حقيقي َّ
خصوصا
عموما ،والدول العربية
الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ،تســتطيع الدول النامية
ً
ً
أن تدافــع ،مــن خالله ،عن حقوقهــا بالقاعدة القانونيةً ،
بدال من القــوة االقتصادية .ترى الورقة
أن عــدم تمكــن الــدول الناميــة من االســتفادة الكاملة من مزايــا نظام جهاز تســوية النزاعات
ّ
ِّ
ً
ً
ً
ً
يط ْرح إشكالية أساسية وجوهرية متمثلة بالسؤال :هل نجح جهاز تسوية النزاعات بمنظمة
التجــارة العالمية طــوال العقدين الماضيين في أن تصبح في أيدي الدول النامية أداة فعالة
إلصالح االختالالت الناتجة من العالقة االقتصادية غير المتكافئة بين الدول؟ وإذا كان هذا األمر
ممك ًنــا ،فلمــاذا لم تشــارك معظم الدول النامية ،ومنها الــدول العربية في هذه اآللية؟ فهل
يعــود األمــر إلــى عوامــل ذاتية؛ مــن قبيل المســاهمة المحــدودة في التجــارة الدوليــة وغياب
أن الســبب يعود إلى العوائــق الموضوعية التي
الكفــاءات الوطنيــة المتخصصــة؟ أم هل ّ
وخصوصا من جهــة طول اإلجــراءات وما
يضعهــا هــذا الجهــاز أمــام مشــاركة الــدول الناميــة؛
ً
تتطلبــه مــن إمكانات ،وطبيعة نظام التنفيذ؟ تتســاءل الورقة :هل من ضــرورة إلعادة النظر
فــي هــذا النظــام حتــى يتماشــى مــع أوضــاع الــدول الناميــة وإمكاناتهــا؟ ومــا هــي الحلــول
المطروحــة؟ وتعتمــد الورقــة فــي مقاربتهــا مســتويين مــن التحليــل؛ أولهما يجــري من خالل
الوقــوف عنــد حصيلــة مشــاركة الــدول النامية فــي جهاز تســوية النزاعــات ،وثانيهما يشــمل
ً
قراءة في مشاريع إصالح هياكل هذا الجهاز.
*

أكادميي وباحث مغريب جامعة محمد الخامس يف الرباط  -املغرب.
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مقدمة
إ ّن التفاهم بشأن تسوية النزاعات من خالل منظمة التجارة العاملية
هو مزيج من مجموعة إجراءات ،ونصوص خاصة بتسوية النزاعات،
واإلصالحات املؤسساتية ،والتحسينات العامة التي يُفرتض من خاللها
تحقيق مبدأ اإلنصاف يف الحال التي يكون فيها أحد طريف النزاع
دول ًة ناميةً.
ويعتمد معظم الفقهاء وجهة النظر القائلة إ ّن التفاهم املتعلّق
بتسوية النزاعات من خالل منظمة التجارة العاملية يُشكِّل تطو ًرا كب ًريا،
مقارن ًة بنظام غات  .)GATT 1947( 1947أ ّما من منظور الدول
النامية ،فقد حدث تطوران كبريان؛ هام إضفاء طابع شبه قضايئ عىل
اإلجراءات ،من خالل خلْق جهاز مختص بسلطات وآجال محددة،
وتأكيد الحاجة إىل توافر معاملة خاصة ومميزة للدول النامية(((.
ولقد أثبت التطبيق العميل نجاح جهاز تسوية النزاعات داخل
منظمة التجارة العاملية ،سواء من جهة رصامته يف إتباع إجراءات
وجداول زمنية حاسمة ،أو من منظور احرتام أعضاء املنظمة للقرارات
الصادرة يف إطاره ،وهذا ما يتوافق مع اإلحصاءات العامة للمنظمة.
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العاملية طوال العقدين املاضيني يف أن تصبح يف أيدي الدول النامية
أداة فعالة إلصالح االختالالت الناتجة من العالقة االقتصادية غري
املتكافئة بني الدول؟ وإذا كان هذا األمر ممك ًنا ،فلامذا مل تشارك
معظم الدول النامية ،ومنها الدول العربية  -ماعدا مرص  -يف هذه
اآللية؟ أيعود األمر إىل عوامل ذاتية؛ من قبيل املساهمة املحدودة
يف التجارة الدولية وغياب الكفاءات الوطنية املتخصصة أم إىل
العوائق املوضوعية التي يضعها هذا الجهاز أمام مشاركة الدول
وخصوصا من جهة طول اإلجراءات وما تتطلبه من إمكانات،
النامية؛
ً
وطبيعة نظام التنفيذ؟ وهل من رضورة إلعادة النظر يف هذا النظام
حتى يتامىش مع أوضاع الدول النامية وإمكاناتها؟ وما هي الحلول
املطروحة؟
لإلجابة عن تلك األسئلة كلّها ،ينبغي اعتامد مستويني يف التحليل؛
أولهام يكون من خالل الوقوف عند حصيلة مشاركة الدول النامية
يف جهاز تسوية النزاعات ،وثانيهام يشمل قراء ًة يف مشاريع إصالح
هياكل هذا الجهاز.

ويف الوقت نفسه ،نجد قراء ًة متأني ًة تقول يف هذه اإلحصاءات إ ّن
األطراف املشاركة يف النزاعات هي دامئًا الدول الكربى (الواليات
املتحدة األمريكية ،ودول االتحاد األورويب ،واليابان ،وكندا ..إلخ) .أ ّما
أي
الدول النامية ،فقد غاب أغلبها .وأ َّما الدول األقل من ًّوا ،فلم تح َظ ُّ
دولة منها بتمثيل يف هذه املنازعات ،سواء كانت مدعي ًة أو ُم َّد ًعى
عليها.
السياق يستمد املوضوع أهميته؛ بالنظر إىل أ ّن الدول
يف هذا ِّ
خصوصا ،ما فتئت تطالب بتأسيس
النامية عمو ًما ،والدول العربية
ً
عب معظم املؤمترات الوزارية
نظام حقيقي وف َّعال لتسوية النزاعات ْ
ملنظمة التجارة العاملية ،تستطيع من خالله أن تدافع عن حقوقها
بدل من القوة االقتصادية .لكننا نجدها يف منأًى
بالقاعدة القانونيةً ،
عن استعامل هذا الجهاز.
إ ّن عدم متكن الدول النامية من االستفادة الكاملة من مزايا نظام
جهاز تسوية النزاعات يحيل عىل ط ْرح إشكالية أساسية وجوهرية
متمثِّلة بالسؤال :هل نجح جهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة
 1ريتشارد بالك هورست" ،دورة األرغواي والوصول إىل السوق :الفرص والتحديات أمام
الدول النامية" ،ترجمة أميمة عبد العزيز املجلة املرصية للتنمية والتخطيط ،إصدار معهد
التخطيط القومي ،املجلد الرابع ،العدد األول ،القاهرة ( ،)1996ص .15

ً
أوال ،حصيلة مشاركة الدول النامية
فــي جهــاز تســوية النزاعــات
بمنظمة التجارة العالمية
تختلف حصيلة مشاركة الدول النامية يف جهاز تسوية النزاعات
باختالف الرؤى واملؤرشات املأخوذة يف الحسبان .فاملهتمون بنظام
تسوية النزاعات من البلدان املتقدمة يع ُّدون الحصيلة بوج ٍه عا ٍّم
إيجابيةً ،إذا ما قورنت بـ "غات"  ،1947وباملشاركة املحدودة لهذه
الدول يف التجارة العاملية .يف حني يرى الطرف اآلخر ،وهو أغلب
األحيان من الدول النامية ،أ ّن هذه املشاركة ال ترقى إىل طموحات
هذه الدول ،إذا أُخذ يف الحسبان أ ّن ثلثي أعضاء املنظمة هم من
الدول النامية .لك ّن األمر املتفق عليه هو أ ّن استفادة الدول النامية

دراسات وأوراق تحليليّة
منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية

من الجهاز الجديد مازالت ضعيفةً ،مقارن ًة بالدول املتقدمة ،ويرجع
ذلك إىل عوامل ذاتية خاصة بالدول النامية نفسها ،وعوامل أخرى
موضوعية متعلقة باختالالت يعرفها نظام التسوية داخل املنظمة.

مدى استفادة الدول النامية من جهاز
تسوية النزاعات

•كانت املشاركة يف تسوية النزاعات داخل غــات  1947شبه
محصورة يف القوى التجارية الكربى((( .لك ْن مع وجود جهاز
لتسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية سيعرف نظام تسوية
النزاعات مشارك ًة يُعت ُّد بها بالنسبة إىل الدول النامية ،بوصفها
أطرافًا شاكي ًة أو مدافعةً ،وستصل نسبة مشاركتها إىل الثلث(((.
ومبا أ ّن هذه الدول استطاعت أن تربح قضايا مهم ًة ض ّد الدول
الكربى ،فقد أخذت ثقتها بالنظام الجديد تكرب .لكن ما هي
حقيقة هذه املشاركة؟ وهل أنها ترقى إىل طموحات جميع
الدول النامية؟ وما موقف املنظمة من هذه املشاركة؟

نسبة مشاركة الدول النامية في جهاز تسوية
النزاعات

بدأت ثقة الدول النامية تكرب مع دخول اتفاق التفاهم بشأن قواعد
تسوية النزاعات وإجراءاتها حيز التنفيذ؛ إذ ستعرف نسبة مشاركتها
مهم .وقد ج َمع
يف القضايا املق َّدمة لجهاز تسوية النزاعات تطو ًرا ًّ
جهاز تسوية النزاعات أ ّول نزاع بني بلد نامٍ (فنزويال) وآخر متق ّدم
(الواليات املتحدة) .وق َّرر فريق التحكيم ،شأ َن جهاز االستئناف ،أ ّن
القواعد األمريكية ال تحرتم مقتضيات منظمة التجارة العاملية.
وستسري الدول النامية عىل هذا النهج .ففي ترشين الثاين /نوفمرب ،1999
ُس ِّجلت  23شك ًوى ،من أصل  142شك ًوى تحت املعالجة ،باسم الدول
النامية و 4شكا َوى كانت مسجل ًة عىل نح ٍو مشرتك بني دول نامية
وأخرى متقدمة .ويف عام  2002تحقّقت أعىل نسبة مشاركة لتلك
الدول؛ إذ وصلت إىل نحو  .(((%70عىل أ ّن الحصيلة ،بوج ٍه عا ٍّم،
تتمثَّل بأ ّن أغلب ّية الشكاوى ُمس َّجلة من الدول املتقدمة؛ فهي ت ُشكِّل
نحو  %62من مجموع الشكاوى ،أغلبها ُمو َّجه إىل دول متقدمة أخرى
بكل
 2مل تشارك الدول النامية يف نظام غات  1947لتسوية النزاعات إال مرتني ،متمثلتني ٍّ
من شييل وأوروغواي ،لكن تلك املشاركة كانت من دون جدوى.
3 Olivier Blin, L'organisation mondiale du commerce, 2nd edn (Paris:
Ellipses, 2004), p. 113.
4 Pierre Monnier, “Activité de l'organe de règlement des différends au
31 juillet 2002”, Revue de droit des affaires internationales, no. 7, FEC, Paris
(2002), pp. 818 - 819.
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(تصل إىل الثلثني) .أ ّما الدول النامية ،فإ ّن شكاواها التي تتق َّدم بها
تكون ض ّد الدول املتقدمة يف أغلب األحيان ( .((()% 59وإ ّن املعطى
نفسه ميكن مالحظته حتى حدود كانون الثاين /يناير  .2015فالدول
املتقدمة تبقى هي املسيطرة عىل نسبة املشاركة ،سواء بوصفها
أطرافًا شاكيةً ،أو أطرافًا مدافعةً .ويف الجدول ( )١تأكيد لذلك.
إ ّن أ ّول مالحظة ميكن استخالصها من هذا الجدول ،هي أ ّن الدول
التجارية الكربى مازالت تُ َع ّد من أكرب املستفيدين من نظام تسوية
كل من الواليات املتحدة ،واالتحاد
النزاعات داخل املنظمة؛ إذ تسيطر ّ
األورويب ،واليابان ،وكندا ،عىل نحو نصف عدد القضايا املق َّدمة إىل
جهاز تسوية النزاعات .فقد شاركت بـ  254قضي ًة بوصفها أطرافًا
شاكي ًة من أصل  513قضيةً ،وبـ  234قضي ًة بوصفها أطرافًا مدافع ًة
من أصل  502قضية" ،متفوقةً" بذلك عىل سائر الدول ،مبا فيها الدول
النامية.
بغض النظر عن
وعىل الرغم من ذلكُّ ،
تظل هذه الدول النامية ِّ -
األغلبية العددية للدول النامية األعضاء  -من أه ّم املشاركني يف
وخصوصا تلك التي
نظام تسوية النزاعات ،مقارن ًة بغات ،1947
ً
دول اقتصادها يف
أصبحت متلك اقتصا ًدا تنافس ًّيا((( ،أو ما يس َّمى ً
مرحلة انتقالية؛ كالربازيل ،واألرجنتني ،واملكسيك ،والهند ،وجمهورية
كوريا .فهذه الدول تقدمت بـ  194قضيةً ،سواء كانت أطرافًا شاكي ًة
أو مدافعةً .أ َّما الدول األفريقية والعربية ،فنجدها شبه غائبة عن
نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة ،ماعدا جنوب أفريقيا ومرص
اللتني شاركتا بصفتهام طرفني مدافعني ،وهو ما يُشكِّل مصدر انشغال
كبري داخل املنظمة.
مقاربة نوعية لمشاركة الدول النامية في جهاز
تسوية النزاعات

إ ّن تقييم مشاركة الدول النامية يف جهاز تسوية النزاعات ،بعد
 20عا ًما من دخوله حيز التنفيذ ،ينبغي ألَّ يقترص عىل املستوى
الكمي ،وأن يتعداه إىل املستوى النوعي .من أجل ذلك س ُنق ِّدم بعض
القضايا امله ّمة التي عكست ،عىل نح ٍو أو آخر ،الدور امله ّم الذي
أصبحت تضطلع به املنظمة يف مواجهة أعضائها ،وسنحرصها يف
منوذجني .فأ َّما النموذج األول ،فهو هندي؛ أل ّن الهند هي أكرب الدول
5 Michel Rainilli, L'Organisation Mondiale Du Commerce, 7th edn (Paris :
la Découverte, 2004), pp. 99 - 100.
6 “L'économie mondiale 2009”, Centre d'études prospectives et
d'information internationales, collection repères no. 521, septembre
2008, p. 117.
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الجدول ()١
مشاركة دول أعضاء منظمة التجارة العاملية يف جهاز تسوية النزاعات
الـدول
الواليات املتحدة
االتحاد األورويب
كندا
اليابان
أسرتاليا
األرجنتني
تركيا
سويرسا
نيوزيلندا
الفلبني
فنزويال
ماليزيا
نيكاراغوا
الرنويج
هولندا
بولندا
الربتغال
رومانيا
اململكة املتحدة
الجمهورية الدومينيكية
سلوفاكيا
سنغافورة
الدامنرك
مرص
تونغا وبربادوس
هندوراس
هونغ كونغ
هنغاريا
الصني
أرمينيا
السلفادور
إسبانيا
إيطاليا
االتحاد الرويس
أنتيغوا وباربودا

األطراف الشاكية األطراف املدافعة
107
94
43
19
07
20
02
04
07
05
01
01
01
04
0
03
0
0
0
01
0
01
0
0
01
08
01
05
12
0
0
0
0
02
01

121
80
18
15
15
22
09
0
0
06
02
01
02
0
03
01
01
02
03
07
03
0
01
04
0
0
0
02
32
01
01
03
01
05
0

املجموع

الـدول

228
174
52
34
22
42
11
04
07
11
03
02
03
04
03
04
01
02
03
08
03
01
01
04
01
08
01
07
44
01
01
03
01
07
01

الربازيـل
الهند
جمهورية كوريا
املكسيك
تايلند
إكوادور
باكستان
بنام
بريو
الجمهورية التشيكية
أوروغواي
رسي النكا
السويد
تايوان
ترينيداد وتوباغو
جنوب أفريقيا
بلجيكا
بنغالديش
شييل
كولومبيا
كوستاريكا
كرواتيا
فرنسا
اليونان
غواتيامال
إندونيسيا
آيرلندا
فييتنام
أملانيا
مولدوفا
تايبيه الصينية
رومانيا
أوكرانيا
كوبا
***

األطراف الشاكية األطراف املدافعة املجموع
27
21
16
23
13
03
04
07
03
01
01
01
0
03
0
0
0
01
10
05
05
0
0
0
09
09
0
02
0
01
03
0
03
01
***

املصدر :تقرير منظمة التجارة العاملية بخصوص تسوية النزاعات كانون الثاين /يناير .2015

15
22
14
14
03
03
03
01
05
02
01
0
01
0
02
04
03
0
13
40
0
01
04
03
02
11
03
0
02
01
0
02
02
0
***

42
43
30
37
16
06
07
08
08
03
02
01
01
03
02
04
03
01
23
09
05
01
04
03
11
20
03
02
02
02
03
02
05
01
***
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منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية

استعامل لجهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية ،فقد
ً
النامية
مشتك).
ً
شاركت يف  43قضي ًة ( 21قضي ًة طرفًا شاكيًا ،و 22قضي ًة طرفًا
وأ َّما النموذج الثاين ،فهو مرصي؛ أل ّن مرص هي البلد العريب الوحيد
شتك).
الذي استعمل هذا الجهاز  4مرات (بوصفها طرفًا ُم ً

•الهند :القيود الكمية عىل استرياد املنتوجات الزراعية
واملنسوجات والسلع الصناعية (شك ًوى مقدمة من الواليات
املتحدة ضدّ الهند)
اشتكت الواليات املتحدة كرثة القيود التي تطبقها الهند يف استرياد
عدد كبري من املنتوجات واملنسوجات والسلع الزراعية التي تشمل
أكرث من ٍ 2700
بند من بنود التعريفة الجمركية عىل املنتوجات
الزراعية والصناعية ،جرى اإلبالغ عنها لدى منظمة التجارة العاملية.
فتلك القيود ،من وجهة نظر الواليات املتحدة ،ال تتفق مع التزامات
الهند ،مبوجب املادتني الحادية عرشة والثامنة عرشة من اتفاقية
غــات  ،1994واملــادة  2 – 4من االتفاق بشأن الزراعة ،واملادة 3
وتبي لهيئة تسوية النزاع التي
من اتفاقية تدابري أذونات االستريادَّ .
شُ كِّلت يف  18أيلول /سبتمرب  1997أ ّن التدابري املتنازع فيها ال تتفق
مع التزامات الهند ،مبوجب املادتني الحادية عرشة والثامنة عرش من
اتفاقية غات املذكورة ،وأ ّن تطبيق هذه التدابري بخصوص املنتوجات
التي ينظمها االتفاق بشأن الزراعة ال يتفق مع املادة .2 - 4
•مرص :اإلجــراءات املتعلقة بالرسوم الجمركية عىل املالبس
الجاهزة (شكوى مقدمة من الواليات املتحدة ضدّ مرص)
ُس ّجلت هذه الشكوى يف  23كانون األول /ديسمرب  .2003وكانت
الواليات املتحدة قد طلبت مشاورات مع مرص بشأن التعريفات
الجمركية املطبقة بخصوص بعض املنسوجات واملالبس األمريكية،
واملرسوم رقم  469عــام  2001لرئيس الجمهورية ،وبشأن جميع
التعديـالت واللوائح والتدابري التنفيذية األخرى.
تزعم الواليات املتحدة أ ّن مرص ،خـالل جولة أوروغواي ،وافـقت
عىل إزالــة حظْر عا ٍّم عىل واردات املالبس واملنسوجات بحلول
كانون الثاين /يناير  .2002وتزعم كذلك أ ّن مرص بتاريخ  31كانون
األول /ديسمرب  ،2001أصدرت املرسوم رقم  ،469وهو تعديل للرسوم
الجمركية املطبقة يف عدد من السلع املستوردة ،مبا يف ذلك البنود التي
تندرج يف إطار الفصول  61و 62و 63من القوانني املنظمة السترياد
املالبس الجاهزة من الخارج ،وفرض رسوم محددة .كام أنها تزعم أ ّن
هذه الحقوق تذهب أبعد كث ًريا من معدالت الرسوم املحددة سلفًا،
وتعتقد أ ّن هذه التعريفات ،واملرسوم رقم  ،469وجميع اإلجراءات

يف هذا الشأن ،تتعارض مع التزامات مرص ،مبوجب املادة الثانية
من اتفاقية غات  ،1994واملادة  7من االتفاق املتعلّق باملنسوجات
كل من مرص والواليات
واملالبس .ويف  20أيار /مايو  ،2005أبلغت ٌّ
توصلتَا إىل تسوية من خالل
املتحدة هيئ َة تسوية النزاعات أنهام َّ
اتفاق متبادل ،مبوجب املادة  3 - 6من مذكرة تسوية النزاعات.
إ ّن هذين النموذجني يبينان أ ّن هامش املناورة بالنسبة إىل الدول
ضئيل؛ وذلك بسبب وسائل التسوية الجديدة التي
املخالفة أصبح ً
أتت بها املنظمة((( .فقد أصبحت أكرث مهني ًة وقضائيةً ،مقارن ًة مبثيالتها
يف غــات  .1947وهذا ما دفع املنظمة إىل إنشاء مركز استشاري
لقوانينها من أجل مساعدة الدول النامية عىل االنخراط الف َّعال يف
عملية تسوية النزاعات.
إحداث مركز استشاري لقوانين المنظمة

نتيج ًة للعوامل املتق ِّدم ِذك ُرها ،صارت الدول النامية – مؤيّد ًة بعدد من
الدول املتقدمة – تسعى للبحث عن وسيلة تساعدها عىل استخدام
آليات تسوية النزاعات داخل املنظمة بكفاءة وتكلفة مقبولة.
التوصل عام  ،1999بالتعاون بني  9دول متقدمة (كندا،
وقد أمكن
ُّ
والدامنرك ،وفنلندا ،وآيرلندا ،وإيطاليا ،وهولندا ،والرنويج ،والسويد،
واململكة املتحدة) ،وعدد من الدول النامية واألقل من ًّوا ،إىل إنشاء
املركز االستشاري لقوانني منظمة التجارة العاملية ،ووقَّع االتفاقية
وزراء تجارة ينتمون إىل  29دول ًة ( 9دول متقدمة ،و 20دول ًة ناميةً)،
أثناء حضورهم اجتامع سياتل .1999
وانضمت إىل هذا االتفاق ،حتى آذار /مــارس  7 ،2004دول أخرى،
وم َنح االتفاق الـ َ
ـدول األعضاء أو املرشحة للعضوية األقــل من ًّوا
حق االستفادة من خدمات
( 41دولةً ،وفقًا لتحديد األمم املتحدة) َّ
املركز .ودخل االتفاق ح ِّيز التنفيذ بداي ًة من  15متوز /يوليو ،2001
لكل الدول
بإرشاف جمعية عمومية عىل أعاملهُ ،مك َّونة من ممثلني ّ
األعضاء تجتمع عىل األقل مرتني سنويًّا؛ ملتابعة أعامل املركز واعتامد
ميزانيته السنوية.
وعىل ال ّرغم من إنشاء هذا املركز ،ومن املساعدة التقنية التي تقدمها
أمانة املنظمة يف إطار املادة  27من اتفاق التفاهم ،فإ ّن دولً نامي ًة
كثري ًة مل تنخرط بع ُد يف نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة؛ إ ّما ألسباب
ذاتية ،وإ َّما ألسباب موضوعية مرتبطة بنظام التسوية يف ح ّد ذاته.
 7بوجالل صالح الدين" ،نظام التعويض يف قانون منظمة التجارة العاملية ،خصوصية
النظام التجاري الدويل أم خصوصية القوة التجارية" ،مجلة الرشيعة والقانون ،العدد 51
(متوز /يوليو  ،)2012ص .309
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أسباب عدم لجوء الدول النامية
إلى جهاز تسوية النزاعات
إ ّن وجود نظام ملزم لتسوية النزاعات التجارية املتع ِّددة األطراف،
يسمح لألعضاء باللجوء إليه عىل نح ٍو متساوٍ .فداخله ال تُؤخذ
القرارات بحسب القوة االقتصادية ،بل عىل أســاس القاعدة
القانونية ،وهو ما يُق ِّوي وضعية الدول النامية واالقتصاديات
الصغرية ،ويسمح للضعفاء مبحاربة األقوياء بأسلحة قانونية(((،
ويساهم عىل نح ٍو أسايس يف ترسيخ القاعدة القانونية الدولية
ملسايرة تطورات العالقات التجارية املعارصة((( .وهكذا سمح نظام
تسوية النزاعات داخل املنظمة لدول نامية عديدة بربح قضايا
ُمثارة لدى جهاز تسوية النزاعات يف مواجهة دول تجارية كربى،
وجرى س ْحب ع ّدة إجراءات مخالفة.

ويف الوقت نفسه وجدت ع ّدة دول نامية أنها ُمبعدة من االستفادة
من هذا الجهاز؛ ألسباب متعلِّقة مبحدودية مواردها املادية والبرشية،
أو متعلِّقة بعيوب الجهاز ،بخاصة املشكالت املرتبطة بنظام التنفيذ.
محدودية الموارد الالزمة لمباشرة اإلجراءات

إ ّن العقبة الكربى التي تحول دون استفادة الدول النامية من مزايا
جهاز تسوية النزاعات تكمن يف املوارد البرشية ،ويف املوارد املالية
الالزمة لالنخراط يف عملية التسوية؛ ذلك أ ّن تكاليف اللجوء إىل جهاز
دول نامي ًة كثري ًة ال ميكنها
تسوية النزاعات باهظة ،ج ًّدا حتى أ ّن ً
مبارشة إجراءات اللجوء إىل هذا الجهاز.
8 Bérengère Taxil, L'OMC et les pays en développement
(Paris: Montchrestien, 1998), p. 140.
(عمن :دار
 9موىس شقري نوري وآخرون ،التمويل الدويل ونظريات التجارة الخارجية ّ
املسرية ،)2012 ،ص .15
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محدودية املوارد املالية
إ ّن اللجوء إىل جهاز تسوية النزاعات يتطلب تخصيص ميزانية كبرية
لتغطية مصاريف التقايض ،ويتطلب م ـ َّد ًة قد تصل إىل ثالث
فض نزاع ما ،سواء بالطرائق الدبلوماسية أو
سنوات؛ إذ يتطلب أمر ِّ
القضائية ،االستعانة بخبري دويل يتقاىض أج ًرا يبلغ نحو  500دوالر يف
الساعة ،وهو مبلغ باهظ بالنسبة إىل الدول النامية ،بخاصة أ ّن مدة
التقايض قد تطول بحسب اإلجراءات .كام أنه من الصعب عىل الدول
النامية األعضاء أن تتحمل طَوال مدة التسوية ،األرضار الناتجة من
العوائق التجارية التي يتسبب بها عضو آخر ،ويقيض أنها غري مالمئة
مع قواعد املنظمة بعد سنتني أو ثالث سنوات من إيداع املنظمة
الشكوى ،وهو ما يسبب للدول النامية خسائر فادحةً.
محدودية املوارد البرشية
إ ّن التقدم بشكوى إىل جهاز تسوية النزاعات يتطلب توافر أُط ٍر
خاص مسطّرات
وطنية متخصصة بقوانني املنظمة ،ويتطلب عىل نح ٍو ٍّ
وإجراءات تسوية النزاعات بالغة التعقيد .فاالجتهاد القضايئ يتطور
يو ًما بعد يوم ،سواء من جهة ِفرق التحكيم أو جهاز االستئناف؛ وهذا
التطور يجعل مواكبة الدول النامية لهذه التطورات أم ًرا صعبًا(.((1
كام أنه من الصعب بالنسبة إىل دولة تجارية صغرية أن تقوم مبتابعة
نزاع تجاري من خالل أحد موظفيها القليلني الذين يعانون هم
أنفسهم عج ًزا يف ما يخص التطور الذي تعرفه القضايا املق َّدمة إىل
مثل ،يتطلب عىل األقل موظفًا واح ًدا ُمكلَّفًا به
املنظمة .فنزا ٌع واحدً ،
م َّد ًة طويل ًة ميكن أن متت َّد إىل سنتني.
نص عىل قيام األمانة العامة
وعىل الرغم من أ ّن اتفاق التفاهم َّ
للمنظمة بتقديم خرباء مستشارين للدول النامية يف إطار املساعدة
التقنية( ،((1فإ ّن التجارب أثبتت أ ّن هؤالء الخرباء ال يل ُّبون حاجات
الدول النامية .ففريق املساعدة القانونية ُمك َّون من أربعة خرباء؛
اثنني يعمالن عىل نح ٍو موقَّت ،واثنني ُمع َّينني عىل نح ٍو دائم .وهذا
العدد ،مقارن ًة بعدد النزاعات الكبري ،غري ٍ
كاف.
وملواجهة هذا النقص من املوارد البرشية الوطنية ،تلجأ الدول النامية
إىل مراكز الخربة األجنبية .ويف هذا اإلطار لجأت إكوادور يف قضية
 10محمد املكيلف" ،املغرب ومنظمة التجارة العاملية" ،أطروحة دكتوراه يف القانـون العا ّم،
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية ،جامعة محمد الخامس ،الرباط – املغرب،
 ، 2004ص .211 - 210
 11املادة  27من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات وإجراءاتها يف منظمة
التجارة العاملية.
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مثل( ((1إىل خرباء خارج منظمة التجارة العامليةُ ،معلِّل ًة ذلك بأنها
املوز ً
متلك حقًّا سياديًّا يف االختيار .لك َّن أه ّم عائق يحول دون مشاركة
أغلبية الدول النامية يف نظام تسوية النزاعات ،هو نظام التنفيذ
الحايل والتحديات التي يطرحها تجاه هذه الدول.
المشكالت الناتجة من تنفيذ القرارات الخاصة
بالدول النامية

تُ َع ُّد مسألة تنفيذ تقرير فريق التحكيم أو جهاز االستئناف واحد ًة
من أكرث جوانب اإلج ـراءات الحالية صعوبةً ،بخاصة بالنسبة إىل
الدول النامية .فبحسب اتفاق التفاهم يف حالة عدم قيام العضو
تعديل موامئًا للقرار الصادر عن
ً
املخالف بتعديل ترصفاته التجارية
يحق للطرف املترضر طلب تعويض ،أو إيقاع
جهاز تسوية النزاعاتُّ ،
(((1
عقوبات تجارية بذلك العضو .
إ ّن نظام التنفيذ الحايل يبعد املنظمة عن مسألة إيقاع العقوبات
بأي طرف َمدين بخرق اتفاق أو اإلخالل بالتزام ما .يف حني يُف َّوض
ِّ
جل
إىل الطرف املترضر إيقاع العقوبة به .ويف هذا السياق تتمحور ُّ
تخوفات الدول النامية .فامدام إيقاع العقاب ُموك ٌَل إىل املترضر ،فإ ّن
واألقل من ًّوا
ّ
قدرة الدول التجارية الكربى عىل معاقبة الدول النامية
(((1
تبدو أكرب من قدرة الضعفاء عىل ف ْرض عقوبات رادعة عىل األقوياء .
مثل ،سوف
ففي حال حدوث نزاع بني الواليات املتحدة وبنغالديش ً
يكون تأثري ف ْرض عقوبة من بنغالديش عىل صادرات الواليات املتحدة
إليها ضعيفًا ،مقارن ًة بالعقوبة التي ميكن أن تفرضها الواليات املتحدة
عىل صادرات بنغالديش إليها( .((1وهذا ما جعل بعضهم يتساءل يف
تخل إكوادور عن تطبيق جزاءات تجاه
قضية املوز :هل كان سبب ِّ
املنتوجات األوروبية هو تأثري هذه الجزاءات يف حياة مواطنيها؟
إ ّن نظام التنفيذ الحايل هو نظام ُمفتق ٌد للتوازن؛ ألنه يخدم مصلحة
الدول املتقدمة ،وال يشمل الدول النامية بهذه املصلحة يف مرحلة
التنفيذ عىل األقل( .((1بنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن هشاشة نظام التنفيذ تجعل
12 Dominique Pantz, Institutions et politiques commerciales internationales:
du GATT à l'OMC (Paris: Armand Colin, 1998), p. 112.
 13انظر الفقرة األوىل من املادة  ،22من وثيقة التفاهم بشأن قواعد وإجراءات يف تسوية
النزاعات مبنظمة التجارة العاملية.
 14محمد إبراهيم أبو شادي ،منظمة التجارة العاملية ودورها يف تسوية املنازعات
التجارية (القاهرة :دار النهضة العربية ،)1996 ،ص .141 - 140
 15إبراهيم العيساوي ،الغات وأخواتها :النظام الجديد للتجارة العاملية ومستقبل التنمية
العربية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)1995 ،ص .85 – 84
 16عبد الله رزق ،االقتصاد العاملي يف زمن األزمات املتناسلة (بريوت :دار املنهل اللبناين
للطباعة والنرش ،)2012 ،ص .240
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كل نظام قانوين
النظام القانوين لجهاز تسوية النزاعات هشًّ ا؛ أل ّن ق َّوة ّ
مرتبطة بق َّوة نظام التنفيذ(.((1
ومن مثة ال ب َّد من إقرار طريقة تنفيذ إضافية تستعملها الدول النامية
يف مواجهة الدول املتقدمة املخالفة حتى تضمن عدم ترضرها من
والتوصل،
النزاع .ويكون ذلك بالحفاظ عىل سالمة تجارتها واقتصادها
ُّ
يف الوقت نفسه ،إىل ر ْدع الدولة املتقدمة املخالفة .وقد كان إصالح
نظام التنفيذ من بني املقرتحات التي جرى تقدميها من أجل إصالح
نظام تسوية النزاعات داخل املنظمة .غري أ ّن هذه املقرتحات مل ت َ ْع ُد
مكانها؛ بسبب عدم اتفاق الدول األعضاء يف املؤمترات األخرية عىل
صيغة نهائية لإلصالح.

ثان ًيا :قراءة في مشاريع
إصالح هياكل جهاز تسوية النزاعات
قررت األطراف املشاركة يف إطار االجتامع الوزاري املنعقد مبراكش
عام  1994مراجعة نظام تسوية النزاعات خالل األربع سنوات التي
تلَت إنشا َءه .وبالفعل جرى تقديم ع َّدة مقرتحات ،وجرى تخصيص
يتوصلوا إىل إجامع بشأنها ،لتصل
وقت كثري لدراستها .لك ّن األعضاء مل َّ
إىل باب مسدود مع مؤمتر سياتل.
واستُؤنفت مفاوضات إصالح نظام تسوية النزاعات يف مؤمتر الدوحة
عام  ،((1(2001عىل نح ٍو منفصل عن باقي املفاوضات األخرى هذه
املرة ،و ُح ِّدد شهر أيار /مايو  2003آخر أجل لهذه املفاوضات(،((1
أي اتفاق؛ فاستمر الوضع عىل ما هو
لك ّن هذه املدة مل تُسفر عن ِّ
تظل
التوصل إليهُّ ،
عليهِّ .
التوصل إىل اتفاق أو عدم ُّ
وبغض النظر عن ُّ
مثة مقرتحات كثرية لإلصالح جديرة بالدراسة؛ لذلك س ُنعنى بدراستها
بحسب موضوعاتها.

المقترحات الخاصة بالهيئات المكلفة
بتسوية النزاعات
إ ّن أه ّم املشكالت التي شغلت تفكري ع َّدة دول أعضاء يف ما يخص
جهاز تسوية النزاعات ،كفاءة ِفرق التحكيم ،ومدى ضامن فعاليتها
 17إبراهيم بن فرح" ،فض املنازعات يف إطار منظمة التجارة العاملية" ،املجلة املغربية
لإلدارة املحلية والتنمية ،العدد  ،٤١الرباط ( ،)٢٠٠٣ص .١٣٨ - ١٣٧
 18انظر الفقرة  30من إعالن منظمة التجارة العاملية بالدوحة عام .2001
19 Mohamed Benjeloun, “L'utilisation des mécanismes de règlement des
différends dans le cadre de l'organisation mondiale du commerce”, Revue
marocaine d'administration locale et de développement, no. 41(2003), p. 13.
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ونزاهتها ،واملؤهالت التي يحظى بها األشخاص امل ُك ِّونون لهذه
الفرق .وقد قُ ِّدمت ،بعد إثارة موضوع إصالح نظام تسوية النزاعات،
اقرتاحات كثرية ،منها ما يتعلّق بتكوين ِفرق التحكيم ،ومنها ما يتعلّق
بوضعيات الدول النامية.
المقترحات المتعلقة بتكوين فرق التحكيم

تعتمد عملية إنشاء فرق التحكيم  -حتى اآلن  -عىل املشاركة الخاصة
ملحكمني يجرى اختيارهم بتوافقٍ من األطراف املتنازعة ،أو من خالل
املدير العا ّم إن مل تتوصل هذه األطراف إىل توافق .وقد قُ ِّدمت
مقرتحات عديدة إلعادة النظر يف طرائق تكوين فرق التحكيم ،من
بينها اقرتاح االتحاد األورويب إنشاء ِفرق تحكيم دامئة شبيهة ب ِفرق
فض النزاع من فرق يجرى
جهاز االستئناف( .((2وهكذا تتحول ِفرق ِّ
لكل قضية عىل حدة إىل فرق تحكيم دامئة؛ ومن مثة فإنها
تكوينها ّ
ستصبح أكرث احرتافي ًة ومهنيةً ،وستح ُّد أيضً ا من املشكالت التي تعرتض
جهاز تسوية النزاعات أثناء اختيار أعضاء ِفرق التحكيم( .((2والسؤال
املطروح يف هذا السياق هو :ما هي الجهة التي ستُكلف بتحديد
هذه الالئحة بخاصة أ ّن الطرائق الدبلوماسية والسياسية ال ميكن أن
توصل من خاللها إىل اختيار الشخص املالئم؟
يُ َّ
لتفادي هذا األمر  -بحسب املجلس االستشاري للمنظمة  -ينبغي
إنشاء فريق خرباء غري مس َّيس ،وأن يُكلَّف بإعداد الئحة من املرتشحني
ينسق مع جهاز تسوية النزاعات يف وضع
مبواصفات محددة ،وأن ِّ
الالئحة النهائية(.((2
المقترحات المتعلقة بمعاملة تفضيلية لمصلحة
الدول النامية

تطرح مسألة تكوين فرق التحكيم قضية مشاركة الدول النامية يف هذه
الفرق ،ومن مث ّة يف النظام التجاري املتع ّدد األطراف .ففي إطار القواعد
الحالية لتسوية النزاعات ،ال تكون مشاركة الدول النامية ،أو األقل من ًّوا،
يف فريق تحكيمٍ ينظر يف نزا ٍع أحد أطرافه دولة من هذه الدول ،متاح ًة
إال إذا طلبت ذلك الدولة النامية التي هي طرف يف النزاع.
 20قُدِّم هذا االقرتاح ،يف  ،2002 /7 /10ضمن وثيقة بعنوان "الفوائد الناجمة عن االنتقال
من نظام إنشاء فريق تحكيم خاص بكل قضية عىل حدة إىل نظام إنشاء فرق تحكيم دامئة".
 21منرية أحمد عبد الله البشاري ،فض املنازعات التجارية :دراسة ملبدأ التفاوض
يف منظمة التجارة العاملية (موقف الجامهريية من املنظمة)( ،القاهرة :رشكة ناس
للطباعة ،)2004 ،ص .595 - 594
22 l'OMC, Rapport du conseil consultatif de l'OMC (Genève, 2004), p. 68.
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ويف إطــار الـــدورة غــر العادية لجهاز تسوية الــنـزاعــات يف
 9ترشين األول /أكتوبر  ،2002تقدمت الدول األقل من ًّوا ،ممثل ًة
ببعثة زامبيا ،باقرتاح لتعديل الفقرة  10من املادة  8من اتفاق
التفاهم ،ليوجب االتفاق ،يف جميع النزاعات التي يكون أحد أطرافها
من الدول النامية أو األقل من ًّوا ،أن يكون عض ٌو من بني أعضاء فريق
التحكيم  -عىل األقل  -من الدول النامية ،وأن يُضاف عض ٌو ثانٍ
من الدول النامية إ ْن طلبت هذه الدولة ذلك .واقرتحت الهند يف
شهر نيسان /أبريل  ،2002أن تُ نح ِفرق التحكيم مزي ًدا من الوقت
الستكامل أعاملها بخصوص املسطَّرات التي يكون فيها العضو من
الدول النامية مداف ًعا ،وأن تستفيد هذه الدول من وقت إضا ٍّيف أيضً ا
حتى تتحقَّق املالءمة بني توصيات جهاز تسوية النزاعات وقراراته(.((2
إضاف ًة إىل املقرتحات املتعلقة بتكوين ِفرق التحكيم وعملها ،كانت
قد ظهرت مقرتحات مبناسبة انعقاد مؤمتر سياتل ،تتعلق مبوقف
املنظمة من مشاركة املجتمع املدين والوحدات غري الحكومية يف
عملية تسوية النزاعات.

المقترحات المتعلقة بانفتاح الجهاز
تجاه المجتمع المدني

بدأ النقاش املتعلق بإرشاك املجتمع املدين العاملي يف عملية تسوية
النزاعات ضمن جهاز تسوية النزاعات يف مؤمتر سياتل .وعىل الرغم
رص عىل املحافظة عىل الخاصية الحكومية
من أ ّن الدول كانت تُ ُّ
مل ُسطَّرة تسوية النزاعات ،وأ ّن اتفاق التفاهم مينح ِف َ
حق
رق التحكيم َّ
(((2
أي شخص أو هيئة لتقديم معلومات ذات طبيعة تقنية ،
استدعاء ِّ
وأنه ميكِّن الدول النامية من االستعانة بخرباء داخل بعثتها ،سواء
تجاه فرق التحكيم أو جهاز االستئناف  -عىل أن تت َّم املحافظة عىل
حق اللجوء إىل ُمسطَّرة تسوية
رسية املعلومات والجلسات ُّ -
يظل ّ
23 Vilaysoun Loungnarath, “Le mécanisme de règlement des différends”,
in Christian Deblock, L'Organisation mondiale du commerce: Où s'en va la
mondialisation? (Québec: Fides, 2002), pp. 69 -70.
 24راجع الفقرة األوىل من املادة  ،13من وثيقة التفاهم بشأن قواعد تسوية النزاعات
وإجراءاتها مبنظمة التجارة العاملية.

دراسات وأوراق تحليليّة

69

منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول النامية

وحق االطالع عىل املعلومات ،للدول األعضاء وحدها(.((2
النزاعاتّ ،
لذا ،جرى تقديم مقرتحات بشأن موقف املنظمة من مشاركة املجتمع
املدين والوحدات غري الحكومية يف عملية تسوية النزاعات ،وهي
تتلخص يف نقطتني:
•االنفتاح تجاه الجمهور إلبداء مالحظاته أو التدخل يف إحدى
مراحل امل ُسطَّرة.
•إيجاد طريقة ُي ِكن لجهاز تسوية النزاعات من خاللها تقديم
الوثائق واملعلومات املتعلقة بقضية ما إىل الجمهور.
إ ّن كث ًريا من هذه املقرتحات ي ُع ُّد أ ّن تنظيم مسألة الولوج يف الوثائق،
عىل نح ٍو سهل ورسيع ،سيسمح بفهم طبيعة تقارير ِفرق التحكيم
وجهاز االستئناف ،كام أنه سيضفي عليها مزي ًدا من الشفافية( .((2لكن
ينبغي أن نشري إىل أ ّن النقاش الدائر بشأن الشفافية يف ما يتعلق بعمل
هيئات تسوية النزاعات داخل املنظمة ،يتقاسمه موقفان متعارضان.
فأحد املوقفني يرى أ ّن آليات تسوية النزاعات تتطور بطريقة تُضفي
عىل امل ُسطَّرة الصفة القضائية شيئًا فشيئًا ،وهذا من شأنه أن يجعل
العملية مفتوح ًة عىل الجمهور ،وأن يجعلها أكرث شفافي ًة كام هو
الشأن بالنسبة إىل القضاء الوطني .يف حني يـرى املوقف اآلخر ،أنه
ينبغي ألَّ نذهب بعيـ ًدا فـي املقـارنة بيـن جهاز تسوية النزاعـات
داخل منظمة التجـارة العاملية وعمل املحاكم الوطنية؛ نظ ًرا إىل الدور
املهم الذي تضطلع به املفـاوضات الدبلومـاسية يف تسوية النزاعـات
التجارية الدولية .ومن مثة ،فإ ّن هـذه املفـاوضات ستفقد فعاليتها
إ ْن جرى التخيل عن سـرية املداوالت ،أو إ ْن وجـدت الدول األعضـاء
نفسها أنها مرتبطة ،يف موضوع التسوية ،برشكات ومنظامت غري
حكومية أكرث ق َّو ًة ماديًّا ومعنويًّا(.((2
ويرى املجلس االستشاري للمنظمة ،يف تقريره امل ُق َّدم عام  ،2004أنه
من اإليجايب إرشاك بعض املالحظني من الجمهور يف عملية تسوية
كل من جهاز
النزاعات ،بخاصة داخـل جلسات االستامع التي نظمها ّ
االستئناف و ِفرق التحكيـم .وبحسب املجلس ،ميكن االعرتاض عىل هذا
الحضور؛ إ ّما من طرف فريق التحكيم ،وإ َّما من أحد األطراف ،بدعوى
25 Eric Canal Forgues, Le règlement des différends à l'OMC (Bruxelles:
Bruylant, 2003), pp. 20 - 21.
26 Hélène Ruiz Fabri, “Chronique du règlement des différends 2002”,
Journal du droit international, no. 3, Paris (2003), pp. 897 - 898.
27 Loungnarath, pp. 67 - 68.

رسية بعض املعلومات ،وال سيام أ ّن حامية املعلومات التجارية الرسية
تُ َع ُّد من بني أسباب االعرتاض املعقولة( .((2وكيفـام كـانت الحال ،فإ ّن
مـزي ًدا من الشفـافية سيمنح الخواص صـور ًة إيجابيـ ًة بشأن نظام
وخصوصا أ ّن هذا
تسـويـة النزاعات داخل منظمة التجارة العاملية،
ً
النظام طاملا انتُقد بسبب اشتغاله بعي ًدا من األضواء.
المقترحات المتعلقة بإصالح نظام التنفيذ

تشوب نظا َم التنفيذ الحايل املتمثِّل بتعليق الطرف الشايك لالمتيازات
وااللتزامات األخرى تجاه الطرف املخالف ع ّدة اختالالت .فالجـزاء
املط َّبق ال يُصلح األرضار الناتجة من القطاع الذي كان موضوع
توصيات جهاز تسوية النزاعات وقراراته ،بل ُيكن أن يتسبب بأرضار
تلحق مبصالح اقتصادية ال عالقة لها بالنزاع .وهذا األمر يخلق نو ًعا
من اإلحساس بعدم العدالة تجاه منظمة التجارة العاملية( ،((2كام
أ ّن هذه الجزاءات تعاقب املستهلكني واملصالح االقتصادية داخل
البلد الذي يُط ِّبقها ،بخاصة إذا كان الذي لجأ إىل هذه العقوبات من
البلدان النامية .ففي مثل هذه الحال تصبح النتائج كارثيةً.
عبت مجموعة من األعضاء عن رغبتها
ومع انطالق مفاوضات الدوحةَّ ،
يف إصالح نظام التنفيذ ،وذلك من خالل تقديم مقرتحات لإلصالح.
وهكذا تقدمت الدول األقل من ًّوا ،يف  9ترشين األول /أكتوبر ،2002
مبقرتح إلصالح نظام تسوية النزاعات ،فطالبت بتعويض مايل إجباري
ملصلحة الدول األقل من ًّوا  ،ألنه يُ َع ُّد  -بحسب هذه الدول  -أكرث
أي جزاء آخر.
فعالي ًة بالنسبة إىل الدول الضعيفة اقتصاديًّا من ِّ
إ ّن غياب آلية فعالة للتنفيذ ،والتأثري السلبي للتدابري املضادة يف
سببي مبارشين من أسباب عزوف
اقتصاديات الدول الفقرية ،كانَا ْ
الدول النامية عن املشاركة يف نظام تسوية النزاعات .لهذا ترى
الدول األقل من ًّوا أ ّن من بني حلول التغلب عىل هذا العائق هو
اعتامد "مبدأ املسؤولية الجامعية" ،عىل غرار ما هو معمول به يف
إطار ميثاق األمم املتحدة .وبحسب هذا املبدأ ،فإ ّن لجميع أعضاء
حق تنفيذ توصيات ،وعليهم جمي ًعا أيضً ا واجبات جهاز
املنظمة َّ
تسوية النزاعات وقراراته.
ويف اإلطار نفسه ،تق َّدمت إكوادور إىل املنظمة ،يف  8متوز /يوليو ،2002
باقرتاح من أجل تحسني آلية تنفيذ قرارات جهاز تسوية النزاعات،
28 l'OMC, p. 69.
29 Loungnarath, pp. 65 - 66.
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يف ضوء معاناتها قضية املوز التي كانت طرفًا فيها بوصفها دول ًة
نامي ًة ذات موارد محدودة .وتقول إكوادور يف اقرتاحها امل ُق َّدم إىل
املنظمة إ ّن تجربة نزاع املوز كشفت عن أخطاء فادحة يف آلية
تسوية النزاعات تُع ِّرض صدقية النظام بأكمله للخطر؛ يتمثّل أه ّمها
باملادتني ( 21الفقرة  )5و 22من اتفاق التفاهم ،ومن مثة:
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عىل قرار ملصلحتها ض ّد الدول الكربى (مل يكن هذا األمر متا ًحا من
قبل) ،كام سمح أيضً ا باعتامد جداول زمنية محددة يف جميع مراحل
ُ
امل ُسطَّرة ،تضاف إليها تلقائية املرور من مرحلة إىل أخرى ،من دون
حاجة إىل موافقة الطرف اآلخر.

•يجب وضع إطار زمني ُمح َّدد للتعويض وس ْحب االمتيازات.

•يجب تأكيد أ ّن الهدف األسايس هو التخلص من اإلجراءات التي
ت ُضعف النظام التجاري ،وأ ّن دفْع التعويض ليس معناه استمرار
االنتهاكات.
•يجب البحث عن وسيلة عقاب أكرث فعالي ًة من تعليق التنازالت.

•يجب العثور عىل بديل من التعويض؛ ألنه يحثُّ عىل مزيد
االنتهاك(.((3
لك ّن إخفاق مؤمتر سياتل ،وهو املؤمتر الذي ظهرت فيه هذه
املقرتحات ،وإخفاق املؤمترات الالحقة بهذا الشأن ،أ َّدى إىل عدم
اعتامد مشاريع التعديالت املقرتحة من ع َّدة أعضاء يف ما يخص
ظل هذا امللف مفتو ًحا ،وضمن
اتفاق التفاهم .وعىل الرغم من ذلكّ ،
إطار إصالح أشمل سيمس مؤسسات املنظمة يف املستقبل.

خاتمة
عرفت وضعية الــدول النامية يف إطار منظمة التجارة العاملية،
وعىل نح ٍو خاص النصوص املتعلقة بتسوية النزاعات بجهاز تسوية
النزاعات ،تراج ًعا كب ًريا مقارن ًة بغات  .1947فقد جرت االستعاضة عن
املقتضيات التي كانت تُعفي الدول النامية من التزامات وإجراءات
معينة خالل فرتات انتقالية أو إضافية ،لتتالءم مع هذه االلتزامات.
ولك ْن يف الوقت نفسه ،وعىل الرغم من هذا الرتاجع ،نجد أ ّن الدول
إقبال عىل جهاز تسوية النزاعات ،مقارن ًة بغات .1947
النامية أكرث ً
وال يرجع سبب ذلك إىل معامل ٍة تفضيلي ٍة ،بل إىل تحسينات عامة
أدخلها اتفاق التفاهم عىل ُمسطَّرة تسوية النزاعات؛ كاعتامد قاعدة
اإلجامع السلبي( ،((3وهو ما سمح للدول النامية بإمكان الحصول
 30البشاري ،ص .607 - 606
 31يُفرتض يف الطريقة املذكورة قبول القرار عىل نح ٍو تلقايئ ،ما مل يَ ْج ِر إجامع عىل رفضه،
وهي طريقة يف اإلجامع متنع إمكان التنصل من إقامة الدعوة؛ بسبب صعوبة الحصول عىل
قرار من جميع األعضاء مبن فيهم األطراف الشاكية.

لكن ينبغي ألَّ ننخدع بهذا التحسن الذي عرفته مشاركة الدول النامية
يف جهاز تسوية النزاعات داخل املنظمة؛ ذلك أ ّن أغلب ّية الدول النامية
مل تلجأ بع ُد إىل هذا النظام ،إ َّما ملحدودية إمكاناتها املادية والبرشية،
وإ َّما الستمرار بعض العوائق التي كانت يف غات 1947؛ كعدم قدرتها
عىل إجبار الدول الكربى عىل تنفيذ قرار التسوية .ولقد كان أمل هذه
التوصل إىل اتفاق بشأن التعديالت امل ُق َّدمة إلصالح
الدول كب ًريا يف
ُّ
نظام تسوية النزاعات ،لك ّن إخفاق املؤمترات األخرية للمنظمة،
وإخفاق اعتامد هذه التعديالت ،سيبقيان الوضع عىل ما هو عليه.
يظل توفُّق جهاز تسوية النزاعات مبنظمة التجارة العاملية
ومن مثة ُّ
يف تحقيق اإلنصاف إزاء الوضع الخاص بالدول النامية ،حقيق ًة نسبيةً.
وإذا كانت رغبة أعضاء منظمة التجارة العاملية يف تطوير نظام تسوية
النزاعات ،قد تحقَّقت يف جهاز تسوية النزاعات من خالل هياكله
شبه القضائية واآلليات التفضيلية التي تُراعي  -نسب ًّيا  -الوضع
الخاص بالدول النامية ،فإ ّن هذا األمر ال يعني أ ّن جهاز تسوية
النزاعات أصبحت له ُسلطة مستقلة يستطيع من خاللها مواجهة
أعضاء املنظمة ،كام هي الحال بالنسبة إىل املحاكم الوطنية.
إ ّن هذا الطرح يحيل عىل رضورة إعادة النظر يف طريقة تنفيذ قرارات
جهاز تسوية النزاعات؛ لرتقى من قرارات ت ُلزم أطراف الدعوى إىل
ُعب عن إرادة الجامعة تجاه األطراف املخالفة ،شأنها يف ذلك
قرارات ت ِّ
شأ َن قرارات األمم املتحدة.
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أديب زيادة

*

في ضوء قرار المحكمة األوروبية برفع الحركة
عن قائمة المنظمات "اإلرهابية"

حماس بين مساعي تسييس المحكمة
ومقتضيات العدالة

تناقــش هــذه الورقــة التحليليــة قــرار المحكمــة العامــة األوروبيــة؛ حــول ســابقة منظمــة نمور
ً
قضية أرخت بظاللها على قضية القرار األوروبي برفع حماس
التاميل السيريالنكية ،بوصفها
عــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة ،وتســتعرض حجــم الصدمــة واإلربــاك الــذي انتــاب خصــوم
حمــاس جــرّاء قرار تلك المحكمة .تراجع الورقة خلفيــات وضع الحركة على قائمة المنظمات
اإلرهابية ،من األســاس ،وفشــل الرهان على إســقاطها أو كســرها .كما توضح األســس التي
ارتكــزت عليهــا حمــاس في التماســها إلى المحكمــة األوروبيــة ،وطبيعة قرار هــذه المحكمة
بهــذا الشــأن .وتتنــاول الورقة ً
أيضــا عملية التســييس الجاريــة للمحكمة ،عبر تغييــر القوانين
المتعلقــة بهــا ،حتى تخلص إلى تغييــر النتيجة النهائية لقرارها بحق حمــاس وأمثالها .وبناء
علــى االســتئناف الــذي قدمــه االتحــاد األوروبــي علــى قــرار المحكمــة األولــي ،تتعــرّض الورقــة
لخيــارات االتحاد المحتملة في حال فشــل هذا االســتئناف .وفي ختامها تناقــش الورقة أدوات
القــوة الناعمــة التي تملكها حركة حمــاس ،لمواجهة المعركة القانونية والسياســية التي
عام ونصف.
ستستمر على مدار ٍ
*

أكادميي فلسطيني متخصص يف السياسة الخارجية األوروبية تجاه الرشق األوسط /جامعة إكسرت -اململكة املتحدة.
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مقدمة
تبادل الرضبات املوجعة بني طريف االشتباك يف أي رصاع أمر طبيعي.
ولقد تلقت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،عرب تاريخها ،العديد
من الرضبات املوجعة .غري أن الرضبة التي وجهها جناحها العسكري،
للجيش اإلرسائييل إبّان معركة "العصف املأكول" عام  ،2014فمزقت
رشفه العسكري ،إضافة إىل الرضبة التي وجهها جناحها السيايس
يف موضوع قوائم اإلرهاب األوروبية ،تعدان األبرز ،واألكرث إيال ًما،
للعدو االرسائييل ،مؤخ ًرا .ففي أجواء ذكرى انطالقة حامس السابعة
والعرشين ،فاجأت املحكمة العامة األوروبية املراقبني عمو ًما بقرارها
إسقاط الحركة من قامئة االتحاد األورويب للمنظامت اإلرهابية .وقد
أحدث ذلك القرار هزة يف األوساط األوروبية ،كام اإلرسائيلية ،عىل
ٍ
حد سواء .وإذا علمنا أ ّن حسم الرصاع بني الطرفني لن يكون بالرضبة
القاضية بل برتاكم الرضبات ،فإ ّن هذه اللكمة إضافة إىل غريها ،من
قبل ،ومن بعد ،لها من التداعيات ما يستحق الوقوف عنده.

سابقة منظمة "نمور التاميل"
مع المحكمة األوروبية
يف أيار /مايو  ،2006تم وضع منظمة منور التاميل السرييالنكية
 The Liberation Tigers of Tamil Eelamعىل قامئة االتحاد
األورويب للمنظامت اإلرهابية((( ،بعد أن وضعتها كل من الواليات
املتحدة وكندا واململكة املتحدة وإيرلندا الشاملية وهولندا عىل
لوائحها ،إذ ت ّم ذلك يف أعقاب صدور قرارات من الحكومة الهندية
باعتبارها إرهابية .وبتاريخ  ،2011/1/13تق ّدمت املنظمة بطعن عىل
إجراءات وضعها عىل قامئة اإلرهاب إىل املحكمة العامة األوروبية
مستندة إىل اتفاقيات ومعاهدات أوروبية ودولية ذات عالقة .وبينام
نجحت يف إثبات العديد من مرتكزات طعنها يف القرار األورويب ،فإ ّن
املحكمة رفضت بعضً ا آخر من وجهة النظر القانوين ،.غري أ ّن ما ثبتت
صدقيته من تلك الركائز كان كاف ًيا ألن تبني تلك املحكمة قرارها
عليه((( .ويف  - 2014/10/16أي قبل القرار الذي صدر بحق حركة
1 European Commission, “Declaration by the Presidency on behalf of the
”European Union concerning listing of the LTTE as a terrorist organization,
(Presse 163, 31 May 2006) at: http://bit.ly/1vmIymO
2 EU General Court, Judgment of the General Court (Sixth Chamber,
Extended Composition), Luxemburg, October 16, 2014, at: http://bit.
ly/1vGkota
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حامس  -أصدرت املحكمة األوروبية قرا ًرا هو األول من نوعه بإبطال
اإلجراءات التي اتبعها مجلس االتحاد األورويب يف وضع منظمة منور
التاميل عىل قامئة اإلرهاب األوروبية .ويف حيثيات القرار تحدثت
املحكمة عن املسوغات ذاتها التي ساقتها الحقًا بحق حامس ومل
تخرج عن مضمون ذلك بتات ًا لدرجة يشتبه فيها القارئ ملنطوق الحكم
بني املنظمتني ،ما يؤكد املنحى اإلجرايئ يف قرارات املحكمة يف كلتا
الحالتني((( .وقد واجه القرار رفضً ا شدي ًدا من الحكومة السرييالنكية
ومن املعارضة ،مطالبني االتحاد األورويب باستئناف القرار وإعادة
املنظمة إىل قامئة اإلرهاب بحجج وذرائع األمن القومي السرييالنيك
واألورويب عىل حد سواء(((.

أما ر ّد فعل مجلس االتحاد األورويب فلم يتأخر كث ًريا ،فكام هو متوقع
ق ّرر االستئناف عىل قرار املحكمة العامة األوروبية بتاريخ 2014/12/2؛
أي بعد نحو شهر ونصف من صدوره .وقد بدا قرار مجلس االتحاد
باالستئناف عىل بعض القضايا الواردة يف قرار املحكمة حذ ًرا ،لكنه
توعد بالعمل بشكلٍ موا ٍز عىل النظر يف اإلجراءات التي من شأنها عدم
السامح ملثل هذا القرار أن يتكرر((( .ومن الواضح أ ّن املسلك الذي يشري
إليه االتحاد األورويب إىل جانب املسلك القانوين هو املسلك السيايس؛ إذ
إ ّن هناك داخل االتحاد من يرى أ ّن املحكمة قد تجاوزت حدودها وهي
بذلك تحد من فاعلية وهيبة ونفاذية سياسات االتحاد عىل أكرث من
صعيد .ومن املتوقع يف مثل هذه الحالة أن يلجأ املجلس إىل تعديالت
يتفق عليها للحد من صالحيات املحكمة سواء أكان ذلك من خالل
تعديل يف االتفاقيات أم من خالل الربملان ذاته.
3 General Court of the EU Ruling on EU measures against the LTTE,
Press Release, Colombo, October 21, 2014, at: http://bit.ly/1FBMHcL
4 Colombopage, “Sri Lanka to contest the European Court decision lifting
sanctions on LTTE,” 19/10/2014, at: http://bit.ly/1E3z6tt; “Ranil requests EU to
appeal against Court ruling,” Daily Mirror, 11/11/2014 at: http://bit.ly/1CYjdaB
5 “Council of the European Union appeals the Judgment of the General
Court,” Press Release: Colombo, December 2, 2014, at: http://bit.ly/1Dkf1R7
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مفاجأة حماس وحالة الصدمة
لدى الخصم
سبّب القرار القضايئ القايض برفع اسم حامس من القامئة األوروبية
للمنظامت اإلرهابية بتاريخ  2014/12/17إرباكًا كب ًريا يف األوساط
األوروبية الرسمية؛ إذ مل تكن هذه النتيجة يف حسبان صانع القرار
األورويب الذي انتهى من مسألة حامس بوضعها عىل قامئة اإلرهاب
بجناحيها العسكري والسيايس منذ عام  .2003وقد شكلت الحركة
االلتفافية التي قامت بها حامس بهذا التوجه نحو املحاكم األوروبية
سابقة سيكون لها ما بعدها إن مل تستدرك مؤسسة االتحاد األورويب
أخطاءها بحقها وحق غريها من الحركات واملنظامت واألشخاص الذين
تم التعامل معهم بنفس اآلليات املعيبة .ففي الحالة الفلسطينية هناك
أيضً ا كل من حركة الجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
والجبهة الشعبية – القيادة العامة عىل تلك القامئة ،ورمبا يشجع
القرار بحق حامس هذه املنظامت وغريها الحذو حذوها واللجوء إىل
املحاكم األوروبية لحمل مجلس االتحاد األورويب عىل إزالتها من القامئة
السوداء .من هنا ،فإ ّن نقض موقف مشرتك  Common Positionبهذا
علم أنه حظي باإلجامع عند اتخاذه ،يشكل صفعة سياسية
الوزنً ،
من العيار الثقيل لتلك الدول املهيمنة داخل مؤسسات االتحاد والتي
تتطابق مواقفها مع مواقف دولة االحتالل.
وتعب ًريا عن حالة االرتباك هذه ،سارع مبعوث االتحاد األورويب
يف إرسائيل إىل طأمنة وزارة الخارجية اإلرسائيلية عىل أ ّن االتحاد
األورويب سيعمل كل ما يف وسعه للعودة عن القرار الذي وصفه
باملؤسف ،داع ًيا إرسائيل إىل عدم تضخيم الحدث؛ إذ إ ّن االتحاد
بصدد تجميع األدلة التي سوف تلبي متطلبات املحكمة((( ،وهو
ذاته ما تعهدت به مجموعة أخرى من سفراء االتحاد األورويب يف
إرسائيل أثناء اجتامعهم بوزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني((( .كام
عمدت املفوضية األوروبية إىل التأكيد عىل أنها ال زالت تعترب حامس
منظمة إرهابية وأنها بصدد دراسة كل الخيارات ومنها االستئناف عىل
القرار((( .أما بريطانيا فقد أعربت عن ذات التوجه متعهدة بالعمل
6 Barak Ravid, “EU court orders Hamas removed from terror list” Haaretz,
December 17, 2014, at: http://bit.ly/1DIGhcK
7 Barak Ravid, “EU envoys vow to keep Hamas on terrorist list,” Haaretz,
December 18, 2014, at: http://bit.ly/1vGkGjQ
8 EEAS, “Statement by the Spokesperson on the judgment of the General
Court of the EU on Hamas,” Brussels, December 18, 2014, at: http://bit.
ly/1zOdhP7
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مع رشكائها إلعادة األمور مع حامس إىل ما كانت عليه قبل قرار
علم أ ّن الحكومة الربيطانية هي أول من وضع
املحكمة األوروبيةً ،
الجناح العسكري لحامس عىل قامئتها لإلرهاب بني نظرياتها األوروبية
يف عام  .(((2001وبذلك فقد شهدنا يف أعقاب القرار تبادلً لألدوار بني
حامس ومجلس االتحاد األورويب؛ إذ انتقلت الحركة من حالة الدفاع
عن الذات إىل الهجوم ،بينام انتقل خصمها من النقيض إىل النقيض.
بطبيعة الحال ،فإ ّن حالة اإلرباك األوروبية أعقبت حالة الجنون التي
انتابت األوساط اإلرسائيلية الرسمية واإلعالمية والهجوم الرشس الذي
طال أوروبا مبؤسساتها ودولها وشعوبها عىل لسان الساسة اإلرسائيليني
بسبب قرار املحكمة األوروبية .فأوروبا وفقًا لتلك الترصيحات التي
صدرت عن رئيس الحكومة اإلرسائيلية منافقة مل تتعلم الدرس مام
حصل يف الهولوكوست ويجب عليها فو ًرا العودة عن قرارها الذي
يدعم "منظمة قاتلة تتوعد يف ميثاقها إرسائيل مبحوها عن الخارطة".
أما وزير االقتصاد يف حكومة االحتالل (نفتايل بينيت) ،فقد وصف
القانون األورويب بالفاسد والفاقد لألخالق والذي يسمح بسفك دم
اليهود يف أي مكان .وقد اعترب "أ ّن اإلرهاب الذي يجد تربي ًرا له
يف تل أبيب رسي ًعا ما سيمتد إىل لندن وباريس وبلجيكا"( .((1هذا
الهجوم العنيف من هذه الشخصيات وغريها وجد له صدى يف البيت
األبيض والذي دعا االتحاد األورويب إىل اإلبقاء عىل حامس ضمن
قامئة املنظامت اإلرهابية( ،((1كام فعلت كندا ذات اليشء( .((1عالوة
عىل ذلك فقد استنفرت مراكز النفوذ الصهيوين يف أنحاء العامل والتي
أخذت تشتغل بكل طاقتها مع األوروبيني لضامن تصحيح هذا التطور
غري املتوقع وغري املسبوق( .((1وتؤكد حالة االستنفار اإلرسائيلية
مهم لحامس بينام
واإلرباك األوروبية أن القرار شكل انتصا ًرا معنويًا ً
(((1
عزز من حالة الرتاجع يف صورة إرسائيل وأنصارها عرب العامل .
9 “Foreign & Commonwealth Office (FCO) responds to EU Court
Judgment on Hamas,” Press release, December 17, 2014, at: http://bit.
ly/1zyz9fr
10 Herb Keinon, “Netanyahu: We expect the EU to put Hamas back on
the terror blacklist immediately,” The Jerusalem Post, December 17, 2014, at:
http://bit.ly/1IZJ2L3
11 U.S Department of State, “State Department Daily Press Briefing,” Press
release, December 17, 2014, at : http://1.usa.gov/1vGkroT
12 “Canada Urges EU to Place Hamas Back on Terror Blacklist,” December
18, 2014, at:, http://bit.ly/1zxxWlA
13 World Jewish Congress, “WJC urges EU to act swiftly after court
strikes Hamas off list of terrorist organizations,” December 2014, at: http://
bit.ly/1vmISSE
14 Shlomy Eldar, “Hamas scores diplomatic victory in Europe,” Almonitor, December 19, 2014, at: http://bit.ly/17l1RaV
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حماس على قائمة اإلرهاب األوروبية:
كيف ولماذا؟
كان ألحداث الحادي عرش من سبتمرب  2001يف واشنطن ونيويورك
أثر كبري يف جهد كثري من دول العامل يف إطار ما يسمى مكافحة
اإلرهــاب .فوفقًا لــإدارة األمريكية فإن العامل أصبح مبوجب تلك
األحداث منقسم بني "معسكر الخري" الذي تقوده أمريكا و"معسكر
الرش" الذي يقف عىل الضفة األخرى من املصالح األمريكية والغربية
عمو ًما .أعقب ذلك صدور ق ـرارات عن مجلس األمن تستهدف
مكافحة اإلرهاب ويف مقدمتها القرار  1368لعام  2001والذي دعا إىل
رضورة اضطالع كل الدول يف مكافحة اإلرهاب بكافة أشكاله وأنواعه
كل من مكانه وحيث أمكن( .((1وقد استغل اللويب الصهيوين هذه
املناسبة لقرن حامس وسائر قوى املقاومة مبنظمة القاعدة وما شابهها
يك تُعلَن الحرب عليها أسوة بالحرب التي أعلنت عىل تلك املنظمة
يف أعقاب انهيار برجي مركز التجارة العاملي .وكاستجابة فورية من
قبل األوروبيني لقرار مجلس األمن وكرد فعل مبارش عىل ما جرى
وأخذًا يف االعتبار الجهد الصهيوين لدمغ حامس باإلرهاب عمد االتحاد
األورويب إىل بلورة قامئة باملنظامت "اإلرهابية" التي يتعني العمل فو ًرا
عىل مكافحتها وتجميد أصولها ومالحقة أذرعها يف القارة األوروبية.
يف هذا السياق ،تم وضع الذراع العسكري لحركة حامس عىل تلك
القامئة بتاريخ  2001/12/27إذ نص القرار األورويب عىل تجميد أصول
منظامت عديدة حول العامل وممتلكاتها ومنها كتائب الشهيد عز
الدين القسام يف أوروبا ومالحقة أية أنشطة متويلية أو داعمة لها(.((1
ويف العام  2003عمد االتحاد األورويب إىل وضع إسرتاتيجية خاصة به
يف مكافحة اإلرهاب من أجل املساهمة يف الجهد الدويل الذي تقوده
(((1
أمريكا بهذا الشأن.
عىل الرغم من نرش القامئة األوروبية لألشخاص واملنظامت "اإلرهابية"
ووجود الجناح العسكري لحامس عليها ،فإن أليسرت كروك املستشار
األمني والسيايس للمفوض العام األورويب خافري سوالنا حينها كان عىل
تواصل مبارش مع حركة حامس .وقد جرت بني الطرفني العديد من
15 UN Security Council Resolution No. 1368, adopted on 12/9/2001
http://1.usa.gov/17l1UUh
16 The Council of the European Union, Council Common Position on
the application of specific measures to combat terrorism (2001/931/CFSP),
December 27, 2001, at: http://bit.ly/1CkaeLz
17 EU, “European Security Strategy,” in European Council (ed.), (Brussels,
December 12, 2003), at: http://bit.ly/1CikGWx
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اللقاءات والحوارات التي متخضت عن الهدنة التي أعلنتها الفصائل
الفلسطينية ويف مقدمتها حامس بتاريخ  .((1(2003/6/21عىل إثر
االنتهاكات اإلرسائيلية للهدنة التي استمرت أكرث من خمسني يو ًما
نفذت تلك العملية التي تبنتها كتائب القسام وراح نتيجتها العرشات
من الصهاينة بني قتيل وجريح بتاريخ  ،2003/8/19ويف غضون أيام
متت عملية اغتيال القائد الحمساوي املهندس إسامعيل أبو شنب
لتضع ح ًدا لسياسة "الباب املوارب" التي سار عليها االتحاد األورويب
مع حركة حامس حتى حينه .يف هذه األثناء وكام هو معروف تغاضت
دول أوروبا عن االنتهاكات التي قامت بها إرسائيل والتي رفعت
بشأنها حركة حامس تقارير مفصلة إىل األوروبيني ولجأت إىل تجريم
الحركة عىل أنها املتسببة يف انهيار التهدئة املعلنة برعاية أوروبية.
إثر ذلك ،قام وزير خارجية بريطانيا آنذاك جاك سرتو  -بعد لقاءات
مع اإلدارة األمريكية حثت فيه األخرية أوروبا عىل رضورة تجريم
حركة حامس ((1(-بإقناع وزير خارجية أملانيا يوشكا فيرش برضورة
حسم مسألة وضع حامس بجناحها السيايس عىل قامئة اإلرهاب
أسوة بجناحها العسكري وهو ما تم بإجامع  27دولة أوروبية
بتاريخ  .((2(2003/9/13أعقب ذلك قرارات انفردت بها الحكومة
الربيطانية بني نظرياتها يف أوروبــا حيث وضعت أربعة من قادة
حامس هم خالد مشعل رئيس املكتب السيايس ونائبه موىس أبو
مرزوق وعضوي مكتبها السيايس عامد العلمي وأسامة حمدان عىل
قامئة اإلرهاب الربيطانية يف آذار /مارس ونيسان /أبريل .((2(2004
وبعد هذه التطورات ،انقطعت االتصاالت الرسمية بني االتحاد
األورويب وحركة حامس وبدأت مرحلة القطيعة إىل أن متت انتخابات
املجلس الترشيعي الفلسطيني لعام  2006حيث فازت حامس .تعقّد
املشهد بعدها أكرث من ذي قبل؛ إذ مل يكن بإمكان االتحاد األورويب
املبادرة إىل إقامة عالقات مع حكومة ترأسها حامس كونها مصنفة
عىل لوائحها كحركة إرهابية ،وبدأت أوروبا مع أطراف دولية عديدة
حصارها الدبلومايس والسيايس واملايل للحركة وللحكومة املنبثقة منها
18 Alastair Crooke, “Permanent Temporariness,” London Review of Books,
33/5 (March 3, 2011), pp. 22-24,at: http://bit.ly/1KMxrwr
19 Maurice R Greenberg et al., “Update on the Global Campaign against
Terrorist Financing: Second Report of an Independent Task Force on Terrorist
Financing,” (DTIC Document, 2004), p. 2, at: http://on.cfr.org/1ynFIhE
20 The Council of the European Union, “Fight against terrorism updating
of the list of terrorist organizations,” Presse 264, September 15, 2003, at:
http://bit.ly/1KMxx7d
21 “Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK,” 2014, at:
http://bit.ly/16WEqU8
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من خالل رشوط اللجنة الرباعية املعروفة والتي وضعتها األخرية
كمقدمة إلقامة عالقات مع حركة حامس(.((2

فشل الرهان على إسقاط حماس
من املؤكد أ ّن رهانًا كان لدى األطراف الضالعة يف حصار غزة عىل
سقوط حركة حامس أو عىل أقل تقدير إخضاعها عىل مدار أكرث من
سبع سنوات .فالحصار امل ّر الذي مل يسبق له مثيل ،والحروب الثالثة
التي شنتها إرسائيل يف غضون ست سنوات بقصد كرس حامس مل تفلح
كلها يف إدخال هذه املنظمة الفتية إىل الحظرية التي دخلتها الكثري
من األطراف العربية والفلسطينية .بل عىل العكس ،فقد ثبت مبا ال
يدع مجاالً للشك أن الحركة متجذرة يف أوساط شعبها لدرجة ال ميكن
معها اقتالعها أو كرسها أو ثنيها عن مرشوع املقاومة الذي حمته
ووفرت له سبل االنتعاش إبان حكمها.
من هنا ،فإن إسرتاتيجية اإلكراه والكرس أثبتت فشلها ،وكان يتعني
عىل أوروبا واملعنيني بشؤون الرصاع أن يلجأوا إىل الطريق الدبلومايس
والسيايس الذي ميكن من خالله احتواء الحركة والتوصل معها إىل
تفاهامت ،لكن تكبيل أوروبا أيديها من خالل وضع حامس عىل قامئة
اإلرهاب حال دون فتح قنوات رسمية مبارشة معها مام أدى إىل شلل
دبلومايس أورويب واضح عىل هذا الصعيد .يف هذا اإلطار تربز أهمية
قرار املحكمة العامة األوروبية بتاريخ  2014/12/17والذي قىض
ببطالن اإلجراءات املتبعة يف وضع حامس عىل قامئة اإلرهاب( .((2فإذا
استثنينا إمكانية خضوع حامس لرشوط الرباعية الدولية كمقدمة
رضورية لرفع اسمها من قامئة اإلرهاب ،عالوة عىل استثنائنا إمكانية
إجامع دول االتحاد األورويب الـ - 28كإجراء رضوري وفقًا آلليات
صناعة القرار األورويب -عىل رفع اسم حامس من القامئة من دون مثن،
فإ ّن قرار املحكمة يشكل سلّم النجاة الذي ميكن ألوروبا بواسطته
النزول من أعىل الشجرة التي اعتلتها منذ عامي  2001و .2003فإذا
التزمت أوروبا بالقرار فإن بإمكانها أن تتحرر من قيود قرارات أقر
كثريون من سياسييها بأنها خاطئة؛ إذ اتخذتها أوروبا تحت الضغط
واالرتباك يف لحظات تاريخية تحمل الكثري من التناقضات.
22 “Press Release 2706th Council Meeting General Affairs and External
Relations,” January 2006, at: http://bit.ly/1E3zFna
23 General Court of the European Union, “The Court annuls, on
procedural grounds, the Council measures maintaining Hamas on
the European list of terrorist organizations” (Press Release No 178/14,
Luxembourg, December 17, 2014), at: http://bit.ly/1DLkAdS
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األسس التي استندت إليها
حماس في التماسها للمحكمة
بتاريخ  2010/9/12أقدمت حامس عىل تقديم التامس إىل املحكمة
العامة لالتحاد األورويب يف لوكسمبورغ ضد مجلس االتحاد األورويب
الذي قام بوضعها عىل قامئة املنظامت اإلرهابية ،ومثل الدفاع عن
الحركة املحاميان ليليان غلوك وخالد الشويل .دعا دفاع الحركة إىل
إبطال اإلجراءات التي اتبعت من قبل املجلس األورويب يف تصنيف
الحركة بوصفها مل تراع القوانني واالتفاقيات األوروبية املتعلقة
بالحقوق والحريات املعمول بها .وقد بنت حامس رفضها للقرار عىل
سبعة أسس إجرائية من حيث الطبيعة والشكل كام جاء يف سجالت
املحكمة(:((2
•خالفًا ملا تقتضيه املادة ()3:2:276مــن اتفاقية عمل االتحاد
األورويب ( )TFEUمل تتلق حامس إشعا ًرا باملوقف األورويب ،إذ
إن مجرد نرش القرار يف الجريدة الرسمية لالتحاد األورويب ال
ميكن اعتباره إشعا ًرا قانون ًيا للطرف املتهم.
•وفقًا للامدة ( )2:2:41من ميثاق الحقوق األساسية لالتحاد
األورويب ،فقد تم انتهاك حقوق حركة حامس وتحدي ًدا بسبب
أنه كان من املتعذر عليها عمل ًيا الوصول إىل القرار.
•باالستناد إىل االتفاقية األوروبــيــة لحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية ( )ECHRفقد تم انتهاك حقوق حامس
وفقًا لبند (  ) A :3:6والذي مبوجبه يتعني إعالم الشخص املتهم
عىل الفور وباللغة التي يفهمها وبالتفصيل عن طبيعة االتهام
املوجه إليه وسببه.
•هناك خطأ واضح يف تقييم حامس ووصمها باإلرهاب؛ إذ إنها
حكومة منتخبة بشكل رشعي .ووفقًا ملبدأ عدم جواز التدخل يف
الشؤون الداخلية لدولة ما ،فإنه ال ميكن أن توضع حامس عىل
قامئة اإلرهاب األوروبية.
•يوجد انتهاك لحق حامس األصيل يف الدفاع عن نفسها والتعامل
معها وفقًا للسلوك اإلداري السليم؛ إذ إنه مل يسبق القرار إشعار
مدعوم بأدلة واضحة ،كام أنه مل تتح لها الفرصة يك ترد باألدلة
وفقًا لألصول.
24 Translated by the author of this article, see Curia. Action brought
on September 12, 2010, Hamas v Council (Case T-400/10) at: http://bit.
ly/1CikKFB
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•اإلجراءات املتعلقة بتجميد ممتلكات الحركة يف أوروبا هو ٍ
تعد
غري مربر عىل حقوق امللكية املرعية يف أوروبا.
•انتهاك حق إبداء األسباب تب ًعا ملادة  296من اتفاقية عمل االتحاد
األورويب؛ إذ إ ّن حقوق حامس األساسية تم انتهاكها حني مل يقدم
خاصا يتعلق بأسباب قراره سواء باإلشعار أو
املجلس األورويب بيانا ً
يف نص القرار ذاته أو حتى يف اإلجراءات التنفيذية له.

من هنا ،وكام يتضح مام ورد أعاله ،فإن حامس أظهرت ذكاء سياسيًا
ملموسا عندما نأت بنفسها عن مناقشة جوهر التهمة املوجهة إليها
ً
من حيث كونها إرهابية أو غري ذلك؛ ألن الحديث يف هذا الشأن
كان سيصعب عليها مهمة إقناع هيئة املحكمة ومن ثم الخروج
من قامئة االتحاد األورويب للمنظامت اإلرهابية .كام كان من شأن
نقاش مسألة اإلرهاب لو متت أن يصبغ االلتامس بالصبغة السياسية
أكرث منه بالصبغة القانونية .لذا كان الرتكيز عىل الناحية القانونية
ومدى مطابقة اإلجراءات التي اتبعت من قبل االتحاد األورويب مع
االتفاقيات واملواثيق التي يعمل وفقها االتحاد ذاته ،وهو ما جعل
مناصا من الحكم
االلتامس يف صلب عمل املحكمة والتي مل تجد ً
ببطالن اإلجراءات التي متت ألنها بنيت عىل أسس هشة وغري سليمة.

طبيعة قرار المحكمة وحيثياته
واالستئناف عليه
من املهم التأكيد عىل ما جاء يف قرار املحكمة األوروبية والذي
متحور حول أ ّن سلوك املجلس األورويب مل يكن مبن ًيا عىل قرارات
تم اختبارها والتأكد منها من قبل سلطات وطنية ذات أهلية ضمن
نطاق املوقف األورويب املشرتك  ،Common Positionوإمنا ت ّم
ذلك استنا ًدا إىل مقتطفات صحافية ومن خالل شبكة اإلنرتنت وهذا
بحد ذاته غري مقبول .كام أن اليشء ذاته يرسي عىل مسألة تجميد
أصول الحركة يف أوروبا؛ إذ مل يقم ذلك عىل أسس وتحقيقات مؤكدة
ومثبتة خالفًا ملا يجب أن يكون عليه الحال .قىض القرار بإبقاء اآلثار
املرتتبة عىل ذلك الخطأ سارية املفعول مدة ثالثة أشهر إلتاحة الفرصة
من أجل ضامن فاعلية أية عقوبات مستقبلية عىل حامس قد يلجأ
إليها املجلس مجد ًدا عىل حد قول املحكمة .كام أن بإمكان االتحاد
األورويب االستئناف عىل القرار يف غضون شهرين أمام محكمة العدل
األوروبية ،ويف هذه الحالة تبقى اآلثار املرتتبة عىل القرار عىل ما
هي عليه إىل أن يتم البت يف االستئناف يف غضون سنة ونصف من
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تاريخ تقديم الطلب( .((2وعىل الرغم من أن املدة املذكورة لإلبقاء
عىل حامس ضمن قامئة اإلرهاب ال سيام بعد أن ثبت بطالن وجودها
عليها تن ّم عن رائحة سياسية يف القرار من حيث الجوهر ،فإن انحياز
القضاء باملجمل للبعد القانوين عىل حساب السيايس يعد نقطة
تسجل ملصلحة هذا القضاء ولكنها يف ذات الوقت تؤكد أن السياسة
ليست مستبعدة بالكلية ،وهو ما يُخىش أن يتجىل يف حال االستئناف
بشكل أوضح.
إذًا ،فأثناء النظر يف القضية املرفوعة تناولت املحكمة األوروبية ما تم
االلتامس بشأنه يف األساس وهي القضايا اإلجرائية التي أحاطت بوضع
حامس عىل قامئة اإلرهاب األوروبية ،وحقيقة أن االتحاد األورويب مل
يقم مبراعاة تلك املتطلبات الالزمة وفقًا لألصول ومبا يتفق وما نصت
عليه قرارات االتحاد واتفاقياته ذات الصلة .ومل تتطرق املحكمة من
قريب أو بعيد إىل كون حامس حركة إرهابية أم غري إرهابية من
حيث املبدأ؛ إذ مل يكن هذا محط نظر املحكمة .ومن ثم ،فإنه من
أي من الوكالء
غري املرجح ألي استئناف تقوم به مؤسسات االتحاد أو ّ
أن يتعدى العامل اإلجرايئ يف القضية املرفوعة إىل نقاش موضوع
اإلرهاب .من هنا ،يتعني عىل الطرف املستأنف أيًا كان أن يثبت أن
فعل مراعاتها يف حينه وليس
املسألة اإلجرائية املقصودة بعينها قد تم ً
العكس كام خلصت إليه املحكمة .وبالنظر إىل أن أربع سنوات مرت
عىل القضية وهي عىل طاولة القضاء من دون أن يتمكن محامو
االتحاد األورويب من إثبات أقوالهم ،فمن املرجح أن تقوم املحكمة
بتثبيت بطالن اإلجراءات املتبعة بهذا الشأن ومن ثم البت يف الحكم
ملصلحة الحركة نهائيًا إذا مل تخرج املسألة من دائرة القانون إىل دائرة
السياسة.
كثري من دول أوروبا األشد مواالة إلرسائيل أخذت تعد العدة لتجميع
األدلة القاطعة عىل تورط الحركة يف اإلرهاب من خالل أرشيفات
مخابراتها الخاصة أو من خالل التنسيق مع املخابرات اإلرسائيلية
يف هذه اآلونة ،بحيث تتوىل األخرية تزويدهم بالدالئل القوية عىل
أ ّن حامس حركة إرهابية مارست اإلرهاب وال تزال ،ومن ثم فهي
جديرة أن تبقى عىل القامئة األوروبية السوداء .وستسخّر لطبيعة
اإلعداد املتوقع إمكانات مالية ولوجستية كبرية يك يتم كسب املعركة
التي فتحتها حامس مع االتحاد األورويب  -عىل غري املتوقع  -يف عقر
القارة األوروبية .غري أن جهد هؤالء الذي تتواله حاليًا دولتان رئيستان
يف االتحاد األورويب هام بريطانيا ،والتي تعهدت بالعمل مع رشكائها
25 General Court of the European Union, The Court annuls.
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لتصحيح املوقف ((2(،وأملانيا  ،ولتي تربطها بإرسائيل روابط خاصة،
سوف لن تجدي يف الغالب نف ًعا؛ ألن املطلوب إلبطال القرار كام
أسلفنا أن يتم إقناع هيئة املحكمة بأن اإلجراءات التي اتبعت حينام
تم وضع حامس عىل قامئة املنظامت اإلرهابية هي إجراءات سليمة
من حيث الشكل واملضمون ،وليس مطلوبًا إقناعها إن كانت حامس
فعل حركة إرهابية أو غري ذلك ،فاملحكمة لن تكون معنية بنقاش
ً
هذا األمر أو االستامع إليه وهو ما أكده أيضً ا بيان املفوضية األوروبية
الذي أعقب قرار املحكمة بتاريخ .2014/12/17
ستبت نهائ ًيا يف االلتامس؛
يبقى التخوف من طبيعة املحكمة التي
ّ
إذ إنها ستكون هذه املرة محكمة العدل األوروبية وليست املحكمة
العامة ذاتها التي أصدرت القرار .خالفاً لألخرية ،فمحكمة العدل
مزودة بتسعة مدعني عا ّمني يعملون إىل جانب هيئة املحكمة بحيث
يتم تعيني ستة منهم من قبل الدول الست الكبار يف االتحاد .وعىل
الرغم من أن هيئة املحكمة غري ملزمة برأيهم ،فإنه يف الغالب يكون
مسمو ًعا لديها( .((2لذا يتخوف بعضهم من أن تترسب السياسة إىل
املحكمة خالل املدة املتاحة فتدفع األخرية التخاذ مواقف سياسية
بألبسة قانونية .ولكن هذا التخوف ال ينبغي املبالغة فيه إال بالقدر
الذي يدفع الطرف الفلسطيني لألخذ بكل أسباب نجاح قضيته.
عىل الرغم من أ ّن هناك فرصة أمام االتحاد األورويب يك يبدو أكرث
اتساقًا مع القيم امللهمة لسياساته كام أكد عليها مرا ًرا وتكرا ًرا يف
اتفاقية لشبونة  2007وغريها ،فإ ّن املصالح املرتبطة بإرسائيل
والواليات املتحدة واألنظمة الحليفة طغت عىل اعتباراته القيمية
وحتى عىل تقييامت العديد من السياسيني األوروبيني السابقني
والحاليني .فطاملا أكد االتحاد يف أدبياته أن السياسة الخارجية واألمنية
األوروبية ترتكز عىل الدميقراطية وسيادة القانون وحقوق اإلنسان
والرشعة الدولية وغريها من القيم يف مساراتها وسياساتها .إال أن
قضية حامس ونظرياتها والكيفية التي تعامل وفقها االتحاد تؤكد
ازدواجية تلك املعايري عند إسقاطها عىل أرض الواقع .بناء عىل ذلك،
فاالتحاد األورويب عمليًا ينظر إىل حامس عىل أنها عقبة يف طريق
السالم ينبغي القفز عنها والخالص منها بكل السبل املمكنة اذا ما
انتفت إمكانيات "تركيعها وجلبها إىل بيت الطاعة" .ويف الوقت الذي
تأكد فيه مجلس االتحاد األورويب ّأل سبيل لحامس إىل اإلتيان بها إىل
26 “Foreign & Commonwealth Office (FCO) responds to EU Court
”Judgment on Hamas.
27 Court of Justice of the European Union. Europa 2014, at: http://bit.
ly/1CikNl1

بيت الطاعة املذكور ،أقدم يف التاسع عرش من كانون الثاين /يناير
 - 2015كام هو متوقع  -عىل االستئناف عىل قرار املحكمة العامة
األوروبية القايض برفع اسم حامس من قامئة املنظامت اإلرهابية بعد
شهر من القرار( .((2وقد كان ذلك مرج ًحا يف ظل االستئناف الذي
تقدم به املجلس األورويب إىل محكمة العدل األوروبية بحق منظمة
منور التاميل عىل الرغم من اختالف املنظمتني .وبهذا اإلجراء ،يستعد
كل من مجلس االتحاد وحركة حامس ملعركة قانونية بأدوات منها
القانوين ومنها السيايس املتلبس بلبوس القانوين كام أ ّن منها الشعبي.

الملف السري واألسرلة في
قانون المحكمة األوروبية:
التسييس المعيب
ضاق االتحاد األورويب ذر ًعا بقضية حامس وغريها ممن تقدموا إىل
املحاكم األوروبية من أجل إنصافهم .وملا مل ميلك االتحاد إجابات يف
األطر القانونية املجردة أخذ يبحث عن بدائل كان قد توعد بها من ًعا
لتكرار ما حصل بحق حامس وغريها .يف هذا اإلطار ،يبدو ما هو غريب
معقول وممك ًنا يف اعتبارات
ً
ومستهجن حتى يف حق أنظمة االستبداد
االتحاد األورويب؛ ففي سابقة غريبة تتناىف مع قيم االتحاد واالتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان أقدمت املحكمة العامة األوروبية بإيعاز
وضغط من املستوى السيايس إىل تبني إجراءات قضائية شبيهة بتلك
املعمول بها يف محاكم االحتالل العسكري اإلرسائييل والتي انتهكت
حقوق الفلسطينيني عىل مدار عقود .مبوجب هذه اإلجراءات ،أصبح
من حق مجلس االتحاد االتكاء عىل ملفات رسية يطلع عليها قضاة
املحكمة العامة األوروبية ومحكمة العدل األوروبية فحسب من دون
أن يكون من حق الطرف املتهم االطالع عليها أو العلم مبحتواها،
مام يذكرنا بـ "كولسة" ضباط املخابرات اإلرسائيليني بقضاة املحاكم
اإلدارية عندما كانوا يقررون حبس الفلسطينيني من دون توجيه تهم
بعينها( .((2ومام يزيد املسألة "فضائحية" أ ّن هذا اإلجراء مخصص
فقط يف حاالت النظر يف قضايا إبطال وضع املنظامت واألشخاص عىل
28 “Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini
on the decision to appeal the Judgment regarding Hamas (19 Jan 2015),” at:
http://bit.ly/16WEDa7
29 Council of the EU, “Draft Rules of Procedure of the General Court of
the European Union,” consolidated version (Ch.7:105), December 2014, p. 5,
at: http://bit.ly/1uIlyUc
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قامئة العقوبات األوروبية وليس أي يشء آخر( ،((3مام يعني أنه موجه
ألغراض سياسية ال متت إىل العدالة بصلة.

ملفًا رسيًا أو غري رسي ،فإن هذه املحاوالت ال تنفي الطابع السيايس عن
هذا التعديل من جذوره وحقيقة كونه مخالفًا لحقوق اإلنسان.

وعىل الرغم من أ ّن هذا اإلجراء جاء بذريعة عدم اإلرضار مبؤسسات
أي من أعضائه أو سلوكه يف إطار عالقاته الدولية يف حال
االتحاد أو ّ
إفصاح املجلس عن معلوماته ومواده التي يدين بها األطراف املتهمة،
فإن ذلك يتناىف مع حقوق اإلنسان الرصيحة والواضحة والقاضية
بضامن محاكامت عادلة وشفافة يعلم فيها املتهمون بطبيعة
وتفاصيل القضايا التي تتم محاكمتهم عليها حسبام ورد يف االتفاقية
األوروبية لحقوق اإلنسان وغريها من املعاهدات الدولية( .((3ومام
يؤكد الطابع السيايس لهذا التعديل القانوين يف إجراءات املحكمة
أن املواد واملعلومات املراد الحفاظ عىل رسيتها تتعلق بشخص أو
منظمة قد متت إدانتها وانتهى وفقًا ملن أدانها ،فام الذي مينع من
اإلفصاح عن املواد التي متت اإلدانة عىل ضوئها؟ ولو كانت تلك
املعلومات تتعلق بشبهات تحوم حول مجرم مفرتض لكان ذلك أقرب
إىل الفهم إذ سيكون من املنطقي التحفظ عليها أو عىل مصدرها
ومحتواها مخافة اإلرضار باملتابعات أو التحقيقات .ولكن مبا أنه
معلوم بأن الشخص ال يؤخذ بالشبهة وأن ال عقوبة إال بجرمية ،فان
موافقة القضاء األورويب عىل هذا اإلجراء من شأنه دعم أخذ الناس
بالشبهات  -التي يُخىش الكشف عنها  -ال باألدلة القاطعة املبتوت يف
صحتها كام هو مفرتض ،وهو ما يعد متاش ًيا مع مقتضيات السياسة ال
مقتضيات العدل والقانون.

مثل هذا اإلجراء وتلك الذرائع يجري العمل بها متا ًما يف املحاكم
اإلرسائيلية ال سيام تلك التي تتعلق مبا يسمى االعتقاالت اإلدارية،
والتي مبقتضاها يزج بالفلسطينيني يف السجون لفرتات ممتدة من
دون تبيان حقيقة امللفات التي يعتمد عليها القضاة بالتنسيق مع
االدعاء العام يف حكم املتهمني .فوجود ملف رسي تم حجبه ألغراض
تتعلق مبتطلبات أمن االحتالل ،يجعل األسري ره ًنا ملزاج أجهزة
املخابرات التي يف الغالب ترتكز عىل ملفات تفتقد إىل الدقة واملهنية
يعدها عمالء تلك األجهزة( .((3وطاملا كانت تلك اإلجراءات اإلرسائيلية
معرضة للنقد من قبل منظامت حقوق اإلنسان عرب العامل؛ إذ ال تتوافر
فيها أدىن درجات العدالة وحقوق اإلنسان .ويتبنى هذا اإلجراء أيضً ا
القضاء األمرييك ،إذ متت اعتقاالت عديدة يف التسعينيات من القرن
املايض وبعدها يف أنحاء الواليات املتحدة من دون أن تتاح للمعتقل
فرصة االطالع عىل حقيقة تفاصيل املعلومات التي يحتجز مبوجبها يف
السجون لفرتات طويلة من دون تهمة محددة(.((3

بعد أن تقدمت املحكمة األوروبية العامة بهذا التعديل يف كانون
األول /ديسمرب  2014صدقت عليه كذلك محكمة العدل األوروبية،
كام حصل عىل األغلبية املؤهلة لتمريره داخل املجلس األورويب متهي ًدا
إلقراره من قبل األخري بشكل نهايئ .وقد امتنعت اململكة املتحدة عن
التصويت ملصلحة القرار ال بسبب هذه اإلضافة الغريبة بل لعدم تلبية
طلباتها يف التشديد عىل أمن امللفات الرسية التي سوف تستخدم
يف املحاكم ،عالوة عىل عدم نص مرشوع القانون عىل إتاحة الفرصة
أمام صاحب امللف لسحبه يف أي وقت يراه مناس ًبا خالفًا ملا نص عليه
املرشوع( .((3وعىل الرغم من املحاوالت التجميلية إلخراجه بشكل يبدو
معقولً من خالل إعطاء القضاء صالحية القرار حول ما ميكن اعتباره
30 Maya Lester, “EU to Approve New Court Rules to Permit Secret
Hearings,” (January 22, 2015), at: http://bit.ly/1CYk37j
31 Council of Europe, European Convention on Human Rights (Art.6,
1950), at: http://bit.ly/1foTq0D
32 House of Commons: European Scrutiny Committee, “Twenty-ninth
Report of Session,” 2014–2015, p. 63, at, http://bit.ly/1DIGb4I

خيارات أوروبا في ظل االستئناف
سيقوم الفريق القانوين املكلف باالستئناف يف هذه األثناء مبراقبة
مدى التطور يف القضية ويف الوقت ذاته سيضع االتحاد نصب عينيه
إمكانية الفشل وهو ما يحتم رضورة وضع تصورات ملا ميكن أن تؤول
إليه تطورات القضية.
•يف حال اليأس من إمكانيات العودة عن القرار يف إطار املحكمة
سيعمد مجلس االتحاد األورويب إىل استغالل فرتة االستئناف من أجل
اتخاذ قرار جديد يراعي األسس واملعايري الالزمة وفقًا لالتفاقيات
الناظمة لذلك ،وهذا يستلزم إجام ًعا بني مثانية وعرشين عض ًوا .غري
أنه بالنظر إىل األجواء املحيطة يف املنطقة ،وتعرث عملية السالم،
وعدم قيام حامس بأية عمليات الفتة ضد املدنيني اإلرسائيليني،
ويف إطار وجود مراجعات يف األوساط السياسية األوروبية لجدوى
وصم حامس باإلرهاب يف وقت تسيطر فيه الحركة عىل قطاع غزة
33 B'Tselem, “Administrative Detention,” 2015 at:
http://bit.ly/1vGkEsc
34 American Civil Liberties Union, “ACLU Seeks Release of Palestinian
Immigrant Held for Over Two Years on Secret Evidence,” at: http://bit.
ly/1E3zXdR
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ولها وزنها الثقيل يف املعادلة اإلقليمية ،فإن من املمكن أال يتمكن
مجلس االتحاد من تحقيق اإلجامع الالزم لتمرير قرار جديد يضع
حامس عىل قامئة املنظامت اإلرهابية .وهذا بطبيعة الحال مرهون
بقدرة حركة حامس أو أنصارها عىل كسب دولة واحدة من دول
االتحاد عىل األقل للحيلولة دون تحقق اإلجامع الالزم وهو ما من
شأنه أن يبطل هذا املسعى.
•اإلبقاء عىل القرار األورويب املجمع عليه يف العامني  2001و2003

من الناحية السياسية من دون الحاجة إىل إعادة فتحه مجد ًدا

وقبول قرار املحكمة املتعلق بالشق اإلجرايئ ذي الصلة بالقامئة،
ومن ثم استئناف عمل اإلجراءات الالزمة لوضع الحركة مجد ًدا
عىل القامئة املذكورة وفقًا للمعايري املعمول بها قانونًا .املشكلة يف
تحايل عىل قرار املحكمة وهو ما
هذا التوجه املمكن أنه س ُيعد ً

مدخل آخر للطعن فيه أمام املحاكم مجد ًدا .من املرجح
ً
سيشكل
أال تلجأ دول االتحاد إىل هذا الخيار كونه يحمل يف طياته بذور
معركة قانونية جديدة ليس من املؤكد كسبها.
وطي صفحة املايض واعتبار قرار املحكمة مبنزلة
•تقبل املسألة ّ
سلّم نجاة من أجل نزول االتحاد عن أعىل الشجرة التي اعتالها
حني دمغ حامس باإلرهاب يف حينه .ففي ظل ترصيحات العديد
من السياسيني األوروبيني املشككة يف جدوى وضع حامس عىل
قامئة اإلرهاب ،فان من املمكن أن يتغلب صوت العقل وأن ميرر
القرار بوصفه نافذة أمل لدور أورويب أكرث حيوية ونشاطًا .وهذا ال
يتعارض مع تقديم االستئناف والذي من املمكن أال تضع فيه دول
االتحاد جه ًدا قانون ًيا ممي ًزا؛ أي أنها تفعل ذلك من باب إسقاط

الواجب وإرضا ًء إلرسائيل وأنصارها يف أوروبا.

•يف حال فشل العودة عن قرار املحكمة بأي من الطرق املمكنة
ستلجأ العديد من الدول  -ال سيام األكرث والء إلرسائيل – إىل

تجريم حامس يف إطار قوانينها املحلية واعتبارها منظمة إرهابية
مالحقة عىل أراضيها كام فعلت بريطانيا بحق الجناح العسكري
لحامس منذ عام  2001وبعض الشخصيات املركزية يف الحركة منذ
عام .2004

القوة الناعمة في مواجهة
تسييس المحكمة
ال شك أ ّن قرار املحكمة األوروبية كام يشكل فرصة لالتحاد األورويب
من أجل العمل عىل االنسجام مع ذاته ومبادئه املعلنة وتحرره من
الهيمنة األمريكية ،فإنه يشكل أيضً ا فرصة ينبغي أن تستغلها حامس من
أجل ضامن نجاح املسألة بشكل نهايئ .فمعنى أن يتم رفع اسمها من
قامئة املنظامت اإلرهابية هو أن تتوسع خياراتها الدبلوماسية والسياسية
مبا يساعدها عىل مواجهة الحصار الدويل املحيط بها ،وأن تعزز من
متثيلها ملرشوع املقاومة النقيض الفعيل ملرشوع التسوية الذي ترعاه
السلطة الفلسطينية .ويف حال املواجهة مع إرسائيل ،فإن رواية املقاومة
ستتعزز أكرث من ذي قبل؛ إذ سيمكنها تحررها من قامئة اإلرهاب من
مخاطبة الرأي العام األورويب من خالل ممثليه يف الحكومات املختلفة
وعرب وسائل إعالمه من دون وسطاء .عالوة عىل الفائدة التي سيعود
بها ذلك عىل املدرسة اإلخوانية بحكم الرمزية التي تتسم بها الحركة ال
سيام يف ظل خنق الحركة األم وحصارها يف أكرث من بلد عريب .وبالنظر
إىل الدور الذي ستؤديه عىل الساحة األوروبية إذا أعطيت الحرية لفعل
ذلك ،فإن من شأن نشاطها الدبلومايس والسيايس والتعبوي  -من خالل
االقرتاب من الجاليات العربية واإلسالمية واألصدقاء عىل اتساع القارة
األوروبية  -أن يساهم يف تغيري سياسات صانع القرار األورويب تدريج ًيا.
إذًا ،فهي فرصة تاريخية يتعني عىل الفلسطينيني مبوجبها استثامر كل
أشكال القوة الناعمة التي ميتلكونها يف إطار العالقات العامة الفلسطينية
واألوروبية لضامن نجاح القضية .ومن هذه األدوات:
•األداة الدبلوماسية؛ فقرار وضع حامس عىل قامئة املنظامت
اإلرهابية األوروبية يف األساس ال يتضمن ما مينع دول االتحاد
من إجراء الحوارات واالتصاالت مع الحركة ،بل يقترص بشكل
محدد عىل تجميد أرصدتها وأصولها يف تلك الــدول وعدم
السامح بتوفري الدعم اللوجستي أو املادي لها عىل أرضها(.((3
من هنا ،سوف يبدو غري ًبا أن ال تقدم حامس -كونها الطرف
املبارش املعني باألمر  -عىل املبادرة باالتصال بكل دول االتحاد
األورويب عىل كل املستويات بهدف عقد لقاءات مبارشة أو غري
مبارشة للحديث عام ييل هذا التطور ،وال سيام أ ّن من شأن هذه
االتصاالت املبارشة أن توفر إمكانيات أفضل للتفاهم.
35 “Council Common Position on the application of specific measures to
”combat terrorism.
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•األداة الشعبية؛ ويف إطار هذه األداة عادة ما يلجأ املعنيون إىل
توقيع عرائض تشمل نوابًا وشخصيات سياسية أوروبية برملانية
أو حكومية حالية أو سابقة تدعو إىل القبول بقرار املحكمة،
وإتاحة الفرصة لبناء مناخ مالئم لحوار مستقبيل ب ّناء بني حامس
واالتحاد األورويب كمقدمة رضورية لدور أورويب فعال يف املنطقة
من جانب ،ولتسهيل الوصول إىل تفاهامت مقبولة عىل الطرفني
من جانب آخر .ال بد هنا من التنويه إىل أن هناك وزراء خارجية
وممثلني سابقني لالتحاد األورويب وساسة أعلنوا يف العديد من
املناسبات ندمهم عىل الطريقة التي تم التعامل وفقها مع حركة
حامس وقد تكون هناك فرصة حقيقية ألن يبادر مثل هؤالء إىل
توقيع عرائض كهذه تستخدم يف مداوالت املحكمة(.((3

•جامعات الضغط؛ ومهمتها مامرسة الضغط عىل صناع القرار
األوروبيني إلقناعهم بالعدول عن امليض قد ًما يف إعادة حامس إىل
قامئة اإلرهاب .وهنا نستذكر وجود مجموعات من السياسيني
والنقابيني واملتعاطفني بجميع ألوانهم ،وهم حريصون عىل دور
أكرث فاعلية يف الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل وهم راغبون يف
استقاللية القرار األورويب عن نظريه األمرييك بهذا الشأن مام
يعزز من فرص النجاح.
يف الوقت ذاته ،يرتتب عىل حركة حامس مراعاة خطابها بحيث
تتوخى ما يعزز من مكانتها الدولية .فقد عززت الحرب األخرية من
مكانة حامس يف أوساط الرأي العام العاملي من حيث أن ضحايا
الطرف اآلخر كانوا جنو ًدا مقاتلني ومن ثم فقد افتقد اللويب اإلعالمي
الصهيوين املادة التي ميكنه توظيفها لتلطيخ سمعة املقاومة بالشكل
الذي كان يطمح إليه .فإذا رغبت حامس يف بناء عالقات دولية
معقولة ،فإن عليها واجب الحذر يف كيفية تقدميها لذاتها عىل الساحة
الدولية وعدم إتاحة الفرصة ملواقف داخلية غري مخولة أن تجر
الحركة ملربعات مل تخطط لها .كام أن عليها إبداء الحذر خالل مرحلة
االستئناف من إمكانية استغالل كون القرار األورويب ليس نهائ ًيا لغرض
ابتزاز الحركة من أجل تقديم تنازالت مخلّة بجوهرها السيايس.

•األداة األكادميية؛ فلألكادمييني احرتامهم يف األوساط السياسية
األوروبية وقد سبق للكثري من هؤالء يف إطار مشاريعهم
البحثية أن أعلنوا رفضهم لطريقة تعامل االتحاد األورويب مع
حركة حامس محملني االتحاد مسؤولية إضعاف ذاته بذاته جراء
استبعاد فاعل سيايس فلسطيني بوزن حامس .لذلك ،فا ّن إسامع
أصواتهم ملمثيل االتحاد ولهيئة املحكمة بكل السبل املمكنة
إجراء يبدو رضوريًا.

الخالصة

•األداة القانونية؛ ويف هذا اإلطار فإ ّن تزويد محامي الدفاع بفريق
استشاري من الخرباء والقانونيني بحيث يضعون كل إمكاناتهم
وخرباتهم يف مواجهة االستئناف املوضوع أمام محكمة العدل
األوروبية غاية يف األهمية .فعىل الرغم من النجاح والتصميم
الذي أبداه فريق الدفاع حتى اللحظة ،فإ ّن املواجهة القانونية
القادمة ستكون أشد وأكرث تعقي ًدا ،وهو ما يوجب استدعاء
املزيد من الشخصيات القانونية التي ميكنها إسناد املوقف.
 36مثال عىل ذلك ،وزير خارجية بريطانيا األسبق جاك سرتو حني أعرب عن ذلك يف معرض
أجابته عن أسئلة الجمهور يف أعقاب محارضة نظمتها له الجمعية الربيطانية لدراسات الرشق
األوسط  BRISMESيف الكلية امللكية بلندن بتاريخ .2014/10/30

يعد قرار املحكمة األوروبية يف غاية األهمية ،ومن املرجح أن يصبح
نهائيًا إذا توافرت عوامل اإلسناد الالزمة لذلك .فهو مهم بالنسبة
إىل حامس وللفلسطينيني عىل وجه العموم ملا سيتيحه لها من بناء
عالقات دولية أكرث اتسا ًعا ،فتستطيع من خاللها تسويق برنامجها
املقاوم .كام أنه مهم بالنسبة إىل أوروبا؛ إذ من شأنه إعادة تنشيط
الدبلوماسية األوروبية من دون قيود قامئة املنظامت اإلرهابية .من
املؤكد أنه سيبذل الكثري من الجهد من أطراف عديدة للحيلولة دون
أن تفلت حامس نهائ ًيا من تلك القامئة ،لك ّن أطرافًا أخرى ترى أن
القرار فرصة إلعادة توجيه السياسة الخارجية األوروبية يف إطار
الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل بشكل أكرث فاعلية وتأث ًريا يف الالعبني
األساسيني ويف مقدمتهم حامس .ويف حال بلغ هذا التطور نهايته
بنجاح فمن املؤكد أن القضية الفلسطينية ستكون هي املستفيد
األكرب ،وهو ما يستدعي متابعة املوقف بكل الجدية املمكنة باعتباره
فرصة تاريخية رمبا لن تتكرر يف ظل املعادلة السياسية الناظمة
للعالقة بني الطرفني.
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مقدمة
وجهت إرسائيل ،يوم الثامن عرش من كانون الثاين /يناير  ،2015رضب ًة
جوي ًة جديد ًة داخل األرايض السورية رسعان ما تبني أنها استهدفت
قافل ًة لقادة تابعني إليران وحزب الله يف مدينة القنيطرة .وقد أسفر
الهجوم عن سقوط ستة من مسؤويل الحزب امليدانيني ،وضابط إيراين
رفيع كان يرافقهم .وبعد عرشة أيام َر َّد حزب الله برضب دورية
عسكرية إرسائيلية يف مزارع شبعا عىل الحدود اللبنانية مع فلسطني
املحتلة .وأ َّدى الهجوم إىل مقتل اثنني من عنارص قوات االحتالل مبن
فيهم ضابط .وقد مثّل هذا التصعيد أ ّول اختبار لحالة الهدوء التي
سادت بني الطرفني يف عقب حرب متوز  ،2006وقرار مجلس األمن
رقم  1701الذي وضع ح ًّدا لها.

الرد اضطرا ًرا
خالل فرتة األيام العرشة الفاصلة بني اعتداء القنيطرة وعملية شبعا،
سادت تقديرات مختلفة متعلقة بإمكانية قيام حزب الله بالرد ،مع
رجحان احتامل عدم قيامه بذلك؛ بالنظر إىل أنه متورط يف الرصاع
السوري تورطًا يجعله غري قادر عىل فتح جبهة مع إرسائيل ،يف حال
اختياره الرد واختيارها التصعيد .كام أ ّن سلوك حزب الله ،تجاه
عمليات إرسائيلية سابقة استهدفت بعض أه ّم قادته ،مل يُر ِّجح
فرضية الرد؛ ذلك أنه مل يفعل شيئًا إزاء قيام إرسائيل باغتيال عامد
مغنية الذي يُ َع ُّد أه ّم قادة الحزب العسكريني عىل اإلطالق يف
عملية استهدفت سيارته بدمشق يف شباط /فرباير عام ،((( 2008
ومل يح ِّرك ساك ًنا بعد اتهامه إرسائيل باملسؤولية عن اغتيال حسان
اللقيس يف بريوت ،وهو قائد عسكري آخر بار ٌز يف الحزب ،يف كانون
األول /ديسمرب  ،((( 2013فضلً عن قيام إرسائيل بتوجيه رضبات
أخرى إىل الحزب من خالل اإلغارة عىل قوافل له داخل األرايض
السورية ،أو عىل الحدود السورية مع لبنان ،وقد كان آخر تلك
1 "CIA and Mossad killed senior Hezbollah figure in car bombing", the
Washington Post, 30/ 1/ 2015, at:
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-and-mossadkilled-senior-hezbollah-figure-in-car-bombing/2015/01/30/ebb88682-968a11e4-8005-1924ede3e54a_story.html?hpid=z1
حي الجميع ...وكشفت أمره إرسائيل" ،إيــاف ،2013 /12 /5 ،عىل
" 2حسان اللقيس ّ
الرابط:
http://www.elaph.com/Web/news/2013/12/854342.html
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الرضبات ما جرى قبل نحو شهر من عملية القنيطرة ،عندما أغارت
طائرات إرسائيلية عىل مخازن صواريخ قيل إنها لحزب الله داخل
األرايض السورية قرب الحدود مع لبنان(((.
لكن من الواضح أ ّن األمر بدا مختلفًا هذه املرة .فقد أحرجت
وخصوصا أنّها
غارة القنيطرة قادة الحزب تجاه قاعدتها الشعبية،
ً
استهدفت ست ًة من قادته امليدانيني ،يف صدارتهم جهاد عامد مغنية
نجل القائد العسكري السابق للحزب الذي اغتالته إرسائيل يف دمشق
قبل سبعة أعوام .كام أ ّن الرضبة جاءت بعد ثالثة أيام فقط من
أي عدوان
مقابلة تلفزيونية لحسن نرص الله ،ه َّدد خاللها بالرد عىل ِّ
إرسائييل ،عىل ال ّرغم من أ ّن حزبه مشغول يف ساحات أخرى؛ إذ قال:
"نحن من البداية قمنا بحساب الجبهة مع إرسائيل ،هذا ال ميس ال يف
إمكانات وال يف عديد وال يف كادر الحزب القيادي وال يف جهوزيته،
وبالتايل أيًّا تكُن انشغاالتنا يف املساحات وامليادين األخرى ،ال ،ولن
تكون عىل حساب جهوزية املقاومة التي تبقى عيونها وعقلها
واهتاممها ومتابعتها قامئ ًة وحثيث ًة يف مواجهة العدو اإلرسائييل ،ونحن
نُبقي هذ االحتامل دامئًا قامئًا"(((.

من جهة أخرى ،مل تستطع إيـران ،وهي التي فقدت أحد أه ّم
جرناالتها املوكلة عليهم الحرب السورية يف الرضبة اإلرسائيلية،
أن تلتزم الصمت؛ لذلك وجد الحزب نفسه معنيًّا بر ٍّد محدود
يقف مكتوف األيدي
ومضبوط يستطيع من خالله أن يؤكِّد أنه مل ْ
إزاء االستهداف اإلرسائييل ،مع عدم التصعيد إىل درجة تخرج فيها
األمور عن نطاق السيطرة ،وتذهب يف اتجاه مواجهة ال يستطيع
الحزب دخولها يف هذه املرحلة.
" 3الرضبات اإلرسائيلية عىل سورية منذ بدء األزمة" ،الحياة ،2014 /12 /8 ،عىل
الرابط:
http://www.alhayat.com/Articles/6138630
" 4حوار العام مع األمني العام لحزب الله السيد حسن نرص الله" ،امليادين،2015 /1 /15 ،
عىل الرابط:
http://bit.ly/1KODLEt

دراسات وأوراق تحليليّة
عملية شبعا :حسابات حزب اهلل ورسائل الرد "المضبوط"

حسابات المواجهة
جاء ر ُّد حزب الله بنا ًء عىل جملة من الحسابات املرتبطة باملكان
والزمان:
ايض لبناني ًة محتلَّ ًة (مزارع
•فمن الناحية املكانية ،اختار للر ِّد أر َ
مس الخطوط العريضة للرصاع
شبعا) ال يؤ ِّدي التح ّرك فيها إىل ّ
مع إرسائيل ،أو مساحات املناورة يف الداخل ،وال سيام أ ّن
ايض محتلةً ،وتعرتف
الحكومة اللبنانية تَ ُع ُّد مزارع شبعا أر َ
يف ميثاقها برشعية املقاومة املسلحة السرتجاعها .فباختيار
حزب الله هذه املنطقة للر ِّد ،من دون سواها ،يكون قد عمل
ضمن خطوط ُمتَّفق عليها  -إىل ح ٍّد ما  -حتى بالنسبة إىل بعض
خصومه الذين طاملا اتهموه بـ "ج ّر" البالد إىل مواجهات خارجية
خدم ًة ألجندات إقليمية ال مصلحة لِلُبنان فيها .وقد أخذ الر ُّد
يف الحسبان وض َع القاعدة الشعبية لحزب الله التي كانت
ستجد نفسها يف حرج شديد لو ذهبت األمور يف اتجاه تصعيد
أي
كبري ،سواء كان ذلك من جهة الدمار أو النزوح الناجم عن ِّ
مواجهة كربى .فإذا كان الشعب السوري قد احتضن نازحي
الحزب عام  ،2006وإذا كانت دول عربية (يف صدارتها قطر)
قد ساهمت يف إعادة إعامر ما دمرته إرسائيل يف حروب سابقة،
فإ ّن األوضاع الراهنة ال يتوافر فيها هذان األمران.

•ومن الناحية الزمانية ،جاء َر ُّد حزب الله يف ٍ
وقت يركز فيه
العامل ،وبخاصة الواليات املتحدة األمريكية ،عىل ملفَّني أساسيني
يف املنطقة يُر ّجحان عدم التصعيد اإلرسائييل ض ّد حزب الله.
فامللف األول هو الحرب ض َّد تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام التي يُشكِّل حزب الله وسائر املحور اإليراين جز ًءا أساس ًّيا
منها؛ ذلك أ ّن التنسيق بني إيران وحلفائها من جهة ،والواليات
املتحدة وحلفائها من جهة أخرى ،يف الحرب ض َّد تنظيم الدولة
وغريه من التيارات "الجهادية الس ِّنية" ،يكاد يتجاوز حدود
التحالف املوضوعي عىل امتداد اإلقليم .وأ َّما امللف الثاين الذي
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تهتم به إدارة أوباما ،فهو متمثِّل باملفاوضات النووية مع إيران
التي بلغت من الحساسية غايتها ،إىل ح ِّد أ ّن الرئيس أوباما ه َّدد
أي قرار يصدر عن الكونغرس الذي يسيطر
باستخدام الفيتو ض ّد ِّ
عليه الجمهوريون يف حال اشتامله عىل ف ْرض عقوبات جديدة
عىل طهران .ومن مثة ،ما كان لتصعيد إرسائييل ض ّد حزب الله
أن يحظى بغطاء أمرييك من املمكن أن يق ِّوض الجهد الدبلومايس
للتوصل إىل اتفاق مع إيران .فهذه الدولة ،وهي التي
املبذول
ُّ
تخوض معرك ًة مصريي ًة بشأن مرشوعها اإلقليمي عىل امتداد
الهالل الخصيب ،ال ميكنها أن تصمت يف حال استهداف إرسائيل
لحزب الله الذي يُشكِّل أحد أه ّم استثامراتها يف املرشق العريب.
أ َّما من ناحية إرسائيل ،فيبدو أنها تعلم أنها هي البادئة ،وأ ّن عليها أن
متتص ر ًّدا ما ،وال سيام أنها أوضحت خطوطها ال ُحمر للحزب وإيران
عرب الرضبة يف الجوالن؛ وملخّصها أنها ال تقبل ببناء ق َّوة عسكرية
لهام يف الجوالن .عالو ًة عىل ذلك ،مل تكن إرسائيل يف وضعٍ يسمح
بالتصعيد ألسباب كثرية؛ بعضها مرتبط بحقيقة مصالحها يف املنطقة،
واألخرى مرتبطة بوضعها الداخيل .فالدخول يف مواجهة شاملة مع
حزب الله من شأنه أ ْن يُ ِخ َّل مبوازين ق ًوى قامئة يف الرصاع السوري
تضمن يف وضعها الحايل بقاء النظام السوري منهكًا وهو يحارب من
أجل وجوده .يُضاف إىل ذلك أ ّن اجتناب إرسائيل مواجه ًة شامل ًة
يضمن لها ،من جهة أخرى ،عدم انتصار املعارضة ووقوع سورية يف
قبضة جامعات جهادية ال تستطيع احتامل وجودها عىل حدودها(((.
وداخليًا ،ال يتوافر يف إرسائيل إجامع عىل الدخول يف مواجهة كبرية يف
املرحلة الراهنة ألسباب كثرية؛ أبرزها خوف رئيس الحكومة بنيامني
أي مضاعفات قد تُؤث ِّر يف حظوظه من االنتخابات العامة
نتنياهو من ِّ
التي ُح ِّدد موعدها يف  17آذار /مارس  .2015كام يبدو أ ّن الجيش غري
متحمس للدخول يف حرب ثانية خالل أقل من ستة أشهر ،بعد أن اضطُر
بري يف العدوان األخري عىل غزة تع َّرض خالله ملقاومة
إىل تدخُّل ٍّ
دامت أكرث من خمسني يو ًما ،ولخسائر كبرية أيضً ا (مقتل  70ضابطًا
وجنديًّا) .وإ ّن اتساع مدى الرتدد بالنسبة إىل إرسائيل هو مقدار
أي مواجهة
الخسائر التي ميكن أن يُكابدها اقتصادها ،يف حال ِّ
جديدة .فعىل الرغم من عدم صدور إحصاءات حكومية دقيقة،
تشري التقديرات إىل خسائر كبرية يكابدها االقتصاد اإلرسائييل خالل
الحرب ض َّد غزة؛ إذ إ ّن تكلفة الحرب اليومية ض َّدها ،بحسب صحف
 5صالح النعامي' " ،حامية األسد' أحد أسباب التهدئة بني إرسائيل وحزب الله" ،العريب
الجديد ،2015 /1 /30 ،عىل الرابط:
http://www.alaraby.co.uk/politics/d2e68c87-a206-4c7f-8c367d12d4e727dd#sthash.iN8Oiym6.dpuf
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نقل عن مسؤولني يف وزارة الدفاع  -بلغت  50مليون
إرسائيلية ً -
دوالر ،إضاف ًة إىل خسائر ناجمة عن تعليق رحالت الطريان ،وركود
القطاع السياحي ،والفندقي ،والتجاري ،والخدمي((( .لذا ،فإ ّن البعد
االقتصادي والخسائر الكبرية املتوقعة من األسباب التي تدفع إرسائيل
إىل الرتيث والحذر بشأن التصعيد.

آذار  /مارس 2015

الحزب منذ عام  2006مل يبادر إىل عمليات ض ّد إرسائيل ،أي إ ّن
ألي
"الجبهة الشاملية" هادئة بالنسبة إليها ،وال تستدعي دفع مثنٍ ِّ
تصعيد.

خاتمة
من خالل األسباب املذكورة  ،يبدو أ ّن تقديرات أطـراف األزمة
يل أ ّن هذا األمر هو الذي
كلّها ُّ
تصب يف خانة عدم التصعيد ،ومن الج ّ
كان يعنيه حسن نرص الله يف سياق قوله ،وهو يؤبِّن قادة الحزب
امليدانيني ،إ ّن حزبه "ال يريد الحرب لكنه ال يخشاها" ،وقد أشارت
عب قوات
وكالة رويرتز اإلخبارية إىل رسالة من الحزب إىل إرسائيل ْ
اليونيفيل تفيد عدم رغبته يف التصعيد((( .ولقد قابلت هذه الرغب َة
رغب ٌة إرسائيلية متمثِّلة باالحتواء ،وعدم التصعيد مرحل ًّيا .ويتّضح
ذلك جل ًّيا من خالل طلب قادة الجيش اإلرسائييل إىل سكان "املدن
الشاملية" أن يعودوا إىل مامرسة حياتهم الطبيعية.

ومن األسباب التي تدفعها إىل اجتناب التصعيد أيضً ا ،أ ّن نشوب
مواجهة عىل "الجبهة الشاملية" يقتيض القيام بإجالء املستوطنني من
املدن واملستوطنات عىل الحدود مع لبنان ،إجال ًء تا ًّما ،إىل أماكن
يقل عددها بالتدريج ،مع
أخرى ال يصل إليها القصف ،وهي أماكن ُّ
امتالك حزب الله صواريخ أبعد م ًدى .لك ْن ميكن أن تصبح هذه
"التضحيات" محتمل ًة إ ْن رأت إرسائيل أ ّن الحرب مسألة إسرتاتيجية
وأ ّن الحزب ميثّل حال ًّيا تهدي ًدا لها .ولكن ليس األمر كذلك؛ أل ّن عملية
الحزب جاءت ر ًّدا بعد سلسلة عمليات إرسائيلية ضده ،يف حني أ ّن

لك ّن ذلــك ال يعني بــالــرورة أ ّن الطرفني قبِال بالعودة إىل
تفاهامت  ،2006بخاصة أ ّن حسن نرص الله قد تحدث عن سقوط
قواعد االشتباك التي كانت سائد ًة مع إرسائيل؛ وهو ما يعكس خوفًا
متزاي ًدا من مواصلة إرسائيل استغالل تورط حزب الله يف الرصاع
وخصوصا
السوري حتى تُو ِّجه إليه مزي ًدا من الرضبات إلضعافه،
ً
ومعنوي ،نتيج ًة لتحويل اتجاه
وبرشي،
مادي،
ٍّ
ٍّ
أنه يتعرض الستنزاف ٍّ
بندقيته إىل صدر شعب ثار عىل الظلم واالستبداد.

" 6خسائر قاسية لالقتصاد اإلرسائييل بسبب الحرب عىل غزة" ،العربية،2014 /7 /26 ،
عىل الرابط:
http://bit.ly/169Gvf7

" 7إرسائيل :حزب الله ليست لديه الرغبة يف تصعيد" ،رويرتز عريب،2015 /6 /29 ،
عىل الرابط:
http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN0L20PP20150129

صـدر حديـ ًثا

رئيف خوري

معالم الوعي القومي
ّ
والمفكر اللبناني رئيف خوري،
ينشر المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات كتاب معالم الوعي القومي للمؤرّخ
من جديد ،بعد مرور أكثر من سبعين عامً ا على صدوره للمرة األولى .ويقع الكتاب في  184صفحة من القطع الكبير.
وتكمن أهمية هذا الكتاب في إعادة اكتشاف النقاش والسجال الفكري الل َذين شهدتهما المنطقة العربية في
أربعينيات القرن الماضي ،حين كانت أوروبا تعيش في فضاءات الحرب العالمية الثانية وانقساماتها األيديولوجية؛ إذ
كان رئيف خوري حاض ًرا في تلك االنعطافة التاريخية حين قرّر مناهضة الفاش ّية والنازيّة ،ومواجهة األفكار المتطرفة التي
ّ
حذر من خطرها على وحدة المنطقة وحريتها واستقاللها.
ورئيف خوري كاتب وناقد وأديب لبناني ،درس ودرّس في ٍّ
ضد المستوطنين
كل من لبنان وسورية وفلسطين .وناضل ّ
وضد االنتداب البريطاني في فلسطين في ثورة  ،1936قبل أن تقوم السلطات البريطانية بطرده إلى لبنان.
الصهاينة
ّ
ُعرف عنه موقفه المعادي لقرار تقسيم فلسطين  .1947وله نحو عشرين كتا ًبا.
تضمن القسم األ ّول مناقشة رئيف خوري كتاب الوعي القومي لقسطنطين زريق الذي صدر أل ّول
في الكتاب قسمان:
ّ
مرة في عام  ،1939بينما صدر كتاب خوري للم ّرة األولى في عام  .1941أ ّما القسم الثاني ففيه محاضرات ألقاها الكاتب
صحف ومجالت كانت تصدر في بيروت ودمشق ،وقد ارتأى المركز إضافتها إلى الكتاب ،ألنّها تتع ّلق
ودراسات نشرها في
ٍ
بالموضوع ذاته الذي يناقشه القسم األ ّول ،وهو الوعي القومي.
"طي الذاكرة" الذي اعتمده المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات.
وتتنزّل إعادة نشر هذا الكتاب ضمن مشروع
ّ
المنسي والمفيد من الكتب القديمة ،وإعادة نشر المتميز منها؛ بغية ترميم
ويهدف هذا المشروع إلى البحث عن
ّ
الهوة بين عوالم األفكار ومراحلها ،وإعادة الوعي واالعتبار لما نُسي أو كاد يُنسى منها.
الجسور المعرفية ،وردم
ّ
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إمطانس شحادة

*

أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت
نموذجا
المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات 2013
ً

تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل أنماط التصويت لــدى المجتمع اليهودي في إســرائيل في
نموا في توافق سياســي
االنتخابــات البرلمانيــة األخيــرةَّ ،
أن نتائــج االنتخابات تعكس ً ّ
وتدعي ّ
عدة مسائل ،هي :هوية دولة إسرائيل ووظيفتها،
نيوصهيوني (أي صهيونية محافظة) ،في ّ
واالحتــال اإلســرائيلي لألراضي الفلســطينية ،وإقامة دولة فلســطينية ،والنظــام االقتصادي
فــي إســرائيل ،مــن جهــة ،وبروز تصدعــات جديدة تــدور علــى مكانة األحــزاب الدينيــة المتزمتة،
فســر التوافــق
وموضــوع اقتســام العــبء (أمن ً ّيــا واقتصاد ًيّــا) ،مــن جهــة أخــرى .ففــي حيــن يُ ِّ
النيوصهيوني الجديد استمرار انتصار ُحكم معسكر اليمين ويمين الوسط في إسرائيل في
قــوة األحــزاب داخل معســكر
فســر التصــدع الجديــد التغيــرات فــي َّ
العقــد األخيــر واســتقراره ،يُ ِّ
اليمين ويمين الوســط ،وانتقال األصوات داخل هذا المعســكر .وستســتعين الدراســة بثالث
أدوات بحث تحليلية بغية توضيح هذه االدعاءات وتدعيمها.
* أكادميي وباحث فلسطيني ومنسق مرشوع دراسات إرسائيل يف مركز مدى الكرمل -حيفا.
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مقدمة
جرت انتخابات الكنيست التاسعة عرشة يف كانون الثاين /يناير ،2013
قبل موعدها املقرر يف نهاية هذا العام ،بعد قرار اتخذه رئيس
الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف ترشين األول /أكتوبر ،2012
متمثل بإجراء انتخابات مبكرة بسبب الخالف داخل مركّبات
الحكومة يف اقرتاح نتنياهو ووزير املالية إجراء تقليص كبري بشأن
ميزانية الدولة يف العامني  2013و.2014
مل تغري نتائج االنتخابات الربملانية األخرية كث ًريا يف موازين القوى بني
املعسكرات السياسية ،وحافظت عىل تف ُّوق معسكر اليمني وقدرته
عىل تركيب ائتالف حكومي بالرشاكة مع أحزاب اليمني املتطرف
وميني الوسط ،عىل الرغم من تراجع عدد مقاعد حزب الليكود.
ويعكس التوافق الجديد تغريات يف الهوية اإلرسائيلية واملواقف
السياسية يف املجتمع اإلرسائييل ،حصلت يف العقدين األخريين،
ويف برامج األحزاب املركزية ،بخاصة بعد إخفاق مفاوضات كامب
ديفيد عام  2000واندالع انتفاضة األقىص .ويضع التوافق السيايس
حل القضية الفلسطينية،
النيوصهيوين املتجدد عراقيل إضافي ًة أمام ّ
ويرسخ خيار تثبيت الوضع القائم إرسائيل ًّيا.
ّ
وخصوصا بعد
أ ّما التصدع الجديد الذي برز يف األعــوام األخرية
ً
حركة االحتجاج االقتصادي االجتامعي يف صيف  ،2011فهو يتمحور
أساسا حول رفض الطبقات الوسطى استمرار تح ُّمل عبء الخدمة
ً
فس التوافق
األمنية واالقتصادية يف املجتمع اإلرسائييل .ففي حني يُ ِّ
النيوصهيوين الجديد استمرار انتصار ُحكم معسكر اليمني وميني
فس التصدع الجديد
الوسط يف إرسائيل يف العقد األخري واستقراره ،يُ ِّ
التغريات يف ق َّوة األحزاب داخل معسكر اليمني وميني الوسط ،وانتقال
األصوات داخل هذا املعسكر.
وستستعني هذه الدراسة بثالث أدوات بحث تحليلية بغية توضيح هذه
االدعاءات وتدعيمها؛ تتناول أوالها تحليل الربامج االنتخابية لألحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة يف االنتخابات األخرية يف محاور تعكس التوافق
والتصدع املقرتحني ،وتتابع ثانيتها تحليل مواقف املجتمع اإلرسائييل
من عام  1992حتى عام  2013يف املحاور املقرتحة (يف سبع حمالت
كل انتخابات
انتخابية) ،كام جاءت يف استطالعات رأي عا ٍّم يُجريها قُبيل ّ

يف إرسائيل املعهد اإلرسائييل للدميقراطية((( ،وثالثتها تتعمق يف تحليل
أوجه الشبهة واالختالف بني مواقف ناخبي األحزاب اإلرسائيلية الرئيسة
يف هذه املحاور من االنتخابات األخرية (عام .)2013
ويف البداية نعرض اإلطار التحلييل لهذه الدراسة ،ث ّم ننتقل إىل بحث
الربامج السياسية لألحزاب ،وبعد ذلك ننظر يف التحوالت التي عرفتها
مواقف املجتمع اإلرسائييل ،ث ّم ننظر  -يف يشء من التوسع  -يف
انتخابات .2013

والدة إجماع سياسي جديد:
تجدد الصهيونية
طرح عدد من علامء االجتامع املتخصصني بدراسة املجتمع اإلرسائييل
إطا ًرا تحليليًّا يعتمد عىل فرضيات مقاربة الرصاع بني املجموعات
اإلثنية الطبقية وفقًا لبيلد وشافري (عام  ،)2005أو الثقافية الطبقية
وفقًا لرام (عــام  2005أيضً ا)؛ بغية تحليل التحوالت السياسية يف
إرسائيل يف بداية تسعينيات القرن العرشين .ووفقًا لهذا الطرح،
احتدم الرصاع يف هذه الفرتة عىل طابع إرسائيل ومستقبلها ،بني
ال ُنخب التقليدية املسيطرة تاريخ ًّيا (الطبقات الوسطى والعليا
وأغلبيتها من الفئات الغربية اإلشكنازية) من جهة ،وبني التيار
الديني االستيطاين وفئات اليهود الرشقيني الذين يشكّلون الطبقات
الضعيفة ،من جهة أخرى.
 1ت ُ َع ُّد تلك االستطالعات من أه ّم االستطالعات الشاملة يف إرسائيل؛ لرصد آراء الجمهور
ومواقفه تجاه القضايا املركزية املتعلّقة باألجندة العامة يف الدولة ،وسرب أغوار مركّبات الهوية
الجمعية للمواطنني؛ ومن ذلك دراسة أمناط الترصف السيايس التي يُ ِعدُّها املعهد اإلرسائييل
كل انتخابات إرسائيلية ،انظر يف ذلك عىل الرابط:
للدميقراطية قُبيل ّ
http://www.ines.tau.ac.il/elections.html
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فقد أرادت تلك ال ُنخب اللحاق بركب العوملة االقتصادية ،واالندماج
يف االقتصاد العاملي واملنظومة العاملية ،بعد انهيار االتحاد السوفيايت
وتجني الثامر االقتصادية
حتى تحاف َظ عىل قيادتها للمجتمع اإلرسائييل
َ
واملالية ،وأدركت أ ّن تحقيق ذلك يتطلب دفع مثن للمنظومة الدولية
بصيغة إنهاء االحتالل (شافري وبيلد عام  ،2005ورام عــام ،2005
وبن بورات عام  .)2006ويف املقابل ،ساد اقتناع لدى مجموعة اليهود
الرشقيني والتيار الديني االستيطاين مفاده أ ّن تعزيز املواطنة اإلثنية،
والتشديد عىل الطابع اليهودي للدولة ،ميكنهام أن يساهام يف تحسني
مكانتها يف سياق املواطنة املتع ّددة واملركّبة يف إرسائيل؛ لذلك حاول
أفراد تلك املجموعة ع ْرض خطاب ورؤية مغايريْن ملستقبل إرسائيل،
وعارضوا إنهاء االحتالل.
طالب التيار األول ،وهو التيار الليربايل السيايس (وفق تسمية األدبيات
اإلرسائيلية) ،بتنازل دولة إرسائيل عن قسم كبري من األرايض املحتلة
عام  ،1967وبلربلة املواطنة ،وبتغيري النظام االقتصادي .وادعى أ ّن
هذا التحول من شأنه أن يوجد إلرسائيل رشعي ًة إقليمي ًة وعامليةً،
ويس ّهل انضاممها إىل االقتصاد العاملي ،ويفتح أسواقًا جديد ًة بعد
انهيار االتحاد السوفيايت وانتصار النظام الليربايل ،من دون التطرق إىل
التناقضات البنيوية يف الدميقراطية اإلرسائيلية ،أو املطالبة بالتعامل
معها؛ إذ يكتفي هذا التيار بتغيري السياسات (بيلد وشافري عام 1999
ث ّم عــام  ،2005ورام عام  ،2005وبن بورت عــام  ،2006وفيلك
عام  ،2004وشاليف عام  ،2004وغوتوين عام  .)2003وقد كانت
ترجمة هذه األفكار منذ عــام  1992من خالل الربامج السياسية
ألحزاب اليسار الصهيونية؛ مثل حزب العمل ،وحزب مريتس.
مقابل تنامي "الخطاب الليربايل" ،بدأ ينمو خطاب محافظ جديد لدى
بعض ال ُنخب اإلرسائيلية ،ال يدعو إىل عدم التنازل عن األرايض املحتلة
فحسب ،بل إىل تعميق االستيطان وعدم تطبيع نظام دولة إرسائيل
وصيغة املواطنة أيضً ا ،إىل ح ّد أ ّن هذا التيار طلب العودة إىل الجذور
الصهيونية الحقيقية واملشارب الفكرية لهرتسل ،وش ّدد عىل الجذور
اليهودية وخصائص "الشعب اليهودي" ،ودعا إىل التشديد عىل الهوية
اإلثنية الجامعة ،وإقامة دولة "غري طبيعية" ،بطريقة متطرفة ُمؤكِّدة
لكل اليهود (حزوين عام  ،1998ودرور
لـ "يهودية الدولة" هدفًا جام ًعا ّ
عام  ،1997وغبيزون عام  .)2006ويتمثَّل هذا التيار منذ عام 1996
بفئات مركزية داخل حزب الليكود وباألحزاب الدينية الصهيونية.
توقّع باحثون يف املجتمع اإلرسائييل (بيلد وشفري عام  ،2005ورام
عام  2005أيضً ا) أن يحت َّد التنافس بني هذه التيارات ليصل باملجتمع

العدد 13
آذار  /مارس 2015

اإلرسائييل إىل أزمة حقيقية وتصادم ما .لكنهم مل يتوقعوا أن ت ُنتج
العالقة الديالكتيكية لهذا الحراك والتنافس ،خطابًا سياس ًّيا واقتصاديًّا
وثقاف ًّيا نيوصهيون ًّيا جدي ًدا يف املجتمع اإلرسائييل ،يجمع ما بني األمرين،
أصل يف هذا املجتمع( (�Kim
ويكون متأث ّ ًرا بالثقافة العسكرية القامئة ً
 ،)2001 merlingوبانهيار عملية السالم (شاليف وليفي عام ،)2004
وبتنامي مركزية الهوية والجوهر اليهودي لدولة إرسائيل يف الثقافة
السياسية السائدة (روحانا وسلطاين عام  ،2003وروحانا عام .)2005
كام قفزت األُطر التحليلية املطروحة بشأن التناقضات البنيوية القامئة
يف النظام اإلرسائييل التي وضحها عزمي بشارة (عام  )2006إىل العالقة
بني الدين والدولة ،والتناقض بني الطبيعة الكولونيالية والدميقراطية،
وثقافة االستيطان ،والعالقة بني األمة والدين واملواطنة((( ،ومل تُ ِع ْر
حاجة املرشوع الصهيوين واملجتمع إىل إجامع سيايس يهودي يحافظ
عىل وحدة املجتمع والدولة قد ًرا كافيًا من األهمية.
وعىل خالف األطــر املذكورة يف األدبيات اإلرسائيلية ،ترى هذه
الدراسة أ ّن الحاجة إىل الحفاظ عىل سقف أدىن من اإلجامع يف
املجتمع اإلرسائييل  -عىل الرغم من وجود تناقضات يف مصالح
الفئات املختلفة  -أدت إىل والدة تيار نيوصهيوين يجمع ما بني الفكر
االقتصادي الليربايل والتشديد عىل طبيعة الدولة ،بوصفها دول ًة
يهوديةً ،وعىل تعزيز املواطنة اإلثنية اليهودية ،واستمرار استعامر
األرايض الفلسطينية.
ُي ِكن االدعاء أ ّن هذا التيار اقرتح صيغ ًة لنظام "جمهوراين" جديد
بدل من
مبني عىل الجامع اليهودي الصهيوين الجديد ً
يف إرسائيلٍّ ،
الصهيوين التقليدي الذي اقرتحه حزب العمل التاريخي ،وأنه يش ِّدد
عىل القواسم اليهودية املشرتكة للمجتمع اإلرسائييل ،ويوافق عىل إبقاء
جزء كبري من االستعامر اإلرسائييل يف املناطق الفلسطينية املحتلة،
وبخاصة يف القدس ،من دون أن يعارض مبدأ إقامة دولة فلسطينية
معارض ًة مطلقةً ،بالتوازي مع تعزيز الطابع اليهودي لدولة إرسائيل،
حتى لو كان ذلك مبفهوم الصهيونية العلامنية ،وأنه يسعى للحفاظ
عىل األغلبية اليهودية يف الدولة .كام ُي ِكن االدعاء أ ّن البصامت
 2انظر كتابه :من يهودية الدولة حتى شارون :دراسة يف تناقض الدميقراطية اإلرسائيلية،
(رام الله :املؤسسة الفلسطينية لدراسات الدميقراطية.)2005 ،
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الحزبية لهذا التيار انعكست عىل إقامة حزب كدميا عام ،(((2005
ومن مث ّة عىل تيارات الوسط الجديد ،أو وسط اليمني؛ مثل حزب
"يوجد مستقبل" و"القامئة".
ترى هذه الدراسة أ ّن الخطاب النيوصهيوين املحافظ تغلغل يف
ُفس جز ًءا كب ًريا من
مواقف املجتمع اإلرسائييل ،وأ ّن هذه التحوالت ت ِّ
التحوالت السياسية والحزبية يف إرسائيل يف العقد األخري ،وتساعد عىل
ف ْهم نتائج االنتخابات األخرية ،ومواقف املجتمع والحكومات األخرية
أيضً ا يف القضية الفلسطينية ،والسعي لفرض الوضع القائم عىل أنّه
متفق عليه طويل األمد .ومن مث ّة ترى هذه الدراسة  -عىل عكس
ٌّ
حل ٌ
فس نتائج االنتخابات األخرية هو
األطر التحليلية القامئة  -أ ّن ما يُ ِّ
فس استمرار
التوافق السيايس ،وليس التصدع .فالتوافق هو الذي يُ ِّ
فس
فوز معسكر اليمني وميني الوسط يف املجتمع اإلرسائييل .يف حني يُ ِّ
التصدع الجديد املتعلّق بقشور إسقاطات الجوهر اليهودي للدولة
َ
انتقال املصوتني داخل معسكر اليمني وميني الوسط يف االنتخابات
األخرية.
وسوف نتابع يف الفقرات التالية إشارات للتوافق والتصدع الجديدين
يف الربامج السياسية واالنتخابية لألحزاب املركزية التي شاركت
يف االنتخابات األخــرة؛ بغية تدعيم هذه االدع ــاءات .ومن مث ّة
نتابع انعكاس التوافق السيايس يف مواقف املجتمع اإلرسائييل يف
الفرتة  ،2013 - 1992وبعد ذلك نستعرض مواقف مص ِّويت األحزاب
الرئيسة يف االنتخابات األخرية بشأن التوافق والتصدع السياسيني
الجديدين.

مواقف األحزاب
أظهرت الربامج االنتخابية لألحزاب اإلرسائيلية الرئيسة يف االنتخابات
األخرية وجود توافق وتقارب يف ع ّدة محاور أساسية تقليدية ،من
جهة ،وخالفات يف محاور جديدة ،من جهة أخرى .فقد ظهر توافق
يف تعريف دولة إرسائيل وهويتها ،ومحور القضية الفلسطينية
واالستيطان ،ومحور السياسات االقتصادية .وت ُع ّد هذه املحاور تاريخ ًّيا
ذات أهمية كبرية يف تحديد أمناط التصويت يف الشارع اإلرسائييل ،ويف
تعريف موقع األحزاب؛ ما بني يسار صهيوين وميني قومي صهيوين
( .)Arian and Shamir 1983, Shamir and Arian 1999ويف
َّ 3أسسه رئيس الوزراء األسبق أرئيل شارون ،بعد انشقاقه عن حزب الليكود عام ،2005
وبعد املعارضة الشديدة لخطة االنسحاب األحادي الجانب من غزة داخل حزب الليكود.
وقد ض ّم حزب كدميا ،إضاف ًة إىل شخصيات مركزية من حزب الليكود ،شخصيات مركزي ًة
أيضً ا من حزب العمل؛ مثل ،شمعون برييز رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب العمل ،وض ّم
شخصيات من أحزاب أخرى أيضً ا.
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املقابل ،برز يف االنتخابات األخرية تص ُّدع جديد متعلق بعالقة الدولة
بالتيارات الدينية املتزمتة (الحريديم) ومكانتها يف عملية اتخاذ
القرار يف إرسائيل ،ومبوضوع إرشاك الرشائح املتدينة يف سوق العمل
والخدمة العسكرية ،أو ما يُسمى إرسائيليًّا "اقتسام العبء".
وبالنسبة إىل تعريف هوية إرسائيل ووظائفها ،نجد أ ّن األحزاب
األساسية (الليكود ،والعمل ،ويوجد مستقبل ،والبيت اليهودي،
والقامئة  -تسيبي ليفني) ،تتفق يف برامجها السياسية عىل تعريف
إرسائيل القائل إنها دولة يهودية ،وعىل وظائفها املشتقة من هذا
فمثل يُع ِّرف البيت اليهودي اليميني يف مقدمة برنامجه
التعريفً .
السيايس دولة إرسائيل بأنها دولة اليهود وفقًا للوعد اإللهي الديني،
وبأنها دولة يهودية تحتكم إىل نظام دميقراطي .ويقول البيت
اليهوديي
اليهودي إنه "سوف يعمل عىل تكثيف املوروث والطابع
ْ
كل من يعمل عىل تبديل تعريفها ،أو
للدولة وترسيخهام ،ومحاربة ّ
"كل مواطنيها"(((.
تحويلها ،إىل دولة ّ
ويحدد حزب الوسط العلامين يوجد مستقبل رؤيته تجاه هوية
الدولة ،فيقول" :نحن نُؤمن بأ ّن إرسائيل دولة يهودية دميقراطية
بروح تصور أنبياء إرسائيل ،ونؤمن بحقنا يف العيش يف دولة مع أغلبية
يهودية تعيش يف حدود آمنة وقابلة للدفاع عن نفسها"((( .ويقول
أيضً ا" :إ ّن من واجب دولة إرسائيل أن تكون مرك ًزا للشعب اليهودي
كل
وتترصف كذلك ،وأن تهت َّم بكل يهودي مال َحق بسبب يهوديته يف ّ
مكان عىل وجه األرض"((( .أ ّما حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني،
فهو يذكر يف برنامجه االنتخايب أ ّن "الهدف السيايس الذي يسعى
له الحزب هو ضامن إرسائيل بيتًا قوم ًّيا للشعب اليهودي ،ودول ًة
دميقراطيةً ،وفقًا لروح وثيقة االستقالل .ومن أجل ذلك يجب الحفاظ
عىل أغلبية يهودية سكانية .ويكون ذلك من خالل السعي لتحقيق
 4انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#1
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :نفتايل ب ِن ّت (Naftali
 )Bennettرئيس حزب البيت اليهودي" ،مدى الكرمل ،نيسان /أبريل  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/naftali_benett-15.pdf
 5انظر" :انتخابات  ،"2015املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :يائري لبيد ()Yair Lapid
رئيس حزب 'يوجد مستقبل' " ،مدى الكرمل ،أيار /مايو  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/05/Yair_Lapid.pdf
" 6انتخابات ."2015
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تسوية تضمن دولتني لشعبني :دولة إرسائيل ،والدولة الفلسطينية
املحاذية لها"(((.
ويش ِّدد حزب الليكود  -بيتنو ورئيسه بنيامني نتنياهو ،كذلك ،عىل
هوية إرسائيل املتمثّلة بأنها دولة يهودية حتى أنه جعل هذا األمر
رشطًا أساس ًّيا يف عملية التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان الليكود الحزب األول الذي أضاف تعريف إرسائيل القائل
إنها دولة يهودية ودميقراطية إىل برنامجه االنتخايب عــام .(((1999
ويع ِّرف حزب العمل يف برنامجه االنتخايب األخري دولة إرسائيل بأنها
دولة الشعب اليهودي أيضً ا((( .وهكذا يتضح التوافق بني األحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة بشأن هوية دولة إرسائيل وتعريفها دول ًة يهوديةً،
ويتضح كذلك أهمية الحفاظ عىل جوهرها اليهودي.
لحل
نجد ،يف محور املفاوضات مع الفلسطينيني ورؤية األحزاب ِّ
القضية الفلسطينية ،أ ّن األحـزاب املركزية قريبة ج ًّدا يف رؤيتها
لطبيعة الحل ،عىل الرغم من بعض التفاوت يف املوقف امل ُعلن .يف هذا
السياق ،قد يكون حزب البيت اليهودي هو األوضح واألكرث رصاح ًة
حل
يف موقفه .فهو يرفض إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية ًّ
للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني ،ويرى أ ّن الحلول السياسية املطروحة
حل الدولتني ،أو الحلول األخرى املطالبة
لتسوية الرصاع من خالل ّ
بضم منطقة "يهودا والسامرة" وسكانها إىل دولة إرسائيل ،غري عملية،
ومن شأنها تهديد مستقبل دولة إرسائيل(.((1
ووفقًا لربنامج البيت اليهودي ،تربز املقولة "بني النهر والبحر هناك
الحل يجب أن
مكان لدولة إرسائيل فقط" .ويرى هذا الربنامج أ ّن ّ
يكون بحسب خطة التهدئة التي يقرتحها ب ِن ّت ،والتي تشمل ض ّم
مناطق "ج" مع سكانها إىل إرسائيل ،وإقامة ُسلطة فلسطينية أو إدارة
ذاتية يف املناطق الفلسطينية الكثيفة السكان ،من دون أن تكون
دولةً .ويُعنى حزب البيت اليهودي عناي ًة بالغ ًة بدعم االستيطان يف
كل أرض إرسائيل.
ّ
 7للتوسع بشأن برنامج حزب القامئة وأطاريحه ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف
السياسية اإلرسائيلية :تسيبي ليفني" ،مدى الكرمل ،آذار /مارس .2015
 8عاطف أبو سيف ومهند مصطفى" ،مشهد إرسائيل ومفاوضات السالم" ،هنيدة غانم
(محررة) ،تقرير مدار اإلسرتاتيجي  :2012املشهد اإلرسائييل (رام الله :مدار.)2011 ،
الرسمي لشييل يحيموفيتش ،عىل الرابط:
 9انظر :املوقع
ّ
http://www.archavoda.org.il/avodaarch/matza/pdf/knesset19.pdf
للتوسع ،انظر :إيناس خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :شييل يحيموفيتش Shelly
 ،"Yachimovichمدى الكرمل ،ترشين الثاين /نوفمرب  ،2013عىل الرابط:
http://mada-research.org/wp-content/uploads/2013/11/shelly-yachimovich.
pdf
 10انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il
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لحل القضية الفلسطينية ،فال يأيت
أ ّما طرح حزب يوجد مستقبل ّ
بجديد يكرس اإلجامع اإلرسائييل .وما يه ّم هذا الحزب هو رضورة
حل
التوصل إىل ّ
العودة إىل طاولة املفاوضات مع الفلسطينيني؛ بهدف ُّ
يضمن وجود دولتني لشعبني ،ومن خالله يجري الحفاظ أيضً ا عىل
الكتل االستيطانية الثالث الكربى (أرئيل ،وغوش عتصيون ،ومعلِيه
أدوميم) ضمن سيادة دولة إرسائيل ،وم ْنع حدوث رش ٍخ بني إرسائيل
وأبرز حلفائها (الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا)( .((1ووفقًا لربنامج
حزب يوجد مستقبل ،فإ ّن السالم هو الرد الوحيد املالئم للتهديد
الدميوغرايف ،ولألطاريح السياسية ذات الخطورة الشديدة؛ مثل دولة
الحل
"كل مواطنيها" أو دولة "ثنائية القومية" .وعند قراءة تفاصيل ّ
ّ
أي جديد ،يف
الذي يقرتحه حزب يوجد مستقبل ،نجد أنه ال يقرتح َّ
الحل املقبول ،عىل إرسائيل(.((1
سياق ّ
أي جديد يف
ومل تعرض رئيسة حزب القامئة  -تسيبي لفني كذلك ّ
وجل ما تطالب به هو "العودة
لحل القضية الفلسطينيةّ .
تصورها ّ
السلطة الفلسطينية
إىل املفاوضات والسعي ّ
لحل سيايس مع ُ
يضمن مصالح إرسائيل ورشوطها ،مع الحفاظ عىل الطابع والجوهر
اليهوديي لدولة إرسائــيــل"( .((1وهي تعرض أهمية الحفاظ عىل
ْ
عالقات إسرتاتيجية جيّدة بالواليات املتحدة وأوروبا ،من خالل إبقاء
السلطة الفلسطينية.
االتصاالت والتفاوض مع ُ
إ ّن ما تطرحه أحزاب الوسط (بخاصة القامئة ويوجد مستقبل)
ال يختلف كث ًريا عن الطرح الرسمي لحزب الليكود وخطاب نتنياهو
يف بار إيالن عــام  ،((1(2009ويختلف نسب ًّيا عن طرح حزب البيت
الحل األكرث مالءم ًة
اليهودي .لك ّن هذا التفاوت املتعلق بطبيعة ّ
الحتالل إرسائيل املناطق الفلسطينية ،مل مينع هذه األحزاب من
املشاركة يف االئتالف الحكومي ،ومل ِ
أي حزب
يصل إىل ح ٍّد يجعل ّ
من هذه األحزاب قبول موقفه رشطًا عىل سائر األحزاب يف دخول
االئتالف الحكومي.
ث ّم إ ّن ما يقرتحه حزب العمل من حلول سلمية ال يختلف كث ًريا عن
الحلول املطروحة من حزب الليكود وأحزاب ميني الوسط .واألمر
األبرز ،يف هذا السياق ،هو أ ّن رئيسة حزب العمل شييل يحيموفيتش
ابتعدت عن نقاش القضية الفلسطينية يف الحملة االنتخابية ،وفضَّ لت
التشديد عىل البعد االقتصادي االجتامعي ،وتجاهلت الخوض يف
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خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :يائري لبيد."..
املرجع نفسه.
املرجع نفسه.
أبو سيف ومصطفى.

دراسات وأوراق تحليليّة
أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

الفروق السياسية بني حزب الليكود وكدميا .ومازال الطرح األسايس
حل دولتني قوميتني ،مع
للحزب ،وفقًا للربنامج االنتخايب ،يرتكز يف ّ
إبقاء الكتل االستيطانية الكبرية ،وتبادل األرايض وإبقاء السيادة
حق العودة(.((1
اإلرسائيلية يف القدس ،وعدم قبول ّ
يف إجام ٍل ،تطرح األحزاب اإلرسائيلية الرئيسة ،وإ ْن مل تعلن ذلك،
أي أجوبة للحقوق
موقفًا مينع فعليًّا إقامة دولة فلسطينية ،وال يحمل َّ
أي
الطبيعية والرشعية للشعب الفلسطيني؛ وبذلك فهي تلغي َّ
وجل ما تسعى له أغلب
للتوصل إىل اتفاق مع الفلسطينينيّ .
احتامل ُّ
األحزاب هو الحفاظ عىل الوضع الراهن ،مع محاولة تغيري للجغرافية
والدميوغرافية ،من دون دفع مثن سيايس أو أمني ،من خالل عودة
شكلية إىل املفاوضات.
ويف الجانب االقتصادي ،تفيد متابعة الربامج االقتصادية لألحزاب
الرئيسة أ ّن جميع األح ـزاب التي دخلت يف االئتالف الحكومي
(الليكود  -بيتنو ،والقامئة  -تسيبي ليفني ،ويوجد مستقبل ،والبيت
اليهودي) تعتمد النظام االقتصادي الليربايل  -اقتصاد السوق ،وإ ْن
طالب بعضها برتويضه .ونجد أ ّن األحزاب الرئيسة تتفق عىل أهمية
التعامل مع التشوهات يف تطبيق نظام السوق الحرة؛ مثل ،ارتفاع
األسعار وتأكُّل القدرة الرشائية للطبقات الوسطى والضعيفة .وتعتمد
حلول مشتق ًة من نظام السوق الحرة؛ مثل زيادة
يف الوقت نفسه ً
النمو االقتصادي الكفيل برفع الدخل ومستوى املعيشة لجميع
الرشائح ،وتقليص االحتكارات يف السوق واملزيد من اللربلة وكشف
األسواق اإلرسائيلية ،ورفع مشاركة الطبقات الضعيفة بسوق العمل.
حل املشكالت األساسية للطبقات الوسطى
وترى تلك األحزاب أ ّن ّ
ال يكمن يف عودة الدولة إىل إدارة االقتصاد ،أو دولة الرفاه ،بل يف
تعميق تحرير األسواق من جهة ،وعدم متويل فئة اليهود املتدينني ،ويف
إرشاكهم يف "حمل العبء" االقتصادي والعسكري .فعىل سبيل املثال،
جاء يف الربنامج االقتصادي للبيت اليهودي أ ّن الحزب يدعم "االقتصاد
الحر الحساس اجتامعيًّا" ،وأ ّن دولة إرسائيل متتاز بأنها منوذج لـ "نجاح
اقتصادي" غري مسبوق .وعىل الرغم من ذلك ،مث َّة رشيحة واسعة من
غري املستفيدين من النجاح واالزدهار االقتصادي القائم(.((1
أما حزب يوجد مستقبل فيقول يف الجانب االقتصادي" :إ ّن الرؤية
االقتصادية االجتامعية األنسب هي تلك التي تحسن الدمج بني 'السوق
الحرة' التي تعمل عىل ضامن أوضاع تنافسية من جهة ،ورضورة حامية
 15الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة،2012 /12 /12 ،
عىل الرابط:
http://www.archavoda.org.il/avodaarch/matza/index.asp
 16انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#3
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الطبقة الضعيفة يف املجتمع من جهة أخرى"( .((1ويرى أيضً ا أ ّن اقتصار
النقاش االقتصادي عىل طريف االستقطاب امل ُلخص يف التوجه النيوليربايل
الذي ميثّله حزب الليكود الحاكم والتوجه االشرتايك التا ّم الذي ميثّله حزب
العمل ،ما هو إال نقاش عقيم وغري ُم ْج ٍد .وبنا ًء عىل ذلك ،يجب اعتامد
خطاب ثالث آخر يجمع بني الرأساملية وإيجاد آليات تَ ِقي املجتمع
خاص ،تبعات الحالة التنافسية املمكنة.
بوج ٍه عا ٍّم ،والفرد بوج ٍه ٍّ
ويف املقابل ،نجد أ ّن حزب العمل ورئيسته يشددان عىل البعد
االقتصادي االجتامعي ،وعىل أهمية وجود دولة رفاه ،من دون
يلغي الحزب أهمية دور السوق الحرة والقطاع الخاص يف العملية
أن َ
االقتصادية .أي إ ّن حزب العمل يعتمد أيضً ا مبادئ "الطريق الثالثة"
التي تدمج بني تدخل الدولة يف االقتصاد واالقتصاد الحر ،مع ٍ
تأكيد ما
ألهمية دولة الرفاه يف املرشوع الصهيوين .وهو ما يجعل حزب العمل
يختلف نسب ًّيا عن سائر األحزاب الرئيسة ،من دون أن يعرض رؤي ًة
اقتصادي ًة مناقض ًة(.((1

تص ُّدع جديد
بعد توضيح امليزات الرئيسة للتوافق السيايس القائم بني األحزاب
اإلرسائيلية الرئيسة ،ننتقل إىل استعراض معامل التصدع الجديد الذي
برز يف االنتخابات األخرية ،بخاصة بني حزب الليكود  -بيتنو وسائر
األحزاب املتنافسة؛ مثل البيت اليهودي ،ويوجد مستقبل ،والقامئة،
وهي األحـزاب التي شكّلت يف ما بعد الحكومة الجديدة ،وبني
الليكود وحزب العمل أيضً ا .ويرتبط ذلك التصدع مبكانة األحزاب
والفئات الحريدية يف إرسائيل ومدى تأثريها يف إدارة الدولة واقتسام
العبء واملوارد.
يف هذا السياق حصل تغيري عميق؛ إذ وضع حزب يوجد مستقبل،
وحزب البيت اليهودي (وهو حزب متدين ،لكنه ليس متزمتًا) وحزب
القامئة ،هدفًا واض ًحا (أو رشطًا) متمث ًّل مبنع إرشاك أحزاب املتدينني يف
الحكومة ،إضاف ًة إىل س ّن قانون يُلزم الشباب املتدينني الخدمة العسكرية
ويعمل عىل دمجهم يف أسواق العمل ،وتقليص الدعم الحكومي
ومخصصات املدارس الدينية .وبهذا أرادت تلك األحزاب تقليص التأثري
السيايس للمجتمع الحريدي من منطلق رؤية ملخّصها أ ّن الدولة باتت
قوي ًة مبا فيه الكافية لف ْرض ذلك التأثري ،وأ ّن الطبقات الوسطى ،مبا
فيها تيار الصهيونية املتدينة الذي ميثّله حزب البيت اليهودي ،سئمت
 17انظر يف املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
 18الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة.
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متويل املتدينني ،وحمل العبء االقتصادي والعسكري ،وأ ّن عدم دمج
الحريديم يف أسواق العمل سوف يؤث ِّر سلب ًّيا ويُبطئ تحويل إرسائيل
إىل دولة متطورة .ومن الالفت لالنتباه أ ّن هذا املوضوع مل يكن ضمن
أي حملة انتخابية يف السابق ،أو أنه مل يكن ،عىل األقل ،بهذه
جدول ِّ
الحدة .فقد كان ثانويًّا مقارنًة مبواضيع أساسية؛ مثل املفاوضات مع
الفلسطينيني ،والسياسات الخارجية واألمنية.
ويف هذا الجانب ،يقول حزب البيت اليهودي" :يجب العمل عىل دمج
رشيحة املتدينني يف سوق العمل والخدمة (العسكرية أو املدنية)
بالتدريج ،من خالل إيجاد محفزات مالمئة"( .((1ويقرتح حزب يوجد
مستقبل كذلك "تغي ًريا جذريًّا يف منوذج الخدمة الوطنية ،أو العسكرية،
طار ًحا رضورة إيجاد محفزات جدية لالنخراط يف صفوف الخدمة
حل مشكلة عدم انخراط جميع رشائح املجتمع
العسكرية ،إضاف ًة إىل ّ
(((2
اإلرسائييل يف صفوف الخدمة املدنية"  .ويرى حزب القامئة  -تسيبي
ليفني ،أيضً ا ،أ ّن اقتسام العبء مبدأ أسايس ،وأنه ضامن ملستقبل
أمني واقتصادي مستقر لدولة إرسائيل .ولذلك يجب تطبيق واجب
كل مواطن ،من دون متييز يف الدين ،أو الجنس،
خدمة الدولة إزاء ّ
أو العرق( .((2ويقرتح حزب العمل أيضً ا تغيري الوضع القائم وزيادة
عدد اليهود املتدينني يف الجيش أو الخدمة الوطنية(.((2
وعىل الرغم من أ ّن حزب الليكود يدعم رسم ًّيا تغيري الوضع القائم
بشأن الخدمة الوطنية بالنسبة إىل الشباب املتدين ،فإنه كان يجد
دامئًا أسبابًا لتأجيل الحسم يف هذا املوضوع والتهرب من التزاماته؛
ألنه يرى يف األحزاب الدينية أو املتدينة رشيكًا طبيع ًّيا لحكوماته يف
السابق .ث ّم إ ّن حزب الليكود  -بيتنو مل يتعهد يف الحملة االنتخابية
بفرض الخدمة اإللزامية عىل املتدينني ،أو بإلغاء الهبات املالية
واملخصصات التي تحصل عليها املدارس التوراتية ،كام أنه مل ِ
يأت
عىل ِذكر موضوع اقتسام العبء يف حملته االنتخابية( .((2والجدير
بالذكر أ ّن الخالفات بني مركّبات االئتالفات يف فرض الخدمة اإللزامية
استمرت حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة(.((2
 19انظر يف املوقع الرسمي لحزب البيت اليهودي ،عىل الرابط:
http://www.baityehudi.org.il/main/principles#17
 20انظر يف املوقع الرسمي لحزب يوجد مستقبل ،عىل الرابط:
http://www.yeshatid.org.il/sites/atid/UserContent/files/matza_for_screen.pdf
 21خطيب" ،شخصيات يف السياسية اإلرسائيلية :تسيبي ليفني."..
 22الربنامج السيايس لحزب العمل يف انتخابات الكنيست التاسعة عرشة.
 23تسفي زينغر" ،جديد يف حزب الليكود :مجموعة ضغط لفرض الخدمة القومية أو
العسكرية عىل املتدينني" ،موقع نعنع  ،2012 /8 /31 ،10عىل الرابط:
http://megafon-news.co.il/asys/archives/77055
ُحل
 24يهونتان ليس" ،لبيد يهدد :إ ْن مل يت ّم إقرار قانون الخدمة اإللزامية للجميع ،سوف ت ّ
الحكومة" ،هآرتس ،2013 /5 /27 ،عىل الرابط:
http://www.haaretz.co.il/news/politi/1.2030800

آذار  /مارس 2015

إ ّن التحوالت التي ُعرضت ،والتي توضّ ح التقارب يف الربامج االنتخابية
لألحزاب اإلرسائيلية الرئيسة يف محور هوية إرسائيل ،ومحور القضية
الفلسطينية واالستيطان ،من جهة ،وبوادر التصدع يف مكانة األحزاب
الدينية املتشددة واملجتمع املتدين من جهة أخرى ،بنا ًء عىل مفاهيم
تطور الخريطة الحزبية اإلرسائيلية ،ليست بسيطةً .فالتوافق والتصدع
السياسيان يعكسان تغي ًريا عميقًا يف األيديولوجيات والقناعات األساسية
التي تعرفها املنظومة الحزبية يف إرسائيل ،ومالمح الهوية الجامعية
ٍ
وتحوالت يف موازين القوى بني األحزاب .والسؤال الذي
ومواصفاتها،
السياق هو :هل انعكست هذه التغيريات عىل مواقف
يُطرح يف هذا ِّ
املجتمع اإلرسائييل؟ أي هل ترتجم مواقف املجتمع اإلرسائييل التوافق
من جهة ،والتصدع من جهة أخرى؟ وهل أث َّرت هذه املواقف يف
أمناط التصويت بالنسبة إىل االنتخابات األخرية؟
سوف نحاول اإلجابة عن هذه األسئلة يف الفقرات التالية؛ من خالل
كل معركة انتخابية ،يف
مراجعة مواقف املجتمع اإلرسائييل قُبيل ّ
كل
الفرتة  ،2013 - 1992كام جاءت يف استطالع رأي عا ٍّم يُنفَّذ قبل ّ
انتخابات إرسائيلية ،ويحتوي عىل محاور ثابتة ترتجم بنود التوافق
والتصدع السياسيني املقرتحني يف هذه الدراسة .ث ّم نحلل مواقف
الناخب اإلرسائييل يف االنتخابات األخرية وفقًا لنيّات التصويت؛ لنبحث
عن أوجه التشابه واالختالف يف مواقف ناخبي األحزاب الرئيسة.

تح ّول في مواقف المجتمع
اإلسرائيلي
نراجع يف هذا القسم من الدراسة مواقف املستجيبني يف عدد من
كل املعارك االنتخابية التي جرت يف إرسائيل
املحاور األساسية ،قبيل ّ
يف الفرتة  ،2013 - 1992والتي ترتجم التوافق والتصدع الجديدين يف
املجتمع اإلرسائييل .وهذه املحاور هي :هوية دولة إرسائيل ،والقضية
الفلسطينية واالستيطان ،واملحور االقتصادي .وقد جرى اختيار
عام 1992؛ ألنه يرمز إرسائيليًّا إىل بداية حقبة تح ُّول يف الوعي والهوية،
ويف تعريف املواطنة ،وبداية عهد اقتصادي جديد ،وبدء أوهام السالم.
وستكون متابعة مواقف املجتمع اإلرسائييل من خالل تحليل ملعطيات
كل
استطالعات رأي عا ٍّم يُجريها املعهد اإلرسائييل للدميقراطية قبيل ّ
معركة انتخابية ،استنا ًدا إىل ع ّينات واسعة متثّل جميع رشائح املجتمع
اإلرسائييل (ال يشمل البحث املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل)(.((2
25

انظر جميع هذه االستطالعات يف موقع املعهد اإلرسائييل للدميقراطية اإللكرتوين.
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أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

هوية الدولة ووظائفها
تُثار بشأن استطالعات الرأي يف الــفــرة  ،2013 - 1992ع ّدة أسئلة
توضح مواقف املستجيبني من هوية دولة إرسائيل ووظائفها .وتتعلّق
هذه األسئلة بتحديد أه ّم قيمة متثّلها دولة إرسائيل من وجهة نظر
املستجيبني ،من بني أربع قيمٍ مقرتحة ،هي :أغلبية يهودية يف الدولة،
وأرض إرسائيل الكاملة (من البحر إىل النهر) ،والدميقراطية واملساواة
يف الحقوق بني جميع املواطنني (ضمنهم العرب) ،والسالم مع احتام ٍل
ٍ
منخفض للحرب.

1992

1996

1999

2003

2006

2009

2013

يتناول السؤال الثاين مواقف املستجيبني املتعلقة بدعم املقولة "إ ّن
عىل الحكومة إدارة شؤون البالد العامة وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها" .ويتضح من نتائج االستطالعات أ ّن التحول األسايس حصل يف
الفرتة  ،1966 - 1992حني ارتفعت نسبة املستجيبني الذين يؤيّدون
إدارة الحياة العامة بحسب تقاليد الديانة اليهودية من  %30إىل .%53
لكن منذ عام  1996حدث استقرار يف نسبة الدعم (نحو  ،)%50مع
تراجع طفيف يف األعوام األخرية ( %46عام  ،2009و %42عام .)2013

1992

السالم

40

33

38

41

31

36

33

1996

الدميقراطية

18

18

27

18

20

19

25

2003

أرض إرسائيل الكاملة

14

11

8.5

10

12

10

8

2006

أغلبية يهودية بالدولة

28

37

26

30

36

33

32

2009

الجدول ()1
أهم قيمة من بني القيم األربع ()%؟
ما هي ّ

الجدول ()2
إدارة شؤون الحياة العامة وفقًا للرشيعة اليهودية ()%
2013

وتُبني النتائج ارتفا ًعا يف قيمة أهمية الحفاظ عىل أغلبية يهودية
يف إرسائيل من عام  1992إىل عام  ،2013مقابل انخفاض يف أهمية
السالم قيم ًة ُعليا يف األعوام األخرية ،مقارن ًة بعام ( 1992الجدول
األول) .فعام  ،1992قال  %40من املستجيبني إ ّن السالم هو أه ّم قيمة
يجب بلوغها ،مقابل  %28من املستجيبني قالوا إ ّن أه ّم قيمة هي
الحفاظ عىل أغلبية يهودية .وعام  2009ع َّد  %33من املستجيبني أ ّن
أه ّم قيمة هي الحفاظ عىل أغلبية يهودية ،مقابل  %36رأوا أ ّن السالم
هو أه ّم قيمة ،و %33عام 2013؛ وذلك عىل الرغم من أ ّن السالم
املقصود إمنا هو بحسب املفاهيم اإلرسائيلية.

يف إجــا ٍل ،نجد أ ّن املجتمع اإلرسائييل منقسم يف هذا الجانب.
فنحو نصف السكان اليهود يعتقدون أ ّن عىل الدولة إدارة الشؤون
اليومية والعامة لدولة إرسائيل ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها .ولهذا املعطى أهمية من جهة أ ّن نسبة املعارضة املؤكِّدة
لهذه املقولة ،عىل الرغم من ارتفاعها ارتفا ًعا طفيفًا يف األعوام
األخرية ،قد انخفضت عىل مدار السنوات .لذا ،فإ ّن املجتمع اإلرسائييل
عام  2013يختلف إىل ح ّد بعيد عن ذلك املجتمع عام .1992

بالتأكيد نعم

14

31

29

29

24

22

أعتقد ذلك

15

22

20

20

22

20

ال أعتقد

32

24.5

24.5

31

27

30

بالتأكيد ال

39

22.5

26

19.5

26

25

يرجع استقرار دعم إدارة شؤون الدولة ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها ،إىل ارتفاع نسبة التدين يف املجتمع اإلرسائييل .فقد ارتفعت
كل الشعائر الدينية
نسبة املستجيبني الذين قالوا إنهم يحافظون ّ
اليهودية ،أو عىل قسم كبري منها إىل نحو  %32عام  ،2013مقابل %25
عام  .1992أ ّما من يقولون إنّهم ال يحافظون بتات ًا عىل الشعائر الدينية،
فقد انخفضت نسبتهم من  %30عام  1992إىل  %20عام .2013
الجدول ()3
تديُّن املجتمع اإلرسائييل ()%
1992

2013

كل الشعائر الدينية
يحافظ عىل ّ

9.0

11.2

يحافظ عىل القسم األكرب منها

16.5

20.3

يحافظ عىل قسم صغري منها

43.0

48.0

أي قسم منها
ال يحافظ عىل ّ

30.0

20.0
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القضية الفلسطينية واالحتالل
تَ ِفي استطالعات الرأي بإمكان فحص مواقف املستجيبني يف محور
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان .ومن بني األسئلة التي
يشملها استطالع الــرأي العا ّم يف الــفــرة  ،2009 – 1992سؤال
مل يُطرح عــام  ،2013وهو متعلّق مبواقف املستجيبني من مبدأ
األرض مقابل السالم .ويطلب هذا السؤال من املستجيبني اختيار
بكل
إجابة من بني أربعة احتامالت ،هي :عىل إرسائيل أن توافق ّ
تأكيد عىل إرجاع ٍ
أراض مقابل السالم ،وعليها أن توافق عىل ذلك،
وعليها أن تعارض ذلك ،وعليها أن تعارض ذلك بالتأكيد.
ويتضح من النتائج املعروضة يف الجدول ( )4أنّه مل يكن مث ّة إجامع
إرسائييل يتضمن موافق ًة مؤكد ًة عىل إرجاع ٍ
أراض مقابل السالم
يف الفرتة  ، 2009 - 1992وأ ّن أغلب املستجيبني (نحو  )%50يُفضل
اعتامد موقف وسطي .وقد كانت أكرب نسبة د ْعم إلرجاع األرايض
قُبيل انتخابات عام  .1999أ ّما يف انتخابات عام  - 2009وال سيام
بعد التحوالت التي نتجت من حرب لبنان الثانية عام ،2006
والحرب عىل غــزة عـــام  ،2008وإخفاق سياسة االنسحابات
بكل
األحادية .فقد بلغ دعم هذا املبدأ أدىن نسبة ( %8يوافقون ّ
تأكيد و %35يوافقون) .وميكننا القول إ ّن معادلة السالم مقابل
ٍ
أراض تراجعت إرسائيل ًّيا إىل ح ّد بعيد.
الجدول ()4
إرجاع أر ٍ
اض مقابل السالم ()%
1992

1996

1999

2003

2006

2009

أُعارض بشدة

24.8

21.8

21.9

22.6

25.4

26

أُعارض

24.2

20

14.6

23.3

20.1

25

أُوافق

20

28

29.5

35.6

31.8

35

أُوافق بشدة

30

30.2

33.9

18.5

22.7

8

نتبي أ ّن املجتمع اإلرسائييل ال يعارض إقامة دولة فلسطينية ،مقابل
َّ
تراجع تأييد مبدأ األرض مقابل السالم .ففي هذا الشأن ،يُسأل
املستجيب عن موقفه من املقولة :عىل دولة إرسائيل املوافقة عىل
إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق سالم شامل .وتشري املعطيات إىل
تراجع يف نسبة املعارضني لهذه املقولة يف الفرتة  ،2013 - 1992كام
يتضح ذلك من خالل الجدول (.)٥

الجدول ()5
املوافقة عىل إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف إطار
اتفاق سالم شامل ()%
2013 2009 2006 2003 1999 1996 1992
بالتأكيد نعم

10

17.7 18.0 21.9 14.1 14.5 16.6

أعتقد ذلك

19

52.0 32.0 41.0 33.7 39.5 31.7

ال أعتقد ذلك

23

13.8 14.0 15.4 29.3 26.4 24.1

بالتأكيد ال

47

26.6 29.0 21.7 22.9 19.5 27.6

وفقًا للنتائج املب ّينة ،نرى أ ّن نحو  %70من املستجيبني عارضوا
عام  1992فكرة إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق سالم شامل ،يف
حني صار أغلبهم يقبلها عام ( 2013نحو  .)%70وقد بدأ هذا التحول
منذ عــام  ،1996حني صار شعار إقامة دولة فلسطينية بالرشوط
مقبول .لك ّن هذه املوافقة يجب أالّ ت ُضلِّل القارئ .لذا،
ً
اإلرسائيلية أم ًرا
علينا ربطها بالرشوط اإلرسائيلية املعهودة نحو :إبقاء كُتل استيطانية،
حق العودة.
وعدم إرجاع القدس ،وتنازل الفلسطينيني عن ّ
من الواضح ،إذن ،أ ّن الجمهور اإلرسائييل  -عىل غرار األحزاب
الرئيسة  -يوافق عىل إقامة دولة فلسطينية نظريًّا فقط ،من دون
ترسيخ لها عىل األرض .فأغلبية املستجيبني ترفض ،كام سنوضح
ذلك يف الجدول ( ،)6إزالة جميع املستوطنات القامئة عىل األرايض
عب عن
الفلسطينية املحتلة ،أو املوافقة عىل تقسيم القدس ،وهو ما يُ ّ
تناقض إضايف إزاء املوقف العلني املوافق عىل إقامة دولة فلسطينية.
وعىل الرغم من اختالف البيئة السياسية واألمنية ،واختالف هوية الحزب
الحاكم ،ومبعزل عن الوضع الدويل أو اإلقليمي ،نجد عىل مدار الفرتة
 ،2013 - 1992رفضً ا كب ًريا من املجتمع اإلرسائييل إلزالة املستوطنات،
أو عىل األقل إجام ًعا متعلّقًا بإبقاء كُتلٍ استيطانية كبرية تحول دون
السلطة الفلسطينية .وقد كانت أعىل
خلْق تواصل جغرايف يف مناطق ُ
نسبة دعمٍ إلزالة مستوطنات ،قُبيل انتخابات عام  ،1992هي %29.1؛
بسبب ربْط املساعدات االقتصادية األمريكية املتمثّلة باستقبال مهاجرين
كثريين من روسيا بوقف البناء يف املستوطنات .وكانت أدىن نسبة دعمٍ
إلزالة املستوطنات يف استطالع عام  .2013وقد بلغت  %11من مجموع
املستجيبني .ونرى أ ّن القسم األكرب من املستجيبني يوافق عىل إزالة
املستوطنات الصغرية النائية مع اإلبقاء عىل الكتل الكبرية ،وهو أم ٌر
يصب يف ُصلب اإلجامع اإلرسائييل ،ويتوافق مع برامج األحزاب الرئيسة
ُّ
التي تنافست يف االنتخابات األخرية.

دراسات وأوراق تحليليّة
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أنماط التصويت في إسرائيل وتحوالت المجتمع اإلسرائيلي :انتخابات  2013نموذجً ا

الجدول ()6
إزالة املستوطنات اإلرسائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة ()%
2013 2009 2006 2003 1996 1992
ال أوافق

35.7 41.2 37.7 30.8 35.2 27.4

إزالة قسم من املستوطنات
ألسباب أمنية وإبقاء كتل 47.6 42.6 45.6 52.6 49.6 41.5
استيطانية كبرية
أوافق

ميكننا القول إ ّن هذه املواقف تعكس التقارب املوجود يف برامج
األحزاب الرئيسة التي تنافست يف االنتخابات األخرية ،كام وضحنا
ذلك يف القسم السابق .ويف هذا السياق نتساءل :هل كانت مث َّة
فروق يف مواقف ناخبي األحزاب الرئيسة املتنافسة يف االنتخابات
األخرية يف هذه املحاور؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ،سوف نحلل يف
الفقرات التالية مواقف ناخبي األحزاب املتنافسة يف هذه املحاور
قبل انتخابات  ،2013كام جاءت يف استطالع الرأي العا ّم.

11.0 12.6 16.8 16.6 15.2 29.1

تتناول االستطالعات ،إضاف ًة إىل إزالة املستوطنات ،املوقف من قضية
"تنازل" إرسائيل عن األحياء العربية يف القدس الرشقية ،وجعلها
خاضع ًة لسيطرة فلسطينية .وقد أُدرج هذا السؤال يف االستطالعات
يف الفرتة  2013 - 2006فقط .لكننا س ُندرج هذا املوضوع ضمن
تحليل مواقف املجتمع اإلرسائييل ،بالنظر إىل عالقته الوثيقة بذلك.
ويتضح من املعطيات الواردة يف الجدول ( )7أ ّن أغلبيّة املستجيبني
يف استطالع عام  2013عارضوا هذا املبدأ (نحو  ،)%57يف حني عارضه
 %48عام  ،2006وهو ما يع ّزز ادعاءنا بشأن من ّو توافقٍ سيايس يف
املجتمع اإلرسائييل يعكس مواقف األحزاب الرئيسة ،من خالل محور
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان.
الجدول ()7
التنازل عن األحياء العربية يف القدس الرشقية ()%
2006

2009

2013

أوافق بالتأكيد

20.3

19.2

11.9

أوافق

31.1

22.5

23.1

عدم التنازل

26.2

20.0

23.7

عدم التنازل بالتأكيد

22

31.4

33.9

وفقًا للمعطيات املذكورة ،نالحظ ارتفا ًعا يف د ْعم املجتمع اإلرسائييل
ملركّبات يهودية الدولة واملجتمع ،وارتفا ًعا يف مستويات تديُّن املجتمع
اإلرسائييل .وبالتوازي مع ذلك ،نالحظ من ًّوا ملواقف سياسية أكرث تطرفًا
تنعكس يف معارضة مبدأ إرجاع أر ٍ
اض مقابل السالم ،عىل الرغم من
زيادة التوافق يف مقولة إقامة دولة فلسطينية بالرشوط اإلرسائيلية؛
أي من دون تنازل عن املستوطنات واألحياء العربية يف القدس.
وتشكّل هذه املواقف البيئة السياسية الناظمة للحراك السيايس يف
إرسائيل ،وهي تُح ِّدد السقف األدىن للتوافق السيايس املمكن.

انتخابات  :2013إجماع وتص ُّدع
هوية دولة إسرائيل ووظائفها
نتناول يف هذا املحور أجوبة املستجيبني ،وفقًا لنيّات التصويت ،عن
أربعة أسئلة واردة يف االستطالع تعكس مواقف املستجيبني من
املركّب اليهودي يف تعريف الدولة واملجتمع يف إرسائيل .ويف البداية
نعرض مواقف مصويت األحزاب املختلفة يف ما يتعلّق بأه ّم قيمة من
القيم األربع التي يجب أن تحافظ عليها دولة إرسائيل.
نجد أ ّن نحو  %5فقط من مصويت حزب مريتس ،ونحو  %20إىل %25
من مصويت أحزاب العمل ،ويوجد مستقبل ،والقامئة ،اختاروا قيمة
األغلبية اليهودية .وهذه النسبة ترتفع كلام انتقلنا إىل مصويت أحزاب
اليمني واألحـزاب الدينية واملتدينة ،مع العلم أ ّن أحزاب اليمني،
واألحزاب الدينية واملتدينة ،حازت مجتمع ًة نحو  %60من مجموع
جل املستجيبني
أصوات الناخبني ( 71عض َو كنيست) .وهذا يعني أ ّن ّ
اختاروا قيمة األغلبية اليهودية ،وأ ّن مصويت أحزاب الوسط والعمل،
حتى يف حال عدم اختيارهم إيّاها بنسبة عالية ،اختارها نحو ربع
منهم ب ِنسب أخرى .ويف ما ييل ،نعرض مستويات اختيار "أغلبية
يهودية" ،بوصفها أه ّم قيمة ،وفقًا لنيّات تصويت األحزاب الرئيسة:
لقد كان السؤال األول هو :يف حال وجود تناقض بني القيم اليهودية
وإرسائيل دولة مواطنيها ،فامذا تفضل؟ وبنا ًء عىل هذا السؤال ،يُطلب
من املستجيب اختيار إجابة من ثالثة احتامالت .فاالحتامل األول هو
مبادئ الدولة اليهودية يف جميع الحاالت .والثاين هو القيم اليهودية
كل مواطنيها دامئًا .أ ّما بالنسبة إىل
أحيانًا .والثالث هو مبادئ دولة ّ
السؤال الثاين ،فإ ّن املستجيب يُسأل عن موافقته عىل القول :عىل
الحكومة اإلرسائيلية االهتامم بإدارة الحياة العامة وفقًا لتقاليد الديانة
اليهودية وعاداتها .وتراوح األجوبة بني إجابة أوىل ،هي :طب ًعا عليها
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الرسم البياين ()1
أهم قيمة وف ًقا لن َّيات التصويت ()%
دعم الحفاظ عىل أغلبية يهودية يف إرسائيل بوصفها ّ

الجدول ()9
معدالت اإلجابات وف ًقا لن ّيات التصويت

الجدول ()8
معدل إجابات املستجيبني يف محور هوية إرسائيل بحسب الحزب

ن ّيات التصويت للحزب

يف حال وجود تناقض بني
القيم اليهودية وإرسائيل
دولة مواطنيها ،فامذا تفضل؟

عىل الحكومة اإلرسائيلية
االهتامم بإدارة الحياة العامة
وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية
وعاداتها

املحافظة عىل رشائع الديانة
اليهودية

البيت اليهودي

1.51

2.08

2.85

شــــــــــــــاس

1.33

1.2

3.77

البيت اليهودي

3.55

3.25

أحدوت هتوراة
(متدينون)

شـــــــــــــــاس

3.57

3.15

3.64

1.16

1.27

3.63

أحدوت هتوراة

3.63

3.6

3.68

ن ّيات التصويت
لحزب:

الـــلـــيـــكـــود

1.71

2.48

2.25

الـــلـــيـــكـــود

3.15

التوصل إىل اتفاق
ُّ
سالم مع الفلسطينيني

يوجد مستقبل

1.87

3.00

1.78

يو جد مستقبل

إقامة دولة فلسطينية

الــــقــــامئــــة

2.26

3.04

1.83

إرجاع أحياء عربية يف
القدس

الـــــعـــــمـــــل

2.33

3.14

1.86

مستقبل املستوطنات
اإلرسائيلية

مــــــرتــــــس

2.80

3.56

1.55

مـــــــرتـــــــس

1.9

1.28

1.55

2.75

الـــــعـــــمـــــل

2.03

1.76

1.93

2.21

الـــــقـــــامئـــــة

2.42

1.99

2.1

2.12

2.69

2.15

2.48

1.93

2.91

3.35

1.5

3.52

1.28
1.27
1.11
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االهتامم بذلك ،وإجابة رابعة متمثّلة بعدم االهتامم يف جميع الحاالت.
وأ ّما السؤال الثالث ،فيفحص مدى محافظه املستجيب عىل رشائع
الديانة اليهودية (أي مستويات التدين) ،وتراوح األجوبة بني إجابة
كل الرشائع
أوىل ،هي :ال أحافظ بتاتًا ،وإجابة رابعة ،هي :أحافظ عىل ّ
الدينية .ويعرض الجدول ( )8معدالت اإلجابة عن هذه األسئلة وفقًا
ويكِّن من مقارنة املعدالت).
(سلَّم اإلجابات ك ِّمي ُ
لنيّات التصويت ُ
تشري معدالت إجابات مصويت األحزاب املختلفة إىل أ ّن معدل مصويت
دعم لقيم دولة املواطنني ،مقابل القيم
حزب مريتس كان األكرث ً
اليهودية (معدل اإلجابات  ،)2.8مقارن ًة مبصويت األحزاب األخرى.
ويف إجام ٍل ،نجد أ ّن مستوى الدعم قريب من وسط السلم امل ُك َّون
من  5درجات .فحتى مصوتو مريتس ال يعربون عن موقف متطرف
ُمفضِّ لٍ لقيم دولة املواطنني يف حال وجود تناقض إزاء القيم اليهودية.
وبعد مصويت مريتس ،نجد مصويت حزب العمل ( ،)2.33ومصويت
أقل من املتوسط مييل إىل
حزب القامئة ( ،)2.26وقد اختا َرا موق ًعا ّ
تفضيل القيم اليهودية .يف حني متيل الكفة لدى حزب يوجد مستقبل
ومصويت الليكود إىل خيار أقرب إىل تفضيل املبادئ اليهودية (1.71
و 1.87عىل التوايل) .وكان أدىن معدل لدعم قيم دولة املواطنني لدى
مصويت أحزاب اليمني (البيت اليهودي) واألحزاب الدينية (شاس)
تفضيل
ً
واملتدينة (أحدوت هتوراة) الذين يفضلون القيم اليهودية
واض ًحا .واألبرز من ذلك أننا ال نرى مواقف شديدة التناقض بني
مصويت األحزاب الرئيسة يف ما يتعلّق بالقيم اليهودية أو املدنية،
ماعدا حزب مريتس واألحزاب الدينية؛ أي يف أقطاب الطيف الحزيب.
وبالنسبة إىل مواقف املستجيبني من َدور الحكومة يف إدارة الحياة
العامة ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية وعاداتها ،نجد أ ّن مصويت حزب
مريتس يعارضون هذه املقولة بشدة ،وأ ّن مصويت أحزاب العمل،
والقامئة ،ويوجد مستقبل ،يعارضونها معارض ًة متوسطةً .أ ّما مصوتو
دعم شدي ًدا
دعم متوسطًا ،يف حني يدعمها ً
الليكود ،فيدعمونها ً
مصوتو البيت اليهودي ومصوتو األحزاب الدينية واملتدينة .وهكذا،
يوجد يف موضوع يهودية الدولة ووظائفها تقارب بني مصويت أحزاب
اليسار الصهيوين والوسط ،وموقف وسطي مييل إىل د ْعم الهوية
اليهودية لدى مصويت الليكود ،وإىل د ْعم أكرب لدى البيت اليهودي
واألحزاب الدينية واملتدينة.
تنبع هذه املواقف أيضً ا من مستوى تديُّن ناخبي األحزاب املختلفة؛
األقل تديُّ ًنا ،يحافظون عىل
إذ نرى أ ّن مصويت أحزاب اليسار والوسط ّ
أقل من مصويت
رشائع الديانة اليهودية يف حياتهم اليومية محافظ ًة ّ
سائر األحزاب .ويرتفع معدل الحفاظ عىل الرشائع اليهودية نسب ًّيا
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لدى مصويت حزب الليكود ،ويرتفع ارتفا ًعا أكرث لدى مصويت حزب
البيت اليهودي واألحزاب الدينية واملتدينة .وكلّام زاد التدين ودعم
الهوية اليهودية كان املستجيب يف الطرف اليميني والديني من
املحور الحزيب يف إرسائيل.

مواقف المستجيبين في محور القضية
الفلسطينية والحلول
نتناول يف هذا املحور مواقف مصويت األحزاب الرئيسة من القضية
الفلسطينية واالحتالل واالستيطان ،من خالل أربعة أسئلة متوافرة
يف االستطالع.
التوصل إىل اتفاق سالم
السؤال األول هو :بحسب رأيك ،هل ميكن
ُّ
مع الفلسطينيني؟ وتُــدرج اإلجابة عن هذا السؤال يف ُسلَّم ذي
التوصل إىل
درجات أربع؛ تبدأ بـ "أنا متأكد" ،وتنتهي بـ "ال ميكن
ُّ
ذلك بالتأكيد" .أ ّما السؤال الثاين ،فهو :بحسب رأيك ،هل عىل إرسائيل
أن توافق عىل إقامة دولة فلسطينية يف إطار اتفاق دائم؟ وتراوح
اإلجابة عن هذا السؤال بني درجة أوىل إ ْن كانت اإلجابة :طب ًعا عليها
أن توافق ،ودرجة رابعة إ ْن كانت اإلجابة :بالتأكيد عليها َّأل توافق.
وأ ّما السؤال الثالث ،فهو :هل عىل إرسائيل أن توافق عىل إعادة أحياء
عربية يف القدس إىل الفلسطينيني؟ ويف هذه الحال ت ُدرج اإلجابات
ضمن أربع درجات؛ تتمثّل أوالها بدرجة أوىل إ ْن كانت اإلجابة" :طب ًعا
عليها ذلك" ،وبدرجة رابعة إ ْن كانت اإلجابة" :بالتأكيد ال" .ويأيت
السؤال الرابع بشأن املستوطنات اإلرسائيلية يف الضفة الغربية .أ ّما
أي مستوطنة (اإلجابة األوىل)،
اإلجابات عنه ،فهي :يجب عدم إزالة ّ
أو تفكيك املستوطنات النائية الصغرية (اإلجابة الثانية) ،أو تفكيك
جميع املستوطنات (اإلجابة الثالثة).
ويستعرض الجدول ( )9معدالت اإلجابات عن األسئلة املذكورة،
وفقًا لن ّيات تصويت املستجيبني .ويشري معدل إجابة املستجيبني،
وفقًا لن ّيات التصويت ،إىل أ ّن ناخبي حزب مريتس وحزب العمل هم
بالتوصل إىل اتفاق سالم ،مقارن ًة بسائر األحزاب (معدل
تفاؤل
األكرث ً
ُّ
اإلجابات :من  1.9إىل  .)2وميكن أن نرى تقاربًا بني مواقف مصويت
حزب القامئة ومصويت حزب يوجد مستقبل يف هذا الجانب؛ بالنظر
أقل تفاؤلً من ناخبي حزب مريتس والعمل .أ ّما مصوتو
إىل أنهم ّ
حزب الليكود وسائر األحزاب ،فهم األقل تفاؤلً بشأن إمكان التوصل
إىل اتفاق سالم.
ونحصل عىل التوجه نفسه بالنسبة إىل مواقف املستجيبني من السؤال
عن إقامة دولة فلسطينية .فمصوتو حزب مريتس ،يف ما يتعلّق
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باملوافقة عىل إقامة دولة فلسطينية ،هم األكرث تطرفًا ،يليهم مصوتو
حزب العمل ،ث ّم  -بتقارب كبري  -مصوتو حزب القامئة ،وحزب يوجد
مستقبل .أ ّما مصوتو الليكود وأحزاب اليمني واألحـزاب الدينية،
دعم لهذه املقولة .فأكرب كتلة للمصوتني (أحزاب الوسط
فهم َّ
أقل ً
دعم واض ًحا
واليمني) ال تبدي ً
تفاؤل كب ًريا بإقامة دولة فلسطينية ،وال ً
لهذه القضية .يف حني متيل كتلة املصوتني الصغرى (مريتس والعمل)
إىل دعم إقامة دولة فلسطينية .وهذه املواقف تتكرر يف اإلجابة عن
السؤال املتعلق بإرجاع أحياء عربية يف القدس إىل الفلسطينيني.
أ ّما بالنسبة إىل إزالة املستوطنات ،فإ ّن األمر يختلف اختالفًا كب ًريا؛
إذ نجد مصويت حزب مريتس مييلون إىل املوافقة عىل إزالة جميع
املستوطنات ،ونجد مواقف مصويت حزب العمل ،وحزب القامئة،
وحزب يوجد مستقبل ،متقاربةً ،وهي متيل إىل دعم إزالة املستوطنات
الصغرية النائية (بتفاوت بسيط) .وأ ّما املصوتون لفائدة حزب الليكود
وسائر األح ـزاب ،فهم يعارضون إزالة املستوطنات ،حتى النائية
الصغرية منها.

المحور االقتصادي
نتناول يف هذا املحور مواقف املستجيبني يف ع ّدة جوانب اقتصادية
تُؤث ِّر يف أمناط التصويت ،استنا ًدا إىل األدبيات اإلرسائيلية والعاملية؛
ومنها املواقف املتعلقة باألوضاع االقتصادية يف إرسائيل ،وبأوضاع
املستجيب نفسه ،يف األعوام األربعة األخرية (ما يعرف بالتصويت
االقتصادي )Economic voting؛ وذلك من خالل سؤالني ،أولهام:
ما رأيك يف الوضع االقتصادي للدولة يف األعوام األربعة األخرية؟
وثانيهام :ما رأيك يف وضعك االقتصادي الشخيص يف األعوام األربعة
"تحسن كث ًريا"،
األخرية؟ ويف كال السؤالني ميكن أن تكون اإلجابة بـ َّ
"تحسن" ،أو "مل يتغري" ،أو "تغري إىل األســوأ" ،أو "ازداد سو ًءا"
أو َّ
(ت ُرتجم اإلجابة إىل درجة من ُسلَّم ذي خمس درجات؛ أوالها تعني
"تحسن عىل نح ٍو كبري" ،وخامستها تعني "ازداد سو ًءا").
َّ
ومث ّة أم ٌر إضايف يُؤث ِّر يف أمناط التصويت؛ وهو مدى دعم املستجيب
لسياسة اقتصادية ليربالية رأساملية ،أو اشرتاكية اجتامعية .ويطلب
السؤال املطروح يف االستطالع من املستجيب أن يختار مقرت ًحا من
املقرتحات اآلتية :الدعم الكامل لنظام رأساميل (اإلجابة األوىل) ،أو
تفضيل نظام يكون أميل إىل النظام الرأساميل من االجتامعي (اإلجابة
الثانية) ،أو تفضيل نظام يكون أميل إىل النظام االجتامعي أكرث من
الرأساميل (اإلجابة الثالثة) ،أو تفضيل نظام اشرتايك اجتامعي كامل
(اإلجابة الرابعة).
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ويف ما يتعلّق بتقييم األوضاع االقتصادية يف الدولة يف األعوام األربعة
األخرية ،يقول مصوتو األحزاب  -ماعدا مصويت حزب الليكود الحاكم
ومصويت حزب البيت اليهودي اليميني  -إ ّن األوضاع االقتصادية يف
الدولة قد تراجعت إىل ح ّد بعيد يف األعوام األربعة األخرية ،وإن كان
مث ّة تفاوت ما يف ح َّدة الرتاجع.
عندما ننتقل إىل األوضاع االقتصادية الشخصية ،تتغري الصورة ،ونرى
ونتبي يف هذا السياق أ ّن مصويت
أ ّن معدل التشاؤم ينخفض نسبيًّاّ .
األحزاب كافَّ ًة يرون ،وإ ْن بتفاوت ضئيل ،أ ّن أوضاعهم االقتصادية
الشخصية يف األعوام األربعة األخرية مل تتغري كث ًريا.
وبالتوازي مع هذه املواقف ،نجد أ ّن االختالف األبرز بني مصويت
األحزاب الرئيسة يتمثّل مبواقفهم من النظام االقتصادي الرأساميل،
مقابل االشرتايك االجتامعي .ففي حني يتموضع مصوتو حزب مريتس
السلم ويدعمون نظا ًما اقتصاديًّا اجتامع ًّيا،
وحزب العمل عىل يسار ُّ
يتموضع مصوتو حزب الليكود والبيت اليهودي عىل الطرف املقابل
ُمفضِّ لني نظا ًما رأسامليًّا .أ ّما مصوتو أحزاب الوسط ،وال سيام يوجد
مستقبل والقامئة ،فيميلون إىل موقف وسطي ،مع قليل من األفضلية
لدعم نظام اجتامعي اشرتايك .وهذا يعني أ ّن يف املحور االقتصادي
فروقًا يف االقتناع االقتصادي بني املصوتني ،وفروقًا يف تقييم األوضاع
االقتصادية يف الدولة ،من دون فروق جدية يف تقييم األوضاع
االقتصادية الشخصية.

مكانة األحزاب والمجتمع المتدين
نتناول يف هذا املحور مواقف املستجيبني ،وفقًا لنيّات التصويت ،تجاه
تأثري األحزاب واملجتمع املتدين يف إرسائيل .وأ ّول سؤايل استطالع
عــام  2013يف هذا السياق متعلّق مبدى موافقة املستجيبني عىل
املقولة" :يجب ف ْرض الخدمة العسكرية ،أو املدنية  -الوطنية ،عىل
املتدينني" .أ ّما السؤال الثاين ،فهو مرتبط مبدى موافقة املستجيبني عىل
َس ِّن "قانون يسمح بالزواج املدين يف إرسائيل" .ويف كال السؤالني يدرج
املستجيب موافقته عىل ُسلَّم من خمس درجات؛ تبدأ أوالها بـ "غري
موافق بتاتًا" ،وتنتهي خامستها بـ "موافق موافق ًة كلِّيةً".
توضح معدالت اإلجابة عن السؤالني ع ّدة جوانب مهمة يف مواقف
املستجيبني من هذه القضايا ،وتبدو أوجه الشبه واالختالف بني
مصويت األحزاب ،عىل النحو اآليت:
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الجدول ()10
معدل مواقف املستجيبني يف املحور االقتصادي وف ًقا لن ّيات التصويت

الحزب

الوضع االقتصادي
يف الدولة

الوضع االقتصادي
الشخيص

نظام
اقتصادي اجتامعي
مقابل نظام رأساميل

مريتس

4

3.2

3.33

العمل

3.77

3.25

3.32

القامئة

3.91

3.33

2.86

يوجد مستقبل

3.76

3.29

2.83

الليكود

3.04

2.89

2.51

البيت اليهودي

3.12

3.03

2.74

شاس

3.82

2.94

3

أحدوت هتوراة

3.74

3.12

3

الجدول ()11
معدالت اإلجابة عن أسئلة مكانة املجتمع واألحزاب املتدينة
وف ًقا لن َّيات التصويت
الحزب

ف ْرض خدمة عىل املتدينني

الزواج املدين

مريتس

3.70

3.7

العمل

3.39

3.34

القامئة

3.49

3.44

يوجد مستقبل

3.44

3.38

الليكود

3.62

3.05

البيت اليهودي

3.36

2.62

شاس

1.93

1.67

أحدوت هتوراة

2.29

1.74
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مصوتو األحزاب الدينية واملتدينة مثل شاس وأحدوت هتوراة ترفض
رفضً ا تا ًّما تغيري الوضع القائم ،وتعارض ف ْرض الخدمة العسكرية أو
املدنية ،كام تعارض إتاحة إمكانٍ للزواج املدين يف إرسائيل.
نجد تقاربًا كب ًريا يف معدل إجابات مصويت حزب العمل (،)3.39
وحزب القامئة ( ،)3.49وحزب يوجد مستقبل ( ،)3.44والبيت
اليهودي ( ،)3.36يف دعم ف ْرض خدمة عسكرية أو مدنية عىل
املتدينني .أ ّما أعىل معدل د ْعم لفرض الخدمة العسكرية أو املدنية
فكان يف إجابات مصويت حزب الليكود اليميني ( ،)3.62وحزب
مريتس اليساري (.)3.70
داعم متقاربًا لدى
ويف مسألة السامح بالزواج املدين ،نجد موقفًا ً
مصويت أحزاب العمل ،والقامئة ،ويوجد مستقبل (نحو  .)3.4يف حني
دعم أكرب لدى مصويت حزب مريتس؛ مبعدل يرتفع إىل نحو ،3.70
نجد ً
وينخفض لدى مصويت حزب الليكود إىل نحو  ،3.05ويرتاجع بح َّدة
لدى ناخبي البيت اليهودي.
ميكن القول إ ّن مواقف مصويت األحزاب غري الدينية أو املتدينة
ليست داعم ًة عىل نح ٍو جارف لخفْض تأثري األحزاب الدينية واملجتمع
املتدين ،أو تغيري ما يُعرف إرسائيل ًّيا بـ "اتفاقية الستاتوس – كوو"
القامئة منذ بداية الخمسينيات ،إمنا تتعلق مبضمون التغيري .ونجد
دعم
أ ّن مصويت أغلب ّية األحزاب ،ماعدا األحزاب الدينية ،يدعمون ً
مرتف ًعا ف ْرض خدمة عسكرية .يف حني نجد فروقًا يف مستويات الدعم
عند الحديث عن الزواج املدين بني ناخبي اليسار ،والوسط ،واليمني.
ونجد موافق ًة مرتفع ًة نسب ًّيا تدعم إتاحة الزواج املدين لدى مصويت
األحزاب الواقعة عىل يسار الخريطة الحزبية اإلرسائيلية؛ مثل مريتس،
والعمل ،وأحزاب ميني الوسط غري الدينية؛ مثل حزب القامئة ،ويوجد
مستقبل ،كام نجد موقفًا وسط ًّيا لدى مصويت الليكود ،وموقفًا معارضً ا
لدى مصويت البيت اليهودي.
ُعب أحيانًا عن مواقف متناقضة تجاه
من مث ّة نرى أ ّن مصويت األحزاب ت ِّ
رغبتها يف تغيري الوضع القائم؛ مثل مصويت الليكود والبيت اليهودي
الذين يُؤيِّدون ف ْرض خدمة عسكرية ،أو مدنية ،عىل الشباب املتدينني
ويرفضون إتاحة زواج مدين؛ أي إنهم يرفضون تغيري ترتيبات األوضاع
الشخصية القامئة حاليًّا وفقًا للديانة اليهودية .ويف ما نرى ،يعود
هذا املوقف إىل أ ّن مصويت الليكود والبيت اليهودي أكرث محافظ ًة
وتدي ًنا من مصويت اليسار ،وميني الوسط ،كام يتضح ذلك يف الرسم
البياين ( ،)2لكنهم ملتزمون املرشوع الصهيوين ورضورة ف ْرض خدمة
عسكرية عىل املتدينني لتحقيق مساواة يف تح ُّمل األعباء العسكرية
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الرسم البياين ()2
معدالت املحافظة عىل رشائع الديانة اليهودية وف ًقا لن ّيات التصويت
( :1ال أحافظ :4 ،أحافظ عىل جميع الرشائع)

واالقتصادية ،وال يرون يف ذلك تناقضً ا مع يهودية الدولة .واستنا ًدا
إىل اقتناع املستجيبني ،ال يعني دعم ف ْرض خدمة عسكرية موافق ًة
بالرضورة عىل املساس بإدارة الدولة وفقًا للرشيعة اليهودية ،أو حتى
باملكون اليهودي لطابع الدولة.

خاتمة
ادعى هذا البحث أ ّن نتائج االنتخابات األخرية يف إرسائيل تعكس
من ًّوا اجتامعيًّا سياسيًّا نيوصهيونيًّا جدي ًدا من جهة ،وبروز تصدعات
جديدة من جهة أخرى .وقد دعمت هذا االدعاء مراجعة الربامج
االنتخابية لألحزاب الرئيسة املشاركة يف االنتخابات األخرية يف هذه
املحاور ،ومواقف املجتمع اإلرسائييل يف العقدين األخريين ،ومواقف
ناخبي األحزاب الرئيسة يف االنتخابات األخرية أيضً ا.
ودعمت متابعة الربامج االنتخابية لألحزاب الرئيسة ادعــاء من ّو
توافقٍ سيايس يف ثالثة محاور أساسية ،هي :تعريف دولة إرسائيل
وهويتها ،ومحور القضية الفلسطينية واالستيطان ،ومحور السياسات
االقتصادية .كام دعمت بروز تص ُّدع جديد متعلّق بعالقة الدولة

بالتيارات الدينية املتزمتة (الحريديم) ،ومبوضوع إرشاك الرشائح
املتدينة يف سوق العمل ،والخدمة العسكرية ،وإمكان الزواج املدين.
فقد وجدنا أ ّن أحزاب يسار الخريطة السياسية اإلرسائيلية (مريتس
والعمل) ،وأحزاب وسط هذه الخريطة (يوجد مستقبل ،والقامئة)،
وحزب البيت اليهودي عىل ميينها ،تطالب بتغيري الوضع القائم،
وإرشاك املتدينني يف الخدمة العسكرية أو املدنية .يف حني أ ّن حزب
الليكود  -بيتنو مل يطرح ذلك يف الحملة االنتخابية؛ ألسباب تكتيكية
متعلّقة بالحفاظ عىل عالقته باألحزاب الدينية واملتدينة ،وقد عارضته
األحزاب الدينية واملتدينة معارض ًة واضحةً.
وأظهرت مراجعة مواقف املجتمع اإلرسائييل يف الفرتة 2013 - 1992
وجود بعض التحوالت يف املحاور املبحوثة ،وهي تقع تحت سقف
الخطاب النيوصهيوين الجديد.
ويف محور هوية الدولة ووظائفها ،وجدنا ارتفا ًعا يف أهمية الحفاظ
عىل أغلبية يهودية يف إرسائيل ،مقابل انخفاض يف أهمية السالم
بوصفه قيم ًة عليا ،ووجدنا كذلك استقرا ًرا يف دعم إدارة شؤون الحياة
اليومية ،وفقًا لتقاليد الديانة اليهودية وعاداتها ،وتراج ًعا يف الرفض
املطلق لهذا االقرتاح ،بالتوازي مع ارتفاع مستويات التديُّن يف املجتمع
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ٍ
جديد كان يف محور
اإلرسائييل .إال أ ّن األمر األبرز يف سياق نُ ِّو توافقٍ
القضية الفلسطينية واالحتالل واالستيطان؛ إذ وجدنا انخفاضً ا يف
دعم مبدأ األرض مقابل السالم ،وارتفا ًعا يف دعم مقولة إقامة دولة
فلسطينية ،مع ارتفا ٍع يف رفض إزالة املستوطناتٍ ،
ورفض إلرجاع أحياء
عربية يف القدس الرشقية.
وميكن تعريف التحوالت يف مواقف املجتمع اإلرسائييل ،بداي ًة
من عام  1992حتى عام  ،2013بأنها انحراف نحو اليمني املتدين،
أو الديني ،وانتشار لخطاب التيار النيوصهيوين .وقد شكّلت هذه
السياسيي اللذين جرت فيهام انتخابات
التحوالت البيئة واملناخ
ْ
عام  ،2013ووضعت حدود املواقف السياسية واألطاريح الحزبية.
وأظهرت متابعة مواقف مصويت األح ـزاب الرئيسة املشاركة يف
االنتخابات يف هذه املحاور تفاوتًا يف مواقف مصويت األحزاب املختلفة
أحيانًا ،وتفاوتًا لدى مصويت الحزب ذاته يف محاور مختلفة أحيانًا
أخرى ،ووضَّ حت أ ّن املجتمع اإلرسائييل ينقسم بحسب املواقف إىل
ع ّدة فئات ،وأ ّن املواقف مالمئة ألمناط التصويت ،وأ ّن أكرب تلك الفئات
التي تعتمد مواقف مييني ًة محافظةً ،وتص ِّوت ألحزاب اليمني متمثّلة
مبصويت األحزاب الدينية واملتدينة الذين يعتمدون مواقف أكرث
تطرفًا .يف حني يعتمد مصوتو أحزاب ميني الوسط ،بوج ٍه عا ٍّم ،مواقف
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وسطية متيل نسب ًّيا إىل ميني املحور السيايس ،مقابل مواقف معتدلة
لدى مصويت أحزاب اليسار ،ويسار الوسط ،وهم الفئة الصغرى.
ت ُشكِّل هذه املواقف املناخ السيايس العا ّم الذي جرت فيه االنتخابات
الربملانية األخرية ،وهي التي تُح ِّدد سقْف مواقف مصويت األحزاب
املختلفة .وميكن القول ،وفقًا لهذه النتائج ،إ ّن االستنتاج األبرز
السلطة الفلسطينية ،هو
يف ما يتعلّق باالستيطان واملفاوضات مع ُ
أ ّن مواقف املجتمع وبرامج األحزاب تُع ِّزز خيار ف ْرض سياسية األمر
الواقع والحفاظ عليه ،عىل الرغم من وجود تفاوت بني مواقف
مصويت األحزاب املختلفة يف االنتخابات األخرية .فنسبة املستجيبني
التي تعتمد مواقف سياسي ًة أقل تطرفًا وميينيةً ،والتي متيل إىل
املواقف السياسية التقليدية لليسار الصهيوين التقليدي ،ليست َّإل
نسب ًة قليلةً.
أي تغيري يف
يف مثل هذه األجــواء ،يبدو أنه من الصعب تحقيق ّ
سياسات الحكومة اإلرسائيلية ،ويف مواقفها من الحلول املقرتحة بشأن
القضية الفلسطينية واالحتالل ،وبشأن هوية دولة إرسائيل وطبيعتها،
بل إ ّن األمور تشري إىل أ ّن ما كان سوف يكون .من أجل ذلك نتوقّع
أ ّن نتائج االنتخابات املقبلة املزمع إجراؤها يف آذار /مــارس 2015
ُغي كث ًريا يف املشهد السيايس والحزيب يف إرسائيل.
لن ت ِّ
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*

اتجاهاتفئةالشبابالجامعينحوالمشاركة
في االنتخابات الرئاسية في الجزائر

ســعت هــذه المداخلــة العلميــة إلى قياس اتجاهــات فئة الشــباب الجامعي نحــو االنتخابات
الرئاســية فــي الجزائــر ،عن طريــق إجراء دراســة ميدانية بكليــة العلوم االجتماعية واإلنســانية،
جامعة ســطيف ،2مســتخدمة االســتمارة أداة رئيســة ،للتعرف إلــى مواقفهم مــن االنتخابات
إحــدى آليات المشــاركة السياســية ،وكذلــك تحديد جملــة العوامل التي تدفع الشــباب إلى
ً
إضافة إلى سعي الدراسة لتحديد العوامل التي تساهم
المشاركة في االنتخابات الرئاسية،
في الحد من مشاركة الشاب الجامعي في االنتخابات ،وتوصلت الدراسة الميدانية المط ّبقة
علــى عينــة بلغ عددهــا  129مفردة ،إلى جملة مــن النتائج نوجزها في :الموقــف اإليجابي لدى
فئــة الشــباب الجامعــي مــن العمليــة االنتخابــات ،فــي حيــن تباينــت مواقفهــا بيــن الســلب
واإليجــاب مــن إمــكان أن تغ ّيــر االنتخابات الرئاســية الواقــع االجتماعي واالقتصــادي للمجتمع
أن مســألة المشــاركة في االنتخابات تتعلق بالدوافع الذاتية ،ما
الجزائري ،ورأى أغلب الشــبان ّ
ينــم عــن وعــي سياســي لــدى هــذه الشــريحة االجتماعيــة فــي المجتمــع الجزائــري ،كمــا رأوا
ّ
االنتخابات أهم آلية للتداول السلمي للسلطة السياسية ،وأرجعت غالبيتهم عدم المشاركة
فــي االنتخابــات إلى الممارســات المنحرفة التي رافقت هــذه اآللية الديمقراطيــة ،كعمليات
التزويــر التي تطال االنتخابات في كل مرة ،وســعي المترشــحين إلى الرئاســيات إلى تحقيق
مصالحهم الشخصية ،وأخي ًرا مأزق الخطاب السياسي المبني على الوعود الوهمية.
*

أكادميي جزئراي وأستاذ محارض يف قسم علم االجتامع يف جامعة سطيف  _2الجزائر.
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مقدمة
إن التغريات السياسية واالقتصادية التي تخرب بها املجتمعات العربية
تحتاج إىل دراسات علمية جادة وعميقة ،لرصدها ومحاولة فهمها
وتقديم تفسريات علمية لها .ومن الحقول املعرفية التي يع ّول عليها
يف تفسري الحراك السيايس واالجتامعي يف العامل العريب املعارص،
تخصصا معرف ًيا ينتمي إىل حقل
علم االجتامع السيايس بصفته
ً
السوسيولوجيا ،ويهتم بدراسة األنساق السياسية يف عالقتها باألنساق
االجتامعية ،وبتوزيع القوة السياسية وتأثريها يف مختلف الرشائح
االجتامعية ،ومن الظواهر التي يهتم بتحليلها املشاركة السياسية يف
املجتمعات الحديثة.
فمن املتعارف عليه يف مختلف األدبيات العلمية أ ّن املشاركة
وأشكال عديدة ،وتتعلق املشاركة بطبيعة
ً
السياسية تأخذ أساليب
النظام السيايس ،وبطبيعة اآلليات املعتمدة يف عملية تداول السلطة
السياسية يف املجتمع ،وتُع ّد االنتخابات أحد أشكال املشاركة السياسية
يف عاملنا الراهن ،وعىل الرغم من أنها تتميز بالظرفية واملوسمية،
عكس املشاركة السياسية التي تكون عن طريق انخراط األفراد يف
األحزاب السياسية ،فإ ّن االنتخابات أداة مهمة يتم االعتامد عليها يف
التداول السلمي للسلطة يف النظم السياسية الدميقراطية املعارصة.
يف املقابل ،تشري عديد الدراسات التي تنتمي إىل تخصصات معرفية
عديدة ،كالعلوم السياسية وعلم االجتامع السيايس ،إىل أ ّن نسب
املشاركة يف االنتخابات تعرف تذبذبًا مستم ًرا ،من مرحلة تاريخية إىل
أخرى ،ومن دولة إىل أخرى ،بحسب طبيعة النظام السيايس ،وكذلك
درجة التطور الحضاري والثقايف للمجتمع .وتتفاوت نسب املشاركة
يف االنتخابات بني مختلف الرشائح والفئات االجتامعية ،ومن املتداول
أ ّن الشباب من الفئات االجتامعية التي متيل إىل التمرد عىل النظم
والقواعد واألعراف املجتمعية ،لذلك تقاطع يف الغالب االنتخابات
بحجة عدم تحقيقها لتطلعاتها ومتطلباتها االجتامعية.
يف املجتمع الجزائري الذي تطغى فئة الشباب عىل بنيته الدميغرافية،
تعرف نسب املشاركة يف االنتخابات تراج ًعا من استحقاق انتخايب
إىل آخر ،وتأيت فئة الشباب يف مقدمة من يقاطعون االنتخابات،
وتشري اإلحصاءات التي تنرشها املؤسسات الرسمية املنظمة
للعملية االنتخابية أو بعض مؤسسات املجتمع املدين ،إىل أ ّن فئة
الشباب ال تويل أهمية كبرية لالنتخابات يف املجتمع الجزائري،
بسبب أوضاعها االجتامعية التي تحياها ،كالبطالة ،واالنحراف،
واالغرتاب و"الحرقة" ... ،إلخ.

ومن هذا املنطلق ،تسعى هذه الدراسة اإلمربيقية التي أجريت
بجامعة سطيف  ،2إىل دراسة اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو
املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،ومحاولة الكشف عن العوامل التي
تدفع الشاب إىل عدم املشاركة فيها.

إشكالية الدراسة
توجهت معظم النظم السياسية يف العامل بعد انهيار االتحاد
السوفيايت وسقوط جدار برلني ،نحو تبني الخيار الدميقراطي آلي ًة
للتداول السلمي للسلطة السياسية ،وانترشت فكرة الحرية السياسية
والتعددية الحزبية يف املجتمعات السياسية املعارصة ،غري أ ّن هذه
الوصفة السحرية بدأت تشوبها الكثري من التناقضات عىل مستوى
املامرسات ،فإذا كانت األطر النظرية للدميقراطية قد اكتملت وصيغت
يف قوالب معرفية ونظرية جامدة ،وصيغت يف شكل قوانني نرثت يف
الدساتري ،فإ ّن املامرسات السياسية الواقعية أظهرت فروقًا كبرية بني
ما هو نظري وما هو إجرايئ عميل ،فمن بني الظواهر التي طغت
عىل السطح إشكالية نسب املشاركة يف االنتخابات ،وتنامي عزوف
املواطنني عن الحياة السياسية برمتها ،فكام هو معلوم يف األعراف
السياسية أ ّن نسب املشاركة ال تعني أرقا ًما إحصائية تعطى بعد نهاية
كل استحقاق انتخايب ،إنّ ا ضعف نسب املشاركة يؤكد تأكّل رشعية
من يديرون السلطة السياسية ،لذلك تسعى اليوم عديد الدراسات يف
علم االجتامع السيايس إىل تقديم تفسريات لهذه الظاهرة التي ترتبط
بشكل ما بالبنى االجتامعية والثقافية للمجتمعات ،وتتعلق باملتغريات
العوملية التي أفرزتها فواعل جديدة كـ "امليديا" التي أصبحت تقولب
وعي األفراد وتشكّله وفق معدالت االستهالك املفرط.
وإذا كانت بعض املجتمعات العربية ما تزال تنعدم فيها أوجه املشاركة
السياسية يف إدارة الشأن العام ،بسبب االنغالق السيايس كبعض
مجتمعات الخليج العريب ،وبعضها اآلخر يعيش حياة التحول الدميقراطي
تحول سياسيًا منذ ما يزيد
كليبيا واليمن ،فإ ّن املجتمع الجزائري عرف ً
عىل العقدين من الزمن ،عندما أقر دستور  1989التعددية السياسية
واإلعالمية يف الجزائر ،وفتح املجال أمام األفراد بكل حرية إلنشاء
الجمعيات واألحزاب ،وت ّم تنظيم انتخابات ترشيعية تعددية يف مطلع
التسعينيات ،فاز بها أحد األحزاب املحسوبة عىل الحركات اإلسالمية،
وما تبع ذلك من إلغاء املسار االنتخايب بحجة حامية الجمهورية من
املتطرفني ،والدخول يف أزمة أمنية معقدة ،تم تجاوزها مع بداية هذه
األلفية عن طريق املصالحة الوطنية التي أعادت االستقرار السيايس
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للجزائر مجد ًدا ،غري أ ّن السؤال عن طبيعة التحوالت السياسية يف
الجزائر ،وعن اآلليات التي تستخدم يف عملية التداول السلمي للسلطة،
يعود اليوم بقوة يف مجتمع يُفرتض أنه تجاوز مرحلة التأسيس القانوين
فعل حضاريًا.
للدميقراطية إىل مرحلة تعزيزها ً
تشري بعض الدراسات األكادميية يف الجزائر إىل إشكالية املشاركة
املجتمعية يف االنتخابات التي تنظمها السلطة يف كل مرحلة زمنية،
فالجزائر نظمت خمسة انتخابات رئاسية وترشيعية بعد إقرار
التعددية السياسية مطلع التسعينيات ،وعىل الرغم من التباين من
منطلق سوسيولوجي بني الفئات االجتامعية وموقفها من االنتخابات
من مرحلة إىل أخــرى ،فإ ّن املالحظ هو تدين نسب املشاركة يف
االنتخابات من استحقاق إىل آخر ،وبتعيري دقيق ميكن أن نصفها
بظاهرة العزوف عن املشاركة يف الفعل االنتخايب.

آذار  /مارس 2015

مهم ،لذلك أنجزت هذه الدراسة للكشف عن اتجاهات
وعا ًء انتخاب ًيا ً
الطلبة الجامعيني نحو االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،من خالل
محاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
•ما هي مواقف فئة الشباب الجامعي من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر؟
•ما هي األسباب التي تدفع الطلبة الجامعيني للمشاركة يف
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر؟
•ما هي املعيقات التي متنع الطلبة من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر؟

أهداف الدراسة
•إن الدراسة العلمية التجاه الطلبة الجامعيني نحو املشاركة يف
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،متكننا من الوقوف عىل األسباب
الحقيقية التي تدفعهم للمشاركة يف االنتخابات ،بصفتها أحد
أوجه املشاركة السياسية ،وكذلك الوقوف عىل بعض العوامل
التي متنعهم من املشاركة فيها.

لذلك ،تحتاج التجربة الجزائرية يف مجال الدميقراطية واملامرسات
االنتخابية إىل دراسات سوسيولوجية ،تكشف عن الطبيعة الجدلية
التي تحكم النسق السيايس يف عالقته بالنسق االجتامعي ،مبعنى
آخر كيف تؤث ّر املحددات االجتامعية للناخبني يف توجهاتهم
السياسية ،والتي عىل أساسها مييلون إىل املشاركة أو عدم املشاركة
ويرى العديد من الباحثني أ ّن عدم املشاركة يع ّد
يف االنتخابات؟
ّ
يعب عن خلل ما يف العملية االنتخابية
يف حد ذاته موقفًا سياسيًاّ ،
بصفتها آلية لتداول السلطة السياسية ،وأرجعها الباحثون إىل جملة
من العوامل التي أدت إىل تفاقمها؛ كبعض املامرسات االنتخابية التي
طالتها عمليات التزوير املتكررة فتدفع إىل الحد من املشاركة يف
االنتخابات ،ومنها ما هو متعلق مبأزق الخطاب السيايس الذي يكون
يف الغالب مبن ًيا عىل الوعود الوهمية ،يف كل مرحلة يكتشف جمهور
يغي واقعهم االجتامعي واالقتصادي،
املصوتني يف االنتخابات أنه مل ّ
ومنها ما هو متعلق برصاع األجيال وغريها .ومن هذا املنطلق يع ّد
الجمهور الطاليب يف الجزائر من الناحية الكمية يف تزايد مستمر ،فآخر
االحصاءات تشري إىل أ ّن أكرث من مليون طالب تتجاوز أعامرهم 18
سنة يدرسون يف الجامعات ،وميثّل هذا العدد من الناحية السياسية

•تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن طبيعة الوعي السيايس
للطلبة الجامعيني ،من خالل معرفة اتجاهاتهم نحو أهم
حدث سيايس يف الجزائر ،وهو االنتخابات الرئاسية ،والكشف
عن األسباب التي تدفع الشاب الجامعي إىل عدم املشاركة يف
االنتخابات.

أسباب اختيار موضوع الدراسة
•الرغبة الذاتية للباحث يف استخدام أدوات البحث امليداين
(مقياس االتجاه) يف معرفة اتجاه الطلبة الجامعيني نحو
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر.
•املساهمة العلمية يف فهم ظاهرة مشاركة الشباب يف االنتخابات،
فإذا كانت بعض املجتمعات العربية تحلم برتسيخ الدميقراطية،
فإنّها مل تعد تثري الكثري من الوهج لدى فئات اجتامعية عديدة
يف الجزائر ،ومن بينها فئة الشباب التي تعزف عن املشاركة يف
كل استحقاق انتخايب.
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مالحظات منهجية حول كيفية
إعداد الدراسة
•تم إعداد هذه الدراسة امليدانية تحت تأطري مخرب املجتمع
الجزائري املعارص ،ومل تكن لدى الباحث اإلمكانيات املادية
الالزمة لتوظيف محققني اجتامعيني .أردنا فقط التعرف إىل
اتجاهات فئة الشباب الجامعي من االنتخابات الرئاسية يف
الجزائر ،يف الفرتة ذاتها التي وقعت فيها االنتخابات الرئاسية،
لذلك كان حجم العيّنة صغ ًريا ،نظ ًرا لكون مفردات مجتمع
الدراسة متجانسة نسب ًيا .وآثرنا الع ّينة العمدية العرضية لسهولة
الوصول إىل املستجيبني ،إذ كان الباحث يجلس أمام املدخل
الرئيس للكلية يف فرتة الذروة (من الساعة  9.30إىل الساعة )11
ويقوم بتوزيع االستامرة واسرتجاعها يف تلك اللحظة.
•إ ّن القاعدة العامة يف املنهجية تؤكد أنه إذا كانت "مفردات
موضوع الدراسة من النوع املتجانس ،فإ ّن الع ّينة الصغرية
تكون كافية ،أما إذا كانت مفردات العيّنة أو الوحدات محل
الدراسة من ذلك النوع املتباين ،فينبغي أن تكون الع ّينة كبرية
الحجم"((( .كانت العيّنة يف هذه الدراسة متجانسة ،لذلك ميكّننا
حجمها الصغري من التعبري عن كامل مفرداتها.
أ ّما املقصود بالع ّينة العمدية ،فهي ذلك النوع من العينات التي
يكون سحب مفرداتها بطريقة عشوائية "اتباع طريقة شبه عشوائية
قد تكون شبيهة باملسامة ( ،)Haphazardتحدد فيها مجموعة من
األماكن اإلسرتاتيجية التي يرتادها أفراد املجتمع – الدراسة ،لتطبيق
االستامرة عىل من قد يوجد فيها"" ،إذ يختار الباحث كل من يصادفه
وتنطبق عليه رشوط الع ّينة التي حددها"(((.
•إ ّن الهدف الرئيس من وراء هذه الدراسة ليس تعميم النتائج
عىل بقية فئة الشباب الجامعي الجزائري ،بقدر ما هو لفت
انتباه الباحثني إىل رضورة إجراء دراسة أكادميية حول مشاركة
الشبان الجامعيني يف االنتخابات ،تتحرى املوضوعية العلمية،
وتكون بعيدة عن لغة الخطاب السيايس ،واللغة الخشبية
املعروفة يف عاملنا العريب.

 1عيل غريب ،أبجديات املنهجية يف كتابة الرسائل الجامعية (قسنطينة :منشورات جامعة
منتوري ،)2006 ،ص.56
 2فوضيل دليو وآخرون ،األسس املنهجية يف العلوم االجتامعية (قسنطينة :منشورات
جامعة منتوري ،دار البعث ،)1999 ،ص .150

اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة
تحديد المفاهيم
مفهوم المشاركة السياسية

يعني مفهوم "املشاركة ببساطة االعرتاف والترصف يف تفاعل املرء
مع مجتمع أكرب أو شبكة من املثل الفلسفية ،قد يحس الناس الذين
يصوتون يف انتخابات أنهم سيشاركون يف عمليات دميقراطية ،حتى
وإن مل ينخرطوا يف منظامت سياسية"((( ،فاملشاركة تعني التفاعل
بشكل ما تجاه قضايا املجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان ،بينام
املشاركة السياسية بصفتها أحد أنواع التفاعالت االجتامعية املرتبطة
بحقل السيايس ،فهي "عملية ديناميكية ،يشارك الفرد من خاللها
يف الحياة السياسية املجتمعية بشكل إرادي وواعٍ ،من أجل التأثري
يف املسار السيايس العام ،مبا يتفق مع أرائه وانتامئه الطبقي ،وتتم
هذه املشاركة من خالل مجموعة من األنشطة؛ االشرتاك يف األحزاب
السياسية [ ،]....واالهتامم بالحياة السياسية والتصويت"(((.
إذًا ،يع ّد التصويت أحد أوجه املشاركة السياسية يف االنتخابات ،فعن
طريقه يحرص الفرد عىل أن يكون له دور إيجايب يف الحياة السياسية،
من خالل مزاولة إرادية لحق التصويت ،أو الرتشيح للهيئات املنتخبة،
أو مناقشة القضايا السياسية مع اآلخرين ،أو االنضامم إىل املنظامت
الوسيطة"(((.
ومن الباحثني من يخترص املشاركة السياسية يف عمليات التصويت
يف االنتخابات" ،إذ تختزل املشاركة السياسية يف عملية التصويت
واملشاركة يف االنتخابات ،أو ما يس ّمى السلوك االنتخايب ،والرتكيز عىل
السلوك االنتخايب ،مل يكن ينبع من فراغ ،وإنّ ا يستند إىل أهمية هذا
الفعل يف التأثري يف صناعة القرارات املصريية بالنسبة إىل املجتمع
والجامعة"((( ،وتع ّد املشاركة يف االنتخابات أحد أوجه املشاركة
السياسية التي متنح القابعني عىل هرم السلطة املزيد من الرشعية،
ويرى فيليب برو " Philippe Braudأ ّن االنتخاب العام والشامل
 3طوين بيت وآخرون ،مفاتيح اصطالحية جديدة ،معجم مصطلحات الثقافة واملجتمع،
سعيد الغامدي (مرتجم) ،ط( 1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2010 ،ص.619
 4سليم العزي ،املفاهيم السياسية املعارصة ودول العامل الثالث ،دراسة تحليلية ونقدية،
(الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب.154 ،)1987 ،
 5كامل املنويف ،الثقافة السياسية املتغرية يف القرية املرصية (القاهرة :مركز الدراسات
السياسية واإلسرتاتيجية ،)1979 ،ص.34
 6بوبكر جيميل" ،الشباب واملشاركة السياسية يف الجزائر" ،رسالة دكتوراه علوم (غري
منشورة) جامعة قسنطينة-الجزائر ،2010 ،ص.52
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يقوم ،عىل األقل ،بوظيفتني :إعطاء املزيد من الرشعية ألولئك الذين
ميارسون السلطة ،وينشّ ط اإلحساس لدى املحكومني بانتامئهم
للمجموعة الكبرية ،بفضل مامرستهم الجامعية المتياز مشرتك"(((.
فعل إراديًا يتمكّن من خالله
ويف األخري ،تُع ّد املشاركة يف االنتخاب ً
املواطنون من اختيار من يحكمهم و"ت ُع ّد املشاركة يف االنتخابات
عملية إرادية واعية ومرتاكمة ،وإن كانت موسمية ،يتمكن الشبان
من لهم الحق يف مبارشة حقوقهم السياسية من خاللها إمكانية
االنتامء أو االختيار أو املفاضلة أو االقرتاع عىل من ميثلونهم أو
ينوبون عنهم"(((.
مفهوم االتجاه

هناك العديد من املفاهيم والتعاريف التي تناولت االتجاه سواء
سيكولوج ًيا بصفته شعو ًرا نفس ًيا ،أو سوسيولوج ًيا بصفته استجاب ًة
تتجسد يف السلوك االجتامعي" ،فاالتجاه عبارة عن حالة من االستعداد
العقيل والعصبي نشأت من خالل التجارب والخربات السابقة التي
مرت باإلنسان ،وهو يؤث ّر تأث ًريا دينامكيًا يف استجابات الفرد إزاء جميع
املوضوعات واملواقف التي لها عالقة به"((( ،و"االتجاه هو عبارة عن
استعداد نفيس أو تهيؤ عقيل عصبي متعلم لالستجابة املوجبة أو
السالبة نحو األشخاص أو مواقف أو أشياء أو موضوعات ،أو رموز يف
البيئة التي تستثري االستجابة"(.((1
أما ميشال أرجيل  ،Mechel arguleفيع ّرف االتجاه بأنّه امليل أو
السلوك أو التفكري بطريقة متعددة إزاء أناس آخرين أو منظامت أو
موضوعات أو رموز ،ويواصل قائال" :لقد اعتقد بعض الباحثني لفرتة
طويلة أ ّن االتجاه ذو طبيعة بسيطة وأنّه ذو بعد واحد ،ولكنهم
اآلن يؤكدون أنّه ليس كذلك ،وأنّه ذو بناء مركّب ،ويتكون من ثالثة
عنارص هي الشعور والسلوك والتفكري"(.((1
 7فيليب برو ،علم االجتامع السيايس ،عرب صاصيال (مرتجم) (لبنان :املؤسسة الجامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،)1998 ،ص.305
 8أحمد الفاروق ،محمد صالح" ،استخدام جامعة املهام يف تنشيط اتجاهات أعضاء مراكز
الشباب نحو املشاركة االنتخابية ،دراسة تطبيقية عىل مركز شباب املدينة الفيوم" ،مجلة علم
النفس املعارص والعلوم اإلنسانية ،املجلد  ،12الجزء  ،3مركز البحوث النفسية ،كلية اآلداب
جامعة املنيا ،)2001( ،ص.7
 9صالح مخيمر ،عبد مخائيل رزق ،املدخل إىل علم النفس االجتامعي (مرص :دار املعارف
الجامعية ،)1960 ،ص.147
 10حامد عبد السالم ،علم النفس االجتامعي ،ط( 5مرص :عامل الكتب ،)2003 ،ص.136
 11عبد السالم الشيخ ،علم النفس االجتامعي (اإلسكندرية :دار الفكر الجامعي،)1992 ،
ص.10

آذار  /مارس 2015

املفهوم اإلج ـرايئ لالتجاه" :ميثل االتجاه جملة من املعتقدات
والتصورات واملشاعر التي عىل أساسها يتخذ الشباب الجامعي
موقفًا من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،ويكون موقفًا
إيجاب ًيا يعنى إمكانية املشاركة أو موقفًا سلب ًيا مبعنى مقاطعتها ،لكن
هذا املوقف تحكمه جملة من العوامل االجتامعية والسياسية التي
تساهم يف تشكّله وعىل أساسها يرتجم فيام بعد يف السلوك االنتخايب".
مفهوم فئة الشباب الجامعي

متثّل فئة الشباب" كام هو معروف يف األدبيات ،الرشيحة األكرب عد ًدا
أساسا مجتمعات شابة ،وهي الرشيحة
يف املجتمعات النامية ،وتُع ّد ً
األكرث حساسية عىل املستوى االجتامعي ،لناحية وضعها ومسارها
ومصريها"(.((1
وتشري اإلحصاءات الرسمية يف الجزائر ،إىل أ ّن نسبة الشبان تفوق
 %70من إجاميل السكان ،وأصبحت فئة الشباب الجامعي ضمن
هذه الرشيحة ذات وزن نوعي وكمي ،فقد أدت دميقراطية التعليم
ومجانيته يف الجزائر إىل تزايد كمي لعدد الطلبة يف الجامعات
واملعاهد واملراكز العلمية ،إذ ارتفع عددهم من  2725يف املوسم
الجامعي  1963/1962إىل  1077945يف السنة الجامعية ،2011/2010
وارتفع عدد الطلبة املسجلني يف ما بعد التدرج من  165طال ًبا يف
السنة الجامعية  1963/1962إىل 60617طالبًا يف السنة الجامعية
 ،2011/2010ما يدل عىل منو كمي كبري يف مجال التعليم الجامعي،
والتعليم يف الجزائر ترعاه وترشف عليه الدولة ،عن طريق التوجيه
واإلنفاق املايل ،فتخصص مبالغ مالية ضخمة لعملية التعليم ،إذ
انتقلنا من ثالث جامعات يف سبعينيات القرن املايض إىل أكرث من
 45جامعة(.((1
إذًا ،تح ّول الشبان الجامعيون يف الجزائر إىل وعاء انتخايب مهم من
الناحية الكمية ،إذ يفوق عددهم املليون طالب ،وكام هو معلوم
"الشباب الجامعي يقصد به مرحلة تقع ما بني  19و 24سنة ،وهي
الفرتة التي يكون فيها الشاب قاد ًرا عىل القيام بأدوار اجتامعية،
 12مصطفى حجازي ،سيكولوجية اإلنسان املهدور ،دراسة نفسية تحليلية ،ط( 2الدار
البيضاء :املركز الثقايف العريب ،)2005 ،ص.203
13 “L'Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique en Algérie: 50
Années au Service du développement, 1962/2012”, Publication du Ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Algérien
(Algérie, 2012), at: https://www.mesrs.dz/
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ويستطيع املشاركة الف ّعالة يف شتى مناحي الحياة املختلفة ،ويكون
قاد ًرا عىل املامرسة الناضجة لحقوق الراشدين ،وااللتزام الواعي
بواجباتهم"(.((1

شكل من املشاركة
من هذا املنطلق ،وضع لسرت أربعة عرش نو ًعا أو ً
السياسية ،ورأى أ ّن التصويت أحد هذه األنواع ،بل وع َّد عدم املباالة
تعب ًريا عن وعي سيايس لدى أصحابها ،لهذا تختلف أشكال املشاركة
يف االنتخابات بني الــدول ،ويقول إسامعيل عيل سعد يف الدول
الدميقراطية العريقة أنّ" :نسبة املصوتني عىل املستوى القومي يف
انتخابات الرئاسة األمريكية بلغت  85يف املئة ،ويف الرنويج  79يف املئة،
ويف إيطاليا  90يف املئة ،ويف بريطانيا  80يف املئة ،ويف فرنسا  78يف
املئة ،أ ّما إذا نظرنا إىل هذه النسب عىل املستوى املحليات ،فإنها
تهبط إىل ما يعادل النصف تقري ًبا"(.((1

االنتخاب إحدى آليات المشاركة السياسية
في المجتمعات المعاصرة

لذلك ،تختلف نسب املشاركة يف االنتخابات بحسب طبيعة النظام
السيايس لكل دولة ،وإن كان البعض يذهب إىل أ ّن عملية التصويت
ت ُع ّد طريقة أو وسيلة من وسائل املشاركة السياسية ،ونشري إىل أنها
"عمل يحاول به املواطن أن يظهر مدى والئه للنظام السيايس أكرث
من أي يشء آخر ،وقد تقوم عملية التصويت عىل أساس أ ّن املواطن
يرغب يف أن يكون صال ًحا يؤدي واجبه املدين"( ،((1يف الجزائر نلحظ
تراج ًعا مستم ًرا يف نسبة املشاركة يف االنتخابات إىل "نحو  15يف املئة
عام  ،2012بعد أن بلغت عام  2007نحو  36يف املئة  ،وعام 2002
نحو  46يف املئة"(.((1

املفهوم اإلجرايئ لفئة الشباب الجامعي" :رشيحة اجتامعية مهمة
تنتمي إىل رشيحة الشباب الجزائريني بصفة عامة ،يزاولون دراستهم
يف الجامعات الحكومية ،أعامرهم بني  18و 30سنة ،ميكنهم سنهم من
الناحية القانونية من أداء الفعل االنتخايب ،ومن االنخراط يف األحزاب
السياسية ،واملنظامت املجتمعية".

تُعد االنتخابات إحدى اآلليات التي ابتدعتها النظم السياسية
الدميقراطية املعارصة ،فيت ّم عن طريقها إرشاك املواطنني يف عمليات
اتخاذ القرار ،وبواسطتها يتمكن األفراد من اختيار من ميثلونهم يف
املجالس النيابية والرئاسية ،وتع ّد االنتخابات إحدى عمليات املشاركة
السياسية ،بيد أ ّن مستويات املشاركة يف هذه العملية تختلف من
دولة إىل أخرى ،بحسب طبيعة النسق السيايس ،وطبيعة البنية
االجتامعية لكل ملجتمع ،ما يعني أنها تخضع لجملة من الدوافع
التي تعززها ،ويف املقابل هناك جملة من املعيقات التي تساهم يف
تخفيض نسبها.
مستويات المشاركة السياسية

ق ّدم لسرت ميلرباث  Lester Walter Milbrathيف كتابه املشاركة
السياسية ،ثالثة أمناط من املواقف السياسية تجاه املشاركة السياسية،
وهي اآلتية:
•املجادلون :وهم الذين يكونون يف حالة نشاط دائم يف مجال
السياسة ،وهم ميثّلون من  5إىل  47يف املئة.
•املتفرجون :وهم الذين يشاركون يف السياسة عند الحد األدىن،
وميثّلون نحو  60يف املئة.
•الالمبالون :وهم الذين ال يشاركون يف السياسة عىل اإلطالق،
وميثّلون نحو  33يف املئة.
 14سامي بن عبد الرحمن الحليفي" ،اتجاهات الشاب الجامعي نحو املشاركة يف
االنتخابات البلدية" ،رسالة ماجستري (غري منشورة) جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض –
اململكة العربية السعودية ،2010 ،ص .8

إذًا ،هناك عوامل تساهم إيجاب ًيا يف زيادة مشاركة املواطنني يف
االنتخابات ،ويف املقابل هناك معيقات تح ّد من هذه املشاركة ،ففي
الجزائر تشري اإلحصاءات إىل أ ّن أكرب الرشائح التي تقاطع االنتخابات
هي فئات الشباب التي متثّل الفئة الغالبة من الناحية الدميوغرافية
 15إسامعيل عيل سعد ،املجتمع والسياسة :دراسات يف النظريات واملذاهب والنظم
(مرص :دار املعرفة الجامعية ،)1995 ،ص.276
 16املرجع نفسه ،ص.277
 17مصطفى بلعور" ،طبيعة العالقة بني السلطة الترشيعية والتنفيذية" ،مجلة دفاتر
السياسة والقانون ،جامعة قاصدي مرباح( ،ورقلة ،حزيران /جوان  ،)2011ص.1
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يف املجتمع ،بسبب أوضاعها االجتامعية املرتدية املتمثّلة يف ارتفاع
معدالت البطالة بني أوساطها ،وغياب األفق السيايس الرحب ،إضاف ًة
إىل عدم ثقتها يف العملية السياسية برمتها ،بسبب عمليات التزوير
التي طالت يف مرات عديدة االنتخابات.
العوامل التي تدفع إلى المشاركة في
االنتخابات

هناك جملة من العوامل االجتامعية والثقافية التي تساهم يف
تعزيز مشاركة مختلف الفئات االجتامعية يف الحياة السياسية ،إذا
ك ّنا نع ّد املشاركة يف االنتخابات متثّل الحد األدىن من مستويات
املشاركة السياسية" ،فأي فعل سيايس ال بد له من دافع ،عادة من
الواقع املحيط أو البيئة االجتامعية التي يعيش فيها ،محدد للفعل،
والفعل السيايس يُع ّد واح ًدا من تلك األفعال املتاحة واملتباينة التي
يقوم بها الفرد داخل نطاق املجتمع"(.((1
لذلك ،يخضع فعل املشاركة السياسية لعدة عوامل ،منها ما هو ذايت
يتعلق بالدافعية والوعي السيايس لدى الفرد ،ومنها ما هو متعلق
بعوامل موضوعية كطبيعة االنتامء إىل الجامعات االجتامعية ،أو
إىل تأثري األفراد يف السلوك السيايس" ،فتتأثر مشاركة الفرد يف الحياة
العامة بجملة من املتغريات أهمها نوعية املنبهات وك ّمها ،أو
املحددات السياسية التي يتع ّرض لها ،وحالته االقتصادية والخلفية
االجتامعية ومستواه التعليمي ،ومدى توافر الضوابط والتنظيامت
القانونية ،وفاعلية القنوات املؤسسية للتغري والعمل السيايس"(.((1
يف املقابل ،تحتاج عملية تحليل ظاهرة املشاركة السياسية إىل
األخذ باملنهج املتعدد األبعاد ،بسبب ارتباط هذه الظاهرة بعديد
األسباب التي تنتجها يف كل مرحلة زمنية ،ويف هذا الصدد يقول
عادل عبايس إ ّن" :محاولة فهم السلوك االنتخايب للمواطنني تقتيض
م ّنا منذ البداية رضورة التسليم بالتعددية السببية التي هي مبدأ
أسايس عند تحليل الظواهر السياسية ،ذلك أ ّن السلوك االنتخايب
للمواطن ما هو إالّ محصلة جملة من العوامل املتضافرة واملتفاعلة،
فتدفع الناخب نحو سلوك معني ،إيجاب ًيا أكان أم سلب ًيا"(.((2
 18سعد ،املجتمع والسياسة ،ص.286
 19وحيدة بورغدة" ،املشاركة السياسية والتمكني السيايس للمرأة :حالة الجزائر" ،املجلة
العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 36شتاء ،)2013ص.136
 20عادل العبايس" ،واقع النشاط الحزيب يف الجزائر وانعكاساته عىل الهيئة الناخبة ،دراسة
يف ضوء ترشيعات  2007وإطاللة عىل الترشيعات املقبلة" ،مجلة العربية للعلوم السياسية،
العدد  ،)2012( 35ص.24
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يأيت يف مقدمة العوامل التي تساهم يف عملية املشاركة يف
االنتخابات ،القناعات الذاتية لألفراد وطبيعة وعيهم السيايس،
ومدى شعورهم بانتامئهم للجامعة السياسية للمجتمع الكيل
"الدوافع الذاتية كالشعور بأ ّن املشاركة واجب والتزام من كل فرد
تجاه املجتمع الذي يعيش فيه ،ما يستوجب مشاركة الجامهري
فيعبون عن آرائهم وأفكارهم
بفاعلية يف الحياة العامة للمجتمعّ ،
ورغباتهم ،يف ما يجب من اتخاذ قرارات وقوانني وسياسات ،ويف
الربامج والسياسات التي تتخذ استجابة لحاجة املواطنني"(.((2
يف حني ،ربط بعض الباحثني بني املشاركة يف االنتخابات واألوضاع
االقتصادية واالجتامعية للمصوتني ،ويرى بول لزارفل د �Paul La
 zarfeldأحد أهم رواد هذا النموذج أ ّن "كل حزب ميثّل من خالل
طبقة أو مجموعة اجتامعية مع ّينة ،والتصويت هنا محدد بالوضع
االجتامعي للناخب ،وكذلك دينه ،ومكان سكنه ،وعليه ،يعطي
اإلشارة الستعداد سيايس لدى الناخب"(.((2
لذلك ،ترتبط املشاركة السياسية بجملة من املتغريات االجتامعية
واالقتصادية ،كاملتغري السيايس والدميوغرايف ،والجنس واإلقامة
والكثافة السكانية ،والتي يتحدد بها منط االنتخاب ،إذ تختلف
مثل ،ونسبة مشاركة كل فئة منهام،
اتجاهات الرجال عن النساء ً
كام أ ّن هناك متغريات تتعلق بالعمل واملهن واالنتامءات الطائفية
والعرقية والوالءات الدينية ،فاالنتخاب سلوك فردي "لكنه محدود
ومؤطّر ومو ّجه مبتغريات وأطر وعوامل اجتامعية مثل األدوار
االجتامعية والعائلة واآلراء االجتامعية واملجموعات االجتامعية
والفكر السيايس لدى اللجان االجتامعية وغريها"(.((2
ج  -عوامل تحد من المشاركة في االنتخابات
في الجزائر

لقد تعددت املقاربات السياسية التي حاول من خاللها الباحثون
يف الجزائر أو املهتمون بالشأن السيايس الجزائري ،تحديد العوامل
 21خميس حزام وايل ،إشكالية الرشعية يف األنظمة السياسية العربية (بريوت :مركز
دراسات الوحدة العربية ،)2001 ،ص.159
22 Antoine Roger, “Le comportement électoral dans les pays d'Europe
centrale et orientale: A la recherche d'un modèle explicatif,” Revue critique
Internationale, n 11, (Avril, 2001), p 54.
 23بارة سمري ،ليامم سلمى" ،النامذج االنتخابية :نحو مقاربة ميدانية لتحليل األمناط
االنتخابية يف الجزائر" ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص ،جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة ( ،)2011ص.159
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التي تؤدي إىل عزوف الهيئة الناخبة عن أداء واجبها االنتخايب،
فهناك من حللها من زاوية االستبداد التسلطي الذي متارسه النخب
الحاكمة عند اتخاذ القرارات املصريية ،ما يجعل مشاركة املواطنني
فيها ال تعدو أن تكون أم ًرا شكل ًيا صوريًا ،كام وصفها الباحث
طارق عاشور بقوله" :إذ تتصف املشاركة السياسية يف الجزائر
بالشكلية واملوسمية وعدم الفاعلية ،ذلك أ ّن القرارات السياسية
عادة ما تحسمها النخب الحاكمة ،وترتك للجامهري مهمة إضفاء
الرشعية الصورية عليها ،من خالل انتخابات معلومة النتائج سلفًا،
إذ يستأثر حزب الحكومة عادة بكل الضامنات الكفيلة بتحقيق
النسب املطلوبة يف االنتخابات ويقوم مبامرسة الضغوط عىل
الناخبني"(.((2
وأرجعها بعض الباحثني إىل غياب فاعلية األحزاب السياسية التي
وصفوها بالجامعات الضاغطة التي تفتقد إىل مشاريع سياسية
بديلة ،فيكون نشاطها محكو ًما باملوسمية والظرفية ،ما يجعلها
عاجزة عن تفعيل الحياة السياسية ،وإقناع املواطنني باالقرتاع
"إ ّن األحزاب السياسية يف الجزائر ،غري مصمصة بصفتها تنظيامت
مستقلة ،تحمل رؤى خاصة باملصلحة العامة ،واألصح أنّها أجهزة
للدولة تعمل عىل ضامن الوظائف املستقرة ورشعنة عمل اإلدارة
أمام الرأي العام"(.((2
يف حني ،ذهب باحثون آخرون إىل أ ّن مامرسات النظام السيايس
الجزائري وفشله يف إدارة مشاريع التنمية االقتصادية ،أدى إىل
إحباط العديد من الفئات االجتامعية كالعامل والطلبة ،والتي
فقدت الثقة يف السلطة السياسية ،ومل تعد لديها الرغبة يف املشاركة
يف الحياة السياسية ،وعليه ،مل تعد لديها الرغبة يف االنتخاب ،وأكرب
املح َبطني الشباب الجزائريني ،يصفها محمد بوضياف بقوله" :لقد
أنتجت هذه املامرسات ثقافة اليأس والقنوط من جهة ،وثقافة
االنتهازية واالستغالل من جهة أخرى ،وأصبح املواطن يعيش حالة
من االغرتاب يفكر معها يف 'االنتحار' و'الهجرة' ومامرسة العنف،
وطبع سلوكه اإلحباط وعدم املباالة ،وقد زاد من تعقيد هذه
 24طارق عاشور" ،معوقات الجربة الربملانية يف الجزائر( )2001-2007دراسة يف بعض
املغريات السياسية" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 34صيف  ،)2012ص.35-34
 25نورالدين ثنيو" ،األحزاب السياسية يف الجزائر والتجربة الدميقراطية" ،يف :محمد مايل
وآخرون ،الدميقراطية يف األحزاب السياسية يف البلدان العربية ،عىل خليفة الكواري (محرر)
(بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2004 ،ص.229

الحالة سوء األوضاع املعيشية وفشل برامج التنمية التي أطلقتها
الدولة ،ورصفت عليها من األموال ما يفوق آالف املليارات"(.((2

اإلجراءات المنهجية للدراسة
الميدانية
من أجل قياس اتجاه الطلبة الجامعيني نحو املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية يف الجزائر ،قمنا بإجراء دراسة ميدانية استطالعية بجامعة
سطيف  ،2وأجريت هذه الدراسة يف املوسم الجامعي 2014/2013
عىل عينة من  129مفردة ،وقد سحبت بطريقة عمدية بحيث روعي
فيها أن تشمل كل التخصصات التي تدرس يف جامعة سطيف  ،2وتم
توظيف االستامرة أدا ًة رئيس ًة يف هذه الدراسة ،واحتوت االستامرة
عىل ثالثة محاور كربى هي اآلتية:
•املحور األول :موقف الطلبة الجامعيني من االنتخابات الرئاسية
سؤال.
يف الجزائر ،واحتوى عىل ً 12
•املحور الثاين :العوامل التي تدفع الطلبة الجامعيني إىل املشاركة
سؤال.
يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر وتض ّمنً 17
•املحور الثالث :بعض العوامل التي تدفع الطلبة الجامعيني إىل
سؤال.
عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،وتض ّمن ً 11

المجال الزمني للدراسة
تم توزيع االستامرة أيام  ،14و ،15و 16نيسان /أبريل  ،2014مع التذكري
أنها األيام التي سبقت االنتخابات الرئاسية مبارشة ،وبعد انتهاء الحملة
علم أ ّن
االنتخابية التي امت ّدت من  2014/03/01إىل ً ،2014/04/13
االنتخابات الرئاسية أجريت يوم الخميس  17نيسان /أبريل .2014
المجال الجغرافي للدراسة
أجريت هذه الدراسة بجامعة سطيف ،2وهي جامعة تض ّم ثالث
مجال
ً
كليات :كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية والتي اتخذتها
جغراف ًيا للدراسة امليدانية ،وكلية الحقوق والعلوم السياسية ،وأخ ًريا
كلية اآلداب واللغات ،ويزاول بها نحو عرشة آالف طالب الدراسة ،عرب
عرشات التخصصات عىل مستوى الليسانس واملاسرت.
 26محمد بوضياف" ،النظام السيايس يف الجزائر يف ظل املصالحة ،خيار املصالحة الوطنية:
التطورات واملشاهد املحتملة" ،املجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد ( 29شتاء  ،)2011ص.34
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الجدول (:)1
التوزيع والتوزيع النسبي لخصائص العينة
املستوى الجامعي

الجنس
العدد

%

ذكور

33

25

إناث

96

75

املجموع

129

100

سن

العدد

%

ليسانس

81

62.79

ماسرت

43

33.33

دكتوراه

5

3.90

أكرب من 26

املجموع

129

100

املجموع

تخصص
العدد

%

العدد

%
فلسفة

34

26.36

20-18

3

2.3

علم االجتامع

20

15.5

23-21

99

77.3

علم التاريخ

33

25.59

26

20.15

26-24

20

15.6

علم النفس

12.4

7

5.5

تربية بدنية

16

100

129

100

مجموع

129

الجدول (:)2
الحالة االجتامعية واملنطقة السكنية للمستجيبني
الوضعية االجتامعية

العدد

%

منطقة اإلقامة

العدد

%

عازب

114

88.37

مدينة

46

35.65

متزوج

11

8.6

شبه حرضي

49

38

مطلّق

4

3.1

ريف

34

26.35

املجموع

129

100

املجموع

129

100

الجدول (:)3
الوسط األرسي للمستجيبني
املستوى التعليمي لألب

املستوى االقتصادي لألرسة

املستوى التعليمي لألم

العدد

%

ابتدايئ

10

7.8

ابتدايئ

ثانوي

20

15.5

ثانوي

20

جامعي

53

41.1

جامعي

40

31.0

أمي
ّ

46

35.7

أمي
ّ

65

50.4

املجموع

129

100

املجموع

129

100

العدد

%

العدد

%

٢١

16.25

4

3.2

ج ّيد

76

15.5

متوسط

98

سيّئ

10

7.75

املجموع

129

100
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تحليل نتائج الدراسة الميدانية
المحور األول:
البيانات الشخصية للمستجيبين
تظهر بيانات الجدول ( )1أ ّن  75يف املئة من عينة الدراسة من فئة
اإلناث ،يف مقابل  25يف املئة من فئة الذكور ،وهذا مألوف ،أل ّن
اليوم يف الجامعات الجزائرية ،وخاصة يف كليات العلوم اإلنسانية
واالجتامعية ،متثّل فئة اإلناث العنرص األكرب من حيث العدد ،إذ تشري
بعض التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العايل إىل أ ّن أكرث من 70
يبي الجدول توزيع
يف املئة من عدد املتمدرسني من فئة اإلناث ،كام ّ
املستجيبني بحسب التخصص الجامعي ،إذ ظهر أ ّن  63يف املئة من
املستجيبني تخصص الليسانس ،ألنهم ميثلون الفئة األكرب من الناحية
اإلحصائية يف الجامعة ،أ ّما عن التخصصات التي يدرسونها فيظهر
الجدول أ ّن توزيعها متوازن إذ شمل كل الفروع العلمية التي تدرس
يف كلية العلوم االجتامعية يف جامعة سطيف  ،2وإن ظهرت بعض
التخصصات أكرب من الناحية الكمية ،كالفلسفة وعلم التاريخ ،وهذا
متعلق بالبؤرة البحثية التي اخرتناها أماكن لتوزيع االستامرة ،ورمبا
صادف حضور عدد أكرب من الطلبة يف هذين التخصصني.
ويف ما يتعلق بالحالة االجتامعية للمستجيبني ،يظهر من خالل
الجدول ( )2أ ّن النمط الغالب هو فئة العزاب ،إذ بلغت نسبتهم 89
يف املئة ،نظ ًرا أل ّن أغلبهم شباب ال يزالون يف مرحلة التعليم الجامعي،
يبي
ومنطق ًيا ال مييلون إىل تكوين أرس ،وحتى من الناحية العمرية ّ
الجدول ( )1أ ّن الشباب الذين يُع ّدون غالبية مفردات الع ّينة أعامرهم
بني 21و 23سنة ،إذ بلغت نسبتهم  77يف املئة ،يف حني جاءت بقية
النسب ضعيفة ومتقاربة ،ومثال ذلك أ ّن الذين تجاوزوا  25سنة
بلغت نسبتهم  3.9يف املئة.
كام كشفت الدراسة أ ّن  35يف املئة يقطنون املدينة ،و 38يف املئة
يسكنون مبناطق شبه حرضية ،يف حني أ ّن  26يف املئة يقيمون يف
الريف ،وتبدو هذه النسب متقاربة ،ما يؤكد أ ّن التعليم الجامعي
يف الجزائر أصبح متا ًحا لكل الفئات االجتامعية وملختلف املناطق،
إذ توفر وزارة التعليم العايل اإلقامات السكنية للطلبة الذين يبعد
مقر سكنهم عن الجامعة مسافة  50كلم ،يف حني أنّها توفر للمناطق
األخرى حافالت خاصة للطلبة ،تقلهم يوم ًيا إىل الجامعة مجانًا ،ما
سمح لعدد كبري من الفتيات القاطنات يف املناطق الريفية بااللتحاق
بالجامعة للتعليم والتكوين.
تظهر بيانات الجدول ( )3أ ّن  41يف املئة من عينة املستجيبني آباؤهم
ذوو مستوى تعليمي جامعي ،يف حني بلغت نسبة الذين آباؤهم
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أميون نحو  35يف املئة ،أي ما يعادل ثلثي حجم العينة ،وإذا أضفنا
نسبة األميني إىل نسبة ذوي املستوى االبتدايئ التي ظهرت بـ  7.8يف
املئة ،نجد أ ّن أكرث من نصف عينة املستجيبني آباؤهم ذوو مستويات
تعليمية محدودة ،وهذا ما نالحظ انعكاسه يف ما بعد عىل تأثري
األرسة يف دفع الطالب للمشاركة أو مقاطعة االنتخابات ،يف املقابل
تظهر نتائج الجدول أ ّن أمهات املستجيبني مستوياتهن التعليمية أكرث
األمي بـ  50.4يف املئة،
تدن ًيا من اآلباء ،إذ ظهرت أعىل نسبة للمستوى ّ
إضاف ًة إىل  3.2يف املئة من ذوي املستوى االبتدايئ ،يف حني ظهرت نسبة
 31يف املئة يف ما يخص األمهات ذوات املستوى التعليمي الجامعي ،ما
يؤكّد أ ّن هناك حراكًا تعليم ًيا سهرت عليه الدولة الجزائرية من خالل
مجانية التعليم وتعميمه.
وأثبتت نتائج الجدول ( )3أ ّن أغلب املستجيبني ،أي  83يف املئة منهم،
يع ّدون أرسهم منتمية إىل الطبقة الوسطى ،أي إ ّن الحالة االقتصادية
ألرسهم متوسطة ،أ ّما الذين أق ّروا بأ ّن حالة أرسهم االقتصادية ج ّيدة،
فمثّلوا  9.3يف املئة ،أ ّما الذين ع ّدوا أرسهم تنتمي إىل طبقة الفقراء،
أي إ ّن األوضاع االقتصادية ألرسهم سيئة فمثّلوا  7.8يف املئة من
املستجيبني.

المحور الثاني:
موقف فئة الشباب الجامعي من المشاركة
في االنتخابات الرئاسية في الجزائر
يتضح من الجدول ( ،)٤أ ّن هناك تباي ًنا يف طبيعة املواقف من
االنتخابات الرئاسية يف الجزائر لدى أفراد عينة الدراسة ،وإن اتفقوا
عىل جملة من العوامل التي تجعل موقفهم إيجاب ًيا من االنتخابات
الرئاسية ،إذ أجاب أغلب املستجيبني بنسبة  62يف املئة أ ّن االنتخابات
ذات أهمية كبرية بالنسبة إليهم ،يف حني رأت أغلبيتهم بنسبة 73
يف املئة أ ّن االنتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية ،والبعض اآلخر ،ما
عامل
يقارب  48يف املئة من املستجيبني ،ع ّد املشاركة يف االنتخابات ً
مهم يف االستقرار الوطني ،وتدل هذه اإلجابات عىل وعي سيايس لدى
ً
الطلبة الجامعيني بأهمية االنتخابات الرئاسية من الناحية الشكلية
والعقالنية واملنطقية ،وعىل وعي بأهمية الدميقراطية بصفتها أداة
التداول السلمي للسلطة السياسية.
يف املقابل ،تتباين مواقف الطلبة (إيجاب ًيا وسلب ًيا) من مربرات املشاركة
يف االنتخابات ،إذ رأى  42يف املئة من املستجيبني أ ّن االنتخابات
تساهم يف التغيري االقتصادي واالجتامعي للمجتمع الجزائري ،بينام
رأى  40يف املئة أ ّن املشاركة لن تؤدي إىل أي تغيري ،ويعتقد  35يف
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الجدول (:)4
مواقف الطلبة الجامعيني من املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

فقرة

1

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لها أهمية كبرية

80

2

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف التغيري السيايس
واالقتصادي للمجتمع الجزائري

55

42.6

3

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز األمن واالستقرار

63

48.8

42

4

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية مسؤولية وطنية

95

73.6

18

14.0

5

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز التداول السلمي
للسلطة السياسية

46

35.7

49

38.0

31

6

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية تدفع إىل تعزيز الدميقراطية يف
الجزائر

48

37.2

50

38.8

31

24.32

7

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر تساهم يف اختيار
الرجل املناسب لقيادة الدولة الجزائرية

55

42.6

48

37.2

26

20.15

8

أشارك أل ّن الربامج السياسية التي يطرحها املرشحون تساهم
يف حل مشكالت الجزائر

37

28.7

66

51.2

26

20.15

9

تغي شيئًا
املشاركة يف االنتخابات الرئاسية لن ّ

52

40.3

60

46.5

17

13.17

10

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ال تساهم يف حل املشكالت
االجتامعية واالقتصادية للجزائريني

51

39.5

55

42.6

23

17.82

11

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية مضيعة للوقت والجهد

31

24

71

55

27

21

12

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية عبارة عن فعل حضاري

83

64.3

20

15.5

26

20.15

العدد

%

العدد

%

العدد

%

62.0

31

24.0

15

11.62

57

44.2

17

13.17

32.6

24

18.6

16

12.4
26.35

فيها أو اتخاذ موقف منها ،لذلك ظهرت نسبة مهمة من املحايدين ،كام
ظهرت يف البند رقم ( )10إذ امتنع نحو  23مستجي ًبا عن اإلدالء برأيهم.

املئة منهم أ ّن االنتخابات تساهم يف تعزيز التداول السلمي للسلطة
السياسية ،أ ّما نسبة املستجيبني الذين لديهم اعتقاد بأ ّن املشاركة
يف االنتخابات الرئاسية تساهم يف تعزيز الفعل الدميقراطي فكانت
 37يف املئة ،وعىل عكس كل اآلراء السابقة يرى  40يف املئة من
تغي شيئًا ،ووصل األمر بـ 24
املستجيبني أ ّن االنتخابات الرئاسية لن ّ
يف املئة إىل ع ّد االنتخابات الرئاسية مضيعة للوقت واملال والجهد.

المحور الثالث:
العوامل التي تســاهم في مشاركة فئة
الشباب الجامعي في االنتخابات الرئاسية
في الجزائر

أثبتت نتائج الدراسة أ ّن املجتمع الجزائري وعىل الرغم من الوعي
تكتم
العلمي والثقايف الذي تتم ّيز به رشيحة الطلبة ،فإنّه ّ
ظل يعرف ً
كب ًريا يف املسائل السياسية ،حتّى أ ّن بعضهم مييل إىل عدم إبداء آرائهم

يتضح من بيانات الجدول ( ،)5أ ّن العامل الذايت يع ّد أهم عامل
يساهم من وجهة نظر املستجيبني يف عملية املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية ،فقد أظهرت النتائج أ ّن  84يف املئة من عينة املستجيبني

دراسات وأوراق تحليليّة
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الجدول (:)5
عوامل مشاركة فئة الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

الفقرة

1

املشاركة يف االنتخابات الرئاسية قناعة ذاتية (شخصية)

109

2

األرسة هي التي تدفع الطالب للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية

11

8.5

3

األصدقاء هم من يدفعون الطالب للمشاركة يف االنتخابات
الرئاسية

12

9.3

101

4

االنخراط يف حزب سيايس لديه مرشح

39

30.2

52

40.3

5

االنخراط بصفة عضو يف جمعية تساند مرش ًحا سياسيًا

40

31.0

54

41.9

35

6

يشارك يف االنتخابات الرئاسية مقابل حصوله عىل املال

48

37.2

59

45.7

22

17.1

7

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الرئيس القادم سيوفر للطالب
منصب عمل

58

45.0

50

38.8

21

16.3

8

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الرئيس القادم سيضمن
التوزيع العادل للرثوة

49

38

52

40.3

28

21.8

9

يشارك يف االنتخابات أل ّن الطالب سيستفيد من شهادة جامعية
مجانية

34

26.4

79

61.2

16

12.4

10

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن برامج املرتشحني تركّز عىل
تطوير الجامعات الجزائرية

43

33.3

60

46.5

26

20.2

11

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن الربامج السياسية املطروحة
لديها الكثري من الوعود للشباب الجزائري

55

42.6

57

44.2

17

13.17

12

يشارك يف االنتخابات لتأثري وسائل اإلعالم الجزائرية يف الطالب
الجامعي

37

28.7

71

55.0

21

16.3

13

يشارك يف االنتخابات الرئاسية ألنّه حق كفله الدستور الجزائري

60

46.5

45

34.9

24

18.6

14

بدل منه
يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية لكيال يصوتوا ً

70

54.3

42

32.6

17

13.17

15

يشارك يف االنتخابات الرئاسية أل ّن األوضاع االقتصادية
واالجتامعية للجزائر ستتحسن

66

51.16

39

30.2

24

18.6

16

يشارك يف االنتخابات الرئاسية لطبيعة برامج املرشحني القوية
والواقعية

45

34.9

61

47.3

23

17.8

17

يشارك يف االنتخابات الرئاسية لتجنب الرصاع الداخيل (الفتنة)

71

55.0

39

30.2

19

14.8

العدد

%

العدد

%

العدد

%

84.5

12

9.3

8

5.3

110

85.3

8

6.2

78.3

16

12.4

38

29.5
27.2

114
ع ّدوا املشاركة يف االنتخابات قناعة ذاتية ،وثاين العوامل يتمثّل يف
الوعي القانوين للطالب بحقه يف االنتخاب الذي كفله له الدستور،
إذ أكد  46يف املئة أنهم يشاركون يف االنتخابات ألنها حق قانوين،
يف حني رأى أكرث من نصف املستجيبني أ ّن املشاركة يف االنتخابات
تساهم يف تجنيب املجتمع الجزائري الرصاع الداخيل (الفتنة) ،أ ّما
الذين ينتخبون ودافعهم يف ذلك حامية أصواتهم من التزوير فقد
بلغت نسبتهم  55يف املئة ،ففي بعض املامرسات االنتخابية يف
الجزائر ،عندما يتخلف الناخبون عن أداء الفعل االنتخايب ،يقوم بعض
بدل منهم ملصلحة املرشح
القامئني عىل مكاتب االقرتاع بالتصويت ً
الذي يختارونه.
أما عن العوامل االجتامعية كتأثري أرس املستجيبني ،فأثبتت نتائج
الجدول ( )5أ ّن تأثريها بات محدو ًدا ج ًّدا بنسبة  8.5يف املئة من
حجم العينة ،ونفس املالحظة تنطبق عىل تأثري األصدقاء يف الطالب
للمشاركة يف االنتخابات ،ما يؤكد أ ّن الفرد الجزائري املعارص تح ّرر
نسبيًا من األطر االجتامعية التقليدية ،كالعائلة والقبيلة وغريها ،يف
حني رأى أكرث من نصف حجم الع ّينة أ ّن العامل االقتصادي يساهم
يف املشاركة يف االنتخابات ،ذلك أ ّن  51يف املئة من املستجيبني رأوا
أ ّن انتخاب الرئيس يساهم يف تحسني األوضاع االقتصادية للمجتمع
الجزائري ،ويف ما يخص املكاسب الشخصية (الرباغامتية) ،أظهرت
النتائج أ ّن  45يف املئة من حجم العينة أكدوا أنهم سينتخبون أل ّن
الرئيس سيوفر لهم مناصب عمل ،و 33يف املئة سيقرتعون أل ّن برامج
املرشحني للرئاسيات تويل أهمية لتطوير الجامعات الجزائرية.
•يف األخري ،وجد  37.2يف املئة من املستجيبني أ ّن مشاركتهم يف
االنتخابات تحقق لهم بعض العوائد املادية ،وهي من مظاهر
الفساد السيايس يف املجتمع الجزائري املعارص ،فأصبح بعض
املرشحني مييل إىل رشاء أصوات املنتخبني للتصويت ملصلحتهم،
ويرى  26.4يف املئة من املستجيبني أ ّن املشاركة يف االنتخابات
تضمن لهم الحصول عىل شهادات جامعية مجانية.
•وتظهر نتائج الجدول ( )5أ ّن هناك تباي ًنا يف املوقف من دور
األحزاب السياسية وبرامج السياسيني يف الدفع بالطلبة لالنتخاب
يف الرئاسيات ،فأظهرت النتائج أ ّن  30يف املئة من عينة البحث،
أكد فيها املستجيبون أ ّن انتامءهم إىل حزب سيايس يدفعهم إىل
االنتخابات الرئاسية ،أي أقل من ثلثي العينة ،يع ّدون منخرطني
يف الحياة السياسية الفعلية ،وأكد  31يف املئة انخراطهم يف
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جمعيات تساند حزبًا سياس ًيا ،ما يؤكد أ ّن أكرث من ثلثي عينة
البحث ال يشاركون يف الحياة السياسية بصورة مبارشة.

•يف حني ،قال  42يف املئة من املستجيبني أنّهم يشاركون يف
االنتخابات أل ّن الربامج السياسية لديها الكثري من الوعود
للشباب الجزائري ،و 34يف املئة أنّهم سيصوتون يف االنتخابات
الرئاسية أل ّن برامج األحزاب السياسية واقعية ،أ ّما عن تأثري
وسائل اإلعالم يف الوعي السيايس للشبان الجامعيني ،فريى أكرث
من نصف املستجيبني ،أي نحو  55يف املئة ،أ ّن مشاركة الشباب
يف االنتخابات ال عالقة لوسائل اإلعالم بها ،وهذا منطقي أل ّن
الجزائر مل تحرر القطاع السمعي البرصي ،وبعض وسائل اإلعالم
املحلية الخاصة مازالت غري قادرة عىل صناعة الرأي العام،
لتتمكن من توجيه الناخبني للتصويت ملرشح محدد.

المحور الرابع:
بعض العوامل التي تؤدي إلى عدم مشاركة
فئة الشباب الجامعي في االنتخابات الرئاسية
في الجزائر
تظهر نتائج الجدول ( )6أ ّن جملة العوامل الرئيسة التي تؤدي إىل
عزوف الشباب عن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،تتعلق
أولّ بتزوير االنتخابات ،إذ أكد أكرث من  65يف املئة من املستجيبني
أ ّن االنتخابات ستكون مز ّورة ،وعليه ،فال جدوى من املشاركة فيها،
ويعزز هذه الفكرة  69يف املئة من عيّنة الدراسة الذين أكدوا أنهم
لن يشاركوا يف االقرتاع ،أل ّن نتيجته محسومة سلفًا ملرشح السلطة،
أ ّما العامل الثاين فهو مأزق الخطاب السيايس للمرتشحني للرئاسيات،
فقد رأى  72يف املئة من حجم العينة ،أنهم ال يرغبون يف املشاركة
يف االنتخابات أل ّن املرتشحني ال يسعون سوى لتحقيق مصالحهم
الشخصية ،أ ّما ثالث العوامل فيتعلق بالخطاب السيايس لألحزاب
واملرتشحني للرئاسيات ،إذ يرى ما نسبته  69يف املئة من املستجيبني

دراسات وأوراق تحليليّة
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اتجاهات فئة الشباب الجامعي نحو المشاركة في االنتخابات الرئاسية في الجزائر

الجدول (:)6
عوامل عدم مشاركة فئة الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر
موافق

محايد

ال أوافق

رقم

الفقرة

1

االنتخابات الرئاسية ستكون مز ّورة

84

2

دعوة بعض األحزاب السياسية للمقاطعة

53

41.1

3

دعوة بعض الحركات السياسية إىل املقاطعة

45

34.9

53

4

تغي األوضاع
ال يشارك الطالب أل ّن االنتخابات الرئاسية ال ّ
االقتصادية واالجتامعية للمجتمع الجزائري

69

53.5

37

28.7

5

ال يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية أل ّن النتيجة
محسومة ملرشح السلطة

90

69.8

31

24.0

8

6

ال يشارك الطالب يف االنتخابات الرئاسية أل ّن املرتشحني
للرئاسيات يسعون لتحقيق مصالحهم

94

72.9

23

17.8

11

8.6

7

عدم تحقق وعود املرتشحني يف االنتخابات السابقة

89

69.0

28

21.7

12

9.4

8

ضعف الربامج التي يطرحها املرتشحون لالنتخابات الرئاسية
وعدم واقعيتها

86

66.7

24

18.6

19

14.8

9

االعتقاد الديني مينع الطالب من املشاركة يف االنتخابات
الرئاسية (تحريم التحزب)

16

12.4

82

63.6

31

24.1

10

كون أفراد أرسة الطالب ال يشاركون يف االنتخابات الرئاسية

16

12.4

87

67.4

26

20.1

11

أل ّن الطالب مل يستفد من الدولة يف أي يشء (الريع البرتويل)

61

47.3

52

40.3

16

12.4

أنهم لن ينتخبوا أل ّن املرتشحني السابقني مل يلتزموا وعودهم ،يف حني
أكد نحو  66يف املئة بأنهم لن يشاركوا أل ّن برامج املرتشحني وهمية
وغري واقعية.
وأثبتت نتائج الجدول ( )6أ ّن عدم مشاركة الشباب يف االنتخابات
الرئاسية ،ليس له عالقة ذات داللة إحصائية باألرسة أو األصدقاء ،إذ
ظهرت نسبتاهام كاآليت 12.4 :يف املئة ،و 12.4يف املئة ،وحتى الخطاب
الديني الذي كان له تأثري يف السباق من خالل إصدار فتاوى تح ّرم أو
تدعو للتصويت ملرشح ما ،مل يظهر لها أثر كبري ،إذ أكد  67يف املئة

العدد

%

العدد

%

العدد

%

65.1

24

18.6

21

16.3

48

37.2

28

21.7

41.1

31

24

23

17.8
6.2

من املستجيبني أنهم ال يرون للمعتقد الديني دو ًرا يف عملية املشاركة
يف االنتخابات.
ويف األخري ،نلحظ من نسب الجدول ( )6أ ّن هناك تباي ًنا يف مواقف
الطلبة من بعض العوامل املبارشة التي تساهم يف عدم مشاركتهم
يف االنتخابات الرئاسية ،كدعوة بعض األحزاب السياسية إىل مقاطعة
االنتخابات بنسبة  41يف املئة ،و يرى  34يف املئة من عينة املستجيبني
أ ّن املقاطعة كانت نتيجة لدور بعض الحركات السياسية ،كحركة
بركات ،أو حركة مالك القبائلية وغريها من الحركات الهامشية التي
دعت إىل املقاطعة ،أما العامل االقتصادي الذي له تأثري يف مقاطعة
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االنتخابات ،فقد أكد  53يف املئة أنهم لن يشاركوا يف االنتخابات ألنّها
تغي األوضاع االجتامعية واالقتصادية للمجتمع الجزائري ،وهو
لن ّ
نوع من اإلحباط يعاين منه الشباب وميتد إىل رشائح اجتامعية عديدة
من بينها رشيحة العامل ،وأكد ما نسبته  47يف املئة من حجم عينة
الدراسة ،أ ّن عدم االستفادة من الريع البرتويل هو الذي يدفع الشباب
إىل عدم املشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر.

خاتمة
توصلت هذه الدراسة إىل جملة من النتائج ،تتعلق باتجاهات فئة
ّ
الشباب الجامعي نحو املشاركة يف االنتخابات الرئاسية ،ونوجزها
كاآليت:
•أظهرت نتائج الدراسة أ ّن هناك موقفًا إيجاب ًيا لدى فئة الشباب
الجامعي من االنتخابات الرئاسية ،إذ رأت أ ّن عملية االنتخاب
يف حد ذاتها سلوك حضاري تتصف به املجتمعات املعارصة،
وع ّدتها إحدى اآلليات السلمية التي تستخدم يف عملية التداول
السلمي للسلطة السياسية ،وموقفها اإليجايب من االنتخابات
مرده إىل قناعات ذاتية ولعوامل موضوعية ،كرضورة املشاركة
الختيار من يحكم الجزائر ،وأ ّن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية
تساهم يف تعزيز املامرسات الدميقراطية ،لكن ظهرت مواقف
سلبية لهذه الفئة تجاه االنتخابات الرئاسية ،إذا ُع ّدت أدا ًة
لتغيري الواقع االجتامعي واالقتصادي للمجتمع الجزائري ،ما
يؤكد أ ّن فئة الشباب الجامعي لديها وعي سيايس عىل األقل
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بفكرة االنتخابات بصفتها أداة دميقراطية معارصة ،لذلك فإ ّن
موقفها السلبي من االنتخابات تشكّله املامرسات التي تتبع
هذه األداة ،وليس رفض االنتخابات يف حد ذاتها.

•أثبتت نتائج الدراسة أ ّن جملة من العوامل تدفع فئة الشباب
الجامعي للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،ويأيت
عىل رأسها العامل الذايت ،أي إ ّن املشاركة يف االنتخابات تتعلق
بالوعي االجتامعي والسيايس للفرد ،ثم يأيت الوعي القانوين
بالحق يف االقرتاع ،وكذلك من العوامل التي تدفع الشباب إىل
املشاركة أنها تساهم يف تجنيب الجزائر الرصاعات الداخلية،
وهناك من رأى أ ّن املشاركة تحمي صوته من التزوير ،وأظهرت
نتائج الدراسة أ ّن فئة الشباب الجامعي مل تعد تؤطّرها بشكل
كبري األطر االجتامعية التقليدية كاألرسة وغريها ،يف املقابل،
تباينت مواقف الطلبة بني اإليجاب والسلب من املشاركة يف
االنتخابات ،إذا ربطناها بالعوامل االقتصادية واالجتامعية ،فإذا
أكد بعض الطلبة أ ّن االنتخابات تساهم يف تحسني األوضاع
االقتصادية للمجتمع الجزائري ،فإ ّن البعض اآلخر رأى أنها لن
تغي من الوضع القائم يف يشء.
ّ
•ب ّينت نتائج الدراسة أ ّن ثالثة عوامل تح ّد من مشاركة فئة
الشباب الجامعي يف االنتخابات الرئاسية يف الجزائر ،أولها التزوير
الذي يطال يف أغلب املرات عمليات االنتخاب ،إذ يعد أحد
العوامل الرئيسة التي متنع الشبان من املشاركة يف االنتخابات،
وخاصة فكرة التزوير ملرشح السلطة ،ما يجعل النتائج االنتخابية
محسومة سلفًا ،وثاين العوامل يتعلق بفقدان الثقة يف املرتشحني
للرئاسيات ،إذ ترى فئة الشباب الجامعي أ ّن أغلب املرشحني
للرئاسيات يسعون إىل تحقيق مصالحهم الشخصية ،وثالث
العوامل يرتبط مبأزق الخطاب السيايس يف املجتمع الجزائري ،إذ
يكون يف الغالب خطابًا مبن ًيا عىل الوعود ،ففي كل مرة تكتشف
فئة الشباب أنها وعود وهمية أديرت بها الحمالت االنتخابية،
لذلك تعزف عن املشاركة يف االنتخابات الرئاسية.

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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إسراء بطاينة

*

اتجاهات الرأي العام الفلسطيني
نحو الديمقراطية

*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
بعد مرور نصف قرن عىل انتهاء االستعامر الغريب املبارش للدول
العربية ،ما زال النقاش يدور حول مدى قبول الشعوب العربية
بالدميقراطية ومدى استعدادهم لها .ويف سياق الثورات العربية
التي شهدتها املنطقة العربية منذ عام  2011وتطوراتها الالحقة،
ظهرت دول وقوى إقليمية ودولية مختلفة تحالفت ضد مطالب
الشعوب العربية بالدميقراطية والحرية خالل الثورة ،ور ّوجت النخب
الثقافية املرتبطة بها مقوالت عن "عدم جاهزية الشعوب العربية
للدميقراطية" كذريعة ملوقفها املضاد إلرداة الشعوب ومسعاها
إلحباط عملية التحول الدميقراطي يف عدد من الدول العربية.
ويف ظل غياب الحكم الدميقراطي يف الدول العربية ،وسعي هذه
القوى السياسية لتهميش آراء الشعوب ،وقمعها لحرية الرأي والتعبري
يف محاولة إلبقاء الوضع الراهن لعالقة الحاكم والرعية ،تأيت أهمية
استطالعات الرأي العام يف املنطقة العربية ملعرفة إن كان الرأي العام
فعل باالستناد إىل املربرات
العريب مؤيّ ًدا للدميقراطية أم إنه يعارضها ً
التي تروج لها األنظمة االستبدادية العربية والنخب املوالية لها
وال ِفكر االسترشاقي من أن الشعوب العربية نفسها ضد الدميقراطية
وأنها غري مهيئة ملامرستها ،أو أنها تفضل حفظ األمن واالستقرار عىل
التمتع بحقوقها وحرياتها السياسية والعامة ،وسعي هذه القوى أيضً ا
إلظهار الشعوب العربية بوصفها رافضة للدميقراطية انطالقًا من أنها
تتعارض مع اإلسالم.
وكام هي الحال يف البلدان العربية ،فإن الوضع الفلسطيني ال يختلف
متا ًما عن تلك البلدان من حيث غياب نظام حكم دميقراطي ،إال أن
أهمية استطالع الرأي العام الفلسطيني له خصوصية يف ظل االحتالل
اإلرسائييل .فمن جهة ،يروج داعمو الحركة الصهيونية إىل أن إرسائيل
هي الدولة الدميقراطية الوحيدة يف املنطقة ،وأن الفلسطينيني
والعرب عمو ًما غري دميقراطيني ومعادين للنظام الدميقراطي .ومن
جهة أخرى ،يواجه التحول الدميقراطي يف فلسطني معوقات سببها
سياسات االحتالل التي تعارض وجود أنظمة دميقراطية يف املنطقة
تهدد وجوده واستقراره ،باإلضافة إىل تشكيك بعض النخب السياسية
الفلسطينية والعربية يف نجاعة النظام الدميقراطي يف تحقيق مرشوع
التحرر الوطني الفلسطيني.
وبنا ًء عىل ذلك ،فقد هدفت استطالعات املؤرش العريب منذ عام 2011
إىل التع ّرف عىل مدى تأييد الفلسطينيني – كأحد املجتمعات العربية
التي شملتها االستطالعات – للنظام الدميقراطي ومدى مالمئته ليكون
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نظام حكم سيايس يف فلسطني؛ وذلك من خالل ع ّدة مؤرشات تتعلّق
بتقييمهم لفاعلية النظام الدميقراطي ،ومدى تفضيلهم هذا النظام
مقارنة مع أنظمة حكم سياسية أخرى مثل نظام الحكم اإلسالمي
والنظام السلطوي واألنظمة اإلقصائية االنتقائية التي تقترص املشاركة
فيها عىل فئة أحزاب معيّنة من دون غريها .كام هدفت االستطالعات
إىل التع ّمق يف معرفة مفهوم الفلسطينيني للدميقراطية وأهم السامت
والرشوط التي يجب أن تتوافر يف النظام الدميقراطي ،باإلضافة إىل
تقييمهم مستوى الدميقراطية يف فلسطني ومدى ضامن الحريات
والحقوق للمواطنني من وجهة نظرهم.
وقد نفّذ املركز العر ّيب لألبحاث ودراسة السياسات أول استطالع رأي
ُؤش العر ّيب وذلك خالل
يف فلسطني ميدان ًّيا ،ضمن مرشوع استطالع امل ّ
الفرتة  17آذار /مارس  8 -أيلول /سبتمرب  ،2011عىل عيّنة حجمها
 1200مستجيب ومستجيبة من خالل إجراء مقابالت "وجاه ّية".
ونُفّذ االستطالع الثاين يف فلسطني يف الفرتة  21-15متوز /يوليو 2012
عىل ع ّينة من  1500مستجيب ومستجيبة .أما االستطالع الثالث
فقد تم تنفيذه خالل الفرتة  24كانون الثاين /يناير  2 -شباط /فرباير
ُؤش
 ،2014عىل عيّنة من  1520مستجيبًا ومستجيبة .ويستخدم امل ّ
العر ّيب الع ّينة العنقوديّة الطبق ّية ُمتع ّددة املراحل امل ُنتظمة واملوزونة
ذاتيًّا وامل ُتناسبة مع الحجم .وقد أُ ِخذ يف االعتبار التوزيع الجندري
(الذكور واإلنــاث) ،ومتغري الحرض والريف ،وكذلك التقسيامت
ٌ
احتامل متسا ٍو
لكل فر ٍد يف املجتمع
اإلداريّة الرئيسة ،بحيث يكون ّ
يف الظهور يف العيّنة .وبلغ معدل الثقة يف هذا االستطالع ،%97.5
وبهامش خطأ  .%2±وتقدم هذه الورقة نظرة مع ّمقة التجاهات الرأي
العام الفلسطيني نحو الدميقراطية من خالل عرض نتائج استطالعات
"املؤرش العريب" يف فلسطني يف األعوام  2011و 2012و.2014

مفهوم الديمقراطية لدى الرأي
العام الفلسطيني
املؤش العر ّيب إىل التع ّمق يف معرفة مفهوم الفلسطينيني
هدف استطالع ّ
للدميقراطية وأهم السامت والرشوط التي يجب أن تتوافر يف النظام
الدميقراطي .فقد طرح سؤال عىل املستجيبني ،بصيغة السؤال املفتوح
بهدف عدم توجيه إجابات املستجيبني ،حول أهم رشط يجب أن
يتوافر يف ٍ
بلد ما حتى نعتربه بل ًدا دميقراط ًّيا من وجهة نظرهم.

المؤشر العربي
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وباملقابل ،ذكر  %5من املستجيبني رشوطًا تتمحور حول "تحسني
األوضــاع االقتصادية" و %4ذكــروا رشط ضامن "األمــن واألمــان
واالستقرار" ،يف حني أن  %2فقط يعتقدون بأن "تطبيق األحكام
الدينية" هو أهم رشط للنظام الدميقراطي ،وهي األقل ذك ًرا يف
تعريفات املستجيبني الفلسطينيني يف استطالعات املؤرش العريب يف
أعوامه الثالثة ( 2011و 2012و .)2014إن هذه النتائج تدل عىل
عدم صحة الطرح القائل إن الرأي العام الفلسطيني غري وا ٍع مباهية
الدميقراطية ،ومن ثم ليس لديهم القدرة عىل االنخراط يف العملية
الدميقراطية ،أو أنهم يرون الدميقراطية تتمثّل بحكم الرشيعة
اإلسالمية بصفة خاصة.
وباالطّالع عىل نتائج استطالعات املؤرش العريب يف فلسطني لألعوام
 2011و 2012و ،2014تُظهر املقارنة بينها أن نسبة املستجيبني
الذين ع ّرفوا الدميقراطية من خالل رشوط ذات طبيعة سياسية قد
ارتفعت وبشكل ملحوظ من  %61يف مؤرش  2011إىل  %71يف مؤرش
 ،2012لتصل إىل أعالها وبنسبة  %76يف مؤرش  ،2014وهذا التغيري
يف االتجاهات هو نتيجة النخفاض نسبة تعريفات املستجيبني ذات
املدلوالت االقتصادية أو األمنية التي ظهرت يف نتائج مؤرش 2014
وذلك باملقارنة مع نتائج مؤرش  .2011كام أن هذا التغيري يعود
النخفاض نسبة الذين رفضوا اإلجابة أو أفادوا أنهم ال يعرفون ما هو
الرشط األهم الذي يجب توافره يف البلد يك يع ّد دميقراطيًّا؛ فقد بلغت
 %88نسبة املستجيبني الذين ذكروا تعريفًا ذا محتوى للدميقراطية يف
استطالع مؤرش عام  ،2014يف حني كانت هذه النسبة  %81يف مؤرش
عام  ،2012و %82يف مؤرش عام .2011

2014

2012

2011

أهم رشط للدميقراطية
ضامن الح ّريات السياسية
واملدنية والعا ّمة

53

48

32

املساواة والعدل بني املواطنني

17

15

14

اطي
نظام حكم دميقر ّ

6

8

15

مجموع الرشوط السياسية

76

71

61

تحسني األوضاع االقتصادية

5

2

8

األمن واألمان واالستقرار

4

6

7

تطبيق األحكام الدينية

2

1

1

توصيف الدميقراطية من خالل قيم إيجابية

1

2

1

أخرى

0

0

4

ال أعرف /رفض اإلجابة

12

19

18

املجموع

100

100

100

رشوط سياسية

وأظهرت النتائج أن أغلبية املجتمع الفلسطيني تُع ّرف الدميقراطية
من خالل مفاهيم ومفردات سياسية ،مقابل أقلية ضئيلة ت ُع ّرفها
من خالل مفاهيم إ ّما اقتصادية أو أمنية أو دينية؛ إذ انحاز أكرث من
نصف الفلسطينيني ( )%53إىل اختيار رشط "ضامن الحريات السياسية
واملدنية والعامة" كأهم رشط يجب أن يتوافر يف بلد ما حتى نعده
بل ًدا دميقراطيًّا ،و %17أفادوا أن مبدأ "املساواة والعدل بني املواطنني"
هو أهم رشط للدميقراطية ،و %6أفادوا أن الرشط األهم للدميقراطية
هو "نظام حكم دميقراطي" يشمل جميع أسس النظام الدميقراطي
ومبادئه من حريات وحقوق ومساواة وإجراء انتخابات دورية حرة
ونزيهة وتداول للسلطة ومبدأ الفصل والرقابة بني السلطات.

اتّجاهات الفلسطينيني نحو أهم الرشوط التي يجب توافرها يف بل ٍد ما حتى
يُعدّ بلدًا دميقراط ًّيا بحسب نتائج املؤرش العريب لألعوام  2011و 2012و2014

تأييد الرأي العام الفلسطيني
للديمقراطية
أظهرت نتائج املؤرش العريب يف فلسطني أن أغلبية الفلسطينيني
يؤيدون النظام الدميقراطي عىل الرغم من إقرارهم بوجود بعض
املشاكل التي تشوبه؛ إذ وافق  %67من الفلسطينيني عىل مقولة
إن "النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه أفضل من غريه"،
مقابل  %24عارضوا هذه املقولة .وباملقارنة مع نتائج االستطالعات
الثالثة للمؤرش العريب يف فلسطني ،فإن التأييد للنظام الدميقراطي بني
الفلسطينيني هو شبه ثابت عىل مدار السنوات الثالث وبنسبة تأييد
لدى أكرث من ثلثي املستجيبني الفلسطينيني ،يف حني أن الفروقات
يف نسبة معاريض النظام الدميقراطي بصفة عا ّمة ت ُعد طفيفة وغري
جوهرية من الناحية اإلحصائية.
ويف ما يتعلق مبدى مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظا ًما سياسيًا
يف فلسطني ،فإن الرأي العام الفلسطيني شبه ُمجمع عىل مالمئة
النظام الدميقراطي يك يكون نظام حكم يف فلسطني؛ إذ توافق %82
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نسبة الفلسطينيني املؤيدين للنظام الدميقراطي ومعارضيه بحسب نتائج املؤرش العريب لألعوام  2011و 2012و2014
هل توافق عىل أن النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من غريه ،أم تعارضها؟

اتّجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظا ًما سياس ًيا يف فلسطني
مقارنة مع أنظمة حكم ُأخرى بحسب نتائج املؤرش العريب لعامي  2012و2014

المؤشر العربي
اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو الديمقراطية

من الفلسطينيني عىل مالمئة النظام السيايس الذي تتنافس فيه جميع
األحزاب مهام كانت برامجها من خالل االنتخابات النيابية وت ُشَ كَّل
الحكومات عىل أساس نتائج االنتخاب ،مقابل  %14أفادوا أنه غري
مالئم.

وباملقارنة مع األنظمة غري الدميقراطية ،تشري النتائج إىل أن أنظمة
الحكم األُخرى مل تلق تأيي ًدا بني الفلسطينيني ،مبا فيها نظام حكم
الرشيعة اإلسالمية واألنظمة التي تقترص فيها املشاركة عىل أحزاب
ذات توجهات معيّنة (فقط األح ـزاب اإلسالمية أو األح ـزاب غري
الدينية) ،باإلضافة إىل النظام الديكتاتوري .فقد أفاد ما نسبتهم %37
مالمئة نظام حكم الرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات أو
أحزاب سياسية ليكون نظام حكم يف فلسطني مقابل  %57أفادوا
عدم مالمئته .ويرى نحو ثلث الفلسطينيني بأن نظام الحكم السيايس
املقترص عىل مشاركة األحزاب اإلسالمية فقط يف االنتخابات النيابية
هو مالئم ،مقابل ثلثي املستجيبني الذين أفادوا عكس ذلك .يف حني
أن النظام الديكتاتوري والنظام اإلقصايئ لألحزاب الدينية الذي
تتنافس فيه فقط األحزاب غري الدينية يف االنتخابات النيابية كانا
األقل شعبية بني الفلسطينيني؛ إذ أفادت أغلبية املستجيبني عدم
مالمئة هذين النظامني وبنسبة  %80و %79عىل التوايل ،مقابل %14
أفادوا مالمئة هذين النظامني.
ومن الجدير بالذكر أن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى
مالمئة النظام الدميقراطي ليكون نظام حكم يف فلسطني شبه ثابتة
بحسب نتائج استطالعي املؤرش العريب لعامي  2012و ،2014إالّ أن
نسبة املستجيبني الفلسطينيني الذين أفادوا عدم مالمئة أنظمة الحكم
األخرى غري الدميقراطية قد ارتفعت وبشكلٍ جوهري باملقارنة مع
استطالع املؤرش لعام  ،2012وبفارق تراوح بني  11و 25نقطة مئوية.
وعند سؤال املستجيبني عن أكرث نظام من هذه األنظمة مالمئة
لفلسطني ،انحازت أغلبية الرأي العام الفلسطيني للنظام الدميقراطي،

123
يف حني كانت نسبة تفضيل املستجيبني لألنظمة األخرى قد تراوحت
بني  %2يف أدناها و %16يف أعالها.
وفضل عن سؤال املستجيبني حول مدى تأييدهم أو معارضتهم
ً
للنظام الدميقراطي وهل هو مالئم لفلسطني من وجهة نظرهم؟ فقد
تم عرض ع ّدة مقوالت عىل املستجيبني عاد ًة ما يتم تداولها يف انتقاد
وسئل املستجيبون عن مدى موافقتهم
النظام الدميقراطي ومعاداتهُ ،
أو معارضتهم لكل عبارة من هذه العبارات .ومن الجدير بالذكر
أن معظم هذه املقوالت قد روج لها وبش ّدة ُمناهضو الدميقراطية
والثورات خالل العام املايض ،وبخاصة يف خضم التطورات التي
شهدتها بعض البلدان العربية التي ّ
تعثت فيها هذه الثورات ،وأصبح
غياب األمن واألمان ومحاربة اإلسالم السيايس – باإلدعاء بأنه نقيض
للدميقراطية – عنوانًا ير ّوج له قادة الثورات املضادة يف املنطقة.
واتّساقًا مع نسب تأييد الفلسطينيني للدميقراطية ،فإن الرأي العام
الفلسطيني بصفة عا ّمة يعارض االدعاءات السلبية تجاه الدميقراطية
كنظام حكم وعالقته مع الدين اإلسالمي ،فقد أظهرت نتائج املؤرش
لعام  2014أن أغلبية الرأي العام الفلسطيني ( )%71ترفض االدعاء
بأن "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" مقابل موافقة خُمس
املستجيبني عىل هذه املقولة .ويف ما يتعلق بتقييم األداء االقتصادي
يف النظام الدميقراطي ،فقد عارض  %70من الفلسطينيني مقولة
أن "األداء االقتصادي للبالد يف النظام الدميقراطي يسري بشكل
ثلثي الرأي العام
يسء" ،يف حني أن  %21وافقوا عليهاّ .
وعب أكرث من ّ
الفلسطيني عن معارضته للمقولة بأن "األنظمة الدميقراطية غري
جيدة يف الحفاظ عىل النظام العام" وبنسبة  %69من الفلسطينيني،
مقابل موافقة  .%22ويف حني وافق نحو ثلث الرأي العام الفلسطيني
عىل مقولة "أن النظام الدميقراطي يتسم بأنه غري حاسم وميلء
باملشاحنات" ،فقد عارضها  .%58وانقسم الرأي العام الفلسطيني
بشأن مدى قدرة الشعب الفلسطيني عىل مامرسة الدميقراطية؛ إذ
عارض  %48من الفلسطينيني مقولة أن "مجتمعنا غري مه ّيأ ملامرسة
النظام الدميقراطي" مقابل موافقة  %43منهم عىل هذه العبارة ،وهو
انعكاس للحالة الفلسطينية والعربية مبجملها التي تفتقر إىل تجارب
سابقة يف مامرسة الدميقراطية ،باإلضافة إىل املحاوالت الحثيثة لبعض
مناهيض الدميقراطية من ذوي النفوذ السيايس املحيل واإلقليمي،
وحتى الدويل ،إلعاقة أي تجربة عربية دميقراطية قد تكون ناجحة.
وعند مقارنة نتائج استطالع املؤرش العريب يف فلسطني لعام 2014
مع النتائج السابقة ،يظهر أن هنالك ارتفا ًعا ملحوظًا يف نسبة
الفلسطينيني املعارضني لهذه العبارات املناهضة للدميقراطية يف
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نظام الحكم األفضل لفلسطني

مدى تأييد الفلسطينيني أو معارضتهم ملقوالت سلبية مناهضة للنظام الدميقراطي
بحسب نتائج املؤرش العريب ألعوام  2011و (((2012و2014

 1متت إضافة عبارة " النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم" وعبارة "مجتمعنا غري مهيّأ ملامرسة النظام الدميقراطي" أول مرة يف استطالع املؤرش العر ّيب لعام .2012

المؤشر العربي
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املس بحقوق اإلنسان يف فلسطني" ،ومعارضوها،
الفلسطينيون املؤيدون ملقولة" :من أجل الحفاظ عىل األمن ،فإنه من املربر التعدّي أو ّ
بحسب نتائج استطالعي مؤرش عامي  2012و2014

وبخاصة العبارات املتعلقة باألداء االقتصادي
مؤرش عام ،2014
ّ
للنظام الدميقراطي ،ومدى قدرته عىل الحفاظ عىل النظام العام،
وأيضً ا قدرته عىل تسيري األمور يف البالد وحسمها من دون مشاحنات.

األمنواألمانمقابلالديمقراطية؟
وعىل صعيد أهمية الحفاظ عىل األمن واألمان وإن كان عىل حساب
الدميقراطية ،فإن األغلبية الكربى من الفلسطينيني ترفض أن يجري
تقديم األمن واألمان عىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ إذ عارض
 %85من الرأي العام الفلسطيني مقولة مفادها بأنه "من أجل
املس بحقوق االنسان
الحفاظ عىل األمن ،فإنه من املربر التعدّ ي أو ّ
يف فلسطني" ،مقابل تأييد  %12فقط؛ بل إ ّن أكرث من نصف املستجيبني
يعارضون ذلك قط ًعا ،يف حني أن  %2فقط يؤيدون و"بش ّدة" أن
التع ّدي عىل حقوق اإلنسان ُمرب ٌر بذريعة الحفاظ عىل األمن واألمان
يف البالد.
وعىل الرغم من التدهور األمني الذي تشهده بعض الدول العربية
التي قَمعت أنظمتها الثورات واالحتجاحات الشعبية املطالبة
بالدميقراطية فيها ،ومنها املجاورة لفلسطني ولها تأثري مبارش أو غري
مبارش يف الفلسطينيني؛ فإن نسبة الفلسطينيني الذين يعارضون تربير
انتهاك الحريات والحقوق بحجة األمن واألمان قد ارتفعت باملقارنة
الجوهري يف نسبة الذين
مع مؤرش عام  ،2012وبخاصة االرتفاع
ّ
يعارضون ذلك وبشدّ ة من  %46يف مؤرش عام  2012لتتخطى أكرث من
نصف املستجيبني بنسبة بلغت  %56يف مؤرش عام .2014

من هم معارضو النظام
الديمقراطي في فلسطين؟
تعترب إحدى النظريات التي يروجها مناهضو النظام الدميقراطي أن
املتدينني هم األكرث معارضة للنظام الدميقراطي ،كام أن الفئات ذات
الدخل املحدود واملنخفض ال تكرتث للدميقراطية وليست مؤيدة لها
بوصفها تخص الطبقات االقتصادية األكرث وفرة عىل الصعيد املايل يف
املجتمعات .ويف هذا السياق ،تم تحليل اتجاهات الفلسطينيني نحو
تأييدهم للنظام الدميقراطي بالتقاطع مع بعض املتغريات االقتصادية
وتلك املرتبطة بالتدين ونظرتهم تجاه الدميقراطية واإلسالم ونظام
الرشيعة اإلسالمية.
إن التحليل املع ّمق يف اتجاهات الفلسطينيني نحو مدى تأييدهم
أو معارضتهم للنظام الدميقراطي بحسب املتغريات االقتصاديّة،
يظهر أن التأييد للنظام الدميقراطي يتأثر يف عالقة عكسية مع
الوضع االقتصادي ألرس املستجيبني؛ إذ تنخفض نسب التأييد للنظام
الدميقراطي مع ارتفاع دخل أرس املستجيبني .أما عىل صعيد أثر
مستوى التديّن يف املوقف من النظام الدميقراطي ،فتظهر النتائج
أن هذا العامل مؤثر وبشكل جوهري يف اتجاهات املستجيبني نحو
مقولة أن "النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من
غريه" .وعىل عكس ما هو سائد بأن املتدينيني هم أكرث معاريض
الدميقراطية ،فإن تحليل النتائج يظهر بأنه كلام ارتفع مستوى
تد ّين املستجيبني ارتفعت نسبة التأييد للنظام الدميقراطي ،فقد
كانت نسبة التأييد للنظام الدميقراطي  %67بني الفلسطينيني الذين

العدد 13

126

آذار  /مارس 2015

مدى تأييد الفلسطينيني للنظام الدميقراطي بحسب وضع أرسهم االقتصادي وتعريفهم الذايت ملستوى تد ّينهم

توصيف املستجيبني لدخل أرسهم
النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه دخل األرسة يُغطّي نفقات حاجاتنا
أفضل من غريه
بشكلٍ ج ّي ٍد ونستطيع أنْ نوفّر منه
%

دخل األرسة ال يُغطّي نفقات حاجاتنا
دخل األرسة يُغطّي نفقات
ٍ
صعوبات يف تغطّية هذه الحاجات
ونواجه
حاجاتنا وال نوفّر منه
%
%

أوافق بشدة وأوافق

70

74

75

أعارض وأعارض بشدة

30

26

25

املجموع

100

100

100

تعريف املستجيبني الذا ّيت ملستوى تد ّينهم

النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله لكنه
أفضل من غريه

متديّن جدًّ ا %

متديّن إىل حدٍّ ما %

غري متديّن %

أوافق بشدة وأوافق

75

74

67

أعارض وأعارض بشدة

25

26

33

املجموع

100

100

100

وصفوا أنفسهم بأنهم "غري متدينني" مقارنة بتأييد نحو ثالثة أرباع
الفلسطينيني "املتدينني إىل ح ٍّد ما" وكذلك "املتدينني ج ًّدا".

الدميقراطي مل تتجاوز الثلث لدى هاتني الفئتني ،وبفارق  6نقاط
بينهام.

وعند تحليل مواقف املستجيبني تجاه النظام الدميقراطي بالتقاطع
مع مواقفهم من العبارات السلبية املناهضة للنظام الدميقراطي ،فإن
تبي بأن مؤيدي النظام الدميقراطي هم أكرث نق ًدا له من
النتائج ّ
وبخاصة يف ما يتعلق بفاعلية النظام الدميقراطي يف تسيري
معارضيه،
ّ
األمور وحسمها ،باإلضافة إىل مدى اعتقادهم بجاهزية مجتمعهم
ملامرسة الدميقراطية .إالّ أن هذا مل يؤثر يف موقفهم تجاه تأييدهم
للنظام الدميقراطي مع اإلقرار بأنه قد تكون له بعض املشاكل .ومن
الجدير باملالحظة بأن موقف الفلسطينيني من النظام الدميقراطي ال
يتأثر مبوقفهم نحو عبارة "النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم"؛
إذ كانت نسب املستجيبني الذين عارضوا هذه املقولة شبه متطابقة
باختالف مواقفهم من النظام الدميقراطي.

وبنا ًء عىل التحليالت السابقة ،فإن النتائج أظهرت أن التأييد للنظام
الدميقراطي بني الفلسطينيني يتأثر بالوضع االقتصادي؛ إذ ينخفض
التأييد بارتفاع دخل أرسهم االقتصادي .كام أن معارضة الفلسطينيني
للنظام الدميقراطي ليست مبنية عىل موقف ديني ،بل عىل العكس
متا ًما؛ فقد أظهرت النتائج أن املتدينني من الفلسطينيني هم أكرث
تأيي ًدا للنظام الدميقراطي ،وبفارق جوهري ،من أولئك الذين وصفوا
أنفسهم بأنهم "غري متدينيني" .كام أن النتائج بيّنت أن موقف
الفلسطينيني من النظام الدميقراطي ال يتأثر مبوقفهم تجاه مدى
مالمئة نظام الرشيعة اإلسالمية لفلسطني أو مبوقفهم حول إن كان
النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم أم ال.

كام ال تشري النتائج إىل وجود أية فروقات جوهرية يف نسبة تأييد
الفلسطينيني للنظام الدميقراطي باملقارنة بني املستجيبني الذين أفادوا
أن نظام الرشيعة اإلسالمية هو مالئم ليكون نظام حكم يف فلسطني
وبني أولئك الذين أفادوا أنه غري مالئم؛ إذ إن نسبة املعارضة للنظام

الرأي العام الفلسطيني
والسلوك الديمقراطي
لقد أظهرت نتائج استطالعات املؤرش العريب يف أعوامه الثالثة أن
أغلبية الرأي العام الفلسطيني تؤيد النظام الدميقراطي وتعتقد بأنه
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اتجاهات الفلسطينيني نحو بعض املقوالت السلبية ضد النظام الدميقراطي بحسب تأييدهم أو معارضتهم له

يف النظام الدميقراطي يسري األداء االقتصادي للبالد بشكل يسء

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ
مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

24

21

أعارض /أعارض بشدة

76

79

املجموع

100

100

يتسم النظام الدميقراطي بأنه غري حاسم /ميلء باملشاحنات

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

41

24

أعارض /أعارض بشدة

59

76

املجموع

100

100

األنظمة الدميقراطية غري جيدة يف الحفاظ عىل النظام العام

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

25

23

أعارض /أعارض بشدة

75

77

املجموع

100

100

النظام الدميقراطي يتعارض مع اإلسالم

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

21

22

أعارض /أعارض بشدة

79

78

املجموع

100

100

مجتمعنا غري مه ّيأ ملامرسة النظام الدميقراطي

اطي قد تكون له مشكالته ،لك ّنه أفضل من غريه
ال ّنظام الدّ ميقر ّ

مؤيدو النظام الدميقراطي

معارضو النظام الدميقراطي

أوافق بشدة /أوافق

55

26

أعارض /أعارض بشدة
املجموع

45
100

74
100

اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو النظام الدميقراطي بحسب موقفهم من مدى مالمئة نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية لفلسطني

النظام الدميقراطي قد تكون له مشاكله ،لكنه أفضل من غريه
أوافق بشدة وأوافق

نظام محكوم بالرشيعة اإلسالمية من دون وجود انتخابات أو أحزاب سياسية
غري مالئم إىل ح ٍد ما /غري مالئم عىل اإلطالق
مالئم جدً ا /مالئم إىل ح ٍد ما
76
70

أعارض وأعارض بشدة

30

24

املجموع

100

100

128
األكرث مالمئة ليكون نظام حكم سيايس يف فلسطني ،إالّ أن األمر يختلف
 إىل ٍحد ما  -باملقارنة بني اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو
الدميقراطية "نظريًا" من ناحية ،والسلوك الدميقراطي "التطبيقي" من
ناحية أخرى .فعىل صعيد املامرسة الدميقراطية ،تم سؤال املستجيبني
إن كانوا يوافقون عىل استالم حزب سيايس ال يتفقون مع أفكاره
وبرنامجه السلطة يف حال حصوله ،يف انتخابات حرة ونزيهة ،عىل
عدد أصوات يؤهله للحكم ،أو يعارضون ذلك .وتشري النتائج إىل أن
نصف الفلسطينيني يوافقون عىل ذلك ،مقابل معارضة ما نسبته ،%39
فيام رفض ما نسبتهم  %11اإلجابة أو مل يُبدوا رأيًا حول هذا املوضوع.
أ ّما عىل صعيد قبول الرأي العام الفلسطيني الستالم حزب سيايس
إسالمي السلطة إذا ما حصل عىل أصوات تؤهله للحكم ضمن
انتخابات حرة ونزيهة ،فإن نسبة قبول الفلسطينيني لذلك ترتفع
باملقارنة مع قبولهم باستالم حزب سيايس ال يتفقون معه للسلطة؛
إذ ت ُّبي النتائج بأن أغلبية الفلسطينيني وبنسبة  %68توافق عىل
استالم حزب سيايس إسالمي للسلطة مقابل معارضة  ،%22ومل يبد
 %11من املستجيبني رأيًّا أو أنهم رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال.
باملقابل ،تنخفض نسب املوافقة إىل أدناها عند سؤال املستجيبني
عن مدى موافقتهم أو معارضتهم الستالم حزب سيايس غري إسالمي
السلطة بعد حصوله عىل عدد األصوات التي تؤهله لذلك ،برشط
حرية االنتخابات ونزاهتها؛ إذ وافق عىل ذلك ما نسبته  %37من
الفلسطينيني مقابل معارضة النصف ،وكانت نسبة الذين مل يبدوا
رأيًا أو رفضوا اإلجابة  .%13وال ت ُظهر املقارنة مع نتائج املؤرش السابق
لعام  2012أية تحوالت جوهرية ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية،
يف اتجاهات الفلسطينيني نحو مدى قبولهم باستالم حزب سيايس
إسالمي أو غري إسالمي أو أي حزب سيايس ال يتفقون معه السلطة إذا
ما تأهل لذلك بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

إن عدم القبول بذلك مرتبط بشكلٍ أسايس بعدم وجود تجارب سابقة
يف مجال املامرسة الدميقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة
بني مختلف االتجاهات السياسية؛ ما يعزز خوف الشعوب من القبول
باآلخر .وعىل الرغم من ذلك ،فإن النسبة األكرب – من دون أن تكون
األغلبية – من الرأي العام الفلسطيني وافقت عىل استالم حزب
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سيايس ال تتفق معه السلطة برشط حصوله عىل عدد أصوات يؤهله
لذلك يف انتخابات حرة ونزيهة.

تقييم الفلسطينيين لمستوى
الديمقراطية في فلسطين
ويف سياق دراسة اتجاهات الرأي العام الفلسطيني للنظام الدميقراطي،
هدف املؤرش العر ّيب إىل التعرف عىل نظرة الفلسطينيني ملستوى
الدميقراطية يف فلسطني وذلك من خالل مؤرش ٍ
ات عدة ،منها تقييمهم
ملدى ضامن الحريات والحقوق السياسية والعامة يف فلسطني،
وقدرتهم عىل انتقاد الحكومة من دون خوف ،باإلضافة إىل استخدام
مقياس متدرج لتقييم مستوى الدميقراطية من وجهة نظرهم .وعىل
صعيد تقييمهم ملدى ضامن الحريات السياسية والعامة يف فلسطني،
فقد تم السؤال عن مجموعة من الحريات والحقوق املتعلقة
بحريات الرأي ،والنتظيم والتجمع ،وكذلك املتعلقة مببادئ نظام
الحكم الدميقراطي ،وهي:
•حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها.
•مبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة حرة ونزيهة.
•احرتام مبدأ تداول السلطة.
•حرية االنضامم إىل أحزاب سياسية.
•حرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين.
•حرية االشرتاك يف تظاهرات واعتصامات سلمية.
•حرية الصحافة.
•حرية التعبري عن الرأي.
وتشري النتائج إىل أن الرأي العام الفلسطيني ُمنقسم تجاه مدى ضامن
هذه الحريات يف فلسطني؛ فقد أفاد  %50أن هذه الحريات مجتمعة
مضمونة بشكل كامل أو إىل ٍ
حد ما ،مقابل  %46أفادوا أنها غري مضمونة
إىل ٍ
حد ما أو أنها غري مضمونة عىل اإلطالق .وعىل الرغم من انحياز
الفلسطينيني بشكل طفيف إىل االعتقاد بأن هذه الحريات مضمونة،
فإن نسبة الذين أفادوا أنها "مضمونة بشكل كامل" مل تتع ّد ُ ،%12مقابل
خُمس املستجيبني الذين أفادوا أنها "غري مضمونة عىل اإلطالق".

أما اتّجاهات الفلسطينيني نحو مدى ضامن هذه الحريات كل وحداة
منها عىل حدة ،فإن أكرث ثالث حريات مضمونة من وجهة نظر
الفلسطينيني هي :حرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين ،وحرية
الصحافة ،وحرية االنضامم إىل أحزاب سياسية؛ إذ أفاد ما نسبتهم ،%70
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اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو مدى ضامن الحريات السياسية والعامة يف فلسطني بحسب نتائج املؤرش العريب لعام 2014

1

متثل النتائج املعدل العام لتقييم املستجيبني للحريات الثامين مجتمعة.
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و ،%63و %59عىل التوايل أن هذه الحريات مضمونة بشكل كامل أو
مضمونة إىل ٍ
حد ما .وانقسم الرأي العام الفلسطيني تجاه مدى ضامن
كلٍ من حرية التعبري عن الرأي وحرية االشرتاك يف تظاهرات واعتصامات
سلمية .باملقابل ،فقد حصلت الحريات املتعلقة مببادئ الحكم
الدميقراطي عىل أدىن نسبة يف تقييم الفلسطينيني حول مدى ضامنها؛
إذ أفاد  %54من املستجيبني أن احرتام مبدأ تداول السلطة واحرتام حق
الفائزين يف االنتخابات يف تشكيل السلطة هو غري مضمون يف فلسطني،
مقابل  %40أفادوا ضامن هذا املبدأ .وأفاد  %59أن مبدأ إجراء انتخابات
نيابية دوريّة حرة ونزيهة غري مضمون مقابل  %37أفادوا أنه مضمون.
وكانت نسبة الذين أفادوا أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها
مضمونة يف فلسطني بلغت  %29من املستجيبني مقابل األغلبية بنسبة
 %66أفادوا أن هذه الحرية غري مضمونة يف فلسطني.
وباملقارنة مع نتائج مؤرش عام  ،2012يظهر انخفاض ملحوظ
وجوهري يف نسبة الذين أفادوا ضامن مبادئ الدميقراطية :من حرية
ّ
مقاضاة الحكومة ومؤسساتها ،ومبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة
حرة ونزيهة ،واحرتام مبدأ تداول السلطة .فقد كانت نسبة الذين
أفادوا أن حرية مقاضاة الحكومة ومؤسساتها مضمونة يف فلسطني
 %40يف عام  2012لتنخفض مبعدل  11نقطة مئوية وتصل إىل ما
نسبته  %29يف مؤرش عام  .2014أما عىل صعيد تقييم الفلسطينيني
ملدى ضامن مبدأ إجراء انتخابات نيابية دوريّة حرة ونزيهة؛ فقد
انخفضت مبعدل عرش نقاط مئوية؛ أي من  %47نسبة الذين أفادوا
أن هذا املبدأ مضمون يف مؤرش عام  2012إىل  %37يف مؤرش عام
 .2014وانخفضت نسبة الذين أفادوا أن احرتام مبدأ تداول السلطة
مضمون من  %46عام  2012إىل  %40يف عام .2014
باملقابل ،فقد ارتفعت نسبة املستجيبني الذين أفادوا ضامن حرية
االنضامم إىل أحزاب سياسية بفارق ست نقاط مئوية عن عام ،2012
وحرية االنضامم إىل منظامت مجتمع مدين مبعدل مثاين نقاط مئوية،
يف حني أن نسبة املستجيبني الذين أفادوا أن حرية الصحافة مضمونة
يف فلسطني ارتفعت مبعدل  11نقطة ،من  %52يف مؤرش عام 2012
لتصل إىل  %63يف مؤرش عام .2014
وعىل الرغم من التقييم شبه اإليجايب بني الفلسطينيني ملدى ضامن
حريّة الرأي يف فلسطني؛ فإن األمر يأيت عىل العكس متا ًما عندما يتعلق
األمر بتقييمهم ملدى حريتهم بانتقاد الحكومة من دون خوف؛ فقد
تم سؤال املستجيبني بشكل مبارش إن كان املواطنون يف فلسطني

آذار  /مارس 2015

يستطيعون انتقاد الحكومة بحريّة ومن دون خوف .وتشري النتائج إىل
أن أغلبية الفلسطينيني ،وبنسبة  ،%58يعتقدون بأنهم ال يستطيعون
انتقاد الحكومة بحريّة ،مقابل  %38أفادوا أنهم يستطيعون انتقادها
بحريّة .ويظهر ارتفاع طفيف يف نسبة الذين أفــادوا عدم قدرة
املواطنني يف فلسطني عىل انتقاد الحكومة بحريّة باملقارنة بني نتائج
املؤرش يف عامي  2012و.2014
أما املؤرش اآلخر الذي تم استخدامه لقياس مستوى الدميقراطية يف
فلسطني فهو مقياس متد ّرج؛ إذ طُلب من املستجيبني اختيار رقم من
 1إىل  10عىل هذا املقياس لتقييم مستوى الدميقراطية يف فلسطني؛
إذ يعني الرقم  1أن "البلد غري دميقراطي عىل اإلطالق" ،والرقم 10
أن "البلد دميقراطي متا ًما" .وتظهر النتائج أن الفلسطينيني قد قيّموا
مستوى الدميقراطية يف عام  2014مبعدل  4.7نقاط من أصل .10
وهذا يعني أن تصنيف مستوى الدميقراطية يف فلسطني أقل من
معدل النجاح عىل هذا املقياس املتد ّرج ،وهذه النتيجة متقاربة مع
تقييم الفلسطينيني ملدى ضامن الحريات السياسية والعامة ُمجتمعة،
وكذلك مع مؤرش قياس قدرتهم عىل انتقاد الحكومة من دون خوف
التي تم عرضها أعاله ،والتي مل تتعد نصف املستجيبني الذين أفادوا
أن هذه الحريات مضمونة يف فلسطني .وباملقارنة بني نتائج املؤرش
العريب لعام  2014مع نتائج استطالعي  2011و ،2012فإن تقييم
الفلسطينيني ملستوى الدميقراطية يف عام  2014متقارب مع ذلك الذي
قدموه يف عام  ،2011إالّ أن امل ُقارنة تبني بأن مستوى الدميقراطية يف
املناطق الفلسطينية كان يف أدىن مستوياته يف عام  2012بحسب
تقييم الفلسطينيني يف مؤرش هذا العام.

خاتمة
إن أهم النتائج التي أظهرتها استطالعات املؤرش العريب يف فلسطني
يف أعوام  2011و 2012و ،2014أن الرأي العام الفلسطيني ليس
معاديًا للنظام الدميقراطي ،ويدرك ماهية الدميقراطية مبا تشمله من
نظام حكم يضمن الحريات والحقوق السياسية واملدنية ،ومبادئ
املساواة والعدل وتداول السلطة والتعددية السياسية .بل إن الرأي
العام الفلسطيني يعتقد بأن النظام الدميقراطي هو األنسب ليكون
النظام السيايس الحاكم يف فلسطني ،ويفضله عىل غريه من أنظمة
الحكم السياسية األخرى غري الدميقراطية .كام أن الفلسطينيني
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إىل أي مدى تعتقد أن الحريات التالية مضمونة يف فلسطني؟
حرية مقاضاة الحكومة
ومؤسساتها
مبادئ
الدميقراطية

مبدأ إجراء انتخابات نيابية
دور ّية حرة ونزيهة
احرتام مبدأ تداول السلطة
حرية االنضامم إىل أحزاب
سياسية

حريّات التجمع
والتنظيم

حرية االنضامم إىل منظامت
مجتمع مدين
حرية االشرتاك يف تظاهرات
واعتصامات سلمية
حرية التعبري عن الرأي

حريّة الرأي
حرية الصحافة

مضمونة مضمونة إىل غري مضمونة غري مضمونة ال أعرف/
إىل ح ٍد ما عىل اإلطالق رفض اإلجابة
ح ٍد ما
بشكل كامل

املجموع

2014

6

23

32

34

5

100

2012

7

33

28

28

5

100

2014

7

30

32

27

4

100

2012

10

37

26

21

7

100

2014

7

33

29

25

5

100

2012

7

39

27

20

7

100

2014

15

44

22

13

6

100

2012

13

40

27

16

4

100

2014

23

47

18

7

4

100

2012

17

45

20

13

5

100

2014

12

37

28

19

4

100

2012

12

39

26

18

5

100

2014

10

41

30

17

2

100

2012

9

40

29

19

3

100

2014

14

49

24

11

2

100

2012

9

43

29

15

4

100
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تقييم الرأي العام الفلسطيني ملستوى الدميقراطية يف فلسطني بحسب نتائج املؤرش العريب يف أعوامه الثالثة  2011و 2012و2014

يف ّندون املقوالت التي يروجها مناهضو الدميقراطية وتتبناها األنظمة
االستبدادية العربية بلسان شعوبها؛ إذ يؤكد الفلسطينيون أنهم ال
يرون تعارضً ا ما بني النظام الدميقراطي واإلسالم ،بل إن املتدينني
الفلسطينيني هم األكرث تأيي ًدا للنظام الدميقراطي .كام يعارض الرأي
العام الفلسطيني املقوالت السلبية املتعلقة بأداء النظام الدميقراطي
عىل صعيد األداء االقتصادي ،أو يف قدرته عىل حفظ النظام العام ،أو
وفضل عن ذلك ،يرفض الفلسطينيني
ً
يف تسيري الشؤون العامة للبالد.
بصورة قطعية مقايضة الدميقراطية بحفظ األمن واألمان؛ فقد عارض
 %85من الرأي العام الفلسطيني مقولة مفادها أنه "من أجل الحفاظ
املس بحقوق اإلنسان يف فلسطني".
عىل األمن ،فمن املربر التعدّ ي أو ّ
وقــد أظهرت النتائج أن املشكلة تكمن يف املامرسة الفعلية
للدميقراطية؛ فمن ناحية انقسم الرأي العام للفلسطينيني حول مدى
قدرتهم عىل مامرسة الدميقراطية وذلك حول مقولة أن "مجتمعنا غري
مه ّيأ ملامرسة النظام الدميقراطي" .ومن ناحية أخرى ،فإن نصف الرأي
العام الفلسطيني فقط يقبل حكم حزب سيايس ال يتفق مع أفكاره
وبرنامجه يف حال حصوله ،يف انتخابات حرة ونزيهة ،عىل عدد أصوات
يؤهله للحكم .إن هذه النتائج مرتبطة بشكلٍ أسايس بعدم وجود
تجارب سابقة يف مجال املامرسة الدميقراطية والتعددية السياسية
وتداول السلطة ،باإلضافة إىل أن الفلسطينيني يعيشون يف ظل حكم

غري دميقراطي مل يحصل عىل تقييم إيجايب من املستجيبني ملستوى
الدميقراطية يف مناطق حكمه؛ إذ جاء تقييمهم أقل من معدل النجاح
بنسب مل تتعد النصف .إن غياب تجارب دميقراط ّية سابقة يعزز
ٍ
مخاوف الشعوب من القبول باآلخر ،لذا فمن املتوقع ظهور نسبة
تعارض هذا املبدأ من أساسه .إالّ أن النتائج أظهرت أن الفلسطينيني
هم أكرث قبولً لهذا املبدأ يف حال كان الحزب إسالميًا ،وأكرث معارضة
ثلثي
يف حالة األحزاب غري اإلسالمية (العلامنية) .فقد وافق أكرث من ّ
الفلسطينيني عىل استالم حزب سيايس إسالمي للسلطة يف فلسطني،
مقابل موافقة نحو الثلث الستالم حزب سيايس غري إسالمي للسلطة.
ومن املهم اإلشارة إىل أن اتجاهات الرأي العام الفلسطيني نحو استالم
عم شهدته فلسطني يف
حزب سيايس إسالمي للسلطة تختلف متا ًما ّ
عام  2006بعد فوز حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" يف االنتخابات
الترشيعية الفلسطينية وما واجهته من معارضة شديدة من لدن
النخب السياسية األخرى الستالمها للسلطة؛ مبعنى أن االنقالب عىل
مبادئ الدميقراطية  -وبهذه الحالة مبدأ التداول عىل السلطة من
مرتسخ لدى السلطة الحاكمة ونخبها
خالل انتخابات دميقراطية ّ -
وداعميها من مناهيض أي تحول دميقراطي يف فلسطني عىل النقيض
متا ًما مام يظهره الشعب الفلسطيني املؤيد للنظام الدميقراطي
مببادئه والحقوق والحريات املرتبطة به.

التوثيــق
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كانون الثاني /يناير ٢٠١٥

 2015 /1 /4ر َّحب رئيس لجنة العالقات الخارجية يف حزب الحرية
والعدالة مبرص محمد سودان مببادرة حركة السادس من أبريل -
جبهة أحمد ماهر ،وهي التي دعت فيها قوى الثورة إىل الوحدة
وتجاوز املصالح الضيقة .وكانت حركة "شباب السادس من أبريل" يف
مرص أعادت إطالق مبادرتها الوطنية التي طرحتها يف كانون الثاين/
يناير  ،2015والتي دعت فيها جميع قوى الثورة إىل الوحدة وتجاوز
ما سمتها املصالح الضيقة.
(الجزيرة نت)2014 /1 /4 ،

 2015 /1 /7اتفق مستشارو الرئيس عبد ربه منصور هادي مع زعيم
جامعة الحوثيني عبد امللك الحويث عىل تشكيل لجنة مشرتكة تُرشف
عىل تنفيذ اتفاق السلم والرشاكة الذي وقَّعه الحوثيون مع هادي
والقوى السياسية األخرى يف  21أيلول /سبتمرب  .2014وستكون
اللجنة مسؤولة عن متابعة تنفيذ البنود غري املطبقة من االتفاق.
(الجزيرة نت)2015 /1 /7 ،

 2015 /1 /7أعلن املؤمتر الوطني العا ّم يف ليبيا (الربملان) عن إنشاء
"حرس وطني" يضم ثوا ًرا من جميع أنحاء البالد ،وتشكيل لجنة من
املؤمتر تتواصل مع قادة الثوار واملختصني واملهتمني ،وتقديم قرار إىل
اللجنة الترشيعية ليُصاغ يف شكل قانون يتيح لرئاسة األركان رسعة
تنفيذه.
(املرصي اليوم)2015 /1 /8 ،

 2015 /1 /8أعلنت اللجنة العليا لالنتخابات يف مرص أ ّن املرحلة األوىل من
االنتخابات الربملانية سوف ت ُجرى يومي  22و 23آذار /مارس .2015
وقال املستشار أمين عباس إ ّن املرحلة األوىل سوف تُجرى خارج
جمهورية مرص العربية عىل مرحلتني .فتكون املرحلة األوىل يومي
 21و 22آذار /مارس  2015خارج جمهورية مرص العربية ،وانتخابات
الداخل يومي  22و 23آذار /مارس .2015
(روسيا اليوم)2015 /1 /8 ،

 2015 /1 /10أعلنت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا أ ّن جولة
جديدة للحوار السيايس بني األطراف املتنازعة يف البالد ستُعقد يف
مقر األمم املتحدة يف جنيف .وأشارت البعثة إىل أ ّن األطراف الليبية
"وافقت عىل عقْد جولة جديدة للحوار السيايس إلنهاء األزمة
السياسية واألمنية يف البالد".
(فرانس )2015 /1 /10 ،24

 2015 /1 /13قررت محكمة النقض بالقاهرة قبول الطعون يف ُحكم
حبْس الرئيس املخلوع حسني مبارك  3سنوات ونجليه  4سنوات يف
قضية القصور الرئاسية.
(روسيا اليوم)2015 /1 /13 ،

 2015 /1 /16وافقت أطراف األزمة الليبية املشاركة يف حوار جنيف
يف ختام اجتامعها عىل اتخاذ خطوات لبناء الثقة متهي ًدا التفاق سيايس
يضمن تشكيل حكومة واحدة ،وإنهاء القتال ،وانسحاب املجموعات
املسلحة من جميع املدن.
(الجزيرة نت)2015 /1 /16 ،

 2015 /1 /18أعلنت جامعة الحويث اليمنية مسؤوليتها عن اختطاف
أحمد بن مبارك ،مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي،
وسط العاصمة اليمنية صنعاء ،وقالت إ ّن هذه الخطوة كانت تهدف
إىل قطع الطريق عىل ما وصفتها بـ "محاولة انقالب" تستهدف اتفاق
الرشاكة.
(يس إن إن بالعربية)2015 /1 /18 ،

 2015 /1 /18وافق املؤمتر الوطني العا ّم الليبي عىل املشاركة يف
جولة الحوار املقبلة التي ترعاها بعثة األمم املتحدة مع املعارضة،
عىل أن ت ُعقد داخل ليبيا .وكان املؤمتر الوطني قد عقد لقاءات
مع قادة الثوار وممثيل البلديات وعد ٍد من الشخصيات السياسية؛
للتوصل إىل موقف مو َّحد بشأن املشاركة يف هذا الحوار.
ّ
(الجزيرة نت)2015 /1 /18 ،

 2015 /1 /18حارص الحوثيون دار الرئاسة يف العاصمة اليمنية
صنعاء ،يف حني نجا خالد بحاح رئيس الوزراء من محاولة اغتيال .
ووصفت وزيرة اإلعالم اليمني نادية السقاف اقتحام الحوثيني لدار
الرئاسة بـ "االنقالب" عىل نظام الرئيس عبد ربه منصور هادي.
(القدس العريب)2015 /1 /19 ،

 2015 /1 /20أق َّر الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس بارتكاب
الرشطة انتهاكات لحقوق اإلنسان ،ودافع عن ذلك مبا سامه "الظرف
االستثنايئ واملخاطر األمنية" التي تواجهها مرص ،ودافع أيضً ا عن
العملية األمنية الجارية يف سيناء.
(الجزيرة نت)2015 /1 /20 ،

 2015 /1 /20أعلن عبد امللك الحويث أربعة رشوط إلنهاء األزمة يف
قائل "إنه ال ب َّد من رسعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة
اليمنً ،
عىل نتائج مؤمتر الحوار الوطني الشامل ،ورسعة تعديل مسودة
الدستور ،ورسعة تنفيذ اتفاق السلم والرشاكة ،وإجراء معالجة أمنية
شاملة".
(العريب الجديد)2015 /1 /20 ،
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 2015 /1 /22ق َّدم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته
من منصبه بسبب ما وصفه بـ "تدهور األوضاع" يف البالد واإلخفاق
يف تنفيذ االتفاق الذي ت ّم التوصل إليه مع الحوثيني الذين سيطروا
عىل مؤسسات الدولة.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /22 ،

 2015 /1 /22قررت محكمة جنايات القاهرة اإلفراج عن عالء وجامل
مبارك نجيل الرئيس السابق حسني مبارك؛ بضامن محل إقامتهام
عىل ذمة إعادة محاكمتهام يف القضية املتعلقة باالستيالء عىل أكرث
من  125مليون جنيه من املخصصات املالية للقصور الرئاسية .وجاء
قرار املحكمة استجاب ًة للطعن يف االستئناف امل ُق َّدم من محاميهام
بشأن قرار استمرار حبسهام عىل ذمة القضية.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /22 ،

 2015 /1 /23أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي املبعوث
األممي جامل بن عمر أنه تعرض لتهديدات من الحوثيني بإصدار
قرارات رئاسية متمثّلة بتعيني نائب للرئيس ونائب لرئيس الحكومة،
لئل يكون أدا ًة
إضاف ًة إىل منصب النائب العا ّم ،وأنه قرر االستقالة َّ
بيدهم يف سعيهم للسيطرة الفعلية عىل السلطة.
(يب يب يس عريب)2015 /1 /23 ،

 2015 /1 /26قالت منظمة هيومن رايتس ووتــش إ ّن مقتل
شخصا عىل األقل يف مرص أثناء اشتباكات مع قوات األمن،
ً 20
يف سياق إحياء ذكرى ثورة يناير  ،2011إمنا ّ
يدل عىل الحاجة إىل
تحقيق مستقل يف استخدام السلطات للقوة املفرطة .وجاء يف بيان
املنظمة" :بعد  4سنوات من الثورة يف مرص ،مازالت الرشطة متارس
القتل بانتظام .وحني كان الرئيس السييس يف دافوس لتلميع صورته
الدولية ،كانت قواته األمنية تستخدم العنف عىل نحو روتيني ضد
مرصيني يشاركون يف مظاهرات سلمية".
(هيومن رايتس ووتش)2015 /1 /26 ،

 2015 /1 /29قالت هيومن رايتس ووتش يف تقريرها العاملي :2015
"إ ّن القيادات الجديدة يف مرص انقلبت ،عىل نحو ُممنهج ،عىل
امل ُكتسبات الهشة النتفاضة  2011التي شهدتها البالد ،بسجن
عرشات اآلالف وتضييق آخر املساحات امل ُتبقية لحرية الرأي والتعبري
والتجمع".
(هيومن رايتس ووتش)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /29اجتمع ممثلون عن املجالس البلدية واملحلية من ع ّدة
بلدات ومدن من جميع أنحاء ليبيا ،مبقر األمم املتحدة يف جنيف،
ملناقشة دعم ما ت ّم االتفاق عليه يف الجولة األوىل من الحوار السيايس
الليبي .يف حني أعلن اللواء املتقاعد خليفة حفرت استعداده للدخول

يف تسوية تؤدي إىل استتباب األمن يف ليبيا ،مشرتطًا تسوية تسليح
الجيش الليبي.
(الجزيرة نت)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /29أعلن تنظيم "والية سيناء" ،مسؤوليته عن استهداف
املقا ّر األمنية يف محافظة شامل سيناء.
(العريب الجديد)2015 /1 /29 ،

 2015 /1 /30أعلن حزب املؤمتر الشعبي العا ّم والحراك الجنويب
انسحابهام من محادثات يرعاها املبعوث األممي إىل اليمن جامل
حل سيايس لألزمة التي يعيشها
بن عمر ،وهي تــدرس إيجاد ٍّ
البلد ،والتي تفاقمت بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي
وحكومته .وكان ممثلو حزب املؤمتر الشعبي الذي يرأسه الرئيس
املخلوع عيل عبد الله صالح وحلفاؤه قد انسحبوا من املحادثات
التي يرعاها بن عمر يف صنعاء ،وأعلنوا رفضهم ما س َّموه "الخروج
عىل الدستور" .يف حني أعلن الحراك الجنويب انسحابه من االجتامع
حل لألزمة السياسية
الذي يبحث تشكيل مجلس رئايس وإيجاد ٍّ
الراهنة؛ أل ّن الحوار يجري "تحت تهديد وحصار ضد قيادات الدولة
الرشعية والسياسية" ،يف إشارة إىل محارصة مسلحي الحويث منازل
عدد من القادة السياسيني ومقار لهم ،يف العاصمة صنعاء.
(الجزيرة نت)2015 /1 /30 ،

 2015 /1 /31اشرتط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ،خروج
مسلحي الحوثيني من صنعاء ،للرتاجع عن استقالة .جاء ذلك خالل
لقاء منصور هادي ،مع عدد من أمناء عموم األحزاب ،بينهم أمني عا ّم
التنظيم الشعبي النارصي عبد الله نعامن القديس ،وأمني عام الحزب
االشرتايك عبد الرحمن السقاف ،والربملاين عبد العزيز جباري أمني عام
حزب العدالة والبناء.
(القدس العريب)2015 /1 /31 ،

شباط /فبراير ٢٠١٥

 2015 /2 /1أمهل املؤمتر الوطني املوسع الذي نظمته جامعة
أنصار الله (الحوثيني) ،القوى السياسية اليمنية ثالثة أيام للخروج
بحل يس ُّد الفراغ القائم يف البالد .ويف حالة عدم حصول ذلك ،قال
ٍّ
إنه سيف ِّوض اللجان الثورية وقيادة الثورة اتخاذ اإلجراءات الفورية
الكفيلة برتتيب أوضاع ُسلطة الدولة للخروج بالدولة من الوضع
الراهن.
(الرشوق)2015 /2 /1 ،

 2015 /2 /2أعلن رئيس الحكومة التونيس املكلف الحبيب الصيد
تركيبة أ ّول حكومة جديدة للجمهورية الثانية .وهي تضم  26وزي ًرا
وكاتبًا عا ًّما للحكومة و 14كاتب دولة .وتضم التشكيلة الجديدة
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وسع رئيس الحكومة
 8نساء بينهن  3وزيرات و 5كاتبات دولة .وقد ّ
متثيل األحزاب السياسية ،مقارن ًة برتكيبة الحكومة التي سبق أ ْن أعلن
عنها يوم  23كانون الثاين /يناير  ،2015بإضافة ممثلني عن حركة
النهضة وحزب آفاق تونس ،إىل جانب حزب نداء تونس ،واالتحاد
فضل عن عدد من الكفاءات،
الوطني الحر ،والجبهة الوطنية لإلنقاذً ،
ومن ممثيل املجتمع املــدين .يف حني غاب عن هذه التشكيلة
ممثلو الجبهة الشعبية.
(شبكة تونس اإلخبارية)2015 /2 /2 ،

 2015 /2 /2ألغى مجلس النواب الليبي املنعقد يف طربق قانون
كل من كان له عالقة بنظام
العزل السيايس واإلداري بالنسبة إىل ّ
معمر القذايف .ومتت عملية التصويت بحضور  101عضو من أعضاء
املجلس.
(روسيا اليوم)2015 /2 /2 ،

 2015 /2 /5منح الربملان التونيس الحكومة االئتالفية الجديدة
ثقته ،وص ّدق  166عض ًوا من مجموع  217نائ ًبا يف الربملان الحكوم َة
الجديدةَ ،يف حني مل مينح  30نائبًا الحكومة ثقتهم .ور َّحب رئيس
سمه "أغلبية مريحة" يف االقرتاع
الربملان التونيس محمد النارص مبا ّ
بالثقة.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /5 ،

 2015 /2 /6أعلنت جامعة الحويث عن "إعالن دستوري" من طرف
حل لألزمة السياسية
واحد ،يف عقب إخفاق املشاورات بشأن إيجاد ٍّ
للبالد .ويشمل البيان الذي أُعلن عنه بالقرص الجمهوري يف العاصمة
صنعاء ،بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيني ،تشكيل مجلس
رئايس من  5أعضاء ،وتشكيل مجلس وطني انتقايل من  551عض ًوا
املنحل .وأكَّد البيان أنّه سيت ّم استمرار العمل
ّ
محل الربملان
يحل َّ
ُّ
بالدستور اليمني الحايل يف حالة انعدام التعارض بينه وبني مواد
"اإلعالن الدستوري".
كام أعلن البيان عن تأسيس حكومة كفاءات مينية .وأشار اإلعالن
الدستوري إىل أ ّن "السياسة الخارجية للدولة تقوم عىل أساس التزام
مبدأ ُحسن الجوار وعدم التدخل ،واعتامد الوسائل السلمية لحل
ُعب عن الثورة
املنازعات" ،عا ًّدا أ ّن "اللجنة الثورية العليا هي امل ِّ
بحيث متثلها اللجان الثورية يف أنحاء البالد" .وأكَّد اإلعالن الدستوري
أ ّن "اللجنة الثورية" تختص باتخاذ جميع اإلجراءات لحامية سيادة
الوطن وضامن أمنه واستقراره ،كام أنه ح َّدد مد ًة مقدارها عامان،
عىل الح ّد األقىص ،للفرتة االنتقالية التي قال إنها ستخصص إلنجاز
استحقاقات مؤمتر الحوار واتفاق السلم والرشاكة.
(روسيا اليوم)2015 /2 /6 ،

 2015 /2 /7نددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلسا
بـ "انقالب" الحوثيني يف اليمن الذين حلُّوا الربملان وأنشؤوا
ً
رئاس ًّيا يتوىل إدارة شؤون البالد .وقال املجلس يف بيان له إ ّن "االنقالب
بأي حال ،ويتناقض
الحويث تصعيد خطري مرفوض وال ميكن قبوله ِّ
بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي ُعرف به املجتمع
اليمني ،ويع ّرض أ ْمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
(الجزيرة نت)2015 /2 /7 ،

 2015 /2 /7أعلن حزب "التحالف الشعبي االشرتايك" يف مرص (وهو
قيد التأسيس) ،عدم املشاركة يف انتخابات مجلس النواب املقبل؛
بسبب قتل قوات األمن املرصية الناشطة شيامء الصباغ مبيدان طلعت
حرب يف منطقة وسط البلد ،عشية الذكرى الرابعة لثورة  25يناير.
(العريب الجديد)2015 /2 /7 ،

شخصا ،عىل األقل ،يف اشتباكات بني قوات األمن
 2015 /2 /8قُتل ً 19
املرصية ومشجعني للفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام
ملعب برشق القاهرة .وقالت وزارة الداخلية إ ّن أكرث من عرشة آالف
مشجع ال يحملون تذاكر دخول حاولوا اقتحام امللعب من األبواب
واألسوار؛ ما أدى إىل سقوط عرشات املصابني من جراء التدافع ،وإىل
وفاة بعضهم الحقًا.
(رويرتز عريب)2015 /2 /8 ،

عب االتحاد األورويب ،عن قلقة تجاه ما وصفه بـ "اإلعالن
َّ 2015 /2 /9
الدستوري األحــادي الصادر عن جامعة الحويث" ،وع ّده غري ذي
مرشوعية ،داع ًيا الجامعة إىل رفع اإلقامة الجربية فو ًرا عن الرئيس
عبد ربه منصور هادي ،ورئيس الوزراء بحاح ،وأعضاء مجلس الوزراء.
(جريدة الرياض)2015 /2 /10 ،

 2015 /2 /9أعلن مبعوث األمم املتحدة يف عقب عودته إىل صنعاء،
وقد جاء من الرياض ،عن استئناف القوى السياسية يف اليمن الحوار
بشأن األزمة الحالية التي مي ُّر بها هذا البلد .يف حني ع َّدت أحزاب
مينية دعوة بن عمر محاول ًة إلضفاء الرشعية عىل ما وصفته بـ "البيان
االنقاليب للحوثيني".
(يب يب يس عريب)2015 /2 /9 ،

 2015 /2 /15دعا الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس إىل اجتامع
عاجل ملجلس الدفاع الوطني ،بعد نرش تنظيم الدولة اإلسالمية يف
ليبيا مقطع فيديو عىل اإلنرتنت يُظهر إعدام  21مرصيًّا قبط ًّيا ذب ًحا.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /15 ،

 2015 /2 /15طالب مجلس األمن بانسحاب مسلحي جامعة
الحويث اليمنية من املؤسسات الحكومية ،ودعا إىل إنهاء التدخل
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األجنبي وه َّدد بـ "مزيد من الخطوات" ،يف حال عدم توقُّف العنف.
وقد حذرت األمم املتحدة من انهيار اليمن.
(رويرتز عريب)2015 /2 /15 ،

 2015 / 02 /15أعلن الجيش املرصي أ ّن طائرات حربي ًة مرصي ًة
قصفت مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا ،ضمن إجرا ٍء وصفته
مرص بأنه حقّها يف "الدفاع الرشعي عن النفس".
(القدس العريب)2015 /2 /16 ،

 2015 /2 /16دان "املؤمتر الوطني العا ّم" يف ليبيا ،عملية قتل  21قبط ًّيا
عىل يد منتمني إىل تنظيم "الدولة اإلسالمية" (داعش) ،إال أنّه أضاف
أنّه غري متأكد من ارتكاب هذه الجرمية يف ليبيا.
(العريب الجديد)2015 /2 /16 ،

 2015 /2 /18دعا حزب "نداء تونس" الحكومة وجميع مؤسسات
الدولة إىل تح ُّمل املسؤولية كامل ًة بشأن إيالء مقاومة اإلرهاب
األولوية املطلقة .وطالب الحزب مجلس نواب الشعب (الربملان)
بس ّن قانون مكافحة اإلرهاب ووضعه يف صدارة أولوياته.
(وكالة األناضول)2015 /2 /18 ،

 2015 /2 /18وقَّعت تركيا والواليات املتحدة األمريكية اتفاقًا بشأن
برنامج تدريب قوات املعارضة السورية وتجهيزها.
(وكالة األناضول)2015 /2 /19 ،

 2015 /2 /22أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن
ترحيبها بخروج الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من مق ِّر إقامته

اإلجبارية التي فرضها عليه الحوثيون يف العاصمة صنعاء ووصوله إىل
مدينة عدن ،جنويب اليمن ،وطالبت مجلس األمن بتحمل مسؤولياته
تجاه أ ْمن اليمن واستقراره ،من خالل د ْعم الرشعية.
(القدس العريب)2015 /2 /23 ،

 2015 /2 /23أشارت منظمة العفو الدولية إىل أ ّن "سالح الجو
املرصي قد تقاعس عن اتخاذ االحتياطات الرضورية الالزمة أثناء ش ِّنه
رضبات تسببت مبقتل مدنيني يف أحد األحياء السكنية مبدينة درنة
الليبية ،يف  16شباط /فرباير .2015
(منظمة العفو الدولية)2015 /2 /23 ،

 2015 /2 /24أعلن عبد ربه منصور هادي عند وصوله إىل عدن
أ ّن كل القرارات التي اتخذها الحوثيون منذ "احتاللهم" صنعاء يف
 21أيلول /سبتمرب " 2014باطلة وال رشعية لها" .وكتب هادي رسال ًة
إىل الربملان؛ لس ْحب استقالته التي كان قد تق َّدم بها.
(فرانس )2015 /2 /24 ،24

 2015 /2 /24هددت ما ت ُس َّمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة
أي مسؤول ميني يتعامل مع الرئيس عبد ربه منصور هادي
للحوثيني َّ
وكل من يُنفِّذ أوامره من جميع موظفي الدولة
رئيسا للدولة ّ
بصفته ً
ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية بإحالته عىل املساءلة القانونية،
وع َّدت الرئيس هادي مطلوبًا للعدالة.
(يب يب يس عريب)2015 /2 /24 ،
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كانون الثاني /يناير ٢٠١٥

 2015/01/1وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس معاهدة
االنضامم للمحكمة الجنائية الدولية ،وذلك بعد رفض مجلس األمن
الدويل مرشوع القرار الفلسطيني الذي يدعو اىل إنهاء االحتالل
اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية يف غضون ثالثة أعوام .ويف أول رد
فعل إرسائييل قال رئيس وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو إن "السلطة
الفلسطينية التي تتحالف مع حامس ،وهي منظمة إرهابية ترتكب
جرائم حرب مثل داعش ،هي من يجب أن يخىش املحكمة الجنائية
الدولية".
(يب.يب.يس عريب)2015/01/1 ،

 2015/01/2أكد مسؤول العالقات الخارجية بحركة املقاومة
اإلسالمية (حامس) أسامة حمدان عودة عالقات الحركة بإيران
وتجاوز الخالفات بني الطرفني ،بينام استبعد تأثر القضية الفلسطينية
سلبًا بالتقارب بني الدوحة والقاهرة.
(الجزيرة.نت)2015/01/2 ،

 2015/01/٣أعلنت إرسائيل تجميد تحويل رضائب بقيمة 125
مليون دوالر ُجمعت لحساب السلطة الفلسطينية ،وذلك ر ًدا عىل
الطلب الفلسطيني باالنضامم إىل املحكمة الجنائية الدولية ،األمر
الذي سارعت السلطة الفلسطينية إىل وصفه بـ "جرمية حرب".
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/4 ،

 2015/01/٤قرر رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو تحويل
 70مليون شيكل لتوسيع مستوطنة بيت إيل قرب رام الله .وكان قد
وعد نتنياهو سكان تلك املستوطنة بتوزيعها ر ًدا عىل وقف البناء يف
حي البنات داخل املستوطنة بعدما تبني أنها بنيت عىل أراض ذات
ملكية خاصة ملواطنني فلسطينيني.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/5 ،

 2015/01/5منظمة تس ّمى "سلطة القضاء  -رشوت هدين"
اإلرسائيلية تق ّدمت بثالث شكاوى ضد ثالثة قادة فلسطينيني أمام
محكمة الجنايات الدولية يف الهاي .الشكاوى الثالث املق ّدمة هي
ضد جربيل الرجوب نائب أمني رس اللجنة املركزية لحركة فتح ورئيس
الوزراء د .رامي الحمد الله ،ورئيس جهاز املخابرات ماجد فرج.
وكانت شكاوى مامثلة قدمت يف وقت سابق ضد الرئيس محمود
عباس ورئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل ،حول
دورهم يف ما وصف بجرائم الحرب واملس بحقوق اإلنسان .املنظمة
اإلرسائيلية تتهم املسؤولني الفلسطينيني الثالثة بارتكاب "أعامل
إرهابية ،والتعذيب واملس بحقوق اإلنسان".
(جريدة القدس)2015/01/5 ،

 2015/01/5أعلنت الواليات املتحدة أنها تعارض تجميد إرسائيل
أكرث من  100مليون دوالر من الرسوم التي تجبى ملصلحة السلطة
الفلسطينية.
(جريدة القدس)2015/01/5 ،

 2015/01/٥أعلنت املحكمة الجنائية الدولية أن السلطة
الفلسطينية تعرتف باختصاصها النظر يف الجرائم التي ارتكبت
اعتبا ًرا من  13حزيران /يونيو  2014أي عندما شنت إرسائيل حملة
اعتقاالت واسعة أعقبتها بالحرب عىل غزة .وأوضحت املحكمة يف
بيان لها أن "كاتب املحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل
تلقى يف أول كانون الثاين  2015بيانًا مقد ًما ،مبوجب البند )3( 12
من اتفاقية روما ،من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص
املحكمة اعتبا ًرا من  13حزيران /يونيو  "2014وأشارت إىل أن قبول
االختصاص "ال يعني انضام ًما إىل اتفاقية روما ،املعاهدة املؤسسة
للمحكمة" وهو الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية يف 2
كانون الثاين والذي يتعني أن تبت فيه األمم املتحدة .واالنضامم ،إذا
متت املوافقة عليه ،ال يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق
مستقبل ،أ ّما قبول االختصاص
ً
إلّ يف الجرائم التي قد ترتكب
مبوجب البند  )3( 12من اتفاقية روما فإنه ميكن ،إذا ع ّد صال ًحا،
اختصاصا مبفعول رجعي.
أن يتيح
ً
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/6 ،

 2015/01/٦حذرت فرنسا من "منطق التصعيد" الدبلومايس الفلسطيني
مع إرسائيل ،بعد أن قال الرئيس محمود عباس إنه سيق ّدم من جديد
مرشوع قرار ملجلس األمن الدويل يدعو إىل إقامة دولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفرنيس لوران فابيوس للصحفيني "نحن ضد
منطق ترك هذه الدوامة (خارج نطاق السيطرة) .بينام نرى أن
الفلسطينيني لهم الحق يف تحريك الوضع القائم يجب أن يكون
هناك سعي للتوصل إىل حل من خالل التوافق يف الوقت ذاته ،إذا
سمحت ببدء هذه الدورة فستصل إىل نتائج ال ترغب فيها عىل نحو
أو آخر".
(الحياة الجديدة)2015/01/7 ،

 2015/01/٧بدأت مرص بإخالء منازل يف مدينة رفح لتوسيع املنطقة
العازلة التي يقيمها الجيش املرصي عىل طول الحدود مع قطاع غزة
من  500إىل ألف مرت .وسيشمل إخالء هذه املنطقة إزالة أكرث من
منزل ونقل أكرث من  2044عائلة ،فيام أدى إخالء املرحلة األوىل
ً 1220
إىل هدم أكرث من  800منزل ونقل أكرث من  1100عائلة.
(القدس العريب)2015/01/8 ،
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 2015/01/10خاطب رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو
قائل إن إرسائيل "هي وطنكم" ،وذلك يف تعليق عىل
يهود فرنسا ً
عملية احتجاز رهائن  2015/01/9يف متجر متخصص ببيع األطعمة
اليهودية يف باريس أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.
(جريدة القدس)2015/01/10 ،

 2015/01/15نفذت جامعات يهودية متطرفة ،اقتحامات جديدة
للمسجد األقىص املبارك من باب املغاربة ،وتولّت عنارص من الوحدات
الخاصة برشطة االحتالل حراستها خالل جوالتها االستفزازية يف أرجاء
املسجد.
(وكالة وفا)2015/01/15 ،

 2015/01/15قررت جامعة الدول العربية ،التوجه مرة أخرى إىل
مجلس األمن الدويل ،لطرح مرشوع القرار الفلسطيني العريب الرامي
إىل إنهاء االحتالل وفق جدول زمني.
(جريدة القدس)2015/01/15 ،

 2015/01/١٦أعلنت املحكمة الجنائية الدولية يف الهاي ،فتح
تحقيق أويل ،وهو مرحلة تسبق تحقيقًا ،حول جرائم حرب مفرتضة
ارتكبت منذ صيف  2014يف فلسطني.
(الحياة الجديدة)2015/01/17 ،

 2015/01/16أعلنت وزيرة خارجية السويد مارجوت فالسرتوم
إن إرسائيل أزعجت حلفاء مقربني لها باملبالغة يف رد فعلها عىل
اعرتاف السويد بدولة فلسطني وإن ترصيحات إرسائيل يف هذا الصدد
"تخطت كل الحدود" .وأضافت الوزيرة "الطريقة التي يتحدثون بها
عنا وعن اآلخرين غري مقبولة ...مل تزعج األمريكيني فحسب بل كل
من له عالقة بهم اآلن".
(رويرتز العربية)2015/01/16 ،

 2015/01/1٦قال املدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش كينيث
روث" :إن قرار الفلسطينيني باالنضامم إىل محكمة الجنايات الدولية
يستوجب الدعم .وذكر روث أنه ال يؤيد الدعوات الرافضة النضامم
الفلسطينيني لهذه املحكمة ،عا ّدا هذه الخطوة مشجعة".
(الحياة الجديدة)2015/01/17 ،

 2015/01/19قال االتحاد األورويب إنه سيطعن يف قرار محكمة
برضورة رفع اسم حركة املقاومة اإلسالمية الفلسطينية "حامس"من
قامئة االرهاب الخاصة باالتحاد .وقالت فيدريكا موغرييني مسؤولة
السياسة الخارجية يف االتحاد إنه تقرر الطعن يف القرار الصادر عن
املحكمة العامة لالتحاد األورويب ثاين أكرب محكمة باالتحاد ،والذي

وصفته بأنه استند إىل أسس إجرائية .وانتقدت حامس هذه الخطوة،
يف حني رحبت بها إرسائيل التي كانت أدانت قرار املحكمة .
(رويرتز العربية)2015/01/19 ،

 2015/01/19رحبت جامعة الدول العربية ،بقرار املدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية ،فتح دراسة أولية حول الحالة يف فلسطني،
وع ّدتها يف االتجاه الصحيح إذ يتامىش مع نظام املحكمة ،وضامن
احرتام القانون الدويل.
(جريدة القدس)2015/01/19 ،

 2015/01/20استمعت اللجنة الدولية لألمم املتحدة ـللتحقيق يف
النزاع يف غزة واألرض الفلسطينية املحتلة ،لشهادات عدد من الضحايا
الذين أصيبوا بنريان جيش االحتالل اإلرسائييل .وأدىل عدد من
املواطنني بشهاداتهم للجنة التي انعقدت يف العاصمة األردنية عامن،
حول إصابتهم برصاص االحتالل اإلرسائييل ووحداته املستعربة أثناء
املظاهرات واملسريات املناهضة واملنددة بالعدوان عىل قطاع غزة يف
العام  .2014وتكونت لجنة التحقيق الدولية من رئيسها الربوفيسور
ويليام شاباس من كندا ،والدكتور دودو ديان من السنغال ،وماري
دافيس من الواليات املتحدة.
(وكالة وفا)2015/01/20 ،

 2015/01/21نفذ فلسطيني ،عملية طعن داخل وخارج حافلة
ركاب إرسائيلية وسط مدينة تل أبيب ،أصاب خاللها خمسة عرش
إرسائيليًا ،وأصيب هو اآلخر برصاص رشطة االحتالل ووقع يف األرس،
بعد عملية مطاردة إثر نجاحه يف الفرار من الحافلة ،ومواصلة الطعن
يف الشارع ذاته.
(القدس العريب)2015/01/21 ،

 2015/01/23اتفقت األحزاب العربية يف الداخل الفلسطيني ،بصورة
نهائية ،عىل خوض االنتخابات املقبلة للكنيست اإلرسائييل يوم 17
آذار /مارس  2015بقامئة مشرتكة ،وفق ما جاء يف بيان صادر عن
"لجنة الوفاق الوطني" التي أرشفت عىل املفاوضات .ووقع ممثلو
األحزاب (التجمع الوطني الدميقراطي ،والجبهة الدميقراطية للسالم
واملساواة ،والحركة اإلسالمية والحركة العربية للتغيري) ،املكلفون
باملفاوضات االتفاق النهايئ.
(العريب الجديد)2015/01/23 ،

 2015/01/24هدمت إرسائيل خالل ثالثة أيام منازل  77فلسطين ًيا
نصفهم من األطفال يف القدس الرشقية والضفة الغربية املحتلتني
وفق األمم املتحدة التي أكدت تسجيل عدد قيايس من النازحني
الفلسطينيني خالل  2014بسبب أعامل الهدم .وفقًا ملكتب تنسيق
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الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة أنه يف سنة " 2014هدمت السلطات
اإلرسائيلية  590مسك ًنا وبناء ميلكها فلسطينيون يف القدس الرشقية
ويف املنطقة املصنفة "جيم" يف الضفة الغربية ،وحولت 1177
فلسطين ًيا اىل نازحني وهي أكرب موجة نزوح سكاين يف الضفة الغربية"
يسجلها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة منذ أن بدأ
بتوثيق حاالت النزوح بشكل منهجي يف .2008
(الحياة الجديدة)2015/0١/٢4 ،

 2015/01/2٦قضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة املنعقدة
مبحكمة عابدين ،بعدم االختصاص يف النظر بدعوى تطالب بإعالن
حركة حامس "منظمة إرهابية" وكان املحامي سمري صربي تقدم
بدعوى قضائية تطالب بإدراج حركة حامس الفلسطينية "منظمة
إرهابية" وقضت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة سابقًا بحظر
أنشطتها والتحفظ عىل مقراتها داخل مرص.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/27 ،

 2015/01/٢٦أعطى وزير البناء واإلسكان اإلرسائييل اوري ارئيل
الضوء األخرض لتوسيع مستوطنة "افرات" ،جنوب بيت لحم عىل
أراض مساحتها  1700دونم ،لتصل إىل مدينة بيت لحم يف جنويب
الضفة الغربية.
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/01/27،

 2015/01/27أعلنت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
"األونــروا" عن وقف تقديم املساعدات املالية وبدل اإليجارات
ألصحاب البيوت املدمرة نتيجة الحرب عىل القطاع بسبب نقص
التمويل .وقالت األونروا يف بيان لها أنها حصلت عىل  135مليون
دوالر فقط من أصل  724مليون طلبتها أثناء مؤمتر إعادة اإلعامر
يف القاهرة.
(شبكة قدس االخبارية)2015/01/27 ،

 2015/01/28قال املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة إن إرسائيل والفلسطينيني فشلوا يف التحقيق بصورة كافية يف
املدى الكامل ملا يبدو انتهاكات لحقوق االنسان ارتكبت أثناء حرب
غزة صيف  .2014وأورد األمري زيد بن رعد الحسني االنتهاكات التي
ألقي باللوم فيها عىل الجانبني ومنها قصف إرسائييل ملستشفيات
ومدارس تؤوي مرشدين وملجموعة من األطفال تلهو عىل شاطئ.
(رويرتز العربية)2015/01/28 ،

حكم
 2015/01/31أصدرت محكمة القاهرة لألمور املستعجلة ً
ع ّدت مبوجبه كتائب عزالدين القسام ،الذراع العسكري لحركة
تنظيم إرهاب ًيا.
حامس،
ً
(يس .إن .إن العربية)2015/01/31 ،

شباط /فبراير ٢٠١٥

 2015/02/1استشهد الشاب أحمد ابراهيم النجار ( 19عا ًما) من
قرية بورين جنوب نابلس ،جراء إطالق قوات االحتالل النار عليه
عند طريق التفايف بني قريتي بورين ومادما ،بزعم محاولته مهاجمة
مركبات إرسائيلية بالزجاجات الحارقة.
(وكالة وفا)2015/02/1 ،

 2015/02/3ش ّيد ناشطون يف املقاومة الشعبية ،قرية "بوابة القدس
الرشقية" ،عىل األرايض املهددة باالستيالء عليها ويقطنها بدو الجهالني
رشق القدس املحتلة.
(وكالة وفا)2015/02/3 ،

 2015/02/4داهمت قوة من الجيش اإلرسائييل ،قرية "بوابة القدس"،
وقامت بتفكيك خيمة االعتصام وصادرت ممتلكات املعتصمني.
(وكالة وفا)2015/02/4 ،

 2015/02/٦دعا الربملان البلجييك الحكومة إىل االعرتاف بدولة
فلسطني "يف أنسب وقت" ،بعد تصويت أجراه وحظي هذا االقرتاح
بدعم األحزاب املكونة لحكومة ائتالف ميني الوسط البلجيكية ،وأقره
الربملان بواقع  75صوت ًا مقابل رفض  .52وطالبت أحزاب املعارضة
 ومن بينها االشرتاكيون والخرض وحزب فالون  -الحكومة باالعرتافالفوري وغري املرشوط بالدولة الفلسطينية عىل حدود .1967
(الجزيرة.نت)2015/02/7 ،

 2015/02/10قال منسق الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة جيمس
رويل" :يجب رفع الحصار عن قطاع غزة ألنه يؤث ّر بشكل كبري عىل
الخدمات الصحية" .كام وجه رسالة إىل املجموعة الدولية التي
شاركت يف مؤمتر القاهرة إلعادة إعامر قطاع غزة ووعدت بتقديم
األموال ،داعيًا إياها إىل رضورة اإليفاء بتلك الوعود وتحويل األموال
إىل القطاع ليك يتم العمل عىل إعادة إعامره .وناشد الحكومة املرصية
برضورة فتح معرب رفح الربي من أجل تسهيل دخول العالقني وخاصة
املرىض وخروجهم ،وتسهيل إدخال املساعدات اإلنسانية واملعونات
الطبية إىل القطاع.
(روسيا اليوم)2015/02/10 ،

 2015/02/11نصبت طواقم تابعة لبلدية االحتالل يف القدس الفتة
تعريفية يف القدس القدمية ،بالقرب من باب الناظر "املجلس" ،وهو
إحدى بوابات املسجد األقىص الرئيسة .وحملت الالفتة أسامء األماكن
التي حملت تسمية "جبل الهيكل" باإلشارة إىل املسجد األقىص ،وذلك
باللغات العربية والعربية واالنكليزية .من جانبها ،أوضحت دائرة
األوقاف اإلسالمية يف القدس أن "تغيري اسم أحد أبواب املسجد
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األقىص املبارك" يأيت استمرا ًرا ملسلسل التهويد الذي تقوم به سلطات
االحتالل يف القدس وتستهدف عىل وجه الخصوص األقىص املبارك.
(القدس.كوم)2015/02/11 ،

 2015/02/14أقرت جمعية دراســات الرشق األوســط يف أمريكا
الشاملية ( ،)MESAباألغلبية الساحقة إدراج مقاطعة إرسائيل عىل
مؤمترها السنوي العام ،وصوت  561عض ًوا إىل جانب القرار وعارضه
 .152ويع ّد القرار انتصا ًرا لدعاة مقاطعة إرسائيل ،وجاء عىل الرغم
من نشاط إرسائييل ديبلومايس مكثف مبشاركة محارضين إرسائليني
إلحباطه .وتع ّد منظمة "ميسا" من أهم املنظامت العاملية يف هذا
املجال وتضم  30ألف محارض يف موضوع الرشق األوسط.
(عرب)2015/02/14 ،48

 2015/02/16واصلت مجموعات صغرية ومتتالية من املستوطنني،
اقتحامها املسجد األقىص املبارك ،بحامية قوة معززة من عنارص
الوحدات الخاصة برشطة االحتالل .ونفذت مجموعات املستوطنني
جوالت استفزازية يف مرافق املسجد املبارك ،تصدى لها املصلون
وطلبة مجالس العلم بهتافات التكبري.
(وكالة وفا)2015/02/16 ،

 2015/02/١٦قامت ما تسمى اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء اإلرسائيلية
باملصادقة عىل مخطط ملصادرة  546دومنا من أرايض املواطنني يف قريتي
عناتا والعيساوية ملصلحة إقامة مكب للنفايات الصلبة.
(الحياة الجديدة)2015/02/17 ،

 2015/02/١٨أعلن االتحاد األورويب تقديم  212مليون يورو دفعة
أوىل من دعمه املايل لعام  2015إىل السلطة الفلسطينية ووكالة األمم
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني «أونروا» ،وجدد الدعوة إىل قيام
تعايش سلمي بني إرسائيل والدولة الفلسطينية املنشودة.
(جريدة الحياة اللندنية)2015/02/19 ،

 2015/02/18أصدرت املحكمة اإلرسائيلية العليا ،قرا ًرا بأغلب ّية يُلغي
قرار لجنة االنتخابات املركزيّة شطب ترشيح النائبة حنني زعبي ،ما يعني
أنها مستم ّرة باملنافسة ضمن القامئة املشرتكة لدورة الكنيست املقبلة.
(وكالة وفا)2015/02/18 ،

 2015/02/23عرب وزير الخارجية األمرييك جون كريي عن قلقه إزاء
قدرة السلطة الفلسطينية عىل العمل بالشكل املطلوب ،إذا مل تتسلم
قري ًبا عائدات الرضائب التي حجبتها إرسائيل .وقال كريي" :إذا أوقفت
السلطة الفلسطينية أو كانت ستوقف التعاون األمني أو حتى قررت
التوقف عن العمل نتيجة املأزق االقتصادي ،وهذا قد يحدث يف
املستقبل ،إذا مل يحصلوا عىل عائدات إضافية ،فسوف نواجه حينئذ
أزمة أخرى".
(جريدة األيام الفلسطينية)2015/02/23 ،

 2015/02/٢٣استشهد الشاب جهاد شحادة عبد الله الجعفري البالغ
من العمر  19عا ًما ،من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم،
برصاص االحتالل اإلرسائييل ،خالل عملية مداهمة جرت يف املخيم
العتقال فلسطينيني ،بحجة أنهم مطلوبون لقوات االحتالل.
(القدس العريب)2015/02/24 ،

 2015/02/24طالبت هيئة محلفني أمريكية منظمة التحرير
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بدفع  218مليون دوالر ،بعد
أن رفعت عائالت أمريكية دعاوى أمام املحاكم األمريكية طلبًا
لتعويضات بعد وقوع هجامت يف القدس ،منذ  10سنوات أودت
شخصا ،وارتبطت بكتائب شهداء األقىص وحركة حامس.
بحياة 33
ً
"تجاهل لسوابق
ً
ورأت الحكومة الفلسطينية أن قرار الهيئة يتضمن
قانونية" وأكدت أنها سوف "تستأنف القرار".
(فرانس )2015/02/24 ،24

 2015/02/27ص ّوت الربملان اإليطايل ملصلحة االعـراف بالدولة
الفلسطينية ،ودعم القرار  300عضو يف الربملان .وأعلن وزير الخارجية
اإليطايل ،باولو جينتيلوين أ ّن روما تؤيد تصويت الربملان ملصلحة
االعرتاف بفلسطني ،مش ًريا يف الوقت ذاته إىل دعم الجهود الستئناف
املفاوضات .وشدد وزير الخارجية اإليطايل عىل أن سياسة حكومته
بشأن ملف الرشق األوسط ترتكز عىل حل الدولتني.
(روسيا اليوم)2015/02/27 ،
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عدد الصفحات 120 :صفحة.
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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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تناول الكاتب مسألة العالقات الروسية  -الرتكية وتط ّورها .وحاول أن
يحلل تلك العالقة اإلشكالية من خالل مفاهيم متعددة يف العالقات
الدولية ،غلبت عليها مفاهيم املدرسة الليربالية من خالل تركيزه عىل
الجانب االقتصادي يف تطور العالقات الرتكية  -الروسية مع عدم
إغفاله املسائل األمن ّية .يفرتض الباحث أ ّن مفهوم املصلحة الوطنية
هو األنسب لبحث عالقة الدولتني وتحليلها منذ وصول "حزب
العدالة والتنمية" إىل الحكم يف تركيا وحتى الوقت الراهن .أ ّما أهمية
الدراسة ،فتكمن يف الوزن الجيوسرتاتيجي لكال الدولتني يف النظام
الدويل ،وما تعكسه تلك العالقة من نتائج عىل املنطقة العربية.
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التي طرحها وزير الخارجية الرتيك السابق أحمد داوود أوغلو يف
كتابه "العمق اإلسرتاتيجي :موقع تركيا ودورها يف الساحة الدولية".
تجل ذلك يف الزيارات املتبادلة بني املسؤولني ،وزيادة حجم التبادل
ّ
التجاري بني البلدين ،وزيادة اعتامد تركيا عىل الغاز الطبيعي الرويس.

مضمون الكتاب
ينقسم الكتاب إىل مقدمة وثالثة عناوين رئيسة .تستعرض املقدمة
مراجعة تاريخية رسيعة للعالقات الروسية – الرتكية (ص )28- 7
قبل وصول حزب العدالة والتنمية إىل السلطة يف تركيا .ويذكّر
الكاتب القارئ العريب بأ ّن العالقات الروسية الرتكية تاريخ ًيا كانت
عدائية غري سلمية ،إذ استدعى الجوار الجغرايف واالختالف الديني
بني اإلمرباطوريتني العثامنية والروسية تصارعهام عسكريًا؛ فقد
دعمت روسيا القيرصية شعوب البلقان ،وشجعتها عىل التمرد عىل
سيطرة الدولة العثامنية عليها ،بدعاوى الرابطة السالفية والعقيدة
األرثوذكسية .وقبل انتهاء الحرب العاملية الثانية بأشهر معدودة ،ألغى
االتحاد السوفيايت "معاهدة الصداقة والحياد" التي كان قد أبرمها
مع تركيا يف  17كانون األول  /ديسمرب  ،1925وطالب بفرض رشوط
أمنية عىل تركيا ،إلعادة توقيع املعاهدة .أ ّما تركيا ،فقد انضمت إىل
حلف "الناتو" بعد تأسيسه ،لتكون الذراع العسكرية الغربية الحتواء
االتحاد السوفيايت .وهي صيغة حكمت طبيعة العالقات الروسية
الرتكية طيلة فرتة الحرب الباردة .ويُ َوصف الباحث عقد فرتة ما بعد
سقوط االتحاد السوفيايت بـ"عقد التذبذب يف العالقات الرتكية –
الروسية"؛ إذ تبادلت كال الدولتني يف دعم الحركات االنفصالية يف
البلد اآلخر (القوى الكردية  /القوى الشيشانية) ،إضاف ًة إىل العديد
من القضايا الخالفية املهمة وبخاصة يف قربص ويوغسالفيا ،إال أ ّن
ذلك مل مينع من من ّو التبادل التجاري بينهام.
رأى الباحث يف العنوان الرئيس من الكتاب (ص  )32 -28أ ّن تأسيس
"الرشاكة" الروسية  -الرتكية قد بدأ يف الفرتة املمتدة ما بني 2002
و .2004انطلقت تلك املرحلة من أسس السياسة الخارجية الرتكية

ينقسم العنوان الرئيس الثاين "الرشاكة املادية امللموسة -2004
( "2008ص  )50-32إىل أربعة عناوين فرعية؛ ففي مجال العالقات
الدبلوماسية ،استعرض الباحث العديد من اللقاءات السياسية بني
مسؤويل البلدين ،وترصيحاتهم الصحفية ،والتي غالبًا ما أكّدت الرغبة
املشرتكة يف تطوير العالقة .تجسدت يف إعالن روسيا تأييدها انضامم
تركيا إىل االتحاد األورويب .يف املقابل ،أيّدت تركيا انضامم روسيا إىل
منظمة املؤمتر اإلسالمي بوصفها دولة مراقبة .وأعلنت روسيا وتركيا
مع إيطاليا يف  17ترشين الثاين  /نوفمرب  2005افتتاح خط أنابيب
(بلو سرتيم) الذي م ّدد تحت مياه البحر األسود لنقل الغاز الطبيعي
الرويس إىل تركيا ،ثم إىل جنوب أوروبا يف مرحل ٍة الحقة .وبفضل هذا
الخط ،راح دور تركيا يتزايد بوصفها ناقلة للغاز الطبيعي من روسيا
إىل أوروبا واألسواق الدولية.
محل االتفاق يف
يف جزئي ٍة أخرى ،يح ّدد الباحث النقاط واملواقف ّ
الفرتة الواقعة بني  2004و ،2008والتي متثّلت بالتخ ّوف من "الثورات
امللونة" يف أوروبا الرشقية ،واستقرار منطقة القوقاز ،وضامن أمن
البحر األسود ،ومحاوالت عزل سورية وإيران وتغيري األنظمة يف
وحل الرصاع العريب
الرشق األوسط ،وإنهاء االحتالل األمرييك للعراقّ ،
محل
 اإلرسائييل .ويف الفرتة ذاتها ،يع ّدد الباحث القضايا واملواقف ّالخالف .متثلت بالعديد من النقاط منها :استمرار الخالفات بخصوص
نشاطات حزب العامل الكردستاين يف روسيا واستضافة تركيا قادة
شيشانيني عىل أراضيها ،واستخدام روسيا حق النقض ضد خطة األمني
العام لألمم املتحدة كويف أنان للسالم يف قربص ،وتسليم تركيا معدات
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عسكرية لجورجيا وأذربيجان ،وترشيع مجلس الدوما الرويس لقانون
يع ّد العثامنيني مسؤولني عن "إبادة األرمن" ،واعرتاف تركيا باستقالل
كوسوفو ،وتوقيع روسيا مع اليونان وبلغاريا اتفاقًا يقيض بنقل الغاز
الرويس إليهام ،إضاف ًة إىل قضايا أخرى.
وعىل صعيد العالقات االقتصادية يف املدة ذاتها ،فقد زاد معدل
التبادل التجاري بينهام تزاي ًدا تدريجيًا حتى وصل يف عام  2008إىل
 28مليار دوالر .وبلغ استرياد تركيا من النفط الرويس  ،%29ومن
غازها الطبيعي  .%63وبهذا االسترياد احتلّت تركيا املرتبة الثالثة بعد
أملانيا وإيطاليا من حيث حجم مشرتيات الغاز الرويس.
يف العنوان الرئيس الثالث "تــن ـ ّوع املصالح "2012-2008
(ص  ،)107 -50يكمل الباحث مناقشة القضايا السابقة (العالقات
الدبلوماسية  -العالقات االقتصادية) ،واملوقف األمرييك من التقارب
الرتيك – الرويس؛ ففي املجال الدبلومايس ،استعرض الباحث أزمة
الحرب الجورجية  -الروسية يف عام  ،2008واملوقف الرتيك منها ،إذ
ع ّدها أصعب أزمة سياسية خارجية لرتكيا .ويعود ذلك إىل أ ّن تركيا
مرتبطة بجارتها الجنوبية جورجيا بعالقات متميزة ،متثِّل من خالل
مهم يف عالقتها بدول القوقاز .ويف الوقت
تلك العالقة عنرص توازن ً
ذاته ،كان لرتكيا حساباتها الخاصة يف ضامن مصالحها االقتصادية مع
روسيا .وهو ما جعلها عىل مساف ٍة واحدة من َ
طرف الحرب ،روسيا
وجورجيا ،فأعلنت دعمها وحدة األرايض الجورجية ،وأحجمت عن
إدانة العمليات العسكرية الروسية .لكن ذلك مل مينع توتر العالقات
الرتكية  -الروسية إثر تبعات تلك الحرب؛ فقد احت ّجت روسيا عىل
دخول سفن حربية تابعة لحلف الناتو يف  21آب  /أغسطس 2008
إىل املوانئ الرتكية يف البحر األسود؛ إذ ح ّمل نائب رئيس هيئة األركان
الروسية تركيا مسؤولية استمرار الوجود العسكري للناتو ملدة أكرث
من  21يو ًما ،وهي املدة التي تسمح بها اتفاقية "مونرتو" للمضايق.
وملامرسة املزيد من الضغط عىل تركيا ،فرضت روسيا قيو ًدا جمركية
متثّلت باحتجاز  10000شاحنة تركية عند نقاط عبور عدة مع روسيا.
ولن تنتهي تلك األزمة إال مع إعالن الناتو يف  10أيلول  /سبتمرب
 2008عزمه عىل سحب سفنه الحربية من البحر األسود .وبعد هذه
األزمة السياسية ،استمرت العالقات بني الدولتني يف النم ّو والتعاون،
وبخاصة يف مجال النفط والغاز ،حتى شمل املجال النووي ،مع توقيع
بناء روسيا محطة كهرو ذرية يف تركيا.
ويجمل الباحث قضايا الخالف بني روسيا وتركيا يف املدة ذاتها بالعدد
من اإلشكاليات الدولية؛ ففي األزمة السورية ،يرى الباحث أنّه عىل
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الرغم من التناقض الكبري يف موقفيهام ،يرجح أال يؤث ّر يف ما ع َّده
التقارب اإلسرتاتيجي يف العالقة بني روسيا وتركيا .وعزا ذلك إىل
السعي الرتيك للتح ّول إىل مضخة لتدفقات النفط اآلتية من منابع
احتياطات النفط والغاز األكرب يف العامل من آسيا الوسطى وبحر
قزوين وروسيا وكازاخستان .وكذلك ،تسعى روسيا إىل توثيق التعاون
تجسد ثالث
مع تركيا ألنّها الجرس الواصل بني الرشق والغرب؛ فهي ّ
دوائر جغرافية (الدائرة األوروبية ،والدائرة العربية ،والدائرة اآلسيوية
الوسطى) .وتناول الكاتب أيضً ا مسأل ًة خالفية أخرى هي بناء محطة
رادار للناتو يف محافظة مالطيا الرتكية .لك ّنه استطرد يف الحديث
عنها باستعراضه مواقف األحزاب الرتكية منها ،واملصالح الرتكية يف
إنشائها ،والترصيحات الصحفية الروسية بخصوص محطة الرادار.
وأغفل أبعاد هذه القضية عىل جوهر العالقات الرتكية  -الروسية .ويف
الشأن اإليراين ،عالج الكاتب العالقات الروسية  -اإليرانية ،والرتكية -
اإليرانية ،بصورة رسيعة ،إال أنّه مل يتطرق إىل انعكاسات العالقتني
وأبعادهام عىل العالقات الروسية  -الرتكية .ويف الساحة األفغانية،
رأى الباحث أنّه ال ميكن أن تكون روسيا رشيكًا أساسيًا لرتكيا ،لكن
تشكيل تحالف إقليمي لدعم البنية التحتية وبنائها وإعادة تأهيلها
بعد الحرب ،سيكون من مصلحة كال البلدين.

يعود الكاتب للتذكري بالتعاون يف مجال الطاقة بني البلدين ،وتبادل
الزيارات الرسمية ،ويُ ِ
كث من الترصيحات الصحفية للمسؤولني الروس
واألتراك حول عد ٍد من القضايا الخالفية بني البلدين (إسقاط الطائرة
الرتكية يف سورية ،وتفتيش الطائرة السورية يف تركيا وهي قادمة
من موسكو ،وطلب تركيا من حلف الناتو نرش صواريخ باتريوت
عىل حدودها مع سورية) ،مع تأكيد رضورة تحييد قضايا الخالف،
واالستمرار يف التعاون االقتصادي.
مم أسامه "التقارب
ثم يفرد الباحث جزئية لعرض املوقف األمرييك ّ
الرتيك  -الرويس"؛ إذ يستعرض أهمية تركيا يف اإلسرتاتيجية األمريكية
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يف الرشق األوسط ،ويضع بعدين رئيسني عىل تركيا والواليات املتحدة
األمريكية تجاوزهام ،ليك ت ِعيا أ ّن التقارب الرويس الرتيك ال يه ّدد مصالحهام
اإلسرتاتيجية ،وهام :البعد النفيس والبعد الجيوسيايس .أ ّما املوقف
األمرييك من تطور العالقات الرتكية  -الروسية ،فهو غري واضح يف الكتاب.
يستنتج الباحث يف الخامتة عد ًدا من النتائج ،أبرزها؛ استطاعت كلتا
الدولتني تجاوز مرحلة العداء ،ووصلتا إىل الرشيك الجيوسيايس يف
الحوار املشرتك يف غرب آسيا .عىل الرغم من املصالح املتباينة بشأن
عد ٍد من القضايا اإلقليمية ،فإ ّن تركيا وروسيا أسستا قاعدة صلبة
من االحرتام املتبادل وأرضية مشرتكة ،لضامن تعزيز التعاون بشأن
القضايا اإلقليمية ،وأن تتّجه العالقات االقتصادية نحو ٍ
مزيد من
التقارب .الخالف بني الدولتني بشأن القضية السورية ،يجب أال يحيد
بقيادت الدولتني عن االتجاه يف تطوير عالقاتهام.
َ

يضع الباحث سيناريو َوين للعالقات الرتكية  -الروسية؛ أ ّولهام أن يؤدي
التقارب والتعاون االقتصادي إىل ترميم العالقات السلبية عىل صعيد
القضايا السياسية .وثانيهام أن ميتد التوتر السيايس إىل مجاالت التعاون
والتقارب بينهام .لكن ير ّجح الباحث السيناريو األ ّول .ويعتقد أنّه عىل
تركيا أن تستمر يف تطوير عالقاتها اإليجابية مع روسيا ،ويف الوقت ذاته،
تخلق صيغة تحقِّق بها التوافق مع متطلبات التزاماتها الدولية.

تقييم الكتاب
يتتبع الكتاب تط ّور العالقات الروسية  -الرتكية .ويق ّدم الكثري من
املعلومات واألرقام املفيدة عن حجم التبادل التجاري بينهام ،وعن
خطوط إمدادات النفط والغاز من روسيا إىل تركيا .ويوث ّق الكتاب
أيضً ا ترصيحات املسؤولني القادة يف البلدين خالل اجتامعاتهم
الرسمية ويف املؤمترات الصحفية ،والتي غالبًا ما يغلب عليها طابع
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املجامالت ،مراعا ًة لألعراف الدبلوماسية .وأه ّم ما يغيب عن الكتاب
هو تحليل املصالح اإلسرتاتيجية لكال البلدين .ولذلك نجد أ ّن الكثري
من مراجعه تعتمد عىل املواقع اإللكرتونية والصحف اليومية ،ما
يجعل الكتاب أقرب إىل تقرير متكامل عن العالقات الروسية  -الرتكية
منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إىل السلطة يف تركيا.
يضع الباحث التعاون الرويس الرتيك يف مجال الطاقة ضمن أولويات
السياسة الخارجية لكال البلدين تجاه بعضهام البعض .وهو ما يع ّد
صحي ًحا نسبيًا ،إال أ ّن املسكوت عنه هو حسابات األمن القومي لكال
البلدين .يبني املؤرخ الرويس املعروف ليف غوميلوف أ ّن الحضارة
الروسية الكربى تك ّونت عىل أساس التامزج العرقي الرتيك  -الساليف
تاريخ ًيا .كام أ ّن التك ّيف مع األطلسيني لن يعني شيئًا للشعب الرويس
أقل من فقدانه "اإلثنية والقومية والروح"((( .ومبا أ ّن أجزاء كبرية
ّ
من مواطني دول آسيا الوسطى املشمولة يف أوراسيا ،تتكلم اللغة
الرتكية ومن أصو ٍل تركية؛ إضاف ًة إىل املواطنني من األصول التتارية
واملسلمني يف داخل روسيا نفسها ،فإ ّن ذلك يعني رصي ًدا من القوة
الرتكية للتمدد يف العمق الرويس بعد زيادة رصيدها الجيوسرتاتيجي
يف املرشق العريب ممزو ًجا بخلفيات أيديولوجية تسمح بنقلها إىل
العمق الرويس .يعني ذلك نقل اإلشكالية الثقافية إىل داخل روسيا
وعزل روسيا إثنيًا((( ،وذلك بإبعاد روسيا عن املواطنني ذوي القومية
الروسية يف الدول األوراسية .وستصبح مناطق القوقاز والشيشان
وداغستان وأبخازيا بؤر ًة للرصاعات واالضطرابات ما إن تتصادم فيها
املصالح الجيوبوليتكية لرتكيا األطلسية مع روسيا األوراسية القامئة
عىل أساسني اإلثني (القومية الروسية) ،والديني (األرذثوكسية)(((.
أي نجاح تحقّقه السياسة الخارجية
إ ّن أخطر ما تخشاه روسيا من ّ
الرتكية هو أن يتالقى الوعي القومي غري الرويس (الرتيك) يف أوراسيا
مع الجانب الديني (اإلسالمي)((( ،وهو ما يهدد األمن القومي الرويس
واملشاريع املستقبلية يف دول الجوار الرويس.
يبقى بعد الطاقة والتعاون االقتصادي مسألة حيوية يف العالقات
الروسية  -الرتكية ،إال أنّه يرتك الساحات الجيوسياسية القريبة منهام
مفتوحة للتنافس والرصاع فيام بينهام ،ولو كان عرب وكالء آخرين.
 1زبغينو بريجنسيك ،رقعة الشطرنج العظمى ،سحر فـراج ومحمد عبد السالم
حسن(مرتجم) ،ط( 1القاهرة :دار مرييت ،)2003 ،ص .103-102
 2ألكسندر دوغــن ،أسس الجيوبوليتكيا ومستقبل روسيا الجيوبوليتيك ،عامد
حاتم(مرتجم) ،ط( 1بريوت :دار الكتب الجديدة املتحدة ،)2004 ،ص.211
 3املرجع نفسه ،ص 291 -290وص .303-302
 4هــري لورنس ،اإلمرباطورية وأعداؤها  -املسألة اإلمرباطورية يف التاريخ ،بشري
السباعي(مرتجم) ،ط( 1القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،)2010،ص .64
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من خالل استعارة الرؤية التحليلية الجدلية ،بدت مجمل املواقف
األكادميية الحكومية وغري الحكومية تجاه "العوملة" وبالذات
"العوملة األخــرة" متوزعة بني أنصار "أطروحة العوملة األخرية"،
وأنصار األطروحة املضادة أي "أطروحة مناهضة العوملة األخرية"
وأنصار "أطروحة العوملة البديلة" ،ويف سياق هذا الجدل صدر عام
 ،2013كتاب فجر العوملة الجديدة ملؤلّفه الدكتور قاسم حجاج
أستاذ بجامعة قاصدي مرباح بورقلة ورئيس سابق لقسم العلوم
السياسية ،وهو الرئيس الحايل لجمعية "ملتقى األجيال" لالسترشاف
اإلسرتاتيجي ،ويع ّد من املهتمني بقضايا العوملة والعاملية واألقليات
والدراسات املستقبلية.
صدر الجزء األول من الكتاب بالعنوان الفرعي التايل :مدخل معريف
وصفي وتأريخي إىل إشكاليات "العالقات الدولية املعوملة" وإىل
املساهامت الناقدة واملناهضة لـلعوملة األخرية واملتطلعة لـ "عوملة
بديلة" ،أ ّما الجزء الثاين فقد صدر بنفس العنوان الرئيس ،ولكن
بالعنوان الفرعي التايل :دراسة لعيّنة من األطروحات األكادميية
والسياسات الحكومية والنضاالت االجتامعية الناقدة واملناهضة
لـ "العوملة األخرية" واملتطلّعة لـ "عوملة بديلة".
وقد جاء الكتاب يف  800صفحة ،حملت يف ثناياها خمسة فصول،
أ ّما عدد املصادر واملراجع املستخدمة فيقارب  400وثيقة ،بني كتاب
وأطروحة ودراسة ومقالة ورقية وإلكرتونية ،جاءت منها  132وثيقة
باللغة العربية ،و 268وثيقة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية.
وهذا الكتاب يف األصل بحث أكادميي ،ق ّدمه الباحث لنيل شهادة
دكتوراه العلوم يف العلوم السياسية تخصص العالقات الدولية
املعوملة .وهو لبنة أساسية ضمن بناء تراكمي يف مسار بحثه
الجامعي ،ابتدا ًء من بحثه املقدم لنيل شهادة املاجستري بعنوان
"العاملية والعوملة ،دراسة تحليلية مقارنة للمفهومني" ،تحت إرشاف
األستاذ الدكتور عبد القادر محمودي ،إذ تناول يف بحثه هذا موضوع
"األطروحات الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية" ،من خالل عينات
قصدية محددة ،غري ممثلة بالرضورة لكل األطروحات التي أنتجتها
القوى واالتجاهات الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية ،والنصرية
لعوملة بديلة؛ وهي أطروحات صنفها الباحث ،بعد االطالع الشامل
عىل طبيعتها ،إىل ثالثة أصناف كربى هي:
•صنف املساهامت املعرفية األكادميية.
•صنف السياسيات الحكومية.
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•صنف النضاالت االحتجاجية االجتامعية للمنظامت املدنية غري
الحكومية.
ولإلحاطة بتلك املساهامت بأصنافها الثالثة ،صاغ الباحث السؤال
الرئيس التايل:
ما هي طبيعة القوى الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية ،من حيث
املنطلقات واإلسرتاتيجيات والرؤى املستقبلية البديلة؟
وقد ج ّزأ هذا السؤال الرئيس إىل ثالثة أسئلة فرعية هي:
•أي تعريف لظاهرة العوملة األخرية ميكِّن الباحث من تصورها
يتيس بعد ذلك إمكان التمييز بني
وتفسريها مبوضوعية ،بحيث ّ
سريورتها التاريخية املوضوعية املستمرة من ناحية ،وأيديولوجيا
القوى املهيمنة واملوظفة لتلك السريورة من ناحية ثانية؛ ومنه
نربر ،بصفتنا علميني ومامرسني ،أ ّن العالقات الدولية املعارصة
حقل معرفيًا وواق ًعا معيشً ا ،تتجه بنيويًا نحو "التعومل"
بصفتها ً
الدائم؟ (وقد عالج هذا الجزء األول من اإلشكالية يف الفصل
األول).
•ماهي الطبيعة األيديولوجية واالجتامعية واملصلحية لالتجاهات
والقوى الناقدة واملناهضة لـلعوملة األخرية واملتطلعة إلـى
"عوملة بديلة"؟ (وقد عالج هذا الجزء الثاين من اإلشكالية يف
الفصل الثاين).
أي ح ّد ترقى األطروحات الفكرية والنضاالت العملية الناقدة
•إىل ّ
واملناهضة للعوملة األخرية ،خاصة يف ظل األزمة االقتصادية
العاملية الراهنة (أزمة العوملة األخرية) ،إىل مستوى التأسيس
الفعيل لـ "عوملة بديلة"؟ (وقد عالج هذا الجزء الثالث من
اإلشكالية يف الفصول الثالث والرابع والخامس عىل التوايل).
متكّن املؤلف خالل الفصل األول من الكتاب من التع ّرف إىل التحول
الذي يشهده حقل العالقات الدولية معرف ًيا ،يف تفاعله مع ظاهرة
العوملة األخرية ،خالل العقود الثالثة األخرية من بداية تسارع وتريتها
واتساع نطاقها.
ويرى املؤلف أ ّن العالقات الدولية املعارصة قد باتت معوملة بالفعل،
واق ًعا وصريورة ،من خالل استعراضه جملة من األدبيات التي تناولت
بالتعريف مفهوم "العوملة" مبعناه العام والخاص ،ومن خالل تعقّبه
األبعاد الثامنية الكربى للظاهرة ،ومن خالل تع ّرفه أيضً ا إىل طبيعة
التداخالت الداللية بني ظاهرة العوملة ومفهومها ،وكل من ظواهر
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"العاملية والكونية والحداثة واملرتبطية واالعتامد املتبادل والتكامل
والتدويل واإلمربيالية" ومفاهيمها.

•املساهامت املعرفية والنضالية األكادميية (فردية وجامعية).

وعليه ،فإ ّن التمييز الذي كان يريده املؤلف يف داللة هذا املفهوم بني
البعد السريوري التاريخي املوضوعي املستمر ،والبعد األيديولوجي
اإلرادي السيايس واملصالحي ،قد تحقق مبا يسمح له أن يع ّد مصطلح
العوملة أحد مصطلحات العلوم السياسية والعالقات الدولية الرئيسة؛
بل ميكن أن يضفي عليه صفة "البارادايم" املفرس لجملة من الظواهر
االجتامعية والسياسية واالقتصادية والثقافية املحلية والوطنية
والدولية ،بحيث ال ميكن االستغناء عنه يف معالجة إشكاليات
وموضوعات عديدة تتعلق بحقل "العالقات الدولية املعوملة" .لذلك
يتعي عىل داريس العلوم السياسية وخاصة فرعها "علم العالقات
ّ
الدولية" ،أن يجروا تدقيقًا لتسمية اختصاصهم ،ويدمجوا "بارادايم
العوملة" بصفته سريورة تاريخية موضوعية مستمرة ،ضمن رؤاهم
التحليلية والنقدية لكافة ظواهر الساحة الدولية املعارصة الحارضة
واملستقبلية.

•املساهامت النضالية لنخب املنظامت املدنية غري الحكومية
وناشطيها.

انطلق املؤلف يف الفصل الثاين من مالحظة ما شهدته سريورة
العالقات الدولية املعوملة خالل العقدين األخريين من صعود حركة
نقدية ،مناهضة للعوملة األخرية ،تنشد تغيري العامل بحيث يكون أكرث
وعدل وتحر ًرا ،متخذة غايتها القصوى "عامل ًا آخر ممك ًنا"؛ فقد
إنصافًا ً
تأكدت له ،بعد استعراضه جملة من التعريفات والتوصيفات ،مرو ًرا
بوقفات تأريخية تتعلق بظاهرة نقد العوملة األخرية ومناهضتها التي
انطلقت منذ أواسط التسعينيات األخرية ،صح ُة الفرضية الفرعية
الثانية القائلة بأ ّن الحركية العاملية الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية،
ذات طبيعة فسيفسائية مركبة.
وبعد جهد استقرايئ أمكن للمؤلف اختصار تنوعاتها إىل ثالثة أصناف
من املساهامت هي:

•املساهامت السياسية الحكومية.

ثم انتقى املؤلف ع ّينة قصدية لكل منها ،بغرض التع ّرف إىل طبيعة
مساهمتها وأهميتها النقدية ،واملناهضة للعوملة األخرية ،وقد تأكد له
أ ّن جميع تلك املساهامت يتوافر فيها حد أدىن مشرتك من التجانس يف
تعب عن نفسها بالرضورة
املنطلق والغاية العامة ،ولكن من دون أن ّ
من خالل مشرتك تنظيمي ووسائيل وخطة إسرتاتيجية موحدة.
تبي بأ ّن مساهمة األكادمييني الثامنية
ومن خالل الفصل الثالث ّ
الذين انتقاهم املؤلف :أمارتيا سان ،وجوزيف ستيغليتز ،وها جون
تشانغ؛ فـربنـار نــادوالك ،وطـارق رمضـان ،وطه عبد الرحامن؛
تعب عن شبه إجامع بأ ّن
وأخ ًريا دييرت سانغهاس ،ومهدي مظفري؛ ّ
العوملة بصفتها سريورة تغيري مستمرة لحظة فارقة ،غري مسبوقة يف
تاريخ البرشية؛ ولكنهم اختلفوا إزاء العوملة األخرية بصفتها محتوى
أيديولوج ًيا ،وإرادة سياسية مصالحية محددين.
ومبا أ ّن بعضهم ،كـمظفري ،مل يأخذ بذلك التمييز بني السريورة،
واأليديولوجيا السياسية واالقتصادية الليبريالية للعوملة األخرية ،فقد
سقط يف التهوين من نتائج األخرية عىل العامل بأرسه وعىل الغرب
ذاته؛ ألنه بحسب املؤلف وقع يف فخ تعميم فكرة الحتمية عىل
ظاهرة العوملة األخرية كلها ومل مي ّيز بوضوح بني :بُعدها الدينامييك
السريوري الذي يتسم بقدر ال بأس به من الحتمية والرتاكمية
والعاملية؛ وبُعدها األيديولوجي السيايس املتمثّل يف عوملة ذات
طبيعة غالبة أنجلوسكسونية نيوليبريالية ،املتسم بقدر كبري من
النسبية والخصوصية والظرفية.
كام اختلف الباحثون أعاله منهجيًا من حيث مقارباتهم النقدية
للعوملة األخرية ،ومن حيث تصورهم للعوملة البديلة ،كام اختلفوا من
حيث درجة التفاعل الفكري والنضايل مع الحركية الناقدة واملناهضة
لها.
ولكن ،وعىل الرغم من اختالف اتجاهات األكادمييني التخصصية
واأليديولوجية واملجتمعية والحضارية ،فإ ّن مساهمتهم تتميز
بالتقارب يف إقرارهم بجملة أسباب رئيسة ألزمة العوملة األخرية،
وإجامعهم عىل أنها أزمة انتقالية نسقية شاملة ،تتطلب من بني ما
تتطلب جملة من البدائل واإلصالحات الجوهرية املعرفية والعملية،
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مع مالحظة اختالفهم الجوهري حول طبيعة املرجعية القيمية
البديلة التي يقرتحون االستناد إليها ،لبلورة إجابة عميقة عن عمق
األزمة املتعددة األبعاد للوجود البرشي املعومل املعارص.
ويف الفصل ال ـرابــع ،ومــن خــال تع ُّرف املؤلف إىل الطبيعة
األيديولوجيـة واالجتامعية واملصلحية لالتجاهات والقوى الناقدة
واملناهضة للعوملة األخرية ،وإىل إسرتاتيجيات نضالها ،وإىل آثارها يف
تبي له أ ّن تلك االتجاهات والقوى بصفتها
صريورة العوملة األخرية؛ ّ
سياسات حكومية ممثَّلة يف تجربتي النموذجني الفنزوييل والربازييل،
تتم ّيز بالتقارب الجغرايف وتشابه التجربة التنموية التاريخية املرتبطة
بكونها أحد مناذج التنمية املستقلة ،ثم أحد النامذج املتأثرة بالوصفة
األيديولوجية  -السياسية النيوليبريالية التي فرضتها القوى املؤيدة
الفاعلة يف العوملة األخرية؛ كام تتم ّيز بالتنوع واالختالف النسبي
يف الرؤية والوسيلة واإلسرتاتيجية والتكتيك يف تجربة معالجة اآلثار
السلبية لتلك الوصفة ،وذلك بسبب تدخل عدة عوامل تتعلق بـ:
•خصائص القيادات السياسية يف البلدين.

•خصائص البلدين ورهاناتهام الجيوسياسية ،والجيوسرتاتيجة،
والجيواقتصادية.
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السلبية واإليجابية عليها؛ ومنه كانت الحركات االجتامعية النصرية يف
كل بلد متنوعة تنوع تلك التداعيات واالستجابات الوطنية.
توصل إليها ،وقد متثّلت يف
ويختم املؤلف بحثه بأهم النتائج التي ّ
ما ييل:
•تأكد لدينا أ ّن التغريات الجارية يف العالقات الدولية املعارصة،
منذ نهاية الحرب الباردة ،أي يف ظل ما سميناه بـالعوملة األخرية،
مل تنضج تفاعالتها حتى ميكن ألي باحث أن يعطي عنها خالصة،
فضل عن أن يعطي خامتة عنها؛ وذلك بفعل الطبيعة الزئبقية
ً
واملتسارعة واملعقدة للتغريات الجارية؛ إالّ أننا قد دافعنا يف
بحثنا عن مسلّمة تح ّول العالقات الدولية املعارصة (واق ًعا
وحقل معرفيًا) من مجرد "عالقات دولية" إىل "عالقات
اجتامعيًا ً
دولية معوملة".
تبي أ ّن االتجاهات والقوى الناقدة واملناهضة للعوملة األخرية،
• ّ
تراوح بني اتجاهات وقوى ،تتميّز مساهامتها الفكرية والنضالية
بالرتكيز عىل نقد العوملة األخرية ،وأخرى عىل مناهضتها؛ وأخرى
انتقلت إىل عملية بناء العوملة البديلة؛ وأخرى فضّ لت تأييد
فكرة الرتاجع عن العوملة األخرية.

فضل عن خصوصية التجربة الوطنية لكل من دولتي فنزويال
• ً
والربازيل وشعبيهام.
أ ّما يف الفصل الخامس ،فبام أ ّن املؤلف قد سعى ،من بني ما سعى
إليه ،إىل تأريخ مساهمة نضاالت الحركات االجتامعية ووصفها
وتقييمها يف نقد العوملة األخرية ومناهضتها ،من خالل عينة قصدية
ممثّلة يف إسهامات كل من جمعية "أطــاك فرنسا" و"املنتدى
االجتامعي العاملي" ،فقد تأكد له أ ّن "الحركتني" مت ّيزتا بقدرة تعبوية
منقطعة النظري ،وأنهام اتفقتا يف غايتهام القصوى وهي نشدان
تصو ٍر وبنا ٍء لـ "عامل آخر ممكن"؛ بينام اختلفتا من حيث مرونتهام
الفكرية والسياسية يف التعامل مع فسيفساء الحركات واملنظامت غري
الحكومية املنضوية تحت الحركية العاملية الناقدة واملناهضة للعوملة
األخرية؛ فقد مت ّيزتا بأنهام ذاتا توجهات متفاوتة يف نقدها ومناهضتها
للعوملة األخرية ،وذات االختالف يف تكتيكات التعامل مع الخصوم
املوالني للعوملة األخرية وإسرتاتيجياته ،وذلك بحسب قوتها التنظيمية
والتمويلية والتعبوية ،وأيضً ا بحسب طبيعة عالقاتهام بالفاعلني
الحكوميني صانعي السياسات يف كل بلد عىل حدة؛ وذلك الختالف
طريقة تعامل الحكومات مع العوملة األخرية ،كام تظهره تداعياتها

هكذا تأرجح ناقدو العوملة األخــرة ومناهضوها من استخدام
مصطلحي إىل آخر ومن رهان تغيريي إىل آخر؛ ومنه سجلنا صعوبة
توصلهم إىل صيغة مثىل للنظام الدويل املعومل اقتصاديًا وسياس ًيا
ّ
وإعالميًا؛ ومع ذلك نؤكد أهمية املحاوالت املعرفية والسياسية
الحكومية واملجتمعية ،لصوغ مناذج لذلك النظام األمثل يف إنصافه
ورفاهيته وحريته لجل البرشية والكوكب م ًعا .وعىل الرغم من تلك
الصعوبة املوضوعية ،فإ ّن الرهان البدائيل يظل مرشو ًعا وحاجة
محتومة ،بالنظر إىل سلبيات منوذج العوملة األخرية التي تداعت عرب
الحدود.
كام أنّه ،سواء ُس ِّمي التغري الحاصل يف العالقات الدولية املعارصة
"عوملة" أو "نظا ًما دوليًا جدي ًدا" أو "نظام ما بعد ويستفايل" أو

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
فجر العولمة الجديدة

"عوملة نيوليبريالية" أو "عوملة بديلة" ،فإ ّن جوهر أزمة البرشية أو
أزمة املنظومة الدولية املعوملة الراهنة واحد؛ ويتمثل يف أ ّن فئة
مهمة من أطروحات االتجاهات والقوى الناقدة واملناهضة للعوملة
األخرية ،بالضبط كام هي األطروحات املؤيدة للعوملة األخرية ،مل تسلم
من معضلة السقوط يف فخ املركزيات والتحيزات الثقافية والعرقية،
واألخذ بفكرة ثنائية البرشية (متحرضة ومتوحشة) ،وفكرة شعب
الله املختار ،والتعريف األحادي للجوهر اإلنساين وللظاهرة اإلنسانية
والظاهرة االقتصادية ،ومنها ظاهرة العوملة سريورة وإرادة لقوى
سياسية محددة ،كام مل تسلم من التورط يف مزالق التوظيف السيايس
والحزيب واالنتخايب للحركية النصرية للعوملة البديلة.

فمثل إ ًن الذين يقولون أ ّن العوملة "أمركة" ،تكذّبهم جزئ ًيا وقائع أزمة
ً
العوملة األخرية ،ذلك أنها بالفعل متأثرة بأمريكا يف حالة ازدهارها
وحالة أزمتها؛ ولكنها أيضً ا تتجاوز أمريكا ألنها تظل سريورة مستمرة.
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ففي هذه املرحلة االنتقالية الدولية املعوملة التي يجري فيها تحول
مثل تقرير رامسيس الفرنيس
العامل إىل "عامل ما بعد أمريكا"( ،انظر ً
2011م)Ramses 2011/؛ أي نحو صوغ معامل "عوملة جديدة" ،نشهد
تزاحم قوى صناعية وحضارية صاعدة عىل ريادتها؛ ساعية بدورها -
ضمن قانون التداول الدويل ورمبا الحضاري  -لرتكب تلك السريورة
العوملية ،وتوظفها كام فعلت قبلها قوى أخرى كربيطانيا وأمريكا،
خالل العوملات السابقة ،ولكن يتوقع منها ّأل تعيد إنتاج أخطاء
وإل فإنّها
القوى املعوملة السابقة ،حتى تس ّمى بالفعل "عوملة بديلة" ّ
ستع ّرض البرشية والكوكب إىل امتحان مصريي أصعب.
(حقل معرف ًيا
•وعىل الرغم من أننا ذهبنا إىل أ ّن العالقات الدولية ً
وواق ًعا معيشً ا) ،أضحت معوملة بالفعل ،وأ ّن العوملة األخرية
عىل الرغم من تأثريها البني يف العديد من املسلّامت الدولية
املوروثة عن النظام الويسفايل للعالقات الدولية ،فإنّها مل تفض
إىل العصف به كل ًّيا ،وأ ّن العوملة بصفتها سريورة ليست آيلة إىل
التقهقر ،عىل خالف العوملة بصفتها إرادة سياسية لقوى معوملة
محددة ،طاملا صبغت العوملة األخرية بصبغتها حتى ظُن أنها
هي هي وأنها أبدية.
•وعليه ،فإ ّن مساهامت القوى واالتجاهات املختلفة الناقدة
واملناهضة للعوملة األخــرة من األهمية الفكرية والنضالية
والسياسية العملية مبكان ،وذلك يف أفق البحث عن آفاق عوملية
جديدة أرحب وأقسط وأدوم وأسعد ملعظم البرشية ولسائر
الكوكب  -الوطن؛ ومنه أخ ًريا ،تأكُ ُد تباشري "فجر العوملة الجديدة".
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مقدمة
يناقش كتاب املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية :املعرفة ،السياسة
واالقتصاد ،للدكتور مهند مصطفى ،تطور الجامعات واملؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية ،منذ بداية النقاش املتعلق بإقامة مؤسسة
يهودية للتعليم العايل يف فلسطني يف الفرتة األوىل من القرن
العرشين ،وحتى االعرتاف بجامعة ثامنة يف مستوطنة "أرئيل"
عام  .2013ويستحرض هذا الكتاب ثالثة أُط ٍر مفاهيمية ونظرية
لتحليل تطور الجامعات واألكادمييا ،وسياسات التعليم العايل يف
السلطة ،أو املعرفة ،أو االقتصاد ،أو
إرسائيل (يطلق عليها أيضً ا ُ
السياسات االقتصادية).
ويحاول مؤلف هذا الكتاب ،وهو محارض يف جامعة حيفا وباحث
يف املركز الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية ،أن يجيب عن هذه
املفاهيم النظرية الثالثة يف فصول كتابه ،محاولً بذلك ر ْدم الفجوة
بني ما يجري يف عامل األكادمييا اإلرسائيلية وحقيقة الصورة التي
ت ُنقل إىل العامل العريب والعامل كلِّه؛ أي بني ما يعرفه العريب عن واقع
سياسات التعليم العايل واألكادميي ،وتطورها ،ومكانة الجامعات
اإلرسائيلية ومستقبلها ،ودورهــا ،وعالقاتها بالسياسة واملعرفة
واالقتصاد .ويسلط الضوء عىل جوانب معينة من سياسات التعليم
العايل ت ُفيض إىل هذه الثالثية.
وإذا مل يكن املؤلف يقصد من كتابه هذا جلْد الذات العربية مبقارنتها
بالرصيد اإلرسائييل ،فإ ّن ما يُفهم من مقصده هو االقتناع بأ ّن مصادر
القوة ومنابعها املتجددة متعددة ،وأ ّن أهمها عىل اإلطالق يتمثل
بعامل املعرفة ،واإلمساك مبفاتيح العلم ،وتوظيف التكنولوجيا ،وبناء
رصح املعلومات ،وما يتطلبه هذا البناء من مناخ اجتامعي ،ورؤية
ْ
ترسم طريق التقدم من دون تردد.
فأهم القضايا املرتبطة بالتعاليم العايل واألكادمييا اإلرسائيلية نظام
تعليمي اعتُمد بالرتكيز عىل العلم وتطبيقاته يف صوغه وأهدافه؛
وهو ما ه َّيأ بناء قاعدة علمية نظرية وتطبيقية ،من خالل الجامعات،
واملعاهد العليا ،ومراكز البحوث املتخصصة التي أتاحت هجرة
العلامء من الرشق والغرب ،وقدمت ثرو ًة إضافي ًة لنم ِّو الطاقات
العلمية والتكنولوجية.
يحاج الكتاب الصادر عام  2014عن املركز الفلسطيني
بوج ٍه عا ٍّمُّ ،
للدراسات اإلرسائيلية (مدار) والواقع يف  321صفح ًة يف أ ّن املؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية تطورت منذ نشأتها ،من خالل عالقات التوتر
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واالنسجام بني مكونات املعرفة ،والسياسة ،واالقتصاد ،من جهة ،وم ٍّد
وجز ٍر يف توازن عالقات القوى بينها من جه ٍة أخرى.
نتبي يف هذا الكتاب العالقات بني مثلث املؤسسة
إضاف ًة إىل ذلكَّ ،
األكادميية اإلرسائيلية التي كان من املفرتض أن ت ُبلور السياسات
األكادميية التي ال تكون واضح ًة يف جميع الحاالت واألوقــات
فضل عن أ ّن العالقة بني مكونات هذه الثالثية قد تحمل
التاريخيةً ،
يف طياتها تناقضات يف لحظة تاريخية ما ،أو يف عالقتها تجاه حالة
معينة ،وقد تعمل بانسجام كبري يف لحظة تاريخية مختلفة ،واتجاه
وحدث معينني .وإ ّن حالة االنسجام والتوتر – بحسب ما يرى
املؤلف -ال تكون دامئًا بصفة قصدية من واضعي السياسات ،بل إنها،
يف كثري من األحيان ،تحدث من غري قصد؛ بسبب ثقل العوملة التي
تضغط عىل املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية وتجعلها يف بعض األحيان
متخبط ًة تجاه سياساتها نحو "مثلث املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية".

فصول الكتاب
مدخل وعرشة فصول.
ً
يتكون الكتاب من ثالثة أقسام؛ وهي تشمل
ويناقش املدخل اإلطار النظري لفكرة الجامعة ودورها والتحوالت
التي طــرأت عىل مؤسسات التعليم العايل يف العقود األخــرة،
ويستعرض النقاش النظري املتعلق بالبحث والتطوير ،وعالقة
بالسلطة واالقتصاد.
الجامعة ُ
ويعرض الفصل األول ،اإلطار التاريخي لتبلور مؤسسات التعليم العايل
والبحث العلمي يف إرسائيل؛ وذلك من خالل قراءة تاريخية تحليلية
للصريورة التاريخية التي أ َّدت إىل قيام الجامعة العربية ،والنقاش
السيايس واألكادميي الذي دار بشأن دورها يف املرشوع السيايس
الصهيوين .ويف ما نرى ،يساعد اإلطار التاريخي عىل ف ْهم التحوالت
الالحقة يف مؤسسات التعليم العايل وجذور هذه التحوالت وعمقها،
وف ْهم تراكمية هذه التحوالت ،وانقطاعها عن املايض ،أو استمراريتها.
وهذا الفصل ال يطمح إىل أن يكون رس ًدا لتاريخ الجامعة العربية ،فهو
قراءة تاريخية تحليلية ال ب َّد منها لفهم تحوالت املؤسسة األكادميية
اإلرسائيلية.
ويتطرق الفصل الثاين ،إىل تطور التعليم العايل بعد قيام إرسائيل،
وقد أطلق املؤلف عىل هذا الفصل اسم "مأْسسة التعليم العايل"
التي استمرت حتى بداية السبعينيات .ومن مالمحهاَ :س ُّن قانون
مجلس التعليم العايل ،وانتهاء عهد بناء الجامعات يف أوائل
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السبعينيات؛ إذ استقر التعليم العايل عىل مثاين جامعات (العربية،
والتخنيون ،ومعهد وايزمان ،وتل أبيب ،وبار إيالن ،وبن غوريون،
وحيفا ،والجامعة املفتوحة) ،وبات مثة إجامع صلب غري قابل
للتصدع عىل أ ّن مرحلة االعرتاف بجامعات جديدة يف "قاموس"
التعليم العايل اإلرسائييل انتهت.
ومل يرتاجع هذه اإلجامع مع مرور الوقت وازدياد الطلب عىل التعليم
العايل ،بل إنه أخذ يف التكتل أكرث فأكرثَ حول ذاته ،إىل أن أعلنت
الحكومة اإلرسائيلية ،عام  ،2012عن االعرتاف بجامعة يف مستوطنة
أرئيل ،وقد شكّل ذلك تصد ًعا خط ًرا  -من وجهة نظر املؤسسات
الجامعية  -يف اإلجامع الذي تبلور واستقر منذ أوائل السبعينيات.
نضال قاس ًيا ضد هذا االعــراف من
ً
لذلك مل تخُض الجامعات
منطلقات سياسية رافضة إلقامة جامعة يف أرض محتلة فحسب ،بل
من منطلق الحؤول دون حوادث تص ُّدع يف هذا اإلجامع؛ خشية أن
يؤدي ذلك إىل انهياره.
َ
ويناقش الفصل الثالث "ال َعقد الضائع" املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية،
وهو العقد الذي تراجع فيه اإلنفاق الحكومي عىل مؤسسات التعليم
خصوصا .وميتد هذا العقد من
العايل عمو ًما ،وعىل الجامعات البحثية
ً
نهاية التسعينيات إىل نهاية العقد األول من القرن الحادي والعرشين،
وقد انحرست خالله املؤسسات الجامعية؛ إذ تراجع عدد املحارضين
مقارن ًة بازدياد عدد الطالب ،وتراجع اإلنفاق عىل البحث العلمي
والتطوير ،ما أ َّدى إىل بروز قضية "هجرة العقول".
وعىل الرغم من أ ّن إنفاق الحكومة اإلرسائيلية قد ازداد عىل التعليم
العايل مع نهاية العقد األول من القرن الواحد والعرشين ،فإنه يُعتقد
أ ّن الجامعات مل تخرج بع ُد من هذا العقد ،أو عىل األقل ميكن االدعاء
أ ّن اآلثار املرتتبة عىل العقد الضائع ال تزال حارضةً ،وأ ّن الجامعات تحتاج
إىل سنوات حتى تتجاوزها .ومع غياب تخطيط إسرتاتيجي بعيد املدى
سهل،
لإلنفاق الحكومي عىل املؤسسات األكادميية ،لن يكون ذلك التجاوز ً
وخصوصا أ ّن الحكومة تُعلن مرا ًرا عن قيمة امليزانية املخصصة ،ث ّم ترتاجع.
ً
ويهت ّم الفصل الرابع بقضية انهيار العلوم اإلنسانية يف الجامعات
اإلرسائيلية خالل العقود األخرية ،ويُعنى بالنقاش الداخيل يف املجتمع
األكادميي والجامهريي املتعلق باألسباب التي أ َّدت إىل تراجع العلوم
اإلنسانية .وقد متثل ذلك برتاجع كبري يف عدد الطالب املسجلني للدراسة
يف كليات العلوم اإلنسانية ،والنظرة االعتبارية والجامهريية لهذه
العلوم ،واإلنفاق الحكومي عليها ،إىل ح ِّد استثنائها من مقاييس جودة
الجامعات .ويعرض هذا الفصل محاوالت النهوض بالعلوم اإلنسانية
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عىل املستوى السيايس واألكادميي ،وال سيام أ ّن العلوم اإلنسانية كانت
األساس الذي قامت عليه الجامعة العربية ،وأ ّن لها مكان ًة خاص ًة يف
الذاكرة التاريخية اليهودية .ويخلص الفصل إىل نتيجة مفادها أ ّن انهيار
العلوم اإلنسانية كان نتيج ًة للتحوالت االقتصادية واندماج مؤسسات
التعليم العايل اإلرسائيلية اندما ًجا كب ًريا يف العوملة األكادميية ،إضاف ًة إىل
تراجع الثقافة السياسية الدميقراطية يف املجتمع اإلرسائييل.
ويركز الفصل الخامس عىل مسألة هجرة العقول التي تُس َّمى يف
األدبيات اإلرسائيلية "هروب العقول" .ويناقش املفارقة األكادميية يف
هذا املضامر؛ فمن جهة تنغمس الجامعات اإلرسائيلية أكرث فأكرث يف
العوملة األكادميية ،ومن جهة أخرى تعتمد خط ًة خامسي ًة طرحتها
الحكومة إلرجاع العقول اإلرسائيلية.
وتنبع املفارقة من أ ّن هجرة العقول هي الحالة الطبيعية لعوملة التعليم
العايل والبحث العلمي ،وأ ّن الحالة غري الطبيعية يف ظل العوملة هي
استقرار الباحث يف دولته .يف حني تحاول املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية
الالهثة وراء االندماج يف العوملة إرجاع الباحثني واملحارضين اإلرسائيليني
يف الخارج إىل مؤسسات التعليم العايل يف إرسائيل ،عىل الرغم من أنّه
كان عىل التفكري العوملي أن يدفعها إىل تشجيع هذه الهجرة ،واستقبال
محارضين أجانب يف صفوفها .ولكن تبقى هذه املسألة محو ًرا من
محاور الرصاع الداخيل والتوتر املستمر بني القومية والعوامل األكادميية
واالقتصادية للتعليم العايل اإلرسائييل.
ويتناول الفصل السادس موضوع البحث العلمي والتطوير يف
إرسائيل ،ويناقش مكانة إرسائيل البحثية ،وتأثريات عوملة املؤسسة
األكادميية اإلرسائيلية يف البحث العلمي والتطوير بالجامعات
اإلرسائيلية .وينطلق الفصل من ادعا ٍء مفاده أ ّن تطور البحث العلمي
والتطوير يف إرسائيل كان متعلقًا باإلنفاق الحكومي عليهام ،وأ ّن هذا
اإلنفاق قد تراجع تراج ًعا كب ًريا يف العقود األخرية ،وأ ّن املؤسسات
الجامعية البحثية باتت تابع ًة يف هذا املجال للرشكات االقتصادية
وصناديق دعم عاملية ،يف صدارتها االتحاد األورويب .وظهر يف هذا
املحور التوتر بني القومي والعاملي ،أو بني العوامل الوطنية للبحث
والعوامل التي تفرضها التوجهات النيوليربالية.
فعىل سبيل املثال ،صار البحث العلمي اإلرسائييل التابع للرشكات
االقتصادية الكبرية ينتج أبحاث ًا تخدم هذه الرشكات وال تساهم
بالرضورة يف املعرفة العامة .ويف هذه النقطة ظهر تناقض بني تراجع
تصنيف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل يف املقاييس الدولية من جهة،
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وحضور كبري للعلامء والباحثني اإلرسائيليني يف عدد من االكتشافات
البحثية بخاصة يف املجاالت التقنية من جهة أخرى.
وميكن تفسري ذلك التناقض بعدة عوامل؛ أولها نابع من انحسار
البحث ومتحوره يف مواضيع عينية تهم الرشكات الكبرية ،والثاين ناتج
من العامل األول .فقد تحول البحث العلمي إىل بحث "تنفيذي"؛
أساسا .ويف املجمل يصل
مبعنى إنتاج أبحاث ذات طابع تطبيقي ً
الفصل إىل نتيجة عامة  -ليست متعلق ًة بالحالة اإلرسائيلية
فحسب  -وهي أ ّن تراجع اإلنفاق الحكومي عىل البحث العلمي
والتطوير سوف يؤدي إىل انحسار البحث املعريف النظري العا ّم ،وإىل
زيادة تبعية البحث العلمي للرشكات األجنبية والصناديق الدولية،
وسيعزز اندماج مؤسسات التعليم العايل يف العوملة األكادميية.
ويتطرق الفصل السابع إىل دور مراكز األبحاث والتفكري يف إرسائيل،
ويستعرض عيِّن ًة من مراكز أبحاث جامعية وغري جامعية ،ويقرتح
إطا ًرا جدي ًدا لتصنيفها يعتمد عىل مكان املركز أو املعهد (داخل
الجامعة أو خارجها) من ناحية ،وعىل جوهر عمل املركز (أبحاث
أكادميية ،أو أبحاث سياسية ،أو أبحاث ممزوجة من السيايس
واألكادميي) من ناحية أخرى.
وجرى الرتكيز يف هذا الفصل عىل عيِّنة من مراكز البحث الجامعية،
وخصوصا
ومراكز البحث والتفكري يف العلوم االجتامعية واإلنسانية،
ً
املراكز التي تهتم ببحث قضايا الــرق األوســط وال ـراع العريب
كل جامعة ،وهي:
اإلرسائييل .كام جرى اختيار عيِّنة تشمل مرك ًزا من ّ
مركز دراسات األمن القومي يف جامعة حيفا ،ومركز بيغن  -السادات
للدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة بار إيالن ،ومركز موشيه ديان
لدراسات الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب ،ومركز
هاري ترومان لدراسة السالم يف الجامعة العربية بالقدس ،ومركز حاييم
هرتسوغ لدراسة الرشق األوسط والدبلوماسية يف جامعة بن غوريون.
عالو ًة عىل ذلك يدعي الفصل أ ّن تأثري مراكز األبحاث يف إرسائيل
صار محدو ًدا؛ بسبب اعتامد الوزارات الحكومية عىل مراكز أبحاث
داخلية ت ُق ِّدم لها األوراق البحثية والسياسية ،كام يتطرق الفصل إىل
صعود ظاهرة مراكز البحث اليمينية يف إرسائيل ،ويخلص إىل أ ّن
مراكز البحث يف إرسائيل قد أصبحت تعمل عىل نرش أيديولوجياتها
يف املجتمع ،أكرث من كونها مراكز بحث معرفية.
ويطرح الفصل الثامن مسألة رشطية املعرفة يف املؤسسة األكادميية
اإلرسائيليةُ ،مركّ ًزا عىل مؤسسات ومراكز ميينية تقوم مبراقبة النشاط
البحثي والدرايس للمحارضين يف الجامعات ،ويذكر أ ّن هذه املؤسسات
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قد ازدادت قو ًة مع ازدياد قوة أحزاب اليمني .وال يدعي هذا الفصل
أ ّن رشطية املعرفة يف الجامعات حركة جديدة ظهرت مع ظهور هذه
املؤسسات ،بل هي قدمية متأسست داخل بنية الجامعات اإلرسائيلية.
وال يعالج الفصل هذا النوع من الرشطية البنيوية  -وهي رشطية
ال تزال حارض ًة بقوة بخاصة يف العلوم اإلنسانية (مثل التاريخ) ،وبصورة
أقل منها يف العلوم االجتامعية (علم االجتامع والسياسة) - بل يعالج
منطًا جدي ًدا من رشطية املعرفة التي تعتمد عىل نشاطات مؤسسات
املجتمع املدين خارج الجامعة ،والتي تعمل عىل مراقبة املحارضين
بطريقة بوليسية للضغط عليهم والضغط عىل الجامعات.
والشطية الجديدة متمثّلة
وإ ّن الفرق بني َشطية املعرفة البنيوية َّ
الشطية جزء من قوانني اللعبة األكادميية اإلرسائيلية التي
بأ ّن تلك َّ
ت ُعرف حدودها وأضحت أوسع يف العقدين األخريين ،إال أ ّن َشطية
املعرفة الخارجية تحاول تقليص مساحة الحرية األكادميية بطريقة
الشطية
ال تهضمها حتى َشطية املعرفة البنيوية ،بل تع ُّدها هذه َّ
تهدي ًدا لسمعتها .غري أ ّن أهميتها تنبع من االنسجام الذي حدث بني
الشطية الجديدة وصعود اليمني إىل ال ُحكم وهيمنته عليه يف
هذه َّ
ملموسا
العقد األخري؛ ما جعل تأثريها يف مؤسسات التعليم العايل
ً
وصوتها مسمو ًعا.
ويُسلِّط الفصالن التاسع والعارش الضوء عىل حاالت دراسية مثرية لجدلية
السياسة واالقتصاد يف املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية من جهة ،ولجدلية
املعرفة والسياسة من جهة أخرى .ففي املحور األول يعالج الفصل
التاسع قضية االعرتاف بجامعة يف مستوطنة أرئيل ،والرصاع الذي خاضته
املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية داخل الخط األخرض ض َّد هذا االعرتاف؛
رصا .فقد ع َّدت االعرتاف بجامعة إضافية
ألسباب اقتصادية وأكادميية ح ً
وخصوصا
تهدي ًدا ملؤسسات التعليم العايل الجامعية اقتصاديًّا وأكادمييًّا،
ً
أ ّن الجامعات ال تزال تعالج جراحها التي أثخنتها يف العقد الضائع،
حفاظًا عىل اإلجامع العا ّم الذي تبلور يف السبعينيات املتمثل بادعاء
غياب الحاجة إىل جامعة جديدة يف إرسائيل .يف حني ثابرت الحكومة
اإلرسائيلية اليمينية االستيطانية عىل هذا االعرتاف؛ إذ كانت السياسة
وحاسم ،ووحي ًدا فيه.
واأليديولوجيا عاملً أساسيًّا،
ً
أ َّما الحالة الثانية لجدلية املعرفة والسياسة ،فتتمثل مبحاولة مجلس
التعليم العايل اإلرسائييل الذي يرأسه وزير التعليم إغالق كلية نظام
ال ُحكم والسياسة يف جامعة بن غوريون ،وهي كلية ت ُص َّنف ضمن
كلِّيات العلوم السياسية والعالقات الدولية يف الجامعات اإلرسائيلية،
وقد خاضت هذه الكلية رصا ًعا ض َّد إغالقها؛ بسبب اعتامدها أنساقًا
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معرفي ًة غري تقليدية يف العلوم السياسية ،وبسبب التوجهات النقدية
الحادة ملحارضيها ض َّد السياسات اإلرسائيلية.

الجامعات اإلسرائيلية والعولمة
األكاديمية
شهد العقدان األخريان  -بحسب ما يرى املؤلف  -نقاشً ا حا ًّدا متعلقًا
مبكانة الجامعات واملؤسسات األكادميية ،ومستقبلها ،ودورها .وقد
احتدم هذا النقاش يف السنوات األخرية بسبب ما أُطلق عليه "العقد
الضائع"؛ وهو العقد الذي ت َ ُع ُّده مؤسسات التعليم العايل عق َد انحسار
أساسا من تقليص
املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية يف نواح عديدة ،وناب ًعا ً
اإلنفاق الحكومي عىل مؤسسات التعليم العايل ،والبحث العلمي
والتطوير .ويرى الكتاب أ ّن ما زاد هذا النقاش حد ًة ظهور عاملني
جديدين م َّهدا لتحوالت يف بنية املؤسسة اإلرسائيلية وجوهرها ،هام:

•هيمنة اقتصاد السوق والتفكري النيوليربايل عىل بلورة سياسات
االقتصاد اإلرسائييل؛ وهو ما انعكس عىل مؤسسات التعليم بنيويًّا
وأكادمي ًّيا ،وعىل توجهات البحث العلمي ونوعيته.
•انغامس املؤسسة األكادميية اإلرسائيلية يف محيط التنافس األكادميي
هاجسا ال يبارح املؤسسات
العوملي؛ إذ بات الحضور العاملي
ً
الجامعية اإلرسائيلية.
وتُع ُّد الجامعات اإلرسائيلية ضمن املائتي جامعة املتميزة عامل ًّيا ،اثنتان
منها عىل األقل جرى تصنيفهام أكرث من مرة ضمن أفضل مئة جامعة يف
العامل .كام جرى تصنيف معهد "فايتسامن" للعلوم كأفضل معهد ميكن
الدراسة فيه خارج الواليات املتحدة األمريكية .ويُ َع ُّد معهد "التخنيون"
من أفضل املعاهد التكنولوجية الذي يتخرج فيه طالب يف مجاالت
الصناعات التقنية ،وال سيام يف ما يتعلَّق بإدارة رشكات للصناعات
يظل استقطاب الطالب األجانب بالنسبة إىل
التقنية (الهايتك) .لكن ّ
أقل منها شأنًا؛ وذلك أل ّن
هذه املؤسسات محدو ًدا ،كام تفعل جامعات ّ
لغة التدريس الرسمية فيها هي اللغة العربية ،وهي لغة ال ينطق بها
سوى بضعة ماليني أغلبيتهم من سكان إرسائيل.

وقد أشار الكتاب إىل نقطة مهمة متمثِّلة بأ ّن الجامعات اإلرسائيلية
البحثية مازالت تعتمد عىل اإلنفاق الحكومي بنسبة تتجاوز نصف
ميزانياتها .ويشري هذا األمر إىل أ ّن اإلنفاق الحكومي ،حتى يف ظل
التوجهات االقتصادية النيوليربالية وعوملة املؤسسة األكادميية خارجيًّا،
عامل يف متيز الجامعات اإلرسائيلية ،وكذلك املتغري األساس
ال يزال ً
يف نجاحها أو انحسارها .وهذه املقولة تدحض فرضي ًة مفادها أ ّن
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الجامعات الحكومية الرسيمة غري قادرة عىل خوض عوملة املؤسسة
األكادميية التي تستحرض منط الجامعات األمريكية الخاصة.
إ ّن هذا الكتاب ال يُدرج – بحسب املؤلف  -يف حقل الرتبية والتعليم،
بل يف حقل العلوم السياسية .وعىل الرغم من تداخل محاوره،
فإنه يفتح مساح ًة واسع ًة للسجال اإلرسائييل الداخيل للتعبري عن
نفسه ،من خالل اقتباسات كثرية يعرضها للمحارضين واألكادمييني
والسياسيني؛ إلظهار عرض دينامية هذا السجال ،وإبراز أ ّن الساحة
األكادميية ليست زاخر ًة بالنقاش والسجال يف القضايا املعرفية البحثية
فحسب ،بل يف سياسات التعليم ودور املؤسسة األكادميية ومكانتها
وعالقتها باملجتمع والدولة أيضً ا.
يخلص املؤلف إىل القول إ ّن "املنظومات الثالث ظلَّت تضطلع بدور
مركزي يف تطور التعليم العايل واألكادمييا يف إرسائيل وسياساتهام.
السلطة يف
السلطة ،عىل أ ّن ُ
فالسياسة قد تكون أيضً ا ق ًوى خارج ُ
الحالة اإلرسائيلية ليست مؤسسات فحسب ،أو خطابًا أيديولوج ًيا،
و"سلطة معنوية" فرضت
"سلطة ذاتية"ُ ،
بل هي إضاف ًة إىل ذلك ُ
نفسها عىل األكادمييا اإلرسائيلية ،وأصبحت جز ًءا من مكونات البنية
األكادميية اإلرسائيلية .أ َّما االقتصاد ،فقد اقتحم األكادمييا اإلرسائيلية
عامل مركزيًّا يف نهاية السبعينيات ،وهو جزء من التحوالت
بوصفه ً
السياسية واالجتامعية التي م َّر بها املجتمع اإلرسائييل ،وال ميكن
السلطة يف ذلك الوقت.
فصله عن ُ
إ ّن أطروحة الكتاب الرئيسة ،تتمحور إذن ،حول منظومة ثالثية تؤدى
دو ًرا مركزيًّا يف تطور التعليم العايل .وهي ترتكز عىل منظومة العلم
والتكنولوجيا يف إطار أهداف وسياسات واضحة ومحددة ،استطاعت
أن تجعل الجامعات اإلرسائيلية تحظى مبوقع مه ٍّم يف مراتب الدول
املتقدمة ،وتدخل يف الوقت نفسه إىل أســواق العوملة بثوراتها
املعرفية ،والتكنولوجية ،واملعلوماتية ،واالتصالية .وقد تراكمت فيها
عدة عوامل تُ ثِّل املعرفة واملعلوماتية إنتا ًجا وتطبيقًا.
هذه املراجعة للكتاب ال تنقص قيمته املتدفقة والسلسة التي
يقدمها املؤلف لجميع الباحثني واملهتمني والطالب ،ولصانعي القرار
أيضً ا ،وهو كتاب يُ َع ُّد من املحاوالت الجيدة والجهد املتميز يف تع ُّرف
مشهد األكادمييا يف إرسائيل ،وال سيام أ ّن الباحث ابن هذه البيئة،
ويتقن اللغة العربية بطالقة؛ وهو ما زاد هذا الكتاب ومضمون
درسا يف منهجية البحث
الدراسة ونتائجها قيمةً ،عالو ًة عىل تقدميه ً
العلمي زاد الدراسة قيم ًة وموضوعيةً .وال شك يف أ ّن مثل هذا
الكتاب يقتيض مت ُّع ًنا كث ًريا ،وقراء ًة ومناقشةً ،ال يتسع لها هذا املقام.
لذا ،يظل يف حاجة إىل مزيد من التناول والدرس بقدر ما يثريه يف
صفحاته من أفكار.
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تنبع أهمية كتاب "الربيع العريب ،الدميقراط ّية واألمن :االنعكاسات
املحل ّية والدول ّية" ،ليس من اإلضافة أو الفائدة املعرفيّة والنظريّة
التي يقدمها الكُتاب يف دراسة الثورات العربية ،بل من اعتباره ُيثل
انعكاسا دقيقًا للرؤية اإلرسائيلية للربيع العر ّيب .ومن أجل عدم
ً
االلتباس ،فالكتاب صادر عن دار نرش أكادمي ّية ُمعتمدة دول ًيا ،وهي
دار "راوتليج" للنرش ،و تعد مجموعة املؤلفني من الباحثني املعتربين
يف األكادمي ّية ومراكز البحث اإلرسائيل ّية .ومع ذلك ،فالكتاب ال يقدم
لنا فائدة معرفيّة أو نظريّة سوى أنه يزودنا بتصورات إرسائيل من
خالل باحثيها عن رؤيتها للربيع العريب ،وبخاصة أن أغلبية الباحثني
املشاركني يف الكتاب ينتمون إىل "معهد بيغن سادات لألبحاث" الذي
يعب جي ًدا عن مكنون تصورات الحكومة اإلرسائيل ّية يف الشؤون
ّ
اإلقليميّة واإلسرتاتيجيّة .يعد األمن الخيط الذي يربط بني جميع
فصول الكتاب؛ فالرؤية األمن ّية تسيطر عىل أغلبية مؤلفي الكتاب
يف دراسة الربيع العر ّيب .وتتسم الرؤية األمنيّة بكونها رؤية ضيقة
وقصرية املدى ،وتتجاهل املتغريات االجتامع ّية والسياس ّية والتاريخ ّية
للظاهرة السياس ّية ،وتركز عىل دراسة اللحظة من خالل قطعها عام
فضل عن أن مدى الرؤية
سبقها ،ونزعها من سياقها التاريخي األوسعً ،
األمنية قصري ال يتعدى مدى املنظار الحريب  -العسكري املجرد ،وال
يصل إىل درجة التأمل يف األفق وصريورة التحوالت القامئة .لذلك
يتسم الكتاب الحا ّيل بالرؤية التشاؤمية النابعة من الرتكيز عىل األبعاد
األمنية ،والتشكيك بكل أفق دميقراطي عريب ،مستندة إىل رؤى
استرشاقية ،وبعضها عنرصية ،كام سنوضح خالل الفقرات التالية.
ُؤسس الدعاءاته
كام يفتقر الكتاب وفصوله إىل دراسات إمربيقية ت ّ
املتناثرة.
يضم الكتاب مقدمة للمحرر ومثانية فصول .ويشري املحرر يف املقدمة
إىل أن فصول الكتاب كانت نتاج مجموعة مختارة من الباحثني
اإلرسائيليني ،تدارسوا يف ورشات بحثية حول الثورات العربية وعرض
كل واحد منهم جانبًا منها ومتت مناقشتها بني أفراد املجموعة،
وأفضت بالنهاية إىل كتاب صادر عن دار نرش عامل ّية .وبرأي املحرر،
أفرايم عنبار ،فإن ما ُييز هذه املجموعة أنها "ال تشارك الكثري
من الصحفيني واألكادمييني والسياسيني الذين تعاملوا مع األحداث
بنوع من النشوة والتفاؤل" (ص .)1 :وتلخص هذه املقولة املوقف
فضل عن تفسريها لألطر الضيقة التي
يل من الثورات العرب ّيةً ،
اإلرسائي ّ
ينطلق منها باحثو الكتاب؛ دراسة اللحظة من دون دراسة خلفياتها
بعمق وعدم فهم صريورات التغريات الثورية وتحدياتها.
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يقدم محرر الكتاب يف املقدمة عرضً ا مقتض ًبا عن اندالع الثورات
العربية يف كل دولة ،موض ًحا الصورة الحالية لحال الثورات العربية:
سقوط أربعة أنظمة عربية (تونس ومرص وليبيا واليمن) ،وإصالحات
محدودة ،كرد فعل عىل اندالع الثورات العربية يف دول أخرى (الجزائر
واألردن و ُعامن واملغرب والكويت ولبنان واململكة العربية السعودية
والعراق) ،واستمرار الثورة يف سورية من دون أفق ،ومساندة
السعودية للنظام البحريني يف وجه االحتجاجات الداخلية .ويصل
املحرر إىل مقولة مفادها أن األنظمة امللكيّة عىل وجه الخصوص
كانت قادرة عىل الوقوف يف وجه املوجة الثورية .وال تحمل مقدمة
وجدي ميكن إضافته إىل النقاش
املحرر أي مقولة أو ادعاء جديد
ّ
والكتابة األكادمييّة حول الثورات العربيّة ،سوى االستعالء الكولونيايل
عىل الباحثني ،وخاصة يف الغرب بوصفهم ال يفهمون املنطقة وثقافتها
ودينها اإلسالمي ومآالت الحداثة والتحول الدميقراطي فيها .وما يريد
املحرر قوله ،بأن "اإلرسائييل" فقط ابن املنطقة هو الذي يفهمها
ويفهم قوة اإلسالم والثقافة املعادية لكل حداثة ودميقراطية ،مرد ًدا
تنظيم
السيايس هو األكرث
عبارات سطحيّة و ُمملة مثل أن اإلسالم
ً
ّ
متجاهل أو غري قادر عىل
ً
بعد الربيع العر ّيب ،ولذلك فهو املستفيد،
السيايس والقوى األخرى أيضً ا،
فهم أن الثورات العربية غريت اإلسالم
ّ
لكنه يتمسك مبقوالت جامدة ميزت فرتة ما قبل الثورات العربية ،وال
يرى ما أحدثته تجاه كل التيارات السياسية ،إسالمية وغري إسالمية،
وأهمها قوة التيارات غري اإلسالمية عىل حشد الجمهور.
يف الفصل األول ،وهو األكرث جدية من بني فصول الكتاب ،امل ُعنون
اطي يف الرشق األوسط والعامل العر ّيب"،
"صريورات التحول الدميقر ّ
يقدم غايب بن دور ،أستاذ العلوم السياسية ،تصوره لتجربة التحول
اطي يف العامل العر ّيب ،ويبني بداية أن الثورات العربية كشفت
الدميقر ّ
أن هنالك "عامل ًا عرب ًيا" ،فام يحدث يف دولة يلقي بتأثريه يف الدول
األخرى ،ويعترب بن دور أن هذه املقولة مهمة؛ إذ نيس الكثري من
الباحثني ،يف طغيان الدولة العربية القطرية ،أن هنالك "عامل ًا عرب ًيا".
ويفتتح بن دور بهذه املقولة ليربر الحقًا حديثه عن العامل العر ّيب
بصفة التعميم ،من دون أن يلزم نفسه بفحص كل دولة عىل حدة،
ليستهل عتبة فصله بالحديث عن التحوالت يف الوعي العر ّيب الذي
أحدثته الثورة اإلعالميّة ،فكان تأثريها يف الناس رسي ًعا ،وكشفت
عجز النظام عن السيطرة عليها كام فعل يف املايض .وهذا ما يفرس،
باعتقاده ،التأثري الذي يُحدثه تغيري يف دولة ما يف الدول العربية
األخرى .ويحمل هذا الرأي وجاهة ،وبخاصة أنه يرتبط مع نظريات
القوم ّية املعارصة التي أعطت لوسائل اإلعالم دو ًرا يف بناء الجامعة
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القوم ّية امل ُتخيلة ،بتعبري بيندكت أندرسون ،ولكن يفتقر إىل املقاربة
التاريخية ،فهذه ليست أول موجة ثورية تكشف لنا وجود "عامل
عر ّيب"؛ ففي الثالثينيات كانت ثورة الطبقة الوسطى العربية الجديدة
ضد الربجوازية الوطنية التقليديّة واالستعامر ُمتزامنة يف كل املنطقة
فضل عن أن املوجة الثورية يف
العربية الواقعة تحت االستعامرً ،
الخمسينيات والستينيات التي مت ّيزت باالنقالبات العسكريّة ألبناء
الريف كانت ُمتزامنة يف الدول العربية يف فرتة ما بعد االستعامر،
كام أن احتجاجات الخبز يف السبعينيات قد تصادفت يف تونس مرص
يف الفرتة نفسها.
يتطرق الكاتب إىل مطالب املحتجني (هكذا يسمونهم "ليسوا
ثوا ًرا")؛ فيشري إىل دوافعهم لالحتجاج :سياسية ،واقتصادية ،وغياب
االجتامعي
الدميقراطية ،والفروقات الطبقية .ثم يشري إىل املبنى
ّ
العر ّيب وعالقته بصريورة الثورات العرب ّية ،ويبني أن أغلبية املجتمعات
العربية غري متجانسة ،ولذلك فإنه يربط بني منط تدخل الجيش وبني
االجتامعي .ففي املجتمعات املتجانسة مثل مرص وتونس،
املبنى
ّ
فإ ّن الجيش انحاز للثورة ،بينام يف املجتمعات غري املتجانسة ،قبل ًيا
وطائفيًا ومذهبيًا ،فإن الجيش إما أنه وقف يف وجه االحتجاج أو
انقسم عىل نفسه .ويقع الكاتب يف هذه النقطة ،يف خطأ معريف
اطي يف املجتمعات العربية
ونظري فادح؛ إذ يعترب أن التحول الدميقر ّ
يشكل خط ًرا بسبب غياب التجانس واالنقسام املجتمعي عىل
أسس ما قبل حداثية (مثل القبيلة والطائفة) ،بينام تشري النظرية
السياسية املعارصة إىل أن الدميقراطية تهدف إىل بناء أمة مواطنني،
تكون املواطنة ،ال االنتامء ما قبل الحدايث ،هي امل ُحدد للحقوق
السياسية .أما االستقرار يف مجتمع منقسم يف ظل االستبداد فهو
وهمي وطارئ ،أما االستقرار يف مجتمع منقسم يف ظل الدميقراطية،
فهو حقيقي ودائم ،ألن بناء أمة املواطنني يهدف إىل إحداث قطيعة
عن االنتامءات التقليديّة من حيث تسييسها كهوية.
يشري الكاتب إىل أن هنالك ثالثة مناذج من األنظمة السياس ّية غري
السيايس :إرسائيل وإيران وتركيا.
العربية قد تشكل إطا ًرا لالقتداء
ّ
ويعتقد أن النموذج األخري قد يكون املُفضّ ل يف الدول العربية ،فهو
يجمع بني العلامن ّية ،والتنمية االقتصادية ،والتعايش مع التيارات
اإلسالميّة .ويعتقد أن الثورات العربية سوف تؤدي إىل عداء إلرسائيل،
عىل الرغم من أنها مل تكن حارضة يف شعارات الثورات يف املراحل
يحض يف الخطاب العر ّيب.
األوىل ،ويتوقع أن العداء إلرسائيل سوف ُ
يف النهاية ،فالكاتب متشائم من إمكانية تأسيس نظام دميقراطي
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عر ّيب بسبب الثقافة وغياب املؤسسات السياسية ،فبحسب رأيه ،فإن
القوتني املنظمتني يف املشهد العريب هام الجيش واإلسالم السيايس.
يف الفصل الثاين بعنوان "اختالل توازن القوى يف الرشق األوسط"،
يرسم الكاتب هيلل فريش صورة منطية واسترشاقية عن توازنات
تحليل عميقًا عن
ً
القوى يف الرشق األوســط .وال نجد يف فصله
ديناميكيات التحالفات الجديدة التي يتوقع أن تتشكل يف الرشق
أصل يف
األوسط نتيجة الثورات العربية ،والتي يشكك يف البداية ً
نجاحها .يلتصق الباحث باللحظة وتحوالتها الرسيعة من دون
محاولة بسيطة إلدراك كُنه الثورة ال من خالل مقاربات تاريخية
وال نظريّة .عىل كل حال ،يعتقد فريش أن توازن القوى الجديد
الشيعي ،والذي
سيكون بني الدول السنية املعتدلة وبني املحور
ّ
يطلق عليه اسم الحرب الباردة امل ُسلمة ،من دون أن يسعفنا بقصده
بالحرب بالباردة ومكوناتها .ويلفت االنتباه أن املفارقة تتمثل يف أن
هذا املحور يعترب إرسائيل حليفة له .يظهر الضعف يف هذا التحليل
عرب التعميم؛ فعىل سبيل املثال ،فإن الكاتب يضع كل دول الخليج
يف هذا املحور من دون استثناء؛ فربأي الكاتب استبدل هذا املحور
الحرب الباردة العربية يف الستينيات من القرن املايض بني معسكر
جامل عبد النارص يف مرص وباقي الدول العربية .ويضع الكاتب ثالثة
سيناريوهات للربيع العريب ،وكلها سيناريوهات يغلب عليها الطابع
األمني :السيناريو األول هو رصاع بني املحور الشيعي واملحور السني
ّ
وخاصة دول الربيع العر ّيب التي صعد فيها اإلسالميون إىل الحكم مثل
مرص وتونس وليبيا .والسيناريو الثاين استمرار الحروب األهلية وفشل
الدول يف الخروج منها ،وترافقها حالة من الفوىض مسنودة من دول
سنية وشيعية تدعم حلفاءها يف هذه الدول .أما السيناريو الثالث،
فهو قيام دول الخليج بدعم دول الربيع العريب للخروج من أزمتها
ودفعها للتعاون مع إرسائيل.
يتناول الفصل الثالث "الواليات املتحدة والربيع العر ّيب" ،أي سياسات
الواليات املتحدة تجاه تطورات الربيع العريب ابتدا ًء بالثورة املرصية
وانتها ًء بالسورية .فيبدأ الكاتب ايتان غلبواع فصله باإلشارة إىل أن
أحداث الحادي عرش من سبتمرب دفعت اإلدارة األمريكية إىل الضغط
لدمقرطة األنظمة السلطويّة العرب ّية وخاصة يف مرص ،العتقادها أن
اإلرهاب هو نتاج هذه األنظمة .ويعتقد الكاتب أن رصا ًعا داخليًا
رافق اإلدارة األمريكية بعد اندالع الثورة املرصية ،بني دعم مطالب
اإلصالح من دون خسارة حسني مبارك من جهة ،وبني تهديد االستقرار
يف املنطقة من جهة أخرى .وجاءت "التضحية" األمريكية مببارك بعد
صعود حدة االحتجاجات ومن أجل الحفاظ عىل املصالح األمريكية
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يف مرص بعد الثورة .ويعتقد الكاتب أن الهدف األمرييك من مرص بدأ
بالتبلور عىل نحو يدعم اإلصالح الدميقراطي مع وجود نظام داعم
للواليات املتحدة ،وهذا مل يكن ليحدث لو أرصت اإلدارة األمريكية عىل
دعم مبارك .ويستعرض الكاتب الحقًا املواقف األمريكية من الدول
التي حدثت فيها مواجهات احتجاجية مثل :اليمن (دعمت املبادرة
الخليجية) ،والبحرين (دعم املوقف السعودي مع تحفظ عىل عنف
النظام) ،وليبيا (دعم حلف الناتو) ،وسورية (كالم كثري وفعل قليل).
ويلخص الكاتب سياسات الواليات املتحدة بالنسبة إىل األحداث يف
العامل العريب بغياب املثابرة يف املوقف  ،Inconsistencyويعتقد أن
املوقف املثابر والرسيع الوحيد الذي اتخذته اإلدارة األمريكية كان
يف مرص ،بينام كانت مواقفها يف بقية الدول مرتددة وغري مثابرة
وتتميز بالفجوة بني الخطاب والفعل عىل األرض .ويصل الكاتب إىل
مجموعة من املتغريات يعتقد أنها أثرت يف سياسات الواليات املتحدة
تجاه املنطقة بعد اندالع الثورات العربيّة ،وهي :نوعية مصالح
الواليات املتحدة يف كل بلد ،ومستوى العنف الداخيل ،وقدرة النظام
عىل تحقيق االستقرار ،وطبيعة املعارضة ،ومدى تأثري قوى دولية أو
إقليميّة يف دول الثورات ،والرصاعات السياسيّة األمريكية الداخلية.
ويعالج الكسندر بليغ يف الفصل الرابع "الربيع العريب والالمباالة
الفلسطينية" .ويحاول اإلجابة عن سؤال غياب الثورة الفلسطينية
الفلسطيني املتمثل يف السلطة الفلسطين ّية يف
السيايس
ضد النظام
ّ
ّ
الضفة الغربية وحركة حامس يف قطاع غزة .إ ّن الكاتب الذي يذكر
كلمة احتالل مرة واحدة وداخل هاللني مزدوجني (ص ،)75 :ال يُتوقع
فهم حقيق ًيا للحالة الفلسطينية ،فعدا عن سطحية
منه أن يقدم ً
الفصل من الناحية األكادميية ،ليس هنالك موضوع للبحث ،فليس
مثة دولة وال حتى شبه دولة وال نظام سيايس ،وال حتى سلطات
يف فلسطني املحتلة عام  .1967ويف حالة كان هنالك احتجاج
ضد السلطة الفلسطينية (وقد كان) فهو احتجاج غري مبارش ضد
االحتالل وليس ضد السلطة كنظام سيايس ،بل ضد سلطة متثل ُمرك ًبا
من مشهد االحتالل البغيض .وبكل األحــوال ،يقدم الكاتب عدة
تفسريات منعت ثورة ضد "النظام الفلسطيني" ،حيث إن اندالع
أعامل احتجاجية عنيفة سوف تفيد بالذات حركة حامس والسلطة
الفلسطينية ،كام أن محاربة السلطة الفلسطينيّة للفساد والوضع
االقتصادي الجيد مقارنة مع الدول العربية ساهم يف منع احتجاج
"ثوري" ضد السلطة .ويشري الكاتب إىل غياب القضية الفلسطين ّية
من أجندة الثورات العربية .وقد ذُكر هذا املوضوع يف عدة فصول
من الكتاب ،ويجري االنطالق منه لالدعاء بعدم مباالة الثوار العرب
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يل ،وهو استنتاج ال يستند أكادمي ًيا إىل يشء
بقضية االحتالل اإلرسائي ّ
سوى أن الشعارات التي رفعت يف ميادين الثورة ركزت عىل القضايا
الداخلية .وحتى لو انطلقنا من هذه الحقيقة؛ فهل معنى ذلك أن
الثورة العربية والثوار أهملوا قضية فلسطني واالحتالل .إنه استنتاج
الراغب يف ذلك ،وليس استنتاج الباحث العلمي.
يناقش الفصل الخامس "تحدي اإلرهاب" ،ويحاول الكاتب بوعاز
غانور أن يبني تأثري الربيع العر ّيب يف تعزيز قوة "املنظامت اإلرهابيّة"،
اإلسالمي" عىل إرسائيل بعد الربيع
مع تركيزه عىل خطر "اإلرهاب
ّ
العريب تحدي ًدا .ويشمل تعريف اإلرهاب بالنسبة إىل الكاتب حركة
مقاومة مثل حركة حامس أيضً ا .وعىل الرغم من أن املقال كتب
قبل االنقالب يف مرص يف متوز /يوليو  ،2013فإن الكاتب يشري أيضً ا
إىل أن صعود الحركات اإلسالمية إىل الحكم ،مثل اإلخوان يف مرص،
سيشجع "اإلرهاب" يف املنطقة ،وضد إرسائيل بشكل مبارش وغري
مبارش .وهي نظرة إرسائيلية استرشاقية معروفة لدى النخبة الحاكمة
يف إرسائيل ترى يف كل حركة إسالمية مكنونًا لإلرهاب ،وترفض فهم
الحركات اإلسالمية بصورة أكرث عمقًا؛ فالكاتب يعتقد أن كل الحركات
اإلسالمية تسعى إلقامة خالفة إسالمية تحكمها الرشيعة (ص.)90 :
وأكادميي ملقولته ،أن الربيع
علمي
يشري الكاتب من دون أي إسناد
ّ
ّ
العريب سيزيد اإلرهاب املوجه إلرسائيل؛ فصعود الحركات اإلسالمية
سوف يعزز من دافعية الحركات "اإلرهابية" :حامس وحزب الله
تحدي ًدا ملهاجمة إرسائيل .وتتعلق العالقة بني الربيع العريب واإلرهاب
بقوة الحركات اإلسالمية املشاركة يف الحياة السياسية يف دول الربيع
العريب وصعودها للحكم .وميكن القول من دون أي انحراف عن
معايري املراجعة األكادمييّة املعهودة للكتب ،أن هذا الفصل هو من
ومقال صحف ًيا
ً
نصا دعائ ًيا عنرصيًا،
الرداءة األكادميية الذي يجعل منه ً
يف أحسن األحوال.
يتناول الفصل السادس لغيل فيلر "االنعكاسات االقتصاديّة للربيع
العر ّيب" ،ويبدأ الكاتب بالقول ،معتم ًدا عىل معطيات من البنك
الدو ّيل ،بأن دول الثورات العربية وتحدي ًدا تونس ومرص وسورية،
حققت من ًوا اقتصاديًا يف الناتج املحيل قبل اندالع الثورات العربية ،إال
رصا عىل نخبة اقتصادية مرتبطة بالنظام
أن منوها االقتصادي ظل ح ً
فضل عن
ومل "تتغلغل"  ،Trickleبحسب تعبريه ،يف الطبقات األخرىً ،
الطبقة الوسطى .ويتناول الفصل عدة أبعاد اقتصادية للربيع العر ّيب،
مثل أوجه الشبه االقتصادية لدول الربيع العريب ،ويشري الكاتب،
معززًا باملعطيات ،إىل أن هذه الدول كانت ت ُعترب قصة نجاح من
الناحية االقتصادية من حيث النمو االقتصادي ،ولكن عانت شعوبها

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
الربيع العربي والديمقراطيّة واألمن :االنعكاسات المحليّة والدوليّة

البطالة وبخاصة يف صفوف الشباب ،وكذلك الفقر ،وغالء املعيشة،
واعتمدت اقتصاداتها عىل االستهالك املحيل ( %62من الناتج املحيل
يف مرص) .أما بالنسبة إىل ردود الفعل االقتصادية عىل اندالع
الثورات ،فيشري الكاتب إىل هجرة رأسامل العريب واألجنبي بسبب
الحكومي وانعكاساته
غياب االستقرار السيايس ،وزيادة اإلنفاق
ّ
السلبي عىل قطاع
السلبية يف ظل الركود االقتصادي واالنعكاس
ّ
العاملي .ويناقش الكاتب العالقة
السياحة ،وانعكاسات االقتصاد
ّ
بني صعود الحركات اإلسالمية للحكم وبني االنعكاسات االقتصادية
للربيع العريب ،ويتطرق إىل اإلخوان املسلمني يف مرص كحالة دراسية،
ويعتقد أن اإلخوان يتبنون سياسات السوق الحرة ،وهم يُظهرون
العاملي ومميزاته ،ولكنهم سوف
تعامل براغامت ًيا مع معايري االقتصاد
ً
ّ
يعملون عىل تطوير قطاع املصارف اإلسالمية التي شكلت عوئداه %4
فقط من القطاع املرصيف .ويستحرض الكاتب مناذج اقتصادية إسالمية
مختلفة ميكن لدول الربيع العريب االستفادة منها مثل التجربتني
اإلندونيسية والرتكية ،ولكنه يظهر االختالفات بني هاتني التجربتني
والحالة املرصية .ومن هذه التباينات أن تركيا وإندونيسيا هام من
الدول الرأساملية العميقة ،ومن الصعوبة أن تكون مرص رأساملية
بهذه الرسعة حتى تحقق ما حققته هاتان الدولتان .ويف نهاية
الفصل يشري الكاتب إىل أن تأثري الربيع العريب يف االقتصاد اإلرسائييل
أساسا يف الطاقة؛ إذ توقفت إرسائيل عن استرياد
محدود ،وانحرص ً
الغاز من مرص ،لكن هذا التأثري تراجعت آثاره السلبية بعد اكتشاف
حقول الغاز يف البحر املتوسط ،والتي ال تسد حاجات السوق املحلية
فحسب ،بل تسمح بتصديره أيضً ا.
ويتطرق الفصل السابع ،املعنون "الربيع العر ّيب والربط بني املحيل
يل والسياسة الخارجية" ،إىل العالقة بني القضايا اإلرسائيلية
اإلرسائي ّ
والربيع العر ّيب ،ويناقش شموئيل ساندلر عدة محاور مثل امللف
النووي اإليراين ،والقضية الفلسطينية ،واإلرهاب ،والعالقات الرتكية -
يل .ويبني الكاتب
اإلرسائيلية ،وتأثري الربيع العر ّيب يف املجتمع اإلرسائي ّ
أن هنالك عالقة بني االحتجاج االجتامعي للطبقة الوسطى اإلرسائيلية
يف صيف  2011وبني الربيع العريب .ويعرض نتائج استطالعات
للرأي يف الشارع اإلرسائييل تشري إىل أن أغلبية اليهود ( )%70كانوا
متشامئني من الربيع العريب .وميدح الكاتب يف نهاية الفصل ،بطريقة
ال تخلو من الدعاية الحزبية ،إدارة حكومة بنيامني نتنياهو للسياسة
اإلرسائيل ّية خالل اندالع الربيع العريب ،وبرأي الكاتب فإن إدارته
"أذهلت املراقبني"! (ص.)141 :
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يف الفصل األخــر ،يعود محرر الكتاب إىل تناول االنعكاسات
اإلسرتاتيجية عىل إرسائيل ،ويستهل الفصل يف عرض التغيريات تجاه
البيئة اإلسرتاتيجية بعد الربيع العريب ،ومن مميزاتها :ضعف الدول
إقليمي جديد يتميز بتعزيز دور الدول
العربية ،وبروز توازن قوى
ّ
غري العربية مثل إيران وتركيا وإرسائيل ،وتراجع القوة األمريكية
ودورها .ثم ينتقل إىل االنعكاسات املتوقعة عىل إرسائيل ومنها :العزلة
يل ،وازدياد املخاطر األمنية ،وتحدي
اإلقليم ّية ،واهرتاء الردع اإلرسائي ّ
يل عىل
امللف النووي اإليراين .ويقرتح الكاتب أن يكون الرد اإلرسائي ّ
هذه التغريات اإلسرتاتيجية يف البيئة اإلقليمية ومخاطرها من خالل:
زيادة ميزانية األمن ،وضامن حدود قابلة للدفاع ،وبناء تحالفات
إسرتاتيجية بعد تراجع الدور األمرييك.
يتسم هذا الكتاب يف مجمله به ّيمنة النظرة األمن ّية الضيقة عىل
القراءة اإلرسائيلية للربيع العر ّيب ،والتصاقها باللحظة التاريخيّة من
دون فهم كُنهها ،وبغياب نظرة تحمل مقاربات تاريخية أو نظرية
لها .إن الكثري من املقوالت داخل الكتاب ت ُقال جزافًا لدرجة دعائيّة
أيديولوجيّة ،ويقع قسم منها يف إطار النظرة االستعالئية العنرصية
مثل اعتبار جميع الحركات اإلسالمية بأنها لصيقة باإلرهاب بشكل
مبارش أو غري مبارش ،واعتبار كل فعل مقاوم لالحتالل هو إرهاب،
فهذه املقوالت ليست استرشاقًا من الناحية العلمية فحسب ،بل
تفك ًريا كولونيال ًيا من الناحية األخالقية .ليست كل فصول الكتاب
عىل املستوى أو التفكري نفسه ،أو املنطلقات الدعائية أو الركاكة
األكادميية نفسها ،ولكنه باملجمل يُعرب عن الرؤية اإلرسائيلية التي
ميثلها ميني محافظ تحول خالل بضع سنوات إىل ميني متطرف شبيه
باليمني املتطرف األورويب ،ولكنه يف السلطة .ويحمل الكتاب بعض
التناقضات ،وهي تناقضات تظهر بسبب الطابع الدعايئ يف قسم
فمثل أشار باحثون إىل أن قضية فلسطني واالحتالل
من محاورهً ،
اإلرسائييل كانت غائبة عن أجندات الثورات العربية ،ولكنهم يف
الوقت نفسه يركزون عىل أن الثورات العربية سوف تزيد العداء
إلرسائيل من جهة ،وتعزز املنظامت "اإلرهابية" املناوئة إلرسائيل من
جهة أخرى .إن املقولة التي أراد الكتاب أن ينقلها هي أن الباحثني
املشاركني ال يشاطرون نظراءهم الغربيني يف تفاؤلهم تجاه تحول
اطي يف املنطقة العربية ،وغياب التفاؤل يف هذه الحالة ليس
دميقر ّ
حرصا من محرر الكتاب عىل الدميقراطيّة يف العامل العر ّيب ،بل تأكي ًدا
ً
اطي،
عىل أن الثقافة واملجتمعات العربية ال تستطيع بناء نظام دميقر ّ
وهي مقولة دحضتها عرشات املقاالت والكتب العلمية يف أبحاث
اطي منذ بداية الثامنينيات من القرن العرشين.
التحول الدميقر ّ

صـدر حديـ ًثا

تحريـــر :آري كنودسن وساري حنفي.
تـرجمة :ديما شرف.
مراجعة :جابر سليمان

الالجئون الفلسطينيون في المشرق العربي:
الهوية والفضاء والمكان

صدر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،ضمن سلسلة ترجمان ،كتاب عنوانه الالجئون
الفلسطينيون في المشرق العربي :الهوية والفضاء والمكان ،بمشاركة مجموعة من الباحثين،
وتحرير آري كنودسن وساري حنفي ،وترجمة ديما الشريف ،وتقديم جابر سليمان ومراجعته .ويتألف
ً
أن نسخته العربية
هذا الكتاب من 430
صفحة من القطع الكبير ،وهو ترجمة للنسخة اإلنكليزية غير ّ
خاص.
المترجمة ذات تحديثات ،وإضافات ،وتقديم
ّ
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شهادة المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا
"طارق متري"

يســر دورية "سياســات عربية" أن تقدم للمختصين ،والمهتمين بالشــؤون السياســية ،وسائر
القراء ،هذه الشــهادة المهمة لطارق متري ،المبعوث الدولي الســابق إلى ليبيا .فالمشــهد
مشهدا يكتنفه الكثير من الغموض؛ إذ يصعب
السياسي الليبي ،ال يزال بالنسبة لكثيرين،
ً
تفســير مــا جــرى فيــه ،ومــا زال يجــري ،إضافــة إلــى مــا آلت إليــه األوضــاع .تأتــي هذه الشــهادة،
ّ
المعقد ومواقف األطراف وحســاباتها ،والوقوف على أسباب
كمحاولة لشــرح الواقع الليبي
الصــراع ودينامياتــه ومحركاتــه المتعــددة .وتكتســب أهميتهــا مــن كونها تأتي من شــخص
ملم بمجريات الصراع في ليبيا ،بحكم وضعه كمبعوث دولي سابق تعاطى ،عن كثب ،مع
ٍ
إلمام كبير ٍبسائر العوامل الفاعلة في الصراع الليبي.
األطراف المتنازعة ،من واقع
ٍ
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محرّكات الصراع في ليبيا
ووجوهه المتعددة
ميل لدى كثريين الختزال الرصاع يف ليبيا بوصفه رصا ًعا أيديولوجيًا
مثة ٌ
بني اإلسالميني وخصومهم ،أو أنه حرب أهلية تخوضها قبائل ليبية
ينظر لها عىل أنها كيانات سياسية وليست مجرد تشكيالت اجتامع ّية.
وال يفي االختزاالن السابقان الواقع الليبي حقه؛ فالرصاع يف ليبيا
معقّد وتتشابك فيه عنارص عدة؛ جهوية ،وقبلية ،وأيديولوجية،
وسياسية ،واقتصادية ،وخارجية ،وال ميكن ألي دارس للوضع تجاهلها.
فعىل سبيل املثال ،يغيب عن القائلني بقيام الحرب بني اإلسالميني
والليرباليني أ ّن الفريقني ليسا كتلتني منسجمتني ،وال تصدق التسمية
عىل االعرتاف بالتنوع داخل كلٍ منهام .من جهتها ،مل تعد القبائل
تشكيالت اجتامعية متامسكة كام كانت يف السابق ،فقد خرج كثري
من أبنائها من معاقلها وانترشوا يف املدن الليبية كافة ،وفقد شيوخها
وحكامؤها كث ًريا من نفوذهم السيايس ،وانحرست قدرتهم عىل
ورص الصفوف ضد القبائل املعادية أو املنافسة .لك ّن هذا
التعبئة ّ
االنحسار النسبي ال ينسحب عىل جميع القبائل بالدرجة نفسها؛
فالرابطة القبلية ما زالت قوة أفعل بني قبائل الرشق .لذلك ،ال ميكن
إغفال التضامن القبيل وذاكرة العادات القبلية والتي تالعب بها
القذايف من دون االنزالق إىل التعميم الذي يرى ليبيا كلها بصورة
القبائل املتناحرة .كام يظهر التنافس بني املدن كعنرص مهم يف
ديناميات الرصاع الحايل؛ فأهايل بنغازي شأنهم شأن مرصاتة يتملكهم
شعور أنهم قاموا بدور رئيس يف الثورة ،ويطالبون الجميع باالعرتاف
به وترجمته يف العملية السياسية .ويرتبط التنافس بني املدن الليبية
أيضً ا باملصالح االقتصادية ،وأحيانًا بالوالءات واالنتامءات القبلية ال
سيام يف الرشق ،وبالذاكرة التاريخية.
من يقرأ تاريخ ليبيا الحديث ،ويتأمل يف السوسيولوجيا الليبية ال
يتوقع الدور الذي أدته مرصاتة يف الثورة كونها مدينة منفتحة عىل
العامل ،وتزدهر فيها التجارة .لك ّن ذاكرتها التاريخية ودورها يف الحركة
الوطنية الليبية من جهة ،وموقعها الجغرايف من جهة أخرى ،جعال
منها أرض منازل ٍة بني نظام القذايف والثوار .ويف املقابل ،ساندت
تاورغاء (القريبة من مرصاتة) نظام القذايف ،وتع ّرض سكانها ،وهم
ليبيون من أصل أفريقي ،للتهجري بعد الثورة؛ إذ اتهمهم املرصاتيون
بأنهم كانوا أدا ًة من أدوات النظام السابق يف إخضاع املدينة قبل
الثورة وخاللها .أما يف الرشق ،فكانت مدينة بنغازي مهد الثورة
ورافعتها ،وقد أدت ذاكرتها التاريخية  -بوصفها يف قلب إقليم برقة
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الذي انترش منه نفوذ الحركة السنوسية ومساهمتها يف تأسيس ليبيا
مهم يف
الحديثة وتحولها من دولة فيدرالية إىل دولة موحدة  -دو ًرا ً
دفع أهلها لالنتفاض عىل نظام القذايف ،واملطالبة بدور محوري يف
رسم مستقبل ليبي بعد الثورة.

وبناء عىل ما سبق ،فإننا إزاء تحالفني غري متجانسني يتواجهان
يف ليبيا :األول ،يضم ليرباليني وقوى قبلية يف الرشق ومحافظني
وعسكريني مغامرين (اللواء خليفة حفرت) وبعض أزالم النظام
السابق .والثاين ،تحالف يضم مرصاتة وحلفاءها يف مدن أخرى
كالزاوية وغريان باإلضافة إىل اإلسالميني .ومييل كل فريق لتبني
رسدية يف مواجهة اآلخر؛ إذ يتحدث الربملان املقيم يف طربق عن
ثنائية الدولة واإلرهابيني ،ويص ّور املعركة الحالية كأنها مواجهة
بني السلطة الرشعية ممثلة بالحكومة و"الجيش" الخاضع لها وبني
الجامعات اإلرهابية .فمنذ بداية عملية الكرامة أعلن اللواء خليفة
حفرت أ ّن هدفها تطهري ليبيا من "اإلرهاب" و"اإلرهابيني" ،وخلط بني
أنصار الرشيعة وكتائب الثوار يف بنغازي ،ومنها كتيبتا " 17فرباير"
و"راف الله ساحايت" وسواهام؛ ما دفعها ،يف واقع األمر ،للتحالف
مع أنصار الرشيعة ملواجهة قوات حفرت .لك ْن مثة بون بني اإلسالميني
الذين يشاركون يف العملية السياسية الليبية ممثلني بحزب العدالة
والبناء أو حزب الوطن برئاسة عبد الحكيم بلحاج الذين ،يؤكدون
التزامهم بالدميقراطية وبتداول السلطة ،وبني أنصار الرشيعة الذين
يرفضون الدميقراطية برمتها ويعتربن أن الدولة الليبية الناشئة يجب
أن تستمد رشعيتها من الرشيعة اإلسالمية ال من الرشعية االنتخابية.
ويف املقابل ،لدى الثوار رسديات تجري املبالغة فيها وتتمثل يف اتهام
قبائل بأكملها باالرتباط بنظام القذايف والوالء له .وال شك أ ّن للنظام
السابق أنصا ًرا ومؤيدين ،ولديه قاعدة قبلية استفادت من أعطياته
وتح ُّن إىل أيامه ،لكنها تنحرص يف فئات من القبائل وليس قبائل
بأكملها .فعىل سبيل املثال ،هناك من يقول إ ّن منطقة بني وليد،
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موئل قبيلة ورفلة ،هي معقل النظام السابق ،ورمبا كان هذا األمر
صحي ًحا بصورة جزئية .لكن ال ميكن التعميم واتهام كل ورفيل بأنه
من أنصار القذايف .وما يصح يف قبيلة بني وليد يصح يف ورشفانة .لقد
حصلت مواجهات بني ورشفانة وكتائب إسالمية يف جوارها؛ فاتخذ
الرصاع ،اىل جانب السياسة واأليديولوجية ،بع ًدا قبل ًيا نظرا ألن عد ًدا
من وجهاء ورشفانة أقرب إىل التحالف األول.

األزمة السياسية والدستورية الراهنة
يف متوز /يوليو  2012جرت أول انتخابات يف ليبيا بعد الثورة وحصل
فيها تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جربيل عىل أكرثية
األصوات يف الدوائر ذات النظام النسبي .وبدا للجميع آنذاك أ ّن
االنتخابات جاءت ناجحة ،وأنها أول لبنات الدميقراطية الليبية
الوليدة .لك ّن فئة واسعة من كتائب الثوار مل تر نفسها قادرة عىل
املشاركة يف العملية االنتخابية ،ترشي ًحا ال اقرتا ًعا ،وساورها الشك
حيال األحزاب التي تشكلت برسعة ،وال سيام تحالف القوى الوطنية.
وانقسم الليبيون بني قائل إن الثورة مل تستكمل وال بد من اقتالع
النظام القديم من جذوره ،وبني من أراد طي الصفحة والدعوة إىل
االحتكام إىل صندوق االقرتاع وإجراء مصالحة عامة.
من جهة أخرى ،يع ّد رشط نجاح أي انتخابات وجود حد أدىن من
حكم القانون ،ووجود مؤسسات وثقافة سياسية وقوى متيز بني
الوصول للسلطة واالستحواذ عىل الدولة ،وهو ما مل يتوافر يف ليبيا.
لذلك رأى بعضهم أ ّن اإلرساع يف إجراء االنتخابات ع ّمق الرشخ بني
القوى السياسية ال سيام بعد حصول تحالف القوى الوطنية الذي
ضم متعاملني مع النظام السابق عىل أكرثية األصوات .لقد جرت
انتخابات عام  2012وليبيا غارقة يف السالح واملسلحني ،والذين
استمر عددهم باالزدياد تحت مسميات كتائب الثوار حتى بلغ،
وفق اللوائح الرسمية ،ما يفوق مئتني وخمسني ألفًا .ونتيجة الكتساب
كتائب الثوار الصفة الرشعية وحصولها عىل اإلمكانات املادية التي
تؤ ّمن استمرارها ،فقد كثري من أفرادها حافز العودة إىل الحياة
املدنية وضعفت رغبتهم يف االنضامم إىل الجيش والرشطةّ .
وتعث
بناء الجيش والرشطة بفعل غياب إرادة سياسية تدفع نحو إعادة
تأسيسهام.
كان تصور الحكومات املتعاقبة ملسألة دمج املسلحني يف الجيش
والرشطة محاطًا بالغشاوة؛ إذ ترددت يف إقامة حوار مع الثوار
واكتفت مبسايرتهم حي ًنا والشكوى من ابتزازهم حي ًنا آخر .أما
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كتائب الثوار ،فامرس بعضها ضغطًا عىل املؤمتر الوطني العام وعىل
الحكومة ،ومل تق ّدم تصو ًرا واض ًحا حول مستقبلها ،بل توقفت عند
عدم االستعداد لالنضامم إىل جيش ورشطة ما زالت أعداد كبرية
فيهام من ضباط النظام السابق ممن ليسوا جديرين بثقتها .ومل تنفع
معها املحاوالت الهادفة إىل تطهري املؤسسات العسكرية واألمنية
من الضباط املعادين للثورة أو الذين انتهكوا حقوق الناس أو نهبوا
املال العام .وانسحب موقف عدد من كتائب الثوار ومعها حلفاء من
أعضاء املؤمتر الوطني العام من اإلسالميني وأصدقائهم عىل أجهزة
الدولة األخرى.
جاء إقرار قانون العزل السيايس يف أيار /مايو  2013بضغط من الثوار
مورس عىل املؤمتر الوطني العام ،وكان الهدف منه اقتالع النظام
القديم من جذوره .وكنا يف األمم املتحدة عندما نستشار نقول" :إنه
من الطبيعي إقصاء واستبعاد من عمل مع النظام السابق ،وهدر
املال الليبي ،ورسق حقوق الليبيني وانتهكها" ،ويف الوقت ذاته حذرنا
من أن يكون نطاق القانون واس ًعا بحيث يستبعد من شغل مناصب
معينة ،وال يكتفي باستبعاد من قاموا مبامرسات معينة وانتهاكات.
إن مشكلة قانون العزل السيايس يف ليبيا أنه ذهب بعي ًدا مقارنة
بتجارب أخرى ،وقد ذهب أبعد من قانون اجتثاث البعث يف العراق.
نصحنا الفرقاء الليبيني باعتامد تجارب ناجحة ملجتمعات مثل جنوب
أفريقيا ،ورومانيا ،وأملانيا ،وإيطاليا بعد الحرب العاملية الثانية التي
حرصت املستبعدين بفئة تلطخت أيديها بدماء الشعب وأمواله.
لكن االنجراف الثوري الجتثاث النظام القديم أدى إىل صدور مثل
ذلك القرار ،وهذا ما أدى إىل شعور رشائح كبرية من الليبيني بالغنب
وسيادة منطق االنتقام والثأر أكرث من السعي للعدالة .كام حرم
القانون ليبيا من كوادر كانت تخدم الدولة وليس النظام.
مثة أمثلة تكشف ما يشبه "العبثية" يف اختيار الفئات املستبعدة،
ولعل أبرزها ما جرى مع الدكتور محمد املقريف زعيم املعارضة
الليبية ألكرث من ثالثني عا ًما ،والذي تعرض غري مرة ملحاوالت اغتيال
من لدن نظام القذايف؛ إذ اضطر لالستقالة خوفًا من أن يشمله هذا
القانون ألنه عمل سف ًريا لليبيا يف الهند عام  1978مع أنه استقال
احتجا ًجا عىل مامرسات القذايف .وبهذا املعنى ،شمل قانون العزل
السيايس ضحايا القذايف أيضً ا وليس فقط من تعامل معه ،وهذا يظهر
مساوئ القانون ،وهو ما دفع الربملان الجديد املنعقد يف طربق إىل
إلغائه بتصويت نحو مئة عضو من أعضائه.
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ع ّمق قانون العزل السيايس الهوة بني الفرقاء الليبيني وازدادت اتسا ًعا
عند اختالف القوى السياسية حول استمرار املؤمتر الوطني العام
حتى تسليمه السلطة لربملان منتخب .وبعد الوصول اىل تسوية حول
انتخابات مبكرة وإجرائها ظهرت تباشري رصاع مسلح ،والذي انفجر
عىل نطاق واسع بعد إجراء االنتخابات .وقاطع النواب املمثلون
ملرصاتة من األحزاب السياسية اإلسالمية ،وكانوا أقلية ،جلسات مجلس
النواب املنعقدة يف مدينة طربق بأقىص الرشق واعتربوها "انقالبًا"
عىل ثورة  17فرباير ،وزاد من الرشخ إعالن الحكومة املنبثقة من
مجلس النواب تبنيها لعملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفرت.
وضمن هذا االستقطاب ،واملواجهة املحتدمة بني قوات عملية الكرامة
بزعامة حفرت ،وقوات فجر ليبيا التي تضم كتائب مرصاتة واإلسالميني
ومحموعات من األمازيغ ،والتي تسيطر عىل العاصمة وعد ًدا من
املدن الرئيسة ،رفع الخالف إىل الدائرة الدستورية يف املحكمة العليا
للفصل برشعية االنتخابات والقضايا العالقة األخرى .لك ّن املشكلة
الفعلية مل تكن بطبيعة الحال محصورة يف املجال القانوين.
صحيح أن الدائرة الدستورية يف املحكمة العليا حظيت يف السابق
باحرتام الليبيني؛ فهناك نوع من االعتقاد أنها حافظت عىل استقالليتها
ومهنيتها ،وإن كان كثريون يعتقدون أ ّن عملها شُ ّل مرات عدة بسبب
خوف القضاة ممن ال ترضيهم أحكامها .وصحيح أيضً ا أ ّن هناك سابقة
لرأي دستوري أصدرته الدائرة والتزمته القوى السياسية ،ولعل أبرزها
قرارها يف الخالف بني رئيس الوزراء املنتخب من املؤمتر الوطني
رئيسا لحكومة ترصيف
أحمد املعيتيق ،وعبد الله الثني الذي كان ً
األعامل ،والذي قىض بعدم دستورية اختيار املعيتيق لشوائب قانونية
شابت جلسة انتخابه (طريقة التصويت) ،فانحنى املعيتيق أمام قرار
رئيسا للحكومة ،فكانت
الدائرة الدستورية واعرتف بعبد الله الثني ً
خطوة شجاعة ،أشدتُ بها أمام مجلس األمن كونها تدل عىل وعي
واستعداد الحرتام قرارات القضاء ولو جاءت عىل حساب فئة معينة.
لكن قرارها ،يف السياق الحايل ،مل يكن مقبولً من الطرفني ومل يستطع
أسسا لحل الخالف.
أن يضع ً
مل يتجاوب مجلس النواب املنعقد يف طربق مع قرار الدائرة الدستورية
الذي نزع الرشعية عنه بسبب العيوب يف قرارات املؤمتر الوطني العام
املتعلقة بانتخابه ،مع العلم أ ّن الدائرة الدستورية مل تقل رصاحة أ ّن
االنتخابات باطلة وإن مجلس النواب املنبثق منها غري رشعي.
ساهم قـرار الدائرة الدستورية يف تسويغ اإلبقاء عىل جسمني
ترشيعيني أولهام الربملان املنعقد يف طربق الذي رفض القرار واعترب
أ ّن رشعية االنتخابات غري قابلة لالنتزاع ،وثانيهام املؤمتر الوطني
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وسع قرار الدائرة
العام يف طرابلس الذي عاد ملزاولة عمله .وبقدر ما ّ
الدستورية الهوة بني طريف الرصاع يف ليبيا ،فإنه أحرج األمم املتحدة؛
فتجنبت اتخاذ موقف حاسم بشأن الرشعية والتمثيل ،وبررت ذلك
بأنها "تدرس" قرار املحكمة .يف املقابل ،مل تعر الدول الغربية قرار
الدائرة الدستورية أي اهتامم ،ومتسكت برشعية مجلس النواب
املنعقد يف طربق وبالحكومة املنبثقة منه .ويف الوقت ذاته ،حرصت
عىل التعامل مع املؤمتر الوطني العام كونه يضم قوى مؤثرة يف األمر
الواقع .مبعنى أكرث دقة ،مل ِ
تضف الدول الغربية عىل املؤمتر الوطني
العام الرشعية التي تضفيها عىل مجلس النواب املنعقد يف طربق،
لكنها تتعامل معه .وكانت الدول الغربية قد سحبت سفاراتها من
طرابلس ،ومل تتخذ قرا ًرا بعودتها حتى اآلن .وأغلب الظن أ ّن عدم
تحسن
عودة السفارات ال يرتبط مبخاوف أمنية ،فالوضع األمني ّ
قياسا بالصيف املايض ،ولكن لتفادي حرج االعرتاف
يف طرابلس ً
بالحكومة املسيطرة عىل طرابلس.

المؤثّرات الخارجية في النزاع الليبي
نتيجة للمواقف املعلنة ولتدفق السالح واألمــوال ،وما قيل عن
عمليات لقصف الطريان مصدرها طريان مرصي وإمــارايت((( ،مييل
كثريون لتوصيف الـراع يف ليببا بأنه جزء من مواجهة أكرب يف
املنطقة كلها بني اإلسالميني وأعدائهم أو بني من ُس ّميا املحورين
املرصي – السعودي  -اإلمارايت من جهة ،والرتيك – القطري من جهة
أخرى .إال أ ّن انخراط هذه الدول يف مجريات النزاع الليبي ،وإن كان
فعليًا ،يبقى محدود الحجم واألثر .لذلك ،فإ ّن الحديث عن حرب
بالواسطة عىل األرايض الليبية بني املحورين ،أو بني قطر واإلمارات،
هو قول مبالغ فيه .فام يجري هو رصاع ليبي  -ليبي تؤيده قوى
خارجية .وال يبدو لنا أ ّن التدخل الخارجي الحاسم مرجح بفعل
صعوبته وخطورته وتكلفته العالية واملتأتية من تعقيدات الوضع
الداخيل ومن الرتدد الذي تفرضه موازين إقليمية ودولية متغرية،
عامل مرصيًا قبط ًيا ،وقيام سالح
كتبت هذه الشهادة قبل قيام تنظيم الدولة بذبح ً 21
1
ُ
الجو املرصي بقصف مواقع يف ليبيا.

تقـاريـــــر
شهادة المبعوث الدولي السابق إلى ليبيا "طارق متري"

هذا إن مل نقل شيئًا عن الرشعية الدولية .وباختصار ،مل تصبح ليبيا
يف املقام األول ساحة رصاع إقليمي أو أرض منازلة كام جرى يف لبنان
يف بعض مراحل حروبه املتعاقبة .وتتباين توجهات الدول املؤثرة يف
األزمة الليبية ومصالحها يف أمور عديدة.
فتعترب مرص أ ّن ما يجري يف ليبيا يع ّرض أمنها الوطني للخطر؛ فهي
ترى ليبيا جارتها األقرب أو حديقتها الخلفية .وال يعني ذلك أ ّن مرص،
وإن كانت تدعم الحكومة املنبثقة من مجلس النواب يف طربق
وعملية الكرامة ،أنها تتحكم بالرصاع أو تحركه .ومن هنا ،ال يعني
ذلك إغفال دورها وال املبالغة فيه مبا يفوق حجمه.
من جهتها ،متتلك الجزائر حدو ًدا طويل ًة مع ليبيا ولديها هواجس
أمنية من تسلل مجموعات متطرفة إىل أراضيها كام جرى مطلع عام
 2014يف منشأة عني أمناس .وتعي الجزائر مبا لديها من خربة يف
الحروب األهلية أ ّن املواجهات يف ليبيا ال تحسم بقوة السالح ،وال
ميكن لفريق أن يتغلّب عىل اآلخر أو يلغيه .لذلك تتميز عن دول
أخرى بحرصها عىل الحوار الليبي ووقوفها عىل الحياد الكتساب ثقة
ييس الحوار والتسوية .ووفقًا لذلك،
الجميع كطرف يستطيع أن ّ
دعمت الجزائر حوار غدامس الذي دعت إليه األمم املتحدة يف
شباط /فرباير .2015
وتحافظ تونس عىل حيادها ،وهي الجارة التي ق ّدمت وتق ّدم كث ًريا
إىل ليبيا وتتأثر أكرث من سواها باألزمة الحارضة .ومتارس دو ًرا توفيق ًيا
وصول
ً
وحواريًا منذ استضافتها الثور إبان املعارك ضد نظام القذايف
إىل استقبالها أعدا ًدا كبرية من الليبيني الذين يرون فيها الرئة التي
يتنفسون بها وبوابتهم إىل العامل.
أما السودان فال أطامع له يف ليبيا ،كام أ ّن جغرافيته ال تتأثر يف ما
يجري فيها .وقد اتهم مجلس النواب املنعقد يف طربق السودان
بإرسال املقاتلني واألسلحة ،ونسب له التعاطف مع اإلسالميني ،ولكن
بعد زيارة عبد الله الثني للخرطوم طويت صفحة االتهامات ،ومل نعد
نسمعها.
عىل الصعيد الدويل ،كانت فرنسا أول دولة تدخلت عسكريًا ضد
حامسا إلصدار قرارات من مجلس
القذايف ،وكانت أكرث الدولة الغربية ً
األمن تتيح التدخل العسكري .لكن فرنسا بعد سقوط نظام القذايف
ووصول فرانسوا أوالند انكفأت إىل حد كبري عن ليبيا ،وباتت تنادي
برضورة إعطاء فرصة للبيبني لتدبّر شؤونهم بأنفسهم .مل يكن لفرنسا
ظهور يف ليبيا أو برنامج مساعدات واسع النطاق أو انخراط يف الحياة
املؤسساتية الليبية ،وقد أخذ بعضهم عليها انكفائها مقارنة بدول
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أوروبية أخرى .وكنت أسمع من املسؤولني الفرنسيني دامئًا أنه يجب
إعطاء الليبيني وقتًا كافيًا لتدبّر شؤونهم ،وكانوا يكررون عبارة فرانسوا
ميرتان املشهورة "أعطوا فرص ًة للوقت" .ومع ذلك ،فإ ّن لفرنسا وجو ًدا
يف فزان جنوب ليبيا ،فهناك دولتان فرانكفونيتان يف الساحل األفريقي
(النيجر وتشاد) عىل حدود مايل ،حيث خاضت حربًا ضد جامعات
متطرفة وأخرى من الطوارق .ونظ ًرا التصال الجنوب الليبي بهذه
الدولة وثيقة الصلة بها ،فإ ّن فرنسا لديها حساسية أمنية لوضع
الجنوب الليبي ،وخشية من تحوله إىل مرتع للجامعات املتطرفة.
ومع ذلك ،فال مؤرشات حقيقة عىل ت ّدخل عسكري فعيل لفرنسا
يف ليبيا .ومع أ ّن باريس تؤيد رشعية برملان طربق ،فإنه ال ميكن أن
يتحول هذا التأييد إىل دعم عسكري ،وال تبدو فرنسا يف وارد االنخراط
الفعيل أو تقديم دعم عسكري مبارش.

وكانت الواليات املتحدة آخر املت ّدخلني وأول املنسحبني من ليبيا،
يك ال تحيد عن إسرتاتيجية الرئيس باراك أوباما القامئة عىل االنكفاء
وعدم التدخل العسكري يف مناطق ال تشكّل خط ًرا عىل األمن
القومي األمرييك .وتُظهر مذكرات وزير الدفاع األمرييك السابق روبرت
غيتس ،ووزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون تردد باراك أوباما
ومقاومته لفكرة التدخل يف ليبيا .ومع اعرتافها برشعية مجلس
النواب املنعقد يف طربق ،فإ ّن ليبيا ليست عىل رأس أولويات الواليات
املتحدة ،لذلك تتحدث وتتواصل مع جميع األطراف وهي معنية
مبسألتني محددتني هام النفط ومكافحة "اإلرهاب" ،وقامت بعمليتني
عسكريتني محدودتني العتقال جهاديني سابقني مطلوبني لها (أبو
أنس الليبي وأحمد أبو ختالة) .وبعد انخفاض إنتاج النفط الليبي،
وانخفاض األسعار بشكل كبري ،مل يعد النفط يحظى بأهمية كربى،
وغدا تركيز اإلدارة األمريكية منصبًا عىل مكافحة اإلرهاب .ويتهم
بعض الليرباليني الليبيني الواليات املتحدة وبريطانيا مبراعاة اإلخوان
املسلمني ،وبأن سياستهام منذ انطالق الثورات العربية تقوم عىل
االعرتاف بدور اإلخوان الرئيس يف العملية السياسية وبأنهام دعام
األحزاب املنبثقة من الجامعة للوصول إىل السلطة يف ليبيا .لذلك،
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يفرسون استمرار االتصاالت بني الواليات املتحدة واملؤمتر الوطني
عىل أنه استمرار للرهان األمرييك عىل اإلسالم السيايس كطرف مؤهل
ملواجهة الجامعات املتطرفة .وال ترتكز الرواية السابقة عىل أسس
ودعائم منطقية ،فام سمعته من املسؤولني األمريكيني هو موقف
رصيح يعارض التدخل يف ليبيا ،ورمبا ينطلق هؤالء يف موقفهم من أ ّن
الواليات املتحدة "ال تثق" باللواء خليفة حفرت عىل الرغم من اعرتافها
برشعية برملان طربق والحكومة املنبثقة منه.

بالنسبة اىل تركيا ،ال ميكن اختصار السياسة الخارجية الرتكية يف املنطقة
العربية بتأييد اإلخوان املسلمني أو دعمهم عىل الرغم من وجود عالقة
خاصة تجمعهم مع حزب العدالة والتنمية .هناك محدد آخر يف السياسة
الخارجية الرتكية هو الدفاع عن مصالحها القومية .لذلك ترددوا يف تأييد
الثورة بداية ،بحكم العالقات الجيدة مع نظام القذايف ،ثم انخرطوا يف
التحالف الدويل ضده .ومتتلك تركيا حضو ًرا قويًا يف ليبيا؛ فعىل سبيل
املثال فإ ّن عالقة متينة تربط أهايل مرصاتة برتكيا .فجزء كبري منهم هم
أحفاد العثامنيني ،كام أ ّن رجال األعامل املرصاتيني يتعاملون مع تركيا
ولهم مصالح تجارية معها ويودعون أموالهم يف مصارفها .لذلك ،ويف
فرتات معينة بعد الثورة ،مل تكن أي طائرة تحط يف مطار مرصاتة ما خال
الناقالت الرتكية .وقد قمت بزيارة تركيا مرتني ،وكان يل يف املرة الثانية
حديث طويل مع وزير الخارجية آنذاك (رئيس الوزراء الحايل) أحمد
داود أوغلو .لقد كانت تركيا راغبة يف التعامل مع ليبيا كوسيط نزيه
بني األطراف وليست طرفًا ،ولحرصها عىل تأدية دور الوسيط ،اعرتفت
مبجلس النواب يف طربق ،وأبقت عىل صالت مع الطرف اآلخر .ومع
ذلك ،يرى كثريون يف ليبيا أن تركيا طرف.

مبادرات الحوار واحتماالت نجاحها
بعد تسلّم مهامته رسميًا ،دعا مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا بريناردينو
التوصل لحلٍ سيايس لألزمة الليبية من خالل
ليون األطراف الليبية إىل ّ
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الحوار ،وعقدت جلسات حوارية عدة يف غدامس ويف جنيف .بدايةً،
أدعو له بالتوفيق .وقد أعربت له عن استعدادي ألي مساعدة يطلبها،
لكن ال أستطيع التنبؤ مبسار الحوار ومثاره .إ ّن أي حوار سيكون أفضل
من عدمه ،ولك ّن نجاح الحوار يفرض أن تكون األطراف املتحاورة متثل
القوى املتصارعة الفعلية ،وأن تكون عىل استعداد للتسوية السياسية،
وال أعرف إن كان هذان الرشطان متوافرين اآلن ،ويف األغلب أنهام
غري متوافرين .لذلك أسمي لقاء غدامس وجلسات جنيف 1و 2بأنها
لقاءت متهيدية للحوار.
يف حزيران /يونيو  ،2014كانت مثة دالئل كثرية عىل أ ّن الطرفني
الليبيني ذاهبان إىل الحرب ،والقتناعي بذلك وتواصيل مع القيادات
السياسية والعسكرية كافة ،دعوت للحوار بني جميع األطراف يف
 18حزيران /يونيو  .2014لكن هناك من اعتقد أ ّن النرص العسكري
يف عملية الكرامة ممكن ،وأ ّن النرص االنتخايب للقوى غري اإلسالمية
محتمل؛
ً
محقق .وإذا كان نرصك السيايس محققًا ونرصك العسكري
فلامذا تحاور؟ لقد رفض الفريق األول الذي يضم القوى الليربالية
واملحافظة وغــر اإلسالمية الحوار يــوم ذاك (قبل أسبوع من
االنتخابات) ،وق ّدم ذرائع ،وال تخلو جعبة أحد من الذرائع؛ إذ اعرتض
تتغي باستمرار،
عىل عبارة جاءت يف إحدى الوثائق التحضرييّة والتي ّ
واتهموا زو ًرا مساعدي باالنتامء إىل اإلخوان املسلمني ،بل ض ّموين،
تحامل ،إىل اإلخوان املسلمني .وتحولت الكذبة إىل حملة
ً
خف ًة أو
إعالمية هي أقرب إىل الهذيان .لكن حقيقة موقفهم أنهم اعتربوا أ ّن
موازين القوى العسكرية والسياسية متيل ملصلحتهم ،وأعتقد أنهم
أخطأوا .اآلن ،وبعد كل ما أصاب ليبيا من ويالت ،ي ّدعي الجميع أنهم
يريدون الحوار واقتسام السلطة ،ليعودوا إىل النقطة نفسها .وكام هو
معروف ،فالحوار وسيلة الحتواء النزاع ،ويكون الحوار ذا فائدة أكرث
قبل االنفجار.
مع ذلك ،تبقى فرص الوصول إىل حل سيايس يف القريب العاجل
محدودة عىل الرغم من وجود ضغط اجتامعي كبري؛ إذ سئم الناس
الحرب؛ فمؤسساتهم مغلقة ،ومطاراتهم مقفلة ،وأجهزة الدولة
ضعيفة ،والجرمية يف تصاعد ،والوضع االقتصادي – االجتامعي إىل
تراجع خطري .وتصاعدت الحركات املتطرفة وازداد نفوذها .لك ّن
أكرثية الليبيني ال متلك من أمرها شيئًا ،وتتحمل النخب السياسية
وقادة الكتائب املسلحة املسؤولية ،وال بد لهم أن يأخذوا يف االعتبار
معاناة شعبهم من دون أوهام عن انتصارات بقوة السالح أو بفعل
تدخالت خارجية حاسمة تنرص فريقًا ضد آخر.

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام المعايير
العلمية
ّ
العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى أن تكون
التضحية برصانة
طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
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تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

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

االشتراكات السنوية

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

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

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

 140دوال ًرا أمريكيًا للحكومات واملؤسسات يف القارة األمريكية.
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